


فرازی از زندگینامه شهید 

مجید مؤذن صفائی
مسوول بخش فرهنگی در سازمان 
جهاددانشگاهی صنعتی رشیف

نحوه شهادت:
در جریان آزادسازی خرمشهر
در حین پیرشوی
در جاده اهواز-خرمشهر

آنچه گفتنی است و باید گفت، 
 امام گفته است

دوم آذر سال 1336 در شهر اصفهان چشم به جهان گشود؛ کودکی و نوجوانی اش را در دامان 
خانواده ای با ایامن گذراند. مجید در سال 1355 در رشته ی متالورژی دانشگاه صنعتی رشیف پذیرفته 

شد. او دانشگاه را سنگر مبارزه کرد و در کوران انقالب و در آستانه ی پیروزی بارها در هنگام پایین 
کشیدن مجسمه ی شاه ملعون توسط عامل رژیم مجروح شد. 

پس از پیروزی انقالب اسالمی، جهادسازندگی شهرهای شهرکرد و شاهین شهر را راه اندازی کرد و به 
یاری جهاد گنبدکاووس شتافت. روح خستگی  ناپذیرش در بازگشت به تهران حکم به حضورش در فتح 

النه ی جاسوسی آمریکا داد. پس از آن مسوولیت بخش فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی رشیف 
را به عهده گرفت. شهید مجید مؤذن صفائی با دیدگاه ناب خود منشأ اثر فعالیت های ارزشمندی بود. 

حتی در زمان مسوولیت شهید رجایی نیز با دفرت نخست وزیری همکاری می کرد. جنگ تحمیلی که 
رشوع شد، به دلیل پست حساسی که در وزارت امور خارجه به شهید مؤذن صفائی محول شده بود، به 

وی اجازه ی حضور در جبهه ها داده منی شد؛ به او می گفتند: جبهه به شام نیاز 
ندارد ، اما مجید مشتاقانه می گفت: »جبهه به من نیاز ندارد، ولی من به جبهه 

نیاز دارم!« رسانجام همه را راضی کرد و سبکبال به سوی آزادسازی خونین شهر 
شتافت. شهید واالمقام مجید مؤذن صفائی منت وصیت نامه اش را این گونه 
آغاز کرد: »هرچه فکر می کنم که چه سفارشاتی بکنم، درمی یابم که چیزی 

برای گفنت ندارم. آن چه گفتنی است و باید گفت امام گفته است؛ لذا سخنی 
مهم تر و بهرت از گفتارهای امام امت و نایب بر حق امام زمان )عج( که در 

متامی زمینه های انسانی، اجتامعی رهنمون و راه گشای مومنین و مسلمین 
است در چنته ندارم.«

او ادامه می دهد: »به این نکته تاکیدی خاص دارم که جمهوری اسالمی 
نعمتی است که خداوند به ما داده است... از خدا می خواهم به خاطر خون 

شهیدان عزیزی که به لقاء ا... رسیده اند، به همه ی ما توفیق دهد که از انحراف 
از قوانین اسالم دوری گزینیم و همیشه راه اسالم را حتی اگر برخالف خواسته های 

نفسانی ماست، انتخاب کنیم.«
رسانجام وعده ی دیدار فرارسید و مجید مؤذن صفایی روز 15 اردیبهشت سال 
1361 و در جریان آزادسازی خرمشهر تهران، حین پیرشوی در جاده مواصالتی 
اهواز ـ خرمشهر به فیض شهادت نائل آمد و جسم مطهر او در گلزار شهدای 

اصفهان آرام گرفت. 

نثار روح طیبه ی شهدا صلوات 

تهیه شده در اداره کل روابط عمومی

با تشکر از سازمان جهاددانشگاهی صنعتی رشیف



قال موالنا امیراملومنین علی علیه السالم :

العلم سلطان من وجده صال و من مل یجده صیل علیه

امام علی )علیه السالم( می فرمایند: دانش، سلطنت و قدرت است، 
هر كه آن را بيابد با آن يورش برد و هر كه آن را از دست 

بدهد بر او يورش برند.
رشح  نهج  البالغه، ابن ابی الحدید، ج ۲۰، ص ۳۱۹

من یک وقتی این روایت را که از معصوم 
)علیه السالم( است، عرض کردم، که فرمود: 

»العلم سلطان«؛ یعنی علم و دانش برای یک 
ملت و برای یک فرد مایه ی اقتدار است. »من 
وجده صال و من مل یجده صیل علیه«؛ کسی 
که این قدرت را پیدا کند، دست برتر را دارد 

و آن کسی که نتواند قدرت علمی را به دست 
بیاورد، زیردست باقی میامند و دیگران بر او 
دست برتر را خواهند داشت. علم و فناوری 

یک چنین خصوصیتی دارد. امروز حرکت کشور 
در جهت به دست آوردن دانش و فناوری در 
بسیاری از رشته ها، به خصوص در رشته های 

بسیار نو و برتِر کشور مشهود است. در 
بخش های گوناگون؛ در بخش زیست فناوری، 

در بخش هوافضا، در بخش نانوفناوری، در 
بخش سلول های بنیادی، در تولید رادیوداروهای 

بسیار مهم، در تولید داروهای ضد رسطان، 
در تولید موتور توربین های بادی که وابستگی 
انرژی کشور را از نفت تا حدود زیادی از بین 

می برد، در تولید ابررایانه ها که برای کشور 
بسیار مهم است، در فناوری انرژی های نو - 

که همه ی اینها از دانش های سطح باالی دنیا 
هستند – خوش بختانه انسان مشاهده می کند 

که دانشمندان ما و جوانان ما به نحو فزاینده و 
شتابنده مشغول پیرشوی هستند.

1390/01/01
بیانات در حرم مطهر رضوی
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اختتامیه ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

راه اندازی مراکز جهاد دانشگاهی 

در کل کشور

مسووالن از آخرین فعالیت های 

جهاددانشگاهی می گویند

اولین منایشگاه بین املللی 

کار ، یک بازدید و غرفه 

جهاددانشگاهی

صاحب امتیاز: جهاددانشگاهی

مدیر مسئول: ابوالقاسم رئیسی

دبیر تحریریه:  سید محمدرضا تجلی حسینی

تحریریه: محمد یاسمی، رقیه گل محمدی،

لیال هدایتی 

صفحه آرایی: محمود بیات

عکس: مهرداد میرزاپور

حروف چینی: مرضیه یوسفی

چاپ: سازمان انتشارات  جهاددانشگاهی

نسخه الکرتونیکی ماهنامه در پایگاه اطالع 

رسانی جهاددانشگاهی قابل رویت است.

عالقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه 

اینرتنتی جهاددانشگاهی به آدرس

  www.acecr.ac.ir عالوه بر رویت 

نسخه الکرتونیکی ماه نامه از آخرین اخبار 

جهاددانشگاهی مطلع شوند .

نشانی: تهران، خیابان انقالب اسالمی، روبروی 

دانشگاه تهران، شامره 1270، دفرت مرکزی 

جهاددانشگاهی، اداره کل روابط عمومی

تلفن: 66488515-7     

منابر: 66488518

پیامک: 30001359

کانال رسوش: 

 @1359acecr
کانال ایتا:

@acecr_1359
آپارات:               

www.aparat.com/acecr
اینستاگرام:               

@acecr1359
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88 58 44

تفاهم گفتار افتتاح
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گسرتش همکاری های ملی و 

منطقه ای جهاد دانشگاهی

درباره ی کتاب های چاپ اول 

جهاددانشگاهی در رسارس کشور

بازدید وزیر علوم از 

خربگزاری دانشجویان 

ایران )ایسنا(

ششمین مسابقات بین املللی 

قرآن دانشجویان مسلامن

دوازدهمین  هامیش ملی 

ـ فرهنگی  خلیج فارس علمی 

روی جلد
این شامره ی پیام جهاد، مربوط به حوزه ی 

فرهنگی جهاددانشگاهی است که در آن از 

تندیس های )به ترتیب از سمت راست( ششمین 

دوره ی مسابقات بین املللی قرآن دانشجویان 

مسلامن، ششمین دوره ی ملی مسابقات 

مناظره دانشجویان ایران، دوازدهمین 

دوره طرح ملی اردوی ایران مرز پرگهر و 

دوازدهمین هامیش ملی علمیـ  فرهنگی 

خلیج فارس به عنوان مناد آن رویدادها 

استفاده شده است.
135

112

12

8

7 فصل گزارش
8 با متفاوت ترین دوره ی مسابقات بین املللی قرآن دانشجویان مسلامن

12 یک روز با خلیج همیشگی فارس
16 مقصد پایانی سفر "ایران مرز پرگهر"

21 یک گام مثبت عملی برای باز شدن راه گفت وگوی علمی در کشور
25 حقوق شهروندی و راه های نرفته 

29 بررسی عرصه های ناشناخته ی "وب پژوهی" با حضور دو دانشمند برجسته ی بین امللل

31 فصل تجاری سازی فناوری و اشتغال
ICT 33  در کشور قدرت می گیرد

36 مرکزی برای ارایه خدمات نو در حوزه ی سالمت
38 رویش دومین مرکز رشد در استان مرکزی

41 اولین منایشگاه کار ایران، یک بازدید و غرفه ی جهاددانشگاهی

43 فصل پژوهش
45 دهکده گیاهان دارویی در خراسان جنوبی

50 همکاری برای کاربردی کردن مطالعات علوم انسانی
54 مشارکت شهری در ارتقای کیفی محالت نصف جهان

58 تولید صنعتی سلول های کبدی انسانی
60 راه اندازی مرکز تحقیقات رسطان در مازندران

65 از درمان ناباروری تا ساخت مجتمع درمان رسطان در قزوین
69 افزایش کیفیت نرشیات علمیـ  پژوهشی

73 رمزگشایی از الگوهای اجتامعی حرکت عابران پیاده

75 فصل آموزشی
79 افتتاح مرکزی برای تربیت مدیران آینده کشور

81 همکاری مشرتک برای بررسی اثربخشی تحقیقات
84 دو گفتار از یک معاون

87 فصل عمومی
90 همکاری برای قانون هوای پاک

93 مکمل نظام آموزش عالی
98 اخبار کوتاه عمومی جهاددانشگاهی

103 مجتمع پزشکی، آموزشی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی در نیشابور
108 نقش جهاددانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور

115 فصل فرهنگی
120 ترشیح برنامه های جدید معاونت فرهنگی

123 آمار مسافرت ایرانیان در نوروز 96
127 معرفی ایده های برتر در رویداد کارآفرینی اکسیر

131 ثبت درخواست برای یک روز به خصوص
135 کتا ب نوشت: درباره ی کتاب های چاپ اول جهاددانشگاهی در رسارس کشور

فهرست

کتاب
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یادداشت

    رسآغاز

یادداشت اول

ماه نامـه پیـام جهـاد بـه نوزدهمیـن سـال انتشـارش وارد 
شـد. هجـده سـال از بهـار 79 و اردیبهشـت مـاه آن گذشـت 
خبررسـاِن  مکتـوِب  بُرنـا  بـرای  دوبـاره  بهـاری  اینـک  و 
جهاددانشـگاهی کـه بـا شـور و شـعف بـه تماشـای ِسـیر و 
سـیره ی نهـادی نشسـته اسـت که خـود مولود انقـاب عظیم 

اسـامی اسـت.
همـه را بـه فال نیـک می گیریم؛ بهـار، جوانی پیـام جهاد، 
وفـاداری نهـاد و چهل سـالگی انقابمان را و خداوند سـبحان 

را سـپاس می گوییم. 
بـه شـکرانه ی مـدد پیوسـته ی الهـی، حضور مسـتمر طی 
از  عزیـزان،  شـما  دلگرم کننـده ی  همراهـی  و  سـال ها  ایـن 
ایـن شـماره تغییراتـی ناظـر بـر دسـته بندی اخبار بـا رویکرد 
بهره گیـری  فعالیت هـای جهاددانشـگاهی،  نمایـش منسـجم 
بیشـتر از آمارهـای موجـود، تکمیـل اخبـار واصلـه بـا هـدف 
و  خاصه سـازی  خواننـدگان،  مختلـف  سـایق  بـه  احتـرام 
اسـتفاده از روش ارجـاع بـه منبـع بـرای جلوگیـری از هـدر 
رفـت وقـت مخاطبـان، اسـتفاده از طراحـی گرافیکـی جدیـد 
)جلـد و صفحـات( مرتبـط با محتـوا و تسـهیل گر ارتباط و در 

نهایـت تولیـد محتـوا در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت. 
ــوز  ــای دلس ــه ی اعض ــاری هم ــد ی ــد، نیازمن ــن فرآین ای
ــم،  ــن مه ــت؛ در ای ــگاهی اس ــزرگ جهاددانش ــواده ی ب خان
مدیــران روابــط عمومــی و رابطان خبــری پرتــاش واحدهای 
ــا و شــما در مســیر  ــن نهــاد، حلقــه ی وصــل م ســازمانی ای
افزایــش اثربخشــی پیــام  جهــاد و ان شــاا... جریان ســازی در 

ــود.  ــد ب ســطح کشــور خواهن

سخنی با خوانندگان 
و مخاطبان عزیز "پیام جهاد"
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عناوین آن چه در فصل گزارش می خوانید:

وقت گزارش

■ یک روز با خلیج همیشگی فارس
■ مقصد پایانی سفر "ایران مرز پرگهر"

■ با متفاوت ترین دوره ی مسابقات بین املللی قرآن 
دانشجویان مسلامن

■ یک گام مثبت عملی برای باز شدن راه گفت وگوی علمی 
در کشور

■ حقوق شهروندی و راه های نرفته
■ بررسی عرصه های ناشناخته ی "وب پژوهی" با حضور دو 

دانشمند برجسته ی بین امللل
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با متفاوت ترین دوره ی مسابقات 8
بین املللی قرآن دانشجویان مسلامن

ششمین دوره ی مسابقات بین املللی قرآن دانشجویان مسلامن به همت سازمان قرآنی 

دانشگاهیان جهاددانشگاهی در مشهد به کار خود پایان داد

ـــی جهاددانشـــگاهی، 7 تـــا 9 اردیبهشـــت:  ■ روابـــط عموم
ــرآن  ــابقات قـ ــمین دوره مسـ ــی ششـ ــه ی پایانـ مرحلـ
ــر و  ــت نفس گیـ ــد از رقابـ ــلمان بعـ ــجویان مسـ دانشـ
ــته ی  نزدیـــک بـــه هـــم پنـــج شـــرکت کننده در رشـ
ــظ،  ــته ی حفـ ــرکت کننده در رشـ ــج شـ ــت و پنـ قرائـ
در جـــوار حـــرم رضـــوی پایـــان یافـــت و برگزیـــدگان 

معرفـــی شـــدند.
براســـاس نظـــر داوران بین المللـــی ایـــن رقابت هـــا، 
مجتبـــی فردفانـــی نماینـــده ی جمهـــوری اســـامی در 
ــت  ــه نخسـ ــب رتبـ ــه کسـ ــق بـ ــا موفـ ــن رقابت هـ ایـ
ـــر دوم  ـــته، نف ـــن رش ـــد و در همی ـــظ کل ش ـــته حف رش
ـــدی  ـــد حمی ـــر و محم ـــن از نیج ـــاد و حس ـــارون مام ه
ـــد. ـــت آوردن ـــه دس ـــوم را ب ـــه س ـــزی رتب ـــا از اندون حن

هم چنیـــن مهـــدی غام نـــژاد نماینـــده جمهـــوری 
اســـامی ایـــران در ایـــن رقابت هـــا نیـــز موفـــق بـــه 
ـــن  ـــد و در همی ـــت ش ـــته قرائ ـــه نخســـت رش کســـب رتب
ـــر  ـــتان نف ـــور افغانس ـــی از کش ـــی فروغ ـــته محمدعل رش
ـــراق  ـــال المنصـــراوی از کشـــور ع ـــال کم دوم و احمدجم

ـــد. ـــوم ش ـــر س نف
دانشـــجویان  قـــرآن  دوره مســـابقات  ششـــمین 
ـــت  ـــه هم ـــاه ب ـــم اردیبهشـــت م ـــا نه ـــم ت ـــلمان، هفت مس
ــه  ــته بـ ــور وابسـ ــجویان کشـ ــی دانشـ ــازمان قرآنـ سـ

ـــد. ـــزار ش ـــوی برگ ـــرم رض ـــوار ح ـــگاهی در ج جهاددانش

الگو شدن کشورهای 
اسالمی با عمل به 

قرآن

حمیدرضـــا  دکتـــــر 
رییــــــــــس  طیبـــی 
جهاددانشـــــــــــگاهی 
ایـــن  بیـــــــان کـــرد: 
بـــا  از مســـــابقات  دوره 
برنامه ریـــــزی ســـازمان 
ــود. ــراه بـ ــوآوری همـ ــا نـ ــگاهی بـ ــی جهاددانشـ قرآنـ

وی گفـــت: بـــر اســـاس این کـــه ایـــن دوره از 
ــط  ــوری و توسـ ــر حضـ ــورت غیـ ــه صـ ــابقات بـ مسـ
ـــت،  ـــرار گرف ـــورد داوری ق ـــط و م ـــی ضب ـــزار صوت نرم اف
7۳ نفـــر انتخـــاب شـــده و پـــس از داوری نهایـــی، ۴۴ 
ـــرای  ـــان ب ـــوان منتخب ـــه عن ـــان ب ـــور جه ـــر از ۳۳ کش نف
ششـــمین دوره مســـابقات بـــه ایـــران اعـــزام شـــدند.

ـــابقات  ـــن مس ـــی ای ـــه داد: طراح ـــی ادام ـــر طیب دکت
ـــد  ـــرا ش ـــردم اج ـــور م ـــدون حض ـــته و ب ـــای بس در فض
ـــابقان  ـــرای متس ـــه ی داوران ب ـــه توصی ـــن این ک ـــا ضم ت

ـــع اشـــکاالت  ـــک کاس آموزشـــی در جهـــت رف ـــد ی مانن
ـــه  ـــا ب ـــد ت ـــط ش ـــز ضب ـــیما نی ـــط صداوس ـــد، توس باش
ـــان در  ـــارک رمض ـــاه مب ـــا در م ـــده دنی ـــان زن ـــار زب چه

ـــود. ـــش ش ـــامی پخ ـــورهای اس کش
ــه در پـــی  ــمن همیشـ ــه دشـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
ـــتند،  ـــرفت هس ـــلمانان از پیش ـــتن مس ـــه داش ـــب نگ عق
ـــازمان  ـــامی و س ـــاب اس ـــروزی انق ـــد از پی ـــزود: بع اف
جهاددانشـــگاهی بـــه منظـــور تولیـــد علـــم و توســـعه 
راســـتای  آموزش هـــای تخصصـــی در  و  فرهنگـــی 
پیشـــرفت کشـــور گام هـــای موثـــری برداشـــت و 
ـــم  ـــه عل ـــون در زمین ـــات بزرگـــی تاکن خوشـــبختانه اقدام
و فنـــاوری از ســـوی ایـــن نهـــاد انجـــام شـــده اســـت.

دکتــر طیبــی تصریــح کــرد: حضــور دانشــجویان بــه 
عنــوان مدیــران آینــده در ایــن دوره از مســابقات نویــد 
بخــش اســت؛ چراکــه تمســک و عمــل بــه قــرآن باعــث 

تلطیــف قلــوب بیــن مســلمانان مــی شــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بیـــان کـــرد: بـــا توجـــه 
بـــه نیـــروی انســـانی و منابـــع موجـــود در کشـــورهای 
اســـامی، مشـــکات جهـــان اســـام در ســـایه عمـــل 
ـــدت  ـــد و در م ـــد ش ـــل خواه ـــرآن ح ـــتورات ق ـــه دس ب
ــو  کوتاهـــی جهـــان اســـام بـــه عنـــوان کشـــور الگـ

تبدیـــل می شـــود.

■  ششمین 
دوره ی 
مسابقات 
بین املللی قرآن 
دانشجویان 
مسلامن
عکس: ایکنا/

حسن آقا 
محمدی

►

ش
زار

گ

■  اشاره نوشت: "حضور 33 
کشور جهان"، "پخش مسابقات به 

4 زبان زنده ی دنیا" و "استفاده 
از تکنولوژی  های روز در برگزاری 

مسابقات"؛ همه ی این ها ششمین 
دور از مسابقات بین املللی قرآن 
دانشجویان مسلامن را متفاوت 

از متامی دوره ها و مسابقات 
هم سطح آن کرد. مسابقاتی که به 

نظر می رسد حاال دیگر به بلوغ 
خود رسیده و در سال های آینده 

می توان چشم اندارهای روشن تری 
در آن یافت. ارتباط با دنیای اسالم 

و دانشجویان این کشورها، شاید 
مهم ترین نقطه ی قوت این مسابقات 

می تواند باشد، اگر بتوان از آن 
به خوبی استفاده کرد. تالشی که 
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور 

جهاددانشگاهی، امسال سعی کرد با 
برنامه ریزی و سازمان دهی مناسب 

و استفاده از  ابزار روز برای بهرت 
دیده شدن این مسابقات از آن بهره 

بربد. با هم خالصه ای از گزارش 
اختتامیه این مسابقات را می خوانیم. 
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ضرورت 
اجتناب ناپذیر وحدت 

در دنیای اسالم

درادامـــــــه، دکتـــر 
محمدباقـــر قالیبــــــاف 
شـــهردار ســـابق تهـــران 
ـــگ  ـــرد: در فرهن ـــار ک اظه
قرآنـــی، قـــرآن، کلیـــد 
ــت  ــکات اسـ ــه مشـ همـ
ــه  ــری نـ ــان دیگـ ــر زمـ ــش از هـ ــا بیـ ــروزه مـ و امـ

ــدت  ــد وحـ ــا نیازمنـ تنهـ
در کشـــورهای اســـامی 
هســـتیم، بلکـــه وحـــدت 
یـــک ضـــرورت اجتنـــاب 
شـــمار  بـــه  ناپذیـــری 

ــی رود. مـ
وی بـــا بیـــان این کـــه 
ایـــن موضـــوع به ویـــژه در 
غربی هـــا،  کـــه  زمانـــی 
ــرقین  ــن و مستشـ متفکریـ

ــه و  ــال تفرقـ به دنبـ
ضدیـــت 

ـــه داد:  ـــت، ادام ـــده اس ـــتر ش ـــتند، بیش ـــام هس ـــا اس ب
ـــش  ـــاق بی ـــن اتف ـــر، ای ـــال اخی ـــد س ـــوص در ص به خص
ـــه  ـــت و البت ـــاهده اس ـــل مش ـــری قاب ـــان دیگ ـــر زم از ه
ــت های  ــه راسـ ــم کـ ــا می بینیـ ــز مـ ــرن ۲۱ نیـ در قـ
افراط گـــر بـــا حزب هایـــی کـــه ایجـــاد کرده انـــد، 
ـــرده و  ـــلمانان خشـــوت وارد ک ـــام و مس ـــه اس ـــه ب چگون
جامعـــه ی اســـامی را به عنـــوان خشـــن و تروریســـت 

بـــه تمـــام دنیـــا معرفـــی می کننـــد.
ــراد  ــن اف ــع ای ــرد: در واق ــوان ک ــاف عن ــر قالیب دکت
ــه را  ــد، تفرق ــق دهن ــه خشــونت را رون ــد ک ــعی دارن س
ــد  ــت پروری کنن ــاد و تروریس ــامی ایج ــه اس در جامع

ــکاتی  ــه مش ــا از جمل و این  ه
ــاهد آن   ــا ش ــه م ــتند ک هس
هســتیم. بــدون شــک اولیــن 
افــردی کــه می تواننــد در 
پیش آهنــگ  زمینــه  ایــن 

به ویــژه  هســتند؛  اســامی  امــت  جوانــان  باشــند، 
ــژوه و دانشــجو می باشــند و در راه  ــی کــه دانش پ جوانان

کســب علــم و معرفــت گام برمی دارنــد.
ـــامی در  ـــدت اس ـــت وح ـــرد: تقوی ـــد کــــ وی تاکی
واقـــع بایـــد در میـــان همـــه ی احـــزاب و گروه هـــای 
ـــامی  ـــوری اس ـــام جمه ـــرد و نظ ـــورت گی ـــامی ص اس
ــر  ــد و فکـ ــر نمی کنـ ــت فکـ ــن سیاسـ ــه ایـ ــز بـ جـ

نخواهـــد کـــرد.

                  مسابقات قرآن
                  دانشجویان 
مسلمان و 

زمینه سازی 
توسعه فرهنگ 

قرآن در 
دانشگاه های 
جهان اسالم

هــم چنیــــــــــن 
ــاس  ــه، عبـ در ادامـــــ
ـــر  ـــس دفت ـــدری ریی ص
ـــکو  ـــه ای آیسس منطق
بیـــان کـــرد: 

▲اهدای جوایز در ششمین دوره ی مسابقات 
بین املللی قرآن دانشجویان مسلامن

عکس: ایکنا/ حسن آقا محمدی
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بالـــغ بـــر ۵۰ فعالیـــت 
ــعه  ــامل توسـ ــی شـ قرآنـ
و  قـــرآن  مـــدارس 
دوره هـــای  برگـــزاری 
ـــرآن از  آموزشـــی خـــاص ق
جملـــه برنامه هـــای ایـــن 
ــورهای  ــازمان در کشـ سـ

ــت. ــامی اسـ اسـ
وی افـــزود: شـــرایط 

ــور در  حضـــ
ـــجویان  ـــاتید و دانش ـــرای اس ـــا ب ـــن دوره ه ای
فراهـــم اســـت و عاقه منـــدان می تواننـــد 
ــرکت  ــژه شـ ــی ویـ ــای آموزشـ در دوره هـ

کننـــد.
برگـــزاری  کـــرد:  اظهـــار  صـــدری 
ایـــن مســـابقات در ایـــران در نـــوع خـــود 
بـــی نظیـــر و تاثیـــر آن بـــر توســـعه 
فرهنـــگ قرآنـــی در دانشـــگاه های ســـایر 

کشـــورهای اســـامی مشـــهود اســـت.
آیسســـکو  منطقـــه  دفتـــر  رییـــس 
ادامـــه داد: متســـابقان بـــا شـــرکت در 
ــرای  ــه بـ ــن این کـ ــابقات، ضمـ ــن مسـ ایـ
حضـــور در دوره هـــای بعـــد تـــاش  خـــود 
ـــی  ـــام خوب ـــرد، پی ـــد ک ـــف خواهن را مضاع

بـــرای کشـــور خـــود دارنـــد.
وی گفـت: برگـزاری مسـابقات بین المللی 
سـازمان  سـوی  از  مسـلمان  دانشـجویان 

آیسسـکو مثبـت ارزیابـی شـده اسـت.
از  حمایـــت  خصـــوص  در  صـــدری 
عنـــوان  قرآنـــی  مســـابقات  برگـــزاری 
کـــرد: برگـــزاری مســـابقات بیـــن المللـــی 
قـــرآن بـــا هماهنگـــی آیسســـکو صـــورت 

. د می گیـــر

ابتکار ویژه ی 
رسانه ای مسابقات 

بین المللی قرآن 
دانشجویان مسلمان

در ادامـــه ی مراســـم، 
ســـید ســـعید ســـرابی 
فرهنــــــگ  مدیـــرکل 
و ارشــــــــاد اســـامی 

از  دوره  بـــا ششـــمین  رابطـــه  در  خراســـان رضوی 
ـــن  ـــت: ای ـــلمان، گف ـــجویان مس ـــرآن دانش ـــابقات ق مس
رقابت هـــا دومین بـــار اســـت کـــه در مشـــهد برگـــزار 
می شـــود؛ مـــن بـــه نوبـــه ی خـــودم از همـــکاران 
ـــور  ـــگاهی کش ـــی جهاددانش ـــای قرآن ـــازمان فعالیت  ه س
ـــم. ـــکر می کن ـــتند، تش ـــکار را داش ـــن ابت ـــن حس ـــه ای ک

ــان  ــاد اســـامی خراسـ ــر کل فرهنـــگ و ارشـ مدیـ
چنیـــن  برگـــزاری  این کـــه  بیـــان  بـــا  رضـــوی 
ــک  ــرآن کمـ ــا قـ ــتر بـ ــس بیشـ ــه انـ ــابقاتی بـ مسـ
می کنـــد، تشـــریح کـــرد: از ســـال ۲۰۱7 
ـــی  ـــت فرهنگ ـــوان پایتخ ـــهد به عن ـــه مش ک
ـــث  ـــن بح ـــت، ای ـــام گرف ـــام ن ـــان اس جه
مطـــرح بـــود کـــه ایـــن رقابت هـــا در 

ــود. ــزار شـ ــهدالرضا برگـ مشـ
وی گفـــت: برگـــزاری ایـــن مســـابقات 
در ســـال جـــاری بـــا ابتـــکارات ویـــژه ای 
ــا در  ــی از آن هـ ــه یکـ ــت کـ ــراه اسـ همـ
و  می کنـــد  جلـــوه  رســـانه ای  حـــوزه 
نمـــای بهتـــری بـــرای مســـابقات بـــه 
وجـــود مـــی آورد؛ چراکـــه ایـــن رقابت هـــا 
ــود  ــط می شـ ــیما ضبـ ــبکه های سـ در شـ
و در زمـــان مناســـب در معـــرض دیـــد 

ــت. ــد گرفـ ــرار خواهـ ــان قـ مخاطبـ

■ حارضین در اختتامیه  ششمین دوره ی مسابقات 
بین املللی قرآن دانشجویان مسلامن

عکس: ایکنا/ حسن آقا محمدی  ▼

■  پوسرت ششمین دوره ی مسابقات بین املللی قرآن 
دانشجویان مسلامن

►

ش
زار

گ
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ــا:  ــل از ایکن ــه نق ــگاهی ب ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ســید حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی بــا 
ــی و  ــعه ی فرهنگ ــم توس ــاور داری ــه ب ــه این ک ــاره ب اش
ــعه  ــرفت و توس ــی پیش ــل اصل ــه از عوام ــی و فناوران علم
ــرای  ــورها ب ــه ی کش ــت: هم ــت، گف ــورها هس ــه کش هم
توســعه ی فرهنگــی و عملــی و فناورانــه برنامه ریــزی 
ویــژه ای انجــام می دهنــد. مــا از قبــل از انقــاب هــم ایــن 
ــه  ــگار ب ــم. ان مشــکات را در کشــور احســاس مــی کردی
ــه لحــاظ  عمــد کشــورهای جهــان ســوم و مســلمان را ب
ــه  ــن اســام و ب ــن مبی ــم دی ــای تعالی ــر مبن ــی ب فرهنگ

ــته اند. ــگاه داش ــب ن ــه عق ــعه فناوران ــاظ توس لح
وی افـزود: بعـد از پیـروزی انقاب و روحیـه خودباروی 
کـه امـام)ره( در همـه مـردم و جوانـان دمید، ایـن فکر در 
دانشـگاه ها شـکل گرفـت کـه نهـادی ایجـاد شـود تـا هم 
در زمینـه ی توسـعه فرهنگـی و هـم فناورانـه کار کنـد و 
اثبـات کنـد کـه نـه تنهـا تـوان انجـام فعالیت هـای بزرگ 
فرهنگـی وجـود دارد، بلکـه در زمینـه ی توسـعه علـم و 
فنـاوری هـم  می توانیـم در مـرز علـم حرکت کنیـم و علم 
خـود را تبدیـل بـه فنـاوری کـرده تـا آن را مبنای توسـعه 

اقتصـادی کشـور قـرار دهیم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر این کـه بـا ایـن 
ایـده، جهاددانشـگاهی شـکل گرفـت، بیـان کـرد: یکـی از 
زمینه هـای اصلـی فعالیـت مـا در جهاددانشـگاهی حوزه ی 
فرهنـگ اسـت و در ایـن حـوزه بـه طـور کامـا طبیعـی 
کار در حـوزه ی قـرآن یکـی از زمینه هـای اصلـی فعالیـت 
اسـت. قـرآن دسـتور خداونـد بـرای راه و رسـم زندگـی 
سـعادت مندانه و شـرافت مندانه در دنیـا و آخـرت اسـت 

و طبیعـی اسـت کـه بایـد بـه قـرآن بپردازیـم.
تاسـیس  ابتـدای  از  کـرد:  اظهـار  طیبـی  دکتـر 
جهاددانشـگاهی بحـث فعالیت هـای قرآنـی در دانشـگاه ها 

در دسـتور کار قـرار گرفـت و ایـن فعالیت هـا رشـد خوبی 
داشـته اسـت؛ به طـوری کـه امـروز در ایـن نهاد، سـازمان 
قرآنـی دانشـگاهیان را داریـم. کار ابتـدا بـا قرائـت صحیح 
قـرآن و فهـم و اطاع رسـانی در حـوزه ی قـرآن آغـاز و 
منجـر بـه راه انـدازی خبرگـزاری بین المللی قرآن شـد. در 
حـال حاضـر هـم انجـام پژوهش هـای تخصصـی و میـان 
رشـته ای در حـوزه ی قرآن کریـم در دسـتور کار قرار دارد 

و فعالیت هایـی در ایـن زمینـه صـورت گرفتـه اسـت.
مورد  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  ادامه  در  وی 
باید  این موضوع که کار جهاددانشگاهی در حوزه ی قرآن 
کار  گفت:  و  کرد  اشاره  باشد  سازمان ها  دیگر  از  متفاوت 
بسیار ارزنده ای که سازمان قرآنی دانشگاهیان در عرصه ی 
قرآن  بین المللی  مسابقات  می دهد،  انجام  بین المللی 
این  از  مسابقات  این  اهمیت  است.  مسلمان  دانشجویان 
حیث است که دانشجویان آینده سازان کشورها و مدیران 

آینده کشورها هستند و دارای ارزش بسیار زیاد است.
با  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  طیبی  دکتر 
سازمان هایی  جمله  از  جهاددانشگاهی  این که  به  اشاره 
است که فعالیت های بسیار ارزنده ای در توسعه ی علمی و 
فناورانه کشور انجام داده است، گفت: بسیار طبیعی است 
توسعه ی  این  از  بخواهد  دانشگاهیان  قرآنی  سازمان  که 
علمی و فناورانه در جهت اجرای بهتر مسابقات و کاهش 
هزینه ها استفاده کند. این کار به خوبی در ششمین دوره 
مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان انجام شده و 
تاش شده تا با استفاده از فناوری های روز به کاهش هزینه 
بیشتری  متسابقان  که  است  شده  باعث  کار  این  برسیم. 
حضور داشته باشند و در نهایت افراد شایسته برای حضور 
در ایران انتخاب شوند. به یقین این کار باعث ارتقای کیفی 
سطح مسابقات می شود و جذابیت آن برای دانشجویان و 

مردم عاقه مند نیز افزایش می یابد.
سازمان  در  خودم  همکاران  به  این که  به  اشاره  با  وی 
ششمین  برگزاری  در  ابتکار  خاطر  به  دانشگاهیان  قرآنی 
الگودهی  بحث  به  گویم،  می  تبریک  مسابقات  دوره 
موقع  هیچ  نهاد  این  افزود:  و  کرد  اشاره  جهاددانشگاهی 
منتظر نشده است که اگر دیگران حمایت کردند، به یک 
کار بپردازد. یکی از ویژگی های همکاران ما این است که 
اگر کار مهمی وجود دارد، همت کنند و خداوند هم کمک 
خواهد کرد. با این وجود به طور طبیعی اجرای این کارها 
نیاز به حداقل هزینه ها دارد و ما متوقع هستیم تا متولیان 
مسابقات  درست  اجرای  به  دانشگاهی  و  قرآنی  فرهنگی، 
کمک معنوی و مادی داشته باشند تا استانداردهای مورد 

نظر برآورده شود.
کرد:  بیان  ادامه  در  هم چنین  جهاددانشگاهی  رییس 
امکان  این  دانشجویان مسلمان  قرآن  بین المللی  مسابقات 
جمهوری  واقعی  چهره ی  تا  می دهد  قرار  ما  اختیار  در  را 
اسامی را به دنیا معرفی کنیم. جمهوری اسامی کشوری 
در  اسام  قوانین  کردن  پیاده  بر  اصرار  بر  عاوه  که  است 
جامعه، در حوزه ی توسعه علمی و فناورانه کارهای بسیار 
ارزشمندی در دنیا انجام داده است و جهاددانشگاهی نیز در 
سطح دنیا فعالیت هایی انجام داده است. برگزاری مسابقات 
بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان فرصت خوبی است تا 
چهره واقعی ایران اسامی به جهانیان نشان داده شود و به 
استکبار شکل گرفته  از طرف  تبلیغات سوئی که  آن  تبع 

است، خنثی شود.
دکتر طیبی در مورد پیامی که مسابقات بین المللی قرآن 
گفت:  باشد،  داشته  دنیا  به  می تواند  مسلمان  دانشجویان 
قرآن خود منادی مهربانی و وحدت و کرامت انسانی است و 
شعار مسابقات نیز بر همین اساس تعریف شده است. وقتی 
ما کتاب مقدسی هم چون قرآن داریم که بهترین دستورات 
را برای زندگی سعادتمندانه و شرافتمندانه در دنیا و آخرت 
به ما می دهد، باید از این فرصت استفاده کنیم تا این شعار 
جهانی شود. چه طیفی بهتر از دانشجویان برای معرفی این 
شعار وجود دارد؟ دانشجویان عموما آرمانگرا هستند و باید 
شرایطی  در  به ویژه  کنیم؛  دعوت  وحدت  به  را  مسلمانان 
که عده ای به عمد می خواهند چهره ی غیر واقعی از اسام 
استفاده  باید حداکثر  فرصت  این  از  و  دهند  ارایه  دنیا  به 

را ببریم.
فرهنگ  ما  موفقیت  ضامن  کرد:  عنوان  پایان  در  وی 
است.  پرتاش  و  باور  علم  و  اخاق مدار  جهادی، فرهنگ 
ما اگر می خواهیم پیشرفت کنیم, باید توجه به این فرهنگ 
جهادی داشته باشیم. اگر جهاددانشگاهی موفق شده است؛ 
ما  دانشجویان  است.  بوده  فرهنگ  این  به  توجه  علت  به 
حفظ  را  فرهنگ  این  کنند  سعی  باید  ما  مردم  همه ی  و 
فرهنگ  این  اجرای  با  فرهنگ شوند.  این  و صاحب  کنند 
به یقین بسیاری از آرمان های انقاب اسامی قابل تحقق 

خواهد بود.

■   سید 
حمیدرضا 
طیبی رییس 
جهاددانشگاهی 
عکس: ایکنا/

حسن آقا 
محمدی

◄

از مسابقات بین املللی قرآن 
دانشجویان مسلامن بیشرت بدانید 
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به وضعیت فعلی جوامع اسالمی، برگزاری مسابقات بین املللی قرآن 

دانشجویان مسلامن را فرصت مناسبی برای وحدت کشورهای اسالمی عنوان کرد

■
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■ روابط عمومی جهاددانشـگاهی، ۱۱ اردیبهشـت: دوازدهمین 
همایـش ملی علمـی ـ فرهنگـی خلیج فـارس که به 
همـت مرکز گردشـگری علمی فرهنگی دانشـجویان 
ایـران و میزبانـی جهاددانشـگاهی واحـد بوشـهر با 
رویکـرد گردشـگری و تعامـالت بین المللـی، برگزار 
شـد، بـا معرفـی برگزیـدگان، حامیـان و رونمایی از 
تمبـر یادبـود و کتاب مجموعـه مقاالت ایـن همایش 

بـه کار خود پایـان داد.
ایـن همایش به مـدت یک روز در دانشـگاه 

خلیج فـارس بوشـهر بـا حضور کارشناسـان 
متخصـص حـوزه خلیـج فـارس و چنـد پنل 
تخصصـی بـا موضوعـات مرتبـط بـا خلیـج 

فـارس برگزار  شـد.

نقش 
تعیین کننده 
خلیج فارس 
در تحوالت 

بین المللی

 . . . آیــــت ا
معلی  غـــــال
یی  صفــــــا
امـام  بوشـهری 
جمعـه بوشـهر در همایـش ملـی علمـی ـ 
فرهنگـی خلیـج فـارس اظهـار کـرد: قطعا 

ایـن موضـوع علمـی نشـان می دهـد، خلیج فـارس 
ایـن تحـوالت  و  بـوده  ایـران  از سـرزمین  بخشـی 
زیسـتی موجـب ایـن شـده اسـت خـاک ایـران به 
آبراهـی تبدیـل شـود کـه منشـأ و کانـون تحوالت 

بـزرگ سیاسـی و حتـی علمـی و فنـاوری باشـد.
کـه  زمانـی  از  و  دیربـاز  از  این کـه  بیـان  بـا  وی 
جغرافیـا  و  جهـان  تحـوالت  پیرامـون  دانشـمندان 

صحبـت کرده انـد، خلیج فـارس به زبان هـای مختلف 
تعبیری داشـته اسـت که نشـان از فارسـی بودن این 
آبـراه دارد، گفـت: جغرافیای خلیج فارس در توسـعه 
ایـران و سـرزمین پـارس همیشـه تاثیرگـذار بـوده 
اسـت. تاریخ دانـان بزرگ همگـی اعـالم کرده اند که 
ایـن خلیـج، خلیجی فارسـی اسـت، امـا در برهه ای 
از تاریـخ، شـخصی انگلیسـی در یکـی از مقاله هـای 
خـود در یکـی از روزنامه هـای کشـورهای عربی، 
یـک تشـکیک توصیفی بـر نـام خلیج فارس 

کرد. ایجـاد 
امام جمعـه بوشـهر افـزود: هـر چند این 
آبـراه سـومین آبـراه بـزرگ جهان اسـت، 
بین المللـی  آبـراه  تعیین کننده تریـن  امـا 
در تحـوالت جهانـی اسـت. خلیج فـارس را 
از منظرهـای مختلـف ازجملـه اقتصـادی، 
فنـاوری  و  علمـی  و  فرهنگـی  سیاسـی، 

می تـوان بررسـی کـرد.
آیـت ا... صفایـی بوشـهری همچنیـن به 
اهمیـت گردشـگری و نقـش دریـا در ایـن 
صنعت اشـاره کـرد و افزود: اگر گردشـگری 
بـا مبانـی مهـم ایـن حـوزه کـه دارای یک 
سـند و افق و نـگاه جامع مانند گردشـگری 
فرهنگـی، گردشـگری تاریخی، گردشـگری 
آن  نتیجـه  و  باشـد  همـراه  و...  پزشـکی 
باشـد،  مختلـف  عرصه هـای  در  رشـد 
قطعـًا می تواند در رشـد و توسـعه اقتصاد 

یک روز با خلیج همیشگی فارس
دوازدهمین هامیش ملی علمیـ  فرهنگی "خلیج فارس" به همت مرکز گردشگری

 علمی فرهنگی دانشجویان در بوشهر برگزار شد

■ سخرنانی 
رحیم یعقوب 
زاده رییس 
مرکز گردشگری 
علمی فرهنگی 
دانشجویان ایران 
در هامیش ملی

 علمیـ  فرهنگی 
"خلیج فارس"

◄

   گزارش رویدادهای ملی و بین املللی به میزبانی جهاددانشگاهی

گزارش

■  اشاره نوشت: به بوشهر که قدم 
می گذاری، چیزی متام وجودت را در 

برمی گیرد. تا چشم کار می کند از 
هر طرف آبی نیلگونی را مشاهده 

می کنی که انتها ندارد و تو در آن محو 
می شوی. خاصیت های جادویی این 
آبی نیلگون و همیشگی زیاد است 

و گفتنی ها فراوان، اما آب و دریا که 
حرف منی زند؛ باید همه زبان شویم و 
از تاریخ و هویت آن بگوییم تا کسی، 
جایی، زمانی، فکر غلط به مخیله اش 

خطور نکند.
تالش جهاددانشگاهی در این سال ها 

به منایندگی مرکز گردشگری علمی 
فرهنگی دانشجویان ایران، به خاطر 

زنده نگه داشنت یک جهاد علمیـ  
فرهنگی برای بزرگداشت هویتی ملی 
است. امسال و در دوازدهمین دوره، 

بوشهر برای اولین بار میزبان این رویداد 
فرهنگی ملی بود و جهاددانشگاهی 
این واحد و مسووالن شهر متام تالش 

خود را وقف ارتقای سطح این هامیش 
کردند. با هم خالصه ای از گزارش یک 

روزه دوازدهمین هامیش ملی علمیـ  
فرهنگی خلیج فارس مرور می کنیم.
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کشـور 
تاثیـری 

شگـــرف 
بگـــذارد. 

بـه همیـن دلیل اسـت کـه مـا می توانیـم بـا تنظیم 
بـه  صحیـح،  برنامه ریـزی  و  دانش بنیــــان  سـند 
شـکوفایی اقتصـاد براســــاس آنچه مدنظـر مقام 

معظـم رهبـری اسـت دسـت یابیم.
شاهد  استان  این  افزود:  بوشهر  جمعــــه  امام 
دالورمردی های بزرگی بوده است ، اگر ما در قدیم یک 
رییس علی دلواری داشتیـم، اکنون هزاران رییس علی 
دلواری در اســتان بوشهر وجود دارند که نمونه آن 
دستگیری ملوانان انگلیسی از سوی سربازان دلیر این 

مرزوبوم است.
به  توجه  با  بوشهر  استان  کرد:  تاکیــــد  وی 
ظرفیت هایی که در حوزه هــــای مختلف مانند گاز، 
شیالت و گردشگـــری دارد، می تواند پایلوت توسعه 
این همایش  و  باشد  اقتصــادی  برای رونق  الگویی  و 

می تواند به دستیابی به این مهم کمک کند.

»تعطیالت 
زمستانی« شاید 

به امسال برسد

در ادامـــه علی اصغر 
مونسان  معـــــــاون 
رییس  و  رییس جمهــور 
میراث فرهنگی،  سازمان 
ســــــــتی  یع د صنا
و گردشـــگـری  گفت: 
امیدواریم دولت و مجلس 
کمک کننـــد تا طرح تعطیالت زمستانی را پیگیری و 
اجــرایی کنیم تا با اجرای این طرح به خصوص در نیمه 
دوم سال، بتوانیم به رونق و توسعه گردشگری کمک کنیم.
برای  میراث فرهنگی  سازمان  که  این  بیان  با  وی 

جنوبی  استان های  در  گردشگــــری  توسعه 
سرمایه گذار  جذب  و  دارد  مختلفی  برنامه های 
یکی از مهم ترین موضوعاتی است که این سازمان 
دنبال می کند، ادامه داد: امیدواریم با اجرای برنامه های 
مختلف در حوزه گردشگری استان های جنوبی شاهد روزهای 

پررونق تر برای گردشگری استان های جنوبی کشور باشیم.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خلیج فارس را نقطه ای در 
و  استعمارستیزی  روحیه  دارای  که  دانست  کشور 
رییس علی  دالوری های  به  و  است  استکبارستیزی 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  از  خطه  این  در  دلواری 
و  بوده  خلیج فارس  از  صحبت  تاریخی  ادوار  همه 
ایرانیان همیشه با مردم مناطق مختلف دنیا در ارتباط 
بوده اند و دادوستد و تجارت داشته اند، ضمن این که از 
و  »لیان«  به  منطقه می توان  این  تاریخی  اسناد  جمله 

»سیراف« اشاره کرد.
وی تنوع و غنای جغرافیایی را یکی دیگر از امتیازات 
خلیج فارس دانست و افزود: این امتیازات و فرصت ها باعث 
شده تا ایرانیان همیشه در طول تاریخ از ظرفیت های بزرگ 

خلیج فارس در حوزه های مختلف استفاده کنند.
و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  سازمان  رییس 
گردشگری ادامه داد: خوشبختانه دولت به این موضوع 
توجه ویژه ای داشته و با توجه به تاکیدات مقام معظم 
سواحل  جمله  از  جنوبی  جزایر  خصوص  در  رهبری 
اقتصادی  رونق  برای  خوبی  اعتبارات  امسال  مکران، 

در استان های جنوبی و ساحلی اختصاص یافته است.
حوزه  در  خلیج فارس  نقش  به  ادامه  در  وی 
اقتصاد  گردشگری،  افزود:  و  کرد  اشاره  گردشگری 
مهمی  بسیار  نقش  اشتغال  ایجاد  در  و  دنیاست  سوم 
را ایفا می کند و کارکرد مهمی در دنیا پیدا کرده است.
دیگر  یکی  را  با جهان  تعامل  تقویت  و  افزایش  وی 
که  دانست  دنیا  در  گردشگری  مهم  کارکردهای  از 
با  گفت:  و  است  کرده  پیدا  بیشتری  اهمیت  امروزه 
توجه به اهمیت خلیج فارس در حوزه اقتصادی و رونق 
گردشگری این آبراه بزرگ در حوزه میراث فرهنگی در 
خصوص میراث ناملموس، ظرفیت های مهمی مانند ثبت 
دانش لنج سازی را به وجود آورده، ضمن این که سیراف 
یکی از مهم ترین مناطق تاریخی ایران است که می تواند 

ثبت جهانی شود.

مغایرت اسناد 
سازمان ملل با 

تحریف نام خلیج 
فارس 

در ادامـــــــــه، 
دکتر حمیدرضــا طیبی 
جهاددانشـگاهی  رییس 
دارای  را  فارس  خلیـج 
راهبردی،  موقعیت هـای 
منابع انـــرژی، جایگاه 
تجاری وشـاهراه بازرگانی، حجم و ابعاد صنایع مستقر 
نظامی،  عملکردهای  و  آثار  گفت:  و  دانست  خود  در 
امنیتی و منابع طبیعی و معدنی سرشار از گذشته های 
مختلف  ملت های  و  دولت ها  توجه  مورد  کنون  تا  دور 

است، به همین دلیل این خلیج اهمیت جهانی دارد.
فارس  خلیج  ویژه  اهمیت  بر  تاکید  با  طیبی  دکتر 
مانند  کشور  برای  خلیج  این  کرد:  تاکید  کشور،  برای 
از  تاریخی، هویتی و حیاتی است. بخشی  یک داشته 
از  و  استخراج  فارس  خلیج  بستر  از  ایران  گاز  و  نفت 
همان نقطه نیز صادر می شود. بسیاری از صنایع بزرگ 
هستند،  مستقر  خلیج  این  در  ایران  استراتژیک  و 
بنابراین خلیج فارس در ابعاد گوناگون به عنوان مزیت 
و  ملی  رویکردهای  تعیین  در  و  بوده  مطرح  اولویت  و 
سیاست خارجی کشور و اتخاذ سیاست های مربوط به 

آن نقش بی بدیل و مهمی دارد.
وی تصریح کرد: بهتر است در مجامع علمی در کنار 
تجزیه و تحلیل مزیت های اصلی و مهم خلیج فارس، 
چون  شود،  برداشته  گامی  نیز  آن  پاسداشت  برای 
منابع  و  جغرافیایی  و  تاریخی  متون  اسناد،  تمام  در 
زبان های  به  فارس  خلیج  تاریخی  نام  کارتوگرافیک 

مختلف آمده است.
رییــس جهاددانشـــگاهی تاکیــد کــرد: فهرســت 
ــب دارد.  ــی مناس ــه زمان ــاز ب ــتندات نی ــردن مس ک
تغییــر و تحریــف ایــن نــام تاریخــی اقدامــی غیــر 
علمــی و ضــد تاریخــی و مغایــر بــا اســناد ســازمان 

ــت. ــی اس ــای بین الملل ــایر نهاده ــل و س مل
نهاد  این  گردشگری  مرکز  جهاددانشگاهی،  رییس 
آموزشی  و  پژوهشی  فرهنگی،  نهاد  یک  عنوان  به  را 

▲  سخرنانی دکرت طیبی
در دوازدهمین هامیش بین املللی خلیج فارس 

Persian Gulf
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افزود:  و  دانست  پیشرو  مجموعه های  نخستین  از 
هدف  با  جهاددانشگاهی  گردشگری  مرکز  بنابراین 
پاسداشت نام خلیج فارس و گسترش تحقیقات مربوط 
به مطالعات خلیج فارس و اهمیت راهبردی که حوزه 

جغرافیایی خلیج فارس برای کشور داشت.
وی خلیج فارس را جزوی از ابزار و فرهنگ و هویت 
ملی ایران دانست و اظهار کرد: افزایش اقتدار و قدرت 
ایران در دو شکل سخت افزار و نرم افزار رخ می دهد، 
در شکل سخت افزاری با ایجاد بنیان دفاعی و در شکل 
نرم افزاری با توسعه فنی، آموزشی، اجتماعی و سیاسی 

به صورت هماهنگ می توان در این زمینه عمل کرد.
همبستگی  ایجاد  باعت  را  توسعه  این  طیبی  دکتر 
ملی و رابطه مستحکم دولت و ملت و توسعه اخالق و 
عدالت دانست و ادامه داد: این توسعه ها رخ نمی دهند 
مگر در شرایطی که نخبگان سیاسی، فرهنگی و نظامی 
زیر چتر والیت فقیه یک برنامه ریزی بلند مدت داشته 

باشند.

رونق گردشگری 
خلیج فارس یکی 
از راه های حمایت 

از کاالی ایرانی 
است

گراونـد   عبدالکریـم 
نیـز  بوشـهر  اسـتاندار 
ایـن  در  سـخنانی  در 
همایـش بـا بیـان این که 
خلیـج فـارس بـه نمـاد همبسـتگی، اتحـاد و غرور 
ملی ایـران تبدیل شـده اسـت، اظهار کـرد: غربی ها 
نـام جعلـی اسـتفاده  از  افکنـی  بـه خاطـر تفرقـه 

می دهنـد. غلـط  آرای  و  می کننـد 
ــت  ــه موقعی ــان این ک ــا بی ــهر ب ــتاندار بوش اس
ــن  ــی از حیاتی تری ــارس یک ــج ف ــتراتژیک خلی اس
مناطــق جهــان اســت، خاطرنشــان کــرد: پیــروزی 
ــا را  ــادالت دنی ــال ۵7 مع ــالمی در س ــالب اس انق

ــود. ــتقالل ب ــه اس ــیدن ب ــر داد  و آن رس تغیی
ــج  ــروزه در خلی ــه ام ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
فــارس بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد 
همــکاری دســته جمعــی همــه دولت هــای منطقــه 

ــه  ــش از هم ــهر بی ــتان بوش ــزود: اس ــتیم، اف هس
اســتان ها در موقعیــت ژئوپولتیــک بــا درصــد 
ــه  ــا توج ــرایط و ب ــن ش ــت، در ای ــذاری اس تاتیرگ
بــه موقعیــت ســیراف و تاریــخ آن بایــد گفــت کــه 

ــت. ــارس اس ــج ف ــه خلی ــهر گنجین بوش
اســتاندار بوشــهر یکــی از راه هــای تحقــق شــعار 
حمایــت از کاالی ایرانــی را رونــق گردشــگری 

ــت. دانس
وی همچنیـــن از مونســـان معـــاون ـ رییـــس 
ــگری  ــرح گردشـ ــا طـ ــت تـ ــور ـ خواسـ جمهـ
ـــتر  ـــت بیش ـــات دول ـــس و هی ـــتانه را در مجل زمس
پیگیـــری کنـــد و تاکیـــد کـــرد: ایـــن اتفـــاق 
ــور در  ــوب کشـ ــاد جنـ ــه اقتصـ ــد بـ می توانـ
ــواحل  ــه سـ ــه بـ ــا توجـ ــم بـ ــتان آن هـ زمسـ

منحصربه فـــرد کمـــک کنـــد.
ــت  ــگاهی خواس ــووالن جهاددانش ــد از مس گراون
تــا دبیرخانــه دایمــی همایــش هــای خلیــج فــارس 
ــگری  ــز گردش ــاد و مرک ــط وزارت ارش ــه توس ک
ــهر  ــه بوش ــده را ب ــکیل ش ــگاهی تش جهاددانش

ــد. ــل کنن منتق

خلیج فارس 
ناموس ملی 

ایرانیان است

محمــدرضا موالی زاده 
فرهنگ  شـــورای  دبیر 
در  نیز  کشــور  عمومی 
فارس  خلیـــج  سخنانی 
های  ویژگی  واسطه  به  را 
یک  آن  ارزشمند  و  مهم 
عمومی«  »فرهنــگ  نوع 
نیست،  دستوری  فرهنگ  این  افزود:  و  دانســــت 
بلکه به صورت طبیعی در بستر جامعه شکل می گیرد.

واسـطه  بـه  را  فـارس  خلیـج  همچنیـن  وی 
مقبولیتـش بیـن مـردم کشـور بـه »نامـوس ملـی« 

تاریخـی  نام هـای  افـزود:  و  کـرد  تشـبیه 
بین المللـی اسـاس تغییـر ناپذیرنـد، 

جامعـه  معنـوی  میـراث  را  آن هـا 
می داننـد. بشـری 

ثبت جهانی همایش 
خلیج فارس

در ادامه، دکتر عیسی 
فرهنگی  معاون  علیزاده 
اشاره  با  جهاددانشگاهی 
روز  نامگذاری  علت  به 
به  که  فارس  خلیج  ملی 
اخراج  سالروز  مناسبت 
هرمز  تنگه  از  پرتغالی ها 
است،  شده  نامگذاری 
یادآور شد: به همین دلیل جهاددانشگاهی از سال ۸۴ 

نسبت به برگزاری این همایش ملی اقدام کرده است.
دانست  این  از   حاکی  را  برنامه ها  این  تداوم  وی 
متن  از  برخواسته  نهاد  عنوان  به  جهاددانشگاهی  که 
فرهنگی  و  علمی  تالش  بر  تکیه  با  و  اسالمی  انقالب 
خلیج  می کند  سعی  دانشگاه  اساتید  و  دانشجویان 
فارس را به مثابه دغدغه جدی حاکمیت برای احقاق حقوق 

مشروع فرهنگی و سیاسی ملت ایران برجسته کند.
دکتر علیزاده با اشاره به آغاز کار دبیرخانه همایش 
نتیجه  در  و  جهاددانشگاهی  در  فارس  خلیج  ملی 

این موضـــوع،  با  ۱۱ دوره همایش  برگزاری 
تالش  همایش ها  این  در  کرد:  اظهار 

تاکیــــــد  می کنیم 
مزیت هـــــــای  بر 

 ، ی د قتصــــــا ا
جتمــــاعی،  ا

سیــــاسی، 
و  فرهنگـی 

2■امضای مترب یادبود دوازدهمین هامیش 
بین املللی خلیج فارس توسط دکرت طیبی
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گردشگری خلیج فارس را داشته باشیم.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی نتایج حاصل از این 
همایش ها را مهر تاییدی دانست بر این که خلیج  فارس 
از گذشته دروازه اصلی ورود و خروج فرهنگ، تمدن، 
از  نشان  رویداد  این  گفت:  و  بوده  سیاست  و  اقتصاد 
بالندگی دولت ایران دارد که همیشه حضور قدرتمند 

سیاسی در خلیج فارس داشته است.
توجه  با  را  همایش ها  این  برگزاری  اهمیت  وی 
حاضر  حال  در  منطقه  سیاسی  شرایط  و  اتفاقات  به 
افزود: جهاد دانشگاهی به عنوان  دوچندان دانست و 
نهادی پیشگام در عرصه فرهنگی و اجتماعی از نگاه 
علمی هر سال نسبت به ارتقای این اتفاق مهم تالش 

می کند.
کرد:  اضافه  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون 
پیشینه  دلیل  به  تاریخ  ادوار  همه  در  خلیج فارس 
و  نفتی  گران بهای  ذخایر  و  منابع  داشتن  و  تاریخی 
موقعیت استراتژیک نقش مهمی در معادالت سیاسی و 

جغرافیایی در سطح بین المللی ایفا می کند.
دبیرخانه  به  مقاله   ۲۰۰ ارسال  به  اشاره  با  وی 
همایش برای شرکت در این کنگره، اظهار کرد: اعضای 
همایش  دوره  دوازدهمین  داوری  و  علمی  کمیته های 
»فرهنگ،  مانند  محورهایی  به  توجه  با  فارس  خلیج 
و  فرصت ها  منطقه،  در  »گردشگری  معماری«،  و  هنر 
و  »راهبردها  و  حوزه«  این  در  نو  ایده های  و  چالش ها 
برگزیدگان  انتخاب  در  سرمایه گذاری«  فرصت های 

تالش کردند.
این  ترین دستاوردهای  از مهم  دکتر علیزاده یکی 
به  و عالقمندان  پژوهشگران  توجه  و  تمرکز  را  برنامه 
و  دانست  جغرافیایی  نقطه  این  به  دانشجویان  ویژه 
ادامه راه اندازی دبیرخانه دایمی جایزه ملی خلیج  در 
مختلف،  حوزه های  در  ویژه  جایزه  اهدای  برای  فارس 
فارس  خلیج  هنری  علمی  جشنواره  ساالنه  برگزاری 
بویژه در بخش فیلم کوتاه، مستند، عکس و هنرهای 
تجسمی و ثبت جهانی همایش در سازمان های جهانی 
را سه پیشنهاد برای بهتر برگزار کردن این نشست در 

سال های آینده مطرح کرد.

هر سال محورهای 
بیشتری به 

همایش خلیج 
فارس اضافه 

می شود

رحیم یعقـــوب زاده 
گردشگری  مرکز  رییس 
فرهنـــــــگی  علمی 
در  نیز  ایران  دانشجویان 
این همایش به روند ثبت 
نام خلیج فارس در تقویم و سپس جعل نام این خلیج 
توسط کشورهای دیگر اشاره کرد و افزود: از دهه ۱9۶۰ 
میالدی به شکل ویژه برخی کشورها به تحریف ویژه 
نیز  بعد  به   ۶۱ از دهه  و  اقدام کردند  فارس  نام خلیج 

توسط برخی کشورهای عربی این کار شدت گرفت.
وی با بیان این که در ۱۱ دوره گذشته، هر سال این 
برگزار شده  مناطق مختلف جنوبی کشور  همایش در 
را  فرصت  این  پایلوت  عنوان  به  امسال  افزود:  است، 
کیفیت  با  و  شود  فراهم  الزم  شرایط  تا  کردیم  ایجاد 

بیشتر این همایش را برگزار کنیم.
رییس مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان 
ایران تصریح کرد: برگزاری مداوم همایش ملی خلیج 
های  مزیت  خصوص  در  دانش  نشر  و  تولید  بر  فارس 
اقتصادی، گردشگری، سیاسی، گردشگری و اجتماعی 
خلیج فارس و نیز مشکالت زیست محیطی و فرهنگی 
دبیرخانه  جهاددانشگاهی  و  دارد  تاکید  آن  متوجه 
همایش ملی خلیج فارس را با شعار پاسداشت هویت 

اقتصادی،  های  مزیت  بیان  و  فارس  خلیج  تاریخی 
خلیج  اجتماعی  و  گردشگری  سیاسی،  گردشگری، 
این  در  است.  بوده  آن  هویتی  مباحث  کنار  در  فارس 
دوره همایش تالش بر این بوده است تا به موضوعات 

روابط بین المللی و گردشگری توجه ویژه شود.
این  برگزاری  از  اصلی  هدف  گفت:  یعقوب زاده 
همایش اعتالی نام خلیج فارس در سطوح بین المللی، 
منطقه ای و ملی است. امید است این همایش به توسعه 
خلیج  سواحل  ویژه  به  کشور  ساحلی  مناطق  پایدار 
فارس کمک خواهد کرده و از طریق این همایش مسیر 
آشنایی بخش اجرایی کشور را با آخرین دستاوردهای 
علمی در مسایل دریایی خلیج فارس و مزیت های آن 

فراهم کنیم.

دبیرخانه دایمی 
همایش خلیج 

فارس را به بوشهر 
بدهید

ادامــــــه  در 
احمـــــدی زاده  علی 
جهاددانشگاهی  رییس 
استــان بوشهــر نیز در 
افتتاح  آیین  در  سخنانی 
به  اشاره  با  همایش  این 
این که بیشــترین کرانه مرزی خلیج فارس در استان 
بوشهر قرار دارد، بیان کرد: در این استان قدیمی ترین 
بندر تاریخی یعنی سیراف قرار دارد، بندری که قدمت 
آن به شش هزار سال پیش می رسد، همچنین اسنادی 
متعلق به نام خلیج فارس داریم که متعلق به سه هزار 

سال پیش است.
وی با بیان این که متاسفانه تاکنون برخی کشورهای 
افزود:  می زنند،  دستبرد  فارس  خلیج  نام  به  همسایه 
همیشگی  نام  با  کشورها  همه  که  است  حالی  در  این 

آن آشنا هستند.
در حالـی کـه تـا امـروز ۱۲ دوره همایـش خلیـج 
فـارس توسـط مرکـز گردشـگری علمـی فرهنگـی 
جهاددانشـگاهی  برگـزار شـده، اما احمـدی زاده در 
جریـان سـخنرانی خود چندیـن بار درخواسـت کرد 
بـه واسـطه اهمیـت بوشـهر دبیرخانـه دایمـی ایـن 

همایـش بـرای همیشـه به بوشـهر سـپرده شـود.

بخش دوم همایش
در بخش دوم این همایش چند پنل تخصصی برگزار 
شد. پنل تخصصی »گردشگری و ابعاد تاریخی فرهنگی 
گردشگری  موضوع  با  مقاالتی  فارس«  خلیج  اجتماعی 
و صلح جهانی، ارزیابی توسعه گردشگری دفاع مقدس 
بنادر  نقش  بررسی  پایدار،  توسعه  مولفه های  قالب  در 
دوره  در  فارس  خلیج  اقتصاد  شکوفایی  در  خوزستان 
ساسانی، طبقه بندی نقوش سفالینه های منقوش دوران 
اسالمی جزیره فشم، بررسی تأثیر بهره مندی از توانمندی 
جوانان نخبه بومی در توسعه گردشگری و تحلیل وضعیت 

الزامات گردشگری جزایر خلیج فارس ارائه شدند.
با موضوع »ابعاد سیاسی،  در دومین پنل تخصصی 
امنیتی، راهبردی و زیست محیطی خلیج فارس« نیز 
رویکردی  اکوتوریسم،  چون  موضوعاتی  با  مقاالتی 
خلیج  ساحلی  منطقه  گردشگری  صنعت  در  نویت 
توسعه  در  راهبردی  گردشگری  ژئوپلتیک  فارس، 
با  اسالم  جهان  کشورهای  همگرایی  و  گردشگری 
فارس،  خلیج  در سواحل  گردشگری  توسعه  محوریت 
کشورهای  در  منطقه ای  همگرایی  و  صبح  گردشگری 
تاریخ  پژوهش  و  سندشناسی  و  فارس  خلیج  حاشیه 
خلیج فارس توسط متخصصان این حوزه ها ارائه شدند.

بخش پایانی همایش
دوازدهمین  یادبود  تمبـــر  همایش  این  پایان  در 
همایـــش بین المللی خلیج فارس با حضور علی اصغر 
سازمان  رییس  و  رییس جمهـــوری  معاون  مونسان 
میراث فرهنگی، صنایع دستــی و گردشگری، آیت ا... 
امام جمعه  و  ولی فقیــــه  نماینده  بوشهری  صفایی 
بوشهر، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، 
عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر و جمعی از مسووالن 

ملی و استانی رونمایی شد.
با  مشایخی  دکتر  کتاب  و  مقاالت  مجموعه  کتاب 
موضوع خلیج فارس نیز در این مراسم رونمایی گردید.
اســامی برگزیــدگان و حامیــان ایــن همایــش بــه 

شــرح زیــر اســت:
دکتر مهدی رمضان ازده، دکتر فرامرز بریمانی، الناز 
بلوردی فرد، آیت ا... غالمعلی صفایی بوشهری، مهندس 
دکتر  موالی زاده،  محمدرضا  دکتر  گراوند،  عبدالکریم 
دکتر سعید  مصلح،  عبدالمجید  دکتر  احمدزاده،  علی 
صفری زاده،  فازمه  عوض پور،  رضا  دکتر  کشمیری، 

نعمت ا... امام زاده.

ش
زار

گ

■ تندیس 
هامیش ملی 
علمیـ  فرهنگی 
"خلیج فارس"
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اختتامیه  مراسم  اسفند:   ۶ جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط   ■
حضور  با  پرگهر"  مرز  "ایران  ملی  طرح  دوره  دوازدهمین 
تاالر  در  دانشجویان  و  اساتید  کشوری،  مسووالن  از  جمعی 

شهید دهشور دانشکده علوم دانشگاه تهران برگزار شد.

خودباوری موتور 
محرک توسعه 
علم و فناوری

دکتر سید حمیدرضا طیبی 
بـا  جهاددانشـگاهی  رییـس 
اشـاره بـه توسـعه دانـش و 
فنـاوری اظهـار کـرد: امـروز 
فنـاوری  و  دانـش  توسـعه 
بـه ابزار قـدرت اقتصـادی و 
نظامـی و ابـزار اعمال قدرت 
سیاسـی و تحقـق اهـداف آن تبدیـل شـده اسـت. سـرعت 
توسـعه علمـی و فناورانـه در دنیـا بسـیار زیاد شـده و تغییر 
فناوری هـا باعـث تغییر سـبک زندگی انسـان ها شـده اسـت. 
در همین شـهر تهران شـاهد هسـتیم فناوری ها، کسـب و کار 
و سـبک زندگی را در حوزه های مختلف از جمله بهداشـتی، 

خدمـات و... تغییـر داده اسـت.
فناوری  شگرف  تاثیر  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  رییس 
بردن  باال  باعث  فناوری  توسعه  افزود:  کشاورزی،  حوزه  در 
بهره وری در کشاورزی شده و کشاورزی هوشمند را توسعه 
داده، این ها حقایقی است که اتفاق افتاده است. از جمله دیگر 
اثرات آن جایگزینی داروهای نوترکیب با داروهای شیمیایی 
در کشور است. در این زمینه حتما اسم سلول های بنیادی را از 

نشــگاهی  جهاددا
که  شنیده اید  زیاد 

سلول های بنیادی و بازسازی 
دارو- انسان جای  بدن  درمانی را گرفته است.قطعـــــات 

فناوری ها  دنیا  در  این که  بیان  با  جهاددانشگاهی  رییس 
به سمتی حرکت می کنند که با شناخت سیستم فیزیولوژی 
دیگر  و  می شود  تولید  فرد  آن  مختص  داروی  فرد  هر  بدن 
همه از یک نوع آنتی بیوتیک نمی خورند و آنتی بیوتیکی که 
ویژگی مختص بیمار را دارد تجویز می شود، گفت: انرژی های 
انرژی های  و  می شود  ارزان تر  روز  به  روز  و  یافته  توسعه  نو 
مشاهده  علی رغم  می دهد.  آن ها  به  را  خود  جای  فسیلی 
اهمیت توسعه علمی و فناورانه و سرعتی که دارد و این که در 
دنیا روز به روز رقبا در این حوزه بیشتر می شوند و از طرفی 
منابع دنیا محدود است و رقابت را سخت تر می کند، اگر از 
توسعه علمی و فناورانه غفلت کنیم به طور قطع با مشکات 
شدید اقتصادی مواجه می شویم و خارجی ها به راحتی بازار را 
در اختیار می گیرند و به ویژه می توانند به راحتی کاالها را با 
کیفیت باالتر و قیمت ارزان تر در اختیار مخاطب ما بگذارند.

دکتـر طیبـی بـا بیـان اینکـه موتور محـرک توسـعه علم 
خودبـاور  اگـر  شـد:  یـادآور  اسـت،  خودبـاوری  فنـاوری  و 
بودیـم، اراده بـر تغییـر هـم حاصـل می شـود و پـس از آن 

و  اراده  رخ می دهـد.  ملـی  در سـطح  برنامه ریـزی 
خودبـاوری و برنامه ریـزی بایـد بـر اسـاس سـایق 
درازمـدت  برنامه ریـزی  تـا  باشـد  کشـور  سیاسـی 
در کشـور کـه الزمـه پیشـرفت اسـت محقـق شـود؛ 
چیـزی کـه امـروز گمشـده کشـور ماسـت و موجـب 
عـدم درک توسـعه علـم و فناورانـه شـده اسـت. باید 
بـا هـم گفت وگو کنیـم و به مدلـی مشـترک در اداره 
کشـور برسـیم، هیـچ دولتـی نمی توانـد در مدت زمـان ۴ یا 
۸ سـاله مشـکات کشـور را حـل کنـد. از همیـن رو در دنیـا 
کشـورها چشـم اندازهای ۲۰ و ۵۰ سـاله تنظیـم می کننـد.

رییــس جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه مســاله خاقیــت 
ــه  ــر را در هم ــت و تغیی ــد خاقی ــه خداون ــان اینک ــا بی و ب
ــه ۲9 ســوره  ــر اســاس آی ــه ودیعــه گذاشــته، ب انســان ها ب
حجــر؛ "َونََفْخــُت فِیــِه ِمــْن ُروِحــي" گفــت: قــدرت خاقیــت 
و تولیــد بــا فراگیــری علــم و تبدیــل آن بــه فنــاوری 
مشــخص می شــود و می تــوان آن را بــه عرصــه ظهــور 
رســاند. اگــر امــروز مدعــی هســتیم جهاددانشــگاهی 
ــن  ــد، ای ــاوری نســل جــوان کمــک کن ــه خودب توانســته ب
امــام  کــه  اســت  خودبــاوری  آن  حاصــل  موفقیت هــا 
خمینــی)ره( در جوانــان ایــن کشــور نهادینــه کــرد و 
ــم  ــوان حرکــت در مــرز عل توانســت اثبــات کنــد کشــور ت

و فنــاوری را دارد.
وی بــا بیــان این کــه جهاددانشــگاهی در حوزه هــای 
ــه  ــرده ک ــی ک ــی طراح ــای خوب ــی الگوه ــی و فرهنگ علم
ــت،  ــر" اس ــرز پرگه ــران م ــی "ای ــرح مل ــا ط ــی از آن ه یک
ــف ا... را  ــیخ لط ــجد ش ــجو مس ــی دانش ــرد: وقت ــوان ک عن
می بینــد، عــاوه بــر هنــر، بــه توســعه فنــاوری در آن 
ــاوری  ــت خودب ــه تقوی ــر ب ــن ام ــرد و ای ــی می ب دوران پ

■ اختتامیه 
دوازدهمین 
دوره طرح 
ملی "ایران مرز 
پرگهر"

◄

■ اشاره نوشت: به طور 
معمول اردو و سفر رفنت 
برای همه بیشرت جنبه ی 

تفریحی دارد، اما اردو رفنت 
دانشجویان در طرحی ملی 

به نام "ایران مرز پرگهر" برای 
آشنا شدن با دستاوردهای 
بزرگ علمی، پژوهشی و 

فرهنگی است تا از نزدیک 
ببینند چگونه ایران اسالمی 

در موارد متعدد، توانسته 
پیرشفت کند و برای آن ها 

الگویی ذهنیـ  عملی ایجاد 
کند و حس اعتامد به نفس 
و خودباوری در عمق جان 

آن ها نفوذ کند.
طرح ملی »ایران مرز پرگهر« 
از سال ۱۳۸۴ رشوع شده و 

امسال سیزدهمین دوره ی 
آن آغاز شده است. گزارش 
زیر اختتامیه دوازدهمین 

دوره ی این طرح 
ملی است که با هم 

می خوانیم.

مقصد پایانی سفر "ایران مرز پرگهر"
اختتامیه دوازدهمین دوره طرح ملی اردوهای "ایران مرز پرگهر" به همت مرکز گردشگری 

علمی فرهنگی دانشجویان در دانشگاه تهران برگزار شد
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دانشــجویان کمــک می کنــد. آن خودبــاوری ملــی در 
کرده انــد  بــاور  و  ایجــاد شــده  مــا  مــردم  و  جوانــان 
می تواننــد کارهــای بــزرگ انجــام دهنــد. آن-چــه کــه مــا 
ــای  ــتفاده از فناور ی ه ــم، اس ــاج داری ــه آن احتی ــون ب اکن
ــه  ــم و آن این ک ــک مشــکل مواجهی ــا ی ــدی اســت و ب تولی
بســیاری از فناوری هــا را تولیــد کرده ایــم، امــا در اســتفاده 
از آن هــا مشــکل داریــم؛ در حالــی کــه در دنیــا ارزش ایــن 
ــاوری را داشــته باشــند و از آن  ــوان تولیــد فن اســت کــه ت
اســتفاده کننــد؛ از تولیــد اشــتغال و ثروتــی کــه از طریق آن 

حاصــل می شــود هــم اســتقبال می کننــد.

ملزومات اردوهای 
دانشجویی

در ادامـــه، پروفســـور 
پرویـــز کردوانـــی اســـتاد 
جغرافیـــا و پـــدر علـــم 
کویرشناســـی ایـــران بـــه 

ســـخنرانی پرداخـــت.
وی بـــا بیـــان این کـــه 
ســـفر  عاشـــق  مـــن 
ـــس  ـــول دوران تدری ـــواره در ط ـــرد: هم ـــار ک ـــتم، اظه هس
در دانشـــگاه ها، دانشـــجویان را بـــرای مشـــارکت در 
اردوهـــای علمـــی تشـــویق کـــرده ام و ایـــن اردوهـــای 
دانشـــجویی نبایـــد صرفـــا یـــک تفریـــح و دورهمـــی 
ـــتن  ـــفر و دانس ـــش از س ـــه پی ـــد و مطالع ـــد روزه باش چن
ـــت. ـــی الزم اس ـــفرهای خارج ـــه س ـــن ب ـــرای رفت ـــان ب زب
وی دقـــت و درک بـــر روی محیـــط پیرامـــون در ســـفر 
را نکتـــه حایـــر اهمیتـــی خوانـــد و بـــر ایـــن مســـاله 
ـــا و  ـــا درس ه ـــرای م ـــون ب ـــط پیرام ـــرد: محی ـــد ک تاکی
نکاتـــی دارد کـــه توجـــه بـــه آن هـــا می توانـــد باعـــث 

ـــود. ـــراد ش ـــی اف ـــری و علم ـــرورش فک پ
ــه از  ــی کـ ــجو از زمانـ ــت: دانشـ ــه گفـ وی در ادامـ
مدرســـه فارغ التحصیـــل و وارد دانشـــگاه می شـــود، 
ـــه  ـــرورش ک ـــت و واژه ی پ ـــود اس ـــرورش خ ـــوول پ مس

ـــه  ـــوده، ب ـــوزش ب ـــراه آم ـــه هم در دوران مدرس
عهـــده خـــود اوســـت و بایـــد بـــرای 

انجـــام  کاری  بخـــش  ایـــن 
ــجو و  ــد و روز دانشـ دهـ

ــوز  ــب دانش آمـ شـ
باشـــد.

▲ اهدای جوایز در اختتامیه دوازدهمین دوره طرح ملی "ایران مرز پرگهر"
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سفرهای مجازی

بـا  مراســـــــم  ایـن 
عبدالحمیـــــد  سخنرانی 
احمـــــدی، معــــــاون 
فرهنگـی و آموزشــــی و 
و  ورزش  وزارت  پژوهشـی 

جوانـان ادامـه یافـت.
مســـــــــاله  بـر  وی 
پختگــــــی در سـفرهای 
دانشـجویی تاکیـد و عنـوان کـرد: پختگی در سـفر اتفاق 
هیـچ  در  کـه  دارد  وجـود  در سـفر  شـرایطی  می افتـد، 
موقعیـت دیگـری انسـان آن را تجربـه نخواهـد کـرد و 

هیـچ موقـع وجـود نـدارد.
وی بـا بیـان این مسـاله که امروزه بسـیاری از سـفرها 
میـان  در  مسـاله  ایـن  آمـار  طبـق  و  شـده اند  مجـازی 
آموخته هـای  افـزود:  اسـت،  پسـران  برابـر  دو  دختـران 

ایـن  کـه  دارد  وجـود  سـفرها  در  بسـیاری 
آموخته هـا در اختیـار افـرادی قـرار می گیـرد 
کـه خـود در معـرض ایـن تجربه هـا خواهنـد 
بـود و ایـن آموخته هـا بـه کار آن هـا می آیـد. 
مـا بـرای افزایـش ایـن تجربه هـا و اندوخته ها 
بایـد از گروه هـای حامـی گردشـگری حمایت 

. کنیم
دیدار با 

شخصیت های 
برجسته، 

مکمل 
پیش نهادی 
ادامه ی این 

طرح

ـــه ی  در ادام
ســـخنرانی ها، 
نوبــــت بـــه 
ـــورای  ـــو ش ـــجدجامعی عض ـــد مس احمــــــ
شـــهر تهـــران رســـید. وی در ســـخنانی 
بـــا بیـــان این کـــه در ایـــران همـــواره 
منش هـــای  بـــا  مختلفـــی  گروه هـــای 
پهلوانـــی متفاوتـــی بوده انـــد و آشـــنایی 
ـــوام  ـــی اق ـــرایط زندگ ـــر و ش ـــن مظاه ـــا ای ب
ــجویان  ــرای دانشـ ــد بـ ــا می توانـ و گروه هـ
مفیـــد باشـــد و ایـــن روحیـــه را در آن هـــا 
ـــی  ـــران فضای ـــرد: ای ـــار ک ـــد، اظه ـــت کن تقوی
اســـت کـــه گروه هـــا و اقـــوام مختلـــف در 
ـــی  ـــرایط جغرافیای ـــد. ش ـــی می کنن آن زندگ
ــی و  ـــد، همدلـ ـــخت تر باش ـــه س ــر چ هـ

ـــن  ـــت. ای ـــتر اس ـــا بیش ـــوام وگروه ه ـــان اق ـــی می همراه
مســـاله در کویـــر و بـــه خصـــوص شـــهرهایی ماننـــد 

ــود. ــاهده می شـ ــوح مشـ ــه وضـ ــزد بـ یـ
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه توســـعه در کشـــور 
مســـتلزم شـــناخت کافـــی از کشـــور اســـت، گفـــت: 
توســـعه زمانـــی اتفـــاق می افتـــد کـــه متناســـب بـــا 
شـــرایط محیطـــی و فضـــای کشـــور، طرح هـــای 
ـــر  ـــن ام ـــه ای ـــود ک ـــرا ش ـــه اج ـــر منطق ـــا ه ـــب ب مناس
ـــفرها و  ـــن س ـــت. ای ـــران اس ـــناخت ای ـــتلزم ش ـــم مس ه
حضـــور در شـــهرها می توانـــد بـــه شـــناخت بهتـــر از 

مناطـــق گوناگـــون کشـــور منجـــر شـــود.
ـــی  ـــنهاد تکمیل ـــک پیش ـــه ی ـــا ارای ـــجدجامعی ب مس
ـــر  ـــه بهت ـــر چ ـــزاری ه ـــرای برگ ـــگاهی ب ـــه جهاددانش ب
برنامه هـــای گردشـــگری و طـــرح ملـــی ایـــران مـــرز 
ــه  ــگری بـ ــای گردشـ ــد برنامه هـ ــزود: بایـ ــر، افـ پرگهـ
ــد،  ــا می رونـ ــر کجـ ــا هـ ــه گروه هـ ــرود کـ ــمتی بـ سـ
ـــهر  ـــارز آن ش ـــته و ب ـــخصیت های برجس ـــدار ش ـــه دی ب

ـــوند  ـــد ش ـــا بهره من ـــور آن ه ـــد و از حض ـــه برون و منطق
ــه  ــه و پیش زمینـ ــک مطالعـ ــه یـ ــم بـ ــن مهـ ــه ایـ کـ
پیـــش از ســـفرها نیـــاز دارد و بـــا یـــک برنامه ریـــزی 
ــگاهی  ــم جهاددانشـ ــه امیدواریـ ــود کـ ــق می شـ محقـ

ـــد. ـــر باش ـــن ام ـــر ای پیگی

9۰ هزار نفر 
مخاطب، ۲۵۸۰ 

اردو

رحیـــم یعقـــوب زاده 
ــز  رییـــس مرکــــــــــ
گردشــــــگری علمـــی 
فرهنگـــی دانشـــجویان 
ایـــران نیـــز در ایـــن 
خصـــوص  در  مراســـم 
ــز  ــت: مرکـ ــر گفـ ــرز پرگهـ ــران مـ ــی ایـ ــرح ملـ طـ
ـــجویان  ـــی دانش ـــی فرهنگ ـــگری علم گردش
ایـــران وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی بـــا 
ــت و  ــن صنعـ ــاط بیـ ــاد ارتبـ ــدف ایجـ هـ
ـــد.  ـــزار می کن ـــم را برگ ـــن مراس ـــگاه ای دانش
هم چنیـــن در اهـــداف مـــا ایـــن موضـــوع 
هـــم در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت کـــه 
ــاوری و  ــه خودبـ ــاد روحیـ ــا ایجـ ــد بـ بایـ
ـــتاوردهای  ـــاندن دس ـــی و شناس ـــجام مل انس
علمـــی و فناورانـــه ایجـــاد شـــده یـــا 
ـــکوهمند  ـــاب ش ـــس از انق ـــه پ ـــعه یافت توس
اســـامی بـــه دانشـــگاهیان و نخبـــگان 

ــم. ــی کنیـ ــوان معرفـ جـ
مـــرز  ایـــران  ملـــی  طـــرح  دبیـــر 
ــزاری  ــی برگـ ــرد: طـ ــار کـ ــر اظهـ پرگهـ
ایـــن طـــرح در طـــول دوازده ســـال، 
ــجویان  ــر از دانشـ ــزار نفـ ــش از 9۰ هـ بیـ
سراســـر کشـــور از مراکـــز و پـــارک هـــای 
دانش بنیـــان،  شـــرکت های  فنـــاوری، 
واحدهـــای  نیروگاه-هـــا  پژوهشـــگاه ها، 
ــایت های  ــز سـ ــی و نیـ ــدی و خدماتـ تولیـ
تاریخـــی و مواریـــث فرهنگـــی بازدیـــد 
کرده انـــد و از آغـــاز ایـــن طـــرح تاکنـــون 

۲۵۸۰ اردو برگـــزار شـــده اســـت.
گفتنـــی اســـت، در پایـــان مراســـم 
اختتامیـــه از معاونت هـــای فرهنگـــی و 
ــرای  ــر در اجـ ــای دانشـــجویی برتـ گروه هـ
ـــا  ـــر ب ـــرز پرگه ـــران م ـــرح ای ـــن دوره ط ای
اهـــدای تندیـــس و لـــوح یادبـــود تقدیـــر 

شـــد.

■ عکس یادگاری اختتامیه دوازدهمین دوره طرح ملی "ایران مرز پرگهر" 
▼

▲ پوسرت دوازدهمین دوره طرح ملی 
"ایران مرز پرگهر" 

ش
زار

گ
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مصاحبه با رحیم یعقوب زاده رییس مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران

صحبت

 دســتاوردهای کاربــردی، ملمــوس و مهــم 
ــرز  ــران م ــای "ای ــی اردوه ــرح مل ــوع ط دو موض
پرگهــر" و همایــش ملــی "خلیــج فــارس" را بــرای 
"پیــام جهــاد" به طــور  مخاطبــان ماهنامــه ی 

ــد. ــرح دهی ــر ش مختص
ــر": اردوهــای علمــی  ــرز پرگه ــران م ــی "ای ــرح مل  ط
ـ فرهنگــی "ایــران مــرز پرگهــر" کــه بــه همــت همــکاران 
ــی  ــگری علم ــز گردش ــگاهی و مرک ــر در جهاددانش جهادگ
فرهنگــی دانشــجویان ایــران ســیزدهمین ســال و دوره 
ــی  ــای فرهنگ ــرح ه ــذارد، از ط ــر می گ ــت س ــود را پش خ
برجســته ای اســت کــه مــورد اســتقبال خــوب دانشــجویان 
ــازی  ــدف آشناس ــا ه ــرح ب ــن ط ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ق
بــزرگ  دســتاوردهای  بــا  دانشــگاهیان  و  دانشــجویان 
ــی،  انقــاب اســامی در زمینه هــای علمــی ـ فرهنگــی، فن
ــد در  ــی هدفمن ــت گام ــته اس ــکی توانس ــی و پزش مهندس
ــران  ــرح ای ــردارد. ط ــاوری ب ــه خودب ــت روحی ــیر تقوی مس
ــطح  ــرد و در س ــه کار ک ــاز ب ــال ۸۴ آغ ــر از س ــرز پرگه م
ملــی و سراســر کشــور اســت و تعــداد  ۱۰۲  هــزار دانشــجو 
ــی  ــی و فرهنگ ــد اردوی علم ــزار و پانص ــش از دو ه در بی
تــا پایــان ســیزدهمین دوره در ایــن اردوهــا شــرکت  

داشــته اند. 
از جملــه دســتاوردهای ایــن طــرح می تــوان بــه آشــنایی 
ــث  ــا مواری ــر چــه بیشــتر دانشــجویان سراســر کشــور ب ه
فرهنگــی و تمدنــی، پروژه هــای ملــی و توانمندی هــای 
صنعتــی، اقتصــادی، علمــی ـ آموزشــی و زیربنایــی کشــور 
ــش  ــش دان ــر افزای ــاوه ب ــر ع ــن ام ــه ای ــرد ک ــاره ک اش
ــی  ــان م ــی آن ــای مهارت ــت و آموزش ه ــا موجــب تقوی آن ه
شــود. ایــن طــرح ملــي روحیــه خودبــاوری و تحقــق شــعار 
»مــا می توانیــم« را در میــان دانشــگاهیان و نخبــگان 
ــه  ــت؛ از جمل ــج داده اس ــور تروی ــر کش ــگاهی سراس دانش
ــتغال در  ــاد اش ــه ایج ــوان ب ــرح می ت ــن ط ــج ای ــر نتای دیگ
ــه  ــی فناوران ــز علم ــی از مراک ــجویان در برخ ــان دانش می
مــورد بازدیــد، اشــاره کــرد. اجــرای ایــن اردوهــا بســترهای 
ــکوفایی  ــا و ش ــور خاقیت ه ــروز و ظه ــتای ب الزم در راس
اســتعدادهای بالقــوه دانشــجویان در مســیر دســت یابی بــه 
دانش هــای نویــن، تولیــد علــم و رفتــن بــه ســمت توســعه 
علمــی کشــور در بازدیدهایــی از مراکــز علمــی و پژوهشــی 
ــای  ــا مجموعه ه ــنایی ب ــی و آش ــث تمدن ــد از مواری و بازدی
ــران  تاریخــی و فرهنگــی ارزشــمند در همــه جــای ایــن ای

ــد. ــم می کن را فراه
همایــش ملــی "خلیــج فــارس": امــا در ارتبــاط بــا همایــش 
ــد   ــارس؛ همان طــور کــه می دانی علمــی فرهنگــی خلیــح ف
ــل  ــه جع ــه ب ــا توج ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــه  ــورهاي منطق ــي از کش ــط برخ ــارس توس ــج ف ــام خلی ن
پیشــنهاد  بــه  بین المللــي،  جغرافیایــي  ســازمان هاي  و 

شــورای فرهنــگ عمومــی، دهــم اردیبهشــت ماه ـ روز 
اخــراج پرتغالی هــا از تنگــه هرمــز ـ را به عنــوان »روز ملــی 
خلیــج فــارس« نام گــذاری کــرد و مرکــز گردشــگري علمــي 
فرهنگــي دانشــجویان ایــران وابســته بــه جهاددانشــگاهي از 

ســال ۱۳۸۴، دوازده دوره همایــش ملــي خلیــج فــارس را در 
ــن خلیــج و بیــان مزیت هــاي  ــام ای ــا پاسداشــت ن ــد ب پیون
تاریخــي، راهبــردي، سیاســي، گردشــگري و اقتصــادي آن 

برگــزار کــرده اســت. 
دبیرخانــه همایــش در طــول ایــن ســال ها تــاش 
کــرده اســت تــا اعضــاي هیــات علمــي دانشــگاه ها و 
مربــوط  مطالعــات  مختلــف  حوزه هــاي  صاحب نظــران 
بــه خلیــج فــارس نظیــر تاریــخ و فرهنــگ، انــرژي، 
ــي  ــاي تخصص ــایر گروه ه ــگري و س ــت، گردش محیط زیس

مربــوط را گــرد هــم آورده و هــر ســاله یافته هــاي همایــش 
ــش  ــزارش همای ــاالت و گ ــه مق ــاب مجموع ــب کت در قال
از  شــماره   ۱۳ هم چنیــن  مي شــود.  منتشــر  و  چــاپ 
سیاســي  و  فرهنگــي  مطالعــات  تخصصــي  فصل نامــه 
خلیــج فــارس را به عنــوان فعالیــت جنبــي دبیرخانــه 
ــه  ــر نمای ــتنادي معتب ــاي اس ــرده و در پایگاه ه ــر ک منتش
شــده اســت. از ایــن رو مرکــز گردشــگري علمــي فرهنگــي 
ــامان  ــا س ــا ب ــت ت ــرده اس ــاش ک ــران ت ــجویان ای دانش
ــده دانشــگاهیان، موضــوع  ــاي پراکن ــه تاش ه بخشــیدن ب
ــاق  ــراي احق ــه جــدي ب ــه دغدغ ــه مثاب ــارس را ب ــج ف خلی
حقــوق مشــروع فرهنگــي و سیاســي ملــت ایــران برجســته 
 نمایــد. از جملــه دســتاوردهای ایــن همایــش می تــوان بــه 
ــی  ــزارش اجرای ــه گ ــاب، ارای ــب کت ــاالت در قال ــاپ مق چ
ــش در  ــار همای ــران، درج اخب ــووالن و صاحــب نظ ــه مس ب
ــج  ــام خلی ــات ن ــت و اثب ــانه ها، تقوی ــا و رس خبرگزاری ه
مقــاالت، شناســاندن  و  از طریــق ســخنرانی ها  فــارس 
ظرفیت هــا و توانمندی هــای ســواحل و جزایــر ایرانــی 

ــرد. ــاره ک ــارس اش ــج ف خلی

 ضــرورت ادامــه ی فعالیــت در راســتای ایــن 
دو موضــوع در کشــور را بیــان کنیــد.

 طــرح ملــی "ایــران مــرز پرگهــر": از جملــه راه هــای 
حفــظ کیــان و اســتقال ایــران اســامی و دســتیابی 
ــی و  ــای داخل ــر توانمندی ه ــه ب ــدار، تکی ــعه پای ــه توس ب

درباره ی دو اتفاق ملی
مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران در این شامره از پیام جهاد، دو گزارش از 

دستاوردهای ملی خود دارد. به همین بهانه، رساغ رییس این مرکز رفتیم و هم زمان از برگزاری 

طرح ملی "ایران مرز پرگهر" و  هامیش ملی "خلیج فارس" از او سواالتی را پرسیدیم

■ رحیم 
یعقوب زاده 
رییس مرکز 
گردشگری 

علمی فرهنگی 
دانشجویان ایران

عکس:
روابط عمومی

مركز گردشگری 
علمي – فرهنگی 
دانشجويان ايران

►

مصاحبه  : رقیه گل محمدی

تالش خواهیم کرد تا تعداد این اردوها 

تا سال 1400 به 1000 اردو در هر سال 

برسد و "ایران مرز پرگهر" تبدیل به 

یک برند شناخته شده در بین همه ی 

دانشگاهای کشور، مسووالن و اساتید 

بشود
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ــای علمــی و فرهنگــی اســت.  ــی در عرصه ه ــای بوم ابزاره
راه پیشــرفت و توســعه کشــور از منــزل خودبــاوری، تعهــد 
ــرز  ــن م ــان ای ــی جوان ــی و فرهنگ و مســوولیت پذیری علم
و بــوم آغــاز و بــه ســرانجام می رســد و بــدون تقویــت ایــن 
خصایــل فرهنگــی، امیــد بــه آینــده شــکل نخواهــد گرفــت. 
در طراحــی و اجــرای "اردوهــای ایــران، مــرز پرگهــر" 
ــا ارایــه مدلــی مناســب،  تــاش می شــود تــا دانشــجویان ب
ــی  ــته های تحصیل ــا رش ــب ب ــه، متناس ــد و عالمان نظام من
از بناهــای فرهنگــی و تاریخــی و مراکــز علمــی و فناورانــه 
ــه  ــناختي ب ــا ش ــد ت ــد کنن ــی بازدی ــای صنعت و پروژه ه
ــران  ــروز" و "ای ــران ام ــا "ای ــطه ب ــورت رودررو و بی واس ص
تاریخــي" در ذهــن دانشــجویان شــکل گیــرد و نکتــه مهــم 
درجــه  از  بي واســطه  شــناخت هاي  این گونــه  این کــه 
ــه  ــه در نتیج ــت ک ــوردار اس ــت برخ ــی و اصال ــاالی روای ب
موجــب ایجــاد خودآگاهــی تاریخــی شــده و ضمن آشــنایي 
ــای  ــر هویت ه ــل )در براب ــای اصی ــا هویت ه ــجویان ب دانش
ــرای  ــا را ب ــس آن ه ــه نف ــاد ب ــرب(، اعتم کاذب و گاه مخ
ــران  ــتاوردهای ای ــه ی دس ــر پای ــروز ب ــراِن ام ــاختن ای س
ــن  ــن طــرح ای ــت دســتاورد ای ــد. غای ــروز ایجــاد مي کن دی
اســت کــه اگــر ایــن طــرح بــا کیفیــت و کمیــت بیشــتری 
ــوب  ــای خ ــیاری از اتفاق ه ــاز بس ــرد، زمینه س ــورت پذی ص

آینــده خواهــد شــد.
ــایش  ــا همــــ ــا در رابطــه ب ــارس: ام ــج ف ــی خلی همایــش مل
ــن  ــا ای ــرورت دارد ت ــارس، ض ــح ف ــی خلی ــی فرهنگ علم
ــه  ــي عالمان ــام و معرف ــت ن ــور پاسداش ــه منظ ــش ب همای
ــادي و  ــردي، اقتص ــي و راهب ــي، سیاس ــاي فرهنگ مزیت ه
ــتفاده  ــرای اس ــازی ب ــارس و زمینه س ــج ف گردشــگري خلی
از تــوان فرهنگــی و علمــی دانشــجویان بــرای معرفــی 
ــتمر  ــور مس ــارس به ط ــج ف ــگری خلی ــای گردش جاذبه ه
برگــزار شــود و نیــز برگــزاري ایــن همایــش از ســوي مرکــز 
گردشــگري علمــي فرهنگــي دانشــجویان ایــران آن اســت 
ــی  ــم مرجع ــش بتوانی ــن همای ــزاری ای ــق برگ ــه از طری ک
ــج  ــز تروی ــارس و نی ــج ف ــه خلی ــوط ب ــات مرب ــرای مطالع ب
ــا و  ــاندن توانمندی ه ــج و شناس ــن خلی ــام ای ــت ن و تثبی
ــتمر  ــزاری مس ــق برگ ــه از طری ــن منطق ــای ای ظرفیت ه

ــیم. ــش باش ــن همای ای

ــده و  ــت آم ــای به دسـ ــی از تجربه ه  کم
ــن دو  ــزاری ای ــی برگ ــت و منف ــای مثب بازخورده

ــد. ــرح کنی ــور را مط ــوع در کش موض
 طـرح ملـــــــی "ایـران مـرز پرگهر":  ایـن طرح از 
طرح هـای فرهنگـی برجسـته ای اسـت کـه مـورد اسـتقبال 
کشـوری،  مسـووالن  و  گرفتـه  قـرار  دانشـجویان  خـوب 
نخبـگان و مدیـران، بارهـا از آن تحسـین کرده انـد و نیـز 
سـوی  از  درخواسـت  بیشـترین  نظرسـنجی ها،  براسـاس 
دانشـجویان بـرای برنامه هـای فرهنگـی شـرکت در اردوهـا 

بـوده اسـت. در برنامه هـای اختتامیـه ایـن طرح نیـز همواره 
بسـیاری از مسـووالن بـه عنـوان سـخنران و  حامـی حضور 

داشـته اند.  

همایــش ملــی "خلیــج فــارس": همایــش علمــی ـ فرهنگــی 
ــوع  ــا موض ــش ب ــده ترین همای ــارس، شناخته ش ــح ف خلی
خلیــج فــارس در کشــور اســت کــه برگــزاری آن انعــکاس 
ــر  ــووالن دارد و ه ــگاهیان و مس ــزد دانش ــی ن ــیار خوب بس
ــته   ــزرگ و برجس ــخصیت های ب ــور ش ــا حض دوره ی آن ب

ــزار  ــی کشــور برگـــ علمــی و اجرای
شــده اســت.

ــوع  ــن دو موض ــده ی ای ــم انداز و آین  چش
ــده را  ــال های آین ــق آن در س ــد و اف ــال جدی در س

توضیــح دهیــد.
ــا  ــاا... بن ــر": ان ش ــرز پرگه ــران م ــی  "ای ــرح مل  ط
داریــم در دوره هــای بعــدی بــرای شــرکت کنندگان در 
ــابقات  ــر"، مس ــرز پرگه ــران م ــی "ای ــرح مل ــای ط اردوه
خاطره نویســی، گــزارش علمــی و عکــس بــه منظــور 
توصیــف بازدیــد از مراکــز صنعتــی مجموعه هــای تاریخــی 
ــام رای  ــس از داوری و اع ــا پ ــم ت ــزار کنی ــتانی برگ و باس
ــی  ــرح مل ــیزدهمین دوره ط ــه س ــن اختتامی داوران در آیی
"ایــران مــرز پرگهــر" از نفــرات برتــر ایــن مســابقات تقدیــر 
ــن  ــداد ای ــا تع ــرد ت ــم ک ــاش خواهی ــاا... ت ــود و ان ش ش
اردوهــا تــا ســال ۱۴۰۰ بــه ۱۰۰۰ اردو در هــر ســال برســد 
و "ایــران مــرز پرگهــر" تبدیــل بــه یــک برنــد شناخته شــده 
ــن همــه ی دانشــگاهای کشــور، مســووالن و اســاتید  در بی
ــتری از  ــای بیش ــارکت و حمایت ه ــا مش ــه ب ــود و البت بش
ــرای  ــور ب ــی کش ــی و آموزش ــی، علم ــتگاه های فرهنگ دس
افزایــش کمــی و کیفــی ایــن مجموعــه اردوهــا جــذب کنیم 
کــه اگــر ایــن طــرح بــا کیفیــت و کمیــت بیشــتری صــورت 
ــده  ــوب آین ــای خ ــیاری از اتفاق ه ــاز بس ــرد، زمینه س پذی

خواهــد شــد.
همایـــش ملـــی "خلیـــج فـــارس": بـــرای برگـــزاری هـــر 
چـــه بـــا شـــکوه تر و موثرتـــر همایـــش علمـــی فرهنگـــی 
ـــه  ـــر چ ـــارکت ه ـــا مش ـــم ب ـــر داری ـــارس، در نظ ـــح ف خلی
بیشـــتر دانشـــگاهیان داخلـــی و خارجـــی آن را تقویـــت 
ــه  ــی را در رابطـ ــای علمـ ــا و انجمن هـ ــم و کانون هـ کنیـ
ـــور  ـــارج از کش ـــل و خ ـــارس در داخ ـــج ف ـــوع خلی ـــا موض ب
ـــد  ـــز از دوره ی بع ـــم و نی ـــد دهی ـــه پیون ـــق دبیرحان از طری
در صـــوردت نظـــر مســـاعد رییـــس و معـــاون فرهنگـــی 
ـــی  ـــطح بین الملل ـــش را در س ـــن همای ـــگاهی، ای جهاددانش
بـــا حضـــور ســـفرا و دانشـــجویان خارجـــی برگـــزار 
کنیـــم تـــا ان شـــاا... بـــا بهره منـــدی از ظرفیت هـــای 
ـــور  ـــارس و حض ـــج ف ـــوع خلی ـــا موض ـــاط ب ـــی در ارتب علم
فعاالنـــه اســـاتید برجســـته در همایـــش، بتوانیـــم نقـــش 
ـــاندن  ـــارس و شناس ـــج ف ـــام خلی ـــت ن ـــری در پاسداش موثرت
ــر  ــن در نظـ ــیم. هم چنیـ ــته باشـ ــای آن داشـ ظرفیت هـ
داریـــم بـــرای دوره بعـــدی همایـــش، آن را بـــه عنـــوان 
یـــک رویـــداد ملـــی و بین المللـــی در مراجـــع و 
ــی  ــور و جهانـ ــر کشـ ــای معتبـ پایگاه هـ

ـــانیم.  ـــت برس ـــه ثب ب

در نظر داریم برای دوره ی بعدی 

هامیش خلیج فارس، آن را به عنوان 

یک رویداد ملی و بین املللی در مراجع 

و پایگاه های معترب کشور و جهانی به 

ثبت برسانیم 

ت
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یک گام مثبت عملی برای باز شدن 
راه گفت وگوی علمی در کشور

مراسم اختتامیه ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان به همت سازمان دانشجویان 

ایران در دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد

■  اشاره نوشت: این روزها همه از عنرص 
فراموش شده ی ارتباط درست در جامعه، 
یعنی "گفت وگو" حرف می زنند. این عنرص 
گم شده که از نهاد خانواده تا دولت را 
در برگرفته است، یکی از عمده مشکالت 
کشور در عدم وحدت میان جامعه است. 
ما یاد نگرفته ایم با هم حرف بزنیم، از 
یک دیگر انتقاد کنیم و تحمل شنیدن آن را 
داشته باشیم.
جهاددانشگاهی به همت سازمان 
دانشجویان ایران، چندسالی است با 
برگزاری مسابقات ملی مناظره  دانشجویان، 
سعی کرده است باب گفت وگوی منطقی 
و علمی را میان دانشجویان به عنوان 
الگو و تاثیرگذاران در جامعه باز کند؛ به 
این امید که این مدل، الگویی برای کل 
کشور شود. ششمین دوره ی این مسابقات 
نیز پس از 9 ماه رقابت فرشده در کل 
استان های کشور به ایستگاه پایانی رسید و 
مرحله ی فینال آن، در یک جو با نشاط و 
پرانرژی برگزار شد. با هم گزارش خواندنی 
اختتامیه ی این دوره از مسابقات را 
می خوانیم. 

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، ۸ اســفند: مراســم 
مناظــره  ملــی  مســابقات  دوره  ششــمین  اختتامیــه 
دانشــجویان ایــران بــا حضــور مســووالن جهاددانشــگاهی و 
ــد. ــزار ش ــی برگ ــه طباطبای ــگاه عام ــی از در دانش جمع

ــتان و  ــن دوره از مســابقات، ۴۸۳ تیــم از ۲۵ اس در ای
7 دانشــگاه شــرکت کردنــد و از میــان آن هــا،  ۵۶ تیــم بــه 
مرحلــه منطقــه ای راه یافتنــد و از بیــن ایــن ۵۶ تیــم، ۱۲ 

ــه ی کشــوری شــدند. ــم وارد مرحل تی
مخالــف  و  موافــق  تیم هــای  فینــال،  مرحلــه ی  در 
گــزاره ی  "اظهــارات متهمــان اقتصــادی بایــد علنــی اعــام 
شــود" بــا یکدیگــر بــه مناظــره پرداختنــد و تیــم "کاپــا" از 
فــارس بــا عضویــت مریــم مداحــی، محمــد صالــح انصــاری، 
ــوان  ــکندری به عن ــد اس ــی زاده و حمی ــین جاجرم امیرحس
مخالــف گــزاره، تیــم دانشــگاه اصفهــان را شکســت داد و بــه 
ایــن ترتیــب تیــم "کاپــا" از اســتان فــارس در ایــن مناظرات 
رتبــه ی اول و تیــم دانشــگاه اصفهــان رتبــه ی دوم را کســب 
کردنــد و تیــم جــدال احســن از دانشــگاه آزاد قزویــن نیــز 

ــد. ــم اخــاق انتخــاب ش ــوان تی به عن
علــوم  پژوهشــکده  رییــس  منتظــری  علــی  دکتــر 
ــر رضــا پورحســین عضــو  بهداشــتی جهاددانشــگاهی، دکت
هیــات علمــی دانشــگاه تهــران و دکتــر عبدالحمیــد احمدی 
معــاون فرهنگــی، آموزشــی و پژوهشــی وزیــر ورزش و 
ــراه  ــه هم ــن مســابقات ب ــات ژوری ای ــان، اعضــای هی جوان

ــل  ــان دوره قب ــر از قهرمان ــه متشــکل از ۳ نف ــم ک ــک تی ی
ــده  ــر عه ــال را ب ــابقه فین ــی مس ــود، کار ارزیاب ــرات ب مناظ

ــتند. داش
ـــور  ـــز حض ـــاب نی ـــات ژوری، ۲ نکته ی ـــن هی ـــار ای در کن
داشـــتند کـــه دکتـــر مهـــدی فیـــض مشـــاور فرهنگـــی 
ـــتاد دانشـــگاه  ـــدان اس ـــر خن ـــس جهاددانشـــگاهی و دکت ریی
ـــتند.  ـــده داش ـــر عه ـــوولیت را ب ـــن مس ـــادق)ع( ای ـــام ص ام
ایـــن تیـــم نکته یـــاب در طـــول مســـابقه، ســـواالتی 
را پیرامـــون موضـــوع اصلـــی مناظـــره طـــرح کـــرده و از 

می پرســـیدند. گروه هـــا 
در ادامــه، دکتــر خنــدان و دکتــر فیــض از اســاتید 
ــی  ــم، ط ــر دو تی ــش هایی از ه ــرح پرس ــا ط ــگاهی ب دانش
ــم  ــن دو تی ــش کشــیدند و ای ــه چال ــا را ب ــه، آن ه دو مرحل
ــش ها  ــه پرس ــالن، ب ــون س ــگاه تریب ــری در جای ــا قرارگی ب

ــد. ــخ دادن پاس
ــر دو  ــه ه ــی ب ــت نهای ــای مهل ــس از اعط ــان پ در پای
ــون  ــاع از نظــرات خــود پیرام ــدی و دف ــرای جمع بن ــم ب تی
ــگاه های  ــاتید دانش ــه از اس ــر، داوران ک ــورد نظ ــزاره ی م گ
ــی  ــده، دقایق ــرای شــور و انتخــاب برگزی ــد ب ــف بودن مختل
ــام رای داوران از  ــا اع ــا ب ــد و نهایت ــرک کردن ــالن را ت س
ســوی مجــری برنامــه، تیــم "کاپا"به عنــوان برگزیــده 
مناظــره فینــال معرفــی شــد و جــام قهرمانــی را از آن خــود 

کــرد.

مسابقات مناظره؛ 
فرصتی برای تحمل 

نظرات مخالف، مدارا 
و تقویت عقالنیت 

اجتماعی
شـهیندخت مـــوالوردی 
دسـتیار ویژه رییس  جمهور 
در امـور حقـوق شـهروندی 
در آیین اختتامیه ششـمین 
مناظـره  مســــابقات  دوره 
دانشـجویان کشـور، گفـت: 
مـا در جهانـی زندگـی می کنیـم کـه در حـال تغییـر اسـت 
و چـاره ای نداریـم کـه راهکارهـای الزم مطابـق بـا نیازهـای 
جامعـه را ارایـه دهیم. ایـن مناظرات فرصتی بـرای یادگیری 
به ویـژه در حـوزه ی تحمـل نظرهـای مخالف، مـدارا و تقویت 

اسـت. اجتماعی  عقانیـت 
مـوالوردی ادامـه داد: اگـر ایـن یادگیری در ایـن حوزه ها 
در جامعـه ترویـج شـود، مـا بـا یـک جامعـه  توسـعه یافته 
روبـه رو خواهیـم شـد. در جامعـه ی توسـعه یافتـه، فعالیـت 

زنـان، تقویـت ثمن هـا و مشـارکت سیاسـی را داریـم.
وی بـا اشـاره بـه بیانـات رهبـری معظـم انقـاب دربـاره 
صحبت هـای  گفـت:  مناظـره،  و  اندیشـی  آزاد  کرسـی های 
ایشـان بایـد مبنـای ایـن حرکـت باشـد و در مناظـرات باید 

■  سخرنانی دکرت 
طیبی در مراسم 

اختتامیه ششمین 
دوره مسابقات 

ملی مناظره 
دانشجویان

►
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اخـاق رعایـت شـود. چـون در جامعه ی ما اخـاق به عنوان 
عامـل گمشـده، مطـرح اسـت و بـرای بازیابـی آن روحیه ی 

حـق طلبـی را تقویـت کنیم.
دسـتیار ویـژه رییس جمهـور در امـور حقـوق شـهروندی 
بـر ضـرورت شـکل گیری جامعـه نقـاد تاکیـد کـرد و ادامـه 
داد: بایـد بـرای توسـعه ی جامعـه، فضـای نقـادی را بهبـود 
ببخشـیم، البته در آمـوزش و پرورش 

کارهـــــــایی صورت گرفته تا فضــــای مونولوگ جـــای 
خــود را بـه گفت وگـو دهد.

عامـل  دیگـر  را  پرسـش گری  توسـعه ی  تقویـت  وی 
روحیـه ی  تقویـت  گفـت:  و  دانسـت  جامعـه  توسـعه ی 
پرسشـگری در منشـور حقـوق شـهروندی آورده شـده و بـه 
آن پرداخته ایـم و در ایـن زمینـه نیـاز اسـت که شـهروندان 
بـه گونـه ای  آموزش ببیننـد که حکومت را پاسـخ گوی خود 

ند.  ز سا
مـوالوردی در ادامـه ی خطاب به مناظره کننـدگان گفت: 
تمـام کسـانی که در ایـن مناظـره شـرکت کرده انـد، برنـده 
هسـتند؛ چـون ایـن یـک بـازی بـرد ـ بـرد اسـت. 
هم چنیـن الگـوی مـا در مناظره باید ائمـه ی اطهار 
فرهنـــــــگ  و 
رضــــــــوی 
چـون  باشـد؛ 
زمـــــان  در 
حیـات امـام 
 ) ع ( ضــا ر
فـــــــرق 
مختلفـــی 
د  جـــــو و
داشتـــند و 
ستند  می خوا
عقایـــد  کـه 
اســـــامی 

را بـه چالـــش بکشنـــــد؛ ایشـان برای بقای اسـام روش 
مناظـره را انتخـاب کردنـد و بایـد اضافه کنم کـه مناظره به 
عنـوان ابـزاری برای ارتقای امیـد اجتماعی هـم کاربرد دارد.

ورود به مسایل اساسی 
کشور در ادامه ی راه 

مسابقات مناظره
رییس  طیبی  دکتــــــر 
این  در  نیز  جهاددانشگاهی 
مراسم به سازمان دانشجویان 
برگزاری  متولی  که  ایران 
است،  برنامه هایی  چنین 
است  بهتر  کرد:  پیشنهاد 
حوزه ی  در  سازمان  این  که 
هم،  کشور  اساسی  مسایل 
البته با رعایت اخاق و ضوابط چنین مناظراتی را برگزار کند.

جامعه ی  و  دانشجویان  از  تقدیر  ضمن  طیبی  دکتر 
دانشگاهی عاقه مند به گفت و گو، افزود: اگر در تمامی سطوح 
شاهد  دیگر  شود،  پیگیری  جدیت  با  کاری  چنین  کشور 
مشکات نخواهیم بود، زیرا دانشجویان آینده سازان این کشور 
از میان همین دانشجویان  هستند و مدیران سیاسی کشور 
انتخاب می شوند؛ در نتیجه مهم است که دانشجویان آگاهی 

کاملی در حوزه های مختلف علمی و سیاسی داشته باشند.
در  اصول،  رعایت  با  است  الزم  این که  بر  اشاره  با  وی 
حوزه های مختلف بحث و گفت وگو داشته باشیم، ادامه داد: 
در تمامی کشورها، مدیران تاش می کنند با بحث و گفت وگو 
میان نخبگان سیاسی به یک نقطه نظر مشترک دست یابند. 
حزب  و  محافظه کار  حزب  انگلستان،  کشور  در  نمونه  برای 
ابزار  با  اما  هستند،  اختافاتی  دارای  موارد  اکثر  در  کارگر 

گفت وگو همواره توانسته اند به نقطه نظر مشترک برسند.
رییس جهاددانشگاهی با تاکید بر مدنظر قرار دادن یک 
برای رفع مشکات جاری کشور، اظهار کرد: در  بازه زمانی 
و  برسیم  تعاملی  یک  به  باید  شده  تعریف  زمانی  بازه  این 
به گونه ای برنامه ریزی کنیم که هر کس در حوزه ی تخصصی 
حوزه ی  در  مثال  برای  این که  نه  کند ؛  اظهار نظر  خودش 
متخصص  غیر  افراد  اقتصادی  و  داخلی  خارجی،  سیاست 

تصمیم گیر و نظردهنده باشند.

ش
زار

گ

■  عکس یادگاری در مراسم اختتامیه ششمین دوره 
مسابقات ملی مناظره دانشجویان▼

► رومنایی از پوسرت 
هفتمین دوره مسابقات 
ملی مناظره دانشجویان

■ اهدای 
جوایز در  
مسابقات 
ملی مناظره 
دانشجویان

◄
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چشم انداز یک مسابقه ی
 پرانرژی

■ اختتامیه ی ششمین دوره 
از مسابقات ملی مناظره 
دانشجویان ایران در اسفندماه 
سال گذشته برگزار و بالفاصله، 
هفتمین دوره ی آن در کشور 
آغاز شد و امسال با برگزاری 
اولین دوره ی این مسابقات 
به زبان انگلیسی با حضور 
دانشجویان ایرانی، وارد افق 
جدیدی برای ادامه ی راه 
خود شد. گام بلند بعدی، 
ورود به فضای بین امللل با 
حضور دانشجویان خارجی 
است. به این بهانه، به رساغ 
رییس سازمان دانشجویان 
جهاددانشگاهی که متولی 
برگزاری این مسابقات است، 
رفتیم و از او در مورد گذشته، 
حال و آینده ی این اتفاق ملی 
سوال کردیم.

■ شـــعار مســـابقات مناظـــره دانشـــجویان 
ــن  ــت؛ ایـ ــری" اسـ ــرای یادگیـ ــی بـ "فرصتـ
یادگیـــری در طـــول ســـال های برگـــزاری 
ایـــن مســـابقات، چگونـــه جنبـــه ی کاربـــردی 

پیـــدا کـــرده اســـت؟
ـــث  ـــث، بح ـــک بح ـــت ی ـــد گف ـــه بای ـــن رابط ■ در ای
آموزشـــی اســـت کـــه در راســـتای بهبـــود رونـــد 
برگـــزاری مســـابقه بـــه شـــرکت کنندگان ارایـــه مـــی 
ــابقات دو کارگاه  ــن مسـ ــه از ایـ ــر مرحلـ ــود. در هـ شـ
ـــون  ـــری فن ـــابقه" و "یادگی ـــا مس ـــنایی ب ـــی "آش آموزش
ــه کاری  ــود کـ ــزار می شـ ــره" برگـ ــا مناظـ ــط بـ مرتبـ

جـــذاب بـــرای دانشـــجویان اســـت.
ـــت  ـــی اس ـــای آموزش ـــع و فیلم ه ـــدی، مناب ـــث بع بح
کـــه در اختیـــار دانشـــجویان قـــرار داده می شـــود تـــا 
بـــا اســـتفاده از ایـــن منابـــع تمریـــن کننـــد و یـــاد 
بگیرنـــد. ایـــن روش، روش ســـنتی اســـت کـــه بـــرای 

ــم.  ــر می گیریـ ــابقات در نظـ مسـ
ـــل  ـــن دلی ـــه ای ـــا ب ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــوم ای ـــث س بح
ـــرار  ـــری" ق ـــرای یادگی ـــی ب ـــابقات را "فرصت ـــعار مس ش
دادیـــم، چـــون اصالتـــا مناظـــره خـــود یـــک مـــدل 
ـــان  ـــگاه های جه ـــیاری از دانش ـــت؛ در بس ـــی اس آموزش
کـــه ایـــن مدل هـــا جـــا افتـــاده، دپارتمان هـــای 
آمـــوزش زبـــان آن هـــا بـــر مبنـــای مناظـــره اســـت، 
ــره  ــا مناظـ ــن دپارتمان هـ ــجویان در ایـ ــی دانشـ یعنـ
قدیمـــی  ســـنت  در  کـــه  همان طـــور  می کننـــد؛ 

حوزه هـــای خودمـــان هـــم ایـــن مـــدل را بـــه اســـم 
ــن درس  ــر یادگرفتـ ــرای بهتـ ــره بـ ــو و مناظـ گفت و گـ

و مطالـــب داریـــم. 
ــود  ــابقات، خـ ــال مسـ ــم در خـ ــاد داریـ ــا اعتقـ مـ
انجـــام  هـــم  بـــا  دانشـــجویان  کـــه  مناظـــره ای 
می دهنـــد، یـــک مـــدل آموزشـــی اســـت. یعنـــی 
تمریـــن می کننـــد تـــا فرهنـــگ گفت وگـــوی صحیـــح 

ــد. ــاد بگیرنـ ــی را یـ و اخاقـ

به صـــورت  دانشـــجویی  مناظره هـــای   ■
واقعـــی چقـــدر توانســـته فضـــای گفت وگـــو 

ــد؟ ــاز کنـ ــگاه ها بـ را در دانشـ
■ ایـــن قضیـــه چنـــد پارامتـــر دارد؛ یکـــی همیـــن 
بحثـــی اســـت کـــه رهبـــری از ســـال ۸۱ کـــه بارهـــا 
ـــه  ـــتر ب ـــه بیش ـــد ک ـــرح کردن ـــی را مط ـــث آزاداندیش بح

ســـمت اســـاتید و کرســـی های نظریه پـــردازی و نقـــد 
ــتره ی شـــرکت دانشـــجویان پیـــش  تخصصـــی و گسـ
ـــه  ـــن موضـــوع را مطالب ـــا ای ـــاز باره ـــان ب ـــا ایش ـــت، ام رف
کردنـــد و مـــا در مســـابقات مناظـــره موفـــق شـــدیم 
ــار  ــا را در اختیـ در قالـــب و چارچـــوب منطقـــی، فضـ

دانشـــجویان قـــرار دهیـــم. 
گـــروه  بـــه ۱۵۰۰  نزدیـــک  تاکنـــون چیـــزی 
ـــد  ـــد و می دانی ـــرکت کردن ـــابقات ش ـــجویی در مس دانش
ـــه  ـــن کاری چ ـــام چنی ـــرای انج ـــروه ب ـــکیل گ ـــه تش ک
ـــره  ـــته، ۶۰۰ مناظ ـــال گذش ـــدازه ســـخت اســـت. در س ان
ــدا  ــت را پیـ ــن فرصـ ــجویان ایـ ــد و دانشـ ــزار شـ برگـ
ـــام مســـایل  ـــا تم ـــه در رابطـــه ب ـــدون دغدغ ـــا ب ـــد ت کردن

روز بـــا یکدیگـــر بحـــث کننـــد.  
ـــه  ـــجویانی ک ـــه دانش ـــت ک ـــن اس ـــدی ای ـــر بع پارامت
بـــه شـــکل عـــادی از حوزه هـــا، تشـــکل ها و تفکـــرات 
ـــو  ـــث و گفت وگ ـــه بح ـــر ب ـــا یکدیگ ـــف ب ـــی مختل سیاس
نمی نشســـتند، در قالـــب مســـابقات در بســـیاری از 
ـــره  ـــت و مناظ ـــم رقاب ـــا ه ـــا ب ـــدند ت ـــور ش ـــع مجب مواق
کننـــد و هیـــچ تنـــش و تبعاتـــی هـــم ایـــن مناظـــره 
ـــت  ـــرای دو طـــرف نداشـــته و حتـــی نتیجـــه ی آن، رفاق ب

ـــت. ـــوده اس ـــی ب و همدل
ـــرکت  ـــابقات ش ـــوان داور در مس ـــه به عن ـــاتیدی ک اس
ـــور  ـــابقات حض ـــه در مس ـــتانی ک ـــووالن اس ـــد و مس کردن
داشـــتند ، ایـــن را اذعـــان داشـــتند کـــه بـــه شـــکل 
ـــر بحـــث و  ـــا یکدیگ ـــه ب ـــادی دانشـــجویان در کاس ک ع

■  سخرنانی 
مهدی کاظمی 
خالدی رییس 

سازمان 
دانشجویان ایران 
جهاددانشگاهی 

در مراسم 
اختتامیه ششمین 

دوره مسابقات 
ملی مناظره 
دانشجویان

►

مصاحبه با مهدی کاظمی خالدی رییس سازمان دانشجویان ایران جهاددانشگاهی

صحبت

مصاحبه : رقیه گل محمدی

تاکنون چیزی نزدیک به 1500 

گروه دانشجویی در مسابقات 

رشکت کردند و می دانید که 

تشکیل گروه برای انجام چنین 

کاری چه اندازه سخت است
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ـــابقات  ـــود در مس ـــای موج ـــن فض ـــتند، ای ـــره داش مناظ
ــوع  ــن موضـ ــوده و ایـ ــم نبـ ــا حاکـ ــره در آن جـ مناظـ
باعـــث شـــده تـــا خـــود ایـــن افـــراد مبلـــغ برگـــزاری 

ـــوند. ـــابقه ش ـــن مس ای

■ بـــا اختتامیـــه مناظره هـــای دانشـــجویی 
در اســـفندماه ســـال گذشـــته، کمـــی از 
تجربه هـــا و بازخوردهـــای مثبـــت و منفـــی آن 

بگوییـــد.
ـــی  ـــای مال ـــرایط و محدودیت ه ـــه ش ـــه ب ـــا توج ■ ب
کـــه در هـــر دوره در اســـتان ها و داخـــل دانشـــگاه ها 
ـــابقات  ـــی مس ـــد کم ـــاهد رش ـــون ش ـــا تاکن ـــم، ام داری
ــجویان  ــتره ی دانشـ ــوع و گسـ ــن تنـ ــم. هم چنیـ بودیـ
ـــان  ـــک و همراه ـــابقات کم ـــت مس ـــد کیفی ـــه رش ـــز ب نی
ـــیدیم  ـــی رس ـــه جای ـــا ب ـــت. م ـــرده اس ـــدا ک ـــادی پی زی
ــت کار  ــاز نیسـ ــع نیـ ــی از مواقـ ــی در برخـ ــه حتـ کـ
را مثـــل گذشـــته توجیـــه کنیـــم تـــا دانشـــگاه ها 
کار را بشناســـند. امســـال دانشـــگاه تهـــران و عامـــه 
ــابقات  ــا مسـ ــد تـ ــنهاد دادنـ ــود پیشـ ــی، خـ طباطبایـ
ســـطح کشـــوری در ایـــن دانشـــگاه ها برگـــزار شـــود. 
ـــور  ـــا حض ـــه، تنه ـــن مرحل ـــا در ای ـــر م ـــویی دیگ از س
طبـــق  و  نداشـــتیم  را  شـــرکت کننده  تیم هـــای 
چیـــزی کـــه خـــود گروه هـــا بیـــان کردنـــد، حـــدود 
۵۰ نفـــر از دانشـــجویان و رفقـــای ایـــن افـــراد در 
ـــی  ـــای مطالعات ـــابقات، کاره ـــا مس ـــان ب ـــگاه هم زم دانش
ـــام  ـــان انج ـــگاه خودش ـــم دانش ـــه تی ـــک ب ـــرای کم را ب
علمـــی،  عرصه هـــای  در  حالی کـــه  در  می دادنـــد؛ 
ــام  ــود. تمـ ــده می شـ ــر دیـ ــی کم تـ ــن کار گروهـ ایـ
ــد.  ــک می کنـ ــابقات کمـ ــت مسـ ــه کیفیـ ــا بـ این هـ
ــه کار را  ــاتیدی کـ ــور اسـ ــه ی داوری و حضـ در زمینـ

بشناســـند نیـــز خیلـــی پیشـــرفت کردیـــم.  

ــا آغــاز اولیــن دوره ی مســابقات مناظــره  ■ ب
ــده  ی  ــم انداز و آین ــی، چش ــان انگلیس ــه زب ب
ــی  ــمت، جهت ده ــدام س ــه ک ــابقات ب ــن مس ای

می شــود؟

■ مــا همیشــه در جهاددانشــگاهی بــه انجــام کارهای 
گزیــن و نــو اعتقــاد داریــم. کارهایــی هــم در ایــن نهــاد 
ــک روال  ــه ی ــی ب ــد از مدت ــه بع ــت ک ــده اس ــام ش انج
ــه  ــازی ب ــر نی ــده و دیگ ــل ش ــگاه تبدی ــادی در دانش ع
ــت.  ــوده اس ــه نب ــگاهی در آن عرص ــور جهاددانش حض
چشــم انداز مســابقات مناظــره هــم، چنیــن چیــزی 
اســت کــه دانشــگاه ها نیــز ورود جــدی بــه حــوزه 
ــن  ــاد در ای ــور جه ــر حض ــاید دیگ ــد و ش ــام دادن انج
زمینــه کم تــر معنــی بدهــد و ادامــه را بایــد بــا ۲ هــدف 
ببینیــم؛ یکــی ایــن کــه بتوانیــم جریانــی را ایجــاد کنیــم 
کــه جهاددانشــگاهی متولــی انجــام آن در ســطح جهانــی 
باشــد و از دیگــر ســو بتوانیــم تیم هایــی را آمــاده 
ــابقات  ــای مس ــه در مدل ه ــم ک ــوزش دهی ــرده و آم ک
جهانــی به عنــوان نماینــده کشــور بتواننــد حضــور پیــدا 
ــاوت اســت.  ــی متف ــا کم ــای آن ه ــون مدل ه ــد، چ کنن

ــه  ــی و اســامی ای را ک ــدل اخاق ــم م ــن بتوانی هم چنی
ــوان  ــم، به عن ــتفاده می کنی ــود دارد و اس ــران وج در ای
ــام  ــان اس ــه و جه ــورهای منطق ــرای کش ــوری ب مح
ــر  ــه جدی ت ــن زمین ــد در ای ــران بتوان ــم و ای ــرار دهی ق
ورود پیــدا کنــد و در مــورد مســایل منطقــی مســابقات 
مناظــره و ارتباطــی بیــن دانشــگاه های کشــورهای 
ــرای  ــد؛ ب ــاد کن ــان ایج ــام جری ــان اس ــه و جه منطق
ــم؛  ــرورش دهی ــی پ ــای خوب ــد تیم ه ــوع بای ــن موض ای
ــان  ــه زب ــره ب ــابقات مناظ ــن دوره ی مس ــه اولی در نتیج
ــا حضــور دانشــجویان داخلــی برگــزار  انگلیســی تنهــا ب
شــد تــا بتوانیــم شــرایط را فراهــم کنیــم تــا دانشــجویان 

خارجــی هــم بتواننــد در دوره هــای بعــدی حضــور پیــدا 
کننــد. 

دبیرخانــه  اصلــی  هــدف 
مســـــــابقات مناظــره در 

ــجویان  ــازمان دانشـــ س
معاونــان  شبکـــــه  و 
ــعب  ــی و شـــ فرهنگ
ن  ما ز ســـــــــــــا
ــور،  ــر کش در سراسـ
زی،  ظرفیت ســـــا
آمــوزش و رشــــد 
ایــن شــبکه اســت.

ــن  در حـــــال حاضــر ای
شــبکه در حــال شناســایی 

دانشــــــجویان نخبــه ی 
ــوان  ــه ت علمــی اســت ک
ــد  ــود را دارن ــاع از خ دف

انجــام  علمـــــی  کار  و 
ــم  ــاز داری ــا نی ــد، ام می دهن
ــه ی  ــراد در ادام ــن اف ــا ای ت
ایــن  و  نشــــوند  رهــا  راه 
ــای  ــه حوزه ه ــتلزم توج مس
داخــل  در  چــه  مختلــف 
جهاددانشــــــگاهی و چــه 
ــن  ــه ای ــه ب خــارج از مجموع
افــراد اســت. ایــن از مســایل 
جــدی اســت کــه در تهــران 

ــورد  ــد م ــتان ها بای و اس
قــرار  توجــــــه 

ــرد. گی

هدف داریم بتوانیم تیم هایی را 

آماده کرده و آموزش دهیم که در 

مدل های مسابقات جهانی به عنوان 

مناینده کشور بتوانند حضور پیدا 

کنند
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجان غربـــی، 
ــن  ــی تبییـ ــش ملـ ــومین دوره ی همایـ ــفند: سـ ۱۶ اسـ
حقـــوق شـــهروندی بـــه همـــت جهاددانشـــگاهی 
ــی  ــت فرهنگـ ــت معاونـ ــا حمایـ ــی و بـ آذربایجان غربـ
ــتنادی  ــگاه اسـ ــارکت پایـ ــا مشـ ــگاهی و بـ جهاددانشـ
ـــی  ـــات علم ـــز اطاع ـــام)ISC(، مرک ـــان اس ـــوم جه عل
ـــه،  ـــگاه ارومی ـــیویلیکا، دانش ـــگاهی )SID(، س جهاددانش
دانشـــگاه الزهـــرا، دانشـــگاه علم وفرهنـــگ تهـــران، 
دانشـــگاه پیـــام نـــور آذربایجان غربـــی، دانشـــگاه 
آزاد ارومیـــه، دانشـــگاه علمـــی کاربـــردی، اســـتانداری 
ــتری  ــه و دادگسـ ــهرداری ارومیـ ــی، شـ آذربایجان غربـ
آذربایجان غربـــی بـــا ارایـــه و تجلیـــل از مقـــاالت 

منتخـــب بـــه کار خـــود پایـــان داد.

ضرورت نگاه بومی به 
حقوق شهروندی

شهینــــدخت مـــوالوردی 
ویــــــــــــژه  دســـتیار 
امـــور  در  رییس  جمهـــور 
حقـــوق شـــهروندی بـــه 
همایـــش  دوره  ســـومین 
حقـــوق  تبییـــن  ملـــی 
ـــال  ـــی ارس ـــهروندی پیام ش

ــت: ــده اسـ ــام آمـ ــن پیـ ــه در ایـ ــرد کـ کـ

ــوزه ی  ــه ی یـــک حـ ــه مثابـ ــهروندی بـ حقـــوق شـ
ـــر  ـــد و متاث ـــات روزآم ـــد تحقیق ـــواره نیازمن ـــش، هم دان
ــن  ــا چنیـ ــت؛ بـ ــانی اسـ ــه ی انسـ ــوالت جامعـ از تحـ
چشـــم اندازی به همـــان میـــزان کـــه جســـت وجو 
ـــع  ـــر جوام ـــای دیگ ـــتاوردها و چالش ه ـــارب، دس در تج
ـــی  ـــگاه بوم ـــد، ن ـــا باش ـــای م ـــد و راهنم ـــد مفی می توان
ـــر  ـــی غی ـــز ضرورت ـــهروندی نی ـــوق ش ـــه حق ـــتن ب داش
قابـــل انـــکار تلقـــی می شـــود. اگـــر در پـــی ترویـــج، 
احتـــرام، حمایـــت و تحقـــق و تضمیـــن حقـــوق 
ـــه  ـــا ب ـــه تنه شـــهروندی در کشـــورمان هســـتیم و آن را ن
ـــی  ـــی تلق ـــه ای مل ـــه وظیف ـــان، بلک ـــک آرم ـــه ی ی مثاب
می کنیـــم، گام اساســـی ابتدایـــی ایـــن خواهـــد بـــود 
ـــات در  ـــه تحقیق ـــی ب ـــی ـ بوم ـــردی جهان ـــا رویک ـــه ب ک

ایـــن خصـــوص بپردازیـــم.
دارا  را  خصیصـــه  دو  ایـــن  کـــه  پژوهش هایـــی 
کارگــــــــــــزاران  و  سیاســـت گذاران  باشـــند، 
ــه  ــود کـ ــد نمـ ــد خواهنـ ــان توانمنـ ــی را چنـ حکومتـ
در عرصـــه ی عمـــل، کمتـــر بـــا بحران هــــــــا و 
چالش هـــای پیش بینـــی ناپذیـــر روبـــه رو شـــوند؛ 
ــه  ــور را بـ ــی امـ ــدرت پیش بینـ ــر، قـ ــارت دیگـ به عبـ

کارگـــزاران خواهنـــد بخشـــید.
و  علمـــی  دقیـــق،  پژوهش هـــای  و  تحقیقـــات 
بـــه  میان رشـــته ای، هم چنیــــــــــــن می توانـــد 
شـــناخت جامعـــه ی هـــدف مـــا در عرصـــه ی حقـــوق 
شـــهروندی یـــاری رســـاند و بـــا بررســـی چالش هـــای 

پیـــش رو، گزینه هـــای متعـــدد و راهکارهـــای آزمـــوده 
شـــده ای را در پیـــش روی فعـــاالن ایـــن حـــوزه قـــرار 
دهـــد تـــا بـــه ایـــن وســـیله، مـــا بـــا یـــک رویکـــرد 
ــهروندی  ــوق شـ ــوزه ی حقـ ــی در حـ ــعی و خطایـ سـ
ــر  ــیر، اگـ ــه در ایـــن مسـ ــرا کـ ــیم؛ چـ ــه رو نباشـ روبـ
سیاســـت گذاران و کارگـــزاران حکومتـــی در دیـــد 
شـــهروندان، پـــر خطـــا ظاهـــر شـــوند، ممکـــن اســـت 
ـــزه ی مشـــارکت  ـــد و انگی ـــه حـــس امی آســـیب اساســـی ب

شـــهروندان وارد شـــود.
از ایـــن رو، تـــاش مراکـــز علمـــی اســـتانی بـــرای 
ــرآغاز  ــزاری چنیـــن همایش هایـــی، می توانـــد سـ برگـ
ــه ای  ــی و منطقـ ــگاه بومـ ــری نـ ــرای پیگیـ ــی بـ خوبـ
ــه  ــم کـ ــن مهـ ــد. ایـ ــهروندی باشـ ــوق شـ ــه حقـ بـ
ـــن  ـــق و تبیی ـــه تحقی ـــران، ب ـــر ای ـــگران در سراس پژوهش
در ایـــن حـــوزه بپردازنـــد، در تقویـــت نگاهـــی تمامـــا 
ملـــی بـــه حقـــوق شـــهروندی موثـــر خواهـــد بـــود و 
بـــدون شـــک در عرصـــه ی عمـــل نیـــز بـــه ترویـــج و 
ـــد  ـــر خواه ـــهروندی منج ـــوق ش ـــان حق ـــعه ی گفتم توس
ـــاغ  ـــی، اب ـــن، رونمای ـــفه ی تدوی ـــه فلس ـــی ک ـــد؛ غایت ش
و پیگیـــری عملیاتی شـــدن ســـازوکارهای اجرایـــی 
منـــدرج در منشـــور حقـــوق شـــهروندی به عنـــوان 
مهم تریـــن وعـــده ی رییس جمهـــور بـــه ملـــت ایـــران 
ـــران  ـــگران، بازیگ ـــه ی تاش ـــاس هم ـــن اس ـــر ای ـــت؛ ب اس
ـــدر  ـــد ق ـــیب را بای ـــراز و  نش ـــن راه پرف ـــندگان ای و کوش

دیـــد و  بـــر صـــدر نشـــاند.

■  محمد 
حرضت پور 

شهردار ارومیه
عکس: روابط 

عمومی 
شهرداری 

ارومیه

►

■ اشاره نوشت: منشور حقوق شهروندی و 
مباحث مربوط به آن، مساله ای است که در 
دولت دکرت حسن روحانی بیش از دولت های بعد 
از انقالب به آن پرداخته شد؛ اما به نظر می رسد 
این مساله در جو عمومی جامعه و هم چنین 
نخبگان دانشگاهی و علمی، خوب مورد بحث 
و بررسی قرار نگرفت تا ارزش ها، نقاط ضعف 
و قوت آن و البته نحوه ی اجرا به صورت شفاف 
مشخص شود.

