


فرازی از زندگی نامه شهید 

حجت االسالم و املسلمین

 سید مهدی تقوی

مدیرعامل اسبق 
خربگزاری ایکنای جهاددانشگاهی

نحوه ی شهادت:
در جریان حادثه ی تروریستی 
مجلس شورای اسالمی 
 17 خرداد ۹۶

اولین سالگرد شهیدی که به دنبال 
 شهادت بود

شهید حجت االسالم واملسلمین سید مهدی تقوی مدیرعامل اسبق خربگزاری ایکنا، از فعاالن جامعه ی 
قرآنی کشور و از اعضای دفرت مناینده ی مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسالمی بود.

شهید تقوی از رزمندگان تخریب چی لشکر 10 سیدالشهدا(ع) در دوران افتخارآمیز هشت ساله ی 
دفاع مقدس بود که پس از امتام جنگ تحمیلی در کسوت روحانیت به ادامه ی راه جهاد و ایثار مشغول 

بود و در نهایت به آرزوی دیرینه ی خود رسید.
وی که از جهاددانشگاهی مامور به مجلس بود، داوطلبانه امور طالب جمعیت رهپویان را نیز 

دنبال می کرد. حارضان روز واقعه در مجلس، روایت کرده اند که او دم آخر فقط گفته بود: «الحمدلله 
رب العاملین»

حاج بهزاد زارع از هم رزمان شهید تقوی طی یادداشتی در خصوص او نوشته است:
«حدود سه هفته ی قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، دوست و هم رزم عزیزمان 

حجت االسالم واملسلمین سید مهدی تقوی منزل ما ترشیف آورده بود؛ صبحانه ای 
میزبانشان بودیم و با هم گپی زدیم و در مورد نگرانی ها و دغدغه های سیاسی و 

فرهنگی و... درد دلی کردیم.
ایشان گریزی به گذشته زد  و گفت: «ما خیلی رضر کردیم که ماندیم؛ 

رسیدن را مفت مفت از دست دادیم؛» از من خواست اگر ارتباطی برای رفنت 
به سوریه دارم، کمکش کنم تا اعزام شود.

گفتم: سید اوال دیگر از ما گذشته و ثانیا کل اگر طبیب بودی...؛ من اگر 
چنین ُعرضه ای داشتم، راهی برای خود پیدا می کردم.

سید مهدی گفت : نه، من هنوز امیدوارم!
آن روز، من مثل همیشه نفهمیدم که در باغ شهادت باِز باز است، اما برای 

اهلش.
 به راستی کسی چه می داند سید مهدی با خدا چه گفت که با زبان روزه به 

دست شقی ترین انسان ها به هم رزمان شهیدش پیوست.»

نثار روح طیبه ی شهدا صلوات 

تهیه شده در اداره کل روابط عمومی
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سوره ی مبارکه ی محمد)ص( آیه ی ۷ 

يطاِن الرَّجيم؛  اَعوُذ ِباللِه ِمَن الشَّ

يا أَيَُّها الَّذيَن آَمنوا إِن تَنرُصُوا اللََّه يَنرُصكُم َويَُثبِّت أَقداَمكُم﴿۷﴾

ای کسانی که ایامن آورده اید؛ 
اگر )آیین( خدا را یاری 

کنید، شام را یاری می کند و 
گام هایتان را استوار می دارد.

هدف دشمنان ملت ایران این است که نگذارند 
این کشور و این ملت به جایگاه شایسته ی 

خودش، آن جایگاه متدنی، برسد؛ [چون ] 
احساس کرده اند که این حرکت در کشور آغاز 

شده؛ تحریم ها به خاطر این است. بله، بنده 
هم عقیده ام این است که هدف تحریم ها 

مساله ی هسته ای فقط نیست؛ مساله ی حقوق 
برش هم نیست؛ مساله ی تروریسم هم نیست؛ 

گفتند »چرا فالنی برای روضه ی علی اصغر که 
روضه خوان خواند، گریه نکرد؟« گفت »آن 

بنده خدا خودش صد علی اصغر رس بریده؛ این 
برای روضه ی علی اصغر گریه می کند؟« این ها 

خودشان تروریست پرورند؛ این ها خودشان ضد 
حقوق برشند؛ این ها دنبال این هستند که برای 

حقوق برش به یک کشوری فشار بیاورند؟ مساله 
این نیست؛ مساله یک محاسبه ی بسیار باالتر و 
فراتر از این حرف ها است؛ یعنی یک ملتی، یک 
حرکتی، یک هویتی به وجود آمده است، مبتنی 

بر منابعی و مبادی ای درست نقطه ی مقابل 
مبادی نظام استکبار و نظام ظلم و انظالم؛ 

منی خواهند این به جایی برسد؛ ما در یک چنین 
موقعیتی هستیم؛ ما در یک چنین جایگاهی 

هستیم؛ بایست حرکت بکنیم؛ باید تالش کنیم. 
تحریم ها هم البته زحمت هایی ایجاد می کند، 

اما می تواند مانع پیرشفت نشود؛ [باید] از 
ظرفیت هایامن استفاده کنیم و شام در این 

زمینه نقش دارید و وزارت علوم و وزارت های 
مربوط به مساله ی دانش، نقش های اساسی و 

مهمی دارند؛ این نقش ها را قدر بدانید و دنبال 
کنید و ان شاءا... از خدای متعال هم کمک 

بخواهید. این آیه ی رشیفه را هم که دوستان 
خواندند »اِن تَنرُصُوا اللَه یَنرُصکُم َو یَُثبِّت 

اَقداَمکُم«؛ این وعده ی بی تخلف الهی است

بیانات رهرب معظم انقالب در دیدار اساتید دانشگاه ها
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ایران عضو باشگاه بزرگان تولید سلول بنیادی در دنیا

راه اندازی مراکز جهاد دانشگاهی 

در کل کشور

مسووالن از آخرین فعالیت های 

جهاددانشگاهی می گویند

برای مدرسه

برای جامعه

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

پیام رسان رسوش: 

 @1359acecr
آپارات:               

www.aparat.com/acecr
اینستاگرام:               

@acecr1359

75

66

106 92 90

تفاهم گفتار افتتاح



گسرتش همکاری های ملی و 

منطقه ای جهاد دانشگاهی

درباره ی کتاب های چاپ اول 

جهاددانشگاهی در رسارس کشور

تنور مناظرات 

دانشجویی داغ تر 

می شود

تولد یک پارک از جنس 

 فرهنگ و هرن

کشور آذربایجان؛

یکی از مقاصد گسرتش 

تعامالت بین املللی 

جهاددانشگاهی

روی جلد
طرح روی جلد این شامره ی پیام جهاد مربوط به 

جهادگران موسسه ی رویان جهاددانشگاهی است 

که کار خود را سال ها پیش از یک اتاق 12 مرتی 

رشوع کردند و این روزها با افتتاح نخستین 

کارخانه ی تولید سلول انسانی در ایران و 

غرب آسیا، کشور عزیزمان ایران را جزو ده 

کشور اول جهان در زمینه ی صنعتی  کردن 

سلول های بنیادی قرار دادند.

124

115

9

6

5 فصل گزارش )بخش اول(

6 تولد یک پارک از جنس فرهنگ و هرن

9 کشور آذربایجان؛ یکی از مقاصد گسرتش فعالیت های بین املللی جهاددانشگاهی

12 بازگشت منطقی و علمی به اندیشه های امام خمینی)ره(

14 مسابقات مناظره به زبان انگلیسی؛ زمینه ساز تعامالت بین املللی

17فصل آموزشی

19 یک طرح ملی برای نجات آب از طریق آموزش

21 نگرشی خالق برای صادرات محصوالت بومی ایران

23 افتتاح دو ساختامن آموزشی جدید

25 اجرای مدل بومی توامنندسازی دانشجویان

 29فصل پژوهشی

33 علوم انسانی و جهاددانشگاهی

34 گیاهان دارویی، بازار بین امللل و چند مساله ی دیگر

38 افتتاح آخرین دفرت منایندگی بانک خون بندناف در کشور

45 تولید چشمه یون رادیوفرکانسی

46 بومی سازی دانش تولید رنگ های خوراکی طبیعی

48 آب دریا شیرین تر می شود

51 گیاهی برای مقابله با آلودگی هوا و مریضی های مختلف

53فصل تجاری سازی فناوری و اشتغال

54 زنان، اشتغال و یک تفاهم نامه

57 زنجان؛ حرکتی جدید به سمت اشتغال های نوپا

58 جمعه بازار کارآفرینی مخصوص بانوان

59 آمادگی کامل برای اجرای موفق یک طرح ملی 

61 رومنایی از استارت آپ »شکم«

63 شبکه سازی فعاالن زیست بوم استارت آپی

65فصل گزارش )بخش دوم(

66 ایران عضو باشگاه بزرگان تولید سلول بنیادی در دنیا

73 جهاددانشگاهی در دو منایشگاه بین املللی داخلی 

75 برای مدرسه، برای جامعه

78 نقش هرن در نقش تن پوش

81فصل عمومی

82 »معین اقتصادی« شهر کرمان

90 برای کم کردن آسیب های اجتامعی کشور

92 هم راه با منایندگان مجلس، هم گام با جهاددانشگاهی

98 برای یک روز خاص

105فصل فرهنگی

106 توسعه ی همکاری های فرهنگی با اکو

108 درباره ی حضور قرآنی جهاددانشگاهی

111 »تلخند« شیرین متام شد

113 جهاددانشگاهی، کتاب و منایشگاه سی ویکم

115 تنور مناظرات دانشجویی داغ تر می شود

119 چالش تعدد نهادهای فرهنگی در کشور

124 آن چه باید درباره کتاب های چاپ اول جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانید

فهرست

کتاب



    رسآغاز

یادداشت اول

سکانس اول ـ خارجی ـ ایده ی اولیه
ــت دســت اندرکاران تاســیس پژوهشــکده ی  »اکثری
ــی  ــی س ــت ال ــدود بیس ــد و ح ــوان بودن ــان ج روی
ســال ســن داشــتند؛ بــه همیــن علــت هــم بــود کــه 
کســی بــه مــا اطمینــان نمی کــرد. مــا همــواره یکــی 
ــکده  ــدگان پژوهش ــرای بازدیدکنن ــه ب ــی ک از حکایات
تاســیس  مســایل  همیــن  می کنیــم،  روایــت 
پژوهشــکده اســت. در ســال 65، دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران، کنگره هایــی تحــت عنــوان بــاروری و 
نابــاروری تشــکیل داد. جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی 
ــدازه ی  ــد و ان ــوولیتی در ح ــان، مس ــران در آن زم ته
تنظیــم میکروفــون و ترتیبــات جانبــی کنگــره داشــت؛ 
نهایــت وظیفــه ای کــه بــر عهــده ی مــا نهــاده بودنــد، 
ــان خارجــی  ــرای میهمان ــی ب ــود کــه مترجمان ــن ب ای
ــار  ــا در کن ــم ت ــم کنی ــره فراه ــرکت کننده در کنگ ش
ایشــان بنشــینند و مطالــب را برایشــان ترجمــه کننــد. 
پــس از پایــان ایــن کار، ایــن ایــده بــه ذهــن همیــن 
دانشــجویان رســید کــه بحث هــای میهمانــان خارجــی 
ــا  ــی اســت. ب ــاروری شــامل مســایل جالب ــاب ناب در ب
توجــه بــه بودجــه ی فراوانــی کــه در آن زمــان بــرای 
ــد، کار در  ــاص داده می ش ــاروری اختص ــات ناب تحقیق

ــه ذهــن مــا رســید.«1  ایــن زمینــه ب

سکانس دوم ـ خارجی ـ مشکل اول
ــان  ــان در می ــکیل روی ــزه ی  تش ــه انگی »از زماني ک
ــه  ــت ب ــد دانشــجوي جهاددانشــگاهي شــکل گرف چن
ــراوان،  ــکالت ف ــود مش ــا وج ــف و ب ــاي مختل روش ه
ســعي کردیــم ملزومــات و امکانــات کار را فراهــم 
کنیــم و ابتــدا کار را در یــک اتــاق 12 متــری در 
ــات  ــا مقدم ــم و نهایت ــروع کردی ــظ ش ــارراه حاف چه
ــاله ی   ــد، مس ــم ش ــه فراه ــي ک ــوازم اصل ــه و ل اولی
ــه  ــم ک ــدر فکــر کردی ســاختمان مطــرح شــد. هرچق
ــل  ــکان را ح ــکل م ــم مش ــي مي توانی ــه طریق ــه چ ب

ــیدیم. ــه اي نرس ــه نتیج ــم، ب کنی
ــود  ــن کار الزم ب ــراي ای ــیعي ب ــبتا وس ــکان نس م
ــس از  ــت. پ ــم مي داش ــي ه ــرایط خاص ــد ش ــه بای ک
ــه  ــه ب ــري ک ــا فک ــراوان، تنه ــي هاي ف ــث و بررس بح
ــر  ــوم دکت ــترك مرح ــت مش ــید، دوس ــان رس نظرم
کاظمــي و رهبــر معظــم انقــالب بــود. ایشــان موضــوع 
را بــه نحــوي بــه رهبــر معظــم انقــالب منتقــل کــرد 
ــن کار را  ــد ای ــان مي خواهن ــن جوان ــه ای ــت ک و گف
در جهاددانشــگاهی انجــام بدهنــد و امکاناتــي در 

ــت.«2  ــان نیس اختیارش

سکانس سوم ـ داخلی ـ افتتاح
»نهایتــا خــرداد ســال 1۳۷۰ بــا هــر مشــکلي کــه 
ــا همــه ی  ســختي ها، ســاختمان مجهــز شــد  ــود و ب ب
ــک زاده  ــر مل ــاي دکت ــان، آق ــت آن زم ــر بهداش و وزی
آن  حیــاط  همه چیــز  کــرد.  افتتــاح  را  مجموعــه 

ســاختمان را مــا خودمــان ســاخته بودیــم. یــک 
چهاردیــواري در یک طــرف حیــاط بــا موزاییــک و 
نبشــي ســاخته بودیــم و بــه گــروه پژوهــش اختصــاص 
ــي  ــاختمان خیل ــاي س ــتیم از فض ــذا توانس ــم؛ ل دادی
بیشــتر اســتفاده کنیــم. آخــر هــم پــول دادیــم و آن 
ــا  ــه م ــه ب ــود ک ــور نب ــم و آن ط ــاختمان را خریدی س

ــود. ــه داده ش هدی
ــطه ی   ــع و به واس ــد آن موق ــث ش ــه باع ــزي ک چی
ــه  ــود ک ــن ب ــرود، ای ــش ب ــرژي پی ــا ان ــان ب آن، روی
فهمیدیــم رهبــري کشــور به خوبــی متوجــه کاري 
مي کننــد؛  دانشــجویان  از  جمعــي  کــه  هســتند 
ــک عــده  ــه ی ــاال ب ــن حــد ب یعنــي در کشــور و در ای
ــما  ــه »ش ــد ک ــد و مي گوین ــان مي کنن ــوان  اطمین ج

مي توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد.« ۳

سکانس چهارم ـ خارجی ـ اثبات
»وقتــی بــرای نخســتین بــار خبــر تولیــد رده 
کردیــم  اعــالم  را  جنینــی  بنیــادی  ســلول های 
ــز  ــت نی ــی وزارت بهداش ــرد. حت ــاور نک ــس ب هیچ ک
برخــالف آنچــه تــا آن زمــان مرســوم بــود یــک هیــات 
ــد  ــرد؛ هرچن ــخص ک ــوع مش ــی موض ــرای بررس را ب
کــه درخواســت مــا نیــز بــرای آنکــه درســتی ادعــای 
ــای  ــی از کاره ــود. یک ــن ب ــود، همی ــت ش ــان ثاب روی
دشــوار بــرای دکتــر کاظمــی ایــن بــود کــه توانســت 
ثابــت کنــد ســلول های بنیــادی جنینــی، واقعــی 
هســتند؛ کاری کــه از خــود تحقیقــات ســخت تر 

ــود.« 4 ب

ـ  حمایت سکانس پنجم ـ خارجی 
»وقتــي در همــان ســال ها اولیــن موفقیت هــا 
حاصــل شــد، زمانــي  کــه خدمــت رهبــري رســیدند، 
ــد کــه »مــن مي دانســتم  ــح کــرده بودن ایشــان تصری
ــراي  ــت ب ــن موفقی ــوید و ای ــق مي ش ــما موف ــه ش ک
ــه  ــه ب ــن اســت ک ــي اش ای کشــور خــوب اســت. خوب
ــن کار را  ــم ای ــاني ه ــده و کس ــما انجام ش ــت ش دس

ــتند.« ــد داش ــه روي آن تکی ــد ک ــام دادن انج
ــوان  ــه ي ج ــه مجموع ــري ب ــه رهب ــرژي ک ــن ان ای
ــت  ــن بی ــي ای ــود. حت ــم ب ــي مه ــد، خیل ــا مي دادن م
معــروف را کــه »بــاش تــا صبــح دولتــت بدمــد / کایــن 
ــده  ــج ســحر اســت« در آن جلســه خوان ــوز از نتای هن
و تاکیــد کــرده بودنــد کــه: »ایــن هنــوز اول کارتــان 
ــد.  ــیع تر ببینی ــي وس ــق را خیل ــن اف ــت؛ بنابرای هس
ــن کار،  ــا ای ــد و ب ــه داری ــه اي ک ــن روحی ــا ای ــما ب ش
حتمــا مي توانیــد موفقیت هــاي بیشــتري کســب 

ــود.«5  ــا ب ــا موجــب دلگرمــي م ــن واقع ــد.« ای کنی

سکانس ششم ـ داخلی ـ بزرگی و پیچیدگی
»چنــد روز قبــل گزارشــی راجــع بــه تولیــد و تکثیر 
ــن  ــد. ای ــن دادن ــه م ــادی ب ــلول های بنی ــاد س و انجم

یــک کاِر بســیار عظیــم و پیچیــده ی علمــی اســت کــه 
در معــدودی از کشــورهای دنیــا انجــام گرفتــه اســت. 
ــاده و  ــاق افت ــروصدا اتف ــن کار بی س ــا ای ــور م در کش
هنــوز اعــالن هــم نشــده اســت. بــه نظــر مــن اهمیــت 
ایــن کار کمتــر از کار هســته ای کــه مــا کردیــم، 
نخواهــد بــود. ایــن کار در آینــده پزشــکی دنیــا ارزش 
زیــادی دارد و دنیــا از آن به عنــوان یــک انقــالب 
پزشــکی نــام می بــرد. یــک گــروه جــوان مومــِن 
ــای  ــن بچه ه ــه از همی ــادی ک ــا جه ــی و واقع انقالب
جهاددانشــگاهی هســتند، راجــع بــه ایــن مســاله چنــد 
ــی رســیده اند.«6  ــج خوب ــه نتای ــد و ب ســال کار کرده ان

سکانس پایانی ـ داخلی ـ سقف یک آرزو
»بــه او گفتنــد موقعیتــش هســت کــه در دانشــگاه 
ــن  ــت م ــود. او گف ــی ش ــات  علم ــو هی ــران، عض ته
ســقف رویــان را آن قــدر بــاال می  بــرم کــه عضــو 
هیــات  علمــی دانشــگاه تهــران، آرزو کنــد عضــو 
ــی از محققــان  ــان باشــد. االن خیل هیــات  علمــی روی
ــه دوســت  ــی ک ــن جای ــارج از کشــور، اولی ــی خ ایران
دارنــد در آن فعالیــت کننــد، رویــان اســت. بــه همیــن 
ــتیانی  ــی آش ــر کاظم ــم دکت ــر می کن ــن فک ــت، م عل
می توانــد الگویــی مناســب و مطلــوب بــرای مدیریــت 
جهــادی باشــد؛ هــم در مباحــث مدیریتــی و هــم در 
ــا  ــادی و ب ــورت جه ــه به ص ــعه  ی کار ک ــیوه ی توس ش

اعتمادبه نفــس،  آن را انجــام مــی داد.«۷ 

پی نوشت ....................................................................
1: گفت وگــو بــا دکتــر ســعید گورابــی رییــس وقــت 
ــازمان  ــی س ــت فرهنگ ــه ی راه، معاون ــان، مجل ــگاه روی پژوهش

1۳88 شــهریورماه  تهــران،  جهاددانشــگاهی 
2: گفت وگــو بــا دکتــر ســعید گورابــی رییــس وقــت 
ــم  ــام معظ ــر مق ــانی دفت ــگاه اطالع رس ــان، پای ــگاه روی پژوهش

1۳89/6/16 رهبــری، 
۳: گفت وگــو بــا دکتــر ســعید گورابــی رییــس وقــت 
ــم  ــام معظ ــر مق ــانی دفت ــگاه اطالع رس ــان، پای ــگاه روی پژوهش

1۳89/6/16 رهبــری، 
4: گفت وگــو بــا دکتــر ســعید گورابــی رییــس وقــت 

1۳91/1۰/1۳ ایســنا،  خبرگــزاری  رویــان،  پژوهشــگاه 
5: گفت وگــو بــا دکتــر ســعید گورابــی رییــس وقــت 
ــم  ــام معظ ــر مق ــانی دفت ــگاه اطالع رس ــان، پای ــگاه روی پژوهش

1۳89/6/16 رهبــری، 
ــدار رییس جمهــور و  ــر معظــم انقــالب در دی ــات رهب 6: بیان

اعضــای هیــات دولــت،  1۳82/6/5
۷: گفت وگــو بــا دکتــر عبدالحســین شــاهوردی رییــس 
پژوهشــگاه رویــان، خبرگــزاری ایرنــا بــه نقــل از پایــگاه 
1۳9۳/1۰/1۳ رهبــری،  معظــم  مقــام  دفتــر  اطالع رســانی 

داستان یک اعتامد به چند جوان
قد کشیدن یک رویا از اتاق 12 مرتی چهارراه حافظ 

تا اولین کارخانه ی عظیم تولید سلول های انسانی در ایران و غرب آسیا



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

5

عناوین آن چه در فصل گزارش بخش اول می خوانید:

وقت گزارش1

■ تولد یک پارک از جنس فرهنگ و هرن
■ کشور آذربایجان؛ یکی از مقاصد گسرتش فعالیت های 

بین املللی جهاددانشگاهی

■ بازگشت منطقی و علمی به اندیشه های امام خمینی)ره(
■ مسابقات مناظره به زبان انگلیسی؛ زمینه ساز تعامالت 

بین املللی
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تولد یک پارک از جنس6
فرهنگ و هرن 

نخستین پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در کشور
 توسط جهاددانشگاهی افتتاح شد

اردیبهشـت:   ۲۲ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط   ■
پـارك علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی 
هنـر،  زمینـه  در  پـارك  نخسـتین  جهاددانشـگاهی، 
فرهنـگ و علـوم انسـانی در دانشـگاه علـم و فرهنـگ 

شـد. افتتـاح 
نخسـتین پـارك ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و 
دکتـر  حضـور  بـا  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  صنایـع 
سـورنا سـتاری معاون علمـی و فنـاوری رییس جمهور، 
دکتـر سـعید نمکـی معـاون اجتماعـی سـازمان برنامه 
مرکـز  رییـس  آشـنا  حسـام الدین  دکتـر  بودجـه،  و 
دکتـر  ریاسـت جمهوری،  اسـتراتژیک  بررسـی های 
دکتـر  جهاددانشـگاهی،  رییـس  طیبـی  حمیدرضـا 
حجـت ا... ایوبـی دبیـر کل کمیسـیون ملـی یونسـکو، 
و  تهـران  شـهر  شـورای  عضـو  مسـجدجامعی  احمـد 
فرهنـگ  و  علـم  اصحـاب  و  فرهیختـگان  از  جمعـی 

افتتـاح شـد.
در  فنـاوری  و  علـم  پـارك  نخسـتین  پـارك  ایـن 
حـوزه ی علـوم انسـانی، فرهنـگ و هنـر اسـت کـه بـا 
جهاددانشـگاهی  علم وفرهنـگ  دانشـگاه  همـکاری 
به منظـور تبدیـل ایده هـای نـو در حوزه هایـی هم چون 
و  تصویـری  رسـانه های  گردشـگری،  دسـتی،  صنایـع 

نویـن در  فناوری هـای  و  بـه محصـول  انسـانی  علـوم 
کشـور شـروع بـه کار کـرده اسـت.

در بخشـی از ایـن مراسـم از سـوی دکتـر طیبـی 
رییـس جهاددانشـگاهی حکـم ریاسـت پـارك علـوم و 
فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی به مـدت دوسـال، 
بـه دکتر محمدحسـین ایمانی خوشـخو ابالغ شـد و از 
لـوح یادبـود آییـن گشـایش ایـن پـارك رونمایی شـد.

یک نگاه جدید و 
ابتکاری جدی

ـــر ســـورنا ســـتاری  دکت
ـــاوری  معـــاون علمـــی و فن
جمهـــوری  ریاســـت 
اظهـــار کـــرد: مـــا در 
ــع  ــال ها صنایـ ــن سـ ایـ
کـــه  را  دســـتی مان 
ـــش  ـــا ش ـــج ی ـــل پن حاص
تاریـــخ  هـــزار ســـال 
ــاب  ــا حسـ ــور مـ ــوود کشـ ــی هالیـ ــت و به نوعـ ماسـ

■  افتتاح 
نخستین 
پارک علوم و 
فناوری های 
نرم و صنایع 
فرهنگی در 
کشور

◄

■  اشاره نوشت:  در حال حارض تعداد قابل توجهی 
از سازمان ها و مراکز فرهنگی در سطح کشور با 
رسمایه گذاری دولتی فعالیت می کنند که تقریبا 
قریب به اتفاق آن ها رویکرد فناوری و صنایع 

فرهنگی ندارند؛ حال آن که در بسیاری از کشورهای 
دنیا، بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی از 

محل درآمدهای صنایع فرهنگی تامین می شود و 
در کشورهای نظیر فرانسه و آمریکا، این رقم به 15 

درصد درآمد ناخالص ملی می رسد.
 صنایع فرهنگی به دلیل ماهیت نرم آن، می تواند 

از قابلیت های شبکه های اینرتنتی و تجارت 
الکرتونیک استفاده کرده و بازار این صنایع را 

بدون محدودیت های زمانی، مکانی و جغرافیایی 
در گسرته ی جهانی تعریف منود. به این ترتیب با 
تسهیل عرضه و گسرتده شدن بازار، میزان فروش 

محصوالت فرهنگی افزایش چشمگیری می یابد که 
منجر به افزایش ثروت آفرینی ملی می شود.

اشتغال زایی در صنایع فرهنگی بسیار متنوع 
و ارزان قیمت است )اشتغال زایی برای یک نفر 

در صنایعی نظیر پرتوشیمی، سیامن و حتی 
خودروسازی، حتی به بیش از صدها میلیون 

تومان می رسد و این در حالی است که میزان 
رسمایه گذاری مورد نیاز برای ایجاد یک شغل 

مستقیم در صنایع فرهنگی به طور میانگین بین 
30 تا 50 میلیون تومان برآورد می شود( و از آن جا 

که کشور با مشکل بیکاری روبه رو است، صنایع 
فرهنگی را می توان یکی از بهرتین فرصت ها برای 

حل این مشکل قلمداد کرد
افتتاح پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع 

فرهنگی اولین قدم برای رسیدن به اهداف ذکر 
شده است. با هم گزارش افتتاح این پارک را 

می خوانیم.

   گزارش رویدادهای ملی و بین املللی برگزار شده توسط جهاددانشگاهی )بخش اول(

گزارش

حاشیه

تعریف صنایـع 
فرهنگی بر اساس 

یونسکو
صنایــع فرهنگــی بــه صنایعــی گفتــه می شــود کــه 
ــوس  ــوس و ناملم ــری ملم ــالق و هن ــای خ خروجی ه
ــروت و  ــد ث ــیل تولی ــه دارای پتانس ــد ک ــد کنن تولی
ــای  ــرداری از دارایی ه ــق بهره ب ــد از طری ــاد درآم ایج
ــان  ــای دانش بنی ــات و کااله ــد خدم ــی و تولی فرهنگ

ــو هســتند. هــم ســنتی و هــم ن
به معنــای  فرهنگــی  اصطــالح صنعــت  امــروزه 
فرهنگــی  تولیــدات  اقتصــادی  ســاختن  توانمنــد 
به منظــور تولیــد محصــول، اشــتغال، درآمدزایــی و 

پاســخ بــه نیازهــای مصرف کننــده اســت.
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بردیـــم. بیـــن  از  می شـــد، 
 وی ادامـــه داد: از وقتـــی کـــه صنعـــت وارد 
ــگاه  ــه نـ ــزی کـ ــا چیـ ــه تنهـ ــد، بـ ــورمان شـ کشـ
نکردیـــم، ظرفیت هـــای داخلـــی بـــود کـــه حاصـــل 
چهـــار یـــا پنـــج هـــزار ســـال تاریـــخ ماســـت. مـــا 
صنایـــع دســـتی  خـــود را از بیـــن بردیـــم؛ حـــس 
عشـــق و نوع دوســـتی را هـــم از بیـــن بردیـــم؛ 
زیرســـاخت ها را نیـــز از بیـــن بردیـــم و در نهایـــت 

زیســـت بوم را نیـــز از بیـــن بردیـــم.
ـــزود:  ـــور اف ـــاوری رییس جمه ـــی و فن ـــاون علم مع
مـــا هیچ وقـــت در تاریـــخ کشـــور بـــه انـــدازه ی االن 
ـــه  ـــک ب ـــون نزدی ـــم؛ اکن ـــه نکردی ـــوزش هزین ـــرای آم ب
ـــرا  ـــود دارد؛ چ ـــور وج ـــجو در کش ـــون دانش 4.5 میلی
ــینا،  ــون ابن سـ ــمندانی هم چـ ــا دانشـ ــن آن هـ از بیـ
خوارزمـــی و ابن هیثـــم تولیـــد نمی شـــود؛ مگـــر 
ـــرج  ـــون خ ـــدازه اکن ـــه ان ـــمندان ب ـــن دانش ـــان ای زم
ــت و  ــر آن خالقیـ ــال حاضـ ــرا در حـ ــد؟ چـ می شـ
ابتـــکار را نداریـــم و نمی توانیـــم ایـــن نـــوع آدم هـــا 

ـــم. ـــق کنی را خل
ــرادی  ــرا افـ ــرد: چـ ــه کـ ــتاری اضافـ ــر سـ دکتـ
ــه یـــک دوره  مثـــل ســـعدی و حافـــظ محـــدود بـ
خاص انـــد؟ چـــرا در دوره هـــای مختلـــف چنـــد 
شـــاعر و محقـــق بـــزرگ وجـــود دارد، امـــا بعـــد از 
مدتـــی دیگـــر هیـــچ اتفاقـــی نمی افتـــد؟ علـــت آن 
ــت بوم  ــد زیسـ ــای بعـ ــه در دوره هـ ــت کـ ــن اسـ ایـ

وجـــود نـــدارد.
ــه ی  ــا بودجـ ــت بوم بـ ــرد: زیسـ ــح کـ وی تصریـ
را  دولـــت  پـــول  نمی گیـــرد؛  شـــکل  دولتـــی 
فرامـــوش کنیـــد؛ پـــول دولـــت مخـــرب ایـــن 
ـــون  ـــود، اکن ـــن ب ـــر از ای ـــر غی ـــت. اگ ـــت بوم اس زیس
بـــود؛  عربســـتان  یـــا  دبـــی  در  ســـیلیکون ولی 
امـــا چـــون اکوسیســـتم ندارنـــد، بـــا وجـــود تمـــام 
زمینـــه  ایـــن  در  کرده انـــد،  کـــه  هزینه هایـــی 

نبوده انـــد. موفـــق 
ـــزود:  ـــور اف ـــاوری رییس جمه ـــی و فن ـــاون علم مع
ـــم؛   ـــود کردی ـــت بوم را ناب ـــی زیس ـــع خاص ـــا در مقاط م
ـــرد؟  ـــت ک ـــن صنع ـــه ای ـــی ب ـــه کمک ـــا چ ـــگاه م دانش
چـــه اتفاقـــی افتـــاد؟ امـــا صنعت هایـــی مثـــل 
ـــس  ـــوز اســـت، دارد نف ـــه هن ـــوز ک ـــع دســـتی هن صنای
ــرا در  ــد، زیـ ــام می دهـ ــادرات انجـ ــد و صـ می کشـ

ــا زمینـــه آن وجـــود دارد. زیســـت بوم مـ
ـــه  ـــی ک ـــرد: جاهای ـــان ک ـــتاری خاطرنش ـــر س دکت
ـــر  ـــی س ـــه بالی ـــم، چ ـــه نکردی ـــایل توج ـــن مس ـــه ای ب
ـــتیم،  ـــری داش ـــر هن ـــان ه ـــم؟ در اصفه ـــردم آوردی م
پیـــاده کردیـــم. کارخانـــه فـــوالد، پتروشـــیمی، 
پاالیشـــگاه و انـــواع و اقســـام شـــهرك های صنعتـــی 

را ایجـــاد کردیـــم.
وی تاکیـــد کـــرد: در معاونـــت علمـــی، دیـــد 
متفاوتـــی نســـبت بـــه فرهنـــگ داریـــم. دیـــد مـــا 
ــی  ــول دولتـ ــا پـ ــه بـ ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ در معاونـ
چیـــزی  بلکـــه  ســـاخت،  فرهنـــگ  نمی تـــوان 
ــد  ــا می توانـ ــد، قطعـ ــروش کنـ ــد فـ ــه می توانـ کـ

کنـــد. فرهنگ ســـازی 
دکتـــر ســـتاری بـــا اشـــاره بـــه بحـــث اهمیـــت 
کـــرد:  بیـــان  فرهنگـــی،  شـــتاب دهنده های 
ــدی  ــگاه جدیـ ــا نـ ــگاهی بـ ــه ی جهاددانشـ مجموعـ
کـــه بـــا خـــود آورده اســـت، بـــه ایـــن بحـــث ورود 
ــارك،  ــاح ایـــن پـ ــا افتتـ ــرده و بـ ــدا کـ خوبـــی پیـ
یـــک ابتـــکار جـــدی اتفـــاق افتـــاده اســـت و بنـــده 

از ســـختی های پیـــاده کـــردن ایده هـــای جدیـــد و 
توســـعه دادن آن در سیســـتم های دولتـــی بـــا خبـــر 
ـــا  ـــد را ب ـــه، راه جدی ـــن مجموع ـــدوارم ای ـــتم و امی هس

موفقیـــت ادامـــه دهـــد.
رییس جمهـــور  فنـــاوری  و  علمـــی  معـــاون 
یـــادآور شـــد: پیشـــرفت، توســـعه و جهت گیـــری 
ــی  ــن نگاهـ ــود و ایـ ــل می شـ ــوآوری حاصـ ــا نـ بـ
اســـت کـــه معتقدیـــم در حـــوزه ی فرهنگـــی 
را  زیســـت بوم  اصـــل  بایـــد  باشـــیم.  داشـــته 
زیســـت بومی،  چنیـــن  از  دهیـــم.  توســـعه 
اســـتارت آپ های فرهنگـــی موفـــق توســـعه پیـــدا 
می کنـــد. بایـــد از پـــول دولتـــی فاصلـــه گرفـــت و 
ـــه  ـــی و جامع ـــش خصوص ـــتر بخ ـــزان در بس ـــر می ه
فعالیـــت صـــورت بگیـــرد، موفقیـــت بیشـــتری 

می شـــود. حاصـــل 

زمینه ساز توسعه ی 
اقتصادی در حوزه 

فناوری های نرم
دکتـــر حمیدرضـــا 
رییـــس  طیبــــــــی 
بـــا  جهاددانشـــگاهی 
بـــه ســـوابق  اشـــاره 
در  نهـــــــــاد  ایـــن 
فعالیت هـــای  حـــوزه 
فرهنگـــی و فنـــاوری، 
و  نـــرم  فناوری هـــای  و  علـــوم  پـــارك   گفـــت: 
زیـــادی  دارای ظرفیت هـــای  فرهنگـــی  صنایـــع 
ــوزه ی  ــور در حـ ــادی کشـ ــعه ی اقتصـ ــرای توسـ بـ

اســـت. نـــرم  فناوری هـــای 
بـــه  فناوری هـــا  اظهارکـــرد:  دکتـــر طیبـــی 
می شـــوند؛  تقســـیم  نـــرم  و  ســـخت  نـــوع  دو 
ــات و  ــاوری اطالعـ ــامل فنـ ــرم شـ ــای نـ فناوری هـ
ـــی  ـــایر صنایع ـــاب و س ـــه کت ـــی از جمل ـــع فرهنگ صنای
اســـت کـــه در ایـــن حـــوزه قـــرار می گیرنـــد کـــه 
ــعه  ــال توسـ ــا در حـ ــترده ی آن هـ ــای گسـ کاربردهـ
اســـت و به علـــت رابطـــه ی عمیقـــی کـــه بـــا 
ــورد  ــد مـ ــد، بایـ ــاد دارنـ ــان، فرهنـــگ و اقتصـ انسـ
ـــه  ـــود ک ـــالش ش ـــد و ت ـــرار بگیرن ـــت ق ـــه و اهمی توج
اســـتعدادهای مـــردم مـــا در ایـــن زمینـــه شـــکوفا 

حاشیه

آشنایی با مفهوم 
صنایع فرهنگی

از  فرهنگی  صنایع  در  تولیدات  اولیه  ماده ی   
گرفته  خالق  افراد  ذهنی  تراوش های  و  احساسات 

می شود و بنابراین بار ارزشی دارد
قرار  نرم  صنایع  زمره  در  فرهنگی  صنایع   
می گیرد، اما معموال از طریق یک رسانه یا ابزار انتقال 

می یابد که ممکن است سخت افزاری باشد
 صنایع فرهنگی مانند دیگر صنایع، باید اهداف 

اقتصادی داشته باشد
 در صنایع فرهنگی مانند سایر صنایع، تولید 
باید به صورت انبوه صورت گیرد و از این رو فناوری، 

زیربنای صنایع فرهنگی است
هویت  هستند؛  هویت بخش  فرهنگی،  صنایع   
دیگری  صنعت  هیچ  با  تمدن ها  و  ملت ها  فرهنگی 

نمی تواند به دیگران معرفی شود

■  سخرنانی 
دکرت ستاری 
در  نخستین 
پارک علوم و 
فناوری های 
نرم و صنایع 
فرهنگی در 
کشور

◄
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شـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه ســـوابق جهاددانشـــگاهی 
در حـــوزه ي فرهنـــگ و فنـــاوری، یـــادآوری کـــرد: 
جهاددانشـــگاهی از زمـــان شـــروع کار خـــودش، 
قـــرار  خـــود  فعالیت هـــای  در  را  حـــوزه  ایـــن 
ــاوری  ــکده فنـ ــال پژوهشـ ــرای مثـ ــت؛ بـ داده اسـ
ـــر، پژوهشـــکده  ـــگ و هن ـــات، پژوهشـــکده فرهن اطالع
ســـازمان  گردشـــگری،  دانشـــکده  گردشـــگری، 
از جملـــه  قرآنـــی، ســـه رســـانه  فعالیت هـــای 
خبرگـــزاری دانشـــجویان ایران)ایســـنا( در حـــوزه ی 
فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی در طـــول ســـال های 

اخیـــر قـــرار دارنـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد: جهـــاد بـــا 
تجربـــه ای کـــه در تاســـیس دو پـــارك علـــم و فنـــاوری 
ـــس از  ـــت پ ـــم گرف ـــته، تصمی ـــد داش ـــز رش و 21 مرک
ـــت جمهوری  ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم ـــد معاون تایی
ــاز  ــرم و هویت سـ ــای نـ ــعه فناوری هـ ــتاد توسـ و سـ
بـــه قصـــد کمـــک بـــه صنایـــع نـــرم و فرهنگـــی 
در ایـــن زمینـــه فعالیـــت کنـــد. آن هـــا نیـــز پـــس 

از بررســـی ایـــن پیشـــنهاد، تشـــخیص دادنـــد کـــه 
اســـتعداد ایـــن کار در جهاددانشـــگاهی وجـــود دارد.
دکتـــر طیبـــی افـــزود: هم زمـــان در مـــورد ایـــن 
ـــه  ـــم ک ـــت کردی ـــز صحب ـــوم نی ـــا وزارت عل ـــرح ب ط
در آن جـــا نیـــز ایـــن طـــرح مـــورد اســـتقبال قـــرار 
گرفـــت و در نهایـــت پـــس از تصویـــب در شـــورای 
گســـترش، مجـــوز ایجـــاد پـــارك بـــه جهـــاد داده 

ـــد. ش
ـــر  ـــه ذک ـــوابقی ک ـــر س ـــالوه ب ـــد: ع ـــادآور ش وی ی
شـــد، گســـتره ی فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی 
ــگاه ها و چـــه در  در سراســـر کشـــور چـــه در دانشـ
ـــرز  ـــتان الب ـــگاهی در اس ـــات جهاددانش ـــز تحقیق مرک
ــای  ــرای فعالیت هـ ــوز بـ ــذاری مجـ ــل واگـ از عوامـ

آینـــده بـــه جهاددانشـــگاهی بودنـــد.
ــورد  ــرد: در مـ ــگاهی اظهارکـ ــس جهاددانشـ رییـ
فناوری هـــا، نکتـــه ای کـــه بایـــد مـــورد توجـــه 
قـــرار بگیـــرد، بحـــث فراهـــم بـــودن زیســـت بوم و 
ــه ی  ــت بوم در همـ ــر زیسـ ــت. اگـ ــتم اسـ اکوسیسـ
ـــن  ـــر بهتری ـــی اگ ـــد، حت ـــرار نباش ـــور برق ـــزای کش اج
ـــره الزم  ـــم به ـــاز ه ـــم، ب ـــاد کنی ـــم ایج ـــا را ه پارك ه

را از آن هـــا نمی بریـــم.
توســـعه ی  کـــرد:  تاکیـــد  طیبـــی  دکتـــر 
دانش بنیـــان یعنـــی این کـــه علـــم و کاربـــردی 
ـــای  ـــوآوری، مبن ـــاوری و ن ـــوزه ی فن ـــردن آن در ح ک

ــرد. ــرار بگیـ ــا قـ ــادی مـ ــعه ی اقتصـ توسـ
وی در ادامـــه یـــادآور شـــد: مـــا نیـــاز داریـــم کـــه در 
ـــدگاه  ـــود و دی ـــاد ش ـــی ایج ـــان تحول ـــدگاه مدیرانم دی
آنـــان از اقتصـــاد منبع بنیـــان بـــه دانش بنیـــان 
ــده  ــث شـ ــت باعـ ــول نفـ ــرا پـ ــود، زیـ ــل شـ تبدیـ
ــد و  ــان باشـ ــتر منبع بنیـ ــان بیشـ ــدگاه مدیرانمـ دیـ
نیازهـــا را از خـــارج از کشـــور تامیـــن کننـــد؛ چـــه 

نیازهـــای فناورانـــه و چـــه نیازهـــای تجهیزاتـــی.
ـــرد:  ـــد ک ـــه تاکی ـــگاهی در ادام ـــس جهاددانش ریی
ـــم  ـــاوری کنی ـــم و فن ـــد عل ـــان تولی ـــد خودم ـــا بای م
و تـــوان تولیـــد اکثـــر فناوری هـــا را نیـــز در کشـــور 
داریـــم؛ دیگـــر ایـــن کـــه می توانیـــم انتقـــال 
فنـــاوری نیـــز انجـــام دهیـــم و فناوری هـــا را از 
خـــارج از کشـــور بـــه داخـــل وارد کـــرده و ارتقـــا 

دهیـــم.
اهمیـــت  بـــر  تاکیـــد  بـــا  طیبـــی  دکتـــر 

برنامه ریـــزی درازمـــدت در کشـــور، اظهارکـــرد: 
تولیـــد و یـــا انتقـــال فنـــاوری زمانـــی اتفـــاق 
ــزی  ــک برنامه ریـ ــد یـ ــور بتوانـ ــه کشـ ــد کـ می افتـ
ـــی وحـــدت  ـــا نوع ـــد ت ـــام ده ـــدت انج ـــع و دراز م جام
ـــل  ـــی ح ـــای داخل ـــده و دعواه ـــرار ش ـــی برق و همدل

شـــود.
ـــد در  ـــی نمی توان ـــچ دولت ـــرد: هی ـــادآوری ک وی ی
ـــکالت را  ـــود مش ـــاله ی خ ـــت س ـــا هش ـــار ت ـــر چه عم
ـــدت  ـــزی درازم ـــک برنامه ری ـــه ی ـــا ب ـــد و م ـــل کن ح
نیـــاز داریـــم تـــا در برنامه ریـــزی بـــه وحـــدت 

ـــیم. برس
شـــخصا  افـــزود:  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
ـــی کـــه ۳6 ســـال تجربـــه ی فعالیـــت  به عنـــوان کس
در حـــوزه ی علـــم و فنـــاوری دارد، فکـــر می کنـــم 
ـــم  ـــت می توانی ـــزی درس ـــاله برنامه ری ـــا 1۰ س ـــه ب ک

کشـــور را بـــه وضعیـــت بســـیار خوبـــی برســـانیم.
ـــکا  ـــا، آمری ـــکل م ـــرد: مش ـــان ک ـــی بی ـــر طیب دکت
ـــه  ـــت ک ـــی  اس ـــدت و همدل ـــا وح ـــکل م ـــت. مش نیس

ـــود. ـــاد ش ـــور ایج ـــد در کش بای

عالمانه مدیریت 
کردن هنر

دکتـــر ســـعید نمکـــی 
ــور علمـــی،  ــاون امـ معـ
ــی  ــی و اجتماعـ فرهنگـ
ســـازمان برنامه وبودجـــه 
خوشـــحالیم  گفـــت: 
ــا  ــه ای بـ ــه مجموعـ کـ
نـــام پـــارك علـــوم و 
نـــرم  فناوری هـــای 
فرهنگـــی  صنایـــع  و 
در عرصـــه ی علمـــی ـ اجرایـــی و دانشـــگاهی کشـــور 
و بـــا حمایـــت دکتـــر ســـتاری، معـــاون علمـــی 
رییس جمهـــور و ســـایر همـــکاران بنـــا نهـــاده شـــد.

وی تاکیـــد کـــرد: 1۰ برنامـــه ی توســـعه ی قبـــل 
و بعـــد از انقـــالب داریـــم. در ایـــن برنامه هـــا 
ــان  ــگاه انسـ ــد، نقـــش و جایـ ــول مانـ ــه مغفـ آن چـ
توســـعه یافته اســـت. در ادبیـــات توســـعه ی امـــروز 
ـــت؛  ـــعه نیس ـــزار توس ـــان اب ـــه انس ـــود ک ـــوان می ش عن
ـــت.  ـــعه اس ـــی توس ـــدف غای ـــعه یافته، ه ـــان توس انس
ـــگ و  ـــر و فرهن ـــر هن ـــه ب ـــا تکی ـــعه یافته ب ـــان توس انس

دیرینـــه یـــک ســـرزمین بـــه دســـت می آیـــد.
ــی  ــی و اجتماعـ ــی، فرهنگـ ــور علمـ ــاون امـ معـ
ـــروزه در  ـــزود: ام ـــور اف ـــه کش ـــازمان برنامه وبودج س
ـــود  ـــدون وج ـــور، ب ـــر کش ـــگ و هن ـــه ی فرهن عرص
اتـــاق فکـــر و یـــک مجموعـــه ی عالـــم، فهیـــم و 
پـــارك  رســـید.  نخواهیـــم  به جایـــی  بـــه روز، 
ــی  ــع فرهنگـ ــرم و صنایـ ــای نـ ــوم و فناوری هـ علـ
ــت  ــت و هدایـ ــه مدیریـ ــر را عالمانـ ــد هنـ می توانـ
ـــک  ـــی کم ـــاد مل ـــه ی اقتص ـــت بنی ـــه تقوی ـــرده و ب ک

کنـــد.
وی یـــادآور شـــد: یکـــی از کارهـــای خـــوب 
دکتـــر ایمانـــی خوشـــخو، پرداختـــن بـــه حـــوزه ی 
ــا  ــت بـ ــا حرکـ ــم بـ ــت و امیدواریـ ــگری اسـ گردشـ
تدبیـــر در ایـــن حـــوزه، شـــاهد توســـعه ی صنعـــت 

ــیم. ــور باشـ ــگری کشـ گردشـ
ــی از  ــم، از جمعـ ــن مراسـ ــت در ایـ ــی اسـ گفتنـ
نخبـــگان فرهنگـــی و هنـــری کشـــور نیـــز تقدیـــر 

شـــد.►

حاشیه

ابعاد صنایـع فرهنگی
ــون  ــم ،تلویزی ــامل فیل ــری )ش ــی و تصوی  صوت

ــن و موســیقی( ــو ،رســانه هــای نوی ،رادی
 کتاب و مطبوعات 

ــا ،  ــامل موزه ه ــی )ش ــراث فرهنگ ــش می  بخ
کتابخانه هــا ،آرشــیوها و محیــط تاریخــی(

 هنرهای نمایشی
 ورزش

 جهانگردی و گردشگری 
 هنرهای تجسمی

نیازهـــای فناورانـــه و چـــه نیازهـــای تجهیزاتـــی.

ـــم  ـــاوری کنی ـــم و فن ـــد عل ـــان تولی ـــد خودم ـــا بای م
و تـــوان تولیـــد اکثـــر فناوری هـــا را نیـــز در کشـــور 
داریـــم؛ دیگـــر ایـــن کـــه می توانیـــم انتقـــال 
فنـــاوری نیـــز انجـــام دهیـــم و فناوری هـــا را از 
خـــارج از کشـــور بـــه داخـــل وارد کـــرده و ارتقـــا 

دهیـــم.

 ورزش
 جهانگردی و گردشگری 

 هنرهای تجسمی

■  افتتاح 
نخستین 
پارک علوم و 
فناوری های 
نرم و صنایع 
فرهنگی در 
کشور

◄
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بیست وپنجمین  خرداد:   8 جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط 
نمایشگاه نفت و گاز کاسپین در کشور آذربایجان با حضور 
جهاددانشگاهی و 11۰ شرکت بزرگ نفتی دنیا برگزار 
شد و دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و 
دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری این 

نهاد نیز در غرفه ی جهاددانشگاهی حضور یافتند.
پــس از آغــاز بــه کار نمایشــگاه، دکتــر جهانگیــرزاده 
ــان در  ــران در آذربایج ــالمی ای ــوری اس ــفیر جمه س
ــا  ــت و ب ــور یاف ــگاهی حض ــه ی جهاددانش ــل غرف مح
دکتــر طیبــی در خصــوص حضــور جهاددانشــگاهی در 
آذربایجــان و گســترش فعالیــت فناورانــه مذاکــره کــرد.
نفــت  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل  ادامــه،  در 
آذربایجــان)SOCAR(  از غرفــه ی جهاددانشــگاهی 

ــود. ــد نم بازدی
گفتنــی اســت، جهاددانشــگاهی به عنــوان تنهــا 
نماینــده ی ایرانــی بــا هــدف ارایــه آخریــن فناوری هــای 

حــوزه نفــت و گاز در ایــن نمایشــگاه شــرکت کــرد.
فنــاوری طراحــی و ســاخت دکل حفــاری، فنــاوری 
طراحــی و ســاخت دســتگاه لولــه مغــزی ســیار، 
طراحــی و ســاخت بــازوی بارگیــری نفــت خــام، 
ــر VFD و  ــای دور متغی ــاخت موتوره ــی و س طراح
ــه شــده  ســاخت مته هــای حفــاری از محصــوالت ارای

ــت. ــگاه اس در نمایش

ــیفایر و  ــکن دمولس ــق ش ــیمیایی تعلی ــاده ی ش م
ــه  ــوده ب ــای آل ــازی خاك ه ــی پاك س ــودر میکروب پ
مــواد هیدروکربــوری از دیگــر محصــوالت قابــل ارایــه 

ــی باشــد. ــن نمایشــگاه م در ای

بازدید رییس جمهور آذربایجان از غرفه ی 
جهاددانشگاهی

رییس جمهـــــــــور  علــی اف  الهـــــــام 
بیست وپنجمیــــــن  در  حضــور  بــا  آذربایجــان 
نمایشــگاه بین المللــی نفــت و گاز کاســپین 2۰18 
باکــو در غرفــه ی جهاددانشــگاهی حضــور یافــت 
و ضمــن گفت وگــو بــا دکتــر حمیدرضــا طیبــی 
و  فعالیت هــا  جریــان  در  جهاددانشــگاهی  رییــس 
دســتاوردهای ایــن نهــاد در حــوزه ی فنــی و مهندســی 

و پزشــکی قــرار گرفــت.

آذربایجان را برای کار در حوزه ی کشورهای 
CIS انتخاب کرده ایم

دکتــر طیبــی در حاشــیه ی ســفر خــود بــه کشــور 
آذربایجــان در دیــدار بــا ســفیر و وزیر انــرژی جمهوری 

ــای  ــه توانمندی ه ــاره ب ــا اش ــو ب ــان در باک آذربایج
گفــت:  مختلــف  حوزه هــای  در  جهاددانشــگاهی 
ــی  ــای علم ــروش محصــوالت و همکاری ه ــاده ی ف آم

ــتیم. ــوژی هس ــوزه ی تکنول در ح
وی در ادامــه افــزود: جهاددانشــگاهی ســازمان 
ــت و در کل  ــران اس ــور ای ــترده ای در کش ــیار گس بس

کشــور دارای شــعبه می باشــد.
اشــاره  بــا  ادامــه  در  جهاددانشــگاهی  رییــس 
بــه فعالیت هــای ایــن نهــاد در حــوزه ی پزشــکی 
ــادی و  ــاد در حــوزه ی ســلول های بنی ــن نه گفــت: ای

کشور آذربایجان؛ یکی از مقاصد گسرتش تعامالت 
بین املللی جهاددانشگاهی

مسووالن جهاددانشگاهی به عنوان تنها مناینده ی ایران در جریان حضور در بیست وپنجمین منایشگاه بین املللی نفت و گاز 2018 باکو با مسووالن کشور 
آذربایجان دیدار و بر لزوم همکاری های دوطرف تاکید کردند

■ بازدید 
رییس جمهور 
آذربایجان 
از غرفه ی 
جهاددانشگاهی

حاشیه◄

اندکی درباره ی کشور 
آذربایجان

جمهوری آذربایجان بزرگ ترین کشور قفقاز و در 
دریای  کنار  در  و  آسیای شمال غربی  و  اروپا  گذرگاه 
خزر است. پایتخت آن باکو است. جمعیت این کشور 
در سال 2۰12 حدود 9٫125 میلیون نفر بوده است. 
تولید ناخالص داخلی آن در سال 2۰16 معادل ۳5 
سرانه ی  ناخالص  تولید  که  بوده است  دالر  میلیارد 

اهالی کشور را معادل ۳۷59 دالر می کند.
به  بخشیدن  ثبات  برای  آذربایجان  جمهوری 
اوضاع اقتصادی با کمک صندوق بین المللی پول، دو 
توانسته است  و  اجرا درآورده  به  را  اقتصادی  برنامه ی 
میزان تورم را کاهش دهد. میزان تورم در این کشور 
از 411 درصد در سال 1995 میالدی به 2۰ درصد 
در سال 1996 میالدی و ۳/۷ درصد در سال 199۷ و 
صفر درصد در سال 1998 میالدی و )5-( درصد در 
نیمه ی نخست سال 2۰۰۰ میالدی کاهش یافته است.

بنا  آذربایجان  جمهوری  میالدی   2۰۰8 سال  در 
اجرای  نظر  از  برترین کشور  بانک جهانی  به گزارش 
برنامه های اصالحات اقتصادی بین 1۰ کشور محاسبه 
شده )ده کشوری که جزییات اطالعات اقتصادی خود 
را در اختیار بانک جهانی قرار دادند( بوده است و در 

رتبه ي نخست قرار گرفت
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دارد. زیــادی  توانمندی هــای  ســل تراپی 
ــوزه ی  ــه در ح ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر طیب دکت
تولیدکننــده ی  گاز،  و  نفــت  ویــژه  بــه  مهندســی 
تجهیــزات بســیار مهمــی از جملــه  دکل حفــاری 
ــی  ــتگاه های آزمایش ــوزه ی دس ــت: در ح ــتیم، گف هس
بــرق فشــار قــوی DC نیــز بســیار خــوب کارکرده ایــم.

وی افــزود: آذربایجــان را بــرای کار در حــوزه ی 
کرده ایــم. انتخــاب   CIS کشــورهای 

بررسی توانمندی های حوزه ی نفتی

ــی  ــا طیب ــر حمیدرض ــن دکت ــرداد: هم چنی 9 خ
عبدالل  یــف  روونــاگ  و  جهاددانشــگاهی  رییــس 
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت جمهــوری آذربایجان در 
ــه  ــر در رابط ــه تبادل نظ ــدار و ب ــر دی ــا یکدیگ ــو ب باک
بــا زمینه هــای موجــود بــرای همــکاری دو طــرف 

پرداختنــد.
دکتــر طیبــی در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه 
حوزه هــای  در  جهاددانشــگاهی  توانمندی هــای 
مختلــف بــه ویــژه نفــت و گاز بیــان کــرد: ایــن نهــاد 
ــزات  ــده تجهی ــی تولیدکنن ــه ی غیردولت ــک مجموع ی
کــه  اســت  بومــی  امکانــات  بــا  گازی  و  نفتــی 
ــیعی  ــطح وس ــوزه در س ــن ح ــتاوردهای آن در ای دس

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
باالدستی  صنایع  در  مثال  به عنوان  داد:  ادامه  وی 
تجهیزات  تولید  و  خشکی  در  نفتی  دکل های  ساخت 
برقی و کنترلی، توانایی زیادی را داریم و مته ی حفاری 
حوزه ی  در  می کنیم.  تولید  خودمان  دانش  با  نیز  را 
و هم چنین  داریم  تجربه  نفتی  آلودگی های  پاك سازی 
مواد شیمایی مورد استفاده در نفت برای جداسازی نفت 

و آب را نیز تولید کرده ایم. 
رییـــس جهاددانشـــگاهی تصریـــح کـــرد: بـــا 
توجـــه بـــه روابـــط خـــوب و دوســـتانه ی بیـــن دو 
ــا در  ــن کارهـ ــام ایـ ــه انجـ ــد بـ ــور، عالقه منـ کشـ
کشـــور آذربایجـــان هســـتیم. هم چنیـــن تـــوان 
حفـــاری نفـــت را بـــا دکل هـــای تولیـــد خودمـــان 
ـــی  ـــرکت مل ـــه ی ش ـــورد عالق ـــم م ـــم و امیدواری داری
ــرار گیـــرد و در آذربایجـــان  نفـــت آذربایجـــان قـ
هـــم بتوانیـــم در زمینـــه ی تولیـــد و مونتـــاژ ایـــن 

تجهیـــزات و صـــادرات بـــه CIS بـــا ایـــن شـــرکت 
ــم. ــکاری کنیـ همـ

دکتر طیبی یادآور شد: علت حضور ما در نمایشگاه 
همین عالقه ی کار در آذربایجان است.

جمهوری  نفت  ملی  شرکت  عامل  مدیر  ادامه،  در 
دادید،  ارایه  که  مطالبی  تمام  کرد:  اظهار  آذربایجان 
توسط همکاران بنده به بخش های مربوطه ارجاع داده 
می شود، زیرا تمام تجارت ما با مناقصه های بین المللی 
مناقصه ها  این  در  می توانید  نیز  شما  می گیرد.  انجام 
را  خود  اقتصادی  و  فنی  داده های  و  کنید  شرکت 

به صورت شفاف بیان کنید.
برون سپاری  را  کارها  تمام  شرکت  این  افزود:  وی 
به  را  تجهیزات  و  بهره برداری  کارهای  و  است  کرده 
را  و خودش  است  داده  دیگر  سازمان های  و  شرکت ها 

درگیر نمی کند.
در  شما  که  است  درست  کرد:  تصریح  عبدالل یف 
داشته  توجه  اما  دارید،  زیادی  توانمندی های  خشکی 
باشید بیشتر کار حفاری ما در دریا انجام می شود. در 
با  تا  می دهیم  ارجاع  متخصصان  به  را  شما  حوزه  این 

شما ارتباط بگیرند.
به  که  جدی   آسیب های  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
وارد شده است، عالقه مند هستیم در  ما  محیط زیست 

این مسیر با شما همکاری کنیم.
با  آذربایجان  مدیرعامل شرکت ملی نفت جمهوری 
تاکید بر این که حتما متخصصان ما با شما ارتباط برقرار 
خواهند کرد، گفت: می دانیم کار با ایرانی ها ارزان است 

و خیلی از این موضوع استقبال می کنیم.

گسترش فعالیت های حوزه ی پزشکی

رییــــــــس  طیبـــی  دکتـــر  خـــرداد:   10
ــه  ــفر سـ ــن روز از سـ ــگاهی در آخریـ جهاددانشــــ
ـــر بهداشـــت جمهـــوری  ـــا وزی ـــو ب ـــه باک روزه ی خـــود ب

آذربایجـــان دیـــدار و گفت وگـــو کـــرد.
رییـــس  طیبـــی  دکتـــر  دیـــدار  ایـــن  در 
ـــی اف  ـــیر عل ـــا اوکتـــای ش ـــگاهی ایـــران ب جهاددانش
ــا  ــه بـ ــان کـ ــوری آذربایجـ ــت جمهـ ــر بهداشـ وزیـ
حضـــور جـــواد جهانگیـــرزاده ســـفیر کشـــورمان در 
ـــدی  ـــا پورعاب ـــر محمدرض ـــان، دکت ـــوری آذربایج جمه
ـــعید  ـــید س ـــر س ـــاوری و دکت ـــش و فن ـــاون پژوه مع
هاشـــمی معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی در 
ـــد،  ـــزار ش ـــان برگ ـــوری آذربایج ـــت جمه وزارت بهداش
توانمندی هـــای جهاددانشـــگاهی را در حوزه هـــای 
ـــی  ـــات درمان ـــه ی خدم ـــرای ارای ـــریح و ب ـــف تش مختل

در باکـــو اعـــالم آمادگـــی کـــرد.
بهداشـــت  وزیـــر  علـــی اف  شـــیر  اوکتـــای 
توانمندی هـــای  از  هـــم  آذربایجـــان  جمهـــوری 
جمهـــوری اســـالمی در حـــوزه ی پزشـــکی تقدیـــر 
ـــای  ـــرای همکاری ه ـــورش را ب ـــی کش ـــود و آمادگ نم
ـــه  ـــن زمین ـــی در ای ـــای عمل ـــتن گام ه ـــدی و برداش ج

اعـــالم کـــرد.
دکتـــر طیبـــی در پایـــان ایـــن نشســـت گفـــت: 

▲ دیدار و گفت وگوی دکرت طیبی رییس جهاددانشگاهی با وزیر 
انرژی جمهوری آذربایجان

■ منایی از شهر باکو پایتخت کشور جمهوری آذربایجان
▼ 
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ــگاهی  ــای جهاددانشـ ــت توانمندی هـ ــن نشسـ در ایـ
و  بنیـــادی  ســـلول های  تولیـــد  زمینـــه ی  در 
و  شبیه ســـازی  و  کلونینـــک  ســـلول درمانی، 
ــک  ــس ژنیـ ــای ترانـ ــک و حیوان هـ ــث ژنتیـ مبحـ
ــوان  ــا به عنـ ــن حیوان هـ ــتفاده از ایـ ــت اسـ و قابلیـ
منبـــع دارو، تجربیـــات ایـــران در حـــوزه ی درمـــان 
نازایـــی، تشـــخیص ســـرطان پســـتان، درمـــان 
زخم هـــای دیابتـــی و هم چنیـــن توانمندی هـــای 
جهاددانشـــگاهی در مقولـــه ی داروهـــای گیاهـــی 
ــرف آذربایجانـــی  ــه طـ ــاد بانـــک ژنتیـــک بـ و ایجـ
جمهـــوری  بهداشـــت  وزیـــر  و  شـــد  تشـــریح 
ــث  ــوب از مباحـ ــتقبال خـ ــن اسـ ــان ضمـ آذربایجـ
ــای  ــتن گام هـ ــتار برداشـ ــه خواسـ ــرح در جلسـ مطـ

عملـــی در زمینـــه ی همکاری هـــا شـــد.
ـــان  ـــوری آذربایج ـــر بهداشـــت جمه ـــزود: وزی وی اف
ضمـــن تاکیـــد بـــر توانمندی هـــای جمهـــوری 
اســـالمی ایـــران در حـــوزه ی پزشـــکی و اعـــالم 
آمادگـــی بـــرای همـــکاری عملـــی در ایـــن بخـــش 
ـــی  ـــر حریرچ ـــر دکت ـــفر اخی ـــال س ـــا به دنب ـــت: م گف
معـــاون وزیـــر بهداشـــت و درمـــان جمهـــوری 
ـــر  ـــان، منتظ ـــوری آذربایج ـــه جمه ـــران ب ـــالمی ای اس
ـــران از جمهـــوری  ـــر بهداشـــت و درمـــان ای بازدیـــد وزی
ـــتیم و  ـــا هس ـــعه ی همکاری ه ـــرای توس ـــان ب آذربایج
آماده ایـــم بیمارســـتان در اختیـــار پزشـــکان ایرانـــی 
ــرای  ــی بـ ــم و حتـ ــز کنیـ ــرار داده و آن را تجهیـ قـ
باصرفـــه بـــودن، تعرفه هـــای ویـــژه ای را بـــرای 

پزشـــکان ایرانـــی در نظـــر بگیریـــم.

انعقاد یک تفاهم نامه ی علمیـ  آموزشی

جهاددانشگاهی  شرکـت  پیـــــــرو  خرداد:   9
بیست وپنجمین  در  ایران  نماینده ی  تنها  به عنوان 
باکو،  شهر  در  گاز  و  نفت  بیــــن المللی  نمایشگاه 
تفاهم نامــه ای مبتنی بر همکاری های علمی و آموزشی 
مشترك بین دانشگاه خزر باکو و دانشگاه علم وفرهنگ 

تهران منعقد شد.
ــج و  ــدف ترویـ ــا هـ ــه بـ ــه کـ ــن تفاهم نامـ در ایـ
ــان  ــن محققـ ــی بیـ ــای علمـ ــعه ی همکاری هـ توسـ
ــده  ــی منعقدشـ ــی و آذربایجانـ ــمندان ایرانـ و اندیشـ
ــات  ــی، تحقیقـ ــای پژوهشـ ــج برنامه هـ اســـت، ترویـ

پیگیـــری  بـــرای  اســـتاد  تبـــادل  مشـــارکتی، 
برگـــزاری  مشـــترك،  تحقیقاتـــی  فعالیت هـــای 
و  رشـــته ها  در  تحصیلـــی  مشـــترك  دوره هـــای 
مقاطـــع مختلـــف و هم چنیـــن صـــدور دانش نامـــه 

ــت. ــم اسـ ــات مهـ ــترك از موضوعـ مشـ
ــید  ــر سـ ــای دکتـ ــه امضـ ــه بـ ــن تفاهم نامـ ایـ
ـــگ  ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــس دانش ـــمی ریی ـــعید هاش س
ـــزر  ـــگاه خ ـــس دانش ـــس ریی ـــن نیک نف ـــر حس و دکت
ـــای  ـــری روش ه ـــعه ی به کارگی ـــت و توس ـــیده اس رس
ـــه و تکنولوژی هـــای اطالعاتـــی جهـــت پیشـــبرد  نوآوران
ـــی  ـــکان دسترس ـــهیل ام ـــترك و تس ـــای مش برنامه ه
بـــه آزمایشـــگاه ها، زیرســـاخت های تحقیقاتـــی و 

انجـــام  به منظـــور  طـــرف  دو  کتاب خانه هـــای 
ـــم  ـــای مه ـــی از بنده ـــارت علم ـــی و نظ ـــور پژوهش ام

می رونـــد.► به شـــمار  آن 

■ حضور جهاد دانشگاهی 
در بیست وپنجمین منایشگاه 
بین املللی نفت و گاز 
2018 باکو

◄

■ گفت وگوی دکرت طیبی در بیست وپنجمین منایشگاه بین املللی نفت 
و گاز 2018 باکو با میهامنان غرفه جهاددانشگاهی

▼ 
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ــش  ــرداد: همای ــگاهی، 30 خ ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
ــی  ــام خمین ــری ام ــه فک ــالمی در منظوم ــالب اس انق
)ره( بــا حضــور دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس 
جهاددانشــگاهی، دکتــر ســیدرضا صالحــی امیــری 
دبیــر علمــی همایــش و آیــت ا... ســید محمــد موســوی 
ــالن  ــارز در س ــون مب ــع روحانی ــوردی عضــو مجم بجن

ــد. ــزار ش ــران برگ ــی ای ــه مل ــای کتابخان همایش ه
 

نهادینه کردن 
اندیشه های امام)ره(

آیــت ا... ســید محمــد 
ی  د ر ی بجنو ســو مو
عضــو مجمــع روحانیــون 
همایــش  در  مبــارز 
اســـــــالمی  انقــالب 
فکــری  منظومــه  در 
)ره(  خمینــی  امــام 
عمــل،  تــا  نظریــه  از 
امــام  داشــت:  اظهــار 
خمینــی)ره( موضــوع حکومــت اســالمی را کــه اســاس 
آن بــر عدالــت اجتماعــی، آزادی و مردم ســاالری اســت، 
حــدود 4۰ ســال پیــش در نجــف اشــرف تدریــس کــرد 

کردنــد. تشــریح  را  آن  و ســپس 
ــالمی،  ــت اس ــوع حکوم ــام )ره( موض ــت: ام وی گف
ارکان آن، نقــش مــردم و نقــش زنــان و مــردان در 
ــل  ــن و به تفصی ــل و مبره ــالمی را مدل ــت اس حکوم

بیــان کرده انــد.
ــد  ــه بای ــان این ک ــا بی ــوی بجنوردی ب ــت ا... موس آی
اندیشــه امــام)ره( را در کشــور نهادینــه کنیــم، افــزود: 
دشــمنان تــالش دارنــد تــا چهــره امــام )ره( را خشــن 
ــل  ــان اه ــت و ایش ــه نیس ــی این گون ــد، ول ــان دهن نش

انتقــام نبودنــد، بلکــه اهــل گذشــت بودنــد.
وی گفــت: امــام )ره( ملــت را بیــدار کــرد و بــه ملــت 
ایــران عــزت داد و امــروز ملــت ایــران در جهــان اســالم 

ــت. الگو اس
آیــت ا... موســوی بجنوردی افــزود: مــا هیچ وقــت 
نبایــد اندیشــه ی امــام )ره( را فرامــوش کنیــم و همــواره 

ــم. ــرار دهی ــن ق ــد آن را نصب العی بای
ایــن اســتاد دانشــگاه و چهــره ی ماندگار علــم حقوق 
ــت  ــاله ی حکوم ــاره ی مس ــام درب ــرت ام ــت: حض گف
اســالمی کــه اســاس آن بــر عدالــت اجتماعــی، آزادی و 
ــد  ــود، در نجــف اشــرف تدریــس کردن مردم ســاالری ب
و از روزی کــه درس شــروع شــد، بنــده شــاگرد ایشــان 
ــت  ــش عدال ــود، نق ــای خ ــان در کالس ه ــودم. ایش ب

اجتماعــی، نقــش آزادی و اســتقالل، نقــش جامعــه زن 
و مــرد در نظــام حکومــت اســالمی را بــه نحــو مدلــل و 
مبرهــن بیــان می کردنــد و برخــالف اکثــر فقهــا قائــل 
بــه ایــن مســاله بودنــد کــه در نظــام اســالمی حکومــت 
ــر تشــکیل حکومــت  ــه ب ــم و اســاس نظــام جامع داری
ــا شــعار جامعــه اصــالح نمی شــود و  ــه ب اســت؛ اگــر ن

ــرد. ــرار نمی گی ــح ق ــیر صحی در مس
ــو  ــاب عف ــام در ب ــه ی ام ــه اندیش ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، امــام دســتور 
عفــو عمومــی صــادر می کننــد و بــه غیــر از آن هــا کــه 
ــی دم گذشــت  ــد ول ــد و بای قتلــی مرتکــب شــده بودن
می کــرد، زندان هــا خالــی شــد. بنــده در طــی 12 
ــدم  ــودم؛ می دی ــی ب ــی قضای ســال کــه در شــورای عال
ــر  ــد داشــتند و ب ــو تاکی ــر عف ــام)ره( همــواره ب ــه ام ک
ــیس  ــز تاس ــو نی ــات عف ــان هی ــاس آن زم ــن اس همی

شــد.

موفقیت های 
جهاددانشگاهی 

حاصل خودباوری 
ایجادشده از تفکر 

امام)ره( است
دکتــر ســـــــــید 
حمیدرضــــــا طیبــی 
رییــس جهاددانشــگاهی 
نیــز در ایــن همایــش 
ــاد  ــرد: ایج ــار کـــ اظه
و  جهاددانشـــــــگاهی 
تاســیس آ ن در ســال 1۳59 و موفقیت هــای ایــن نهــاد 
ــی،  ــاوری و فرهنگ ــم و فن ــف عل ــای مختل در حوزه ه
ــام )ره( در جســم و  ــه ام ــاوری اســت ک حاصــل خودب

ــد. ــاد کردن ــان ایج ــان جوان ج
ــم  ــر بخواهی ــد: »اگ ــام)ره( می فرمودن ــزود: ام وی اف
ــر  ــر نش ــالوه ب ــگاهی ع ــا در جهاددانش ــم«. م می توانی
ــن حــرف  ــی)ره(، ای ــام خمین اندیشــه های حضــرت ام
ایشــان را به طــور عملــی احســاس کردیــم تــا بگوییــم 

ایــن خواســته شــدنی اســت.
رییــس جهاددانشــگاهی ادامــه داد: در حــوزه ی 
ــه ی  ــه مرحل ــاوری پزشــکی اکنــون ب ــی و فن دارودرمان
تبدیــل علــم و فنــاوری رســیده ایم و قــرار اســت 

بازگشت منطقی و علمی به 
اندیشه های امام خمینی)ره(

هامیش »انقالب اسالمی در منظومه فکری امام خمینی )ره(« به همت مرکز فرهنگی 
دانشجویی امام، والیت فقیه و انقالب اسالمی برگزار شد

■  هامیش 
»انقالب اسالمی 
در منظومه 
فکری امام 
خمینی )ره(« 

◄
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ــم. ــاز کنی ــدن انســان را آغ ــات یدکــی ب ســاخت قطع
ــه در حوزه هــای  ــه این ک ــا اشــاره ب ــی ب ــر طیب دکت
ــی حاصــل  ــم پیشــرفت های خوب ــی و مهندســی ه فن
ــته  ــال، شــب گذش ــس از 5 س ــزود: پ ــده اســت، اف ش
حــوزه ی  در  جهاددانشــگاهی  تحقیقاتــی  آزمایــش 
ــه زودی  ــد و ب ــام ش ــت انج ــا موفقی ــت ب ــت نف صنع

ــود. ــی می ش ــش رونمای ــن آزمای ــه ی ای نتیج
ــدت  ــوزه ی وح ــکل در ح ــه مش ــان این ک ــا بی وی ب
ــی )ره( نشــات  ــام خمین ــدم درك روح منشــور ام از ع
ایــن  کاربردی کــردن  بــه  اگــر  گفــت:  می گیــرد، 
اندیشــه ها، فکــر و آن را عملــی می کردیــم، امــروز 

ــم. ــکل نبودی ــار مش دچ
ــدازی  ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
ــه و  ــام)ره(، والیت فقی ــجویی ام ــی دانش ــز فرهنگ مرک
انقــالب اســالمی، تشــریح کرد: پــس از رحلت امــام)ره(، 
ــگاهی  ــاد در جهاددانش ــن نه ــیس ای ــه تاس ــم ب تصمی
گرفتــه شــد؛ چنــد ســالی اســت در ایــن مرکــز بــه ایــن 
نتیجــه رســیدیم کــه کنفرانس هــای علمــی در حــوزه ی  
اندیشــه های حضــرت امــام و انقــالب اســالمی برگــزار 

کنیــم.
دو  کنفرانســی  اســاس  بــر همیــن  گفــت:  وی 
ــر  ــا موضــوع اســالم سیاســی از منظ ــته ب ــال گذش س
اندیشــه های امــام خمینــی)ره( برگــزار شــد کــه 
ــود. ــوان ب ــن عن ــا همی ــی ب ــاپ کتاب ــل آن چ حاص

ــش  ــز همای ــال نی ــرد: امس ــان ک ــی بی ــر طیب دکت
انقــالب اســالمی در منظومــه ی فکــری امــام خمینــی 
)ره( از نظریــه تــا عمــل در حــوزه ی سیاســت داخلــی و 

خارجــی برگــزار شــد.

یگانه راه رسیدن 
به وحدت، بازگشت 
به اندیشه های امام 

خمینی)ره( است
دکتــر ســید رضــا 
ــر  ــری دبی ــی امی صالح
علمــی ایــن همایــش 
نیــز بــا ارایه ی گزارشــی 
از رونــد برگــزاری آن، 
ــه ســخنرانی پرداخــت  ب
ــار  ــس از چه ــت: پ و گف
ــی را  ــه گفتمان ــج مرحل ــالمی، پن ــالب اس ــه از انق ده
طــی کردیــم؛ گفتمــان ارزشــی، گفتمــان توســعه 
ــت  ــان عدال ــات، گفتم ــان اصالح ــازندگی، گفتم و س
و گفتمــان اعتــدال؛ تمــام ایــن گفتمان هــا خــرده 
گفتمان هایــی در زیــر چتــر گفتمــان انقــالب اســالمی 
هســتند و ایــن همایــش ذیــل فراگفتمــان امــام 
خمینــی )ره( و انقــالب اســالمی شــکل گرفــت. هــدف 
ــالمی در  ــالب اس ــداوم انق ــم ت ــان دهی ــت نش آن اس
چارچــوب ارکان اندیشــه های امــام میســر خواهــد بــود.

به گفتــه ی وی مباحثــی هم چــون اخالق گرایــی، 
ــی،  ــی، عدالـــــــــت گرایی، وحدت گرای معنویت گرای
مردم گرایــی،  مصلحت گرایــی،  آرمان گــــــرایی، 
در  عقل گرایــی  و  قانون گرایــی  اســتقالل گرایی، 
ــل درك و فهــم اســت و در  ــام )ره( قاب اندیشــه های ام
ایــن همایــش بــه ایــن مســایل پرداختــه می شــود کــه 
بــا گذشــت چهــار دهــه از انقــالب اســالمی، چــه میزان 
در دســتیابی بــه اهــداف و ارزش ها در گفتمــان امام)ره( 
ــا  ــن موفقیت ه ــه ای ــتیابی ب ــم و در دس ــق بوده ای موف
چــه موانعــی وجــود داشــته و ســهم هــر یــک از ایــن 

ــه  ــع چ موان
میــزان اســت.

دکتــر صالحــی 
در  گفــت:  امیــری 

مجموعــه  ایــن  مطالعــات 
شــکاف  و  فقــر  شــد:  مشــخص 

حاشیه نشــینی،  گســترده،  فســاد  طبقاتــی، 
و  خشــونت  بی عدالتــی،  اجتماعــی،  آســیب های 
بداخالقــی از جملــه عواملــی بــود کــه در ناکامــی و عدم 
ــام  ــه های ام ــدن اندیش ــی ش ــا و عمل ــق آرمان ه تحق
ــتبداد،  ــی اس ــر نف ــوی دیگ ــد. از س ــر بوده ان )ره( موث
ــد  ــه، قانون من ــای بیگان ــه قدرت ه ــتگی ب ــی وابس نف
کــردن سیســتم و نظــام از جملــه موفقیت هــای پــس 

از انقــالب اســالمی بــوده اســت.
دبیــر علمــی همایــش انقــالب اســالمی در منظومــه 
ــا  ــه اساس ــان این ک ــا بی ــی )ره( ب ــام خمین ــری ام فک
رویکــرد ایــن همایــش عقالنــی و نــه احساســی اســت، 
گفــت: در ایــن همایــش بــر شــناخت موفقیت هــا 
تحلیــل  در  داشــت.  اشــاره خواهیــم  ناکامی هــا  و 
امــام،  حضــرت  فکــری  گفتمــان  از  واقع گرایانــه 
در همــه ی حوزه هــا،  نفــی خشــونت  درمی یابیــم 
ــی  ــدار نظام ــای اقت ــه ج ــوی ب ــدار معن ــه اقت ــه ب توج
ــای  ــه ج ــردم( ب ــرم )م ــدرت ن ــر ق ــد ب ــی تاکی یعن
قــدرت ســخت، در اندیشــه های امــام نمــود دارد و 
ایشــان بــر رای مــردم و بــر خداونــد بــه عنــوان منشــا 
ــه ای  ــام، اندیش ــه ی ام ــتند. اندیش ــد داش ــدرت تاکی ق
ــر مســایل متعــددی از  ــام و تمــام اســت و ایشــان ب ت
جملــه مبــارزه دائمــی بــا جهــل و خرافه گرایــی تاکیــد 
داشــتند و آن را ســم مهلکــی بــرای دیــن و حکومــت 

می دانســتند.
وی در ادامــه بــا بیــان این کــه بــرای رســیدن 
ــه  ــت ب ــود دارد و آن بازگش ــک راه وج ــدت ی ــه وح ب
کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  امــام)ره(  اندیشــه های 
)ره(  امــام  حضــرت  کــه  را  مصلحــت  اندیشــه ی 
ــیاری از  ــایل و بس ــه ی مس ــرای هم ــد، ب ــرح کردن ط
ــع  ــه تب ــالم و ب ــه اس ــرا ک ــت، چ ــر اس ــکالت موث مش
ــی  ــایل مبان ــه ی مس ــرای هم ــام ب ــه های ام آن اندیش

شــفاف و روشــنی دارد.

درباره ی همایش
ــه  ــش انقــالب اســالمی در منظوم موضوعــات همای
ــالمی و  ــالب اس ــامل انق ــن)ره( ش ــام خمی ــری ام فک

ــت،  عدال
ب  نقــال ا

آزادی،  و  اســالمی 
و  اســالمی  انقــالب 

حقــوق ملــت، انقــالب اســالمی 
و سیاســت اخالقــی، انقــالب اســالمی و 

معنویــت، انقــالب اســالمی و آمــوزش و فرهنــگ، 
و  اســالمی  انقــالب  امنیــت،  و  اســالمی  انقــالب 
ــی، انقــالب  مشــارکت، انقــالب اســالمی و وحــدت مل
ــالمی و  ــالب اس ــعه، انق ــرفت و توس ــالمی و پیش اس

بــود. تمدن ســازی 
راهبــرد  و  اســالمی  انقــالب  هم چنیــن 
ــرد  ــالمی و راهب ــالب اس ــالمی، انق ــی اس منطقه گرای
اســالمی  انقــالب  جهانــی،  تعهدگرایــی  نداشــتن 
و  صلــح  اســالمی  انقــالب  ســتیزی،  اســتکبار  و 
همزیســتی مســالمت آمیــز، انقــالب اســالمی و راهبــرد 
صــدور انقــالب، انقــالب اســالمی و جهانی شــدن و 
جهانی ســازی، انقــالب اســالمی و دیپلماســی فرهنگــی 
ــر  ــاوری از دیگ ــت و خودب ــالمی و هوی ــالب اس و انق
موضوعــات ایــن همایــش بــود کــه تعــداد 1۷8 مقالــه 
ــه ایــن همایــش  ــا موضوع هــای یادشــده بــه دبیرخان ب
ــه در  ــداد 24 مقال ــن تع ــه از ای ــود ک ــده ب ــال ش ارس

ــد. ــر ش ــاپ و منتش ــاالت چ ــب مق ــاب منتخ کت
در ادامـه ی ایـن همایـش و در بخـش نخسـت، از 
کتـاب مجموعـه مقـاالت همایـش انقـالب اسـالمی در 
منظومـه فکـری امام خمینـی )ره(، از نظریـه تا عمل، با 
عنـوان »انقـالب اسـالمی؛ گفتار هایـی پیرامـون انقالب 

اسـالمی از نظریـه تـا عمـل« رونمایی شـد.
برگــزاری دو  بــا  نوبــت دوم  ایــن همایــش در 
ــالمی؛  ــالب اس ــدن انق ــن »جهانی ش ــا عناوی ــل ب پن
ــن  ــالمی در آیی ــالب اس ــالق« و »انق ــت و اخ عقالنی
نظــام بین الملــل« بــا ارایــه 1۰ مقالــه در هــر پنــل بــه 
ــن  ــش، مت ــن همای ــان ای ــه داد و در پای کار خــود ادام

ــد. ــت ش ــدی آن قرائ ــه ی 16 بن بیانی

■  رومنایی از 
کتاب 
انقالب اسالمی؛ 
گفتار هایی 
پیرامون انقالب 
اسالمی از نظریه 
تا عمل
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 18 و 19 
ـــابقات  ـــن دوره  ی مس ـــه ی اولی ـــت: اختتامی اردیبهش
ـــور  ـــا حض ـــی ب ـــان انگلیس ـــه زب ـــجویی ب ـــره دانش مناظ
ـــور  ـــاون ریاســـت جمهـــوری در ام ـــکار مع ـــه ابت معصوم
ـــس  ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــواده، دکت ـــان و خان زن
جهاددانشـــگاهی و محمـــود نیلـــی احمدآبـــادی رییـــس 
دانشـــگاه تهـــران در باشـــگاه دانشـــجویان دانشـــگاه 

ـــد.  ـــزار ش ـــران برگ ته
گفتنـــی اســـت، اولیـــن دوره مســـابقات مناظـــره 
ـــازمان  ـــت س ـــه هم ـــی ب ـــان انگلیس ـــه زب ـــجویی ب دانش
دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی و همـــکاری معاونـــت 
ـــر  ـــم برت ـــور 8 تی ـــا حض ـــران ب ـــگاه ته ـــی دانش فرهنگ
ــی از  ــران و یکـ ــگاه تهـ دانشـــجویی از هفـــت دانشـ
باشـــگاه دانشـــجویان  اردبیـــل در  دانشـــگاه های 

دانشـــگاه تهـــران برگـــزار شـــد.

می توان با مذاکره 
و مناظره از 

ارزش های اسالمی، 
اجتماعی  و انقالب 

اسالمی حفاظت 
کرد

دکتـــر ابتـــکار معـــاون 
ـــور  ـــور در ام رییس جمه
زنـــان و خانـــواده در 
اختتامیـــه اولیـــن دوره 

ـــی،  ـــان انگلیس ـــه زب ـــی ب ـــجویان ایران ـــرات دانش مناظ
ـــی  ـــرد: یک ـــار ک ـــام، اظه ـــت برج ـــر اهمی ـــد ب ـــا تاکی ب
از موفقیت آمیزتریـــن بخش هـــای تاریـــخ معاصـــر 
در حـــوزه ی مذاکـــره و مناظـــره، مســـاله ی برجـــام 

بـــوده اســـت.
ـــاله ی  ـــک مس ـــا ی ـــام را نه تنه ـــکار برج ـــر ابت  دکت
سیاســـی، بلکـــه یـــک واقعیـــت دانســـت و گفـــت: 
ــه  ــم رو بـ ــک گام مهـ ــام رخ داد یـ ــه در برجـ آن چـ
جلـــو بـــود و ایـــران تحـــت رهبـــری رهبـــر معظـــم 
ـــت از اصـــول و قوانینـــش  ـــا جدی جمهـــوری اســـالمی ب
حفاظـــت کـــرده و در عرصـــه ی بین الملـــل حضـــور 

دارد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر نقـــش مذاکـــرات برجـــام در 
تحقـــق صلـــح تصریـــح کـــرد: اگـــر برجـــام تحقـــق 
دیگـــر،  جنگـــی  راحـــت  خیلـــی  نمی یافـــت، 
ـــری  ـــش نظامی گ ـــی و افزای ـــر، ناامن ـــی ای دیگ مداخل
رخ مـــی داد، امـــا بـــا تحقـــق برجـــام این طـــور 
نشـــد. طرفیـــن مذاکـــره بـــا گفت وگـــو بـــه توافـــق 
ـــش  ـــن نمای ـــت. ای ـــم اس ـــری مه ـــن ام ـــیدند و ای رس
ــه  ــره اســـت کـ ــره و مذاکـ ــح مناظـ ــفاف و واضـ شـ
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ـــیاری  ـــد: در بس ـــادآور ش ـــه ی ـــکار در ادام ـــر ابت دکت
ــر مشـــکل داریم.  ــرای درك یکدیگـ ــا بـ ــوارد مـ از مـ
ـــود.  ـــوب می ش ـــاط محس ـــراری ارتب ـــارت برق ـــن مه ای

ــای  ــم مهارت هـ ــره می توانیـ ــتفاده از مذاکـ ــا اسـ بـ
و  مشـــکالت  و  دهیـــم  توســـعه  را  زندگی مـــان 

ــم. ــل کنیـ ــا را حـ تفاوت هـ
ـــواده  ـــان و خان ـــور زن ـــور در ام ـــاون رییس جمه مع
ــای  ــم از ارزش هـ ــره می توانیـ ــره و مناظـ ــا مذاکـ بـ
ــان  ــای اجتماعی مـ ــان، ارزش هـ ــالمی، فرهنگمـ اسـ
و انقـــالب اســـالمی مان حفاظـــت کنیـــم. ایـــن 
ــما  ــود دارد، شـ ــع مختلفـــی وجـ ــه موانـ ــا کـ روزهـ
بایـــد بـــه خوبـــی روی زبان تـــان کارکنیـــد تـــا 
بتوانیـــد دیگـــران را قانـــع کنیـــد، از جمهـــوری 
اســـالمی ایـــران حفاظـــت کـــرده و در رابطـــه بـــا 
اختالف نظرهـــا نه تنهـــا از نظراتتـــان و عقایدتـــان 
ــف را درك  ــد مختلـ ــرات و عقایـ ــه نظـ ــاع، بلکـ دفـ

کنیـــد.
وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود بـــا تاکیـــد 
ـــد:  ـــادآور ش ـــره ی ـــره و مناظ ـــون مذاک ـــت فن ـــر اهمی ب
امـــروز یکـــی از مهم تریـــن چالش هـــا مذاکـــره 
اســـت کـــه از ســـطح بســـیار مبنایـــی در فرهنـــگ 
و تمـــدن ایرانـــی و هم چنیـــن دیـــن مـــا نهادینـــه 
ــه  ــروزه در جامعـ ــفانه امـ ــا متاسـ ــت. امـ ــده اسـ شـ
در ایـــن زمینـــه دچـــار مشـــکالت خیلـــی زیـــادی 
آموزش وپـــرورش  ســـطح  از  بایـــد  و  شـــده ایم 

شـــروع کنیـــم.
دکتـــر ابتـــکار بـــا بیـــان این کـــه یکـــی از 
ـــت  ـــی معاون ـــه ی اجرای ـــی موافقت نام ـــای اصل محوره
امـــور زنـــان و خانـــواده بـــا وزارت آموزش وپـــرورش 

مسابقات مناظره به زبان انگلیسی؛ زمینه ساز 
تعامالت بین املللی

اختتامیه ی اولین دوره ی مسابقات مناظره دانشجویی به زبان انگلیسی به همت سازمان دانشجویان ایران جهاددانشگاهی برگزار شد
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بحـــث تقویـــت مهارت هـــای گفت وگـــو اســـت، 
مناظـــره  ملـــی  مســـابقات  برگـــزاری  گفـــت: 

ــت. ــمندی اسـ ــیار ارزشـ ــجویی کار بسـ دانشـ

کمک به 
برنامه ریزی های 

بلندمدت دولت و 
وحدت داخلی

دکتـــر  حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی 
ـــه  ـــی از مشـــکالتی ک ـــت: یک ـــن مراســـم گف ـــز در ای نی
در مســـیر پیشـــرفت و توســـعه کشـــور شـــاهد آن 
هســـتیم، ایـــن اســـت کـــه مـــا نمی توانیـــم یـــک 
ـــم  ـــر ه ـــم و اگ ـــف کنی ـــدت تعری ـــزی درازم برنامه ری
برنامه ریـــزی ای در ایـــن حـــوزه داریـــم، بالفاصلـــه 
بـــا بِـــه وجـــود آمـــدن یـــک چرخـــش سیاســـی در 
ــم  ــه ی پنجـ ــل برنامـ ــا مثـ ــن برنامه هـ ــور، ایـ کشـ

ــوند.  ــل می شـ ــعه مختـ توسـ
وی افـزود: هم چنیـن در حـوزه ی سیاسـت خارجی 
به دلیـل نبـود یـک وحـدت نظـر داخلـی بـه مشـکل 

برمی خوریـم و  منافـع ملـی مـا تامیـن نمی شـود.

ـــی  ـــچ دولت ـــه داد: هی ـــگاهی ادام ـــس جهاددانش ریی
ـــد  ـــدت نمی توان ـــاه  م ـــزی کوت ـــر برنامه ری ـــه ب ـــا تکی ب
ــا  ــگاهی بـ ــذا جهاددانشـ ــد؛ لـ ــرفت برسـ ــه پیشـ بـ
بـــه  می توانـــد  مناظراتـــی  چنیـــن  راه انـــدازی 
برنامه ریزی هـــای بلندمـــدت دولـــت کمـــک کنـــد و 
ـــج  ـــا تروی ـــی را ب ـــدت داخل ـــه ی وح ـــن زمین هم چنی

فرهنـــگ گفت وگـــو فراهـــم ســـازد.
بین الملـــل  عرصـــه ی  در  مـــا  افـــزود:  وی 
ــا  ــم و  بـ ــن داریـ ــرای گفتـ ــادی بـ ــای زیـ حرف هـ
آمـــوزش مناظره  کننـــده می توانیـــم، حرف هـــای 

ــم. ــرح کنیـ ــان را مطـ خودمـ
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بحـــث تقویـــت مهارت هـــای گفت وگـــو اســـت، 
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ـــه  ـــی از مشـــکالتی ک ـــت: یک ـــن مراســـم گف ـــز در ای نی
در مســـیر پیشـــرفت و توســـعه کشـــور شـــاهد آن 
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ـــم  ـــر ه ـــم و اگ ـــف کنی ـــدت تعری ـــزی درازم برنامه ری
برنامه ریـــزی ای در ایـــن حـــوزه داریـــم، بالفاصلـــه 
بـــا بِـــه وجـــود آمـــدن یـــک چرخـــش سیاســـی در 
ــم  ــه ی پنجـ ــل برنامـ ــا مثـ ــن برنامه هـ ــور، ایـ کشـ

ــوند.  ــل می شـ ــعه مختـ توسـ

ـــی  ـــچ دولت ـــه داد: هی ـــگاهی ادام ـــس جهاددانش ریی
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ـــج  ـــا تروی ـــی را ب ـــدت داخل ـــه ی وح ـــن زمین هم چنی

فرهنـــگ گفت وگـــو فراهـــم ســـازد.
بین الملـــل  عرصـــه ی  در  مـــا  افـــزود:  وی 
ــا  ــم و  بـ ــن داریـ ــرای گفتـ ــادی بـ ــای زیـ حرف هـ
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برای داشتن 
یک دانشگاه 

کارآفرین

محمـــود  دکتـــر 
نیلی آبـــادی رییـــس 
تهـــران  دانشـــگاه 
ـــم  ـــن مراس ـــز در ای نی
ــوص دلیـــل  در خصـ
ایـــن  برگـــزاری 
ـــاهد  ـــا ش ـــان م ـــروز در جه ـــرد: ام ـــار ک ـــرات اظه مناظ
صحبت هـــا و تعامـــالت میـــان دانشـــگاه های نســـل 
ســـوم و چهـــارم هســـتیم و پارادایم هـــای گذشـــته 

ــتند. ــر هسـ ــال تغییـ در حـ
بـــه ویژگی هـــای یـــک  وی ضمـــن اشـــاره 
دانشـــگاه کارآفریـــن افـــزود: بـــرای داشـــتن یـــک 
ــجویان  ــارت دانشـ ــد مهـ ــن بایـ ــگاه کارآفریـ دانشـ

ـــی  ـــاط خوب ـــن ارتب ـــد و هم چنی ـــش یاب افزای

بـــا جامعـــه برقـــرار کنـــد و بـــه شـــکل آکادمیـــک 
ـــن در  ـــد. هم چنی ـــج ده ـــی را تروی ـــیوه ی کارآفرین ش
دانشـــگاه کارآفریـــن بایـــد تفکـــر نقادانـــه، مهـــارت 
ـــت  ـــاط، خالقی ـــاد ارتب ـــارت در ایج ـــاله، مه ـــل مس ح
و خـــود مدیریتـــی رواج داده شـــود و ایـــن امـــر از 

ــرد. ــورت می گیـ ــات صـ ــرار موضوعـ ــق تکـ طریـ
رییـــس دانشـــگاه تهـــران گفـــت: مناظـــره 
شـــیوه ای اســـت کـــه بـــه دانشـــجو قـــدرت بیـــان 
ــرای  ــران بـ ــگاه تهـ ــن دانشـ ــوزد. هم چنیـ را می آمـ
ــی  ــع روحـ ــد موانـ ــا بایـ ــا دنیـ ــل بـ افزایـــش تعامـ
ــا یـــک  ــا ایرانی هـ ــرا مـ ــد، زیـ ــع کنـ روانـــی را رفـ
نـــگاه ویـــژه بـــه عرصـــه ی بین الملـــل داریـــم و در 
ـــت. ـــت اس ـــک واقعی ـــن ی ـــی ای ـــده ی جهان عصـــر دهک

ـــی  ـــده جهان ـــه داد: در دهک ـــادی ادام ـــر نیلی آب دکت
بســـیاری از ارزش هـــا فراگیـــر شـــده، زیـــرا انســـان 
ــه  ــرای این کـ ــت و بـ ــل اسـ ــال تعامـ ــا به دنبـ فطرتـ
ایـــن تعامـــل بـــا جهـــان به خوبـــی صـــورت گیـــرد، 
ــه  ی  ــان بدنـ ــدی میـ ــه پیونـ ــت کـ ــدا الزم اسـ ابتـ
ــاد  ــان ایجـ ــگاه های جهـ ــایر دانشـ ــا سـ ــگاه بـ دانشـ
شـــود و دانشـــگاه تهـــران در ایـــن حـــوزه ســـعی 
ــودش را  ــی خـ ــات بین المللـ ــا ارتباطـ ــوده تـ نمـ

وســـیع تر ســـازد .
وی در پایـــان افـــزود: دانشـــگاه تهـــران 

بـــا عضویـــت در کمیتـــه ی اتحادیـــه ی دانشـــگاهی 
به واســـطه ی  تـــا  کـــرده  تـــالش   IAU رده ی  و 
ــد  ــرای رشـ ــی بـ ــای جهانـ ــت در اتحادیه هـ عضویـ

علمـــی خـــود اســـتفاده کنـــد.►
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   عناوین آن چه در فصل آموزشی می خوانید:

وقت آموزش

■ افتتاح دو ساختامن آموزشی جدید
■ نگرشی خالق برای صادرات محصوالت بومی ایران

■ مجوز برگزاری آزمون بین املللی تافل
■ اجرای مدل بومی توامنندسازی دانشجویان

■ یک طرح ملی برای نجات آب از طریق آموزش
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ـــت  ـــه هم ـــگاهی، ب ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــر نیازســـنجی و پروژه یابـــی معاونـــت  اداره کل دفتـ
ـــمی  ـــعید هاش ـــید س ـــر س ـــور دکت ـــا حض ـــی ب آموزش
ــین پور  ــگاهی و حسـ ــی جهاددانشـ ــاون آموزشـ معـ
ـــده  ـــور و فرمان ـــیج کش ـــازمان بس ـــس س ـــاور ریی مش
ـــزرگ،  ـــران ب ـــول ا... ته ـــپاه محمدرس ـــت س ـــز امام مرک
توافق نامـــه همـــکاری بیـــن دو ســـازمان بـــه امضـــا 

ـــید. رس
ـــترش  ـــعه و گس ـــتای توس ـــه در راس ـــن توافق نام ای
همکاری هـــای مشـــترك و بهره منـــدی از امکانـــات 
و ظرفیت هـــای دو طـــرف در اجـــرا و برگـــزاری 
ــه  ــرای جامعـ ــت بـ ــا کیفیـ ــی بـ ــای آموزشـ دوره هـ
ـــران  ـــیج ته ـــای بس ـــان پایگاه ه ـــیجیان و فرمانده بس
ــاغل در  ــران شـ ــان و مدیـ ــوزش مربیـ ــزرگ و آمـ بـ
ـــت. ـــز بســـیج اس ـــه مراک ـــته ب ـــودك وابس ـــای ک مهده

استفاده ی ساالنه 
700 هزار نفر 

از آموزش های 
جهاددانشگاهی

ـــعید  ـــید س ـــر س دکت
ون  شـــــــــمی معا ها
جهاددانشگاهی  آموزشی 

ـــش  ـــگاهی بی ـــرد: جهاددانش ـــار ک ـــم اظه ـــن مراس در ای
از ســـه دهـــه اســـت کـــه در حـــوزه ی آموزش هـــای 
کوتاه مـــدت عمومـــی و تخصصـــی بـــا بیـــش از 14۰ 
مرکـــز، آموزش هـــای علمـــی ـ کاربـــردی بـــا 4۳ 
شـــعبه و آموزش هـــای عالـــی فعالیـــت می کنـــد.

در  مـــا  نـــگاه  این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 
آموزش هـــای  ســـمت  بـــه  جهاددانشـــگاهی 
تخصصـــی مهارت محـــور، فناورمحـــور و شـــغل محور 
اســـت، افـــزود: ســـاالنه حـــدود ۷۰۰ هـــزار نفـــر از 
آموزش هـــای کوتاه مـــدت تخصصـــی و عمومـــی 

ایـــن نهـــاد اســـتفاده می کننـــد.
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد: 
دنیـــا  در  کوتاه مـــدت  آموزش هـــای  جایـــگاه 
ـــفانه  ـــی متاس ـــده، ول ـــخص ش ـــه مش ـــت ک سال هاس
در کشـــور مـــا سمت وســـوی آموزش هـــا بـــه 
ســـمت مدرك ســـنجی بـــوده کـــه ایـــن موضـــوع 
ــکاری در  ــرخ بیـ ــودن نـ ــاال بـ ــل بـ ــی از دالیـ یکـ
دانش آموختـــگان در کشـــور محســـوب  میـــان 

. د می شـــو
اشـــتغال  بحـــث  افـــزود:  هاشـــمی  دکتـــر 
دانش آموختـــگان دانشـــگاهی یکـــی از دغدغه هـــای 
ـــتغال زایی  ـــی و اش ـــه کارآفرین جـــدی کشـــور اســـت ک
ــای علمـــی ـ  ــه آموزش هـ رویکـــرد اصلـــی مجموعـ

ــت.  ــگاهی اسـ ــی در جهاددانشـ ــردی و عالـ کاربـ
توســـعه  ششـــم  برنامـــه  در  داد:  ادامـــه  وی 

ــا و  ــت دوره هـ ــده اسـ ــرر شـ ــگاهی، مقـ جهاددانشـ
برنامه هایـــی کـــه بیـــش از یـــک دهـــه در دســـتور 
ـــن  ـــا از ای ـــد ت ـــرار گیرن ـــری ق ـــورد بازنگ ـــد، م کار بودن
طریـــق بتوانیـــم آموزش هـــای نـــو و کاربـــردی بـــا 
ـــتفاده کنیـــم و بـــه ســـمت  محتوایـــی جدیـــد را اس

ارایـــه آمـــوزش نویـــن حرکـــت نماییـــم.

جهاددانشگاهی 
همانند بسیج 

است
حســـین پور رییـــس 
مرکـــز امامـــت ســـپاه 
در  رســـول ا...  محمـــد 
ـــا  ـــم ب ـــن مراس ـــه ای ادام
اشـــاره بـــه تاکیـــدات 
امـــام)ره(  حضـــرت 
وحـــدت  راســـتای  در 
ـــیدن  ـــرای رس ـــع ب ـــه ی مناب ـــتفاده از هم ـــه و اس کلم
ــا  ــار کـــرد: از نظـــر مـ بـــه اهـــداف متعالـــی، اظهـ
ـــای  ـــا نیروه ـــی ب ـــاد انقالب ـــک نه ـــگاهی ی جهاددانش
متعهـــد و والیت مـــدار اســـت کـــه همـــواره در 
بـــر  کارهـــای  و  کـــرده  پیـــدا  ورود  عرصه هـــا 
زمین مانـــده را هماننـــد بســـیج کـــه بـــه فکـــر 
حفـــظ دســـتاورد و حراســـت از هویـــت اصلـــی 
ــام داده  ــه انجـ ــری و مجدانـ ــت، پیگیـ ــالب اسـ انقـ

ــت. اسـ
رییـــس مرکـــز امامـــت ســـپاه محمـــد رســـول ا... 
ــزار  ــش از 8۰ هـ ــور بیـ ــطح کشـ ــه داد: در سـ ادامـ
و در تهـــران بیـــش از 5 هــــــــزار پایـــگاه بســـیج 
ــری  ــش از پنجاه هزارنفـ ــت بیـ ــود دارد؛ جمعیـ وجـ
مدیریـــت  را  بســـیج  مقاومـــت  پایگاه هـــای 

. ینـــد می نما
ــه  ــن توافق نامـ ــداف ایـ ــی از اهـ ــزود: یکـ وی افـ
اعتـــالی بســـیج در حـــوزه علمـــی ـ پژوهشـــی، 

ــت. ــی اسـ ــتغال و کارآفرینـ ــی، اشـ فرهنگـ
این کـــه  بـــه  اشــــــاره  بـــا  حســــــین پور 
جهاددانشـــگاهی هدفــــــی باالتـــر کـــه همـــان 
ارتقـــای آموزش هـــا در جهـــــــت یادگیـــری و 
ــدرك را  ــب مـ ــا  کسـ ــه صرفـ ــارت و نـ ــب مهـ کسـ
ــکاری  ــن همـ ــرد: ایـ ــه کـ ــد، اضافـ ــال می کنـ دنبـ
ــیاری  ــع بسـ ــت و رفـ ــب خیروبرکـ ــد موجـ می توانـ
از معضـــالت و مســـایل بـــرای محیـــط جامعـــه در 

ــد. ► ــور باشـ کشـ

بسیج و جهاددانشگاهی
توافق نامه همکاری میان جهاددانشگاهی و مرکز امامت سپاه محمد رسول ا...)ص( تهران 

بزرگ امضا شد

   تفاهم نامه ها و توسعه  همکاری های آموزشی

تفاهم

■   امضا 
توافق نامه 
همکاری میان 
جهاددانشگاهی و 
مرکز امامت 
سپاه محمد 
رسول ا...)ص( 
تهران بزرگ

◄
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19 ســـمنان:  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   ■
ـــرورش  ـــن اداره کل آموزش وپ ـــکاری بی ـــه هم تفاهم نام
اســـتان ســـمنان، شـــرکت آب منطقـــه ای اســـتان و 
ـــرح  ـــرای ط ـــوع اج ـــا موض ـــمنان ب ـــگاهی س جهاددانش
ملـــی دانش آمـــوزی نجـــات آب )دانـــاب( در ســـطح 

مـــدارس اســـتان امضـــا شـــد. 

۲6 هزار و 759 
دانش آموز 

مخاطب این 
طرح

دســــــتورانی  محمــد 
مدیــرکل آموزش وپــرورش 
استـــــــان ســمنان در 
ــا و تبادل  نشســت امضـ
ایــن تفاهـم نامـــــــه 
ملــی  طــرح  گفــت: 
دانش آمــوزی نجــات آب )دانــاب( بــرای هفتمیــن 
ــع اول دوره  ــدارس مقط ــطح م ــی در س ــال متوال س

ــرا خواهــد شــد. ــطه اج متوس
ــاب در  ــرح ملـــی دانـ ــرای طـ ــزود: در اجـ وی افـ
ـــدارس اســـتان  ـــی 9۷ ـ 98 در ســـطح م ســـال تحصیل
ســـمنان حـــدود 26 هـــزار و ۷59 دانش آمـــوز 
مقطـــع متوســـطه دوره اول مشـــارکت خواهنـــد 
داشـــت و آموزش هـــای الزم در خصـــوص مدیریـــت 
مصـــرف آب و مصـــرف بهینـــه آب را فـــرا خواهنـــد 

گرفـــت.
دســـتورانی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ایـــن طـــرح، 
ـــل و  ـــکاری، تعام ـــا هم ـــت و ب ـــی اس ـــرح مل ـــک ط ی
ــود،  ــی آن بـ ــاهد اثربخشـ ــوان شـ ــویی می تـ هم سـ
ادامـــه داد: طـــرح ملـــی دانش آمـــوزی دانـــاب 
در حـــدود 225  ـ 98،  تحصیلـــی 9۷  در ســـال 
ــد  ــرا خواهـ ــطه اول اجـ ــع متوسـ ــگاه مقطـ آموزشـ
ـــق  ـــگاه در مناط ـــداد ۷4 آموزش ـــن تع ـــه از ای ـــد ک ش

روســـتایی اســـت.
مدیـــرکل آموزش وپـــرورش اســـتان ســـمنان 
بـــا اشـــاره بـــه همـــکاری و مشـــارکت شـــرکت آب  
منطقـــه ای ســـمنان و جهاددانشـــگاهی اســـتان 
به عنـــوان مشـــاور اجـــرای طـــرح در اجـــرای طـــرح 
ـــرد:  ـــان ک ـــمنان، خاطرنش ـــتان س ـــاب در اس ـــی دان مل
ـــادر  ـــرکت م ـــک ش ـــمنان ی ـــه ای س ـــرکت آب منطق ش
ـــگاه تخصصـــی  ـــژه و ن تخصصـــی اســـت و تخصـــص وی
ــالی  ــود آب و خشک سـ ــران کمبـ ــه بحـ ــه مقولـ بـ
دارد و جهاددانشـــگاهی نیـــز به عنـــوان یکـــی از 
مراکـــز علمـــی بـــا کیفیـــت بـــه لحـــاظ برگـــزاری 
ـــت  ـــا کیفی ـــد و ب ـــه روز، کارآم ـــی ب ـــای آموزش دوره ه
به شـــمار می آیـــد؛ همـــکاری ایـــن دو ســـازمان 
و نهـــاد بـــا تخصـــص و کار تخصصـــی در کنـــار 
ــق  ــرای موفـ ــه اجـ ــد بـ ــرورش، می توانـ آموزش وپـ

ایـــن طـــرح بســـیار کمـــک کنـــد.

ایجاد یک 
ادبیات مشترک 

با دانش آموزان
حیــــــدریان  ایرج 
مدیرعامل شرکـــت آب 
با  نیز  سمنان  منطقه ای 
بیان اینکه استان سمنان 
ملی  طرح  اجـــرای  در 
آب  نجات  دانش آموزی 
)داناب( در سطح مدارس 
استان سمنــــان دارای 
هفتمین  برای  طرح  این  گفت:  است،  کشوری  برتر  رتبه 
سال متوالی در سطح مدارس استان سمنان اجرا خواهد 
اثربخشی  شاهد  امروز،  بحرانی  شرایط  در  بتوانیم  و  شد 

مطلوب این طرح در جامعه باشیم.
وی افزود: شرایط مدیریت مصرف در کشور ما، شرایط 
مطلوب و خوبی نیست، سرانه مصرف در کشور ما نیز بسیار 
باال است، لذا ما در اجرای طرح های مهم در حوزه آب و 
آگاهی بخشی به جامعه باید همکاری اقناعی مخاطبان و 

مردم را به همراه داشته باشیم.
به دنبال  داناب  ملی  طرح  در  ما  داد:  ادامه  حیدریان 
ایجاد یک ادبیات مشترك با مردم و خصوصا دانش آموزان 
مدیریت مصرف  در خصوص  الزم  آموزش های  تا  هستیم 

آب و مصرف بهینه آب به خصوص در بخش کشاورزی را 
تعامل  و  همدلی  و  انسجام  یک  نیازمند  این  و  فرابگیرند 

خوب است.

رسالت مهم 
مقابله با کم آبی

جهاددانشگاهی  رییس 
سمنان نیز در این نشست 
کمبود  و  کم آبی  دغدغه 
مردم  همه  دغدغه  را  آب 
و  دانست  مســـوولین  و 
نیز  گفت: جهاددانشگاهی 
به عنوان مشاور اجرای این 
را  این طرح  اجرای  طرح، 
بلکه  وظیفه،  به عنوان  نه 
از تمام توان  به عنوان یک رسالت مهم بر خود می داند و 
علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رسانه ای برای اجرای 

موفق این طرح استفاده خواهد کرد.
حســـن رهایـــی تاکیـــد کـــرد: بـــرای اجـــرای 
ــمنان از  ــتان سـ ــاب در اسـ ــی دانـ ــرح ملـ ــق طـ موفـ
ظرفیت هـــای مختلـــف و مطلوبـــی کـــه در هـــر ســـه 
نهـــاد آموزش وپـــرورش، شـــرکت آب منطقـــه ای و 
جهاددانشـــگاهی وجـــود دارد، اســـتفاده شـــود. ►

یک طرح ملی برای نجات آب
از طریق آموزش

هفتمین دوره طرح ملی نجات آب )داناب( در سمنان با امضای تفاهم نامه ای سه جانبه 
اجرا می شود

■   انعقاد 
تفاهم نامه 
هفتمین دوره 
طرح ملی

 نجات آب 
)داناب(

◄
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4 تفاهم نامه 
آموزشی در 

جهاددانشگاهی 
همدان

جهاددانشگاهی 
همدان

با کمیته 
امداد امام خمینی )ره( 

استان همدان
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی همـــدان: 

ــی  ــت آموزشـ ــی معاونـ ــر اجرایـ ــان مدیـ ــاس محبیـ عبـ
ــرای  ــه اجـ ــه بـ ــا توجـ جهاددانشـــگاهی همـــدان گفـــت: بـ

موفقیت آمیـــز دوره هـــای آموزشـــی در ســـال گذشـــته و ابـــراز 
ــی از  ــای آموزشـ ــن دوره هـ ــرکت کنندگان ایـ ــدی شـ رضایت منـ
ـــوق  ـــای ف ـــز دوره ه ـــاری نی ـــال ج ـــگاهی، در س ـــه جهاددانش مجموع
ـــد  ـــگاهی واح ـــت جهاددانش ـــان دول ـــوزش کارکن ـــز آم ـــط مرک توس

همـــدان برگـــزار خواهـــد شـــد.
ـــوان  ـــداد 1۷ عن ـــال 1۳96 تع ـــه در س ـــان اینک ـــا بی وی ب

دوره آموزشـــی بـــرای کارکنـــان کمیتـــه امـــداد امـــام 
خمینـــی )ره( اســـتان برگـــزار شـــد اظهـــار 

ـــا  ـــن دوره ه ـــر در ای ـــداد 66۳ نف ـــرد: تع ک
شـــرکت داشـــتند.

با بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی

 استان همدان
محبیان گفت: در سال 1۳96 تعداد 5 عنوان دوره 

جهت ناظرین و طراحان بنیاد مسکن برگزار شد و تعداد بالغ 
بر 14۰ نفر در این دوره ها شرکت نمودند و هم چنین در حوزه 

آموزش کارکنان بنیاد مسکن تعداد ۳ عنوان دوره برگزار و بالغ بر 
8۰ نفر از این آموزش ها بهره مند شدند.

وی در زمینه ی جزییات قرارداد سال 9۷ افزود: در قرارداد آموزشی 
سال جاری مقرر شد 5 عنوان دوره به صورت عملی و کارگاهی برای 
1۳6 نفر از ناظران و طراحان بنیاد مسکن انقالب اسالمی برنامه ریزی 

و اجرا شود.
همدان  جهاددانشگاهی  آموزشی  معاونت  اجرایی  مدیر 

خاطرنشان کرد: تمامی اساتید مورد استفاده در این 
مهندسی  نظام  سازمان  تایید  مورد  دوره ها 

استان همدان می باشد.

با شهرداری همدان
ــه در  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ محبیـ

ــوری  ــوان دوره حضـ ــداد 2۷ عنـ ــال 1۳96 تعـ سـ
و 2 عنـــوان دوره مجـــازی جهـــت کارکنـــان شـــهرداری 

همـــدان برگـــزار شـــد اظهـــار کـــرد: تعـــداد بالـــغ بـــر 95۰ 
نفـــر در ایـــن دوره هـــا شـــرکت نمودنـــد.

وی در مــورد جزییــات ایــن قــرارداد در ســال 1۳9۷ افــزود: 
ــه در  ــکات مهمــی اســت ک ــای غیرحضــوری از ن گســترش آموزش ه
ــه  ــی از جمل ــد و دارای ویژگی های ــرا می باش ــل اج ــاری قاب ــال ج س

ــت. ــه اس ــال کمک هزین ــا و درعین ح ــده، پوی ــری زن یادگی
ـــدان  ـــگاهی هم ـــی جهاددانش ـــت آموزش ـــی معاون ـــر اجرای مدی

ـــال  ـــده در س ـــاده ش ـــم آم ـــه تقوی ـــه ب ـــا توج ـــد: ب ـــادآور ش ی
9۷ تعـــداد ۳8 دوره آموزشـــی در حـــال برنامه ریـــزی 

اســـت کـــه تـــا پایـــان ســـال برگـــزار خواهـــد 
ـــد. ش

با دفرت امور روستایی 
و شوراهای استانداری همدان

امور  دفتر  با  منعقدشده  آموزشی  قرارداد  گفت:  محبیان 
به طور کامل  استانداری همدان در سال 1۳96  روستایی و شوراهای 

اجرایی شد و قرارداد آموزشی جهت اجرای دوره های جدید در سال 1۳9۷ با 
دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری همدان منعقد گردید.

وی با اشاره به برگزاری ۷ عنوان دوره در سال 1۳96 و حضور بالغ بر 29۰۰ نفر در این 
دوره ها، اظهار کرد: در سال گذشته 21۰۰ نفر از اعضای شورای اسالمی روستاها نیز عالوه بر 

دهیاران و مسووالن مالی از دوره های آموزشی جهاددانشگاهی بهره مند شدند.
مدیر اجرایی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی همدان افزود: آزمون مکاتبه ای دهیاران 
نیز بر اساس تقویم اعالم شده در شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد که تمامی 

دهیاران استان در آن شرکت خواهند کرد.
محبیان در مورد جزییات قرارداد سال 1۳9۷ گفت: بر اساس این قرارداد 1۰ 
عنوان دوره به عنوان برنامه آموزشی دهیاران در نظر گرفته شده است و تعداد 

5۰۰۰ نفر از آموزش های این دوره ها بهره مند خواهند شد.
جهاددانشگاهی  سیاست های  اساس  بر  شد:  یادآور  ادامه  در  وی 

این دوره ها همانند  رفاه و آسایش شرکت کنندگان  در جهت 
برگزار  شهرستان ها  مراکز  در  گذشته  سال های 

می گردد. 
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روابط عمومی جهاددانشگاهی گیالن، 8 تا 13 اردیبهشت:   ■
خالق  نگـــــرش  منطقه ای  جشنواره  نخستیـــن 
گیالن  و  ایران  بومی  محصوالت  صادرات  رویکرد  با 
موسسه  در  گرافیک  جهـــــانی  روز  مناسبت  به 

آمـــوزش عالی جهاددانشگاهی رشت برگزار شد.
این جشنواره با هدف پاسداشت روز جهانی گرافیک 
گرافیـــک،  عرصه  با  مرتبط  مهم  رخداد  به عنوان 
هم چنین توجه به نقــــش گرافیک در صنعت و تاثیر 
شــــد.  برگزار  ایرانی  محصوالت  صـــــادرات  بر  آن 
طراحی  جهانی  استانداردهای  با  آشنایی  همچنین 
گرافیک مرتبط با صادرات و ترغیب هنرمندان جوان به 
خلق آثار گرافیکی در راستای ارتقای تولید محصوالت 
بومی و ملی و هماهنگی باارزش ها و فرهنگ ایرانی از 

دیگر اهداف جشنواره بود.
نمایشگاه،  و  مسابقه  بخش  سه  در  جشنواره  این 
اشتغال  و  تولید  غرفه های  و  تخصصی  کارگاه های 
پوستر  آرم،  محور  در سه  نمایشگاهی  آثار  برگزار شد. 
دبیرخانه جشنواره شد  وارد  اثر  بود.۳16  بسته بندی  و 
بخش  وارد  اثر   156 داوران،  هیات  بررسی  از  پس  که 
آثار  نهایی  بررسی  از  پس  شد.  جشنواره  نمایشگاهی 

هیات  توسط  نمایشگاهی 
داوران در هر بخش یک نفر 
نفر  دو  و  برگزیده  به صورت 
معرفی  برتر  نفرات  به عنوان 

شدند.
در بخش بستـــــه بندی اثر زهره محیطی به عنوان 
فاطمه  و  کاظم خواه  مهرنوش  آثار  و  برگزیـــده  اثر 

صفرزاده برتر شناخته شدند.
و  برگزیده  نفر  امیری  راحلـــــه  آرم،  بخش  در 
در  و  شدند  برتر  اسالمی  احد  و  یزدانی  مجیب  زینب 
بخش پوستر تنها اثر محدثه همتی به عنوان اثر برگزیده 
انتخاب شد. به آثار برگزیده جشنواره لوح تقدیر و جایزه 

و به نفرات برتر لوح تقدیر اهدا شد.
هم چون  بصری  عناصر  بسته بندی  حوزه ی  در 
نام  خالقیت در ساختار حجمی و رنگ بسته، طراحی 
تجاری محصول، رعایت اصول چـــــاپ در بسته بندی 
مالك  گیالن  و  ایران  بومی  صـــــادراتی  محصوالت 
اهمیت  به  توجه  با  گرفت.  قرار  داوران  ارزشـــــیابی 
تولیدات  از  عمـــــده ای  بخش  که  چای  بسته بندی 
اکثریت  می باشد،  گیالن  اســــــتان  کشاورزان 

محصول  با  ارتباط  در  اجراشده  بسته های  طراحی های 
موردنظر بررسی گردید.

حجم  به  توجه  با  نشانه  و  آرم  طراحی  حوزه ی  در 
دانشگاهی  مراکز  سوی  از  ارسال شده  آثار  از  وسیعی 
صرفا  که  گرفتند  قـــــرار  ارزیابی  مورد  نمونه هایی 
صادرات  یعنی  اصلی جشنواره  تم  و  موضوع  با  مرتبط 
بومی منطقه گیالن بود. در این حوزه عواملی همچون 
تناسب موضوع با فرم و محتوا، قابلیت اجرا در دو سایز، 
کیفیت اجرا و رعایت ترکیب بندی در کادر مدنظر قرار 

گرفت.
با محوریت  ارسالی  آثار  پوستر  زمینه ی طراحی  در 
صادرات بومی و با توجه به عواملی همچون ارتباط ایده 
با تکنیک، رعایت ترکیب بندی و تناسب با موضوع کار 

مورد بررسی قرار گرفت.
کارگاه های  برگزاری  جشنواره  دیگـــــر  بخش 
محصوالت  بسته بندی  کارگاه  بود.  تخصصـــــی 
 Type and آرم  تکنیک های  ایران،  صـــــــادراتی 
Image  و عکاسی خالق تبلیغاتی در قالب جشنواره 
برگزار  آموزش عالی جهاددانشگاهی رشت  در موسسه 

شد.
از  یکی  از  بازدید  با  همراه  چاپ  بر  نظارت  کارگاه 
مجهزترین مراکز چاپ و نشر شهرستان رشــــت بود. 
کارگاه طراحی پوستر نیز برای دو دستـــــه مخاطب 
دانشجویی و دانش آمــــوزی به صورت جداگانه برگزار 

شد که با استقبال چشمگیر دانش آموزان مواجه شد.
در بخش دیگر جشنواره که برپایی غرفه های تولید 
و اشتغال به صورت دانشجویی و آزاد بود، دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته های هنر توانستند دست سازهای 
خود را در معرض نمایش بگذارند و برای فروش اقدام 

نمایند. ►

نگرشی خالق برای 
صادرات محصوالت 
بومی ایران
نخستین جشنواره منطقه ای نگرش خالق
 در جهاددانشگاهی گیالن برگزار شد

برگزاری رویدادهای آموزشی

برگزار
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   اخبار کوتاه برگزاری رویدادهای آموزشی

گذر

نشست هم اندیشی
 »تامین اجتامعی، توسعه، 

عدالت و دموکراسی«
ــان  ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
»تامیـــن  هم اندیشـــی  نشســـت  شـــمالی: 
اجتماعـــی، توســـعه، عدالـــت و دموکراســـی« 
توســـط جهاددانشـــگاهی ایـــن واحـــد در 
ـــورد  ـــگاه بجن ـــکی و دانش ـــوم پزش ـــگاه عل دانش

برگـــزار شـــد.
سرپرســت  شـــــــاهین  فر  رضــا  دکتــر 
جهاددانشــگاهی خراســان شــمالی در ایــن 
نشســت در دانشــگاه بجنــورد اظهــار کــرد: 
حوزه هــای  در  جهاددانشــگاهی  مجموعــه 
آموزشــی،  اجتماعــی،  فرهنگــی،  مختلــف 
پژوهشــی و اشــتغال بــرای مخاطبــان و جامعــه 

هــدف برنامــه دارد.
دکتـــر شـــاهین فر بـــه دانشـــجویان نویـــد 
ــورد  ــگاه بجنـ ــکاری دانشـ ــا همـ ــه بـ داد کـ
ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــر فرهنگـ ــه زودی دفتـ بـ
خراســـان شـــمالی در دانشـــگاه بجنـــورد 

ــود. ــدازی شـ راه انـ
وی همچنیــن از تاســیس مرکــز نابــاوری در 
اســتان بــا همــکاری جهاددانشــگاهی، دانشــگاه 
علــوم پزشــکی و اســتانداری خبــر داد و افــزود: 
ایــن مرکــز بــه زودی در اســتان راه انــدازی 

خواهــد شــد.
مدیــرکل تامیــن اجتماعی خراســان شــمالی 
ــن  ــازمان تامی ــت: س ــن نشســت گف ــز در ای نی
زندگــی  زمینه هــای  تمــام  در  اجتماعــی 
ــات  ــد از خدم ــه بای ــن اســت و جامع نقش آفری
ــد در  ــجویان می توانن ــه دانش ــود ک آن آگاه ش

ــند. ــر باش ــه موث ــن زمین ای
تامیــن  افــزود:  عبــاس زاده  محمدعلــی 
ــی  ــت و زمان ــی اس ــازمان مظلوم ــی س اجتماع
ــراد  ــن ســازمان اســتقبال می شــود کــه اف از ای

ــند. ــده باش ــکلی ش ــار مش دچ


سمینار آموزشی 
معافیت های مالیاتی

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی، 
31 خــرداد: ســمینار آموزشــی »معافیت هــای 
ــان«  ــش روی مودی ــای پی ــی و چالش ه مالیات
ــتان  ــر در شهرس ــش از 2۰۰ نف ــرکت بی ــا ش ب
ــه همــت جهاددانشــگاهی خراســان  ــردوس ب ف

ــی برگــزار شــد. جنوب
مجتبـــی ابراهیمـــی معـــاون آموزشـــی 
ــت:  ــی گفـ ــان جنوبـ ــگاهی خراسـ جهاددانشـ

هـــدف از برگـــزاری ایـــن ســـمینار افزایـــش 
ــان محتـــرم مالیاتـــی  ســـطح آگاهـــی مودیـ
ــود بـــوده،  از تکالیـــف و حقـــوق قانونـــی خـ
چراکـــه ارتقـــای ایـــن آگاهـــی از طریـــق 
ـــای  ـــش هزینه ه ـــث کاه ـــح باع ـــوزش صحی آم
ـــای  ـــه پرونده ه ـــیدگی ب ـــت در رس ـــان دول پنه

مودیـــان می شـــود.
وی اظهــار کــرد: ایــن ســمینار بــا همــکاری 
شــرکت آریــا حســاب فردوس، شــرکت توســعه 
اقتصــادی بین المللــی اقلیــم فــردوس، شــرکت 
و  فــردوس  شــهرداری های  و  پلیمــر  فــراز 

اســالمیه برگــزار شــد.
ســاقی مدیرعامــل شــرکت توســعه اقتصادی 
اقلیــم فــردوس نیــز به عنــوان یکــی از حامیــان 
برگــزاری ایــن ســمینار عنــوان کــرد: شــفافیت 
به عنــوان  مالیاتــی  و  مالــی  گزارشــگری  در 
یکــی از ســاخت های توســعه اســتان محســوب 
بایــد  ازاین دســت  برنامه هایــی  و  می شــود 

مــورد اســتقبال قــرار گیــرد.


