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نحوه ی شهادت:
به دست عنارص ضد انقالب و جنایتکار کومله در 
منطقه ی »حاممالر« در آستانه ی سومین سالگرد 
تشکیل جهاددانشگاهی

از تحصیل در رشته ی بیولوژی دانشگاه 
 تا فرماندهی گردان ثارالله

شهید منصور آخرت دوست 25 مردادماه 1338 در شهر تهران و در محله ی خیابان قزوین به دنیا 
آمد. وی پس از دوران کودکی و اشتغال به تحصیل، مدرک دیپلم خود را در سال 57 اخذ کرد و در 

هامن سال در رشته ی بیولوژی دانشگاه ارومیه پذیرفته شد.
شهید آخرت دوست در دوران دانشجویی به عضویت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی 

آذربایجان غربی درآمد. این شهید واالمقام در سال 1360 در شهر ارومیه ازدواج کرد و تا زمان شهادت 
در هامن شهر به رس برد. وی لحظه ای از تالش و مجاهدت در راه آرمان هایش دست برنداشت؛ حتی در 
آغاز دوران دانشجویی و ایامی که دانشگاه ها بسته بود، به همراه دوستانش در تهران، پادگان جی را از 

دست مزدوران رژیم پهلوی آزاد کرد.
پس از پیروزی انقالب، خدمت به مردم مناطق محروم را در اولویت کارهایش 

قرار داد و با رشوع جنگ تحمیلی، مقابله با دشمن متجاوز را وظیفه ی خود 
دانست و رسانجام زمانی که در تاریخ 1362/5/14، فرمانده ی گردان ثارا... بود، در 

آستانه ی 16 مرداد سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی به دست عنارص 
ضدانقالب و جنایتکار کومله در منطقه ی »حاممالر« به درجه ی رفیع شهادت 

رسید.
پیکر مطهر این شهید واالمقام پس از انتقال به تهران در قطعه ی 26، 

ردیف 85، شامره ی یک به خاک سپرده شد.

نثار روح طیبه ی شهدا صلوات 

تهیه شده در اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی



سوره ی مبارکه ی عنكبوت، آیه ی ۶۹

یطاِن الرَّجیم؛  اَعوُذ ِباللِه ِمَن الشَّ

َوالَّذیَن جاَهدوا فینا لََنهِدیَنَُّهم ُسُبلَنا َو إنَّ اللََّه لََمَع املُحِسنیَن﴿69﴾

و آن ها که در راه ما )با خلوص نیت( جهاد کنند، قطعا به راه های خود، هدایتشان خواهیم کرد و خداوند 
با نیکوکاران است.

شام اسمتان جهاددانشگاهی است؛ روی این اسم 
تکیه کنید و به مقتضای این اسم متسک کنید 
و حقیقتا جهاد کنید. وقتی جهاد؛ یعنی تالش 

هدف دار برای خدا، وجود داشت، بدون تردید 
موفقیت هم با آن همراه خواهد بود. ما راهی 

که به سمت مرزهای پیرشفته ی دانش در همه ی 
زمینه ها داریم، مسلم بدانید که جز با روحیه ی 
استقالل، روحیه ی توکِل به خدا و روحیه ی کار 

برای ایامن طی نخواهد شد. باید این راه را رسیع 
طی کنیم و راه های میانُب را پیدا کنیم و خودمان 

را برسانیم؛ مرزهای دانش را باز و مرزهای 
جدیدی را ایجاد کنیم. این کار ممکن است؛ زیرا 

این جا رسزمین علم خیز است و شامها نشان 
دادید که می شود. درهای بسیاری از این دانش ها 
بر روی کشورهایی مثل کشور ما و غیردارندگانش 
بسته است و وقتی اجازه می دهند دانش منتقل 
شود که کهنه و دستاملی، شده و از نو بودن و 

طراوت افتاده است؛ البته در همه ی زمینه ها 
همین طور است؛ در زمینه های علوم انسانی هم 

همین طور است.

بیانات رهب معظم انقالب در دیدار اعضای هیات علمی و 

کارشناسان جهاددانشگاهی
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و باروری در متام نرشیه کار شده است
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    ابوالقاسم رئیسی، مدیر مسوول 

یادداشت اول

انقاب اسـامی به عنـوان یک رویداد بـزرگ فرهنگی 
و عقیدتـی در حالـی بـه پیـروزی رسـید کـه برخـی 
آرمان هـای  و  اسـلوب  جهـان،  زورگـوی  قدرت هـای 
آن را خـاف تصـورات خـود پنداشـته و بـا روش هـای 
مختلـف درصدد سـرکوب و انزوای ایـن انقاب و مردم 

برآمدند. ایـران 
چهـل سـالگی همـواره آغـاز یـک مرحلـه ی جدید، 
پختگـی و کمـال را بـه ذهن انسـان یـادآوری می کند؛ 
اکنـون عمـر جمهوری اسـامی بـه چهل رسـید و این 
شـروع  و  ارزشـمند  تجربه هـای  از  کوله بـاری  یعنـی 

فصـل جدیـدی از اقتدارها اسـت.
بـا نگاهـی بـه رونـد 40 سـال گذشـته ، درمی یابیـم 
اسـامی  انقـاب؛ جمهـوری  روزهـای  اولیـن  در  کـه 
مواجـه با سـهم خواهی های غیرقانونـی و غیرمتعارف از 
سـوی گروه هـای مختلـف بود که بـا اسـتقامت مردم و 
رهبـری حضـرت امام خمینـی )ره( علی رغـم ترورهای 
از  بسـیاری  شـهادت  و  معانـدان  ناحیـه ی  از  کـور 
شـخصیت های خوش فکـر و چهر ه هـای خـدوم انقاب، 
دشـمن نظـام راه بـه جایـی نبـرد و ضمـن پاک سـازی 
نیروهـای ناخالـص، دولـت و ملت ایـران مقاوم تر شـد.
دومیـن تهدید بزرگ، جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه ی 
رژیـم بعـث عراق بـا همکاری نظـام سـلطه و رژیم های 
مرتجـع منطقـه برخـاف تمـام مقـررات بین المللی به 
ایـران اسـامی بـود کـه بـا سلحشـوری بسـیج ملـت 
ایـران و ارتـش و سـپاهیان دلیـر، سـامان یافـت و دفع 

. شد
از همـان  کـه  انقـاب  بـزرگ  مواجهـه ی  سـومین 
روزهـای اول نیـز قابـل پیش بینـی بود، اتحاد اسـتعمار 
مـدرن، نظام هـای اسـتکباری و رژیم هـای خودفروخته 
برای سـرکوب و ناکام گذاشـتن شـعار اسـتقال خواهی 
و پیشـرفت ملـت ایران بـود؛ این هجمه ها که پیوسـته 
در جریـان بـوده، خـود را بـه اشـکال مختلـف از قبیل 
تحریـم اقتصـادی، تحریـم علمـی، تهاجـم فرهنگـی و 
جنـگ نرم نشـان داده اسـت که بـه مـدد رهنمودهای 
رهبـری حکیـم انقـاب و مقاومت هوشـیارانه ی ملت و 
کارگـزاران ایران اسـامی، به تناسـب پاسـخ داده شـده، 

امـا هم چنـان بـا آن درگیر هسـتیم.
در نخسـتین صبحگاهان پیروزی انقاب شـکوهمند 
اسـامی که نسـیم تحـول، امیـد، سـرافرازی و آبادانی 
ملت و کشـور وزیدن گرفت و پرچم اسـتقال و آزادی 
بـر بلنـدای این دیار بـه اهتـزاز درآمـد، جهادگر بزرگ 
امـت مـا خمینی کبیر)ره(، بانگ سـازندگی و نوسـازی 
سـر داد و فریـاد بـرآورد کـه خرابی هـا زیاد اسـت و ما 
بایـد بـه همـت ملـت، آن هـا را ترمیـم کنیـم. همـه ی 
اقشـار مـردم؛ زن و مـرد، پیـر و جـوان، دانشـگاهی و 

دانشـجو، متخصص شـهری و روسـتایی، همه باهم باید 
تـاش کننـد و ایـن خرابی های ایجادشـده را بسـازند.

ایـن فرمان آغـاز راهی نوین به نـام فرهنگ جهادی 
بـود کـه بـا دم مسـیحایی خورشـید جمـاران پی ریزی 
شـد. ایـن فرهنـگ نوین سـازمانی طـی چندین سـال 
در پیچ و خـم حـوادث و رویدادهـای بی شـمار انقـاب 
و در عرصه هـا و میادیـن مختلـف خدمت رسـانی بـه 
مناطـق محـروم، دفـاع مقدس و در کـوران عداوت های 
و مجـروح شـدن  و شـهید  و مسـتکبران  ضدانقـاب 
جمعـی از جهادگـران شـجاع، چنان تکویـن، تکمیل و 
صیقـل یافـت که متمایـز و برتر از همـه ی فرهنگ های 

سـازمانی سـنتی، وارداتـی و ناکارآمد پیشـین شـد.
نهاد انقابی جهاددانشگاهی، مجموعه ای ساختاریافته 
از همیـن فرهنـگ جهـادی و الگوی کامل آن می باشـد 
کـه پابه پای جمهوری اسـامی از روزهـای اول تاکنون 
گام برداشـته اسـت؛ بدیهـی اسـت شـناخت فرهنـگ 
یادشـده بر اسـاس شـاخص های آن به منظور گسـترش 
ایـن  در جامعـه و دیگـر سـازمان ها و فراگیـر شـدن 
فرهنـگ ضروری اسـت؛ بر این اسـاس، نهـاد، مدیریت 
جهـادی و فرهنـگ جهـادی سـه عنصـر قابل تأمـل در 

ایـن موضوع اسـت.
پاسـخ  در  ایجادشـده ای  اجتماعـی  بنیـاد  نهـاد، 
نیـاز حیاتـی اسـت و روابـط سـازمان یافته،  بـه یـک 
تعهـد  نوعـی  نهـاد  دارد؛  دوام  بـا  و  پویـا  مسـتحکم، 
اخاقـی به جـای هدف مشـترک، عامل تـاش گروهی 
بـرای خدمت رسـانی بـه مـردم یا بـه قول رهبـر معظم 
خامنه ای )مدظله العالـی(،  آیـت اهلل  حضـرت  انقـاب 
قـوی،  ارزشـی  بعـد  بـا  انطباق پذیـر  سـاختار  یـک 
بـا شـرایط  را  کـه می توانـد خـودش  قانون پذیـر  امـا 

گوناگـون انطبـاق دهـد، اسـت.
از آن جـا  کـه فرهنـگ جهـادی به عنـوان فرهنـگ 
کار و تـاش تـوأم بـا ایمـان، شناخته شـده و جزیـی 
از فرهنـگ و نظـام اسـامی اسـت، می تـوان گفـت که 
ایـن فرهنـگ بـا مجموعـه خرده فرهنگ هایـش، اعم از 
رویه هـا، نگرش هـا، بینش هـا و کنش هـای مخصـوص 
بـه خـود کـه ناشـی از جهان بینی و نگرشـی خـاص به 
مسـایل اسـت و ریشـه در جهان بینـی توحیـدی دارد، 
بـا سـایر نظام هـای مطـرح در دنیـای حاضـر متفـاوت 

ست. ا
مـدل فرهنـگ تعهدمحـور و دانش محـور در قالـب 
فرهنـگ جامـع جهـادی از ویژگی هـای منحصر به فـرد 
نهـاد جهاددانشـگاهی اسـت؛ به طوری کـه در حـوزه ی 
ویژگی هایـی  و  عوامـل  ترویـج  و  اجـرا  تعهدمحـوری، 
کـه افـراد را بـه وفـاداری، اشـتیاق، مشـارکت پذیری و 
ارزش مـداری سـوق و در راه هدایت پیامبـران و ائمه ی 

معصومیـن، قـرار می دهـد؛ هم چنیـن با تمسـک به آن 
می تـوان بـه سـعادت و رسـتگاری در دنیـا و آخـرت 
بـه جهـاد، سـامت  یافـت. تعهـد و وفـاداری  دسـت 
نفـس، درگیـر شـدن در کار و ماموریت هـا، تعهـد بـه 
و  بیت المـال  بـه  دادن  اهمیـت  انقـاب،  آرمان هـای 
والیت مـداری شـاخص های ارزیابـی ایـن بخش اسـت. 
در طـرف دیگـر یعنـی دانش محـوری، ایـن فرهنگ بر 
رشـد و ارتقـای علمـی، افزایـش توانمنـدی و مهارتـی، 
محیطـی،  تحـوالت  بـا  رویارویـی  آمادگـی  و  پویایـی 
رقابت طلـب، اسـتفاده از فرصت هـا و قوت هـای افـراد 
تاکیـد  تحول آفرینـی،  دانش محـوری،  و  دارد  تاکیـد 
بـر دانـش اسـامی، ابتـکار داشـتن روحیـه ی جهادی، 

خـاق و ایثارگـری شـاخصه های ارزیابـی آن اسـت.
مدیریـت جهـادی یکـی از گونه هـای مدیریـت بوده 
و  مطرح شـده  اسـامی  انقـاب  پیـروزی  از  بعـد  کـه 
ارزشـی  نظـام  و  جهـاد  مفهـوم  از  آن  شـاخص های 
اسـامی و انقابـی نشـأت گرفتـه و پایه ریـزی شـده 
اسـت. بـرای اتخـاذ این مدیریـت که برخاسـته از تفکر 
بومـی و متناسـب بـا مقتضیـات فرهنگـی و اجتماعـی 
اسـت و هم چنیـن پیشـبرد اهـداف مقـدس جمهـوری 
اسـامی ایـران بـه فرهنـگ جهـادی نیازمندیـم؛ ایـن 
از  بهره گیـری  بـا  جهاددانشـگاهی  در  مدیریـت  نـوع 
ابـزار علـم  و فنـاوری و هم جهـت بـا اراده و بـر اسـاس 

نسـخه ی الهـی بـه تدبیـر امـور می پـردازد.
اینـک زمـان آن رسـیده تـا در آسـتانه ی چهلمیـن 
و  دسـتاوردها  اسـامی،  انقـاب  پیـروزی  سـالگرد 
اقدامـات صورت گرفتـه ی انقـاب در نهادهایـی هم چون 
جهاددانشـگاهی، تبییـن و تشـریح شـود و جهادگـران 
یـا حامـان ایـن فرهنگ هـم عناصـر اساسـی فرهنگ 
جهـاد را بـا هم دلـی، حفـظ نشـاط و امیدواری، نشـان 
دادن اراده ی خدمـت برای پیشـرفت، ترمیم کاسـتی ها 
خدمـت  و  خوداصاحـی  مسـیر  در  گرفتـن  قـرار  و 
و  اعتقـادی  و هـم جهت گیری هـای  صادقانـه، حفـظ 
اجرایـی آن را تکمیـل کننـد تا دشـمنان ایـن مرزوبوم 
را کـه در ایـن مقطـع بـا انـواع روش هـا، درصـدد ناکام 
گذاشـتن حرکـت روبه جلوی انقاب اسـامی هسـتند، 

دهند. شکسـت 
کام آخـر بر اسـاس نظـر حضرت امـام خمینی)ره( 
کـه بانـی و مبتکـر اصلی فرهنـگ و روحیـه ی جهادی 
در عصـر حاضـر اسـت، این کـه جهـاد شـمایل دنیـای 
آزادی و اسـتقال در عرصـه ی کار و تـاش و پیـکار 
علیـه فقـر، تنگ دسـتی، رذالت و ذلت اسـت؛ لـذا نباید 
هیـچ تردیـدی بـه خـود راه داد کـه تنها راه پیشـرفت 
و تحقـق اهـداف جمهـوری اسـامی ایـران از طریـق 

فرهنـگ جهـادی امکان پذیـر خواهـد بود.

نگرشی بر فرهنگ مدیریتی برآمده از انقالب اسالمی
در آستانه ی چهل سالگی
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آخرین دستاوردها و یافته های محققان و 
پژوهشگران جهاددانشگاهی

تازه

■ جنین فریز شده بهرت است یا جنین تازه؟ 
■ درمان زخم ها و سوختگی  با جایگزین های پوستی

■ تولید دستگاه »آشکارساز شعله« برای کنرتل احرتاق 
■ افزایش کیفیت علم ایران از سال ۲۰۰۶ تاکنون 

■ تولید کربن فعال از قیر طبیعی
■ بهره برداری از پایلوت تولید نیمه صنعتی رسامیک  ویژہ ی نسوز 

■ عالیم رسطان سینه و سن درست انجام ماموگرافی 
■ عوامل موثر بر شادکامی جوانان ایرانی را بشناسید 



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

17
ه 1

مار
│ش

هم
زد

ل نو
سا

6
تـــازہ

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی بــه نقــل ایســنا: 
پژوهش هــای انجام شــده در پژوهشــگاه رویــان گویــای 
ــه  ــز شــده نســبت ب آن اســت کــه انتقــال جنیــن فری
جنیــن تــازه، در مرحلــه ی بــارداری شــیمیایی بــا 
ــای  ــا چرخه ه ــت، ام ــراه اس ــتری هم ــت بیش موفقی
درمانــی بــا جنیــن انتقالــی تــازه در مرحلــه ی حاملگــی 

ــتند. ــر هس ــی موفق ت بالین
ــتفاده  ــاروری اس ــک ب ــای کم ــه از روش ه ــی ک زنان
ــه  ــد از چنــد مرحل ــده بای ــوزاد زن ــد ن ــا تول می کننــد ت
بــا موفقیــت عبــور کننــد؛ حاملگــی شــیمیایی، حاملگی 
ــل  ــان. عوام ــت زایم ــتن ســقط و درنهای ــی، نداش بالین

ــه  موثــر بــر هریــک از ایــن مراحــل می توانــد منجــر ب
موفقیــت یــا شکســت درمــان شــود.

به منظــور آگاهــی از عوامــل موثــر بــر یــک چرخــه ی 
درمانــی، آزاده قاهــری، دکتــر راســخی، دکتــر ســامانی 
ــی را  ــان«، پژوهش ــگاه روی ــان در »پژوهش و همکارانش
ــی  ــه ی درمان ــه در آن، 996 چرخ ــد ک ــی کردن طراح
ــاروری  ــک ب ــان کم ــده ی درم در 511 زن دریافت کنن

موردبررســی قــرار گرفــت.
از:  بود  عبارت  پژوهش  این  در  بررسی شده  عوامل 
انتقال یافته  سن زنان، نوع سیکل درمانی، تعداد جنین 
روش  از  مطالعه  این  در  پرکیست؛  تخمدان  سندرم  و 

معادالت برآوردی تعمیم یافته برای گزارش نسبت خطر 
بازه ی  با  درمانی،  چرخه ی  از  مرحله  هر  در  موفقیت 

اطمینان 95 درصد استفاده شد.
روش معــادالت بــرآوردی تعمیم یافتــه ی وزنــی 
انــدازه ی خوشــه  اثــر  تعدیــل  بــرای  نیــز  شــده 

گرفــت. قــرار  مورداســتفاده  آگاهی بخــش، 
همچنیــن نتایــج ایــن پژوهــش کــه در مجلــه 
بین المللــی IJFS نیــز بــه چــاپ رســیده، نشــان 
داده زنانــی کــه در بــازه ی ســنی 38 تــا 40 ســال قــرار 
دارنــد نســبت بــه زنــان زیــر 35 ســال، شــانس کمتری 

ــد. ــی دارن ــیکل درمان ــت س در موفقی

تــازه

جنین فریز شده بهرت است یا جنین تازه؟ 
محققان پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی به این سوال پاسخ داده اند

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از سیناپرس: علیرضا 
جهاددانشگاهی  مواد  پژوهشی  گروه  پژوهشگر  صادقی 
و  طراحی  پژوهشی  طرح  خصوص  در  خراسان رضوی 
و  زخم ها  درمان  برای  پوستی  جایگزین های  ساخت 

سوختگی های حاد توضیح داد.
اولیـه ی  کاربـرد  کـرد:  اظهـار  صادقـی  علیرضـا 
جایگزین های پوسـتی اسـتفاده در جهت تسهیل و تسریع 
در ترمیـم و بازسـازی و بازگردانـدن خـواص عملکـردی 
پوسـت اسـت. جایگزین های پوسـتی، محصوالت پوسـتی 
مصنوعـی هسـتند کـه به هنـگام سـوختگی های حـاد یا 

نظیـر  پوسـتی  زخم هـای  سـایر 
زخم هـای دیابتـی، فشـاری )نظیـر 

زخم بسـتر( و ضربه ای، سد محافظتی 
را بـرای پوسـت فراهـم می آورنـد.

ایـــن پژوهشـــگر بیـــان کـــرد: 
بزرگ تریـــن مزیـــت اســـتفاده 
از ایـــن محصـــوالت، کاهـــش یـــا 
ــده ی  ــه اهداکننـ ــاز بـ ــذف نیـ حـ
کـــه  اســـت  ســـالم  پوســـت 

ــا  ــاران بـ ایـــن مطلـــب بـــرای بیمـ

درمان زخم ها و سوختگی  
با جایگزین های پوستی
علیرضا صادقی پژوهشگر جهاددانشگاهی خراسان رضوی در 

خصوص طرح پژوهشی طراحی و ساخت جایگزین های پوستی 
برای درمان زخم ها و سوختگی های حاد توضیح می دهد

آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران جهاددانشگاهی
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اســـت.  حیاتـــی  بســـیار  بـــاال  ســـوختگی های 
ـــت  ـــاد عفون ـــال ایج ـــوالت احتم ـــن محص ـــن ای همچنی
و مرگ ومیـــر را کـــم کـــرده و از همـــه مهم تـــر، 
ــدت  ــاز و مـ ــورد نیـ ــی مـ ــای جراحـ ــداد عمل هـ تعـ

زمـــان بســـتری را کاهـــش می دهنـــد.
وی تاکید کرد: با وجود نقش بسیار مهم  جایگزین های 
آمار   کاهش  درمان،  هزینه های  کاهش  در  پوستی 
مرگ ومیر و همچنین کاهش بار روانی و اجتماعی ناشی 
از این آسیب ها، سازندگان این محصوالت تجاری عمدتاً 
شرکت های آمریکایی و اروپایی هستند که تهیه ی این 
محصوالت از آن ها به سادگی امکان پذیر نیست و عاوه 
بر این، هزینه های بسیار گزافی را به دنبال خواهد داشت.

صادقی خاطرنشان کرد: نگاهی به درصد باالی بیماران 
مبتا به دیابت در کشور که بعضا دچار »زخم های پای 
دیابتی« می شوند، زخم های بستر در معلوالن و درصد 
اهمیت  در کشورهای درحال توسعه،  باالی سوختگی ها 

تولید داخلی این چنین محصوالتی را نشان می دهد.
وی درباره ی ویژگی جایگزین های پوستی تولیدشده 
توسط محققان جهاددانشگاهی توضیح داد: جایگزین های 
پوستی، در حقیقت چشم انداز آینده ی درمان های پیشرفته 
در زخم های پوستی مزمن و حاد هستند. در حال  حاضر هیچ 
آناتومی،  از پوست مهندسی شده وجود ندارد که  مدلی 
فیزیولوژی، پایداری بیولوژیکی یا طبیعت زیبای پوست 
پوستی  جایگزین های  برگرداند.  تماما  را  آسیب دیده 
کاربرد  سهولت  مثل  ضروری  ویژگی های  از  بایستی 

رطوبت  حفظ  جهت  مانع  فراهم آوردن  زخم؛  محل  در 
نفوذپذیری  درعین حال  و  بدن  فیزیولوژیک  مایعات  و 
به هوا و بخار آب، سهولت چسبندگی،  مناسب نسبت 
خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب، تخریب کنترل شده، 
قابل استریل بودن، غیرسمی، غیرآنتی ژن و دارای حداقل 

واکنش التهابی برخوردار باشند.
این  جایگذاری  این ها  بر  عاوه  صادقی،  گفته ی  به 
حداقلی  ایجاد  با  زخم  روی  بر  پوستی  جایگزین های 
درعین حال  و  رگ زایی  سهولت  درد،  و  اسکار  بافت 
مقرون به صرفه بودن از دیگر ملزومات است. هدف نهایی 
برآورده  و هوشمند،  پوستی جدید  تولید جایگزین های 
حال  در  آن هاست.  تمام  نه  و  معیارها  این  اکثر  کردن 
حاضر جایگزین های پوستی متفاوتی در دنیا وجود داشته 
اما تمام  بالینی در دسترس هستند،  و برای استفاده ی 
با توجه  معیارهای پوست طبیعی را برآورده نمی کنند. 
به آنچه ذکر شد، در تحقیق حاضر هدف بومی سازی و 
تدوین دانش فنی به منظور تولید یک محصول جایگزین 
بیماران  به  ارزان  و  ارایه ی ساده  مناسب جهت  پوستی 

نیازمند در داخل کشور است.
با توجه به سوابق کاری قبلی گروه  بیان کرد:   وی 
پزشکی  و  بنیادی  سلول های  گروه  و  مواد  پژوهشی 
ارزشمند  تجارب  همچنین  و  سازمان  این  بازساختی 
کسب شده در زمینه ی ساخت این جایگزین های پوستی 
قبلی گروه، موضوع  الکتروریسی در تحقیقات  به روش 
بیومواد کارا و مناسب  انتخاب  بر  با تمرکز  این تحقیق 

پوستی  داربست های  عملکرد  و  کیفیت  ارتقای  جهت 
ساخته شده در تحقیقات قبلی و تدوین و تکمیل دانش 
فنی مربوطه است؛ بنابراین در صورت موفقیت آمیز بودن 
طرح، پس از تدوین دانش فنِی مربوطه، بایستی مراحل 
تکمیلی بعدی تا رسیدن به مرحله ی تجاری سازی تعریف 
شود که شامل انجام آزمون  های درون تنی )in vivo( و 
تعقیبات کلینیکی است. در نهایت پس از اخذ مجوزهای 
استاندارد  اداره ی  جمله  از  مربوطه  سازمان های  از  الزم 
تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و پس از طراحی الزامات 
و تجهیزات مورد نیاز، خرید تجهیزات در صورت تأمین 
بودجه، تولید در مقیاس نیمه صنعتی و در نهایت، تبلیغات 
و بازاریابی جهت فروش محصول، در برنامه ی کاری این 

گروه است.
صادقی با اشاره به اینکه وجود رقبای خارجی در بازار 
کشورمان و سازوکارهای بعضا ناسالم در جریان فروش 
طوالنی  نسبتا  روند  نیز  و  کشور  در  مذکور  محصوالت 
این  ورود  جهت  نیاز  مورد  پزشکی  مجوزهای  اخذ  در 
مالی  بودجه ی  در  کنار محدودیت  در  بازار  به  محصول 
و تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز، از جمله چالش های 
پیش روی تجاری سازی این طرح است، ابراز امیدواری 
کرد: امیدواریم با در نظر گرفتن روند صحیح مورد نیاز 
تا تجاری سازی این محصول، زمان و بودجه مناسب در 
فازهای مختلف اجرایی طرح مذکور در اختیار این گروه 

قرار گیرد.

ــگران  ــم: پژوهش ــگاهی ق ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
گــروه ســلول های بنیــادی مزانشــیمی جهاددانشــگاهی 
ــای  ــی فاکتوره ــوان بررس ــت عن ــی تح ــم در طرح ق
تاثیرگــذار نــوزادی و مــادری بــر روی ســلول های 
بنیــادی خون ســاز در نمونه هــای فریــز شــده در مرکــز 
ــه  ــد و ب ــاف، مطالعــه ی آمــاری انجــام دادن خــون بندن

ــد. ــدا کردن ــت پی ــی دس ــج جالب توجه نتای
خون بندناف که به عنوان خون جفتی شناخته می شود، 
خونی اســـــت که در جنین در حال تکوین، داخل رحم 
جریان دارد. پس از تولد نوزاد، خون باقیمانده در بندناف 
و جفت، با این که غنی از سلول های بنیادی است، معموال 
دور ریخته می شود. سلول های بنیادی که از بندناف گرفته 
می شود، بسیار پرتوان و نامیرا هستند و در اثر تکثیرهای 
یا  تزریق  با  به طوری که  نمی شوند،  پیری  دچار  پی در پی 
به صورت جدی  از بدن که  جایگزینی آن ها در مناطقی 

آسیب دیده اند می توانیم به بهبودی کامل دست یابیم.

خون بندناف و نگهــــداری آن یکی از شاخص ترین 
درمان  برای  پزشکی  دنیــــــای  دستاوردهای 

جدی  مشکات  و  ارثی  بیماری های  انواع 
بنیادی  جسمی است، همچنان که سلول های 
خون بندناف به عنوان یک منبع و راه درمانی 
خونی  منشأ  با  بیماری های  برای  مناسب 
فاکتورهای دخیل در  آنالیز  شناخته می شود، 

ویژه ای  اهمیت  از  سلول ها  این  ذخیره سازی 
برخوردار است.

نتیجه ی مطالعه ی محققان جهاددانشگاهی استان قم 
نشان داد که افزایش سن مادر علی رغم اینکه تاثیر مثبت بر 
حجم خون بندناف و تعداد سلول موجود در آن دارد، باعث 

تاثیر منفی بر میزان زنده مانی این سلول ها می شود.
همچنین در بررسی این محققان مشخص شد تعداد 
بارداری های قبلی مادر نیز می تواند بر روی حجم خون 

بندناف تاثیر مثبتی داشته باشد.

نتیجــه ی دیگری که از این مطالعه حاصل شد، نشان 
داد میانگین حجم سلول های خون بندناف در زایمان با 

روش سزارین بیشتر از روش طبیعی است.
گفتنــی اســت، حجــم بــاالی خــون بندنــاف نمی توانــد 
ــلول های  ــر س ــکاوری باالت ــده ی ری ــواره تضمین کنن هم

ــادی خون ســاز باشــد. بنی

تاثیر منفی افــزایش        سن مادر
بر زمان زنده مانی   ســــــــــــلول های 

بنیادی خون بندناف 
پژوهشگران جهاددانشگاهی قم در بررسی یک طرح در مرکز خون بندناف،

مطالعه ای آماری انجام دادند و به نتایج جالب توجهی دست پیدا کردند
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■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی بــه نقــل از ســیناپرس: 
مجتبــی برزیــن مدیــر مرکــز اپتیــک جهاددانشــگاهی 
صنعتــی شــریف اظهــار کــرد: به منظــور افزایــش 
ایمنــی یــک سیســتم احتــراق و قابل اطمینــان بــودن 
ــه  ــراق ب ــتم احت ــن سیس ــت ای ــرد آن، می بایس عملک
دســتگاه های نظارتــی و کنترلــی مجهــز شــود. یکــی از 

اجــزای کلیــدی سیســتم های نظارتــی و کنترلــی 
سیســتم احتــراق، دســتگاه آشکارســاز شــعله یــا 

ــعله بین اســت. ــی ش ــه عبارت ب
»شــعله بین«  سیســتم  کــرد:  بیــان  وی 
در صنایــع مختلفــی همچــون نیروگاه هــای 
شــیمیایی،  صنایــع  بــرق،  تولیــد  حرارتــی 

کوره هــای  ســیمان،  تاسیســات  پاالیشــگاه ها، 
ــای بخــار و تاسیســات  ــت، مولده زباله ســوز و بازیاف

می شــود. اســتفاده  گرمایشــی 
صنعتــی  جهاددانشــگاهی  هیات علمــی  عضــو 
ــال 1393  ــار در س ــتین ب ــد: نخس ــادآور ش ــریف ی ش
توســط کارخانــه گندله ســازی شــرکت صنعتــی و 
ــه  ــک نمون ــاخت ی ــی و س ــر، طراح ــی گل گه معدن
شــعله بین UV بــه ایــن مرکــز ارجــاع شــد کــه 
ــدد  ــز 5 ع ــب موفقیت آمی ــاخت و نص ــل آن س ماحص

دســتگاه شــعله بین بــود.
ــش و از  ــن دان ــال کســب ای ــه دنب ــه داد: ب وی ادام
آن جایی کــه در نیروگاه هــای بــرق حرارتــی نیــز از 
ــرارداد  ــب ق ــود، در قال ــتفاده می ش ــتم اس ــن سیس ای
طراحــی و ســاخت 40 عــدد شــعله بیــن UV بــا یکــی 
از نیروگاههــای بــرق حرارتــی کشــور وارد فــاز طراحــی 

ــدیم. ــه پیشــرفته تر ش ــک نمون ــاخت ی و س
مدیــر مرکــز اپتیــک جهاددانشــگاهی صنعتــی 
ــا و  ــای نیروگاه ه ــا و بویلره ــزود: در کوره ه ــریف اف ش
ــاده ای را  ــا م ــد آب ی ــما مجبوری ــه ش ــگاه ها ک پاالیش
تحــت حــرارت قــرار دهیــد، از حجــم عظیمــی از گاز و 
ــب  ــد. روشــن بودن شــعله مرت شــعله اســتفاده می کنی
ــا در صــورت  ــرل شــود ت ــد توســط شــعله بین کنت بای
قطــع شــعله، بادرنــگ ایــن سیســتم فرمــان قطــع گاز 

ــان حضــور  ــاق فرم ــه در ات ــد و کارشناســانی ک را بده
ــد.  ــه انجــام دهن ــاز را بافاصل ــات موردنی ــد، اقدام دارن
بــه همیــن دلیــل ایــن سیســتم از اســتانداردهای باالی 

حفاظتــی برخــوردار اســت.
ــذ  ــور اخ ــروژه، به منظ ــن پ ــر ای ــه ی مدی ــه گفت ب
اســتانداردهای مــورد تاییــد کاربــران و ذی نفعــان، 
ــرو  ــگاه نی ــارت پژوهش ــت و نظ ــا حمای ــی را ب فعالیت
ــی و حامــی بومی ســازی و فعالیت هــای  به عنــوان متول
دانش بنیــان مرتبــط بــا صنعــت نیروگاهــی آغــاز 

کرده ایــم.
ــای  ــا برنده ــی ب ــه ی خارج ــرد: نمون ــان ک وی بی
حــال  در  نیروگاه هــا  و  پاالیشــگاه ها  در  مختلــف 
ــا  ــل تحریم ه ــه دلی ــفانه ب ــه متاس ــت ک ــتفاده اس  اس
پشــتیبانی فنــی مناســبی از آن هــا صــورت نمی گیــرد. 
از  یکــی  مرکــز،  ایــن  در  تولیدشــده  نمونــه ی 
ــن  ــکاران م ــه هم ــت ک ــی اس ــرفته ترین مدل های پیش
در جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف، موفق بــه طراحی 
و ســاخت آن شــده اند. ایــن محصــول بــه دلیــل بومــی 
شــدن دانــش فنــی طراحــی و ســاخت، قابلیــت ارتقــا 

و ارایــه ی خدمــات 
را  فــروش  از  بعــد 

دارد.
برزیــن تاکیــد کــرد: 

ــازار  ــول ب ــن محص ــازار ای ب
ــل  ــی مث ــد آن از مزایای ــه تولی ــت ک ــترده ای اس گس
کارآفرینــی و ایجــاد اشــتغال در کشــور، کاهــش قیمــت 
ــودن  ــا ب ــوه، قابل ارتق ــد انب تمام شــده به واســطه ی تولی
ــزار  ــاوری در حوزه هــای اب ــش و فن ــش دان طــرح، افزای
دقیــق و به کارگیــری آن در ســاخت ســایر دســتگاه ها، 
دسترســی بهتــر بــه خدمــات پــس از فــروش در داخــل 
خــارج  از  جلوگیــری  و  ارزی  صرفه جویــی  کشــور، 
ــا تحریم هــای اقتصــادی  ــه  ب شــدن ارز از کشــور، مقابل
ــری از  ــاوری، جلوگی ــش و فن ــال دان و تحریم هــای انتق
افزایــش هزینه هــای تجهیــز نیروگاه هــا و پاالیشــگاهها 
به واســطه ی کاهــش قیمــت تمام شــده ی محصــوالت، 
افزایــش اعتمــاد مــردم بــه تولیــدات داخــل به واســطه 
کشــور،  تولیــد  عرصه هــای  بــه  متخصصــان  ورود 

برخــوردار اســت.

تولید دستگاه »آشکارساز شعله« برای کنرتل احرتاق 
مدیر مرکز اپتیک جهاددانشگاهی صنعتی رشیف درباره پروژه ی این مرکز برای طراحی و تولید دستگاه »آشکارساز شعله« برای 

نظارت و کنرتل سیستم احرتاق خبداد

ــنا:  ــل از ایس ــه نق ــگاهی ب ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
ــر  مقایســه ی میانگیــن مــدارک علمــی 50 درصــد برت
ــم صهیونیســتی، عربســتان و  ــران، رژی دانشــگاه های ای
ــدن  ــدی الی ــاخص های رتبه بن ــاس ش ــر اس ــه ب ترکی
نشــان می دهــد کــه کیفیــت علــم ایــران از دوره 
ــال های 2016- ــا دوره ی س ــال های 2009-2006 ت س

2013 افزایش یافتــه اســت.

در  که  مذکور  دانشگاه های  علمی  مدارک  مقایسه ی 
انتشارات در همان حوزه ی موضوعی  بقیه ی  با  مقایسه 
و در همان سال پر استناد هستند، توسط اداره ی تحلیل 
بر اساس  دادگان مرکز اطاعات علمی جهاددانشگاهی 
شاخص های »الیدن«، نشان می دهد که بیشترین مقدار 
برای  ترتیب  به  برتر،  درصد   50 علمی  مدارک  رشد 
کشورهای عربستان سعودی و ایران است. ضمن اینکه 

عربستان سعودی در این زمینه رشد فراوانی داشته است.
برتر  درصد   50 علمی  مدارک  تعداد  میانگین 
دانشگاه های ایران در دوره ی 2009 - 2006 برابر با 347 
عدد و در دوره ی 2016 - 2013 برابر با 913 عدد است.

گفتنی است؛ ازآن جایی که این شاخص،کیفی محسوب 
علم  کیفیت  که  کرد  استنباط  می شود، می توان چنین 

ایران در این سال ها افزایش یافته است.

افزایش کیفیت علم ایران از سال ۲۰۰۶ تاکنون 
اداره تحلیل دادگان مرکز اطالعات جهاددانشگاهی با مقایسه ی میانگین مدارک علمی 50 درصد برتر دانشگاه های ایران،

رژیم صهیونیستی، عربستان و ترکیه نشان می دهد
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خراسان رضوی:  جهاددانشگاهی  سازمان  عمومی  روابط   ■
سازمان  متالورژی  و  مواد  پژوهشی  گروه  سرپرست 

بیومواد  از  استفاده  خراسان رضوی،  جهاددانشگاهی 
فلزی به منظور بهبود، درمان، التیام و یا جایگزینی بافت 

موجودات زنده را از استراتژی های این گروه برشمرد و 
گفت: بیومواد یا ماده زیستی ماده ای با منشأ مصنوعی 
یا  و  التیام  درمان،  بهبود،  به منظور  است که  یا طبیعی 

جایگزینی بافت موجودات زنده به کار می رود.
در  افزود:  مطلب  این  بابیان  مولودی  احمد  مهندس 
همین راستا تاکنون در گروه پژوهشی مواد و متالورژی 
پیچ های  ساخت  تحقیقاتی  پروژه های  سازمان  این 
تماسی  عدسی های  قالب  ساخت  قابل جذب،  ارتوپدی 
چشمی و همچنین ساخت جایگزین های پوستی به اتمام 

رسیده است.
الزم  حمایت های  صورت  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
می توان این پروژه ها را به تولید انبوه رساند، ادامه داد: 
طراحی و ساخت دریچه های قلب مصنوعی و انواع مواد 
مورد کاربرد در تعویض مفصل و همچنین ساخت رگ 

مصنوعی نیز از دیگر کاربردهای بیومواد است.
به گفته ی سرپرست گروه پژوهشی مواد و متالورژی 
و  فنی  دانش  تدوین  با  خراسان رضوی،  جهاددانشگاهی 
تولید انبوه بیومواد فلزی می توان از خروج مقادیر نسبتا 
جلوگیری  محصوالت  این  واردات  و  کشور  از  ارز  باالی 

کرد.
کاشتنی های  طراحی های  در  بیومواد  کرد:  بیان  وی 
پزشکی، طراحی های ابزارآالت پزشکی و تشخیص درمان 
در داروسازی، جراحی، دندانپزشکی و پزشکی هسته ای و 
علوم پایه پزشکی کاربرد دارند. این مواد کیفیت زندگی 
انسان را هرساله بهبود می بخشند و ویژگی منحصر بودن 

این مواد زیست سازگاری آن ها است.
مهندس مولودی گفت: محدوده ی کاربرد این گروه از 
مواد پیشرفته، بسیار وسیع است و مواردی چون مفاصل 

و پیوند عضو مصنوعی مانند عروق و شریان 
تا پوست مصنوعی، عدسی های 

انواع پروتزها  و  تماسی 
را در برمی گیرد.

استفاده از بیومواد فلزی 
به منظور بهبود یا جایگزینی بافت 

موجودات زنده
رسپرست گروه پژوهشی مواد و متالورژی جهاددانشگاهی خراسان رضوی ترشیح می کند

سیناپرس:  از  نقل  به  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
کربن  تولید  طرح  مجری  دارایی  علی  مهندس 
طبیعی  قیر  فرآوری  درباره ی  طبیعی  قیر  از  فعال 
یک  از  بیش  داد:  توضیح  تحقیقاتی  واحد  این  در 
دهه است که فعالیت های پژوهشی ما بر روی این 
حوزه متمرکزشده است. پایلوت آزمایشگاهی این 
محصول در سال 1389 با همکاری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، اجرایی شد و جهاددانشگاهی آغاز 
پایلوت نیمه صنعتی آن را در سال 1395 به عنوان 

یک طرح فناورانه تایید کرد.
کربنی  جاذب  نوع  یک  فعال  کربن  گفت:  وی 
دارای خلل و فرج زیادی است و می تواند به عنوان 
کار  به  مایع،  و  گاز  بسترهای  جاذب آالینده ها در 
پساب ها،  تصفیه ی  برای  مثال  برای  شود.  گرفته 
از  یا  و  می دهند  عبور  کربنی  از جاذب های  را  آن 
آن برای تغییر رنگ نیشکر در کارخانه های قند و 

شکرسازی استفاده می کنند.
به گفته ی مجری این طرح، ایران از نظر حجم و 

تعداد معادن قیر طبیعی در رتبه ی سوم کشورهای 
دنیا قرار دارد؛ معادنی که بیشتر در غرب و جنوب 
غربی کشور گسترده اند و کرمانشاه، نزدیک به 80 
درصد آن ها را در خود جای داده است. مواد اصلی 
این معادن از نفت خام نشأت می گیرند که در طول 
میلیون ها سال با حرکات الیه های زمین به الیه های 

سطحی رسیده اند.
پژوهشگران  موفقیت  از  پیش  گفت:  وی 
جهاددانشگاهی مواد حاصل از این معادن به صورت 
افزودنی در تولید قیر پاالیشگاهی به کار می رفت 
و یا به صورت پودر و سنگریزه به کشورهای دیگر 
ساالنه  نیاز  که  است  حالی  در  این  می شد.  صادر 
سال  در  تن  هزار   14 حدود  فعال  کربن  به  کشور 
تولید  داخل  در  آن  تن  هزار  دو  تنها  که  است 

می شود.
فعال  کربن  طرح،  این  مجری  گفته ی  به 
کرمانشاه، چگالی  در جهاددانشگاهی  ساخته شده 
باالیی دارد و با حجمی کروی در ساخت محصوالت و 

تولیدات بسیاری از صنایع مانند داروسازی، نظامی، 
آب و فاضالب، نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد دارد.

با  کشور  در  نیز  پیش ازاین  فعال  کربن  تولید 
استان های  است.  می شده  انجام  گیاهی  پایه ی 
پسماندهای  در  که  ظرفیتی  به  توجه  با  مختلف 
کشاورزی دارند، این ماده را از بخش های مختلف 
گیاهی مانند پوست گردو و پسته، پوسته ی برنج، 
چوب و ... تولید می کنند، اما این نوع از کربن فعال 
کاربرد  خاص،  حجم های  و  پایین  چگالی  دلیل  به 
محدودی دارد و نوع وارداتی آن  که پایه ی معدنی 
دارد و از ذغال سنگ ساخته می شود، در جایگاه 

بهتری در تولیدات صنعتی ایران قرارگرفته است.
فعال  کربن  نیمه صنعتی  تولید  خط  هم اکنون 
سال،  در  تن   100 تولید  ظرفیت  با  طبیعی  قیر  از 
تاییدیه ی  و  تولید  مجوز  دریافت  آستانه ی  در 
زیست محیطی و آماده بهره برداری است و تمامی 
داخل  در  خصوصی  بخش  کمک  با  آن  تجهیزات 

کشور ساخته و تامین شده است.