جهاددانشگاهی آذربایجان غربی به منایندگی 
از جهاددانشگاهی، وظیفه ی پیگیری و بحث و 
بررسی پیرامون این مساله را از طریق برگزاری 
هامیش ملی "حقوق شهروندی" بر عهده 
گرفته است و این بار سومین دوره ی آن را برگزار 
کرد. هامیشی که با پیام ویژه ی دستیار رییس 
جمهوری در امور حقوق شهروندی آغاز شد و 
میزبان پدر علم حقوق عمومی و اساسی کشور، 
پروفسور سیدمحمدهاشمی و پدر علم حقوق 
بازرگانی و تجارت بین امللل کشور، پروفسور عرفانی 
بود. با هم گزارش این هامیش ملی را می خوانیم. 

حقوق شهروندی و راه های نرفته
سومین دوره ی هامیش ملی حقوق شهروندی به همت جهاددانشگاهی آذربایجان غربی در 

ارومیه برگزار شد
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برگزاری این همایش، 
بهترین خدمت برای 

درک مراتب کرامت و 
ارزش های انسانی

ســـید  پروفســــــور 
ــدر  ــمی پـ ــد هاشـ محمـ
ــی  ــوق اساسـ ــم حقـ علـ
ســـومین  در  ایـــران 
ــن  ــی تبییـ ــش ملـ همایـ
حقـــوق شـــهروندی بـــا بیـــان این کـــه مـــردم بایـــد 
ــار  ــد، اظهـ ــور را بداننـ ــود در کشـ ــدر آزادی موجـ قـ
کـــرد: جهاددانشـــگاهی آذربایجان غربـــی بـــا برگـــزاری 
ــت را  ــن خدمـ ــهروندی، بهتریـ ــوق شـ ــش حقـ همایـ
بـــرای درک مراتـــب کرامـــت و ارزش هـــای انســـانی 

ــت. ــرده اسـ کـ
پروفســـور هاشـــمی اظهارکـــرد: رونمایـــی منشـــور 
ــم در  ــی مهـ ــرای آن، گامـ ــهروندی و اجـ ــوق شـ حقـ

راســـتای نهادینـــه شـــدن کرامـــت انســـانی اســـت.
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــران ب ـــی ای ـــوق اساس ـــم حق ـــدر عل پ
آیـــه  ی "لیقـــوم النـــاس بالقســـط"، گفـــت: ایـــن 
آیـــه اشـــاره ی مســـتقیم بـــه دموکراســـی دارد و 
صاحبـــان فکـــر و اندیشـــه، بایـــد قـــرآن را مطالعـــه و 
از ســـازماندهی اجرایـــی حقـــوق حقـــوق شـــهروندی 

ــند. ــل نباشـ غافـ
ـــعور  ـــه ش ـــیدن ب ـــه ی رس ـــه الزم ـــان این ک ـــا بی وی ب
حقـــوق شـــهروندی ارتقـــای فکـــری اســـت، افـــزود: 
مـــا در میانـــه ی شـــعار و شـــعور در حـــوزه ی حقـــوق 
شـــهروندی قـــرار داریـــم کـــه امیـــد اســـت بـــه زودی 
ــه  ــهروندی در جامعـ ــق شـ ــت حـ ــعور رعایـ ــن شـ ایـ

نهادینـــه شـــود.
ـــاری،  ـــگاه هنج ـــه ن ـــاره ب ـــا اش ـــمی ب ـــور هاش پروفس
ـــهروندی  ـــوق ش ـــوص حق ـــاری در خص ـــاختاری و رفت س
گفـــت: از منظـــر هنجـــاری کشـــور مـــا مفتخـــر بـــه 
ـــم  ـــرآن کری ـــوده و ق ـــهروندی ب ـــوق ش ـــب حق درک مرات
ـــهروندی  ـــوق ش ـــده ی حق ـــیار ارزن ـــع بس ـــوان منب به عن
ــان  ــناختی و انسـ ــتی شـ ــاظ  هسـ ــه از لحـ ــت کـ اسـ
ـــژه ای اعطـــا کـــرده و راه  ـــه انســـان کرامـــت وی شناســـی ب

کار ایـــن کرامـــت ویـــژه، همانـــا آزادی اســـت.
ــان  ــا بیـ ــران بـ ــی ایـ ــوق اساسـ ــم حقـ ــدر علـ پـ
ــه ی  ــهروندی، وارد عرصـ ــوق شـ ــه مبحـــث حقـ این کـ
ـــز  ـــا نی ـــور م ـــی کش ـــن داخل ـــده و در قوانی ـــی ش جهان
ـــی کشـــور  ـــوق داخل ـــزود: در حق ـــده اســـت، اف لحـــاظ ش
از زمـــان مشـــروطیت مندرجـــات مطلوبـــی از لحـــاظ 

هنجـــاری در خصـــوص حقـــوق شـــهروندی داریـــم.

مبانی اخالقی امام 
خمینی)ره(، نقشی 

اساسی در حقوق 
شهروندی دارد

م   ســــــــا ال حجت ا
و المســـــــلمین اســـم 
 حســـــــــینی رییـــس 
دفاتـــر نهـــاد نمایندگـــی 
ــری  ــم رهبـ ــام معظـ مقـ
ایـــن  در  نیـــز  غربـــی  آذربایجـــان  دانشـــگاه های 
ـــاختار  ـــی در س ـــول اخاق ـــي و اص ـــت: مبان ـــش گف همای
ـــی  ـــام اخاق ـــته از نظ ـــام)ره(، برخاس ـــری حضـــرت ام فک
اســـام بـــوده و از طریـــق تاثیرگـــذاری در گرایشـــات 

انســـان در آییـــن شـــهروندی تاثیـــر می گـــذارد.
اظهـــار  اسم حســـینی  حجت االسام والمســـلمین 
ــش  ــی)ره( نقـ ــام خمینـ ــی امـ ــی اخاقـ ــرد: مبانـ کـ
ـــوق  ـــم و اجـــرای حق ـــم و تحکی بســـیار اساســـی در تنظی

شـــهروندی دارد.
ـــوط  ـــای مرب ـــی، قابلیت ه ـــاق اله ـــه داد: اخ وی ادام
بـــه نظـــام مردم ســـاالری دینـــی مبتنـــی بـــر والیـــت 
فقیـــه را در زمینـــه ی توســـعه ی سیاســـی، عقانیـــت، 
قانون منـــدی، انعطاف پذیـــری و تشـــخیص شـــرایط 
ــح را  ــد و مصالـ ــی و مفاسـ ــردی و جمعـ ــوق فـ و حقـ
ـــی،  ـــل، تعال ـــد فضای ـــب رش ـــت موج ـــش و در نهای افزای

پیشـــرفت و پویایـــی جامعـــه ی اســـامی می گـــردد.
بـــا  اسم حســـینی  حجت االسام والمســـلمین 
ـــعه ی  ـــوزه ی توس ـــه ح ـــام ب ـــگاه ام ـــه ن ـــه این ک ـــاره ب اش
نظـــام سیاســـی و اجتماعـــی در بســـتر اندیشـــه ی 
دینـــی مبتنـــی بـــر مشـــرب فکـــری صدرایـــی اســـت 
و تحول گرایـــی و تعالـــی را فراتـــر از اخـــاق فـــردی و 
نظـــری می دانـــد؛ افـــزود: وضـــع و رعایـــت حقـــوق و 
ـــهروندی  ـــام ش ـــی در نظ ـــای اجتماع ـــن و هنجاره قوانی
ـــردم  ـــاد م ـــت و آح ـــم از حاکمی ـــهروندان اع ـــوی ش از س
و روابـــط حاکـــم بـــر ســـازمان ها و ارگان هـــا مبتنـــی 
ـــوده و  ـــن اســـام ب ـــن مبی ـــه دی ـــع ب ـــگاه جام ـــک ن ـــر ی ب
ـــه و مســـووالنه در راســـتای رســـیدن  ـــا حضـــور متعهدان ب
ـــه  ـــذارد ک ـــش می گ ـــه نمای ـــود را ب ـــی خ ـــرب اله ـــه ق ب
ـــن آزادی هـــای اجتماعـــی و  ـــت اجـــرای آن در تامی ضمان
ـــای  ـــتناد و آموزه ه ـــه اس ـــهروندی ب ـــوق ش ـــت حق رعای
دینـــی و معرفت شناســـی دیـــن مبتنـــی بـــر فهـــم و 
انجـــام تکالیـــف الهـــی در قالـــب شـــریعت و اصـــول 

ـــت. ـــامی اس ـــاق اس اخ

▲ اهدای لوح و تندیس ویژه سومین دوره هامیش ملی تبیین حقوق 
شهروندی از دو استاد برجسته و به نام حقوقی کشور

عکس: خربگزاري آريا
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مبانی منشور حقوق 
شهروندی نشات گرفته 

از اسالم است

ــه ی  ــن در ادامـ هم چنیـ
ملـــی،  همایـــش  ایـــن 
عاقلـــی  ولـــی  دکتـــر 
رییـــس جهاددانشـــگاهی 
گفـــت:  آذربایجان غربـــی 
ــوق  ــور حقـ ــی  منشـ مبانـ

شـــهروندی نشـــات گرفتـــه از اســـام اســـت.
ـــور  ـــل منش ـــر ۲۲ فص ـــزود: اگ ـــی اف ـــی عاقل ـــر ول دکت
حقـــوق شـــهروندی اساســـی در ۴ فصـــل قانـــون 
ـــری  ـــود، هدایتگ ـــه ش ـــی قرارگرفت ـــورد بررس ـــی م اساس
یکـــی از مـــواردی اســـت کـــه مـــورد تاکیـــد اســـت؛ 
ـــامی و  ـــت اس ـــب حکوم ـــردم از جان ـــت م ـــه هدای چراک
ـــری  ـــدون موضع گی ـــامی ب ـــت اس ـــت حکوم ـــا حاکمی ب
ـــد  ـــه آن تاکی ـــواره ب ـــام هم ـــه اس ـــت ک ـــواردی اس از م

ـــت. ـــرده اس ک
وی بـــا بیـــان این کـــه در راس هـــرم حقـــوق 
شـــهروندی، انســـان محوری قـــرار دارد، افـــزود: در 
دیـــدگاه اســـام، در راس هـــرم حقـــوق شـــهروندی، 

خدامحـــوری و توحیدمحـــوری قـــرار دارد.
ــری،  ــه هدایت گـ ــان این کـ ــا بیـ ــی بـ ــر عاقلـ دکتـ
قانـــون  چارچـــوب  در  قانون گرایـــی  و  فقرزدایـــی 
اساســـی اســـام وجـــود دارد، افـــزود: اجـــرای قانـــون 
در جامعـــه  توســـط دولـــت مـــردان بـــرای اســـتواری 
در عمـــل و اجـــرای عدالـــت از مفـــاد قانون گرایـــی در 

چارچـــوب قانـــون اساســـی اســـام اســـت.
ــا  ــی بـ ــان غربـ ــگاهی آذربایجـ ــس جهاددانشـ رییـ
ـــتبداد  ـــرد: اس ـــار ک ـــی اظه ـــع دموکراس ـــه موان ـــاره ب اش
ــردم،  ــه مـ ــتم بـ ــت، سـ ــف مدیریـ ــی، ضعـ و خودرایـ
ـــات ناپســـند  ـــردم و اخـــاق و روحی ـــن از م ـــه گرفت فاصل
از موانـــع دموکراســـی  زندگـــی شـــهروندی به شـــمار 

می آیـــد.
ـــرت  ـــاده ای حض ـــت م ـــان هش ـــه فرم ـــاره ب ـــا اش وی ب
امـــام)ره( در رابطـــه بـــا موضـــوع حقـــوق شـــهروندی، 
ـــه  ـــروه و ناحی ـــان، گ ـــوم، زب ـــژاد، ق ـــام، ن ـــزود: در اس اف
ـــا و  ـــوردار از مزای ـــر و برخ ـــه براب ـــت و هم ـــرح نیس مط

ـــتند. ـــامی هس ـــوق اس حق
دکتـــر عاقلـــی بـــا اشـــاره بـــه رونمایـــی منشـــور 
حقـــوق شـــهروندی توســـط رییـــس جمهـــور گفـــت:  
منشـــور حقـــوق شـــهروندی از ۱۲۰ مـــاده و ۲۲ 
ـــتندات،  ـــق مس ـــه طب ـــت ک ـــده اس ـــکیل ش ـــل تش فص
۲۳۸ مـــورد از مـــواد ذیـــل آن از تبصره هـــای قانـــون 
اساســـی و هم چنیـــن ۲۴۵ مـــورد مســـتند از آن بـــه 
قوانیـــن عـــادی مجلـــس و مصوبـــات شـــورای عالـــی 

فرهنگـــی اســـت.
ــا  ــی بـ ــان غربـ ــگاهی آذربایجـ ــس جهاددانشـ رییـ
ـــرام  ـــت و احت ـــق کرام ـــراد، ح ـــق آزادی اف ـــه ح ـــاره ب اش
ـــور  ـــایش در منش ـــاه و آس ـــت و رف ـــق امنی ـــانی، ح انس
ـــراد،  ـــری اف ـــت و براب ـــزود: عدال ـــهروندی، اف ـــوق ش حق
آزادی افـــراد در ابـــراز عقایـــد و نـــوع شـــغل، حقـــوق 
ـــوق  ـــه حق ـــلمانان از جمل ـــلمانان و غیرمس ـــاوی مس مس

آزادی افـــراد به شـــمار می آیـــد.
دکتـــر عاقلـــی بـــا اشـــاره بـــه فرمایشـــات مقـــام 
ــهروندی  ــوق شـ ــوص حقـ ــری در خصـ ــم رهبـ معظـ
فرمودنـــد،  ایـــن خصـــوص  در  معظم لـــه  گفـــت: 
"همـــه ی مـــردم از حقـــوق شـــهروندی برخوردارنـــد و 
ـــه  ـــرادی ک ـــورد اف ـــی در م ـــا و حت ـــق اقلیت ه ـــن ح ای
ـــی  ـــامل م ـــز ش ـــد نی ـــاد ندارن ـــامی اعتق ـــام اس ـــه نظ ب

شـــود".

همه در قبال رعایت 
حقوق شهروندی 

مسوولند

ـــر  ـــدی مدی ـــر محم اکب
و  اجتماعـــی  امـــور  کل 
اســـتانداری  فرهنگـــی 
نیـــز  آذربایجان غربـــی 
ـــت:  ـــش گف ـــن همای در ای
ــال رعایـــت  همـــه در قبـ

حقـــوق شـــهروندی مســـوولند.
ـــه  ـــت ک ـــزی نیس ـــهروندی چی ـــوق ش ـــزود: حق وی اف
ـــد،  ـــی آن باش ـــا متول ـــتگاه قض ـــادی آن و دس ـــت من دول
بلکـــه همـــه ی مـــردم در قبـــال حقـــوق شـــهروندی 
ـــوولیت  ـــن مس ـــد ای ـــا بای ـــه ی م ـــتند و هم ـــوول هس مس

ـــم. ـــول کنی ـــی را قب اجتماع
ـــوق  ـــروزه حق ـــفانه ام ـــه متاس ـــاد از این ک ـــا انتق وی ب
شـــهروندی در جامعـــه به خوبـــی رعایـــت نمی شـــود، 
ــک  ــوان یـ ــهروندی به عنـ ــوق شـ ــد: حقـ ــادآور شـ یـ
ــی  ــه ی کنونـ ــدی در جامعـ ــه ی جـ ــش و مطالبـ چالـ
ــردن  ــی کـ ــتای اجرایـ ــه در راسـ ــت کـ ــرح اسـ مطـ
منشـــور رونمایـــی شـــده از ســـوی رییـــس جمهـــور، 

نهادهـــای اجرایـــی تشـــکیل شـــده اســـت.

۴3۰ مقاله ی رسیده 
به دبیرخانه ی 

همایش، مورد بررسی 
و داوری علمی قرار 

گرفتند

رســـتم زاده  امیـــن 
ــومین  ــی سـ ــر علمـ دبیـ
همایـــش ملـــی حقـــوق 
معـــاون  و  شـــهروندی 
ــه  ــان این کـ ــا بیـ ــی بـ ــگاهی آذربایجان غربـ جهاددانشـ
ــی  ــش ملـ ــومین دوره ی همایـ ــه ی سـ ــوان اولیـ فراخـ
تبییـــن حقـــوق شـــهروندی از مهرمـــاه ســـال جـــاری 
ــاالت  ــت مقـ ــه کیفیـ ــود، درحالی کـ ــده بـ ــام شـ اعـ
وصولـــی نســـبت بـــه دوره هـــای قبـــل همایـــش بـــه 
لحـــاظ غنـــای علمـــی از ســـطح علمـــی باالیـــی 
برخـــوردار اســـت، افـــزود: در مجمـــوع بیـــش از ۴۳۰ 
ــه  ــد کـ ــول شـ ــه همایـــش وصـ ــه دبیرخانـ ــه بـ مقالـ
ـــه  ـــه ب ـــه ، 7۰ مقال ـــی و داوری اولی ـــی علم ـــد از ارزیاب بع
ـــه ی  ـــداد مقال ـــن تع ـــه از ای ـــت ک ـــی راه یاف ـــش نهای بخ
ـــه در بخـــش  ـــر اســـاس نظـــر داوران، ۳۰ مقال منتخـــب ب
ارایـــه و ســـخنرانی انتخـــاب شـــدند و بیـــش از ۴۰ مقالـــه 
ــه ی  ــده مقالـ ــل و چکیـ ــاپ کامـ ــش چـ ــز در بخـ نیـ

انتخـــاب شـــدند.
رســـتم زاده گفـــت: ۴۳ درصـــد ارایه دهنـــدگان 
ـــگاهی  ـــاتید دانش ـــی و اس ـــات علم ـــای هی ـــاالت، اعض مق
دانشـــگاه های مختلـــف کشـــور و ۵7 درصـــد مابقـــی 
ـــه  ـــد ک ـــگاه ها بودن ـــف دانش ـــع مختل ـــجویان مقاط دانش
از ایـــن تعـــداد، ۴۶ درصـــد در مقطـــع کارشناســـی و 

ارشـــد و ۵۴ درصـــد دانشـــجوی دکتـــری هســـتند.
دبیـــر علمـــی ســـومین دوره همایـــش ملـــی 
ــن دوره از  ــت: در ایـ ــهروندی گفـ ــوق شـ ــن حقـ تبییـ
همایـــش، ۳۵ درصـــد مقـــاالت بـــا وابســـتگی علمـــی 
دانشـــگاه های داخـــل اســـتان و ۶۵ درصـــد مابقـــی از 

ســـایر دانشـــگاه های کشـــور بوده انـــد.
وی ادامـــه داد: ۶۲ درصـــد اعضـــای کمیتـــه ی 
علمـــی و داوران از اعضـــای هیـــات علمـــی و اســـاتید 
ــز از  ــد نیـ ــتان و ۳۸ درصـ ــارج اسـ ــگاه های خـ دانشـ

اعضـــای هیـــات علمـــی و اســـاتید دانشـــگاه های 
ــتند. ــده داشـ ــر عهـ ــاالت را بـ ــتان، داوری مقـ اسـ

بـــا  آذربایجان غربـــی  جهاددانشـــگاهی  معـــاون 
ــاالت  ــات مقـ ــف موضوعـ ــب مختلـ ــه ترکیـ ــاره بـ اشـ
ـــن دوره از  ـــرکت کننده در ای ـــگران ش ـــیده ی پژوهش رس
ـــاالت از  ـــوع مق ـــد موض ـــرد: 7۵ درص ـــار ک ـــش اظه همای
ـــد  ـــوده و ۲۵ درص ـــانی ب ـــوم انس ـــف عل ـــته های مختل رش
ــی و  ــی و مهندسـ ــای فنـ ــز از حوزه هـ ــات نیـ موضوعـ
ســـایر علـــوم بودنـــد کـــه نســـبت بـــه دوره ی قبـــل، 
ــر  ــای غیـ ــد حوزه هـ ــوع و رشـ ــاهد تنـ ــش شـ همایـ
ــن  ــه ایـ ــم کـ ــته ای بوده ایـ ــانی و بین رشـ ــوم انسـ علـ
بـــرای  علمـــی  جریان ســـازی  نویدبخـــش  خـــود 
ـــی  ـــهروندی در تمام ـــوق ش ـــگ حق ـــدن فرهن نهادینه ش

ــت. ــه اسـ ــای جامعـ حوزه هـ
وی گفـــت: کمیتـــه ی اصلـــی و علمـــی و داوری 
ــگاه های  ــه ی دانشـ ــرب همـ ــاتید مجـ ــش از اسـ همایـ
کشـــور و تهـــران، علـــم وفرهنـــگ، دانشـــگاه های 
ـــور  ـــام ن ـــرا، آزاد، پی ـــگاه الزه ـــه، دانش ـــری ارومی سراس

و... تشـــکیل شـــده اســـت.
ــن  ــی تبیی ــش مل ــومین دوره همای ــی س ــر علم دبی
ــا اشــاره بــه این کــه ایــن همایــش  حقــوق شــهروندی ب
ــژه ی اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال  ــا محــور وی ب
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــهروندی برگ ــوق ش ــه ی حق در آیین
ــوع  ــش در ۸ موض ــن دوره از همای ــای ای ــرد: محوره ک
و  دانشــجو  شــهروندی،  حقــوق  شــامل  تخصصــی 
دانشــگاه، حقــوق شــهروندی و فضــای مجــازی، حقــوق 
ــهروندی و  ــوق ش ــه، حق ــی عادالن ــهروندی و دادرس ش
علــوم انســانی واجتماعــی، حقــوق شــهروندی، مدیریــت 
اقتصــاد و کســب وکار، حقــوق شــهروندی، دیــن، قــرآن 
و آموزه هــای اســامی، محــور حقــوق شــهروندی در 
ــی حقــوق  آیینــه ی ســایر رشــته های دانشــگاهی و تجل

ــود. ــهروندی ب ــوق ش ــور حق ــردم در منش م
ــتر  ــهروندی بس ــوق ش ــرد: حق ــان ک ــتم زاده بی رس
تعالــی اخاقــی، انســانی و جمعــی را در اجتمــاع محقــق 
ــرفت  ــی پیش ــای اصل ــد واژه ه ــزو کلی ــه ج ــد ک می نمای
ــداد  ــه قلم ــک جامع ــای ی ــی حوزه ه ــعه ی تمام و توس

می شــود.
وی گفـت: بـا عنایت بـه کد مجـوز اخذشـده از پایگاه 
اسـتنادی جهـان اسـام ) ISC ( بـرای سـومین دوره ی 
همایـش، مقـاالت منتخب داوری شـده ایـن دوره نیز در 
ایـن پایـگاه نمایـه خواهد شـد که یکـی از شـروط اصلی 
وزارت علـوم بـرای اعضـای هیـات علمـی و دانشـجویان 
تحصیـات تکمیلـی جهـت تعلـق امتیـاز مقـاالت علمی 
وزارت  آیین نامـه  ملـی، مطابـق  پژوهشـی همایش هـای 

قلمـداد می شـود.

تجلیل از دو استاد برجسته ی حقوقی 
کشور

در ادامـه ی مراسـم بـا اهـدای لـوح و تندیـس ویـژه 
سـومین دوره همایـش ملـی تبییـن حقوق شـهروندی از 
دو اسـتاد برجسـته و به نـام حقوقـی کشـور تجلیل شـد.

در این همایش ملی از پروفسـور سـید محمد هاشـمی 
مدیـد  سـالیان  طـول  در  ارزشـمند  فعالیـت  پـاس  بـه 
و تالیـف و تدویـن ده هـا کتـاب رفرنـس دانشـگاه ها در 
حـوزه ی حقوق شـهروندی و از پروفسـور محمـود عرفانی 
بـه پـاس تحقیقـات ارزشـمند حقوقـی و تالیـف و تدوین 
چندیـن کتـاب ارزشـمند حقوقـی قدردانی به عمـل آمد.

ــب  ــه منتخـ ــش از ۲۰ مقالـ ــش بیـ ــن همایـ در ایـ
پژوهشـــگران، اســـاتید و دانشـــجویان دانشـــگاه های 
ـــد  ـــه ش ـــش ارای ـــور داوران همای ـــا حض ـــور ب ـــر کش سراس
ـــر  ـــوح، تقدی ـــدای ل ـــا اه ـــب ب ـــدگان منتخ و از ارایه دهن

ــد. ــل آمـ به عمـ
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ـــور  ـــد حضرت پ ـــی: محم ـــی آذربایجان غرب ـــط عموم ■ رواب
حقـــوق  همایـــش  برگـــزاری  ارومیـــه،  شـــهردار 
شـــهروندی را بســـیار موثـــر عنـــوان کـــرد و گفـــت: 
اهـــداف ایـــن همایـــش اگـــر بعـــد از اجـــرای آن بـــه 
ـــا و  ـــی ارگان ه ـــز همراه ـــود و نی ـــپرده نش ـــی س فراموش
ـــدود  ـــش مح ـــان همای ـــه زم ـــف ب ـــخصیت های مختل ش

ـــاده  ـــا در پی ـــن همایش ه ـــزاری ای ـــا برگ ـــود، طبیعت نش
ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــوق شـــهروندی موث ـــردن منشـــور حق ک
ــوق  ــت حقـ ــوص اهمیـ ــه در خصـ ــهردار ارومیـ شـ
شـــهروندی در جامعـــه و برگـــزاری همایشـــی در 
ـــهروندی از  ـــوق ش ـــرد: حق ـــح ک ـــوص  تصری ـــن خص ای
ـــهروندان  ـــه ی ش ـــه دغدغ ـــه همیش ـــت ک ـــی اس موضوعات

اســـت و در زمان هـــای مختلـــف در آن خصـــوص بـــا 
ــاس  ــر ایـــن اسـ ــد؛ بـ ــو می پردازنـ ــه گفت وگـ ــم بـ هـ
ایـــن  می توانـــد  همایش هـــا  این گونـــه  برگـــزاری 
ـــف  ـــایق مختل ـــا س ـــوری و ب ـــطح کش ـــوع را در س موض
از طریـــق مـــردم آذربایجـــان و شـــهر ارومیـــه کـــه در 
ـــتند،  ـــزد هس ـــردم داری زبان ـــوازی و م ـــگ مهمان ن فرهن
مطـــرح کنـــد و بـــه آن جایگاهـــی کـــه شایســـته آن 

اســـت، نزدیـــک کنـــد.
ــوق  ــازی حقـ ــرای فرهنگ سـ ــد: بـ ــادآور شـ وی یـ
علمـــی،  اقدامـــات  بایـــد  در جامعـــه  شـــهروندی 
فرهنگـــی و هنـــری از ســـوی متولیـــان امـــر صـــورت 
ـــیدن  ـــر در رس ـــن ام ـــی مهم تری ـــزار فرهنگ ـــرد و اب پذی

بـــه ایـــن مهـــم اســـت.
ــهروندی  ــوق شـ ــار کرد:حقـ ــه اظهـ ــهردار ارومیـ شـ
ــا  ــگاه ها و بـ ــرف دانشـ ــد از طـ ــده بایـ ــی شـ رونمایـ
برگـــزاری این گونـــه همایش هـــا بـــه مـــردم معرفـــی 
ــا  ــدی بـ ــای بعـ ــهروندی در قدم هـ ــای شـ و آموزش هـ
همـــکاری شـــهرداری ها اجـــرا شـــوند تـــا در ســـایه ی 
ـــن  ـــت، ای ـــردم و دول ـــه از ســـوی م ـــی دوجانب ـــدام عمل اق

بحـــث ضمانـــت اجرایـــی بگیـــرد.
وی بـــا اشـــاره بـــه مهم تریـــن چالـــش در تحقـــق 
ـــش در  ـــن چال ـــرد: مهمتری ـــار ک ـــهروندی اظه ـــوق ش حق
ایـــن حـــوزه در نحـــوه ی اجـــرای آن و فرهنگ ســـازی 
حقـــوق شـــهروندی و نیـــز همـــراه کـــردن مـــردم در 

ایـــن زمینـــه و اعتمـــاد بـــه آن اســـت.

تاثیر برگزاری هامیش ملی حقوق 
شهروندی از زبان شهردار

شهردار ارومیه: برگزاری هامیش حقوق شهروندی توسط جهاددانشگاهی در پیاده کردن 

منشور حقوق شهروندی، تاثیر مثبتی داشت

■  محمد 
حرضت پور 
شهردار ارومیه

عکس: روابط 
عمومی 
شهرداری 
ارومیه

►
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بررسی عرصه های ناشناخته ی 
"وب پژوهی" با حضور دو دانشمند 
برجسته ی بین امللل

چهارمین کنفرانس بین املللی "وب پژوهی" با حضور دو دانشمند برجسته ی جهانی و رومنایی از 

یک مجله ی بین املللی برگزار شد

■ اشاره نوشت: هدف از 
"وب پژوهی" جمع آوری و 
انتشار متام پژوهش هایی 
است که در حوزه ی وب 
انجام می شود. با توجه به 
بین  رشته ای بودن موضوع 
وب، پژوهش هایی که در وب 
صورت می گیرد، رصفا از جنس 
علوم کامپیوتر، محاسبات و 
تکنیکال نیست، بلکه متام 
ابعاد وب نظیر ابعاد اقتصادی، 
اجتامعی، انسانی، روانشناسی، 
ارتباطات رسانه ای، حقوقی و 
هرنی را در برمی گیرد.

چهارمین کنفرانس بین املللی 
"وب پژوهی" به همت دانشگاه 
علم وفرهنگ جهاددانشگاهی، 
امسال چند اتفاق بزرگ با خود 
به همراه داشت. با هم گزارش 
این مراسم را می خوانیم.

اردیبهشــت:  و ۶  روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، ۵   ■
ــا حضــور  ــی "وب پژوهــی" ب ــس بین الملل ــن کنفران چهارمی
ــان  ــگاهی، محقق ــان جهاددانش ــدادی از معاون ــس و تع ریی
انگلســتان،  محققــان کشــورهای  از  و جمعــی  داخلــی 
 Hasan Ait- ــور ــور پروفس ــا حض ــزی و ب ــه و مال فرانس
ــور  ــه و پروفس ــون فرانس ــگاه لی ــرح دانش ــتاد مط kavi اس
ــتان در  ــالفورد انگلس ــگاه س ــتاد دانش ــرایی اس ــد س محم

ــد. ــزار ش ــگ برگ ــم و فرهن ــگاه عل دانش
ــخنرانی  ــا سـ ــس بـ ــن کنفرانـ ــمی ایـ ــه ی رسـ برنامـ
پروفســـور Hasan Ait- kavi اســـتاد دانشـــگاه لیـــون 

فرانســـه، آغـــاز شـــد.
از جمله بخش های کنفرانس بین  المللی وب پژوهی می توان 
به کارگاه های آموزشی، ارایه مقاالت شفاهی و نشست ویژه 
"آینده ی وب" اشاره کرد. این کنفرانس در مدت دو روز به 

بررسی ۳7 مقاله ی رسیده به دبیرخانه ی آن پرداخت.

رونمایی از اولین شماره ی مجله ی 
بین المللی "وب پژوهی"

ــق از کنفرانـــس  ــه دوره ی موفـ ــزاری سـ پـــس از برگـ
بین المللـــی وب پژوهـــی بـــا نمایـــه IEEE توســـط 
ـــود  ـــاء موج ـــه خ ـــه ب ـــا توج ـــگ، ب ـــم و فرهن ـــگاه عل دانش
در تحقیقـــات مربـــوط بـــه حـــوزه ی وب در کشـــور، 
ــن   ــوان التیـ ــا عنـ ــی" بـ ــی وب پژوهـ ــه بین المللـ "مجلـ
 ""International Journal of Web Research

راه انـــدازی و شـــماره ی اول آن نیـــز منتشـــر شـــد.
 Hasan Ait- kavi ایـن مجلـه بـا حضـور پروفسـور
اسـتاد دانشـگاه لیون فرانسـه، پروفسور محمد سـرایی استاد 
دانشـگاه سـالفورد انگلسـتان، دکتـر سـید حمیدرضـا طیبی 
رییـس جهاددانشـگاهی، دکتر سـید سـعید هاشـمی معاون 
آموزشـی ایـن نهـاد و سرپرسـت دانشـگاه علـم و فرهنـگ و 
دکتر محمدحسـین ایمانی خوشـخو سرپرسـت پـارک علوم و 

فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی رونمایی شـد.
بـه گفته ی دکتـر محمدجـواد کارگر دبیـر کنفرانس بین 
المللـی وب پژوهـی، ایـن مجلـه، اولیـن مجلـد در زمینهـی 

تخصصـی حـوزه ی وب بـه زبـان التین اسـت.

لزوم دستیابی کشور به 
فناوری های حوزه ی فضای مجازی 

و اطالعات

این  در  جهاددانشگاهی  رییس  طیبی  حمیدرضا  دکتر 
و  اطاعات  فناوری  مانند  فناوری  هیچ  کرد:  اظهار  مراسم 

چند  تاثیر  مجازی  فضای 
جانبه بسیار مثبت و منفی بر 
ابعاد زندگی فردی و اجتماعی 

جوامع نداشته است.
فنـاوری  داد:  ادامـه  وی 
اطاعـات و فضـای مجـازی، 
بـر  زیـادی  بسـیار  تاثیـر 
اقتصـاد، فرهنـگ،  سیاسـت، 
اجتمـاع و حتـی امنیـت ملی 

اسـت. داشـته  کشـورها 
رییـس جهاددانشـگاهی افـزود: ما همیشـه به فنـاوری از 
جنبـه کامـا مثبـت نـگاه می کنیـم، امـا فنـاوری می توانـد 

اسـتفاده های مضـری هـم داشـته باشـد.
جهاددانشـگاهی،  در  مـا  شـد:  یـادآور  طیبـی  دکتـر 
فناوری هـای زیـادی از جملـه سـلول های بنیادی،  فرسـتنده  
رادیویـی، داروهـای نوترکیـب و فناوری هـای دیگـر زیـادی 
تولیـد کرده ایـم، اما هیـچ فنـاوری ای مثل فنـاوری اطاعات 
و فضـای مجـازی روی جامعـه تاثیـر عمیقی نداشـته اسـت.

■ رومنایی از 
"مجله بین املللی 

وب پژوهی" 
با عنوان التین  

 International
 Journal
 of Web

 ""Research
در چهارمین 

کنفرانس بین 
املللی "وب 

پژوهی"
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وی تاکیـد کـرد: فنـاوری اطاعـات از آن فناوری هایـی 
اسـت کـه مـا حتمـا بایـد در کشـور صاحـب آن شـویم.

رییـس جهاددانشـگاهی ادامـه داد: مـا بایـد عـاوه بـر 
نیـاز  می کنیـم،  کسـب  را  فنـاوری  ایـن  دانـش  کـه  ایـن 
داریـم فرصت هایـی را کـه ایـن فنـاوری در اختیارمـان قـرار 
می دهـد، بشناسـیم و به ویـژه در حـوزه ی اقتصـادی بـه آن 

توجـه کنیـم.
دکتـر طیبـی ادامـه داد: ضروری اسـت دانشـجویان روی 
ایـن موضـوع خـوب کار کننـد، چـون آینده ی شـغلی خوبی 
نیـز می توانـد داشـته باشـد؛ البتـه الزم اسـت کـه بـر ابعـاد 
دیگـر فنـاوری اطاعـات به ویژه بعـد فرهنگی و سیاسـی نیز 

توجـه کنیـم و آن هـا را مـورد مطالعـه قـرار دهیم.
و  علـم  دانشـگاه  مسـووالن  از  تشـکر  ضمـن  وی 
فرهنـگ بـرای برگـزاری ایـن کنفرانـس، اظهارکـرد: مـا در 
جهاددانشـگاهی نیـز خیلـی زود بـه ایـن بحـث پرداختیم و 
پژوهشـکده فنـاوری اطاعـات جهاددانشـگاهی و گروه هـای 
پژوهشـی در واحدهـای مختلـف ایـن نهاد از جملـه صنعتی 
شـریف و هـم چنیـن گـروه پژوهشـی جامعه شناسـی را در 
پژوهشـگاه علوم انسـانی تشـکیل دادیـم تا تاثیر شـبکه های 
اجتماعـی را روی زندگـی مـردم مورد مطالعه و بررسـی قرار 

. هند د
رییـس جهاددانشـگاهی افـزود: ایـن نهاد کارهـای خوبی 
از جملـه پـروژه ای بـرای شـرکت مخابـرات جهـت پرداخـت 
قبـض، مذاکـره بـا مجلس شـورای اسـامی جهـت دیجیتال 
کـردن مـدارک آن هـا و هم چنیـن تشـخیص سـرقت علمی 
و یـا داده کاوی متنـی را در زمینهـی فنـاوری اطاعات انجام 

است. داده 
دکتـر طیبـی ادامـه داد: علی رغـم کارهای خوبـی که این 
نهـاد تاکنـون در ایـن زمینه انجام داده اسـت، هنـوز رضایت 
کامـل نداریـم و تصمیـم بـه انجـام کارهـای بزرگـی در این 
زمینـه داریم؛ چـون این اسـتعداد در جهاددانشـگاهی وجود 
دارد و بایـد از فارغ التحصیـان ایـن حوزه هـا نیـز اسـتفاده 

کرد.
رییـس جهاددانشـگاهی ادامـه داد: در این حـوزه در حال 
حاضـر دو زمینـه را انتخـاب کردیم و امیدواریم با مسـووالن 
ایـن  کـه  برسـیم  توافـق  بـه  مختلـف  وزارتخانه هـای  در 
پروژه هـا را اجـرا کنیـم تـا هـم کارهـای بزرگی انجـام دهیم 
و هـم ایـن کـه زنجیـره تامیـن ایـن کارهـا جوانان باشـند و 

بتواننـد در حوزه هـای مختلـف بـه مـا کمـک کنند.
دکتـر طیبـی در ادامـه افـزود: مـا بـرای انجام ایـن کارها 
بـه حمایـت مدیران ارشـد نظام و تامیـن منابـع مالی بزرگ 

نیـاز داریم.
وی یـادآور شـد: یکـی از مشـکات جـدی که در کشـور 
در  فنـاوری  تغییـرات  بـه  دادن  پاسـخ  دیـر  دارد،  وجـود 
دنیـا اسـت ؛ البتـه خوشـبختانه سـرعت جهاددانشـگاهی در 
پاسـخ گویی بـه تغییـرات فنـاوری بسـیار زیـاد اسـت، زیـرا 
فلسـفه ی تشـکیل آن تولیـد و الگوسـازی علم و فناوری اسـت.

رییـس جهاددانشـگاهی ادامـه داد: ایـن نهـاد می خواهـد 
ثابـت کنـد کـه جوانـان و محققـان مـا تـوان انجـام کارهای 
بـزرگ را دارنـد، امـا پاسـخی کـه مسـووالن در حمایـت از 
ایـن کارهـا می دهنـد کنـد اسـت ؛ در حالی کـه ایـن زمینـه، 

زمینـه ای نیسـت کـه بخواهیـم از آن غفلـت کنیـم.
دکتـر طیبـی در پایـان صحبت های خـود تاکید کـرد: ما 
در هیـچ حـوزه ی فناورانـه ای به انـدازه ی فنـاوری اطاعات، 

در تغییـر و ارتقـای علم سـرعت نداشـته ایم.

جایگاه مناسب 
کنفرانس بین المللی 

وب پژوهی در بین 
دانشگاه های کشور

دکتـر محمــــد جـواد 
کارگـر دبیـــــر کنفرانس 
بین المللـی وب پژوهـی در 
ادامـه ی این مراسـم گفت: 
از لحـاظ کیفیـت مقـاالت 
و سـطح دانشـــــگاه هایی 
کـه در کنفرانـس شـرکت می کننـد، خوشـبختانه از همـه ی 
دانشـگاه های سـطح یـک کشـور مقالـه دریافـت کردیـم که 
این نشـان دهنده ی آن اسـت که کنفرانس توانسـته موقعیت 

خوبـی را بیـن دانشـگاه های کشـور کسـب کنـد.
عضـو هیـات علمـی دانشـگاه علـم و فرهنگ اظهـار کرد: 
امسـال نرخ پذیرش شـفاهی مقـاالت تقریبـا ۳۰ درصد بوده 
و ایـن ۳7 مقالـه در طـی دو روز ۵ و ۶ اردیبهشـت مـاه ارایه 

شدند.
وی دربـاره ی ایـن کنفرانـس یـادآور شـد: بـا توجـه بـه 

این کـه پژوهـش در وب در کشـور بـه صورت متمرکـز انجام 
نشـده بود، سـال 9۴ این پیشـنهاد از سـوی دانشـگاه علم و 
فرهنـگ مطرح شـد و مورد اسـتقبال جامعه ی علمی کشـور 
و حوزه هـای مرتبـط به خصـوص وزارت ارتباطـات و فناوری 

اطاعـات قـرار گرفت.
بـا  داد:  ادامـه  پژوهـی  بین المللـی وب  دبیـر کنفرانـس 
تشـکیل کمیتـه ی علمـی متشـکل از صاحب نظـران حوزه ی 
وب در کشـور، این کنفرانس را در سـال 9۴ شـروع کردیم و 
سـعی کردیم با رعایت اسـتانداردهای بین المللـی ، کنفرانس 
را پیاده سـازی و اجـرا کنیـم و مهم تریـن بحـث کنفرانس را 
که بحث نمایه سـازی اسـت، از سـال اول دنبـال و نمایه های 

داخـل ISC و SID را کسـب کردیم.
افـزود: طبـق گزارش هایـی کـه دریافـت  دکتـر کارگـر 
کرده ایـم، میـزان دانلودهایـی کـه در پایگاه هـای سـیویلیکا 
و SID  از مقـاالت کنفرانـس وب پژوهـی انجـام شـده، نرخ 
خوبـی دارد و یکـی از اهـداف مـا ایـن اسـت کـه بتوانیـم 
ادبیـات الزم را در حـوزه ی وب، در کشـور افزایـش دهیـم.

وی با بیان اینکه محتوای خوب فارسی کم است و بیشتر 
افزایش محتوای  تصریح کرد:  است،  تکراری  و  مطالب کپی 
مفید از اهداف سازمان فناوری اطاعات است و با برگزاری 
و  اساتید  دانشجویان،  مشارکت  با  شدیم  موفق  کنفرانس 

کمیته ی علمی، گام خوبی را در این زمینه برداریم.
از ۸  نیـز  بین المللـی  افـزود: در حـوزه ی  دکتـر کارگـر 
کشـور مقاالتـی را دریافـت کرده ایـم؛ البتـه برخـی مسـایل 
حاشـیه ای باعـث می شـود نتوانیـم زمینـه ی شـرکت برخـی 
متقاضیـان را بـه کنفرانـس فراهم کنیـم. برای مثال امسـال 
از کشـور آفریقایـی ۱۶ نفـر تقاضای شـرکت در کنفرانس را 

داشـتند کـه امـکان ورودشـان بـه کشـور فراهم نشـد.
وی تاکیـد کـرد: چـون روی "وب سـرچ" در خاورمیانـه و 
آسـیا کار نشـده، ایـن موضـوع جـای کار زیـاد دارد و یکـی 
از برنامه هایـی کـه داریـم این اسـت کـه بتوانیـم در حوزه ی 

بین الملـل روی وب پژوهـی کار کنیـم.
بـا  پایـان  در  پژوهـی  وب  بین المللـی  کنفرانـس  دبیـر 
بیـان این کـه حـوزه ی وب فقـط به رشـته کامپیوتـر محدود 
نمی شـود، اظهـار کـرد: وب یک بحث چندرشـته ای اسـت و 
سـال گذشـته دانشـجویانی از رشـته های علـوم انسـانی در 
ایـن کنفرانـس مقالـه ارایـه کردنـد و مـا از تمـام رشـته ها 

بـرای ارسـال مقالـه اسـتقبال می کنیـم.

■ سخرنانی 
دکرت طیبی 
در چهارمین 
کنفرانس بین 
املللی
 "وب پژوهی"
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عناوین آن چه در فصل تجاری سازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان می خوانید:

وقت تجاری سازی  و اشتغال

■ آینده مشاغل و مشاغل آینده در صنعت گردشگری
■ کسب وکار اسالمی در بازار بزرگ جهان اسالم

■ یک افتتاح، یک رومنایی
■ مرکزی برای ارایه خدمات نو در حوزه ی سالمت

■ مراکز نوآوری و شکوفایی)منش(، یاور اشتغال زایی 
دانش آموختگان

■ اولین منایشگاه کار ایران، یک بازدید و غرفه ی جهاددانشگاهی
■ رسپل ذهاب در انتظار یک خرب خوش
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ـــم  ـــن: مراس ـــگاهی، ۲۸ فروردی ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
رونمایـــی و تبـــادل همـــکاری بیـــن شـــرکت اطاع رســـانی 
ــاوری و  ــازی فنـ ــازمان تجاری سـ ــا سـ ــات بـــورس بـ و خدمـ
ــزار  ــتفا( برگـ ــگان جهاددانشگاهی)سـ ــتغال دانش آموختـ اشـ

ـــد. ش
ـــک و  ـــورس، بان ـــی ب ـــن الملل ـــگاه بی ـــن نمایش در یازدهمی
ـــس  ـــدی ریی ـــادق بیجن ـــد ص ـــر محم ـــور دکت ـــا حض ـــه ب بیم
ســـازمان تجـــاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانـــش آموختـــگان 
ـــاع  ـــرکت اط ـــل ش ـــر عام ـــاح مدی ـــر ف ـــگاهی و یاس جهاددانش
رســـانی و خدمـــات بـــورس تفاهم نامـــه مشـــترکی بیـــن دو 
ـــی،  ـــکاری علم ـــعه هم ـــازی و توس ـــور بسترس ـــه منظ ـــرف ب ط
ـــتای  ـــی در راس ـــازی و اجرای ـــگ س ـــی، فرهن ـــی، پژوهش آموزش
ـــد. ـــد ش ـــا منعق ـــدی ه ـــا و توانمن ـــت ه ـــدی از ظرفی بهره من

ـــت  ـــکاری مشـــترک در جه ـــه هم ـــم نام ـــن تفاه ـــوع ای موض
بسترســـازی و فرهنگ ســـازی در حـــوزه ی بـــازار ســـرمایه در 
ــان  ــرکت های دانش بنیـ ــاور و شـ ــای فنـ ــرکت ها، واحدهـ شـ
مســـتقر در پـــارک هـــا،  مراکـــز رشـــد و دانشـــجویان 

جهاددانشـــگاهی اســـت.
 

ترویج فرهنگ سرمایه گذاری 
در مسیر توسعه کشور

دکتـــر محمـــد صـــادق بیجنـــدی رییـــس ســـازمان 
تجـــاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانش آموختـــگان 

ایـــن  جهاددانشـــگاهی در 
ـــه  ـــاد تفاهم نام ـــم، انعق مراس
ــانی  ــرکت اطاع رسـ ــا شـ بـ
و خدمـــات بـــورس را گام 
مثبتـــی ارزیابـــی کـــرد و 
گفـــت: ایـــن تفاهم نامـــه 
می توانـــد اثـــرات بســـیار 
ـــورس  ـــوزه ی ب ـــی در ح مثبت
بـــا یـــک نهـــاد دانـــش 

ــد. ــته باشـ ــان داشـ بنیـ
کـــرد:  بیــــــــان  وی 
ــوان  ــگاهی به عنـ جهاددانشـ
ـــتای  ـــعی دارد در راس ـــواره س ـــه هم ـــعه ای ک ـــاد توس ـــک نه ی
ــد فرهنـــگ  ــد، تـــاش می کنـ ــام حرکـــت کنـ اهـــداف نظـ

ســـرمایه گذاری را ترویـــج کنـــد.
دکتـــر بیجنـــدی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه فعالیت هـــای 
جهاددانشـــگاهی در چنـــد ســـال اخیـــر بیـــان کـــرد: ایـــن 
نهـــاد در حوزه هـــای فرهنگـــی، آموزشـــی، پژوهشـــی و 
ـــرار  ـــرو ق ـــای پیش ـــان نهاده ـــاوری در می ـــازی فن ـــاری س تج

دارد.
فنـــاوری  و  تجاری ســـازی  ســــــــــازمان  رییـــس 
ــاد  ــن نهـ ــای ایـ ــدام  هـ ــن اقـ ــگاهی از مهم تریـ جهاددانشـ
را تعامـــل دیرینـــه بـــا کارگزاری هـــا دانســـت و گفـــت: 
در ۵ ســـال گذشـــته، دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ بـــا یـــک 
ـــاس  ـــن اس ـــر همی ـــه ب ـــته ک ـــرارداد داش ـــی ق ـــزاری بورس کارگ

ایـــن کارگـــزاری یـــک شـــعبه در دانشـــگاه مســـتقر کـــرده 
اســـت.

وی افـــزود: وجـــود کارگـــزاری در محیـــط دانشـــگاه، 
ـــد در  ـــجویان بتوانن ـــا دانش ـــت ت ـــم آورده اس ـــرایطی را فراه ش
ـــازار  ـــذاری در ب ـــرمایه  گ ـــات س ـــده خدم ـــهیل ش ـــد تس فرآین

ســـرمایه اســـتفاده کننـــد.
فنـــاوری  و  تجاری ســـازی  ســــــــــــازمان  رییـــس 
ــن  ــای ایـ ــرد: از مزیت هـ ــان کـ ــگاهی  بیـــــــــ جهاددانشـ
ــرای  ــروع اجـ ــا شـ ــان بـ ــرارداد هم زمـ ــد قـ ــه، عقـ تفاهم نامـ

ــت. آن اسـ
وی گفـــت: بـــرای اولیـــن بـــار بـــا پنـــج شـــعبه اســـتانی 
ایـــن ســـازمان در نمایشـــگاه بین المللـــی بـــورس، بانـــک و 

بیمـــه شـــرکت کردیـــم.

درباره ی بازار 
سرمایه

در ادامـــه، یاســـر فـــاح 
شـــرکت  عامـــل  مدیـــر 
خدمـــات  و  اطاع رســـانی 
ـــه  ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــورس ب ب
ـــاط  ـــک ارتب ـــه ی ـــن تفاهم  نام ای
فرابخشـــی اســـت، گفـــت: در 
ســـال های اخیـــر، بیـــش از 
۱۰ درصـــد جامعـــه بـــا مفاهیـــم 

بـــازار ســـرمایه آشـــنا شـــده  انـــد.
مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن  الملــل ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار کشــور بــا اشــاره بــه این کــه در حــال حاضــر بیــش از 
۶۰۰ شــرکت در بــازار ســرمایه کشــور حاضــر هســتند، گفــت: در 
چنــد ســال گذشــته، دولــت تامیــن مالــی بخشــی از هزینه هــای 
خــود را از طریــق بــازار ســرمایه انجــام داده اســت و ایــن اتفــاق 
مهمــی اســت؛ چراکــه پیــش از ایــن دولــت فقــط از طریــق بــازار 

پــول تامیــن مالــی خــود را انجــام مــی داد.
ـــرد:  ـــار ک ـــرمایه اظه ـــازار س ـــعه ب ـــه توس ـــاره ب ـــا اش ـــاح ب ف
ـــازار در  ـــن ب ـــژه ای ـــگاه وی ـــان دهنده جای ـــازار نش ـــن ب ـــد ای رش

ـــت. ـــور اس ـــاد کش اقتص
وی گفـــت: امســـال شـــرکت اطاع رســـانی و خدمـــات 
ـــه  ـــو" ب ـــام "بومین ـــه ن ـــی را ب ـــتارت آپی مهم ـــداد اس ـــورس، روی ب
اقتصـــاد ایـــران معرفـــی مـــی کنـــد. در ایـــن رویـــداد از دانـــش 
ـــی  ـــو طراح ـــای ن ـــب وکاره ـــو و کس ـــای ن ـــده ه ـــه ای ـــی ک آموزان
ـــکاری  ـــا هم ـــر ب ـــن ام ـــه ای ـــد ک ـــد ش ـــت خواه ـــد، حمای می کنن
ـــگان  ـــش آموخت ـــتغال دان ـــاوری و اش ـــازی فن ـــاری س ـــازمان تج س

ــود. ــام می شـ ــگاهی انجـ جهاددانشـ
ـــا  ـــن اقدام ه ـــت ای ـــد اس ـــرد: امی ـــان ک ـــان بی ـــاح در پای ف
ـــود. ـــرمایه ش ـــازار س ـــاد و ب ـــی اقتص ـــث تعال ـــور باع ـــرای کش ب

فرهنگ سازی و اطالع رسانی
در بازار رسمایه ی امروز

همکاری مشرتک سازمان تجاری سازی جهاددانشگاهی  با رشکت اطالع رسانی

 و خدمات بورس

    توسعه ی همکاری ها برای تسهیل تجاری سازی فناوری

تفاهم

■ انعقاد تفاهم 
نامه همکاری 
مشرتک سازمان 
تجاری سازی 
جهاددانشگاهی

 با رشکت 
اطالع رسانی و 
خدمات بورس

◄
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■ روابـط عمومـی سـازمان تجـاری سـازی فناوری و اشـتغال 
تحـوالت  بـه  توجـه  بـا  فروردیـن:   ۲۱ آموختـگان،  دانـش 
بخـش  هـای  زیرسـاخت  توسـعه  و  اخیـر  سـال  چنـد 
ICT کشـور و ضـرورت آمـوزش و انتقـال دانـش فنـی 
مـورد نیـاز ایـن بخـش، قـرارداد آمـوزش ۳۰ هـزار نفـر 
سـازمان  و  آموزشـی  )معاونـت  جهاددانشـگاهی  بیـن 
و  دانش آموختـگان(  اشـتغال  و  فنـاوری  تجاری سـازی 
شـرکت نیـروی غرب ) به عنوان نماینده رسـمی شـرکت 

منعقـد شـد. ایـران(  در   HUAWEI
دوره هـای  منعقدشـده  قـرارداد  اسـاس  بـر 

آموزشـی مطابق با سـرفصل های اسـتاندارد 
شـرکت هـوآوی، بـا تامیـن زیرسـاخت ها و 
شـرکت  سـوی  از  نیـاز  مـورد  تجهیـزات 

واحدهـای  توسـط  و  غـرب  نیـروی 
جهاددانشـگاهی در تمامـی اسـتان هـای 
دوره هـا  ایـن  می شـود.  برگـزار  کشـور 

اشـتغال محور و معطـوف بـه نیاز بـازارکار 
بـوده و بـا هـدف تامیـن و تربیـت نیـروی متخصـص 
مـورد نیـاز بخـش ICT کشـور و بـا نگاه بـه تحوالت 

آینـده ایـن بخـش برگـزار خواهـد شـد.
جهاددانشـگاهی  آموزشـی  معاونـت 
متولـی  و  سیاسـت گذار  عنـوان  بـه 

و  مدیریـت  در خصـوص  آموزش هـای جهاددانشـگاهی 
و  فنـاوری  تجاری سـازی  سـازمان  و  دوره هـا  برگـزاری 
نیـروی  هدایـت  نیـز  دانش آموختگان)سـتفا(  اشـتغال 
متخصـص بـه سـمت اشـتغال و بـازارکار در اجـرای این 

می کننـد. مشـارکت  قـرارداد 
متشکل  قرارداد  این  اجرایی  دبیرخانه  است،  گفتنی 
و  آموزشی  معاونت  غرب،  نیروی  )شرکت  نمایندگان  از 
ستفا  سازمان  محل  در  جهاددانشگاهی(  ستفا  سازمان 
راهبری  و  مدیریت  و  می شوند  مستقر 

دوره ها را بر عهده خواهند داشت.

ICT در کشور
قدرت می گیرد

امضای قرارداد آموزش و توامنندسازی 30 هزار نیروی متخصص ICT در کشور بین 

جهاددانشگاهی و مناینده هوآوی در ایران

■ امضای 
قرارداد آموزش و 
توامنندسازی بین 
جهاددانشگاهی 

و مناینده هوآوی 
در ایران

►

گسرتش توسعه ی 
مشاغل خانگی
جهاددانشگاهی آذربايجان غربی برای 

توسعه مشاغل خانگی ظرفيت سازی 

می كند

■   روابــط عمومــي جهاددانشــگاهي آذربایجــان 
ــي  ــاغل خانگ ــعه مش ــتاني توس ــرارداد اس ــي: ق غرب
بــه امضــاي دکتــر عاقلــي رییــس جهاددانشــگاهي 
معــاون  کهوریــان  دکتــر  و  غربــي  آذربایجــان 

ــید. ــتان رس ــن اس ــتاندار ای ــي اس عمران
بر اســاس ایــن قـــــــــرارداد، جهاددانشــگاهي 
ظرفیت ســازي در خصــــــــوص معیشــت هاي 
در  را  خانگــي  مشــاغل  توســعه  و  جایگزیــن 
روســتاهاي حوضــه ی آبریــز دریاچــه ارومیــه انجــام 

ــد داد. خواه
دکتــر عاقلـــــــي رییــس جهاددانشــگاهي 
آذربایجــان غربــي در حاشــیه مراســم امضــاي 
ایــن قــرارداد اظهــار داشــت: هــدف اصلــي از 
ــا و  ــه ظرفیت ه ــت ک ــرح آن اس ــن ط ــراي ای اج
ــدف شناســایي شــده  پتانســیل هاي روســتاهاي ه
ــه  ــبت ب ــي، نس ــیل هاي بوم ــا پتانس ــب ب و متناس
ــد  ــدام خواه ــاي مشــاغل خانگــي اق ــه  طرح ه ارای

ــد. ش
آذربایجان غربي شناخت  رییس جهاددانشگاهي 
استاني  بزرگ  این طرح  گام  اولین  را  جامعه هدف 
برشمرد و ادامه داد: در این بخش دارایي هاي روستا 
انساني،اجتماعي،ملي،  سرمایه  از  اعم  هدف  هاي 
با  متناسب  و  شده  شناسایي  طبیعي  و  فیزیکي 
این سرمایه ها بسته هاي  کسب و کار پایدار براي 

روستاها پیشنهاد خواهد شد. 
وي افزود: یکي از بخش هاي مهم در این طرح 
اضافه شدن بخش توانمندسازي و آموزش روستائیان 
است  که به تناسب بسته هاي پیشنهادي کسب و 

کار به روستائیان ارائه خواهد شد . 
دکتـر عاقلـي ارزیابي کسـب وکارهاي و در نهایت 
طـرح  ایـن  مراحـل  از  دیگـر  یکـي  آن را  گزینـش 
برشـمرد و گفت:  در نهایت فهرسـت نهایي مشـاغل 
و کسـب و کارهـاي  مدنظـر براي روسـتاهاي هدف 
مشـخص و ارایـه خواهـد شـد. وي اظهـار امیدواري 
کـرد نتایـج این طـرح بـزرگ  اسـتاني بتواند بخش 
زیادي از مشـکات معیشـت هاي جایگزیـن  را حل 
کـرده و در راسـتاي توسـعه مشـاغل خانگـي موثـر 

واقع شـود.
گفتنـي اسـت، جهاددانشـگاهي آذربایجان غربي 
توانمنـد  طرح هـاي  امسـال،  و  گذشـته  سـال  در 
سـازي زنان روسـتایي در روسـتاهاي آبریـز دریاچه 
ارومیـه، طـرح افزایـش تـاب آوري اجتماعـي زنـان 
اسـتان آذربایجـان غربـي، طـرح تشـکیل و توسـعه 
ارتقـای  طـرح  روسـتایي،  محلـي  سـازمان هاي 
اسـتان،  زن  مسـووالن  و  مدیـران  توانمندي هـاي 
طـرح افزایش مشـارکت هاي اجتماعـي در حفاظت 
کارفرمایـي سـازمان هاي  بـه  را  منابـع طبیعـي  از 

مختلـف در دسـتور کار داشـته اسـت.
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توسعه ی اقتصاد 
دانش بنیان

همکاری جهاددانشگاهی ایالم و پارک علم وفناوری استان در راستای 

توسعه اقتصاد دانش بنیان ایالم

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی ایالم، ۲۲ اسفند: در دیدار مشترک سرپرست 
جهاددانشگاهی ایام و رییس پارک علم و فناوری استان بر همکاری و تعامل بیشتر 

این دو نهاد برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایام تاکید شد.
سید غام رضا حسینی سرپرست جهاددانشگاهی ایام در این دیدار بر هم افزایی و 

همکاری پارک های علم  و فناوری غرب کشور و در کنار آن استفاده از ظرفیت های مختلف 
جهاددانشگاهی تاکید کرد و گفت: هم کاری و اتحاد این مراکز دانش بنیان برای رسیدن 
به اهداف مشترک و استفاده از همه ظرفیت های موجود در منطقه می تواند بسیاری از 

مشکات را به ویژه در حوزه بازاریابی و تبلیغات رفع کند.

عضو هیات علمی جهاددانشگاهی افزود: متاسفانه خیلی از شرکت های فن آور مستقر 
در غرب کشور به دلیل محدود بودن اعتبارات و عدم بهره مندی از یک شبکه بازاریابی 

مناسب برای معرفی محصوالت به بازارهای داخلی و خارجی به ویژه کشور عراق و 
کشورهای اروپایی فقط در محدوده استان باقی مانده اند که باید با همکاری، هم فکری و 

ایجاد ارتباط این مشکل را حل کرد.
سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان ایام به اهمیت مدیریت دانش در پارک های علم و 
فناوری اشاره و بیان کرد: اگر مدیریت دانش در همین شبکه بین پارکی ایجاد شود قطعا 

بسیاری از مشکات موجود رفع خواهد شد.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی به تمایز این نهاد با سایر مراکز علمی کشور اشاره 

کرد و افزود: با توجه به پراکندگی سازمان ها و واحدهای جهاددانشگاهی و استقرار در 
دانشگاه های برجسته سراسر کشور، یک زنجیره دانش ایجاد شده است که این موضوع 
باعث می شود که خدمات بسیار خوبی در زمینه های متنوع در سطح کشور ارایه شود.
کامران طاهرپور رییس پارک علم و فناوری استان ایام نیز در این دیدار گفت: پارک 

علم و فناوری همراه و در کنار جهاددانشگاهی است و باید این همکاری ها بیشتر از 
گذشته توسعه و تداوم داشته باشد.

وی هم چنین بر ایجاد شورای مراکز رشد برای هماهنگی بیشتر و ایجاد کنسرسیوم 
پارک های علم و فناوری، ایجاد مرکز هماهنگ سازی و هدف مند سازی استارت آپ ها و 

آموزش و توسعه فرهنگ کار تیمی تاکید کرد.

مشارکت در طرح 

الگوی نوین توسعه 

مشاغل خانگی
اعالم آمادگی دانشگاه جامع علمی کاربردی 

چهارمحال وبختياری برای همکاری در طرح الگوی نوين 

توسعه مشاغل خانگی 

■ گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری، ۲۱ اسفند: 
دانشگاه جامع علمي کاربردی چهارمحال وبختیاری، همکاري خود 

را در طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگي استان که توسط 
جهاددانشگاهی در حال انجام است، اعام کرد.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی چهارمحال وبختیاری، 
ورود جهاددانشگاهی به رفع معضل بیکاري در کشور و نیز 
در استان را مایه خرسندي دانست و گفت: جهاددانشگاهي 
با توجه به پتانسیل عظیم کشوري و نیز زمینه هاي فراهم 
شده در استان، نهادي انقابي است که در سطح کان در 

حال خدمت رساني و انجام ماموریت هاي خود است.
براتي گفت: دانشگاه جامع علمي کاربردي به عنوان دانشگاه 
مهارتي کشور، آمادگي این را دارد که در طرح الگوي نوین 

توسعه مشاغل خانگي با جهاددانشگاهي همکاري کند.
وي گفت: وجود مراکز آموزشي که کاما مهارتي در حوزه 
آموزش و اشتغال در سطح استان در حال فعالیت هستند، 

این امکان را براي آموزش، پشتیباني و مهارت آموزي 
متقاضیان مشاغل خانگي مي دهد و شاید این کم ترین 
کاري باشد که مي توان در حمایت از طرح الگوي نوین 

توسعه مشاغل خانگي و رفع معضل بیکاري برداشت.
رییس جهاددانشگاهي چهارمحال وبختیاري نیز در این 

نشست از آمادگي دانشگاه جامع علمي کاربردي در 
همکاري با طرح استقبال کرد و گفت: مراکز علمي کاربردي 

به دلیل آموزش در محل واقعي کار این پتانسیل را دارند 
که به عنوان تسهیل گر و مشاور در طرح الگوي نوین مشاغل 

خانگي استان تاثیرگذار باشد.
خلیلی نهاد های ماموریتی را پیشتاز توسعه دانست و گفت: 
اگر دانشگاه پیشتاز توسعه باشد، یقینا دیگر دستگاه ها نیز 
در مسیر توسعه قرار خواهند گرفت و توسعه در استان با 

عملکرد میسر می   شود و باید به ترویج توسعه ی دانش بنیان 
و پژوهش بنیان کمک کرد.

پارک علم وفناوری الربز 

ـ کمیته امداد امام 
خمینی)ره( استان 

■ روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری 
 ۲۱ جهاددانشــگاهی،  بــه  وابســته  البــرز 
فروردیــن:  محــور ایــن همــکاری حمایــت 
از مددجویــان فنــاور و صاحــب ایــده 
توســط پــارک علــم و فنــاوری البــرز و 
اســتفاده از ظرفیت هــای کمیتــه امــداد 
ــم و  ــترش عل ــط و گس ــت بس ــتان جه اس
ــت. ــده اس ــوان ش ــتان عن ــاوری در اس فن

ــم و  ــارک عل ــس پ ــی ریی ــر ربان دکت
ــرکل  ــرد مدی ــرز و محمدی ف ــاوری الب فن
ــام)ره( اســتان  ــداد حضــرت ام ــه ام کمیت
ــکاری  ــه، هم ــای تفاهم نام ــا امض ــرز ب الب
بیــن ســازمانی خــود را توســعه می دهنــد.

ــرف  ــد دو ط ــرر ش ــت، مق ــی اس گفتن
و  همایش هــا  برگــزاری  زمینــه ی  در 
بــا  مشــترک  تخصصــی  ســمینارهای 
موضوعــات علــم و فنــاوری و کارآفرینــی بــا 

ــد. ــکاری کنن ــر هم یکدیگ

جهاددانشگاهی استان 

کردستان

ـ فروشگاه اینرتنتی 

"کوردکاال"

کردستان:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
توسعه  طرح  بازار  به  اتصال  راستای  در 
مشاغل خانگی، انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی استان کردستان و فروشگاه 
مدیر  و  رییس  با حضور  اینترنتی کوردکاال 
اجرای طرح توسعه اشتغال مشاغل خانگی 
دفتر  در  کردستان  استان  جهاددانشگاهی 

فروشگاه اینترنتی کوردکاال انجام گرفت.
جهاددانشگاهی  رییس  سهراب نژاد  چیا 
این که  به  اشاره  ضمن  کردستــــــــان 
بازار  به  اتصال  راستای  در  جهاددانشگاهی 
بیشترین فعالیت را با فروشگاه های اینترنتی 
فروشگاه  کرد:  اظهار  داد،  خواهد  انجام 
زمینه ی  در  می تواند  کوردکاال  اینترنتی 
داشته  به سزایی  نقش  دیار  این  اشتغال 
باشند و برای این مهم باید کوردکاال بیشتر 

معرفی شود.
رییس جهاددانشگاهی کردستان با اشاره 
طرف  دو  از  هرکدام  اصلی  نیت  این که  به 

در  بیکاری  مشکل  کردن  برطرف  قرارداد، 
بیکاری  امروزه  کرد:  اظهار  است،  جامعه 
در جامعه به عنوان یک معضل قرار گرفته 
است و هرکدام از ما به نوعی در بحث ایجاد 
در  امیدواریم  و  می کنیم  فعالیت  اشتغال 

آینده گام های موثری برداریم.
در ادامه ی این نشست، شاهو احمد مدیر 
فروشگاه اینترنتی کوردکاال ضمن اشاره به 
و  فروش  بحث  در  فروشگاه  این  این که 
کردستان  استان  دستی  صنایع  معرفی 
کارهای  نمونه  افزود:  می کند،  فعالیت 
هنرمندان صنایع دستی استان کردستان از 
طریق فروشگاه اینترنتی کوردکاال خریداری 
می شود و از طریق سایت به معرض نمایش 

و به فروش خواهد رسید.


جهاددانشگاهی ایالم 

ـ پارک علم و فناوری 

استان
 ۲۱ ایالم،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
سرپرست  حسینی  غام رضا  سید  فروردین: 
طاهرپور  کامران  با  دیدار  در  واحد  این 
اشاره  با  ایام  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
زمینه های  در  استان  ظرفیت های  به 

مهاجرت  کرد:  اظهار  توسعه  برای  مختلف 
خروج  چنین  هم  و  بومی  سرمایه  داران 
استعدادها و سرمایه های علمی این منطقه از 
مسایل و تهدیدهای پیش روی مسیر توسعه 
زمینه های  تسهیل  با  باید  که  است  استان 
بومی  نخبگان  از  حمایت  و  سرمایه گذاری 

اقداماتی اساسی صورت گیرد.
به  جهاددانشگاهی  علمی  هیات  عضو 
هم افزایی و تعامل بیشتر دستگاه های اجرایی 
موجود  وضعیت  بهبود  برای  استان  علمی  و 
تاکید کرد و گفت: توجه و سرمایه گذاری در 
می تواند  گیاهان دارویی  و  گردشگری  بخش 
وضعیت اقتصادی این منطقه را متحول کند 
و این نیازمند همدلی و وفاق جمعی به دور 

از بروکراسی ها است.
کامران طاهرپور رییس پارک علم و فناوری 
به  اشاره  با  دیدار  این  در  نیز  ایام  استان 
همکاری های گذشته با جهاددانشگاهی ایام 
بر تداوم این فعالیت ها با استفاده از ظرفیت ها 
و تجارب این دو مجموعه در راستای اهداف 
و  فناوری  و  علم  توسعه  زمینه  در  مشترک 

اقتصاد دانش بنیان در استان تاکید کرد.
و  علم  پارک   اهداف  و  ساختار  گفت:  وی 
تعریف  طوری  جهاددانشگاهی  و  فناوری 
برای  یکدیگر  کنار  در  می توانند  که  شده اند 
توسعه استان نقش سازنده ای ایفا کنند و این 
مجموعه با همه توان و ظرفیت های خود آماده 

همکاری با جهاددانشگاهی است.

اخبار کوتاه تجاری سازی فناوری و اشتغال با 
انعقاد تفاهم نامه  و همکاری های جدید

هم
فا

ت
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ــازی  ــازمان تجاری سـ ــی ســــــ ــط عمومـــــ ■ روابـ
اردیبهشـــت:   ۱۰ دانش آموختـــگان،  اشـــتغال  و  فنـــاوری 
آموزشـــی  معاونـــت  میـــان  همـــکاری  قـــرارداد 
ــاوری و  ــازی فنـ ــازمان تجاری سـ ــگاهی، سـ جهاددانشـ
اشـــتغال دانش آموختـــگان جهاددانشـــگاهی و شـــرکت 
ـــای  ـــه امض ـــن ب ـــش از ای ـــه پی ـــرب )NG( ک ـــروی غ نی
ـــا حضـــور دکتـــر ســـید ســـعید  مســـووالن رســـیده بـــود، ب
ـــس  ـــگاهی و ریی ـــی جهاددانش ـــاون آموزش ـــمی مع هاش
ـــادق  ـــر محمدصـــــــ ـــگ، دکت ـــم و فرهن ـــگاه عل دانش
ــاوری  ــازی فنـ ــازمان تجاری سـ ــس سـ ــدی رییـ بیجنـ
ــم  ــدس مریـ ــگان، مهنـ ــتغال دانش آموختـ و اشـــــــ
ـــده  ـــرب )نماین ـــروی غ ـــرکت نی ـــل ش ـــینی مدیرعام حس
ـــان  ـــی و می ـــران( رونمای ـــوآوی در ای ـــرکت ه ـــمی ش رس

مســـووالن بـــه تبـــادل رســـید.
ــای تخصصـــی  ــرارداد، آموزش هـ ــن قـ ــاس ایـ براسـ
ـــه  ـــان ارای ـــه متقاضی ـــوزه ICT ب ـــور در ح ـــتغال مح اش
شـــده و مـــدرکHCNA  از ســـوی شـــرکت هـــوآوی 

بـــه شـــــــرکت کنندگان اعطـــا می شـــود.
ــی  ــای تخصصـ ــوزش دوره هـ ــز آمـ ــن مرکـ هم چنیـ
اشـــتغال محـــــــور ICT هم زمـــــــــــان بـــا رونمایـــی 
از قـــرارداد همـــکاری میـــان معاونـــت آموزشــــــــی 
ـــاوری  ـــازی فن ـــازمان تجاری س ـــگاهی، ســـــ جهاددانش
و اشـــتغال دانش آموختـــگان جهاددانشـــگاهی )ســـتفا( 
و شـــرکت نیـــروی غـــــرب )NG( در دانشـــــــگاه علم و 

ـــد. ـــاح ش ـــگ افتت فرهن
ــوت  ــورت پایلـ ــه صـ ــز بـ ــا در 7 مرکـ ــن دوره هـ ایـ
برگـــزار مـــی شـــود کـــه ۲ دوره ی آن در تهـــران 
)ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران و دانشـــگاه علـــم و 

ــد. ــزار خواهـــد شـ فرهنـــگ( برگـ
آمـــوزش ۳۰ هـــزار فراگیـــر، اشـــتغال آمـــوزش 
ـــوزش  ـــه آم ـــی ب ـــازار کار واقع ـــی ب ـــدگان، معرفــــــ دی
دیـــدگان، پایه گـــذاری بســـترهای الزم جهـــت ایجـــاد 
ــی از  ــی و بین المللـ ــی ملـ ــگری آموزشـ گردشــــــــ
ــای  ــای آموزش هـ ــزاری دوره هـ ــداف برگـ ــه اهـ جملـ
ــوان  ــوزه ICT عنـ ــور در حـ ــتغال محـ ــی اشـ تخصصـ

شـــده اســـت.
 )NG( گفتنـــی اســـــــــــت، شـــرکت نیـــروی غـــرب
ـــات  ـــوزه ارتباط ـــروژه در ح ـــا پ ـــام صدهـــــــ ـــا انج ب

زیـــر ســـاخت و ســـیار، فنـــاوری اطاعـــات و تولیـــد 
تجهیـــزات مرتبـــط بـــا دیتـــا ســـنتر و کامپیوترهـــای 
ـــازار  ـــرو در ب ـــای پیش ـــه ه ـــی از مجموع ـــه یک ـــی ب صنعت

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــه تبدی ـــور و منطق ـــاوری کش فن

یک افتتاح، یک رومنایی
افتتاح مرکز آموزش دوره های تخصصی اشتغال محور
 ICTبه همراه رومنایی از طرح برگزاری این دوره ها

راه اندازی یک مرکز آموزشی اشتغال محور و ۲ مرکز رشد فناورانه

افتتاح

■ افتتاح مرکز 
آموزش دوره های 
تخصصی اشتغال 

محور«
عکس: 

روابط عمومی
 ستفا

►
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مرکزی برای ارایه خدمات نو
در حوزه ی سالمت

مرکز رشد فناوری های نوین سالمت جهاددانشگاهی خوزستان افتتاح شد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خوزســـتان،   ■
ــامت  ــن سـ ــای نویـ ــد فناوری هـ ــز رشـ ــفند: مرکـ ۶ اسـ
جهاددانشـــگاهی خوزســـتان بـــا حضـــور دکتـــر محمدصـــادق 
ــازمان  ــگاهی و رییـــس سـ ــاون جهاددانشـ ــدی معـ بیجنـ
دانش آموختـــگان  اشـــتغال  و  فنـــاوری  تجاری ســـازی 

افتتـــاح شـــد.

تاسیس 
بیست وچهارمین 

مرکز رشد در 
جهاددانشگاهی

ــادق  ــر محمدصـ دکتـــــ
آییـــن  در  بیجنـــــــــدی 
افتتـــاح مرکـــــــز رشـــد 
فناوری هـــای نویــــــــــن 
جهاددانشـــگاهی  ســـامت 
ــد  ــان رشـ ــذر زمـ ــه در گـ ــان این کـ ــا بیـ ــتان بـ خوزسـ
ـــکاران  ـــاش هم ـــتان و ت ـــگاهی خوزس ـــه جهاددانش مجموع
را دیـــده ام، اظهـــار کـــرد: معتقـــدم هـــر جـــا موفقیتـــی 
حاصـــل می شـــود، یـــک تیـــم خـــوب، صمیمـــی و 
یک رنـــگ وجـــود دارد. امیدواریـــم بـــا ایـــن همفکـــری، 
همراهـــی و هم اندیشـــی شـــاهد رشـــد روزافـــزون ایـــن 

ــیم. ــه باشـ مجموعـ
وی بـــا بیـــان گزارشـــی از وضعیـــت جهاددانشـــگاهی 
در حـــوزه مراکـــز رشـــد و شـــرکت های دانش بنیـــان، 
ـــم  ـــام معظ ـــر مق ـــه تعبی ـــگاهی ب ـــرد: جهاددانش ـــوان ک عن

ـــامی  ـــاب اس ـــارک انق ـــای مب ـــی از رویش ه ـــری یک رهب
ـــدای  ـــف خ ـــه لط ـــود، ب ـــاله خ ـــر ۳7 س ـــه در عم ـــت ک اس
متعـــال و همـــت جهادگـــران و تاش هـــا و حمایت هـــای 
ـــری در  ـــم رهب ـــام معظ ـــژه مق ـــام به وی ـــد نظ ـــران ارش مدی
جایگاهـــی قـــرار گرفتـــه اســـت کـــه به عنـــوان یک نهـــاد 
ــش  ــای دانـ ــعه ای در مرزهـ ــطه ای و توسـ ــی، واسـ انقابـ

به ویـــژه در حـــوزه علـــوم پزشـــکی در حرکـــت اســـت.
فعالیت هـــای  خصـــوص  در  بیجنـــدی  دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه اشـــتغال و تجاری ســـازی 

فنـــاوری تصریـــح کـــرد: جهاددانشـــگاهی در زمانـــی 
کـــه هیچ کـــس در کشـــور بـــه فکـــر ســـونامی اشـــتغال 
دانش آموختـــگان و بیـــکاری فارغ التحصیـــان دانشـــگاهی 
نبـــود، بـــا یـــک آینده پژوهـــی ســـازمانی را در ســـال 77 
ـــگان  ـــتغال دانش آموخت ـــاری اش ـــازمان همی ـــوان س ـــا عن ب
ـــع  ـــد مناب ـــترین تولی ـــه بیش ـــرد ک ـــیس ک ـــگاهی تاس دانش
ـــان در  ـــت متخصص ـــا و تربی ـــی، پژوهش ه ـــدات علم و تولی
ـــه  ـــده و ب ـــام ش ـــازمان انج ـــن س ـــط ای ـــتغال توس ـــوزه اش ح

نتیجـــه رســـیده اســـت.
اصلـــی  تمرکـــز   9۲ ســـال  تـــا  داد:  ادامـــه  وی 
ــتغال و  ــازی، اشـ ــوزه توانمندسـ ــه حـ ــازمان بـ ــن سـ ایـ
ــا  ــا اشـــتغال بـــوده اســـت، امـ پژوهش هـــای مرتبـــط بـ
از ســـال 9۲ دو ماموریـــت جدیـــد توســـعه فنـــاوری 
افـــزوده  بـــه وظایـــف آن  فنـــاوری  و تجاری ســـازی 
ــی  ــای هماهنگـ ــف از معاونت هـ ــن وظایـ ــه ایـ ــد کـ شـ
و پژوهشـــی در حـــوزه پارک هـــا و مراکـــز رشـــد و 
شـــرکت ها و موسســـات تفکیـــک شـــد و نـــام ســـازمان 
ــتغال  ــاوری و اشـ ــازی فنـ ــازمان تجاری سـ ــه سـ ــز بـ نیـ

کـــرد. تغییـــر  جهاددانشـــگاهی  دانش آموختـــگان 
دکتـــر بیجنـــدی افـــزود: مرکـــز رشـــد فناوری هـــای 
نویـــن ســـامت جهاددانشـــگاهی خوزســـتان، بیســـت و 
ـــن  ـــت. از ای ـــگاهی اس ـــد جهاددانش ـــز رش ـــن مرک چهارمی
ــان و  ــت، درمـ ــوزه وزارت بهداشـ ــز در حـ ــداد ۶ مرکـ تعـ
ـــوم  ـــل وزارت عل ـــر ذی ـــز دیگ ـــکی و ۱۸ مرک ـــوزش پزش آم
فعالیـــت می کننـــد؛ هـــم چنیـــن بـــرای نخســـتین بـــار 
همـــکاران مـــا در ســـطح کشـــور مـــدل و برنامـــه جدیـــدی را 
پیاده ســـازی کردنـــد کـــه فرآینـــدی بیـــن مرکـــز رشـــد، 
مرکـــز شـــتاب دهی و پـــارک بـــرای افـــرادی اســـت کـــه 
بتواننـــد بـــرای اجـــرای ایـــده خـــود خدماتـــی دریافـــت 
ـــر  ـــا بهت ـــرفت آن ه ـــتقرار و پیش ـــد، اس ـــد رش ـــد و فرآین کنن
انجـــام شـــود کـــه ایـــن برنامـــه تحـــت عنـــوان مراکـــز 
ــز  ــگاه مرکـ ــود و نـ ــرا می شـ ــکوفایی اجـ ــوآوری و شـ نـ
ـــه بســـیار  ـــان و برنام ـــد، جری ـــک فرآین ـــه ســـمت ی ـــش ب من
ســـاده بـــرای حمایـــت از ایده هـــای خاقانـــه و فناورانـــه 
ــه  ــد بـ ــراد عاقه منـ ــگان و افـ ــجویان، دانش آموختـ دانشـ

ــت. ــاوری اسـ ــای فنـ حوزه هـ
ــتغال  ــاوری و اشـ ــازی فنـ ــازمان تجاری سـ رییـــس سـ
ـــکیل  ـــه تش ـــاره ب ـــا اش ـــگاهی ب ـــگان جهاددانش دانش آموخت
۵۰۳ شـــرکت و هســـته فنـــاور ذیـــل پارک هـــا و مراکـــز 
رشـــد جهاددانشـــگاهی در ســـطح کشـــور، اظهارکـــرد: از 
ــتند و از  ــان هسـ ــرکت دانش بنیـ ــداد ۱۰۱ شـ ــن تعـ ایـ
ـــی  ـــیار خوب ـــگاه بس ـــگاهی جای ـــز جهاددانش ـــث نی ـــن حی ای
ـــارک  ـــود ۳۱ پ ـــا وج ـــن ب ـــور دارد. همچنی ـــطح کش در س
علـــم و فنـــاوری در ســـطح کشـــور، تقریبـــا ۱۰ درصـــد 
ــت.  ــگاهی اسـ ــه جهاددانشـ ــق بـ ــا متعلـ ــن پارک هـ ایـ
ــان  ــازمان دانش بنیـ ــک سـ ــگاهی یـ ــدم جهاددانشـ معتقـ
اســـت کـــه بـــر پایـــه اقتصـــاد مقاومتـــی شـــکل گرفتـــه 

و فعالیـــت می کنـــد.
دکتـــر بیجنـــدی هـــم چنیـــن دربـــاره ســـازمان 
جهاددانشـــگاهی خوزســـتان عنـــوان کـــرد: معتقـــدم 
ــده  ــده و یاددهنـ ــاد یادگیرنـ ــک نهـ ــازمان، یـ ــن سـ ایـ
ــگاهی  ــازمان جهاددانشـ ــا در سـ ــن ویژگی هـ ــت و ایـ اسـ
خوزســـتان وجـــود دارد و به عنـــوان یـــک مجموعـــه 

■ افتتاح
 مرکز رشد 
فناوری های 
نوین سالمت 
جهاددانشگاهی 
خوزستان

عکس: خربگزاری 
ایسنا 

◄

دکرت بیجندی: 

معتقدم سازمان جهاددانشگاهی 

خوزستان، یک نهاد یادگیرنده و 

یاددهنده است و به عنوان یک 

مجموعه نسل سومی حرکت 

می کند

دکرت بیجندی: 

معتقدم سازمان جهاددانشگاهی 

خوزستان، یک نهاد یادگیرنده و 

یاددهنده است و به عنوان یک 

مجموعه نسل سومی حرکت 

می کند
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نســـل ســـومی حرکـــت می کنـــد. در حالی کـــه اکنـــون 
ــتند و  ــک و دو هسـ ــل یـ ــا نسـ ــگاه های مـ ــر دانشـ اکثـ
ـــوم  ـــل س ـــای نس ـــد در فض ـــه می خواهن ـــت ک ـــی اس مدت
ــراز  ــگاه های طـ ــون دانشـ ــه اکنـ ــد؛ البتـ ــش برونـ به پیـ
اول دنیـــا بـــه نســـل پنجـــم وارد شـــده اند. بـــا این حـــال 
ســـازمان جهاددانشـــگاهی خوزســـتان فضـــای نســـل 
ــده  ــد در آینـ ــرده و می توانـ ــی کـ ــی طـ ــوم را به خوبـ سـ
وارد نســـل بعـــدی شـــود. راه انـــدازی ایـــن مرکـــز رشـــد 
ــد را  ــن نویـ ــم ایـ ــار هـ ــر در کنـ ــیل های دیگـ و پتانسـ
می دهـــد کـــه ســـازمان جهاددانشـــگاهی خوزســـتان در 

ــد. ــت می کنـ ــی حرکـ ــیر خوبـ مسـ

بهره مندی بیش 
از یک میلیون نفر 
از خدمات مختلف 

جهاددانشگاهی 
خوزستان

در ادامــه، ســیدعلیرضا 
ــس  ــوی ریی علــــــــــــ
جهاددانشــگاهی خوزســتان 
این کــه  بــه  اشــاره  بــا 
تاســیس  درخواســـــــت 
ــر  ــت دکت ــار در دوره مدیری ــن ب ــرای اولی ــز ب ــن مرک ای
شــاکری نژاد ارایــه شــد، اظهــار داشــت: مجموعــه ســازمان 
ــود  ــتراتژی خ ــاس اس ــر اس ــتان ب ــگاهی خوزس جهاددانش
ــی  ــا تنوع بخش ــه ب ــرده ک ــاش ک ــیس آن، ت ــدو تاس از ب
بــه فعالیت هــای خــود متناســب بــا شــرایط روز، آن 
ــد و از  ــا کن ــتان ایف ــار را در اس ــورد انتظ ــی م نقش آفرین
ایــن حیــث ســبد خدمــات جهاددانشــگاهی خوزســتان، از 

متنوع تریــن مجموعه هــا در ســطح کشــور اســت.
وی عنـــوان کـــرد: بـــر اســـاس آمـــار، از ابتـــدای 
از  نفـــر  یک میلیـــون  از  بیـــش  تاکنـــون  امســـال 
خدمـــات مختلـــف درمانـــی، فنـــی مهندســـی، آموزشـــی 

ــتان  ــگاهی خوزسـ ــی جهاددانشـ و فرهنگـ

ــد  ــان می دهـ ــر نشـ ــن امـ ــه ایـ ــده اند کـ ــد شـ بهره منـ
زیرســـاخت های  اســـت  توانســـته  جهاددانشـــگاهی 
ـــم  ـــه فراه ـــاز جامع ـــات موردنی ـــه خدم ـــرای ارای ـــی ب خوب
ـــگاهی  ـــد در جهاددانش ـــدام جدی ـــر ۲ اق ـــن نظ ـــد. از ای کن
خوزســـتان انجـــام شـــد؛ یکـــی تاســـیس مرکـــز رشـــد 
فناوری هـــای نویـــن ســـامت و دیگـــری توســـعه مرکـــز 
ـــاه  ـــرح بهمن م ـــن ط ـــه ای ـــکی ک ـــی پزش ـــات تخصص خدم
ـــک تخصصـــی دندانپزشـــکی  ـــاز شـــد و در گام اول کلینی آغ
به تازگـــی آغـــاز بـــه کار کـــرد. همچنیـــن فـــاز نخســـت 
ـــد  ـــی خواه ـــار 97 اجرای ـــز در به ـــن مرک ـــعه ای ـــرح توس ط

ـــد. ش

رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی خوزســـتان بـــا 
ابـــراز امیـــدواری نســـبت بـــه تـــداوم حمایت هـــای 
ســـتفا )ســـازمان تجاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال 
برنامه هـــای  از  دانش آموختـــگان جهـــاد دانشـــگاهی( 
ـــا  ـــگاهی ب ـــل جهاددانش ـــرد: تعام ـــار ک ـــد، اظه ـــز رش مرک
پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان نیـــز ســـازنده و فضـــا 
ـــود  ـــه وج ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــت. همچنی ـــم اس ـــرای کار فراه ب
زیرســـاخت های الزم و تـــردد دانشـــجویان، مرکـــز رشـــد 
در مجتمـــع آمـــوزش عالـــی جهاددانشـــگاهی خوزســـتان 

مســـتقر شـــده اســـت. 

وجود ۸۴ شرکت 
دانش بنیان در 

استان خوزستان

ــر  ــن دکتـ همچنیـــــ
بابـــک مختـــاری رییـــس 
ــاوری  ــم و فنـ ــارک علـ پـ
خوزســـــــــــتان نیـــز 
در ایـــن مراســـــم بـــا 
ـــود  ـــه وج ـــاره ب اشــــــــ
ــان  ــرکت دانش بنیـ ۸۴ شـ
در اســـتان عنـــــــــــــوان کـــرد: رتبـــه خوزســـتان از 
ــن  ــان بیـ ــرکت های دانش بنیــــــــ ــداد شـ ــث تعـ حیـ
ـــت. حـــدود  ـــور در نوســـان اســـــ ـــا ۸ کشــــــ ـــه ۶ ت رتب
ــم و  ــارک علـ ــاور در پـ ــد فنـ ــرکت و واحـــــــ ۱۴۰ شـ
فنـــاوری خوزســـتان )بـــا احتســــــــــاب مراکـــز رشـــد 
ــکوفایی  ــای شـ ــهر، کانون هـ ــول، خرمشـ ــاد دزفـ صفی آبـ
ـــک( و  ـــلیمان و باغمل ـــان، مسجدســــــ ـــت بهبه و خاقی
۴۰ شـــرکت در مرکـــز رشـــد دانشـــگاه شـــهید چمـــران 

اهـــواز مســـتقر اســـت.
فنــاوری خوزســــــــــتان  و  علــم  پــارک  رییــس 
جهاددانشــگاهی را یــک ســازمان انعطاف پذیــر خوانــد 
کــه چنــدان درگیـــــر مســایل بروکراســی نیســت و مــدام 
ــد،  ــاد می کن ــاز ایج ــه نی ــا ب ــدی را بن ــازمان های جدی س
تصریــح کــــرد: مــا ایــن ویژگــی را بــه عینــه در ســـازمان 
فکــر  و  هســتیم  شــاهد  خوزســتان  جهاددانشــگاهی 
می کنــم جهاددانشــگاهی در ایــن حــوزه نیــز بــا توجــه بــه 
تجربــه تئوریــک در برگــــزاری رویدادهــای اســتارت آپی و 
ــی  ــی از اکوسیســتم کارآفرین ــی و شــناخت کافــ کارآفرین
اســتان، کمتـــر آزمــون  و خطــا خواهــد داشــت و بــا کمــک 
ایــن تجربیــات می توانــد مرکــز رشــد ســامت را بــا هزینــه 

ــرد. ــش بب ــه  پی ــر ب و ریســک کمت
وی بـا اشـاره بـه رابطــه خـوب پـارک علـم و فنـاوری 
می توانیــم  کـرد:  تصریـح  خوزسـتان،  جهاددانشـگاهی  و 
مدل هایـی برای حمایت از شـرکت های مرکز رشـد سـامت 
جهاددانشـگاهی داشتــــه باشـیم، بدون آن که استقال این 
مرکز و وابسـتگی آن به جهاددانشـگاهی مــورد دخالت قرار 
گیـرد تـا بتوانیــم در آینـده سیاسـت گذاری و آینده پژوهی 
شـرکت های  آینـده  و  فنـاوری  توسـعه  بـرای  بهتـری 

دانش بنیــان اسـتان داشـته باشـیم.

■ پل کارون، استان خوزستان
عکس تزئینی: اینرتنت▼

سیدرضا علوی: 

 از ابتدای امسال تاکنون بیش از 

یک میلیون نفر از خدمات مختلف 

درمانی، فنی مهندسی، آموزشی و 

فرهنگی جهاددانشگاهی خوزستان 

بهره مند شده اند
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رویش دومین مرکز رشد 
در استان مرکزی

دفرت مرکز رشد واحدهای فناور محالت و نیم ور به همت جهاددانشگاهی

 استان مرکزی افتتاح شد

ــزی: دفتــر  ــتان مرک ــگاهی اس ــی جهاددانش ــط عموم ■  رواب
مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور محــات و نیــم ور بــا حضــور 
حجت االســام  و المســلمین علیرضــا ســلیمی نماینــده 
محــات و دلیجــان در مجلــس و دکتــر محمدصــادق 
اشــتغال  و  تجاری ســازی  ســازمان  رییــس  بیجنــدی 

دانش آموختــگان در ایــن شــهر افتتــاح شــد.

پارک ها و مراکز 
رشد، بال های 

حرکت دانشگاه ها 
به سمت 

کارآفرینی

محمدصــــادق  دکتــر 
آییــن  در  بیجنــــــــدی 
ــد  ــز رش ــر مرک ــاح دفت افتت
ــات  ــاور مح ــای فن واحده
بــه  اشــاره  بــا  نیــم ور  و 
نقــش پــارک و مراکــز رشــد عنــوان کــرد: در دنیــای امــروز 
ــگا ها  ــوالت دانش ــر و تح ــات موث ــام اقدام ــطه انج ــه واس ب

پیشــرفت و رشــد در کشــورها حاصــل شــده اســت.
ــا  ــور ب ــک کش ــوان ی ــه عن ــران ب ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
محوریــت والیــت فقیــه و وجــود بســترهای مناســب در آن 

افــزود: بایــد بــا بومــی ســازی تجربیــات کشــورهای موفــق 
ــرد. ــت ک ــور حرک ــعه کش ــد و توس ــتای رش در راس

ــای  ــد را بال ه ــز رش ــا و مراک ــدی پارک ه ــر بیجن دکت
حرکــت دانشــگاه ها بــه ســمت کارآفرینــی دانســت و 
گفــت: نبایــد تنهــا از دانشــگاه ها بــه خــودی خــود انتظــار 
اتفاقــات خــاص داشــت بلکــه بایــد بــا هم افزایــی و کمــک 
مســیر ترقــی را ایجــاد کــرد تــا در برنامــه  هفتــم توســعه، 

ــوند. ــق ش ــم محق ــل پنج ــگاه های نس دانش
بیــن  پلــی  جهاددانشــگاهی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــزود:  ــت، اف ــه اس ــگاه و جامع ــت و دانش ــگاه و صنع دانش
ــا رصــد نیازهــای جامعــه و  جهاددانشــگاهی وظیفــه دارد ب
صنعــت توانمنــدی دانشــگاه را بــه ســمت جامعــه و صنعــت 
ــود را  ــگاه کار خ ــر دانش ــال حاض ــا در ح ــد، ام ــال ده انتق
انجــام مــی دهــد و صنعــت و جامعــه مســیر خــود را طــی 
ــا  ــان انه ــی را در می ــد همگرای ــه بای ــی ک ــد در حال می کنن
توســعه داد و اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه پارک هــا و مراکــز 
رشــد می تواننــد در انجــام وظایــف دانشــگاه در قبــال 

ــند. ــده باش ــک کنن ــت کم ــه و صنع جامع
اشــتغال  و  فنــاوری  سازمان تجاری ســازی  رییــس 
جهاددانشــگاهی گفــت: پارک هــا و مراکــز رشــد مــی 
تواننــد ارزش هــای مختلــف را بــه دانش آموختــگان معرفــی 
کننــد، بــه عنــوان مثــال امــروز تولیــد هــر ســه زالــو معــادل 
ــه شــرکت هایی در  ــی دارد ک ــت ارزش ریال ــک بشــکه نف ی

ایــن راســتا در کشــور فعــال هســتند، هم چنیــن در بحــث 
نیــش و زهــر زنبــور نیــز هــر گــرم زهــر آن ۸۰ دالر ارزش 
دارد و در حــال حاضــر چهــار شــرکت دانش بنیــان در 
ــزوده،  ــه ارزش اف ــد ک ــت دارن ــوزه فعالی ــن ح کشــور در ای
درآمدزایــی، اشــتغال و مانــدگاری افــراد در مناطــق و 

ــی دارد. ــرت را در پ ــری از مهاج جلوگی
ــی گل و  ــه پژوهشــکده مل ــا اشــاره ب ــدی ب ــر بیجن دکت
ــا  ــات و ب ــی در مح ــان زینت ــرورش ماهی ــز پ ــاه و مرک گی
بیــان این کــه می تــوان مراکــز رشــد را در کنــار ایــن مرکــز 
ــون برندســازی و  ــزود: تاکن ــرورش ماهــی توســعه داد، اف پ

ــه اســت. ــتا صــورت نگرفت ــن راس ــازی در ای استانداردس

مراکز رشد 
بهترین راهکار 

توسعه ی اشتغال

ـــر  ـــید جعف ـــر ســــ دکت
نظام دوســــــــت رییـــس 
ـــتان  ـــگاهی اس جهاددانشــــ
مرکـــــــزی عنـــوان کـــرد: 
ــه  ــگاهی از جملـ جهاددانشـ
نهادهایـــی اســـت کـــه از 
ــه ای  ــازمانی برنامـ ــر سـ نظـ
در شهرســـتان های اســـتان نـــدارد و بیشـــتر تمرکـــز بـــر 
ــای  ــطه پیگیری هـ ــه واسـ ــا بـ ــت امـ ــتان اسـ ــز اسـ مرکـ
ـــه  ـــات، زمین ـــهر مح ـــووالن ش ـــوی مس ـــده از س ـــام ش انج
ــده  ــم شـ ــتان فراهـ ــا در ایـــن شهرسـ ــعه فعالیت هـ توسـ

اســـت.
کاربـــردی  علمـــی  جامـــع  مرکـــز  افـــزود:  وی 
ــال  ــتقر و فعـ ــتان مسـ ــن شهرسـ ــگاهی در ایـ جهاددانشـ
ـــای  ـــز رشـــد واحده ـــاح مرک ـــه افتت ـــدام ب ـــروز اق اســـت و ام
ـــتغال و  ـــه اش ـــت زمین ـــد اس ـــه امی ـــد ک ـــات ش ـــاور مح فن

جـــذب و تقویـــت صاحبـــان ایـــده میســـر شـــود.
ــای  ــه پیگیری هـ ــاره بـ ــا اشـ ــت بـ ــر نظام دوسـ دکتـ
نماینـــده مـــردم محـــات در مجلـــس شـــورای اســـامی 
بـــه منظـــور توســـعه مراکـــز رشـــد در ایـــن شهرســـتان 
ــد  ــز رشـ ــن مرکـ ــات دومیـ ــد محـ ــز رشـ ــت: مرکـ گفـ
ـــز  ـــن مراک ـــت، ای ـــزی اس ـــتان مرک ـــگاهی در اس جهاددانش
بهتریـــن راهـــکار بـــرای توســـعه اشـــتغال و کارآفرینـــی 
ویـــژه نخبـــگان، فارغ التحصیـــان و صاحبـــان ایـــده 
ـــهیات در  ـــه تس ـــت و ارای ـــت، تقوی ـــا حمای ـــه ب ـــتند ک هس
قالـــب ایـــن مراکـــز می تـــوان زمینـــه توســـعه اشـــتغال 

را رقـــم زد.
ــح  ــزی تصریـ ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــس جهاددانشـ رییـ
ـــد  ـــز رش ـــاور در مرک ـــد فن ـــر ۱۰ واح ـــال حاض ـــرد: در ح ک
ــت و  ــا حمایـ ــه بـ ــتند کـ ــت هسـ ــغول فعالیـ اراک مشـ
تقویـــت فعالیت هـــا منجـــر بـــه تاســـیس یـــک شـــرکت 
دانش بنیـــان موفـــق در زمینـــه انرژی هـــای خورشـــیدی 
ـــعه  ـــه توس ـــز زمین ـــان نی ـــذب فارغ التحصی ـــا ج ـــده و ب ش
اشـــتغال را فراهـــم کـــرده اســـت و قطعـــا بـــا تقویـــت 
ــاهد  ــوان شـ ــز می تـ ــات نیـ ــاور در محـ ــای فنـ واحدهـ

رشـــد صاحبـــان ایـــده و اشـــتغال بـــود.

■ افتتاح 
دفرت مرکز رشد 
واحدهای فناور 
محالت و نیم ور 
استان مرکزی 
عکس: روابط 
عمومی استان 
مرکزی

◄
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عزم مسووالن برای توسعه نوآوری و فناوری

گفتار

ــن:  ــان، ۲۸ فروردی ــگاهی زنج ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
ســازمان  رییــس  بیجنــدی  محمدصــــــــادق  دکتــر 
تجــاری ســازی فنــاوری و اشــتغال دانــش آموختــگان 
جهاددانشــگاهی در اولیــن جلســه شــورای پذیــرش و 
)منــش(  شــکوفایی  و  نــوآوری  مرکــز  ســرمایه گذاری 
ــازی  ــاری س ــازمان تج ــت: س ــان، گف ــگاهی زنج جهاددانش
ــگاهی، دو  ــگان جهاددانش ــتغال دانش آموخت ــاوری و اش فن
وظیفــه تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال دانش آموختــگان 
را بــه عهــده دارد و تاکنــون بــا حضــور ســه پــارک علــم و 
ــی  ــه تازگ ــورد آن ب ــه دو م ــد ک ــز رش ــاوری و ۲۴ مرک فن

ــت. ــت اس ــال فعالی ــده، در ح ــاح ش افتت
ــت  ــی نیس ــرفت اتفاق ــه پیش ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــم،  ــذاری کنی ــت هدف گ ــه موفقی ــیدن ب ــرای رس ــد ب و بای
ــتندات  ــه مس ــه ب ــا توج ــار و ب ــاس آم ــر اس ــه داد: ب ادام
ــنگاپور  ــون س ــف چ ــورهای مختل ــده در کش ــاهده ش مش
ــیدیم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــر، ب ــورهای دیگ ــی از کش و برخ
ــود  ــی کار خ ــه خوب ــتاب دهنده ب ــز ش ــران مراک ــه در ای ک
ــش  ــزی پی ــه مرک ــاز ب ــا نی ــی م ــد، ول ــام می دهن را انج
ــز شــتاب دهنده  ــه کمــک مراک ــه ب ــم ک شــتاب دهنده داری
ــبرد  ــات در پیش ــرار دادن امکان ــاوره و ق ــا مش ــد و ب بیاین

ــند. ــاق باش ــراد خ ــان اف ــداف، کمک رس اه
اشــتغال  و  فنــاوری  رییــس ســازمان تجاری ســازی 
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــگاهی ب ــگان جهاددانش دانش آموخت
ــه جــز تهــران، هفــت مرکــز "منــش" در ســطح  تاکنــون ب
ــوان  ــرد: می ت ــار ک ــت، اظه ــت اس ــال فعالی ــور در ح کش
ــه،  ــن زمین ــتان در ای ــروترین اس ــه پیش ــرد ک ــان ک اذع
اســتان زنجــان اســت و بــا وجــود اینکــه مرکــز "منــش" در 
جهاددانشــگاهی زنجــان پــس از چنــد مرکــز در کشــور کار 
خــود را شــروع کــرده، امــا عملکــرد چشــم گیر ایــن اســتان 
باعــث شــده اســت کــه جایــگاه نخســت را در ایــن زمینــه 
بــه خــود اختصــاص دهــد، ضمــن اینکــه بــاور داریــم ایــن 
مراکــز بایــد گســترش یابنــد و ســایر اســتان ها نیــز از ایــن 

ــد. مرکــز الگــو بگیرن
ــز  ــن مراک ــه در ای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــر بیجن دکت
بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه خدماتــی را بــه افــراد خــاق 
ــده کســب و کار بدهیــم، گفــت: در ایــن مراکــز  و دارای ای
بنــا اســت تــا فضــا، اینترنــت و ســایر امکانــات و خدماتــی 
ــار  ــه جهاددانشــگاهی اســت در اختی ــوان مجموع ــه در ت ک
ــه  ــی ک ــی معین ــازه زمان ــم و در ب ــرار دهی ــردازان ق ایده پ
ــا  ــبکه و ی ــک ش ــت، ی ــاه اس ــا ۶ م ــول ۳ ت ــور معم ــه ط ب

تیــم بســازیم.
حـوزه  در  مـا  دانشـگاه های  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اشـتغال زایی خـوب عمـل نمی کننـد، افـزود: بایـد در حـوزه 

در  موجـود  خاهـای  و  کـرد  عمـل  خـوب  اشـتغال زایی 
دانشـگاه ها را پـر کنیـم، ضمـن ایـن کـه می توانیـم در همه 
مراکـز آموزشـی موجـود، مراکـز "منـش" را نیز ایجـاد کرد.

ــتغال  ــاوری و اشـ ــازی فنـ ــازمان تجاری سـ رییـــس سـ

دانش آموختـــگان جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن 
ــا و  ــه فضـ ــت کـ ــا اسـ ــا بنـ ــز تنهـ ــن مراکـ ــه در ایـ کـ
اینترنـــت رایـــگان و ســـایر نیازمندی هـــای ایده پـــردازان 
ـــه  ـــیدن ب ـــده و رس ـــترش ای ـــس از گس ـــود و پ ـــم ش فراه
مرحلـــه تجاری ســـازی، بایـــد بـــه دنبـــال ســـرمایه گذار 
نمی خواهیـــم  گفـــت:  باشـــیم،  ایده پـــردازان  بـــرای 
ــرا  ــا وام گرفتـــن ارتبـــاط دهیـــم؛ چـ ــز را بـ ایـــن مراکـ
کـــه معتقدیـــم در ایجـــاد کســـب و کارهـــای کوچـــک و 

ــت. ــن نیسـ ــه وام گرفتـ ــازی بـ ــتارت آپی، نیـ اسـ

حمایت از کاالی داخلی مساوی با اشتغال و 
رضایت عمومی است

دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی بـــا اشـــاره بـــه شـــعار 
ـــر  ـــت: اگ ـــی، گف ـــت از کاالی ایران ـــر حمای ـــی ب ـــال مبن س
شـــرکت ها اعـــم از دانش بنیـــان و غیـــر دانش بنیـــان 
ـــعار  ـــر ش ـــز ب ـــا تمرک ـــد و ب ـــم دهن ـــت ه ـــه دس ـــت ب دس
ـــاز  ـــه نی ـــه ب ـــا توج ـــت و ب ـــا کیفی ـــی ب ـــد کاالی ـــال بتوانن س
بـــازار ارایـــه کننـــد، بـــه طـــور حتـــم مـــردم هیـــچ گاه 
جنـــس بـــا هویـــت داخلـــی را بـــه جنـــس بـــا کیفیـــت 

ــد. ــح نمی دهنـ ــی ترجیـ ــابه خارجـ مشـ
وی ادامـــه داد: مـــردم می داننـــد کـــه حمایـــت از 
ـــن  ـــا ای ـــب ب ـــتغال و متعاق ـــا اش ـــاوی ب ـــی مس کاالی داخل
ـــر  ـــت و اگ ـــی اس ـــت عموم ـــز رضای ـــر و نی ـــاد بهت ـــر اقتص ام
ــکاری  ــم همـ ــا هـ ــدی بـ ــات تولیـ ــرکت ها و موسسـ شـ
ـــب  ـــول و جل ـــت محص ـــش کیفی ـــا افزای ـــند و ب ـــته باش داش
ــازار و  ــاز بـ ــق نیـ ــایی دقیـ ــتریان و شناسـ ــت مشـ رضایـ
خدمـــات پـــس از فـــروش، توجـــه کننـــد، باعـــث قطـــع 
شـــدن واردات بی رویـــه خواهنـــد شـــد و در چنیـــن 
شـــرایطی در مقابـــل تحریم هـــای ناجوانمردانـــه بـــا 

مشـــکل مواجـــه نخواهیـــم شـــد.

مراکز نوآوری و شکوفایی)منش(، یاور 
اشتغال زایی دانش آموختگان
رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

 از فعالیت ۷ مرکز "منش" جهاددانشگاهی در سطح کشور خرب داد

■ دکرت بیجندی
عکس: 

جام جم آنالین

►

دکرت بیجندی: 

ما نیاز به مرکزی پیش شتاب دهنده 

داریم که به کمک مراکز شتاب دهنده 

بیایند و با مشاوره و قرار دادن 

امکانات در پیشربد اهداف، 

کمک رسان افراد خالق باشند.
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توسعه تجاری سازی
 فناورانه در مناطق روستایی و 

عشایری
معاون پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه از معرفی ۶۵ طرح 

برای دریافت تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری خرب داد

■ روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه: دکتر سیامک آزادی معاون 
فناوری پارک علم و فناوری کرمانشاه اظهار کرد: ۶۵ طرح با اعتبار۲۵۰ میلیارد ریال از 
طرح های واحدهای فناور پارک علم و فناوری به کمیته فنی کارگروه توسعه و اشتغال 

سرمایه گذاری استان معرفی شده است.
دکتر سیامک آزادی با اعام خبر فوق گفت: پارک علم 
و فناوری استان در راستای توسعه تجاری سازی محصوالت 
فناورانه اقدام به شناسایی واحدهایی فناوری کرد که متمایل 
به توسعه کسب و کارهای خود در مناطق روستایی و عشایری 

هستند و امادگی دریافت تسهیات این بخش را دارند.
وی ادامــه داد: از ۶۵ طــرح معرفــی شــده هــم اکنــون 
ــی  ــال و پیــش بین ــارد ری ــار ۵۲ میلی ــا اعتب ۱۸ طــرح ب
ــتغال  ــهیات اش ــت تس ــت دریاف ــر جه ــتغال ۱۴۵نف اش
روســتایی و عشــایری بــه تصویــب کمیتــه فنــی کارگــره 
توســعه و اشــتغال ســرمایه گــذاری رســیده و بــه بانــک 

هــای عامــل معرفــی شــده انــد.
معــاون فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه در پایــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
۳۰ درصــد از طــرح هــا بــا مدیریــت بانــوان عاقــه منــد در ایــن حــوزه انجــام گرفتــه 
اســت، تصریــح کــرد: طــرح هــای یــاد شــده در حــوزه هــای عمومــی، آی ســی تــی و 

کشــاورزی اســت.

درباره ی جهاددانشگاهی کرمانشاه
بهرام بادکو رییس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه از فعالیت های اخیر این سازمان گفت

اسـتان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط   ■
کرمانشـاه: بهـرام بادکو رییس سـازمان جهاددانشـگاهی 
کرمانشـاه بـا اشـاره بـه فعالیـت بیـش از یـک دهـه ای 
پـارک علـم و فنـاوری اسـتان، گفـت: طـی ایـن مـدت 
بسـیار تـاش کردیـم تـا از تمـام ظرفیت دسـتگاه های 
مختلف جهت پیشـرفت و توسـعه اسـتان بهـره بگیریم.

دهه  یک  از ۵۰۰ شرکت طی  بیش  از حمایت  وی 
فعالیت پارک خبر داد و افزود: در حال حاضر نیز ۳۰۰ 

شرکت تحت حمایت پارک فعالیت می کنند.
بادکو با اشاره به تنوع خدمات ارایه شده به شرکت ها، 
امکانات  کار،  دفتر  جمله  از  متنوعی  خدمات  گفت: 
های  شرکت  به  تخصصی  های  مشاوره  مهمتر  همه  از  و  تخصصی  آزمایشگاه  مختلف، 

تحت حمایت ارائه می شود.
رییس سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه با اشاره به سفر دکتر واعظی وزیر پیشین 
انیمیشن  و  رایانه ای  بازی های  توسعه  مرکز  سفر  این  در  گفت:  استان،  به  ارتباطات 

بااعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان در مجموعه جهاد دانشگاهی راه اندازی شد.
بادکو افزود: همچنین اولین شتاب دهنده خارج از پایتخت در استان کرمانشاه و در 

مجموعه پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه راه اندازی شده که سهام دار آن 
نیز بخش خصوصی است.

و  کرد  اشاره  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  با  نهاد  این  گسترده  همکاری  به  وی 
افزود: در این همکاری مرکز درمان ناباروری و تحقیقات سلول های بنیادی در کرمانشاه 

راه اندازی شده است.
وی افزود: همچنین شش شرکت مشترک طی این همکاری شکل گرفته که عمدتا 

ایده های نو را طراحی کرده و اجرا می کنند.
همــــــــکاری  با  کرد  امیدواری  ابراز  گسترده  همکاری  این  به  اشاره  با  بادکو 
بیشتر وزارت بهداشت در جهت تسهیل نحوه همکاری اعضای هیات علمی با بخش ها و 
نهادهـــــــــای خارج از دانشگاه علوم پزشکی، بتوان در آینده شـــــــاهد افزایش 

همکاری ها و حمایت بیشتر از ایده های خاقانه بود.
 رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی کرمانشـاه همچنیـن بـا اشـاره بـه معضـل بیکاری 
اسـتان گفـت: در همیـن راسـتا تمـام تـاش مـا اسـتفاده از ظرفیـت تمـام دسـتگاه ها 
جهـت حمایـت از شـرکت ها بویـژه شـرکت های دانـش بنیـان اسـت و در همین راسـتا 
باتوجـه به همکاری گسـترده با دانشـگاه علوم پزشـکی کرمانشـاه درخواسـت حمایت و 
مسـاعدت های بیشـتر در جهت کاهش ریسـک راه اندازی شـرکتها و تسـهیل همکاری 

اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه را داریم.
تار

گف

ایجاد رشکت برای فناوری های "های تک"
برنامه ها و اولویت های سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال از زبان رییس آن

■ روابــط عمــــــومی 
جهاددانشـــــگاهی: رییــس 
ســازمان تجاری ســــــازی 
اشــتغال و فنــاوری دانــش 
آموختگان جهاددانشــگاهی 
اولویت هـــــــا  دربــاره 
ایــن  برنامه هـــــای  و 
اظهــــــــــار  ســازمان 
ــوزه  ــه ح ــا در س ــرد: م ک
ــتغال،  ــازی و اش توانمندس
پارک هــا و مراکــز رشــد 
و موسســات  تجاری ســـــازی و حــوزه شــرکت ها  و 
ــای  ــا برنامه ه ــک از این ه ــرای هری ــم و ب ــت داری فعالی

را تدویــن کرده ایــم. خاصــی 
وی ادامـــه داد: در حـــوزه شـــرکت ها و موسســـات، 

ــه  ــامان دادن بـ ــر و سـ ــامل سـ ــا شـ ــای مـ برنامه هـ
شـــرکت هایی کـــه از قبـــل بوده انـــد و همچنیـــن 
ایجـــاد  بـــرای  فرآینـــد  و  برنامـــه  یـــک  تهیـــه 

شـــرکت های جدیـــد اســـت.
ــه  ــد بـ ــا بایـ ــزود: مـ ــگاهی افـ ــاون جهاددانشـ معـ
ـــوغ  ـــه بل ـــای ب ـــرای فناوری ه ـــرکت ب ـــاد ش ـــال ایج دنب
رســـیده "های تـــک" در جهاددانشـــگاهی باشـــیم، نـــه 
ایـــن کـــه بـــرای هـــر نـــوع فنـــاوری شـــرکت ایجـــاد 
کنیــــــــــــم. اگـــر بـــرای فناوری هـــای بـــه بلـــوغ 
ـــرز  ـــه و م ـــتند و در لب ـــک" هس ـــه "های ت ـــیده ای ک رس
دانـــش حرکـــت می کننـــد، شـــرکت ایجـــــــــــاد شـــود 
ــا  ــایر فناوری هـ ــورد سـ ــت. در مـ ــوب اسـ ــی خـ خیلـ
ـــروش  ـــه ف ـــان ب ـــش فنی ش ـــا دان ـــه ی ـــتیم ک ـــد هس معتق

ـــود. ـــاره داده ش ـــا اج ـــه آن ه ـــره مالکان ـــا به رود و ی
و  اشـــتغال  تجاری ســـازی  ســـازمان  رییـــس 

فنـــاوری دانـــش آموختـــگان جهاددانشـــگاهی دربـــاره 
برنامه هـــای ایـــن ســـازمان در حـــوزه پارک هـــا و 
ـــردن  ـــد ک ـــازی و توانمن ـــی س ـــت: کیف ـــز رشـــد، گف مراک
ـــتند،  ـــا هس ـــد م ـــز رش ـــا و مراک ـــه در پارک ه ـــرادی ک اف
در برنامه هـــای مـــا قـــرار دارد. زیـــرا معتقدیـــم بایـــد 
ـــداری در  ـــروش، پای ـــازار، ف ـــه ب ـــال ب ـــائل اتص ـــه مس ب
ــابه  ــرکت های مشـ ــایر شـ ــا سـ ــکاری بـ ــازار و همـ بـ
ـــن  ـــود. بنابرای ـــه ش ـــد توج ـــز رش ـــا و مراک ـــن پارک ه ای
ـــدی  ـــای ج ـــی از برنامه ه ـــائل یک ـــن مس ـــه ای ـــه ب توج

ـــت. ـــوزه اس ـــن ح ـــا در ای م
وی افـــزود: عـــاوه بـــر این هـــا برنامـــه جدیـــدی 
داریـــم بـــه نـــام "مراکـــز نـــوآوری و شـــکوفایی" کـــه 
ـــش  ـــوع پی ـــک ن ـــکوفایی ی ـــوآوری و ش ـــز ن ـــن مراک ای
بـــا حداقـــل  را  و آن هـــا  شـــتاب دهنده هســـتند 
ــی  ــوزش عالـ ــز آمـ ــگاه ها و مراکـ ــی در دانشـ امکاناتـ
راه انـــدازی می کنیـــم، امـــا بـــه افـــراد فعـــال در ایـــن 
ــه  ــه بـ ــود. بلکـ ــی داده نمی شـ ــات مالـ ــز خدمـ مراکـ
ـــه  ـــی ارائ ـــی و بازرگان ـــاوره ای، حقوق ـــات مش ـــا خدم آن ه
می شـــود تـــا توانمنـــد شـــوند و ســـرعت و کیفیـــت 
ـــق،  ـــرکت موف ـــک ش ـــه ی ـــان ب ـــل شدنش ـــد تبدی فراین

بـــا قابلیـــت و پایـــدار، بیشـــتر شـــود.
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اخبار متنوع دیگر فصل تجاری سازی فناوری و اشتغال

دیگر

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان تجـــاری ســـازی فنـــاوری و 
ـــاون،  ـــر تع ـــی وزی ـــر ربیع ـــگان: دکت ـــش آموخت ـــتغال دان اش
ــای  ــه هـ ــد از غرفـ ــن بازدیـ ــی ضمـ ــاه اجتماعـ کار و رفـ
جهاددانشـــگاهی، اظهـــار کـــرد: ذات نمایشـــگاه نـــوآوری 
ـــت  ـــه ای اس ـــه گون ـــزاری آن ب ـــتم برگ ـــه سیس ـــت، چراک اس

کـــه تـــا بـــه حـــال در کشـــور نداشـــتیم.
ـــن  ـــگاه ضم ـــه نمایش ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــر ربیع دکت
نوآورانـــه بـــودن، خاقانـــه هـــم اســـت، تصریـــح کـــرد: 
ــدم ادراک  ــم، عـ ــور داریـ ــه در کشـ ــی کـ ــکات کلـ مشـ
ــغل  ــت شـ ــف ماهیـ ــی تعریـ ــده و حتـ ــاغل آینـ از مشـ
ـــغل و  ـــن ش ـــاوت بی ـــی تف ـــر، حت ـــارت دیگ ـــه عب ـــت. ب اس
ـــن دو  ـــت و ای ـــخص نیس ـــتی مش ـــه درس ـــز ب ـــتخدام نی اس

ـــی دانیـــم. ـــی م ـــا هـــم یک را ب
ـــی  ـــگاه های ـــن نمایش ـــه چنی ـــن اینک ـــه داد: ضم وی ادام
ـــد؛  ـــی کن ـــی م ـــور را معرف ـــاغل در کش ـــای مش ـــه ه زمین
ـــی  ـــوه مختلف ـــه وج ـــت ک ـــگاهی اس ـــک نمایش ـــن ی بنابرای

ـــود دارد. را در دل خ
ـــا  ـــن کارجـــو و کارفرم ـــدم تفاهـــم بی ـــزود: ع ـــر کار اف وزی
ـــروی کار  ـــال نی ـــه دنب ـــی ب ـــال کار و دوم ـــه دنب ـــی ب ـــه اول ک
ـــگاه  ـــن نمایش ـــود دارد و ای ـــه وج ـــت ک ـــکلی اس ـــت، مش اس
مـــی توانـــد تمامـــی ایـــن معضـــات را برطـــرف کنـــد؛ 
بنابرایـــن، مـــی تـــوان گفـــت ایـــن نمایشـــگاه اهـــداف 

ـــد. ـــی کن ـــال م ـــه ای را دنب چندگان
ــتیم  ــل هس ــن رو، مای ــرد: از ای ــد ک ــان تاکی وی در پای
بتوانیــم چنیــن نمایشــگاهی را بــا ایــن ماهیــت بــه صــورت 

فصلــی در نقــاط دیگــری در کشــور نیــز برگــزار کنیــم.
ـــای  ـــه ه ـــب غرف ـــی اســـت، جهاددانشـــگاهی در غال گفتن

طـــرح ملـــی الگـــوی جدیـــد توســـعه مشـــاغل خانگـــی، 
مرکـــز هدایـــت شـــغلی، دوره هـــای اشـــتغال در حـــوزه 
ICT، شـــرکت هـــای تجـــاری و دانـــش بنیـــان، پـــارک 
هـــای علـــم و فنـــاوری و مراکـــز رشـــد، مرکـــز نـــوآوری 
و شـــکوفایی ســـتفا، خبرگـــزاری علمـــی تخصصـــی 
ـــتغال محور  ـــدت اش ـــاه م ـــای کوت ـــوزش ه ـــیناپرس و آم س

در ایـــن نمایشـــگاه شـــرکت کـــرده اســـت.
در ادامـــه، دکتـــر بیجنـــدی معـــاون جهاددانشـــگاهی 
و رییـــس ســـازمان تجـــاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال 
ــون  ــی پیرامـ ــه توضیحاتـ ــه ارایـ ــگان بـ ــش آموختـ دانـ
عملکـــرد طـــرح هـــای جهاددانشـــگاهی در غرفـــه هـــای 

نمایشـــگاه پرداخـــت.

اولین منایشگاه کار ایران، 
یک بازدید و غرفه ی جهاددانشگاهی
بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتامعی از غرفه سازمان تجاری سازی

 فناوری و اشتغال دانش آموختگان در اولین منایشگاه بین املللی کار ایران

■ بازدید دکرت 
ربیعی از غرفه 

سازمان 
تجاری سازی

فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان در 
اولین منایشگاه بین 

املللی کار ایران
عکس:

روابط عمومی
ستفا

►

■ روابط عمومی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، ۱۲ اسفند: مراسم افتتاح رسمی 
شبکه تلویزیونی "ایران کاال" با حضور رییس رسانه ملی، رییس جهاددانشگاهی، مسووالن بلند پایه 
دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسامی، بازرگانان و کارآفرینان برگزیده کشوری، مسووالن ارشد 

اصناف، ورزشکاران برگزیده و هنرمندان پیشکسوت در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد.

ایـــران کاال،  افتتـــاح شـــبکه  درحاشـــیه مراســـم 
ـــگاهی،  ـــدگان جهاددانش ـــور نماین ـــا حض ـــه ب ـــگاهی ک نمایش

ــازمان  ــت، سـ ــاد برکـ ــت جمهوری، بنیـ ــی ریاسـ ــت علمـ معاونـ
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــداد، س ـــه ام ـــات، کمیت ـــاوری و اطاع فن
ـــتاوردهای  ـــد، دس ـــزار ش ـــداد برگ ـــه ام ـــتی و کمیت ـــع دس و صنای
گروه هـــای مختلـــف علمـــی، صنعتـــی و خدماتـــی در معـــرض 

ـــت. ـــرار گرف ـــد ق بازدی
در این نمایشگاه، سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش 
آموختگان جهاددانشگاهی با سه حوزه فعالیتی مشاغل خانگی )از 
الگوی  ملی  طرح  پایلوت  های  استان  خانگی  مشاغل  محصوالت 
و  ها  شرکت  و  رشد   مراکز  و  پارک ها   خانگی(،  مشاغل  توسعه 

موسسات جهاددانشگاهی حضور داشت.
 ، فناوری رییس جمهور  دکتر علی عسکری رییس صداوسیما، دکتر ستاري معاون علمی و 
وحید حقانیان معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری و داریوش ارجمند بازیگر سینما و تئاتر 
از غرفه جهاددانشگاهی دیدن کردند و با فعالیت های سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش 

آموختگان آشنا شدند.

حضور جهاددانشگاهی
در منایشگاه جانبی افتتاح یک 

شبکه تلویزیونی
مشارکت جهاددانشگاهی در برگزاری منایشگاه جانبی افتتاحیه رسمی شبکه 

تلویزیونی ایران کاال 



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

16
ه9

مار
│ش

هم
زد

ل نو
سا

42

رسپل ذهاب در انتظار 
یک خرب خوش

مجتمع فناوری و نوآوری در رسپل ذهاب راه اندازی می شود

 ۲۲ کرمانشـاه،  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط   ■
اسـفند: رییس سـازمان تجاری سـازی فناوری و اشـتغال دانش 

و  فنـاوری  مجتمـع  راه انـدازی  از  جهاددانشـگاهی  آموختـگان 
نـوآوری در سـرپل ذهاب خبـر داد.

کارآفرینی  رویداد  اختتامیه  در  بیجندی  دکتـر محمدصادق 
"اکسیر" که در سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه برگزار شد، با 
اشاره به زلزله اخیر استان، گفت: این زلزله موجب تخریب یکی 

از مراکز رشد استان در شهرستان سرپل ذهاب شد.
وی افزود: این مرکز ۲۴ واحد و هسته فناور را زیر مجموعه 

خود داشت که متاسفانه همه این واحدها دچار خسارت شدند.
دکتـر بیجندی تصریح کـــرد: در همیــن راستـــا به پیشنهاد 
پارک علم و فناوری کرمانشاه، تصمیم براین گرفته شد تا مجتمع 

فناوری و نوآوری در شهرستان سرپل ذهاب راه اندازی شود.
رییـس سـازمان تجـاری سـازی فنـاوری و اشـتغال دانـش 
آموختـگان جهاددانشـگاهی از ارایـه ایـن طـرح بـه وزارت علوم 
خبـر داد و اظهـار کـرد: خوشـبختانه وزارت علـوم بـا ایـن طرح 
موافقـت کـرد و روز گذشـته ۲۰۰ میلیون تومان برای شـروع به 

کار طـرح اختصاص داده شـد.
وی افزود: هم چنین از قبل، سازمان تجاری سازی فناوری و 
اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی مبلغ ۳۰ میلیون تومان 
برای شروع این پروژه لحاظ کرده و امیدواریم بتوانیم با این پروژه 

گام مثبتی برای آبادانی مناطق زلزله زده برداریم.
دکتـر بیجنـدی در ادامـه بـا مثبـت ارزیابـی کـردن همـه 
ایده هـای ارایه شـده در جشـنواره "اکسـیر" کرمانشـاه گفت: در 
کنـار جنبه هـای مثبـت طرح هـای ارایه شـده، چند ایـراد کلی 
می تـوان از کار اسـتارت آپ های حاضر در جشـنواره گرفت و آن 

ایـن اسـت کـه تیـم سـازی و کار تیمـی گروه ها مشـکل دارد.

■ پاطاق، آثار 
باستانی شهرستان 
رسپل ذهاب
عکس: تزئینی

◄

ارایه 47 طرح فناورانه 
ـــاوری  ـــم و فن ـــارک عل ـــی پ ـــط عموم رواب
ـــگاه  ـــاه: در نمایش ـــگاهی کرمانش جهاددانش
کرمانشـــاه،  فنـــاوری  و  پژوهـــش 
ــم و  ــارک علـ ــه پـ ــرح فناورانـ ۴7 طـ
ــتان در  ــگاهی اسـ ــاوری جهاددانشـ فنـ
ـــی  ـــی، عموم ـــی ت ـــای ای س ـــش ه بخ
ـــوم  ـــد عم ـــرض دی ـــاورزی در مع و کش

قـــرار گرفـــت.
معـــاون  آزادی  دکتـــر ســـیامک 
فنـــاوری پـــارک علـــم و فنـــاوری 
ـــارک  ـــال پ ـــرد: امس ـــان ک ـــاه بی کرمانش
علـــم و فنـــاوری کرمانشـــاه بـــا ارایـــه 
فناورانـــه  دســـتاوردهای  آخریـــن 
ـــا  ـــد ه ـــی واح ـــه معرف ـــدام ب ـــتان اق اس
ـــت  ـــت حمای ـــد تح ـــای جدی ـــرح ه و ط

خـــود کـــرده اســـت.
بـــه  اشـــاره  بـــا  ادامـــه  در  وی 
ــی  ــات تخصصـ ــه خدمـ ــرورت ارایـ ضـ
در فراینـــد تجـــاری ســـازی فنـــاوری، 
گفـــت: در مـــدت برگـــزاری ایـــن 
نمایشـــگاه، ۱۰ جلســـه مشـــاوره در 

ــی،  ــد، بازاریابـ ــت برنـ ــای ثبـ بخش هـ
ــان،  ــش بنیـ ــرش، دانـ ــذب و پذیـ جـ
بیمـــه،  و  حســـابداری  حقوقـــی، 
ســـرمایه گـــذاری، ثبـــت اختـــراع، 
ــبوکار تدویـــن  ــرح کسـ ــادرات، طـ صـ
ـــان  ـــط کارشناس ـــه توس ـــت ک ـــده اس ش

ــود. ــی شـ ــه مـ ــارک ارایـ پـ
وی ادامه داد: ثبت نام برای استفاده 
خوب  استقبال  با  رایگان  مشاوره های  از 

فناوران استان  روبه رو  شد.



تجليل از دو دانشجوی 
مركز جهاددانشگاهی 

اراک

جهاددانشــگاهی  عمومــی  روابــط   
ــش  ــفند: در همای ــزی، ۱۴ اس ــتان مرک اس
ــه  ــتغال" ک ــارت و اش ــي، مه "کارآفرین
بــا حضــور حمیدمهدي نیــا و عبــاس 
برزگــر از کارآفرینــان برتــر کشــور و 
فریبــا معصومــي کارآفریــن معلــول برتر 
کشــور در مجتمــع آفتــاب اراک برگــزار 
شــد، از ســوي دکتــر ســیدعبدالعلي 
ذواالنــواري رییــس دانشــگاه جامــع 

ــا  ــزي ب ــتان مرک ــردي اس ــي کارب علم
ــا از دو دانشــجوي  ــوح و هدای ــداي ل اه
مرکــز جهاددانشــگاهي اراک بــه عنــوان 
مرکــزي  اســتان  برتــر  کارآفرینــان 

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب تجلی
در  ذواالنواري  عبدالعلي  سید  دکتر 
اشتغال  و  مهارت  کارآفریني،  همایش 
تصریح کرد: کارآفریني یکي از مهم ترین 
مباحث در دنیاي امروز است که همه ی 

اقشار به آن نیاز دارند.
عصــر  را  حاضــر  عصــر  وي 
ــه  ــزود: در هم ــد و اف ــي نامی کارآفرین
کارآفرینــي  بحــث  دنیــا  کشــورهاي 
بحــث روز اســت و برگــزاري دوره هــاي 
حمایــت  اســتارت آپ ها،  کارآفرینــي، 
فناوري هــاي  و  برتــر  کارآفرینــان  از 
کارآفرینــي  زمینه ســاز  کــه  جدیــد 
ــراي ایــن  اســت، مصداق  هــاي واقعــي ب

مبحــث هســتند.
در ایـن مراسـم از حمیدرضـا نجفـي 
دانشـجوي کارشناسـي رشـته مدیریـت 
امور فرهنگي و محسـن عباسـي فیجاني  
دانشـجوي کارداني مدیریـت امور اداري 
جهاددانشـگاهي  مرکـز  دانشـجویان  از 
اراک بـه عنـوان کارآفرینان برتر اسـتان 
مرکـزي بـا اهـداي لـوح و هدایـا تجلیل 

بـه عمـل آمد.



تصویب عضویت 8 رشکت 

فناور جدید

فنـاوری  و  علـم  پـارک  عمومـی  روابـط   
البـرز جهاددانشـگاهی، ۱۲ اسـفند: بیسـت و 
ششمین نشسـت شـورای فناوری پارک 
علـم و فنـاوری البـرز به منظور بررسـی 
موضوعـات سـتادی پارک و درخواسـت 
عضویـت واحدهـای فنـاور متقاضـی بـا 
حضـور اعضـای شـورا  و مهنـدس ربانی 

شد. تشـکیل 
در ایــن نشســت پــس از بررســی 
موضوعــات ســتادی پــارک، درخواســت 
عضویــت ۸ شــرکت کــه مــورد موافقــت 
اولیــه کمیتــه جــذب و پذیــرش پــارک 
قــرار گرفتــه بودنــد، مــورد بررســی 
قــرار گرفــت کــه در نهایــت درخواســت 
شــرکت های "فــن تدبیــر نســر آفتــاب، 
ســامانه  تکیــن  البــرز،  گاز  آزمــون 
رســم  بهســازان  کاوش،  پیشــگامان 
ــن، آزمــون صنعــت باســتان، نحــل  آذی
میهــن، پیشــران عرصــه صنعــت جهــان 
ــت و  ــت عضوی ــا" جه ــا روش آری و پای
اســتقرار در پــارک مــورد تصویــب قــرار 

ــت. گرف

گر
دی

 اخبار کوتاه متنوع
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عناوین آن چه در فصل پژوهشی می خوانید:

وقت پژوهش

■  تولید صنعتی سلول های کبدی انسانی
■ بانک جامع جنین اهدایی مطابق با آخرین پروتکل های روز 

دنیا

■ مسوولیت اجتامعی در حوزه ی نفت و انرژی
■ از شیرین سازی آب دریا تا مقابله با خشک سالی

■ فعالیت رشکت فناوری بن یاخته های رویان در ۴ کشور همسایه
■ تجمیع توامنندی  واحدهای جهاددانشگاهی

■ استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی در تحلیل اطالعات
■ کشف و معرفی شش گونه ی گیاهی جدید به دنیا
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بانک جامع جنین اهدایی مطابق 44
با آخرین پروتکل های روز دنیا

بانک جامع جنین اهدایی در کلینیک اهدای مرکز درمان ناباوری ابن سینا برای خدمت به 

زوج های نابارور ایجاد شد

■   اشاره نوشت: روش درمان ناباروری با 
توجه به علت ناباروری انتخاب می شود و 

امروزه، شیوه های درمان ناباروری طیفی 
گسرتده از روش هایی ساده، هم چون 
درمان دارویی و روش هایی پیچیده 
مانند استفاده از جنین اهدایی را در 

برمی گیرند و استفاده از گامت یا جنین 
اهدایی از جمله پیچیده ترین روش های 

درمان ناباروری است که سال ها است در 
ایران نیز انجام می شود. به تازگی کلینیک 
درمان های جایگزین و اهدای مرکز درمان 

ناباروری ابن سینا، بانک جامع جنین 
اهدایی در کشور را به منظور ارایه این 

خدمت مطابق با استانداردهای روز دنیا 
ایجاد کرده است.

■ روابـط عمومـی پژوهشـگاه ابـن سـینای جهاددانشـگاهی: 
دکتـر فرهـاد یغمایـی مسـوول کلینیـک اهـدا و عضـو تیـم 
سـینا،  ابـن  مکـرر  سـقط  و  نابـاروری  درمـان  تخصصـی 
دربـاره ی بانـک جامع جنیـن اهدایی در ایـن کلینیک گفت: 
کلینیـک اهـدای مرکـز درمـان نابـاروری ابـن سـینا، بانـک 
جنیـن اهدایـی را مطابـق بـا آخریـن پروتکل هـای جهانـی، 
بـرای ارتقـای کیفیـت و تسـریع رونـد اهـدای جنیـن ایجاد 

اسـت. کرده 
دکتـر یغمایـی با تاکیـد بر این کـه انتخـاب اهداکنندگان 
مصـوب  مقـررات  و  قانـون  مبنـای  بـر  دریافت کننـدگان  و 
وزارت بهداشـت انجـام می شـود، شـرایط الزم بـرای اهـدا و 
دریافـت جنیـن و رونـد ارزیابـی آن را چنیـن تشـریح کـرد: 
داخلـی،  بیماری هـای  نظـر  از  متعـارف  سـامت  داشـتن 
احـراز  نیـز  و  ارولـوژی  و  زنـان  ژنتیـک،  عفونـی،  روانـی، 
صاحیـت اخاقـی، از جملـه شـاخص های اصلـی انتخـاب 
اهداکننـدگان و دریافت کننـدگان اسـت. هم چنین، مسـایل 
حقوقـی در ابتـدا بـه دقت بررسـی می شـوند و رعایت دقیق 
و کامـل محرمانگـی رونـد اهدا و ناشـناس مانـدن اهداکننده 

و دریافـت کننـده از اصـول مهـم ایـن کلینیـک اسـت.
مسـوول کلینیـک اهدای مرکـز درمان ناباروری ابن سـینا 
دربـاره ی چگونگـی شـکل گیری بانـک جامع جنیـن اهدایی 
دو  بـه  نزدیـک  مرکـز  ایـن  گفـت:  مرکـز  ایـن  در  کشـور 
دهـه اسـت کـه خدمـات درمـان نابـاروری بـه روش لقـاح 
برون تنـی )IVF( را بـه هم وطنـان عزیـز ارایـه می کنـد و 

خوشـبختانه بـه دلیـل نـرخ بـاالی موفقیـت درمـان در این 
مرکـز، بسـیاری از زوج ها صاحـب فرزند می شـوند و تعدادی 
باقـی  مرکـز  در  آن هـا  درمـان  رونـد  از  فریزشـده  جنیـن 
می مانـد؛ بنابرایـن در نخسـتین گام بـرای ایجـاد ایـن بانک، 
زوج هـای دارای جنیـن فریـز شـده کـه حداقـل یـک فرزند 
سـالم داشـتند، بـرای گفت وگو دربـاره ي اهـدای جنین های 

باقی مانـده بـه مرکـز دعـوت شـدند.
افـزود: در جلسـات گفت وگـو  دکتـر یغمایـی در ادامـه 
زوج هـا  ایـن  حقوقـی  و  اخاقـی  پرسـش های  همـه ی  بـه 
پاسـخ دادیـم و پـس از ارایـه توضیحـات کامـل و جامـع، 
رضایت نامـه کتبـی و حقوقی اهـدای جنین از ایشـان گرفته 
شـد و از سـوی مرکـز تعهـد داده شـد کـه مشـخصات آن ها 
کامـا محرمانـه بمانـد. هم چنیـن، زوج هـای داوطلـب اهـدا 
براسـاس پروتکل هـا و راهنمـای علمـی و بـه روز موجـود در 
دنیـا، به طـور کامـل بررسـی شـدند. بررسـی های ژنتیکـی و 
در صـورت لـزوم، تسـت های غربال گـری ژنتیکی انجام شـد؛ 
واحـد جنین شناسـی کیفیـت جنین هـا را ارزیابـی کـرد و 
متخصصـان نیـز، سـامت داوطلبـان اهـدا را از نظر جسـمی 
و روانـی بررسـی کردنـد. پـس از اتمام این مراحـل، برخی از 
داوطلبـان فاقـد شـرایط رد شـدند و فقـط جنیـن زوج هایی 
کـه دارای همـه ی شـرایط الزم بودنـد، در بانـک جنین ثبت 

. شد
مسـوول کلینیـک اهدای مرکـز درمان ناباروری ابن سـینا 
اطمینـان  بانـک،  ایـن  ایجـاد  مزیـت  مهم تریـن  افـزود: 

و  دالالن  ورود  از  جلوگیـری  و  اهـدا  رونـد  سـامت  از 
اسـت. درمانـی  خدمـات  ایـن  تجاری سـازی 

عضـو تیـم تخصصـی مرکـز درمـان نابـاروری ابن سـینا 
در ادامـه تصریـح کـرد: ایـن رویـداد یـک پیشـرفت مهـم 
در روش هـای کمـک بـاروری در کشـور بـه شـمار می آیـد 
و مرکـز درمـان نابـاروی و سـقط مکـرر ابـن سـینا وابسـته 
به پژوهشـگاه ابن سـینای جهاددانشـگاهی توانسـته اسـت با 
ایجـاد بانـک جامـع جنیـن هـای اهدایـی، مطابق بـا آخرین 
پروتکل هـا و راهنماهـای علمـی جهـان در ایـن زمینـه و بـا 
رعایـت دقیـق موازیـن حقوقـی و اخاقی، خدمـت مهمی به 

زوج هـای نابـارور کشـور ارایـه کند.
دکتـــر یغمایـــی در پایـــان افـــزود: درمـــان فـــوق 
تخصصـــی گروهـــی بـــا داشـــتن امکانـــات و تجهیـــزات 
منحصـــر به فـــرد و کادر علمـــی متخصـــص و بـــا تجربـــه 
ــاالی  ــرخ بـ ــت و نـ ــز اسـ ــن مرکـ ــای ایـ ــه مزایـ از جملـ
موفقیـــت در درمـــان نابـــاروری و درمان هـــای جایگزیـــن 
ـــز  ـــون نی ـــت. اکن ـــوده اس ـــا ب ـــارات م ـــواره از افتخ ـــز هم نی
توانســـته ایم بـــا ایجـــاد ایـــن بانـــک از جنین هـــای 
اهدایـــی دارای کیفیـــت بـــاال کـــه بـــا ارزیابی هـــای 
دقیـــق و ســـخت گیرانه انتخـــاب شـــده اند، صف هـــای 
ـــی متقاضیـــان جنیــــن  اهدایـــی  را  کاهـــش  دهیـــم   طوالن
و  خدماتـــی پیشــــــرو  و  ارزشمـــــند  را  بـــه آن هـــا  عرضـــه  

کنیـــم.