کارگاه آموزشی 
»نحوه ی جستجوی اطالعات 

در وب«
اطالعــات علمــی، 7  مرکــز  روابــط عمومــی   ■
ــط  ــات در وب توس ــت وجوی اطالع ــرداد: جس خ
مرکــز اطالعــات علمــی بــا هماهنگــی معاونــت 
آموزشــی دانشــگاه علــوم انتظامــی امیــن در دو 

ــزار شــد. ــروه برگ گ
مهنــدس  و  عظیــم زاده  فاطمــه  دکتــر 
مــدرس  به عنــوان  مشــیدی  محمدمهــدی 
پایگاه هــای  مشــهورترین  معرفــی  ضمــن 
اطالعــات علمــی در داخــل و خــارج از کشــور، 
ــتجو در  ــف جس ــای مختل ــوص روش ه در خص
ــط  ــای مرتب ــایر تارگاه ه ــن س ــا و هم چنی آن ه

و موتورهــای جســتجو توضیــح دادنــد.
ــان  ــز مخاطب ــن کارگاه نی ــش دوم ای در بخ
به صــورت عملــی بــا مباحــث ذکرشــده توســط 

مدرســان آشــنا شــدند.
گفتنـــی اســـت، در ایـــن دوره ی آموزشـــی 
بیـــش از 6۰ نفـــر از اعضـــای هیـــات علمـــی 
ــور  ــن حضـ ــی امیـ ــوم انتظامـ ــگاه علـ دانشـ

داشـــتند.


دوره ی آموزش خربنگاری
اصفهــان:  جهاددانشــگاهی  عمومــی  روابــط   ■
در  خبرنــگاری  آمــوزش  دوره ی  یازدهمیــن 
اقتصــادی،  اجتماعــی،  مختلــف  حوزه هــای 

فرهنگــی، سیاســی، علمــی و ورزشــی توســط 
ــه  ــنا منطق ــزاری ایس ــرویس خبرگ ــران س دبی
اصفهــان بــا حضــور عالقه منــدان بــه ایــن 
ــد. ــزار ش ــزاری برگ ــن خبرگ ــل ای ــوزه در مح ح
از  نفــر   15 آموزشــی،  دوره ی  ایــن  در 
عالقه منــدان بــه حرفــه خبــر و خبرنــگاری 
حضــور داشــتند و در 1۰ جلســه بــا روش هــای 
نویــن  ســبک های  و  خبرنــگاری  مقدماتــی 

ــدند. ــنا ش ــی آش خبرنویس
نفــرات  آموزشــی،  دوره   ایــن  پایــان  در 
ــه  ــه تحریری ــوری، ب ــای تئ ــده کالس ه برگزی
خبرگــزاری ایســنا منطقــه اصفهــان ورود پیــدا 
را می گذراننــد  کارآمــوزی  و دوره  می کننــد 
و در صــورت صالح دیــد ســردبیر و دبیــران 
ســرویس، عضــو خبرنــگاران خبرگــزاری ایســنا 

ــد. ــد ش ــان خواهن ــه اصفه منطق


آیین دانش آموختگی
 ۲۵۰ دانشجو

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
ــس  ــوی رییـ ــا علـ ــید علیرضـ ــتان: سـ خوزسـ
در  خوزســـتان  جهاددانشـــگاهی  ســـازمان 
ـــع  ـــجویان مجتم ـــی دانش ـــن دانش آموختگ آیی
آمـــوزش عالـــی ســـازمان خوزســـتان بـــا 
ــرای  ــده بـ ــای انجام شـ ــه تالش هـ ــاره بـ اشـ
ــی  ــی و عمرانـ ــای آموزشـ ــعه فعالیت هـ توسـ
ـــات  ـــت: اقدام ـــی، گف ـــوزش عال ـــع آم در مجتم
خوبـــی در مجتمـــع انجام شـــده و انتظـــار 
و  قـــوت  نقـــاط  فارغ التحصیـــالن  داریـــم 
ضعـــف را بـــه مســـووالن مجموعـــه منتقـــل 
ـــر  ـــیر موفق ت ـــه مس ـــم در ادام ـــا بتوانی ـــد ت کنن

عمـــل کنیـــم.
ــی،  ــت دوران جوان ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
تصریــح کــرد: انتخــاب رشــته، انتخــاب همســر 
ــی اســت  ــه مهم ــه مرحل ــغل، س ــاب ش و انتخ
کــه هــر جوانــی در زندگــی تجربــه می کنــد و 
امیــدوارم بــا اســتفاده از آموخته هــای خــود در 
جهاددانشــگاهی، در مرحلــه انتخــاب همســر و 
شــغل نیــز موفــق عمــل کنیــد. بــر اســاس آمار، 
حــدود 4۰ درصــد فارغ التحصیــالن دانشــگاهی 
بــا معضــل پیــدا کــردن شــغل مناســب مواجــه 
ــه  ــت هایی ک ــا سیاس ــم ب ــتند و امیدواری هس
دولــت در ایــن زمینــه اتخــاذ می کنــد، شــاهد 

بهبــود وضعیــت اشــتغال در کشــور باشــیم.
در ایــن مراســم 25۰ نفــر از دانشــجویان 
جهاددانشــگاهی  عالــی  آمــوزش  مجتمــع 
ــل را  ــت از تحصی ــوگندنامه فراغ ــتان س خوزس

قرائــت کردنــد. ►
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ساختمان  اردیبهشت:  روابط عمومی جهاددانشگاهی، 15   ■
به  وابسته   4 تهران  کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  جدید 
حمیدرضا  دکتر  حضور  با  الزهرا)س(  جهاددانشگاهی 
بیگی  حسن  شکرا...  دکتر  جهاددانشگاهی،  رییس  طیبی 
معاون سیاسی و امنیتی استانداری تهران، دکتر عبدالرضا 
کاربردی  علمی  آموزش  عالی  موسسه  رییس  مجدالدین 
جهاددانشگاهی  رییس  مفتاح  دکتر  و  جهاددانشگاهی 

الزهرا)س( افتتاح شد.

قدم مهم بعدی؛ 
ایجاد کار برای 

دانشجویان 
به ویژه خانم ها

دکتــر ســید حمیدرضا 
طیبــی رییــس جهــــاد 
دانشــــــگاهی در ایــن 
مراســم بــا اشــاره بــه 
ایــن  وســیع  حضــور 
ــوزش  ــوزه آم ــاد در ح نه
ــر اســاس نیــاز جامعــه،  ب
گفــت: جهاددانشــگاهی دارای 2 دانشــگاه، 4۳ مرکــز 
ــردی و 148 مرکــز آموزش هــای کوتاه مــدت  علمــی کارب
اســت کــه ایــن تــوان بســیار ارزشــمند می باشــد.

آموزش  مرکز  جدید  ساختمان  افتتاح  به  توجه  با  وی 
قدم  کرد:  بیان   ،4 تهران  کاربردی جهاددانشگاهی  علمی 
به ویژه  دانشجویان  برای  کار  ایجاد  بعدی،  مهم  بسیار 
خانم ها است و برای آن به چند موضوع باید توجه بشود. 
اول آن که فارغ التحصیالن ما باید باسواد پرورش پیدا کنند 
و علم را خوب یاد بگیرند. دوم این که مهارت را به خوبی 

بیاموزند و علم را در عمل پیاده کنند.
دکتر طیبی افزود: سوم آن که مسووالن شرایط را برای 
باور داشته  توان ملی داخلی  به  فراهم کنند؛  ایجاد شغل 
و  زمینه ها  در همه  دانش بنیان  اقتصاد  به سمت  و  باشند 

صاحب شدن در فناوری به جلو برویم.
تولید  توان  بحث  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  رییس 
خود  را  فناوری  می توانیم،  که  آن جا  تا  کرد:  بیان  داخلی 
از خارجی  نداشتیم،  را  توان آن  تولید کنیم و هر جا که 
یاد بگیریم، آن را بفهمیم و ارتقا دهیم؛ زیرا اگر بخواهیم 
وارد  خارج  از  را  دانش  که  شکل گرفته ای  روال  طبق  بر 
و  ما می ماند  برای  ارایه خدمات در داخل  می کنیم، فقط 

این کفاف تولید اشتغال برای فرزندان ما را نمی دهد.

وی ادامه داد: ما باید دانش طراحی فناوری های مورد 
زیاد  با حجم  اشتغال  تا  باشیم  داشته  خود  را  کشور  نیاز 
ایجاد کند و توان صادراتی به کشورهای دیگر را در ادامه 

تقویت کنیم.
مناسب  ایجاد شرایط خارجی  به  توجه  با  دکتر طیبی 
به  رسیدن  برای  کرد:  تشریح  دنیا،  با  معقول  ارتباط  و 
داریم.  داخل  در  همبستگی  و  وحدت  به  نیاز  موارد،  این 
عمل  هماهنگ  و  بلندمدت  برنامه ریزی  حاصل  پیشرفت 
کردن نهادهای مرتبطی است که با عوض شدن دولت ها، 
به  نیاز  همین  برای  و  نکند  تغییر  برنامه ریزی ها  این گونه 
علمی،  اجتماعی،  فرهنگی،  سیاسی،  نخبگان  بین  وحدت 
فناورانه و حتی فرماندهان ارشد نظامی زیر نظر مقام معظم 
انجام  جامع  برنامه ریزی  یک  بتوان  تا  دارد  وجود  رهبری 

داد.
رییس جهاددانشگاهی با توضیح در مورد خدمات این 
در  که  است  مجموعه ای  جهاددانشگاهی  کرد:  ابراز  نهاد، 
را  خود  هدف  فناوری،  حوزه  به ویژه  مختلف  حوزه های 
و  علم  مرز  در  حرکت  و  تولید  در  کشور  توان  الگوسازی 
فناوری قرار داده است و کارهای بسیار موفقی انجام داده 

و توان انجام کارهای بزرگ را نیز دارد.
رییس  مفتاح  دکتر  دادن  قرار  خطاب  با  طیبی  دکتر 
خدمات  بر  عالوه  گفـــــت:  الزهرا)س(،  جهاددانشگاهی 

است،  انجام شده  واحد  این  توسط  تابه حال  که  ارزنده ای 
انتظار فعالیت در حوزه یک کار فناوری بزرگ را نیز از این 
از  بسیاری  همانند  خانم ها هم  اثبات شود  تا  داریم  واحد 

مراکز دیگر، توان انجام کارهای فناورانه را دارند.

حمایت 
استانداری از 

فعالیت های 
جهاددانشگاهی

در ادامـــــه، دکتـــر 
شـــکرا... حســـن بیگـــی 
معـــاون ســــــیاسی و 
امنیتـــــی اســـتانداری 
تهـــران، بـــا اشـــاره بـــه 
ــه روز  ــز و بـ ــاز مجهـ نیـ
بـــودن دانشـــجویان در 
ـــه  ـــاز ب ـــاله، نی ـــن مس ـــر ای ـــالوه ب ـــرد: ع ـــان ک ـــور، بی کش
ـــروت از  ـــد و ث ـــب درآم ـــرای کس ـــجویان ب ـــارت دانش مه

اســـت. مســـایل  ضروری تریـــن 
بعـد  از  جهاددانشـگاهی  گفـت:  بیگـی  دکتـر حسـن 
انقـالب اسـالمی  از ثمـرات  تابه حـال کـه یکـی  انقـالب 
جمهـوری  بـه  را  بی شـماری  خدمـات  توانسـته  اسـت، 

افتتاح دو ساختامن
 آموزشی جدید
دو ساختامن جدید مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی
 با حضور رییس این نهاد در تهران و گرگان افتتاح شد

      افتتاح 2 مرکز آموزشی

افتتاح

■ افتتاح دو 
ساختامن جدید 

مرکز آموزش 
علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی

►
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اسـالمی ارایـه کنـد کـه افتتـاح این مرکـز نیـز ازجمله ی 
آن هاسـت و اسـتانداری نیـز حمایـت خـود را از این قبیل 

می کنـد. اعـالم  فعالیت هـا 

درباره ی 
جهاددانشگاهی 

الزهرا(س)
دکتـــر مفتــــــــاح 
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ریی
در  نیـــز  الزهـــرا)س( 
ـــاره  ـــا اش ـــم ب ـــن مراس ای
مقـــام  ســـخنان  بـــه 
ـــاره  ـــری درب ـــم رهب معظ
بیـــان  نهـــاد،  ایـــن 
ــگاهی  ــرد: جهاددانشـ کـ
ـــه  ـــگاه و جامع ـــن دانش ـــی بی ـــل ارتباط ـــک پ ـــه ی ی وظیف

را دارا اســـت.
ــران 4،  ــردی تهـ ــی کاربـ ــز علمـ ــت: مرکـ وی گفـ
مجموعـــه ای از جهاددانشـــگاهی الزهـــرا می باشـــد کـــه 
در قالـــب دوره هـــای بلندمـــدت فعالیـــت می کنـــد. 
ــجو در 2  ــا 11۰ دانشـ ــال 1۳8۷ بـ ــز از سـ ــن مرکـ ایـ
دوره ی مقطـــع کاردانـــی فعالیـــت خـــود را شـــروع 
کـــرده اســـت و از ســـال 1۳96 بـــا انتقـــال بـــه ایـــن 
ســـاختمان، فعالیـــت خـــود را به صـــورت گســـترده 

ــه داده اســـت. ادامـ

کیفیت گرایی 
در مراکز 

علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی

در ادامـــــــه، دکتـر 
مجدالدیـــــن  عبدالرضا 
عالـی  موسسـه  رییـس 
کاربردی  علمـی  آمـوزش 
جهاددانشـگاهی بـا ارایـه 
گزارشـی کوتـاه از مراکـز 
ایـن  کاربـردی  علمـی 
نهـاد، افـزود: علی رغـم شـیب کاهشـی درصـد پذیـرش 
اهمیـت  بـه دلیـل  عالـی،  آمـوزش  در دیگـر موسسـات 
پذیـرش  جهاددانشـگاهی،  مراکـز  ایـن  در  کیفیـت  بـه 

بـوده اسـت. دانشـجویان مـورد رضایـت مـا 
ــردی  ــی کارب ــز علم ــاح مرک ــه افتت ــاره ب ــا اش وی ب
ــت:  ــا، گف ــرای خانم ه ــوب آن ب ــرایط خ ــران 4 و ش ته
ــد  ــز طراحــی م ــا مراک ــل ب ــال تعام ــه دنب ــز ب ــن مرک ای
ــاس و ایجــاد نمایشــگاه دایمــی عرضــه محصــوالت  و لب
طراحــی در ایــن زمینــه اســت و رشــته های ایــن مرکــز 

ــد. ــود می پردازن ــه کار خ ــواده ب ــت خان ــا محوری ب
دکتـــر محمـــدی فـــر رییـــس مرکـــز علمـــی 
کاربـــردی تهـــران 4 نیـــز بـــا شـــمردن دســـتاوردهای 
ــان  ــروز، بیـ ــه امـ ــا بـ ــال 1۳8۷ تـ ــز از سـ ــن مرکـ ایـ
کـــرد: ضـــرورت تاســـیس ایـــن مرکـــز بـــرای آرامـــش 
خانواده هـــا و نگرانی هـــا از ادامـــه تحصیـــل دختـــران، 
ـــردی  ـــی کارب ـــز علم ـــت مرک ـــترش فعالی ـــه گس ـــه ب توج

تهـــران 4 را دوچنـــدان می کنـــد.
ایـــن  از عوامـــل و حمایت کننـــدگان  پایـــان  در 
ـــا  ـــاح آن، ب ـــن افتت ـــم نمادی ـــد و مراس ـــر ش ـــز تقدی مرک
ـــر  ـــس جهاددانشـــگاهی و دکت ـــی ریی ـــر طیب حضـــور دکت
ـــتانداری  ـــی اس ـــی و امنیت ـــاون سیاس ـــی مع ـــن بیگ حس

ـــت. ـــام گرف ـــران انج ته
نمایشگاه  مراسم،  این  حاشیه  در  است  گفتنی 
دستاوردهای غذایی و پوشاك دانشجویان این مرکز برگزار 

شد.►

ساختمان مرکز آموزش
علمی کاربردی گرگان

ــاز  ــتان: فـ ــگاهی گلسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ــامل  ــتان شـ نخســـت مجتمـــع جهاددانشـــگاهی گلسـ
ـــرگان  ـــردی گ ـــی کارب ـــوزش علم ـــز آم ـــاختمان مرک س
ــگاهی،  ــس جهاددانشـ ــور رییـ ــا حضـ ــمی بـ در مراسـ
ــع عمرانـــی  ــعه منابـ ــادی و توسـ ــور اقتصـ ــاون امـ معـ
ـــی  ـــوزش عال ـــه آم ـــس موسس ـــتان، ریی ـــتانداری گلس اس
علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی، رییـــس دانشـــگاه 
علمـــی کاربـــردی اســـتان گلســـتان و جمعـــی از 

ــید. ــرداری رسـ ــه بهره بـ ــتان بـ ــران اسـ مدیـ
کار ســـاخت ایـــن مجتمـــع از ســـال 1۳94 در 
ــه  ــج طبقـ ــع در پنـ ــادل ۳6۰۰ مترمربـ ــی معـ زیربنایـ
آغـــاز شـــده بـــود و ایـــن مجتمـــع به منظـــور انجـــام 
ـــی  ـــی و رفاه ـــی، فرهنگ ـــی، پژوهش ـــای آموزش فعالیت ه
ـــرگان  ـــردی گ ـــی کارب ـــوزش علم ـــز آم ـــت مرک ـــا اولوی ب
ســـاخته شـــد. فـــاز نخســـت ایـــن مجموعـــه شـــامل 
ـــگاه  ـــرگان و آزمایش ـــردی گ ـــی کارب ـــوزش علم ـــز آم مرک

ــود. ــتان می شـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ تحقیقاتـ

کمك به استان 
گلستان، کمك به 

توسعه ی کشور
طیبـــــــی  دکتـــر 
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ریی
در ایـــن مراســـم بـــا 
بیـــان اینکـــه مـــردم 
ــتحق  ــا مسـ ــور مـ کشـ
دریافـــت خدمـــات بســـیار 
ـــت:  ـــری هســـتند، گف بهت
ـــق  ـــف محق ـــای مختل ـــعه در بخش ه ـــا توس ـــرفت ب پیش
می شـــود. وظیفـــه جهاددانشـــگاهی از بـــدو تاســـیس 
ـــی،  ـــعه فرهنگ ـــت توس ـــور در جه ـــوان کش ـــازی ت الگوس
ــی،  ــای مهارتـ ــوزش و آموزش هـ ــاوری، آمـ ــم و فنـ علـ

اشـــتغال و کارآفرینـــی اســـت.
در  گلستان  جهاددانشگاهی  راه اندازی  به  اشاره  با  وی 
سال 88، تصریح کرد: جهاددانشگاهی در این استان هم 
می تواند در زمینه های کاری مختص خودش فعالیت کند و 

هم از دستاوردهای جهاددانشگاهی استفاده کند.
ــل  ــی کامـ ــر آمادگـ ــد بـ ــا تاکیـ ــی بـ ــر طیبـ دکتـ
ـــتان  ـــه اس ـــا مجموع ـــکاری ب ـــرای هم ـــگاهی ب جهاددانش
در بخش هـــای مختلـــف، اظهـــار کـــرد: صبـــح امـــروز 
جلســـه خوبـــی را بـــا اســـتاندار گلســـتان برگـــزار 
کردیـــم کـــه امیدواریـــم منجـــر بـــه اقدامـــات خوبـــی 

در ایـــن اســـتان شـــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اظهـــار کـــرد: کمـــک بـــه 
اســـتان گلســـتان بـــه دلیـــل نقش هـــای مهمـــی کـــه 
خصوصـــا در تامیـــن امنیـــت غذایـــی کشـــور دارد، 

کمـــک بـــه توســـعه کشـــور اســـت.

افتتاح فازهای 
دیگر در آینده ای 

نزدیك
رضـــا ثقفـــی رییـــس 
ـــتان  ـــگاهی گلس جهاددانش
ـــم افتتاح  نیز در مراســــــ
ـــت:  ـــع گف ـــن مجتمــــ ای
ـــا تـــالش  ـــن ســـاختمان ب ای
و همـــکاری بخش هـــای 
ــه  ــف از جملــــــ مختلـ

معاونـــت پشـــتیبانی جهاددانشــــــــگاهی و موسســـه آمـــوزش 
ـــرداری  ـــه بهره ب ـــگاهی ب ـــردی جهاددانش ـــی کارب ـــی علم عال

رســـید.
ــر  ــای دیگـ ــم بخش هـ ــرد: امیدواریـ ــح کـ وی تصریـ
ایـــن ســـاختمان بـــا همـــکاری جهاددانشـــگاهی و 
بـــه  نزدیـــک  آینـــده ای  در  دیگـــر  مجموعه هـــای 

برســـد. بهره بـــرداری 

تفاهم نامه 
همكاری بین 

استانداری 
گلستان و 

جهاددانشگاهی
در  هم چنیــــــــــن 
ــم  ــن مراسـ ــه ی ایـ ادامـ
معـــاون امـــور اقتصـــادی 
ـــی  ـــع عمران و توســـعه مناب
گلســـتان  اســـتانداری 
ـــروز  ـــت: در نشســـت ام گف
ــرر  ــگاهی مقـ ــتان و رییـــس جهاددانشـ ــتاندار گلسـ اسـ
ــتانداری و  ــن اسـ ــکاری بیـ ــه همـ ــه تفاهم نامـ ــد کـ شـ
ـــه در  ـــد ک ـــنهاد ش ـــود و پیش ـــد ش ـــگاهی منعق جهاددانش
چهـــار یـــا پنـــج موضـــوع پروژه هـــای مشـــترك مـــورد 

ــم. ــری کنیـ ــتان را پیگیـ ــاز اسـ نیـ
ــتان  ــتان گلسـ ــرد: اسـ ــار کـ ــی اظهـ ــود ربیعـ محمـ
ــای دارای  ــد مزیت هـ ــه بایـ ــادی دارد کـ ــای زیـ مزیت هـ
ـــرای  ـــا همـــکاری یکدیگـــر ب ـــا ب ـــت شناســـایی شـــود ت اولوی

ـــم. ـــره ببری ـــا به ـــتان از آن ه ـــعه اس توس
ـــا  ـــرد: ب ـــح ک ـــروژه، تصری ـــن پ ـــه ای ـــاره ب ـــا اش وی ب
توجـــه بـــه امکاناتـــی کـــه در ایـــن مجتمـــع در نظـــر 
گرفته شـــده می تـــوان از زمین هـــای اطـــراف ایـــن 
مجموعـــه به عنـــوان پایلـــوت بـــرای انجـــام کارهـــای 

عملیاتـــی اســـتفاده کـــرد.
ـــی  ـــع عمران ـــعه مناب ـــادی و توس ـــور اقتص ـــاون ام مع
اســـتانداری گلستــــــــــان بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت 
ـــگاهی  ـــت: جهاددانش ـــتان، گف ـــاورزی در اس ـــش کش بخ
ارتقـــاء  توســــــــــعه،  زمینه هـــای  در  می توانـــد 
و بهبـــود بخش هـــای مختلـــف کشـــاورزی اعـــم از 
زراعـــت، شـــیالت، دام و طیـــور و غیـــره بـــه اســـتان 

کمـــک کنـــد.

توجه به 
مهارت آموزی

دانشـــگاه  رییـــس 
علمـــی کاربــــــــردی 
ــز  ــتان نیـ ــتان گلسـ اسـ
بـــا  ایـــن مراســـم  در 
اینکـــه  بـــه  اشـــاره 
ــگاه  ــا در دانشـ ــگاه مـ نـ
ـــردی  ـــی کارب ـــع علم جام
مهارتـــی اســـت، گفـــت: 
مرکـــز آمـــوزش علمـــی 
ــز  ــی از مراکـ ــرگان یکـ ــگاهی گـ ــردی جهاددانشـ کاربـ
خـــوب مـــا بـــوده و بـــا افتتـــاح ســـاختمان آن فضـــای 
ـــت. ـــرار گرف ـــز ق ـــن مرک ـــار ای ـــبی در اختی ـــدی مناس کالب
ـــع  ـــن مجتم ـــرد: در ای ـــح ک ـــی تصری ـــد دهقان امیراحم
اســـتانداردهای مناســـب رعایـــت شـــده اســـت. البتـــه بایـــد 
ـــش  ـــز بی ـــوزی نی ـــه مهارت آم ـــات، ب ـــن امکان ـــار ای در کن
از گذشـــته توجـــه شـــود. بـــرای مهرمـــاه رشـــته های 
خوبـــی بـــرای ایـــن مرکـــز در نظـــر گرفته شـــده کـــه 

ـــرد.► ـــم ک ـــالم خواهی ـــه زودی اع ب

ساختمان مرکز آموزش
علمی کاربردی گرگان

ــاز  ــتان: فـ ــگاهی گلسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ ■
ــامل  ــتان شـ نخســـت مجتمـــع جهاددانشـــگاهی گلسـ
ـــرگان  ـــردی گ ـــی کارب ـــوزش علم ـــز آم ـــاختمان مرک س
ــگاهی،  ــس جهاددانشـ ــور رییـ ــا حضـ ــمی بـ در مراسـ
ــع عمرانـــی  ــعه منابـ ــادی و توسـ ــور اقتصـ ــاون امـ معـ
ـــی  ـــوزش عال ـــه آم ـــس موسس ـــتان، ریی ـــتانداری گلس اس
علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی، رییـــس دانشـــگاه 
علمـــی کاربـــردی اســـتان گلســـتان و جمعـــی از 

ــید. ــرداری رسـ ــه بهره بـ ــتان بـ ــران اسـ مدیـ
کار ســـاخت ایـــن مجتمـــع از ســـال 1۳94 در 
ــه  ــج طبقـ ــع در پنـ ــادل ۳6۰۰ مترمربـ ــی معـ زیربنایـ
آغـــاز شـــده بـــود و ایـــن مجتمـــع به منظـــور انجـــام 
ـــی  ـــی و رفاه ـــی، فرهنگ ـــی، پژوهش ـــای آموزش فعالیت ه
ـــرگان  ـــردی گ ـــی کارب ـــوزش علم ـــز آم ـــت مرک ـــا اولوی ب
ســـاخته شـــد. فـــاز نخســـت ایـــن مجموعـــه شـــامل 
ـــگاه  ـــرگان و آزمایش ـــردی گ ـــی کارب ـــوزش علم ـــز آم مرک

ــود. ــتان می شـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ تحقیقاتـ

کمك به استان 
گلستان، کمك به 

توسعه ی کشور
طیبـــــــی  دکتـــر 
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ریی
در ایـــن مراســـم بـــا 
بیـــان اینکـــه مـــردم 
ــتحق  ــا مسـ ــور مـ کشـ
دریافـــت خدمـــات بســـیار 
ـــت:  ـــری هســـتند، گف بهت
ـــق  ـــف محق ـــای مختل ـــعه در بخش ه ـــا توس ـــرفت ب پیش
می شـــود. وظیفـــه جهاددانشـــگاهی از بـــدو تاســـیس 
ـــی،  ـــعه فرهنگ ـــت توس ـــور در جه ـــوان کش ـــازی ت الگوس
ــی،  ــای مهارتـ ــوزش و آموزش هـ ــاوری، آمـ ــم و فنـ علـ

اشـــتغال و کارآفرینـــی اســـت.
در  گلستان  جهاددانشگاهی  راه اندازی  به  اشاره  با  وی 
سال 88، تصریح کرد: جهاددانشگاهی در این استان هم 
می تواند در زمینه های کاری مختص خودش فعالیت کند و 

هم از دستاوردهای جهاددانشگاهی استفاده کند.
ــل  ــی کامـ ــر آمادگـ ــد بـ ــا تاکیـ ــی بـ ــر طیبـ دکتـ
ـــتان  ـــه اس ـــا مجموع ـــکاری ب ـــرای هم ـــگاهی ب جهاددانش
در بخش هـــای مختلـــف، اظهـــار کـــرد: صبـــح امـــروز 
جلســـه خوبـــی را بـــا اســـتاندار گلســـتان برگـــزار 
کردیـــم کـــه امیدواریـــم منجـــر بـــه اقدامـــات خوبـــی 

در ایـــن اســـتان شـــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اظهـــار کـــرد: کمـــک بـــه 
اســـتان گلســـتان بـــه دلیـــل نقش هـــای مهمـــی کـــه 
خصوصـــا در تامیـــن امنیـــت غذایـــی کشـــور دارد، 

کمـــک بـــه توســـعه کشـــور اســـت.

افتتاح فازهای 
دیگر در آینده ای 

نزدیك
رضـــا ثقفـــی رییـــس 
ـــتان  ـــگاهی گلس جهاددانش
ـــم افتتاح  نیز در مراســــــ
ـــت:  ـــع گف ـــن مجتمــــ ای
ـــا تـــالش  ـــن ســـاختمان ب ای
و همـــکاری بخش هـــای 
ــه  ــف از جملــــــ مختلـ

معاونـــت پشـــتیبانی جهاددانشــــــــگاهی و موسســـه آمـــوزش 
ـــرداری  ـــه بهره ب ـــگاهی ب ـــردی جهاددانش ـــی کارب ـــی علم عال

رســـید.
ــر  ــای دیگـ ــم بخش هـ ــرد: امیدواریـ ــح کـ وی تصریـ
ایـــن ســـاختمان بـــا همـــکاری جهاددانشـــگاهی و 
بـــه  نزدیـــک  آینـــده ای  در  دیگـــر  مجموعه هـــای 

برســـد. بهره بـــرداری 

تفاهم نامه 
همكاری بین 

استانداری 
گلستان و 

جهاددانشگاهی
در  هم چنیــــــــــن 
ــم  ــن مراسـ ــه ی ایـ ادامـ
معـــاون امـــور اقتصـــادی 
ـــی  ـــع عمران و توســـعه مناب
گلســـتان  اســـتانداری 
ـــروز  ـــت: در نشســـت ام گف
ــرر  ــگاهی مقـ ــتان و رییـــس جهاددانشـ ــتاندار گلسـ اسـ
ــتانداری و  ــن اسـ ــکاری بیـ ــه همـ ــه تفاهم نامـ ــد کـ شـ
ـــه در  ـــد ک ـــنهاد ش ـــود و پیش ـــد ش ـــگاهی منعق جهاددانش
چهـــار یـــا پنـــج موضـــوع پروژه هـــای مشـــترك مـــورد 

ــم. ــری کنیـ ــتان را پیگیـ ــاز اسـ نیـ
ــتان  ــتان گلسـ ــرد: اسـ ــار کـ ــی اظهـ ــود ربیعـ محمـ
ــای دارای  ــد مزیت هـ ــه بایـ ــادی دارد کـ ــای زیـ مزیت هـ
ـــرای  ـــا همـــکاری یکدیگـــر ب ـــا ب ـــت شناســـایی شـــود ت اولوی

ـــم. ـــره ببری ـــا به ـــتان از آن ه ـــعه اس توس
ـــا  ـــرد: ب ـــح ک ـــروژه، تصری ـــن پ ـــه ای ـــاره ب ـــا اش وی ب
توجـــه بـــه امکاناتـــی کـــه در ایـــن مجتمـــع در نظـــر 
گرفته شـــده می تـــوان از زمین هـــای اطـــراف ایـــن 
مجموعـــه به عنـــوان پایلـــوت بـــرای انجـــام کارهـــای 

عملیاتـــی اســـتفاده کـــرد.
ـــی  ـــع عمران ـــعه مناب ـــادی و توس ـــور اقتص ـــاون ام مع
اســـتانداری گلستــــــــــان بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت 
ـــگاهی  ـــت: جهاددانش ـــتان، گف ـــاورزی در اس ـــش کش بخ
ارتقـــاء  توســــــــــعه،  زمینه هـــای  در  می توانـــد 
و بهبـــود بخش هـــای مختلـــف کشـــاورزی اعـــم از 
زراعـــت، شـــیالت، دام و طیـــور و غیـــره بـــه اســـتان 

کمـــک کنـــد.

توجه به 
مهارت آموزی

دانشـــگاه  رییـــس 
علمـــی کاربــــــــردی 
ــز  ــتان نیـ ــتان گلسـ اسـ
بـــا  ایـــن مراســـم  در 
اینکـــه  بـــه  اشـــاره 
ــگاه  ــا در دانشـ ــگاه مـ نـ
ـــردی  ـــی کارب ـــع علم جام
مهارتـــی اســـت، گفـــت: 
مرکـــز آمـــوزش علمـــی 
ــز  ــی از مراکـ ــرگان یکـ ــگاهی گـ ــردی جهاددانشـ کاربـ
خـــوب مـــا بـــوده و بـــا افتتـــاح ســـاختمان آن فضـــای 
ـــت. ـــرار گرف ـــز ق ـــن مرک ـــار ای ـــبی در اختی ـــدی مناس کالب

ـــع  ـــن مجتم ـــرد: در ای ـــح ک ـــی تصری ـــد دهقان امیراحم
اســـتانداردهای مناســـب رعایـــت شـــده اســـت. البتـــه بایـــد 
ـــش  ـــز بی ـــوزی نی ـــه مهارت آم ـــات، ب ـــن امکان ـــار ای در کن
از گذشـــته توجـــه شـــود. بـــرای مهرمـــاه رشـــته های 
خوبـــی بـــرای ایـــن مرکـــز در نظـــر گرفته شـــده کـــه 

ـــرد.► ـــم ک ـــالم خواهی ـــه زودی اع ب
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   گفته های مسووالن آموزشی

گفتار

مجوز برگزاری آزمون 
بین املللی تافل

مدیـرکل برنامه ریزی و توسـعه آمـوزش جهاددانشـگاهی از اخذ 
مجـوز برگـزاری آزمـون بین املللی تافل بـرای اولین بـار خرب داد

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی: دکتر حسـین کالنتـری مدیـرکل برنامه ریزی و 
توسـعه آمـوزش جهاددانشـگاهی گفت: طی ۳ سـال گذشـته و پیگیری هـای الزم از 
دفتـر امـور آزمون هـای سـازمان سـنجش و آمـوزش کشـور جهـت برگـزاری آزمون 
تافـل به عمل آمـده که طی جلسـات مختلف قرار شـد بـرای 8 واحد جهاددانشـگاهی 
مجـوز برگـزاری آزمون صادر شـود. بـا توجه به این که در اغلب اسـتان ها، دانشـگاه ها 
و موسسـات آموزشـی مجـوز الزم را اخـذ نموده انـد، درمجمـوع قـرار شـد جهـت 
برگـزاری آزمـون تافل در سـه اسـتان خراسـان رضوی، قـم و آذربایجـان غربی مجوز 

الزم صادر شـود.
وی در این زمینه افزود: طبق هماهنگی قبلی نماینده سازمان سنجش از امکانات 
امکانات و  از  به عمل آورد و هم چنین  بازدید  اردیبهشت  و تجهیزات واحد قم 25 
نماینده  حضور  با  نیز  آذربایجان غربی  و  خراسان رضوی  استان  واحدهای  تجهیزات 

سازمان سنجش بازدید به عمل خواهد آمد.
دکتــر کالنتــری تصریــح کــرد: هرچند بیــش از 2۰ ســال اســت کــه دوره هــای آمادگی 
آزمــون تافــل در جهاددانشــگاهی برگــزار می شــود، ولــی بــرای اولیــن بــار اســت کــه مجوز 

آزمــون بین المللــی تافــل بــرای جهاددانشــگاهی صــادر می شــود. ►



اجرای مدل بومی 
توامنندسازی دانشجویان

ــه  ــن ارای ــاه ضم ــی کرمانش ــوزش عال ــه آم ــام موسس قائم مق
گــزارش عملکــرد این موسســه از اجــرای مدل بومی توامنندســازی 

دانشــجویان از مهــر امســال خــرب داد

■ روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی کرمانشــاه، ۲8 خــرداد: مســلم حدیــدی 
قائم مقــام رییــس موسســه آمــوزش عالــی جهاددانشــگاهی کرمانشــاه در نشســتی خبری، 
ســال 96 را ســالی پــرکار در حوزه هــای علمــی و اجرایــی بــرای موسســه آمــوزش 
عالــی جهاددانشــگاهی کرمانشــاه توصیــف کــرد و افــزود: درحالی کــه اکثــر 

ــوزش  ــه آم ــد، در موسس ــز دارن ــوزش تمرک ــوزه آم ــت در ح ــر فعالی ــگاه ها ب دانش
ــتغال و  ــور اش ــول مح ــود، ح ــای خ ــن برنامه ه ــر تدوی ــگاهی ب ــی جهاددانش عال

ــم. ــد داری ــان دانشــجویان تاکی ــوآوری می ــت ن تقوی
وی برگـــزاری 24 کارگاه از جملـــه چهـــار کارگاه بین المللـــی کـــه به منظـــور 
ـــی  ـــگاه های خارج ـــی دانش ـــی و آموزش ـــای علم ـــا حوزه ه ـــجویان ب ـــنایی دانش آش
ـــداد  ـــت روی ـــزاری هف ـــی، برگ ـــس بین الملل ـــک کنفران ـــزاری ی ـــد، برگ ـــزار ش برگ
کارآفرینـــی، برگـــزاری ســـخنرانی اســـاتید نخبـــه در حـــوزه کارآفرینـــی، بازدیدهـــای 
علمـــی و... را از جملـــه فعالیت هـــای موسســـه آمـــوزش عالـــی جهاددانشـــگاهی 

ـــرد. ـــوان ک ـــال 96 عن ـــاه در س کرمانش
قائم مقـــام موسســـه آمـــوزش عالـــی جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه هم چنیـــن 
در خصـــوص برنامه هـــای پیـــش روی ایـــن دانشـــگاه در ســـال 9۷ اظهـــار 
کـــرد: طبـــق برنامه ریـــزی انجام شـــده، امســـال بـــرای دانشـــجویان کاردانـــی و 

کارشناســـی و نیـــز تحصیـــالت تکمیلـــی فعالیت هایـــی را خواهیـــم داشـــت.
وی افـــزود: در حـــوزه دانشـــجویان کاردانـــی و کارشناســـی در نظـــر داریـــم 
ــتان  ــی اسـ ــای آموزشـ ــه در فضـ ــجویان کـ ــازی دانشـ ــی توانمندسـ ــدل بومـ مـ

مغفـــول مانـــده را اجـــرا کنیـــم.
ـــی  ـــازی را طراح ـــدل توانمندس ـــک م ـــه ی ـــن برنام ـــرد: در ای ـــد ک ـــدی تاکی حدی
ـــگاه های 14  ـــی دانش ـــوزش عال ـــوزه آم ـــدل از ح ـــی 52 م ـــا بررس ـــه ب ـــم ک کرده ای

ـــت. ـــده اس ـــا تدوین ش ـــور دنی کش
ـــی  ـــوزش عال ـــه آم ـــی در موسس ـــازی بوم ـــدل توانمندس ـــن م ـــرای ای وی از اج
جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه از مهـــر امســـال خبـــر داد و گفـــت: در ایـــن مـــدل 
ـــوزی  ـــک، مهارت آم ـــوزش آکادمی ـــوزه آم ـــار ح ـــا در کن ـــرد ت ـــم ک ـــالش خواهی ت

ـــم. ـــت کنی ـــز تقوی ـــجویان را نی دانش
ــح  ــاه تصریـ ــگاهی کرمانشـ ــی جهاددانشـ ــوزش عالـ ــه آمـ ــام موسسـ قائم مقـ
ـــز  ـــه تمرک ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــی نی ـــالت تکمیل ـــع تحصی ـــن در مقط ـــرد: هم چنی ک
ـــه  ـــاب پایان نام ـــدن ب ـــاز ش ـــن و ب ـــای روتی ـــر فعالیت ه ـــف ب ـــگاه های مختل دانش
فروشـــی، دســـتورالعمل تحصیـــالت تکمیلـــی یـــا شـــبکه برنامـــه را بـــرای ســـاماندهی 
ایـــن موضـــوع در جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه تدویـــن کرده ایـــم تـــا بـــه جـــای 
این کـــه هـــر دانشـــجو بـــه ســـلیقه خـــود یـــک پایان نامـــه بنویســـید، ایـــن 

فعالیت هـــا را در قالـــب یـــک زمینـــه مشـــخص انجـــام دهـــد.
وی یادآور شد: در این طرح عالوه بر این که از پایان نامه فروشی جلوگیری خواهیم 
کرد، می توانیم بررسی مشکالت استان را نیز بومی سازی کنیم و در راستای اجرای 
شبکه برنامه در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه 9 محصول تولیدشده 

است.
دیگر  را  تعریف شده  به صورت  کارآفرینی  رویدادهای  برگزاری  حدیدی همچنین 
برنامه جهاددانشگاهی کرمانشاه در سال 9۷ عنوان کرد و گفت: در نظر داریم این 

رویدادها را با بررسی مشکالت نهادها و سازمان ها برگزار کنیم.
ـــتغال  ـــزان اش ـــی می ـــش بررس ـــال پی ـــه از دو س ـــان این ک ـــا بی ـــن ب وی همچنی
دانش آموختـــگان جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه را مـــورد ارزیابـــی قـــرار دادیـــم، 
گفـــت: بـــر اســـاس نتایـــج ایـــن بررســـی به صـــورت میانگیـــن ۳۰ درصـــد از 
دانش آموختـــگان موسســـه آمـــوزش عالـــی جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه حیـــن 

ــوند. ► ــازار کار می شـ ــا پـــس از فارغ التحصیلـــی جـــذب بـ تحصیـــل یـ
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فعالیت بیش از ۳۰۰ مدرس 
در 9 گروه آموزشی

مدیــر اداره اجرایــی معاونــت آموزشــی جهاددانشــگاهی 

اصفهــان از فعالیــت 300 مــدرس در 9 گــروه آموزشــی در مراکــز 

آموزشــی ایــن واحــد خــرب داد

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اصفهـــان: روح ا... صفـــری مدیـــر اداره 
ــان در مراســـمی  ــگاهی اصفهـ اجرایـــی معاونـــت آموزشـــی جهاددانشـ
ــان و  ــی، رییـــس و معاونـ ــز آموزشـ ــان مراکـ ــور مدرسـ ــا حضـ ــه بـ کـ
مدیـــران جهاددانشـــگاهی اصفهـــان برگـــزار شـــد، بـــا ارایـــه گزارشـــی 
از فعالیت هـــای معاونـــت آموزشـــی اظهـــار کـــرد: هم اکنـــون بیـــش از 
۳۰۰ مـــدرس به صـــورت پاره وقـــت و تمام وقـــت در 9 گـــروه آموزشـــی 
ـــت  ـــغول فعالی ـــان مش ـــد اصفه ـــگاهی واح ـــی جهاددانش ـــز آموزش در مراک

و تدریـــس هســـتند.
ـــه  ـــد اضاف ـــن واح ـــی ای ـــز آموزش ـــت ۷ مرک ـــا فعالی ـــاره ب ـــا اش وی ب
کـــرد: در ســـال گذشـــته بـــا برگـــزاری حـــدود 29 هـــزار نفـــر دوره، 
ـــال  ـــا س ـــه ب ـــی در مقایس ـــای آموزش ـــدی دوره ه ـــد 12 درص ـــاهد رش ش
ـــد ۳5  ـــا رش ـــدی ب ـــر درآم ـــن از نظ ـــم. همچنی ـــد بوده ای ـــن واح 95 در ای
ـــدود  ـــه ح ـــد ب ـــن واح ـــی ای ـــت آموزش ـــی معاون ـــردش مال ـــدی، گ درص

ـــت. ـــیده اس ـــان رس ـــارد توم ـــم میلی ـــت و نی هف
ــد  ــگاهی واحـ ــی جهاددانشـ ــت آموزشـ ــی معاونـ ــر اداره اجرایـ مدیـ
اصفهـــان تصریـــح کـــرد: میانگیـــن حق التدریـــس مدرســـین مراکـــز 
ـــش  ـــد افزای ـــته 6۷ درص ـــال گذش ـــه س ـــی س ـــد ط ـــن واح ـــی ای آموزش
داشـــته و از ابتـــدای ســـال 9۷ بیـــش از 14۰ نفـــر از مدرســـین بیمـــه 

شـــده اند.
صفـــری افـــزود: هم اکنـــون 42 نفـــر نیـــروی اداری و ۳۰8 مـــدرس 
ـــوده و 151۰  ـــه کار ب ـــغول ب ـــد مش ـــن واح ـــی ای ـــز آموزش ـــت مرک در هف

ـــتند. ـــان هس ـــد اصفه ـــی واح ـــز آموزش ـــت مراک ـــی« ظرفی ـــر صندل »نف
ـــداد  ـــال 14۰۰ تع ـــا س ـــعه ت ـــم توس ـــه شش ـــق برنام ـــه داد: طب وی ادام
مراکـــز آموزشـــی کوتاه مـــدت واحـــد اصفهـــان بـــه 1۰ مرکـــز خواهـــد 
رســـید و بـــا پایـــان ســـاخت پـــروژه »کالـــج آموزشـــی اصفهـــان« در 
ـــتیجاری  ـــی اس ـــز آموزش ـــد از مراک ـــن واح ـــع، ای ـــزار مترمرب ـــیزده ه س

ـــت. ► ـــد گرف ـــه خواه فاصل

23 هزار نفر بهره مند از 
خدمات آموزشی

معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان  رشقی از 

برخورداری ۲۳ هزار نفر از خدمات آموزشی این سازمان خرب داد

ــر  ــرقی: اکبـ ــان شـ ــگاهی آذربایجـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ ■ روابـ
ـــته  ـــال گذش ـــت: در س ـــازمان گف ـــن س ـــی ای ـــاون آموزش ـــمعیلی مع اس
ـــات آموزشـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی برخـــوردار  ـــر از خدم ـــزار نف 2۳ ه
ـــدود  ـــر آزاد، ح ـــر فراگی ـــزار نف ـــدود 15 ه ـــداد ح ـــن تع ـــه از ای ـــدند ک ش
ـــزار  ـــار ه ـــدود چه ـــراردادی و ح ـــازمانی و ق ـــر س ـــر فراگی ـــزار نف ـــار ه چه
نفـــر فراگیـــر از طریـــق آموزش هـــای مجـــازی و آزمون هـــای آنالیـــن 

در برنامه هـــای آموزشـــی مشـــارکت کردنـــد.
اکبـــر اســـمعیلی ادامـــه داد: معاونـــت آموزشـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان 
در قالـــب 9 مرکـــز آموزشـــی کوتاه مـــدت، یـــک مرکـــز آموزش هـــای 
ــدت،  ــای بلندمـ ــردی آموزش هـ ــی کاربـ ــز علمـ ــک مرکـ ــازی و یـ مجـ
ـــز و  ـــز در تبری ـــت مرک ـــز، هف ـــداد مراک ـــن تع ـــه از ای ـــد ک ـــت می کن فعالی
چهـــار مرکـــز در شهرســـتان های میانـــه، اهـــر، مرنـــد و عجب شـــیر در 

ـــتند. ـــت هس ـــال فعالی ح
ــی   ــای آموزشـ ــی فعالیت هـ ــرد اصلـ ــوص رویکـ ــمعیلی در خصـ اسـ
جهاددانشـــگاهی، اضافـــه کـــرد: بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت اشـــتغال و 
ــازمان  ــرد سـ ــگاهی، رویکـ ــالن دانشـ ــان و فارغ التحصیـ ــکاری جوانـ بیـ
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه آمـــوزش، ارایـــه آموزش هـــای تخصصـــی و 
ـــی  ـــرد کارآفرین ـــز رویک ـــویی نی ـــوده و از س ـــازی ب ـــای توانمندس آموزش ه

و انجـــام فعالیت هـــای اشـــتغال زایی را داریـــم.
معــاون آموزشــی ســازمان جهاددانشــگاهی آذربایجــان  شــرقی اظهــار 
کــرد: در راســتای بومی ســازی منابــع آموزشــی و پیــرو فرمایشــات مقــام 
معظــم رهبــری، جهاددانشــگاهی کتاب هــای بومــی آموزشــی زبــان 
 EIGHT ــوان ــام هشــتم شــیعیان تحــت عن ــرك ام ــه تب انگلیســی را ب
طراحــی،  تدویــن و چــاپ کــرده اســت کــه تاکنــون ایــن کتــاب در پنــج 
اســتان کشــور به صــورت پایلــوت توزیــع شــده اســت و از مهرمــاه در کلیــه 

ــت. ► ــد گرف ــرار خواه ــرداری ق ــورد بهره ب ــتان ها م اس
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بهره مندی 
بیش از ۱۷ هزار نفر

 از آموزش های کوتاه مدت
رییـــس جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال و بختیـــاری از آمـــار و 

ـــن واحـــد گـــزارش داد عملکـــرد آموزشـــی ای

ـــی  ـــد خلیل ـــاری: وحی ـــال و بختی ـــگاهی چهارمح ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــار کـــرد:  اردلـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال و بختیـــاری اظهـ
در ســـال گذشـــته، 1۷ هـــزار و 1۷۷ نفـــر از آموزش هـــای تخصصـــی، 
اشـــتغال  محور و عمومـــی کوتاه مـــدت جهاددانشـــگاهی اســـتان، بهره منـــد 
ـــال  ـــه س ـــبت ب ـــدی نس ـــد 25 درص ـــان دهنده رش ـــار نش ـــن آم ـــه ای ـــدند ک ش

ـــت. ـــوده اس 95 ب
ـــرد  ـــوان ک ـــر عن ـــزار و ۷۷9 نف ـــال 9۳، 8 ه ـــران را در س ـــداد فراگی وی تع

ـــت. ـــته اس ـــی داش ـــد قابل توجه ـــال 96 رش ـــا س ـــه ب ـــه در مقایس ک
خلیلـــی اردلـــی افـــزود: بخـــش آموزشـــی جهاددانشـــگاهی به عنـــوان 
ـــران  ـــداد فراگی ـــه تع ـــد ک ـــل می کن ـــور عم ـــدت کش ـــگاه کوتاه  م ـــک دانش ی
ـــه  ـــبت ب ـــوده و نس ـــر ب ـــزار و 8۰۷ نف ـــج ه ـــته پن ـــال گذش ـــراردادی در س ق

ـــت. ـــته اس ـــد داش ـــد رش ـــج، ۷6 درص ـــال نودوپن س
ـــانی  ـــا، به روزرس ـــودن دوره ه ـــتغال محور ب ـــردی و اش ـــی، کارب وی، تخصص
ــی،  ــای مهارتـ ــوز دوره هـ ــذ مجـ ــز اخـ ــد و نیـ ــای جدیـ ــن دوره هـ و تدویـ
تخصصـــی و اشـــتغال زا در اســـتان را مهم تریـــن دالیـــل موثـــر در افزایـــش 
ـــط  ـــاخت های مرتب ـــردن زیرس ـــم ک ـــت: فراه ـــت و گف ـــران دانس ـــداد فراگی تع
بـــا آموزش هـــای الکترونیکـــی، جابه جایـــی و بهســـازی فضاهـــای فیزیکـــی 

ـــود. ـــل ب ـــر دخی ـــن ام ـــز در ای ـــی نی ـــات آموزش ـــازی امکان ـــز و نوس و تجهی
ـــرد:  ـــان ک ـــه بی ـــاری در ادام ـــال و بختی ـــگاهی چهارمح ـــس جهاددانش ریی
ـــا،  ـــی، نهاده ـــتگاه های اجرای ـــا ادارات، دس ـــارکت ب ـــکاری  و مش ـــترش هم گس
بانک هـــا، دانشـــگاه ها و ســـایر نهادهـــای مختلـــف از طریـــق انعقـــاد 
تفاهم نامـــه نیـــز عامـــل دیگـــر افزایـــش فراگیـــران در ســـال گذشـــته بـــود.
ـــی،  ـــان آموزش ـــران آزاد در 1۰ دپارتم ـــوزش فراگی ـــه آم ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــکی،  ــوم پزشـ ــای علـ ــی در دپارتمان هـ ــای آموزشـ ــرد: دوره هـ ــح کـ تصریـ
فنـــی و مهندســـی، هنـــر و معمـــاری، اشـــتغال و کارآفرینـــی، زبان هـــای 
خارجـــی، علـــوم انســـانی، کامپیوتـــر، کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی، 

گردشـــگری و صنایع دســـتی و آموزش هـــای مجـــازی برگـــزار شـــد.
ـــی  ـــف آموزش ـــای مختل ـــر دوره ه ـــال حاض ـــرد: در ح ـــح ک ـــی تصری خلیل
کوتاه مـــدت ویـــژه کارکنـــان دولـــت بـــه دلیـــل بازآمـــوزی، بهـــره وری و 

ــود.► ــزار می شـ ــه روز برگـ ــای بـ ــب مهارت هـ کسـ
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گذر
   اخبار کوتاه آموزشی

بازدید از مرکز 
آموزش های ازدواج

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی قـم، ۲0 اردیبهشـت: 
حجت االسالم والمسـلمین یـزدی معـاون اجتماعی و 
پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری قم بـه همراه 
مرکـز  از  اسـتان،  دادگسـتری  مدیـران  از  جمعـی 
ازدواج جهاددانشـگاهی واحـد اسـتان  آموزش هـای 
قـم بازدیـد و بـا مدیـران ایـن واحـد دیـدار و گفتگو 

. د کر
ــرم  ــوع ج ــگیری از وق ــی و پیش ــاون اجتماع مع
دادگســتری قــم در ایــن دیــدار بــا ابــراز خرســندی 
از آماده ســازی فضــای فیزیکــی متناســب بــا اجــرای 
دوره هــای مشــاوره خانــواده در مرکــز آموزش هــای 
زمینه هــای  گفــت:  جهاددانشــگاهی  ازدواج 
ــم  ــگاهی داری ــا جهاددانش ــترده ای ب ــکاری گس هم
و امیدواریــم شــاهد تجمیــع تمامــی دوره هــای 

ــیم. ــز باش ــن مرک ــا ازدواج در ای ــط ب مرتب
حجت االسالم والمسـلمین یـزدی بـه توانمنـدی، 
ظرفیـت باال و سـابقه درخشـان جهاددانشـگاهی در 
اجـرای دوره های مشـاوره ای و سـبک زندگی اشـاره 
کـرد و افـزود: جهاددانشـگاهی می توانـد عـالوه بـر 
طـرح تقویـم زندگـی مـا و آمـوزش زوجیـن جـوان، 
بـه آموزش هـای پـس از طـالق و رجـوع زوجین نیز 

بپردازد.
دکتــر محمــد حیــدری رییــس جهاددانشــگاهی 
ــا  ــگاهی ب ــترده جهاددانش ــکاری گس ــه هم ــم ب ق
ــاره  ــتان اش ــا ازدواج در اس ــط ب ــازمان های مرتب س
ــد  ــا اســتعانت از خداون کــرد و گفــت: در ایــن راه ب
متعــال و بــا همــکاری ســازمان ها و نهادهــای 
ــای  ــکیل کمیته ه ــا تش ــم و ب ــتان گام برمی داری اس
در  علمــی  نشســت های  برگــزاری  و  تخصصــی 
ــواده  ــتیابی خان ــوه دس ــتحکام و نح ــه اس ــتان ب اس

ــرد. ــم ک ــک خواهی ــبختی کم ــس خوش ــه ح ب
ــم  ــاون آموزشــی جهاددانشــگاهی ق ــی مع حبیب
ــرفت  ــزارش پیش ــه گ ــه ارای ــدار ب ــن دی ــز در ای نی

فیزیکــی ســاختمان مرکــز آموزشــی و طــرح تقویــم 
زندگــی مــا پرداخــت و گفــت: مرکــز آموزش هــای 
ازدواج جهاددانشــگاهی در ســه طبقه مجــزا و در 
ســه کاربــری آموزشــی، اداری و مشــاوره ای طراحــی 

ــت. ــرداری اس ــل بهره ب و قاب

20 رشته ی جدید
ــه  ــدان: فرزان ــگاهی هم ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ــردی  ــاری اســالم سرپرســت مرکــز علمــی کارب غف
موسســه  تعطیلــی  از  همــدان  جهاددانشــگاهی 
ــر اســتان همــدان  ــگ و هن ــردی فرهن علمــی کارب
و واگــذاری 2۰ رشــته از ایــن مرکــز بــرای پذیــرش 
ــگاهی  ــه جهاددانش ــال ب ــاه امس ــجو از مهرم دانش

ــر داد. خب
ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــالم ب ــاری اس ــه غف فرزان
ــی،  ــط عموم ــه ای رواب ــی حرف ــرد: کاردان ــار ک اظه
کاردانــی  فرهنگــی،  امــور  حرفــه ای  کاردانــی 
حرفــه ای  کاردانــی  لبــاس،  طراحــی  حرفــه ای 
معمــاری داخلــی، کاردانــی هنرهــای تجســمی 
ــی،  ــط عموم ــه ای رواب ــی حرف ــک، کارشناس گرافی
کارشناســی حرفــه ای طراحی و الگوســازی پوشــاك، 
ــه ای  ــی حرف ــی، کارشناس ــی و خانگ ــاس مجلس لب
مدیریــت امــور فرهنگــی، کارشناســی حرفــه ای 
معمــاری و طراحــی محیــط داخلــی از جملــه ایــن 

هســتند. رشــته ها 
ــته در  ــن 2۰ رش ــه ای ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
مقاطــع کاردانــی و کارشناســی بــدون آزمــون 
ــه علــت ســپرده  دانشــجو پذیــرش خواهــد کــرد، ب
شــدن ایــن رشــته ها بــه جهاددانشــگاهی پرداخــت 
ــز  ــد مراک ــوب ش ــته مص ــال گذش ــت: در س و گف
وابســته بــه ارگان هــای دولتــی فعالیــت خــود را بــه 
مراکــز وابســته بــه بخــش خصوصــی واگــذار کننــد 
ــگاهی  ــر جهاددانش ــگ و هن ــز فرهن ــن مرک بنابرای
ــد  نیــز از بهمن مــاه ســال گذشــته دانشــجوی جدی
پذیــرش نکــرده و فقــط دانشــجویان ســال های 

پیشــین خــود را فارغ التحصیــل می کنــد.
سرپرسـت مرکز علمی کاربردی جهاددانشـگاهی 
همـدان بـا بیـان اینکـه ظرفیـت پذیـرش دانشـجو 
شـد:  یـادآور  اسـت،  نفـر   5۰ رشـته  هـر  بـرای 
طریـق  از  مردادمـاه  در  ثبت نـام  بـرای  متقاضیـان 
سـایت سـنجش اقـدام کرده و سـپس بـرای ثبت نام 
در مرکـز علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی همـدان 

مراجعـه کننـد.
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آن چه در فصل پژوهشی می خوانید:

وقت پژوهش

■  یک تفاهم نامه ی کامال ژنتیکی
■ ادامه ی جدی افزایش همکاری ها به بهانه ی یک بازدید

■ علوم انسانی و جهاددانشگاهی
■ گیاهان دارویی، بازار بین امللل و چند مساله ی دیگر

■ افتتاح آخرین دفرت منایندگی بانک خون بندناف در کشور
■ گردش مالی 1000000000000 دالری گیاهان دارویی در دنیا

■ تولید چشمه یون رادیوفرکانسی
■ بومی سازی دانش تولید رنگ های خوراکی طبیعی

■ آب دریا شیرین تر می شود
■ گیاهی برای مقابله با آلودگی هوا و مریضی های مختلف

■ دو اخرتاع جدید در حوزه ی داروهای گیاهی
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   تفاهم نامه ها و توسعه  همکاری های حوزه پژوهش

تفاهم

دکتر ستاری  روابط عمومی جهاددانشگاهی، ۲4 خرداد:   ■
دکتر  همراهی  با  جمهور  رییس  فناوری  و  علمی  معاون 
حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی از سه طرح بزرگ 

صنعتی جهاددانشگاهی علم و صنعت بازدید کرد.
برق  پژوهشکده  در  حضور  با  که  بازدید  این  در 
انجام شد، سه طرح بزرگ  جهاددانشگاهی علم و صنعت 
صنعتی شامل سیستم رانش مترو، سیستم های UPS و 
قرار  بازدید  مورد  خام  نفت  نمک زدایی  شبیه ساز  سیستم 
طرح ها  از  هریک  دست اندرکاران  و  مسووالن  و  گرفت 

توضیحاتی در خصوص جزییات آن ها ارایه کردند.
خام  نفت  نمک زدایی  شبیه ساز  و   UPS سیستم  دو 
و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  حمایت  با 
به  جهاددانشگاهی  و  معاونت  این  مشترك  سرمایه گذاری 
پیشرفت های  از  حوزه،  دو  هر  مسووالن  و  رسیده  انجام 
طرح و نتایج آن بازدید کردند تا بتوانند در خصوص رفع 
کمبودها و توسعه آتی آن تصمیم گیری های الزم را انجام 

دهند.

طرح اول
شهری  مترو  رانش  سیستم  بومی سازی  ملی  طرح 
طرحی است که تالش می کند چهار قطعه اساسی سیستم 
با قطارهای متروی تهران را  رانش قطارهای مترو مطابق 

برق  سیستم  موتور،  رانش  سیستم  راستا  این  در  بسازد. 
موتور، گیربکس و موتور چهار قطعه اصلی هستند که در 
صنعت  و  علم  دانشگاه  جهاددانشگاهی  برق  پژوهشکده 

طراحی و ساخته شده اند.

طرح دوم
طرح سیستم های تغذیه بدون وقفه یا UPS ، نوعی 
و  پاالیشگاه ها  برای  که  است  کنترل  و  برق  سیستم های 
پتروشیمی ها مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع نمونه های 
داخل تولیدشده توسط جهاددانشگاهی علم وصنعت ساخته 
شده و با توجه به این که نمونه های خارجی این سیستم ها 
توسط شرکت های معتبر پشتیبانی نمی شود، تالش شده 
کنترل  سیستم های  داخل،  تولید  سیستم های  کمک  با 
طراحی  اساس  بر  را  سیستم ها  نوع  این  مغز  و  خارج  را 

مدل های داخلی انجام دهند.

طرح سوم
سومین طرح فوق سیستم نمک زدایی نفت خام است. 
خارج  چاه  از  که  نفتی  نمک  سیستم،  این  از  استفاده  با 
می شود، قبل از ورود به پاالیشگاه ها، گرفته می شود و مورد 
بهره برداری قرار می گیرد. این مدل در واقع نمونه کوچکی 
دانش  آن  اساس  بر  که  است  صنعتی  بزرگ  مدل های  از 

نهایت  در  و  می آید  دست  به  بزرگ  سیستم های  طراحی 
سیستم های بزرگ طراحی می شوند؛ بنابراین این سیستم 

نمونه پایلوت و نوعی شبیه ساز به شمار می رود.

طرح های مشرتک با جهاددانشگاهی
 را به صورت جدی پیگیری می کنیم

معاونت  کرد:  اظهار  بازدید  این  در  ستاری  دکتر 
با  مشترکی  حساب  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
جهاددانشگاهی دارد که پروژه ها را با سهم 5۰ درصد برای 
هر یک از طرفین تامین مالی می کند و خوشحال هستم 
از این که بعد از حدود سه سال از شروع این کار مشترك، 
در حال حاضر پروژه هایی خوبی آماده ی تحویل به صنعت 

داریم.
فناوری  و  علمی  معاونت  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
ریاست جمهوری مصمم است که طرح های مشترك خود 
تا هر  پیگیری کند  به صورت جدی  را در جهاددانشگاهی 
نیز  صنایع  و  باشند  نتیجه بخش  طرح ها  این  زودتر  چه 

بتوانند از نتایج آن استفاده کنند.
پایان  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
خود  حمایت های  و  پشتیبانی  معاونت،  این  کرد:  اظهار 
شکل  به همان  را  جهاددانشگاهی  با  مشترك  طرح های  از 

گذشته و در قالب حساب مشترك ادامه می دهد.

راه اندازی مجدد سه طرح صنعتی با 
همکاری  معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری
ــاب  ــیس حس ــرد: تاس ــار ک ــز اظه ــی نی ــر طیب دکت
مشــترك بیــن جهاددانشــگاهی و معاونــت علمــی و 
فنــاوری رییس جمهــور بــرای انجــام ســه پــروژه ی 
ــود کــه  ــی ب ــزرگ صنعتــی اقــدام بســیار خوب اصلــی و ب
بــر اســاس توافــق صــورت گرفتــه، 5۰ درصــد منابــع ایــن 

پروژه هــا توســط معاونــت علمــی تامیــن می شــود.
طرح های  اجرای  متاسفانه  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
فوق مدتی دچار وقفه شد، اما خوشبختانه در جریان بازدید 
مشاهده  و  جمهور  رییس  فناوری  و  علمی  معاون  امروز 
با  راه اندازی آن ها  پروژه ها، مقرر شد  این  واقعی  پیشرفت 

کمک این معاونت مجددا آغاز شود.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به حمایت های معاونت 
علمی از طرح های این نهاد ادامه داد: دکتر ستاری معاون 
علمی و فناوری رییس جمهور در این بازدید از طرح های 
منابع  تامین  بر  جهاددانشگاهی  با  معاونت  این  مشترك 
اجرای این پروژه ها تاکید کرد. هم چنین تامین منابع مالی 
برای ساخت سیستم های نمک زدایی نکته ی مهمی بود که 
امروز در خصوص آن صحبت شد؛ چراکه تولید این پروژه 
نیازمند بودجه سنگینی است که معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور، تامین این بودجه را تایید کرد و امیدوارم 
مجددا در جلسه ای که با حضور مسووالن خواهیم داشت، 
بتوانیم این پروژه را از حالت پایلوت خارج کرده و توسعه 

دهیم.►

ادامه ی جدی افزایش همکاری ها 
به بهانه ی یک بازدید

معاون علمی و فناوری رییس جمهور از طرح های صنعتی جهاددانشگاهی علم و 
صنعت بازدید کرد

■  بازدید 
معاون علمی 
و فناوری 
رییس جمهور 
از طرح های 
صنعتی 
جهاددانشگاهی 
علم و صنعت 

◄
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قرارداد ساخت 
صفحات مسی

قرارداد ساخت صفحات مسی بین سازمان 
جهاددانشگاهی تهران و رشکت آلومینیوم 

ایران منعقد شد
■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
ـــی  ـــات مس ـــاخت صفح ـــرارداد س ـــرداد: ق ـــران، 8 خ ته
ـــواد  ـــرآوری م ـــاوری ف ـــات و فن ـــز تحقیق ـــن مرک بی
ویـــژه فلـــزی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران و 

شـــرکت آلومینیـــوم ایـــران منعقـــد شـــد.
مسـی  قـرارداد، 45۰۰ صفحـه ی  ایـن  به موجـب 

تحویـل می شـود. ایـن شـرکت  بـه  و  ساخته شـده 
ـــس  ـــس م ـــات از جن ـــن صفح ـــت، ای ـــی اس گفتن

خالـــص اســـت کـــه در خـــط تولیـــد شـــمش های 
ــیته  ــان الکتریسـ ــال جریـ ــرای انتقـ ــوم بـ آلومینیـ
اســـتفاده می شـــود. وزن تقریبـــی مـــواد اولیـــه 
مـــورد نیـــاز ایـــن قـــرارداد حـــدود 5۰ تـــن 

► . شـــد می با

■ روابــط عمومــی مرکــز اطالعات علمــی جهاددانشــگاهی: 
و  برنامه ریــزی  دفتــر  مدیــرکل  شــریفی  دکتــر 
ــور در  ــا حض ــوم ب ــی وزارت عل ــت گذاری پژوهش سیاس
مرکــز اطالعــات علمــی بــا رییــس و مدیــران ایــن مرکــز 
دیــدار و گفت وگــو کــرد و زمینه هــای همــکاری دو 
طــرف در وزارت علــوم و مرکــز اطالعــات علمــی مــورد 

ــت. ــرار گرف ــر ق ــی و تبادل نظ بررس
ــدی  ــر پورعاب ــور دکت ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس در ای
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی برگــزار 
ــا اعــالم اینکــه مهم تریــن هــدف  شــد، دکتــر شــریفی ب
از ایــن دیــدار تجمیــع توانمندی هــا و بهــره وری بیشــتر 
اســت، اظهــار امیــدواری کــرد بــا ظرفیت هــای بالقــوه ای 
ــه ی  ــود دارد، زمین ــی وج ــات علم ــز اطالع ــه در مرک ک
ــاهد  ــده و ش ــز فراهم ش ــن مرک ــا ای ــتر ب ــکاری بیش هم
ــی  ــف علم ــای مختل ــای گســترده در زمینه ه همکاری ه
ــت  ــای کیفی ــه ی ارتق ــوص در زمین ــی به خص و پژوهش

ــه باشــیم. ــن وزارت خان نشــریات ای
ــاوری  ــش و فنـ ــاون پژوهـ ــدی معـ ــر پورعابـ  دکتـ
ــا توجـــه بـــه  ــار کـــرد: بـ جهاددانشـــگاهی نیـــز اظهـ
ــی،  ــات علمـ ــز اطالعـ ــود در مرکـ ــیل های موجـ پتانسـ
ــی  ــات علمـ ــز اطالعـ ــای مرکـ ــای همکاری هـ زمینه هـ
ــوم  ــت گذاری وزارت علـ ــزی و سیاسـ ــر برنامه ریـ و دفتـ
مهیاســـت و ایـــن مرکـــز می توانـــد بـــا شـــاخص های 
ـــاز  ـــود را آغ ـــت خ ـــوم، فعالی ـــرف وزارت عل ـــی از ط اعالم

ـــاند. ـــام برس ـــه انج و ب
اطالعـــات  مرکـــز  رییـــس  عظیـــم زاده  دکتـــر 

علمـــی نیـــز در ایـــن نشســـت در گزارشـــی اقدامـــات 
ــی وزارت  ــریات علمـ ــوص نشـ ــز را در خصـ ــن مرکـ ایـ
علـــوم و وزارت بهداشـــت بـــرای حاضـــران در جلســـه 
تشـــریح کـــرد و آمادگـــی مرکـــز در خصـــوص انجـــام 
فعالیت هـــای تخصصـــی موضوعـــی و زیـــر موضوعـــی 
مـــورد نیـــاز وزارت علـــوم در بخـــش نشـــریات علمـــی 

پژوهشـــی را اعـــالم کـــرد.
در ایــن نشســت مهنــدس مشــیدی مدیــر اداره 
ــی  ــات علمــی در گزارشــی اجمال ــز اطالع نشــریات مرک
فعالیت هــای مرکــز اطالعــات علمــی را در قالــب اهــداف 
5 ســاله ی ایــن مرکــز در اشــاعه و اطالع رســانی علمــی 
تشــریح و ظرفیت هــا و توانمندی هــای موجــود را در 

ــمرد.► ــی برش ــای تخصص ــام پروژه ه ــوص انج خص

یک تفاهم نامه ی
 کامال ژنتیکی

تفاهم نامه ی همکاری های مشرتک میان 

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و 

زیست فناوری و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 

زیستی ایران جهاددانشگاهی منعقد شد

ــر  ــی ذخایـ ــز ملـ ــی مرکـ ــط عمومـ ■ روابـ
ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران: تفاهم نامـــه ی 
همکاری هـــای مشـــترك بیـــن پژوهشـــگاه 
ملـــی مهندســـی ژنتیـــک و زیســـت فناوری 
ـــتی  ـــی و زیس ـــر ژنتیک ـــی ذخای ـــز مل و مرک
ایـــران در راســـتای دســـتیابی بـــه یکـــی از 
ـــت  ـــز و در جه ـــای مرک ـــداف و ماموریت ه اه
ــای  ــات و توانمندی هـ ــدی از تجربیـ بهره منـ

دو طـــرف منعقـــد شـــد.
و  علمـــی  توانایی هـــای  از  اســـتفاده 
آموزشـــی،  همکاری هـــای  توســـعه ی 
تحقیقاتـــی و فنـــاوری در جهـــت اســـتمرار 
مرکـــز  و  پژوهشـــگاه  میـــان  ارتبـــاط 
نیازهـــای  نمـــودن  برطـــرف  به منظـــور 
متقابـــل از اهـــداف ایـــن تفاهم نامـــه بـــود.

نیازهـــای  شناســـایی  هم چنیـــن 
حیطـــه ی  در  کشـــور  پژوهشـــی 
ـــادل  ـــایی، تب ـــرف، شناس ـــای دو ط فعالیت ه
و حفاظـــت از مـــواد زیســـتی طرفیـــن، 
اجـــرای طرح هـــای مشـــترك مبتنـــی بـــر 
نیازهـــای جامعـــه، برنامه هـــا و عالیـــق 
ــظ و  ــه ی حفـ ــژه در زمینـ ــرف به ویـ دو طـ
توســـعه ی تنـــوع ژنتیکـــی کشـــور، ترویـــج 
و افزایـــش ضریـــب نفـــوذ محصـــوالت و 
دانش بنیـــان،  و  زیســـتی  فناوری هـــای 
امکانـــات  و  توانمندی هـــا  از  بهره منـــدی 
ـــی و  ـــای علم ـــزاری برنامه ه ـــرف و برگ دو ط
ـــات  ـــر موضوع ـــترك و... از دیگ ـــی مش آموزش
ــق دو  ــورد توافـ ــه مـ ــت کـ ــه اسـ تفاهم نامـ

ــت.► ــرار گرفـ ــرف قـ طـ
 

وزارت علوم، مرکز اطالعات علمی 
و افزایش همکاری های دو طرف

نشست مشرتک مدیرکل دفرت برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم و رییس 
مرکز اطالعات علمی برگزار شد
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        اخبار کوتاه پژوهشی

گذر

جهاددانشگاهی
 اصفهانـ  شبکه پژوهش

 و فناوری استان

 روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اصفهـــان: 
تفاهم نامـــه همـــکاری بیـــن جهاددانشـــگاهی 
ـــاوری اســـتان  ـــان و شـــبکه پژوهـــش و فن اصفه
ــای  ــعه همکاری هـ ــور توسـ ــان به منظـ اصفهـ
مشـــترك در زمینـــه برقـــراری و تقویـــت 
میـــان  هم چنیـــن  و  طـــرف  دو  ارتبـــاط 
ـــاوری  ـــان فن ـــرح و متقاضی ـــده و ط ـــان ای صاحب
ــتغال و  ــوزه اشـ ــرمایه در حـ ــان سـ و صاحبـ

کارآفرینـــی منعقـــد شـــد.
همـــکاری شـــعبه تجاری ســـازی فنـــاوری 
و اشـــتغال دانش آموختـــگان جهاددانشـــگاهی 
ــاوری  ــش و فنـ ــبکه پژوهـ ــا شـ ــان بـ اصفهـ
ـــات  ـــادل اطالع ـــه تب ـــان در زمین ـــتان اصفه اس
ـــرفته  ـــاوری پیش ـــا فن ـــوالت ب ـــه محص ـــوط ب مرب
و  همـــکاری  ایده هـــا(،  )تجاری ســـازی 
ــات  ــک اطالعـــ ــل بانـ ــارکت در تکمیــ مشــ
متخصصــــان مرتبـــط بـــا حـــوزه صنعـــت و 
فنـــاوری، زمینه ســـازی توســـعه و تقویـــت 
اجـــرای  دانـــش،  تبـــادل  و  ارتباطـــات 
ـــه  ـــاز در زمین ـــورد نی ـــی م ـــای تحقیقات پروژه ه
فناوری هـــای نـــو و بین رشـــته ای و همـــکاری 
تحصیـــالت  پایان نامه هـــای  اجـــرای  در 
ــن  ــی ایـ ــن اصلـ ــه عناویـ ــی از جملـ تکمیلـ

می آینـــد. به حســـاب  تفاهم نامـــه 
تفاهم نامـــه  ایـــن  اســـت،  گفتنـــی 
رییـــس  مراثـــی  امضـــای محمـــود  بـــه 
حمیدرضـــا  و  اصفهـــان  جهاددانشـــگاهی 
فاتحـــی مدیـــر اجرایـــی شـــبکه پژوهـــش و 
فنـــاوری اســـتان اصفهـــان رســـیده اســـت.

جهاددانشگاهی
 استان مرکزی ـ استانداری

مرکـزی:  اسـتان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   
پایـداری  »ارزیابـی  پژوهشـی  طـرح  قـرارداد 
اسـتان  روسـتایی  زنـان  اجتماعـی  وضعیـت 
مرکـزی« بیـن جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی 

شـد. منعقـد  اسـتانداری  و 
اسـتان  جهاددانشـگاهی  پژوهشـی  معـاون 
مرکـزی ضمن اعالم این خبر افزود: در راسـتای 
ماموریت هـا، اهـداف و برنامه های حـوزه معاونت 
پژوهشـی جهاددانشگاهی اسـتان مرکزی، طرح 
پژوهشـی مذکـور مصوب و پـس از انجام مراحل 
اداری و قانونـی، از سـوی اسـتانداری مرکزی )با 

نظـارت دفتـر امور بانـوان و خانواده اسـتانداری( 
جهـت اجـرا به این حـوزه ابالغ شـد.

امنیت  اجتماعی،  مشارکت  بررسی  مبارکی 
اجتماعی، کیفیت زندگی و بررسی شاخص های 
استان  روستایی  زنان  بین  در  توسعه  استاندارد 
مرکزی را از جمله مهم ترین اهداف این مطالعه 

دانست.
وی گفت: مسوولیت علمی اجرای طرح مذکور 
را گروه پژوهشی توسعه اجتماعی جهاددانشگاهی 

استان مرکزی به عهده دارد.

جهاددانشگاهی 
ـ روستای الگوی  گلستانـ 
اقتصاد مقاومتی »وامنان«

ــتان:  ــد گلس ــگاهی واح ــی جهاددانشـ ــط عموم  رواب
مدیریـــت پژوهشــی جهاددانشــگاهی گلســتان 
بــه درخواســت اداره کل منابــع طبیعــی و 
تعاونــی روســتایی  و  اســتان  آب خیــزداری 

ســایت الگویــی اقتصــاد مقاومتــی در زمینــه ی 
ــی  ــان داروی ــوالت گیاه ــد محص ــش تولی افزای
ارزش افــزوده  ایجــاد  به منظــور  وامنــان 
ــود. ــکاری نم ــی، هم ــان داروی ــوالت گیاه محص
دســـتگاه  فعالیـــت،  ایـــن  قالــــب  در 
ـــی  ـــات نیمه صنعتـ ـــانس و عرقیجـ ـــد اس تولی
ـــاهی  ـــوله کارگـ ـــل س ـــگاهی در مح جهاددانش
فـــراوری محصــــوالت کشـــاورزی تعـــاون 
و  راه انـــدازی  آن هــــا  بـــرای  روســـتایی 
ـــرکت  ـــا آن ش ـــاری ب ـــل و همی ـــور تکمی به منظ
ــت.  ــرار گرفـ ــا قـ ــار آن هـ ــی در اختیـ تعاونـ
ــدی،  ــل گل محمـ ــرآورد در فصـ ــق بـ مطابـ
ــر  ــزان دو برابـ ــه میـ ــد گالب بـ ــوان تولیـ تـ
ــاد  ــام، ایجـ ــروج گل خـ ــه از خـ افزایش یافتـ
ـــی از  ـــازل ناش ـــد ن ـــول و درآم ـــات محص ضایع
خام فروشـــی جلوگیـــری شـــد. هم چنیـــن 
بـــا افزایـــش تولیـــد محصـــول فرآوری شـــده، 
خریـــد گل محمـــدی از کشـــاورزان منطقـــه 
ترویـــج  و  فرهنگ ســـازی  افزایش یافتـــه، 
ـــزد  ـــابه در ن ـــوالت مش ـــعه محص ـــت و توس کش

کشـــاورزان منطقــــه ایجـــاد گردیـــد.
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ـــرداد: نشســـت  ـــگاهی، 30 خ ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــانی  ــوم انسـ ــوزه علـ ــی حـ ــای ملـ ــران طرح هـ مدیـ
معاونـــت پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی بـــا 
ـــن  ـــاون ای ـــدی مع ـــا پورعاب ـــر محمدرض ـــور دکت حض

نهـــاد و مدیـــران طرح هـــا برگـــزار شـــد.

کم توجهی به علوم 
انسانی، عقب ماندگی 

در توسعه
ــدی در  ــر پورعاب دکت
اظهــار  نشســت  ایــن 
بــه  توجــه  بــا  کــرد: 
این کــه علــوم انســانی 
از  پــس  اجتماعــی  و 
انقــالب توســعه ی کمــی 
خوبــی پیــدا کرده اســت 
و در حــال حاضــر نیــز بیــش از 5۰ درصــد دانشــجویان 
در رشــته  ی علــوم انســانی مشــغول تحصیــل هســتند 
ــروه  ــش از 4۰ گ ــز بی ــگاهی نی ــی در جهاددانش و حت
پژوهشــی و 2۰ مرکــز خدمــات تخصصــی در حــوزه ی 
علــوم انســانی و اجتماعــی داریــم، امــا اثرگــذاری ایــن 

فعالیت هــا در داخــل انــدك اســت.
وی افــزود: در بســیاری از تصمیمــات کالن، نقش علوم 
انســانی نادیــده گرفتــه می شــود و خــود متخصصــان ایــن 
حــوزه نیــز نقش آفرینــی الزم را ایفــا نمی کننــد و کارهــا 

بیشــتر جنبه ی پژوهشــی صــرف دارد.
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی 
ـــی آن  ـــام آموزش ـــور و نظ ـــاختار کش ـــرد: س ـــان ک بی
به گونـــه ای شـــد کـــه پـــس از انقـــالب اولویـــت اول 
ـــا  ـــت، ام ـــی و ریاضـــی اس ـــوم تجرب ـــوزان عل ـــش آم دان
ـــوم انســـانی  ـــگان در حـــوزه   عل در ســـایر کشـــورها نخب

ــد. ــت می کننـ فعالیـ
ــم  ــر بخواهی ــرد: اگ ــح ک ــدی تصری ــر پورعاب دکت
کشــور بــه توســعه متــوازن برســد و چالش هــای 
ــوم  ــوزه عل ــه ح ــد ب ــود، بای ــل ش ــده ح ــروز و آین ام
انســانی و اجتماعــی توجــه کنیــم و متخصصــان نیــز 

نقش آفرینــی الزم را بــرای خــود متصــور کننــد.
وی ادامـــه داد: در حـــال حاضـــر بســـیاری از 
ــد از آن  ــل و بعـ ــت و قبـ ــع اسـ ــا منقطـ پژوهش هـ
ایـــن  در  می خواهیـــم  اگـــر  نمی شـــود.  رصـــد 
ـــد  ـــیم، رون ـــته باش ـــن داش ـــرای گفت ـــرف ب ـــوزه ح ح
ـــف  ـــی مختل ـــع زمان ـــد در مقاط ـــای کاری بای زمینه ه

مـــورد ارزیابـــی قـــرار گیـــرد.

ـــا  ـــگاهی ب ـــاوری جهاددانش ـــش و فن ـــاون پژوه مع
ــا  ــی طرح هـ ــب خروجـ ــاط مناسـ ــر ارتبـ ــد بـ تاکیـ
در  گفـــت:  ملـــی،  چالش هـــای  و  مســـایل  بـــا 
کـــه  نهـــاد  یـــک  به عنـــوان  جهاددانشـــگاهی 
و  توســـعه ای  پژوهش هـــای  آن  کار  بیشـــترین 
کاربـــردی اســـت، خروجـــی کار از اهمیـــت باالیـــی 

ــت. ــوردار اسـ برخـ
ــای  ــرد: فناوری هـ ــار کـ ــدی اظهـ ــر پورعابـ دکتـ
نـــرم یکـــی از موضوعـــات خوبـــی اســـت کـــه 
ـــد  ـــانی می توان ـــوم انس ـــوزه عل ـــگاهی در ح جهاددانش

بـــرای فعالیـــت در آن برنامه ریـــزی کنـــد.
ـــت  ـــی معاون ـــای اساس ـــرد: از برنامه ه ـــد ک وی تاکی
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــگاهی ای ـــاوری جهاددانش ـــش و فن پژوه
ـــوم  ـــوزه عل ـــاد، ح ـــن نه ـــعه ای ـــم توس ـــه شش در برنام

ـــود. ـــکوفا ش ـــی ش ـــانی و اجتماع انس

ارایه                      ی  راهکار برای 
15 مساله ی مهم 

کشور

ــی  ــد صالحـ ــید احمـ ــدس سـ ــه، مهنـ در ادامـ
انســـانی،  علـــوم  تخصصـــی  دفتـــر  مدیـــرکل 
اجتماعـــی و هنـــر گفـــت: در حـــال حاضـــر 15 
ــانی  ــوم انسـ ــوزه علـ ــی و کالن در حـ ــرح ملـ طـ
و اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی در حـــال اجـــرا 
اســـت و ایـــن یعنـــی این کـــه مـــا فرصـــت 
ارایـــه راهـــکار بـــرای 15 مســـاله مهـــم کشـــور 

ــم. را داریـ
وی افـــزود: در حیـــن اجـــرای طـــرح و رصـــد 
ـــش از  ـــورد پژوه ـــوزه ی م ـــود در ح ـــات موج اطالع
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــرفت ب ـــرای پیش ـــه ب ـــت ک ـــی اس نکات
ـــرد. ـــه ک ـــه آن توج ـــد ب ـــرح بای ـــون ط ـــای پیرام فض

ـــرح  ـــف ط ـــرد: تعری ـــان ک ـــی بی ـــدس صالح مهن
جدیـــد در زمـــان اجـــرای طـــرح، مشـــخص 
و  تجاری ســـازی  بهره بـــرداران،  کـــردن 
ـــه  ـــت ک ـــواردی اس ـــرح از م ـــردن ط ـــردی ک کارب

ــود. ــه شـ ــه آن توجـ ــد بـ بایـ
ــانی،  ــوم انسـ ــی علـ ــر تخصصـ ــرکل دفتـ مدیـ
پژوهشـــی  معاونـــت  هنـــر  و  اجتماعـــی 
ـــرد: در جهاددانشـــگاهی  ـــح ک جهاددانشـــگاهی تصری
امکانـــات خوبـــی بـــرای حمایـــت طرح هـــای 
خودمـــان داریـــم کـــه ایـــن طرح هـــا بایـــد 
فرصتـــی بـــرای برندســـازی ســـازمانی باشـــد.

در ادامـــه مدیـــران بـــه ارایـــه طرح هـــای 
ــا پرداختنـــد.► خـــود و رونـــد پیشـــرفت آن هـ

علوم انسانی و جهاددانشگاهی
نشست مدیران طرح های ملی حوزه ی علوم انسانی جهاددانشگاهی برگزار شد

     برگزاری رویدادهای پژوهشی

برگزار

■ نشست 
مدیران طرح های 

ملی حوزه ی 
علوم انسانی 

جهاددانشگاهی

►
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ــت:  ــگاهی، 18 اردیبهشـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ــی  ــان دارویـ ــتاد گیاهـ ــی سـ ــن گردهمایـ چهارمیـ
جهاددانشـــگاهی توســـط معاونـــت پژوهـــش و فنـــاوری 
ایـــن نهـــاد در مجتمـــع شـــهدای جهاددانشـــگاهی 

برگـــزار شـــد.

بازارهای بین المللی؛ 
هدف جهاددانشگاهی 

برای فعالیت در 
حوزه ی گیاهان 

دارویی
دکتـــر پورعابـــدی 
و  پژوهـــش  معـــاون 
فناوری جهاددانشـــگاهی 
ـــا  ـــی ب ـــن گردهمای در ای
ـــت در  ـــر فعالی ـــد ب تاکی
حـــوزه گیاهـــان دارویـــی، بیـــان کـــرد: نـــگاه ایـــن 
ـــارج  ـــگاه خ ـــد ن ـــی بای ـــان داروی ـــث گیاه ـــاد در بح نه
ـــای  ـــه بازاره ـــد، ن ـــی باش ـــازار بین الملل ـــور و ب از کش

ــی. ــتانی و محلـ اسـ
دکتـــر محمدرضـــا پورعابـــدی بیـــان کـــرد: 
در حـــوزه پزشـــکی و فنـــاوری، یـــک زمانـــی 
ـــرور  ـــا به م ـــود، ام ـــه ب ـــم دار عرص جهاددانشـــگاهی پرچ
زمـــان در دانشـــگاه ها و بیـــرون فعالیت هایـــی کـــه 
ـــرد و  ـــدا ک ـــی پی ـــی داد، متقاض ـــام م ـــاد انج ـــن نه ای
الگوســـازی جهاددانشـــگاهی باعـــث شـــد در ســـایر 
ــود. ــام شـ ــا انجـ ــان کارهـ ــابه همـ ــازمان ها مشـ سـ

وی افــزود: بنابرایــن همیشــه بایــد بــه ایــن مســاله 
توجــه کنیــم کــه به دنبــال کار گزیــن باشــیم؛ زیــرا از 
جهاددانشــگاهی انتظــار مــی رود کاری را انجــام دهــد 

کــه دیگــران تــوان انجــام آن را ندارنــد.
ـــا  ـــگاهی ب ـــاوری جهاددانش ـــش و فن ـــاون پژوه مع
اشـــاره بـــه این کـــه الگوســـازی یکـــی از مســـایل اصلـــی 
ـــن  ـــق ای ـــرای تحق ـــرد: ب ـــح ک ـــاد اســـت، تصری ـــن نه ای
امـــر الزم اســـت جهاددانشـــگاهی بـــه موضوعـــات و 
ـــه  ـــد و ب ـــازی کن ـــرده، چاره س ـــم ورود ک ـــایل مه مس

ـــد. ـــد باش ـــده جدی ـــک ای ـــال ی دنب
دکتـــر پورعابـــدی ادامـــه داد: گیاهـــان دارویـــی 
موضوعـــی اســـت کـــه ایـــن نهـــاد از ســـه دهـــه ی 
قبـــل آن را شناســـایی و ورود پیـــدا کـــرده اســـت.

ـــبکه ی  ـــگاهی دارای ش ـــرد: جهاددانش ـــار ک وی اظه
ــا اســـتفاده از  ــا نیـــاز داریـــم بـ خوبـــی اســـت، امـ
تـــوان موجـــود در ایـــن نهـــاد در زنجیـــره ی ایـــده، 
تولیـــد محصـــول و عرضـــه ی آن بـــه بـــازار موفـــق 
ـــیم کار  ـــه تقس ـــز ب ـــه نی ـــن زمین ـــویم. در ای ـــر ش ظاه
ـــول  ـــرای ورود محص ـــال ب ـــوان مث ـــم؛ به عن ـــاز داری نی
ـــازی  ـــازمان تجاری س ـــک س ـــه کم ـــاز ب ـــازار نی ـــه ب ب

ــم. ــگان داریـ ــتغال دانش آموختـ ــاوری و اشـ فنـ
معـاون پژوهش و فناوری جهاددانشـگاهی گفت: در 
حـال حاضـر نیز در تالش هسـتیم تا در حـوزه گیاهان 

دارویـی از جهاد کشـاورزی ماموریت بگیریم.
وی بیـــان کـــرد: نـــگاه مـــا در بحـــث گیاهـــان 
دارویـــی بایـــد نـــگاه خـــارج از کشـــور و بـــازار 
و  اســـتانی  بازارهـــای  نـــه  باشـــد،  بین المللـــی 

ـــد  ـــم بای ـــام دهی ـــم انج ـــه می خواهی ـــی. کاری ک محل
ــد. ــگاهی باشـ ــد جهاددانشـ ــام و برنـ ــدازه نـ در انـ

اتصال مراکز رشد با 
ستاد گیاهان دارویی

بیجنـــدی  دکتـــر 
معــــــــاون رییـــس 
جهاددانشــــــــگاهی 
ســــازمان  رییـــس  و 
ی  ز ی ســــــــا ر تجا
اشـــتغال  و  فنـــاوری 
ــز  ــگان نیـ دانش آموختـ
ایـــن گردهمایـــی  در 
اظهـــار کـــرد: یکـــی از بحث هـــای اصلـــی فعالیـــت 
جهاددانشـــگاهی بحـــث مزیت هـــا و پتانســـیل ایـــن 
نهـــاد اســـت؛ به عنـــوان مثـــال وظیفـــه حکـــم 
ـــل  ـــه قاب ـــود ک ـــده ش ـــی دی ـــا مزیت ـــر ج ـــد ه می کن
ـــد. ـــش کن ـــای نق ـــازمان ایف ـــت، س ـــازی اس تجاری س

وی اظهـــار کـــرد: برخـــی از مراکـــز رشـــد ایـــن 
نهـــاد بـــا هدف گـــذاری و ســـرمایه گذاری در حـــوزه 
گیاهـــان دارویـــی ورود کردنـــد، امـــا ارتباطـــی بـــا 
ـــن  ـــا ای ـــه م ـــد و وظیف ـــی ندارن ـــان داروی ـــتاد گیاه س
ـــم. ـــال دهی ـــتاد اتص ـــه س ـــز را ب ـــن مراک ـــه ای ـــت ک اس

ــه داد: بـــا توجـــه بـــه  ــر بیجنـــدی ادامـ دکتـ
این کـــه شـــرکت های فعـــال مراکـــز رشـــد مـــا 
ــد، ایـــن فرصـــت خوبـــی اســـت  ــرون آمده انـ از بیـ
ـــای  ـــیل نیروه ـــد از پتانس ـــگاهی بتوان ـــه جهاددانش ک

خـــارج از ایـــن نهـــاد اســـتفاده کنـــد.
ـــح کـــرد: در زمینـــه ی اشـــتغال روســـتایی  وی تصری
ـــم  ـــی داری ـــان داروی ـــوزه گیاه ـــی در ح ـــیل خوب پتانس

ـــود. ـــه ش ـــه آن توج ـــد ب ـــه بای ک
و  فنـــاوری  تجاری ســـازی  ســـازمان  رییـــس 
کمیتـــه ای  افـــزود:  دانش آموختـــگان  اشـــتغال 
تجاری ســـازی  تخصصـــی  کمیتـــه  عنـــوان  بـــا 
هـــدف  بـــا  دارویـــی  گیاهـــان  فناوری هـــای 
جلوگیـــری از مـــوازی کاری توســـعه ی فعالیت هـــای 
ـــای  ـــی، ایف ـــان داروی ـــوزه گیاه ـــگاهی در ح جهاددانش
نقـــش محـــوری در تجاری ســـازی فناوری هـــای 

ــت. ــده اسـ ــکیل شـ ــی و... تشـ ــان دارویـ گیاهـ

توجه به مزیت 
استانی واحدهای 

جهاددانشگاهی
ادامـــــــــه،  در 
امیرحســـین  دکتـــر 
مشـــاور  جمشـــیدی 
و  غـــذا  ســـازمان 
بـــا  رابطـــه  در  دارو 
وزارت  اولویت هــــــای 
جهـــاد کشــــــاورزی 
گیاهـــان  حـــوزه  در 
ـــنتی  ـــب س ـــای ط ـــت: فرآورده ه ـــور، گف ـــی کش داروی
ایـــران عبارت انـــد از فرآورده هایـــی کـــه به طـــور 

گیاهان دارویی، بازار بین امللل
و چند مساله ی دیگر

چهارمین گردهامیی ستاد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی برگزار شد

■ نشست 
مدیران طرح های 
ملی حوزه ی 
علوم انسانی 
جهاددانشگاهی
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ـــر  ـــران ذک ـــنتی ای ـــب س ـــع ط ـــب مرج ـــر در کت متوات
شـــده اســـت.

عرضـــه ی  و  تهیـــه  آیین نامـــه ی  افـــزود:  وی 
فرآورده هـــای طـــب ســـنتی ایـــران دی مـــاه 1۳85 
مصـــوب و ابـــالغ شـــده اســـت و در حـــال حاضـــر 
ـــم. ـــنتی داری ـــتهATC  داروی س ـــرای ۳9 دس ـــز ب نی
مشـــاور ســـازمان غـــذا و دارو گفـــت: تعـــداد 
ــا  ــت تـ ــود در فهرسـ ــی موجـ ــای طبیعـ فرآورده هـ
ســـال 1۳9۷، 2 هـــزار و 416 مـــورد اســـت. 56 
ـــت. ـــه اس ـــش بیم ـــت پوش ـــز تح ـــی نی ـــرآورده طبیع ف
دکتـــر جمشـــیدی بیـــان کـــرد: 5۰ درصـــد 
فرآورده هایـــی کـــه در طـــب ســـنتی مصـــرف 
ـــر  ـــد دیگ ـــی و 5۰ درص ـــا حیوان ـــی ی ـــوند، معدن می ش

گیاهـــی اســـت.
ـــرکت  ـــار 211 ش ـــال حض ـــرد: در ح ـــح ک وی تصری
فعـــال در حـــوزه تولیـــد فرآورده هـــای طبیعـــی 
و 12۰ شـــرکت تولیدکننـــده داروهـــای ســـنتی 
در کشـــور داریـــم کـــه تمرکـــز کارخانه هـــای 
ــت و  ــتر اسـ ــران بیشـ ــی در تهـ ــرآورده ای دارویـ فـ
واحدهـــای اســـتانی جهاددانشـــگاهی می تواننـــد بـــا 
ـــان  ـــوزه گیاه ـــود در ح ـــتان خ ـــت اس ـــه مزی ـــه ب توج

ــوند. دارویـــی وارد شـ

فعالیت ویژه بر روی 
16 گیاه دارویی

دکتـــر داراب یزدانـــی 
رییـــس ســـــــــتاد 
ــی  ــان دارویـ گیاهـــــ
ــز  ــگاهی نیـ جهاددانشـ
در ایـــن گردهمایـــی 
ـــا  ـــم ت ـــاز داری ـــت: نی گف
در اســـناد باالدســـتی 
ســـهم داروهـــای گیاهـــی 
ـــم.  ـــش دهی ـــیمیایی افزای ـــای ش ـــه داروه ـــبت ب را نس
ـــالم  ـــت دار اع ـــاه اولوی ـــامی 25 گی ـــال حاضـــر اس در ح
ـــف« و 12  ـــت »ال ـــه در اولوی ـــه 1۳ گون شـــده اســـت ک
گونـــه در اولویـــت »ب« قـــرار دارد و کســـی ســـراغ 

ــت. ــه اسـ ــان نرفتـ ــن گیاهـ ــردن ایـ ــی کـ اهلـ
گیاهـــان  اهلی ســـازی  بـــر  تاکیـــد  بـــا  وی 
دارویـــی افـــزود: بایـــد توجـــه داشـــت کـــه فرآینـــد 
ــاری  ــت و آمـ ــاده ای نیسـ ــد سـ ــازی، فرآینـ اهلی سـ

هـــم در ایـــن زمینـــه وجـــود نـــدارد.
ـــر در  ـــال حاض ـــرد: در ح ـــار ک ـــی اظه ـــر یزدان دکت
ـــترن  ـــد نس ـــاه مانن ـــر روی 16 گی ـــگاهی ب جهاددانش
کوهـــی، رازك، زرشـــک، زعفـــران و... کار می کنیـــم.
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــتاد گیاه ـــس س ریی
گفـــت: جهاددانشـــگاهی در بحـــث گیـــاه »شـــیرین 

ـــت. ـــرده اس ـــز ورود ک ـــان« نی بی
وی تصریـــح کـــرد: در بحـــث گیاهـــان دارویـــی 
اســـتان ها و واحدهـــای جهاددانشـــگاهی کـــه دارای 
ظرفیـــت الزم در ایـــن حـــوزه هســـتند، بایـــد ورود 

کـــرده و فعالیـــت خـــود را آغـــاز کننـــد.
گفتنـــی اســـت، ارایـــه گـــزارش پژوهشـــکده گیاهـــان 
خراســـان جنوبی،  ایـــالم،  واحدهـــای  و  دارویـــی 
ــتان،  ــزد و لرسـ ــد، یـ ــتان، کهگیلویه وبویراحمـ گلسـ
بازدیـــد از گل خانـــه و آزمایشـــگاه های گیاهـــان 
ـــر  ـــی از دیگ ـــاره گیاه ـــه ی عص ـــز تهی ـــی و مرک داروی

ــت.► ــی اسـ ــن گردهمایـ ــی ایـ برنامه هایـ

ذخیره سازی سلول های بنیادی خون 
بندناف، تک فرزندی و معضالت آن
کارگاه آموزشی »اهمیت ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بندناف« به همت 

جهاددانشگاهی اردبیل برگزار شد

■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی اردبیل، ۲3 اردیبهشـت: 
در کارگاه آموزشـی »اهمیت ذخیره سـازی سـلول های 
بنیـادی خـون بندناف« که بـه همت دفتـر نمایندگی 
بانـک خون بندنـاف در جهاددانشـگاهی اردبیل برگزار 
شـد، بـر ایـن موضوع کـه تک فرزنـدی دایره اسـتفاده 
می کنـد،  محـدود  را  بنیـادی  سـلول های  بانـک  از 

تاکید شـد.
منیـره محمـد مسـوول پـردازش بانک سـلول های 
بنیـادی خـون بندنـاف رویـان در ایـن کارگاه بـا بیان 
اینکـه بیـش از ۷5 بیماری توسـط سـلول های بنیادی 
نمونه هـای  از  تاکنـون  افـزود:  اسـت،  درمـان  قابـل 
بنیـادی  سـلول های  عمومـی  بانـک  در  ذخیره شـده 
خـون بندنـاف رویـان 26 پیونـد و از بانـک خصوصـی 

2۰ پیونـد انجام شـده اسـت.
محمــد از ذخیــره بیــش از 9۰ هــزار نمونــه خــون 
بندنــاف کــه HLA حــدود 65 هــزار نمونــه تعییــن 
بانــک خصوصــی و عمومــی  شــده اســت در دو 
ــاف رویــان خبــر داد  ســلول های بنیــادی خــون بندن
و خاطرنشــان کــرد: تاکنــون 25 پیونــد موفقیت آمیــز 
ــره شــده ی  ــادی ذخی ــا اســتفاده از ســلول های بنی ب
ــام  ــزی انج ــج مغ ــاران فل ــر روی بیم ــک ب ــن بان ای

شــده اســت.
وی بانـک سـلول های بنیـادی خون بندنـاف رویان 
را بزرگ تریـن بانـک منطقـه خاورمیانـه از نظـر تعداد 
و  اعـالم   HLA تعییـن  و  ذخیره شـده  نمونه هـای 
تصریـح کـرد: شـرکت بن یاخته هـای رویـان در یـک 
حرکـت خداپسـندانه بـا هزینـه خـود، خـون بندنـاف 
اهدایـی هم وطنـان را ذخیـره و بـدون دریافـت هزینه 

در اختیـار نیازمنـدان قـرار می دهـد.
این پژوهشـگر گروه خون ساز و سـرطان پژوهشگاه 
رویـان بـا بیـان این کـه در زمـان ذخیره سـازی خـون 
سـلول های  تک هسـته ای  سـلول های  فقـط  بندنـاف 
نمونـه ی  کـرد:  اضافـه  می شـود،  ذخیـره  بنیـادی 

جمع آوری شـده بایـد در عـرض 48 سـاعت بـه بانـک 
خـون برسـد تـا نسـبت بـه ذخیره سـازی آن اقـدام 

. د شو
دایـره ی  تک فرزنـدی  اینکـه  بیـان  بـا  محمـد 
محـدود  را  بنیـادی  سـلول های  بانـک  از  اسـتفاده 
می کنـد، افـزود: اگر پیونـد از نمونه ی خود فـرد انجام 
گیـرد، موفقیـت آن بعـد از 1۰۰ روز و اگـر از نمونه ی 
خون اعضای خانواده باشـد، بعد از 18۰ روز مشـخص 
می شـود. در ایـن پیوند میـزان پس زنی در مقایسـه با 
سـایر پیوندهـا فقط 1۰ درصد اسـت بـه همین خاطر 
گزینـه مناسـبی می توانـد در درمـان بیماری ها باشـد.

در ایـن کارگاه، سـالله صمیمـی سرپرسـت کنترل 
رویـان،  بن یاخته هـای  فنـاوری  شـرکت  کیفیـت 
جمـع آوری غیرتهاجمـی، عدم درد، دسترسـی آسـان، 
عـدم نیـاز به وسـایل و شـرایط خـاص، تهیه سـریع و 
انجـام پیونـد را از مزایـای سـلول های بنیـادی عنـوان 

. د کر
سـلول های  اختـالالت  افـزود:  صمیمـی  سـالله 
بنیـادی، لوسـمی حـاد و مزمن، بیماری هـای نقص در 
تولیـد لنفوسـیت ها، ناهنجاری هـای ارثـی گلبول های 
قرمـز، اختـالالت سیسـتم ایمنـی مـادرزادی، نقـص 
ارثـی پالکتـی، اختـالالت پالسماسـل و بیماری هـای 
ارثـی از جملـه بیماری هایـی هسـتند کـه در جهـان 
بـا سـلول های بنیادی خـون بندنـاف درمان شـده اند.

وی یـادآور شـد: در حال حاضر در کشـورمان فقط 
تاالسـمی،  جملـه  از  خونـی  منشـأ  بـا  بیماری هایـی 
سـرطان خـون و کم خونی ها با اسـتفاده از سـلول های 

بنیـادی خـون بندنـاف قابل درمان اسـت.
بانـک  نمایندگـی   ۳2 فعالیـت  از  صمیمـی 
سـلول های بنیادی خون بندناف در 2۷ اسـتان کشـور 
خبـر داد و افـزود: خون هـای جمع آوری شـده در این 
نمایندگـی جهـت انجـام آزمایش هـا الزم و ذخیـره به 

می شـود.► ارسـال  تهـران 

■ کارگاه 
آموزشی »اهمیت 

ذخیره سازی 
سلول های بنیادی 

خون بندناف«

►
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       اخبار کوتاه برگزاری رویدادهای پژوهشی

گذر

هامیش فرهنگیـ  پژوهشی 
بحران آب

ـــی  ـــگاهی صنعت ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم رواب
ــی ـ  ــش فرهنگـ ــت: همایـ ــریف، ۲9 اردیبهشـ شـ
ـــای ســـطح  ـــدف ارتق ـــا ه پژوهشـــی بحـــران آب ب
دانـــش و آگاهـــی دانش آمـــوزان به عنـــوان 
نســـل آینـــده ی کارشناســـان و متخصصـــان 
ــان  ــه در آنـ ــزه و عالقـ ــاد انگیـ ــور و ایجـ کشـ
ــود در  ــیب های موجـ ــا آسـ ــنایی بـ ــرای آشـ بـ
حـــوزه ی آب و ارایـــه راهکارهـــای برون رفـــت، 
ـــدوی  ـــهید مه ـــی ش ـــع آموزش ـــت مجتم ـــه هم ب
و بـــا همـــکاری ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
ـــتیتو آب و  ـــت انس ـــا حمای ـــریف و ب ـــی ش صنعت
ـــرکت آب  ـــریف، ش ـــی ش ـــگاه صنعت ـــرژی دانش ان
ـــران  ـــک ته ـــه ی ـــهرداری منطق ـــالب و ش و فاض
و شـــرکت آب منطقـــه ای تهـــران برگـــزار شـــد.
بررســـی چگونگـــی تدویـــن واحـــد درســـی 
پنـــل  موضـــوع  آب،  بحـــران  زمینـــه ی  در 
ـــور  ـــا حض ـــه ب ـــود ک ـــش ب ـــن همای ـــی ای تخصص
ـــوزه ی  ـــوزه ی آب و ح ـــان ح ـــران و کارشناس مدی
فعالیت هـــای آموزشـــی مـــورد بررســـی قـــرار 

گرفـــت.
در ایـــن همایـــش، مهنـــدس علـــی مهـــدی زاده 
ـــگاه  ـــر آزمایش ـــوژی و مدی ـــعه تکنول ـــر توس مدی
ـــازمان  ـــاری س ـــزات آب و آبی ـــوژی و تجهی تکنول
ــاره ی  ــریف دربـ ــی شـ ــگاهی صنعتـ جهاددانشـ
بحـــران آب و نقـــش تکنولوژی هـــای نویـــن 
آبیـــاری در کاهـــش ایـــن آســـیب ها مطالبـــی 
ــر در  ــوزان حاضـ ــنایی دانش آمـ ــت آشـ را جهـ

ـــرد. ـــه ک ـــش ارای همای
ــو  ــاب عضـ ــن جنـ ــید محسـ ــدس سـ مهنـ
هیـــات علمـــی و رییـــس مرکـــز آمـــوزش 
ــریف  ــی شـ ــگاهی صنعتـ ــازمان جهاددانشـ سـ
نیـــز در پنـــل تخصصـــی ایـــن همایـــش کـــه 
به منظـــور بررســـی چگونگـــی تدویـــن واحـــد 

درســـی در زمینـــه بحـــران آب برگـــزار شـــد، 
بـــا تقســـیم مجموعـــه اقدامـــات قابـــل انجـــام 
ـــاری،  ـــالح رفت ـــاختی و اص ـــمت زیرس ـــه دو قس ب
ـــای  ـــش و رفتاره ـــالح بین ـــت اص ـــش و اهمی نق

ــرار داد. ــد قـ ــورد تاکیـ ــی را مـ اجتماعـ
ــش  ــده بخـ ــوزان برگزیـ ــر از دانش آمـ تقدیـ
دیگـــر  از  آب  بحـــران  همایـــش  مســـابقه 

برنامه هـــای ایـــن همایـــش بـــود.
همچنیـــن در نمایشـــگاهی کـــه در حاشـــیه 
ــران آب  ــی بحـ ــی ـ پژوهشـ ــش فرهنگـ همایـ
دانش آمـــوزان  فعالیت هـــای  شـــد،  برگـــزار 
مجتمـــع آموزشـــی شـــهید مهـــدوی در قالـــب 
شـــعر، موســـیقی، نقاشـــی، فیلـــم کوتـــاه، 
در  ســـازه ها  دســـت  و  عکاســـی  نمایـــش، 
ــت. ــرار گرفـ ــدگان قـ ــد بازدیدکننـ ــرض دیـ معـ
بـــا حضـــور  یـــک روزه  همایـــش  ایـــن 
دانش آمـــوزان مقاطـــع مختلـــف و کارشناســـان 

ــد. ــزار شـ ــوزه ی آب برگـ حـ



هامیش مدیریت پیشگیری و 
کنرتل تهدیدات زیستی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی کردســـتان، ۲4 
اردیبهشـــت: همایـــش منطقـــه ای »مدیریـــت 
پیشـــگیری و کنتـــرل تهدیـــدات زیســـتی و 
بیولوژیـــک« بـــا همـــکاری جهاددانشـــگاهی 

ــد. ــزار شـ ــتان برگـ کردسـ
معـــاون درمـــان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
ـــه ای  ـــش منطق ـــی همای ـــر علم ـــتان و دبی کردس
ــدات  ــرل تهدیـ ــگیری و کنتـ ــت پیشـ »مدیریـ
زیســـتی و بیولوژیـــک« گفـــت: از بیـــن آثـــار 
ـــه  ـــرای ارای ـــر ب ـــش، 8 اث ـــن همای ـــه ای ـــالی ب ارس

برگزیـــده شـــده اســـت.
ـــت  ـــه ای مدیری ـــش منطق ـــی همای ـــر علم دبی
پیشـــگیری و کنتـــرل تهدیـــدات زیســـتی و 
بیولوژیـــک اظهـــار کـــرد: پـــس از تدویـــن 
ـــتان  ـــل در اس ـــد غیرعام ـــردی پدافن ـــند راهب س
و بـــا توجـــه بـــه مـــرزی بـــودن کردســـتان و 
وضعیـــت کشـــورهای همســـایه و بـــه وجـــود 
ــوع  ــی و وقـ ــن تنفسـ ــکالت مزمـ ــدن مشـ آمـ
ـــش  ـــن همای ـــزاری ای ـــف، برگ ـــای مختل آنفوالنزاه
در دســـتور کار قـــرارگاه پدافنـــد غیرفعـــال 

اســـتان قـــرار گرفـــت.
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــژاد ریی ـــهراب ن ـــا س چی
ـــرد:  ـــان ک ـــش بی ـــن همای ـــز در ای ـــتان نی کردس
ــزاری  ــری برگـ ــوان مجـ ــگاهی به عنـ جهاددانشـ
ایـــن همایـــش تمـــام تـــالش خـــود را بـــرای 

ــن  ــر ایـ ــر و تاثیرگذارتـ ــه بهتـ ــرای هرچـ اجـ
همایـــش بـــه کار بـــرد.

ـــه  ـــی ک ـــای مطالعات ـــه کاره ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــا  ـــده و ی ـــل انجام ش ـــد غیرعام ـــه پدافن در زمین
در حـــال انجـــام اســـت، اعـــالم کـــرد: اصـــالح 
رویکـــرد  بـــا  شـــهری  جامـــع  طرح هـــای 
پدافنـــد غیرعامـــل، مکان یابـــی و بررســـی 
ــتای  ــهری در راسـ ــت شـ ــکان موقـ ــرح اسـ طـ
و  مقاوم ســـازی  طـــرح  بحـــران،  مدیریـــت 
دولتـــی،  ســـاختمان های  ســـازه ی  اصـــالح 
طـــرح اولویت بنـــدی ســـاختمان های عمومـــی 
و دولتـــی اســـتان جهـــت تغییـــر کاربـــری در 
مواقـــع بحـــران، هوشمندســـازی ســـاختمان ها 
ــازی  ــن سبک سـ ــا و هم چنیـ ــاری آن هـ و معمـ
و صنعتی ســـازی جهـــت اســـکان ســـریع پـــس 
ــا  ــط بـ ــای مرتبـ ــه طرح هـ ــران از جملـ از بحـ
حـــوزه پدافنـــد غیرعامـــل در جهاددانشـــگاهی 

اســـت.
ـــد  ـــرکل پدافن ـــی مدی ـــد رضای ـــه، محم در ادام
غیرعامـــل اســـتانداری کردســـتان نیـــز گفـــت: 
ــد  ــورای پدافنـ ــت های شـ ــای سیاسـ ــر مبنـ بـ
ـــت  ـــا محوری ـــده ب ـــال آین ـــش س ـــل همای غیرعام
آب و منابـــع و ذخایـــر زیرزمینـــی، شـــبکه های 
ــای فاضـــالب شـــهری و  توزیـــع، تصفیه خانه هـ
روســـتایی و در ســـال 99 هـــم بـــا تاکیـــد بـــر 
حوزه هـــای محیط زیســـت و منابـــع طبیعـــی و 
ـــزار  ـــتان برگ ـــی در کردس ـــر مل ـــت از ذخای صیان

می شـــود.



ارایه برنامه ها و سیاست های 
کالن سازمان جهاددانشگاهی 
صنعتی رشیف در سال جاری

ـــی  ـــگاهی صنعت ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم رواب
ــترك  ــت مشـ ــت: در نشسـ ــریف، 17 اردیبهشـ شـ
ـــگاهی  ـــران جهاددانش ـــی و مدی ـــورای هماهنگ ش
صنعتـــی شـــریف کـــه بـــا حضـــور رییـــس و 
معاونـــان و مدیـــران ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
ـــه  ـــس از ارای ـــد، پ ـــزار ش ـــریف، برگ ـــی ش صنعت
ــازمان در  ــی سـ ــت مالـ ــی وضعیـ ــزارش کلـ گـ
ــی  ــای کارفرمایـ ــامل دریافتی هـ ــال 96 شـ سـ
مراکـــز، گروه هـــا، آمـــوزش و ســـتاد و... حجـــم 
ـــرای  ـــت اج ـــی در دس ـــدات کارفرمای ـــی تعه ریال
مراکـــز و گروه هـــا توســـط مهنـــدس وحدانـــی 
ــای  ــا و چالش هـ ــتیبانی، عارضه هـ ــاون پشـ معـ
ســـازمانی کـــه به منظـــور نیـــل بـــه وضعیـــت 
ــا مدیـــران ســـازمان  مطلـــوب، در مشـــورت بـ
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ــته بررســـی و عارضه یابـــی  ــال گذشـ در یکسـ
ـــاروردی  ـــی ت ـــر حاج ـــط دکت ـــود، توس ـــده ب ش
ــوژی  ــعه تکنولـ ــکده توسـ ــت پژوهشـ سرپرسـ

ـــد. ـــه ش ارای
سرپرســـت  تـــاروردی  حاجـــی  دکتـــر 
پژوهشـــکده توســـعه تکنولـــوژی، تقویـــت 
منابـــع  توســـعه ی  مســـتمر،  پروژه یابـــی 
انســـانی و فرهنـــگ ســـازمانی، ارزیابـــی عملکـــرد 
ســـازمانی، کاراتـــر شـــدن هیـــات مدیره هـــای 
ـــران،  ـــگاه اســـتراتژیک در مدی ـــت ن ـــز، تقوی مراک
توجـــه بـــه کســـب وکارهای جدیـــد و تبییـــن 
ماموریـــت و رقابتـــی نبـــودن قیمـــت بـــرای 
انجـــام پروژه هـــا را از جملـــه چالش هـــای 
ــدواری  ــار امیـ ــر و اظهـ ــازمان ذکـ ــی سـ اصلـ
ـــای  ـــران و اعض ـــه ی مدی ـــک هم ـــا کم ـــرد ب ک
ســـازمان، در جهـــت حـــذف ایـــن چالش هـــا 

پیـــش برویـــم.
در ایـــن نشســـت، دکتـــر مردانـــی معـــاون 
ـــی  ـــگاهی صنعت ـــازمان جهاددانش ـــی س پژوهش
را  ســـازمان  کاری  زمینه هـــای  شـــریف، 
معرفـــی کـــرد و بـــه ســـوال های حاضـــران در 

ایـــن زمینـــه پاســـخ داد.
و  تخصصـــی  کارگروه هـــای  معرفـــی 
ـــت  ـــتم مدیری ـــت سیس ـــرح تقوی ـــن ط هم چنی
ـــط  ـــه توس ـــود ک ـــی ب ـــر موضوعات ـــروژه از دیگ پ

معـــاون پژوهشـــی ســـازمان ارایـــه شـــد.
در ادامـــه ی ایـــن نشســـت، ســـند برنامـــه 
سیاســـت های  و  برنامه هـــا  و  اســـتراتژیک 
ــو  ــدس حاجیلـ ــط مهنـ ــازمان توسـ کالن سـ
ــوال های  ــه سـ ــه و بـ ــازمان ارایـ ــس سـ رییـ

مطرح شـــده پاســـخ داده 
شـــد.

ــت  ــن نشسـ ــه اولیـ ــت کـ ــن نشسـ در ایـ
ــران  ــا مدیـ ــی بـ ــورای هماهنگـ ــترك شـ مشـ
ــت های  ــود، سیاسـ ــال 9۷ بـ ــازمان در سـ سـ
صنعتـــی  جهاددانشـــگاهی  ســـازمان  کالن 
ــن  ــب عناویـ ــال در قالـ ــن سـ ــریف در ایـ شـ
ــی  ــی و بازاریابـ ــعه پروژه یابـ ــت و توسـ »تقویـ
ـــوب«،  ـــای مص ـــه ی کاری ه ـــا زمین ـــب ب متناس
کیفیـــت  تضمیـــن  نظـــام  »توســـعه ی 
به منظـــور کســـب رضایـــت کارفرمایـــان و 
ــا  ــق فعالیت هـ ــز و تعمیـ ــتریان«، »تمرکـ مشـ
در پژوهـــش و آمـــوزش بـــا توجـــه بـــه 
زمینـــه ی کاری مصـــوب ســـازمان«، »اجـــرای 
پروژه هـــای کالن و چنـــد رشـــته ای از طریـــق 
ــی«،  ــی و بیرونـ ــای داخلـ ــعه همکاری هـ توسـ
»بهره منـــدی بیشـــتر از برنـــد پژوهشـــکده 
منابـــع  »توســـعه  تکنولـــوژی«،  توســـعه 
ـــی  ـــطوح کارشناس ـــازی در س ـــانی و کادرس انس
و مدیریتـــی«، »افزایـــش بهـــره وری در تمـــام 
ـــد  ـــعه برن ـــت و توس ـــازمان« و »تقوی ـــطوح س س

ســـازمانی« بررســـی می شـــود.



نشست هم اندیشی »هامیش 
ملی عناب«

جهاددانشـــــــــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
نشســـت  اردیبهشـــت:   ۲4 خراســـان جنوبی، 
ــا  ــاب« بـ ــی عنـ ــش ملـ ــی »همایـ هم اندیشـ
حضـــور رییـــس دانشـــگاه جامـــع علمـــی 
فرمانـــدار  جنوبـــی،  خراســـان  کاربـــردی 
خوســـف و تعـــدادی از اعضـــای هیـــات 
ـــووالن  ـــی از مس ـــگاه ها و برخ ـــی دانش علم
در مجتمـــع تحقیقاتـــی گیاهـــان 
جهاددانشـــگاهی  دارویـــی 
جنوبـــی  خراســـان 

ــد. ــزار شـ برگـ

رییـــس  صادقــــــــــی  جالل الدیـــن 
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبی در نشســـت 
هم اندیشـــی همایـــش ملـــی عنـــاب تصریـــح 
ــی،  ــان دارویـ ــده  گیاهـ ــروژه دهکـ ــرد: پـ کـ
محصـــول ایـــده اولیـــه ای بـــود کـــه حاصـــل 
گیاهـــان  زمینـــه ی  در  تجربـــه  ســـال ها 
ــت. ــی اسـ ــی و عملـ ــد علمـ ــی در بعـ دارویـ

ـــی  ـــداف کل ـــی از اه ـــرد: یک ـــح ک وی تصری
دهکـــده، معرفـــی پتانســـیل جامـــع گیاهـــان 
دارویـــی اســـت کـــه در ایـــن خصـــوص 
طرحـــی بـــا اعتبـــار مناســـب از محـــل 
ــد  ــی شـ ــگاهی عملیاتـ ــارات جهاددانشـ اعتبـ
و اســـتاد محســـن پویـــان و تیـــم پژوهشـــی 
جهاددانشـــگاهی طرحـــی جامـــع بـــا عنـــوان 
ــان  ــردی گیاهـ ــیل های کاربـ ــی پتانسـ معرفـ

ــاندند. ــام رسـ ــه انجـ ــتان را بـ ــی اسـ دارویـ
محمـــد شـــفیعی فرمانـــدار خوســـف نیـــز 
تصریـــح کـــرد: جهاددانشـــگاهی از جملـــه 
ارگان هایـــی اســـت کـــه به صـــورت علمـــی و 

عملـــی وارد کار شـــده اســـت.
فورگی نـــژاد  ابوالفضــــــــل  هم چنیـــن 
ــردی  ــع علمـــی کاربـ ــگاه جامـ رییـــس دانشـ
خراســـان جنوبی نیـــز اظهـــار کـــرد: رســـالت 
دانشـــگاه ایـــن اســـت تـــا بخشـــی از علـــوم 
ـــتفاده  ـــورد اس ـــردی م ـــورت کارب ـــود به ص موج

قـــرار گیـــرد.
وی اظهـــار کـــرد: امیدواریـــم بـــا ارتبـــاط 
ــم  ــگاهی بتوانیـ ــگاه و جهاددانشـ ــن دانشـ بیـ
ــا معرفـــی  همکاری هـــای خوبـــی انجـــام و بـ
ـــردم  ـــن م ـــک پذیری را در بی ـــوالت، ریس محص

افزایـــش دهیـــم.
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   افتتاح و راه اندازی در حوزه ی پژوهش

افتتاح

 ۲6 ایسنا،  از  نقل  به  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
بانک  نمایندگی  دفتر  افتتاحیه ی  مراسم  اردیبهشت: 
استان  در  جهاددانشگاهی  رویان  بندناف  خون 
رییس  طیبی  حمیدرضا  دکتر  حضور  با  گلستان 
مدیرعامل  ضرابی  مرتضی  دکتر  و  جهاددانشگاهی 
محل  در  رویان  بن یاخته های  فناوری  شرکت 

بیمارستان صیاد شیرازی گرگان برگزار شد.