تولید کربن فعال از قیر طبیعی
پژوهشگران جهاددانشگاهی کرمانشاه موفق به تولید نیمه صنعتی کربن فعال از معادن 

قیر طبیعی در کشور شدند
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■ جهاددانشــگاهی بــه نقــل از ســیناپرس: ایــن فنــاوری تـــازہ

نتیجــه ی تحقیقــات پژوهشــگران جهاددانشــگاهی 
درزمینــه ی مــواد های تــک ســرامیکی در پژوهشــکده ی 
ــتمین  ــه در سی وهش ــت ک ــرامیکی اس ــن س ــواد نوی م
ســالگرد تاســیس جهاددانشــگاهی، بــه راه انــدازی واحد 
ــژه ســرامیکی  ــات وی ــای نســوز و قطع ــدی جرم ه تولی

منجــر شــده اســت.
ـــری  ـــینی، مج ـــین میرحس ـــید حس ـــه ی س ـــه گفت ب
ـــران،  ـــه ای ـــی ب ـــش فن ـــال دان ـــرای انتق ـــرح، ب ـــن ط ای
ــا  ــان امضـ ــرکت VGH آلمـ ــا شـ ــه ای بـ تفاهم نامـ
ـــل  ـــج کام ـــتن پکی ـــرای داش ـــن ب ـــت. همچنی ـــده اس ش
ـــه ی  ـــف، مجموع ـــع مختل ـــاز صنای ـــوالت موردنی محص
ـــهاب  ـــرکت آذرش ـــق ش ـــا تواف ـــزد ب ـــگاهی ی جهاددانش
ـــرای  ـــد آن ب ـــوط تولی ـــی خط ـــت خال ـــز، از ظرفی تبری
ــول،  ــه محصـ ــده بـ ــی کسب شـ ــش  فنـ ــل دانـ تبدیـ

ــد. ــتفاده می کنـ اسـ
ـــش  ـــب دان ـــت کس ـــف اهمی ـــینی در توصی میرحس
ـــق  ـــح داد: طب ـــوز، توضی ـــواد نس ـــه ی م ـــی درزمین فن
ـــدود  ـــا ح ـــور م ـــوز در کش ـــرف نس ـــی مص ـــار جهان آم
ـــر از 330  ـــه کمت ـــت ک ـــال اس ـــن در س ـــزار ت 440 ه
هـــزار تـــن آن در داخـــل تولیدشـــده و باقـــی آن از 
کشـــورهای اروپایـــی، هنـــد و چیـــن وارد می شـــود. 
بااین وجـــود پیش بینـــی می شـــود کـــه بـــا افزایـــش 
ـــوالد،  ـــیمی، ف ـــع پتروش ـــی در صنای ـــای صنعت واحده
ــرف  ــزان مصـ ــر آهنـــی، میـ ــع غیـ ــیمان و صنایـ سـ
ـــن  ـــزار ت ـــه 740 ه ـــده ب ـــال های آین ـــی س ـــور ط کش

ـــد. ـــال برس در س
در ســـال های اخیـــر در کشـــورهای پیشـــرفته 
قابل توجهـــی  رشـــد  از  نســـوز  جـــرم  مصـــرف 
برخـــوردار بـــوده اســـت؛ به طوری کـــه جرم هـــای 
ـــتند.  ـــر هس ـــا آج ـــدن ب ـــن ش ـــال جایگزی ـــوز در ح نس
افزایـــش  پیش بینی هـــای  و  آمارهـــا  همیـــن 
ـــه  ـــتیابی ب ـــه دس ـــت ک ـــوز اس ـــواد نس ـــری م به کارگی
ـــوز را  ـــواد نس ـــی م ـــش واردات ـــد بخ ـــی تولی ـــش فن دان

در کشـــور، ضـــروری می کنـــد.
و  ترکیـــب  نـــوع  در  مرکـــز  ایـــن  تولیـــدات 
ــورت  ــد و به صـ ــی دارنـ ــوع باالیـ ــیون، تنـ فرموالسـ
ـــت، گاز،  ـــر نف ـــون نظی ـــع گوناگ ـــرای صنای ـــی ب سفارش
پتروشـــیمی، آهـــن و فـــوالد، فلـــزات غیـــر آهنـــی، 
می شـــوند،  ســـاخته  شیشه ســـازی  و  ســـیمان 
ــد  ــا، تولیـ ــاخت آن هـ ــه ی سـ ــن نکتـ ــا مهم تریـ امـ
ــت  ــه آب اسـ ــاز بـ ــدون نیـ ــک و بـ ــورت خشـ به صـ
ـــژه  ـــران و به وی ـــت آب در ای ـــه وضعی ـــه ب ـــا توج ـــه ب ک
ـــودن  ـــدار ب ـــرای پای ـــروری ب ـــه ی ض ـــزد، نکت ـــتان ی اس

تولیـــد و ســـاخت در ایـــن مجموعـــه اســـت.
ـــزد  ـــگاهی ی ـــاوری جهاددانش ـــش و فن ـــاون پژوه مع
ــن  ــت: در ایـ ــدات گفـ ــای تولیـ ــاره ی ویژگی هـ دربـ
ـــی،  ـــواع جرم هـــای نســـوز ریختن ـــا ان ـــی، م واحـــد صنعت
ـــد شـــیمیایی،  ـــره ای خشـــک، بان ـــق، ویب پاشـــیدنی، عای

کوبیدنـــی و پاســـتیک را تولیـــد می کنیـــم. تمـــام 
ـــت  ـــر رعای ـــزون ب ـــه اف ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــمان ب تاش
ـــب،  ـــت مناس ـــرای کیفی ـــی ب ـــتانداردهای بین الملل اس
قیمـــت مناســـب و مقرون به صرفـــه ای بـــه تمـــام 

ـــم. ـــه کنی ـــدگان ارای تولیدکنن
در فرآینـــد تولیـــد جـــرم نســـوز، مـــواد اولیـــه ی 
انباشـــت شـــده بـــر اســـاس فرموالســـیون اعامـــی 
سیســـتم  توســـط  ســـفارش دهنده،  ســـوی  از 
توزیـــن، آمـــاده و بـــه میکســـر اصلـــی منتقـــل 
پـــودر  به صـــورت  نهایـــی  جـــرم  می شـــود. 
ــا  ــی و یـ ــته بندی های 25 کیلوگرمـ ــک، در بسـ خشـ
و  بســـته بندی  کیلوگرمـــی  هـــزار  بیگ بگ هـــای 

می شـــوند. آمـــاده 
ـــد  ـــرم تولی ـــر و ج ـــورت آج ـــه دو ص ـــواد ب ـــن م ای
و مصـــرف می شـــوند، جرم هـــا در ایـــن میـــان از 
ـــدون  ـــه ب ـــتند چراک ـــوردار هس ـــتری برخ ـــای بیش مزای
ــری  ــرژی کمتـ ــت، انـ ــکل دهی و پخـ ــه شـ ــاز بـ نیـ
ــا  ــن جرم هـ ــد ایـ ــرای تولیـ ــد. بـ ــرف می کننـ مصـ
و  ســـاده تر  کـــوره  ســـاختمان  بـــه  همچنیـــن 
ـــد  ـــان تولی ـــن زم ـــه ای ـــت ک ـــاز اس ـــری نی کم هزینه ت

ــد. ــر می کنـ ــز کمتـ را نیـ
جرم هـــا همچنیـــن بـــرای ســـاخت مخـــازن 
تحت فشـــار نیـــز انتخـــاب مناســـب تری هســـتند 

ـــواع  ـــا ان ـــری، کار ب ـــاالی درزگی ـــت ب ـــا قابلی ـــه ب چراک
گاز را راحت تـــر می کنـــد. ضمـــن اینکـــه ایـــن 
ـــواص  ـــا خ ـــده را ب ـــای پیچی ـــاخت جداره ـــا س جرم ه
مکانیکـــی و فیزیکـــی مطلـــوب ســـازنده بـــا عمـــر 

باالتـــر ممکـــن خواهـــد کـــرد.
تنـــوع روش هـــای نصـــب ماننـــد پاشـــیدن، 
ریختـــن، ماله کشـــیدن، کوبیـــدن و تزریـــق، قابلیـــت 
تعمیـــر آســـان جداره هـــای کـــوره بـــا صرفه جویـــی 
در مصـــرف مـــواد و کاهـــش زمـــان و نازکـــی و دوام 
ـــابه  ـــری مش ـــاختارهای آج ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــتر ب بیش
ــای  ــا به جـ ــتفاده از جرم هـ ــای اسـ ــر مزیت هـ از دیگـ

آجرهـــای نســـوز اســـت.
ــدات در  ــن تولی ــادرات ای ــاره ی ص ــینی درب میرحس
ســال های آینــده نیــز توضیــح داد: کشــورهایی ماننــد 
روســیه و همســایه های کوچک تــر آن در صنعــت 
تولیــد فــوالد و نیــز صنایــع پاالیشــگاهی و پتروشــیمی 
کشــورهای حاشــیه ی خلیج فــارس مــوارد مناســب 
ــه در  ــد هســتند. ضمــن اینک ــرای تولی ــذاری ب هدف گ
ــتوانه ی  ــا پش ــرامیکی ب ــن س ــواد نوی ــکده ی م پژوهش
ــا دانــش فنــی تولیــد  پژوهشــگران، تــاش  می شــود ت
ــواد  ــا م ــن شــود و ی ــی تدوی محصــوالت خــاص واردات
اولیــه ی داخلــی جایگزیــن مــواد اولیــه وارداتــی بــرای 

ــد. ــوز باش ــای نس ــد جرم ه تولی

بهره برداری از پایلوت تولید نیمه صنعتی 
رسامیک  ویژہ ی نسوز 

پایلوت تولید نیمه صنعتی رسامیک های ویژہ ی نسوز در جهاددانشگاهی یزد با دستیابی پژوهشگران آن به فناوری ساخت این 
رسامیک ها، آماده بهره برداری شد
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11 ■ روابط عمومــی جهاددانشــگاهی بــه نقــل از ایســنا: 
ــان  ــا بی ــی ب ــراح عموم ــش ج ــیه الفت بخ ــر آس دکت
ــان  این کــه ســرطان ســینه شــایع ترین ســرطان در زن
اســت و از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، گفــت: در 
بیشــتر مــوارد ســرطان های ســینه توســط خــود بیمــار 
تشــخیص داده می شــوند یعنــی یــک عامــت در فــرد 
ــک  ــه پزش ــخص ب ــه ش ــب مراجع ــرده و موج ــروز ک ب

می شــود.

عالیم رسطان سینه
بــا  کــه  عایمــی  دربــاره  الفت بخــش  دکتــر 
ــن و  ــت: مهم تری ــد، گف ــور می کن ــینه ظه ــرطان س س
شــایع ترین عامــت ســرطان ســینه وجــود تــوده ای در 

ســینه فــرد اســت کــه درد نــدارد. ایــن تــوده بــا 
ــت  ــن اس ــایزی ممک ــر س ــفت در ه ــوام س ق

وجــود داشــته باشــد. در اکثــر مــوارد ایــن 
ــت  ــه باف ــت و ب ــرک نیس ــوده متح ت

ــینه چســبیده اســت.  ــا پوســت س ی
ــوده  ــرم ت ــایع ترین ف ــوع ش ــن ن ای
ــا در  ــت، ام ــینه اس ــرطانی س س
حــدود 10 درصــد مــوارد ممکــن 
ــته  ــوده درد داش ــن ت ــت ای اس
باشــد یــا در درصــدی از مــوارد 

ــت. ــرک اس متح
این کــه  بیــان  بــا  وی 
از  ســینه  نــوک  از  ترشــح 
ــت،  ــینه اس ــرطان س ــم س عای
ــینه  ــوک س ــح از ن ــزود: ترش اف

اســت  همان قــدر کــه ممکــن 
بی اهمیــت باشــد، همــان انــدازه 

ــانه های  ــی از نش ــت و یک ــز اهمی حای
ســرطان ســینه اســت. اگــر فــرد ترشــح 

ــگ  ــه رن ــینه  ب ــوک س ــودی از ن خودبه خ
زرد شــفاف، خونــی یــا خونابــه ای داشــته 

باشــد و حــس کنــد لباس زیــرش خونــی و خیــس 
شــده  اســت و ایــن ترشــح فقــط از یــک مجــرا و از یــک 
ســینه باشــد، می توانــد عامــت ســرطان ســینه باشــد.
ــی از دیگــر نشــانه های ســرطان  ــن جــراح عموم ای
ســینه بــه عایــم مربــوط بــه نــوک ســینه اشــاره کــرد 
و گفــت: اگــر در ســینه ی فــرد فرو رفتگــی نــوک 
ســینه کــه از ابتــدا وجــود نداشــته و اخیــرا ظاهرشــده 
دیــده شــود، مخصوصــا اگــر در یکــی از ســینه ها 
باشــد یــا زخــم نــوک ســینه به صــورت مــدت دار 
ــا  ــا اگزمــا تفــاوت دارد و ب وجــود داشــته باشــد کــه ب
ــر  ــت، از دیگ ــه اس ــود نیافت ــی بهب ــای موضع درمان ه
عائم ســرطان پســتان هســتند. همچنین توکشــیدگی 
پوســت قســمتی از ســینه، زخــم روی پوســت ســینه، 
ــت  ــورت پوس ــت به ص ــزی و ورم پوس ــاب و قرم الته

ــر ســرطان ســینه هســتند. ــم دیگ ــی از عای پرتقال

 آیا تحریک غدد لنفاوی موجب رسطان 
سینه می شود؟

دکتــر الفت بخــش دربــاره ی تاثیــر غــدد لنفــاوی در 
ــه هــر دلیلــی  ایجــاد ســرطان گفــت: غــدد لنفــاوی ب
ممکــن اســت دچــار التهــاب شــوند )اپیاســیون، 
اپی لیــدی یــا لیــزر مــوی زائــد، کاشــت ناخــن، 
عفونــت ریشــه ناخــن، عفونــت ســینه و ...(، ایــن یــک 
ــاک  ــاوی اســت و اصــا خطرن ــوع واکنــش غــدد لنف ن
ــرات  ــاوی را تغیی ــدد لنف ــر غ ــوع تغیی ــن ن ــت. ای نیس

ــم  ــه خوش خی ــد ک ــو می گوین ــا ری اکتی ــی ی واکنش
ــوند. ــرطان نمی ش ــه س ــل ب ــوده و تبدی ب

ــه ســرطان ســینه  ــردی ب ــزود: هنگامی کــه ف وی اف
ــه ی لنــف  مبتــا می شــود، چــون اولیــن مســیر تخلی
ســینه بــه غــدد لنفــاوی زیــر بغــل اســت، اولیــن محــل 
انتشــار توده هــای ســرطانی نیــز در ایــن غــدد اســت؛ 
بنابرایــن فــرد در صــورت لمــس تــوده در ناحیــه ی زیــر 
ــر  ــا در اکث ــد، ام ــه کن ــک مراجع ــه پزش ــد ب ــل بای بغ

مــوارد ایــن غــدد ری اکتیــو هســتند.
ــاره ی  ــگاهی درب ــات جهاددانش ــروه تحقیق ــر گ مدی
گفــت:  ســینه  ســرطان  تشــخیصی  روش هــای 
بیشــتر ســرطان های  ذکــر شــد  کــه  همان طــور 

ــرد تشــخیص داده می شــوند و  ســینه توســط خــود ف
این زمانــی اســت کــه تــوده حداقــل از یــک ســانتی متر 
بزرگ تــر  تــوده  هرچــه  و  اســت  شــده  بزرگ تــر 
ــق  ــت از طری ــن اس ــرطانی ممک ــلول های س ــد، س باش
عــروق خونــی پخــش شــوند و بــه غــدد لنفــاوی و یــا 

ــد. ــر برون ــای دیگ ارگان ه
 وی افــزود: اینکــه یــک خانــم بــه بافــت ســینه اش 
ــا  ــوده و ی ــرا ت ــت، زی ــم اس ــیار مه ــد بس ــه کن توج
تغییــرات جدیــد را تشــخیص می دهــد، امــا اگــر 
ــود،  ــخیص داده ش ــر تش ــه زودت ــک مرحل ــرطان ی س
ــه درمــان و بهبــود بیمــار کمــک می کنــد و عاقبــت  ب
ــخیص  ــرای تش ــد. ب ــم می زن ــار رق ــرای بیم ــری ب بهت
زودرس ســرطان ســینه، روش غربالگــری بــا ماموگرافی 
ــد ســرطان  ــی می توان اســتفاده می شــود. ماموگراف
ســینه را از زمانــی کــه چندیــن ســلول اســت 

تشــخیص دهــد.

سن و زمان درست 
ماموگرافی

بــا  عمومــی  جــراح  ایــن 
ــن  ــی س ــه ماموگراف ــان اینک بی
ــت  ــت: باف ــخصی دارد، گف مش
ــان زیــر 40 ســال  ســینه در زن
متراکــم اســت و ماموگرافــی 
را  ضایعــــــــات  نمی توانــد 
دهــد.  تشــخیص  به درســتی 
ســنین  ایــن  در  هم چنیــن 
بافــت ســینه به اشــعه ی دســتگاه 
حســاس اســت و ممکــن اســت 
شــوند؛  تحریــک  ســلول هایش 
ــام  ــرای انج ــان ب ــن زم ــن بهتری بنابرای
ــخیصی(  ــه تش ــری )ن ــی غربالگ ماموگراف
ــان  ــه زن ــاالی 40 ســال اســت و ب از ســنین ب
بــاالی 40 ســال کــه قصــد چــک آپ دارنــد، 
توصیــه بــه انجــام ماموگرافــی داریــم. در زنــان زیــر 40 
ســال بــرای بررســی از روش هــای دیگــر ماننــد معاینــه 

ام. آر.آی اســتفاده می شــود. یــا ســونوگرافی و 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــار اف ــه آم ــا اشــاره ب ــان ب وی در پای
ســرطان ســینه مبتــا می شــوند گفــت: ســرطان 
ــده  ــینه تشکیل ش ــت س ــه باف ــنی ک ــر س ــینه در ه س
و وجــود دارد بــروز می کنــد. در جامعــه ی ایرانــی 
ــن 45  ــینه بی ــرطان س ــه س ــا ب ــن ابت ــن س میانگی
ــزارش وزارت  ــن گ ــق آخری ــت. طب ــال اس ــا 55 س ت
بهداشــت ابتــا بــه ســرطان 34 نفــر در 100 هــزار زن 
ــدود 13000  ــال ح ــی یک س ــر ط ــت؛ به عبارت دیگ اس
مــورد جدیــد ابتــا داریــم. تشــخیص زودرس بیمــاری 
ــود و  ــاران می ش ــر بیم ــول عم ــش ط ــه افزای ــر ب منج
حتــی طــول عمــر طبیعــی را بــرای بیمــاران بــه دنبــال 

دارد.

عالیم رسطان سینه و سن درست انجام ماموگرافی 
دکرت آسیه الفت بخش مدیر گروه پژوهشی بیامری های پستان پژوهشکده ی معتمد جهاددانشگاهی پاسخ می دهد
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■ روابــــط عمــــومی 
از  نقل  به  جهاددانشـــگاهی 
ایسنا: پدیده ی »شادکامی« 

که  است  بزرگی  موهبــت 
متخصصان،  عقیــــده ی  به 

باهدف  انسانی  رفتارهای  تمام 
حصول آن انجام می شود؛ محققان 

پژوهشی  در  جهاددانشــــــگاهی، 
ارزشمند به بررسی میــــزان شادکامی 

زنان و مردان ایرانی در دوره ی جوانی و در 
محدوده سنی 20 تا 40 سال پرداخته اند.

و  مثبت  هیجان های  با  که  است  حالتی  شادکامی 
خوشایند مشخص می شود و دامنه ی آن از رضایت سطحی 
شادکامی  می شود.  شامل  را  عمیق  خوشحالی  احساس  تا 
یک معیار سامت روانی است و منافع محسوس بی شماری 
ناراحتی های  کاهش  جسمی،  سامت  افزایش  همچون 
از  بسیاری  دارد.  همراه  به   را  عمر  شدن  طوالنی  و  روانی 
در  شاد،  انسان های  که  داده اند  نشان  تجربی  پژوهش های 
پیامدها  این  می شوند.  مواجه  مثبتی  پیامدهای  با  زندگی 
شامل افزایش روابط حمایت کننده، بهبود وضعیت سامت 

روانی و جسمانی و درنتیجه طوالنی شدن عمر است.
هر  به مانند  نیز  ما  کشور  در  موضوع  این  است  بدیهی 
بنا  دارد.  را  اهمیت خاص خود  و منطقه ی دیگری،  کشور 
بر آمارهای ارایه شده در تحقیقات و مطابق با گزارش جهانی 
تا 2016،  سال 2017 شادکامی، در بین سال های 2014 
ایران رتبه ی 108 را در بین 155 کشور از این لحاظ داشته 
نشان  در سال 2018  گزارش  دیگر همین  نسخه ی  است. 
می دهد که بین سال های 2015 تا 2017، رتبه ی شادکامی 
ایران در بین 156 کشور، به 106 رسیده است. بااین حال بنا 
به اعتقاد محققان، برای ارتقای شادکامی به عنوان شاخصی 
مهم و تاثیرگذار در ارتقای فضای کلی جامعه، باید آن را در 
مطالعاتی فراگیر مورد سنجش قرار داده و بر اساس اطاعات 

به دست آمده اقدامات موردنیاز را برای ارتقای آن انجام داد.
از مرکز  از محققان کشورمان  در همین راستا، گروهی 
علـــــوم بهداشتی  پژوهشکده  سامت  سنجش  تحقیقات 
جهاددانشگاهی اقدام به انجام پژوهشی کرده اند که در آن 
و  جوانی  دوره ی  در  ایرانی  مردان  و  زنان  شادکامی  میزان 
در محدوده ی سنی 20 تا 40 سال موردسنجش و بررسی 

علمی قرارگرفته است.
در این پژوهش توصیفیـ  تحلیلی بزرگ، 14 هزار و 239 
نفر از بین تمام زنان و مردان متاهل 20 تا 40 سال ساکن 
شهرها و روستاهای مختلف کشور مشارکت داشته اند 

که 46 درصد آن ها مرد و 54 درصد زن بوده اند.
این  انجام  برای  موردنیاز  داده های  و  اطاعات 

پژوهش، با استفـــــــاده از ابزار پرسشنامه 
از جمعیت فوق جمع آوری شده 
اســـت و سپس این 
داده ها با 

آماری  روش های  از  و با کمک کامپیــــوتر مورد استفاده 
تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، بین شادکامی 
و متغیرهایی نظیر سن، جنسیت، تعداد سال های تحصیل 
ارتباط معنی داری مشاهده نمی شود، ولی  و محل سکونت 
با  قابل توجهی  ارتباط  درآمد،  سطح  نیز  و  شغلی  وضعیت 
شادکامی نشان می دهند. به طوری که در این تحقیق، افراد 
برابر از شادکامی کمتری  بیکار در این مطالعه حدود 1/9 

نسبت به شاغان برخوردار بوده اند.

مدارس نحوه ی برقراری ارتباطات
و قبول مسوولیت های اجتامعی

را به دانش آموزان بیاموزند
سنجش  تحقیقات  مرکز  محقق  منتظری  علی  دکتر 
و  جهاددانشگاهی  علــــوم بهداشتی  پژوهشکده ی  سامت 
کار  »بااین حال،  دارند:  اعتقاد  پژوهش  این  در  همکارانشان 
از زندگی مانند دوستی های  به جنبه هایی  و شغل، نسبت 
شادکامی  با  اجتماعی  فعالیت های  و  سامتی  صمیمانه، 
باب  در  محققان  از  برخی  ازاین رو  دارد.  کمتری  ارتباط 
توجه  به جای  مدارس  که  می کنند  توصیه  تعلیم وتربیت 
برقراری  نحوه ی  کار،  و  تولیدی  فعالیت های  یادگیری  به 
مسوولیت های  قبول  و  مردم  با  اجتماعی  موفق  ارتباطات 

اجتماعی را به دانش آموزان بیاموزند«.
این محققان می گویند: »متغیر موثر دیگر بر شادکامی در 
این مطالعه، سطح درآمد بوده است. افراد با سطح درآمد بد 
یا خیلی بد، شادکامی کمتری نسبت به افراد با درآمد خوب 
و خیلی خوب داشتند و با افزایش درآمد، شادکامی افزایش 

این اساس، درآمد، نقش مهمی در شادکامی  بر  می یابد. 
انسان ها ایفا می کند. ولی با کمال تعجب مطالعات مشابهی 

بررسی  را  مرفه  کشورهای  مردم  شادکامی  که 
رضایت  که  داده اند  نشان  کرده اند، 

از زندگی در آن هــــا با 
خیز  فــت و ا

طی  در  درآمدشــــــان 
زندگی حرفـــــه ای و نیز 
تغییر  بازنشستــــگی  در 
چندانی نمی کند که نیاز به 

موشکافی بیشتری دارد«.
عدم  به رغـــــم  همچنین 
تمرکز مطالعـــه ی فوق بر رابطه 
بین »سامت و شادکامی« محققان 
بیشتر  درک  برای  است  الزم  معتقدند 
رابطه ی شادکامی و متغیرهای اقــــتصادی 
تحلیل های  به  درآمد  و  شغل  مانند  اجتماعی  و 
مربوط به رابطه سامت نیز توجه دقیق تری کرد. مطالعات 
متعددی در خصوص رابطه شادکامی با سامت انجام شده 
است. پیش بینی سامت و طول عمر در جمعیت های سالم 
سامت  از  ناشی  ناشادکامی  ایجاد  شادکامی،  به واسطه 
نامطلوب و نیز رابطه شادکامی با سامت درک شده، سامت 
جسمی و رفتارهای مربوط به سامت ازجمله نتایج با ارزش 
این مطالعات هستند که می توانند تحلیل های راهگشایی را 

به دست دهند.
دکتر منتظری، محقق اصلی این پژوهش و همکارانش 
می گویند: »اگرچه شادکامی با طول عمر در جمعیت بیمار 
همراه نیست و اثر مستقیمی بر مرگ ومیر ندارد، اما در افراد 
به این ترتیب  می کند.  محافظت  بیماری ها  به  ابتا  از  سالم 
را  همگانی  سامت  که  کرد  استدالل  این چنین  می توان 
می توان باسیاست های فزاینده شادکامی در مردم ارتقا داد«.

مطالعه ی  نتایج  اساس  بر  شد  اشاره  که  همان گونه 
از عوامل  نیز سطح درآمد که  و  بین وضعیت شغلی  فوق، 
اجتماعی و اقتصادی هستند، با شادکامی رابطه معنادار وجود 
داشت. در این خصوص دکتر منتظری و همکارانش اظهار 
داشته اند: »باید گفت که کاهش شادکامی در قبال بیکاری 
و نیز کاهش سطح درآمد، می تواند ناشی از عدم مطلوبیت 
سامت در شرکت کنندگان باشد و این، نتیجه ای است که در 
مطالعات دیگر نیز مورد  تاکید قرارگرفته است. به عبارت دیگر 
ناشادکامی نتیجه ای است که در اثر ضعف در سامت حاصل 
نابرابری در درآمد و اشتغال است که  می شود. درواقع این 
پس از اثر بر سامت افراد باعث ایجاد احساس عدم شادکامی 

در آن ها می شود«.
کاهش  و  اقتصادی  رشد  بین  که  داده اند  نشان  شواهد 
بر  لذا  دارد؛  وجود  معنادار  رابطه ای  با شادکامی  نابرابری ها 
اساس نظر پژوهشگران مجری این مطالعه، به نظر می رسد 
به طورکلی گزارش کرده اند که  ایران  اگرچه جوانان در  که 
»نسبتا شادکام« هستند، اما نابرابری های موجود در 
برابر  فرصت های  توزیع  اساس  بر  باید  شادکامی 
و ثروت برطرف شوند. لذا رسیدگی به معیشت 
اتخاذ تصمیمات مقتضی  و  اشتغال زایی  جوانان، 
برای افزایش درآمد و ارتقای سطر اقتصادی ایشان 

نقش بسزایی در ارتقای شادکامی آن ها خواهد داشت.
گفتنی است؛ این یافته های ارزشمند، در قالب مقاله ای 
علمی پژوهشی در نشریه ی »پایش«، متعلق به پژوهشکده ی 

علوم بهداشتی جهاددانشگاهی منتشر شده است.
این نشریه در قالب دوماهنامه و به زبان فارسی منتشر 

می شود و دربرگیرنده مقاالت مرتبط با شاخه های 
مختلف علوم بهداشتی است.

عوامل موثر بر شادکامی 
جوانان ایرانی را بشناسید 

محققان پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی
 بررسی و نتیجه گیری کردند
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ــنا:  ــل از ایس ــه نق ــگاهی ب ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
ــروژه  ــن پ ــه در ای ــان این ک ــا بی ــی، ب ــد گروس حمی
تحقیقاتــی تــاش کردیــم قوی تریــن دســتگاه و مــواد 
ــم،  ــه کنی ــق عرض ــای حری ــرای اطف ــانی را ب آتش نش
ــاده  ــرح، 3 م ــن ط ــور در ای ــن منظ ــرای ای ــت: ب گف
ــتگاهی  ــودر« در دس ــانی« و »پ ــف آتش نش »آب«، »ک
ــت  ــه دس ــد ب ــب جدی ــک ترکی ــدند و ی ــوط ش مخل

ــم. آوردی
ـــه  ـــی ک ـــد زمان ـــب جدی ـــن ترکی ـــه داد: ای وی ادام
ـــث را  ـــع مثل ـــود، 3 ضل ـــیده می ش ـــش پاش ـــر روی آت ب
ـــدن  ـــوش ش ـــب خام ـــد و موج ـــع می کن ـــه قط در لحظ
آتـــش می شـــود، به طوری کـــه بعـــد از خامـــوش 
شـــدن آتـــش می تـــوان بـــه مـــاده ســـوختی دســـت 

زد.
ـــب را  ـــن ترکی ـــتفاده در ای ـــورد اس ـــواد م ـــی م گروس
ـــل  ـــه در داخ ـــت ک ـــت دانس ـــی و ارزان قیم ـــواد معدن م

ـــت. ـــد اس ـــل تولی ـــور قاب کش
مجـــری طـــرح بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه ترکیـــب 
ــواع  ــه ی انـ ــرای همـ ــده بـ ــق تولیدشـ ــای حریـ اطفـ
ــرد:  ــان کـ ــت، خاطرنشـ ــتفاده اسـ ــل اسـ آتـــش قابـ
ــتگاه های  ــواد و دسـ ــه در مـ ــی کـ ــی از نقص هایـ یکـ
ـــت  ـــت، محدودی ـــود داش ـــته وج ـــانی در گذش آتش نش
کاربـــرد آن هـــا بـــوده؛ به گونـــه ای کـــه از پـــودر 
ـــتفاده  ـــش اس ـــه ی آت ـــل اولی ـــرای مراح ـــانی ب آتش نش
می شـــود و درصورتی کـــه ارتفـــاع آتـــش از یـــک 
ـــودر  ـــن پ ـــد، ای ـــش یاب ـــر و بیشـــتر افزای ـــه دو مت ـــر ب مت

کارایـــی خـــود را از دســـت خواهـــد داد.
وی بـــا بیـــان این کـــه پـــودر آتش نشـــانی بـــرای 
ـــرد دارد،  ـــی کارب ـــواد نفت ـــک م ـــام خش ـــای اجس اطف
ادامـــه داد: آب نیـــز بـــرای اطفـــای اجســـام خشـــک 
ماننـــد چـــوب، کاغـــذ و پاســـتیک قابـــل کاربـــرد 
اســـت، ولـــی محدودیـــت آن ایـــن اســـت کـــه بـــا 
افزایـــش فشـــار آب ســـازه ها خـــراب می شـــوند؛ 
اتفاقـــی کـــه در حادثـــه پاســـکو رخ داد و موجـــب 

ریـــزش آن شـــد.
ایـــن محقـــق بـــا بیـــان این کـــه آب بـــرای 

بـــاال  حرارتـــی  درجـــات  در  آتش ســـوزی های 
قابـــل اســـتفاده نیســـت و بخـــار می شـــود، یـــادآور 
شـــد: بـــرای مایعـــات نفتـــی از خاموش کننـــده 
آتش نشـــانی  کـــف  می شـــود.  اســـتفاده  کـــف 
درجـــه   600 حـــدود  در  آتش ســـوزی های  در 
ـــا  ـــن دم ـــتر از ای ـــت و بیش ـــخگو اس ـــانتی گراد پاس س

قابـــل بهره بـــرداری نیســـت.
گروســـی ادامـــه داد: ایـــن در حالـــی اســـت کـــه 
در ایـــن پـــروژه ی تحقیقاتـــی مـــا بـــه فرموالســـیون 
ــه  ــر درجـ ــه در هـ ــم کـ ــت یافتیـ ــی دسـ ترکیباتـ
ـــوخت  ـــوع س ـــر 4 ن ـــی از ه ـــوزی ناش ـــی آتش س حرارت
چـــوب، کاغـــذ، نفـــت و گاز قابـــل اســـتفاده اســـت، 
درحالی کـــه آب را هیـــچ گاه نمی تـــوان بـــرای مـــواد 

نفتـــی اســـتفاده کـــرد.
وی بـــه تجربـــه کشـــور در حادثـــه آتش ســـوزی 
ـــه تصـــور  ـــن حادث ـــرد و گفـــت: در ای پاســـکو اشـــاره ک
بـــر ایـــن بـــود کـــه در ســـاختمان پاســـکو تنهـــا 
ــواد  ــه مـ ــود دارد، درصورتی کـ ــام خشـــک وجـ اجسـ
آتش زایـــی چـــون مـــواد نفتـــی و کپســـول گاز نیـــز 
ـــه ی  ـــامل هم ـــه ش ـــن حادث ـــت و ای ـــود داش در آن وج
ـــه  ـــاز ب ـــه نی ـــوده اســـت ک ـــواد ســـوخت A، B و C ب م

ـــت. ـــاز داش ـــق نی ـــده حری ـــا کنن ـــواع اطف ان
ــن  ــده در ایـ ــواد تولیدشـ ــه داد: مـ ــی ادامـ گروسـ
تحقیـــق قـــادر بـــه اطفـــای اغلـــب مـــواد آتـــش زا 

اســـت.
ـــای  ـــاده اطف ـــی م ـــودن چگال ـــم ب ـــرح، ک ـــری ط مج
حریـــق نســـبت بـــه آب را از جملـــه مزایـــای ایـــن 
دســـتاورد علمـــی نـــام بـــرد و اظهـــار کـــرد: زمانـــی 
ــازه  ــای حریـــق در یـــک سـ ــرای اطفـ ــه از آب بـ کـ
ــزار  ــادل هـ ــر آب معـ ــزار لیتـ ــود، هـ ــتفاده شـ اسـ
می شـــود؛  کیلوگـــرم 
ولـــی هـــزار لیتـــر ایـــن 
 500 معـــادل  مـــاده 

ــت. ــرم اسـ کیلوگـ
ــا  ــت اطفـ وی خاصیـ
ـــاده را  ـــن م ـــی ای کنندگ

ـــاوه  ـــه داد: ع ـــر دانســـت و ادام ـــه آب 10 براب نســـبت ب
ـــاده و  ـــرای آن س ـــتفاده ب ـــورد اس ـــزات م ـــر آن تجهی ب
ـــرای  ـــدارد ب ـــی ن ـــت و لزوم ـــارژ اس ـــل ش ـــتگاه قاب دس
ـــود.  ـــل ش ـــی منتق ـــز خاص ـــه مرک ـــردن آن ب ـــارژ ک ش
ـــد،  ـــود باش ـــل موج ـــه در مح ـــواد اولی ـــه م درصورتی ک
ــارژ  ــتگاه را شـ ــار دسـ ــا بـ ــوان ده هـ به راحتـــی می تـ

ـــرد. ک
گروســـی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه دســـتگاه مـــواد 
ــده  ــی شـ ــه ای طراحـ ــق به گونـ ــده ی حریـ اطفاکننـ
ــزود:  ــدارد، افـ ــرنازل« نـ ــه »سـ ــاز بـ ــه نیـ اســـت کـ
ـــتفاده  ـــورد اس ـــف م ـــکیل ک ـــور تش ـــرنازل« به منظ »س
قـــرار می گیـــرد کـــه در ایـــن طـــرح نیـــاز بـــه ســـر 
ـــادی  ـــلنگ های ع ـــا ش ـــی ب ـــه حت ـــت، بلک ـــازل نیس ن
ــه  ــازی بـ ــرد و نیـ ــوش کـ ــش را خامـ ــوان آتـ می تـ

تنظیـــم ســـرنازل نیســـت.
وی بـــا بیـــان این کـــه محصـــول تولیدشـــده بـــه 
ــه داد: در  ــت، ادامـ ــده اسـ ــد شـ ــف تولیـ ــت کـ حالـ
ــه در  ــت کـ ــع اسـ ــادی مایـ ــای عـ ــراف حباب هـ اطـ
ـــی  ـــد؛ ول ـــر می ترکن ـــم دیگ ـــا جس ـــورد ب ـــورت برخ ص
در اطـــراف حباب هـــای ایـــن مـــاده، کمپلکســـی 
ایجـــاد شـــده کـــه اطـــراف دیـــواره آن از پـــودر 
تشـــکیل شـــده اســـت؛ ازایـــن رو در دماهـــای بـــاالی 
ــکند. ــانتی گراد نمی شـ ــه سـ ــا 1300 درجـ 1200 تـ
گروســـی همچنیـــن در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال 
ـــای  ـــه اطف ـــادر ب ـــی ق ـــه ارتفاع ـــاده در چ ـــن م ـــه ای ک
ــاع  ــه ارتفـ ــح داد: درصورتی کـ حریـــق اســـت، توضیـ
ـــر باشـــد، آب و مـــواد اطفـــای  آتـــش بیشـــتر از 100 مت
حریـــق پرتاب شـــده از دســـتگاه ها و خودروهـــای 
آتش نشـــانی تبدیـــل بـــه پـــودر می شـــود کـــه 
کـــف  از  ناشـــی  ایـــن صـــورت حباب هـــای  در 
ــاد از  ــط بـ ــاع توسـ ــن ارتفـ ــانی و آب در ایـ آتش نشـ
آتـــش دور می شـــود و بـــه آتـــش نمی رســـد و تنهـــا 
اطـــراف را خنـــک می کنـــد تـــا از گســـترش آتـــش 

جلوگیـــری شـــود.

تولید ماده ی اطفای حریق با قابلیت 
خاموش کنندگی ۱۰ برابری نسبت به آب 
محققان پارک علم وفناوری البز با استفاده از مواد معدنی، ماده ای در حالت کف تولید کردند که برای اطفای حریق

ناشی از موادنفتی، گاز، کاغذ و پالستیک قابل استفاده است





سی وهشتمین بهار 
جهاددانشگاهی در یک قاب

»پیام جهاد« در این شامره به مناسبت 38 سالگی 
جهاددانشگاهی و در آستانه ی 40 سالگی 
انقالب اسالمی، سعی کرده است از میان 

حدود 1000 صفحه خب و گزارشی که به دفرت 
این نرشیه رسیده بود، گذشته، حال و آینده ی 

جهاددانشگاهی را در قالب گفته های مسووالن 
این نهاد و هم چنین مقامات کشوری، تقدیم نگاه 
شام کند. بخش ویژہ ی این پرونده، مصاحبه های 

خواندنی با 34 جهادگر منتخب سال 1397 را 
تشکیل می دهد که برای تدارک آن زحامت زیادی 

کشیده شده است.
این پرونده، 4 بخش اصلی دارد که مرور آن خالی 

از لطف نخواهد بود:
1- 38 سالگی یک نهاد انقالبی: متام آن چه که باید 
راجع به مراسم سالگرد جهاددانشگاهی و حواشی 

آن بدانید
2- آن 34 نفر: حرف های شنیدنی جهادگران 

منونه ی سال 1397
3- نگاه از درون: گذشته، حال و آینده ی 

جهاددانشگاهی در گفتار مسووالن این نهاد
4- نگاه از بیرون: گفته های مسووالن و مقامات 

کشوری درباره ی جهاددانشگاهی

         این شامره:
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38 سالگی یک
نهاد انقالبی

آیین بزرگداشت سی وهشتمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی در دانشگاه علم وفرهنگ برگزار شد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 13 مـــرداد: آییـــن بزرگداشـــت سی وهشـــتمین 
ســـالگرد تاســـیس جهاددانشـــگاهی بـــا تقدیـــر از 34 نفـــر جهادگـــر نمونـــه و 

تجلیـــل از یـــک خانـــواده ی شـــهید و ســـه حامـــی ایـــن نهـــاد برگـــزار شـــد.
ایـــن مراســـم بـــا حضـــور دکتـــر منصـــور غامـــی وزیـــر علـــوم، تحقیقـــات 
و فنـــاوری، دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی، دکتـــر 
ـــا  ـــر غامرض ـــردی، دکت ـــی کارب ـــع علم ـــگاه جام ـــس دانش ـــد ریی ـــین امی محمدحس
شـــریعتی اســـتاندار خوزســـتان، مهنـــدس حمیـــد بـــورد مدیرعامـــل شـــرکت 
فـــات نفـــت قـــاره ای ایـــران و جمعـــی از جهادگـــران و مدیـــران واحدهـــای 
ســـازمانی جهاددانشـــگاهی و مســـووالن کشـــوری در ســـالن همایش هـــای 

ــد. ــا شـ ــگ برپـ ــگاه علم وفرهنـ دانشـ
بـــه گفتـــه ی دکتـــر احمـــد شـــریفی زاده رییـــس ســـتاد برگـــزاری آییـــن 
ـــاب  ـــرای انتخ ـــگاهی، ب ـــیس جهاددانش ـــالگرد تاس ـــتمین س ـــت سی وهش بزرگداش
ـــدود  ـــد و ح ـــال ش ـــا ارس ـــه ی واحده ـــه هم ـــی ب ـــه، فراخوان ـــر نمون ـــر جهادگ 34 نف
ـــه 71  ـــدند ک ـــی ش ـــا معرف ـــی واحده ـــوی تمام ـــر از س ـــوان جهادگ ـــر به عن 293 نف
ـــوزه ی  ـــر در ح ـــی، 74 نف ـــوزه ی فرهنگ ـــر در ح ـــوزش، 26 نف ـــوزه ی آم ـــر در ح نف
ـــدند و در  ـــی ش ـــی معرف ـــط عموم ـــوزه ی ریاســـت و رواب ـــر از ح ـــتیبانی و 23 نف پش

ـــدند. ـــاب ش ـــه انتخ ـــر نمون ـــوان جهادگ ـــا به عن ـــر از آن ه ـــت 34 نف نهای
ـــاون  ـــلگی مع ـــین س ـــگاهی، احمدحس ـــی جهاددانش ـــت آموزش ـــش معاون در بخ
آموزشـــی واحـــد شـــهید بهشـــتی، منیـــره ســـهرابی معـــاون آموزشـــی واحـــد البـــرز، 

ـــان،  ـــد اصفه ـــی واح ـــی و هماهنگ ـــر اداره اجرای ـــم آبادی مدی ـــری هاش روح ا... صف
ـــادی  ـــید ه ـــاه، س ـــازمان کرمانش ـــی س ـــی و هماهنگ ـــر اجرای ـــی مدی ـــین الماس حس
حســـینی رییـــس مرکـــز علمـــی کاربـــردی زابـــل واحـــد سیستان وبلوچســـتان، 
ــگاه  ــتیبانی دانشـ ــاون پشـ ــات علمـــی و معـ ــو هیـ ــر علـــی حســـنی عضـ دکتـ
علم وفرهنـــگ، مهـــران محمـــدی سرپرســـت معاونـــت فنـــاوری مرکـــز رشـــد 

واحـــد اردبیـــل به عنـــوان جهادگـــران نمونـــه انتخـــاب شـــدند.
در حـــوزه ی معاونـــت پژوهـــش و فنـــاوری نیـــز پروانـــه افشـــاریان معـــاون 
پژوهشـــی پژوهشـــگاه رویـــان، محســـن مردانـــی معـــاون پژوهشـــی ســـازمان 
ـــه  ـــروه پژوهشـــی ســـامت جامع ـــر گ ـــون مدی ـــه مفت ـــر فرزان ـــی شـــریف، دکت صنعت
پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی، علـــی دارایـــی مدیـــر گـــروه پژوهشـــی شـــیمی 
ـــی  ـــات تخصص ـــز خدم ـــر مرک ـــک مدی ـــدی آقاکوچ ـــاه، محمدمه ـــازمان کرمانش س
ـــی  ـــروه پروژه یاب ـــر گ ـــین زاده مدی ـــا حس ـــر رض ـــتان، دکت ـــازمان خوزس ـــکی س پزش
و بهره بـــرداری از طرح هـــای واحـــد علـــوم پزشـــکی تهـــران، فاطمـــه قلـــی زاده 
دمیرچی بـــاال عضـــو هیـــات علمـــی واحـــد مازنـــدران، شـــیرین گیلکـــی مدیـــر 
اداره نشـــریات پژوهشـــکده آی.ســـی.تی، علی رضـــا مظفـــری کارشـــناس مرکـــز 
کنتـــرل آالینده هـــا واحـــد علم وصنعـــت به عنـــوان جهادگـــران نمونـــه معرفـــی 

ـــدند. ش
در بخــش پشــتیبانی نیــز محمدعــادل رضایی معاون پشــتیبانی واحد کردســتان، 
ــر  ــادی مدی مســعود هدایتــی معــاون پشــتیبانی واحــد لرســتان، محمــد احمدی ب

■  آیین 
بزرگداشت 
سی وهشتمین 
سالگرد تاسیس 
جهاددانشگاهی 
در دانشگاه 
علم وفرهنگ
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امــور مالــی واحــد شــهید بهشــتی، محســن شــریعتی 
مدیــر حــوزه ریاســت واحــد خواجــه نصیرالدیــن 
طوســی، فرزانــه موقــری کارشــناس ســازمان تهــران، 
علــی یارمــرادی کارشــناس پژوهشــگاه ابن ســینا، 
محمدرضــا یوســفی  مهر مدیــر فنــاوری اطاعــات 
قیصرعلــی  مرکــزی،  دفتــر  حراســت  حــوزه ی 
میرزاباقــری کارپــرداز واحــد صنعتــی اصفهــان، علــی 
خنجرپــور مســوول واحــد تاسیســات واحــد هرمــزگان 
به عنــوان جهادگــران نمونــه مــورد تقدیــر قــرار 

ــد. گرفتن
ــوش  ــز داریـ ــی نیـ ــت فرهنگـ ــش معاونـ در بخـ
اســـماعیلی معـــاون فرهنگـــی واحـــد اصفهـــان، 
ـــانی  ـــات و اطاع رس ـــت ارتباط ـــی معاون ـــدرا عموی ص
مرکـــز گردشـــگری دانشـــجویان ایـــران، زهـــره 
و  پرســـش گری  مدیـــر  خانقـــاه  محمـــدی 
دانشـــجویان  افکارســـنجی  مرکـــز  نمونه گیـــری 
ــاون پژوهشـــی ـ  ــران، عبـــاس خش اندیـــش معـ ایـ
ـــنا(،  ـــران )ایس ـــجویان ای ـــزاری دانش ـــی خبرگ آموزش
خبرگـــزاری  ســـردبیر  پشـــوتن  علی محمـــد 

ـــوان  ـــارس به عن ـــد ف ـــنا( واح ـــران )ایس ـــجویان ای دانش
ــدند. ــی شـ ــاب و معرفـ ــه انتخـ ــر نمونـ جهادگـ

در بخـــش ریاســـت و روابـــط عمومـــی نیـــز 
ــد  ــی واحـ ــط عمومـ ــر روابـ ــی مدیـ ــم مروتـ ابراهیـ
ــس  ــوی رییـ ــا علـ ــید علی رضـ ــان رضوی، سـ خراسـ
ســـازمان خوزســـتان، مهـــدی باصولـــی رییـــس 
ـــتانک  ـــی شهرس ـــن صادق ـــزد و جال الدی ـــازمان ی س
رییـــس واحـــد خراســـان جنوبی به عنـــوان جهادگـــر 

ــدند. ــاب شـ ــه انتخـ نمونـ
گفتنـــی اســـت در ایـــن مراســـم، از خانـــواده ی 
ـــز  ـــجوی مرک ـــد دانش ـــینی چهکن ـــا حس ـــهید رض ش
و  بیرجنـــد  جهاددانشـــگاهی  کاربـــردی  علمـــی 
هم چنیـــن دکتـــر محمدحســـین امیـــد رییـــس 
ـــا  ـــر غام رض ـــردی، دکت ـــی کارب ـــع علم ـــگاه جام دانش
شـــریعتی اســـتاندار خوزســـتان و مهنـــدس حمیـــد 
بـــورد مدیرعامـــل شـــرکت فـــات نفـــت قـــاره ای 
ــگاهی به عنـــوان  ایـــران، ســـه حامـــی جهاددانشـ
منتخـــب مســـووالن کشـــوری حامـــی ایـــن نهـــاد، 

تجلیـــل شـــد.

حاشیه

تجدید میثاق 
جهادگران با آرمان های 

امام راحل)ره(

همراه  به  جهاددانشگاهی  رییس  طیبی  دکتر 
تعدادی از معاونان،  مسووالن و اعضای جهاددانشگاهی در 
آستانه ی سی وهشتمین سالگرد تاسیس این نهاد انقابی 
با حضور در مرقد مطهر امام خمینی)ره( با آرمان های 

بنیان گذار جمهوری اسامی ایران تجدید میثاق کردند.
جهادگران جهاددانشگاهی در این آیین با اهدای 
تاج گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره ی امام راحل را 
گرامی داشتند و در ادامه، میثاق نامه  ی جهادگران این 
و  اسامی  انقاب  کبیر  بنیان گذار  آرمان های  با  نهاد 
تجدید بیعت با رهبر معظم انقاب اسامی قرائت شد. 