   افتتاح و راه اندازی مراکز پژوهشی جهاددانشگاهی

افتتاح 

■ تصویری 
از جنین
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبی، 
7 اســـفند: ســـاختمان پژوهشـــی مجتمـــع تحقیقـــات 
ــا  ــان جنوبی بـ ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــان دارویـ گیاهـ
ـــگاهی،  ـــس جهادانش ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــور دکت حض
ـــادی  ـــر عب ـــید محمدباق ـــلمین س ـــام  و المس ـــت  االس حج
نماینـــده بیرجنـــد، درمیـــان و خوســـف، خلیـــل خلیلـــی 
معـــاون سیاســـی امنیتـــی اســـتانداری خراســـان جنوبی، 
جال الدیـــن صادقـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان و 

فرمانـــدار خوســـف افتتـــاح شـــد. 

الگویی برای فایق 
آمدن کشاورزان بر 

فشار اقتصادی

الســــــــــام  حجت ا
 والمسلـــمین سـید محمـد 
باقـر عبــــــــادی نماینده 
و  درمیـان  بیرجنـد،  مـردم 
خوسـف در مجلس شـورای 
اسـامی گفـت: فعالیت های 

اسـت.  بی نظیـر  از حوزه هـا  بعضـی  در  جهاددانشـگاهی 
وی افـزود: مراکـز علمـی جهاددانشـگاهی در خـط راس 

مراکـز علمـی کشـور حرکـت کرده اسـت.
نماینـده مـردم بیرجنـد، درمیـان و خوسـف در مجلـس 
از  مجلـس  ایـن  حمایـت  بـه  اشـاره  بـا  اسـامی  شـورای 
در  کـرد:  بیـان  جهاددانشـگاهی،  پژوهشـی  فعالیت هـای 
کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس شـورای اسـامی، 
پشـتیبان جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی هسـتیم، چراکـه 
فعالیت هـای ایـن نهاد تاثیرگـذاری بسـیاری در جامعه دارد.

عبـادی ادامـه داد: دهکـده  گیاهـان دارویـی می توانـد به 
کشـاورزان در راسـتای مقابلـه بـا خشک سـالی کمـک کند.

وی یـادآور شـد: امیدواریـم در دهکـده گیاهـان دارویـی 
بـرای  خوبـی  الگوهـای  خراسـان جنوبی  جهاددانشـگاهی 

کشـاورزان ارایـه شـود و از نظـر اقتصـادی مفیـد باشـد.

فعالیت های 
جهاددانشگاهی 
بر مبنای تولید 

اقتصاد بر پایه ی 
شرکت های 

دانش بنیان است

در ادامـــــــــه، دکتـر 
رییـس  طیبـی  حمیدرضـا 
بازدیـد  در  جهاددانشـگاهی 

از سـاختمان پژوهشـی مجتمـع تحقیقاتـی دهکـده گیاهان 
کـرد:  اظهـار  خراسـان جنوبی،  جهاددانشـگاهی  دارویـی 
جهاددانشـگاهی بـرای تکمیل و خرید تجهیـزات این دهکده 

کمـک خواهـد کـرد.
وی بـــرای تکمیـــل تجهیـــزات الزم بـــرای تحقیقـــات 
دهکـــده گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان 
قـــول مســـاعد داد و یـــادآور شـــد: بایـــد تمهیـــدات الزم 
بـــرای تجاری ســـازی محصـــوالت فـــرآوری شـــده ی 
عنـــاب دهکـــده گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 

شـــود. اندیشـــیده  خراســـان جنوبی 
ــعه  ــه توسـ ــک بـ ــرد: کمـ ــار کـ ــی اظهـ ــر طیبـ دکتـ
جملـــه  از  اســـتان  در  جهاددانشـــگاهی  فعالیت هـــای 

برنامه هـــای ایـــن نهـــاد در مرکـــز اســـت.
ـــی  ـــعه آموزش ـــرو توس ـــور در گ ـــعه کش ـــزود: توس وی اف
ــال  ــگاهی به دنبـ ــه در جهاددانشـ ــت کـ ــی اسـ و فرهنگـ
توســـعه فرهنگـــی و فنـــاوری و حرکـــت در مـــرز علـــم 

هســـتیم.
ـــای  ـــرد: فعالیت ه ـــح ک ـــگاهی تصری ـــاد دانش ـــس جه ریی
ـــاد  ـــد اقتص ـــای تولی ـــر مبن ـــد ب ـــا تاکی ـــواره ب ـــاد هم ـــن نه ای

ـــت. ـــوده اس ـــان ب ـــش بنی ـــرکت های دان ـــه ش ـــر پای ب
واحد هـــای  تمـــام  داد:  ادامـــه  طیبـــی  دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی بایـــد بـــر اســـاس نیـــاز ملـــی و بومـــی 
ـــرای خراســـان  دارای چهـــار فعالیـــت شـــاخص باشـــند کـــه ب
ـــک  ـــر زرش ـــز ب ـــا تمرک ـــی ب ـــان داروی ـــث گیاه ـــی بح جنوب
زعفـــران و عنـــاب دیـــده شـــده و بایـــد کار شـــاخص و 

علمـــی انجـــام شـــود.

ــور  ــرایط کشـ ــا توجـــه بـــه شـ وی تصریـــح کـــرد: بـ
افزایـــش  و  علمـــی  به صـــورت  فعالیت هـــا  نیازمنـــد 

ــتیم. ــره وری هسـ بهـ
رییـــس جهاددانشـــگاهی افـــزود: فعالیت هـــا بایـــد 
به صـــورت علمـــی، فناورانـــه و توســـعه ای باشـــد تـــا 

ــود. ــادی شـ ــعه اقتصـ ــازی و توسـ ــث الگوسـ باعـ
ــه ی  ــه بودجـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــر طیبـ دکتـ
ـــم  ـــرد: امیدواری ـــان ک ـــوده، بی ـــدود ب ـــگاهی مح جهاددانش
گیاهـــان  در  موفـــق  الگوســـازی  خراســـان جنوبی  در 

ــیم. ــته باشـ دارویـــی داشـ
وی اظهـــار کـــرد: تـــوان انجـــام کار خـــوب در کشـــور 
وجـــود دارد کـــه نیازمنـــد همـــت اســـت کـــه بـــا اراده، 

برنامـــه و حمایـــت محقـــق خواهـــد شـــد.

درباره دهکده 
گیاهان دارویی 
خراسان جنوبی

یــــــــــــن  لد ل ا جا
صادقـــــــــــی رییـــس 
هی  نشــــــــــگا ا د د جها
ــان جنوبی در  خراســـــــــ
ایـــن مراســـم بیـــان کـــرد: 
ایـــن  پـــروژه طـــی یـــک 
ـــی در مباحـــث  ـــت خوب ـــم احـــداث شـــده و فعالی ـــال و نی س
تحقیقاتـــی در جهاددانشـــگاهی انجـــام شـــده اســـت.

دهکده گیاهان دارویی در 
خراسان جنوبی
ساختامن پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی افتتاح شد

■ افتتاح ساختامن 
پژوهشی مجتمع 

تحقیقات 
گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی 

خراسان جنوبی
عکس: روابط 
عمومی جهاد 

دانشگاهی 
خراسان جنوبی
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وی بـا اشـاره به توجـه به بحث فـرآوری و برندسـازی در 
ایـن پـروژه، افـزود: فـرآوری و برندسـازی شـکات عنـاب را 

داشـته ایم کـه محصولـی علمی اسـت.
ـــکات  ـــازی ش ـــث برندس ـــرد: در بح ـــار ک ـــی اظه صادق
ـــاب  ـــت عن ـــترین کش ـــه بیش ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ـــاب ب عن
ـــا  ـــن روســـتا ب ـــام ای ـــوده ن از روســـتای ســـیوجان خوســـف ب

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــیوجو" در نظ ـــوان "س عن
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبی گفـــت: 
پـــروژه دهکـــده گیاهـــان دارویـــی، در زمینـــی بـــه 

ــت. ــده اسـ ــرا درآمـ ــه اجـ ــار بـ ــاحت ۱۴ هکتـ مسـ
ـــع  ـــن مجتم ـــی ای ـــات اجرای ـــه عملی ـــان اینک ـــا بی وی ب
از ســـال 9۵ آغـــاز و تـــا پایـــان ســـال 99 بـــه اتمـــام خواهـــد 
ـــی جهاددانشـــگاهی  ـــان داروی ـــده گیاه ـــزود: دهک ـــید، اف رس
ــارد  ــر ۱۰ میلیـ ــغ بـ ــاری بالـ ــا اعتبـ ــان جنوبی بـ خراسـ

ـــد. ـــد ش ـــی خواه ـــان عملیات توم
ـــرد:  ـــان ک ـــان جنوبی بی ـــگاهی خراس ـــس جهاددانش ریی
ــان  ــر گیاهـ ــق بـ ــردی منطبـ ــای کاربـ ــام پژوهش هـ انجـ
ـــتراتژیک و  ـــوالت اس ـــت محص ـــا محوری ـــتان ب ـــی اس داروی
ـــان  ـــع گیاه ـــیل جام ـــی پتانس ـــرای معرف ـــی ب ـــاد مکان ایج
ــان  ــداف احـــداث دهکـــده گیاهـ ــتان از اهـ دارویـــی اسـ

دارویـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان اســـت.
گیاهـــان  دهکـــده  این کـــه  بیـــان  بـــا  صادقـــی 
ــز  ــان جنوبی یـــک مرکـ دارویـــی جهاددانشـــگاهی خراسـ
ـــت،  ـــتان اس ـــی در اس ـــان داروی ـــد گیاه ـــگری هدفمن گردش

تصریـــح کـــرد: برندســـازی، بســـته بندی و بازاریابـــی 
ــی  ــان دارویـ ــده گیاهـ ــرآوری شـ ــوالت فـ ــه محصـ بهینـ
ـــن  ـــاد ای ـــداف ایج ـــر اه ـــور از دیگ ـــارج از کش ـــل و خ داخ

مرکـــز در اســـتان اســـت.
ایجـــاد  و  واســـطه ها  حـــذف  داد:  ادامـــه  وی 
ــه  ــدگان بـ ــرای تولیدکننـ ــری بـ ــزوده ی حداکثـ ارزش افـ
ــل  ــتای تبدیـ ــازی در راسـ ــتاییان، فرهنگ سـ ــژه روسـ ویـ
ـــد  ــت هدف من ــن و هدایـ ـــت جایگزیـ ــه کش ــدن بـ شـ
مقاطـــع  دانشـــجویی  پروژه هـــای  و  پایان نامه هـــا 
ـــان  ـــده گیاه ـــداث دهک ـــداف اح ـــز از اه ـــرا نی ـــد و دکت ارش

دارویـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبی خاطرنشـــان 
ـــان  ـــرد گیاه ـــرای کارب ـــازی ب ـــن بسترس ـــم چنی ـــرد: ه ک
ـــازمان ها  ـــدارس و س ـــهری، م ـــبز ش ـــای س ـــی در فض داروی
و آمـــوزش در راســـتای بهینه ســـازی تولیـــد و فـــرآوری 
ـــع  ـــن مجتم ـــاد ای ـــر ایج ـــداف دیگ ـــی از اه ـــان داروی گیاه

ـــت. ـــتان اس در اس
صادقـی بیــــان کـرد: دهکـــــــده گیاهـان دارویـی 
جهاددانشـگاهی اسـتان بـرای ۵۰ نفـر اشـتغال مسـتقیم و 
بـرای بیش از ۲۰۰ نفر اشـتغال غیرمسـتقیم ایجـاد می کند.
نماینـدگان  حمایـت  بـا  کـرد:  امیـدواری  اظهـار  وی 
شـورای اسـامی، سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی، اسـتاندار 
مهـم  ایـن  جهاددانشـگاهی  مسـووالن  و  خراسـان جنوبی 

محقـق شـود.

یکپارچه سازی برند 
گیاهان دارویی 
خراسان جنوبی

گیاهـان  دهکـده  مدیـر 
دارویـی خراســــان جنوبی 
تـا  داریـم  نظـر  در  گفـت: 
تمـام تولیدکنندگان گیاهان 
اسـتان محصـوالت  دارویـی 
تـا  آورده  ایـن مرکـز  بـه  را 

بسـته بندی و بـا یـک برنـد ملـی عرضـه شـود.
وی ادامه داد: در قالب این پروژه، تحقیقات بر روی ۴۰  
روی  پروژه  کار  از  بخشی  و  است  شده  دیده  دارویی  گیاه 

فعالیت پژوهشی گیا هان کم آب بر است .
مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
ادامه داد: هم چنین در قالب این پروژه، غرفه عرضه ی گیاهان دارویی 

و فرآوری و در مجاورت آن موزه ی گیاهان دارویی دیده شده است. 
پویان بیان کرد: هم چنین سعی شده تا بتوانیم با استفاده 
و  گردشگران  و حضور  دارویی  گیاهان  موزه  ظرفیت های  از 

استفاده از این پتانسیل بهره ببریم.
مدیر پروژه گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
اظهار کرد: فضای گلخانه ای در این پروژه نیز تعبیه شده که 
فضای  به  عناب  کشت  بهینه سازی  و  صرفه جویی  به منظور 

گلخانه ای برده شده است.

مسوولیت اجتامعی 
در حوزه ی نفت و 

انرژی
مرکز علمی تخصصی مسوولیت اجتامعی با همکاری 

مشرتک وزارت نفت و پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات اجتامعی جهاددانشگاهی تاسیس شد

ـــات  ـــانی و مطالع ـــوم انس ـــگاه عل ـــی پژوهش ـــط عموم ■ رواب
ـــر  ـــور دکت ـــا حض ـــفند: ب ـــگاهی، 7 اس ـــی جهاددانش اجتماع
ـــی  ـــرج فیض ـــر ای ـــت، دکت ـــر نف ـــاور وزی ـــان مش طالبی
ــات  ــانی و مطالعـ ــوم انسـ ــگاه علـ ــس پژوهشـ رییـ
اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی و نیـــز شـــماری از 
نهـــاد،  دو  علمـــی هـــر  و  اجرایـــی  مســـووالن 
ــی  ــی تخصصـ ــز علمـ ــیس "مرکـ ــه تاسـ موافقت نامـ
مســـوولیت اجتماعـــی" )بـــا تاکیـــد بـــر حـــوزه ی 
ـــوم انســـانی  ـــرژی( در محـــل پژوهشـــگاه عل ـــت و ان نف
ـــای  ـــه امض ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــات اجتماع و مطالع
دو طـــرف رســـید و مرکـــز مذکـــور در ســـاختمان 

ایـــن پژوهشـــگاه افتتـــاح شـــد.
ـــیس  ـــدف از تاس ـــده، ه ـــه امضاش ـــر موافقت نام بناب
ایـــن مرکـــز، بســـط و ارتقـــای دانـــش مســـوولیت 
ســـازمانی/  و  اجتماعـــی  )فـــردی،  اجتماعـــی 
ــک  ــرژی و کمـ ــت و انـ ــوزه ی نفـ ــرکتی( در حـ شـ
بـــه گـــردش اطاعـــات در ایـــن زمینـــه، بهبـــود و 
ارتقـــای شـــاخص های توســـعه ی پایـــدار در ابعـــاد 
ـــق  ـــتی در مناط ـــط زیس ـــی و محی ـــادی، اجتماع اقتص
ــای  ــعه و ارتقـ ــج، توسـ ــق ترویـ ــی از طریـ عملیاتـ
ـــرکتی  ـــازمانی/ ش ـــردی و س ـــی ف ـــوولیت اجتماع مس
و اخـــاق کســـب وکار در حـــوزه ی نفـــت و انـــرژی 
و نیـــز ارتقـــای جایـــگاه حـــوزه نفـــت و انـــرژی و 
ــوزه  ــن حـ ــال در ایـ ــرکت های فعـ ــازمان ها و شـ سـ

ـــدار در  ـــی و توســـعه پای ـــه مســـوولیت اجتماع در زمین
ــت. ــی اسـ ــی و بین المللـ ــی، ملـ ــطوح محلـ سـ

ــز،  ــن مرک ــت ای ــای فعالی ــت، حوزه ه ــی اس گفتن
شــامل: نیازســنجی پژوهشــی و آموزشــی، تهیــه 
طرح هــا و پروژه هــای مرتبــط و هم چنیــن اجــرا 
ــه ی  ــا در زمین ــرای آن ه ــن اج ــر حس ــارت ب ــا نظ ی
مســوولیت اجتماعــی شــرکت در حــوزه نفــت و 
انــرژی، ارزیابــی  تاثیــرات اجتماعــی، اقتصــادی و 
ــرژی،  ــت و ان ــوزه نف ــای ح ــتی پروژه ه ــط زیس محی
پــرورش نیروهــای علمــی، پژوهشــی، اجرایــی و 
ارزیــاب در راســتای کمــک بــه تحقــق توســعه پایــدار 
از طریــق امــوری هم چــون: پذیــرش دانشــجوی 
پژوهش محــور در مقطــع دکتــرا در پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات اجتماعــی جهاددانشــگاهی در 
حوزه هــای توســعه پایــدار مناطــق نفتــی، مســوولیت 
ــرژی،  ــت و ان ــی نف ــرکت، جامعه شناس ــی ش اجتماع
و  شــرکت ها  ممیــزی  اجتماعــی،  تســهیل گری 
موضوعــات  و  کســب وکار  اخــاق  و  ســازمان ها 
مرتبــط، اجــرای طرح هــای پژوهشــی، آموزشــی، 

مشــاوره ای و اجرایــی بــا ســازمان ها و نهادهــا در 
موضــوع مســوولیت اجتماعــی شــرکت و توســعه 
ــی  ــت های علم ــا و نشس ــزاری همایش ه ــدار، برگ پای
و تخصصــی در موضوعــات مرتبــط بــا مســوولیت 
اجتماعــی، تهیــه محتــوا )ترجمــه، تالیــف( و انتشــار 
منابــع علمــی و آموزشــی )کتــاب، نشــریه تخصصــی، 
رســانه ای  برنامه هــای  تهیــه ی  و...(،  ویژه نامــه 
ــی  ــوولیت اجتماع ــدار و مس ــعه پای ــا توس ــط ب مرتب
شــرکت، تهیــه گزارش هــای پایــداری شــرکت در 
از  نتایــج حاصــل  انعــکاس  حوزه هــای مرتبــط و 
برنامه هــای مســوولیت اجتماعــی حــوزه نفــت و 
انــرژی، تبــادل و ارایــه  تجربیــات پژوهشــی، آموزشــی 
و اجرایــی بــا ســازمان های بین المللــی در زمینــه 
مســوولیت جتماعی شــرکت و توســعه پایدار، اســتقرار 
اســتانداردهای مرتبــط مســوولیت اجتماعی شــرکت و 
گزارش دهــی پایــدار در ســازمان ها و شــرکت های 
فعــال در حــوزه نفــت و انــرژی و ممیــزی و ســنجش 
زمینــه  در  و شــرکت ها  ســازمان ها  بلــوغ  ســطح 

مســوولیت اجتماعــی می باشــد.
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افتتاح  مراسم  اسفند:   ۲۱ جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط   ■
تخصصی  خدمات  مرکز  شیمی درمانی  جدید  کلینیک 
با  جهاددانشگاهی  معتمد  پژوهشکده  پستان  بیماری های 
ساختمان  محل  در  بیماران  به  خدمات رسانی  ارتقای  هدف 

شماره ۲ این پژوهشکده برگزار شد. 
فناوری  و  پژوهش  معاون  پورعابدی  محمدرضا  دکتر 
کل  مدیر  شاکری نژاد  قدرت ا...  دکتر  جهاددانشگاهی، 
کیوان  دکتر  جهاددانشگاهی،  پزشکی  علوم  تخصصی  دفتر 
حقیقت  شهپر  دکتر  معتمد،  پژوهشکده  رییس  مجیدزاده 
رامین  دکتر  معتمد،  پژوهشکده  آموزشی  و  پژوهشی  معاون 
صرامی مدیر گروه سلول درمانی سرطان پژوهشکده معتمد، 
مرکز خدمات تخصصی  مدیر  دکتر عصمت السادات هاشمی 
انصاری  مهندس  معتمد،  پژوهشکده  پستان  بیماری های 
درمانی،  شیمی  کلینیک  برنامه ریزی  و  طراحی  مسوول 
دکتر پیام دین دوست مدیرعامل شرکت بهستان دارو، لیلی 
مهرنوش  بهنام دهش پور،  موسسه خیریه  مدیرعامل  رضایی 
بهنام  موسسه خیریه  مدیره  هیات  رییس  نایب  خوشخونژاد 
افتتاح  مراسم  در  پارسا  خیریه  بنیاد  از  زرگر  و  دهش  پور 
تخصصی  خدمات  مرکز  شیمی درمانی  جدید  کلینیک 
ساختمان  محل  در  معتمد  پژوهشکده  پستان  بیماری های 

شماره ۲ این پژوهشکده حضور داشتند.
به  معتمد  پژوهشکده  رییس  مجیدزاده  کیوان  دکتر 
این  فعالیت های  کرد:  تاکید  و  اشاره  مرکز  این  فعالیت های 
پژوهشکده در سه بخش پژوهشی، درمانی، آموزشی پیگیری 
فعالیت های پژوهشی، کارهای تحقیقاتی  می شود. در بخش 

براساس نیازهای کشور صورت می گیرد.
نمونه  شامل  پژوهشکده  بیولوژیک  بانک  افزود:  وی 
کتاب  در  است.  سرطان  به  مبتا  بیماران  بیولوژیک  های 
بیوبانک   ،  21st Century  Biobanking in the
بیوبانک  تنها  کشور،  بیوبانک  تنها  عنوان  به  پژوهشکده 
بیوبانک   9 از  یکی  و  آسیا  در  پستان  سرطان  تخصصی 

تخصصی سرطان پستان در جهان معرفی شده است.
از  و دعوت   Master Guest برنامه دوره ای برگزاری 
سرطان  با  مرتبط  تخصصی  حوزه های  در  دنیا  بهترین های 
با  تهران  پستان  بین المللی سرطان  کنگره  برگزاری  پستان، 
جهان،  مختلف  کشورهای  از  برجسته ای  متخصصان  حضور 
پستان  سرطان  تخصصی  چند  بین المللی  نشریه  انتشار 
 Multidisciplinary Cancer Investigation(
journal(  و فصل نامه علمیـ  پژوهشی بیماری های پستان، 
همکاری مشترک با دانشگاه های مطرح دنیا از جمله کمبریج 
کارولینسکا  )هلند(،  آیندهوون  )کانادا(،  کلگری  )انگلیس(، 
محسوب  پژوهشکده  مهم  فعالیت های  دیگر  از  )سوئد(، 

می شود که دکتر مجیدزاده به آن ها اشاره کرد.
رادیولوژی  کلینیک  محدود،  جراحی  مرکز  افزود:  وی 
پیشرفته با بهره مندی از برجسته ترین متخصصان کشور که 
بهنام  خیریه  موسسه  توسط  سونوگرافی  دستگاه  اهدای  با 
با  دهش پور کامل تر شد، کلینیک جدید شیمی درمانی که 

بهستان  شرکت  مدیرعامل  دین دوست  پیام  دکتر  همکاری 
دارو در شرایط بسیار مطلوبی برای خدمت رسانی به بیماران 
ژنتیک  تشخیص  آزمایشگاه  و  لنف ادم  کلینیک  گرفت،  قرار 

سرطان، بخش های مختلف پژوهشکده را تشکیل می دهند.
تکمیل  با  کرد:  امیدواری  ابراز  معتمد  پژوهشکده  رییس 
به  مجهز  که  پژوهشکده  جدید  ساختمان  از  بهره برداری  و 
ارایه  برای  شرایط  بود،  خواهد  به فردی  منحصر  امکانات 

خدمات به بیماران به نحوه مطلوب تری فراهم شود.

تالش برای 
فرهنگ سازی 

حضور خیرین در 
پژوهش و فناوری 

کشور

ــن  ــر ایـ ــش دیگـ در بخـ
مراســـم، دکتـــر محمدرضـــا 
ـــش  ـــاون پژوه ـــدی مع پورعاب
و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی 
از  تشــــــــــکر  ضمـــن 
زحمـــات خیرانـــی کـــه جهاددانشـــگاهی را در راه انـــدازی 
کردنـــد،  یـــاری  شـــیمی درمانی  جدیـــد  کلینیـــک 
گفـــت: کمک هـــای اجتماعـــی، توســـعه ی اجتماعـــی یـــا 
ــروز از آن  ــه امـ ــوولیت های اجتماعـــی شـــرکت ها کـ مسـ
ـــته و  ـــود داش ـــورها وج ـــیاری از کش ـــود، در بس ـــاد می ش ی
ـــا  ـــی ب ـــکی و آموزش ـــز پزش ـــیاری از مراک ـــز بس ـــران نی در ای

ــده اند. ــداث شـ ــن احـ ــک خیریـ کمـ

معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی افـــزود: 
ـــکل  ـــه ش ـــد ب ـــورها بای ـــه کش ـــاد ک ـــن اعتق ـــا ای ـــا ب در دنی
ــن ۳  ــادی ـ بیـ ــه ی زیـ ــوند، بودجـ ــان اداره شـ دانش بنیـ
تـــا ۵ درصـــد ـ بـــه پژوهـــش و فنـــاوری اختصـــاص داده 
می شـــود. مـــا نیـــز اگـــر به دنبـــال توســـعه یافتگی 
ـــا  ـــش به ـــاوری و پژوه ـــم، فن ـــه عل ـــد ب ـــتیم، بای ـــور هس کش
ــفانه علی رغـــم تمامـــی تاش هـــای  ــا متاسـ بدهیـــم، امـ
صـــورت گرفتـــه، ســـهم پژوهـــش تنهـــا نیم درصـــد 
ـــن  ـــی )GDP( اســـت. حضـــور خیری ـــص داخل ـــد ناخال تولی
می توانـــد بـــه پژوهـــش و فنـــاوری کشـــور کمـــک کنـــد 
و در تـــاش هســـتیم کـــه ایـــن فرهنگ ســـازی را در 

ـــاد کنیـــم. ـــردم ایج ـــه و بیـــن م جامع
دکتــر پورعابــدی خاطرنشــان کــرد: جهاددانشــگاهی در 
ــام داده  ــمگیری را انج ــای چش ــکی فعالیت ه ــوزه ی پزش ح
اســت کــه به عنــوان نمونــه می تــوان بــه فعالیت هــای 
پژوهشــگاه رویــان و بحــث ســلول درمانی، فعالیت هــای 
پژوهشــکده معتمــد در حــوزه ی ســرطان پســتان و کارهــای 
تولیــد  و  پزشــکی  مهندســی  جملــه  از  بین رشــته ای 
ــی،  ــای دیابت ــم پ ــه زخ ــا از جمل ــان زخم ه ــا، درم پروتزه

ــرد. ــاره ک ــی اش ــای گیاه ــی و داروه ــان داروی گیاه
پیـــش از افتتـــاح رســـمی کلینیـــک جدیـــد شـــیمی 
دین دوســـت  پیـــام  دکتـــر  تاش هـــای  از  درمانـــی 
مدیرعامـــل شـــرکت بهســـتان دارو بـــرای به ســـازی 
ــل  ــی مدیرعامـ ــی رضایـ ــک، لیلـ ــن کلینیـ ــز ایـ و تجهیـ
موسســـه خیریـــه بهنـــام دهش پـــور بـــرای اهـــدای 
ـــز  ـــکده و روح انگی ـــن پژوهش ـــه ای ـــونوگرافی ب ـــتگاه س دس

ــد. ــر شـ ــینما تقدیـ ــردان سـ ــمس کارگـ شـ

افتتاح کلینیک جدید شیمی درمانی
 کلینیک جدید شیمی درمانی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی با هدف ارتقای 

خدمات رسانی به بیامران افتتاح شد

■ افتتاح  کلینیک 
جدید شیمی درمانی 
پژوهشکده معتمد 

جهاددانشگاهی
عکس: روابط 

عمومی 
پژوهشکده معتمد 

جهاددانشگاهی
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ـــک  ـــر بان ـــهر: دفت ـــگاهی بوش ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــا  ــهر بـ ــاف بوشـ ــون بندنـ ــن خـ ــلول های بنیادیـ سـ
حضـــور معـــاون اســـتاندار بوشـــهر، رییـــس دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی اســـتان، مدیـــرکل امـــور بانـــوان 
ـــدادی  ـــهر، تع ـــگاهی بوش ـــس جهاددانش ـــتانداری، ریی اس
از مدیـــران اجرایـــی اســـتان و متخصصـــان دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی بـــه همـــت جهاددانشـــگاهی اســـتان 

افتتـــاح شـــد.
ـــتاندار  ـــاون اس ـــر مع ـــر زرین ف ـــم، دکت ـــن مراس در ای
بـــا تشـــکر از راه انـــدازی ایـــن مرکـــز، تاکیـــد کـــرد: 
ـــتان  ـــی اس ـــوزه ی درمان ـــی را در ح ـــز کار بزرگ ـــن مرک ای
ـــود. ـــتان ب ـــردم اس ـــرای م ـــدی ب ـــک عی ـــام داد و ی انج

وی در ادامـــه افـــزود: اســـتفاده از ظرفیت هـــای 
می توانـــد  درمـــان،  حـــوزه ی  در  جهاددانشـــگاهی 
کمـــک بزرگـــی بـــه اســـتان کنـــد و همـــکاری ایـــن 
ـــده ای  ـــکی، آین ـــوم پزش ـــگاه عل ـــا دانش ـــی ب ـــاد علم نه

ــد زد. روشـــن را رقـــم خواهـ
معـــاون اســـتاندار بوشـــهر افـــزود: امیدواریـــم بـــا 
حضـــور مدیـــران جهـــادی، ســـرعت انجـــام خدمـــات 
بـــا ارزش بـــرای هـــم اســـتانی ها را افزایـــش دهیـــم و 

کمبودهـــا را جبـــران کنیـــم.
ـــوم  ـــگاه عل ـــس دانش ـــمیری ریی ـــر کش ـــه، دکت در ادام

ــرای  ــروز روز بزرگـــی بـ ــهر گفـــت: امـ پزشـــکی بوشـ
حـــوزه ی پزشـــکی و مـــردم اســـتان اســـت.

ــام  ــا تمـ ــکی بـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــزود: دانشـ وی افـ
تـــوان تـــاش می کنـــد در حوزه هـــای درمانـــی، 
آزمایشـــگاهی، تخصصـــی، ژنتیـــک و نابـــاروری از 
ـــتفاده  ـــتان اس ـــگاهی در اس ـــیل جهاددانش ـــه ی پتانس هم
نمایـــد تـــا میـــزان خدمات رســـانی بـــه هم اســـتانی ها 

بـــه بهتریـــن ســـطح ممکـــن برســـد.
علـــی احمـــدزاده رییـــس جهاددانشـــگاهی بوشـــهر 
نیـــز در ایـــن مراســـم بیـــان کـــرد: راه انـــدازی دفتـــر 
بانـــک ســـلول های بنیـــادی خـــون بندنـــاف اســـتان 
ــتان  ــرای اسـ ــت بـ ــر و برکـ ــروعی پرخیـ ــهر، شـ بوشـ
ــوم  ــگاه علـ ــکاری دانشـ ــا همـ ــه بـ ــود کـ ــد بـ خواهـ
ـــگاه  ـــس دانش ـــازنده ریی ـــل س ـــهر و تعام ـــکی بوش پزش
علـــوم پزشـــکی، افتتـــاح ایـــن مرکـــز محقـــق شـــد.

وی در ادامـــه گفـــت: قبـــل از ایـــن افتتـــاح، افـــراد 
متقاضـــی ذخیـــره خـــون بندنـــاف بایـــد جهـــت 
ــاف  ــون بندنـ ــن خـ ــلول های بنیادیـ ــازی سـ ذخیره سـ
ــا  ــه بـ ــد کـ ــه می کردنـ ــارس مراجعـ ــتان فـ ــه اسـ بـ
ـــردم  ـــه م ـــن دغدغ ـــتان ای ـــز در اس ـــن مرک ـــدازی ای راه ان
ـــی الزم را  ـــز آمادگ ـــن مرک ـــت و ای ـــد رف ـــن خواه از بی
جهـــت خدمت رســـانی بـــه تمـــام مـــردم اســـتان دارد.

دفرت بانک سلول های بنیادین 
خون بندناف در بوشهر

بانک سلول های بنیادی خون بندناف استان بوشهر به همت جهاددانشگاهی این واحد 

افتتاح شد

گسرتش فعالیت های 

بین املللی پژوهشکده 

معتمد
دفرت توسعه فناوری و همکاری های 

بین امللل پژوهشکده معتمد 

جهاددانشگاهی راه اندازی شد

■ روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی: دکتر 
آغاز  تبریک  ضمن  پژوهشکده  رییس  مجیدزاده  کیوان 
سال نو و اعام گسترش فعالیت های بین الملل در سال 
هرچه  پیشرفت  جهت  در  ضرورت  یک  عنوان  به  جدید 
بیشتر پژوهشکده و به منظور بومی سازی و دستیابی به 
آخرین تکنولوژی های نوین و روز دنیا و توسعه بیش از 
شورای  موافقت  پیرو  و  المللی  بین  های  همکاری  پیش 
متخصصین  "شبکه  ایجاد  از  جهاددانشگاهی،  گسترش 
و  فنآوری  و  علمی  رایزنی  همکاری  با  اروپا"  در  سرطان 
بنیاد فرهیختگان و نخبگان ایران و اروپا؛"  از راه اندازی 
دفتر توسعه فنآوری و همکاری های بین الملل پژوهشکده 

معتمد جهاددانشگاهی" خبر داد.
ریس پژوهشکده معتمد با اشاره به موافقت راه اندازی 
بررسی  شورای  جلسه  دهمین  در  دفتر  این  تشکیل  و 
تشکیات برنامه های علوم پزشکی جهاددانشگاهی، حکم 

انتصاب سرپرست دفتر مربوط را صادر کرد.
بر این اساس، دکتر رامین صرامی فروشانی عضو هیات 
علمی و مدیر گروه پژوهشی سلول درمانی سرطان از سوی 
رییس پژوهشکده به عنوان سرپرست این دفتر منصوب شد.
گفتنی است، عمده وظایف این دفتر شامل موارد زیر است:

پشتیبانی  و  فنی  امکانات  و  تسهیات  تمهید   ○
توسعه  و  دانش محور  محصوالت  تولید  برای  الزم  علمی 

شرکت های دانش بنیان.
○ شناسایی، انتقال و بومی سازی فناوری های راهبردی 

و نوین درحوزه ی پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان
آموزشی  و  فنی  علمی،  نیازهای  رفع  و  پشتیبانی   ○
گروه ها و مراکز پژوهشی از طریق استفاده بهینه از منابع 

معتبر خارج از کشور.
○ شناسایی و ارتباط با مراکز معتبر پژوهشی درمانی 
ظرفیت های  و  توانمندی ها  معرفی  کشور،  از  خارج  در 
و  تنظیم  یکدیگر،  به  پژوهشکده  و  خارجی  طرف های 
تفاهم دوجانبه و چندجانبه و عقد  یادداشت های  امضای 

قراردادهای همکاری های مشترک بین الملل.
○ شناسایی و جذب متخصصین و محققین و نخبگان 
در خارج از کشور و استفاده از توانمندی های آن ها جهت 

توسعه و پیشبرد اهداف پژوهشکده.
○ راه اندازی شبکه سرطان موضوع نشست سه جانبه ی 
فرهیختگان  بنیاد  و  فناوری  و  علمی  رایزنی  با  بروکسل 
تشکیات  شورای  مصوب  و  اروپا  و  ایران  نخبگان  و 

جهاددانشگاهی.

■ افتتاح بانک 
سلول های بنیادی 
خون بندناف استان 
بوشهر

عکس: روابط 
عمومی 
جهاددانشگاهی 
بوشهر
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تفاهم نامه ها و توسعه ی همکاری های پژوهشی

تفاهم

■ روابـط عمومـی جهاددانشــــــگاهی البـرز: بـا انعقاد 
البـرز و معاونـت  بیـن جهاددانشــــــگاهی  تفاهم نامـه 
اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری اسـتان، 
طـرح "خشـونت خانگـی علیـه زنان)همسـرآزاری(، علل 
پیشـگیری"  جهـت  راهکارهایـی  و  آن  وقـوع  عوامـل  و 
بـه جهاددانشـگاهی ایـن اسـتان واگـذار شـد و توسـط 
همـکاران گـروه علـوم شـناختی در حال اجرا می باشـد. 

هـدف از اجـرای ایـن طـرح شناسـایی علـل و عوامل 
منجـر بـه خشـونت خانگـی علیـه زنـان در کـرج مـی 
باشـد کـه ایـن عوامـل در چهـار گـروه تقسـیم بنـدی 
شـده اند کـه شـامل عوامـل فرهنگی-اجتماعـی، عوامل 
مـی  اقتصـادی  عوامـل  و  عاطفـی  عوامـل  خانوادگـی، 
باشـد. بدیـن منظـور پژوهشـگران تصمیـم گرفتنـد بـا 
توجـه بـه بررسـی پیشـینه پژوهشـی و نبود پرسشـنامه 
جامـع و کامـل برای شناسـایی عوامل منجر به خشـونت 
خانگـی، پرسشـنامه ای را طراحـی و تدویـن کنند و بعد 
از تهیـه پرسشـنامه و گرفتـن روایـی و پایایی آن بر روی 
۳۰۰ نفـر از زنـان قربانی خشـونت، به همراه پرسشـنامه 
همسـر آزاری قهـاری و همـکاران)۱۳۸۴( اجـرا خواهـد 

 . شد
خشـونت خانوادگـی یـک مسـاله اجتماعـی به شـمار 
مـی رود و هـر مسـاله نیازمنـد مطالعـه بررسـی شـناخت 

و پیشـگیری اسـت و اهمیـت آن در مقایسـه بـا دیگـر 
مسـایل اجتماعـی بـه ایـن خاطـر اسـت کـه نـه تنهـا 
مشـکاتی بـرای فـرد قربانـی بـه همـراه دارد بلکـه بـه 
فرزنـدان آن خانـواده و کل جامعـه آسـیب می رسـاند. 
هـدف نهایـی از انجـام این طـرح بعد از شناسـایی علل و 
عوامـل همسـر آزاری بـه دنبـال بیـان راهکارهایی جهت 
در  اجتماعـی  بـزرگ  آسـیب  ایـن  وقـوع  از  پیشـگیری 

شهرسـتان کـرج خواهـد بـود. 
ایجـاد  عوامـل  و  علـل  بررسـی  نهایـت  در 
خشـونت خانگی در جامعـه ایـران باعـث می شـود آگاهی 
افـراد جامعـه و حتـی سیاسـتمداران نسـبت بـه علـل و 
و  یابـد  افزایـش  ایجادکننـده خشـونت خانگـی  عوامـل 
منجـر به یافتـن راهکارهایـی جهت کاهش و پیشـگیری 

ایـران شـود. از وقـوع ایـن پدیـده در جامعـه 

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی: نشســـت مشـــترک 
ــگاهی و  ــس جهاددانشـ ــی رییـ ــا طیبـ ــر حمیدرضـ دکتـ
ــن  ــل ایـ ــرو در محـ ــر نیـ ــان وزیـ ــا اردکانیـ ــر رضـ دکتـ

ــد. ــزار شـ ــه برگـ وزارت خانـ
ـــاد  ـــن نه ـــای ای ـــریح توانمندی ه ـــا تش ـــی ب ـــر طیب دکت
در طراحـــی و ســـاخت نیـــروگاه هـــای خورشـــیدی و بـــادی و 
ـــک  ـــوزه ی الکترونی ـــت: در ح ـــار داش ـــیرین کن ها اظه آب ش
ـــاخت  ـــی و س ـــرق و طراح ـــی ب ـــک و مهندس ـــدرت، مکانی ق

انتقـــال بـــرق به صـــورت )HVDC(، توانمندی هـــا و 
ـــود دارد. ـــگاهی وج ـــمندی در جهاددانش ـــات ارزش تجربی

ـــتقبال  ـــا اس ـــز ب ـــرو نی ـــر نی ـــان وزی ـــا اردکانی ـــر رض دکت
ـــد  ـــگاهی، تاکی ـــا جهاددانش ـــه ب ـــن وزارت خان ـــکاری ای از هم
ـــاد در  ـــن نه ـــه ای ـــای فناوران ـــت از پروژه ه ـــه حمای ـــرد ک ک
ـــرو  ـــت های وزارت نی ـــاس سیاس ـــرق و آب براس ـــوزه ی ب ح

ـــت. ـــد گرف ـــورت خواه ص

توامنندی جهاددانشگاهی در دو حوزه  آب و برق
توسعه ی پروژہ های فناورانه جهاددانشگاهی در دو حوزه ی آب و برق با حامیت وزارت نیرو 

اجرای طرح پیشگیری خشونت خانگی علیه زنان
اجرای طرح "خشونت خانگی علیه زنان، علل و عوامل وقوع آن و راهکارهایی جهت پیشگیری" 

به جهاددانشگاهی الربز واگذار شد 

ـــیمیایی  ـــع ش ـــعه صنای ـــکده توس ـــی پژوهش ـــط عموم ■ رواب
ـــت  ـــرکت نف ـــا ش ـــکده ب ـــرارداد پژوهش ـــگاهی: ق جهاددانش
ــی  ــی کارایـ ــوص بررسـ ــران در خصـ ــاره ایـ ــات قـ فـ
عملکـــرد مـــواد بایوســـاید مصرفـــی در شـــرکت نفـــت 

ـــد.  ـــد گردی ـــران منعق ـــاره ای ـــات ق ف
در پی این قرارداد گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی 
عملیاتی  مناطق  به  خود  توانمند  کارشناسان  اعزام  با 
روی  میکروبی  آلودگی  پایش  به  اقدام  سیری،  و  خارگ 
سیستم تزریق آب این مناطق عملیاتی کردند کارشناسان 

این پژوهشکده با انجام تست های ویژه روی بخش های 
فیلترهای شنی و برج های هوازدا در این مناطق عملیاتی، 
آلودگی میکروبی این تجهیزات را مورد بررسی قراردادند. 
ــای  ــت هـ ــتفاده از کیـ ــا اسـ ــان بـ ــن کارشناسـ ایـ
ــایی  ــه تشـــخیص و شناسـ ــدام بـ ــود، اقـ تولیـــدی خـ
احیاکننـــده  خوردگـــی،  عامـــل  باکتري هـــاي 
ـــید و  ـــد کننـــده اس ـــده آهـــن، تولی ـــولفات، احیاکنن س

نمودنـــد.  هتروتـــروف  باکتري  هـــای 
ـــایدهای  ـــی بایوس ـــت کارای ـــن فعالی ـــن در ای هم چنی

ـــور  ـــه ط ـــران، ب ـــاره ای ـــات ق ـــت ف ـــرکت نف ـــی ش مصرف
هم زمـــان مـــورد ارزیابـــی و ســـنجش قـــرار گرفـــت.

پایش آلودگی میکروبی روی سیستم تزریق آب
انعقاد قرارداد همکاری بین پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

 و رشکت نفت فالت قاره ایران
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ــط عمومــی جهاددانشــگاهی سیستان وبلوچســتان،  ■ رواب
۲3 اســفند: فــرح حیــدری سرپرســت معاونــت پژوهشــی و 
فنــاوری جهاددانشــگاهی سیســتان و بلوچســتان گفــت: بــا 
توجــه بــه وجــود معضــل ریزگردهــا در منطقــه سیســتان، 
معاونــت پژوهــش و فنــاوری واحــد اســتان، قــرارداد طــرح 
پژوهشــی بــا عنــوان " تاثیــر ریزگردهــا بــر تصفیــه آب و اثــر 
ــه راهــکار  ــه سیســتان و ارای ــر تاسیســات تصفیــه خان آن ب
مناســب جهــت جلوگیــری از خســارات وارده و افزایــش عمر 
ــا شــرکت آب و فاضــاب اســتان بــه امضــا  تاسیســات" را ب

رســاند.
علــت  بــه  اخیــر  دوره هــای  در  گفــت:  حیــدری 
خشکســالی های پی درپــی و ســد ســازی، حجــم آب 
ــک  ــًا خش ــون کام ــه هام ــده و دریاچ ــن آم ــیار پایی بس
ــدن حجــم عظیمــی  ــر باعــث بوجــود آم ــن ام شــده  و ای
از ریزگــرد هــا و گــرد و غبــار در منطقــه گردیــده اســت.

ــه  ــن ک ــه ای ــته ب ــا بس ــن ریزگرده ــه داد: ای وی ادام
ــور  ــی عب ــه مناطق ــده و از چ ــد ش ــی تولی ــه منبع از چ
ــا  ــی را ب ــی مختلف ــی و معدن ــات آل ــند، ترکیب ــرده باش ک
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــن ب ــد، بنابرای ــی کنن ــل م ــود حم خ
ــال درآب  ــل انح ــر قاب ــل عناص ــب حام ــا اغل ریزگرده
ــیمیایی آب در  ــب ش ــر ترکی ــال تغیی ــند و احتم می باش

ــود دارد . ــن ذرات وج ــا ای ــاس ب ــر تم اث
فنـــاوری  و  پژوهشـــی  معاونـــت  سرپرســـت 
ـــرد:  ـــح ک ـــتان تصری ـــتان و بلوچس ـــگاهی سیس جهاددانش
بـــه طورکلـــی ایـــن پدیـــده در ایـــران نســـبتاً نوظهـــور 
ـــه و  ـــورت گرفت ـــاره آن ص ـــی درب ـــات اندک ـــوده وتحقیق ب
ـــرد و  ـــه گ ـــتان)زابل( در ناحی ـــه سیس ـــه منطق ـــا ک از آنج
خاک خیـــز قـــرار گرفتـــه بررســـی اثـــرات ایـــن پدیـــده 
ـــور  ـــه منظ ـــه ب ـــن منطق ـــه آب در ای ـــات تصفی ـــر تاسیس ب
ــی در  ــی و چاره اندیشـ ــات احتمالـ ــگیري از صدمـ پیشـ
خصـــوص کاهـــش ایـــن خســـارات در آینـــده ضـــروري 

ـــد. ـــی رس ـــر م ـــه نظ ب
ــت  ــر کیفی ــا ب ــر ریزگرده ــدری بررســی تاثی ــرح حی ف
ــتان  ــه سیس ــه خان ــات تصفی ــر تاسیس ــرات آن ب آب و اث
ــارات  ــری از خس ــت جلوگی ــب جه ــکار مناس ــه راه و ارای
وارده بــر تاسیســات تصفیــه خانــه سیســتان در اثــر 
ــام  ــده در انج ــدف عم ــار را دو ه ــرد و غب ــا و گ ریزگرده

ــمرد. ــرح برش ــن ط ای

ـــات  ـــانی و مطالع ـــوم انس ـــگاه عل ـــی پژوهش ـــط عموم ■ رواب
ـــگاه  ـــه در پژوهش ـــتی ک ـــگاهی: در نشس ـــی جهاددانش اجتماع
ــد،  ــزار شـ ــی برگـ ــات فرهنگـ ــانی و مطالعـ ــوم انسـ علـ
ــوم  ــگاه علـ ــس پژوهشـ ــادی رییـ ــینعلی قبـ ــر حسـ دکتـ
انســـانی و مطالعـــات فرهنگـــی و دکتـــر ایـــرج فیضـــی 
ـــی  ـــات اجتماع ـــانی و مطالع ـــوم انس ـــگاه عل ـــس پژوهش ریی
جهاددانشـــگاهی، تفاهم نامـــه همـــکاری در راســـتای 

توســـعه روابـــط علمـــی خـــود، امضـــا کردنـــد.
کـه  شـد  مطـرح  مختلفـی  مباحـث  نشسـت  ایـن  در 
طـی آن دکتـر قبـادی خواسـتار تشـکیل شـبکه نخبـگان و 

شـد.  شـبکه  ایـن  از  بهره بـرداری 
ـــای  ـــیل ه ـــه پتانس ـــاره ب ـــن اش ـــز ضم ـــی نی ـــر فیض دکت
ـــه در  ـــرد ک ـــل ک ـــراز تمای ـــش اب ـــوع خوی ـــگاه متب پژوهش

ـــد.  ـــته باش ـــال داش ـــور فع ـــی حض ـــبکه نخبگان ـــن ش ای

وی اظهـــار کـــرد: گرایـــش بـــه کاربردی ســـازی 
اولویـــت اول پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و مطالعـــات 
ـــا  ـــه ه ـــایر زمین ـــت و در س ـــگاهی اس ـــی جهاددانش اجتماع
نیـــز می شـــود همکاری هـــای مشـــترک تعریـــف کـــرد. 
ـــت  ـــاره داش ـــه اش ـــه جلس ـــز در ادام ـــادی نی ـــر قب دکت
ـــوزه  ـــترکی در ح ـــرح مش ـــام ط ـــاده انج ـــگاه آم ـــه پژوهش ک
ـــای  ـــق فعالیت ه ـــن طری ـــا از ای ـــت ت ـــت اس ـــنامه هوی دانش

ـــود.  ـــی ش ـــر اجرای ـــه زودت ـــر چ ـــترک ه مش
ــر امیـــری مدیـــر پژوهشـــی پژوهشـــگاه علـــوم  دکتـ
انســـانی و مطالعـــات فرهنگـــی نیـــز ضمـــن تاکیـــد بـــر 
ــد از  ــه بایـ ــرد کـ ــار کـ ــه اظهـ ــدن تفاهم نامـ اجرایی شـ
ـــر  ـــوازی منج ـــای م ـــرد و کاره ـــوازی دوری ک ـــای م کاره

ــود. ــش می شـ ــت دانـ ــدم انباشـ ــه عـ بـ

ـــور،  ـــگاه مذک ـــی پژوهش ـــاون پژوهش ـــی مع ـــر مائ دکت
نیـــز اشـــاره داشـــت کـــه ایجـــاد یـــک ســـامانه جهـــت 
انســـانی  علـــوم  پژوهشـــی  موسســـات  جمـــع آوری 
ــد و  ــر باشـ ــات مثمر ثمـ ــت تحقیقـ ــد در مدیریـ می توانـ
ـــل  ـــانی را ح ـــوم انس ـــوزه عل ـــای ح ـــیاری از ابرچالش ه بس

و فصـــل نمایـــد.

همکاری برای کاربردی کردن مطالعات علوم انسانی
عقد تفاهم نامه همکاری بین دو پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات اجتامعی جهاددانشگاهی و علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی

چاره اندیشی برای تاثیر ریزگرد    ها بر تصفیه آب
اجرای طرح " تاثیر ریزگرد ها بر تصفیه آب و اثر آن بر تاسیسات تصفیه خانه سیستان" به 

جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان واگذار شد

■ روابط عمومی جهاددانشـگاهی مازندران، 9 اسـفند: نشسـت 
مشـترک دکتـر حمیدرضـا طیبی رییـس جهاددانشـگاهی با 
محمـد اسـامی اسـتاندار مازنـدران برگزار شـد کـه ماحصل 

ایـن نشسـت امضای یـک تفاهم نامـه بود.
تفاهم نامـه بیـن جهاددانشـگاهی و اسـتانداری مازنـدران 
پسـماند،  آبزی پـروری،  و  کشـاورزی  محـور:  چهـار  در 

شـد. منعقـد  و سـامت  بهداشـت  و  گردشـگری 
محمد اسـامی اسـتاندار مازندران در این نشسـت تصریح 
کـرد:  مـا بـه دنبـال پایه گـذاری پـروژه حمـل و نقـل محور 
هـراز هسـتیم؛ مطالعات این پروژه را مشـاورعالی اسـتانداری 
انجـام مـی دهـد و بـا توجه بـه اینکه پـروژه طاقت فرسـایی 

اسـت امـا بایـد با سـرمایه گذاری مناسـب صـورت گیرد.
وی افـزود: اگـر در سـال های گذشـته با سـرمایه گذاری 
سـاخت های  زیـر  ایجـاد  صـدد  در  درسـت  و  کان  هـای 
مناسـب جـاده اصلـی محـور تهـران شـمال بودیم امـروز در 

رونـد کار تسـریع بیشـتری داشـتیم.
اسـتاندار مازنـدران در این جلسـه از پایه گـذاری حمل و 
نقـل جـاده ای و  انجام مطالعات روی پـروژه در محور تهران 

شـمال خبر داد.
اسـامی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه سـوابق درخشـان 
جهاددانشـگاهی در پژوهـش هـای علمـی مـی تـوان از ایـن 

پژوهـش هـا در توسـعه مازنـدران اسـتفاده بهینـه کـرد.
در ادامـه، دکتـر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشـگاهی 
گفـت: یکی از اهداف مهم جهاددانشـگاهی نشـان دادن توان 
کشـور در ابعـاد علـم و فنـاوری و تجـاری کـردن آن بـوده 

است.
امـروز  بـه  تـا  افـزود: خوشـبختانه جهاددانشـگاهی  وی 
آورده  دسـت  بـه  حوزه هـا  ایـن  در  خوبـی  توانمندی هـای 
اسـت و اکنـون کـه در اسـتان مازنـدران هسـتیم آمادگـی 
سـامت،  محورهـای  توسـعه  بـرای  را  جهاددانشـگاهی 

گردشـگری،  کشـــــــــاورزی و آبزی پروری و پسـماند در 
مازنـدران اعـام مـی کنیـم.

گفتنی اسـت، پس از این نشسـت رییس جهاددانشـگاهی 
بـه همـراه اسـتاندار مازنـدران از پروژه هـای در دسـت اقدام 
جهاددانشـگاهی مازندران در سـایت چپکـرود جویبار بازدید 

کردند.

یک تفاهم نامه در چهار حوزه
تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و استانداری مازندران در چهار محور  امضا شد
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■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی قم: در نشسـت هم اندیشـی جهاددانشـگاهی و شـهرداری قم، 
حوزه هـای همـکاری مشـترک در زمینه هـای مختلـف مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت.

دکتـر محمـد حیـدری رییـس جهاددانشـگاهی قـم به همـراه جمعـی از مدیـران در نشسـت 
و  قـم  شـهرداری  همـکاری  مشـترک  زمینه هـای  پیرامـون  شـهرداری،  مدیـران  بـا  هم اندیشـی 

کردنـد. گفت وگـو  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
دکتـر حیـدری در ایـن نشسـت گفت: سـوابق درخشـانی از همکاری هـای مختلف با شـهرداری 

قـم و جهاددانشـگاهی اسـتان در کارنامـه این واحد اسـت .
در ادامـه ی ایـن نشسـت، مهنـدس شـبنم فاطمـی مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی معمـاری و 
شهرسـازی جهاددانشـگاهی قم عنوان کرد: سلسـله نشسـت هایی با عنوان "عش آل محمد)ص("با 
موضـوع مسـایل شـهر تدویـن کردیـم و از تمامـی سـازمان ها، نهادهـا و اداراتـی که متولی مسـایل 
شـهری هسـتند، دعـوت شـد در این نشسـت ها شـرکت کنند تـا دغدغه ها و مشـکات شـهری قم 

در آن نشسـت ها مطـرح و راه حـل های مناسـب اتخاذ شـود.
وی افـزود: برآینـد ایـن نشسـت ها کاما قابل اسـتناد و عملیاتی اسـت، چراکه بـا حضور مدیران 
شـهری و اسـتانی، متخصصـان دانشـگاهی و کارآفرینان برتـر حوزه های مربوط برگزار خواهد شـد.

در ایـن نشسـت، مهنـدس مسـعود جمشـیدپور رییـس اداره پژوهـش و مطالعـات کاربـردی 
شـهرداری قـم بـا ابـراز خوشـبینی و آرزوی افق هـای روشـن در همـکاری بـا جهاددانشـگاهی قـم 

گفـت: همـکاری بـا ایـن واحـد، باعـث کاهـش هزینه هـای پژوهشـی خواهـد بـود.
وی افـزود: جهاددانشـگاهی نهـادی چابـک و بـدون بروکراسـی اسـت و مجوزهـای قانونـی آن 

می توانـد در همکاری هـای مشـترک بسـیار کارسـاز باشـد.
در پایـان ایـن نشسـت، دکتر محسـن صادقـی امینی مدیـر کل دفتر طرح های توسـعه شـهری 
شـهرداری قـم ضمـن ابراز خرسـندی از برگـزاری این نشسـت در جمع بندی مباحث مطرح شـده، 
گفـت: حضـور جهاددانشـگاهی باعـث هـم افزایـی و جلوگیـری از هـدر رفـت هزینـه های انسـانی 
و مالـی خواهـد بـود و ایـن صرفـه جویـی زمانـی نمـود بیشـتری خواهـد داشـت کـه پروژه هـای 

مطالعاتـی در پژوهش شـهرداری و جهاددانشـگاهی هم پوشـانی نداشـته باشـد. 
وی گفـت: برگـزاری سلسـله نشسـت های تخصصـی معمـاری و شهرسـازی، آمـوزش پرسـنل، 
پروژه هـای پژوهشـی و مطالعاتـی، افکارسـنجی و آسیب شناسـی پروژه هـای شـهری انجام شـده از 

زمینه هـای اصلـی همـکاری بیـن شـهرداری قـم و جهاددانشـگاهی اسـتان قم خواهـد بود.

فصل جدید همکاری های پژوهشی در قم
نشست هم اندیشی شهرداری قم و جهاددانشگاهی استان در حوزه های همکاری 

مشرتک برگزار شد

■ روابـــــــط عمومی 
گلستان:  جهاددانشگـــاهی 
بین  تفاهــــم نامه  انعقاد  با 
و  گلستان  جهاددانشگاهی 
اداره ورزش و جوانان، طرح 
"کسب و کارهای نوین و زود 
بازده در بین جوانان استان 
گلستان" به جهاددانشگاهی 

استان واگذار شد.
وضعیت  طرح  این  در 

موجود کسب و کارهای نوین و زود بازده در بین جوانان استان گلستان، مشکات موجود در 
بین این کسب و کارها، آسیب شناسی و ارایه راهکار برای حفظ و گسترش این نوع کسب و 

کارها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کسب وکارهای نوین و زود بازده از جمله موارد قابل توجهی هستند که می توانند در کاهش 
نرخ بیکاری جوانان موثر باشند، لذا ضرورت اقدام به بررسی، مطالعه و شناخت وضعیت کسب 
و کار در استان گلستان یکی از اقداماتی است که پرداختن به آن می تواند به این امر کمک 
کند. در درجه اول، شناخت جامعی از وضعیت موجود به دست می آید و در وهله دوم بر پایه 

این شناخت، آسیب شناسی های الزم انجام می شود. 
در نهایت ارایه راهکارهای عملی در جهت اصاح تهدیدها و یا توسعه فرصت ها مد نظر 
می باشد. این پژوهش در صدد است که به بررسی وضعیت کسب و کارهای نوین و زود بازده 

در استان بپردازد. 
شکوفایی  و  آوری  نو  مرکز  گلستان،  ایسپای  بر  عاوه  طرح،  این  در  است،  گفتنی 

جهاددانشگاهی استان گلستان نیز به عنوان حامی مشارکت دارد.

کسب وکارهای نوین در گلستان
اجرای طرح "کسب و کارهای نوین و زود بازده در بین جوانان استان 

گلستان" به جهاددانشگاهی استان واگذار شد

■ روابـــــــــط 
ســـازمان  عمومـــی 
هی  نشـــــگا ا د د جها
ــازمان   ــزد: ســــــ یـ
هی  نشــــــگا ا د د جها
ــتان و شـــرکت  اســــ
شـــــــــــهرک های 
ــزد در  ــی یـ صنعتــــ
راســـــتای "توســـعه 
خوشــــــه زیلـــو در 
ــزد"  ــتان یـ اســــــــ
تفاهم نامـــه همـــکاری 

امضـــا کردنـــد.
مهـــــــــــــدی 
رییـــس  باصولـــــی 
جهاددانشـــگاهی یـــزد 
ـــرد:  ـــار ک ـــد، اظه ـــام ش ـــد انج ـــداری میب ـــه در فرمان ـــه ک ـــاد تفاهم نام ـــت انعق در نشس
ــت. ــی اسـ ــت زیلوبافـ ــر و صنعـ ــاخص هنـ ــی شـ ــودن دو ویژگـ ــی بـ ــی و مذهبـ ملـ

وی بـــا اشـــاره بـــه اصالـــت هنـــر زیلوبافـــی،  افـــزود: متاســـفانه در چنـــد ســـال 
ـــب و کار  ـــای کس ـــت در دنی ـــی رقاب ـــدم توانای ـــل ع ـــه دلی ـــی ب ـــت زیلوباف ـــته صنع گذش

در حـــال از دادن جایـــگاه خـــود بـــود.
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی اســـتان یـــزد در ادامـــه بـــا بیـــان ایـــن کـــه 
ـــی رخ داده  ـــوزه زیلوباف ـــی در ح ـــات خوب ـــر اتفاق ـــال اخی ـــد س ـــی چن ـــبختانه ط خوش
ـــس  ـــگاه دموتک ـــو در نمایش ـــار زیل ـــن ب ـــرای اولی ـــته ب ـــال گذش ـــر س ـــت: اواخ ـــت، گف اس

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــترده عرض ـــورت گس ـــه ص ـــان ب آلم
ـــارک  ـــی مب ـــد را اتفاق ـــتان میب ـــو در شهرس ـــه زیلــــــــــــ ـــث خوش ـــی بح باصول
ـــی و  ـــذاران داخل ـــرمایه گ ـــار و س ـــارکت تجــــــــــ ـــذب مش ـــرد: ج ـــان ک دانســـت و بی
ـــد  ـــتان میب ـــو در شهرس ـــه زیل ـــدازی خوش ـــداف راه ان ـــن اه ـــم تری ـــی از مه ـــی یک خارج

ـــت. اس
ـــداف ایجـــاد خوشـــه  ـــر اه ـــد را از دیگ ـــان در میب ـــردن اقتصـــاد زیلوبنی ـــه ک وی نهادین
ـــث  ـــت مباح ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب ـــرد و ادام ـــوان ک ـــتان عن ـــن شهرس ـــو در ای زیل
گردشـــگری در اســـتان یـــزد و شهرســـتان میبـــد، زیلـــو می توانـــد نقـــش مهمـــی در 

ـــد. ـــا کن ـــتان ایف ـــن شهرس ـــه ای ـــگران ب ـــذب گردش ج
در ادامـــه، ســـید مســـعود عظیمـــی مدیرعامـــل شـــرکت شـــهرک های صنعتـــی 
ــام  ــه تمـ ــق بـ ــتی متعلـ ــع دسـ ــر و صنایـ ــه هنـ ــان این کـ ــا بیـ ــزد، بـ ــتان یـ اسـ
ـــرد:  ـــار ک ـــد، اظه ـــی می کنن ـــا زندگ ـــد از م ـــال و بع ـــل،  ح ـــه قب ـــت ک ـــان هایی اس انس
حراســـت از ظرفیت هـــای موجـــود هنـــری و صنایـــع دســـتی یکـــی از مهـــم تریـــن 

ــت. ــف اسـ ــای مختلـ ــت اندرکاران  حوزه هـ ــووالن و دسـ ــالت مسـ رسـ
مدیرعامـــل شـــرکت شـــهرک های صنعتـــی اســـتان یـــزد در ادامـــه گفـــت: 
ـــع  ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــوزه می ـــی در ح ـــت از زیلوباف ـــث حمای ـــه بح ـــم این ک علی رغ
ــه  ــات جامـــع متوجـ ــد از بررســـی ها و تحقیقـ ــرار دارد، بعـ دســـتی و گردشـــگری قـ
شـــدیم کـــه ســـازمان جهاددانشـــگاهی درایـــن حـــوزه فعالیت هـــای بزرگـــی انجـــام 

داده و نســـبت بـــه دیگـــر ســـازمان مرتبـــط پیشـــروتر اســـت.
ـــه  ـــی ب ـــوزه زیلوباف ـــت کار در ح ـــزد اهلی ـــتان ی ـــه در اس ـــان این ک ـــا بی ـــی ب عظیم
ـــا  ـــزد ب ـــی ی ـــهرک های صنعت ـــرکت ش ـــرد: ش ـــح ک ـــق دارد، تصری ـــگاهی تعل جهاددانش
ـــن  ـــران، اولی ـــزی ته ـــتاد مرک ـــوز از س ـــب مج ـــد از کس ـــاص و بع ـــدی خ ـــام فرآین انج
ـــرده  ـــف ک ـــو را تعری ـــه زیل ـــت اقتصـــادی خوش ـــام فعالی ـــتای انج ـــارکت در راس ـــدل مش م

ـــت. اس
وی در ادامـــه بـــا بیـــان این کـــه مـــا امیدواریـــــــــــــم بـــا پشـــتوانه علمـــی و 
ـــت  ـــا حمای ـــن ب ـــی و هم چنی ـــوزه زیلوباف ـــگاهی در حــــــ ـــمند جهاددانش ـــه ارزش تجرب
ـــم،  ـــترده ای برداری ـــادی گس ـــای اقتص ـــم فعالیت ه ـــد بتوانیــــــ ـــی میب ـــون زیلوباف کان
گفـــت: حمایـــت از زیلوبافـــی میبـــد مدلـــی از توســـــــــــــعه پایـــدار اســـت کـــه 
ـــان  ـــردم جه ـــام م ـــه تم ـــم ب ـــن مه ـــی ای ـــتای معرف ـــجم در راس ـــوام منس ـــد ق می توان

ـــد. ـــته باش داش
گفتنـــی اســـت، توســـعه همـــکاری و بهره گیـــری از توانمندی هـــا و ظرفیت هـــای 
موجـــود، گســـترش همکاری هـــای متقابـــل و توســـعه فعالیت هـــای پژوهشـــی، فناوری 
و تولید، کارآفرینی، آموزشـــی، فرهنگی و اجرایـــی،  از جملـــه مـــوارد قیـــد شـــده در 
تفاهـــم نامـــه همـــکاری جهـــاد دانشـــگاهی یـــزد بـــا شـــرکت شـــهرک های صنعتـــی 

ـــت. ـــتان اس اس

حامیت از هرنـ  صنعت زیلوبافی یزد
امضای تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی یزد 

و رشکت شهرک های صنعتی استان 
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دهکده ی گياهان دارويی در گلستان
نشست همکاری انجمن گیاهان دارویی کشور و جهاددانشگاهی گلستان برگزار شد

دکترمحمدباقر  گلستان:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
رضایی رییس انجمن گیاهان دارویی کشور آمادگی انجمن را 
برای هرگونه حمایت علمی و فنی از دهکده گیاهان دارویی 

گلستان در قالب یک طرح مدون و مشخص اعام کرد.
در نشسـتی کـه در فرمانـداری گالیکـش برگـزار شـد، 
دکتـر رضایـی رییـس انجمـن گیاهـان دارویی کشـور، دکتر دهقـان پژوهشـگر و عضو هیات 
علمـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی، مهندس خسـروی فرمانـدار گالیکش، 
پژوهشـی  مدیـر  موسـوی  مهنـدس  و  گلسـتان  جهاددانشـگاهی  رییـس  ثقفـی  مهنـدس 

جهاددانشـگاهی اسـتان حضـور داشـتند.
در ایـن نشسـت ضمـن مـرور فعالیت هـای کشـاورزان منطقـه در زمینـه کشـت گیاهـان 
دارویـی، اسـتعداد و توانمندی های منطقه جهت توسـعه و گسـترش تولید و فـراوری گیاهان 
دارویـی و هدفمنـد کـردن آن بـا اسـتفاده از تـوان اسـتان و نیـز موضـوع دهکـده ی گیاهان 
دارویـی، بهینه سـازی و بهـره وری اسـتفاده از امکانـات موجـود، مـورد بحـث و تاکیـد قـرار 

گرفت.
موضـوع دهکـده ی گیاهـان دارویـی کـه در سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی اسـتان 
گلسـتان بـا محوریت جهاددانشـگاهی این اسـتان مصوب شـده بـود، به عنوان مبنا و اسـاس 

موضـوع ایـن نشسـت مطرح شـد.
بـا توجـه بـه این کـه بخش بزرگـی از فرآینـد تولید و فـرآوری گیاهـان دارویـی، منوط به 
بخـش بازاریابـی و فـروش محصـول و بهره بـرداری اقتصـادی تولیدکنندگان خواهـد بود، این 

موضـوع نیـز در اولویت بحث قـرار گرفت.

در این نشسـت، مهندس ثقفی رییس جهادانشـگاهی گلسـتان به شـرایط ارزشـمند طرح 
و منطقـه و بیـان اقدامـات انجـام شـده توسـط این واحد اسـتانی در قبـال راه انـدازی دهکده 
گیاهـان دارویـی بـه اجـزا و اهـداف تشـکیل آن پرداخـت. هم چنیـن بـا اشـاره بـه موقعیـت 
مناسـب زمیـن این مجتمـع، مزایای فرهنگی، توسـعه ای و گردشـگری احداث ایـن مجموعه 

بیان شـد.
مهنـدس زارع مدیـر جهادکشـاورزی گالیکـش نیـز بـه تشـریح چگونگـی پیشـرفت طرح 
دهکـده ی گیاهـان دارویـی بـا نام جدید شـهرک تولیـد و فـرآوری گیاهان دارویـی پرداخت.

مهنــدس خســروی فرمانــدار شهرســتان گالیکــش نیــز ضمــن تبییــن نقــاط قــوت ایــن 
منطقــه در حــوزه ی گیاهــان دارویــی، گردشــگری، میــراث فرهنگــی و نیــز وجــود طبیعــت 
زیبــای شهرســتان، اظهــار کــرد: انتظــار مــا از دهکــده ی گیاهــان دارویــی شهرســتان، صرفــا 
ــتان  ــتان گلس ــاندن اس ــز شناس ــه و نی ــروش در منطق ــه و ف ــد، عرض ــازی تولی فرهنگ س
ــر  ــن ام ــت. ای ــور اس ــگران کش ــزد گردش ــوالت در ن ــن محص ــد ای ــب تولی ــوان قط ــه عن ب
ــش،  ــداری گالیک ــتان، فرمان ــتان گلس ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــت س ــا حمای ب
جهادکشــاورزی اســتان و شهرســتان و نیــز تاش هــای جهاددانشــگاهی، در حــال پیگیــری 

اســت.
در ادامـه ي نشسـت نیـز دکتـر رضایـی رییـس انجمـن گیاهـان دارویـی کشـور آمادگـی 
انجمـن را بـرای هرگونـه حمایت علمـی و فنی از دهکـده گیاهان دارویـی در قالب یک طرح 

مـدون و مشـخص اعـام کرد.
گفتنـی اسـت، پـس از نشسـت، بازدیـدی از مـزارع گیاهـان دارویـی شهرسـتان گالیکش 

گرفت. صـورت 

       اخبار کوتاه تفاهم نامه و توسعه ی همکاری های پژوهشی

گذر

جهاددانشگاهي گلستان 
ـ دانشگاه آزاد استان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی گلســـتان: مهنـــدس 
و  واحـــد  ایـــن  جهاددانشـــگاهی  رییـــس  ثقفـــی 
حجت االسام والمســـلمین ســـیدعلی طاهـــری رییـــس 
دانشـــگاه آزاد گلســـتان بـــا امضـــای تفاهم نامـــه، 
ـــات  ـــات و تجربی ـــادل اطاع ـــرای تب ـــود را ب ـــی خ آمادگ

ــا یکدیگـــر اعـــام کردنـــد. بـ
ــای  ــوزه هـ ــی حـ ــن معرفـ ــی ضمـ ــدس ثقفـ مهنـ
مختلـــف جهاددانشـــگاهی در کشـــور و نیـــز فعالیـــت 
هـــای ایـــن نهـــاد در اســـتان گلســـتان، اظهـــار کـــرد: 
ــر  ــگاهی در سراسـ ــاد دانشـ ــتانی جهـ ــای اسـ واحدهـ
ــت  ــال فعالیـ ــبکه ای در حـ ــورت شـ ــه صـ ــور بـ کشـ
ـــد  ـــا چن ـــک ی ـــان در ی ـــدام از آن ـــا هرک ـــتند و تقریب هس
ـــانی،  ـــروی انس ـــب نی ـــی صاح ـــورت تخصص ـــه ص ـــوزه ب ح
دانـــش ،تجربـــه، امکانـــات و تجهیـــزات مـــی باشـــند.

ـــی  ـــر تخصص ـــرکل دفت ـــی مدی ـــر یزدان ـــه، دکت در ادام
ــه  ــگاهی بـ ــی جهاددانشـ ــع طبیعـ ــاورزی و منابـ کشـ
ـــای کشـــاورزی  ـــوزه ه ـــاد در ح ـــن نه ـــرد ای ـــن عملک تبیی

ـــت.  ـــی پرداخ ـــان داروی ـــوص گیاه ـــه خص و ب
وی ضمـــن معرفـــی فعالیـــت هـــا و برنامـــه هـــای 
ـــاد  ـــن نه ـــی ای ـــکده تخصص ـــتانی و پژوهش ـــای اس واحده
در حـــوزه گیاهـــان دارویـــی، آمادگـــی آن مدیریـــت را 
ـــاری  ـــز تج ـــترک و نی ـــای مش ـــرح ه ـــام ط ـــب انج در قال

ـــود. ـــام نم ـــان اع ـــش بنی ـــوالت دان ـــازی محص س
در پایـان ایـن نشسـت، حجـت االسـام و المسـلمین 
سـیدعلی طاهـری رییـس دانشـگاه آزاد گلسـتان، اظهـار 
آزاد  دانشـگاه  و  جهاددانشـگاهی  ایجـاد  و  تولـد  کـرد: 

اسـامی پـس از انقاب اسـامی حـادث شـده و به همین 
دلیـل شـاید توقعـی که بـرای بـرآوردن نیازهای کشـور با 
رویکـرد انقـاب از ایـن دو دسـتگاه مـی رود، نسـبت بـه 

سـایر دسـتگاه ها بیشـتر باشـد.
ــتان  ــتان گلسـ ــامی اسـ ــگاه آزاد اسـ رییـــس دانشـ
ـــده  ـــخص ش ـــه مش ـــت ک ـــالی اس ـــد س ـــد: چن ـــادآور ش ی
اســـتعدادهای ویـــژه در خصـــوص گیاهـــان دارویـــی در 
اســـتان وجـــود دارد. واحـــد گـــرگان ایـــن آمادگـــی را 
ـــد و  ـــل کن ـــات خـــود را منتق ـــات و تجربی ـــه اطاع دارد ک
ـــن  ـــرده و در ای ـــتفاده ک ـــگاهی اس ـــات جهاددانش از تجربی

ـــد. ـــته باش ـــکاری داش ـــه هم زمین



جهاددانشگاهی اردبیل 
ـ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 

استان 
ـــواد فرخـــی  ـــل: ج ـــگاهی اردبی ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــت پژوهشـ ــی معاونـ ــر اجرایـ مدیـ
بیـــن  همـــکاری  تفاهم نامـــه  انعقـــاد  از  اردبیـــل 
ـــوزش  ـــات و آم ـــز تحقیق ـــل و مرک ـــگاهی اردبی جهاددانش
ـــر داد. ـــان( خب ـــتان )مغ ـــی اس ـــع طبیع ـــاورزی و مناب کش
ـــن  ـــاد ای ـــدف از انعق ـــرد: ه ـــار ک ـــی اظه ـــواد فرخ ج
ــای تحقیقاتـــی  ــه، گســـترش فعالیـــت هـ ــم نامـ تفاهـ
ــا  ــد بـ ــاش دارنـ ــرف تـ ــه دو طـ ــت کـ ــی اسـ و علمـ
ظرفیـــت و پتانســـیل هـــای اســـتانی و ملـــی خـــود در 
ـــل  ـــی و نی ـــی- تحقیقات ـــل مشـــکات و معضـــات علم ح

بـــه خوداتکایـــی اســـتان گام بردارنـــد.
ــال  ــه را ۵ سـ ــم نامـ ــن تفاهـ ــدت ایـ ــول مـ وی طـ
ــزاری دوره و  ــن و برگـ ــرد: تدویـ ــح کـ ــوان و تصریـ عنـ
ـــز  ـــنجی مراک ـــی، نیازس ـــی و پژوهش ـــای آموزش کارگاه ه
ـــور  ـــی کش ـــز پژوهش ـــا مراک ـــایی نیازه ـــی، شناس پژوهش
در حـــوزه فعالیـــت دو طـــرف، اســـتفاده از توانمنـــدی 
ــی،  ــای تحقیقاتـ ــروژه هـ ــام پـ ــرف، انجـ ــای دو طـ هـ
ـــای مشـــترک  ـــش و نشســـت ه ـــمینار، همای ـــزاری س برگ

از مفـــاد ایـــن تفاهـــم نامـــه اســـت.
ـــدارک  ـــناد و م ـــاب، اس ـــف کت ـــن و تالی ـــی تدوی فرخ
علمـــی را از دیگـــر زمینـــه هـــای همـــکاری مشـــترک 
بیـــن جهاددانشـــگاهی و مرکـــز تحقیقـــات و آمـــوزش 
کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی اســـتان اردبیل)مغـــان( 
اعـــام کـــرد و افـــزود: بـــرای عملیاتـــی کـــردن ایـــن 
تفاهـــم نامـــه کمیتـــه ای مشـــترک تشـــکیل خواهـــد 
شـــد تـــا زمـــان انجـــام برنامه هـــا و توســـعه همـــکاری 

ــد. ــی کننـ ــد را بررسـ ــای جدیـ در زمینه هـ



جهاددانشگاهی همدانـ  اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان
روابـــط عمومـــي جهاددانشـــگاهي همـــدان، ۱۶ اســـفند: 
طـــی نشســـت مشـــترکی کـــه بیـــن جهاددانشـــگاهی 
ــاده ای  ــل جـ ــداری و حمل ونقـ ــدان و اداره کل راهـ همـ
ـــد  ـــور رش ـــه منظ ـــد ب ـــرر ش ـــد، مق ـــزار گردی ـــتان برگ اس
ــوان  ــرای دو عنـ ــتر و اجـ ــکاری بیشـ ــات و همـ ارتباطـ
ــرارداد  ــه قـ ــن دو مجموعـ ــن ایـ ــی، بیـ ــرح پژوهشـ طـ
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همـــکاری منعقـــد شـــود.
نخســـتین طـــرح پژوهشـــی تحـــت عنـــوان "ارزیابـــی 
میـــزان رضایـــت از مجتمع هـــای خدماتـــی- رفاهـــی 
حمل ونقـــل"  بخـــش  و  جاده هـــا  کاربـــران  توســـط 
ــات  ــافران از خدمـ ــت مسـ ــزان رضایـ ــی میـ ــه بررسـ بـ
بهداشـــتی و رفاهـــی، میـــزان رضایـــت مســـافران از 
فاصلـــه مجتمع هـــای خدماتـــی- رفاهـــی بیـــن شـــهرها، 
میـــزان رضایـــت مســـافران از شـــیوه برخـــورد کارکنـــان 
ــن  ــه بیـ ــن رابطـ ــی، تعییـ ـــای خدماتی-رفاهـ مجتمع ه
درجـــه کیفیـــت خدمـــات مجتمع هـــای خدماتـــی- 
رفاهـــی بـــا میـــزان رضایتمنـــدي و تعییـــن میـــزان 
ـــزان  ـــا می ـــران ب ـــادي کارب ـــي- اقتص ـــگاه اجتماع ـــاوت پای تف
مجتمع هـــای  عملکـــرد  از  شـــهروندان  رضایتمنـــدي 

خدماتـــی- رفاهـــی می پـــردازد.
دومیـــن عنـــوان طـــرح پژوهشـــی "بررســـی میـــزان 
شـــناخت و آگاهـــی بهره بـــرداران جاده هـــا از وظایـــف و 
ـــه  ـــن مطالع ـــي ای ـــدف کل ـــه ه ـــت ک ـــات راهداران"اس خدم
بررســـی میـــزان شـــناخت بهره بـــرداران جاده هـــا از 
ــرح  ــی طـ ــداف جزئـ ــت و از اهـ ــداران اسـ ــات راهـ خدمـ
ــناخت از  ــی و شـ ــزان آگاهـ ــی میـ ــه بررسـ ــوان بـ می تـ
حمل ونقـــل،  و  راهـــداری  برنامه هـــای  و  سیاســـت ها 
میـــزان آگاهـــی از صـــدور مجـــوز فعالیـــت شـــرکت هاي 
ــاي  ــا و مجوزهـ ــایر پروانه هـ ــاده اي و سـ ــل جـ حمل ونقـ
آگاهـــی  میـــزان  و  فعالیت هـــاي حمل ونقـــل  الزم در 
انجـــام امـــور بازرگانـــي در بخـــش حمل ونقـــل جـــاده اي 

اشـــاره کـــرد.



جهاددانشگاهی همدان
 ـ اداره کل بهزیستی استان

ــفند:  ــدان، ۱۴ اسـ ــگاهي همـ ــي جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
طـــرح  اجـــرای  راســـتای  در  همـــکاری  تفاهم نامـــه 
ـــای  ـــرح ه ـــی ط ـــیب شناس ـــاد آس ـــی ابع ـــي "بررس پژوهش
ــدف  ــاص هـ ــای خـ ــروه هـ ــدار گـ ــتغال پایـ ــاد اشـ ایجـ
ـــنجی  ـــز افکارس ـــن مرک ـــدان" بی ـــتان هم ـــتی در اس بهزیس
ـــتی  ـــدان( و اداره کل بهزیس ـــر هم ـــران )دفت ـــجویان ای دانش

اســـتان امضـــا شـــد.
ایـــن قـــرارداد  بـــه امضـــاي  اکبـــر اســـدی رییـــس 
ـــر  ـــد مدی ـــر حمیدرضـــا الون ـــدان و دکت جهاددانشـــگاهي هم
کل بهزیســـتی اســـتان همـــدان رســـید و مـــدت اجـــراي آن 

ـــت. ـــاه اس ـــه م س



جهاددانشگاهی همدان
 ـ اتاق بازرگانی صنایع، معادن و 

کشاورزی استان 
ــفند:   ــدان، ۱3 اسـ ــگاهي همـ ــي جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
قـــرارداد طـــرح پژوهشـــي " نیازســـنجی واحدهـــای 
اقتصـــادی و بازرگانـــی اســـتان همـــدان بـــا تاکیـــد بـــر 
ــایی  ــا هـــدف شناسـ ــای آموزشـــی و پژوهشـــی بـ نیازهـ
ــی  ــای اجرایـ ــه راهکارهـ ــود و ارایـ ــای موجـ ــیب هـ آسـ
" بیـــن جهـــاد دانشـــگاهي همـــدان و اتـــاق بازرگانـــی، 

ــد. ــاء شـ ــتان امضـ ــاورزی اسـ ــادن و کشـ ــع، معـ صنایـ
 ایـــن قـــرارداد بـــه امضـــاي اکبـــر اســـدی رییـــس 
ـــوول  ـــی مس ـــعود عبدالملک ـــدان و مس ـــگاهي هم جهاددانش
ـــاورزی  ـــادن و کش ـــع، مع ـــی، صنای ـــاق بازرگان ـــوزش ات آم
اســـتان همـــدان رســـید و مـــدت اجـــراي ایـــن قـــرارداد 

ســـه مـــاه اســـت.

جهاددانشگاهی گلستان
ـ  رشکت دانش بنیان اصفهان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی گلســـتان: در راســـتای 
ـــگاهی،  ـــاوری جهاددانش ـــش و فن ـــت پژوه ـــدف ۴ معاون ه
ـــور  ـــه منظ ـــتان و ب ـــتان گلس ـــد اس ـــدات واح ـــق تعه تحق
ـــی  ـــان داروی ـــرآوری گیاه ـــت و ف ـــرد در کش ـــود عملک بهب
ـــاورزی در  ـــوالت کش ـــت محص ـــره وری برداش ـــش به و افزای
ـــان  ـــش بنی ـــرکت، دان ـــا ش ـــارکتی ب ـــرارداد مش ـــطح، ق س

ـــد. ـــد ش ـــان منعق ـــع اصفه ـــود مای ـــدات ک تولی
مهنـــدس موســـوی مدیـــر پژوهـــش جهاددانشـــگاهی 
ـــب  ـــن تفاهـــم نامـــه گفـــت: در قال ـــا ای گلســـتان در رابطـــه ب
ـــس  ـــت، پ ـــرر اس ـــعه ای، مق ـــی، توس ـــرارداد پژوهش ـــن ق ای
از انتخـــاب مـــزارع نمونـــه کـــه بـــا رایزنـــی مالـــکان و 
کشـــاورزان نقـــاط مختلـــف اســـتان گلســـتان مشـــخص 
ــاک  ــر از خـ ــورد نظـ ــرداری مـ ــه بـ ــردد، نمونـ ــی گـ مـ
ــز  ــج آنالیـ ــا نتایـ ــق بـ ــه، مطابـ ــورت گرفتـ ــه صـ مزرعـ
کـــه توســـط آزمایشـــگاه جهاددانشـــگاهی صـــورت مـــی 
ـــم از  ـــی و ه ـــث کیف ـــم از حی ـــاز ه ـــورد نی ـــود م ـــرد، ک پذی
ـــورد  ـــه م ـــان الزم، در مزرع ـــن و در زم ـــی، تعیی ـــث کم حی
اســـتفاده قـــرار مـــی گیـــرد. وی افـــزود: نتایـــج بدســـت 
ـــز در  ـــت و نی ـــان کش ـــدت زم ـــق در م ـــن تحقی ـــده از ای آم
ـــز  ـــی نی ـــال های آت ـــی س ـــول در ط ـــت محص ـــان برداش زم
ـــتناد و  ـــل اس ـــول قاب ـــان محص ـــه و هم ـــان منطق ـــرای هم ب

اســـتفاده خواهـــد بـــود.
وی تصریـــح کـــرد: پژوهـــش در حـــوزه کشـــاورزی 
بـــه منظـــور افزایـــش بهـــره وری محصـــوالت اســـتان 
گلســـتان بـــر اســـاس شـــرایط اقلیمـــی اســـتان، 
ــول  ــعه محصـ ــازی و توسـ ــاری سـ ــکاری در تجـ همـ
ـــانی و  ـــروی انس ـــدی نی ـــش توانمن ـــان، افزای ـــش بنی دان
تجهیزاتـــی جهاددانشـــگاهی گلســـتان، هم راســـتا بـــا 
ایجـــاد زیـــر ســـاخت هـــای مـــورد نظـــر و مصـــوب 
در هـــدف ۴ معاونـــت پژوهـــش و فنـــاوری از اجـــزا و 

ــت. ــه اسـ ــن توافق نامـ ــداف ایـ اهـ



جهاددانشگاهی گیالن 
ـ امور بانوان و خانواده استانداری 

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی گیـــالن، ۴ اردیبهشـــت: 
ــت  ــای وضعیـ ــند ارتقـ ــن سـ ــرح "تدویـ ــرارداد طـ قـ
ـــایی  ـــدف شناس ـــا ه ـــان" ب ـــتان گی ـــواده اس ـــان و خان زن
ـــه امضـــای  ـــواده در اســـتان ب ـــان و خان وضـــع موجـــود زن
ـــان  ـــتانداری گی ـــواده اس ـــوان و خان ـــور بان ـــر کل ام مدی

ـــید. ـــتان رس ـــگاهی اس ـــت جهاددانش و سرپرس
ــت  ــزاد سرپرسـ ــر جمالـ ــترک دکتـ ــت مشـ نشسـ
جهاددانشـــگاهی گیـــان بـــا دکتـــر فاطمـــه رفیعـــی 
ـــان  ـــتانداری گی ـــواده اس ـــوان و خان ـــور بان ـــر کل ام مدی
ـــای  ـــاره ارتق ـــه درب ـــت ک ـــن نشس ـــد و در ای ـــزار ش برگ
امنیـــت شـــغلی بانـــوان بحـــث و تبـــادل نظـــر شـــد، 
ـــان  ـــت زن ـــای وضعی ـــند ارتق ـــن س ـــرح تدوی ـــرارداد ط ق
ـــود  ـــایی وضـــع موج ـــدف شناس ـــا ه ـــتان ب ـــواده اس و خان
زنـــان و خانـــواده در اســـتان گیـــان بـــه امضـــای دو 

ـــید. ـــرف رس ط



جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان
ـ امور بانوان و خانواده استانداری

ــتان:  ــگاهی سیستان وبلوچسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
فـــرح حیـــدری سرپرســـت معاونـــت پژوهشـــی و 
فنـــاوری جهاددانشـــگاهی سیســـتان و بلوچســـتان 

ــن  ــوان " تدویـ ــا عنـ ــی بـ ــرارداد پژوهشـ ــاد قـ از انعقـ
ســـند توســـعه زنـــان و خانـــواده اســـتان سیســـتان و 
ـــتانداری  ـــواده اس ـــوان و خان ـــور بان ـــا ام ـــتان " ب بلوچس

اســـتان خبـــر داد.
ــار  ــر اظهـ ــن خبـ ــام ایـ ــا اعـ ــدری بـ ــرح حیـ فـ
ـــند  ـــه س ـــتی از جمل ـــناد فرادس ـــاس اس ـــر اس ـــت: ب داش
ـــوی  ـــی از س ـــای اباغ ـــت ه ـــام، سیاس ـــداز نظ ـــم ان چش
مقـــام معظـــم رهبـــری ، ســـند آمایـــش ســـرزمین و 
ـــه  ـــور، ب ـــعه کش ـــم توس ـــه شش ـــون برنام ـــاده ۱۰۱ قان م
منظـــور تـــاش بـــرای احقـــاق حقـــوق همـــه مـــردم، 
تحقـــق عدالـــت جنســـیتی و توســـعه ظرفیـــت هـــای 
ـــی  ـــاد مقاومت ـــاختن  اقتص ـــق س ـــتای محق ـــی در راس مل
بـــا تاکیـــد بـــر شناســـایی و رصـــد مســـتمر شـــاخص 
ـــه  ـــواده و توج ـــان و خان ـــت زن ـــر وضعی ـــر ب هـــای موث
ــدی  ــره منـ ــان و بهـ ــازنده زنـ ــش سـ ــه نقـ ــژه بـ ویـ
ـــعه  ـــد توس ـــان در فرآین ـــانی آن ـــرمایه انس ـــه از س جامع
ـــی  ـــده و اجرای ـــم ش ـــروژه تنظی ـــن پ ـــوازن، ای ـــدار مت پای

ـــود. ـــی ش م
وی شناســـایی وضـــع موجـــود زنـــان خانـــواده در 
اســـتان بـــر مبنـــای اطاعـــات پایـــه مســـتند جهـــت 
ـــکان  ـــی م ـــای عملیات ـــزی ه ـــه ری ـــری در برنام ـــره گی به
محـــور، شناســـایی مشـــکات و فرصـــت هـــای مهـــم 
ـــائل  ـــی مس ـــای اصل ـــل ه ـــه و تحلی ـــتان و تجزی در اس
ــای  ــکار هـ ــن راهـ ــی و تدویـ ــای ظرفیتـ ــاء هـ و خـ
ـــای  ـــت ارتق ـــتان جه ـــرایط اس ـــا ش ـــب ب ـــح و متناس صری
ــداف  ــتان را از اهـ ــواده در اسـ ــان و خانـ ــت زنـ وضعیـ
ــعه  ــند توسـ ــن سـ ــی " تدویـ ــرح پژوهشـ ــرای طـ اجـ
ــتان "  ــتان و بلوچسـ ــتان سیسـ ــواده اسـ ــان و خانـ زنـ

دانســـت.



جهاددانشگاهی ایالم
 ـ رشکت پاالیش گاز استان

ســـید  ایـــالم:  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
غام رضـــا حســـینی رییـــس ایـــن واحـــد در نشســـت 
ــش گاز  ــرکت پاالیـ ــل شـ ــر عامـ ــا مدیـ ــترک بـ مشـ
ــای  ــا و توانمندی هـ ــه ظرفیت هـ ــاره بـ ــا اشـ ــام بـ ایـ
جهاددانشـــگاهی، اظهـــار کـــرد: ایـــن نهـــاد، نهـــادی 
ــطح  ــترده در سـ ــیار گسـ ــی بسـ ــی و پژوهشـ آموزشـ
کشـــور اســـت کـــه بـــا ظرفیت هـــای شـــبکه ای خـــود 
ــش  ــتغال نقـ ــاوری و اشـ ــف فنـ ــای مختلـ در زمینه هـ

موثـــری ایفـــا کـــرده اســـت.
زمینه هـــای  در  برنامه ریـــزی  اهمیـــت  بـــه  وی 
مختلـــف آموزشـــی و پژوهشـــی در هـــر ســـازمانی تاکیـــد 
ـــتوانه و  ـــا پش ـــام ب ـــگاهی ای ـــت: جهاددانش ـــرد و گف ک
ظرفیـــت شـــبکه ای ایـــن نهـــاد در کشـــور آمادگـــی 
ـــی  ـــی و پژوهش ـــی، آموزش ـــات علم ـــه خدم ـــه هرگون ارای
ـــی را دارد. ـــی و خصوص ـــای دولت ـــایر مجموعه ه ـــه س ب

نقـــش  بـــه  اشـــاره  بـــا  ادامـــه  در  حســـینی 
ظرفیت ســـازی در راســـتای اشـــتغال و کارآفرینـــی 
بـــرای توســـعه و شـــکوفایی اســـتان افـــزود: بـــا 
شناســـایی فرصت هـــا و ظرفیت هـــای ثابـــت کاری 
ـــه  ـــوان ب ـــا می ت ـــر نهاده ـــی دیگ ـــارکت و همدل ـــا مش ب

ــید. ــتان رسـ ــعه ای در اسـ ــداف توسـ اهـ
مهنـــدس شـــهریار داری پـــور مدیرعامـــل شـــرکت 
ـــه  ـــا اشـــاره ب ـــن نشســـت ب ـــز در ای ـــام نی ـــش گاز ای پاالی
ــام،  ــگاهی ایـ ــا جهاددانشـ ــته بـ ــای گذشـ همکاری هـ
ــی و  ــف آموزشـ ــای مختلـ ــاد را در زمینه هـ ــن نهـ ایـ
ـــتان  ـــعه ی اس ـــرای توس ـــمند ب ـــی ارزش ـــی ظرفیت پژوهش
دانســـت و بـــر تـــداوم همکاری هـــای بیشـــتر ایـــن دو 

نهـــاد در فعالیت هـــای مشـــترک تاکیـــد کـــرد.
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مشارکت شهری در ارتقای کیفی 54
محالت نصف جهان

هامیش "طرح های ارتقای کیفی محالت شهر اصفهان" به همت جهاددانشگاهی اصفهان 

برگزار شد
■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اصفهـان، 9 اردیبهشـت: 
همایـش "طرح هـای ارتقای کیفـی محات شـهر اصفهان" 
بـه همـت معاونـت پژوهشـی جهاددانشـگاهی اصفهـان و 
معاونـت معمـاری و شهرسـازی شـهرداری اصفهـان برگزار 

. شد
مهدی ژیان پور معاون پژوهشی جهاددانشگاهی اصفهان 
در این همایش اظهار کرد: مشارکت شهروندی دایره بسیار 

وسیعی دارد و واژه درست، مشارکت شهری است.
مرزهـای  مفهومـی  فضـای  در  مشـارکت  افـزود:  وی 
مشـخصی دارد. مشـارکت از جنس کنش اسـت؛ مشـارکت 
از  مـا  فعالیت هـای  گاهـی  باشـد؛  رفتـار  یـک  نمی توانـد 
جنـس اقدام اسـت، امـا مشـارکت، جنسـی باالتـر از رفتار 
دارد؛ در مشـارکت اختیـار و انتخـاب و آگاهـی وجود دارد؛ 
مشـارکت اجتماعـی مکانـی اسـت کـه منفعـت جمعـی بر 
منفعـت فردی پیشـی می گیرد؛ مشـارکت باید در راسـتای 
منافـع محات باشـد. نبایـد فراموش کنیم، دسـت اول ترین 

اطاعـات در میـان مردم اسـت.
معـاون پژوهشـی جهاددانشـگاهی اصفهـان ادامـه داد: 
در نظریـات مختلـف شـهروندی دربـاره سـطوح مشـارکت 
صحبـت شـده کـه معروف تریـن آن هـا نردبـان مشـارکت 
اسـت. پایین ترین سـطح این نردبان نبود مشـارکت اسـت. 
جلسـات نمایشـی بسـیاری داریـم کـه شـهروندان دور هم 
جمـع می شـوند و نظـرات خـود را اعـام می کننـد و در 
نهایـت تفاوتـی احسـاس نمی کنند. مرحله ي بعـدی درمان 
اسـت. گاهـی مدیـران در جایـگاه یـک همه چیزدان سـعی 
ایـن دسـته فکـر  را درمـان کننـد.  می کننـد شـهروندان 

می کننـد بیشـتر می فهمنـد و تصمیـم می گیرنـد.

ژیان پــور تصریــح کــرد: مرحلــه ي بعــدی اطــاع 
ــر  ــانی فک ــا اطاع رس ــران ب ــانی اســت؛ برخــی از مدی رس
ایــن  داشــته اند.  را  شــهروندان  مشــارکت  می کننــد 
ــوده و  ــدی ب ــورت گام بع ــت. مش ــارکت اس ــل مش حداق
مرحلــه بعــد از مشــورت آرام کــردن و آگاهــی بخشــیدن 
ــا  ــات و نقده ــد اعتراض ــاش می کن ــویه ت ــن س ــت. ای اس

ــد.  ــل کن را تعدی
وی اضافــه کــرد: در ســطح بعــدی کــه مشــارکت 
واقعــی اســت، شــاهد ســه مرحلــه هســتیم. نخســت بایــد 
شــراکت مــردم را جلــب کنیــم. ســپس بایــد قــدرت را بــه 
ــا شــهر  مــردم تنفیــذ کنیــم و اداره بخشــی از ســازمان ی
ــط  ــرل توس ــطح کنت ــن س ــانیم. باالتری ــردم برس ــه م را ب
ــد و  ــوال می کنن ــردم س ــطح م ــن س ــت. در ای ــردم اس م
در پــی پاســخ هســتند. امــروز در فضــای مجــازی ســواالت 
ــود  ــا وج ــرای آن ه ــخی ب ــه پاس ــود دارد ک ــیاری وج بس

ــدارد. ن
کیفــی  ارتقــا  طرح هــای  همایــش  علمــی  دبیــر 
محــات شــهر اصفهــان تاکیــد کــرد: جامعــه بایــد ســوژه 
باشــد. جامعــه بایــد بتوانــد بــرای هــر اقدامــی کــه انجــام 
ــمت  ــه س ــودکان را ب ــد ک ــاورد. بای ــی بی ــد، دلیل می ده
ســوژه بودگی حرکــت دهــد تــا کــودکان بتواننــد ســوال و 
جــواب کننــد. متاســفانه جامعــه پــر از حرف هــای حشــو 
ــتند  ــی هس ــه چیزدان ــل کل دان و هم ــران عق ــت. مدی اس
کــه حــرف دیگــران را گــوش نمی دهنــد. چــرا کــه 
جامعــه یــاد نگرفتــه اســت حرف هــای ســودمند بزنــد. بــه 
نظــر می رســد کــه نیازمنــد گفــت وگــو بیشــتر هســتیم.

نگاهی دیگر به محله های 
یک شهر

هم چنین، محسن حبیبی استاد گروه شهرسازی پردیس 
هنرهای زیبا دانشگاه تهران اظهار کرد: مفهوم شهر و مفهوم 
بیستم  قرن  در  به خصوص  و  دگردیسی شده  دچار  محله 
عنوان محله  با  مفهومی  به محات می شود.  دیگری  نگاه 
وجود دارد که مضامین بسیار متفاوتی داشته و زمانی که 
به مفهوم محله نگاه می کنیم، متوجه گذری آرام می شویم؛ 

مثل این که شهر پوست انداخته تا به ما رسیده است.
و  شهرسـازی  معمـاری،  سـنت،  این کـه  بیـان  بـا  وی 
زیسـت در شـهری هم چـون اصفهـان همـواره مفاهیمـی 
بـرای خـود سـاخته اسـت کـه توانسـته هویـت محـات را 
حفـظ کنـد، افـزود: مهـارت سـاخت و تخریـب و حفاظـت 
نداریـم و ایـن مهارت هـا را از دسـت داده ایم. مـن هر موقع 
زاینـده رود را می بینـم، دلـم می گیـرد کـه چـرا مـا دانـش 
تاریخـی نداشـته و طبیعـت را تخریـب کرده ایـم؛ مـا نباید 

یادمـان بـرود کـه چـه می کنیـم.

   برگزاری هامیش ها و رویدادهای پژوهشی

برگزار

▲ پوسرت هامیش "طرح های ارتقای کیفی 
محالت شهر اصفهان"
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55 ■ روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی، ۲ 
اسـفند: دومیـن کنگـره بین المللـی و دهمیـن همایـش ملـی 
نوروژنتیـک بـا همـکاری سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان 
علمـی  انجمـن  مشـهد،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رضـوی، 
نوروژنتیک ایران شـاخه ي خراسـان رضوی و مرکز مشـاوره ی 
ژنتیک جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی با حضور ۴۵۰ نفر از 

متخصصـان داخلـی و خارجـی در مشـهد برگـزار شـد.
دکتر مرتضی سعیدی دبیر علمی دومین کنگره بین المللی و 
دهمین همایش ملی نوروژنتیک در آیین افتتاحیه ی این مراسم 
که در برج سفید مشهد برگزار شد، اظهار کرد: این همایش در 
رشدی  اختاالت  اعصاب،  و  مغز  بیماران  ژنتیک،  محورهای 
نوروژنتیکی، روش های درمان بیماران با استفاده از علم نوروژنتیک، 
نقش تغییرات یک ژن در ناتوانی هوشی ، صرع و توهم، نقش 
ژنتیک در بیماری های نوروماسکوالر، متابولیک عصبی اطفال و 

همچنین بررسی سایر بیماری های نوروژنتیکی برگزار می شود.
همایش  دهمین  و  بین المللی  کنگره  دومین  علمی  دبیر 
و  مغز  بیماری های  از  بسیاری  داد:  ادامه  نوروژنتیک،  ملی 
فرصتی  کنگره  این  امیدواریم  و  دارند  ژنتیکی  منشا  اعصاب 
را برای توجه به کاربرد علم ژنتیک در پیشگیری و تشخیص 

این بیماری ها فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: از حدود ۲۵۰ مقاله ارسال شده به 
 ۲۰۰ و  سخنرانی  صورت  به  مقاله   ۴۰ حدود  همایش،  این 

مقاله به صورت پوستر ارایه خواهد شد.
دکتر سعیدی اضافه کرد: حدود ۸ کارگاه آموزشی تخصصی 
نفر  حدود ۴۵۰  و  می شود  برگزار  همایش  این  حاشیه ی  در 
از داخل کشور و میهمانانی نیز از کشورهای اروپایی هم چون 

آلمان، انگلیس و فرانسه در این همایش شرکت کرده اند.

بی توجهی به جایگاه 
واقعی رشته ي ژنتیک 

در ایران

محمدرضا  دکتر  ادامه ،  در 
علوم  دانشگاه  رییس  دارابی 
کرد:  اظهار  مشهد  پزشکی 
که  آن طور  ژنتیک  رشته ی 
خود  جای  ما  کشور  در  باید 
وظیفه ی  این  و  نکرده  پیدا  را 
این  دانشمندان  و  متخصصان 
تشخیص  و  پیشگیری  در  را  علم  این  اهمیت  که  است  رشته 
از  پیش  افراد  تمام  تا  بشناسانند  مردم  به  ژنتیکی  بیماری های 
تولد فرزند، بتوانند وضعیت ژنی و بیماری هایی را که از طریق 

وراثت منتقل می کنند، دریابند.
اهمیتی  دیگر  تک رشته ای  دانش  امروزه  این که  بیان  با  وی 
ندارد، بلکه دانش چندرشته ای است که می تواند در جهت خلق 
علم خدمت کند، ادامه داد: یکی از این رشته های چندرشته ای، 
علوم  و  ژنتیک  علم  از  ترکیبی  با  واقع  در  که  بوده  نوروژنتیک 

اعصاب کمک زیادی به این نوع بیماری ها می کند.
مهم ترین  از  یکی  مشهد  علوم پزشکی  دانشگاه  رییس 
ویژگی های انسان در اثر حاضر را خصوصیات ژنتیکی او دانست 
و تصریح کرد: ژن و وراثت قطعا در یک برهه از زندگی خود را 
از  بسیاری  از  می تواند  سالم  انسان  معتقدیم  ما  می دهد.  نشان 
بیماری های ارثی و ژنتیکی جلوگیری کند و در راستای توسعه 

پایدار گام بردارد.
و  است  شواهد  بر  متکی  پزشکی  علم  گفت:  دارابی  دکتر 

می تواند علم جدید را براساس این مشاهدات بسازد.

وی در خصوص دومین کنگره بین المللی و دهمین همایش 
کنگره  این  امیدواریم  کرد:  عنوان  ایران،  نوروژنتیک  ملی 
دستاوردهای مطلوبی از اشتراک تجربیات متخصصان داخلی و 

خارجی در زمینه ی علم ژنتیک داشته باشد.

7 عالمت 
هشداردهنده ی پیش 
از بروز سکته ی مغزی

شـریعتی  محمـد  دکتـر 
اعصـاب  و  مغـز  متخصـص 
ژنتیـک  مشـاوره ی  مرکـز 
در  مشـهد  جهاددانشـگاهی 
کنگـره  دومیـن  حاشـیه ی 
ملـی  همایـش  دهمیـن  و 
نوروژنتیـک ایران بـا تاکید بر 
این کـه مـردم بایـد در مـورد عایـم سـکته مغـزی آگاه باشـند، 
عنـوان کـرد: بـروز هـر نوع اختـال حسـی در یک سـمت بدن، 
ضعـف در بدن، اختـال در تکلم، اختال در هوشـیاری، اختال 
بینایـی، هـر نـوع تغییـر در چهـره، عدم تعـادل به ویـژه در افراد 
سـن بـاال و مبتا بـه چربی خـون و فشـارخون از جمله عایمی 
اسـت کـه هشـدار می دهـد بیمـار در معرض سـکته  مغـزی قرار 

دارد و بایـد فـورا جـدی گرفتـه شـود.
به عنــوان  مغــزی  ســکته های  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ســومین و یــا چهارمیــن عامــل مــرگ و میــر در ایــران 

بــروز  از  جلوگیــری  کــرد:  اظهــار  می شــوند،  محســوب 
ــه  ــاعات اولی ــه س ــته ب ــوارض آن وابس ــزی و  ع ــکته های مغ س
ــرای مثــال زمانی کــه بیمــار  ــه متخصصــان اســت. ب مراجعــه ب
بعــد از ۶ ســاعت بــه متخصــص مراجعــه کنــد، دیگــر کاری از 
پزشــکان ســاخته نیســت؛ بیمــار دچــار فلــج و ســایر عــوارض 
ــه  ــد ب ــردم بای ــن م ــد؛ بنابرای ــد ش ــزی خواه ــکته های مغ س

ــند. ــروز آن آگاه باش ــش از ب ــم پی عای
ژنتیـک  مشـاوره ي  مرکـز  اعصـاب  و  مغـز  متخصـص  ایـن 
صـورت  در  افـراد  از  برخـی  گفـت:  مشـهد،  جهاددانشـگاهی 
مواجهـه  بـا ایـن بیمـاران بـه درمانگاه هـا مراجعـه می کننـد که 
این امری اشـتباه اسـت، زیرا سـاعات اولیه تشـخیص از اهمیت 
باالیـی در درمـان ان برخـوردار اسـت و افـراد بایـد در صـورت 
مشـاهده هـر یـک از ایـن عایـم، بیمـار را بـه اورژانـس مغـز و 
اعصـاب منتقـل کننـد کـه در مشـهد اورژانـس مغـز و اعصـاب 

بیمارسـتان قائـم در ایـن زمینـه فعالیـت می کنـد.
سکته های  بروز  در  موثر  عوامل  خصوص  در  شریعتی  دکتر 
مغزی تصریح کرد: آلودگی هوا، استرس، اضافه وزن و  استعمال 
سیگار در بروز سکته های مغزی موثر است، لذا برای پیشگیری از 
سکته های مغزی باید چربی خون، فشارخون و قندخون سالیانه 
دو بار کنترل شده و رژیم غذایی با حداقل مصرف شکر و قند 
انجام  فعالیت های  استفاده شود و هم چنین  اشباع  و چربی های 

ورزشی در برنامه افراد قرار گیرد.
وی یادآور شد: اتفاقات خوبی طی چندماه گذشته در حوزه 
سکته های مغزی به ویژه در سکته هایی که به علت لخته خون 

ایجاد می شود، افتاده است.

توجه به کاربرد علم ژنتیک
در پیشگیری از بیامری ها 
"دومین کنگره بین املللی نوروژنتیک" در مشهد با همکاری سازمان جهاددانشگاهی 

خراسان رضوی برگزار شد

■ دومین کنگره 
بین املللی و دهمین 

هامیش ملی 
نوروژنتیک

عکس: روابط 
عمومی جهاد 

دانشگاهی 
خراسان رضوی
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی هرمزگان، ۱۵ اسفند: نخستین 
خلیج  ساحلی  مناطق  آب  منابع  و  توسعه  "دریا،  ملی  همایش 
فارس و حوزه مکران" با حضور مسووالن کشوری و استانی به 

همت جهاددانشگاهی هرمزگان برگزار شد.
مجید سیاری معاون برنامه ریزی و امور  اقتصادی  شرکت  مادر 
کرد:  اظهار  بندرعباس،  در  ایران   آب  منابع  مدیریت  تخصصی 
هرمزگان با ۸۰ درصد کاهش بارندگی نسبت به گذشته، رتبه ی 
دوم شرایط حاد را پس از سیستان و بلوچستان دارد؛ بارندگی 
۱۰ سال اخیر کشورمان بسیار پایین است و شرایط بسیار حادی 
داریم؛ هنوز مسوولین و مردم عمق این فاجعه را درک نکرده اند.

تخصصی  مادر  شرکت  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۴ رتبه ما 
۱۶۴بوده، اما شرایط ما دارد به کشورهای خشک غربی نزدیک 
هستیم،  بارندگی  کاهش  حال  در  منفی  شیبی  با  و  می شود 
تصریح کرد: در بخش کشاورزی باید انقابی آبی داشته باشیم 
در  ما  آب  مصرف  درصد   ۸۳ زیرا  برسیم،  عمل  به  حرف  از  و 

کشاورزی صرف می شود.
وی اضافه کرد: هم اکنون در مرحله تنش قرار داریم و از نظر 
شاخص پایداری از مرز بحران آبی گذشته ایم. مطالعات نشان می 
افق ۱۴۰۴،  به وخامت می رود و در  دهد، منطقه شرایطش رو 
افزایش  مبنای  بر  کشور  هدف گذاری  می شود.  بدتر  وضعیت 
افزایش  با  باشیم.  آن  جواب گوی  بتوانیم  باید  و  است  جمعیت 

جمعیت کاهش سرانه ادامه یافته است.
سیاری با اشاره به این که مصرف کننده در زمینه ی مدیریت 
مصرف آب، دین بیشتری دارد، افزود: اثرات آب زیرزمینی غیر 
قابل برگشت است و با طوفان نوح هم این سفره ها بر نمی گردد.

راه مقابله با 
خشکسالی و مدیریت 

را فراموش کردیم

در ادامــــــــه، دریانورد 
رییس ســــــازمان مدیریت 
هرمـزگان  برنامه ریـــــزی  و 
گفـت: دغدغـه ای کـه امـروز 
کـه  اسـت  ایـن  دارد  وجـود 
شیرین ســـازی دریـا بـه کجا 
مـی رود و چـه ماحظاتی باید 

در ایـن حـوزه داشـته باشـیم.
دریانـورد گفـت: خـط سـاحل یـک خـط اسـتراتژیک اسـت 
و تامیـن آب شـرب مـردم در سـال هـای خشکسـالی از ایـن 
ظرفیـت ضـروری اسـت امـا تامیـن آب صنعـت و کشـاورزی از 

ایـن آب بایـد مـورد تفکـر و تامـل بیشـتری قـرار گیـرد.
اسـاتید  کـه  اسـت  خوبـی  فرصـت  این کـه  بیـان  بـا  وی 
دانشـگاه های اسـتان و کشـور بـه صـورت علمـی در ایـن زمینه 
پژوهـش کـرده و مدیـران در تصمیم گیری هـا از ایـن نظـرات 
اسـتفاده کننـد، تصریـح کـرد: امیـدوارم مطالـب ارایه شـده در 
تمامـی  و  کارشناسـان  اجرایـی،  بـرای مدیـران  ایـن همایـش 

حاضـران مفیـد بـوده و نتیجـه مناسـبی داشـته باشـد.
دریانـورد بیـان کـرد: با کاهـش نـزوالت آسـمانی، نگاه ها به 
دریـا دوختـه شـده و می خواهند خلق شـرایط جدیـد کنند، اما 
مـا نـگاه منطقـه ای به این مسـاله داریـم و این خطرناک اسـت؛ 

در حالـی کـه باید نگاه ملی داشـته باشـیم.

سیاست گذاری 
جهاددانشگاهی 
هرمزگان در دو 

حوزه ی آب و انرژی

سهیـــل دادخواه رییس 
هـــرمزگان  جهاددانشگاهی 
دیگر  کشورهای  در  گفــت: 
هر تکنولـــــوژی وارد بازار 
می شود، مطالعات اجتماعی 
الزم را هم انجام می دهند؛ جا دارد به این مباحث بپردازیم تا 

مبنا و پایه ای برای سیاست گذاری مدیران شود.
اظهار کرد: همان طور که می دانید، سابقه ی  سهیل دادخواه 
کنفرانس  نخستین  که  گردد  می  بر   9۴ سال  به  همایش  این 
آب را با همین ترکیب شورای علمی و سیاست گذاری در سطح 
منطقه ای شروع کردیم و هدف ما این بود که از سطح منطقه ای 

آغاز و به سطح ملی برسیم.
وی اظهار کرد: در دوره ی اول تجربه ها و نتایج خیلی خوبی 
بدست آمد؛ یکی از این موارد تکنولوژی تولید آب از رطوبت هوا 
است که به مدت چهار سال روی آن کار کردیم و اکنون کسی 
در کشور نیست که نداند جهاددانشگاهی هرمزگان بر روی این 

تکنولوژی در حال فعالیت و اقدامات پژوهشی و علمی است.
دادخواه با بیان این که اهداف متعدد دیگری را در این همایش 
دنبال می کردیم، اضافه کرد: واحد پژوهش جهاددانشگاهی در دو 
حوزه ي مدیریت آب و انرژی در حال فعالیت است و هردو سال 
همایشی را برگزار می کند و آخرین دستاوردهای خود و سایرین 

در این حوزه را مطرح و ارایه می کند.
این همایش،  برگزاری  ما در  اهداف  از عمده  بیان کرد:  وی 
بررسی و تحلیل ثبات آب استان و مکران، شناسایی مشکات 
از  بهتر  بهره برداری  همین طور  و  استان  آب  چالش های  و 
به  چاره اندیشی  و  هم فکری  با  تا  است  استان  ظرفیت های 

راهکارهایی دست پیدا کرده و مشکات را برطرف کنیم.
رییس جهاددانشگاهی هرمزگان با اشاره به این که تعاملی که 
در این محافل به دست می آید، می تواند از خود کار مفیدتر باشد 
و خروجی این همایش مبارک و مفید باشد، عنوان کرد: آشنایی 
دانشجویان و اساتید استان با مشکات استان از زبان مسووالن، 
یکی از برنامه هایی مهمی است که باید نهادینه شود و امیدوارم 
اعضای  و  دانشجویان  مدیریتی،  حلقه های  بین  مناسبی  ارتباط 

هیات علمی ایجاد شود.
دادخواه ادامه داد: تعامل شرکت آب منطقه ای، آب و فاضاب 
روستایی، جهاددانشگاهی هرمزگان و جهادکشاورزی بسیار مناسب 
بود و اکنون بیش از ۱۶ کمیته سیاست گذاری تشکیل شده است.

همایش  این  آینده،  سال های  در  امیدوارم  کرد:  تصریح  وی 
در سطح بین المللی با حضور چهره های برجسته جهانی برگزار 
شود، دانشجویان سراسر کشور هم دعوت شده و این کنفرانس 
محفلی علمی باشد که هم از سراسر کشور به استان هرمزگان 
بیایند و هم نتایج آن در سطح کشور اجرایی شود و این هدف 

دور از انتظار نیست.
شیرین  آب  این که  افزود:  هرمزگان   جهاددانشگاهی  رییس 
کن خوب است یا خیر، هم چنان چالش است؛ از طرفی می گویند 
ضرر  شود،  می  اعام  دیگر  طرف  از  و  است  نجاتمان  راه  تنها 
زیست محیطی دارد؛ اگر خوب نیست، کمک کنیم توسعه پیدا 

نکند، اگر خوب است ذهنیت ما در استان تغییر کند.
دادخواه در پایان گفت: در کشورهای دیگر هر تکنولوژی وارد 
بازار می شود، مطالعات اجتماعی الزم را هم انجام می دهند، جا 
دارد به این مباحث بپردازیم و مبنا و پایه ای برای سیاست گذاری 

مدیران شود.

از شیرین سازی آب دریا تا مقابله 
با خشک سالی

نخستین هامیش"دریا، توسعه ومنابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس وحوزه مکران" به 

همت جهاددانشگاهی هرمزگان برگزار شد

■ سخرنانی مجید 
سیاری معاون 
برنامه ریزی و امور 
 اقتصادی  رشکت  
مادر تخصصی 
مدیریت منابع 
آب ایران  در 
بندرعباس

عکس: روابط 
عمومی 
جهاددانشگاهی 
استان هرمزگان
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     اخبارکوتاه هامیش ها و رویدادهای پژوهشی

گذر

نشست آشنایی با فعالیت های بانک 
خون بندناف در گلستان 

آشنایی  نشست  گلستان:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
بنیادی(  )سلول های  بندناف  خون  بانک  فعالیت های  با 
شرکت  مدیرعامل  ضرابی  دکتر  حضور  با  جهاددانشگاهی 
فناوری بن یاخته های پژوهشگاه رویان و جمعی از مدیران 
علوم پزشکی استان در جهاددانشگاهی گلستان برگزار شد.

گلستان  جهاددانشگاهی  رییس  ثقفی  رضا  مهندس 
با  تفاهم نامه ای  ماه قبل،  این جلسه گفت: سه  ابتدای  در 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان منعقد شد که در این راستا، 
ریاست و مجموعه ی مدیریتی ارشد دانشگاه علوم پزشکی 
نسبت به عملیاتی شدن این موضوع در استان تاکید دارند.

که  سال هاست  بندناف،  خون  بانک  دفتر  افزود:  وی 
هستیم  این  به دنبال  ما  و  نشده  اجرایی  اما  شده،  مطرح 
عملیاتی شدن  راستای  در  گام،  اولین  به عنوان  را  آن  که 

تفاهم نامه به مرحله ی عمل برسانیم.
شرکت  مدیرعامل  ضرابی  مرتضی  دکتر  ادامه،  در 
فناوری بن یاخته های رویان اظهار کرد: همه ی ارگان های 
بدن به نوعی سلول های بنیادی خاص خودشان را دارند. 
و...  عصبی  سیستم  گوارش،  سیستم  پوست،  قلب،  بافت 
زمانی  در  تا  دارند  را  خودشان  خاص  بنیادی  سلول های 
ترمیم  ها شرایط  این سلول  دارد،  ترمیم  به  نیاز  بدن  که 

را ایجاد کنند.
بنیادی،  های  سلول  از  استفاده  با  گفت:  ادامه  در  وی 
امروزه  دارد.  وجود  بیماری   ۸۰ از  بیش  درمان  پتانسیل 
عمده ترین پیوندهایی که با استفاده از سلول های بنیادی 
منشاء  با  بیماری هایی  در  می گیرد،  صورت  بندناف  خون 

خونی از جمله تاالسمی است.



مسابقه ی کتاب خوانی ویژہ ی بانوان 
خانه دار

روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، ۱۵ اسفند: لیا 
آسیب های  علمی  دبیرخانه  هماهنگی  مسوول  محمودی 
سوی  "به  کتابخوانی  مسابقه  گفت:  استان  اجتماعی 
خراسان  جهاددانشگاهی  در  خانه دار  بانوان  ویژه  آرامش" 

جنوبی برگزار شد.
مسوول هماهنگی دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی 
استان اظهار کرد: این مسابقه در پی انعقاد تفاهم نامه بین 
با  جهاددانشگاهی و دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری 

عنوان "بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم" برگزار شد.
وی با بیان این که برگزاری این مسابقه، افزایش آگاهی 
مادر در کنار ایجاد روحیه شادی و نشاط را به دنبال دارد، 
افزود: کتاب های انتخابی در این مسابقه کتبی هستند که 
و  زیستن  چگونه  روش  مادران،  اطاعات  افزایش  ضمن 

چگونه شاد بودن را نیز آموزش می دهد.
محمودی، موضوعات مسابقه کتابخوانی را مادر کافی، 
شفای کودک درون، پشت هر رنج یک اشتباه وجود دارد 
از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل  افراد موفق  و روان شناسی 
معلومات  افزایش  موجب  مهم  این  داد:  ادامه  و  برشمرد 

بانوان خانه دار می شود.

سمیناری برای متخصصان زنان و 
زایامن در آذربایجان رشقی

 ۱۱ و   ۱۰ شرقی،  آذربایجان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
اسفندماه: سمیــــنار دو روزه بازآموزی متخصصان زنان و 
زایمان با همکاری سازمان جهاددانشگاهی استان و انجمن 
برگزار  بهزیستی  اجتماعات  سالن  محل  در  زنان  جراحی 

شد.
جهاددانشگاهی  سازمان  رییس  محسنی  جعفر  دکتر 
علی رغم  گفت:  سمینار  این  در  آذربایجان شـــــــرقی 
پیشرفت های علمی موجود، هنوز ۴۰ تا ۵۰ درصد از علل 
بروز سقط جنین ناشناخته بوده و سواالت بی پاسخ بسیاری 

در این زمینه وجود دارد.
زوجین  ژنتیک  مشاوره ي  و  ارزیابی  به  اشاره  با  وی 
به  مکرر  کرد: سقط  اظهار  مکرر  و سقط  نازایی  به  مبتا 
هفته ی  از  قبل  بیشتر(  یا  بار  )دو  جنین  دادن  دست  از 
دو  آمارهای جهانی  اطاق می شود. طبق  بارداری  بیستم 
الی پنج درصد زوجین، سقط مکرر را تجربه می کنند که از 
تبعات منفی آن می توان به ناراحتی های فیزیکی  و روحی 
و احساس گناه اشاره کرد؛  از این رو پزشکان نقش بسیار 
مهمی در برطرف کردن مشکل و پیدا کردن راه حل برای 

این زوجین ایفا می کنند.
دکتر محسنی در ادامه با بیان این که سقط جنین باید 
قرار  بررسی  مورد  کلینیکال  پری  و  کلینیکال  دیدگاه  از 
گیرد، افزود: مطالعات نشان داده است که ناهنجاری های 
دیگر  و  آناتومی  مشکات  اندوکرین،  بیماری های  ژنتیکی 
هم چنین  دارند.  تاثیر   جنین  سقط  در  فاکتورها  ریسک 
چاقی و سن مادر و پدر نیز از دیگر فاکتورهای اثرگذار در 
باالی  به طوری که در سن  به شمار می آید؛  سقط جنین 
۳۵ سال  مادران و سن باالی ۴۰ سال  پدران سقط بیشتر 

رخ می دهد.
دکتر شها دانایی دبیر اجرای سمینار نیز با بیان این که 
۲۰ الی ۲۵ درصد زوجین به اختال ناباروری مبتا هستند، 
عنوان کرد: اختال ناباروری در زوجین زمانی مطرح می شود 
که با گذشت یک سال، بدون استفاده از روش های پیشگیری 

از بارداری، زوجین صاحب فرزند نشوند.
مبتا  زوجین  از  روحی  حمایت  کرد:  خاطرنشان  وی 
اصاح  سالم،  زندگی  سبک  داشتن  ناباروری،  اختال  به 
از  جراحی  درمان های  و  زوجین  جنسی  اختاالت 

راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.



کارگاه آموزشی سامانه ی پژوهشی 
"سامپ"

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  پژوهشکــــده  عمومی  روابط 
جهاددانشگاهی: کارگاه آموزشی سامانه ي اطاعات معاونت 
پژوهشی )سامپ( با حضور جمعی از کارشناسان و مدیران 
در  جهاددانشگاهی  مختلف  واحدهای  پژوهشی  گروه های 

محل پژوهشکده برگزار شد.
در این کارگاه، کارشناسان و مدیران از معاونت پژوهشی 
دفتر مرکزی جهاددانشگاهی و نمایندگان واحدهای البرز، 
علم و صنعت، صنعتی شریف، علوم پزشکی شهید بهشتی، 
پژوهشکده  معتمد،  پژوهشکده  انسانی،  علوم  پژوهشگاه 

شیمیایی،  صنایع  توسعه  پژوهشکده  دارویی،  گیاهان 
پژوهشکده علوم پایه کاربردی، پژوهشکده علوم بهداشتی 

و مرکز اطاعات علمی حضور داشتند.
محیط  با  آشنایی  و  آموزش  ضمن  کارگاه  این  در 
کاربری و فرآیندها و تغییرات جدید در سامانه، هر کدام از 
موجودیت ها و زیر سیستم ها به تفصیل معرفی گردید و در 
خصوص نحوه ی ورود اطاعات و روند فرآیندهای سامانه 
در ستاد دفتر مرکزی و دفاتر تخصصی کل و هم چنین در 

واحدها و مراکز به صورت پرسش و پاسخ بحث شد.
محصوالت  از  یکی  "سامپ"  سامانه ی  است،  گفتنی 
جهاددانشگاهی  ارتباطات  و  اطاعات  فناوری  پژوهشکده 
است که از سال ۱۳9۳ به منظور جمع آوری، ثبت، تجمیع 
گروه های  پروژه های  و  طرح ها  اطاعات  یکپارچه سازی  و 
مدیریت،  منظور  به  و  تخصصی  خدمات  مراکز  پژوهشی، 
آن ها  اقدامات  و  برنامه ها  فعالیت ها،  کنترل  و  ارزیابی 
گزارش های  قالب  در  آمده  به دست  اطاعات  نمایش  و 
مناسب و قابل دسترسی ساده، طراحی و پیاده سازی شده 
و  پژوهشی  گروه های  پژوهشگاه ها،  پژوهشکده ها،  تمام  و 
مراکز خدمات تخصصی می توانند از این سیستم استفاده 
فعالیت  که  است  فرآیندی  سیستم  یک  سامپ  کنند. 
تمامی موجودیت های سازمانی در آن ذخیره شده و قابل 

گزارش گیری می  باشد.



مساله ی اقلیم در نظام شهرسازی قم
جلسه ی  اردیبهشت:   3 قم،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
سیاست گذاری و برنامه ریزی نشست "مساله اقلیم در نظام 
شهرسازی قم" از سلسله نشست های عش آل محمد)ص( 

در اتاق جلسات ساختمان مرکزی این واحد برگزارشد.
رییس  حیدری  محمد  دکتر  نشست،  این  در 
جهاددانشگاهی قم، یحیی زارع مدیرکل هواشناسی استان، 
شبنم  قم،  شهرداری  بحران  مدیرستاد  رحیمی  اکبر  علی 
و  محمد )ص(  آل  نشست های عش  سلسله  دبیر  فاطمی 
کارشناسان و مسووالن شهرداری، مسکن و شهرسازی و.... 

حضور داشتند.
دکتر محمد حیدری رییس جهاددانشگاهی قم گفت: 
مرکز معماری و شهرسازی جهاددانشگاهی در زمینه های 
توسعه ی شهری فعالیت می کند و به همین خاطر این طرح 

در این مرکز کلید خورد.
به  مرکز  این  حقیقت  در  افزود:  حیدری  دکتر 
هم چنین  و  طراز  و  استاندارد  بافت های  توسعه ی  دنبال 
و  چالش ها  به  توجه  با  شهری  توسعه ی  متناسب سازی 

مسایل و فرآیندها و ظرفیت های استان است.
کرد:  عنوان  نشست  این  در  نیز  فاطمی  شبنم  سیده 
سلسله نشست های عش آل محمد)ص( در شش نشست 
با  شهرسازی  مختلف  مسایل  به  فصل  هر  در  تخصصی 
همکاری ادارات و نهادهای مسوول و بهره بردار می پردازد.

وی افزود: در این نشست ها در واقع جلسات هماهنگی 
هم چنین  و  بهره بردار  و  مسوول  دستگاه های  حضور  با 
ریز  سپس  و  مهم  موضوعات  تا  می شود  برگزار  اقماری 
توسعه  و  زیست  شرایط  بهبود  برای  تخصصی  موضوعات 

شهری قم فراهم شود.
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دکتر  سیناپرس:  از  نقل  به  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
مسعود وثوق عضو هیات  علمی گروه پژوهشی "کبد و گوارش" 
اصلی  هدف  را  بیمار  بلندمدت  بهبود  جهاددانشگاهی،  رویان 
تحقیقات این گروه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مطالعات 
بالینی با هدف شناسایی روش های جایگزین برای سلول درمانی 

ضایعات کبدی بیماران در حال انجام است.
دکتـر مسـعود وثـوق فعالیت هـای ایـن گـروه پژوهشـی را 
بـه ۲ دسـته علـوم پایـه و کاربـردی تقسـیم کـرد و گفـت: در 
حـوزه علـوم پایـه  یکی از اهـداف بلندمدت گـروه، تولید صنعتی 
سـلول های کبـدی انسـانی اسـت کـه طـی آن بـا اسـتفاده از 
سـلول های پرتـوان جنینـی یـا القایـی، سـلول هایی بـا ویژگـی 
سـلول های کبـدی در حجـم انبـوه و صنعتـی تولیـد می شـود.

تبدیل سلول های پرتوان 
جنینی به سلول های 

هپاتوسیتی کبد

وی افزود: هدف از تولید این سلول ها، تعریف یا شناسایی یک 
آن سلول های  از طریق  بتوان  تا  است  تمایزی  مناسب  پروتکل 
پرتوان جنینی و القایی را به طور موثر به سلول های هپاتوسیتی 
روزبه روز  مختلف  پژوهش های  انجام  با  بنابراین  داد؛  تمایز 

پروتکل ها ارتقا یافته و کاربردی تر می شوند.
سطح  ارتقای  هم چنین  پژوهشی  گروه  هیات  علمی  عضو 
آزمون های شناسایی تولیدات را از دیگر اهداف گروه عنوان کرد 
جدید،  آزمایشگاهی  روش های  تعریف  با  بتوانیم  باید  گفت:  و 

سلول های تولیدشده را بهتر و دقیق تر ارزیابی کنیم.

دکتر وثوق بابیان این که در این پروژه از شرایط شبیه سازی 
دوران تکوینی )جنینی( برای ساختن سلول های کبدی استفاده 
مختلف  المان های  دادن  قرار  با  باید  کرد:  تصریح  می کنیم، 
با  سلول ها  سازنده  تعامل  ایجاد  به  پرتوان  سلول های  کنار  در 
المان های محیطی با همان سلول های پشتیبان و همچنین انواع 
بتوانیم  درنهایت  تا  کنیم  کمک  آن  در  موجود  پیوندی  بافت 

سلول های تمایزیافته تری تولید و عرضه کنیم.

استفاده از سلول های بنیادی 
بیمار برای ترمیم ضایعات 

کبدی

فاز  در  پروژه های مختلف  به طراحی  اشاره  با  وی همچنین 
کارآزمایی بالینی با دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی، 
گفت: به عنوان نمونه در طرح های مشترکی با دانشگاه های علوم 
پزشکی شیراز و تهران و مرکز تحقیقاتی بیمارستان شریعتی، از 
سلول های بنیادی خود فرد برای بهبود یا ترمیم ضایعات کبدی 

استفاده شد که درنهایت به بهبود موقت شرایط بیمار منجر شد.
عضـو هیـات  علمـی گـروه پژوهشـی بـا بیـان اینکـه هـدف 
بلندمـدت  بهبـود  تحقیقـات  نـوع  ایـن  انجـام  بـرای  اصلـی 
بیماراسـت، گفـت: در حـال حاضـر مطالعـات بالینـی باهـدف 
شناسـایی روش هـای جایگزیـن بـرای سـلول درمانـی ضایعـات 

کبـدی بیمـاران در حـال انجـام اسـت.

دستاوردهای گروه در حوزه 
درمان سرطان کبد و گوارش

و  کبد  حوزه  در  سرطان  مبحث  اینکه  بابیان  وثوق  دکتر 
گوارش جای کار زیادی دارد، اظهار کرد: سومین عامل مرگ ومیر 
آقایان در کشور ما سرطان معده و کبد است که در همین راستا 
اول  قدم  است.  شده  عملیاتی  و  طراحی  مختلفی  پروژه های 
محیط  در  مربوطه  عارضه  و  بیماری  مدل سازی  رابطه،  این  در 
آزمایشگاهی است که در مورد سرطان های دستگاه گوارش این 

مدل سازی در حال انجام است.
محیط  در  مصنوعی  تومورهای  رابطه  این  در  افزود:  وی 
آن ها  روی  مختلفی  دارویی  ترکیبات  و  تولیدشده  آزمایشگاهی 
درمان  بهترین  بتوانیم  درنهایت  تا  می شود  آزمایش  و  آزمودن 

دارویی را برای این بیماری شناسایی و عرضه کنیم.

تولید کبد مصنوعی برای رفع 
مشکل پیوند

دکتر وثوق با اشاره به ورود این گروه پژوهشی در بخش تولید 
کبد مصنوعی، تصریح کرد: در بحث درمان ضایعات کبدی یکی 
با  موارد  غالب  پیوند کبد است که در  راه های موفق درمانی  از 

محدودیت تعداد عضو اهدایی مواجه هستیم.
این عضو هیات علمی با اشاره به رویکرد بعدی در این رابطه، 
بتواند  اظهار کرد: طراحی دستگاهی همانند دستگاه دیالیز که 
به  کبدی،  سلول های  انبوه  از  استفاده  با  بیمار  بدن  از  خارج 
بیماران کمک کند، از دیگر اولویت های این گروه پژوهشی است.

وی بابیـان اینکـه در این راسـتا برنامه گـروه، ارتقای پایداری 
و مانـدگاری فعالیت فیزیولوژیک سـلول های هپاتوسـیتی اسـت 
نهایـت  در  استخراج شـده اند، گفـت:  اهدایـی  از کبدهـای  کـه 
سـلول های  تولیـد  مصنوعـی،  کبـد  پـروژه  در  گـروه  هـدف 
هپاتوسـیت دارای توانایـی و عملکـرد فیزیولوژیـک و حفـظ این 

فانکشـن به صـورت طوالنی مـدت اسـت.
نبود  حاضر  حال  در  این که  بیان  با  خاتمه  در  وثوق  دکتر 
کرد:  اظهار  کرده،  درگیر  را  گروه ها  تمامی  پژوهشی  اعتبارات 
معرفی  آن  علمی  توسعه  را  کشور  هر  توسعه  شرط  که  زمانی 
می کنیم، باید مدنظر داشته باشیم که توسعه علمی نیز مستلزم 
اجرای پژوهش های پایدار و باهدف و برنامه است. این در حالی 
هیچ  آینده نگر  پژوهش های  حاضر  حال  در  متاسفانه  که  است 

جایگاهی نداشته و تامین و پشتیبانی نمی شود.

تولید صنعتی سلول های کبدی 
انسانی

کبد مصنوعی در پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی تولید می شود

سومین عامل مرگ ومیر آقایان در 

کشور ما رسطان معده و کبد است که 

در همین راستا پروژه های مختلفی 

طراحی و عملیاتی شده است

      آن چه مسووالن در حوزه ی پژوهش می گویند

گفتار

■ دکرت مسعود 
وثوق عضو 
هیات  علمی 
گروه پژوهشی 
"کبد و گوارش" 
رویان جهاد 
دانشگاهی

◄
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان: دکتر مرتضی ضرابی 
مدیرعامل شرکت فناوری بن  یاخته های رویان جهاددانشگاهی از 
راه اندازی نمایندگی بانک خون بندناف جهاددانشگاهی در چهار 

کشور عراق، عمان، سوریه و آذربایجان در سال 97 خبر داد.
دکتـر مرتضـی ضرابـی در نشسـت خبـری بـا اصحـاب 
رسـانه ي اسـتان سـمنان اظهار کرد: پیش از ایـن نمایندگی 
اقلیـم  در  جهاددانشـگاهی  رویـان  بندنـاف  خـون  بانـک 
کردسـتان عـراق راه انـدازی شـده و امسـال یـک شـعبه در 
جنـوب عـراق در کربـای معلی، یـک نمایندگی در مسـقط 
باکـو  و  سـوریه  دمشـق  در  نیـز  نمایندگـی  دو  و  عمـان 

آذربایجـان راه انـدازی خواهـد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه مقدمـات کار از سـال گذشـته آغـاز 
شـده افـزود: تـاش ما بر این اسـت کـه ایـن نمایندگی ها تا 

پایـان امسـال راه انـدازی و آغـاز بـه کار کنند.
از  رویـان  بـن  یاخته هـای  فنـاوری  شـرکت  مدیرعامـل 
وجـود دو بانـک عمومـی ذخیره سـازی خون بندنـاف و بانک 
خصوصـی ذخیره سـازی خـون بندنـاف در ایـران خبـر داد و 
گفـت: در حـال حاضـر ۱۵ هـزار نمونـه در بانـک عمومـی 
ذخیره سـازی خـون بندنـاف و بالـغ بـر 9۰ هـزار نمونـه نیـز 
کشـور  بندنـاف  خـون  ذخیره سـازی  خصوصـی  بانـک  در 

ذخیره سـازی شـده اسـت.
وی بـه رویکـرد کشـورهای توسـعه یافته بـه اسـتفاده از 
خاطرنشـان  و  اشـاره  بندنـاف  خـون  ذخیره سـازی  دانـش 
کـرد: در حـال حاضـر در سـطح دنیـا 7۵۰ هـزار نمونـه در 
بانـک عمومـی و بالـغ بـر سـه میلیـون نمونـه در بانک هـای 
خصوصـی ذخیره سـازی خـون بندنـاف دنیـا ذخیره سـازی 
شـده کـه تاکنـون از بالـغ بـر ۳۵ هـزار نمونـه آن در درمان 

بیماری هـا و پیونـد اسـتفاده شـده اسـت.