توان انجام کارهای 
بزرگ

در  طیبـی  دکتـر 
این مراسـم در استان 
اظهـار کرد:  گلسـتان 
مجموعـه ی  در  مـا 
ایـن  جهاددانشـگاهی 
کـه  داریـم  را  بـاور 
تولیـد  مـا  مشـکل 
نیسـت،  فـن  و  علـم 
متخصـص ایرانی تـوان انجام پیشـرفته ترین کارهای 

دارد. را  فناورانـه  و  علمـی 

سال  در  گلستان  جهاددانشگاهی  کرد:  بیان  وی 
آمادگی  زمان  همان  در  و  شد  راه اندازی   1۳88
توانمندی های  گذاشتن  اختیار  در  برای  را  خود 
جهاددانشگاهی به ویژه در حوزه ی پزشکی و پژوهشی 

را به استان گلستان اعالم کردیم.
امیدواریم  کرد:  اظهار  رییس جهاددانشگــــاهی 
امکانات  از  می گیرد،  انجام  که  اقدامــــــاتی  با 

جهاددانشگاهی برای توسعه ی استان استفاده شود.
دکتر طیبی افزود: در گذشته با صحبت هایی که 
داشتیم،  گلستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  با 
آمادگی خود را برای همکاری در خصوص نوع خاصی 

از سرطان در این استان اعالم کردیم.
دارویی،  گیاهان  زمینه ی  در  داد:  ادامه  وی 
راه اندازی دهکده گیاهـــــان دارویی در شهرستان 

گالیکش به جهاددانشگاهی واگذار شده است.
فاز  افتتاح  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  رییس 
گلستان،  استان  جهاددانشـــگاهی  مجتمع  نخست 
آموزش  به  مرکز  این  از  زیادی  بخش  شد:  یادآور 

اختصاص داده شده است.
دکتر طیبی بیان کرد: اگر به دنبال پیشرفت کشور 

علم  و  فناوری  توسعه  کارمان  اساس  باید  هستیم، 
کشور  در  استعداد  کافی  به اندازه ی  باشد؛  خودمان 
وجود دارد که باید از این پتانسیل به خوبی در جهت 

توسعه ی کشور استفاده کرد.
وی بیان کرد: کارخانه بزرگ تولید سلول انسانی و 
محصوالت سلولی در کشور با دانش فنی پژوهشکده 
دکتر  حضور  با  جهاددانشگاهی  به  وابسته  رویان 
جهانگیری معاون اول رییس جمهور و دکتر هاشمی 
کارخانه  این  محصول  شد.  افتتاح  بهداشت  وزیر 
معدود  از  و  است  بین المللی  استانداردهای  حد  در 
کارخانه های تولید سلول در دنیا است. این امر نشان 

می دهد ما توان انجام کارهای بزرگ را داریم.

تکمیل شبکه ی 
استانی بانک خون 

بندناف کشور
در  هم چنیــــن 
این مراســــم، دکتر 
کرد:  اظهــار  ضرابی 
با راه اندازی این دفتر، 
بانک  شبکه اســتانی 
کل  در  بندناف  خون 

کشور تکمیل شد.
درمان  در  می توان  بندناف  خون  از  افزود:  وی 
برخی از بیماری های بدخیم، به خصوص بیماری هایی 
که منشأ خونی دارند از جمله بیماری های تاالسمی، 
و کم خونی های  ایمنی  سرطان خون، نقص سیستم 

مادرزادی و... استفاده کرد.
رویان  بن یاخته های  فناوری  شرکت  مدیرعامل 
ذخیره  با  توانستیم  گذشته  سال های  در  کرد:  بیان 
این مرکز،  بندناف در  نمونه خون  از 95 هزار  بیش 
بزرگ ترین ذخیره ی سلولی را در منطقه و خاورمیانه 

ایجاد کنیم.
نمونه ها  این،  از  پیش  کرد:  تصریح  ضرابی  دکتر 
مازندران  جهاددانشگاهی  توسط  استان  این  از 
توسط  کار  این  پس  این  از  که  شد  جمع آوری 

جهاددانشگاهی گلستان صورت می گیرد.
وی با اشاره به این که جمع آوری خون بندناف در 
متقاضیان  کرد:  عنوان  می گیرد،  انجام  زایمان  زمان 
گلستانی پیش از زایمان می توانند با مراجعه به دفتر 
شیرازی  صیاد  بیمارستان  در  بندناف  خون  بانک 

گرگان اقدام به ثبت نام کنند.
ــای  ــاوری بن یاخته هـ ــرکت فنـ ــل شـ مدیرعامـ
ــون  ــای خـ ــی از مزایـ ــد: یکـ ــادآور شـ ــان یـ رویـ
بـــرای  آن  ســـلول های  از  اســـتفاده  بندنـــاف، 
ـــت.  ــی دارد، اس ــق ژنتیکـ ــی کـــه تطابـ هرکسـ
ـــر 25 درصـــد  ـــرادر و خواه ـــرای ب ـــق ب ـــانس تطاب ش

و پـــدر و مـــادر 5۰ درصـــد اســـت.►

افتتاح آخرین دفرت منایندگی 
بانک خون بندناف در کشور

سی ویکمین دفرت منایندگی بانک خون بندناف رویان جهاددانشگاهی در استان گلستان 

افتتاح شد

■ افتتاح
 دفرت منایندگی 
بانک خون 
بندناف رویان 
جهاددانشگاهی 
در استان گلستان

◄
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تاسیس  البرز:  استان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
با  محلی  توسعه ی  و  تسهیل گر  دفتر  نخستین 
توجه  با  کرج،  کالن شهر  در  اجتماع محور  رویکرد 
حوزه  در  البرز  جهاددانشگاهی  توانمندی های  به 

اجتماعی به این نهاد سپرده شده است.
استان البرز و به ویژه کالن شهر کرج با بحث جدی 
حاشیه نشینی مواجه است و از آن جایی که جمعیتی 
حاشیه ای  محالت  در  نفر  هزار   9۰۰ تا   ۷۰۰ بین 
ضروری  موضوع  این  به  ویژه  توجه  دارند،  سکونت 

است.
البرز  جهاددانشگاهی  رییس  هاشمی راد  دکتر 
گفت: جهاددانشگاهی این واحد با توجه به سابقه ی 
فعالیت در حوزه اجتماعی و برخورداری از گروه های 
به خوبی  توانمند،  انسانی  نیروی  و  پژوهشی  مختلف 
اول  وهله ی  در  تا  کند  ورود  حوزه  این  به  می تواند 
اجتماعی  آسیب های  کاهش  راستای  در  گامی 
محالت حاشیه ای و در مرحله ی بعد تسهیل گری در 

توسعه ی این محالت برداشته شود.
راه اندازی  مسوولیت  راستا  همین  در  افزود:  وی 
با رویکرد  توسعه محلی  و  نخستین دفتر تسهیل گر 
اجتماع محور در کالن شهر کرج با تمرکز بر محله ی 

کالك به جهاددانشگاهی البرز سپرده شد و این دفتر 
از سیزدهم خردادماه کار خود را آغاز کرده است.

کرد:  تصریح  البرز  جهاددانشگاهی  رییس 
امیدواریم با فعالیت این دفتر در کالك و هم چنین 

حاشیه ای،  محالت  سایر  در  فعالیت  گسترش 
معضالت حاشیه نشینی در کالن شهر کرج روزبه روز 
کمتر و توسعه ی این محالت با توجه به پتانسیل های 

موجود هرچه بهتر انجام شود.►

یک گام برای کاهش معضالت 
حاشیه نشینی در کرج

نخستین دفرت تسهیل گر و توسعه ی محلی با رویکرد اجتامع محور در کالن شهر کرج به 

همت جهاددانشگاهی الربز راه اندازی شد

راه اندازی سیستم جراحی 
هیسرتوسکوپی

خرداد:   6 اردبیل،  استان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
سیستم  زوجین،  نازایی  درمان  تسهیل  راستای  در 
ناباروری  درمان  مرکز  در  هیستروسکوپی  جراحی 

قفقاز جهاددانشگاهی اردبیل راه اندازی شد.
قفقاز  ناباروری  درمان  مرکز  مدیر  گسیلی  رویا 
عمل  این  افزود:  خبر  این  اعالم  با  جهاددانشگاهی 
مرکز  این  زایمان  و  زنان  توسط متخصصان  جراحی 

انجام می گیرد.
از  یکی  هیستروسکوپی  این که  بیان  با  وی 
تشخیص  بر  عالوه  که  است  جراحی  روش های 
به درمان عوامل  اختالالت داخل رحم،  و  بیماری ها 
نوعی  هیستروسکوپی  افزود:  می پردازد،  ناباروری 
عمل جراحی است که حداقل آسیب را به بیمار وارد 

می کند.
هیستروسکوپی  این که  به  اشاره  با  گسیلی  رویا 
استفاده  با  که  است  درمانی  و  تشخیصی  روش  یک 
به طور مستقیم  را  این روش می توان داخل رحم  از 
مورد بررسی قرار داد، اضافه کرد: در این روش جراح 

با یک میکروسکوپ خیلی کوچک )هیستروسکوپ( 
به  است،  شده  آن  وارد  رحم  دهانه ی  طریق  از  که 
بررسی شکل، پوشش داخلی و نابهنجاری های رحم 

می پردازد.
مدیر مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی 
اردبیل گفت: این روش می تواند به تشخیص وضعیت 
اسکار  داخلی،  فیبروم  مانند  رحم  طبیعی  غیر 
و  پولیپ  و چسبندگی،  زخم(  التیام  از  ناشی  )بافت 

اختالل های مادرزادی کمک کند.



اولین دبیرخانه استانی استاندارد 
)7s(»ملی »هفت سین آراستگی

اردیبهشت:   ۲4 اردبیل،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
اداره  همکاری  با  و  اردبیل  جهاددانشگاهی  به همت 
کل استاندارد استان، اولین سمینار معرفی استاندارد 
ملی »هفت سین آراستگی«)۷s( در اردبیل برگزار و 
در جهاددانشگاهی  آن  استانی  دبیرخانه  دفتر  اولین 

اردبیل راه اندازی شد.

در این سمینار، جواد فرخی مدیر اجرایی معاونت 
رعایت  اردبیل،  استان  جهاددانشگاهی  پژوهشی 
استانداردهای ملی و جهانی را الزمه ی تحقق شعار 
حمایت از کاالی ایرانی عنوان و تصریح کرد: بایستی 
استانداردهای الزم در تولیدات و خدمات رعایت شود 
و این نهاد ماموریت دارد در تحقق و اجرایی شدن آن 
گام بردارد که ایجاد اولین دبیرخانه استانی استاندارد 
جهاددانشگاهی  )۷s(در  آراستگی  هفت سین  ملی 
اردبیل از مهم ترین برنامه های این واحد در این راستا 

است.
رییس هیات مدیره انجمن علمی استاندارد ایران 
نیز در این سمینار با بیان این که این مدل استاندارد 
حاصل ۳۰ سال تجربه ی اجرایی و منطبق با نیازهای 
سازمان ها است، افزود: الزامات این استاندارد به عنوان 
مدل اجرایی در تمام سازمان های تولیدی، خدماتی، 
تخصصی و عمومی در هر ۳ گروه کوچک، متوسط 
سازمان  آن ها،  رعایت  با  و  بوده  اجرا  قابل  بزرگ  و 
شرکت  از  معتبر  گواهی نامه ی  می تواند  متقاضی 

بین المللی دریافت نماید.
مدیریت  سیستم  استاندارد  به  فرد  صادقی  ناصر 
بین المللی  الگوهای  آخرین  اساس  بر  آراستگی 
و  اشاره  است،  گردیده  تدوین  و  طراحی   ISO و 
سیستم  آراستگی،  ساختارهای  کرد:  خاطرنشان 
سامان  کردن،  سوا  آگاهی،  در  سرآمدی  آراستگی، 
دادن، سپیدی و پاکیزگی و سرآمدی در فرهنگ از 

جمله ۷ عنصر اصلی در این استاندارد است.►

       اخبار کوتاه افتتاح و راه اندازی در حوزه ی پژوهش  وفناوری

گذر

■ حاشیه 
نشینی در

کالن شهر کرج
عکس: ایسنا

►
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اصالح نژاد گاو سیستانی40
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  آمادگی  از  ستاری  دکرت 
جمهوری برای همکاری با پژوهشگاه رویان جهت اصالح نژاد 

گاو سیستانی خرب داد

و  علمی  معاون  ستاری  سورنا  دکتر  ایسنا:  از  نقل  به  روابط عمومی جهاددانشگاهی   ■
کرد:  اظهار  زابل  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  با  نشست  در  رییس جمهور  فناوری 
و  شوند  متمرکز  خوب  انسانی  نیروی  تربیت  روی  بر  استان  این  در  باید  مسووالن 
بتوانند این نیروهای ارزشمند را نگاه دارند؛ همان طور که از پیدا کردن یک معدن 
گچ خوشحال می شویم، باید از پیدا کردن و همین طور نگه داشتن نیروهای انسانی 

ارزشمند هم خوشحال شویم.
وی ادامه داد: امکانات دانشگاه باید برای تمام مردم باشد؛ دانشگاه جایی نیست 
که صبح ها بیاییم و شب ها برویم، بلکه دانشگاه ها در سایر نقاط دیگر دیوار ندارند و 
جزیی از مبلمان شهری محسوب می شوند. دانشگاه نسل سوم و چهارم یعنی همین 
و باید جزو مردم باشد؛ چیزی که ما درس می دهیم باید بتواند ابتدا مشکالت مردم را 

در یک جامعه حل کند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور افزود: مردم استان سیستان و بلوچستان باید 
از سرمایه گذاری صورت گرفته در این استان و نیروی انسانی باکفایتی که وارد دانشگاه 

شده اند، بهره مند شوند.
دکتر ستاری در ادامه به اهمیت نژادهای دامی بومی منطقه ی سیستان اشاره کرد 
و گفت: گاو سیستانی به عنوان یکی از پتانسیل های دامی منطقه و از بهترین نمونه های 
گاو گوشتی در دنیاست و معاونت علمی آمادگی دارد در بحث ژنتیکی و پروژه های 

علمی آن ورود کند.
با پژوهشگاه رویان در بحث اصالح  از آمادگی الزم در قالب کاری مشترك  وی 

ژنتیکی گاو سیستانی یا بحث کلونینگ آن خبر داد.
دکتر ستاری افزود: ما بر روی پژوهش سرمایه گذاری نمی کنیم؛ مگر اینکه تا انتهای 

آن را بدانیم و محیط کسب وکار آن نیز فراهم شده باشد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور ادامه داد: ما با مقاله دادن مخالف نیستیم، اما با 
اینکه مقاله محور شویم، مخالفیم؛ در واقع باید پژوهش ها و مقاالت مشکلی از مشکالت 

مردم و جامعه را حل کنند.
وی افزود: دانشگاه باید مدلی داشته باشد که چطور آموزش و پژوهش به اقتصاد 
وصل شود؛ دانشگاه های دنیا بیش از 15 درصد به پول دولتی وابسته نیستند. دانشگاهی 

موفق است که بتواند 8۰ درصد از درآمدش را از محل های مختلف تامین کند.
دکتر ستاری گفت: پول دولتی برای پژوهش های مرز دانش است؛ ولی کار تجاری 
با پول دولتی شکل نمی گیرد؛ بزرگ ترین سم برای کار تجاری این است که پول دولتی 

به آن تزریق شود.
محل  باید  منطقه  این  در  کرد:  تصریح  جمهور  رییس  فناوری  و  علمی  معاون 

کسب وکار شکل گیرد و دانشگاه های منطقه زمینه ی کسب وکار و تاسیس شرکت های 
مرتبط با فعالیت های دانشجویی را فراهم کنند. وظیفه ی دانشگاهی مثل دانشگاه زابل 

حل مشکالت منطقه به وسیله دانش است.
وی با اشاره به تمرکز 4۰۰ شرکت دانش بنیان در اطراف دانشگاه شریف، گفت: این 
شرکت ها، یا اساتید دانشگاه اند یا دانشجویان دانشگاه، در این صورت است که دانشگاه 

می تواند یک دانشگاه کارآفرین باشد.
ستاری از تزریق نسل جدیدی از کارآفرینان جوان در حد ۳۰ سال خبر داد و گفت: 
این افراد در آینده ای نزدیک شرکت های دانش بنیان را تاسیس می کنند و فرق آن ها با 

کارآفرینان قبلی در این است که بر پایه دانش فعالیت می کنند.►
 



مساله ی »آب« در بسرتی 
جهانی

هامیش بین املللی »هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت 
آب، انسان و طبیعت« توسط جهاددانشگاهی کردستان برگزار 

می شود

رییس  سهراب نژاد  چیا  خرداد:   3 ایکنا،  از  نقل  به  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
جهاددانشگاهی کردستان اعالم کرد: نخستین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس 
ملی »هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب، انسان، طبیعت و نگاه به مسائل 

آب استان کردستان« اوایل اسفندماه در سنندج برگزار می شود.
و  کشاورزی  کمیسیون  نشست  دهمین  در  کردستان  جهاددانشگاهی  رییس 
بین المللی  همایش  برگزاری  در خصوص  هم اندیشی  محوریت  با  که  کردستان  آب 
»هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب، انسان، طبیعت« در اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: حضور فعاالن زیست محیطی 
از  دوره  این  مزیت های  از  یکی  جهاددانشگاهی،  کنار  در  آب  حوزه  دغدغه مندان  و 

همایش بین المللی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک است.
وی با اشاره به این که جهاددانشگاهی دو دوره ی قبلی این همایش را برگزار کرده 
است، افزود: دو دوره ی پیشین همایش در سطح ملی بود، اما به دلیل اهمیت ویژه  ی 

مقوله ی »آب« سومین دوره همایش در گستره بین المللی برگزار می شود.
رییس جهاددانشگاهی کردستان ویژگی شاخص سومین دوره همایش ملی هیدرولوژی 
مناطق نیمه خشک را طرح آن در بستری جهانی دانست و گفت: به دلیل پرداختن به 
موضوعات کلیدی و چالش برانگیز در حوزه »آب« که در قالب محورهای همایش تبیین 

شده است، این همایش در نوع خود یک همایش تاثیرگذار و پرارزش است.

   گفته های مسووالن آموزشی

گفتار
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وی با بیان این که یکی از اهداف اصلی جهاددانشگاهی، الگوسازی در حوزه ی آب 
و میل به خوداتکایی بوده تا بتوانیم از دانشی که به صورت نظری در دانشگاه ها تولید 
می شود، به صورت کاربردی در راستای حل مسایل، مشکالت و معضالت استفاده 
کنیم، تصریح کرد: انتخاب محورهای همایش با توجه به ظرفیت ها و مزیت هایی که 
وجود دارد، صورت پذیرفت تا به وسیله آن بتوان در هر بخش سرآمد بوده و به واسطه 
ارایه می شود، مسایل و چالش هایی را که در سطح  پژوهش هایی که در هر حوزه 

استانی، منطقه ای و حتی ملی و فراملی وجود دارد، پوشش داد.
سهراب نژاد با تاکید بر اینکه جهاددانشگاهی رسالت و تعهد خود را در قبال جامعه 
پژوهشی  و  علمی  مباحث  در  کردستان  کرد: جهاددانشگاهی  بیان  می کند،  دنبال 
نزدیک،  آینده ی  در  است  امید  و  داده  ارایه  را  دفاعی  قابل  و  مطلوب  فعالیت های 
دستاوردهای علمی این نهاد در توسعه ی هرچه بیشتر استان در حوزه ی منابع آبی 

نیز به کار گرفته شود.►

 



انتقال دانش ساخت 
سازه های قفس به زاهدان

بررسی روند  برای  فناوری جهاددانشگاهی  و  پژوهش  معاون 
اجرای چند برنامه به زاهدان سفر کرد

پورعابدی  دکتر  ■ روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، 15 اردیبهشت: 
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی و هیات همراه که به منظور بررسی روند 
اجرای هدف 4 برنامه توسعه   ی واحد سیستان وبلوچستان یعنی مبحث بومی سازی 
دانش فنی تولید بچه ماهی و پرورش ماهی در قفس در سواحل مکران به زاهدان 
سفر کرده بود، در دیدارهای جداگانه با مدیرکل شیالت استان، مدیرکل دفتر جذب 
استان،  جهاددانشگاهی  مدیران  و  سیستان وبلوچستان  استانداری  سرمایه گذاری  و 
پروژه ی پرورش ماهی در قفس را که صنعتی جدید و بدیع در حوزه ی شیالتی کشور 
است، از جمله طرح های مهم اشتغال زایی مرتبط با اقتصاد مقاومتی جهاددانشگاهی 
بیان نمود و بر نقش این نهاد علمی، انقالبی و دانش بنیان در کمک به اشتغال و تولید 

دانش فنی در این حوزه تاکید کرد.
وی افزود: با عنایت به اینکه ماهیت ذاتی جهاددانشگاهی به فرمایش مقام معظم 
رهبری انجام کارهای گزین و شاخص است، ما تالش خواهیم کرد با انتقال دانش و 
فناوری ساخت سازه های قفس با توجه به نیاز کشور در جهادهایی که مرتبط با این 

حوزه هستند را به دست آوریم.
دکتر پورعابدی بیان کرد: در حال حاضر فناوری تولید تورهای پرورش ماهی در 

قفس در کشور در اختیار جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر است.
وی در ادامه و در نشست هایی جداگانه زمینه ایجاد نمایندگی پژوهشگاه رویان 
جهت درمان ناباروری و نازایی در استان را با توجه به هم مرزی با دو کشور همسایه 

استانی های در  تزاید زادوولد در استان و مشکالتی که هم  افغانستان،  پاکستان و 
ارتباط با معالجه و درمان و عزیمت به استان های هم جوار چون یزد و... را دارند، 
بررسی نمود و اظهار امیدواری کرد که با توجه به ظرفیت و اراده ای که هم در استان 
و هم در نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی و هم در دفتر مرکزی 
و  استان سیستان  مردم خوب  به  این خدمت شاخص  دارد  جهاددانشگاهی وجود 

بلوچستان عرضه شود.
با  مذاکره  و  دیدار  جهاددانشگاهی،  پژوهشی  شورای  در  شرکت  است،  گفتنی 
سرمایه گذاری  و  جذب  دفتر  مدیرکل  با  مذاکره  و  دیدار  استان،  شیالت  مدیرکل 
روابط  آموزشی،  پشتیبانی،  فرهنگی،  پژوهشی،  حوزه های  از  بازدید  و  استانداری 
زبان های  مرکز  رویش،  روان شناختی  مشاوره  خدمات  و  آموزش  مرکز  عمومی، 
بین المللی جهاددانشگاهی، زمین مجتمع تحقیقاتی و آموزش عالی جهاددانشگاهی، 
خون  بانک  دفاتر  استان(  در  رویان  نمایندگی  )قسمت  فرهنگیان  درمانگاه  زمین 
بندناف، زمین مرکز درمان ناباروری، کلینیک تخصصی دندان پزشکی از بخش های 
مختلف جهاددانشگاهی استان از برنامه های سفر یک روزه ی معاون پژوهش و فناوری 

جهاددانشگاهی و هیات همراه به زاهدان بود.►
 



گردش مالی 
1000000000000 دالری 

گیاهان دارویی در دنیا
درباره ی  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  پژوهشکده  رییس 
پژوهشکده  این  فعالیت های  و  دارویی  گیاهان  باالی  ارزش 

توضیح داد

رییس  رضازاده  شمسعلی  دکتر  ایسنا:  از  نقل  به  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در سمینار تولید و تجاری سازی گیاهان 
دارویی در اردبیل اظهار کرد: در سطح دنیا اقتصاد گیاهان دارویی و تجهیز مراکز 
تولید و عرضه به تکنولوژی های نوین به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گرفته است؛ 
به طوری که گردش مالی در این حوزه از 4۰ میلیارد دالر به هزار میلیارد دالر رسیده 

که نیمی از این منابع در دست بازار آمریکاست.
وی با بیان این که کشورهای مختلف در حال رقابت برای تصاحب بازار در حوزه 
موضوع  با  در کشورمان  ما  کرد:  اظهار  آن هستند،  فرآورده های  و  دارویی  گیاهان 
هزینه ها  باالی  حجم  دلیل  به  و  هستیم  روبه رو  بیمه  شرکت های  ورشکستگی 
شرکت های بیمه گر سعی می کنند تعهدات خود را به حداقل برسانند که در چنین 

شرایطی باید به اقبال مردم به گیاهان دارویی اشاره کرد.
رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی باال رفتن امید به زندگی را در 
بین ایرانیان یادآور شد و گفت: با توجه به ارتقای سطح سالمت در جامعه و مشاهده 
عوارض داروهای شیمیایی توجه به گیاهان دارویی به عنوان عنصر سالمت مورد دقت 
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و توجه قرار گرفته، به طوری که گرایش به گیاهان دارویی عوارض زیست محیطی 
دارد و در عین حال  باالیی  بسیار  کمتر و هم چنین سهولت دسترسی و مصرف 

زمینه ی مطلوب برای سرمایه گذاری در این بخش فراهم است.
دکتر رضازاده شناسایی 2 هزار و 5۰۰ قلم داروی شیمیایی را در سطح جهان و 
مصرف باالی این داروها را در سال های اخیر یادآور شد و افزود: عمده ی این داروها 
به مقصد کشورمان وارداتی است، درحالی که در حوزه ی گیاهان دارویی که بیش 
از ۳ هزار و 4۰۰ قلم دارو فرآوری شده، ما به راحتی می توانیم نیاز خودمان را در 

داخل تامین کنیم.
بیان کرد:  و  اعالم  تومان  میلیارد  را یک هزار  دارویی  فروش گیاهان  رقم  وی 
بازار دارویی  این حوزه رسیدن به رقم 2۰ درصد تصاحب  هدف گذاری کشور در 

کشور به شکل طبیعی و گیاهی است.
رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی به فعال بودن سه بازار بزرگ 
گیاهان سنتی و عصاره ها، گونه های صنعتی و دارویی و غذایی و هم چنین گونه ی 
گیاهی اشاره و تصریح کرد: پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی از سال ۷۷ 
فعال شده و در این مدت به عنوان بزرگ ترین مجموعه پژوهشی گیاهان دارویی با 
اهداف ایجاد دانش فنی، افزایش توان علمی کشور در این حوزه و هدف گذاری روی 

مسایل علمی و پژوهشی توانسته فعالیت های مفیدی را انجام دهد.
دکتر رضازاده گفت: این پژوهشکده تاکنون نسبت به فرآوری و صدور مجوز 1۰ محصول 

اقدام کرده و در بخش تولید و عصاره گیاهان دارویی نیز 2۰ مجوز صادر کرده است.
وی به تعامل با شبکه های آزمایشگاهی و حمایت از فعاالن این بخش در قالب 
مشاوره و سرویس دهی اشاره و بیان کرد: امیدواریم کارخانه گیاهان دارویی در اردبیل 
نیز راه اندازی شود و قطعا جهاددانشگاهی در این حوزه یاریگر متولیان امر خواهد 

بود.► 



درباره ی جهاددانشگاهی 
فارس و آذربایجان غربی

ترشیح  به  آذربایجان غربی  و  فارس  جهاددانشگاهی  روسای 
فعالیت های واحد خود پرداختند

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی فارس: مظاهر بابایی رییس جهاددانشگاهی فارس در 
دیدار با استاندار فارس، ضمن ارایه ی گزارشی مبسوط از اقدامات جهاددانشگاهی 
و  کوتاه مدت  ابعاد  در  را  نهاد  این  آموزشی  ظرفیت های  مختلف،  ابعاد  در  فارس 
بلندمدت یادآور شد و گفت: تنها در سال گذشته بیش از 2۰ هزار نفر در قالب 
آموزشی  مراکز  در  را  اشتغال  به  منتهی  مهارت های  کوتاه مدت،  آموزش های 

جهاددانشگاهی فارس فراگرفته اند.
بابایی با بیان این که جهاددانشگاهی در زمینه ی آموزش های تخصصی کوتاه مدت، 
گستره ی زیادی را تحت پوشش قرار داده است، گفت: این آموزش ها عالقه مندان 
حرفه ای  دکترای  تا  دیپلم  تحصیلی  مدرك   با  تخصصی  مهارت های  ارتقای  به 

دندانپزشکی را در برمی گیرد.

رییس جهاددانشگاهی فارس هم چنین این نهاد را متولی آموزش های کوتاه مدت 
به دهیاران و بخشداران در سال های گذشته دانست و گفت: این نهاد در آموزش از 

بهترین نیروها و به روزترین علوم بهره برده است.
بابایی ضمن بیان این که جهاددانشگاهی فارس در حوزه ی فعالیت های فرهنگی، 
)خبرگزاری  ایسنا  و  قرآنی(  بین المللی  )خبرگزاری  ایکنا  توانمند  خبرگزاری   2
دانشجویان ایران( را تحت پوشش دارد، گفت: امروز اکثر مخاطبان، خبرگزاری های 

ایسنا و ایکنا را به عنوان موثق ترین منابع خبری می شناسند.
وی یکی دیگر از ظرفیت های فرهنگی تحقیقاتی جهاددانشگاهی را مرکز ایسپا 
عنوان و خاطرنشان کرد که تحقیقات این مرکز در تمام زمینه ها، قابل استنادترین 

تحقیقات به شمار می رود.
فارس  در  نهاد  این  آتی  برنامه های  به  فارس همچنین  رییس جهاددانشگاهی 
اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین برنامه های مدنظر، راه اندازی مرکز فرآوری 
گیاهان دارویی است که با توجه به در اختیار داشتن زمین مناسب، تالش می شود 
با استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی، امکان تولید و فرآوری گیاهان دارویی 

را در شیراز فراهم کنیم.
بابایی با بیان اینکه امسال برگزاری نخستین کنفرانس ملی رسانه های سنتی و 
مدرن را جهاددانشگاهی فارس در شیراز برگزار خواهد کرد، گفت: با توجه به وجود 
مشکالت ناشی از فضای مجازی و گسترش آن و لزوم ارتقاء آگاهی و دانش جامعه 
در خصوص چگونگی اطالع از صحت اخبار و اطالعات منتشره در فضای مجازی و 
همچنین ارتقاء دانش فعاالن عرصه ی رسانه، این کنفرانس با حضور چهره های علمی 

استان فارس و سراسر کشور در شیراز برگزار می شود.

اجرای بیش از ۱۲۰ طرح پژوهشی و مطالعاتی
دکتر  خرداد:   5 آذربایجان غربی،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
هماهنگی  معاون  با  دیدار  در  آذربایجان غربی  جهاددانشگاهی  رییس  عاقلی  ولی 
استانداری  محل  در  که  آذربایجان غربی  استاندار  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور 
آذربایجان غربی برگزار شد، اظهار کرد: جهاددانشگاهی آذربایجان غربی بزرگ ترین 
مجری طرح های پژوهشی در بین دستگاه ها و مراکز علمی و دانشگاهی استان است 
و تمامی طرح های پژوهشی و مطالعاتی صورت گرفته در راستای رفع بخشی از 
نیازهای جامعه و بر اساس نیازسنجی های صورت گرفته در قالب سه گروه پژوهشی 

تخصصی با همکاری و مشارکت معاونت های مختلف این واحد انجام یافته است.
رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به رشد ۳۰۰ درصدی طرح های 
این واحد طی سال گذشته و جاری خاطرنشان کرد: از تعداد 12۰ طرح پژوهشی 
مزبور، 5۳ طرح طی سال جاری و گذشته با اعتباری بالغ بر ۳2 میلیارد ریال صورت 
گرفته است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سال های 95 و 94 

رشد ۳۰۰ درصدی را نشان می دهد.
کالبدی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  وضعیت  بررسی  کرد:  اظهار  وی 
خصوص  در  ظرفیت سازی  آذربایجان غربی،  استان  غیررسمی  سکونت گاه های 
معیشت های جایگزین و توسعه مشاغل خانگی بر آموزش زنان روستایی حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه، تشکیل و تقویت سازمان های محلی زنان روستایی در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه، طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده ها در 
استان و بررسی تحلیل و ارایه روش های عملی تبدیل اقتصاد معیشتی روستاییان 
صنعتی  خوشه های  و  ارزش افزوده  با  و  پایدار  اقتصاد  به  آذربایجان غربی  استان 
محصوالت باغی سیب و انگور از جمله طرح های پژوهشی صورت گرفته در گروه 
پژوهشی مدیریت کسب وکار جهاددانشگاهی استان با همکاری معاونت های مختلف 

این نهاد انقالبی می باشد.
حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی 
نیز در این دیدار ضمن تقدیر از فعالیت های شاخص و ارزشمند و ماندگار این نهاد 
در حوزه های مختلف استان اظهار کرد: باید به بهترین شکل ممکن از ظرفیت های 
موجود فکری انسانی و مدیریتی در راستای توسعه و شکوفایی استان استفاده نماییم.
وی گفت: شاخص کلیدی در عصر حاضر برای توسعه جوامع، دانش علمی و 

تخصصی نیروی انسانی است.
در این دیدار معاون استاندار آذربایجان غربی آمادگی خود را جهت بهره مندی از 

ظرفیت ها و پتانسیل های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی جهاددانشگاهی اعالم کرد.

راه اندازی اولین پژوهشکده توسعه مدیریت فناوری های 
نوین سبز کشور در ارومیه

روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، 8 خرداد: دکتر ولی   ■
عاقلی در جلسه شورای معاونان این واحد نیز اظهار کرد: یکی از برنامه های اصلی 
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این نهاد منطبق با برنامه توسعه واحد راه اندازی اولین پژوهشکده توسعه مدیریت 
فناوری های نوین سبز در سطح کشور است که تمامی مستندات و سوابق طرح های 
مطالعاتی جهت تصویب این مرکز تخصصی پژوهشی و کاربردی به دفتر مرکزی 
ارسال گردیده است که با راه اندازی این مرکز تحول عظیمی در خصوص مباحث 
کشاورزی و کارآفرینی در این حوزه با نگرش تخصصی تر و متفاوت از کلیشه های 
علمی رخ خواهد داد که می تواند فراتر از کشور در ظرفیت های مختلف بین المللی 

نیز برای توسعه کشور و استان به صورت کاربردی از آن بهره جست.
وی گفت: جهاددانشگاهی آذربایجان غربی انواع طرح ها و مطالعه های علمی را 
صرفا برای انتخاب به عنوان حوزه کاری و مدل ارتباطی اهداف گروه های ذکرشده 
حسب نیازهای کشور و استان انجام داده است تا در مرحله راه اندازی این پژوهشکده 
صرفا تبدیل به محلی برای انتشار مقاالت غیرمتناسب با نیاز کشور و منطقه نباشد، 
چراکه در آغاز انجام هر طرحی جهادگران با نیتی صادقانه و در عین حال متخصصانه 
بر روی حوزه کاری پرداخت علمی و مدیریتی دارند که در عین اینکه موازی نبوده و 
کاری شاخص وزین گزین و از همه مهم تر کاربردی و مطابق با نیاز کشور و منطقه 

با رویکردی جهانی باشد.
رییس جهاددانشگاهی راه اندازی شعبه پژوهشکده رویان با اتکا به بحث توریسم 
از  متفاوت  و  استان  فرامرزی  نیازهای  با  مراکز مطالعاتی منطبق  ایجاد  با  درمانی 
شعبه های این پژوهشکده در سطح کشور را از دیگر برنامه های در دست مطالعه این 

واحد در صورت تامین اعتبار و تصویب عنوان کرد.
وی گفت: جهاددانشگاهی یک نهاد انقالبی و بدون گرایش های خاص سیاسی است 
که این مهم سبب شده تا همواره با تعهد و تخصص و والیت مداری نیروهای خود 

همیشه در صحنه ها برای تداوم و صادرات دستاوردهای علمی حاضر و یکه تاز باشد.
دکتر عاقلی ادامه داد: بیم و هیاهوی امروز دشمنان فقط نسبت به حوزه هایی 
است که ما اکتشافات و علم بومی داریم و در آن حوزه دارای شخصیت علمی جهانی 
افتخار ما در حوزه های مختلف حسب دانش بومی  امروز عزت و  شده ایم، چراکه 
نیروها و مراکزی  باید چنین  دانشمندان متعهد و متخصص ماحصل می شود که 
با مدیریتی جهادی هرروز بیشتر از گذشته به پرورش و تکثیر و خلق دانش در 
ایران دست بزنند که ناخودآگاه  با برند جمهوری اسالمی  مرزهای علم و فناوری 
دشمن در مقابل چنین علم با هویت ارزش مدار و ثروت آفرین تسلیم خواهد شد و 

دنیا و کشورها به ما نیاز داشته و به الگوی متعالی انقالبی تبدیل خواهیم شد.►
 



استفاده از توانایی فنی 
جهاددانشگاهی

فنی  توان  از  استفاده  از  قم  استانداری  فنی  دفرت  مدیرکل 
جهاددانشگاهی در استفاده ی بهینه از تصفیه خانه های فاضالب 

استان خرب داد

رییس  حیدری  محمد  دکتر  اردیبهشت:   7 قم،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
شهید  جهاددانشگاهی  رییس  میرزایی  سعید  دکتر  به همراه  قم  جهاددانشگاهی 
بهشتی و پژوهشکده علوم پایه کاربردی با حضور در استانداری قم با مهندس مرتضی 

رحمان نیای دیدار و گفت وگو کردند.
در ابتـدای ایـن نشسـت، دکتر محمد حیدری با اشـاره به تاریخچه شـکل گیری 
جهاددانشـگاهی و آثـار و بـرکات تالش هـای چهل سـاله ایـن نهـاد انقالبـی گفـت: 
یکـی از مهم تریـن فعالیت های آموزشـی و فرهنگی و بین بخشـی جهاددانشـگاهی 
کشـور تـالش در جهـت مهارت یابی دانشـجویان بـرای حضور در بازار کار اسـت که 

در همیـن زمینـه صدها هـزار نفر آمـوزش دیده اند.
وی بـا ذکـر این مطلب کـه امروزه الپاراسـکوپی توسـط جهاددانشـگاهی قم به 
فعـاالن ایـن عرصـه در اسـتان تدریس می شـود، گفـت: این خدمـات تخصصی اگر 
در این فضا آموزش داده نشـود در سیسـتم آموزشـی رایج انجام نمی شـود؛ پرورش 
یـازده هـزار کمک پرسـتار توسـط جهاددانشـگاهی که همگـی آن ها جـذب مراکز 

درمانـی شـدند از جمله خدمات اخیر جهاددانشـگاهی اسـت.
ــم بیــان کــرد: پژوهشــگاه های تخصصــی صنعتــی  رییــس جهاددانشــگاهی ق
و ســنگین و علــوم پایــه جهاددانشــگاهی از معتبرتریــن مراکــز پژوهشــی کشــور 
بــه شــمار می رونــد کــه کارهــای ســنگینی در کشــور انجــام داده انــد؛ طراحــی، 
ــگاه  ــای پژوهش ــالب از تخصص ه ــای فاض ــالح تصفیه خانه ه ــرا و اص ــاخت، اج س
علــوم پایــه جهاددانشــگاهی اســت کــه ایــن تخصــص کامــال در اســتان قــم مــورد 
نیــاز اســت و جهاددانشــگاهی نیــز حاضــر اســت ایــن تخصصــی کــه بــا ســال ها 
تــالش علمــی جهادگــران متخصصــی کــه بــا دانــش روز ایجــاد شــده اســت را در 

خدمــت اســتان قــرار دهــد.

تخصص جهاددانشگاهی برای حل بومی مشکالت 
تصفیه خانه های فاضالب

ــوم  در ادامــه ی ایــن نشســت، دکتــر ســعید میرزایــی رییــس پژوهشــکده عل
ــا ذکــر ایــن مطلــب کــه ایــن پژوهشــکده در  ــردی جهاددانشــگاهی ب ــه کارب پای
۷ گــروه علمــی فعالیــت می کنــد، گفــت: فعالیت هایــی کــه ایــن مراکــز علمــی 
ــود کــه خوشــبختانه همیشــه  ــال می کننــد جــزو خألهــای جــدی کشــور ب دنب

مــورد عنایــات مقــام معظــم رهبــری نیــز واقــع شــده اســت.
وی افــزود: یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای جهــاد در مراکــز علمــی پژوهشــی، 
عملیاتــی کــردن پژوهش هاســت؛ بــرای مثــال پاك ســازی لکه هــای نفتــی 
کشــور کــه ســبب ایجــاد آلودگی هــای نفتــی، مشــکالت زیســت محیطی و حتــی 

ــن دغدغه هاســت. ــی و اقتصــادی خواهــد شــد یکــی از ای بین الملل
ــال  ــا س ــروزه ده ه ــی ام ــای نفت ــن لکه ه ــرد: ای ــح ک ــی تصری ــر میرزای دکت
ــرح  ــرای ط ــا اج ــش ب ــال پی ــد س ــگاهی از چن ــا جهاددانش ــده اند، ام انباشته ش
ــک  ــرای ی ــوار و اج ــت خ ــای نف ــق باکتری ه ــود از طری ــی خ ــق بیولوژیک موف
سیســتم علمــی روزآمــد ایــن مــکان را بــه یــک بــاغ سرســبز مبــدل کــرده اســت؛ 
ایــن کار بــه حــدی قــوی انجــام شــد کــه کشــورهایی چــون کــره جنوبــی نیــز 

ــد. ــوب کشــور آمدن ــه جن ــه منطق ــد از آن ب ــرای بازدی ب
در ادامـه ی ایـن نشسـت، دکتـر زمـان زاده از محققـان این پژوهشـکده بـه ارایه 
عوامـل ناکارآمـدی سیسـتم تصفیه خانـه فاضـالب قـم پرداخـت و اصـالح رونـد و 

بهینه سـازی ایـن مراکـز را از تخصص هـای ایـن پژوهشـکده عنـوان کـرد.

عدم کارایی تصفیه خانه های 
فاضالب علی رغم هزینه های باالیی

در ایـن نشسـت، مهنـدس رحمان نیای نیز با اشـاره به هزینه بـاالی ارزی انجام 
پـروژه تصفیه خانـه فاضـالب قم بیان کـرد: خوشـبختانه جهاددانشـگاهی با حضور 
جوانـان مومـن، متدیـن، پژوهشـگر و خـدوم در اموری که کشـور ما بـا خأل علمی 

در آن مواجـه بـود سـعی می کنـد کـه ایـن خألها را بـه بهترین شـکل پر کند.
ــر ارزی  ــی از نظ ــیار باالی ــه بس ــا هزین ــم ب ــالب ق ــه فاض ــزود: تصفیه خان وی اف
ســاخته شــد و تجهیــزات ایــن تصفیه خانــه از بهتریــن شــرکت های اروپایــی تامیــن 
شــد، ولــی امــروز آن چنان کــه بایدوشــاید فعــال نیســت و قطعــا کاربــردی کــه قــرار 
بــود در زمینــه تصفیــه آب، اســتفاده در کشــاورزی، بیوگازها و... داشــته باشــد را ندارد.
اســتاندار قــم تصریــح کــرد: شــهر قــم شــهری اســت کــه در محاصــره کویــر 
اســت و هرســاله کویــر در مناطــق مختلــف پیشــروی می کنــد؛ مشــکالت 
ــی  ــر خــود کــرده اســت؛ اگــر چنیــن طرح های ریزگردهــا و... هــم شــهر را درگی
بــا موفقیــت و بــا حضــور نهادهایــی چــون جهاددانشــگاهی انجــام شــود کــه مــا از 
ــر ایــن مشــکالت  ایــن حضــور اســتقبال می کنیــم قطعــا می توانیــم در آینــده ب

فائــق آییــم.►
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        اخبار کوتاه گفته های مسووالن پژوهشی

گذر

استفاده از انرژی های تجدید 
پذیر برای مقابله با بحران آب

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، 
سرپرست  قراچورلو  نجف  دکتـــر  اردیبهشت:   ۲3
جهاددانشگــــــاهی  سازمان  پژوهشی  معاونت 
توسعه  هم اندیشی  نشســـت  در  آذربایجان شرقی 
فعالیت های جهاددانشگاهی این واحد گفت: با توجه 
به نیازسنجی انجام شده و برای مقابله با بحران آب، 
پذیر  تجدید  انرژی های  بحث  در  جهاددانشگاهی 
وارد عمل شده است که بومی سازی این تکنولوژی 

می تواند گام موثری برای رفع بحران آب باشد.
پژوهشی  معاونت  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
فعالیت  پزشکی  اظهار کرد: در حوزه  این سازمان 
ناباروری  سازمان جهاددانشگاهی در زمینه درمان 
است  تخصصی  فوق  و  تخصصی  آزمایشگاه های  و 
و  پیشگیری  طب  کلینیک  راه اندازی  همچنین  و 
ارتقای سالمت از دیگر فعالیت های این سازمان در 
حوزه پزشکی است که امیدواریم در سال جاری به 

بهره برداری برسد.
 وی، گفت: زمانی که پروژه هایی را اجرا می کنیم 
صرفا اجرای پروژه را در اولویت قرار نمی دهیم، بلکه 
خود اکتفایی نظام را نیز دنبال کرده و فعالیت ها را 

با سمت اشتغال زایی پیش می بریم.
سازمان  این  آتی  برنامه  داد:  ادامه  قراچورلو   
یک  به  برنامه ریزی  و  توسعه  پژوهشکده  تبدیل 
پژوهشگاه و ایجاد یک پژوهشکده در حوزه فناوری 
پژوهشکده ای  و همچنین  نو  انرژی های  رویکرد  با 
در بخش پزشکی به عنوان پشتیبانی کننده علمی و 

توسعه درمان ناباروری است.
برنامه ریزی  و  توسعه  پژوهشکده  رییس   
نام  شدن  افزوده  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی، 
جهاددانشگاهی به بند )ز( تبصره )9( بودجه سال 
بودجه های  این  برخورداری  کرد:  اضافه  جاری، 
بر  شدن  اضافه  راستای  در  می تواند  پژوهشی 
پروژه های  و  مشکالت  رفع  برای  و  فعالیت ها 

تحقیقاتی موثر باشد.
رسالت  به  عنایت  با  کرد:  اظهار  وی،   
پژوهشی-  نیازهای  رفع  زمینه  در  جهاددانشگاهی 
آموزشی و همچنین نیاز روزافزون کشور به اجرای 
معاونت  هدفمند،  و  برنامه ریزی شده  تحقیقات 
پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در سال 1۳88 
پژوهشکده  اصولی  موافقت  مجوز  صدور  به  اقدام 

توسعه و برنامه ریزی کرده است.



تقدیر از فعالیت های یک مرکز 
فوق تخصصی ناباروری

روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، ۲۲ خرداد: 
سید علی آقازاده استاندار مرکزی در هفتاد و یکمین 

نشست کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی استان 
برگزار  استانداری  جلسات  سالن  در  که  مرکزی 
توسط  که  خانواده  سالمت  کلینیک  گفت:  شد، 
جهاد دانشگاهی استان در حال انجام است، اقدامی 
فعالیت  و  تشکیل  در  است  بهتر  اما  است  خوب 

کلینیک سالمت از کیفیت غافل نباشیم.
وی با بیان اینکه تعداد کمیت و تعداد کلینیک 
نباید  مراکز  تعدد  اما  است  الزم  خانواده  سالمت 
کرد:  اضافه  باشد،  کیفیت  ارتقای  از  غفلت  باعث 
و  کارشناسانه تر  بررسی  می کنم  پیشنهاد  بنده 
خالصه تر نسبت به کلینیک سالمت داشته باشید 
بهزیستی،  حضور  با  کارگروهی  حوزه  این  در  و 
جهاددانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی و کارشناسان 
ذی ربط حضور داشته باشند تا در زمینه کلینیک 

سالمت اقدام خوبی را داشته باشیم.
آقازاده افزود: فعالیت مرکز فوق تخصصی ناباروری 
استان جای تقدیر دارد. تنها افراد با درآمد پایین به 
این مراکز مراجعه نمی کنند چراکه خدمات ارایه شده 
در این مراکز علمی است و به خوبی انجام می شود و از 
رفتن زوجین جهت درمان به خارج از کشور و دیگر 
مراکز تخصصی تهران جلوگیری می کند. این مراکز 
مختص به همه اقشار است. البته برای افراد کم درآمد 

باید تسهیالتی در نظر گرفته شود.



تداوم اجرای طرح »حامیت مالی 
از زوجین نابارور«

اوچی  مهران  اردبیل:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
اردبیل در راستای  اردبیلی رییس جهاددانشگاهی 
درمان  مرکز  تحول سالمت، خدمات  اجرای طرح 
تخفیف  با  اردبیل  جهاددانشگاهی  قفقاز  ناباروری 
مصوب از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی به زوج های نابارور ارایه می شود.
وی با اعالم این خبر افزود: متاسفانه بسیاری از 
زوج های نابارور به دلیل مشکل مالی نمی توانند اقدام 
ابالغی »حمایت  ولی دستورالعمل  به درمان کنند 
رفع  برای  خوبی  فرصت  نابارور«  زوجین  از  مالی 

مشکل این زوج ها جهت فرزندآوری فراهم می کند.
سال  در  این که  به  اشاره  با  اردبیلی  اوچی 
جاری  سال  اول  ماه  دو  در  و  زوج   ۳55 گذشته 
و  مزایا  از  مرکز  این  به  مراجعه کننده  زوج   25
کرد:  اظهار  شده اند،  بهره مند  طرح  این  تسهیالت 
بهداشت،  وزارت  ابالغی  دستورالعمل  اساس  بر 
تلقیح   ،)ICSI(روش های درمانی میکرواینجکشن
آزمایشگاهی)IVF(، انتقال جنین های فریز شده و 
از  تا سقف 85 درصد   )IUI( تلقیح داخل رحمی 

تخفیف برخوردار می شوند.
وی با بیان این که این برنامه حمایتی 85 درصد 
هزینه های تشخیصی - درمانی ناباروری را پوشش 

می دهد خاطرنشان کرد: مطابق این دستورالعمل، 
زوج های نابارور به شرط داشتن ناباروری اولیه، سن 
ایرانی  تابعیت  داشتن  و  سال   42 از  کمتر  زوجه 
حداقل یکی از زوجین، می توانند یک بار در سال از 

این طرح بهره مند شوند.
رییس جهاددانشگاهی اردبیل از تولد بیش از 4۰۰ 
نوزاد در مرکز درمان ناباروری قفقاز با بهره گیری از 
اضافه  و  داد  خبر  درمانی  نوین  و  روش های جدید 
قرارداد  اساس  بر  و  بخشنامه  این  راستای  در  کرد: 
مرکز  و  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بین  منعقده 
درمان ناباروری قفقاز، این مرکز آماده ارائه بهترین 
و جدیدترین خدمات درمانی به زوجین نابارور است.



خراسان رضوی جزو استان های با 
»E« شیوع باالی هپاتیت

دکتر  خراسان رضوی:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
عفونی  بیماری های  متخصـــــص  قربانی  حمید 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: شیوع هپاتیت 
در سطح  و  درصد   14.5 خراسان رضوی  در   »E«

کشور 1۰ درصد است.
وی ادامه داد: بیماری هپاتیت E مشابه هپاتیت 
از طریق سیکل مدفوع دهانی و آب  A است که 
انسان  دو  میان  آن  انتقال  می شود.  منتقل  آلوده 

بسیار محدود است.
تیره،  ادرار  کبد،  التهاب  افزود:  قربانی  دکتر 
از  تب  و  بدن  درد  استفراغ،  تهوع،  روشن،  مدفوع 
جمله عالئم اصلی هپاتیت E است و بسیار اهمیت 
دارد که این عالئم شناخته و درمان شوند تا شیوع 

این بیماری در کشور کاهش یابد.
جهاددانشگاهی  عفونی  بیماری های  متخصص 
در  هپاتیت  شایع ترین  کرد:  بیان  خراسان رضوی 
 B است و از همه مهم تر هپاتیت E ایران هپاتیت
و C است که از طریق خون انتقال می یابد. شیوع 
هپاتیت B کمتر از یک درصد و هپاتیت C به زیر 
یک درصد می رسد؛ امروز درمان های مطلوبی برای 
این بیماری ها ارائه شده به گونه ای که حتی می توانیم 

آن ها را به طور کامل درمان   کنیم.
دکتر قربانی با اشاره به خدمات کلینیک داخلی 
جهاددانشگاهی مشهد در زمینه  بیماری های عفونی، 
تصریح کرد: کلینیک هپاتیت جهاددانشگاهی یک 
کلینیک داخلی بوده که حدود دو سال راه اندازی 
و  عفونی  داخلی،  بیماری های  تمام  و  است  شده 

تخصصی و فوق تخصصی در آن درمان می شوند.
جهاددانشگاهی  داخلی  کلینیک  در  افزود:  وی 
مشهد، دپارتمان تشخیص و درمان هپاتیت وجود 
 C دارد که با وجود این که درمان بیماری هپاتیت
گران قیمت است، اما خدمات درمانی رایگان به این 

بیماران ارایه می کند.
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سیناپرس:  از  نقل  به  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
جهاددانشگاهی  خأل  فناوری  پژوهشی  گروه  پژوهشگران 
تولید  به  موفق  کشور  در  بار  نخستین  برای  شریف  صنعتی 

چشمه یون رادیوفرکانسی شدند.
این چشمه یون قابلیت یونیزاسیون انواع گازهای واکنش پذیر 
یا خنثی را دارد و نسبت به چشمه یونی جریان مستقیم )تولید 

قبلی این گروه( از جریان یونی بسیار باالتری برخوردار است.
نمونه ی آزمایشگاهی چشمه ی پرتو یون جریان مستقیم نیز 
برای نخستین بار در کشور توسط همین گروه پژوهشی طراحی 
و ساخته شد و نمونه ی تجاری آن در سال 1۳95 به سفارش 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر برای الیه نشانی، تمیزکاری زیرالیه 

و الیه نشانی مستقیم، طراحی، ساخته و نصب شد.
گروه پژوهشی فناوری خأل جهاددانشگاهی صنعتی شریف، 
از مراکز تحقیقاتی فعال در زمینه ی طراحی و ساخت  یکی 
این  از  پیش  که  است  کشور  فیزیکی  الیه نشانی  سامانه های 
پرتوی  تبخیر  منبع  حرارتی،  تبخیر  منبع  زیرسامانه های 
الکترونی و کاتدهای کند و پاش مغناطیسی نیز بهره برداری 

کرده است.
رادیوفرکانسی  یونی  چشمه  طرح  همکار  صالحی  مریم 
کرد:  بیان  تولیدشده،  یونی  این چشمه  ویژگی های  درباره ی 
بیشینه ی  و  سانتی متر   6 زیرسامانه  این  یون  پرتوی  قطر 
 12۰۰ و  میلی آمپر   1۰۰ به ترتیب  آن  یون  انرژی  و  جریان 

الکترون ولت است.

کاربردهای چشمه یون در صنعت
وی درباره ی کاربردهای وسیع چشمه یون در الیه نشانی، 
اصالح سطوح و فرآوری الیه های نازك، گفت: بسته به انرژی 

و جریان پرتوی یون می توانیم از این منبع در تمیزکاری الیه، 
کمک به فرآیند الیه نشانی، الیه نشانی به روش کند به روش 
مستقیم با گاز واکنش پذیر، زدایش و اصالح سطوح استفاده 

کنیم.
یون،  پرتوی  از  استفاده  اصلی  مزیت  داد:  ادامه  صالحی 
توانایی کنترل مستقل و آسان آن مانند جریان، سطح انرژی 
و راستای فرود یون است. این ویژگی ها، باعث می شود بتوانیم 
شبه پایدار،  ساختار  با  الیه هایی  یون،  پرتوی  با  نهایت  در 
برای  را  کریستالی  ترکیبات  به ویژه  و  آمورف  ساختارهای 
کاربردهای اپتیکی، میکروالکترونیکی و یا پوشش هایی برای 

کاهش خوردگی یا اصطکاك فراهم کنیم.

چشمه پرتوی یون چطور کار می کند؟
پالسما  چشمه  اصلی  بخش  سه  از  یون  پرتوی  چشمه 
استخراج و خنثی ساز تشکیل شده است. در چشمه پالسما، 
اعمال میدان های الکتریکی و مغناطیسی به مولکول های گاز، 
پالسما  می شود.  پالسما  تشکیل  و  الکتریکی  تخلیه  باعث 

شامل ذرات باردار یون و الکترون است.
پس از آن در سامانه استخراج با اعمال میدان الکتریکی 
به دو یا چند توری فلزی، یونی ها از پالسمای ایجادشده، جدا 
می شود و به صورت یک پرتوی یونی پرانرژی به سمت هدف، 

شتاب می گیرند.
دافعه  اثر  در  هدف،  تا  مسیر  این  بین  در  است،  گفتنی 
کولمبی بین ذرات باردار، پرتوی یونی واگرا می شود که برای 
جلوگیری از این واگرایی ناخواسته و نیز جلوگیری از تجمع 
تولید  منبع  یک  از  دی الکتریک،  سطوح  روی  بر  مثبت  بار 

الکترون برای خنثی سازی پرتوی یون استفاده می شود.►

تولید چشمه یون رادیوفرکانسی
پژوهشگران جهاددانشگاهی صنعتی رشیف برای نخستین بار در کشور موفق به تولید 
چشمه یون رادیوفرکانسی شدند

تدوین سند آمایش 
علم و فناوری در 

قزوین
جهاددانشگاهی قزوین مجری تدوین سند 

آمایش علم و فناوری استان شد

سعیدی  علی  قزوین:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
مدیر اجرای پروژه تدوین سند آمایش علم و فناوری 
دلیل  به  قزوین  استان  کرد:  اظهار  قزوین  استان 
از  برخورداری  و  کشور  مرکزی  منطقه  در  قرارگیری 
و  در حوزه های خدماتی، صنعتی  مختلف  فرصت های 
کشاورزی ظرفیت آن را دارد تا با اتخاذ الگوی هدفمند 
و  علم  پیشرفت  مسیر  در  کشور  کل  با  هماهنگ  و 

فناوری گام بردارد.
وی تصریح کرد: سند آمایش علم و فناوری استان 
برنامه ریزی  اسناد  با  هماهنگی  صورت  در  قزوین 
باالدستی و با تکیه بر مبنای صحیح در اولویت گذاری و 
ارزیابی بخش ها و مراکز دانش بنیان می تواند راهنمای 
پیشرفت علمی، فناورانه و هم چنین پیشرفت اقتصادی 

در استان باشد.
سعیدی افزود: پیرو ابالغ معاون اول رییس جمهور 
شورای  تخصصی  کارگروه های  وظایف  خصوص  در 
برنامه ریزی استان ها تدوین و به روزرسانی سند آمایش 
اولین وظیفه کارگروه آموزش  به عنوان  فناوری  علم و 
و پژوهش و فناوری در دستور کار استان قزوین قرار 

گرفت.
استان  جهاددانشگاهی  طرح نامه ی  کرد:  اعالم  وی 
با تصویب آن  قزوین در ارزیابی های علمی برگزیده و 
کار  دستور  در  سند  این  تدوین  فرآیند   95 سال  در 

پژوهشگران جهاددانشگاهی استان قزوین قرار گرفت.
مدیر اجرای پروژه تدوین سند آمایش علم و فناوری 
آمایش  تدوین سند  اهداف  قزوین در خصوص  استان 
شناسایی  کرد:  عنوان  قزوین  استان  فناوری  و  علم 
ظرفیت  استان  در  فناوری  و  علم  توسعه  فعالیت های 
سنجی، استفاده از قابلیت ها و مزیت های موجود برای 
خلق مزیت های جدید در زمینه علم و فناوری استان 
و تدوین چشم انداز سیاست ها، راهبردها و اولویت های 
توسعه علم و فناوری در استان ازجمله اهداف مدنظر 

در تدوین این سند آمایش است.►

    موفقیت ها و دیگر اخبار پژوهشی 

دیگر

■ چشمه یون 
رادیوفرکانسی

►
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عمومـــی  روابـــط   ■
بـــه  جهاددانشـــگاهی 
ســـیناپرس:  از  نقـــل 
دکتـــر شـــادی بلوریـــان 
ـــروه  ـــر گ ـــتادیار و مدی اس
پژوهشـــی افزودنی هـــای 
پژوهشـــکده  غذایـــی 
علـــوم و فنـــاوری مـــواد 
ـــگاهی  ـــی جهاددانش غذای
بـــا  خراســـان رضوی 
ـــی  ـــم تحقیقات ـــک تی کم
شـــدند  موفـــق  خراســـان رضوی  جهاددانشـــگاهی 
کـــه پـــس از هشـــت ســـال پژوهـــش علمـــی، بـــرای 
اولین بـــار در کشـــور بـــه دانـــش تولیـــد افزودنی هـــای 
طبیعـــی دســـت پیـــدا کننـــد و ضمـــن بومی ســـازی 
ــن  ــی، ایـ ــی طبیعـ ــای خوراکـ ــد رنگ هـ ــش تولیـ دانـ
ــدف  ــازار هـ ــه بـ ــترده بـ ــطح گسـ ــول را در سـ محصـ

ــد. ــه کننـ عرضـ
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــان اظه ــر بلوری دکت
روزافــزون آمــار بیماری هــای غیــر واگیــر و شــیوع 
ســرطان و بیماری هــای قلبــی و عروقــی، اســتخراج 
ــای  ــردن آن به ج ــن ک ــی و جایگزی ــای طبیع افزودنی ه
ــواد  ــدی م ــع تولی ــود در صنای ــنتزی موج ــات س ترکیب
ــی  ــع غذای ــم صنای ــای مه ــره ی اولویت ه ــی، در زم غذای
ــز  ــم تمرک ــدف مه ــن ه ــال 8۷ روی ای ــه از س ــود ک ب
کردیــم تــا هــم ســالمت محصــوالت غذایــی کشــور ارتقــا 
ــه  ــرای تهی ــور ب ــروج ارز از کش ــان خ ــم جری ــد و ه یاب

ــد. ــش یاب ــنتزی کاه افزودنی هــای س
ــی  ــع غذایـ ــص صنایـ ــن متخصـ ــه ی ایـ ــه گفتـ بـ
ــه  ــی کـ ــای خوراکـ ــده     ي رنگ هـ ــال 8۷، عمـ ــا سـ تـ

ــواد غذایـــی بـــه کار می رفـــت،  در صنعـــت تولیـــد مـ
ـــن  ـــه ای ـــود ک ـــی ب ـــنتزی واردات ـــی س ـــای خوراک رنگ ه
ـــر  ـــای غی ـــار بیماری ه ـــش ب ـــب افزای ـــم موج ـــاله ه مس
واگیـــر و هـــم موجـــب خـــروج ارز کشـــور می شـــود؛ 
ـــم  ـــل اقلی ـــه دلی ـــا ب ـــه کشـــور م ـــی اســـت ک ـــن در حال ای
طبیعـــی متنـــوع، پتانســـیل باالیـــی بـــرای اســـتخراج 

ــی دارد. ــی طبیعـ ــای خوراکـ رنگ هـ
ایـــن اســـتادیار دانشـــگاه دربـــاره ی مســـیر علمـــی 
طی شـــده بـــرای تولیـــد رنگ هـــای خوراکـــی طبیعـــی 
بیـــان کـــرد: در فـــاز اول تولیـــد رنگ هـــای خوراکـــی 
ـــکده  ـــی را در پژوهش ـــرح پژوهش ـــدود 2۰ ط ـــی، ح طبیع
علـــوم و فنـــاوری مـــواد غذایـــی جهاددانشـــگاهی 
خراســـان رضوی انجـــام دادیـــم. در شـــهریور 9۳ نیـــز 
ــا  ــی بـ ــای غذایـ ــد افزودنی هـ ــی تولیـ ــز تحقیقاتـ مرکـ
ـــد. ـــاح ش ـــوری افتت ـــران کش ـــگران و مدی ـــور پژوهش حض
دکتر بلوریان تاکید کرد: با توجه به این که در چشم انداز 
انجام  است،  کرده  تعریف  جهاددانشگاهی  که   14۰4
تحقیقات کاربردی پژوهش محور و در نهایت تجاری سازی 
تکمیل  با هدف  ما  همین  برای  دارد،  قرار  اولویت  در  آن 
در  را  دانش بنیان  شرکت  تاسیس  تجاری سازی،  چرخه ی 
دانش بنیان  شرکت   94 آذر  در  و  دادیم  قرار  کار  دستور 
این  شد.  تاسیس  »افزونه«  برند  با  توس  گلچین  افزودنی 
محصوالت دانش بنیان برای اولین بار در کشور تولید شد که 
البته در تحقق این هدف واال، جهاددانشگاهی و نهادهای 

ناظر به ما کمک فراوانی کردند.

دستیابی به دانش فنی
 استخراج رنگ های طبیعی

ــد  ــای تولیـ ــواع مجوزهـ ــذ انـ ــه اخـ ــه بـ ــا توجـ بـ
دانش بنیـــان  محصـــوالت  هم اکنـــون  عرضـــه،  و 

تولیدشـــده 
رنگ هـــای  حـــوزه ی  در 
ـــم  ـــع، ه ـــم در صنای ـــی، ه خوراک
ـــرای  ـــم ب ـــوار و ه ـــارف خان ـــرای مص ب

ــت. ــتفاده اسـ ــل اسـ ــور، قابـ ــوف کشـ صنـ
دکتـــر بلوریـــان دربـــاره ویژگـــی ایـــن محصـــوالت 
در  شـــد:  یـــادآور  نیـــز  تولیدشـــده  دانش بنیـــان 
ـــا  ـــی ب ـــف خوراک ـــای مختل ـــف، رنگ ه ـــورهای مختل کش
دوزهـــای متفاوتـــی در صنایـــع غذایـــی کاربـــرد دارد، 
ـــف  ـــگ طی ـــم، رن ـــام دادی ـــه انج ـــی ک ـــق تحقیقات ـــا طب ام
ـــتر  ـــا بیش ـــی م ـــع غذای ـــی در صنای ـــه نارنج ـــل ب زرد مای
ـــازار  ـــاز ب ـــن نی ـــه همی ـــم ب ـــا ه ـــه م ـــت ک ـــرد داش کارب
ـــی  ـــی طبیع ـــای خوراک ـــن رنگ ه ـــم و اولی ـــه کردی توج
ـــن  ـــود. هم چنی ـــف ب ـــن طی ـــم در همی ـــد کردی ـــه تولی ک
در کشـــورهای توســـعه یافته از ترکیبـــات رنگ هـــای 
ـــربت ها  ـــرص و ش ـــواع ق ـــد ان ـــد تولی ـــی در فرآین خوراک
بـــا اهـــداف دارویـــی اســـتفاده می کننـــد. البتـــه 
ایـــن کار بایـــد بـــا خلـــوص بـــاال انجـــام شـــود کـــه 
رنگ هـــای خوراکـــی تولیدشـــده ی مـــا نیـــز می توانـــد 

ایـــن قابلیـــت را ایجـــاد کنـــد.
ــی،  ــنتزی خوراکـ ــای سـ ــرد: رنگ هـ ــد کـ وی تاکیـ
ـــد؛  ـــتری دارن ـــی بیش ـــگ ده ـــتند و رن ـــت هس ارزان قیم
مثـــال بـــا مصـــرف بســـیاری از اســـنک ها، رنگ هـــای 
خوراکـــی روی دســـت مصرف کننـــده باقـــی می مانـــد 
کـــه نشـــانه ی خوبـــی نیســـت. اغلـــب کارخانه هـــا بـــه 
دلیـــل ســـودآوری بیشـــتر از ایـــن رنگ هـــا اســـتفاده 
می کننـــد، زیـــرا ســـود بیشـــتر بـــرای آن هـــا در 
اولویـــت اول اســـت و ســـالمت محصـــول در اولویـــت 
دوم؛ بنابرایـــن اگـــر از واردات رنگ هـــای ســـنتزی 
ممانعـــت شـــود و بـــه مـــردم و فعـــاالن صنایـــع 
غذایـــی نیـــز دربـــاره ی خطـــرات رنگ هـــای ســـنتزی 
ــرف  ــش مصـ ــاهد کاهـ ــود، آن گاه شـ ــدار داده شـ هشـ
رنگ هـــای ســـنتزی خواهیـــم بـــود؛ مثـــال همان طـــور 
کـــه بـــا فرهنگ ســـازی بـــه مرحلـــه ای رســـیدیم 
کـــه هم اکنـــون بســـیاری از خانواده هـــا از روغـــن 
ــع در  ــای مایـ ــد و روغن هـ ــتفاده نمی کننـ ــد اسـ جامـ
ـــا  ـــت م ـــد؛ در نهای ـــدی دارن ـــگاه ج ـــوار، جای ـــبد خان س
ــای  ــد رنگ هـ ــه روزی 1۰۰ درصـ ــم کـ ــم امیدواریـ هـ
ـــی از رنگ هـــای  ـــی بـــه کار رفتـــه در مـــواد غذای خوراک

طبیعـــی و ســـالم باشـــد.► 

بومی سازی دانش تولید 
رنگ های خوراکی طبیعی

محققان جهاددانشگاهی خراسان رضوی بعد از ۸ سال تالش و برای اولین بار در کشور 
موفق به ساخت رنگ های خوراکی طبیعی شدند

تولیدشـــده 
رنگ هـــای  حـــوزه ی  در 
ـــم  ـــع، ه ـــم در صنای ـــی، ه خوراک
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■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، ۲4 اردیبهشــت: 
مراســم تکریــم دکتــر قــدرت ا... شــاکری نژاد مدیــرکل 
ــر غالمرضــا اســماعیلی جاوید  ــه ی دکت ســابق و معارف
مدیــرکل جدیــد دفتــر تخصصــی علــوم پزشــکی 
حضــور  بــا  جهاددانشــگاهی  پژوهشــی  معاونــت 
ــا  ــر محمدرض ــس، دکت ــی ریی ــر حمیدرضــا طیب دکت
پورعابــدی معاونــت پژوهــش و فنــاوری و ســایر 

ــد. ــزار ش ــاد برگ ــن نه ــووالن ای مس

قدرت تبدیل شدن به یک برند بین المللی
ــرد:  ــار کـ ــر طیبـــی در ایـــن مراســـم اظهـ دکتـ
ــی  ــا اهمیتـ ــوزه ی بـ ــکی، حـ ــوزه ی پزشـــ حـــــ
اســـت و فعالیـــت در ایـــن حـــوزه نیـــز توســـعه ی 
خوبـــی در جهاددانشـــــگاهی پیـــدا کـــرده اســـت و 
ـــدرت  ـــه ق ـــت ک ـــده اس ـــام ش ـــده ای انج ـــای ارزن کاره
ــی را  ــطح بین المللـ ــد در سـ ــه برنـ ــدن بـ تبدیل شـ

دارد.
ـــکی  ـــوم پزش ـــی عل ـــر تخصص ـــزود: کار دفت وی اف
ـــا  ـــا کاره ـــد ت ـــته باش ـــی داش ـــه نظارت ـــت ک ـــن اس ای
تخصصی تـــر انجـــام شـــود و پژوهـــش و مقالـــه در 

ـــرد. ـــرار گی ـــاوری ق ـــعه و فن ـــت توس خدم

اهمیت بازدید میدانی
ـــرات  ـــان تغیی ـــه بی ـــدی ب ـــر پورعاب ـــه دکت در ادام
ایجـــــــاد شـــده در معاونـــت پژوهـــش و فنـــاوری 
ـــر تخصصـــی  ـــل ایجـــاد دفات جهاددانشــــــگاهی و دالی
ـــد  ـــث بازدی ـــت: بح ـــت و گف ـــت پرداخ ـــن معاون در ای
میدانـــی از فعالیت هـــای پژوهشـــی واحدهـــا بســـیار 
مهـــم اســـت کـــه در حـــوزه ی پزشـــکی ایـــن کار 

ــام شـــد. ــاکری نژاد انجـ توســـط دکتـــر شـ
ـــط  ـــوز توس ـــن مج ـــا گرفت ـــه ب ـــزود: در رابط وی اف
واحدهـــای اســـتانی بـــرای انجـــام کار در حـــوزه ی 

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــی انج ـــای خوب ـــی کاره پژوهش

نقطه ی درخشان در فعالیت های جهاددانشگاهی
هم چنیــــــــــن دکتر شـــاکری نژاد تصریـــــــــح کرد: 
ـــد  ـــد بازدی ـــکی از 18 واح ـــوزه ی پزش ـــون در ح تاکن
و ســـاختارها مشخص شـــده و 5 واحـــد نیـــز باقـــی 

ـــت. ـــده اس مان
وی ادامـــه داد: برنامـــه ی توســـعه ی ششـــم نقطـــه ی 
درخشـــانی در فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی اســـت 

و خط مشـــی واحدهـــا بـــا ایـــن برنامـــه مشـــخص 
می شـــود و ایـــن کار بســـیار ارزنـــده ای اســـت.

دکتـر شـاکری نژاد بیـان کـرد: در حـال حاضـر ۳8 
طـرح تصویب شـده و 28 طـرح افتتـاح و 5۷ طـرح در 
دسـت اجرا می باشـد. 1۳ جلسـه ی شـورای تشـکیالت 
و برنامه هـای پزشـکی برگزارشـده و خروجـی آن 25 
مصوبـه و تصویـب 8 سـاختار پژوهشـکده )1 مـورد(، 
مرکـز خدمـات تخصصـی )۳ مـورد( و گروه پژوهشـی 

)4 مـورد( بوده اسـت.
گفتنـــی اســـت، در پایـــان مراســـم از دکتـــر 
ــماعیلی  ــر اسـ ــم دکتـ ــر و حکـ ــاکری نژاد تقدیـ شـ

ــد.► ــا شـ ــه وی اعطـ ــد بـ جاویـ

مدیرکل جدید دفرت تخصصی 
علوم پزشکی جهاددانشگاهی
مراسم تکریم و معارفه ی مدیرکل دفرت تخصصی علوم پزشکی جهاددانشگاهی برگزار شد

■ مراسم تکریم 
و معارفه ی 

مدیرکل دفرت 
تخصصی 

علوم پزشکی 
جهاددانشگاهی

►

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل: مهران محمدی 
سرپرست معاونت فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی 
اختراع ها  این  کرد:  بیان  اردبیل  جهاددانشگاهی 
و  ریه  التهاب  دهنده  التیام  گیاهی  محلول  شامل 
و  مزمن  و  حاد  سرفه های  تسکین دهنده  و  برونش 
پماد گیاهی التیام دهنده التهاب پوستی زخم بستر 

و کاهنده درد و سوزش است.
دو  این  برای  اختراع  گواهینامه  صدور  به  وی 
محصول از سوی سازمان ثبت اسناد و امالك اشاره 
و یادآور شد: این دو اختراع توسط سعید ناصری و 
»شفا  شرکت  فناوران  از  پور  دخیل  سیمین  سیده 
رشد  مرکز  در  مستقر  سبز«  داروی  پاك  درمان 
به  اردبیل  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  فناوری 

ثبت رسیده است.
گیاهان  رشد  مرکز  فناوری  معاونت  سرپرست 
کرد:  اضافه  اردبیل  جهاددانشگاهی  دارویی 

این  فناورانه  طرح های  جزو  ثبت شده،  محصوالت 
می باشد  جهاددانشگاهی  حمایت  مورد  و  مرکز 
به عنوان  ذی صالح  مراجع  از  مجوز  اخذ  از  پس  که 
عمومی  بهره برداری  قابلیت  دانش بنیان  محصول 

خواهند داشت.
محمدی با بیان این که جهاددانشگاهی با ارایه ی 

شرکت های  از  مناسبی  حمایت های  الزم،  امکانات 
پژوهشی  و  علمی  رشد  جهت  دانش بنیان  و  فناور 
فناور  شرکت   15 کرد:  تصریح  می آورد،  عمل  به 
استقرار  مجوز  مرکز  این  در  متعدد  طرح های  با 
دریافت کرده اند که بخش عمده ای از آن ها در حال 

تبدیل شدن به دانش بنیان می باشند.►

دو اخرتاع جدید در حوزه ی 
داروهای گیاهی

فناوران مستقر در مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل موفق به 
ثبت دو اخرتاع جدید شدند
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ــی  ــط عمومــــ ■ روابـ
ـــه نقل  ـــگاهی ب جهاددانشـــ
ــر  ــناپرس: دکتـ از سیـــــ
فریبـــا اســـتوار پژوهشـــگر 
پژوهشـــکده محیط زیســــت 
 ، هی نشــــگا ا د د جهـــا
کوپلیمـــر »اســـتایرن ـ 
را  انیدریـــد«  مالئیـــک 
به عنـــوان یـــک مـــاده 
)ضـــد  آنتی اســـکاالنت 
رســـوب( در دســـتگاه های 
تصفیـــه آب اســـمز معکـــوس معرفـــی کـــرده اســـت کـــه می توانـــد 
ـــاال  ـــی ب ـــل توجه ـــد قاب ـــا ح ـــتگاه ها را ت ـــن دس ـــا در ای ـــازده غش ب

ــاند. ــد برسـ ــه 99 درصـ ــی آب را بـ ــذف ناخالصـ ــرد و حـ ببـ

وی با اشاره به این که غشاهای سیستم های تصفیه آب 
اسمز معکوس به سرعت دچار گرفتگی و رسوب می شوند، بیان 
کرد: این مساله دستگاه های تصفیه، در مناطقی که ناخالصی 
و شوری آب بسیار باالست، یک مشکل بسیار جدی است 

چراکه غشا به طور مرتب به تعویض نیاز پیدا می کند.

آنتی اسکاالنت در فرآیند تصفیه آب
این پژوهشگر درباره فرآیند کار این ضد رسوب توضیح 
داد: در ابتدای فرآیند تصفیه، پلیمر به آب ورودی افزوده 
آنتی اسکاالنت )ضد  امالح موجود در آب حاوِی  می شود، 
رسوب( در غشا نشست نمی کند و درنتیجه آب تصفیه شده 

بیشتری از دستگاه عبور خواهد کرد.
در  خلیج فارس  آب  از  استفاده  به  اشاره  با  استوار 

این آزمایش، توضیح داد: آب خلیج فارس پس از 
دریاچه ارومیه باالترین میزان TDS )مجموع 

جامدات غیرمحلول( را در میان آب های 

 TDS،۳5۰۰۰(. هرچه نمونه آب اولیه mg/L( شور دارد
باالتری داشته باشد، عمر غشای آن پایین تر خواهد آمد. 
با  به طور معمول هر غشا حدود دو سال عمر می کند که 
یک ونیم  حداقل  آن  مفید  عمر  آنتی اسکاالنت،  این  وجود 

سال افزایش خواهد یافت.
آنتی اسکاالنت  نوع  این طرح، چهار  در  به گفته ی وی 
بر پایه ی پلیمر، شامل پلی آکریلیک اسید، پلی آسپارتیک 
اسید، پلی مالئیک انیدرید و پلی استایرن ـ مالئیک انیدرید، 
غشای  بر  موثر  پارامترهای  هم چنین،  شده اند.  آزمایش 
کل  تغییرات  الکتریکی،  هدایت  تغییرات  بررسی  شامل 
میزان  و  غشا  از  خروجی  شار  تغییرات  محلول،  جامدات 

گرفتگی غشا در واحد زمان نیز بررسی شده است.

 بازگشت چهارساله هزینه تولید
برآورد  درباره  جهاددانشگــــاهی  پژوهشگـــــر  این 
این  ساخت  برای  گفت:  کوپلیمر،  این  تولید  هزینه های 
و  تغلیظ  سیستم های  بویلر،  دارای  کارخانه ای  به  ماده 
پلیمریزاسیون، نیاز داریم که با در نظر گرفتن فرآیند تولید 
و مواد اولیه مورد نیاز، برای تولید هر هفت گرم به ۳۳49 

ریال هزینه نیاز است.
تعیین  در  نیز  ماده  این  تغلیظ  درصد  داد:  ادامه  وی 
خلوِص  برای  آن  لیتر  هر  بهای  که  است  مهم  آن  قیمت 
این  به  این مبلغ  بود.  ریال خواهد  2۰ درصد، 14۰ هزار 
معنی است که با تولید روزانه 5۰۰ لیتر از این کوپلیمر، 
سرمایه ی نخستین طی حدود چهار سال بازخواهد گشت.

به گفته ی استوار، آب در چرخه ی این تولید تنها در یک 
بخش در گردش است و تولید آن به آب زیادی نیاز ندارد.

در  جهاددانشگاهی  محیط زیست  پژوهشکده  پژوهشگر 
نهایت  از دستگاه تصفیه آب در  آبی که  بیان کرد:  پایان 
آنتی اسکاالنت  چراکه  است،  پلیمر  بدون  می آید،  بیرون 
در  محلول  ترکیبات  و  رسوب ها  ناخالصی ها،  همراه  به 
یک سوی غشا باقی می ماند و به صورت یک پساب دور ریز 
تغلیظ شده، خارج می شود. حجم این پساب در طول 24 
ساعت، تنها حدود 5۰۰ میلی لیتر است که برای بازگشت 

به محیط زیست، تصفیه نیاز دارد.►

آب دریا شیرین تر می شود
محققان پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی موفق به معرفی یک پلیمر ضد 

رسوب برای تصفیه ی بهرت آب شدند

■ پلیمر ضد 
رسوب برای 
تصفیه ی بهرت 
آب

◄
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ــکی  ــوم پزشـ ــگاهی علـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
شـــهید بهشـــتی: بـــر اســـاس نتایـــج پژوهشـــی بـــا 
ــات  ــت اطالعـ ــت و صحـ ــی کیفیـ ــوان »بررسـ عنـ
وب ســـایت های مرتبـــط بـــا ســـرطان ســـینه«، 
ــات  ــده اطالعـ ــه دهنـ ــایت های ارایـ ــب وب سـ اغلـ
مرتبـــط بـــا ســـرطان ســـینه از کیفیـــت و صحـــت 
ـــتند،  ـــاد نیس ـــل اعتم ـــوده و قاب ـــوردار نب ـــی برخ کاف
ـــار را  ـــاز بیم ـــورد نی ـــات م ـــی اطالع ـــن تمام هم چنی

تامیـــن نمی کننـــد.
ـــش دو  ـــه در همای ـــه ک ـــن مطالع ـــی از ای در بخش
ـــه  ـــا« ارای ـــوآوری و چالش ه ـــاران: ن ـــش بیم روزه »پای
شـــد، آمـــده اســـت: از آن جـــا کـــه وب ســـایت های 
اینترنتـــی به عنـــوان یکـــی از مهم تریـــن منابـــع 
ــه  ــال بـ ــاران مبتـ ــات از ســـوی بیمـ کســـب اطالعـ
ســـرطان ســـینه مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیرنـــد 
)بـــر اســـاس نتایـــج مطالعـــه ای در دانشـــگاه علـــوم 
ــاران  ــد بیمـ ــش از 12 درصـ ــهد، بیـ ــکی مشـ پزشـ
ـــات  ـــب اطالع ـــرای کس ـــینه ب ـــرطان س ـــه س ـــال ب مبت
بـــه وب ســـایت های اینترنتـــی مراجعـــه می کننـــد(؛ 
ـــت  ـــت، صح ـــی کیفی ـــدف بررس ـــا ه ـــه ب ـــن مطالع ای
ــی زبان  ــایت های فارسـ ــات وب سـ ــش اطالعـ و پوشـ

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــینه انج ـــرطان س ـــا س ـــط ب مرتب
ــی 6  ــه مقطعـ ــن مطالعـ ــت، در ایـ ــی اسـ گفتنـ
ـــوگل  ـــتجوهای گ ـــتفاده در جس ـــدی پراس ـــه کلی کلم

ـــتر  ـــه بیش ـــت مطالع ـــد( جه ـــوگل ترن ـــه از گ )برگرفت
ـــدی  ـــات کلی ـــن کلم ـــت. ای ـــرار گرف ـــتفاده ق ـــورد اس م
در موتورهـــای جســـتجوی گـــوگل و یاهـــو مـــورد 
ـــت و در مجمـــوع 6۰۰ وب ســـایت  ـــرار گرف اســـتفاده ق
خروجـــی مـــورد بررســـی و ارزیابـــی قـــرار گرفـــت. 
ـــه  ـــود در 5 صفح ـــای موج ـــاس لینک ه ـــن اس ـــر ای ب
ـــورد  ـــدی م ـــارت کلی ـــر عب ـــتجوی ه ـــج جس اول نتای

ـــت. ـــرار گرف ـــی ق ارزیاب
مطالعـه،  ایـن  از  استخراج شـده  نتایـج  اسـاس  بـر 
اغلـب وب سـایت های ارایـه دهنـده اطالعـات مرتبـط 
بـا سـرطان سـینه قابـل اعتمـاد و مسـتند نبـوده و 
تمامـی اطالعـات مورد نیـاز بیمار را تامیـن نمی کنند؛ 
از طـرف دیگـر اغلـب سـایت های مـورد اسـتناد علمی 
بیمـاران در  بـرای  و دارای اطالعـات علمـی صحیـح 

صفحـات اول نتایـج جسـتجو نبودنـد.
بـه  اشـاره  بـا  تحقیـق  ایـن  پژوهشـگر  یوسـفی 
راهکارهـای پیشـنهادی بـر اسـاس مطالعه انجام شـده، 
عنـوان کرد: ایجاد و راه اندازی وب سـایت های تخصصی 
مرتبـط بـا سـرطان سـینه زیـر نظـر متخصصـان ایـن 
حـوزه بـا هـدف ارایـه اطالعـات صحیح بـه بیمـاران و 
در  موجـود  وب سـایت های  دوره ای  پایـش  هم چنیـن 
کشـور توسـط وزارت بهداشـت و سـازمان های مرتبـط 
بـا هدف جلوگیری از نشـر اطالعات نادرسـت برخی از 

راهکارهـای پیشـنهادی اسـت.►

بررسی صحت اطالعات 
وب سایت های مرتبط با رسطان سینه
بررسی کیفیت و صحت اطالعات وب سایت های مرتبط با رسطان سینه در قالب یک 
طرح پژوهشی در جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد

■ عکس تزئینی 
است

►

اخذ یک گواهی نامه 
معترب بین املللی

جهاددانشگاهی علم و صنعت موفق به اخذ 

گواهی کالیرباسیون تجهیزات تست فشارقوی 

از رشکت HIGH VOLT آملان شد

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد علـــم و 
ـــی  ـــز مهندس ـــارقوی مرک ـــگاه فش ـــت: آزمایش صنع
ــت  ــم و صنعـ ــگاهی علـ ــارقوی جهاددانشـ فشـ
ـــرای  ـــیون ب ـــی کالیبراس ـــذ گواه ـــه اخ ـــق ب موف
تجهیـــزات تســـت فشـــارقوی8۰۰kV AC  و 
معتبـــر  شـــرکت  از   kV Impulse  18۰۰

ــد. ــان شـ HIGH VOLT  آلمـ
ایـــن مرکـــز کـــه دارای گواهینامـــه تاییـــد 
 1۷۰25 ISO/IEC صالحیـــت آزمایشـــگاه
ــران و  ــت ایـ ــد صالحیـ ــی تاییـ ــز ملـ از مرکـ
ـــت  ـــزات تس ـــاخت تجهی ـــی س ـــن گواه همچنی
از شـــرکت TUV NORD می باشـــد، بـــا 
ـــی آزمایشـــگاه  ـــان فن ـــران، کارشناس ـــالش مدی ت
و واحـــد طراحـــی و ســـاخت و همچنیـــن 
همـــکاری معـــاون محتـــرم پژوهشـــی واحـــد، 
موفـــق بـــه اخـــذ ایـــن گواهینامـــه معتبـــر از 

ــد. ــان گردیـ ــرکت HIGH VOLT آلمـ شـ
گواهینامـــه  صـــدور  اســـت،  گفتنـــی 
ـــز  ـــه در مرک ـــزات ک ـــرای تجهی ـــیون ب کالیبراس
ـــده  ـــاخته ش ـــارقوی طراحـــی و س مهندســـی فش

اســـت بســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت.►
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بازدید متخصصان میکروبیولوژی کشور تایوان
ــی  ــر ژنتیکـ ــی ذخایـ ــز ملـ ــی مرکـ ــط عمومـ ■ روابـ
و زیســـتی ایـــران وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی، 17 
اردیبهشـــت: پروفســـور شـــین ســـون هانـــگ عضـــو 
پژوهشـــی انســـتیتو تحقیـــق و توســـعه صنایـــع 
ـــه  ـــو کمیت ـــه عض ـــی واتاناب ـــور کوئیچ ـــی و پروفس غذای
آســـیایی باکتری هـــای اســـیدالکتیک و هیـــات 
ـــز  ـــای مرک ـــوان از بانک ه ـــی تای ـــگاه مل ـــی دانش علم
ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران مســـتقر 

تحقیقاتـــی  مجتمـــع  در 
ــگاهی  ــهدای جهاددانشـ شـ
ایـــن  فعالیت هـــای  و 
ـــداری از  ـــد نگه ـــز و رون مرک
ـــتی  ـــی و زیس ـــر ژنتیک ذخای
گیاهـــی،  حـــوزه  در 
و  میکروارگانیســـم ها 
ـــد. ـــد کردن ـــی بازدی مولکول
کوئیچـــی  پروفســـور 
از  بازدیـــد  در  واتانابـــه 
ایـــن مرکـــز بیـــان کـــرد: 
بازدیـــد از مرکـــزی بـــا 
ـــت،  ـــتردگی فعالی ـــن گس ای

باعـــث شـــگفتی اســـت. در این جـــا نمونه هـــای 
خاصـــی نگهـــداری می شـــود کـــه حائـــز اهمیـــت 
را  زیـــادی  پیشـــرفت های  بنابرایـــن  می باشـــد؛ 

ــت. ــور اسـ ــز متصـ ــن مرکـ ــده ایـ ــرای آینـ بـ
و  تعامـــل  ایجـــاد  بـــه  هم چنیـــن  وی 
همکاری هـــای بیـــن دو طـــرف تاکیـــد کـــرد.

بازدید مسووالن بانک ژن کشورهای آلمان
 و روسیه

ـــورهای  ـــک ژن کش ـــووالن بان ـــت: مس ۲5 اردیبهش
ـــی  ـــع تحقیقات ـــور در مجتم ـــا حض ـــیه ب ـــان و روس آلم
شـــهدای جهاددانشـــگاهی از مرکـــز ملـــی ذخایـــر 
ـــد. ـــد کردن ـــگاهی بازدی ـــتی جهاددانش ـــی و زیس ژنتیک
ــدرس  ــور آنـ ــور پروفسـ ــا حضـ ــد بـ ــن بازدیـ ایـ
ــر  ــان، دکتـ ــک ژن آلمـ ــد بانـ ــس واحـ ــر رییـ برنـ
ــوف  ــک ژن واویلـ ــس بانـ ــا رییـ ــش کنیـ ــا خلـ النـ
ـــی  ـــر الکس ـــیه و دکت روس
زاوارزیـــن معـــاون بانـــک 
روســـیه  واویلـــوف  ژن 
مرکـــز  بانک هـــای  در 
مجتمـــع  در  مســـتقر 
تحقیقاتـــی شــــــهدای 
جهاددانشـــگاهی انجـــام 
فعالیت هـــای  از  و  شـــد 
ـــداری  ـــد نگه ـــز و رون مرک
و  ژنتیکـــی  ذخایـــر  از 
ــد  ــز بازدیـ ــتی مرکـ زیسـ

آمـــد. به عمـــل 
گفتنـــی اســـت، ایـــن 
ـــد  ـــالم کردن ـــز اع ـــد از مرک ـــن بازدی ـــان ضم متخصص
حـــوزه ی  در  گرفتـــه  پیشـــرفت های صـــورت  از 
ــند  ــران خرسـ ــتی در ایـ ــی و زیسـ ــر ژنتیکـ ذخایـ
شـــدند و مرکـــز را یـــک ژن بانـــک خیلـــی خـــوب 
ــه  ــد و بـ ــاال دیدنـ ــی بـ ــطح علمـ ــنل سـ ــا پرسـ بـ
ـــد  ـــر تاکی ـــا یکدیگ ـــای ب ـــل و همکاری ه ـــاد تعام ایج

ــد.► کردنـ

بازدیدهای خارجی از مرکز ملی 
ذخایر ژنتیکی

متخصصان میکروبیولوژی کشور تایوان و هم چنین مسووالن بانک ژن کشورهای آملان و 
روسیه از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی جهاددانشگاهی بازدید کردند

فراخوان حامیت از 
طرح های پژوهشی
چهارمین فراخوان حامیت از طرح های 

پژوهشی از سوی پژوهشگاه رویان 

جهاددانشگاهی اعالم شد

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی: شـــرکت 
طرح هـــای  از  رویـــان  بن یاخته هـــای  فنـــاوری 
ـــای  ـــلول ه ـــوزه س ـــاوری ح ـــی و فن ـــده پژوهش برگزی
بنیـــادی بـــا محوریـــت ســـلول بنیـــادی خونســـاز، 
ــلول  ــک سـ ــن، بانـ ــادی بالغیـ ــای بنیـ ــلول هـ سـ
ــا  ــی بـ ــلول درمانـ ــاف و سـ ــون بندنـ ــادی خـ بنیـ
اســـتفاده از ســـلول هـــای بنیـــادی حمایـــت مـــی کنـــد.
ــای  ــامل حمایـــت از طرح هـ ــوان شـ ایـــن فراخـ
 ،)Ph.D( دانشـــجویان دوره دکتـــری تخصصـــی
ـــیپی و  ـــادکتری )Postdoc( ، فلوش ـــی، پس رزیدنت
ـــای  ـــا محوره ـــد ب ـــی ارش ـــع کارشناس ـــای مقط طرح ه

ـــت: ـــل اس ذی
ســـلول های بنیـــادی خون ســـاز، بانـــک ســـلول 
ـــی  ـــلول درمان ـــن، س ـــاف و بالغی ـــون بندن ـــادی خ بنی
ـــاف  ـــون بندن ـــادی خ ـــلول های بنی ـــتفاده از س ـــا اس ب
و ســـلول های بنیـــادی مزانشـــیم )بالـــغ، بندنـــاف(، 
ســـلول های بنیـــادی خون ســـاز و بیماری هـــای 
اتوایمیـــون و ســـلول های بنیـــادی خون ســـاز و 

بیماری هـــای قلبـــی ـ عروقـــی.
پژوهشـــی  طرح هـــای  مشـــمول  حمایـــت 
ـــخ  ـــال از تاری ـــک س ـــر ی ـــه حداکث ـــت ک ـــی اس مصوب
ــته  ــه گذشـ ــگاه مربوطـ ــا در دانشـ ــب آن هـ تصویـ

باشـــد.
آخرین مهلت ارسال چکیده طرح های پژوهشی 25 
www.:آذر 9۷ است و ثبت درخواست از طریق آدرس

RSCT.ir  امکان پذیر می باشد. نتایج نهایی منتخبان 
در دهه فجر اعالم خواهد شد.

دکتری  دوره  طرح های  از  حمایتی  مبلغ  میزان 
تخصصی )Ph.D( و رزیدنتی مبلغ 1۰۰ میلیون ریال 
و طرح های دوره پسادکتری )Postdoc( و فلوشیپی 
از  حمایتی  مبلغ  میزان  و  ریال  میلیون   15۰ مبلغ 
ریال  میلیون   5۰ حداکثر  ارشد  کارشناسی  طرح های 

است.
جهـــت کســـب اطالعـــات بیشـــتر بـــه ســـایت 
 www.Bonyannews.ir و یـــا www.RSCT.ir

قســـمت طـــرح پژوهشـــی مراجعـــه فرماییـــد.►
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■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بـه نقـل از سـیناپرس: 
حتمـا تـا بـه  حـال عکـس درختانـی رویایـی بـه رنگ 
روشـن و بـا برگ هـای بادبزنی را کـه در فضای مجازی 

دیده ایـد. بارهـا  و  بارهـا  می شـود،  دست به دسـت 
ایـن درختـان مسـحورکننده، »ژینکـو« نـام دارنـد 
کـه نـام علمـی آن Ginkgo biloba درختی بزرگ 
و خـزان پذیـر بـوده کـه بومـی شـرق آسـیا و به ویـژه 
کشـور چیـن اسـت. بیـن درختانی کـه در پاییـز رنگ 
زرد دارنـد ایـن درخـت روشـن ترین رنـگ را دارد کـه 
یکـی از دالیل شـهرت آن اسـت. برگ هـای بادبزنی آن 
به طـور مشـخص باعث متفـاوت بودن از دیگـر درختان 
می شـود، ضمـن این کـه ایـن درخـت در پاییـز کانـون 

جذابیـت می شـود.
در کنـار زیبایـی بی نظیـری کـه مختـص ایـن گیاه 
خـواص  دارویـی  گیـاه  یـک  به عنـوان  ژینکـو  اسـت، 

دارد. بی نظیـری  درمانـی 
ایـن گیاه دارویـی یکی از قدیمی تریـن گونه درخت 
بـر روی زمیـن اسـت. این گیاه در بسـیاری از طب های 
اسـتفاده  رایـج  بیماری هـای  درمـان  بـرای  سـنتی 
ژینکـو،  تشـکیل دهنده  اصلـی  مـواد  اسـت.  می شـده 
فالونویـد و ترپنویـد هسـتند. فالونویدهـا از خانـواده 
عـروق  از  ترپنویدهـا  و  هسـتند  آنتی اکسـیدان ها 
ذاتـی  قابلیت هـای  بـه  توجـه  بـا  به حسـاب می آینـد. 
ایـن گیـاه، خـوردن آن می توانـد از وقـوع امـراض رایج 
قـرن 21 جلوگیـری کنـد و یـا آن هـا را بهبود بخشـد.

از مهم تریـن روش هـای معمـول ازدیاد ایـن درخت 
بـذر، پیونـد و قلمـه و کشـت بافـت  اسـت کـه تکثیـر 
آن در گـروه بیوتکنولوژی پژوهشـکده گیاهـان دارویی 
جهاددانشـگاهی در آزمایشـگاه کشـت بافـت گیاهـان 

دارویـی انجـام می گیـرد.

یک گیاه پراهمیت 
برای کشور

ـــر  ـــا زارع مدی امیررض
گـــروه بیوتکنولـــوژی 
پژوهشـــکده گیاهـــان 
دارویـــی در رابطـــه بـــا 
ــی  ــاه دارویـ ــن گیـ ایـ
به طورکلـــی  گفـــت: 
بـــرای افزایـــش تـــوان 
ژنتیکـــی گیاهــــــان 
کیفـــی  و  کمـــی  تولیـــد  جهـــت  در  دارویـــی 
روش  چنـــد  از  آن هـــا  ثانویـــه  متابولیت هـــای 
اســـتفاده می شـــود؛ یکـــی از روش هـــا کشـــت 
بافـــت اســـت کـــه بـــرای تکثیـــر گیاهـــان دارویـــی 
ـــت  ـــکل اس ـــا مش ـــر آن ه ـــه تکثی ـــم ک ـــمند و مه ارزش

می کنیـــم. اســـتفاده 
بـر روی  ایـن آزمایشـگاه  این کـه در  بیـان  بـا  وی 
تکثیـر و نگهـداری گیاهان دارویی کـه از نظر اقتصادی 
و هـم از نظـر اکولوژیکـی و اقلیمـی بـرای کشـورمان 
اهمیـت دارنـد، کار می کنیـم، گفـت: گیـاه ژینکـو در 
زمـره ایـن گیاهان اسـت. برگ هـای این درخـت دارای 

خـواص ضـد آلزایمـر بـوده و همچنین نقش به سـزایی 
در جلوگیـری از آلودگـی هـوا و آلودگی هـای محیطـی 

دارد کـه در حـال حاضر چالشـی اسـت که کالن شـهر 
تهـران بـا آن مواجه اسـت.

زارع تصریـح کـرد: در چیـن اثر محیط زیسـتی این 
گیـاه ثابت شـده و در بلوارهـای شـهرهای ایـن کشـور 
خـواص  اینکـه  ضمـن  کرده انـد.  آغـاز  را  آن  کاشـت 
دارویـی بسـیار زیـادی نیـز دارد کـه از جملـه آن هـا 
جلوگیـری از بـروز آلزایمـر و بهبـود گـردش خـون و 

حفاظـت از سـلول های عصبـی مغـز اسـت.
وی ادامـه داد: البتـه ایـن گیـاه بومـی کشـور مـا 
نیسـت، گرچـه قبال در ایـران به صورت محدود کاشـته 
شـده و تست شـده کـه می توانـد در شـرایط اقلیمـی 
کشـور مـا نیز رشـد کند؛ امـا از آن جا که ژینکو بسـیار 
کنـد رشـد بوده و بعد از بیسـت سـال میـوه می دهد تا 
بذردهـی کنـد، اگـر بخواهیم بـه روش تکثیـر معمولی 
ایـن گیـاه را پـرورش دهیـم بایـد بیسـت سـال صبـر 
کنیـم تـا این گیاه رشـد کرده بالغ شـود و میـوه بدهد 
تـا بتوانیـم میـوه آن را بکاریـم و نسـل جدیـد از آن به 

آوریم. دسـت 
زارع خاطرنشـان کرد: خوشـبختانه اکنـون این گیاه 
را از طریـق کشـت بافـت تکثیـر کردیـم و در زمـان 
خیلـی کوتـاه در حد یک سـال پروتـکل آن را از طریق 
کشـت بافـت بـه دسـت آوردیـم و هم اکنـون در مدت 
بسـیار کوتـاه توانسـتیم ده هـزار نمونـه از ایـن گیاه را 

کنیم.► تولیـد 

گیاهی برای مقابله با آلودگی هوا و 
مریضی های مختلف

تکثیر »ژینکو« از طریق کشت بافت توسط پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی 
صورت می گیرد
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      اخبار کوتاه متنوع پژوهشی

گذر

ذخیره سازی بیش از ۲۵۰ منونه 
خون بندناف

ــال و  ــگاهی چهارمحـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــی  ـــوول نمایندگ ـــتایی مس ـــه روس ـــاری: فاطم بختی
ــاف  ــون بندنـ ــادی خـ ــلول های بنیـ ــک سـ بانـ
جهاددانشـــگاهی اســـتان چهارمحـــال و بختیـــاری، 
بـــا اشـــاره بـــه این کـــه اکنـــون در ســـه 
ـــز  ـــن مراک ـــان و بروج ـــهرکرد، فارس ـــتان ش شهرس
ـــتند،  ـــال هس ـــاف فع ـــون بندن ـــری از خ نمونه گی
ـــی  ـــر نمایندگ ـــر دفت ـــال حاض ـــرد: در ح ـــار ک اظه
بانـــک خـــون بندنـــاف رویـــان در ســـطح اســـتان در 
بیمارســـتان هاجـــر شـــهرکرد مســـتقر اســـت و در 
ـــرارداد،  ـــد ق ـــه عق ـــاوره های اولی ـــر مش ـــن دفت ای
ـــال  ـــری، ارس ـــرای نمونه گی ـــرای اج ـــی  ب هماهنگ

نمونـــه بـــه تهـــران و... انجـــام می شـــود.
 وی افـــزود: تاکنـــون بیـــش از 25۰ نمونـــه 
ـــع آوری و  ـــتان جم ـــطح اس ـــاف در س ـــون بندن خ
بـــه تهـــران ارســـال شـــده اســـت کـــه پـــس از 
ــا  ــن نمونه هـ ــف ایـ ــای مختلـ ــی آزمایش هـ طـ

ــده اند. ــز شـ فریـ
ـــته  ـــال گذش ـــه س ـــاره این ک ـــا اش ـــتایی ب  روس
ـــد 4۳  ـــاف، رش ـــون بندن ـــه ی خ ـــت نمون در دریاف
ـــرد:  ـــح ک ـــت، تصری ـــده اس ـــل ش ـــدی حاص درص
ــال  ــابه سـ ــدت مشـ ــه مـ ــبت بـ ــال نسـ امسـ

گذشـــته 66 درصـــد رشـــد داشـــته اســـت.
ــته  ــال گذشـ ــه در سـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
دو رتبـــه ی برتـــر در میـــان نمایندگی هـــای 
ـــترین  ـــرد: بیش ـــح ک ـــد، تصری ـــب ش ـــک کس کوچ
درصـــد رشـــد نمونـــه ی فریـــز شـــده در ســـال 
گذشـــته در ســـطح کشـــور نیـــز در ایـــن 

نمایندگـــی حاصـــل شـــده اســـت.



حضور در منایشگاه جنبی 
ششمین سمپوزیوم بین املللی

روابـــط عمومـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی 
ــت:  ــا 17 اردیبهشـ ــگاهی، 15 تـ ــتی جهاددانشـ و زیسـ
ـــران  ـــتی ای ـــی و زیس ـــر ژنتیک ـــی ذخای ـــز مل مرک
در نمایشـــگاه جنبـــی ششـــمین ســـمپوزیوم 
ــیایی  ــای آسـ ــیون انجمن هـ ــی فدراسـ بین المللـ
چهارمیـــن  و  اســـیدالکتیک  باکتری هـــای 
ــای  ــک و غذاهـ ــی پروبیوتیـ ــش بین المللـ همایـ
ــازمان  ــر سـ ــالن فجـ ــه در سـ ــودمند کـ فراسـ
ـــزار  ـــج کشـــاورزی برگ ـــوزش و تروی ـــات، آم تحقیق

شـــد، حضـــور یافـــت.
از  یکـــی  در  هرســـاله  ســـمپوزیوم  ایـــن 
ـــن  ـــود. انجم ـــزار می ش ـــیایی برگ ـــورهای آس کش
پروبیوتیـــک و غذاهـــای فراســـودمند به عنـــوان 
فدراســـیون  ایـــن  مدیـــره  هیـــات  عضـــو 
ــران  برگزارکننـــده ایـــن رویـــداد علمـــی در ایـ

اســـت.
ــتی  ــی و زیسـ ــر ژنتیکـ ــی ذخایـ ــز ملـ مرکـ
ـــه  ـــه ارای ـــی ب ـــداد علم ـــن روی ـــز در ای ـــران نی ای
ــود  ــتاوردهای خـ ــات و دسـ ــوالت، خدمـ محصـ
زمینه هـــای  و  میکروارگانیســـم ها  حـــوزه  در 

مرتبـــط پرداخـــت.



رشد ۵۰ درصدی ذخیره سازی 
منونه خون بندناف

ـــدان:  ـــگاهی هم ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب

نمایندگـــی  مســـوول  وکیلیـــان  عبـــاس 
ــاف  ــون بندنـ ــادی خـ ــلول های بنیـ ــک سـ بانـ
ــریح  ــدان در تشـ ــتان همـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
ـــاف  ـــون بندن ـــک خ ـــی بان ـــای نمایندگ فعالیت ه
شـــرکت فنـــاوری بـــن یاخته هـــای رویـــان 
جهاددانشـــگاهی در اســـتان همـــدان گفـــت: 
ـــوزادان در  ـــاف ن ـــون بندن ـــورد خ ـــداد 1۷۰۰ م تع
ســـطح اســـتان جمـــع آوری و فریـــز شـــده اســـت.

ـــاف  ـــون بندن ـــک خ ـــی بان ـــت: نمایندگ وی گف
ــاالنه  ــال 92 سـ ــدان از سـ ــعبه همـ ــان شـ رویـ
ـــازی  ـــدی ذخیره س ـــا ۳۰ درص ـــد تقریب دارای رش
ـــبت  ـــال 9۷ نس ـــاه اول س ـــی دو م ـــد و ط می باش
ـــد  ـــته 5۰ درص ـــال گذش ـــابه س ـــای مش ـــه ماه ه ب

ـــت. ـــته اس ـــد داش رش
وکیلیـــان هم چنیـــن اظهـــار کـــرد: از آن جـــا 
کـــه بعـــد از چنـــد دقیقـــه خـــون موجـــود در 
ــن  ــود؛ بنابرایـ ــه می شـ ــت لختـ ــاف و جفـ بند نـ
ـــط  ـــم فق ـــع مه ـــن منب ـــه ای ـــی ب ـــرای دسترس ب
ـــن  ـــر ای ـــم؛ در غی ـــت داری ـــه فرص ـــا 1۰ دقیق 5 ت
ــود در آن  ــادی موجـ ــلول های بنیـ ــورت سـ صـ
ـــن  ـــود. ای ـــه ش ـــد دور انداخت ـــتفاده بای ـــدون اس ب
خـــون بعـــد از جـــدا شـــدن کامـــل بند نـــاف از 
نـــوزاد قابـــل جمـــع آوری اســـت و نمونه گیـــری 
ـــادر وارد  ـــا م ـــوزاد ی ـــه ن ـــه ای ب ـــچ صدم از آن هی

نمی کنـــد.
ــه  ــی نمونـ ــر علمـ ــرد: از نظـ ــار کـ وی اظهـ
خـــون بندنـــاف فریـــز شـــده در 196- درجـــه 
ــداری  ــل نگهـ ــال قابـ ــا 25 سـ ــانتی گراد تـ سـ
ـــان  ـــن زم ـــی بهتری ـــای جهان ـــی آماره ـــت، ول اس
ـــد از  ـــال اول بع ـــج س ـــه را در پن ـــتفاده از نمون اس

ــد. ــالم می کنـ ــز اعـ فریـ
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عناوین آن چه در فصل تجاری سازی فناوری و اشتغال 
می خوانید:

وقت تجاری سازی  و اشتغال

■ زنان، اشتغال و یک تفاهم نامه
■ زنجان؛ حرکتی جدید به سمت اشتغال های نوپا

■ جمعه بازار کارآفرینی مخصوص بانوان
■ آمادگی کامل برای اجرای موفق یک طرح ملی 

■ رومنایی از استارت آپ »شکم«
■ افتخارآفرینی یک رشکت دانش بنیان جهادی

■ شبکه سازی فعاالن زیست بوم استارت آپی
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■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۲۲ خـرداد: تفاهم نامه 
همـکاری مشـترك بیـن معاونت امـور زنـان و خانواده 
امضـای  بـه  جهاددانشـگاهی  و  جمهـوری  ریاسـت 
دکتـر معصومـه ابتـکار معـاون رییـس جمهـور در امور 
رییـس  طیبـی  دکتـر حمیدرضـا  و  خانـواده  و  زنـان 

رسـید. جهاددانشـگاهی 
نظـر بـه نقـش عمـده و تاثیرگـذار زنـان در خانواده 
و عرصه هـای اجتماعـی و توسـعه پایـدار کشـور و رفع 
مشـارکت  جهـت  زنـان  فـراروی  موانـع  و  چالش هـا 
فعـال و موثـر در تمامـی عرصه هـای توسـعه کشـور و 
ضـرورت توان افزایـی زنـان به ویـژه در برخـورداری از 
فرصت هـای کارآفرینـی و اشـتغال، ایـن تفاهم نامـه به 
امضـای دکتـر معصومـه ابتـکار معـاون رییـس جمهور 
در امـور زنـان و خانـواده و دکتـر حمیدرضـا طیبـی 

رییـس جهاددانشـگاهی رسـید.
در  مشـارکت  و  همکاری هـا  گسـترش  و  »توسـعه 
زمینـه ی فعالیت هـای آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگـی، 
کارآفرینـی«  و  اشـتغال  مشـاوره ای،  و  اطالع رسـانی 
توانمندی هـای  و  امکانـات  منابـع،  از  »بهره گیـری  و 
علمـی ـ تخصصـی و اجرایـی در حوزه هـای آموزشـی، 
پژوهشـی، فرهنگی، اطالع رسانی و مشـاوره ای، اشتغال 
تفاهم نامـه  ایـن  اهـداف  از  طـرف«  دو  کارآفرینـی  و 

. ست ا
تفاهم نامـه  ایـن  مشـترك  همـکاری  محورهـای  از 
می تـوان بـه توان افزایـی و ارتقـای مهارت هـای شـغلی 

دانش آموختـگان زن و زنـان سرپرسـت خانـوار )برنامه 
جامـع هدایـت شـغلی؛ ایجـاد چرخـه اشـتغال پایـدار 
محصـوالت(  فـروش  و  عرضـه  تـا  آمـوزش  حلقـه  از 
در راسـتای بنـد »ت« مـاده 8۰ قانـون برنامـه ششـم 
توسـعه، همـکاری در تهیه سـرفصل ها و متـون و منابع 
آموزشـی مـورد نیـاز دوره های آموزشـی، مشـارکت در 
برگـزاری دوره هـا و کارگاه های آموزشـی بـا موضوعات 
و  نسـلی  بیـن  گفتگـوی  خانـواده،  ملـی  گفتگـوی 
توان افزایـی اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعی و همکاری 
در انجـام پژوهش هـا و پیمایش هـای مـورد نیـاز حوزه 

زنـان و خانـواده اشـاره کرد.

نیازمندی حوزه ی 
کارآفرینی در کشور 

به استفاده از تجربه ی 
جهاددانشگاهی 

معصومـــه  دکتـــر 
ابتـــکار ضمـــن اشـــاره 
بـــه ســـابقه همـــکاری 
ــا  ــود بـ ــر خـــــ موثـ
هی  نشــــــگا ا د د جها
در ســـــــــــــازمان 
یســـــــــت،  محیط ز
در  جریـــان  یـــک  آغازگـــر  را  جهاددانشـــگاهی 
ســـطح دانشـــگاه ها دانســـت و گفـــت: از جملـــه 

ـــاد  ـــه ایج ـــوان ب ـــاد می ت ـــن نه ـــر ای ـــای موث فعالیت ه
ـــزاری  ـــجویی و برگ ـــت محیطی دانش ـــکل های زیس تش

کـــرد. اشـــاره  دانشـــجویی  مناظره هـــای 
ــا رویکــرد  ــه جهاددانشــگاهی ب ــان این ک ــا بی وی ب
ــه  ــا از جمل ــه بســیاری حوزه ه ــی ب پژوهشــی و اجرای
حــوزه ی کارآفرینــی وارد شــده اســت، روحیــه ی 
اعضــای ایــن نهــاد را بســیار بــاال و متفــاوت توصیــف 
ــا ارزش  ــه، مطمئن ــن روحی ــتن ای ــرد: داش ــان ک و بی

ــرد. ــاال می ب ــی کار را ب کیف
ریاســـت  خانـــواده  و  زنـــان  امـــور  معـــاون 
را  جمهـــوری، حـــوزه ی کارآفرینـــی در کشـــور 
جهاددانشـــگاهی  تجربـــه  از  اســـتفاده  نیازمنـــد 
ـــرد  ـــه عملک ـــن زمین ـــرد: در ای ـــح ک ـــت و تصری دانس
دســـتگاه ها بـــا دو مشـــکل عمـــده روبروســـت کـــه 
ــا و  ــودن طرح هـ ــهیل محور بـ ــا تسـ ــی از آن هـ یکـ
ـــی  ـــیار و منته ـــای بس ـــای دوره ه ـــری برگزاری ه دیگ

نشـــدن آن هـــا بـــه اشـــتغال اســـت.
دکتـر ابتکار در ایـن زمینه توضیح داد: در بسـیاری 
از ایـن طرح هـا در ابتـدای امـر تسـهیالت بسـیاری به 
مـردم داده شـده و بعـد آن هـا را بیـکار و بدهـکار رهـا 
می کنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه برگـزاری دوره های 
بسـیاری که به اشـتغال منجر نشـود نیز چنـدان مثمر 

ثمر نیسـت.
وی ســـپس بـــه موضـــوع گفت وگـــوی درون 
خانـــواده و بیـــن نســـلی پرداخـــت و اظهـــار کـــرد: 
ـــن  ـــه ای ـــن زمین ـــان در ای ـــت زن ـــم معاون ـــرد مه راهب
ـــو  ـــاس گفت وگ ـــر اس ـــوع را ب ـــن موض ـــه ای ـــت ک اس
ســـامان دهـــد کـــه یکـــی از ایـــن رویکردهـــا 
گفت وگـــوی بیـــن نســـلی به خصـــوص در بیـــن 
دانشـــجویان اســـت و جهاددانشـــگاهی در ایـــن 

ــد. ــر باشـ ــیار موثـ ــد بسـ ــه می توانـ زمینـ
ـــواده ریاســـت جمهـــوری  ـــان و خان ـــور زن ـــاون ام مع
بـــا بیـــان این کـــه موضـــوع یکـــی از مناظره هـــای 
ـــرد:  ـــد ک ـــد، تاکی ـــواده باش ـــد خان ـــجویی می توان دانش
ــای  ــد گفت وگوهـ ــجویی نیازمنـ ــه ی دانشـ در جامعـ

ـــتیم. ـــا هس ـــح دیدگاه ه ـــان صری ـــلی و بی ـــن نس بی
دکتـــر ابتـــکار تصریـــح کـــرد: بیـــن نســـل ها در 
حوزه هـــای مختلـــف ســـوء تفاهم وجـــود دارد و مـــا 
ـــدان  ـــوءتفاهم  ها چن ـــن س ـــع ای ـــفانه در رف ـــز متاس نی

کارآمـــد عمـــل نکرده ایـــم.
وی آمـــوزش مهارت هـــای زندگـــی از جملـــه 
مهارت هـــای حقوقـــی، رفتـــاری و ارتباطـــی را از 
مهم تریـــن مســـوولیت هایی کـــه بایـــد در آســـتانه ی 
ـــود،  ـــه ش ـــی گرفت ـــالمی پ ـــالب اس ـــالگی انق چهل س

زنان، اشتغال و یک تفاهم نامه
تفاهم نامه ی همکاری مشرتک بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و جهاددانشگاهی امضا شد

    دو تفاهم نامه  برای اشتغال و تجاری سازی فناوری

تفاهم

■ تفاهم نامه 
همکاری مشرتک 
بین معاونت 
امور زنان و 
خانواده ریاست 
جمهوری و 
جهاددانشگاهی

◄
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ـــگاه ها  ـــه در دانش ـــوع ک ـــن موض ـــت: ای ـــت و گف دانس
پرداختـــه  زندگـــی  مهارت هـــای  آمـــوزش  بـــه 
ـــت  ـــاله ای اس ـــوده و مس ـــکل زا ب ـــیار مش ـــود، بس نمی ش

کـــه در خانـــواده نیـــز حـــل نشـــده مانـــده اســـت.
ـــواده ریاســـت جمهـــوری  ـــان و خان ـــور زن ـــاون ام مع
ــکاری  ــه همـ ــبت بـ ــدواری نسـ ــراز امیـ ــن ابـ ضمـ
بـــا جهاددانشـــگاهی در ایـــن زمینـــه، آمـــوزش  
دارای  نیـــز  را  ازدواج  زمینـــه ی  در  دانشـــجویان 
ـــا  ـــن آموزش ه ـــزود: ای ـــت و اف ـــیار دانس ـــت بس اهمی
ــز  ــجویان نیـ ــود دانشـ ــت خـ ــورد درخواسـ ــه مـ کـ
ـــده  ـــه نش ـــی گرفت ـــه پ ـــواده و مدرس ـــت، در خان هس
و اطالعـــات پیرامـــون آن در فضـــای مجـــازی نیـــز 
ـــت. ـــت دار اس ـــی جه ـــوده و گاه ـــوزانه نب ـــا دلس لزوم

پژوهش هـــای  هم چنیـــن  ابتـــکار  دکتـــر 
کاربـــردی، پیمایش هـــا و نظرســـنجی ها را نیـــز 
ــور  ــت امـ ــای معاونـ ــای فعالیت هـ ــد و راهگشـ مفیـ
زنـــان و خانـــواده دانســـت و تاکیـــد کـــرد: چنیـــن 
فعالیت هایـــی نقشـــه ی راه مـــا را ترســـیم می کنـــد.

تالش جهاددانشگاهی 
برای کمک به 

چالش های حوزه ِی 
زنان

دکتـــر حمیدرضـــا 
بـــا  طیبــــــــــــی 
بیـــان این کــــــــــه 
جهاددانشـــــــگاهی، 
حــــــوزه ی پزشـــکی 
مربـــوط  پژوهـــش  و 
ــور  ــان را به طـ ــه زنـ بـ
)ســـرطان  معتمـــد  پژوهشـــکده  در  تخصصـــی 
ـــکده را  ـــن پژوهش ـــت، ای ـــرده اس ـــال ک ـــتان( دنب پس
ـــی در  ـــی تخصص ـــی و پژوهش ـــه ی درمان ـــک مجموع ی
حـــوزه   ی زنـــان دانســـت و گفـــت: در ایـــن زمینـــه 
بیشـــترین ســـرمایه گذاری بـــرای پیـــدا کـــردن 
ـــرطان  ـــوع س ـــن ن ـــگیری از ای ـــان و پیش ـــای درم راه ه

ــت. ــده اسـ ــه شـ ــر گرفتـ در نظـ
وی ضمـــن اشـــاره بـــه فعالیـــت پژوهشـــگاه های 
ــز در  ــایر مراکـ ــتفاده سـ ــینا و اسـ ــان و ابن سـ رویـ
شهرســـتان ها از دانـــش آن هـــا، فعالیـــت  موثـــر 
ــادآور  ــگاهی را یـ ــاد جهاددانشـ ــان زن در نهـ محققـ
شـــد و افـــزود: بســـیاری از محققـــان درمـــان 
ــاد را  ــن نهـ ــم در ایـ ــای بدخیـ ــاروری و زخم هـ نابـ

زنـــان تشـــکیل می دهنـــد.
ـــات  ـــر تحقیق ـــد ب ـــا تاکی ـــس جهاددانشـــگاهی ب ریی
اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی در حـــوزه ی زنـــان و 
ـــوری زن  ـــش مح ـــه نق ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــواده گف خان
در خانـــواده و عرصه هـــای اجتماعـــی، وظیفـــه ی 
ـــش  ـــای نق ـــق ایف ـــه تحق ـــه ب ـــم ک ـــان می دانی خودم
آن هـــا در تمامـــی عرصه هـــای توســـعه ی کشـــور و 
ــژه  ــان به ویـ ــوزه ی زنـ ــای حـ ــع چالش هـ ــز رفـ نیـ

زنـــان سرپرســـت خانـــواده، کمـــک کنیـــم.
این  با  امیدواریم  این که  به  اشاره  با  طیبی  دکتر 
و  جمهوری  ریاست  زنان  امور  معاونت  بین  تفاهم نامه 
و  زنان  حوزه ی  در  بیشتری  همکاری  جهاددانشگاهی 
خانواده داشته باشیم، اظهار کرد: مجموعه ی فرهنگی، 
آموزشی، پژوهشی و اشتغال جهاددانشگاهی در خدمت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و حوزه  معاونت 

زنان است.