)خاصه ای از متن آن در زیر می آید(:
اعضای جهاددانشگاهی ضمن تاکید بر ضرورت 
برابر دشمنان، یگانه راه حل  مقاومت و ایستادگی در 
کشور،  علمی  توانایی  بر  تکیه  را  کشور  مشکات 
شکوفای  و  پرتوان  نیروی  از  موثر  بهره گیری  به ویژه 
دمیدن  می دانند.  دانشگاهی  محیط های  در  جوانان 
میان  اعتماد  و  امید  نشاط آفرینی،  خودباوری،  روح 
اقشار مختلف اجتماعی و میان جامعه و حاکمیت از 

ضرورت های مقاومت و پیروزی قطعی کشور است.
صحیح  شناخت  با  جهاددانشگاهی  اعضای  ما 
نزدیک  کارنامه ی  به  اتکا  با  و  خود  توانمندی های  از 
بر  آماده ی  انقاب،  مولود  این  دهه ای  چهار  به 
عرصه های  در  ملی  بزرگ  ماموریت های  عهده گرفتن 
گوناگون علمی، پژوهشی، فرهنگی، آموزشی، اشتغال 

و کارآفرینی هستیم.
مسیر  در  که  شده ایم  هم قسم  و  متعهد  ما 
انقاب  و  اسامی  انقاب  ارزش های  از  صیانت 
اصیل  هنر  ساختن  متبلور  برای  کوشش  با  فرهنگی 
از  تازه ای  عرصه ی  هنری،  و  فرهنگی  فعالیت های  و 
کنیم؛  معرفی  کشور  سطح  در  را  فعالیت ها  این گونه 
و  اخاق  آرمان ها،  به  پایبندی  ابراز  ضمن  بنابراین 
پیشرفت اسامی ایرانی دانش بنیان کشور، مجاهدانه 
می کوشیم با گسترش طرح های بین المللی و ملی در 
حوزه های علمی، فرهنگی و آموزشی در کنار مدیریت 
دانشگاه ها قرار بگیریم و شانه به شانه ی سایر نهادهای 
انقابی در راستای اعتای نام ایران عزیز گام برداریم.
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نقش فرهنگی و فناورانه ی 
جهاددانشگاهی در دانشگاه ها

ـــات  ـــوم، تحقیق ـــر عل ـــی وزی ـــور غام ـــر منص دکت
و فنـــاوری در ایـــن مراســـم اظهـــار کـــرد: باعـــث 
خوشـــحالی اســـت کـــه بعـــد از گذشـــت 38 ســـال 
ــات  ــم توفیقـ ــگاهی، می بینیـ ــیس جهاددانشـ از تاسـ
خوبـــی در ایـــن مجموعـــه به دســـت  آمـــده اســـت.

واقـــع  در  جهاددانشـــگاهی  داد:  ادامـــه  وی 
ـــا  ـــان ب ـــول زم ـــه در ط ـــت ک ـــی اس ـــه ای علم مجموع
تـــاش اعضـــای آن توانســـته کارهـــای شـــاخص و 

فاخـــر علمـــی انجـــام دهـــد.
ـــد:  ـــادآور ش ـــاوری ی ـــات و فن ـــوم، تحقیق ـــر عل وزی
ـــوده ام  ـــگاهی ب ـــواده ی جهاددانش ـــو خان ـــز عض ـــن نی م
و از ســـال 60 تـــا 62 در جهاددانشـــگاهی عضویـــت 
ــازندگی  ــاد سـ ــز از جهـ ــل از آن نیـ ــته ام؛ قبـ داشـ
ـــای  ـــه از اعض ـــم ک ـــار می کن ـــردم و افتخ ـــرت ک مهاج

جهاددانشـــگاهی بـــوده ام.
دکتـــر غامـــی ادامـــه داد: ســـوابق را کـــه نـــگاه 
ــن  ــه ایـ ــی کـ ــای اولـ ــان روزهـ ــم، از همـ می کنیـ
نهـــاد شـــکل گرفـــت، کار وســـیع و ماموریت هـــای 

مهمـــی بـــرای آن تعریـــف شـــد.
وی بـــا بیـــان این کـــه حـــدود ســـه یـــا چهـــار 
ــاد  ــن نهـ ــگاهی ،ایـ ــیس جهاددانشـ ــال اول تاسـ سـ
در مدیریـــت دانشـــگاه ها هـــم حضـــور فعالـــی 
ـــاختار  ـــزو س ـــز ج ـــگاه ها نی ـــت دانش ـــت و مدیری داش
ـــان،  ـــت زم ـــا گذش ـــج ب ـــزود: به تدری ـــود، اف ـــاد ب جه
ــگاهی  ــده جهاددانشـ ــر عهـ ــه بـ ــی کـ ماموریت هایـ
ــای  ــوزه ی فعالیت هـ ــتر در حـ ــد، بیشـ ــته شـ گذاشـ

علمـــی و پژوهشـــی پیـــش رفـــت.
ــزود: در  ــاوری افـ ــات و فنـ ــوم، تحقیقـ ــر علـ وزیـ
واقـــع بـــا توجـــه بـــه این کـــه امـــروز مـــا داریـــم 

ــم  ــوژی تـــاش می کنیـ ــوم و تکنولـ ــرد علـ در کاربـ
تـــا نتایـــج تحقیقـــات و دســـتاوردهای علمـــی را در 
ـــگاهی از  ـــم، جهاددانش ـــذار کنی ـــه تاثیرگ ـــطح جامع س

ــرد. ــه کار می کـ ــن برنامـ ــا ایـ اول بـ
ـــی  ـــه امکانات ـــا توجـــه ب ـــه داد: ب ـــی ادام ـــر غام دکت
و ضرورت هایـــی  داشـــت  کـــه جهاددانشـــگاهی 
ــود را  ــرد، کار خـ ــاس می کـ ــه احسـ ــه در جامعـ کـ
ــا کاری کـــه هنـــوز  ــار این هـ انجـــام مـــی داد و کنـ
ــاد در  ــش جهـ ــده، نقـ ــتمر باقی مانـ ــورت مسـ به صـ

محیط هـــای دانشـــگاهی اســـت.
وی بـــا تاکیـــد بـــر نقـــش مفیـــد و موثـــر 
فعالیت هـــای فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی در محیـــط 
دانشـــگاه ها، تصریـــح کـــرد: جـــا دارد در این جـــا از 
ـــاد  ـــی جه ـــوزه ی فرهنگ ـــه در ح ـــانی ک ـــه ی کس هم
تـــاش می کننـــد، تقدیـــر کنـــم. شـــاید خودشـــان 
تبلیـــغ نمی کننـــد، امـــا مـــن به عنـــوان یـــک 
ــم،  ــکر کنـ ــا تشـ ــه دارم از آن هـ ــگاهی وظیفـ دانشـ
زیـــرا همـــواره از کمک هـــا و برنامه هـــای فرهنگـــی 
ــا در  ــور آن هـ ــم و حضـ ــره برده ایـ ــاد بهـ ــن نهـ ایـ
محیط هـــای دانشـــگاهی و دانشـــجویی همـــواره 

تاثیرگـــذار بـــوده و هســـت.
ــان  ــا بیـ ــاوری بـ ــات و فنـ ــوم، تحقیقـ ــر علـ وزیـ
حـــوزه ی  در  جهاددانشـــگاهی  نقـــش  این کـــه 
فرهنگـــی کم تـــر از حـــوزه ی علم وفنـــاوری نبـــوده 
ــاوری  ــوزه ی علم وفنـ ــد: در حـ ــادآور شـ ــت، یـ اسـ
هـــم گزارش هـــای کارهـــای آن هـــا هســـت و مـــن 
ـــات  ـــوم و تحقیق ـــج عل ـــردن نتای ـــه کاربردی ک ـــز ب نی

مجموعه هـــای جهـــادی اشـــاره می کنـــم.
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــان این ک ـــا بی ـــی ب ـــر غام دکت
جـــزو  اجرایـــی اش،  کارکردهـــای  بـــر  عـــاوه 
ــه  ــامی بـ ــاب اسـ ــای انقـ ــتاوردها و یادگارهـ دسـ

حاشیه

رضورت حامیت بیشرت
دکرت منصور غالمی وزیر علوم، 

تحقیقات و فناوری در جمع خبنگاران:

ــل  ــوزه ی عم ــتر در ح ــگاهی را بیش جهاددانش
می دانــم؛ یعنــی آن هــا یافته هــای علمــی را در 
مراکــز تحقیقاتــی و علمــی ای کــه دارنــد بــه ســطح 
عملــی می رســانند و بیشــتر دســتاوردها را بــه اجــرا 
بــه نظــر می آیــد نمونه هــای  می گذارنــد کــه 
موفقــی داشــته اند؛ یکــی از نمونه هــای خــوب 
جهاددانشــگاهی، پژوهشــگاه رویــان اســت کــه 
ــتاوردهایش  ــا دس ــند و ب ــا آن را می شناس خیلی ه

آشــنا هســتند.
ــورد  ــس م ــت و مجل ــا در دول ــاد عموم ای نه
ــت  ــن حمای ــه ای ــم ک ــر می کن ــت و فک ــت اس حمای
مــن  اعتقــاد  امــا  دارد،  وجــود  کلــی  به صــورت 
ــاد،  ــم از جه ــان، اع ــز علمی م ــه مراک ــت ک ــن اس ای
دانشــگاه ها، پژوهشــکده ها و پژوهشــگاه ها احتیــاج 

ــد. ــتری دارن ــت بیش ــه حمای ب
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 حســـاب می آیـــد، گفـــت: مـــا وقتـــی ایـــام شـــروع 
بـــه کار انقـــاب اســـامی را بـــه خاطـــر می آوریـــم، 
می توانیـــم فضـــای بســـیار هیجان انگیـــز و مهمـــی 
را کـــه در کشـــور وجـــود داشـــت، مجســـم کنیـــم 
ـــق  ـــه عاش ـــی ک ـــادی از عزیزان ـــداد زی ـــه در آن تع ک
علم وفنـــاوری و به کارگیـــری دســـتاوردها بـــرای 
ـــه  ـــی ک ـــد، در فضاهای ـــور بودن ـــعه کش ـــادی و توس آب
ـــود،  ـــم نب ـــا ه ـــکل گیری مجموعه ه ـــاده ش ـــی آم خیل
ـــی  ـــان فعالیت های ـــد و بنی ـــت کردن ـــه فعالی ـــروع ب ش
را گذاشـــتند کـــه امـــروزه می تـــوان بـــه کارنامـــه ی 
ـــار آن  ـــرد و آث ـــگاه ک ـــادی ن ـــه جه ـــن مجموع ـــم ای مه

ــد. ــی دیـ را به خوبـ
وی افـــزود: ضمـــن تشـــکر از دکتـــر طیبـــی رییـــس 
ــه ی  ــان در همـ ــکاران ایشـ ــگاهی و همـ جهاددانشـ
ــه  ــی کـ ــوص بخش هایـ ــور به خصـ ــای کشـ واحدهـ
ـــد،  ـــور دارن ـــگاهی حض ـــای دانش ـــل مجموعه ه در داخ
ـــم در  ـــا بتوانی ـــات را دارم ت ـــا آرزوی توفیق ـــرای آن ه ب
ایـــن فضـــای انقابـــی کـــه در ذیـــل تـــاش آنـــان 
حفظ شـــده، مدل هـــای کاری بهتـــری را بـــرای 
جوانـــان و مراکـــز علمی مـــان به خصـــوص مراکـــزی 
ـــد،  ـــاوری را دارن ـــج فن ـــت نتای ـــت کاربس ـــه ماموری ک

ـــم. ـــه کنی ارای

توان باالی جهاددانشگاهی
در اجرای کارهای بزرگ

در ادامــه ی ایــن مراســم، دکتــر حمیدرضــا طیبــی 
رییــس جهاددانشــگاهی اظهــار کــرد: جــزو افتخــارات 
تاســیس  ابتــدای  از  کــه  اســت  جهاددانشــگاهی 
تاکنــون، توســعه ی فرهنگــی، آموزشــی و کارآفرینــی 
ــه  ــاش ب ــا ت ــرار داده و ب ــود ق ــتور کار خ را در دس
ــت. ــده اس ــل آم ــادی نای ــق جه ــازی های موف الگوس

را  جهـــادی  فرهنـــگ  ویژگـــی  افـــزود:  وی 
ــاش  ــزی، تـ ــاوری، برنامه ریـ ــه علم وفنـ ــاد بـ اعتقـ
ـــه  ـــوکل ب ـــار ت ـــتگی ناپذیری در کن ـــبانه روزی، خس ش

خـــدا می دانیـــم.
ـــه فرمایشـــات  ـــا اشـــاره ب رییـــس جهاددانشـــگاهی ب
ــاد  ــن نهـ ــوص ایـ ــری در خصـ ــم رهبـ ــام معظـ مقـ
تصریـــح کـــرد: ایشـــان از ایـــن ســـازمان به عنـــوان 

ـــد. ـــاد کردن ـــامی ی ـــاب اس ـــارک انق ـــود مب مول
و  فعالیت هـــا  دربـــاره ی  طیبـــی  دکتـــر 
ـــی  ـــوزه ی فرهنگ ـــتاوردهای جهاددانشـــگاهی در ح دس
گفـــت: پرداختـــن بـــه هویـــت ملـــی و ایرانـــی 
ـــای  ـــزاری اردوه ـــب برگ ـــجویان در قال ـــامی دانش اس
ایـــران مـــرز پرگهـــر در دســـتور کار قـــرار داشـــت؛ 
هم چنیـــن ســـال 96، اولیـــن همایـــش ملـــی 
حـــوزه ی  در  کردیـــم؛  برگـــزار  را  خلیج فـــارس 
ـــابقات  ـــی، مس ـــی و سیاس ـــگ اجتماع ـــعه ی فرهن توس
ملـــی مناظـــرات برگـــزار شـــد تـــا دانشـــجویان در 
قالـــب ایـــن مســـابقات آموزش هـــای مذاکـــره و 
ـــره در  ـــون 600 مناظ ـــد و تاکن ـــو را فرابگیرن گفت و گ

ــده اســـت. ــزار شـ ــور برگـ ســـطح کشـ
وی عنـــوان کـــرد: هفتمیـــن آییـــن اعطـــای 
تندیـــس ملـــی فـــداکاری، برگـــزاری ســـومین 
ــا  همایـــش ملـــی امـــام خمینـــی)ره( از نظریـــه تـ
ــی  ــابقات بین المللـ ــمین دوره ی مسـ ــل و ششـ عمـ
قـــرآن کریـــم فعالیت هـــای جهـــادی ایـــن نهـــاد در 

ــوده اســـت. ــوزه ی فرهنـــگ بـ حـ

ـــگاهی دربـــاره ی فعالیت هایـــی  رییـــس جهاددانش
ــف  ــی و تالیـ ــویق کارآفرینـ ــه ی تشـ ــه در زمینـ کـ
کتـــاب صـــورت گرفتـــه اســـت، عنـــوان کـــرد: 
بیســـت وچهارمین دوره ی کتـــاب ســـال دانشـــجویی 
ســـال  پایان نامـــه  جشـــنواره ی  هم چنیـــن  و 
دانشـــجویی را در ســـال گذشـــته برگـــزار کردیـــم.
ــی  ــه فعالیت هایـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــر طیبـ دکتـ
پزشـــکی  حـــوزه ی  در  جهاددانشـــگاهی  کـــه 
انجـــام داده اســـت، گفـــت: افتتـــاح کارخانـــه ی 
کـــه  انســـانی  بنیـــادی  ســـلول های  تولیـــد 
فرمـــان  اجرایـــی  ســـتاد  ســـرمایه گذاری  بـــا 
ــتیابی  ــت، دسـ ــورت گرفـ ــی )ره( صـ ــام خمینـ امـ
زمینه ســـاز  ســـلول های  تولیـــد  دانـــش  بـــه 
بیمـــاری پارکینســـون کـــه در پژوهشـــگاه رویـــان 
جهاددانشـــگاهی انجـــام شـــد، دســـتیابی بـــه 
دانـــش تولیـــد جنیـــن مرغـــوب دام بـــا جنســـیت 
دلخـــواه، تولیـــد ماهی هـــای آزمایشـــگاهی حـــاوی 
از  ژنتیکـــی  از طریـــق دســـت کاری  بیماری هـــا 
ایـــن نهـــاد در حـــوزه ی  نمونـــه  فعالیت هـــای 

ــت. ــوده اسـ ــکی بـ پزشـ
ـــه دســـتاوردهای عرصـــه ی فنـــی  و مهندســـی  وی ب
جهاددانشـــگاهی اشـــاره کـــرد و گفـــت: راه انـــدازی 
ــل،  ــه، تکمیـ ــه دندانـ ــای سـ ــد مته هـ ــط تولیـ خـ
ــاژ  ــس ولتـ ــدل فرکانـ ــرداری از مبـ ــب و بهره بـ نصـ
بـــاال به عنـــوان محـــرک موتورهـــای الکتریکـــی 
نمک زدایـــی  تاسیســـات  و ســـاخت  و طراحـــی 

حاشیه

لزوم ایجاد تحول در 
حوزه ی مدیریتی

دکرت حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشگاهی در جمع خبنگاران:

هیچ  کشور  بگوییم  می خواهیم  مجموع  در 
و  فناورانه  و  علمی  توسعه ی  زمینه ی  در  مشکلی 
مدیران  ندارد.  آن ها  کردن  کاربردی  و  تجاری سازی 
باید به توان ایرانی باور داشته باشند و خیلی سریع تر، 
حوزه ی  تا  کنند  اعام  را  کشور  فناورانه ی  نیازهای 
پژوهشی ما بتواند روی آن ها کار کند و بعد در پروژه 

مورد استفاده و کاربرد قرار بگیرد.
جهادگران نمونه در حوزه های مختلف فعالیتی 
اولین ویژگی شان  و...،  آموزش، پژوهش  از  اعم  خود، 
دارای  و  انقابی  مومن،  یعنی  است؛  فرهنگ جهادی 
پشتکار هستند و از مواجهه با موانع و درهای بسته 
فناوری و تجاری سازی  به ویژه در حوزه ی پژوهش و 
دارند؛  علم  به  اعتقاد  و  نمی شوند  خسته  یافته ها 
کارهایی که به آن ها واگذارشده به نحو احسن انجام 
این  در  که  دانستیم  خودمان  وظیفه ی  ما  و  داده اند 

مراسم از آن ها قدردانی کنیم.
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نفـــت، ســـاخت ســـرامیک های ویـــژه ی نســـوز کـــه 
ــت و گاز دارد،  ــت نفـ ــترده ای در صنعـ ــرد گسـ کاربـ
ـــال  ـــتگاه دیجیت ـــتنده ی دس ـــاخت فرس ـــی و س طراح
تلویزیونـــی روســـتایی کـــه در مرحلـــه ی عقـــد 
قـــرارداد بـــا صداوســـیما اســـت، ســـاخت دســـتگاه 
بـــازوی بارگیـــری نفـــت کـــه در جزیـــره ی خـــارک 
ــه در  ــورت گرفتـ ــات صـ ــه اقدامـ ــده، نمونـ نصب شـ

ایـــن زمینـــه بـــوده اســـت.
ـــات  ـــه اقدام ـــاره ب ـــا اش ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ریی
ـــوم انســـانی نیـــز گفـــت:  ـــن ســـازمان در حـــوزه ی عل ای
ـــایی  ـــگری، شناس ـــا و گردش ـــی ارزش ه ـــش مل پیمای
دانش بنیـــان،  شـــرکت های  کســـب وکار  موانـــع 
ـــکات  ـــی مش ـــرای بررس ـــواده ب ـــی خان ـــش مل پیمای
و ارایـــه ی راه حل هـــا، طـــرح ملـــی ســـنجش و 
تامیـــن ســـرمایه گذاری در پروژه هـــای تولیـــدی 
ایـــران، قـــرارداد بـــا وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه 
ـــه  ـــی از نمون ـــتغال  خانگ ـــاد اش ـــرای ایج ـــی ب اجتماع
فعالیت هـــای ایـــن نهـــاد در ســـال 96 در حـــوزه ی 

ــوده اســـت. ــتغال زایی بـ ــانی و اشـ ــوم انسـ علـ
ـــوان  ـــت عن ـــی تح ـــه داد: طرح ـــی ادام ـــر طیب دکت
ـــه  ـــم ک ـــر گرفتی ـــجویان در نظ ـــغلی دانش ـــت ش هدای
ـــغلی  ـــای ش ـــا زمینه ه ـــجویان ب ـــاس آن دانش ـــر اس ب
رشـــته ی خـــود آشـــنا می شـــوند و عـــاوه  بـــر 
ــی  ــای کارآفرینـ ــگاهی، آموزش هـ ــات دانشـ تحصیـ
ـــته ی  ـــد؛ در 20 رش ـــد ش ـــه خواه ـــا ارای ـــه آن ه ـــز ب نی
ـــوم  ـــوزه ی عل ـــه ح ـــوط ب ـــا مرب ـــه عمدت ـــی ک تحصیل
انســـانی هســـتند، آسیب شناســـی انجـــام داده ایـــم.

ــازی منابـــع  ــاره بـــه طـــرح بومی سـ ــا اشـ وی بـ
ــه ای را در  ــرد: مجموعـ ــار کـ ــی اظهـ ــان انگلیسـ زبـ
قالـــب هشـــت جلـــد کتـــاب تعریـــف کردیـــم کـــه 
بتوانـــد بـــرای زبان آمـــوزی بـــه مـــردم کمـــک 

ـــی  ـــورهای غرب ـــگ کش ـــال فرهن ـــن ح ـــد و در عی نمای
را نیـــز منتقـــل نکنـــد کـــه تاکنـــون 6 جلـــد ایـــن 
ــز  ــا تدوین شـــده و دوره ی آزمایشـــی آن نیـ کتاب هـ
برگـــزار می شـــود و دو جلـــد باقی مانـــده تـــا مـــاه 

آینـــده تدویـــن خواهـــد شـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی گفـــت: امـــروز قـــرارداد 
بســـیار خوبـــی در زمینـــه ی تامیـــن کاتالیـــز بـــرای 
ــد اتومبیـــل  ــای تولیـ تولیـــدات یکـــی از کارخانه هـ

ــت. ــده اسـ بسته شـ
دســـتاوردهای  این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ـــا  ـــته تنه ـــال گذش ـــول یک س ـــگاهی در ط جهاددانش
ـــگاهی  ـــای جهاددانش ـــد از ظرفیت ه ـــا 30 درص 25 ت
ـــرای  ـــوان اج ـــگاهی ت ـــرد: جهاددانش ـــد ک ـــت، تاکی اس

کارهـــای بزرگ تـــری را در ســـطح ملـــی دارد.
ـــان ترین  ـــی از آس ـــرد: یک ـــار ک ـــی اظه ـــر طیب دکت
راه هـــای صاحـــب فناوری شـــدن ایـــن اســـت کـــه 
ـــه  ـــی را ب ـــش کم ـــم و بخ ـــت کنی ـــان را مدیری بازارم
ــاز  ــن امتیـ ــل گرفتـ ــا در مقابـ ــن خارجی هـ بهتریـ

ـــم. ـــذار کنی ـــاوری واگ ـــال فن انتق
وی ادامـــه داد: در برنامـــه ی ششـــم توســـعه، 
ــوزه ی حمل ونقـــل ریلـــی و  ــه در حـ گنجاندیـــم کـ
می توانـــد  جهاددانشـــگاهی  آب شـــیرین کن ها، 

متولـــی انتقـــال فنـــاوری باشـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان این کـــه 
ــه  ــور کـ ــور آن طـ ــان کشـ ــعه ی دانش بنیـ ــه توسـ بـ
شایســـته اســـت، توجهـــی نمی شـــود، یـــادآور 
ـــد  ـــه بای ـــم ک ـــوزه داری ـــن ح ـــکاتی در ای ـــد: مش ش
آن هـــا را حـــل کنیـــم. کشـــور اســـتعداد توســـعه ی 
ـــعه ی  ـــه توس ـــه ب ـــی در توج ـــادی دارد، ول ـــیار زی بس

دانش بنیـــان کشـــور غفلـــت می شـــود.
دکتـــر طیبـــی افـــزود: بـــر اســـاس تجربه هـــای 

حاشیه

هم زمان با سالگرد 
جهاددانشگاهی

هم زمــان بــا سی وهشــتمین ســالگرد تشــکیل 
جهاددانشــگاهی، قــرارداد تامیــن محلول کاتالیســت های 
ــا  ــران ب ــازمان جهاددانشــگاهی ته ــن س ــی بی خودروی
ــن  ــا )یکــی از تامی ــژ کیمی ــرازان آوی ــو اف شــرکت پرت

ــد. ــد ش ــور( منعق ــرکت مگاموت ــدگان ش کنن
حـــدود  کـــه  قـــرارداد  ایـــن  به موجـــب 
یک صدوپنجاه وهفـــت میلیـــارد تومـــان ارزش دارد، 
ــوم  ــرم کاتالیســـت پاالدیـ ــزان 5500 گـ ــه میـ روزانـ
ــردد. ــل می گـ ــرکت تحویـ ــن شـ ــه ایـ ــد و بـ تولیـ

ــن  ــازی تامی ــتای بومی س ــرارداد در راس ــن ق ای
نیازهــای صنایــع خودرویــی کشــور و قطــع وابســتگی 
منعقــد  جهانــی  انحصــاری  تولیدکننــدگان  بــه 
ــه  ــری ب ــک موث ــول، کم ــن محص ــرد ای ــد. کارب گردی
کاهــش آالیندگــی خودروهــا و بهبــود هــوای پــاک و 

می کنــد. زیســت محیطی 
هم چنیــن مســووالن ســازمان تجاری ســازی 
ــان  ــز هم زم ــگان نی ــتغال دانش آموخت ــاوری و اش فن
ــامانه  ی  ــگاهی از »س ــیس جهاددانش ــالگرد تاس ــا س ب
و  )فن یــوز(«  فنــاوری  تبــادل  و  تجاری ســازی 
»ســامانه ی مرجــع مجموعــه ی رویدادهــای کارآفرینــی 

ــد. ــی کردن ــگاهی« رونمای جهاددانش
بـه گفتـه ی دکتر محمدصـادق بیجنـدی رییس 
اشـتغال، سـامانه ی  و  فنـاوری  تجاری سـازی  سـازمان 
تجاری سـازی تبـادل فنـاوری )فن یـوز( می توانـد مورد 
اسـتفاده ی تمـام کسـانی کـه بـه محصـوالت فناورانـه 
نیـاز دارنـد و یـا سـرمایه ای دارنـد کـه می خواهنـد در 

مسـیر فنـاوری از آن اسـتفاده کننـد، قـرار بگیـرد.
هم چنیـــن عاقه منـــدان بـــه رویدادهـــای 
اخبـــار،  می تواننـــد  اســـتارت  آپی،  و  کارآفرینـــی 
رویدادهـــا و تحـــوالت در عرصـــه ی اکوسیســـتم 
ــامانه ی  ــور را در سـ ــتارت  آپی کشـ ــی و اسـ کارآفرینـ
کارآفرینـــی  رویدادهـــای  مجموعـــه ی  مرجـــع 

جهاددانشـــگاهی دنبـــال کننـــد.
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ــرط  ــت زدگی مفـ ــکل اول را سیاسـ ــان، مشـ خودمـ
بیش ازحـــد  مـــا  کشـــور  می دانیـــم.  جامعـــه 
تبعاتـــی  سیاســـت زدگی  اســـت.  سیاســـت زده 
ــی  ــح ملـ ــر مصالـ ــر سـ ــق بـ ــدم توافـ ــون عـ هم چـ
ــدم  ــور و عـ ــان کشـ ــرفت دانش بنیـ ــول پیشـ و اصـ

دارد. را  درازمـــدت  برنامه ریـــزی  امـــکان 
ـــل  ـــرفت حاص ـــود پیش ـــه می ش ـــه داد: گفت وی ادام
ــردن  ــگ عمل کـ ــدت و هماهنـ ــزی درازمـ برنامه ریـ
ـــترده ی  ـــرات گس ـــا تغیی ـــت، ام ـــف اس ـــای مختل نهاده
ـــور  ـــث فردمح ـــی، باع ـــردش سیاس ـــر گ ـــران در ه مدی
اســـت  شـــده  برنامه محـــوری  به جـــای  شـــدن 
ــوع  ــن نـ ــر ایـ ــه خاطـ ــات بـ ــفانه تصمیمـ و متاسـ

ــود. ــور می شـ ــات فردمحـ اختافـ
رییـــس جهاددانشـــگاهی مشـــکل دیگـــر در 
ـــاوری  ـــدم خودب ـــور را ع ـــاوری کش ـــه ی علم وفن عرص
مدیـــران و عـــدم اعتقـــاد آن هـــا بـــه اقتصـــاد 
دانش بنیـــان عنـــوان کـــرد و افـــزود: بســـیاری 
از مدیـــران مـــا از تحقـــق اقتصـــاد دانش بنیـــان 
آن هـــا  از  خیلـــی  می ترســـند.  و  نگران انـــد 
ــد؛  ــاد دارنـ ــان اعتقـ ــاد منبع بنیـ ــه اقتصـ ــوز بـ هنـ
درحالی کـــه ســـال ها اســـت کـــه دنیـــا بـــه ســـمت 

اقتصـــاد دانش بنیـــان مـــی رود.
ــر در  ــال حاضـ ــه داد: در حـ ــر طیبـــی ادامـ دکتـ
دنیـــا، دانـــش ابـــزار رقابـــت شـــده و دانـــش یـــک 
منبـــع اســـتراتژیک اســـت کـــه آن را به راحتـــی در 
ـــه  ـــزوده ای ک ـــرا ارزش اف ـــد، زی ـــان نمی گذارن اختیارم
ـــاد  ـــدر زی ـــه ی آن ق ـــواد اولی ـــه م ـــش دارد، نســـبت ب دان

اســـت کـــه آن را ابـــزار اصلـــی رقابـــت می کنـــد.
وی نداشـــتن احـــزاب قـــوی بـــرای تربیـــت 
ــکات  ــاح مشـ ــرای اصـ ــزی بـ ــران و برنامه ریـ مدیـ
ـــاوری  ـــوزه ی علم وفن ـــکات ح ـــر از مش ـــی دیگ را یک
ـــه  ـــی ک ـــا هرکس ـــور م ـــت: در کش ـــرد و گف ـــوان ک عن
مســـوولیت را بـــر عهـــده می گیـــرد، گـــروه مقابـــل 

ــوند. ــیون می شـ ــه اپوزسـ ــل بـ ــریعا تبدیـ سـ
ـــه علـــت نداشـــتن سیســـتم  دکتـــر طیبـــی افـــزود: ب
ـــردم  ـــنایی م ـــرای آش ـــزاب ب ـــت و اح ـــی درس انتخابات
بـــا برنامه هـــای احـــزاب در طـــول ســـال، مـــا یـــک 
یـــا دو مـــاه فرصـــت می دهیـــم بـــه کســـانی کـــه 
ـــه  ـــان را ارای ـــا خودش ـــوند ت ـــوول ش ـــد مس می خواهن
کننـــد و آن هـــا هـــم مجبـــور می شـــوند قول هایـــی 
ــار و  ــک دوره ی چهـ ــق آن در یـ ــه تحقـ ــد کـ دهنـ
ـــز  ـــا نی ـــت و رقب ـــخت اس ـــم س ـــاله ه ـــی هشت س حت
ـــاال  ـــردم را ب ـــات م ـــد مطالب ـــعی می کنن ـــه س بافاصل

ـــد. ببرن
ــاد بـــه  رییـــس جهاددانشـــگاهی توســـعه ی فسـ
ـــکات  ـــر مش ـــت را از دیگ ـــفافیت و ران ـــدم ش ـــت ع عل
موجـــود در کشـــور عنـــوان کـــرد و گفـــت: این هـــا 
ــان  ــاد دانش بنیـ ــعه ی اقتصـ ــود توسـ ــث می شـ باعـ

ـــد. ـــیب ببین ـــور آس کش
وحـــدت  را  کشـــور  نیـــاز  ضروری تریـــن  وی 
ــاق ملـــی به ویـــژه در حـــوزه ی  ــاد وفـ ملـــی و ایجـ

دانش بنیـــان کشـــور عنـــوان کـــرد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی دربـــاره ی تحریم هـــا 
تصریـــح کـــرد: مـــا بـــا تحریـــم موافـــق نیســـتیم و 
ـــم  ـــد از خـــارج کشـــور را وقتـــی تحری ـــد عـــدم خری بای
ـــه  ـــم ب ـــر تحری ـــا اگ ـــم، ام ـــود آوری ـــه وج ـــتیم، ب نیس
هـــر دلیلـــی، ناجوانمردانـــه بـــه مـــا تحمیـــل شـــد، 
ــرطی که آن را  ــه شـ ــم؛ بـ ــم نداریـ ــی از تحریـ ترسـ
ـــم دکان و وســـیله ای  ـــم و تحری ـــت کنی درســـت مدیری
ـــود. ـــاص نش ـــراد خ ـــری اف ـــک س ـــی ی ـــرای درآمدزای ب
ـــت  ـــت از دول ـــام حمای ـــن اع ـــی ضم ـــر طیب دکت
ـــت  ـــم دول ـــنهاد می کنی ـــرد: پیش ـــار ک ـــم اظه دوازده
از فرصـــت سه ســـاله ی خـــود اســـتفاده کنـــد و 
ـــراد  ـــا اف ـــاد ب ـــت و اقتص ـــوزه ی صنع ـــه را در ح کابین

خودباورتـــری تکمیـــل کنـــد.

حاشیه

در آیینه ی رسانه ها
طبـق برنامه ریزی هـای انجام شـده در راسـتای 
تاسـیس  سـالگرد  سی وهشـتمین  مراسـم  برگـزاری 
جهاددانشـگاهی، روابـط عمومی این نهـاد نیز فعالیت 
خبـری  پوشـش  و  مصاحبـه  انجـام  بـرای  را  خـود 
برنامه هـا از طریـق رسـانه ها با شـعار »چهل سـالگی 
انقـاب اسـامی ـ جهاددانشـگاهی رویـش کارایـی 
و وفـاداری« آغـاز کـرد و بـر ایـن اسـاس سـواالت 
مختلفـی طراحـی و بـرای معاونـان جهاددانشـگاهی، 
مدیـران دفاتـر تخصصـی معاونت پژوهـش و فناوری، 
مدیـران  جهاددانشـگاهی،  واحدهـای  روسـای 
و  نهـاد  ایـن  سـازمانی  واحدهـای  عمومـی  روابـط 
ارسـال  سـیناپرس  و  ایکنـا  ایسـنا،  خبرگزاری هـای 
شـد و هماهنگـی الزم بـا رسـانه های مختلـف بـرای 

برنامه هـای مراسـم صـورت پذیرفـت. پوشـش 
بـــا توجـــه بـــه تاش هـــای انجام شـــده، 
نشســـت  از  خبـــر   100 از  بیـــش  درمجمـــوع 
خبـــری مراســـم تجدیـــد میثـــاق جهادگـــران 
بـــا آرمان هـــای امـــام)ره( و مراســـم ســـالگرد 
جهاددانشـــگاهی منتشـــر و بـــا هماهنگی هـــای 
صـــورت گرفتـــه، 75 مصاحبـــه ی اختصاصـــی بـــا 
رییـــس و معاونـــان ایـــن نهـــاد انجـــام شـــد و از 
ـــا و  ـــر در روزنامه ه ـــش از 100 خب ـــداد، بی ـــن تع ای
خبرگزاری هـــا و حـــدود 500 خبـــر در ســـایت های 
خبـــری انتشـــار یافـــت و 15 خبـــر و مصاحبـــه ی 
اختصاصـــی از شـــبکه های تلویزیونـــی به مـــدت 
120 دقیقـــه و 7 گفت وگـــوی رادیویـــی به مـــدت 

235 دقیقـــه پخـــش شـــد.
ــه  ــوال بـ ــال سـ ــه ی ارسـ ــن نتیجـ هم چنیـ
روســـا و مدیـــران روابـــط عمومـــی واحدهـــای 
ــش  ــام بیـ ــز انجـ ــگاهی نیـ ــازمانی جهاددانشـ سـ
ســـایت  در  آن  انتشـــار  و  مصاحبـــه   200 از 
ــتانی،  ــای اسـ ــایت واحدهـ ــگاهی و سـ جهاددانشـ
ــروش  ــان  سـ ــاد در پیام رسـ ــن نهـ ــای ایـ کانال هـ

و خبرگزاری هـــای ایســـنا و ایکنـــا بـــود.

5
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حاشیه

درباره ی پوسرت و مناد 
سی وهشتمین سالگرد

سید احسان سیداحمد
)طراح گرافیک جهاددانشگاهی هرن(:

مفاهیمــی ماننــد رشــد و پیشــرفت، تــاش و 
ــش  ــه ی جهــادی، رســالت جهاددانشــگاهی و نمای روحی
ــه  ــود ک ــی ب ــداری از مفاهیم ــر و دانش م ــای هن جنبه ه

ــد. ــه ش ــه آن توج ــتر ب ــی پوس در طراح
یافتن یک  این پوستر،  برای طراحی  اولین گام ما 
بود که متناسب  ایرانی  نماد مفهومی و ریشه دار در هنر 

مطالعه ی  به  منظور  همین  به  باشد؛  پوستر  موضوع  با 
سمبل ها و نمادهای مختلف استفاده شده در هنر، ادبیات 
و معماری ایرانی پرداخته شد و نمادهایی هم چون شمسه 
پرنده  ایرانی(،  و مهندسی  علم  و  )نماد وحدت، مرکزیت 
بهشتی  مرغ  روشنایی(،  و  امید  نماد  و  روح  آزادی  )نماد 
)نماد وارستگی و اتصال زمین و آسمان( و سرو )نماد رشد 

و رویش و درخت ملی ایران( بررسی شد.
نهایتا از میان نمادهای بررسی شده، »سرو« با توجه 
به تطابق بیشتر با موضوع تعریف شده، انتخاب شد؛ سرو 
به دلیل سبزینگی همیشگی به عنوان نماد رشد و رویش 
بسیار کهن در  از زمان های  از طرفی  و  شناخته می شود 
ایران  ملی  درخت  و  نشان  به عنوان  به جامانده  نگاره های 

کاربرد دارد.
در گام بعـدی، اسـتفاده از سیاه مشـق بـرای انتقال 

مفاهیـم در الیه ی دوم طراحـی و هم چنین تکمیل طرح، 
مـورد نظـر قـرار گرفـت؛ سیاه مشـق نقش بسته شـده در 
پـس ایـن درخـت را این شـعار جهاددانشـگاهی تشـکیل 
اسـامی  ایرانـی  الگـوی  »جهاددانشـگاهی،  می دهـد: 

دانش بنیـان«. پیشـرفت 
هم چنین برای رنگ درخت، طیفی از رنگ های سبز 
تیره تا روشن انتخاب شد تا هم سو با مفاهیم رشد و رویش 
باشد و در نهایت درخت سرو شاخه برگشته و منقش به 
سیاه مشق، در پس زمینه ای از یک رنگ گرم بسیار روشن 

و دارای نقوش هندسی )گره چینی( قرار گرفته است.
این پوسـتر به همراه نشـان جهادگر نمونه و سـایر 
اقـام تبلیغاتـی مـورد نیاز توسـط مرکـز هنـر و معماری 
جهاددانشـگاهی هنـر و در قالـب یـک کار تیمـی انجـام 

شـده است.

6



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

23
حرف های شنیدنی جهادگران منونه ی سال 

1397 در مصاحبه ی اختصاصی با »پیام جهاد«

آن 34 نفر
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1 مهم ترین نیاز جهاددانشگاهی برای پیشرفت در شرایط فعلی چیست؟
2 وجوه تمایز این نهاد برای تسهیل موفقیت و پیشرفت در آن نسبت به نهادهای دیگر چه می باشد؟

3 اگر قرار بود شما جهادگر نمونه را انتخاب می کردید، چه ویژگی هایی برایتان با اهمیت تر بود؟
4 توصیه ی شما به دیگر جهادگران برای فعالیت موثرتر در جهاددانشگاهی چیست؟

آن 34 نفر
حرف های شنیدنی جهادگران منونه ی سال 1397 در مصاحبه ی اختصاصی با »پیام جهاد«

ـــا  ـــا آن ه ـــا ب ـــم ت ـــاد رفتی ـــن نه ـــه ی ای ـــر نمون ـــراغ 34 جهادگ ـــه س ـــگاهی، ب ـــالگرد جهاددانش ـــتمین س ـــه ی سی وهش ـــه بهان ■  ب
ســـوال های مشـــترکی را در میـــان گذاشـــته و از ایـــن ســـرمایه ها ی انســـانی ارزش منـــد، در حـــد خـــود بهـــره ببریـــم. حاصـــل کار، 
ـــنیدنی  ـــیار ش ـــاد، بس ـــن نه ـــرون از ای ـــر بی ـــان دیگ ـــگاهی و مخاطب ـــای جهاددانش ـــه ی اعض ـــرای هم ـــدن آن  ب ـــه خوان ـــد ک ـــی درآم جواب های
ـــاال  ـــده و ح ـــور گذران ـــه کش ـــت ب ـــرای خدم ـــود را ب ـــر خ ـــادی از عم ـــال های زی ـــه س ـــان هایی ک ـــطه از انس ـــه ی بی واس ـــک تجرب ـــت؛ ی اس
از تجربه هـــای خـــود می گوینـــد؛ صحبت هایـــی کـــه بـــدون کوچک تریـــن دخالـــت در متـــن آن و تنهـــا بـــا یـــک ویرایـــش نگارشـــی، 

ـــر«. ـــن، »آن 34 نف ـــما و ای ـــن ش ـــرد. ای ـــرار می گی ـــان ق ـــوی دیدگانت جل

▼ چهار سوالی که از 34 جهادگر نمونه پرسیده شد: 
        )اسامی جهادگران نمونه، به ترتیب حروف الفبا چیده شده است(

اهمیت آموزش ضمن خدمت
محمد احمدی بادی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مالی
مدیر امور مالی جهاددانشگاهی شهید بهشتی

۲۷ سال سابقه ی کار

1 آمــوزش ضمن خدمــت کارکنــان جهــت بهبــود مهــارت و افزایــش خاقیــت و 
ایجــاد انگیــزه ی بیشــتر، آمــوزش ضمن خدمــت بــرای مدیــران ماننــد دوره ی مالــی و 

دوره یMBA ، توجــه ویــژه بــه الگــوی تجــاری و مزیــت رقابتــی.
2 در دســترس بــودن امکانــات و منابــع جهاددانشــگاهی جهــت تحقیــق و 

ــاد. ــن نه ــل در ای ــه ی تحصی ــکان ادام ــش و ام پژوه
3 خاقیت، تعهد سازمانی، وجدان کاری و تواضع و فروتنی.

4 تعهد و وفاداری به اهداف و آرمان های جهاددانشگاهی را سرلوحه ی امور خود 
قرار دهند؛ کارآفرین، قابل اعتماد، وظیفه مدار، مردم مدار و فروتن باشند.