ایران پیشرو در ذخیره سازی 
خون بندناف در خاورمیانه

وی بـا بیـان این کـه ایـران باالترین ظرفیت ذخیره سـازی 
از  بیـش  داد:  ادامـه  دارد،  در خاورمیانـه  را  بندنـاف  خـون 
یـک دهـه از فعالیـت پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی در 
ایـن زمینـه می گـذرد و افـزون بـر 9۰ هـزار نمونـه در آن 
ذخیره سـازی شـده و پیش بینـی مـا بـر ایـن اسـت کـه تـا 
پایـان امسـال، حجـم ذخیره سـازی مـا از  ۱۰۰هـزار نمونـه 
گذشـته و بـه باشـگاه کشـورهای با ۱۰۰هـزار نمونـه ذخیره 

بپیوندیم.
دکتـر ضرابـی بر ضـرورت افزایـش تبلیغ بر ذخیره سـازی 
نمونه هـای خـون بندنـاف تاکیـد و تصریـح کـرد: بـه هـر 
میـزان کـه شـمار و حجـم ذخیره سـازی ها بیشـتر شـود بـه 
همـان نسـبت شـانس بیمـاران بـرای یافتـن نمونـه ای که با 

آن تطابـق ژنتیکـی دارنـد نیـز بیشـتر خواهد شـد.
وی بـا اشـاره بـه برخـی آمارهـای ذخیره سـازی خـون 
بندنـاف در ایـران گفـت: ۵۴ درصـد از نمونه هـای ذخیـره 
شـده مربـوط بـه نـوزادان پسـر و ۴۶درصـد نیـز مربـوط به 

نـوزادان دختـر اسـت.
رویـان  بن  یاخته هـای  فنـاوری  شـرکت  مدیرعامـل 
جهاددانشـگاهی با ابـراز نگرانی از افزایش سـزارین ها در یک 
دهـه اخیـر گفت: تنهـا ۱۴ درصـد از نمونه های ذخیره شـده 
مربـوط بـه زایمان هـای طبیعـی اسـت و ۸۶ درصـد آن هـا 

مربـوط بـه زایمان هـای غیرطبیعـی و سـزارین اسـت.

همکاری 3۰۰ بیمارستان 
با جهاددانشگاهی در 

ذخیره سازی خون بندناف

وی از همـکاری ۳۰۰ بیمارسـتان و یک هـزار پزشـک بـا 
جهاددانشـگاهی در زمینـه ذخیره سـازی خـون بندنـاف در 
کشـور خبـر داد و گفـت: در حـال حاضـر دفاتـر نمایندگـی 

خـون بندنـاف در همـه اسـتان های کشـور راه انـدازی و ایـن 
خدمـات را بـه هم وطنـان ارائـه می دهنـد.

ذخیره  نمونه های  از  تاکنون  این که  بیان  با  ضرابی  دکتر 

شده در ۱۰۰ عمل پیوند در کشور استفاده شده است، افزود: 
عمده این پیوندها در بیمارستان شریعتی انجام شده که ۲۰ 
در  که  بوده  رویان  بندناف  خون  بانک  به  مربوط  آن  نمونه 
درمان بیماری هایی مثل تاالسمی، انواع سرطان های خونی، 

کم خونی مادرزادی و... مورد استفاده قرار گرفته است.

درمان ناباروری ۲۰۰۰ بیمار از 
3۱ کشور جهان در پژوهشگاه 

رویان

اشاره  با  رویان  یاخته های  بن   فناوری  شرکت  مدیرعامل 
گفت:  ناباروری  درمان  در  رویان  پژوهشگاه  پیشرفت های  به 
این مجموعه امروز در سطح بین المللی از اعتبار بسیار باالیی 
برخوردار است؛ به طوری که بیش از ۲۰۰۰ بیمار از ۳۱ کشور 
ایران آمده و  ناباروری و سلول درمانی به  جهان برای درمان 

از خدمات پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی استفاده کردند.
وی بـا بیـان اینکـه ۸۰ درصد ایـن بیماران از کشـورهای 
رویـان  افـزود: مجموعـه  بودنـد  ایـران  و همسـایه  منطقـه 
جهاددانشـگاهی ظرفیـت بسـیار باالیـی در ایـن بخـش دارد 
کـه انتظـار مـی رود بـا حمایـت از آن زمینـه رشـد بیـش از 

پیـش آن فراهـم شـود.

فعالیت رشکت فناوری 
بن یاخته های رویان در ۴ کشور 
همسایه 

مدیرعامل رشکت فناوری بن یاخته های رویان جهاددانشگاهی: بانک خون بندناف

 در ۴ کشور همسایه تا پایان سال جاری ایجاد می شود

■ دکرت 
مرتضی رضابی 

عکس: 
خربگزاری 
تسنیم / 

محمدرضا 
خزر

►

بیش از 2000 بیامر از 31 کشور جهان 

برای درمان ناباروری و سلول درمانی 

به ایران آمده و از خدمات پژوهشگاه 

رویان جهاددانشگاهی استفاده کرده اند
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کرمانشــــاه:  جهاددانشگاهی  سازمان  عمومی  روابط   ■
فناوری  و  پژوهش  معاون  پورعابــــــدی  محمدرضا  دکتر 
توانمندی  تجمیع  با  پیگیریم  گفت:  جهاددانشگــــــاهی 
چند  انجام  بتوانیــــم  جهاددانشگاهی،  مختلف  واحدهای 
ماموریت و پروژه کان ملـــــی را بر عهده گرفته و از این 

طریق بخشی از مسایل و مشکات کشور را مرتفع کنیم.
وی اظهار کرد: هدف گذاری شده است در برنامه ششم 
مزیت های  اساس  بر  واحدها  تمام  جهاددانشگاهی  توسعه 
نسبی و اسناد توسعه استــــان ها، یک یا دو زمینه کاری 
تخصصی برای خود تعریف کرده و در آن حوزه کار کنند؛ 
قیر  معادن  به  توجه  با  کرمانشــاه  استان  نمونه  به عنوان 
این  فرآوری  روی  می تواند  می شود،  صادر  خام  صورت  به  آن  زیاد  بخش  که  این  و  طبیعی 

محصول کار کند.
دکتر پورعابدی عنوان کرد: هم چنین برای امسال، مهم ترین فعالیتی که در حوزه پژوهش 
انجام  عرصه  به  ورود  برای  را  واحدها  توانمندی  که  است  این  می کنیم،  دنبال  فناوری  و 
پروژه های بزرگ و ملی تجمیع کنیم. در حال حاضر در هر واحد توان و پتانسیلی وجود 

دارد که به تنهایی برای انجام پروژه های کان کافی نیست و یکی از اصلی ترین برنامه های ما 
این است که این توانمندی ها را تجمیع کرده و به این واسطه چند مسوولیت ملی را در حوزه 

پژوهش و فناوری برعهده بگیریم.
وی افزود: در حوزه صنعت ریلی در جهاددانشگاهی توانمندی خوبی وجود دارد. در بحث 
سلول  درمانی و استفاده از آن در درمان بیماری ها نیز کارهای خوبی شده و دنبال این هستیم 
که بیمارستانی برای بحث سلول درمانی تاسیس کنیم. هم چنین در حوزه ی نفت، ورود خوبی 
داشته و به بیش از ۱۰ فناوری در این حوزه رسیده ایم و امیدواریم با حضور رییس جمهور از 

این فناوری ها بهره برداری کنیم.
واحدهای  توانمندی  تجمیع  با  قطعا  گفت:  جهاددانشگاهی  فناوری  و  پژوهش  معاون 
از  بخشی  و  داده  انجام  بزرگ تری  کارهای  توانست  خواهیم  کشور،  سراسر  جهاددانشگاهی 

مشکات و مسایل کشور را مرتفع کنیم.
دکتر پورعابدی در ادامه به توانمندی های سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه اشاره 
کرد و گفت: جهاددانشگاهی کرمانشاه یک واحد بسیار توسعه یافته و مطرح در سطح کشور 
است و با توجه به این که بیکاری بزرگ ترین مشکل این استان است، با راه اندازی پارک علم 

و فناوری و مراکز رشد توانسته در زمینه ی اشتغال فارغ التحصیان قدم های خوبی بردارد.

■ روابــط عمـــــــومی 
جهاددانشـــــگاهی مــرکزی، 
۲۲ فروردین: دکتـــر ســـــید 
رییس  نظام دوســـــت  جعفر 
جهاددانشگاهی استان مرکزی با 
بیان این که تدوین شاخص های 
توسعه اجتمــــاعی استان های 
کشور از سوی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی به جهاددانشگاهی 
است،  شده  واگذار  واحد  این 
اجتماعی،  حوزه ی  در  افزود: 
اقتصادی، کالبد شهری و مباحث عمرانی اقدامات منحصر به فردی 

توسط جهاددانشگاهی در استان انجام گرفته است. 
دارد  مختلفی  شاخصه های  جهاددانشگاهی  کرد:  اظهار  وی 
و براساس تنوع کاری خود مرکز علمی و پژوهشی منحصر به 
که  می رود  شمار  به  مرکزی  استان  خاصه  و  کشور  در  فردی 
در مقایسه با دیگر مراکز علمی و پژوهشی روند رو به رشد و 

عملکرد رو به جلویی داشته است. 
در  این که  به  اشاره  با  مرکزی  استان  جهاددانشگاهی  رئیس 
حوزه اجتماعی، اقتصادی، کالبد شهری و مباحث عمرانی اقدامات 
انجام گرفته  استان  در  توسط جهاددانشگاهی  فردی  به  منحصر 
آسیب های  حوزه  در  اجتماعی  مختلف  طرح های  افزود:  است، 
اجتماعی، طاق و هم چنین مباحث اقتصادی هم چون تدوین سند 
اولویت های سرمایه گذاری  و  استان  اشتغال و سند فرش  توسعه 
استان توسط این مجموعه علمی و پژوهشی انجام شده است و در 
پی تاسیس پژوهشکده توسعه پایدار منطقه ای در استان هستیم 

که اولین پژوهشکده استان محسوب خواهد شد. 
و وسیع کاری جهاددانشگاهی  متنوع  ابعاد  به  اشاره  با  وی 
در حوزه  را  این مجموعه  کاری  مرکزی، حیطه های  استان  در 
قرآنی،  فعالیت های  انتشارات،  افکارسنجی،  رسانه ای،  فرهنگی، 
پژوهشی، آموزشی، درمانی و... دانست و گفت: به نظر می رسد 
استان  و  کشور  در  کاری  تنوع  و  وسعت  چنین  با  مجموعه ای 
مهم  جلسات  اکثر  در  اساس  همین  بر  و  باشد  نداشته  مانند 

استانی حضوری فعال و موثر صورت می گیرد. 

این  با وجود  اینکه جهاددانشگاهی  بیان  با  نظام دوست  دکتر 
چنین تنوع و وسعت کاری در حوزه منابع مالی در بیش از 9۰ 
درصد هزینه ها خودگردان است و ردیف خاص استانی ندارد و تمام 
انجام می گیرد، تصریح  براساس درآمد مجموعه  آن  فعالیت های 
کرد: طرح های مهم و موثری توسط جهاددانشگاهی با همکاری 
دفتر اجتماعی استانداری در حال انجام است و تمام محورهای 
طرح شده در حوزه آسیب های اجتماعی به صورت مشروح توسط 

تیم اجتماعی و گروه  پژوهشی جهاد در حال بررسی است. 
مهم  مطالعاتی  طرح های  اجرای  بر  عاوه  افزود:  وی 
استان، برای اولین بار در استان مرکزی طرح پژوهش ملی به 
جهاددانشگاهی محول شده و پروپوزال جهاددانشگاهی استان 
پذیرفته  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  توسط  مرکزی 
به  کشور  استان های  اجتماعی  توسعه  شاخص های  تدوین  و 

جهاددانشگاهی استان مرکزی واگذار شد. 
اینکه  بر  تاکید  با  مرکزی   استان  جهاددانشگاهی  رئیس 
مهم ترین سرمایه جهاددانشگاهی نیروی انسانی است که جهادی، 
مخلصانه و از روی عشق کار می کنند، اظهار کرد: جهادگران استان 
مرکزی با هدف انجام کار خوب و موثر فعالیت دارند و با حداقل 

امکانات جهت بهره برداری های حداکثری تاش می  کنند.
جهاددانشگاهی  مجموعه ِی  کرد:  تصریح  نظام دوست  دکتر 
در کل کشور تاش خود را بر کادرسازی و تربیت مدیران موفق 
سطح  در  می توان  را  بسیاری  جهادگران  امروز  و  است  داشته 
کشور یافت که در مدارج و جایگاه های بسیار باال و موثری در 

کشور برای خدمت رسانی و فعالیت دارند.

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی مازندران، 9 اسفنــــد: دکتر 
حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در حاشیه بازدید از 
سایت پژوهشی و گردشگری چپکرود جویبار جهاددانشگاهی 
تحقیقات  مرکز  تا  دارد  آمادگی  نهاد  این  گفت:  مازندران 

سرطان را در استان مازندران راه اندازی کند.
تاسیس  اهداف  از  یکی  کرد:  اظهـــــار  طیبی  دکتـــر 
جهاددانشگاهی در سال ۵9 نشان دادن توان کشور در تولید 
علم، فناوری و تجاری سازی آن است که توانمندهای خوبی 

تا امروز در این حوزه کسب کرده ایم.
به عملکرد مثبت جهاددانشگاهی در  توجه  با  افزود:  وی 
آمادگی  حوزه  چهار  در  نهاد  این  علمی،  پژوهش های  حوزه 

همکاری با استانداری مازندران را دارد.

آمادگی  نهاد  این  این که  بیان  با  جهاددانشگاهی  رییس 
راه اندازی مرکز تحقیقات سرطان در استان را دارد، تصریح 
درمانی،  سلول  جمله  از  سامت  بحث  در  نهاد  این  کرد: 
اقدامات  مازندران  در  نازایی می تواند  و  بیماری های سرطان 

ویژه ای انجام دهد.
وی افزود: در بحث تولید خمیرکاغذ با استفاده از ضایعات 
برنج، گندم نیز توانایی کمک و همکاری با مازندران را داریم.
دکتر طیبی گفت: جهاددانشگاهی مازندران با ایجاد و راه اندازی 

گردشگری زراعت می تواند الگویی برای توسعه اکوتوریسم باشد.
انتقال  و  مشاوره  و  زباله سوز  موضوع  در  عاوه  افزود:  وی 
تکنولوژی در این حوزه، کار پژوهشی ویژه جهاددانشگاهی برای 
این استان در زمینه ریزجلبک ها به عنوان مواد غذایی ارگانیک 

است که در حال حاضر کارهای خوبی انجام شده است.
رییس جهاددانشگاهی اظهار کرد: برنامه  ریزی این نهاد بر 
این اصل استوار است که در تمام استان های کشور بر اساس 
شاخص  کارهای  ملی  نیازهای  یا  استان  بومی  مزیت های 

فناورانه ارایه شود.

راه اندازی مرکز تحقیقات رسطان در مازندران
رییس جهاددانشگاهی: برنامه ریزی این نهاد بر این اصل استوار است که در متام استان های کشور بر اساس 

مزیت های بومی استان یا نیازهای ملی کارهای شاخص فناورانه ارایه شود

تجمیع توامنندی  واحدهای جهاددانشگاهی
معاون پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی: به دنبال تجمیع توان واحدهای این نهاد برای انجام پروژہ های کالن هستیم

تدوین شاخص های توسعه ی اجتامعی
رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی: شاخص های توسعه ی اجتامعی استان های کشور توسط این 

واحد تدوین می شود
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فاطمه  دکتر  ایسنا:  از  نقل  به  روابط عمومی جهاددانشگاهی   ■
 ،)SID(عظیم زاده سرپرست مرکز اطاعات علمی جهاددانشگاهی
چالش های  از  را  اطاعات  فناوری  با  مرتبط  قوانین  کمبود 
مجموعه  چالش  مهم ترین  افزود:  و  کرد  عنوان  مرکز  این  مهم 
بر اساس موضوع فناوری  به عنوان مجموعه ای که وظایفش  ما 
اطاعات طراحی شده و استفاده زیادی از این فضا می کند، این 

است که قوانین کافی در این زمینه وجود ندارد.
وی بیان کرد: قوانینی که در حال حاضر در زمینه IT وجود 
دارد نیز، به طور کامل اجرا نمی شود و کسانی که باید روی این 
قوانین نظارت داشته باشند و آن را اجرا کنند، به طور مطلوب 
هم چون  مجموعه هایی  مهم  نیازهای  از  یکی  و  نمی کنند  عمل 

مجموعه ما، بهبود این وضعیت است.
حوزه  این  در  که  کسی  اگر  کرد:  اضافه  دکترعظیم زاده 
قوانین  که  کند  حاصل  اطمینان  نتواند  می کند،  سرمایه گذاری 
اجرا  قوانین  آن  و  دارد  وجود  او  سرمایه  از  حفاظت  برای  الزم 

می شود، انگیزه های خود را برای فعالیت از دست می دهد.
اظهار   ،97 سال  در  مرکز  این  اصلی  محورهای  درباره  وی 
استفاده  برای سال 97،  این مرکز  از محورهای مهم  کرد: یکی 
حداکثری از تکنولوژی IT روز و به خصوص الگوریتم های هوش 
مصنوعی است و به دنبال آن هستیم که از سایر تکنولوژی های 

روز نیز استفاده کنیم.
 )SID( رییـس مرکـز اطاعـات علمـی جهـاد دانشـگاهی 
خاطرنشـان کـرد: یکـی دیگـر از محورهـای مـورد توجـه ایـن 
مرکـز در سـال جدیـد، اسـتفاده بیشـتر از فضـای شـبکه های 

اسـت. ایـن مجموعه هـا  در  پررنگ تـر  و حضـور  اجتماعـی 
افزایش  دنبال  به  کلی  طور  به  کرد:  تصریح  دکترعظیم زاده 
طرفی  از  و  هستیم  کاربران  برای  مفید  محتوای  و  حجم  دادن 
محتوا  به  را  کاربر  دسترسی  می تواند  که  بسترهایی  ایجاد 

مطلوب تر کند، در اولویت های ما قرار دارد.
وی گسترش ارتباطات بین المللی را از دیگر اولویت های این مرکز 
در سال 97 عنوان کرد و گفت: به دنبال آن هستیم که عاوه بر 

افزایش تعامات بین المللی، مسایل امنیتی مرکز را نیز ارتقا دهیم.
این  شده  انجام  برنامه های  مهم ترین  درباره  دکترعظیم زاده 
مرکز در سال 9۶ گفت: همکاری با پروژه جویشگر بومی، یکی از 
پروژه های مهم این مرکز در سال 9۶ بود که در این پروژه گردآوری 
از ۱۰۸ هزار مقاله ای که در  با گردآوری بیش  مستندات علمی 
کنفرانس های معتبر علمی داخل کشور ارایه شده بود، پایان یافت.

علمی  اطاعات  بانک  یک  ایجاد  دیگر،   پروژه  افزود:  وی 
تخصصی با توجه به ماموریت های هال احمر بود که توسط مرکز 
اطاعات علمی جهاد دانشگاهی انجام شد. در این پروژه متناسب 
ایجاد  تخصصی ای  درخت واژه ی  احمر،  هال  ماموریت های  با 
شد و همه سندهایی که در یک دوره زمانی مشخص مرتبط با 
ماموریت های هال  احمر انتشار یافته بود، گردآوری شد و همه ی 
این سندها به طور مجدد برچسب خورد و به این ترتیب توانستیم 
یک سیستم جستجوی بهتری را تعریف کنیم تا کاربرانی که به 
اطاعات این حوزه نیاز دارند به اطاعات راحت تر دسترسی یابند.

)SID( درباره  رییس مرکز اطاعات علمی جهاد دانشگاهی 
دیگر پروژه های انجام شده در این مرکز، اظهار کرد: مرکز اطاعات 
علمی روزانه حدود ۴۰ هزار بازدید دارد و تعداد این بازدیدها در 
ماه به بیش از ۱۲۰ هزار مورد می رسد که در این بازدیدها،  حجم 

زیادی از اسناد فارسی و التین دانلود و استفاده می شود.
دکتر عظیم زاده ادامه داد: سرویس ترجمه یار جهت دسترسی 
که  دانش بنیان  با کمک یک شرکت  اسناد  به  کاربران  راحت تر 
 SID کار ترجمه ماشینی را به کمک داده هایی که در مجموعه
با  انجام می دادند، ایجاد شد. نهایتا ما توانستیم  وجود داشت و 
استفاده از سیستم این شرکت دانش بنیان، برای ترجمه مقاالت 

علمی به خروجی بهتری دست یابیم.
وی اضافه کرد: وقتی در این سیستم، مقاله علمی آپلود می شود، 
ترجمه ماشینی که توسط این سیستم دریافت می شود، به نسبت 
بسیار بهتر از ترجمه ای است که از گوگل  ترنسلیت دریافت می شود 
و  دانشجویان  که  خدماتی  به  دیگر  خدمت  یک  سرویس  این  و 

محققان از SID دریافت می کردند، اضافه کرده است.

به   )SID( دانشگاهی  جهاد  علمی  اطاعات  مرکز  رییس 
سازمان های  با  مرکز  این  قراردادهای  و  تفاهم نامه ها  از  تعدادی 
دیگر برای نمایه سازی و گردآوری و مستندسازی داده های علمی 
آن ها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بازخوردی که از این اقدام 

دریافت شده، بسیار مثبت بوده است.
دکترعظیم زاده اظهار کرد: کار دیگری که در این مرکز انجام 
شده، استفاده جدی تر از بحث هوش مصنوعی در تحلیل اطاعات 

این مرکز است. در سال 9۶ این امکان به وجود آمد که بتوانیم به 
صورت هدفمند سایر اطاعات جانبی را در کنار هر مقاله قرار دهیم. 
به طور مثال اگر قرار است کنفرانس،  کار علمی، شرکت دانش بنیان 
و یا هر سندی دیگری را که به نوعی مورد نیاز دانشجویان است، 
معرفی شود، این امکان فراهم شد که کلیدواژه هایی که در مقاالت 
داریم را با واژه های کلیدی که در هر یک از این تولیدات می تواند 
وجود داشته باشد، هماهنگ کنیم و خوشبختانه در چند موردی 
که این اقدام انجام شد، تعداد بازدیدهایی که از این محتواها انجام 

گرفت، بسیار بیشتر بود.
وی یادآور شد: یکی از مباحث مهمی که در IT وجود دارد، این 
است که وقتی اطاعاتی را برای کاربر آماده می کنیم، با توجه به 
حجم زیاد آن ها، اطاعات باید به صورت هدفمند به کاربر ارایه شود.

رییس مرکز اطاعات علمی جهاد دانشگاهی )SID( افزود: 
مطلب  دنبال  به  انسانی  علوم  زمینه  در  کسی  اگر  مثال  برای 
می گردد، قطعا یک مطلب فنی و مهندسی مورد نیاز او نیست 
و اگر بخواهیم او را با مطالب غیر مرتبط مواجه کنیم، عما به 
نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. بنابراین یکی از برنامه های اصلی 
ما در سال 97 استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی به صورت 

جدی تر و بیشتر است.
 SID مرکز   سوی  از  کرد:  اظهار  پایان  در  دکترعظیم زاده 
انجام  علمی  کار  نوعی  به  که  مجموعه هایی  با  همکاری  زمینه 
می دهند و دنبال مخاطبی می گردند تا مشتری محصوالت آن ها 
از نتیجه این همکاری  شود، وجود دارد تا هر دو طرف بتوانند 

بهره مند شوند.

استفاده از الگوریتم های هوش 
مصنوعی در تحلیل اطالعات

رسپرست مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی )SID(ضمن اشاره به دستاوردهای این 

مرکز: ضعف قانونی، مهم ترین چالش SID است

■ دکرت 
دکرت فاطمه 
عظیم زاده 

رسپرست مرکز 
اطالعات علمی 

جهاد دانشگاهی 
)SID(

عکس: روابط 
SID عمومی

►

مرکز اطالعات علمی روزانه حدود 40 

هزار بازدید دارد و تعداد این بازدیدها 

در ماه به بیش از 120 هزار مورد 

می رسد

تار
گف
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ایران  و زیستی  ژنتیکی  ملی ذخایر  مرکز  روابط عمومی   ■
مرکز  رییس  فاضلی  شاهزاده  دکتر  جهاددانشگاهی: 
ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در خصوص 
به ثبت رسیدن ۱۵ فروردین به عنوان روز 
زیستی"  و  ژنتیکی  "ذخایر  ملــــــی 
در تقویم جمهــوری  اسامی ایران 
گفت: این ذخایــر از آنجا که 
با  مستقــیم  ارتباط  در 
غذایی،  امنیــــت 

ملی  امنیت  نهایت  در  و  اقتصادی  امنیت  سامت،  امنیت 
هستند از یک سو و از سوی دیگر، منجر به حفاظت از تنوع 

زیستی کشور می شوند، حائز اهمیت هستند.

و  منابع  اهمیت  گفت:  فاضلی  شاهزاده  دکتر 
عنوان  به  کشور  زیستی  و  ژنتیکی  ذخایر 
سرمایه عظیم ملی و رکن اصلــــی 
و  پژوهــــش ها  تحقیقات، 
در  پیشرفـــت ها 

خصوصا  و  فناوری   زیست  و  بیولوژی  مختلف  حوزه های 
بهره برداری از این ثروت در زمینه های مهمی مانند امنیت 
سیاستگذاران  و  متخصصان  بر  غذایی  و  سامت  اقتصادی، 
پوشیده نیست؛ لذا امید است  با حمایت متولیان، شاهد رشد 

حداکثری تولیدات داخلی و حمایت از کاالی ایرانی باشیم.
وی گفت: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران نسبت 
به سال های قبل تقریبا شاهد نزدیک به رشد ۵۰ درصدی 
مراکز  به  زیستی  های  نمونه  ارایه  و   میزان خدمات  افزایش 
بوده  فناوری  زیست  صنعت  حوزه  و  ،تحقیقاتی  دانشگاهی 
است و از آنجاکه ایران  به عنوان یکی از مجموعه کشورهایی 
که از  تنوع زیستی باالیی برخوردار است نیازمند حمایت و 

تقویت هرچه بیشتر مراکز ذخایر زیستی و ژنتیکی است.
زیستی  ذخایر  مراکز  تقویت  افزود:  فاضلی  دکترشاهزاده 
و ژنتیکی به آن معناست که بتوان ذخایر ژنتیکی  را خوب 
شناسایی و نگهداری کرد تا قابلیت بهره برداری آن ها برای 
مراکز تحقیقاتی از جمله دانشکده ها، پژوهشکده ها و شرکت 
های دانش بنیان فراهم  شود که  این موضوعات جزو وظایفی 
است که به عهده مراکز ذخایر ژنتیکی و  زیستی است و این 
کارها قاعدتا هزینه هایی را در پی دارد که این هزینه ها از 
مراحل درآمدی که برای کشور تولید می کنند بسیار ناچیز 
است و باید بازنگری شود؛ لذا تقویت مراکز ذخایر زیستی و 
ژنتیکی نیاز به سرمایه گذاری ابتدای امر دارد تا این ذخایر 
در  و  شوند  تغذیه  کشور  ژنتیکی  های  کتابخانه  عنوان  به 
سایر کشورهای دنیا هم به همین شکل است و به خوبی در 
این بخش سرمایه گذاری می کنند زیرا مزایای متعدد آن به 

توانمندی کشور می انجامد.
افزایش  ایران،  زیستی  و  ژنتیکی  مرکزملی ذخایر  رییس 
تعداد نمونه های ذخایر زیستی را از مهمترین اقدامات این 
مرکز در سال 9۶ خواند و گفت: تعداد این نمونه ها نسبت به 
سال 9۵ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین نمونه 
های زیستی از نظر اقتصادی و در معرض انقراض بودن در 

اولویت هستند.
را  زیستی  ذخایر  آوری  جمع  کندی  دالیل  از  یکی  وی 
مالی  تنگناهای  علیرغم  داد:  ادامه  و  دانست  اعتبار  کمبود 
سال گذشته این مرکز توانستیم به این موفقیت دست یابیم.
دکتــر شــاهزاده فاضلــی گفــت: چندســال از نام گــذاری 
ایــن روز می گــذرد، ولــی آشــنایی مــردم و توجــه مســووالن 
بــه ایــن حــوزه کــم اســت کــه بایــد اهتمــام جــدی تــری به 
ــر، متضمــن  ایــن موضــوع انجــام گیــرد؛ حفــظ ایــن ذخای
ســامتی و تندرســتی مــردم و گام اساســی در تهیــه 

غــذای ســالم آنــان اســت.

۱۵ فروردین؛ نیازمند توجه جدی 
مردم و مسووالن

رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران جهاددانشگاهی: امنیت غذایی، امنیت 

سالمت و امنیت اقتصادی در گرو حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور است

■ دکرت 
شاهزاده 
فاضلی رییس 
مرکز ملی 
ذخایر ژنتیکی 
و زیستی 
ایران

 عکس: پایگاه 
اطالع رسانی 
بیوتکنولوژی 
ایران

◄

چندسال از نام گذاری روز ملی "ذخایر 

ژنتیکی و زیستی" در تقویم می گذرد، 

ولی آشنایی مردم و توجه مسووالن 

به این حوزه کم است که باید اهتامم 

جدی تری به این موضوع انجام گیرد

تار
گف



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w

.a
ce

cr
.a

c.
ir

63

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی کرمـــان: دکتـــر 
ـــگاهی  ــس جهاددانش ــدس رییـ ـــا کامیاب مقـ رض
اســـتان کرمـــان و مدیـــر طـــرح آمایـــش اســـتان 
گفـــت: اجـــرای طـــرح آمایـــش اســـتان کرمـــان، 
نمـــاد بـــارز همـــکاری موفـــق بیـــن واحـــدی در 

جهاددانشـــگاهی اســـت.
دکتـــر کامیاب مقـــدس در زمینـــه ی مطالعـــات 
ـــرد:  ـــراز ک ـــان، اب ـــتان کرم ـــرزمینی اس ـــش س آمای
ــناد  ــی از اسـ ــتان یکـ ــش اسـ ــرح آمایـ ــند طـ سـ
اســـت؛  اســـتان  توســـعه  بـــرای  اســـتراتژیک 
به طـــوری کـــه در ایـــن ســـند پـــس از مشـــخص 
ــتان  ــعه اسـ ــی توسـ ــناریوهای احتمالـ ــدن سـ شـ
در افـــق درازمـــدت، جهت گیری هـــای اســـتان 

ـــعه  ـــم انداز توس ـــاس چش ـــن اس ـــر ای ـــخص و ب مش
اســـتان تعریـــف شـــده اســـت. 

وی ادامـــه داد: چشـــم انداز توســـعه اســـتان 
ــای  ــدی و ماموریـــت و برنامه هـ ــای منطقه بنـ مبنـ
ــت،  ــن ماموریـ ــوده و ایـ ــتان بـ ــعه کان اسـ توسـ
پروژه هـــای اساســـی بـــرای توســـعه اســـتان 
برش هـــای  در  پروژه هـــا  و  کـــرده  تعریـــف  را 
ـــه  ـــز ب ـــی نی ـــه عملیات ـــتانی، برنام ـــی و شهرس بخش

تفصیـــل آورده شـــده اند.
مطالعـــات  افـــزود:  کامیاب مقـــدس  دکتـــر 
آمایـــش به صـــورت کلـــی بـــه دو بخـــش عمـــده 
ــه در بخـــش اول وضعیـــت  ــود کـ ــیم می شـ تقسـ
ــای  ــون و جنبه هـ ــاد گوناگـ ــتان در ابعـ کلـــی اسـ
اقتصـــادی، اجتماعـــی، زیســـت محیطـــی، منبـــع 
طبیعـــی، منابـــع انســـانی و... مـــورد بررســـی 
عمیـــق و تحلیلـــی قـــرار گرفتـــه و تعارضـــات 
بیـــن فعالیت هـــای مختلـــف در پهنـــه ســـرزمینی 
ــادل  ــاد تعـ ــای ایجـ ــده و راهکارهـ ــن گردیـ تعییـ
ـــود. ـــه می ش ـــان ارای ـــت و انس ـــط، فعالی ـــن محی بی

کرمـــان  اســـتان  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
ادامـــه داد: بـــه دلیـــل جایـــگاه و مقبولیـــت 
ـــتان  ـــاد در اس ـــن نه ـــی ای ـــوابق پژوهش ـــی و س علم
ارتبـــاط وثیـــق و موثـــر در باالتریـــن ســـطح بـــا 
پیکـــره اجرایـــی و دســـتگاه هـــای اداری اســـتان 
از یکســـو و نخبـــگان و دانشـــگاهیان از ســـوی 
ـــک  ـــش از ی ـــور بی ـــا حض ـــد و ب ـــرار گردی ـــر برق دیگ
ـــان در  ـــد کرم ـــان واح ـــان و محقق ـــاله کارشناس س
ـــانی  ـــردآوری و بروزرس ـــی، گ ـــای اجرای ـــتگاه ه دس

ـــا  ـــن تقاض ـــا و تعیی ـــل ه ـــام تحلی ـــات و انج اطاع
ـــف  ـــاط ضع ـــا و نق ـــا، تهدیده ـــت ه ـــل فرص و تحلی
ـــی،  ـــادی، اجتماع ـــون اقتص ـــاد گوناگ ـــوت در ابع و ق

زیســـت محیطـــی و ... اســـتان انجـــام گردیـــد.
ـــح  ـــان تصری ـــتان کرم ـــش اس ـــرح آمای ـــر ط مدی
ــش  ــات آمایـ ــش دوم مطالعـ ــرای بخـ ــرد: اجـ کـ
مســـتلزم برخـــورداری از دانـــش و تجربـــه ی بـــاال 
ــتراتژی و  ــن اسـ ــی و تدویـ ــه آینده پژوهـ در زمینـ
ـــه در  ـــت ک ـــوده اس ـــتان ب ـــعه اس ـــناریوهای توس س
ـــان  ـــر محقق ـــمند و موث ـــور ارزش ـــش حض ـــن بخ ای
انســـانی در  و متخصصـــان پژوهشـــگاه علـــوم 
ـــد  ـــکاران واح ـــی و هم ـــات علم ـــای هی ـــار اعض کن
ــد و  ــی باشـ ــراوان مـ ــت فـ ــز اهمیـ ــان حائـ کرمـ
مطالعـــات آمایـــش اســـتان کرمـــان را بـــه نمـــاد 
ـــدی  ـــن واح ـــق بی ـــیار موف ـــکاری بس ـــارزی از هم ب
در عرصـــه ی جهاددانشـــگاهی در کشـــور تبدیـــل 

کـــرده اســـت.
ــگاهی  ــرد: جهاددانشـ ــان کـ ــه بیـ وی در ادامـ
در ســـطح ملـــی از مزیت هـــای علمـــی، فنـــی 
ــوردار  ــری برخـ ــم نظیـ ــترده و کـ ــی گسـ و اجرایـ
اســـت و اگـــر بهره گیـــری از ایـــن مزیت هـــا 
جایگزیـــن رقابت هـــای مخـــرب و ســـطح پاییـــن 
در کشـــور گـــردد، شـــاهد هم افزایـــی و حصـــول 
ــگاهی  ــان تری در جهاددانشـ ــای درخشـ موفقیت هـ

ــتانی خواهیـــم بـــود. در ســـطوح ملـــی و اسـ
کرمـــان  اســـتان  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
ـــال کار  ـــار ۲۴ س ـــه و افتخ ـــای تجرب ـــزود: برمبن اف
ـــا  ـــدس عمیق ـــاد مق ـــن نه ـــی در ای ـــی و علم اجرای
ـــه  ـــع و هم ـــری جام ـــه بهره گی ـــاورم ک ـــن ب ـــر ای ب
ـــون و  ـــزای گوناگ ـــا و اج ـــی بخش ه ـــه از توانای جانب
ـــر  ـــگاهی در سراس ـــوع جهاددانش ـــیل های متن پتانس
کشـــور و گســـترش روحیـــه کار جمعـــی و همـــکاری 
ــرورت  ــی یـــک ضـ ــن بخشـ ــدی و بیـ ــن واحـ بیـ

مبـــرم و یـــک نیـــاز حیاتـــی می باشـــد.

ــی  ــگاهی صنعتـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ ■ روابـ
ـــاون  ـــاور مع ـــور مش ـــا حض ـــه ب ـــتی ک ـــریف: در نشس ش
ـــن  ـــامانه های نوی ـــری س ـــام مج ـــم مق ـــاک و قائ آب و خ
ــت  ــی، سرپرسـ ــاون پژوهشـ ــس، معـ ــاری و رییـ آبیـ
پژوهشـــکده توســـعه تکنولـــوژی و مدیـــر مرکـــز 
ـــی  ـــگاهی صنعت ـــازمان جهاددانش ـــوژی س ـــعه تکنول توس
شـــریف برگـــزار شـــد، مهنـــدس عبـــاس زارع مشـــاور 
وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی و مجـــری ســـامانه های 
نویـــن آبیـــاری کشـــور بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت 
ـــد  ـــاورزی و رون ـــرف آب کش ـــره وری در مص ـــش به افزای
ــاری در  ــن آبیـ ــامانه های نویـ ــای سـ ــعه طرح هـ توسـ
ســـطح کشـــور و حمایت هـــای صـــورت گرفتـــه از 
ســـوی دولـــت، اظهـــار کـــرد: بـــا توجـــه بـــه حجـــم 
ـــد  ـــدود ۸۰ درص ـــن، ح ـــاری نوی ـــای آبی ـــاالی طرح ه ب
ـــاوری و  ـــزات، فن ـــوازم، تجهی ـــا را ل ـــن طرح ه ـــم ای حج

ماشـــین های آبیـــاری تشـــکیل می دهنـــد.
ــر  ــان و عم ــش راندم ــرورت افزای ــد برض ــا تاکی وی ب
ــزود: در  ــا اف ــرح ه ــن ط ــن ای ــای نوی ــامانه ه ــد س مفی
آمــوزش  و  ترویــج  موضوعــات  دادن  قــرار  اولویــت 

ــزات،  ــت تجهی ــرل کیفی ــارت و کنت ــرداران، نظ ــره ب به
ــن  ــتفاده در ای ــورد اس ــای م ــاوری ه ــا و فن ــین ه ماش
ــاری  حــوزه، همچنیــن موضــوع مدیریــت هوشــمند آبی
و هوشمندســازی از موضوعــات مهــم و ضــروری اســت، 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــش م ــش از پی ــد بی ــه بای ک
ــا  ــور بـ ــاری کشـ ــن آبیـ ــامانه های نویـ ــری سـ مجـ
اشـــاره بـــه ســـابقه همـــکاری مثبـــت و قابـــل قبـــول 
ــریف و وزارت  ــی شـ ــگاهی صنعتـ ــازمان جهاددانشـ سـ
جهادکشـــاورزی گفـــت: جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 
شـــریف بـــه عنـــوان یـــک برنـــد در حـــوزه فنـــاوری 
آبیـــاری مـــورد توجـــه مـــی باشـــد و بـــا توجـــه بـــه 
اقداماتـــی کـــه در ســـال ۱۳9۶ شـــروع شـــده اســـت، 
امیدواریـــم بتـــوان از توانمنـــدی، تجربـــه و پتانســـیل 
ـــال ۱۳97  ـــد در س ـــای جدی ـــه در محوره ـــن مجموع ای
بیشـــتر از گذشـــته اســـتفاده نمـــود و همکاری هـــا در 

حـــوزه فنـــاوری آبیـــاری را گســـترش داد.
ـــو رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی  مهنـــدس حاجیل
صنعتـــی شـــریف نیـــز دربـــاره ی توانمندی هـــا و 

ــای  ــه ی فعالیت هـ ــازمان در زمینـ ــن سـ ــارب ایـ تجـ
ـــرد  ـــه ک ـــی ارای ـــال 9۶، توضیحات ـــه در س ـــورت گرفت ص
بـــا حضـــور  و هم چنیـــن زمینه هـــای همـــکاری 

اعضـــای جلســـه مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت.
وزیـــر  مشـــاور  زارع  مهنـــدس  ادامـــه،  در 
جهادکشـــاورزی و مجـــری ســـامانه هـــای نویـــن 
ـــاون آب  ـــاور مع ـــی مش ـــدس عائ ـــور و مهن ـــاری کش آبی
و خـــاک و قائـــم مقـــام مجـــری ســـامانه های نویـــن 
ــازمان  ــای سـ ــگاه ها و توانمندی هـ ــاری از آزمایشـ آبیـ
ـــد و در  ـــد کردن ـــریف بازدی ـــی ش ـــگاهی صنعت جهاددانش

جریـــان فعالیت هـــای آن قـــرار گرفتنـــد.

توسعه ی طرح  سامانه های نوین آبیاری
مشاور وزیر جهادکشاورزی: جهاددانشگاهی صنعتی رشیف به عنوان یک برند در حوزه فناوری آبیاری مورد 

توجه است

سندی اسرتاتژیک برای توسعه ی استان کرمان
رییس جهاددانشگاهی کرمان: گزارش سنتز مطالعات آمایش استان به عنوان الگوی سایر 

استان های کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ شد
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ـــیناپرس:  ـــل از س ـــه نق ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــط عموم ■  رواب
ـــی و  ـــص بیهوش ـــران متخص ـــید رنجبــــــ ـــر مهش دکت
ـــان  ـــی درم ـــوق تخصص ـــز ف ـــی مرک ـــم تخصص ـــو تی عض
نابـــاروری و ســـقط مکـــرر ابن ســـینا بـــا اشـــاره بـــه 
اهمیـــت مشـــاوره بیهوشـــی قبـــل از عمـــل جراحـــی 
ـــک  ـــکی کم ـــم پزش ـــه تی ـــاوره ب ـــن مش ـــام ای ـــت: انج گف
ــات  ــر از اتفاقـ ــدم جلوتـ ــواره دو قـ ــا همـ ــد تـ می کنـ

ـــد. ـــدام کنن ـــار، اق ـــش روی بیم پی
ـــز  ـــی مرک ـــم تخصص ـــو تی ـــی و عض ـــص بیهوش متخص
فـــوق تخصصـــی درمـــان نابـــاروری و ســـقط مکـــرر 
ــی را   ــاوره بیهوشـــــ ــام مشـ ــی انجـ ــینا چرایـ ابن سـ
ـــیاری  ـــرای بس ـــوال ب ـــن س ـــرد: ای ـــریح ک ـــه تش این گون
ـــاوره  ـــرورت مش ـــه ض ـــد ک ـــش می آی ـــان پی از مراجعــــ
بیهوشـــی چیســـت و چــــــرا بـــرای یـــک جراحـــی 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــوند؟ واقعی ـــت ش ـــد ویزی ـــاده بای س

ـــل  ـــت عم ـــت تح ـــرار اس ـــه ق ـــی ک ـــیاری از بیماران بس
ــات  ــایر جهـ ــد، از سـ ــرار بگیرنـ ــی قـ ــی خاصـ جراحـ
ـــراد  ـــه اف ـــرای هم ـــی ب ـــرد کل ـــا رویک ـــالم هســـتند؛ ام س
ـــد از  ـــه بای ـــت ک ـــن اس ـــی ای ـــل جراح ـــتانه عم در آس
ـــد  ـــه رون ـــد. البت ـــور کنن ـــی عب ـــاوره بیهوش ـــر مش فیلت
ـــد  ـــار بای ـــر بیم ـــه ه ـــی ک ـــی و مراحل ـــاوره بیهوش مش
طـــی کنـــد )انجـــام آزمایش هـــای تکمیلـــی(، مـــورد 

ـــود. ـــد ب ـــاوت خواه ـــورد متف ـــه م ب
ـــود دارد  ـــکان وج ـــن ام ـــت: ای ـــران گف ـــر رنجب دکت
کـــه پـــس از ایـــن بررســـی ها، متخصـــص بیهوشـــی 
بـــه ایـــن جمع بنـــدی برســـد کـــه عمـــل جراحـــی 
ــار  ــال، بیمـ ــوان مثـ ــدازد. به عنـ ــق بیانـ ــه تعویـ را بـ
ـــه  ـــرات مراجع ـــتون فق ـــی س ـــل جراح ـــام عم ـــرای انج ب
می کنـــد، امـــا پـــس از مشـــاوره بیهوشـــی مشـــخص 
ــی  ــه بررسـ ــی بـ ــر قلبـ ــار ازنظـ ــه بیمـ ــود کـ می شـ
بیشـــتری نیـــاز دارد؛ درنتیجـــه متخصـــص بیهوشـــی، 
بیمـــار را بـــه متخصـــص قلـــب ارجـــاع می دهـــد تـــا 
در حیـــن عمـــل و حتـــی در آینـــده، مشـــکلی بـــرای 

ـــود. ـــاد نش ـــش ایج ـــار پی بیم

مشاوره بیهوشی؛ نیاز قبل، حین 
و بعد از عمل جراحی 

دکتـــر رنجبـــران بـــا اشـــاره بـــه این کـــه مشـــاوره 
ــی  ــل جراحـ ــل از عمـ ــه قبـ ــا بـ ــی صرفـ بیهوشــــــ
خاصـــه نمی شـــود، افـــزود: ایـــن مشـــاوره هـــر ســـه 
بـــازه زمانـــی قبـــل، حیـــن و بعـــد از عمـــل جراحـــی 
ــی های  ــال، بررسـ ــوان مثـ ــد. به عنـ را پوشـــش می دهـ
ـــی  ـــص بیهوش ـــه متخص ـــار، ب ـــر روی بیم ـــده ب ـــام ش انج

کمـــک می کنـــد تـــا بیماری هـــای زمینـــه ای ماننـــد 
قنـــد خـــون را در حیـــن عمـــل جراحـــی بـــا دقـــت 
ــای الزم پـــس از  ــورد اقدام هـ ــرده و در مـ ــرل کـ کنتـ
عمـــل ماننـــد انتقـــال بیمـــار بـــه ICU یـــا ویزیـــت 

توســـط متخصـــص دیگـــر، تصمیـــم بگیـــرد.

کاهش استرس عمل جراحی با مشاوره 
بیهوشی 

ــی  ــوق تخصصـ ــز فـ ــی مرکـ ــم تخصصـ ــو تیـ عضـ
درمـــان نابـــاروری و ســـقط مکـــرر ابن ســـینا تاکیـــد 
کـــرد: برخـــی بیمـــاران قبـــل از عمـــل جراحـــی، در 
مـــورد بیهوشـــی، مراحـــل عمــــــل و داروهـــای مصرفـــی 
تحقیـــق می کننـــد؛ درنتیجـــه، هنـــگام مراجعـــه بـــه 
ــای  ــت راهنمایی هـ ــا دریافـ ــی و بـ ــص بیهوشـ متخصـ
الزم، نســـبت بـــه عمـــل جراحـــی نگرانـــی کمتـــری 
ــروه،  ــن گـ ــل ایـ ــه مقابـ ــا نقطـ ــد. امـ ــدا می کننـ پیـ
ــرای  ــی بـ ــت چندانـ ــه اهمیـ ــتند کـ ــی هسـ بیمارانـ
ـــاوره  ـــفه مش ـــه فلس ـــده و ب ـــل نش ـــود قائ ـــامتی خ س
ـــاران  ـــته از بیم ـــن دس ـــد. ای ـــه نمی کنن ـــی توج بیهوش
بـــا آگاهـــی از شـــرایط و مراحـــل عمـــل، دچـــار 

اســـترس می شـــوند.
ـــاران  ـــه بیم ـــا ب ـــه م ـــت: توصی ـــران گف ـــر رنجب دکت
ایـــن اســـت کـــه در عیـــن کســـب آگاهی هـــای الزم 
ــب،  ــز مطالـ ــم در ریـ ــدان هـ ــل، چنـ ــورد عمـ در مـ
کنجـــکاوی نکننـــد و نســـبت بـــه اتفاقاتـــی کـــه در 
ـــا  ـــند ت ـــته باش ـــطی داش ـــی متوس ـــد، آگاه ـــش دارن پی
به خوبـــی، عمـــل جراحـــی و رونـــد بهبـــود را ســـپری 

کننـــد.

مشاوره ی بیهوشی؛ امری رضوری در همه ی مراحل جراحی
عضو تیم تخصصی مرکز فوق تخصصی ابن سینای جهاددانشگاهی تاکید کرد: مشاوره بیهوشی؛ نیاز قبل،حین و بعد از جراحی

■  روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسان شـمالی: دکتـر 
ضرابـی مدیر عامل بانک خون بندناف رویان جهاددانشـگاهی 
در جمـع پزشـکان و ماماهـای خراسان شـمالی در بجنـورد 

گفـت: کارآزمایـی فاز یک بـرای درمان بیماری دیسـتروفی، 
فلـج مغـری، دیابـت و اوتیسـم توسـط سـلول های بنیادیـن 

خـون بندنـاف در حال انجام اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـلول های بنیادیـن دو ویژگـی 
خودنوزایـی و قابـل تخصصی شـدن را دارند، افـزود: تاکنون 
در ایـران بانـک عمومـی خـون بندنـاف توانسـته ۱۵ هـزار 
نمونـه و بانـک خصوصـی کـه فقـط در پژوهشـگاه رویـان 
جهاد دانشـگاهی اسـت، 9۰ هـزار نمونه را جمـع آوری کند 
و ایـران باالتریـن ظرفیـت ذخیـره سـلولی را در خاورمیانـه 

دارد.
وی بـه مزیـت جمـع آوری سـلولهای بنیادیـن توسـط 
خـون بندنـاف اشـاره کـرد و ادامـه داد: بنـد نـاف منبـع 
عظیمـی از سـلول های بنیادیـن اسـت کـه می تـوان از آن 
بـرای درمـان بیماری هـا اسـتفاده کـرد و از سـوی دیگـر 

جمـع آوری آن کامـا سـالم و ایمـن بـوده اسـت.
دکتـر ضرابـی با اشـاره به اینکه پتانسـیل درمـان بیش از 
۸۰ بیمـاری توسـط سـلول های بنیادیـن وجـود دارد، اظهار 

کـرد: در حـال حاضـر، بیماری هـای خونـی بیشـتر توسـط 
سـلول های بنیادیـن خـون بندنـاف درمـان می شـود.

وی بیـان کـرد: هم اکنـون این طرح پژوهشـی برای ۱۵۰ 
بیمـار فلـج مغـزی و 7۵ بیمـار اوتیسـم در حـال اجراسـت و 
هم چنیـن طـرح تحقیقاتـی برای بیمـاری دیسـتروفی نیز در 

فـاز ابتدایی خـود در حال اجراسـت.
دکتـر ضرابـی ادامه داد: در سـه سـال گذشـته، ۲۰ پیوند 
از نمونه هـای سـلول های بنیادیـن خونـی رویـان انجام شـده 

است.
دکتـر ضرابـی بـا تاکیـد بـر لـزوم ورود خیـران بـه حـوزه 
سـامت و ذخیره سـازی خـون بنـد ناف نـوزادان، یادآورشـد: 
هم اکنـون در برخـی از اسـتان ها در تاشـیم تا با اسـتفاده از 
ظرفیـت خیـران بتوانیم خون بندنـاف نوزادان همـان منطقه 

را بـا نـام همـان اسـتان، در تهـران ذخیره سـازی کنیم. 
وی ادامـه داد: حـدود ۵۰ درصـد خانواده هایـی کـه اقدام 
و  کرده انـد  خـود  فرزنـد  بندنـاف  خـون  ذخیره سـازی  بـه 
رضایـت داده انـد تـا در صورت نیـاز فردی به ایـن نمونه آن را 

در اختیـار بیمـار قـرار دهند. 
دکتـر ضرابـی خاطرنشـان کرد: بـا توجه بـه موفقیت های 
نـوزادان،  نـاف  بنـد  خـون  ذخیره سـازی  از  شـده  کسـب 
مطالعـات بـر روی مباحثـی هماننـد پـرده آمنیوتیـک بـرای 
بهبـود زخم هـای دیابتـی و سـوختگی، سـرم خـون به منظور 
محیطـی بـرای کشـت بافـت و  پالـپ دنـدان به دلیـل وجود 

سـلول های بنیـادی فـراوان در دسـتور کار قـرار دارد.

درمانی دیگر با سلول های بنیادین خون بندناف
مدیرعامل بانک خون بندناف رویان جهاددانشگاهی: کارآزمایی فاز یک برای درمان بیامری های 

دیسرتوفی و فلج مغزی توسط سلول های بنیادین خون بندناف 
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■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی بـه نقل از سـیناپرس: 
دکتـر فرزانـه نباتـی مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی آنالیز 
بیـان کـرد:  و فـرآوری گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی 
مرکـز خدمـات تخصصـی آنالیز و فـرآوری گیاهـان دارویی 
)IMPCA( یکـی از مراکـز خدمات تخصصی پژوهشـکده 
گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی اسـت. این مرکز در سـال 
گذشـته موفـق بـه اخـذ موافقـت قطعـی شـده و پـس از 
داروسـازی  و  فارماکوگنـوزی  پژوهشـی  گـروه  از  جدایـی 
جهاددانشـگاهی به صورت مسـتقل فعالیت خـود را در این 

زمینـه دنبـال مـی کند. 
وی گفـت: ایـن مرکز عضو شـبکه آزمایشـگاهی فناوری 
راهبـردی کشـور، شـبکه گیاهـان دارویـی و هم چنیـن بـه 
عنـوان آزمایشـگاه مجـاز سـازمان غـذا و دارو و آزمایشـگاه 
همـکار سـازمان دام پزشـکی کشـور در حـال فعالیت اسـت 
و در حـال حاضـر بـه شـرکت های دارویـی فعـال در حـوزه 
و  غذایـی  صنایـع  دارویـی،  فرآورده هـای  و  اولیـه  مـواد 
همچنیـن دانشـجویان مراکز آموزشـی و پژوهشـی خدمات 

ارایـه می کنـد.
دکتـر نباتـی با بیـان این مطلب که درآمدزایی و کسـب 
درآمـد بـرای این مرکز نیـز یکی از اهدافی اسـت که دنبال 
می کنیـم گفـت: شناسـایی مواد موثـره گیاهـان دارویی در 
زمـره تخصصـی تریـن فعالیـت هـای ماسـت. بـه عبـارت 
فـرآورده  سـازی  اسـتاندارد  اخیـر  هـای  سـال  در  دیگـر، 
هـای گیاهـی ضـرورت ویـژه ای پیـدا کـرده و اسـتفاده از 
گیاهـان دارویـی، داروهـای گیاهـی و غذاهای فراسـودمند 
در کشـورهای توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه افزایـش 
چشـمگیری یافتـه، بـه همین دلیـل توجه به کیفیـت و اثر 
بخشـی محصـوالت گیاهـی موضوعـی اسـت کـه از اهمیت 

خاصـی برخوردار اسـت.
وی بــا اشــاره بــه این کــه مهم تریــن ابــزار بــرای 
ــه  ــای تهی ــی و فرآورده ه ــان داروی ــی گیاه ــرل کیف کنت
شــده از آن هــا استانداردســازی اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــه ای  ــن مجموع اســتاندارد ســازی شــامل بررســی و تعیی
و  شــیمیایی  فیزیکــو  پارامترهــای  و  خصوصیــات  از 
ــان از  ــث اطمین ــا باع ــرای آنه ــه اج ــت ک ــی اس بیولوژیک
ــرآورده  ــری ف ــی و تکــرار پذی ــر بخشــی، ایمن ــت، اث کیفی

گیاهــی می شــود.
وی ضمـن تاکیـد بر این موضوع که ترکیبات شـیمیایی 
موجـود در گیاهـان کـه اثرات درمانـی دارند، تحـت عنوان 
مـاده موثـره شـناخته می شـوند، عنوان کـرد: کارایـی و اثر 
درمانـی فرآورده هـای گیاهی وابسـته به حضور مـواد موثره 
در غلظـت مناسـب اسـت، ایـن درحالـی اسـت کـه میـزان 
ایـن مـاده موثـره تحـت تاثیـر عوامـل مختلفی مثـل گونه  
گیـاه، زمـان و فصـل برداشـت، نـوع خـاک و روش آمـاده 

سـازی گیـاه تغییر مـی کند.
 

ـــیناپرس:  ـــل از س ـــه نق ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
دکتـــر فرحنـــاز خلیقـــی مدیـــر گـــروه پژوهشـــی 
گیاهـــان  پژوهشـــکده  داروســـازی  و  فارماکوگنـــوزی 
دارویـــی جهاددانشـــگاهی از پایـــداری داروهـــای گیاهـــی 

ــر داد. ــوژی خبـ ــک نانوتکنولـ ــا کمـ بـ
وی پیرامـــون بهره گیـــری از علـــم نانـــو در ایـــن 
گـــروه پژوهشـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه نانوتکنولـــوژی 
توانایـــی کنتـــرل ویژگی هـــای مـــواد در مقیـــاس اتمـــی 
و مولکولـــی اســـت، گفـــت: حـــوزه ی پزشـــکی مـــدرن و 
ـــر،  ـــای دیگ ـــوزه ه ـــیاری از ح ـــد بس ـــم مانن ـــازی ه داروس

تحـــت تاثیـــر ا یـــن فنـــاوری قـــرار گرفتـــه اســـت.
ـــی  ـــا ترکیبات ـــانس ه ـــرد: اس ـــح ک ـــی تصری ـــر خلیق دکت
ـــی  ـــتی و آرایش ـــی و بهداش ـــای درمان ـــه کاربرده ـــتند ک هس
ـــد  ـــل ض ـــوان عوام ـــه عن ـــا ب ـــانس ه ـــتفاده از اس ـــد. اس دارن
ـــد  ـــگل و ض ـــد ان ـــارچ، ض ـــد ق ـــروس، ض ـــد وی ـــری، ض باکت
ــن،  ــخ دارد. بنابرایـ ــت تاریـ ــه قدمـ ــابقه ای بـ ــره سـ حشـ
ـــا وارد  ـــوب آن ه ـــع عی ـــت رف ـــوژی در جه ـــروزه نانوتکنول ام
عمـــل شـــده و بـــه بهبـــود حالیـــت و کاهـــش فراریـــت 

ـــت. ـــرده اس ـــک ک ـــا کم آن ه
ـــا  ـــوژی ب ـــو تکنول ـــن رو در بحـــث نان ـــه داد: از ای وی ادام

ـــدف  ـــا ه ـــی را ب ـــروه، پژوهش ـــای گ ـــی از اعض ـــکاری یک هم
بررســـی کاربـــرد نانوتکنولـــوژی و نانـــوذرات مختلـــف در 
ـــرات  ـــود اث ـــا در بهب ـــش آن ه ـــانس ها و نق ـــری اس درون گی

ـــم. ـــاز کردی ـــا آغ ـــداری آن ه ـــی و پای درمان
ایـــن مطالعـــه، مهنـــدس  وی عنـــوان کـــرد: در 
ـــروه  ـــن گ ـــوژی ای ـــو تکنول ـــش نان ـــوول بخ ـــارزادگان مس غف
پژوهشـــی اســـتفاده از فنـــاوری نانـــو درتهیـــه فـــرآورده 
ـــا  ـــاری ه ـــه بیم ـــر بهترعلی ـــا تاثی ـــی ب ـــی گیاه ـــای داروی ه
ـــرد  ـــد ک ـــاد خواه ـــر ایج ـــی بش ـــده را در زندگ ـــی عم تحول
ـــر را  ـــمی بش ـــای جس ـــی ه ـــت و توانای ـــر، کیفی ـــول عم و ط

افزایـــش خواهـــد داد.
وی تصریـــح کـــرد: در بحـــث گیاهـــان دارویـــی هـــم 
ـــم؛  ـــتفاده کنی ـــو اس ـــاد نان ـــن ابع ـــم از همی ـــا می خواهی م
ـــم  ـــام داده ای ـــه انج ـــی ک ـــی از اقدامات ـــال یک ـــوان مث ـــه عن ب
ـــی در  ـــرار پوشش ـــانس های ف ـــر روی اس ـــه ب ـــت ک ـــن اس ای
ـــولی  ـــانس ها را در ذرات کپس ـــیم و اس ـــو بکش ـــاس نان مقی

ـــم. ـــت، ببری ـــر اس ـــا نانومت ـــاس آن ه ـــه مقی ک
ــم  ــرد علـ ــای کاربـ ــه مزایـ ــت،  از جملـ ــی اسـ گفتنـ
ـــی  ـــان داروی ـــره وری از گیاه ـــعه و به ـــوژی در توس نانوتکنول

و حـــل مســـایل مربـــوط بـــه تولیـــد آن هاســـت.

پایداری داروهای گیاهی با کمک نانو 
تکنولوژی

مدیر گروه پژوهشی فارماکوگنوزی و داروسازی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی: از جمله مزایای 

کاربرد علم نانوتکنولوژی در توسعه و بهره وری از گیاهان دارویی است

استانداردسازی؛ 
مهم ترین ابزار برای 
کنرتل کیفی گیاهان 

دارویی

مدیر مرکز خدمات تخصصی آنالیز و 

فرآوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی: 

در پژوهشکده گیاهان دارویی این نهاد، 

استانداردسازی فرآورده های دارویی 

گیاهی انجام می شود

رییـس  پیله چـی  فرشـاد  جهاددانشـگاهی:  عمومـی  روابـط   ■
جهاددانشـگاهی قزویـن گفـت: مـا امـروز آمادگی کامـل داریم 
تا خدمات جدید جهاددانشـگاهی را در تکمیل چرخه ی درمان 

سـرطان در اسـتان قزویـن ارایـه کنیم.
 پیله چی در نشست مجمع خیرین سامت استان قزوین 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  قزوین  امینی های  حسینیه  در  که 
و  توانمندی ها  در کشور،  درمان  در حوزه ی  جهاددانشگاهی 
ظرفیت های باالیی دارد و همواره از طریق پژوهش و کسب 
نیز  و  درمان  زمینه  در  بتواند  تا  کرده  تاش  فنی  دانش 
پیشگیری به ویژه در حوزه هایی که در کشور خأل وجود داشته 
رویان  پژوهشگاه  به  می توان  جمله  آن  از  و  کند  پیدا  ورود 
نیز  و  ناباروری  درمان  و  بنیادین  سلول های  زمینه  در  فعال 
پژوهشکده معتمد فعال در زمینه ی درمان سرطان اشاره کرد.

در  قزوین  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  تشکر  ضمن  وی 
جهاددانشگاهی  درمانی  فعالیت های  از  حمایت  خصوص 
و  جهاددانشگاهی  میان  تعامل  و  همکاری  گفت:  قزوین، 
برای  زیادی  برکات  و  دستاوردها  پزشکی،  علوم  دانشگاه 
استان قزوین به ویژه در بخش درمان ناباروری داشته است؛ 
بیش  قزوین  ناباروری  درمان  مرکز  در  تاکنون  که  به نحوی 
این  ادامه ی  امیدواریم  ما  و  رسیده  ثبت  به  تولد   ۴۸۰ از 
حمایت ها و همکاری ها به اثرات مطلوب در حوزه ی درمان 

سرطان نیز ختم شود.
تا  داریم  کامل  آمادگی  امروز  ما  کرد:  عنوان  پیله چی 
خدمات جدید جهاددانشگاهی را در تکمیل چرخه ی درمان 
از آن جایی  این کار  و  ارایه کنیم  قزوین  استان  سرطان در 
اهمیت دارد که مجموعه ما می تواند به پشتوانه دانش فنی 
پژوهشکده معتمد در حوزه درمان سرطان، اقدامات موثری 

را در استان قزوین انجام دهد.
این  عزم  به  اشاره  ضمن  قزوین  جهاددانشگاهی  رییس 
واحد برای ایجاد و ساخت مجتمع درمان سرطان در استان 
درمان  به  و کمک  امر  این  تحقق  برای  کرد:  عنوان  قزوین 
بیش از ۱۶۰۰ بیمار سرطانی که هم اکنون در استان وجود 
این  درمان  مشکات  درگیر  نیز  را  آن ها  ِ ی  خانواده  و  دارد 
بیماری سخت نموده، نیاز به حمایت و کمک خیران برای 

ساخت و تجهیز مجتمع داریم.
اولین سرای سامت  تا  داریم  کامل  آمادگی  افزود:  وی 
کنیم،  ایجاد  خیران  کمک  با  را  مولوی  منطقه  در  محل 
هم چنین این آمادگی وجود دارد تا دوره های آموزشی حوزه 
سامت با هدف پیشگیری و دوره های آموزشی تغدیه سالم، 
سامت و تندرستی، مشاوره قبل از ازدواج، تربیت جنسی 
کودکان، مقابله با استرس، شادی حال و سامت شغلی را 

با همراهی خیران سامت برگزار کنیم.

از درمان ناباروری 
تا ساخت مجتمع 
درمان رسطان در 

قزوین

تار
گف
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از سیناپرس: پژوهشکده 
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی با هدف جمع آوری، شناسایی 
گیاهان  هرباریوم  راه اندازی  به  اقدام  داده ها  بانک  ایجاد  و 

دارویی کرده است.
این هرباریوم که سامانه ای پویا برای شناسایی گونه های بومی و 
غیر بومی است، با  مساحتی در حدود یکهزار متر مربع و گنجایشی 
با حدود ۱۰ هزار نمونه گیاهی از آغاز تشکیل این گروه پژوهشی 
فعالیت خود را آغاز کرده و به طور منسجم نیز از سال ۱۳۸۱ به 
گسترش این فعالیت ها ادامه داده است. در این هرباریوم هم اکنون 
بیش از دوهزار و ۵۰۰ نمونه گیاهی و حدود ۵۰۰ گونه گیاهی 

وجود دارد و ۴۰ تا ۵۰ مورد آن گیاه بومی کشور است.
دکتر علی مهرآفرین مدیر گروه پژوهشی کشت و توسعه 
زیادی  تعداد  اکنون  هم  اینکه  به  اشاره  با  دارویی  گیاهان 
است،  موجود  مرکز  این  در  استاندارد  هرباریومی  نمونه های 
در  مبرم  نیازهای  نیز  و  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  گفت: 
خود  رسالت  راستای  در  پژوهشی  گروه  این  خصوص،  این 
این  ارتباط  به  نسبت  علمی  همکاری های  ایجاد  طریق  از 
و  گیاهشناسی  باغ های  تحقیقاتی،  مراکز  سایر  با  هرباریوم 

سایر هرباریوم های معتبر جهان اهتمام ویژه دارد.
دیجیتال  هرباریوم  سامانه  اولین  افزود:  مهرآفرین  دکتر 
بهره برداری  به  رسمی  صورت  به   ۱۳9۳ سال  در  که  ایران 
بین المللی  ایندکس  در   IMPH انحصاری  کد  با  رسید، 
ثبت  به   "Herbariorum Index" هرباریوم های جهان 
گیاهان  گونه های  ارزیابی  و  شناسایی  جمع آوری،  رسید. 
مستندسازی  راستای  در  کشور  مختلف  مناطق  دارویی 
عنوان  به  اتنوبوتانی  مطالعات  با  همگام  و  دارویی  گیاهان 

محـــور  انجام یک  بخــش  این  در  پژوهشی 
می شود.

رابطه  در  وی 
با برخی فعالیت های 

مهم هرباریــوم گفت: 
محققان این بخش ضمن 

رصد کـــردن رویشگاه های 
و  ایران  دارویی  گیاهـــــان 

جمع آوری و شناسایی آنها اقدام 
به مطالعات گیاه شناسی مردمی 

این  به  نیز می کننـد؛ 
معنا که ضمن 

یی  ســا شنا
گونه های 

گیاهی، 
با 

مراجعه به مردم اطاعاتی در زمینه طب سنتی گیاهان دارویی 
منطقه کسب می کنند و به این ترتیب این داده ها که از نسلی به 
نسل دیگر بدون مکتوب شدن در منابعی، منتقل می شود، در یک 

بانک داده  جمع آوری خواهد شد.
دکتر مهرآفرین با اشاره به اینکه هرباریوم یکی از مهم ترین 
بانک های نگهداری گیاهان است که به محققان و پژوهشگران 
اجازه می دهد تا بدون لطمه به محیط طبیعی گیاهان، مواد 
گیاهی الزم در اختیار داشته باشند، خاطرنشان کرد: هرباریوم، 
در واقع محلی است که در آن نمونه های خشک شده گیاهان به 
شیوه های علمی خاص نگهداری می شود. اهمیت هرباریوم ها به 
تعداد نمونه های موجود در آنها و وسعت مناطقی که نمونه های 

گیاهی آن را در بردارد، بستگی دارد.
وی با بیان اینکه کشف و معرفی شش گونه گیاهی جدید 
به دنیا از جمله فعالیت های عمده این هرباریوم است اظهار 
کرد: هدف اصلی از طراحی و راه اندازی این سامانه آشنایی 
بیشتر با گیاهان دارویی و استفاده عاقمندان و محققان در 

زمینه های مختلف علوم زیستی، دارویی و کشاورزی است.
نمونه های  مقایسه  و  شناسایی  و  جمع آوری  است،  گفتنی 
گیاهی به وسیله منابع موجود، انجام طرح های جمع آوری فلور 
مناطق مختلف و بررسی های اتنوبوتانیکی از جمعیت های روستایی 
و بومی جهت دستیابی به گیاهان دارویی در طب سنتی منطقه، 
جهت  مختلف  استان های  از  دارویی  گیاهان  بذور  جمع آوری 
غنی سازی بانک ژن گیاهان دارویی، نگهداری نمونه های سند شده 
از جمله طرح های تحقیقاتی مختلف )داروسازی، گیاهشناسی و 
تحقیقات گیاهشناسی، تحقیقات مختلف گیاهشناسی از قبیل 
مطالعات مولکولی و سیستماتیک گیاهی، جامعه شناسی گیاهی، 

اتنوبوتانی و ... از فعالیت های مهم این سامانه است.

کشف و معرفی شش گونه ی 
گیاهی جدید به دنیا

کشف و معرفی شش گونه ی گیاهی جدید به دنیا در سامانه ی هرباریوم دیجیتال 

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

یک بازدید از معتمد
مشاور اجتامعی وزیر نفت از پژوهشکده 

معتمد جهاددانشگاهی  بازدید کرد

 تاسیس یارا در 
آینده ای نزدیک

پژوهشکده "فناوری های ترمیم زخم و 

بافت یارا" تاسیس می شود

معتمـــد  پژوهشـــکده  عمومـــی  روابـــط   ■
ـــاور  ـــان مش ـــر طالبی ـــید امی ـــگاهی: دکترس جهاددانش
اجتماعـــی وزیـــر نفـــت در بازدیـــد از پژوهشـــکده 
ــتان ـ  ــرطان پسـ ــات سـ ــز تحقیقـ ــد ـ مرکـ معتمـ
گفـــت: ایـــن مجموعـــه پتانســـیل کافـــی را جهـــت 
ــی در جهـــت  ــی و درمانـ ــای پژوهشـ ــکاری هـ همـ

ــت. ــردم داراسـ ــامت مـ ــطح سـ ــای سـ ارتقـ
ـــث  ـــت بح ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــر طالبی دکت
CSR بـــه صـــورت کاربـــردی در جهـــت ســـامت 
پرســـنل ســـازمان هـــا، تعریـــف پـــروژه هـــای 
آموزشـــی و پژوهشـــی در امـــر ســـامت را از اهـــم 
ـــه در  ـــرد ک ـــر ک ـــامت ذک ـــای س ـــای ارتق ـــه ه برنام
جهـــت غربالگـــری و درمـــان بیمـــاران الزم اســـت.
ـــور  ـــا حض ـــه ب ـــت ک ـــن نشس ـــت؛ در ای ـــی اس گفتن
هیـــات همراهـــی از وزارت نفـــت و مدیـــر تجـــاری 
ـــر  ـــد، دکت ـــزار ش ـــگاهی برگ ـــر جهاددانش ـــازی دفت س
ـــریح  ـــه تش ـــد ب ـــکده معتم ـــس پژوهش ـــدزاده ریی مجی
ــی و  ــی، پژوهشـ ــز آموزشـ ــن مرکـ ــای ایـ فعالیت هـ

ـــت. ـــی پرداخ درمان

ــوم  ــگاهی علـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ــی  ــا طیبـ ــر حمیدرضـ ــران: دکتـ ــکی تهـ پزشـ
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا درخواســـت ایـــن 
واحـــد مبنـــی بـــر تاســـیس "پژوهشـــکده 
ــارا("  ــم و بافـــت )یـ ــای ترمیـــم زخـ فناوری هـ
نشســـت  یکصد ونودوچهارمیـــن  در  کـــه 
"شـــورای نظـــارت و گســـترش تشـــکیات 
ــا  ــد، بـ ــگاهی"مطرح شـ ــی جهاددانشـ پژوهشـ
ـــکده  ـــن پژوهش ـــه ای ـــی ب ـــت اصول ـــای موافق اعط

ــرد. ــت کـ موافقـ

      اخبار متنوع فصل پژوهشی 

دیگر
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم 
ــی  ــت پژوهشـ ــتی: معاونـ ــهید بهشـ ــکی شـ پزشـ
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی 
ــالمندی،  ــای سـ ــاری در زمینه هـ ــال جـ ــی سـ طـ
ــر و  ــب فراگیـ ــامت روان، طـ ــی، سـ ورزش همگانـ
ـــه  ـــی و مقال ـــرح پژوهش ـــش از ۲۰ ط ـــی بی کار آفرین

ارایـــه کـــرده اســـت.
ـــتا  ـــن راس ـــد در ای ـــن واح ـــی ای ـــت پژوهش معاون
تولیـــد   ۱۵ مقالـــه،   ۱۱ پژوهشـــی،  طـــرح   ۱۰
محتـــوا، ۱۵ کارگاه آموزشـــی، ۳ تولیـــد محصـــول 
و ۵ درخواســـت مجـــوز بـــرای راه انـــدازی مرکـــز 
ــته  ــی داشـ ــروه پژوهشـ ــی و گـ ــات تخصصـ خدمـ

اســـت.
ـــل  ـــالمندان و عوام ـــی س ـــت زندگ ـــنجش کیفی س
مرتبـــط بـــا آن در شـــهر تهـــران، تولیـــد برنامـــه هـــای 
ـــرای  ـــات ب ـــرک دخانی ـــوزه ت ـــل در ح ـــردی موبای کارب
جوانـــان و ســـالمندان، ســـنجش کیفیـــت زندگـــی 
مســـتمری بگیـــران صنـــدوق بازنشســـتگی کشـــور، 
ـــتگی  ـــان از بازنشس ـــت زن ـــزان رضای ـــنجی می نظرس
ـــع  ـــته جام ـــد بس ـــی و تولی ـــد،  طراح ـــش از موع پی
آموزشـــی فعالیـــت بدنـــی جهـــت بهبـــود تعـــادل 
ـــدل  ـــازی م ـــاده س ـــی و پی ـــالمندان، طراح ـــرای س ب
ـــیوع  ـــی ش ـــل کار، بررس ـــرای ورزش در مح ـــه ب بهین
اضطـــراب و افســـردگی و ارتبـــاط آن بـــا فعالیـــت 
بدنـــی در میـــان دانشـــجویان دانشـــگاه علـــوم 

ـــی  ـــگاه، بررس ـــاکن خواب ـــتی س ـــهید بهش ـــکی ش پزش
ــر  ــی بـ ــای اجتماعـ ــبکه هـ ــتفاده از شـ ــر اسـ تأثیـ
ـــی  ـــران، بررس ـــهر ته ـــان ش ـــی در معلم ـــاق عاطف ط
ـــا آن  ـــط ب ـــل مرتب ـــی و عوام ـــاالت خلق ـــیوع اخت ش
ـــرطان  ـــه س ـــا ب ـــالمند مبت ـــال و س ـــان میانس در زن
پســـتان، بررســـی و مقایســـه اثـــر رایحـــه لیمـــو و 
گل رز بـــر میـــزان اضطـــراب در بیمـــاران مراجعـــه 
کننـــده بـــه دندانپزشـــکی برخـــی از طـــرح هـــای 

ـــت. ـــد اس ـــن واح ـــی ای پژوهش
هم چنیـــن چـــاپ و ارایـــه مقالـــه از دیگـــر 
فعالیـــت هـــای ایـــن گـــروه بـــوده کـــه از میـــان 
ـــی  ـــی "اثربخش ـــاالت  بررس ـــه مق ـــوان ب ـــی ت ـــا م آنه
ــر افســـردگی" در ســـومین  مداخـــات ورزشـــی بـ
ــر  ــه تصویـ ــی رابطـ ــی ورزش، "بررسـ ــش ملـ همایـ
ـــتفاده از  ـــزان اس ـــا می ـــس ب ـــه نف ـــاد ب ـــی و اعتم بدن
ـــه  ـــی رابط ـــاز"، "بررس ـــر مج ـــی غی ـــای ورزش مکمله
فعالیـــت بدنـــی بـــا هـــوش معنـــوی و بهزیســـتی 
روانشـــناختی در ســـالمندان"، "بررســـی تأثیـــر 
مداخـــات ورزشـــی بـــر میانســـاالن و ســـالمندان 
ایرانـــی مبتـــا بـــه ســـرطان پســـتان"، "بررســـی 
ـــران"  ـــردگی در ای ـــی افس ـــتجوی اینترنت ـــد جس رون

اشـــاره کـــرد.
ـــی  ـــاب "نکات ـــن کت ـــف و تدوی ـــت، تالی ـــی اس گفتن
ـــب  ـــار کت ـــالمندان" ، انتش ـــامتی س ـــظ س ـــرای حف ب
"نگاهـــی نـــو بـــه ورزش همگانـــی" و "درمـــان 

تالیـــف  جنســـی"،  اختـــاالت  سیســـتماتیک 
ــی"،  ــال و آروماتراپـ ــب اطفـ ــنامه طـ ــب درسـ کتـ
ــران  ــا صاحبنظـ ــاختارمند بـ ــه سـ ــار مصاحبـ انتشـ
بـــا محوریـــت "ســـبک زندگـــی ســـالم بـــرای 
ــانه  ــنتی" ، "رسـ ــب سـ ــدگاه طـ ــالمندان از دیـ سـ
هـــای ورزشـــی و رویکـــرد بـــه ســـالمندی" و هـــم 
ـــون  ـــی "کان ـــای تلگرام ـــال ه ـــدازی کان ـــن راه ان چنی
بـــزرگان"،  "ورزشـــگری"، "ســـامت روان"، "طـــب 
فراگیـــر" و وبســـایت ورزشـــگری برخـــی دیگـــر از 

دســـتاوردهای ایـــن معاونـــت  بـــوده اســـت.
ــد  ــن واحـ ــزارش، در ایـ ــن گـ ــاس ایـ ــر اسـ بـ
هـــای  کارگاه  تدویـــن  و  بررســـی  همچنیـــن، 
ـــز  ـــه نی ـــاز جامع ـــتای نی ـــی در راس ـــی متنوع آموزش
انجـــام مـــی شـــود کـــه از بیـــن آنهـــا مـــی تـــوان 
بـــه کارگاه "آب درمانـــی"،  دوره "تربیـــت مشـــاور 
و درمانگـــر ســـامت جنســـی"، دوره آموزشـــی 
"خاقیـــت درمانـــی"،  کارگاه هـــای "نوروتراپـــی"، 
ــزاری کارگاه  ــتانه"، برگـ ــه تابسـ ــزاری "مدرسـ برگـ
جدیـــد  دوره  تدویـــن  شـــخصی"،  "برندســـازی 
هـــای  دوره  تدویـــن  و  ســـامت"  "کارآفرینـــی 
آموزشـــی "آروماتراپـــی )رایحـــه درمانـــی(" اشـــاره 

کـــرد.
در ســـال جـــاری معاونـــت پژوهشـــی همچنیـــن 
ــه  ــه اولیـ ــز، نمونـ ــول نیـ ــد محصـ ــه تولیـ در زمینـ
ـــن  ـــواده" و روغ ـــرای خان ـــی ب ـــج ورزش همگان "پکی
ــم  ــرده و هـ ــه کـ ــا را ارایـ ــی رویـ ــی- درمانـ گیاهـ
خدمـــات  مراکـــز  انـــدازی  راه  بـــرای  چنیـــن 
تخصصـــی و گـــروه پژوهشـــی متنوعـــی نیـــز 
درخواســـت مجـــوز کـــرده کـــه مراکـــز خدمـــات 
ـــامت  ـــزل، س ـــان در من ـــگری، درم ـــی ورزش تخصص
ــناختی  ــی شـ ــی روان درمانـ ــروه پژوهشـ روان و گـ

ــت. ــی از آن هاسـ برخـ

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ایـالم: مجوز تولیـد نهال 
و قلمـه گیاهـان دارویـی توسـط مرکـز خدمـات تخصصـی 
موسسـه  از  ایـام  دانشـگاهی  جهـاد  دارویـی  گیاهـان 
تحقیقـات، ثبـت و گواهـی بـذر و نهـال کشـور اخـذ شـد.

جهاددانشـگاهی  سرپرسـت  حسـینی  غام رضـا  سـید 
ایـام بـا اعـام ایـن خبـر اظهـار کـرد: بـا پیگیری هـای بـه 
عمـل آمـده مجـوز الزم جهـت تولیـد نهـال انـواع گیاهـان 
دارویـی)گل محمدی، بـه لیمو، رزماری، اسـطوخدوس، و...( 
از سـوی موسسـه تحقیقـات، ثبـت و گواهـی بـذر و نهـال 
کشـور توسـط مرکـز خدمـات تخصصـی گیاهـان دارویـی 

جهاددانشـگاهی واحـد اسـتان ایـام اخـذ شـد.
عضـو هیـات علمی جهاددانشـگاهی با بیـان این که تولید 
و عرضه نهال سـالم، با کیفیت و شناسـه دار از اهداف مهم در 
راسـتای اجرای این برنامه بوده اسـت، گفت: توسـعه کشـت 
گیاهـان دارویـی از سیاسـت های وزارت جهـاد کشـاورزی و 
در ردیـف طرح هـای اولویـت دار اقتصاد مقاومتی اسـت و در 
همیـن راسـتا جهـاد دانشـگاهی واحـد ایام نیز از سـال ۸9 

تـا کنـون در این حـوزه فعالیـت می کند.
کشـاورزان  نیـاز  از  عمـده ای  سـهم  افـزود:  حسـینی 
اسـتان بـه انـواع قلمه و نشـاء گیاهـان دارویی توسـط مرکز 
خدمـات تخصصـی گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی واحـد 

اسـتان ایـام تهیـه شـده و حتـی مـازاد مصـرف اسـتان بـه 
سـایر اسـتان ها ارسـال می شـود و کیفیت بـاالی محصوالت 
تولیـدی، رضایت کشـاورزان و بهـره برداران این حـوزه را به 
دنبـال داشـته و امیـد اسـت بـا توجه بـه دریافت ایـن مجوز 
فعالیـت و تولیـد انـواع قلمه و نشـاء افزایش چشـمگیری به 

دنبال داشـته باشـد.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی ایـام گفت: در زمینـه تولید 
گل محمـدی و مطابـق بـا برنامـه ششـم توسـعه در قالـب 
طرحـی بـا عنـوان "توسـعه بـاغ هـا و گیاهـان دارویـی در 
اراضـی شـیبدار بـا تاکیـد بـر گل محمـدی" میـزان تولیـد 
ایـن محصـول بـه سـه برابـر وضعیـت فعلـی خواهـد رسـید 
کـه سـهم اسـتان ایـام تـا قبـل از اجـرای برنامـه کـم تـر 
از یـک هکتـار بـوده اسـت و در برنامـه آینـده مرکـز پیـش 
بینـی می شـود سـطح زیر کشـت ایـن گیاه تـا پایـان برنامه 
بـه بیـش از ۳۰۰ هکتـار در اسـتان برسـد کـه در همیـن 
راسـتا قـرارداد تولید ۴۰۰ هـزار قلمه گل محمـدی با بخش 
خصوصـی بـه امضـا رسـیده اسـت و در برنامـه امسـال ۵۰ 
هـزار قلمـه گل محمـدی توسـط ایـن مرکـز در حـال تولید 
و در زمـان مناسـب در اراضـی کشـاورزان کشـت می شـود.

ــت  ــود را جه ــی خ ــز آمادگ ــن مرک ــرد: ای ــان ک وی بی
ــای  ــازمان ه ــا و س ــا، شــرکت ه ــا اداره ه ــرارداد ب ــد ق عق

ــان  ــاء گیاه ــه و نش ــواع قلم ــد ان ــه تولی ــف در زمین مختل
ــام  ــتان اع ــارج از اس ــتان و خ ــی در اس ــی و زینت داروی
ــد  ــام در تولی ــگاهی ای ــت جهاددانش ــد اس ــد و امی می کن
ــی در ســطح  ــان داروی ــواع گیاه ــال و نشــاء ان و عرضــه نه

ــد. ــا نمای ــی را ایف ــش مهم ــتان نق اس
گفتنـی اسـت، مرکـز خدمات تخصصـی گیاهـان دارویی 
گیاهـان  اهلی سـازی  زمینـه ی  در  ایـام  جهاددانشـگاهی 
دارویـی بومـی، توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی، مشـاوره 
بازاریابـی محصـوالت تولیـدی گیاهـان دارویـی،  کشـت و 
تولیـد قلمـه و نشـاء انـواع گیاهـان دارویی و زینتـی، اجرای 
دارویـی،  گیاهـان  حـوزه  بـا  مرتبـط  پژوهشـی  طرح هـای 
برگـزاری جشـنواره، نمایشـگاه و سـایر برنامه هـای مرتبـط 

می کنـد. فعالیـت 

تولید نهال و قلمه ی گیاهان دارویی در ایالم
مجوز تولید نهال و قلمه گیاهان دارویی در جهاددانشگاهی ایالم  از سوی موسسه تحقیقات، ثبت و گواهی 

بذر و نهال کشور صادر شد

برگزاری بیش از50 طرح و کارگاه
بیش از50 طرح و کارگاه در معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در 

سال جاری برگزار شده است
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■ روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه ابـــن ســـینای جهاددانشـــگاهی: به دنبـــال تولـــد 
ـــد  ـــاوری تولی ـــری فن ـــه کارگی ـــل از ب ـــرزی حاص ـــژاد ج ـــاله ن ـــتمین گوس هش
 ،Ovum pick upآزمایشـــگاهی جنیـــن گاو بـــا اســـتفاده از تکنیـــک
ـــاح  ـــد اص ـــریع رون ـــور در تس ـــاوری مذک ـــرد فن ـــینا کارب ـــن س ـــگاه اب پژوهش
نـــژاد را بـــا ســـرعتی دو برابـــر امـــکان پذیـــر دانســـته و گســـترش ایـــن 

فنـــاوری در ســـطح کشـــور را در دســـتور کار خـــود قـــرار داد.
ـــرد:  ـــوان ک ـــوری عن ـــروژه کش ـــن پ ـــری ای ـــیرازی مج ـــل ش ـــر ابوالفض دکت
ـــا اســـتفاده از  ـــا از طریـــق الیـــن پـــدری و ب ـــژاد گاو صرف تاکنـــون اصـــاح ن
ـــن  ـــت، لیک ـــه اس ـــام می گرفت ـــاز انج ـــای ممت ـــپرم گاوه اس
ــگاهی  ــد آزمایشـ ــاوری تولیـ ــرد فنـ کاربـ
ـــک ـــتفاده از تکنی ـــا اس ـــن گاو ب جنی
امـــکان    Ovum pick up
انتخـــاب حیـــوان ممتـــاز 
ـــم  ـــک را فراه ـــده تخم دهن

نمـــوده و بدیـــن ترتیـــب ســـرعت اصـــاح نـــژاد دام مضاعـــف مـــی شـــود.
ـــد  ـــا مانن ـــاط کشـــورهای پیشـــرفته دنی ـــن ارتب ـــت: در همی ـــه گف وی در ادام
اســـترالیا، کانـــادا، برزیـــل، ژاپـــن و ... بـــا بـــه کارگیـــری فنـــاوری مذکـــور، 
تلفیـــق آن بـــا انتخـــاب ژنومیـــک دام برتـــر و جایگزیـــن نمـــودن انتقـــال 
جنیـــن هـــای حاصلـــه بجـــای بخـــش عمـــده ای از روش مرســـوم تلقیـــح 
ـــم  ـــود را فراه ـــروری خ ـــت دامپ ـــق اقتصـــادی در صنع ـــات رون ـــی، موجب مصنوع

ـــد. ـــرده ان ک
ــن از  ــگاهی جنیـ ــد آزمایشـ ــه تولیـ ــان این کـ ــا بیـ ــیرازی بـ ــر شـ  دکتـ
ــداد  ــا هـــدف افزایـــش تعـ ــاز ژنتیکـــی بـ ــات ممتـ ــا خصوصیـ گاوهایـــی بـ
ــام شـــده  حیوانـــات برتـــر گلـــه، مهم تریـــن راهـــکار کاهـــش هزینـــه تمـ
ـــی  ـــروری م ـــت دامپ ـــی صنع ـــرایط کنون ـــت در ش ـــی و گوش ـــوالت لبن محص
ـــیر  ـــد ش ـــش تولی ـــن افزای ـــاوری ضم ـــن فن ـــرد ای ـــرد: کارب ـــح ک ـــد، تصری باش
و ســـایر شـــاخص های تولیـــد مثلـــی، به ویـــژه زمانـــی کـــه بـــا مطالعـــات 
ژنومیـــک همـــراه شـــده باشـــد، امـــکان افزایـــش مانـــدگاری دام در گلـــه 
و مقاومـــت آن بـــه بیمـــاری هـــا و ســـایر شـــرایط اســـترس زای محیطـــی 
را محقـــق و بدیـــن ترتیـــب تاثیـــر بســـزایی در رونـــق صنعـــت دامپـــروری 

خواهـــد داشـــت.
ــی و  ــم آب ــور، ک ــی کش ــرات اقلیم ــه تغیی ــه ب ــزود: باتوج ــن اف وی هم چنی
ــژاد دام کشــورمی  ــا اصــاح ن ــه هــای مرتبــط ب خشکســالی، بســیاری از برنام
ــیر و  ــد ش ــت تولی ــب گاو جه ــای مناس ــاب نژاده ــر انتخ ــی ب ــت مبتن بایس
ــای ششــم توســعه  ــه ه ــه از برنام ــم ک ــن مه گوشــت باشــد، لیکــن انجــام ای

ــت. ــده اس ــق نش ــون محق ــد، تاکن ــی باش ــاورزی م ــش کش بخ
عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــگاه ابـــن ســـینا در پایـــان خاطرنشـــان 
ـــابقه ۱7  ـــش رو و س ـــای پی ـــه ه ـــه برنام ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ک
ـــای  ـــاوری ه ـــه فن ـــز در زمین ـــن مرک ـــن ای ـــاله محققی س
ــم  ــور، چشـ ــی دام در کشـ ــد مثلـ ــن تولیـ نویـ
انـــداز پژوهشـــگاه ابـــن ســـینا در راســـتای 
دســـتیابی بـــه عنـــوان "قطـــب علـــم و 
فنـــاوری در زمینـــه بیوتکنولـــوژی 
تولیـــد مثـــل دام در کشـــور "را 
توســـعه فعالیـــت هـــا از جملـــه 
از  جنینـــی  بانـــک  ایجـــاد 
نژادهـــای مختلـــف برتـــر 
در حیوانـــات مزرعـــه ای 

ــت. دانسـ

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی به نقـل از ایسـنا: محققان 
پژوهشـگاه رویـان طـی یـک مطالعـه بـه بررسـی و ارزیابـی 
قدرت ترمیم سـلول های بنیادی مزانشـیمی اسـتخراج شـده 
از مغـز اسـتخوان در ترمیـم قطعی هـای خفیف سرانگشـتان 

پرداختند.
ترمیـم انـدام در جانـوران ابتدایـی بـه وسـیله سـلول های 
باسـتومایی انجام می گیرد. در پسـتانداران این سـلول ها تنها 
در نـوک انگشـت نـوزادان وجـود دارند. از آنجا که سـلول های 
باسـتومایی در بزرگسـاالن یافـت نمی شـوند، یافتن سـلولی 

جایگزیـن برای ترمیـم زخم های عمیق نوک انگشـتان )مانند 
قطعی هـای خفیـف(، ضـروری به نظر می رسـد.

ــامی نژاد،  ــان اسـ ــر باغبـ ــور، دکتـ ــن منظـ ــه همیـ بـ
ـــان  ـــینی و همکارانش ـــمانه حس ـــر س ـــار، دکت ـــر تقی ی دکت
ــد  ــی کردنـ ــه ای را طراحـ ــان، مطالعـ ــگاه رویـ در پژوهشـ
کـــه طـــی آن قـــدرت ترمیـــم ســـلول های بنیـــادی 
ـــم  ـــتخوان در ترمی ـــز اس ـــده از مغ ـــتخراج ش ـــیمی اس مزانش
قطعی هـــای خفیـــف سرانگشـــتان مـــورد ارزیابـــی قـــرار 

گرفـــت.

در ایـن پژوهـش که به وسـیله حیوان مدل آزمایشـگاهی 
مزانشـیمی  سـلول های  کیفیـت  نخسـت  گرفـت،  انجـام 
شـد  تأییـد  آزمایشـگاهی  روش هـای  بـا  شـده  اسـتخراج 
بـا  اسـتخوان  تولیـد  در  سـلول ها  ایـن  توانایـی  سـپس  و 
بـا سـلول های باسـتومایی  و  ارزیابـی  روش هـای مختلـف 

مقایسـه شـد.
یاختـه  بین المللـی  ایـن پژوهـش کـه در مجلـه  نتایـج 
می دهـد،  نشـان  رسـید،  چـاپ  بـه   )Cell journal(
باسـتومایی  سـلول های  هماننـد  مزانشـیمی  سـلول های 
سـه  از  میانـی  )الیـه  مزودرمـی  بافت هـای  بـه  می تواننـد 
الیـه جنینـی کـه بافت هایـی مانند اسـتخوان و عضلـه از آن 
ایجـاد می شـوند( تمایـز یابنـد. توان تقسـیم و ایجـاد کلونی 
در سـلول های مزانشـیمی از سـلول های باسـتومایی بهتـر 
اسـت و میـزان استخوان سـازی در دو رده سـلولی تقریبـاً 

مشـابه اسـت.
ایـــن نتایـــج نشـــان می دهـــد ســـلول های مزانشـــیمی 
می تواننـــد در ترمیـــم جراحـــات انگشـــتان، ماننـــد 
قطعی هـــای خفیـــف مفیـــد باشـــند و امـــکان آزمایـــش 
ــود دارد.  ــی وجـ ــای بالینـ ــی در کارورزی هـ ــن توانایـ ایـ

درمان جراحات عمیق نوک انگشت با 
سلول های بنیادی

محققان پژوهشگاه رویان بررسی کردند؛ آیا سلول های بنیادی گزینه ی مناسبی برای درمان جراحات عمیق 

نوک انگشتان می باشد؟

تحول در اصالح نژاد دام
تحول در اصالح نژاد دام با به کارگیری فناوری های نوین تولید مثلی به 

همت پژوهشگاه ابن سینای جهاددانشگاهی انجام شد
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افزایش کیفیت نرشیات علمیـ  
پژوهشی

طبق گزارش های آماری مرکز SID درباره وضعیت استناد به ۳۵۹ نرشیه علمی 

پزشکی؛ متوسط کیفیت نرشیات علمی پژوهشی باالتر رفته است

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی: دکتـر فاطمـه عظیم زاده رییـس مرکز اطاعـات علمی 
جهاددانشـگاهی بـا ارایـه گزارش هـای آمـاری از وضعیـت اسـتناد بـه ۳۵9 نشـریه علمـی 
پزشـکی ایـن مرکـز گفت: بررسـی میانگین ضریب تاثیر نشـریات علمی و پژوهشـی نشـان 

می دهـد، متوسـط کیفیـت نشـریات علمـی پژوهشـی باالتر رفته اسـت.
دکتـر فاطمـه عظیـم زاده دربـاره فعالیت هـای این مرکـز اظهار کـرد: SID تنهـا پایگاه 
اسـتنادی داخـل کشـور اسـت کـه اطاعاتش بـه صـورت دسترسـی آزاد در اختیـار عموم 

افراد قـرار دارد.
وی دربـاره گزارش هـای اسـتنادی نشـریات علمی پزشـکی ایـن مرکز تصریـح کرد: این 
گـزارش بـر اسـاس اسـتنادات نشـریات علـوم پزشـکی کشـور و به صـورت خاص نشـریات 
علـوم پزشـکی اسـت که مجـوز علمی پژوهشـی دارنـد. یکـی از روش های اسـتانداردی که 
نشـریات بـر اسـاس آن رتبه بنـدی می شـوند، میـزان مراجعـه سـایر محققـان به نشـریات 

است.
رییـس مرکـز اطاعـات علمـی جهاددانشـگاهی ادامـه داد: در واقع شـاخصی کـه برای 
ایـن موضـوع در نظـر گرفتـه می شـود، شـاخص تاثیـر اسـت. در شـاخص تاثیـر محاسـبه 
می شـود کـه در یـک بـازه زمانـی خـاص بـه مقاالتـی کـه در یـک نشـریه در بازه دوسـاله 

انتشـار یافتـه، چـه مقدار اسـتناد شـده اسـت.
دکترعظیـم زاده بیـان کـرد: در واقع در سـال جاری محاسـبه می کنیم در طول دوسـال 
قبـل بـه ایـن نشـریه چـه تعـداد اسـتناد انجام شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکه بر اسـاس 
آخرین اعامی که به صورت رسـمی توسـط کمیسـیون وزارت بهداشـت انجام شـده، ۴۱۰ 
نشـریه علمی پژوهشـی در حال حاضر مجوز وزارت بهداشـت را دارند. از این ۴۱۰ نشـریه 
همـه نشـریات وارد محاسـبات نشـدند، بـه دلیـل اینکـه نشـریاتی می توانند وارد محاسـبه 
شـوند کـه دوسـال قبـل از سـال جـاری، علمـی پژوهشـی شـده باشـند و آن هـا را بـا این 
عنوان بشناسـیم. یعنی از این ۴۱۰ نشـریه ۳۵9 نشـریه محاسـبه شـدند و از بین این ۳۵9 
نشـریه ۱۲۲ نشـریه در سـال 9۶ شـاخص تاثیر داشـتند. یعنی بقیه نشـریات در سـال 9۶ 

نتوانسـتند اسـتنادی به دو سـال قبل خودشـان دریافـت کنند.
وی دربـاره اطاعاتـی کـه از شـاخص ضریـب تاثیر این نشـریات به دسـت آمـده، گفت: 
طبـق بررسـی شـاخص ضریب تاثیر ۱۰ نشـریه برتری که باالترین شـاخص تاثیـر را دارند، 
نشـریاتی اند کـه اصـوال نمایـه بین المللـی ندارنـد. بیـن این ها فقط یک نشـریه اسـکوپوس 
نمایـه بین المللـی دارد. از آنجایـی کـه دایـره محاسـبات مـا نشـریات داخلی انـد، اسـتناد 
نشـریات علمـی پژوهشـی به علمی پژوهشـی ها را بررسـی کردیـم که این نشـان دهنده آن 
اسـت کـه بـه صـورت کلـی آن موضوعاتـی که در نشـریات بـه صـورت بین المللی منتشـر 

می شـوند، بیـن مقاالتـی کـه داخلی منتشـر می شـود، ارجاعـات کمتـری دارد و 
در عیـن حـال نشـریاتی کـه بـا موضوعـات عمومی تر منتشـر می شـوند و صرفـا نمایه های 

داخلـی دارنـد در داخـل بیشـتر بـه یکدیگر ارجـاع می دهند.
رییـس مرکـز اطاعـات علمـی جهاددانشـگاهی افـزود: میانگیـن ضریب تاثیر نشـریات 
علمـی و پژوهشـی کـه داریـم ۶۳ هـزارم اسـت. این عدد نشـان دهنـده این اسـت که ۴۵ 
نشـریه از نشـریاتی که ضریب تاثیرشـان محاسـبه شـده باالتـر از میانگین ضریـب تاثیرند. 
مـا در سـال های قبـل کـه ایـن روند را بررسـی می کردیـم، می دیدیـم که میانگیـن ضریب 
تاثیرمـان مثـا بیـن ۱۰ نشـریه اول باالتـر از میانگین ضریـب تاثیر بوده، این نشـان دهنده 
آن اسـت که متوسـط کیفیت نشـریات باالتر رفته اسـت، یعنی تعداد خاصی نشـریه مورد 
اقبـال بودنـد و بـه آن هـا ارجـاع داده می شـد، این نشـان دهنده آن اسـت که اکنـون تعداد 
بیشـتری از نشـریات علمـی پژوهشـی هسـتند کـه در پژوهش هـای داخلی بـه آن ها توجه 
می شـود. یعنـی مـا می توانیـم بگوییـم تعـداد بیشـتری از نشـریات توانسـتند خودشـان را 

به سـطح متوسـط برسانند.

حضور دو نشریه وابسته به جهاددانشگاهی در دوازده 
نشریه اول

 رییـس مرکـز اطاعات علمی جهاددانشـگاهی درباره مشـخصات ۱۰ نشـریه اول گفت: 
از این ۱۰ نشـریه اول، هفت نشـریه مربوط به دانشـگاه های علوم پزشـکی هسـتند و سـه 
مـورد وابسـته بـه پژوهشـگاه ها و یا سـایر مراکز پژوهشـی هسـتند. از بین ۱۰ نشـریه اول، 
نشـریه بیماری هـای پسـتان ایـران وابسـته به پژوهشـکده معتمد جهاددانشـگاهی اسـت و 
رتبـه دوازدهـم را نیز نشـریه پایش از پژوهشـکده علوم بهداشـت جهاد دانشـگاهی به خود 
اختصـاص داده اسـت. در خصـوص دانشـگاه های شهرسـتان کـه در بیـن ۱۰ نشـریه برتـر 
هسـتند باالترین رتبه مربوط به مشـهد با سـه نشـریه، سـپس  همدان، کرمان، کرمانشـاه 
و اصفهـان هـر کـدام بـا یـک نشـریه قـرار دارنـد. در تهـران دانشـگاه شـهید بهشـتی با ۲ 
نشـریه و دانشـگاه تهـران بـا یـک نشـریه حضـور دارنـد. ایـن نشـان دهنـده آن اسـت که 

شهرسـتان ها هـم در حوزه هـای ژورنالیسـت پزشـکی فعالیـت خوبـی دارند.

تولید فرآورده های 
صنعتی از قیر طبیعی

برای نخستین بار در کشور؛ اجرای طرح ملی تولید 

کربن فعال از قیر طبیعی توسط پژوهشگران 

جهاددانشگاهی کرمانشاه

ـــگاهی  ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ■ ب
ـــی  ـــروه پژوهش ـــر گ ـــی مدی ـــی دارای ـــدس عل ـــاه: مهن کرمانش
شـــیمی ســـازمان جهـــاد دانشـــگاهی کرمانشـــاه گفـــت: 
پژوهشـــگران ســـازمان جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه در 
ـــر  ـــال از قی ـــن فع ـــد کرب ـــی تولی ـــرح مل ـــرای ط ـــال اج ح
ـــتند. ـــور هس ـــطح کش ـــار در س ـــتین ب ـــرای نخس ـــی ب طبیع

ـــر  ـــادن قی ـــد مع ـــش از ۸۰ درص ـــه بی ـــان اینک ـــا بی وی ب
طبیعـــی کشـــور در اســـتان کرمانشـــاه متمرکـــز شـــده 
ـــی  ـــوری و م ـــدرو کرب ـــاده هی ـــک م ـــر ی ـــزود: قی ـــت، اف اس
ـــمند را از آن  ـــی ارزش ـــوالت کربن ـــیاری از محص ـــوان بس ت

ـــرد. ـــد ک تولی

ـــدادادی  ـــروت خ ـــن ث ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب  وی ادام
ــاد  ــازمان جهـ ــتان، گـــروه پژوهشـــی شـــیمی سـ در اسـ
ـــت  ـــی از فعالی ـــال ۱۳۸۴ بخش ـــاه از س ـــگاهی کرمانش دانش
ــی  ــر طبیعـ ــراوری قیـ ــوص فـ ــود را در خصـ ــای خـ هـ
متمرکـــز کـــرده کـــه نتیجـــه آن انجـــام چندیـــن طـــرح 
ـــراع و  ـــن اخت ـــت چندی ـــی، ثب ـــه صنعت ـــگاهی نیم آزمایش
ـــوده  ـــی ب ـــن الملل ـــای بی ـــس ه ـــاالت در کنفران ـــاپ مق چ

ـــت. اس
مهنـــدس علـــی دارایـــی در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــال  ـــروه در س ـــن گ ـــه ای ـــبکه برنام ـــای ش ـــی از محوره یک
هـــای)9۵-9۲( در خصـــوص تولیـــد فـــراورده هـــای 
ــت  ــج بدسـ ــه نتایـ ــود کـ ــی بـ ــر طبیعـ ــی از قیـ صنعتـ
ـــال  ـــن فع ـــد کرب ـــی، تولی ـــرح مل ـــب ط ـــده از آن تصوی آم
از قیـــر طبیعـــی بـــا ظرفیـــت صـــد تـــن در ســـال بـــا 
ـــوری  ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم ـــت معاون حمای
ـــازمان  ـــا س ـــی ب ـــرارداد پژوهش ـــد ق ـــگاهی و عق و جهاددانش
انـــرژی اتمـــی ایـــران جهـــت تولیـــد گرافیـــت از دیگـــر 

نتایـــج ایـــن شـــبکه مـــی باشـــد.
ــاد  ــازمان جهـ ــیمی سـ ــی شـ ــروه پژوهشـ ــر گـ مدیـ
ــج  ــه نتایـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ ــاه افـ ــگاهی کرمانشـ دانشـ
ـــاوری  ـــش و فن ـــت پژوه ـــنهاد معاون ـــده و پیش ـــت آم بدس
ـــه   ـــبکه برنام ـــت ش ـــه فعالی ـــور زمین ـــگاهی کش جهاددانش
آینـــده گـــروه شـــیمی در ســـال هـــای )۱۴۰۰-97( 

ـــی  ـــای صنعت ـــراورده ه ـــوص ف ـــی در خص ـــورت تخصص بص
از قیـــر طبیعـــی متمرکـــز شـــده اســـت.

 وی تصریـــح کـــرد: در حـــال حاضـــر مصـــرف کربـــن 
فعـــال در کشـــور ۱۴۰۰ تـــن در ســـال مـــی باشـــد کـــه 
فقـــط ۲۰۰ تـــن از ایـــن مقـــدار تولیـــد داخـــل کشـــور 
ـــوئد،  ـــای س ـــور ه ـــق واردات از کش ـــه از طری ـــت و بقی اس

هلنـــد، ژاپـــن، آلمـــان و چیـــن تامیـــن مـــی شـــود.
ســـازمان  شـــیمی  پژوهشـــی  گـــروه  مدیـــر 
ـــن  ـــه کرب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــاه ب ـــگاهی کرمانش جهاددانش
ـــا  ـــطحی ب ـــده س ـــذب کنن ـــواد ج ـــری از م ـــک س ـــال ی فع
ـــه در  ـــد ک ـــی باش ـــتالی م ـــی کریس ـــی و جنس ـــی زغال جنس
ـــود دارد و  ـــادی وج ـــای زی ـــه ه ـــی آن روزن ـــاختار داخل س
در هیـــچ حـــال شـــناخته شـــده ای حـــل نمـــی شـــود، 
ـــذف  ـــال  ح ـــن فع ـــخصه کرب ـــن مش ـــته تری ـــت: برجس گف

انتخابـــی آالینـــده هاســـت.
ــده  ــال شـ ــال فعـ ــرد: زغـ ــح کـ ــان تصریـ وی در پایـ
ـــاز  ـــذب از ف ـــای ج ـــد ه ـــی در فراین ـــیار فراوان ـــرد بس کارب
مایـــع و یـــا فـــاز گاز دارد کـــه مـــی تـــوان بـــه مصـــارف 
ــیمی، آب و  ــای نفـــت، گاز و پتروشـ ــگاه هـ آن در پاالیشـ
ــع دفاعـــی،  ــا ارزش صنایـ ــزات بـ ــتخراج فلـ ــاب، اسـ پسـ
ـــاجی  ـــن نس ـــگ و رزی ـــیمیایی، رن ـــتی، ش ـــی و بهداش داروی

و بـــاف حـــال هـــا و مـــواد شـــیمیایی اشـــاره کـــرد.

گر
دی



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

16
ه9

مار
│ش

هم
زد

ل نو
سا

70

موفقیتی بیش از میانگین های 
بین املللی

میزان گیرایی آبستنی جنین های جرزی کاشته شده در گیرنده نژاد 

هلشتاین تولید شده در مرکز خدمات تخصصی ابن سینا بیش از 

میانگین های بین املللی است

عمومـی  روابـط   ■
ابن سینای  پژوهشـــگاه 
جهاددانشــــــگاهی: 
براســــــــاس منابع 
معتبـر، نتایـج میـزان 
آبسـتنی حاصــــل از 
انتقــــال جنین هـای 
نژاد  آزمایشـــــگاهی 
شـده  تولیـد  جـرزی 
بـا اسـتفاده از تکنیک 
 Ovum pick up
نـژاد  گیرنـــــده  )در 
مرکـز  در  هلشـتاین( 
خدمــــات تخصصـی 
تولید  بیوتکنولـــوژی 
مثـل حیوانـات مزرعه ای پژوهشـگاه ابن سـینای جهاددانشـگاهی، برای سـومین بار 

اسـت. بین المللـی  میانگین هـای  از  بیـش 
در راسـتای بـه کارگیـری از ایـن تکنیـک در رونـد اصـاح نـژاد گاو، میـزان 
آبسـتنی جنیـن هـای جـرزی کاشـته شـده )در گیرنـده هلشـتاین( در یکـی از 

گاوداری هـای بخـش خصوصـی، ۵7 درصـد در روز ۵۰ آبسـتنی بـوده اسـت.
توضیـح ایـن کـه تمـام جنیـن هـای کاشـته شـده منجمـد و از گاوهـای بـا 
خصوصیـات ممتـاز ژنتیکـی بـوده اسـت و به کارگیـری از ایـن روش بـا هـدف 
از موثرتریـن راهکارهـا جهـت تسـریع در  افزایـش تعـداد حیوانـات برتـر گلـه، 
گسـترش خصوصیـات برتـر تولیـدی و تولیـد مثلـی و نتیجتـاً کاهـش هزینه های 
تمـام شـده محصـوالت لبنـی و گوشـت در شـرایط کنونـی صنعـت دامپـروری 

محسـوب مـی شـود.
گفتنـی اسـت، براسـاس منابع معتبر، میانگین میزان آبسـتنی حاصـل از انتقال 
جنیـن هـای آزمایشـگاهی منجمـد )IVF( در جهـان حـدود ۳۰ تـا ۴۰ درصـد 
اسـت کـه پژوهشـگاه ابن سـینا بـا میانگین بیـش از ۵۰ درصـد برای سـومین بار، 
موفقیتـی بیـش از میانگین هـای بین المللـی بـه دسـت آورده اسـت. امیـد می رود 
بـا تـداوم ایـن موفقیـت بتـوان در آینده نزدیک شـاهد بهـره بـرداری حداکثری از 

سـرمایه گذاری های صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه بود.

پژوهشکده برتر
رییس جهاددانشگاهی کرمان به عنوان پژوهشگر برتر چهارمین کنگره ملی 

مهارت، فناوری و اشتغال کشور معرفی شد

چهارمیـن  در  کرمـان:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
کنگـره ملـی مهـارت، فناوری و اشـتغال کشـور در دانشـگاه 
تهـران کـه با حضـور وزیرعلـوم، تحقیقات و فنـاوری، رییس 
جهاددانشـگاهی، رییـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی، 
رییـس کمیسـیون ملـی یونسـکو در ایـران، فرمانده قـرارگاه 
مهـارت آمـوزی نیروهـای مسـلح و رییـس دانشـگاه فنـی و 
رییـس  برگـزار شـد،  تهـران  دانشـگاه  در  حرفـه ای کشـور 
در  برتـر  پژوهشـگر  عنـوان  بـه  کرمـان  جهاددانشـگاهی 
چهارمیـن کنگـره ملـی مهـارت، فنـاوری و اشـتغال کشـور 

انتخـاب شـد.
دکتـر غامـی وزیـر علـوم تحقیقـات وفنـاوری در ایـن 
مراسـم بـا تاکیـد بر توجـه ویژه وزارت علـوم بر آموزشـهای مهارتی و کاربردی و پژوهشـهای 
فناورانـه توسـعه ایـن رویکـرد را یکـی از تکالیـف قانـون برنامـه ششـم توسـعه کشـور بـرای 

وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوری برشـمرد.
در ادامـه ی مراسـم، دکتـر طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی نیز بر ضـرورت تربیـت نیروی 
انسـانی متخصـص و کارآزمـوده در کشـور تاکیـد کـرد و گفت: الزم اسـت نخبگان سیاسـی،  
علمـی و اجتماعی کشـور مدلی مشـترک برای دسـتیابی به توسـعه ترسـیم کننـد، وي افزود 
بـرای ایـن که کشـور به پیشـرفت و توسـعه دسـت یابد بـه طیف گسـترده نیروهای انسـاني 
احتیـاج داریـم،  یعنـی باید تعیین شـود که چـه تعداد نیـروی متخصص در کشـور نیاز داریم 

و گسـتردگی آن در سـطح کشـور مشخص شود.
در ایـن کنگـره از پژوهشـگران و فناوران برتر کشـور در عرصه تکنولـوژی و علوم کاربردی 
و همچنیـن از دکتـر کامیـاب مقـدس رییـس جهاددانشـگاهی کرمـان بـرای دومیـن سـال 
متوالـی بـه عنـوان پژوهشـگر برتـر در زمینـه تحقیقـات فناورانه در سـال 9۶ تقدیـر به عمل 

آمد.
دکتـر رضـا کامیاب مقـدس دارای مرتبه علمی دانشـیاری بوده و از متخصصان بنام سـازه 
کشـور مـی باشـد و پیـش از ایـن نیز یـک بار بـه عنوان مدیـر نمونـه از رییس جمهـور وقت 
لـوح تقدیـر دریافـت نموده و در سـال 9۵ نیز به عنوان پژوهشـگر برتر دانشـگاه جامع علمی 

کاربردی کشـور انتخاب گردیده اسـت.
گفتنـی اسـت، نامبـرده دارای ده هـا مقالـه در ژورنال های معتبـر بین المللی بـوده و برای 
هفـت سـال متوالـی دبیـر کنفرانـس سـازه و زلزلـه کشـور بـوده اسـت. طراحی، محاسـبه و 
اجرای پروژه های سـازه ای در نقاط مختلف کشـور و راهنمایی ده ها دانشـجوی کارشناسـی 

ارشـد و دکتری از دیگر سـوابق ایشـان می باشـد.

جلوگیری از پیرشفت بیامری کلیه های 
پلی کیستیک با سلول درمانی

سلول درمانی برای جلوگیری از پیرشفت بیامری کلیه های پلی کیستیک در 

پژوهشگاه رویان انجام شد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از سیناپرس: فاز اول سلول درمانی در بیماران مبتا به 
کلیه های پلی کیستیک در پژوهشگاه رویان با موفقیت انجام شد.

بیمــاری کلیــه پلی کیســتیک نــوع غالــب )ADPKD( یــک بیمــاری ســیلیوپاتی 
ــا تشــکیل و  ژنتیکــی )اختــال ژنتیکــی مــژه ای ســلول های اپی تلیــال کلیــه( اســت کــه ب
ــزرگ شــدن کیســت در اندام هــای مختلــف شــناخته می شــود. در ایــن بیمــاری کلیه هــا  ب
ــه  ــت ب ــت در نهای ــن اس ــاران ممک ــد و بیم ــرار می گیرن ــر ق ــت تأثی ــاص تح ــور خ به ط

ــی کلیــه دچــار شــوند. نارســایی انتهای
ـــاز  ـــه ف ـــان اینک ـــا بی ـــان ب ـــگاه روی ـــی پژوهش ـــات علم ـــو هی ـــعلی عض ـــا مقدس ـــر رض دکت
اول ســـلول درمانـــی در بیمـــاران مبتـــا بـــه کلیه هـــای پلـــی کیســـتیک انجـــام شـــد، 
ـــتفاده از راه  ـــی و اس ـــه نهای ـــه مرحل ـــیدن ب ـــرای رس ـــا ب ـــش ه ـــن پژوه ـــام ای ـــت: انج گف
ـــه در روش  ـــود ک ـــی می ش ـــاز درمان ـــامل ۴ ف ـــاران، ش ـــت بیم ـــود وضعی ـــرای بهب ـــی ب درمان
ـــر وارد  ـــال حاض ـــده و در ح ـــام ش ـــت انج ـــا موفقی ـــی ب ـــی بالین ـــاز اول کارآزمای ـــی ف کنون

ـــده ایم. ـــی ش ـــلول درمان ـــی س ـــت اثربخش ـــی و تس ـــرای بررس ـــاز دوم آن ب ف
بـه گفتـه وی، سـلول های بنیـادی مزانشـیمی مشـتق از مغـز اسـتخوان محافظت کننـده 
از کلیه هـا هسـتند و ممکـن اسـت عملکـرد کلیـه را از طریـق اثـرات ضـد مـرگ برنامه ریزی 
شـده سـلولی )آپوپتوتیـک(، ضـد فیبروتیـک و ضدالتهابـی بهبـود بخشـند. در فـاز یـک این 
کارآزمایـی بالینـی، هـدف پژوهشـگران ارزیابـی ایمنی تزریق این سـلول ها در بیمـاران مبتا 
بـه کلیه هـای پلـی کیسـتیک غالـب بـود، اگرچـه برخـی شـاخص های اثربخشـی نیـز در این 

مطالعه بررسـی شـد.
دکتـر مقدسـعلی بـا بیـان اینکه ریشـه این نوع بیمـاری ژنتیکی اسـت، گفت: بـرای یافتن 
راه حـل درمـان نهایـی آن نیـز بایـد بـا تکنیک هـای اصـاح ژنتیکی عمـل کنیم کـه احتمال 
دارد در آینـده بتـوان در ایـن راسـتا به نتایج خوبی دسـت یافت. ولی کاری کـه هم اکنون در 

پژوهشـگاه در حـال انجام اسـت اسـتفاده از سـلول درمانی بـرای بهبود وضعیت بیمار اسـت.
ـــا موفقیـــت  ایـــن پژوهشـــگر ادامـــه داد: درصورتیکـــه کلیـــه مراحـــل بالینـــی ایـــن طـــرح ب
ـــر  ـــارت دیگ ـــه عب ـــرد؛ ب ـــری ک ـــاری جلوگی ـــریع بیم ـــرفت س ـــوان از پیش ـــود، می ت ـــام ش انج
ـــی  ـــق م ـــه تعوی ـــد ب ـــا پیون ـــز ی ـــتفاده از دیالی ـــه اس ـــه مرحل ـــاری ب ـــیدن بیم ـــان رس زم

ـــد. افت
گفتنـی اسـت، در ایـن طـرح پژوهشـگرانی از گـروه کلیـه پژوهشـگاه رویـان دکتـر ناصـر 
اقدمـی، دکتـر رضـا مقدس علـی و دکتـر سـروش شـکرچیان بـا همـکاری بیمارسـتان امـام 
خمینـی سـاری بـه سرپرسـتی دکتر عطیـه مخلـوق و دکتر بهـزاد عین اللهی مطالعـه فاز یک 
"بررسـی ایمنی و تحمل تزریق سـلول های مزانشـیم اسـترومایی مشـتق از مغز اسـتخوان در 

بیمـاران کلیـه پلـی کیسـتیک غالـب" را طی سـه سـال قبل اجـرا کردند.
 Stem Cell Research & Therapy نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی
به چاپ رسیده است, نشان داد، در شش بیمار مورد بررسی پس از ۱۲ ماه مطالعه، هیچ عارضه 

جانبی در اثر تزریق سلول های مزانشیمی ایجاد نشده است.
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ارتقای هوش معنوی 
ساملندان با انجام فعالیت 

بدنی منظم
نتایج یک پژوهش حاکی از آن است که ارتقای هوش 

معنوی ساملندان با انجام فعالیت بدنی منظم رابطه ی 

مستقیم دارد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی: رابطه 
شناختی  روان  بهزیستی  و  معنوی  هوش  با  منظم  بدنی  فعالیت 
در سالمندان شهر تهران طی تحقیقی از سوی معاونت پژوهشی 
جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی مورد بررسی قرار گرفت.
بهاره کاشانی موحد از پژوهشگران این طرح با بیان اینکه، این 
مطالعه در پاییز ۱۳9۶ با شرکت ۲۰۰ نفر از سالمندان شهر تهران 
اساس  بر  کرد:  اظهار  شد،  انجام  مقطعی   – توصیفی  صورت  به 
افزایش  روبه  کشور  سالمندان  جمعیت   ،۱۳9۵ سال  سرشماری 
بحران  با  کشور  آتی  های  سال  در  می شود  پیش بینی  و  است 
هدف  گروه  روی  بر  مطالعه  رو  همین  از  شود،  مواجه  سالمندی 

سالمندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی وقوع تغییراتی در سطح سامت روانی سالمندان را یکی از مسایل 
مهم دوران سالمندی بیان کرد و گفت: شناسایی عوامل تأثیرگذار بر 
سامت روانی و عوامل موثر در پیشگیری و بهبود آن اهمیت فراوانی دارد.

افزود: اخیرا پژوهشگران حوزه سامت روان و  کاشانی موحد 
و  مفاهیم جدیدی همچون هوش معنوی  نگر  روانشناسی مثبت 
بهزیستی روانشناختی را مطرح کرده اند. در همین راستا، در این 
مطالعه سعی شده رابطه فعالیت بدنی با سازه  های هوش معنوی 

و بهزیستی روانشناختی بررسی شود.
از  مجموعه ای  بیانگر  معنوی  هوش  پژوهشگر،  این  گفته  به 
توانایی ها و ظرفیت ها و منابع معنوی است که کار در جهت آن ها 
موجب افزایش انطباق پذیری در نتیجه  سامت روان افراد می شود. 
تحقق  برای  فرد  تاش  به  روان شناختی،  بهزیستی  همچنین 

توانایی های بالقوه  واقعی خود گفته می شود.
وی با اشاره به نتایج این مطالعه که در مجله پژوهش در دین و 
است،  شده  منتشر  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  سامت 
خاطرنشان کرد: نتایج این پژوهش نشان داد که سالمندان با فعالیت 
بدنی منظم از هوش معنوی باالتری برخوردارند. همچنین هوش معنوی 

با بهزیستی روانی سالمندان نیز رابطه  مستقیم و معنی داری دارد.
پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  پژوهشی  معاونت  کارشناس 
و  سالم  زندگی  اتخاذ سبک  کرد:  تاکید  بهشتی همچنین  شهید 
داشتن فعالیت بدنی منظم در سالمندان می تواند عاوه بر فوایدی 
از  روانی  سامت  بر  دارد،  سالمندان  جسمانی  سامت  برای  که 

جمله هوش معنوی و بهزیستی روانشناختی نیز موثر باشد.
گفتنی است، کاشانی موحد در پایان با بیان اینکه نتایج این 
سالمندی  حوزه  برنامه ریزان  و  سیاستگذاران  به  می تواند  مطالعه 
کمک کند، تصریح کرد: می توان با در نظر گرفتن تاثیرات مثبت 
و  توسعه  های  زمینه  سالمندان،  سامت  بر  منظم  بدنی  فعالیت 

گسترش فضاهای ورزشی را برای حضور سالمندان فراهم آورد.

افزایش درخواست برای خرید تولید
داخلی تورهای قفس پرورش ماهی

بخش خصوصی متقاضی جدید تورهای قفس پرورش ماهی تولیدی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر شد

ـــی  ـــگاهی صنعت ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
امیرکبیـــر: بـــرای اولیـــن بـــار در کشـــور، 
یـــک فعـــال صنعـــت پـــرورش ماهـــی در 
قفـــس از بخـــش خصوصـــی، از تورهـــای 
تولیـــد داخـــل بـــرای پـــرورش ماهـــی در 
ـــای  ـــواحل دری ـــتقر در س ـــای مس ـــس ه قف

خـــزر، اســـتفاده کـــرد.
ـــد  ـــدی تولی ـــش توانمن ـــتای افزای در راس
تورهـــای قفـــس پـــرورش ماهـــی توســـط 
ــوژی  ــی تکنولـ ــروه پژوهشـ ــکاران گـ همـ
نســـاجی و کیفیـــت پایـــدار ایـــن تورهـــا 
در پروژه هـــای فعـــال پـــرورش ماهـــی 
ــور،  در آب هـــای شـــمالی و جنوبـــی کشـ
ـــراردادی  ـــی ق ـــاری، ط ـــال ج ـــتان س زمس
ــرای پـــرورش ماهـــی در قفـــس یـــک  بـ
ـــات و  ـــاس مطالع ـــت و براس ـــام گرف ـــور انج ـــی ت ـــه ای و طراح ـــه منطق ـــی، مطالع ـــش خصوص ـــال بخ فع
ـــدران،  ـــواحل مازن ـــتقر در س ـــای مس ـــس ه ـــا در قف ـــد ت ـــی ش ـــل متقاض ـــب تحوی ـــور مناس ـــات، ت تجربی

نصـــب و بهـــره بـــرداری شـــود. 
ـــال های  ـــر در س ـــی امیرکبی ـــدی جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعت ـــای تولی ـــت توره ـــه کیفی ـــه ب ـــا توج ب
9۵ و 9۶ و دوام آن هـــا در آب هـــای شـــمال و جنـــوب کشـــور از نظـــر اســـتقامت و آنتـــی فولینـــگ 
ـــب  ـــل، جل ـــد داخ ـــور تولی ـــه ت ـــی ب ـــش خصوص ـــاد بخ ـــرداری، اعتم ـــره ب ـــال به ـــس از دو س ـــودن پ ب
شـــده و مراجعه کننـــدگان زیـــادی، خواهـــان اســـتفاده از ایـــن تورهـــای قفـــس پـــرورش ماهـــی 
ـــی  ـــبکه بانک ـــهیات از ش ـــت تس ـــیات و دریاف ـــازمان ش ـــت س ـــورت حمای ـــه در ص ـــتند ک ـــدی هس تولی
ـــرورش ماهـــی در قفـــس  ـــا پ ـــای عمـــان، ب ـــارس و دری ـــج ف ـــای خـــزر، خلی کشـــور، ظرفیـــت پنهـــان دری

ـــرد. ـــرار می گی ـــینان ق ـــاحل نش ـــدار س ـــعه پای ـــتغال و توس ـــت اش در خدم

 

ساخت یک دستگاه 
خاص

طراحی و ساخت دستگاه شستشوی آلرتاسونیک 

مبدل های حرارتی و تجهیزات مکانیکی توسط متخصصان 

جهاددانشگاهی صنعتی رشیف انجام می شود

اساس  بر  شریف:  صنعتی  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
و سازمان  پارس جنوبی  گاز  بین شرکت مجتمع  قراردادی 
شستشوی  دستگاه  شریف،  صنعتی  جهاددانشگاهی 
آلتراسونیک مبدل های حرارتی و تجهیزات مکانیکی توسط 
متخصصان مرکز خدمات تخصصی ساخت پژوهشکده توسعه 

تکنولوژی این سازمان طراحی و ساخته می شود.
مهنـدس کریمـی مدیر مرکـز خدمات تخصصی سـاخت 
در ایـن زمینـه اظهـار داشـت: تدویـن دانـش فنـی، طراحی 
و سـاخت یـک دسـتگاه شستشـوی آلتراسـونیک سـازگار و 
کاربـردی بـرای شستشـوی مبـدل حرارتـی دارای رسـوبات 
پایـه کلسـیم و رسـوبات گوگـردی مـورد نیـاز مجتمـع گاز 
پـارس جنوبـی و کاهـش زمان تعمیـرات اساسـی این مبدل 

هـا از مهمتریـن ایـن قرارداد اسـت.
وی گفـت: در حـال حاضـر برای شستشـوی مبـدل های 
حرارتی از جت های آب پرفشـار اسـتفاده می شـود که این 
روش شستشـو زمـان بر، دارای ضریـب ایمنی پایین و همراه 
بـا مصـرف قابـل توجـه آب و انـرژی اسـت. همچنیـن دقت 
شستشـو در روش فعلـی پاییـن اسـت. در روش پیشـنهادی 
امـواج  از  اسـتفاده  بـا  آلتراسـونیک  شستشـوی  یعنـی 
التراسـونیک، حبـاب هایـی درون حمام مایع ایجـاد گردیده 
کـه ترکیـدن حبـاب ها عامل اصلـی از بین رفتن رسـوب ها 

و جـرم هـای خارجـی از سـطوح شستشـو می باشـد.
مهنـدس کریمـی با اشـاره بـه مزایـای اسـتفاده از روش 
و  شستشـو  زمـان  مـدت  افـزود:  آلتراسـونیک  شستشـوی 
مصـرف آب به طـور عمـده ای کاهـش می یابـد و عـاوه بـر 
افزایـش ضریـب ایمنی، دقت شستشـو نیز افزایـش می یابد.
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تولید کلوچه فراسودمند 
عناب در راستای ارتقای 

سالمت جامعه
کلوچه فراسودمند عناب در مجتمع تحقیقاتی گیاهان 

دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی تولید شد

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی: 
ســـاره حســـینی عضـــو گـــروه پژوهشـــی گیاهـــان 
ـــار  ـــی، اظه ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش داروی
کـــرد: مجتمـــع تحقیقاتـــی گیاهـــان دارویـــی 
مدیریـــت  بـــا  خراســـان جنوبی  جهاددانشـــگاهی 
ــول  ــرآوری محصـ ــه فـ ــق بـ ــان، موفـ ــن پویـ محسـ
ـــده  ـــاب ش ـــوه عن ـــری از می ـــد دیگ ـــودمند و جدی فراس

اســـت.
عنـــاب  از  ایـــران  در  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
بیشـــتر بـــه صـــورت خشـــکبار اســـتفاده می شـــود، 
ـــد  ـــا تولی ـــه ب ـــامت جامع ـــای س ـــرای ارتق ـــزود:  ب اف

ـــردم  ـــب م ـــن ترغی ـــودمند و همچنی ـــوالت فراس محص
ــه  ــدام بـ ــا ارزش، اقـ ــوه بـ ــن میـ ــرف ایـ ــه مصـ بـ

ــم. ــول کردیـ ــرآوری ایـــن محصـ فـ
ایـــن دانشـــجوی دکتـــرای صنایـــع غذایـــی بـــا 
بیـــان اینکـــه عنـــاب دارای خـــواص تغذیـــه ای 
ارزشـــمند و مفیـــد اســـت، تصریـــح کـــرد: عنـــاب 
خاصیـــت ضـــد افســـردگی، ضـــد اضطـــراب و ضـــد 
اســـترس داشـــته و آرامش بخـــش طبیعـــی اســـت.

آنتـــی  دارای  عنـــاب  داد:  ادامـــه  حســـینی 
ــتم ایمنـــی  ــه تقویـــت سیسـ ــوده و بـ ــیدان بـ اکسـ
ـــود  ـــن موج ـــن پکتی ـــر ای ـــاوه ب ـــد و ع ـــک می کن کم

در عنـــاب بـــه عنـــوان فیبـــر محلـــول در کاهـــش 
چربـــی و قنـــد خـــون موثـــر اســـت.

ـــا  ـــاب ب ـــودمند عن ـــه فراس ـــرد: کلوچ ـــان ک وی بی
انجـــام تحقیقـــات و مطالعـــات گســـترده علمـــی در 
زمینـــه غنی ســـازی محصـــوالت غذایـــی بـــه مـــدت 
ســـه مـــاه در جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبی بـــه 

تولیـــد آزمایشـــگاهی رســـیده اســـت.
دارویـــی  گیاهـــان  پژوهشـــی  گـــروه  عضـــو 
ـــن  ـــرد: ای ـــار ک ـــان جنوبی اظه ـــگاهی خراس جهاددانش
ـــد تجـــاری  ـــرای تولی ـــوده و  ب ـــن ب ـــد گلوت کلوچـــه فاق

ــت. ــده اسـ ــزی شـ ــول برنامه ریـ ــن محصـ ایـ
حســـینی ادامـــه داد: تجاری ســـازی و کارآفرینـــی 
از اهـــداف اصلـــی پژوهـــش در جهاددانشـــگاهی 

خراســـان جنوبی اســـت.
ــاب  ــه عنـ ــد کلوچـ ــا تولیـ ــرد: بـ ــان کـ وی بیـ
بـــه عنـــوان یـــک میـــان وعـــده مقـــوی، گامـــی در 
ـــم  ـــات ک ـــرف تنق ـــی از مص ـــوءتغذیه ناش ـــش س کاه
ـــامت  ـــای س ـــه ارتق ـــته و ب ـــودکان برداش ارزش در ک

جامعـــه کمـــک خواهـــد شـــد.
دارویـــی  گیاهـــان  پژوهشـــی  گـــروه  عضـــو 
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبی یـــادآور شـــد: 
ــودمند  ــان فراسـ ــش بنیـ ــوالت دانـ ــی محصـ تمامـ
کـــه در مجتمـــع تحقیقاتـــی گیاهـــان دارویـــی 
تولیـــد  مرحلـــه  بـــه  اســـتان  جهاددانشـــگاهی 
ــوده و از  ــکر بـ ــد شـ ــیده اند، فاقـ ــگاهی رسـ آزمایشـ
گیاهـــان دارویـــی بـــرای شـــیرین کننـــده اســـتفاده 

ــت. ــده اسـ شـ

بی خطر بودن استفاده از سلول های بنیادی در 
مبتالیان به نارسایی مزمن کلیه

نتایج پژوهش محققان پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی نشان داد که استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در 

مبتالیان به نارسایی مزمن کلیه بی خطر است

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل از ایســـنا: در فـــاز اول و دوم یـــک 
ـــلول های  ـــتفاده از س ـــودن اس ـــر ب ـــد بی خط ـــور تایی ـــه منظ ـــی، ب ـــی بالین کارآزمای
ـــن  ـــایی مزم ـــه نارس ـــان ب ـــا در مبتای ـــودن آنه ـــردی ب ـــیمی و کارب ـــادی مزانش بنی
ـــوق، ســـروش شـــکرچیان و همکارانشـــان  ـــر ناصـــر اقدمـــی، آتنـــه مخل کلیـــوی، دکت
ـــه ا...،  ـــتان بقی ـــاری و بیمارس ـــکی س ـــوم پزش ـــگاه عل ـــان، دانش ـــگاه روی در پژوهش
هفـــت بیمـــار را بـــا علـــل مختلـــف ابتـــا بـــه نارســـایی مزمـــن کلیـــه، ماننـــد 

ـــد. ـــاب کردن ـــناخته، انتخ ـــل ناش ـــک و عل ـــندرم نفروپاتی ـــاال، س ـــون ب ـــار خ فش
ـــه شـــد  ـــز اســـتخوان گرفت ـــه مغ ـــار نمون ـــر بیم ـــن پژوهـــش از ه ـــرای انجـــام ای ب
ـــرم  ـــر کیلوگ ـــه ازای ه ـــیمی ب ـــلول مزانش ـــون س ـــا ۲ میلی ـــر، ۱ ت ـــس از تکثی و پ
از وزن بیمـــار بـــه صـــورت داخـــل وریـــدی تزریـــق شـــد. هـــدف اول، بررســـی 
بی خطـــر بـــودن ایـــن روش بـــود کـــه بـــا ارزیابـــی تعـــداد و شـــدت عـــوارض 
ـــا  ـــه ب ـــود ک ـــی ب ـــه گلورمرول ـــش تصفی ـــز کاه ـــدف دوم نی ـــد و ه ـــام ش ـــی انج منف
ـــد. ـــی ش ـــلول ارزیاب ـــق س ـــس از تزری ـــاه پ ـــی ۱۸ م ـــه، ط ـــرد کلی ـــی عملک بررس

ــه  ــی Cytotherapy بـ ــه بین المللـ ــه در مجلـ ــش کـ ــن پژوهـ ــج ایـ نتایـ
ــه  ــچ عارضـ ــی هیـ ــاه بررسـ ــد، پـــس از ۱۸ مـ ــان می دهـ ــیده، نشـ ــاپ رسـ چـ
ــاهده  ــاران مشـ ــلول های مزانشـــیمی در ایـــن بیمـ ــر تزریـــق سـ جانبـــی در اثـ
ـــس از ۱۸  ـــون پ ـــن خ ـــی و ســـطح کراتی ـــه گلومرول ـــن تصفی نشـــده اســـت. همچنی

مـــاه، بهبـــودی معنـــی داری را نشـــان نـــداد.
ــایی مزمـــن کلیـــه، شـــرایطی اســـت کـــه طـــی آن  گفتنـــی اســـت، نارسـ
ـــد از  ـــدود ۱۳ درص ـــود. ح ـــب می ش ـــج تخری ـــه تدری ـــه ب ـــرد کلی ـــاختار و کارک س
ـــان  ـــر نش ـــی های اخی ـــتند. بررس ـــا هس ـــاری مبت ـــن بیم ـــه ای ـــان ب ـــت جه جمعی
داده اســـت کـــه ســـلول درمانـــی در حیوانـــات مـــدل آزمایشـــگاهی مبتـــا بـــه 
نارســـایی مزمـــن کلیـــه، کارکـــرد و ســـاختار ایـــن عضـــو را بهبـــود می بخشـــد.
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ــیناپرس:  ــل از س ــه نق ــگاهی ب ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
ــری  ــهری و مج ــراح ش ــار و ط ــور معم ــی پ ــیامک قاض س
ایــن طــرح گفــت: مســاله اصلــی ایــن تحقیــق، پاســخ دادن 
بــه ایــن ســوال اساســی بــود کــه چگونــه مــی تــوان یــک 
ــاده،  ــت پی ــاظ حرک ــه لح ــخص را ب ــی مش ــد اجتماع واح
ــتورالعمل  ــاس آن دس ــر اس ــرار داد و ب ــه ق ــورد مطالع م
هایــی در جهــت ارتقــا کیفیــت حضــور و حرکــت ســاکنان 

ــه کــرد. ارای
عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده هنــر و معمــاری 
جهاددانشــگاهی تهــران افــزود: دغدغــه اصلــی اجــرای 
ایــن طــرح توجــه بــه ابعــاد اجتماعــی حرکــت بــود؛ زیــرا 
ــران و  ــده در ســطح ای ــام ش ــای انج ــش ه ــب پژوه در اغل
ــت  ــت )منظــور انســان حرک ــی حرک ــاد اجتماع ــان ابع جه
کننــده( بــه عنــوان عنصــر حرکــت همیشــه مــورد اغفــال 
ــت  ــا حرک ــن پژوهــش ه ــب ای ــه اســت؛ در اغل ــرار گرفت ق
کننــده فقــط بــه عنــوان یــک عامــل حرکتــی نــگاه شــده 
ــده نشــده  ــاد اجتماعــی و انســانی آن دی ــت ابع ــچ وق و هی
ــن حــوزه آکادمیــک و  ــی در ای اســت. وجــود چنیــن خای
ــا روی  ــروه م ــی گ ــز پژوهش ــد تمرک ــث ش ــگاهی باع دانش

ــود. ــاله بیشــتر ش ــن مس ای
وی تصریــح کــرد: ایــن طــرح بــا مســاعدت و همــکاری 
ــه  ــه دوازده در ناحی ــهرداری منطق ــی ش ــت اجتماع معاون
ســنگلج اجــرا شــد و مــا توانســتیم بــا گــردآوری داده هــای 

پژوهشــی بــه نتایــج مــورد نظــر دســت یابیــم.