برنامه های مهم 
پیش روی سازمان 

تجاری سازی فناوری و 
اشتغال

دکتـر محمــدصادق 
بیجنـدی در ایـن آیین 
بـا اشــــاره بـه اجرای 
طـرح ملـــــی توسـعه 
مشـــــاغل خانگـی در 
به صـورت  اســــتان   8
پایلـوت، اظهـار کـرد: این طرح کـه بر ارایه تسـهیالت 
نوعـی  اسـت،  متمرکـز  مشـاوره  و  آمـوزش  از  پـس 
مهندسـی معکوس به حسـاب آمـده و بسـیار موثر واقع 

است. شـده 
وی بـا بیـان این کـه طـرح فـوق بـا همکاری سـتاد 
سـاماندهی و حمایـت از مشـاغل خانگـی در 8 اسـتان 
خراسـان رضوی، شـمالی و جنوبی، کردسـتان، لرستان، 
آذربایجان غربـی  و  چهارمحال وبختیـاری  کرمانشـاه، 
بـر  گفـت:  اسـت،  شـده  اجـرا  آزمایشـی  به صـورت 
طبـق توافـق صورت گرفتـه بـا وزارت کار، قـرار اسـت 
اسـتان های  از جملـه  مـرزی  اسـتان های  برخـی  کـه 
بوشـهر،  اردبیـل،  سیستان وبلوچسـتان،  گلسـتان، 
هرمـزگان، ایـالم و آذربایجان شـرقی نیـز بـه طرح ملی 

توسـعه ی مشـاغل خانگـی بپیوندنـد.
در  جهاددانشـگاهی  ماموریـت  بیجنـدی  دکتـر 
نقشـه ی جامع علمی کشـور را سـاماندهی نظام هدایت 
شـغلی عنـوان کـرد و توضیـح داد: در ایـن ماموریـت 
پیش بینی شـده تـا دانشـجویان در کنـار آموزش هـای 
رسـمی از آموزش هـای جانبـی نیـز بهره منـد شـوند. 
صـورت  نیازسـنجی ها  اسـاس  بـر  کـه  موضـوع  ایـن 
می گیـرد، قـرار اسـت از مهـر امسـال در 6 دانشـگاه  
علـوم  تهـران،  دانشـگاه های  از جملـه  کشـور  مطـرح 
پزشـکی شـهید بهشـتی، عالمـه طباطبایـی، گیـالن، 

شـیراز و فردوسـی مشـهد اجرایـی شـود.
رییـس سـازمان تجاری سـازی فنـاوری و اشـتغال 
دانش آموختـگان جهاددانشـگاهی هم چنیـن از طرحی 
بـرای الگوسـازی در زمینه ی مترجمی و ویراسـتاری با 
همـکاری پایـگاه مرکز اطالعات علمی جهاددانشـگاهی 
خبـر داد و تشـریح کـرد: بـا توجـه بـه سـطح پاییـن 
بسـیاری از مقـاالت از نظـر ویراسـتاری و نیـز بیـکاری 
و خانه نشـینی بسـیاری از دانش آموختـگان رشـته های 
ادبیات فارسـی و سـایر رشـته های تخصصی، سامانه ای 
را به منظـور راسـتی آزمایی و ارایـه مشـاوره و آمـوزش 
بـه متخصصـان ایـن رشـته ها در زمینـه ی ترجمـه و 

ویراسـتاری راه انـدازی کرده ایـم.
دروس  محتـوای  به روزرسـانی  بـه  سـپس  وی 
پرداخـت و گفـت: 2۰ رشـته ی دانشـگاهی را از نظـر 
محتوایـی آسیب شناسـی و معایـب و مزایـای آن هـا را 

کرده ایـم. بررسـی 
دکتـر  حضـور  بـا  مراسـم  ایـن  اسـت،  گفتنـی 
فنـاوری،  و  پژوهـش  معـاون  پورعابـدی  محمدرضـا 
دکتـر ایـرج فیضـی رییـس پژوهشـگاه علـوم انسـانی 
و مطالعـات اجتماعـی، دکتـر سـکینه مفتـاح رییـس 
جهاددانشـگاهی الزهـرا)س(، سـیروس دشـتی معـاون 
کارآفرینـی،  و  اشـتغال  تحقیقـات  و  توانمندسـازی 
و  نیازسـنجی  دفتـر  مدیـرکل  کیـا  محمـد  مهنـدس 
و  شـد  برگـزار  جهاددانشـگاهی  آموزشـی  پروژه یابـی 
بیـان طرح هـای اجـرا شـده  بـه  از مسـووالن  برخـی 

► پرداختنـد.

یک تفاهم نامه، 
یک کانون

تفاهم نامه ی همکاری بین جهاددانشگاهی 

اردبیل و پارک علم و فناوری استان 

در راستای راه اندازی کانون »شکوفایی 

خالقیت« منعقد شد

 13 اردبیل،  استان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
خالقیت«،  »شکوفایی  کانون  راه اندازی  هدف  با  خرداد: 
تفاهم نامه ی همکاری بین مرکز آموزش علمی و کاربردی 
به  اردبیل و پارك علم و فناوری استان  جهاددانشگاهی 

امضای روسای این دو نهاد رسید.
اردبیل  جهاددانشگاهی  رییس  اردبیلی  اوچی  مهران 
در نشست امضای این تفاهم نامه که در محل پارك علم و 
فناوری برگزار شد، گفت: ایجاد این کانون، فرصت مناسبی 
از  استفاده  و  دانشجویان  خالقیت  و  ایده  باردهی  برای 
پتانسیل های موجود برای تجاری سازی نتایج تحقیقات است.

آموزش  مرکز  در  در حال حاضر  این که  بیان  با  وی 
 412 اردبیل  شعبه ی  جهاددانشگاهی  کاربردی  علمی 
دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی در حال تحصیل 
فضای  تامین  برای  مرکز  این  در  کرد:  اظهار  هستند، 
دانشجویان،  برای  نیاز  مورد  امکانات  ایجاد  و  فیزیکی 
تالش های زیادی صورت گرفته است تا محیط مناسبی 

برای تحصیل و افزایش انگیزه در آن ها فراهم شود.
جهاددانشگاهی  این که  به  اشاره  با  اردبیلی  اوچی 
در تالش است تا رسالت خود را در کمک به پیشرفت 
کاربردی،  تحقیقات  و  دانش  توسعه ی  طریق  از  کشور 
گفت:  سازد  عملیاتی  فناوری  انتقال  و  توسعه  ایجاد 
ایجاد  برای  بابی  فتح  همکاری،  تفاهم نامه ی  انعقاد 
آموزش  مرکز  و  پارك  بین  اثربخش  و  مفید  تعامالت 
طرح های  و  ایده  کردن  عملیاتی  برای  کاربردی  علمی 

خالقانه ی دانشجویان است.
رییس جهاددانشگاهی اردبیل با اشاره به این که جهت 
ایجاد اشتغال و تولید ثروت، دانشجویان به لحاظ تجربی 
و کاربردی، نیاز به برگزاری دوره های آموزشی دارند، ادامه 
داد: بایستی مزایای پارك و مراکز رشد برای دانشجویان 
تبیین شود تا آن ها ضمن آگاهی از حمایت های این دو 

نهاد، بتوانند در مسیر کسب وکار قرار گیرند.
در این نشست، عبدالقیوم قلی پوری رییس پارك علم 
و فناوری اردبیل با بیان این که هر مرکز علمی کاربردی 
برای خود یک پارك علم و فناوری است، افزود: پارك علم 
و فناوری اردبیل آماده حمایت و پشتیبانی از طرح های 

خالقانه دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان است.
ایجاد اشتغال  برای  را  این که تالش خود  بیان  با  وی 
جوانان و ایجاد بستر مناسب جهت پیاده سازی ایده  های 
نو و مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده به کار بسته ایم، 
مرکز  با  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  امیدوارم  کرد:  اضافه 
آموزش علمی و کاربردی جهاددانشگاهی اردبیل منجر به 
ارتباطات نزدیک تر و نظام مند شود تا زمینه    ی مناسب برای 

شکوفایی و حمایت از خالقیت جوانان فراهم گردد.►
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    برگزاری نشست ها و رویدادهای کارآفرینانه

برگزار

هامیش »کارآفرینی

 در حوزه  ی فناوری اطالعات و 

ارتباطات«
عمومــــــی  روابـــط   ■
جهاددانشـــگاهی اســــــتان 
اردیبهشـــت:   ۲9 مرکـــزی، 
در  »کارآفرینـــی  همایـــش 
ــات  ــاوری اطالعـ ــوزه فنـ حـ
و ارتباطـــات« در راســـتای 
پیونـــد  هم اندیشـــــــــی 
دانشـــگاه ها بـــا نیـــاز بـــازار 
ــوزه  ــی در حـ کار و کارآفرینـ
فنـــاوری بـــه همـــت دفتـــر 
کارآفرینـــی و ارتبـــاط بـــا 
جامعـــه و صنعـــت مرکـــز 
ــردی  ــی کاربـ ــوزش علمـ آمـ
ــد. ــزار شـ ــزی برگـ ــتانداری مرکـ ــکاری اسـ ــا همـ ــگاهی اراك و بـ جهاددانشـ

محســـن یســـاولی مدیـــر فنـــاوری اطالعـــات و شـــبکه دولـــت اســـتانداری 
ـــار  ـــور اظه ـــتغال در کش ـــه اش ـــه دغدغ ـــاره ب ـــا اش ـــش ب ـــن همای ـــزی در ای مرک
کـــرد: آن چـــه در ایـــن همایـــش مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت، ارایـــه 
ـــت در راســـتای  ـــه دول ـــی اســـت ک ـــه و ابزارهای ـــی برنام ـــر و معرف ـــای موث راهکاره
ـــات  ـــات و ارتباط ـــاوری اطالع ـــی فن ـــوزه تخصص ـــژه در ح ـــتغال به وی ـــعه اش توس

ـــت. ـــه اس ـــر گرفت در نظ
اشـــتغال  را  اطالعـــات  فنـــاوری  حـــوزه  دغدغه هـــای  از  یکـــی  وی 
ـــن  ـــت ای ـــزود: وضعی ـــت و اف ـــته دانس ـــن رش ـــگاه ها در ای ـــالن دانش فارغ التحصی
ـــت. ـــوب نیس ـــتغال مطل ـــث اش ـــته ها در مبح ـــر رش ـــا دیگ ـــه ب ـــته در مقایس رش

گفتنـــی اســـت، در ایـــن همایـــش امکانـــات و ظرفیت هایـــی کـــه پـــارك 
علم وفنـــاوری اســـتان، مرکـــز توانمندســـازی و تســـهیل گری کســـب وکارهای 
ــی و  ــتای کارآفرینـ ــتان در راسـ ــه ای اسـ ــی و حرفـ ــاوا( و اداره کل فنـ ــو )فـ نـ
اشـــتغال در اختیـــار عالقه منـــدان قـــرار می دهنـــد توســـط نماینـــدگان آن هـــا 

ـــد.► ـــریح ش تش

کارآفرینی 

با 

»تازه شو«
■ روابـــط عمومـــی پـــارک 
ــرز، ۲9  ــاوری البــــــ علم وفنـ
ــداد  ــن رویـ ــرداد: چهارمیـ خـ
ـــا  ـــو« ب ـــازه ش ـــی ت »کارآفرین
موضـــوع گردشـــگری در ســـالن ابن ســـینا تـــاالر شـــهیدان نژادفـــالح شـــهر 
ــرز و  ــاوری البـ ــارك علم وفنـ ــی رییـــس پـ ــور مهنـــدس ربانـ ــا حضـ ــرج بـ کـ

هیـــات همـــراه برگـــزار شـــد.
ــه  ــردبیر هفته نامـ ــمی سـ ــر هاشـ ــداد، اکبـ ــن رویـ ــت ایـ ــش نخسـ در بخـ
ـــا  ـــب وکارهای نوپ ـــدازی کس ـــوزه ی راه ان ـــود در ح ـــات خ ـــان تجربی ـــه بی ـــنبه ب ش
ـــود. ـــه نم ـــتارت آپ ها ارای ـــرمایه ی اس ـــذب س ـــت ج ـــی جه ـــت و راهکارهای پرداخ
هم چنیـــن اشـــکان بـــروج مدیـــر ســـایت آکادمـــی گردشـــگری و مهـــرداد 
ــایل و  ــان مسـ ــه بیـ ــز بـ ــال نیـ ــگ ویـ ــایت بوکینـ ــذار سـ ــی بنیان گـ رضایـ

ــد. ــتارت آپ ها پرداختنـ ــدازی اسـ ــگری و راه انـ ــوزه گردشـ ــکالت حـ مشـ
در ادامـــه ی رویـــداد، شـــرکت کنندگان هریـــک بـــه بحـــث و گفت وگـــو در 

ـــد. ـــوزه پرداختن ـــن ح ـــکالت ای ـــایل و مش ـــوص مس خص
 در ایـــن مراســـم مســـعود طباطبایـــی مدیـــر فنـــی و محصـــول شـــرکت 
ـــن  ـــود در ای ـــب وکار خ ـــت کس ـــدازی و شکس ـــه راه ان ـــا از تجرب ـــفرهای علی باب س

ـــرد. ـــاره ک ـــداد اش روی
ـــات  ـــرکل اداره کل ارتباط ـــدی مدی ـــدس حمی ـــور مهن ـــا حض ـــز ب ـــان نی در پای
ـــرج از  ـــهرداری ک ـــی ش ـــاون اجتماع ـــری مع ـــدس خی ـــات و مهن ـــاوری اطالع و فن

ـــد.► ـــر ش ـــداد تقدی ـــان روی مهمان

اولین نشست 

»منش« 

در حوزه ی 

سالمت
عمومــی  روابــط   ■
ــت  ــن نشس ــت: اولی ــتی، ۲5 اردیبهش ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاهی عل جهاددانش
ــکی  ــوم پزش ــگاهی عل ــکوفایی)منش( جهاددانش ــوآوری و ش ــزی ن ــورای مرک ش
شــهید بهشــتی بــا حضــور رییــس جهاددانشــگاهی ایــن واحــد، مســوول مراکــز 
نــوآوری و شــکوفایی ســازمان تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال جهاددانشــگاهی 
ــکی و  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــتغال وزارت بهداش ــتاد اش ــان س و کارشناس

جمعــی از اســاتید برگــزار شــد.
و  دانشـجویان  توان افزایـی  جهـت  پیشـنهاد هایی  نشسـت،  ایـن  در 
دانش آموختـگان حـوزه ی سـالمت از جملـه فعالیـت در زمینـه ی اسـتارت آپ های 
نوآورانـه )ICT(، برگـزاری اسـتارت آپ ها، تدویـن بسـته های مداخلـه ای و سـایر 

شـد. مطـرح  آموزشـی  و  ترویجـی  فعالیت هـای 
ـــتی در  ـــهید بهش ـــکی ش ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــر بهرام دکت
ایـــن نشســـت بـــر ضـــرورت جلـــب مشـــارکت های تیمـــی دانشـــجویی بـــرای 

ـــرد. ـــد ک ـــز تاکی ـــداف مرک ـــبرد اه پیش
ــکی،  ــاوری پزشـ ــو فنـ ــوزه ی نانـ ــه در حـ ــجوی نخبـ ــی دانشـ ــر رهـ دکتـ
ـــا  ـــه از آن ه ـــرد ک ـــت مشـــارکت دانشـــجویان مطـــرح ک ـــرای تقوی پیشـــنهاد هایی ب
ــای  ــکوفایی)منش( در فضاهـ ــوآوری و شـ ــه ی نـ ــتقرار کافـ ــه اسـ ــوان بـ می تـ

ــرد. ــاره کـ ــه اشـ ــته های کارآفرینانـ ــاد هسـ ــرای ایجـ ــگاهی بـ دانشـ
ــت  ــتغال وزارت بهداشـ ــتاد اشـ ــناس سـ ــده کارشـ ــر ارزیـ ــن دکتـ هم چنیـ
بـــه ظرفیت هـــا و فرصت هـــای وزارت بهداشـــت کـــه قابلیـــت اجـــرا توســـط 
ـــاره  ـــتی را دارد اش ـــهید بهش ـــکی ش ـــوم پزش ـــجویان عل ـــگاهی و دانش جهاددانش

کـــرد کـــه ایـــن برنامه هـــا هم اکنـــون در حـــال تدویـــن اســـت.►
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57 ــه  ــان: سـ ــگاهی زنجـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
مرکـــز جدیـــد جهاددانشـــگاهی زنجـــان در حـــوزه 
ـــان،  ـــر ورزش و جوان ـــاون وزی ـــور مع ـــا حض ـــتغال ب اش
ـــی  ـــاون جهاددانشـــگاهی و جمع ـــان، مع ـــتاندار زنج اس

از مســـووالن اســـتانی افتتـــاح شـــد.

اقدامی بسیار
 اساسی

در آییــــــن آغـــاز 
ــز  ــن مراکـ ــه کار ایـ بـ
کـــه شـــامل برنامـــه 
شـــــــــــــتاب دهی 
ی  ها ر کا کســــــــب و
فناورانــــــه جوانـــان 
اســـتان، مرکـــز رشـــد 
صنایــــــع فرهنگـــی 
و خـــالق و نیـــز مرکـــز نـــوآوری و شـــکوفایی 
ــش  ــدا... درویـ ــود، اسـ ــان بـ ــگاهی زنجـ جهاددانشـ
ـــه  ـــن برنام ـــت: در تدوی ـــان گف ـــتاندار زنج ـــری اس امی
بـــرای اوقـــات فراغـــت جوانـــان، راه انـــدازی برنامـــه 
جوانـــان  فناورانـــه  شـــتاب دهی کســـب وکارهای 
ـــد  ـــز رش ـــدازی مرک ـــن راه ان ـــان، همچنی ـــتان زنج اس
ــوآوری و  ــز نـ ــالق و مرکـ ــی و خـ ــع فرهنگـ صنایـ
ـــی  ـــان، اقدام ـــگاهی زنج ـــط جهاددانش ـــکوفایی توس ش
ــر  ــد حداکثـ ــان بایـ ــود و جوانـ ــی بـ ــیار اساسـ بسـ

اســـتفاده را از ایـــن فرصـــت ببرنـــد.
ــوان  ــر جـ ــبختانه قشـ ــرد: خوشـ ــد کـ وی تاکیـ
از ایـــن نـــوع برنامه هـــا اســـتقبال می کننـــد و 
دســـتگاه های متولـــی امـــور جوانـــان بایـــد بـــرای 
غنی ســـازی اوقـــات فراغـــت ایـــن قشـــر طـــی 
ـــوزش  ـــان از آم ـــه جوان ـــرای اینک ـــتان و ب ـــل تابس فص
از  شـــوند،  برخـــوردار  مختلـــف  رشـــته های  در 
ــتان  ــگاهی اسـ ــود در جهاددانشـ ــای موجـ ظرفیت هـ

بهـــره بگیرنـــد.

اشتغال؛ مشکل اصلی 
جوانان

ـــاماندهی  ـــاون س  مع
امـــور جوانـــان وزارت 
ورزش و جوانــــــــان 
ــر  ــد بـ ــا تاکیـ ــز بـ نیـ
اینکـــه مشـــکل اصلـــی 
ــتغال  ــان، اشـــــ جوانـ
اســـت، خواســـــــتار 
در  ملـــــی  آمـــوزش 
ـــوآوری  ـــز ن ـــالق و مرک ـــی و خ ـــع فرهنگ ـــز صنای مرک
و شـــکوفایی جهاددانشـــگاهی اســـتان زنجـــان شـــد 
ــرای  ــرای مربی گـــری بـ و گفـــت: دوره آموزشـــی بـ
جوانـــان مســـتعد سراســـر کشـــور در نظـــر گرفتـــه 
ــی در  ــفیران آموزشـ ــان، سـ ــن مربیـ ــا ایـ ــود تـ شـ

ــند. ــور باشـ ــر کشـ سراسـ

محمدمهـــدی تندگویـــان یـــادآور شـــد: امســـال 
وزارت ورزش و جوانـــان از ســـرفصل اعتباراتـــی کـــه 
ـــی  ـــرده ول ـــت ک ـــان پرداخ ـــون توم ـــت ۳5۰ میلی داش
ـــود  ـــگاهی وج ـــا جهاددانش ـــدت ب ـــق بلندم ـــک تواف ی
ــارات  ــه از اعتبـ ــم کـ ــی را داریـ ــن آمادگـ دارد و ایـ
ـــم  ـــر بگیری ـــق در نظ ـــن تواف ـــرای ای ـــز ب ـــالیانه نی س

ـــود. ـــرا ش ـــوری اج ـــطح کش ـــدل در س ـــن م ـــا ای ت

اهمیت تفکر 
دانش بنیان

ـــس  ـــه، ریی در ادامــ
ـــازی  ـــازمان تجاری س س
اشـــتغال  و  فنـــاوری 
ن  موختــــــگا نش آ ا د
جهاددانشـــگاهی اظهـــار 
ــق  ــرای تحقـ ــرد: بـ کـ
اقتصـــاد دانش بنیـــان 
و اقتصـــاد مقاومتـــی 
در ســـالی کـــه به عنـــوان ســـال حمایـــت از تولیـــد 
ـــش  ـــت، بی ـــده اس ـــذاری ش ـــتغال نام گ ـــی و اش داخل
از هـــر چیـــز بـــه تفکـــر دانش بنیـــان نیـــاز داریـــم؛ 
ـــته  ـــان داش ـــرش دانش بنی ـــر و نگ ـــر تفک ـــع اگ در واق

باشـــیم اقتصـــاد مقاومتـــی نیـــز محقـــق می شـــود 
ــکاالت  ــی از اشـ ــر یکـ ــال حاضـ ــفانه در حـ و متاسـ
ــان  ــرش دانش بنیـ ــود نگـ ــتگاه ها نبـ ــی دسـ اساسـ

اســـت.
دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی بـــا تاکیـــد بـــر 
ــت،  ــر درسـ ــت از تفکـ ــت درسـ ــا حمایـ ــه بـ اینکـ
ـــای  ـــه داد: مبن ـــد داد، ادام ـــی رخ خواه ـــات خوب اتفاق
ــم  ــوزه علـ ــردن حـ ــاور کـ ــان، بـ ــر دانش بنیـ تفکـ
و دانـــش و جوانـــان پرشـــور مملکـــت به عنـــوان 
ســـرمایه های اصلـــی اســـت. خوشـــبختانه یـــک 
اتفـــاق بی نظیـــر در اســـتان زنجـــان رخ داده اســـت 
زیســـت بوم  و  اکوسیســـتم  شـــکل گیری  آن،  و 

ــت. ــی اسـ کارآفرینـ
شـــکل گیری  این کـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
اکوسیســـتم کارآفرینـــی همـــه مراحـــل ایـــده تـــا 
ــی و  ــای داخلـ ــه بازارهـ ــال بـ ــد و اتصـ ــرا، تولیـ اجـ
ــامل می شـــود، افـــزود: خوشـــبختانه  جهانـــی را شـ
ــت  ــی انگشـ ــتانی جایـ ــران اسـ ــران و مدیـ جهادگـ
گذاشـــته اند کـــه در کشـــور بـــرای آن فرصت هـــای 
بی نظیـــری وجـــود دارد و آن صنایـــع فرهنگـــی 
خـــالق اســـت. در خصـــوص اســـتان زنجـــان کـــه 
به عنـــوان قطـــب علـــم و حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات 
و الکترونیـــک مطرح شـــده، از پایه هـــای تحقـــق آن 

زنجان؛ حرکتی جدید به سمت 
اشتغال های نوپا
سه مرکز جدید جهاددانشگاهی زنجان در حوزه ی اشتغال افتتاح شد

     آغاز فعالیت مراکز اشتغال زایی نوپا

افتتاح

■  آیین آغاز 
به کار سه 

مرکز جدید 
جهاددانشگاهی 

زنجان در حوزه ی 
اشتغال

►
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ایجـــاد مرکـــز صنایـــع فرهنگـــی و خـــالق و مرکـــز 
نـــوآوری و شـــکوفایی و برنامـــه شـــتاب دهی اســـت.

دکتـــر بیجنـــدی بیـــان کـــرد: ایـــن ســـه 
علم وفنـــاوری  پارك هـــای  کنـــار  در  مجموعـــه 
ــی و  ــای اساسـ ــد گام هـ ــان می تواننـ ــتان زنجـ اسـ
ـــد.  ـــگان بردارن ـــتغال دانش آموخت ـــرای اش ـــدی ب مفی
ـــی  ـــوان یک ـــان به عن ـــتان زنج ـــتا، اس ـــن راس در همی
از اســـتان های منتخـــب در حـــوزه آموزش هـــای 
ـــت  ـــده اس ـــوزه ICT انتخاب ش ـــور در ح ـــتغال مح اش
ــارد  ــه 4.5 میلیـ ــا کـ ــن آموزش هـ ــزات ایـ و تجهیـ
تومـــان اســـت، در ســـاختمان جهاددانشـــگاهی 

زنجـــان نصـــب خواهـــد شـــد.
فنـــاوری  تجاری ســـازی  ســـازمان  رییـــس 
جهاددانشـــگاهی  دانش آموختـــگان  اشـــتغال  و 
ــور،  ــزات مذکـ ــدازی تجهیـ ــا راه انـ ــد: بـ ــادآور شـ یـ
ـــبکه  ـــت ش ـــوزه امنی ـــبکه و ح ـــه ش ـــای پای آموزش ه
ـــد  ـــد ش ـــه خواه ـــوآوی ارای ـــرکت ه ـــکاری ش ـــا هم ب
ـــه  ـــت ک ـــاری اس ـــن ب ـــن اولی ـــور ای ـــطح کش و در س
ــی  ــرکت خارجـ ــک شـ ــگاهی و یـ ــن جهاددانشـ بیـ

آموزشـــی صـــورت می گیـــرد. همکاری هـــای 

مفهوم اقتصاد خالق
رییس جهاد دانشگاهی 
ادامـه  در  نیـز  زنجـان 
اشـاره  بـا  مراسـم  ایـن 
به اینکـــــــه بایــد از 
موازی کـــــــــــاری 
در  و  کـرده  اجتنـاب 
راسـتای ایجــاد اشتغال 
بـرای جوانان کـه الزمه 
اقتصـاد  از  حمایـت  آن 
دانش بنیـان اسـت، حرکـت کنیـم، افـزود: از آن جایـی 
بـرای  خـالق  و  فرهنگـی  صنایـع  رشـد  مرکـز  کـه 
می شـود،  راه انـدازی  اسـتان  در  کشـور  در  اولین بـار 
امیدواریـم چنیـن مراکـزی در کشـور گسـترش یابـد.

ــی  ــه یکـ ــادآوری این کـ ــا یـ ــی بـ ــدی عباسـ مهـ

از مراکـــز افتتاح شـــده جهاددانشـــگاهی زنجـــان، 
مرکـــز رشـــد صنایـــع فرهنگـــی و خـــالق اســـت، 
خاطرنشـــان کـــرد: اقتصـــاد خـــالق یـــک مفهـــوم 
دارایی هـــای  بـــر  مبتنـــی  تکامـــل  حـــال  در 
ــد و  ــب رشـ ــد موجـ ــه می توانـ ــت کـ ــالق اسـ خـ
توســـعه اقتصـــادی شـــود و تولیـــد درآمـــد کنـــد 
کـــه بـــه چهـــار دســـته محصـــوالت مبتنـــی بـــر 
آفرینش هـــای کارکـــردی، محصـــوالت هنـــری، 
ـــی  ـــوالت میراث فرهنگ ـــانه ای و محص ـــوالت رس محص

و گردشـــگری تقســـیم می شـــود.

استواری اقتصاد جهان 
بر پایه ی نوآوری

ورزش  مدیرکـــــل 
و جوانان اســــــــتان 
زنجان نیـــــز به عنوان 
یکی دیگر از سخـنرانان 
ایـــن مراســـم، افزود: 
خوشبــــختانــــــه با 
همکـاری وزارت ورزش 
و جـــــوانان و اهتمام 
جوانان  و  ورزش  اداره کل  و  زنجان  جهاد دانــشگاهی 
استان، طرح شتاب دهی کسب وکارهای فناورانه جوانان 
فراهم  را  زمینه ای  و  می رسد  بهره برداری  به  استان 
این  استان در  از جوانان  نفر  می کند که ساالنه صدها 

طرح حضور یابند.
علـــی خلیلـــی یـــادآور شـــد: کشـــورهایی کـــه 
ــه  ــش را بـ ــم و دانـ ــی از علـ ــل توجهـ ــش قابـ بخـ
خـــود اختصـــاص داده انـــد، توســـعه یافته و از تـــوان 
ـــاد  ـــد. اقتص ـــی برخوردارن ـــادی باالی ـــی و اقتص سیاس
جهـــان بـــر پایـــه نـــوآوری اســـتوار اســـت و بایـــد 
بســـتر الزم را بـــرای کســـانی کـــه علـــم و دانـــش 
را بـــه صنعـــت تبدیـــل می کننـــد، فراهـــم کنیـــم.

ـــز  ـــم، مراک ـــن مراس ـــان ای ـــت، در پای ـــی اس گفتن
ـــاح  ـــتغال افتت ـــوزه اش ـــان در ح ـــگاهی زنج جهاددانش

ـــرد.► ـــه کار ک ـــاز ب و آغ

خرداد:   4 کردستان،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
افتتاح  آیین  در  سنندج  شهردار  صیدی  حشمت ا... 
قالب  در  که  سنندج  در  کارآفرین  بانوان  جمعه بازار 
طرح مشاغل خانگی جهاددانشگاهی انجام شد، گفت: 
بانوان  شهرداری در نظر دارد فضاهایی را در اختیار 

خانه دار جهت فروش تولیدات خانگی قرار دهد.
وی با بیان پتانسیل های موجود در حوزه مشاغل 
خانگی در شهر سنندج و طرح اشتغال 26۰۰ نفر بر 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تفاهم نامه  اساس 
اظهار کرد: شهرداری در نظر دارد فضاهایی را در اختیار 

بانوان خانه دار که تولیدات خانگی دارند، قرار دهد.
بانوان  مشکالت  به  اشاره  با  سنندج  شهردار 
کرد:  تصریح  درآمد،  برای کسب  کارآفرین سنندجی 
بسیاری  مشکالت  با  سنندج  شهر  کارآفرین  بانوان 
شهری،  خدمات  معاونت  دلیل  همین  به  مواجه اند 
طرحی را با همکاری سازمان مشاغل شهری شهرداری 
در راستای هدف ساماندهی دست فروش های خیابانی 
اجرا و افتتاح جمعه بازار بانوان کارآفرین را مطرح کرد.

بانوان  برای  خوبی  فرصت  را  بازار  این  صیدی 
این جمعه بازار در تمام  ادامه داد:  خانه دار دانست و 
فصول و همچنین روزهای تعطیل به روی عموم مردم 

باز خواهد بود.
برای  افزود:  بازار  اداره ی  وی در خصوص نحوه ی 
مربوطه  مردم نهاد  سازمان های  از  بازار  این  اداره ی 
استفاده شده است و در نظر داریم جهت پیشبرد طرح 
ظرفیت  و  توان  همه ی  از  دست فروش ها  ساماندهی 

جامعه و NGOها بهره بگیریم.
رییس جهاددانشگاهی  چیا سهراب نژاد  ادامه،  در 
کردستان گفت: جهاددانشگاهی مجری طرح توسعه 
مشاغل خانگی در سطح استان کردستان می باشد و 
قرار است در سطح شهرستان های استان 22۰۰ شغل 

در حوزه مشاغل خانگی ایجاد کند.
زنان  به  جهاددانشگاهی  خدمات  به  اشاره  با  وی 
کردستان  جهاددانشگاهی  کرد:  تصریح  کارآفرین 
شغلی،  مشاوره  و  توانمندسازی  طریق  از  می تواند 
بخش  تولیدکننده های  محصوالت  فروش  به  کمک 
به  ملی  برندهای  به  آن ها  اتصال  و  خانگی  اشتغال 

بانوان کارآفرین خدمات ارایه دهد.►

جمعه بازار 
کارآفرینی 

مخصوص بانوان
جمعه بازار بانوان کارآفرین در قالب طرح 

مشاغل خانگی در سنندج افتتاح شد

یک مرکز نوآوری 

جدید
آیین راه اندازی مرکز نوآوری در مرکز آموزش 

جهاددانشگاهی اراک با حضور جمعی از مسووالن 

استانی برگزار شد
■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی، 7 
خـرداد: آییـن افتتـاح مرکـز نـوآوری مرکـز آمـوزش 
جهاددانشـگاهی اراك با حضور دکتر رئوفی سرپرسـت 
دکتـر  مرکـزی،  اسـتان  کاربـردی  علمـی  دانشـگاه 
رحمانـی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اسـتان، 
اسـتان،  جهاددانشـگاهی  رییـس  نظام دوسـت  دکتـر 
مهنـدس یسـاولی مدیـر فنـاوری اطالعـات و شـبکه 
دولـت اسـتانداری مرکـزی و جمعـی از مسـووالن در 
حاشـیه ی برپایی نمایشـگاه »اشـتغال، کارآفرینی و 
کسـب وکارهای فناورانـه« در مرکـز آمـوزش 

علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی اراك برگـزار شـد.
مرکـز  سرپرسـت  شـهرجردی  مسـعود  مهنـدس 
علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی اراك در حاشـیه ی 
ایـن آییـن بـا اشـاره به نقـش ایجـاد مراکز نـوآوری و 
رشـد در تحقـق اهـداف نظام علمـی کاربـردی، افزود: 
یکـی از عوامـل مهمـی کـه ایجـاد مراکـز نـوآوری را 
بـه یـک نیـاز تبدیـل کـرده اسـت، بـه وجـود آمـدن 
تغییـرات سـریع در فناوری هـای روز دنیـا و مسـایل 

اجتماعـی جامعـه امـروز اسـت.
وی اظهـار کـرد: مراکـز نـوآوری بـا همـان ایـده 
جـذب خالقیت هـا و نوآوری هـای افراد ایجاد شـده اند 
و بـه دنبـال عرضـه یـک محصـول بـه بـازار هسـتند، 
پژوهـش  و  دانـش  مبنـای  بـر  کـه  البتـه محصولـی 

باشـد. ساخته شـده 
شــهرجردی بــا بیــان این کــه وظیفــه مراکــز 
نــوآوری، پیشــرو بــودن و ریســک کــردن راه حل هــای 
جدیــد بــرای مشــتریان، تســت کســب وکار مدل هــای 
جدیــد و ارزیابــی فناوری هــای جدیــد اســت تــا بتوانــد 
ســهم بــازار یــک شــرکت را ارتقــا دهــد، تصریــح کــرد: 
مراکــز نــوآوری بــا پــرورش و رشــد شــرکت های 
ــاد  ــاد اقتص ــی در ایج ــط، گام بزرگ ــک و متوس کوچ
پایــدار برمی دارنــد کــه جهــت تســریع در انجــام ایــن 
ــد.► ــه ســزایی دارن ــوآوری نقــش ب مهــم، مراکــز ن
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   گفته های مسووالن برای توسعه ی طرح مشاغل خانگی

گفتار

آمادگی کامل برای اجرای 
موفق یک طرح ملی 

دکرت بیجندی از متهیدات الزم برای اجرای موفق طرح ملی 
توسعه مشاغل خانگی خرب داد 

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ایـــالم: دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی 
رییـــس ســـازمان تجاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانش آموختـــگان 
جهاددانشـــگاهی در نشســـت هماهنگـــی اجـــرای طـــرح مشـــاغل خانگـــی 
در اســـتان ایـــالم گفـــت: مستندســـازی کامـــل، شبکه ســـازی، دارا بـــودن 
ـــه  ـــرح از جمل ـــرای ط ـــد از اج ـــان بع ـــت متقاضی ـــد فعالی ـــدف و رص ـــازار ه ب

ویژگی هـــای طـــرح توســـعه مشـــاغل خانگـــی اســـت.
وی اظهـــار کـــرد: از دو ســـال و نیـــم گذشـــته نـــگاه جدیـــد بـــه حـــوزه 
ـــته  ـــال گذش ـــد و س ـــرح ش ـــد مط ـــوی جدی ـــی الگ ـــی و طراح ـــاغل خانگ مش
ـــی  ـــاغل خانگ ـــتاد مش ـــت و در س ـــرار گرف ـــری ق ـــورد پیگی ـــدی م ـــور ج به ط
ـــایر  ـــر کار و س ـــت وزی ـــا حمای ـــه ب ـــید ک ـــب رس ـــه تصوی ـــنهادی ب ـــوی پیش الگ
متولیـــان امـــر در مهرمـــاه 96 تفاهم نامـــه ای بـــا رییـــس جهاددانشـــگاهی و 

ـــید. ـــاء رس ـــه امض وزارت کار ب
ـــری آن  ـــرح و انعطاف پذی ـــش کاری ط ـــر چک ـــد ب ـــا تاکی ـــدی ب ـــر بیجن دکت
ـــاد  ـــت و جه ـــا اس ـــاون کارفرم ـــت: وزارت تع ـــتان ها گف ـــرایط اس ـــاس ش ـــر اس ب

به عنـــوان مجـــری ارتبـــاط بیـــن همـــه دســـتگاه ها را برقـــرار می کنـــد.
دانش آموختــگان  اشــتغال  و  فنــاوری  تجاری ســازی  ســازمان  رییــس 
جهاددانشــگاهی از کار مطالعاتــی در 9 کشــور قبــل از اجــرای ایــن طــرح خبــر 
ــی انجام شــده و  داد: در حــوزه آمــوزش و مشــاوره کارهــای هدفمنــد و متفاوت
ــرح  ــن ط ــای ای ــازار از مزای ــردن ب ــم ک ــی و فراه ــای عموم ــه ی آموزش ه ارای

ــم. ــد می کنی ــراد را رص ــرد اف ــوه ی عملک ــرح نح ــن ط ــت و در ای اس
ـــرد و  ـــاره ک ـــرح اش ـــن ط ـــازی ای ـــکالت مستندس ـــه مش ـــدی ب ـــر بیجن دکت
گفـــت: متاســـفانه اطالعاتـــی کـــه از ســـازمان های مختلـــف در ایـــن طـــرح 
ــده و  ــروز جمع آوری شـ ــه امـ ــود کـ ــض بـ ــا متناقـ ــد عمومـ ــه می شـ گرفتـ

ـــدارد. ـــود ن ـــه وج ـــن زمین ـــکلی در ای مش
وی یکـــی از ایـــن کارهـــا را شبکه ســـازی عنـــوان کـــرد و گفـــت: 
ـــگ  ـــتگاه ها هماهن ـــام دس ـــود دارد و تم ـــرح وج ـــن ط ـــل در ای ـــی کام هم افزای
می شـــوند و در ایـــن طـــرح درصـــدد هســـتیم بحـــث تســـهیل گران و 
ـــاور و  ـــک مش ـــی ی ـــر متقاض ـــر 5۰ نف ـــرای ه ـــم و ب ـــال کنی ـــاوران را دنب مش

تســـهیل گر پیش بینـــی کردیـــم.

مهنـــاز امـــام دادی رییـــس دبیرخانـــه ســـتاد ســـاماندهی و حمایـــت از 
ـــت  ـــن نشس ـــز در ای ـــی نی ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــی وزارت تع ـــاغل خانگ مش
ـــام  ـــاز انج ـــه ف ـــرح در س ـــن ط ـــت: ای ـــرح گف ـــرای ط ـــد اج ـــریح فرآین ـــا تش ب
می شـــود کـــه فـــاز اول، بررســـی و شناســـایی مزیت هـــا و توانمندی هـــای 
ـــال  ـــی اتص ـــوم و نهای ـــاز س ـــان و ف ـــازی متقاضی ـــاز دوم توانمندس ـــق، ف مناط

ـــت. ـــازار اس ـــه ب ب
وی اظهـــار کـــرد: تمامـــی مراحـــل فـــاز اول به طـــور کامـــل انجام شـــده 
و در اجـــرای فازهـــای دوم و ســـوم، پیشـــرفت هایی صـــورت گرفتـــه و 

بخش هـــای اصلـــی کار انجام شـــده اســـت.►



حامیت از طرح توسعه ی 
مشاغل خانگی

فرماندار سنندج از حامیت از اجرای طرح توسعه ی مشاغل 
خانگی که توسط جهاددانشگاهی استان کردستان انجام می شود، 

خرب داد
 

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی کردســـتان، ۲7 خـــرداد: ابراهیـــم زارعـــی 
فرمانـــدار ســـنندج در نشســـت بـــا رییـــس جهاددانشـــگاهی کردســـتان و 
ـــرد: طـــرح مشـــاغل  ـــار ک ـــتان، اظه ـــی اس ـــی طـــرح مشـــاغل خانگ ـــر اجرای مدی
خانگـــی بـــرای اســـتان قابـــل اهمیـــت اســـت و فرمانـــداری حتمـــا از ایـــن 

ــد. ــت می کنـ ــروژه حمایـ پـ
وی ضمن اشاره به این که طرح مشاغل خانگی برای این دیار مهم است، عنوان 
مطالعات  با  را  مهم  این  می تواند  و  است  علمی  نهاد  یک  کرد: جهاددانشگاهی 

دقیق تر رو به جلو ببرد و موفق باشد.
زارعـــی بیـــان کـــرد: ایـــن طـــرح بـــا توجـــه بـــه اهمیتـــی کـــه دارد در 
کارگـــروه اشـــتغال شهرســـتان مطـــرح و هماهنگی هـــای الزم بـــرای اجـــرا 

ـــد. ـــد آم ـــل خواه ـــه عم ب
ســـهراب نژاد رییـــس جهاددانشـــگاهی کردســـتان نیـــز در ایـــن نشســـت 
ـــی در  ـــاغل خانگ ـــه ی مش ـــته در زمین ـــش از ۳۰۰ رش ـــود بی ـــه وج ـــاره ب ـــا اش ب
ـــدون  ـــق و م ـــی دقی ـــون مطالعات ـــرد: تاکن ـــوان ک ـــاز اول، عن ســـطح کشـــور در ف
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ـــطح  ـــا در س ـــره وری آن ه ـــته ها و به ـــن رش ـــت ای ـــی ظرفی ـــتای بررس در راس
اســـتان کردســـتان صـــورت نگرفتـــه اســـت، بـــر همیـــن اســـاس جهاددانشـــگاهی 
ــی و  ــته های بومـ ــتخراج رشـ ــدد اسـ ــق در صـ ــی دقیـ ــام مطالعاتـ ــا انجـ بـ
ـــال  ـــام داده و ح ـــط انج ـــای مرتب ـــایر ارگان ه ـــکاری س ـــا هم ـــتان ب ـــاز اس کارس

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــد ق ـــورد تایی ـــته م 12 رش
ســـهراب نژاد گفـــت: افـــرادی کـــه در رشـــته های معرفی شـــده توانایـــی 
ـــام  ـــیwww.inhb.com  ثبت ن ـــایت اینترنت ـــد در س ـــد، می توانن الزم را دارن
ـــتانی  ـــتیبانان اس ـــی و پش ـــای مل ـــه برنده ـــامانه ب ـــن س ـــق ای ـــد و از طری کنن

ـــوند. ـــل ش متص
ـــاغل  ـــعه مش ـــرح توس ـــی ط ـــر اجرای ـــت، آوج مدی ـــن نشس ـــه ی ای در ادام
ـــال  ـــوص اتص ـــی در خص ـــد مل ـــا 6 برن ـــه ب ـــه این ک ـــاره ب ـــن اش ـــی ضم خانگ
بـــه بـــازار ایـــن طـــرح تفاهم نامـــه منعقـــد شـــده اســـت، گفـــت: بـــرای 
اجـــرای هرچـــه بهتـــر ایـــن طـــرح بـــا فروشـــگاه های اینترنتـــی محلـــی 

همچـــون »کـــوردکاال« و پشـــتیبانان تفاهـــم امضـــا شـــده اســـت.
ـــی  ـــای محل ـــردن بازارچه ه ـــر ک ـــه دای ـــم ک ـــن مه ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــد،  ـــی کن ـــاغل خانگ ـــوالت مش ـــروش محص ـــه ف ـــایانی ب ـــک ش ـــد کم می توان
ـــه گل و  ـــته از جمل ـــی 12 رش ـــاغل خانگ ـــرح مش ـــرای ط ـــرد: در اج ـــار ک اظه
ـــتاری،  ـــی، ویراس ـــی، گلیم باف ـــل، کالش باف ـــته بندی عس ـــد و بس ـــاه، تولی گی
ـــع  ـــی، صنای ـــی، قالیباف ـــورآالت، مترجم ـــی، زی ـــی، پویانمای ـــات چرم مصنوع
ـــت  ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــتان در نظ ـــتان کردس ـــرای اس ـــاك ب ـــوب و پوش چ
و عالقه منـــدان در ایـــن حوزه هـــا می تواننـــد ثبت نـــام به عمـــل آورنـــد.
آوج در پایـــان یـــادآور شـــد: کارگروه هـــای اشـــتغال شهرســـتان ها یـــک 
فرصـــت خـــوب بـــرای معرفـــی و اجـــرای ایـــن طـــرح اســـت و امیـــدوارم 
ــکاری الزم را  ــوص همـ ــن خصـ ــتان در ایـ ــتان های اسـ ــداران شهرسـ فرمانـ

داشـــته باشـــند.►



 آمادگی لرستان برای اجرای 

طرح نوین مشاغل خانگی
رییس ستفا: جهاددانشگاهی لرستان در برندسازی به خوبی 

عمل کرده است

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی بــه نقــل از ایســنا: دکتــر محمدصــادق 
بیجنــدی رییــس ســازمان تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال دانش آموختــگان 
در مراســم رونمایــی از طــرح و ســامانه الگــوی نویــن توســعه مشــاغل خانگــی 
لرســتان کــه بــا حضــور مهنــاز امــام دادی، رییــس دبیرخانــه ســتاد ســاماندهی 
ــرکل  ــوری مدی ــدس منص ــاون، مهن ــی وزارت تع ــاغل خانگ ــت از مش و حمای

دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری لرســتان، دکتــر ســید علــی نــادر 
دهقانــی الــوار رییــس جهاددانشــگاهی لرســتان، علــی آشــتاب مدیــرکل تعاون 
کار و رفــاه اجتماعــی لرســتان و مدیــران اســتانی برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه 
ــه  ــاون ارای ــن طــرح توســط وزارت تع ــرد: ای ــار ک ــن طــرح، اظه ــامانه ی ای س

ــن مشــاغل خانگــی مطــرح اســت. ــوان الگــوی نوی شــده و به عن
وی بــا بیــان این کــه بــا دســتگاه های مربوطــه در رابطــه بــا طــرح جلســات 
ــرای آن را  ــعه ای اج ــی، توس ــادی علم ــوان نه ــاد به عن ــده و جه ــزار ش برگ
ــرح  ــد، ط ــه ش ــه گرفت ــی ک ــد از تصمیمات ــزود: بع ــه اســت، اف ــده گرفت برعه

ــه تصویــب رســید. ــژه ب ــا نظــرات وی مطــرح و ب
ــه این کــه طــرح در هشــت اســتان به صــورت  ــا اشــاره ب دکتــر بیجنــدی ب
پایلــوت اجــرا می شــود، ادامــه داد: در چنــد وقــت اخیــر اســتان ایــالم نیــز بــه 

طــرح اضافه شــده اســت.
دانش آموختــگان  اشــتغال  و  فنــاوری  تجاری ســازی  رییــس ســازمان 
ــتان در  ــی لرس ــتگاه های اجرای ــرد دس ــر از عملک ــا تقدی ــگاهی ب جهاددانش
ــوت  ــتان های پایل ــی از اس ــتان یک ــن اس ــرد: ای ــان ک ــرح، بی ــا ط ــکاری ب هم

ــی را دارد. ــترین متقاض ــه بیش ــت ک اس
ــه ای  وی اظهــار کــرد: در اجــرای طــرح ابتــدا مطالعــات میدانــی و کتابخان
انجــام شــد و وضعیــت و نقــاط ضعــف و قــوت ایــن طــرح در 9 کشــور مــورد 
بررســی قــرار گرفــت. در ادامــه  شــرایط بــازار و اشــکاالتی کــه وجــود داشــت، 

مطالعــه شــد.
دکتــر بیجنــدی بــا بیــان اینکــه بســیاری از تولیدکننــدگان مشــکل فــروش 
ــل ایــن موضــوع بررســی  ــزود: دالی ــد، اف ــی محصــوالت خــود را دارن و بازاریاب
ــه  ــت ک ــده اس ــام نش ــه انج ــن رابط ــازی در ای ــه شبکه س ــد ک ــخص ش و مش

توســط جهاددانشــگاهی ایــن کار پیگیــری شــد.
وی اظهــار کــرد: اگــر بتوانیــم در مــورد شبکه ســازی خــوب اقــدام کنیــم، 

در بحــث فــروش نیــز به صــورت مطلــوب وارد خواهیــم شــد.
ــگاهی  ــازی جهاددانش ــث برندس ــه در بح ــان اینک ــا بی ــدی ب ــر بیجن دکت
لرســتان به خوبــی عمــل کــرده اســت، ادامــه داد: هم اکنــون ۳ برنــد در اســتان 
بــا طــرح همــکاری دارنــد و البتــه بعضــی از برندهــای ملــی و اســتانی بــا هــدف 

ــد. ــازار ورود پیــدا کرده ان ــه ب اتصــال تولیدکننــده ب
دانش آموختــگان  اشــتغال  و  فنــاوری  تجاری ســازی  رییــس ســازمان 
جهاددانشــگاهی بــا بیــان اینکــه بســته بندی محصــوالت نیــز مــورد توجــه قرار 
ــل 18 ســال ســن داشــته و  ــد حداق ــان بای ــه داد: متقاضی ــه اســت، ادام گرفت
تحــت پوشــش هیــچ بیمــه ای نبــوده و همچنیــن در اســتان پایلــوت ســاکن 

باشــند.

کمک به اقتصاد استان لرستان با طرح مشاغل خانگی

دکتــر ســید علــی نــادر دهقانــی الــوار رییــس جهاددانشــگاهی لرســتان نیــز 
ــا پــروژه ای کــه در اســتان شروع شــده همــکاری  ــا بیــان این کــه در رابطــه ب ب
خوبــی بــا اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی داریــم، افــزود: بــا توجــه بــه 
ظرفیت هــای خوبــی کــه در اســتان وجــود دارد و تعامــل ســازنده  بــا اداره کار 

ایــن طــرح در دســت پیگیــری اســت.
وی سهمیه لرستان را طی فاز اول طرح 2۷۰۰ نفر عنوان کرد و گفت: با تمام 
فرمانداران، دهیاران، ائمه جماعت شهرستان ها در رابطه با طرح صحبت شده و 
دستگاه های اطالع رسانی نیز تابه حال اقدامات ارزنده ای داشته اند به طوری که آمار 

ثبت نامی ها چشم گیر بوده است.
دکتر دهقانی  الوار با ابراز رضایت از روند ثبت نام متقاضیان در استان بیان کرد: 
موضوع مشاغل خانگی در کشور و به خصوص استان لرستان به خوبی جاافتاده و 

امیدواریم که باقوت هرچه  تمام تر پیگیری شود.
عضـــو هیـــات علمـــی جهاددانشـــگاهی لرســـتان ادامـــه داد: ایـــن مهـــم 
نیـــاز بـــه همـــکاری و همراهـــی بیشـــتر دســـتگاه ها دارد کـــه امیدواریـــم 

اقدامـــات الزم را در ایـــن رابطـــه داشـــته باشـــند.
ـــرا  ـــی اج ـــاغل خانگ ـــث مش ـــی در بح ـــم مدل ـــرد: می خواهی ـــح ک وی تصری
ـــن از  ـــرای همی ـــد، ب ـــک کن ـــتان کم ـــاد اس ـــه اقتص ـــت ب ـــه در نهای ـــم ک کنی
ـــکاری  ـــوزه کار، هم ـــص در ح ـــراد متخص ـــتان و اف ـــد اس ـــت ارش ـــرف مدیری ط
ــه ی  ــردم مایـ ــتان و مـ ــرای اسـ ــم بـ ــده و امیدواریـ ــل  آمـ ــی به عمـ خوبـ

ـــد.► ـــت باش خیروبرک
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     دیگر اخبار متنوع حوزه ی اشتغال و تجاری سازی

دیگر

■ روابـط عمومـی پـارک علم وفنـاوری کرمانشـاه، ۲ خرداد: 
از سـوی پارك علم وفناوری جهاددانشـگاهی کرمانشاه، 
اسـتارت آپی  محصـول  اولیـن  از  رونمایـی  مراسـم 

شـتاب دهنده تیـک بـا نـام شـکم برگـزار شـد.

اولین شتاب دهنده ی 
خارج از پایتخت

معصـــــومه  دکتــر 
رییس  خان احمـــــدی 
پـارك علم وفنـــــاوری 
هی  نشـــــگا ا د د جها
کرمانشـــــاه بـا اشـاره 
بـه حمایتـــــی کـه از 
پـارك  در  نـو  ایده هـای 
انجام  علم وفنــــــاوری 
می شـود، اظهـار کـرد: یکـی از بخش هایی کـه اخیرا با 
حمایـت پارك علم وفناوری جهاددانشـگاهی کرمانشـاه 

بـود. تیـک  راه انـدازی شـد، شـتاب دهنده 
از  خـارج  شـتاب دهنده   نخسـتین  را  تیـک  وی 
پایتخت کشـور برشـمرد کـه تاکنـون به تعـداد زیادی 

از افـراد صاحـب ایـده ارایـه خدمـات داشـته اسـت.
رییس پارك علم وفناوری استان کرمانشاه خاطرنشان 
می شوند  تیک  شتاب دهنده  وارد  که  ایده هایی  کرد: 
می توانند از فضای مشاوره ای و حمایتی شتاب دهنده و 
حتی حمایت های مالی آن بهره مند شوند و در دل این 

فضا ایده خود را پرورش دهند.
دکتـر خـان احمـدی بـا بیـان اینکـه شـتاب دهنده 
تیـک به صـورت بخـش خصوصـی فعالیـت دارد، افزود: 
تجربیـات  از  اسـتفاده  امـکان  شـتاب دهنده  ایـن  در 

بخـش خصوصـی هـم فراهـم اسـت.

پخته کردن ایده ی 
جوانان

دکتـــر  ادامـــه،  در 
ــان  ــیف احمدیــ ســــ
مدیـــــرعامـــــــــل 
شـــتاب دهنده تیـــک، 
فلســـــفه راه انـــدازی 
ایـــن شــــتاب دهنده را 
ــده  ــردن ایـ ــه کـ پختـ
و  دانســـت  جوانـــان 
ـــان را  ـــتاب دهنده جوان ـــن ش ـــا در ای ـــرد: م ـــد ک تاکی

بـــا مفهـــوم شکســـت آشـــنا می کنیـــم.
ــده خــود  ــه ای ــرادی ک ــر اف ــد اســت، اکث وی معتق
را مطــرح می کننــد معمــوال بــا شکســت مواجــه 
ــد  ــا کمــک می کن ــه آن ه ــتاب دهنده ب ــوند و ش می ش

از ایــن شکســت تجربــه بگیرنــد، از فضــای ایــده 
ــراغ  ــاره س ــوند و دوب ــارج ش ــد خ ــه دارن ــی ک ناموفق

ــن برونــد. ایده هــای نوی
جوانان  دهیم  اجازه  نباید  اینکه  بیان  با  احمدیان 
فرصتی که برای ایده پردازی دارند را از دست بدهند، 
و  جوانان  بین  خوردن  شکست  فرهنگ  وقتی  افزود: 
برای  که  می آموزند  همه  بیفتد،  جا  آن ها  خانواده های 
رسیدن به موفقیت های بزرگ باید چندین شکست را 

تجربه کنند.

تمرکز اصلی بر 
ایده هایی با محوریت 

ICT
مجتبــی  ادامــه،  در 
گراونــدی رییــس هیــات 
شــتاب دهنده  مدیــره 
گفــت:  نیــز  تیــک 
ــی  ــتاب دهنده مفهوم ش
اســت کــه به تازگــی و 
طــی ســه، چهــار ســال 
اخیــر در ایــران شــکل گرفته و بــه افــراد صاحــب 
ــک  ــه ی ــود را ب ــده ی خ ــا ای ــد ت ــک می کن ــده کم ای
ــل  ــازار تبدی ــه در ب ــل ارای ــا خدمــت قاب محصــول و ی

ــد. کنن
و  رشد  مراکز  با  شتاب دهنده  تفاوت  مهم ترین  وی 
پارك های علم وفناوری را خصوصی بودن شتاب دهنده 

عنوان کرد.
شتاب دهنده  فعالیت  آغاز  به  اشاره  با  گراوندی 
تیک  افزود:   ،95 سال  اواسط  از  کرمانشاه  در  تیک 

اولین  جزو  و  تهران  از  خارج  شتاب دهنده  اولین 
شتاب دهنده هایی بود که مجوز خود را از معاونت علمی 
پنج شتاب  نیز جزو  اکنون  و  گرفت  ریاست جمهوری 
دریافت  را  دانش بنیانی  مجوز  که  است  کشور  دهنده 

کرده است.
 رییس هیات مدیره شتاب دهنده تیک تصریح کرد: 
است   ICT محوریت  با  ایده های  بر  ما  اصلی  تمرکز 
استارت آپی  محصول  اولین  از  رونمایی  شاهد  امروز  و 

شتاب دهنده تیک با عنوان شکم هستیم.
بـه گفته ی گراوندی، شـکم اپلیکیشـنی بـرای ارایه 
خدمـات در حـوزه خریـد غـذا، رزرو میـز رسـتوران ها، 

مشـاوره غذایـی و رژیمی و... اسـت.►

رومنایی از استارت آپ »شکم«
اولین محصول استارت آپی شتاب دهنده »تیک« با نام شکم رومنایی شد

حاشیه

پلتفرم سفارش
آنالین شکم

شکم، پلتفرم سفارش آنالین غذا می باشد که عالوه 
بر سفارش غذا امکان رزرو میز را هم برای کاربران فراهم 
می آورد. هم چنین »شکم شامب« یک شبکه اجتماعی 
است که به کاربران کمک می کند تا با اشتراك گذاری 
تجربه های غذایی خود سایر کاربران را در انتخاب یک 

رستوران و غذای با کیفیت کمک کنند.
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■ روابـــط عمومـــی ســـازمان تجاری ســـازی فنـــاوری و 

اشـــتغال دانش آموختـــگان: ســـیروس دشـــتی معـــاون 
توانمندســـازی و تحقیقـــات اشـــتغال و کارآفرینـــی 
اشـــتغال  و  فنـــاوری  تجاری ســـازی  ســـازمان 
دانش آموختـــگان از آغـــاز مرحلـــه اول ثبت نـــام 
»الگـــوی جدیـــد توســـعه مشـــاغل خانگـــی« در 8 
اســـتان کشـــور )پایلـــوت( از تاریـــخ 12 خردادمـــاه 

خبـــر داد.
 سـیروس دشـتی گفـت: در ایـن مرحلـه متقاضیان 
مراجعـه  بـا  می تواننـد  پایلـوت  اسـتان   8 در  سـاکن 
بـه سـامانه اختصاصـی الگـوی جدید توسـعه مشـاغل 
و  ثبت نـام   )www.inhb.ir( آدرس  بـه  خانگـی 
رشـته های مـورد عالقـه را انتخـاب و اطالعـات مـورد 

نیـاز را وارد کننـد.

ــتغال و  ــات اشـ ــازی و تحقیقـ ــاون توانمندسـ معـ
کارآفرینـــی هم چنیـــن افـــزود: متقاضیـــان پـــس از 
ـــای  ـــکاری و کمـــک برنده ـــا هم ـــی و ب ـــام، ارزیاب ثبت ن
ـــوزش  ـــه آم ـــی وارد چرخ ـــی و محل ـــده مل شناسایی ش
ــدات الزم  ــت تمهیـ ــوند و در نهایـ ــاوره می شـ و مشـ
ــوالت  ــازار محصـ ــه بـ ــال بـ ــروش و اتصـ ــرای فـ بـ

ــام می گیـــرد. ــز انجـ ــان نیـ تولیـــدی متقاضیـ
وی اظهـــار کـــرد: از ویژگی هـــای متمایـــز ایـــن 
طـــرح، اتصـــال بـــه بـــازار محصـــوالت خانگـــی در 
قالـــب زنجیـــره تامیـــن می باشـــد کـــه متقاضیـــان 
ضمـــن رعایـــت اســـتانداردها و کیفیـــت موردنظـــر 
ـــد و  ـــود را تولی ـــوالت خ ـــتیبان ها محص ـــا و پش برنده

ــد.► ــروش می نماینـ ــه فـ وارد چرخـ

ــرز: شــرکت  ــاوری الب ــارک علم وفن ــی پ ــط عموم ■ رواب
ــرکت های  ــران از ش ــاختمان آبادگ ــیمی س ــع ش صنای
بــه  وابســته  البــرز  علم وفنــاوری  پــارك  عضــو 
جهاددانشــگاهی موفــق بــه ثبــت اختــراع »روغــن 

ــد. ــن« ش ــب بت قال
ــل  ــین مدیرعام ــی جانش ــت ا... محراب ــدس عنای مهن
بــه  اشــاره  ضمــن  پــارك  ایــن  شــرکت  ایــن 
ــت  ــد R&D جه ــرکت در واح ــن ش ــت های ای سیاس
بــر  کارخانــه  تولیــدی  محصــوالت  بهینه ســازی 
ــرد  ــکل ریزگ ــل مش ــرای ح ــرکت ب ــن ش ــی ای آمادگ
ــود. ــد نم ــی تاکی ــای بیولوژیک ــط مالچ ه ــور توس کش

ــه  ــن شــرکت را ب ــودن محصــوالت ای ــی ب وی رقابت
لحــاظ قیمــت و کیفــی بــا محصــوالت خارجــی یــادآور 

شــد و حضــور در بازارهــای بین المللــی را از دیگــر 
ــمرد. ــرکت برش ــن ش ــت های ای سیاس

دکتــر پــورزارع مختــرع و معــاون تحقیــق و توســعه 
ــه  ــک ب ــودن و کم ــده ب ــر خورن ــه غی ــز ب ــرکت نی ش
ــن  ــن روغ ــم ای ــای مه ــن را از ویژگی ه ــل آوری بت عم
ــر  ــت تخریب  پذی ــه زیس ــاره ب ــا اش ــمرد و ب ــب برش قال
بــودن ایــن روغــن قالــب افــزود کــه ایــن روغــن قالــب 
ــه  ــود هیچ گون ــای موج ــن قالب ه ــایر روغ ــالف س برخ

ضــرری را متوجــه محیط زیســت نمی کنــد.
ــی از  ــوز علم ــت مج ــان دریاف ــق در پای ــن محق ای
ــن را از  ــن روغ ــرای ای ــر کشــور ب پژوهشــگاه های معتب
دســتاوردهای علمــی واحــد تحقیــق و توســعه برشــمرد.

ــک  ــوان ی ــران به عن ــرکت آبادگ ــت، ش ــی اس گفتن
ــاور  ــرکت های فن ــی از ش ــان صنعت ــرکت دانش بنی ش
مســتقر در پــارك علم وفنــاوری البــرز اســت کــه 
دارای مجــوز گــروه پژوهشــی مصوبــی از وزارت علــوم، 
شــرکت های  از  و  می باشــد  فنــاوری  و  تحقیقــات 
موفــق کشــور در صــادرات محســوب می شــود.►

یک ثبت اخرتاع
ثبت اخرتاع »روغن قالب بنت« توسط رشکت عضو پارک علم وفناوری الربز انجام گرفت

جهاددانشـــــــــگاهی  عمومـــی  روابـــط   ■
ــان  ــرکت دانش بنیــــ ــرداد: شـ ــی، 9 خــ آذربایجان غربــ
مرکـــز رشـــد فنــــاور کشـــاورزی جهاددانشـــــــگاهی 
آذربایجان غربـــی به عنـــوان یکـــی از ســـه گــــــروه 
ـــوی  ـــی از س ـــزه مل ـــوح و جای ـــدای ل ـــا اه ـــه ب کاری نمون

شـــد. تقدیـــر  رییس جمهـــور 
جهاددانشـــگاهی  رییـــس  عاقلـــی  دکتـــر 
آذربایجان غربـــی در نشســـت مدیـــران و مراکـــز و 
شـــرکت های واحـــد، در ســـالن جلســـات مجتمـــع 
آذربایجـــان  جهاددانشـــگاهی  تحقیقاتـــی  علمـــی 
ــرکت  ــت: شـ ــر گفـ ــن خبـ ــالم ایـ ــن اعـ ــی ضمـ غربـ
کشـــاورزی  فنـــاور  مرکـــز  زیســـت تاك«  »اروم 
ــا  ــام برنامه ریزی هـ ــا انجـ ــتان بـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
بـــه  موفـــق  کارآفرینانـــه  تخصصـــی  خدمـــات  و 
ـــد. ـــتان و جهاددانشـــگاهی گردی ـــرای اس ـــی ب افتخارآفرین

ــگاهی  ــالت جهاددانشـ ــزود: رسـ ــی افـ ــر عاقلـ دکتـ
ـــت  ـــادی اس ـــت جه ـــا مدیری ـــتری ب ـــن بس ـــاد چنی ایج
ــد و  ــور رشـ ــرای کشـ ــرکت هایی را بـ ــد شـ ــه بتوانـ کـ
ـــند. ـــن باش ـــه ارزش آفری ـــد ک ـــرار ده ـــت ق ـــورد حمای م

رییـــس جهاددانشـــگاهی آذربایجان غربـــی انتخـــاب 
ــاور  ــد فنـ ــز رشـ ــان از مرکـ ــرکت دانش بنیـ ــک شـ یـ
ـــه  ـــی را مای ـــان غرب ـــگاهی آذربایج ـــاورزی جهاددانش کش
ــرد: در  ــان کـ ــر و بیـ ــی ذکـ ــاد انقالبـ ــن نهـ ــر ایـ فخـ
حـــال حاضـــر ایـــن شـــرکت بـــا حمایت هایـــی کـــه از 
ـــای  ـــته فعالیت ه ـــت توانس ـــده اس ـــاد ش ـــن نه ـــوی ای س

شـــاخصی در ســـطح ملـــی داشـــته باشـــد.
دکتـــر عاقلـــی ادامـــه داد: کارآفرینـــی مبتنـــی بـــر 
ـــه  ـــر ب ـــا منج ـــی یقین ـــادی و عمل ـــه جه ـــش و تجرب دان
ــی  ــعور و خروجـ ــه شـ ــعارها بـ ــا و شـ ــل ایده هـ تبدیـ

قابـــل ملمـــوس پایـــدار خواهـــد شـــد.
وی گفـــت: مدیریـــت جهـــادی نســـخه توســـعه در 
ــرای  ــت بـ ــن ره یافـ ــد و بهتریـ ــوزه ای می باشـ ــر حـ هـ
برون رفـــت از مشـــکالت تلقـــی می شـــود و بایـــد 
ـــط  ـــور بس ـــی در کل کش ـــی و تربیت ـــدل مدیریت ـــن م ای

و گســـترش یابـــد.►

فراخوان ثبت نام 
برای رشکت در یک 

طرح ملی
ــد طــرح ملــی  ــام »الگــوی جدی فراخــوان ثبت ن
توســعه مشــاغل خانگــی« در ۸ اســتان کشــور 

اعــالم شــد

افتخارآفرینی یک رشکت دانش بنیان جهادی
رشکت دانش بنیان مرکز رشد جهاددانشگاهی آذربایجان غربی به عنوان از رییس جمهور تندیس

 و لوح تقدیر دریافت کرد
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شبکه سازی فعاالن زیست بوم 
استارت آپی

ــگاهی  ــگان جهاددانش ــتغال دانش آموخت ــاوری و اش ــازی فن ــازمان تجاری س س
ــرد ــالم ک ــی را اع ــت  بوم کارآفرین ــان زیس ــایی نقش آفرین ــوان شناس فراخ

عمومـــــی  روابــط   ■
 : هی نشـــــــگا ا د د جهــا
ــاون  ــتی مع ــیروس دش س
توانمندســازی و تحقیقــات 
اشــتغال و کارآفرینـــــی 
تجاری ســــازی  ســازمان 
اشـــــــتغال  و  فنــاوری 
ن  موختـــــگا نــــش آ ا د
هی  نشــــــــــگا ا د د جها
فراخــوان  بــا  رابطــه  در 
شناســایی نقش آفرینـــان 
ــی  ــت بوم کارآفرین زیســـ
ــت:  ــتارت آپی( گفــــ )اس
ــازی  ــازمان تجاری س ســـ
فنــاوری و اشتــــــــغال 
دانش آموختــگان بــا هــدف توســعه و ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی در کشــور و در 
ــگ  ــاء فرهن ــور )ارتق ــی کش ــع علم ــه جام ــه نقش ــای محول ــام ماموریت ه ــتای انج راس
ــد  ــا تاکی ــاوری ب ــق علم وفن ــای موف ــج الگوه ــاوری و تروی ــه خودب ــی و روحی کارآفرین
بــر جامعــه دانشــگاهی کشــور( بــه ایــن ســازمان و بــا توجــه بــه اهــداف و برنامه هــای 
ششــم توســعه جهاددانشــگاهی )1۳96-14۰۰(، در گســتره جغرافیایــی شــعب خــود در 
سراســر کشــور برگــزاری 64۰ رویــداد کارآفرینــی )تحــت الگــو مجموعــه رویدادهــای 
ــی را  ــت و شــکوفایی زیســت بوم کارآفرین ــی جهاددانشــگاهی( در جهــت تقوی کارآفرین

اســت. نمــوده  برنامه ریــزی 
وی اظهــار کــرد: توســعه و راه انــدازی شــرکت ها و اقتصــاد دانش بنیــان، بــه 
و  شــکل گیری  پیش نیازهــا،  ایــن  زیرســاخت  کــه  دارد  احتیــاج  پیش نیازهایــی 
شناســایی زیســت بوم کارآفرینــی و اتصــال حلقه هــای آن بــه هــم بــوده و نقطــه شــروع 
ایــن زیســت بوم فرهنگ ســازی کارآفرینــی اســت. یکــی از دالیــل عــدم تحقــق اهــداف 
ــای  ــه پیش نیازه ــی ب ــتوانه ها و بی توجه ــدان پش ــان فق ــرکت های دانش بنی ــی ش کم
ــاخت هایی  ــاد زیرس ــایی و ایج ــا، شناس ــن پیش نیازه ــان ای ــد. ترجم ــده می باش یادش

بــرای بــروز ایده هــای جدیــد اســت کــه خروجــی آن هــا، کســب وکارهای نوپــا 
ــه شــمار  ــی ب ــواره یکــی از روش های ــی هم ــای کارآفرین ــت از رویداده می باشــد. حمای
ــی  ــتعدادها، پویای ــایی اس ــب وکار، شناس ــط کس ــردن محی ــم ک ــه در فراه ــی رود ک م

ــت. ــوده اس ــر ب ــان موث ــرای جوان ــا ب ــروز خالقیت ه ــی و ب ذهن
ــازی  ــازمان تجاری س ــی س ــتغال و کارآفرین ــات اش ــازی و تحقیق ــاون توانمندس مع
ــی  ــروزه یک ــرد: ام ــح ک ــگاهی تصری ــگان جهاددانش ــتغال دانش آموخت ــاوری و اش فن
کارآمــد،  ایده هــای  در جــذب  رشــد، مشــکل  مراکــز  و  پارك هــا  از ضعف هــای 
فناوری هــای نویــن و شــرکت های نوپــا بــرای فعالیــت در مراکــز رشــد اســت. بــا طــی 
نمــودن مراحــل اصلــی الگــوی مجموعــه  رویدادهــای کارآفرینــی جهاددانشــگاهی کــه 
ــبت  ــوان نس ــت، می ت ــده اس ــی ش ــاوری طراح ــازی فن ــس تجاری س ــاس ماتری ــر اس ب
ــه و  ــای نوآوران ــا و راه حل ه ــری ایده ه ــایی، غربالگ ــرورش، شناس ــازی، پ ــه فرهنگ س ب
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــز ن ــا در مرک ــب وکارهای نوپ ــذب کس ــازی و ج ــت تیم س در نهای
)مراکــز منــش(، مراکــز رشــد و پارك هــای علم وفنــاوری و در مراحــل باالتــر در زمینــه 

ــرد. ــدام ک ــرکت ها اق ــن ش ــازار ای ــعه ب توس
ــازی،  ــه فرهنگ س ــت از مرحل ــده اس ــعی ش ــو س ــن الگ ــرد: در ای ــان ک ــتی بی دش
ــا و  ــب وکارهای نوپ ــدازی کس ــده و راه ان ــازی ای ــا تجاری س ــب ت ــده و مخاط ــذب ای ج
ــاوری و  ــد فن ــز رش ــا و مراک ــا در پارك ه ــرکت های نوپ ــذب ش ــو و ج ــای ن فناوری ه
مرحلــه توســعه بــازار و جــذب ســرمایه گذار رویدادهــای متنوعــی بــه تناســب موضــوع 

ــده شــود. ــوا طراحــی و چی و محت
ــازی  ــازمان تجاری س ــی س ــتغال و کارآفرین ــات اش ــازی و تحقیق ــاون توانمندس مع
ــازمان  ــن س ــزود: ای ــه اف ــگاهی در ادام ــگان جهاددانش ــتغال دانش آموخت ــاوری و اش فن
ــی  ــا، هم افزای ــن رویداده ــر ای ــد و هــر چــه بهت در نظــر دارد به منظــور اجــرای هدفمن
ــت  بوم  ــاالن زیس ــازی فع ــایی و شبکه س ــا شناس ــوزه را ب ــن ح ــال در ای ــای فع نیروه
ــه  ــذا از کلی ــد. ل ــی نمای ــوط عملیات ــی مرب ــای اطالعات ــکیل بانک ه ــتارت آپی و تش اس
ــات  ــازی، موسس ــی و تجاری س ــوزه کارآفرین ــص در ح ــان متخص ــاالن و کارشناس فع
واحدهــای  و  اســتارت آپ ها  موسســان  کارآفرینــان،  دانش بنیــان،  شــرکت های  و 
فنــاور مســتقر در مراکــز نــوآوری و شــکوفایی، مراکــز نــوآوری، شــتاب دهنده ها، 
ــرکت های  ــی و  vc، ش ــای حمایت ــاوری، صندوق ه ــای علم وفن ــد و پارك ه ــز رش مراک
شــرکت های  و  موسســات  و  تخصصــی  نشــریات  و  خبرگزاری هــا  ســرمایه گذاری، 
ــور، ســخنران  ــدرس، منت ــوان داور، م ــد به عن ــل دارن ــه تمای ــا ک ــده رویداده برگزارکنن
ــا  ــی ب ــم اجرای ــا تی ــانی و ی ــرمایه گذار، اطالع رس ــر، س ــهیل گر، اسپانس ــی، تس انگیزش
ایــن ســازمان در برگــزاری مجموعــه رویدادهــای کارآفرینــی جهاددانشــگاهی همــکاری 
داشــته باشــند بــه پایــگاه اطالع رســانی www.eshteghal.ir مراجعــه و نســبت بــه تکمیــل 

ــوط اقــدام نماینــد. فــرم مرب
ـــی  ـــای اطالعات ـــردآوری و تشـــکیل بانک ه ـــس از گ ـــات پ ـــن اطالع ـــی  اســـت، ای گفتن
ـــی  ـــای کارآفرین ـــه رویداده ـــامانه مرجـــع مجموع ـــتان های کشـــور در س ـــک اس ـــه تفکی ب

ـــت.► ـــد گرف ـــرار خواه ـــوم ق ـــار عم ـــل در اختی جهاددانشـــگاهی و در صـــورت تمای

ـــرز،  ـــاوری البـــــ ـــارک علم وفنـــ ـــی پ ـــط عموم ■ رواب
شتــــــاب  ملـــی  رویـــداد  نخســـتین  30 خـــرداد: 
ــگاه  ــری در دانشــــ ــور طبــــ ــای تقاضامحـ فناوری هـ
علمـــی کاربـــردی بـــا حضـــور اســـتاندار، امام جمعـــه، 
راهبـــردی  فناوری هـــای  توســـعه  مرکـــز  رییـــس 
ـــس  ـــوری، ریی ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم معاون
نخبـــگان  بنیـــاد  رییـــس  و  علم وفنـــاوری  پـــارك 
علمـــی  جامـــع  دانشـــگاه ها  روســـای  مازنـــدران، 

ـــد. ـــزار ش ـــتانی برگ ـــران اس ـــایر مدی ـــردی و آزاد و س کارب
ـــداد  ـــش روی ـــر همای ـــی دبی ـــر لیموی ـــر محمدباق دکت
ــن  ــرح در ایـ ــداد 1۳5 طـ ــت: تعـ ــتاب گفـ ــی شـ ملـ
ـــه  ـــد اولی ـــرح تایی ـــه ۷5 ط ـــد ک ـــرکت کردن ـــنواره ش جش
ـــا و  ـــه کمیته ه ـــرای داوری ب ـــی ب ـــرح نهای ـــد و 15 ط ش

پنل  هـــای مختلـــف ارســـال شـــد.
ــروه  ــه گـ ــب در سـ ــای منتخـ ــزود: طرح هـ وی افـ
ـــت  ـــرار گرف ـــورد بررســـی ق ـــا حضـــور داوران م ـــی ب صنعت
کـــه در نهایـــت پنـــج طـــرح برگزیـــده در جشـــنواره 

توســـط هیـــات منتخـــب داوران انتخـــاب شـــدند.
در ایـن همایـش شـرکت سـتاره آریـا نویـن آیلیـن از 
شـرکت های فنـاور و عضـو پـارك علم وفنـاوری البـرز بـا 
طـرح دسـتگاه کمپوست سـاز در بیـن طرح هـای ارسـالی 
بـه دبیرخانـه رویـداد ملی شـتاب بـه مرحله نهایی رسـید 
و طـرح ایـن شـرکت به عنـوان یکـی از پنـج طـرح حائـز 

رتبه هـای برتـر شـناخته شـد.

ــم  ــرکت الگوریت ــد از: ش ــی عبارت ان ــای نهای طرح ه
ــی  ــازی صنعت ــرح هوشمندس ــا ط ــون ب ــمند زیت هوش
پویــش  زیســت  شــرکت  چگالشــی،  بویلرهــای 
سبزگســتران کاســپین بــا طــرح کــود ارگانیــک از 
ــن  ــن آیلی ــا نوی ــتاره آری ــان س ــرکت دانش بنی ــه، ش زبال
علم وفنــاوری  پــارك  عضــو  و  فنــاور  شــرکت های  از 
ــزار  ــرح نرم اف ــا ط ــتان ب ــه طبرس ــرکت ابررایان ــرز، ش الب
ــج و شــرکت ســپنتا پلیمــر شــریف  ــام برن تشــخیص ارق

بــا طــرح تصفیه ســاز شــیرابه زبالــه.
ــا  ــری ب ــور طب ــای تقاضامح ــی اســت، فناوری ه گفتن
ــت  ــا حمای ــاوری و ب ــای فن ــای نیازمندی ه ــدف احص ه
ــی  ــت علم ــاوری و معاون ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
ــه  ــت ک ــده اس ــام ش ــوری انج ــت جمه ــاوری ریاس و فن
طرح هــای مختلــف از 8 اســتان بــرای 5۰ فنــاوری 
مــورد نیــاز صنایــع واصــل و فناوری هــای برتــر بــه 

می شــوند.► معرفــی  صنایــع  و  ســرمایه گذاران 

کسب رتبه ی برتر رویداد ملی »شتاب طربی«
رشکــت دانش بنیــان ســتاره آریــا نویــن آیلیــن از رشکت هــای فنــاور و عضو پــارک علم وفنــاوری الربز توانســت 

در رویــداد ملــی شــتاب طــربی رتبــه ی برتر را کســب مناید
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حضور در اولین منایشگاه 
حامیت از کاال و تولیدات 

ایرانی
بیــش از ۵۰ واحــد فنــاور پــارک علم وفنــاوری 
ــد ــدا کردن ــور پی ــگاه حض ــن منایش ــاه در ای کرمانش

ــگاهی  ــاوری جهاددانش ــارک علم وفن ــی پ ــط عموم ■ رواب
ــا 14 اردیبهشــت: اولیــن نمایشــگاه حمایــت  کرمانشــاه، 11 ت
محــــــــل  در  ایرانــی  تولیــدات  و  صنعــت  کاال،  از 
نمایشگـــاه های دائمــی کرمانشــاه بــا حضــور بیــش 
پــارك  دانش بنیــان  شــرکت  و  فنــاور  واحــد   5۰ از 

علم وفنــــــاوری کرمانشــاه برگــزار شــد.
ــه  ــاه در اختتامی ــتاندار کرمانش ــد اس ــنگ بازون هوش
نمایشــگاه کاالی ایرانــی، بــا اشــاره بــه نام گــذاری 
ــال  ــام س ــه ن ــری ب ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــال از س امس
ــود  ــن رهنم ــرد: ای ــار ک ــی اظه ــت از کاالی ایران حمای
مقــام معظــم رهبــری نشــات گرفتــه از اقتصــاد مقاومتــی 
ــم. ــد در جهــت تحقــق آن تــالش کنی ــوده و همــه بای ب

ایرانــی  کاالی  از  حمایــت  کــرد:  اضافــه  بازونــد 
بــا ســخنرانی و بنــر زدن محقــق نمی شــود و بایــد 

شــود. پرداختــه  آن  بــه  عملیاتــی  به صــورت 
وظیفــه ی  را  تبلیغاتــی  کار  و  دادن  شــعار  وی 
ــرد:  ــار ک ــت و اظه ــانه ها دانس ــر رس ــیما و دیگ صداوس
مدیــران و تولیدکننــدگان بایــد به صــورت عملیاتــی 

ــد. ــالش کنن ــال ت ــعار س ــق ش ــرای تحق ب
بازونــد یــادآوری کــرد: مخاطــب شــعار ســال مدیــران، 
تولیدکننــدگان و مــردم هســتند کــه همگــی بایــد بــرای 

اجرایــی کــردن آن بکوشــند.
ــردم  ــه م ــرد: اگرچ ــح ک ــاه تصری ــتاندار کرمانش اس
به عنــوان مصرف کننــده بایــد بــرای تحقــق شــعار 
ــدگان  ــا تولیدکنن ــند، ام ــته باش ــارکت داش ــال مش س
ــته و  ــدگان گذاش ــای مصرف کنن ــود را ج ــد خ ــم بای ه
بــه ایــن دو نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه مــردم بــه 

ــتند. ــت و ارزان هس ــا کیفی ــد کاالی ب ــال خری دنب
ــدگان  ــام تولیدکنن ــزوم اهتم ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
ــزود: کاالی  ــت اف ــا کیفی ــد کاالی ارزان و ب ــرای تولی ب
نخواهــد  مشــتری  بی کیفیــت  یــا  و  گران قیمــت 

ــت. داش
ــد  ــت: بای ــدگان گف ــه تولیدکنن ــاب ب ــد خط بازون
بــرای فــروش کاالهــای تولیــدی خــود از علــم بازاریابــی 

ــرد. بهــره بگی
اسـتاندار کرمانشـاه بـا اشـاره بـه بـازار پنـج هـزار و 
5۰۰ میلیـارد تومانـی ایجادشـده در اسـتان در پـی وقوع 
زلزلـه به خصوص در صنعـت سـاختمان، از تولیدکنندگان 

اسـتان خواسـت ایـن فرصـت را از دسـت ندهنـد.
گفتنــی اســت، در ایــن نمایشــگاه 1۳۰ غرفــه در 
فضایــی بــه مســاحت 28۰۰ متــر برگــزار شــد کــه 
25۰ متــر فضــا مربــوط بــه واحدهــای فنــاور اســتان در 

حوزه هــای کشــاورزی ICT و عمومــی بــود.►
 

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان 
ـــد در  ـــن واح ـــس ای ـــی ریی ـــی عاقل ـــر ول ـــی: دکت غرب
آییـــن رونمایـــی از ســـامانه ثبت نـــام متقاضیـــان 
طـــرح مشـــاغل خانگـــی آذربایجـــان غربـــی کـــه 
ـــی  ـــی تحقیقات ـــع علم ـــات مجتم ـــالن اجتماع در س
ــار  ــد اظهـ ــزار شـ ــه برگـ ــگاهی ارومیـ جهاددانشـ
ــه  ــر بـ ــی منجـ ــاغل خانگـ ــی مشـ ــرد: خروجـ کـ
ـــوع  ـــت و ن ـــی اس ـــی و مل ـــد کاالی ایران ـــق تولی رون
ــرح ملـــی  ــاغل خانگـــی در طـ ــه مشـ نگـــرش بـ
ــی  ــتای کیفـ ــی در راسـ ــاغل خانگـ ــعه مشـ توسـ

ســـازی طـــرح مزبـــور اســـت.
ـــی و تخصصـــی  ـــق کیف ـــت: توســـعه و رون وی گف
ــازی  ــای بسترسـ ــی از کلیدواژه هـ ــاغل خانگـ مشـ

ـــت. ـــی اس ـــاد مقاومت ـــق اقتص ـــرای تحق ب
دکتـــر عاقلـــی بـــا اشـــاره بـــه طرح هـــای 
مشـــابه قبلـــی بیـــان کـــرد: بـــا بازارهـــا و 
فروشـــگاه های کالن کشـــور و منطقـــه ای در ایـــن 
طـــرح رایزنـــی شـــده تـــا بخشـــی از اتصـــال بـــه 

ــردد. ــهیل گـ ــازار تسـ بـ
آذربایجان غربـــی  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
گفـــت: شناســـایی بـــازار هـــدف بایـــد در همـــان 
ابتـــدای توانمندســـازی شـــغل خانگـــی مدنظـــر 
ـــی  ـــازی علم ـــا توانمندس ـــم ب ـــن مه ـــه ای ـــد ک باش
ـــرح  ـــن ط ـــه در ای ـــت ک ـــق اس ـــل تحق ـــی قاب و عمل
ـــی  ـــأل قبل ـــوع و خ ـــن موض ـــرای ای ـــده ب ـــعی ش س
ــده  ــرح دیـ ــرای طـ ــد اجـ ــزی در فرآینـ برنامه ریـ

ـــود. ش
ــام در  ــت ثبت نـ ــدان جهـ ــزود: عالقه منـ وی افـ

ســـامانه ثبت نـــام مشـــاغل خانگـــی و بهره منـــدی 
اینترنتـــی  آدرس  بـــه  می تواننـــد  شـــرایط  از 
ـــد. ـــه نماین ـــانی www.inhb.ir مراجع ـــا نش ـــامانه ب س

شـــهال  مراســـم،  ایـــن  ادامـــه ی  در 
تاجفـــر مدیـــرکل امـــور بانـــوان اســـتانداری 
ــش و  ــه نقـ ــاره بـ ــا اشـ ــز بـ ــی نیـ آذربایجان غربـ
بـــرای  طبقه بندی شـــده  اطالعـــات  اهمیـــت 
ــتای  ــد در راسـ ــرد: بایـ ــار کـ ــزی اظهـ برنامه ریـ
ــازی  ــور بسترسـ ــد امـ ــه و کارآمـ ــت بهینـ مدیریـ
کیفـــی و مـــدون در خصـــوص جمـــع آوری و 

یابـــد. صـــورت  اطالعـــات  طبقه بنـــدی 
دکتـــر عاقلـــی افـــزود: اجـــرای موفـــق و 
ــی در  ــاغل خانگـ ــعه مشـ ــرح توسـ ــش طـ اثربخـ
اســـتان مشـــارکت و همـــکاری دســـتگاه های 

اجرایـــی بـــا جهاددانشـــگاهی را می طلبـــد.
هم چنیـــن معـــاون فنـــاوری مرکـــز رشـــد 
ـــالم  ـــا اع ـــه ب ـــگاهی ارومی ـــاورزی جهاددانش کش
ــی در  ــاغل خانگـ ــت دار مشـ ــته های اولویـ رشـ
آذربایجـــان غربـــی اظهـــار کـــرد: متقاضیـــان 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــاغل خانگـــی می تواننـــد بـ مشـ
مجسمه ســـــازی،  اولویـــت دار  رشـــته های 
ــاه،  ــرورش گل و گیـ ــی، پـ ــاك، پویانمایـ پوشـ
ویراســـتار  خارجـــه،  زبان هـــای  مترجمـــی 
)کتـــاب، مقالـــه و ...( خشـــک کردن  میـــوه، 
کســـب وکارهای  میـــــــوه،  بســـته بندی 
چـــرم دوزی،  کیـــف دوزی،  الکتــــــرونیکی، 
تولیـــد عســـل، گل هـــای کریســـتالی و تولیـــد 
 www.inhb.ir نرم افـــزار اشاره شـــده در ســـایت

جهـــت ثبـــت نـــام اقـــدام نماینـــد.
ـــش  ـــدگان بخ ـــرد: تولیدکنن ـــار ک ـــی اظه دیلمقان
ـــود  ـــوالت خ ـــروش محص ـــرای ف ـــی ب ـــاغل خانگ مش
بـــه برندهـــا و پشـــتیبانان ملـــی و اســـتانی و 
ــا  ــوند تـ ــل می شـ ــی وصـ ــگاه های اینترنتـ فروشـ
ـــه  ـــق ب ـــن طری ـــود را از ای ـــوالت خ ـــد محص بتوانن

فـــروش برســـانند.
ـــازار  ـــه ب ـــال ب ـــش اتص ـــرد: در بخ ـــوان ک وی عن
بـــه دنبـــال راه انـــدازی بازارچه هـــای محلـــی بـــا 
کمـــک شـــهرداری هســـتیم تـــا تولیدکننـــدگان 
مشـــاغل خانگـــی از ایـــن ظرفیـــت اســـتفاده 
ـــا  ـــن بازارچـــه ه ـــرده و محصـــوالت خـــود را در ای ک

عرضـــه کننـــد.►

فعال شدن یک سامانه ی ثبت نام استانی
رومنایی از سامانه ثبت نام متقاضیان طرح مشاغل خانگی آذربایجان غربی با حضور مسووالن استانی انجام شد
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عناوین آن چه در فصل گزارش بخش دوم می خوانید:

وقت گزارش2

■ ایران عضو باشگاه بزرگان تولید سلول بنیادی در دنیا
■ جهاددانشگاهی در دو منایشگاه بین املللی داخلی 

■ برای مدرسه، برای جامعه
■ نقش هرن در نقش تن پوش
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ایران عضو باشگاه بزرگان تولید 66
سلول بنیادی در دنیا

نخستین کارخانه ی تولید سلول انسانی در ایران و غرب آسیا به همت جهادگران پژوهشگاه 
رویان جهاددانشگاهی افتتاح شد

ــت:  ــگاهی، ۲5 اردیبهشـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ــانی در  ــلول انسـ ــد سـ ــه ی تولیـ ــتین کارخانـ نخسـ
ایـــران و غـــرب آســـیا به همـــت پژوهشـــگاه رویـــان 
جهاددانشـــگاهی و شـــرکت دارویـــی برکـــت ســـتاد 
ـــر اســـحاق  ـــا حضـــور دکت ـــام)ره( ب ـــی ام ـــان اجرای فرم
جهانگیـــری معـــاون اول رییس جمهـــور، دکتـــر 
ـــت،  ـــر بهداش ـــمی وزی ـــی زاده هاش ـــن قاض ـــید حس س
ـــتاری  ـــورنا س ـــر س ـــکی، دکت ـــوزش پزش ـــان و آم درم
ــر  ــور، دکتـ ــاوری رییس جمهـ ــی و فنـ ــاون علمـ معـ
ســـید حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی 
و محمـــد مخبـــر رییـــس ســـتاد اجرایـــی فرمـــان 

امـــام)ره( شـــروع بـــه کارکـــرد.

پیشرفت در 
سلول های 

بنیادی؛ بخشی از 
توانایی های کشور 

در برابر آمریکا
اســـحاق  دکتـــر 
معـــاون  جهانگیـــری 
اول رییـــس جمهـــوری 
در ایـــن مراســـم بـــا 
این کـــه  بـــر  تاکیـــد 
امـــروز جمهـــوری اســـالمی ایـــران در شـــرایط 
ـــی  ـــرد: واقعیت ـــار ک ـــت، اظه ـــه اس ـــدی قرارگرفت جدی

■  افتتاح 
نخستین 
کارخانه ی تولید 
سلول انسانی 
در ایران و 
غرب آسیا

◄

■  اشاره نوشت: پژوهشگاه رویان این روزها با 
افتتاح نخستین مرکز توسعه فناوری محصوالت 

پیرشفته سلولی رویان و کارخانه تولید سلول های 
بنیادی، فصل تازه ای از توسعه ی سلول درمانی در 

کشور را رقم زده و با گذشت نزدیک به ۱۵ سال از 
موفقیت تاریخی محققان این مرکز در دستیابی به 

توامنندی توليد، تكثري و انجامد سلول هاي  بنيادي  
جنينی، امکان تولید و عرضه گسرتده ی محصوالت 

مبتنی بر پزشکی بازساختی  به بازار دارویی کشور را 
فراهم می کند.

۲۹ سال پیش که ستاد اجرایی فرمان حرضت امام )ره( 
با دو ماموریت قضایی و اقتصادی ایجاد شد، 27 سال 

قبل که پژوهشگاه رویان برای ارایه خدمات درمانی 
به زوج های نابارور آغاز به کار کرد و هشت سال 
پیش که رشکت دارویی برکت براساس آینده نگاری 

صنعت دارویی کشور با بیش از20 رشکت تابعه 
متولد شد، شاید هیچ کدام حدس منی زدند روز 

بیست و پنجم اردیبهشت سال 97 در کنار هم و 
شانه به شانه یکدیگر روبان افتتاح نخستین کارخانه 

تولید سلول انسانی ایران و غرب آسیا را بربند.
با هم گزارش مراسم افتتاحیه ی این کارخانه را 

می خوانیم.

گزارش رویدادهای ملی و بین املللی برگزار شده توسط جهاددانشگاهی )بخش دوم(

گزارش

حاشیه

درباره ی رشکت
سل تک فارمد

عقـد قـرارداد مشـترك بـرای تولیـد انبـوه سـلول با 
مصـارف بالینـی بیـن شـرکت دارویـی برکـت وابسـته 
بـه سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام)ره( به عنـوان 
جهاددانشـگاهی  رویـان  پژوهشـگاه  و  سـرمایه گذار 
تاسـیس  بـه  منجـر  فنـی،  دانـش  دارنـده ی  به عنـوان 
اولیـن شـرکت دانش بنیـان در حـوزه ی تولیـد صنعتـی 
 1۳9۳ سـال  در  سـلولی  فرآورده هـای  و  محصـوالت 
انبـوه  گردیـد. سـاخت و راه انـدازی کارخانـه ی تولیـد 
تجاری سـازی محصـوالت سـلولی، ژن درمانـی  سـلول، 
موسسـات  و  مراکـز  بـا  همـکاری  بافـت،  مهندسـی  و 
پژوهشـی و تحقیقاتـی برای توسـعه ی محصوالت جدید 
و حرکـت به سـوی صـادرات فنـاوری عالوه بـر صادرات 
محصـول از اهـم اهـداف تاسـیس ایـن شـرکت اسـت.

در حـال حاضر این مجموعه درگام نخسـت توانسـته 
کـه بـا سـاخت اولیـن کارخانـه ی تولیـد انبـوه سـلول 
بـا ظرفیـت تولیـد 45۰۰ محصـول سـلولی گام مهمـی 
را در توسـعه و تجـاری سـازی پزشـکی بازسـاختی و 

سـلول درمانی در کشـور بـردارد.
اخـذ اسـتاندارد GMP برای تولید اولیه از سـازمان 
غـذا و دارو، ارسـال حداقـل چهـار فایـل CTD بـرای 
و  رنیودرم سـل  منیوسـل،  مزستروسـل،  محصـوالت 
ریکالرسـل و دریافـت مجـوز مطالعـه بالینـی فـاز سـه 
اهـم  از  مزانشـیم  و  فیبروبالسـت  محصـول  دو  بـرای 
فعالیت هـای ایـن مجموعـه اسـت. در حـال حاضـر این 
تولیـد  فنـاوری  انتقـال  بـا  اسـت  تـالش  در  مجموعـه 
سـلول های غیرخـودی، ژن درمانـی و مهندسـی بافـت 
ضمـن توسـعه ی فعالیت هـای خـود، گام موثـری را در 
کاهـش هزینه هـای تولیـد و افزایش کارایـی محصوالت 

بـردارد. خود 
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کـــه امـــروز وجـــود دارد ایـــن اســـت کـــه در دوران 
ـــواع  ـــور ان ـــالمی، کش ـــوری اس ـــر جمه ـــال عم 4۰ س
ـــکا،  ـــم آمری ـــم از دوران تحری ـــا را اع ـــام دوران ه و اقس
ـــکا،  ـــم آمری ـــخت تحری ـــا، دوران س ـــم اروپ دوران تحری
ــل و دوران  ــازمان ملـ ــت سـ ــورای امنیـ ــا و شـ اروپـ
ـــا  ـــی آن تقریب ـــه ط ـــدس ک ـــاع مق ـــال دف ـــت س هش
ـــکا، شـــوروی،  ـــه آمری ـــا ازجمل ـــه ی کشـــورهای دنی هم
ـــا  ـــل م ـــه در مقاب ـــورهای منطق ـــی کش ـــه و برخ فرانس
ـــت  ـــربلندی پش ـــت و س ـــا موفقی ـــتند را ب ـــور داش حض

ســـر گذاشـــتیم.
دکتـــر جهانگیـــری ادامـــه داد: آخریـــن مرحلـــه 
از ایـــن دوران هـــا، دوران تحریم هـــای هســـته ای 
بـــود کـــه دولـــت یازدهـــم بـــا شـــعار گفت وگـــو و 
ـــا دنیـــا کار خـــود  ـــکالت ب ـــل منطقـــی مش حل وفص
ـــام  ـــق برج ـــه تواف ـــر ب ـــن کار منج ـــرد و ای ـــاز ک را آغ
ــه  ــا علیـ ــی از تحریم هـ ــی آن بخشـ ــه طـ ــد کـ شـ
ایـــران متوقـــف شـــد. طـــی ایـــن دوران نیـــز مـــا 
اقداماتـــی بـــرای توســـعه ی کشـــور انجـــام دادیـــم.

وی بـــا اشـــاره بـــه روی کار آمـــدن ترامـــپ 
به عنـــوان رییس جمهـــور جدیـــد آمریـــکا و انجـــام 
ســـوی  از  غیرقابل پیش بینـــی  اقدامـــات  برخـــی 
ــکا  ــد آمریـ ــوری جدیـ ــرد: رییس جمهـ ــان کـ او، بیـ
ــات  ــه اقدامـ ــت بـ ــود دسـ ــدن خـ ــا روی کار آمـ بـ
عجیب وغریبـــی زد، امـــا کاری کـــه پیـــش از آن 
انجـــام داده بـــود، اعـــالم خـــروج آمریـــکا از برجـــام 
ـــا  ـــردم دنی ـــار م ـــکا در انظ ـــوری آمری ـــود. رییس جمه ب
بـــا نهایـــت زشـــتی هـــم ملـــت بـــزرگ، متمـــدن و 
ـــات  ـــام اتهام ـــواع و اقس ـــا ان ـــران را ب ـــخ ای دارای تاری
ـــاد خـــود  ـــه اعتق ـــه ب ـــه رو کـــرد و هـــم از برجـــام ک روب
او یـــک توافـــق چندجانبـــه بـــود، خـــارج شـــد. او 
ــی  ــای قبلـ ــه تحریم هـ ــرد کـ ــا کـ ــن امضـ هم چنیـ
بازگـــردد و تحریم هـــای جدیـــدی نیـــز بـــر آن هـــا 

اضافـــه شـــود.

ـــن  ـــرد: ای ـــح ک ـــور تصری ـــس جمه ـــاون اول ریی مع
ــا  ــرای آن هـ ــف بـ ــات مختلـ ــکا از جهـ ــدام آمریـ اقـ
به عنـــوان یـــک کشـــور بـــزرگ بی آبرویـــی اســـت؛ 
بـــه ایـــن دلیـــل کـــه آن هـــا ســـاعت ها گفت وگـــو 
ـــیاری  ـــت بس ـــه وق ـــن زمین ـــد و در ای ـــره کردن و مذاک
گذاشـــتند، امـــا در نهایـــت از ایـــن توافـــق خـــارج 

ـــدند. ش
معـــاون اول رییس جمهـــوری بـــا تاکیـــد بـــر 
این کـــه توانمنـــدی و قـــدرت جمهـــوری اســـالمی 
ایـــران نســـبت بـــه شـــناختی کـــه آمریکایی هـــا از 
ـــی  ـــت، از برخ ـــر اس ـــیار باالت ـــد، بس ـــور دارن ـــن کش ای
اظهـــارات و بزرگ نمایـــی مشـــکالت در داخـــل 
ـــل  ـــفانه در داخ ـــت: متاس ـــرد و گف ـــاد ک ـــور انتق کش
عـــادت کرده ایـــم کـــه در مشـــکالت بزرگ نمایـــی و 
در بیـــان توانمندی هـــا کوچک نمایـــی کنیـــم. ایـــن 
در حالـــی اســـت کـــه مـــا کشـــوری هســـتیم کـــه 
ــا  ــاختیم؛ مـ ــه و صنعـــت می سـ ــته کارخانـ از گذشـ
ـــت  ـــک واقعی ـــز ی ـــروز نی ـــم و ام ـــت داری ـــت نف صنع
ـــت، گاز،  ـــه نف ـــف از جمل ـــع مختل ـــه در صنای ـــت ک اس
ـــای  ـــروگاه دارای توانمندی ه ـــاخت نی ـــازی و س سدس

ـــتیم. ـــی هس خوب
ـــی و  ـــدرت مهندس ـــروز ق ـــه ام ـــان این ک ـــا بی وی ب
ســـاخت تجهیـــزات در همـــه ی بخش هـــای کشـــور 
ـــت  ـــن اس ـــه ممک ـــزود: گرچ ـــت، اف ـــده اس ـــاد ش ایج
در مقطعـــی کـــه بـــا دنیـــا کار می کنیـــم، از نظـــر 
ــی از  ــه بخشـ ــد کـ ــت باشـ ــه مصلحـ ــادی بـ اقتصـ

تجهیـــزات را از جـــای دیگـــر وارد کنیـــم.
دکتـــر جهانگیـــری در ادامـــه ی صحبت هـــای 
خـــود بـــا اشـــاره بـــه توانمندی هـــای کشـــور 
در زمینـــه ی صنایـــع پیشـــرفته، فنـــاوری نانـــو، 
ـــرد:  ـــد ک ـــن، تاکی ـــلول های بنیادی ـــوژی و س بیوتکنول
در ایـــن شـــرایط آمریکایی هـــا فکـــر می کننـــد کـــه 
ـــم  ـــر نمی توانی ـــا دیگ ـــد، م ـــم کردن ـــا را تحری ـــر م اگ

یکســـری از تجهیـــزات مورد نیـــاز خـــود را وارد 
کنیـــم. ایـــن فکـــر ناشـــی از عـــدم آگاهـــی آن هـــا 
نســـبت بـــه توانمندی هـــا و موقعیـــت جغرافیایـــی 
کشـــور ایـــران اســـت و پیشـــرفت در فرآورده هـــای 
توســـط  کـــه  بنیـــادی  ســـلول های  و  ســـلولی 

حاشیه

مشخصات کارخانه
فضایـی  در  فارمـد  تولیـدی سـل تک  کارخانـه ی 
بالـغ بـر 1۳۰۰ مترمربـع در شـرکت دارویـی تولیـد 
دارو واقـع شـده اسـت کـه مشـتمل بـر پنـج خـط 
تولیـد مجزا، آزمایشـگاه های کنترل کیفـی، انبارهای 
دارویـی، امکانـات اتوماسـیون و سـرورهای کنترلـی 

. ست ا
طراحـی  به گونـه ای  کارخانـه  اجـرای  و  سـاخت 
شـده اسـت که ضمـن داشـتن باالترین اسـتانداردها 
بـر اسـاس معیارهـای آمریـکا و اروپـا از نظـر ظرفیت 
تولیـد  مرکـز  ده  از  یکـی  حاضـر  حـال  در  تولیـد 

محصـوالت سـلولی در سـطح جهانـی باشـد.
ظرفیـت اسـمی ایـن کارخانـه بـرای فـرآورده ی 
سـلولی خـودی بیـش از 45۰۰ محصـول در سـال 
فـرآورده ی سـلولی  از  اسـتفاده  اسـت و در صـورت 
غیرخـودی، ایـن ظرفیـت بـه حداقـل 5۰ هـزار ویال 
از  اسـتفاده  اسـت.  افزایـش  قابـل  سـلولی در سـال 
کارخانـه  در  را  امـکان  ایـن  مسـتقل،  سـاختارهای 
فراهـم نموده اسـت کـه بتواند از همـه ی فناوری های 
موجـود اعـم از جداسـازی، تکثیـر و یـا دسـتکاری 

بـرای تولیـد محصـوالت سـلولی اسـتفاده کنـد.

■  بازدید دکرت اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و دکرت سید حسن قاضی زاده هاشمی
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از رشکت سل تک فارمد
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حاشیه

رومنایی از 5 محصول
و  بارهـا  بنیـادی  سـلولهای  افتتاحیـه ،  مراسـم  در 
بارهـا از زبـان مسـووالنی کـه آمـده بودنـد تا نخسـتین 
کارخانه ی تولید سـلول انسـانی کشـور را افتتـاح کنند، 
تقسـیم خـود،  بـا  قادرنـد  سـلولها  ایـن  شـد.  شـنیده 
سـلولهای بسـیاری را کـه همگـی مشـابه سـلول اولیـه 
کننـد.  تولیـد  هسـتند،  بنیادینگـی  خاصیـت  دارای  و 
بـه  و  برسـند  بلـوغ  بـه  میتواننـد  بنیـادی  سـلولهای 
سـلولهای دیگـری کـه عملکـرد خاصـی دارنـد، تبدیـل 
شـوند؛ ماننـد سـلولهای عضلـه ی قلب، عصب و پوسـت. 
علـت اهمیـت ایـن سـلولها همیـن اسـت و البتـه دلیل 
توجـه جهانـی بـه داروهایـی که پایـه ی سـلولی دارند و 

درمانیانـد. سـلول  پیش نیـاز 
سـلول درمانی نوعـی از درمـان اسـت کـه در آن از 
سـلولهای  از  مشـتق  سـلولهای  یـا  بنیـادی  سـلولهای 
میشـود.  اسـتفاده  دهنـده  فـرد  یـا  بیمـار  بنیـادی 
سـلول درمانی اولیـن بـار درجهـان نزدیـک به 5۰ سـال 
خونـی  بیماریهـای  بـه  مبتالیـان  درمـان  بـرای  قبـل 
اسـتفاده شـد کـه امـروز همـگان آن را به عنـوان پیونـد 

میشناسـند. اسـتخوان  مغـز 
حـاال امـا کشـورمان نیـز در ایـن حـوزه حرفهـای 
زیـادی بـرای گفتـن دارد؛ به خصـوص از وقتـی کـه از 
پنـج دارو بـا پایـه ی سـلولی در ایـن مراسـم رونمایـی 
شـد. »مزست روسـل« بـرای درمـان آرتـروز زانـو، لگـن 
و مـچ پـا، »رینودرمسـل« بـرای رفـع چیـن و چروکهـا 
بـرای  »ریکالرسـل«  آکنـه،  از  ناشـی  فرورفتگیهـای  و 
رفـع لکههـا در بیمـاری ویتی لیگـو، »مونیوسـل« برای 
بازسـازی عضله ی قلـب در بیماران دچار نارسـایی قلبی 
و »لیپووسـل« بـرای ترمیـم و بازسـازی بدشـکلیها در 
نقـاط مختلـف بـدن؛ پنـج دارویـی هسـتند کـه از ایـن 
پـس دراختیـار بیمـاران کشـورمان قـرار میگیـرد کـه 
پیـش از ایـن مجبور بودنـد تا ۳۰ هـزار دالر برای خرید 
ایـن داروهـا هزینـه کننـد؛ امـروز ولـی بـا تـوان علمـی 
متخصصـان ایرانـی این قیمت شکسـته شـده و هزینهها 

تـا 2۰۰۰ دالر کاهـش یافتـه اسـت.

ــی از  ــت، بخشـ ــده اسـ ــام   شـ ــگاهی انجـ جهاددانشـ
توانایی هـــای بـــزرگ ملـــت ایـــران اســـت کـــه 
بـــه  نســـبت  آمریکایی هـــا  می دهـــد  نشـــان 

ــد. ــناخت ندارنـ ــا شـ ــور مـ ــای کشـ توانمندی هـ
ــدت،  ــجام، وحـ ــور، انسـ ــاون اول رییس جمهـ معـ
هماهنگـــی و هم صدایـــی در داخـــل در مقابـــل 
دشـــمنان را نخســـتین الزمـــه ی عبـــور از شـــرایط 
فعلـــی عنـــوان و اظهـــار کـــرد: ایـــن موضـــوع 
ــاح و  ــا آن جنـ ــاح یـ ــن جنـ ــعار ایـ ــه شـ ــد بـ نبایـ
تسویه حســـاب جناحـــی تبدیـــل شـــود. هم چنیـــن 
مـــن یـــا طـــرف مقابـــل نبایـــد در شـــرایط فعلـــی 
فکـــر کنیـــم کـــه دیگـــری را زیـــر پـــا بگذاریـــم، 
بلکـــه بایـــد یک صدایـــی و هم دلـــی خـــود را در 
مقابـــل بیگانـــه در معـــرض نمایـــش بگذاریـــم. بـــه 
ــا  ــف بـ ــای مختلـ ــل جناح هـ ــدا در داخـ ــف خـ لطـ
یکدیگـــر دارای اختـــالف ســـلیقه هســـتند، امـــا بـــا 

یکدیگـــر دشـــمنی ندارنـــد.
وی اســـتفاده از ظرفیت هـــای انســـانی و حضـــور 
ـــود را  ـــکالت موج ـــل مش ـــرای ح ـــور ب ـــگان کش نخب
ـــت:  ـــرد و گف ـــوان ک ـــور عن ـــروز کش ـــاز ام ـــن نی دومی
امـــروز بایـــد ظرفیت هـــای انســـانی و نخبـــگان 
ـــاذ  ـــدت و اتخ ـــاد وح ـــه ایج ـــک ب ـــرای کم ـــور ب کش
راهکارهـــای مختلـــف بـــرای پشـــت ســـر گذاشـــتن 

ســـختی ها روی کار بیاینـــد.
ــرد: در  ــار کـ ــوری اظهـ ــاون اول رییس جمهـ معـ
ـــد  ـــر کنن ـــد فک ـــران بای ـــور، مدی ـــی کش ـــرایط فعل ش
مســـوولیت پذیرفته انـــد کـــه خـــود را وقـــف ملـــت 
ـــوولیت  ـــد در دوره ای مس ـــد بپذیرن ـــا بای ـــد؛ آن ه کنن
ــواب  ــی جـ ــی و بی حالـ ــه بی انگیزگـ ــد کـ گرفته انـ
نمی دهـــد؛ آن هـــا اگـــر نمی تواننـــد شـــرایط فعلـــی 
ـــران  ـــد. مدی ـــار بگذارن ـــت را کن ـــد،  مدیری را درك کنن
ـــن  ـــم ای ـــند و ه ـــزه باش ـــود دارای انگی ـــم خ ـــد ه بای
انگیـــزه را بـــه بدنـــه ی خـــود و هم چنیـــن مـــردم 

ـــد. ـــل نماین منتق
ــرد:  ــح کـ ــان تصریـ ــری در پایـ ــر جهانگیـ دکتـ
ــاذ  ــا اتخـ ــش رو و بـ ــرایط پیـ ــه شـ ــبت بـ ــا نسـ مـ
سیاســـت های مربوطـــه می توانیـــم اولویت هـــای 
کشـــور را تغییـــر دهیـــم؛ بـــا انجـــام ایـــن کار 

ـــم  ـــر خواهی ـــت س ـــی پش ـــش رو را به خوب ـــرایط پی ش
ــت. گذاشـ

رتبه ی اول ایران در 
منطقه و پانزدهم 

دنیا در حوزه ی 
سلول درمانی/ 
ثمره ی گام های 

بلند ابتدایی 
جهاددانشگاهی و 

دکتر کاظمی
ـــن  ـــید حس ـــر س دکت
هاشـــمی  قاضـــی زاده 
وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی نیـــز 
ــلول ها در  ــتفاده از سـ ــت: اسـ ــم گفـ ــن مراسـ در ایـ
ـــی نزدیـــک بـــه نیم قـــرن  درمـــان ســـلول های درمان
ـــا مطـــرح شـــد. پیـــش از انقـــالب نیـــز در  قبـــل در دنی
ـــت  ـــوزه فعالی ـــن ح ـــه در ای ـــد ک ـــرادی بودن ـــران اف ای
می کردنـــد کـــه ایـــن فعالیـــت تـــا اوایـــل دهـــه ی 
ــاد ادامـــه داشـــت. در ایـــن دهـــه مســـووالن  هفتـ
ـــای  ـــی گام ه ـــوم کاظم ـــد مرح ـــگاهی مانن جهاددانش
ــان  ــه رویـ ــیس موسسـ ــه در تاسـ ــدی از جملـ بلنـ
ـــز  ـــوازات آن در مراک ـــه م ـــوع ب ـــن موض ـــتند. ای برداش

دانشـــگاهی و وزارت بهداشـــت دنبـــال شـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه رتبـــه ی 15 ایـــران در دنیـــا 
و رتبـــه ی اول در منطقـــه در زمینـــه ی اســـتفاده از 
ســـلول درمانی، تصریـــح کـــرد: مـــا دانشـــمندان 
بســـیار خوبـــی در ایـــن زمینـــه داریـــم کـــه 
ـــوه  ـــد انب ـــه کار تولی ـــه ای ک ـــن مجموع ـــم ای امیدواری
ـــم  ـــه ه ـــا را ب ـــد آن ه ـــد، بتوان ـــام می ده ـــلول انج س
پیونـــد زنـــد. در ایـــن صـــورت هم افزایـــی حاصـــل 
می شـــود کـــه می توانـــد فاصلـــه ی مـــا را بـــا 

کشـــورهای رقیـــب افزایـــش دهـــد.
ــر بهداشـــت ادامـــه داد: در ایـــن مجموعـــه  وزیـ
تقســـیم ســـلول انجـــام می شـــود کـــه در درمـــان 
برخـــی از بیماری هـــای صعب العـــالج موثـــر اســـت. 
ــان ســـرطان  ــه درمـ ــال اســـت کـ بیـــش از 25 سـ
ـــام  ـــادی انج ـــلول های بنی ـــد س ـــق پیون ـــون از طری خ
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ــد  ــای جدیـ ــن، فناوری هـ ــود ایـ ــا وجـ ــود؛ بـ می شـ
کمـــک می کنـــد کـــه ثمـــره  ی بهتـــری در درمـــان 

ــیم. ــته باشـ ــا داشـ بیماری هـ
دکتـــر هاشـــمی در ادامـــه بیـــان کـــرد: حـــدود 
ـــای  ـــح و روش ه ـــای ناصحی ـــش رفتاره ـــال پی 15 س
غیـــر علمـــی در زمینـــه ی ســـلول درمانی در مراکـــز 
علمـــی کشـــور اتفـــاق افتـــاد و از طریـــق رســـانه ها 
تبلیـــغ شـــد و مـــردم را به زحمـــت انداختنـــد. 
دانشـــمندان نیـــز دچـــار تردیـــد شـــدند. بـــا 
ـــرف  ـــز برط ـــکالت نی ـــن مش ـــز ای ـــن مرک ـــدازی ای راه ان
ــز  ــت نیـ ــان وزارت بهداشـ ــود. معاونـــت درمـ می شـ
ــده،  ــاه آینـ ــک مـ ــی یـ ــه طـ ــود کـ ــد می شـ متعهـ
ضابطـــه ی مراکـــز درمانـــی کـــه کار ســـلول درمانی 
ــتانداردها را  ــن اسـ ــن و ایـ ــد، تدویـ ــام می دهنـ انجـ

بـــه تمـــام کشـــور اعـــالم کنـــد.
ــکی،  ــوزش پزشـ ــان و آمـ ــر بهداشـــت، درمـ وزیـ
ـــرای پیشـــرفت  علـــم و وحـــدت را دو عامـــل اساســـی ب
جوامـــع اســـالمی به ویـــژه ایـــران خوانـــد و ادامـــه 
ـــز،  ـــت دارد، مغ ـــی اهمی ـــوزه ی علم ـــه در ح داد: آن چ
ــه  ــد بـ ــراد عالقه منـ ــت افـ ــان و همـ ــش، ایمـ دانـ
ـــراد  ـــن اف ـــه ای ـــت ک ـــتری اس ـــم بس ـــت. مه ـــور اس کش
ـــد.  ـــکوفا می کن ـــا را ش ـــتعداد آن ه ـــایی و اس را شناس

ایـــن بســـتر نیـــز در آرامـــش حاصـــل می شـــود.
ــد در  ــری نمی توانـ ــچ بشـ ــرد: هیـ ــد کـ وی تاکیـ
ـــروز  ـــور ام ـــد. کش ـــد کن ـــدی رش ـــاس و ناامی ـــوا، ی دع
و به خصـــوص در دو ـ ســـه مـــاه آینـــده نیـــاز بـــه 
آرامـــش دارد کـــه در گـــرو همدلـــی و وحـــدت بـــه 

ــد. ــت می آیـ دسـ
از بعضی رفتارهای رسانه ای  انتقاد  با  دکتر هاشمی 

داد:   ادامه  سیاسی  جریانات  و  گروه ها  و  اثرگذار  افراد 
بین المللی  مجموعه ی  در  می خواهد  ورزشکاری  وقتی 
رقابت کند، او را با دعا بدرقه می کنیم. ما بارها در بیان 
انقالبی  و  وفاداری  دیانت،  درباره  رهبری  معظم  مقام 
شرایطی  در  ما  و  شنیده ایم  خود  دیپلمات های  بودن 
نیاز به روحیه دارند. همه ی ما برای  هستیم که آن ها 
کشور و انقالب جمع شده ایم. باید مراقب باشیم؛ چراکه 
می شود.  ثبت  ما  پای  به  تاریخ   در  خطا  کوچک ترین 
اگر جمهوری اسالمی و مسیر شهدای انقالب را دوست 
دارید و به یکپارچگی وطن وفادار هستید، باید وحدت 
و توسعه ی علمی را دنبال کنیم؛ چون آن ها باقی مسیر 
را باز می کنند. طی سه دهه ی گذشته نیز رهبر انقالب 

و امام راحل بر این دو محور تاکید داشتند.
پایان  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
بالی  خودشیفتگی ها  و  خودخواهی ها  کرد:  تصریح 
جان جمهوری اسالمی شده است. ما می خواهیم دیده 
شویم و به این که گفته هایمان چه هزینه ای برای کشور، 

جوانان،  دین و تاریخ دارد، فکر نمی کنیم.

سندی بر توانایی 
و اتکا بر جوانان و 

نخبگان کشور
مخبـــر  محمـــد 
ـــتاد  ـــس س ـــی ریی دزفول
اجرایـــی فرمـــان امـــام 
ایـــن  در  نیـــز  )ره( 
بیـــان  بـــا  مراســـم 
ــن  ــاح ایـ ــه افتتـ این کـ
ســـندی  مجموعـــه 

ـــگان  ـــان و نخب ـــر جوان ـــکا ب ـــر ات ـــا ب ـــی م ـــر توانای ب
ـــر  ـــه از نظ ـــن وج ـــا در بهتری ـــت: م ـــت، گف ـــور اس کش
مولفه هـــای حکومـــت قـــرار داریـــم، امـــا بی دلیـــل 
در مـــردم یـــاس ایجـــاد می کنیـــم. فضاهـــا و 
بگومگوهـــای جریانـــات سیاســـی در کشـــور اتفـــاق 
می افتـــد کـــه به واســـطه آن برخـــی مضطـــرب 
ــبت های  ــم نسـ ــردی گفتـ ــه فـ ــوند. روزی بـ می شـ
ـــات رو روی تابلـــو بگذاریـــد تـــا  نســـبی و ســـببی جریان
ـــدی.  ـــا ج ـــت ی ـــوخی اس ـــا ش ـــن بگومگوه ـــم ای بدانی
دشـــمنان هـــم ممکـــن اســـت ایـــن شـــوخی ها را 

ــد. ــدی بگیرنـ جـ
وی افـــزود: ســـال 1۳56، بانـــک جهانـــی اعـــالم 
کـــرد 46 درصـــد مـــردم ایـــران معـــادل 14.5 
میلیـــون نفـــر زیرخـــط فقـــر مطلـــق هســـتند. در 
ــت؛  ــت داشـ ــون جمعیـ ــران ۳۰ میلیـ ــان ایـ آن زمـ
ــرد و 5  ــتخراج می کـ ــت اسـ ــکه نفـ ــون بشـ 6 میلیـ
ــازمان در  ــن سـ ــت. ایـ ــکه می فروخـ ــون بشـ میلیـ
ــد  ــرد 9.5 درصـ ــالم کـ ــز اعـ ــا 94 نیـ ــال 9۳ یـ سـ
ــر  ــون نفـ ــا 8 میلیـ ــادل ۷ تـ ــران معـ ــت ایـ جمعیـ
زیـــر خطـــر فقـــر مطلـــق هســـتند. در ایـــن زمـــان 
ـــت  ـــر جمعی ـــون نف ـــادل 8۰ میلی ـــی مع ـــران جمعیت ای
ــکه نفـــت می فروخـــت. ــون بشـ داشـــت و یک میلیـ

ادامه بیان  امام )ره( در  رییس ستاد اجرایی فرمان 
به نعمت هایی که در  با توجه  ما  کرد: معضالت کشور 
اختیارداریم به شرطی که نهضتی مبتنی بر انسجام ملی 
و  هزار  دو  میزان  به  ما  می شود.  برطرف  بگیرد،  شکل 
۷۰۰ کیلومتر به دریا دسترسی داریم. بازار زعفران دنیا 
8 میلیارد دالر است، اما ما فقط 4۰۰ میلیون دالر از 
بازار استفاده می کنیم. در زمینه ی صنایع دستی نیز به 

■   سخرنانی دکرت سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در افتتاحیه  نخستین کارخانه ی تولید سلول انسانی در ایران و غرب آسیا   ▼
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لحاظ تنوع اول هستیم و این صنایع در دنیا ۳۰ میلیارد 
دالر بازار دارد؛ چرا در کشوری که این نعمت ها را دارد، 
اضطراب ایجاد می کنید و می گویید نمی توانید برای 5 
یا 6 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم؛ این ظلم به کشور 

و مردم آن است.
وی اتکا به شرکت های کوچک، متوسط و دانش بنیان 
تاکید کرد:  و  دانست  پیشرفت کشورها  را جزو عوامل 
استفاده  رانتی  از هیچ  امام  فرمان  اجرایی  در ستاد  ما 
نکرده ایم و هیچ مناقصه و مزایده ای نداشته ایم. عالوه بر 
آن هیچ حضوری در واگذاری اصل 44 به جز یک مورد 
ما  اقدامات  تمام  نخریده ایم.  نیز  سهم  یک  و  نداشتیم 

تاسیسی و با رویکرد غیر ماندگاری بوده است.