بازخوانی روزآمد ریشه ها
 و بازترسیم مسیر آینده

1 نـگاه بـه گذشـته و بازخوانـی روزآمد ریشـه ها و اهداف و بازترسـیم مسـیر 
آینـده، جهت یابـی و موقعیت سـنجی مسـتمر، پیش شـرط پیشـرفت و توسـعه 
اسـت؛ خصوصـا در نهـادی کـه تمایـزش را از اهـداف و ریشـه هایش می گیـرد و 
در غیـر این صـورت، ایـن روزهـا همـه بـه دنبال توسـعه اند، امـا با چه مدلـی و بر 
چـه سـتون هایی و بـا چـه نیـت و اهدافـی و رو بـه سـوی کـدام قبلـه و جهتـی؟ 
تصمیـم مـا بـر آن اسـت تـا در جهاد، الگوی ایرانیـ  اسـامی پیشـرفت را شـکل 
دهیـم؛ بنابرایـن اندیشـه ی پیشـرفت کـه در تاریـخ مـا متاخـر بـوده و پـس از 
مشـروطه نضـج و بـا انقـاب اسـامی شـدت گرفتـه اسـت، بایـد جهت یابـد و بر 
مبانـی درسـت خـود اسـتوار شـود. مـا بـه چیـزی حتـی ورای رفـاه و عدالـت و 
تکامـل می اندیشـیم؛ این هـا نبایـد سـقف تفکر مـان شـود و در مسـیرمان بایـد از 

ایـن منـازل عبـور کنیم.
2 از زمانـــی کـــه تکـــرار واژه ی ســـرد و دنیـــازده ی »موفقیـــت و رمـــوز 
کامیابـــی«، جـــای حضـــور گـــرم و هویت بخـــش کلمـــه ی ســـعادت اخـــروی 

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک گرایش سایزمیک از دانشگاه تهران
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی اصفهان

25 سال سابقه ی کار

  داریوش اسامعیلی



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

25

ــان  ــز اخاقی مـ ــه تمایـ ــت و وجـ ــم مزیـ ــرد، هـ ــگ کـ ــا تنـ ــات مـ را در ادبیـ
ــده ی  ــای خیره کننـ ــم موفقیت هـ ــد و هـ ــگ شـ ــران کم رنـ ــه دیگـ ــبت بـ نسـ
قبلی مـــان  کم تـــر تکـــرار شـــد. اصـــرار و تکیـــه بـــر عناصـــر هویتـــی جهـــاد 
ــای  ــه عرصه هـ ــدا، ورود بـ ــرای خـ ــود، کار بـ ــاور بـــه خـ ــاوری، بـ ماننـــد خدابـ
ــگاه  ــی، نـ ــک پذیری، الهام بخشـ ــوان، ریسـ ــای جـ ــر نیروهـ ــه بـ ــخت و تکیـ سـ
دینـــی مبتنـــی بـــر اندیشـــه های نوگرایانـــه و عرفانـــی و مردم مدارانـــه ی 
ــت،  ــان حکومـ ــه ی ولی نعمتـ ــان به منزلـ ــه محرومـ ــه بـ ــی )ره(، توجـ امام خمینـ
عـــدم بوروکراســـی دســـت وپاگیر، روحیـــه ی کار جمعـــی و عـــدم رییس بـــازی 
و مرئوس پـــروری و آفـــات تشـــکیاتی و...، هـــم وجـــوه تمایـــز و هـــم ضامـــن 

ــت. ــای   ماسـ ــت ماموریت هـ موفقیـ
ــزان  ــراد و میـ ــی افـ ــی و معرفتـ ــش تربیتـ ــا نقـ ــط بـ ــای مرتبـ 3 ویژگی هـ

ــاد. ــاندن و گســـترش فرهنـــگ جهـ ــایی و شناسـ ــه شناسـ ــان بـ اهمیتشـ
ـــم؛ بیـــش از آن کـــه  ـــم می گوی ـــز جهادی ـــرادران عزی ـــه همـــه ی خواهـــران و ب 4 ب
ـــان  ـــید؛ جری ـــت باش ـــام کاِر درس ـــِی انج ـــید، در پ ـــِت کار باش ـــام درس ـــر انج در فک
ـــد  ـــوش نکنی ـــاد را فرام ـــان و کل جه ـــای واحدت ـــود و فعالیت ه ـــتمر از خ ـــد مس نق
ـــرا  ـــوید؛ چ ـــر اداری نش ـــای حقی ـــر بازی ه ـــوول( و درگی ـــم مس ـــم راع و کلک )کلک
کـــه زمـــان انـــدک اســـت و راه بســـیار و کار در جهـــاد را نردبـــان پیشـــرفت 
ـــر  ـــان اگ ـــان اداری و در پای ـــه نردب ـــم و ن ـــرار دهی ـــش ق ـــودی خوی ـــوی و وج معن
ـــری را  ـــای دیگ ـــده ج ـــر نش ـــا دی ـــادی ت ـــه اعتق ـــت و ن ـــخصی اس ـــان ش اهدافم

ـــم. ـــاب کنی انتخ

حامیت از نیروی انسانی
 و قوانین منعطف

ــود  ــرو پیشــرفت و وج ــات جهاددانشــگاهی در گ ــه حی ــه این ک ــه ب ــا توج 1 ب
ــن  ــن مهم تری ــت، بنابرای ــگاهی اس ــف جهاددانش ــن منعط ــانی و قوانی ــروی انس نی
نیازهــا عبارت انــد از حمایــت و محافظــت از نیروهــای توانمنــد انســانی و جلوگیــری 

از درگیرشــدن قوانیــن منعطــف جهاددانشــگاهی بــا امــور اداری.
ــانی  ــروی انسـ ــود نیـ ــه وجـ ــوان بـ ــاد می تـ ــن نهـ ــز ایـ ــوه تمایـ 2 از وجـ
پرتـــوان، کم توقـــع و متعهـــدی کـــه در شـــرایط ســـخت و مشـــکل، کارهـــای 
ـــذار  ـــانی اثرگ ـــای انس ـــد از نیروه ـــران ارش ـــت مدی ـــد، حمای ـــام می دهن ـــزرگ انج ب
ــوزه ی کاری در  ــه حـ ــوط بـ ــای مربـ ــام فعالیت هـ ــز، انجـ ــای مرکـ در موفقیت هـ
ــاب و  ــه انقـ ــد بـ ــگاهی و تعهـ ــداف جهاددانشـ ــز و اهـ ــداف مرکـ ــتای اهـ راسـ
پایبنـــدی بـــه اصـــول فرهنگـــی و مذهبـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران )مـــورد 

تاییـــد واحـــد و مرکـــز محـــل فعالیـــت( اشـــاره کـــرد.
3 توصیـــه ی بنـــده بـــه دیگـــر جهادگـــران ایـــن اســـت کـــه همگـــی بایـــد 
ـــا  ـــرده ت ـــل ک ـــت عم ـــا دق ـــای کاری ب ـــی و فعالیت ه ـــوال پژوهش ـــاب س در انتخ
ســـواالت دقیقـــی طراحـــی شـــوند و ســـپس بـــا تـــاش و پشـــتکار بتـــوان بـــه 

ـــرد. ـــدا ک ـــت پی ـــب دس ـــه ی مناس ـــب و هزین ـــان مناس ـــت در زم ـــخ درس پاس

اعتامد به مدیران جوان و تبدیل
دانش به ثروت

ـــروت«  ـــه ث ـــش ب ـــل دان ـــوان« و »تبدی ـــران ج ـــه مدی ـــاد ب ـــت و اعتم 1 »تربی
ــعه اســـت.  ــرفت و توسـ ــیر پیشـ ــگاهی در مسـ ــای جهاددانشـ ــن نیازهـ مهم تریـ
ــرای  ــیاری را بـ ــای بسـ ــون قدم هـ ــگاهی تاکنـ ــل اول جهاددانشـ ــران نسـ مدیـ
پـــرورش و توانمندســـازی مدیـــران جـــوان برداشـــته اند؛ ادامـــه ی ایـــن رونـــد 
و اعتمـــاد بیشـــتر بـــه جوانـــان یکـــی از نیازهـــای اساســـی ایـــن مجموعـــه در 
دهـــه ی چهـــارم حیـــات خـــود اســـت؛ هم چنیـــن کشـــور مـــا در تولیـــد علـــم 
ـــا در  ـــرده، ام ـــاب اســـامی طـــی ک ـــروزی انق ـــس از پی ـــی را پ ـــد بســـیار مطلوب رون
ـــه  ـــود؛ گرچ ـــام ش ـــادی انج ـــات زی ـــد اقدام ـــوز بای ـــروت هن ـــه ث ـــش ب ـــل دان تبدی
ــن  ــه ی ایـ ــته، ادامـ ــم داشـ ــازی علـ ــی در کاربردی سـ ــگاهی توفیقاتـ جهاددانشـ
تاش هـــا و گســـترش آن هـــا بـــه حوزه هـــای مختلـــف علـــوم انســـانی، فنـــی 
ــوری  ــام جمهـ ــر نظـ ــد یاری گـ ــوم می توانـ ــایر علـ ــکی و سـ ــی، پزشـ و مهندسـ

اســـامی در راه توســـعه باشـــد.
2 بهـــره وری بـــاال، ایجـــاد ســـاختارهای جدیـــد و کاهـــش اتـــاف منابـــع 
)مـــادی و معنـــوی( از مهم تریـــن وجـــوه تمایـــز جهاددانشـــگاهی نســـبت بـــه 
ـــوان  ـــرات می ت ـــه ج ـــت. ب ـــور اس ـــی کش ـــی و غیردولت ـــای دولت ـــر مجموعه ه دیگ
گفـــت امـــور در جهاددانشـــگاهی بـــا ســـرعت بیش تـــر و صـــرف منابـــع 
ــد  ــاختارهای جدیـ ــاد سـ ــگاهی در ایجـ ــوند و جهاددانشـ ــام می شـ ــر انجـ کم تـ
ــینا،  ــان، ابن سـ ــکده های رویـ ــا، پژوهشـ ــنا و ایکنـ ــای ایسـ ــر خبرگزاری هـ نظیـ
ــکارات  ــانی و...، ابتـ ــوم انسـ ــی و علـ ــکده های فنـ ــد، پژوهشـ ــکده معتمـ پژوهشـ
بســـیاری را از خـــود نشـــان داده کـــه زمینه ســـاز بالندگـــی ایـــن مجموعـــه و 

اعتمـــاد نظـــام جمهـــوری اســـامی بـــه جهاددانشـــگاهی شـــده اســـت.
ــه ی  ــه روحیـ ــدی بـ ــد« و »پایبنـ ــای جدیـ ــازی ایده هـ ــه و پیاده سـ 3 »ارایـ
ـــاب  ـــرای انتخ ـــنهادی ب ـــی پیش ـــن ویژگ ـــه«، مهم تری ـــر مجموع ـــم ب ـــی حاک انقاب
ـــرای  ـــی را ب ـــای خوب ـــه، ایده ه ـــراد جامع ـــیاری از اف ـــت. بس ـــه اس ـــر نمون جهادگ
ــده ی کار  ــد از عهـ ــرا نمی تواننـ ــام اجـ ــا در مقـ ــد، امـ ــنهاد می دهنـ ــرا پیشـ اجـ
ـــام  ـــک پذیری انج ـــو و ریس ـــای ن ـــرای ایده ه ـــی اج ـــه توانای ـــی ک ـــد. کارکنان برآین

ـــد. ـــرار گیرن ـــر ق ـــه و تقدی ـــورد توج ـــد م ـــد، بای ـــد را دارن ـــای جدی کاره
4 حرکـــت در قالب هـــای موجـــود و تکـــرار کارهـــای گذشـــته، آســـان ترین 
کار در ســـاختارهای اداری اســـت. ایجـــاد ســـاختارهای جدیـــد بـــا توجـــه بـــه 
ســـاختار کلـــی ســـازمان و توســـعه ی فعالیت هـــای فعلـــی ســـازمان، می توانـــد 
ـــیر،  ـــن مس ـــد. در ای ـــگاهی باش ـــتر جهاددانش ـــه بیش ـــر چ ـــی ه ـــاز بالندگ زمینه س
جوانـــان بایـــد بتواننـــد در ایجـــاد ســـاختارها و تعریـــف ماموریت هـــای جدیـــد 
ـــه  ـــای روز جامع ـــد نیازه ـــد بتوان ـــه بای ـــر نمون ـــک جهادگ ـــند. ی ـــته باش ـــش داش نق
ـــگاهی  ـــز جهاددانش ـــه تمای ـــد. وج ـــه کن ـــل ارای ـــرای آن راه ح ـــخیص داده و ب را تش
بـــا ســـایر نهادهـــا و ســـازمان ها در ســـازماندهی کـــردن فعالیت هـــای خـــود در 

ـــت. ـــور اس ـــاز کش ـــه نی ـــه ب ـــا توج ـــف ب ـــع مختل مقاط

 محمدمهدی آقاکوچک

 مدیر مرکز خدمات تخصصی جهاددانشگاهی خوزستان

 پسا دکرتی درمان های هدف مند مولکولی از دانشگاه Lund کشور سوئد
 معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه رویان

 13 سال سابقه ی کار

    پروانه افشاریان
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جهادی و متامیز کار کردن

1 انتخـاب مدیـر قـوی و متخصـص، دادن آزادی عمـل بـه کارکنـان، تشـویق 
کارکنـان در بـه اختیـار داشـتن منابع مـادی خوب جهت پیشـبرد اهداف سـازمانی 

و برقـراری ارتبـاط خـوب بـا دانشـگاه ها و ادارات اسـتان
2 جهـادی کار کـردن، دنبـال نقطـه ی تمایز خود بـودن؛ مثا اگـر فکر می کنیم 
چیـزی نداریـم باید به دنبال سـاختن آن باشـیم، قابلیـت خطر کـردن، ارتباط قوی 

داشـتن با مدیران ادارات اسـتان
3 افرادی که انگیزه ی بیشتری برای خود و سازمان خود دارند، افراد با داشتن 
حسن همکاری بیشتر، افراد تشنه ی موفقیت، فعال، مدام در حال یادگیری با روابط 
عمومی قوی دارای عملکرد خوب و داشتن مدیریت زمان، دارای قدرت پیش بینی و 

دارای ذهن شفاف از ویژگی های جهادگران نمونه است.
4 مسـوولیت پذیری، عاقـه بـه کاری کـه بـه آن هـا محول شـده اسـت، داشـتن 
اخـاق حرفـه ای، تغییـر یافتن و حرکـت تدریجی رو بـه جلو و افزایـش مهارت های 

شـغلی را می تـوان از فعالیت هـای موثـر در ایـن نهاد دانسـت.

لزوم انعکاس مناسب ظرفیت ها
 در جامعه

علی محمد پشوتن

رسدبیر ایسنای منطقه ی فارس 10 سال سابقه ی کار

و  توانمندی ها  خود  در  جهاددانشگاهی   1

این  اما  ابعاد مختلف دارد،  ظرفیت های کثیری در 
ظرفیت ها به شکل مطلوب و تاثیرگذاری در 

جامعه، نمود نیافته است. به نظر می رسد 
گذشتــــه ی  به خوبی  امروز  جامعه ی 
و  توانمندی ها  جهاددانشگــــاهی، 
و  نمی شناسد  را  مسوولیـــت هایش 
وظایف،  از  و صحیحی  دقیق  تعریف 
اقدامات و تاثیرگذاری های این نهاد 
ندارد؛  وجود  جامعه  افراد  ذهن  در 
نسل  بین  خصوصا  موضوع  این 

در  و  بوده  مشهود  بیشتر  جوان 
استان ها بیشـــتر از پایتخت 

مشاهده می شود.
عقیده دارم کــــه طی 
دهه ی  یک  حداقــــل 

برای  را  الزم  اقدامات  فارس،  استان  در  حداقل  جهاددانشگاهی،  مسووالن  گذشته، 
باور  این  شاید  نداشتند؛  نظر  مد  مداوم،  اطاع رسانی  و  جهاددانشگاهی  شناساندن 
وجود داشته و دارد که جهاددانشگاهی برای همه نام آشنا است، اما باید پذیرفت که 

جهاددانشگاهی در حد نام و جایگاهش، نزد عموم جامعه شناخته شده نیست.
نداشتن یک  و  توسعه ای  اقدامات  برنامه بودن  بدون  موضوع،  این  دالیل  دیگر  از 
نقشه ی دقیق راه متناسب با ظرفیت های هر استان و منطقه است؛ قاعدتا هر فعالیتی 
چه در تداوم فعالیت های گذشته چه در راستای تعریف فعالیت ها و بسترهای جدید، 
باید متناسب با نیازها و البته ظرفیت های هر استان و منطقه باشد. به حتم عاوه 
بر ظرفیت های مشترک، هر استان دارای ظرفیت و درعین حال نیازهایی است که با 
انجام یک برنامه ریزی اصولی، می توان طرح های کاربردی و  شناخت دقیق آن ها و 

اجرایی در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و... را تعریف کرد.
اعتقاد دارم که در گذشته، حداقل جهاددانشگاهی فارس گرفتار روزمرگی بود و 
این عامل بروز رخوت در ارکان نیروی انسانی، دور شدن آنان از خاقیت و نوآوری و 
کمرنگ شدن جذابیت فعالیت در این نهاد بود اگرچه در ماه های اخیر و با تغییرات 
مدیریتی که در جهاد فارس انجام شده است، شاهد تحوالتی با نگاه مدیریتی دقیق 
هستیم که افراد را به آینده درخشان تر این نهاد و بازگشت آن به جایگاهی که در 

دهه ی اول فعالیت داشته، امیدوار می کند.
امــروز اگــر قــرار اســت تاثیرگــذاری جهاددانشــگاهی را در هــر چهــار حــوزه ای 
کــه بســترهایش فراهم شــده شــاهد باشــیم، نیازمنــد بازنگــری دقیــق در فرآیندهــا 
هســتیم؛ بــه نظــر می رســد کــه در ابعــاد آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی و حتــی 
و  تعریف شــده  فعالیت هــای  بیــن  تناســبی  بایــد  فارغ التحصیــان،  اشــتغال 

ــر اســتان و نیازهــای موجــود آن اســتان وجــود داشــته باشــد. ظرفیت هــای ه
نیروهای خاق، متخصص، متعهد و  از  استفاده ی حداکثری  و  لزوم جوان گرایی 
روحیه ای  با  کنونی  در شرایط  را خصوصا  ادامه ی مسیر  که  جسور جهاددانشگاهی 
جهادی ادامه بدهند، جدی گرفتن نقش برنامه ریزی و فراخوان طرح ها و اندیشه ها، 

که در این نهاد به خوبی احساس می شود.
2 وجه تمایز جهاددانشگاهی را می توان در ابعاد مختلفی مد نظر قرار داد؛ اولین 
متخصص،  توانمند،  انسانی  نیروی  می دهد،  تشکیل  را  بخش  مهم ترین  که  موضوع 

متعهد و مسوولیت پذیر حاضر در این تشکیات است.
دومین بُعد از وجوه تمایز جهاددانشگاهی را باید فراگیری حوزه های فعالیت و سابقه ی 
درخشان در هر یک از بخش های آموزش، پژوهش، فرهنگی و... دانست. سابقه ای که 
نمی توان به افتخار کردن به آن اکتفا کرد و از حرکت بازماند، بلکه باید با بهره گیری 

از آن، مسیرهای جدید را تعریف و در راستای رسیدن به افقی روشن تر حرکت کرد.
بخش  بی تردید  است؛  نیروپروری  جهاددانشگاهی،  دیگر  تمایز  وجوه  از  یکی 
قابل توجهی از نیروهای تاثیرگذار جامعه در بخش های دولتی و خصوصی، زمانی را 

در جهاددانشگاهی مشغول به خدمت بوده اند.
سیاست مداران،  از  بسیاری  جامعه،  نخبگان  از  بخشی  دانشگاه ها،  اساتید  اکثر 
شمار فراوانی از مسووالن اجرایی و... . اگرچه این روند )پرورش نیروهای متعهد و 
متخصص( هم چنان ادامه دارد، باید از سرعت و کثرت آن کاسته شود و امروز بیش 

از هر زمان دیگری، نیازمند چنین ظرفیتی هستیم.
از وجوه تمایز دیگر جهاددانشگاهی، توان مندی در حوزه ی فرهنگی و اطاع رسانی 
است؛ اگرچه اعتقاد دارم که از این ظرفیت بسیار مهم، بهره ی کافی نبرده ایم و بخش 
اعظمی از نگاه به مرکز و تقویت خبرگزاری های ایسنا و ایکنا در پایتخت بوده است.

در  باید  کشور  سراسر  در  جهاددانشگاهی  واحدهای  روسای  که  هستم  معتقد 
خبرگزاری های  با  مواجهه  خصوص 
مناسب  بهره گیری  و  ایکنا  و  ایسنا 
از این ظرفیت های بسیار با اهمیت، 
با  باشند؛  داشته  ویژه ای  حساسیت 
نقشه ی  و  کنند  عمل  برنامه 
قاعدتا  باشند؛  داشته  راه 
بخش های  تمام  تقویت 
ابعاد  از  جهاددانشگاهی 
نیروی انسانی و تجهیزات، 
تاثیرات به سزایی دارد، اما 
در  خبرگزاری ها  تقویت 
سخت افزاری،  و  نرم  ابعاد 
تاثیر فراگیر درون سازمانی 
خواهد  برون سازمانی  و 

داشت.

 مدیر اداره اجرایی و هامهنگی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه
 30 سال سابقه ی کار

  حسین املاسی
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توجه به اهداف اولیه ی تاسیس
 

دکرت علی حسنی
هیات علمی و معاون پشتیبانی دانشگاه علم وفرهنگ

1 در صحنـه ی عمـل بـا توجـه بـه رنگ باختـن بسـیاری از اهـداف اولیـه ای کـه 
جهاددانشـگاهی بـدان منظور تاسـیس گردیده و مدعی بودن بسـیاری از سـازمان ها 
و تشـکل های مـوازی دولتـی و غیردولتی فعال، من احسـاس ضرورتی برای اسـتمرار 

فعالیـت جهاددانشـگاهی نـدارم تـا به چگونگی پیشـرفت و موفقیت آن بیندیشـم.
تشـکیات،  محدودیـت  در  نهادهـا  دیگـر  بـا  جهاددانشـگاهی  تمایـز  وجـه   2

خوداتکایـی، اندیشـیدن بـه کاربـردی بـودن فعالیـت، تجاری سـازی فن آوری هـا و 
می باشـد. جهادگرانـه  فعالیـت 

3 از دیـد مـن همـه ی جهادگـران نمونـه هسـتند؛ چـون خـود پذیرفته انـد و از 
طـرف جهـاد هـم پذیرفتـه  شـده اند کـه در ایـن تشـکیات فعال باشـند.

بـرای  بـه جهادگـران  بنـده  بـا اخـاص، توصیـه ی  و تـاش  تفکـر  تـوکل،   4
اسـت. موثرتـر  فعالیت هـای 

اولویت بندی کارهای شاخص

1 با توجه به شرایط تحریم و شرایط اقتصادی حاضر و لزوم عملیاتی سازی اقتصاد 
مقاومتی جهت ایجاد استقال در تولید و صنعت و کاهش وابستگی های صنعتی و 
اقتصادی، به نظر می رسد جهاددانشگاهی به عنوان حلقه ی اتصال دانشگاه و صنعت، 
فعالیت های  انجام  به  توجه  با  باشد.  داشته  راستا  این  در  برجسته ای  نقش  می تواند 

را  شاخص  کارهای  مجموعه  این  داخل  در  بتوان  چنان چه  جهاددانشگاهی  وسیع 
اولویت بندی نموده و واحدهایی را که فعالیت مرتبط داشته و دارند، در کنار هم قرار 
داد، می توان به توان باالتری از اجرا دست یافت؛ به عبارتی دیگر، تشکیل هسته های 
هدف مند  هدایت  جهت  مرکزی  دفتر  نظر  زیر  واحدها  بین  مرتب  اجرایی  ـ  علمی 
توانمندی های خانواده ی جهاددانشگاهی در سطح ملی و کشوری، می تواند هم سویی، 

توان افزایی و پیشرفت های بیشتری را برای این نهاد در پی داشته باشد.
ـــبت  ـــت نس ـــه ی کار و فعالی ـــگاهی در زمین ـــای جهاددانش ـــی از اولویت ه 2 یک
ــیدن  ــت رسـ ــکاران در جهـ ــی همـ ــی و هم راهـ ــازمان ها، هم دلـ ــایر سـ ــه سـ بـ
ـــدن  ـــف نش ـــده و تل ـــی های اداری پیچی ـــود بروکراس ـــت. نب ـــد اس ـــدف واح ـــه ه ب
ـــز  ـــوه تمای ـــز از وج ـــاز نی ـــروری پیچیده س ـــای غیرض ـــت در فرآینده ـــت وق بی جه
ـــی  ـــت؛ از طرف ـــر اس ـــازمان های دیگ ـــیاری از س ـــه بس ـــبت ب ـــگاهی نس جهاددانش
ـــد  ـــی می مان ـــرم و صمیم ـــواده ای گ ـــه خان ـــاد ب ـــکاران جه ـــه ی هم ـــر مجموع دیگ
کـــه بـــا تـــاش و هم دلـــی منجـــر بـــه دل گرمـــی و انگیـــزه ی بیشـــتری بـــرای 

ـــد. ـــد می گردن ـــدف واح ـــه ه ـــیدن ب ـــت رس ـــت جه ممارس
3 تعهـد کاری، تعامـل و همـکاری، برجسـتگی در وظایف محولـه، رعایت قوانین 

و مقـررات ضابطـه ی کاری، آینده نگـری و برنامه ریزی کاری.
4 بـــه نظـــر بنـــده نیازســـنجی، شناســـایی، هـــدف، برنامه ریـــزی، تـــاش و 
هم دلـــی در رســـیدن بـــه هـــدف بـــا امکانـــات موجـــود، موثرتریـــن فعالیت هـــا 

ـــت. ـــد داش ـــی خواه را در پ

پیرشفت بر اساس نیازمندی های
 روز جامعه

ـــی  ـــه ای، توســـعه ی علمـــی، تحقیقات ـــر در پیشـــرفت هـــر جامع 1 از عوامـــل موث
ــگاهی  ــد؛ جهاددانشـ ــه می باشـ ــای روز جامعـ ــب نیازمندی هـ ــاوری برحسـ و فنـ
ــق  ــی دقیـ ــا آسیب شناسـ ــه بـ ــن زمینـ ــرو در ایـ ــادی پیشـ ــوان نهـ ــز به عنـ نیـ
مشـــکات و معضـــات و ارایـــه ی راهـــکار، می توانـــد نقـــش تعیین کننـــده ای در 

ـــد. ـــته باش ـــه داش ـــدس و جامع ـــاد مق ـــن نه ـــرفت ای پیش
ــکان  ــا، امـ ــر نهادهـ ــا دیگـ ــگاهی بـ ــز جهاددانشـ ــه تمایـ ــن وجـ 2 مهم تریـ
ورود جهاددانشـــگاهی بـــه عرصه هـــای مختلـــف از قبیـــل آموزشـــی، فرهنگـــی، 
تحقیقاتـــی، پژوهشـــی و اشـــتغال زایی و کارآفرینـــی اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه 
تجهیـــزات و امکانـــات و هم چنیـــن نیروهـــای توانمنـــد موجـــود در ایـــن نهـــاد، 

موفقیـــت و پیشـــرفت بـــا ســـهولت بیشـــتری انجام پذیـــر خواهـــد بـــود.
3 از مهم تریـــن ویژگی هـــای یـــک جهادگـــر نمونـــه، دارا بـــودن تخصـــص 
ـــد  ـــراه تعه ـــی به هم ـــن ویژگ ـــه ای ـــد ک ـــود می باش ـــت خ ـــوزه ی فعالی ـــی در ح کاف
ـــردد. ـــوزه می گ ـــر آن ح ـــه بیش ت ـــرفت هرچ ـــث پیش ـــاط اداری، باع کاری و انضب

4 نیروهـــای موجـــود در جهاددانشـــگاهی اغلـــب از نیروهـــای جـــوان، بـــا انگیـــزه 
و خوش فکـــر می باشـــند کـــه یقینـــا بـــا ارایـــه ی راهکارهـــا و ایده هـــای نـــو، 
باعـــث پویایـــی و پیشـــرفت هرچـــه بیشـــتر حوزه هـــای مختلـــف ایـــن نهـــاد 

ـــد. ـــد ش خواهن

 دکرتی تخصصی بیوفیزیک از دانشگاه تهران
 مدیر گروه پروژه یابی و بهره برداری از طرح های 

جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران
 12 سال سابقه ی کار

دکرت رضا حسین زاده

 کارشناسی ارشد ریاضی
 رییس مرکز علمی کاربردی زابل جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان

 10 سال سابقه ی کار

سید هادی حسینی
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بازگشت به آرمان های جهادی

ـــه آرمان هــــــای جهـــادی، حفـــظ اســـــــــــتقال ســـازمانی  1 بازگشــــــت ب
ـــور ـــی کش ـــی و نخبگان ـــه ی علم ـــر بدن ـــش ب ـــه بیش ازپی ـــار تکی در کن

2 الف( هم راهــی آموزش و اجرا با یکدیگر
ب( کسب مهارت و توانمندی در کنار انجام وظایف کاری

ــت  ــه جهـ ــاد بـ ــانی در کار جهـ ــعه ی انسـ ــد و توسـ ــودن رشـ ــتتر بـ ج( مسـ
این کـــه جهـــاد یـــک مجموعـــه ی عمومـــی اســــــــت کـــه صبغـــه ی علمـــی، 

ــی دارد. ــی و فرهنگـ پژوهشـ
ـــت  ـــردازی، خاقی ـــده )ایده پ ـــه کار و ای ـــت ب ـــل خاقی ـــرای تبدی ـــتری ب د( بس

ـــوآوری( و ن
ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده  و  بـــودن  مشـــارکت جو  و  مشـــارکت پذیر   3
ـــت  ـــم و خاقی ـــزار عل ـــتفاده از اب ـــا اس ـــردن ب ـــدت و کار ک ـــاش و مجاه ـــی، ت بیرون

و نـــوآوری
ـــام  ـــا انج ـــه تنه ـــازمانی و اداری ن ـــوده و در کار س ـــرف نب ـــد ص ـــف( کارمن 4 ال
ـــوآوری  ـــت و ن ـــه خاقی ـــم دســـت ب ـــزار عل ـــا اســـتفاده از اب ـــد و بلکـــه ب ـــه کنن وظیف

ـــد. بزنن
ب(  استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود و شجاعانه عمل کردن

ج( هماهنگی فکر، سخن و عملکرد

جلوگیری از فرار مغزها

1 از مهم تریـــن نیازهـــای فعلـــی پیـــش از هـــر چیـــز برنامه ریـــزی و 
ــا و  ــرایط، اولویت هـ ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــگاهی بـ ــح جهاددانشـ ــنجی صحیـ نیازسـ
ـــود را در  ـــگاه خ ـــتی جای ـــد به درس ـــگاهی بای ـــت. جهاددانش ـــور اس ـــای کش نیازه
ــازی حاکمیـــت  ــر تصمیم سـ ــر بـ ــای موثـ ــام مدیریتـــی و حوزه هـ ــاختار نظـ سـ

ــش  ــداف از پیـ ــه اهـ ــه بـ ــا توجـ ــاد بـ ــن نهـ ــن ایـ ــد. هم چنیـ ــی نمایـ بازیابـ
تعیین شـــده ی خـــود، بایـــد بتوانـــد بـــه کانـــون اصلـــی جـــذب و به کارگیـــری 
نخبـــگان جـــوان کشـــور در تمـــام حوزه هـــا تبدیـــل شـــود. جهـــاد می توانـــد 
بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هـــای خـــود از فـــرار مغزهـــا جلوگیـــری کـــرده و بـــرای 

تحقـــق ایـــن امـــر مهـــم بایـــد برنامـــه ریـــزی کنـــد.
ـــر  ـــای دیگ ـــه نهاده ـــبت ب ـــگاهی نس ـــز جهاددانش ـــوه تمای ـــن وج 2 از مهم تری
ــا، وجـــود روحیـــه ی جهـــادی  می تـــوان بـــه دانش محـــوری در تمـــام حوزه هـ
ـــاز  ـــرای آغ ـــیه ب ـــک کم حاش ـــاختار بوروکراتی ـــازمان، س ـــی س ـــگ عموم در فرهن
ــت  ــود ظرفیـ ــی، وجـ ــی و پژوهشـ ــای آموزشـ ــد در حوزه هـ ــای جدیـ فعالیت هـ
بـــزرگ پیونـــد دانـــش و تولیـــد و وجـــود فضـــای مناســـب کار و تجربه انـــدوزی 

ـــرد. ـــاره ک ـــوان اش ـــگان ج نخب
ــژه  ــور و به ویـ ــروز کشـ ــاز امـ ــن نیـ ــت مهم تریـ ــک، خاقیـ ــدون شـ 3 بـ
ــد در  ــم بایـ ــی هـ ــال های آتـ ــم در سـ ــر می کنـ ــت و فکـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
انتخـــاب جهادگـــر نمونـــه بـــه فعالیت هـــای خاقانـــه و آفرینش گـــری در بیـــن 

جهادگـــران اهمیـــت بیشـــتری داد.

توجه به روحیه ی جهادی

 از این که پس از 15 سال فعالیت توانستم به عنوان جهادگر نمونه انتخاب شوم 
و فعالیت هایم بروز بیشتری داشته باشند، بسیار خرسندم.

و  فعالیتم  به  واحد هرمزگان مشغول   15 سال است که در جهاددانشگاهی 
از همان ابتدای اشتغال در این نهاد در بخش پشتیبانی به انجام خدمت پرداختم.

 در طول این سال ها با توجه به روحیه ی جهادی خود و از آن جا که جهاددانشگاهی 
فعالیت های جهادی را می طلبد، بسیار پرشور این امور را دنبال کرده ام.

سر  پشت  را  بسیاری  خیزهای  و  افت  نهاد،  این  در  فعالیت  سال  چند   طی 
گذاشته و با توجه به مدیریت های مختلف در این نهاد فعالیت کرده ام.

معاون پژوهشی آموزشی خبگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(

عباس خش اندیش

 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی
 مدیر امور پرسش گری و منونه گیری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران)ایسپا(

10 سال سابقه ی کار

زهره محمدی خانقاه

علی خنجرپور

مسوول تاسیسات جهاددانشگاهی هرمزگان
15 سال سابقه ی کار
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ورود به پروژہ های محصول محور

ــای  ــه پروژه هـ ــد، ورود بـ ــص و متعهـ ــای متخصـ ــذب نیروهـ ــرورش و جـ 1 پـ
محصول محـــور و تقاضامحـــور و راه انـــدازی شـــرکت های دانش بنیـــان جهـــت 

درآمدزایـــی پایـــدار
2 انجـــام طرح هـــای کاربـــردی، تخصصی شـــدن گروه هـــا بـــر اســـاس 
و  پژوهشـــی  یافته هـــای  تجاری ســـازی  در  تـــاش  منطقـــه،  ظرفیـــت 

محصول محـــور بـــودن آن هـــا و تفکـــر جهـــادی و انقابـــی
ـــق  ـــه و خوش خل ـــور محول ـــام ام ـــد در انج ـــدان و تعه ـــاق، وج ـــان، اخ 3 ایم

ـــودن ب
4 توکل به خدا، اعتمادبه نفس و تاش

رویکرد فروش دانش

ـــه  ـــرفت هرچ ـــرای پیش ـــکار ب ـــن راه ـــی بهتری ـــرایط فعل ـــه ش ـــه ب ـــا توج 1 ب
بیشـــتر جهاددانشـــگاهی فـــروش دانـــش می باشـــد. سیاســـت های کان ایـــن 
نهـــاد بایســـتی به گونـــه ای باشـــد کـــه بـــه ســـمت تولیـــد علـــم و دانـــش و 
ـــف  ـــل مختل ـــه دالی ـــا ب ـــرود؛ چه بس ـــش ب ـــی پی ـــد و علم ـــای متعه ـــت اعض تربی
از جملـــه رقبـــای بی شـــمار، رغبـــت ســـابق در بـــازار نســـبت بـــه ارایـــه ی 
خدمـــات و تولیـــد باقـــی نمانـــده باشـــد و مهم تریـــن و اصلی تریـــن وجـــه 
تمایـــز جهاددانشـــگاهی از ســـایر نهادهـــای مشـــابه و مـــوازی، همیـــن 

ــد. ــل می باشـ عامـ
2 تنـــوع در فعالیت هـــا، آزادی عمـــل در واحدهـــای اســـتانی، 

هم دلـــی و اتحـــاد بیـــن همـــکاران

3 بنـــده همیشـــه معتقـــد بـــوده و خواهـــم بـــود کـــه افـــراد بـــا انضبـــاط 
ــاال و  ــر از کارمنـــدان توان منـــدی بـ ــا توان منـــدی معمولـــی، موفق تـ کاری و بـ
ـــل  ـــر قاب ـــی جهادگ ـــرایط عموم ـــه ش ـــد؛ در نتیج ـــل می کنن ـــاط عم ـــدون انضب ب

ــود. ــد بـ ــر خواهـ تامل تـ
ـــودن  ـــر ب ـــا در جهادگ ـــایر نهاده ـــا س ـــگاهی ب ـــاوت جهاددانش ـــن تف 4 اصلی تری
ـــه ی  ـــودن و روحی ـــر ب ـــای جهادگ ـــتی معن ـــت و بایس ـــود اس ـــانی خ ـــروی انس نی
جهـــادی در عمـــل اعضـــا نیـــز تبلـــور یابـــد؛ تمامـــی همـــکاران در ســـایه ی 
اخـــاص و خســـتگی ناپذیری در کار، ازخودگذشـــتگی را نیـــز بـــه رفتـــار خـــود 
ـــر  ـــا در پیشـــرفت ه ـــردی و متعاقب ـــای ف ـــا در رشـــد و ارتق ـــه قطع ـــد ک ـــه کنن اضاف

ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــگاهی موث ـــتر جهاددانش ـــه بیش چ

استفاده از نیروهای جوان 
و متخصص

ــی،  ــوم اجتماعـ ــوژی و علـ ــزون تکنولـ ــعه ی روزافـ ــه توسـ ــه بـ ــا توجـ 1 بـ
ـــتفاده از  ـــر، اس ـــال حاض ـــرفت در ح ـــرای پیش ـــگاهی ب ـــاز جهاددانش ـــن نی مهم تری

ــد. ــوآور می باشـ ــاق و نـ ــای خـ ــا ایده هـ ــوان بـ ــص و جـ ــای متخصـ نیروهـ
ــط کار  ــی محیـ ــه پویایـ ــم بـ ــگاهی می توانـ ــز جهاددانشـ ــوه تمایـ 2 از وجـ
و تنـــوع فعالیت هـــای آن اشـــاره کنـــم و این کـــه در ایـــن نهـــاد، امـــکان 
بهره بـــرداری از تحقیقـــات و پژوهـــش در دیگـــر حوزه هـــا فراهـــم اســـت؛ 
ـــم  ـــور از اه ـــی کش ـــی و فرهنگ ـــگاهی، علم ـــه ی دانش ـــه بدن ـــال ب ـــن اتص هم چنی

مزیت هـــای آن اســـت.
ـــرژی  ـــاق و پران ـــرداز، خ ـــاال، ایده پ ـــی ب ـــط عموم ـــراد دارای رواب ـــا اف 3 قطع
کـــه می تواننـــد روابـــط اجتماعـــی خوبـــی را ایجـــاد کننـــد، در اولویـــت قـــرار 

ـــد. دارن
ـــن  ـــورود ای ـــراد جدیدال ـــا اف ـــران، خصوص ـــر جهادگ ـــه دیگ ـــده ب ـــه ی بن 4 توصی
اســـت  کـــه بـــا شـــناخت کامـــل از ظ رفیت هـــا و توانمندی هـــای ایـــن نهـــاد و 
حـــوزه ی محـــل فعالیـــت خـــود، نـــگاه اداری و چارچوبـــی نداشـــته باشـــند و از 

ـــد. ـــاب کنن ـــردن اجتن ـــه ای کار ک کلیش

کارشناسی ارشد مدیریت
معاون پشتیبانی جهاددانشگاهی کردستان

9 سال سابقه ی کار

محمدعادل رضایی

 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
 مدیر گروه پژوهشی شیمی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه

 13 سال سابقه ی کار

علی دارایی

 احمد حسین سلگی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
معاون آموزشی جهاددانشگاهی شهید بهشتی

25 سال سابقه ی کار
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دارا بودن افراد شایسته
در جایگاه مناسب سازمانی

1 بـه ایـن سـوال از دیدگاه های مختلفی می توان پاسـخ داد؛ بسـیار واضح اسـت 
کـه هـر سـازمانی بـرای پیشـرفت و حرکـت به سـمت اهـداف و برنامه هـای از پیش 
تعیین شـده بـه منابـع مالـی، فیزیکـی و انسـانی نیـاز دارد. پیشـرفت، رقابت پذیـری 
و بقـای سـازمان وابسـته بـه دارا بـودن افـراد شایسـته در جایگاه مناسـب سـازمانی 
اسـت؛ توجـه بـه ایـن امـر می توانـد موجـب شـکوفایی، وفـاداری و تعهـد افـراد بـه 

اهـداف و برنامه هـای در دسـت اجرا باشـد.
2 جهاددانشـگاهی بـا دارا بـودن سـاختاری چابـک از انعطاف پذیـری خاصـی 
برخـوردار اسـت و بـا در اختیار گـذاردن فرصت ها و بسـترهای مناسـب، ارایه ی ایده 

تـا اجـرا را بـرای افـراد دارای تخصـص، خـاق و صاحب فکـر مهیـا می نمایـد.
3 انتخـاب فـرد نمونه در هر رده ی شـغلی و پسـتی نیاز به شـاخص های عمومی 
و تخصصـی دارد کـه مجموعـه ای از آن ویژگی هـا منجـر بـه شـاخص شـدن فـرد 
می شـود، امـا بایـد بـه عملکـرد اخاق گرایانـه و متعهدانـه فـرد نسـبت بـه اهـداف 

سـازمان، جامعـه و خـود بسـیار توجـه کرد.
ــا هـــر  ــازمان و یـ ــا در هـــر سـ ــر واقع شـــدن فعالیت هـ 4 آن چـــه بـــه موثـ
ــداف و  ــر اهـ ــت بـ ــتقامت و مداومـ ــتکار، اسـ ــد، پشـ ــک می کنـ ــی کمـ جایگاهـ

برنامه هـــا اســـت.

بازتعریف ماموریت  و ساختار

ــاختار و  ــت، سـ ــف، ماموریـ ــف وظایـ 1 بازتعریـ

ـــی، اقتصـــادی  ـــی، فرهنگ مناســـبات جهاددانشـــگاهی در شـــرایط فعلـــی اجتماع
ــای  ــن نیازهـ ــتخدامی، مهم تریـ ــررات اداری و اسـ ــر در مقـ ــور و تجدیدنظـ کشـ

جهاددانشـــگاهی بـــرای پیشـــرفت در شـــرایط فعلـــی اســـت.
ـــودن،  ـــان ب ـــا، دانش بنی ـــایر نهاده ـــه س ـــبت ب ـــاد نس ـــن نه ـــز ای ـــوه تمای 2 وج
ــام  ــرای انجـ ــزار الزم بـ ــازوکار و ابـ ــتن سـ ــی و داشـ ــی، جوان گرایـ خودگردانـ

ــت. ــن اسـ ــای گزیـ فعالیت هـ
ـــت  ـــار و رعای ـــی، ایث ـــر سخت کوش ـــتمل ب ـــادی مش ـــه ی جه ـــتن روحی 3 داش
ـــر  ـــاب جهادگ ـــرای انتخ ـــی ب ـــن ویژگ ـــا اهمیت تری ـــرعی ب ـــی و ش ـــن اخاق موازی

ـــت. ـــه اس نمون
ـــبحان  ـــد س ـــه خداون ـــوکل ب ـــاد و ت ـــران، اعتم ـــه جهادگ ـــن ب ـــه ی م 4 توصی
ـــرفت و  ـــه پیش ـــاب هرگون ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــی اله ـــر و نواه ـــت اوام ـــادر و رعای و ق

ـــود. ـــد نم ـــاز خواه ـــت را ب موفقی

ورود به عرصه ی
فعالیت های بین املللی

1 الـــف( تقویـــت فرهنـــگ جهـــادی و آشـــنا نمـــودن نســـل جدیـــد 
ـــت  ـــه رعای ـــان ب ـــودن آن ـــزم نم ـــاد و مل ـــن نه ـــای ای ـــا ارزش ه ـــگاهی ب جهاددانش

ایـــن ارزش هـــا.
ــورهای  ــت کشـ ــا اولویـ ــی بـ ــای بین المللـ ــه ی فعالیت هـ ــه عرصـ ب( ورود بـ

فارســـی زبان.
2 الـــف( داشـــتن اعضـــای متعهـــد و متخصـــص ب( چابکـــی و 
انعطاف پذیـــری جهاددانشـــگاهی ج( فرهنـــگ قـــوی ترجیـــح 

ــردی. ــع فـ ــر منافـ ــازمانی بـ ــع سـ منافـ
3 در اولویـــت اول صداقـــت و از خودگذشـــتگی، در 
ـــگاهی  ـــای جهاددانش ـــه ارزش ه ـــدی ب ـــت دوم پایبن اولوی

و در اولویـــت ســـوم تخصـــص و توانمنـــدی.
ـــرض  ـــز ع ـــران عزی ـــر جهادگ ـــه دیگ ـــن ب 4 م
ــر  ــر و دل پذیرتـ ــازمانی جذاب تـ ــم، سـ می کنـ
و محیطـــی دوســـتانه تر از جهاددانشـــگاهی 
در هیـــچ وزارت خانـــه، ارگان، نهـــاد و 
ســـازمان دیگـــری در ایـــران پیـــدا 
نمی کنیـــد. قـــدردان باشـــید و بـــه 
ــار  ــود افتخـ ــودن خـ ــادی بـ جهـ

کنیـــد.

کارشناسی ارشد دو رشته ی مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد 
واحد علوم و تحقیقات و برنامه ریزی آموزشی تطبیقی از دانشگاه 

عالمه طباطبایی
معاون آموزشی جهاددانشگاهی البز

17 سال سابقه ی کار

منیره سهرابی

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

28 سال سابقه ی عضویت هیات علمی متام وقت

جالل الدین صادقی

    محسن رشیعتی 

 فوق  دیپلم امور اداری
 مدیر حوزه ی ریاست 

جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین 
طوسی

 24 سال سابقه ی کار
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فاصله از پول نفت

1 جهاددانشگاهی قبل از آن که ایده ی شرکت های دانش بنیان در آغاز دولت فعلی 

مطرح شود، از اوایل دهه  ی هفتاد خود به این سمت حرکت کرده بود و اکنون یکی 
از بزرگ ترین نهادهای دانش بنیان ایران است؛ نهادی عمومی که با کم ترین حاشیه، و 
کم ترین هزینه و بدون هیچ انتظاری، در طول چهار دهه ی گذشته حدود 100 گروه 
پژوهشی و مجموعه های مختلف خدماتی و آموزشی و تحقیقاتی را برای حاکمیت 
راه اندازی و نخبگان کشور را حمایت کرده است. در شرایط فعلی، به نظر بنده اگر 
جهاددانشگاهی بتواند اوال از بودجه ی عمومی دولت کاما فاصله بگیرد و طی یک 
برنامه ی 5 ساله به صورت کامل، یک نهاد غیردولتی شود و روی پای خود بایستد، 
می توان شاهد شکوفایی بیش ازپیش این نهاد بود؛ گرچه این امر کمی دشوار به نظر 
ایران  برای همیشه در صحنه ی حاکمیتی  اگر جهاددانشگاهی بخواهد  اما  می رسد، 
در طول تاریخ بماند، گریزی ندارد که از پول نفت فاصله گرفته و به صورت مستقل 

به فعالیت بپردازد.
2 بزرگ ترین مشخصه ی جهاد، بوروکراسی محدود این نهاد نسبت به نهادهای 
دولتی می باشد. جهاد برای افراد توان مند و مستعد یکی از بهترین نهادهایی است که 
می تواند بستر و زمینه ی رشد آنان را آماده کند. شاخصه ی دوم، سهولت قانون گذاری 
در این نهاد است. با توجه به ساختار هیات امنایی جهاد، چنان چه مجموعه نیازمند 
قوانین مستقل انگیزشی فارغ از قوانین جاری کشور باشد، به راحتی امکان قانون گذاری 
به مانند  که  است  جهاددانشگاهی  در  مدیریت  مدل  نوع  سوم،  دارد.  وجود  آن  در 
مدل های »مدیریت شطرنجی«، هر واحد یا مجموعه، استقال خاص خود را دارد، 
اما در عین حال همه بر روی یک صفحه ی اصلی در حال فعالیت هستند. به نظر من 
استقال مالی هر مجموعه و تفویض اختیارات ستاد مرکزی به زیرمجموعه های خود، 

موجب کارآمدی بیشتر این نهاد در مقایسه با دیگر نهادهای حاکمیتی شده است.
انتخاب  می کردم؛  ملغی  را  نمونه  جهادگر  طرح  بودم،  تصمیم گیر  بنده  اگر   3
کارمند نمونه یکی از قدیمی ترین مدل های ایجاد انگیزش در بین کارکنان است. به 
نظر می رسد پیامدهای منفی این طرح در جهاد به مراتب بیش از پیامدهای مثبت آن 
باشد و شاید موجب انگیزش تعدادی از افراد منتخب جهادگر نمونه گردد، اما فضای 
بدی در بین دیگر کارکنان ایجاد خواهد کرد و انگیزه ی بسیاری از آنان تحت تاثیر 
قرار خواهد گرفت. هر کارمند به واسطه ی نوع فعالیت خود در هر سطحی، می تواند 
نمونه باشد و طبیعی است که نمی توان هر سال بخش عمده ی کارمندان را به عنوان 
نمونه انتخاب کرد. به نظر بهتر است طی یک طرح پژوهشی، نظام انتخاب کارمند 
انگیزشی  با طرح جدید  و  بگیرد  قرار  ارزیابی  مورد  نمونه طی چند دهه ی گذشته 

جایگزین گردد.
4 جهاددانشگاهی یکی از بهترین نهادهایی است که اگر فردی واقعا عاقه مند و 

توان مند به ایجاد تحول و تاثیرگذاری باشد، فضا و بستر الزم را برای او آماده می کند. این 
نهاد در مرحله ی کنونی به افراد ریسک پذیر و خاق نیاز دارد که با طرح ها و ایده های 
جدید خود این نهاد را از بودجه های عمومی دولتی فاصله داده تا این نهاد به عنوان 
یک مجموعه ی علمی دانش بنیان در سطح کشور و منطقه بتواند ایفای نقش کند. هر 
یک از کارکنان جهاد اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی که بتوانند در این مسیر 
حرکت کرده و با ایده های نو، جهاددانشگاهی را در این مسیر حرکت دهند، قطعا 

در آینده ی نزدیک خواهند درخشید.