ــا  ــرح م ــن ط ــرد: در ای ــار ک ــی اظه ــق ایران ــن محق ای
ــی از  ــه جای ــوان جاب ــه عن ــه ب ــت ن ــم حرک ــم گرفتی تصمی
ــرهای  ــا قش ــراد ی ــف اف ــام ظرای ــه تم ــه B بلک ــه A ب نقط
ــی  ــرح پژوهش ــن ط ــا در ای ــود. مث ــاهده ش ــاص مش خ
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــتر م ــان بیش ــایل زن مس
ــن حــوزه  ــی در ای ــای عمیق ــون پژوهــش ه ــم اکن ــرا ه زی
انجــام نشــده و زنــان بــه دلیــل موانــع و مســایل، محدودیت 
هایــی حرکتشــان در بســیاری از مــکان هــا بیشــتر اســت. از 
ســوی دیگــر بیشــتر تمرکــز مــا روی بحــث زندگــی روزمــره 
ــی  ــاد اجتماع ــیاری از ابع ــرا بس ــد؛ زی ــوف ش ــردم معط م
ــه دلیــل ظرایــف زندگــی روزمــره شــان  حرکــت اقشــار، ب

ــد. ــی نبودن ــیر و بازنمای ــل درک، تفس قاب
وی گفــت: در وهلــه نخســت مــا بنــا داریــم بــه صــورت 
ــه را  ــک محل ــران ی ــهرداری ته ــه ش ــر منطق ــه از ه نمون
ــا  ــه ه ــک از محل ــن طــرح را در هــر ی ــم و ای انتخــاب کنی
پیــاده کنیــم و بــر اســاس نتایــج پژوهشــی، زندگــی روزمــره 
و الگوهــای فعالیتــی مــردم هــر محلــه را بــا یکدیگــر 
مقایســه کنیــم امــا در ســطح کان بــه علــت فراهــم نبــودن 
زیــر ســاخت هــای الزم ایــن طــرح هــم اکنــون قابــل اجــرا 
نیســت. زمانــی ایــن اتفــاق روی مــی دهــد کــه بتوانیــم بــا 
ــق سیســتم  ــی از طری ــای حرکت ــت کده اســتفاده از دریاف
ــی و  ــه مکان ــای تهی ــتم ه ــق سیس ــل و تلفی GPS موبای
ــم.  ــم بروی ــای حجی ــل داده ه ــراغ تحلی ــه س ــی ب بازنمای

اتفاقــی کــه هــم اکنــون در ســایر دانشــگاه هــای کشــورهای 
ــا ماننــد هلنــد روی داده اســت. پیشــرو دنی

اکنــون دسترســی محققــان  بیــان کــرد: هــم  وی 
ــی  ــت و الگوهای ــی حرک ــات مکان ــه اطاع ــورها ب ــن کش ای
حرکتــی) بــا حفــظ حریــم شــخصی( و ســایت هــای 
ــرار مــی  ــار آنهــا ق ــن اطاعــات را در اختی ــی کــه ای رایگان
ــام  ــرای انج ــراد(، ب ــت اف ــدن هوی ــاش ش ــدون ف ــرد) ب گی
ــا  ــن پژوهــش بســیار راحــت اســت. پژوهشــگران تنه چنی
بــا یــک کــد مــی تواننــد دریابنــد فــرد از کــدام نقطــه بــه 

ــت. ــه اس ــر رفت ــکان دیگ ــدام م ک
ــاخت  ــن زیرس ــفانه چنی ــرد: متاس ــح ک ــور تصری قاضی پ
ــمند  ــه هوش ــت. البت ــم نیس ــران فراه ــهر ته ــی در ش های
ــران  ــورد توجــه شــهرداری ته ــه م ــران ک ســازی شــهر ته
ــه  ــدی باشــد ک ــد نقطــه امی ــی توان ــه اســت م ــرار گرفت ق
بتوانیــم در آینــده بــا شــهرداری در ایــن زمینــه وارد 
مذاکــره شــویم و بــا بومــی ســازی اپلیکیشــن هــای 
ــب  ــر حس ــراد ب ــی اف ــای حرکت ــم، داده ه ــی بتوانی خارج
ــورت  ــه ص ــا را ب ــر معیاره ــت و دیگ ــس، قومی ــن، جن س
ــک از  ــم کدامی ــم و دریابی ــی کنی ــده بازنمای ــی و زن تعامل
نقــاط تهــران بیشــتر مــورد اســتفاده خانــم هــا قــرار گرفتــه 
ــه  ــا چگون ــی آنه ــی و مکان ــی زمان ــای حرکت ــت. الگوه اس
ــود  ــو را بهب ــن الگ ــوان ای ــی ت ــو م ــدام نح ــه ک ــت و ب اس

ــید. بخش

رمزگشایی از الگوهای 
اجتامعی حرکت عابران 

پیاده
یک محقق ایرانی توانست با حامیت معاونت پژوهشی 

جهاددانشگاهی در قالب طرحی الگوهای اجتامعی 

حرکت عابران پیاده )به ویژہ زنان( در زندگی روزمره را 

پیاده سازی کند

اجرای طرح پایلوت "گردشگری زراعت" 

در مازندران
رسپرست جهاددانشگاهی مازندران: این واحد در نشست کارگروه گردشگری استان، 

مجری طرح پایلوت گردشگری زراعت شد

■ بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی مازنـــدران: بـــا توجـــه بـــه ارایـــه 
ـــت  ـــا محوری ـــدران ب ـــگری در مازن ـــازی گردش ـــوع س ـــتراتژی تن ـــوت اس ـــرح پایل ط
آب بندان هـــا و حاشـــیه ی آن هـــا مبتنـــی بـــر گردشـــگری زراعـــت در نشســـت 
ـــه  ـــبت ب ـــدران نس ـــگاهی مازن ـــد جهاددانش ـــرر ش ـــتان، مق ـــگری اس ـــروه گردش کارگ
انجـــام مطالعـــات جامـــع مربوطـــه و تدویـــن مشـــخصات و ویژگی هـــای طـــرح و 

ـــد. ـــدام کن ـــوت اق ـــرای پایل ـــان اج ـــم زم ه
ـــام  ـــن اع ـــدران ضم ـــگاهی مازن ـــت جهاددانش ـــان سرپرس ـــد عبدالهی ـــر واح دکت
ـــت آب  ـــا محوری ـــت ب ـــگری زراع ـــوت گردش ـــرح پایل ـــرای ط ـــدن اج ـــر مصـــوب ش خب
ـــه  ـــه ادام ـــوط ب ـــش روی مرب ـــدات پی ـــه تهدی ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــار ک ـــا، اظه بندان ه
ـــری  ـــه کارگی ـــا و ب ـــرداری از آن ه ـــره ب ـــردن به ـــادی ک ـــا، اقتص ـــات آب بندان ه حی

ـــده  ـــتفاده نش ـــت اس ظرفی
آب بندان هـــا ضـــرورت 

دارد.
ـــه  ـــا توج ـــزود: ب وی اف
مقـــام  تاکیـــدات  بـــه 
ـــت  ـــری و دول ـــم رهب معظ
مردمـــی  بـــر  مبنـــی 
کـــردن اقتصـــاد و پیـــش 
مهـــم  ایـــن  بینـــی 
باالدســـتی  اســـناد  در 
از  اســـتفاده  توســـعه، 
ظرفیـــت گردشـــگری آب 
اکثـــرا  کـــه  بندان هـــا 
ــاورزان  ــت کشـ در مالکیـ
ـــوار  ـــد خان ـــش درآم ـــاورزی و افزای ـــاد کش ـــق اقتص ـــب رون ـــد موج ـــرار دارن ـــی ق محل

ــد. ــد شـ خواهـ
ـــش  ـــه وجـــود بی ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــد ک ـــدران تاکی سرپرســـت جهاددانشـــگاهی مازن
ـــعه   ـــیر  توس ـــد  در مس ـــا  بای ـــت  حتم ـــن ظرفی ـــدران، ای ـــدان در مازن از ۸۰۰ آب بن

ـــود. ـــی ش ـــهروندان  عملیات ـــاد  ش ـــت   اقتص ـــتان و تقوی ـــگری اس گردش
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      اخبار کوتاه متنوع پژوهشی

گذر

استقبال زائران نوروزی از نرم افزار 
"تارا" 

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی: حسین 
برنامه ریزی  و  مدیریت  گروه  علمی  هیات  عضو  مبینی 
از  خراسان رضوی  جهاددانشگاهی  گردشگری  پژوهشکده 
نرم افزار  از  مشهد  به  نوروزی  مجاوران  و  زائران  استقبال 
تارا  عنوان  با  مشهـــــد  گردشگری  افزوده  واقعیت 
که   )torism augment realy application(
توسط این پژوهشکده در نوروز 97 رونمایی شد، خبر داد.

حسین مبینی اظهار کرد: در فاز اول این پروژه اطاعات 
با ارزش گردشگری در نرم  صوتی و سه بعدی ۱۰ مکان 

افزار تارا قرار گرفته است. 
وی افزود: این ده اثر شامل حرم امام رضا)ع(، آرامگاه 
خراسان،  بزرگ  موزه  و  کوهسنگی  ملک،  خانه  فردوسی، 
پارک ملت،  بوستان وکیل آباد، بوستان مینیاتوری، آرامگاه 
نادرشاه، خواجه ربیع و فرهنگسرای بهشت است که حرم 
و  به صورت صوت  اول  فاز  در  فردوسی  آرامگاه  و  رضوی 
نرم افزار  این  در  صوتی  صورت  به  آثار  سایر  و  بعدی  سه 

معرفی شدند.
عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی پژوهشکده 
گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی، بیان کرد: این 
نرم افزار با حمایت و درخواست معاونت فرهنگی شهرداری 
گردشگری  برنامه ریزی  و  مدیریت  گروه  توسط  و  مشهد 
پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی استان طراحی شد.

از طریق  افزار  این نرم  اینکه به زودی  به  با اشاره  وی 
کافه بازار، اپ استور، گوگل پلی، سیب استور قابل دسترس 
خواهد بود، گفت: همچنین این نرم افزار در حال حاضر در 

سایت www.taramap.ir قابل دسترسی است.



افزایش 20 درصدی تعداد 
مراجعه کنندگان

خراسان رضوی:  جهاددانشگــــاهی  سازمان  عمومی  روابط 
سیدمحسن بنی هاشمی مدیر آزمایشگاه تشخیص طبی، 
آسیب شناسی و ژنتیک با بیان این مطلب افزود: با افزایش 
فضای فیزیکی آزمایشگاه تشخیص طبی، آسیب شناسی و 
افزایش ۲۰  نوروز 9۶ شاهد  ژنتیک شماره ۲ سازمان در 
درصدی تعداد مراجعه کنندگان به این آزمایشگاه در سال 

گذشته نسبت به مدت مشابه سال 9۵ بوده ایم.
این  به  هزار   ۱۸۱ تعداد   9۶ سال  در  وی،  گفته ی  به 
آزمایشگاه مراجعه کرده اند که این میزان در سال 9۵ در 

حدود ۱۵۵ هزار نفر بوده است.
افزایش ۴۰ درصدی تعداد مراجعه کنندگان به  به  وی 
آزمایشگاه در نوروز 97 نسبت به نوروز 9۵ اشاره و تصریح 
کرد: این آزمایشگاه در نوروز 9۶ با توجه به گسترش فضای 

فیزیکی و فعالیت های عمرانی فعالیتی نداشته است.
و  شناسی  آسیب  طبی،  تشخیص  آزمایشگاه  مدیر 
ژنتیک شماره ۲ سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی 
خاطر نشان کرد: از ۵ لغایت 9 فروردین سال جاری تعداد 
۱۲۶۰ نفر در این آزمایشگاه پذیرش شده اند که این میزان 

در نوروز 9۵ در حدود 9۰۰ نفر بوده است.

اجرای طرح پایش سامانه ی رصد 
گلستان

نظارت  به  منظور  گلستان:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
مستمر، مستقیم و موثر بر فرآیند ایجاد فرصت های شغلی 
جدید در کشور و در راستای ایجاد بانک اطاعاتی در حوزه 
بازار کار، از ابتدای سال9۰ سامانه ملی رصد اشتغال توسط 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شد.
در سال 9۶ استان گلستان متعهد به ایجاد ۱9 هزار و 
۴۰۰ شغل شد که تاکنون بیش از ۲۰ هزار شغل در سامانه 

رصد ثبت شده است.
رصد  سامانه  آزمایی  راستی  و  پایش  بررسی،  طرح 
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  طرف  از  استان  در  اشتغال 
دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  به  گلستان  اجتماعی 
ایران- شعبه گلستان سفارش داده شد. این طرح، در طی 
اداره  و  گلستان  استان  واحد  بین جهاددانشگاهی  قرارداد 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، که در اسفند ماه 
9۶ منعقد گردید، با جامعه آماری ۲۰ هزار نفر به صورت 
پیمایشی توسط مرکز ایسپای گلستان بررسی و پایش شد.



اخذ گواهی نامه آزمایشگاه معتمد 
محیط زیست

گواهی نامه  روابط عمومی جهاددانشـــگاهی استان مرکزی: 
پژوهشی  معاونت  توسط  زیست  محیط  معتمد  آزمایشگاه 

جهاددانشگاهی استان مرکزی صادر شد.
مهدی مبارکی معاون پژوهشی جهاددانشگاهی استان 
و  اهداف  با  مطابق  افزود:  خبر  این  اعام  ضمن  مرکزی 
برنامه های توسعه حوزه معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی، 
با تکمیل زیرساخت های فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی 
وفق دستورالعمل های مربوطه، از سوی مدیرکل حفاظت 
گواهینامه  فعالیت  پروانه  مرکزی  استان  زیست  محیط 
آزمایشگاه معتمد محیط زیست به جهاددانشگاهی استان 

مرکزی اباغ شد.
مبارکی تصریح کرد: کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی و 
زیر بنایی موظفند نسبت به انجام نمونه برداری و اندازه گیری 
آزمایشگاه های  توسط  زیست محیطی  آالینده  پارامترهای 

معتمد سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کنند.
وی گفت: بر اساس شرح وظایف مربوط آزمایشگاه های 
به کارگیری  با  آزمایشگاه  این  محیط زیست،  معتمد 
زندگی  کیفیت  سطح  افزایش  هدف  با  معتبر،  روش های 
از  مرتبط  ذی نفعان  و  مشتریان  رضایت  سطح  ارتقا  و 
بخش های  در  باکیفیت  آزمایشگاهی  خدمات  ارایه  طریق 
بیولوژی، آب و فاضاب، هوا و صدا با استفاده از مدرن ترین 
ارایه  به  ذیل  تخصصی  آزمون های  انجام  با  تجهیزات، 

خدمات به مشتریان شروع به فعالیت خواهند کرد.



پذیرش مقاله
 ISI روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان: مقاله

مهدی کشته گر عضو جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان 
 Ecology, Environment and"در مجله بین المللی

Conservation"  پذیرش شد.
و  فیزیولوژیکی  مختلف  جنبه های  مقاله  این  در 
موفولوژیکی گیاه دارویی آویشن تحت تاثیر فلزات سنگین 

رایج چون مس و سرب مورد بررسی قرار گرفته است.



ارایه مقاله
مقاله  شریف:  صنعتی  جهاددانشگاهی  سازمان  عمومی  روابط 
حمل  بهبود  برای  راهکاری  خودرویی،  ارتباطات  فناوری 
از  نفر   ۶ توسط  که  هوا  آلودگی  کاهش  و  عمومی  نقل  و 
اعضای گروه پژوهشی فناوری اطاعات این سازمان تهیه و 
تدوین شده است، توسط مهندس حمیدرضا عطائیان عضو 
هیات علمی جهاددانشگاهی صنعتی شریف در روز نخست 
المللی مهندسی حمل و نقل و  هفدهمین کنفرانس بین 

ترافیک تهران به صورت شفاهی ارایه شد.
این مقاله با اشاره به اقدامات کشورهای پیشرفته برای 
بررسی  و  حمل ونقل  صنعت  در  فناوری  این  به کارگیری 
کاربردهای مختلف آن، به تشریح کاربرد کاهش زمان سفر 
اتوبوس های درون شهری با استفاده از فناوری DSRC  و 
تاثیر آن بر جذابیت بخشی به حمل ونقل عمومی و کاهش 
آلودگی هوا می پردازد و نتایج اجرای آزمایشی این فناوری 

را در شهرهای قزوین و تهران تشریح می کند.
برای  راهکاری  خودرویی،  ارتباطات  فناوری  مقاله  در 
ابتدا  هوا  آلودگی  کاهش  و  عمومی  نقل  و  حمل  بهبود 
خودرویی  ارتباطات  فناوری  مفاهیم  بر  کوتاه  مروری 
صورت گرفته است و سپس کاربردهای آن به منظور بهبود 
مدیریت حمل ونقل شهری و آلودگی هوا معرفی شده اند. 
فناوری در  این  آزمایشی کاربرد  نتایج اجرای  از آن،  پس 
شهر قزوین با هدف کاهش زمان سفر اتوبوس های درون 
شهری تشریح شده و کاربرد کاهش تغییرات برنامه زمانی 
اشاره  مورد  تهران  شهر  در   BRT های  اتوبوس  حرکت 

قرار گرفته است.
تهیـــه ایـــن مقالـــه توســـط حمیدرضـــا عطائیـــان، 
ــادی،  ــاد عمـ ــد، قبـ ــام دادونـ ــتمیان، الهـ ــه رسـ مهدیـ
مجیـــد عشـــوری و حبیـــب رســـتمی، اعضـــای گـــروه 
ـــاد دانشـــگاهی  ـــات ســـازمان جه ـــاوری اطاع پژوهشـــی فن

صنعتـــی شـــریف صـــورت گرفتـــه اســـت.



دریافت گواهینامهِ ی ایزو ۹۰۰۱
روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی: پژوهشکده 
معتمد جهاددانشگاهی موفق به اخذ گواهینامه ایزو 9۰۰۱ 

)سیستم مدیریت کیفیت( گردید.
در ایـــن مرحلـــه مقـــرر اســـت بـــا اضافـــه کـــردن 
مدیریـــت دانـــش، مدیریـــت ریســـک و اســـتراتژی 
ــزو  ــت ایـ ــای دریافـ ــکده مهیـ ــن پژوهشـ ــازمان، ایـ سـ

۲۰۱۵ گـــردد.
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   عناوین آن چه در فصل آموزشی می خوانید:

وقت آموزش

■ آموزش های تخصصی خودروهای هیربیدی؛ نیاز 
امروز در بازار خودرویی کشور

■ مرکزی برای تربیت مدیران آینده
■ اخبار کوتاه خدمات آموزشی جهاددانشگاهی با 

انعقاد تفاهم نامه های جدید

■ افتتاح مرکزی برای تربیت مدیران آینده کشور
■ خدمات آموزشی در آیینه ی آمار سال گذشته

■ دو گفتار از یک معاون 
■ آشنای دیروز، رسپرست امروز 
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آموزش های تخصصی
خودروهای هیربیدی؛ نیاز امروز 

در بازار خودرویی کشور
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین وزارت صنعت، جهاددانشگاهی خواجه نصیر و رشکت 

خودروسازان جنوب

■  اشاره نوشت:
روابط عمومی جهاددانشگاهی، 21 فروردین، 

تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، جهاددانشگاهی 

واحد  خواجه نصیرالدین طوسی و رشکت 
خودروسازان جنوب در زمینه برگزاری 

دوره های آموزش های تخصصی خودروهای 
الکرتیکی و هیربیدی به امضا رسید.

با توجه به اهمیت و رضورت ارتقای سطح 
دانش و مهارت صنعتگران و دست اندرکاران 

عرصه انواع خودروها و موتورسیکلت های 
الکرتیکی، هیربیدی، دوچرخه و اسکوترهای 

الکرتیکی و هم چنین گسرتش توان علمی 
نیروی انسانی در راستای پیش برد برنامه 

ششم توسعه اقتصادی و اجتامعی در 
زمینه استفاده بهینه از ظرفیت عظیم 

آموزش های علمی و مهارتی،  تفاهم نامه ی 
سه جانبه ای میان وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین 

طوسی و رشکت خودروسازان جنوب با 
حضور دکرت برات قبادیان معاون آموزش، 
پژوش و فناوری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، مهندس محمد خدادادی رییس 

جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین 
طوسی و دکرت سیامک حجت، مدیرعامل 

رشکت خودروسازان جنوب امضا شد.
این تفاهم نامه در راستای توسعه 

آموزش های مورد نیاز بخش صنعت، 
معدن و تجارت، تربیت نیروی انسانی 

کشور و همکاری برای اجرای دوره 
آموزشی تخصصی انواع خودروها و 

موتورسیکلت های الکرتیکی، هیربیدی 
دوچرخه و اسکوترهای الکرتیکی به امضا 

رسید.

ظرفیت باالی 
جهاددانشگاهی 

در زمینه ی آموزش

دکتـــــر قبادیان معاون 
آموزش، پژوهــش و فناوری 
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
به  اشاره  با  این مراســم  در 
آالینده هــــــای  بحــــث 
دنیا  شهــــــرهای  کان 
از  استفــــــاده  ضرورت  و 
انرژی های تجدیدپذیر، گفت: امروزه استفاده از خودروهای 
انرژی های خورشیدی که  از  استفاده  مانند  به  و سبز  پاک 
شده  باز  آن  بحث  بختانه  خوش  کشور  در  است  چندسالی 

است، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: اگر در این بحث بخواهیم ریشه ای و اساسی 
کار کنیم، ابتدا باید منابع انسانی را برای بخش های مختلف 
صنعت خودروهای الکتریکی و هیبریدی تربیت کنیم و این 

تربیت با بحث آموزش شروع می شود.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و 
تجارت تصریح کرد: خوبی این جلسه، مشارکت چند جانبه 
بین بخش خصوصی و جهاددانشگاهی از یک طرف و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از طرف دیگر است و این یک سنگ 

بنای مشترک حیاتی برای کشور است.

دکتر قبادیان با اشاره به تفاهم نامه ی کلی و اساسی قبلی 
مسایل  حوزه ی  در  جهاددانشگاهی  رییس  طیبی  دکتر  با 
تفاهم نامه ها  این  کرد:  اضافه  آموزشی،  و  پژوهشی  مختلف 

زمانی ارزشمند و مهم می شود که اجرایی شود. باور بنده بر 
این است که این تفاهم نامه ی سه جانبه، تنها یک تفاهم نامه 
نیست، بلکه یک قرارداد اجرایی نیز می باشد، زیرا شروع این 
دوره ها و تربیت نیروی انسانی در این زمینه، می تواند یک 

گام اساسی در کشور باشد.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با یادآوری سابقه و تجربه ی زیاد جهاددانشگاهی، گفت: این نهاد 
خودجوش انقابی از ابتدا به دنبال کارهای اساسی و کاربردی در 
کشور رفته است؛ به ویژه جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر در این 

زمینه از ابتدای انقاب فعالیت های زیادی داشته است.
این زمینه ها کار  امر آموزش در  این که  بر  تاکید  با  وی 
آسانی نیست، بیان کرد: اجرای این دوره ها باید به صورت 
استاندارد باشد و ما با حساسیت بر حسن اجرای این دوره 

ها نظارت می کنیم.
دکتر قبادیان در پایان اظهار کرد: ظرفیت جهاددانشگاهی 
در زمینه ی آموزش بسیار باالست و دولت باید در این زمینه 
دوری  تصدی گری  از  و  باشد  داشته  تسهیل گری  نقش  تنها 
چون  ای  تجربه  پر  و  سابقه  با  نهادهای  به  را  کار  و  کند 

جهاددانشگاهی بسپارد.

جهاددانشگاهی از ابتدا به دنبال کارهای 

اساسی و کاربردی در کشور رفته است؛ 

به ویژہ جهاددانشگاهی واحد خواجه 

نصیر در این زمینه از ابتدای انقالب 

فعالیت های زیادی داشته است

   تفاهم نامه ها و توسعه  همکاری های آموزشی

تفاهم

■   انعقاد تفاهم 
نامه همکاری 
بین وزارت 
صنعت، جهاد 
دانشگاهی  خواجه 
نصیر و رشکت 
خودروسازان 
جنوب

◄
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توجه به رعایت
استانداردهای 

آموزشی در 
جهاددانشگاهی

کیا  محمد  مهنـــدس 
مدیرکل دفتـــر نیازسنجی 
و پـروژه یابی معاونــــــت 
آموزشـــی جهاددانشگاهی 
گفت:  مراســم  این  در  نیز 
مهارت افزایی،  به منظــــور 
دوره هـــــای تخصصی از طریق جهاددانشگاهی برگزار شده 
اســــت که تاکنون ۶ هزار نفر از این دوره ها بهره مند شده اند.

اقدامات جهاددانشگاهی  به  با اشاره  مهندس محمد کیا 
اساس  این  بر  افزود:  متخصص،  انسانی  نیروی  تامین  برای 
جهاددانشگاهی  تخصصی  دوره های  در  نفر  هزار   ۶ تاکنون 
آموزش دیده اند. عاوه بر آن حدود ۳ هزار و 7۰۰ نفر در 
استفاده  نهاد  این  آموزشی  دوره های  از  صنعتی  حوزه های 

کردند.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت 
و  نصیر  خواجه  جهاددانشگاهی  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
بخش خصوصی اظهار کرد: برای اجرایی کردن این دوره ها 
این  تمرکز  رو  این  از  شود.  دیده  الزم  استانداردهای  باید 

دوره ها ایجاد شایستگی شغلی در نظر گرفته شده است.
تجهیزات  از  استفاده  ضرورت  بر  تاکید  با  کیا  مهندس 
برای  صنعت  وزارت  حمایت  و  جهاددانشگاهی  امکانات  و 
برگزاری این دوره ها، ادامه داد: برای این منظور ۱۴۰ مرکز 
که  است  شده  ایجاد  جهاددانشگاهی  طریق  از  آموزشی 

دانشگاه خواجه نصیرالدین نیز یکی از آن ها است.
براساس  آموزشی  دوره های  این  هرچه  کرد:  اضافه  وی 
فناوری های  برای  ارزشمندی  گام  برگزار شود،  استانداردها 

مرتبط با خودروهای پاک است.

طراحی و ساخت 
خودروهای برقی 

در دستور کار 
واحد خواجه نصیر

ـــدادادی  ـــر خـــــ دکتـ
رییــــس جهاددانشـــگاهی 
نصیرالدیـــن  خواجـــــه  
مراســــــم  در  طوســـی 
امضـــــــای تفاهم نامـــه 
ســـه جانبـــــه در زمینـــه 
و  الکتریکـــی  خودروهـــای  تخصصـــی  آموزش هـــای 

ــا  ــه بـ ــن تفاهم نامـ ــه ایـ ــان اینکـ ــا بیـ ــدی، بـ هیبریـ
موضـــوع توســـعه آمـــوزش بـــه امضـــا رســـیده اســـت، 
ــگاهی  ــای جهاددانشـ ــی از اولویت هـ ــرد: یکـ ــار کـ اظهـ
ــای  ــد فناوری هـ ــش تولیـ ــر افزایـ ــه نصیـ ــد خواجـ واحـ
مـــورد نیـــاز کشـــور اســـت کـــه در ایـــن زمینـــه از ۳۰ 
ســـال قبـــل فعالیت هـــای خـــود را آغـــاز کـــرده و 
ــی  ــات تخصصـ ــواع خدمـ ــت انـ ــته اسـ ــون توانسـ تاکنـ

ــد. ــه دهـ ــور را ارایـ ــاز کشـ ــورد نیـ مـ
وی ایـــن واحـــد جهاددانشـــگاهی را یـــک نهـــاد 
ــل در کنـــار ســـایر نهادهـــا دانســـت و افـــزود:  مکمـ
جهاددانشـــگاهی خواجـــه نصیـــر در ســـابقه ی بیـــش از 
۳۰ ســـال خـــود، پروژه هـــای زیـــادی را اجرایـــی کـــرده 
اســـت و در حـــال حاضـــر نیـــز در بخش هـــای مختلـــف 

صنعتـــی فعالیت هـــای گوناگـــون دارد.
دکتـــر خـــدادادی، جهاددانشـــگاهی خواجـــه  نصیرالدیـــن 
طوســـی را قطـــب رشـــته مخابـــرات توصیـــف کـــرد و 
ـــای  ـــد موتوره ـــه تولی ـــدام ب ـــرق اق ـــوزه ب ـــه داد: در ح ادام
الکتریکـــی و درایوهـــای مربـــوط بـــه ایـــن موتـــور 

کرده ایـــم.
نصیرالدیـــن  خواجـــه   جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
ــی  ــتنده های رادیویـ ــاخت فرسـ ــی و سـ ــی طراحـ طوسـ
در کشـــور را از دیگـــر پروژه هـــای اجرایـــی ایـــن نهـــاد 
ــتنده ها از  ــن فرسـ ــد ایـ ــت: تولیـ ــرد و گفـ ــوان کـ عنـ
۲۰ ســـال قبـــل آغـــاز شـــده اســـت و در حـــال حاضـــر 
۸۰ درصـــد فرســـتنده های کشـــور طراحـــی و ســـاخت 

جهاددانشـــگاهی واحـــد خواجـــه نصیـــر اســـت.
ــور،  ــرخ ارز در کشـ ــانات نـ ــه نوسـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
یـــادآور شـــد: در ســـال 9۰ کـــه در مناقصـــه ســـازمان 
ـــم،  ـــرکت کردی ـــتنده ها ش ـــد فرس ـــرای تولی ـــیما ب صداوس
ـــته ایم  ـــه توانس ـــدیم ک ـــه ش ـــرخ ارز مواج ـــانات ن ـــا نوس ب
ــن  ــه، ایـ ــش هزینـ ــا و کاهـ ــازی فناوری هـ ــا بومی سـ بـ

پـــروژه را اجرایـــی کنیـــم.
نصیرالدیـــن  خواجـــه   جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
طوســـی، طراحـــی و ســـاخت سیســـتم های کنتـــرل 
ــواع  ــاخت انـ ــی و سـ ــی و طراحـ ــای جانبـ و نرم افزارهـ
ــر  ــی را از دیگـ ــع ریلـ ــی در صنایـ ــای الکتریکـ موتورهـ
دســـتاوردهای علمـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد خواجـــه 
ـــه  ـــر در زمین ـــال اخی ـــت: در دو س ـــرد و گف ـــر ک ـــر ذک نصی
انرژی هـــای تجدیدپذیـــر نیـــز وارد شـــده ایم کـــه در 

ایـــن راســـتا گـــروه پژوهشـــی ایجـــاد شـــد.
وی یکـــی از زمینه هـــای تحقیقاتـــی ایـــن گـــروه 
پژوهشـــی را طراحـــی و ســـاخت خودروهـــای برقـــی عنـــوان 
کـــرد و یـــادآور شـــد: بـــا اجـــرای ایـــن تفاهم نامـــه در 
ـــت  ـــوزه صنع ـــی در ح ـــای خوش ـــم خبره ـــده امیدواری آین

خودروهـــای الکتریکـــی ارایـــه دهیـــم.

مرکزی برای 
تربیت مدیران 

آینده
همکاری نزدیک آموزشی جهاددانشگاهی و 

مجمع تشخیص مصلحت نظام

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، 9 اســفند: 
ــران  نشســت تخصصــی مرکــز تربیــت مدی
ــدگان  ــا حضــور نماین ــردی جهــادی ب راهب
و  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 
جهاددانشــگاهي و جمعــي از صاحب نظــران 
در ایــن حــوزه بــا امضــای تفاهم نامــه بیــن 

ــن دو نهــاد برگــزار شــد. ای
روز  مناسبت  به  که  نشست  این  در  
جهانی آینده و به میزبانی معاونت آموزشي 
شد،  برگزار  تهران  جهاددانشگاهی  سازمان 
مدیران  تربیت  مرکز  راه اندازي  در خصوص 
مجمع  همکاري  با  آینده  جهادي  راهبردی 
جهاددانشگاهی  و  نظام  مصلحت  تشخیص 
سایر  توانمندي  و  همکاري  از  استفاده  با 

سازمان ها و نهادها بحث و بررسی شد.
ــر  ــور دکت ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس ای
رییــس  مداحــی  ابراهیــم  محمــد 
کمیســیون چشــم انداز و امــور نخبــگان 
مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دبیرخانــه 
نظــام و دکتــر ســید ســعید هاشــمی 
ــزار  ــگاهی برگ ــی جهاددانش ــاون آموزش مع
گردیــد، بــر ضــرورت ایجــاد مرکــز مدیــران 
ارتقــای  بــا هــدف  راهبــردی جهــادی 
ســطح دانــش، بینــش و مهــارت مدیریتــی 
کشــور، تشــکیل خزانــه ای از مدیــران 
شایســته  زمینــه  ایجــاد  سیاســت گذار، 
مدیــران  ســاالری  شایســته  و  گزینــی 
در نظــام مدیریــت کشــور و دســتیابی 
و  آینــده  از  واقع بینانــه  دورنمایــی  بــه 
ــام  ــه نظ ــادار ب ــت گذاران وف ــت سیاس تربی
ــد. ــد گردی ــران تاکی ــوری اســامی ای جمه
خبر افتتاح این مرکز را می توانید در همین 

فصل آموزشی مطالعه نمایید.
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ــان  ــگاهی آذربایج ــازمان جهاددانش ــی س ــط عموم رواب
شــرقی: دکتــر نجــف قراچورلــو رییــس پژوهشــکده 
توســعه  و برنامه ریــزی جهاددانشــگاهی، بیــان کــرد: 
ــا هــدف توســعه همــکاری مشــترک  ــه ب ــن تفاهم نام ای
بــرای بهــره گیــری از توانمنــدی هــای آمــوزش عمومــی 

ــت. ــده اس ــاد ش ــی انعق و تخصص
وی افــزود: هــدف از ایــن تفاهم نامــه ایجــاد همــکاری 
متقابــل در زمینــه هــای آموزشــی )عمومــی و تخصصــی( 
ــات  ــه خدم ــدت و ارای ــاه م ــای کوت ــب آموزش ه در قال
ــع  ــام مناب ــن تم ــر گرفت ــا در نظ ــی ب ــی آموزش تخصص
ــروی  ــدی، نی ــی، تولی ــم از فن ــرف اع ــات دو ط و امکان
انســانی و اطاعــات، تجربــه و تخصــص آنــان مــی باشــد.

مرکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی زابل

ـ  آموزشکده فنی 
فرخی سیستانی

سیستان وبلوچستان،  واحد  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
علمی  مرکز  رییس  حسینی  هادی  سید  اردیبهشت:   9
کاربردی جهاددانشگاهی زابل، اظهار کرد: هدف از این 
تفاهم نامه که در دیدار روسای دو مجموعه آموزشی و 
منعقد  زابل  فنی فرخی سیستانی  آموزشکده  در محل 
شد، ارتباط هر چه بیشتر و استفاده از فضاها و کارگاه 
های آموزشی مرکز و آموزشکده جهت انجام برنامه های 
این تفاهم نامه  مشترک آموزشی و فرهنگی می باشد و 
دانشجویان  ارزشمند در جهت تحصیل  می تواند گامی 
عاقه مند در این خطه مرزی در رشته های مهارت محور 

که هدف نهایی آن ایجاد شغل است، باشد.

 سازمان جهاددانشگاهی 
تهران

ـ خانه روان شناسان و 
مشاوران و حرف یاورانه

ــر  ــفند: ب ــگاهی، ۱۰ اس ــی جهاددانش ــط عموم رواب
اســاس ایــن تفاهــم نامــه کــه در محــل برگــزاری 
و  مشــاوران  روانشناســان،  سراســری  همایــش 
حــرف یاورانــه منعقــد شــد، جهاددانشــگاهی و 
خانــه روانشناســان در زمینــه برگــزاری دوره هــای 
تخصصــی آموزشــی بــا محوریــت روانشناســی 

ــرد. ــد ک ــکاری خواهن هم

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه
ـ بنیاد ایران شناسی شعبه ی استان

روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی کرمانشــاه، ۲7 فروردیــن: در ایــن تفاهم نامــه کــه بــه امضــای دکتــر بهــروز 
ــاهی  ــن خــرم ش ــاء الدی ــر ســید ضی ــی جهاددانشــگاهی کرمانشــاه و دکت ــوزش عال ــس موسســه آم ــو ریی بادک
ــر توســعه و تعمیــق همکاری هــای علمــی، پژوهشــی،  رییــس بنیــاد ایــران شناســی شــعبه کرمانشــاه رســید، ب
ــای  ــرح  ه ــی ط ــن و طراح ــف، تدوی ــق، تالی ــکاری در تحقی ــامی، هم ــی ـ اس ــدن ایران ــگ و تم ــی فرهن معرف
ــار مشــترک و برگــزاری ســمینارهای منطقــه ای و  ــی در حــوزه  ایران شناســی،چاپ و انتشــار آث ــی و بین الملل مل

ــد. ــد ش ــه تاکی ــد جانب ــه و چن ــی دو جانب بین الملل

اخبار کوتاه خدمات آموزشی جهاددانشگاهی
با انعقاد تفاهم نامه های جدید

جهاددانشگاهی همدان رشکت آب منطقه ای استان
 روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی همــدان، ۲7 فروردیــن: عبــاس محبیــان مدیــر اجرایــی معاونــت آموزشــی جهاددانشــگاهی همــدان گفــت: رشــد و ارتقــای علمــی کارکنــان 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان همــدان و ایجــاد و توســعه ســطح همــکاری و تقویــت پیونــد، در راســتای انجــام خدمــات آموزشــی و فعالیت هــای دو طــرف از اهــداف 

ــه اســت. ــن تفاهم نام ای
وی افــزود: از جملــه موضوعــات همــکاری در ایــن تفاهم نامــه مشــارکت در تهیــه، تدویــن و توســعه برنامــه هــای آموزشــی مــورد نیــاز، برگــزاری دوره هــای آموزشــی 

عمومــی و تخصصــی کوتــاه مــدت جهــت کارکنــان شــرکت آب منطقــه ای مــی باشــد.

پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاددانشگاهی
ـ رشکت گاز آذربایجان رشقی

گذر
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79 افتتاح مرکزی برای تربیت 
مدیران آینده کشور

مراسم افتتاحیه مرکز »تربیت مدیران راهربدی جهادی آینده« با همراهی 

جهاددانشگاهی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

      افتتاح 2 مرکز آموزشی

■  اشاره نوشت: مرکز تربیت مدیران 
راهربدی جهادی آینده، حاصل تعامل 
مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به عنوان رکن اصلی ناظر بر حسن 
اجرای سیاست های کلی جمهوری 
اسالمی ایران و جهاددانشگاهی 
به عنوان یک ارگان با سابقه در 
عرصه دانشورزی می باشد و هدف 
آن برگزاری و اجرای دوره های 
آموزشی کوتاه  مدت، میان مدت و 
بلندمدت، بر پایه جانشین پروری، 
ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت 
مدیریتی کشور، تشکیل خزانه ای از 
مدیران سیاست  گذار، ایجاد زمینه ی 
شایسته گزینی و شایسته ساالری 
مدیران در نظام مدیریت کشور و 
دستیابی به دورمنایی واقع بینانه از 
آینده و تربیت سیاست گذاران وفادار 
به نظام جمهوری اسالمی ایران می 
باشد.
هم چنین در این مراسم از سایت مرکز 
تربیت مدیران راهربدی و جهادی 
رومنایی شد. با هم گزارش این مراسم 
را می خوانیم.

مراسـم  اسـفند:   ۱۶ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط   ■
افتتاحیـه مرکـز تربیـت مدیـران راهبـردی جهـادی آینـده 
بـا حضور دکتـر حمیدرضـا طیبی رییـس جهاددانشـگاهی، 
دکتـر محمدابراهیـم مداحـی رییس کمیسـیون چشـم انداز 
دکتـر  نظـام،  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  نخبـگان  و 
صدرالدیـن صـدری معـاون سـرمایه انسـانی سـازمان اداری 
و اسـتخدامی، دکتر سـید سـعید هاشـمی معاون آموزشـی 
جهاددانشـگاهی، سـید علـی موسـوی نور معـاون آموزشـی 
آینده پژوهـی،  و   چشـم انداز  پژوهشـکده  پژوهشـی  و 
فنـاوری،  و  صنعـت  اندیشـکده  رییـس  ملکی فـر  عقیـل 
حجت االسام والمسـلمین یاسـر فـاح مدیـر کل همایـش 
و امـور پژوهشـی کمیسـیون های دبیـر مجمـع تشـخیص 

مصلحـت نظـام برگـزار شـد.

اقتصاد دانش 
بنیان، ضامن اقتدار

 اقتصادی

رییـس جهاددانشـگاهی 
اشـاره  بـا  مراسـم  ایـن  در 
اقتصـاد  اهمیــــــت  بـه 
گفــــت:  دانش بنیـــــان، 
بـرای پایـدار بـودن اقتـدار 

اقتصـادی بایـد اقتصادمـان دانش بنیان باشـد و عـاوه بر آن 
بـرای پایـدار بودن این اقتـدار، باید توسـعه فرهنگی، علمی، 
فنـاوری، سیاسـی و اجتماعـی به طـور همزمـان تحقق پیدا 

کنـد تـا ایـن پایـداری اقتصـادی تامیـن شـود.
ـــاس دو  ـــر اس ـــامی ب ـــوری اس ـــرد: جمه ـــار ک وی اظه
اصـــل جمهوریـــت یعنـــی انتخـــاب مـــردم و اســـامیت 
اســـتوار اســـت. مـــا مدعـــی حـــرف جدیـــدی در دنیـــا 
ـــرق  ـــوک ش ـــط دو بل ـــارج از رواب ـــا خ ـــاب م ـــتیم و انق هس

ـــت. ـــیده اس ـــروزی رس ـــه پی ـــرب ب و غ
رییـــس جهاددانشـــگاهی افـــزود: بـــه طـــور طبیعـــی 
ـــا  ـــا م ـــرق ب ـــم ش ـــرب و ه ـــم غ ـــمن، ه ـــم دش ـــر نگویی اگ
ـــت  ـــن اس ـــت ممک ـــن مخالف ـــود و ای ـــد ب ـــف خواهن مخال

ـــد. ـــان باش ـــا پنه ـــکار و ی آش
دکتـــر طیبـــی تصریـــح کـــرد: بنابرایـــن جمهـــوری 
ـــدار  ـــب اقت ـــم صاح ـــد ه ـــود بای ـــظ خ ـــرای حف ـــامی ب اس
ـــدل  ـــد و م ـــی باش ـــدار دفاع ـــب اقت ـــم صاح ـــادی و ه اقتص
ـــادی  ـــی و اقتص ـــدار دفاع ـــه اقت ـــیدن ب ـــرای رس ـــود را ب خ

بـــر محـــور عـــدل، انصـــاف و اخـــاق ارایـــه کنـــد.
ـــور  ـــاز کش ـــه نی ـــه ب ـــا توج ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ریی
بـــه مدیـــران خودبـــاور و جهـــادی، بیـــان کـــرد: مـــدل 
مشـــترک اداره ی کشـــور در زمینه هـــای مختلـــف از 
ـــردی  ـــران راهب ـــت مدی ـــرای تربی ـــا ب ـــا دنی ـــل ب ـــه تعام جمل

کشـــور بایـــد مشـــخص شـــود.

ضرورت تربیت 
مدیران راهبردی

دکتـــر محمدابراهیـــم 
ـــه ی  ـــز در ادام ـــی نی مداح
ایـــن مراســـم گفـــت: 
انقـــاب اســـامی چهـــار 
بعـــد سیاســـی، امنیتـــی 
و دفاعـــی، فرهنگـــی و 
اقتصـــادی دارد کـــه مـــا 
در حوزه هـــای سیاســـی و امنیتـــی، توانســـته ایم بـــه 
ـــر  ـــد سیاســـی، در ۱۰۰ ســـال اخی ـــت برســـیم. در بع موفقی
ـــان  ـــروز، دو جری ـــا ام ـــان مصـــدق و کاشـــانی ت کشـــور از زم
ـــدل  ـــه م ـــت، ک ـــته اس ـــود داش ـــی وج ـــنفکری و مذهب روش

ــود. ــان بـ ــن دو جریـ ــق ایـ ــامی تلفیـ ــوری اسـ جمهـ
جهـــان  در  سیاســـی  زمینـــه  در  داد:  ادامـــه  وی 
حـــرف بـــرای گفتـــن داریـــم و پـــس از دولت ســـازی و 
ـــروز  ـــامی ام ـــوری اس ـــی، جمه ـــون اساس ـــکل گیری قان ش
ـــت  ـــی ثب ـــده جهان ـــدل پذیرفته ش ـــوان م ـــه عن ـــا ب در دنی

شـــده اســـت.
مجمع  نخبگان  امور  و  چشم انداز  کمیسیون  رییس 
عامل مهمی  را  راهبردی  نظام، مدیریت  تشخیص مصلحت 
برای پیشرفت در زمینه های فرهنگی و اقتصادی عنوان کرد 

افتتاح

■ سخرنانی دکرت 
طیبی در مراسم 

افتتاحیه مرکز 
»تربیت مدیران 
راهربدی جهادی 

آینده«

►
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و  آسیب ها  موقع  به  شناسایی  راهبردی  مدیریت  گفت:  و 
انتخاب بهترین راهبردهای عملی است.

وی افـــزود: مـــا در مدیریـــت راهبـــردی می خواهیـــم 
ـــرار  ـــت ق ـــگاه مدیری ـــت در جای ـــرار اس ـــه ق ـــانی را ک کس

ـــم. ـــوزش دهی ـــد، آم گیرن
دکتـــر مداحـــی در پایـــان یـــادآور شـــد: مـــا بایـــد از 
ظرفیت هـــای فعلـــی مراکـــز آموزشـــی بهـــره بگیریـــم و 

ـــوزش دهیـــم. ـــران آم ـــه مدی ـــردی را ب ـــت راهب مدیری

مدیران باید 
ریسک پذیر و با 

مهارت باشند

سید  مراسم،  ادامه  در 
علی موســـــوی نور معاون 
آموزشـــی و پژوهـــــشی 
پژوهشــکده چشم انــــداز 
و آینـــــده پژوهــی گفت: 
تغییرات جدید، ســــریع و 
شگرف پیچیده دنیای امروز و محیط جهانی، ریسک پذیری 

باالیی را در بحث مدیریت می طلبد.
ـــده  ـــودن آین ـــخص نب ـــه مش ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــت:  ــت، گفـ ــی اسـ ــارت کافـ ــت و مهـ ــد مدیریـ نیازمنـ
ـــن  ـــر جدیدتری ـــلط ب ـــه تس ـــوژی ب ـــناخت تکنول ـــرای ش ب

تکنولوژی هـــا نیازمندیـــم.
ـــم انداز  ـــکده چش ـــی پژوهش ـــی و پژوهش ـــاون آموزش مع
و آینده پژوهـــی در خصـــوص ایجـــاد ثبـــات همـــراه  بـــا 
ــتم  ــر در سیسـ ــن امـ ــزود: ایـ ــتگی، افـ ــش و شایسـ دانـ

اداری، مدیریتـــی راهبـــردی را مـــی طلبـــد.
ــل  ــل تعام ــده را حاص ــادی آین ــز جه ــوی نور، مرک موس
همراهــی و جمعــی اندیشــه اندیشــمندان دانســت و گفــت: 
جهاددانشــگاهی جــزء مراکــز علمــی و آموزشــی اســت کــه 
بــا هــدف دانــش پــروری و ارتقــای ســطح مدیریــت کشــور 
ــته پژوهی در  ــاالری و شایس ــته س ــاد شایس ــه ایج در زمین

مدیریــت کشــور به وجــود آمــده اســت.

ضرورت پژوهش 
مدیران برای 
ساختن آینده  
روشن کشور

حجت االســـــــام  و 
فــاح  یاســر  المســلمین 
مدیــر کل همایــش و امــور 
پژوهشــی کمیســیون های 
تشــخیص  مجمــع  دبیــر 
در  نیــز  نظــام  مصلحــت 
ــا  ایــن مراســم در خصــوص پژوهــش جهــادی در رابطــه ب
ــار  ــادی، اظه ــردی جه ــت راهب ــل در مدیری ــوری و عم تئ
کــرد: لــزوم پژوهــش مدیــران جــوان از مبانــی آینده نگــری 
کشــور اســت کــه ایــن مدیریــت از نســلی بــه نســل دیگــر 

انتقــال پیــدا می کنــد.
وی گفـــت: ســـامانه پژوهشـــی تحـــت عنـــوان رابـــط 
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــادی اس ـــردی جه ـــت راهب ـــل در مدیری عم

ـــت. ـــش اس ـــه پژوه ـــی ب ـــوع متک موض

مدیران باید
 در فضای رقابتی 

انتخاب شوند

ــن  ــر صدرالدیــــ دکتـ
صـــدری معـــاون ســـرمایه 
انســـانی ســـازمان اداری 
در  نیـــز  اســـتخدامی  و 
ــت: در  ــم گفـ ــن مراسـ ایـ

ســـال های اخیـــــر تاش هایـــی در زمینـــه انتخـــاب 
و تربیـــت مدیـــران صـــورت گرفتـــه کـــه امیدواریـــم در 
ـــد. ـــاری نظـــام اداری بیاین ـــه ی ـــی شایســـته ب ـــده مدیران آین
و  اداری  ســـازمان  انســـانی  ســـرمایه  معـــاون 
اســـتخدامی در تشـــریح اســـناد باالدســـتی نظـــام 
اداری گفـــت: اولیـــن ســـند سیاســـت های کلـــی 
ــند دوم،  ــت؛ سـ ــری اسـ ــم رهبـ ــام معظـ ــه مقـ اباغیـ
مــــــــــــــاده ۵۳ فصـــل هشـــتم قانـــون مدیریـــت 
ارتقـــای شـــغلی  و  انتصـــاب  خدمـــات کشـــوری، 
مدیـــران را منـــوط بـــه رعایـــت شـــرایط تحصیلـــی و 
ـــق  ـــرد موف ـــتگی و عملک ـــراز شایس ـــس از اح ـــی پ تجرب
می دانـــد؛ در ایـــن مـــاده آمـــده اســـت همـــه مدیـــران 
ـــوند و دوره  ـــاب ش ـــی انتخ ـــای رقابت ـــک فض ـــد در ی بای
انتصاب هـــا، مدیریـــت حرفـــه ای چهـــار ســـال اســـت 
و نمی تـــوان در طـــول ایـــن مـــدت مدیـــری را عـــزل 
کـــرد؛ هم چنیـــن در ایـــن مـــاده بیـــان شـــده اســـت 
ــتند  ــف هسـ ــی موظـ ــتگاه های اجرایـ ــه دسـ ــه همـ کـ

یـــک معـــاون ثابـــت داشـــته باشـــند.
ــادآوری کـــرد: امیـــدوارم در ۱۰  دکتـــر صـــدری یـ
ســـال آینـــده در زمینـــه وضــــــــــــــع مدیـــران و 
کیفیـــت فعالیت هـــای آن هـــا تفـــاوت محسوســـی بـــا 

امـــروز داشـــته باشـــیم.
ـــس اندیشـــکده  ـــر ریی ـــل ملکی ف ـــم، عقی ـــه مراس در ادام
ـــور  ـــی کش ـــث مدیریت ـــوص بح ـــاوری در خص ـــت و فن صنع
اظهـــار کـــرد: شـــکاف دانشـــی وســـیعی بیـــن ایـــران و 

ـــود دارد. ـــر وج ـــورهای دیگ کش
وی بـــا اشـــاره بـــه دو پارادایـــم موثـــر در مدیریـــت 
نویـــن، گفـــت: یکـــی، مدیریـــت ارزشـــی مـــی باشـــد 
کـــه جایگزیـــن پارادایـــم در MDO  شـــده اســـت و 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــم آینده پژوه ـــت پارادای ـــری، مدیری دیگ

جایگزیـــن مدیریـــت اســـتراتژیک شـــده اســـت.
رییـــس اندیشـــکده صنعـــت و فنـــاوری بـــا بیـــان 
اینکـــه مدیریـــت بـــر پایـــه ارزش هـــا مانـــدگار اســـت، 
ــا  یـــادآور شـــد: در ســـازمانی کـــه از طریـــق ارزش هـ
مدیریـــت می شـــود، تنهـــا یـــک رییـــس وجـــود دارد و 
ـــوان  ـــرات را می ت ـــت؛ تغیی ـــازمانی اس ـــای س آن ارزش ه
ـــرات  ـــد تغیی ـــران بای ـــژه مدی ـــه وی ـــاخت، ب ـــت و س پذیرف

را بپذیرنـــد.
ـــا،  ـــای م ـــدی دنی ـــای کلی ـــزود: از ویژگی ه ـــر اف ملکی ف
تغییـــرات پرشـــتاب و پیچیدگـــی فزاینـــده اســـت؛ تشـــدید 
ـــانی و  ـــروی انس ـــات نی ـــش تحصی ـــی، افزای ـــای رقابت فض
ـــل  ـــت از عوام ـــداوم کیفی ـــود م ـــوآوری و بهب ـــه ن ـــاز ب نی

ـــت. ـــات اس ـــر در معنوی موث
جهاددانشـــگاهی  آموزشـــی  معـــاون  ادامـــه،  در 
نیـــز در ایـــن مراســـم بیـــان کـــرد: رویکـــرد جدیـــد 
جهاددانشـــگاهی در بحـــث آمـــوزش، ایجـــــــــــــاد 
ـــای از راه دور  ـــرای آموزش هــــــــ ـــد ب ـــای جدی فضاه

و آموزش هـــای مجـــازی اســـت.
ـــه  ـــیده ک ـــت آن رســــ ـــر وق ـــد: دیگ ـــادآور ش وی ی
ـــن  ـــود و ای ـــپرده ش ـــوان س ـــل ج ـــه نســـ ـــا ب مدیریت ه

ـــرد. ـــام گی ـــال انج انتق

رویش جدید 
در آموزش 

دندان پزشکی
مرکز پراتیک دندان پزشکی در 

جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید 

بهشتی افتتاح شد

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم 
ــز  ــن مرکـ ــتی:  ایـ ــهید بهشـ ــکی شـ پزشـ
بـــا هـــدف ایجـــاد بســـتری مناســـب 
ــط  ــای مرتبـ ــوزش هـ ــام آمـ ــرای انجـ بـ
ــه،  ــدان جامعـ ــان و دنـ ــا ســـامت دهـ بـ
گســـترش دانـــش روز و ارتقـــای ســـطح 
هم چنیـــن  و  دندان پزشـــکان  علمـــی 
ـــی  ـــوری و عمل ـــوزش تئ ـــان آم ـــه همزم ارای

ــت. ــده اسـ ــدازی شـ راه انـ
 ۱۶ بـــه  مجهـــز  مرکـــز  ایـــن 
ــار و  ــج فشـ ــراه گیـ ــت به همـ میکرویونیـ
پـــدال همـــراه، دو ورودی آب و هـــوا بـــا 
قابلیـــت راه انـــدازی آســـان توربیـــن و 
ایـــر موتـــور، کمپرســـور اویـــل فـــری بـــا 
عملکـــرد بی صـــدا، قابلیـــت پوشـــش 
ـــوای  ـــار ه ـــش فش ـــوص و پخ ـــم مخص فری
یکســـان بـــه کلیـــه میکرویونیت هـــا و 
ــایل کمـــک  ــه وسـ ــز بـ ــن مجهـ هم چنیـ
ـــده و  ـــش زن ـــکان پخ ـــوده و ام ـــی ب آموزش
ـــت. ـــی را داراس ـــجرهای عمل ـــط پروس ضب
گفتنـــی اســـت، قابلیـــت برگـــزاری کلیـــه 
دندان پزشـــکی  آموزشـــی  کارگاه هـــای 
ــزاری  ــی، برگـ ــوری وعملـ ــورت تئـ به صـ
دوره هـــای جامـــع ترمیمـــی ـ زیبایـــی و 
ــی  ــاری، برخـ ــع اندوروتـ ــای جامـ دوره هـ
ـــت. ـــز اس ـــن مرک ـــای ای ـــر از قابلیت ه دیگ
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برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی

خدمات آموزشی در آیینه ی 
آمار سال گذشته

■ روابط عمومی سازمان 
هی  نشــــــگا ا د د جها
شـــرقی:  آذربایجـــان 
اکبـر اسمعیــــــــلی 
معــــاون آموزشی این 
سازمــان از بهره مندی 
از  نفر  ۱7 هزار و ۵۰۰ 
آموزشی  دوره هـــــای 
عمومی و تخصصی این 
واحــد در سطح استان 
خبر داد و افزود: از این 
تعداد فراگیر، ۱۴ هزار نفر فراگیران آزاد و ۳ هزار و ۵۰۰ 

نفر فراگیران قراردادی هستند.
وی تشـــــریح کرد: آمــــــــوزش های کوتاه مدت 
جهاددانشگاهی در هشت مرکز آموزشی ارایه می شود که 
شامل دوره های عمومی و هم چنین دوره های تخصصی در 
گروه های فنی ـ مهندسی، علوم انسانی، هنر، کشاورزی 
آموزشی،  دوره های  این  گذراندن  با  و   است  پزشکی  و 
دانشجویان و فراگیران می توانند برای خود کسب و کاری 

راه اندازی کرده و به سمت کارآفرینی حرکت کنند.

ـــی: مجتبـــی ابراهیمـــی معـــاون آموزشـــی ایـــن واحـــد از بهـــره منـــدی  ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــر داد. ـــال ۱۳9۶ خب ـــتان، در س ـــدت جهاددانشـــگاهی اس ـــاه م ـــای کوت ـــوزش ه ـــر از آم ـــزار نف ـــش از ۶ ه بی

ـــوده  ـــت ب ـــان دول ـــای خارجـــی و کارکن ـــان ه ـــوزه زب ـــروه آموزشـــی و ح ـــا در ۶ گ ـــوزش ه ـــن آم ـــه داد: ای وی ادام
ـــوردار شـــدند. ـــا برخ ـــوزش ه ـــن آم ـــران از ای ـــز آموزشـــی، فراگی و در دو  مرک

■ روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی کرمانشــاه: دکتــر حمیدرضــا مجــردی 
سرپرســت معاونــت آموزشــی ایــن ســازمان بــا اعــام این کــه در ســال ۱۳9۶ بیــش 
از یــک میلیــون و ۱۶۰ هــزار نفــر ســاعت خدمــات آموزشــی توســط ایــن معاونــت 
ــزی  ــه ری ــا برنام ــت: ب ــه شــده اســت، گف ــد در اســتان ارای ــران عاقمن ــه فراگی ب
ــین  ــص و مدرس ــانی متخص ــروی انس ــدی از نی ــه و بهره من ــورت گرفت ــای ص ه
مجــرب پیــش بینــی مــی شــود تعــداد کل فراگیــران امســال ۱۵ درصــد افزایــش 

یابــد.
وی در ادامـه بـا اشـاره این کـه مهم تریـن فعالیت هـای معاونـت آموزش سـازمان 
جهاددانشـگاهی اسـتان کرمانشـاه در حـوزه هـای قـراردادی و دوره هـای عمومـی، 
تخصصـی و تخصصی پیشـرفته اسـت، گفـت: افزایـش ۲۰ درصدی تعـداد فراگیران 
دوره هـای آموزش هـای تخصصـی نسـبت بـه دوره هـای عمومی، ارتقـای تعامـل و ارتباط بخـش آموزش بـا مراکز 
آمـوزش عالـی در جهـت برگـزاری دوره های پـروژه محور،گسـترش قراردادهای آموزشـی مـورد نیاز دسـتگاه های 
و مراکـز دولتـی و غیـر دولتـی، استانداردسـازی مراکـز،  برخـورداری از فناوری هـای نویـن در ارایـه آموزش هـای 
تخصصـی، پیشـگامی در برگـزاری دوره هـای کوتـاه مـدت تخصصـی بین المللی و ایجـاد کانون های فکـری مبتنی 

بـر نیازهـای آموزشـی تقاضـا محـور بخشـی از برنامه هـای این معاونت اسـت.

 ۱۶ مـدرس،  تربیـت  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
اسـفند: کارگاه آموزشـی تخصصـی "تحقیقـات و تدویـن 
تحقیقـات وتدویـن اسـتراتژی اثربخشـی در پروپوزال ها" 
دانشـگاه  و  واحـد  ایـن  جهاددانشـگاهی  همـکاری  بـا 
یـورک کانـادا، پیرامـون موضـوع اثربخشـی تحقیقات در 
حوزه هـای فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی برگزار شـد.

معاونت  سرپرست  و  فرهنگی  معاون  پرویزی  بشیر 
آشنایی  را  کارگاه  برگزاری  از  واحد، هدف  این  آموزشی 
حوزه های  مدیران  و  کارشناسان  و  دانشجویان  و  اساتید 
پژوهشی عاقه مند به آشنایی با آخرین روندها، قوانین و 

سیاست گذاری های پژوهشی با آخرین استراتژی اثر بخشی در پروپوزال ها عنوان کرد.
در ابتـدای برگـزاری ایـن کارگاه، دکتـر محمـد حسـن زاده رییـس مرکـز رشـد علوم 
انسـانی پـارک علم و فناوری دانشـگاه تربیت مـدرس، اهمیت اثربخشـی تحقیق در علوم 
انسـانی و وضعیـت کنونـی آن را در کشـور ایـن گونـه ارزیابی کـرد: علوم انسـانی یکی از 
بزرگ تریـن بخـش هـای علم وفناوری کشـور ما اسـت و حدود ۴۶ درصد دانشـجویان ما 
در ایـن حـوزه تحصیـل مـی کنند؛ هم چنیـن با توجه بـه این که بخش اعظم مشـکات 
مـا هـم مربـوط بـه همیـن حـوزه اسـت کـه راه حل و چـاره ایـن مسـایل را نیـز باید در 
خـود ایـن علوم جسـتجو کـرد؛ پس علوم انسـانی بسـیار مهم و حسـاس اسـت. در حال 
حاضـر مـی تـوان گفـت جامعه محققـان در این حـوزه فعالیـت و انگیزه خوبـی دارند. ما 

بایـد سـعی کنیم شـرایط بهتری را بـرای پژوهش فراهـم کنیم.
حمید گل حسنی مسوول اجرایی پروژه های مطالعاتی جهاددانشگاهی تربیت مدرس 

و سخنران دوم کارگاه، در ارتباط با اهداف این کارگاه پنج 
ساعته گفت: این کارگاه هدف داشت تا اهمیت موضوع توجه 
به اثربخشی تحقیقات در جامعه، فرصت ها و چالش های این 
با حضور محققان و مدیران حوزه های پژوهشی  را  موضوع 
و  ساختارهای  با  آشنایی  فرصت  همچنین  و  کرده  بررسی 
فرآیندهای دانشگاه یورک کانادا به عنوان دانشگاهی پیشرو 
در این زمینه را در اختیار حاضرین این کارگاه قرار دهد. هم 
چنین کارگاه سعی داشت تا محققان را با نقش سازمان های 
آن  حمایت های  و  اقدامات  و  جهاددانشگاهی  نظیر  واسطه 

آشنا سازد.
وی بـا اشـاره بـه ورود هدفمنـد دو معاونـت فرهنگـی و پژوهشـی جهاددانشـگاهی به 
موضـوع افزایـش اثربخشـی تحقیقـات در بخش هـای مختلـف جامعـه، از ایجـاد شـبکه 
جامـع اثربخشـی تحقیقـات نـام برد کـه به دنبـال ارایه آموزش هـای الزم بـرای محققان 
و مدیـران حوزه هـای پژوهشـی و هـم چنیـن گسـترش گفتمـان اثربخشـی بـا برگزاری 

سـمینار بین المللـی اثربخشـی تحقیقـات در تیرمـاه امسـال عنـوان کرد.
هـم چنیـن از طریـق ویدیـو کنفرانس با دانشـگاه یـورک کانـادا، دکتر دیویـد فیپس 
مدیـر کل پژوهـش و نـوآوری  معاونـت پژوهشـی دانشـگاه یـورک ارتبـاط برقـرار شـد؛ 
وی ضمـن ابـزار خوشـحالی و تشـکر از ایـن ارتبـاط و آشـنایی بـا اسـاتید و دانشـجویان 
در ایـران و ابـزار خوشـحالی از پرداختـن موضـوع اثـر بخشـی از سـوی جهاددانشـگاهی 
تربیـت مـدرس، در ارتبـاط بـا سـاختارهای حمایتـی این دانشـگاه و فرآیندهـای نگارش 

پروپوزال-هـای دارای برنامـه اثربخشـی سـخنرانی کـرد.

   همکاری مشرتک  برای بررسی اثربخشی تحقیقات

برگزار
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اخبار کوتاه برگزاری رویدادهای آموزشی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان  
ـــان  ـــری زب ـــی یادگی ـــفند: گردهمای ـــی، ۶ اس جنوب
و رســـانه های دیجیتـــال بـــه همـــت کالـــج 
ــور  ــا حضـ ــد بـ ــن واحـ ــی ایـ ــای خارجـ زبان هـ
ـــق  ـــم، محق ـــاه، مترج ـــن پن ـــی زری ـــتاد مجتب اس
ـــر در  ـــرکت ۴۰۰ نف ـــا ش ـــه و ب ـــدرس چندزبان و م

بیرجنـــد برگـــزار شـــد.
ایـــن گردهمایـــی بـــا هـــدف آشـــنایی 
ـــا  ـــان ب ـــای آن ـــج و خانواده ه ـــن کال ـــران ای فراگی
موضـــوع اســـتفاده از رســـانه های دیجیتـــال در 
یادگیـــری زبان هـــای خارجـــی برگـــزار شـــد و 
تجربیـــات علمـــی در ســـطح بیـــن المللـــی در 

حـــوزه یادگیـــری زبـــان ارایـــه گردیـــد.



روابـــط عمومـــی پـــارک علم وفنـــاوری البـــرز 
ــفند: کارگاه  ــگاهی، 7 اسـ ــه جهاددانشـ ــته بـ وابسـ
 )VC( ـــر ـــر پذی ـــذاری خط ـــرمایه گ ـــی س آموزش
ـــه مناســـب جـــذب ســـرمایه  ـــای مرحل ـــا محوره ب
ــرکت  ــاب شـ ــر، روش انتخـ ــر پذیـ ــذار خطـ گـ
توســـط VC، اســـتراتژی خـــروج  VCو روش 
ارایـــه و معرفـــی شـــرکت بـــه VC برگـــزار شـــد.

عنـــوان  تحـــت  آموزشـــی  کارگاه  ایـــن 
ـــوب  ـــر« )VC( مص ـــر پذی ـــذاری خط ـــرمایه گ »س
ــاوری وزارت  ــور فنـ ــزی امـ ــه ریـ ــر برنامـ دفتـ
علـــوم توســـط دکتـــر مصطفـــی کریمیـــان 
اقبـــال )بـــا ارایـــه گواهینامـــه( بـــه مـــدت ۸ 
ـــرز  ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــل پ ـــاعت در مح س

برپـــا شـــد.



روابـــط عمومـــــــی جهاددانشـــگاهی اســـتان 
مرکـــز  همـــت  بـــه  اســـفند:   9 مرکـــزی، 
ـــردی جهاددانشـــگاهی  ـــوزش علمـــی کارب آمـــــ
ایـــن واحـــد، کارگاه آموزشـــی جشـــنواره درون 
ـــی  ـــران فرهنگ ـــژه مدی ـــت« وی ـــگاهی »حرک دانش
دانشـــجویی مراکـــز علمـــی کاربـــردی اســـتان 
ـــتان  ـــردی اس ـــی کارب ـــگاه علم ـــزی، در دانش مرک

مرکـــزی برگـــزار شـــد.
مهنـــدس مســــــــــــعود شـــهرجردي 
سرپرســـت مرکـــز آمـــوزش علمـــي کاربـــردي 
جهاددانشـــگاهي اراک در ایـــن مراســـم بـــا 
ـــرای  ـــدادی ب ـــت روی ـــنواره حرک ـــه جش ـــاره ب اش
ـــر  ـــتاوردهای برت ـــش دس ـــه و نمای ـــت، عرض رقاب
ـــن  ـــرد: ای ـــار ک ـــت، اظه ـــجویی اس ـــی دانش علم
ـــا  ـــگاه  ه ـــکاري دانش ـــا هم ـــاالنه ب ـــنواره، س جش
ـــگاه   ـــور، پژوهش ـــي کش ـــوزش عال ـــات آم و موسس
ــت  ــا حمایـ ــي و بـ ــز علمـ ــایر مراکـ ــا و سـ هـ
و مشـــارکت دســـتگاه ها و ســـازمان  هـــاي 
ـــي  ـــط اداره کل فرهنگ ـــي توس ـــي و غیردولت دولت
ـــاوري   ـــات و فن ـــوم، تحقیق ـــي وزارت عل و اجتماع

برنامـــه  ریـــزي و برگـــزار مـــي  شـــود.

روابـــط عمومـــــــی جهاددانشـــگاهی: کارگاه دانـــش 
افزایـــی اندیشـــه سیاســـی بـــا مشـــارکت اعضـــای 
هیـــات علمـــی واحدهـــای جهاددانشـــگاهی در 

دفتـــر مرکـــزی جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد.
ــا  ــن کارگاه بـ ــی ایـ ــوری و نهایـ ــه حضـ مرحلـ
تدریـــس اســـتاد دکتـــر ســـید مهـــدی ســـاداتی 
نـــژاد رییـــس مرکـــز هـــم اندیشـــی اســـتادان و 
نخبـــگان بـــه صـــورت مجـــازی و بـــه مـــدت ۱۲ 
ســـاعت در ســـالن شـــهید صبـــوری معاونـــت 

ــاد برگـــزار گردیـــد. فرهنگـــی ایـــن نهـ



ـــی،  ـــان  جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــرای  ـــازمانی ب ـــش س ـــت دان ـــفند: دوره مدیری ۲۱ اس
ادارات خراســـان جنوبـــی بـــه همـــت ایـــن واحـــد 

ـــد. ـــزار ش برگ
مجتبـــی ابراهیمـــی معـــاون آموزشـــی ایـــن واحـــد 
بـــا اشـــاره بـــه این کـــه یکـــی از اهـــداف آشـــکار 
ـــت،  ـــاد ارزش در سازمان هاس ـــش، ایج ـــت دان مدیری
ــاد  ــای ایجـ ــن راه هـ ــی از عمومی تریـ ــت: یکـ گفـ
ارزش از ســـوی دانشـــکاران، پشـــتیبانی بـــرای 

ــت. ــد اسـ ــری کارآمـ تصمیم گیـ



جهاددانشـــگاهی  عمومـــــــــی  روابــــــط 
ـــن  ـــس ای ـــی ریی ـــد خلیل ـــاری: وحی چهارمحال وبختیـ
واحــــــــد، آموزش هـــاي کوتاه مــــدت را یکـــي از 
حوزه هـــاي فعالیتـــي جهاددانشـــگاهي اســـتان در 
راســـتاي مهـــارت آمـــوزي و توســـعه کارآفرینـــي 
معرفـــي کـــرد و از برگـــزاري ســـه دوره آموزشـــي 
ــاي  ــي مهدهـ ــت مربـ ــه، تربیـ ــین داروخانـ تکنسـ
فوریت هـــاي  و  اولیـــه  کمک هـــاي  و  کـــودک 
پزشـــکي به صـــورت تخصصـــي و اشـــتغال زا در 

ــر داد. ــردگان خبـ ــتان لـ شهرسـ



ـــن:  ـــم، ۲۰ فروردی ـــگاهی ق ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
طراحـــــــی و برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی پیـــش 
ـــم،  ـــز آموزشـــی جهاددانشـــگاهی ق از ازدواج در مراک
ـــتانداری  ـــواده اس ـــان و خان ـــروه زن ـــه کارگ در جلس

ـــید. ـــب رس ـــه تصوی ـــم ب ق
دکتـــر محمـــد حیـــدری رییـــس و زهـــرا 
واحـــد در  ایـــن  آموزشـــی  معـــاون  حبیبـــی 
ــواده  ــان و خانـ ــروه زنـ ــت کارگـ ــتین نشسـ نخسـ
اســـتان در ســـال ۱۳97 کـــه در اســـتانداری قـــم 
برگـــزار شـــد، بـــه ارایـــه طـــرح »تقویـــم زندگـــی 
از ازدواج( پرداختنـــد. مـــا« )آموزش هـــای پیـــش 

جـــوان  زوج هـــای  طـــــــــــرح  ایـــن  در 
می تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه جهاددانشـــگاهی 
ــش  ــترک، پیـ ــی مشـ ــای زندگـ ــم از آموزش هـ قـ
از ازدواج و در طـــی زندگـــی مشـــترک بهره منـــد 

ــوند. شـ

      اخبار کوتاه برگزاری رویدادهای آموزشی

گذر
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یک کرسی، یک 
حامیت

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان 
مرکــزی، ۴ اردیبهشــت:  در راســتای فرمایشــات 
ــذاری امســال  ــری و نام گ ــام معظــم رهب مق
به نــام ســال حمایــت از تولیــد داخلــی 
آزاداندیشــی  کرســی  ایرانــی،  کاالی  و 
»حمایــت از کاالی ایرانــی« در مرکــز علمــی 
ــور  ــا حض ــگاهی اراک ب ــردی جهاددانش کارب
ــزار شــد. ــری از دانشــجویان برگ جمــع کثی
در ایـن مراسـم، وجیـه ا... پارسـایی عضـو 
اظهارکـرد:  جهاددانشـگاهی  علمـی  هیـات 
حمایـت از کاالی ایرانـی بـه عنـوان ضرورتی 
رونـق  و  اشـتغال  ایجـاد  بـرای  انکارناپذیـر 
تولیـد، نیازمنـد باورپذیری و اعتمـاد مردم به 

کیفیـت کاالهـای تولیـد داخلـی اسـت.
در  که  اساسی  نکته  کرد:  تصریح  وی 
هر  از  بیش  ایرانی  کاالی  از  حمایت  موضوع 
بخش  همه  که  است  این  دارد  اهمیت  چیز 
توانند  می  این خصوص  در  که  نقشی  به  ها 
ایفا کنند و مسوولیتی که دارند، واقف باشند.

سید فرشاد میرداودی از اساتید مرکز نیز 
در ادامه اظهارکرد: در موضوع مهم و راهبردی 
حمایت از کاالی ایرانی، داشتن درک درست 
ایرانی  کاالی  از  حمایت  مفهوم  از  جامع  و 

کمک بسیاری به تحقق آن خواهد کرد.
وی تصریح کرد: دولت در راستای حمایت 
از کاالی ایرانی باید از واردات بی رویه کاال های 
خارجی جلوگیری کند و در این راستا حمایت 

بیشتری از تولیدکنندگان صورت گیرد.
علیرضا حامدی فرد کارآفرین برتر استان 
مرکزی نیز در ادامه، حمایت از کاالی ایرانی 
را راهبرد اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان 
با  کارآفرینی  و  اشتغال  رونق  افزود:  و  کرد 

حمایت از کاالی ایرانی تحقق پیدا می کند.
مصرف  برای  صرفا  ایرانی،  کاالی  مصرف 
کنندگان نیست؛ چراکه تولید کننده هم باید 
با ارایه کیفیت برتر و قیمت پایین  تر، اجازه 
تمایل  خارجی  کاالی  به  مشتریان  که  ندهد 

پیدا کنند.

سیســـتان  و  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
بلوچســـتان، ۲۱ اســـفند:    جمالیـــان  مدیر اداره اجــــــرایی 
ـــار  ـــتان اظه ـــد اس ـــگاهی واح ـــی جهاددانش و هماهنگ
ـــد  ـــگاهی واح ـــی جهاددانش ـــت آموزش ـــت: معاون داش
اســـتان بـــر اســـاس تفاهم نامـــه امضـــا شـــده 
بـــا اداره کل راه داری و حمـــل و نقـــل جـــاده ای 
سیســـتان و بلوچســـتان، اقـــدام بـــه برگـــزاری 
ــان  ــژه کارکنـ ــی ویـ ــف آموزشـ ــای مختلـ دوره هـ
ایـــن اداره کل کـــرده اســـت و ۴ تـــا ۲۲ اســـفند، 
ـــر  ـــش از ۳۸۰ نف ـــرای بی ـــی ب ـــداد 7 دوره آموزش تع
از کارکنـــان اداره کل راه داری و حمـــل و نقـــل 

جـــاده ای اســـتان برگـــزار شـــده اســـت.
وی افـــزود: ایـــن دوره هـــا شـــامل اقتصـــاد 
ـــه،  ـــا رایان ـــه ای و اداری کار ب ـــارت حرف ـــی، مه مقاومت
ــازی  ــه سـ ــک، خاصـ ــت الکترونیـ ــم دولـ مفاهیـ
مکاتبـــات و نوشـــته هـــای اداری، آییـــن نـــگارش 
و مکاتبـــات اداری، مدیریـــت ابـــزار و اطاعـــات 
ــی و اداری  ــردی و اجتماعـ ــاق فـ ــازمانی و اخـ سـ

بـــوده اســـت.



ـــتان: ســـیروان  ـــگاهی کردس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــرد:  ـــار ک ـــد اظه ـــن واح ـــوزش ای ـــاون آم ـــدی مع صی
ـــا اداره  ـــکاری ب ـــرای هم ـــته ب ـــال گذش ـــد س ـــی چن ط
کل زنـــدان هـــا قـــرارداد همـــکاری در راســـتای برنامـــه 
ـــور  ـــازار مح ـــی ب ـــای تخصص ـــوزش دوره ه ـــع آم جام
بـــه منظـــور توانمندســـازی و افزایـــش آگاهـــی زندانیـــان 
و همچنیـــن دوره هایـــی کـــه موجـــب اشـــتغالزایی 
ـــد  ـــن دو ارگان منعق ـــن ای ـــود، بی ـــی ش ـــان م مددجوی

ـــت. ـــده اس ش
قـــرارداد،  ایـــن  اســـاس  بـــر  افـــزود:  وی 
ــه  ــد کـ ــد شـ ــتان متعهـ ــگاهی کردسـ جهاددانشـ
۲۸ کارگاه آموزشـــی در ســـطح اســـتان کردســـتان 
بـــرای مددجویـــان برگـــزار کنـــد کـــه ایـــن دوره 
هـــا شـــامل پـــرورش گاو شـــیری، ماهـــی هـــای 
ـــان  ـــه ای و درخت ـــاغ شیش ـــور، ب ـــت انگ ـــی، کش زینت

ــت. ــوری اسـ مینیاتـ



جهاددانشـــگاهی  ســـازمان  عمومـــی  روابـــط 
خوزســـتان، اســـفند تـــا اردیبهشـــت: ایـــن ســـازمان 
بـــه عنـــوان مرکـــز آزمـــون معتمـــد ســـازمان 
ـــتان  ـــطح اس ـــم را در س ـــون مه ـــه آزم ـــنجش، س س

ــرد. ــزار کـ ــتان برگـ خوزسـ
آزمـــون کارشناســـان قـــوه قضاییـــه ویـــژه 
ــفند در دو  ــتان، ۱۱ اسـ ــتان خوزسـ ــان اسـ داوطلبـ
ـــزار و ۸9۲  ـــج ه ـــا حضـــور پن ـــح و عصـــر ب ـــت صب نوب
ـــری 97، ۴  ـــون دکت ـــار، آزم ـــن ب ـــرای اولی ـــب ب داوطل
ـــب و  ـــر داوطل ـــزار و ۲۰۰ نف ـــور ۲ ه ـــا حض ـــفند ب اس
ـــار  ـــرای چه ـــال 97 ب ـــد س ـــی ارش ـــون کارشناس آزم
هـــزار و ۵۰۰ داوطلـــب زن، ۶ و 7 اردیبهشـــت بـــه 
ـــد. ـــزار ش ـــتان برگ ـــگاهی خوزس ـــی جهاددانش میزبان

عظمت کاالی ایرانی یعنی ...
کاالی ایرانی یعنی رسمایه گذار با رسمایه ی 

خود، کارگر با کار خود، طراح با ذهن و دانش 

خود تالش می کنند تا محصول می شود کاالی 

ایرانی. این چیز با عظمتی است.

رهرب معظم انقالب

1397/1/1

▲ موضوع پوسرت: "عظمت کاالی ایرانی" )بخشی از پوسرت(
منبع: سایت دفرت حفظ و نرش آثار حرضت آیت ا... العظمی خامنه ای
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    آن چه مسووالن آموزشی می گویندگف

دو گفتار از یک معاون
معاون آموزشی جهاددانشگاهی در یزد و تهران، 

از سیاست های کلی آموزشی این نهاد گفت

کارآفرینی و اشتغال زایی، 
رویکرد اصلی آموزش عالی 

جهاددانشگاهی

■ روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــم و هنـــر یـــزد: 
ــن  ــیه هفتمیـ ــمی در حاشـ ــعید هاشـ ــید سـ ــر سـ دکتـ
نشســـت هم اندیشـــی آمـــوزش عالـــی جهاددانشـــگاهی 
ـــا  ـــد، ب ـــزار ش ـــزد برگ ـــتان ی ـــی اس ـــه میزبان ـــه ب ـــور ک کش
ـــی  ـــوزش عال ـــه ی راه آم ـــن نقش ـــت تدوی ـــه اهمی ـــاره ب اش
جهاددانشـــگاهی بـــر اســـاس برنامـــه توســـعه ششـــم،  اظهـــار 
ــگاهی  ــوزش عالـــی جهاددانشـ ــای آمـ ــرد:  ماموریت هـ کـ
بایـــد بـــا تدویـــن نقشـــه ی راه بـــرای مجموعـــه وزرات 

علـــوم تعییـــن و مشـــخص شـــود.
ــای  ــت ها و راهبردی هـ ــد سیاسـ ــا بایـ ــزود:  مـ وی افـ
جهاددانشـــگاهی را در حـــوزه ی آمـــوزش عالـــی تدویـــن 
و براســـاس نقطـــه نظـــرات وزارت علـــوم و تحقیقـــات و 

هم چنیـــن بـــازار کار مســـیر خـــود را دنبـــال کنیـــم.
و  کارآفرینـی  جهاددانشـگاهی،  آموزشـی  معـاون 
اشـتغال زایی را رویکـرد اصلـی مجموعـه آمـوزش عالـی در 
جهاددانشـگاهی دانسـت و بیـان کرد: اسـتفاده از ظرفیت ها 
و پتانسـیل های موجـود از جمله اولویت های در دسـتور کار 

توسـعه آمـوزش عالـی در جهاددانشـگاهی اسـت.
دکتـــر هاشـــمی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت 
ـــجو  ـــرش دانش ـــش پذی ـــن کاه ـــجو و همچنی ـــذب دانش ج
ـــی  ـــت: تمام ـــور،  گف ـــی کل کش ـــوزش عال ـــات آم در موسس

ــد  ــگاهی بایـ ــی جهاددانشـ ــوزش عالـ ــای آمـ مجموعه هـ
ــال  ــود دنبـ ــرای خـ ــاخصی را بـ ــن و شـ ــای گزیـ کارهـ
کننـــد تـــا یـــک تمایـــز جـــدی از مجموعه هـــای دیگـــر 
موسســـات آمـــوزش عالـــی در بخش هـــای دولتـــی و 

ــند. ــته باشـ ــی داشـ غیر دولتـ

از»۲7  برخـــورداری  این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ـــز  ـــاوری«، »۲۱ مرک ـــم و فن ـــارک عل ـــکده«، »۳ پ پژوهش
ـــه  ـــال از جمل ـــی فع ـــف پژوهش ـــای مختل ـــد« و گروه ه رش
ــرد:  ــح کـ ــت، تصریـ ــگاهی اسـ ــای جهاددانشـ ظرفیت هـ
ـــم از  ـــر بتوانی ـــم اگ ـــر می کنی ـــگاهی فک ـــا در جهاددانش م
ظرفیت هـــای موجـــود درســـت اســـتفاده کنیـــم و نـــگاه 
ـــا  ـــورد کارهـــای پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی ب تلفیقـــی در م
ـــه  ـــریع تر ب ـــیم،  س ـــته باش ـــی داش ـــوزش عال ـــه آم مجموع
هـــدف و مقصـــد خـــود در حـــوزه آموزشـــی می رســـیم.

دکتـــر هاشـــمی در بخـــش دیگـــری بـــا اشـــاره بـــه 

ضـــرورت متفـــاوت بـــودن فـــارغ التحصیـــان مجموعـــه 
ــات  ــایر موسسـ ــگاهی از سـ ــی جهاددانشـ ــوزش عالـ آمـ
ـــگاه  ـــرد دانش ـــرد: رویک ـــار ک ـــور، اظه ـــی کش ـــوزش عال آم
نســـل ســـوم از دیگـــر برنامه هـــای در دســـتور کار 
بحـــث  کـــه  امیدواریـــم  و  اســـت  جهاددانشـــگاهی 
کارآفرینـــی و اشـــتغال زایی در مجموعـــه موسســـات 

جهاددانشـــگاهی به خوبـــی دنبـــال شـــود.
ـــه  ـــان این ک ـــا بی ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــاون آموزش مع
در حـــال حاضـــر بحـــث اشـــتغال دانش آموزختـــگان 
ـــت،  ـــور اس ـــدی کش ـــای ج ـــی از دغدغه ه ـــگاهی یک دانش
 افـــزود: همیشـــه جهاددانشـــگاهی کارهـــای روی زمیـــن 
مانـــده کشـــور را برداشـــته و نســـبت رفـــع دغدغه هـــای 

ـــت. ـــرده اس ـــدام ک ـــت  اق دول
دکتــر هاشــمی گفــت: ارتقــای کیفــی نظــام آموزشــی، 
توانمندســازی  و   مهارت محــور  آموزش هــای  تقویــت 
دانشــجویان از جملــه اولویت هــای جهاددانشــگاهی در 
ــه  ــرای ورود ب ــارغ التحصیــان ب راســتای توانمندســازی ف

ــت. ــگاه اس ــروج از دانش ــد از خ ــازار کار بع ب
ـــی  ـــته های تحصیل ـــدی رش ـــری ج ـــان بازنگ وی در پای
ـــن  ـــه  در حی ـــته هایی ک ـــه رش ـــه ب ـــگاهی و توج جهاددانش
ـــای  ـــتفاده از ظرفیت ه ـــوان اس ـــازار کار ت ـــورداری از ب برخ
جهاددانشـــگاهی را دارنـــد، از دیگـــر برنامه هـــای در 
دســـتور کار توســـعه آموزشـــی دانســـت و بیـــان کـــرد: 
نـــگاه بـــه آمـــوزش عالـــی بایـــد فـــرق کنـــد و فقـــط 
این گونـــه نباشـــد کـــه یـــک ســـری دانشـــجو پذیـــرش 

و فـــارغ التحصیـــل شـــوند.

گفتار

■ سخرنانی دکرت 
هاشمی  در 
هفتمین نشست 
هم اندیشی 
آموزش عالی 
جهاددانشگاهی 
کشور در یزد

◄

دکرت هاشمی:

ارتقای کیفی نظام آموزشی، تقویت 

آموزش های مهارت محور و  توامنندسازی 

دانشجویان از جمله اولویت های 

جهاددانشگاهی در راستای توامنندسازی 

فارغ التحصیالن برای ورود به بازار کار 

بعد از خروج از دانشگاه است
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ضرورت توجه به آموزش های 
کوتاه مدت تخصصی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، ۱۰ اردیبهشـــت: دکتـــر 
ســـید ســـعید هاشـــمی معـــاون آموزشـــی ایـــن نهـــاد 
در نشســـت معاونـــان آموزشـــی و مدیـــران گـــروه زبـــان 
ـــگاه  ـــل دانش ـــه در مح ـــگاهی ک ـــی جهاددانش ـــای خارج ه
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــان ک ـــد، بی ـــزار ش ـــت برگ ـــم و صنع عل
برنامـــه ششـــم توســـعه در حـــوزه مباحـــث آموزشـــی، 
شـــاخص هـــا و عددهـــای کمـــی را بـــرای رســـیدن بـــه 
ـــی  ـــت آموزش ـــرای معاون ـــوزه ب ـــن ح ـــده در ای ـــداف آین اه
ـــزه و  ـــم انگی ـــا ه ـــم ت ـــر گرفتی ـــته باالت ـــه گذش ـــبت ب نس
ـــر  ـــت زیادت ـــن معاون ـــف ای ـــای مختل ـــاش بخـــش ه ـــم ت ه

ـــود. ش
دکتـــر هاشـــمی بـــا اشـــاره بـــه بحـــث آموزش هـــای 
ـــرد:  ـــریح ک ـــگاهی، تش ـــی در جهاددانش ـــدت تخصص کوتاه م
ـــدی و دارای  ـــیار ج ـــای بس ـــت ه ـــا از فرص ـــن آموزش ه ای

ـــه  ـــد ک ـــاد می باش ـــن نه ـــرای ای ـــاال ب ـــدی ب ـــع درآم مناب
ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــر توج ـــه آن کمت ـــفانه ب متاس

 7۰ کوتاه مـــدت،  آموزش هـــای  در  افـــزود:  وی 
ــا  ــاس بـ ــه ایـــن در قیـ ــته ایم کـ ــد داشـ ــارد درآمـ میلیـ
رقبـــای مـــا در ایـــن زمینـــه چشـــم گیـــر نیســـت و بـــا 
توجـــه بـــه شـــبکه عظیـــم جهاددانشـــگاهی در کشـــور، 

انتظـــار از ایـــن نهـــاد زیـــاد اســـت.
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــگاهی بـ ــی جهاددانشـ ــاون آموزشـ معـ
ـــی  ـــای علم ـــوزش ه ـــران در آم ـــداد فراگی ـــدن تع ـــم ش ک
ـــال  ـــد در س ـــی جدی ـــاختار طراح ـــت: در س ـــردی، گف کارب
ـــردی و  ـــی کارب ـــای علم ـــوزش ه ـــق آم ـــه ی تلفی 97، برنام
ـــم و  ـــت داری ـــن معاون ـــه کاری ای ـــدت را در برنام ـــاه م کوت
ـــه  ـــن زمین ـــا را در ای ـــد شـــتاب کاره ـــی توان ـــه م ـــن برنام ای

ـــرد. ـــاال بب ب
ــران  ــبت فراگیـ ــادآوری نسـ ــا یـ ــمی بـ ــر هاشـ دکتـ
دوره هـــای عمومـــی و تخصصـــی، تشـــریح کـــرد: آمـــار 
فراگیـــران در دوره هـــای عمومـــی در ســـال 9۶، 7۳ 
درصـــد و در دوره هـــای تخصصـــی، ۲7 درصـــد اســـت 

ــگاهی  ــرای جهاددانشـ ــف بـ ــه ی ضعـ ــن یـــک نقطـ و ایـ
ــداد  ــد، تعـ ــذاری جدیـ ــد در هدف گـ ــه بایـ ــد کـ می باشـ
ــتر  ــد و بیشـ ــای تخصصـــی، ۴۰ درصـ ــران دوره هـ فراگیـ

بشـــود.
معاونـــت آموزشـــی جهاددانشـــگاهی بـــا توجـــه بـــه 
زبـــان  آموزشـــی  دوره هـــای  یکسان ســـازی  برنامـــه 
ــای  ــا و تقویم هـ ــد برنامه هـ ــزود: نبایـــــ ــی، افـ انگلیسـ
آموزشـــی اســـتان ها و شـــهرها، مختلـــف و متفـــاوت 
ـــوی در  ـــد ق ـــک برن ـــتن ی ـــرای داش ـــد ب ـــا بای ـــد و م باشــ
ـــه یکســـان  ـــز و برنام ـــم آموزشـــی متمرک ـــوزه، تقوی ـــن ح ای
ـــه زودی  ـــان انگلیســـی را ب ـــای آموزشـــی زب ـــازی دوره ه س
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــار ای ـــم و انتظ ـــی کنی اجرای
ـــور در  ـــد اول کش ـــگاهی، برن ـــود جهاددانش ـــات موج امکان

ــیم. ــی باشـ ــای خارجـ ــث زبان هـ بحـ
جدیـــد  ســـامانه  از  نشســـت  ایـــن  پایـــان  در   
ارتباط گیـــری بـــا موسســـات آموزشـــی، بـــه نـــام 
ــن  ــف ایـ ــات مختلـ ــد و خدمـ ــی شـ ــش« رونمایـ »رویـ

ســـامانه معرفـــی گردیـــد.

دوره های توامنندسازی 
فارغ التحصیالن بومی

رییس جهاددانشگاهی سیستان  و بلوچستان  

از جزییات برگزاری دوره های توامنندسازی 

فارغ التحصیالن بومی در صنایع مرتبط با گاز و 

پرتوشیمی استان خرب داد

■ روابط عمومی جهاددانشـگاهی سیسـتان  و بلوچسـتان، 
۱۴ اسـفند: دکتـر تاجـری رییـس ایـن واحد اظهـار کرد: 
ایـن دوره هـا بر اسـاس نیـاز اسـتان و کمبود رشـته های 
شـغلی مـورد نیـاز پیمانـکاران طراحـی شـده اسـت و 
بـر ایـن اسـاس فارغ التحصیـان رشـته های مهندسـی 
تخفیـف  درصـد   9۰ از  و...  عمـران  صنایـع،  مکانیـک، 

شـد. خواهند  برخـوردار 
وی تصریـح کـرد: در برخـی دوره هـا ماننـد بـازرس 
فنـی جـوش بـه فراگیرانـی کـه موفـق بـه قبولـی در 
 asnt بین المللـی  پایـان دوره شـوند، مـدرک  آزمـون 
سـطح ۱یـا ۲ )بـر حسـب نتیجه آزمـون( اعطا می شـود 
و دارنـدگان ایـن مدرک، درآمـد پایـدار و قابلیت کار در 

سـطح بین المللـی را خواهنـد داشـت.
رییــس جهاددانشــگاهی سیســتان  و بلوچســتان 
طــرح  آموزشــی  دوره هــای  ســایر  خصــوص  در 
توانمند ســازی تربیــت نیــروی انســانی مــورد نیــاز 
ــای  ــر دوره ه ــی دیگ ــزود: یک ــتان، اف ــت گاز اس صنع
ــج اســت  ــرات پکی ــای نصــب و تعمی آموزشــی دوره ه
کــه بــا اســتقبال بســیار خــوب عمــوم فــارغ التحصیان 

ــن  ــده و در ای ــه ش ــش مواج ــی و کاردان ــته های فن رش
ــان، نصــب و  ــن اســاتید شــرکت بوت دوره هــا مجرب تری
راه انــدازی و تعمیــرات انــواع مختلــف پکیــج را آمــوزش 
خواهنــد داد و افــرادی کــه موفــق بــه قبولــی در آزمــون 
ــد کار خــود را  ــه مــی توانن ــان دوره شــوند، بافاصل پای
بــه عنــوان نصــاب پکیــج شــروع کننــد و بــا توجــه بــه 
ــه شــهر زاهــدان و در ســال  ــد ســریع گازرســانی ب رون
ــیار  ــی بس ــت کارآفرین ــل فرص ــتان زاب ــده شهرس آین

ــد شــد. ــم خواه ــزان فراه ــن عزی ــرای ای مناســبی ب
دکتر تاجری گفت: یکی از نیازهای اصلی پروژه های 
صنعت گاز مفسر فیلم و رادیوگرافی است که کمبود آن 
تربیت  هدف  با  و  می شود  احساس  شدت  به  استان  در 
نیروی متخصص در این حوزه ی دوره ی آموزشی، مفسر 

فیلم و رادیوگرافی نیز طراحی و تدوین گردیده است.
آزمـون مبحـث  آمادگـی  داشـت: دوره ی  بیـان  وی 
برنامـه  ایـن  در  نیـز  گاز  مجریـان  و  ناظـران  ۱7ویـژه 

اسـت. شـده  گنجانـده  آموزشـی 
رییس جهاددانشـگاهی سیسـتان   و بلوچستان یادآور 
شـد: یـک دوره ی عمومـی بـرای آحاد شـهروندان جهت 
آشـنایی بـا ایمنـی عمومـی گاز نیز پیش بینی شـده که 
امیدواریـم بتوانـد بـا افزایـش میـزان آگاهی شـهروندان 
از بـروز خسـاراتی ماننـد انفجـار و مـرگ خامـوش بر اثر 

نشـت گاز جلوگیـری نماید.
دکتـر تاجـری اظهار کـرد: دوره هـای عملـی، مطابق 
با اسـتانداردهای شـرکت ملـی گاز، مربیـان مجرب ملی 
و بین المللـی  و پذیرایـی ناهـار برگـزار خواهـد گردیـد 
طریـق                 از  می تواننـد  ثبت نـام  جهـت  عاقه منـدان  و 

نماینـد. اقـدام   www.jahadsb.com/reg

آموزش مبتنی بر 
پژوهش

معاون آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 

از رویکرد اصلی دوره های آموزشی این واحد 

خرب داد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی: مجتبی 
ابراهیمی گفت: شناسایی نیازهای آموزشی دستگاه های 
اجرایی سطح استان از طریق پایش میدانی، طراحی، 
تدوین و اجرای دوره های آموزشی رویکرد اصلی این 

معاونت در سال جاری خواهد بود.
خراسان جنوبی  جهاددانشگاهی  آموزشی  معاون 
ادامه داد: بسیاری از نیازهای آموزشی را می توان در 
پنهان  هزینه های  که  کرد  جستجو  آسیب هایی  دل 
آسیب ها  این  می کند؛  ایجاد  دولت  برای  بسیاری 
بر  را  اثر خود  مالی  یا غیر  و  مالی  به صورت  برخی 
کندی  موجب  و  داده  نشان  سازمان  عملکرد  روی 
پیشرفت و توسعه و عدم نیل به اهداف سازمانی و در 

نهایت عدم توسعه استان می شود.
بخش  همکاری  با  داریم  سعی  کرد:  اظهار  وی 
دولتی و استفاده از تجربیات سایر بخش های استان 
در سال آینده به این مقوله بپردازیم تا رسالت خود را 
به عنوان یک نهاد علمی در راستای کمک به توسعه 

استان به درستی اجرایی کنیم.
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■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی، ۱۲ اسـفند: مراسـم تکریم 
رییـس سـابق و معارفـه ی سرپرسـت دانشـگاه علم وفرهنـگ با 
حضـور رییس جهاددانشـگاهی، معاونان و اعضـای هیات علمی 
و دانشـجویان ایـن دانشـگاه در محل این دانشـگاه برگزار شـد.

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در ایـن 
مراسـم بـا توجـه بـه فرهنـگ شناسـایی افـراد در مواجهـه بـا 
گرفتـن و رهـا نکـردن مسـوولیت، بیـان کـرد: دکتـر ایمانـی 
خوشـخو ضمـن مسـوولیت پذیـری فـراوان، همـواره ایـن نکته 
را بـه بنـده می گفت کـه »هر زمان احسـاس تغییر در سـاختار 
این دانشـگاه مشـاهده شـد، حاضر بـه کناره گیری هسـتم«؛ در 
عیـن حـال همـه ی اعضـای جهاددانشـگاهی باید بتواننـد برای 
گرفتـن مسـوولیت در این نهـاد برای مصون ماندن از آسـیب ها 

کنند. همـکاری 
رییس جهاددانشـگاهی با اشـاره به انتظاراتی که از دانشـگاه 
علم وفرهنـگ وجـود دارد، اظهـار کـرد: توقع ما از این دانشـگاه 
بـه لحـاظ علمـی، چیـزی شـبیه بـه الگـوی موسسـه ی رویـان 
جهاددانشـگاهی و از لحـاظ فنـی و مهندسـی، الگـو قـرار دادن 

صنعتی شـریف  و  علم وصنعـت  نصیـر،  خواجـه  دانشـگاه های 
اسـت و ایـن اسـتعدادها در این دانشـگاه وجـود دارد و می تواند 

تحقـق پیـدا کند.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه در دوران مسـوولیت خـود هرگـز 
سفارشـی بـرای اسـتخدام یـا شـرایط ویـژه بـرای هیچ کـس 
داد:  ادامـه  نبوده ایـم،  قایـل  دانشـگاه  ایـن  در  بـرای خدمـت 
البتـه همیشـه ایـن توصیـه را کرده ایـم کـه همـکاران موفـق 
جهاددانشـگاهی در تولیـد علـم و کاربـردی کـردن آن، بر طبق 
شـرایط و قوانیـن، بـرای تدریـس در ایـن دانشـگاه و انتقـال 

تجربیـات خـود، بـه کار گرفتـه شـوند.
دکتـر طیبـی در پایـان سـخنان خـود گفت: دکتر هاشـمی 
بـا توجـه بـه رشـته ی تحصیلـی، ارتباطات خـوب و آشـنایی با 
مسـایل فرهنگـی و هنـری، فـردی شایسـته بـرای گرفتـن این 
مسـوولیت اسـت و این دانشـگاه تـا سـال ۱۴۰۴، می تواند جزو 

ده دانشـگاه برتـر ایـران قـرار بگیرد.
ایـن مراسـم  نیـز در  ایمانی خوشـخو  دکتـر محمدحسـین 
ضمـن تشـکر و قدردانی از اعضای این دانشـگاه بـرای همراهی 

خـود در دوره ی ریاسـت ایـن دانشـگاه، گفت: مسـوولیت قبول 
کردن این دانشـگاه را در شـرایط سـخت قبول کردم و همیشـه 

قـدردان زحمـات روسـای قبلی این دانشـگاه بـوده ام.
رییــس ســابق دانشــگاه علم وفرهنــگ بــا اشــاره بــه 
این کــه تولــد ایــن دانشــگاه در بســتر معاونــت فرهنگــی 
ــورد  ــرون م ــرد: دانشــگاه از بی ــان ک ــود، بی جهاددانشــگاهی ب
قبــول مســووالن و دانشــجویان کشــور اســت و اســاتید مدعــو 

ــته اند. ــت داش ــگاه رضای ــن دانش ــطح ای ــه از س همیش
وی افــزود: در جهاددانشــگاهی از گذشــته، دور هــم جمــع 
ــطح  ــم س ــم و می توانی ــن کنی ــدنی ها را ممک ــا نش ــدیم ت ش
ایــن دانشــگاه را در بیــن بهتریــن دانشــگاه های کشــور 

ــم. ــش بدهی افزای
دکتــر ایمانی خوشــخو بــا تشــکر از زحمــات ویــژه ی رییــس 
و اعضــای جهاددانشــگاهی بــرای دانشــگاه علم وفرهنــگ، 
ــی  ــان« آموزش ــگاه، »روی ــن دانش ــدوارم ای ــرد: امی ــان ک بی
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــر ب ــای آخ جهاددانشــگاهی بشــود و قدم ه
ــس  ــه ریی ــه ب ــا توج ــن را ب ــوم و کارآفری ــل س ــگاه نس دانش

ــردارد. ــی ب ــه خوب ــی، ب شایســته ی فعل
دانشــگاه  جدیــد  سرپرســت  هاشــمی  ســعید  دکتــر 
علم وفرهنــگ نیــز در ایــن مراســم طــی ســخنانی بــه اهمیــت 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــگاه  اش ــدی در دانش ــع درآم ــوع مناب تن
ــد  ــرای دانشــگاه تعییــن شــده، می توان مســیر حرکتــی کــه ب

ــد. ــگاه بده ــه دانش ــی را ب ــد و خوب ــدی جدی ــع درآم مناب
بــه  اشــاره  بــا  علم وفرهنــگ  دانشــگاه  سرپرســت 
پتانســیل های  از  گفــت:  جهاددانشــگاهی  پتانســیل های 
ــه  ــگاه ب ــود و دانش ــتفاده ش ــی اس ــه خوب ــد ب ــاد بای ــن نه ای
ــد داده  ــگاهی پیون ــگاه های جهاددانش ــکده ها و پژوهش پژوهش

ــود. ش
ــی  ــای کیف ــت ارتق ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــمی ب ــر هاش دکت
دانشــگاه گفــت: نقــش اعضــای هیــات علمــی و پرســنل 
دانشــگاه در بحــث ارتقــای کیفــی دانشــگاه بســیار پــر رنــگ 

ــت. ــذار اس و اثرگ
ــم سرپرســتی  ــن مراســم، حک ــان ای ــی اســت در پای گفتن
ــر  ــوی دکت ــگاه از س ــد دانش ــت جدی ــمی سرپرس ــر هاش دکت

ــد. ــه وی داده ش ــگاهی ب ــس جهاددانش ــی ریی طیب

آشنای دیروز، رسپرست امروز
آیین تکریم رییس سابق و معارفه ی رسپرست جدید دانشگاه علم وفرهنگ برگزار شد

    اخبار دیگر جهاددانشگاهی در فصل آموزش را با هم مرور می کنیم

■ دکرت 
هاشمی و دکرت 
ایامنی خوشخو 
در آیین تکریم 
و معارفه ی 
رسپرست 
دانشگاه 
علم وفرهنگ

◄

■ عکس یادگاری و پایانی آیین تکریم و 
معارفه ی رسپرست دانشگاه علم وفرهنگ

▼

دیگر
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عناوین آن چه در فصل عمومی می خوانید:

اخبار عمومی

■ گسرتش همکاری  با مرکز تحول و پیرشفت ریاست جمهوری
■ توامنندی های فناورانه جهاددانشگاهی در حوزه  صنعت نفت

■ اولین مرکز دیده بانی اجتامعی کشور
■ جهاددانشگاهی در عراق

■ الگوی موفق تفکر جهادی در همه ی عرصه ها
■ جهاددانشگاهی و نقشه جامع علمی در برنامه ششم توسعه 

کشور



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

16
ه9

مار
│ش

هم
زد

ل نو
سا

88

■ روابط عمــــــومی جهاددانشگاهی،3 اردیبهشت: نشست 
مشترک دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و سید 
علی اکرمی فر رییس مرکز همکاری هــای تحول و پیشرفت 
ریاست جمهوری در راستای توسعه همکاری های دو طرف 
برگزار شد و بر شکل گیری هم افزایی سازمان یافته بین دو 

مجموعه برای رسیدن به نتیجه تاکید شد.
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، در ابتدای 
این نشست به بیان فعالیت ها و توانمندی های این نهاد در 
حوزه مختلف پژوهش و فناوری، پزشکی، فرهنگی، موفقیت 
های پژوهشگاه رویان، راه اندازی پارک علم و فناوری های 
نرم و ایریکا)سازمان همکاری های توسعه ای( پرداخت و به 

تشکیل کارگروهی مشترک بین دو مجموعه اشاره کرد.
 رییس جهاددانشگاهی  در این نشست اظهار کرد: یکی از 
مشکات شرکت های ما این است که روی فناوری متمرکز نشده اند؛ 
یعنی یک تیم فناوری قوی تشکیل نشده است که پس از خرید 

فناوری این تیم بتواند همان محصول را طراحی کنند و بسازند.
وی با تاکید بر همکاری های فناورانه دو مجموعه در زمینه 
جهاددانشگاهی  ویژگی  داد:  ادامه  الگوسازی،  هدف  با  ساخت 
این است که با انجام کارهای فناورانه، تحقیقاتی و پژوهشی و 
دستاوردهایی که در حوزه های مختلف پزشکی دارد توانسته 
"ایدرو" فعالیت هایی را در حوزه پژوهش و فناوری آغاز و  با 
مجموعه ای را برای همکاری های مشترک راه اندازی کند که اگر 
مسووالن مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تمایل داشته 

باشد می توانیم با این مرکز هم چند کار مشترک انجام دهیم.
حل  به  پرداختن  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  رییس 

تمام  اظهار کرد:  پیشرفت  راستای  بنیادی کشور در  مسایل 
تا  اما  ساختارهای الزم برای پیشرفت در کشور وجود دارد؛ 
کنون از فرصت هایی که در کشور وجود داشته مانند فناوری 
استفاده  بنیان  دانش  های  شرکت  و  جهاددانشگاهی  های 
نشده است و این در حالی است که نیاز داریم نگاه خودباوری 
و اعتماد به توان داخلی در مدیران تقویت شود؛ این امرنیز با 

یک حرکت جهادی محقق می شود.
دکتر طیبی با بیان این که مشکات کشور و روش های 
حل آن قابل احصا است، ادامه داد: با یک برنامه ریزی باید 
تاش کنیم مدیران جهادی را شناسایی و برای دهه ۱۴۰۰ تا 
۱۴۱۰ تربیت کنیم. امیدواریم در این فرصت سه ساله بتوانیم 
تا این تیم  تیمی را تربیت و به دولت آینده پیشنهاد کنیم 

کارهای اجرایی کشور را در دست بگیرند.
در ادامه، دکتر سید علی اکرمی فر رییس مرکز همکاری های 
تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به بیان فعالیت های مرکز 
پرداخت و گفت: این مرکز در حوزه بین الملل دارای پتانسیل 

هایی است که می توانیم به جهاددانشگاهی کمک کنیم.
وی با تاکید به این که در حوزه اجرایی ظرفیت های الزم 
را داریم، افزود: در زمینه تدوین پیوست فناوری و کمک های 

توسعه ای مایل به همکاری با جهاددانشگاهی هستیم.
در  جهاددانشگاهی  فعالیت  به  اشاره  با  فر  اکرمی  دکتر 
زمینه کمک های توسعه ای تصریح کرد: در قالب دیپلماسی 

فناوری آمادگی همکاری با جهاددانشگاهی را داریم.
در ادامه نیز هر یک از مسووالن حاضر در این جلسه به 

بیان توانمندی های مراکز و واحدهای خود پرداختند.

گسرتش همکاری  با مرکز تحول و 
پیرشفت ریاست جمهوری

همکاری های جهاددانشگاهی و مرکز تحول و پیرشفت ریاست جمهوری گسرتش می یابد

     تفاهم نامه  ها، نشست های مشرتک و توسعه ی همکاری های عمومی

توامنندی های فناورانه تفاهم
جهاددانشگاهی در حوزه  

صنعت نفت
نشست مشرتک جهاددانشگاهی با رشکت 

ملی مناطق نفت خیز جنوب برای توسعه ی 

همکاری ها برگزار شد

■ روابط عمـــــــومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان: 
بیژن عالي پور مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 
اظهار کرد: در  با رییس جهاددانشگاهی  در نشستي مشترک 
توانمندي هاي  به ویژه  کشور،  فناورانه  ظرفیت هاي  از  استفاده 
جهاددانشگاهي باید جدیت داشته باشیم و مغلوب خارجي ها، 
با شعار سال و موضوع  مخصوصا چیني ها نشویم. در برخورد 
اقتصاد مقاومتي، نباید به صورت شعاري اقدام شود، بلکه باید 
از  استفاده  با  را  نفت  نیازهاي صنعت  بتوانیم  کار  و  عمل  در 
ظرفیت ها و توانمندي هاي فناورانه جهاددانشگاهي بومي کنیم.

مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب گفت: بنده و دیگر 
همکاران در مجموعه شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب به نظام 
جمهوري اسامي و ایران عزیز تعصب داریم و حمایت از ساخت 

داخل و همکاري با جهاددانشگاهي را وظیفه خود مي دانیم.
وي افزود: در استفاده از ظرفیت هاي فناورانه کشور، به ویژه 
توانمندي هاي جهاددانشگاهي باید جدیت داشته باشیم و مغلوب 
خارجي ها، مخصوصا چیني ها نشویم. در برخورد با شعار سال 
و موضوع اقتصاد مقاومتي، نباید به صورت شعاري اقدام شود، 
بلکه باید در عمل و کار بتوانیم نیازهاي صنعت را با استفاده از 

ظرفیت ها و توانمندي هاي فناورانه جهاد دانشگاهي بومي کنیم.
فناوران  از سازندگان و  عالي پور گفت: حمایت همه جانبه 
و  است  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملي  شرکت  هدف  داخلي، 
کمک  با  را  پیچیده  و  بزرگ  فناورانه  پروژه هاي  مي توان 
جهاددانشگاهي به شکلي مطلوب اجرایي کنیم؛ تا به حال نیز 
اجرا کرده ایم، جهاد  با کمک جهاددانشگاهي  را  پروژه اي  هر 

دانشگاهي موفق و سربلند بوده است.
توانمندي هاي  از  استفاده  مسوولیت  شخصا  داد:  ادامه  وي 
سازندگان داخلي تجهیزات صنعت نفت، به ویژه جهاددانشگاهي 
را بر عهده مي گیرم و اعتقاد دارم جهاددانشگاهي در بومي سازي 
فناوري همیشه موفق است؛ به همین دلیل از همکاران در شرکت 
نفت مي خواهم که از توانمندي جهاددانشگاهي در اجراي پروژه ها 
استفاده کنند، زیرا براي ایجاد اشتغال و بومي سازي فناوري، باید از 

ظرفیت سازندگان داخلي حمایت کنیم.
مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفخیز جنوب گفت: سازندگان 
داخلي و جهاددانشگاهي باید اجازه حضور در پروژه ها را داشته باشند 
و مطمئن هستیم که سازندگان داخلي مانند جهاددانشگاهي از خیلي 

شرکت هاي خارجي در اجراي پروژه ها موفق تر هستند.
در  نیز  جهاددانشگاهي  رییس  طیبي،  حمیدرضا  دکتر 
اجرا  حال  در  فعالیت هاي  گزارش  ارایه  ضمن  دیدار  این 
توسعه  زمینه  در  نهاد  این  آمادگي  از  جهاددانشگاهي،  در 

همکاري ها با شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب خبر داد.

■ نشست مشرتک 
دکرت حمیدرضا 
طیبی رییس 
جهاددانشگاهی و 
سید علی اکرمی فر 
رییس مرکز 
همکاری های تحول 
و پیرشفت

عکس: خربگزاری 
سیناپرس

◄
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روابط عمومی جهاددانشگاهی، ۱9 فروردین: نشست   ■
مشترک یاسر عبدالزهراء الحجاج رایزن فرهنگی جمهوری 
عراق با دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در 

دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد.
رایـزن فرهنگـی عـراق در رابطـه بـا توانمندی هـای 
جهاددانشـگاهی اظهار کرد: جهاددانشـگاهی نهاد بسـیار 

قدرتمنـد و بزرگی اسـت.
یاسـر عبدالزهـراء الحجـاج در ادامـه تصریـح کـرد: با 
توجـه بـه سـطح روابـط اسـتراتژیک بـاال و نـگاه ویـژه 

جمهـوری اسـامی به عراق و سیاسـت های کاری 
ایـران، ایـن دو کشـور می تواننـد در زمینه هـای 

مختلفـی بـا یکدیگـر همـکاری کنند.

وی افزود: بیش از ۴ هزار دانشجوی عراقی در ایران 
در حال تحصیل هستند و که این شرایط می تواند زمینه 

خوبی برای همکاری های مشترک دو طرف باشد.
با تاکید برا این که آمادگی  یاسر عبدالزهراء الحجاج 
عراق  مختلف  بخش های  به  را  جهاددانشگاهی  تا  داریم 
معرفی کنیم، افزود: می توانیم در گام اول همکاری خود 

با این نهاد را در حوزه فرهنگی و آموزشی آغاز کنیم.
هم چنیـن در پایـان دکتــــر حمیدرضـا طیبـی بـه 
جهاددانشـگاهی  توانمندی هـای  و  فعالیت هـا  معرفـی 
در حـوزه مختلف آموزشـی، پژوهشـی، 
فرهنگــــــی و تجاری سـازی فناوری 

پرداخت.

جهاددانشگاهی در عراق
نشست مشرتک رییس جهاددانشگاهی و رایزن فرهنگی عراق برگزار شد

■  نشست 
مشرتک یارس 

عبدالزهراء 
الحجاج رایزن 

فرهنگی 
جمهوری عراق 

با دکرت حمیدرضا 
طیبی رییس 

جهاددانشگاهی

►

جهاددانشگاهی و 
استانداری خراسان جنوبی

امضای تفاهم نامه همکاری مشرتک بین 

جهاددانشگاهی و استانداری خراسان جنوبی

روابـط عمومـی جهاددانشـــــگاهی خراسـان    ■
جنوبـی: بـا هـدف گسـترش قابلیـت های توسـعه ای 
جهاددانشـگاهی تفاهـــــــم همکاری هـای بین 
محمدمهـدی مـروج الشـریعه اسـتاندار خراسـان 
رییـس  و دکتـــــر حمیدرضـا طیبـی  جنوبـی 

جهاددانشـگاهی امضـا شـد.
تکمیـل و تحقـق کامـل پروژه دهکـده گیاهان 
دارویـی تا پایـان سـال ۱۳99 با اهـداف، مرکزی 
حـوزه  در  هدفمنـد  گردشـگری  بـرای  نمونـه 
گیاهـان دارویـی، مجتمعی تحقیقاتـی برای انجام 
پژوهـش های کاربـردی جدید و تـداوم و تکمیل 
پژوهش هـای مرتبـط بـا گیاهـان دارویی بـه ویژه 
محصـوالت اسـتراتژیک عناب، زرشـک و زعفران 
و مرکـزی بـرای معرفـی جامـع پتانسـیل گیاهان 

دارویـی اسـتان از موضوعـات تفاهـم نامـه بود.
گیاهـان  دهکـده  پـروژه  تبدیـل  همچنیـن 
دارویی بـه مرکزی بـرای آمـوزش تولیدکنندگان 
بـه ویـژه روسـتاییان در راسـتای بهینـه سـازی 
ایجـاد  دارویـی،  گیاهـان  فـرآوری  و  تولیـد 
فـرآوری گیاهـان  بـرای  نیمـه صنعتـی  پایلـوت 
دارویـی، ایجـاد مرکـزی علمـی برای شناسـایی و  
توانمندسـازی و توسـعه بازار داخلـی و خارجی با 
نـگاه ویـژه بـه برندسـازی از دیگر اهـداف دهکده 
گیاهـان دارویـی اسـت کـه در ایـن تفاهـم نامـه 

آمـده اسـت. 
اجـرای طـرح هـای اسـتانی در حوزه اشـتغال 
دانش آموختگان دانشـگاهی و اشـتغال روسـتایی 
فعالیت هـای  اجـرای  و  ریـزی  برنامـه  و عشـایر، 
گردشـگری  موضوعـات  بـا  اجتماعـی  فرهنگـی 
برخـی  بـر  تمرکـز  و  افکارسـنجی  هدفمنـد، 
نیازهـای اجتماعـی از جمله ارتقای سـطح نشـاط 
و شـادابی در جامعـه از دیگـر موضوعـات تفاهـم 

بود. نامـه 
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شهرک های  شرکت  البرز:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
استان،  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  البرز،  صنعتی 
جهاددانشگاهی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی البرز به منظور امضای یک تفاهم نامه چهار جانبه در 
میزبانی سازمان  به  پاک  قانون هوای  اجرایی شدن  راستای 

نظام مهندسی جهاد کشاورزی گرد هم آمدند.

ظرفیت های 
جهاددانشگاهی

دکتــــــر سـیدعلی اکبر 
هاشمــــــــــی راد رییـس 
در  البـرز،  دانشـگاهی  جهـاد 
بـه  اشـاره  بـا  مراسـم  ایـن 
ظرفیت های جهاد دانشـگاهی 
هـوای  قانـون  اجـرای  بـرای 
پـاک بـه صـورت پایلـوت در 
اسـتان البرز گفت: جهاددانشـگاهی هم در بخـش آموزش و هم 
در بخـش پژوهـش و فرهنگـی آمادگی همراهی و همـکاری در 

حـوزه محیـط زیسـت را دارد.
انجام  برای  جهاددانشگــــــاهی  توان  بر  تاکید  با  وی 
پژوهش های الزم در حوزه محیط زیســـــت و هوای پاک 
تصریح کرد: جهاددانشگاهی عاوه بر ارتباط با قشر دانشجو 
و دانشگاهی با در اختیار داشتن دو خبرگزاری ایسنا و ایکنا 
می تواند با جامعه نیز در ارتباط باشد و به بازویی برای حفظ 

محیط زیست تبدیل شود.
رییس جهاددانشگاهی استان البرز اظهار کرد: خبرگزاری 
طبیعت  و  پاک  هوای  و  است  قرآنی  خبرگزاری  یک  ایکنا 
یک  نیز  ایسنا  دارد،  جای  ما  اسامی  بینش  در  قطعا  نیز 
جامعه  با  ارتباط  در  می تواند  و  است  دانشجویی  خبرگزاری 

در خدمت این تفاهم نامه باشد.
وی اظهار کرد: جهاددانشگاهی سعی کرده همواره در این امور 
پیشقدم باشد؛ بنابراین تاکید ما بر این است که این تفاهم نامه با 

یک برنامه ریزی دقیق و تشکیل یک کارگروه عملی شود.
به  فرهنگی  کار  که  این  بیان  با  هاشـــــمی راد  دکتر 
بنابراین این  افزود:  زمینه سازی در زمانی طوالنی نیاز دارد، 
کار باید با سعه صدر انجام شود؛ زیرا تا فرهنگ سازی نکنیم 

هوای پاکی هم نخواهیم داشت.

حال محیط زیست 
البرز خوب نیست

در ادامه، فردین حکیـــمی 
مدیرکل حفاظــــــت محیط 
زیست استان البرز با اشاره به 
در  که  چهارجانبــه ای  تفاهم 
هوای  قانون  اجرای  راستای 
پاک امروز منعقد شد، گفت: از 
قانونی  ظرفیت  چنین  که  این 
به کار گرفتن دانش آموختگان محیط زیست که جزء  برای 

بیکارترین گروه ها در بین دانش آموختگان هستند ایجاد شده 
خرسند هستیم.

حکیمی با بیان این که محیط زیست استان البرز شرایط 
ورود  و  تفاهم نامه  این  امضای  با  شاید  افزود:  ندارد،  خوبی 
دانش آموخـــــتگان محیط زیست به بازار کار و شهرک های 
به  ما  محیطی  زیست  دغدغه های  و  صــدا  صنعـــــتی، 

گوش برسد.
وی تصریـح کرد: وقتی یک دانش آموختـه محیط زیست 

در صنعت باشد حساسیت های الزم را ایجــاد خواهـد کرد.
حال  در  افزود:  البرز  زیــست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
نظرآباد اصا  و  اشتهارد  حاضر وضعیت شهرک های صنعتی 
خوب نیست و مدیران عامل به خود اجازه نمی دهند درصدی 
از هزینه ها را در بخش محیط زیست هزینه کنند، اگر به این 
موضوع توجه نشود خسارت آن به همه ما باز خواهد گشت.

تفاهم چهارجانبه 
قانون هوای پاک به 

یک سند اجرایی 
تبدیل شود

رییس  شمس آذر  نصرا... 
مهندسی  نظام  سازمــــان 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
این  در  نیز  البــــرز  استان 
مراسم ضمن اشاره به حسن 
تفاهم  این  در  که  نیتی 
دارد گفت:  پاک وجود  قانون هوای  اجرای  برای  چهارجانبه 
امیداوریم این تفاهم به یک سند اجرایی تبدیل شود؛ زیرا در 
کشور تفاهم نامه های زیادی در حوزه های مختلف امضا می شود 

اما ممکن است برخی آن نتیجه الزم را به دنبال نداشته باشد.
وی افزود: بنابراین با توجه به این تفاهم باید تاش کنیم 

از ظرفیت های موجود بهره برده و به نتایج خوبی برسیم.
مهندسی  نظام  سازمان  کرد:  خاطرنشان  آذر  شمس 
امکانات  به  توجه  با  البرز  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
با  همکاری  آمادگی  باال  زیرساختی  و  محتوایی  فنی، 
کشاورزی   MBA دوره های  برگزاری  برای  جهاددانشگاهی 

را دارد و سرفصل هایی را نیز برای آن تدوین کرده است.
قرار  و  است  ساله   ۲ تفاهم نامه  این  مدت  است،  گفتنی 
یافته های علمی در  نهادهای حاضر  بین  اساس آن  بر  است 
راستای توسعه پایدار و حفظ منابع مبادله و واحدهای با ۵۰ 

پرسنل به باال در این مدت کنترل و پایش شوند.

■  امضای 
تفاهم نامه 
چهار جانبه در 
سازمان نظام 
مهندسی جهاد 
کشاورزی

عکس: روابط 
عمومی سازمان 
نظام مهندسی 
جهاد کشاورزی

◄

همکاری برای قانون هوای پاک
با مشارکت جهاددانشگاهی، محیط زیست، نظام مهندسی و شهرک های صنعتی الربز، 

تفاهم نامه چهارجانبه ی اجرای قانون هوای پاک در الربز امضا شد
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روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی شریف، ۲9 فروردین:   ■
جهاددانشــــــگاهی صنعتی شریف و جهاددانشگاهی علم 
و صنعت در حوزه های مختلف صنعـــتی کشور به منظور 
توسعه همکاری ها و تجمیع توانمندی ها جهت اجرای پروژه های 
بر  کردند.  منعقد  هــمکاری  نامه  تفاهم  کشور،  در  کان 
آب روشن  مهندس  امضای  به  که  نامه  تفاهم  این  اساس 
رییس جهاددانشگــــاهی علم و صنعت و مهندس حاجیلو 
رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف رسید، 
اجرای پروژه های مشتــــرک در محورهای 

برق و کنترل صنایع نفت و گاز، فناوری های سیستم رانش 
ریلی، طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی و طراحی و ساخت 
واحد  این دو  برنامه های همکاری  در  مکاترونیک  تجهیزات 

قرار گرفت.
گفتنـی اسـت، همـکاری در زمینه برق و کنتـرل صنایع 

و   آب شـیرین کن   پلنت هـای  فناوری هـای  معدنـی، 
مشـاوره و احـداث نیـروگاه هـای زبالـه سـوز  

از دیگـر محورهـای ایـن تفاهم نامـه 
می باشـد.

حوزه  های مختلف صنعتی، 
محور همکاری دو واحد 
جهاددانشگاهی
تفاهم نامه همکاری بین سازمان جهاددانشگاهی صنعتی رشیف

 و جهاددانشگاهی علم و صنعت منعقد شد

■  تفاهم نامه 
همکاری 

بین سازمان 
جهاددانشگاهی 

صنعتی رشیف
 و 

جهاددانشگاهی 
علم و صنعت
عکس: روابط 

عمومی 
جهاددانشگاهی  

صنعتی رشیف

►

راه اندازی"کافه 
کارآفرینی" در آینده ای 

نزدیک
نشست توسعه همکاری  های سازمان 

جهاددانشگاهی تهران و وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتامعی برگزار شد

 9 تهران،  روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی   ■
همکاری ها  توسعه  و  ایجاد  راهکارهای  اسفند: 
وزارت  و   تهران  جهاددانشگاهی  سازمان  بین 
مورد  نشستی  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 

بررسی قرار گرفت.
رحیم  میزبانی  به  که  نشـــــست  این  در 
کارآفرینی  توسعه  دفتر  کل  مدیر  سرهنگی 
و  کار  تعاون،  وزارت  کار  نیروی  بهره وری  و 
هاشمی  حمید  حضــــور  با  و  اجتماعی  رفاه 
معاون پژوهشـــی و مدیر شعبه تجاری سازی 
فناوری و اشـــــتغال دانش آموختگان سازمان 
معاون  عباسی  مهدی  تهران،  جهاددانشگاهی 
مرکز  مدیر  فریدزاده،  رضا  و  سازمان  فرهنگی 
مهارت آموزی و کارآفرینی دانشجویان؛ در محل 
آن وزارتخانه برگزار شد، حمید هاشمی ضمن 
ارایه گزارشــــی از فعالیت های صورت گرفته 
مهارت آموزی  حوزه  در  جهاددانشگاهی  توسط 
دو  بین  همکاری های  توسعه  بر  کارآفرینی،  و 
در  کارآفرینی"  "کافه  راه اندازی  ویژه  به  طرف 

کوی دانشگاه تهران تاکید کرد.
از  گزارشی  ارایه  ضمن  عبـــــاسی  مهدی 
فعالیت های صورت گرفته در مرکز مهارت آموزی 
و کارآفرینی دانشجویان از جمله طراحی اولین 
دانشجویان  کارآفرینی  همایش  و  جشنواره 
در  پیشنهادی  طرح  درباره  توضیحاتی  ایران، 

خصوص راه اندازی کافه کارآفرینی ارایه داد.
از  تقدیر  ضمن  نیز  سرهنـگی  رحیم 
فعالیت های صورت گرفته در حوزه مهارت آموزی 
آمادگی  دانشگاهی،  جهاد  توسط  کارآفرینی  و 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص 
نمود  اعام  را  بین  ما  توسعه همکاری های فی 
بخش  دو  در  کارآفرینی  کافه  اندازی  راه  از  و 
خواهران و برادران کوی دانشگاه استقبال کرد.

بررسی  طرف ضمن  دو  شد  مقرر  پایان  در 
امکانات موجود و هم افزایی بین دستگاهی در 
کوی  در  کارآفرینی  کافه  راه اندازی  خصوص 
اجرا  و  طراحی  را  مشترکی  اقدامات  دانشگاه، 

نمایند.
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هدف  با  اسفند:   ۸ اردبیل،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
گسترش فعالیت های پژوهشی، آموزشی و کارآفرینی، تفاهم نامه 
همکاری بین جهاددانشگاهی اردبیل و پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی به امضا رسید.
در  اردبیل  جهاددانشگاهی  رییس  اردبیلی  اوچی  مهران 
اردبیل  جهاددانشگاهی  گفت:  نامه  تفاهم  این  انعقاد  مراسم 
آماده همکاری با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 
های  در حوزه  های کان  ماموریت  انجام  و  جهاددانشگاهی 

مختلف است.
اوچی اردبیلی با اشاره به پتانسیل های استان اردبیل در 
خدمات  مرکز  افزود:  شهری  مطالعات  و  گردشگری  زمینه 
تخصصی مطالعات شهری جهاددانشگاهی اردبیل می تواند با 
همکاری این پژوهشگاه در راستای توسعه اهداف فعالیت های 

خود در حوزه شهری اقدام نماید.
به  که  ویژه ای  نگاه  با  جهاددانشگاهی  اینکه  بیان  با  وی 
بافت های فرسوده شهری استان دارد و ساماندهی این حوزه 
سرمایه  فضای  شناسایی  و  پشتیبانی  حمایت،  به  نیاز  ها، 
گذاری دارد، ادامه داد: برای ایجاد و توسعه اشتغال روستایی، 
پیگیری و رایزنی هایی انجام گرفته و قول های مساعدی از 
داده  این خصوص  استان در  بودجه  و  برنامه  سوی مدیرکل 

شده است. 
های  فعالیت  به  اشاره  با  اردبیل  جهاددانشگاهی  رییس 
برای  بایستی  کرد:  اظهار  اجتماعی  علوم  زمینه  در  استان 
کمک به رفع دغدغه مسئوالن و نیازهای استان، طرح های 
ویژه ای در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی با مشارکت 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  اردبیل  جهاددانشگاهی 
اجتماعی ارائه و به صورت هدفمند در این راستا حرکت شود.

در ادامه ی این مراسم، دکتر ایرج فیضی رییس پژوهشگاه 
مشکات  خصوص  در  اجتماعی  مطالعات  و  انسانی  علوم 
در  شهری  مطالعات  و  پژوهشی  های  فعالیت  برای  موجود 
کشور گفت: یکی از ماک ها و مصادیقی که می توان زمینه 

زمینه  در  فعالیت  داد  گسترش  را  فیمابین  همکاری  های 
توسعه روستایی، اشتغال  و گردشگری است. 

دکتر فیضی خاطرنشان کرد: با توجه به محور فعالیت های 
جهاددانشگاهی و پتانسیل های استان اردبیل در زمینه های 
مختلف پژوهشی و فناوری می توان همکاری های مشترک 

اثرگذاری انجام می گیرد.
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
اجتماعی جهاددانشگاهی می تواند با واحد اردبیل در زمینه 
برنامه ریزی شهری و اقتصاد مدیریت همکاری نماید تصریح 
کرد: این پژوهشگاه با پشتوانه علمی خود می تواند در برنامه 
ریزی شهری به خصوص بافت های فرسوده و ناکارآمد استان 

اردبیل که از دغدغه های مسئوالن است موثر عمل نماید.
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  اینکه  بیان  با  فیضی  دکتر 
مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی در گروه های برنامه ریزی 
شهری، اقتصاد و مدیریت فعالیت دارد افزود: این پژوهشگاه و 
جهاددانشگاهی استان اردبیل می توانند در اجرای طرح های 
تحقیقاتی با اهداف مشخص همکاری های الزم را داشته باشند.
توسعه،  علوم  پژوهشکده  با سه  پژوهشگاه  این  گفت:  وی 
علوم اجتماعی و علوم انسانی، مرکز خدمات تخصصی مطالعات 
با  همکاری  آماده  پژوهشی  گروه   ۳۶ و  روستایی  و  شهری 

واحدهای جهاددانشگاهی در سراسر کشور است.
ایـن  پایـان  نشسـت تفاهـم نامـه همکاری در 
بـا  محـــور فعالیت هـــــــــای مشـــــــترک 
آموزشی،  اشتـــــغالزایی پژوهشی،  و  کارآفرینـی 
ســـــاماندهی و توانمندسازی شـهری و روستایی، 
و برنامه ریزی شـهری و فضایی بافت های فرسـوده 
جهاددانشگاهی اسـتان اردبیل بـه امضای روسـای 
پژوهشـکده علوم توسعه، علوم و پژوهشـگاه با سـه 
علـوم  و  انسانی جهاددانشـگاهی رسید.اجتماعـی 

یک تفاهم نامه ی همه جانبه در 
زمینه های اجتامعی و مطالعات 

شهری
تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتامعی جهاددانشگاهی 

و واحد اردبیل این نهاد

ارتباط مستمر و دو 
سویه بین حوزه های 

علم و عمل
تفاهم نامه همکاری سه جانبه جهاددانشگاهی 

قم، اداره کل ارتباطات و  فناوری اطالعات و  

سازمان نظام صنفی  رایانه ای استان 

■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی قم، ۲۶ اسـفند: 
تفاهم نامـه همـکاری سـه جانبه و سـه سـاله بین 
اداره کل ارتباطـات و فناوری اطاعات اسـتان قم، 
جهاددانشـگاهی قم و سـازمان نظـام صنفی رایانه 

ای اسـتان قم منعقد شـد.
حیـدری  محمـد  دکتـر  مشـترک  نشسـت 
مهنـدس  بـا  قـم  جهاددانشـگاهی  رییـس 
سیدحسـن هانـی طبایـی مدیـر کل ارتباطـات 
و فنـاوری اطاعـات اسـتان و مهنـدس سـعید 
مشـهدی رییـس هیـات مدیـره نظـام صنفـی 

رایانـه ای اسـتان قـم برگـزار شـد.
در این نشست مشترک، طرفین ضمن ابراز 
خدمت  در  آتی  توفیقات  به  نسبت  امیدواری 
از  قم  استان  مردم  به  پیش  از  بیش  رسانی 
سازنده  های  مشارکت  و  رو  پیش  های  فرصت 
در راستای نیل به اهداف استان استقبال کردند.
امضای  به  تفاهم نامه ای  متن  ادامه،  در 
در  تسهیل  که  رسید  دستگاه  سه  مسوولین 
اشتغال فراگیران دوره های تخصصی آموزشی، 
برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز و طراحی 
و تدوین دوره های آموزشی جدید و راه اندازی 
کلینیک های تخصصی آموزش و مشاوره کسب 

و کار از جمله مفاد آن بود.
گسترش همکاری ها، برنامه ریزی منسجم و 
اقدامات مشترک به منظور ایجاد ارتباط مستمر 
و دو سویه بین حوزه های علم و عمل به تبع 
تولیدی،   های  بخش  در  افزایی  هم  ایجاد  آن 
اقتصاد  تحقق  راستای  در  بازرگانی  و  خدماتی 
از طریق آموزش های کاربردی و  بنیان  دانش 
این  انعقاد  در  شده  ترسیم  اهداف  از  هدفمند 
تفاهم نامه همکاری بود و طرفین متعهد شدند 
گسترش  راستای  در  را  خود  تاش  اعای  حد 
توان ملی در حل مشکات و معضات علمی و 
عملی موضوع و نیل به خود اتکایی بکارگرفته و 
از هیچ کوششی در این راستا خودداری نکنند.
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مکمل نظام آموزش عالی
نشست مشرتک مدیر حوزه های علمیه کشور و رییس جهاددانشگاهی 

قم برگزار شد

علیرضـا  آیـت ا...  قـم:  روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی   ■
بـا  دیـدار  در  قـم  علمیـه  حوزه هـای  مدیـر  اعرافـی 
رییـس جهاددانشـگاهی قـم عنـوان کـرد: بـه عنـوان 
یـک شـهروند از خدمـات ارزنـده جهاددانشـگاهی در 

سـطح ملـی و اسـتان تشـکر مـی کنـم.
وی بـا بیـان اینکه جهاد انشـگاهی مکمل نظام آموزش 
عالـی کشـور اسـت، گفـت: نظـام آمـوزش عالـی ۲۰ 
شـاخصه دارد و در پیشـرفت بخشـی از شـاخص هـا 

جهاددانشـگاهی سـهیم بوده اسـت.
مدیـر حـوزه های علمیه کشـور افـزود: نظـام آموزش 
عالـی در چند شـاخص نیـز ضعف هایـی دارد و جهاد 
دانشـگاهی در سـطح ملـی و اسـتان بایـد یـک تحلیل از نظـام آموزش عالی داشـته 

باشـد و بـه ایـن ضعف هـا بپـردازد و آن را پوشـش دهد.
بین  کرد:  عنوان  شود،  تقویت  کشور  در  ملی  اراده  و  عزم  باید  اینکه  بیان  با  وی 
جهاددانشگاهی و سیستم آموزش عالی فاصله افتاده است و باید همبستگی بین این 
دو نهاد صورت بگیرد؛ عزم و اراده ملی در انجام امور گاهی دچار خلل می شود و باید 

این موضوع تقویت شود و جهاددانشگاهی باید پیشگام این باور و عزم باشد.

     آمادگی جهاددانشگاهی برای آموزش دانشجویان خارجی
دکتـر محمـد حیـدری، نیـز در ادامـه ایـن دیـدار عنـوان کـرد: جهاددانشـگاهی از 
معـدود نهادهایـی اسـت که رویـش آن از انقاب اسـامی بوده اسـت و مقـام معظم 

رهبـری نیـز هرسـاله بـه اهمیـت جهاددانشـگاهی تاکیـد دارند.
وی افـزود: جهاددانشـگاهی در زمانـی کـه سیاسـت زدگـی در دانشـگاه ها بـه وجود 
آمـده بود، تشـکیل شـد و در تعطیلی دانشـگاه ها، جهاددانشـگاهی خـاء وجود یک 

محیـط علمی و پژوهشـی را پـر کرد.
رییـس جهاددانشـگاهی واحد اسـتان قـم تصریح کـرد: در امر پژوهـش نیازهایی در 
کشـور وجـود داشـت و هیچ نهادی پیگیر آن نبـود و جهاددانشـگاهی انجام این امور 
را عهـده دار شـد؛ بعضـی رشـته هـای تحصیلـی کـه در دانشـگاه ها وجود نداشـت، 
در دانشـگاه هـای جهاددانشـگاهی ایجـاد شـد؛ همچنیـن خاءهـای آمـوزش های 
مهارتی که در دانشـگاه ها وجود دارد را جهاددانشـگاهی پوشـش داد تا  فارغ التحصیان 

بتواننـد با آمـوزش یک حرفـه، وارد بازار کار شـوند.