تولید 4500 
محصول در حوزه ی 

سلولی توسط این 
شرکت/ بازار 8/8 
میلیارد دالری این 
محصوالت در دنیا

ادامـــه، دکتـــر  در 
طیبـــی  حمیدرضـــا 
جهاددانشگاهی  رییس 
اکنون  کـــرد:  اظهـــار 
با افتتـــاح و راه انـــدازی این مجموعـــه ی عظیم و 
کارخانه ســـلول، شـــعار »مـــا می توانیـــم« تحقق 
یافتـــه و عملـــی شـــدن ایده های بـــزرگ عینیت 
واقعی یافته اســـت. بـــا اعتقاد و اعتمـــاد این نوید و 
امیـــد را به جوانان برومند این مرزوبوم و مســـووالن 
عزیز می رســـانیم کـــه می توان با تالش و پشـــتکار 
پیشـــرفته ترین فناوری های روز دنیـــا را تولید و آن 
را بـــا موفقیـــت تجاری ســـازی کرد. تفـــاوت بارز 
این حرکـــت علمی بـــا فعالیت های مشـــابه دیگر 
کشـــورمان، این کـــه تمامـــی عملیات ایـــن پروژه 
از صفرتـــا صـــد با دانش کســـب شـــده در داخل 
به ســـرانجام رســـیده و دانش به دســـت آمده در 
تمامی مراحـــل آن قابلیت توســـعه و حتی صادرات 
را دارد و می توان از افتخارات و دســـتاوردهای نظام 
جمهوری اســـالمی ایـــران در عکس کردن مســـیر 

انتقـــال فنـــاوری از داخل به خارج باشـــد.
کـه  بازسـاختی  پزشـکی  دانـش  افـزود:  وی 
می تـوان بـه علـوم سـلول های بنیـادی، ژن درمانـی و 
تکنیک هـای مهندسـی بافـت و همچنیـن محصـوالت 
سـلولی اشـاره کـرد، از حیطه هـای علمـی مـورد عالقه 
دانشـگاه ها و مراکـز پژوهشـی و شـرکت های بیولوژیک 
و دارویـی دنیـا در این دو دهه اخیر اسـت و چشـم انداز 
را ترسـیم کرده انـد و ایـن علـم زمینه هـای تعامل بین 
رشـته های مختلـف علوم را به وجود آورده اسـت که از 
جملـه می تـوان بـه تالش های محققـان و دانشـمندان 
رشـته طب، بیولوژی و مهندسـی و حتی ریاضی اشـاره 
نمـود که در کنـار دیگران پاسـخگوی نیازهـای جامعه 
می تـوان  موجـود  اطالعـات  بـه  اسـتناد  بـا  هسـتند. 
گفـت: در حـال حاضـر بیـش از ۷۰۰ کمپانـی در دنیـا  
در حـوزه محصـوالت و خدمـات مبتنـی بـر »پزشـکی 
بازسـاختی« فعالیـت می کننـد کـه از ایـن تعـداد در 
حـدود 58 درصـد در زمینـه تولیـد محصوالت سـلول 
بیولوژیـک،  داروهـای  مولکول هـا،  کوچـک  درمانـی، 
محصـوالت ژن درمانـی و بیومتریـال هـای مهندسـی 

بافـت قابـل پیونـد کار می کننـد.
رییس جهاددانشـگاهی در توضیـح فواید محصوالت 

سـلولی، تشـریح کـرد: محصـوالت سـلولی در صنعـت 
بازسـاختی، در حوزه هـای مختلـف درمانـی  پزشـکی 
بـرای بیماری هایـی ماننـد انـواع سـرطان، بیماری های 
قلبـی عروقـی، بیماری هـای سیسـتم عصبی و پوسـت، 
گوارشـی و عضالنـی و اسـکلتی و چشـم کاربـرد دارند 
و مطابـق گزارش هـای موجـود، تـا سـال 2۰1۰ بیـش 
از ۳۰۰ هـزار بیمـار از ایـن درمان هـا بهـره گرفته انـد. 
ضمـن آن کـه ایـن شـاخه از تحقیقـات توانسـته اسـت 
بسـتر مناسـبی بـرای رشـد اقتصـادی و زمینـه ایجـاد 

شـغل را فراهـم آورد.
وی بــا اشــاره بــه ســود سرشــار ایــن بــازار، اظهــار 
ــوالت  ــن محص ــد ای ــت و تولی ــن صنع ــازار ای ــرد: ب ک
بــوده  دالر  میلیــارد   8/8 حــدود   2۰16 ســال  در 
 1۷ بــه   2۰2۰ ســال  در  می شــود  پیش بینــی  و 
میلیــارد دالر و تــا ســال 2۰5۰ بــه حــدود 5۳۰ 
ــن رو برخــی از کشــورهای  ــارد دالر برســد. از ای میلی
ایــن  در  دارویــی  بــزرگ  شــرکت های  و  پیشــرو 
ــه  ــد ک ــام داده ان ــی انج ــرمایه گذاری فراوان ــه س زمین
ــوالت  ــن محص ــزوده ای ــانگر ارزش اف ــنی نش ــه روش ب
ــی  ــان م ــی نش ــن الملل ــای بی ــد. گزارش ه ــی باش م
دهــد کــه تغییــرات شــگرف در پروتکل هــای درمانــی 
ــه در  ــن زمین ــه در ای ــوده و چنانچ ــوع ب ــال وق در ح
کشــورمان در تحقیــق و پژوهــش و نیــز تربیــت 
ــب و  ــاختار مناس ــاد س ــرب، ایج ــانی مج ــروی انس نی
تدویــن قوانیــن نظارتــی و حمایتــی، حرکت هــای 
جدی تــری را ســامان ندهیــم. مطمئنــاً در آینــده 
ــرای  ــادی ب ــای زی ــارات و هزینه ه ــاران خس ــه بیم ب
ــه از خــارج کشــور جهــت تهیــه ســلول و  تهیــه نمون
ــع  ــن وض ــود، ای ــل می ش ــلولی تحمی ــای س فرآورده ه
ــی  ــده م ــی دی ــب به خوب ــای نوترکی در واردات داروه
شــود بــه طــوری کــه علــی رغــم درصــد کــم واردات 
ــرای کشــور  ایــن داروهــا بیشــترین هزینــه دارویــی ب

ــورد. ــی خ ــم م رق
ــد  ــل تک فارم ــرکت س ــورد ش ــی در م ــر طیب دکت
ــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن  گفــت: ایــن شــرکت ب
واحدهــای تولیــد ســلول و شــاید اولیــن آن در منطقه، 
ــان  ــگاه روی ــی پژوهش ــتوانه علم ــا پش ــت ب ــادر اس ق
ــال  ــول در س ــش از 45۰۰ محص ــگاهی بی جهاددانش
ــون  ــد از هم اکن ــزان از تولی ــن می ــه ای ــد ک ــد کن تولی
ــرار  ــدود شــرکت هایی ق ــره مع ــن شــرکت را در زم ای
ــوالت  ــد محص ــی قادرن ــن ظرفیت ــا چنی ــه ب داده ک
ــا آن را تولیــد کننــد.  ســلولی و محصــوالت مرتبــط ب

امیدواریــم شــرکت »ســل تــک فارمــد« کــه حاصــل 
ــه  ــدود دو ده ــختانه ح ــای سرس ــالش و پیگیری ه ت
تجربــه و تحقیــق در ایــن زمینــه اســت ســرآغاز 
مبارکــی بــرای گســترش کمــی و کیفــی ایــن رشــته 
ــیر  ــن مس ــد در ای ــد. هرچن ــان باش ــن عزیزم در میه
ــازی  ــگ س ــه فرهن ــادی از جمل ــای زی ــام کاره انج
ایــن دانــش و مهیــا نمــودن بســتر گســترش از امــور 

ــی اســت. بایســته و حتم
وی افـزود: امیـد داریـم ایـن تـالش علمـی کـه بـا 
آخریـن اسـتانداردها و رعایـت همـه ضوابـط، کار خود 
و  مسـووالن  حمایت هـای  بـا  اسـت  نمـوده  آغـاز  را 
مدیـران حـوزه درمـان کشـور به یـک حرکـت ماندگار 
و تاثیرگـذار منتهـی شـده و موجبـات ارایـه خدمـات 
بیشـتر و جدیدتر را که شایسـته مردم عزیزمان اسـت، 

فراهـم آورد.
 رییـس جهاددانشـگاهی در پایـان اظهـار کـرد: از 
معظـم  مقـام  دلگرم کننـده  و  بی دریـغ  حمایت هـای 
ریاسـت  فنـاوری  و  علـم  محتـرم  معاونـت  رهبـری 
و  درمـان  بهداشـت،  محتـرم  وزارت  جمهـوری، 
آمـوزش پزشـکی بـه جهـت صـدور مجوزهـای مرتبط 
در  نـوآوری  و  شـکوفایی  صنـدوق  حمایت هـای  و 
تخصیـص وام بـرای اجـرای ایـن پروژه عظیـم و مهم و 

می نماییـم. تشـکر  و  قدردانـی  پشـتیبانان  سـایر 
دکتر جهانگیری با افتتاح این کارخانه ضمن بازدید 
و  متخصصان  توضیحات  با  آن  مختلف  بخش های  از 

دست اندرکاران در جریان فعالیت های آن قرار گرفت.
منیوسـل،  چـون  محصوالتـی  کارخانـه،  ایـن  در 
ریکالرسـل، رنیودرم سـل، لیپووس سـل، مزستروسـل 
و دستروسـل کـه در درمـان بیماری هـای مختلف قلب 
و عروق، پوسـتی، سیسـتم اسـکلتی و سیسـتم دفاعی 

بـدن کاربـرد دارد تولیـد می شـود.
از سـال سـوم بهره بـرداری ایـن کارخانـه، فنـاوری 
نویـن  روش  بـه  فیبروپالسـت  هـای  سـلول  تولیـد 

بـود. خواهـد  بیوراکتـور 
راه انـدازی ایـن کارخانـه کـه در یافت آبـاد تهـران 
واقـع اسـت از خـرداد 1۳92 آغـاز شـد، ایـن کارخانـه 
موجـب اشـتغال مسـتقیم 54 نیـروی متخصـص تـراز 
 26۰ غیرمسـتقیم  اشـتغال  همچنیـن  و  کشـور  اول 

نیـروی متخصـص شـده اسـت.
حجم سـرمایه گـذاری اولیه برای طـرح پایلوت5۰۰ 
میلیـارد ریـال بـوده و زیربنـای آن هـزار و ۳۰۰ متـر 

► است.

■   سخرنانی دکرت 
طیبی درافتتاحیه  
نخستین کارخانه ی 
تولید سلول 
انسانی در ایران و 

غرب آسیا   ◄
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■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بـه  نقـل از 
توسـعه  مرکـز  نخسـتین  اردیبهشـت :   ۲4 ایسـنا، 
رویـان  سـلولی  پیشـرفته  محصـوالت  فنـاوری 
معـاون  ملـک زاده  دکتـر  حضـور  بـا  جهاددانشـگاهی 
تحقیقـات و فنـاوری وزیـر بهداشـت پژوهشـگاه رویان 

شـد. افتتـاح 
مرکز توسـعه فنـاوری محصوالت پیشـرفته سـلولی 
رویـان بـر طراحـی و انجـام مراحـل تحقیـق و توسـعه 
محصـوالت مبتنی بر پزشـکی بازسـاختی پیش از ورود 
محصـول موردنظـر به بـازار دارویی تمرکز کرده اسـت. 
در ایـن راسـتا واحـد تولیـد مرکـز بـرای پیـدا کـردن 
و  ایمنـی  میـزان  بررسـی  و  سـلولی  مطمئـن  منابـع 

کارایـی محصـوالت سـلولی فعالیـت می کنـد.
در واحـد کنتـرل کیفی نیز با رعایت اسـتانداردهای 
بین المللـی تـالش بـرای انجـام آزمایش هایـی جهـت 

نظـارت بـر تولید محصـوالت ایمن و کاراسـت.
همچنیـن در واحـد تضمیـن کیفیت نظـارت دقیق 
تـا  ابتـدا  از  تولیـد  مراحـل  تمـام  مستندسـازی  بـر 
انتهـا بـر اسـاس پروتکل هـای تعریـف شـده بـا رعایت 

می گیـرد. صـورت  بین المللـی  اسـتانداردهای 
ماموریـت مرکـز، ایجـاد پـل مطمئـن و کارا میـان 
مراحـل آزمایشـگاهی و پیش بالینی محصـوالت مبتنی 

بـر پزشـکی بازسـاختی تا رسـیدن به مرحلـه درمانی و 
تولیـد صنعتـی محصـول در مقیاس باالسـت .

مرکز توسـعه فنـاوری محصوالت پیشـرفته سـلولی 
رویـان زیرسـاخت قـوی علمی برای توسـعه محصوالت 
مبتنـی بـر پزشـکی بازسـاختی پـس از انتخـاب نـوع 
محصـول از میـان پروژه هـای تحقیقاتی دارای شـرایط 

مناسـب در پژوهشـگاه رویـان، ایجـاد کرده اسـت.
 B در ایـن مرکـز 25۰ متر مربع فضـای تمیز کالس
مطابـق iso7  جهـت تولیـد محصـوالت سـلولی وجود 
دارد کـه بـه تجهیـزات تخصصـی تولیـد و کشـت انبوه 

سـلول مجهز شـده است.
از دیگـر مشـخصه های این مرکـز وجود آزمایشـگاه 
کنتـرل کیفیـت محصـوالت سـلولی اسـت کـه باهدف 
ارزیابـی صحیـح و دقیـق محصـوالت بـر پایـه سـلول 
کـه در ایـن مرکـز  و یـا سـایر مراکـز تولید می شـوند، 
مطابـق با اسـتانداردهای بیـن المللی روز احداث شـده 

ست. ا
آزمایشـگاه جامـع   ایـن  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
شـامل آزمایشـگاه تصویربرداری پیشـرفته، آزمایشـگاه 
آزمایشـگاه  و  فلوسـایتومتری  آزمایشـگاه  مولکولـی، 

اسـت. میکروبـی 

همچنیـن در ایـن مرکـز در راسـتای ارتقای سـطح 
بنیـادی  بانـک سـلول  پایـه سـلول  بـر  پژوهش هـای 
رویـان انـواع رده های سـلول بنیادی از منابـع گوناگون 
انسـانی  و حیوانـی را بـه سـایر مراکز تحقیقاتی کشـور 

ارایـه می دهـد.
الزم بـه ذکـر اسـت، ایـن مرکـز بـا حمایـت مالـی 
پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی، معاونـت تحقیقات 
سـرمایه گذاری  صنـدوق  بهداشـت،  وزارت  فنـاوری  و 
خیریـن  موسسـه  نیـز  و  لوتـوس  رویـش  جسـورانه 

پژوهـش سـالمت رویـان آغـاز بـه کار کـرده اسـت.

سلول درمانی؛ افقی روشن در درمان 
بیماری های صعب العالج

دکتـر رضا ملک زاده معاون تحقیقات وزیر بهداشـت 
اظهـار کـرد: در حـال حاضـر شـاهد تحـول عظیـم در 
علم پزشـکی هسـتیم و شـاید هیچ وقت تاکنون تحولی 
کـه پیش بینـی می شـود تـا 1۰ سـال آینـده در زمینه 
سـلول درمانـی و ژن درمانـی اتفـاق بیفتـد، موردتوجه 

قـرار نگرفته اسـت.
 15 حـدود  از  کشـورها  از  خیلـی  داد:  ادامـه  وی 
سـال گذشـته ایـن سـرمایه گذاری را انجـام داده انـد و 

■   افتتاح مرکز 
توسعه فناوری 

محصوالت 
پیرشفته  سلولی 

رویان
عکس : ایسنا   

►

در ادامه ی تکمیل فعالیت های 
رویان

 نخسـتین مرکز توسـعه فناوری محصوالت پیرشفته سـلولی رویان جهاددانشگاهی 
شد افتتاح 
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■ سخرنانی دکرت 
ملک زاده در  
افتتاحیه  مرکز 
توسعه فناوری 
محصوالت 
پیرشفته  سلولی 
رویان

عکس : ایسنا   
◄

محصـول ایـن پیشـرفت ها تحولـی در درمـان بیمـاران 
می کنـد. ایجـاد  صعب العـالج 

معـاون تحقیقـات وزیر بهداشـت با بیـان اینکه طب 
رایـج امـروز  تـا 1۰ سـال آینـده به عنوان طب سـنتی 
شـناخته خواهد شـد، افـزود: تالش کرده ایم مسـووالن 
کشـور را دربـاره اهمیـت این موضوع توجیـه کنیم و تا 
حـدود کمـی موفق بوده ایـم، امـا هنوز سـرمایه گذاری 
ورود  بنابرایـن  اسـت؛  کـم  خیلـی  علـم  حـوزه ی  در 

خیریـن در ایـن حوزه بسـیار مهم اسـت.
ملـک زاده بـا اشـاره بـه هـوش مصنوعـی به عنـوان 
یـک انقـالب عظیـم در حـوزه علـم، گفـت: خیلـی از 
مفاهیـم در حـوزه طب امـروز به خاطر اسـتفاده از این 
هـوش در حـال بـه روز شـدن اسـت و به نظر می رسـد 
در آسـتانه یـک انقـالب صنعتـی چهارمی هسـتیم که 

برپایـه پیشـرفت های علمـی اتفـاق می افتـد.
وی بـا اشـاره بـه اهمیت سـلول  درمانی و پیشـرفت 
ایـن علـم گفـت: در حـال حاضـر می توانیـم بـا سـلول 

درمانـی بسـیاری بیماری هـا را درمـان کنیـم.
بیماری هـا  از  بسـیاری  اینکـه  بیـان  بـا  ملـک زاده 
از جملـه تاالسـمی، هموفیلـی، نابینایـی و ناشـنوایی 

بـا سـلول درمانـی قابـل درمـان اسـت، تاکیـد کـرد: 
سـلول درمانـی افق روشـنی بـرای درمـان بیماری های 
صعب العـالج اسـت کـه امیدواریـم بتوانیـم به موقـع به 
ایـن افـق روشـن برسـیم و زمانـی نباشـد کـه مجبـور 
باشـیم بیمـاران خـود را بـرای درمان به دیگر کشـورها 

. ستیم بفر

پل محصوالت پزشکی بازساختی از 
آزمایشگاه تا صنعت

دکتر انسـیه حاجـی زاده مدیر مرکز توسـعه فناوری 
محصوالت پیشـرفته سـلولی رویان نیز در این مراسـم، 
ماموریـت ایـن مرکـز را ایجـاد پلی مطمئـن و کارا بین 
محصـوالت  بالینـی  پیـش  و  آزمایشـگاهی  مراحـل 
تولیـد  مرحلـه  بـه  رسـیدن  تـا  بازسـاختی  پزشـکی 

صنعتـی و درمـان عنـوان کـرد.
وی یـادآور شـد: محققـان پژوهشـگاه رویـان بـا دو 
دهـه تالش موفق شـده انـد علمی را توسـعه دهند که 
هـم اکنـون کاربردی شـده و در قالب ایـن مرکز جدید 
توسـعه  و  تحقیـق  مراحـل  انجـام  و  طراحـی  امـکان 
محصـوالت مبتنـی بـر پزشـکی بازسـاختی پیـش از 

ورود بـه بـازار دارویـی کشـور را دارنـد.
دکتر حاجی زاده گفت: محصوالت پیشـرفته سـلولی 
و  بـر محصـوالت سـلول درمانی، ژن درمانـی  مشـتمل 
مهندسـی بافت هسـتند که عمدتـا از طریق جایگزینی 
سـلولها یـا بافتهای آسـیب دیـده بیمار، تحریک پاسـخ 
درونـی بـدن یا رسـاندن درمانهـای ژنتیکی یـا ملکولی 

بـه بافـت هـدف باعث بهبـود بیماری می شـوند.
مدیـر مرکـز توسـعه فنـاوری محصـوالت پیشـرفته 
سـلولی رویان بـا بیان این که در حـال حاضر 4۰ محصول 
پیشـرفته سلولی در سـطح دنیا وارد بازار شده است، اظهار 
داشـت: 6۰ درصـد این محصوالت در حوزه سـلول درمانی، 
2۷ درصـد در حـوزه مهندسـی بافـت و مابقـی آن هـا در 

حـوزه ژن درمانـی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر در کشـور مـا دو 
محصـول توسـط دو شـرکت دانش بنیـان تولیـد شـده 
شـده  صـادر  بـازار  بـه  آن  ورود  بـرای  مجوزهایـی  و 
اسـت. تعـداد دیگـری از محصـوالت در حوزه پزشـکی 
بازسـاختی هـم در حـال اخـذ مجـوز هسـتند کـه بـه 

زودی وارد بـازار مـی شـوند.►

■   افتتاح مرکز 
توسعه فناوری 
محصوالت 
پیرشفته  سلولی 
رویان

عکس : ایسنا   
◄
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بیست و سومین
منایشگاه نفت ، گاز و پرتوشیمی

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، 16 تـا 19 اردیبهشـت: 
و  پاالیـش  گاز،  نفـت،  نمایشـگاه  بیست وسـومین  در 
پتروشـیمی در محل دایمـی نمایشـگاه های بین المللی 
در  جهاددانشـگاهی  فعـال  زیرمجموعه هـای  تهـران، 
حـوزه صنایـع نفـت، گاز، پاالیش و پتروشـیمی شـامل 
شـریف،  صنعتـی  خوزسـتان،  تهـران،  سـازمان های 
یـزد، خراسـان رضوی و واحدهـای خواجـه نصیرالدیـن 
طوسـی، علـم و صنعـت و پژوهشـکده توسـعه صنایـع 
شـیمیایی ایـران و پژوهشـکده علـوم پایـه کاربـردی، 
توانمنـدی خـود درزمینـه سـاخت تجهیـزات موردنیاز 

صنعـت نفـت را در معـرض نمایـش قـرار دادنـد.
ارایـه توانمندی هـا و دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی 
در حـوزه صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمی، معرفـی این 
توانمندی هـا بـه شـرکت های فعـال داخلـی و خارجـی 
و نیازسـنجی و پروژه یابـی در ایـن بخـش، از مهم ترین 
اهداف حضور جهاددانشـگاهی در این نمایشـگاه اسـت.

مطالعـات  و  انسـانی  علـوم  پژوهشـگاه  هم چنیـن 
اجتماعـی نیـز بـه نمایندگـی از جهاددانشـگاهی برای 
بـا مشـارکت حـوزه اجتماعـی وزارت نفـت  اولین بـار 
تحـت عنـوان »مرکـز علمـی و تخصصـی مسـوولیت 
اجتماعـی شـرکت در حـوزه نفـت و انـرژی« در سـالن 

2۷ ایـن نمایشـگاه حضـور یافـت.

با همکاری 
جهاددانشگاهی در حال ترویج مفهوم مسوولیت 

اجتماعی هستیم

امیـر طالبیـان مشـاور اجتماعی وزیر نفـت با حضور 
در  اجتماعـی  مسـوولیت  تخصصـی  مرکـز  غرفـه  در 

صـورت نفـت و انـرژی بـا تاکید بر لـزوم ترویـج مفهوم 
مسـوولیت اجتماعی شـرکت )CRS( و وقـوف مدیران 
و بدنـه صنعـت نفـت بـر ایـن موضـوع، نقش رسـانه ها 
در ایـن زمینـه را مهـم توصیف کرد و گفـت: هم اکنون 
بـا همـکاری نهـاد اجرایی سـابقه داری در کشـور به نام 
جهاددانشـگاهی از عرصـه سیاسـت گذاری فراتـر رفتـه 
و در ابتـدای راه ترویـج مفهـوم مسـوولیت اجتماعـی 

هستیم. شـرکت 
وی سـپس بـه حـوزه مشـاوره اجتماعـی وزیـر نفت 
پرداخـت و گفـت: ایـن حوزه از پنج سـال پیش شـروع 
حـوزه  در  مطالعـات  و  تحقیقـات  بـر  و  کارکـرده  بـه 
اجتماعـی و مسـوولیت های اجتماعـی متمرکـز شـده 

ست. ا
مشـاور اجتماعـی وزیـر نفت تشـریح کرد: سـابقه ی 
مسـوولیت اجتماعـی در حوزه نفت و انـرژی به 1۰۰ و 
انـدی سـال پیـش برمی گـردد؛ حـوزه نفت با بسـیاری 
از تحـوالت اجتماعـی عجیـن شـده و شـروع بسـیاری 
از پدیده هـای مـدرن امـروز نیـز بـا صنعـت نفـت گـره 

اسـت. خورده 
طالبیـان بـا اشـاره بـه این کـه در چنـد دهـه اخیـر 
در  اجتماعـی  جهت گیری هـای  و  توسـعه ای  نقـش 
حـوزه نفـت مورد غفلـت قرارگرفته اسـت، بـر ضرورت 
پرداختـن بـه مطالعـات اجتماعـی ایـن حـوزه تاکیـد 
کـرد و گفـت: تاکنون بیشـتر ابعاد تکنیکـی و فنی این 

حـوزه دنبال شـده اسـت.
وی وظیفـه ی هر مدیر نفتـی را فراتر از تولید صرف 
عنـوان و اظهـار کـرد: پیمانکاران نفتـی موظفند در هر 
منطقـه نفتـی نیروهـای بومـی را در اولویـت آموزش و 
اسـتخدام قـرار دهنـد. این خـود یک پدافنـد غیرعامل 

بـوده و مشـارکت مـردم بومی را بـه دنبال دارد.
وی هم چنیـن از تعریـف پروژه هایـی بـرای تقویـت 
گفـت:  و  داد  خبـر  نفتـی  شـهرهای  زیرسـاخت های 
تاکنـون دو درصـد سـرجمع اعتبارات نفتی بـه مناطق 
محـروم نفتـی اختصـاص پیـدا کـرده اسـت. ایـن در 
حالـی اسـت کـه قـرار اسـت سـه درصـد اعتبـار هـر 
مسـئولیت  حیطـه  در  امـوری  بـه  نیـز  نفتـی  پـروژه 

اجتماعـی اختصـاص پیـدا کنـد.
طالبیـان در پایـان از هدف گـذاری مرکـز تخصصـی 
مسـوولیت اجتماعی شـرکت برای تقویـت گزارش های 
پایـداری تمـام شـرکت ها در حـوزه نفت و انـرژی خبر 
داد و افـزود: هم اکنـون در این زمینـه از جایگاه چندان 

خوبی برخوردار نیسـتیم.

انعقاد یک تفاهم نامه همکاری
 در حاشیه ی نمایشگاه 

ـ  علمی  تعامالت  بیشتر  هرچه  تقویت  راستای  در 
تحقیقاتی بین مراکز پژوهشی و وزارت نفت و همچنین 
با بهره گیری از سفارش های رهبر معظم انقالب مبنی 

جهاددانشگاهی 
در دو منایشگاه بین املللی داخلی 

جهاددانشگاهی در بیست وسومین منایشگاه بین املللی نفت، گاز و پرتوشیمی و همچنین 

ششمین منایشگاه بین املللی حمل ونقل ریلی و صنایع و تجهیزات وابسته حضور یافت

■ حضور 
جهاددانشگاهی 

در 
بیست وسومین 

منایشگاه 
بین املللی نفت، 

گاز و پرتوشیمی 
►

■  غرفه مشرتک 
جهاددانشگاهی 
و حوزه مشاوره 
اجتامعی وزارت 
نفت با موضوع  
مسولیت اجتامعی 
رشکت در حوزه 
نفت    
◄
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از  ثروت  تولید  و  فناوری  علم،  زنجیره  تشکیل  بر 
از  نوآوری و فناورانه صنعتی در سالی که  فعالیت های 
طرف مقام معظم رهبری به نام سال حمایت از کاالی 
ایرانی مزین شده است و به منظور رشد ساخت داخلی 
تجهیزات و مواد و استفاده حداکثری از توان تحقیقاتی 
صنعتی  تولیدی،  مهندسی،  ـ  فنی  حوزه  پژوهشی  و 
خودکفایی  امر  تحقق  راستای  در  و  کشور  اجرایی  و 
به  توجه  و  تحقق  و  تحریم ها  با  مقابله  همچنین  و 
توسعه  سمت  به  حرکت  و  کشور  توسعه  برنامه های 
به  نظر  و  زیربنایی  ساختارهای  توسعه  ایجاد  و  پایدار 
سوابق و تجارب موفق همکاری شرکت پایانه های نفتی 
ایران با جهاددانشگاهی به عنوان یکی از ارکان انقالبی 

نظام، تفاهم نامه منعقد گردید.
در  به همکاری  تفاهم نامه می توان  این  موارد  از جمله 
پژوهش های  و  مطالعاتی  طرح های  اجرای  و  تعریف 
کاربردی و توسعه به منظور اجرای پروژه های مختلف 
عملیاتی،  )تجهیزات  تجهیزات  داخل  در حوزه ساخت 
ارتقای  جهت  دوجانبه  همکاری   ،)... و  الکترونیکی 
آموزش های  برگزاری  و  آموزش  حوزه  توانمندی 
زیستی،  محیط  حوزه های  در  عمومی  و  تخصصی 

نفتی  پایانه های  شرکت  فعالیت  به  مرتبط  فرآیندهای 
ایران، همکاری در راستای ارتقای فّناوری تجهیزات و 

استفاده از تکنولوژی های نوین و... اشاره کرد.
با  مراسم  این  در  جهاددانشگاهی  رییس  طیبی  دکتر 
از برجام، اظهار کرد:  اشاره به مساله ی خروج آمریکا 
در  را  فرصت  این  که  می کنیم  تشکر  ترامپ  آقای  از 
اختیار نظام مقدس جمهوری اسالمی قرار داد تا توجه 
و  فناوری  کسب  در  داخلی  توان  تولید  به  مسووالن 

پیشرفت بیشتر جلب شود.
وی گفت: جهاددانشگاهی در زمینه های مختلف صنایع 
توان  و  نفتی  بارگیری  بازوهای  از جمله طراحی  نفتی 

تولید و طراحی های مختلف دارد.
مهندس سید پیروز موسوی مدیرعامل شرکت پایانه های 
نفتی ایران نیز در این مراسم با اشاره به طراحی بازوی 
بارگیری نفتی، بیان کرد: این برای اولین بار در کشور و 
منطقه است که یک نهاد داخلی به نام جهاددانشگاهی 
توسط کارشناسان خبره و با  تجربه ی خود طراحی این 
بازوی بارگیری نفتی را انجام داده است و این در حالی 
است که تکنولوژی آن در دنیا تنها در اختیار دو شرکت 

است و این مایه ی افتخار برای کشور و نظام است.

در  هم اکنون  نفتی  بارگیری  بازوی  این  افزود:  وی 
صورت  بهره برداری  آن  از  و  است  نصب  کشور  جنوب 
می گیرد و این تفاهم نامه در راستای همین فعالیت ها با 

جهاددانشگاهی ادامه پیدا می کند.

ششمین منایشگاه بین املللی حمل ونقل 
ریلی و صنایع و تجهیزات وابسته

۲9 خرداد تا 1 تیر: هم زمان با آغاز افتتاح ششمین نمایشگاه 
بین المللی حمل ونقل ریلی و صنایع و تجهیزات وابسته، 
از غرفه ی  راه و شهرسازی  وزیر  دکتر عباس آخوندی 
جریان  در  نزدیک  از  و  کرد  بازدید  جهاددانشگاهی 
آخرین دستاوردهای جهاددانشگاهی در این حوزه قرار 

گرفت.
رییس جهاددانشگاهی  دکتر طیبی  که  بازدید  این  در 
و  راه  وزیر  آخوندی  عباس  دکتر  داشت،  حضور  نیز 
شهرسازی از آخرین دستاوردها و محصوالت این نهاد 

در حوزه صنایع حمل ونقل ریلی بازدید کرد.
خود  سازمانی  واحدهای  از  تعدادی  با  جهاددانشگاهی 
و  تهران  شریف،  صنعتی  صنعت،  و  علم  شامل  که 
نمایشگاه  این  در  می شود،  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
محصوالت  و  دستاوردها  آخرین  و  است  یافته  حضور 
مترو«،  برقی  رانش  سیستم  »مجموعه  هم چون  خود 
»گذرگاه  مترو«،  ترکشن  پست  »رکتیفایرهای 
موتو  بازسازی  و  »تعمیر  رابو«،  جمله  از  تردد  کنترل 
 »UPS ، »ترکشن«، »طراحی و ساخت واگن مولد برق
دیگر  و  بهداشتی«  سرویس  »ماژول  صنعتی«،  های 

دستاوردهای خود را به نمایش می گذارند.
رییس  و  وزیر  معاون  معظمی  منصور  دکتر  هم چنین 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز از غرفه ی 

جهاددانشگاهی بازدید کرد.►

■ مراسم  انعقاد 
تفاهم نامه بین 
جهاددانشگاهی و 
رشکت پایانه های 
نفتی ایران 

◄ 

■ بازدید دکرت 
آخوندی از غرفه 
جهاددانشگاهی 
در ششمین 
منایشگاه 
بین املللی 
حمل ونقل ریلی 
و صنایع و 
تجهیزات وابسته   
◄
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از  رونمایی  آیین  خرداد:   1 جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط   ■
مدیران  حرفه ای  شایستگی های  سنجش  نظام  برنامه 
دکتر  حضور  با  تفاهم نامه  یک  انعقاد  و  مدارس 
رییس  طیبی  دکتر  و  آموزش وپرورش  وزیر  بطحایی 

جهاددانشگاهی برگزار شد.
شهید  اردوگاه  کوثر  سالن  در  امروز  صبح  مراسم  این 
و  آموزش وپرورش  مسووالن  حضور  با  تهران  باهنر 

جهاددانشگاهی به عنوان مجری طرح برگزار شد.
به صورت  نخست  مرحله ی  در  طرح  این  اساس  بر 
آزمایشی مدیران مدارس شهر تهران، استان های تهران 
و استان البرز در این سامانه ارزیابی حرفه ای می شوند.

قرار گرفتن 
یکی از قطعات 

مهم پازل تحول 
آموزش وپرورش 

در محل خود/ 
گم شده ای به نام 

»مدرسه« 

وزیر آموزش وپرورش دکتر 
اظهار  بطحایی  محمد 
کرد: یکی از قطعات مهم پازل تحول در آموزش وپرورش 
امروز در محل خود قرار گرفت و از طرحی رونمایی شد 
که یکی از مهم ترین و موثرترین اقدامات برای تحول در 

نظام آموزش وپرورش است.

■ مراسم رومنایی 
از سامانه سنجش 

شایستگی های 
حرفه ای مدیران 

مدارس 
►

■  اشاره نوشت: آن چه مسلم است اين که تا مدرسه 
به سطح قابل قبويل از کيفيت نرسد، انتظار براي 

تحول در ساير بخش های جامعه منتهي به شکست 
خواهد بود؛ چراکه مدرسه مطابق تعريف اسناد 
تحويل در آموزش وپرورش، جلوه ی عيني و رکن 

اصيل نظام تعليم و تربيت است و مديران مدارس 
متوليان اين جلوه گاه اند که اگر انتخاب و انتصاب 

آنها به درستي صورت نگريد، کل نظام تعليم و 
تربيت از مسري خود خارج خواهد شد؛ به طوري که 

اگر مهم ترين مدرسه، با بهرتين تجهيزات و حتي 
بهرتين نريوي انساين را فراهم کنيم، اما مدير مدرسه 
شايستگي هاي الزم را براي تصدي آن نداشته باشد، 

باز هم در ايجاد تحول با شکست مواجه خواهيم 
شد.

اگر خوب دقيق شويم خواهيم ديد که از دهه 60 
تاکنون، يکي از داليل شکست اغلب طرح هاي 

تحويل در آموزش و پرورش، يب توجهي به مدرسه به 
عنوان »رکن اصيل نظام تعليم و تربيت« بوده است؛ 
بنابراين تا زماين که اين شعار به منصه ظهور نرسد، 
تالش براي ايجاد تحول در آموزش وپرورش سودي 

نخواهد داشت. با توجه به نقش بنيادين مديران در 
ارتقاي کيفيت و کارايي دروين و بريوين نظام هاي 

آموزيش، تحول در نظام تعليم وتربيت، مستلزم ايجاد 
انگيزه در مديران، براي کسب علوم و فناوري هاي 

متناسب با نيازها و پيرشفت هاي علمي و ايجاد 
فضاي رقابتي سامل براي مشارکت فعال آنان در فرايند 
آموزش و ارتقاي توامنندي هاي شغيل است. موفقيت 

در اين امر تا حد زيادي به کارايي و اثربخيش 
مديريت و رهربي آنان بستگي دارد؛ به گونه اي که 

مدير و رهرب، به منزله قلب و روح يک سازمان است 
و بدون اين مهم ادامه حيات آن سازمان ناممکن 
خواهد بود. مرحله ی اول سنجش شايستگي هاي 

مديران مدارس که به تعبري وزير آموزش وپرورش، 
موثرترين اقدام تحويل در آموزش وپرورش به شامر 
مي رود، از 10 تري به صورت پايلوت براي دو هزار 

نفر از مديران مدارس استان هاي مجري )800 مدير 
تهران، 800 مدير مدرسه شهرستان هاي تهران و 400 

مدير مدارس الربز( کليد مي خورد. برنامه سنجش 
شايستگي هاي حرفه اي مديران مدارس، از جمله 

برنامه هايي است که با مترکز بر سنجش دانش، نگرش 
و مهارت هاي حرفه اي مديران، به دنبال بهسازي، 

ارتقا و توسعه منابع انساين است؛ اين برنامه به 
صورت مستقيم و غريمستقيم، گامي موثر در راستاي 

استقرار شايسته ساالري در انتخاب نريوي انساين، 
براي تصدي مديريت واحدهاي آموزيش برمي دارد.

با هم گزارش مراسم رومنایی از سامانه سنجش 
شایستگی های حرفه ای مدیران مدارس را می خوانیم.

برای مدرسه
برای جامعه

آیین رومنایی از سامانه سنجش شایستگی های حرفه ای مدیران مدارس 

برگزار شد
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حاشیه

اهداف این طرح
مدیرانـي کـه حـد نصـاب امتیـاز الزم بـراي کسـب 
دسـت  بـه  را  حرفـه اي  شایسـتگي هاي  گواهي نامـه 
آورنـد، گواهي نامـه شایسـتگي حرفـه اي بـه آن هـا اعطا 
مي شـود. هـدف اصلـي از اجـراي ایـن برنامـه ارتقـاي 
کیفیـت نظـام مدیریت و راهبـري در آمـوزش وپرورش 
بـا رویکرد شایسـتگي محوري اسـت و شناسـایي مدیران 
خبـره و توانمنـد بـراي پذیـرش مسـوولیت کالن تـر و 
تشـکیل بانـک اطالعاتـي جامعـي از مدیـران در تمـام 
مقاطـع تحصیلـي، از جملـه مزایـاي ایـن طـرح اسـت. 
توانمندسـازي مدیـران مدارس براي مداخله و بهسـازي 
سـازمان یافتـه فرایندهـاي اداره مدرسـه در چارچـوب 
الگـوي مدرسـه محـوري، ایجـاد روحیـه خودبـاوري و 
خوداتکایـي در مدیـران مـدارس )درون زا- بـرون نگـر( 
بـا تاکید بـر حداکثر اسـتفاده هوشـمندانه از ظرفیت ها 
و فرصـت هـاي داخـل و خـارج از مدرسـه در حمایت از 
فعالیـت هـاي مدرسـه، ایجـاد فضـاي رقابتي بـه منظور 
شناسـایي و انتخاب افراد مسـتعد و باانگیـزه براي احراز 
مدیریـت مـدارس، زمینـه سـازي بـراي دسـت یابـي به 
اسـتانداردهاي آموزشـي و پـرورش و تضمیـن کیفیـت 
در مدیریـت مـدارس، ارتقـاي سـالمت اداري مدرسـه با 
تاکیـد بـر خودکنترلـي و خودارزیابـي ارکان مدرسـه از 

دیگـر نتایـج مـورد انتظـار ایـن برنامه اسـت.

کیفیت  از  قبولی  قابل  سطح  به  مدرسه  تا  افزود:  وی 
با شکست  برای تحول در سایر بخش ها  انتظار  نرسد، 

مواجه می شود.
تاکنون،   6۰ دهه  از  شد:  یادآور  آموزش وپرورش  وزیر 
شاید یکی از دالیل شکست اغلب طرح های انجام شده 
برای تحول در آموزش وپرورش، عدم توجه به مدرسه 
به عنوان رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت است، بنابراین 
برای  تالش ها  نبخشیم،  تحقق  شعار  این  به  زمانی  تا 

تحول بی فایده است.
وی ادامه داد: اگر مهم ترین مدرسه، بهترین تجهیزات 
و حتی بهترین نیروی انسانی در مدرسه باشد، اما مدیر 
مدرسه شایستگی های الزم را نداشته باشد، بازهم در 

ایجاد تحول با شکست مواجه می شویم.
دنیا  جای  هیچ  در  کرد:  تصریح  بطحایی  دکتر 
ایران  مانند  را  مافوق  اداره  دستورات  مدارس 
اندازه  این  تا  باالدست  ادارات  و  نمی کنند  اجرایی 
شرایطی  در  و  نمی کنند  ارسال  بخشنامه  مدارس  به 
چنین  است،  دگرگونی  حال  در  سرعت  به  دنیا  که 
باعث  و  نیست  جامعه  نیازهای  گوی  پاسخ  مدارسی 
زیرا  می شوند،  معلمان  و  آموزان  دانش  بی انگیزگی 

مجری  صرفا  و  است  گرفته شده  آن ها  از  خالقیت 
محیط  یک  به  مدرسه  و  هستند  دستورالعمل ها 

است. تبدیل شده  فرسایشی 
نسلی  نمی تواند  مدرسه  شرایطی  چنین  با  افزود:  وی 
انقالبی، وطن پرست، علمی و مدنی تربیت کند تا حافظ 

ارزش های ملی و مذهبی کشورشان باشند.
دکتر بطحایی گفت: مدارس باید از سایه تمرکز خارج 

شوند و توان حرکت و پویایی به مدارس داده شود.
برنامه ریزی  مرکز  در  خوبی  تالش های  داد:  ادامه  وی 
همکاری  با  اطالعات  فناوری  و  انسانی  منابع 
خوب  تجربه  و  است  گرفته  صورت  جهاددانشگاهی 
به  موفق  سرعت  این  با  تا  شد  باعث  جهاددانشگاهی 
حرفه ای  شایستگی های  سنجش  سامانه  از  رونمایی 

مدیران مدارس شویم.
برخی  احتمالی  مقاومت  آموزش وپرورش  وزیر 
از  یکی  را  طرح  این  اجرای  برابر  در  مدیران 
خدمتگزار  را  خودم  کرد:  اظهار  و  برشمرد  چالش ها 
شرایطی  می کنم  تالش  و  می دانم  مدرسه  معلمان 
و  شود  تقویت  مدرسه  در  خدمت  انگیزه  که  باشد 
افراد باانگیزه و شوق فراوان مدرسه را برای خدمت 

کنند. انتخاب 
وی دلسوزترین فرهنگیان را مدیران مدارس دانست 
تهران،  استان   ۳ در  این طرح  اجرای  کرد:  تصریح  و 
البرز و شهرستان های تهران، تجربه ای را برای اجرای 
این  و  می دهد  قرار  اختیار  در  کشور  سطح  در  آن 
افزایش  زمینه ساز  مدارس  مدیریت  سطح  در  تحول 
آموزش وپرورش  بخش های  سایر  در  تحول  سرعت 

خواهد شد.

قرار گرفتن 
یکی از قطعات 

مهم پازل تحول 
آموزش وپرورش 

در محل خود/ 
گم شده ای به نام 

»مدرسه« 

طیبی  حمیدرضا  دکتر 
رییس جهاددانشگاهی، با اشاره به اهمیت نظام تعلیم 
و تربیت، اظهار کرد: عوامل اساسی پیشرفت هر کشور 
ابتدا توسعه آموزشی و سپس توسعه علمی و فناورانه و 

توسعه فرهنگی است.
همه خصیصه های خوب  واجد  که  انسانی  افزود:  وی 
اخالقی باشد، علم را محترم بشمارد، کار و تالش را 
اصل بداند و رعایت قانون را محترم بشمارد، انسانی 
کردیم،  تربیت  را  انسان  این  اگر  است.  توسعه یافته 
دنبال  به  هم  فناورانه  و  علمی  و  فرهنگی  توسعه 
خود  پیشرفت  اهداف  به  کشور  و  می افتد  اتفاق  آن 

می رسد.
میان  این  در  این که  بیان  با  جهاددانشگاهی  رییس 
بزرگ ترین نقش را آموزش وپرورش دارد، اظهار کرد: 
بلکه  امروز در دنیا منابع طبیعی را ثروت نمی دانند، 

انسان توسعه یافته را منبع ایجاد ثروت می دانند.
به عنوان  جهاددانشگاهی  در  داد:  ادامه  طیبی  دکتر 
دانش آموختگان آموزش وپرورش سعی کردیم گوشه ای 
اجرا  به  است،  داده شده  ما  به  که  را  آموزش هایی  از 

■ رومنایی از سامانه سنجش شایستگی های حرفه ای مدیران مدارس 
▼  
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کارهای  و  فناورانه  امور  انجام  توان  بگوییم  و  بگذاریم 
فرهنگی در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به این که جهاددانشگاهی توسعه آموزش های 
تخصصی مهارت محور را نیز دنبال می کند، گفت: هفته 
شد.  افتتاح  بنیادی  سلول های  تولید  کارخانه  گذشته 
این حرکت در مرز علم و تبدیل آن به فناوری و سپس 
داد،  نشان  بین المللی  استانداردهای  با  تجاری سازی 
توان انجام کارهای بزرگ را داریم و انسان توسعه یافته 

می تواند کار را به نتیجه برساند.
توانمندی های  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  رییس 
سطح  در  خوب  آموزش های  تجربه  و  جهاددانشگاهی 
صالحیت های  ارتقای  راستای  در  کرد:  عنوان  کشور، 
که  داریم  همکاری  استخدامی  امور  سازمان  با  شغلی 
می کنیم  سعی  و  شده  شروع  هم  آموزش وپرورش  با 
الگوسازی  یک  زیرا  دهیم؛  انجامش  نحو  بهترین  به 
نقش  بیشترین  که  دستگاهی  برای  بود  خواهد  موفق 
منشا  است  امید  و  دارد  انسانی  منابع  توسعه  در  را 

الگوسازی های بزرگ تر در دیگر حوزه ها شود.

کمک به پرورش 
انسان توانمند در 

آموزش وپرورش

مهندس محمد کیا مدیرکل 
یابی  پروژه  و  نیازسنجی 
آموزشی جهاددانشگاهی 
با  مراسم  این  در  نیز 
است  ماه  هشت  حدود  پروژه  این  این که   بیان 
منابع  مرکز  و  جهاددانشگاهی  مجموعه  توسط  که 
می شود،  دنبال  آموزش وپرورش  وزارت  انسانی 
حوزه  این  متخصصان  از  نفر   ۳۰ به  نزدیک  گفت: 
و...  آی .تی  پژوهشکده  فرهنگ،  و  علم  دانشگاه  از 
کرده اند.  برگزار  کارشناسی  جلسه   ۳۰ به  نزدیک 
طراحی  برای  فعالیت  ساعت   5۰۰۰ تاکنون 

آموزش وپرورش  مدارس  مدیران  شایستگی  مدل 
است. شده  گذرانده 

وی افزود: بارها پیش آمده خروجی و عملکرد یک مدرسه 
بهبود  یا  که  است  کرده  تغییر  مدرسه  مدیر  تغییر  با 
یافته و یا افت کرده است. وقتی مدیر مدرسه عملکرد 
به  ناچار می شوند  آن  معلمان  یا  باشد  نداشته  مطلوب 
مدرسه دیگر بروند و یا تمایل دانش آموز برای حضور در 
آنجا کاسته می شود. آیا می توان چارچوبی تعیین کرد 
مدارس  مدیران  و شایستگی های  ویژگی ها  که حداقل 

سنجیده شود؟
مدیرکل نیازسنجی و پروژه یابی آموزشی جهاددانشگاهی 
با بیان این که آیا می توان علل توفیق یک مدیر مدرسه 
دیگر  اختیار  در  تجربه  عنوان  به  و  کرد  احصا  را  موفق 
مدیران گذاشت؟، گفت: جهاددانشگاهی سالیان متمادی 
با رویکرد  بدو استخدام  است که در حوزه آموزش های 
یک  ساالنه  و  می کند  فعالیت  شغلی  شایستگی  مدل 
میلیون نفر از امکانات جهاددانشگاهی در بیش از 15۰ 

مرکز استفاده و آموزش های تخصصی دریافت می کنند.
وی ادامه داد: ما آماده بودیم این تجربیات را در اختیار 
آموزش وپرورش قرار بدهیم تا رسالت خود را به عنوان یک 
مرکز علمی به محور توسعه منابع انسانی کشور ادا کنیم. 
عوامل توسعه کشورها در هزاره سوم، منابع انسانی هستند 
و زیربنای تولید یک انسان            توانمند ثروت آفرین در 
آموزش وپرورش گذاشته می شود و در آموزش عالی تکمیل 

می شود.

سنجش 
شایستگی های 

عمومی و حرفه ای 
مدیران مدارس 

ـــی  ـــور مرجان ـــر تیم دکت
پژوهشـــکده  رییـــس 
توســـعه  مطالعـــات 
ــز  ــگاهی نیـ جهاددانشـ

بـــا بیـــان این کـــه نزدیـــک دو دهـــه اســـت بحـــث 
ــده و  ــرح شـ ــور مطـ ــوری در کشـ ــتگی محـ شایسـ
ــه  ــن عرصـ ــی در ایـ ــور فعالـ ــگاهی حضـ جهاددانشـ
داشـــته اســـت، گفـــت: بـــا ابـــالغ ســـازمان امـــور 
ـــمت  ـــه س ـــال ب ـــد از امس ـــتگاه ها بای ـــتخدامی، دس اس
ارتقـــای شایســـتگی ها و مهارت هـــای کارکنـــان 

ــد. ــود برونـ خـ
ـــای  ـــنجش صالحیت ه ـــام س ـــب نظ ـــزود: در قال وی اف
حرفـــه ای مدیـــران، چارچوب هایـــی را اســـتخراج 
کردیـــم کـــه شایســـتگی های عمومـــی و حرفـــه ای 
بخـــش  در  می ســـنجند.  را  مـــدارس  مدیـــران 
چـــون  مولفه هایـــی  حرفـــه ای  شایســـتگی های 
شایســـتگی های دانشـــی، ارتباطـــی و مدیریـــت 

منابـــع گنجانـــده شـــده اســـت.
ـــناد  ـــه اس ـــنجی، مطالع ـــزود: نیازس ـــی اف ـــر مرجان دکت
ـــدل  ـــی م ـــرگان، طراح ـــا خب ـــه ب ـــتی، مصاحب باالدس
ــن  ــه و تدویـ ــران، تهیـ ــه ای مدیـ ــتگی حرفـ شایسـ
ــه  ــران، تهیـ ــتگی های مدیـ ــعه شایسـ ــه توسـ برنامـ
ــکان  ــن مـ ــاز، تعییـ ــای موردنیـ ــا و آزمون هـ ابزارهـ
ــا،  ــوزش ارزیاب هـ ــه، آمـ ــی برنامـ ــتقرار آزمایشـ اسـ
ــوان و  ــالم فراخـ ــامانه، اعـ ــتقرار سـ ــی و اسـ طراحـ
تاییـــد نهایـــی، انجـــام آزمون هـــای عمومـــی و 
ـــان  ـــط ارزیاب ـــی توس ـــرای ارزیاب ـــاری، اج ـــل رفت تحلی
و در نهایـــت ارائـــه یـــک نیمـــرخ شایســـتگی 
فرایندهـــای ســـنجش صالحیت هـــای حرفـــه ای 

مدیـــران مـــدارس هســـتند.
مراســـم،  ایـــن  حاشـــیه ی  در  اســـت  گفتنـــی 
تفاهم نامـــه همـــکاری بیـــن وزارت آموزش وپـــرورش 

ــد.► ــد شـ ــگاهی منعقـ و جهاددانشـ

■ انعقاد یک 
تفاهم نامه در 
حاشیه مراسم 

رومنایی از 
سامانه سنجش 
شایستگی های 

حرفه ای مدیران 
مدارس 
►  
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نقش هرن در نقش »تن پوش«

ششمین جشنواره ی ملی نقش تن پوش با برگزاری مراسم اختتامیه
، برگزیدگان خود را شناخت

مراسم  اردیبهشت:   ۲5 جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط   ■
و  تن پوش  نقش  ملی  جشنواره ی  ششمین  اختتامیه 
افتتاحیه نمایشگاه آثار برگزیده این جشنواره از سوی 
و  برگزار شد  جهاددانشگاهی هنر در فرهنگستان هنر 

برگزیدگان این دوره معرفی و تقدیر شدند.
کارگروه  دبیر  قبادی  حمید  حضور  با  مراسم  این 
معاون  خدایی  محب   کشور،  لباس  و  مد  ساماندهی 
عیسی  دکتر  فرهنگی،  میراث  سازمان  گردشگری 
دکتر  جهاددانشگاهی،  فرهنگی  معاون  علیزاده 
تجاری سازی  سازمان  رییس  بیجندی  محمدصادق 
فناوری و اشتغال دانش آموختگان، بهزاد رشیدی رییس 
و  جشنواره  دبیر  زایجانی  الهام  و  هنر  جهاددانشگاهی 

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی هنر برگزار شد.

ارسال 500 اثر 
از ۲00 طراح به 

جشنواره

لباس  و  مد  ساماندهی 
خدایی  محب   کشور، 
این  ابتدای  در  معاون 
زایجانی،  الهام  مراسم، 
جشنواره  ششمین  دبیر 
ملی نقش تن پوش طی سخنانی با اشاره به روند روبه 
رشد جشنواره ششم نقش تن پوش، گفت: 2۰۰ طراح، 
5۰۰ اثر به این جشنواره ارسال کردند که 12۰ طراح 
از استان های مختلف کشور بودند و این نشان دهنده ی 

گسترده تر شدن فعالیت این جشنواره است.
وی تجاری کردن آثار برتر را از اهداف جشنواره پنجم 
اعالم و عنوان کرد: از پنج برند تولید لباس برای تولید 
آثار برتر دعوت به همکاری شد که هم اینک سه طرح 
برتر سال گذشته توسط برندهای سلبون و بادی اسپینر 
در حال تولید انبوه است و 15 روز دیگر این آثار برتر را 

می توانیم در فروشگاه های این برندها خریداری کنیم.

زایجانی با اشاره به این که از بخش های مختلف دولتی 
اما آن گونه  از جشنواره کمک خواستیم،  برای حمایت 
که باید به ما کمک شود، کمکی صورت نگرفت، گفت: 

اما در این دوره بخش خصوصی به ما کمک کردند.

تالش برای 
جهت دهی به 

مظاهر و مفاخر 
فرهنگ و تمدن 

ایرانی

رشیدی  بهزاد  ادامه،  در 
جهاددانشگاهی  رییس 
این که  بر  تاکید  با  هنر 
مد و لباس یکی از وجوه تمدنی ایرانی ـ اسالمی است، 
است  دانشجویی  کارگروهی  یک  جشنواره  این  گفت: 
برای  الگو  این  و  برگزار می شود  امکانات  با حداقل  که 
تلقی می شود. همه ی کارها،  ارزش  مجموعه ی ما یک 
برنامه ها و اقدامات دبیرخانه ی جشنواره توسط جوانان 

دانشجو و با هماهنگی دبیر جشنواره انجام می شود.
با  تن پوش  نقش  جشنواره  در  ما  داد:  ادامه  وی 
فراگیرترین نوع پوشش به ویژه در بین جوانان سروکار 
می تواند  ما،  نظر  از  تی شرت  همان  یا  تن پوش  داریم. 
هم چون یک تابلو و یک اثر هنری زیبا و جذاب باشد 
که محیط پیرامونش را زیباتر می کند و می تواند همانند 
و  عمل  جامعه  عمومی  فضای  در  فراگیر  رسانه ی  یک 
ایرانی را معرفی  مفاهیم و مولفه های فرهنگ و تمدن 

کند.
جشنواره  محور  این که  به  توجه  با  کرد:  بیان  رشیدی 
ششم مظاهر و مفاخر فرهنگ و تمدن ایران بود، در این 
دوره سعی کردیم آثار هنری دانشجویان را جهت دهی 
و متوجه مظاهر و مفاخر فرهنگ و تمدن ایران بکنیم.

افزود: در فرهنگ و تمدن  رییس جهاددانشگاهی هنر 
ایده  و  نگار  و  نقش  طرح،  تصویر،  هزاران  ایران زمین 

از آن ها می تواند  دارد که هر یک  برای طراحی وجود 
دست مایه ی یک کار هنری معرف این تمدن باشد و هم 
به شناخت عموم از میراث تمدنی و تاریخی شان کمک 

کند و هم به کمک متولیان گردشگری کشور بیاید.
محور  این  دوره  این  در  خوشبختانه  کرد:  تصریح  وی 
مورد توجه مخاطبان جشنواره قرار گرفت و دانشجویان 
و جوانان هنرمندی از سراسر کشور 5۰۰ اثر به جشنواره 
ارسال کردند. شرکت کنندگان این دوره از جشنواره با 
خالقیت و هنر خودشان با استفاده از انواع تکنیک های 
طرح های  کردند  سعی  رودوزی ها  و  چاپ  و  نقاشی 
جذابی مرتبط با میراث تاریخی و فرهنگی کور هم چون 
کتیبه های  جمشید،  تخت  بنای  تاریخی،  ابنیه های 
ایرانی  دانشمندان  پرتره  فارسی،  خط  ایرانی،  باستانی 

و... را بر روی تی شرت بیاورند.
رییس جهاددانشگاهی هنر گفت: ما معتقدیم این نوع 
به عنوان  می تواند  هنری  طرح های  این  وجود  با  لباس 
در  فرهنگی  و  اقتصادی  ارزشمند  ایرانی  کاالی  یک 
یک  به عنوان  حتی  و  شود  خریدوفروش  داخلی  بازار 
عرضه  خارجی  گردشگران  برای  ارزان قیمت  سوغات 
جشنواره  این  برگزاری  با  هنر  جهاددانشگاهی  شود. 
این  در  دارد  تالش  آن،  نشست های  و  ورك شاپ ها  و 
رابطه فرهنگ سازی کند و فهم عمومی را نسبت به این 

موضوع باال ببرد.
مختلف  روش های  به  می کنیم  تالش  افزود:  رشیدی 

■ مراسم اختتامیه 
ششمین جشنواره 
ملی نقش تن 
پوش

◄

■  اشاره نوشت:  مد و لباس، به عنوان یکی از 
مظاهر تمدن، از زمینه های کاری است که توسط 

جهاددانشگاهی هنر دنبال می شود و این واحد 
مدتی است با برگزاری جشنواره ی دانشجویی 

»نقش تن پوش«، تی شرت ها و طرح و نقش روی 
آن ها را محور بخشی از فعالیت های فرهنگی و 

دانشجویی خود قرار داده است، زیرا این نوع 
پوشش در حقیقت فراگیرترین پوشش در بین 

جوانان است.
جشنواره دانشجویی »نقش تن پوش« که در 
روزهای پایانی اردیبهشت ماه شاهد برگزاری 

ششمین دوره ی آن در فرهنگستان هنر بودیم، در 
حقیقت رویدادی دانشجویی است که مخاطب 
خود را جوانان هنرمند قرار داده و با همکاری 

دانشگاه های هنری و کارگروه مد و لباس کشور 
برگزار می شود.

در فراخوان این جشنواره از جوانان هنرمند 
درخواست شده بود برای طراحی تی شرت ها، 

مفاخر و مظاهر تمدن ایران را مدنظر قرار دهند و 
در مورد آن ها، با تکنیک های مختلف نقاشی، چاپ 

و رودوزی ها طرح و نقش بزنند.
با هم گزارش مراسم اختتامیه این جشنواره را مرور 

می کنیم.
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بخش  به  و  لباس  تولید  مراکز  به  را  جوان  هنرمندان 
اشتغال  به  هم  طریق  این  از  تا  کنیم  معرفی  صنعت 
و  متنوع تر  طرح های  هم  و  کنیم  کمک  هنرمندان 

متناسب تری در بازار داشته باشیم.
و  نمانام ها  می کوشیم  یک سو  از  داد:  ادامه  وی 
سرمایه گذاری  به  را  تی شرت  و  لباس  تولیدکنندگان 
سوی  از  و  کنیم  ترغیب  منتخب  آثار  تجاری سازی  و 
سازمان های  محور  هر  با  متناسب  کنیم  تالش  دیگر 
با  بیاید و متناسب  تا  متولی را هم وارد موضوع کنیم 
اهداف تبلیغاتی و فرهنگی و اقتصادی اش و با نگاه کامال 

کاربردی از جشنواره و از هنرمندان حمایت کند.
جوانان  به  باید  گفت:  هنر  جهاددانشگاهی  رییس 
دولتی  ادارات  در  استخدام  منتظر  دهیم  یاد  هنرمند 
نیاز  خودشان  کنند؛  پردازی  ایده  خودشان  نباشند، 
دهند؛  تشکیل  تیم  خودشان  کنند.  شناسایی  را  بازار 
کسب وکار راه اندازند تا هم برای خودشان و هم برای 
توسعه  و  بازار  باعث رونق  و  ایجاد کنند  دیگران شغل 

فرهنگ و هنر شوند.
از فعالیت های این 

جشنواره برای 
رسیدن به مرحله 

تجاری سازی 
حمایت می کنیم

محمد محب  خدایی معاون 
گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی نیز طی سخنانی 
با ابراز تاسف از این که هنر 
ایرانی در حوزه ی جهانی دیده نمی شود، اعالم آمادگی کرد 
در دو جشنواره ی »هنر ایرانی در زندگی جهانی« و »هنر 
ایرانی در منظر جهانی« همکاری مشترك داشته باشد و 
گفت: وظیفه ی ذاتی ما است که جاذبه ها را به محصول 

تبدیل کنیم.

ارزش لباس

قبادی  حمید  هم چنین 
دبیر کارگروه ساماندهی 
طی  کشور  لباس  و  مد 
نشانه شناسی  سخنانی 
و  نمادها  به  پرداختن  و 
المان های فرهنگ ایرانی 
اسالمی در قالب لباس را 
حائز اهمیت برشمرد و گفت: لباس ثابت کرده می تواند 
حامل مفاهیم متعدد فرهنگی باشد و در جهان امروز 

آمیختن مفاهیم و مد بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: الزاما نتایج هر جشنواره را پایان آن جشنواره 
از  فراتر  نگاهی  با  باید  بلکه  کرد،  جست  وجو  نباید 
از  اساس  همین  بر  کنیم.  عمل  و  فکر  مخاطب خاص 
مسووالن جشنواره می خواهم جریان سازی جشنواره ی 

نقش  تن پوش را در جامعه نیز رصد کنند.
افزایش قیمت دالر 

هم می تواند یک 
فرصت باشد

در ادامه، شاهین فاطمی 
درسا  چرم  مدیرعامل 
گفت: در کشوری زندگی 
می کنیم که هزاران سال 
دنیای  اما  داشته،  تمدن 
امروز به آن چه داشته ایم 
به  بلکه  نمی دهد،  بهایی 
آن چه داریم اهمیت قائل است. فقط ملت ها و جوامعی 
توانسته اند در جهان تغییر کنند که داشته های گذشته ی 
خود را به دارایی کنونی تبدیل کرده اند، اما ما هم چنان 
عاشق نوستالوژی های گذشته هستیم و نمی دانیم چگونه 

آن ها را به اکنون پیوند بزنیم.
با  زیاد  بحران های  دچار  اکنون  ما  داد:  ادامه  وی 

بهترین  از نظر جغرافیایی  ما  زیاد هستیم.  فرصت های 
منطقه را برای صادرات پوشاك داریم. اکنون با کاهش 
اما  هستیم،  مواجه  دالر  قیمت  افزایش  و  ریال  ارزش 
تمام کشورهایی که خواسته اند صادرات خود را افزایش 
افزایش  پس  داده اند،  کاهش  را  پولشان  ارزش  دهند، 

قیمت دالر هم می تواند یک فرصت باشد.
با  مبارزه  صرف  دالر  میلیون ها  ما  کرد:  تصریح  فاطمی 
در  زندگی  سبک  درحالی که  کرده ایم،  فرهنگی  تهاجم 
پوشش به راحتی می تواند جلوی تهاجم فرهنگی را بگیرد و 
یکی از را ه های مقابله با تهاجم فرهنگی ایجاد سبک زندگی 
خودمان است و اگر ما این سبک را برای خودمان نسازیم، 

خارجی ها برای ما ساخته و به ما تحمیل خواهند کرد.
وی افزود: هزاران سال است که انواع تهاجم ها به ما صورت 
است.  برده  بین  از  را  ما  اعتمادبه نفس  همین  و  گرفته 
داشته های زیادی داشته ایم که می توانستیم آن ها را گسترش 
دهیم، اما چون اعتمادبه نفس نداشته ایم، کنار هر کارمان یک 

اسم خارجی می آوریم تا بگوییم که کار خوب و قوی است.
تولید  را  جامعه  کنونی  مشکل  درسا  چرم  مدیرعامل 
محتوا دانست و اظهار کرد: شرکت های بزرگ می دانند 
برقرار  ارتباط  خود  مشتریان  با  و  تولید  محتوا  چگونه 
باشیم،  محتوا  تولید  فکر  به  امروز  از  ما  اگر  و  کنند 

خواهیم توانست گام های بزرگی برداریم.
وی بر لزوم باال بردن اعتمادبه نفس ملی تاکید و اظهار کرد: 
باید سه کار انجام دهیم؛ اول اعتمادبه نفسمان را باال ببریم، 

دوم برنامه ریزی کنیم و سوم دست به تولید محتوا بزنیم.
جشنواره  دوره  این  برگزیده ی  نفرات  مراسم  پایان  در 

معرفی و تقدیر شدند.
اسامی برترین ها به شرح زیر است:

بخش صنعت: صالح الهی، سحر احمدپور، یاسمن شاملو
بخش هنر: خشایار کوچ پیده، بهزاد بخشی، صالح الهی

شایسته ی تقدیر: حسین شاه طاهری، مهدی میرمعنا، 
مینوفر رفعت راد، گلشید قنبری یزدی، سعیده خیرآبادی

گفتنی است، نمایشگاه آثار برگزیده ششمین جشنواره 
ملی نقش تن پوش تا 29 اردیبهشت دایر بود.

منایشگاه آثار برگزیده ششمین جشنواره ملی نقش تن پوش        ▼
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تجلیل از زبان هنر در »نقش تن پوش«

در نشستی با حضور دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی 
برگزاری  عوامل  تالش  و  زحمات  از  جهاددانشگاهی 

ششمین جشنواره ملی نقش تن پوش تجلیل شد.
رییس  رشیدی  بهزاد  حضور  با  که  نشست  این  در 
فرهنگی  معاون  زایجانی  الهام  هنر،  جهاددانشگاهی 
مهدی  جشنواره،  دبیر  و  هنر  واحد  جهاددانشگاهی 
با  همراه  برند  صاحبان  جشنواره،  مشاور  محمودی 

این رویداد، برگزارکنندگان ورك شاپ در شهرستان ها 
 2 شماره  ساختمان  جلسات  سالن  در  عوامل  دیگر  و 
از  هدایایی  اهدای  با  شد،  برگزار  جهاددانشگاهی 

دست اندرکاران این جشنواره تقدیر شد.
لزوم  به  اشاره  با  نشست  این  در  علیزاده  عیسی  دکتر 
با  تن پوش  نمایشگاه های  و  آموزشی  کارگاه ها  برپایی 
محوریت حفظ و احیای سنت و فرهنگ اسالمی ایرانی، 
جشنواره نقش تن پوش را حرکتی درخور توجه و مثبت 
ارزیابی  فعالیت های جهاددانشگاهی  مجموعه  میان  در 

کرد.
را  هنر  زبان  ادامه  در  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون 

تصریح  و  دانست  مفاهیم  انتقال  در  تاثیرگذار  زبانی 
زیبای  تولیدات  و  آثار  و  تن پوش  نقش  کرد: جشنواره 
آن می تواند در زیبایی بصری شهر تهران نیز تاثیرگذار 
باشد و ذائقه مردم را به سمت  کارهای هنری و زیباتر 

تغییر دهد.
و  درست تر  سیاست گذاری  با  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
طراحی و اجرای یکسری برنامه ها و کارگاه هایی که در 
طول سال انجام خواهد شد و همچنین جلب مشارکت 
واحدهای استانی در این رویداد، دوره هفتم جشنواره 

دوره ای متفاوت باشد►

منایشگاه آثار 
برگزیده ششمین 
جشنواره ملی 
نقش تن پوش         

◄  

نشست تجلیل از عوامل ششمین جشنواره ملی نقش تن پوش   ▲
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آن چه در فصل عمومی می خوانید:

اخبار عمومی

■ »معین اقتصادی« شهر کرمان
■ برای کمک به فرهنگ ورزش زورخانه ای و پهلوانی

■ دانش بنیان بودن جهاددانشگاهی از زمان دفاع مقدس
■ برای کم کردن آسیب های اجتامعی کشور

■ هم راه با منایندگان مجلس، هم گام با جهاددانشگاهی
■ برای یک روز خاص
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  تفاهم نامه  ها، نشست های مشرتک و توسعه ی همکاری های عمومی

تفاهم

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کرمان، 17 اردیبهشـت: 
جهاددانشـگاهی  رییـس  کامیاب مقـدس  رضـا  دکتـر 
و  واحـد  ایـن  تفاهم نامـه ی  انعقـاد  از  پـس  کرمـان 
اسـتانداری کرمـان در رابطـه بـا پذیــــــرش معیـن 
امیــــــدواریم  کـرد:  اظهـار  شـهر،  ایـن  اقتصـادی 
بتوانیـم به عنـوان سـرباز در عرصـه ی اقتصـادی ایفای 

نقـش کنیـم.
ظرفیت هـای  از  کرمـان  اسـتان  کـرد:  بیـان  وی 
بسـیار بـزرگ و باالیی برخوردار اسـت؛ در تمام اسـناد 
به عنـوان  بـا شـهر کرمـان کـه  رابطـه  باالدسـتی در 
معیـن اقتصـادی، امـروز مسـوولیت آن را پذیرفتیم، از 
آن به عنـوان مرکـز جنـوب شـرق و پشـتیبان کننده ی 

سـواحل مکـران نـام برده شـده اسـت.
دکتـر کامیاب مقـدس افزود: شـهر کرمـان به عنوان 
کانونـی بایـد در زمینـه ی خدمـات آموزشـی، فنـاوری 
نوین، پزشـکی، توریسـم، اکوتوریسـم و توریسم درمانی 
ایفـای نقـش کند و گام هـای موثر و بلنـدی را برداریم.
هیـچ  داد:  ادامـه  کرمـان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
برنامـه ی اقتصـادی و توسـعه گرایی در یـک زمینـه و 

در بافـت  توسـعه نیافته ی نیروی انسـانی 

امـکان موفقیـت نـدارد و مهم اسـت کـه جوامع محلی 
کنیم. توانمنـد  را 

وی اظهـار کـرد: از سـویی شـهر کرمـان از نخبگان 
می خواهیـم  کـه  اسـت  برخـوردار  فرهیختگانـی  و 

مشـارکت حداکثـری آن هـا را داشـته باشـیم.
دکتـر کامیاب مقدس گفـــــــت: جهاددانشـگاهی 
تدوین کننـده اکثـر اسـناد مهم و توسـعه گرای اسـتان 

از جملـه سـند آمایـش، توسـعه ی فرهنگی و... اسـت.
پشـتوانه ی  ایـن  بـا  امیدواریـم  شـد:  یـادآور  وی 
قطعـا  و  کنیـم  هدایـت  را  کار  ایـن  بتوانیـم  فکـری 
معلمـان و آموزش وپـرورش بـا توجـه به مزیت اسـتان 
در زمینـه ی آموزشـی بـرای مـا از باالتریـن اولویـت 

هسـتند. برخـوردار 
حضـور  بـا  تفاهم نامـه  ایـن  اسـت،  گفتنـی 
علیرضـا رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان و دکتـر رضـا 
بـه  کرمـان  جهاددانشـگاهی  رییـس  کامیاب مقـدس 

امضای دو طرف رسید.►

»معین اقتصادی« شهر کرمان
با انعقاد تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی کرمان با استانداری، این نهاد »معین اقتصادی« 

شهر کرمان شد

■  انعقاد 
تفاهم نامه بین 
جهاددانشگاهی 
کرمان با 
استانداری 

کرمان ◄

برای کمک به فرهنگ 
ورزش زورخانه ای و 

پهلوانی
نشست مشرتک روسای فدراسیون 

زورخانه ای و پهلوانی کشور و 

جهاددانشگاهی برگزار شد

نشست  روابط عمومی جهاددانشگاهی، 30 اردیبهشت:   ■
مشترك دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی 
و  زورخانه ای  فدراسیون  رییس  جوهری  مجتبی  و 
رییس مرکز  یعقوب زاده  با حضور رحیم  پهلوانی کشور 
 ،)ISTTA( گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران
دکتر مهدی فیض مشاور فرهنگی، محقق مشاور رییس 
عباسی  مهدی  کشور،  پهلوانی  و  زورخانه ای  فدراسیون 
رئیسی  ابوالقاسم  و  فرهنگی  مطالعات  دفتر  مدیرکل 
مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی به منظور استفاده 

از توان علمی و فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار شد.
دکتر طیبی در این نشست در رابطه با توانمندی های 
این  گفت:  و  داد  ارایه  را  توضیحاتی  جهاددانشگاهی 
با یک فدراسیون  تعامل جهاددانشگاهی  اولین  نشست 
با این فدراسیون  از پیشنهاد برای همکاری  است و ما 

استقبال می کنیم.
رییس جهاددانشگاهی تصریح کرد: در زمینه همکاری 
برای  به تشکیل یک کمیته مشترك  نیاز  با فدراسیون 

رسیدن به موضوعات مورد تایید دو طرف داریم.
در ادامه جوهری بیان کرد: با توجه به شرایطی که 
ورزش های امروزی دارد و جذابیتی که ایجادشده، توجه 

به ورزش های زورخانه ای کم رنگ شده است.
وی افزود: در حال حاضر هر جا که نیاز است برای 
عملیاتی کردن فرهنگ ورزش زورخانه ای در جامعه و جا 
افتادن آن در بین مردم از راه های مختلف اقدام می کنیم 
ایجاد شود. حوزه ی  امر  این  برای تحقق  تا فضای الزم 
کاری جهاددانشگاهی نیز با توجه به گستردگی و کارهای 
علمی و پژوهشی که دارد، قطعا می توان از توانمندی های 

این نهاد در این ورزش بهره برد.
تشکیل  پیشنهاد  نشست  این  در  نیز  فیض  دکتر 
یک کارگروه مشترك برای بررسی و تصویب طرح های 
ظرفیت  از  استفاده  بر  نیز  محقق  و  داد  را  پیشنهادی 
در  عمومی  دیپلماسی  بحث  برای  طرف  دو  مشترك 

قالب ورزش پهلوانی تاکید کرد.
به  رئیسی  و  عباسی  زاده،  یعقوب  نیز  پایان  در 
طرف  دو  همکاری  برای  خود  پیشنهادهای  بیان 

پرداختند.►

دکتـر کامیاب مقـدس افزود: شـهر کرمـان به عنوان 
کانونـی بایـد در زمینـه ی خدمـات آموزشـی، فنـاوری 
نوین، پزشـکی، توریسـم، اکوتوریسـم و توریسم درمانی 
ایفـای نقـش کند و گام هـای موثر و بلنـدی را برداریم.

هیـچ  داد:  ادامـه  کرمـان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
برنامـه ی اقتصـادی و توسـعه گرایی در یـک زمینـه و 

در بافـت  توسـعه نیافته ی نیروی انسـانی 

علیرضـا رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان و دکتـر رضـا 
بـه  کرمـان  جهاددانشـگاهی  رییـس  کامیاب مقـدس 

امضای دو طرف رسید.►
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اردیبهشت:   ۲6 گلستان،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در سفر خود 
به استان گلستان در راستای گسترش همکاری ها با دکتر 
سید مناف هاشمی استاندار گلستان و آیت ا... سید کاظم 
نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان 

دیدار و گفت وگو کرد.

احتیاج باال به پژوهش در استان گلستان
دکتر سید مناف هاشمی استاندار گلستان در این دیدار 
بزرگ  مراکز  از  یکی  می تواند  گلستان  استان  کرد:  اظهار 
از  استان  این  زیرا  باشد،  در سطح کشور  جهاددانشگاهی 
اقوام  تنوع  و  اقلیمی  خوب  و  بزرگ  بسیار  ظرفیت های 

برخوردار است.
وی گفت: دو سوم مساحت این استان را دشت تشکیل 
کشاورزی،  بخش های  در  می توان  آن ها  از  که  می دهد 

صنعتی و تولید انرژی استفاده کرد.
استاندار گلستان با اشاره به اهمیت پژوهش کاربردی، 
تصریح کرد: ما در استان نتوانستیم ظرفیت جهاددانشگاهی 

و امر پژوهش را به خوبی تبیین کنیم و از آن بهره ببریم.
دکتر هاشمی خاطرنشان کرد: کشور چین در تولید برنج از 
روش هایی استفاده می کند که استفاده از آب را به حداقل رسانده 
است. ما نیز با توجه به کمبود آبی که داریم باید پژوهش هایی را 

انجام دهیم تا این چنین اقداماتی را در استان انجام دهیم.
در  تولیدی  گندم  باالی  غذایی  ارزش  به  اشاره  با  وی 
استان  در  که  شرایطی  به  توجه  با  کرد:  تصریح  گلستان، 
تولید  نخست  رتبه ی  می کنیم  پیش بینی  امسال  داریم، 
علمی  حوزه های  تالش  با  آوریم.  به دست  را  کشور  گندم 
و دانشگاهی می توان تولید گندم در استان را دو برابر کرد.

استاندار گلستان به تولید ید در استان گلستان اشاره 
تولید  ید  آن  در  که  کشور  نقطه ی  تنها  افزود:  و  کرد 
اشتغال  و  درآمدزایی  بخش  این  است.  گلستان  می شود، 

زیادی را می تواند برای استان و کشور داشته باشد.
وی ادامه داد: در این بخش موانع زیست محیطی و آبی 
با روش های علمی  را می توان  این مسایل  وجود دارد که 
اصالح کرد. جهاددانشگاهی در این زمینه نیز می تواند گام 

بردارد و کارهای پژوهشی الزم را انجام دهد.
 در پایان استاندار گلستان پیشنهاد کرد تا کارگروهی 
شناسایی  برای  جهاددانشگاهی  و  استانداری  بین 
تفاهم نامه ی  و  شود  تشکیل  استان  جدید  ظرفیت های 

جدیدی به امضا برسد.

تبدیل پژوهش به فناوری 
و ارایه آن به جامعه

جهاددانشگاهی  گفت:  دیدار  این  در  نیز  طیبی  دکتر 
برای ورود به بخش های مختلف، ابتدا پژوهشی بسیار قوی 
انجام می دهد و پژوهش را تبدیل به فناوری می کند و در 

ادامه فناوری را به جامعه ارایه می کند.
وی اظهار کرد: جهاددانشگاهی در پیشرفت علم وفناوری 
که نقش موثری در پیشرفت کشور دارد، اقدامات موثر و 

بزرگی انجام داده است.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به اهمیت سلول درمانی 
و بازسازی بافت های فرسوده بدن، افزود: اولین کارخانه ی 
دکتر  حضور  با  سلولی  محصوالت  و  انسانی  سلول  تولید 
جهانگیری معاون اول رییس جمهور و دکتر هاشمی وزیر 

ستاد  سرمایه گذاری  با  کارخانه  این  شد،  افتتاح  بهداشت 
پژوهشکده  فنی  دانش  و  امام)ره(  فرمان حضرت  اجرایی 
رویان وابسته به جهاددانشگاهی فعالیت خود را آغاز کرد.

وی تصریح کرد: یکی از روش های خوب تکثیر حیوانات 
مرغوب، شبیه سازی است که این دانش در جهاددانشگاهی 
روش  به  را  سبک  دام های  رویان  پژوهشگاه  شد؛  دنبال 

شبیه سازی تکثیر می کند.
ملی  مرکز  راه اندازی  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  رییس 
ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران توسط این نهاد، تصریح کرد: 
نگهداری  خارج  در  که  را  کشور  ژنتیکی  ذخایر  از  بسیاری 
می شد به کشور بازگرداندیم و در این مرکز نگهداری می کنیم.

دکتر طیبی به ایجاد پژوهشکده گیاهان دارویی اشاره و 
یادآور شد: کار این مرکز بومی سازی گیاهان دارویی و در 

ادامه تکثیر آن به روش علمی است.
وی به فعالیت های فنی و مهندسی جهاددانشگاهی نیز 
اشاره کرد و افزود: فرستنده های fm و mw را تا 1۰۰۰ وات 
تولید می کنیم؛ بیش از 95 درصد پوشش صدای رادیو کشور 

توسط فرستنده های جهاددانشگاهی صورت می گیرد.
رییس جهاددانشگاهی بیان کرد: واحد جهاددانشگاهی 
استان گلستان در سال 88 تاسیس شد. در بدو تاسیس 
کشاورزی،  بخش های  در  همکاری  برای  را  خود  آمادگی 
گیاهان دارویی، ماهیان خاویاری، تولید بذرهای هیبریدی 

و کلزا، انرژی خورشیدی و غیره اعالم کردیم.

به سمت مردم بروید
هم چنین دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی 

در دیدار با آیت ا... نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان 
و امام جمعه گرگان گزارشی از فعالیت های جهاددانشگاهی 

و پیشرفت هایی که حاصل شده را ارایه کرد.
ولی فقیه  نماینده  نورمفیدی  کاظم  سید  آیت ا... 
حضور  از  استقبال  با  دیدار  این  در  نیز  گلستان  در 
توسعه ی  در  نوین  علوم  بسترسازی  در  جهاددانشگاهی 
کشور، اظهار کرد: اگر می خواهید کاری برای استان انجام 

دهید، ابتدا به سمت مردم بروید.
با تاکید بر آگاه سازی مردم، گفت: یکپارچه سازی  وی 
اراضی کشاورزی اقدامی بسیار موثر است که می توان ابتدا 
به صورت پایلوت در برخی از مناطق اجرا کرد؛ سپس زمانی 
استقبال  آن  از  را مشاهده کردند،  کار  نتیجه ی  که مردم 

خواهند کرد.
نماینده ولی فقیه در گلستان با بیان این که آب و خاك 
محدودیت ها  این  وجود  با  کرد:  تصریح  است،  محدود 
که  می شود  کشت  استان  این  در  محصوالتی  متاسفانه 
آب  که  شالی  برای کشت  نمونه  به عنوان  نیست؛  مناسب 
استفاده  زیرزمینی  آب های  از  می کند،  مصرف  زیادی 
اقدامی  نیز  گیاهی  بقایای محصوالت  زدن  آتش  می شود. 

دیگری است که سبب نابودی خاك می شود.
آیت ا... نورمفیدی یادآور شد: روزگاری استان گلستان 
اما  می کرد،  تولید  الیاف  نظر  از  را  کشور  پنبه ی  بهترین 

هم اکنون تقریبا این صنعت رو به افول است.
وی در پایان با تاکید بر پرهیز از روزمرگی از مدیران 
آگاهی  در جهت  و  داشته  کارها حضور  بطن  در  خواست 

مردم گام های موثری بردارند.►

تشکیل یک کارگروه مشرتک بین 
استانداری گلستان و جهاددانشگاهی
رییس جهاددانشگاهی در سفر خود به گلستان با استاندار
و مناینده ولی فقیه استان دیدار کرد

■ دیدار رییس 
جهاددانشگاهی 

با استاندار
و مناینده 

ولی فقیه استان 
گلستان

►
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■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی البـرز، ۲3 اردیبهشـت: 
نشسـت مشـترك دکتر طیبـی رییس جهاددانشـگاهی 
و محمدعلـی نجفـی اسـتاندار البـرز بـا حضـور دکتـر 
فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون  پورعابـدی  محمدرضـا 
جهاددانشـگاهی، مهنـدس علیرضـا زجاجـی مدیـرکل 
علی اکبـر  سـید  دکتـر  نهـاد،  ایـن  ریاسـت  حـوزه 
مهنـدس  البـرز،  جهاددانشـگاهی  رییـس  هاشـمی راد 
و  البـرز  علم وفنـاوری  پـارك  رییـس  ربانـی  عطـاا... 
دکتـر ایـرج فیضـی رییـس پژوهشـگاه علوم انسـانی و 

شـد. برگـزار  جهاددانشـگاهی  اجتماعـی  مطالعـات 

لزوم استفاده ی بیشرت
 از ظرفیت های جهاددانشگاهی

محمدعلـی نجفـی اسـتاندار البـرز در ایـن نشسـت 
بـا تاکیـد بـر لـزوم بهره گیـری بیشـتر از فرصت هـای 
البـرز به عنـوان  جهاددانشـگاهی اظهـار کـرد: این کـه 
قطـب علم وفنـاوری نام گذاری شـده اسـت، بار اسـتان 
ایـن  تحقـق  راسـتای  در  بایـد  و  کـرده  سـنگین  را 

نام گـذاری زیبـا حرکـت کـرد.
وی در خصـوص وضعیـت اسـتان البـرز در حـوزه ی 
آسـیب های اجتماعـی یـادآور شـد: البـرز از نظـر ایـن 
آسـیب ها جزو 1۰ اسـتان اول کشـور اسـت و به همین 
دلیـل بـه سـرمایه گذاری بیشـتری در ایـن بخـش نیاز 

دارد.

همـکاری  بـرای  آمادگـی  اعـالم  ضمـن  نجفـی 
کـرد:  بیـان  اجتماعـی  آسـیب های  حـوزه ی  در 
جهاددانشـگاهی در ایـن بخـش پتانسـیل خوبـی دارد 
و هرقـدر کـه بتوانـد وارد شـود، مـا آمادگـی همکاری 

داریـم.
اسـتاندار البـرز یکی از مسـایل پیش روی اسـتان را 
وجـود چهـار زندان ملی و اسـتانی در البـرز عنوان کرد 
و افـزود: ایـن یکـی از مـواردی اسـت کـه آسـیب هایی 

جـدی را برای اسـتان به دنبال داشـته اسـت.
اشـتغال  به خصـوص  و  اشـتغال  خصـوص  در  وی 
روسـتایی نیـز یـادآور شـد: مـا در ایـن بخش بـا توجه 

بـه ظرفیـت خـوب البـرز برنامـه ی وسـیعی داریـم.
نجفـی تصریـح کـرد: در حـوزه ی گردشـگری نیـز 
طـرح جامـع گردشـگری اسـتان در حـال جمع بنـدی 

. ست ا

توامنندی های جهاددانشگاهی
در خدمت توسعه ی الربز

دکتـر طیبی نیز در این نشسـت گفـت: فعالیت های 
جهاددانشـگاهی در کـرج قدمتـی طوالنـی دارد؛ ایـن 
فعالیت هـا پـس از تشـکیل اسـتان البـرز از سـال 91 

به صـورت مسـتقل ادامه داشـته اسـت.
وی بـا بیـان این کـه زمینـه ی خوبی بـرای همکاری 
جهاددانشـگاهی در اسـتان البـرز وجـود دارد، گفـت: 

اگرچـه تمرکز جهاددانشـگاهی البرز بیشـتر بر حوزه ی 
علوم انسـانی و اجتماعی اسـت، امـا کل توانمندی های 
جهاددانشـگاهی می توانـد در خدمت توسـعه ی اسـتان 

البـرز قـرار گیرد.
حـوزه ی  در  جهــــــاددانشگاهی  فعالیـت  از  وی 
عـالوه  داد:  ادامـه  و  گفـت  اجتماعـی  آسـیب های 
اجتماعـی،  آسـیب های  و  انسـانی  علـوم  حـوزه ی  بـر 
ماننـد  حوزه هایـی  در  می توانـد  جهاددانشـگاهی 
پسـماند و شـیرابه های زبالـه، پزشـکی به خصـوص در 
زخم هـای  پسـتان،  سـرطان  سـلول درمانی،  زمینـه ی 
البـرز  اسـتان  در  نازایـی  و  دیابـت  از  ناشـی  بدخیـم 

باشـد. داشـته  فعالیـت 

تبدیل  شدن  به قطب علوم انسانی
در ادامـه، دکتـر سـید علی اکبـر هاشـمی راد رییس 
جهاددانشـگاهی البـرز بـا اشـاره بـه توانمندی های این 
واحـد در زمینـه ی مسـایل اجتماعـی و علـوم انسـانی 
گفـت: مـا در ایـن بخش، سـه گـروه پژوهشـی مصوب 
در حـوزه ی علـوم شـناختی، آسـیب های اجتماعـی و 

برنامه ریـزی و توسـعه شـهری داریـم.
وی ادامـه داد: بـا توجه به این پتانسـیل درخواسـت 
آسـیب های  و  انسـانی  علـوم  پژوهشـکده  راه انـدازی 
اجتماعـی داده شـده و امیدواریـم تـا آخر امسـال مجوز 

آن صادر شـود.
متخصـص  نیروهـای  تجربـه  از  هاشـمی راد  دکتـر 
جهاددانشـگاهی البـرز در انجام طرح هـای ملی گفت و 
اظهـار کـرد: بر اسـاس همیـن تجربه، جهاددانشـگاهی 
آمایـش  بـر  نظـارت  هم چـون  طرح هایـی  البـرز 
سـرزمینی، ایجـاد دفاتر توسـعه اجتماعـی محله محور، 
خشـونت  ایرانیـان،  شـادکامی  مولفه هـای  بررسـی 

خانگـی علیـه زنـان و... را بـر عهـده گرفتـه اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی البـرز از برنامـه ی این واحد 
بـرای تبدیل شـدن بـه قطـب علـوم انسـانی در البـرز 
خبـر داد و گفـت: ایـن برنامـه در راسـتای اثرگـذاری 
جهـاد به عنـوان یـک مرجـع در اسـتان تدویـن شـده 

ست. ا
خصـــــــوص  در  جهاددانشـگاهی  مسـوول  ایـن 
توانایـی ایـن واحـد در حـوزه ی اشـتغال نیـز گفـت: 
جهاددانشـگاهی البـرز می توانـد در حـوزه ی اشـتغال 
روسـتایی به عنـوان یـک رسـته از کسـب وکار از طریق 
آمایـش محلی و ظرفیت سـازی یک مدل از کسـب وکار 
کمـک کنـد و در ایـن راسـتا طرحـی را نیـز به اسـتان 

ارایـه کرده اسـت.

توسعه اشتغال روستایی
دکتـر ایرج فیضی رییس پژوهشـگاه علوم انسـانی و 
مطالعـات اجتماعی نیز در این نشسـت مشـترك ضمن 
تشـریح توانمندی هـای جهاددانشـگاهی در حوزه علوم 
انسـانی گفـت: جهاددانشـگاهی در این بخش سـابقه ی 
زیـادی دارد و در حـال حاضر پژوهشـگاه علوم انسـانی 

ظرفیت باالی همکاری استان 
الربز و جهاددانشگاهی

نشست مشرتک توسعه ی همکاری بین استانداری الربز و جهاددانشگاهی برگزار شد

■نشست 
مشرتک دکرت 
طیبی رییس 
جهاددانشگاهی 
و محمد علی 
نجفی استاندار 
الربز

◄
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■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی: 
مهنــدس ســید علــی آقــازاده اســتاندار مرکــزی در 
ــتان  ــگاهی اس ــس جهاددانش ــا ریی ــترك ب ــت مش نشس
ــرد:  ــار ک ــزار شــد، اظه ــزی برگ ــه در اســتانداری مرک ک
جهاددانشــگاهی بایــد در اســتان و کشــور به عنــوان 

محــور فعالیت هــای علمــی مطــرح شــود.
شرکت های  شکل گیری  از  قبل  کرد:  اظهار  وی 
در  و   6۰ دهه ی  در  جهاددانشگاهی  امروزی،  دانش بنیان 
دانش بنیان،  شرکت  یک  به عنوان  تحمیلی  جنگ  زمان 
خدمات ارزنده ای در کشور انجام داد و در حال حاضر هم 

این خدمات شایسته ادامه دارد.
از  یکی  به عنوان  جهاددانشگاهی  داد:  ادامه  آقازاده 
از سه دهه  بیش  دارای  نهادهای کشور،  دانش بنیان ترین 
پژوهشی،  علمی،  مختلف  بخش های  در  فعالیت  سابقه ی 

فرهنگی و آموزشی است.
وی با بیان این که می توان جهاددانشگاهی را دوباره در 
مطرح  علمی  فعالیت های  محور  به عنوان  کشور  و  استان 
در  آن که  به ویژه  کنیم؛  آغاز  را  کار  این  باید  افزود:  کرد، 
هستیم،  آن ها  پیگیر  استان  در  که  مسایلی  از  بسیاری 
داشته  جهاددانشگاهی  با  بیشتری  همکاری  می توانیم 

باشیم.
پارك  مثل  کانون هایی  وجود  به  اشاره  با  آقازاده 
کانون ها  این  می توان  کرد:  اظهار  استان  در  علم وفناوری 
محوریت  با  و  کرده  نزدیک  هم  به  را  جهاددانشگاهی  و 
جهاددانشگاهی کارگروهی کارآمد و کارشناسی را فراهم 
و مشورتی جهاددانشگاهی در  فنی  از کمک های  و  کرده 

این قالب استفاده بیشتر و بهتری ببریم.
استاندار مرکزی هم چنین، عملکرد این نهاد در حوزه ی 
درمان ناباروری را مفید ارزیابی کرد و افزود: این اقدامات 

در رفع مشکالت استان کمک کننده و قابل توجه است.
علمی  مرکز  یک  به عنوان  جهاددانشگاهی  افزود:  وی 
طرح های  و  کرده  کار  نهادها  دیگر  از  جلوتر  پژوهشی 

پژوهشی بسیار خوبی را در دست اجرا دارد.
اقدامـات  کنـار  در  کـرد:  تصریـح  مرکـزی  اسـتاندار 
علمـی و فرهنگـی، مرکـز افکارسـنجی جهاددانشـگاهی 
از مـردم در مـوارد مختلـف نظرسـنجی می کنـد و نتایـج 
نظرسـنجی های ایـن نهـاد کـه بـا دقت بسـیار بـاال انجام 
می شـود، منعکس کننـده ی نظـرات مردم به مسـووالن در 
خصـوص برنامه هـا و عملکـرد مسـووالن اسـت و می تواند 
کمک کننـده در راسـتای ارزیابـی گذشـته و برنامه هـای 

باشـد. آینده 

کاهش آمار طالق با راه اندازی
 مرکز درمان و ناباروری

استان  جهاددانشگاهی  رییس  نظام دوست  جعفر  سید 
عملکرد  خصوص  در  گزارشی  ارایه ی  ضمن  نیز  مرکزی 
جهاددانشگاهی  ناباروری  درمان  تخصصی  فوق  مرکز 
استان اظهار کرد: بر اساس آمارهای اعالم شده در استان 
مرکزی، ناباروری سومین عامل طالق در این استان است 
و راه اندازی این مرکز که می تواند به صورت تخصصی و با 
روش های مختلف درمانی به درمان این بیماری بپردازد، 
آمار  کاهش  و  طالق ها  این گونه  آمار  کاهش  در  توانسته 

آسیب های اجتماعی ناشی از طالق موثر واقع شود.
علمی  مرکز  یک  به عنوان  جهاددانشگاهی  گفت:  وی 
کرده  فعالیت  نهادها  دیگر  از  جلوتر  همواره  پژوهشی 
حوزه ی  در  به ویژه  را  خوبی  بسیار  پژوهشی  طرح های  و 

اجتماعی در دست اجرا دارد.►

دانش بنیان بودن جهاددانشگاهی 
از زمان دفاع مقدس
نشست مشرتک توسعه ی همکاری بین استانداری مرکزی و جهاددانشگاهی استان برگزار شد

■ نشست 
مشرتک توسعه 
همکاری بین 

استانداری 
مرکزی و 

جهاددانشگاهی 
استان

►

و مطالعـات اجتماعـی از 4۰ گـروه پژوهشـی بهره مند 
است.

آسیب شناسـی  بـه  اشـاره  بـا  فیضـی  دکتـر 
در  جهاددانشـگاهی  توسـط  انجام شـده  طرح هـای 
از آسیب شناسـی های  بیـان کـرد: پـس  ایـن حـوزه 
مختلف، جهاددانشـگاهی به سـمت تعریـف طرح های 
همیـن  در  و  رفـت  بـاال  آمـاری  جامعـه ی  بـا  ملـی 
گردشـگری،  ملـی  طـرح  چـون  طرح هایـی  راسـتا 
آسیب شناسـی  کشـور،  در  سـرمایه گذاری  فضـای 
ملـی  طـرح  و  بـزرگ  و  کوچـک  کسـب وکارهای 

گرفـت. قـرار  کار  دسـتور  در  خانـواده  پیمایـش 
وی بـا بیـان این کـه طـرح ملـی پیمایـش خانواده 
بـا توجه به آسـیب هایی که امـروزه خانـواده ی ایرانی 
را تهدیـد می کنـد از اهمیـت زیادی برخوردار اسـت، 
البـرز  توسـط جهاددانشـگاهی  کار کـه  ایـن  گفـت: 
انجـام می شـود، در مرحلـه ی اجـرا قرارگرفتـه و برای 
نرم افـزار طراحـی شـده  اجـرای آن، یـک  دقـت در 

ست. ا
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 
البرز  جهاددانشگاهی  توسط  طرح  این  چون  افزود: 
انجام می شود، می توان نتایجی را برای استان به صورت 

ویژه به دست آورد.
دیگـر  زمینه هـای  از  پایـان  در  فیضـی  دکتـر 
البـرز  همـکاری بیـن جهاددانشـگاهی و اسـتانداری 
گفـت و تصریـح کـرد: در بخـش اشـتغال روسـتایی، 
امکانـات جهاددانشـگاهی می توانـد در خدمـت البـرز 
قـرار گیـرد؛ مـا در بخـش توسـعه اشـتغال روسـتایی 
بـا محوریـت گردشـگری پـروژه ی آمـاده نیـز داریـم.

وضعیت خوب  فروش و اشتغال  
رشکت های دانش بنیان

در بخـش دیگـری از ایـن نشسـت، عطـاا... ربانـی 
این کـه  بیـان  بـا  البـرز  علم وفنـاوری  پـارك  رییـس 
فضـای خوبـی در حوزه ی علم وفناوری اسـتان شـکل 
گرفتـه اسـت، گفـت: مـا در ایـن بخـش دو حـوزه ِ 
و  تحقیقاتـی  مراکـز  و  دانشـگاه ها  ماننـد  تخصصـی 

کرده ایـم. هدف گـذاری  را  عمومـی  حـوزه 
جـذب  سـرعت  در  البـرز  کـرد:  اظهـار  وی 
شـرکت های فنـاور جـزو اسـتان های نخسـت کشـور 
اسـت و همیـن فرصـت خوبی را در اسـتان بـه وجود 
خدمـت  در  بایـد  ظرفیـت  ایـن  پـس  اسـت؛  آورده 

قـرار گیـرد. جامعـه 
شـرکت های  این کـه  بیـان  بـا  ربانـی  مهنـدس 
دانش بنیـان پـارك علـم و فنـاوری در سـال گذشـته 
موفـق بـه ایجـاد 14۰ شـغل شـدند، گفـت: تعـداد 
شـرکت های مسـتقر در پـارك البرز تا سـال 9۳ فقط 
8 مـورد بـود، امـا ایـن تعـداد در حال حاضـر به 11۰ 

است. رسـیده  شـرکت 
اشـتغال  و  فـروش  خـوب  وضعیـت  از  وی 
شـرکت های دانش بنیـان گفـت و اظهـار کـرد: مـا در 
سـال 9۳ از هـر 1۰۰ شـرکت متقاضـی بـرای حضور 
در پـارك، می توانسـتیم 5۰ شـرکت را جـذب کنیـم، 
امـا در حـال حاضـر ایـن رقـم بـه 1۰ درصد رسـیده 
اسـت و بایـد در اسـتان بـرای جـذب 9۰ درصد دیگر 

شـود. برنامه ریـزی 
مهنـدس ربانـی در پایـان با اشـاره بـه جهت گیری 
ایـن  راسـتای علم وفنـاوری تصریـح کـرد:  البـرز در 
جهت گیـری خوب اسـت و آینـده ی روشـنی را پیش 

روی اسـتان قـرار داده اسـت.►
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تفاهم نامه ها:

جهاددانشگاهی ایالم - 
اداره کل بهزیستی استان

 روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 
ایـــالم، ۲1 خـــرداد: بـــا هـــدف تعامـــل 
همکاری هـــای  توســــــــعه ی  و 
و  پژوهشـــی  آموزشـــی،  علمـــی، 
فرهنگـــی بـــا رویکـــرد بهبـــود و 
روانـــی  توانمندی هـــای  ارتقـــای 
و اجتماعـــی اقشـــار جامعـــه بـــا 
ــیب های  ــگیری از آسـ ــت پیشـ اولویـ
اجتماعـــی و اســـتفاده ی مطلـــوب 
از توانایی هـــا و امکانـــات علمـــی، 
فرهنگـــی، تخصصـــی، آزمایشـــگاهی 
مشتــــــــــرك،  ســـاختمانی  و 
کل  اداره  بیـــن  تفاهم نامـــه ای 
ـــگاهی  ـــتان و جهاددانش ـــتی اس بهزیس

ــد. ــد شـ ــالم منعقـ ایـ
ـــای  توســـعه و گســـترش همکاری ه
ـــات و  ـــدی از امکان ـــترك و بهره من مش
ظرفیت هـــای دوطـــرف در راســـتای 
ــا  ــای آموزشـــی بـ ــزاری دوره هـ برگـ
ــدف  ــه ی هـ ــرای جامعـ ــت بـ کیفیـ
همـــکاری  بهزیســـتی،  ســـازمان 
برگـــزاری  و  محتـــوا  تدویـــن  در 
بازنگـــری،  آموزشـــی،  دوره هـــای 
ـــای  ـــردن دوره ه ـــد ک ـــش، روزآم ویرای
کــــــوتاه مدت، فــــناور محــــــور 
نیـــاز  مـــورد  مهـــــــارت محور  و 
اردوهـــای  برگـــزاری  بهزیســـتی، 
فرهنگـــی، آموزشـــی و انگیزشـــی 
و  انگیـــزه  ایجـــاد  به منظـــور 
روحیـــه  تقویـــت  و  خودبـــاوری 
ـــه  ـــتغالی از جمل ـــب وکار و خوداش کس

مفـــاد ایـــن تفاهم نامـــه اســـت.



جهاددانشگاهی استان 
مرکزی - اداره کل 

ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان

 روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 
اســـتان مرکـــزی: تفاهـــــــم نامه  ی 
ـــات و  ـــن اداره کل ارتباط ـــکاری بی هم

ـــزی  ـــتان مرک ـــات اس ـــاوری اطالع فن
و جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی 
در زمینـــه ی همـــکاری آموزشـــی، 
ـــیه ی  ـــی در حاش ـــی و فرهنگ تحقیقات
»اشـــتغال،  نمایشـــگاه  برگـــزاری 
کسب وکـــــــارهای  و  کارآفرینـــی 
ـــی  ـــوزش علم ـــز آم ـــه« در مرک فناوران
اراك  جهاددانشـــگاهی  کاربـــردی 

منعقـــد شـــد.
در ایـــن تفاهم نامـــه دو طـــرف 
زمینـــه ی  در  می شـــوند  متعهـــد 
)علمـــی  آموزشـــی  فعالیت هـــای 
ــک درس(،  ــی، تـ ــردی، تخصصـ کاربـ
ــی،  ــی و فرهنگـ ــی، تحقیقاتـ پژوهشـ
ــا،  ــزاری کارگاه هـ ــکاری در برگـ همـ
هم اندیشـــی های  و  همایش هـــا 
ارســـال  در  همـــکاری  مشـــترك، 
عناویـــن فعالیت هـــای آموزشـــی، 
مـــورد  فرهنگـــی  و  پژوهشـــی 
نیـــاز وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری 
اطالعـــات بـــه جهـــاد، همـــکاری در 
جهـــت معرفـــی دانشـــجویان کارورز 
گروه هـــای آموزشـــی مراکـــز علمـــی 
کاربـــردی جهـــاد بـــه شـــرکت های 
اســـتان،  در   ICT حـــوزه  فعـــال 
ــعه  ــارکت در توسـ ــکاری و مشـ همـ
کاربـــردی  علمـــی  آموزش هـــای 
مقطـــع دار )کاردانـــی و کارشناســـی( 
و  )پودمانـــی  غیرمقطـــع دار  و 
ــا  ــتان بـ ــطح اسـ ــک درس( در سـ تـ
ـــه  ـــاد، ب ـــردی جه ـــی کارب ـــز علم مراک
ـــادی و  ـــوق م ـــناختن حق ـــمیت ش رس
ـــج  ـــوص نتای ـــاد در خص ـــوی جه معن
ــترك،  ــای مشـ ــل از فعالیت هـ حاصـ
دوره ای  برگـــزاری  در  همـــکاری 
ـــل  ـــایبری تعام ـــت س ـــی امنی تخصص

ــند. ــته باشـ ــکاری داشـ و همـ



جهاددانشگاهی ایالم - 
سازمان میراث فرهنگی 

گردشگری و صنایع دستی 
استان

 روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 
به منــــــــظور  خـــرداد:   7 ایـــالم، 
همکاری هـــای مشـــترك علمـــی، 

آموزشـــی، فرهنگـــی و پژوهشـــی، 
ــی،  ــراث فرهنگـ ــازمان میـ ــن سـ بیـ
گردشـــگری و صنایع دســـتی اســـتان 
ایـــالم  واحـــد  و جهاددانشـــگاهی 

تفاهم نامـــه ای منعقـــد شـــد.
بـــا  تفاهــــــــــم نامه  ایـــن 
ظرفیت هـــا  از  اســـتفاده  هـــدف 
علمـــی،  توانمنـــــــــدی های  و 
آموزشـــی، فرهنگـــی و پژوهشـــی 
راســـتای  جهاددانشگاهــــــــی در 
برنامه هـــای  و  اهـــداف  پیشـــبرد 
سازمــــــــان میـــراث فرهنگـــی، 
گردشـــگری و صنایع دســـتی اســـتان 

ــت. ــده اسـ ــد شـ ــالم منعقـ ایـ
نیازســـنجی،  اســـت،  گفتنـــی 
اجـــرای  و  تدویـــن  طـــــــراحی، 
ــکاری در  ــی، همـ ــای آموزشـ دوره هـ
پژوهشـــی،  علمـــی،  زمینه هـــای 
ــتغال،  ــی و اشـ ــی، کارآفرینـ فرهنگـ
برگـــزاری  زمینـــه  در  همـــکاری 
کنگره هـــا، همایش هـــا و ســـمینارها 
ــای  ــه  فصل نامه هـ ــکاری در تهیـ همـ
اجـــرای  اجتماعـــی،  و  فرهنگـــی 
ــتفاده از  ــا اسـ ــنجی بـ ــرح نظرسـ طـ
مرکـــز  در  موجـــود  ظرفیت هـــای 
ـــه  ـــگاهی و... از جمل ـــپا جهاددانش ایس
مفـــاد منـــدرج در ایـــن تفاهم نامـــه 

اســـت.



جهاددانشگاهی استان 
مرکزی - سازمان اوقاف 
و امور خیریه استان 

قزوین
 روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 
ــی  ــاون پژوهشـ ــزی: معـ ــتان مرکـ اسـ
جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی 
از انعقـــاد قـــرارداد طـــرح پژوهشـــی 
ـــاله  ـــردی پنج س ـــند راهب ـــن س »تدوی
توســـعه بقـــاع متبرکـــه اســـتان 
جهاددانشـــگاهی  بیـــن  قزویـــن« 
ـــاف و  ـــازمان اوق ـــزی و س ـــتان مرک اس
ـــر  ـــن خب ـــتان قزوی ـــه اس ـــور خیری ام

داد.
مهـــدی مبارکـــی ضمـــن اعـــالم 
ایـــن خبـــر افـــزود: در راســـتای 

ــای  ــداف و برنامه هـ ــا، اهـ ماموریت هـ
پـــــــژوهشی  معاونـــت  حـــوزه 
ــزی،  ــتان مرکـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
ــوب  ــور مصـ ــی مذکـ ــرح پژوهشـ طـ
و پـــس از انجـــام مراحـــل اداری و 
ـــاف و  ـــازمان اوق ـــوی س ـــی از س قانون
ـــت  ـــن جه ـــتان قزوی ـــه اس ـــور خیری ام
ـــد. ـــالغ ش ـــوزه اب ـــن ح ـــه ای ـــرا ب اج

وضـــع  بررســـی شـــناخت  وی 
موجـــود اداره کل اوقـــاف و امـــور 
ــتان قزویـــن در حـــوزه  خیریـــه اسـ
ــن  ــه، تبییـ ــن متبرکـ ــاع و اماکـ بقـ
ــرت  ــرآن و عتـ ــاع در قـ ــگاه بقـ جایـ
و تحلیـــل دیدگاه هـــای امـــام )ره( 
و مقـــام معظـــم رهبـــری از جملـــه 
ــه  ــن مطالعـ ــداف ایـ ــن اهـ مهم تریـ

ــت. دانسـ
گفتنـــی اســـت کـــه مســـوولیت 
ــور را  ــرح مذکـ ــرای طـ ــی اجـ علمـ
ـــدی  ـــعه ی کالب ـــی توس ـــروه پژوهش گ
اســـتان  جهاددانشـــگاهی  شـــهر 

ــده دارد. ــه عهـ ــزی بـ مرکـ

جهاددانشگاهی ایالم - 
حوزه علمیه استان

 روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 
ـــق  ـــتای تحق ـــرداد: در راس ـــالم، 1۲ خ ای
ــه  ــوزه علمیـ ــترك حـ ــداف مشـ اهـ
اســـتان ایـــالم و جهاددانشـــگاهی 
گســـترش  به منظـــور  و  اســـتان 
دوجــــــــــــانبه،  همکاری هـــای 
زمینــــــه های  در  تفاهم نامـــه ای 
فرهنگـــی، آموزشـــی و پژوهشـــی 
بیـــن ایـــن دو نهـــاد منعقـــد شـــد.

نیازســـنجی،  اســـت،  گفتنـــی 
اجـــرای  و  تدویـــن  طراحـــی، 
ـــازی  ـــی و توانمندس ـــای آموزش دوره ه
ـــه  ـــا نیازهـــای حـــوزه علمی متناســـب ب
به صـــورت حضـــوری و غیرحضـــوری 
همـــکاری  مختلـــف،  ســـطوح  در 
علمـــی،  فعالیت هـــای  زمینـــه  در 
پژوهشـــی و فرهنگـــی به ویـــژه در 
ـــکاری در  ـــالمی، هم ـــوم اس ـــوزه عل ح
ـــزاری  ـــن و برگ ـــی، تدوی ـــه طراح زمین
ــمینارها  ــا، سـ ــا، همایش هـ کنگره هـ
و نمایشـــگاه ها، برگـــزاری دوره هـــای 
ـــه،  ـــوزه علمی ـــژه ح ـــور وی ـــارت مح مه
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ــنجی و...  ــای نظرسـ ــرای طرح هـ اجـ
ــه  ــن تفاهم نامـ ــاد ایـ ــه مفـ از جملـ

اســـت.



جهاددانشگاهی 
سیستان وبلوچستان - 

اداره کل پزشکی قانونی 
استان

 روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 
خـــرداد:   5 بلوچســـتان،  و  سیســـتان 
دکتـــر منصـــور تاجـــری رییـــس 
و  ســـــــیستان  جهاددانشـــگاهی 
ـــا  ـــتان در نشســـتی مشـــترك ب بلوچس
مدیـــرکل پزشـــکی قانونـــی اســـتان 
تفاهم نامـــه  امضـــای  به منظـــور 
همـــکاری مشـــترك اظهـــار داشـــت: 
پـــل  به عنـــوان  جهاددانشـــگاهی 
ـــه،  ـــگاه و جامع ـــان دانش ـــی می ارتباط
فعالیـــــــــت های گســـترده ای در 
آموزشـــی  فرهنگـــی،  حوزه هـــای 
ــه  ــژه ای بـ ــه ویـ ــی و توجـ و پژوهشـ
ــگان  ــتغال دانش آموختـ ــوع اشـ موضـ

دانشـــگاهی دارد.
ــه  ــری ادامـ ــور تاجـ ــر منصـ دکتـ
رهبـــری  معظـــم  مقـــام  داد: 
ــالب  ــود انقـ ــگاهی را مولـ جهاددانشـ
می داننـــد و بـــا توجـــه بـــه این کـــه 
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــان از مجموع ایش
انتظـــار کارگزیـــن و عظیـــم دارنـــد، 
بـــر  عـــالوه  داشـــته ایم  ســـعی 
ــه ی  ــم همـ ــول، علی رغـ ــور معمـ امـ
معذوریت هـــای  و  محدودیت هـــا 
مالـــی، کارهایـــی در شـــأن نظـــام و 

ــانیم. ــام برسـ ــه انجـ ــتان بـ اسـ
قانونـــی  پزشـــکی  مدیـــرکل 
نیـــز  بلوچســـتان  و  سیســـتان 
در ایـــن نشســـت اظهـــار کـــرد: 
ــادی  ــوان نهـ ــگاهی به عنـ جهاددانشـ
علمـــی،  عرصه هـــای  در  پیشـــرو 
در  دانش بنیـــان  و  تحقیقاتـــی 
ســـطح جامعـــه معرفـــی و شـــناخته 

. د می شـــو
ــه داد: ایـــن  ــر عبـــدی ادامـ دکتـ
نهـــاد علمـــی و دانش بنیـــان بـــا 
داشـــتن روحیـــه و تفکـــر جهـــادی 
در  توانســـته  تاکنـــون  انقالبـــی  و 
زمینه هـــای مختلـــف موفـــق عمـــل 

کنـــد.
کـــرد  امیـــدواری  اظهـــار  وی 
همیـــاری  و  همکــــــــاری  بـــا 
جهاددانشـــگاهی اســـتان بتوانیـــم 
ــای  ــا و برنامه هـ ــرای طرح هـ ــا اجـ بـ

ـــردم  ـــکالت م ـــی از مش ـــف گره مختل
ــم. ــاز کنیـ ــتان بـ اسـ



جهاددانشگاهی بوشهر 
ـ دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی 
درمانی استان

جهـــاد  عمومـــی  روابـــط   
تفاهم نامـــه ی  بوشـــهر:  دانشـــگاهی 
همکاری هـــای مشـــترك کـــه بـــا 
امکانـــات  از  بهره منـــدی  هـــدف 
در  طرفیـــن  ظرفیت هـــای  و 
پژوهـــش،  آمـــوزش،  حوزه هـــای 
راه انـــدازی  نویـــن،  فناوری هـــای 
تشـــخیصی،  و  درمانـــی  مراکـــز 
بـــا  پیشـــگیری  و  بهداشـــتی 
ــس  ــمیری رییـ ــر کشـ ــور دکتـ حضـ
ـــات  ـــکی و خدم ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
بهداشـــتی درمانـــی اســـتان بوشـــهر 
در جهاددانشـــگاهی اســـتان منعقـــد 

ــد. شـ
مقـــرر  تفاهم نامـــه  ایـــن  در 
کارگـــروه  تشـــکیل  بـــا  گردیـــد 
تخصصـــی مشـــترك بـــا حضـــور 
نماینـــدگان تام االختیـــار طرفیـــن 
اجرایـــی  و  دســـتیابی  به منظـــور 
نمـــودن طرح هـــا انجـــام پذیـــرد.

دکتـــر  نشســـت  ایـــن  در 
بـــه  اشـــاره  ضمـــن  کشـــمیری 
جهاددانشـــگاهی  بـــاالی  تـــوان 
ـــران  ـــیاری از مدی ـــت بس ـــار داش اظه
نســـبت بـــه توانایـــی آموزشـــی و 
ــالع  ــگاهی بی اطـ ــی جهاددانشـ علمـ
هســـتند کـــه امیدواریـــم باهـــم 
افزایـــی بیشـــتر و تفاهم نامه هـــای 
ـــره وری  ـــت به ـــن ظرفی ـــکاری از ای هم

بهتـــری صـــورت پذیـــرد.
در ادامـــه، دکتـــر احمـــدی زاده 
رییـــس جهاددانشـــگاهی بوشـــهر 
ــاد علمـــی و  ــرد: ایـــن نهـ ــان کـ بیـ
انقالبـــی بـــا آموزش هـــای کاربـــردی 
خدمـــات  مکمـــل  می توانـــد 
ــر  ــکی و دیگـ ــوم پزشـ ــگاه علـ دانشـ
ـــی  ـــد و تحول ـــازمان ها باش ادارات و س

ــد. ــاد نمایـ ــتان ایجـ ــد اسـ در واحـ
 وی در ادامـــه بیـــان داشـــت: 
ـــالت  ـــتای رس ـــگاهی در راس جهاددانش
خـــود تـــالش می کنـــد هزینه هـــای 
آموزشـــی را کاهـــش و کیفیـــت را 

افزایـــش دهـــد.
در ایـــن نشســـت مقـــرر گردیـــد 
آزمایشـــگاه  راه انـــدازی  مراحـــل 

درمانـــگاه  و  طبـــی  تشـــخیص 
ـــوی  ـــوز از س ـــا مج ـــگاهی ب جهاددانش
ــتان  ــکی اسـ ــوم پزشـ ــگاه علـ دانشـ

بـــه زودی راه انـــدازی شـــود.



نشست های مشرتک:

رییس جهاددانشگاهی 
سیستان وبلوچستان 

ـ مسوول نهاد 
منایندگی مقام معظم 
رهربی در دانشگاه 
سیستان وبلوچستان

 روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 
خــــــرداد:   ۲7 سیستان وبلوچســـتان، 
لمســـــــــلمین  ا م و سال ال حجت ا
صادقـــی مســـوول نهـــاد نمایندگـــی 
مقـــام معظـــم رهبـــری در دانشـــگاه 
بیـــان  بـــا  سیستان وبلوچســـتان 
و  مجالـــس  برگـــزاری  این کـــه 
ـــن  ـــط ای ـــم توس ـــرآن کری ـــل ق محاف
نهـــاد انقالبـــی بســـیار قابل تحســـین 
اســـت، تصریـــح کـــرد: جهاددانشـــگاهی 
اســـتان به واقـــع توانســـته در حـــوزه 
ـــوب  ـــی خ ـــی و فرهنگ ـــوی، قرآن معن
راســـتا  ایـــن  و در  عمـــل کنـــد 

ــردارد. ــری بـ ــای موثـ گام هـ
ــت و  ــه ظرفیـ ــاره بـ ـــا اشـ وی ب
ــتان  ــگاهی اسـ ــیل جهاددانشـ پتانسـ
در ترویـــج برنامه هـــای فرهنگـــی 
ــزاری  ــد: برگـ ــادآور شـ ــی یـ و قرآنـ
محافـــل  و  جلســـات  این چنیـــن 
دانشـــگاه  ســـطح  در  نورانـــی 
می توانـــد ســـبب اشـــاعه و تعمیـــق 
فرهنـــگ قرآنـــی در جامعـــه شـــود.
دکتــــــــــــــر تاجـــــــــری 
رییـــس جهـــــــــــــاددانشگاهی 
ــن  ــز در ایـ ــتان نیـ سیستان وبلوچسـ
ـــگاهی  ـــرد: جهاددانش ـــار ک ـــدار اظه دی
به عنـــوان پـــل ارتباطـــی میـــان 
دانشـــگاه و جامعـــه، فعالیت هـــای 
حوزه هـــای  در  گستــــــــــرده ای 
فرهنگـــی، آموزشـــی و پژوهشـــی 
ــات  ــه موضوعـ ــژه ای بـ ــه ویـ و توجـ

معنـــوی و قرآنـــی دارد.
ســـال های  طـــی  گفـــت:  وی 
ـــر  ـــال اخی ـــد س ـــژه چن ـــته به وی گذش
ـــزرگ  ـــن و ب ـــای گزی ـــام کاره ـــا انج ب
و حرکـــت در مســـیر بالندگـــی و 
ورود بـــه عرصه هـــای مختلـــف از 
ــار  ــی در کنـ ــی و قرآنـ ــه دینـ جملـ
فعالیت هـــای آموزشـــی، فرهنگـــی 

و پژوهشـــی ســـعی داشـــتیم تـــا 
ـــری را در جهـــت رشـــد  ـــی موث گام های

ــم. ــه برداریـ ــالی جامعـ و اعتـ
یـــادآور  تاجـــــــری  دکتـــر 
برنامه هـــای  بـــه  توجـــه  شـــد: 
دینـــی و قرآنـــی یکـــی اهـــداف 
اســـتان  واحـــد  جهاددانشـــگاهی 
مســـتمر  به طـــور  کـــه  اســـت 
توســـط اعضـــای ایـــن مجموعـــه 
برنامه ریـــزی و اجرایـــی می شـــود.

پایـــان  در  اســـت،  گفتنـــی 
ــان  ــان، قاریـ ــم از خادمـ ــن مراسـ ایـ
در  مجیـــد  کالم ا...  مفســـرین  و 
تفســـیر  و  جزءخوانـــی  جلســـات 
قـــرآن کریـــم جهــــــاددانشگاهی 
و  تجلیـــل  سیستان وبلوچســـتان 

تقدیـــر شـــد.



رسپرست 
جهاددانشگاهی ایالم ـ 
معاون هامهنگی امور 

اقتصادی استانداری
 روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 
ـــی  ـــوب درویش ـــت: ای ـــالم، 16 اردیبهش ای
معـــاون هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی 
و توســـعه منابـــع اســـتانداری ایـــالم 
ـــت  ـــا سرپرس ـــترك ب ـــت مش در نشس
ـــرد:  ـــار ک ـــالم اظه ـــگاهی ای جهاددانش
ـــالم، اســـتانی در حـــال رشـــد اســـت  ای
بـــه همیـــن خاطـــر از مســـووالن 
جهاددانشـــگاهی  مرکـــزی  دفتـــر 
ــتان ایـــالم  ــار داریـــم بـــه اسـ انتظـ

نـــگاه ویـــژه ای داشـــته باشـــند.
جهــــــــــــاد دانشگاهی  از  وی 
به عنـــوان نهـــادی انقالبـــی، علمـــی، 
ـــام  ـــک ن ـــی و چاب ـــعه گرا، فرهنگ توس
بـــرد و تصریـــح کـــرد: از طرح هـــا و 
برنامه هـــای جدیـــد جهاد  دانشـــگاهی 
ــار  ــرد و انتظـ ــم  کـ ــت خواهیـ حمایـ
پروژه هـــای  نهـــاد  ایـــن  داریـــم 
ـــد  ـــف کن ـــتان تعری ـــدی را در اس جدی
به خوبـــی  آن  ظرفیت هـــای  از  و 

اســـتفاده کـــرد.
معـــاون همــــــــاهنگی امـــور 
اقتصـــادی اســـتانداری ایـــالم بـــا 
»مجمـــع  راه انـــدازی  پیشـــنهاد 
توســـط  اســـتان  مشـــورتی« 
گفـــت:  جهاد  دانشگــــــــــــاهی، 
ایـــن  می توانـــد  جهاد دانشـــگاهی 
ــگاه  ها،  ــک دانشـ ــا کمـ ــع را بـ مجمـ
ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی 
و پـــارك علم وفنـــاوری بـــا تلفیقـــی 
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از مدیـــران، کارشناســـان و فعـــاالن 
راه انـــدازی  غیر دولتـــی   بخـــش 

ــد. کنـ
حســـینی  غالمرضـــا  ســـید 
جهــــــــاد دانشگاهی  سرپرســـت 
دیـــدار  ایـــن  در  نیـــز  ایـــالم 
نهـــادی  را  جهاد دانشگـــــــــاهی 
کـــه  خوانـــد  انعـــــــــطاف پذیر 
ــن  ــری از ایـ ــا بهره گیـ ــد بـ می توانـ
ظرفیت هـــای  از  انعطاف پذیـــری 

ملـــی اســـتفاده کنـــد.
وی از اعـــالم آمادگـــی دفتـــر 
مرکـــزی جهاددانشـــگاهی بـــرای 
فعالیت  هـــای پژوهشـــی، آموزشـــی، 
اشـــتغال و توریســـم در صـــورت 
اســـتان  هماهنگـــی  و  همـــکاری 
خبـــر داد و گفـــت: اربعیـــن یکـــی 
اســـتان  بـــزرگ  ظرفیت هـــای  از 
آن  خصـــوص  در  کـــه  اســـت 
ــورت  ــا به صـ ــی امـ ــات خوبـ مطالعـ
ــت  ــه اسـ ــورت گرفتـ ــده صـ پراکنـ
ــات را  ــن مطالعـ ــوان ایـ ــه می تـ کـ
ــرد. ــال کـ ــز دنبـ به صـــورت متمرکـ

حســـینی تاکیـــد کـــرد: در ایـــن 
ـــک  ـــاد ی ـــا ایج ـــوان ب ـــوص می ت خص
ــف  ــاد مختلـ ــی ابعـ ــز مطالعاتـ مرکـ
ــی و  ــی، سیاسـ ــادی، اجتماعـ اقتصـ
به صـــورت  را  اربعیـــن  فرهنگـــی 
متمرکـــز بررســـی کـــرد تـــا مـــورد 

ــرد. ــرار گیـ ــرداری قـ بهره بـ



رییس جهاددانشگاهی 
خراسان شاملی ـ دبیر 

شورای هامهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان

ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــط عمومـ  روابـ
ریـــواده  احمـــد  خراسان شـــمالی: 
دبیـــر شـــورای هماهنگـــی مبـــارزه 
نشســـت  در  مخـــدر  مـــواد  بـــا 
جهاددانشـــگاهی  رییـــس  بـــا 
کـــرد:  اظهـــار  خراسان شـــمالی 
مبـــارزه  ســـتاد  سیاســـت های 
بـــا مـــواد مخـــدر تدوین شـــده و 
اســـتان نیـــز به دنبـــال اجـــرای آن 

ــت. اسـ
خدمــــــــــات  گفـــت:  وی 
حوزه هـــای  در  جهاددانشـــگاهی 
به ویـــژه در حوزه هـــای  مختلـــف 

ـــرای  ـــی ب ـــگاهی فرصت ـــی و دانش علم
ـــی  ـــورای هماهنگ ـــور ش ـــبرد ام پیش

مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر اســـت
وی بـــا تصریـــح بـــر این کـــه 
اعتیـــاد یـــک پدیـــده ی جهانـــی 
چالش هـــای  از  یکـــی  و  اســـت 
ـــوب  ـــر محس ـــرن حاض ـــریت در ق بش
درصـــد   8۰ گفـــت:  می شـــود، 
ـــون در  ـــدر هم اکن ـــواد مخ ـــت م کش
مرزهـــای شـــرقی ایـــران در کشـــور 
می گیـــرد  صـــورت  افغانســـتان 
بنابرایـــن ناچـــار هســـتیم بـــرای 
مقابلـــه بـــا آن اقدامـــات علمـــی 

ــیم. ــته باشـ داشـ
رییـــس  شـــاهین فر  دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی 
نیـــز در ادامـــه ی ایـــن نشســـت 
ـــتفاده  ـــا اس ـــت: جهاددانشـــگاهی ب گف
از ظرفیت هـــای علمـــی می توانـــد 
ـــای  ـــرف و پیامده ـــش مص ـــرای کاه ب
ــورای  ــدر شـ ــواد مخـ ــی مـ اجتماعـ
ـــدر  ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــی مب هماهنگ

را یـــاری کنـــد.
ـــن  ـــاد همچنی ـــن نه ـــزود: ای وی اف
می توانـــد در حوزه هـــای آگاهـــی 
ـــی در  ـــکار عموم ـــر اف ـــی و تنوی بخش
پیشـــگیری از شـــیوع مـــواد مخـــدر 

ـــردارد. ـــری را ب ـــای موث گام ه
دکتـــر شـــاهین فر ادامـــه داد: 
ــواده  ــان خانـ ــم بنیـ ــدف تحکیـ هـ
به ویـــژه  و  از جامعـــه  و صیانـــت 
جوانـــان اســـت کـــه ارتبـــاط ایـــن 
ـــا دانشـــجویان و دانشـــگاهیان  ـــاد ب نه
و اقشـــار مختلـــف جامعـــه در ایـــن 

زمینـــه یاری رســـان اســـت.