تقویت منابع سه گانه ی
انسانی، مالی و مادی

1 با تاکید بر لزوم حفظ هویت جهادی و پایبندی به آرمان ها و ارزش هایی که 
انسانی،  منابع سه گانه ی  تقویت  نشان می دهد،  را  تشکیل جهاددانشگاهی  فلسفه ی 
مالی و مادی جهاددانشگاهی، مهم ترین نیاز برای پیشرفت این نهاد در شرایط فعلی 
است. در طول حیات این نهاد در دهه های گذشته، منابع انسانی به عنوان وجه تمایز 
و  است  شده  شناخته  کشور  اجرایی  ساختارهای  با  مقایسه  در  نهاد  این  برتری  و 
امری  مادی،  و  مالی  زیرساخت های  توسعه ی  قوت،  نقطه  این  حفظ  برای  امروزه 
اجتناب ناپذیر و در سال های پیش جهادگران به همت جهادی خویش، کمبودهای 
مالی و مادی را به جان خریده و به قله های رفیعی در حوزه های مختلف علمی و 
فرهنگی دست یافته اند، اما به دلیل افزایش چشمگیر سرعت تحوالت و پیشرفت علم، 
کمبودهای مالی و مادی می تواند فرصت های پیشرفت این نهاد توسط منابع انسانی 
شایسته موجود را با کندی جدی مواجه کند؛ ازاین رو تدوین استراتژی مناسب برای 
مواجهه با چنین شرایطی و استقرار نظام حمایتی مطلوب جهت تامین به هنگام منابع 

سه گانه ی یادشده، امری حیاتی به نظر می رسد.
2 نگاه اعتقادی و مسوولیت پذیری جهادگران دانشگاهی موجب شده است در موارد 
متعددی بهره وری این نهاد نسبت به نهادهای دیگر چندین برابر باشد. پرهیز از بوروکراسی های 
غیرضروری، انعطاف پذیری ساختاری و هم افزایی بین بخشی با بهره مندی از توان جهادگران 
و محققان دانشگاه ها و اعتماد عمومی و تخصصی به خدمات جهاددانشگاهی، موجب ایجاد 
زمینه ی مناسب برای تسریع در تحقق اهداف در جهاددانشگاهی شده که حفظ و تقویت این 

مزیت ها برای تداوم دستاوردهای یادشده ضروری است.
3 التزام عملی به مبانی تاسیس جهاددانشگاهی، خودباوری و حرکت در مسیر 
اجتماعی  محیط  در  جهادی  رفتار  مصادیق  شناخت  و  می توانیم«  »ما  شعار  تحقق 
امروز و پایبندی به آن، از جمله ویژگی هایی است که انتظار می رود جهادگر نمونه در 

مسیر دستیابی به آن ها گام بردارد.
4 درخواســـت ایـــن حقیـــر به عنـــوان عضـــو کوچکـــی از خانـــواده ی بـــزرگ و 
ـــن  ـــارم ای ـــوم و چه ـــل های س ـــوان و نس ـــای ج ـــگاهی از نیروه ـــد جهاددانش عزت من
نهـــاد، درس آمـــوزی و بهره منـــدی از تجربیـــات منابـــع انســـانی ارزش منـــدی اســـت کـــه 
ـــده  ـــر عه ـــی را ب ـــش اصل ـــگاهی نق ـــای جهاددانش ـــداوم موفقیت ه ـــکل گیری و ت در ش
ـــه ی  ـــردن زمین ـــا مهیاک ـــواران نســـل اول و دوم ب ـــدوارم بزرگ ـــن امی داشـــته اند؛ هم چنی
مناســـب بـــرای تجربه انـــدوزی جوانـــان ایـــن نهـــاد، امـــکان بـــروز توانمندی هـــا و 
پـــرورش اســـتعدادهای جوانـــان را بیش ازپیـــش فراهـــم نماینـــد تـــا بـــا تجمیـــع 

تجربـــه و اخـــاص جهادگـــران پیشکســـوت و تخصـــص و تـــوان جهادگـــران 
ـــزون  ـــوان، پیشـــرفت روزاف ج

را  جهاددانشـــگاهی 
شـــاهد  هم چنـــان 

ـــیم. باش

  مدیر اداره ی اجرایی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی اصفهان
 15 سال سابقه ی کار

روح ا... صفری

   سید علی رضا علوی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

رییس سازمان جهاددانشگاهی خوزستان
19 سال سابقه ی کار
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نگاه جدی به رقبا 
و برندسازی اصولی

1 زمینه هـــای فرهنگـــی، سیاســـی و اجتماعـــی جامعـــه ی ایرانـــی در دوره ی 
ـــه  ـــا دو ده ـــک ی ـــدود ی ـــز ح ـــال 1359 و نی ـــگاهی در س ـــت جهاددانش ـــاز فعالی آغ
ـــای  ـــت و فعالیت ه ـــی اس ـــرایط کنون ـــا ش ـــاوت ب ـــای متف ـــد ویژگی ه ـــس از آن، واج پ
ـــه ی  ـــدی از بدن ـــی ج ـــع، رقبای ـــگاهی در آن مقاط ـــی جهاددانش ـــی و تحقیقات فرهنگ
ـــای  ـــکل گیری فض ـــت و ش ـــی نداش ـــش خصوص ـــا بخ ـــی ی ـــای عموم ـــت، نهاده دول
ـــی  ـــی و فرهنگ ـــگاهی، تحقیقات ـــز دانش ـــود مراک ـــدی و وج ـــال های بع ـــی در س رقابت
ــای دوران اول  ــی نهادهـ ــت برخـ ــدن فعالیـ ــگان، پردامنه شـ ــدد، دانش آموختـ متعـ
انقـــاب و کثـــرت متخصصـــان مربـــوط در دهه هـــای 80 و 90، نیـــاز بـــه یـــک 
ـــدگار و هوشـــمندانه  داشـــت  ـــر، مان ـــات تبلیغـــی و برندســـازانه ی فراگی ـــه اقدام مجموع
ـــا جهاددانشـــگاهی را دارای عملکـــردی بهتـــر از رقبـــا نشـــان دهـــد؛ جهاددانشـــگاهی  ت
بـــه  زعـــم داشـــتن شـــاخصه ها و قابلیت هـــای باالتـــر نســـبت بـــه ســـایر رقبـــا، 
ـــفانه  ـــی و...، متاس ـــی و صنعت ـــوان فن ـــص، ت ـــد و متخص ـــانی متعه ـــروی انس ـــد نی مانن
ـــد و  ـــه ای و هدف من ـــات حرف ـــازی و تبلیغ ـــا برندس ـــد ب ـــه بای ـــه ک ـــت آن گون نتوانس
ـــز و  ـــد و تمای ـــرح کن ـــا را مط ـــا رقب ـــه ب ـــود در مقایس ـــی خ ـــت رقابت ـــد، مزی نظام من
تشـــخص جهاددانشـــگاهی را در ابعـــاد آموزشـــی، پژوهشـــی و فرهنگـــی در چشـــم آحـــاد 
ـــای جهاددانشـــگاهی در  ـــد. یکـــی از نیازه ـــرار ده ـــه، مســـووالن و متخصصـــان ق جامع
ـــت  ـــته و تثبی ـــال های گذش ـــده از س ـــای مان ـــدام برج ـــن اق ـــام ای ـــی انج دوره ی کنون
ـــا  ـــد ب ـــری در پیون ـــی و آینده نگ ـــل کنون ـــای بالفع ـــا ماحظـــه ی رقب ـــی ب ـــت رقابت مزی
ـــر  ـــز ب ـــه تمرک ـــوان ب ـــی، می ت ـــای کنون ـــر نیازه ـــه دیگ ـــت؛ از جمل ـــوه اس ـــای بالق رقب
ـــر،  ـــه ی ماه ـــوان از بدن ـــران ج ـــری مدی ـــه کارگی ـــی و ب ـــاق همگان ـــی و وف ـــدام جمع اق

ــرد. ــاره کـ ــاز اشـ ــر و فرصت سـ خوش فکـ
ــود دارد  ــز خوبـــی وجـ ــاوری تمرکـ ــال فنـ ــوع انتقـ ــر در موضـ ــال حاضـ در حـ
و اســـتنباط مـــا از انتقـــال فنـــاوری در حوزه هـــای مربـــوط بـــه علـــوم انســـانی و 
ــوآوری  ــردد و نـ ــر می گـ ــا بـ ــازی ایـــن حوزه هـ ــه ی بومی سـ ــه مقولـ فرهنـــگ، بـ
ـــات  ـــال در موضوع ـــگاهی فع ـــای جهاددانش ـــاختار بخش ه ـــی در س ـــول و تعال و تح
فرهنـــگ و علـــوم انســـانی و بومی ســـازی متناظـــر بـــا 
آن، بـــا بـــه  کارگیـــری فناوری هـــای نویـــن 
اطاعاتـــی و ارتباطـــی و جایگزینـــی آن بـــا 
ـــر  ـــای دیگ ـــه نیازه ـــای ســـنتی از جمل روش ه

ـــت. ـــی اس ـــرایط کنون ـــاد در ش جه
2 ایجـــاد تمایـــز بـــه یـــک 

رشـــته، اقدامـــات ســـاختاری و 
ــز  ــگ و نیـ ــه ی هماهنـ نوآورانـ
ــد از  ــرد نقـ ــر رویکـ ــز بـ تمرکـ
نیازمنـــد  کیفیت نگـــر  و  درون 
اســـت کـــه بخشـــی از ایـــن اقدامـــات 

ـــام  ـــش انج ـــوردی از پی ـــده و م ـــکل پراکن ـــه ش ب
ـــال  ـــرم در ح ـــه نظ ـــده و ب ش

ـــتقال  حاضر اس
نســـبی 

ــی  ــه ی کاری جمعـ ــود روحیـ ــازی، وجـ ــری و تصمیم سـ ــران در تصمیم گیـ مدیـ
و چابکـــی جهـــاد نســـبت بـــه بخـــش دولتـــی، یکپارچگـــی و در عیـــن حـــال 
ـــر و  ـــی دیگ ـــای عموم ـــه نهاده ـــبت ب ـــدت( نس ـــن وح ـــرت در عی ـــی آن )کث پراکندگ
ـــات، برجـــای  ـــی برخـــی از محصـــوالت و خدم ـــا ارزشـــی و کم یاب بخـــش خصوصـــی، ب
ـــز  ـــوه تمای ـــن وج ـــه ای ـــادی از جمل ـــت جه ـــه و حرک ـــگ، روحی ـــبی فرهن ـــدن نس مان

ــت. اسـ
ـــی  ـــری، صرفه جوی ـــام فک ـــاری، انتظ ـــاط رفت ـــدان کاری و انضب ـــاق و وج 3 اخ
پایـــدار، ایده پـــردازی، کارآمـــدی در ارتباطـــات بیـــرون از جهـــاد، مثبت اندیشـــی، 
ــه ی  ــی و مطالعـ ــه از کتاب خوانـ ــری کـ ــه ی تحلیل گـ ــتن روحیـ ــدی، داشـ روزآمـ
ـــایل کاری  ـــا مس ـــه ب ـــه ی هوش مندان ـــرد و مواجه ـــکل می گی ـــتمر ش ـــداوم و مس م

روزمـــره را حاصـــل می کنـــد.
4 حضـــور اثربخـــش  و فعاالنه تـــر هریـــک از اعضـــای جهـــاد به ویـــژه در 

ـــا  ـــته ب ـــش از گذش ـــان بی ـــه فعالیت هایم ـــی ک ـــه آن معن ـــور ب ـــی کش ـــرایط کنون ش
ـــازمان های  ـــاد، س ـــع جه ـــناخت جام ـــد؛ ش ـــو باش ـــگاهی همس ـــای جهاددانش هدف ه
ـــه در کار، ابتـــکار عمـــل و خودانگیختگـــی  ـــا، روحیـــه ی غیرمنفعان ـــز رقب همـــکار و نی

ـــد. ـــم کن ـــر فراه ـــت موثرت ـــرای فعالی ـــه را ب ـــد زمین ـــا، می توان اعض

ایجاد هسته های علمی
 متخصص

ـــگاهی  ـــص جهاددانش ـــته و متخص ـــاتید برجس ـــی از اس ـــته های علم ـــاد هس 1 ایج
در زمینه هـــای مختلـــف علـــوم به منظـــور تبـــادالت علمـــی؛ عـــاوه بـــر ایجـــاد 
ـــان  ـــه می ـــش و تجرب ـــال دان ـــب انتق ـــادی، موج ـــراد جه ـــان اف ـــتگی می همبس

افـــراد شـــده و از هـــدر رفـــت وقـــت و انـــرژی جلوگیـــری می نمایـــد.
ـــف،  ـــع مختل ـــد و در صنای ـــم می باش ـــد عل ـــل تولی ـــگاه ها مح 2 دانش
فعالیت هـــای کاربـــردی متعـــددی انجـــام می شـــود کـــه بســـیاری از 
ایـــن فعالیت هـــا به صـــورت ســـنتی انجـــام می گیـــرد. نقطـــه ی تاقـــی 
ـــا  ـــد ب ـــه می توان ـــت ک ـــه ای اس ـــه حلق ـــت ک ـــگاهی اس ـــن دو، جهاددانش ای
ـــد را وارد  ـــوم جدی ـــد داده و عل ـــن دو را پیون ـــردی ای ـــای کارب ـــام پروژه ه انج

ـــد. ـــع نمای صنای
ــو،  ــزه از یک سـ ــاش و انگیـ ــص، تـ ــتن تخصـ 3 داشـ
داشـــتن امیـــد و ارایـــه ی راهکارهـــای جدیـــد در حـــل 
از  موثـــر  روابـــط  داشـــتن  هم چنیـــن  و  مســـایل 
ــه  ــیدن بـ ــه رسـ ــراد را بـ ــه افـ ــت کـ ــی اسـ ویژگی هایـ
ــا در  اهـــداف بـــزرگ ســـوق می دهـــد و ایـــن ویژگی هـ

ــد. ــت می باشـ ــه دارای اهمیـ ــر نمونـ ــک جهادگـ یـ
ـــا مســـایل بســـیاری در کشـــور پیـــش روی  ـــن روزه 4 ای
ـــان دور  ـــا را از اهدافم ـــد ذره ای م ـــایل نبای ـــن مس ـــت. ای ماس
ـــا  ـــود را ت ـــیر خ ـــت، مس ـــاش و جدی ـــا ت ـــد ب ـــا بای ـــد. م کن

ـــم. ـــه دهی ـــت ادام ـــه موفقی ـــیدن ب رس

  کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی)فیزیولوژی(
 عضو هیات علمی جهاددانشگاهی مازندران

 7 سال سابقه ی کار

    فاطمه قلی زاده

   صدرا عمویی
 کارشناسی ارشد ایران شناسی از دانشگاه شهید بهشتی

معاون ارتباطات و اطالع رسانی مرکز گردشگری علمی فرهنگی 
دانشجویان ایران

10سال سابقه ی کار
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تغییر نگرش برای خصوصی سازی 
فعالیت ها

1  مهم ترین نیاز جهاددانشگاهی برای پیشرفت، تغییر نگرش در جهت خصوصی سازی 
فعالیت های جاری است.

2 جهاددانشگاهی با سابقه و تجربه ی کافی در کشور کاما شناخته شده است و در 

تمامی حوزه های فعالیتی اعم از علوم پزشکی، فنی ـ مهندسی و علوم پایه، علوم انسانی، 
اجتماعی و هنر، کشاورزی و منابع طبیعی ، پروژه های شاخصی انجام داده و صاحب برند 
است؛ بنابراین برای اجرای فعالیت های جدید در مقایسه با سایر نهادها اعتبار بیشتری دارد.

3 انتخاب جهادگر نمونه باید بر اساس شاخص عملکرد فردی و اجتماعی و اقدامات 
موثر و شایسته انجام شود.

4 هدف مند بودن فعالیت جهادگران، مستلزم تبیین مسیر مشخص و روشن از سوی 
مدیران ارشد واحد مربوط است؛ در همین راستا وظیفه ی جهادگران، تاش خالصانه و 
دلسوزانه برای تحقق اهداف و برنامه های از پیش تعیین  شده است. عاوه بر آن، ارایه ی 

پیشنهاد های خاقانه را از دیگر مسوولیت های جهادگران می توان برشمرد.

تبیین جایگاه واقعی

ـــه  ـــیده اند ک ـــاور رس ـــن ب ـــه ای ـــه ب ـــروز هم 1 ام
ـــده ی  ـــوان پیونددهن ـــگاهی به عنــــــ جهاددانش

دانشـــگاه بـــا بخـــش صنعـــت و خدمـــات 
اســـت؛ بنابرایـــن الزم اســـت ایـــن نهـــاد بـــا 
ــت  ــاخت ها و تقویـ ــوب زیرسـ ــن مطلـ تامیـ
ایـــن ارتبـــاط ارزشـــمند، جایـــگاه واقعـــی 
ـــک  ـــر ی ـــاید اگ ـــد؛ ش ـــن نمای ـــود را تبیی خ
ــا و  ــر فعالیت هـ ــی بـ ــر اجمالـ تجدیدنظـ
فعالیتـــی  حوزه هـــای  به روزرســـانی 
ــادی  ــوان نهـ ــگاهی )به عنـ جهاددانشـ

کـــه همـــواره بایـــد هماهنـــگ بـــا 
ـــاوری  ـــم و فن ـــط، عل ـــرات محی تغیی
ــد  ــرد، بتوانـ ــورت گیـ ــد( صـ باشـ
ـــذاری آن  ـــور و تاثیرگ ـــرعت حض س
را در پیشـــرفت جامعـــه افزایـــش 

دهـــد. در کنـــار این هـــا بـــا انجـــام فعالیت هـــای گزیـــن و شـــاخص و هم چنیـــن 
ـــرده  ـــی ک ـــود را قطع ـــش خ ـــن، نق ـــای غیرممک ـــرای ماموریت ه ـــی در اج پیش گام
و یـــک اعتمادســـازی بـــزرگ را خلـــق نمایـــد. امـــروز الزم اســـت چتـــر خدمـــات 
ـــن  ـــه ای ـــک کشـــور گســـترده شـــود ک ـــاط دور و نزدی ـــه همـــه ی نق جهاددانشـــگاهی ب

موضـــوع نیازمنـــد برنامه ریـــزی گســـترده و معقولـــی اســـت.
2 جهاددانشگاهی مجموعه ای ویژه، منسجم و به هم پیوسته و یکپارچه است که در 

حوزه های عمومی و تخصصی فعالیت کرده و به ارایه ی خدمت می پردازد. این که در برخی 
حوزه ها این نهاد سرآمد شده، به دلیل وجه تمایز آن است؛ روحیه ی جهادی و انگیزه ی 
الهی برای فعالیت، می تواند بسترساز خدمت دهی این نهاد انقابی باشد. جهاددانشگاهی 
وقتی از سایرین متمایز شد که خود را از وادی زمان و مکان خارج نمود و برای تحقق 
رسالت ها، امروز را به فردا واگذار نکرد. تمرکز بر خواسته های اصلی مردم و داشتن نیروهای 
جهادگر و باایمان، رمز اصلی این تمایزها بوده است؛ چه آن زمان که مرحوم »کاظمی 
آشتیانی« با تکلیفی بزرگ در عرصه سلول های بنیادی خدمتی بس عظیم را ارایه کرد و 
چه آن زمان که مقام معظم رهبری از جهاددانشگاهی به عنوان یک فرهنگ یاد نمودند، 

به وضوح تفاوت های آن درک شد.
3 شــاید همــه بتواننــد در کار و فعالیــت خــود نمونــه و مصــداق باشــند، امــا عنوان 

ــاد،  ــه ی جه ــدن در عرص ــرای نمونه ش ــد. ب ــزرگ می طلب ــی ب ــه، لیاقت ــر نمون جهادگ
ــد  ــا کار چن ــود، ام ــر ب ــک نف ــزرگ انجــام داد؛ ی ــای ب ــی کاره ــا دســتان خال ــد ب بای
نفــر را بــه ســرانجام رســاند؛ منتظــر پایــان مــاه و واریــز حقــوق مــادی نمانــد؛ درک 
بــزرگ و درســتی از جهــاد و ایثــار و روحیــه ی کار جمعــی داشــت؛ همــواره خــود را 
دانش آمــوز ایــن مکتــب بــزرگ دانســت؛ ذهــن خــاق و قلــب تپنــده داشــت و نیازهــا 
را شــناخت و راه هــای نرفتــه را بــا همــه ی خطراتــش طــی کــرد. جهادگــر نمونــه بایــد 
کســی باشــد کــه آن لیاقــت واقعــی را در ظاهــر و باطــن و حــرف و عمــل در خــود 
ایجــاد کــرده تــا بتوانــد بــه نمایندگــی از همــه ی جهادگــران، ایــن پرچــم داری را بــه 

شایســتگی انجــام دهــد.
ــه  ــد کـ ــاب می کنـ ــان ایجـ ــور عزیزمـ ــادی و سیاســـی کشـ ــرایط اقتصـ 4 شـ

ـــا  ـــاده ب ـــره و کار س ـــره از ناس ـــناختن س ـــرای ش ـــی ب ـــرت کاف ـــادی بصی ـــای جه نیروه
ـــناس  ـــد موقعیت ش ـــر بای ـــوان جهادگ ـــا به عن ـــند؛ م ـــته باش ـــقانه داش ـــی و عاش کار قلب
ـــی  ـــه و کار گروه ـــه، مطالع ـــی جامع ـــای واقع ـــای نیازه ـــرای احص ـــیم؛ ب ـــی باش خوب
انجـــام دهیـــم. امـــروز مـــا بایـــد بدانیـــم کـــه دانش بنیـــان کـــردن اقتصـــاد نیـــاز 
ـــوع  ـــن موض ـــذاری در ای ـــرای تاثیرگ ـــود را ب ـــاش خ ـــام ت ـــت و تم ـــور اس ـــی کش اصل
ـــگاهی را  ـــاد جهاددانش ـــی ایج ـــفه ی واقع ـــد فلس ـــا بای ـــران م ـــم؛ جهادگ ـــه کار گیری ب
به خوبـــی درک کـــرده و بداننـــد ایـــن نهـــاد همـــواره بایـــد روحیـــه ی انقابـــی و 
ـــوده  ـــن ورود نم ـــای ناممک ـــد در حوزه ه ـــا بتوان ـــد ت ـــظ نمای ـــود را حف ـــادی خ جه
و اقـــدام مناســـب را عملـــی ســـازد. مدیـــران جهاددانشـــگاهی نیـــز بـــا نگاهـــی 
بـــه آینـــده ی ایـــن نهـــاد، بایـــد در تربیـــت جوانـــان مومـــن ، انقابـــی و کارآمـــد 
ســـرمایه گذاری کننـــد. اگـــر مدت هـــا قبـــل در شـــرایط جنـــگ قـــرار گرفتیـــم، 
ـــر  ـــم؛ اگ ـــظ نمودی ـــود را حف ـــت خ ـــه ی حیثیــ ـــه، هم ـــاع جانان ـــا دف ـــی ب ول
ـــم  ـــا علی رغـــ ـــدند و م ـــانه ای ش ـــرم و رس ـــگ ن ـــا وارد جن ـــا م ـــروز ب دی

ـــکار را  ـــن راه ـــا بهتری ـــه ی کمبوده هم
ـــم  ـــاذ نمودی ـــذر از آن اتخ ـــرای گ ب

ـــا را وارد کارزار  ـــروز م ـــر ام و اگ
الزم  نموده انـــد،  اقتصـــادی 
ـــا صیانـــت  اســـت ســـرافرازانه ب
از همـــه ی ارزش هایمــــــان، 
راه عبـــوری را پیــــــدا نماییـــم؛ 
ـــان های  ـــه انســـ ـــا ب ـــه ی این ه هم

جهـــادی و مومـــن و انقابی نیــــــــاز دارد و 
شایســـته ترین توصیـــه بـــه خـــود و همـــه ی 

ـــه را  ـــن روحی ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــکاران ای همــــ
هم چنــــــان در خـــود حفـــظ و آن را تقویــــــت 

ـــم. نمایی

  مهران محمدی
 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 ارسپرست معاونت فناوری مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل
10سال سابقه ی کار

 کارشناسی ارشد تبلیغات بازرگانی
ICT مدیر اداره ی نرشیات  پژوهشکده ی 

 ۱۲ سال سابقه ی کار

     شیرین گیلکی
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نیاز به حامیت حاکمیتی
و ماموریت انحصاری

تعیین  و  حاکمیتی  حمایت  عامل  دو  به  نیاز  پیشرفت  جهت  جهاددانشگاهی   1

ماموریت انحصاری دارد؛ در این راستا الزم است ضمن تعیین نقاط قوت جهاددانشگاهی 
و نیاز جامعه و با همکاری نهادهای حاکمیتی، ماموریتی دایم یا طوالنی مدت و انحصاری 
تعیین گردد؛ البته در خصوص تعیین این ماموریت و به منظور برخورداری از حمایت 
حاکمیتی، الزم است توجه شود که امکان صرف نظر کردن از اجرای این ماموریت برای 

کشور میسر نباشد.
2 این نهاد با نهادهای دولتی و خصوصی دارای تفاوت های اساسی می باشد، ولی 
وجه تمایز مشخص این نهاد با سایر نهادهای عمومی غیردولتی، فناور بودن و دارا بودن 
نیروی انسانی فناور است؛ البته در این خصوص می توان به برخی دیگر از ویژگی ها مانند 

گستردگی فعالیت ها نیز اشاره نمود.
3 ویژگی های الزم برای انتخاب به عنوان جهادگر نمونه، اول میزان موثر بودن فرد در 
دستیابی به موفقیت های شاخص جهاددانشگاهی و دوم موثر بودن فرد در شاخص هایی 

چون درآمدزایی و تربیت نیروی انسانی می باشد.
4 از آن جایی که جهاددانشگاهی یک نهاد عمومی غیردولتی است، الزم است یک 
فرد بین ایجاد درآمد فردی و اجرای ماموریت سازمانی تمایز قایل شود. به  این معنی که 
بپذیرد جهاددانشگاهی با ویژگی های خود این امکان را ندارد که سرمایه های مادی خود را 
با اعضا به اشتراک بگذارد و فعالیت های اعضا که منجر به رشد چشمگیر این نهاد می گردد، 
عمدتا با قدردانی های معنوی جبران می گردد؛ لذا توجه فرد به این نکته که فعالیت در 
جهاددانشگاهی عمدتا با هدف خدمت به کشور است تا ایجاد درآمد باال، در شکل گیری 

ذهنی فرد در ایجاد خدمت موثر بسیار با اهمیت است.
البته امروزه، ایجاد ساختارهای موازی جهاددانشگاهی در کشور که مقبولیت ویژه ای 
این  واگذاری  امکان  دانش بنیان(،  شرکت های  )مانند  دارد  حاکمیتی  نهادهای  در  نیز 
سرمایه های مادی به نیروی انسانی را در قالب واگذاری سهام ایجاد کرده است؛ لذا الزم 
است جهاددانشگاهی به منظور جذب و نگهداشت نیروی انسانی موثر در خصوص این 

تفاوت رفتار، اندیشه جدی کند.

ایجاد رشکت های کوچک و تخصصی

1 ایجاد شرکت های کوچک و چابک و تخصصی در زیرمجموعه ی جهاد
 جلب اطمینـــان دولت و نهادهای دولتی به جهاددانشگاهی

 تشــــــــــــــویق و ســـرمایه گذاری نهادهــــــای دولتی در جهاددانشـــگاهی 
ـــاوری در کشـــور ـــر کـــردن خألهـــای علمـــی و فن ـــرای پ ب

 سرمایه گــــذاری و به کارگیری متخصصــــان جوان چابک و باانگیزه
ــه ی  ــبه دولتی از بدنـ ــره و شـ ــای کم بهـ  زدودن فضـــــــ

ـــاد جه
 تعامـــل بـــا بخـــش خصوصـــی )ســـرمایه گذاری 

ــی و...( ــش خصوصـ ــا بخـ ــترک بـ مشـ
ــی( در  ــی دولتـ ــت مالـ ــا محوریـ ــرمایه گذاری )بـ  سـ

بخـــش پژوهشـــی بـــرای نیازهـــای زیرســـاختی کشـــور
ـــر  ـــه اگ ـــزه؛ البت ـــد و باانگی ـــوان، متعه ـــای ج 2 نیروه
ــود،  ــت نشـ ــتی مدیریـ ــز به درسـ ــه تمایـ ــن وجـ ایـ
ـــه  ـــه البت ـــت ک ـــد رف ـــش خواه ـــه کاه ـــرور رو ب به م
ــول   ــن افـ ــد، ایـ ــر می رسـ ــه نظـ ــفانه بـ متاسـ

شـــروع شـــده اســـت.
3 کســـی که کم تـــر حـــرف می زنـــد و 
بیشـــتر کار می کنـــد. )تناســـب شـــعار بـــا 

خروجـــی و راندمـــان(
ـــول  ـــک پذیری معق ـــت و ریس  خاقی

ـــده ـــف تعریف ش ـــوب وظای در چهارچ
 تعهـــد و تعصـــب بـــه پیشـــرفت و 

خودکفایـــی کشـــور
4 تفکیـــک فضاهـــای ناســـالم سیاســـی 
ــای  ــلیقه ای از فعالیت هـ ــی و سـ و جناحـ

ـــی ـــی و پژوهش علم
 تمرکـــز بـــر یـــک زمینـــه ی 
تخصـــص تـــا رســـیدن بـــه ســـطح روز 
ـــا  ـــول ی ـــد محص ـــا تولی ـــا و نهایت ـــم دنی عل

علـــم مـــورد نیـــاز کشـــور

کارشناسی برق
کارشناس مرکز کنرتل آالینده ها در جهاددانشگاهی علم وصنعت

12 سال سابقه ی کار

   علی رضا مظفری شمس

محسن مردانی
 معاون پژوهشی سازمان جهاددانشگاهی رشیف
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توسعه ی ارتباطات علمی 
بین املللی

1 الـــف( توســـعه ی ارتباطـــات در زمینـــه ی پژوهش هـــای علمـــی بین المللـــی، 
ارایـــه دوره هـــای تخصصـــی علمـــی بـــرای دانشـــجویان دانشـــکده های بین الملـــل 
ـــی  ـــتی و درمان ـــات بهداش ـــال خدم ـــور مث ـــات )به ط ـــعه ی خدم ـــس و توس ـــر پردی نظی

به صـــورت توریســـم درمانی(
ـــودن  ـــردی ب ـــر کارب ـــز ب ـــا تمرک ـــی ب ـــی و خدمات ـــای تحقیقات ـــام فعالیت ه ب( انج

ـــور ـــطح کش ـــی در س ـــای میان بخش ـــعه ی همکاری ه ـــا توس ـــم راه ب ه
ـــد  ـــای توان من ـــه داری نیروه ـــذب و نگ ـــور ج ـــغلی به منظ ـــت ش ـــای امنی ج( ارتق

ـــد ـــوابق ارزش من ـــا س ـــا ب ی
د( وجـــود سیســـتم پیشـــنهاد  جهـــت بهره منـــدی از پیشـــنهادات و خاقیـــت 

ـــطوح ـــه ی س ـــانی در هم ـــروی انس نی

ـــوان  ـــان ج ـــر دانشـــجویان، فارغ التحصی ـــوان نظی ـــی ج ـــای علم 2 حضـــور نیروه

ـــی در  ـــراد علم ـــور اف ـــکان حض ـــه ام ـــگاهی ک ـــاختار جهاددانش ـــری س و انعطاف پذی
ســـطوح مختلـــف کاری را می دهـــد.

ـــف  ـــه وظای ـــر ب ـــی، تعلق خاط ـــای گروه ـــوان انجـــام کاره ـــری، ت 3 مســـوولیت پذی
ـــی ـــای درون ـــودن انگیزه ه ـــتگی ناپذیری و دارا ب ـــت، خس ـــه، خاقی محول

4 دو بخش را شامل می شود:
بخش مربوط به مدیران:

ـــا معیارهایـــی کـــه عملکـــرد کارکنـــان  ـــی کارکنـــان را ب ـــد ارزیاب ـــران بای ـــف( مدی  ال
ـــی ـــور فیزیک ـــا حض ـــه صرف ـــد؛ ن ـــام دهن ـــد، انج ـــت می ده را اولوی

ـــند.  ـــل باش ـــت قای ـــی اهمی ـــای گروه ـــا و ویژگی ه ـــرای فعالیت ه ـــران ب ب( مدی
بدیـــن ترتیـــب جـــو کاری و ســـازمانی مناســـب بـــرای پویایـــی بیشـــتر ایجـــاد 

می شـــود.
ج( توجه به امنیت شغلی
بخش مربوط به افراد:

شـــکوفا کـــردن و اســـتفاده از اســـتعدادهای خویـــش 
نظیـــر نـــوآوری، خاقیـــت، کارگروهـــی، تعهـــد 
و مســـوولیت پذیـــری نســـبت بـــه وظایـــف 
ـــش ـــا و دان ـــردن مهارت ه ـــه  روز ک ـــه و ب محول

ایجاد کارآفرینی سازمانی

1 ایجاد کارآفرینی سازمانی، بهره گیری از نیروی جوان و متخصص با رعایت تجربه ی 
کاری و اخاق حرفه ای

2 فرهنگ جهادی، ارتباط مستقیم با دانشگاه، صنعت و بازار کار و نیازسنجی روز جامعه
3 سابقه ی فعالیت، اثرگذاری در حوزه ی فعالیت با توجه به شرایط موجود و پیشین، 

بررسی دقیق سوابق کاری بدون سفارش، خاقیت و نوآوری
روحیه ی  انگیزه،  تقویت  هم دلی،  ترویج  کلمه،  واقعی  معنای  به  بودن  جهادی   4
یادگیرندگی، مهارت آموزی، تعلق خاطر داشتن به سازمان، تمرکز بر وظیفه، مشارکت در 

برنامه های تفریحی، ورزشی و رفاهی سازمان، بی تفاوت نبودن

پیدا کردن افراد با استعداد

ـــگاهی  ـــاز جهاددانش ـــن نی ـــد مهم تری ـــر می رس ـــه نظ 1 ب
ـــا  ـــراد ب ـــردن اف ـــدا ک ـــی، پی ـــرایط فعل ـــرای پیشـــرفت در ش ب
ـــتفاده  از  ـــگاهی و اس ـــای جهاددانش ـــن اعض ـــتعداد از بی اس
ــاس را  ــوت و حسـ ــاط قـ ــه نقـ ــا اســـت؛ به نحوی کـ آن هـ
ـــوی  ـــاط را به س ـــن نق ـــد و ای ـــدا کنن ـــی پی ـــرایط فعل در ش
ـــد؛ بحـــران در فعالیت هـــای  ـــازار گرایـــش دهن عملکـــرد در ب
اقتصـــادی را نبایـــد نادیـــده گرفـــت. ایـــن نهـــاد هماننـــد قبـــل 
ـــد؛  ـــردم باش ـــام و م ـــووالن نظ ـــن مس ـــی بی ـــل ارتباط ـــد پ بای
ـــا  ـــن ابزاره ـــد از بهتری ـــی، جهاددانشـــگاهی بای ـــرایط فعل در ش
بـــرای اقتصـــاد ایـــران اســـامی بهره منـــد شـــده و بیشـــتر 
مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد تـــا همـــه بداننـــد کـــه ایـــن نهـــاد 

ـــت. ـــردم اس ـــار م ـــال در کن ـــه ح ـــه و در هم ـــی همیش انقاب

 کارشناسی  ارشد
 کارشناس بیمه سازمان جهاددانشگاهی تهران

 29 سال سابقه ی کار

     فرزانه موقری

  کارپرداز جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

    قیرصعلی میرزاباقری

   فرزانه مفتون
 مدیر گروه پژوهشی سالمت جامعه پژوهشکده  علوم بهداشتی
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ـــت  ـــهیل در موفقی ـــرفت و تس ـــث پیش ـــادی باع ـــگاه جه ـــگاهی، ن 2 در جهاددانش
ایـــن نهـــاد می شـــود.

3 جهادگـــر نمونـــه بایـــد از بیـــن افـــراد بـــا ایمـــان، کاری و دلســـوز انتخـــاب 
ـــود. ش

4 همـــه ی جهادگـــران بایـــد از ابزارهـــای پیشـــرفت بـــرای کمـــک بـــه فعالیت هـــای 
ـــام  ـــه ی مق ـــه گفت ـــد، چراکـــه جهاددانشـــگاهی ب ـــر جهاددانشـــگاهی اســـتفاده کنن موث

ـــت اســـت. ـــه خدم ـــور شـــوق ب ـــاب و تبل ـــی انق ـــش اصل ـــری، روی معظـــم رهب

تولید محصوالت مبتنی بر دانش

ــی و  ــای کنونـ ــایی نیازهـ ــی، شناسـ ــی اجرایـ ــوان علمـ ــتفاده از تـ 1 اسـ
ـــی  ـــوالت مبتن ـــد محص ـــی و تولی ـــای عملیات ـــه ی راهکاره ـــه و ارای ـــی جامع آت
ــا  ــز بـ ــا و مراکـ ــارکت واحدهـ ــا مشـ ــی و بـ ــورت هلدینگـ ــش به صـ ــر دانـ بـ
تقســـیم بندی حوزه هـــای جغرافیایـــی، ســـوابق و تجربیـــات و دســـتاوردهای 
کسب شـــده و پتانســـیل های منطقـــه ای، باعـــث تمرکـــز و اســـتفاده ی 
ـــی  ـــگاهی و هم افزای ـــه ی جهاددانش ـــود در مجموع ـــات موج ـــری از امکان حداکث

و پیشـــرفت خواهـــد شـــد.
2 مولفه هـــای موثـــر زیـــادی در دســـتیابی  بـــه اهـــداف 

ــروی  ــش نیـ ــود دارد. نقـ ــازمان وجـ ــر سـ ــت هـ و موفقیـ
ـــوان  ـــزه به عن ـــا انگی ـــص و ب ـــا تخص ـــد و ب ـــانی متعه انس

ــور  ــن و موتـ ــداز، نقش آفریـ ــر و راه انـ ــل متفکـ عامـ
محرکـــه خواهـــد بـــود. آن چـــه تاکنـــون 

به عنـــوان  را  جهاددانشـــگاهی 
مجموعـــه ای پویـــا و شـــاخص و 
متمایـــز از مجموعه هایـــی بـــا 
ـــوده،  ـــی نم ـــابه معرف ـــرد مش کارک
استفـــــــــاده و به کارگیـــری 
نیروهـــای متعهــــــــد بـــه 
آرمان هـــا و متخصـــص بـــه 

ــت. ــف اسـ وظایـ
3 شــاخـــــــــص های 
متعــــــددی را می تـــوان 
ـــر   ـــاب جهادگ ـــت انتخ جه
نمونـــه برشـــمرد.، از جملـــه 
هم راهـــی  و  تـــاش 
 ، یر پذ خستــــــــگی نا

ــکات  ــایل و مشـ ــل مسـ حـ
ـــوان  ـــتفاده از ت ـــا اس ـــه ب مجموع

و پتانســـیل بالقـــوه، روحیـــه ی کار 
ــی. ــی و گروهـ تیمـ

شناسایی و استفاده
از ظرفیت های جدید

ـــن،  ـــم و فناوری هـــای نوی ـــد عل ـــه رشـــد کشـــور در حـــوزه ی تولی ـــا توجـــه ب 1 ب
بـــه نظـــر می رســـد شناســـایی و اســـتفاده از ظرفیت هـــای جدیـــد، می توانـــد 
مســـیر و دریچـــه ای تـــازه در فعالیت هـــا و ماموریت هـــای جهاددانشـــگاهی 
ـــوان  ـــای ج ـــی نیروه ـــی علم ـــه توانای ـــتن ب ـــاور داش ـــن ب ـــد؛ هم چنی ـــاد کن ایج
و متخصـــص، می توانـــد زمینه ســـاز رشـــد و بالندگـــی ایـــن نهـــاد در شـــرایط 

ـــد. ـــور باش ـــی کش کنون
ـــم در  ـــال فعالیت ـــن 18 س ـــول ای ـــده در ط ـــه بن ـــناختی ک ـــه ش ـــه ب ـــا توج 2 ب
ـــه ی  ـــتن روحی ـــرده ام، داش ـــب ک ـــاد کس ـــن نه ـــه ی ای ـــگاهی از مجموع جهاددانش
بی آالیـــش و در حقیقـــت جهـــادی در بیـــن اکثـــر مدیـــران و نیروهـــای ایـــن 
ـــه  ـــه ب ـــم ک ـــی دان ـــا م ـــز و نهاده ـــایر مراک ـــا س ـــز آن ب ـــوه تمای ـــه را از وج مجموع
ـــل توجهـــی از ایـــن روحیـــه در نهـــاد  ـــه امـــروز نیـــز بخـــش قاب ـــا ب ـــد ت لطـــف خداون

ـــت. ـــاهده اس ـــل مش ـــگاهی قاب ـــی جهاددانش انقاب
3 بـــه عقیـــده ی بنـــده، اخـــاق، تعهـــد و تخصـــص ســـه رکـــن اساســـی 
ـــای  ـــات و ویژگی ه ـــا مختص ـــادی ب ـــژه نه ـــه ای به وی ـــر مجموع ـــر در ه ـــت موث فعالی
ــم  ــای مهـ ــوان یکـــی از معیارهـ ــد به عنـ ــه می توانـ ــگاهی اســـت کـ جهاددانشـ

ـــرد. ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــه م ـــر نمون ـــاب جهادگ ـــرای انتخ ب
ـــن  ـــا باالتری ـــه ب ـــای محول ـــام ماموریت ه ـــادی و انج ـــه ی جه ـــظ روحی 4 حف
ـــاز  ـــد زمینه س ـــطوح آن، می توان ـــن س ـــتانداردها در باالتری ـــت اس ـــت و رعای کیفی

ـــود. ـــاب ش ـــده از انق ـــاد برآم ـــن نه ـــای ای ـــد و ارتق رش

محمدرضا یوسفی مهر

 کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات
مدیر اداره حفاظت فناوری اطالعات جهاددانشگاهی

18 سال سابقه ی کار

 کارشناس ارشد حسابداری
معاون پشتیبانی جهاددانشگاهی لرستان

12 سال سابقه ی کار

   مسعود هدایتی
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گذشته، حال و آینده ی جهاددانشگاهی
در گفتار مسووالن این نهاد

نگاه از درون
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آمادگی کامل برای 
کمک به دولت و قبول 
ماموریت های  بزرگ 

فناورانه
دکرت سید حمیدرضا طیبی
رییس جهاددانشگاهی

در حوزه ی فرهنگی فعالیت های مناسبی به اجرا 
در آمد که یکی از آن ها پرداختن به هویت ملی و ایرانیـ  
اسامی دانشجویان در قالب برگزاری اردوهای ایران مرز 
پرگهر بود و در این اردوها از دانشجویان دعوت شد تا با 

دستاوردهای ایران پس از انقاب اسامی، آشنا شوند.
تاکنون 2 هزار و 500 اردو برگزار شده که 102 
سال  و  کرده اند  شرکت  اردوها  این  در  دانشجو  هزار 

گذشته صدوسی ودومین دوره ی این اردوها برگزار شد.

ترشیح دیگر فعالیت های فرهنگی
»همایش ملی خلیج فارس« اردیبهشت ماه امسال در 
استان بوشهر برگزار شد و در عرصه ی توسعه ی فرهنگ 
نیازهای  از  که  دانشگاهی  مراکز  اجتماعی  و  سیاسی 
ملی کشور است و در راستای اینکه دانشجویان بتوانند 
در محیط علمی و اخاقی یاد بگیرند و در مورد مسائل 
کشور گفت وگو کنند، در مورد برگزاری مسابقات »مناظره 
دانشجویان« در سطح ملی اقدام به عمل آمد. سال گذشته 
ششمین دوره ی آن با برگزاری 600 مسابقه به اتمام رسید 

و امسال هفتمین دوره ی آن برگزار شد.
برگزاری هفتمین »آیین ملی تندیس فداکاری« 
و اهدای آن به دانشجویان فداکار در زمینه های مختلف 
هرساله برگزار می شود که هدف از آن آشنایی دانشجویان 
با روحیه و اقدامات فداکارانه است. همچنین سال گذشته 
امام   دیدگاه  از  اسامی  انقاب  ملی  »همایش  سومین 
این  در  شد؛  برگزار  را  عمل«  تا  نظریه  از  خمینی)ره( 
همایش نقد دیدگاه ها در کنار نظرات متعدد ارایه شده، 

آزاد بود.
سـال گذشته ششـمین دوره ی "مسابقات بین المللی 
دانشـجویان مسـلمان" بـا اسـتفاده از فناوری هـای جدیـد 
از  قاریـان  مسـابقات  از  دوره  ایـن  در  شـد.  برگـزار 
طریـق نرم افزارهـای صوتـی و تصویـری قرائـت خـود را 
در کشورشـان انجـام می دادنـد و مـورد ارزیابـی قـرار 
می گرفتنـد. در ایـن مسـابقات 44 نفـر از 43 کشـور 
انتخـاب شـدند و مسـابقات نهایـی در ایران برگزار شـد. 
ایـن مسـابقات فرصـت مناسـبی فراهـم آورد تا مسـایل 
مطـرح در جهـان اسـام میـان دانشـجویان کشـورهای 

مختلـف مـورد بحـث و بررسـی قـرار گیـرد.
در راستای ترویج فرهنگ کتاب خوانی، بیست و 
چهارمین دوره ی "جشنواره ی کتاب سال دانشجویی" با 
در نظر گرفتن شاخص هایی از جمله تشویق دانشجو به 

تالیف کتاب و توسعه ی فرهنگ کتاب خوانی طی سال 
گذشته برگزار شد.

سال  "پایان نامه ی  جشنواره  دوره ی  هفدهمین 
دانشجویی" نیز  اخیرا به پایان رسید و اختتامیه ی آن 
با تقدیر از برگزیدگان در همدان برگزار شد. در عرصه ی 
فرهنگی همچنین رویدادهای دانشگاهی زیادی در حوزه ی 

کارآفرینی در سال گذشته برگزار شده است.

افتتاح بزرگ ترین کارخانه ی 
تولید سلول های بنیادی

کارخانه ی بزرگ تولید سلول های بنیادی انسانی 
که  شد  راه اندازی  جهاددانشگاهی  رویان  پژوهشگاه  در 
کاری علمی و فناورانه و حرکت در مرز علم در حوزه ی 
پزشکی بود. این رویداد در قالب کارخانه ای کم نظیر در 
در  آن  دستاوردهای  و  نتایج  و  رسید  سرانجام  به  دنیا 

اختیار پزشکان قرار می گیرد.
دستیابی به دانش تولید سلول های زمینه ساز رفع 
اختال پارکینسون از دیگر دستاوردهای جهاددانشگاهی 
در حوزه ی پژوهش های پزشکی است و این نهاد تاش 

دارد به سمت آزمایش های انسانی در این زمینه برود.
دام«  مرغوب  جنین  »تولید  دانش  به  دستیابی 
است. سعی  این دستاوردها  از  یکی  دلخواه  با جنسیت 
در  باشد.  نژادها  بهترین  از  تولید  این  که  است  آن  بر 
پژوهشگاه ابن سینا بانک این جنین ها تولید شده است. 
بز  »شبیه سازی  کار  نیز  اصفهان  رویان  پژوهشگاه  در 
مورسیا« به سرانجام رسید که از نظر اقتصادی باارزش 

است؛ هم شیردهی و هم گوشت مناسب دارد.
در حوزه ی ژنتیک و تولید ماهی های آزمایشگاهی 
خوبی  فعالیت های  نهاد  این  بیماری ها،  آزمایش  برای 
داشته، چراکه این ماهی ها رشد زیاد و عمر کوتاهی دارند 

و اثر تحقیقات بر روی آن ها زودتر نمایان می شود.