     ذخیره سازی بند خون ناف در جهاددانشگاهی قم
وی همچنیـن بـه فعالیت هـای جهاددانشـگاهی اسـتان قـم اشـاره کـرد و گفـت: 
وارد شـده  بسـیار خـوب  فرهنگـی  اسـتان در خصـوص مسـایل  جهاددانشـگاهی 
اسـت و برنامـه هـای دقیـق و ثمربخشـی را بـه انجام رسـانده اسـت؛ همچنین واحد 
جهاددانشـگاهی اسـتان، سـومین مرکز در کشـور اسـت که ذخیره خون بند ناف را 
انجـام می دهـد و کارهـای پژوهشـی ایـن طرح مهم انجام شـده اسـت و بـا عملیاتی 

شـدن آن می تـوان بسـیاری از بیماری هـای مزمـن را درمـان کـرد.
دکترحیـدری بـا بیـان این کـه ۲۰ درصـد زوج هـا در دنیـا دچـار نابـاروری هسـتند، 
افـزود: ضریـب نفـوذ ایـن مشـکل نسـبت بـه بیمـاری هـای دیگر بسـیار باالسـت و 
ایـن می توانـد خطرسـاز باشـد؛ آمار نابـاروری در کشـور به ۱,9 نفر رسـیده اسـت و 

۲۰درصـد زوج هـای ایرانـی مشـکل نابـاروری دارند.
وی تصریـح کـرد: پیـش از ایـن کـه جهاددانشـگاهی در ایـن موضوع وارد شـود، دو 
مرکـز درمـان ناباروری در کشـور وجود داشـت کـه آن هم تکنولوژی و علـوم الزم را 
در اختیـار نداشـتند و بسـیاری از زوج هـا بـرای درمان بـه خارج از کشـور مهاجرت 
می کردنـد کـه باعث مشـکات بسـیاری می شـد؛ از زمانی کـه جهاددانشـگاهی وارد 
بحـث درمـان نابـاروری شـد، ۸۰ مرکـز پیشـرفته درمـان در کشـور تشـکیل شـد و 
بسـیاری از این زوج ها درمان شـدند؛ یکی از مراکز درمان ناباروری جهاددانشـگاهی 

در اسـتان قـم مشـغول فعالیـت اسـت و بـه زوج هـا ارایه خدمـت می کند.
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان قـم اظهـار کـرد: خیریـن می تواننـد در زمینـه های 
درمـان نابـاروری و ذخیـره خـون بند ناف بسـیار کمک کننـد و خانـواده هایی را که 

توانایـی مالـی ندارند، بـرای درمان مسـاعدت کنند.
وی بیـان کـرد: دانشـگاه علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی آمادگـی دارند تا دانشـجویان 
خارجـی و فرزنـدان طـاب خارجـی را در رشـته هـای خـاص آموزش بدهد تـا هم منجر 
بـه اخـذ مـدرک معتبر شـود و هم بـرای آن ها پـس از مهاجرت باعث ایجاد شـغل گردد.

■ روابـــط عمومـــي ســـازمان جهاددانشـــگاهي تهـــران، ۲۱ 
ــگاهي  ــترک رییـــس جهاددانشـ ــن: نشســـت مشـ فروردیـ
تهـــران و معـــاون پژوهـــش و فنـــاوري و رییـــس مرکـــز 
ـــل  ـــر عام ـــا مدی ـــزي ب ـــژه فل ـــواد وی ـــاوري م ـــات و فن تحقیق

ـــد. ـــزار ش ـــور برگ ـــگا موت ـــرکت م ـــاون ش و مع
ســید علــي طباطبایــي رییــس ســازمان جهاددانشــگاهي 
تهــران، حمیــد هاشــمي معــاون پژوهــش و فنــاوري و ســید 

ــاوري  ــات و فن ــز تحقیق ــس مرک ــي ریی ــد طباطبای محم
مــواد ویــژه فلــزي در طــي ایــن دیــدار بــا مدیــران ارشــد 
شــرکت مــگا موتــور در خصــوص فعالیــت هــاي مشــترک 

ــد. ــو کردن گفت وگ
هـــدف از ایـــن نشســـت همـــکاري در کاهـــش وابســـتگي 
مـــواد مصرفـــي در تولیـــد کاتالیســـت هـــاي خـــودرو و 

توســـعه همـــکاري دو طـــرف در دیگـــر زمینه هـــا بـــود.

گفتنـــی اســـت، بازدیـــد از خطـــوط تولیـــد مبـــدل 
ـــاي  ـــه ه ـــر از برنام ـــي دیگ ـــودرو یک ـــت خ ـــاي کاتالیس ه

ایـــن دیـــدار بـــود.

همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی
امضای تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و رشکت الکرتونیک سالمت برکت

■  روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی شـهید بهشـتی: جهاددانشـگاهی علوم 
پزشـکی شـهید بهشـتی و شـرکت الکترونیـک سـامت )وابسـته بـه بنیـاد برکـت( بـا 
هـدف بهـره بـرداری از توانایـی های علمـی و ظرفیت هـا و انجام فعالیت های مشـترک 

تفاهـم نامـه امضـا کردند.
به منظور گسترش همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی، تبادل تجارب و اطاعات و 
هم چنین بهرمندی از توانمندی های تخصصی و امکانات دو طرف این تفاهم نامه بین شرکت 

الکترونیک سامت برکت و جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی منعقد شد.
گفتنـی اسـت، شـناخت نیازهـای کشـور در زمینـه هـای مرتبـط و برنامـه ریزی در 
جهـت رفـع آن، همـکاری واجـرای طـرح های مشـترک آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگی، 

درمانـی، خدمـات تخصصـی، فناوری و اشـتغال واسـتفاده از
ظرفیـت هـا و امکانـات در راسـتای خدمـت رسـانی بـه جامعـه برخـی از محورهای 

اجرایـی ایـن تفاهـم نامه اسـت.

توسعه ی همکاری های علمی
نشست مشرتک رييس جهاددانشگاهی تهران با مدير عامل رشكت مگا موتور برگزار شد
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■ روابط عمومی جهاددانشـگاهی خراسان شـمالی: در نشست 
شـورای راهبـردی تفاهم نامه اسـتانداری خراسـان شـمالی و 
جهاددانشـگاهی بـرای راه انـدازی مجتمـع خدمات تخصصی 
مشـاغل و تشـکیل اتاق فکر توسـعه خراسان شـمالی بررسی 

. شد
نشست شـورای راهبردی تفاهم نامه استانداری خراسان 
شـمالی و جهاددانشـگاهی بـا حضـور محمدحسـن علی نیا 
معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری خراسـان شـمالی 
و رییـس شـورای راهبـری تفاهم نامـه اسـتانداری خراسـان 
شـمالی و جهاددانشـگاهی، رضـا شـاهین فر دبیـر شـورا و 

احمــــد شـریفی زاده  دکتر 
امـور  و  هماهنگـی  معـاون 
و  جهاددانشـگاهی  مجلـس 

عضـو شـورا برگزار شـد.
دکتر رضــــا شاهین فر 
سرپرســـت جهاددانشگاهی 
خراسان شمالی در خصوص 
نشست این شورا اظهار کرد: 
با توجه به ضـــرورت توجه 
باالدستی  اسناد  به  بیشتر 
توسعه خراسان شمالی و استفاده از ظرفیت فکری صاحب 
نظران، تشکیل اتاق فکر خراسان شمالی پیشنهاد شد که 
در صورت موافقت استاندار خراسان شمالی، دبیرخانه آن 

توسط جهاددانشگاهی ایجاد می شود.
وی افزود: راه اندازی مجتمع خدمات تخصصی مشاغل 
با تاکید بر مشاغل خانگی و  روستایی از دیگر موضوعات 
بود که مقرر شد در راستای تفاهم نامه، چهار میلیارد ریال 
به این منظور اختصاص یابد و اقدامات اجرایی برای تجهیز 
و راه اندازی این مجتمع توسط جهاددانشگاهی انجام شود.
شاهین فر راه اندازی کلینیک تخصصی سامت خانواده 
را از دیگر مواردی ذکر کرد که در این نشست بررسی شد 
اولیه  پیگیری  به  توجه  با  کرد:  اظهار  خصوص  این  در  و 
همکاری  با  و  استان  جهاددانشگاهی  توسط  انجام  شده 
جانبه  سه  ای  نامه  تفاهم  استان،  پزشکی  علوم  دانشگاه 

خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رویان،  پژوهشگاه  میان 
شمالی و جهاددانشگاهی استان، در شرف امضاست که با 
تامین اعتبار پنج میلیارد ریال مقرر شد این مرکز توسط 

جهاددانشگاهی در استان راه اندازی شود.
وی گفت: هم چنین مقرر شد دومین نشست این شورا 
اواخر فروردین ماه در بجنورد برگزار و پیشرفت مصوبات و 

عملیاتی کردن سایر بندها مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است، با توجه به ظرفیت های مدیریتی، علمی، 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی موجود در استان و ضرورت 
سرعت بخشیدن به توسعه علمی، فرهنگی و دانش بنیان 
استان در راستای سند چشم انداز و به منظور بهره گیری 
از ظرفیت ها و تجارب علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی 
دانش  اقتصاد  و  فناوری  در حوزه  ویژه  به  جهاددانشگاهی 

بنیان، این تفاهم نامه منعقد شده است. 
خانگی  مشاغل  تخصصی  خدمات  مجتمع  راه اندازی 
تجاری  سازمان  همکاری  با  بازار  نهایی  زنجیره  ایجاد  و 
پژوهشکده  و  آموختگان  دانش  اشتغال  و  فناوری  سازی 
اندازی  راه  جهاددانشگاهی،  ارتباطات  و  اطاعات  فناوری 
درمان  کودک،  و  خانواده)مادر  تخصصی سامت  کلینیک 
ناباروری و سرطان( با همکاری پژوهشگاه رویان، ابن سینا 
و پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، راه اندازی پژوهشکده 
مرکز  های  فعالیت  توسعه  و  دامی  منشأ  با  غذایی  صنایع 
جمله  از  استان  جهاددانشگاهی  فناور  واحدهای  رشد 

زمینه های همکاری های مشترک این تفاهم نامه است.

مجتمع خدمات 
تخصصی مشاغل 
راه اندازی می شود

نشست شورای راهربدی تفاهم نامه استانداری 

خراسان شاملی و جهاددانشگاهی برگزار شد 

ایجاد و گسرتش همکاری های آموزشیـ  پژوهشی
امضای تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی استان گیالن و پژوهشکده سوانح طبیعی

 ۲ گیـالن،  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط   ■
اردیبهشـت: در محـل دفتـر مرکـزی جهاددانشـگاهی 

اسـتان گیـان تفاهم نامـه همـکاری علمی، آموزشـی 
اسـتان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  بیـن  پژوهشـی،  و 
گیـان و پژوهشـکده سـوانح طبیعـی امضـا گردیـد.

ایــن تفاهــم نامــه بــا موضــوع  ایجــاد و گســترش 
ــای  ــرح ه ــی، ط ــی پژوهش ــای آموزش ــکاری ه هم
ــات و  ــری از امکان ــره گی ــی و به ــی و مطالعات آموزش
ــی و  ــی ، تجهیزات ــی، تخصص ــای علم ــدی ه توانمن

ــی  ــی و فن ــای علم ــه ه ــکیل کمیت ــترک، تش ...مش
مشــترک بــه منظــور پشــتیبانی طــرح های مشــترک 
ــن  ــی و... بی ــن الملل ــه ای و بی ــی، منطق اســتانی، مل
دکتــر فریبــرز جمالــزاد فــاح رییــس ســازمان جهــاد 
دانشــگاهی اســتان گیــان و مهنــدس ســید عبــاس 
ــری رییــس پژوهشــکده ســوانح طبیعــی امضــا  جزای

شــد.

همکاری همه جانبه با 
بهزیستی

نشست مشرتک جهاددانشگاهی قم و اداره کل 

بهزیستی استان برگزار شد

■  روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان قم:  دکتـر محمد 
حیـدری رییـس جهاددانشـگاهی قـم  در نشسـت مشـترک بـا 
دکتـر سـلیقه مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان قـم کـه در اداره کل 
ظرفیـت  قـم  جهاددانشـگاهی  گفـت:  شـد،  برگـزار  بهزسـتی 
گسـترده ای بـرای مشـارکت در فعالیت هـای مرتبـط در عرصـه 
فرهنگـی، اجتماعـی و درمانـی و آموزشـی و پژوهشـی دارد و 
آماده اسـت کـه این ظرفیـت را در عرصه های مخلتـف عملیاتی 

. کند
وی تصریـح کـرد: هـم اکنون جهاددانشـگاهی قـم در زمینه 
مشـاوره هـای پیـش از ازدواج و هـم چنیـن ادامـه ایـن روند تا 
پنـج سـال اول ازدواج کـه مهـم تریـن سـال های حفـظ کانون 
خانـواده مـی باشـد در اسـتان فعـال شـده و این طرح از سـوی 
اسـتانداری بـه ایـن نهاد واگذار شـده و خوشـبختانه همه زمینه 

هـای زیرسـاختی و نـرم افـزاری آن نیز آماده اسـت.

رییـس جهاددانشـگاهی قـم بیـان کـرد: یکـی از مهـم ترین 
عرصـه هـای خدمـت به ایـن سـازمان در اسـتان قـم، همکاری 
دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی بـرای اعضای 
تحت پوشـش بهزیسـتی اسـت کـه در ایـن زمینه خوشـبختانه 
ظرفیـت هـای خوبـی در این دانشـگاه وجـود دارد کـه می توان 

از آن هـا بهـره برد.
وی گفـت: خدمـت دیگـری که جهاددانشـگاهی مـی تواند با 
همکاری بهزیسـتی انجام دهد، گسـترش مشـاوره هـای ژنتیک 
اسـت کـه از تخصـص های ثابت شـده و فعـال جهاددانشـگاهی 
واحـد اسـتان قـم مـی باشـد. در ایـن زمینـه نیـز مـی توانیم با 
رعایـت جوانـب مختلـف بـه شـکل تخصصـی و همچنیـن بـر 
اسـاس ضوابـط قانونـی کشـور خدمـات مناسـبی را بـه اعضـای 

تحـت پوشـش انجـام دهیم.

انسان های توسعه یافته، جوامع توسعه 
یافته را شکل می دهند

دکتـر رضـا سـلیقه بـا اسـتقبال از طـرح مشـاوره پنج سـاله 
کـه بـا عاملیت جهاددانشـگاهی اجرا می شـود، گفت: متاسـفانه 
امـروزه طـاق بـه عنـوان ریشـه بسـیاری از ناهنجـاری هـا در 
جامعـه مطـرح اسـت و قطعا اگر جلوی رشـد آن گرفته نشـود و 
آمـوزش هـای الزم پیش از ازدواج  پس از آن ارایه نشـود جامعه 

دچـار آسـیب های گسـترده ای خواهد شـد.

وی در زمینه مناسب سازی شهر برای حضور معلوالن و افراد 
ناتوان جسمی گفت: متاسفانه در این حوزه ضعف های شدیدی 
به  را  جامعه  درصد   ۱۲ تا   ۱۱ و  استان  درصد   ۳ تا   ۲ داریم؛ 
متاسفانه  ولی  دهند  می  تشکیل  مسن  افراد  و  معلوالن  ترتیب 
هنوز مناسب سازی شهری در بخش های خدماتی و عبور و مرور 
و استفاده از اماکن و وسایط نقلیه عمومی در حد مطلوب نیست.
مختلـف  هـای  طـرح  از  پایـان  در  بهزیسـتی  مدیـرکل 
جهاددانشـگاهی در زمینـه ایجـاد رشـته هـای دانشـگاهی در 
دانشـگاه علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی برای معلـوالن و هم 
چنیـن طـرح مشـاوره ژنتیـک و توسـعه همـکاری بین بخشـی 
اسـتقبال کـرد و بـرای حمایـت از عملـی شـدن ایـن برنامـه ها 

اعـام آمادگـی کـرد.
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دکتر  فروردین:   ۲7 قم،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■■
محمد حیدری رییس این واحد به همراه حسینی سرپرست 
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی قم با حضور در دانشگاه قم 
با حجت االسام والمسلمین دکتر عسگر دیرباز رییس دانشگاه 

و دکتر برنجکار معاون دانشگاه قم دیدار و گفت وگو کرد.
حجت االسـام والمسلمیــــــــن عسـگر دیربـاز گفـت: 
و  مثبـت  فعالیت هـای  قـم  جهاددانشـگاهی  خوشـبختانه 

موثـری در دانشـگاه قـم داشـته و دارد.
افزایش  به  توان  می  که  فعالیت هایی  از  یکی  افزود:  وی 
مشارکت جهاد و دانشگاه قم منجر شود، تاش جهاد در زمینه 
توسعه بهره وری دانشجویان و کارکنان است که می توان در 

این زمینه طرح های مختلفی را به مرحله اجرا رساند.
رییس دانشگاه قم بیان کرد: اساتید در گروه های علمی و 
پژوهشی فعالیت دارند ولی برای افزایش رتبه علمی دانشگاه 
باید کار علمی بیشتری انجام شود و در این زمینه می توانیم 

با جهاد مشارکت و همکاری داشته باشیم.
امروزه  کرد:  بیان  دیرباز  المسلمین  و  االسام  حجت 
متاسفانه به دلیل مشکات اقتصادی، کمبود شغل برای فارغ 
التحصیان و همچنین موج هایی که فضای مجازی در کشور 
ایجاد کرده است، تهدیدات بسیاری متوجه قشر دانشجو می 

شود و به همین دلیل نیز می توانیم از ظرفیت جهاددانشگاهی 
برای کمک به کم شدن آسیب هایی که در عرصه های مختلف 

ممکن است دانشجویان را در برگیرد، بهره بگیریم.

ظرفیت باالی جهاددانشگاهی قم برای 
رفع مشکالت کشور و استان 

رییس جهاددانشگاهی قم از توان گسترده این واحد در جهت 
رفع مشکات فرهنگی و فنی وآموزشی و... در استان قم سخن گفت.

مشترک  فعالیت  خوب  سوابق  به  اشاره  با  حیدری  دکتر 
و  علمی  مختلف  عرصه های  در  قم  دانشگاه  و  جهاددانشگاهی 
آموزشی گفت: جهاددانشگاهی قم دارای ظرفیت های مهم کاری 
و نیروی انسانی است که با توجه به حضور جوانان مومن و انقابی 
و متعهد و آماده به فعالیت های سنگین و در جهت رفع مشکات 

جامعه می تواند در امور مختلفی کارایی خود را به اثابت برساند.
وی افزود: این واحد آماده همکاری با دانشگاه قم در جهت 
توسعه فعالیت های مرتبط به رفع خا جدی بازار کار و دانش 
است؛ ارایه مشاوره های فنی و کارآمد در زمینه افزایش توانایی 
دانشجویان در راستای رشته تحصیلی و هم چنین هدایت آن ها 
برای ورود موفق به بازار کار از جمله فعالیت هایی است که 

جهاددانشگاهی می تواند در این عرصه فعالیت داشته باشد.

تصریح کرد: متاسفانه حلقه مفقوده بین بازار کار و دانش 
و تخصصی دانشجویان از عوامل مهم بیکاری گسترده در بین 
ماهیت  به  توجه  با  و جهاد  است  دانشگاه ها  التحصیان  فارغ 
کاری خود که تاش در جهت پرکردن خاها و چالش های علمی 
و فنی و مهارتی و فرهنگی و... است می تواند در این زمینه ماموریت 

های جدی را برای خود با همکاری دانشگاه قم تعریف کند.
رییس جهاددانشگاهی قم بیان کرد: همچنین دانشگاه قم نیز 
دارای تجربیات موفق و نیروهای متخصص و اسااتید کارآمدی در 
زمینه های مختلف است که می تواند با همکاری جهاددانشگاهی 

کمک جدی به توسعه استان در بخش های مختلف نماید.
معاونـت  سرپرسـت  حسـینی  دیـدار،  ایـن  ادامـه ی  در 
فرهنگـی نیـز بـه ارایـه ظرفیت هـای فعالیت شـعب خواهران 
سـال  در  قـم  دانشـگاه  در  قـم  جهاددانشـگاهی  بـرادران  و 
جدیـد پرداخـت کـه از جملـه آن می توان به توسـعه هسـته 
هـای  دوره  مهدویـت،  ملـی  جشـنواره  جهـاد،  دانشـجویی 
مهـارت افزایـی و توانمنـد سـازی در حـوزه رشـته تحصیلی و 
ارتبـاط رشـته هـای تحصیلـی با IT، آسـیب هـای اجتماعی، 
زندگـی،  هـای  مهـارت  و  فـردی  هـای  مهـارت  هـای  دوره 
چندیـن همایـش، نشسـت و کارگاه و همچنیـن تعریـف دوره 
هـای آموزشـی، طرح مشـاوره ورود به بـازار کار در قالب طرح 

میـز ایـده و کانـون رشـد و شـکوفایی اشـاره کـرد.

همکاری برای مدیریت آب
با مشارکت جهاددانشگاهی چهارمحال و بختياری، دو 

طرح "احيا و تعادل بخشی منابع آب" و "داناب" در 

استان اجرايی می شود

بختیـاری:  و  چهارمحـال  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
وحیـد خلیلـي رییـس جهاددانشـگاهي چهارمحـال و بختیـاري 

بـا اشـاره بـه ماهیـت ذاتـي جهاددانشـگاهي کـه نهـاد علمـي و 
دانشـگاهي اسـت، اظهـار کـرد: ایـن نهـاد بـا توجه بـه وظایف و 
ماموریت هـاي ویـژه کـه در حـوزه فرهنگي، تحقیقاتـي، آموزش 
رسـانه  و  فرهنگ سـازي  عرصه هـاي  در  فعالیـت  و  پژوهـش  و 
داشـته اسـت به عنـوان متولـي و مجـري برگزاري طـرح احیا و 
تعـادل بخشـي منابـع آب زیرزمیني و طرح دانـش آموزي نجاِت 

آب )دانـاب( انجـام وظیفـه خواهـد کرد.
ادامــه  چهارمحال وبختیــاری  جهاددانشــگاهي  رییــس 
داد: بــا ارزیابي هــاي انجــام گرفتــه از جهاددانشــگاهي در 
ــت  ــته اس ــي توانس ــه خوب ــاد ب ــن نه ــور، ای ــتان کش ــد اس چن
ــاني  ــروي انس ــاي نی ــیل و ظرفیت ه ــري از پتانس ــره گی ــا به ب

ــد. ــرا کن ــرح را اج ــن ط ــار دارد ای ــه در اختی ــجویي ک و دانش
ــت ها،  ــزاري نشس ــا برگ ــگاهي ب ــرد: جهاددانش ــح ک وي تصری
آمادگــي خــود را در خصــوص اجرایــي و عملیاتــي کــردن طــرح 
احیــا و تعادل بخشــي منابــع آب در اســتان اعــام کــرده اســت 
ــي  ــنجي و آموزش ــاني، نظرس ــش اطاع رس ــد بخ ــه در چن ک

ــد. ــد ش ــي خواه اجرای
خلیلـي یـادآور شـد: یکـي از نـکات اصلـي بـراي عملیاتـي 
شـدن ایـن طـرح، فرهنـگ سـازي مدیریت آب اسـت کـه امید 
اسـت بتـوان با نشسـت هایي که با اصحاب رسـانه، دانشـگاهیان 
و نخبـگان جامعـه برگـزار مي شـود، به اهـداف کلي اجـراي این 

طـرح دسـت یافت.

جهاددانشگاهی ایالم و توسعه ی 
اقتصادی

نشست مشرتک جهاددانشگاهی ایالم و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و 

کشاورزی استان برگزار شد

■  روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ایـالم،۶ اسـفند: سـید 
نشسـت  در  واحـد  ایـن  سرپرسـت  غامرضـا حسـینی 
مشـترک بـا رییـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و 
کشـاورزی اسـتان اظهار کـرد: جهاددانشـگاهی می تواند 
در کنـار بخـش خصوصـی بـه حـل مشـکات و ایجـاد 
برخـی امکانـات نرم افـزاری کمـک کنـد تـا ایـن بخـش 
بـه روز شـود و بتوانـد خود را بـا دنیای امـروز وفق دهد .

عضو هیات علمی جهاددانشگاهی با بیان اینکه برخی 
زمینه های  در  خصوصی  بخش  فعاالن  موجود  مشکات 
مختلف ناشی از نگاه نتی به موضوعات است، گفت: رمز 
تاثیرگذاری و موفقیت در این زمینه نگاه دقیق علمی و 

بهره برداری از فناوری اطاعات است.
ارتباط  تسهیل  برای  اطاعات  فناوری  از  استفاده  بر  ایام  جهاددانشگاهی  سرپرست 
تولیدکننده و مصرف کننده و بازار مصرف با کمترین هزینه  ممکن تاکید و بیان کرد: با 
حضور و هم افزایی همه  ذی نفعان از جمله دولت، بخش خصوصی و دانشگاه ها می توان در 

این زمینه گام برداشت.
حسینی با ارایه  این پیشنهاد که سند توسعه تجارت خارجی استان ایام تدوین شود 
شناسایی  کرد:  تصریح  کند،  نقش  ایفای  زمینه  این  در  دارد  آمادگی  جهاددانشگاهی  و 
مصاحبه   انجام  و  صاحب نظران  کارشناسان،  مدیران،  قالب  در  ذی نفعان  طبقه بندی  و 

تخصصی، تشکیل شورای تدوین سند، احصاء نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای 
تجارت استان، تدوین چشم انداز، اهداف کلی و اهداف کمی، تدوین استراتژی و برنامه 
عملیاتی، شناخت بازار هدف، شناسایی رقبا و تبیین موانع و مشکات و ارائه راهکارهای 

کاربردی در راس انجام این طرح قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیت های آموزشی این نهاد گفت: جهاددانشگاهی واحد ایام مصمم 
است در زمینه آموزش تجار، برگزاری دوره های آموزشی برای اصناف، نحوه به کارگیری 

فضای مجازی و بهره مندی از فناوری اطاعات به جامعه هدف آموزش دهد.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی ابراز امیدواری کرد با به کارگیری روش های نوین در 

مقوله  تجارت شاهد بهبود فضای کسب و کار در این زمینه باشیم.
از مسووالن  دبیرخانه  ای متشکل  یا  کانون همیاری  تاسیس  پیشنهاد  ارایه  با  حسینی 
دستگاه های اجرایی، سازمان ها و بخش خصوصی برای تسهیل گری در چارچوب قوانین 
و آیین نامه ها، گفت: راه اندازی چنین دبیرخانه ای می  تواند در حل بسیاری از مشکات، 
کمک و نگاه مسئوالن ذی ربط و بخش خصوصی را در قالب یک گروه به یکدیگر نزدیک 

کند.
با  نیز  ایام  استان  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس  فروتن  شعبان 
استقبال از پیشنهادات و راهکارهای سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان ایام، اظهار 
کرد: بخش خصوصی با مشکات زیادی از جمله مالیات ها، تعرفه ها ی گمرکی باال، تأمین 
اجتماعی روبرو هستند و در مجموع می توان گفت که متأسفانه فضای کسب و کار در 

این بخش فراهم نیست.
وی تصریح کرد: انتظار ما از بخش خصوصی این است که با انجام تحقیقات علمی در 
کنار این بخش قرار گیرند و در فضای مبتنی بر رقابت در دنیای امروز به بهبود فضای 

اقتصادی استان و کشور کمک کنند .
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ایام گفت: با وام ۲۵ درصدی 
نمی توان انتظار داشت بخش خصوصی رشد کند و با امیدواری به فعالیت خود ادامه دهد .

وی در پاسخ به پیشنهاد سرپرست جهاد دانشگاهی ایام تصریح کرد: قطعا ایجاد یک 
دبیرخانه برای رصد مشکات و ارائه راهکار برای حل آنها مورد استقبال اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی استان قرار خواهد گرفت.

قم، دانشگاه و جهاددانشگاهی
نشست مشرتک رییس جهاددانشگاهی قم و رییس دانشگاه قم در زمینه ی فعالیت های علمیـ  پژوهشی برگزار شد 
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ــمالی:  ــان شـ ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
محمدرضـــا صالحـــی اســـتاندار خراســـان شـــمالی در 
ـــرد:  ـــد ک ـــتان تاکی ـــی اس ـــاد مقاومت ـــورای اقتص ـــت ش نشس
تفاهم نامـــه بـــا جهاددانشـــگاهی را بـــه طـــور کامـــل 
ــق  ــت تحقـ ــد جهـ ــر الزم باشـ ــم و اگـ ــی می کنیـ عملیاتـ
مفـــاد تفاهم نامـــه بیشـــتر هـــم کمـــک خواهیـــم کـــرد.

ـــاوره  ـــت از مش ـــا خواس ـــازمان ه ـــا و س ـــتگاه ه وی از دس
مراکـــز علمـــی از جملـــه جهاددانشـــگاهی بهـــره گیـــری 

ـــد. کنن
صالحـــی افـــزود: بـــرای تحقـــق دانـــش بنیـــان بـــودن 
ـــاد  ـــی، جه ـــی و آموزش ـــز علم ـــد مراک ـــی بای ـــاد مقاومت اقتص
ـــگاه  ـــا ن ـــتان ب ـــا در اس ـــات م ـــا اقدام ـــوند ت ـــال ش ـــاوری فع ـــد و فن ـــز رش ـــگاهی و مراک دانش
ـــد  ـــر باش ـــی ت ـــف علم ـــای مختل ـــش ه ـــا در بخ ـــگاه م ـــه ن ـــر چ ـــه ه ـــرا ک ـــد چ ـــی باش علم
ـــتان  ـــی اس ـــران اجرای ـــن مدی ـــد بنابرای ـــی یاب ـــش م ـــور افزای ـــام ام ـــا در انج ـــرعت م ـــا س قطع

ـــد. ـــرار دهن ـــود ق ـــر خ ـــد نظ ـــی را م ـــرات پژوهش ـــدی از نظ ـــره من به
ـــاره  ـــا اش ـــز ب ـــمالی نی ـــان ش ـــگاهی خراس ـــت جهاددانش ـــاهین فر سرپرس ـــا ش ـــر رض دکت
ـــان  ـــز درم ـــیس مرک ـــرای تاس ـــمالی ب ـــان ش ـــکی خراس ـــوم پزش ـــگاه عل ـــا دانش ـــق ب ـــه تواف ب
نابـــاوری اظهـــار کـــرد: بـــرای راه انـــدازی ایـــن مرکـــز نیـــروی انســـانی و تجهیـــزات و 

ـــت. ـــده اس ـــن ش ـــاختمان تامی س
وی بـــا تقدیـــر از همـــکاری رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی در راه انـــدازی ایـــن 
کلینیـــک، تاکیـــد کـــرد: همـــکاری و همراهـــی مجموعـــه علـــوم پزشـــکی اســـتان در 

تســـریع تاســـیس ایـــن مرکـــز نقـــش موثـــری داشـــته اســـت.
سرپرســـت جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی ادامـــه داد: اســـتان خراســـان شـــمالی 
ـــر  ـــه زودت ـــر چ ـــت ه ـــاز اس ـــردم نی ـــه م ـــت ب ـــرای خدم ـــت و ب ـــاروی اس ـــز ناب ـــد مرک فاق

ـــود. ـــدازی ش ـــز راه ان ـــن مرک ای
ـــاروری  ـــن اســـتان دچـــار مشـــکات ناب ـــه داد: حـــدود ۱۵ درصـــد زوجی ـــر ادام شـــاهین ف
ـــای  ـــه ه ـــد و هزین ـــی کنن ـــه م ـــر مراجع ـــای دیگ ـــتان ه ـــه اس ـــان ب ـــرای درم ـــتند و ب هس

ـــوند. ـــی ش ـــل م ـــادی را متحم زی
وی تاکیـــد کـــرد: بـــا تامیـــن اعتبـــارات الزم، ایـــن آمادگـــی وجـــود دارد کـــه ایـــن 

ـــد. ـــه کار کن ـــاز ب ـــده آغ ـــاه آین ـــک م ـــا ی ـــز ت مرک
ـــتانداری  ـــا اس ـــگاهی ب ـــه جهاددانش ـــم نام ـــه تفاه ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــر همچنی ـــاهین ف ش
خراســـان شـــمالی، راه انـــدازی مجتمـــع مشـــاغل خانگـــی را از مـــوارد مـــورد تفاهـــم 
ـــن  ـــه داد: ای ـــد و ادام ـــر ش ـــن ام ـــریع ای ـــت تس ـــت جه ـــتار حمای ـــرد و خواس ـــر ک آن ذک

آمادگـــی وجـــود دارد کـــه هـــر چـــه ســـریع تر ایـــن مجتمـــع راه انـــدازی شـــود.
ـــاد  ـــرای ایج ـــای الزم ب ـــری ه ـــا پیگی ـــد ت ـــد ش ـــت تاکی ـــن نشس ـــت، در ای ـــی اس گفتن
مجتمـــع ســـامت و کلینیـــک درمانـــی اســـتان در دســـتور کار حـــوزه هـــای ذی ربـــط 

ـــرد. ـــرار گی ق

از الربز تا فردیس
نشست مشرتک رییس جهاددانشگاهی الربز با فرماندار شهرستان فردیس برگزار شد

■  روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی البـرز: ابوالفضـل اینانلـو فرماندار فردیس در نشسـت 
بـا رییـس جهاددانشـگاهی البـرز، گفـت: جهاددانشـگاهی در کل کشـور از جایـگاه خوبـی 
برخـوردار اسـت و فعالیت هـا و عملکـرد ایـن نهـاد نیـز مـورد تاییـد مسـووالن ارشـد نظام 

قـرار دارد.
وی افـزود: در اسـتان البـرز نیـز جهاددانشـگاهی عملکـرد موفقـی داشـته اسـت و در 

جلسـات و مجامـع علمـی و کاری اسـتان نیـز جهـاد حضـور خوبـی دارد.
ایـن مسـوول در ادامـه بـه موقعیـت اجتماعـی و فرهنگـی شهرسـتان فردیس اشـاره و 
تصریـح کـرد: این شهرسـتان با آسـیب های جـدی ای مواجه اسـت و ضـرورت دارد از جهاد 

دانشـگاهی و ظرفیت هـای موجـود اسـتان بـرای رفع آنها اسـتفاده شـود.
وی خاطر نشـان کرد: جمعیت متراکم، حاشیه نشـینی و آسـیب پذیری از جمله مبتابه 

در فردیـس اسـت که توجه جدی مسـئوالن را می طلبد.
فرمانـدار فردیـس ادامـه داد: شهرسـتان فردیـس به کارهـای فرهنگی نیـاز دارد و جهاد 
دانشـگاهی کـه جهـاد فرهنگـی اسـت می توانـد در ایـن زمینه بـا توجه بـه نـام و توانی که 

دارد تاثیرگذار باشـد.

اینانلـو در ادامـه گفـت: امیدواریـم بتوانیـم در سـایه ی همـکاری و تعامـل بـا هم گامی 
مثبـت در ایـن زمینـه برداریم.

در ایـن نشسـت، سـیدعلی اکبر هاشـمی راد رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان البرز ضمن 
ارائـه گزارشـی از فعالیت هـای ایـن واحـد اسـتانی، از قدمـت حضـور جهـاد دانشـگاهی در 
فردیـس سـخن گفـت و اظهار کـرد: مرکز آمـوزش تخصصـی کوتاه مدت جهاد دانشـگاهی 
بیـش از دو دهـه در فردیـس فعالیـت دارد و تاکنـون خدمـات آموزشـی فراوانـی نیـز بـه 

شـهروندان ارائـه کرده اسـت.
وی ادامـه داد: سـال گذشـته نیـز دومیـن شـعبه بانک خون بنـد ناف جهاد دانشـگاهی 
البـرز در شهرسـتان فردیـس راه انـدازی شـد که ایـن مرکز نیـز در حوزه تخصصی بـه ارائه 

می پـردازد. خدمات 
هاشـمی راد خاطر نشـان کرد: عاقه مند هسـتیم بخشـی از پژوهشـکده اجتماع و شـهر 

را بـه منظـور رصد و بررسـی آسـیب های اجتماعی در شهرسـتان فردیس مسـتقر کنیم.
وی افـزود: خبرگـزاری ایسـنا نیـز آمادگـی دارد دفتـری در شهرسـتان فردیس داشـته 

باشد.

پیگیری یک تفاهم نامه
استاندار خراسان شاملی: تفاهم نامه با جهاددانشگاهی را به طور کامل 

عملیاتی می کنیم

بسیج و جهاددانشگاهی
نشست مشرتک رسپرست جهاددانشگاهی ایالم با فرمانده ی سپاه 

امیراملومنین)ع( استان برگزار شد

ــادق  ــید ص ــردار س ــت: س ــالم، 9 اردیبهش ــگاهی ای ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
حســینی فرمانــده ســپاه امیرالمومنیــن)ع( اســتان ایــام در نشســت مشــترک 
ــوان  ــام عن ــکاری را معضــل اول ای ــتان بی ــا سرپرســت جهاد دانشــگاهی اس ب
و اظهــار کــرد: دلیــل ایــن معضــل شــاید ایــن باشــد کــه از دانــش الزم بــرای 
رفــع ایــن مشــکل برخــوردار نبوده ایــم و یــا اینکــه بهره بــرداری الزم از 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــه خوب ــتان ب ــای اس ظرفیت ه
ــر اینکــه بایــد بررســی علمــی صــورت گیــرد کــه پــس از  ــا تاکیــد ب وی ب
دوران دفــاع مقــدس و پایــان جنــگ چــه مقــدار وام اشــتغال وارد اســتان شــده 
و ایــن مقــدار تســهیات چــه میــزان شــغل ایجــاد کــرده اســت، گفــت: اگــر 
جمعیــت اســتان را ۶۰۰ هــزار نفــر در نظــر بگیریــم و هــر کــس یــک بــار وام 

ــد تاکنــون صاحــب شــغل می شــدند. گرفتــه باشــد همــه بای
حسـینی افـزود: اگـر از امکانـات موجـود اسـتفاده شـود، هـم اشـتغال ایجاد 
می شـود و هـم اسـتان می توانـد بـا توجـه بـه دارا بـودن ظرفیت هـای طبیعـی 
از قبیـل بیایـان، کویـر، جنـگل، کـوه و دریاچـه در زمینـه توریسـم فعال شـود.
ـــرد در  ـــدواری ک ـــراز امی ـــام اب ـــتان ای ـــن)ع( اس ـــپاه امیرالمومنی ـــده س فرمان
بخش هـــای علمـــی، پژوهشـــی، آموزشـــی، اطاع رســـانی و خدمـــات بیـــن 
ـــک و  ـــری نزدی ـــی همفک ـــیج علم ـــازندگی و بس ـــیج س ـــگاهی و بس جهاد دانش

ـــرد. ـــورت گی ـــتان ص ـــعه اس ـــرفت و توس ـــت پیش ـــی در جه علم
ســـید غامرضـــا حســـینی سرپرســـت جهاد دانشـــگاهی ایـــام نیـــز در 
ایـــن دیـــدار جهاد دانشـــگاهی را نهـــادی انقابـــی بـــا نیروهایـــی متعهـــد 
ــواره در  ــگاهی همـ ــرد: جهاد دانشـ ــار کـ ــی و اظهـ ــر فـ ــدار معـ و والیت مـ
عرصه هایـــی ورود کـــرده، کـــه ســـایر ارگان هـــا ورود نکرده انـــد  و در واقـــع 
ایـــن نهـــاد ماموریـــت دارد کارهـــای بـــر زمیـــن مانـــده را در عرصه هـــای 

ـــاند. ـــام برس ـــه انج ـــف ب مختل
وی خـــأل ارتباطـــی را یکـــی از مهـــم تریـــن مشـــکات موجـــود کشـــور 
ـــهود  ـــز مش ـــام نی ـــتان ای ـــکل در اس ـــن مش ـــفانه ای ـــت: متاس ـــت و گف دانس
ــأل  ــردن خـ ــر کـ ــرای پـ ــت الزم را بـ ــگاهی از ظرفیـ ــت و  جهاددانشـ اسـ
ـــره  ـــات و زنجی ـــا ارتباط ـــت و ب ـــوردار اس ـــت برخ ـــم و صنع ـــن عل ـــود بی موج
ـــکل  ـــن مش ـــل ای ـــه ح ـــد ب ـــور دارد می توان ـــطح کش ـــه در س ـــترده ای ک گس

ســـرعت بخشـــد.
ـــرد  ـــام ک ـــام اع ـــگاهی ای ـــای جهاد دانش ـــتغال را از اولویت ه ـــینی اش حس
ــراد  ــه افـ ــای الزم را بـ ــر دارد آموزش هـ ــگاهی در نظـ ــزود: جهاد دانشـ و افـ

دهـــد تـــا بـــا اطاعـــات و مهارت هـــای الزم وارد بـــازار کار شـــوند.
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همکاری در حفاظت از محیط زیست
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان: جهاددانشگاهی همراه خوبی برای حفاظت از محیط زیست است

ـــگینی  ـــان: ســـیدرضا موســـوی مش ـــگاهی زنج ـــی جهاددانش ـــط عموم ■  رواب
ـــرای  ـــروز ب ـــرد: ام ـــار ک ـــان، اظه ـــتان زنج ـــگاهی اس ـــد از جهاددانش در بازدی
ـــی در کشـــورهای  ـــانی و طبیع ـــوزه انس ـــط  زیســـت در دو ح ـــت از محی حفاظ
ـــه  ـــد ک ـــره می برن ـــات به ـــاوری اطاع ـــن و فن ـــای نوی ـــرفته، از روش ه پیش
ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــالیان قب ـــری در س ـــه کمت ـــران توج ـــم در ای ـــن مه ـــه ای ب
ــده،  ــت شـ ــق حفاظـ ــش از مناطـ ــارت و پایـ ــرد: نظـ ــح کـ وی تصریـ
آمارگیـــری و داشـــتن اطاعـــات از حیات وحـــش، نظـــارت بـــر عملکـــرد 
صنایـــع و نیـــز ارایـــه راهکارهـــای مناســـب بـــرای مقابلـــه بـــا آلودگـــی 

محیـــط زیســـت از جملـــه مـــواردی اســـت کـــه بایـــد بـــا علـــوم جدیـــد 
پیـــش برویـــم و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه جهاددانشـــگاهی زنجـــان از تـــوان 
ــن  ــم از ایـ ــت، می توانیـ ــوردار اسـ ــف برخـ ــای مختلـ ــی در حوزه هـ خوبـ

ــم. ــتفاده کنیـ ــرایط اسـ ــود شـ ــا در بهبـ ظرفیت هـ
ـــکاری  ـــرای هم ـــادی ب ـــه کاری زی ـــه زمین ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــن مســـوول ب ای
ــه  ــک نقطـ ــه یـ ــوان بـ ــود دارد و می تـ ــان وجـ ــگاهی زنجـ ــا جهاددانشـ بـ
مشـــترک بـــا ایـــن نهـــاد انقابـــی رســـید، تصریـــح  کـــرد: بـــا تعییـــن 
ـــت  ـــرده و در نهای ـــش ب ـــا را پی ـــم کاره ـــل می توانی ـــا و درک متقاب اولویت ه
ـــات  ـــه معض ـــکات، از جمل ـــیاری از مش ـــم بس ـــم می توانی ـــکاری ه ـــا هم ب
ـــید. ـــن رس ـــای آنای ـــات و پایش ه ـــازی امکان ـــماند، هوشمندس ـــوزه پس در ح

ــی در  ــات فعلـ ــی از معضـ ــه یکـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ وی در ادامـ
اســـتان موضـــوع ســـرب و روی اســـت، تصریـــح کـــرد: مشـــکل ســـرب  و 
ـــد  ـــت و بای ـــی اس ـــز روان ـــت محیطی و نی ـــوزه زیس ـــتان در دو ح  روی در اس

راهـــکاری ارایـــه شـــود کـــه ایـــن مشـــکات برطـــرف شـــود.
موســـوی مشـــگینی بـــا بیـــان ایـــن کـــه در حـــال حاضـــر به دنبـــال 
راهـــکاری بـــرای رفـــع مشـــکل پســـماند ســـرب  و روی هســـتیم، افـــزود: 
ـــان  ـــه زم ـــاز ب ـــه نی ـــت ک ـــواد اس ـــن م ـــی ای ـــه جای ـــا جاب ـــی از راهکاره یک
ـــی  ـــل فعل ـــم در مح ـــر معتقدی ـــد نظ ـــت. هرچن ـــی اس ـــه باالی ـــرف هزین و ص
ـــا  ـــت محیطی را ب ـــرات زیس ـــتانداردها، خط ـــن اس ـــا باالتری ـــوان ب ـــی ت ـــز م نی

ـــرد. ـــت ک ـــری مدیری ـــه کمت هزین

همکاری با نیروی 
انتظامی

فرمانده انتظامی استان زنجان: جهادگران 

جهاددانشگاهی می توانند پلیس را در پیشربد 

اهداف یاری کنند

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی زنجـــان،۱3 اســـفند: 
ـــان  ـــتان زنج ـــی اس ـــده انتظام ـــی آزادی فرمان ـــردار عل س
زنجـــان،  مجتمـــع جهاددانشـــگاهی  از  بازدیـــد  در 
این کـــه ظرفیـــت جهاددانشـــگاهی در  بیـــان  بـــا 
حوزه هـــای مختلـــف باعـــث مباهـــات اســـت، اظهـــار 
ـــا  ـــکاری ب ـــاده هم ـــتان آم ـــی اس ـــروی انتظام ـــرد: نی ک
ایـــن نهـــاد انقابـــی در بخش هـــای مختلـــف اســـت؛ 
می تواننـــد  جهاددانشـــگاهی  جهادگـــران  چراکـــه 

پلیـــس را در پیشـــبرد اهـــداف یـــاری کننـــد.
ـــم  ـــه عل ـــود را ب ـــد خ ـــس بای ـــرد: پلی ـــح ک وی تصری
ــر  ــال حاضـ ــه در حـ ــد، چراکـ ــز کنـ ــا مجهـ روز دنیـ

ــا  ــد در دنیـ ــوژی جدیـ ــا تکنولـ ــود را بـ ــن خـ مجرمیـ
ــراد  ــن افـ ــا ایـ ــه بـ ــرای مقابلـ ــد و بـ ــز کرده انـ مجهـ
پلیـــس نیـــز بایـــد توانمنـــد شـــود و قطعـــا در ایـــن 
ـــور  ـــم در کش ـــش جرای ـــاهد کاه ـــه ش ـــت ک ـــرایط اس ش

خواهیـــم بـــود.
ـــد  ـــه در بازدی ـــان این ک ـــا بی ـــی ب ـــام انتظام ـــن مق ای
ــاد  ــن نهـ ــی ایـ ــا توانایـ ــگاهی بـ ــروز از جهاددانشـ امـ
ـــبختانه  ـــت: خوش ـــدیم، گف ـــنا ش ـــک آش ـــی از نزدی انقاب
خوبـــی  پیشـــرفت های  زنجـــان  جهاددانشـــگاهی 
در حوزه هـــای مختلـــف داشـــته و قطعـــا پلیـــس 
ــاد انقابـــی  ــا ایـــن نهـ ــال تعامـــل منطقـــی بـ به دنبـ
خواهـــد بـــود تـــا نیازهـــای خـــود در بخش هـــای 
ــد. ــرف کنـ ــه ای برطـ ــد تفاهم نامـ ــا عقـ ــف را بـ مختلـ

ـــس  ـــی ریی ـــدی عباس ـــد، مه ـــن بازدی ـــه ی ای در ادام
ـــه  ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــتان زنج ـــگاهی اس جهاددانش
ــوده  ــی بـ ــی فرابخشـ ــاد انقابـ ــن نهـ ــای ایـ فعالیت هـ
ــات  ــه خدمـ ــال ارایـ ــف در حـ ــای مختلـ و در حوزه هـ
اســـت، گفـــت: ارایـــه آموزش هـــای کوتاه مـــدت و 
آمـــوزش عالـــی، فعالیـــت در حـــوزه اطاع رســـانی 
بـــا خبرگزاری هـــای زیرمجموعـــه خـــود همچـــون 
ــای  ــز فعالیت هـ ــران و نیـ ــجویان ایـ ــزاری دانشـ خبرگـ

حـــوزه فرهنگـــی از جملـــه ایـــن مـــوارد اســـت.
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        اخبار کوتاه خدمات عمومی جهاددانشگاهی با انعقاد تفاهم نامه های جدید و توسعه همکاری ها

گذر

جهاددانشگاهی قم 
ـ معاونت فرهنگی مسجد جمکران

ــم،  ــگاهی قـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــت  ــینی سرپرسـ ــی حسـ ــفند: علـ ۱7 اسـ
معاونـــت فرهنگـــی و امیـــر حســـین 
ـــد  ـــن واح ـــتیبانی ای ـــاون پش ـــتقال مع اس
ــز  ــت مرکـ ــر مدیریـ ــور در دفتـ ــا حضـ بـ
ـــی  ـــم صدوق ـــا ابراهی ـــران ب ـــدس جمک مق
معـــاون فرهنگـــی ایـــن مســـجد شـــریف 

دیـــدار و گفـــت وگـــو کردنـــد.
در ابتـــدای ایـــن دیـــدار، حســـینی 
ــف  ــای مختلـ ــه ظرفیت هـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ــی،  ــای علمـ ــگاهی در عرصه هـ جهاددانشـ
ـــی،  ـــی، فرهنگ ـــی، درمان ـــی، تحقیقات آموزش
نظرســـنجی و... بـــه تشـــریح امکانـــات و 
ــاد  ــن دو نهـ ــکاری ایـ ــای همـ ظرفیت هـ

علمـــی و معنـــوی کشـــور پرداخـــت.
ـــزاری  ـــه برگ ـــاره ب ـــا اش ـــه ب وی در ادام
ــه همـــت  ــت بـ ــی مهدویـ ــنواره ملـ جشـ
جهاددانشـــگاهی واحـــد اســـتان قـــم 
ـــارکت  ـــا و مش ـــت ه ـــه ظرفی ـــتار ارای خواس
مســـجد مقـــدس جمکـــران در برگـــزاری 

ایـــن جشـــنواره شـــد.
ابراهیـــم صدوقـــی معـــاون فرهنگـــی 
ــاره  ــا اشـ ــران بـ ــدس جمکـ ــجد مقـ مسـ
مهـــم  و  مثبـــت  ظرفیت هـــای  بـــه 
در  قـــم  اســـتان  جهاددانشـــگاهی 
زمینـــه دانشـــجویی و فرهنگـــی بـــر 
ــد  ــن واحـ ــدی ایـ ــارکت جـ ــزوم مشـ لـ
در فعالیت هـــای ملـــی ایـــن مســـجد 
در زمینـــه رشـــد و توســـعه فرهنـــگ 

مهدویـــت تاکیـــد شـــد.
ارایـــه  بـــه  طـــرف  دو  ادامـــه  در 
ظرفیت هـــای مشـــترک بـــرای همـــکاری 
ـــی و  ـــت فرهنگ ـــان مثب ـــک جری ـــاد ی و ایج
ـــجویی در  ـــی و دانش ـــوزه مل ـــی در ح مذهب

زمینـــه مهدویـــت شـــدند.



جهاددانشگاهی همدان 
ـ اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان
جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
واحـــد همـــدان: قـــرارداد اجـــرای طـــرح 
ــن  ــه" بیـ ــی "بی زبالـ ــی- فرهنگـ آموزشـ
ـــت  جهاددانشـــگاهی واحـــد همـــدان و معاون
ــل  ــور بین الملـ ــوزش و پژوهـــش و امـ آمـ
ـــتان  ـــت اس ـــط زیس ـــت محی اداره کل حفاظ

منعقـــد شـــد.
عبـــاس محبیـــان مدیـــر اجرایـــی 
جهاددانشـــگاهی  آموزشـــی  معاونـــت 
ــت:  ــرارداد گفـ ــن قـ ــاره ایـ ــدان دربـ همـ
ــه"  ــی "بی زبالـ ــی- فرهنگـ ــرح آموزشـ طـ
اقدامـــی از طـــرف معاونـــت آمـــوزش 
و پژوهـــش اداره کل حفاظـــت محیـــط 
ــاد و  ــدف ایجـ ــا هـ ــتان و بـ ــت اسـ زیسـ
تقویـــت حـــس مســـوولیت پذیری اقشـــار 
ـــان  ـــعار "خودم ـــا ش ـــه ب ـــت ک ـــه اس جامع

شـــروع کنیـــم" بـــه اســـتقبال بهـــار 
ــی رود. مـ

ـــن طـــرح در  ـــزود: ای ـــان اف ـــاس محبی عب
گام نخســـت دولتمـــردان، برنامه ریـــزان و 
ـــی  ـــی- فرهنگ ـــای آموزش ـــان طرح ه مجری
ـــی  ـــام اقدامات ـــا انج ـــا ب ـــه ت ـــانه گرفت را نش
ــا  ــق بـ ــا منطبـ ــک امـ ــد کوچـ ــر چنـ هـ
محیـــط زیســـت بتواننـــد بـــه انتقـــال و 
ــتی در  ــط زیسـ ــای محیـ ــج پیام هـ ترویـ
جامعـــه بپردازنـــد و ایـــن درک و آگاهـــی در 
ـــتن  ـــرای داش ـــه ب ـــود ک ـــه ش ـــردم نهادین م
ـــر  ـــه دور از ه ـــالم و ب ـــتی س ـــط زیس محی
گونـــه آلودگـــی نبایـــد منتظـــر اقدامـــات 
ـــد  ـــع بای ـــور قط ـــه ط ـــویم و ب ـــران ش دیگ

ـــم. ـــروع کنی ـــان ش از خودم
ــرح ۱۰۰  ــن طـ ــرد: ایـ ــار کـ وی اظهـ
ــان اداره کل  ــوزش کارکنـ ــامل آمـ روزه شـ
اســـتان،  زیســـت  محیـــط  حفاظـــت 
هم اندیشـــی  نشســـت های  برگـــزاری 
نقـــد  مردم نهـــاد،  ســـازمان های  بـــا 
کتاب هـــای زیســـت محیطی، برگـــزاری 
ــان  ــرای مخاطبـ ــی بـ ــای آموشـ کارگاه هـ
عمومـــی و عاقمنـــدان بـــا موضـــوع 
پســـماند و ... اســـت و تـــا ۱۳ فروردیـــن 

ــد. ــد شـ ــام خواهـ ــال 97 انجـ سـ



جهاددانشگاهی همدان 
ـ انجمن دندان پزشکی ایران استان 
ـــدان:  ـــگاهي هم ـــي جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــکاري  ـــترش هم ـــاد و گس ـــور ایج ـــه منظ ب
ــاي  ــت هـ ــه فعالیـ ــري در زمینـ و همفکـ
آموزشـــي، پژوهشـــي و پشـــتیبانی طـــی 
ـــن  ـــه اي بی ـــم نام نشســـتی مشـــترک، تفاه
ــگاهي  ــس جهاددانشـ ــدی رییـ ــر اسـ اکبـ
ــن  ــان از انجمـ ــر حیدریـ ــدان و دکتـ همـ

دندانپزشـــکی همـــدان منعقـــد شـــد.
ارتقـــای مهـــارت هـــای پزشـــکی و 
بهداشـــتی جامعـــه، آمـــوزش دوره هـــای 
ـــاه  ـــدت و کوت ـــان م ـــی می ـــی و آموزش علم
مـــدت مرتبـــط بـــا دندانپزشـــکی، بســـتر 
ســـازی مناســـب در راســـتای توســـعه 
ـــش  ـــرای دان ـــی ب ـــتغال زای ـــی و اش کارآفرین
آموختـــگان و نیـــروی مهـــارت دیـــده بـــا 
ـــای  ـــت ه ـــا و ظرفی ـــی ه ـــتفاده از توانای اس
علمـــی، آموزشـــی، پژوهشـــی و فنـــاوری 
دو طـــرف از اهـــداف ایـــن تفاهـــم نامـــه 

اســـت.
از مفـــاد ایـــن تفاهـــم نامـــه، تدویـــن 
ســـرفصل هـــای آموزشـــی میـــان مـــدت 
ـــکی  ـــا دندانپزش ـــط ب ـــدت مرتب ـــاه م و کوت
آموزشـــی  حـــوزه  در  جهاددانشـــگاهی 
برگـــزاری  در  همـــکاری  و همچنیـــن، 
نشســـت هـــای تخصصـــی، همـــکاری 
ــای  ــانی دوره هـ ــاع رسـ ــه اطـ در زمینـ
ـــه  ـــکاری در زمین ـــه، هم ـــی در جامع آموزش
ــده، در  ــوزش دیـ ــای آمـ ــتغال نیروهـ اشـ

حـــوزه پشـــتیبانی مـــی باشـــد.

اکبـر اسـدی در این نشسـت گزارشـی از 
توانمنـدی های جهاددانشـگاهی به خصوص 
در زمینه های آموزشـی میـان مدت و کوتاه 

مدت ارایـه کرد.
دکتـــر حیدریـــان نیـــز ضمـــن اشـــاره 
ــطح  ــگاهی در سـ ــار جهاددانشـ ــه اعتبـ بـ
ـــی  ـــروع مبارک ـــت را ش ـــن نشس ـــور، ای کش
جهـــت همـــکاری در فعالیـــت هـــای 
ـــن  ـــگاهی و انجم ـــن جهاددانش ـــی بی آموزش
ــتار  ــرد و خواسـ ــی کـ ــکی تلقـ دندانپزشـ
همـــکاری ایـــن انجمـــن بـــا جهاددانشـــگاهی 
همـــدان در برگـــزاری دوره هـــای میـــان 
ـــزاری کارگاه  ـــدت و برگ ـــاه م ـــدت و کوت م
هـــای تخصصـــی جهـــت ارتقـــای ســـطح 

علمـــی دندانپزشـــکان شـــد.



جهاددانشگاهی چهارمحال وبختياری
 ـ  شهرداری شهرکرد

جهاددانشـــگاهي  عمومـــي  روابـــط 
چهارمحـــال و بختیـــاري، ۵ اســـفند: نـــورا... 
ــاد  ــت انعقـ ــهردار در نشسـ ــان شـ غامیـ
تفاهم نامـــه بـــا وحیـــد خلیلـــی رییـــس 
جهاددانشـــگاهي اســـتان، بـــا اشـــاره 
تجـــارب  و  درخشـــان  ســـوابق  بـــه 
علمـــی  مباحـــث  در  جهاددانشـــگاهي 
تعامـــل  کـــرد:  اظهـــار  پژوهشـــی،  و 
ــان شـــهرداري شـــهرکرد و  ــه میـ دوطرفـ
ـــي  ـــج مطلوب ـــتان نتای ـــگاهي اس جهاددانش

را در پـــي خواهـــد داشـــت.
وي بـــا اشـــاره بـــه لـــزوم زیباســـازي 
ـــر نگـــرش شـــهروندان نســـبت  شـــهر و تغیی
ـــازمان هایي  ـــاد س ـــهر، از ایج ـــازه ش ـــه س ب
از جملـــه ســـازمان ســـیمامنظر شـــهري 
ــتفاده از ظرفیـــت  ــرداد و گفـــت: اسـ خبـ
زمینـــه  ایـــن  در  جهاددانشـــگاهي 
ـــد. ـــا کن ـــذاري ایف ـــش تاثیرگ ـــد نق مي توان

شـــهردار شـــهرکرد بـــه اهمیـــت فعالیـــت 
جهاددانشـــگاهي در زمینـــه هـــاي فرهنگـــي 
و افکارســـنجي اشـــاره کـــرد و گفـــت: 
ـــهروندان  ـــدي ش ـــازي رضایت من ـــفاف س ش
از فعالیت هایـــي کـــه تـــا کنـــون صـــورت 
گرفتـــه و برطـــرف کـــردن کمبودهـــا 
و نواقـــص از اهمیـــت بســـیار زیـــادي 

برخـــوردار اســـت.
غامیـــان اظهـــار کـــرد: ایـــن تفاهـــم 
نامـــه بـــه منظـــور اســـتفاده از تـــوان 
ــگاهي در  ــي جهاددانشـ ــي و پژوهشـ علمـ

ــت. ــهري اسـ ــت شـ ــتاي مدیریـ راسـ
در ادامـــه وحیـــد خلیلـــی رییـــس 
جهاددانشـــگاهي اســـتان نیـــز گفـــت: 
جهاددانشـــگاهي در همـــه حوزه هـــاي 
و  آموزشـــي  فرهنگـــي،  تحقیقاتـــي، 
بـــا  همـــکاري  آمادگـــي  اشـــتغال، 
شـــهرداري شـــهرکرد را دارد و بـــا وجـــود 
پتانســـیل هاي مختلـــف خویـــش بـــه 
عنـــوان یـــک دســـتگاه همـــکار در کنـــار 

شـــهرداري شـــهرکرد خواهـــد بـــود.

جهاددانشگاهی کردستان 
ـ معاونت اجتامعی و پیشگیری 

از وقوع جرم دادگسرتی استان
جهاددانشـــگاهی  عمومـــي  روابـــط 
کردســـتان، ۱9  فروردیـــن: بـــه منظـــور 
ارتقـــای ســـطح دانـــش و آمـــوزش هـــای 
ـــی  ـــوزه اجتماع ـــی در ح ـــی و تخصص عموم
ارتقـــای  راســـتای  در  و  پیشـــگیری  و 
ــخ گویی  ــرای پاسـ ــی و بـ فرهنـــگ عمومـ
بـــه نیـــاز هـــای اساســـی جامعـــه و 
ــای  ــرح هـ ــج طـ ــردن نتایـ ــردی کـ کاربـ
ــری  ــره گیـ ــارکت و بهـ ــی و مشـ پژوهشـ
ــی و  ــای پژوهشـ ــی هـ ــل از توانایـ متقابـ
ـــری  ـــترش همفک ـــاد گس ـــاوره ای و ایج مش
و همـــکاری هـــای پژوهشـــی، فرهنگـــی 
ــی در  ــای آموزشـ ــت هـ ــعه فعالیـ و توسـ
چارچـــوب رســـالت هـــای اصلـــی جهـــاد 
ــه  ــی بـ ــخ گویـ ــرای پاسـ ــگاهی بـ دانشـ
نیـــاز هـــای اساســـی اســـتان، تفاهم نامـــه 
همـــکاری بـــا معاونـــت اجتماعـــی و 
پیشـــگیری از وقـــوع جـــرم دادگســـتری 

ــد. ــد شـ ــتان منعقـ کردسـ
تفاهم نامـــه  ایـــن  انعقـــاد  آییـــن 
ــس  ــژاد رییـ ــهراب نـ ــور چیاسـ ــا حضـ بـ
رضـــا  و  کردســـتان  جهاددانشـــگاهی 
ـــگیری  ـــی و پیش ـــت اجتماع ـــی معاون اعظم
ــتان  ــتری کردسـ ــرم دادگسـ ــوع جـ از وقـ
ــای  ــکاری در حوزه هـ ــت همـ ــا محوریـ بـ
ـــالن  ـــی، آموزشـــي و پژوهشـــي در س فرهنگ
جلســـات ســـاختمان معاونـــت اجتماعـــی 

ــد. ــزار شـ ــتری برگـ دادگسـ
ــی  ــاون اجتماعـ ــم معـ ــن مراسـ در ایـ
جـــرم  وقـــوع  از  پیشـــگیری  و 
ـــتان بـــا بیـــان اینکـــه  ـــتری کردس دادگس
جهاددانشـــگاهی از نهادهـــای معتمـــد در 
ـــا  ـــت و قطع ـــامی اس ـــوری اس ـــام جمه نظ
ـــه  ـــد در زمین ـــص و متعه ـــای متخص نیروه
ـــد  ـــی کن ـــذب م ـــف کاری را ج ـــای مختل ه
اعـــام همـــکاری هـــای بیشـــتر را در 
ـــزاری دوره  ـــا برگ ـــط و ب ـــای مرتب ـــه ه زمین
ـــای  ـــاوره ه ـــی و مش ـــف آموزش ـــای مختل ه
ــگاهی  ــاد دانشـ ــه جهـ ــل از ازدواج بـ قبـ

واگـــذار کننـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی کردســـتان نیـــز 
بـــا اشـــاره بـــه رســـالت جهاددانشـــگاهی 
در اســـتان کردســـتان اظهـــار کـــرد: 
جهاددانشـــگاهی یـــک مجموعـــه علمـــی 
ــای  ــه در بخش هـ ــت کـ ــی اسـ و فرهنگـ
ـــی و  ـــی، پژوهش ـــوزش، فرهنگ ـــف آم مختل
ـــات و  ـــتان خدم ـــردی در اس ـــی - کارب علم

ــد. ــه می دهـ ــود را ارایـ ــات خـ اقدامـ
ــان دو طـــرف  گفتنـــی اســـت، در پایـ
تفاهـــم نامـــه همـــکاری را امضـــای و 

ــد. ــه کردنـ مبادلـ
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جهاددانشگاهی کردستان
 ـ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

منابع طبیعی استان
روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان، ۲۱ اسفند: تفاهم نامه 
همکاری علمی ـ پژوهشی و آموزشی بین مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان و واحد جهاد 
تحکیم  و  توسعه  هدف  با   ، کردستان  استان  دانشگاهی 
همکاري ها و فعالیت هاي علمي، تحقیقاتي و آموزشی و در 
جهت استمرار آن، و با حضور معاونان و مسووالن مرتبط هر 

دو مجموعه امضا شد.
زمینه هـاي  در  همـکاري   پیرامـون  تفاهم نامـه  ایـن 
منظـور  بـه  تخصصـي  خدمـات  و  پژوهشـي  آموزشـي، 
تقویـت و گسـترش همـکاری هـا و توسـعه و بهـره گیـری 
از توانمنـدی هـا و ظرفیـت هـای موجود، به امضـاي دکتر 
محمدحسـین سـدری رییـس مرکـز تحقیقـات و آمـوزش 
کشـاورزی و منابع طبیعی کردسـتان و دکتر چیا سـهراب 

نـژاد رییـس جهاددانشـگاهی کردسـتان رسـیده اسـت.
براسـاس ایـن تفاهم نامـه هـر دو مجموعـه در رابطـه 
بـا موضوعاتـي ماننـد اسـتفاده مشـترک از تـوان آموزشـی 
و پژوهشـي بـراي برگـزاري دوره هـاي مشـترک ، اسـتفاده 
از متخصصـان و اعضـاي هیـات علمـي بـراي همکاري هاي 
پژوهشـي  طرح هـاي  انجـام  قالـب  در  علمـي  مشـترک 
زمینـه  در  راهبـردي  و  توسـعه اي  و  کاربـردي  بنیـادي، 
موضوعـات علمي، تحقیقاتي ، فنـاوري و تجاری ، همکاري 
مشـترک در طراحـي و برگـزاري همایش هـا و کارگاه هـا و 
نشسـت هاي علمـي و تخصصي، همـکاري در ارایه خدمات 
و  تحقیقاتـي  علمـي،  موضوعـات  زمینـه  در  مشـاوره اي 
فنـاوري، همـکاري مشـترک در تولیـد محتواهـاي علمـي 
شـامل چـاپ و انتشـار کتـب و مقـاالت علمي ، شناسـایی 
اولویتهـا و نیازهـای راهبردی علمی، تحقیقاتی و آموزشـی 

و مـوارد دیگـري، بـا هـم همـکاري خواهند داشـت.



جهاددانشگاهی مازندران
 ـ آموزش و پرورش استان

اسـفند:   ۲۲ مازنـدران،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
تفاهم نامـه همـکاری بیـن آمـوزش و پـرورش مازنـدران 
و جهاددانشـگاهی اسـتان بـه اسـتناد سیاسـت های کلـی 
تحـول در نظـام آمـوزش و پـرورش بـه ویـژه راهبردهـای 
و  فرصت هـا  از  اسـتفاده  منظـور  بـه  و  بنیادیـن  تحـول 

شـد. منعقـد  طرفیـن   ظرفیت هـای 
مدرسـه  نقـش  افزایـش  جهـت  در  تفاهم نامـه  ایـن 
متقابـل  همـکاری  و  محلـه   تربیـت  کانـون  عنـوان  بـه 
آموزشـی، فرهنگی، پژوهشـی، کارآفرینـی، مهارت آموزی و 
بسترسـازی مناسـب با اسـتفاده از توانایی ها و ظرفیت های 
علمـی، آموزشـی، تجهیزاتـی طرفیـن و به منظـور هدایت 

کارکنـان، دانش آمـوزان و اولیـا منعقـد شـده اسـت.
اجـرای طرح مدرسـه کانـون تربیت محله، طـرح مهام، 
زمینه سـازی و ایجـاد بسـتر مناسـب بـه منظـور ترویـج 
فرهنـگ کارآفرینـی، ایجـاد و هدایت اتاق هـای کارآفرینی 
در مـدارس متقاضـی، طراحی، تولید و پشـتیبانی نرم افزار 
و سـخت افزارهـای مـورد نیـاز و... از جملـه زمینـه هـای 

همکاری مشـترک اسـت.



سازمان جهاددانشگاهی خوزستان 
ـ بنياد حفظ آثار و نرش ارزش های دفاع 

مقدس استان
ـــتان، ۲۲  ـــگاهي خوزس ـــازمان جهاددانش ـــي س ـــط عموم رواب
ـــگاهي  ـــازمان جهاددانش ـــان س ـــت معاون ـــفند: در نشس اس
ــر  ــار و نشـ ــظ آثـ ــاد حفـ ــرکل بنیـ ــتان و مدیـ خوزسـ

ـــر  ـــزار شـــد، ب ـــه برگ ـــدس اســـتان ک ـــاع مق ـــاي دف ارزش ه
توســـعه همکاري هـــاي دو مجموعـــه در زمینـــه ثبـــت 

ـــد. ـــد ش ـــدس تاکی ـــاع مق ـــفاهي دف ـــخ ش تاری
عبدالرحمـــن یزدي پـــور معـــاون پژوهشـــي ســـازمان 
ـــاره  ـــا اش ـــدار ب ـــن دی ـــتان در ای ـــگاهي خوزس جهاددانش
ـــي  ـــت پژوهش ـــوزه معاون ـــود در ح ـــاي موج ـــه ظرفیت ه ب
ـــاي  ـــام طرح ه ـــه انج ـــتان در زمین ـــگاهي خوزس جهاددانش
ـــا  ـــنجش ارزش ه ـــنجي و س ـــرد نیازس ـــا رویک ـــي ب پژوهش
ـــاع  ـــه دف ـــه مقول ـــبت ب ـــد نس ـــل جدی ـــاي نس و نگرش ه
مقـــدس، گفـــت: گـــروه پژوهشـــي روانشناســـي جهـــاد 
دانشـــگاهي خوزســـتان ایـــن ظرفیـــت  را دارد کـــه بـــا 
ــا و  ــي، ارزش هـ ــتمر پژوهشـ ــاي مسـ ــام فعالیت هـ انجـ
ــنجیده  ــارم را سـ ــوم و چهـ ــل هاي سـ ــاي نسـ نگرش هـ
ـــب  ـــکار مناس ـــق، راه ـــي تحقی ـــه خروج ـــتناد ب ـــا اس و ب

ـــد. ـــه ده ارای
فرهنگـــي  معـــاون  صالحي نـــژاد  محمدامیـــن 
ــن  ــز در ایـ ــتان نیـ ــگاهي خوزسـ ــازمان جهاددانشـ سـ
ــز مطالعـــات و  ــاح مرکـ ــر افتتـ ــا اعـــام خبـ دیـــدار بـ
ــگاهي  ــاد دانشـ ــدس در جهـ ــاع مقـ ــي دفـ روایت پژوهـ
ـــن  ـــت ای ـــاز فعالی ـــي آغ ـــوز اصول ـــت: مج ـــتان، گف خوزس
ــارت و  ــوراي نظـ ــوي شـ ــته از سـ ــه گذشـ ــز هفتـ مرکـ
ــگاهي  ــاد دانشـ ــي جهـ ــکیات فرهنگـ ــترش تشـ گسـ
ـــت  ـــز، ثب ـــن مرک ـــکیل ای ـــي تش ـــدف اصل ـــد. ه ـــادر ش ص
ـــود  ـــا وج ـــرا ب ـــت، زی ـــدس اس ـــاع مق ـــفاهي دف ـــخ ش تاری
فعالیت هـــاي بســـیاري کـــه در زمینـــه ثبـــت و انتشـــار 
ـــت،  ـــده اس ـــام ش ـــور انج ـــدس در کش ـــاع مق ـــناد دف اس
هنـــوز در بخـــش ثبـــت تاریـــخ شـــفاهي ضعف هایـــي 
ـــه  ـــن مقول ـــد در ای ـــز مي توان ـــن مرک ـــه ای ـــود دارد ک وج

فعالیـــت خوبـــي داشـــته باشـــد.
ســـردار محمـــد علیپـــور، مدیـــرکل بنیـــاد حفـــظ 
ــز در  ــتان نیـ ــاع خوزسـ ــاي دفـ ــر ارزش هـ ــار و نشـ آثـ
ایـــن نشســـت بـــا اشـــاره بـــه ظرفیت هـــاي موجـــود 
ــتان  ــتان خوزسـ ــت: در اسـ ــگاهي، گفـ ــاد دانشـ در جهـ
کار در زمینـــه دفـــاع مقـــدس بســـیار اســـت و مـــوارد 
ـــوند.  ـــط ش ـــت و ضب ـــد ثب ـــه بای ـــود دارد ک ـــددي وج متع
ـــز کار پســـندیده  ـــدس نی ـــاع مق ـــخ شـــفاهي دف ـــت تاری ثب
ـــود و  ـــام ش ـــت انج ـــه دق ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــروري اس و ض
مرکـــز مطالعـــات و روایت پژوهـــي دفـــاع مقـــدس کـــه 
در جهـــاد دانشـــگاهي تشـــکیل شـــده مي توانـــد ایـــن 

کار را بـــه خوبـــي انجـــام دهـــد.
ـــات بســـیاري  ـــاع مقـــدس اتفاق ـــزود: در دوران دف وي اف
ـــت  ـــه ثب ـــت ک ـــتان روي داده اس ـــف اس ـــاط مختل در نق
و ضبـــط همـــه آن رویدادهـــا، کار بســـیار زمان بـــر 
ــا  ــد بـ ــگاهي مي توانـ ــت. جهاددانشـ ــده اي اسـ و پیچیـ
ـــردم اهـــواز و همچنیـــن  ـــخ شـــفاهي م رویکـــرد ثبـــت تاری
انجـــام طـــرح نقـــش جهاددانشـــگاهي خوزســـتان در دوران 

ـــردارد. ـــه ب ـــن زمین ـــري در ای ـــدس، گام موث ـــاع مق دف



سازمان جهاددانشگاهي خوزستان
 ـ پارك علم و فناوری استان

روابـــط عمومـــي ســـازمان جهاددانشـــگاهي خوزســـتان: 
ـــگاهي  ـــاد دانش ـــازمان جه ـــس س ـــوي ریی ـــیدعلیرضا عل س
ـــارک  ـــا پ ـــه ب ـــم نام ـــاد تفاه ـــم انعق ـــتان در مراس خوزس
ـــروه  ـــر گ ـــور مدی ـــا حض ـــه ب ـــتان ک ـــاوری اس ـــم و فن عل
توســـعه  دفتـــر  برنامه ریـــزي  و  سیاســـت گذاري 
ـــار  ـــد، اظه ـــزار ش ـــت برگ ـــامت وزارت بهداش ـــاوري س فن
کـــرد: مرکـــز رشـــد فناوري هـــاي نویـــن ســـامت 
جهاددانشـــگاهي خوزســـتان ۶ اســـفند ســـال ۱۳9۶ 
ـــازمان  ـــر نظـــر س ـــز زی ـــاح شـــد و در حـــال حاضـــر نی افتت
تجاري ســـازي فنـــاوري و اشـــتغال دانش آموختـــگان 

ــد. ــت مي کنـ ــگاهي فعالیـ ــاد دانشـ جهـ

وي افـــزود: اســـتفاده از فنـــاوري در حـــوزه ســـامت، بـــا 
ـــات  ـــع تحصی ـــجویان مقط ـــردن دانش ـــال ک ـــرد فع رویک
تکمیلـــي موسســـه آمـــوزش عالـــي جهـــاد دانشـــگاهي 
خوزســـتان و همچنیـــن اســـتفاده از ظرفیت هـــاي 
پژوهشـــي گـــروه آمـــوزش ســـامت و مرکـــز درمـــان 
ـــدف  ـــن ه ـــتان، مهمتری ـــاروري جهاددانشـــگاهي خوزس ناب

ـــت. ـــز اس ـــن مرک ـــکیل ای تش
ـــت گذاري  ـــروه سیاس ـــر گ ـــزاده مدی ـــي علی ـــر عل دکت
و برنامه ریـــزي دفتـــر توســـعه فنـــاوري ســـامت وزارت 
بهداشـــت نیـــز در ایـــن مراســـم گفـــت: اســـتان خوزســـتان 
ـــي  ـــامت خیل ـــن س ـــاي نوی ـــوزه فناوري ه ـــون در ح تاکن
پـــرکار نبـــوده و بـــه همیـــن دلیـــل شـــروع فعالیـــت مرکـــز 
ــگاهي  ــامت جهاددانشـ ــن سـ ــاي نویـ ــد فناوري هـ رشـ
خوزســـتان را بـــه فـــال نیـــک مي گیریـــم. انجـــام 
ـــده  ـــد کمک کنن ـــیار مي توان ـــي بس ـــن بخش ـــاي بی کاره
باشـــد و در بخش هـــاي مختلـــف از جملـــه حـــوزه دارو 
ــتفاده از  ــا اسـ ــوان بـ ــز مي تـ ــزات پزشـــکي نیـ و تجهیـ
بین المللـــي  کارهایـــي  بین بخشـــي،  ظرفیت هـــاي 
ــتفاده  ــه اي اسـ ــاي منطقـ ــام داد و از مزیت هـــــــ انجـ

ـــرد. ک
ـــان  ـــرکت دانش بنی ـــر ۸۴ ش ـــال حاض ـــزود: در ح وي اف
در اســـتان فعالیـــت مي کننـــد کـــه تعـــداد اندکـــي از 
ـــي  ـــن در حال ـــتند، ای ـــال هس ـــامت فع ـــوزه س ـــا در ح آنه
ـــژه  ـــه وی ـــراي کار، ب ـــیاري ب ـــاي بس ـــه ظرفیت ه ـــت ک اس
ـــت  ـــود دارد و الزم اس ـــکي وج ـــزات پزش ـــش تجهی در بخ
ـــن  ـــي در ای ـــگاه هاي دولت ـــاوري و دانش ـــم و فن ـــارک عل پ
ــد.  ــت کننـ ــان حمایـ ــرکت هاي دانش بنیـ ــه از شـ زمینـ
ــاي  ــتن ظرفیت هـ ــا داشـ ــز بـ ــگاهي نیـ ــاد دانشـ جهـ
ـــان  ـــز درم ـــي، مرک ـــوزش عال ـــه آم ـــد موسس ـــي مانن خوب
نابـــاروري و فعالیـــت در حـــوزه فنـــاوري، مي توانـــد در 
ــل  ــق عمـ ــان موفـ ــرکت هاي دانش بنیـ ــت از شـ حمایـ

ـــد. کن
گفتنـــی اســـت، در پایـــان ایـــن مراســـم تفاهم نامـــه 
ـــتان و  ـــان جهاددانشـــگاهي خوزس ـــکاري مشـــترک می هم

ـــد. ـــد ش ـــاوري منعق ـــم و فن ـــارک عل پ



سازمان جهاددانشگاهی خوزستانـ  
اداره کل ورزش و جوانان استان

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خوزســـتان، 
۱۵اســـفند: تفاهم نامــــــــه همکاری هـــای ورزشـــی، 
فرهنگـــی، پژوهشـــی و آموزشـــی بیـــن ســـازمان 
ـــان  ـــتان و اداره کل ورزش و جوان ـــگاهی خوزس جهاددانش

اســـتان منعقـــد شـــد.
ایـــن تفاهم نامـــه بـــه منظـــور ایجـــاد زمینـــه 
و  برنامه هـــا  اجـــرای  در  همـــکاری  و  هماهنگـــی 
ـــمانی از  ـــامت جس ـــوزه س ـــه در ح ـــای دوجانب فعالیت ه
ـــرای  ـــازی ب ـــی و زمینه س ـــات تعامل ـــعه اقدام ـــق توس طری
اســـتفاده های بهینـــه از منابـــع و امکانـــات موجـــود 
و پـــرورش جوانانـــی آرمان گـــرا، ســـالم، دینـــدار و بـــا 
ــعه  ــت از توسـ ــتای حمایـ ــن در راسـ ــت و همچنیـ همـ
فنـــاوری و ارتباطـــات بیـــن ورزش، صنعـــت و دانشـــگاه 
و فراهـــم نمـــودن بســـتری مناســـب جهـــت تعاملـــی 
بیشـــتر و پاســـخگویی بـــه نیازهـــای اداره کل ورزش 
و جوانـــان و ســـازمان جهاددانشـــگاهی خوزســـتان و 
همکاری هـــای مشـــترک، میـــان ایـــن دو دســـتگاه 

منعقـــد شـــد.



جهاددانشگاهی فارس
ـ اداره کل زندان های استان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان فـــارس: در 
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ـــری و در  ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق ـــق مطالب ـــتای تحق راس
ـــور  ـــه منظ ـــی و ب ـــاد مقاومت ـــت های اقتص ـــتای سیاس راس
گســـترش همـــکاری، علمـــی تخصصـــی شـــدن بخـــش 
ــات  ــا و امکانـ ــع، ظرفیت هـ ــتفاده از منابـ ــد و اسـ تولیـ
آموزشـــی و توانایی هـــای علمـــی و فنـــی موجـــود 
تفاهم نامـــه ای بیـــن اداره کل زندان هـــای اســـتان و 

جهاددانشـــگاهی فـــارس منعقـــد شـــد.
کـــه  تفاهم نامـــه  ایـــن  همـــکاری  محورهـــای 
بـــه امضـــای حشـــمت اله حیات الغیـــب مدیـــر کل 
زندان هـــای اســـتان فـــارس و مظاهـــر بابایـــی رییـــس 
شـــامل  اســـت  رســـیده  فـــارس  جهاددانشـــگاهی 
ــای  ــرای دوره هـ ــن و اجـ ــی، تدویـ ــنجی، طراحـ نیازسـ
ــه  ــاز بـ ــا نیـ ــب بـ ــازی، متناسـ ــی و توانمندسـ آموزشـ
ـــف،  ـــطوح مختل ـــوری در س ـــوری و غیرحض ـــورت حض ص
همـــکاری در زمینـــه فعالیت هـــای علمـــی، پژوهشـــی، 
فرهنگـــی، کارآفرینـــی و اشـــتغال، همـــکاری در زمینـــه 
ــا،  ــا، همایش هـ ــزاری کنگره هـ ــن و برگـ ــی، تدویـ طراحـ
ـــی  ـــای آموزش ـــی، کارگاه ه ـــای تخصص ـــمینارها، دوره ه س
ـــردن  ـــد ک ـــش، روزآم ـــری، ویرای ـــتان، بازنگ ـــطح اس در س
ــارت  ــور و مهـ ــاور محـ ــدت، فنـ ــاه مـ ــای کوتـ دوره هـ
محـــور، طراحـــی، تدویـــن، برنامه ریـــزی و اجـــرای 
ــان و  ــا، کارکنـ ــاز اعضـ ــورد نیـ ــی مـ ــای آموزشـ دوره هـ
مدیـــران بـــه صـــورت مشـــترک، همـــکاری مشـــترک 
در تدویـــن و اجـــرای دوره هـــای آموزشـــی مـــورد نیـــاز 
در ســـطح ملـــی و منطقـــه ای، تامیـــن نیـــروی انســـانی 
ـــی  ـــای آموزش ـــرای دوره ه ـــرای اج ـــرب ب ـــص و مج متخص
ـــای  ـــزاری دوره ه ـــه برگ ـــکاری در زمین ـــق، هم ـــورد تواف م
مهارت آمـــوزی،  و  کارآفرینـــی  حـــوزه  در  آموزشـــی 
همـــکاری در زمینـــه ارایـــه خدمـــات مشـــاوره شـــغلی، 
ــت  ــب و کار و هدایـ ــای کسـ ــی طرح هـ ــگارش، ارزیابـ نـ
شـــغلی و ســـایر موضوعـــات و زمینه هـــای مـــورد نظـــر 

دو طـــرف مـــی شـــود.



جهاددانشگاهی استان مرکزی
ـ  نهاد منایندگی مقام معظم رهربی

 در دانشگاه اراک 
ــزی، ۱9  ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــگاهی  ــس جهاددانشـ ــترک رییـ ــت مشـ ــفند: نشسـ اسـ
اســـتان مرکـــزی و معـــاون فرهنگـــی ایـــن نهـــاد بـــا 
مســـوول نهـــاد نمایندگـــي مقـــام معظـــم رهبـــري در 

ــد. ــزار شـ ــگاه اراک برگـ دانشـ
ـــت  ـــام دوس ـــر نظ ـــید جعف ـــر س ـــت، دکت ـــن نشس در ای
ـــي  ـــد از معرف ـــزي بع رییـــس جهاددانشـــگاهي اســـتان مرک
ـــت  ـــف آن، از اهمی ـــاي مختل ـــش ه ـــگاهي و بخ جهاددانش
اجـــراي برنامـــه هـــاي دانشـــجویي و کیفیـــت خـــوب 
ــاد کـــرده و مناظـــرات  ــا یـ برگـــزاري ایـــن برنامـــه هـ
ـــاي  ـــه ه ـــن برنام ـــاخص تری ـــوان ش ـــه عن ـــجویي را ب دانش

ـــرد. ـــي ک ـــجویي معرف دانش
بیـــن  تعامـــل و همـــکاري  بـــر  وی همچنیـــن 
ـــري  ـــام معظـــم رهب ـــاد نماندگـــي مق جهاددانشـــگاهي و نه

تاکیـــد کـــرد.
در ادامـــه محســـن مـــرادي معـــاون فرهنگـــي 
جهاددانشـــگاهي اســـتان مرکـــزي بـــا معرفـــي بخـــش 
هـــاي مختلـــف معاونـــت فرهنگـــي بـــه ضـــرورت 
نیازســـنجي فرهنگـــي دانشـــجویان در ســـطح دانشـــگاه 

ــرد. ــاره کـ ــتان اشـ ــاي اسـ هـ
حجـــت االســـام حســـیني مطلـــق مســـوول نهـــاد 
ـــم  ـــري در دانشـــگاه اراک ه ـــام معظـــم رهب ـــي مق نمایندگ
بـــر ضـــرورت تربیـــت نیـــروي انســـاني انقابـــي بـــراي 
حفـــظ جهـــت انقـــاب اســـامي بـــه ســـمت تعالـــي و 

ارزش هـــا تاکیـــد کـــرد. 
ــي  ــبک زندگـ ــرورت سـ ــر ضـ ــن بـ ــم چنیـ وی هـ
ـــطح  ـــرح در س ـــاد و مف ـــي ش ـــاد فضای ـــجویي و ایج دانش

دانشـــگاه هـــا تاکیـــد کـــرد.

جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان
 ـ اداره کل بهزیستی استان

و  سیســـتان  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ـــس  ـــری ریی ـــور تاج ـــر منص ـــفندماه: دکت ـــتان،۲۰ اس بلوچس
جهاددانشـــگاهی واحـــد اســـتان در نشســـت مشـــترک 
ـــار  ـــتان اظه ـــتان و بلوچس ـــتی سیس ـــرکل بهزیس ـــا مدی ب
داشـــت: جهاددانشـــگاهی در حقیقـــت نهـــادی علمـــی، 

انقابـــی و دانـــش بنیـــان اســـت.
تفکر  و  روحیه  با  جهاددانشگاهی  که  این  بیان  با  وی 
جهادی و انقابی به عرصه های مختلف ورود پیدا می کند، 
ادامه داد: این نهاد انقابی توانایی ورود به عرصه های مختلف 
و برنامه های بر زمین مانده جامعه را دارد و مسایل آموزشی، 
با  را  کارآفرینی  و  اشتغال  تحقیقاتی،  اجتماعی،  فرهنگی، 

جدیت و توجه ویژه ای برنامه ریزی و پیگیری می نماید.
ـــز در  ـــتان نی ـــتان و بلوچس ـــتی سیس ـــرکل بهزیس مدی
ـــوان  ـــه عن ـــان داشـــت: جهاددانشـــگاهی ب ـــن  نشســـت بی ای
ـــش و فرهنـــگ اســـت و  ـــم، دان ـــد عل ـــر در تولی نهـــادی موث
ـــگاهی  ـــرای جهاددانش ـــم ب ـــه ای مه ـــالت محوری مولف رس
محســـوب می شـــود و رســـالتش بـــا دانشـــگاه متفـــاوت 

ـــت. اس
ـــگاهی در  ـــتی و جهاددانش ـــه داد: بهزیس ـــراوانی ادام س
کنـــار هـــم و بـــا هـــم فکـــری یکدیگـــر در زمینه هـــای 
ـــی  ـــتغال م ـــد و اش ـــوزش، تولی ـــی، آم ـــی، اجتماع فرهنگ
تواننـــد در ســـطح اســـتان بســـیار موثـــر عمـــل کننـــد.
وی بیـــان کـــرد: ایـــن نهـــاد علمـــی و انقابـــی بـــه 
ـــق  ـــته موف ـــرده توانس ـــدا ک ـــه ورود پی ـــه ای ک ـــر عرص ه
ـــن  ـــا ای ـــناخت ب ـــن ش ـــا همی ـــز ب ـــا نی ـــود و م ـــر ش ظاه
نهـــاد انقابـــی و جهـــادی همکاری هایمـــان را افزایـــش 

خواهیـــم داد.



جهاددانشگاهی گلستان 
ـ اداره کل منابع طبیعی و آب خیزداری استان

ـــه  ـــم نام ـــتان: تفاه ـــگاهی گلس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــن  ـــی بی ـــی و اجرای ـــی، پژوهش ـــترک علم ـــکاری مش هم
جهاددانشـــگاهی واحـــد گلســـتان و اداره کل منابـــع 

طبیعـــی و آبخیـــزداری گلســـتان بـــه امضـــا رســـید.
ایـن تفاهـم نامـه همـکاری در جلسـه ای بـا حضـور 
مهندس رضا ثقفی رییس جهاددانشـگاهی اسـتان گلستان 
و مهنـدس ابوطالـب قزلسـفلو مدیـرکل منابـع طبیعـی و 

آبخیـزداری اسـتان گلسـتان بـه امضـا رسـید.
همـــکاری علمـــی، پژوهشـــی و اجرایـــی بیـــن 
ــی  ــع طبیعـ ــتان و اداره کل منابـ ــگاهی گلسـ جهاددانشـ
و آبخیـــزداری اســـتان گلســـتان، همـــکاری در راســـتای 
ـــای  ـــه ه ـــر گون ـــی و دیگ ـــان داروی ـــت گیاه ـــعه کش توس
مـــورد نیـــاز جهـــت احیـــای مراتـــع و بیابـــان زدایـــی 
ـــه در  ـــای منطق ـــناخت نیازه ـــتان، ش ـــمالی اس ـــه ش منطق
ـــا،  ـــدی آن ه ـــت بن ـــرف و اولوی ـــای کاری دو ط ـــه ه زمین
ـــدگان دو  ـــور نماین ـــا حض ـــترک ب ـــات مش ـــزاری جلس برگ
ـــکاری  ـــی هم ـــای کل ـــت ه ـــن سیاس ـــت تدوی ـــرف جه ط
ــگاهی از  ــدی جهاددانشـ ــره منـ ــکان بهـ ــترک، امـ مشـ
ـــی  ـــع طبیع ـــی مناب ـــای تحقیقات ـــتگاه ه ـــا و ایس ـــه ه عرص
ـــگاهی در  ـــات جهاددانش ـــتفاده از امکان ـــز اس ـــتان و نی اس
برگـــزاری از موضوعـــات منـــدرج در ایـــن تفاهـــم نامـــه 

ـــت. اس



جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
 ـ مدیران آب و فاضالب کشور 

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی اصفهـــان، 3 
اردبیهشـــت: جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی اصفهـــان 
میزبـــان تعـــدادی از مدیـــران پژوهشـــی آب و فاضـــاب 
از اســـتان  هـــای هرمـــزگان، بوشـــهر، تهـــران، خراســـان 
ــت  ــی و تقویـ ــور هم اندیشـ ــان به منظـ ــمالی و اصفهـ  شـ

همـــکاری  هـــای مشـــترک بـــود.
ـــت   ـــه  ی فعالی ـــدای جلســـه  حاضـــران ضمـــن ارای در ابت
ـــت آب  ـــکات صنع ـــی از مش ـــه برخ ـــده ب ـــام ش ـــای انج ه
و فاضـــاب اشـــاره و خواســـتار مشـــارکت جهاددانشـــگاهی 

ـــد. ـــکات گردیدن ـــن مش ـــل ای در ح
رییـــس  تیمـــوری  مرتضـــی  نشســـت  ایـــن  در 
ـــن  ـــای ای ـــدی  ه ـــی توانمن ـــه معرف ـــان ب ـــی اصفه صنعت
واحـــد و فعالیـــت  هـــای صـــورت  گرفتـــه در حـــوزه  ی 
آب و فاضـــاب پرداخـــت و بمنظـــور کمـــک بـــه حـــل 
ـــد  ـــیل واح ـــه پتانس ـــه ب ـــا توج ـــده ب ـــرح ش ـــکات مط مش
ـــام  ـــگاهی اع ـــه  ی جهاددانش ـــان و مجموع ـــی اصفه صنعت

آمادگـــی نمـــود.
بیـن  همـکاری  تفاهم نامـه   امضـای  اسـت،  گفتنـی 
جهاددانشـگاهی و دفتـر تحقیقات شـرکت مهندسـی آب و 

فاضـاب از توافقـات انجـام شـده در ایـن نشسـت بـود.



سازمان جهاددانشگاهی تهران
ـ  پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

ــران،۸  ــگاهی تهـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ روابـ
ــس  ــی رییـ ــی طباطبایـ ــید علـ ــر سـ ــت: دکتـ اردیبهشـ
ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران بـــه همـــراه حمیـــد 
هاشـــمی معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری و مدیـــران 
ایـــن ســـازمان از آزمایشـــگاه هـــای مرکـــزی، گلخانـــه 
هـــای تحقیقاتـــی، کارگاه هـــای ســـاخت ماشـــین آالت 
ــه  ــای پژوهشـــی و فناورانـ ــر فعالیتهـ ــاورزی و دیگـ کشـ

ــد. ــد کردنـ ــاورزی بازدیـ ــس کشـ پردیـ
پـس از ایـن بازدیـد، نشسـت مشـترکی بـا دکتـر غام 
عبـاس اکبـری رییـس پردیـس ابوریحـان دانشـگاه تهران، 
معاونـان و مدیـران گـروه هـای تخصصـی آموزشـی ایـن 
پردیـس، پیرامـون زمینـه هـای همـکاری برگـزار و مقـرر 
شـد طی تفاهـم نامه ای، فعالیت های مشـترک پژوهشـی، 
فنـاوری و برگـزاری دوره هـای تخصصـی آموزشـی بین دو 

طـرف انجـام گیرد.



جهاددانشگاهی فارسـ 
 کمیته امداد امام خمینی )ره( 

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی فـــارس،۲7 فروردیـــن : 
همـــکاری  و  هم اندیشـــی  مشـــترک  نشســـت 
امـــام  امـــداد  کمیتـــه  و  اســـتان  جهاددانشـــگاهی 
ـــس  ـــی ریی ـــر بابای ـــور دکت ـــا حض ـــارس ب ـــی)ره( ف خمین
ــان  ــر بذرافشـ ــارس و دکتـ ــتان فـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
ـــل  ـــی)ره( در در مح ـــام خمین ـــداد ام ـــه ام ـــرکل کمیت مدی
کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی)ره( شـــیراز برگـــزار شـــد.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه در ســـال جدیـــد رویکـــرد 
ــردی  ــای کاربـ ــه آموزش هـ ــه بـ ــداد، توجـ ــه امـ کمیتـ
و جدیـــد می باشـــد خواســـتار برگـــزاری دوره هایـــی 
ــرای  ــگاهی بـ ــط جهاددانشـ ــوق توسـ ــون فـ ــا مضمـ بـ
مددجویـــان کمیتـــه، بـــه خصـــوص زنـــان سرپرســـت 

خانـــوار شـــد.
ــی  ــه گزارشـ ــا ارایـ ــی بـ ــر بابایـ ــن دکتـ ــم چنیـ هـ
انجـــام شـــده توســـط  از فعالیـــت و آموزش هـــای 
ــش  ــت پوشـ ــان تحـ ــرای مددجویـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
ــای  ـــه دوره هـ ـــه امـــداد امـــام خمینـــی)ره(، ب کمیت
ـــد اشـــاره  ـــا رویکـــرد جدی ـــاز جامعـــه ب مختلـــف و مـــورد نی
ـــن  ـــکاری بی ـــا و هم ـــعه فعالیت ه ـــتار توس ـــرده و خواس ک

جهـــاد دانشـــگاهی و کمیتـــه امـــداد شـــد.
در ادامـــه اکبـــر زاهدیان نـــژاد مدیـــر ســـازمان 
تجاری ســـازی و فنـــاوری اشـــتغال دانش آموختـــگان 
بســـته  ارایـــه  بـــا  نیـــز  فـــارس  جهاددانشـــگاهی 
اشـــتغال آفرینی بـــا رویکـــرد کارآفرینـــی نویـــن ویـــژه 
ــه  ــی)ره( بـ ــام خمینـ ــداد امـ ــه امـ ــان کمیتـ مددجویـ
معرفـــی برخـــی از دوره هـــای جدیـــد و شـــیوه های 
مشـــاروه کارآفرینـــی از جملـــه ارایـــه دو پیشـــنهاد 
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ـــمینار  ـــزاری س ـــی، برگ ـــترک آموزش ـــه مش ـــکیل کمیت تش
ـــاغل در  ـــی مش ـــه معرف ـــن در هفت ـــاغل نوی ـــی مش معرف

جهاددانشـــگاهی پرداخـــت.
ـــی)ره(  ـــام خمین ـــداد ام ـــه ام ـــاون کمیت ـــینی، مع حس
ــط  ــده توسـ ــام شـ ــای انجـ ــکر از فعالیت هـ ــن تشـ ضمـ
ــان  ــرای مددجویـ ــارس بـ ــتان فـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
ـــا  ـــه ب ـــان ک ـــی از مددجوی ـــه نمونه های ـــش، ب ـــت پوش تح
ـــتان  ـــگاهی اس ـــردی جهاددانش ـــای کارب ـــدن دوره ه گذران
ــده  ــدار شـ ــغل پایـ ــدازی شـ ــه راه انـ ــق بـ ــارس موفـ فـ
ـــوان  ـــه عن ـــی وی ب ـــتار معرف ـــرد و خواس ـــاره ک ـــد، اش بودن

الگـــو و نمونه هایـــی از مددجویـــان موفـــق شـــد.



شهردار اردبیل
ـ  رییس جهاددانشگاهی استان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اردبیـــل، ۱۶ اســـفند: 
حمیـــد لطف اللهیـــان شـــهردار اردبیـــل در نشســـت 
بـــا  مهـــران اوچـــی اردبیلـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی 
ــا  ــکاری بـ ــرورت همـ ــه ضـ ــاره بـ ــا اشـ ــد بـ ــن واحـ ایـ
جهاددانشـــگاهی اردبیـــل بـــرای پژوهـــش محورشـــدن 
فعالیت هـــای حـــوزه ی شـــهری، افـــزود: شـــهرداری 
ــا  ــتی بـ ــهری بایسـ ــت شـ ــک مرکزمدیریـ ــوان یـ به عنـ
توجـــه بـــه نیازهـــای روز پژوهـــش محـــور شـــود و بـــه 
ـــا  ـــای آن ه ـــرد ه ـــانی رویک ـــع انس ـــای مناب ـــور ارتق منظ
ــود. ــزی شـ ــه پژوهـــش برنامه ریـ ــر پایـ ــتی بـ ــز بایسـ نیـ

وی بـا بیـان این کـه بایسـتی تمـام اقداماتـی کـه در 
اسـتان صـورت می گیـرد بـر پایه پژوهـش وآخریـن یافته 
هـای علمـی باشـد اظهار کـرد: از ضروریات اسـت بـا انجام 
اقدامات پژوهشـی انسـان های توسـعه یافته رشـد و تربیت 

دهیـم و نـه فقـط بـه دنبال توسـعه شـهر باشـیم.
شـهردار اردبیل تصریح کـرد: جهاددانشـگاهی به عنوان 
یـک نهـاد معتبـر و شـناخته شـده در فعالیت هـای علمی، 
پژوهشـی و فرهنگی اسـت و بـا ظرفیت هـای خوبی که در 
آن وجـود دارد مـی توانـد با همـکاری و حمایت شـهرداری 
نقـاط ضعـف اسـتان را شناسـایی و  بـر طرف سـازد و نقاط 

قـوت را تقویت و مرتفع سـازد.
وی یـادآور شـد: شـهرداری اردبیـل آمـاده حمایـت و 
همـکاری بـا جهاددانشـگاهی اردبیـل برای اجـرا و عملیاتی 
سـاختن پـروژه هـا و طـرح های پژوهشـی اسـت و چنانچه 
مجـری و سـرمایه گـذاری بـرای اجـرای طـرح وجود داشـته 
باشـد شـهرداری آماده همـکاری بـرای عملی نمودن آن اسـت.

ــل  ــگاهی اردبیـ ــس جهاددانشـ ــدار رییـ ــن دیـ در ایـ
ــت  ــهردار از فعالیـ ــت شـ ــکاری و حمایـ ــتار همـ خواسـ
ــزود:  ــد و افـ ــش شـ ــر پژوهـ ــاد در امـ ــن نهـ ــای ایـ هـ
جهادددانشـــگاهی اردبیـــل بـــا تمـــام قـــوا و بـــا تکیـــه 
بـــر بدنـــه اصـــل جهاددانشـــگاهی آمـــاده همـــکاری بـــا 

ــت. ــل اسـ ــهرداری اردبیـ شـ



رییس جهاددانشگاهی اردبیل 
ـ مدیر کل امور روستایی و شوراهای 

استانداری 
ـــفند: آرام  ـــل، ۱3 اس ـــگاهی اردبی ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
حلیـــم مدیـــر کل امـــور روســـتایی و شـــوراهای اســـتانداری 
ــا رییـــس جهاددانشـــگاهی ایـــن  اردبیـــل در دیـــدار بـ
ـــای  ـــل جـــز اســـتان ه ـــه اینکـــه اردبی ـــا اشـــاره ب واحـــد و ب
ـــزود:  ـــه در کشـــور اســـت اف کـــم برخـــوردار و توســـعه نیافت
ـــی در  ـــت خوب ـــر، فعالی ـــای اخی ـــال ه ـــبختانه در س خوش
راســـتای توســـعه و اشـــتغال روســـتایی شـــکل گرفتـــه 
اســـت امـــا بـــا ایـــن وجـــود ایـــن حـــوزه بـــه تـــاش 

ـــاز دارد. ـــتری نی بیش
دولـت  سـوی  از  توجـه  قابـل  سـرمایه گذاری های  وی 
برای ایجاد اشـتغال پایدار فراگیر روسـتایی و توانمندسـازی 
نیـروی انسـانی ایـن روسـتاها را یادآور شـد و تصریـح کرد: 
موسسـات پژوهشـی و آموزشـی همچـون جهاددانشـگاهی 

مـی تواننـد در اجرایـی شـدن ایـن طـرح بـه دولـت کمک 
. کنند

مدیـرکل امور روسـتایی و شـوراهای اسـتانداری اردبیل 
مهاجـرت را یکـی از عوامـل بـه وجـود آمـدن بیـکاری و 
آسـیب هـای اجتماعی عنـوان و خاطرنشـان کرد: بـا ایجاد 
امکانـات رفاهـی و زیرسـاخت هـای الزم بـرای اشـتغال و 
سـرمایه گذاری در روسـتاها مـی توان از میـزان مهاجرت به 

شـهر و توسـعه حاشـیه نشـینی جلوگیـری کرد.
ایـن دیـدار رئیـس جهاددانشـگاهی واحـد اسـتان  در 
اردبیـل از آمادگـی ایـن نهـاد برای همـکاری با اسـتانداری 
اردبیـل بـرای اجـرای طـرح اشـتغال فراگیـر روسـتایی و 
بررسـی آسـیب های حاشـیه نشـینی خبر داد و اضافه کرد: 
بـا تقویـت و ایجـاد فرصـت هـای شـغلی موجـود و جدید، 
زمینـه مانـدگاری روسـتاییان در روسـتاها فراهـم و  زمینه 
مهاجـرت معکـوس از شـهر بـه روسـتاها فراهـم می شـود.



رییس جهاددانشگاهی اردبیل
 ـ مدیر کل جهاد کشاورزی استان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل، ۱۴ اسـفند: خلیـل 
نیکشـاد مدیر کل جهادکشاورزی اسـتان اردبیل در نشست 
مشـترک بـا رییـس جهاددانشـگاهی ایـن واحـد گفـت : با 
توجـه بـه شناسـایی ۴۵۰ گونـه گیـاه دارویـی در سـطح 
اسـتان و جایـگاه ویـژه  ایـن بخش، بایسـتی برای فـرآوری، 
برندسـازی و معرفـی آن اقدامات اساسـی صـورت گیرد و از 
جهاددانشـگاهی انتظـار داریـم بـا تجربه ارزنده خـود، طرح 
جامـع علمـی و کاربـردی گیاهـان دارویی را تدویـن و اجرا 

. کند
وی اظهارکـرد: در حالـی کـه تعـداد گونه هـای گیاهان 
دارویـی ایـران ۳ برابر کشـورهای اروپایی اسـت اما به دلیل 
عدم بهره برداری از آن و خام فروشـی، سـهم درآمد کشـور 
از محـل فـروش ایـن گیاهان ارزشـمند در جهـان تنها یک 

دهم درصد اسـت.
مدیـرکل جهادکشـاورزی اسـتان اردبیل تصریـح کرد: با 
توجـه بـه پتانسـیل و ظرفیـت هـای جهاددانشـگاهی و در 
راسـتای جلوگیـری از تاراج داشـته های ژنتیکـی، این نهاد 
مـی توانـد در  ایجـاد بانـک ژن و شناسـنامه دار گیاهـان 

دارویـی اسـتان ورود کند.
اردبیـل  جهاددانشـگاهی  رییـس  نشسـت،  ایـن  در 
بـه فعالیـت هـای ایـن نهـاد در حـوزه کشـاورزی اشـاره و 
خاطرنشـان کـرد: ایـن واحد در سـال هـای اخیر بـا اجرای 
طـرح "امـکان سـنجی کشـت و پـرورش گیاهـان دارویـی 
تغییـر سـیمای  اقلیـم منطقـه مغـان جهـت  بـا  سـازگار 
اقتصـادی منطقـه" توانسـت گام هـای خوبـی در توسـعه 

کشـت ایـن نـوع گیاهـان بـردارد.



رسپرست جهاددانشگاهی ایالم
 ـ مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان

روابط عمومـی جهاددانشـگاهی ایـالم، ۱۵ فروردین ماه: سـید 
غامرضا حسـینی سرپرسـت این واحد در نشست مشترک 
بـا ضیـا رضایـی مدیـر کل کمیتـه امـداد امام خمینـی)ره( 
اسـتان ایـام اظهـار کـرد: اعتقـاد بـه فعالیت هـای جهادی 
از اهـداف مشـترک کمیتـه امداد و جهاددانشـگاهی اسـت 
و ایـن نـوع فعالیـت می تواند بسـیاری از مشـکات بیکاری 

مددجویـان را برطـرف کند.
وی بـا اشـاره بـه این که اشـتغال هم اکنـون از مهم ترین 
دغدغه های مسـووالن و مردم کشـورمان اسـت، گفت: سال 
حمایـت از کاالی ایرانـی می توانـد فرصـت بسـیار مغتنمی 

بـرای ورود مددجویـان به عرصه کار و تولید باشـد.
عضـو هیـات علمـی جهاددانشـگاهی بـا عنـوان این که 
ایـن نهـاد امکانـات و ظرفیت هـای خوبـی در زمینه هـای 
آموزشـی دارد، افـزود: جهاددانشـگاهی آمادگـی دارد ایـن 
ظرفیـت را بـرای آمـوزش مددجویـان در اختیـار کمیتـه 

امـداد قـرار دهد.

ضیـا رضایـی مدیـر کل کمیته امـداد امـام خمینی)ره( 
اسـتان ایـام نیـز در این نشسـت اظهـار کرد: بیـش از 7۰ 
درصـد طرح های اشـتغال زایی بـرای مددجویان این اسـتان 

در مناطـق محـروم، مـرزی و روسـتایی اجرا شـده اند.
از ۵۰ درصـد طرح هـای  بیـش  افـزود: هم چنیـن  وی 
اشـتغال زایی ایـن نهـاد در زمینـه ی کشـاورزی و دامداری 
اسـت کـه نشـان  دهنـده توجـه کمیتـه امـداد بـه مناطـق 

محـروم و روسـتایی ایـن اسـتان اسـت.



رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی
 ـ  رییس دانشگاه بیرجند 

روابط عمومی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی، ۲۱ فروردین: 
جـال الدیـن صادقی رییس جهاددانشـگاهی ایـن واحد در 
نشسـت مشـترک بـا احمـد خامسـان سرپرسـت دانشـگاه 
حوزه هـای  در  جهاددانشـگاهی  کـرد:  اظهـار  بیرجنـد 
فنـاوری  سـازی  تجـاری  آموزشـی،  پژوهشـی،  فرهنگـی، 

فعالیـت هـای گسـترده ای دارد.
سنجی)ایسـپا(  افـکار  مرکـز  فعالیت هـای  بـه  وی 
جهاددانشـگاهی اشـاره کرد و افزود: ایسپای خراسان جنوبی 
وابسـته به جهاددانشـگاهی در تولید اطاعات دقیق حاصل 
توانسـته  افکارسـنجی  و  پژوهشـی  طرح هـای  اجـرای  از 
اسـت نقشـی کلیـدی در تصمیـم سـازی و تصمیـم گیری 

مسـووالن داشـته باشـد.
احمد خامسـان سرپرسـت دانشـگاه بیرجند نیـز در این 
جلسـه اظهار کرد: از کل دانشـجویان کشور ۱۵.۶ درصد در  
دانشـگاه های دولتـی مشـغول بـه تحصیل هسـتند و مابقی 
در سـایر دانشـگاه ها و بـه ویـژه در دانشـگاه جامـع علمـی 

کاربـردی تحصیـل می کنند.
وی یـادآور شـد: بایـد در صـدور مجوزهـای عالـی دقت 
بیشـتری صـورت گیـرد و بـه اجـرای کیفـی آموزش هـای 

عالـی اهتمام بیشـتری شـود.
سرپرست دانشـگاه بیرجند، فعالیت های جهاددانشگاهی 
را قابل توجه دانسـت و توسـعه، تعامل و همکاری دانشـگاه 

و جهاددانشـگاهی را مـورد تاکید قرار داد.



جهاددانشگاهی استان  مرکزی
ـ شهردار مهاجران  

روابـط عمومـی جهاددانشـــــــــگاهی  اسـتان مرکـزی، 
۲۶ اسـفند: دکتـر محمـد رجائیـان  شـهردار مهاجـران در 
نشسـت بـا مهنـدس محمدرضـا آقاجانـی معاون آموزشـی 
اسـتان مرکـزی، مهـدی علـی سـلیمان  جهاددانشـگاهی 
مدیرمرکـز آمـوزش کوتاه مـدت اراک و مجیـد جمالو مدیر 
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی، با اشـاره 
بـه ظرفیـت هـا و توانمنـدی هـای بـاالی جهاددانشـگاهی 
افـزود: خوشـبختانه ایـن نهـاد منشـا آثـار خوبی در سـطح 
کشـور و اسـتان بـوده و از افزایش همکاری هـای فی مابین 
اسـتقبال مـی کنیـم و مـا اعتقـاد راسـخ بـه فعالیـت های 

جهاددانشـگاهی داریـم
رجائیـــان بـــا اشـــاره بـــه شـــرایط شـــهر مهاجـــران 
ـــی،  ـــف آموزش ـــای مختل ـــوزه ه ـــا در ح ـــه داد: مطمئن ادام
ــای  ــکاری هـ ــم همـ ــی توانیـ ــی مـ ــی و فرهنگـ پژوهشـ
خوبـــی بـــا جهاددانشـــگاهی داشـــته باشـــیم و اعتقـــاد 
داریـــم همـــکاری مـــا بـــا ایـــن نهـــاد بایـــد ارتقـــا یابـــد.
ــی  ــاون آموزشـ ــی معـ ــا آقاجانـ ــدس محمدرضـ مهنـ
ـــت  ـــن نشس ـــم در ای ـــزی ه ـــتان مرک ـــگاهی اس جهاددانش
بـــه ارایـــه گزارشـــی از فعالیـــت هـــای ایـــن معاونـــت 
ــزی  ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــزود: جهاددانشـ پرداخـــت و افـ
ـــاز  ـــال ۱۳۶۱ آغ ـــود را از س ـــی خ ـــای آموزش ـــت ه فعالی
ـــی  ـــمند، کادرآموزش ـــات ارزش ـــری از تجربی ـــره گی ـــا به و ب
مجـــرب، اعضـــاء هیـــات علمـــی و بـــا بـــه کارگیـــری 
ــدت و  ــای بلندمـ ــوزش هـ ــه آمـ ــاوری روز، در زمینـ فنـ
کوتـــاه مـــدت فعالیـــت هـــای گســـترده و چشـــمگیری 

داشـــته اســـت.
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ساختامن جدید جهاددانشگاهی 102
در بیرجند

کلنگ احداث ساختامن مرکزی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی زده شد 

اسفند:   7 جنوبی،  خراسان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
پردیس  در  استان  مرکزی جهاددانشگاهی  کلنگ ساختمان 
دانشگاه بیرجند با حضور دکتـــــر حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشگاهی، دکتـــــر اسماعیلی معاون سیاسی امنیتی 

استاندار و خلیل خلیلی رییس دانشگاه بیرجند زده شد.
جال الدین صادقی رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
در مراسم کلنگ زنی ساختمان جهاددانشگاهی اظهار کرد: 
دانشگاه  و  جهاددانشگاهی  توافق  براساس  ساختمان  این 
بیرجند و مطابق با مقررات و استاندارهای نظارتی حوزه فنی 
بهره مندی دانشجویان  نگاه  با  و  بیرجند،  و عمران دانشگاه 
و دانشگاهیان این دانشگاه از فعالیت های علمی، فرهنگی و 

دانشجویی جهاددانشگاهی احداث می شود.
وی افزود: این ساختمان در دو طبقه 7۰۰ متر مربعی و 
به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع ساخته می شود که  در زمینی 

طی سال های 97 و 9۸ اتمام خواهد یافت.
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی تصریح کرد: در این 
ایسنا،  خبرگزاری  ریاست،  ستادی  حوزه  استقرار  ساختمان 
خبرگزاری قرآنی )ایکنا(، سازمان قرآنی دانشجویان، سازمان 
و  امام  مرکز  دانشجویان،  گردشگری  سازمان  دانشجویان، 

انقاب  را خواهیم داشت.
مساعدت  و  مشارکت  با  امیدواریم  شد:  یادآور  صادقی 
این  استانداری  های  حمایت  و  جهاددانشگاهی  رییس  ویژه 

ساختمان احداث و تجهیز شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دفاتر سازمان دانشجویان و 
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در دانشگاه بیرجند فعال است.

رییس جهاددانشـــــگاهی خراسان جنوبی ادامه داد: در 
شورای فرهنگی دانشگاه سعی کرده ایم حضور فعال داشته 
و  داشجویی  های  فعالیت  مجموعه  گرفتن  قرار  اما  باشیم 
فرهنگی که ذکر شد می تواند حجم ارایه خدمات فرهنگی به 

دانشجویان و دانشگاهیان را افزایش دهد.
دانشجویان،  فرهنگی  سطح  ارتقای  کرد:  اضافه  صادقی 
ارتقای  به کنترل آسیب های اجتماعی،  پیشگیری و کمک 
برگزاری  آزاداندیشی،  های  کرسی  شادابی،  و  نشاط  سطح 
به  برای ورود  آماده کردن دانشجویان  مناظرات دانشجویی، 
از  نفس،  به  اعتماد  ضریب  ارتقای  و  اجتماعی  فعالیت های 

مزایای حضور جهاددانشگاهی در دانشگاه بیرجند است.
ــده،  ــه آین ــد ب ــاخص امی ــای ش ــد: ارتق ــادآور ش وی ی
ــه  ــر ب ــرز پرگه ــران م ــاندن ای ــجویی و شناس ازدواج دانش
جامعــه دانشــجویان از طریــق اردوهــا، ارتقــای ســطح 
ــرزندگی و  ــق نشــاط و س ــی، تزری ــی اجتماع ــواد فرهنگ س
مشــارکت در اجــرای طــرح هــای پژوهشــی فعالیــت هــای 
علمــی، انتشــار آثــار اســاتید و دانشــجویان از دیگــر مزایــای 

ــت.  ــد اس ــگاه بیرجن ــگاهی در دانش ــور جهاددانش حض
رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی یـادآور شـد: 
امیدواریـم بـا ایـن حضـور نقـش موثـر در کنـار دانشـگاه و 

جامعـه دانشـگاهی داشـته باشـیم.

پر  جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در 
نقش  بیرجند  دانشگاه  خألهای  کردن 

اساسی دارد

در ادامـه، خلیـل خلیلـی رییـس  دانشـگاه بیرجنـد نیـز 
اظهـار کـرد: :جنـس جهاددانشـگاهی و دانشـگاه یکی اسـت 

اگـر چـه همپوشـانی دارنـد و مـوازی هـم کار نمی کننـد.
وی افزود: هر جایی که خا از نظر دانشگاه وجود داشته 

باشد جهاد دانشگاهی در پوشش آن نقش اساسی دارد.
رییـس دانشـگاه بیرجنـد تصریـح کـرد: کنارهـم بـودن  
دانشـگاه و جهـاد دانشـگاهی کمـک می کنـد تـا از امکانات 

مشـترک اسـتفاده و هـم افزایـی شـود.
خلیلی ادامه داد: دانشگاه بیرجند در وهله اول با واگذاری 
شاهد  امروز  که  داشته  همکاری  دانشگاهی  جهاد  با  زمین 

کلنگ زنی ساختمان این مرکز در دانشگاه بودیم.
وی  یـادآور شـد: در بحـث نـرم افـزاری نیـز همـکاری 
هیـات علمـی و دانشـجویان عاقمنـد را خواهـم داشـت که 

می توانـد منجـر بـه هـم افزایـی شـود.
از  عمده ای  بخش  کرد:  اضافه  بیرجند  دانشگاه  رییس 
جهاد  مجموعه  در  و  هستند  ها  دانشگاه  در  پژوهشگران 
دانشگاهی نیز پژوهشگرانی وجود دارند که می توانند مکمل 

هم دیگر باشند.

   راه اندازی و بهره برداری از مراکز جدید

افتتاح

■ کلنگ زنی 
توسط دکرت 
حمیدرضا 
طیبی رییس 
جهاددانشگاهی، 
دکرت اسامعیلی 
معاون سیاسی 
امنیتی استاندار و 
خلیل خلیلی رییس 
دانشگاه بیرجند

عکس: ایسنا 
خراسان جنوبی 
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ــوی،  ــان رضـ ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
۱۰ اســـفندماه: دکتـــر حمیدرضــــــا طیبـــي در آییـــن 
ـــی  ـــی و تحقیقات ـــکی، آموزش ـــع پزش ـــرداری از مجتم بهره ب
ــان  ــابور، بیـ ــوی در نیشـ ــان رضـ ــگاهی خراسـ جهاددانشـ
ــر  ــت، اگـ ــتگي هاي ماسـ ــل وابسـ ــم حاصـ ــرد: تحریـ کـ
وابســـتگي نداشـــته باشـــیم، بســـیاري از تحریم هـــا 

بي اثـــر اســـت. 
ـــاوري  ـــم و فن ـــعه عل ـــه توس ـــن ک ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی وی ب
بســـیار مهـــم اســـت و بایـــد بـــه ایـــن موضـــوع اهمیـــت 
داد، اظهـــار کـــرد: تمـــام تـــوان جهاددانشـــگاهي در 

خدمـــت توســـعه اســـت.
ـــان  ـــه خودم ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ریی
بایـــد صاحـــب علـــم و فنـــاوري باشـــیم، ادامـــه داد: 
ــد  ــم اســـت و بایـ ــیار مهـ ــاوري بسـ ــم و فنـ ــعه علـ توسـ
ـــت  ـــز اهمی ـــا نی ـــه م ـــت داد. هم ـــوع اهمی ـــن موض ـــه ای ب
ــور  ــفانه در کشـ ــا متاسـ ــم، امـ ــوع را مي دانیـ ــن موضـ ایـ
حمایت هـــاي ویـــژه و الزم را در ایـــن زمینـــه انجـــام 

نمي دهیـــم. 
دکتـــر طیبـــي اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهي بـــراي 
ـــزرگ را دارد  ـــک کار ب ـــوان ی ـــه ت ـــد ک ـــات کن ـــه اثب ـــن ک ای
ـــان  ـــن زم ـــد و ای ـــول مي کش ـــال ط ـــا ده س ـــه ت ـــل س حداق
ـــام آن کار  ـــه انج ـــه مرحل ـــز ب ـــس از آن نی ـــت، پ ـــادي اس زی
ـــر روز  ـــن ه ـــه علـــم و ف ـــرعتي ک ـــیم. بـــا ایـــن س مي رس
ـــان  ـــه زم ـــن گون ـــم ای ـــر بخواهی ـــت اگ ـــر اس ـــال تغیی در ح
ـــکل  ـــا مش ـــرد آن ب ـــتفاده و کارب ـــم، در اس ـــت بدهی از دس

ــویم. ــه مي شـ مواجـ
ــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه  رییـــس جهاددانشـــگاهي بـ
ـــت،  ـــعه اس ـــت توس ـــگاهي در خدم ـــوان جهاددانش ـــام ت تم
گفـــت: یقینـــا در آینـــده خبرهـــاي بســـیار خوشـــي در 
ــي  ــع غذایـ ــاني، صنایـ ــوم انسـ ــکي، علـ ــاي پزشـ حوزه هـ
و مهندســـي از ســـازمان جهاددانشـــگاهي خراســـان و 

مجموعه هـــاي تابعـــه آن خواهیـــم داشـــت.

جهاددانشگاهی نقش 
مهمی در فعال کردن 
دانشگاه ها برای حل 
مشکالت جامعه ایفا 

کرده است

علیرضـــا رشـــیدیان 
خراســـان  اســــــتاندار 
رضـــوی نیـــز در ایـــن 
مراســـم گفـــت: نـــگاه 
نگاهــــــــی  جهـــادی 
ـــل  ـــود، ح ـــای خ ـــاور و توانمنده ـــر ب ـــه ب ـــه تکی ـــت ک اس

مشـــکات و معضـــات بـــه صـــورت تهاجمـــی دارد نـــه 
ـــعه  ـــت توس ـــی در جه ـــر طیب ـــه دکت ـــی ک ـــی؛ حرکت انفعال

جهـــاد داشـــتند بســـیار مطلـــوب بـــوده اســـت. 
ــن  ــوار زریـ ــاختمان ها، در دیـ ــا سـ ــه داد: بـ وي ادامـ
پیشـــرفت  و  توســـعه  بـــه  آنچنانـــی  ماشـــین های  و 
ــه  ــیم کـ ــعه می رسـ ــه توسـ ــی بـ ــا وقتـ ــیم، مـ نمی رسـ
ــان  ــش بنیـ ــای دانـ ــش و حرکت هـ ــم، دانـ ــاظ علـ از لحـ
ــان  ــم و دانـــش در جهـ ــد علـ ــهمی در تولیـ ــم سـ بتوانیـ
داشـــته باشـــیم و جهـــاد دانشـــگاهی ایـــن مهـــم را بـــر 
ـــردن دانشـــگاه  ـــال ک ـــري در فع ـــش موث ـــه و نق ـــده گرفت عه
هـــای مـــا کـــه ظرفیـــت علـــم و دانایـــی و ذخایـــر ایـــن 
ــی،  ــات اجتماعـ ــل معضـ ــراي حـ ــتند، بـ ــور هسـ کشـ
علمـــی، تولیـــدی، صنعتـــی و اقتصـــادی ایفـــا کـــرده و 

شـــاهد دســـتاوردهای بســـیار خوبـــی هســـتیم.
ـــی  ـــت مقدس ـــن حرک ـــم ای ـــت: امیدواری ـــیدیان گف رش
کـــه امـــام، بـــه اســـم جهـــاد کـــه شـــاخه ای از آن بـــه 
عنـــوان جهاددانشـــگاهی اســـت، بنیـــان گذاشـــتند و 
ــز  ــی تمرکـ ــی و تخصصـ ــات علمـ ــخصا روی موضوعـ مشـ
ـــه  ـــور ب ـــود را در کش ـــوولیت خ ـــش و مس ـــد نق دارد، بتوان

خوبـــی ایفـــا کنـــد.
 اســـتاندار خراســـان رضـــوي افـــزود: امـــروز شـــاهدیم 
ـــات  ـــدای از خدم ـــت و ج ـــر نشس ـــه ثم ـــز ب ـــن مرک ـــه ای ک
ـــراف  ـــابور و اط ـــتان نیش ـــردم شهرس ـــه م ـــه ب ـــکی ک پزش
ـــز دارد. ـــی نی ـــور تحقیقات ـــرای ام ـــه ای ب ـــد، زمین آن می ده

وي تصریـــح کـــرد: نیشـــابور مهـــد دســـتاوردهای 

ـــورمان  ـــرای کش ـــا ب ـــه تنه ـــوده ن ـــش ب ـــم و دان ـــزرگ عل ب
بلکـــه بـــرای جهـــان؛ و ایـــن ظرفیـــت همچنـــان وجـــود 
دارد. مـــا بایـــد ایـــن ظرفیت هـــا را بشناســـیم، حمایـــت 
کنیـــم، توســـعه دهیـــم و مســـلما ایـــن ظرفیت هـــا نـــه 
تنهـــا در ســـطح شهرســـتان و اســـتان بلکـــه در ســـطح 
ــی  ــکات زندگـ ــد حـــال مشـ ــان می توانـ ــور و جهـ کشـ

انســـان ها باشـــد. 
رشـــیدیان گفـــت: نکتـــه دیگـــری کـــه ایـــن مرکـــز 
ــت؛  ــی اسـ ــاله آموزشـ ــت، مسـ ــم اسـ ــیار مهـ دارد و بسـ
ـــوزش  ـــگاهی کاس آم ـــه جهاددانش ـــدارم ک ـــار ن ـــن انتظ م
موضوعاتـــی را بگـــذارد کـــه در موسســـات دیگـــر ایـــن 
کنـــار  در  جهاددانشـــگاهی  می دهنـــد.  انجـــام  را  کار 
ـــه مـــا  ـــتان ب ـــطح اس ـــگاهی در س ـــه حوزه هـــای دانش بقی
دســـت بیعـــت و همـــکاری داده بـــرای حـــل معضـــات 
ـــت  ـــال اس ـــا ۴ س ـــدود ۳ ی ـــوی؛ ح ـــان رض ـــتان خراس اس
ــکاری  ــرای همـ ــگاه ها را بـ ــای دانشـ ــع رؤسـ ــه مجمـ کـ
و هـــم افزایـــی بـــرای ارتقـــاء ســـطح دانـــش و پژوهـــش 
در دانشـــگاه ها و از طـــرف دیگـــر همـــکاری و مســـاعدت 
بـــرای دســـتگاه هـــای اجرایـــی و بـــرای حـــل معضـــات 

دانشـــگاهی داریـــم. 
وي عنـــوان کـــرد: دانشـــگاه فردوســـی در اوایـــل کار 
ــت،  ــده گرفـ ــر عهـ ــت را بـ ــط زیسـ ــکل آب و محیـ مشـ
ــیب های  ــوع آسـ ــکل و موضـ ــور مشـ ــام نـ ــگاه پیـ دانشـ
اجتماعـــی، دانشـــگاه آزاد موضـــوع مهاجـــرت و حاشـــیه 
ـــت.  ـــتغال را پذیرف ـــوع اش ـــگاهی موض ـــینی و جهاددانش نش

مجتمع پزشکی، آموزشی و تحقیقاتی 
جهاددانشگاهی در نیشابور
دکرت طیبی: متام توان جهاددانشگاهی در خدمت توسعه کشور است

■ سخرنانی  
دکرت طیبی در 

آیین بهره برداری 
از مجتمع 

پزشکی، آموزشی 
و تحقیقاتی 

جهاددانشگاهی 
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ــش  ــند آمایـ ــه سـ ــه بـ ــا توجـ ــتغال بـ ــوع اشـ در موضـ
ــتان  ــه در اسـ ــی کـ ــتعدادها و مزیت هایـ ــرزمینی، اسـ سـ
ــتان  ــتغال در اسـ وجـــود داشـــت خـــط کار توســـعه اشـ
را کـــه در هـــر بخشـــی اعـــم از گردشـــگری و خدمـــات، 
ــداری و  ــاورزی و باغـ ــارت، کشـ ــدن و تجـ ــت و معـ صنعـ
دامـــداری بـــا همـــه محدودیت هـــا مشـــخص کـــرده 

اســـت.
رشـــیدیان گفـــت: در ایـــن رابطـــه مطالعـــات انجـــام 
ــال 9۳ و 9۴ کار  ــات از سـ ــاس مطالعـ ــر اسـ ــده و بـ شـ
در همـــان راســـتا در حـــال پیگیـــری اســـت. امـــروز بـــر 
ـــرده  ـــام ک ـــران اع ـــار ای ـــازمان آم ـــه س ـــاری ک ـــاس آم اس
ـــه  ـــوی ب ـــان رض ـــال در خراس ـــز امس ـــکاری در پایی ـــرخ بی ن
ـــه  ـــت ک ـــا نیس ـــه آن معن ـــن ب ـــی ای ـــت ول ـــیده اس ۸,۸ رس
ـــکار در  ـــوان بی ـــر ج ـــزار نف ـــش از ۲۰۰ ه ـــم، بی ـــکار نداری بی
ـــه  ـــر ب ـــزار نف ـــر ۳۰۰ ه ـــغ ب ـــم بال ـــه از رق ـــم ک ـــتان داری اس

ایـــن تعـــداد رســـیده ایم. 
ـــک  ـــی ی ـــه حت ـــم ک ـــاش کنی ـــد ت ـــه داد: بای وي ادام
جـــوان بیـــکار نمانـــد. جهاددانشـــگاهی اســـتعداد خوبـــی 
ــرد.  ــره بـ ــتر بهـ ــتعداد بیشـ ــن اسـ ــود از ایـ دارد و می شـ
ـــارغ  ـــتغال ف ـــوع اش ـــرای موض ـــته ب ـــال گذش ـــفند س از اس
التحصیـــان کار گـــروه ویـــژه ای تشـــکیل شـــده، زیـــرا 
یکـــی از مباحـــث جـــدی در دولـــت یازدهـــم و در وزارت 
ـــه  ـــل دوم ب ـــد از نس ـــگاه ها بای ـــه دانش ـــود ک ـــن ب ـــوم ای عل
ـــل  ـــن تبدی ـــارم و کارآفری ـــوم و چه ـــل س ـــگاه های نس دانش
ـــد کار  ـــعار نمی ش ـــا ش ـــا ب ـــوع تنه ـــن موض ـــرای ای ـــوند. ب ش
ـــک  ـــم از نزدی ـــرادات کار را بتوانی ـــه ای ـــود ک ـــرد و الزم ب ک

ـــم. ـــدام کنی ـــا اق ـــع آن ه ـــرای رف ـــم و ب ـــی کنی بررس

اســـتاندار خراســـان رضـــوي خاطرنشـــان کـــرد: قـــرار 
ـــاد  ـــود و جه ـــروه تشـــکیل ش ـــن کارگ ـــه ای ـــود ک ـــن ب ـــر ای ب

ـــرد. ـــه ک ـــی را تهی ـــرح های ـــز ط ـــگاهی نی دانش
ـــی  ـــز آموزش ـــد از مراک ـــگاهی بای ـــزود: جهاددانش  وي اف
بـــه عنـــوان یـــک مرکـــز شـــتاب دهنـــده بـــرای تولیـــد 
فکـــر و اشـــتغال اســـتفاده کنـــد، مطمئنـــا شـــأن و 
ـــز  ـــات و مراک ـــا مؤس ـــت ب ـــگاهی رقاب ـــاد دانش ـــگاه جه جای
آموزشـــی کـــه در شهرســـتان هســـتند، نیســـت و نبایـــد 
باشـــد. مـــا بـــه عنـــوان دولـــت ایـــن آمادگـــی را داریـــم 
همـــکاری  اصولـــی،  موافقت هـــای  دادن  بـــراي  تـــا 
دســـتگاه های زیربنایـــی، همـــراه کـــردن بانک هـــا بـــرای 
ـــرای  ـــود دارد ب ـــه وج ـــی ک ـــهیات از ظرفیت های دادن تس

عزیـــزان فـــارغ التحصیـــل کمـــال اســـتفاده را بکنیـــم.

جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی با 
همکاری دانشگاه 

وارد عرصه خدمات 
تخصصی شد

سـید  دکتـر  ادامـه،  در 
رییس  علي اکبـر شمسـیان 
سازمــــان جهاددانشگاهی 
اظهـار  خراســان رضـــوی 
از مراکـز  بسیـــاري  کـرد: 
حوزه هـای دیگـری را بـرای فعالیـت خـود انتخـاب کردنـد، 
امـا جهاددانشـگاهی خراسـان بـا رویکـرد مدیـران وقـت و 

شـد.  تخصصـی  خدمـات  عرصـه  وارد  دانشـگاه  همـکاری 
دالیلـی کـه آن مقطـع در ذهـن همـکاران بـود، محرومیـت 

گسـترده ای بـود کـه در اسـتان خراسـان وجـود داشـت.
وي ادامـه داد: اوایـل انقاب امکاناتی در بیمارسـتان های 
و  بـود  مانـده  اسـتفاده  بـا  کـه  داشـت  وجـود  اسـتان 
جهاددانشـگاهی بـا کمـک نیروهـای انقابـی کـه دسـت در 
دسـت جهاد برای احیا و بازنگری فعالیت دانشـگاه داشـتند، 
کمـک کردنـد و ایـن امکانـات در اختیار جهاد قـرار گرفت و 
توانسـت مجموعـه ای را در سـال ۱۳۶۰ راه انـدازی کند. این 
مجموعـه بـه سـرعت جـای خـود را در اسـتان و شهرسـتان 
مشـهد بـاز کـرد و تقاضاهـای متعـددی از کل اسـتان بـرای 
ایجاد مراکز مشـابه به جهاد دانشـگاهی مشـهد گسـیل شد.
دکتر شمسـیان گفـت: از ابتدای سـال ۶۶ مجموعه ای در 
گنابـاد راه اندازی کردند و در زمسـتان همان سـال مجموعه 
خدمـات تخصصـی تشـخیص طبـی شهرسـتان نیشـابور راه 
انـدازی شـد کـه روزانـه حـدود ۵۰۰ نفـر و سـالیانه حـدود 
۱۳۰ تـا ۱۴۰ هـزار نفـر از خدمـات ایـن مجموعـه بـا تعرفه 
دولتـی کـه بسـیار متفـاوت با تعرفـه بخش خصوصی اسـت، 

اسـتفاده می کننـد.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهي خراسـان رضوي افـزود: 
مجموعـه   ۱۳7۳ سـال  تـا  داشـت  ادامـه  تشـویق ها  ایـن 
طـاب  محـروم  منطقـه  در  دو  شـماره  آزمایشـگاه های 
مشـهد افتتـاح شـد. در مجموعه هـای تشـخیص طبـی تنها 
آزمایشـگاه ها روزانـه حـدود ۲۵۰۰ بیمـار مراجعـه می کنند 
و بـا تعرفـه دولتـی رفع بخـش عمده ای از مشـکات مردم را 

در ایـن حـوزه بـر عهـده دارد.
وي تصریـح کـرد: امـا در پاسـخ بـه ایـن کـه چـرا ایـن 
مجموعـه در نیشـابور سـاخته شـد بایـد گفـت کـه رویکـرد 
مدیـران ارشـد در جهاددانشـگاهی کشـور، سـابقه شـهر و 
ویژگی هـای آن، مسـئوالن جهـاد را وادار کـرد کـه از مرکـز 
خارج شـوند و در شـهری مانند نیشـابور که شـاید آن زمان 
کـم برخوردارتـر از برخـی از شـهرهای دیگر بود، ایـن اتفاق 

. فتد بیا
دکتر شمسـیان اظهار کرد: این پروژه در شـهریور ۱۳9۳ 
کلنگ زنی شـد و امروز شـاهد افتتاح آن هسـتیم  که شامل 
دو طبقـه پارکینـگ، دو طبقـه آزمایشـگاه تشـخیص طبی و 
مابقـی کارگاه آموزشـی، فرهنگـی، پژوهشـی و تحقیقاتـی 
اسـت. ایـن مجموعه می تواند بسـیاری از مشـکات از جمله 
اشـتغال، آموزش هـای ضمـن خدمـت و تشـخیص طبـی را 

حـل کند.