رییس جهاددانشگاهی 
اردبیل ـ مدیرکل بانوان 

و خانواده استانداری
ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــط عمومـ  روابـ
اردبیـــل، 9 خـــرداد: فریبـــا محمدلـــو 
خانـــواده  و  بانـــوان  مدیـــرکل 
ـــا  ـــت ب ـــل در نشس ـــتانداری اردبی اس
رییـــس جهاددانشـــگاهی اردبیـــل 
جهاددانشـــگاهی  مشـــارکت  بـــر 
در اجـــرای طـــرح »تدویـــن ســـند 
ارتقـــای جایـــگاه زنـــان و خانـــواده 

ــرد. ــد کـ ــل« تاکیـ ــتان اردبیـ اسـ

ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد: ب ـــادآور ش وی ی
ــتغال  ــازی و اشـ ــه توانمندسـ این کـ
ــی  ــش اصلـ ــواده بخـ ــان و خانـ زنـ
ـــند اســـت و جهاددانشـــگاهی  ـــن س ای
اشـــتغال زایی  زمینـــه ی  در  نیـــز 
ســـابقه ی خوبـــی دارد، بـــه همیـــن 
خاطـــر می توانـــد ایـــن امـــر را بـــه 
ـــاند. ـــرانجام برس ـــه س ـــن ب ـــو احس نح
خانـــواده  و  بانـــوان  مدیـــرکل 
از  گفـــت:  اردبیـــل  اســـتانداری 
توانمندی هـــای  و  ظرفیـــت 
جهاددانشـــگاهی به عنـــوان یـــک 
ـــام  ـــی در انج ـــی و پژوهش ـــاد علم نه
ـــن  ـــای ای ـــه و طرح ه ـــرای برنام و اج
ــرد. ــم کـ ــتفاده خواهیـ ــر اسـ دفتـ

ـــی  ـــران اوچ ـــت، مه ـــن نشس در ای
ــگاهی  ــس جهاددانشـ ــی رییـ اردبیلـ
انتخـــاب  بـــه  نیـــز  اردبیـــل 
وزارت  ســـوی  از  جهاددانشـــگاهی 
اجتماعـــی  رفـــاه  و  کار  تعـــاون، 
در  تســـهیل گر  نهـــاد  به عنـــوان 
ــی  ــاغل خانگـ ــعه مشـ ــرح توسـ طـ
ـــی   ـــدف  اصل ـــت: ه ـــرد و گف ـــاره ک اش
جهاددانشـــگاهی  از زمـــان تاســـیس  
تـــا به حـــال، الگو ســـازی  بـــرای 
بـــه  علم وفنـــاوری   دادن  ســـوق 

اســـت. تجاری ســـازی  ســـمت 
این کـــه  بیـــــــــان  بـــا  وی 
توســـعه ی  جهـــــــــاددانشگاهی، 
آموزش هـــای الزم  بـــرای  تربیـــت 
نیـــاز،  مـــورد  انســـانی   نیـــروی 
را  تجاری ســـازی   و  کارآفرینـــی  
دنبـــال می کنـــد، یـــادآور شـــد: 
ــگاهی،  ــر جهاددانشـ ــال حاضـ در حـ
ـــی   ـــوزش تخصص ـــای آم ـــام دوره ه تم
بـــه  را  خـــود  کوتاه مـــدت  و 
ایجـــاد  و  مهارت افزایـــی  ســـمت 
ســـوق  کســـب وکار  زمینه هـــای 

. هـــد می د



معاون فرهنگی 
جهاددانشگاهی 

کردستان ـ مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه 

اجتامعی استان
ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــط عمومـ  روابـ
ـــرکل  ـــی مدی ـــان صلوات ـــتان: بره کردس

تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی اســـتان 
ـــا  ـــترك ب ـــت مش ـــتان در نشس کردس
مســـووالن جهاددانشـــگاهی اســـتان 
بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت همـــکاری 
ایـــن دو ســـازمان اظهـــار کـــرد: در 
راســـتای اجـــرای موفق تـــر ایجـــاد 
ـــا  دو هـــزار و 6۰۰ شـــغل در اســـتان ب
ـــم  ـــکاری خواهی ـــگاهی هم جهاددانش
ـــل آن  ـــبرد کام ـــرای پیش ـــت و ب داش
تـــا آخـــر راه ایـــن نهـــاد علمـــی را 

همراهـــی خواهیـــم کـــرد.
بـــه  داد:  ادامــــــــــــــه  وی 
ابـــالغ  اســـتان  شهرســـتان های 
کرده ایـــم کــــــــــه در همـــه ی 
ــه  ــوط بـ ــای مربـ کارگروه هـــــــــ
ـــان  ـــیل و کارشناس ـــتغال، از پتانس اش
ــتفاده  ــگاهی حتمـــا اسـ جهاددانشـ

شـــود.
صلواتـــی همـــکاری دو ســـازمان 
را مهـــم دانســـت و تصریـــح کـــرد: 
از  طـــرح  ایـــن  اجـــرای  بـــرای 
مســـووالن جهاددانشـــگاهی انتظـــار 
ـــم  ـــب داری ـــکاری مناس ـــک و هم کم
و قـــرار شـــده در ایـــن راســـتا، 
ـــرفت  ـــزارش کاری از پیش ـــی گ هفتگ
ــزار و 6۰۰  ــاد دو هـ ــه ی ایجـ برنامـ
ــتان داده  ــتان کردسـ ــغل در اسـ شـ

شـــود.
مجیـــد آوج معـــاون امـــور فرهنگـــی 
جهـــــــــــاددانشگاهی کردســـتان 
نیـــز در ادامـــه ی ایـــن نشســـت، 
اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی متولـــی 
طـــرح توســـعه الگـــوی نویـــن مشـــاغل 
خانگـــی در اســـتان کردســـتان اســـت 
ـــدون  و تحقـــق ایجـــاد 26۰۰ شـــغل ب
ــاه  ــا اداره کل کار و رفـ ــکاری بـ همـ

ــت. ــر نیسـ ــی امکان پذیـ اجتماعـ
این کـــه  اعـــالم  بـــا  وی 
بـــا  جهاددانشـــگاهی  هم اکنـــون 
6 برنـــد ملـــی قـــرارداد فـــروش 
تضمینـــی محصـــوالت را منعقـــد 
ـــطح  ـــه داد: در س ـــت، ادام ـــرده اس ک
ـــرای  ـــتیبان ب ـــد پش ـــز چن ـــتان نی اس
ـــدی  ـــروش بیشـــتر محصـــوالت تولی ف

داریـــم.►
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ششـــمین  جهاددانشـــگاهی:  عمومـــی  روابـــط   ■
و هفتمیـــن جلســـه ی کانـــون تفکـــر راهبـــردی 
جهاددانشـــگاهی در دفتـــر مرکـــزی ایـــن نهـــاد 

ــد. ــزار شـ برگـ

ششمین جلسه؛ ماموریت ها
۲۲ اردیبهشـــت: ششـــمین جلســـه ی کمیتـــه ی  
راهبـــری کانـــون تفکـــر راهبـــردی جهاددانشـــگاهی 
بـــا حضـــور اعضـــا تشـــکیل و در مـــورد شـــرح 
»ماموریـــت  موضـــوع  در  پیشـــنهادی  خدمـــات 

جهاددانشـــگاهی« بحـــث و گفت وگـــو شـــد.
در ابتـــدای جلســـه، 
ـــی  ـــر محســـن قرنفل دکت
مشـــاور رییــــــــس 
 ، هی نشـــگا ا د د جها
گـــزارش کار کمیتـــه ی 
منتخـــب شـــورا بـــرای 
نهایـــی کـــردن شـــرح 
حـــول  را  خدمـــات 
نظیـــر  موضوعاتـــی 
ماموریـــت،  تعریـــف 
جهـــاد  ماموریــــــت 
برنامـــه ی  در  ماموریت هـــا  اســـاس نامه ها،  در 
شـــش گانه کـــه اجـــزای اصلـــی ماموریـــت جهـــاد 
ـــگاهی،  ـــی جهاددانش ـــای اصل ـــظ ویژگی ه ـــت، حف اس
ماموریت محـــوری یـــا هدف محـــوری، تلقی هـــای 
ــوت و  ــاط قـ ــازمانی، نقـ ــت سـ ــف از ماموریـ مختلـ
ـــرایط  ـــل ش ـــی، تحلی ـــاط بحران ـــازمانی، نق ـــف س ضع
ـــت  ـــت ، ماموری ـــاب ماموری ـــای انتخ ـــی، معیاره محیط
جهاددانشـــگاهی و چرخـــه ی نـــوآوری، بررســـی 
جایـــگاه ایـــن نهـــاد، رویکـــرد جهاددانشـــگاهی بـــه 
ـــش  ـــاد و نق ـــن نه ـــت ای ـــی، ماموری ـــای تخصص نیازه
ـــی  ـــای پژوهش ـــد فعالیت ه ـــازمانی، رون ـــای س واحده
در گروه هـــای تخصصـــی جهاددانشـــگاهی )فنـــی و 
مهندســـی، ســـالمت، انســـانی و اجتماعـــی( ارایـــه 

کـــرد.
ســـپس اعضـــای شـــورا ضمـــن تاییـــد کلیـــات 

ــل  ــت تکمیـ ــود را در جهـ ــای خـ ــث، دیدگاه هـ بحـ
ــد. ــان نمودنـ ــده بیـ ــث مطرح شـ مباحـ

در پایـــان مقـــرر شـــد بـــا توجـــه بـــه مباحـــث 
ــه ی  ــوولیت تهیـ ــی مسـ ــر قرنفلـ ــده، دکتـ مطرح شـ
ـــرد. ـــده گی ـــر عه ـــوع را ب ـــن موض ـــی ای ـــزارش نهای گ

هفتمین جلسه؛ 
جذب، حفظ و 

نگهداشت نیروی 
انسانی

دکتـــر  خـــرداد:   5
ـــماعیلی  ـــد امین اس حمی
ــر  ــون تفکـ ــر کانـ مدیـ
ـــت:  ـــگاهی گف جهاددانش
جلســـه ی  هفتمیـــن 
راهبـــری  کمیتـــه ی 
ـــور  ـــا حض ـــگاهی ب ـــردی جهاددانش ـــر راهب ـــون تفک کان
اعضـــا در دفتـــر مرکـــزی جهاددانشـــگاهی تشـــکیل شـــد.

ــات  ــرح خدمـ ــه، شـ ــن جلسـ ــزود: در ایـ وی افـ
اولویـــت دوم موضوعـــی مباحـــث کانـــون تحـــت عنـــوان 
»جـــذب، حفـــظ و نگهداشـــت نیـــروی انســـانی در 
جهاددانشـــگاهی« کـــه توســـط دکتـــر کاووس حیـــدری 
ـــی  ـــث و بررس ـــورد بح ـــرح و م ـــود، مط ـــده ب ـــه ش تهی
ــنهادی  ــوب پیشـ ــن چارچـ ــت. هم چنیـ ــرار گرفـ قـ
دکتـــر فرانـــک فـــرزدی بـــرای ایـــن موضـــوع نیـــز 

مطـــرح شـــد.
ـــای  ـــرد: اعض ـــح ک ـــماعیلی تصری ـــن اس ـــر امی دکت
شـــورا پـــس از بحـــث و گفت وگـــو در مـــورد شـــرح 
ـــنهادی  ـــوب پیش ـــز چارچ ـــنهادی و نی ـــات پیش خدم
ارایه شـــده، مقـــرر کردنـــد کارگروهـــی متشـــکل از 
ــماعیلی و  ــر امین اسـ ــدری، دکتـ ــر کاووس حیـ دکتـ
دکتـــر فـــرزدی، ضمـــن بررســـی و لحـــاظ کـــردن 
مطالـــب مطروحـــه در جلســـه، نســـبت بـــه ادغـــام 
ـــرای  ـــی را ب ـــن نهای ـــد و مت ـــل کنن ـــنهاد عم دو پیش
ــم  ــاذ تصمیـ ــت اتخـ ــون جهـ ــی کانـ ــه ی آتـ جلسـ

نهایـــی آمـــاده کننـــد.►

ماموریت و نیروی انسانی؛ 
دو موضوع جلسات کانون
تفکر راهربدی
ششمین و هفتمین جلسه ی کانون تفکر راهربدی جهاددانشگاهی برگزار شد

     برگزاری رویدادهای پژوهشی

برگزار

مهم ترین 
مصوبات جلسه ی 
یکصد وچهل وششم

یک صدوچهل وششمین جلسه ی هیات 

امنای جهاددانشگاهی برگزار شد

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، ۲3 خـــرداد: 
یک صدوچهل وششـــمین جلســـه ی هیـــات امنـــای 
ـــس  ـــی ریی ـــر طیب ـــور دکت ـــا حض ـــگاهی ب جهاددانش
حجــــــــت االسالم والمسلمین  جهاددانشـــگاهی، 
ـــم  ـــام معظ ـــی مق ـــاد نمایندگ ـــس نه ـــان ریی محمدی
رهبـــری در دانشـــگاه های کشـــور، دکتـــر منصـــور 
ـــر  ـــاوری، دکت ـــات و فن ـــوم، تحقیق ـــر عل ـــی وزی غالم
ســـعید نمکـــی معـــاون امـــور علمـــی، فرهنگـــی 
برنامه وبودجـــه کشـــور،  و اجتماعـــی ســـازمان 
ـــت،  ـــر بهداش ـــده وزی ـــی نماین ـــرج حریرچ ـــر ای دکت
درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی، دکتـــر محســـن 
قرنفلـــی مشـــاور رییـــس جهاددانشـــگاهی، دکتـــر 
پژوهشـــگاه  رییـــس  شـــاهوردی  عبدالحســـین 
رویـــان و دکتـــر محمدحســـین ایمانـــی خوشـــخو 
رییـــس پـــارك علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و 

صنایـــع فرهنگـــی برگـــزار شـــد.
ــس  ــی رییـ ــر طیبـ ــه، دکتـ ــدای جلسـ در ابتـ
ــا و  ــم فعالیت هـ ــی از اهـ ــگاهی گزارشـ جهاددانشـ
ــرار  ــه قـ ــگاهی کـ ــاخص جهاددانشـ ــای شـ طرح هـ
اســـت در جلســـه ی هیـــات دولـــت ارایـــه شـــود 
پژوهشـــی  طرح هـــای  از  برخـــی  هم چنیـــن  و 
ــور  ــا حضـ ــت بـ ــرار اسـ ــه قـ ــه ای را کـ و فناورانـ
و  داد  ارایـــه  گـــردد،  رونمایـــی  رییس جمهـــور 
در ایـــن خصـــوص اعضـــای هیـــات امنـــا، نقطـــه 

ــد. ــرح کردنـ ــود را مطـ ــرات خـ نظـ
گفتنـــی اســـت، موافقـــت بـــا اصـــالح مـــاده ی 
جهاددانشـــگاهی،  اســـتخدامی  آیین نامـــه ی   ۷8
ــه ی  ــتورالعمل پرداخـــت کمک هزینـ تصویـــب دسـ
ــات  ــذب هیـ ــاده ی جـ ــالح فوق العـ ــکن و اصـ مسـ
علمـــی اعضـــای جهاددانشـــگاهی از مهم تریـــن 
ـــن  ـــگاهی در ای ـــای جهاددانش ـــات امن ـــات هی مصوب

جلســـه بـــود.►
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  افتتاح یک دفرت و یک طرح

افتتاح

ـــور  ـــا حض ـــان: ب ـــگاهی کرم ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــور  ــازمان امـ ــی سـ ــارکت های اجتماعـ ــاون مشـ معـ
اجتماعـــی وزارت کشـــور، رییـــس جهاددانشـــگاهی 
ــتانداری  ــی اسـ ــور اجتماعـ ــرکل امـ ــان و مدیـ کرمـ
ـــعه ی  ـــهیل گری و توس ـــر تس ـــتین دفت ـــان، نخس کرم
محلـــی کشـــور به همـــت جهاددانشـــگاهی کرمـــان 
در محلـــه ی قلعـــه محمـــود شـــهر کرمـــان از 
محل هـــای دارای آســـیب اجتماعـــی بـــاالی شـــهر 

کرمـــان افتتـــاح شـــد.

توانمندسازی 
مردم در محله های 

حاشیه ی شهر
رضـــا  دکتــــــــر 
س  ب مقـــــــد میا کا
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ریی
مجـــری  و  کرمـــان 
تســـهیل گری  طـــرح 
ــان در  ــتان کرمـ در اسـ
افتتاحیـــه ی  مراســـم 

ایـــن دفتـــر اظهـــار کـــرد: امـــروز اولیـــن دفتـــر از 
ــت  ــان به همـ ــهر کرمـ ــهیل گری شـ ــر تسـ 1۰ دفتـ
جهاددانشـــگاهی اســـتان کرمـــان به عنـــوان مجـــری 
ایـــن طـــرح در اســـتان افتتـــاح می شـــود کـــه در 
راســـتای رونـــد اجـــرای کار، حمایـــت، همراهـــی و 

ــم. ــاز داریـ ــران را نیـ ــه ی مدیـ ــارکت همـ مشـ
ـــالت  ـــان از معض ـــتان کرم ـــزود: اس ـــه اف وی در ادام
ــرد  و آســـیب های اجتماعـــی متعـــددی رنـــج می بـ
ــالی و  ــل خشک سـ ــه دلیـ ــر بـ ــال های اخیـ و در سـ
مســـایل اقتصـــادی بـــا پدیـــده ی مهاجـــرت وســـیع 
ـــتان  ـــز اس ـــه مرک ـــک ب ـــهرهای کوچ ـــتاها و ش از روس
روبـــه رو و شـــکل گیری محـــالت حاشـــیه ای در 

کرمـــان هســـتیم.
دکتـــر کامیاب مقـــدس تصریـــح کـــرد: ســـاکنان 
ـــوده ی  ـــت فرس ـــمی و باف ـــکونتگاه های غیررس ـــن س ای
دارای وضعیـــت اقتصـــادی نابســـامان هســـتند و 
محلـــه ی قلعـــه محمـــود در قلـــب شـــهر قـــرار دارد 
و یـــک تهدیـــد اجتماعـــی بـــرای شـــهر اســـت؛ در 

عیـــن حـــال می توانـــد یـــک فرصـــت باشـــد.
ـــرح  ـــری ط ـــان و مج ـــگاهی کرم ـــس جهاددانش ریی

ـــدف  ـــرد: ه ـــان ک ـــان بی ـــتان کرم ـــهیل گری در اس تس
ایـــن اســـت فعالیـــت دفاتـــر تســـهیل گری منجـــر 
ــه ای  ــالت و به گونـ ــردم محـ ــازی مـ ــه توانمندسـ بـ
عمـــل شـــود کـــه امیـــن و محـــل رجـــوع مـــردم 
ـــی  ـــی، اجتماع ـــای فرهنگ ـــی کار، ارتق ـــده و خروج ش

ـــود. ـــالت ش ـــن مح ـــردم ای ـــادی م و اقتص
نیـــروی    6۰ این کـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
فعالیـــت  تســـهیل گری  دفاتـــر  در  متخصـــص 
ـــتی  ـــناد باالدس ـــام اس ـــت: در تم ـــرد، گف ـــد ک خواهن
کشـــور از کرمـــان به عنـــوان مرکـــز جنـــوب شـــرق 
ـــتیبانی کننده  ـــز پش ـــوان مرک ـــده و به عن ـــور یادش کش
ســـواحل مکـــران دیده شـــده اســـت؛ لـــذا مناطـــق 
ـــهری  ـــتانی و ش ـــده ی اس ـــیب زا، زیبن ـــیه ای و آس حاش
هم چـــون کرمـــان نیســـت و مـــا در حـــد بضاعـــت 
و توانمـــان بـــرای بهبـــود وضعیـــت و بـــه فعلیـــت 

برمی داریـــم. گام  پتانســـیل ها  رســـاندن 

حمایت جدی از دفاتر 
تسهیل گری

دکتـــر کمـــال اکبـــری 
معـــاون مشـــارکت های 
ســـازمان  اجتماعـــی 
امـــور اجتماعـــی وزارت 
ــن  ــز در ایـ ــور نیـ کشـ
مراســـم اظهـــار کـــرد: 
بنـــا بـــه فرمـــوده ی 
ـــری،  ـــم رهب ـــام معظ مق
ــت. ــاده اسـ ــای فوق العـ ــزو کارهـ ــی جـ کار اجتماعـ

وی دربـــاره   ی فعالیـــت دفاتـــر تســـهیل گیری 
در کشـــور عنـــوان کـــرد: تصمیـــم گرفتیـــم نقـــاط 
بحرانـــی و احتمـــاال آســـیب زا شـــهرهای کشـــور را 
ــگیری  ــان و پیشـ ــا کار درمـ ــایی و در آن جـ شناسـ
انجـــام شـــود کـــه در ایـــن راســـتا نیازمنـــد عـــزم 
ــراد و ســـپس  ــود افـ ــاور اساســـی در خـ جـــدی، بـ

ــتیم. اقـــدام عملیاتـــی در بیـــرون هسـ
دکتـــر اکبـــری بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه دفاتـــر 
تســـهیل گری بایـــد مشـــارکت همـــه را جلـــب 
کننـــد، گفـــت: اگـــر محـــالت را خـــوب مدیریـــت 
باقـــی  ناهنجاری هـــا  بـــرای  جایـــی  کنیـــم، 
حمایـــت  به دنبـــال  کشـــور  وزارت  و  نمی مانـــد 
ــور  ــطح کشـ ــهیل گری در سـ ــر تسـ ــدی از دفاتـ جـ
ـــترش  ـــا گس ـــرد، حمایت ه ـــاس عملک ـــر اس ـــت و ب اس

پیـــدا می کنـــد.
وی تصریـــح کـــرد: اســـتان گســـترده ی کرمـــان، 
زیـــادی دارد و در شـــهرهای  نیازهـــای بســـیار 
ـــا  ـــن فعالیت ه ـــد ای ـــز نیازمن ـــتان نی ـــن اس ـــِر ای دیگ

هســـتیم.

برای کم کردن آسیب های 
اجتامعی کشور

نخستین دفرت تسهیل گری کشور در استان کرمان به همت جهاددانشگاهی این واحد 
افتتاح شد

■  افتتاح 
نخستین دفرت 
تسهیل گری 
کشور در استان 
کرمان به همت 
جهاددانشگاهی 
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ـــان در  ـــگاهی کرم ـــت جهاددانش ـــه فعالی ـــاره ب ـــا اش ـــری ب ـــر اکب دکت
ـــای  ـــگاهی کاره ـــرد: جهاددانش ـــان ک ـــهیل گری بی ـــر تس ـــدازی دفات راه ان
ـــور  ـــت در کش ـــی و معنوی ـــم، آگاه ـــر عل ـــی ب ـــترده ای مبتن ـــزرگ و گس ب
و اســـتان کرمـــان انجـــام می دهـــد کـــه امیدواریـــم ایـــن حرکـــت بـــا 

ـــد. ـــته باش ـــه داش ـــتری ادام ـــتاب بیش ش

آزمون بزرگ مدیریت برای جوانان 
زهـــرا موســـی پور مدیـــرکل دفتـــر 
امـــور اجتماعـــی و فرهنگـــی اســـتانداری 
ــت:  ــم گفـ ــن مراسـ ــز در ایـ ــان نیـ کرمـ
کرمـــان در آمـــوزش و افتتـــاح دفاتـــر 
تســـهیل گری اولیـــن اســـتان کشـــور 
بـــوده و به همـــت همـــکاران در کیفیـــت 
ـــود. ـــد ب ـــن خواه ـــز اولی ـــر نی ـــت دفات فعالی
دفاتـــر  این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 
تســـهیل گری، آزمـــون بـــزرگ مدیریـــت 
بـــرای جوانـــان اســـت، افـــزود: اســـتاندار کرمـــان تمـــام تـــوان خـــود 
را بـــرای ایجـــاد تغییـــر در اوضـــاع اجتماعـــی، فرهنگـــی و اجتماعـــی 
ـــم. ـــک کنی ـــت کم ـــن حرک ـــد در ای ـــا بای ـــا م ـــته و حتم ـــتان گذاش اس
کرمـــان  شـــهر  در  نقطـــه   ۳1 کـــرد:  اظهـــار  موســـی پور 
شناسایی شـــده و همـــه ی دســـتگاه های اجرایـــی پـــای کار هســـتند و 
ـــر  ـــای دفات ـــتای فعالیت ه ـــالت در راس ـــون مح ـــت روحانی ـــد از ظرفی بای

تســـهیل گری اســـتفاده شـــود.
مدیـــرکل دفتـــر امـــور اجتماعـــی و فرهنگـــی اســـتانداری کرمـــان 
بیـــان کـــرد: کرمـــان اســـتانی پهنـــاور بـــا مـــردم و فرهنگـــی بـــزرگ 

اســـت و بایـــد از ایـــن ظرفیت هـــا اســـتفاده شـــود.

همکاری همه ی دستگاه های استان با 
جهاددانشگاهی کرمان

ـــینی  ـــا رزم حس ـــت: علیرض 19 اردیبهش
جلســـه ی  در  کرمــــــــان  اســـتاندار 
از  پشـــتیبانی  و  ظرفیت ســــــــازی 
فعالیت هـــای دفاتـــر تســـهیل گری بـــا 
ـــت  ـــان در دول ـــتان کرم ـــه اس ـــان این ک بی
یازدهـــم طـــرح مقابلـــه بـــا آســـیب های 
افـــزود:  کـــرد،  آغـــاز  را  اجتماعـــی 
جلوگیـــری از حاشیه نشـــینی یکـــی از 
اقدامـــات مهـــم اســـتان کرمـــان در راســـتای مقابلـــه بـــا آســـیب های 
اجتماعـــی بـــود و اگـــر از حاشیه نشـــینی جلوگیـــری نمی کردیـــم، ۳۰ 
هـــزار هکتـــار ســـکونتگاه غیـــر رســـمی در کرمـــان ایجـــاد می شـــد.
ـــر  ـــرح دفات ـــی ط ـــه ی اجرای ـــات را نمون ـــرح نج ـــان ط ـــتاندار کرم اس
تســـهیل گری دانســـت و عنـــوان کـــرد: طـــرح نجـــات در دو محلـــه ی 

ـــت. ـــرا اس ـــال اج ـــان در ح ـــهر کرم ش
ــری  ــم رهبـ ــام معظـ ــای مقـ ــی را از دغدغه هـ ــایل اجتماعـ وی مسـ
دانســـت و بیـــان کـــرد: شناســـایی آســـیب های اجتماعـــی در دفاتـــر 
ــا نیـــز در اســـتان  اجتماعـــی کشـــور در حـــال اجـــرا می باشـــد و مـ
کرمـــان بـــا اجـــرای طـــرح دفاتـــر تســـهیل گر می خواهیـــم در 
ـــش  ـــع و کاه ـــی، رف ـــت بازآفرین ـــی در جه ـــیب های اجتماع ـــوزه ی آس ح
ــن کار، یـــک کار  ــا ایـ ــم و مطمئنـ ــی گام برداریـ ــیب های اجتماعـ آسـ

ثمربخـــش در بلندمـــدت خواهـــد بـــود.
ــا  ــتان بـ ــتگاه های اسـ ــه ی دسـ ــکاری همـ ــر همـ ــینی بـ رزم حسـ
ــر  ــرح دفاتـ ــری طـ ــوان مجـ ــان به عنـ ــتان کرمـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
تســـهیل گری در اســـتان کرمـــان تاکیـــد و بیـــان کـــرد: بایـــد 
ـــد  ـــرار داد و نبای ـــر ق ـــهر را مدنظ ـــیه ی ش ـــترش حاش ـــگیری از گس پیش
ـــان آن  ـــه درم ـــور ب ـــد مجب ـــا بع ـــود ت ـــاد ش ـــیب ایج ـــن آس ـــازه داد ای اج
ـــتانی  ـــوری و اس ـــزرگ کش ـــل ب ـــن معض ـــا ای ـــروز ب ـــد ام ـــذا بای ـــویم؛ ل ش

مقابلـــه کـــرد.►

ــن  ــت: آییـ ــاری، 16 اردیبهشـ ــال و بختیـ ــگاهی چهارمحـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
افتتاحیـــه ی طـــرح ملـــی دانش آمـــوزی نجـــات آب )دانـــاب( بـــه همـــت 
ـــرورش  ـــازمان آموزش وپ ـــه ای و س ـــرکت آب منطق ـــکاری ش ـــا هم ـــگاهی و ب جهاددانش

اســـتان برگـــزار شـــد.
وحیـــد خلیلـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی چهارمحال وبختیـــاری در آییـــن 
افتتاحیـــه ی طـــرح ملـــی دانش آمـــوزی دانـــاب، اظهـــار کـــرد: زمیـــن و طبیعـــت 
ـــتیم؛  ـــه هس ـــم مواج ـــر اقلی ـــا تغیی ـــون ب ـــا اکن ـــند، ام ـــس می کش ـــتند و نف ـــده هس زن
پـــس الزم اســـت از ایـــن طبیعـــت کـــه عمـــری بـــه مـــا نعمت هـــای فـــراوان داده 

ـــرد. ـــت ک ـــده، مراقب ـــالت ش ـــار کس ـــر دچ ـــال حاض ـــت و در ح اس
ـــت  ـــتان از طبیع ـــردم اس ـــزاق م ـــادی از ارت ـــش زی ـــه بخ ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــر  ـــی و...، اکث ـــرورش ماه ـــاورزی و پ ـــتن کش ـــا داش ـــتان ب ـــرد: اس ـــح ک ـــت، تصری اس
توســـعه یافتگی خـــود را از طبیعـــت گرفتـــه اســـت؛ پـــس بـــه ایـــن دلیـــل الزم 

اســـت اکنـــون اســـتان الگـــو شـــود و در مصـــرف آب صرفه جویـــی کنـــد.
وی یـــادآور شـــد: دانش آمـــوزان می تواننـــد آثـــار خـــود هماننـــد عکـــس، 
نقاشـــی، فیلـــم و... در زمینـــه ی ســـازگاری بـــا کم آبـــی و مصـــرف بهینـــه ی آب 
بـــه دبیرخانـــه طـــرح احیـــا و تعادل بخشـــی منابـــع آب واقـــع در جهاددانشـــگاهی 

اســـتان ارســـال کننـــد تـــا بـــه افـــراد برتـــر جوایـــزی اهـــدا شـــود.
ــوزان و  ــی از دانش آمـ ــور جمعـ ــا حضـ ــن بـ ــن آییـ ــت، ایـ ــر اسـ ــه ذکـ الزم بـ
ـــد  ـــرکت کردن ـــی ش ـــش آموزش ـــک همای ـــز در ی ـــان نی ـــد و معلم ـــزار ش ـــان برگ معلم
ـــان  ـــوان رابط ـــراد به عن ـــن اف ـــا ای ـــد ت ـــه ش ـــا ارای ـــه آن ه ـــوزش ب ـــرفصل های آم و س
ــتان منتقـــل و در  ــایر نقـــاط اسـ ــان در سـ ــا را بـــه معلمـ طـــرح، ایـــن آموزش هـ
نهایـــت دانش آمـــوزان، آمـــوزش الزم را در زمینـــه ی صرفه جویـــی در مصـــرف آب 

ببیننـــد.►

نجات آب با آموزش
طرح ملی دانش آموزی نجات آب )داناب( در چهارمحال و بختیاری 

افتتاح شد
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ـــتان های  ـــس شـــورای اســـالمی در اس ـــدگان مجل بعضـــی از مناین
مختلـــف دربـــاره ی جهاددانشـــگاهی در ایـــن شـــامره ی پیـــام 

ـــد ـــت کرده ان ـــاد صحب جه

حرف های بسیار برای گفنت

از ایســـنا، 19 خـــرداد:  روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل   ■
ـــد،  ـــردم بیرجن ـــده م ـــادی نماین ـــر عب ـــید محمدباق ـــلمین س حجت االسالم والمس
خوســـف و درمیـــان در نشســـت بـــا رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبی 
بـــا اشـــاره بـــه این کـــه اســـتعمارگران نســـبت بـــه توانمندســـازی و توســـعه ی 
ــتای  ــگاهی در راسـ ــت: جهاددانشـ ــتند، گفـ ــاس هسـ ــا حسـ ــانی ملت هـ انسـ
ـــد  ـــور می کن ـــه کش ـــزایی ب ـــک به س ـــاوری کم ـــی و فن ـــاد پژوهش ـــعه ی ابع توس

ــرد. ــت را بگیـ ــی ازاین دسـ ــوی اقداماتـ ــد دارد جلـ ــمن قصـ و دشـ
ـــه  ـــت ک ـــزرگ اس ـــم و ب ـــه ای مغتن ـــگاهی مجموع ـــرد: جهاددانش ـــار ک وی اظه
ـــت. ـــاوری اس ـــی و فن ـــی، پژوهش ـــای علم ـــترده در بحث ه ـــی گس ـــأ خدمات منش

نماینـــده مـــردم بیرجنـــد، خوســـف و درمیـــان بـــا بیـــان این کـــه 
جهاددانشـــگاهی تاکنـــون بســـیار موفـــق بـــوده و حرف هـــای بســـیاری بـــرای 
ــد. ــد شـ ــری خواهـ ــگاهی پیگیـ ــت های جهاددانشـ ــزود: درخواسـ ــن دارد، افـ گفتـ

راه اندازی موزه ی
 گیاهان دارویی

 محســـن پویـــان مدیـــر مجتمـــع تحقیقاتـــی گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
ـــی  ـــان داروی ـــده ی گیاه ـــت: در دهک ـــت گف ـــن نشس ـــز در ای ـــان جنوبی نی خراس
جهاددانشـــگاهی اســـتان، فعالیت هـــای مهمـــی در راســـتای معرفـــی گیاهـــان 

دارویـــی انجـــام می گیـــرد.
وی ادامـــه داد: کشـــت بافـــت عنـــاب و تکثیـــر آن بـــرای تولیـــد، ارزیابـــی 
ــذر  ــم آب بـ ــاه کـ ــد گیـ ــکان تولیـ ــرح امـ ــاب، طـ ــای عنـ ــو تیپ هـ ــوع ژنـ تنـ
ـــاب از  ـــودمند عن ـــه فراس ـــد کلوچ ـــاب و تولی ـــکالت عن ـــیون ش ـــوا«، فرموالس »کین

ــت. ــده اسـ ــن دهکـ ــای ایـ فعالیت هـ
جهاددانشـــگاهی  دارویـــی  گیاهـــان  تحقیقاتـــی  مجتمـــع  مدیـــر 
خراســـان جنوبی بیـــان کـــرد: مـــوزه ی گیاهـــان دارویـــی اســـتان را بـــا تکیـــه 
ـــی  ـــان داروی ـــتفاده از گیاه ـــگ اس ـــاعه ی فرهن ـــتای اش ـــی در راس ـــش بوم ـــر دان ب

ــرد.► ــم کـ ــدازی خواهیـ راه انـ

تکلیف سنگین یک نهاد انقالبی

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجانش رقـــی، ۲5 اردیبهشـــت: 
ضیـــاءا... اعـــزازی رییـــس مجمـــع نماینـــدگان اســـتان آذربایجان شـــرقی و نماینـــده 
ـــد،  ـــن واح ـــگاهی ای ـــان جهاددانش ـــس و معاون ـــا ریی ـــت ب ـــاب در نشس ـــردم بن م
بـــا اشـــاره بـــه فعالیت هـــای انجام شـــده ی جهاددانشـــگاهی آذربایجان شـــرقی، 
ـــای  ـــه نهاده ـــگاهی از جمل ـــت و جهاددانش ـــف آور اس ـــاد، واژه ای تکلی ـــت: جه گف
ـــل  ـــد عوام ـــت؛ بای ـــنگین اس ـــیار س ـــه بس ـــن مجموع ـــف ای ـــوده و تکلی ـــی ب انقالب

ـــد. ـــل کنن ـــه عم ـــوزانه و صادقان ـــادی، دلس ـــورت جه ـــگاهی به ص جهاددانش
وی بــا بیــان اهمیــت اطالع رســانی درســت از وضعیــت جامعــه، تاکیــد 
ــد حکومت هــا، در می یابیــم کــه یکــی از عوامــل شکســت  ــا بررســی رون کــرد: ب
حکومت هــا، کم اطالعــی حاکمــان از وضعیــت جامعــه اســت؛ ایــن موضــوع بــرای 
یــک نظــام بســیار خطرنــاك اســت و حاکمــان بایــد از واقعیت هــا مطلــع باشــند؛ 
ــد از  ــار دارد، بای ــی را در اختی ــانه های مختلف ــه رس ــگاهی ک ــن رو جهاددانش ازای

ــد. ــالش کن ــکاس آن ت ــع شــده و در انع ــه مطل ــای جامع واقعیت ه
اعـــزازی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه متاســـفانه قانون گـــذاری و نظـــارت بـــر 
قانـــون در مجلـــس به خوبـــی در جـــای خـــود قـــرار نگرفتـــه اســـت، افـــزود: 
تعریـــف مجلـــس در ایـــران خـــارج از تعریـــف قانونـــی آن بـــوده و هم چنیـــن 
»نماینـــده ی مـــردم« را به گونـــه ای معرفـــی کرده ایـــم کـــه مـــردم، مطالبـــات 

ـــد. ـــدگان دارن ـــف نماین ـــارج از وظای ـــز خ ـــری نی دیگ

ایجاد نیروگاه 30 مگاواتی در کرمان
ـــرقی  ـــگاهی آذربایجان ش ـــازمان جهاددانش ـــس س ـــنی ریی ـــر محس ـــر جعف دکت
ــتان در  ــگاهی اسـ ــازمان جهاددانشـ ــرد: سـ ــار کـ ــدار، اظهـ ــن دیـ ــز در ایـ نیـ
ـــازی  ـــوزه  ی تجاری س ـــز در ح ـــرا نی ـــی و اخی ـــش، فرهنگ ـــوزش، پژوه ـــوزه  ی آم ح

ــد. ــال می کنـ ــود را دنبـ ــای خـ ــتغال فعالیت هـ و اشـ
وی بـــه فعالیت هـــای فرهنگـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی اســـتان اشـــاره 
و  ایســـنا  خبرگزاری هـــای  در  رســـانه ای  فعالیت هـــای  افـــزود:  و  کـــرد 
ــرات  ــزاری مناظـ ــجویان، برگـ ــگری دانشـ ــز گردشـ ــای مرکـ ــا، فعالیت هـ ایکنـ
از  و...  افکارسنجی)ایســـپا(  مرکـــز  فعالیت هـــای  و هم چنیـــن  دانشـــجویی 
جملـــه فعالیت هـــای ایـــن نهـــاد در حـــوزه ی  فرهنگـــی اســـت. به تازگـــی نیـــز 
در رابطـــه بـــا راه انـــدازی شـــعبه ی  خبرگـــزاری ســـیناپرس، توافق هـــای اولیـــه 
ــود. ــال شـ ــز فعـ ــتان نیـ ــگاهی اسـ ــعبه ی  آن در جهاددانشـ ــا شـ ــده تـ حاصل شـ
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجان شـــرقی بـــا اشـــاره بـــه 
راه انـــدازی نیـــروگاه خورشـــیدی 1۰۰ کیلوواتـــی در اهـــواز، یـــادآور شـــد: در 
ـــن  ـــتیم؛ ای ـــان هس ـــی در کرم ـــروگاه ۳۰ مگاوات ـــاد نی ـــرای ایج ـــره ب ـــال مذاک ح
در حالـــی اســـت کـــه مرکـــز فناوری هـــای نـــو جهاددانشـــگاهی، کار خـــود را 
ـــروع  ـــایر ش ـــای عش ـــوص چادره ـــی مخص ـــروگاه 4۰ وات ـــاخت نی ـــا س ـــار ب اولین ب
ـــی را دارا  ـــای مگاوات ـــاخت نیروگاه ه ـــی س ـــدی داخل ـــروز توانمن ـــود و ام ـــرده ب ک

اســـت.►
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کمک به منایندگان ملت

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اردبیـــل، 31 خـــرداد: محمـــد فیضـــی 
نماینـــده مـــردم اردبیـــل، نیـــر، نمیـــن و ســـرعین در مجلـــس شـــورای اســـالمی 
ــگاهی،  ــگاهی اردبیـــل گفـــت: جهاددانشـ ــد از جهاددانشـ ــان بازدیـ در جریـ
ـــادی و  ـــه ی جه ـــا روحی ـــه ب ـــت ک ـــالمی اس ـــت اس ـــا هوی ـــی ب ـــادی انقالب نه
ـــع  ـــذاری در رف ـــش تاثیرگ ـــته نق ـــود، توانس ـــای خ ـــر توانمندی ه ـــه ب ـــا تکی ب

ـــد. ـــته باش ـــتان داش ـــای اس نیازه
ـــی،  ـــای آموزش ـــتان در بخش ه ـــگاهی اس ـــرفت جهاددانش ـــت: پیش وی گف
ــب  ــات مناسـ ــا و امکانـ ــن فضـ ــوص تامیـ ــی و به خصـ ــی و درمانـ پژوهشـ
ـــت  ـــدت جه ـــی کوتاه م ـــردی و تخصص ـــی کارب ـــی علم ـــز آموزش ـــرای مراک ب

اســـتفاده ی دانشـــجویان و فراگیـــران قابـــل تحســـین اســـت.
ــگاهی را  ــاز جهاددانشـ ــاروری قفقـ ــان نابـ ــز درمـ فیضـــی فعالیـــت مرکـ
ــار  ــد و اظهـ ــردم خوانـ ــکالت مـ ــی از مشـ ــای بخشـ ــمند و گره گشـ ارزشـ
ـــن  ـــال زوجی ـــت ح ـــان و رضای ـــت درم ـــردم جه ـــاه م ـــش رف ـــرای افزای ـــرد: ب ک
ـــن  ـــت ای ـــعه ی فعالی ـــت توس ـــهیالت الزم جه ـــت و تس ـــر حمای ـــارور، پیگی ناب

ـــود. ـــم ب ـــتم و خواه ـــز هس مرک
ـــورای  ـــس ش ـــرعین در مجل ـــن و س ـــر و نمی ـــل، نی ـــردم اردبی ـــده م نماین
اســـالمی ادامـــه داد: جهاددانشـــگاهی به عنـــوان پتانســـیل اســـتانی در 
ــش  ــزات و افزایـ ــای تجهیـ ــن، ارتقـ ــاروری، در تامیـ ــالمت بـ ــوزه ی سـ حـ
ـــل  ـــد عم ـــد و مفی ـــیار توانمن ـــاوری، بس ـــان ناب ـــرای درم ـــات ب ـــت خدم کیفی

ــت. ــته اسـ ــتان داشـ ــزایی در اسـ ــوده و نقـــش به سـ نمـ
وی بـــا بیـــان این کـــه جهاددانشـــگاهی می توانـــد در ارایـــه ی مشـــکالت 
ـــوان  ـــت به عن ـــدگان مل ـــه نماین ـــور ب ـــن کش ـــص قوانی ـــتان و نواق ـــود اس موج
ـــی  ـــاد انقالب ـــن نه ـــه داد: از ای ـــد، ادام ـــا نمای ـــود را ایف ـــش خ ـــر، نق ـــازوی ناظ ب
ـــان  ـــود نش ـــرد را از خ ـــن عملک ـــش، بهتری ـــن نق ـــای ای ـــم در ایف ـــار داری انتظ

ـــد. ده

درباره ی جهاددانشگاهی اردبیل
ــز در  ــل نیـ ــگاهی اردبیـ ــس جهاددانشـ ــی رییـ ــی اردبیلـ ــران اوچـ مهـ
ـــر  ـــش از 55۰ نف ـــون بی ـــه تاکن ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــد ب ـــن بازدی ـــان ای جری
ــعبه ی اردبیـــل  ــگاهی شـ ــردی جهاددانشـ ــی کاربـ ــوزش علمـ ــز آمـ از مرکـ
فارغ التحصیـــل شـــده اند و 412 نفـــر در حـــال تحصیـــل هســـتند، تصریـــح 
ـــی  ـــات آموزشـــی در 9 رشـــته ی تحصیل ـــز، خدم ـــن مرک ـــون در ای ـــرد: هم اکن ک
ـــی از  ـــای نظارت ـــالم نهاده ـــق اع ـــود و طب ـــه می ش ـــی ارای ـــی و کارشناس کاردان

مراکـــز فعـــال در اســـتان محســـوب می شـــود.
ـــر  ـــان خب ـــز درم ـــدگان مرک ـــه مراجعه کنن ـــژه ب ـــهیالت وی ـــه تس وی از ارای
ـــگاه  ـــا دانش ـــرارداد ب ـــد ق ـــدد و عق ـــای متع ـــا پیگیری ه ـــرد: ب ـــح ک داد و تصری
ـــن  ـــی از زوجی ـــت مال ـــرح حمای ـــر ط ـــال حاض ـــتان، در ح ـــکی اس ـــوم پزش عل
ـــی  ـــال متوال ـــومین س ـــرای س ـــاز ب ـــاروری قفق ـــان ناب ـــز درم ـــارور در مرک ناب
ـــان  ـــورد درم ـــش از 8۰۰ م ـــز بی ـــن مرک ـــون در ای ـــرد و تاکن ـــورت می گی ص
موفـــق بـــا روش IVF  کـــه باعـــث افزایـــش امیـــد بـــه زندگـــی می شـــود، 

ـــت. ـــده اس ـــت  ش ثب
اوچـــی اردبیلـــی بیـــان کـــرد: در راســـتای تجاری ســـازی و حمایـــت از 
ایده هـــای پژوهشـــی فنـــاوران، تاکنـــون 15 شـــرکت فنـــاور بـــا ایده هـــای 
علمـــی و کاربـــردی در مرکـــز رشـــد فنـــاوری فرآورده هـــای گیاهـــان 

دارویـــی جهاددانشـــگاهی اردبیـــل مســـتقر شـــده اســـت.
وی بـــا بیـــان این کـــه دفتـــر نمایندگـــی بانـــک خـــون بندنـــاف رویـــان 
در راســـتای بهره منـــدی اســـتان از دانـــش فنـــی راه انـــدازی شـــده اســـت، 
اضافـــه کـــرد: بـــا توجـــه بـــه امـــکان درمـــان بســـیاری از بیماری هـــا بـــا 
ســـلول های بنیـــادی خـــون بندنـــاف رویـــان، گســـترش فعالیت هـــای ایـــن 
ــزایی نقـــش  ــردم نقـــش به سـ ــکالت مـ ــد در کاهـــش مشـ بانـــک می توانـ

ـــد.► ـــا کن ایف
یک الگوی سازمانی موفق و جوان

ــادی  ــده زرآبـ ــیده حمیـ ــن: سـ ــگاهی قزویـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
نماینـــده مـــردم قزویـــن بـــا حضـــور در جهاددانشـــگاهی اســـتان ضمـــن 
آشـــنایی بـــا فعالیت هـــای صـــورت گرفتـــه در ایـــن واحـــد، گفـــت: 
ــف  ــای مختلـ ــوان در بخش هـ ــای جـ ــتن نیروهـ ــا داشـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
ـــق و  ـــازمانی موف ـــوی س ـــاد الگ ـــن نه ـــع ای ـــت؛ در واق ـــده اس ـــی ظاهرش به خوب

ــت. ــی اسـ ــتگاه های اجرایـ ــا و دسـ ــایر ارگان هـ ــرای سـ ــوان بـ جـ
ــوان  ــه ای جـ ــرد: مجموعـــه ی جهاددانشـــگاهی، مجموعـ وی تصریـــح کـ
اســـت کـــه انگیـــزه ی باالیـــی جهـــت کار کـــردن دارد؛ میانگیـــن ســـنی 
کارمنـــدان جهاددانشـــگاهی قزویـــن ۳5 ســـال اســـت و ایـــن یعنـــی 
ـــان  ـــط جوان ـــه توس ـــق ک ـــازمانی موف ـــی از س ـــد الگوی ـــگاهی می توان جهاددانش

به ویـــژه بانـــوان اداره می شـــود، ارایـــه کنـــد.
ــای  ــا و ایده هـ ــد، طرح هـ ــت جدیـ ــزود: در دوره ی مدیریـ ــادی افـ زرآبـ
خوبـــی از ســـوی جهاددانشـــگاهی ارایه شـــده اســـت؛ امیـــدوارم مســـووالن 
اســـتانی بـــا نـــگاه مثبـــت از ایـــن تـــوان و ظرفیـــت به خوبـــی اســـتفاده 
کننـــد؛ جهاددانشـــگاهی درزمینـــه ی تجاری ســـازی، مســـایل دانش بنیـــان و 

اشـــتغال زا به خوبـــی واردشـــده اســـت.
نماینـــده مـــردم قزویـــن یـــادآور شـــد: جهاددانشـــگاهی ســـازمانی 
تک بعـــدی نیســـت و در بخش هـــای مختلـــف پژوهشـــی، آموزشـــی 
و درمانـــی بـــا موفقیـــت حاضرشـــده اســـت؛ انجـــام طـــرح آمایـــش 
علم وفنـــاوری اســـتان قزویـــن بـــرای اولیـــن بـــار در کشـــور توســـط 
جهاددانشـــگاهی، نقطـــه ی قوتـــی اســـت کـــه اگـــر به صـــورت تلفیقـــی در 
کنـــار آمایـــش ســـرزمینی قـــرار بگیـــرد، می توانیـــم نتایـــج مثبتـــی بگیریـــم.
ـــی  ـــان انگلیس ـــوزش زب ـــاب آم ـــف کت ـــی تالی ـــروژه مل ـــه پ ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــالش  ــرد: تـ ــان کـ ــگاهی، بیـ ــط جهاددانشـ ــوان eight توسـ ــت عنـ تحـ
ـــه  ـــه این  ک ـــه ب ـــا توج ـــت؛ ب ـــر اس ـــوزه قابل تقدی ـــن ح ـــگاهی در ای جهاددانش
ـــت؛  ـــده اس ـــژه ای ش ـــه وی ـــالمی توج ـــگ اس ـــش فرهن ـــه بخ ـــاب ب ـــن کت در ای

ـــم. ـــاب بگیری ـــن کت ـــی از ای ـــی خوب ـــم خروج امیدواری
ـــان  ـــگاهی بی ـــی جهاددانش ـــای پژوهش ـــه فعالیت ه ـــاره ب ـــا اش ـــادی ب زرآب
کـــرد: جهاددانشـــگاهی می توانـــد در زمینـــه ی آســـیب های اجتماعـــی نیـــز 
ورود پیـــدا کنـــد و بعـــد از انجـــام پژوهـــش، راهکارهـــای مناســـب ارایـــه 

ـــد. ده
ــه  ــاهدیم کـ ــروز شـ ــز امـ ــان نیـ ــش درمـ ــرد: در بخـ ــح کـ وی تصریـ
فعالیت هـــای خوبـــی صـــورت گرفتـــه اســـت؛ آمـــار ارایـــه  شـــده توســـط 
جهاددانشـــگاهی در خصـــوص تولـــد کـــودکان در مرکـــز نابـــاروری و 
فعالیت هـــای بانـــک خـــون بندنـــاف، آمـــاری خوشـــحال کننده اســـت کـــه 

ــگاهی دارد. ــاالی جهاددانشـ ــص بـ ــزه و تخصـ ــان از انگیـ نشـ
نماینـــده مـــردم قزویـــن یـــادآور شـــد: در توســـعه ی اســـتان بایـــد از 
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ـــار  ـــز در کن ـــن نی ـــرد؛ م ـــره ب ـــتر به ـــگاهی بیش ـــف جهاددانش ـــای مختل ظرفیت ه
مجموعـــه ی جهاددانشـــگاهی هســـتم و کمـــک می کنـــم ایده هـــا بـــه نتیجـــه 
ـــاله ی  ـــد اداری، مس ـــه ی واح ـــدن دغدغ ـــع ش ـــت رف ـــن در جه ـــد؛ هم چنی برس
ــگاهی را پیگیـــری می کنـــم تـــا بـــا تمرکـــز  ســـاختمان اداری جهاددانشـ

بیشـــتری بـــه مســـاله ی آمـــوزش و پژوشـــی بپردازیـــد.

طرح آمایش علم وفناوری
 استان قزوین؛

 برای اولین بار در کشور
ـــه  ـــن ارای ـــدار ضم ـــن دی ـــز در ای ـــن نی ـــتان قزوی ـــگاهی اس ـــس جهاددانش ریی
گـــزارش عملکـــرد از فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی اســـتان، تصریـــح کـــرد: 
ـــاز  ـــود را آغ ـــت خ ـــون فعالی ـــش تاکن ـــال پی ـــن از 14 س ـــگاهی قزوی جهاددانش
ـــن  ـــی از جوان تری ـــوان آن را یک ـــن می ت ـــال س ـــن ۳5 س ـــا میانگی ـــه ب ـــرد ک ک

مجموعه هـــای جهاددانشـــگاهی کشـــور دانســـت.
وی اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی قزویـــن طـــرح آمایـــش علم وفنـــاوری 
اســـتان را بـــرای اولیـــن بـــار در کشـــور انجـــام داده اســـت؛ ایـــن آمایـــش 
ســـازمان  طریـــق  از  آینـــده  در  کـــه  داشـــته  خوبـــی  دســـتاوردهای 

برنامه وبودجـــه ی اســـتان اعـــالم خواهـــد شـــد.
پیله چـــی تاکیـــد کـــرد: بومی ســـازی منابـــع آموزشـــی زبـــان انگلیســـی 
یکـــی از اقدامـــات اساســـی و زیربنایـــی اســـت کـــه توســـط جهاددانشـــگاهی 
قزویـــن صـــورت گرفتـــه اســـت؛ ایـــن پـــروژه بـــه پیشـــنهاد جهاددانشـــگاهی 
ـــالب  ـــورای انق ـــد ش ـــورد تایی ـــرده و م ـــاز ک ـــود را آغ ـــت خ ـــن فعالی ـــتان قزوی اس
ـــروژه ی  ـــک پ ـــوان ی ـــر به عن ـــال حاض ـــت و در ح ـــه اس ـــز قرارگرفت ـــی نی فرهنگ
ــی  ــی را طـ ــد اجرایـ ــن رونـ ــگاهی قزویـ ــتیبانی جهاددانشـ ــی تحـــت پشـ ملـ
می کنـــد و بـــه امیـــد خـــدا از ســـال آینـــده در مراکـــز آمـــوزش کوتاه مـــدت 

جهاددانشـــگاهی سراســـر کشـــور تدریـــس خواهـــد شـــد.►

عملکرد ماندگار ایسنا

ـــی  ـــر کریم ـــر علی اکب ـــزی: دکت ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــالمی در  ـــورای اس ـــس ش ـــداب در مجل ـــان و خن ـــردم اراك، کمیج ـــده م نماین
ـــات  ـــگاهی خدم ـــرد: جهاددانش ـــار ک ـــنا در اراك اظه ـــزاری ایس ـــد از خبرگ بازدی

ـــت. ـــته اس ـــور داش ـــتان و کش ـــطح اس ـــمندی در س ارزش
وی بیان کرد: امروز شاهد عملکرد ماندگاری از ایسنا هستیم.

ـــی را در  ـــرد خوب ـــک و عملک ـــام نی ـــزاری ن ـــن خبرگ ـــت: ای ـــی گف ـــر کریم دکت
ـــت. ـــته اس ـــای گذاش ـــر ج ـــار ب ـــکاس اخب ـــانی و انع ـــه ی اطالع رس زمین

ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــداب در مجل ـــان و خن ـــردم اراك، کمیج ـــده م  نماین
ـــور و  ـــنا در کش ـــزاری ایس ـــاله ی خبرگ ـــدودا 2۰ س ـــت ح ـــه فعالی ـــاره ب ـــا اش ب
اســـتان اظهـــار کـــرد: امیـــد اســـت ایـــن خبرگـــزاری امســـال نیـــز به ماننـــد 

ســـال های گذشـــته موفـــق و پرمخاطـــب باشـــد.►

چاالکی، جوان گرایی و خودباوری؛ 
سه ضلع موفقیت جهاددانشگاهی

ـــی رییـــس مجمـــع  ـــن: بهمـــن طاهرخان ـــگاهی قزوی ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــتان در مجل ـــردم تاکس ـــده م ـــتان و نماین ـــدگان اس نماین
ـــردم  ـــده م ـــل 9۰ و نماین ـــیون اص ـــس کمیس ـــدی ریی ـــراه داوود محم ـــه هم ب
ـــدگان  ـــع نماین ـــنایی مجم ـــور آش ـــالمی به منظ ـــورای اس ـــس ش ـــن در مجل قزوی
ـــن،  ـــگاهی قزوی ـــه در جهاددانش ـــورت گرفت ـــای ص ـــا فعالیت ه ـــن ب ـــتان قزوی اس

ـــد. ـــدا کردن ـــور پی ـــز حض ـــن مرک در ای
محمـــدی گفـــت: چاالکـــی، جـــوان بـــودن، خودبـــاوری و اعتمادبه نفـــس، 
ـــرای  ـــد ب ـــه می توان ـــت ک ـــن اس ـــگاهی قزوی ـــت در جهاددانش ـــع موفقی ـــه ضل س

ـــرد. ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــز م ـــا نی ـــر بخش ه دیگ
وی افزود: به واسطه ی این سه ضلع موفقیت، شاهد توفیقات خوبی در عرصه های 

ملی و استانی از سوی جهاددانشگاهی قزوین بوده ایم.
نماینـــده مـــردم قزویـــن تاکیـــد کـــرد: فعالیت هـــای ایـــن مرکـــز 
به واســـطه ی اهمیـــت آن به گونـــه ای اســـت کـــه می تـــوان بـــرای آن 

ــرد. ــذ کـ ــتانی اخـ ــی و اسـ ــارات ملـ اعتبـ
محمـــدی ادامـــه داد: هرچنـــد بودجه هـــای کشـــور تعریـــف و اعتبـــارات 
ملـــی و اســـتانی مشخص شـــده اســـت، امـــا می تـــوان از ردیـــف اعتبـــارات در 
ـــن  ـــتان قزوی ـــگاهی اس ـــداف جهاددانش ـــبرد اه ـــرای پیش ـــات ب ـــار و متفرق اختی

ـــی را اختصـــاص داد. اعتبارات
ــر راه و  ــه وزیـ ــگاهی بـ ــالی جهاددانشـ ــه ی ارسـ ــه نامـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
شهرســـازی در خصـــوص پـــروژه ی ســـاخت مجتمـــع تحقیقاتـــی و درمانـــی 
جهاددانشـــگاهی اســـتان قزویـــن اعـــالم کـــرد: مجمـــع نماینـــدگان اســـتان، 
ـــن  ـــتان قزوی ـــطح اس ـــم در س ـــروژه ی عظی ـــن پ ـــام ای ـــرای انج ـــری الزم را ب پیگی

خواهـــد داشـــت.
رییس کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی با اشاره به فعالیت مرکز علمی 
باید به سمت تربیت  کاربردی جهاددانشگاهی عنوان کرد: مراکز علمی کاربردی 
تحصیالت،  اتمام  از  بعد  آن ها  فارغ التحصیالن  تا  کنند  پیدا  کارآفرین سوق  افراد 

بالفاصله جذب بازار کار شوند.

نیاز به حامیت جدی مسووالن
فرشـــاد پیله چـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی قزویـــن نیـــز در ایـــن بازدیـــد 
ـــال  ـــتان در س ـــگاهی اس ـــت جهاددانش ـــرد از فعالی ـــزارش عملک ـــه گ ـــن ارای ضم
ـــد  ـــن واح ـــای ای ـــدگان از فعالیت ه ـــع نماین ـــت مجم ـــتار حمای ـــته، خواس گذش
ـــز  ـــن مرک ـــف ای ـــای مختل ـــده در بخش ه ـــه  ش ـــات ارای ـــه خدم ـــترش دامن و گس

ـــد. ش
رییـــس جهاددانشـــگاهی قزویـــن بـــا اشـــاره بـــه فعالیت هـــای دو بخـــش 
ــه  ــه این کـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــان کـ ــاوری بیـ ــازی فنـ ــش و تجاری سـ پژوهـ
قزویـــن اســـتانی صنعتـــی و کشـــاورزی اســـت، در ایـــن حـــوزه در بخـــش 
عارضه یابـــی صنعـــت و ورود شـــرکت ها و مجموعه هـــای صنعتـــی بـــه 

پیداکرده ایـــم. ورود  دانش بنیـــان  حـــوزه ی 
ــگاهی،  ــم جهاددانشـ ــای مهـ ــی از طرح هـ ــرد: یکـ ــان کـ ــان بیـ وی در پایـ
ــتان اســـت  ــزرگ درمانـــی ـ تحقیقاتـــی در ســـطح اسـ ــع بـ ــداث مجتمـ احـ
کـــه بـــرای پیشـــبرد آن نیازمنـــد اختصـــاص بودجه هـــای ملـــی و اســـتانی 
ــا مرکـــزی در شـــأن اســـتان  و حمایت هـــای جـــدی مســـووالن هســـتیم تـ

راه انـــدازی شـــود.►
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بازدید از دو واحد 
جهاددانشگاهی

معـــاون هامهنگـــی و امـــور مجلـــس جهاددانشـــگاهی از 
جهاددانشـــگاهی  و  کرمانشـــاه  جهاددانشـــگاهی  ســـازمان 

کـــرد بازدیـــد  چهارمحال وبختیـــاری 

دکتـــر احمـــد شـــریفی زاده معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس 
ــگاهی  ــاه و جهاددانشـ ــگاهی کرمانشـ ــازمان جهاددانشـ ــگاهی از سـ جهاددانشـ

کـــرد. بازدیـــد  چهارمحال وبختیـــاری 

مسیر انتقال دانش فنی به کشور
ـــت:  ـــاه، ۲3 اردیبهش ـــتان کرمانش ـــگاهی اس ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم ■ رواب
ــازمان  ــف سـ ــای مختلـ ــد از بخش هـ ــریفی زاده در بازدیـ ــد شـ ــر احمـ دکتـ
ــاد  ــک نهـ ــوان یـ ــاد به عنـ ــن نهـ ــاه از ایـ ــتان کرمانشـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
عمومـــی غیردولتـــی یـــاد کـــرد کـــه در بســـیاری از زمینه هـــا متناســـب بـــا 
شـــرایط کشـــور ورود کـــرده و همـــواره پیشـــرو، پویـــا و چابـــک بـــوده اســـت.

ـــیاری  ـــه بس ـــود ب ـــت خ ـــال های فعالی ـــگاهی در س ـــه داد: جهاددانش وی ادام
ــوزه ی  ــی حـ ــادی و حتـ ــی، اقتصـ ــاوری، علمـ ــی، فنـ ــای فرهنگـ از عرصه هـ

اشـــتغال واردشـــده و توانســـته الگویـــی بـــرای بخش هـــای دیگـــر باشـــد.
ـــه ماموریـــت   ـــا اشـــاره ب معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس جهاددانشـــگاهی ب
جهاددانشـــگاهی در نقشـــه ی جامـــع علمـــی کشـــور، تصریـــح کـــرد: در ایـــن 
ـــاوری و...  ـــتغال، فن ـــی، اش ـــای فرهنگ ـــم در بخش ه ـــت مه ـــت ماموری ـــه، هف نقش

ـــد. ـــاظ ش ـــگاهی لح ـــرای جهاددانش ب
حضـــور  زمینه هـــای  مهم تریـــن  از  یکـــی  شـــریفی زاده  دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی در نقشـــه ی جامـــع علمـــی کشـــور را بومی ســـازی دانـــش 
ــه  ــال آن اســـت کـ ــگاهی به دنبـ ــرد: جهاددانشـ ــد کـ ــی دانســـت و تاکیـ فنـ
ـــور  ـــل کش ـــه داخ ـــه ب ـــن هزین ـــا کم تری ـــی ب ـــش فن ـــال دان ـــرای انتق ـــیری ب مس

باشـــد و حتـــی بتوانـــد ایـــن دانـــش فنـــی را ارتقـــا دهـــد.
ـــد  ـــا بتوان ـــرد ت ـــادی ک ـــای زی ـــگاهی پیگیری ه ـــرد: جهاددانش ـــح ک وی تصری
رســـالت خـــود و ماموریت هایـــی را کـــه دارد، تحقـــق بخشـــد و نتیجـــه ی آن 
ـــه ی ششـــم توســـعه ی کشـــور  ـــد بخـــش از برنام حضـــور جهاددانشـــگاهی در چن

ـــت. اس
ـــس  ـــم مجل ـــش مه ـــگاهی از نق ـــس جهاددانش ـــور مجل ـــی و ام ـــاون هماهنگ مع
ـــرد  ـــاد ک ـــم ی ـــگاهی ه ـــداف جهاددانش ـــق اه ـــرای تحق ـــدگان ب ـــی نماین و همراه
ــا بیشـــتر شـــود، جهاددانشـــگاهی می توانـــد در  و افـــزود: اگـــر ایـــن حمایت هـ

ــد. ــته باشـ ــر داشـ ــور موثـ ــترده تری حضـ ــای گسـ عرصه هـ
دکتـــر شـــریفی زاده یکـــی از ایـــن عرصه هـــا را ایجـــاد اشـــتغال خصوصـــا 
بـــرای دانش آموختـــگان دانشـــگاه ها دانســـت کـــه جهاددانشـــگاهی می توانـــد 

بـــرای ایـــن حـــوزه پروژه هـــای بزرگـــی تعریـــف کنـــد.
وی معتقـــد اســـت، جهاددانشـــگاهی هـــم خـــوب کار می کنـــد و هـــم کاِر 
ـــد  ـــتری خواه ـــیار بیش ـــای کار بس ـــود ج ـــت ش ـــر حمای ـــد و اگ ـــوب می کن خ

ـــت. داش

معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس جهاددانشـــگاهی اشـــاره ای هـــم بـــه 
ـــازمان را  ـــن س ـــت و ای ـــاه داش ـــگاهی کرمانش ـــازمان جهاددانش ـــای س فعالیت ه

ـــت. ـــاد دانس ـــن نه ـــارات ای ـــی از افتخ یک
ــی،  ــای فرهنگـ ــاه در زمینه هـ ــگاهی کرمانشـ ــرد: جهاددانشـ ــار کـ وی اظهـ
آموزشـــی، علمـــی و فنـــاوری، حمایـــت از شـــرکت های دانش بنیـــان و... 

عملکـــرد بســـیار خوبـــی داشـــته اســـت.
ــازمان  ــف سـ ــای مختلـ ــریفی زاده از بخش هـ ــر شـ ــت، دکتـ ــی اسـ گفتنـ
ـــالم آباد  ـــاب و اس ـــرپل ذه ـــد س ـــز رش ـــامل مراک ـــاه ش ـــگاهی کرمانش جهاددانش
ــزاری  ــک، خبرگـ ــاوری تیـ ــتاب دهنده فنـ ــاوری، شـ ــارك علم وفنـ ــرب، پـ غـ
ـــرح  ـــاروری، ط ـــان ناب ـــز درم ـــاور، مرک ـــای فن ـــی واحده ـــوله کارگاه ـــنا، س ایس
ـــد  ـــی بازدی ـــای پژوهش ـــی و گروه ه ـــر طبیع ـــال از قی ـــن فع ـــد کرب ـــی تولی مل

ـــرد. ک

حفظ و تقویت روحیه ی جهادی
ــریفی زاده  ــر شـ ــاری: دکتـ ــگاهی چهارمحال وبختیـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
هم چنیـــن در جریـــان بازدیـــد از جهاددانشـــگاهی چهارمحال وبختیـــاری 
ضمـــن تقدیـــر از کارهـــای صـــورت گرفتـــه بـــر ادامـــه ی راه انتخاب شـــده 

توســـط ایـــن واحـــد تاکیـــد کـــرد.
وی بـــر حفـــظ روحیـــه ی جهـــادی در جهاددانشـــگاهی تاکیـــد کـــرد و 
ـــای  ـــه فعالیت ه ـــادی ب ـــه ی جه ـــا روحی ـــته ب ـــاد توانس ـــن نه ـــون ای ـــت: تاکن گف
خـــود بیش ازپیـــش ادامـــه دهـــد کـــه بایـــد تالش هـــای بســـیاری صـــورت 

ـــود. ـــت ش ـــظ و تقوی ـــه حف ـــن روحی ـــا ای ـــرد ت گی
وی بـــا اشـــاره بـــه مطلـــوب بـــودن تعامـــالت ایـــن نهـــاد بـــا مســـووالن 
جهاددانشـــگاهی  فعالیت هـــای  خوشـــبختانه  کـــرد:  تصریـــح  اســـتانی، 
چهارمحال وبختیـــاری در تمـــام حوزه هـــا در حـــال رشـــد اســـت کـــه 

امیـــدوارم ایـــن رونـــد پیشـــرفت ادامـــه یابـــد.
ـــت  ـــترش تقوی ـــر گس ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ـــور مجل ـــی و ام ـــاون هماهنگ مع
فعالیت هـــای حـــوزه ی گردشـــگری، محیط زیســـت و صنعـــت جـــوش تاکیـــد 
ـــدا  ـــا ورود پی ـــیاری از حوزه ه ـــور در بس ـــاد در کش ـــن نه ـــه داد: ای ـــرد و ادام ک
ـــا  ـــت ب ـــه الزم اس ـــت ک ـــه اس ـــت یافت ـــی دس ـــای بزرگ ـــه موفقیت ه ـــرده و ب ک
توجـــه بـــه پتانســـیل جهاددانشـــگاهی، مشـــکالت اســـتان نیـــز رصـــد و بـــا 
ــای  ــتانی در زمینه هـ ــای اسـ ــا و مزیت هـ ــه، نیازهـ ــه و نوآورانـ کار جهادگرانـ
ـــن  ـــوی نوی ـــه الگ ـــردد ک ـــع گ ـــتغال رف ـــی و اش ـــی، تحقیقات ـــی، آموزش فرهنگ
ـــت  ـــی اس ـــه طرح های ـــی از جمل ـــز پژوهش ـــی و مراک ـــاغل خانگ ـــعه ی مش توس

ـــد. ـــایانی کن ـــک ش ـــتانی کم ـــکالت اس ـــع مش ـــه رف ـــد ب ـــه می توان ک

درباره ی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری
در ادامـــه، دکتـــر خلیلـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی چهارمحال وبختیـــاری، 

ـــرد. ـــریح ک ـــتان را تش ـــگاهی اس عملکـــرد سه ســـاله ی جهاددانش
وی اظهـــار کـــرد: طـــی ایـــن ســـال ها جهاددانشـــگاهی اســـتان توانســـته 
تعامـــل بســـیار خوبـــی را بـــا مـــردم، دانشـــجویان و دســـتگاه های مختلـــف 
اســـتانی برقـــرار نمایـــد کـــه افزایـــش چشـــمگیر فراگیـــران آزاد و کارکنـــان 
ــرات  ــابقات مناظـ ــجویان در مسـ ــر دانشـ ــور بی نظیـ ــت، حضـ ــرم دولـ محتـ
ـــری  ـــد براب ـــش چن ـــی و افزای ـــاغل خانگ ـــاوران مش ـــتقبال مش ـــجویی، اس دانش

قراردادهـــای پژوهشـــی، بیانگـــر ایـــن موضـــوع اســـت.
ـــی  ـــز آموزش ـــران مراک ـــداد فراگی ـــش تع ـــرد: افزای ـــوان ک ـــی عن ـــر خلیل دکت
کوتاه مـــدت از 9 هـــزار نفـــر در ســـال 9۳ بـــه 1۷ هـــزار نفـــر در ســـال 96، 
ــرات  ــی مناظـ ــابقات ملـ ــرکت کننده در مسـ ــای شـ ــداد تیم هـ ــش تعـ افزایـ
ـــد  ـــی واح ـــه ی پژوهش ـــای رتب ـــاری، ارتق ـــال ج ـــم در س ـــه 96 تی ـــجویی ب دانش
در میـــان واحدهـــای جهاددانشـــگاهی از رتبـــه ی ۳۰ بـــه رتبـــه ی ششـــم در 
ـــاف  ـــون بندن ـــک خ ـــی بان ـــط نمایندگ ـــه توس ـــت 11۳ نمون ـــال 96 و دریاف س
رویـــان در ســـال گذشـــته و ابتـــدای امســـال، از جملـــه اقدامـــات شـــاخص 

ـــت. ـــوده اس ـــتان ب ـــگاهی اس جهاددانش
بـــه  اشـــاره  بـــا  چهارمحال وبختیـــاری  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
این کـــه طـــرح ملـــی الگـــوی نویـــن توســـعه مشـــاغل خانگـــی اســـتان بـــه 
ـــرح 18۰۰  ـــن ط ـــرد: در ای ـــح ک ـــت، تصری ـــده اس ـــول ش ـــگاهی مح جهاددانش
نفـــر به عنـــوان تســـهیل گر در اســـتان ثبت نـــام کرده انـــد کـــه ایـــن 
ــاد مـــردم بـــه جهاددانشـــگاهی بـــوده اســـت. نشـــان دهنده ی حمایـــت و اعتمـ
گفتنـــی اســـت، معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس جهاددانشـــگاهی از 
ـــل  ـــوص تکمی ـــد و در خص ـــد بازدی ـــداث واح ـــال اح ـــاختمان در ح ـــاز دوم س ف
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ــرد. هم چنیـــن از  ــر مرکـــزی اعـــالم آمادگـــی کـ ــاعدت دفتـ ــروژه و مسـ پـ
ـــامان(  ـــن و س ـــهرکرد، بروج ـــماره 1 و 2 ش ـــدت )ش ـــی کوتاه م ـــز آموزش مراک
و معاونـــت فرهنگـــی مســـتقر در دانشـــگاه شـــهرکرد نیـــز بازدیـــد به عمـــل 

ـــد.► آم
 



برای احیای دریاچه ارومیه
برنامه هـــای جهاددانشـــگاهی آذربایجان غربـــی بـــرای احیـــای 

ـــح شـــد ـــه ترشی دریاچـــه ارومی

ـــی  ـــر ایران ـــید جعف ـــی: س ـــان غرب ـــگاهی آذربایج ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــن  ــرد: ایـ ــار کـ ــی اظهـ ــگاهی آذربایجان غربـ ــی جهاددانشـ ــاون آموزشـ معـ
واحـــد بـــا عقـــد قراردادهـــای جداگانـــه بـــا معاونـــت عمرانـــی اســـتانداری 
ــتای  ــزرگ را در راسـ ــرح بـ ــار طـ ــر چهـ ــال حاضـ ــی در حـ آذربایجان غربـ

احیـــای دریاچـــه ارومیـــه در دســـتور اجـــرا دارد.
ایرانـــی طرح هـــای آموزشـــی ـ پژوهشـــی، طـــرح ظرفیت ســـازی در 
خصـــوص معیشـــت های جایگزیـــن و توســـعه ی مشـــاغل خانگـــی بـــا تکیـــه 
ــتاهای منتخـــب حوضـــه ی آبریـــز  ــتایی در روسـ ــان روسـ ــر آمـــوزش زنـ بـ
دریاچـــه ارومیـــه در دو فـــاز را از جملـــه ایـــن طرح هـــا برشـــمرد و گفـــت: 
ـــه  ـــز دریاچ ـــه ی آبری ـــتان حوض ـــب 6 شهرس ـــتای منتخ ـــرح در ۳6 روس ـــن ط ای

ـــد. ـــد آم ـــرا در خواه ـــه اج ـــه ب ارومی
ـــوزش و  ـــه داد: آم ـــی ادام ـــگاهی آذربایجان غرب ـــی جهاددانش ـــاون آموزش مع
ارایـــه ی مشـــاوره های کســـب وکار به صـــورت حضـــوری و مجـــازی و ارایـــه ی 
ــده  ــی شـ ــرح پیش بینـ ــن طـ ــب ایـ ــط در قالـ ــی مرتبـ ــته های آموزشـ بسـ

ـــت. اس
ـــی  ـــگاهی آذربایجان غرب ـــرای جهاددانش ـــت اج ـــرح در دس ـــر ط ـــی دیگ ایران
در راســـتای احیـــای دریاچـــه ارومیـــه را طـــرح »کشـــت گیاهـــان دارویـــی 
ــگران  ــرح، پژوهشـ ــن طـ ــب ایـ ــت: در قالـ ــرد و گفـ ــی کـ ــر« معرفـ کم آب بـ
جهاددانشـــگاهی ابتـــدا در قالـــب آزمایشـــگاهی، گیاهـــان دارویـــی کم آب بـــر 
ـــه ی  ـــه بدن ـــان ب ـــن گیاه ـــی ای ـــه معرف ـــبت ب ـــدی نس ـــاز بع ـــایی و در ف را شناس

ـــرد. ـــد ک ـــدام خواهن ـــتان اق ـــاورزی اس کش
ـــروژه در  ـــن پ ـــب ای ـــی در قال ـــگاهی آذربایجان غرب ـــه داد: جهاددانش وی ادام
گام بعـــدی، 9 روســـتای دارای ویژگی هـــای خـــاص و پتانســـیل های مـــورد 
ـــتاها  ـــن روس ـــی در ای ـــان داروی ـــت گیاه ـــه کش ـــبت ب ـــاب و نس ـــاز را انتخ نی

ـــود. ـــد نم ـــدام خواه اق
ایرانـــی گفـــت: ایـــن روســـتاها به عنـــوان مزرعه هـــای آموزشـــی و 
پژوهشـــی در قالـــب طـــرح مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفتـــه و تمـــام مراحـــل 
ــه  ــتاها بـ ــن روسـ ــی در ایـ ــان دارویـ ــت گیاهـ ــت و برداشـ ــت، داشـ کاشـ

ــد. ــد شـ ــوزش داده خواهـ ــتاییان آمـ روسـ
ـــاورزان  ـــب کش ـــویق و ترغی ـــرح را تش ـــن ط ـــرای ای ـــی از اج ـــدف اصل وی ه
ـــیه ی  ـــق حاش ـــت مناط ـــوی کش ـــر الگ ـــر و تغیی ـــان کم آب ب ـــت گیاه ـــه کش ب
ـــرح  ـــن ط ـــب ای ـــگاهی در قال ـــت: جهاددانش ـــمرد و گف ـــه برش ـــه ارومی دریاچ

در پـــی ایـــن خواهـــد بـــود کـــه عمـــال زحمـــت کم تـــر، آب بـــری کم تـــر و 
ســـوددهی بیش تـــر اقتصـــادی را بـــه کشـــاورزان نشـــان دهـــد.

معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجان غربـــی بـــا اشـــاره بـــه 
ـــگاهی  ـــای جهاددانش ـــه طرح ه ـــازار در مجموع ـــه ب ـــال ب ـــش اتص ـــت بخ اهمی
ــا تصمیـــم جهاددانشـــگاهی آذربایجان غربـــی، تمـــام محصـــوالت  گفـــت: بـ
بخـــش پایلـــوت ایـــن طـــرح به صـــورت تضمینـــی خریـــداری خواهـــد شـــد 
و در ایـــن راســـتا جهاددانشـــگاهی نســـبت بـــه تجهیـــز کارگاه و خریـــد و 
اســـتقرار دســـتگاه های فـــرآوری گیاهـــان دارویـــی اقـــدام نمـــوده اســـت.

ـــی در  ـــگاهی آذربایجان غرب ـــی جهاددانش ـــی و پژوهش ـــر فرهنگ ـــرح دیگ وی ط
راســـتای احیـــای دریاچـــه ارومیـــه را »جشـــنواره ملـــی تولیـــد محتـــوای دیجیتـــال 
ـــی  ـــرح مل ـــن ط ـــت: ای ـــرد و گف ـــالم ک ـــه« اع ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــوع احی ـــا موض ب
ـــی و  ـــزرگ فرهنگ ـــرح ب ـــک ط ـــد، ی ـــرا درمی آی ـــه اج ـــور ب ـــار در کش ـــه اولین ب ک
ـــای  ـــازی ایده ه ـــردازش و شکوفاس ـــردآوری، پ ـــوان، گ ـــتای فراخ ـــی در راس پژوهش

ـــت. ـــه اس ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتای احی ـــال در راس ـــوای دیجیت ـــد محت تولی
ـــتارت آپ  ـــن و اس ـــک مارات ـــب ی ـــنواره در قال ـــن جش ـــرد: ای ـــه ک وی اضاف
ـــدات  ـــام تمهی ـــگاهی تم ـــه جهاددانش ـــه ای ک ـــت؛ به گون ـــده اس ـــی  ش پیش بین
الزم بـــرای تکامـــل ایده هـــای نـــاب ارایـــه شـــده را پیش بینـــی کـــرده و در 
ـــا  ـــن ایده ه ـــه، ای ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتاد احی ـــک س ـــه کم ـــه ب ـــت ک ـــالش اس ت

ـــد. ـــرار ده ـــه ق ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــرای احی ـــدی ب ـــات بع ـــای اقدام را مبن
ایرانـــی اظهـــار کـــرد: طـــرح تشـــکیل و تقویـــت ســـازمان های مردم نهـــاد 
ـــب  ـــازی و جل ـــرح توانمندس ـــاز، ط ـــه در دو ف ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتای احی در راس
ـــع طبیعـــی در روســـتاهای  ـــا رویکـــرد مشـــارکتی مناب ـــی ب مشـــارکت جوامـــع محل
ـــی و  ـــی ـ تخصص ـــت های علم ـــزاری نشس ـــرح برگ ـــه، ط ـــه ارومی ـــیه ی دریاچ حاش
ـــه  ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتای احی ـــی در راس ـــی و آموزش ـــع فرهنگ ـــای جام برنامه ه
مشـــتمل بـــر 54 برنامـــه از جملـــه طرح هایـــی اســـت کـــه جهاددانشـــگاهی 
آذربایجان غربـــی در راســـتای احیـــای دریاچـــه ارومیـــه در دســـتور کار داشـــته 

ـــت. اس
ــگاهی در  ــاالی جهاددانشـ ــای بـ ــر توانایی هـ ــد بـ ــا تاکیـ ــان بـ وی در پایـ
ـــای  ـــت: رایزنی ه ـــار داش ـــه ای اظه ـــی و منطق ـــای بوم ـــری از ظرفیت ه بهره گی
ـــکاران  ـــای هم ـــر توانمندی ه ـــه ب ـــا تکی ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ـــترده ی ریی گس
واحـــد، موضـــوع احیـــای دریاچـــه ارومیـــه را به عنـــوان یکـــی از طرح هـــای 
ـــرای  ـــه را ب ـــی زمین ـــرده و از طرف ـــرح ک ـــتان مط ـــدف در جهاددانشـــگاهی اس ه
ــاد بـــه توانایی هـــای جهاددانشـــگاهی در اجـــرای طرح هـــای علمـــی،  اعتمـ

ـــت.► ـــرده اس ـــم ک ـــی فراه ـــی و فرهنگ پژوهش

یک اتاق فکر متفاوت
ـــس  ـــان ریی ـــد عبداللهی ـــر واح ـــدران: دکت ـــگاهی مازن ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــت  ـــی مدیری ـــروه تخصص ـــت کارگ ـــتین نشس ـــدران در نخس ـــگاهی مازن جهاددانش
ـــاره  ـــا اش ـــدران ب ـــی مازن ـــعه و تعال ـــر توس ـــاق فک ـــانه ای ات ـــعه ی رس ـــش و توس دان
ـــروه  ـــکیل 15 کارگ ـــدران و تش ـــی مازن ـــعه و تعال ـــر توس ـــاق فک ـــدازی ات ـــه راه ان ب
ـــاق  ـــن ات ـــکیل ای ـــه در تش ـــزی ک ـــرد: تمای ـــار ک ـــتای آن، اظه ـــی در راس تخصص
فکـــر بـــا مـــوارد مشـــابه قبلـــی وجـــود دارد ایـــن اســـت کـــه در اتـــاق فکـــر 
ـــت. ـــده اس ـــاد ش ـــی اعتم ـــی و آموزش ـــز علم ـــه مراک ـــدران ب ـــی مازن ـــعه و تعال توس
ـــکیل  ـــال تش ـــه به دنب ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــدران ب ـــگاهی مازن ـــس جهاددانش ریی
ـــتفاده از  ـــرد: اس ـــار ک ـــتیم، اظه ـــم هس ـــرآمدان غیرمقی ـــگان و س ـــه ی نخب کمیت
ـــعه ی  ـــرای توس ـــد ب ـــور ندارن ـــتان حض ـــن اس ـــه در ای ـــی ک ـــرآمدان و نخبگان س

ـــت. ـــروری اس ـــدران ض مازن
عبداللهیـــان بـــا اشـــاره بـــه این کـــه فعـــاالن مازنـــدران در ســـایر نقـــاط 
ـــرای توســـعه ی  ـــا ب ـــوان آن ه ـــا از ت ـــوند ت ـــاماندهی ش ـــایی و س ـــد شناس کشـــور بای
ــه  ــی کـ ــا در گروه هایـ ــداد مازندرانی هـ ــت: تعـ ــم، گفـ ــره بگیریـ ــتان بهـ اسـ
به منظـــور توســـعه ی در کشـــور و تهـــران تشـــکیل شـــده اند، فـــراوان اســـت 

و بایـــد از ظرفیـــت بالقـــوه ی آن هـــا اســـتفاده کـــرد.
وی در پایـــان بـــا بیـــان این کـــه کمیتـــه ی تدویـــن ســـند توســـعه  یکـــی 
ـــزود: انتظـــار  ـــژه ای شـــود، اف ـــه آن توجـــه وی ـــد ب ـــه بای ـــواردی اســـت ک ـــر از م دیگ
ـــد  ـــالح و روزآم ـــا اص ـــه ب ـــت ک ـــعه اس ـــند توس ـــن س ـــروه، تدوی ـــن کارگ ـــی ای نهای
ــای کاری،  ــف پروژه هـ ــا تعریـ ــا بـ ــود و یـ ــق شـ ــود محقـ ــند موجـ ــردن سـ کـ
بســـته های چاره اندیشـــی بـــرای حـــل مســـایل مبتالبـــه اســـتان ارایـــه شـــود.

هى
گا

نش
ددا

جها
ى 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پي

17
ه0

مار
│ش

هم
زد

ل نو
سا

96

ــرد. هم چنیـــن از  ــر مرکـــزی اعـــالم آمادگـــی کـ ــاعدت دفتـ ــروژه و مسـ پـ
ـــامان(  ـــن و س ـــهرکرد، بروج ـــماره 1 و 2 ش ـــدت )ش ـــی کوتاه م ـــز آموزش مراک
و معاونـــت فرهنگـــی مســـتقر در دانشـــگاه شـــهرکرد نیـــز بازدیـــد به عمـــل 

ـــد.► آم



برای احیای دریاچه ارومیه
برنامه هـــای جهاددانشـــگاهی آذربایجان غربـــی بـــرای احیـــای 

ـــح شـــد ـــه ترشی دریاچـــه ارومی

ـــی  ـــر ایران ـــید جعف ـــی: س ـــان غرب ـــگاهی آذربایج ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــن  ــرد: ایـ ــار کـ ــی اظهـ ــگاهی آذربایجان غربـ ــی جهاددانشـ ــاون آموزشـ معـ
واحـــد بـــا عقـــد قراردادهـــای جداگانـــه بـــا معاونـــت عمرانـــی اســـتانداری 
ــتای  ــزرگ را در راسـ ــرح بـ ــار طـ ــر چهـ ــال حاضـ ــی در حـ آذربایجان غربـ

احیـــای دریاچـــه ارومیـــه در دســـتور اجـــرا دارد.
ایرانـــی طرح هـــای آموزشـــی ـ پژوهشـــی، طـــرح ظرفیت ســـازی در 
خصـــوص معیشـــت های جایگزیـــن و توســـعه ی مشـــاغل خانگـــی بـــا تکیـــه 
ــتاهای منتخـــب حوضـــه ی آبریـــز  ــتایی در روسـ ــان روسـ ــر آمـــوزش زنـ بـ
دریاچـــه ارومیـــه در دو فـــاز را از جملـــه ایـــن طرح هـــا برشـــمرد و گفـــت: 
ـــه  ـــز دریاچ ـــه ی آبری ـــتان حوض ـــب 6 شهرس ـــتای منتخ ـــرح در ۳6 روس ـــن ط ای

ـــد. ـــد آم ـــرا در خواه ـــه اج ـــه ب ارومی
ـــوزش و  ـــه داد: آم ـــی ادام ـــگاهی آذربایجان غرب ـــی جهاددانش ـــاون آموزش مع
ارایـــه ی مشـــاوره های کســـب وکار به صـــورت حضـــوری و مجـــازی و ارایـــه ی 
ــده  ــی شـ ــرح پیش بینـ ــن طـ ــب ایـ ــط در قالـ ــی مرتبـ ــته های آموزشـ بسـ

ـــت. اس
ـــی  ـــگاهی آذربایجان غرب ـــرای جهاددانش ـــت اج ـــرح در دس ـــر ط ـــی دیگ ایران
در راســـتای احیـــای دریاچـــه ارومیـــه را طـــرح »کشـــت گیاهـــان دارویـــی 
ــگران  ــرح، پژوهشـ ــن طـ ــب ایـ ــت: در قالـ ــرد و گفـ ــی کـ ــر« معرفـ کم آب بـ
جهاددانشـــگاهی ابتـــدا در قالـــب آزمایشـــگاهی، گیاهـــان دارویـــی کم آب بـــر 
ـــه ی  ـــه بدن ـــان ب ـــن گیاه ـــی ای ـــه معرف ـــبت ب ـــدی نس ـــاز بع ـــایی و در ف را شناس

ـــرد. ـــد ک ـــدام خواهن ـــتان اق ـــاورزی اس کش
ـــروژه در  ـــن پ ـــب ای ـــی در قال ـــگاهی آذربایجان غرب ـــه داد: جهاددانش وی ادام
گام بعـــدی، 9 روســـتای دارای ویژگی هـــای خـــاص و پتانســـیل های مـــورد 
ـــتاها  ـــن روس ـــی در ای ـــان داروی ـــت گیاه ـــه کش ـــبت ب ـــاب و نس ـــاز را انتخ نی

ـــود. ـــد نم ـــدام خواه اق
ایرانـــی گفـــت: ایـــن روســـتاها به عنـــوان مزرعه هـــای آموزشـــی و 
پژوهشـــی در قالـــب طـــرح مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفتـــه و تمـــام مراحـــل 
ــه  ــتاها بـ ــن روسـ ــی در ایـ ــان دارویـ ــت گیاهـ ــت و برداشـ ــت، داشـ کاشـ

ــد. ــد شـ ــوزش داده خواهـ ــتاییان آمـ روسـ
ـــاورزان  ـــب کش ـــویق و ترغی ـــرح را تش ـــن ط ـــرای ای ـــی از اج ـــدف اصل وی ه
ـــیه ی  ـــق حاش ـــت مناط ـــوی کش ـــر الگ ـــر و تغیی ـــان کم آب ب ـــت گیاه ـــه کش ب
ـــرح  ـــن ط ـــب ای ـــگاهی در قال ـــت: جهاددانش ـــمرد و گف ـــه برش ـــه ارومی دریاچ

در پـــی ایـــن خواهـــد بـــود کـــه عمـــال زحمـــت کم تـــر، آب بـــری کم تـــر و 
ســـوددهی بیش تـــر اقتصـــادی را بـــه کشـــاورزان نشـــان دهـــد.

معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجان غربـــی بـــا اشـــاره بـــه 
ـــگاهی  ـــای جهاددانش ـــه طرح ه ـــازار در مجموع ـــه ب ـــال ب ـــش اتص ـــت بخ اهمی
ــا تصمیـــم جهاددانشـــگاهی آذربایجان غربـــی، تمـــام محصـــوالت  گفـــت: بـ
بخـــش پایلـــوت ایـــن طـــرح به صـــورت تضمینـــی خریـــداری خواهـــد شـــد 
و در ایـــن راســـتا جهاددانشـــگاهی نســـبت بـــه تجهیـــز کارگاه و خریـــد و 
اســـتقرار دســـتگاه های فـــرآوری گیاهـــان دارویـــی اقـــدام نمـــوده اســـت.

ـــی در  ـــگاهی آذربایجان غرب ـــی جهاددانش ـــی و پژوهش ـــر فرهنگ ـــرح دیگ وی ط
راســـتای احیـــای دریاچـــه ارومیـــه را »جشـــنواره ملـــی تولیـــد محتـــوای دیجیتـــال 
ـــی  ـــرح مل ـــن ط ـــت: ای ـــرد و گف ـــالم ک ـــه« اع ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــوع احی ـــا موض ب
ـــی و  ـــزرگ فرهنگ ـــرح ب ـــک ط ـــد، ی ـــرا درمی آی ـــه اج ـــور ب ـــار در کش ـــه اولین ب ک
ـــای  ـــازی ایده ه ـــردازش و شکوفاس ـــردآوری، پ ـــوان، گ ـــتای فراخ ـــی در راس پژوهش

ـــت. ـــه اس ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتای احی ـــال در راس ـــوای دیجیت ـــد محت تولی
ـــتارت آپ  ـــن و اس ـــک مارات ـــب ی ـــنواره در قال ـــن جش ـــرد: ای ـــه ک وی اضاف
ـــدات  ـــام تمهی ـــگاهی تم ـــه جهاددانش ـــه ای ک ـــت؛ به گون ـــده اس ـــی  ش پیش بین
الزم بـــرای تکامـــل ایده هـــای نـــاب ارایـــه شـــده را پیش بینـــی کـــرده و در 
ـــا  ـــن ایده ه ـــه، ای ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتاد احی ـــک س ـــه کم ـــه ب ـــت ک ـــالش اس ت

ـــد. ـــرار ده ـــه ق ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــرای احی ـــدی ب ـــات بع ـــای اقدام را مبن
ایرانـــی اظهـــار کـــرد: طـــرح تشـــکیل و تقویـــت ســـازمان های مردم نهـــاد 
ـــب  ـــازی و جل ـــرح توانمندس ـــاز، ط ـــه در دو ف ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتای احی در راس
ـــع طبیعـــی در روســـتاهای  ـــا رویکـــرد مشـــارکتی مناب ـــی ب مشـــارکت جوامـــع محل
ـــی و  ـــی ـ تخصص ـــت های علم ـــزاری نشس ـــرح برگ ـــه، ط ـــه ارومی ـــیه ی دریاچ حاش
ـــه  ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتای احی ـــی در راس ـــی و آموزش ـــع فرهنگ ـــای جام برنامه ه
مشـــتمل بـــر 54 برنامـــه از جملـــه طرح هایـــی اســـت کـــه جهاددانشـــگاهی 
آذربایجان غربـــی در راســـتای احیـــای دریاچـــه ارومیـــه در دســـتور کار داشـــته 

ـــت. اس
ــگاهی در  ــاالی جهاددانشـ ــای بـ ــر توانایی هـ ــد بـ ــا تاکیـ ــان بـ وی در پایـ
ـــای  ـــت: رایزنی ه ـــار داش ـــه ای اظه ـــی و منطق ـــای بوم ـــری از ظرفیت ه بهره گی
ـــکاران  ـــای هم ـــر توانمندی ه ـــه ب ـــا تکی ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ـــترده ی ریی گس
واحـــد، موضـــوع احیـــای دریاچـــه ارومیـــه را به عنـــوان یکـــی از طرح هـــای 
ـــرای  ـــه را ب ـــی زمین ـــرده و از طرف ـــرح ک ـــتان مط ـــدف در جهاددانشـــگاهی اس ه
ــاد بـــه توانایی هـــای جهاددانشـــگاهی در اجـــرای طرح هـــای علمـــی،  اعتمـ

ـــت.► ـــرده اس ـــم ک ـــی فراه ـــی و فرهنگ پژوهش

یک اتاق فکر متفاوت
ـــس  ـــان ریی ـــد عبداللهی ـــر واح ـــدران: دکت ـــگاهی مازن ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــت  ـــی مدیری ـــروه تخصص ـــت کارگ ـــتین نشس ـــدران در نخس ـــگاهی مازن جهاددانش
ـــاره  ـــا اش ـــدران ب ـــی مازن ـــعه و تعال ـــر توس ـــاق فک ـــانه ای ات ـــعه ی رس ـــش و توس دان
ـــروه  ـــکیل 15 کارگ ـــدران و تش ـــی مازن ـــعه و تعال ـــر توس ـــاق فک ـــدازی ات ـــه راه ان ب
ـــاق  ـــن ات ـــکیل ای ـــه در تش ـــزی ک ـــرد: تمای ـــار ک ـــتای آن، اظه ـــی در راس تخصص
فکـــر بـــا مـــوارد مشـــابه قبلـــی وجـــود دارد ایـــن اســـت کـــه در اتـــاق فکـــر 
ـــت. ـــده اس ـــاد ش ـــی اعتم ـــی و آموزش ـــز علم ـــه مراک ـــدران ب ـــی مازن ـــعه و تعال توس

ـــکیل  ـــال تش ـــه به دنب ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــدران ب ـــگاهی مازن ـــس جهاددانش ریی
ـــتفاده از  ـــرد: اس ـــار ک ـــتیم، اظه ـــم هس ـــرآمدان غیرمقی ـــگان و س ـــه ی نخب کمیت
ـــعه ی  ـــرای توس ـــد ب ـــور ندارن ـــتان حض ـــن اس ـــه در ای ـــی ک ـــرآمدان و نخبگان س

ـــت. ـــروری اس ـــدران ض مازن
عبداللهیـــان بـــا اشـــاره بـــه این کـــه فعـــاالن مازنـــدران در ســـایر نقـــاط 
ـــرای توســـعه ی  ـــا ب ـــوان آن ه ـــا از ت ـــوند ت ـــاماندهی ش ـــایی و س ـــد شناس کشـــور بای
ــه  ــی کـ ــا در گروه هایـ ــداد مازندرانی هـ ــت: تعـ ــم، گفـ ــره بگیریـ ــتان بهـ اسـ
به منظـــور توســـعه ی در کشـــور و تهـــران تشـــکیل شـــده اند، فـــراوان اســـت 

و بایـــد از ظرفیـــت بالقـــوه ی آن هـــا اســـتفاده کـــرد.
وی در پایـــان بـــا بیـــان این کـــه کمیتـــه ی تدویـــن ســـند توســـعه  یکـــی 
ـــزود: انتظـــار  ـــژه ای شـــود، اف ـــه آن توجـــه وی ـــد ب ـــه بای ـــواردی اســـت ک ـــر از م دیگ
ـــد  ـــالح و روزآم ـــا اص ـــه ب ـــت ک ـــعه اس ـــند توس ـــن س ـــروه، تدوی ـــن کارگ ـــی ای نهای
ــای کاری،  ــف پروژه هـ ــا تعریـ ــا بـ ــود و یـ ــق شـ ــود محقـ ــند موجـ ــردن سـ کـ
بســـته های چاره اندیشـــی بـــرای حـــل مســـایل مبتالبـــه اســـتان ارایـــه شـــود.
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ــت:  ــگاهی، 30 اردیبهشـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
قاســـم احمدی الشـــکی نایـــب رییـــس کمیســـیون 
ــورای اســـالمی  ــات مجلـــس شـ ــوزش و تحقیقـ آمـ
بـــه اتفـــاق جمعـــی از اعضـــای ایـــن کمیســـیون از 
آخریـــن دســـتاوردهای پژوهشـــگاه رویـــان بازدیـــد 

کردنـــد.
رییـــس  طیبـــی  دکتـــر  بازدیـــد  ایـــن  در 
جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه خـــروج آمریـــکا از 
برجـــام و تاکیـــدات رهبـــر معظـــم انقـــالب مبنـــی 
ــه  ــرای مقابلـ ــی بـ ــوان داخلـ ــتفاده ی از تـ ــر اسـ بـ
ارایـــه ی  ضمـــن  دشـــمنان،  دسیســـه های  بـــا 
ـــی  ـــات صنعت ـــی و تحقیق ـــات علم ـــی از خدم گزارش
جهاددانشـــگاهی در عرصـــه ی دفـــاع مقـــدس، بـــه 
ــن  ــرای تامیـ ــی بـ ــاد علمـ ــن نهـ ــای ایـ رویکردهـ
نیازهـــای داخلـــی اشـــاره کـــرد و گفـــت: محققـــان 
ــب  ــگاهی در کسـ ــوان جهاددانشـ ــمندان جـ و دانشـ
ــاز  ــد و نیـ ــرف اول را می زننـ ــای روز، حـ فناوری هـ
ــش  ــت از دانـ ــا حمایـ ــس بـ ــت و مجلـ ــت دولـ اسـ
بومی شـــده، راه هـــای رشـــد و توســـعه ی داخلـــی را 

بیش ازپیـــش همـــوار کننـــد.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه حمایت هـــای 
نوآورانـــه ی  فعالیت هـــای  از  کمیســـیون  ایـــن 

جهاددانشـــگاهی در طـــول دوره هـــای مختلـــف 
ــه ی  ــت: مجموعـ ــالمی، گفـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
رویـــان به عنـــوان یکـــی از نمونه هایـــی اســـت 
ـــایر  ـــام و س ـــه ی نظ ـــری فرزان ـــت رهب ـــا حمای ـــه ب ک
ـــع  ـــگاه رفی ـــن جای ـــت در ای ـــته اس ـــووالن، توانس مس

ملـــی و بین المللـــی قـــرار گیـــرد.
ـــزود:  ـــد اف ـــن بازدی ـــگاهی در ای ـــس جهاددانش ریی
ـــرایط  ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــن حمایت ه ـــم ای امیدواری
ـــن  ـــذار ای ـــای اثرگ ـــایر فعالیت ه ـــور از س ـــروز کش ام

ـــود. ـــام ش ـــته انج ـــش از گذش ـــاد بی نه
در ادامـــه، دکتـــر شـــاهوردی رییـــس پژوهشـــگاه 
رویـــان گزارشـــی از نحـــوه ی شـــکل گیری ایـــن 
مجموعـــه و آخریـــن دســـتاوردهای تحقیقاتـــی ارایـــه داد.

ـــدی   ـــم احم ـــد قاس ـــن بازدی ـــت، در ای ـــی اس گفتن
الشـــکی، جبـــار کوچکی نـــژاد، حجت االســـالم  و 
ــر،  ــح ا... نیک فـ ــلیمی، ذبیـ ــا سـ ــلمین علیرضـ المسـ
ــید  ــی، سـ ــود صادقـ ــی، محمـ ــواد ابطحـ محمدجـ
ــدی از  ــد بیرانونـ ــید محمـ ــرزاده و سـ ــت میـ حمایـ
ـــس  ـــات مجل ـــوزش و تحقیق ـــیون آم ـــای کمیس اعض

حضـــور داشـــتند.►
 

یک بازدید علمی ـ مجلسی
 از رویان

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از آخرین دستاوردهای تحقیقاتی 
پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی بازدید کردند

دانشگاهیان، 
جهادگران و یک 

تجدید میثاق سالیانه
بعضی از مسووالن وزارت علوم، وزارت 
بهداشت و جهاددانشگاهی با آرمان های 

امام خمینی )ره( تجدید میثاق کردند

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 8 
ـــال  ـــال روز ارتح ـــتانه ی س ـــرداد: در آس خ
ــالمی،  ــالب اسـ ــر انقـ ــذار کبیـ بنیان گـ
ــای  ــووالن وزارت خانه هـ جمعـــی از مسـ
ـــان،  ـــراه معاون ـــه هم ـــت ب ـــوم، بهداش عل
ـــگاهی  ـــران جهاددانش ـــران و جهادگ مدی
ــی)ره(  ــام خمینـ ــرح امـ ــد مطـ در مرقـ
ـــار گل بـــا  ـــن نث حضـــور یافتنـــد و ضم
آرمان هـــای معمـــار انقـــالب اســـالمی، 
ـــاج گل  ـــدای ت ـــا اه ـــاق و ب ـــد میث تجدی
ـــام)ره(  ـــیر ام ـــه مس ـــود را ب ـــدی خ پایبن

و انقـــالب ثابـــت کردنـــد.
ــا  ــگاهیان بـ ــم، دانشـ ــن مراسـ در ایـ
ــای  ــا آرمان هـ ــه ای بـ قرائـــت میثاق نامـ
ــام  ــی)ره( و مقـ ــام خمینـ ــرت امـ حضـ
میثـــاق  تجدیـــد  رهبـــری  معظـــم 

ــد.► کردنـ

   اخبار دیگر و متنوع حوزه ی عمومی جهاددانشگاهی 

دیگر
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■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، ۲7 اردیبهشــت: دکتــر 
ــه  ــگاهی ب ــس جهاددانش ــی ریی ــا طیب ــید حمیدرض س
ــی،  ــط عموم ــات و رواب ــیدن روز ارتباط ــبت فرارس مناس
ــط  ــعه ی رواب ــانی و توس ــر به روزرس ــادر و ب ــی ص پیام
ــد  ــاد تاکی ــه اعتم ــیدن ب ــرای رس ــبکه ای ب ــی ش عموم

کــرد.
متن پیام دکتر طیبی به شرح زیر است:

ــات  ــوزه ی ارتباط ــاوری در ح ــالت فن ــه مداخ »اگرچ
در  حتــی  به طوری کــه  می شــود؛  بیشــتر  روزبــه روز 
پیش بینی کننــده  سیســتم های  طراحــی  زمینــه ی 
رفتارهــای مخاطبــان از طریــق دسترســی ماشــین و 
هــوش مصنوعــی بــه چکیــده ی شــخصیت آن هــا و 
ــف  ــای مختل ــه محرك ه ــان ب ــخ احتمالی ش ــن پاس یافت
امــا  برداشته شــده اســت،  آینــده، گام هــای مهمــی 
ســاختار ارتباطــی کنونــی در ازای ایــن مرحلــه از بلــوغ، 
ــت داده  ــود را از دس ــنتی خ ــتاوردهای س ــی دس به راحت
اســت؛ اخبــار و اطالعــات ناقــص، دستکاری شــده و بدتــر 
 Fakenews از همــه جعلــی و ســاختگی کــه از آن بــه
ــوند. ــر می ش ــد و منتش ــور تولی ــود، به وف ــر می ش تعبی

بــرای حرکــت صحیــح در ایــن فضــا الزم اســت 
ــی،  ــط عموم ــات و رواب ــوزه ی ارتباط ــت اندرکاران ح دس
اصــل رفتــار منصفانــه و همــراه بــا صداقــت را بــا 
دانــش روز تلفیــق کننــد تــا محصــول ارزشــمندی 
ــک  ــر در ی ــن ام ــد. ای ــت کنن ــاد را برداش ــام اعتم ــه ن ب
ــاد اطالعــات جــز  ــه گســتردگی زی ــا توجــه ب ســازمان ب
بــا ایجــاد، به روزرســانی و توســعه ی روابــط عمومــی 

شــبکه ای امکان پذیــر نیســت. جهاددانشــگاهی نیــز 
ــرو  ــی پیش ــی ـ فرهنگ ــه ی علم ــک مجموع ــوان ی به عن
از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت؛ فلــذا بایــد برنامه ریــزی 
ــط  ــزاری رواب ــاب حــوزه ی نرم اف منســجم و دقیقــی در ب

ــرد. ــورت پذی ــاد ص ــن نه ــی ای عموم
عمومی   روابط  مدیران  کنونی  ارزشمند  تالش های 
رابطان  زحمات  کنار  در  نهاد،  این  سازمانی  مجموعه های 
خبری، طراحان و مجریان هنری و فعاالن و دست اندرکاران 
نشر الکترونیکی و چاپی قابل تقدیر است و همان طور که 
دوباره سرفصل های کاری  و مرور  برنامه ریزی  با  ذکر شد 
دستاوردهای  و  توانمندی ها  هدفمند  معرفی  به ویژه 
جهاددانشگاهی و شناخته شدن روابط عمومی ها به عنوان 
فرهنگی،  پژوهشی،  بخش های  با  همکار  حرفه ای  بازوان 

آموزشی و تجاری سازی، ثمرات خوبی خواهد داشت.
روز  عنوان  با  کشورمان  در  که  ارتباطات  جهانی  روز 
ارتباطات و روابط عمومی شناخته می شود، بهانه ای است 
برای سنجش و ارزیابی راه های رفته و تصمیم سازی برای 

آینده ای بهتر از قبل.
مــن بــه نوبــه ی خــود ایــن روز را بــه همــه ی 
ــوزه  ــن ح ــط ای ــای مرتب ــر در بخش ه ــکاران جهادگ هم
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــان ب ــق آن ــم و توفی ــک می گوی تبری
ــألت  ــال مس ــد متع ــای واال را از خداون ــداف و آرمان ه اه

یــم. می نما

جهــاد  پیــام  جهــاد،  ســایت  تماس یــار،  عکــس 
ــارات و  ــا آپ ــتاگرام ی ــا اینس ــروش ی ــال س ــری، کان آخ

ــب  ــن مطل ــار ای ــا کن ــر ی ــا در زی یکــی از اینفوگرافیک ه
ــد بیای

روابط عمومی، رویکردهای جدید و استفاده از 
فناوری های ارتباطی روز

عمومــی  روابــط  مدیــرکل  رئیســی  ابوالقاســم 
جهاددانشــگاهی نیــز بــه مناســبت روز ارتباطــات و روابط 
ــتاوردها و  ــا، دس ــن فعالیت ه ــریح آخری ــه تش ــی ب عموم
ــگاهی،  ــی جهاددانش ــط عموم ــد رواب ــای جدی رویکرده

هــم گام بــا فناوری هــای ارتباطــی روز پرداخــت.

درباره ی اپلیکیشن »تماس یار«
ابوالقاســم رئیســی گفــت: اپلیکیشــن اندرویــدی تلفــن 
ــگاهی  ــکاری جهاددانش ــا هم ــه ب ــار« ک ــراه »تماس ی هم
ــردی  ــزار کارب ــک نرم اف زنجــان طراحــی شــده اســت، ی
بــا قابلیــت دسترســی ســریع و آســان بــه تمامــی 
ــگاهی  ــازمانی جهاددانش ــای س ــاس واحده ــات تم اطالع
در کل کشــور در هــر زمــان و مــکان جغرافیایــی اســت.
به صورت  هم  کاربردی  نرم افزار  این  داد:  ادامه  وی 
اعضای  همه ی  برای  دسترسی  قابل  آنالین  هم  و  آفالین 
جهاددانشگاهی است و امکان به روزرسانی مستمر در آن 

توسط همه ی اعضا پیش بینی شده است.
افزود:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط  مدیرکل 
مدیران  ویژه ی  نسخه ی  یک  تماس یار  همراه  اپلیکیشن 
تلفن  شماره های  به  دسترسی  قابلیت  با  جهاددانشگاهی 
همراه مسووالن این نهاد نیز دارا می باشد و از طریق لینک 

زیر، قابل دسترس برای همه ی اعضا می باشد.
 

سایت جدید جهاددانشگاهی
ابوالقاســـم رئیســـی دربـــاره ی ویژگی هـــای ســـایت 
جدیـــد جهاددانشـــگاهی کـــه امســـال از آن رونمایـــی 
شـــد،  گفـــت: راه انـــدازی ایـــن ســـایت بـــه آدرس 

برای یک روز خاص
پیام رییس جهاددانشگاهی و ترشیح آخرین فعالیت ها و رویکردهای جدید روابط 

عمومی جهاددانشگاهی از زبان مدیرکل آن به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی
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www.acecr.ac.ir، یکـــی از اقدامـــات جدیـــدی 
اســـت کـــه انجام شـــده و از ویژگی هـــای آن می تـــوان 
بـــه قابلیـــت یکسان ســـازی ســـایت معاونت هـــا و 
تمامـــی واحدهـــای اســـتان بـــا یـــک قالـــب مشـــابه 
هم زمـــان  پایلـــوت،  به صـــورت  ویژگـــی  )ایـــن 
ــکان  ــت(، امـ ــام اسـ ــال انجـ ــتان در حـ ــد اسـ در چنـ
ـــامل  ـــه ش ـــی ک ـــات الکترونیک ـــم و خدم ـــذاری فیل بارگ
ـــود  ـــکی و...، دانل ـــز پزش ـــی، مراک ـــز آموزش ـــت مراک لیس
ـــن و  ـــگاهی، قوانی ـــا جهاددانش ـــط ب ـــن های مرتب اپلیکیش
ـــل  ـــخصات کام ـــت مش ـــاد، لیس ـــن نه ـــه روز ای ـــررات ب مق
ـــرد. ـــاره ک ـــگاهی و... اش ـــازمانی جهاددانش ـــای س واحده

کار  ماه  این سایت که چند  در  افزود: سعی شده  وی 
مستمر و فشرده بر روی آن صورت گرفته است، با قالبی 
متفاوت، به روز و طراحی گرافیکی مناسب و زیبا، مخاطبان 
اخبار جهاددانشگاهی عالوه بر دسترسی آسان و سریع از 

تمامی فعالیت های روز این نهاد با خبر شوند.
مدیــرکل روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ادامــه داد: 
ســایت جهاددانشــگاهی روزانــه و به طــور مرتــب توســط 
ــانی  ــانه، به روزرس ــه ی رس ــری در زمین ــم خب ــک تی ی
ــردم  ــوم م ــاد و عم ــن نه ــای ای ــی اعض ــود و تمام می ش
ــاد را  ــن نه ــای ای ــار و فعالیت ه ــن اخب ــد آخری می توانن

ــد. ــت کنن ــرم مناســب دریاف ــک ف ــا ی ــانی و ب به آس
 

قالب های متنوع انتشار اخبار جهاددانشگاهی
ابوالقاســم رئیســی بــا اشــاره بــه این کــه روابــط 
ــایت، از  ــتفاده  از س ــر اس ــالوه ب ــاد ع ــن نه ــی ای عموم
ــای  ــار و فعالیت ه ــار اخب ــر انتش ــوع دیگ ــای متن فرم ه
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــرد، اف ــره می ب ــگاهی به جهاددانش
ــان های  ــتفاده از پیام رس ــر اس ــی ب ــده مبن ــالغ انجام ش اب
داخلــی به جــای تلگــرام، روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 
اقــدام بــه ایجــاد کانــال ایــن نهــاد در پیام رســان 

ــار  ــرای اطالع رســانی اخب ســروش (1۳59acecr@) ب
ــود. ــه نم ــورت روزان ــاد به ص ــن نه ــای ای و رویداده

ــه  ــه ب ــوم جامع ــال عم ــه اقب ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
اپلیکیشــن اینســتاگرام، در ایــن شــبکه ی اجتماعــی نیــز 
بــه آدرس »acecr1۳59« آخریــن اخبــار و ویدیوهــای 
کوتــاه از جهاددانشــگاهی را نیــز به صــورت مســتمر 

بارگــذاری می کنیــم.

مدیــرکل روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ادامــه داد: 
ــه آدرس  ــارات ب ایجــاد صفحــه ی جهاددانشــگاهی در آپ
ــز از دیگر  https://www.aparat.com/acecr نی
ــا از  ــت ت ــن اداره کل اس ــط ای ــده توس ــات انجام ش اقدام
ــان،  ــان مخاطب ــی آس ــدف دسترس ــا ه ــق و ب ــن طری ای
بتوانیــم فیلم هــای مربــوط بــه جهاددانشــگاهی را در 

ایــن صفحــه بارگــذاری کنیــم.
 

رویکرد جدید به نشریه ی »پیام جهاد«
ــار 18  ــه انتشـ ــه بـ ــا توجـ ــی بـ ــم رئیسـ ابوالقاسـ
ــگاهی،  ــاد در جهاددانشـ ــام جهـ ــه ی پیـ ــاله ی مجلـ سـ
ـــال  ـــن س ـــروع نوزدهمی ـــم در ش ـــا داری ـــرد: بن ـــان ک بی
ـــرای جـــذاب   از انتشـــار ایـــن مجلـــد، گام هـــای جدیـــدی ب
شـــدن و اســـتفاده ی مفیـــد از ایـــن نشـــریه انجـــام دهیـــم 
ـــد  ـــرم جدی ـــا دســـته بندی، ف ـــه را ب ـــن مجل ـــار در ای و اخب
ـــان  ـــه مخاطب ـــری ب ـــراوان خب ـــزوده ی ف ـــای اف و ارزش ه

ـــم. ـــه کنی ـــریه عرض ـــن نش ای
وی ادامـــه داد: قصـــد داریـــم در یـــک فرآینـــد 
ســـه ماهه تـــا آخـــر تابســـتان، پیـــام جهـــاد را از یـــک 
نشـــریه ی صرفـــا خبـــری، بـــه ســـمت یـــک مجلـــه ی 
ـــا انتشـــار  ـــم ب ـــا بتوانی ـــم ت ـــی ســـوق دهی ـــری ـ تحلیل خب
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جریان ســـازی 
مناســـب و مفیـــد 

بـــرای جهاددانشـــگاهی 
ـــی از  ـــه بخش ـــیم ک ـــته باش داش

ـــب شـــماره ی 169 و 1۷۰  آن در قال
پیـــام جهـــاد، منتشـــر شـــد.

 
تولید مستند، اینفوگرافیک

 و محتوای به روز

به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط  مدیرکل 
برنامه ی مستند تولیدی »میان بر« در تلویزیون جمهوری 
و  مناسب  ابزار  هر  از  عمومی  روابط  کرد:  بیان  اسالمی، 
استفاده  جهاددانشگاهی  شدن  دیده  بهتر  برای  جذابی 

می کند.
وی ادامه داد: تولید برنامه ی میان بر که به دستاوردهای 
جمله  از  پرداخت،  کشور  در  جهاددانشگاهی  شاخص 

برنامه های تولیدی اداره کل روابط عمومی بود.
ابوالقاسم رئیسی افزود: انتشار اینفوگرافی های هفتگی 
از مهم ترین اخبار و رویدادهای جهاددانشگاهی نیز قالب 
جدیدی است که روابط عمومی هم اکنون از چند هفته ی 
گذشته اقدام به تولید آن کرده است و قصد داریم تا آن 
را به صورت کامل در همه ی زمینه ها ادامه دهیم و تولید 
محتوای جذاب و جدید به هر شکل و ابزار را در اولویت  

برنامه های خود داریم.
 

حرف های پایانی
مدیـرکل روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی با اشـاره به 
ارتبـاط گسـترده و تاثیرگـذار ایـن اداره کل بـا رسـانه ها، 
بیان کـرد: رویدادهـای مختلف جهاددانشـگاهی با ارتباط 
مسـتمر با رسـانه ها پوشـش داده می شـود و این اداره کل 
ارتبـاط با رسـانه ها را برای انتشـار اخبار جهاددانشـگاهی 
و اطـالع یافتـن عموم مـردم از این اخبـار در اولویت خود 

دارد.
ابوالقاسـم رئیسـی تاکیـد کـرد: مـا آمـاده ی دریافـت 
اعضـای  پیشـنهادهای  و  انتقادهـا  نظـرات،  تمامـی 
خانـواده ی بزرگ جهاددانشـگاهی در هر اسـتان و شـهر و 
هم چنیـن تمـام مخاطبـان جهاددانشـگاهی و عموم مردم 
بـرای بهتـر شـدن رونـد فعالیت هـا در اداره کل روابـط 

هسـتیم. جهاددانشـگاهی  عمومـی 
در  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط  داد:  ادامـه  وی 
چشـم انداز مسـتمر خود بـا اسـتفاده از تمامـی امکانات و 
تکنولوژی هـای روز، سـعی دارد تـا ضمـن پوشـش تمامی 
فعالیت هـای کوچـک و بزرگ این نهاد در سراسـر کشـور، 
جهـت اعتـالی نـام جهاددانشـگاهی و معرفـی ایـن نهـاد 
به عنـوان یـک مجموعـه ی منسـجم و متنـوع در خدمات، 
گام هـای بلنـدی را بـردارد و بـه رسـالت ایـن نهـاد در 

همـه ی زمینه هـا کمـک شـایان کنـد.►
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علی 100 معارفه ی  مراسم  جهاددانشگاهی:  عمومی  روابط   ■
استان  جهاددانشگاهی  حراست  مدیر  به عنوان  محمدی 
حراست  مدیرکل  چهارلنگ  بهنام  حضور  با  جنوبی  خراسان 
جهاددانشگاهی، علی مجدی مدیرکل حراست استان خراسان 
استان،  جهاددانشگاهی  رییس  صادقی  جالل الدین  جنوبی، 
سید حسین برزگر مسوول حفاظت پرسنلی جهاددانشگاهی و 

جمعی دیگر از مسووالن استانی برگزار شد.
حراست؛ مشاور امین 

جهاددانشگاهی
بهنام چهارلنگ مدیرکل 
جهاددانشگاهی  حراست 
حراست  مدیر  کرد:  اظهار 
عالمانه،  اثرگذاری  باید 
و  حکیمانه  تصمیم سازی 
در  را  صادقانه  پاسخ گویی 
و  داشته  خود  مجموعه ی 
بتواند مشکالت را شناسایی 
و به آن ها توجه داشته باشد 

و در راه رفع آن تالش کند.
وی با اشاره به این که امیدواریم آغاز فعالیت مدیر حراست 
در این واحد منشأ خیروبرکت برای این مجموعه باشد، افزود: 
که  است  بودن  جوان  جهاددانشگاهی،  حراست  ویژگی  از 

علی رغم یک دهه فعالیت به بلوغ کامل رسیده است.
چهارلنگ با اشاره به این که جهاددانشگاهی نهادی انقالبی است، 
تصریح کرد: صیانت از نظام مقدس جمهوری اسالمی، وظیفه ی 
به  توجه  با  نهاد  این  و حراست  است  نهاد  این  اعضای  تک تک 
حساسیت این نهاد و توجه به سرویس های اطالعاتی بیگانه برای 
ضربه زدن به این نهاد انقالبی باید هوشیاری بیشتری داشته باشیم.

مدیرکل حراست جهاددانشگاهی ادامه داد: جهاددانشگاهی نهادی 
فرهنگی و علمی است و حراست آن نیز باید فرهنگی و علمی باشد.

چهارلنگ با بیان این که در حراست باید سعی کنیم دانش 
ارتباط  باید  حراست  شد:  یادآور  ببریم،  باال  را  خود  حرفه ای 
خوب و حسنه با مدیران و همکاران داشته و به عنوان مشاور 

امین در مجموعه فعالیت کند.
وی با تاکید بر این که حراست باید برنامه محور باشد و برنامه های 
میان مدت و بلندمدت خود را در سازمان تدوین کند، تصریح کرد: 
انتظاری که از حراست داریم این است که آموزش متصدیان مشاغل 

حساس و مدیران را از اولویت برنامه های خود قرار دهد.
در  آسیب زا  فعالیت های  شناسایی  کرد:  عنوان  چهارلنگ 
از  را  تیمی  باید  و  بوده  حراست  مدیر  وظایف  از  مجموعه 
را شناسایی  آسیب زا  فرآیندهای  تا  داده  تشکیل  کارشناسان 

و درصدد حل آن برآیند.
مدیرکل حراست جهاددانشگاهی عنوان کرد: حراست باید 
انجام  جهاددانشگاهی  مجموعه ی  در  امین  مشاور  به عنوان 

وظیفه کند و وارد جناح بندی های سیاسی نشود.
وی با اشاره به این که در تمام مراحل کاری در مجموعه ی 
در حال فعالیت باید پاسخ گو باشیم، ادامه داد: سه اصل مهم 
مورد تاکید وزیر اطالعات برای حراست، قانون، شرع و اخالق 
است که این امر در حراست باید برای صیانت از نظام انقالب 

اسالمی و سازمان گنجانده شود.