تشخیص زودرس رسطان
و  عضانی  بیماری های  ویژه ی  داروهای  تولید 
دیابت در دستور کار قرار دارد که این داروها می توانند در 
درمان بیماری های دیابت و عضانی موثر باشد و جهاد 

توانسته به این فناوری ها دست یابد.
تولید آنتی بادی های اختصاصی برای درمان بیماری های 
اسهال در دام، توسط پژوهشگاه رویان اصفهان از دیگر 
دستاوردهای جهاد در حوزه ی پزشکی است. همچنین 
پژوهشگاه  کارهای  از  یکی  سرطان  زودرس  تشخیص 
ابن سینا بوده که این پژوهش اکنون به نتیجه رسیده و 

منتظر اعام نظر وزارت بهداشت است.
پژوهشگاه رویان اقدام به تولید آزمایشگاهی درمان 
بیماری جدید کج آهنگی یا آرتیمی قلبی کرده و از گیاه 

زالزالک برای کنترل ضربان قلب استفاده می کند.
سال گذشته جهاددانشگاهی خط تولید مته های 
کار  سال  پنج  کرد.  راه اندازی  را  دندانه  سه  حفاری 
تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفت و طی سه مرحله 
گواهی، این فناوری تایید و بهره گیری از تکنولوژی جدید 

به تولید این مته ها منجر شد.

دانش ساخت و طراحی پایلوت
 تاسیسات منک زدایی از نفت

کار دیگر در حوزه ی فنی و مهندسی دانش ساخت 
است.  نفت  از  نمک زدایی  تاسیسات  پایلوت  طراحی  و 
نفتی که از زیر زمین می آید دارای بخش زیادی آب و 

آب نمک است. با بیشترشدن حریم چاه، آب و آب نمک 
هم بیشتر می شود که در ایران میزان این آب نمک حدود 
15 درصد است. در پایلوت این طرح تعداد 20 بشکه در 
روز با استفاده از فناوری جداسازی آب و آب نمک از نفت 

نمک زدایی می شوند.
از  بعد  نفتی  آلودگی های  رفع  زمینه ی  در 
عملیات های حفاری که برای تولید نفت و گاز پیت های 
ایجاد  را  زیست محیطی  آلودگی های  نفت،  و  چاه 
نفت خوار  باکتری های  از  استفاده  با  توانستیم  می کرد، 
این آلودگی ها را رفع کنیم؛ این باکتری ها در چاله های 
نفتی قرار می گیرد و خاک  آلوده به پسماندهای نفتی را 
پاک سازی می کند. این فناوری در یکی از جزایر به زودی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
طراحی و ساخت »فرستنده دیجیتالی روستایی« 
دیگر اقدام جهاد در سال گذشته بود؛ بسیاری از روستاها 
این سیگنال ها را دریافت نمی کنند و طبعا مجبور به نصب 
فرهنگی خاص  کار مشکات  این  که  ماهواره می شوند 
خود را به همراه دارد. این پروژه در یکی از روستاهای 

اطراف تهران آزمایش و با موفقیت به پایان رسید.

شناسایی موانع کسب وکار رشکت های 
دانش بنیان و پیامیش ملی خانواده

سال گذشته سال خوبی برای ما در حوزه ی علوم انسانی 
بود؛ پژوهش های بزرگ و ملی دنبال شد و از جمله ی 
آن ها برنامه ای برای توانمندسازی ساکنان سکونت گاه های 
غیررسمی یا حاشیه نشین صورت پذیرفت و قرار است به 
رفع  آن ها  اشتغال  مشکات  و  داده  آموزش هایی  آن ها 

شود.
دیگر برنامه های این نهاد در این حوزه، پیمایش 
مسایل گردشگری در کشور، شناسایی موانع کسب وکار 
شرکت های دانش بنیان و پیمایش ملی خانواده است تا 
پایش  این  در  را  خانواده ها  مشکات  از  بسیاری  بتوان 
مورد ارزیابی و در اختیار مسووالن اجرایی قرار داد. طرح 
ملی »سنجش و تحلیل فضای سرمایه گذاری در ایران« 
دیگر پروژه در دست انجام جهاددانشگاهی است. امروز 
و  رفته  ارز  و  به سمت خرید سکه  در کشور  نقدینگی 

مشکات فعلی را ایجاد کرده است.
با  کارآفرینی  و  اشتغال  زمینه  در  گذشته  سال 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قراردادی منعقد شد 
که در راستای حمایت از مشاغل خانگی است تا از افراد 
عاقه مند برای تولید بدون کارخانه حمایت به عمل آید. 
دانشجویان«  شغلی  هدایت  برنامه ی  »تدوین  پروژه ی 
دیگر کار در حال انجام از سوی جهاددانشگاهی است. 
آسیب شناسی فرصت ها و زمینه های اشتغال و کارآفرینی 
علوم  رشته های  هم  اکثرا  که  دانشگاهی  رشته   20 در 

انسانی هستند، در این برنامه جای می گیرد.

توجه به اقتصاد و صنایع فرهنگی
استراتژیک  مرکز  همکاری  با  مرکزی  راه اندازی 
تربیت  زمینه ی  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
فناوری های  و  علوم  »پارک  تاسیس  جهادی،  مدیران 
نرم در دانشگاه علم وفرهنگ جهاددانشگاهی« از جمله 
دنیا  و  اقدامات صورت گرفته در حوزه ی آموزش است 
حرکت سریعی به سمت اقتصاد و صنایع فرهنگی داشته 
و کشور ما نیز زیرساخت های مناسبی در این زمینه دارد.

زبان  آموزش  منابع  تولید  و  بومی سازی  طرح 
انگلیسی دنبال شد. در دیدار با مقام معظم رهبری، ایشان 
هم به این مورد اشاره داشتند که کشورهای دیگر سعی 

                          رییس و معاونان جهاددانشگاهی
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انتقال فرهنگ خود در قالب آموزش زبان، فرهنگ  در 
خود را به دیگر کشورها دارند. در این راستا مجموعه ای 
آموزش  تدوین شد که هم  قالب هشت جلد کتاب  در 
زبان را شامل می شد و هم بومی سازی شده بود؛ اکنون 
شش جلد آن به همراه ضمایم الزم، چاپ و منتشر شده 

و دوره ی  آزمایشی آن در حال برگزاری است.
راه اندازی دانشکده ی علوم پایه، پزشکی و فناوری های 
نوین ، دیگر اقدام جهاددانشگاهی در عرصه ی حمایت از 
فناوری های نوین بوده و فارغ التحصیان مقطع دکتری و 
رشته های پزشکی می توانند در این دانشکده، ایده های 
یا  رسانده  تولید  عرصه ی  به  را  فناورانه خود  و  نوآورانه 

آن ها را تکمیل کنند.

تولید »دمولسیفایر« سازگار با محیط زیست
اضافی   با مواد  نفت  از چاه  استخراج  نفت هنگام 
هم چون آب، نمک، گاز و گل والی مخلوط است و جدا 
شیمیایی  ترکیب های  علت  به  خام  نفت  از  آب  کردن 
جداسازی  به  ماده  این  است؛  دشواری  کار  پیچیده، 
مواد اضافی کمک می کند البته در دستاورد جدید این 

دمولسیفایر ویژگی های منحصربه فردی وجود دارد.
مزیت دمولسیفایر تولیدشده در مجتمع تحقیقاتی 
شهدای جهاددانشگاهی نسبت به نمونه های خارجی این 
است که پسابی که پس از استفاده از این ماده به وجود 
می آید، آغشته به روغن، مواد شیمیایی یا اسید نیست و 
به محیط زیست آسیبی نمی زند؛ پساب به وجود آمده از 
فرایند جداسازی نفت خام از آب و نمک، جهت استخراج 

مجدد نفت، دوباره به چاه های نفت بازمی گردد.

پروژہ های در دست اقدام
را  ماهی«  پرورش  تور  »تولید  فنی  دانش 
به دست آمده و قرار است به زودی مجموعه ای راه اندازی 
شده تا این تور به شکل صنعتی تولید شود. هم چنین 
تولید مته های صنعتی که در ساختار سخت زمین شناسی 
از  انجام دهند و نیز »بازیابی فلزات گران بها  حفاری را 
به فزونی است  الکترونیکی« که در کشور رو  زباله های 
و با بهایی اندک به خارج از کشور فروخته می شود، در 

دستور کار قرار دارد.

عدم اراده ی جدی در پیرشفت های 
دانش بنیان کشوری

یکـی از مشـکات جـدی  که مقام معظـم رهبری 
اشـاره  آن  بـه  دانش بنیـان  پیشـرفت  بحـث  در  نیـز 
می کننـد، مربـوط بـه ایـن می شـود کـه فکـر می کنیم 
هنـوز اراده ی پیشـرفت دانش بنیـان در همـه ی ارکان 

نظـام به صـورت جـدی شـکل نگرفتـه اسـت.
ارکان  همـه ی  در  بایـد  دانش بنیـان،  پیشـرفت 
نظـام باور شـود و پیش نیاز آن ثبات سیاسـی در کشـور 
و رسـیدن بـه یـک وفـاق ملـی بیـن سیاسـیون اسـت. 
بـرای رسـیدن بـه پیشـرفت دانش بنیان باید سیاسـیون 
روی ایـن موضـوع متفـق شـوند و شـرایط تحقـق آن را 

کنند. فراهـم 
در ثبـات سیاسـی می تـوان برنامه ریـزی جامـع 
درازمـدت داشـت و باثبـات سیاسـی، در گردش هـای 
سیاسـی کـه الجـرم در کشـور اتفـاق می افتـد ماننـد 
تغییـر دولـت یـا مجلـس، طرح نامـه و مدیـران تغییـر 

نمی کنـد.

مناقصات شفاف برگزار شود
ایجاد  و  مناسب  قوانین  اقتصادی،  ثبات  به  ما   
از  خیلی  چراکه  داریم؛  نیاز  سرمایه گذاری  امن  محیط 
به عنوان مثال  نمی شود،  کار  سیستمی  به صورت  جاها 
نمی کنیم،    رعایت  را  خودمان  قوانین  مناقصاتمان  در 
به هرحال سیستمی را برای اجرای مناقصه گذاشته اند که 
به هیچ وجه فرد در آن دخالت نمی کند و باید مشخصات 
فرد  اختیار  در  مناقصه  اجرای  اگر  و  شود  بررسی  فنی 
گذاشته شود، مشخص است که ممکن است در بسیاری 

از موارد منجر به ایجاد فساد شود.
برای رقابت در دنیا، باید منابع مالی قابل رقابت 
داشت. جامعه ی خواهان پیشرفت دانش بنیان با اقتصاد 
دانش بنیان و مقاومتی متکی به تولید ملی، باید تولیدی 
که  مدیرانی  و  باشد  داشته  علم وفناوری  بر  متکی 
و  دانش بنیان  باید  کنند،  پیاده سازی  را  آن  می خواهند 
خودباور بوده و عاوه بر مومن، انقابی و صادق بودن،   
خودباوری و کاربلد بودن حاصل از کار علمی را داشته 
اقتصاد  پیاده سازی  در  صورت  این  غیر  در  باشند؛ 

دانش بنیان دچار مشکل می شود.

لوازم توسعه در رشایط غیرتحریمی
شرایط  در  باید  توسعه  که  است  این  بر  اعتقاد 
غیرتحریمی اتفاق بیفتد؛ برای آن برنامه ریزی داشت و در 
آن دوره هم برای حمایت از تولید ملی و تحریم خارجی 

در دوران غیر تحریم، انجام گیرد.
را  بهترین تجهیزات  بتواند  باید  محقق و سازنده 
بخرد و به بهترین مواد و قطعات دسترسی داشته باشد، 
زیرا باید رقابت را در سطح ملی دید و این به معنای آن 
نباشد که زمانی که تحریم وجود نداشته باشد، بی محابا 

واردات را انجام داد.
کشور  در  تحریم  ناجوانمردانه  دلیلی،  هر  به  اگر 
تحمیل شد، هیچ نگرانی بابت تحریم وجود نداشته باشد؛ 
پیشرفت در دوران تحریم هم امکان پذیر است؛ به شرط 
آن که بتوان تحریم را درست مدیریت کرد و هزینه های 

تحریم را بر دوش محققان و سازنده ی داخلی قرار داد.

اصالح و عارضه یابی نظام ملی نوآوری
بحث  دارد،  وجود  کشور  در  که  دیگری  مشکل 
اصاح نظام نوآوری است. نظام ملی نوآوری، نظامی است 
که تولید علم، تبدیل آن به فناوری و تبدیل فناوری به 
محصول و خدمات در ایجاد اشتغال و ثروت در این نظام 
سیاست گذاری، نتیجه ی خوبی می دهد و اگر مورد اجرا 
قرار  گیرد، در نهایت ثروت تولید می شود؛ یعنی تولید 
به  نهایتا تبدیل آن  علم در یک سیستم بسیار روان و 

ثروت.
با  درستی  ارتباط  نوآوری  نظام  اجزای  اکنون 
است.  نشده  تعریف  به درستی  وظایفشان  و  ندارند  هم 
بیشتر  نهایت  در  و  است  زیاد  اجزا  این  در  موازی کاری 
هزینه می شود تا بتوان از هزینه ای که می شود به نتایج 

خوبی رسید.
محترم  ریاست  به  هم  قبا  جهاددانشگاهی 
جمهور در بازدید ایشان از پژوهشگاه رویان و نمایشگاه 
نظام  که  بود  کرده  اعام  جهاددانشگاهی  دستاوردهای 
قبول  آماده ی  ما  و  شود  عارضه یابی  باید  نوآوری  ملی 
وزارت  علوم،  وزارت  هم راهی  با  عارضه یابی  مسوولیت 
بهداشت،  معاونت علم وفناوری ریاست جمهوری و سایر 

سازمان های مرتبط هستیم.

آمادگی پذیرش ماموریت های بزرگ ملی
حوزه ی  در  جهاددانشگاهی  تجربه ی  به  اشاره  با 
توسعه ی فرهنگی، علمی و فناورانه و توسعه ی آموزش ، اشتغال 
و کارآفرینی، آمادگی برای پذیرش ماموریت های بزرگ ملی در 

زمینه ی تولید فناوری های مورد نیاز کشور وجود دارد.
می توان فناوری های زیادی را در حوزه هایی که در 
آن توانمند هستیم، تولید کرد. این ماموریت ها باید به ما 
واگذار شود؛ اعتقاد بر این است که پژوهش در کشور باید 
ماموریت محور بوده و هر پژوهشی که انجام می گیرد به 
نتیجه منجر شده و از همه امکانات کشور برای تحقق 

اهداف استفاده شود.
آماده ی تجمیع و برندسازی فناوری های تولیدشده 
جهاددانشگاهی در قالب سه شرکت یا سه مجتمع بزرگ 
به  ورود  و  ملی  نیازهای  تامین  برای  دولت  حمایت  با 

بازارهای بین المللی هستیم.
بازار  به  که  تولیدشده  خوبی  بسیار  فناوری های 
هم وارد شده اند، اما به دلیل محدودبودن امکانات تولید، 
تولید آن ها توسعه پیدا نکرد، زیرا این کار به حمایت انبوه 
از تولید نیاز دارد. ما به زیرساخت های مناسب نیازمندیم 
بازارهای  به  بتوانیم  و  کند  تامین  را  ملی  نیازهای  که 
منطقه ای و بین المللی ورود کنیم. حمایت هم باید در 
نه  باشد،  با کیفیت  قالب وام و تضمین خرید محصول 

این که دولت بخواهد سرمایه گذاری ویژه ای کند.

گرفنت امتیاز انتقال فناوری
در مقابل خرید خارجی

اعتقاد ما بر آن است که یکی از روش های بسیار 
آسان و معمول در دنیا، مدیریت خریدهای خارجی در 
و  شرکت ها  به  خارجی  خرید  امتیاز  دادن  و  کشور  هر 
کشورها در مقابل گرفتن امتیاز انتقال فناوری است تا 
بتوان در مقابل بازاری که واگذار می شود، جذب فناوری 
کرد؛ فناوری را ارتقا داد و متعلق به خود کرد و بقیه کار 

را خود انجام داد.
این کار باید در کشور انجام شود و بازار به صورت 
رایگان در اختیار خارجی ها قرار نگیرد؛ در چند زمینه 
هم جهاددانشگاهی می تواند مسوولیت را بر عهده گیرد؛ 
نیاز  مورد  آب شیرین کن های  و  ریلی  حمل ونقل  مانند 
کشور؛ از آن جایی که ما در آینده معضل آب داریم، باید 

تعداد زیادی آب شیرین کن ساخت.

پیشنهاد تقویت
تیم اقتصادی و صنعتی دولت

سندی را در شورای انقاب فرهنگی در زمینه ی 
در  جهاددانشگاهی  به  مسوولیت ها  برخی  واگذاری 
حوزه های مختلف به تصویب رسیده که در بند )ه( ماده ی 
64 برنامه ی پنج ساله ششم توسعه وارد شده است و انتظار 
اجرایی  برای  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  که  می رود 
شدن این بندها اقدام کند، زیرا همه ی این ها مربوط به 

بحث خدمت به توسعه ی دانش بنیان کشور است.
دولـت آقـای روحانـی سـه سـال زمـان دارد کـه 
فرصـت بسـیار ارزنـده ای اسـت و می تـوان از ایـن زمان 
بـه بهترین نحـو اسـتفاده کـرد. نیروهـای توانمندی در 
کشـور وجـود دارنـد و ضمـن اعـام حمایـت از دولت و 
اقداماتـی کـه انجـام می دهـد، پیشـنهاد می شـود که با 
تغییـرات الزم در ایـن حـوزه از ایـن سـه سـال بـه نحو 

احسـنت اسـتفاده شود.
روابط عمومی جهاددانشگاهی
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اختتام 300 طرح، انعقاد 
100 میلیارد قرارداد 
و چاپ 1600 مقاله 

در حوزه ی پژوهش و 
فناوری

دکرت محمدرضا پورعابدی
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

فناوری  و  پژوهش  حوزه ی  اقدامات  تازه ترین 
جهاددانشگاهی را از چند بعد می توان بررسی کرد:

امور  انجام  راستای  در  معاونت  ساختار؛  بعد  در 
در حیطه های تخصصی، گروه های تخصصی را به دفتر 
ارتقا داد و از این طریق مباحث تخصصی که در حوزه ی 
پژوهش و فناوری از اهمیت خاصی برخوردار است، تحت 
ساختار منسجمی قرار گرفت. در حال حاضر هرکدام از 
دفاتر تخصصی علوم پزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، 
فنی و مهندسی و علوم پایه و دفتر تخصصی علوم انسانی، 
اجتماعی و هنر فعالیت های خود را با انسجام بیشتری 
دنبال می کنند و فرآیند انجام امور در ساختارهای جدید 

استقرار پیدا کرده اند.
توسعه  ششم  برنامه ی  تدوین  فعالیت ها؛  بعد  در 
سازمانی سراسر  واحدهای  با همکاری  در سال 96  که 
کشور در حوزه ی پژوهش و فناوری به سرانجام رسید؛ 
تاش شد در آن برنامه ای جامع تدوین و جهت اجرا در 
اختیار واحدها قرار گیرد؛ برنامه های توسعه ی فعالیت های 
پژوهش واحدها با توجه به شرایط محیطی و استعدادهای 
محلی، ملی و منطقه ای تدوین  و تاش شده است در 
فعالیت های  در  مطلوب  انسجام  به  برنامه  اجرای  خال 
پژوهشی  ساختارهای  و  فعالیت  زمینه های  پژوهشی، 
و  تعریف  و  ششم  برنامه ی  پایش  نظام  تعریف  برسیم؛ 
اجرای ارزیابی برنامه ی ششم از جمله فعالیت هایی است 

که در این فصل آغازشده و در حال اجراست.
اخیر  یک سال  در  انجام شده  اقدامات  جمله  از 
و  پژوهش  کان  طرح های  اجرای  و  حمایت  بر  تمرکز 
فناوری است و در یکسال گذشته، طرح های پژوهشی و 
فناورانه ی مناسبی با حمایت دستگاه های دولتی آغاز یا 
به پایان رسیده اند که امیدواریم جامعه ی علمی و صنعتی 

بتواند در آینده از این طرح ها بهره بردای کند.

معرفی مهم ترین طرح ها
)حوزه ی علوم پایه و فنی و مهندسی، طرح های 
و  بازیافت  پرتابل  پکیج  و ساخت  خاتمه یافته(: طراحی 
زیست پاالیی پسماندهای جامد آلوده به مواد نفتی توسط 
فنی  دانش  کسب  کاربردی،  پایه ی  علوم  پژوهشکده ی 
طراحی نمک زدایی الکترواستاتیک با طراحی و ساخت 
پایلوت پیشرفته با ظرفیت 25 بشکه در روز توسط واحد 
سرامیک های  ساخت  فناوری  به  دستیابی  علم وصنعت، 
ویژه ی نسوز در مقیاس پایلوت )جرم های نسوز( توسط 
تلویزیونی  فرستنده ی  یزد،  جهاددانشگاهی  سازمان 
خواجه نصیرالدین  واحد  توسط  روستایی  دیجیتال 
برای  دور  کنترل  سیستم  ساخت  و  طراحی  طوسی، 
واحد  توسط   )VFD( متوسط  ولتاژ  الکتروموتورهای 
علم وصنعت، )در دست اجرا(: دستیابی به دانش فنی و 
احداث واحد پایلوت تولید کربن فعال با پایهی قیر طبیعی 

جهاددانشگاهی  سازمان  توسط  تن   100 ظرفیت  با  و 
کرمانشاه، طراحی، ساخت و نصب بازوهای بارگیری نفت 
)فاز ساخت، نصب و راه اندازی( توسط واحد علم وصنعت، 
راه اندازی خط تولید مته های حفاری توسط پژوهشکده ی 
تکنولوژی تولید سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، تولید 
سه عدد رشته ی لوله مغزی سیار برای دستیابی به دانش 
جهاددانشگاهی  سازمان  توسط  آن  داخل  ساخت  فنی 
 6 و   4/3 درون چاهی  موتور  ساخت  و  طراحی  تهران، 
مورد استفاده در حفاری جهت دار چاه های نفت توسط 
دانش  تدوین  شریف،  صنعتی  جهاددانشگاهی  سازمان 
فنی و ساخت نمونه مته های PDC توسط پژوهشکده ی 
تکنولوژی تولید سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، تولید 
و  آبزیان  پرورش  قفس  اصلی  تورهای  صنعتی  نمونه ی 
ارزیابی عملکرد میدانی آن توسط واحد امیرکبیر، بازیابی 
فلزات گران بها از وسایل الکتریکی مستعمل در مقیاس 
مدرس،  تربیت  واحد  توسط  فنی  دانش  تدوین  و  بنچ 
دستیابی به فناوری احداث اولین پایلوت استحصال روی 
به روش نوین لیچینگ مستقیم و استخراج حالی با هدف 
افزایش راندمان و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی در 

صنعت روی توسط واحد تربیت مدرس.
)حوزه ی علوم انسانی و اجتماعی(: توانمندسازی 
ساکنان سکونت گاه های غیررسمی شهر چابهار )سازمان 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی(، پیشنهاد پیمایش ملی 
ایران  در  گردشگری  رفتارشناسی  و  نگرش ها  ارزش ها، 
)سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی(، آسیب شناسی 
و شناسایی فرصت ها و زمینه های اشتغال و کارآفرینی در 
20 رشته ی تحصیلی دانشگاهی )سازمان تجاری سازی 
فناوری و اشتغال دانش آموختگان(، تدوین برنامه جامع 
)سازمان  دانش آموختگان  و  دانشجویان  شغلی  هدایت 
دانش آموختگان(،  اشتغال  و  فناوری  تجاری سازی 
دانش بنیان  شرکت های  کسب وکار  موانع  شناسایی 
)پژوهشکده ی مطالعات توسعه ی سازمان جهاددانشگاهی 
سرمایه ی  پاالیش  ملی  سامانه ی  طراحی  تهران(، 
بر  ساالنه  گزارش دهی  و  انسانی  توسعه ی  و  انسانی 
اساس برنامه ی ششم توسعه )پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات اجتماعی(، شاخص های توسعه ی اجتماعی در 
ملی  پیمایش  مرکزی(،  استان  )واحد  استان های کشور 
خانواده )واحد البرز(، طرح ملی سنجش و تحلیل فضای 
سرمایه گذاری در اقتصاد ایران )پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات اجتماعی(، تبیین بازماندگی از تحصیل در ایران 
)پژوهشکده ی مطالعات توسعه ی سازمان جهاددانشگاهی 
استانی  و  منطقه ای  و  ملی  گزارش های  تدوین  تهران(، 
علوم  )پژوهشگاه  اسامی  جمهوری  چشم انداز  سند 
انسانی و مطالعات اجتماعی(، شناسایی عوامل و موانع 
توسعه صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران )واحد 
تربیت مدرس(، سامانه هوشمند مدیریت زنجیره ارزش 
گیاهان دارویی )پژوهشکده فناوری اطاعات و ارتباطات(، 
طراحی و استقرار راهکار مدیریت دانش در سازمان های 
)واحد  موردی جهاددانشگاهی(  )مطالعه  پژوهش محور 
پایش  سامانه  پیاده سازی  و  طراحی  مدرس(،  تربیت 
ارتباطات  و  اطاعات  فناوری  )پژوهشکده  رسانه  ملی 

جهاددانشگاهی(.

دفرت تخصصی پزشکی
)حوزه ی سرطان(: تشخیص زودرس و غربال گری 
و  ادرار  آنالیز  از  استفاده  با  شایع  از سرطان های  برخی 
چیپ های  ساخت  ابن سینا(،  )پژوهشگاه  بیمار  خون 
میکروفلوئیدیکی به منظور شناسایی سلول های سرطانی 
خون محیطی )پژوهشکده معتمد(، طراحی و تولید کیت 

بیماران  به شیمی درمانی در  نیاز  تعیین کننده  21 ژنی 
مبتا به سرطان پستان )پژوهشکده معتمد(، طراحی و 
فتودینامیکی  درمان  در  نور  به  نانوذرات حساس  تولید 
علوم  جهاددانشگاهی  لیزر  تحقیقات  )مرکز  سرطان 

پزشکی تهران(
بازساختی(:  و  ترمیمی  پزشکی  زخم،  )حوزه ی 
درجه ی  با  انسانی  جنینی  بنیادی  سلول های  تولید 
حیوانی  مواد  از  عاری  شرایط  تحت    GMP اعتبار 
)پژوهشگاه رویان(، طراحی و ساخت زخم پوش پیشرفته 
زخم های  درمان  جهت  طبیعی  پلیمرهای  پایه ی  بر 
بالینی  کارآزمایی های  ابن سینا(،  )پژوهشگاه  عفونی 
سلول های  تلفیق  حاصل  مهندسی شده  بافت  اثربخشی 
درمان  در  دوالیه  داربست های  و  اتولوگ  غضروف 
ابن سینا(،  )پژوهشگاه  غضروفی  و  استخوانی  ضایعات 
بر  سنتیک  داربست های  اثربخشی  ارزیابی  و  طراحی 
زخم های  ترمیم  در  آمنیون  پرده ی  و  ابریشم  پایه ی 
ثبت دو ژن جدید  ابن سینا(،  )پژوهشگاه  دیابتی  مزمن 
گیرندهی دوپامینی در بیماران مبتا به زخم پای دیابتی 
)پژوهشکده ی زخم و بافت جهاددانشگاهی علوم پزشکی 
بر  قلبی  سلول های  نوری  کنترل  بومی سازی  تهران(، 
)مرکز    )Optogenetics( نوری  ژنتیک  پایهی 

تحقیقات لیزر جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران(.
و  گامت  تولید  تولیدمثل(:  بیولوژی  )حوزه ی 
گناد مصنوعی با استفاده از مهندسی بافت )پژوهشگاه 
رویان(، انتقال جنین های ماده بز سانن حاصل از روش 
شبیه سازی شده به 200 رأس بزهای گیرنده )پژوهشگاه 
از  دلخواه  جنسیت  با  جنین  بانک  تاسیس  رویان(، 
منظوری  دو  و  نژادهای شیری، گوشتی  ممتاز  گاوهای 
)پژوهشگاه ابن سینا(، راه اندازی مجتمع پزشکی، آموزشی 
و تحقیقاتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نیشابور به 

مساحت 5700 مترمربع )سازمان خراسان رضوی(
طبیعی(:  منابع  و  کشاورزی  تخصصی  )دفتر 
در  جهاددانشگاهی  آزمایشگاه های  شبکه ی  ایجاد 
بین  کشاورزی  سالم  محصوالت  کیفی  کنترل  حوزه ی 
دارو،  و  غذا  سازمان های  همکار  یا  مجاز  آزمایشگاه   9
در  محیط زیست  سازمان  و  استاندارد  ملی  موسسه ی 
آغاز  جهاددانشگاهی،  استانی  واحد  و  پژوهشکده   9
هلدینگ  و  علمی  معاونت  با  مشترک  همکاری های 
قدس  آستان  تبدیلی  صنایع  و  دام پروری  کشاورزی، 
رضوی در قالب ارایه 5 طرح نامه در حوزه های کشاورزی، 
دام پروری و صنایع غذایی و همچنین ارایه طرح »طراحی 
مدیریت«  تصمیم گیری  هوشمند  سامانه  استقرار  و 
واحدهای  در  بهره برداری  راندمان  افزایش  به منظور 
تولیدی، آغاز به کار مرکز خدمات تخصصی بیوتکنولوژی 
جنینهای  تجاری  تولید  هدف  با  مزرعه ای  حیات  در 
تعیین جنسیت شده گاوهای با نژاد ممتاز در پژوهشگاه 
ابن سینای جهاددانشگاهی که خوشبختانه توانسته است 
با  را  خود  پژوهش های  نتایج  کوتاهی  زمانی  فاصله  در 
موفقیت کامل در دامداری های کشور عرضه کند، آغاز 
پروژه احداث شهرک گلخانه ای هوشمند به وسعت 60 
به  لرستان  استان  کوهدشت  منطقه  در  مترمربع  هزار 
پیشرفت 60  و  لرستان  واحد  محوریت جهاددانشگاهی 
درصدی پروژه، تصویب و اجرای طرح ملی »طراحی و 
پیاده سازی سامانه ی هوشمند مدیریت زنجیرهی ارزش 
استان های  در  زعفران(  و  سبز  )زیره  دارویی  گیاهان 
سیستان وبلوچستان  و  خراسان شمالی  خراسان جنوبی، 
ارتباطات  و  اطاعات  فناوری  پژوهشکده ی  همکاری  با 
جهاددانشگاهی که تا قبل از پایان سال به اتمام خواهد 

رسید.
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با  جهاددانشگاهی  محققان  گذشته  یکسال  در 
تاش بسیار توانسته اند بیش از 300 طرح پژوهشی را 
تومان  میلیارد  یک صد  از  بیش  هم چنین  و  کرده  تمام 
کنند؛  منعقد  مختلف  سازمان های  با  پژوهشی  قرارداد 
همچنین بیش از 1600 عنوان مقاله توسط پژوهشگران 
پژوهشکده های جهاددانشگاهی  و  پژوهشگاه ها  واحدها، 
تهیه شده که در مجامع و نشریات علمی داخلی، خارجی 

و بین المللی ارایه یا چاپ شده اند.

گفتامن جهاددانشگاهی
در حوزه ی پژوهش و فناوری

در  علم  کاربردی کردن  دنبال  به  اسامی  انقاب 
متصدیان  و  است  اسامی  نوپای  جامعه  سطوح  تمام 
به  را  علم  تا مسیر  آن هستند  جهاددانشگاهی درصدد 
سمت تولید، هدایت و از این منظر پلی میان دانشگاه، 
این  به  رسیدن  برای  باشند.  جامعه  نیازهای  و  صنعت 
هدف در عرصه ی علم وفناوری، ایده پردازی ها بر اساس 
جامعه  علمی  توان  و  شکل گرفته  جامعه  واقعی  نیاز 
پژوهش های  می گیرد؛  قرار  فناورانه  تولید  خدمت  در 
کاربردی خودنمایی کرده و جهاددانشگاهی پرچم دار این 

حرکت علمی است.
ایده های علمی و پژوهشی با توجه به ضرورت ها 
باید در کوتاه ترین زمان تبدیل به محصول یا خدمت شود 
رویکردهای جهادی  با  این مسیر  در  و جهاددانشگاهی 
برای  و  می کند  دنبال  را  علمی  توسعه ی  مسیر  خود، 
راهکارهایی  فنون  و  علوم  عرصه ی  در  جامعه  نیازهای 

علمی ارایه می دهد.
کاربـردی،  و  علمـی  پژوهش هـای  توسـعه ی 
بهره گیـری از ایده هـای نویـن در عرصه هـای علم وفناوری، 
خودبـاوری  محصـول،  و  ایـده  مسـیر  کـردن  کوتاه تـر 
در اجـرای طرح هـای پژوهشـی و صنعتـی، توسـعه ی 
بـا  دینـی  آموزه هـای  لـوای  در  خودبـاوری  فرهنـگ 
بهره گیـری از ابـزار دانش و فناوری و...، عواملی هسـتند 
کـه جامعـه ی علمـی و صنعتـی کشـور را دچـار تحولی 
عظیـم کرده انـد و به نحوی کـه اکنـون با گذشـت قریب 
در  جهاددانشـگاهی  فعالیـت،  ایـن  شـروع  از  دهـه   4
عرصه هـای گوناگـون، نقشـه ی راه علمی بـرای نیازهای 

متنـوع علمـی و فرهنگـی کشـور دارد.
می توان گفت در عرصه ی علم وفناوری،  جهاددانشگاهی 
در حوزه هایی ورود می کند که بخش های متولی علم وصنعت 
آن  به  مختلف  دالیل  به  صنعت(  و  )دانشگاه  کشور 
به  پاسخ  جهاد  فعالیت های  منظر  این  از  نمی پردازند؛ 

کاستی ها است.
انجام  بر  تاکید  با  فناوری  و  پژوهش  حوزه ی 
پژوهش های کاربردی و توسعه ای توانسته نقش مهمی در 
تولید، انتقال و بومی سازی فناوری به منظور رفع مسایل و 

مشکات کشور ایفا کند.
گفتمان جهاددانشگاهی همواره با تکیه بر اقتصاد 
دانش بنیان، جوانان خودباور، توجه به توان داخلی و ایجاد 
ارزش از دانش در سال های فعالیت خود توانسته است 
نقش موثری در پشتیبانی دانش بنیان از انقاب اسامی 

ایفا نماید.

نقش ساختار منعطف جهاددانشگاهی
در رفع نیازهای کشور

ساختار منعطف جهاددانشگاهی و قرارگیری آن در 
خارج از ساختار دولتی، مزیتی نسبی ایجاد می کند که 
موجب می شود در شرایط بحران نقش موثر ایفا نماید؛ 

و  نمود  ایفا  مقدس  دفاع  سال های  در  که  نقشی  نظیر 
توانست اثرات انکارناپذیری در پشتیبانی علمی و فناورانه 

در دفاع مقدس داشته باشد.
جهاددانشگاهی  جامعه؛  کان  اقتصادی  بعد  در 
تولید  و  علم وفناوری  در  اثرگذار  نقش  ایفای  وجود  با 
محصوالت فناورانه و ارایه خدمات تخصصی درخور در 
داشتن  اختیار  در  جهت  به  خود،  فعالیت  دراز  سالیان 
بخش کوچکی از جامعه ی اقتصادی کشور، نقشی اساسی 
در اقتصاد کان در وضعیت سخت نمی تواند ایفا کند، 
منعطف  ساختارهای  و  کار  انجام  رویه های  به تبع  ولی 
حاکم بر جهاددانشگاهی، می توان گفت نقش الهام بخشی 
برای ساختارهای اقتصادی )به ویژه غیردولتی( می تواند 
ایفا نماید. الزم به ذکر است که جهاددانشگاهی قادر است 
با اجرای طرح های پژوهشی در زمانی اندک با بهره گیری 
از محققان خبره و کارآزموده، نتایج را در قالب بسته های 
عبور از بحران اقتصادی تعریف و جهت اجرا برای مراجع 

ذی ربط ارایه کند.
همواره جهاددانشگاهی یکی از رسالت های خود را 
جواب گویی سریع و کارشناسانه به معضات و چالش های 
موجود در جامعه می داند و برای رسیدن به این منظور، 
حداقل  با  و  ارگانیک  و  منعطف  ساختارهای  بودن  دارا 
سلسله مراتب، کمک شایانی در انجام به موقع و با کیفیت 
در  که  نمود  اذعان  باید  البته  است؛  کرده  رسالت  این 
از  بوده است  از موارد، نظام آن چنان که شایسته  برخی 
بهره مند  اثربخش  نحو  به  جهاددانشگاهی  ظرفیت  این 

نشده است.

آینده و چشم انداز پژوهش و فناوری
در جهاددانشگاهی

جایگاه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی بر اساس 
برنامه ی  و  قطعی  پژوهشی  گروه های  برنامه ی  شبکه ی 
مختلف  سنوات  در  فناوری  و  پژوهش  ششم  توسعه ی 
حوزه  فعالیت  سطوح  کلیه ی  و  است  شده  پیش بینی 
اهداف  محور  را حول  فعالیت شان  تا  هستند  تاش  در 
کنند. هم چنین  متمرکز  برنامه ی ششم  در  تعیین شده 
و  پژوهش  گانه ی   15 اهداف  و  گانه   19 سیاست های 
فناوری جهاددانشگاهی در برنامه ی ششم توسعه بیانگر 
وضعیت ساختارها، زیرساختها، طرح ها، خدمات تخصصی 
در حیطه های پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی، علوم 

انسانی و هنر در خال اجرای برنامه ی ششم است.
در سیاست ها حدود محصوالت و خدمات تخصصی 
و دانش فنی، هم گرایی فعالیت های پژوهش و فناوری، 
آینده پژوهی،  واحدها،  توانمندسازی  ظرفیت سازی، 
تقویت  علم وفناوری،  قطب های  از  حمایت  و  تشکیل 
نوآوری، انتقال دانش و بومی سازی در پروژه های بزرگ با 
همکاری با بخش خصوصی، سامان دهی نظام یکپارچه ی 
نظارت و ارزیابی عملکرد، تقویت همکاری های پژوهشی 
بین المللی، توسعه ی همکاری از جمله مراتبی است که 

در سیاست ها پیش بینی و به اجرا درآمده است.
که  تعریف شد  اهدافی  سیاست ها  این  اساس  بر 
از این میان می توان به توسعه ی قطب های علم وفناوری، 
برتر بودن در سه حوزه از فناوری های نوین، برتر بودن 
کسب  فناوری،  فروش  تحقیقات،  نتایج  به کارگیری  در 
کشور،  بزرگ  پروژه های  در  آن  ارتقای  و  فنی  دانش 
همکاری علمی با گروه های پژوهشی و دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی خارج از کشور اشاره کرد. بدیهی است هر یک 
از این اهداف و سیاست ها در قالب اهداف و برنامه های 
عملیاتی برنامه ی ششم توسعه ی واحدها پیش بینی شده 

که همگی از رشدی مناسب در دستاوردهای پژوهشی و 
خدمات تخصصی قابل ارایه حکایت دارد.

تعیین جایگاه در یک سال آینده به عوامل متعددی 
درمجموع  است.  گره خورده  اقتصادی  از جمله شرایط 
جهاددانشگاهی  پژوهشی  دستاوردهای  گفت  می توان 
)دانش فنی، مقاله، کتاب ، ثبت اختراع، صدور دانش فنی، 
گزارش راهبردی، فروش محصول و خدمات، مشاوره و...( 
در صورت تامین منابع مالی پیش بینی شده در برنامه ی 

هرساله، رشد حداقل 15 درصد را شاهد خواهد بود.
روابط عمومی جهاددانشگاهی

■■■

گسرتش فعالیت های 
بین املللی و ایجاد 

باشگاه های دانشجویی 
در دانشگاه ها

دکرت عیسی علیزاده
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی

برنامه ی منظم حضور در واحدهای جهاددانشگاهی 
اداری  مالی،  توان  و  منابع  تقویت  کشور،  سراسر  در 
فرهنگی  معاونت های  و  مراکز  و  سازمان ها  انسانی  و 
به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است. در همین 
و  ملی  موثر  نهادهای  با  تفاهم نامه  چند  انعقاد  راستا، 
بین المللی مانند موسسه ی فرهنگی اکو، معاونت فرهنگی 
سازمان  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اجتماعی  و 
تبلیغات اسامی و اداره ی کل امور بانوان شهرداری تهران 

در حال پیگیری است.
برگزاری  افزایش  در  بتوانیم  باید  می کنم  فکر 
رویدادهای فرهنگی موثر با رویکرد محوری اعتمادآفرینی 
در میان دانشجویان در سطوح داخلی واحدها یا سطح 
رشد  شاهد  بین المللی  سطح  و  ملی  سطح  استانی، 

چشمگیری باشیم.
معاونت  زیرساختی  و  کالبدی  داریم فضاهای  بنا 
ایجاد  به  زیرا  دهیم،  توسعه  مختلف  استان های  در  را 
دانشگاه ها  در  فرهنگی  فعالیت های  مناسب  محیط های 
نیازمندیم؛ هم چنین پیش بینی می کنیم بتوانیم چندین 
باشگاه دانشجویی در دانشگاه های مختلف سطح کشور 

تاسیس کنیم.

آسیب شناسی فعالیت نهادهای متولی 
فرهنگ و دین

عملکـرد دسـتگاه ها و نهادهـای فرهنگـی بعـد از 
گذشـت 40 سـال از انقـاب بایـد در فضایـی دوسـتانه 
همـراه با نقـد منصفانه، امـا گزنده و تند آسیب شناسـی 
شـود؛ خبرگـزاری ایکنا و ایسـنا می توانند پرچـم دار این 

باشند. آسیب شناسـی 
اگـر ادعـا کنیـم اسـاس فعالیت هـای فرهنگـی 
مبنـای  بـر  آن  تاسـیس  ابتـدای  از  جهاددانشـگاهی 
فعالیت هـای دینی و قرآنـی بوده، ادعای گزافی نیسـت؛ 
چراکه هدف از تاسـیس جهاددانشـگاهی بعـد از انقاب 
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فرهنگـی در دانشـگاه ها فرهنگ سـازی دینـی بـود کـه 
انقاب اسـامی هـم بر اسـاس آن پایه ریزی شـد؛ جهاد در 
ایـن حـوزه، فعالیت های شـاخصی هـم برگزار کرده اسـت؛ 
مانند جشـنواره ی ملی قرآن که در همان دوره ها، بسـیاری 
از مدیران قرآنی کشـور از دل همین مسابقات بیرون آمدند.

برنامه ریزی ها در حوزه ی فرهنگ 
متناسب با نیاز ها و ابزار روز

و  جهاد  تاسیس  سال  در سی وهشتمین  آیا  اما   
رویکردمان  باید  اسامی  انقاب  پیروزی  چهلمین سال 
نسبت به قرآن همین باشد که از ابتدا بوده یا نه؟ این 
باید  که  مساله ای  مهم ترین  و  دارد  بحث  جای  موضوع 
تبیین شود این است که آیا نیاز روز جامعه، دانشجو و 
یا دهه ی 60  نیاز ها در سال های 57  ما، همان  جوانان 
است؟ این درست است که قرآن منبع واحد و ابدی است، 

اما استفاده  از آن باید متناسب با نیاز های روز باشد.
زیرساخت های الزم برای توجه ویژه به بحث فضای 
مجازی در حوزه ی فرهنگی و فعالیت های دینی و قرآنی 
هم مانند خبرگزاری قرآن وجود دارد؛ هم چنین حضور 
قشر دانشجو در این نهاد که این فعالیت ها مختص آن ها 
است، یکی از زیرساخت ها است. باید برنامه ها بر مبنای 
ایجاد سرمایه ی اجتماعی و اعتماد دانشجو به حاکمیت 
و نظام تدوین شود. یک سری اقدامات کاربردی در این 
زمینه نیاز است تا بتوان در حوزه ی سبک زندگی دینی 

و قرآنی فعالیت کرد.
یکی از ابزار هایی که می توان در این زمینه استفاده 
کرد، ابزار »هنر« است. هنوز موضوع استفاده از زبان هنر 
جایگاه  باید  آن چنان که  قرآنی  و  دینی  فعالیت های  در 
خود را پیدا نکرده و فضا برای فعالیت در این حوزه با 

کمک ابزار هنر وجود دارد.

نبود تعریف مشخص از برخی مفاهیم
 در حوزه ی فرهنگ

عدم  کشور  فرهنگی  معضات  از  یکی  متاسفانه 
انسجام بین نهاد هایی است که متولی این عرصه هستند 
و واحد  تعریف مشترک  نبود  از مشکات  و یکی دیگر 
موضوع  برای  مثا  است؛  موضوعات  یک سری  پیرامون 
نشاط و شادی در حوزه ی فرهنگی و در فضای دانشجویی 
نهاد ها تعریف مشخصی  نداریم. هنوز  تعریف مشخصی 
با  لزوما  هم  نشاط  و  شادی  و  ندارند  شادی  معنای  از 

موسیقی توأم نیست.
برنامه ی مناظرات دانشجویی که سازمان دانشجویان 
به  که  است  برنامه هایی  از  یکی  است  آن  متولی  جهاد 
نشاط دانشجویان کمک می کند؛ همین که دانشجو احساس 
کند فضا و تریبونی وجود دارد که می تواند بدون هیچ گونه 
محدودیتی نقطه نظرات خود را در مورد مسایل مختلف 
کند،  بیان  و...  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  فرهنگی، 

نشاط آور است.
فکر می کنم اگر مجموعه ی فرهنگی جهاددانشگاهی 
چه در مرکز، چه در ستاد یا واحد ها نتواند متناسب با 
فرهنگی  آسیب های  به  توجه  با  و  جامعه  روز  نیاز های 
تعریف  مشخصی  برنامه ی  است،  دانشگاه ها  متوجه  که 
کند، قطعا در پرداختن به مسایل فرهنگی خنثی عمل 
اگرچه در  نخواهیم داشت؛  تاثیری  خواهد کرد و دیگر 
برنامه ریزی ها تغییری به وجود نمی آید، سرفصل ها همان 
است، اما این که بتوان متناسب با ظرفیت ها و نیاز های روز 

برنامه های مشخصی تعریف کرد، مهم است.