▲ مراسم تقدیر در آیین بهره برداری از مجتمع پزشکی، آموزشی و 
تحقیقاتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نیشابور

عکس: ایسنا/محسن فرجامی پور

■ بازدید از 
مجتمع پزشکی، 
آموزشی و 
تحقیقاتی 
جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی 
در نیشابور
عکس: ایسنا/
محسن
 فرجامی پور

◄

اح
فتت

ا



105

هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w

.a
ce

cr
.a

c.
ir

مرکــزی،  اســتان  جهاددانشــگاهی  عمومــی  روابــط   ■
9 اســفند: اولیــن مرکــز دیده بانــی اجتماعــی کشــور 
بــه همــت جهاددانشــگاهی اســتان و دفتــر اجتماعــی 

افتتــاح شــد. اراک  در  اســتانداری مرکــزی 
جهاددانشگاهی  رییس  نظام دوست   جعفر  سید  دکتر   
اجتماعی  دیده بانی  مرکز  افتتاح  آیین  در  مرکزی  استان 
مدیرکل  آبادی  فتح  غامرضا  حضور  با  که  مرکزی  استان 
عنوان  شد،  انجام  مرکزی  استانداری  اجتماعی  امور  دفتر 
مرکزی  استان  جهاددانشگاهی  امور  تمامی  مبنای  کرد: 
مباحث فرهنگی و اجتماعی بوده است به نحوی که در بحث 
نیز رویکرد  ناباروری  راه اندازی مرکز فوق تخصصی درمانی 
سومین  آمار  طبق  چراکه  گرفت  قرار  توجه  مورد  فرهنگی 

عامل طاق در استان ناباروری زوجین بوده است. 
مرکز  کرد:  اظهار  مرکزی  استان  جهاددانشگاهی  رییس 
و  محور  پژوهش  و  علمی  ای  اجتماعی" شبکه  بانی  "دیده 
در راستای رصد نظام مند و مستمر آسیب های اجتماعی و 

فرهنگی در استان مرکزی است.
وی با اشاره به موفقیت های استان مرکزی در عرصه های 
مسایل  در  مرکزی  استان  گفت:  و...  اقتصادی  فرهنگی 
اجتماعی دارای رتبه ۱7 کشور است که الزم است همپای 
توسعه دیگر حوزه های حوزه اجتماعی استان نیز توسعه یابد. 
نظام دوست تصریح کرد: جهاددانشگاهی در بین مراکز علمی 
استان اهتمام ویژه ای به بحث پژوهش دارد و افق و چشم انداز خود 
در این عرصه را فعالیت در حوزه پژوهش های ملی تدوین کرده است. 
وی با اشاره به انتخاب جهاددانشگاهی به عنوان مجری یکی 
استان  کرد: جهاددانشگاهی  بیان  ملی  پژوهشی  از طرح های 
مرکزی اخیرا برای انجام طرح پژوهشی "تدوین شاخص های 
توسعه اجتماعی در استان های کشور" از سوی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور انتخاب شده است و امید است این اتفاق 

زمینه توسعه پژوهش های علمی دیگر را فراهم کند. 
مدیرکل  فتح آبادی  غامرضا  مراسم  این  در  همچنین 
کاهش  برای  گفت:  مرکزی  استانداری  اجتماعی  امور  دفتر 
آسیب ها و ارتقای سرمایه های اجتماعی باید رصد اجتماعی 

انجام شود. 
وی اظهار کرد: اولین مرکز "دیده بانی اجتماعی" کشور با 
تاش و پیگیری جهاددانشگاهی و با هدف کمک به ارتقای 

وضعیت اجتماعی و فرهنگی استان راه اندازی شده است. 
غامرضا فتح آبادی عنوان کرد: قرن ۲۱ قرن دگرگونی و تحول 
علمی است به نحوی که هر ۵,۵ سال یکبار علم ۲ برابر می شود، 
هر ۵ دقیقه رخدادهای جدید در علم شیمی و پزشکی و هر 
سه دقیقه در علم فیزیک حاصل و هر سه سال یکبار علم کهنه 
می شود که این امر ضرورت رصد شاخص ها و ارزیابی مستمر را 

نشان می دهد. 
اجتماعی  تحوالت  و  داده ها  باید  اینکه  بیان  با  وی 
با  کشور  حاضر  حال  در  افزود:  کرد،  رصد  نیز  را  فرامرزی 
شده  خاصی  مراحل  وارد  که  است  مواجه  سالمندی  بحث 
است و از امروز باید برای آینده این حوزه دست به پیش بینی 

زد و در راستای ایجاد زیرساخت و آموزش اقدام کرد. 
همچنین، مهدی مبارکی معاون پژوهشی جهاددانشگاهی استان 
هم در این مراسم اظهار کرد: مرکز دیده بانی اجتماعی شبکه ای 
علمی و پژوهش محور است که رصد نظام مند و مستمر شرایط، 
مسایل و آسیب های اجتماعی و فرهنگی در پهنه جغرافیایی استان 
مرکزی را بر عهده دارد تا از سیاست، برنامه، تصمیم گیری و اجرای 

کارآمد و مبتنی بر واقعیت های موجود حمایت کند.  
وی ادامه داد: این مرکز با هدف کمک به ارتقای وضعیت 
نمودن  یکپارچه  راستای  در  و  استان  فرهنگی  و  اجتماعی 
یافته  های تحلیلی، اطاعات توصیفی با مشارکت استانداری 

مرکزی و جهاد دانشگاهی استان راه اندازی می شود.

اولین مرکز دیده بانی اجتامعی کشور
اولین مرکز دیده بانی اجتامعی کشور به همت جهاددانشگاهی استان مرکزی افتتاح شد

■  آیین افتتاح 
مرکز دیده بانی 
اجتامعی استان 

مرکزی
عکس: روابط 

عمومی 
جهاددانشگاهی  

استان مرکزی

►

کانونی برای 

بازنشستگان خوزستانی
سازمان كانون بازنشستگان

 سازمان جهاددانشگاهی خوزستان افتتاح شد 

■ روابط عمومي سـازمان جهاددانشـگاهی 
خوزسـتان: کانـون بازنشسـتگان سـازمان 
حضـور  بـا  خوزسـتان  جهاددانشـگاهی 
سـازمان  ایـن  بازنشسـتگان  از  جمعـي 

شـد. افتتاح 
ســیدعلیرضا علــوي رییــس ســازمان 
جهاددانشــگاهی خوزســتان در آییــن 
ایــن  بازنشســتگان  کانــون  افتتــاح 
ســازمان گفــت: در یــک ســال گذشــته، 
از میــان روش هــاي مدیریتــي متعــددي 
مدیریــت  روش  دارد،  وجــود  کــه 
ــداف  ــبرد اه ــراي پیش ــتراتژیک را ب اس
ــش  ــتان در پی ــگاهی خوزس جهاددانش
ــه  ــود ک ــن ب ــر ای ــاش ب ــم و ت گرفتی
تفکــر ســازماني در مجموعــه حاکــم 

ــود. ش
معیشــت  بــه  توجــه  افــزود:  وي 
بازنشســتگان  به ویــژه  پرســنل، 
جهاددانشــگاهی  کاري  اولویــت  در 

دارد.  قــرار  خوزســتان 
ایــن  پایــان  اســت،در  گفتنــی 
نشســت دفتــر کانــون بازنشســتگان 
جهــاد دانشــگاهي خوزســتان بــا حضــور 
بازنشســتگان ایــن ســازمان افتتــاح 

ــد. ش
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ـــومین  ـــفند: س ـــگاهی، ۵ اس ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
جلســـه فوق العـــاده کانـــون تفکـــــــر راهبـــردی 
جهاددانشـــگاهی بـــا دســـتور جلســـه تعییـــن اولویـــت 
موضوع هـــای مـــورد بررســـی در کانـــون و اصـــاح 
ـــه  ـــب ب ـــور قری ـــا حض ـــی ب ـــه داخل ـــد آیین نام ـــک بن ی

اتفـــاق اعضـــا برگـــزار شـــد.
ـــورد  ـــل در م ـــه قب ـــث جلس ـــه مباح ـــدا خاص در ابت
ــای  ــز اولویت هـ ــت و نیـ ــن اولویـ ــاخص های تعییـ شـ
پیشـــنهادی کمیتـــه راهبـــری کانـــون توســـط مدیـــر 
ـــوع  ـــه موض ـــوع س ـــد در مجم ـــام ش ـــه و اع ـــون ارای کان
ـــت  ـــه و عنای ـــورد توج ـــه م ـــای کمیت ـــنهاد اعض در پیش
بیشـــتری بـــه عنـــوان اولویت هـــای اصلـــی قـــرار 
ـــوع  ـــورد ۳ موض ـــد در م ـــرر ش ـــذا مق ـــت، ل ـــته اس داش
مـــورد نظـــر بحـــث و گفـــت وگـــوی نهایـــی صـــورت 

ـــرد.  گی
نهایتـــا  مختلـــف  بحث هـــای  انجـــام  از  پـــس 
رویکردهـــای جـــذب،  و  "سیاســـت ها  دو موضـــوع 
ـــگاهی  ـــانی جهاددانش ـــروی انس ـــای نی ـــت و ارتق نگهداش
بـــا تاکیـــد بـــر بهبـــود فضـــای کاری و فرهنـــگ 

ســـازمانی" و "ماموریـــت جهاددانشـــگاهی در توســـعه 
ــوان  ــه عنـ ــور" بـ ــی کشـ ــه و فرهنگـ ــی، فناورانـ علمـ
ــت. ــرار گرفـ ــون قـ ــث کانـ ــای اول مباحـ ــت هـ اولویـ
ســـپس مقـــرر شـــد در جلســـه فوق العـــاده بعـــدی 
کانـــون کـــه برگـــزار می شـــود شـــرح خدمـــات 
اجمالـــی ایـــن دو موضـــوع توســـط دبیرخانـــه تهیـــه 
و بـــه کمیتـــه راهبـــری جهـــت تصمیم گیـــری ارایـــه 

شـــود.
هم چنیـــن یـــک بنـــد بـــه آیین نامـــه داخلـــی 
ـــه  ـــات کمیت ـــاب تصمیم ـــل نص ـــورد حداق ـــون در م کان

راهبـــری و شـــورای کانـــون اضافـــه گردیـــد.
ــت  ــاده دریافـ ــر آمـ ــون تفکـ ــت، کانـ ــی اسـ گفتنـ
نظـــر و پیشـــنهادهای واحدهـــای ســـازمانی و اعضـــای 
عاقه منـــد جهاددانشـــگاهی بـــرای تهیـــه شـــرح 
خدمـــات موضوع هـــای دارای اولویـــت و هم چنیـــن 
پیشـــنهاد پذیـــرش مســـوولیت تهیـــه و بررســـی 
در  تصمیم گیـــری  اســـت،  مذکـــور  موضوع هـــای 
مـــورد پیشـــنهادهای یـــاد شـــده بـــر عهـــده کمیتـــه 

ــود. ــد بـ ــون خواهـ ــری کانـ راهبـ

تعیین دو اولویت
در مباحث کانون تفکر 

راهربدی
"جذب و نگهداشت نیروی انسانی جهاددانشگاهی" و " ماموریت این نهاد در توسعه 

کشور"، اولویت های کانون تفکر راهربدی جهاددانشگاهی

       برگزاری مراسم و نشست های عمومی

مراسم یادبود برگزار

جهادگر  پیشکسوت
دکرتمنتظری در مراسم یادبود دکرت 

"حمیدی امامی": ایشان فردی خودساخته 

و در رکاب انقالب بود

■ روابط عمومی جهاددانشــــــگاهی، ۱۸ فروردین: 
جهادگر  امامی،  حمیدی  هادی  دکتر  یادبود  مراسم 
پیشکسوت جهاددانشگاهی  با حضور دکتر طیبی رییس 
جهاددانشگاهی و جمعی از جهادگران جهاددانشگاهی و 
خانواده آن مرحوم در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

دکتر هادی حمیدی امامی که در اولین روز سال نو 
به دیار باقی شتافت، به مدت ۳۰ سال در جهاددانشگاهی 
فعالیت داشت که ۱۳ سال آن در دانشگاه علم و فرهنگ 

و در مقام ریاست این دانشگاه سپری شد.
دکتر علی منتظری رییس پژوهشکده علوم بهداشتی 
رکاب  "در  را  امامی  حمیدی  دکتر  جهاددانشگاهی، 
انقاب" توصیف و تاکید کرد: وی از همان ابتدای انقاب 
و در تمام مسوولیت هایی که بر عهده داشت، در راستای 

تحقق آرمان های انقاب تاش کرد.
وی با بیان اینکه دکتر حمیدی امامی مدتی در دفتر 
پشتیبانی جبهه و جنگ جهاد دانشگاهی فعال بوده اند، 
ایشان  زادگاه  شهر  سازندگی  جهاد  در  وی  خدمات  از 
"اَملش" یاد کرد و گفت: وی به روستاهای محل زادگاه 

خود نیز خدمت می کرد.
دکتر  و  خود  اعزام  به  سخنانی  در  منتظری  دکتر 
انقاب  از  بعد  و  در سال ۵9  به سومار  امامی  حمیدی 
فرهنگی اشاره کرد و گفت: در آن زمان این منطقه آماج 
حمات صدام بود. این در حالی بود که تا زمان برگشت 

ما به تهران، سومار از سکنه خالی شد.
وی برخی فعالیت های وی در سومار را کارهای فرهنگی، 
کمک به روستاییان در کارهای کشاورزی، تدریس قرآن و... 
برشمرد و اضافه کرد: عمده فعالیت ما فعالیت های پزشکی بود.

و  خود  برگشت  زمان  جهاددانشگاهی  پیشین  رییس 
دکتر حمیدی امامی به تهران در شهریور ماه همان سال 
را مقارن با آغاز جنگ تحمیلی عنوان کرد و گفت: بنابراین 
چنین می توان گفت که وی بعد از انقاب فرهنگی تا زمانی 

که در قید حیات بود، مشغول خدمت رسانی بود.
حمیدی  دکتر  سخنانش  پایان  در  دکترمنتظری 
امامی را فردی خودساخته، توصیف و ابراز امیدواری کرد 
که زحمات وی در نزد پروردگار مضاعف شده و موجبات 

شادی روح آن مرحوم را فراهم آورد.
در  که  امامی  حمیدی  هادی  دکتر  است،  گفتنی 
نخستین روز سال جاری دار فانی را وداع گفت، سمت 
نیز  و  جهاددانشگاهی  حراست  دفتر  اسبق  کل  مدیر 
ریاست پیشین دانشگاه علم و فرهنگ را بر عهده داشت.

■  سومین جلسه 
فوق العاده کانون 
تفکر راهربدی 
جهاددانشگاهی

عکس: معاونت 
پژوهشی 
جهاددانشگاهی

◄
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی،۱۴ فروردیـــن: دکتـــر 
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی در مراســـم 
آغـــاز ســـال 97 کـــه در پژوهشـــکده فرهنـــگ، هنـــر و 
معمـــاری جهاددانشـــگاهی بـــا حضـــور جهادگـــران ایـــن 
نهـــاد برگـــزار شـــد، بـــا بیـــان اینکـــه تدویـــن برنامـــه 
ـــان  ـــه پای ـــال 9۶ ب ـــگاهی در س ـــعه جهاددانش ـــم توس شش
ـــدن  ـــی ش ـــاز اجرای ـــان آغ ـــال 97 را زم ـــت، س ـــیده اس رس
ــت  ــت معاونـ ــه همـ ــت: بـ ــت و گفـ ــه دانسـ ــن برنامـ ایـ
ـــه  ـــس، بودج ـــور مجل ـــی ام ـــت هماهنگ ـــتیبانی و معاون پش
ــد  ــا ۳۵ درصـ ــس تـ ــت و مجلـ ــگاهی در دولـ جهاددانشـ

افزایـــش یافتـــه اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی حمایـــت از کاالی ایرانـــی را 
ـــت  ـــری دانس ـــز کاالی فک ـــی و نی ـــت از کاالی فیزیک حمای
و گفـــت: رســـانه ها وظیفـــه دارنـــد ایـــن مطالبـــه را بـــه 

ـــد. ـــووالن بخواهن ـــب از مس صـــورت مرت
وی در ادامـــه برنامـــه ششـــم توســـعه را ســـنگین 
ــه ایـــن  ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ ــرد و افـ توصیـــف کـ
ــا را  ــع مـ ــد منابـ ــا ۲۵ درصـ ــا بیـــن ۲۰ تـ ــه تنهـ بودجـ
ـــه  ـــن هزین ـــه ای ـــتیم ک ـــد آن هس ـــد، نیازمن ـــن می کن تامی

را بـــه کارهـــای جـــدی اختصـــاص دهیـــم.
دکترطیبـــی  برخـــی بحث هـــای مهـــم مطـــرح شـــده 
ــاختار  ــاح سـ ــازمان را اصـ ــن سـ ــای ایـ ــات امنـ در هیـ
ـــگاهی  ـــره وری در جهاددانش ـــای به ـــانی و ارتق ـــروی انس نی
برشـــمرد و خاطرنشـــان کـــرد: الزم اســـت کـــه تمامـــی 
ـــور  ـــن ام ـــق ای ـــرای تحق ـــبی ب ـــکل مناس ـــه ش ـــا ب واحده

تـــاش کننـــد.
ـــه  ـــاره ب ـــن اش ـــه ضم ـــگاهی در ادام ـــس جهاددانش ریی
ـــع  ـــه جام ـــرای نقش ـــگاهی در اج ـــش جهاددانش ـــه نق مصوب
علمـــی در برنامـــه ششـــم توســـعه عمرانـــی، فرهنگـــی و 
اجتماعـــی کشـــور از اختصـــاص ســـه مـــاده بـــه اجـــرا 
ـــد اول  ـــرد: در بن ـــه ک ـــر داد و اضاف ـــه خب ـــن مصوب ـــدن ای ش
ـــم  ـــت مه ـــرای دو ماموری ـــزوم اج ـــر ل ـــز ب ـــه نی ـــن مصوب ای

ـــت. ـــده اس ـــد ش تاکی
ــا  ــد بـ ــات بایـ ــن موضوعـ ــه ایـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــن دو  ـــود، ای ـــرا ش ـــه اج ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــری س پیگی
ـــت  ـــاوری در صنع ـــال فن ـــت انتق ـــم را "مدیری ـــت مه ماموری

حمـــل و نقـــل ریلـــی" توســـط جهاددانشـــگاهی و نیـــز 
ــام  ــیرین کن ها" نـ ــاخت آب شـ ــی و سـ ــت طراحـ "مدیریـ
ـــور  ـــکل آب در کش ـــه مش ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــد ک ـــرد و تاکی ب

موضـــوع اخیـــر از اهمیـــت بســـیاری برخـــوردار اســـت.
ـــرد  ـــریح عملک ـــه تش ـــپس ب ـــگاهی س ـــس جهاددانش ریی
ـــت:  ـــت و گف ـــف پرداخ ـــای مختل ـــازمان در حوزه ه ـــن س ای
ــزی  ــرد موفقیت آمیـ ــانه عملکـ ــوزه فرهنـــگ و رسـ در حـ

داشـــته ایم.
ـــدن  ـــده ش ـــه برگزی ـــه ب ـــن زمین ـــی در همی ـــر طیب دکت
ـــال 9۶  ـــی س ـــانه تخصص ـــن رس ـــوان برتری ـــه عن ـــا" ب "ایکن
و انتخـــاب "ایســـنا" بـــه عنـــوان رســـانه برتـــر در ســـال 
ـــانه های  ـــان رس ـــنا" در می ـــزود: "ایس ـــرد و اف ـــاره ک 9۵ اش

ـــت. ـــه دوم را داراس ـــال 9۶ رتب ـــر س برت
ـــور را  ـــگ در کش ـــوزه فرهن ـــاختار در ح ـــد س وی تجدی
ضـــروری دانســـت و اظهـــار کـــرد: برنامه هایـــی همچـــون 
ــه  ــور بـ ــطح کشـ ــد در سـ ــجویی بایـ ــای دانشـ مناظره هـ

ـــود. ـــل ش ـــد تبدی برن
رییـــس جهاددانشـــگاهی عملکـــرد ایـــن ســـازمان 
در حـــوزه آمـــوزش بـــه ویـــژه آمـــوزش کوتـــاه مـــدت را 

ـــر  ـــون تفک ـــدازی کان ـــت: راه ان ـــرد و گف ـــف ک ـــوب توصی خ
ـــن  ـــت ای ـــات مثب ـــه اقدام ـــز از جمل ـــگاهی نی در جهاددانش

ــد. ــمار می آیـ ــه شـ ــال 9۶ بـ ــازمان در سـ سـ
بـرای  آینده پژوهـی  لـزوم  بـر  ادامـه  در  طیبـی  دکتـر 
تعییـن مسـیر جهاددانشـگاهی تاکیـد کـرد و ادامـه داد: این 
برنامه ریـزی بایـد بـا تمرکز بـر واقعیات کشـور و بـا توجه به 

سـرعت تحـوالت ملـی و بین المللـی صـورت گیـرد.
وی همچنیـن بـه عقـد قـرارداد ایـن نهـاد جهت توسـعه 
مشـاغل خانگـی روسـتاییان بـا وزارت کار، تعـاون و رفـاه 
اجتماعـی در سـال 9۶ اشـاره کـرد و گفـت: بـرای اجرایـی 
شـدن ایـن قـرارداد هشـت اسـتان بـه صـورت پایلـوت بـه 
جهاددانشـگاهی واگـذار شـده کـه در صـورت موفقیت آمیـز 
بـودن ایـن طـرح، اسـتان های بیشـتری نیـز بـه ایـن جهـاد 

دانشـگاهی واگـذار خواهـد شـد.
 ۱۰ نمایـش  بـرای  طرحـی  از  جهاددانشـگاهی  رییـس 
برنامـه جهاددانشـگاهی در حوزه هـای مختلـف بـه صـورت 
ویدئـو کنفرانـس بـرای ریاسـت جمهوری خبـر داد و ابـراز 
امیـدواری کـرد که ایـن موضوع مقدمـه ای بـرای ورود جهاد 

دانشـگاهی بـه هیـات دولـت و مجلـس باشـد.

آن چه مسووالن درباره ی جهاددانشگاهی می گویند

گفتار

نقش جهاددانشگاهی در اجرای نقشه جامع 
علمی در برنامه ششم توسعه کشور
رییس جهاددانشگاهی: رسانه ها حامیت از کاالی ایرانی را از مسووالن مطالبه کنند

■ عکس 
یادگاری مراسم 
آغاز سال 1397 
جهاد دانشگاهی

►

■ مراسم آغاز سال 97 در پژوهشکده فرهنگ، هرن ▲
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■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی قــم، ۱9 فروردیــن: رییــس 
ــت ا...  ــا آی ــم ب ــتان ق ــد اس ــران جهاددانشــگاهی واح و مدی
ســعیدی تولیــت آســتان مقــدس حضــرت معصومــه )س( و 

امــام جمعــه قــم دیــدار و گفــت و گــو کردنــد.

 آیــت ا... ســید محمــد ســعیدی در ایــن نشســت ضمــن 
ــر و برکــت در ســال پیــش  ــو و آرزوی خی ــک ســال ن تبری
رو، عنــوان کــرد: جهاددانشــگاهی مایــه افتخــار و از ســرمایه 

هــا و ذخایــر نظــام اســت.

ــا بیــان اینکــه فعالیت هــای جهاددانشــگاهی قابــل  وی ب
تقدیــر اســت، ادامــه داد: اهــل بیــت)ع( بــاب رحمــت را از 
ــزان  ــه می ــد ب ــس هرکــس بای ــد؛ پ ــم گشــوده ان ــق ق طری
ــاش  ــهر ت ــن ش ــربلندی ای ــرای س ــود ب ــع خ ــوان و وس ت

کنــد.
ــا  ــه)س( ب ــرت معصوم ــدس حض ــتان مق ــت آس  تولی
اشــاره بــه ارایــه فعالیــت هــای فرهنگــی و خدمــات 
دهــی بــه زائریــن آســتان مقــدس کریمــه اهــل بیــت)س( 
اظهــار داشــت: آســتان مقــدس حضــرت معصومــه)س( در 
ــای فرهنگــی  ــت ه ــه فعالی ــژه ارای ــف بوی ــای مختل بخش ه
ــای  ــکاری ه ــد هم ــی توان ــن م ــه زائری ــی ب ــات ده و خدم

ــد. ــته باش ــگاهی داش ــاد داش ــه جه ــا مجموع ــی ب مطلوب
ــن و  ــدری و معاونی ــد حی ــر محم ــت دکت ــن نشس در ای
ــی از  ــم گزارش ــتان ق ــد اس ــگاهی واح ــران جهاددانش مدی
فعالیــت هــای ســال گذشــته و برنامــه هــای ســال پیــش 

ــد. ــه دادن رو را ارای
ــز  ــی در مرک ــعه فیزیک ــاره توس ــا اش ــدری ب ــر حی دکت
ــک  ــرد: ی ــوان ک ــم عن ــاروری جهاددانشــگاهی ق ــان ناب درم
ــال  ــات در س ــر خدم ــوب ت ــه مطل ــرای ارائ ــل ب ــاق عم ات

ــد. ــه ش ــه اضاف ــن مجموع ــه ای ــاری ب ج
ــای پژوهشــی،  ــت ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
داشــت:  اظهــار  فرهنگــی جهاددانشــگاهی  و  آموزشــی 
جهاددانشــگاهی بــا تمــام پتانســیل، همچــون ســرباز آمــاده 

ــت. ــتان اس ــای اس ــت اعت ــت در جه خدم

رونق و رشد 

صنعت اصيل 

زیلوبافی

تدوین و تصویب استاندارد ملی زیلو برای اولین بار در کشور

ـــازمان  ـــس س ـــي ریی ـــدي باصول ـــزد: مه ـــگاهی ی ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم ■ رواب
ـــن  ـــرای اولی ـــو ب ـــی زیل ـــتاندارد مل ـــب اس ـــن و تصوی ـــزد از تدوی ـــگاهي ی جهاددانش
ـــر  ـــتان خب ـــتاندارد اس ـــازمان و اداره کل اس ـــن س ـــکاری ای ـــا هم ـــور ب ـــار در کش ب

داد.
 مهـــدي باصولـــي در ایـــن بـــاره تصریـــح کـــرد: تدویـــن ایـــن اســـتاندارد از 

ســـال ۱۳9۵ آغـــاز و پـــس از گذرانـــدن کمیســـیون هـــای فنـــی در اســـتان از 
ـــتاندارد  ـــی اس ـــه مل ـــد و در کمیت ـــران تایی ـــتاندارد ای ـــی اس ـــازمان مل ـــوي س س

تصویـــب شـــد.
وي اظهـــار کـــرد: ایـــن رویـــداد مهـــم می توانـــد نقطـــه عطفـــی در رونـــق و 

ـــد. ـــتان باش ـــی اس ـــو باف ـــس زیل ـــل و نفی ـــت اصی ـــد هنرصنع رش
باصولـــي افـــزود: جهاددانشـــگاهي اســـتان یـــزد از ســـال ۸۸ بـــا عنایـــت بـــه جایـــگاه رفیـــع 
ـــا در نظرداشـــتن مزیت هـــاي منطقـــه و توانمندي هـــاي ایـــن ســـازمان  هنـــر زیلوبافـــي و ب
ـــي، ارزشـــي و اقتصـــادي  ـــي علم ـــا حرکت ـــا ب ـــرد ت ـــو" ک ـــه زیل ـــدازي "خان ـــه راه ان ـــدام ب اق

بـــه هنـــر زیلوبافـــي حیاتـــي مجـــدد ببخشـــد.
ــش و  ــوزش، پژوهـ ــز آمـ ــن مرکـ ــم تریـ ــز مهـ ــن مرکـ ــه وي، ایـ ــه گفتـ بـ
تجاري ســـازي زیلـــو در کشـــورمان اســـت کـــه هنـــر زیلوبافـــي را احیـــا و آن را 

بـــا اتـــکا بـــه خاقیـــت و نـــوآوري، توســـعه و تقویـــت کـــرده اســـت.
ـــن  ـــده در ای ـــب ش ـــتاوردهاي کس ـــده دس ـــتان از عم ـــگاهي اس ـــس جهاددانش ریی
رابطـــه بـــه شـــناخت شـــیوه هاي مناســـب آمـــوزش هنـــر زیلوبافـــي و تربیـــت 
زیلوبافـــان مناســـب و ماهـــر، تدویـــن و انجـــام طرح هـــاي پژوهشـــي کاربـــردي 
ــد و  ــدات جدیـ ــه تولیـ ــي، ارایـ ــر زیلوبافـ ــازي هنـ ــت تجاري سـ ــب جهـ مناسـ
متناســـب بـــا نیازهـــا و خواســـته هاي جامعـــه و اســـتفاده از روش هـــاي علمـــي 

ـــرد. ـــاره ک ـــدات، اش ـــت تولی ـــش کیفی ـــراي افزای ب

 رسمایه  و افتخار نظام اسالمی
تولیت آستان مقدس حرضت معصومه)س(: جهاددانشگاهی مایه افتخار و از رسمایه ها و ذخایر نظام است 
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انرژی جوانی 
جهاددانشگاهی

مدیرکل طرح های ملی وزارت ورزش و جوانان 

بیان کرد: پر کردن خألهای حوزه جوانان با اتکا به 

علم روز و انرژی جوانی  در جهاددانشگاهی

■ روابط عمومـــی جهاددانشــگاهی زنجان: امیرحسـین آل اســحاق مدیـرکل طرح های ملی 
وزارت ورزش و جوانـان، اظهـار کـرد: شـاید بتـوان گفـت حـل معضـل بیـکاری یـک راه بیشـتر 
نـدارد و آن واگـذاری کار بـه دو دسـته افراد اسـت، افـراد دارای تخصـص روز و جوانان و اساسـا 

مشـکات کشـور بـا واگـذاری امـور بـه جوانـان و جوان یـاوران حل می شـود.
امیرحسـین آل اسـحاق بـا اشـاره بـه مشـــــــارکت اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان بـا 
جهاددانشـگاهی زنجـان در زمینـه راه انـدازی برنامـه شـتاب دهی کسـب و کارهـای فناورانـه 
جوانـان، افـزود: سـال ها اسـت که سـاختارهای زیادی در کشـور در ایـن زمینه فعالیـت می کند 
ولـی ایـن طـرح یـک خـأل را می توانـد پـر کنـد؛ شـما در جهاددانشـگاهی بـا علـم روز و انـرژی 

جوانـی می توانیـد بـه خوبـی در ایـن زمینـه ورود پیـدا کنیـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه تـا زمانی که حل مسـایل به روش درسـت بـه خود جوانـان واگذار 
نشـود، مسـاله حـل نخواهـد شـد، تصریـح کـرد: فرماندهان جنـگ، جوانـان بودند که بـا اعتماد 
امـام خمینـی)ره( و مـردم بـه نیـروی جوان، شـاهد اقدامـات خوبی در ایـن حـوزه بودیم و یک 

وجـب از خـاک ایـن کشـور را در ایـن جنگ از دسـت ندادیم.
مدیـرکل طرح هـای ملـی وزارت ورزش و جوانـان بـا طـرح ایـن سـئوال کـه آیا حل مشـکل 
بیـکاری از اداره امـور دوران جنـگ سـخت تر اسـت، گفـت: ایـن در حالـی اسـت کـه امـروز 
نهادهـای علمی تـر در ایـن زمینـه فعالیـت دارنـد و جوانـان در برهـه کنونـی بـه دانـش علمـی 

بیشـتری نسـبت بـه آن دوران مجهزنـد.
وی در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه شــهر زنجــان از اولویــت جــدی بــرای مــا بــه لحــاظ انجــام 
برنامه هــای ملــی و طرح هــای پایلــوت برخــوردار اســت، تاکیــد کــرد: زنجــان عــاوه بــر بافــت 
ــه پایتخــت  ــی دارد و نزدیکــی ب ــکا و محکــم، فضــای علمــی و نخبــگان خوب ــل ات ســنتی قاب
ــه  ــی اســت ک ــای مل ــرای اجــرای طرح ه ــن اســتان ب ــت ای ــر از پتانســیل های مثب یکــی دیگ
حتــی بــا توجــه بــه ایــن پارامترهــا، بــا فراهــم شــدن زیرســاخت ها قابلیــت بین المللــی شــدن 

ــا را دارد. ــرای برخــی از طرح ه در اج
آل اســحاق بـا بیـان ایـن کـه تـاش می کنیـم سـال 97، سـال اتفاقـات بزرگـی در حـوزه 
معاونـت جوانـان در زمینه اشـتغال با محوریت اسـتان زنجان باشـد، تصریح کـرد: اعتبارات قابل 
اعتنایـی در حـوزه اشـتغال بـه معاونـت جوانـان واگـذار شـده و بـا پیگیری های صـورت گرفته، 
بـا صنـدوق کارآفرینـی امیـد بـه توافـق رسـیدیم و از اول اردیبهشـت ماه تا سـقف ۱۰۰ میلیون 
تومـان طرح هـا در حـوزه اشـتغال جوانـان را با نرخ سـود پایین پشـتیبانی مالـی می کنند که در 

ایـن زمینـه اولویت با تشـکل ها اسـت.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه مشـارکت اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان بـا جهاددانشـگاهی 
زنجـان در زمینـه راه اندازی برنامه شـتاب دهی کسـب و کارهـای فناورانه جوانان، افزود: سـال ها 
اسـت کـه سـاختارهای زیادی در کشـور در ایـن زمینه فعالیـت می کند ولی این طـرح یک خأل 
را می توانـد پـر کنـد، شـما در جهاددانشـگاهی بـا علـم روز و انـرژی جوانـی می توانیـد به خوبی 

در ایـن زمینه ورود پیـدا کنید.
مدیـرکل طرح هـای ملـی وزارت ورزش و جوانـان بـا بیـان ایـن کـه اساسـا ایده شـکل گیری 
جهاددانشـگاهی هـم توسـط عـده ای از جوانـان بـود، گفـت: در بسـیاری از امـور وقتـی اجـرای 
کارهـا را بـه جوانـان واگـذار می کنیـم بـه مراتب بهـره وری بیشـتری را شـاهد هسـتیم و باید از 

ایـن ظرفیـت به نحـو احسـن اسـتفاده کنیم.
ـــول  ـــل پ ـــن طـــرح حداق ـــی در اجـــرای ای ـــه دو آورده اصل ـــن ک ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی آل اســـحاق ب
ـــا  ـــه حوزه ه ـــا در هم ـــرمایه م ـــی س ـــِرژی جوان ـــرد: ان ـــح ک ـــی، تصری ـــرژی جوان ـــر ان و حداکث
ـــه  ـــر کاری را ک ـــتند و ه ـــالم هس ـــد و س ـــص، توانمن ـــا متخص ـــان م ـــمن های جوان ـــت. س اس
ـــی  ـــای اساس ـــرای کاره ـــا ب ـــم و از آن ه ـــذار کنی ـــا واگ ـــه آن ه ـــم ب ـــم می توانی ـــور کنی تص

ـــم. ـــک بگیری کم

پتانسیل جهاددانشگاهی برای تجمیع صاحبان اندیشه 

و علم
مناینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان: جهاددانشگاهی کانون تجمیع صاحبان اندیشه باشد

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی سیسـتان و بلوچسـتان، ۲7 فروردین: آیت ا... عباسـعلی سـلیمانی امـام جمعه زاهـدان و نماینده ولـی فقیه در 
اسـتان در نشسـتی بـا حضـور جمعـی از اعضای جهاددانشـگاهی اسـتان اظهار کـرد: اهل علم و صاحبان اندیشـه یـک گنجینه بزرگ هسـتند که 

بایـد قـدردان آنـان بود و بـرای رفع مشـکات از این ظرفیـت بزرگ اسـتفاده کرد.
وی ادامـه داد: در گذشـته، رژیـم پهلـوی ارتباطـی بـا صاحبـان فکر نداشـت، چـون به نوعی یـک حکومت مسـتعمره بود و کارهایـش تقلیدی 

و تلقینـی بـود امـا امـروز به برکت انقـاب اسـامی، حکومتی مسـتقل داریم و خودمـان تصمیم گیرنده هسـتیم.
امام جمعه زاهدان گفت: ما باید شبکه ارتباطی خود را با علما و دانشمندان گسترش دهیم، از نیروی فکر آنان استفاده کنیم و تنها در این صورت است که می توان به نقطه مطلوب رسید.

سـلیمانی افـزود: جهـاد دانشـگاهی یـک نهـاد انقابـی اسـت کـه در زمـان جنـگ، جبهـه را پشـتیبانی می کرد امـا امروز، زمـان علم و فنـاوری اسـت و طبق فرمایـش رهبر انقـاب باید کشـور را به 
باالتریـن درجـات علمی دنیا برسـانیم.

وی اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی بایـد کانـون تجمیـع اهـل علـم و صاحبـان اندیشـه باشـد، نیروهـای انقابـی و آگاه را بکار گیـرد و در پروژه هـای خود، از ایـن ظرفیت ها اسـتفاده کند تـا انتظارات 
و خواسـته های مقـام معظـم رهبری محقق شـود.

نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: جهاد دانشگاهی باید با کمک نیروهای علمی و انقابی خود، جلوی هدررفت سرمایه های جامعه را بگیرد و این سرمایه ها را احیا کند.

ظرفیت جهاددانشگاهی 
برای توسعه

 استان مازندران
استاندار مازندران: فعالیت های پژوهشی 

جهاددانشگاهی را حامیت می کنم و این نهاد 

می تواند به عنوان موتور توسعه ی استان باشد 

محمــد  روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی مازنــدران:   ■
سرپرســت  بــا  دیــدار  در  اســتاندارمازندران  اســامی 
ــای  ــت ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــتان ب ــگاهی اس جهاددانش
کــرد:  اظهــار  جهاددانشــگاهی  پژوهشــی 

جهاددانشــگاهی می توانــد بــه عنــوان موتــور توســعه 
شــود.  محســوب  مازنــدران  اســتان 

پژوهشی  های  فعالیت  از  که  این  به  اشاره  با  وی 
رو  پیش  هفته  در  افزود:  می کنم،  حمایت  جهاددانشگاهی 
از پروژه های در دست اقدام جهاددانشگاهی بازدید به عمل 

می آید.
در ادامه این دیدار، دکتر واحد عبداللهیان سرپرست جهاد 

دانشگاهـــــی مازندران نیز اظهار کـــرد: جهاددانشگاهی 
مازندران برای توسعه استان دغدغه مند بوده و در این راستا 

طرح ها و پروژه های مهم پژوهشی در دست اقدام دارد.
و  استان  ارشد  مسووالن  همراهی  با  کرد:  تصریح  وی 
مسووالن محلی تاش خواهیم کرد گام به گام طرح هایمان 

را اجرایی کنیم.
که  این  به  اشاره  با  مازندران  جهاددانشگاهی  سرپرست 
انقابی کمک  نهاد  این  در راستای توسعه استان مازندران 
نیز  ایسنا  خبرگزاری  راستا  این  در  گفت:  بود،  خواهد  کار 
میدان  به  ای  رسانه  عرصه  در  مازندران  توسعه  رویکرد  با 
آمد و آمادگی دارد در راستای توسعه این استان کمک کار 

مسووالن باشد.
دکتـر عبداللهیـان بـا ارایـه گزارشـی از طرح هـا و پروژه 
هـای در دسـت اقـدام جهاددانشـگاهی، اظهـار کـرد: ایـن 
اقدامـات بـا توجـه به ایـن کـه در راسـتای برنامه اسـتاندار 
در موضـوع توسـعه اسـتان می باشـند بـه جدیـت در حال 

هسـتند. پیگیری 
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■  روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان: حسن رهایی 
نامگذاری امسال  به  با اشاره  رییس جهاددانشگاهی سمنان 
سال  شعار  تحقق  کرد:  اظهار  رهبری  معظم  مقام  سوی  از 
نیازمند همراهی، تاش و تعامل بین دو بخش تولیدکننده و 
مصرف کننده است و صرفا همت یک سویه مصرف کنندگان 
نمی تواند به قوام بخش تولید داخلی کمک کند چرا که اگر 
تولیدات داخلی انتظار نسبی مصرف کننده را در درازمدت 
برآورده نکند حمایت از کاالی داخلی همیشگی نخواهد بود.

وی با بیان اینکه نیروی کار داخلی ظرفیت تولید کاالی با 

کیفیت را دارد افزود: تمرکز بر روی دو حوزه تولید کیفی و 
تبلیغ و برندسازی می تواند در جلب حمایت از تولید داخلی 

نقشی اساسی داشته باشد.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی استان سمنان به نقش 
شعار  تحقق  در  ها  دانشگاه  و  علمی-تحقیقاتی  مراکز  مهم 
سال و منویات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ورود 
عملی دانشگاه ها و مراکز علمی به حمایت از کاالی داخلی 

از ضروریات تحقق شعار امسال است.
وی ادامه داد: تا مادامی که پیوند واقعی بین دانشگاه و حوزه 
تولید به طور اهم و صنعت و کشاورزی و...به طور اخص ایجاد نشود، 

کاالی ایرانی نمی تواند اتتظارات جامعه هدف خود را برآورده کند.
رهایی با بیان اینکه حمایت از کاالی ایرانی نباید در حد 
به  ملی  تولیدات  از  حمایت  کرد:  تصریح  بماند،  باقی  شعار 
به بحث  توجه  و  اقتصادی  رویکرد  نیازمند  اندازه که  همان 

کیفیت است، نیازمند فرهنگسازی در ابعاد ملی است.
وی با بیان اینکه کاالی ایرانی باید از پیله نگرش های سنتی 
مشکات  ترین  جدی  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  بیاید  بیرون 
تولیدات داخلی عدم توجه به برندسازی و رویکرد سنتی در 

بسته بندی از یک سو و قاچاق کاال از سوی دیگر است.
رییس جهاددانشگاهی استان سمنان از آمادگی این واحد 
کرد:  تصریح  و  داد  خبر  سال  شعار  تحقق  به  کمک  برای 
علمی  های  ظرفیت  همه  که  دارد  آمادگی  جهاددانشگاهی 
تحقیقاتی، آموزشی، رسانه ای و انسانی خود را برای کمک 

به بخش تولید داخل به میدان بیاورد.
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی می تواند به تسریع در تحقق 
شعار امسال کمک کند، یادآوری کرد: جهاددانشگاهی استان هم 
در حوزه آموزش نیروی کار و پژوهش و هم در حوزه رسانه ای 
از توان و ظرفیت خوبی برخوردار است و آمادگی کامل دارد که 
این توان را در راستای عملی شدن منویات مقام معظم رهبری 

و خصوصا تحقق شعار امسال به میدان آورد.
مرکز  فاقد  شمالی  خراسان  استان  داد:  ادامه  رهایی 
ناباروی است و برای خدمت به مردم نیاز است هر چه زودتر 

این مرکز راه اندازی شود.
شاهین فر ادامه داد: حدود ۱۵ درصد زوجین استان دچار 
مشکات ناباروری هستند و برای درمان به استان های دیگر 
مراجعه می کنند و هزینه های زیادی را متحمل می شوند.

وی تاکید کرد: با تامین اعتبارات الزم، این آمادگی وجود 
دارد که این مرکز تا یک ماه آینده آغاز به کار کند.

شاهین فر همچنین با اشاره به تفاهم نامه جهاددانشگاهی 
مشاغل  مجتمع  اندازی  راه  شمالی،  خراسان  استانداری  با 
خواستار  و  کرد  ذکر  آن  تفاهم  مورد  موارد  از  را  خانگی 
حمایت جهت تسریع این امر شد و ادامه داد: این آمادگی 

وجود دارد که هر چه سریع تر این مجتمع راه اندازی شود.
گفتنی است، در این نشست تاکید شد تا پیگیری های 
الزم برای ایجاد مجتمع سامت و کلینیک درمانی استان در 

دستور کار حوزه های ذی ربط قرار گیرد.

الگوی موفق تفکر جهادی در همه ی عرصه ها
امام جمعه ایالم بیان کرد: جهاددانشگاهی پیشگام در تحقق اقتصاد مقاومتی

اسفندماه:   ۱۲ جهاددانشگاهی،  عمــــــومی  روابط   ■
حجت االسام و المسلمین محمدنقی لطفی امام جمعه 
ایام در دیدار با سرپرست و کارکنان جهاددانشگاهی 
فاطمه  حضرت  میاد  تبریک  ضمن  استان  واحد 
از  جهاددانشگاهی  کرد:  اظهار  زن،  روز  و  زهرا)س( 
نهادهای بسیار مهم، تاثیرگذار و کارآمد است که در راستای تحقق شعار "ما می توانیم" 

شکل گرفته و امروز نیز از مراکز مهم دانشگاهی در کشور است.
وی با بیان این که زمانی که شعار ما می توانیم از سوی امام راحل)ره( مطرح شد برای 
خیلی ها سنگین بود که با چه ابزاری باید این شعار را محقق کنیم، افزود: تحقق این 
شعار مهم ابتدا در دوران ۸ سال دفاع مقدس صورت گرفت که رزمندگان اسام با تفکر 

و مدیریت جهادی توانستند پیروزی های بزرگی را در میدان های جنگ به دست آورند.
امام  جمعه ایام در ادامه با اشاره به این که بعد از پایان جنگ تحمیلی و بازسازی 
و بعد از آن در فعالیت های علمی دانشگاهی، این نهاد پیش از دیگران وارد صحنه عمل 
شد و کارهای بزرگی انجام داد، اضافه کرد: دانشمندان ما در بخش دانش هسته ای با 

تفکر جهادی توانستند به موفقیت های بزرگی دست یابند و دنیا را به تحسین وا دارند.
وی بـا بیـان ایـن کـه متاسـفانه در عرصـه اقتصـاد، ضعف هایـی داریـم که بـه دلیل 
فاصلـه آن از مدیریـت جهـادی اسـت، عنوان کـرد: اقتصاد کشـورمان اقتصـادی بیمار و 
بـا الگوگیـری از نظـام سـرمایه داری اسـت و نباید فراموش کـرد که اقتصاد بـر پایه نظام 
سـرمایه داری وارد هـر کشـوری شـده آن را فلج و وابسـته کـرده که اباغ سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتـی از سـوی رهبـری معظـم انقـاب بـرای مقابلـه بـا آن و بی اثـر کـردن 

تحریم های دشـمنان اسـت.
لطفـی بـا اشـاره بـه شـعار راهبـردی مقـام معظـم رهبـری در چنـد سـال اخیـر که 
اقتصـاد مقاومتـی را راه بـرون رفـت از ایـن وضعیـت اقتصـادی می داننـد، تصریـح کرد: 

اقتصـاد مقاومتـی بـه معنـای تکیـه بـر توانمندی هـای داخلی اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه شـعار مـا می توانیـم در بسـیاری از عرصه هـا تحقـق پیدا 
کـرده اسـت، گفـت: دانشـگاه ها و از همـه بیشـتر جهاددانشـگاهی می توانـد در تحقـق 
شـعار اقتصـاد مقاومتـی پیشـگام باشـد و باید بـه این نکته توجه داشـت که هـر جا واژه 
جهـاد بـکار رفتـه بـه معنـای تکیـه بر خـود و چشـم نداشـتن به دیگـران اسـت همان 

چیـزی کـه در دوران دفـاع مقـدس توسـط جوانـان رزمنـده محقق شـد.

     درباره  ی جهاددانشگاهی ایالم
سـید غام رضـا حسـینی سرپرسـت جهاددانشـگاهی ایـام نیـز در ایـن دیـدار بـا 
اشـاره بـه سـخنان مقـام معظـم رهبـری مبنی بـر ایـن کـه "جهاددانشـگاهی از معدود 
رویش هـای اصلـی خـود انقـاب اسـت" اظهـار کـرد: این نهاد توانسـته  اسـت بـا حفظ 
روحیـه انقابـی و مدیریـت جهـادی در راسـتای موازین انقاب اسـامی حرکـت کند و 

بـا کـم تریـن هزینـه در حوزه هـای مختلـف کارهایـی بـزرگ انجـام دهد.
وی بـا بیـان ایـن کـه جهاددانشـگاهی یـک نهـاد دانش بنیـان و مبتنـی بـر اقتصـاد 
مقاومتـی اسـت، گفـت: ایـن نهاد بـا فعالیت های خـود که مبتنی بـر دانش، فنـاوری به 
روش هـای نوین، خاقیت و نوآوری اسـت توانسـته در گسـترش مرزهـای دانش، اختراع 
و ابتـکار، طراحـی، سـاخت و تولید و بومی سـازی دانـش روز دنیـا در عرصه های مختلف 

علـم و فنـاوری متناسـب با نیازهای اساسـی کشـور خدمـات ارزشـمندی ارایه کند.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه 
با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های  اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: جهاددانشگاهی 
با هم افزایی و تعامل سازنده  انقاب توانسته است  بیانات رهبر معظم  خود در راستای 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در عرصه  کارهای عظیمی را در زمینه اشتغال، توسعه 

ملی انجام دهد.
وی در ادامه به توانمندی های جهاددانشگاهی ایام اشاره کرد و افزود: این واحد با 
دارا بودن نیروهای خاق، نوآور، جوان، پویا و انقابی توانسته  است کارهای خیلی خوبی 
را در سطح استان انجام دهد؛ لذا با توجه به ظرفیت های بسیار خوب استان در حوزه های 
صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، منابع طبیعی، کشاورزی، توریسم، مسایل فرهنگی، علوم 

اجتماعی زمینه های مشارکت و همکاری جدی جهاددانشگاهی وجود دارد.
در  ایـام  جهاددانشـگاهی  مختلـف  فعالیت هـای  و  بخش هـا  معرفـی  بـا  حسـینی 
زمینه هـای فرهنگـی، آموزشـی، پژوهشـی، فنـاوری و اشـتغال، گفـت: جهاددانشـگاهی 
در عرصه هـای پذیـرش ماموریـت در شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان خصوصا بررسـی 
فرصت هـای اجتماعـی، فرهنگـی، مذهبـی و اقتصـادی همایش بـزرگ اربعیـن، تعمیق 
و توسـعه کرسـی های آزاد اندیشـی مـورد نظـر مقـام معظـم رهبـری، تعمیـق و توسـعه 
فعالیت هـای فرهنگـی و قرآنی در دانشـگاه ها، تولیـد محتوا در فضای مجـازی، همکاری 
و همراهـی بـا دولـت خدمتگـزار در موضـوع اشـتغال پایـدار اسـتان، ایجـاد زیسـت بوم 

فنـاور گیاهـان دارویـی و توریسـم سـامت فعالیت هـای موثری داشـته باشـد.

راهکارهای حامیت از کاالی ایرانی
رییس جهاددانشگاهی سمنان: کاالی ایرانی باید از پیله سنتی اش بیرون بیاید
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برای حامیت از شعار سال
مسوول نهاد منایندگی مقام معظم رهربی در دانشگاه سیستان و 

بلوچستان: جهاددانشگاهی برای تبدیل شعار سال به فرهنگی عمومی 

تالش کند

عمــــــومی  روابـط   ■
سیسـتان  جهاددانشـگاهی 
فروردیـن :   ۱۸ بلوچسـتان،  و 
م  ســـــــــــا ال حجت ا
و المــــــسلمین صادقـی 
نمایندگـی  نهـاد  مسـوول 
رهبـری  معظـــــم  مقـام 
و  سیسـتان  دانشـگاه  در 
بلوچســـــتان در مراسـم 
دیـدار نـوروزی جهادگران 
دانشـگاهی اسـتان ضمـن 
تبریـک سـال نـو اظهـار داشـت: فعالیـت و برنامه هـای جهاددانشـگاهی به دلیـل توام 
شـدن بـا تفکـر و رویکـرد جهادی و انقابی همیشـه منتـج به توفیقـات و موفقیت های 

فراوانـی در سـطوح مختلـف شـده اسـت.
وی با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی نقش موثری در فرهنگ سازی و ترویج و تبیین 
فرهنگ ها در جامعه ایفا می کند، ادامه داد: از این نهاد انقابی انتظار داریم تا با برنامه 

ریزی و برنامه سازی در راستای تحقق شعار سال گام بردارد.
مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سیستان و بلوچستان تصریح 
کرد: این نهاد انقابی در استان می تواند برنامه های فرهنگی و آموزشی مختلفی در 
زمینه حمایت از کاالی ایرانی اجرا نماید و شعار سال را فراگیر و به فرهنگ عمومی 

مبدل کند.
این مراسم گفت: سنت  نیز در  بلوچستان  و  رییس جهاددانشگاهی واحد سیستان 
نامگذاری سالها توسط رهبر فرزانه انقاب افزون بر همه برکاتی که تاکنون برای کشور 

داشته در سالهای اخیر رنگ و بوی متفاوتی به خودش گرفته است.
ایرانی  کاالی  از  حمایت  سال  ایشان  فرمایش  به  که  هم  امسال  کرد:  اضافه  وی 
نامگذاری شده در واقع حرکت میمون و مبارکی است که همگان با سرلوحه قرار دادن 
منویات رهبری بتوانند با خرید کاالی ایرانی در جهت تقویت اقتصاد ملی تاش نمایند.

پرچم داری جهاددانشگاهی هرمزگان در 
ساخت دستگاه آبساز

مناینده ولی فقیه در استان هرمزگان: موفقیت جهاددانشگاهی در ساخت 

دستگاه آبساز باید رسانه ای شود

■  روابـط عمومی جهاددانشـگاهی هرمزگان: آیـت ا... غامعلی 
نعیم آبـادی نماینـده ولی فقیه در اسـتان هرمـزگان در دیدار 
بـا اعضـای هیـات  رییسـه جهاددانشـگاهی هرمزگان، بـا بیان 
ایـن کـه در سـال های گذشـته بارهـا اعـام کـردم کـه در 
اسـتان هرمـزگان دو دریـا وجـود دارد یکـی بـر روی زمین و 
دیگـری شـرجی هـوا، تصریـح کرد: همـان موقع اعـام کردم 
کـه بایـد از ایـن موهبـت الهـی بهـره بـرد و بتوان با سـاخت 
دسـتگاهی آب تولید کرد که خوشـبختانه جهاددانشگاهی در 
اسـتان هرمـزگان توانسـت به این فناوری دسـت پیـدا کند و 

برای نخسـتین بار در کشـور دسـتگاه آبسـاز بسـازد.
وی با اشاره به این که هرچه به جلوتر پیش می رویم شاهد 
نسل های جدید از این دستگاه هستیم که به زودی شاهد خواهیم بود در بخش های مختلف 
به ویژه کشاورزی بتوان از دستگاه آبساز جهاددانشگاهی هرمزگان استفاده کرد، ادامه داد: باید 
این موفقیت و دستاورد علمی از طریق رسانه ها به گوش تمامی مسووالن و مردم کشور برسد 

تا نشان دهد چنین قابلیتی با پرچم داری هرمزگان در کشور وجود دارد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود: نباید غفلت شود که چه کسی در این موضوع 
پیش قدم بوده و سال ها برای ایجادش در استان هرمزگان زحمت کشیده شده و حال کسانی 

دیگر بخواهند آن را به نام خود ثبت کنند.
ایجاد مرکز مشاوره صادرات در مرکز رشد  به طرح  اشاره  با  نعیم آبادی همچنین  آیت ا... 
جهاددانشگاهی هرمزگان، تصریح کرد: این طرح می تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی کشور 
تولیدکنندگان  و  کشاورزان  از  بسیاری  مشکات  عملی شود  موضوع  این  اگر  و  باشد  داشته 

برطرف می شود و این اقدام باید هرچه زودتر عملی شود تا به بهره برداری برسد.
وی با بیان این که به عنوان یک ایرانی نباید به خاطر پول، مغز خود را در اختیار بیگانگان 
تا  ایرانی حمایت کنند  از کاالی  باید  مردم  افزود:  بسازیم،  را  باید کشور خود  بلکه  داد  قرار 
انجام داده و  ارتقا بخشد همان کاری که مردم ژاپن  تولیدکننده بتواند کاالیش را تقویت و 

امروزه نتیجه اش را می بینند.
 آیت ا... نعیم آبادی در پایان گفت: نباید پول کشور را در جیب تولیدکننده خارجی ریخت 

بلکه باید از صنعتگر و تولیدکننده داخلی حمایت کرد و در این راه مردم نقش مهمی دارند.

     اخبارکوتاه نشست  و دیدارهای مشرتک عمومی

گذر

رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی
 ـ مناینده ولی فقیه  در استان

روابـــط عمومـــی جهاددانشــــــگاهی 
آذربایجـــان غربـــی،۱۴ فروردیـــن:  رییـــس 
ــان  ــگاهی آذربایجـ ــان جهاددانشـ و معاونـ
ـــتان  ـــه در اس ـــی فقی ـــده ول ـــا نماین ـــی ب غرب

دیـــدار کردنـــد.
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــر عاقل دکت
ـــن  ـــدار ضم ـــن دی ـــی در ای ـــان غرب آذربایج
تشـــریح عملکـــرد شـــاخص ایـــن نهـــاد 
برنامه هـــای اولویـــت دار و حـــوزه مدنظـــر 
فرهنگـــی و پژوهشـــی و آموزشـــی ایـــن 

ـــرد. ـــام ک ـــد را اع ـــال جدی ـــاد در س نه
ــای  ــه رهنمودهـ ــل بـ ــزود: عمـ وی افـ
مقـــام معظـــم رهبـــری و تـــاش در راســـتای 
ـــای  ـــه در فض ـــم ل ـــات معظ ـــق فرمایش تحق
علمـــی و آکادمیـــک جامعـــه دانشـــگاهی 
ـــی  ـــاد م ـــن نه ـــی ای ـــای اصل ـــه ه از برنام

باشـــد.

رسپرست جهاددانشگاهی گیالن
 ـ مناینده مردم فومن و شفت 

جهـــاد  ســـازمان  عمومـــی  روابـــط 
دانشـــگاهی اســـتان گیـــالن، ۱۲ اســـفندماه: 
مهـــدی  والمســـلمین  حجت االســـام 
ـــتان های  ـــردم شهرس ـــده م ـــاری نماین افتخ
فومـــن و شـــفت در مجلـــس شـــورای 
ــزاد  ــرز جمالـ ــر فریبـ ــا دکتـ ــامی بـ اسـ
ـــو  ـــت و گ ـــدار و گف ـــازمان دی ـــت س سرپرس

کـــرد.
همزمـــان بـــا آغـــاز نیم ســـال دوم 
کشـــور،  دانشـــگاه های  تحصیلـــی 
مهـــدی  والمســـلمین  حجت االســـام 
ـــتان های  ـــردم شهرس ـــده م ـــاری نماین افتخ
فومـــن و شـــفت در مجلـــس شـــورای 
اســـامی بـــا حضـــور در دفتـــر مرکـــزی 
ســـازمان جهـــاد دانشـــگاهی اســـتان 
ــزاد  ــرز جمالـ ــر فریبـ ــا دکتـ ــان، بـ گیـ
ـــو  ـــت و گ ـــدار و گف ـــازمان دی ـــت س سرپرس

کـــرد.

ـــن  ـــدار ضم ـــن دی ـــت، در ای ـــی اس گفتن
تأکیـــد بـــر ضـــرورت بهره منـــدی کشـــور 
و  علمـــی  ظرفیت هـــای  از  اســـتان  و 
ـــایل  ـــان، مس ـــگاهی گی ـــانی جهاددانش انس
ـــازمان  ـــی س ـــی و عمران ـــی، پژوهش آموزش
ـــرار  ـــر ق ـــان نظ ـــی و امع ـــورد بررس ـــز م نی

ـــت. گرف



رییس جهاددانشگاهی قزوین
 ـ مناینده ولی فقیه و امام جمعه 

استان
جهاددانشـــــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
رییـــس  پیله  چـــی  فرشـــاد  قزویـــن: 
ــور در  ــا حضـ جهاددانشـــگاهی قزویـــن بـ
دفتـــر نماینـــده ولـــی فقیـــه در اســـتان 
قزویـــن بـــا آیـــت اهلل عابدینـــی دیـــدار و 

کـــرد. گفت وگـــو 
جمعـــه  امـــام  دیـــدار  ایـــن  در 
قزویـــن بـــرای رییـــس و اعضـــای جهـــاد 

دانشـــگاهی قزویـــن آرزوی موفقیـــت و 
توفیـــق در خدمت رســـانی بـــه مـــردم 
ــام  ــرد: تمـ ــار کـ ــوده و اظهـ ــتان نمـ اسـ
نهادهـــای  و  ســـازمان ها  دســـتگاه ها، 
ــه  ــد کـ ــف بداننـ ــود را مکلـ ــتان خـ اسـ
ـــرار  ـــرف ق ـــورد مص ـــی را م ـــدات داخل تولی
ـــه  ـــی ک ـــای خارج ـــد کااله ـــد و از خری دهن

ــد. ــز کننـ ــی دارد، پرهیـ ــابه داخلـ مشـ
همـــه  اگـــر  کـــرد:  تصریـــح  وی 
ـــراه  ـــدل و هم ـــر هم ـــا یکدیگ ـــووالن ب مس
خوبـــی  بســـیار  طرح هـــای  باشـــند، 
وجـــود دارد کـــه اجرایـــی کـــردن آن هـــا 
ـــدات  ـــت از تولی ـــت حمای ـــد در جه می توان
داخلـــی مؤثـــر واقـــع شـــده و در نهایـــت 
شـــاهد تحـــول در حـــوزه اقتصـــاد و 

ــیم. ــتغال باشـ اشـ
دیـــدار  ایـــن  در  اســـت  گفتنـــی 
ــای  ــی از اعضـ ــران و جمعـ ــاون، مدیـ معـ
جهاددانشـــگاهی نیـــز حضـــور داشـــتند.
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــــگاهی، ۱۶ اســـفند:   ■
یکصدوچهل وپنجمیـــن جلســـــــه هیـــات امنـــای 
ـــی،  ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــور دکت ـــا حض ـــگاهی ب جهاددانش
ــر  ــان، دکتـ ــلمین محمدیـ ــام و المسـ ــت االسـ حجـ
مخبـــر دزفولـــی، دکتـــر باقـــری، دکتـــر گرائی نـــژاد، 
دکتـــر شـــاهوردی و دکتـــر ایمانـــی خوشـــخو از 
ـــدی  ـــا پورعاب ـــر محمدرض ـــات و دکت ـــن هی ـــای ای اعض

دبیـــر هیـــات امنـــا برگـــزار شـــد.

ــات ایـــن  ــا مصوبـ ــه بـ ــر پورعابـــدی در رابطـ دکتـ
ــه  ــوان بـ ــی تـ ــات مـ ــم مصوبـ ــت: از اهـ ــه گفـ جلسـ
"موافقـــت بـــا تبدیـــل حکـــم سرپرســـت پژوهشـــگاه 
ـــر عبدالحســـین شـــاهوردی و  ـــن ســـینا )دکت ـــان و اب روی
ـــتورالعمل  ـــب دس ـــی("، "تصوی ـــا صادق ـــر محمدرض دکت
امنـــای  هیـــات  دائمـــی  کمیســـیون  تشـــکیل 
ــه  ــن نامـ ــی آییـ ــد آزمایشـ ــگاهی"، "تمدیـ جهاددانشـ

ـــت  ـــگاهی"، "موافق ـــری جهاددانش ـــت فک ـــوق مالکی حق
بـــا آیین نامـــه پرداخـــت حـــق الزحمـــه مبتنـــی بـــر 
عملکـــرد پزشـــکان، متخصصـــان و کارکنـــان مرتبـــط 
بـــا امـــور خدماتـــی تشـــخیص و درمـــان حـــوزه 
ـــه  ـــات بودج ـــب کلی ـــگاهی"، "تصوی ـــکی جهاددانش پزش
ســـال ۱۳97" و "تصویـــب مزایـــای ایثارگـــری بـــرای 

اعضـــاء جهاددانشـــگاهی" اشـــاره کـــرد.

۶ مصوبه در یک جلسه
شش مصوبه در یکصدوچهل وپنجمین جلسه هیات امنای جهاددانشگاهی

   اخبار متنوع فصل عمومی

دیگر

■ جلسه 
هیات امنای 
جهاد دانشگاهی 

◄

یک بازدید خربی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ایسنا 

بازدید کرد

فروردیـن:    ۲۸ ، روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی   ■
دکتـر منصـور غامی به همـراه دکتر شـمس بخش 
مشـاور وزیـر و رییـس حــــوزه ریاسـت و دکتـر 
عبداللهی نـژاد مدیـرکل روابط عمومـی وزارت علوم 
بـا همراهی دکتـر طیبی رییس جهاددانشـگاهی  از 
بخش هـای مختلف خبـری خبرگزاری دانشـجویان 

ایـران )ایسـنا( بازدیـد کردند.
به  ایسنا  تحریریه  در  حضور  با  غامی  دکتر 

سواالت خبرنگاران پاسخ داد.

■ وزیر
علوم

 در ایسنا 
عکس: 

خربگزاری 
ایسنا

►
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روابـــط عمومـــی جهـــاد دانشـــگاهی فـــارس، 9   ■
اســـفند: مراســـم تکریـــم رییـــس ســـابق و معارفـــه 
سرپرســـت جدیـــد جهاددانشـــگاهی فـــارس در مجتمـــع 

جهاددانشـــگاهی فـــارس برگـــزار شـــد.
ســید حســین افضلــی نماینــده مــردم شهرســتان اقلیــد 
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــران مجل ــیون عم ــو کمیس و عض
ایــن مراســم گفــت: یکــی از افتخاراتــم عضویــت در خانــواده 

جهاددانشــگاهی اســت.
افضلــی بــا بیــان این کــه یکــی از معضــات جهــان ســوم 
بحــث بهــره وری اســت، گفــت: مجموعــه جهاددانشــگاهی از 
ــه  ــه ب ــل هزین ــا تحمیــل حداق ــی اســت کــه ب مجموعه های

دولــت، بیشــترین بهــره وری را داشــته اســت.
کــه  ســویی  و  ســمت  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــت،  ــوده اس ــت ب ــادار و مثب ــته معن ــگاهی داش جهاددانش
گفــت: آنچــه باعــث قــدرت و اقتــدار و ضامــن بقــای 
ــو،  ــر نان ــوم روز نظی ــاع از عل ــت، ورود و اط ــورها اس کش

ــت. ــوده اس ــا ب ــوا فض ــته ای و ه ــوم هس ــی، عل آی ت
افضلــی بــا بیــان این کــه انصافــا جهاددانشــگاهی در هــر 
کــدام از ایــن زمینه هــا کــه ورود کــرده بــا حداقــل هزینــه 
ــت:  ــت، گف ــته اس ــره وری را داش ــدی و به ــترین کارآم بیش
از حوزه هــای علمــی و تحقیقاتــی  جهــاد در بســیاری 
ــن  ــن دارد. ای ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی، حرف ه و آموزش
مجموعــه در ســال های آینــده هــم قطعــا بیــش از گذشــته 

ــود. موفــق و ســربلند خواهــد ب
سوی  و  سمت  آموزش  بعد  در  این که  بر  تاکید  با  وی 
این  بوده است، گفت: در  تاثیرگذار  و  جهاددانشگاهی خوب 
اما  داشتیم،  آموزش  زمینه ی  در  خوبی  حرکت های  سال ها 
اشتباهاتی هم داشتیم؛ در این سال ها فارغ التحصیان زیادی 
در مقاطع مختلف تربیت شدند، اما وقتی خوب نگاه می کنیم، 

می بینیم به اندازه هزینه ها بهره وری کافی نداشته ایم.
افضلـی با بیـان این کـه جهاددانشـگاهی از ابتـدا به دنبال 
نیـز  معنـاداری  قدم هـای  و  بـوده  آمـوزش  مسـیر  اصـاح 
برداشـته اسـت، گفت: حاصل حرکت در جهاددانشـگاهی در 

سـطح کشـور بـه شـکلی مشـهود دیـده می شـود.
نماینـده مـردم اقلیـد در مجلس مسـعود رسـتگار رییس 
سـابق جهاددانشـگاهی فـارس را نمونه ای از خلـوص و ایمان 
و سـادگی برشـمرد و تاکیـد کـرد کـه او همواره تـاش کرد 
در کنـار مـردم، خالصانه و خاضعانه همـه ی  آن چه را دارد در 

اجـرای وظیفه هـای محولـه صـرف کند.
وی هم چنیـن بـا اشـاره بـه ویژگی هـای رییـس جدیـد 
نیرویـی جـوان،  را  بابایـی  فـارس،  اسـتان  جهاددانشـگاهی 

خـاق، تیزبیـن و بـا درایـت توصیـف کـرد.
محمـد  سـید  حجت االسام والمسـلمین  هم چنیـن 
جعفـری نهـاد نمایندگـی ولـی فقیـه در اسـتان فـارس در 
ایـن مراسـم گفـت: اراده خداونـد ایـن اسـت کـه مومنین و 
مسـلمانان زیـر سـلطه اجانـب و کفار و مشـرکین نباشـند و 
اصـوال انقـاب اسـامی برای این آمده اسـت که مـا را از زیر 

بـار ذلـت اسـتعمار و اسـتکبار بیـرون آورد.

و  انقـاب  پیـروزی  ابتـدای  از  این کـه  یـادآوری  بـا  وی 
تشـکیل نظام اسـامی ایـران، تاکید بر بحث علم و دانشـگاه 
و ترقـی حوزه هـای علمیـه در دسـتور کار بـوده اسـت، بـه 
معظـم  رهبـر  و  اسـامی  جمهـوری  بنیان گـذار  تاکیـدات 
انقـاب در ایـن خصـوص اشـاره و اضافـه کـرد: رهبـر معظم 
انقـاب بـه زیبایـی فرمودنـد العلم سـلطان و این علم اسـت 
کـه سـلطنت و تسـلط را ایجـاد می کنـد و اگـر علـم حاصل 
نکنیـم و نیازمنـد بـه غیـر از خودمـان باشـیم، به یقیـن باید  
ذلـت را بپذیریـم و هـدف اصلـی هم همین اسـت و این نیت 
بسـیار مهم و برجسـته اسـت که تاش کنیم تا به اسـتقال 

دسـت پیـدا کنیم.
ــده  ــگاهی آم ــه جهاددانش ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــری ب جعف
ــاز و دســت دراز کــردن  ــا عــزت علمــی و عــدم نی اســت ت
ــد، گفــت: قســمت دیگــری  ــب را محقــق کن ــر اجان در براب
ــات و  ــق روای ــه طب ــردد ک ــر می گ ــه آن ب ــم ب ــن عل از ای
ــه علمــی کــه  ــوا کســب کــرده و ب ــم، تق ــرآن کری ــات ق آی

ــم. ــل کنی ــم، عم آموخته ای
ــگاهی  ــت جهاددانش ــی سرپرس ــر بابای ــن مظاه هم چنی
گفــت:  مراســم  ایــن  ادامــه ی  در  فــارس  اســتان 
فعالیت هــای  توســعه  رویکــرد  بــا  جهاددانشــگاهی 
پژوهشــی، فرهنــگ و ارزش هــای واالی اســامی و انقابــی، 
آمــوزش و پــرورش نیروهــای متخصــص و متعهــد باالخــص 
مراکــز  فارغ التحصیــان  و  دانشــگاهیان  دانشــجویان، 
آمــوزش عالــی بــا بهره گیــری از روش هــای نویــن آموزشــی 
ــی،  ــج فرهنــگ اســامی ایران ــا هــدف تروی و پژوهشــی و ب
پیشــرو، ســرآمد و شــناخته شــده در مجامــع علمــی داخلــی 

ــت. ــی اس و خارج
بابایــی ادامــه داد: مــا بــه فرهنــگ اســامی، معنویــت و 

رعایــت اصــول اخاقــی در همــه ابعــاد بــاور و تاکیــد داریــم، 
زیــرا معتقدیــم جهاددانشــگاهی نهــادی انقابــی بــا هویتــی 

اســامی اســت.
ــار کــرد: ســعی  ــارس اظه سرپرســت جهاددانشــگاهی ف
خواهیــم کــرد نیــروی انســانی را در عمــل، ارزشــمندترین 
ــرای مشــارکت،  ــه ی الزم ب ــم و زمین ســرمایه ی خــود بدانی
ــوآوری و کارگروهــی را فراهــم کنیــم و در جهــت ایجــاد  ن
ــر  ــی ب ــیابی مبتن ــام ارزش ــاد نظ ــل و ایج ــات متقاب ارتباط

ــم . ــاش کنی ــاالری ت شایسته س
در  فرهنگـی  و  علمـی  پویایـی  اینکـه  تصریـح  بـا  وی 
جهـت نیـل بـه خودبـاوری و خوداتکایـی و تقویـت هویـت 
دارد،  قـرار  مـا  فعالیت هـای  سـرلوحه  اسـامی  ـ  ایرانـی 
گفـت: بـه کارگیـری روش های علمی مناسـب در تشـخیص 
چالش هـای پژوهشـی، فرهنگـی و اجتماعی در سـطح ملی و 
اسـتانی، حرکـت بر اسـاس برنامـه، رعایت نظم و اسـتفاده از 

تجربه هـای مفیـد مـورد توجـه مـا اسـت.
سرپرســت جهــاد دانشــگاهی فــارس، تحقیــق، توســعه و 
ــگان  ــی نخب ــوان علم ــذب ت ــن، ج ــای نوی ــد فناوری ه تولی
ــده را از  ــزی ش ــردی و برنامه ری ــای کارب ــتان، پژوهش ه اس
ــی برشــمرد و گفــت: تربیــت  ــن نهــاد انقاب اولویت هــای ای
نیــروی انســانی متعهــد و کارآمــد و ارتقــای مــداوم ســطح 
علمــی کارکنــان، دانشــگاهیان، دانــش آموختــگان و اقشــار 
ــت از ارزش هــای انقــاب اســامی  مختلــف جامعــه و صیان
و انقــاب فرهنگــی را می تــوان از مهم تریــن محورهــای 

برنامــه ای جهــاد فــارس برشــمرد .
ــا قدردانــی از مســعود  گفتنــی اســت، در ایــن مراســم ب
ــر  ــارس، مظاه ــگاهی ف ــابق جهاددانش ــس س ــتگار ریی رس

ــد. ــی ش ــد، معرف ــن واح ــت ای ــوان سرپرس ــی به عن بابای

تکریم و معارفه
مراسم تکریم رییس سابق و معارفه ی رسپرست جدید جهاددانشگاهی فارس برگزار شد

■  تکریم 
رییس سابق 
و معارفه ی 

رسپرست جدید 
جهاددانشگاهی 

فارس
عکس: روابط 

عمومی 
جهاددانشگاهی 

استان فارس
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سید  فروردین:   ۱9 مرکزی،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط    ■
فعالیت های  از  تقدیر  ضمن  مرکزی  استاندار  آقازاده  علی 
فعالیت  از  نزدیک  از  جهاددانشگاهی در عرصه های مختلف، 

رسانه ای و درمانی این نهاد بازدید کرد.
عملکرد  شاهد  امروز  کرد:  عنوان  آقازاده  علی  سید 
ماندگاری از ایسنا هستیم. این خبرگزاری نام نیک و عملکرد 
جای  بر  اخبار  انعکاس  و  اطاع رسانی  زمینه  در  را  خوبی 

گذاشته است.
وی با اشاره به فعالیت حدودا ۲۰ ساله خبرگزاری ایسنا 
در کشور و استان گفت: امید است این خبرگزاری در سال 

97 نیز به مانند سال های گذشته موفق و پر مخاطب باشد.
آقازاده تاکید کرد: مجموعه استانداری به عنوان دستگاهی 
که توان بسیج کردن دستگاه های اجرایی جهت همکاری و 
هماهنگی بیشتر با رسانه ها را داراست، آمادگی خود را جهت 

همکاری در این حوزه به این خبرگزاری اعام می کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط کشور در مسایل 
شرایط  این  در  ایسنا  و  است  خاص  سیاسی  و  اقتصادی 
توانسته است نقش موثری را در حوزه اطاع رسانی ایفا کرده 
و با در پیش گرفتن روندی متعادل به مردم و کشور خدمت 
کند. این خبرگزاری عملکرد دولت و دستگاه های اجرایی را 
این  در  رسانه ها  این که  وجود  با  و  پوشش می دهد  منصفانه 
ایسنا  که  می رسد  نظر  به  اما  کنند،  می  عمل  خوب  راستا 

موفق تر عمل کرده است.
استاندار مرکزی با بیان این که باید از تجربیات سال های 
کرد:  عنوان  کرد،  استفاده  آینده  و  جدید  سال  در  گذشته 
مختلف  عرصه های  در  که  مختلفی  محدودیت های  وجود  با 
وجود دارد، اما می توان با اتخاذ سازوکار مناسب حمایت های 
آماده  مرکزی  استانداری  و  داشت  رسانه ها  از  بیشتری 

همکاری الزم در این زمینه است.
همچنین استاندار مرکزی با هیات همراه به مناسبت آغاز 
سال جدید، از تحریریه ایکنای استان مرکزی بازدید کردند و 

از نزدیک با فعالیت های این رسانه آشنا شدند.
پوشش  از  تقدیر  ضمن  بازدید  این  در  مرکزی  استاندار 
رسانه ای فعالیت های قرآنی، گفت: فعالیت های ایکنا عاوه بر 
نیز دارد؛ خبرنگاران  کار رسانه ای و اجتماعی جنبه اخروی 
نسبت  می کنند،  فعالیت  خبرگزاری  این  در  که  عکاسانی  و 
به سایر خبرگزاری ها عاوه بر کار اجتماعی مشمول ثواب و 

عنایت قرآن نیز قرار می گیرند.
گفتنی است در این بازدید، احمد جودکی سردبیر ایکنا 
اهداف  و  جایگاه  خبرگزاری،  این  مختلف  سرویس های  نیز 

ایکنا در استان را تشریح کرد.

یک تقدیر
تقدیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری الربز 

■ روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه ای از 
همکاری این پارک در خصوص سامانه مپفا تقدیر به عمل آورد و متعاقب آن رییس پارک 

علم و فناوری البرز نیز از پرسنل پارک که در این پروژه همکاری داشتند تقدیر نمود.
گفتنـی اسـت، گزارش هـای مـورد نیـاز بخش هایـی از معاونـت پژوهـش و فنـاوری 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری از طریق سـامانه مدیریت اطاعـات پژوهش و فناوری 

ایـران )سـامانه مپفـا( انجام می شـود.

اسـتفاده از ایـن سـامانه ضمـن سـهولت، بـر دقـت و سـرعت ارسـال و دریافـت آمار 
و گزارش هـا عملکـردی پارک هـای علـم و فنـاوری و مراکـز رشـد افـزوده و بـه بازدهی 

هرچـه بهتـر راندمـان اداری کمـک مـی نماید.
در بخشی از این نامه خطاب به رییس پارک علم و فناوری البرز آمده است، دست یابی 
به موفقیتهای حاصله، بدون حمایت معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف، پشتیبانی 
شایسته جناب عالی و همکاری و تاش مجدانه نمایندگان مپفا در آن پارک میسر نبود.

بازدید استاندار مرکزی از 

سه مرکز جهاددانشگاهی

استاندار مرکزی از خربگزاری های ایسنا و 

ایکنا و مرکز درمان ناباوری جهاددانشگاهی استان 

مرکزی بازدید کرد

        اخبارکوتاه متنوع

گذر

بازدید از ایسنای استان اصفهان
ـــح ا...  ـــت: فت ـــگاهی، ۲ اردیبهش ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
معیـــن رییـــس شـــورای اســـامی شـــهر اصفهـــان بـــه 
همـــراه مهـــدی مقـــدری ســـخنگوی شـــورا و شـــیرین 
طغیانـــی رییـــس کمیســـیون شهرســـازی شـــورای 
اســـامی شـــهر اصفهـــان از بخش هـــای مختلـــف 
خبـــری خبرگـــزاری ایســـنا منطقـــه اصفهـــان بازدیـــد 
کـــرد و بـــا حضـــور در تحریریـــه ایســـنا بـــه ســـواالت 

خبرنـــگاران پاســـخ داد.
ـــس  ـــور ریی ـــا حض ـــه ب ـــت ک ـــن نشس ـــن در ای هم چنی
و معاونـــان جهاددانشـــگاهی اصفهـــان برگزارشـــد، 
ــان  ــگاهی اصفهـ ــس جهاددانشـ ــی رییـ ــود مراثـ محمـ
ــا و نحـــوه  ی همـــکاری دو جانبـــه  پیرامـــون فعالیت هـ
میـــان جهاددانشـــگاهی و مدیریـــت شـــهری اصفهـــان 

توضیحاتـــی ارایـــه داد.
گفتنـــی اســـت، در ایـــن نشســـت فتـــح ا... معیـــن 
جهاددانشـــگاهی را واحـــدی کـــم حاشـــیه، پـــر تـــوان 

و پربـــازده عنـــوان کـــرد.

جهاددانشگاهی گیالن
گیـالن،  اسـتان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط 
7 اسـفندماه: مهنـدس حسـن خسـته بند نماینـده مـردم 
شهرسـتان بنـدر انزلـی در مجلـس شـورای اسـامی بـا 
حضـور در دفتـر مرکزی سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان 
گیـان با دکتـر فریبرز جمالزاد سرپرسـت سـازمان دیدار 

و گفت و گـو کـرد.
آموزشـی،  مسـایل  بررسـی  ضمـن  دیـدار،  ایـن  در 
اسـتان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمرانـی  و  پژوهشـی 
گیـان بر ضـرورت حمایت از جهاددانشـگاهی، بـه عنوان 
نهـادی برخـوردار از دانـش فنـی و نیـروی انسـانی زبـده 

تاکیـد شـد.



تقدیر استاندار از رییس 
جهاددانشگاهی همدان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی همـدان،۲۱ اسـفند: سـید 
سـعید شـاهرخی رییس جهاددانشـگاهی همدان در ستاد 

اظهـار کـرد:  اسـتان همـدان،  امـور جوانـان  سـاماندهی 
دولـت بـه صـورت محـوری و بـا توجـه بـه سیاسـت هایی 
جوانـان  بـه  گرفتـه  نشـات  انتخاباتـی  شـعارهای  از  کـه 

اعتمـاد و بـاور دارد.
وی بـا بیـان این کـه بایـد بـه جوانـان نـگاه ویـژه ای 
داشـت، یـادآور شـد: همـه ی تـوان دولـت بایـد معطـوف 
بـه ایجـاد زمینه سـازی جوانـان بـرای ورود بـه عرصه های 

فرهنگـی و اجتماعـی باشـد.
رییـس جهاددانشـگاهی همـدان نیـز در ایـن سـتاد با 
اشـاره به مسـاله ازدواج جوانـان گفت: باتوجـه به جمعیت 
جـوان اسـتان، شـرایط بایـد بـه گونـه ای فراهم شـود که 
جوانان را به سـمت ازدواج آسـان و سـبک زندگی اسامی 

ترویـج دهیم.
اکبراسـدی بـا اشـاره بـه این کـه راه انـدازی کلینیـک 
سـامت خانـواده یکـی از برنامه هـای اصلـی ایـن مرکـز 
در سـال 97 اسـت، اظهارکـرد: بـا تاکیـدات اسـتانداری و 
معاونـت پیشـگیری از وقوع جرم اسـتان ایـن کلینیک در 

۳ ماهـه ابتـدای سـال 97 راه انـدازی می شـود.
گفتنی اسـت، در جلسه سـتاد سـاماندهی امور جوانان 
اسـتان بـا اهـدای لوح سـپاس از رییـس جهاددانشـگاهی 

اسـتان تقدیـر به عمـل آمد.

گر
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عناوین آن چه در فصل فرهنگی می خوانید:

وقت  فرهنگ

■ ثبت درخواست برای یک روز به خصوص
■ ایران جهانی، جهان ایرانی

■ دومین طرح ملی "دانشجو معلم قرآن"
■ مد و لباس؛ از طراحی تا اجرا

■ ترشیح برنامه های جدید معاونت فرهنگی 
■ تولد ایسنا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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■ روابــط عمومــی مرکــز گردشــگری علمــی فرهنگــی 
ــران: نشســت مشــترک مشــاور عالــی رییــس  دانشــجویان ای
ــران و  ــجویان ای ــی دانش ــی فرهنگ ــگری علم ــز گردش مرک
ــا ســفیر قبــرس  معــاون ارتباطــات و اطاع رســانی مرکــز ب
در قالــب اجــرای طــرح بین المللــی "ایــران جهانــی، جهــان 

ــی" برگــزار شــد. ایران

در این نشست سعید بابایی مشاور عالی رییس مرکز در 
خصوص معرفی مرکز گردشگری توضیحاتی را ارایه کرد.

رسانی  اطاع  و  ارتباطات  معاون  عمویی  دکتر  ادامه،  در 
مرکز و دبیر طرح بین المللی "جهان ایرانی و ایران جهانی" 
نسبت به همکاری های دو طرف به منظور انجام گردشگری 
و  دوکشور  دانشجویان  و  اساتید  میان  فرهنگی  و  علمی 
همچنین برگزاری این طرح بین المللی با همکاری سفارت 

قبرس گفت وگو نمود. 
این طرح به منظور ارتقای سطح دانش و آگاهی دانشجویان 
و  علمی  های  آموخته  تکمیل  و  ملی  مواریث  از  خارجي 
و  برنامه ریزی  تحصیل  دوران  یا  و  ترم  طول  در  تئوریک 
ضمن  خارجی  دانشجویان  است  الزم  و  می شود  اجرا 
اطاعات  میدانی  از طریق مشاهدات  و  گردشگری 
خود را در خصوص مزیت های فرهنگی و تمدنی 

ایران بسط، گسترش و تثبیت کنند.
از  توریسم"  است،"دیپلماسي  گفتنی 
راه  گشودن  براي  مفید  راهبردهاي  زمره 
های جدید براي اشاعه فرهنگی مي تواند 
شده  یاد  رسالت  به  توجه  با  لذا  باشد. 
فرهنگ  انتقال  و  اشاعه  فرآیند  براي 
طریق  از  کشورها  سایر  در  ایراني 
دانشجویان غیرایراني مقیم ایران "طرح 
جهاني)بازدید  ایران  و  ایراني  جهان 
دانشجویان غیرایراني از مواریث طبیعي 
انقاب  و دستاوردهاي  ایران  تاریخي  و 
اسامي(" با اهداف و برنامه هاي مشخص 

تدوین مي گردد.

ایران جهانی، جهان ایرانی
مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران و سفارت قربس با یکدیگر همکاری 

می کنند

   تفاهم نامه و توسعه همکاری های فرهنگی

همکاری برای شتاب تفاهم

در تحقق اهداف 

فرهنگی
نشست رسپرست جهاددانشگاهی 

خراسان شاملی و مدیرکل اوقاف و امور خیریه 

استان برگزار شد

خراسان شمالی:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
سیدنژاد  رئوف  جواد  سید  حجت االسام والمسلمین 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی در نشست 
جهاددانشگاهی  سرپرست  فر  شاهین  رضا  دکتر  با 
از ظرفیت فرهنگی  خراسان شمالی اظهارکرد: استفاده 
موجود در جهاددانشگاهی در معرفی موقوفات و احیای 
آن با هدف کمک به مردم و محرومان استان یاری رسان 

خواهد بود.
وی با بیان این که در حوزه فرهنگی انجام فعالیت ها 
به صورت مشارکتی ضعیف است و جزیره ای عمل کردن 
امور  اجرای  داد:  ادامه  است،  حوزه  این  آسیب های  از 
فرهنگی نیازمند همکاری های همه جانبه و همت باال 

است.
هم  فرهنگی  حوزه  در  این که  به  اشاره  با  سیدنژاد 
افزایی نداشته ایم گفت: با توجه به مباحث ضد فرهنگی 
فرهنگی  کار  انجام  به  پیش  از  بیش  باید  دشمنان 

پرداخته و با سرعت بسیار به این حوزه ورود کنیم.
در  نیز  خراسان شمالی  جهاددانشگاهی  سرپرست 
این نشست اظهارکرد: با توجه به عملکرد جزیره ای در 
حوزه ی فرهنگی، آن چنان که باید در این حوزه موفق 

نبوده ایم.
در ادامه  ، دکتر رضا شاهین فر با تاکید بر لزوم وجود 
هم افزایی بیشتر در بین نهادها، یادآور شد: هدف خدمت 
به مردم است و حرکت نهادها در یک مسیر و بهره گیری 

از امکانات یکدیگر، تحقق هدف را شتاب می بخشد.
وی بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی در 
هـر یـک از حوزه هـای فرهنگـی، آموزشـی، پژوهشـی، 
اشـتغال و سـامت جهـت مشـارکت بـا اوقـاف و بهـره 
گیـری از نیـات واقفیـن در خدمـت بـه مـردم اعـام 

کرد. آمادگـی 
و  ایسنا  خبرگزاری  دو  گفت:  شاهین فر  دکتر 
با  همکاری  به  مکلف  را  خود  ایکنا،  قرآنی  خبرگزاری 
این نهاد جهت ترویج فرهنگ دینی و اسامی وقف در 

جامعه می دانند.
فرهنگـی،  و  قرآنـی  هـای  برنامـه  برگـزاری  وی 
گردشـگری مذهبـی بـا بهـره گیـری از ظرفیـت بقـاع 
متبرکـه بـه عنـوان قطب فرهنگـی و درمان و سـامت 
را از حوزه هایـی عنـوان کـرد کـه بـا مشـارکت اوقـاف 

داد. انجـام  می تـوان 

■ نشست مشرتک 
مشاور عالی رییس 
مرکز گردشگری 
علمی فرهنگی 
دانشجویان ایران و 
معاون ارتباطات و 
اطالع رسانی مرکز با 
سفیر قربس

عکس:  مرکز 
گردشگری علمی 
فرهنگی دانشجویان 
ایران

◄
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   اخبار کوتاه تفاهم نامه و توسعه همکاری های فرهنگی

گذر

خوزسـتان،  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط   ■
3 اردیبهشـت: آییـن امضـای تفاهم نامـه همـکاری میـان 
سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان و بنیـاد حفظ آثار و 
نشـر ارزش هـای دفـاع مقدس اسـتان، با حضور روسـای 

دو مجموعـه برگـزار شـد.
سـید علیرضا علـوی رییس سـازمان جهاددانشـگاهی 
خوزسـتان بـا بیـان اینکـه مجموعـه جهاددانشـگاهی در 
دوران دفـاع مقـدس متولی اعـزام نیروهای دانشـگاهیان 
بـه جبهه هـای جنـگ بوده اسـت، گفـت: در حـال حاضر 
عکس هـا و تصاویـر بسـیار خوبـی از حضور دانشـگاهیان 
در دوره دفـاع مقـدس جمـع آوری کرده ایـم و درصـدد 
هسـتیم طـی فراخوانـی ایـن مجموعـه اسـناد به صـورت 

مـدون گردآوری شـود.

علـوی تدویـن نقـش جهاددانشـگاهی در دوران دفاع 
مقـدس را یکـی از برنامه هـای مصـوب این سـازمان طی 
برنامـه ششـم عنوان و خاطرنشـان کرد: حضـور در عرصه 
دفـاع مقدس و یادآوری آن، از وظایـف حقیقی و حقوقی 
مـا اسـت، اما چنـدان روی کیفیـت و جذب نسـل جوان 
بـه رویدادهـای دفـاع مقـدس کار نشـده و ذهـن نسـل 
جـوان خالی اسـت که بایـد بتوانیـم تصویرسـازی خوبی 

از ایـن دوران بـرای جوانان ارائـه دهیم.
علی پـور  مراسـم، سـردار محمـد  ایـن  در  همچنیـن 
دفـاع  ارزش هـای  نشـر  و  آثـار  حفـظ  بنیـاد  مدیـرکل 
دوران  در  جهاددانشـگاهی  نقـش  خوزسـتان،  مقـدس 
را  کشـور  علمـی  عرصـه  همچنیـن  و  مقـدس  دفـاع 
انقـاب  اظهـار کـرد: رهبـر  و  شـاخص و موثـر عنـوان 

در یکـی از بیانـات خـود می گویـد "دفـاع مقـدس گنـج 
بزرگـی اسـت".

وی ادامـه داد: بـرای عمـل کـردن بـه ایـن فرمایـش 
مقـام معظـم رهبـری و تبییـن عمیـق و جامـع مسـایل 
دفـاع مقـدس، راهـی نداریـم به جـز آن که بـه عرصه های 
علمـی ورود کنیـم و جهـاد دانشـگاهی برتریـن نهـادی 
اسـت کـه می توانـد به لحـاظ علمی بـه این عرصـه ورود 
کـرده و بهـره الزم از حـوزه دفـاع مقدس را برای اسـتان 

و مـردم ایجـاد کند.
 علی پـــور  بـــا بیـــان این کـــه شـــاخصه کار را 
در محتواســـازی و همچنیـــن ابعـــاد مختلـــف هنـــری 
و فرهنگـــی در جهاددانشـــگاهی می بینیـــم، گفـــت: 
ــه در  ــور کـ ــگاهی همان طـ ــار داریـــم جهاددانشـ انتظـ
ــتاز  ــم دار و پیشـ ــی پرچـ ــف علمـ ــای مختلـ عرصه هـ
ـــده  ـــر عه ـــن کار را ب ـــز ای ـــی نی ـــد محتوای ـــت، در بع اس
ــایی و  ــا را شناسـ ــی ظرفیت هـ ــور عملـ ــرد؛ به طـ بگیـ
ـــی  ـــا را عمل ـــد و آن ه ـــا را مشـــخص کن ـــن آن ه راه تدوی
کـــرده و بـــرای اســـتان و جامعـــه، بهره هـــای الزم را 

ایجـــاد کنـــد.

اردیبهشـت:   ۱ همـدان،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
تفاهم نامـه ای بـا هـدف گسـترش همکاری هـای فرهنگـی و 
آموزشـی بین جهاددانشـگاهی همدان و اداره کل کتابخانه های 

عمومـی اسـتان منعقد شـد.
اکبـر اسـدی رییـس جهاددانشـگاهی همدان در نشسـت 
انعقـاد ایـن تفاهم نامـه، با بیان ایـن که باید فرهنـگ مطالعه 
در هـر جامعـه ای نهادینه شـود، اظهـار کرد: نهادینه شـدن 

فرهنـگ مطالعـه کمک مـی کند تا سـرمایه هـای اجتماعی 
جامعـه باال رود.

اسـدی مطالعـه را موجـب افزایـش آگاهی مردم دانسـت 
و افـزود: مطالعـه موجـب ارتقـای آگاهـی و دانش مـردم می 
شـود تـا در مواجهه با مسـایل فرهنگی، اقتصادی و سیاسـی 
بـا بصیـرت عمـل کننـد و ایـن آگاهـی منجـر بـه رشـد و 

شـکوفایی قطعـی خواهد شـد.
وی یـادآور شـد: امیدواریـم انعقاد ایـن تفاهم نامـه بتواند 
بسـتر مناسـبی را بـرای ارتقـای فرهنگـی و رشـد و اعتـای 
فرهنـگ مطالعـه و همچنین آمـوزش سـازمانی و مهارتی در 

بیـن کارکنـان ایجـاد کند.
در ادامـه ی این نشسـت نیز زارعی مدیـرکل کتابخانه های 
عمومـی اسـتان همدان بـا بیان اینکـه در حال حاضـر تعداد 
۱۱۱ کتابخانـه عمومـی در سـطح اسـتان همـدان در حـال 
فعالیـت هسـتند، گفـت: از تعـداد ۱۱۱ کتابخانـه عمومـی، 

۶۵ کتابخانه در شـهرها و ۴۶ کتابخانه در روسـتاهای اسـتان 
پذیـرای عاقـه مندان بـه مطالعه هسـتند.

زارعـی سـطح مطالعـه قشـر کـودک و نوجـوان را رو بـه 
رشـد خوانـد و تصریـح کـرد: مـا در راسـتای روند افزایشـی 
ارتقـای فرهنـگ مطالعـه ضعـف هایـی نیـز داریـم کـه بـا 
هـم افزایـی با سـایر دسـتگاه هـا همچـون جهاددانشـگاهی 
می تـوان آن هـا را برطـرف کـرد و منجـر بـه اتفاقـات خـوب 

فرهنگـی در اسـتان شـد.
ـــد  ـــه من ـــا عاق ـــز م ـــی نی ـــه آموزش ـــزود: در زمین وی اف
ـــم  ـــا بتوانی ـــتیم ت ـــگاهی هس ـــا جهاددانش ـــکاری ب ـــه هم ب
ـــه  ـــرا ک ـــم چ ـــدم برداری ـــازمانی ق ـــوزش س ـــتای آم در راس
ـــان  ـــت رس ـــور و خدم ـــه مح ـــای جامع ـــه ه ـــتن کتابخان داش
ـــت تـــا  ـــر کارکنـــان آن اس ـــرو آمـــوزش مـــادام العم در گ
ـــز  ـــا نی ـــت آن ه ـــه کیفی ـــی ب ـــای کم ـــت ه ـــار فعالی در کن

ـــود. ـــزوده ش اف

ـــور  ـــه منظ ـــهر: ب ـــگاهی بوش ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــکاری  ــه همـ ــترک، تفاهم نامـ ــای مشـ ــعه فعالیت هـ توسـ
بیـــن جهاددانشـــگاهی بوشـــهر و معاونـــت اجتماعـــی 
ــتان  ــتری کل اسـ ــرم دادگسـ ــوع جـ ــگیری از وقـ و پیشـ

منعقـــد شـــد .
علـی احمـدی زاده رییـس جهاددانشـگاهی بوشـهر اظهار 
کـرد:  جهاددانشـگاهی از دیربـاز بـه عنـوان نهـادی انقابی، 

علمـی و فرهنگـی در جامعه شـناخته شـده اسـت .
احمـدی زاده بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی رابـط بین 
جامعـه و دانشـگاه بـه شـمار مـی رود، تصریـح کـرد: تفکـر 
برنامه هـای فرهنگـی، علمـی،  انجـام  و تـاش جهـادی در 
هـای  شـاخصه  از  بنیـان  دانـش  و  پژوهشـی  آموزشـی، 

اسـت. جهاددانشـگاهی 
رییـس جهاددانشـگاهی بوشـهر از برگـزاری کارگاه هـای 
مختلـف مشـاوره خانواده برای اقشـار مختلف سـطح اسـتان 

توسـط ایـن نهاد خبـر داد و گفت: طـرح "خانواده سـالم" به 
تصویـب شـورای فرهنگ عمومی اسـتان رسـیده که توسـط 

جهاددانشـگاهی در اسـتان اجرا خواهد شـد.
وی بـا اشـاره بـه انعقـاد تفاهـم نامه همـکاری بـا معاونت 
اجتماعـی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری کل اسـتان 
زیـن پـس در زمینـه آمـوزش هـا و مشـاوره هـای ازدواج، 
طـاق و روانشـناختی خانـواده فعالیـت خواهـد کـرد، افزود: 
در حقیقـت بـا انعقاد این تفاهم نامه جهاددانشـگاهی اسـتان 
مجـری طـرح آموزش هـای قبـل از ازدواج، آمـوزش زندانیان 
و گـروه هـای هدف و مشـاوره هـای روانشـناختی خانواده به 

ارائـه خدمـت خواهـد پرداخت .
عبـاس کشـاورزی معـاون امـور اجتماعی و پیشـگیری از 
وقـوع جـرم دادگسـتری کل اسـتان بوشـهردر ایـن نشسـت 
از جهاددانشـگاهی بـه عنـوان نهـادی ارزشـمند در راسـتای 
اسـت  امیـد  گفـت:  و  کـرد  یـاد  فرهنـگ  و  علـم  توسـعه 

جهاددانشـگاهی بـا توجـه بـه ظرفیـت هـای خـوب خـود و 
هماننـد گذشـته بتوانـد در این طرح و مسـیر کاهش آسـیب 

هـای اجتماعـی موفـق ظاهـر شـود .
ــر در  ــتان برت ــز اس ــون ج ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
حــوزه امــور اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم در 
ــت  ــه در معاون ــدود ۵۰ برنام ــزود : ح ــتیم  اف ــور هس کش
ــتان در  ــرم اس ــوع ج ــگیری از وق ــی و پیش ــور اجتماع ام
ــن  ــه ای ــت ب ــر اســاس اولوی ــا ب ــه  م ــتور کار اســت، ک دس

ــم . ــی پردازی ــا م ــه ه برنام
 عبــاس کشــاورزی بــا بیــان اینکــه مقــام معظــم رهبــری 
در حــوزه آســیب های اجتماعــی بــه چنــد موضــوع از 
ــاق  ــی و ط ــد اجتماع ــی، مفاس ــی فرهنگ ــه مهندس جمل
ــتری  ــه دادگس ــرد: مجموع ــح ک ــته اند، تصری ــد داش تاکی
ــق  ــال تحق ــه دنب ــت ب ــوان و ظرفی ــی ت ــا تمام ــتان ب اس

ــت . ــری اس ــام رهب ــات مق منوی

جهاددانشگاهی همدان
ـ  اداره کل کتابخانه های 

عمومی استان 

جهاددانشگاهی بوشهر ـ دادگسرتی کل استان

جهاددانشگاهی خوزستان 

ـ بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان
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■ روابـط عمومـی جهـاد دانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید 
دانشـجویان  خبرگـزاری  دفتـر  افتتـاح  مراسـم  بهشـتی: 
ایران)ایسـنا( در دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی بـا 
حضـور دکتـر آقاجانی رییس دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید 
بهشـتی و برخـی معاونـان دانشـگاه، دکتـر علیـزاده معـاون 
فرهنگـی جهاددانشـگاهی، دکتـر حبیبـی رییـس سـازمان 
جوانـان هـال احمر، دکتـر علیجانی دبیر مجمـع نمایندگان 
اسـتان تهـران، علی متقیـان مدیرعامل و جمعـی از معاونان 
ایسـنا، دکتـر بهرامـی رییس جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی 
شـهید بهشـتی و جمعـی دیگـر از مسـووالن، دانشـجویان و 

خبرنـگاران برگـزار شـد.

نقش تاثیرگذار رسانه 
در انعکاس دستاوردها 

و موفقیت های بزرگ 
کشور

دبیر  علیجانی  محســـن 
استان  نماینـــدگان  مجمع 
کرد:  امیدواری  اظهار  تهران 
و  ایسنا  بین  پیونــــد  این 
دانشگاه، برکات بسیار خوبی 

در حوزه سامت برای جامعه به همراه داشته باشد.

وی بـا اشـاره بـه موضوعات محـوری و مهم در هر کشـور 
یعنـی امنیت، مسـایل آموزشـی و فرهنگی و بحث سـامت، 
عنـوان کـرد: سـامت امروز جـزو دغدغه هـای نظـام و مقام 
و  یازدهـم  دولـت  برنامه هـای  در  و  اسـت  رهبـری  معظـم 
دوازدهـم نیـز بـه آن توجه ویژه شـده اسـت. از سـوی دیگر 

نیـاز و حـق مـردم اسـت کـه باید بـرای آنهـا هزینه شـود.
علیجانـی بـا بیـان اینکـه اگـر به بحـث سـامت، فرهنگ 
و امنیـت توجـه کنیـم درحقیقـت بـه پایه های مهـم و اصلی 
حقـوق ملـت توجـه کرده ایـم، تصریـح کـرد:  قطعـا رسـانه 
می توانـد در ایـن زمینه نقش داشـته و کارهـای بزرگ حوزه 
سـامت را منعکـس کند. از طـرف دیگر نیاز مـردم و جامعه 

را بـه سیاسـتگذاران حـوزه سـامت منتقل کند.

سیاست زدگی و 
روزمره گی، حوزه ی 

خبر را تهدید می کند

علیـزاده  عیسـی  دکتـر 
فرهنگــــــــــی  معـاون 
جهاددانشـگاهی نیـز یکـی 
از آفت هـا در حـوزه ی خبر 
فرهنـگ  وجـود  عـدم  را 
اطاع رســـــانی بـه موقـع 

عنـوان کـرد و افـزود: مـورد دیگری کـه این حـوزه را تهدید 
اسـت. روزمره گـی  و  سیاسـت زدگی  بحـث  می کنـد، 

کار ایسنا در ایجاد جو 
روانی آرام در جامعه 

قابل تقدیر است

آقاجانـی  محمـد  دکتـر 
رییـس دانشــــــگاه علـوم 
پزشکـــــی شـهید بهشتی 
انعـکاس  مراسـم،  ایـن  در 
پیشـرفت های علمــــی در 
عرصـه تولیـد علـم خـام و 
نیـز اطاع رسـانی در زمینه 
فنـاوری و تکنیک هـا را رسـالت ایسـنا در جهـت خودباوری، 
تشـویق محققیـن و جلـب نظـر مسـئوالن عنـوان کـرد و 
ضمـن تقدیـر از رویـه ایـن رسـانه در ایجـاد جو روانـی آرام 
در جامعـه تاکیـد کـرد: امید بـه زندگی از روح و روان سـالم 
نشـات می گیـرد، لـذا همـواره می تـوان در انعـکاس واقعیات 

کوشـا بـود، امـا مـردم را نیـز مایـوس نکـرد.
وی بـا بیـان این که رسـانه از یک سـو زبـان گویای مردم 
و از سـوی دیگـر انتقـال دهنـده نظـرات مسـووالن اسـت، 
نقـش رسـانه در جوامـع توسـعه یافتـه را پررنـگ دانسـت و 

تولد ایسنا در دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

دفرت ایسنا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به همت جهاددانشگاهی این واحد 

افتتاح شد

   تفاهم نامه و توسعه همکاری های فرهنگی

افتتاح 

■  افتتاح 
دفرت خربگزاری 
دانشجویان 
ایران)ایسنا( در 
دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 
بهشتی

عکس:  دانشگاه 
علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی 
درمانی شهید 
بهشتی

◄
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ir ■  افتتاح 
دفرت خربگزاری 
دانشجویان 
ایران)ایسنا( در 
دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 
بهشتی

عکس:  دانشگاه 
علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی 
درمانی شهید 
بهشتی

◄

عنـوان کـرد: در چنین جوامعی رسـانه سـتون اصلی توسـعه 
پایـدار و همـه جانبه اسـت.

رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی از فعالیت 
7۰ مرکـز تحقیقاتـی ایـن دانشـگاه در حـوزه تولیـد علـم 
پزشـکی، ۳۰۰ پایـگاه بهداشـتی ـ درمانی و ۲۰ بیمارسـتان 
از  نیمـی  سـامت  تامیـن  رسـالت  اظهارکـرد:  و  داد  خبـر 
جمعیـت تهـران بـر عهده این دانشـگاه اسـت. ایـن در حالی 
اسـت که دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی مسـوولیت 
نظـارت بـر بیـش از ده ها مرکز پزشـکی را نیز بـر عهده دارد.

آمادگی ایسنا برای 
تبدیل شدن به قطب 
اخبار پزشکی کشور

علـی متقیـان مدیرعامل 
خبرگـــــزاری دانشـجویان 
از  نیـز  )ایسنـــــا(  ایـران 
آمادگـی ایــــن خبرگزاری 
بـرای مخابره اخبـار خوب و 
مفیـد در حوزه درمـان خبر 
داد و تاکیـد کـرد: آمـاده هسـتیم کـه قطـب اخبار پزشـکی 

کشـور را بـه ایسـنا منتقـل کنیم.
متقیـان با بیـان اینکه امـروزه در فضای عمومی رسـانه و 
بـا توجـه بـه اطاع رسـانی لحظه بـه لحظه،  نیازمند راسـتی 
اعتمـاد  قابـل  رسـانه ای  را  ایسـنا  هسـتیم،  خبـر  آزمایـی 
توصیـف و اظهـار کـرد: در ایسـنا بـه لحـاظ تولیـد و عرضـه 

خبـر هیـچ گونـه محدودیتـی نداریم.
وی بـا اشـاره بـه توجـه بیشـتر ایسـنا بـه مسـایل علمی 
و دانشـگاهی، شـرط ورود بـه ایـن رسـانه و تـداوم همکاری 
بـا آن را "دانشـجو بـودن" خوانـد و بیـان کـرد: علی رغـم 
عاقـه وافری کـه به اخبار سیاسـی وجود دارد، سیاسـت زده 
نشـده ایم. این در حالی اسـت که ما از دل دانشـگاه در آمده 

و بـه دنبـال اخبـار عالمانه هسـتیم.
وی بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی هـر جـا حـس کند 
مـورد  اصلـی  علـت  می کنـد،  پیـدا  ورود  اسـت،   کمبـودی 
اعتمـاد بودن ایسـنا به عنوان رسـانه این نهـاد را اداره آن به 

دسـت جوانان و دانشـجویان دانسـت.
متقیـان در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد کـه افتتـاح دفتر 
ایسـنا در دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی زمینـه 
گسـترش همکاری هـا را فراهـم نمـوده و نیز ایـن خبرگزاری 
بتوانـد منعکـس کننـده اخبـار و فعالیت هـای ایـن قطـب 

باشد. پزشـکی کشـور 

نقش رسانه در 
اطالع رسانی صحیح

در ادامــــــــه دکتـــر 
علیرضـــا بهرامـــی رییـــس 
علـــوم  جهاددانشـــگاهی 
ـــتی،  ـــهید بهش ـــکی ش پزش
ــور  ــالم را محـ ــان سـ انسـ
ـــوزش  ـــدار و آم ـــعه پای توس
را پایـــه اصلـــی ســـامتی 
ــرد:  ــد کـ ــت و تاکیـ دانسـ
مهم تریـــن محـــور آمـــوزش، بحـــث رســـانه اســـت و بـــه 
ــی در ایـــن میـــان رســـانه ها می تواننـــد در  ــور کلـ طـ
ـــر باشـــند. ـــه دانشـــگاهی موث ـــانی درســـت جامع اطـــاع رس

وی بـــا بیـــان این کـــه دانشـــگاه محـــور تولیـــد 
علـــم و مبـــدا تحـــوالت اســـت، جامعـــه را نیـــز نیازمنـــد 
حـــل مســـایل دانســـت و گفـــت: در ایـــن میـــان رســـانه 
ـــگاهی  ـــه دانش ـــت جامع ـــانی درس ـــاع رس ـــد در اط می توان

موثـــر باشـــد.
دکتـــر بهرامـــی افـــزود: رســـالت ایســـنا در دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی نیـــز اطـــاع رســـانی صحیـــح در حـــوزه 

ســـامت اســـت.

فعالیت دانشجویان 
در ایسنا،  آن ها را 

مسوولیت پذیر 
می کند

حبیبـی  مسـعود  دکتـر 
رییـس ســـــازمان جوانان 
جمعیـت هـال احمـر نیـز 
در ایـن مراســـم مرجعیـت 
دانشـگاه را موجـب توسـعه 
ضمـن  و  دانسـت  کشـور 
اشـاره بـه وجـود دو نـوع خبـر، خبـر تولیـدی و پوششـی 
تاکیـد کـرد: نقـش دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی 

در تولیـد اخبـار اسـت.
وی اداره دفتـر ایسـنا بـه دسـت دانشـجویان را موجـب 
آن هـا  بـه  بخشـی  هویـت  نیـز  و  آن هـا  مسـوولیت پذیری 
دانسـت و اضافـه کـرد: در این زمینه الزم اسـت دانشـجویان 
بـه سـراغ اسـاتید و صاحـب نظـران رفتـه و با نظرسـنجی از 

آن هـا موجبـات توسـعه جامعـه را فراهـم آورنـد.
گفتنی است، دفتر ایسنا به همت دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و 

با همکاری خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( افتتاح شد.

■  نشست افتتاح دفرت خربگزاری دانشجویان ایران)ایسنا( در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عکس:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
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ـــور:  ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــی س ـــط عموم ■ رواب
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــاون فرهنگ ـــزاده مع ـــی علی ـــر عیس دکت
ـــگاه جهاددانشـــگاهی در توســـعه  ـــه رویکـــرد و ن ـــا اشـــاره ب ب
ـــه  ـــرادی ک ـــه اف ـــا هم ـــرد: تقریب ـــار ک ـــی، اظه ـــگ دین فرهن
در کشـــور در حـــوزه فرهنـــگ دینـــی فعالیـــت دارنـــد، 
اذعـــان دارنـــد کـــه فعالیت هـــای قرآنـــی و دینـــی 
دانشـــگاه ها  در  جهاددانشـــگاهی  فرهنگـــی  معاونـــت 
بـــه چنـــد دلیـــل شـــاخص اســـت؛ یـــک دلیـــل ممکـــن 
ــن  ــه ایـ ــد کـ ــی باشـ ــانی متخصصـ ــروی انسـ ــت نیـ اسـ
مجموعـــه فرهنگـــی در حـــوزه دیـــن و قـــرآن داراســـت 
و تقریبـــا می تـــوان گفـــت، در هـــر کـــدام از فعالیت هـــا، 
ـــه  ـــن مجموع ـــا ای ـــران ب ـــراد و صاحب نظ ـــاخص ترین اف ش

همـــکاری دارنـــد.
بـــودن  ادامـــه داد: دلیـــل دیگـــر شـــاخص   وی 
فعالیت هـــای جهـــاد دانشـــگاهی در حـــوزه فرهنـــگ، 
ـــت  ـــت فعالیت هاس ـــت و کیفی ـــر کمی ـــاد ب ـــن نه ـــد ای تاکی
ــزار و  ــه، از ابـ ــرایط جامعـ ــا شـ ــب بـ ــواره متناسـ و همـ
تکنولوژی هـــای روز اســـتفاده کرده ایـــم؛ نمونـــه ایـــن 
ـــه  ـــت ک ـــلمان اس ـــجویان مس ـــرآن دانش ـــابقات ق ـــر مس ام
ـــای  ـــر برنامه ه ـــابه دیگ ـــود و مش ـــال ۸۵ ب ـــروع آن از س ش
ــا  ــه و بـ ــه  رفتـ ــا رفتـ ــرد، امـ ــه کار کـ ــاز بـ ــی آغـ قرآنـ
ـــوزه  ـــگاهی در ح ـــه جهاددانش ـــالت و وظیف ـــه رس ـــه ب توج

ـــتفاده  ـــای روز اس ـــاوری، از ابزار ه ـــگ و فن ـــش، فرهن پژوه
ـــت  ـــر داش ـــابقات تاثی ـــت مس ـــت و کمی ـــه در کیفی ـــد ک ش
ــی  ــورد ارزیابـ ــتند مـ ــتری توانسـ ــراد بیشـ ــداد افـ و تعـ
قـــرار بگیرنـــد؛ در واقـــع ایـــن کار، هـــم در صرفه جویـــی 
ـــور  ـــت حض ـــم کیفی ـــته و ه ـــری داش ـــش موث ـــا نق هزینه ه

افـــراد در ایـــن مســـابقات بهتـــر شـــده اســـت.

اهـم  بـه  اشـاره  بـا  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون   
برنامه هـای ایـن معاونـت در سـال جدید اظهار کـرد: یکی از 
مـواردی کـه جـای کار دارد، ایـن اسـت کـه در سـال جدید 
بـر روی نحـوه عملکـرد و کار هایـی کـه تـا کنـون در حـوزه 
فرهنـگ توسـط جهاددانشـگاهی انجام شـده آسیب شناسـی 
شـود و در جهـت بهبود و یا ارتقای کیفیـت اجرایی برنامه ها 

و فعالیت هـا گام برداشـت. در بخش هـای متعـدد معاونـت 
فرهنگـی اعم از گردشـگری، انتشـارات، فعالیت هـای قرآنی، 
سـازمان دانشـجویان، مرکز فرهنگی دانشـجویی امـام)ره( و 

انقـاب اسـامی و ... ایـن رویکـرد را خواهیم داشـت.
 دکتـر علیـزاده بـا تاکیـد بـر رویکـرد جهـاد دانشـگاهی 
در حـوزه اخـاق دانشـجویی و کارکـردی کـه ایـن نهـاد در 
ایـن عرصـه خواهـد داشـت، عنـوان کـرد: توصیـه ریاسـت 
جهاددانشـگاهی و دیگـر بـزرگان ایـن نهاد، بر این اسـت که 
در حـوزه فرهنگـی چنـد کار قوی و خوب دنبال شـود، برای 
نمونـه در سـازمان انتشـارات دفـاع سـه دقیقه ای و برنامـه 
کتـاب سـال دانشـجویی را داریـم، تصـور می کنـم اگـر بنـا 
اسـت کاری انجـام شـود، بایـد آن را به پختگـی و قوت الزم 
برسـانیم تـا بتوانـد در بحـث اخـاق دانشـجویی موثـر افتد.

مناظـره  ملـی  مسـابقات  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  وی   
دانشـجویان گفـت: مسـابقات مناظره دانشـجویی که تاکنون 
شـش دوره آن از سـوی سازمان دانشـجویان جهاددانشگاهی 
برگـزار شـده، از دیگـر برنامه های خوب دانشـجویی در جهاد 
اسـت کـه هـم روی آن کار شـده و هـم سـال به سـال بهتر 
بیشـتر  مشـارکت  و جـذب  اطاع رسـانی  میـزان  می شـود. 
دانشـجویان و اینکـه گزاره هـای کاربردی تـری لحاظ شـوند، 
از جملـه مـواردی اسـت کـه در دوره بعـدی برگـزاری ایـن 
مسـابقات پیگیـری خواهیـم کـرد. همچنیـن برنامـه ای کـه 
برای این مسـابقات خواهیم داشـت این اسـت کـه در فضای 

عمومی تـری برگـزار شـود.
 معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه ویژگـی 
بـا  آن  تفـاوت  و  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  فعالیت هـای 
جهـاد  در  گفـت:  نهادهـا،  سـایر  فرهنگـی  فعالیت هـای 
دانشـگاهی پیـش از تصمیـم بـرای انجـام هـر کاری، روی 
بحـث  فعالیت هـا  اجـرای  کیفیـت  و  چگونگـی  چرایـی، 

می رسـد. الزم  پختگـی  بـه  اولیـه  ایـده  و  می شـود 
دیگـر  بـا  نهـاد  ایـن  فعالیت هـای  تفـاوت  افـزود:  وی   
فعالیت هـای سـایر نهاد هـا ایـن اسـت کـه کار فرهنگـی در 
جهـاد دانشـگاهی تـداوم دارد، همیـن مسـابقات بین المللـی 
قـرآن دانشـجویان مسـلمان کـه ششـمین دوره آن برگـزار 
می شـود، سـابقه ای دوازده سـاله دارد و هـر دو سـال یکبـار 
برگـزار می شـود. زمانـی کـه اولیـن دوره آن در سـال ۸۵ 
برگـزار شـد، یـک نگرانـی وجـود داشـت و آن اینکـه شـاید 
بـا تغییـر مدیریـت و تغییـر نگرش هـا ایـن مسـابقات تداوم 
نداشـته باشـد، امـا خوشـبختانه امسـال ششـمین دوره این 
مسـابقات برگـزار می شـود و بـا وجود همـه تغییـرات، تداوم 
نکته بارز در برگزاری مسـابقات بین المللی قرآن دانشـجویان 
مسـلمان بـوده اسـت. ایـن تـداوم حاصـل اهتمـام سیسـتم و 
پختگـی طـرح اسـت؛ چـرا کـه مسـابقات زیـادی بوده انـد که 

طـی یـک یـا دو دوره برگـزاری دیگـر برگـزار نشـده اند.
فرهنگی  فعالیت های  دیگر  وجه  بیان  با  علیزاده  دکتر 
جهاددانشگاهی گفت: کمیت در فعالیت های فرهنگی چندان 
آمار های  با  بزرگ  نهاد ها کار های  از  بسیاری  ندارد،  اهمیتی 
کمیتی گسترده انجام می دهند، اما فعالیت های فرهنگی در 
جهاد به این پختگی رسیده و به این نتیجه رسیده که بیش 
از کمیت، بر کیفیت فعالیت ها تاکید داشته باشد. همچنین 
فعالیت های  عرصه  در  دیگر  ماک  هزینه ها  در  صرفه جویی 
از  کار ها  از  بخشی  منظور  همین  به  و  است  جهاد  فرهنگی 

طریق فضای مجازی پیگیری می شود. 

ترشیح برنامه های جدید 
معاونت فرهنگی 

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با ترشیح اولویت های این معاونت در سال جدید، 

تداوم و کیفیت گرایی را از وجوه متایز فعالیت های فرهنگی این نهاد انقالبی با سایر 

نهادها عنوان کرد.

      آن چه مسووالن فرهنگی می گویند

گفتار

■  دکرت عیسی 
علیزاده معاون 
فرهنگی 
جهاد دانشگاهی
 عکس: ایکنا

◄

دلیل دیگر شاخص بودن فعالیت های 

جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگ، 

تاکید این نهاد بر کمیت و کیفیت 

فعالیت هاست و همواره متناسب با 

رشایط جامعه، از ابزار و تکنولوژی های 

روز استفاده کرده ایم
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استفاده 59 درصد 

مردم ایران از تلگرام
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی گفت: در صورتی 

که تلگرام فیلرت شود، تنها 37.8 درصد کسانی که از 

آن استفاده می کنند، حارض به جایگزینی آن هستند

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از مرکز افکار سنجی 
دانشجویان ایران )ایسپا(: دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی 
جهاددانشگاهی با توجه به این که یکی از موضوعات مهم 
فیلترینگ  و  مجازی  فضای  موضوع  جامعه،  در  روزها  این 
ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  گفت:  است،  تلگرام 
)ایسپا( براساس رسالت اصلی خود، سالیانه در چندین طرح 
موضوعات  خصوص  در  عمومی  افکار  سنجش  و  رصد  به 
مختلف روز جامعه و جهان از نگاه مردم ایران می پردازد. 
ایسپا ۵9,۵ درصد  ملی   – نوروزی  نظرسنجی  نتایج  طبق 
می  استفاده  تلگرام  اجتماعی  های  شبکه  از  ایران  مردم 
که  در صورتی  اند  گفته  درصد  میان ۵9,7  این  واز  کنند 

تلگرام فیلتر شود، برای استفاده از آن از فیلترشکن استفاده 
استفاده  فیلترشکن  از  درصد   ۳9,۳ تنها  و  کرد  خواهند 

نخواهند کرد.
وی افـزود: ایسـپا عـاوه بـر انجـام نظرسـنجی اخیـر، 
بـا انتشـار بهارانـه کتـاب "افـکار عمومـی و شـبکه هـای 
اجتماعـی مجـازی"، بخشـی از طـرح هـای ایـن مرکـز که 
بـه "شـبکه هـای اجتماعـی مجـازی" اختصـاص داشـته و 
در آن بـه موضوعاتـی از قبیـل "اسـتفاده از شـبکه هـای 

اجتماعـی مجـازی"، "محتـوا و مطالـب گـروه هـا و کانـال 
هـای عضـو در شـبکه ها" و "نظـر پاسـخگویان در خصوص 
معایـب و مزایای شـبکه هـای اجتماعی مجـازی" پرداخته 

شـده، را منتشـر کـرده اسـت.
دکتـر علیزاده بیـان کرد: همچنین مطالب مطرح شـده 
در سلسـله نشسـت هـای تخصصـی عصـر گفـت و گـو بـا 
محوریـت اهمیـت فضـای مجازی که با سـخنرانی اسـاتید 
و کارشناسـانی چـون دکتـر محمدرضـا جـوادی  مطـرح 
محمدمهـدی  دکتـر  منتظرالقائـم،  مهـدی  دکتـر  یگانـه، 
لبیبـی و دکتـر سـید جـواد میـری در ایـن حـوزه برگـزار 
شـد بـه همراه یافتـه های نظرسـنجی ایسـپا در این کتاب 
مدون شـده اسـت و مـی تواند منبـع مهم و مناسـب برای 

سیاسـتگذاران ابـن حـوزه قـرار گیرد.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی در رابطـه بـا این که 
آیـا در ایـن نظرسـنجی اقبـال مـردم ایـران به اسـتفاده از 
پیـام رسـان های داخلی سـنجیده شـده اسـت، گفـت: در 
صورتـی کـه تلگرام فیلتر شـود، تنهـا ۳7,۸درصد کسـانی 
کـه از آن اسـتفاده مـی کننـد حاضـر بـه جایگزینـی ایـن 
شـبکه اجتماعـی مجـازی بـه پیـام رسـان هـای داخلـی 
داخلـی  پیام رسـان های  از  نیـز  درصـد   ۴۶,۳ هسـتند. 

اسـتفاده نخواهنـد کـرد.

آمادگی برای انجام فعالیت های فاخر 
فرهنگی در دانشگاه ها

رسپرست جهاددانشگاهی ایالم گفت: هم افزایی مراکز فرهنگی مختلف با 

جهاددانشگاهی می تواند به برنامه ریزی برای انجام فعالیت های فرهنگی 

فاخر کمک کند

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان ایـــالم، 7 
اســـفند: ســـید غامرضـــا حســـینی سرپرســـت ایـــن 
ـــام  ـــی مق ـــاد نمایندگ ـــا مســـوول نه ـــدار ب ـــد در دی واح
ــار  ــتان اظهـ ــگاه های اسـ ــری در دانشـ ــم رهبـ معظـ
از رویش هـــای مبـــارک  کـــرد: جهاددانشـــگاهی 
نظـــام جمهـــوری اســـامی اســـت و مقـــام معظـــم 

رهبـــری عنایـــت ویـــژه ای بـــه آن دارد .
بـــا  علمـــی جهاددانشـــگاهی  عضـــو هیـــات 
بیـــان این کـــه رســـالت ایـــن نهـــاد رســـیدگی بـــه 
دغدغه هـــای نظـــام و دولـــت اســـت، تصریـــح کـــرد: 
انقابـــی بـــودن ایـــن نهـــاد و جهـــادی بـــودن رویکـــرد آن، موجـــب شـــده کـــه 
ـــای  ـــد خاء ه ـــا بتوان ـــد ت ـــته باش ـــر داش ـــده نظ ـــن مان ـــر زمی ـــای ب ـــه کاره ـــواره ب هم
جامعـــه در عرصه هـــای مختلـــف پژوهشـــی، آموزشـــی و فرهنگـــی را پـــر کنـــد.

ـــز  ـــی مراک ـــه داد: هم افزای ـــام ادام ـــتان ای ـــد اس ـــگاهی واح ـــت جهاددانش سرپرس
ـــنا،  ـــد ایس ـــرمایه هایی مانن ـــتوانه  س ـــه پش ـــگاهی ب ـــا جهاددانش ـــف ب ـــی مختل فرهنگ
ایکنـــا و ایســـپا می توانـــد  بـــه برنامه ریـــزی بـــرای انجـــام فعالیت هـــای فرهنگـــی 

ـــد . ـــک کن ـــر کم فاخ
ــای  ــام ظرفیت هـ ــری از تمـ ــا بهره گیـ ــم بـ ــرد: امیدواریـ ــد کـ ــینی تاکیـ حسـ
ــه  ــی بـ ــه ای و ملـ ــتانی، منطقـ ــیل های اسـ ــه پتانسـ ــه بـ ــگاهی و توجـ جهاددانشـ

ــگاه ها عمـــل کنیـــم. ــود در ســـطح دانشـ ــالت انقابـــی خـ رسـ

جهاددانشگاهی، ستاد فکری طرح و برنامه برای
 دانشگاه ها و جامعه است

در ادامـــه، حجت االســـام  والمســـلمین دکتـــر 
غامرضـــا غیاثـــی مســـوول نهـــاد نمایندگـــی مقـــام 
معظـــم رهبـــری در دانشـــگاه های اســـتان ایـــام، 
اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی قالـــب و ســـازوکار 
ـــرای  ـــت و ب ـــامی اس ـــاب اس ـــراز انق ـــگاهی در ط دانش
ـــی،  ـــه علم ـــدد وارد عرص ـــای متع ـــه نیازه ـــخگویی ب پاس
ـــگاه ها و  ـــا دانش ـــور مخصوص ـــی کش ـــی و فرهنگ پژوهش

مراکـــز آمـــوزش عالـــی شـــد.
وی موفقیت هـــای جهاددانشـــگاهی و راه انـــدازی موسســـات تاثیرگـــذار در ایـــن 
ـــوان  ـــم اداری عن ـــوم حاک ـــای مرس ـــور از قالب ه ـــون عب ـــت را مره ـــه  پربرک مجموع
کـــرد و گفـــت: جهاددانشـــگاهی قالبـــی تأثیرگـــذار و هم طـــراز نظـــام اســـامی 

ـــت. ـــه اس ـــای جامع ـــه نیازه ـــخگویی ب ـــرای پاس ب
مســـوول نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم رهبـــری در دانشـــگاه های اســـتان 
ایـــام گفـــت: جهادگـــران دانشـــگاهی ثابـــت کرده انـــد می تواننـــد در عرصه هـــای 
ـــد  ـــای نقـــش کنن ـــی ایف ـــراز اول جهان ـــوژی ، طـــب و بهداشـــت در ت ـــی، تکنول فرهنگ
ـــری آن در  ـــتر فک ـــه بس ـــت ک ـــا اس ـــن موفقیت ه ـــه ای ـــان از نمون ـــه روی ـــه مؤسس ک

ـــت. ـــه اس ـــکل گرفت ـــاد ش ـــن نه ای
ـــت و  ـــگاهی دانس ـــب جهاددانش ـــظ قال ـــران را حف ـــالت اول جهادگ ـــی رس دکترغیاث
ـــد در  ـــگاه ها بای ـــا دانش ـــی ب ـــات فرهنگ ـــی و تعام ـــترش کار فرهنگ ـــه داد: گس ادام

ـــود. ـــل ش ـــازمانی تبدی ـــی س ـــه ارتباط ـــت و ب ـــگاهی تقوی جهاددانش
وی معرفـــی جایـــگاه جهاددانشـــگاهی در ســـطح دانشـــگاه ها را امـــری مهـــم 
ـــی  ـــای فرهنگ ـــام فعالیت ه ـــگاهی، انج ـــرف جهاددانش ـــن مع ـــت: بهتری ـــت و گف دانس

در ســـطح دانشـــگاه ها اســـت کـــه امیدواریـــم بیـــش از گذشـــته تـــداوم یابـــد.
ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــور فرهنگـ ــگاه ها را حضـ ــروز دانشـ ــاز امـ ــی نیـ دکترغیاثـ
ــرای  ــه بـ ــرح و برنامـ ــری طـ ــتاد فکـ ــگاهی سـ ــه داد: جهاددانشـ ــت و ادامـ دانسـ
دانشـــگاه ها و جامعـــه اســـت و می توانـــد معضـــات اجتماعـــی کـــه غالـــب آنهـــا 

فرهنگـــی و تربیتـــی اســـت را احصـــاء و دربـــاره آنهـــا پژوهـــش کنـــد.
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رشط تحول در حوزه پوشاک
رییس جهاددانشگاهی قزوین: حامیت مسووالن از طراحان جوان، حوزه ی 

پوشاک را متحول می کند

رضورت حامیت از صنایع دستی 
     رییس جهاددانشگاهی هرن گفت: هرنها و صنایع دستی ایرانی از مهمرتین تولیدات کشور هستند که به عنوان کاال یا خدمات ایرانی باید در کنار سایر 

    کاالهای ایرانی مورد حامیت و توجه قرار گیرند

ـــنا:   ـــل از ایس ـــه نق ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــار  ـــر اظه ـــگاهی هن ـــس جهاددانش ـــیدی ریی ـــزاد رش به
ــی و  ــوالت صنعتـ ــط محصـ ــی فقـ ــرد: کاالی ایرانـ کـ
ــاخته های  ــت سـ ــت و دسـ ــور نیسـ ــات کشـ کارخانجـ
هنرمنـــدان و صنایـــع دســـتی ایشـــان نیـــز بایـــد بـــه 
ــدن  ــگ و تمـ ــه فرهنـ ــی کـ ــای ایرانـ ــوان کاالهـ عنـ
ایران زمیـــن را بـــا خـــود دارنـــد، نیـــز مـــورد توجـــه 
ــرار  مـــردم و مســـووالن باشـــند و مـــورد حمایـــت قـ

گیرنـــد.
ـــعار  ـــاله، ش ـــر س ـــه ه ـــی ک ـــم ظرفیت ـــی رغ ـــزود: عل ـــر اف ـــس جهاددانشـــگاهی هن ریی
ـــون  ـــا کن ـــووالن ت ـــفانه مس ـــد، متاس ـــم می کن ـــف فراه ـــای مختل ـــرای حوزه ه ـــال ب س
نتوانســـته اند تحـــول چشـــمگیری در موضوعـــات مربـــوط بـــه شـــعار ســـال، ایجـــاد 

ـــد. کنن
ـــرد:  ـــح ک ـــی، تصری ـــت ایران ـــر و صنع ـــاالی هن ـــت ب ـــابقه و قدم ـــه س ـــاره ب ـــا اش وی ب
اگـــر بتوانیـــم همـــه ظرفیت هـــای هنرهـــای کاربـــردی را شناســـایی و احصـــا و بـــه 
هنرمنـــدان جـــوان اعتمـــاد کنیـــم و همـــان حمایـــت هایـــی کـــه در مـــورد ســـایر 
ـــم،  ـــم بکنی ـــری ه ـــدات هن ـــار و تولی ـــمول آث ـــم، مش ـــی داری ـــدات ایران ـــا و تولی کااله
ـــد  ـــان و رش ـــتغال جوان ـــورد اش ـــر، در م ـــب کمت ـــه مرات ـــه ای ب ـــرف هزین ـــا ص ـــی ب حت

اقتصـــادی بـــه موفقیت هـــای بیشـــتری دســـت خواهیـــم یافـــت.
رییــس جهاددانشــگاهی هنــر تاکیــد کــرد: همانطــور کــه محصــوالت کــم کیفیــت 
چینــی صنایعــی همچــون کفــش و پوشــاک را نابــود کــرده، صنایــع دســتی جعلــی و 
ــازار هنــری نیــز در حــال از بیــن  ــی ارزش ب ــا تولیــدات ب ــا چینــی ی بی کیفیــت عمدت
بــردن صنایــع دســتی اصیــل ایرانــی هســتند کــه هــر کــدام می تواننــد ضمــن ایجــاد 
اشــتغال و رشــد اقتصــادی، حامــل پیــام فرهنــگ ایرانــی هــم باشــند. لــذا بایــد بــه ایــن 

موضــوع مهــم توجــه جــدی شــود.
ــه  ــردی، ادام ــی و کارب ــای تخصص ــاالی هنره ــت ب ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــیدی ب رش
ــتغال و  ــاد اش ــد در ایج ــور می توان ــروز کش ــرایط ام ــا در ش ــن هنره ــری ای داد: فراگی
کارآفرینــی کمــک زیــادی کنــد؛ امــا علیرغــم ادعاهایــی کــه در ایــن مــورد می شــود، 
ــی از قابلیــت  ــدازه کاف ــه ان ــده اســت و ب ــر زمیــن مان ــن موضــوع مغفــول و ب ــوز ای هن

ــود. ــتفاده نمی ش ــر اس ــاالی هن ــای ب ه
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــر اش ــگاهی هن ــی جهاددانش ــای آموزش ــه برنامه ه وی ب

مــا زمســتان ســال گذشــته کمپینــی بــا عنــوان "مــن هنرمنــد هســتم" بــه 
راه انداخته ایــم تــا بــا روش هــای مختلــف توجــه مــردم و مســووالن را بــه 
ــری  ــته های هن ــری رش ــج فراگی ــر و تروی ــوزش تخصصــی هن ــاله آم مس
جلــب کنیــم و در تاشــیم موضــوع فراگیــری هنــر و اینکــه هــر ایرانــی 

حداقــل یــک رشــته هنــری را بیامــوزد، در جامعــه جــا بیاندازیــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی واحـــد هنـــر گفـــت: مرکـــز آموزش هـــای 
تخصصـــی کاربـــردی ایـــن واحـــد در حـــال حاضـــر تمـــام امکانـــات 
ـــری  ـــته های هن ـــری رش ـــرای فراگی ـــاز ب ـــورد نی ـــی م ـــی و آموزش تخصص

ـــی  ـــاده خدمات ده ـــه و آم ـــکار گرفت ـــی را ب ـــوان و خاق ـــاتید ج ـــرده و اس ـــم ک را فراه
ـــی  ـــری تخصص ـــته های هن ـــری رش ـــوزش و فراگی ـــه آم ـــف در زمین ـــار مختل ـــه اقش ب

ـــت. ـــردی اس و کارب
ــک  ــب یـ ــا کسـ ــد بـ ــای کار می تواننـ ــان جویـ ــم جوانـ ــا معتقدیـ ــزود: مـ وی افـ
مهـــارت هنـــری و بـــا داشـــتن خاقیـــت و نـــوآوری، یـــا جـــذب کار شـــوند، یـــا 
ـــی  ـــری، حت ـــک کارگاه هن ـــاد ی ـــا ایج ـــا ب ـــد، ی ـــود راه بیاندازن ـــرای خ ـــب و کاری ب کس
ـــا  ـــغل دوم و ی ـــوان ش ـــه عن ـــتند ب ـــغل هس ـــر دارای ش ـــد و اگ ـــم بکنن ـــی ه کارآفرین

یـــک فعالیـــت مفـــرح و آرام بخـــش، از هنـــر خـــود اســـتفاده کننـــد.
ـــر  ـــگاهی هن ـــا در جهاددانش ـــگاه م ـــن ن ـــاس همی ـــر اس ـــرد: ب ـــح ک ـــیدی تصری رش
ــرفصل هایی  ــا سـ ــر را بـ ــردی هنـ ــای آموزشـــی کاربـ ــای هنـــری و دوره هـ کاس هـ
جدیـــد، بـــه روز و کاربـــردی شـــده و بـــا رویکـــردی کامـــا مهارت محـــور طراحـــی 
ــوزش  ــای آمـ ــک درس و دوره هـ ــی تـ ــای آموزشـ ــب دوره هـ ــم و در دو قالـ کرده ایـ

ــم. ــزار می کنیـ ــک برگـ ــی ترمیـ تخصصـ
ـــار 97 دوره   ـــه به ـــه ماه ـــز در س ـــن مرک ـــزود: ای ـــر اف ـــگاهی هن ـــس جهاددانش ریی
ـــی  ـــاس، طراح ـــی لب ـــی، طراح ـــاس، عکاس ـــت لب ـــازی و دوخ ـــی الگوس ـــای آموزش ه
ـــنتی،  ـــای س ـــی، دوخت ه ـــازی، طراح ـــک، تصویرس ـــی، گرافی ـــرات، نقاش ـــا و جواه ط
ـــواری،  ـــی دی ـــه و نقاش ـــه، پتین ـــاپ پارچ ـــی و چ ـــری، طراح ـــای هن ـــفال، نرم افزاره س
ـــی،  ـــیون داخل ـــاری و دکوراس ـــودک، معم ـــر ک ـــی هن ـــت مرب ـــت دوز، تربی ـــرم دس چ
ــی  ــا و نقاشـ ــی، مینـ ــوب، قلم زنـ ــرق چـ ــوب و معـ ــازک کاری چـ ــی، نـ خوشنویسـ
ـــام عمـــوم  ـــت ن ـــرش و ثب ـــاده پذی ـــرده و آم ـــه ک ـــورآالت را ارای ـــدی و ســـاخت زی خانه بن

ــان  ــدان و جوانـ عاقه منـ
ـــت. ـــجو اس دانش

ــاد  ــن: فرشـ ــگاهی قزویـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ـــور در  ـــا حض ـــن ب ـــگاهی قزوی ـــس جهاددانش ـــی ریی پیله چ
ـــز  ـــجویان مرک ـــتاوردهای دانش ـــص از دس ـــه محص نگارخان

علمـــی کاربـــــــردی 
نشــــــــگاهی  جهاددا
ــوزه  ــن در حـ قزویـــــ
طراحــــــی پوشـــاک 

ــرد. ــد کـ بازدیـ
ــار  ــرد: آثـ ــار کـ ــد اظهـ ــن بازدیـ ــیه ایـ وی در حاشـ
و طرح هـــای موجـــود در نمایشـــگاه بســـیار عالـــی و 
ــه  ــد کـ ــان می دهـ ــن نشـ ــت و ایـ ــه اسـ ــب توجـ جالـ
ــوان  ــل جـ ــجویان و نسـ ــی در دانشـ ــای بزرگـ ظرفیت هـ
ـــه  ـــت و توج ـــورت حمای ـــه در ص ـــود دارد ک ـــروزی وج ام
مســـئوالن می توانـــد حـــوزه پوشـــاک را متحـــول کنـــد.

پیله چــی عنــوان کــرد: ایــن حرکت هــای علمــی و 
ــود  ــد ب ــش خواه ــی اثربخ ــگاه زمان ــن دانش ــده از مت برآم
ــروش  ــازار ف ــازار کار و ب ــه ب کــه تجــاری ســازی شــده و ب
متصــل شــود و در ایــن زمینــه هــم مــا نیازمنــد حمایــت، 

ــتیم. ــود هس ــان خ ــه جوان ــاد ب ــرمایه گذاری و اعتم س
بـاور  پایـان گفـت:  قزویـن در  رییـس جهاددانشـگاهی 
شـخص مـن این اسـت کـه این طراحـان جـوان متخصصان 
خـوب در عرصـه پوشـاک و طراحـی لبـاس خواهنـد شـد و 
بـه فضـل خداونـد روزی موفقیت های چشـم گیر و عملی به 
ویـژه در عرصـه مد و لباس ایرانی- اسـامی کسـب خواهند 
کـرد و جامعـه نیز از حاصـل کار آن ها بهره مند خواهد شـد.