وظایف حراست؛ تعامل مطلوب و اعتمادسازی
هم چنیــن، سید حسـین برزگر مسوول حفاظت پرسنلی 
در  کرد:  اظهار  نشست  این  ادامه ی  در  جهاددانشــــگاهی 
واحد جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، حراست تازه متولدشده 

با تدبیر و راهکارهای مدیر حراست جدید، در  که امیدواریم 
مجموعه  در  مرجع  به عنوان  تا  گردد  هموار  راهی  مجموعه 

شناخته شود.
وی افزود: این حوزه می تواند با تعامل مطلوب با مجموعه و 
اعتمادسازی در راستای وظایف حراست در تسهیل امور و راه اندازی 

فعالیت های جاری جهاددانشگاهی حضور پر رنگی داشته باشد.
با  شد:  یادآور  جهاددانشگاهی  پرسنلی  حفاظت  مسوول 
تعامل با اداره  کل حراست، اداره کل اطالعات و دفتر حراست 
ذاتی  وظایف  اعتمادسازی  کنار  در  هم زمان  جهاددانشگاهی، 

حراست پیش برده شود.
حراست بدون جهت گیری سیاسی و در تعامل با سازمان

جالل الدین  ادامه،  در 
صادقی رییس جهاد دانشگاهی 
خراسان جنوبی با اشاره به این که 
تشخیص  در  می تواند  حراست 
درست در خصوص مواردی که 
به سازمان آسیب برساند، هشدار 
درست  اطالع  انتقال  با  و  دهد 
موارد  این  درمان  راستای  در 
مدیر  کرد:  اظهار  بردارد،  گام 
رییس سازمان  حراست مشاور 
بوده و می تواند ارتباط اثربخش 
با مدیران و افراد سازمان برقرار کند که در غیر این صورت اطالعات 

درست به دست نخواهد آمد.
امور  تسهیل  در  می تواند  حراست  این که  بر  تاکید  با  وی 
بین سازمانی کمک کرده و اطالعات درست و ارزشمند را به 
مسووالن منتقل کند، افزود: فرد حراستی باید خرد نگری و 
خردورزی داشته باشد و طرف دار حزب و جناح خاصی نباشد 

و هدف گیری های آن در راستای کمک به سازمان باشد.
وظیفه ی حراست؛ دفاع از حاکمیت و حفاظت از احقاق 

حق مظلومان
حراست  مدیر  مجــدی 
در  نیز  جنوبی  خراسان  کل 
اگر  کرد:  اظهار  مراسم  این 
ســـربازان  مجاهدت های 
حال  امنیت  نبود،  گمنام 

حاضــر کشور را نداشتیم.
مجموعه ی  افزود:  وی 
استان،  جهاددانشگاهی 
و  بوده  متدین  مجموعه ای 
نیاز  که  است  برنامه ای  کم تر 

به ورود مجموعه ی حراست داشته باشد.
جمله  از  داد:  ادامه  جنوبی  خراسان  کل  حراست  مدیر 
وظایف حراست، صیانت و حفاظت از نیروی انسانی و اسناد 
به  نیز   IT حفاظت  و  است  فیزیکی  حفاظت  و  مدارك  و 

مجموعه ی حراست اضافه شده است.
در  ندارد  حق  حراستی  نیروی  هیچ  کرد:  تاکید  مجدی 
سازمان وارد جناح خاصی سیاسی شود، اما باید حراست ما با 

تمام سالیق و افکار در ارتباط باشد.
مدیر حراست کل خراسان جنوبی اظهار کرد: مجموعه ی 
حراست باید مبتکر و سرزنده باشد؛ اگر حراست علمی نبوده 
و ابتکار نداشته و خالق نباشد، نمی تواند در مجموعه فعالیت 

مطلوبی انجام دهد.►
 

بیانیه  روز جهانی 
قدس 

جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن 
روز جهانی قدس بیانیه ای صادر کرد

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 16 خـــرداد: 
روز  فرارســـیدن  مناســـبت  بـــه  جهاددانشـــگاهی 

ــرد. ــادر کـ ــه ای صـ ــدس بیانیـ ــی قـ جهانـ

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
یَُثّبْت  َو  الَلّ یَنُصْرُکْم  إِن تَنُصُرواْ  َءاَمُنواْ  الَّذیَن  أَیَُّها  یَآ 

أَْقَداَمُکمْ  »آیه ی ۷ سوره ی مبارکه ی محمد )ص(«
بستر  در  قدس  جهانی  روز  محتوای  و  فلسفه 
رمضان المبارك که موسم تمرین صبر و استقامت است، 
قرآن  محکماِت  آیاِت  که  است  الهی  نصرت  نویدبخش 
مجید، آن را محصول پایداری، مقاومت و نهراسیدن از 
و  ایمان  پیروزی  الهی،  سنت  می نماید.  معرفی  دشمن 
خداخواه،  و  صبور  مجاهدان  و  حق مداران  و  است  حق 
َمَع  الّل  »اَنّ  نیز  و  یَنُصُره«  َمن  الُل  لََینُصَرَنّ  »َو  تحقق 
ابِریَن« را یقینا به نظاره می نشینند. با وجود گذشت  الَصّ
سال ها از توطئه ی فرامنطقه ای اشغال کامل فلسطین و 
آوارگی یک ملت مظلوم، به یمن تدبیر امام خمینی)ره( 
در تعیین روز جهانی قدس، همچنین استقامت، مبارزه و 
انتفاضه های مردم فلسطین همراه با حمایت های معنوی، 
اشغالگر  رژیم  دنیا،  آزاده  ملت های  اجتماعی  و  سیاسی 
قدس تاکنون روی آرامش را به خود ندیده است و امروز 
بر سر  مقاومت  با سد عظیم  صهیونیست های زمین گیر 
منطقه  سرزمین های  سایر  به  دست اندازی هایشان  راه 
مسلمانان  اتحاد  و  امید  روز  قدس،  روز  هستند.  مواجه 
بیدار در سایه مقاومت و روز انذار غافالن و ساده لوحان 
قدس  روز  است.  سازش  مرگ آور  سراب  از  منحرفان  و 
منکوب  روز  و  فلسطین  مظلوم  ملت  با  همبستگی  روز 
آری؛  است؛  صهیونیستی  رژیم  دولتی  تروریسم  کردن 
را  امید  نور  که  است  راحل)ره(  امام  بزرگ  یادگار  این 
اندام  بر  لرزه  و  می کند  روشن  مستضعفان  دل های  در 
مستکبران می اندازد. خیزش دوباره ملت ها در این روز، 
اسرائیل  و  آمریکا  ناپاك  دامان  که  شرایطی  در  آن هم 
معترض  فلسطینیان  و  آلوده شده  دیگر  ننگی  به  غاصب 
انتقال سفارت شیطانی آمریکا به بیت المقدس را به  به 
خاك و خون کشیده اند، موجی سهمگین و ظلم ستیزانه 
آوار  صهیونیست ها  روزهای  این  جشن های  سر  بر  را 
بیت المقدس  در  آمریکا  سفارت  گشایش  کرد.  خواهد 
رژیم کودك  بین المللی که نخست وزیر  قوانین  برخالف 
تاریخی«  اتفاق  به عنوان »یک  آن  از  کش صهیونیستی 
باطل  جبهه  برای  رعب انگیز  بس  حقیقتی  می کند  یاد 
همه  و  فلسطینیان  خشم  آتش  و  دارد  خود  بطن  در 
کرد.  خواهد  شعله ور  بیش ازپیش  را  جهان  مسلمانان 
اسالم  حیات  روز  در  روزه دار  و  مومن  مردم  نیز  امسال 
عالم  آزادگان  و  مسلمانان  با  هم صدا  کشور،  سراسر  در 
حمایت خود را از آرمان فلسطین و رهایی قدس شریف 
همگام  جهاددانشگاهی  جهادگران  کرد.  خواهند  اعالم 
فلسطین  یاد شهدای  ایران، ضمن گرامیداشت  با مردم 
با  خرداد   18 جمعه  روز  که  می کنند  اعالم  مقاومت  و 
صالبت در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت نموده و 
به پشتیبانی از ملت مظلوم فلسطین و مقاومت اسالمی 
خواهند  سر  آمریکا  بر  مرگ  و  اسرائیل  بر  مرگ  فریاد 

داد.►

مراسم معارفه ی مدیر حراست 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

مدیرکل حراست جهاددانشگاهی: رویکرد دفرت حراست، اثرگذاری عاملانه، تصمیم سازی 
حکیامنه و پاسخ گویی صادقانه است
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الگوی شایسته ی جوانان و دانشگاهیان
حمیدرضا  سید  دکتر  جهاددانشگاهی:  عمومی  روابط   ■
درگذشت  پی  در  جهاددانشگاهی  رییس  طیبی 
عضو  احمدی  احمد  دکتر  حجت االسالم والمسلمین 
شورای عالی انقالب فرهنگی و بنیان گذار و رییس فقید 
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها 

»سمت« پیام تسلیت صادر کرد.
متن پیام تسلیت دکتر طیبی به این شرح است:

مدیر  و  برجسته  دانشمند  ربانی،  عالم  »درگذشت 
فرهنگی،  و  علمی  عرصه های  در  خوش فکر  و  توانا 
احمدی  احمد  دکتر  حجت االسالم والمسلمین  مرحوم 

موجب تاثر و تاسف فراوان گردید.
و  عالم جلیل القدر  این  و سراسر تالش  پرثمر  حیات 
خدمات کم نظیر ایشان به جامعه ی اسالمی، فقدان او را 
دردآشنا  استاد  این  بی بدیل  نقش  می کند.  جبران ناپذیر 
در ستاد انقالب فرهنگی و بعد از آن شورای عالی انقالب 
دانشگاه های  پریشان  اوضاع  به  سامان دهی  و  فرهنگی 
رهاشده از نظام طاغوت، همواره در اذهان باقی خواهد ماند.

روحیه ی واالی تتبع در دروس حوزوی و دانشگاهی، 
و  انقالب  از  پس  عالی  آموزش  نظام  از  صحیح  درك 
نسبت فرهنگی علم و جامعه اسالمی، تعهد مثال زدنی 
بنیان  در  پیشتازی  و  فارسی  زبان  و  ایرانی  هویت  به 
برنامه های درسی و  نهادن ساختارهای مهم و حیاتی، 
سرفصل های دروس دانشگاهی از مرحوم دکتر احمدی 
چهره ای ماندگار و پربرکت برای دو نهاد مقدس حوزه و 

دانشگاه ساخته است.
شایسته است که جوانان و دانشجویان عزیز، زندگی 
پردرس این مرد بزرگ و ابعاد مختلف شخصیت ایشان 
تا سمت حرکت مجاهدانه ی  نمایند  به دقت مطالعه  را 
را  احمدی  دکتر  سعید حجت االسالم والمسلمین  فقید 

به خوبی دریابند و از آن الگو بگیرند.

این جانب مصیبت فقدان آن مرحوم را به خانواده ی 
محترم ایشان، همکاران، شاگردان و عموم عالقه مندان 
عرض  تسلیت  اسالمی  ایران  سربلندی  و  پیشرفت  به 
می کنم و علو درجات آن عزیز سفر کرده را از خداوند 

متعال خواستارم.«

برای استادی دلسوز
روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان: 19 
معاونت  فناوری  تجاری سازی  و  نوآوری  معاون  خرداد: 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و استاد فرهیخته ی 
عارضه ی  اثر  بر  خرداد   12 اصفهان،  صنعتی  دانشگاه 
رییس  مناسبت  به همین  دیدار حق شتافت.  به  قلبی 
مراسم  در  که  صادر  تسلیتی  پیام  جهاددانشگاهی 
در  که  کرده  سفر  استاد  این  درگذشت  روز  هفتمین 
برگزار  صنعتی  دانشگاه  الزهرا)س(  فاطمه  مسجد 

گردید، قرائت شد.
دکتر حمیدرضا طیبی در این پیام آورده است:

»خبر درگذشت استاد ارجمند و خدمتگزار دلسوز، 
مرحوم آقای دکتر محمد شیخ زین الدین معاون نوآوری 
ریاست  علم وفناوری  معاونت  فناوری  تجاری سازی  و 

جمهوری باعث تاثر و تاسف گردید.
عنایت  مورد  ایشان  زحمات  و  خدمات  شک  بدون 
درجات  علو  و  آرامش  موجبات  و  واقع  متعال  خداوند 

معنوی آن فقید سعید خواهد گردید.
علمی  هیات  عضو  و  دانشمند  این  جانگداز  رحلت 
ایشان  محترمه  همسر  به  را  اصفهان  صنعتی  دانشگاه 
دانشگاهی  و  علمی  جامعه ی  و  وابستگان  و  خاندان  و 
کشور صمیمانه تسلیت عرض نموده و آمرزش و رحمت 

بی دریغ الهی را برای ایشان مسالت دارم.
خداوند به همه ی بازماندگان صبر و طول عمر توأم 

با سالمتی عنایت فرماید.«►

برای دو عزیز سفر کرده
پیام تسلیت رییس جهاددانشگاهی
در پی درگذشت حجت االسالم واملسلمین دکرت احمدی و دکرت شیخ زین الدین

دو انتصاب از سوی 
رییس جهاددانشگاهی 

و وزیر علوم
اعضای شورای نرشیات جهاددانشگاهی 
از سوی رییس این نهاد و اعضای هیات 
امنای دانشگاه علم و هرن از سوی وزیر 

علوم منصوب شدند

انتصاب رییس، دبیر
 و اعضای شورای نشریات

ــط عمومــی جهاددانشــگاهی: دکتــر حمیدرضــا  ■ رواب
احکامــی  طــی  جهاددانشــگاهی  رییــس  طیبــی 
ــوان  ــدی را به عن ــا پورعاب ــر محمدرض ــه، دکت جداگان
ــر  ــوان دبی ــی را به عن ــم رئیس ــورا، ابوالقاس ــس ش ریی
شــورا، دکتــر عیســی علیــزاده را به عنــوان نایــب 
ــی،  ــعید میرزای ــر س ــن دکت ــورا و هم چنی ــس ش ریی
مهنــدس حبیــب ا... اصغــری، بهــزاد رشــیدی، محمــد 
ــم زاده  ــه عظی ــر فاطم ــوی و دکت ــادل تق ــی، ع آقاس
ــورای  ــای ش ــوان اعض ــال به عن ــدت دو س ــرای م را ب

ــرد. ــوب ک ــگاهی منص ــریات جهاددانش نش
در بخشی از متن این حکم آمده است:

ــاده 2«  ــا 8 م ــای 1 ت ــاد »بنده ــتناد مف ــه اس »ب
جهاددانشــگاهی  نشــریات  شــورای  آیین نامــه ی 
ــن  )مصــوب 96/12/12 شــورای علمــی(، به موجــب ای
حکــم بــرای مــدت دو ســال به عنــوان »رییــس، نایــب 
ــگاهی«  ــریات جهاددانش ــورای نش ــو ش ــس و عض ریی

می شــوید.« منصــوب 

انتصاب اعضای جدید هیات امنای دانشگاه علم و 
هنر یزد با حکم وزیر علوم

روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی یــزد: منصــور 
غالمــی وزیــر علــوم، فنــاوری و تحقیقــات در انتصــاب 
اعضــای جدیــد هیــات امنــای دانشــگاه علم وهنــر 
خطــاب بــه دکتــر ســید ســعید هاشــمی معــاون 
آموزشــی جهاددانشــگاهی، دکتــر مهــدی باصولــی 
دکتــر  و  یــزد  جهاددانشــگاهی  ســازمان  رییــس 
ــات  ــو هی ــیار و عض ــدی دانش ــا صادق محم حمیدرض

علمــی جهاددانشــگاهی، آورده اســت:
ــاده  ــرای م ــاده 8 و در اج ــد 5 م ــتناد بن ــه اس »ب
9 اســاس نامه ی دانشــگاه غیردولتــی ـ غیرانتفاعــی 
ــب  ــه موج ــگاهی ب ــه جهاددانش ــته ب ــر وابس علم وهن
ــات  ــت هی ــه عضوی ــال ب ــدت 4 س ــه م ــم ب ــن حک ای
توفیــق  می شــوید.  منصــوب  دانشــگاه  آن  امنــای 
ــال  ــد متع ــف از خداون ــام وظای ــی را در انج جناب عال

خواســتارم«.
به عنــوان  علم وهنــر  دانشــگاه  اســت،  گفتنــی 
یکــی از معتبرتریــن و گســترده ترین دانشــگاه های 
ــون  ــه هم اکن ــت ک ــور اس ــطح کش ــی در س غیرانتفاع
بــا بیــش از 52۰ کادر آموزشــی اعــم از هیــات علمــی 
در  دانشــجو  و 65۰۰  مدعــو  مــدرس  و  تمام وقــت 
ــته و  ــی )ناپیوس ــد، کارشناس ــی ارش ــع کارشناس مقاط

ــت.► ــت اس ــال فعالی ــی در ح ــته( و کاردان پیوس
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■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی ایالم، ۲۲ اردیبهشـت: 
در مراسـمی بـا حضـور معـاون هماهنگـی و امـور 
نهـاد  دفاتـر  مسـوول  جهاددانشـگاهی،  مجلـس 
دانشـگاه های  در  رهبـری  معظـم  مقـام  نمایندگـی 
اسـتان، معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
ایـالم و جمعـی از مدیـران و روسـای دانشـگاه های 
اسـتان از زحمـات ذبیـح ا... مهری پور رییس پیشـین 
غالمرضـا  سـید  و  تقدیـر  ایـالم  جهاددانشـگاهی 

حسـینی به عنـوان رییـس جدیـد معرفـی شـد.

پتانسیل 
جهاددانشگاهی برای 

دانشگاه اسالمی
م  سال ال حجـــــت ا
دکتـر   والمسلمـــــین 
غیاثـی  غالمرضـــــــا 
مسـوول نهاد نمایندگی 
مقـام معظـم رهبری در 
اسـتان  دانشگـــاه های 
مراسـم  ایـن  در  ایـالم 
فعالیـت  بایـد  گفـت: 
این گونـه  اگـر  باشـد؛  جهـادی  دانشـگاه ها  همـه ی 

نشـود، نـه تمـدن اسـالمی محقـق خواهد شـد و نه 
بـه قـرون 5 تـا 8 هجـری بـر خواهیـم گشـت و نـه 
دانشـگاه مـا تـراز انقالب اسـالمی پیدا خواهـد کرد.

و  اهـرم  و  پتانسـیل  را  جهاددانشـگاهی  وی 
تـراز  در  اسـالمی  دانشـگاه  ایجـاد  بـرای  رهیافتـی 
انقـالب اسـالمی عنـوان و تصریـح کـرد: امید اسـت 
روزی بیایـد کـه همـه ی دانشـگاه های مـا جهـادی 
شـود، البتـه این گونـه هسـت، ولـی فاصلـه ی مـرام 
و مقصـد مـا بـه نسـبت قدم هایـی کـه بر می داریـم، 

کنـد اسـت.
مسـوول نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری 
این کـه  بیـان  بـا  ایـالم  اسـتان  دانشـگاه های  در 
خوبـی  خیـز  و  پژوهشـی  نظـری  عرصه هـای  در 
و  تجربـی  عرصه هـای  در  ولـی  برداشـته ایم، 
اگـر  کـرد:  عنـوان  عقب تـر هسـتیم،  آزمایشـگاهی 
پیشـرفت های  و  رویـان  موسسـه ی  مثـل  جایـی 
هسـته ای نبـود، بعـد از 4۰ سـال از انقالبی اسـالمی 
و  عملـی  عرصه هـای  در  ارایـه  بـرای  چیـزی  چـه 
تجربـی داشـتیم کـه به عنـوان تمـدن اسـالمی بـه 
تـا   5 قـرون  در  درحالی کـه  بکشـیم؟  بشـریت  رخ 
هم چـون  افـرادی  کـه  داشـتیم  دسـتاوردهایی   8
ابن سـینا و رازی آن هـا را به رخ جهانیان کشـاندند و 

کردنـد. بین المللـی  علم وفنـاوری  پایـه ی 
وی اسـتان ایـالم را دارای فرهیختگانـی دانسـت 
کـه در صـورت توجـه می تواننـد حداقـل در سـطح 
کشـور رخ نمایـی کننـد و افـزود: ایالم پتانسـیل های 
متنـوع، شـکوفا و آمـاده ای بـرای حرکـت جهـادی 
بالـغ  آن چنـان  ایـالم  اسـاتید  و  دارد  پژوهشـی  و 
کشـور  بـرای  می تواننـد  کـه  هسـتند  فرهیختـه  و 

باشـند. تغذیه کننـده 
امیــــــــدواریم  کـرد:  اظهـار  غیاثـی  دکتـر 
جهاددانشـگاهی بتوانـد ظرفیت هـا، امکانـات و مواد 
و عناصـر موجـود را شناسـایی و مـورد بهره بـرداری 
قـرار دهـد و طرحـی را هم بـرای دانشـگاه های ایالم 
تـا  کنـد  ارایـه  و  بـرای کشـور صورت یابـی  و هـم 
اسـتان مـا با خودسـوزی تعریف و مورد شناسـایی و 

نگیرد. قـرار  پژوهـش 

جهاددانشگاهی 
انقالبی مانده و 

مدنی فکر می کند
دکتــــــــر محمـد 
علی اکبــــــری رییـس 
دانشگــــــاه ایـالم نیز 
جهاددانشـگاهی  گفـت: 
اسـت  انقالبـی  نهـادی 
مانـده،  انقــــالبی  کـه 
مدنــــی فکـر می کنـد، 
پیشـرو اسـت، ذوب نشـد و بر مـدار عقالنیـت مانده 

اسـت و بـه همیـن خاطـر هویتـی متفـاوت دارد.
وی بـا بیـان این کـه بـا توجه بـه کم شـدن تعداد 
دانشـجویان در آمـوزش عالـی، ظرفیت هایـی داریـم 
کـه بایـد مسـیر و نحـوه ی اسـتفاده از آن هـا تغییـر 
کنـد، اظهـار کـرد: آمـوزش دیگـر کارکـرد اصلـی 
کارکردهایـی  بـه  بایـد  و  نیسـت  عالـی  آمـوزش 
پژوهش هـای  مسـاله،  حـل  مشـاوره،  هم چـون 
کاربـردی، تحقیقـات علمـی، رابطـه ی دانشـگاه بـا 
جامعـه، رابطـه ی دانشـگاه بـا صنعـت بیندیشـیم و 
از ایـن ظرفیـت دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی 
اسـتان کـه جهاددانشـگاهی هـم یکی از آن ها اسـت 

بـرای پیشـبرد امـور اسـتفاده کنیـم.

جهاددانشگاهی 
پل ارتباطی بین 

دانشگاه، مردم و 
نخبگان باشد

نـــــــوذری  محمد 
سیاسی،  معــــــــاون 
اجتماعـی  و  امنیتـی 
اسـتانداری ایـالم نیز با 

جهاددانشگاهی ایالم رییس 
جدید خود را شناخت

مراسم تکریم رییس سابق و معارفه رییس جدید جهاددانشگاهی ایالم برگزار شد

■ مراسم 
تکریم رییس 
سابق و معارفه 
رییس جدید 
جهاددانشگاهی 
ایالم

◄
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اشـاره بـه بیانـات مقـام معظـم رهبـری در خصوص 
جهاددانشـگاهی، جهاددانشـگاهی را نهادی انقالبی و 
برآمـده از انقـالب بـا تفکر پژوهشـی خوانـد و گفت: 
امـروز در حوزه هـای مختلـف محیط زیسـت، بحـران 
آب، اقتصـاد، تولیـد، آسـیب های اجتماعـی مشـکل 
وجـود دارد کـه از دانشـگاه انتظار مـی رود برای حل 

ایـن معضـالت کمـک کند.
وی افـزود: جهاددانشـگاهی بـا توجـه بـه فرهنگ 
جهـادی کـه متکی بـه اقدام جهادی و انقالبی اسـت 
بـه کمـک رفع ایـن مشـکالت بیایـد و اگـر در کنار 
تهدیدهـای خارجـی بـه تهدیدهـای داخلـی ماننـد 
زیسـت محیطی  مسـایل  و  اجتماعـی  آسـیب های 
توجـه نکنیـم، نمی توانیـم از توسـعه صحبـت کنیم.

جهاددانشگاهی 
رقیب هیچ 

سازمانی نیست
ــد  ــر احمـ دکتـــــ
ده  ا شـــــــــــریفی ز
ــی  ــاون هماهنگـ معـــ
مجلـــس  امــــــور  و 
ــز  ــگاهی نیـ جهاددانشـ
ـــام  ـــت مق ـــه درخواس ب
از  رهبـــری  معظـــم 
ـــن«  ـــام کار »ُگزی ـــر انج ـــی ب ـــگاهی مبن جهاددانش
ـــرد و  ـــاره ک ـــود، اش ـــت ش ـــمن از آن ناراح ـــه دش ک
ـــورت  ـــالم ص ـــگاهی ای ـــه در جهاددانش ـــت: آن چ گف
ــا  ــت؛ مـ ــوده اسـ ــی بـ ــت خالـ ــا دسـ ــه بـ گرفتـ
ــتان  ــت اسـ ــگاهی در خدمـ ــوان جهاددانشـ به عنـ
ــته  ــگاهی توانسـ ــا جهاددانشـ ــر جـ ــتیم و هـ هسـ
ـــه  ـــی ب ـــد و خدمت ـــام ده ـــی انج ـــن و بزرگ کار ُگزی
ـــی  ـــتیبان و حام ـــد، پش ـــه کن ـــه ای ارای ـــردم منطق م

ــت. ــته اسـ ــدی داشـ جـ
معـــاون هماهنگــــــــی و امـــور مجلـــس 
این کـــه  بیـــان  بـــا  جهاددانشــــــــــگاهی 
جهاددانشـــگاهی کشـــور دارای ۷ هـــزار نیـــرو، 
ـــگاهی  ـــتانی و دانش ـــد اس ـــکده، 4۳ واح 26 پژوهش
ـــتوانه ی  ـــد پش ـــا می توان ـــه ی این ه ـــه هم ـــت ک اس
جهاددانشـــگاهی ایـــالم بـــرای انجـــام فعالیت هـــا 
باشـــد، اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی هیـــچ گاه 
نـــه رقیـــب جایـــی بـــوده و نـــه جـــای کســـی را 
در اســـتان تنـــگ کـــرده یـــا خواهـــد کـــرد؛ مـــا 
دســـت دوســـتی و دســـت همـــکاری درازمـــدت 
ــتان  ــه در اسـ ــانی کـ ــه کسـ ــوی همـ ــه سـ را بـ
ـــا  ـــی را ت ـــای بزرگ ـــا کاره ـــد و ی ـــی دارن ـــش فن دان
ـــده  ـــه ای مان ـــه در مرحل ـــد ک ـــام داده ان ـــی انج مراحل

باشـــد، دراز می کنیـــم.
دکتـــر شـــریفی زاده از حمایـــت اســـتانداری از 
ـــوان  ـــندی و عن ـــراز خرس ـــالم اب ـــگاهی ای جهاددانش
کـــرد: همـــه ی مباحـــث قانونـــی بـــرای حمایـــت 
ـــد »ز«  ـــل بن ـــگاهی از قبی ـــتانداری از جهاددانش اس
و پژوهش هـــای شـــرکت های ســـودده کشـــور 

ـــت. ـــه اس ـــورت گرفت ص
ــور  ــح ا... مهری پـ ــم ذبیـ ــن مراسـ ــان ایـ در پایـ
رییـــس پیشـــین جهاددانشـــگاهی ایـــالم بخشـــی 
ــوولیت  ــده در دوران مسـ ــای انجام شـ از فعالیت هـ
ــینی  ــا حسـ ــید غالمرضـ ــریح و سـ ــود را تشـ خـ
ـــان  ـــه بی ـــالم ب ـــگاهی ای ـــد جهاددانش ـــس جدی ریی

ــت.► ــود پرداخـ ــای خـ ــی از برنامه هـ برخـ

بازدید از جهاددانشگاهی کرمانشاه
اردیبهشت:   31 کرمانشاه،  علم وفناوری  پارک  عمومی  روابط 
محمدابراهیم الهی تبار معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری کرمانشاه به همراه جمعی از مدیران این حوزه از 
بخش های مختلف سازمان جهاددانشگاهی استان از جمله 

خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا( بازدید کردند.
وی در بازدید از ایسنا تاسیس این خبرگزاری به عنوان 
فضای  برای  ضرورتی  را  جهاددانشگاهی  از  زیرمجموعه ای 
رسانه ای کشور دانست و افزود: برای تنوع بخشی بنگاه های 
کنار  در  جدیدی  خبرگزاری  می طلبید  کشور  در  خبری 
نیز  زمینه  این  در  و  شود  راه اندازی  دولت  خبرگزاری 
و  پیشتاز شد  بار  اولین  برای  که  بود  جهاددانشگاهی  این 

خبرگزاری ایسنا را بنیان نهاد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه 
تاکید کرد: جهاددانشگاهی از این طریق در کنار وظایف و 
مسوولیت های بسیار خود، توانست حضور و نقش موثری در 

حوزه ی خبر و اطالع رسانی داشته باشد.
سازمان  دیگر  بخش های  از  امروز  تبار  الهی 
حال  در  فناوری  برج  شامل  کرمانشاه  جهاددانشگاهی 
درمان  تخصصی  مرکز  علم وفناوری،  پارك  احداث، 
ناباروری، شتاب دهنده فناوری تیک، مرکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی  عالی  آموزش  موسسه  و  جهاددانشگاهی 
کرمانشاه نیز بازدید کرد و در جریان اقدامات صورت گرفته 

در این سازمان قرار گرفت.



تجلیل استاندار از روابط عمومی 
جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان
 ۲6 سیستان وبلوچستان،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
روابط  استاندار سیستان وبلوچستان در همایش  اردیبهشت: 
مناسبت  به  که  استان  اجرایی  دستگاه های  عمومی های 
روابط  از  شد،  برگزار  عمومی  روابط  و  ارتباطات  سال روز 
روابط  از  یکی  به عنوان  استان  جهاددانشگاهی  عمومی 

عمومی های برتر استان تجلیل کرد.
سید دانیال محبی در این همایش اظهار داشت: روابط 
و  ادارات  در  موثر  بسیار  مجموعه های  از  یکی  عمومی 
سازمان ها به شمار می رود و نقش آن در راستای پیشبرد 

اهداف سازمان نقشی غیرقابل انکار است.
وی با بیان این که صداقت و راست گویی دو خصیصه ی 
مهم برای روابط عمومی ها است، ادامه داد: گفتمان سازی، 
روابط  مهم  رسالت  بخشی  آگاهی  و  اعتمادآفرینی 

عمومی هاست.
استاندار سیستان وبلوچستان یادآور شد: روابط عمومی ها 
به عنوان سمبل و نماد ارتباط متقابل و احترام به دیگران 
را به عنوان ارزش های اجتماعی در سازمان بسط می دهند.



بازدید از جهاددانشگاهی اصفهان
امور  دفتر  مدیرکل  اصفهان:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
فرهنگی  معاونت  از  اصفهان  استانداری  خانواده  و  بانوان 
با رییس و معاونان  بازدید کرد و  جهاددانشگاهی اصفهان 

این واحد به گفت وگو پرداخت.

محمود مراثی رییس جهاددانشگاهی اصفهان در دیدار با 
سهیال اثنی عشران معاون امور بانوان استاندار اصفهان اظهار 
کرد: امیدواریم تعامل و همکاری بیش ازپیش و تنگاتنگی 
میان مجموعه جهاددانشگاهی واحد اصفهان و استانداری 

اصفهان به صورت گسترده و همه جانبه صورت بگیرد.
وی با بیان این که این دیدار را به فال نیک می گیریم، 
افزود: جهاددانشگاهی اصفهان با تمام توان آماده همکاری 

و کمک رسانی به استانداری اصفهان است.
هم چنین در این دیدار، سهیال اثنی عشران اظهار کرد: 
نظر استاندار اصفهان بر این است که نظر و دیدگاه مردم 
نیز در شاخص های ارزیابی لحاظ شود. در صورتی که این 
دستگاه های  از  زیادی  فعالیت های  شود،  محقق  موضوع 
جهاددانشگاهی  مجموعه  افکارسنجی  مرکز  به  مختلف 

به عنوان یک مرکز علمی و استاندارد، ارجاع خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان 
تدوین سند  به دنبال  استانداری،  بانوان  امور  بیان کرد: در 
مهم  این  برای  و  هستیم  خانواده  و  زنان  وضعیت  ارتقای 
شهرستان های  موجود  مسایل  و  معضالت  بررسی  نیازمند 
و  مسووالن  از طرف  گزارش هایی  هستیم.  اصفهان  استان 
دریافت  با  می خواهیم  اما  داریم  در دست  استانی  مدیران 
اطالعات مردم نیز گزارش قوی تری در دست داشته باشیم 

و با این داده ها، سند را تدوین کنیم.
اثنی عشران به اهمیت پژوهش در دستگاه ها اشاره کرد 
به  باید  دولتی  دستگاه های  بودجه  از  درصد  یک  گفت:  و 
معاونت  نیز  حوزه  این  در  و  شود  داده  اختصاص  پژوهش 

پژوهشی جهاددانشگاهی می تواند ورود پیدا کند.
معاون  اسماعیلی  داریوش  دیدار،  این  در  هم چنین 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  اصفهان  جهاددانشگاهی  فرهنگی 
تحوالت گسترده ای که در ساختار جمعیتی کشور رخ داده 
و اتفاقاتی که در حوزه ی زنان در جامعه به وقوع پیوسته 
بانوان  تا در حوزه ی  بوده  است، دغدغه ی جهاددانشگاهی 

نیز فعالیت هایی موثری را انجام دهد.



نام و نشان جهاددانشگاهی
 در رگ و ریشه ی شهر قم

نهادی  جهاددانشگاهی  قم:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
عمومی و غیردولتی است که در سال 1۳59 به دستور امام 
خمینی )ره( تاسیس شد و در چهار بخش اصلی آموزش، 
ایران  شریف  مردم  خدمتگزار  اشتغال  و  فرهنگ  پژوهش، 

پهناور است.
شورای شهر و شهرداری شهر مقدس قم به پاس خدمات 
شایسته و خالصانه ی این نهاد انقالبی به همشهریان قمی 
ساختمان های  حوالی  میدان  و  کوچه  نام گذاری  به  اقدام 
نهاد  این  با  مرتبط  و  مقارن  نام های  به  جهاددانشگاهی 

انقالبی نموده اند.
سطح  در  جهاددانشگاهی  مراکز  و  ساختمان ها  نشانی 

شهر به شرح زیر است:
ساختمان مرکزی )ستاد(: قم ـ خیابان صفاشهر ـ کوچه 

جهاددانشگاهی ـ پالك ۳2
مرکـز فـوق تخصصـی درمـان نابـاروری »رویـا«: قـم ـ 
بلـوار شـهید کریمـی ـ خیابـان شـهید حقانـی ـ میـدان 
رویـان ـ میدان ایثار ـ مرکز درمان ناباروری جهاددانشـگاه 

)رویا( قـم 

                   اخبار کوتاه عمومی

گذر
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   عناوین آن چه در فصل فرهنگی می خوانید:

وقت فرهنگ

■ توسعه ی همکاری های فرهنگی با اکو
■ هرن به عالوه ی صنعت

■ درباره ی حضور قرآنی جهاددانشگاهی
■ »تلخند« شیرین متام شد

■ جهاددانشگاهی، کتاب و منایشگاه سی ویکم
■ تنور مناظرات دانشجویی داغ تر می شود
■ چالش تعدد نهادهای فرهنگی در کشور

■ 2 فراخوان برای 2 جشنواره ی ملی
■ تجلیل از ایجاد راهی نو در فعالیت های قرآنی

■آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول جهاددانشگاهی 
در رسارس کشور بدانید
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خرداد:   19 جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط   ■
و  جهاددانشگاهی  بین  مشترك  همکاری  تفاهم نامه ی 
موسسه فرهنگی اکو با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشگاهی و دکتر محمدمهدی مظاهری رییس موسسه 

فرهنگی اکو در محل این موسسه منعقد شد.
ماموریت  و  به رسالت  نظر  است،  آمده  تفاهم نامه  این  در 
موسسه فرهنگی اکو )ECI( در پاس داشت میراث فرهنگی 
غنی و مشترك کشورهای عضو و اهمیت و ضرورت تسهیل 
فرهنگ  حوزه  در  منطقه  اندیشمندان  تعامالت  تقویت  و 
هنری،  فرهنگی،  تعامالت  گسترش  در  آن  نقش  و  تمدن  و 
رسانه ای، دانشگاهی و پژوهشی میان کشورهای منطقه اکو، 
این تفاهم نامه با محوریت فرهنگ، هنر و تمدن منطقه اکو، 

بین جهاددانشگاهی و موسسه فرهنگی اکو امضا شد.
از جمله موضوع های این تفاهم نامه می توان به مشارکت در 
اجرای طرح ها و پروژه های علمی ـ فرهنگی از جمله تالیف، 
ترجمه و انتشار کتب و نشریات علمی در زمینه فرهنگ و هنر 
منطقه اکو، اجرای رویدادهای مشترك علمی و نمایشگاه های 
و  تحقیق  بین المللی،  و  ملی  سطح  در  هنری  و  فرهنگی 
پژوهش در زمینه میراث فرهنگی مشترك کشورهای منطقه 
فرهنگ  حوزه  در  آموزشی  دوره های  برگزاری  و  تدوین  اکو، 
مورد  فرهنگی  مراکز  راه اندازی  اکو،  عضو  کشورهای  هنر  و 
ارتقای  زمینه  در  مشترك  همکاری  انجام  اکو،  منطقه  نیاز 
فرهنگی  میراث  معرفی  به منظور  منطقه  گردشگری  سطح 
رسانه ای  ظرفیت  از  استفاده  و  منطقه  کشورهای  و  ایران 
جهاددانشگاهی )ایسنا، ایکنا و سیناپرس( برای اطالع رسانی 

شایسته در زمینه فعالیت های مشترك اشاره کرد.

حضور جدی در کشورهای خارجی
مراسـم  ایـن  در  جهاددانشـگاهی  رییـس  طیبـی  دکتـر 
ضمن برشماری خدمـــــــات مختلف جهاددانشــــــگاهی 

برگـزاری  جملـه  از  کشـور  در  فرهنگـی  زمینه هـای  در 
موفـق مســــــــابقات بین المللـی قـرآن کریـم، همایـش 
بیـان کـرد:  خلیج فـارس و مسـابقات مناظـره دانشـجویان، 
آمـاده ی همـکاری کامـل بـا کشـورهای عضـو اکو هسـتیم و 
ایـن تجارب فرهنگی را در اختیار این موسسـه قـرار خواهیم داد.

وی افزود: حضور در کشورهای خارجی در همه ی حوزه ها 
این  در  ما  و  است  جهاددانشگاهی  جدی  سیاست های  جزو 

زمینه مصمم هستیم.

ظرفیت های بی شمار 
حوزه ی فرهنگی 

کشورهای اکو
دکتـــر محمــــدمهدی 
مظاهــری رییس موسســه 
فرهنگی اکو نیــــز در این 
مراسم با برشمردن حوزه های 
فرهنگی  توسعه ی  مختلف 
در کشورهــــای عضو اکو، 
گفت: در زمینه ی دیپلماسی 
عمومی در حوزه های مختلف 

فرهنگی کشورهای اکو، ظرفیت های بی شماری وجود دارد.
دستاوردهای  و  مثبت  همکاری  سابقه ی  به  اشاره  با  وی 
مفید و مختلف جهاددانشگاهی در کشور و منطقه، اظهار کرد: 
اکو  عضو  کشورهای  بین  فرهنگی  مختلف  زمینه های  در  ما 

خواستار توسعه ی همکاری با این نهاد هستیم.
ــر توســعه  ــد ب ــا تاکی ــر مظاهــری ب ــر طیبــی و دکت دکت
زیرســاخت های فرهنگــی در کشــورهای همســایه و منطقــه، 
ــذاری در  ــرای تاثیرگ ــه ب ــد ک ــد کردن ــه تاکی ــن نکت ــر ای ب
ــگ را در آن  ــتر فرهن ــد بس ــدا بای ــه، ابت ــورهای منطق کش

ــترش داد.► ــورها گس کش

توسعه ی همکاری های فرهنگی با اکو
تفاهم  نامه همکاری مشرتک بین جهاددانشگاهی و موسسه فرهنگی اکو )ECI( با محوریت فرهنگ، هرن و متدن منطقه اکو به امضای 

روسای این دو مجموعه رسید

   تفاهم نامه ها و توسعه ی همکاری های فرهنگی

تفاهم

■ تفاهم نامه ی 
همکاری 
مشرتک بین 
جهاددانشگاهی 
و موسسه 
فرهنگی اکو

◄

حاشیه

آشنایی با موسسه  
)ECI(  فرهنگی اکو

ــازمان  ــک س ــو( ی ــادی )اک ــکاری اقتص ــازمان هم س
منطقــه ای ـ بین المللــی اســت کــه در ســال 1۳41 
ــعه  ــرای توس ــه ای ب ــکاری منطق ــازمان هم ــام س ــا ن ب
به منظــور   )Regional Cooperation for Development(
ــی توســط  ــکاری اقتصــادی، علمــی و فرهنگ ــج هم تروی
ســه کشــور ایــران، پاکســتان و ترکیــه تاســیس شــد کــه 
خــود دارای ســازمان اقتصــادی و موسســه فرهنگــی بــود. 
پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، ایــن ســازمان در ســال 

ــد. ــق در آم ــال تعلی ــه ح 1۳5۷ ب
به  ترکیه  و  پاکستان  ایران،  کشورهای  آن  از  پس 
در  تجدیدنظر  و  این سازمان  بخش های مختلف  بازسازی 
بخش   1۳62 سال  در  و  پرداخته  آن  در  موجود  قوانین 
همکاری  سازمان  جدید  نام  با  سازمان  این  اقتصادی 
که   )Economic Cooperation Organization( ـ  اقتصادی 

به اختصار )اکو( خوانده می شود ـ دوباره فعال گردید.
مورد  سازمان  این  فرهنگی  بخش   1۳64 سال  در 

تجدیدنظر و بازسازی قرار گرفت.
یعنی  جدید  عضو  هفت  پیوستن  با   1۳۷1 سال  در 
قزاقستان،  آذربایجان،  جمهوری  افغانستان،  کشورهای 
این  تاجیکستان  و  ازبکستان  قرقیزستان،  ترکمنستان، 
سازمان کامال فعال گردید و فعالیت آن تا به امروز ادامه 

دارد.
فرهنگی  موسسه  اساس نامه ی  تصویب  با  نهایت  در 
ایران،  افغانستان،  توسط چهار کشور  در سال 1۳۷4  اکو 
پاکستان و تاجیکستان، این موسسه به طور کامل فعال شد.

وظیفه ی موسسه انجام تحقیقات نظام یافته در خصوص 
جهت  در  تا  شد  تعیین  منطقه  فرهنگی  مشترك  میراث 
تقویت آگاهی های مربوط به اتحاد ناگسستنی این کشورها 
گام بردارد و مطالعات بنیادین انجام دهد که این مطالعات 
غیره  و  گاه نامه  ماه نامه، فصل نامه،  انتشار کتاب،  قالب  در 
منتشر گردد. هم چنین موسسه موظف گردید تا در جهت 
و شخصیت های  مرتبط کردن صاحب نظران  و  آشناسازی 
به  منطقه  دانشجویان  و  دانشگاه ها  اساتید  عالی رتبه، 
ایجاد  جهت  را  الزم  تمهیدات  و  نماید  تالش  یکدیگر 
ارتباطی نزدیک تر و نیز شناخت صحیح بین مردم منطقه 

از طریق برنامه های فرهنگی اتخاذ نماید.
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اردیبهشت:   18 هنر،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
همراه  به  هنر  جهاددانشگاهی  رییس  رشیدی  بهزاد 
بیست وسومین  خالل  در  واحد  این  بازاریابی  مدیر 
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی که 
نمایشگاه های  دائمی  محل  در  اردیبهشت   19 تا   16 از 
بین المللی تهران برگزار شد، در بازدید از برخی غرفه های 
شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی با نمایندگان و مدیران 
برای  رایزنی  به  و  کرد  گفت وگو  و  دیدار  شرکت ها  این 

توسعه ی همکاری ها پرداخت.
ایران،  گاز  ملی  شرکت  مسووالن  با  دیدار  در  وی 
نوسازی  و  گسترش  سازمان  پتروشیمی،  ملی  شرکت 
و  بحث  به  خاتم االنبیا  قرارگاه  و  )ایدرو(  ایران  صنایع 
تبادل نظر و رایزنی پرداخت و مذاکراتی نیز با سایر 

این راستا  نمایشگاه داشت که در  شرکت های حاضر در 
توافقات اولیه به منظور همکاری های بین جهاددانشگاهی 
هنر با شرکت های صنعتی و استفاده از ظرفیت های علمی 

و دانشگاهی این واحد صورت گرفت.
زمینه های  در  حاضر  حال  در  هنر  جهاددانشگاهی 
گونه های  انواع  ساخت  و  فناوری  و  دانش  مستندسازی 
مد  و  پوشاك  طراحی  صنعتی،  مراکز  نیاز  مورد  فیلم 
تبلیغاتی،  امور  و  گرافیک  و  طراحی  ایرانی،  لباس  و 
طراحی  و  معماری  شهری،  زیباسازی  و  دکوراسیون 
داخلی، طراحی و ساخت هدایای هنری و هدایای اداری 
نفیس و... فعالیت دارد و هریک از این فعالیت ها طوری 
مراکز  به ویژه  و  بازار  نیاز  با  متناسب  تا  شده اند  طراحی 
این   9۷ سال  در  می رود  امید  و  باشد  کشور  صنعتی 

همکاری ها توسعه ی چشمگیری داشته باشد.
تالش  هنر  جهاددانشگاهی  گزارش،  این  اساس  بر 
از  و  هنری  رشته های  باالی  قابلیت های  از  می کند 
دانش آموختگان  به ویژه  هنرمندان جوان کشور  خالقیت 
می شود  سعی  واحد  این  در  کند.  استفاده  هنر  دانشگاه 
شوند.  معرفی  صنعتی  و  تولیدی  مراکز  به  هنرمندان 
هنری  طرح های  کاربردی شدن  و  تجاری سازی  موضوع 
همواره مدنظر است و همواره تالش می شود بین هنر و 

صنعت ارتباط و تعامل برقرار گردد.
خود  هنری  ظرفیت  و  توان  از  هنر  جهاددانشگاهی 
می تواند در بهینه سازی و تلطیف سازی برخی از مناسبات 
شرکت های صنعتی به ویژه مراکز مرتبط با صنعت نفت، از 
جمله ساخت فیلم های مورد نیاز ایشان، پرداخت هنری 
هنری  خدمات  و  ایشان  شرکتی  و  اداری  اماکن  و  فضا 

مورد نیاز آن ها، استفاده شایان توجهی داشته باشد.
جهاددانشگاهی  خودکفایی  به  توجه  با  مثال  به طور 
هنر در تولید و عرضه بسیاری از محصوالت هنری، شاید 
بتوان یکی از مفاد چنین توافقاتی میان جهاددانشگاهی 
را در عرضه چنین محصوالتی  نفتی  با شرکت های  هنر 
نفتی  همایش های  و  رویدادها  مراسمات،  از  بسیاری  در 

تبیین کرد.
عرصه  در  اینکه  است  مسلم  آن چه که  درهرصورت 
به  نیاز  بیش ازپیش  کنونی  شرایط  در  هنری  تولیدات 
بازاریابی و فروش این محصوالت و راه اندازی چرخ اقتصادی 
موفقی داریم و بهترین راه برای تحقق این اتفاق این است 
که ابتدا شرکت ها، نهادهای و ادارات دولتی با در اختیار 
گرفتن این محصوالت و استفاده از چنین تولیداتی آن هم 
با قیمت تمام شده پایین به جهت حذف واسطه، راه را برای 

رونق اقتصاد هنر در آینده هموار کند.►

■ روابـط عمومـی سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی،30 
و  فرهنگـی  علمـی،  همـکاری  تفاهم نامـه  اردیبهشـت: 
آموزشـی میان معاونت پژوهشـی دانشـگاه امـام صادق)ع( 

و سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی امضـا شـد.
سـالن  در  کـه  تفاهم نامـه  ایـن  امضـای  نشسـت  در 
بـا  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معاونـت  صبـوری  شـهید 
حضـور دکتـر عـادل پیغامـی معـاون پژوهشـی دانشـگاه 
امـام صـادق)ع( و عـادل تقـوی رییس سـازمان انتشـارات 
جهاددانشـگاهی برگزار شـد، دکتر پیغامی در سـخنانی بر 
اسـتفاده از ظرفیت هـای نهادهایـی مانند جهاددانشـگاهی 

در ایـن دانشـگاه تاکیـد کـرد.
زمینه هـای  در  صـادق)ع(  امـام  دانشـگاه  گفـت:  وی 
مختلفـی، ظرفیت های گسـترده ای برای حضـور نهادهایی 
ماننـد جهاددانشـگاهی دارد کـه امیدواریـم بـا امضای این 

تفاهم نامـه بسـتر مناسـبی بـرای ایـن امـر فراهم شـود.
افـزود:  صـادق)ع(  امـام  دانشـگاه  پژوهشـی  معـاون 
زمینه هـای  در  را  ارزشـمندی  سـوابق  جهاددانشـگاهی 
علمـی و فرهنگـی و آموزشـی از خـود بـر جـای نهـاده 
بـرای  خوبـی  پشـتوانه ی  می توانـد  مسـاله  ایـن  کـه 

باشـد. دوطرفـه  همکاری هـای 
جهاددانشـگاهی  انتشـارات  سـازمان  رییـس  تقـوی 
امضـای  کـرد:  امیـدواری  اظهـار  نشسـت  ایـن  در  نیـز 
گسـترده تر  همکاری هـای  زمینه سـاز  تفاهم نامـه  ایـن 

جهاددانشـگاهی و دانشـگاه امـام صـادق)ع( در سـطوح و 
باشـد. مختلـف  بخش هـای 

دو  تفاهم نامــه،  ایــن  به موجــب  اســت،  گفتنــی 
ــاب  ــنواره های کت ــه جش ــی از جمل ــرف در زمینه های ط
دفــاع  مســابقات  دانشــجویی،  ســال  پایان نامــه  و 

ســه دقیقه ای، برگــزاری نشســت های نقــد و بررســی 
کتــاب، اجــرای پروژه هــای تولیــد کتــاب مشــترك، 
توزیــع کتــاب، پرداخــت تســهیالت نشــر بــرای حمایــت 
و  علمــی  ظرفیت هــای  ســایر  و  دانشــجویی  آثــار  از 

فرهنگــی مشــترك همــکاری خواهنــد کــرد.►

جهاددانشگاهی 
و دانشگاه امام صادق )ع(
تفاهم نامه ی همکاری میان دانشگاه امام صادق)ع( و سازمان انتشارات جهاددانشگاهی امضا شد

■  تفاهم نامه 
همکاری علمی، 

فرهنگی و 
آموزشی میان 

معاونت پژوهشی 
دانشگاه امام 
صادق)ع( و 

سازمان انتشارات 
جهاددانشگاهی

►

هرن به عالوه ی صنعت
توسعه ی همکاری های جهاددانشگاهی هرن با مراکز صنعتی کشور
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اطالع از آخرین 
دستاوردهای قرآنی 

جهاددانشگاهی
سازمان  عمومی  روابط   ■
قرآنی دانشگاهیـــان کشور، 
4 خرداد: دکتر سید عباس 
و  فرهنگ  وزیر  صالحی 
ارشاد اسالمی در ششمین 
بیست وششمین  از  شب 
نمایشگاه بین المللی قرآن 
مصلی  در  با حضور  کریم 
بازدید  نمایشگاه  مختلف  بخش های  از  خمینی)ره(  امام 

کرد. 
وی از بخش دانشگاهی و سپس جهاددانشگاهی بازدید 

کرد.
ــا  ــگاهی بـ ــش جهاددانشـ ــی در بخـ ــر صالحـ دکتـ
ـــاد  ـــن نه ـــی ای ـــای قرآن ـــه از فعالیت ه ـــه این ک ـــاره ب اش
ـــتاوردهای  ـــن دس ـــالع از آخری ـــتار اط ـــالع دارد، خواس اط

جهاددانشـــگاهی شـــد.
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــد، وزی ــن بازدی در ای
از فرآینــد تهیــه ی قــرآن »واضــح« کــه بــه همــت 
ــه شــده اســت،  ــی جهاددانشــگاهی تهی ــای قرآن بخش ه

ــد. ــع ش مطل

یک بازدید همه جانبه
عمومـــــی  روابـــط 
بـــه  جهاددانشــــگاهی 
ـــرداد:  ـــا، 1 خ ـــل از ایکن نق
ـــأ،  ـــگاران نب ـــون خبرن کان
ـــه  ـــش در غرف ـــن بخ اولی
جهاددانشـــگاهی بـــود 
کـــه حجت االســـالم  و 
المســـلمین پژمان فـــر، 
فراکســـیون  رییـــس 
ـــالمی، در  ـــورای اس ـــس ش ـــاز مجل ـــرت و نم ـــرآن، عت ق

جریـــان فعالیـــت آن قـــرار گرفـــت.
ــگاران  ــون خبرن ــن بخــش مطــرح شــد کــه کان در ای
نبــأ، محــل آمــوزش خبرنــگار قرآنــی اســت کــه برخــی 
ــه فعالیــت خــود ادامــه خواهنــد داد  ــا ب ــان در ایکن از آن
ــد.  ــد ش ــر خواهن ــانه های دیگ ــذب رس ــز ج ــی نی و برخ
ظهـــر  و  تخصصـــی  نشســـت های  هم چنیـــن 
ــزار  ــه برگـ ــن مجموعـ ــوی ایـ ــز از سـ ــین نیـ دل نشـ
ــگار  ــدود 5۰ خبرنـ ــز حـ ــرم نیـ ــر تـ ــود و در هـ می شـ

ــد. ــد شـ ــت خواهنـ ــی تربیـ قرآنـ
دومین  قرآنی،  هنرهای  فناور  واحدهای  رشد  مرکز 
حجت االسالم والمسـلمین  که  بود  غرفه  این  از  بخش 

پژمان فر به آن سرکشی کرد. 

ســـاختن  کـــرد:  اظهـــار  غرفـــه  ایـــن  در  وی 
جامعـــه  درد  بـــه  بســـیار  کـــه  شـــخصیت هایی 
به عنوان مثـــال  شـــود؛  قطـــع  نبایـــد  می خورنـــد، 
ــا  ــه جـ ــی در جامعـ ــتان، وقتـ ــخصیت های شکرسـ شـ

ــد. ــع شـ ــا قطـ ــت آن هـ ــد، فعالیـ افتادنـ
ـــس  ـــاز مجل ـــرت و نم ـــرآن، عت ـــیون ق ـــس فراکس ریی
شـــورای اســـالمی هم چنیـــن در »هســـته گردشـــگری 
ـــراث  ـــازمان می ـــکاری س ـــزوم هم ـــر ل ـــراول« ب ـــالم ت س
ـــد  ـــز رش ـــالل مرک ـــگری ح ـــش گردش ـــا بخ ـــی ب فرهنگ

واحدهـــای فنـــاور هنرهـــای قرآنـــی تاکیـــد کـــرد.
حجت االســــــالم والمسلمین پژمان فـــر گفــــــت: 
ـــه  ـــدن ب ـــال تبدیل ش ـــی در ح ـــراث فرهنگ ـــازمان می س
ـــه اســـت؛ دلیـــل ایـــن مســـاله ایـــن اســـت  یـــک وزارت خان
ــوان غیرنفتـــی  ــا تـ ــای گردشـــگری مـ کـــه ظرفیت هـ
شـــدن اقتصـــاد کشـــور را دارد. گردشـــگری ســـالمت 

نیـــز یکـــی از مهم تریـــن ایـــن ابزارهاســـت.
مجلـــس  در  کالت  و  مشـــهد  مـــردم  منتخـــب 
یـــادآور شـــد: از توریســـت آلمانـــی شنیده شـــده کـــه 
گفتـــه اســـت بنـــده مایـــل هســـتم در ســـاحلی شـــنا 
کنـــم کـــه زن و مـــرد از هـــم جـــدا باشـــند. از ســـوی 
ــذای  ــتریان غـ ــه مشـ ــم کـ ــاره کنـ ــد اشـ ــر بایـ دیگـ
حـــالل فقـــط مســـلمانان نیســـتند، بلکـــه بالـــغ بـــر 
5۰ درصـــد مشـــتریان ایـــن صنعـــت را غیرمســـلمانان 

درباره ی حضور قرآنی 
جهاددانشگاهی

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور در بیست وششمین منایشگاه بین املللی قرآن کریم 

حضور یافت

   برگزاری رویدادهای فرهنگی

برگزار

■ حضور 
جهاد دانشگاهی 
دربیست 
و ششمین  
منایشگاه

 بین املللی 
قرآن کریم

◄

■  اشاره نوشت: بیست وششمین دوره ی 
منایشگاه بین املللی قرآن کریم با شعار »قرآن؛ 

چلچراغ هدایت« هم زمان با چهارم ماه 
مبارک رمضان، ۳۰ اردیبهشت ماه آغاز شد 

و شامگاه ۱۴ خردادماه هم زمان با نوزدهم 
رمضان املبارک با حضور پرشور مردمی به کار 

خود پایان داد.
این منایشگاه که به اذعان برگزارکنندگان آن، 

بزرگ ترین رویداد عمومی قرآن در سطح 
ملی است و به لحاظ گسرته ی مخاطبان، 

جایگاه منحرصبه فردی دارد، باید برای کمک 
به ماندگاری آثار، نگاه برنامه ای به آن داشت 
و تحول گرایی را در محتوا و روش دنبال کرد 

و البته باید گفت این مطلوب خواسته ی 
برگزارکنندگان و هم چنین مردم است و باید 

برای تحقق آن بیش ازپیش کوشید.
جهاددانشگاهی امسال نیز با برنامه ها، 

کارگاه ها، یادبودها و بازدیدهای مختلفی از 
سوی مسووالن کشوری روبرو بود. گزارش 
زیر حاصل اخبار مختلفی است که در طی 

16 روز از برگزاری منایشگاه به دست ما در 
»پیام جهاد« رسیده است.

قرآنی
اشاره نوشت: بیست وششمین دوره ی   ■

منایشگاه بین املللی قرآن کریم با شعار »قرآن؛ 
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ــت دارد از  ــا دوسـ ــن دنیـ ــد؛ بنابرایـ ــکیل می دهنـ تشـ
دســـتاوردهای مـــا اســـتفاده کنـــد؛ فقـــط مـــا بایـــد 

ــتیم. ــن راه بایسـ ــم در ایـ محکـ
بعدازایـــن  پژمان فـــر  حجت االسالم والمســـلمین 
بخـــش، در مرکـــز تولیـــدات چندرســـانه ای قـــرآن 
ـــد  ـــان تولی ـــرد و در جری ـــدا ک ـــور پی ـــن( حض کریم)مبی

محتـــوا در ایـــن بخـــش نیـــز قـــرار گرفـــت.
مرکـــز مشـــاوره ســـبک زندگـــی اســـالمی کـــه بـــا 
ــد  ــد و معتقـ ــد و متعهـ ــان مقیـ ــکاری روانشناسـ همـ
ـــه  ـــرادی ک ـــه اف ـــگان ب ـــاوره رای ـــرآن، مش ـــی ق ـــه مبان ب
ــد،  ــه می دهـ ــد، ارایـ ــاز دارنـ ــا نیـ ــه ایـــن آموزش هـ بـ
بخـــش دیگـــری بـــود کـــه ایـــن نماینـــده مجلـــس در 

جریـــان فعالیـــت آن قـــرار گفـــت.
ـــس  ـــاز مجل ـــرت و نم ـــرآن، عت ـــیون ق ـــس فراکس ریی
شـــورای اســـالمی در بازدیـــد از مرکـــز آمـــوزش  
ـــترش  ـــزوم گس ـــر ل ـــی، ب ـــون قرآن ـــوم و فن ـــی عل تخصص
ـــی  ـــت مرب ـــنتی، دوره تربی ـــب س ـــد ط ـــی همانن اقدامات
قـــرآن کریـــم، آمـــوزش قـــرآن ویـــژه مداحـــان، دوره 
تربیـــت مبلغیـــن و... کـــه در ایـــن مرکـــز انجـــام 

ــرد. ــد کـ ــود، تاکیـ می شـ
مرکـــز مطالعـــات میان رشـــته ای قـــرآن کریـــم، 
آخریـــن بخـــش از غرفـــه جهاددانشـــگاهی بـــود کـــه 
جریـــان  در  پژمان فـــر  حجت االسالم والمســـلمین 
ــه  ــن بخـــش دارای سـ ــت. ایـ ــرار گرفـ ــت آن قـ فعالیـ
ــالمت  ــرآن و سـ ــت، قـ ــرآن و تربیـ ــامل قـ ــروه شـ گـ
و قـــرآن و مســـایل اجتماعـــی اســـت. وی در ایـــن 
ــار  ــرای انتشـ ــه بـ ــورت گرفتـ ــات صـ ــش از زحمـ بخـ
ــم و  ــرآن کریـ ــته ای قـ ــای میان رشـ ــه پژوهش هـ مجلـ
ـــرد. ـــر ک ـــالمت« تقدی ـــرآن و س ـــش »ق ـــزاری همای برگ

ـــس  ـــاز مجل ـــرت و نم ـــرآن، عت ـــیون ق ـــس فراکس ریی
ـــجو  ـــرح دانش ـــا ط ـــنایی ب ـــن آش ـــالمی، ضم ـــورای اس ش
ـ  معلـــم قـــرآن کریـــم و تربیـــت حـــدود 1۰۰۰ نفـــر 
در ایـــن مرکـــز اظهـــار کـــرد: فعالیـــت شـــما هماننـــد 
ــت و  ــی اسـ ــه ی قرآنـ ــوادآموزی در عرصـ ــت سـ نهضـ
ـــواب  ـــد، ث ـــوزش دهی ـــم آم ـــر را ه ـــک نف ـــی ی ـــر حت اگ
ــدوارم  ــال دارد و امیـ ــه دنبـ ــما بـ ــرای شـ ــیاری بـ بسـ

همیشـــه موفـــق باشـــید.

کمک به فعالیت های 
قرآنی

روابــــــط عمومـــی 
ـــل  ـــه نق ـــگاهی ب جهاددانش
محمدعلـــی  ایکنـــا:  از 
ـــران  ـــهردار ته ـــانی ش افش
ـــت و  ـــور در بیس ـــا حض ب
نمایشـــگاه  ششـــمین 
بین المللـــــــی قـــرآن 
خبرگـــزاری  غرفـــه  از 
ایکنــــــــــا، در ایـــن 

ــرد. ــد کـ ــگاه بازدیـ نمایشـ
وی بـــا اشـــاره بـــه فعالیت هـــای شـــهرداری در 
تکمیـــل مصلـــی تهـــران عنـــوان کـــرد: مصلـــی یـــک 
مجتمـــع عظیـــم و دارای اهمیـــت خـــاص اســـت کـــه 
ــار آن از بخش هـــای مختلـــف تامیـــن می شـــود،  اعتبـ
ـــرار  ـــهرداری ق ـــده ی ش ـــر عه ـــه ب ـــی را ک ـــا آن جای قطع

گرفتـــه اســـت بـــا قـــوت ادامـــه خواهـــد داد.
ـــش   ـــه پرس ـــخ ب ـــن در پاس ـــران هم چنی ـــهردار ته ش
ـــر وضعیـــت بودجـــه شـــهرداری  ـــا، مبنـــی ب ـــگار ایکن خبرن
ــت:  ــاد گفـ ــن نهـ ــی ایـ ــای قرآنـ ــه ی فعالیت هـ و ادامـ
فعالیت  هـــای قرآنـــی شـــهرداری کمـــاکان طبـــق روال 

ـــت. ـــد یاف ـــه خواه ـــته ادام گذش
وی در حاشـــیه ی ایـــن نمایشـــگاه بـــا تاکیـــد بـــر 

ـــا  ـــار م ـــای رفت ـــرد: مبن ـــار ک ـــرآن اظه ـــگ ق ـــج فرهن تروی
ـــن  ـــه ای ـــوص اداره ی جامع ـــد و در خص ـــی باش ـــد قرآن بای
یـــک وظیفـــه ی ملـــی اســـت کـــه از مباحـــث قرآنـــی 
ـــای  ـــد مبن ـــرآن بای ـــر ق ـــوی دیگ ـــم؛ از س ـــتفاده کنی اس
ـــد،  ـــرآن باش ـــل ق ـــی اه ـــد؛ هرکس ـــووالن باش ـــل مس عم

ـــت. ـــر اس ـــل تدبی اه
ـــار  ـــا انتظ ـــه ب ـــن در رابط ـــانی هم چنی ـــی افش محمدعل
کمـــک شـــهرداری بـــه نهاد هـــای قرآنـــی عنـــوان 
ــای  ــتای فعالیت هـ ــه در راسـ ــادی کـ ــر نهـ ــرد: هـ کـ
دینـــی قرآنـــی کار می کنـــد، درصورتی کـــه هـــدف آن 
ـــه  ـــا ب ـــد، حتم ـــردم باش ـــه و م ـــه جامع ـــک ب ـــت کم خدم
ــه  ــا بـ ــن کمک هـ ــر ایـ ــا اگـ ــود، امـ آن کمـــک می شـ

افـــراد برســـد، مـــا از ادامـــه ی کمک هـــا معذوریـــم.

کارآفرینی اسالمی 
و پژوهش های 

علمی؛ اولویت قرآنی 
جهاددانشگاهی

روابـــط عمومــــــی 
بـــه  جهاددانشـــگاهی 
ـــرداد:  ـــا؛ 11 خ ـــل از ایکن نق
دکتـــــــر حمیدرضـــا 
رییـــس  طیبـــــــــی 
بـــا  جهاددانشـــگاهی 
حضــــــور در مصلـــی 
بیست وششـــمین  مختلـــف  بخش هـــای  از  تهـــران 
نمایشـــگاه بین المللـــی قـــرآن کریـــم بازدیـــد بـــه 

آورد. عمـــل 
ـــی  ـــر عیس ـــه دکت ـــد ک ـــن بازدی ـــی در ای ـــر طیب دکت
علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی و حمیـــد 
ـــی دانشـــگاهیان کشـــور  ـــرزام رییـــس ســـازمان قرآن صابرف
ــد، از غرفـــه جهاددانشـــگاهی،  او را همراهـــی می کردنـ
ــی و  ــای قرآنـ ــاور هنرهـ ــای فنـ ــد واحدهـ ــز رشـ مرکـ

خبرگـــزاری ایکنـــا دیـــدن کـــرد.
ـــد از نمایشـــگاه  ـــن بازدی ـــس جهاددانشـــگاهی ضم ریی
ـــری  ـــرفت های ظاه ـــندی از پیش ـــراز خرس ـــا اب ـــرآن ب ق
ــال های  و محتوایـــی ایـــن نمایشـــگاه نســـبت بـــه سـ
ـــن  ـــای ممک ـــه روش ه ـــد از هم ـــرد: بای ـــار ک ـــل، اظه قب
به ویـــژه روش هـــای جـــذاب بـــرای جوانـــان در جهـــت 

ـــم. ـــتفاده کنی ـــم اس ـــرآن کری ـــم ق فه
دکتـــر طیبـــی هم چنیـــن بـــا حضـــور در غرفـــه ی 
خبرگـــزاری ایکنـــا و تقدیـــر از فعالیت هـــای ایـــن 
مجموعـــه در پوشـــش رویدادهـــای نمایشـــگاه قـــرآن، 
گفـــت: خوشـــوقت هســـتم کـــه توفیـــق شـــد تـــا از 
ــته باشـــم؛ در  ــگاه قـــرآن کریـــم بازدیـــد داشـ نمایشـ
ـــز  ـــز مرک ـــه ی جهاددانشـــگاهی و نی ـــه از غرف ـــدی ک بازدی
ــتم،  ــی داشـ ــای قرآنـ ــاور هنرهـ ــای فنـ ــد واحدهـ رشـ
کـــردم  مشـــاهده  را  خوبـــی  واقعـــا  فعالیت هـــای 
ــکل های  ــی را در شـ ــگ قرآنـ ــالش دارد فرهنـ ــه تـ کـ
ــز  ــر مرکـ ــال حاضـ ــد. در حـ ــج می کنـ ــف ترویـ مختلـ
ــتارت آپ  ــزاری یـــک اسـ رشـــد جهاددانشـــگاهی، برگـ
ـــوزش  ـــی را آم ـــه کارآفرین ـــد ک ـــال می کن ـــی را دنب قرآن
ــه  ــی خالقانـ ــا ایده هایـ ــروه بـ ــت گـ ــد و هشـ می دهـ
ــن  ــه از ایـ ــدم کـ ــتند؛ معتقـ ــت هسـ ــال فعالیـ در حـ
ــی  ــده ی عملیاتـ ــه ایـ ــا سـ ــده دو یـ ــا در آینـ گروه هـ

ــد. ــود می آیـ ــه وجـ ــوب بـ خـ
رییـــس جهاددانشـــگاهی تاکیـــد کـــرد: بایـــد از 
ـــذاب  ـــای ج ـــژه روش ه ـــن به وی ـــای ممک ـــه ی روش ه هم
ـــتفاده  ـــم اس ـــرآن کری ـــم ق ـــت فه ـــان در جه ـــرای جوان ب
کنیـــم، چراکـــه ایـــن کتـــاب، مایـــه ی ســـعادت مـــا 
مســـلمانان در دنیـــا و آخـــرت اســـت. جهاددانشـــگاهی 
بـــه موضوعـــات  به خوبـــی  ابتـــدا  از  خوشـــبختانه 

قرآنـــی پرداختـــه اســـت و بـــا ســـرعت متناســـبی آن 
را پیگیـــری می کنـــد، البتـــه توقـــع مـــن ایـــن اســـت 
ــرد  ــتاب بگیـ ــته ای شـ ــکده میان رشـ ــه کار پژوهشـ کـ
و کارهـــای علمـــی قـــوی در ســـطح ملـــی را شـــاهد 
ـــور  ـــا حض ـــه ای ب ـــه زودی جلس ـــم ب ـــم داری ـــیم؛ تصمی باش
ـــز  ـــووالن مرک ـــگاهی و مس ـــی جهاددانش ـــاون فرهنگ مع
ــکالت  ــایل و مشـ ــا مسـ ــیم تـ ــته باشـ ــی داشـ پژوهشـ
آن هـــا حـــل شـــود. در مجمـــوع مـــن از فعالیت هـــای 
ــت  ــه معاونـ ــی کـ ــگاهی و زحماتـ ــی جهاددانشـ قرآنـ
می شـــود،  متحمـــل  قســـمت  ایـــن  در  فرهنگـــی 
ـــرای  ـــود را ب ـــت خ ـــه، حمای ـــل همیش ـــت دارم و مث رضای

ــی دارم. ــالم مـ ــی اعـ ــای قرآنـ ــج فعالیت هـ ترویـ

15 سالگی یک 
خبرگزاری قرآنی

روابـــط عمومــــــی 
ســـازمان قرآنــــــــی 
دانشگاهیـــــان کشـــور، 
9 خـــرداد: بخــــــــش 
هی  نشـــــــگا ا د د جها
ــمین دوره از  بیست وششـ
نمایشـــگاه بین المللـــی 
ـــان  ـــم، هم زم ـــرآن کریـ ق
بـــا میـــالد فرخنـــده کریـــم اهل بیـــت)ع( بـــه بهانـــه 
ـــی  ـــان جمع ـــا میزب ـــزاری ایکن ـــالگی خبرگ ـــد 15 س تول
ـــاب  ـــی و اصح ـــاالن قرآن ـــران، فع ـــرآن، مدی ـــاتید ق از اس

رســـانه های قرآنـــی و معارفـــی کشـــور بـــود.
ـــزی  ـــه گری ـــود ک ـــردی ب ـــتین ف ـــی نخس ـــم خاک رحی
بـــه خاطـــره ی خـــود از زمـــان تاســـیس و راه انـــدازی 
ـــا،  ـــیس ایکن ـــل از تاس ـــت: قب ـــا زد و گف ـــزاری ایکن خبرگ
ـــکا  ـــی ایس ـــز قرآن ـــگاهی، مرک ـــه ی جهاددانش در مجموع
ـــت  ـــی( فعالی ـــور فعل ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن )س
داشـــت کـــه بـــا گســـترش فعالیت هـــای آن بـــه ایـــن 
ـــزاری  ـــک خبرگ ـــه ی ـــه ب ـــن مجموع ـــیدیم ای ـــه رس نتیج

ـــاد. ـــز افت ـــاق نی ـــن اتف ـــود و همی ـــل ش تبدی
مرتضـــی رضایـــی زاده معـــاون اســـبق خبرگـــزاری 
ایکنـــا نیـــز کـــه از آغـــاز راه انـــدازی و تاســـیس 
ـــت  ـــه حضـــور و فعالی ـــن مجموع ـــا، در ای ـــزاری ایکن خبرگ
داشـــته اســـت، گفـــت: از آغـــاز تاســـیس در خدمـــت 
ـــت  ـــم در خدم ـــی بتوانی ـــدوارم همگ ـــوده ام و امی ـــا ب ایکن
قـــرآن گام برداشـــته اســـت و خـــادم اهل بیـــت)ع( 
ـــر  ـــده ی خب ـــه  ی ای ـــا در عرص ـــت ایکن ـــد گف ـــیم. بای باش
قرآنـــی و نهادینـــه کـــردن ایـــن حـــوزه  ی خبـــری در 
ـــت  ـــته اس ـــدی برداش ـــای بلن ـــانه ای گام ه ـــه ی رس عرص
و امیدواریـــم بتوانـــد در آینـــده قدم هـــای اســـتوارتری 

را بـــردارد.
ـــی  ـــاون فرهنگ ـــزاده مع ـــی علی ـــر عیس ـــه دکت در ادام
جهاددانشـــگاهی می رســـد کـــه ســـال های نه چنـــدان 
و  دانشـــگاهیان  قرآنـــی  دور، مدیرعامـــل ســـازمان 
خبرگـــزاری ایکنـــا بـــود، موفقیـــت ایکنـــا را حاصـــل 
ـــه  ـــا ب ـــر ایکن ـــرد: اگ ـــار ک ـــد و اظه ـــی خوان ـــالش جمع ت
ـــه  ـــوده ک ـــانی ب ـــات کس ـــل زحم ـــیده، حاص ـــا رس اینج
ـــن  ـــدادی از ای ـــه تع ـــد ک ـــالش کردن ـــال ت ـــن 15 س در ای

عزیـــزان امشـــب در جمـــع مـــا حاضرنـــد.
وارد  این کـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  هم چنیـــن  وی 
و  ایکنـــا شـــده ایم  تاســـیس  شـــانزدهمین ســـال 
امیدواریـــم در ایـــن ســـال اتفاقـــات خوبـــی رخ دهـــد، 
گفـــت: بایـــد قـــدردان تـــالش افـــرادی هم چـــون 
مرحـــوم شـــهید تقـــوی باشـــیم کـــه در ایـــن مســـیر 

ــیدند. ــت کشـ زحمـ
ـــازمان  ـــس س ـــرزام ریی ـــد صابرف ـــز حمی ـــان نی در پای
قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور طـــی ســـخنانی بـــا 
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ـــوان  ـــوی، عن ـــهید تق ـــره ی ش ـــاد و خاط ـــت ی گرامیداش
کـــرد: مـــا به عنـــوان نماینـــدگان خبرنـــگاران، دبیـــران 
ــرار  ــکر قـ ــورد تشـ ــا، مـ ــزاری ایکنـ ــان خبرگـ و عکاسـ
از  بـــرده می شـــود و مـــن  ناممـــان  و  می گیریـــم 
یکایـــک آن هـــا کـــه از ســـال تاســـیس خبرگـــزاری در 
ایـــن مجموعـــه زحمـــت کشـــیدند، تقدیـــر می کنـــم.

گفتنـــی اســـت، نخســـتین و تنهـــا خبرگـــزاری 
ــتم  ــان اســـالم بیسـ ــم در جهـ ــرآن کریـ ــی قـ تخصصـ
ــارك  ــاه مبـ ــه مـ ــا نیمـ ــان بـ ــاه 1۳82 هم زمـ آبان مـ

رمضـــان 1424 هــــجری قمـــری، راه انـــدازی شـــد.
ــالت جهانـــی  ــا توجـــه بـــه تنـــوع زبانـــی و رسـ بـ
ــی در  ــانه قرآنـ ــن رسـ ــترده ایـ ــت گسـ ــا و فعالیـ ایکنـ
ــام  ــال 1۳91 نـ ــفندماه سـ ــل، در اسـ ــه بین الملـ عرصـ
ــی  ــت مطبوعاتـ ــوز معاونـ ــا مجـ ــزاری بـ ــن خبرگـ ایـ
ــاد اســـالمی بـــه »خبرگـــزاری  وزارت فرهنـــگ و ارشـ
ـــود  ـــون خ ـــا همچ ـــت ت ـــر یاف ـــرآن« تغیی ـــی ق بین الملل
ــر  ــلمانان در سراسـ ــام مسـ ــال تمـ ــه اتصـ ــرآن حلقـ قـ

گیتـــی باشـــد.
ـــار  ـــکاس اخب ـــد و انع ـــه تولی ـــر ب ـــال حاض ـــا در ح ایکن
قرآنـــی بـــه 1۷ زبـــان زنـــده دنیـــا شـــامل؛ فارســـی، 
عربـــی، انگلیســـی، فرانســـه، اردو، ایتالیایـــی، چینـــی، 
روســـی، اســـپانیولی، بنگالـــی، هوســـایی، پشـــتو، 
ـــردازد  ـــو می پ ـــواحیلی، آذری و ماالی ـــی، س ـــدی، ترک هن
ــار به صـــورت روزانـــه بـــر روی خروجـــی  و ایـــن اخبـ

ــود. ــال می شـ ــزاری ارسـ ــن خبرگـ ایـ

»دانشجو معلمان« 
قرآن کریم این بار در 

نمایشگاه قرآن
عمومـــی  روابـــــط 
قرآنـــــــی  ســـازمان 
کشـــور:  دانشـــگاهیان 
ــار  ــا توجـــه بـــه اظهـ بـ
از  جمعـــی  عالقـــه ی 
در  حضـــور  مشـــتاقان 
کالس هـــای آموزشـــی 
ــرآن  ــجومعلم« قـ »دانشـ
کریـــم کـــه توســـط مرکـــز فعالیت هـــای دانشـــجویی 
ـــود  ـــزار می ش ـــور برگ ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن س
ـــادی  ـــای ع ـــور در کالس ه ـــت حض ـــه باب ـــکالتی ک و مش
ــج روزه  ــرده ی پنـ ــتند، دوره ی فشـ ــا داشـ ــن دوره هـ ایـ
ـــزار  ـــرآن برگ ـــم در نمایشـــگاه ق ـــرآن کری دانشـــجومعلم ق

شـــد.
ـــرآن  ـــگاه ق ـــار نمایش ـــرای اولین ب ـــاس ب ـــن اس ـــر ای ب
میزبـــان 2۰ نفـــر از شـــرکت کنندگان در دوره هـــای 
ــوزش  ــت آمـ ــا محوریـ ــم بـ ــرآن کریـ ــجومعلم قـ دانشـ

روش تدریـــس و تجویـــد بـــود.
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــت خوب ـــرآن فرص ـــگاه ق ـــای نمایش فض
ــود را  ــی خـ ــا دوره ی آموزشـ ــجویان نه تنهـ ــن دانشـ ایـ
طـــی کننـــد، بلکـــه بـــا نرم افزارهـــا و محصـــوالت 

مختلـــف قرآنـــی آشـــنا شـــوند.
گفتنـــی اســـت، هـــدف از اجـــرای طـــرح دانشـــجومعلم 
ـــرای  ـــجویان ب ـــت دانش ـــتفاده از ظرفی ـــم اس ـــرآن کری ق
ریشـــه کنی بی ســـوادی قرآنـــی از محیـــط دانشـــگاهی 

ـــت. اس

اولین سالگرد شهید حادثه ی 
تروریستی مجلس

ـــور،  ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــی س ـــط عموم رواب
1۲ خـــرداد: مراســـم اولیـــن ســـالگرد شـــهادت شـــهید 
مجلـــس حجت االســـالم  و المســـلمین ســـید مهـــدی 
تقـــوی رییـــس ســـابق ســـازمان قرآنـــی و مدیرعامـــل 

ســــــابق خبرگـــزاری 
حضـــور  بـــا  ایکنـــا 
ـــوی،  ـــهید تق ـــواده ش خان
هم رزمـــان  دوســـتان، 
در  هم سنـــــــگران  و 
ششــــــــمین  بیست و
نمایشـــگاه بین المللـــی 
ــزار  ــم برگـ ــرآن کریـ قـ

شـــد.
ایــن  ابتــدای  در 
مراســم، حبیــب ا... ترکاشــوند معــاون ســابق خبرگــزاری 
ــوی  ــهید تق ــا ش ــکاری ب ــه دوران هم ــاره ب ــا اش ــا ب ایکن
در خبرگــزاری ایکنــا گفــت: در تمــام دوازده ســالی 
ــه  ــم ک ــل می گوی ــای کام ــه معن ــودم، ب ــار او ب ــه کن ک
ــود و همیــن  از جــان ودل عاشــق قــرآن و اهل بیــت)ع( ب

اخــالص او را بــه شــهادت رســاند.
وی ادامــه داد: همــه ی کســانی کــه بــا شــهید تقــوی 
ــد و آن  ــاره دارن ــی او اش ــک ویژگ ــه ی ــد، ب ــکار بودن هم

ــود. ــی او ب ــالص و بی پیرایگ ــم اخ ه
معــاون ســابق خبرگــزاری ایکنــا تصریــح کــرد: 
همیشــه  و  می گفــت  برایــم  شــهادت  از  همیشــه 
حرفــش را بــه شــوخی می گرفتــم و هیــچ گاه بــاورم 
ــش از  ــش روز پی ــید. ش ــهادت رس ــه ش ــه او ب ــد ک نش
شــهادتش، می گفــت دعــا کنیــد شــهید شــوم و مــن بــه 
ــا روزی  ــوی و ت ــهید نمی ش ــما ش ــه ش ــم ک او می گفت
ــه ی  ــرد و در طبق ــس ب ــه مجل ــر او را ب ــه دســت تقدی ک
چهــارم مجلــس بــه شــهادت رســید. دشــمن حتــی بــه 
ــان  ــه ده ــالص را ب ــر خ ــد و تی ــم آرام نش ــر زدن ه تی
ــد،  ــه بخواه ــه ک ــان هرآن چ ــن دارم انس ــان زد. یقی ایش
ــه  ــد ک ــاورش می ش ــی ب ــه کس ــود و چ ــش می ش نصیب

ــود. ــهید ش ــن ش ــوی این چنی ــهید تق ش
ــا  ــان ب ــه لبن ــه خاطــره ای در ســفر ب ــا اشــاره ب وی ب
ــم و او  ــان رفتی ــه لبن ــال 91 ب ــت: س ــوی گف ــهید تق ش
ــکونت  ــان س ــوب لبن ــت در جن ــت داش ــه دوس همیش
داشــته باشــد، چراکــه معتقــد بــود اینجــا محــل مقاومــت 
اســت؛ البتــه در آن دوره هنــوز داعــش وجــود خارجــی 
نداشــت. در خانــه ای کــه مســتقر بودیــم، خانــه مشــرف 
ــاران،  ــه ب ــه از گلول ــود و جلــوی خان ــه مــرز اســرائیل ب ب
هم چــون آبکــش ســوراخ بــود. شــهید تقــوی زمانــی کــه 
ــا  ــت، اینج ــن اس ــای م ــا ج ــت: اینج ــد، گف ــه را دی خان

ــد. ــت می ده ــوی بهش ب
ابوالفتـح  سـید  حجت االسالم والمسـلمین  ادامـه،  در 
کـرد:  اظهـار  ایکنـا  خبرگـزاری  قرآنـی  مشـاور  دعوتـی 
طایفـه ی قرآنـی یک هـزار و پانصـد شـهید و خانواده های 
قرآنـی تهرانـی، سـیصد شـهید تقدیـم نظـام کرده انـد که 

نسـبت شـهدای تهـران بـه کشـور بسـیار اسـت.
ـــاع  ـــال دف ـــت س ـــوی، در هش ـــهید تق ـــزود: ش وی اف
ــای  ــان آدم هـ ــود. تخریب چیـ ــی بـ ــدس تخریب چـ مقـ
ــن  ــا کم تریـ ــه بـ ــتند کـ ــالحی هسـ ــاع و بی سـ بی دفـ
تـــا  می کننـــد  پاك ســـازی  را  منطقـــه  امکانـــات 
منطقـــه خطـــری نداشـــته باشـــد و بـــه خنثی ســـازی 

می پردازنـــد. مین هـــا 
ـــوی  ـــهید تق ـــرد: ش ـــح ک ـــرآن تصری ـــم ق ـــن مترج ای
همیشـــه در زمـــان جنـــگ، هـــر رزمنـــده ای کـــه بـــه 
ـــان  ـــا و کارم ـــر م ـــت وای ب ـــید، می گف ـــهادت می رس ش
ســـنگین تر شـــد. پـــس از ســـال ها قصـــد داشـــت بـــه 
ــه در  ــل از این کـ ــد، غافـ ــق نشـ ــرود و موفـ ــوریه بـ سـ
ــه  ــاوری بـ ــال نابـ ــش و در کمـ ــط داعـ ــس توسـ مجلـ

شـــهادت رســـید.
ــلمین  ــم حجت االسالم والمس ــن مراس ــن در ای هم چنی
احمــد مازنــی نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
اســالمی، زهــرا ســعیدی عضــو فراکســیون قــرآن و 

ــادی  ــن بی ــالمی، حس ــورای اس ــس ش ــرت در مجل عت
ــزاده معــاون فرهنگــی  ــر عیســی علی ــی، دکت فعــال قرآن
جهاددانشــگاهی، دکتــر احمــد شــریفی زاده معــاون 
هماهنگــی و امــور مجلــس جهاددانشــگاهی، احمــد 
ابوالقاســمی رییــس رادیــو قــرآن، ســید جــواد شوشــتری 
ــور  ــوی حض ــهید تق ــی ش ــکاران قرآن ــی از هم و جمع

ــتند. داش

کارگاه تخصصی 
راه اندازی مهارت های 
کسب وکار با تمرکز بر 

بازار جهان اسالم
عمومــــــی  روابـــط 
قرآنــــــــی  ســـازمان 
کشـــور،  دانشـــگاهیان 
3 خـــرداد: »کارگــــــاه 
راه انــــدازی  تخصصـــی 
مهارت هـــای کســـب وکار 
ـــز  ـــت مرک ـــه هم ـــان اســـالم« ب ـــازار جه ـــر ب ـــز ب ـــا تمرک ب
ــی  ــازمان قرآنـ ــی سـ ــر قرآنـ ــا و هنـ ــد فناوری  هـ رشـ
ــگاه  ــمین نمایشـ ــور در بیست وششـ ــگاهیان کشـ دانشـ

ــد. ــزار شـ ــرآن برگـ قـ
علی اکبـــر  ابتـــدا  آموزشـــی  کارگاه  ایـــن  در 
ـــه  ـــی و اســـتارت آپ ب ـــال حـــوزه کارآفرین پژوهشـــگر و فع
بیـــان نمونه هایـــی از اســـتارت آپ ها و ســـایت های 
 ZILEEJ :ـــت ـــان پرداخـــت و گف ـــق جه ـــن موف کارآفری
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــق دین ـــی موف ـــک کارآفرین ـــوان ی عن
فرهنـــگ  بـــا  متناســـب  اســـباب بازی های  تولیـــد 
اســـالمی اقـــدام می کنـــد و مســـووالن ایـــن مجموعـــه 
به جـــای  مســـلمان  بچه هـــای  هســـتند  معتقـــد 
ـــاص  ـــک خ ـــد عروس ـــی، بای ـــک بارب ـــرداری از عروس الگوب

خـــود را داشـــته باشـــند.
 HAJJ عنـــوان  بـــا  ســـاعتی  داد:  ادامـــه  وی 
ـــگام حـــج  GUIDRE ســـاخته شـــده اســـت کـــه در هن
ـــم  ـــود گ ـــه از کاروان خ ـــد ک ـــک می کن ـــران کم ـــه زائ ب
 HAJJ NET ـــوان ـــا عن ـــایتی ب ـــن س ـــوند. هم چنی نش
ـــه حجـــاج در انجـــام مناســـک  ـــه ب ایجـــاد شـــده اســـت ک
ـــک  ـــتان کم ـــی عربس ـــهرهای مذهب ـــناخت ش ـــج و ش ح
می کنـــد و مشـــتریان زیـــادی از سرتاســـر دنیـــا دارد. 
ـــوزه ی پوشـــاك اســـالمی  ـــز در ح ـــری نی ـــی دیگ کارآفرین
ـــالمی را  ـــاك اس ـــد پوش ـــا کار تولی ـــه صرف ـــده ک ایجادش
ــد روح  ــت بایـ ــد اسـ ــه معتقـ ــد، بلکـ ــام نمی دهـ انجـ
اســـالم نیـــز در ایـــن تولیـــد مطـــرح شـــود؛ بـــر ایـــن 
ــس  ــرد و جنـ ــه می بـ ــودی کـ ــات سـ ــاس جزئیـ اسـ
ــز  ــود نیـ ــتفاده می شـ ــا اسـ ــه از آن هـ ــی کـ پارچه هایـ
اعـــالم می کنـــد و به طورکلـــی از الیـــاف ارگانیـــک 

ــد. ــتفاده می کنـ اسـ
ایـن فعال حـوزه ی کارآفرینی و ایده   پـردازی ادامه داد: 
یکـی از اسـتارت آپ های موفـق در حـوزه ی تولیـد غـذای 
حـالل SAFFROM ROAD FOODS اسـت که 
جهـان  اسـتارت آپ های  میـان  در  فوق العـاده ای  رتبـه ی 
دارد. ایـن موسسـه فقـط بـه تولیـد و توزیع غـذای حالل 
می پـردازد و آن را در سـایر رسـتوران ها توزیـع می کنـد و 
خـود پایـه ی فـروش نـدارد و معتقد اسـت انـرژی خود را 

بایـد بـر روی تولیـد غذای بـا کیفیـت بگذارد.
ــت  ــی تحـ ــخیری، مبحثـ ــی تسـ ــه، مرتضـ در ادامـ
عنـــوان »دیجیتـــال مارکتینـــگ« را مطـــرح و بـــه 
ـــازمان  ـــرد: س ـــوان ک ـــت و عن ـــد پرداخ ـــاد برن ـــث ایج بح
ـــث در  ـــن مباح ـــی از تاثیرگذارتری ـــازمان یک ـــار س و رفت
ـــازمان از مشـــتریان  ـــی س ـــگ اســـت. وقت ـــوزه ی برندین ح
ـــادی در  ـــر زی ـــدام تاثی ـــن اق ـــد، ای ـــت می  کن ـــود مراقب خ

بـــاال رفتـــن ارزش برنـــدش دارد.►
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جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   
ــه  ــن اختتامیـ ــت: آییـ ــان، ۲4 اردیبهشـ زنجـ
ــجویی  ــز دانشـ ــی طنـ ــنواره ملـ ــن جشـ دومیـ
تلخنـــد بـــه میزبانـــی ســـالن همایش هـــای 
بین المللـــی الغدیـــر دانشـــگاه زنجـــان برگـــزار 
شـــد و بـــا معرفـــی نفـــرات برگزیـــده در 
ـــویی  ـــعر دانشجـــــــ ـــر و ش ـــش های نث بخـــــ

و آزاد بـــه کار خـــود پایـــان داد.
در  و  جشــنواره  ایــن  اختتامیــه  آییــن  در 
ــی از  ــزه نعمت الله ــجویی، فائ ــر دانش ــش نث بخ
ــوان  ــارس عن ــکی ف ــگاه علوم پزشـــــ دانشــــ
ــروش نیا  ــکیبا س ــرد، ش ــود ک ــت را از آن خ نخس
ــی  ــام دوم ــه مق ــی ب ــه طباطبای از دانشــگاه عالم
رســــــید و امیــر ولی زاده از دانشــگاه زنجــــــان 
در جایــگاه ســوم ایــن بخــش ایســتاد. همچنیــن 
دانشــــــگاه  از  دولتی ثمریــن  امیرحســین 
ــاری از  ــن صف ــید حس ــن، س ــکی قزوی علوم پزش
ــی از  ــه حصارک ــدرس و هانی ــت م ــگاه تربی دانش
دانشــگاه آزاد اســالمی تهــران واحــد مرکــزی 

ــدند. ــر ش ــته تقدی شایس
ــال  ــز دانی ــوع آزاد نی ــا موض ــر ب ــش نث در بخ
پورمحتشــم از دانشــگاه فنــی و حرفــه ای شــهید 
ــه مقــام اول رســید، محمدرضــا  چمــران اهــواز ب
احمــدزاده از دانشــگاه صداوســیما عنــوان دومــی 
را از آن خــود کــرد و مهــدی فروغــی از دانشــگاه 

صنعتــی اصفهــان ســوم شــد.
ــوع  ــا موض ــعر ب ــش ش ــده بخ ــرات برگزی نف
ــه محمــد شــفیعی فر  ــی شــدند ک ــز معرف آزاد نی
ــه مقــام نخســت  ــور قزویــن ب از دانشــگاه پیــام ن
ــور  ــام ن ــگاه پی ــی از دانش ــد زارع ــید، محم رس
دلیجــان در جایــگاه دوم ایــن بخــش ایســتاد 
و حبیــب حاجی پــور از دانشــگاه آزاد اســالمی 
واحــد علــوم تحقیقــات خراســان رضــوی عنــوان 

ــرد. ــود ک ــومی را از آن خ س

ـــرای بخـــش شـــعر  داوران ایـــن جشنـــــــواره ب
دانشجـــــــویی نفـــر اول را انتخـــاب نکردنـــد، 
بنابرایـــن سیـــــــد ابوالفضـــل موســـوی از 
ـــان از  ـــکیبا غفاری ـــراه ش ـــه هم ـــل ب ـــگاه زاب دانش
دانشـــگاه آزاد اســـالمی واحـــــــد شـــاهرود عنـــوان 
ــام  ــد و مقـ ــب کردنـ ــترك را کسـ دوم مشـــــ
ـــا  ـــه رض ـــز ب ـــش نی ـــن بخ ـــترك ای ـــوم مش ســــ
ـــران  ـــکی ای ـــگاه علوم پزش ـــدم از دانشــــ مقــــ
ـــا  ـــام رض ـــگاه ام ـــبی از دانش ـــی صاحــــ و مصطف
ـــوان  ـــش عن ـــن بخــــ ـــید. ای ـــد رس )ع( مشهــــ
ـــر هـــــــم داشـــت کـــه داوران  ـــه تقدی شایستــــ
ـــگاه  ـــری از دانش ـــین طاه ـــواره، حســــ جشنــــ
پیـــام نـــور زنجـــان و ســـــــمانه خلـــف زاده از 
دانشـــگاه پیـــام نـــور قـــم را شایســـته تقدیـــر 

نســــتند. دا
ـــاتید و  ـــکل از اس ـــنواره متش ـــن جش داوری ای
ـــض،  ـــر فی ـــوری ناص ـــس کش ـــای طنزنوی چهره ه
ـــود. 1۰92  ـــش ب ـــا لب ـــی و علیرض ـــعید بیابانک س
اثـــر طنـــز در قالـــب شـــعر و نثـــر از 4۳9 دانشـــجو 
ـــنواره  ـــن جش ـــه ای ـــه دبیرخان ـــور ب ـــر کش از سراس
ـــداد، 5۰9  ـــن تع ـــه از ای ـــود ک ـــال شـــده ب ارســــ
ـــز  ـــر نی ـــوده و 58۳ اث ـــعر ب ـــش ش ـــر در بخ اثــــ

ـــت. ـــاص داش ـــر اختص ـــش نث ـــه بخ ب
شــعر  شــامل  جشــنواره  ایــن  بخش هــای 
ــی  ــامل زندگ ــنواره ش ــات جش ــر و موضوع و نث
غذاخــوری،  ســلف  )خوابــگاه،  دانشــجویی 
ــات، فضــای دانشــگاه، شــهریه و ...( و آزاد  امتحان
ــی  ــن جشــنواره مل ــود. دومی ــی( ب ــز اجتماع )طن
ــت  ــه هم ــد«، ب ــجویی »تلخن ــز دانش ــوق طن پات
اســتان  جهاددانشــگاهی  فرهنگــی  معاونــت 
بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی و  زنجــان و 
ــور  ــام ن ــی دانشــگاه زنجــان، دانشــگاه پی اجتماع
ــز  ــیمای مرک ــتانی صداوس ــبکه اس ــتان و ش اس

می شــود.► برگــزار  زنجــان 

حاشیه

   طنز نیاز جامعه است 
ـــیه ی  ـــرداز در حاش ـــاعر و طنزپ ـــی ش ـــعید بیابانک س
ــز  ــی طنـ ــنواره ملـ ــن جشـ ــی دومیـ ــم پایانـ مراسـ
دانشـــجویی »تلخنـــد« اظهـــار کـــرد: بســـیاری 
از معضـــالت و مشـــکالت را می تـــوان بـــا زبـــان 
طنـــز بیـــان کـــرد. طنـــز، گونـــه ای از فریضـــه امـــر 
ـــیرین و  ـــان ش ـــا زب ـــر ب ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ب

دل نشـــین اســـت.
اســـت؛  جامعـــه  نیـــاز  طنـــز  گفـــت:  وی 
به طوری کـــه معیـــاری در جهـــت تشـــخیص حـــال 
خـــوب یـــا بـــد جامعـــه محســـوب می شـــود.

ـــود  ـــه اوج خ ـــی ب ـــز زمان ـــه داد: طن ـــی ادام بیابانک
می رســـد کـــه تضادهـــا در جامعـــه بـــه اوج خـــود 
ــا  ــگاه بـ ــخصی از دانشـ ــال شـ ــور مثـ ــد، به طـ برسـ
معـــدل و نمـــره بـــاال فارغ التحصیـــل می شـــود امـــا 
ـــخصی  ـــل ش ـــی در مقاب ـــت ول ـــی کار اس ـــه ب در جامع
بـــدون داشـــتن مـــدرك تحصیلـــی و تخصـــص 
ـــن اوج  ـــود و ای ـــه می ش ـــک مجموع ـــر ی ـــی مدی خاص

طنـــز به شـــمار می آیـــد.
ــاد  ــتن و زیـ ــاد نوشـ ــت: زیـ ــن گفـ وی هم چنیـ
ـــوب  ـــت محس ـــم در موفقی ـــل مه ـــردن اص ـــه ک مطالع
ـــز  ـــات طن ـــوزه ادبی ـــت در ح ـــه فعالی ـــود؛ چراک می ش
ــه  ــت و بـ ــدی اسـ ــش جـ ــخت تر از بخـ ــیار سـ بسـ

تمریـــن و تـــالش نیـــاز دارد.
ـــرد:  ـــار ک ـــان اظه ـــرداز در پای ـــاعر و طنزپ ـــن ش ای
ملـــی  در دومیـــن جشـــنواره  ارایه شـــده  آثـــار 
طنـــز دانشـــجویی »تلخنـــد« بســـیار خـــوب بـــود 
و در بخـــش شـــعر طنـــز از ســـوی دانشـــجویان 
شـــرکت کننده آثـــار قابـــل توجهـــی ارســـال شـــده 

بـــود.

»تلخند« شیرین متام شد
آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی طنز دانشجویی تلخند به همت جهاددانشگاهی 

زنجان با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد

■  اختتامیه 
دومین جشنواره 
ملی طنز 
دانشجویی 
تلخند
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جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   
ــه  ــن اختتامیـ ــت: آییـ ــان، ۲4 اردیبهشـ زنجـ
ــجویی  ــز دانشـ ــی طنـ ــنواره ملـ ــن جشـ دومیـ
تلخنـــد بـــه میزبانـــی ســـالن همایش هـــای 
بین المللـــی الغدیـــر دانشـــگاه زنجـــان برگـــزار 
شـــد و بـــا معرفـــی نفـــرات برگزیـــده در 
ـــویی  ـــعر دانشجـــــــ ـــر و ش ـــش های نث بخـــــ

و آزاد بـــه کار خـــود پایـــان داد.
در  و  جشــنواره  ایــن  اختتامیــه  آییــن  در 
ــی از  ــزه نعمت الله ــجویی، فائ ــر دانش ــش نث بخ
ــوان  ــارس عن ــکی ف ــگاه علوم پزشـــــ دانشــــ
ــروش نیا  ــکیبا س ــرد، ش ــود ک ــت را از آن خ نخس
ــی  ــام دوم ــه مق ــی ب ــه طباطبای از دانشــگاه عالم
رســــــید و امیــر ولی زاده از دانشــگاه زنجــــــان 
در جایــگاه ســوم ایــن بخــش ایســتاد. همچنیــن 
دانشــــــگاه  از  دولتی ثمریــن  امیرحســین 
ــاری از  ــن صف ــید حس ــن، س ــکی قزوی علوم پزش
ــی از  ــه حصارک ــدرس و هانی ــت م ــگاه تربی دانش
دانشــگاه آزاد اســالمی تهــران واحــد مرکــزی 

ــدند. ــر ش ــته تقدی شایس
ــال  ــز دانی ــوع آزاد نی ــا موض ــر ب ــش نث در بخ
پورمحتشــم از دانشــگاه فنــی و حرفــه ای شــهید 
ــه مقــام اول رســید، محمدرضــا  چمــران اهــواز ب
احمــدزاده از دانشــگاه صداوســیما عنــوان دومــی 
را از آن خــود کــرد و مهــدی فروغــی از دانشــگاه 

صنعتــی اصفهــان ســوم شــد.
ــوع  ــا موض ــعر ب ــش ش ــده بخ ــرات برگزی نف
ــه محمــد شــفیعی فر  ــی شــدند ک ــز معرف آزاد نی
ــه مقــام نخســت  ــور قزویــن ب از دانشــگاه پیــام ن
ــور  ــام ن ــگاه پی ــی از دانش ــد زارع ــید، محم رس
دلیجــان در جایــگاه دوم ایــن بخــش ایســتاد 
و حبیــب حاجی پــور از دانشــگاه آزاد اســالمی 
واحــد علــوم تحقیقــات خراســان رضــوی عنــوان 

ــرد. ــود ک ــومی را از آن خ س

ـــرای بخـــش شـــعر  داوران ایـــن جشنـــــــواره ب
دانشجـــــــویی نفـــر اول را انتخـــاب نکردنـــد، 
بنابرایـــن سیـــــــد ابوالفضـــل موســـوی از 
ـــان از  ـــکیبا غفاری ـــراه ش ـــه هم ـــل ب ـــگاه زاب دانش
دانشـــگاه آزاد اســـالمی واحـــــــد شـــاهرود عنـــوان 
ــام  ــد و مقـ ــب کردنـ ــترك را کسـ دوم مشـــــ
ـــا  ـــه رض ـــز ب ـــش نی ـــن بخ ـــترك ای ـــوم مش ســــ
ـــران  ـــکی ای ـــگاه علوم پزش ـــدم از دانشــــ مقــــ
ـــا  ـــام رض ـــگاه ام ـــبی از دانش ـــی صاحــــ و مصطف
ـــوان  ـــش عن ـــن بخــــ ـــید. ای ـــد رس )ع( مشهــــ
ـــر هـــــــم داشـــت کـــه داوران  ـــه تقدی شایستــــ
ـــگاه  ـــری از دانش ـــین طاه ـــواره، حســــ جشنــــ
پیـــام نـــور زنجـــان و ســـــــمانه خلـــف زاده از 
دانشـــگاه پیـــام نـــور قـــم را شایســـته تقدیـــر 

نســــتند. دا
ـــاتید و  ـــکل از اس ـــنواره متش ـــن جش داوری ای
ـــض،  ـــر فی ـــوری ناص ـــس کش ـــای طنزنوی چهره ه
ـــود. 1۰92 ـــش ب ـــا لب ـــی و علیرض ـــعید بیابانک س

اثـــر طنـــز در قالـــب شـــعر و نثـــر از 4۳9 دانشـــجو 
ـــنواره  ـــن جش ـــه ای ـــه دبیرخان ـــور ب ـــر کش از سراس
ـــداد، 5۰9 ـــن تع ـــه از ای ـــود ک ـــال شـــده ب ارســــ

ـــز  ـــر نی ـــوده و 58۳ اث ـــعر ب ـــش ش ـــر در بخ اثــــ
ـــت. ـــاص داش ـــر اختص ـــش نث ـــه بخ ب

شــعر  شــامل  جشــنواره  ایــن  بخش هــای 
ــی  ــامل زندگ ــنواره ش ــات جش ــر و موضوع و نث
غذاخــوری،  ســلف  )خوابــگاه،  دانشــجویی 
ــات، فضــای دانشــگاه، شــهریه و ...( و آزاد  امتحان
ــی  ــن جشــنواره مل ــود. دومی ــی( ب ــز اجتماع )طن
ــت  ــه هم ــد«، ب ــجویی »تلخن ــز دانش ــوق طن پات
اســتان  جهاددانشــگاهی  فرهنگــی  معاونــت 
بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی و  زنجــان و 
ــور  ــام ن ــی دانشــگاه زنجــان، دانشــگاه پی اجتماع
ــز  ــیمای مرک ــتانی صداوس ــبکه اس ــتان و ش اس

می شــود.► برگــزار  زنجــان 

حاشیه

   طنز نیاز جامعه است    طنز نیاز جامعه است 
ـــیه ی  ـــرداز در حاش ـــاعر و طنزپ ـــی ش ـــعید بیابانک س
ــز  ــی طنـ ــنواره ملـ ــن جشـ ــی دومیـ ــم پایانـ مراسـ
دانشـــجویی »تلخنـــد« اظهـــار کـــرد: بســـیاری 
از معضـــالت و مشـــکالت را می تـــوان بـــا زبـــان 
طنـــز بیـــان کـــرد. طنـــز، گونـــه ای از فریضـــه امـــر 
ـــیرین و  ـــان ش ـــا زب ـــر ب ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ب

دل نشـــین اســـت.
اســـت؛  جامعـــه  نیـــاز  طنـــز  گفـــت:  وی 
به طوری کـــه معیـــاری در جهـــت تشـــخیص حـــال 
خـــوب یـــا بـــد جامعـــه محســـوب می شـــود.

ـــود  ـــه اوج خ ـــی ب ـــز زمان ـــه داد: طن ـــی ادام بیابانک
می رســـد کـــه تضادهـــا در جامعـــه بـــه اوج خـــود 
ــا  ــگاه بـ ــخصی از دانشـ ــال شـ ــور مثـ ــد، به طـ برسـ
معـــدل و نمـــره بـــاال فارغ التحصیـــل می شـــود امـــا 
ـــخصی  ـــل ش ـــی در مقاب ـــت ول ـــی کار اس ـــه ب در جامع
بـــدون داشـــتن مـــدرك تحصیلـــی و تخصـــص 
ـــن اوج  ـــود و ای ـــه می ش ـــک مجموع ـــر ی ـــی مدی خاص

طنـــز به شـــمار می آیـــد.
ــاد  ــتن و زیـ ــاد نوشـ ــت: زیـ ــن گفـ وی هم چنیـ
ـــوب  ـــت محس ـــم در موفقی ـــل مه ـــردن اص ـــه ک مطالع
ـــز  ـــات طن ـــوزه ادبی ـــت در ح ـــه فعالی ـــود؛ چراک می ش
ــه  ــت و بـ ــدی اسـ ــش جـ ــخت تر از بخـ ــیار سـ بسـ

تمریـــن و تـــالش نیـــاز دارد.
ـــرد:  ـــار ک ـــان اظه ـــرداز در پای ـــاعر و طنزپ ـــن ش ای
ملـــی  در دومیـــن جشـــنواره  ارایه شـــده  آثـــار 
طنـــز دانشـــجویی »تلخنـــد« بســـیار خـــوب بـــود 
و در بخـــش شـــعر طنـــز از ســـوی دانشـــجویان 
شـــرکت کننده آثـــار قابـــل توجهـــی ارســـال شـــده 

بـــود.

»تلخند« شیرین متام شد
آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی طنز دانشجویی تلخند به همت جهاددانشگاهی 

زنجان با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد

■  اختتامیه 
دومین جشنواره 
ملی طنز 
دانشجویی 
تلخند
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ــت:  ــگاهی، ۲3 اردیبهشـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ــتاد  ــام اسـ ــت مقـ ــش نکوداشـ ــانزدهمین همایـ شـ
ـــام  ـــی قائم مق ــرج حریرچ ــر ایـ ــور دکتـ ــا حضـ بـ
ـــس  ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــت، دکت ـــر بهداش وزی
جهاددانشـــگاهی، دکتـــر کریمـــی رییـــس دانشـــگاه 
ــدی  ــید مهـ ــر سـ ــران و دکتـ ــکی تهـ ــوم پزشـ علـ
ــوم پزشـــکی  ــگاهی علـ طبایـــی رییـــس جهاددانشـ
ــتاد  ــم از 1۰ اسـ ــن مراسـ ــزار و در ایـ ــران برگـ تهـ

حـــوزه پزشـــکی تقدیـــر شـــد.

برای رسیدن به 
بهترین شرایط 

بهداشتی در کشور
دکتـــر ایــــــــرج 
حریرچـــی قائم مقـــام 
معـــاون کل  و  وزیـــر 
در  بهداشـــت  وزارت 
ـــح  ـــش تصری ـــن همای ای
ـــکی  ـــاتید پزش ـــرد: اس ک
راســـتای  در  بایـــد 
ـــد  ـــالش کنن ـــالمت ت ـــام س ـــداف نظ ـــه اه ـــیدن ب رس
ــاتید  ــه از اسـ ــم هایی کـ ــن مراسـ ــزاری چنیـ و برگـ
و  نظـــام ســـالمت  بـــرای  قدردانـــی می شـــود، 
ـــور  ـــتی در کش ـــرایط بهداش ـــن ش ـــه بهتری ـــیدن ب رس

ــت. ــم اسـ ــمند و مهـ ــیار ارزشـ بسـ

ـــی  ـــداف اساس ـــالمت دارای اه ـــام س ـــزود: نظ وی اف
ـــه  ـــردم ک ـــالمت م ـــش س ـــه افزای ـــت ک ـــی اس و اصل
افزایـــش امیـــد بـــه زندگـــی و افزایـــش امیـــد بـــه 
زودرس  مرگ هـــای  کاهـــش  و  ســـالم  زندگـــی 
ــر  ــدف دیگـ ــت. هـ ــدف اسـ ــن هـ ــزو ایـ ــردم جـ مـ
آن کـــه چـــون در تمـــام دنیـــا بیماری هـــا پرهزینـــه 
هســـتند طبـــق آمـــار ســـازمان جهانـــی بهداشـــت 
ـــا  ـــی از بیماری ه ـــی ناش ـــرات مال ـــت از مخاط محافظ
ـــت و  ـــت و رضای ـــش کیفی ـــوم افزای ـــدف س ـــت. ه اس
ـــه  ـــارم ک ـــدف چه ـــت و ه ـــردم اس ـــه م ـــخگویی ب پاس
ـــی  ـــش کارای ـــه شـــده اســـت افزای از ســـال 2۰۰8 اضاف

در نظـــام ســـالمت هســـت.

پیشرفت جامعه در 
گروه ارزش نهادن به 

علم و فناوری
دکتـــر حمیدرضـــا 
رییـــس  طیبــــــــی 
جهاددانشـــگاهی نیـــز در 
ایـــن همایـــش گفـــت: 
ــه  ــر بـ ــا اگـ ــام مـ تمـ
ـــور  ـــن کش ـــی در ای جای
بـــرای  و  رســـیده ایم 
ــم و  ــل تعلیـ ــه دلیـ ــم بـ ــت می کنیـ ــور فعالیـ کشـ
ــت. ــمندمان اسـ ــاتید ارزشـ ــان و اسـ ــم معلمـ تعلـ

وی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه بزرگداشـــت معلـــم 
ـــه ای  ـــزود: جامع ـــت، اف ـــم اس ـــت عل ـــع بزرگداش در واق
هـــم بـــه ســـعادت و توســـعه و پیشـــرفت می رســـد 
ـــاوری  ـــوان فن ـــردن از آن به عن ـــم و اســـتفاده ک ـــه عل ک
ـــزی  ـــان در برنامه ری ـــه عالم ـــد. چراک ـــک ارزش باش ی
به عبارت دیگـــر  دارنـــد.  حضـــور  کشـــور  اداره  و 
ســـطح  در  و  برنامه ریـــزی  دانش بنیـــان  کشـــور 
ــان  ــص دانش بنیـ ــد و متخصـ ــم متعهـ ــور عالـ کشـ
ـــار  ـــه دچ ـــن زمین ـــا در ای ـــه م ـــه جامع ـــود ک اداره ش
ـــم  ـــدن عل ـــت آن دور ش ـــت و عل ـــدی اس ـــکل ج مش

ـــت. ـــل اس ـــوزه عم ـــت در ح ـــط سیاس ـــم توس و عال
دکتـــر طیبـــی اظهـــار کـــرد: بـــه همیـــن 
دلیـــل همایـــش نکوداشـــت مقـــام اســـتاد کـــه بـــه 
ــاتید دانشـــگاه  شایســـتگی بـــه نقـــش ارزنـــده اسـ
فرصـــت  دارد  توجـــه  تهـــران  پزشـــکی  علـــوم 
ـــان در  ـــائبه آن ـــات بی ش ـــا از زحم ـــت ت ـــی اس مغتنم
عرصـــه تعلیـــم و تعلـــم و تربیـــت قدردانـــی نمایـــد 
ــرای  ــی بـ ــه و الگویـ ــوان نمونـ ــان را به عنـ و راه آنـ

ــد. ــان معرفـــی کنـ جوانـ

مقام معلمی و 
استادی، واالترین 

مقام در تمام مکاتب 
اخالقی

دکتـــر  ادامـــه،  در 
حبیبــــــی  مســـعود 
رییـــس ســـــــازمان 
جوانـــان هـــالل احمـــر 
و  معلمــــــی  مقـــام 
ــن  ــتادی را واالتریـ اسـ
مقـــام در تمـــام مکاتـــب اخالقـــی دانســـت و بیـــان 
ــام  ــه مقـ ــت کـ ــاور داشـ ــن را بـ ــد ایـ ــرد: بایـ کـ
ـــوان  ـــت و می ت ـــادی اس ـــئولیت زی ـــتادی دارای مس اس
بنیان گـــذار اصلـــی آن را دکتـــر علیرضـــا یلـــدا 
ــه کار  ــش و صادقانـ ــاده، بی آالیـ ــه سـ ــت کـ دانسـ
کـــرد و همیشـــه اخـــالق و پایبنـــدی بـــه موازیـــن 
ـــود.  ـــت ب ـــان در اولوی ـــرای ایش ـــانی ب ـــی و انس اخالق
ـــام  ـــتاد واال مق ـــای آن اس ـــاهد تالش ه ـــروزه ش ـــا ام م
هســـتیم و خـــود را مدیـــون تالش هـــای ایشـــان در 

می دانیـــم. راســـتا  ایـــن 
وی افـــزود: تکریـــم اســـتاد و تکریـــم معلـــم 
به نوعـــی تکریـــم علـــم و دانـــش اســـت. بـــه 

شانزده سال با اساتید پزشکی
شانزدهمین هامیش نکوداشت مقام استاد به همت جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران 

با معرفی ۱۰ نفر از اساتید برتر حوزه پزشکی برگزار شد

■  شانزدهمین 
هامیش 
نکوداشت
 مقام استاد

◄
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همیـــن دلیـــل امـــت و مردمـــی کـــه بـــه اســـتاد و 
معلمـــان خـــود در حـــل مشـــکالت رجـــوع کننـــد، 
ـــرای  ـــا ب ـــه م ـــد. چراک ـــد ش ـــربلندی خواهن ـــردم س م
ســـاختن آینـــده و حـــل مشـــکالت کشـــور خـــود 

نیـــاز داریـــم بـــه اســـاتید خـــود تکیـــه کنیـــم.

درباره ی تاریخچه ی 
این همایش

دکتر سید مهدی طبایی 
رییس جهــاددانشگاهی 
تهران  پزشــــکی  علوم 
همایش  این  گفت:  نیز 
نزدیک به 18 سال پیش 
دانشجویانی  همت  به 
فرهنگی  معاونت  در  که 
حضور داشتنـــــــــد، 
یلدا  دکتر  مرحوم  حمایت های  با  که  شد  پایه گذاری 

میسر شد.
وی ادامـه داد: دکتـر یلـدا به عنـوان یار و پشـتیبان 
دانشـجویان در برگـزاری نکوداشـت مقام اسـتاد بودند 
و اکنـون ایـن مراسـم به عنوان نمـادی از پاسداشـت و 
تقدیـر از مقـام اسـتاد اسـت و در حال حاضر ما شـاهد 
پزشـکی  رشـته های  در  برتـر  اسـتاد   1۰ از  قدردانـی 

. هستیم
دکتـر طبایـی یـادآور شـد: اسـاتیدی کـه در طـول 
سـال های پرتـالش تعلیـم و تعلـم خـود پروانـه وار در 
شـعله عشـق به معلمی دانشـجویان و شـراره عشـق به 
درمـان بیمـاران سـوختند و به واقـع خـود را ندیدند تا 
در سـایه این خودگذشـتگی بنـای محکم در بهسـازی 

و بالندگـی نسـل جوان مشـتاق اسـتوار سـازند.
وی بـا بیـان اینکه قریب به دو دهه مراسـم همایش 
نکوداشـت مقام اسـتاد برگزار می شـود، افـزود: معاونت 
فرهنگی جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهـران فرصت 
را مغتنـم دانسـته و در این راسـتا پانـزده دوره همایش 
بـا عنوان نکوداشـت مقام اسـتاد را به پـاس تالش های 
گران قـدر و ارزشـمند اسـاتید فرهیخته دانشـگاه علوم 

پزشـکی تهران برگزار کرده اسـت.

تقدیر از اساتید 
برجسته

ایـــــــن  پایـان  در 
همایـش از 1۰ نفـــــر 
برجستــــه  اسـاتید  از 
دانشـگاه بـه نام هــــای 
دکتـر احمدعلـی نورباال 
روان پزشـکی،  متخصص 
دکتـر پرویـن منصـوری 
متخصـص پوســــــت، 
دندانپزشـکی  متخصـص  یاسـینی  اسـماعیل  دکتـر 
ترمیمـی )دانشـکده دندانپزشـکی(، دکتر جـواد جنتی 
 PH.D متخصـص رادیولـوژی، دکتر فریدون سیاسـی
نوربخـش فرشـید  دکتـر  تغذیـه(،  )دانشـکده  تغذیـه 
 PH.D ایمونولـوژی، دکتـر وحیـد چنگیـزی PH.D
فیزیـک پزشـکی )دانشـکده پیراپزشـکی(، دکتـر علـی 
مجتبـی  دکتـر  رادیوتراپـی،  متخصـص  کاظمیـان 
فـوق  و  بالینـی  داروسـازی  متخصـص  مجتهـدزاده 
تخصـص مراقبت هـای ویـژه )دانشـکده داروسـازی( و 
دکتـر علیرضـا اسـتقامتی فـوق تخصـص غـدد تقدیـر 

شـد.►

اردیبهشـت:   16 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط   
سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی و شـعب آن بـا 
نمایشـگاه  سـی ویکمین  در  کتـاب  عنـوان   2۰۰۰
از  کـه  یافتنـد  حضـور  تهـران  کتـاب  بین المللـی 
ایـن تعـداد کتـاب، 25۰ عنـوان آن چـاپ نخسـت 

بـود.  96 سـال  در  منتشرشـده 
در  جهاددانشـگاهی  انتشــــــارات  کتاب هـای 
موضوعـات مختلـف علوم انسـانی، علوم پایـه، فنی و 
مهندسـی، کشـاورزی و منابع طبیعی، علوم پزشکی، 
سـی ویکمین  در  کـه  اسـت  و...  معمـاری  و  هنـر 

نمایشـگاه کتـاب ارایـه شـد.
نمایشـگاه  در  غرفـه  چهـار  بـا  جهاددانشـگاهی 
بین المللـی کتاب حضور یافت که سـازمان انتشـارات 
آذربایجان غربـی،  اصفهـان،  واحدهـای  نمایندگـی 
البـرز، زنجـان، قزویـن، مشـهد، پژوهشـگاه رویـان، 
پژوهشـگاه علوم انسـانی و پژوهشـگاه فرهنگ و هنر 
معمـاری را بـر عهده داشـت و واحد هـای امیرکبیر و 
تهـران به صـورت مسـتقل در نمایشـگاه بین المللـی 

یافتند. کتـاب حضـور 

بازدید رییس 
جهاددانشگاهی

دکتر حمیدرضــــا 
رییــــس  طیبـــــی 
جهاددانشــگاهــــی 
مدیـران  از  جمعـی  و 
فرهنگـــــی ایـــــن 
در  حضـور  بـا  نهـاد، 
یکـــــمین  ســـی و
بین المللـی  نمایشـگاه 
انتشـارات  سـازمان  غرفه هـــــای  از  تهـران  کتـاب 

جهاددانشـگاهی و بخش هـای مختلف نمایشـگاه بازدید 
کردنـد.

هم چنیـن دکتـر طیبـی در دفتـر یادبـود غرفه ی 
یادداشـتی  جهاددانشـگاهی،  انتشـارات  سـازمان 

نوشـت کـه در زیـر می آیـد:
سـی ویکمین  از  امـروز  کـه  خرسـندم  »بسـیار 
اسـالمی  جمهـوری  کتـاب  بین المللـی  نمایشـگاه 
بازدیـد نمـودم. به نوبه ی خـود از تالش هـای همه ی 
دسـت اندرکاران ایـن رویـداد مهـم فرهنگـی و علمی 
حق شناسـی می کنـم. از ناشـران و اصحـاب قلـم و 
نیـز فعـاالن صنایـع مرتبـط بـا چـاپ و نشـر کـه بـا 
تـالش خـود برگـزاری ایـن ضیافـت سـاالنه را مهیـا 
جهاددانشـگاهی،  بـاور  در  سپاسـگزارم.  می کننـد، 
علم بـاوری )در نظـر و عمـل(، ایجـاد خـرد جمعـی، 
نـوآوری،  و  خالقیـت  بـروز  مسـتمر،  یادگیـری 
نمـره  ده هـا  و  پاسـخگویی  و  پذیـری  مسـوولیت 
اقـدام جـدی و  و  نتایـج توجـه  از  ارزشـمند دیگـر 
عالمانـه در عرصـه کتـاب و کتاب خوانی اسـت. نشـر 
پژوهشـی  مطالعـات  و  کاربـردی  تحقیقـات  و  علـم 
جهاددانشـگاهی  در  درخشـانی  و  ارزشـمند  سـابقه 
دارد و سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی نامی آشنا 
و مرجعـی قابـل اعتنـا در زمینه مستندسـازی علم و 
انتشـار کتـاب و کتاب خوانـی اسـت. ارتباط مناسـب 
بـا اسـاتید و مولفـان دانشـگاهی، اقدامـات فرهنگـی 
الگوسـاز همچـون برگـزاری جشـنواره کتـاب سـال 
دانشـجویی، راه انـدازی کتابخانـه دیجیتال، تاسـیس 
و فعال سـازی فروشـگاه های فراگیـر در اقصـی نقـاط 
کشـور و حضـور در نمایشـگاه ها و مجامـع مرتبـط و 
بـه نمایـش گذاشـتن بیـش از 2۰۰۰ عنـوان کتاب و 
عرضـه 25۰ عنـوان کتـاب چـاپ اول در نمایشـگاه 
ارزشـمند  سـازمان  ایـن  توانمنـدی  شـاهد  امسـال 

جهاددانشگاهی، کتاب و 
منایشگاه سی ویکم
سازمان انتشارات جهاددانشگاهی با 2000 عنوان کتاب در سی ویکمین منایشگاه 

بین املللی کتاب تهران حضور یافت

■ بازدید 
دکرت طیبی از 
سی ویکمین 
منایشگاه 
بین املللی کتاب 
تهران

◄
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می باشـد کـه به اینوسـیله مراتـب تشـکر و قدردانـی 
خـود را از همکارانـم اعـالن می نمایـم.«

رونمایی از کتاب ، 
نشست های تخصصی
هم زمـان بـا برپایـی 
نمایشگاه  سـی ویکمین 
بین المللـی کتــــــاب 
نشســـت های  تهـران، 
رونمایـی  و  تخصصــی 
نشـر  تازه هــــــای  از 
برگزار  جهاددانشـگاهی 

. شد
از جملــه برنامه هــای جانبــی در نمایشــگاه کتــاب، 
رونمایــی از کتاب هــای »مدیریــت تحول گــرا در 
ــی  ــاویز و رونمای ــد س ــید احم ــف س دانشــگاه« تالی
ــران«، تالیــف  و »چشــم انداز اقتصــاد فرهنــگ در ای
دکتــر شــهرود امیــر انتخابــی و رحیــم یعقــوب زاده 
اردیبهشــت در ســالن  تاریــخ پنج شــنبه 1۳  در 
کتــاب نمــا و نقــد و بررســی کتــاب »محــرك 
توســعه شــهری، الزامــات و رویکردهــا« با ســخنرانی 
امیــن ابراهیمــی دهکــردی و نقــد و بررســی کتــاب 
»مبانــی علــم حســاب« بــا ســخنرانی طالــب جابــری 
در تاریــخ یکشــنبه 16 اردیبهشــت در ســرای اهــل 

قلــم بــود.

انتشارات 
جهاددانشگاهی 
صنعتی امیرکبیر

روابـــــــط عمومـی 
صنعتـی  جهاددانشـگاهی 
امیرکبیـر: دکتـر مهـدی 
ورســــه ای رییــــس 
هی  نشـــــگا ا د د جها
امیـــــرکبیر  صنعتـی 
حضـور  بـه  توجـه  بـا 
انتشـارات این واحد در نمایشـگاه بیان کرد: انتشـارات 
جهاددانشـگاهی صنعتـی امیرکبیـر از انتشـارات برتر 
در حـوزه ی نشـر دانشـگاهی )در زمینه هـای فنـی ـ 
مهندسـی و علوم پایه و مدیریتی( اسـت که هرسـاله 
حضـوری فعال در نمایشـگاه بین المللـی کتاب تهران 
کـه به عنـوان ویتریـن صنعت نشـر کشـور می باشـد، 
دارد و امسـال نیـز بـا ۳5۰ عنـوان کتـاب کـه حدود 
5۰ عنـوان آن چـاپ اول بوده اسـت در مصلی تهران 

یافت. حضـور 
مدیر مسـوول انتشـارات جهاددانشـگاهی صنعتی 
از  اخیـرش  بازدیـد  بـه  اشـاره  ضمـن  امیرکبیـر 
نمایشـگاه بین المللـی کتاب امسـال افزود: متاسـفانه 
اسـتقبال از نمایشـگاه امسـال نسـبت بـه سـال های 
قبـل تاکنـون کم تـر بـوده کـه دالیـل ایـن موضـوع 
عـالوه بـر تغییـر ذائقـه ی فرهنگـی مـردم بـه دنبال 
گسـترش فضـای مجـازی و عـدم تمایـل جمعـی به 
کتـب  ناخواسـته  قیمـت  افزایـش  بـا  کتاب خوانـی، 
ناشـران کـه تابـع مسـتقیمی از افزایـش قیمت کاغذ 

در کشـور اسـت، مرتبـط می باشـد.
دکتـر ورسـه ای در ادامـه گفت: این مسـاله بیانگر 
ترویـج  جهـت  فرهنگـی  سیاسـت گذاری  ضـرورت 
کتاب خوانـی و هم چنیـن حمایت هـای مالـی ویـژه 
مسـووالن ذی ربـط به ویـژه وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
نشـر کتـاب می باشـد و صرفـا  از صنعـت  اسـالمی 
شـعار »نـه به کتاب نخوانـدن« که پیام ارزنده ی سـی 
و یکمین نمایشـگاه کتاب تهران اسـت، کافی نیسـت.