لزوم آسیب شناسی فعالیت های فرهنگی
 در دانشگاه ها

ــبت  ــجو نسـ ــرا دانشـ ــه چـ ــاله کـ ــن مسـ ایـ
بـــه برنامه هـــای فرهنگـــی دانشـــگاه بی تفـــاوت 
اســـت بایـــد آسیب شناســـی شـــود و فهمیـــد علـــت 
ــه  ــه برنامـ ــبت بـ ــی نسـ ــن بی تفاوتـ ــت؟ ایـ چیسـ
اســـت یـــا مســـووالن و متولیـــان اجـــرای برنامـــه 
ـــندند؟  ـــرا نمی پس ـــکل اج ـــاظ ش ـــه را از لح ـــا برنام ی
در  مناســـبی  ظرفیت هـــای  زمینـــه  ایـــن  در 
جهاددانشـــگاهی داریـــم کـــه یکـــی از آن هـــا بعـــد 
تشـــکیاتی آن اســـت؛ کم تـــر نهـــادی در حـــوزه ی 
ـــترده  ـــکیات گس ـــن تش ـــه ای ـــود دارد ک ـــگ وج فرهن

را در ســـطح کشـــور داشـــته باشـــد.
بــرای کار در حــوزه ی فرهنــگ بایــد دانشــجو را 
ــا  ــه یک ســری نیاز ه ــرد ک ــرض ک ــی ف ــه ی بدن به مثاب
ــگاهی  ــای جهاددانش ــز و نهاد ه ــدام از مراک دارد. هرک
ــد؛ در  ــت می کنن ــا فعالی ــن نیاز ه ــع ای ــت رف در جه
حــوزه ی هویــت ملــی مرکــز گردشــگری را داریــم؛ در 
حــوزه ی دیــن و قــرآن، ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان 
کشــور را داریــم؛ در حــوزه ی فرهنگ ســازی، مطالعــه 
و پژوهــش ســازمان انتشــارات را داریــم و در حــوزه ی 
انقــاب، مرکــز امــام، والیت فقیــه و انقــاب اســامی 
ــک  ــر ی ــت در ه ــرای فعالی ــر دانشــجو ب ــم. اگ را داری
از ایــن عرصه هــا یــا رفــع مســایلی کــه دارد بــه 
جهاددانشــگاهی مراجعــه کنــد، می توانــد مجموعــه ی 
همــه ی این هــا را در ایــن نهــاد ببینــد؛ البتــه ایــن در 
صورتــی اســت کــه نهاد هــای فرهنگــی ایــن زیرکــی 
ــزار  ــا اب ــب ب ــه متناس ــند ک ــته باش ــت را داش و ظراف
ــیر  ــن مس ــت در ای ــر اس ــن آن هن ــه مهم تری روز ک

ــد. گام بردارن

رضورت های کار در حوزه ی فرهنگ
زندگـــی  ســـبک  نتوانســـته اند  مســـووالن 
خـــود را دینـــی و قرآنـــی کننـــد؛ تـــا زمانـــی کـــه 
ســـبک  فرهنگـــی،  مســـوول  به عنـــوان  مـــن 
نمی توانـــم  باشـــم،  نداشـــته  دینـــی  زندگـــی 
ــی و  ــوزه ی دینـ ــم. حـ ــی باشـ ــی کار فرهنگـ مدعـ
ــی و  ــی، پژوهشـ ــوزه ی فنـ ــس حـ ــی برعکـ فرهنگـ
ــخصی  ــک شـ ــت یـ ــن اسـ ــت. ممکـ ــکی اسـ پزشـ
خـــودش دنـــدان خـــراب داشـــته باشـــد، امـــا یـــک 
دندان پزشـــک خـــوب باشـــد، ولـــی مدیـــری کـــه 
خـــود قرآنـــی نیســـت، نمی توانـــد متولـــی کار 
ــوزه ی فرهنـــگ  ــد. کار در حـ ــه باشـ ــن عرصـ در ایـ
مســـتلزم مهـــارت نیســـت و فـــرد بایـــد بـــه ایـــن 
ـــد. ـــد باش ـــیده و پایبن ـــود رس ـــی خ ـــگ در زندگ فرهن
در حـــال حاضـــر و بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
ــرمایه  ــود سـ ــاش می شـ ــه تـ ــه کـ ــی جامعـ کنونـ
ـــه  ـــادی ک ـــر نه ـــود، ه ـــم ش ـــی ک ـــاد اجتماع و اعتم
متولـــی کار فرهنگـــی اســـت، بایـــد تـــاش کنـــد 
ـــام  ـــه نظ ـــجویان ب ـــردم و دانش ـــاد م ـــبد اعتم ـــه س ب
ـــت.  ـــده اس ـــد بی فای ـــن باش ـــر از ای ـــود؛ غی ـــه ش اضاف
ـــه  ـــه جامع ـــیبی متوج ـــگ آس ـــوزه ی فرهن ـــر در ح اگ
ـــه  ـــار صادقان ـــم شـــد. رفت باشـــد، همـــه متضـــرر خواهی
ـــایل را  ـــیاری از مس ـــه بس ـــا جامع ـــگ ب ـــان فرهن متولی
حـــل خواهـــد کـــرد؛ بـــا ابهام گویـــی نمی تـــوان کار 
ـــت  ـــد گفـــت؛ پذیرف ـــرد، اشـــتباهات را بای ـــی ب ـــه جای ب

ـــرد. ـــاش ک ـــا ت ـــع آن ه ـــت رف و در جه
روابط عمومی جهاددانشگاهی

استفاده از آموزش های 
مبتنی بر نوآوری و 

فناوری روز دنیا
دکرت محمدصادق بیجندی

 معاون آموزشی جهاددانشگاهی

از  جهاددانشگاهی  که  جدی   بحث های  از  یکی 
آموزش های  بحث  می کند،  دنبال  را  آن  پیش  مدت ها 

هدف مند، اشتغال محور و تخصصی است.
و  شده  که  صحبت هایی  به  توجه  با  امیدواریم 
بتوانیم  دارد،  جهاددانشگاهی  مجموعه ی  که  برنامه هایی 
در  مختلف  بخش های  همه ی  هم افزایی  با  راستا  این  در 
این نهاد، از جمله بخش های پژوهشی، فرهنگی و حوزه ی 
تجاری سازی فناوری  و اشتغال دانش آموختگان، آموزش هایی 
را با همکاری همه ی واحدها برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم نگاه 
جدیدی را در فرآیند آموزش جهاددانشگاهی داشته باشیم.

در حال حاضر جهاددانشگاهی در حوزه ی آموزش 
در حوزه ی  و چه  عالی  آموزش  در حوزه ی  کشور، چه 
از  انتظارات  اما  است،  سرآمد  کوتاه مدت  آموزش های 
نظر  به  و  است  این ها  از  بیشتر  بسیار  جهاددانشگاهی 
این اتفاق با همکاری همه ی بخش های این نهاد محقق 
شبکه ی  موجود  ظرفیت های  از  بتوانیم  تا  شد  خواهد 

جهاددانشگاهی در سراسر کشور، بهره مند شویم.
مهارت محور  پیشرفته ی  و  تخصصی  آموزش های 
معاونت  ما در  اولویت های   از  اشتغال ختم شود،  به  که 
انتظاری  زیرا  بود،  خواهد  جهاددانشگاهی  آموزشی 
حوزه ی  در  فعالیت  دارد،  مجموعه  این  از  کشور  که 
را که  نباید آموزش هایی  ما  آموزش های متفاوت است؛ 
همه انجام می دهند، انجام دهیم؛ قاعدتا انتظاری که از 
این  است.  متفاوت  آموزش  دارد،  جهاددانشگاهی وجود 
آموزش ها باید مبتنی بر نوآوری و فناوری های روز دنیا 

باشد و بتواند بخشی از مشکات کشور را مرتفع کند.
عرصه ی  در  نوآوری  به  مربوط  مباحث  در  قطعا 
بین المللی نیز فعالیت خواهیم کرد تا بتوانیم با بهره مندی 
مشترک  کارهای  خارجی،  موسسات  و  دانشگاه ها  از 

بین المللی انجام دهیم.
برای انجام فعالیت های بین المللی جهاددانشگاهی، 
کشورهایی  جهاد،  توسعه ی  ششم  برنامه ی  اساس  بر 
اتریش  در  مثال  برای  شده اند؛  انتخاب  هدف  به عنوان 
زمینه سازی هایی برای انجام همکاری انجام شده است؛ 
هم چنین در گذشته در شرق آسیا نیز زمینه سازی هایی 
انجام شده، اما قاعدتا هر کشوری که ما بتوانیم در آن 
اهداف آموزشی مان را محقق کنیم، از ما دور نخواهد بود.

کشورهایی که با اهداف کشور هم سو هستند و روابط 
با آن ها راحت تر باشد و مشکات سیاسی و اجرایی با آن ها 
ممکن  زیرا  بود،  اولویت خواهند  در  باشد،  نداشته  وجود 
است با کشوری مراوده کنیم، اما زمان اجرا، موانع سیاسی 

و اجرایی موجود باعث شود که کار با مشکل مواجه شود.
مهم تریــن ظرفیــت مغفول مانده در جهاددانشــگاهی، 
هم افزایــی بیــن بخش هــای مختلــف اســت و مــا بایــد در 
جهاددانشــگاهی از ظرفیــت حــوزه ی پژوهشــی، فرهنگــی، 
دانش آموختــگان  اشــتغال  و  فناوری هــا  تجاری ســازی 
ــار  ــا ایــن ظرفیت هــا را کن اســتفاده کنیــم؛ یعنــی اگــر م
ــی  ــم و هم افزای ــم، بخشــی نگری نکنی ــرار دهی ــر ق یکدیگ
داشــته باشــیم، مطمئنــا اتفاقــات مطلوبــی رخ خواهــد داد.

روابط عمومی جهاددانشگاهی
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منشأ فعالیت های نوین 

متناسب با تحوالت 
فناوری

سید غالم رضا حسینی
رییس جهاددانشگاهی ایالم

جهاددانشگاهی ایام با شناسایی نیازها و فرصت های 
موجود در استان و متناسب با تحوالت در فناوری با ایجاد 
اعضای جهاد و  از  تیم  های کاری و شبکه هایی متشکل 

اساتید، توانسته منشأ فعالیت هایی نوین باشد.
اجرایی، سازمان ها  با دستگاه های  ارتباط  برقراری 
فناور  واحدهای  استان،  علم وفناوری  پارک  دانشگاه ها،  و 
فرهنگی،  و  پژوهشی  آموزشی،  گسترده ی  نیازسنجی  و 
کل  ظرفیت  از  استفاده  تقاضامحور،  پروژه های  انجام 
واحدهای جهاددانشگاهی، توسعه ی فعالیت های فرهنگی 
و فعال کردن کانون های فرهنگی در دانشگاه ها، شناسایی 
فرصت های استانی و ملی، برگزاری رویدادها و استارت آپ ها 

با رویکرد اشتغال زا از اقدامات موثر این واحد است.
این واحد مزیت های نسبی استان ایام را که بیشتر 
فعالیت های اقتصادی آن در دو حوزه کشاورزی و دامداری 
است در نظر گرفته و در زمینه ی گیاهان دارویی تحقیقات 
خوبی انجام داده و در نظر دارد با تکمیل نتایج تحقیقات 
اهلی سازی گیاهان دارویی در تغییر الگوی کشت اثرگذار باشد.
اقدامات کوتاه مدت این واحد شامل: توانمند سازی و 
بهسازی منابع انسانی، مهندسی مجدد و بهبود فرآیندها، 
توسعه ی  اعضا،  بین  کاری  شبکه های  ایجاد  و  تیم سازی 
اشتغال،  و  فرهنگی  پژوهشی،  آموزشی،  فعالیت های 
بسترسازی و راه اندازی شبکه آبیاری جهت کشت گیاهان 
دارویی در زمین 35 هکتاری دهلران، ایجاد مراکز تخصصی 
درمانی و ارایه خدمات آزمایشگاهی، توسعه کیفی واحدهای 
فناور مرکز رشد گیاهان دارویی، انجام پروژه های تقاضامحور 

و توسعه ی فضای فیزیکی بوده است.
مهم ترین برنامه های بلند مدت این واحد توسعه ی 
پژوهشی،  گروه های  ایجاد  زیرساخت،  و  انسانی  منابع 
ارتقای جایگاه جهاددانشگاهی در تمام حوزه ها در سطح 
استان و کشور و گسترش روابط بین المللی در حوزه ی 

فناوری و کشاورزی است.
روابط عمومی جهاددانشگاهی ایالم

■■■

اجرای ۱۰ طرح  پژوهشی 
در زمینه  های مختلف

حسن رهایی
 رییس جهاددانشگاهی سمنان

و  روان  شن های  تثبیت  پژوهشی  طرح  اجرای 

مدیریت مناطق بیابانی، تدوین کارنامه دفاع مقدس در 
عمومی  آموزشی  دوره های  اجرای  مقدس،  دفاع  دوران 
پوشش  تحت  خانواده های  و  کارکنان  برای  تخصصی  و 
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سمنان، اجرای 
تمام  آموزش  دولت،  کارکنان  ویژه  آموزشی  دوره های 
مدارس  در  متوسطه  تحصیلی  دوره ی  در  دانش آموزان 
استان در قالب طرح ملی داناب، همکاری و مشارکت در 
فعالیت های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی با هال احمر 
استان سمنان، تهیه ي بانک جامع اطاعاتی دهیاری های 
)باالی 20 خانوار( استان سمنان، بررسی امنیت شبکه 
اداره   Accounting سیستم  پیاده سازی  و  اینترنت 
کل ثبت احوال استان سمنان و... از مهم ترین طرح های 

پژوهشی این واحد بوده است.
شرکت های  و  سازمان ها  با  همکاری   قرارداد   11
مواد  و  ساختمانی  مصالح  آزمایشگاه  بخش  در  مختلف 
است؛  شده  منعقد  سمنان  جهاددانشگاهی  معدنی 
هم چنین 305 نمونه مصالح ساختمانی و مواد معدنی 
جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه مصالح ساختمانی و 

مواد معدنی جهاددانشگاهی استان، ارسال شده است.
جهاددانشگاهی  رویان  بندناف  خون  نمایندگی 
تاکنون  و  راه اندازی   1392 سال  در  سمنان  استان  در 
یک هزار نمونه خون بندناف نوزادان در استان سمنان 
گذشته  یک سال  طول  در  و  است  شده  ذخیره سازی 
بالغ بر 38 هزار و 467 نفر در دوره های مختلف آموزشی 

جهاددانشگاهی سمنان شرکت کردند.
تجلیل از جهاددانشگاهی در شورای اطاع رسانی 
استان،  جوانان  امور  به  ساماندهی  ستاد  و  استان 
لباس  و  اول کشوری مسابقات طراحی مد  کسب مقام 
کاربردی  علمی  مرکز  دانشجوی  توسط  »تن پوش« 
عضو  کشوری  مقام  کسب  سمنان،  جهاددانشگاهی 
ضیافت  دوره ی  سومین  در  واحد  این  جهاددانشگاهی 
عناوین  کسب  یزد،  در  جهاددانشگاهی  کارکنان  قرآنی 
خبرگزاری  سردبیر  و  خبرنگار  توسط  کشوری  برتر 
ایسنای سمنان و کسب مقام برتر بین المللی و کشوری 
منطقه ی  ایسنا  خبرگزاری  عکاس  توسط  استانی  و 
سمنان در جشنواره های مختلف از مهم ترین افتخارات 
کارکنان  و  اعضا  توسط  کسب شده  موفقیت های  و 

جهاددانشگاهی سمنان در یک سال گذشته بوده است.
روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان

■■■

ارایه خدمات متنوع
با نیروی انسانی کم

دکرت سید جعفر نظام دوست
رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی

ابتدای  از  ندارد؛  غیرشفاف  امر  جهاددانشگاهی 
خود  درآمدهای  بر  و  ایستاده  خود  پای  روی  تاسیس 
متکی بوده که این امر از نحوه ی تاسیس جهاددانشگاهی 

واحد استان تا امروز به خوبی مشهود است.
ویژگی دیگر جهاددانشگاهی انعطاف پذیری است؛ 
این نهاد از بدو انقاب تا امروز توانسته خود را با شرایط و 
نیازهای کشور وفق دهد. ما از کارهای فرهنگی در استان 
شروع کردیم و امروز که در مباحث آموزشی، پژوهشی و 

فرهنگی نوین، صاحب نظر هستیم.

بــا نیــروی انســانی کــم، خدمــات متنوعــی 
ارایــه می دهیــم؛ فعالیت هــای فرهنگــی، آموزشــی، 
پژوهشــی و درمانــی کــه هرکــدام زیرشــاخه های 
ــچ  ــه هی ــت ک ــر اس ــن ام ــر ای ــد، بیانگ ــی دارن متنوع
ــدارد و  ــت ن ــوع فعالی ــد تن ــن ح ــا ای ــی ت ارگان دولت
همیــن تنــوع باعــث ایجــاد همــکاری و مشــارکت بیــن 
ــت. ــده اس ــف ش ــای مختل ــا نهاده ــگاهی ب جهاددانش

از ســـال 93 تاکنـــون، در مـــدت فعالیـــت 
ــد در  ــن واحـ ــگاهی ایـ ــی جهاددانشـ ــز درمانـ مرکـ
بحـــث درمـــان نابـــاروری، 400 زوج صاحـــب فرزنـــد 
ــن  ــاروری در ایـ ــده ی نابـ ــزار پرونـ ــده اند و 27 هـ شـ
مجموعـــه شـــکل گرفتـــه اســـت؛ ذخیره ســـازی 
جنیـــن نیـــز انجام شـــده و روزانـــه حـــدود 40 نفـــر 
بـــه مرکـــز مراجعـــه دارنـــد. افـــق پیش بینی شـــده 
ـــک  ـــاد ی ـــاروری و ایج ـــان ناب ـــز درم ـــن مرک ـــرای ای ب
ــای  ــزاری دور ه هـ ــت و برگـ ــان اسـ ــز دانش بنیـ مرکـ

پژوهشـــی را نیـــز مدنظـــر داریـــم.
در راســـتای فعالیت هـــای آموزشـــی ایـــن 
ـــردی  ـــی کارب ـــی علم ـــوزش عال ـــز آم ـــه مرک ـــد، س واح
در اراک، ســـاوه و نیـــم ور محـــات فعالیـــت دارنـــد و 
ـــای  ـــدت در حوزه ه ـــاه و بلندم ـــوزش کوت ـــای آم دوره ه

ــزار می شـــود. مختلـــف برگـ
روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

■■■

پاسخ گوی  انتظارات
در حال تحول جامعه

دکرت مظاهر بابایی
 رییس جهاددانشگاهی فارس

ــد  ــرد جدیـ ــارس در رویکـ ــگاهی فـ جهاددانشـ
خـــود تـــاش می کنـــد تـــا بـــا برخـــورداری  از کادر 
علمـــی توانمنـــد، تجهیـــزات، امکانـــات و شـــبکه ی 
گســـترده ی مراکـــز آموزشـــی، پژوهشـــی، فرهنگـــی 
ماموریتـــی  حوزه هـــای  در  پویـــا  اداری  نظـــام  و 
جهاددانشـــگاهی پاســـخگوی انتظـــارات در حـــال 

تحـــول جامعـــه باشـــد.
خبرگزاری هـــای  فعالیت هـــای  توســـعه ی 
ادبـــی  آفرینش هـــای  مرکـــز  ایکنـــا،  ایســـنا، 
ـــزاری ســـمینار،  ـــن برگ ـــظ( و همچنی دانشـــجویان )حاف
ــی(،  ــوزه فرهنگـ ــگاه )حـ ــش، کارگاه و نمایشـ همایـ
ایجـــاد تنـــوع در محتـــوای آموزشـــی متناســـب بـــا 
ـــه و  ـــای جامع ـــه ای و تقاض ـــی  منطق ـــای بوم ویژگی ه
ارایـــه ی آن بـــر اســـاس توانمندی هـــای موجـــود بـــا 
رویکـــرد اشـــتغال زایی و همچنیـــن افزایـــش تعـــداد 
ـــق، توســـعه  ـــز آموزشـــی )حـــوزه آموزشـــی(، تحقی مراک
و تولیـــد فناوری هـــای نویـــن و تعریـــف پروژه هـــای 
ـــان  ـــودن آن ـــی نم ـــتان و اجرای ـــی در اس ـــزرگ پژوهش ب
و همچنیـــن ارایـــه ی خدمـــات تخصصـــی )حـــوزه ی 
ـــای  ـــودن دوره ه ـــب نم ـــو و متناس ـــی( و همس پژوهش
ـــه  ـــای جامع ـــا نیازه ـــده ب ـــی ارایه ش ـــی و مهارت آموزش
و بـــازار کار از اهـــداف و اولویت هـــای واحـــد اســـت.

و  بهینه ســـازی  کوتاه مـــدت  در  واحـــد 
بهـــره وری بیشـــتر از منابـــع انســـانی، نوســـازی 
ــاد  ــدت ایجـ ــاخت ها و در بلندمـ ــزات و زیرسـ تجهیـ

                       روسای سازمان ها و واحدهای     
                                        جهاددانشگاهی
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ــی،  ــای پژوهشـ ــت فعالیت هـ ــب جهـ ــتر مناسـ بسـ
فرهنگـــی، آموزشـــی و اشـــتغال بـــا همـــکاری و 
ـــی  ـــف پژوهش ـــتگاه های مختل ـــا و دس ـــارکت نهاده مش
ـــی و  ـــای صنعت ـــار بنگاه ه ـــتان در کن ـــگاهی اس و دانش
ــرار داده اســـت. ــر قـ ــازمان های دولتـــی را مدنظـ سـ

شـــناخت توانمندی  هـــای اســـتان بـــا رویکـــرد 
تکنولـــوژی  انتقـــال  و  توســـعه  و  اشـــتغال زایی 
جهـــت اســـتفاده ی بهینـــه از ســـرمایه های اســـتان و 
کاهـــش هزینه هـــا و صرفه جویـــی در هزینه هـــای 

غیرضـــروری مـــورد توجـــه واحـــد اســـت.
پیش بینی های  و  واحد  برنامه های  به  توجه  با 
انجام شده انتظار می رود که واحد در حوزه های مختلف 
به خصوص در حوزه ی پژوهشی، رویکردهای قابل قبولی 

را هم در سطح استان و هم در سطح کشور ارایه کند.
روابط عمومی جهاددانشگاهی فارس 

■■■

اتصال فعاالن مشاغل 
خانگی با برندهای معتب

دکرت رضا شاهین فر
رییس جهاددانشگاهی خراسان شاملی

ــی،  ــاد فرهنگ ــک نم ــوان ی ــگاهی به عن جهاددانش
آموزشــی و پژوهشــی در راســتای اهــداف نظــام و 
حرکــت می کنــد و همــواره طــی ایــن ســال ها، اولیــن 

ــت. ــته اس ــات را داش ــن تاسیس ــا و اولی حرکت ه
اسـتان  خانگـی  مشـاغل  طـرح  اجـرای 
خراسان شـمالی بـا ظرفیـت 1500 نفـر به عنـوان یکـی 
از هشـت اسـتان پایلـوت کشـور فرصـت خوبـی بـرای 
اشـتغال زایی بـوده و در قالـب اجـرای ایـن طـرح بـرای 
اتصـال فعـاالن مشـاغل خانگی بـا برندهـای معتبر ملی 
و بین المللـی بـرای تبلیـغ و خریـد تضمینـی تولیـدات، 

تفاهم نامـه منعقـد شـده اسـت.
راه انـدازی اولیـن و تنها کلینیک درمـان ناباروری 
اسـتان با قابلیت ارایه ی خدمات به کشـور ترکمنسـتان 
و کشـورهای آسـیای میانـه از طرح هـای ایـن واحـد بـا 
همـکاری دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـت و بـا دارا بودن 
زمینـه ی فضـا و تجهیـزات، در صورت حمایـت به زودی 

بـه بهره بـرداری می رسـد.
ــدی  ــردوی پیون ــال گ ــد نه ــز تولی ــن مرک اولی
شــرق کشــور بــا هــدف صــادرات نهــال، ایجــاد اولیــن 
مجتمــع مشــاغل خانگــی کشــور، هدفمنــد و ثمربخش 
ــا توانمندســازی  ــی ب ــای اشــتغال پرداخت ــردن وام ه ک
ــی و  ــع غذای ــکده ی صنای ــاد پژوهش ــان و ایج متقاضی
اولیــن مرکــز خدمــات تخصصــی خــوراک دام از دیگــر 
ــی رود. ــمار م ــد به  ش ــن واح ــای ای ــا و برنامه ه طرح ه

پنل هـــای  تامیـــن  در  جهاددانشـــگاهی 
ـــتان ورود  ـــایری اس ـــه ی عش ـــرای جامع ـــیدی ب خورش
پیـــدا کـــرده و تـــا آینـــده ی نزدیـــک 400 پنـــل را 
ـــوی  ـــرد و از س ـــد ک ـــع خواه ـــراد توزی ـــن اف ـــان ای می
ــه ی ادارات 20  ــد همـ ــه بایـ ــی کـ ــر از آن جایـ دیگـ
ــق  ــود را از طریـ ــاز خـ ــورد نیـ ــرژی مـ ــد از انـ درصـ
ـــی  ـــن آمادگ ـــد، ای ـــه کنن ـــر تهی ـــای تجدیدپذی انرژی ه
را دارد تـــا بـــه آن هـــا خدمـــات و کمـــک  برســـاند.

روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی

رضورت ارتباط موثر 
و مستمر با مردم و 

مخاطبان
فرشاد پیله چی

رییس جهاددانشگاهی قزوین

در طـول 14 سـال از فعالیـت ایـن واحـد تـاش 
کرده ایـم تـا ثبـات و پایـداری را در کنار ارتقـای جایگاه 
جهاددانشـگاهی در سـطح اسـتان دنبـال کنیـم؛ لـذا 
فعالیت هـای ایـن واحد بر حـول کیفیت بـاال منطبق بر 
نیـاز جامعـه و ماموریت هـای تعریف شـده اسـتوار بـوده 

است.
قزویـن  جهاددانشـگاهی  زیرسـاختی  توسـعه  ی 
یکـی از محورهـای مـورد تاکید ماسـت تـا بتوانیم تمام 
به صـورت  را  اسـتان  فعالیت هـای بخش هـای مختلـف 
متمرکـز بـه جامعـه ی هـدف ارایه دهیـم؛ لـذا پیگیری 
بـرای سـاخت و راه انـدازی مجتمع تحقیقاتـی و فناوری 
جهاددانشـگاهی اسـتان در ایـن راسـتا انجام می شـود و 
ایـن مجتمـع بـه وسـعت 10 هـزار مترمربـع با بـرآورد 
اعتبـاری بالغ بـر 20 میلیـارد تومـان در منطقـه ی مینو 

در قزویـن سـاخته خواهد شـد.
ــردم و  ــا م ــتمر ب ــر و مس ــاط موث ــرورت ارتب ض
ــا  ــه ب ــود ک ــایلی ب ــن مس ــی از مهم تری ــان یک مخاطب
آن برخــورد کردیــم؛ در ایــن خصــوص هــم تــاش شــد 
ــازمان،  ــازی س ــوم برندس ــل از مفه ــی کام ــا درک ــا ب ت
ــردم  ــا م ــم ت ــف کنی ــی را مضاع ــانی عموم اطاع رس
ــش بیشــتر آشــنا شــوند  ــا جهاددانشــگاهی و خدمات ب
ــاد  ــن نه ــات و محصــوالت ای ــا خدم ــر آن ب ــاوه ب و ع

ارتبــاط پیــدا کننــد.
آمایــش  طــرح  کشــور  در  اولین بــار  بــرای 
ــن  ــوت آن اســتان قزوی ــاوری اســتانی کــه پایل علم وفن
بــود بــا محوریــت پژوهشــگران جهاددانشــگاهی قزویــن 
ــوان، تخصــص و  ــن طــرح، ت ــم. اجــرای ای انجــام دادی
ــطح  ــگاهی و س ــوان جهاددانش ــگران ج ــت پژوهش دق
ــاور  ــا ب ــه رخ کشــید و م ــن نهــاد علمــی را ب ــاالی ای ب
داریــم نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش می توانــد 
نقطــه ی عطفــی در رشــد و توســعه  ی متــوازن و 

همه جانبــه ی اســتان قزویــن باشــد.
بـه دنبال این هسـتیم که در سـال آینـده بتوانیم 
قول هـا و وعده هایـی را که در سـال 97 دادیم، عملیاتی 
کنیـم؛ امیدواریـم مجموعـه ی منحصربه فـرد و کامـل 
پـروژه ی ملـی تدویـن و تالیـف منابـع آموزشـی زبـان 
انگلیسـی تحـت عنـوان کتـاب Eight در سـال آینـده 
همیـن موقع آماده شـده باشـد؛ هرچند در سـال جاری 

همیـن کتـاب در مراکـز آموزشـی اجرایی می شـود.
در بلندمـدت نیـز بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه 
حوزه هـای  در  قطـب  یـک  به عنـوان  جهاددانشـگاهی 
به نحوی کـه  شـود؛  شـناخته  آموزشـی  و  پژوهشـی 
جهاددانشـگاهی در اسـتان قزویـن، اولویت نخسـت هر 
فرد، نهاد و دسـتگاهی برای انجام امور پژوهشـی باشـد؛ 
در حوزه هـای آموزشـی نیـز مصمـم هسـتیم به عنـوان 
مرجـع دوره هـای مهارتی و اشـتغال محور مطرح شـویم 
و همین طـور جایـگاه ویژه ای در حـوزه ی ترویج فرهنگ 
شـاخص  یـک  به عنـوان  و  باشـیم  داشـته  اسـتان  در 

شـویم. معرفی 
روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

الگو در تدوین سندهای 
اسرتاتژیک
رضا کامیاب  مقدس

رییس جهاددانشگاهی کرمان

اجتماعـی  و  فرهنگـی  توسـعه ی  سـند  تدویـن 
کرمـان  اسـتان  در  موثـر جهاددانشـگاهی  اقدامـات  از 
اسـت و اسـتانداری کرمـان، تدویـن ایـن سـند را بـه 
بـا  نیـز  واحـد  ایـن  و  کـرد  واگـذار  جهاددانشـگاهی 
حساسـیت و بـا مشـاهده  و بررسـی دقیـق چالش هـای 
فرهنگـی و معضـات و مشـکات اجتماعـی، وظیفـه ی 
هر یک از دسـتگاه های اسـتان را مشـخص کرده اسـت.

ــتان  ــرح اسـ ــن طـ ــش، بزرگ تریـ ــرح آمایـ طـ
ــادی و  ــعه ی اقتصـ ــد توسـ ــت و می توانـ ــان اسـ کرمـ
اجتماعـــی اســـتان کرمـــان را در دل خـــود داشـــته 
ــعه و  ــند توسـ ــن سـ ــرح، مهم تریـ ــن طـ ــد؛ ایـ باشـ
برنامه ریـــزی اســـتان کرمـــان و نقشـــه ی راهـــی 
بـــود کـــه محققـــان جهاددانشـــگاهی آن را تدویـــن 

کرده انـــد.
تدویـــن یـــک ســـند دیگـــر به قـــدری در 
اســـتان کرمـــان موفـــق بـــود کـــه به عنـــوان الگـــو 
ـــه  ـــرح ب ـــن ط ـــد؛ در ای ـــال ش ـــور ارس ـــرای کل کش ب
ـــی،  ـــع طبیع ـــانی، مناب ـــروی انس ـــادی، نی ـــایل اقتص مس
ــتان  ــرایط اسـ ــه شـ ــت محیطی و بـ ــاله ی زیسـ مسـ
ـــم  ـــروژه ی عظی ـــا 50 پ ـــت؛ ب ـــده اس ـــه ش ـــان توج کرم
کارهـــا را مشـــخص کـــرده تـــا در 15 ســـال آینـــده 
ـــادی و  ـــایل اقتص ـــم مس ـــادی، بتوانی ـــک کار جه ـــا ی ب

اجتماعـــی را ارتقـــا ببخشـــیم.
نیـــز  تســـهیل گری  دفتـــر   10 تاســـیس 
در راســـتای همیـــن طرح هـــا اســـت؛ جمعیـــت 
ـــهرها  ـــیه ی ش ـــان در حاش ـــردم کرم ـــی از م قابل توجه
ــه  ــد کـ ــی می کننـ ــوده زندگـ ــای فرسـ و در بافت هـ
خـــود را فراموش شـــده می داننـــد؛ بـــه همیـــن 
دلیـــل هـــم هســـت کـــه در خطـــر معضـــات 
ــه  ــرح، 10 محلـ ــن طـ ــرار دارد. در ایـ ــی قـ اجتماعـ
ـــن  ـــا بی ـــده ت ـــهیل گری ایجادش ـــر تس ـــاب و دفات انتخ
مـــردم و دســـتگاه های اجرایـــی ارتبـــاط برقـــرار 
ــی و  ــتعدادهای علمـ ــا اسـ ــن محله هـ ــد؛ در ایـ کننـ
ــا  ــه بـ ــم کـ ــف کرده ایـ ــاده ای کشـ ــی فوق العـ ورزشـ
ــد  ــانی دارنـ ــده ی درخشـ ــدک، آینـ ــای انـ هزینه هـ
ــر  ــه اگـ ــوند کـ ــتان می شـ ــرای اسـ ــاری بـ و افتخـ
فرامـــوش می شـــدند، قطعـــا سرنوشـــت تلخـــی 

ــتند. داشـ
ـــه  ـــت ک ـــتانی اس ـــن اس ـــان، دومی ـــتان کرم اس
ـــار دارد  ـــاف را در اختی ـــون بندن ـــک خ ـــن بان بزرگ تری
و بیـــش از 4 هـــزار نفـــر در ایـــن بانـــک عضـــو هســـتند؛ 
ــج  ــه گنـ ــون کـ ــن خـ ــل، ایـ ــال قبـ ــد سـ ــا چنـ تـ
ـــلول های  ـــمند از س ـــی ارزش ـــوده و منبع ـــی ب بی قیمت
ـــون  ـــا اکن ـــد، ام ـــه می ش ـــت، دور ریخت ـــت اس ذی قیم
آن را در بیمارســـتان جمـــع آوری کـــرده و بـــرای 

ســـالیان متمـــادی نگهـــداری می کنیـــم.
طراحـــی و ســـاخت کانکس هـــای تاشـــو نیـــز 
ــوع  ــن نـ ــت؛ ایـ ــده اسـ ــام شـ ــد انجـ ــن واحـ در ایـ
ـــی دارد،  ـــار راحت ـــال و انب ـــکان انتق ـــه ام ـــس را ک کانک

ــم. ــد کرده ایـ ــت برنـ ثبـ
روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمان
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تدوین ۴ سند مهم 
پژوهشی و راه اندازی 
اولین آزمایشگاه  ژنتیک

علی احمدی زاده
رییس جهاددانشگاهی بوشهر

بـــا توجـــه بـــه نبـــود آزمایشـــگاه  مرجـــع در 
ـــک،  ـــگاه ژنتی ـــود آزمایش ـــدم وج ـــهر و ع ـــتان بوش اس
آزمایشـــگاه تشـــخیص طبـــی و اولیـــن آزمایشـــگاه 
ژنتیـــک در اســـتان بـــا مشـــارکت دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی بوشـــهر راه انـــدازی می شـــود و بـــا توجـــه 
ـــرای  ـــش از ازدواج ب ـــوزش پی ـــرح آم ـــزاری ط ـــه برگ ب
ـــک  ـــه زودی کلینی ـــگاهی، ب ـــط جهاددانش ـــن توس زوجی

مشـــاوره نیـــز راه انـــدازی خواهـــد شـــد.
ــات  جهاددانشــگاهی در یک ســال گذشــته اقدام
ــی و  ــتغال، فرهنگ ــی، اش ــوزه ی آموزش ــی در ح مهم
ــه  ــه از جمل ــتان انجــام داده اســت ک پژوهشــی در اس
ــت  ــر جه ــش از 1000 فراگی ــوزش بی ــه آم ــوان ب می ت

ــرد. ــازار کار اشــاره ک اشــتغال در صنعــت و ب
و  اســتانداری  بــا  تفاهم نامــه   20 از  بیــش 
گذشــته  یک ســال  در  بوشــهر  اســتان  اداره هــای 
منعقدشــده کــه در ایــن راســتا، 4 ســند مهم پژوهشــی 
اســتان نیــز بــه ایــن نهــاد علمــی واگــذار شــده اســت. 
از جملــه ی ایــن اســناد، عوامــل موثــر بــر بیــکاری در 
اســتان بوشــهر، ســند اجتماعــی و ســند ارتقــای جایگاه 
ــژاد نخیــات و  ــواده در اســتان و اصــاح ن ــان و خان زن

ــای »مجــول« اســت. ــت خرم کشــت باف
یکـــی از برنامه هـــای مهـــم معاونـــت پژوهـــش 
ـــال نمـــودن  ـــاوری در جهاددانشـــگاهی بوشـــهر، فع و فن
ـــیدی  ـــرژی خورش ـــان و ان ـــکی و آبزی ـــای پزش حوزه ه
اســـت کـــه جهـــت رفـــع نیازهـــا و پیشـــرفت 
حوزه هـــای فـــوق در اســـتان فعـــال خواهـــد شـــد.

اصلـــی  دفتـــر  گذشـــته،  یک ســـال  در 
جهاددانشـــگاهی اســـتان، مرکـــز آمـــوزش شـــماره ي 
ـــهر،  ـــعبه ی بوش ـــنجی ش ـــز افکارس ـــهر، مرک ـــک بوش ی
ـــت  ـــوزش نف ـــز آم ـــتان، مرک ـــاف اس ـــون بندن ـــز خ مرک
ـــوزش  ـــز آم ـــی، مرک ـــارس جنوب ـــه ی پ و گاز در منطق
ــز  ــال 97 نیـ ــد و در سـ ــدازی شـ ــی راه انـ الکترونیکـ
آزمایشـــگاه تشـــخیص طبـــی و ژنتیـــک، درمانـــگاه 
ــز  ــاوره و 2 مرکـ ــز مشـ ــی، مرکـ ــی و تخصصـ عمومـ
آمـــوزش شهرســـتانی و خبرگزاری هـــای ایســـنا و 

ایکنـــا در اســـتان راه انـــدازی خواهـــد شـــد.
نیازهـــای تخصصـــی آمـــوزش اســـتان بـــا 
تدویـــن دوره هـــای آموزشـــی کوتاه مـــدت، توســـعه ی 
آموزش هـــای تخصصـــی و الکترونیکـــی، ارتقـــای 
ــز  ــدازی مراکـ ــاوره و راه انـ ــوزش مشـ ــک آمـ کلینیـ
آمـــوزش در شهرســـتان های کنـــگان و دشتســـتان از 
برنامه هـــای اولویـــت دار جهاددانشـــگاهی در حـــوزه ی 

آمـــوزش در ســـال جـــاری اســـت.
در طـــرح بـــزرگ توانمندســـازی نیروهـــای 
ـــی در  ـــارس جنوب ـــتغال در پ ـــرای اش ـــه ب ـــی منطق بوم
ـــی و تخصصـــی  ـــوزش عموم ـــر آم ـــل، 300 نف ـــال قب س
ـــه ی  ـــد و مرحل ـــتان گذراندن ـــگاهی اس را در جهاددانش
دوم طـــرح نیـــز ســـال 97 بـــا حضـــور 300 نفـــر از 

فارغ التحصیـــان ادامـــه پیـــدا خواهـــد کـــرد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی بوشهر

ابداع محصوالت فناورانه 
برای رفع نیازهای اساسی 

جامعه ی  صنعتی
مهندس حسینعلی حاجیلو 

رییس سازمان جهاددانشگاهی

 صنعتی رشیف

ــع  ــزوم هم گرایـــی و تجمیـ ــه لـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــر  ـــات موثـ ــه ی خدم ــور ارایـ ـــا به منظـ توانمندی ه
بـــه جامعـــه ی صنعتـــی، ماموریـــت ایـــن ســـازمان 
ــود  ــور بهبـ ــی به منظـ ــاوری صنعتـ ــعه ی فنـ »توسـ
ــاز،  ــوآوری بـ ــبکه ی نـ ــا شـ ــی بـ ــری ملـ رقابت پذیـ
ـــی«  ـــه روز جهان ـــتاوردهای ب ـــتمر و دس ـــری مس یادگی
ــی  ــگاهی صنعتـ ــت و جهاددانشـ ــده اسـ ــن شـ تدویـ
شـــریف و پژوهشـــکده ی توســـعه ی تکنولـــوژی از 
ــداع  ــه، ابـ ــای کان فناورانـ ــرای پروژه هـ ــق اجـ طریـ
محصـــوالت جدیـــد و ورود بـــه بازارهـــای صادراتـــی، 
ــد. ــزی کرده انـ ــوق را برنامه ریـ ــت فـ ــق ماموریـ تحقـ
اتوماســـیون و مکاترونیـــک، اندازه گیـــری ابـــزار 
دقیـــق، فنـــاوری اطاعـــات و توســـعه ی تکنولـــوژی، 
ـــت  ـــازمان اس ـــن س ـــت ای ـــی فعالی ـــوزه ی اصل ـــار ح چه
و حضـــور در نمایشـــگاه های مختلـــف به منظـــور 
ــه نتایـــج  ــا، ارایـ ــتاوردها و توانمندی هـ معرفـــی دسـ
در  پـــروژه  اجـــرای  دســـتاوردهای  و  تحقیقـــات 
کنفرانس هـــا و محافـــل علمـــی و همچنیـــن دعـــوت 
ـــس  ـــدگان مجل ـــووالن و نماین ـــل، مس ـــران عام از مدی
ــاخت و  ــای سـ ــز، کارگاه هـ ــد از مراکـ ــت بازدیـ جهـ
آزمایشـــگاه های ســـازمان از دیگـــر فعالیت هـــای 

جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف اســـت.
اصـــاح و تقویـــت نظـــام تضمیـــن کیفیـــت 
اجـــرای  پیگیـــری  هم چنیـــن  و  ســـازمان 
مراکـــز  ســـطح  در  اســـتراتژیک  برنامه ریـــزی 
ســـازمان  اصلـــی  اولویت هـــای  از  گروه هـــا  و 
می باشـــد. هم چنیـــن جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 
ــه  ــوالت فناورانـ ــداع محصـ ــم انداز ابـ ــریف، چشـ شـ
ــه ی  ــی جامعـ ـــای اساسـ ــع نیازه ــور رفـ را به منظـ

ــت. ــرار داده اسـ ــر قـ ــی مدنظـ صنعتـ
ــه ی حاصـــل  ــول نوآورانـ ــه محصـ معرفـــی سـ
از تاش هـــای پژوهشـــگران و کارشناســـان ایـــن 
آینـــده ی  یک ســـال  اهـــداف  جـــزو  ســـازمان، 

جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف اســـت.
موضـــوع  جامعـــه  در  حاضـــر  حـــال  در 
ــه  ــت و همـ ــرح اسـ ــان مطـ ــرکت های دانش بنیـ شـ
ـــج  ـــگاهی و تروی ـــای جهاددانش ـــوب حرکت ه در چارچ
ـــی  ـــاد یعن ـــت؛ جه ـــه اس ـــان در جامع ـــر دانش بنی تفک
این کـــه هـــر توانمنـــدی کـــه مـــا داریـــم در طبـــق 
اخـــاص می گذاریـــم کـــه بـــه یـــک نیـــاز جامعـــه 

پاســـخ داده شـــود و مشـــکل رفـــع گـــردد.
ـــاوری  ـــگاهی علم وفن ـــی جهاددانش ـــدی اصل توانمن
ــم  ــریف هـ ــی شـ ــگاهی صنعتـ ــت و جهاددانشـ اسـ
را در 16 گـــروه و  توانمندی هـــای خـــود  تمـــام 
مرکـــز تخصصـــی کـــه بـــه جامعـــه خدمت رســـانی 
می کنـــد، ســـازمان دهی کـــرده اســـت کـــه خدمـــات 
ــد. ــه می کننـ ــف ارایـ ــای مختلـ ــی در حوزه هـ خوبـ

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف
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ــت،  ــم باف ــم  و ترمی ــکده ي زخ ــیس پژوهش تاس
ــرح  ــام 11 ط ــم، اختت ــوزه ی ترمی ــت دو ژن در ح ثب
تراپــی،  فتوداینامیــک   زمینه هــای  در  تحقیقاتــی 
درمــان  و  اپتوژنتیــک  بنیــادی  ســلول های  لیــزر، 
ــدازی مرکــز  ــس، راه ان ــدازی مرکــز آمبوالن زخــم، راه ان
ــن، توســعه و  ــزل شــعبه ی اســتان قزوی ــان در من درم
ــس،  ــان واری ــی درم ــوق تخصص ــز ف ــای مرک فعالیت ه
تکمیــل فرآینــد اخــذ موافقــت قطعــی مرکــز تحقیقات 
لیــزر در پزشــکی، تعامــل ســازنده بــا کمیســیون 
بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســامی در جهــت 
گســترش فعالیت هــای پژوهشــکده زخــم وترمیــم 
بافــت )یــارا( از جملــه اقدامــات مهــم و ارزنــده ی 
ــران  ــکی ته ــوم پزش ــگاهی عل ــه ی جهاددانش مجموع
در حوزه هــای فناورانــه و حوزه هــای پژوهشــی در 

ــت. ــوده اس ــته ب ــال گذش یک س
کانــون علمــی فرهنگــی انتظــار موعــود، کانــون 
قــرآن و عتــرت، کانــون خبرنــگاری، کانــون گردشــگری 
و کوهنــوردی، کانــون مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی، 
کانــون ادبــی و هنــری ســها، کانــون خیریــه ی روزهــای 
مهربانــی، کانــون آمــوزش و پژوهــش و کانــون اردوهای 
جهــادی از جملــه کانون هــای فعــال در حــوزه ی 
معاونــت فرهنگــی هســتند و کانــون مطالعات ســامت، 
ــون هال احمــر جــزو  ــون شــهدا و ایثارگــران و کان کان
کانون هــای جدیــد معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی 
علــوم پزشــکی تهــران اســت کــه 390 دانشــجو در آن 

عضویــت دارنــد.
ــه نوعــی بسترســازی مناســبی  ــن کانون هــا ب ای
ــوان  ــه به عن ــت ک ــجو اس ــش از 100 دانش ــرای بی ب
همــکار افتخــاری در حــوزه ی معاونــت فرهنگــی حضور 
دارنــد و از آن می تــوان به عنــوان مزیــت عمــده ی 
ــی  ــی غیردولت ــاد عموم ــک نه ــه ی ــگاهی ک جهاددانش

ــاد کــرد. اســت، ی
حـــوزه ی آمـــوزش ایـــن واحـــد بـــا رویکـــرد 
ســـال های  در  مهارت آمـــوزی  و  تخصص گرایـــی 
ـــته  ـــته و توانس ـــبی داش ـــای مناس ـــد و ارتق ـــر، رش اخی
ـــه ی  ـــاز جامع ـــا نی ـــب ب ـــذار و متناس ـــای اثرگ فعالیت ه
دانشـــگاهی و حوزه هـــای کاری مرتبـــط بـــا آن را 

ـــد. ـــاد کن ایج
ایجــاد زیرســاخت های مناســب آموزشــی ماننــد 
ــی  ــوزش تخصص ــتقل آم ــز مس ــک مرک ــدازی ی راه ان
کوتاه مــدت دندان پزشــکی به عنــوان اولیــن مرکــز 
ــی دوره ی  ــوزه، طراح ــن ح ــی در ای ــوزش تخصص آم
ــدان و ارتقــا و بهبــود تجهیــزات  بهداشــت دهــان و دن
آموزشــی و کمک آموزشــی مراکــز و راه انــدازی سیســتم 
LMS )یــک سیســتم مدیریــت آمــوزش الکترونیک( از 
ــگاهی  ــای آموزشــی جهاددانش ــر فعالیت ه ــه دیگ جمل