تار
گف



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

123w
w

w
.a

ce
cr

.a
c.

ir

آمار مسافرت ایرانیان در نوروز 96
مدیر پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی از جزییات آمار 

مسافرت ایرانیان در نوروز سال 96 خرب داد

■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی: دکتر 
جهاددانشگاهی  گردشگری  پژوهشکده  مدیر  بخشی  حامد 
سفر  درباره  پژوهشی  نتایج  کرد:  اظهار  رضوی،  خراسان 
مردم ایران در سال گذشته نشان می دهد که ۱۴,۶ درصد 
سفرهای گردشگری مردم ایران را سفرهای نوروزی در ماه 

فروردین تشکیل می دهد.
وی عنوان کرد: ۸۵ درصد سفرهای نوروزی برون استانی 
این  درصد  است. ۸7  بوده  استانی  درون  آنها  درصد  و ۱۵ 
آنان  درصد   ۱۰ و  خویشاوندان  و  خانواده  با  همراه  سفرها 

همراه با دوستان و همکاران بوده است.
پژوهشکده  گردشگری  جامعــــــه شناسی  گروه  مدیر 
گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی ادامه داد: در سال 9۶ مقصد ۲۰ درصد سفرهای 
نوروزی، استان های حاشیه دریای خزر مازندران، گیان و گلستان، ۱7 درصد استان های 
مرکزی اصفهان، یزد و فارس و مقصد ۱۵درصد این سفرها استان خراسان رضوی بوده است.

مسوول پیمایش ملی گردشگری ایرانیان درباره اهداف سفر ایرانیان گفت: قصد مسافران 
در ۴۲ درصد از سفرهای نوروزی تفریح و سیاحت، ۳۸ درصد دیدار اقوام و آشنایان و ۱۶ 

درصد زیارت بوده است.
نوروزی ۴ روز  میانگین سفر مردم تصریح کرد: ۴۰ درصد سفرهای  به  اشاره  با  بخشی 

و کمتر طول کشیده اند و سه چهارم این سفرها یک هفته و کمتر به طول انجامیده اند.
وی در مورد اسکان مسافران نوروزی یادآور شد: محل اقامت نیمی از مسافران نوروزی 
خانه اقوام و دوستان بوده است. ۱۲درصد مسافران در خانه ها یا ویاهای اجاره ای، ۱۳ درصد 
در هتل و هتل آپارتمان، ۱۰ درصد در مدرسه و مسافرخانه و ۵,۱ درصد در مهمانسراهای 

دولتی یا شرکتی اقامت گزیده اند.
مدیر گروه جامعه شنــــــاسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی گفت: وسیله سفر بیش از سه چهارم مسافران خودروی شخصی، ۱۰درصد اتوبـــوس، 

۳ درصد هواپیما و ۴ درصد قطار بوده است.

آمار چاپ کتاب در انتشارات 

جهاددانشگاهی کردستان
رییس جهاددانشگاهی کردستان از چاپ بیش از ۳۵ عنوان کتاب علمی و 

تحقیقاتی که توسط مولفان کردستانی تالیف شده در انتشارات جهاددانشگاهی 

استان خرب داد
چیـا  کردسـتان:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
اظهـار  سـهراب نژاد رییـس جهاددانشـگاهی کردسـتان  
واحـد  انـدازی  راه  بـا  کردسـتان  کـرد: جهاددانشـگاهی 
انتشـارات در اسـتان سـعی دارد تـا بـا چـاپ کتـاب های 
علمـی و تخصصـی نقـش ویـژه ای در توسـعه فرهنگـی 

اسـتان داشـته باشـد.
انتشـارات  سـازمان  فعالیـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
جهاددانشـگاهی از سـال 9۰ در اسـتان افـزود: تاکنـون 
بیـش از ۳۵ عنـوان کتـاب علمی و تحقیقی در انتشـارات 
اسـت. شـده  چـاپ  کردسـتان  اسـتان  جهاددانشـگاهی 

سـهراب نژاد با اشـاره به توسـعه فعالیت های سـازمان 
انتشـارات در سـال جـاری بیـان کـرد: در حـال حاضر چهـار عنوان کتـاب جدیـد مولفان و 
اندیشـمندان اسـتان کردسـتان نیـز در دسـت داوری و ارزیابی اسـت که امیدواریـم بتوانیم 

این آمار را در سال جدید افزایش دهیم.
وی بـا بیـان اینکـه ارزیابـی کتاب هایـی کـه توسـط 

انتشـارات جهاددانشـگاهی منتشـر می شـود توسط 
اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه ها و چهره های 
خبـره انجـام می گیـرد، عنـوان کـرد: اعضای 
شـورای علمـی کتـاب در این نهـاد در تاش 
کتـاب  ترویجـی  و  علمـی  بـار  تـا  هسـتند 

موضوعـات  بـه  و  یابـد  ارتقـای  هـا 
دانشـگاهی توجـه ویـژه ای شـود.

رییس جهاددانشـگاهی کردسـتان 
اعـام کـرد: انتشـارات جهاددانشـگاهی 

علمـی  سـطح  ارتقـای  بـرای  کردسـتان 
مکتـوب  نیازهـای  رفـع  و  فرهنگـی  و 
مراکـز آمـوزش عالـی اقـدام بـه نشـر آثـار 

پژوهشـگران و محققـان می کنـد.

توسعه پایدار مستلزم رصد 
دقیق و مناسب وضعیت 

موجود
 

■ روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان یـزد: بهروز 
ایران)ایسـپا(  اسـامی مدیـر مرکـز افکارسـنجی دانشـجویان 
 ۳۵ حـدود  حاضـر  حـال  در  کـرد:   خاطرنشـان  یـزد  واحـد 
پرسشـگر بـا شـعبه یـزد در حـال همـکاری هسـتند که سـعی 
مـا بـر ایـن اسـت کـه ایـن میـزان را افزایش دهیـم. امـا قطعا 

کیفیـت پرسشـگران را فـدای کمیـت آنهـا نخواهیـم کـرد.
وی بـا اشـاره بـه نقـش ایسـپا در برنامه ریـزی توسـعه ای 
اسـتان،  اظهـار کـرد: بـدون تردیـد توسـعه پایـدار در جایـی 
اتفـاق تنهـا بـا لحـاظ کـردن مولفه هـای اجتماعـی فرهنگـی 

می افتـد. اتفـاق 
اسـامی بـا بیـان این کـه بـدون در نظـر گرفتن ایـن مؤلفه 
هـا و رصـد وضعیـت موجـود، برنامه ریزی هـا بـرای رسـیدن به 
توسـعه پایـدار ناقـص خواهـد بود،گفت: قطعا ایسـپا در اسـتان 
یـزد بـا اسـتفاده از تـوان علمـی و تخصصی خـود و با اتـکاء به 
نیـروی بـا تجربـه و متعهدی کـه در اختیار دارد نقـش پررنگی 

را در بـه تصویـر کشـدین وضعیـت موجود داشـته و دارد.
مدیـر ایسـپای واحـد یـزد نقش ایسـپا در توسـعه تحقیقات 
افـکار عمومـی را اجتناب ناپذیر دانسـت و بیان کـرد: یافته های 
ایسـپا و نتایـج تحقیقـات ایـن مجموعـه عظیـم چه در سـطح 
کشـور و چـه در سـطح اسـتان توجـه مدیـران و مسـئولین را 
بیـش از پیـش بـه ارزیابـی نظـرات مـردم در مسـائل مختلـف 

جلـب کرده اسـت.

تار
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ــور، 3  ــگاهیان کش ــی دانش ــازمان قرآن ــی س ــط عموم ■ رواب
ــم  ــجو معل ــی "دانش ــرح مل ــن ط ــه دومی ــفند: اختتامی اس
ــی دانشــگاهیان کشــور  ــه همــت ســازمان قرآن ــرآنگ ب ق
و بــه میزبانــی جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی بــا حضــور 
ــس و  ــام ریی ــم مق ــدی قائ ــد محم ــام حمی ــت االس حج
ــی و حجــت االســام  ــر شــورای توســعه فرهنــگ قرآن دبی
محمدتقــی کاظمی نســب معــاون قــرآن و عتــرت اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی، علیرضــا 
حاتمــی معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی خراســان رضوی 
ــی دانشــگاهیان  و حمیــد صابرفــرزام رییــس ســازمان قرآن

ــزار  شــد. کشــور در مشــهد برگ

دو اصل اساسی در 
آموزش قرآن

حمیـد  حجت االســـام 
محمـدی قائـم مقـام رییس 
توسـعه  شـورای  دبیـر  و 
بـا  کشـور  قرآنـی  فرهنـگ 
سـوره   ۳۰ آیـه  بـه  اشـاره 
گفــــــت: خواندن  فرقـان 
قـرآن و نفهمیـدن، فهمیدن 
و عمـل نکـردن، عمـل کـردن و خالصانـه نبـودن از جملـه 

مراتـب مهجوریـت قـرآن اسـت کـه بایـد در مسـیر رفع آن 
کنیـم. حرکـت 

وی اضافـــه کـــرد: هـــر آنچـــه کـــه در عالـــم اســـت، 
ـــون  ـــت چ ـــی اس ـــعه اله ـــت واس ـــی از رحم ـــوه کوچک جل
ـــای  ـــه انته ـــه ب ـــت ک ـــت اس ـــزرگ و باعظم ـــدر ب ـــم آنق عال

آن نمی توانیـــم، برســـیم. 
بیـان مراحـل و  بـه  اشـاره  بـا  حجت االسـام محمـدی 
اهـداف خلقـت انسـان توسـط خداونـد، اظهـار کـرد: یـک 
هـدف از خلقـت انسـان، علـم اسـت، بـرای آنکـه بدانیم چه 

خبـر اسـت، یـک هـدف دیگـر خلقـت آزمایـش اسـت.
ــگ  ــعه فرهن ــورای توس ــر ش ــس و دبی ــام ریی ــم مق قائ
قرآنــی کشــور عنــوان کــرد: انســان هــا معــدن هــای طــا و 
نقــره هســتند و ایــن معــدن بایــد شناســایی و اســتخراج و 
ســپس بــر روی آن هــا کار شــود تــا در نهایــت تبدیــل بــه 

جنــس فاخــر شــوند.
وی افــزود: تاکنــون فکــر مــی کردیــم کــه معلمــی شــغل 
انبیاســت و کســی کــه معلــم اســت، دارد جانشــینی انبیــا را 
مــی کنــد در صورتــی  کــه قــرآن می گویــد، معلمــی شــغل 
ــه  ــار خلیف ــردن و افتخ ــی ک ــا، معلم ــت. انبی ــود خداس خ
اللهــی را در ایــن دنیــا بــر عهــده گرفتنــد و لــذا کســی کــه 
معلــم قــرآن مــی شــود، دقیقــا دارد جانشــینی خداونــد را 

در ایــن عالــم دنبــال مــی کنــد.
حجت االسـام محمـدی خطـاب بـه قرآنیـان حاضـر در 

مراسـم بیـان کـرد: آمـوزش متـن قـرآن، نیـاز بـه معلمـان 
حلیـم و صبـور دارد کـه مـی تواننـد بـه ایـن مهـم کمـک 
کننـد، لـذا دو اصـل اساسـی در آمـوزش قـرآن، تعامـل بـا 

قـرآن و تعلیـم تعاملـی قـرآن اسـت. 

انس با قرآن با 
روخوانی آغاز می شود

حمیــد  ادامــــــه  در 
صابرفــرزام رییــس ســازمان 
قرآنــی دانشــگاهیان کشــور 
بــا  ایکنــا،  مدیرعامــل  و 
طــرح  کــه  ایــن  بیــان 
ملــی دانشــجو معلــم قــرآن 
در  قبــل  ســال  ســه  از 
جهاددانشــگاهی  ســازمان 
ــا  ــون ب ــرد: از ســال ۱۳9۴ تاکن ــراز ک ــزی شــد، اب برنامه ری
زحمــات کشــیده شــده، حــدود ۳۰۰ هــزار ســاعت کاس 
ــز  ــر نی ــزار نف ــدود ه ــت و ح ــده اس ــزار ش ــی برگ آموزش

موفــق بــه اخــذ مــدرک پایــان طــرح شــده اند.
صابرفـرزام ادامـه داد: بـا وجـود اینکـه اینـکار در سـطح 
کشـور برگزار می شـود، متاسـفانه به جـزء جهاددانشـگاهی، 
ملـی  برگـزاری طـرح  در جهـت  نهـادی  و  هیـچ سـازمان 

دانشـجو معلـم قـرآن ریالـی هزینـه نکـرده اسـت.
رییـس سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور با بیـان این 
کـه بدنـه اصلـی دانشـجو معلمـان قـرآن، بـدون حمایـت و 
بـه برکـت قـرآن فعالیـت می کنـد، تشـریح کـرد: وقتـی در 
جهاددانشـگاهی بنـا شـد ایـن دوره هـا در سـازمان قرآنـی 
دانشـگاهیان برگـزار شـود، فعالیت هـای مختلـف علمـی و 

پژوهشـی در حـوزه قـرآن نیـز انجـام می شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه برخی از افـراد به ایـن روند کاری 
اشـکال وارد می کردنـد، بیـان کـرد: آنـان معتقـد بودنـد در 
بحـث دانشـگاهی بایـد بـه دنبـال پژوهـش قرآنـی و بحـث 
البتـه  باشـیم،  و...  علـوم  سـایر  بـا  قـرآن  ارتبـاط  تفسـیر، 
بـدون شـک ایـن عمـل ارزشـمند اسـت، امـا انـس بـا قرآن 

بـا روخوانـی، روان خوانـی و... آغـاز می شـود.
دانشـجوی  یـک  بـرای  تعبیـری  بـه  افـزود:  صابرفـرزام 
مسـلمان کـه قـرآن باید کتاب تخصصی او باشـد، پسـندیده 

نیسـت کـه توانایـی خوانـدن آن را نداشـته باشـد.

دومین طرح ملی "دانشجو 
معلم قرآن" 

اختتامیه دومین دوره طرح ملی "دانشجو معلم قرآن" در جهاددانشگاهی مشهد

برگزار شد 

      برگزاری دوره ها و کارگاه های فرهنگی

برگزار

■  اختتامیه 
دومین دوره 
طرح ملی 
"دانشجو 
معلم قرآن" 
 عکس: ایکنا 
/ محدثه 
زارع

◄
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مد و لباس؛ از طراحی تا اجرا
رویداد کارآفرینانه "اکسیر" در قالب دومین جشنواره طراحی مد و لباس "دیبا" برگزار شد

■ اشاره نوشت: رویداد طراحی مد و لباس 
"دیبا" به منظور ایجاد ارتباط بین طراحان 
جوان با مراکز صنعتی تولید پوشاک و 
برندهای مطرح در این صنعت و کمک به 
تولید دانش بنیان پوشاک متناسب با نیاز 
جامعه کار خود را آغاز کرده و اختتامیه این 
رویداد پس از تولید طراح ها برگزار وطرح 
منتخب شده با امضا طراح به تولید انبوه 
می رسد.

در این رویداد تنوع و نوآوری  و نگاه 
کاربردی مدنظر می باشد، تا با استفاده 
از تجارت سالهای پیشین و رصد مزایا و 
معایب آن، با همیاری اساتید، صنعتگران و 
مسووالن، حرکتی صحیح در ارایه طرحهای 
متناسب با نیاز جامعه ایرانی پایه ریزی شود.
از جمله اهداف جشنواره رویداد می توان به 
رواج ایده های خالق و نو در پوشش جامعه، 
تولید آثار برگزیده با همکاری بخش صنعت، 
آشنایی دانشجویان برگزیده با فرایند طراحی 
ـ تولید و تجاری سازی محصوالت اشاره کرد.
این رویداد در قالب بخش ها و نشست 
های مختلفی برگزار شد که گزارش آن را با 
هم می خوانیم.

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی هنـر: نخسـتین نشسـت 
توجیهـی میـان چهـار صاحـب برنـد و طراحـان حاضـر در 
دومیـن جشـنواره طراحی مد و لبـاس دیبا در سـالن فارابی 

دانشـکده هنرهـای کاربـردی دانشـگاه هنـر برگزار شـد.
در این نشسـت موضوعات طراحی، توسـط تولیدکنندگان 
ارایـه گردیـد، از جملـه مباحث مطرح در نخسـتین نشسـت 

توجیهی میـان صاحبان برنـد و طراحان 

در دومیـن جشـنواره طراحـی مـد و لبـاس "دیبـا" می توان 
بـه تأکیـد بـر نقش مؤثـر ایـن رویـداد در ایجاد ارتبـاط پویا 

و مؤثـر میـان صنعت و دانشـگاه اشـاره کرد.
در ایـن نشسـت، مدیـران عامـل چهـار برنـد "سـارک"، 
"بادی اسـپینر"، "سـله بن" و "تارتن" هر یـک ضمن معرفی 

سـازی برندهـای خود،  آشـنا  ضمـن  تـا  کردنـد  تـاش 
طراحـان بـا مجموعه های خـود، آنها را در 
راسـتای ارایـه طرح هـای مؤثـر و کاربردی 
بـرای ورود بـه بـازار و تولیـد از سـوی این 

صاحبـان برنـد راهنمایـی کنند.
سـوی  از  مطـرح  مباحـث  جملـه  از 
صاحبـان برنـد مـی تـوان بـه تأکیـد بـر 
نقـش مؤثـر جشـنواره "دیبـا" در ایجـاد 
پویـا و مؤثـر میـان صنعـت و  ارتبـاط 
نگاه هـای  برخـی  بـه  نقـد  دانشـگاه، 
سـایر  آثـار  داوری  در  سـلیقه ای 
جشـنواره های مـد و لبـاس و پرهیز از 
آن در ایـن جشـنواره، توجـه و تمرکز 
بـر روی عملکـرد واحدهـای مختلـف 
اسـتراتژی، اسـتایل، واحـد طراحـی 
بـه  دانشـجویان  توجـه  و  دوخـت  و 
پـرورش توانایـی هـای خـود در هـر 

یـک ازایـن واحدهـا اشـاره کـرد.
همچنیـن صاحبان برنـد بر لزوم 
توجـه بـه نحـوه تولیـد و چگونگی 
بـر  تکیـه  بـا  محصـوالت  توزیـع 
و  تأکیـد  جهانـی  اسـتانداردهای 

تصریـح کردنـد کـه ایـران در شـرایط کنونـی صاحـب مـد 
اسـت و بـا شـناخت بازار و برندهـا و همچنیـن تأمین صنایع 
و مـوارد الزم بـرای ارایـه الگوهـای مرغـوب مـی توانیـم در 
بازارهـای جهانـی رقابـت کنیـم و بـا توجـه بـه برپایـی ایـن 
جشـنواره در قالـب رویـداد کارآفرینانه دسـتاوردهای مهمی 

شـود. حاصل 
در پایـان هـر یـک از مدیـران عامـل ایـن چهـار برنـد و 
تأکیـد بـر لـزوم ارایـه طـرح متناسـب بـا الگوهـای بهـاره و 
تابسـتانه، طراحـان و دانشـجویان شـرکت کننـده در دومین 
جشـنواره طراحـی مـد و لبـاس دیبـا، پرسـش های خـود را 

مطـرح و پاسـخ آن را دریافـت کردنـد.
همچنیـن مقـرر شـد ضمـن اهـدای جایـزه ۱۰۰ میلیون 
ریالـی بـه طـراح برتـر ایـن دوره از مسـابقه، طرح هـای برتر 
و منتخـب از سـوی هیـات داوران، عـاوه بـر ورود به چرخه 
تولیـد انبـوه از سـوی برندهـا، امضای طـراح اثر نیـز بر روی 

لبـاس حک شـود. 
در دومیـن نشسـت بـا عنـوان »هویت سـازی در حـوزه 
و  نـوآوری  صنـدوق  همایش هـای  سـالن  کـه  مدولبـاس« 
برگـزار شـد، سـید مهـدی میرصالحـی،  شـکوفایی کشـور 
مدیـرکل دفتـر حمایـت از مالکیـت صنعتـی وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت دربـاره ارتباط صنعـت و دانشـگاه گفت: ما 
در شـرایط کنونـی نیازمنـد تدویـن سـاز و کارهـای اصولـی 
بـرای ایجـاد ارتبـاط پویـا و مؤثـر میـان صنعـت و دانشـگاه 
هسـتیم کـه حوزه مـد و لباس هـم در این بخـش از اهمیت 

ویـژه ای برخـوردار اسـت.
او بـا تأکیـد بـر اینکـه صنعـت هرگـز از دانشـگاه جـدا 
از  ابـداع  و  خاقیـت  نـوآوری،  داشـت:  اظهـار  نیسـت، 

■  ارزیابی 
طرح ها و 

داوری نهایی 
جهت انتخاب 

طرح برتر 
رویداد

عکس: روابط 
عمومی جهاد 

دانشگاهی 
واحد هرن
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محیط هـای آموزشـی و دانشـگاهی سـر برمـی آورد و ایـن 
همـان چیزی اسـت کـه در بخـش صنعت بیـش از هر زمان 

نیازمندیـم. بـدان  دیگـری 
از  که  سازوکارهایی  مهم ترین  از  یکی  افزود:  میرصالحی 
فناوری  و  پژوهش  آموزش،  معاونت  در  و   ۱۱ دولت  زمان 
توسعه  و  تحقیق  واحدهای  ایجاد  شد،  انجام  صنعت  وزارت 
با نان مستعار “R&D” بود که می تواند با تکیه بر خروجی 
پژوهشی و تحقیقاتی در دانشگاه ها به افزایش تولید و توسعه 

و تجاری سازی حوزه های مختلف کمک کند.
وزارت  صنعتـی  مالکیـت  از  حمایـت  دفتـر  مدیـرکل 
از  یکـی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
بـودن  کوچـک  لبـاس،  و  مـد  مشـکات حـوزه  مهم تریـن 
واحدهـای صنعتـی و فقـدان واحدهـای تحقیق و توسـعه در 
تمـام بخش هاسـت بیـان کـرد: از همین روسـت کـه احداث 
شـهرک های تخصصـی و صنعتـی پوشـاک در دسـتور کار 
قـرار گرفتـه و مذاکـرات بسـیاری بـا سـازمان شـهرک های 

صنعتـی در ایـن ارتبـاط انجـام شـده اسـت.
در ادامه این نشسـت آرش سـلطانعلی، مدیرعامل مؤسسه 
فرهنگـی آموزشـی "ایـده" درباره برندسـازی و هویت سـازی 
در عرصـه مـد و لباس بـه موضوعاتی همچـون تعاریف برند، 
چگونگـی ورود بـه عرصـه برندینـگ و تاریخچـه ظهـور این 
مفاهیـم در تمامـی عرصه هـای به ویـژه مـد و لبـاس اشـاره 
کـرد. وی گفـت: برنـد یـک تعهـد اسـت و وزن برنـد یـک 
وزن ذهنـی اسـت و خلـق آن نیاز بـه نبوغ، ایمان و پشـتکار 
دارد و تصریـح کـرد: برندسـازی بـر دالیل گوناگونی اسـتوار 
اسـت کـه از جملـه آن می توان بـه جلوگیری از تقلیـد رقبا، 
اعتـای وجهـه شـرکت ها، جذب مشـتری، جذب مشـتری و 

تقویـت وفـاداری کارکنان اشـاره کرد.
سلطانعلی در ادامه به معرفی برندهای برتر جهان پرداخت 
و به دالیل این توفیقات اشاره کرد وگفت: پروژه های برندینگ 
از  بررسی است که  قابل  و مشتقات آن در سطوح مختلفی 
به تحقیق و مطالعات، شناخت و تحلیل   جمله آن می توان 
ابعاد  خلق  برند،  زیرساخت  استراتژی های  تدوین  محیط، 
ظاهری برند، تدوین نظام تبلیغات و ارتباطات برند و تدوین 

نظام مؤلفه های بازار اشاره کرد.
شرکت کنندگان در دومین جشنواره طراحی مد و لباس 
دیبا، این فرصت را یافتند تا ضمن دیدار با کارخانجات سه 
با   و  تهران  در  "تارتن"  و  "سارک"  ریس"،  "تن  ایرانی  برند 
فرایند طراحی، تولید و تجاری سازی محصوالت آشنا شوند. 
وطراحان با صاحبان این برندها درباره راه های طراحی مؤثر 
برای تولید آثار برگزیده با همکاری بخش صنعت به کسب 

آگاهی پرداختند. 
پس از این مراحل  بخش مسابقه طراحی آغاز شد که در 
این بخش پس از تعیین موضوعات در نشست توجیهی توسط 
تولیدکنندگان، کلیه شرکت کنندگان پس از گذراندن کاس 

های مشاوره و آموزش، طرحهای  نهایی خود را به دبیرخانه 
مسابقه ارسال کرده و در مرحله اول مسابقه طرح ها توسط 

تولیدکنندگان داوری و انتخاب می شوند

 مسابقه طراحی

مســابقه طراحــی در دو بخــش طراحــی کالکشــن 
بهــار و تابســتان ســه برنــد ســله بــن، ســارک، تــن ریــس 
)body spinner(  زنانــه، مردانــه و طراحــی شــال و کاه 

ــد. ــزار ش ــن برگ ــد تارت ــوری( برن ــات )اکسس و ملحق
پس از طراحی طرحهای مورد نظر تولیدکنندگان، در نشست 
آخر با حضور تولیدکنندگان برگزار شد،  طراحهای طراحان  با 

همکاری تیم اجرایی تولیدکنندگان به نقد و بررسی گذاشته شد.

 مرحله اول داوری رویدادی 
کارآفرین )طراحی تا تولید( 

جشنواره 

پـس از انتخاب طرحهای منتخب توسـط تولیدکنندگان، 
طراحـان بـه واحدهـای صنعتی تولید پوشـاک، دعوت شـده 
وبـرای تولیـد آثـار خـود  در کلیـه مراحـل )از طراحـی تـا 

تولیـد طـرح( در واحدهـای تولیـدی حضور مـی یابند.
در این مرحله آثار تولید شده، مورد ارزیابی و داوری نهایی 
داوران قرار گرفته و به طرح برتر رویداد جایزه ویژه اهداء میگردد.

 پایان مرحله نخست داوری آثار  

در ایـن دوره از جشـنواره، بیـش از ۲۵۰ اثر بـه دبیرخانه 
دومیـن جشـنواره طراحـی مـد و لبـاس "دیبـا" رسـید و در 

مرحلـه نخسـت مـورد ارزیابـی و داوری قـرار گرفتند.
بعد، ۴  به مرحله  ورود  برای  متقاضی  میان گروههای  از 
"تن  ایرانی  برند  چهار  عامل  مدیران  گردید.  انتخاب  گروه 
از  دوره  این  داوران  "تارتن"  و  بن"  "سله  "سارک"،  ریس"، 
جشنواره بودند و در پایان، چهار گروه، هر کدام برای همکاری 
با یکی از برندها و رساندن طرح های برگزیده به مرحله تولید، 

وارد این چرخه در کارخانه برند مربوطه می شوند.

 تولید انبوه آثار برگزیده توسط 
۴ برند

یکی از مهمترین آثار و نتایج ارزشمند این جشنواره این 
است که آثار برگزیده از سوی این چهار برند به تولید انبوه 
خواهند رسید. البته گروه ها و افرادی که برای مرحله بعدی 
رقابت انتخاب نشده اند هم این فرصت را دارند که در صورت 
تمایل با این صنعتگران و صاحبان برند همکاری کنند و آنها 

نیز از هیچگونه همراهی و حمایت دریغ نخواهند کرد.
این نخستین بار است که طراحان حاضر در یک مسابقه 
به کارخانجات ورود  تولید  به مرحله  اثر خود  برای رساندن 
پیدا کرده و با جزئیات صنعتی عرصه پوشاک آشنا می شوند 
به  ویژه ای  توجه  "دیبا"  جشنواره  که  معناست  بدین  این  و 
با چرخه صنعت  لباس  و  مد  آشنایی طراحان  لزوم  موضوع 
دارد و این مرحله از جشنواره به نوعی دوره ای آموزشی برای 

طراحان نیز محسوب می شود.

 تبادالت فکری با صاحبان رای

زایجانی  الهام  و  بهزاد رشیدی رییس جهاددانشگاهی هنر 
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی هنر و دبیر جشنواره طراحی 
مد و لباس "دیبا" در این نشست ضمن اشاره به اهداف برپایی 
این جشنواره از جمله آشنایی دانشجویان عرصه طراحی پارچه و 
لباس با فرایند طراحی، تولید و تجاری سازی محصوالت و تولید 
آثار برگزیده با همکاری بخش صنعت، توضیحاتی درباره روند 

برگزاری دومین جشنواره طراحی مد و لباس "دیبا" ارایه کرد.
دبیر دومین جشنواره طراحی مد و لباس "دیبا"، رواج ایده 
های خاق و نو در پوشش جامعه را یکی از مهم دستاوردهای 
برگزاری چنین جشنواره هایی برشمرد و ابراز امیدواری کرد 
تا جشنواره "دیبا" بتواند با ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت و 

دانشگاه به تحقق این مهم کمک کند.
حمیـد قبـادی دانـا رییـس کارگـروه سـاماندهی مـد و 
لبـاس کشـور نیـز برپایـی جشـنواره طراحـی مـد و لبـاس 
"دیبـا" را اتفاقـی خوبی برشـمرد و اظهار کرد: این جشـنواره 
یکـی از ایـده آل هـای بنـده در حوزه مـد و لباس اسـت و به 
نظـر می رسـد می توانـد یکی از الگوهـای ایجـاد ارتباط میان 

بخـش علمـی و آکادمیـک و صنعت پوشـاک باشـد.
قبـادی افزود: معاونت فرهنگی جهاددانشـگاهی توانسـته 
اسـت ایـن الگـو را تکثیـر کنـد و تـداوم چنین رویـدادی نه 
تنهـا بسیارهوشـمندانه و مفید اسـت بلکه بـا ارایه طرح های 
برگزیـده بـه بـازار و نمایـش خروجـی جشـنواره، یکـی از 
اهـداف تمامـی مدیـران عرصه مـد و لباس محقق می شـود.

گفتنی اسـت، داوری اولیه جشـنواره طراحـی مد و لباس 
دیبـا بـا حضور برندهـای حامی برگزار شـد و از میان آن آثار 
طراحـان، شـیدا شـاهرخی و مونا طیبیان به صـورت گروهی 
جهـت همـکاری بـا برنـد سـارک، صـدف کاشـانی جهـت 
همـکاری بـا برنـد spinner body، مریـم برزویـی جهت 
همـکاری بـا برنـد تارتـن ،مهسـا یوسـفی جهت همـکاری با 

برنـد سـله بن بـه بخش نهایـی و تولیـد اثـر راه یافتند.
بهم  حضور  کارخانه  در  ماه  دو  مدت   به  طراحان  این 
رسانده تا از مرحله طراحی تا تولید در کنار مدیران هر بخش 
با روند اجرایی و تولید یک اثر آشنا شوند و در پایان طرح 

تولید شده با امضای طراح به تولید انبوه می رسد.
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مشاهده ی پتانسیل های 
زیست محیطی بومی در 

قالب اردو
دومین دوره طرح ملی اردوهای بوم گشت ایران توسط 

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی برگزار شد

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی، ۲ اردیبهشـت: 
دومیـن دوره طـرح ملـی اردوهـای بـوم گشـت ایـران بـه همـت 
معاونـت فرهنگی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی و با همکاری 
معاونـت فرهنگـی و دانشـجویی دانشـگاه علوم پزشـکی بیرجند، 
مرکـز گردشـگری علمـی فرهنگـی دانشـجویان ایـران و محیـط 

زیسـت اسـتان، در شهرسـتان درمیـان برگزار شـد.
خراسـان  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون  مـرادی  حمیـد 
جنوبـی در ایـن طـرح گفت: طرح ملـی اردوهای دانشـجویی بوم 
گشـت که به همت مرکز گردشـگری دانشـجویان ایـران در قالب 
طـرح هماهنـگ، طراحـی شـده اسـت بـرای دومین سـال پیاپی 
بـا حضـور ۴۰ نفـر از دانشـجویان دختـر دانشـگاه علوم پزشـکی 

بیرجنـد در خراسـان جنوبـی برگزار شـد.
وی هـدف از برگـزاری این طـرح را، با توجه به پتانسـیل های 
زیسـت محیطی و داشـتن تـاالب ها و مناطق بکـر حیات وحش، 

آشـنایی دانشـجویان با این منطقه و معرفی اسـتان عنوان کرد.
گفتنـی اسـت، در پایـان ایـن طرح دانشـجویان از آثـار ملی و 
طبیعـی شهرسـتان درمیـان از جملـه درخت چنار  ۲۵۰۰ سـاله 

و طبیعت روسـتای دوشـنگان دیـدن کردند.

استفاده از تکنولوژی روز 

در شورای نظارت و گسرتش 

تشکیالت فرهنگی
اولین جلسه ی ویدیو کنفرانس شورای نظارت و 

گسرتش تشکیالت فرهنگی برگزار شد

ـــن  ـــفند: اولی ـــگاهی، ۱۴ اس ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــترش  ـــارت و گس ـــورای نظ ـــس ش ـــو کنفران ـــه ویدی جلس
ــا  ــور مهنـــدس علیرضـ ــا حضـ ــی بـ ــکیات فرهنگـ تشـ
ـــب  ـــت و نائ ـــی وق ـــت فرهنگ ـــت معاون ـــی سرپرس زجاج
رییـــس، دکتـــر فریبـــا مومنـــی دبیـــر شـــورا، دکتـــر 
ــید  ــردی، سـ ــین مهرجـ ــن، حسـ ــا مجدالدیـ عبدالرضـ

ــوی از  ــیدعلیرضا علـ ــی و سـ ــمی تروجنـ ــد هاشـ محمـ
اعضـــای ایـــن شـــورا برگـــزار شـــد.

در ایـــن جلســـه محمدرضـــا دهقانـــی، معـــاون 

فرهنگـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی اســـتان یـــزد 
از طریـــق ویدیـــو کنفرانـــس بـــه ارایـــه اساســـنامه 

تولیـــد محصـــوالت  و  مرکـــز تخصصـــی طراحـــی 
ـــنامه  ـــن اساس ـــت و ای ـــا( پرداخ ـــری )مکف ـــی - هن فرهنگ
پـــس از اصـــاح برخـــی از مـــوارد بـــه تصویـــب ایـــن 

شـــورا رســـید.
ــی  ــه بررسـ ــورا بـ ــای شـ ــه،  اعضـ ــه جلسـ در ادامـ
پیشـــنهاد تشـــکیل مرکـــز "مطالعـــات و روایت پژوهـــی 
ــگاهی  ــازمان جهاددانشـ ــوی سـ ــدس" از سـ ــاع مقـ دفـ
اســـتان خوزســـتان پرداختنـــد و مقـــرر شـــد موافقـــت 

اصولـــی ایـــن مرکـــز صـــادر شـــود.
گفتنـــی اســـت، شـــورای نظـــارت و گســـترش 
ــون ۵۱  ــا کنـ ــال ۱۳۸۲ تـ ــی از سـ ــکیات فرهنگـ تشـ
ـــا  ـــطح واحده ـــت و ۲7 در س ـــرده اس ـــزار ک ـــه برگ جلس
ــز  ــازمان ها و مراکـ ــطح سـ ــوع ب"در سـ ــز "نـ و ۴ مرکـ
تخصصـــی فرهنگـــی موفـــق بـــه کســـب موافقـــت 

اصولـــی از ایـــن شـــورا شـــده اند.
 

معرفی ایده های برتر 
در رویداد کارآفرینی 

اکسیر
اختتامیه رویداد کارآفرینی اکسیر در  سازمان 

جهاددانشگاهی کرمانشاه برگزار شد

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
ــن  ــه ایـ ــم اختتامیـ ــفند: مراسـ ــاه ، ۲۲ اسـ کرمانشـ
ـــاوری  ـــش و فن ـــان پژوه ـــور معاون ـــا حض ـــداد ب روی
و پشـــتیبانی و توســـعه منابـــع جهاددانشـــگاهی، 
ــاوری و  ــازی فنـ ــاری سـ ــازمان تجـ ــس سـ رییـ
ــگاهی،  ــگان جهاددانشـ ــش آموختـ ــتغال دانـ اشـ
ـــازمان  ـــجویان، در س ـــئولین و دانش ـــی از مس جمع

ــد. ــزار شـ ــاه برگـ ــگاهی کرمانشـ جهاددانشـ
بهـــرام بادکـــو رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
کرمانشـــاه در ایـــن مراســـم ارتقـــای فرهـــگ 
ـــازی  ـــم س ـــی و تی ـــج کار گروه ـــی و تروی کارآفرین
ـــرد. ـــوان ک ـــداد عن ـــن روی ـــی ای ـــداف برپای را از اه
بادکـــو تعـــداد ایـــده هـــای ثبـــت نـــام شـــده 
ــده  ــداد را ۶۰ ایـ ــن رویـ ــرکت در ایـ ــت شـ جهـ
عنـــوان کـــرد و گفـــت: از ایـــن تعـــداد ۴۲ ایـــده 

ــر  ــا نظـ ــده بـ ــه ۱۰ ایـ ــدند کـ ــرش  شـ پذیـ
هیـــات داوران بـــه رویـــداد نهایـــی راه یافتـــه 
ــاب  ــر انتخـ ــده برتـ ــه ایـ ــان سـ و از بیـــن آنـ

خواهـــد شـــد.
در اختتامیـــه ایـــن رویـــداد صاحبـــان ۱۰ 
ایـــده برتـــر هـــر کـــدام در ســـه دقیقـــه بـــه 
معرفـــی ایـــده خـــود پرداختنـــد و در نهایـــت 
ـــگاه  ـــای "آموزش ـــات داوران ایده ه ـــر هی ـــا نظ ب
ــدی(،  ــی زنـ ــده: علـ ــب ایـ ــی" )صاحـ رانندگـ
ــا  ــده: علیرضـ ــب ایـ ــو" )صاحـ ــرویس کـ "سـ
ــب  ــما" )صاحـ ــای شـ ــه( و "جـ ــی قلعـ کریمـ
ایـــده: زینـــب گمـــار(، بـــه ترتیـــب بعنـــوان 
ــی  ــوم معرفـ ــا سـ ــر اول تـ ــای برتـ ــده هـ ایـ

شـــدند.
ــی  ــاون فرهنگ ــاهیوند مع ــدادادی ش ــزاد خ به
ــز  ــاه نی ــتان کرمانش ــگاهی اس ــازمان جهاددانش س
جمــع  در  رویــداد  ایــن  برگــزاری  حاشــیه  در 
ــه اینکــه تقویــت فرهنــگ  ــا اشــاره ب ــگاران ب خبرن
ــه  ــجویان ب ــذب دانش ــرای ج ــازی ب کار و بسترس
بــازار کار از ماموریــت هــای معاونــت فرهنگــی 
جهاددانشــگاهی اســت، گفــت: در ایــن راســتا 
ــا محوریــت  برگــزاری رویــداد کارافرینــی اکســیر ب
کســب و کارهــای اینترنتــی تدویــن و در پنــج 
اســتان کشــور اجــرا شــد کــه کرمانشــاه نیــز یکــی 

ــود. ــه ب ــن برنام ــری ای ــتانهای مج از اس
وی بـــا اشـــاره بـــه تشـــکیل دبیرخانـــه ایـــن 
ـــانی در   ـــاع رس ـــل و اط ـــاه قب ـــد م ـــداد از چن روی
ایـــن خصـــوص، گفـــت: ۶۰ ایـــده بـــه دبیرخانـــه 
ـــاس  ـــر اس ـــده ب ـــه ۴۲ ای ـــید ک ـــداد رس ـــن روی ای

معیارهـــای تعریـــف شـــده پذیـــرش شـــدند.
استان  جهاددانشگاهی  سازمان  فرهنگی  معاون 
برگزار شده  رویداد  پیش  اولین  در  کرمانشاه گفت: 
از بین این ۴۲ ایده ۱۰ ایده برتر با نظر هیات داوران 
مشخص شدند و شش کارگاه آموزشی برای صاحبان 

این ایده ها برگزار شد.
ـــی  ـــداد اصل ـــزود: در روی ـــاهیوند اف ـــدادادی ش خ
ـــر  ـــم برت ـــه تی ـــد، س ـــزار ش ـــروز برگ ـــه ام ـــز ک نی
مشـــخص شـــده و جوایـــز ارزنـــده ای بـــه آنهـــا 

ـــد. ـــدا ش اه
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گامی در جهت افزایش معرفت
 به امام زمان )عج(

جشنواره ملی مهدویت به همت جهاددانشگاهی قم در جمکران کلید خورد
 ۵ قـم،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
اردیبهشـت: مراسـم رونمایی از وب سـایت، پوستر 
افتتـاح  و  مهدویـت  ملـی  جشـنواره  لوگـوی  و 
رسـمی ایـن جشـنواره به همـت جهاددانشـگاهی 
قـم در تاالر عصر آفتاب مسـجد مقـدس جمکران 

برگـزار شـد.
تولیت  رحیمیان  آیت ا...  حضور  با  مراسم  این 
مسجد مقدس جمکران، دکتر محمد حیدری رئیس 
جهاددانشگاهی قم و معاونان و مدیران این دو مجموعه و همچنین فعاالن حوزه مهدویت استان برگزار شد.

در ابتـدای ایـن مراسـم دکتـر محمـد حیـدری رییـس جهاددانشـگاهی قم بـه تشـریح اهداف 
برگـزاری جشـنواره ملـی مهدویـت پرداخـت و ایـن جشـنواره را تاشـی در جهـت ایجـاد فضـای 

معرفتـی در الیـه هـای مختلـف اجتماع دانسـت.
وی در ادامـه بـه تشـریح ابعاد مختلف جشـنواره ملی مهدویـت پرداخت و گفت: این جشـنواره 
دارای سـه محـور اصلـی مهدی)عـج( بـاوری، مهدی)عـج( یاوری و سـبک زندگی مهدوی اسـت و 

در بخـش های پژوهشـی، ادبـی، فرهنگـی و هنری برگزار می شـود.
در ادامه، تولیت مسجد مقدس جمکران برگزاری این مراسم را گامی در جهت افزایش معرفت 
به امام)عج( در جامعه دانست و بر لزوم تاش هرچه بیشتر در جهت توسعه فرهنگ مهدویت در 

جامعه تاکید کرد.
گفتنـی اسـت جشـنواره ملی مهدویـت به همت جهاددانشـگاهی قم و همکاری مسـجد مقدس 
جمکـران، حـرم مطهـر حضـرت فاطمه معصومـه)س(، مرکز تخصصـی مهدویت و... در سـطح ملی 
و در بخـش پژوهشـی، ادبـی، فرهنگـی و هنـری برگزار می شـود؛ سـایت این جشـنواره به نشـانی 
www.mzroshan.ir بـه عنـوان مرجـع اطـاع رسـانی و ثبت نام و شـرکت در این جشـنواره 

ملی خواهـد بود.

طرح ملی اردوهای فرهنگی
ـ گردشگری "نشاط و امید"  

 این طرح ملی ویژہ ی اعضای سازمان جوانان جمعیت هالل احمر با 

محوریت پیشگیری از آسیب های اجتامعی در قالب سلسله اردوهای "ایران، 

مرز پرگهر" کلید خورد
دانشجویان  فرهنگی  علمی  گردشگری  مرکز  عمومی  روابط   ■
ایران: نخستین دوره بازدیدهای علمی فرهنگی نشاط و امید 
مشارکت  با  پرگهر"  مرز  "ایران  اردوهای  سلسله  قالب  در 
سازمان جوانان جمعیت هال احمر و مرکز گردشگری علمی 

فرهنگی دانشجویان ایران برگزار می شود.
رحیم یعقوب زاده رییس مرکز گردشگری علمی فرهنگی 
دانشجویان ایران در این باره گفت: نخستین دوره ی بازدیدهای 
هال  جمعیت  جوانان  سازمان  اعضای  ویژه  فرهنگی  علمی 
احمر با عنوان "نشاط و امید" با محوریت پیشگیری از آسیب 
"ایران،  ملی  طرح  اردوهای  سلسله  قالب  در  اجتماعی  های 
با  احمر  هال  جمعیت  جوانان  سازمان  توسط  پرگهر"  مرز 
های  معاونت  همت  به  و  ایران  دانشجویان  علمی-فرهنگی  گردشگری  مرکز  مشارکت 

فرهنگی جهاددانشگاهی سراسر کشور برگزار می گردد.
وی گفت: این طرح با هدف آشنایی اعضای این سازمان با مراکز علمی-صنعتی، پروژه 
های ملی و فناورانه و هم چنین مواریث تاریخی تمدنی و جاذبه های گردشگری کشور 
طراحی شده است که در سه فاز از اسفند ۱۳9۶ تا اردیبهشت ۱۳97 برگزار خواهد شد 
و از جمله ی مهم ترین اهداف این بازدیدها تقویت روحیه خودباوری و ایجاد نشاط بین 

نوجوانان و جوانان عضو و داوطلبان سازمان جوانان جمعیت هال احمر است.
گفتنی است، طرح ملی "ایران، مرز پرگهر" به منظور آشنایی دانشجویان با مواریث 
فرهنگی و تمدنی، پروژه های ملی و توانمندی های صنعتی، اقتصادی، علمی- آموزشی 
فرهنگی  دبیرخانه طرح در مرکز گردشگری علمی-  انجام می شود.  زیربنایی کشور  و 
می  اجرا  را  اردوها  منتخب جهاددانشگاهی  واحدهای  و  است  مستقر  ایران  دانشجویان 
کنند. این طرح از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳9۶ در ۱۳ دوره یکساله در سراسر کشور 
برگزار شده که طی ۲ هزار و ۵۸۰ اردو 9۱ هزار و ۵۲۳ نفر از دانشجویان و نخبگان 

دانشگاهی از مراکز علمی، فناوری و فرهنگی کشور بازدید کرده اند.

پاسداشت شهدای دانشجو 
در دانشگاه عالمه طباطبایی

اولین کنگره »آالله می سازی و باران می کاری« به همت جهاددانشگاهی 

عالمه طباطبایی برگزار شد
■ روابــــط عمومـی 
جهاددانشــــگاهی عالمه 
اســـــفند:   ۵ طباطبایی، 
اولیـن کنگــــره »آالله 
بـاران  و  می ســــــازی 
مـی کاری« به همــــت 
عامــه  جهاددانشگاهی 
طباطبـــــایی و بسـیج 
دانشـجویی این دانشگاه 
در سـالن آمفــــی  تئاتر 
و  مدیریـت  دانشکـــده 
دانشـگاه  حسابــــداری 
طباطبایــــــی  عامـه 

شـد. برگزار 
کـه  کنگـره  ایـن  در 
گرامیداشـت  هـدف  بـا 
یـاد و خاطـره شـهدای دانشـجو برپا شـده بـود، دکتر حسـین سـلیمی رییس دانشـگاه 
عامـه طباطبایـی، حجت االسام والمسـلمین صـادق اکبری اقدم رییس نهـاد نمایندگی 
مقـام معظـم رهبـری ایـن دانشـگاه، دکتـر مرتضـی نورمحمـدی سرپرسـت دفتـر امور 
دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر دانشـگاه، خانواده هـای شـهدای دانشـگاه عامـه و برخـی 

دیگـر از اسـتادان، مسـووالن و دانشـجویان دانشـگاه حضـور داشـتند.
دکتـر حسـین سـلیمی در ایـن مراسـم بیـان کـرد: افتخـار می کنیـم کـه دانشـگاه 

عامـه طباطبایـی بـه نـام بسـیاری از شـهدای بزرگـوار انقـاب مزیـن شـده اسـت.
وی افـزود: دانشـجویانی کـه فرصـت درک شـهدای دفـاع مقـدس را نداشـتند و از 
آرمان هـای انقـاب پاسـداری می کننـد، دلگرمـی و حضـور دانشـجویان در ایـن کنگره، 

نشـانه دفـاع و پایمـردی از نظام اسـامی اسـت.
دکتـر سـلیمی بـا تاکیـد بـر حمایـت دانشـجویان دانشـگاه از آرمان هـای انقـاب 
اسـامی، اظهـار کـرد: دانشـگاهیان دانشـگاه عامـه طباطبایـی بارهـا نشـان داده انـد 
اثبـات کرده انـد کـه در کـوران حـوادث مختلـف سیاسـی، بحران هـای فکـری تـا  و 
طوفان هـای اندیشـه ای کـه پدیـد می آیـد، به رغـم همـه اندیشـه  ورزی ها، نوآوری هـا و 
نظریه پردازی هـا، هرگـز بـه آرمان هـای انقـاب اسـامی پشـت نخواهند کـرد و همواره 
پایبنـد و پـای در رکاب بزرگان انقاب و کسـانی خواهند داشـت کـه مبانی و ارزش های 

انقـاب را حفـظ کرده انـد.
مقـام  نمایندگـی  نهـاد  رییـس  اکبری اقـدم  صـادق  حجت االسام والمسـلمین 
معظـم رهبـری در دانشـگاه عامـه طباطبایـی نیـز در ایـن مراسـم، بـا تشـکر از همـه 
مجموعه هایـی کـه بـرای برگـزاری ایـن کنگـره تاش کـرده اند،گفـت: واقعاً جـای این 

کنگـره در دانشـگاه عامـه طباطبایـی خالـی بـود.
وی بـا بیـان این کـه تجلیـل از شـهدا و جانبـازان و مطالعـه آثار آنها موجـب نزدیکی 
فـرد بـه ارزش هـای انقـاب اسـامی می شـود، افـزود: رهبر معظـم انقـاب می فرمایند، 

زنـده نگه داشـتن نام شـهدا، کمتر از شـهادت نیسـت.
اکبری اقـدم اضافـه کـرد: بایـد از هـر قدمـی که بـرای گرامی داشـت یاد و نام شـهدا 
برداشـته می شـود، حمایـت کنیـم و از همـه دوسـتان ارزشـی کـه موجب شـدند تا یاد 
شـهدا زنـده بمانـد و بـه ما هـم تذکر یـادآوری در ایـن زمینـه را دادند، تشـکر می کنم.

وی تاکیـد بـر والیـت فقیـه در وصیـت نامه شـهدا مـوردی غالبـی و مهم دانسـت و 
اظهـار کـرد: در وصیـت نامه شـهدا دفـاع از ارزش هـا و والیـت مطلقه فقیـه به خصوص 
رهبـری امـام خمینـی)ره( مشـهود اسـت، ایـن نـوع نظـام محصـول رهبـری امـام )ره( 
اسـت و بـا حضـور مـردم شـکل گرفت و هـر چقدر در مسـیر والیـت فقیه پیـش برویم 

در مسـیر شـهدا گام برداشـته ایم.
اکبری اقـدم خاطرنشـان کـرد: همـه بایـد بـرای پیشـرفت انقـاب اسـامی در ابعـاد 
مختلـف البتـه بـر اسـاس رهنمود هـای رهبـری فعالیـت کـرده و گام برداریـم تـا ضمن 
پاسـداری از خـون شـهدای دفـاع مقـدس و مدافـع حـرم، در رسـیدن نظـام بـه اهداف 

خـود نقش آفریـن باشـیم.
در ایـن مراسـم از سـه خانـواده از خانواده هـای شـهدای دانشـگاه  عامـه طباطبایی 
شـامل شـهید علی رضـا عرفانیـان، شـهید سـید ابوالفضل میرسـلطانی و شـهید محمود 
کارون کـه هـر سـه دانشـجوی دانشـکده ادبیـات فارسـی و زبان هـای خارجـی بودند با 

اهدای لـوح تقدیر شـد.
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8 اردو برای شناخت بهرت ایران
برگزاری 8 اردو در راستای سیزدهمین دوره ی طرح ملی ایران مرز پرگهر

 در جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر انجام شد
ــی  ــت فرهنگ ــت معاون ــور سرپرس ــر: محمدپ ــی امیرکبی ــگاهی صنعت ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
ــیزدهمین دوره  ــی س ــازه ی زمان ــت اردو در ب ــزاری هش ــر از برگ ــی امیرکبی ــگاهی صنعت جهاددانش

ــر داد. ــد خب ــن واح ــر در ای ــرز پرگه ــران م ــی ای ــرح مل ط
محمدپـور سرپرسـت معاونـت فرهنگـی ایـن واحـد بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: معاونـت فرهنگی 
جهاددانشـگاهی واحـد صنعتـی امیرکبیـر از گذشـته اهتمـام ویـژه ای بـه برگـزاری اردوهـای متنوع 
صنعتـی - سـیاحتی داشـته اسـت. این واحـد در بازه کوتـاه مدت سـیزدهمین دوره طـرح ملی ایران 

مـرز پرگهـر کـه از اول مهرمـاه سـال جـاری آغـاز شـد، اردوهـای متنوعی برای اقشـار مختلـف دانشـجویان ترتیـب داد. برگزاری اردوی بازدید از شـرکت مهندسـی و سـاخت توربیـن مپنا و 
هم چنیـن بازدیـد از منطقـه ویـژه اقتصـادی پـارس واقـع در شـهر عسـلویه از جملـه برجسـته تریـن بخـش هـای صنعتـی در این اردوهـا بود. 

هم چنیـن بازدیـد از مـوزه عبـرت، بـاغ مـوزه قصـر، بـرج میـاد، بـاغ پرنـدگان و بـرج آزادی از دیگر مقاصـد اردوهای انجام شـده در ایـن واحد به شـمار می رود کـه البته هر اردو شـامل 
دو مقصـد متفـاوت و ویـژه اقشـار مختلف دانشـجویان پسـر، دختـر و متأهل بود.

محمدپـور در ادامـه بیـان کـرد: درسـال جـاری، با هماهنگی های صـورت گرفته با مرکز گردشـگری جهاددانشـگاهی و در قالب کانون مهر زندگی سـازمان دانشـجویان واحـد، یک اردوی 
۴ روزه بـه مقصـد مشـهد مقـدس ویـژه دانشـجویان متأهـل نیز برگزار شـد کـه در این اردوی ویـژه عاوه بر توفیق زیارت امام هشـتم، حضرت علی ابن موسـی الرضا )ع(، شـرکت در مراسـم 

جشـن ازدواج دانشـجویی، برگـزاری کارگاه سـبک زندگـی و هم چنیـن بازدیـد از موزه مرکزی و مـوزه فرش حرم نیز برای دانشـجویان تدارک دیده شـد.
وی در پایـان گفـت: ایـن واحـد در راسـتای تفاهم نامه مرکز گردشـگری جهاددانشـگاهی بـا بنیاد نخبـگان، برخی از اردوهـا را به صورت 

مشـترک میـان دانشـجویان دانشـگاه امیرکبیـر و بنیـاد نخبـگان برگزار کـرد و در ادامه نیز در صدد اسـت کـه در این مسـیر گام بردارد.

   اخبار کوتاه برگزاری هامیش و رویدادهای فرهنگی

گذر

برگزاری آیین معنوی 
"ماندگاران صبور" به 

همت جهاددانشگاهی 
گیالن

جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
تجلیـــل  آییـــن  اســـفند:  گیـــالن،۲۲ 
دختـــران  و  همســـران  مـــادران،  از 
ـــوان  ـــت عن ـــان تح ـــتان گی ـــهدای اس ش
همـــت  بـــه  صبـــور"  "مانـــدگاران 
ـــالن  ـــن واحـــد در س ـــی ای ـــت فرهنگ معاون
اجتماعـــات پژوهشـــکده گیان شناســـی 

ــد. ــزار شـ ــان برگـ ــگاه گیـ دانشـ
دکتـــر فریبـــرز جمالـــزاد سرپرســـت 
اســـتان  جهاددانشـــگاهی  ســـازمان 
ـــه مناســـبت  ـــن آییـــن کـــه ب گیـــان در ای
اجتماعـــات  ســـالن  در  شـــهدا  روز 
برگـــزار  گیان شناســـی  پژوهشـــکده 
شـــد، رفـــاه را یکـــی از مولفه هـــای 
ـــرد:  ـــار ک ـــت و اظه ـــدار دانس ـــعه پای توس
ــدارد و  ــا نـ ــت معنـ ــدون امنیـ ــاه بـ رفـ
ـــاس  ـــیم، براس ـــته باش ـــت نداش ـــر امنی اگ
ـــاه  ـــدار، در رف ـــدگاه علمـــی توســـعه پای دی

ــتیم. نیسـ
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه شـــهدا 
ـــد،  ـــان آوردن ـــه ارمغ ـــت ب ـــا امنی ـــرای م ب
تصریـــح کـــرد: خانواده هـــای معـــزز 
ـــم کشـــور و نظـــام  شـــهدا کســـانی را تقدی
کردنـــد کـــه توانســـتند بـــرای ایـــن کشـــور 
ــد  ــذا بایـ ــد و لـ ــاه بیاورنـ ــت و رفـ امنیـ
ـــیم. ـــزان باش ـــن عزی ـــگاه ای ـــدردان جای ق

ســـرهنگ عبـــاس بایرامـــی، معـــاون 
هماهنگ کننـــده ســـپاه قـــدس اســـتان 
ــاد  ــت یـ ــی داشـ ــن گرامـ ــان ضمـ گیـ
و خاطـــره شـــهدای انقـــاب، دفـــاع 
مقـــدس و مدافـــع حـــرم، اظهـــار کـــرد: 
مـــادران و همســـران شـــهدا اســـوه های 

صبـــر، مقاومـــت و ایثـــار هســـتند.

ــای  ــه خانواده هـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــور  ـــم کش ـــود را تقدی ـــدان خ ـــهدا فرزن ش
و نظـــام کردنـــد، افـــزود: برگـــزاری 
ـــت  ـــه پاسداس ـــه منزل ـــاتی ب ـــن جلس چنی
واالیـــی  انســـان های  بزرگداشـــت  و 
ـــدس  ـــاع مق ـــه در دوران دف ـــه چ اســـت ک
و چـــه در عرصه هـــای دفـــاع از حریـــم 
اهـــل بیـــت)ع( کار بزرگـــی انجـــام 

دادنـــد.



اجرای طرح طبیعت گردی 
در معاونت فرهنگی 

جهاددانشگاهی علوم 
پزشکی شهید بهشتی

ـــوم  ـــگاهی عل ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــفند:  ــتی، ۱۸ اسـ ــهید بهشـ ــکی شـ پزشـ
کانـــون گردشـــگری معاونـــت فرهنگـــی 
پزشـــکی  علـــوم  جهاددانشـــگاهی 
ــی  ــرح ملـ ــب طـ ــتی در قالـ شهیدبهشـ
ایـــران مـــرز پرگهـــر، برنامـــه طبیعـــت 

ــرد. ــزار کـ ــردی برگـ گـ
ــنایی  ــدف آشـ ــا هـ ــه بـ ــن برنامـ ایـ
ــی،  ــای طبیعـ ــا بافت هـ ــجویان بـ دانشـ
جنگلـــی و ییاقـــی شـــمال تهـــران در 
منطقـــه ییاقـــی درکـــه و جنـــگل کارا 

برگـــزار شـــد.
گفتنـــی اســـت، در ایـــن برنامـــه 
ـــا حضـــور ۴۰ دانشـــجو  ـــه ب گردشـــگری ک
از دانشـــکده های بهداشـــت، پزشـــکی، 
دانشـــکده های  ســـایر  و  پیراپزشـــکی 
شـــهید  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
بهشـــتی برگـــزار شـــد، دانشـــجویان بـــا 
ــی و  ــق طبیعـ ــی و مناطـ ــت ییاقـ بافـ
جنگلـــی شـــمال تهـــران آشـــنا شـــدند.

کانـــون  دبیـــر  برنامـــه،  ایـــن  در 
طـــرح  مدیراجرایـــی  و  گردشـــگری 
ملـــی ایـــران مـــرز پرگهـــر در معاونـــت 
علـــوم  جهاددانشـــگاهی  فرهنگـــی 
ـــجویان  ـــز دانش ـــتی نی ـــکی شهیدبهش پزش

را همراهـــی کردنـــد.



دانشجویان قهرمان 
ورزشی  

جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
واحدالزهـــرا)س(:  مراســـم میـــاد کوثـــر 
گرامیداشـــت مقـــام زن و تجلیـــل و تکریـــم 
از دانشـــجویان قهرمـــان ورزشـــی دانشـــگاه 
ـــر  ـــم "صف ـــش فیل ـــا نمای ـــراه ب ـــرا هم الزه
ـــای  ـــخصیت ه ـــور ش ـــا حض ـــکو" ب ـــا س ت
ــع  ــری و جمـ ــی، هنـ ــی، فرهنگـ سیاسـ
ـــرا  ـــگاه الزه ـــجویان دانش ـــری از دانش کثی
درســـالن همایـــش هـــای ۱۰۰۰ نفـــری 

ایـــن دانشـــگاه برگـــزار شـــد.
ــت  ــه همـ ــه بـ ــم کـ ــن مراسـ درایـ
معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد 
الزهـــرا)س( و معاونـــت فرهنگـــی ایـــن 
ـــر خـــان بیگـــی  دانشـــگاه برگزارشـــد، دکت
نماینـــده نهـــاد رهبـــری، دکتـــر مهنـــاز 
ـــرا)س(  ـــگاه الزه ـــس دانش ـــری ریی مانظ
ـــران در  ـــتاندار ته ـــی اس ـــدس مقیم و مهن
ـــام زن  ـــر مق ـــه ذک ـــجویان ب ـــع دانش جم
ــان  ــه از ۲۱ قهرمـ ــد و در ادامـ پرداختنـ
ورزشـــی در ســـطح جهانـــی و آســـیا 

تقدیـــر شـــد.
هم چنیـــن در ایـــن برنامـــه مهتـــاب 
کرامتـــی یکـــی از تهیـــه کننـــدگان 
ــکر  ــر و تشـ ــن تقدیـ ــم ضمـ ــن فیلـ ایـ
از مســـووالن دانشـــگاه از دانشـــجویان 
ـــد  ـــت ببینن ـــه دق ـــم را ب ـــرد فیل ـــا ک تقاض
ــگاه  ــای دانشـ ــی از افتخارهـ ــه یکـ و بـ

قهرمـــان  منصوریـــان  الهـــه  الزهـــرا 
ـــش  ـــش از پی ـــو  بی ـــته وش ـــان در رش جه

ببالنـــد.



مسابقه مناظره 
دانشجویان دانشگاه 

صنعتی اصفهان
ـــد  ـــگاهی واح ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــوول  ــفند:  مسـ ــان، 9 اسـ ــی اصفهـ صنعتـ
ــگاهی  ــجویان جهاددانشـ ــازمان دانشـ سـ
ـــاره  ـــا اش ـــان در ب ـــی اصفه ـــعبه صنعت ش
ـــابقات  ـــن دوره مس ـــزاری هفتمی ـــه برگ ب
ـــگاه  ـــران در دانش ـــجویان ای ـــره دانش مناظ
ـــن  ـــرد: در ای ـــار ک ـــان اظه ـــی اصفه صنعت
ــگاه  ــم از دانشـ ــابقات ۸ تیـ دوره از مسـ
فعـــال  حضـــور  اصفهـــان  صنعتـــی 

داشـــتند.
توانمندســـازی  کمالـــی  ابراهیـــم 
گفت وگـــو،  زمینـــه  در  دانشـــجویان 
دوری از تنـــش در مباحثه هـــا، ایجـــاد 
فضـــای منطقـــی و بـــاال بـــردن آســـتانه 
ـــداف  ـــه اه ـــجویان را از جمل ـــل دانش تحم
ـــان  ـــابقات بی ـــن دوره از مس ـــزاری ای برگ

کـــرد.
ـــم،  ـــی تی ـــرد: هماهنگ ـــح ک وی تصری
انســـجام مطالـــب، رعایـــت اخـــاق 
مناظـــره، رعایـــت اصـــول منطقـــی 
مناظـــره، فـــن بیـــان و رعایـــت نـــکات 
ــبت  ــراف نسـ ــه و اشـ ــتوری، احاطـ دسـ
ـــاله  ـــرح مس ـــت در ط ـــوع، خاقی ـــه موض ب
و ســـواالت از جملـــه معیارهـــای داوری 

می باشـــد. تیم هـــا 
الزم بـــه ذکـــر اســـت، ایـــن دوره از 
مســـابقات روز چهارشـــنبه 9 اســـفندماه 
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خـــرازی  مجموعـــه  هنـــر  تـــاالر  در 
دانشـــگاه صنعتـــی اصفهـــان برگـــزار 

ــد. گردیـ



مرحله استانی مسابقات 
مناظره دانشجویان ایران 

در اراک پایان یافت
روابـــط عمومـــی جهـــاد دانشـــگاهی 
اســـتان مرکـــزی:  مرحلـــه اســـتانی 
هفتمیـــن دوره مســـابقات مناظـــره 
ـــزی  ـــتان مرک ـــران در اس ـــجویان ای دانش

ــان داد. ــود پایـ ــه کار خـ بـ
ـــی  ـــاون فرهنگ ـــرادی مع ـــن م  محس
ــتان  ــگاهی اسـ ــاد دانشـــــــــــ جهـ
مرکـــزی در آییـــن اختتامیـــه ایـــن 
مســـابقات کـــه در اراک برگـــزار شـــد، 
اظهـــار کــــــــــــرد: جهـــاد دانشـــگاهی 
حـــدود ۶ ســـال اســـت کـــه برگـــزاری 
مناظــــــــــــــــره  مسابـــــــقات 
ـــع  ـــرده و در واق ـــاز ک ـــجویی را آغ دانش
در ایـــن حـــوزه طایـــه دار و پیشـــرو 

بـــوده اســـت.
ـــن  ـــزاری ای ـــه برگ ـــان اینک ـــا بی وی ب
ــی  ــه خوبـ ــه و مقدمـ ــابقات زمینـ مسـ
بـــرای ورود دانشـــجویان بـــه مباحـــث 
ـــای  ـــی ه ـــزاری کرس ـــی و برگ آزاداندیش
ــجویان  ــطح دانشـ ــی در سـ آزاد اندیشـ
ـــتقبال  ـــزود: اس ـــت، اف ـــرده اس ـــاد ک ایج
خـــوب دانشـــجویان در کشـــور از ایـــن 
ــه  ــد کـ ــی دهـ ــان مـ ــابقات نشـ مسـ
در ایـــن حـــوزه خـــاء هایـــی وجـــود 

داشـــته اســـت.
ــس  ــه پـ ــه کـ ــم اختتامیـ در مراسـ
از برگـــزاری مرحلـــــــــــه فینـــال 
ـــم  ـــد، تی ـــزار ش ـــتانی برگ ـــابقات اس مس
ـــر  ـــی و تقدی ـــوم معرف ـــا س ـــای اول ت ه

شـــدند.
ـــگاه  ـــران" از دانش ـــهید چم ـــم "ش تی
ــه  ــر اراک بـ ــهید باهنـ ــان شـ فرهنگیـ
ــزکار"  ــواد پرهیـ ــتی "محمدجـ سرپرسـ
ــب  ــابقات را کسـ ــن مسـ ــه اول ایـ رتبـ

کـــرد.
بـــه  ناطـــق"  "منطـــق  تیـــم 
از  بیـــات"  "محدثـــه  سرپرســـتی 
تیـــم  و  شـــد  دوم  اراک  دانشـــگاه 
ــتی  "شـــهید حججـــی" بـــه سرپرسـ
"مهســـا کارخانـــه" از دانشـــگاه اراک 
ـــوم دســـت  ـــام س ـــه مقـــــــــــ ـــز ب نی

یافـــت.
ــگاه اراک در  ــش از دانشـ ــم بینـ تیـ
ــوان  ــه عنـ ــابقات بـ ــن دوره از مسـ ایـ

ــد. ــم اخـــاق معرفـــی شـ تیـ
گفتنـــی اســـــــــــــــت، تیـــم 
ـــتانی  ـــابقات اس ـــوم مس ـــا س ـــای اول ت ه
بـــه مرحلـــه منطقـــه ای راه خواهنـــد 

یافـــت.

تجلیل  از پروفسور 
شادمان 

جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
کردســـتان:  در نشســـت دیـــدار بـــا 
مفاخـــر کـــه بـــه همـــت معاونـــت 
برگـــزار  جهاددانشـــگاهی  فرهنگـــی 
از  مراســـم  ایـــن  طـــی  و  شـــد 
ــی  ــادمان، یکـ ــان شـ ــور ارسـ پروفسـ
اســـتان  علمـــی  شـــخصیت های  از 

تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد.
نشســـت  در  ســـهراب نژاد،  چیـــا 
ــه همـــت  ــه بـ ــر کـ ــا مفاخـ ــدار بـ دیـ
معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی 
ـــان  ـــور ارس ـــه از پروفس ـــد ک ـــزار ش برگ
شـــخصیت های  از  یکـــی  شـــادمان، 
ــل  ــه عمـ ــل بـ ــتان تجلیـ ــی اسـ علمـ
ــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی  آمـــد، اظهـ
ـــک نهـــاد علمـــی و  ـــوان ی ـــه عن اســـتان ب
ـــه  ـــد ک ـــود می دان ـــه خ ـــی وظیف فرهنگ
از اســـاتید و مفاخـــر برجستهاســـتان 
تقدیـــر کـــرده و آنـــان را بـــه جامعـــه 

معرفـــی کنـــد. 
ـــی  ـــاتید علم ـــر و اس ـــزود: مفاخ وی اف
از  گنجینـــه ای  اســـتان  فرهنگـــی  و 
ـــه  ـــد ب ـــه بای ـــتند ک ـــم هس ـــارب و عل تج
نســـل جـــوان بـــه ویـــژه دانشـــجویان، 

معرفـــی شـــوند. 
بـــر  تاکیـــد  بـــا  ســـهراب نژاد 
ــه  ــتر جامعـ ــه بیشـ ــدی هرچـ بهره منـ
دانشـــگاهی از وجـــود مفاخـــر علمـــی 
ـــون  ـــاتیدی همچ ـــد:حضور اس ـــادآور ش ی
ـــه  ـــادمان در عرص ـــان ش ـــور ارس پروفس
ـــدگاری  ـــداوم و مان ـــد ت ـــی بای ـــای علم ه
ــوان  ــا بتـ ــد تـ ــته باشـ ــتری داشـ بیشـ
ــای  ــل هـ ــه نسـ ــان را بـ ــارب آنـ تجـ

بعـــدی منتقـــل کـــرد.



مسابقات سیمولتانه 
شطرنج دانشجویان 

خراسان جنوبی
در بیرجند برگزار شد

جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ــن  ــفند:  دومیـ ــی، ۴ اسـ ــان جنوبـ خراسـ
ــطرنج  ــیمولتانه شـ ــابقات سـ دوره مسـ
ــز  ــا و مراکـ ــگاه هـ ــجویان دانشـ دانشـ
ــت  ــه همـ ــتان بـ ــی اسـ ــوزش عالـ آمـ
معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی 

ــد. ــزار شـ برگـ
حمیـــد مـــرادی معـــاون فرهنگـــی 
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی 
مســـابقات  از  دوره  دومیـــن  گفـــت: 
ســـیمولتانه شـــطرنج دانشـــجویان بـــا 
حضـــور اســـتاد بـــزرگ شـــطرنج مجتبـــی 
ـــطرنج  ـــور ۴۲ ش ـــا حض ـــود، ب ـــی م قاس
ـــوزش  ـــز ام ـــا و مراک ـــگاه ه ـــاز از دانش ب

عالـــی اســـتان برگـــزار شـــد.

تجليل از برگزيدگان 
مسابقات قرآنی جهادگران 

دانشگاهی چهارمحال و 
بختياری

جهاددانشـــگاهي  عمومـــي  روابـــط 
ــدگان و  ــاري: برگزیـ ــال و بختیـ چهارمحـ
ــابقات  ــتین دوره مسـ ــن نخسـ منتخبیـ
دانشـــگاهي  جهادگـــران  قـــرآن 
ـــا  ـــي ب ـــاري در آیین ـــال و بختی چهارمح
ـــد  ـــن واح ـــاي ای ـــس و اعض ـــور ریی حض

ــدند. ــل شـ تجلیـ
در ایـــن آییـــن کـــه در ســـالن 
اجتماعـــات جهاددانشـــگاهي اســـتان و 
همزمـــان بـــا هفتـــه قـــرآن و عتـــرت 
ــر از  ــد، ۱۵ نفـ ــزار شـ ــتان برگـ در اسـ
اعضـــا، همســـران و فرزنـــدان اعضـــاي 
جهاددانشـــگاهي بـــا اهـــداي جایـــزه و 
لـــوح ســـپاس مـــور تقدیـــر و تجلیـــل 

قـــرار گرفتنـــد.
وحیـــد خلیلـــي اردلـــي، رییـــس 
ایـــن  در  اســـتان  جهاددانشـــگاهي 
تاش هـــاي  از  ســـخناني  در  آییـــن 
بـــراي  واحـــد  فرهنگـــي  معاونـــت 
ـــران  ـــي جهادگ ـــابقات قرآن ـــزاري مس برگ
و خانواده هـــاي آنهـــا تقدیـــر کـــرد 
در  برنامه هـــا  ایـــن  تـــداوم  بـــر  و 
ـــود. ـــد نم ـــتان تاکی ـــگاهي اس جهاددانش

ایـــن  برگـــزاري  از  هـــدف  وي 
ـــعه  ـــراي توس ـــازي ب ـــابقات را بسترس مس
برنامه هـــاي قرآنـــي در بیـــن اعضـــاي 
ـــه  ـــاد زمین ـــتان، ایج ـــگاهي اس جهاددانش
انـــس و الفـــت بیشـــتر کارکنـــان و 
خانـــواده جهاددانشـــگاهي اســـتان بـــا 

قـــرآن کریـــم دانســـت.



نشست بررسی "قانون 
مداری و قانون گرایی

 از منظر اسالم و قرآن"
 در ارومیه برگزار شد

جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ـــت  ـــت معاون ـــه هم ـــی:  ب ـــان غرب آذربایج
فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان 
قانـــون  بررســـی  نشســـت  غربـــی 
مـــداری و قانـــون گرایـــی از منظـــر 
ـــد. ـــه برگزارش ـــرآن در ارومی ـــام و ق اس
معـــاون  زاده  رســـتم  امیـــن 
جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی 
ــداری  ــون مـ ــی قانـ ــت بررسـ در نشسـ
ــام و  ــر اسـ ــی از منظـ ــون گرایـ و قانـ
ـــی  ـــتر حقوق ـــه بس ـــان اینک ـــا بی ـــرآن ب ق
طـــی دهـــه هـــای گذشـــته درجامعـــه 
مـــا مغفـــول مانـــده بـــود تصریـــح 
کـــرد: بـــا بررســـی و مطالعـــه متـــون 
و قوانیـــن کشـــورهای دیگـــر پـــی بـــه 
ــوزه  ــی حـ ــوق در تمامـ ــرد حقـ کارکـ

ـــرمایه  ـــی و س ـــادی، اجتماع ـــای اقتص ه
گـــذاری مـــی بریـــم.

رسـتم زاده گفـت: قانـون گـذاران از 
متناسـب  کـه  قوانینـی  تنقیـح  طریـق 
بـا نیازهـای آن جامعـه اسـت مدیریـت 
و  را کنتـرل  و راهبـری توسـعه جامعـه 

اجرایـی مـی کننـد.
دکتــر هاشــم پــور، مدیرگــروه حقــوق 
دانشــگاه آزاد اســامی ارومیــه در ادامــه 
ــن و  ــه دی ــان اینک ــا بی ــت ب ــن نشس ای
قانــون در مبنــای تعریــف قانــون مــداری 
ــدف  ــرد: ه ــح ک ــد تصری ــتراک دارن اش
ســعادتمند  قانــون  و  اســام  نهایــی 
کــردن جامعــه از طریــق برقــراری نظــم 

ــدل اســت. و ع
ایـن اسـتاد حقـوق دانشـگاه با اشـاره 
بـه کارکردهـای قانـون در جامعـه اظهار 
از  یکـی  نظـم  و  عـدل  برقـراری  کـرد: 
کارکردهـای قانـون در جامعـه بـوده کـه 
در سـیره نبـوی و اسـام نیز بـه برقراری 

نظـم و عدالـت تاکیـد داشـته انـد.



طرح ملی ايران مرزپرگهر 
در استان مرکزی

ـــتان  ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــران  ـــي ای ـــرح مل ـــفند:  ط ـــزی،۱۲ اس مرک
مرزپرگهـــر در قالـــب اردوي نیمـــور 
ـــگري  ـــز گردش ـــت مرک ـــه هم ـــات ب مح
و ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهي 

ـــد.  ـــزار ش ـــزي برگ ـــتان مرک اس
کـــه  روزه  یـــک  اردوي  ایـــن  در 
برگـــزار شـــد عـــاوه بـــر بازدیـــد 
دانشـــجویان از مراکـــز تاریخـــي شـــهر 
ــکده  ــه آتشـ ــات از جملـ ــور محـ نیمـ
آتشـــکوه کـــه قدمـــت آن بـــه دوره 
ــرکت  ــردد، شـ ــي گـ ــر مـ ــاني بـ ساسـ
ـــري  ـــي دیگ ـــاي تاریخ ـــدگان از بناه کنن
از جملـــه میـــل میلونـــه و یخچـــال 
ـــد. ـــد کردن ـــور بازدی ـــهر نیم ـــي ش طبیع

استان  نخبگان  و  دانشجویان  آشنایي 
و  ملي  بزرگ  هاي  پروژه  و  ها  طرح  با 
تقویت  و  اسامي  انقاب  دستاوردهاي 
مي  ما  شعار  تحقق  و  خودباوري  روحیه 
توانیم از جمله اهداف این طرح ملي است.

ـــرز  ـــران م ـــي ای ـــرح مل ـــزاري ط برگ
پرگهـــر از نمونـــه هـــاي شـــاخص 
ـــدت و  ـــان م ـــاي می ـــتفاده از راهکاره اس
ـــاط  ـــل و ارتب ـــراي تعام ـــدت ب ـــاه م کوت
ـــگاه  ـــا دانش ـــگ ب ـــت و فرهن ـــان صنع می
ـــوان  ـــي ت ـــاله را م ـــن مس ـــه ای ـــت ک اس
در بازدیدهـــاي گســـترده دانشـــجویان 
مراکـــز  از  مختلـــف  هـــاي  دوره  در 
ـــون  ـــي همچ ـــدي و زیربنای ـــي، تولی علم
ـــکده  ـــازي، پژوهش ـــات خودروس کارخانج
ـــوم  ـــات عل ـــلولي، موسس ـــوم س ـــاي عل ه
ـــز  ـــي و نی ـــاي صنعت انســـاني، شـــهرک ه
ـــن  ـــه عی ـــي ب ـــي - فرهنگ ـــن تاریخ اماک

ـــرد. ـــاهده ک مش
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              اخبار متنوع فرهنگی

دیگر

ثبت درخواست برای یک روز 
به خصوص

درخواست ثبت 27 دی ماه به عنوان روز "شهدای جهاددانشگاهی" 

در تقويم كشور 

ــگاهی: مهنـــدس علیرضـــا زجاجـــی سرپرســـت وقـــت  ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ـــي  ـــا موال ـــید محمدرض ـــر س ـــه دکت ـــه ای ب ـــی نام ـــگاهی، ط ـــی جهاددانش ـــت فرهنگ معاون
زاده دبیـــر شـــوراي فرهنـــگ عمومـــي کشـــور خواســـتار نام گـــذاری ۲7 دي مـــاه 

ــد. ــور شـ ــم کشـ ــت در تقویـ ــگاهي" و ثبـ ــهداي جهاددانشـ ــوان روز "شـ به عنـ
در بخشی از این نامه آمده است:

"روز ۲7 دي مـــاه ســـال ۱۳۶۵ در رونـــد ایثارگري هـــاي ملـــت شـــهید پـــرور ایـــران 

ـــي  ـــم و حیات ـــف مه ـــه عط ـــان، نقط ـــش بنی ـــي دان ـــي دفاع ـــوع خودکفای ـــامي در موض اس
ــه  ــگاهي کـ ــان جهاددانشـ ــن از محققـ ــداد ۲۲ تـ ــن روز تعـ ــود. در ایـ ــوب مي شـ محسـ
میانگیـــن ســـني آن هـــا ۲۲ ســـال بـــود در حیـــن ســـاخت تجهیـــزات و ادوات نظامـــي 
ـــگاه  ـــي دانش ـــکده فن ـــتقر در دانش ـــد مس ـــاخت و تولی ـــا در کارگاه س ـــاز جبهه ه ـــورد نی م
ـــه  ـــه درج ـــي ب ـــمن بعث ـــده دش ـــي ش ـــل طراح ـــد و از قب ـــاران هدفمن ـــر بمب ـــر اث ـــز ب تبری

ـــد.  ـــل آمدن ـــهادت نائ ـــع ش رفی
هرچنـــد ایـــن نهـــاد عـــاوه بـــر ایـــن ۲۲ شـــهید عزیـــز ســـازمان جهاددانشـــگاهي 

آذربایجـــان شـــرقي، ۶۳ عضـــو دیگـــر خـــود را نیـــز تقدیـــم انقـــاب اســـامي و دفـــاع 
ـــم  ـــتان عل ـــگران بوس ـــر و تاش ـــان جهادگ ـــقانه جوان ـــوچ عاش ـــا ک ـــت ام ـــرده اس ـــدس ک مق
و ایمـــان و عمـــل مي توانـــد در شـــرایط کنونـــي و آینـــده کشـــور بـــه عنـــوان نمـــاد 
ـــي کشـــور محســـوب  ـــت دفاع ـــا صنع ـــد جهاددانشـــگاهي ب ـــي و پیون ـــاوري و خوداتکای خودب
ـــط  ـــت و ضب ـــهداي جهاددانشـــگاهي" ثب ـــام "روز ش ـــا ن ـــم رســـمي کشـــور ب ـــده و در تقوی ش

ـــردد".  گ

جشنواره ملی کتاب 
سال دانشجویی

فراخوان بیست و پنجمین جشنواره ملی کتاب سال 

دانشجویی اعالم شد

ـــگاهی:  ـــارات جهاددانش ـــازمان انتش ـــی س ـــط عموم ■ رواب
فراخـــوان بیســـت و پنجمیـــن جشـــنواره ملـــی کتـــاب 
ســـال دانشـــجویی و چهارمیـــن دوره کتـــاب ســـال 
ـــارات  ـــازمان انتش ـــوی س ـــی نویس از س ـــجویان فارس دانش

جهاددانشـــگاهی اعـــام شـــد.
ـــجویی در  ـــال دانش ـــاب س ـــنواره کت ـــن دوره از جش ای
ســـه بخـــش اصلـــی، ویـــژه و جنبـــی برگـــزار خواهـــد 
شـــد. عاقه منـــدان مـــی تواننـــد از ۳ اردیبهشـــت مـــاه 
ـــاع  ـــگاه اط ـــه پای ـــه ب ـــا مراجع ـــاه ۱۳97 ب ـــان تیرم ـــا پای ت
ـــه  ـــه آدرس www.isba.ir نســـبت ب ـــن ســـازمان ب رســـانی ای

ـــد. ـــدام نماین ـــی اق ـــام الکترونیک ـــت ن ثب
مولفـــان و مترجمانـــی می تواننـــد در ایـــن جشـــنواره 
شـــرکت کننـــد کـــه طـــی ســـال هـــای ۱۳9۵و ۱۳9۶ 
آثـــار خـــود را بـــه چـــاپ رســـانده و در ایـــن مـــدت در 
ــر  ــه سراسـ ــای علمیـ ــا حوزه هـ ــگاه ها یـ ــی از دانشـ یکـ
کشـــور در کلیـــه مقاطـــع تحصیلـــی اشـــتغال بـــه 
تحصیـــل داشـــته باشـــند؛ هم چنیـــن فارغ التحصیـــان 
ســـالهای 9۴ و 9۵ کـــه حداکثـــر تـــا پایـــان ســـال 9۶ 
ـــد ،  ـــرده ان ـــل ک ـــاب تبدی ـــه کت ـــود را ب ـــه خ ـــان نام پای
ــنواره  ــه جشـ ــه دبیرخانـ ــود را بـ ــار خـ ــد آثـ می تواننـ

ارســـال نماینـــد.
بخــش اصلــی ایــن جشــنواره در شــش گــروه اصلــی، 
ــفه،  ــن و فلس ــای دی ــاخه ه ــامل ش ــانی ) ش ــوم انس عل
زبــان و ادبیــات، روان شناســی، حقــوق و علــوم سیاســی، 
ــت  ــی، تربی ــوم اجتماع ــاد، عل ــت و اقتص ــخ، مدیری تاری
ــک،  ــاخه های فیزی ــامل ش ــه )ش ــوم پای ــی و...(،  عل بدن
ریاضــی  زمین شناســی،  شناســی،  زیســت  شــیمی، 
ــر،  ــاخه های کامپیوت ــامل ش ــی )ش ــی و مهندس و...(، فن
ــع و...(، کشــاورزی  الکترونیــک، عمــران، مکانیــک، صنای
ــی:  ــع طبیع ــاخه های مناب ــامل ش ــی )ش ــع طبیع و مناب
زراعــت، صنایــع چــوب، باغبانــی و دامپــروری و...(، علــوم 
ــکی،  ــاخه های پزش ــامل ش ــکی ) ش ــکی و دام پزش پزش
ــی و ...(. و  ــتاری، مامای ــکی، پرس ــکی، دامپزش دندانپزش
ــی،  ــاری، نقاش ــاخه های معم ــامل ش ــاری )ش ــر و معم هن

موســیقی، عکاســی و...( می باشــد.
ـــوع  ـــج موض ـــا پن ـــط ب ـــار مرتب ـــز آث ـــژه نی ـــش وی در بخ
حمایـــت از کاالی ایرانـــی و تولیـــد داخلـــی، اخـــاق و 
ــرآن  ــته ای قـ ــان رشـ ــات میـ ــت، مطالعـ ــط زیسـ محیـ
کریـــم، فرهنـــگ عمومـــی و آســـیب هـــای اجتماعـــی، 
ـــوند. ـــی ش ـــه م ـــی پیشـــرفت پذیرفت ـــوی اســـامی ایران الگ
همچنیـــن بخـــش جنبـــی ایـــن جشـــنواره بـــه 
ــر  ــای برتـ ــده هـ ــاب و ایـ ــتان کتـ ــوع نگارسـ دو موضـ
دانشـــجویی در زمینـــه ترویـــج فرهنـــگ کتـــاب و 
کتابخوانـــی اختصـــاص دارد کـــه در بخـــش "نگارســـتان 

کتـــاب" بـــه عکـــس، نماهنـــگ، فیلم هـــای کوتـــاه 
ــی  ــه  و پویانمایـ ــم نامـ ــنامه ،فیلـ ــه ای، نمایشـ صدثانیـ
ــاص دارد. در  ــی اختصـ ــاب و کتابخوانـ ــا کتـ ــط بـ مرتبـ
بخـــش ایده هـــای برتـــر دانشـــجویی نیـــز عاقه منـــدان 
ــای  ــود در زمینه هـ ــای خـ ــا و ایده هـ ــد طرح هـ می تواننـ
ـــاب و  ـــا کت ـــط ب ـــادی و... مرتب ـــی، اقتص ـــف فرهنگ مختل
ـــد. ـــال کنن ـــنواره ارس ـــه جش ـــه دبیرخان ـــی را ب کتاب خوان

در این دوره جشنواره، برای چهارمین بار، آثار تولید شده 
به زبان و خط فارسی توسط دانشجویان دیگر کشورها نیز 

پذیرفته و داوری می شود.
ـــل  ـــام و تکمی ـــت ن ـــس از ثب ـــرایط پ ـــد ش ـــراد واج اف
فـــرم الکترونیکـــی، می بایســـت دو نســـخه از اثـــر خـــود 
ــران،  ــه آدرس تهـ ــنواره بـ ــن جشـ ــه ایـ ــه دبیرخانـ را بـ
ـــری  ـــان ژاندارم ـــان فخـــررازی، خیاب ـــان انقـــاب، خیاب خیاب
ـــگاهی  ـــارات جهاددانش ـــازمان انتش ـــاک 7۲، س ـــرقی، پ ش
ارســـال نمـــوده و بـــرای کســـب اطاعـــات بیشـــتر بـــا 
ــاس  ــای ۶۶9۵۲7۲7 و ۶۶97۱۱۸۴ تمـ ــماره تلفن هـ شـ

ـــد. ـــل نماین حاص
کتاب هـــای الکترونیکـــی کـــه بـــرای جشـــنواره 
ـــگ  ـــوز از وزارت فرهن ـــد دارای مج ـــود، بای ـــال می ش ارس
و ارشـــاد اســـامی و برچســـب هولوگـــرام مربوطـــه باشـــند.
ـــتان  ـــش نگارس ـــه بخ ـــوط ب ـــار مرب ـــت، آث ـــی اس گفتن
ـــام  ـــق پی ـــتی از طری ـــز بایس ـــر نی ـــای برت ـــاب و ایده ه کت
ـــام  ـــه ن ـــماره ۰9۳۰۴۰۸۱۲۲9 ب ـــه ش ـــروش ب ـــان س رس
ــاب و  ــی کتـ ــه دائمـ ــا دبیرخانـ ــارات یـ ــازمان انتشـ سـ
ــال گـــردد؛ ضمـــن  ــال دانشـــجویی ارسـ ــه سـ پایان نامـ
ــد  ــرادی می تواننـ ــا افـ ــی تنهـ ــش جنبـ ــه در بخـ اینکـ
ـــه  ـــا طلب ـــجو ی ـــر دانش ـــال حاض ـــه در ح ـــد ک ـــرکت کنن ش
ــز  ــار نیـ ــال کننده آثـ ــخصات ارسـ ــا مشـ ــند. ضمنـ باشـ
ـــروش  ـــان س ـــام رس ـــق پی ـــال از طری ـــگام ارس ـــد در هن بای

ـــود. ـــر درج ش در کنـــار اث
ــن  ــدگان ایـ ــر از برگزیـ ــه و تقدیـ ــم اختتامیـ مراسـ
ــه  ــا هفتـ ــان بـ ــاه هم زمـ ــال آبان مـ ــر سـ ــنواره هـ جشـ

کتـــاب جمهـــوری اســـامی برگـــزار خواهـــد شـــد.
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رومنایی از 13 عنوان کتاب جدید در جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
با حضور رییس ، معاونان، مدیران و کارشناسان جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان از 13 عنوان کتاب جدید چاپ شده رومنایی شد

اسفند:   ۱۵ اصفهان،  صنعتی  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
اصفهان  صنعتی  جهاددانشگاهی  رییس  تیموری  مرتضی 
رسالت  جهاددانشگاهي  اصلي  رسالت  گفت:  مراسم  این  در 

فرهنگي بوده، هست و خواهد بود.
و پس  فرهنگي  انقاب  ایجاد  افزود: جهاددانشگاهي  وی 
بوده  فرهنگي  انقاب  عالي  شورای  اجرایي  بازوي  آن  از 
دانشگاه ها  در  فرهنگي  فعالیت هاي  گسترش  از  پس  است. 
مقام  نهاد  و  دانشجوئي  تشکل هاي  کانون ها،  شکل گیري  و 
معظم رهبري در دانشگاه ها عرصه براي فعالیت هاي فرهنگي 

جهاددانشگاهي محدود شد.
تیموری خاطر نشان کرد: فعالیت هاي فرهنگي جهاددانشگاهي 
در عرصه هاي جدید شکل گرفته است، مانند خبرگزاري ایسنا 
که واقعا یک خط شکنی در عرصه   ي خبر و رسانه بود که تا 

آن زمان تنها خبرگزاري رسمي جمهوري اسامي با بودجه هاي 
قابل توجه فعالیت مي کرد و اکنون خبرگزاري هاي متعددي با 

الگوپذیری از ایسنا در حال فعالیت هستند.
دانشجویان،  قرض الحسنه ي  صندوق  کرد:  تصریح  وی 
مرکز افکارسنجي دانشجویان ایران، سازمان انتشارات، سازمان 
فعالیت هاي قرآني، سازمان گردشگري، سازمان دانشجویان، مرکز 
فرهنگي و دانشجویي امام، والیت فقیه و انقاب اسامي از جمله 

فعالیت هاي نو و شاخص جهاددانشگاهي در حال فعالیت است.
تیموری تاکید کرد: مي توان یک ایده و کار جدید از یک 
واحد جهاددانشگاهي شروع شود و مي توان کارهاي بدیع و 

جدیدي را از واحد شروع کرد و در کل کشور توسعه داد.
الزم  کرد:  اظهار  اصفهان  جهاددانشگاهی صنعتی  رییس 
است تحلیل رفتاري از اقشار مختلف مردم صورت پذیرد و با 

توجه به دل زدگي هاي ایجاد شده در مسایل فرهنگي، جاي 
آن دارد که یک بازخواني مجدد در این حوزه انجام شود.

تیموری ضمن تاکید بر تشکیل شوراي انتشارات در واحد 
تحول  نیز  کتاب  انتشار  حوزه ي  در  مي رود  انتظار  گفت:  
خاصي اتفاق بیافتد، هر چند که در چند ساله اخیر با رکود 
کتابخواني و خیریدکتاب موجه شدیم و فضاي مجازي تاثیر 
و  است  داشته  کاغذی  به صورت  کتاب  روي خرید  بر  منفي 
وارد  نیز  اصفهان  انتشارات جهاددانشگاهي صنعتي  دارد  جا 
فعالیت هاي  و  فروش  ارایه،  منظور  به  مجازي  عرصه هاي 

انتشاراتي شود.
در پایان این مراسم از ۱۳ عنوان کتاب جدید چاپ شده 
رییس،  حضور  با  اصفهان  صنعتی  شعبه  انتشارات  سازمان 

معاونان، مدیران و کارشناسان واحد رونمایی شد.

سه بازدید از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

■ روابـــط 
عمومـــی ســـازمان 

قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور، 
۱۴ اســـفند: حجت االسام والمســـلمین 

قـــرآن،  فراکســـیون  رییـــس  پژمان فـــر 
عتـــرت و نمـــاز مجلـــس ضمـــن بازدیـــد از 
ـــت  ـــا فعالی ـــور ب ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن س
بخش هـــای مختلـــف ایـــن ســـازمان از جملـــه 
خبرگـــزاری بین المللـــی قـــرآن، مرکـــز مطالعـــات 
ــن  ــتودیو مبیـ ــم و اسـ ــرآن کریـ ــته  ای قـ میان رشـ
ـــنا  ـــی( آش ـــانه ای قرآن ـــد رس ـــدات چن ـــز تولی )مرک

شـــد.
حمیـــد صابرفـــــــــرزام رییـــس ســـازمان 
و  کشـــور  دانشـــگاهیان  قرآنـــی  فعالیت هـــای 
ـــام  ـــد حجت االس ـــن بازدی ـــا در ای ـــل ایکن مدیرعام
پژمان فـــر را همراهـــی و در خصـــوص برنامه هـــا و 
ــو  ــا وی بحـــث و گفت و گـ ــی بـ ــای قرآنـ فعالیت هـ

کـــرد.

■ روابـــط عمومـــــی 
ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان 

کشـــور، ۸ اســـــــفندماه: ســـیدمحمد 
حســـین هاشـــمی معـــاون فرهنگـــی ســـازمان 

فرهنـــگ و ارتباطـــات اســـامی ضمـــن بازدیـــد 
از  دانشـــگاهیان کشـــور  قرآنـــی  از ســـازمان 
ــه  ــازمان از جملـ ــن سـ ــف ایـ ــای مختلـ بخش هـ
ـــات  ـــز مطالع ـــرآن، مرک ـــی ق ـــزاری بین الملل خبرگ
میان رشـــته  ای قـــرآن کریـــم و اســـتودیو مبیـــن 
ـــدن  ـــی( دی ـــانه ای قرآن ـــد رس ـــدات چن ـــز تولی )مرک
ــد. ــنا شـ ــا آشـ ــای آن هـ ــا فعالیت هـ ــرد و بـ کـ

حمیـــد صابرفــــــــرزام رییـــس ســـازمان 
فعالیت هـــای قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور و 
مدیرعامـــل ایکنـــا در ایـــن بازدیـــد ســـیدمحمد 
ــوص  ــی و در خصـ ــمی را همراهـ ــین هاشـ حسـ
برنامه هـــا و فعالیت هـــای قرآنـــی دو جانبـــه بـــا 

وی بحـــث و گفت و گـــو کـــرد.

سـازمان  عمومـی  روابـط   ■
اسـفند:  دانشـگاهیان کشـور، ۲۶  قرآنـی 

و  جغرافـی دان  کردوانـی،  پرویـز  پروفسـور 
خبرگـزاری  مهمـان  ایرانـی  شـهیر  کویرشـناس 
طـی  و  بـود  )ایکنـا(  ایـران  قرآنـی  بین المللـی 
بازدیـد خـود بـا فعالیت هـای ایـن رسـانه آشـنا 

شـد.
وی در ایـن بازدیــــــد ضمـن آشـنایی بـا 
سـرویس های  و  خبرگـزاری  ایـن  فعالیت هـای 
خبـری، دربـاره موضوعاتـی چون: فرهنـگ نوروز 
در ایـران باسـتان، فرهنـگ صرفه جویـی از منابع 
طبیعـی، محیـط زیسـت و زندگی سـالم، اسـراف 
و فرهنـگ مصـرف صحیـح و اهمیـت حفاظـت از 
منابـع طبیعـی، خانـواده، سـبک زندگـی، تفکـر، 
بـا  و...  زندگـی  از  رضایـت  و  شـادی  مطالعـه، 
خبرنـگاران ایـن خبرگزاری به گفت وگو نشسـت.
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جهاددانشگاهی هرن؛ 
غرفه ی برتر جشنواره 

بین املللی مد و لباس فجر
از جهاددانشگاهی هرن در هفتمین جشنواره بین 

املللی مد و لباس فجر تقدیر شد

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی هنـر، ۱۲ اسـفند: آییـن 
اختتامیـه بخـش موسسـات علمـیـ  دانشـگاهی و صنعـت 
هفتمیـن جشـنواره بین المللـی مـد و لباس فجر در سـالن 
اجتماعـات کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان 

برگـزار و از برگزیـدگان ایـن بخش هـا تقدیـر شـد.
در ایـن مراسـم و در بخش علمی ـ دانشـگاهی، غرفه ی 
جهاددانشـگاهی هنـر به عنـوان غرفـه ی برتـر انتخاب شـد 
و الهـام زایجانـی، معـاون فرهنگـی این مجموعه آموزشـی 

مـورد تقدیر قـرار گرفت.
گفتنـی اسـت، آثـار برگزیـده پنجمین جشـنواره "نقش 
تن پـوش" و دومیـن رویـداد و جشـنواره کارآفرینانـه مـد 
و لبـاس "دیبـا" در بخـش موسسـات و علمـی دانشـگاهی 
المللـی مـد و لبـاس فجـر بـه  هفتمیـن جشـنواره بیـن 

نمایـش در آمـده بـود.
در  هنـر  جهاددانشـگاهی  غرفـه  برنامه هـای  دیگـر  از 
برپایـی  بـه  می تـوان  جشـنواره  ایـن  برگـزاری  روزهـای 
کارگاه هـای آموزشـی از ایـده تـا اجـرا در طراحـی بر روی 

کـرد. اشـاره  تخصصـی  نشسـت های  و  تن پـوش 

"ایکنا" برگزیده شد
ایکنا به  عنوان رسانه ی برگزیده در انعکاس آزمون رسارسی حفظ و مفاهیم قرآن انتخاب شد

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی به نقـل از ایکنا؛۲ اردیبهشـت: در حاشـیه ی سـومین روز از مسـابقات بین المللی قرآن 
و طـی مراسـم تجلیـل از برگزیـدگان آزمون سراسـری حفـظ و مفاهیم قـرآن از خبرگـزاری بین المللی قـرآن به عنوان 

رسـانه برگزیـده در زمینـه پوشـش اخبـار این آزمـون تجلیل بـه عمل آمد.
این مراسم تجلیل از برگزیدگان آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن در مصای امام خمینی)ره( برگزار شد.

طـی ایـن مراسـم از سـه رسـانه برگزیـده در زمینـه انعـکاس و پوشـش اخبـار ایـن رویداد مهـم قرآنی کشـور چون 
حمیـد صابرفـرزام مدیـر مسـئول خبرگـزاری بین المللـی قرآن)ایکنـا(، محمدحسـین محمـدزاده مدیر شـبکه قرآن و 
معـارف سـیما و دبیـر معـارف سـیما و هم چنیـن پیـام تیرانـداز مدیرعامـل خبرگـزای فـارس بـا اهـدای لـوح تقدیر و 

تندیـس، تجلیـل به عمـل آمد.

موافقت با تاسیس "مرکز مطالعات 
و روايت  پژوهی دفاع مقدس"

در شورای نظارت و گسرتش تشکیالت فرهنگی جهاددانشگاهی با تاسیس "مرکز 

مطالعات و روايت  پژوهی دفاع مقدس" در واحد خوزستان موافقت شد

■ روابــــــط عمومـــي 
ســـازمان جهاددانشـــگاهي 
ســـید  خوزســـــــتان: 
علیرضـــا علـــوی رییـــس 
ـــازمان جهاددانشـــگاهي  س
گفـــت:  خوزســـــتان 
ــارت و  ــورای نظـ شــــــ
ش  گســــــــــــــــتر
فرهنگـــی  تشـــکیات 
 ، هی نشـــگا ا د د جها
ــت  ـــاز فعالیـ ــوز آغ مجـ
"مرکــــــــز مطالعـــات و 

روایــــــــــــت پژوهی 
مقـــــــــدس"  دفـــاع 
جهاددانشـــــــگاهی  در 

خوزســـتان را صـــادر کـــرد.
ـــتان  ـــی در اس ـــگ تحمیل ـــع دوران جن ـــه وقای ـــاره ب ـــا اش ـــوی ب ـــا عل ـــید علیرض س
ـــاز  ـــدا از آن آغ ـــگ در ابت ـــه جن ـــت ک ـــرزمینی اس ـــان س ـــتان هم ـــرد: خوزس ـــار ک اظه
شـــد؛ صـــدای صفیـــر اولیـــن گلوله هـــای جنـــگ در ایـــن اســـتان شـــنیده شـــد؛ 

اولیـــن رگبـــار مسلســـل ها در شـــهرهای ایـــن اســـتان بـــه صـــدا درآمـــد؛ اولیـــن 
بمب هـــا و اولیـــن موشـــک ها بـــر ســـر مردمـــان ایـــن ســـرزمین فـــرود آمـــد و 
ـــون  ـــدند و الله گ ـــن ش ـــش زمی ـــرزمین نق ـــن س ـــز در ای ـــگ نی ـــهدای جن ـــن ش اولی
ـــد. ـــمن درآمدن ـــارت دش ـــه اس ـــتان ب ـــز از خوزس ـــگ نی ـــرای جن ـــن اس ـــتند و اولی گش
ــت  ــا محوری ــتان ب ــگاهی خوزس ــی جهاددانش ــت فرهنگ ــرد: معاون ــوان ک وی عن
خبرگزاری هــای ایســنا و ایکنــا در ۱۰ ســال گذشــته بــه صــورت مســتمر بــه موضــوع 
دفــاع مقــدس پرداختــه اســت و سلســله گزارش هــای مســتمری در خصــوص وضعیــت 
ــاع مقــدس تهیــه و  ــازان و آزادگان از دوران دف ــازان شــیمیایی و خاطــرات جانب جانب
تدویــن کــرده اســت؛ هم چنیــن ایــن ســازمان همــکاری مســتمری بــا بنیــاد شــهید 
و امــور ایثارگــران و بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان دارد 
ــه  ــا توج ــد؛ ب ــته باش ــه داش ــن دو مجموع ــا ای ــای مشــترکی ب ــد همکاری ه و می توان
ــاع  ــی دف ــات و روایت پژوه ــز مطالع ــیس مرک ــا، تاس ــا و ضرورت ه ــن ظرفیت ه ــه ای ب
ــترش  ــارت و گس ــورای نظ ــه ش ــتان ب ــگاهی خوزس ــه جهاددانش ــدس در مجموع مق
ــورد  ــت م ــن درخواس ــه ای ــد ک ــنهاد ش ــگاهی پیش ــی جهاددانش ــکیات فرهنگ تش

موافقــت قــرار گرفــت.
علـــوی اظهـــار کـــرد: ثبـــت تاریـــخ شـــفاهی دفـــاع مقـــدس، تهیـــه بانـــک اطاعاتـــی 
دفـــاع مقـــدس و برپایـــی جشـــنواره ها و همایش هـــای مرتبـــط بـــا هـــدف ترویـــج 
ـــری و  ـــار هن ـــق آث ـــت از خل ـــوان و حمای ـــل ج ـــان نس ـــهادت می ـــار و ش ـــگ ایث فرهن
ـــت و  ـــز اس ـــن مرک ـــیس ای ـــداف تاس ـــه اه ـــدس از جمل ـــاع مق ـــوع دف ـــا موض ـــی ب ادب

ـــد. ـــد ش ـــز خواه ـــم تمرک ـــه مه ـــن واقع ـــی ای ـــر روایت پژوه ـــتر ب بیش
رییــس ســازمان جهاددانشــگاهی خوزســتان هم چنیــن بــا مــروری بــر اولویت هــا، 
اهــداف ســند چشــم انداز ۱۴۰۴ اظهــار کــرد: تعمیــق معرفــت  سیاســت ها و 
ــار و شــهادت، رشــد  ــگ ایث ــج فرهن ــام راحــل، تروی ــر اندیشــه ام ــه ب ــا تکی ــی ب دین
معنویت گرایــی و تحکیــم فضایــل اخاقــی و پاسداشــت آرمان هــا، ارزش هــا و اهــداف 
ــی  ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــای اجتماع ــه و آگاهی ه ــق اندیش ــامی و تعمی ــاب اس انق
دانشــجویان از اهــداف دارای اولویــت ســند چشــم انداز جهاددانشــگاهی اســت کــه ایــن 
مرکــز در مســیر تحقــق ایــن اهــداف و در زمینه هــای اجتماعــی، فرهنگــی، هنــری و 

تبلیغــی فعالیــت خواهــد کــرد.
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  اخبار کوتاه متنوع فرهنگی

گذر

تجلیل از دو جهادگر 
هرمزگانی

ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
هرمـــزگان: جشـــن بـــزرگ روز 
ــده  ــا فرخنـ ــان بـ ــوان هم زمـ جـ
علی اکبـــر)ع(  حضـــرت  زادروز 
ـــووالن  ـــی از مس ـــور جمع ـــا حض ب
اســـتان برگـــزار شـــد و در ایـــن 
مراســـم از ۲۶ نفـــر از جوانـــان 
ـــل  ـــه عم ـــل ب ـــتان تجلی ـــر اس برت
ـــردبیر  ـــن، س ـــن بی ـــه در ای ـــد ک آم
به عنـــوان  هرمـــزگان  ایســـنا 
جـــوان برتـــر در حـــوزه فضـــای 
ــری  ــانه های خبـ ــازی و رسـ مجـ
ــین آبادی  ــی حسـ ــر کریمـ و ناصـ
مختـــرع  پژوهشـــــــــگران  از 
اســـتان  در  جهاددانشـــگاهی 
جـــوان  به عنـــوان  هرمـــزگان 
ـــل  ـــراع تجلی ـــوزه  اخت ـــر در ح برت

شـــدند.
ایـــن مراســـم بـــا حضـــور 
احمـــد مـــرادی رییـــس مجمـــع 
در  هرمـــزگان  نماینـــدگان 
هاشـــمی  حســـین  مجلـــس، 
ـــزگان  ـــردم هرم ـــده م ـــی نماین تخت
در مجلـــس، معـــاون سیاســـی 
ـــتانداری  ـــی اس ـــی و اجتماع امنیت
ورزش  مدیـــرکل  و  هرمـــزگان 
و جوانـــان اســـتان هرمـــزگان 

ــد. ــزار شـ برگـ



خربنگاران ایسنا در بین 
برترین ها 

ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــتین  ـــفند: »نخس ـــتان، ۱7 اس کردس
و  رســـانه  اســـتانی  جشـــنواره 
ــی  ــیب های اجتماعـ ــش آسـ کاهـ
اعتیـــاد« بـــا حضـــور مســـووالن 
و اصحـــاب رســـانه اســـتان در 
اعظـــم)ص(  پیامبـــر  ســـالن 
اســـتانداری کردســـتان برگـــزار و 
ــنا در  ــر از خبرنـــگاران ایسـ ۳ نفـ
ــد. ــرار گرفتنـ ــا قـ ــن برترین هـ بیـ

بخش هـــای  داوری  نتایـــج 
مختلـــف نخســـتین جشـــنواره 
رســـانه و کاهـــش آســـیب های 

ــاس  ــر اسـ ــاد بـ ــی اعتیـ اجتماعـ
رای هیـــات داوران در "بخـــش 
شـــیرین  اثــــــــر  گـــزارش" 
مـــرادی از خبرگـــزاری فـــارس 
بـــا عنـــوان "گفتمـــان آمـــار 
معتادیـــن، کارتـــن خواب هـــا و 
دردی  اجتماعـــی  آســـیب های 
نمی کنـــد"  دوا  را  جامعـــه  از 
ـــی  ـــب معرف ـــر منتخ ـــوان اث ـــه عن ب
شـــد و ویـــدا باغبانـــی نیـــز بـــا 
ـــش  ـــر افزای ـــه در براب ـــزارش "هم گ
ـــزاری  ـــوولیم" از خبرگ ـــاد مس اعتی
ــد؛  ــام دوم شـ ــز مقـ ــنا حائـ ایسـ
ـــته  ـــود خواس ـــرک خ ـــن "ت هم چنی
ـــه  ـــی" ژال ـــاختمان آب ـــاد در س اعتی
گرگانـــی از خبرگـــزاری ایرنـــا 
و "ماجـــرای معتـــادان خســـته 
از اعتیـــاد" غریبـــه رحیمـــی از 
ـــترک  ـــورت مش ـــه ص ـــاب دل ب آفت
ــر  ــای برتـ ــوان گزارش هـ ــه عنـ بـ

ســـوم معرفـــی شـــدند. 
ـــات  ـــر هی ـــاس رای و نظ ـــر اس ب
"گفت وگـــو"  بخـــش  در  داوران 
ـــترک  ـــورت مش ـــه ص ـــه دوم ب رتب
ــاد  ــه اعتیـ ــوخ موریانـ ــه "رسـ بـ
خانواده هـــای  چهارچـــوب  در 
ـــی از  ـــه معظم ـــتانی" جمیل کردس
ــران  ــنا و "دختـ ــزاری ایسـ خبرگـ
از  قـــادری  رزیتـــا  طـــاق" 
تعلـــق  همشـــهری  روزنامـــه 
گرفـــت؛ هم چنیـــن رتبـــه ســـوم 
نیـــز بـــه صـــورت مشـــترک بـــه 
فاطمـــه مایـــی از خبرگـــزاری 
ـــاب  ـــی در ب ـــا گفت وگوی ـــارس ب ف
"پدیده هـــای نوظهـــور، علـــت 
اصلـــی طـــاق در کردســـتان" و 
ــرعت  ــا "سـ ــور بـ ــوا محمدپـ هیـ
وابســـتگی بـــه مـــواد مخـــدر 
صنعتـــی ۱۰ برابـــر بیشـــتر از مـــواد 
ـــاع  ـــگاه اط ـــت" از پای ـــنتی اس س
رســـانی بارانـــی نیـــوز تعلـــق 
گرفـــت. در ایـــن بخـــش اثـــری 
ــد. ــی نشـ ــه اول معرفـ ــز رتبـ حائـ

ـــیدمصلح  ـــس س ـــش عک در بخ
ـــا  ـــزاری ایرن ـــان از خبرگ پیرخضری
ــد  ــر معرفـــی شـ ــته تقدیـ شایسـ
و فرشـــید اردالن از خبرگـــزاری 
ایســـنا حائـــز رتبـــه دوم و الهـــام 
ـــز  ـــزان حائ ـــزاری می ـــی از خبرگ ام

ـــدند. ـــوم ش ـــوان س عن

 

موفقیت عکاس ایسنای 
خراسان جنوبی 

ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــی  ـــا صاح ـــی: ره ـــان جنوب خراس
ــنواره  ــدم در چهارمیـــن جشـ مقـ
خبرگزاری هـــای  و  مطبوعـــات 
ـــه  ـــت رتب ـــی توانس ـــان جنوب خراس
ــش  ــنواره در بخـ ــن جشـ دوم ایـ
حرفـــه ای عکـــس را دریافـــت 

کنـــد.



درخشش عکاس ایسنا و 
خربنگار ایکنای همدان

ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
همـــدان، ۱۲ اســـفند: در آییـــن 
"پیـــاده  ســـوگواره  اختتامیـــه 
تـــا خورشـــید" از پوریـــا پاکیـــزه 
عـــکاس ایســـنا و مریـــم بیگدلـــو 
خبرنـــگار ایکنـــا بـــه عنـــوان 
بخـــش  برگزیـــدگان  از  یکـــی 
ـــوگواره  ـــن س ـــی ای ـــس و علم عک

تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد.
ــس  ــی رییـ ــی بادامـ محمدعلـ
ـــات  ـــات عالی ـــازی عتب ـــتاد بازس س
اســـتان همـــدان در ایـــن آییـــن 
ــد،  ــزار شـ ــدان برگـ ــه در همـ کـ
گفـــت: اربعیـــن ابـــاغ و تبییـــن 
ــرای  ــورایی بـ ــون عاشـ ــام خـ پیـ
ــینی  ــاد چله نشـ ــران و نمـ منتظـ
در تمـــام عرصه هـــای زندگـــی 
در ســـیر آفـــاق و انفـــس بـــرای 

ــد. ــمار می آیـ ــه شـ ــگان بـ همـ



درخشش ایسنای ایالم 
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ایـــالم: در مراســـم اختتامیـــه 
ــه   ــن" در آیینـ ــوگواره اربعیـ "سـ
رســـانه کـــه   در ســـالن اجتماعـــات 
ارشـــاد  و  فرهنـــگ  کل  اداره 
اســـامی اســـتان ایـــام برگـــزار 
ـــردبیر  ـــان، س ـــد کی ـــد، از مجی ش

ـــه  ـــش مقال ـــام در بخ ـــنای ای ایس
ــه  ــوان رتبـ ــه عنـ ــت بـ و یادداشـ
ســـوم معرفـــی و تجلیـــل شـــد.

عبدالرضـــا  اثـــر  همچنیـــن 
محمـــدی دیگـــــــر جهادگـــر 
ـــر توانســـت  ـــی در بخـــش تیت ایام

ــد. ــب کنـ ــوم را کسـ ــه  سـ رتبـ
ایـــن ســـوگواره بـــا همـــکاری 
ـــگ  ـــام، فرهن ـــات ای ـــه مطبوع خان
و  اســـتان  اســـامی  ارشـــاد  و 
حضـــور  بـــا  رســـانه  بســـیج 
اســـتان های  رســـانه  اصحـــاب 
ــتان  ــاه و خوزسـ ــام، کرمانشـ ایـ

ــد. ــزار شـ برگـ



اخذ مجوز تاسیس
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
رییـــس  ســـوی  از  مازنـــدران: 
جهاددانشـــگاهی موافقـــــت نامه 
اصولـــی بـــا تاســـیس مرکـــز 
"مطالعـــات و تولیـــد محتـــوای 
ــازی"  ــای مجـ ــی در فضـ فرهنگـ
ـــه  ـــوع "ب" ب ـــز ن ـــوان مرک ـــه عن ب
ـــاغ  ـــدران اب ـــگاهی مازن جهاددانش

شـــد.
آمـــده  اباغیـــه  ایـــن  در 
اســـت: بنابـــر مـــاده ۸ آییـــن 
و  نظـــارت  شـــورای  نامـــه 
ــی  ــکیات فرهنگـ ــترش تشـ گسـ
ـــزوم  ـــر ل جهاددانشـــگاهی، مبنـــی ب
ــورا از  ــن شـ ــات ایـ ــاغ مصوبـ ابـ
ســـوی رییـــس جهاددانشـــگاهی، 
ـــه  ـــه جلس ـــیله مصوب ـــن وس ـــه ای ب
ــماره ۵۰ مورخـــه ۳۰ بهمـــن  شـ
ــر موافقـــت  ــاه  9۶  مبنـــی بـ مـ
اصولـــی بـــا تاســـیس مرکـــز 
مطالعـــات و تولیـــد محتـــوای 
ـــازی  در  ـــای مج ـــی در فض فرهنگ
ـــوع  ـــز ن ـــوان مرک ـــه عن ـــد ب آن واح

بـــه ابـــاغ می گـــردد.
ــن  ــیس ایـ ــت تاسـ ــد اسـ امیـ
بتوانـــد  واحـــد،  آن  در  مرکـــز 
فرهنگـــی  فعالیت هـــای  بـــا 
شـــاخص و گزیـــن، گام هـــای 
موثـــری در اعتـــای فرهنگـــی 
نتیجـــه  در  و  جهاددانشـــگاهی 
ــردارد. ــور بـ ــی کشـ ــعه فرهنگـ توسـ
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135  عنــوان کتــاب: "چهــارگام 
ــق  ــتراتژی های موف ــور اس ــرای ظه ب

در راســتای موفقیــت محصــول"
 مترجمان: دکتر ابوالقاسم عربیون، علی عبدی 

جمایران، دکتر علی بدیع زاده، فهیمه جباری
 انتشارات: جهاددانشگاهی قزوین

 تعداد صفحه: ۴۱۶
 روش تهیه ی کتاب: تماس با شماره تلفن: 

۰9۱۰۸9۵۴۵۲۵
بیان  با  کتاب،  این  کتاب:  چکیده ی   
و  شرکت ها  موفقیت های  و  شکست ها 
اخیر،  دهه ی  در  آمریکایی  کسب وکارهای 
"تضمین  راهبردهای  اثربخش ترین  تا  می کوشد 
تاسیس،  برای  شده  تجربه  موفقیت"  کننده 

تثبیت  و  میدان استقرار  این  ماجراجویان  به  را  نوپا  کسب وکارهای 
پرآشوپ معرفی نموده و نقشه ی راهی برای آن ها ترسیم نماید.

 فرستنده ی خبر: روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

     آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانید

کتاب

ـــای  ـــاب: "صهب ـــوان کت  عن
ـــس" نرگ

 انتشـــارات: ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
خراســـان رضوی

 تعداد صفحه: ۶7
 قیمت: ۵ هزار تومان 

 روش تهیـــه ی کتـــاب : مراجعـــه بـــه 
ــگاهی  ــام" جهاددانشـ ــرای "ابن حسـ فرهنگسـ
معاونـــت  حـــوزه ی  یـــا  خراســـان جنوبی 

فرهنگـــی اســـتان
ـــده ی  ـــعار برگزی ـــاب: اش ـــده ی کت  چکی

جشـــنواره ی منطقـــه ای "شـــعر ابن حســـام"
فرســـتنده ی خبـــر: روابـــط عمومـــی 

خراســـان جنوبی جهاددانشـــگاهی 

"زراعـــت  کتـــاب:  عنـــوان   
" ن ا د بگـــر فتا آ

 نویسـندگان:  دکتـر افشـار آزادبخت، دکتر 
نصـرا... سـوری و مهندس سـیده فاطمه موسـوی
 انتشـــارات: جهاددانشـــگاهی اســـتان 

ــل اردبیـ
  تعداد صفحه : ۱۵۲ صفحه )۴ فصل(

  قیمت: ۱۴ هزار تومان
کتـــاب  ایـــن  کتـــاب :  چکیـــده ی   
به نحـــوه ی زراعـــت و هم چنیـــن مدیریـــت 
ــا معرفـــی علف کش هـــای  علف هـــای هـــرز بـ
و  آفـــات  دنیـــا،  روز  اســـتفاده ی  مـــورد 

اســـت پرداختـــه  بیماری هـــا 
فرســـتنده ی    خبـــر: روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان

اردبیـــل

 عنـــوان کتـــاب: "دانش نامـــه 
ــادآور" ــاي اعتیـ داروهـ

 مترجم: اشکان پشنگ زاده
 انتشـــارات: جهاددانشـــگاهی اســـتان 

ــزی مرکـ
ـــاب  ـــاب، کت ـــن کت ـــاب : ای ـــده ی کت  چکی
ـــش از ۱۳۰  ـــه بی ـــت ک ـــی اس ـــع و جامع مرج
دارو شـــامل محصـــوالت دارویـــی و طبیعـــی 
را کـــه مـــورد ســـوء اســـتفاده های دارویـــی 
قـــرار می گیرنـــد، بـــه ترتیـــب حـــروف 
الفبـــای انگلیســـی شـــرح می دهـــد و عـــاوه 
ـــام  ـــاره ی اقس ـــي درب ـــامل بخش ـــن، ش ـــر ای ب
داروهاســـت کـــه در آن، داروهـــا به طـــور 

طبقه بنـــدي  دکلـــي  مي شـــو
 فرستنده ی خبر: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

 عنوان کتاب: "تولید ایده های درخشان برای کسب وکار" 
 مترجم : سعید کریمی

 انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی
ـــد؛  ـــه می کن ـــی را ارای ـــب وکار، مطالب ـــعه ی کس ـــدازی و توس ـــش از راه ان ـــه ي پی ـــاره ی مرحل ـــاب درب ـــن کت ـــاب: ای ـــده ی کت  چکی
ـــان الزم  ـــزه و هیج ـــده انگی ـــه خوانن ـــه ب ـــد، بلک ـــی باش ـــز و عمل ـــا موفقیت آمی ـــه تنه ـــه ن ـــب ک ـــب وکار مناس ـــده کس ـــک ای ـــه ی ـــی ارای یعن
را نیـــز بدهـــد و مناســـب افـــرادی اســـت کـــه می خواهنـــد کســـب وکاری به صـــورت تمام وقـــت یـــا پاره وقـــت راه انـــدازی کننـــد، امـــا 

ـــتند ـــی هس ـــده ی واقع ـــک ای ـــد ی فاق
 فرستنده ی خبر: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی
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 عنوان کتاب: "راهنمای نگارش علمی در علوم تربیتی"
 نویسندگان: فریبا عدلی، فاطمه مصدق

 انتشارات: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
تعداد صفحه: ۱۴۴ 

 قیمت: 9۵۰۰ تومان 
 روش تهیه ی کتاب: فروشگاه سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، تهران، خیابان انقاب، شماره تماس: ۰۲۱۶۶۴۸7۶۲۵

 چکیـده ی کتـاب: ایـن راهنمای نوشـتن از جنبه ی عمومی فراتر رفته و تنها به نوشـتن در رشـته ی علوم-تربیتی اختصـاص دارد و توجه 
را بـه ایـن نکتـه جلب می کند که نوشـتن خـوب را در پژوهش هـای علوم تربیتـی تضمین کند

 فرستنده ی خبر: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

 عنــوان کتــاب: "معمــاری جدیــد ژاپــن؛ آثــار معاصــر معمــاران 
پیشــرو جهانــی"

 مترجم: دکتر الهام اندرودی
 انتشارات: جهاددانشگاهی قزوین

 تعداد صفحه: ۲۶۶
ــا  ــاس ب ــاب: تم ــه ی کت  روش تهی

تلفــن: ۰9۱۰۸9۵۴۵۲۵ شــماره 
به منظــور  کتــاب:  چکیــده ی   
ــاری  ــم معم ــار مه ــا آث ــنایی بیشــتر ب آش
در  اخیــر،  دهــه ی  در  ژاپــن  معاصــر 
ــاری  ــر معم ــش از ۱۵۰ اث ــاب بی ــن کت ای
ــا  ــال ۲۰۰۰ ب ــس از س ــده پ ــاخته ش س
رویکــرد تحلیلــی نســبت بــه طــرح، ســازه 

و بســتر تشــریح شــده اند
 فرســتنده ی خبــر: روابــط عمومــی 

جهاددانشــگاهی قزویــن

ب
کتا

 عنـــــوان کتاب: "تعادالت 
خاک ها" در  شیمیایي 

دکتــــــــــر علیرضـا  مترجمـان: 
متقیـان حمیدرضـا  دکتـر  حسـین پور، 

 انتشـــــارات: جهاددانشــگاهی 
شــهرکرد

 تعداد صفحه : ۴۸۱ )۲۳ فصل(
 روش تهیـــــه ی کتـاب: دفتـر  
شـهرکرد،  جهاددانشـگاهی  انتشـارات 

۳۲۳۲۰۳۲۳ تمـاس:  شـماره 
ایـن  مطالـب  کتـاب:  چکیـده ی   
کتاب بـرای دانشـمندان خـاک، تغذیه ی 

گیـاه، متخصصـان آبزیان، مهندسـان آب و بهداشـت و تمام کسـانی 
کـه بـا واکنش هـا و سرنوشـت مـواد شـیمیایی در خاک هـا سـر وکار 

دارنـد، مفید اسـت
جهاددانشــگاهی  عمومــی  روابــط  خبــر:  فرســتنده ی   

ی ر بختیــا ل و محا ر چها

  عنوان کتاب: "صرع"
مترجمان: نیما گنجی، سودابه بساک نژاد، نسرین ارشدی

 انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
 تعداد صفحه: ۱۲۰ )9 فصل(

 روش تهیه ی کتاب: تماس با شماره تلفن: ۰۲۱77۵۰۳۸۲۴
ـــرع  ـــون: ص ـــی چ ـــه موضوعات ـــاب ب ـــن کت ـــاب: ای ـــده ی کت  چکی
چیســـت، توصیـــف و طبقه بنـــدی شـــرایط صرعـــی، تشـــخیص، 
شـــرح حال گیـــری، آزمایش هـــای بالینـــی و بررســـی ها، مدیریـــت 
درمـــان دارویـــی صـــرع، جراحـــی و درمان هـــای غیردارویـــی صـــرع، 
تشـــنج های مکـــرر و طوالنـــی و زندگـــی بـــا صـــرع پرداختـــه اســـت

 فرستنده ی خبر: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

 عنوان کتاب: "تغییر سازمان )تئوری و عمل("
 مترجمان: مسلم پیری زمانه، دکتر کاوه قدمی، هادی غریب

 انتشارات: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
 تعدادصفحه: ۳۳۶ )۱۶ فصل(

 قیمت: ۲۰ هزار تومان
 روش تهیـــه ی کتـــاب: فروشـــگاه ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی، 

تهـــران، خیابـــان انقـــاب، شـــماره تلفـــن: ۰۲۱۶۶۴۸7۶۲۵
ـــرای درک  ـــم ب ـــع مه ـــه مناب ـــاب ب ـــن کت ـــاب: در ای ـــده ی کت  چکی
تغییـــر ســـازمان، بازاندیشـــی در مفهـــوم تغییـــر ســـازمانی و اهمیـــت تغییـــر 

ـــردازد ـــازمان و... می پ ـــاز س و نی
 فرســـتنده ی خبـــر: روابـــط عمومـــی ســـازمان انتشـــارات 

نشـــگاهی جهاددا

 عنـــوان کتاب: 
"سلول هاي خورشیدي 

حساس شده به مواد 
رنگزا: معرفی، مواد و 

چشم انداز"
ســــت  پر سر 
دکتر  نویســندگان: 

کمال الدین قرنجیگ
 انتشـــــارات: 
هی  نشگا ا د د جهـــــا

صنعتی امیرکبیر
تعدادصفحـــه:   

۳۲۸ )9فصل(
 قیمت: ۲۲ هزار تومان

اینترنتــی  فروشــگاه  کتــاب:  تهیــه ی  روش   
آدرس:  بــه  امیرکبیــر  جهاددانشــگاهی  انتشــارات 
jdamirkabir.ac.ir/shop  یــا از طریــق فروشــگاه 
و نمایشــگاه دایمــی انتشــارات جهاددانشــگاهی امیرکبیر 
ــگاه ــی دانش ــب درب اصل ــظ جن ــان حاف ــع در خیاب واق
 چکیده ی کتاب: در این کتاب به معرفی نسل های 
مختلف سلول های خورشیدی و اهمیت آن ها در زندگی 
روزمره ی مردم، اجزای مختلف به کار رفته در سلول های 
رنگ زای  مواد  رنگ زا،  مواد  با  شده  حساس  خورشیدی 
حساس به نور، زیرآیندها، مواد پلیمری مورد استفاده در 
انرژی  تبدیل  و  تولید صنعتی آن ها  از سلول ها،  نوع  این 

خورشیدی به انرژی شیمیایی پرداخته شده است
جهاددانشگاهی  عمومی  روابط  خبر:  فرستنده ی   

صنعتی امیرکبیر



137

هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w

.a
ce

cr
.a

c.
ir

"حســابداری عملــی   عنــوان کتــاب : 
ــابداری  ــمت اول: حس ــه(، قس ــردی )پای کارب

عمومی)مقدماتــی("
 نویسنده: سید اسمعیل طاهری اطاقسرا

جهاددانشـــگاهی  انتشـــارات  انتشـــارات:   
امیرکبیـــر صنعتـــی 

 تعداد صفحه: ۲۳۸
 قیمت: ۱۸ هزار تومان 

ــی  ــگاه اینترنتـ ــاب: فروشـ ــه ی کتـ روش تهیـ
بـــه  امیرکبیـــر  جهاددانشـــگاهی  انتشـــارات 
از  یـــا    jdamirkabir.ac.ir/shop آدرس: 
طریـــق فروشـــگاه و نمایشـــگاه دایمـــی انتشـــارات 
جهاددانشـــگاهی امیرکبیـــر واقـــع در خیابـــان 

حافـــظ جنـــب درب اصلـــی دانشـــگاه
ـــت  ـــه اهمی ـــاب ب ـــن کت ـــاب: ای ـــده ی کت  چکی
حرفـــه ی حســـابداری و جایـــگاه آن و آمـــوزش 

ــردازد ــه می پـ ــن حرفـ ــی ایـ مقدماتـ
عمومـــی  روابـــط  خبـــر:  فرســـتنده ی   

امیرکبیـــر صنعتـــی  جهاددانشـــگاهی 

ــی  ــس مل ــن کنفران ــاالت اولی ــه مق ــاب: "مجموع ــوان کت  عن
ــی)ره( و  ــام خمین ــرت ام ــه های حض ــی در اندیش ــاد مقاومت اقتص

ــری" ــم رهب ــام معظ مق
 نویسندگان: دکتر هادی غفاری، دکتر علی یونسی

انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی
ـــتند  ـــال آن هس ـــندگان به دنب ـــاب، نویس ـــن کت ـــاب: در ای ـــده ی کت  چکی
ـــکا  ـــا ات ـــت ب ـــدون نف ـــاد ب ـــی اقتص ـــه بررس ـــی ب ـــای زمان ـــب مدل ه ـــا در قال ت
بـــه ســـایر بخش هـــای تولیـــدی اقتصـــادی بـــا تاکیـــد بـــر تولیـــد ملـــی و 

ظرفیت هـــای اقتصـــادی کشـــور پرداختـــه شـــود.
 فرستنده ی خبر: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

ــی و روش  ــازمان ها: مبانـ ــش در سـ ــاب: "پژوهـ ــوان کتـ  عنـ
تحقیـــق"

 مترجمان: دکتر محمدجواد حضوری و مبین صادقی
 انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی

ـــق  ـــام تحقی ـــی "انج ـــوع کل ـــه دو موض ـــاب ب ـــن کت ـــاب: ای ـــده ی کت  چکی
ــای تحقیـــق  ــاد تغییراتـــی در روش هـ ــتلزم ایجـ ــازمانی مسـ ــرایط سـ در شـ
ـــزار  ـــه اب ـــت" و "جعب ـــازمانی اس ـــای س ـــا واقعیت ه ـــا ب ـــب آن ه ـــنتی و تناس س
محققـــان بایســـتی شـــامل طیـــف کاملـــی از روش هـــای کمـــی و کیفـــی 

ــردازد. ــد"، می پـ باشـ
ـ فرستنده ی خبر: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

 عنوان کتاب: "اقتصاد مقاومتی؛ تفسیر جهاد کبیر"
نویسنده: اکبر ابدالی محمدی
 انتشارات: جهاددانشگاهی قم

 چکیـده ی کتـاب: ایـن کتـاب جنـگ اقتصـادی، تحریـم، نفـوذ اقتصـادی، 
سـیره ی علمـا در حمایـت از تولیـد، تحلیـل وضعیـت تولیـد ملـی، اقدام هـای 
امیرکبیـر در حمایـت از تولیـد ملی، پاسـخ به شـبهات در مورد اقتصـاد مقاومتی 
و اسـنادی از نفـوذ اقتصـادی در ایـران را مـورد تحلیل و بررسـی قرار داده اسـت 
و مناسـب بـرای مبلغـان اقتصـاد مقاومتـی می باشـد. گفتنی اسـت، در چاپ این 
کتـاب از کاغـذ تولیـد داخـل، تولید شـده از تفاله نیشـکر، اسـتفاده شـده اسـت

 فرستنده ی خبر: روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

عنوان کتاب: "انواع روش ها، تجربیات اجرایی و نوآوری در بندرسازی"
 گردآورنده و تدوین کننده: مهندس محسن هدایتی فر

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر
 تعداد صفحه: ۲7۲ )۵ فصل(

 قیمت: ۱۵ هزار تومان
کتــاب:  تهیــه ي  فروشــگاه اینترنتــی انتشــارات جهاددانشــگاهی امیرکبیــر بــه آدرس: jdamirkabir.ac.ir/shop  یــا از طریــق فروشــگاه و نمایشــگاه دایمــی روش 

انتشــارات جهاددانشــگاهی امیرکبیــر واقــع در خیابــان حافــظ جنــب درب اصلــی دانشــگاه
 چکیــده ی کتــاب: ایــن کتــاب از تولیــدات مدیریــت دانــش شــرکت جنــرال مکانیــک اســت کــه در برگیرنــده ی مطالبــی دربــاره ی معرفــی انــواع موج شــکن ها، شــمع های 

اسکله ســازی و... اســت و مبانــی طراحــی و کلیــات عملیــات اجرایــی در پــروژه بنــدر انزلــی در شــرکت جنــرال مکانیــک می باشــد
 فرستنده ی خبر: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

ب
کتا
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ــده  ــاال رون ــان ب ــاب: "گیاه ــوان کت  عن
ــای  ــی( و درختچه ه ــای زینت ــی )پیچ ه زینت

ــوش" دیوارپ
 نویسنده: دکتر همایون فرهمند

جهاددانشــگاهی  ســازمان  انتشــارات:   
ی  ضو ن ر ســا ا خر

 تعداد صفحه: ۵۸۰ )۳۰ فصل(
jdmpress. ــاب: ســایت ــه ی کت  روش تهی

com
 چکیــده ی کتــاب: ایــن کتــاب مجموعــه ی 
ــان  ــورد گیاه ــده در م ــات پراکن گردآوری شــده از اطاع
ــه  ــن مجموع ــب ای ــت. مطال ــی اس ــده ی  زینت باالرون
ــرای  ــه ب ــده اند ک ــاماندهی ش ــش و س ــه ای گزین به گون
همــه ی کاربرانــی کــه بــه نحوی بــه اطاعــات ایــن گروه 

ــل اســتفاده باشــد ــد، قاب ــاز دارن از گیاهــان نی
ــط عمومــی ســازمان  ــر: رواب ــتنده ی خب  فرس

جهاددانشــگاهی خراســان رضوی 

 عنوان کتاب: "قلمرو تعهد در زندگی زناشویی"
 نویسنده: دکتر عذرا غفاری

 انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
 قیمت: ۱۲ هزار تومان

ازدواج های  شکل گیری  دالیل  بررسی  به  کتاب  این  کتاب:  چکیده ی   
ناموفق، راهکارهای مناسب برای تشکیل خانواده سالم با تاکید بر مفهوم تعهد و 

روش های بازسازی روابط زناشویی به جوانان و خانواده ها می پردازد
 فرستنده ی خبر: روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان

 عنوان کتاب: "مدیریت دانش عامل کلیدی موفقیت در سازمان"
 نویسنده: نیما مالکی، سمیرا ذاکرانی

 انتشارات: جهاددانشگاهی سیستان  و بلوچستان
 چکیده ی کتاب: این کتاب به حوزه ی مدیریت دانش که یکی از عوامل 
کلیدی موفقیت در سازمان ها است، می پردازد. گفتنی است، این کتاب اولین 
کتاب نوشته شده توسط اعضای جهاددانشگاهی سیستان-وبلوچستان در حوزه ی 

مدیریت دانش است
 فرستنده ی خبر: روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان

عکس ۲۰

 عنوان کتاب: "افکار عمومی و شبکه های اجتماعی مجازی"
 تهیه و تدوین: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا(

 انتشارات: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا(
به  که  مرکز  این  طرح های  از  بخشي  به  کتاب  این  کتاب:  چکیده ی   
به  آن  در  و  می پردازد  داشته،  اختصاص  مجازی"  اجتماعی  "شبکه های 

موضوعاتی از قبیل: استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، محتوا و مطالب 
گروه ها و کانال های عضو در شبکه ها و نظر پاسخ گویان در خصوص معایب و 
مزایای شبکه های اجتماعی مجازی پرداخته شده است. گفتنی است، سلسله 
با  مجازي  فضاي  اهمیت  محوریت  با  گفت وگو  عصر  تخصصي  نشست هاي 
سخنراني اساتید مطرح و کارشناس در این حوزه برگزار گردیده که هم اکنون 

به همراه یافته هاي نظرسنجي ایسپا در این کتاب مدون شده است
 فرستنده ی خبر: روابط عمومی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا(

 عنوان کتاب: "افسردگی اکتسابی"
 مترجمان: دکتر عزیزا... میرزایی، دکتر محمد ربیعی، امید فاضلی

 انتشارات: انتشارات جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری
 تعدادصفحه: ۲۴۴ )9 فصل(

 روش تهیه ی کتاب: دفتر انتشارات جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری، تماس با شماره تلفن: ۳۲۳۲۰۳۲۳
 چکیــده ی کتــاب: ایــن کتــاب از ســه بخــش تشــکیل شــده اســت کــه بخــش اول بــه طبیعــت افســردگی، بخــش دوم بــه جوانــب 

اصلــی افســردگی های ناخواســته و بخــش ســوم بــه روش هــای کاســتن تاثیــرات افســردگی در خانــواده پرداختــه اســت
 فرستنده ی خبر: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

 عنوان کتاب: "نظریه موجک و کاربردهای آن در تولید"
 مترجمان: آرام عزیزی، مهدی گلباغی

 انتشارات: جهاددانشگاهی کردستان
 چکیــده ی کتــاب: درایــن کتــاب، در شــش فصــل بــا عناویــن ســیگنال و پــردازش ســیگنال ها در تولیــد، تبدیــل نوریــه بــه تبدیــل 
موجــک، تبدیــل موجــک پیوســته، تبدیــل فوریــه گسســته، تبدیــل بســته ای موجــک و پوشــش چنــد مقیــاس بــر اســاس موجــک منتشــر 

شــده اســت
 فرستنده ی خبر: روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

 فرستنده ی خبر: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

ب
کتا



▲ ششمین دوره  مسابقات بین املللی قرآن دانشجویان مسلامن
 7 تا 9 اردیبهشت 1397، عکس: ایکنا

▲ چهارمین کنفرانس بین املللی »وب پژوهی« 
 5 و 6 اردیبهشت 1397

▲ افتتاحیه مرکز »تربیت مدیران راهربدی جهادی آینده« 
 16 اسفند 1396

▲ دوازدهمین دوره طرح ملی اردوهای "ایران مرز پرگهر"
 6 اسفند 1396

▲ آیین بهره برداری از مجتمع پزشکی، آموزشی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نیشابور  
10 اسفند 1397 ، عکس: ایسنا

▲ سومین دوره هامیش ملی حقوق شهروندی به همت جهاددانشگاهی آذربایجان غربی
 16 اسفند 1396  ،  عکس: روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی

▲  دوازدهمین هامیش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارس 
۱۱ اردیبهشت 1397

▲ ششمین دوره  مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
 8 اسفند 1396
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