انتشارات سازمان  
جهاد دانشگاهی 

تهران
عمـــــــومی  روابط 
جهاددانشــگاهی  سازمان 
غرفــــــه ی  در  تهران: 
سازمان  انتشـــــارات 
جهاددانشـگاهی تهران 
بیـش از 5۰۰ عنـوان 

کتـاب بـا موضوعات 
مهندسـی،  و  فنـی  انسـانی،  علـوم  مختلـف 

کشـاورزی و منابـع طبیعـی، علـوم پزشـکی، هنر و 
معمـاری عرضه شـد.

انتشارات سازمان جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی

جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط 
خراســــان رضوی: رضـا نیک ذات مدیر 
جهاددانشـگاهی  سـازمان  انتشـارات 

خراسـان رضوی بیـان کرد: در غرفه انتشـارات 

 15۰ ســـــازمان  ایـن 
در  کتـاب  عنــــــــوان 
زمینه هـای کشــــاورزی 
عرضـه  محیط زیسـت  و 

شـده اسـت.
ــه ی وی،  ــه گفتــــ ب
ــای  ــداد کتاب ه از تعــــ
ــارات  ــده ی انتش عرضه ش
ســازمان جهاددانشــگاهی 
در  رضــوی  خراســان 
ایــن دوره از نمایشــگاه، 8 عنــوان چــاپ اول و ۷ 
ــن  ــه جدیدتری ــد ک ــاپ می باش ــد چ ــوان تجدی عن
کتــاب ارایه شــده، کتــاب »گاهــان باالرونــده و 

درختچه هــای دیــوار پــوش« اســت.
وی بــه عقــد قــرارداد بــا وزارت جهــاد کشــاورزی 
چاپ شــده  کتاب هــای  فــروش  خصــوص  در 
و  اشــاره  کشــاورزی  موضــوع  در  انتشــارات 
خاطرنشــان کــرد: در ایــن راســتا 9۷ عنــوان کتــاب 
انتشــارات ســازمان در  از کتاب هــای چاپ شــده 
زمینــه ی کشــاورزی بــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــه 

ــید. ــروش رس ف

در حاشیه ی 
نمایشگاه

عمومـــی  روابـــط 
ــر:  ــگاهی هنـ جهاددانشـ
مرکـــز آموزش هـــای 
ــردی  ــی کاربـ تخصصـ
ـــر  ـــگاهی هن جهاددانش
سی ویکمیـــــــن  در 
ه  یشـــــــــــــگا نما
کتـــاب  بین المللـــی 

ــت. ــور یافـ ــران حضـ تهـ
ــی از  ــه کارهایـ ــه نمونـ ــا ارایـ ــز بـ ــن مرکـ ایـ
ــان  ــط هنرجویـ ــده توسـ ــری ساخته شـ ــار هنـ آثـ
مختلـــف،  رشـــته های  در  خـــود  اســـتادان  و 
ــات  ــری، خدمـ ــته های هنـ ــی رشـ ــن معرفـ ضمـ
ــگاه  ــود را در نمایشـ ــی خـ ــای آموزشـ و فعالیت هـ

ـــوم  ـــد عم ـــرض دی در معــــ
شـــرکت کنندگان 

قـــرار داده اســـت.►
انتشارات سازمان  

جهاد دانشگاهی 

عمـــــــومی  روابط 
جهاددانشــگاهی  سازمان 
غرفــــــه ی  در 
سازمان  انتشـــــارات 
جهاددانشـگاهی تهران 
بیـش از 5۰۰ عنـوان 

کتـاب بـا موضوعات 
مهندسـی،  و  فنـی  انسـانی،  علـوم  مختلـف 

کشـاورزی و منابـع طبیعـی، علـوم پزشـکی، هنر و 

انتشارات سازمان جهاددانشگاهی 

جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط 

خراسـان رضوی بیـان کرد: در غرفه انتشـارات 

ـــوم  ـــد عم ـــرض دی در معــــ
شـــرکت کنندگان 

قـــرار داده اســـت.►

حاشیه

یک نظرسنجی قابل تامل
سازمان انتشارات جهاددانشگاهی یک طرح نظرسنجی 
را به منظور بررسی وضعیت مطالعه و کتاب خوانی در میان 
بین المللی کتاب  نمایشگاه  یکمین  و  دانشجویان، در سی 

تهران اجرا کرد.
بر اساس داده های این نظرسنجی، ۳8 درصد دانشجویان 
اعالم کرده اند که به صورت روزانه و ۳۷ درصد نیز به صورت 
هفتگی وقت خود را به مطالعه اختصاص می دهند. در میان 
کسانی که به صورت روزانه مطالعه می کنند، نزدیک به 2۷ 
ساعت   5-1 بین  که  کرده اند  اعالم  پاسخگویان  از  درصد 
در روز مطالعه دارند. از بین کسانی که به صورت هفتگی 
از پاسخگویان اعالم کرده اند  مطالعه می کنند، 24 درصد 

که بین 1-5 ساعت در هفته مطالعه دارند.
بر اساس این نظرسنجی، کتاب های با موضوع »رمان و 
ادبیات« با 51.6 درصد در صدر عالقه مندی های مطالعاتی 
کتب  به  درصد   21 بین  این  در  دارد.  قرار  دانشجویان 
تاریخی و 14.5  به کتب  اجتماعی، 15 درصد  و  سیاسی 

درصد به کتب دینی و مذهبی عالقه دارند.
دانشجویان  اغلب  است  حاکی  نظرسنجی  این  نتایج 
فضای  طریق  از  دانشجویان  از  درصد(   56 به  )نزدیک 
مجازی با جدیدترین کتاب های منتشرشده آشنا می شوند.

بر اساس اطالعات به دست آمده از این نظرسنجی، نیاز 
آکادمیک و درسی با 46.5 درصد مهم ترین شاخصه برای 
خرید کتاب توسط دانشجویان محسوب می شود. موضوع 
در  که  شاخص هایی اند  مولف،  و  کتاب  محتوای  کتاب، 

رتبه های بعدی قرار دارد.
از  درصد   8۷ به  نزدیک  می افزاید،  گزارش  این 
به  نسبت  را  مطالعه  برای  کاغذی  کتاب  پاسخ گویان 

کتاب های الکترونیک با قیمت پایین تر ترجیح می دهند.
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دانشـجویان  سـازمان  عمومـی  روابـط   ■
جهاددانشـگاهی: مرحلـه اسـتانی هفتمیـن 
دوره مسـابقات ملـی مناظـره دانشـجویان 
از  واحـد   ۳9 آمادگـی  اعـالم  بـا  ایـران 
سراسـر کشـور از اسـفندماه سـال 96 آغاز 

و رشـد 15 درصـدی را نشـان داد.
در ایـن دوره تاکنـون آذربایجـان غربی 
بـا 16 تیـم، اردبیـل بـا 8 تیـم، دانشـگاه 
چهارمحال وبختیـاری  تیـم،   8 بـا  الزهـرا 
بـا 96 تیـم، خراسـان رضـوی بـا 16 تیم، 
خراسـان  تیـم،   12 بـا  شـمالی  خراسـان 
جنوبـی با 14 تیـم، دانشـگاه خواجه نصیر 
بـا 8 تیـم، زنجـان بـا ۳2 تیـم، قزویـن بـا 
2۰ تیـم، قـم بـا 16 تیم، کردسـتان با 16 
تیـم، مرکـزی بـا 18 تیم، هرمـزگان با ۳2 
تیـم، یـزد بـا ۳2 تیـم، همـدان بـا 8 تیم، 
کرمانشـاه بـا 22 تیـم، صنعتـی اصفهان با 
8 تیـم، دانشـگاه امـام صـادق بـا 18 تیم، 
دانشـگاه امیرکبیـر بـا 8 تیـم و دانشـگاه 
شـهید بهشـتی بـا 8 تیـم بـرای برگـزاری 

مسـابقات مناظـره اقـدام کرده انـد.
هم چنیـن در برخـی واحدهـا، مرحله ی 
اسـتانی هفتمیـن دوره مسـابقات مناظـره 
دانشـجویی بـه اتمـام رسـیده و تیم هـای 
برگزیده شناسـایی شـده اند؛ این اسـتان ها 
شـامل: آذربایجان غربی، اردبیل، خراسـان 
رضـوی، دانشـگاه علـم و صنعـت، قزویـن، 
قـم، کردسـتان، یـزد، کرمانشـاه، صنعتـی 
صـادق)ع(،  امـام  دانشـگاه  اصفهـان، 
شـهید  دانشـگاه  و  امیرکبیـر  دانشـگاه 

بهشـتی هسـتند.
بـر این اسـاس تاکنون تعـداد 45۷ تیم 
شـامل 1828 دانشـجو از سراسـر کشـور 
دوره ی  هفتمیـن  اسـتانی  مرحلـه ی  بـه 
در  کـه  شـده اند  وارد  مناظـره  مسـابقات 
حـال  در  آن هـا  مسـابقات  حاضـر  حـال 

اسـت. برگـزاری 
دبیرخانه  پیش بینی هـــــای  طبــــق 

تـا  دانشـجویی  مناظـره  ملـی  مسـابقات 
پایـان زمـان ثبت نـام و عضوگیـری تیم ها، 
حداقـل یک صـد تیـم بـه تعـداد تیم هـای 
شـرکت کننده در هفتمین دوره مسـابقات 
ملـی مناظـره دانشـجویی اضافـه خواهـد 
رقـم، رشـد 15 درصـدی  ایـن  شـد کـه 
نسـبت به سال گذشـته را نشـان می دهد. 
در ششـمین دوره مسـابقات ملـی مناظـره 
دانشـجویی، 48۳ تیـم بـرای شـرکت در 
بودنـد  کـرده  آمادگـی  اعـالم  مسـابقات 
مرحلـه  بـه  تیـم   48 تعـداد  ایـن  از  کـه 
منطقـه ای و 12 تیـم بـه مرحلـه کشـوری 

راه پیـدا کردنـد.
بعضـی  راه یابـی  خبـری  گـزارش 
مرحلـه ی  بـه  دانشـجویی  تیم هـای  از 
منطقه ای مسـابقات مناظره دانشـجویی را 

می خوانیـد: زیـر  در 

 تیم »راه سبز امید«
 از اصفهان

صنعتـی  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
نهایـی  مسـابقه  اردیبهشـت:   ۲4 اصفهـان، 
دوره  هفتمیـن  دانشـگاهی  مرحلـه 
بـه  دانشـجویی  مناظـره  ملـی  مسـابقات 
معاونـت  دانشـجویان  سـازمان  همـت 
فرهنگـی جهاددانشـگاهی واحـد صنعتـی 
شـد. برگـزار  دانشـگاه  ایـن  در  اصفهـان 

مسـابقات  ایـن  مقدماتـی  مرحلـه  در 
تیـم  دو  شـرکت کننده،  تیـم   8 میـان  از 
»جمهـور« و »راه سـبز امیـد« بـا موضـوع 
موجـب  سیاسـت  از  دیـن  »جدایـی 
بی اخالقـی سیاسـتمداران می گـردد؟« بـه 

یافتنـد. راه  نهایـی  مرحلـه ی 
»جمهـور«  تیـم  گـزارش،  بنابرایـن 
به عنـوان موافـق این موضوع، بیان داشـت: 
در ابتـدای امـر باید نشـان داد که در طول 
تاریـخ رونـد شـکل گیری سیاسـت مدرن، 
دیـن از سیاسـت جدا شـده اسـت و بعد از 
آن بایـد راجـع به سیاسـت مـدرن صحبت 

. کرد
به عنـوان  نیـز  امیـد«  سـبز  »راه  تیـم 
مخالـف این موضـوع، بیان داشـت: در این 
بررسـی، بـه نظر می رسـد منشـا اختالفات 
مـورد  بایـد  اخـالق،  و  دیـن  رابطـه ی 
بازنگـری قـرار گیـرد. نهایتـا بـا توجـه بـه 
سـابقه تاریخـی این مطالعـات، باید دین را 
در چهارچـوب اخـالق خوانـش کـرد تا در 
متجردیـن سـازگار با اخـالق آرمانی، دچار 

خوانش هـای تئولوژیـک نشـود.

تیم »پویش« از دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر

صنعتی  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
امیرکبیر: هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره 
با  دانشگاهی  مرحله  در  ایران  دانشجویان 
شرکت شش تیم در سالن فرهنگی دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر به همت معاونت فرهنگی 

جهاددانشگاهی برگزار شد.
در فینـال ایـن مسـابقات که بـا حضور 
مهنـدس کاظمـی خالدی، رییس سـازمان 
همـراه  جهاددانشـگاهی  دانشـجویان 

تنور مناظرات دانشجویی 
داغ تر می شود
هفتمین دوره ی مسابقات ملی مناظره ی دانشجویان با رشد 15 
درصدی متقاضیان روبرو شده است و 1800 دانشجو به مرحله 
استانی ورود پیدا کرده اند
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به عنـوان  »آزادی خـواه«  گـروه  دو  بـود، 
موافـق و گـروه »پویـش« به عنـوان گـروه 
بـاالی  »هزینـه  گـزاره  پیرامـون  مخالـف 
عامـل  جامعـه  در  سیاسـی  فعالیت هـای 
اصلـی بازدارنـده توسـعه سیاسـی اسـت« 
بـه رقابـت پرداختنـد کـه در نهایـت گروه 
»پویـش« بـه مقـام قهرمانی دسـت یافت 
و جـواز حضـور در مرحلـه ی منطقـه ای را 

کسـب نمـود.

تیم »نبض دانشجو« از البرز

البـرز، ۲5  روابط عمومـی جهاددانشـگاهی 
اردیبهشـت: فینال مرحله درون دانشـگاهی 
مناظـره  ملـی  مسـابقات  دوره  هفتمیـن 
»خواجه نصیرالدیـن  نشـان  دانشـجویی 
طوسـی« ویـژه دانشـجویان دانشـگاه پیام 
نـور کـرج بـا همـکاری معاونـت فرهنگـی 
جهاددانشـگاهی البـرز و دانشـگاه پیام نور 

کـرج برگزار شـد.
در ایـن مسـابقات کـه به عنـوان بخش 
درون دانشـگاهی هفتمیـن دوره مسـابقات 
ملـی مناظـره دانشـجویی در اسـتان البرز 
ویـژه دانشـجویان دانشـگاه پیام نـور کرج 
برگـزار شـد، دو تیـم موافـق و مخالـف بـا 
گـزاره »تحمیـل دموکراسـی بـه کشـورها 
جهانـی  دموکراسـی  افزایـش  باعـث 
می شـود« با یکدیگـر به رقابـت پرداختند.

در ایـن مسـابقات، هشـت تیـم 4 نفره 
دانشـجویی از دانشـگاه پیـام نـور کـرج با 
هـم بـه رقابـت پرداختنـد کـه فینـال این 
مسـابقات بـا حضـور تیـم نبـض دانشـجو 
دیده بـان  تیـم  و  موافـق  تیـم  به عنـوان 
به عنـوان تیـم مخالـف برگـزار شـد و در 
پایـان تیـم موافـق بـا رأی هیـات داوران 

برگزیـده فینـال گردیـد.

تیم »منادیان سالمت« از قزوین

روابط عمومـی جهاددانشـگاهی قزوین، ۲4 
اردیبهشـت: مرحلـه اسـتانی هفتمین دوره 

مسـابقات ملـی مناظـره در اسـتان قزوین 
بـرای  فرصتـی  »مناظـره  شـعار  بـا  کـه 
بـه همـت جهاددانشـگاهی  یادگیـری« و 
اسـتان قزویـن آغـاز شـده بـود بـا معرفی 

نفـرات برتـر بـه پایـان رسـید
ایـن مرحلـه و در دوره مقدماتـی،  در 
2۰ گـروه دانشـجویی مناظـره کننـده بـا 
یکدیگـر بـه رقابـت پرداختنـد و تیم هـای 
پیـروز در مرحلـه بعـد بـه مصـاف یکدیگر 

. فتند ر
تیم هـای  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
میقـات،  خـرد،  »جاویـدان  دانشـجویی 
شهید افشـردی، رایان، ریحانه، رسا، آیتار، 
باقـری، ماهـان، حقیقـت،  شـهید حسـن 
بنت الهـدی صـدر، جدال احسـن، مصداق، 
حکمـت، جـدال، مدافعـان فرهنـگ، اتـاق 
سـالمت،  منادیـان  کل  از  جـز  آسـمان، 
در  اسـتان  دانشـگاه های  از  فیلوسـوفیا« 

کردنـد. شـرکت  رقابت هـا  ایـن 
فینـال  مرحلـه  در  اسـت،  گفتنـی 
ایـن مسـابقات کـه بیـن دو تیـم »جـدال 
»منادیـان  و  موافـق  به عنـوان  احسـن« 
سـالمت« به عنـوان تیـم مخالـف بـا گزاره 
»شـاغل بـودن زنـان بـه بنیـان خانـواده 
لطمـه وارد می کنـد« برگـزار شـد که تیم 
بـا کسـب  توانسـت  »منادیـان سـالمت« 
امتیـازات بیشـتر در جایـگاه نخسـت ایـن 

مسـابقات قـرار بگیـرد.
فرهنـگ«  »مدافعـان  تیـم  هم چنیـن 
نیـز توانسـت تیم »جـزء از کل« را مغلوب 
کـرده و عنـوان سـوم ایـن مسـابقات را از 

کند. خـود  آن 

 تیم »آراکین« از اردبیل

جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ـــن«  ـــروه »آراکی ـــت: گ ـــل، 18 اردیبهش اردبی
از دانشـــگاه محقـــق اردبیلـــی مقـــام 
ـــن دوره  ـــتانی هفتمی ـــه اس ـــت مرحل نخس
مســـابقات ملـــی مناظـــره دانشـــجویان 
خواجه نصیرالدیـــن  »نشـــان  ایـــران 
طوســـی« در اردبیـــل را کســـب کـــرد و 

ــت. ــه ای راه یافـ ــه ی منطقـ ــه مرحلـ بـ
فرهنگـــی  معاونـــت  سرپرســـت 
ـــزود: در  ـــر اف ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــد ب واح
ـــابقات،  ـــن دوره از مس ـــی ای ـــه نهای مرحل
دو گـــروه »آرمـــان« و »آراکیـــن« از 
دانشـــگاه محقـــق اردبیلـــی بـــه رقابـــت 
ــات داوران  ــر هیـ ــا نظـ ــد و بـ پرداختنـ
ـــن  ـــا باالتری ـــت ب ـــن« توانس ـــروه »آراکی گ
ـــد. ـــه ای راه یاب ـــه منطق ـــه مرحل ـــاز ب امتی

ـــت  ـــال اس ـــومین س ـــرای س ـــال ب امس

کـــه مرحلـــه اســـتانی مســـابقات ملـــی 
ـــت  ـــه هم ـــران ب ـــجویان ای ـــره دانش مناظ
جهاددانشـــگاهی در اردبیـــل برگـــزار 

می شـــود.
گفتنـــی اســـت، مرحلـــه اســـتانی 
اردبیـــل  در  مســـابقات  از  دوره  ایـــن 
بـــا رقابـــت 8 تیـــم از دانشـــگاه های 
محقـــق اردبیلـــی، فرهنگیـــان )عالمـــه 
ـــات  ـــوم پزشـــکی و خدم ـــی( و عل طباطبای
ــزار  ــتان برگـ ــی اسـ ــتی و درمانـ بهداشـ

شـــد.

تیم »دانشگاه مذاهب اسالمی« از 
کردستان

جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
کردســـتان، ۲7 اردیبهشـــت: در پایـــان 
دوره اســـتانی مســـابقات ملـــی مناظـــره 
ــت  ــه همـ ــه بـ ــران کـ ــجویان ایـ دانشـ
برگـــزار  کردســـتان  جهاددانشـــگاهی 
ـــالمی  ـــب اس ـــگاه مذاه ـــم دانش ـــد، تی ش
ــه ای راه  ــه منطقـ ــه مرحلـ ــتان بـ کردسـ

ــت. یافـ
در پایـــان ایـــن دوره از مســـابقات 
ـــم  ـــران تی ـــجویان ای ـــره دانش ـــی مناظ مل
»دانشـــگاه مذاهـــب اســـالمی« کردســـتان 
کـــه متشـــکل از مهـــدی رســـتمی، 
ــدری و  ــد حیـ ــودرزی، زاهـ ــعود گـ مسـ
ــم  ــوان تیـ ــود به عنـ ــی بـ ــان همتـ برهـ
ــه  ــه مرحلـ ــدند و بـ ــی شـ ــر معرفـ برتـ
ـــگاه  ـــم »دانش ـــد و تی ـــه ای راه یافتن منطق
ـــر  ـــور هژی ـــا حض ـــه ب ـــز ک ـــتان« نی کردس
ــی زاده،  ــه صفـ ــاه، فاطمـ ــودی پنـ محمـ
مســـعود  و  مختاری فـــر  مســـعود 
محمـــدی در ایـــن دوره از مســـابقات 
ــم دوم  ــوان تیـ ــتند به عنـ ــور داشـ حضـ

معرفـــی شـــد.
گفتنـــی اســـت، از تیـــم نماینـــده 
پردیـــس  فرهنگیـــان  »دانشـــگاه 
بنت الهـــدی صـــدر« بـــا حضـــور مبینـــا 
ـــدار  ـــن نام ـــعادت، اوی ـــمین س ـــی، س زارع
ـــر  ـــم برت ـــوان تی ـــدی به عن ـــژده محم و م

اخـــالق تجلیـــل شـــد.

تیم »فرهنگ و هنر« از 
آذربایجان غربی

جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
آذربایجان غربـــی: در آییـــن اختتامیـــه 
دوره  هفتمیـــن  اســـتانی  مرحلـــه 
مســـابقات ملـــی مناظـــره دانشـــجویان 
»نشـــان خواجه نصیرالدیـــن طوســـی« 

غربـــی  آذربایجـــان  دانشـــگاه های 
دانشـــگاه  از  »ســـوز«  تیـــم  چهـــار 
علـــوم پزشـــکی، »میـــزان« از دانشـــگاه 
از  و هنـــر«  ارومیـــه، »فرهنـــگ  آزاد 
ـــردون«  ـــردی و »گ ـــی کارب ـــگاه علم دانش
ـــی  ـــه نهای ـــه مرحل ـــه ب ـــگاه ارومی از دانش
ـــال  ـــه فین ـــه در مرحل ـــد ک ـــه بودن راه یافت
ــام اول و  ــر« مقـ ــگ و هنـ ــم »فرهنـ تیـ
ــه  ــگاه ارومیـ ــردون« از دانشـ ــم »گـ تیـ

مقـــام دوم را کســـب کردنـــد.

تیم »فارابی« از قم

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 15 تـا 19 
 15 مسـابقات،  ایـن  اول  دور  اردیبهشـت: 
اردیبهشـت در دانشـگاه قـم برگزار شـد و 
دور دوم نیـز 1۷ اردیبهشـت در دانشـگاه 
اجـرا  جهاددانشـگاهی  کاربـردی  علمـی 
شـد؛ در دور سـوم تیم ها، 18 اردیبهشـت 
بـه  معصومـه)س(  حضـرت  دانشـگاه  در 

پرداختنـد. مناظـره 
گفتنـــی اســـت، در دور ســـوم تیـــم 
امـــروز  اندیشـــمندان  تیـــم  و  پویـــا 
کـــه هـــردو تیـــم از دانشـــگاه حضـــرت 
ـــد،  ـــم رفتن ـــاف ه ـــه مص ـــه)س( ب معصوم
کـــه تیـــم اندیشـــمندان امـــروز، موفـــق 
ــد؛ در  ــی شـ ــور در دور پایانـ ــه حضـ بـ
ــاب  ــم عقـ ــز تیـ ــدول نیـ ــوی جـ آن سـ
دانشـــگاه قـــم و تیـــم فارابـــی دانشـــگاه 
پردیـــس فارابـــی بـــا یکدیگـــر مناظـــره 
کردنـــد و تیـــم فارابـــی در ایـــن دیـــدار 
ـــد. ـــی ش ـــور در دور پایان ـــه حض ـــق ب موف
کـــه  پایانـــی  دور  در  هم چنیـــن 
ــس  ــگاه پردیـ ــت در دانشـ 19 اردیبهشـ
ـــه  ـــم راه یافت ـــد، دو تی ـــزار ش ـــی برگ فاراب
ــزاره  ــوص گـ ــی، در خصـ ــه دور نهایـ بـ
»حجـــاب اجبـــاری متضمـــن ســـالمت 
اخالقـــی جامعـــه اســـت« بـــه مناظـــره 
ـــا  ـــی ب ـــم فاراب ـــان تی ـــد و در پای پرداختن
ـــات داوران  ـــتر از هی ـــاز بیش ـــب امتی کس
ــد.► ــاب شـ ــم اول انتخـ ــوان تیـ به عنـ
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     اخبار کوتاه جشنواره و نشست های فرهنگی 

گذر

تجلیل از انجمن های علمی 
گروه مدیریت و صنعت مرکز 

جهاددانشگاهی اراک 

ـــزی،  ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــن  ــه پنجمیـ ــم اختتامیـ ــت: مراسـ ۲9 اردیبهشـ
ــا  ــت« بـ ــگاهی »حرکـ ــنواره درون دانشـ جشـ
حضـــور جمعـــی از مســـووالن و بـــا تجلیـــل 
از انجمن هـــای علمـــی گـــروه مدیریـــت و 
خدمـــات اجتماعـــی و گـــروه صنعـــت مرکـــز 
آمـــوزش علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی 
ـــای  ـــی و پژوهش ه ـــت مرب ـــز تربی اراك در مرک

فنـــی حرفـــه ای کـــرج برگـــزار شـــد.
ایـــن جشـــنواره کـــه در آن 9 انجمـــن در 
ـــای  ـــه، فض ـــی خالقان ـــت علم ـــای فعالی حوزه ه
مجـــازی، انجمن هـــای علمـــی برگزیـــده، 
نشـــر  علمـــی،  مســـابقات  کارآفرینـــی، 
کتـــاب، نشـــریه علمـــی، اختـــراع و  پژوهـــش 
ـــر  ـــا یکدیگ ـــت ب ـــه رقاب ـــوری ب ـــورت کش به ص
پرداختنـــد، بـــا معرفـــی و تقدیـــر  از نفـــرات 

برتـــر بـــه کار خـــود خاتمـــه داد.
از  مراســـم  ایـــن  در  اســـت  گفتنـــی 
و  مدیریـــت  گـــروه  علمـــی  انجمن هـــای 
خدمـــات اجتماعـــی و گـــروه صنعـــت مرکـــز 
آمـــوزش علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی 
اراك کـــه رتبـــه برتـــر پنجمیـــن جشـــنواره 
ـــر  ـــز در سراس ـــزاران مرک ـــن ه ـــت را در بی حرک
ـــوح  ـــدای ل ـــا اه ـــد ب ـــرده بودن ـــب ک ـــور کس کش
تقدیـــر و هدایـــا، تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد.

سلسله نشست های 
»هم اندیشی تامین اجتامعی

در دانشگاه های کشور«

سلسـله  قزویـن:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
در  اجتماعـی  تامیـن  هم اندیشـی  نشسـت های 
اجتماعـی،  »تامیـن  شـعار  بـا  کشـور  دانشـگاه های 
همـت  بـه  دموکراسـی«  و  عدالـت  توسـعه، 
جهاددانشـگاهی اسـتان و اداره کل تامیـن اجتماعـی 
قزویـن در دو نوبـت صبح و عصر در سـالن اجتماعات 
امـام  بین المللـی  دانشـگاه  پایـه  علـوم  دانشـکده 
علـوم  دانشـگاه  آمفی تئاتـر  سـالن  و  خمینـی)ره( 

شـد. برگـزار  اسـتان  پزشـکی 
رییس  پیله چی  فرشاد  نشست  سلسله  این  در 
تامین  مدیرکل  نصیری  قزوین،  جهاددانشگاهی 
اجتماعی  و  فرهنگی  مدیرکل  معینی  رضا  اجتماعی، 
معاون  نیکوپور  حسام  اجتماعی،  تامین  کارفرمایان 
تامین اجتماعی،  پژوهش  عالی  مؤسسه  پژوهشی 
قزوین،  استان  کارفرمایان  کانون  رییس  آهنگریان 
استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل  نصیری  سیروس 
دانشگاه  بین الملل  امور  معاون  بیات  روح ا...  و  قزوین 
بیان نظرات و دیدگاه  به  امام خمینی)ره(  بین المللی 

خود در حوزه تامین اجتماعی پرداختند.
اینکه  بر  تاکید  با  هم اندیشی  این  در  پیله چی 
برکات  و  خیر  منشأ  می تواند  نشست ها  این گونه 
بسیاری باشد، اظهار کرد: این گونه نشست ها به منظور 
تعامل هر چه بیشتر با جامعه دانشگاهی استان در نظر 

گرفته و برگزار می شود.
 وی افـزود: ادامـه چنیـن نشسـت هایی می توانـد 
و  دانشـجویان  بیشـتر  چـه  هـر  بینـش  موجـب 
فارغ التحصیـالن بـرای ادامـه مسـیر خـود و تدبیر در 

آن شـود.
کـرد:  تصریـح  قزویـن  جهاددانشـگاهی  رییـس 
از  بسـیاری  ظرفیت هـای  دارای  جهاددانشـگاهی 
جملـه مرکـز آمـوزش، خبرگزاری های ایسـنا و ایکنا، 
دانشـگاه علمـی کاربـردی و دیگر پتانسـیل ها اسـت؛ 
لـذا می تـوان بـا بهره گیـری از آن بـه تحقـق هـر چه 

بیشـتر اهـداف یادشـده کمـک کـرد.

نشست تخصصی پیشگیری 
از مرصف مواد اعتیادآور در 

محیط های کاری

ـــی،  ـــه طباطبای ـــگاهی عالم ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــگیری  ـــی »پیش ـــت تخصص ـــت: نشس ۲5 اردیبهش
ــای  ــادآور در محیط هـ ــواد اعتیـ ــرف مـ از مصـ
کاری« بـــه میزبانـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد 
عالمـــه طباطبایـــی و بـــا مشـــارکت دانشـــگاه 
عالمـــه طباطبایـــی، بـــا حضـــور جمـــع 
ـــران  ـــاتید و مدی ـــران، اس ـــری از صاحب نظ کثی
ــاف و عالقه منـــدان در  ارشـــد صنایـــع و اصنـ
دانشـــکده علـــوم اجتماعـــی دانشـــگاه عالمـــه 

طباطبایـــی برگـــزار شـــد.
ایـــن نشســـت بـــا هـــدف »بررســـی و 
ارزیابـــی رویکردهـــای پیشـــگیرانه از مصـــرف 
کاری«،  محیط هـــای  در  اعتیـــادآور  مـــواد 
»شناســـایی مهم تریـــن عوامـــل موثـــر در 
ـــای  ـــادآور در محیط ه ـــواد اعتی ـــروز مصـــرف م ب
کاری« و »شناســـایی چالش هـــا، فرصت هـــا و 
ـــگیری از  ـــای پیش ـــرای برنامه ه ـــای اج راهکاره
مصـــرف مـــواد در محیط هـــای کاری شـــامل: 
خدماتـــی،  صنعتـــی،  کاری  محیط هـــای 

کشـــاورزی و روســـتایی« برگـــزار شـــد.
ـــای  ـــور »محیط ه ـــه مح ـــت در س ـــن نشس ای
و  خدماتـــی«  »محیط هـــای  صنعتـــی«، 
ــه  ــتایی« بـ ــاورزی و روسـ ــای کشـ »محیط هـ
ــای  ــران و پژوهش هـ ــی آرای صاحب نظـ بررسـ

موجـــود در ایـــن زمینـــه پرداخـــت.
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 31 امیرکبیر،  صنعتی  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
دانشجویان  خبرگزاری  دفتر  افتتاح  مراسم  در  اردیبهشت: 
رییس  معتمدی  دکتر  حضور  با  که  )ایسنا(  ایران 
فرهنگی  معاون  علیزاده  دکتر  امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه 
جهاددانشگاهی، دکتر علی متقیان مدیرعامل ایسنا، دکتر 
رازفر مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه، دکتر ورسه ای رییس 
فرهنگی  معاون  مغانی  دکتر  امیرکبیر،  جهاددانشگاهی 
امور  مدیرکل  طباطبایی  مهندس  و  دانشگاه  اجتماعی  و 
برگزار  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
ما خود  بیان کرد:  امیرکبیر  دانشگاه صنعتی  رییس  شد، 
را با جهاد از یک خانواده می دانیم و تاکنون همکاری های 

خوبی در این زمینه وجود داشته است.
از  یکـی  امیرکبیـر  دانشـگاه  افـزود:  معتمـدی  دکتـر 
خبرسـازترین دانشـگاه های کشـور در زمینه هـای مختلف 
علمـی، پژوهشـی، فرهنگـی و سیاسـی اسـت کـه ایـن 
شـور و تکاپـو در میـان دانشـجویان از نظـر بنـده فرصـت 
مغتنمـی اسـت، زیـرا دانشـجو نبایـد یک بعـدی باشـد و 
و  اجتماعـی  نگاه هـای  بایـد  بلکـه  بیامـوزد،  علـم  صرفـا 

فرهنگـی و سیاسـی آن نیـز تقویـت شـود.
ضمـن  علیـزاده  عیسـی  دکتـر  مراسـم،  ادامـه ی  در 
تاکیـد بـر جایـگاه خبـر و خبررسـانی از دکتـر معتمـدی 
بـه نمایندگـی از مجموعـه ی دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر 
درخواسـت کـرد که مسـاعدت های الزم را بـا دفتر خبری 
ایسـنا داشـته باشـند تـا بتـوان اخبـار مفیـد و جامعـی از 

مجموعـه ی دانشـگاه تهیـه و منتشـر شـود.

به دنبال اخبار امیدبخش
متقیـان  علـی  دکتـر  مراسـم،  ایـن  در  هم چنیـن 

مدیرعامل ایسـنا با بیـان تاریخچه ای از خبرگزاری ایسـنا 
اظهـار کرد: ایسـنا نقطـه ی عطفی در عرصه ی خبر اسـت 
و مـا خبرهایمـان را پـس از راسـتی آزمایی های الزم و بـا 
اطمینـان منتشـر می کنیـم و هیـچ گاه بـر اسـاس گمـان 

خبـری را منتشـر نمی کنیـم.
ــاری از دانشــگاه  ــد اخب ــزود: بای ــل ایســنا اف مدیرعام
صنعتــی امیرکبیــر منتشــر شــود کــه ایــن اخبــار بــرای 
جامعــه  امیدبخــش و امیدوارکننــده باشــد تــا حــدی کــه 
ــگاه  ــن دانش ــود در ای ــرش خ ــرای پذی ــان ب جوان هایم

افتخــار کننــد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه سـه خواسـته ی خـود از 
مسـووالن دانشـگاه امیرکبیـر گفت: خواسـته ی اول ما در 
ایسـنا ایـن اسـت که بـه مـردم ایـران گفته شـود علم در 
دانشـگاه تولیـد می شـود و دانشـگاه عالمـان بزرگـی دارد 
و دومیـن خواسـته و هـدف مـا ایـن اسـت کـه خدمـات 
بـه جامعـه معرفـی  را  بزرگـوار  اسـاتید  و دسـتاوردهای 
کنیـم کـه ایـن مسـاله مسـتلزم همـکاری این بزرگـواران 
در راسـتای ارایـه ی ایـن اطالعـات اسـت و سـوم آن کـه 
به دنبـال اخبـار امیدبخـش و حائـز اهمیـت باشـیم و از 

مسـایل کوچـک و کم اهمیـت دوری کنیـم.
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــه ای ریی ـــر ورس ـــان، دکت در پای
ـــر  ـــن دفت ـــدازی ای ـــرد: راه ان ـــار ک ـــر اظه ـــی امیرکبی صنعت
ـــکاس  ـــد ضمـــن انع ـــر بتوان ـــی امیرکبی در دانشـــگاه صنعت
ــی،  ــون علمـ ــای گوناگـ ــگاه در عرصه هـ ــار دانشـ اخبـ
فرهنگـــی و اجتماعـــی و شناســـاندن دســـتاوردهای 
بـــرای  بســـتری  بیش ازپیـــش،  دانشـــگاه  علمـــی 
نخبـــه ی  فارغ التحصیـــالن  اشـــتغال  و  شناســـایی 

ــد.► ــگاه در صنعـــت باشـ دانشـ

تولد ایسنا در یک دانشگاه دیگر
دفرت ایسنا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به همت جهاددانشگاهی این واحد افتتاح شد

  افتتاح یک دفرت و یک مرکز فرهنگی

افتتاح

■ افتتاح
 دفرت ایسنا 
در دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر 
به همت 
جهاددانشگاهی 
صنعتی امیرکبیر

◄

افتتاح  مرکز 
»مطالعات آسیب های  

فرهنگی و اجتامعی«

خرداد:   ۲ کردستان،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
مرکز »مطالعات آسیب های فرهنگی و اجتماعی« 
با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری، 
استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  مدیرکل 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  شورای  دبیر  کردستان، 
دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاون 
رییس  و  بهزیستی  اجتماعی  معاون  کردستان، 
جهاددانشگاهی  در  کردستان  جهاددانشگاهی 

استان افتتاح شد.
چیا سهراب نژاد رییس جهاددانشگاهی کردستان 
در مراسم افتتاح این مرکز اظهار کرد: مرکز مطالعات 
جهاددانشگاهی  اجتماعی  و  فرهنگی  آسیب های 
ارایه  و  پاسخ گویی  جهت  در  را  خود  فعالیت 
مشکالت  و  نیازها  به  تخصصی  علمی  راهکارهای 

حوزه آسیب های فرهنگی اجتماعی انجام می دهد.
نظر  زیر  »ب«  نوع  مراکز  از  را  مرکز  این  وی 
واحد فرهنگی جهاددانشگاهی استان عنوان کرد 
و  فرهنگی  آسیب های  مطالعات  مرکز  افزود:  و 
جهاددانشگاهی  سیاست های  اساس  بر  اجتماعی 
راه حل های هوشمندانه  ارایه  که نقش موثری در 
و تاثیرگذار در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری 

کشور است، تاسیس و راه اندازی می شود.
نیازهای  مرکز  این  در  کرد:  بیان  سهراب نژاد 
پژوهشی،  مطالعاتی،  امور  فرهنگی،  و  علمی 

آموزشی و مشاوره ای انجام می شود.
وی با اشاره به مهم ترین آسیب های اجتماعی 
و فرهنگی در استان اعالم کرد: دغدغه و اولویت 
اجتماعی  و  فرهنگی  آسیب های  مطالعات  مرکز 
برای ارایه خدمات و مشاوره در راستای حل و رفع 

این دغدغه ها است.
فراهم  کردستان،  جهاددانشگاهی  رییس 
آوردن بسترهای مناسب جهت تولید آثار علمی و 
دانشجویی، برطرف کردن نیازهای بخش خصوصی 
مناسب  بسترهای  ایجاد  و  طراحی  دولتی،  و 
اجتماعی  مشارکت  ارتقای  و  گسترش  به منظور 
دانشجویان در سطح جامعه را از اولویت های مرکز 

آسیب های اجتماعی ذکر کرد.►
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل از 
ـــی  ـــاون فرهنگ ـــزاده مع ـــی علی ـــر عیس ـــنا: دکت ایس
جهاددانشـــگاهی دربـــاره ی برنامه هـــای معاونـــت 
ــر  ــرد: بـ ــار کـ ــگاهی، اظهـ ــی جهاددانشـ فرهنگـ
در  کـــه  توســـعه  ششـــم  برنامـــه ی  اســـاس 
ــته  ــال گذشـ ــده و سـ ــگاهی نوشته شـ جهاددانشـ
اولیـــن ســـال خـــود را ســـپری کـــرده، یکســـری 
وظایـــف، سیاســـت ها و اهـــداف بـــرای حـــوزه ی 
آن  بـــا  متناســـب  و  تعریف شـــده  فرهنگـــی 

ــت. ــده اسـ ــن شـ ــا تدویـ ــری برنامه هـ یکسـ
فرهنگـــی  حـــوزه ی  در  داد:  ادامـــه  وی 
ــابقات  ــه مسـ ــد برنامـ ــن ماننـ ــای روتیـ برنامه هـ
ـــران  ـــی، ای ـــوزه ی آموزش ـــرآن در ح ـــجویی ق دانش
ــاب  ــگری، کتـ ــوزه ی گردشـ ــر در حـ ــرز پرگهـ مـ
انتشـــارات و  ســـال دانشـــجویی در ســـازمان 

مناظـــرات دانشـــجویی وجـــود دارد.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی بیـان کـرد: از 
آن جایـی کـه بعضـی از برنامه هـا در سـال گذشـته 
مـورد آن هـا  بایـد در  اجراشـده،  بـار  اولیـن  بـرای 
یـک آسیب شناسـی انجـام دهیـم و بـا هماهنگـی 
کـه بـا واحدهـای جهاددانشـگاهی داریـم بـه یـک 

برسـیم. جمع بنـدی 
دکتـر علیـزاده در مـورد گسـتره ی فعالیت هـای 
معاونـت  فعالیت هـای  گفـت:  فرهنگـی،  معاونـت 
فرهنگـی در دو حـوزه ی واحدها، سـازمان ها ـ مراکز 
تقسـیم می شـود کـه برنامه هـای هـر یـک از ایـن 

حوزه هـا بـا دیگـری متفـاوت اسـت.
اجــرای  در  موردنظــر  ویژگــی  دربــاره ی  وی 
ــاد، گفــت:  ــه جه ــوط ب ــای دانشــگاهی مرب برنامه ه
اگــر برنامــه ای در دانشــگاهی برگــزار می شــود، 
ــه بــا  ــی داشــته باشــد،؛ اول آن ک بایــد دو ویژگ
ــی  ــد؛ یعن ــته باش ــتگی داش ــا پیوس ــر برنامه ه دیگ
جــدای از ســایر برنامه هــا نباشــد و دوم آن کــه 
ــته  ــت داش ــت اولوی ــر کمی ــت ب ــا کیفی در برنامه ه

ــد. باش
ادامـه  در  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
گفـت:  کیفـی  برنامه هـای  شـاخص های  دربـاره ی 
البتـه برنامـه ی کیفـی شـاخص های مختلفـی دارد 
و یکـی از آن هـا ایـن اسـت کـه برنامـه بایـد قدرت 
ارتقـا داشـته باشـد. بـرای مثـال، برنامـه ی مناظـره 
دانشـجویی، برنامـه ای بـود کـه شـش دوره برگـزار 

شـد، امـا در حـال حاضـر خـودش را ارتقـا داده و به 
مرحلـه مناظـره بـه زبان انگلیسـی رسـیده اسـت و 
در حـال آمادگـی بـرای میزبانـی سـطح بین المللـی 

مسـابقات مناظـرات اسـت.
دکتـــر علیـــزاده دربـــاره ارزیابـــی برنامه هـــای 
معاونـــت جهاددانشـــگاهی توضیـــح داد: پـــس 
اســـت  ممکـــن  برنامه هـــا  آسیب شناســـی  از 
برخـــی از برنامه هـــا را برگـــزار نکنیـــم، یکســـری 
برنامه هـــا را بـــا برنامه هـــای دیگـــر تلفیـــق 
ـــه  ـــز ب ـــد را نی ـــای جدی ـــری برنامه ه ـــم و یکس کنی

برنامه هایمـــان اضافـــه کنیـــم.
نتایـج  شـدن  مشـخص  زمـان  دربـاره  وی 
معاونـت  برنامه هـای  ارزیابـی  و  آسیب شناسـی 
فرهنگـی جهـاد، اظهـار کـرد: ایـن اتفـاق بـا شـروع 
سـال تحصیلـی جدیـد هم زمـان خواهـد بـود، یعنی 
مراکـز  و  دانشـگاه ها  کـه  دوره شـش ماهه  ایـن  در 
تعطیلـی  و  امتحانـات  درگیـری  عالـی  آمـوزش 
قبلـی  برنامه هـای  آسیب شناسـی  بـه  تابسـتانی اند 
می پردازیـم و در جلسـه ای کـه بـا عنـوان نشسـت 
فصلـی برگـزار می شـود، برنامه هـای جدیـد را ابـالغ 

کـرد. خواهیـم 
معـاون فرهنگی جهاددانشـگاهی تعـدد نهادهای 
فرهنگـی  معاونـت  چالـش  مهم تریـن  را  فرهنگـی 
عنـوان کـرد و گفـت: چالش هـای معاونـت فرهنگی 

جـدای از چالش هـای فرهنگی کل کشـور نیسـت و 
تعـدد نهادهایـی کـه کار فرهنگـی انجـام می دهند، 
گاهـی اوقـات باعـث مـوازی کاری و یا خنثی شـدن 

کار دیگـر نهادهـا می شـود.
دکتـر علیـزاده یـادآور شـد: برنامه هایی کـه برای 
هـر اسـتان تعریـف می شـود، بایـد بـا شـرایط بومی 
نکنیـم،  اگـر چنیـن  و  باشـد  اسـتان متناسـب  آن 

برنامه هـا تاثیرگـذار نخواهـد بـود.
اسـتفاده  و  انسـانی  نیـروی  توانمندسـازی  وی 
چالش هـای  دیگـر  از  را  مجـازی  فضـای  از  موثـر 
حـوزه معاونـت فرهنگـی عنـوان کـرد و گفـت: یکی 
از چیزهایـی کـه نتوانسـته ایم خودمـان را در آن هـا 
بـروز کنیـم، بحـث توانمندسـازی نیروهـای انسـانی 
اسـت، زیـرا فرهنـگ چیزی اسـت که در حال رشـد 
اسـت و اگـر نتوانیـم نیـروی انسـانی را متناسـب بـا 
آن آمـوزش دهیـم، از جامعـه عقـب خواهیـم افتاد.

معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی افـــزود: 
ـــت فرهنگـــی بحـــث  ـــر در حـــوزه معاون ـــش دیگ چال
فضـــای مجـــازی اســـت. بـــا توجـــه بـــه اقبـــال 
ـــازی،  ـــای مج ـــه فض ـــجویان ب ـــوان و دانش ـــر ج قش
ـــی  ـــت فرهنگ ـــازی در معاون ـــای مج ـــرای فض ـــا ب م
جهـــاد تابه حـــال برنامـــه مشـــخصی نداشـــته ایم 
ـــا  ـــن فض ـــم از ای ـــه می خواهی ـــم ک ـــن کنی ـــا معی ت

ـــم.► ـــت آوری ـــه دس ـــزی ب ـــه چی چ

چالش تعدد نهادهای فرهنگی در کشور
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در گفت وگو با ایسنا و در نشست معاونان فرهنگی واحدهای 

جهاددانشگاهی استان تهران به تبیین رویکردهای این معاونت پرداخت

     گفته های مسووالن فرهنگی

گفتار

■  دکرت
 عیسی علیزاده 

معاون 
فرهنگی 

جهاددانشگاهی

►
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کمک به وحدت حوزه و دانشگاه
مدیر حوزه علمیه استان مرکزی: فعالیت های علمی و فرهنگی جهاددانشگاهی قابل تقدیر است

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی: آیــت ا... کاظــم سپاســی آشــتیانی مدیــر حــوزه علمیــه اســتان 
مرکــزی در نشســت بــا رییــس جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی بــا بیــان این کــه فعالیت هــای علمــی و فرهنگــی 
جهاددانشــگاهی قابــل تقدیــر اســت، افــزود: حــوزه در ارتبــاط بــا فعالیت هــای جهاددانشــگاهی از آمادگــی کامــل 

برخــوردار اســت.
وی گفــت: حــوزه و دانشــگاه بایــد مکمــل هــم باشــند و ایــن موضــوع برگرفتــه از اندیشــه ی شــهید مطهــری 

اســت کــه اگــر ایــن مهــم اتفــاق می افتــاد، شــاهد وحــدت هرچــه بیشــتر حــوزه و دانشــگاه بودیــم.
آیــت ا... کاظــم سپاســی آشــتیانی بیــان کــرد: وحــدت حــوزه و دانشــگاه بیشــتر در مقــام حــرف اســت؛ البتــه در 
ایــن بیــن تالش هایــی انجــام شــده اســت، امــا این کــه ایــن دو نهــاد کــه دو بــال علمــی کشــور هســتند، بتواننــد 

از وحــدت واقعــی برخــوردار باشــند، تاکنــون بــه آن جایــگاه واقعــی، دســت پیــدا نکرده انــد.
وی ادامــه داد: موضــوع خیلــی معلــوم نیســت کــه می خواهیــم وحــدت داشــته باشــیم کــه چــه کاری انجــام 
ــه حــوزه؛ در اصــل هیچ کــدام  ــا بالعکــس دانشــگاه را ب ــل کنیــم ی ــه دانشــگاه تبدی دهیــم؛ حــوزه را بخواهیــم ب
ــرا  ــده باشــد، زی ــد زن ــاوری نمی توان ــدون فن ــن معناســت کــه حــوزه ب ــن بدی ــا مــالك نیســت. ای ــن دو معن از ای
اســالم بــا علــم ارتبــاط وســیعی دارد و در حــوزه علــوم تجربــی ورود پیــدا کــرده اســت و لــذا علــم تجربــی مــورد 

توجــه اســالم و قــرآن اســت.
ــر نظام دوســت رییــس جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی گفــت: جهاددانشــگاهی  ــن نشســت ســید جعف در ای
ــی در  ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش ــر نظ ــت و زی ــده اس ــکیل ش ــالب تش ــدای انق ــه از ابت ــت ک ــادی اس نه
ــن  ــه ی ای ــد و در هم ــت می کن ــکی فعالی ــوزه پزش ــی و ح ــی و آموزش ــی، علم ــی، پژوهش ــای فرهنگ زمینه ه

ــتیم. ــه هس ــای جامع ــع نیاز ه ــال رف ــه دنب ــا ب بخش ه
محســن مــرادی معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی نیــز گفــت: معاونــت فرهنگــی 
ــه  ــتیم در ادام ــدد هس ــد و درص ــال می کن ــی را دنب ــرد فرهنگ ــگاه و رویک ــزی ن ــتان مرک ــگاهی اس جهاددانش
ــم و  ــال کنی ــی را دنب ــی و محتوای ــث غنای ــا بح ــی ایکن ــزاری بین الملل ــژه خبرگ ــش به وی ــن بخ ــای ای فعالیت ه

ــیم.► ــمت باش ــن قس ــی در ای ــای کیف ــاهد ارتق ش



گزارش برنامه های فرهنگی
رسپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اردبیل از اجرای ۵۰ عنوان برنامه فرهنگی ویژہ 

دانشجویان در سال جاری خرب داد

■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی اردبیل: مریم خروشـی سرپرسـت معاونت فرهنگـی جهاددانشـگاهی اردبیل گفت: 
5۰ عنـوان برنامـه فرهنگـی ویـژه دانشـجویان و 16 عنـوان برنامـه فرهنگـی ویژه کارکنـان جهاددانشـگاهی اردبیل 
در سـال 1۳9۷ و در دومیـن سـال از اجرای برنامه ششـم توسـعه جهاددانشـگاهی در معاونت فرهنگـی اردبیل اجرا 

می شـود.
سرپرسـت معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی اردبیـل بـا اشـاره بـه این کـه جهاددانشـگاهی نقـش موثـری در 
فرهنگ سـازی و ترویـج و تبییـن فرهنـگ در جامعـه ایفـا می کنـد، ادامـه داد: معاونـت فرهنگی جهاددانشـگاهی با 
اسـتفاده از توانمنـدی رسـانه ای و مراکـز دانشـجویی خود و بـا برگزاری برنامه هـای فرهنگی، نشسـت های تخصصی 
و کارگاه هـای آموزشـی بـا حضـور دانشـجویان اسـتان در راسـتای ترویـج اسـتفاده از کاالی ایرانـی تـالش خواهد کرد.
خروشـی اهـداف کلـی معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی در برنامـه ششـم را توسـعه فعالیت هـای فرهنگـی و 
ارتقـای سـرمایه انسـانی بـا تاکیـد بـر فرهنگ جهـادی، ایجـاد، توسـعه و سـاماندهی کیفـی سـاختارهای فرهنگی، 
توسـعه فناوری هـای نـرم و هویت سـاز بـا تاکیـد بـر کارآفرینـی و بازاریابـی فرهنگـی به منظـور ترویـج خالقیـت و 

تقویـت و تعمیـق روحیـه خودبـاوری و دین بـاوری دانشـجویان عنـوان کـرد.
وی بـه برگـزاری برنامه هـای متنـوع فرهنگـی برای دانشـجویان اشـاره کرد و ادامه داد: سـال گذشـته و در اولین 
سـال اجـرای برنامـه ششـم توسـعه بیـش از 5۰ عنـوان برنامـه فرهنگـی در قالـب نشسـت، کارگاه، اردو، بازدیـد، 
مسـابقه، نمایشـگاه و ... بـا همـکاری مرکـز آمـوزش علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیل برگزار شـد.►

کمک به رفع مشکالت در بخش های 

مختلف جامعه با مسابقات مناظره
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی هرمزگان: دکتر مهدی باقری رییس دانشگاه 
استعدادیابی  این  نهایی  و  بندرعباس گفت: هدف کلی  واحد  اسالمی  آزاد 
از آن بهره برداری  باید  باشد و  نباید معطوف به سطح دانشگاه  دانشجویی 

منطقی شود، کما این که هرساله استعداد دانشجویان بسیاری به دلیل حذف 
از مسابقات در همان مرحله اول، سوخت می شود.

ــد در ســایر ســطوح  ــن مســابقات می توان ــه این کــه ای ــا اشــاره ب وی ب
جامعــه دانشــگاهی و فرهنگــی اســتان تاثیرگــذار باشــد، عنــوان کــرد: ایــن 
ــع مشــکالت و شــائبه ها  ــه حــل و رف ــد ب ــا حــدودی می توان مســابقات ت
در بخش هــای مختلــف اعــم از مدیریتــی، اجتماعــی اقتصــادی و فرهنــگ 

کمــک شــایانی کنــد.►

پیدا کردن الگویی مناسب برای ارزیابی 
صحیح طرح های فرهنگی

خــرداد:   1۲ جهاددانشــگاهی،  عمومــی  روابــط   ■
نشســتی  در  علیــزاده  دکتــر  هم چنیــن 
کــه بــا حضــور مدیــرکل دفتــر مطالعــات 
واحدهــای  فرهنگــی  معاونــان  و  فرهنگــی 
ــالن  ــران در س ــتقر در ته ــگاهی مس جهاددانش
ــه  ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــوری برگ ــهید صب ش
و  جهاددانشــگاهی  توســعه  ششــم  برنامــه 
واحدهــای  فرهنگــی  فعالیت هــای  ارزیابــی 
به دنبــال  کــرد:  اظهــار  جهاددانشــگاهی 
الگویــی جهــت ارزیابــی صحیــح طرح هــای 
فرهنگــی هســتیم تــا در ارزیابــی طرح هــا 
ــداد  ــد تع ــی مانن ــاخص های کم ــه در آن ش ک
مخاطبــان و... بررســی می شــود، بتــوان میــزان 

ســنجید. نیــز  را  برنامه هــا  تاثیرگــذاری 
وی افتتـاح دفتر ایسـنا در دو واحد امیرکبیر 
رویـداد  را  بهشـتی  شـهید  پزشـکی  علـوم  و 
نشسـت ها  ایـن  گفـت:  و  کـرد  عنـوان  خوبـی 
در راسـتای ادامـه جلسـات ثابـت بـا معاونـان 
فرهنگـی واحدهای جهاددانشـگاهی مسـتقر در 
اسـتان تهـران و بـا هـدف بحـث و تبادل نظر در 
مـورد مسـایلی کـه واحدهـا دسـت به گریبان آن 
هسـتند، برگـزار می شـود و همچنیـن بـه نظـر 
می رسـد بـا توجـه بـه فاصلـه زمانـی تـا آغـاز 
سـال تحصیلـی جدیـد، فرصـت مناسـبی بـرای 
برنامه ریـزی و تمرکـز و همفکـری داریـم تـا بـا 
شناسـایی دغدغه هـای فکری معاونـان فرهنگی 
بـه برنامه ریزی دقیقـی برای انجـام فعالیت های 

برسـیم. فرهنگی 
بـا  فرهنگـی  معـاون  نشسـت،  ادامـه ی  در 
دانشـگاه ها  مدیریـت  آیین نامـه  بـه  اشـاره 
فرهنگـی  معـاون  عضویـت  عـدم  در خصـوص 
فرهنگـی  شـورای  در  جهاددانشـگاهی  واحـد 
اقداماتـی  خصـوص  ایـن  در  گفـت:  دانشـگاه 
وعـده ی  رییـس جهاددانشـگاهی  و  انجام شـده 
پیگیـری از طریـق وزیر و شـورای عالـی انقالب 
فرهنگـی بـرای حضور مسـتمر معـاون فرهنگی 
جهاددانشـگاهی واحد در آن شـورا را داده است.

در این نشسـت معاونـان فرهنگـی واحدهای 
جهاددانشـگاهی مسـتقر در اسـتان تهـران بـه 
ششـم  برنامـه  مـورد  در  خـود  نظـرات  ارایـه 
توسـعه جهاددانشـگاهی پرداختنـد و مقرر شـد 
در جلسـات بعدی پیشـنهادها و نکات راهبردی 

مـورد بررسـی قـرار گیـرد.►
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جشنواره ای برای ترویج
 فرهنگ مهدویت

ـــا:  ـــل از ایکن ـــه نق ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــت  ــی مهدویـ ــش ملـ ــر همایـ ــینی دبیـ ــی حسـ علـ
ـــت  ـــه هم ـــت ب ـــی مهدوی ـــنواره مل ـــن جش ـــت: اولی گف
و  بخش هـــا  مشـــارکت  و  قـــم  جهاددانشـــگاهی 
ـــدوی  ـــی مه ـــگاهی و فرهنگ ـــوزوی و دانش ـــز ح مراک

ــود. ــزار می شـ ــتانی برگـ ــی و اسـ ملـ
ــعه و  ــنواره توسـ ــن جشـ ــدف ایـ ــزود: هـ وی افـ
ــت  ــی مهدویـ ــت متعالـ ــق باورداشـ ــج و تعمیـ ترویـ
در بیـــن آحـــاد مختلـــف جامعـــه و هم چنیـــن 
ـــبهات و  ـــه ش ـــخ ب ـــه ی پاس ـــه در عرص ـــور فعاالن حض

فرهنگ ســـازی در ایـــن زمینـــه اســـت.
ایـــن همایـــش در  حســـینی اظهـــار کـــرد: 
کـــه  می شـــود  برگـــزار  مختلفـــی  بخش هـــای 
ـــن  ـــش دکتری ـــژه همای ـــی )وی ـــش پژوهش ـــامل بخ ش
ــانه و  ــری، رسـ ــی، هنـ ــی، فرهنگـ ــت(، ادبـ مهدویـ

کتاب خوانـــی و فضـــای مجـــازی اســـت.
ــرد:  ــان کـ ــت بیـ ــی مهدویـ ــش ملـ ــر همایـ دبیـ
ـــور  ـــل دو کالن مح ـــنواره ذی ـــی جش ـــای اصل محوره
تنظیـــم شـــده اســـت کـــه در محـــور چالش هـــای 
ــت از  ــون غفلـ ــی چـ ــی مباحثـ ــادی و فرهنگـ اعتقـ
مبانـــی و آرمان هـــا، شـــک و تردیـــد، افـــول دیـــن 
و ارزش هـــا، یـــاس و ناامیـــدی، ســـطحی نگری، 
نـــاروا،  تطبیق هـــای  انحرافـــی،  برداشـــت های 
تعییـــن وقـــت ظهـــور و شتاب خوانی)اســـتعجال( 

مطـــرح شـــده اســـت.
ــی،  ــای اجتماعـ ــش چالش هـ ــت: در بخـ وی گفـ
نیـــز محورهایـــی چـــون مســـوولیت  سیاســـی 
ناکامی هـــا،  و  ســـختی ها  فتنه هـــا،  گریـــزی، 
ــن  ــه ی بیـ ــواص، فاصلـ ــمندان و خـ ــزش اندیشـ لغـ
ــان  ــات، مدعیـ ــش اختالفـ ــردم، افزایـ ــان و مـ عالمـ
ــی و  ــای سیاسـ ــا فعالیت هـ ــت بـ ــن، مخالفـ دروغیـ
ـــده  ـــمنی ها گنجان ـــش دش ـــت و افزای ـــکیل حکوم تش

شـــده اســـت.
حسـینی اظهـار کـرد: 15 آبان مـاه، آخریـن مهلت 
ارسـال آثار جشـنواره اسـت که عالقه منـدان می توانند 
آثـار خـود را از طریـق سـایت جشـنواره بـه نشـانی: 
پیام رسـان های   ،www.mahdaviatfest. ir
سـروش و ایتـا بـه نشـانی: mahdaviatfest@ و 
دبیرخانـه جشـنواره ملـی مهدویـت بـه نشـانی: قـم، 
صفاشـهر کوچـه جهاددانشـگاهی پـالك ۳2 صنـدوق 

پسـتی 161-۳۷185 ارسـال کننـد.

جشنواره ی قرآنی
 ویژه استادان جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بـه نقـل از ایکنـا: 
دومیـن جشـنواره ملـی قـرآن و عتـرت ویـژه اسـتادان 
جهاددانشـگاهی و بـه میزبانـی سـازمان فعالیت هـای 
برگـزار  بخـش  پنـج  در  کشـور  دانشـگاهیان  قرآنـی 
علمـی  هیـات  اعضـای  و  اسـتادان  و  می شـود 
جهاددانشـگاهی می تواننـد در ایـن جشـنواره شـرکت 

کننـد.
ایـن جشـنواره در پنـج بخـش و 12 رشـته برگـزار 
می شـود و بخش هـای آوایـی، معارف قرآنی، پژوهشـی، 
هنـری و ادبـی پنـج بخـش دومیـن جشـنواره قـرآن و 

اسـت. عترت 
ــته های  ــنواره در رشـ ــن جشـ ــی ایـ ــش آوایـ بخـ
ـــظ  ـــزء، حف ـــج ج ـــظ پن ـــل، حف ـــق، ترتی ـــت تحقی قرائ
15 جـــزء و حفـــظ کل اســـت، بخـــش معـــارف در 
ـــنایی  ـــرآن، آش ـــیر ق ـــا تفس ـــنایی ب ـــته ی آش ـــه رش س
ــیره  ــا سـ ــنایی بـ ــه و آشـ ــم نهج البالغـ ــا مفاهیـ بـ

ــود. ــزار می شـ ــن )ع( برگـ معصومیـ
بخـش پژوهش شـامل مقاله نویسـی و تالیـف کتاب 
و بخـش هنری شـامل خوش نویسـی و نیـز بخش ادبی 

شامل شـعر است.
اسـتادانی کـه در دو واحد جهاددانشـگاهی مشـغول 
بـه همـکاری هسـتند، می تواننـد تنها در یک دسـتگاه 
بـا  بـه شـرکت در مسـابقات کـرده و شـرکت  اقـدام 

دسـتگاه دیگـر تخلـف و موجـب سـلب رتبـه، جوایـز و 
مزایـا خواهد شـد.

هـر یـک از اسـتادان تنها در یک رشـته از مسـابقات 
امـکان شـرکت دارنـد و اسـتادان با شـرایط زیـر امکان 

شـرکت در مرحلـه ملـی جشـنواره را ندارند:
الـف( اسـاتید حائـز رتبـه اول در هر یک از رشـته ها 
عتـرت  و  قـرآن  ملـی  جشـنواره  از  دوره  اولیـن  در 
اسـتادان، بـه مـدت 2 دوره، مجاز به شـرکت در همان 

رشـته در جشـنواره های آتـی نیسـتند.
ب( اسـاتیدی کـه در مسـابقات بین المللـی ایـران و 
سـایر کشـور ها و هم چنین مسابقات کشـوری اوقاف در 
رشـته های حفـظ و قرائـت تحقیـق و ترتیـل رتبه هـای 

اول تـا سـوم را کسـب کرده اند.
ج( اسـتادانی کـه در جشـنواره ملـی اسـاتید دوره 
قبـل در مقاطـع باالتـر در رشـته های حفـظ رتبه هـای 
اول تـا سـوم را کسـب کرده انـد، نمی تواننـد در مقاطع 

پایین تـر شـرکت کننـد.
 گفتنـی اسـت، زمـان برگـزاری آزمـون و یا ارسـال 
اثـر به دبیرخانه این جشـنواره شـهریورماه سـال جاری 
اسـت. عالقه منـدان می تواننـد بـرای دریافـت محور هـا 
و منابـع و نیـز زمـان برگـزاری آزمـون و یـا ارسـال اثر 
در هـر رشـته بـه سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور 
بـه نشـانی خیابـان انقـالب، خیابـان قـدس، خیابـان 
بزرگمهـر، پـالك 85 مراجعـه کننـد و یـا بـا شـماره 

تلفـن 664۰2882 تمـاس بگیرنـد.►

2 فراخوان برای 2 جشنواره ی ملی
فراخوان اولین جشنواره ملی مهدویت و دومین جشنواره ملی قرآن و عرتت ویژہ ی استادان 
جهاددانشگاهی اعالم شد

           اخبار دیگر فرهنگی
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        اخبار کوتاه متنوع فرهنگی

گذر

یک بازدید قرآنی
عمومـــی  روابـــط   
قرآنـــی  ســـــازمان 
دانشـــگاهیان کشـــور، 
اردیبهشـــــــت:   ۲5
م    ســــــال ال حجت ا
المســـــــــلمین  و 
ــا ارزانـــی  حبیب رضـ
وزیـــر  مشــــــاور 
فرهنـــگ و ارشـــاد 
ــای  ــی کانون هـ ــتاد عالـ ــر سـ ــالمی و دبیـ اسـ
فرهنگـــی و هنـــری مســـاجد کشـــور بـــا 
دانشـــگاهیان  قرآنـــی  حضـــور در ســـازمان 
ــای فارســـی و بین الملـــل  ــور از تحریریه هـ کشـ
خبرگـــزاری ایکنـــا، کانـــون خبرنـــگاران نبـــأ و 
مرکـــز تولیـــدات چندرســـانه ای مبیـــن بازدیـــد 

ــرد. کـ
ـــان  ـــا بی ـــاعته ب ـــک س ـــد ی ـــن بازدی وی در ای
ایکنـــا  خبرگـــزاری  فعالیت هـــای  این کـــه 
در 14 ســـالی کـــه از تاســـیس آن گذشـــته 
ـــزوم  ـــر ل ـــت ب ـــوده اس ـــعه ب ـــه توس ـــواره رو ب هم
ــق و  ــور تعمیـ ــترك به منظـ ــای مشـ همکاری هـ

گســـترش فرهنـــگ مســـجد تاکیـــد کـــرد.
در پایـــان ایـــن بازدیـــد کـــه مرتضـــی طاهریـــان، 
ــای  ــی کانون هـ ــتاد عالـ ــی سـ ــاون فرهنگـ معـ
قائم مقـــام  ناظمـــی،  و  مســـاجد  فرهنگـــی 
خبرگـــزاری شبســـتان نیـــز آن را همراهـــی 
حجت االســــــــــالم والمسلمین  می کردنـــد، 
ــای  ــای کانون هـ ــن برنامه هـ ــه تبییـ ــی بـ ارزانـ
ـــارك  ـــاه مب ـــرای م ـــری مســـاجد ب ـــی و هن فرهنگ

رمضـــان پرداخـــت.

تجلیل از 
برگزارکنندگان 

همایش ملی 
خلیج فارس

 روابـــــط عمومـــی 
جهاددانشـــــــگاهی 
 ، شهـــــــــــــر بو
اردیبهشــــــــت:   30

در  بوشـــهر  اســـتاندار  گراونـــد  عبدالکریـــم 
مراســـم تجلیـــل از عوامـــل برگـــزاری همایـــش 
ــن  ــه ایـ ــان این کـ ــا بیـ ــارس بـ ــی خلیج فـ ملـ
همایـــش بـــا همـــکاری دســـتگاه های مختلـــف 
ــد،  ــزار شـ ــی برگـ ــکوه خاصـ ــا شـ ــی بـ اجرایـ
ــزاری  ــل برگـ ــات عوامـ ــت: خدمـ ــار داشـ اظهـ
همایـــش روز ملـــی خلیج فـــارس ســـتودنی 

ــت. اسـ
ـــهر  ـــن تشـــکر از جهاددانشـــگاهی بوش وی ضم
ـــش بـــزرگ خلیج فـــارس  بـــرای برگـــزاری همای
ـــی روز  ـــه دایم ـــتقرار دبیرخان ـــر اس ـــد ب ـــا تاکی ب
ــان  ــهر بیـ ــتان بوشـ ــارس در اسـ ــی خلیج فـ ملـ
کـــرد: بـــا توجـــه بـــه این کـــه ایـــن اســـتان از 
ظرفیـــت مهمـــی در حـــوزه خلیج فـــارس دارد، 
ـــارس  ـــی خلیج ف ـــی روز مل ـــه دائم ـــد دبیرخان بای
در اســـتان بوشـــهر مســـتقر شـــود تـــا بـــرای 

ایـــن روز مهـــم ســـاالنه برنامه ریـــزی شـــود.
اســـتاندار بوشـــهر بـــا اشـــاره بـــه تشـــکیل 
کمیته هـــای تخصصـــی همایـــش روز ملـــی 
خلیج فـــارس گفـــت: اعضـــای ایـــن کمیته هـــا 
توســـط معـــاون سیاســـی و امنیتـــی اســـتاندار 
مشـــخص شـــود تـــا اقدامـــات الزم بـــرای روز 
ـــرد. ـــام گی ـــده انج ـــال آین ـــارس س ـــی خلیج ف مل

غرفه ی ایکنا در 
اهواز و یک بازدید

■ روابـــط عمومـــی 
ـــگاهی  ـــازمان جهاددانش س
خوزســـتان، 5 خـــرداد: 
ــا  ــر غالمرضــــ دکتـ
ــتاندار  ــریعتی اسـ شـ
ــا  ــان بـ خوزستــــــ
غرفـــه  در  حضـــور 
ــگاه  ــا در نمایشـ ایکنـ
ــگاران در  ــواالت خبرنـ ــه سـ ــواز، بـ ــرآن اهـ قـ
خصـــوص فعالیت هـــای اســـتانداری خوزســـتان 
در زمینـــه توســـعه فعالیت هـــای قرآنـــی در 

اســـتان پاســـخ داد.
وی بـــا حضـــور در غرفـــه ایکنـــا خوزســـتان 
ــت  ــراز رضایـ ــن ابـ ــرآن، ضمـ ــگاه قـ در نمایشـ

تجلیل از ایجاد 
راهی نو در 

فعالیت های قرآنی
رییــس فراکســیون قرآن مجلــس در نامــه ای  از 
برگــزاری ششــمین دوره مســابقات بین املللــی 
قرآن دانشــجویان جهاددانشگاهی تجلیل کرد

بـــه  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   ■
ــه ی  ـــن نامـ ــی از مت ــا: در بخشـ ــل از ایکنـ نقـ
حجت االسالم والمســـلمین نصـــرا... پژمان فـــر 
ــاز  ــرت و نمـ ــرآن، عتـ ــیون قـ ــس فراکسـ رییـ
مجلـــس شـــورای اســـالمی خطـــاب بـــه 
دکتـــر ســـید حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس 

جهاددانشـــگاهی، آمـــده اســـت:
نهایـــی  مرحلـــه  شایســـته  »برگـــزاری 
ــرآن  ــی قـ ــابقات بین المللـ ــمین دوره مسـ ششـ
ـــر  ـــوار مضجـــع مطه دانشـــجویان مســـلمان در ج
ـــه ای  ـــا)ع( بهان ـــام رض ـــرت ام ـــج حض ثامن الحج
ــران  ــمند جهادگـ ــاعی ارزشـ ــا از مسـ ــد تـ شـ
ــازمان  ــی در سـ ــکاران جناب عالـ ــژه همـ به ویـ
قرآنـــی دانشـــگاهیان وابســـته بـــه ایـــن نهـــاد 
ـــی  ـــکر و قدردان ـــه تش ـــالمی صمیمان ـــالب اس انق

نمایـــم.
ــگاهی  ــالق جهاددانشـ ــاد خـ ــه از نهـ آن چـ
ـــای  ـــن رویداده ـــزاری چنی ـــی رود، برگ ـــار م انتظ
و  ابزارهـــا  بســـتن  کار  بـــه  و  فرهنگـــی 
ـــان  ـــه جه ـــی در پهن ـــن ارتباط ـــای نوی فناوری ه
اســـالم اســـت. چنان چـــه در ایـــن دوره از 
ـــاهد  ـــلمان ش ـــجویان مس ـــرآن دانش ـــابقات ق مس
ایـــن اتفـــاق بودیـــم کـــه ضمـــن این کـــه 
منجـــر بـــه کاهـــش محســـوس هزینه هـــا 
ـــان  ـــر متولی ـــش روی دیگ ـــو پی ـــی ن ـــده، راه ش

ایـــن امـــور قـــرار داده اســـت.
امیـــد اســـت ایـــن ابتـــکار عمـــل در ســـایر 
دســـتگاه ها و نهادهـــای متولـــی فرهنگـــی 

مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد.«.►
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ــت: در  ــگاه، گفـ ــی نمایشـ ــد برپایـ از رونـ
مجموعـــه اســـتانداری خوزســـتان و در حـــوزه 
مدیریـــت امـــور اجتماعـــی، برنامه هایـــی را 
ــا هـــدف توســـعه فعالیت هـــای قرآنـــی  بـ
تعریـــف و بـــه مرکـــز پیشـــنهاد کردیـــم و 
موافقـــت الزم در ایـــن زمینـــه نیـــز اخـــذ 
ایـــن حـــوزه  در  به این ترتیـــب  و  شـــد 
پشـــتیبانی هایی از فعـــاالن قرآنـــی انجـــام 

ــم داد. خواهیـ
ـــا در  ـــت م ـــزود: اولوی ـــریعتی اف ـــر ش دکت
ایـــن حـــوزه، بســـط و گســـترش فرهنـــگ 
ـــتر  ـــعه بیش ـــن توس ـــت؛ همچنی ـــی اس قرآن
مناطـــق محـــروم در حوزه هـــای مختلـــف 
یکـــی  کـــه  اجتماعـــی  توانمندســـازی 
از آن هـــا موضوعـــات قرآنـــی اســـت، از 
ـــت. ـــتان اس ـــتانداری خوزس ـــای اس برنامه ه

دبیرخانه 
ششمین 

جشنواره 
درون 

دانشگاهی 
»حرکت«

روابــــــط   
ــومی  عمــــــــ
جهاددانشـــگاهی 
اســـتان مرکـــزی: 
ــز  ــی مرکـ ــال متوالـ ـــومین سـ ـــرای س ب
ـــگاهی  ـــردی جهاددانش ـــی کارب ـــوزش علم آم
اراك به عنـــوان دبیرخانــــــه ششـــمین 
ـــت« در  ـــگاهی »حرک ـــنواره درون دانش جش

اســـتان مرکـــزی انتخـــاب شـــد.
شـــهرجردی  مســـــــعود  مهنـــدس 
علمـــی  آمـــوزش  مرکـــز  سرپرســـت 
ــن  ــگاهی اراك در ایـ ــردی جهاددانشـ کاربـ
رابطـــه بـــا اشـــاره بـــه این کـــه جشـــنواره 
ملـــی حرکـــت ویـــژه انجمن هـــای علمـــی 
ــی،  ــر هم افزایـ ــد بـ ــا تاکیـ ــجویی بـ دانشـ
ایجـــاد  و  خـــالق  ایده هـــای  تکثیـــر 
ــای علمـــی  ــاط در انجمن هـ ــزه و نشـ انگیـ
دانشـــجویی همه ســـاله برگـــزار می شـــود، 
افـــزود: ایـــن جشـــنواره تـــالش می کنـــد 
تـــا مبنـــا و مبـــدا حرکتـــی نویـــن بـــرای 
علمـــی  فعالیت هـــای  ســـازمان دهی 

ــد. ــجویی باشـ دانشـ
وی تصریـــح کـــرد: جشـــنواره درون 
ــت،  ــور رقابـ ــت به منظـ ــگاهی حرکـ دانشـ
ــی  ــتاوردهای علمـ ــه و نمایـــش دسـ عرضـ

دانشـــجویان برگـــزار می شـــود.
افزایـــش  ادامـــه  در  شـــهرجردی 
مشـــارکت دانشـــجویان در فعالیت هـــای 
علمـــی و حمایـــت و تشـــویق آن هـــا، 
و  گروه هـــا  انجمـــــــن ها،  شناســـایی 
ــی  ــتاوردهای علمـ ــجویان دارای دسـ دانشـ

ممتـــاز و تقدیـــر از آن هـــا، انعـــکاس و 
علمـــی  فعالیت هـــای  تجربـــه  انتقـــال 
ـــویق  ـــجویان، تش ـــن دانش ـــو بی ـــق و الگ موف
ــا  ــب بـ ــت متناسـ ــه فعالیـ ــجویان بـ دانشـ
اولویـــت و نیازهـــای کشـــور، زمینه ســـازی 
و  انجمن هـــا  هم افزایـــی  به منظـــور 
تقویـــت اتحادیه هـــای انجمـــن علمـــی 
مناســـب  بســـتر  ایجـــاد  دانشـــجویی، 
ــع و  ــان صنایـ ــنایی صاحبـ ــور آشـ به منظـ
معـــادن، حـــرف و مشـــاغل، ســـازمان های 
دولتـــی و غیردولتـــی بـــا ظرفیت هـــا و 
ــجویان را از  ــی دانشـ ــای علمـ توانمندی هـ
اهـــداف برگـــزاری ایـــن جشـــنواره بیـــان 

کـــرد.
تجلیل

از سردبیر 
ایکنای 

مازندران 
به عنوان خادم 

قرآن
روابـــــــط   
عمــــــــــومی 
جهاددانشـــگاهی 
ــی  ــی پاداشـ مازنـــــــدران، ۲3 خـــرداد: علـ
ــرآن  ــی قـ ــزاری بین المللـ ــردبیر خبرگـ سـ
ـــان  ـــن از خادم ـــل از 15 ت ـــم تجلی در مراس
ـــد. ـــل ش ـــن تجلی ـــدران در تنکاب ـــرآن مازن ق

ـــد  ـــور محم ـــا حض ـــه ب ـــم ک ـــن مراس در ای
ـــمس  ـــرت و ش ـــرآن و عت ـــاون ق ـــی مع فوق
ــاد  ــگ و ارشـ ــس اداره فرهنـ ــری رییـ ناتـ
ـــزار  ـــن برگ ـــوس تنکاب ـــل فان ـــاری در هت س
شـــد، بـــا اهـــدای جوایـــز و لـــوح تقدیـــر 
از ســـردبیر ایکنـــا مازنـــدران به عنـــوان 
خـــادم قـــرآن اســـتان مازنـــدران تجلیـــل 

ـــد. ش
گفتنـــی اســــــت، علـــی پاداشـــی 
معـــارف  فعالیــــــــت های  مســـوول 
مازنـــدران،  جهاددانشـــگاهی  قـــرآن  و 
ــرآن  ــوم قـ ــد علـ ــی ارشـ دارای کارشناسـ
ــاخصه ها  ــاب »شـ ــف کتـ ــث، مولـ و حدیـ
ــرآن و  ــگاه قـ ــانه از نـ ــالت های رسـ و رسـ
روایـــات« اســـت و قریـــب بـــه 1۰ ســـال 
ــی قرآن)ایکنـــا(  در خبرگـــزاری بین المللـ

مازنـــدران فعالیـــت دارد.

ایکنای 
قم رسانه 

برگزیده هفته 
قرآن و عترت 

استان
روابــــــط   
عمـــــــــومی 
جهاددانشـــگاهی 
هفتـــه  قـــم: 

قـــرآن و عتـــرت از جملـــه برنامه هـــای 
ســـاالنه قرآنـــی اســـت کـــه بـــا محوریـــت 
اســـالمی  ارشـــاد  و  فرهنـــگ  کل  اداره 
و بـــا همـــکاری نهادهـــای مختلـــف در 
قـــم  جملـــه  از  مختلـــف  اســـتان های 

می شـــود. برگـــزار 
ـــز  ـــم نی ـــتان ق ـــرت اس ـــرآن و عت ـــه ق هفت
ـــزار  در اواخـــر ســـال گذشـــته در اســـتان برگ
ـــن  ـــی کالن در ای ـــه قرآن و بیـــش از ۳۰ برنام
ـــش  ـــا پوش ـــه ب ـــد ک ـــرا درآم ـــه اج ـــه ب هفت
رســـانه های  و  خبرگزاری هـــا  رســـانه ای 

ـــد. ـــه رو ش ـــازی روب ـــوب و مج مکت
شـــعبه ایکنـــا در قـــم موفـــق شـــد تـــا 
ـــداد  ـــن روی ـــری ای ـــب خب ـــش مناس ـــا پوش ب
عنـــوان رســـانه برتـــر مجـــازی را از آن 
ـــبت، اداره  ـــن مناس ـــه همی ـــد و ب ـــود کن خ
ـــدای  ـــا اه ـــالمی ب ـــاد اس ـــگ و ارش کل فرهن
ـــل  ـــزاری تجلی ـــن خبرگ ـــری از ای ـــوح تقدی ل

ـــرد. ک

درخشش 
خبرنگاران و 
عکاس ایسنا 

و ایکنای 
همدان

روابــــــط   
می  عمـــــــــو
هی  نشـگا ا د د جها
همـــــــــدان، 
اردیبهـــشت:   ۲7
بـا اعـالم فراخـوان ارسـال آثـار بـه دومیـن 
جشـنواره اسـتانی »دیـن و رسـانه« ۷1۰ اثر 
شـامل عکـس، خبـر و گـزارش بـه دبیرخانه 
تبلیغـات  اداره کل  در  واقـع  جشـنواره  ایـن 
از  پـس  و  ارسـال  همـدان  اسـتان  اسـالمی 
نفـر   2۷ اسـامی  نهایـت  در  آثـار،  داوری 

اعـالم شـد. رسـانه  بخـش  در  برگزیـده 
از  تقدیر  و  جشنواره  اختتامیه  آیین  در 
پاکیزه  پوریا  شد،  برگزار  که  برگزیدگان 
به عنوان عکاس خبرگزاری دانشجویان)ایسنا( 
ـ منطقه همدان ـ برای دومین سال متوالی 
و  داشت  قرار  جشنواره  این  برگزیدگان  جزو 

مورد تقدیر قرار گرفت.
خبرنگاران  از  تن  سه  اسامی  هم چنین 
خبرگزاری ایکنا: مریم بیگدلو، لیال خدایی و 
اکرم یوسفی پارسا در بین برگزیدگان دومین 
دوره جشنواره استانی دین و رسانه همدان به 

چشم می خورد.
ــن  ــتانی دیـ ــنواره اسـ ــن جشـ در دومیـ
ــاه و  ــای کوتـ ــش فیلم هـ ــانه دو بخـ و رسـ
داســـتانی و فضـــای مجـــازی نیـــز اضافـــه 
شـــده بـــود و بـــه نفـــرات برتـــر هدایایـــی 
ـــنواره و  ـــس جش ـــر، تندی ـــوح تقدی ـــامل ل ش

جوایـــز نقـــدی اهـــدا شـــد.►
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 عنوان: »محرک موفقیت«

مولفـــان: محمدحســـین کریمـــی، 
محمـــدداوود نصیـــری الحســـینی

انتشارات: سپهر اندیشه
روش تهیـــه: مراجعـــه بـــه ســـایت 

booksu .blogfa .com

ـــی  ـــت« کتاب ـــرك موفقی ـــده: »مح چکی
ــش  ــب بیـ ــده ای از مطالـ ــه گزیـ ــت کـ اسـ
تالیف شـــده  موفقیـــِت  کتـــاب   4۰ از 
توســـط نویســـندگان غربـــی را بـــا نـــکات 
حکمت آمیـــز  ســـخنان  و  ارزشـــمند 
ـــرت  ـــوص حض ـــیعه بخص ـــوم ش ـــان معص امام
ــر،  علـــی )ع( آمیختـــه و بـــرای فهـــم بهتـ
ــی  ــز و انگیزشـ ــل  برانگیـ ــتان هایی تامـ داسـ
چاشـــنی آن ســـاخته اســـت کـــه درمجمـــوع ایـــن کتـــاب را بـــه منظومـــه ای 
منحصربه فـــرد در زمینـــه ی موفقیـــت و ســـعادتمندی تبدیـــل کـــرده اســـت و 
ـــان  ـــده ی عمرت ـــد باقی مان ـــما می توانی ـــت: ش ـــده اس ـــاب آم ـــد کت ـــت جل در پش
ــا  ــد یـ ــت آوریـ ــت را به دسـ ــه موفقیـ ــه چگونـ ــد کـ ــن بگردیـ ــال ایـ را به دنبـ
ــد.  ــروی کنیـ ــاب پیـ ــن کتـ ــی ایـ ــای طالیـ ــکات و توصیه هـ ــد از نـ می توانیـ
انتخـــاب بـــا خودتـــان اســـت. می توانیـــد راه پرفرازونشـــیب را انتخـــاب کنیـــد 

یـــا راه همـــوار و ایمـــن را
 فرستنده: روابط عمومی دانشگاه علم وهنر جهاددانشگاهی

     آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانید
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عنوان: 

مولفـــان: 
محمـــدداوود نصیـــری الحســـینی

انتشارات: 
روش تهیـــه:

blogfa .com

ـــده: چکی
ــش  ــب بیـ ــده ای از مطالـ ــه گزیـ ــت کـ اسـ
تالیف شـــده  موفقیـــِت  کتـــاب   4۰ از 
توســـط نویســـندگان غربـــی را بـــا نـــکات 
حکمت آمیـــز  ســـخنان  و  ارزشـــمند 
ـــرت  ـــوص حض ـــیعه بخص ـــوم ش ـــان معص امام
ــر،  علـــی )ع( آمیختـــه و بـــرای فهـــم بهتـ
ــی  ــز و انگیزشـ ــل  برانگیـ ــتان هایی تامـ داسـ

 عنوان: »کرامت 
قرآنی انسان«

مولف: حجت االسالم  و المسلمین 
محمد نصر اصفهانی

انتشارات: جهاددانشگاهی اصفهان
تعداد صفحه: 1۷4 )4 فصل(

ـــاب  ـــن کت ـــی از ای ـــده: در بخش چکی
ـــت؛  ـــان اس ـــان، انس ـــت: انس ـــده اس آم
ــیطان،  ــوان، شـ ــاه، حیـ ــاد، گیـ جمـ
ــاوت  ــت. تفـ ــدا نیسـ ــته و خـ فرشـ
وجـــودی اش بـــا دیگـــر موجـــودات، 
او را موضوعـــی متفـــاوت ســـاخته 
ـــن  ـــرای ای ـــی ب ـــچ موضوع ـــت. هی اس
انســـان، مهم تـــر از شـــناخت خویشـــتن خویـــش نیســـت. بـــه همیـــن 
ـــر دارد.  ـــخ بش ـــدازه تاری ـــابقه ای به ان ـــان س ـــناخت انس ـــه ش ـــت دغدغ جه
ـــددی  ـــای متع ـــتی، روش ه ـــگاه او در هس ـــان و جای ـــناخت انس ـــرای ش ب

وجـــود دارد کـــه هرکـــدام در مـــکان خـــود ارزشـــمند اســـت
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان

 مراجعـــه بـــه ســـایت 

ـــی  ـــت« کتاب ـــرك موفقی  »مح
ــش  ــب بیـ ــده ای از مطالـ ــه گزیـ ــت کـ اسـ
تالیف شـــده  موفقیـــِت  کتـــاب   
توســـط نویســـندگان غربـــی را بـــا نـــکات 
حکمت آمیـــز  ســـخنان  و  ارزشـــمند 
ـــرت  ـــوص حض ـــیعه بخص ـــوم ش ـــان معص امام
ــر،  علـــی )ع( آمیختـــه و بـــرای فهـــم بهتـ
ــی  ــز و انگیزشـ ــل  برانگیـ ــتان هایی تامـ داسـ
چاشـــنی آن ســـاخته اســـت کـــه درمجمـــوع ایـــن کتـــاب را بـــه منظومـــه ای 
منحصربه فـــرد در زمینـــه ی موفقیـــت و ســـعادتمندی تبدیـــل کـــرده اســـت و 
ـــان  ـــده ی عمرت ـــد باقی مان ـــما می توانی ـــت: ش ـــده اس ـــاب آم ـــد کت ـــت جل در پش
ــا  ــد یـ ــت آوریـ ــت را به دسـ ــه موفقیـ ــه چگونـ ــد کـ ــن بگردیـ ــال ایـ را به دنبـ
ــد.  ــروی کنیـ ــاب پیـ ــن کتـ ــی ایـ ــای طالیـ ــکات و توصیه هـ ــد از نـ می توانیـ
انتخـــاب بـــا خودتـــان اســـت. می توانیـــد راه پرفرازونشـــیب را انتخـــاب کنیـــد 

عنوان: »کرامت 
قرآنی انسان«

مولف: حجت االسالم  و المسلمین 
محمد نصر اصفهانی

جهاددانشگاهی اصفهانانتشارات: جهاددانشگاهی اصفهانانتشارات: جهاددانشگاهی اصفهان 
( 1۷4 تعداد صفحه:

ـــاب  ـــن کت ـــی از ای ـــده: در بخش چکی
ـــت؛  ـــان اس ـــان، انس ـــت: انس ـــده اس آم
ــیطان،  ــوان، شـ ــاه، حیـ ــاد، گیـ جمـ
ــاوت  ــت. تفـ ــدا نیسـ ــته و خـ فرشـ
وجـــودی اش بـــا دیگـــر موجـــودات، 
او را موضوعـــی متفـــاوت ســـاخته 
ـــن  ـــرای ای ـــی ب ـــچ موضوع ـــت. هی اس
انســـان، مهم تـــر از شـــناخت خویشـــتن خویـــش نیســـت. بـــه همیـــن 
ـــر دارد.  ـــخ بش ـــدازه تاری ـــابقه ای به ان ـــان س ـــناخت انس ـــه ش ـــت دغدغ جه

 عنوان: »مبانی برنامه ریزی 
کاربری و کاداستر اراضی روستایی«

مولفـــان: محمـــد حاصلـــی، حجـــت ا... 
صادقـــی و محمدامیـــن خراســـانی

انتشـــارات: ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
تهـــران

ـــن  ـــه  ی ای ـــی از مقدم ـــده: در بخش چکی
ـــری  ـــزی کارب ـــت: برنامه ری ـــده اس ـــاب آم کت
ــد  ــتایی می توانـ ــی روسـ ــتر اراضـ و کاداسـ
ــازان  ــران و تصمیم سـ ــتیبان تصمیم گیـ پشـ
ـــن رو  ـــد. ازای ـــتایی باش ـــق روس ـــعه مناط توس
ـــات  ـــا اطالع ـــتایی ب ـــای روس ـــز پهنه ه تجهی
دقیـــق به ویـــژه در مناطقـــی کـــه قابلیـــت 
ـــرات ســـاختاری  ـــرای تغیی ـــد و پذی تحـــول دارن
و جـــذب ســـرمایه گذاری های زیربنایـــی هســـتند ضـــرورت می یابـــد. در ایـــن 
بیـــن کاداســـتر فصـــل مشـــترك برنامه ریـــزی کاربـــری اراضـــی، ســـاختارهای 

ـــت ـــی اس ـــات جغرافیای ـــامانه ی اطالع ـــن و س ـــت زمی ـــی مالکی ـــی و قانون حقوق
فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران

 عنوان:  »قبل از 
وقوع واقعه عاقل باشیم«

مترجم: سپیده امیدواری
انتشـــارات: ســـازمان انتشـــارات 

ــگاهی جهاددانشـ
تعداد صفحه: 142

قیمت: 1۰۰۰۰ تومان
فروشگاه  به  مراجعه  تهیه:  روش 
جهاددانشگاهی  انتشارات  سازمان 
ـ  انقالب  خیابان  ـ  تهران  آدرس  به 
ـ  ولیعصر  چهارراه  و  فلسطین  بین 
کتاب  دایمی  نمایشگاه  و  فروشگاه 
شماره  با  تماس  یا  و  جهاددانشگاهی 

تلفن: ۰216648۷625
و  به طـور غیرمنتظـره درگیـر فجایـع  از آن جـا کـه مـدارس  چکیـده: 
بحران هایـی هم چـون مرگ تعـداد زیـادی از افـراد متعاقب یک آتش سـوزی، 
زخمـی شـدن و مـرگ دانش آموزان در سـفری که مدرسـه ترتیب داده اسـت 
و خشـونت عمـدی می شـوند، ایـن کتـاب راه هایـی را کـه بحران هـا می توانند 
مـدارس را تحـت تاثیـر قـرار دهنـد، تشـریح می کنـد و در آن بیـان می شـود 
کـه مـدارس چگونـه می تواننـد به کم کـردن اثرات جسـمی و هیجانـی وقایع 
ناگـوار کمـک کننـد؛ مهم تـر از همـه، کتـاب بـه بحـث در مـورد ایـن مسـاله 
می پـردازد کـه تدویـن برنامـه ای برای مـدارس جهـت مقابله با حـوادث باعث 
کاهـش اثـر آن ها می شـود. بسـیاری از اسـتراتژی های پیشنهادشـده می تواند 

در برنامـه ی هـر مدرسـه ای گنجانده شـود
فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

عنوان: »مبانی برنامه ریزی 
کاربری و کاداستر اراضی روستایی«

محمـــد حاصلـــی، حجـــت ا... مولفـــان: محمـــد حاصلـــی، حجـــت ا... مولفـــان: محمـــد حاصلـــی، حجـــت ا... 
صادقـــی و محمدامیـــن خراســـانی

انتشـــارات:
تهـــران

ـــن  ـــه  ی ای ـــی از مقدم ـــده: در بخش چکی
ـــری  ـــزی کارب ـــت: برنامه ری ـــده اس ـــاب آم کت
ــد  ــتایی می توانـ ــی روسـ ــتر اراضـ و کاداسـ
ــازان  ــران و تصمیم سـ ــتیبان تصمیم گیـ پشـ
ـــن رو  ـــد. ازای ـــتایی باش ـــق روس ـــعه مناط توس
ـــات  ـــا اطالع ـــتایی ب ـــای روس ـــز پهنه ه تجهی
دقیـــق به ویـــژه در مناطقـــی کـــه قابلیـــت 
ـــرات ســـاختاری  ـــرای تغیی ـــد و پذی تحـــول دارن

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان

محمـــد حاصلـــی، حجـــت ا... 

 ســـازمان جهاددانشـــگاهی 

ـــن  ـــه  ی ای ـــی از مقدم  در بخش
ـــری  ـــزی کارب ـــت: برنامه ری ـــده اس ـــاب آم کت
ــد  ــتایی می توانـ ــی روسـ ــتر اراضـ و کاداسـ
ــازان  ــران و تصمیم سـ ــتیبان تصمیم گیـ پشـ
ـــن رو  ـــد. ازای ـــتایی باش ـــق روس ـــعه مناط توس
ـــات  ـــا اطالع ـــتایی ب ـــای روس ـــز پهنه ه تجهی
دقیـــق به ویـــژه در مناطقـــی کـــه قابلیـــت 

عنوان:  »قبل از 
وقوع واقعه عاقل باشیم«

مترجم: سپیده امیدواری
انتشـــارات: ســـازمان انتشـــارات 

ــگاهی جهاددانشـ
تعداد صفحه:

1۰۰۰۰ قیمت:
فروشگاه  به  مراجعه  تهیه:  روش 
جهاددانشگاهی  انتشارات  سازمان 
ـ  انقالب  خیابان  ـ  تهران  آدرس  به 
ـ  ولیعصر  چهارراه  و  فلسطین  بین 
کتاب  دایمی  نمایشگاه  و  فروشگاه 
شماره  با  تماس  یا  و  جهاددانشگاهی 

تلفن: ۰216648۷625
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 عنوان:  »تحول دانش 
و دانش آفرینی در سازمان«

مولف: فریبا عدلی
انتشارات: سازمان جهاددانشگاهی تهران

از سید مهدی  در تقریظی  چکیده: 
الوانی در کتاب می خوانیم: کتاب پیش 
دانش  مدیریت  چرایی  و  چیستی  رو، 
سازمان ها  در  را  آن  تحول  سیر  و 
توصیف و تبیین کرده است و نظریه ها 
را  سازمان ها  در  دانش آفرینی  اصول  و 
منابع  از  استفاده  با  و  است  کرده  ارایه 
در  نویسنده  ارزشمند  تجارب  و  جدید 
مدیریت دانش، تصویری جامع و کاملی 
از مدیریت دانش و ظرایف آن به دست 
می دهد و مدیران، دانشجویان و عالقه مندان این مبحث علمی را با تازه ترین 
به گونه ای سازمان دهی شده  نظر ساختاری کتاب  از  آشنا می سازد؛  مفاهیم 
که هر فصل آن دریچه ی خاصی را به سوی مطلب می گشاید و خواننده را با 
منظر جدیدی از مدیریت دانش، به طور نظری و عملی آشنا می سازد. سواالت 
فراهم  کتاب  مخاطبان  اندیشه ورزی  و  مرور  برای  فرصتی  فصل  هر  انتهای 

می کند و شاید راهی برای تمرین خالقیت و نوآوری خوانندگان باشد
فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران

 عنـــوان:  »تقریـــب 
ــر  ــی از منظـ ــان ابراهیمـ ادیـ

تشـــیع«
ــتمی و  ــد پوررسـ ــان: حامـ مولفـ

فاطمه ســـادات موســـوی رنانـــی
انتشارات: جهاددانشگاهی قم

تعداد صفحه: 2۰4
چکیـــده: ایـــن کتـــاب، وحـــدت 
بیـــن ادیـــان، ضـــرورت و چگونگـــی 
ـــیعه  ـــات ش ـــر روای ـــام آن را از منظ انج
در دنیـــای امـــروز کـــه همـــه ی 
دین ســـتیزان در برابـــر دیـــن متحـــد 
شـــده اند تـــا بهتـــر بتواننـــد بـــر 
ــا  ــد و آن هـ ــت کننـ ــان ها حکومـ انسـ
ـــن  ـــت. مهم تری ـــرار داده اس ـــی ق ـــورد بررس ـــانند، م ـــتثمار بکش ـــه اس را ب
ــردن  ــن بـ ــرای از بیـ ــتان بـ ــاد خداپرسـ ــاب، اتحـ ــن کتـ ــرد ایـ کارکـ

ــت. ــان اسـ ــت خودشـ ــر و تقویـ ــه های کفـ ریشـ
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

ـــت  ـــوژی پرین ـــوان:  »تکنول  عن
ــا  ــریع تـ ــازی سـ ــه بعدی از نمونه سـ سـ

ـــی« ـــات نهای ـــاخت قطع س
مولف: دکتر فرشید ریخته گر

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحه: 2۷2 )۷ فصل(

قیمت: 18۰۰۰ تومان
روش تهیه: مراجعه به فروشگاه و نمایشگاه دایمی 
خیابان  در  واقع  امیرکبیر  جهاددانشگاهی  انتشارات 
حافظ جنب درب اصلی دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی 
 jdamirkabir.ac.ir/shop :انتشارات به آدرس

ـــا  ـــل ب ـــت فص ـــش رو در هف ـــاب پی ـــده: کت چکی
ـــوژی  ـــی در تکنول ـــات اساس ـــی موضوع ـــرد بررس رویک
ـــل  ـــه )فص ـــن مقدم ـــامل عناوی ـــه بعدی ش ـــت س پرین
ــا  ــل دوم(، کاربردهـ ــد )فصـ ــای تولیـ اول(، روش هـ
)فصـــل ســـوم(، مشـــخصه یابی محصـــوالت )فصـــل 
ـــزاری  ـــات نرم اف ـــم(، مالحظ ـــل پنج ـــد )فص ـــواد و فرآین ـــاب م ـــی، انتخ ـــارم(، طراح چه
ــل  ــی )فصـ ــه ی راه آتـ ــادی و نقشـ ــی ـ اقتصـ ــای فنـ ــم(، ویژگی هـ ــل ششـ )فصـ
هفتـــم( طراحـــی گردیـــده اســـت. هم چنیـــن، جهـــت دســـتیابی بـــه یک ســـری 
از اطالعـــات تکمیلـــی، امـــکان رجـــوع بـــه بخـــش »پیوســـت ها« پـــس از فصـــول 
ـــه در  ـــم به کاررفت ـــای مه ـــی واژه ه ـــاب، تمام ـــای کت ـــده و در انته ـــم گردی ـــی فراه اصل
ـــت  ـــه اس ـــرار گرفت ـــه ق ـــمت واژه نام ـــه در قس ـــورت یکپارچ ـــا، به ص ـــن و پانویس ه مت

فرســـتنده: روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی امیرکبیـــر

عنوان:  »تحول دانش 
و دانش آفرینی در سازمان«

فریبا عدلیمولف: فریبا عدلیمولف: فریبا عدلی 
انتشارات: سازمان جهاددانشگاهی تهران

از سید مهدی  در تقریظی  چکیده: 
الوانی در کتاب می خوانیم: کتاب پیش 
دانش  مدیریت  چرایی  و  چیستی  رو، 
سازمان ها  در  را  آن  تحول  سیر  و 
توصیف و تبیین کرده است و نظریه ها 
را  سازمان ها  در  دانش آفرینی  اصول  و 
منابع  از  استفاده  با  و  است  کرده  ارایه 
در  نویسنده  ارزشمند  تجارب  و  جدید 
مدیریت دانش، تصویری جامع و کاملی 
از مدیریت دانش و ظرایف آن به دست 

عنـــوان:  
ــر  ــی از منظـ ــان ابراهیمـ ادیـ

تشـــیع«
ــان:  مولفـ

فاطمه ســـادات موســـوی رنانـــی
جهاددانشگاهی قمانتشارات: جهاددانشگاهی قمانتشارات: جهاددانشگاهی قم 

تعداد صفحه:
چکیـــده:

بیـــن ادیـــان، ضـــرورت و چگونگـــی 
ـــیعه  ـــات ش ـــر روای ـــام آن را از منظ انج
در دنیـــای امـــروز کـــه همـــه ی 
دین ســـتیزان در برابـــر دیـــن متحـــد 
شـــده اند تـــا بهتـــر بتواننـــد بـــر 
ــا  ــد و آن هـ ــت کننـ ــان ها حکومـ انسـ

ـــوان:   عن
ــا  ــریع تـ ــازی سـ ــه بعدی از نمونه سـ سـ

ـــی« ـــات نهای ـــاخت قطع س
مولف: دکتر فرشید ریخته گر

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحه:

18۰۰۰ قیمت:
روش تهیه: 

خیابان  در  واقع  امیرکبیر  جهاددانشگاهی  انتشارات 
حافظ جنب درب اصلی دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی 

انتشارات به آدرس: 
ـــا  ـــل ب ـــت فص ـــش رو در هف ـــاب پی ـــده: کت ـــا چکی ـــل ب ـــت فص ـــش رو در هف ـــاب پی ـــده: کت ـــا چکی ـــل ب ـــت فص ـــش رو در هف ـــاب پی کت 
ـــوژی  ـــی در تکنول ـــات اساس ـــی موضوع ـــرد بررس رویک
ـــل  ـــه )فص ـــن مقدم ـــامل عناوی ـــه بعدی ش ـــت س پرین
ــا  ــل دوم(، کاربردهـ ــد )فصـ ــای تولیـ اول(، روش هـ
)فصـــل ســـوم(، مشـــخصه یابی محصـــوالت )فصـــل 

»روش  عنـــوان:    
ارزیابـــی  بـــرای  نویـــن 

مخاطـــرات ناشـــی از عملیـــات 
تونل ســـازی بـــر ســـازه های 

ــاور« مجـ
مترجم: دکتر آرمین راست بود

هی  نشـــگا ا د د جها : ت ا ر نتشا ا 
امیرکبیـــر صنعتـــی 

تعداد صفحه: 12۰ )9 فصل(
قیمت: 125۰۰ تومان

بـــه  مراجعـــه  تهیـــه:  روش 
دایمـــی  نمایشـــگاه  و  فروشـــگاه 
ـــر  ـــگاهی امیرکبی ـــارات جهاددانش انتش
واقـــع در خیابـــان حافـــظ جنـــب 
ــگاه  ــا فروشـ ــگاه و یـ ــی دانشـ درب اصلـ
 jdamirkabir.ac.ir/shop آدرس:  بـــه  انتشـــارات  اینترنتـــی 
ارزیابی  برای  نوین  این کتاب، روشی  ارایه شده در  تحقیق ویژه  چکیده: 
مخاطرات ناشی از عملیات تونل سازی بر سازه های مجاور به ویژه در مراحل 
اولیه ی توسعه   ی پروژه مثل انتخاب مسیر و طراحی اولیه، ارایه می دهد. این 
روش برای عملیات تونل سازی در زمین نرم در یک محیط شهری کاربرد دارد

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

عنـــوان:   
ارزیابـــی  بـــرای  نویـــن 

مخاطـــرات ناشـــی از عملیـــات 
تونل ســـازی بـــر ســـازه های 

ــاور« مجـ
مترجم: دکتر آرمین راست بود

: ت ا ر نتشا ا 
امیرکبیـــر صنعتـــی 

تعداد صفحه:
125۰۰ قیمت:

تهیـــه: روش 
دایمـــی  نمایشـــگاه  و  فروشـــگاه 
ـــر  ـــگاهی امیرکبی ـــارات جهاددانش انتش
واقـــع در خیابـــان حافـــظ جنـــب 
ــگاه  ــا فروشـ ــگاه و یـ ــی دانشـ درب اصلـ
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 عنوان: »خـــوردگی 
آرماتورها در بتن«

مولفان: دکتر علی اکبر رمضانیان پور 
و مهندس مصطفی جالل

صنعتی  جهاددانشگاهی  انتشارات: 
امیرکبیر

تعداد صفحه: ۳6۰ )24 فصل(
قیمت: 24۰۰۰ تومان

فروشگاه  به  مراجعه  تهیه:  روش 
انتشارات  دایمی  نمایشگـــــــاه  و 
در  واقـــــع  امیرکبیر  جهاددانشگاهی 
خیابان حافظ جنب درب اصلی دانشگاه 
به  انتشارات  اینترنتی  فروشگاه  یا  و 
 jdamirkabir.ac.ir/shop :آدرس
خوردگی  چون  مواردی  به  کتاب  این  گانه ی   24 فصول  در  چکیده: 
روی،  فلز  الکتروشیمی  و  خوردگی  ساختمانی،  مصالح  با  تماس  در  فلزات 
فوالد  فعال سازی  بر  زنگ  اثر  گالوانیزه،  فوالدی  میلگردهای  رفتار خوردگی 
در  گالوانیکی  آلیاژهای «Cr ۱۰»Fe، خوردگی  بتن،  محلول حفره ای  در 
مدل سازی  بتن،  در  فوالد  ماکروسل  خوردگی   ،  CFRP با  مقاوم سازی 
پایش  خوردگی،  در  سرگردان  جریان های  تاثیرات  کلریدی،  خوردگی 
الزم،  تجهیزات  و  پایش  مسلح،  بتن  سازه های  و  پل ها  در  سرعت خوردگی 
بهره برداری،  عمر  و  یون ها  مهاجرت  بر  آن  تاثیر  و  خوردگی  بازدارنده های 
مطالعات  مسلح،  بتن  از  کلرید  استخراج   ،EIS با  بتن  روی  پوشش  تعیین 
میکروسکوپی خوردگی، حفاظت پایه های بتنی مسلح از خوردگی و سیستم 

حفاظت کاتدی پرداخته شده است
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر
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»خـــوردگی عنوان: »خـــوردگی عنوان: »خـــوردگی  
آرماتورها در بتن«

مولفان: دکتر علی اکبر رمضانیان پور 
و مهندس مصطفی جالل

صنعتی  جهاددانشگاهی  انتشارات: 
امیرکبیر

۳6۰ تعداد صفحه:
24۰۰۰ قیمت:

فروشگاه  به  مراجعه  تهیه:  روش 
انتشارات  دایمی  نمایشگـــــــاه  و 
در  واقـــــع  امیرکبیر  جهاددانشگاهی 
خیابان حافظ جنب درب اصلی دانشگاه 
به  انتشارات  اینترنتی  فروشگاه  یا  و 
jdamirkabir.ac.ir/shop :آدرس

خوردگی  چون  مواردی  به  کتاب  این  گانه ی   24 فصول  در  چکیده: 

 عنـوان:  »روش هـای 
سـریع آنالیز و شناسـایی کیفی 

پالسـتیک های  دسـتگاهی  غیـر 
» ف مصر پر

مولف: مهندس سعید نعمتی
ــگاهی  ــارات: جهاددانشـــــ انتش

ــر ــی امیرکبی صنعت
تعداد صفحه: 168 )9 فصل(

قیمت: 1۳5۰۰ تومان
شده  سعی  کتاب  این  در  چکیده: 
دستگاهی  غیر  ساده  روش های  است 
مورد  پالستیک ها  شناخت  و  تشخیص 
بحث و بررسی قرار گیرد و تجاربی که 
عملی مستقیم،  کار  نگارنده طی سال ها 
تدریس مکرر این درس و برگزاری کارگاه های عملی کسب کرده است؛ در 
اختیار عالقه مندان قرار دهد تا این عزیزان بتوانند جنس و نوع پالستیک های 
پرمصرف صنعتی را با روش های ساده شناسایی کنند؛ عالوه بر مباحث مرتبط 
با شناسایی کیفی پالستیک ها، فصل پایانی کتاب به شناسایی کیفی الیاف 
نساجی اختصاص یافته است و در آن گفتار روش های عملی ساده تشخیص 
الیاف طبیعی )پنبه، پشم، ابریشم، مو(، از الیاف مصنوعی )پلی استر، نایلن، 
اکریلیک، پروپیلن و غیره( از یکدیگر، علت اختالط الیاف طبیعی با مصنوعی 
و روش جداسازی و تعیین درصد آن ها به اختصار بیان شده است. با کسب 
تجربه عملی این توانایی به دست خواهد آمد که با انجام آزمون های ساده و 
به ویژه شعله، الیاف طبیعی از مصنوعی تشخیص داده شوند و جنس آن ها 
نیز شناسایی گردد و حتی در صورت مخلوط بودن نیز، این امر مشخص شود

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

عنـوان: 
سـریع آنالیز و شناسـایی کیفی 

پالسـتیک های  دسـتگاهی  غیـر 
» ف مصر پر

مولف:
ــارات: انتش

ــر ــی امیرکبی صنعت
تعداد صفحه:

قیمت: 
چکیده: 

دستگاهی  غیر  ساده  روش های  است 
مورد  پالستیک ها  شناخت  و  تشخیص 
بحث و بررسی قرار گیرد و تجاربی که 
عملی مستقیم،  کار  نگارنده طی سال ها 

 عنوان: »تحلیل سازه«
مولف: دکتر عباس حیدری

جهاددانشـــگاهی  انتشـــارات: 
ــل اردبیـ

تعداد صفحه: 248 )5 فصل(
قیمت: 18۰۰۰ تومان

چکیـــده: ایـــن کتـــاب بـــه 
دلیـــل بیـــان ســـاده و جامـــع اهـــم 
مطالـــب درســـی و بـــا به کارگیـــری 
روش هـــای حــــــــــل متفـــاوت 
حـــل  بـــا  همـــراه  ســـاده تر،  و 
ـــتاندارد  ـــواالت اس ـــه س ـــریحی نمون تش
ـــه دانشـــجویان  ـــرای کلی ـــری، ب و سراس

امـــکان یادگیـــری در کمتریـــن زمـــان ممکـــن را فراهـــم می ســـازد
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

دکتر عباس حیدری
جهاددانشـــگاهی   

 فصل(

ایـــن کتـــاب بـــه 
دلیـــل بیـــان ســـاده و جامـــع اهـــم 
مطالـــب درســـی و بـــا به کارگیـــری 
روش هـــای حــــــــــل متفـــاوت 
حـــل  بـــا  همـــراه  ســـاده تر،  و 
ـــتاندارد  ـــواالت اس ـــه س ـــریحی نمون تش
ـــه دانشـــجویان  ـــرای کلی ـــری، ب و سراس

امـــکان یادگیـــری در کمتریـــن زمـــان ممکـــن را فراهـــم می ســـازد
 عنـوان:  »تحلیل و طراحی سـاختمان های 

بتنــــی«
مولفـــان: دکتـــر امیـــن قنـــادی اصـــل و 

مهنـــدس ســـعید مرتضـــوی
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

تعداد صفحه: 52۰
قیمت: 4۰۰۰۰ تومان

چکیـــده: ایـــن کتـــاب کـــه حاصـــل کار 
ـــواع  ـــی ان ـــه ی طراح ـــس در زمین ـــی و تدری تخصص
ســـازه ها اســـت و بـــرای بـــاال بـــردن ســـطح 
ــان  علمـــی، قـــدرت تحلیـــل و طراحـــی مهندسـ

ــز  ــکات ریـ ــه ی نـ ــان همـ ــا بیـ ــجویان بـ و دانشـ
آیین نامـــه ای بـــه نـــگارش درآمـــده اســـت

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 »تحلیل و طراحی سـاختمان های 

 دکتـــر امیـــن قنـــادی اصـــل و 

 ایـــن کتـــاب کـــه حاصـــل کار 
ـــواع  ـــی ان ـــه ی طراح ـــس در زمین ـــی و تدری تخصص
ســـازه ها اســـت و بـــرای بـــاال بـــردن ســـطح 
ــان  علمـــی، قـــدرت تحلیـــل و طراحـــی مهندسـ

ــز  ــکات ریـ ــه ی نـ ــان همـ ــا بیـ ــجویان بـ و دانشـ
آیین نامـــه ای بـــه نـــگارش درآمـــده اســـت
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 عنـوان:  »بارگـذاری 
» ن ختما سا

مولفان: دکتر ناصرالدین شاهبازی 
و مهندس سعید مرتضوی

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 296 )۷ فصل(

قیمت: 2۰۰۰۰ تومان
چکیـده: در ایـن کتـاب بارگذاری 
سـازه تحـت تاثیـر انـواع بارهـا شـامل 
بـرف،  بـاد،  زلزلـه،  زنـده،  مـرده،  بـار 
بـه  به طـور کامـل و  سـیل، یخبنـدان 
زبـان سـاده و بـا مثال هـای کاربـردی 
بیـان شـده اسـت و می توانـد بخشـی 
از نیاز هـای بخـش مهندسـی عمـران  را 

بـرآورده سـازد
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنـوان: 
» ن ختما سا

مولفان: 
و مهندس سعید مرتضوی

انتشارات: 
تعداد صفحه:

قیمت: 
چکیـده:

سـازه تحـت تاثیـر انـواع بارهـا شـامل 
بـرف،  بـاد،  زلزلـه،  زنـده،  مـرده،  بـار 
بـه  به طـور کامـل و  سـیل، یخبنـدان 
زبـان سـاده و بـا مثال هـای کاربـردی 
بیـان شـده اسـت و می توانـد بخشـی 
از نیاز هـای بخـش مهندسـی عمـران  را 

 عنوان:  »مدل سـازی 
بذر« خواب 

مولف: دکتر نبی خلیلی اقدم
جهاددانشـــگاهی  انتشـــارات: 

کردســـتان
چکیـده: در این کتاب سـعی شـده 
تـا در ابتـدا تعریـف مشـخصی از خواب 
بـذر ارایـه شـود و در ادامـه به بررسـی 
آثـار محیطی مهم و موثـر بر خواب بذر 
پرداخته شـده اسـت. در فصـل دوم نیز 
انـواع مدل هـای ریاضی اسـتفاده شـده 
در پیش بینـی جوانه زنـی و خـواب بـذر 
ارایه شـده اسـت کـه تمامـی مدل های 
کاردینـال،  )دماهـای  دمـا  بـر  مبتنـی 
ترمـال تایـم( پتانسـیل آب )هیدروتایـم و هیدروترمـال تایـم( و هورمون هـا 
)هوموتایـم( را شـامل می شـود. در همیـن بخـش بـه مهم تریـن توزیع هـای 

آمـاری در تخمیـن پارامترهـای ورودی بـه مـدل نیـز پرداخته شـده اسـت
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

عنوان: 
بذر« خواب 

مولف: 
انتشـــارات: 

کردســـتان
چکیـده:

تـا در ابتـدا تعریـف مشـخصی از خواب 
بـذر ارایـه شـود و در ادامـه به بررسـی 
آثـار محیطی مهم و موثـر بر خواب بذر 
پرداخته شـده اسـت. در فصـل دوم نیز 
انـواع مدل هـای ریاضی اسـتفاده شـده 
در پیش بینـی جوانه زنـی و خـواب بـذر 
ارایه شـده اسـت کـه تمامـی مدل های 
کاردینـال،  )دماهـای  دمـا  بـر  مبتنـی 

 عنوان:  »بازی پردازی 
)گیمیفیکیشن(: مفاهیم و 

کاربردها«
محمدباقـر  سـید  دکتـر  مولفـان: 

عبـدا...زاده زهـرا  و  جعفـری 
انتشارات: جهاددانشگاهی البرز

تعداد صفحه: 224 )۷ فصل(
روش تهیـه: تماس با شـماره تلفن 

۰21۷۷5۰۳824 و ۰26۳45۰5151
کتـاب حاضـر در هفـت  چکیـده: 
»بازی پـردازی  عناویـن  بـا  فصـل 
بازی پـردازی  »کاربـرد  چیسـت؟«، 
»کاربـرد  الکترونیکـی«،  آمـوزش  در 
بازی پـردازی در بازاریابـی الکترونیکی«، 
»کاربـرد بازی پـردازی در سـالمت الکترونیکـی«، »کاربـرد بازی پـردازی در 
مدیریـت منابع انسـانی«، »کاربـرد بازی پـردازی در بانکـداری الکترونیکی«، 
اسـت شـده  تدویـن  الکترونیکـی«  حکمرانـی  در  بازی پـردازی  »کاربـرد 

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

عنوان: 
)گیمیفیکیشن(: مفاهیم و 

کاربردها«
مولفـان: 

عبـدا...زاده زهـرا  و  جعفـری 
انتشارات:

تعداد صفحه:
روش تهیـه:
۰21۷۷5۰۳824

چکیـده: 
»بازی پـردازی  عناویـن  بـا  فصـل 
بازی پـردازی  »کاربـرد  چیسـت؟«، 
»کاربـرد  الکترونیکـی«،  آمـوزش  در 
بازی پـردازی در بازاریابـی الکترونیکی«، 
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 عنوان:  »مرجع مهندسی هسته ای«
مترجمان: دکتر احد قائمی و مهندس نوید معافیان

انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه: 1۰58

چکیده: هدف از این کتاب ارایه مقدمه ای بر راکتورهای قدرت، چرخه سوخت هسته ای و ابزار تحلیلی مربوطه برای طیف گسترده ای از 
مهندسان، دانشجویان مهندسی، اساتید و مربیان، روزنامه نگاران علم وصنعت و عموم عالقه مندان می باشد. مهندسی هسته ای دربرگیرنده ی 
تمام رشته های مهندسی به کار رفته در طراحی، تهیه ی دانش فنی، ساخت و عملیات راکتورهای هسته ای، نیروگاه های هسته ای، تاسیسات 
چرخه ی سوخت هسته ای و درنهایت آالیه زدایی و تعطیل کردن تاسیسات در انتهای عمر فعالیت مفید آن ها می باشد. این کتاب تمامی 
موارد ذکر شده را در سه بخش شامل »راکتورهای قدرت هسته ای«، »تاسیسات و فرآیندهای چرخه ی سوخت هسته ای« و »کاربردهای 

تحلیلی و مهندسی« بررسی می کند
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز
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عنوان:  »مرجع مهندسی هسته ای«
مترجمان: دکتر احد قائمی و مهندس نوید معافیان

جهاددانشگاهی البرزانتشارات: جهاددانشگاهی البرزانتشارات: جهاددانشگاهی البرز 
1۰58 تعداد صفحه:

هدف از این کتاب ارایه مقدمه ای بر راکتورهای قدرت، چرخه سوخت هسته ای و ابزار تحلیلی مربوطه برای طیف گسترده ای از چکیده: هدف از این کتاب ارایه مقدمه ای بر راکتورهای قدرت، چرخه سوخت هسته ای و ابزار تحلیلی مربوطه برای طیف گسترده ای از چکیده: هدف از این کتاب ارایه مقدمه ای بر راکتورهای قدرت، چرخه سوخت هسته ای و ابزار تحلیلی مربوطه برای طیف گسترده ای از  
مهندسان، دانشجویان مهندسی، اساتید و مربیان، روزنامه نگاران علم وصنعت و عموم عالقه مندان می باشد. مهندسی هسته ای دربرگیرنده ی 
تمام رشته های مهندسی به کار رفته در طراحی، تهیه ی دانش فنی، ساخت و عملیات راکتورهای هسته ای، نیروگاه های هسته ای، تاسیسات 
چرخه ی سوخت هسته ای و درنهایت آالیه زدایی و تعطیل کردن تاسیسات در انتهای عمر فعالیت مفید آن ها می باشد. این کتاب تمامی 
موارد ذکر شده را در سه بخش شامل »راکتورهای قدرت هسته ای«، »تاسیسات و فرآیندهای چرخه ی سوخت هسته ای« و »کاربردهای 

تحلیلی و مهندسی« بررسی می کند
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

 عنوان:  »پوشش های تابش پز شیمی و فناوری«
مولفان: دکتر سعید باستانی، دکتر مرتضی ابراهیمی و دکتر پونه کاردر

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحه: 168 )8 فصل(

قیمت: 16۰۰۰ تومان
روش تهیه: مراجعه به فروشگاه و نمایشگاه دایمی انتشارات جهاددانشگاهی امیرکبیر واقع در خیابان حافظ جنب درب اصلی دانشگاه 

 jdamirkabir.ac.ir/shop :و یا فروشگاه اینترنتی انتشارات به آدرس
چکیده: در پیش گفتار این کتاب آمده است: کاربردهای بسیاری که امروزه پوشش های تابش  پز در صنعت پیدا کرده اند، منجر به ایجاد 
راه کارهای خالقانه در بهبود کارکرد این پوشش ها شده است؛ برای مثال تغییر و بهینه سازی فرموالسیون این پوشش ها به طرز چشم گیری 
سبب بهبود عملکرد آن ها شده است. در نوشتار پیش رو که به شیمی و فناوری این پوشش ها پرداخته شده، تالش شده است به این 
راهکارهای خالقانه که نتیجه پژوهش های بلندمدت در دستاوردهای جهانی و داخلی بوده است، بیش تر پرداخته شود. رفع موانع موجود 
در توسعه ی کاربری پوشش های تابش پز نیز از دیگر مباحثی است که سال هاست مورد توجه پژوهش گران این صنعت بوده است و ما نیز 

کوشیده ایم بخش هایی از پژوهش حاضر را به این مقوله اختصاص دهیم
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر
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عنوان:  »پوشش های تابش پز شیمی و فناوری«
مولفان: دکتر سعید باستانی، دکتر مرتضی ابراهیمی و دکتر پونه کاردر

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحه:
قیمت: 16۰۰۰

روش تهیه:
و یا فروشگاه اینترنتی انتشارات به آدرس: 

چکیده: در پیش گفتار این کتاب آمده است: کاربردهای بسیاری که امروزه پوشش های تابش  پز در صنعت پیدا کرده اند، منجر به ایجاد 
راه کارهای خالقانه در بهبود کارکرد این پوشش ها شده است؛ برای مثال تغییر و بهینه سازی فرموالسیون این پوشش ها به طرز چشم گیری 
سبب بهبود عملکرد آن ها شده است. در نوشتار پیش رو که به شیمی و فناوری این پوشش ها پرداخته شده، تالش شده است به این 
راهکارهای خالقانه که نتیجه پژوهش های بلندمدت در دستاوردهای جهانی و داخلی بوده است، بیش تر پرداخته شود. رفع موانع موجود 
در توسعه ی کاربری پوشش های تابش پز نیز از دیگر مباحثی است که سال هاست مورد توجه پژوهش گران این صنعت بوده است و ما نیز 

کوشیده ایم بخش هایی از پژوهش حاضر را به این مقوله اختصاص دهیم
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر



▲ حضور جهاددانشگاهی در بیست و سومین  منایشگاه نفت، گاز و پرتوشیمی 
 16 تا 19 اردیبهشت 1397

▲ اختتامیه نخستین  دوره ی مسابقات مناظره دانشجویی به زبان انگلیسی 
19 اردیبهشت  1397

▲ افتتاح پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 
 22 اردیبهشت 1396

▲ حضور جهاددانشگاهی در بیست و پنجمین منایشگاه بین املللی نفت ، گاز 2018 باکو ، آذربایجان
  8 تا 11 خرداد 1397

▲ اختتامیه ششمین جشنواره ملی نقش تن پوش
25 اردیبهشت 1397

▲ افتتاح نخستین کارخانه تولید سلول های انسانی در ایران و غرب آسیا
25 اردیبهشت 1397

▲  حضور جهاددانشگاهی در سی و یکمین منایشگاه بین املللی کتاب تهران 
12 تا 22 اردیبهشت 1397

▲ آیین رومنایی از سامانه سنجش شایستگی های حرفه ای مدیران مدارس
 اول خرداد 1397




	صفحات جلد و پشت جلد
	صفحات داخلی
	صفحات جلد و پشت جلد
	صفحات جلد و پشت جلد