علــوم پزشــکی تهــران بــوده اســت.
آمـوزش 450 نفـر از مراقبـان و رابطان بهداشـت 
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مدارس شـهر تهـران در حوزه ی آموزش بهداشـت دهان 
و دنـدان جـزو فعالیت هایـی بـود کـه جهاددانشـگاهی 
علـوم پزشـکی تهـران بـرای آموزش وپـرورش به صورت 

داوطلبانـه و رایـگان انجام داد.
فعالیت های توسـعه ای جهاددانشگاهی علوم پزشکی 
تهـران، توسـعه ی زیرسـاخت های پژوهشـکده ی زخم و 
ترمیم بافت و بحث سـاخت سـاختمان این پژوهشـکده 
در سـال 97 از جملـه اقدامـات مهـم و اساسـی اسـت 
کـه امیدواریـم بتوانیـم این پـروژه را با توجه به شـرایط 

کنونی کشـور پیـش ببریم.
روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران
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تامین قطعات در صنایع 
نظامی،  آلومینیوم سازی، 

خودرو و نفت
سید علی طباطبایی قمی
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ماموریـــت حـــال حاضـــر جهاددانشـــگاهی 
در واحدهـــای ســـازمانی بـــا ســـاختار موجـــود 
ــانیدن بـــه اهـــداف  هم خوانـــی نـــدارد و تـــوان رسـ
ســـازمانی را ناممکـــن می کنـــد. بـــرای رفـــع ایـــن 
ـــاختاری  ـــران س ـــگاهی ته ـــازمان جهاددانش ـــاله س مس
ـــه  ـــرد ک ـــوت ک ـــی پایل ـــور عملیات ـــنهاد و به ط را پیش
ـــاله ی  ـــه ی پنج س ـــداف برنام ـــه اه ـــی ب ـــی دسترس کارای

ششـــم را داشـــته باشـــد.
ــز  ــه مرکـ ــوان بـ ــاوری می تـ ــوزه ی فنـ در حـ
تحقیقـــات و فنـــاوری ایـــن ســـازمان اشـــاره کـــرد 
کـــه در ایـــن مرکـــز اجـــزای کامـــل و مـــورد نیـــاز 
ــود  ــازار وجـ ــا بـ ــش تـ ــاوری از پژوهـ ــه ی فنـ چرخـ
دارد. ایـــن ســـاختار در زمینـــه ی فعالیـــت فـــرآوری 
ـــیمی  ـــده و در ش ـــدازی ش ـــزی راه ان ـــژه ی فل ـــواد وی م
ـــورد  ـــود و م ـــی می ش ـــز اجرای ـــیمی نی ـــی ش و مهندس
ـــد  ـــی خواه ـــال 97 اجرای ـــان س ـــا پای ـــوژی ت بیوتکنول
ـــی  ـــت اصول ـــات و موافق ـــی رود مصوب ـــار م ـــد. انتظ ش
ایـــن مراکـــز بـــا حمایـــت دفتـــر مرکـــزی در ســـال 
ـــه  ـــاوری گرفت ـــات و فن ـــوم تحقیق ـــده از وزارت عل آین

شـــود.
هـــم  توســـعه  مطالعـــات  بـــا  رابطـــه  در 
پژوهشـــکده مربـــوط بـــا اهـــداف کاربـــردی در 
حوزه هـــای مـــورد نیـــاز کشـــور به ویـــژه مدیریـــت 
ـــد  ـــت می کن ـــی فعالی ـــی و اجتماع ـــعه ی فرهنگ و توس
ـــت و  ـــوم اس ـــی از وزارت عل ـــت اصول ـــه دارای موافق ک
ـــود. ـــه ش ـــی آن گرفت ـــت قطع ـــود موافق ـــاش می ش ت

 اســـتراتژی دیگـــری کـــه ســـازمان در دســـتور 
کار دارد و منطبـــق بـــا شـــرایط فعلـــی کشـــور 
ـــش  ـــای بخ ـــازار به ج ـــه ب ـــال ب ـــاط و اتص ـــت، ارتب اس
دولتـــی اســـت. ایـــن اســـتراتژی در تمـــام زمینـــه ی 
ــی در  ــی و فرهنگـ ــی، پژوهشـ ــای آموزشـ فعالیت هـ

اولویـــت قـــرار دارد.
در برنامـــه ی پنج ســـاله ی توســـعه ی ســـازمان، 
بلندمـــدت  و  میان مـــدت  اقدامـــات کوتاه مـــدت، 
ــوزه ی  ــت. در حـ ــده اسـ ــوب شـ ــی و مصـ پیش بینـ

ـــروش  ـــی و ف ـــش فن ـــاد دان ـــت و گاز ایج ـــیمی و نف ش
فرمون هـــای  تولیـــد  زمینه هـــای  در  محصـــول 
جنســـی حشـــرات، تامیـــن کاتالیســـت مـــورد نیـــاز 
ـــودرو  ـــور خ ـــی موت ـــای خروج ـــه ی گازه ـــرای تصفی ب
ـــی  ـــاز بخـــش نفـــت و ایمن ـــورد نی ـــواد شـــیمیایی م و م

در صنایـــع ذی ربـــط را خواهیـــم داشـــت.
ــن  ــزی، تامیـ ــژه ی فلـ ــواد ویـ ــوزه ی مـ در حـ
و  آلومینیوم ســـازی  قطعـــات مســـی در صنایـــع 
صنایـــع نظامـــی و هم چنیـــن ســـاخت و تامیـــن 
ـــم  ـــت را خواهی ـــودرو و نف ـــع خ ـــاژی صنای ـــات آلی قطع
ـــان،  ـــن آبزی ـــن واکس ـــوژی تامی ـــت و در بیوتکنول داش
ســـموم بیولوژیـــک و کشـــت بافـــت در دســـتور 
کار قـــرار دارد و در حـــوزه ی مطالعـــات توســـعه، 
پژوهشـــکده بـــا هـــدف توســـعه ی کمـــی آمـــوزش 
بـــا رویکـــرد ارتقـــای بهـــره وری، برنامه هـــای خـــود 
را دنبـــال می کنـــد. بـــرای اجـــرای اهـــداف ســـازمان 

برنامه هـــای ســـاالنه و پنج ســـاله وجـــود دارد.
ــه ی  ــازمان در زمینـ ــی، سـ ــوزه ی فرهنگـ درحـ
ــاط  ــد و نشـ ــاد امیـ ــجویی و ایجـ ــی دانشـ کارآفرینـ
ـــن  ـــت؛ هم چنی ـــوب اس ـــه ی مص ـــی دارای برنام فرهنگ
تهـــران  جهاددانشـــگاهی  آمـــوزش،  بخـــش  در 
تخصصـــی  آموزش هـــای  فعالیت هـــای  ســـرآمد 
و الکترونیـــک، نه تنهـــا در ســـطح جهـــاد، بلکـــه 
ــور  ــا در کشـ ــان رقبـ ــده ای در میـ ــد شناخته شـ برنـ
مـــوارد ذکرشـــده،  تمـــام  در  البتـــه  می باشـــد؛ 

دارد. قـــرارداد وجـــود  و  تفاهم نامـــه 
ـــده دارای جایگاهـــی  ـــن ســـازمان در ســـال آین ای
ـــرو  ـــد، پیش ـــود: متعه ـــد ب ـــات خواه ـــن خصوصی ـــا ای ب
حـــوزه ی  ســـه  در  فنـــاوری  چرخـــه ی  دارای  و 
ـــت و گاز  ـــزی، نف ـــژه ی فل ـــواد وی ـــاوری م ـــی فن فعالیت
ــوژی، دامـــی و  ــیمیایی، بیوتکنولـ ــای شـ و فرآورده هـ
ــر  ــای موثـ ــن دارای پژوهش هـ ــاورزی و هم چنیـ کشـ
ــای  ــعه و دارای دوره هـ ــات توسـ ــوزه ی مطالعـ در حـ
پیشـــرفته ی آموزش هـــای تخصصـــی، الکترونیـــک و 
ــی و  ــای کارآفرینـ ــوزه ی فعالیت هـ ــذار در حـ تاثیرگـ

فرهنگـــی دانشـــجویی.
روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران
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عملیاتی کردن طرح 
شناسایی آب های ژرف 

در کشور
مرتضی تیموری 

رییس جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

بیـــش از 200 طـــرح در دوران 8 ســـاله  ی 
ــگران  ــان و پژوهشـ ــط محققـ ــدس توسـ ــاع مقـ دفـ
ــی و 50  ــان طراحـ ــی اصفهـ ــگاهی صنعتـ جهاددانشـ
طـــرح بـــه مرحلـــه ی اجـــرا درآمـــد و ایـــن واحـــد 
4 شـــهید واالمقـــام )فرامـــرز آذری، محمدحســـن 
زریبـــاف، حســـین مقیمـــی زاده، عبـــدا... فرهـــادی( 
را تقدیـــم نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـامی 
کـــرده کـــه ایـــن عزیـــزان در جریـــان تحقیقـــات و 
ـــیده اند. ـــهادت رس ـــه ش ـــدس ب ـــاع مق ـــای دف پروژه ه

ـــور و  ـــالی در کش ـــکل خشک س ـــع مش ـــرای رف ب
ـــات  ـــام تحقیق ـــس از انج ـــان، پ ـــتان اصفه ـــژه اس به وی
و  بین المللـــی  تجـــارب  بررســـی  کتابخانـــه ای، 
ــور در  ــل های کشـ ــه روز گسـ ــه ی بـ ــه ی نقشـ مطالعـ
واحـــد جهاددانشـــگاهی دانشـــگاه صنعتـــی، طـــرح 
شناســـایی آب هـــای ژرف از پهنـــه ی گســـل های 
اســـتان ارایه شـــده و آمـــاده ی عملـــی کـــردن ایـــن 

طـــرح در ســـطح کشـــور و اســـتان هســـتیم.
ـــروژه ی اکتشـــاف آب از  تاکنـــون بیـــش از 190 پ
ـــه  ـــی انجام گرفت ـــد صنعت ـــگاهی واح ـــوی جهاددانش س
کـــه بیـــش از 90 درصـــد ایـــن پروژه هـــا بـــه 
در  حفـــاری  پـــروژه ی  و  رســـیده  بهره بـــرداری 
کوهپایـــه و شناســـایی آب، یکـــی از ایـــن مـــوارد اســـت.

ـــات  ـــبز و باغ ـــای س ـــاری فض ـــازی آبی هوشمندس
یکـــی دیگـــر از طرح هـــای علمـــی جهاددانشـــگاهی 
بـــرای رفـــع معضـــل بی آبـــی اســـت کـــه اکنـــون 
جهاددانشـــگاهی صنعتـــی اصفهـــان اعـــام آمادگـــی 
ــهرداری  ــه شـ ــش را بـ ــن بخـ ــک در ایـ ــرای کمـ بـ
اصفهـــان اعـــام کـــرده و منتظـــر پاســـخ از ســـوی 

شـــهرداری هســـتیم.
اســـتفاده از سیســـتم های آبیـــاری تحـــت 
فشـــار نیـــز راهـــی بـــرای صرفه جویـــی در مصـــرف 
آب اســـت و ایـــن طـــرح بســـته بـــه نـــوع پوشـــش 
 60 تـــا   30 صرفه جویـــی  موجـــب  گیاهـــی، 
ـــن،  ـــش از ای ـــود و پی ـــرف آب می ش ـــدی در مص درص
جهاددانشـــگاهی در پروژه هـــای مختلفـــی در مرکـــز 
فـــوالد، ذوب آهـــن و نیـــروگاه اصفهـــان انجـــام داده 

اســـت.
در ســـال گذشـــته، 46 هـــزار نفـــر دوره ی 
دوره ی  نفـــر   970 بالغ بـــر  مختلـــف  آموزشـــی 
ــه 18  ــد کـ ــزار شـ ــی برگـ ــی و فوق تخصصـ تخصصـ
هـــزار نفـــر دوره ی آموزش هـــا از ایـــن تعـــداد در 
ــت.  ــوده اسـ ــی بـ ــتگاه های اجرایـ ــا دسـ ــرارداد بـ قـ
هم چنیـــن ســـال گذشـــته 91 دوره ی آموزشـــی 

جدیـــد برگـــزار کرده ایـــم.
ـــش  ـــان در بخ ـــی اصفه ـــگاهی صنعت جهاددانش
آموزش هـــای الکترونیکـــی در ســـطح کشـــور جـــزو 
برتریـــن واحدهـــای جهاددانشـــگاهی اســـت و ایـــن 
حـــوزه از ســـال 90 راه انـــدازی شـــده و اکنـــون 20 
واحـــد دانشـــگاهی در کشـــور از خدمـــات ایـــن 
ــامانه ی  ــه سـ ــد و از جملـ ــتفاده می کننـ ــز اسـ مرکـ
برخـــی  و  الکترونیکـــی ذوب آهـــن  آموزش هـــای 
ســـامانه ی آموزش هـــای الکترونیکـــی اختصاصـــی 
ــوع  ــن نـ ــی از ایـ ــر، نمونه هایـ ــز دیگـ ــرای مراکـ بـ

آمـــوزش اســـت.
ـــه یکـــی از مراکـــز تربیـــت مـــدرس  ایـــن واحـــد ب
ـــی از  ـــت و یک ـــده اس ـــل ش ـــی تبدی ـــای خارج زبان ه
ـــت؛  ـــان اس ـــوزش مربی ـــت و آم ـــاد تربی ـــارات جه افتخ
به گونـــه ای کـــه افـــراد پـــس از گذرانـــدن دوره هـــای 
ــه ی  ــوند. در زمینـ ــازار کار می شـ ــذب بـ ــاد، جـ جهـ
ایجـــاد اشـــتغال عملکـــرد خوبـــی داشـــته ایم و 300 

مـــدرس بیمه شـــده در ایـــن واحـــد وجـــود دارنـــد.
بـــه  اصفهـــان  صنعتـــی  جهاددانشـــگاهی 
ـــژه ای دارد؛  ـــگاه وی ـــز ن ـــتانی نی ـــرا اس ـــای ف آموزش ه
ـــاخت های  ـــی زیرس ـــی طراح ـــن دوره ی آموزش پنجمی
ـــم  ـــلویه در ج ـــت در عس ـــوزش ضمن خدم ـــا و آم دیت
ـــم  ـــر داری ـــت و در نظ ـــده اس ـــزار ش ـــز برگ ـــهر نی بوش
بـــا حضـــور در نمایشـــگاه های بین المللـــی بـــه 

گســـترش فعالیت هـــای برون مـــرزی برســـیم.
روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
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یک مرکز
 فوق پیرشفته با داشنت 

متام تکنیک های
 روز دنیا

دکرت محمد حیدری
 رییس جهاددانشگاهی قم

جهاددانشـــگاهی قـــم در هـــر ســـه زمینـــه ی 
فرهنگـــی، آموزشـــی و پژوهشـــی فعـــال اســـت؛ در 
بخـــش آمـــوزش،  محـــور کار بـــر آموزش هـــای 
ـــانی،  ـــوم انس ـــر، عل ـــز هن ـــرار دارد و 4 مرک تخصصـــی ق
ــتا  پزشـــکی، فنـــی و مهندســـی و IT در ایـــن راسـ
ــر  ــا بـ ــد مـ ــد. تاکیـ ــات می پردازنـ ــه خدمـ ــه ارایـ بـ
آموزش هـــای تخصصـــی و مهارتـــی اســـت و ســـاالنه 
کوتاه مـــدت  آموزش هـــای  از  نفـــر  هـــزار   12

جهاددانشـــگاهی قـــم بهره منـــد می شـــوند.
 واحـــد فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی قـــم در 
تمـــام دانشـــگاه های اســـتان قـــم حضـــور دارد؛ 
حـــدود 1300 دانشـــجو ســـازمان دهی شـــده اند و 
در کانون هـــا و شـــعب جهـــاد در دانشـــگاه های قـــم 
ـــا  ـــتند؛ ده ه ـــی هس ـــای فرهنگ ـــه فعالیت ه ـــغول  ب مش
ـــزاری  ـــی، برگ ـــا آســـیب های اجتماع ـــه ب طـــرح در مقابل
ـــی  ـــنواره ی مل ـــه جش ـــف از جمل ـــنواره های مختل جش
مهدویـــت نیـــز از دیگـــر فعالیت هـــای معاونـــت 

فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی قـــم اســـت.
ــن  ــی، چندیـ ــای پژوهشـ ــش فعالیت هـ در بخـ
مرکـــز خدمـــات تخصصـــی از جملـــه فنـــاوری 
ـــان  ـــات پزشـــکی، پزشـــکی از راه دور، مرکـــز درم اطاع

نابـــاروری و... در قـــم فعـــال اســـت.
مرکـــز درمـــان نابـــاروری جهاددانشـــگاهی در 
ــور  ــرفته ی کشـ ــوق  پیشـ ــز فـ ــزو 10 مرکـ ــم، جـ قـ
ـــن  ـــه در ای ـــا نیســـت ک ـــچ تکنیکـــی در دنی اســـت و هی
ـــز  ـــن مرک ـــاران ای ـــد بیم ـــود؛ 40 درص ـــه نش ـــز ارای مرک
از ســـایر اســـتان های کشـــور و 8 درصـــد از خـــارج 
ــری  ــیت و جلوگیـ ــاب جنسـ ــتند. انتخـ ــور هسـ کشـ
ـــول  ـــد معل ـــدن فرزن ـــود آم ـــه  وج ـــدی از ب 100 درص
از جملـــه تکنیک هایـــی اســـت کـــه در ایـــن مرکـــز 
انجـــام می شـــود؛ خدمـــات در مراکـــز درمـــان 
ـــی  ـــتا تعامل ـــن راس ـــوده و در ای ـــر ب ـــاروری هزینه ب ناب
ـــورت  ـــارت ص ـــک تج ـــم و بان ـــگاهی ق ـــن جهاددانش بی
گرفتـــه اســـت کـــه بـــا معرفـــی بیمـــاران هزینه هـــا 

به صـــورت اقســـاطی اخـــذ می شـــود.
ــرا  ــت؛ زیـ ــد اسـ ــاد امیـ ــگاهی، نهـ جهاددانشـ
ملهـــم از بنیـــاد معرفـــت زاینـــده ی الهـــی، مکتـــب 
اهـــل بیـــت)ع( و انتظـــار بـــوده و ناامیـــدی در آن جایـــی 
ــایی،  ــی و گره گشـ ــی، ترقی خواهـ ــدارد. علم خواهـ نـ
مهم تریـــن ســـرمایه های حافـــظ جهـــاد تـــا امـــروز 
ـــامی  ـــاب اس ـــم انق ـــر معظ ـــی رهب ـــه ی دلگرم و مای
ـــه  ـــور ب ـــد کش ـــووالن ارش ـــاد مس ـــت. اعتم ـــوده  اس ب
جهاددانشـــگاهی به دلیـــل همیـــن توان افزایـــی بـــود 
کـــه ایـــن نهـــاد مبـــارک توانســـت در بخش هـــای 
ـــوی  ـــن الگ ـــا چنی ـــد؛ قطع ـــاد کن ـــور ایج ـــف کش مختل
موفقـــی می توانـــد شـــعار اســـتقال طلبی ایـــن 

ـــد. ـــق کن ـــاب را محق انق
روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

تولید برنامه های  بومی 
برای بهره برداری
در فضای مجازی

اکب اسدی 
رییس جهاددانشگاهی همدان

جهاددانشـــگاهی در بســـیاری از حوزه هـــای 
ـــع  ـــه مناب ـــکا ب ـــدون ات فرهنگـــی و آموزشـــی توانســـته ب
ـــه  ـــده ای ارای ـــات ارزن ـــظ اصـــول، خدم ـــا حف ـــی و ب دولت

ـــد. ده
ـــای دانشـــجویی  ـــنواره ي پایان نامه ه 17 دوره ی جش
ــرای  ــال بـ ــه امسـ ــد کـ ــزار می شـ ــران برگـ در تهـ
نخســـتین بار، میزبانـــی ایـــن مســـابقات بـــه اســـتان 
همـــدان واگـــذار شـــد کـــه از ایـــن قابلیـــت بـــرای 
معرفـــی جاذبه هـــا، توانمندی هـــا و ظرفیت هـــای 

همـــدان بهـــره گرفتیـــم.
ـــا  ـــد ب ـــق جاوی ـــه ای طری ـــزاری اردوی منطق برگ
ـــتان،  ـــتان، کردس ـــتان لرس ـــجویان 6 اس ـــرکت دانش ش
ـــور  ـــا حض ـــدان و ب ـــن و هم ـــزی، قزوی ـــاه، مرک کرمانش
ـــا آرا  ـــان ب ـــنایی جوان ـــتای آش ـــجو و در راس 300 دانش
ـــه  ـــد ک ـــزار ش ـــی)ره( برگ ـــام  خمین ـــه های ام و اندیش
ایـــن مراســـم بـــا برگـــزاری برنامه هـــا و کارگاه هـــای 
ــن  ــبی در بیـ ــیار مناسـ ــورد بسـ ــا بازخـ ــوع بـ متنـ

ـــود. ـــراه ب ـــجویان هم دانش
ـــدف  ـــا ه ـــرامیک ب ـــفال و س ـــز تخصصـــی س مرک
ارتقـــای صنعـــت ســـفال اســـتان در بُعـــد کمـــی و 
کیفـــی راه انـــدازی شـــده اســـت تـــا در نهایـــت بـــا 
ارایـــه محصولـــی بـــا کیفیـــت، توانایـــی رقابـــت بـــا 

ســـایر محصـــوالت خارجـــی را داشـــته باشـــد.
زیرمجموعـــه ی  فعـــال  مراکـــز  از  یکـــی 
جهاددانشـــگاهی همـــدان مرکـــز تجمیـــع و تولیـــد 
محتـــوای الکترونیکـــی بـــا هـــدف تجمیـــع و تولیـــد 
ــای  ــرداری در فضـ ــرای بهره بـ ــی بـ ــای بومـ برنامه هـ

مجـــازی اســـت.
تعـــداد افـــراد ثبت نام کننـــده در بانـــک خـــون 
ـــه ســـال گذشـــته  ـــان در اســـتان نســـبت ب ـــاف روی بندن
ـــر  ـــزار نف ـــروز 2 ه ـــا ام ـــته و ت ـــد داش ـــد رش 50 درص
از مـــردم همـــدان در ایـــن بانـــک عضـــو شـــده اند و 
ـــدان  ـــردم هم ـــر از م ـــزار نف ـــته 25 ه ـــال گذش در س
از خدمـــات تخصصـــی آزمایشـــگاه تشـــخیص طبـــی 
ـــه ی  ـــز وظیف ـــب  کار نی ـــز ط ـــد و مرک ـــتفاده کردن اس
ــدگان  ــرای راننـ ــغلی بـ ــامت شـ ــدور کارت سـ صـ
بخـــش حمل و نقـــل جـــاده ای، کارمنـــدان، صنعـــت 

و... را بـــر عهـــده دارد.
ـــان  ـــعار »از خودم ـــا ش ـــه ب ـــرح بی زبال ـــرای ط اج
ـــابقه ی  ـــزاری مس ـــه، برگ ـــم« در 36 مدرس ـــروع کنی ش
پژوهشـــی در حـــوزه ی طـــرح بی زبالـــه بـــرای 
ـــات آب  ـــرح نج ـــتانی ط ـــاور اس ـــرای مش ـــان، اج معلم
ویـــژه ی دانش آمـــوزان به منظـــور فرهنگ ســـازی 
ــرکت  ــت از آب و شـ ــه و درسـ ــتفاده ی بهینـ در اسـ
ــزاری  ــرح و برگـ ــن طـ ــوز در ایـ ــزار دانش آمـ 64 هـ
دوره هـــای تخصصـــی و عمومـــی در بخش هـــای 
مختلـــف از خدمـــات ارایه شـــده معاونـــت آموزشـــی 

جهاددانشـــگاهی در ســـال گذشـــته اســـت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان 

ایجاد یک قرارگاه 
سازندگی برای رفع 

محرومیت
دکرت منصور تاجری

رییس جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان

سـازندگی  قـرارگاه  ایجـاد  طـرح  اسـاس  بـر 
محروم تریـن  سیستان وبلوچسـتان،  جهاددانشـگاهی 
دانشـجویان  توسـط  و  شناسـایی  اسـتان  روسـتاهای 
ارتقـای  هـدف  بـا  و  کشـور  دانشـگاهی  جهادگـران  و 
شـاخص های توسـعه در حوزه هـای فرهنـگ، آمـوزش، 
عمـران اشـتغال، بهداشـت و...، خدمـات تخصصـی بـه 

مـردم آن روسـتا عرضـه خواهـد شـد.
بـا اسـتانداری سیستان وبلوچسـتان جهت معرفی 
الزم  هماهنگی هـای  طـرح،  اجـرای  هـدف  روسـتای 
صـورت گرفتـه اسـت و مراتـب بـه حـوزه ی معاونـت 
خواهـد  اعـام  مجلـس  امـور  و  اسـتان ها  هماهنگـی 
گردیـد؛ هـدف از اجـرای ایـن طـرح، ارایـه یـک مـدل 
مطلـوب خدمـت در یکـی از محروم تریـن روسـتاهای 

کشـور اسـت.
جمهـوری  نظـام  بـا  جهاددانشـگاهی  پیونـد 
اسـامی، پیونـدی گسسـت ناپذیر، مبـارک و مسـتدام 
اسـت و افتخـار مـا پـس از 38 سـال عضویـت در ایـن 
نهـاد، ایـن اسـت کـه انقابـی بودیـم و انقابـی ماندیم.

ایجـاد  جهـت  در  کشـور  وزارت  بـا  همـکاری 
بـرای  محلـی  توسـعه ی  و  تسـهیل گری  دفتـر  سـه 
غیررسـمی  سـکونتگاه های  سـاکنان  و  حاشیه نشـینان 
در چابهـار، تجهیـز و آماده سـازی مجهزتریـن کلینیـک 
دوم  فـاز  اجـرای  دندان پزشـکی،  تخصصـی  ویـژه ی 
آموزش هـای گازی بـرای تربیت نیروی بومـی مورد نیاز 
صنعـت گاز اسـتان، دریافت مجـوز و راه اندازی سـازمان 
فارغ التحصیـان  اشـتغال  و  فنـاوری  تجاری سـازی 
دانشـگاهی، دریافـت مجـوز و پروانـه ی اجـرای طـرح 
بـزرگ پـرورش ماهـی در قفـس در سـواحل مکـران در 
کنـار سـایر فعالیت های فرهنگی، آموزشـی، تحقیقاتی و 
رسـانه ای از عمده فعالیت های شـاخص جهاددانشگاهی 

در یک سـال گذشـته بـوده اسـت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان

■■■

راه اندازی کارخانه ی تولید 
سلول های  خورشیدی

دکرت جعفر محسنی
رییس سازمان جهاددانشگاهی 

آذربایجان رشقی

بـا توجـه بـه نبـود امکانات در اسـتان، بخشـی از 
افـراد بـرای مطمئن شـدن از سـامت جنیـن بـه تهران 
یـا سـایر اسـتان ها مراجعـه می کردند کـه خوش بختانه 
دسـتگاه NGS )نسـل جدیدی از توالی یابی( خریداری 
شـده اسـت؛ بـا کمـک ایـن دسـتگاه سـامت ژنتیکـی 
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جنیـن  بررسی شـده و درصـد شکسـت در روش هـای 
کمـک بـاروری کاهـش خواهـد یافت.

ــاروری  ــه مرکــز درمــان ناب ــه 1500 نفــر ب ماهان
ــد  ــه می کنن ــرقی مراجع ــگاهی آذربایجان ش جهاددانش
ــا  ــا ب ــکل آن ه ــراد، مش ــن اف ــده ای از ای ــش عم و بخ
ــه  ــب ب ــده و قری ــرف ش ــاده برط ــات س ــت خدم دریاف
ــان را  ــد درم ــی فرآین ــای اساس ــا روش ه ــد ب 10 درص

ادامــه می دهنــد.
ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجان شـــرقی 
بـــرای برق رســـانی بـــه عشـــایر و افـــرادی کـــه 
نیـــروگاه  هســـتند،  محـــروم  بـــرق  نعمـــت  از 
خورشـــیدی ای طراحـــی کـــرده تـــا از طریـــق ایـــن 
ـــود و  ـــانی ش ـــایر برق رس ـــای عش ـــه چادره ـــاوری ب فن
ـــل و  ـــارژ موبای ـــرای ش ـــرق ب ـــت ب ـــد از نعم ـــان بتوانن آن

تماشـــای تلویزیـــون اســـتفاده کننـــد.
تولیـــد پنـــج هـــزار مـــگاوات بـــرق از طریـــق 
در  کشـــورمان  تعهـــدات  از  خورشـــید  انـــرژی 
تـــاش  بـــا  بین ا لمللـــی اســـت و  معاهده هـــای 
همـــکاران، جهاددانشـــگاهی توانایـــی راه انـــدازی 
ـــته  ـــال گذش ـــم دارد و س ـــی را ه ـــای مگاوات نیروگاه ه
در اهـــواز، نیـــروگاه 100 کیلوواتـــی و نیروگاه هایـــی 
بـــا اندازه هـــای مختلـــف در اســـتان راه  انـــدازی 

ــم. کردیـ
ــلول های  ــد س ــه ی تولی ــدازی کارخان ــرای راه ان ب
خورشــیدی در تبریــز در تــاش هســتیم و بــرای ایــن 
کارخانــه، 17 اســتاندارد بین المللــی مطرح شــده و 
ــی  ــرمایه گذاری خارج ــطه ی س ــوع را به واس ــن موض ای
پیــش  می بریــم تــا ســلول های خورشــیدی را در 

تبریــز تولیــد کنیــم.
ــی  ــای خوب ــان ایده ه ــیاری از فارغ التحصی بس
دارنــد، امــا فضــای مناســبی جهــت پیاده کــردن ایــده 
ــن  ــگاهی در ای ــه جهاددانش ــد ک ــازی ندارن و تجاری س
راســتا مرکــز نــوآوری و شــکوفایی را راه انــدازی کــرده 
ــی  ــز آموزش ــات مراک ــر از امکان ــزار نف ــت و 24 ه اس

ــده اند. ــد ش ــتان بهره من ــگاهی اس جهاددانش
ـــی از معضـــات  ـــه یک ـــه ی ارومی ـــت دریاچ وضعی
اساســـی اســـتان مـــا بـــوده و احیـــای آن، احیـــای 
ــی  ــت آموزشـ ــن رو معاونـ ــت؛ از ایـ ــان اسـ آذربایجـ
ـــا کمـــک اســـتانداری، طـــرح  جهاددانشـــگاهی اســـتان ب
ـــتان ها  ـــدادی از شهرس ـــاورزان« را در تع ـــوزش کش »آم
ـــم و  ـــی ک ـــاز آب ـــا نی ـــن )ب ـــت جایگزی ـــوزش کش ـــا آم ب

ـــت. ـــرده اس ـــروع ک ـــاال( ش ـــره وری ب به
روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی 

■■■

تاسیس بزرگ ترین کالج 
آموزشی تا سال ۱۴۰۰

محمود مراثی
رییس جهاددانشگاهی اصفهان

همـــواره گفت وگـــو و تعامـــل نتایـــج مثبتـــی 
را در پـــی خواهـــد داشـــت؛ مـــا در واحـــد اصفهـــان 
بـــر ایـــن عقیـــده فعالیت هـــای خـــود را پیـــش 
ــم. در ایـــن  ــز بوده ایـ ــاهد نتایـــج آن نیـ ــرده و شـ بـ
ادارات  دســـتگاه ها،  بـــا  تفاهم نامه هایـــی  راســـتا، 

و ســـازمان های مختلـــف از جملـــه اســـتانداری، 
ـــت  ـــاب، مدیری ـــه ای، آب و فاض ـــهرداری، آب منطق ش
ـــکی و  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــری، دانش ـــوزه ی هن ـــران، ح بح

دانشـــگاه اصفهـــان منعقـــد شـــده اســـت.
اقدامـــات و برنامه هـــای کوتاه مـــدت موفـــق 
فرهنگـــی،  حوزه هـــای  در  گذشـــته  ســـال های 
پژوهشـــی و آموزشـــی هم چنـــان ادامـــه پیـــدا 
ــال های  ــه در سـ ــی کـ ــرد و فعالیت هایـ ــد کـ خواهـ
اخیـــر موثـــر نبوده انـــد، از برنامه هـــا حـــذف خواهـــد 
ــا را  ــا آموزش هـ ــم تـ ــد داریـ ــن قصـ ــد. هم چنیـ شـ
ــف  ــتان های مختلـ ــتاهای شهرسـ ــهرها و روسـ در شـ

اســـتان اصفهـــان گســـترش دهیـــم.
عـــاوه بـــر ایـــن مـــوارد، به عنـــوان یکـــی از 
چشـــم اندازها، بزرگ تریـــن کالـــج آموزشـــی اســـتان 
نیـــز تـــا ســـال 1400 راه انـــدازی خواهـــد شـــد. در 
بخـــش پژوهـــش، عـــاوه بـــر فعالیـــت در حـــوزه ی 
ـــه حـــوزه ی پزشـــکی  مســـایل شـــهری و گردشـــگری، ب
ــزل  ــان در منـ ــز درمـ ــم. دو مرکـ ــدا کرده ایـ ورود پیـ
ــت  ــاده ی فعالیـ ــنتی آمـ ــب سـ ــامت کده ی طـ و سـ
ـــم  ـــز بتوانی ـــوزه نی ـــن دو ح ـــم در ای ـــتند و امیدواری هس
بـــه همشـــهریان اصفهانـــی، خدمـــات ارایـــه کنیـــم. 
هم چنیـــن بـــا قـــوت گرفتـــن گروه هـــای پژوهشـــی، 
ـــرای تاســـیس  در حـــال فراهـــم آوردن بســـترهای الزم ب
ـــش  ـــتیم. در بخ ـــهری هس ـــات ش ـــکده ی مطالع پژوهش
فرهنگـــی نیـــز بـــا بهره گیـــری از رســـانه های ایســـنا 
و ایکنـــا تـــاش کرده ایـــم تـــا مـــردم را در راســـتای 
اقتصـــاد مقاومتـــی بـــه اســـتفاده از تولیـــدات ملـــی 
تشـــویق کنیـــم. هم چنیـــن در ایـــن بخـــش قصـــد 
داریـــم، به عنـــوان یکـــی از برنامه هـــای میان مـــدت، 

ـــم. ـــدازی کنی ـــنا را راه ان ـــر ایس ـــی خب آکادم
مقاطع  در  تحصیل  سالی  چند  از  بعد  جوانان 
مختلف، از دانشگاه خارج می شوند و اغلب مهارت ورود 
پیدا کردن به حرفه ی خاصی را ندارند. از این رو در رویکرد 
جدید واحد اصفهان سعی کرده ایم با دوره های آموزشی 
کوتاه مدت، جوانان تازه فارغ التحصیل را با گذراندن زمان 
خوشبختانه  که  کنیم  نزدیک  حرفه  و  شغل  به  اندک 
است؛  شده  همراه  موثری  نتایج  و  مناسب  استقبال  با 
شاهد این ادعا، حدود 50 درصد فراگیرانی است که در 
دوره های آموزشی پزشکی و پیراپزشکی جهاددانشگاهی 
اصفهان شرکت کرده و پس از گذراندن دوره ها، صاحب 

شغل و مشغول به فعالیت شده اند.
ــا  ــگاهی بـ ــه جهاددانشـ ــری کـ ــوع دیگـ موضـ
ــه آن ورود  ــد بـ ــود می توانـ ــانه های خـ ــود رسـ وجـ
ـــور  ـــت؛ کش ـــی اس ـــوزه ی بین الملل ـــد، در ح ـــدا کن پی
ـــل  ـــا تعام ـــا اســـت. ب ـــا دنی ـــتی ب ـــل و آش ـــد تعام نیازمن
ـــژه  ـــف به وی ـــا کشـــورهای مختل ـــک ب ـــط دیپلماتی و رواب
حوزه هـــای  در  می تـــوان  همســـایه،  کشـــورهای 
مختلـــف به خصـــوص در حـــوزه ی اقتصـــادی موفـــق 
ــنا  ــزاری ایسـ ــد. خبرگـ ــکل نشـ ــار مشـ ــود و دچـ بـ
می توانـــد بـــا برگـــزاری میزگردهـــا و گزارش هـــا در 
ـــن  ـــد. ای ـــد را تســـهیل کن ـــن رون ـــی ای ســـطح بین الملل
ـــود  ـــاق خ ـــجویی و خ ـــه ي دانش ـــا روحی ـــزاری ب خبرگ
می توانـــد در شناســـاندن کشـــورمان بـــه کشـــورهای 
دیگـــر موثـــر و مفیـــد عمـــل کنـــد. هم چنیـــن 
خبرگـــزاری بین المللـــی قرآنـــی )ایکنـــا( بـــا توجـــه 
ـــه  ـــث هرچ ـــد باع ـــود می توان ـــت خ ـــوزه ی فعالی ـــه ح ب
نزدیک  تـــر شـــدن کشـــورهای اســـامی بـــه کشـــور 

عزیزمـــان ایـــران شـــود.
روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان

تبدیل شدن به قطب 
علوم انسانی

دکرت سید علی اکب هاشمی راد 
رییس جهاددانشگاهی البز

و  تشـخیص  اسـاس  بـر  البـرز  جهاددانشـگاهی 
شناسـایی نیازها در سـطوح مختلـف و خلق فرصت های 
جدیـد، تـاش می کنـد خدمـات خـود را بـه مخاطبان 

هـدف ارایـه کند.
مراکـز  اشـتغال،  بـه  جامعـه  نیـاز  راسـتای  در 
آموزشـی جهاددانشگاهی در اسـتان البرز، رویکرد اصلی 
خـود را بـر مبنای آموزش هـای کوتاه مـدت مهارتی قرار 
داده و در بخش هـای متنوعـی هم چـون حـوزه ی هنـر، 
فنـاوری اطاعـات، علـوم پزشـکی، فنـی و مهندسـی، 
علـوم انسـانی، تربیت مربـی، زبان های خارجـی، حقوق، 
صنایـع، مدیریـت و...، دوره هـای گوناگونـی را طراحی و 
اجـرا کـرده اسـت؛ به گونـه ای  که بخشـی قابـل توجهی 
از فراگیـران دوره هـای مهارتـی جذب بازار کار شـده اند.
تـاش حـوزه ی فرهنگـی جهاددانشـگاهی البـرز 
بـرای نهادینه کـردن فرهنـگ گفت وگـو، نقـد و مناظره 
از طریـق مسـابقات مناظـرات دانشـجویی و هم چنیـن 
دسـتیابی بـه مدلـی در شناسـایی و جـذب ایده هـای 
از  ایده هـا  ایـن  عملیاتی کـردن  به منظـور  شـهروندان 
جملـه برنامه هـای این معاونت در راسـتای پاسـخ گویی 

بـه نیازهـای جامعه اسـت.
مرکـز نـوآوری گرافیـک از سـوی ایـن واحد ثبت 
شـده اسـت و در ایـن مرکـز، پیگیـر آن هسـتیم کـه از 
اسـتفاده  اسـتان  در سـطح  دانش آموختـگان  ظرفیـت 
منعقدشـده ی  تفاهم نامـه ی  بـه  توجـه  بـا  و  کنیـم 
جهاددانشـگاهی و وزارت کار، درصـدد هسـتیم شـرکت 
تجاری سـازی  به منظـور  را  دانش آموختـگان  تعاونـی 
دسـتاوردهای ایـن قشـر دانشـگاهی راه انـدازی نماییم.
طراحـی و اجـرای پیمایـش ملـی خانـواده یکـی 
از طرح هـای شـاخص ایـن واحـد در راسـتای نیازهـای 
نظـام  در  رکـن  مهم تریـن  خانـواده،  اسـت؛  جامعـه 
اجتماعـی اسـت کـه باید شـناخت دقیقی از آن داشـته 
باشـیم و بـا برنامه ریـزی صحیـح، هرگونـه آسـیبی را از 
ایـن رکـن مهـم دور نماییـم. در حـوزه ی پژوهشـی بـر 
آن هسـتیم کـه قطـب علوم انسـانی شـویم و در همین 
راسـتا نیز پژوهشـکده ای از سـوی این واحد اسـتانی در 

حـال راه اندازی اسـت.
تـا  علـم  چهارمیـن جشـنواره ی  موفـق  اجـرای 
عمـل اسـتان، اعطـای مجـوز راه انـدازی دفتـر خدمـات 
تسـهیل گری اجتماعی به جهاددانشـگاهی البرز، ارایه ی 
خدمـات مشـاوره ی کارآفرینـی به مددجویـان کمیته ي 
امـداد امـام خمینی اسـتان، اجـرای آموزش هـای ضمن 
آمایـش  طـرح  بـر  نظـارت  دولـت،  کارکنـان  خدمـت 
سـرزمینی اسـتان البـرز و راه انـدازی آموزش هـای پیش 
از ازدواج زوجیـن از جملـه ماموریت های واگذارشـده به 

جهاددانشـگاهی البرز اسـت.
تبدیـل مرکـز نـوآوری گرافیـک به مرکز رشـد و 
هم چنیـن راه انـدازی مراکـز نـوع ب فرهنگـی از جملـه 
اقدامـات میان مدت در این واحد اسـت و تخصصی کردن 
آموزش هـای کوتاه مـدت و ارتقـای مسـتمر کیفـی ایـن 
آموزش هـا نیـز از جملـه اقدامـات پیـش روی حـوزه ی 

است. آموزشـی 
روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز
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مستندسازی تصویری 
فعالیت های  دانش بنیان 
و  تجربه های مدیریتی

در کشور
بهزاد رشیدی

رییس جهاددانشگاهی هرن

سعی کرده ایم موضوعات کاری واحد هنر، به عنوان 
تخصصی ترین ساختار هنری جهاددانشگاهی، متناسب 
حوزه ی  در  باشد.  کاربردی  کاما  و  کشور  نیازهای  با 
خدمات تخصصی که االن یکی از اصلی ترین فعالیت های 
انتخاب  را  موضوع  دو  ما  است،  هنر  جهاددانشگاهی 
فناوری و  و  کرده ایم؛ یکی حوزه ی مستندسازی دانش 

دیگری حوزه ی هنر معماری و هنرهای کاربردی است.
در موضـوع مستندسـازی تصویـری، کشـور ما در 
حوزه هـای علمـی، فنـاوری و صنعتـی به شـدت دچـار 
ضعف اسـت و نسـبت به تهیـه ی مسـتندات تصویری با 
هـدف مسـتندکردن تجربه های مدیریتـی و فعالیت های 
تخصصـی در کشـور، دچـار ضعـف و کـم کاری اسـت. 
پروژه هـای بزرگـی کـه بـا میلیاردهـا تومـان در کشـور 
تصویـری  مستندسـازی  به درسـتی  می شـود،  انجـام 
کامـا  و  تبلیغاتـی  فیلـم  یـک  حداکثـر  و  نمی شـود 
لـذا  می شـود؛  تهیـه  آن هـا  مـورد  در  یک بارمصـرف 
خیلـی از مـردم هـم از آن مطلـع نمی شـوند؛ بـه ایـن 
منظـور و در راسـتای سامان بخشـی ایـن موضـوع مهم، 
مستندسـازی  مرکـز  ایجـاد  بـا  هنـر  جهاددانشـگاهی 
دانـش و فنـاوری، سـعی دارد در حـد امکانـات خـود، 
فعالیت هـای دانش بنیـان کشـور و تجربه هـای مدیریتی 

را مستندسـازی کـرده و بـه نمایـش بگـذارد.
انواع فیلم های مستند، داستانی،  ساخت و تولید 
آموزشی،  فرهنگی،  موضوعات  با  پویانمایی  و  تبلیغاتی 
از جمله خدمات مرکز مستندسازی  فناوری و صنعتی 
جهاددانشگاهی هنر است و در یک سال گذشته فیلم هایی 
اسامی  الگوی  اصفهان، مرکز  دانشگاه صنعتی  برای  را 
معاونت های  شریف،  صنعتی  دانشگاه  پیشرفت،  ایرانی 
استانی  واحدهای  آموزشی جهاددانشگاهی،  و  پژوهشی 

جهاددانشگاهی و نیروی انتظامی ساخته ایم.
بـا  معمـاری  و  هنـر  تخصصـی  خدمـات  مرکـز 
هـدف ارایـه ی خدمـات تخصصی، پژوهشـی و مشـاوره 
در حـوزه ی »زیباسـازی شـهری«، »معمـاری و طراحی 
و  طراحـی  »صنایع دسـتی،  و  »گرافیـک«  داخلـی«، 
سـاخت هدایـای هنـری نفیـس« در تهـران و برخـی 
کان شـهرهای کشـور در حـال فعالیت اسـت و آمادگی 
دارد بـا اسـتفاده از تخصـص و تجربـه ی خـود، نسـبت 
بـه ارایـه ی »مشـاوره« و انـواع خدمـات »طراحـی« تـا 
»اجـرا« بپـردازد؛ ایـن مرکـز کمـک بزرگی در راسـتای 
بهبـود انجـام کارهـای تخصصـی و به عنـوان پشـتیبان 
مراکـز دولتـی و خصوصـی فعالیـت می کنـد؛ هم چنین 
تمـام تـاش مـا ایـن اسـت کـه کار و محصـول هنـری 

متفاوتـی را بـا هزینـه ای کم تـر انجـام دهیـم.
حضـور فعـال در شـورای فرهنگی دانشـگاه هنر، 
برنامه هـای فرهنگـی ـ دانشـجویی  اجـرای طرح هـا و 
دانشـگاه  فرهنگـی  و ضرورت هـای  نیازهـا  اسـاس  بـر 
هنـر، راهبـری دبیرخانـه دایمـی جشـنواره ي ملی فیلم 
و عکـس فنـاوری و صنعتـی و برگـزاری سـاالنه ی آن، 

نقـش  ملـی  جشـنواره ی  دایمـی  دبیرخانـه  راهبـری 
تن پـوش و برگـزاری سـاالنه ی آن، برگـزاری بازدیدهای 
علمی و آموزشـی دانشـجویی )در قالب طـرح ملی ایران 
مـرز پرگهـر(، راهبـری دفتـر خبرگـزاری دانشـجویان 
ایـران )ایسـنا( در دانشـگاه هنـر و برگزاری جشـنواره ی 
ایـن واحـد در  برنامه هـای فعلـی  از  دانشـجویی دیبـا 

حـوزه ی فرهنگـی و دانشـجویی اسـت.
و  متخصـص  نیروهـای  جـذب  و  شناسـایی 
متعهـد مـورد نیـاز ایـن واحـد از بیـن دانشـجویان و 
مختلـف  طـرق  بـه  هنـر  دانشـگاه  دانش آموختـگان 
و اسـتفاده از تـوان و پتانسـیل های آن هـا در طراحـی 
از  دانشـجویی  ـ  فرهنگـی  برنامه هـای  اجـرای  و 

می شـود. محسـوب  واحـد  ایـن  سیاسـت های 
مـا در سـه سـال گذشـته، خوشـبختانه بـا تاش 
همه ی همکاران واحد، توانسـتیم به سـاختار مشـخصی 
کـه مدنظرمـان بـود، برسـیم؛ یعنـی مراکـزی را کـه 
می خواسـتیم، ایجاد و سـامان دهی کردیـم؛ به طوری که 
دو مرکـز خدمـات تخصصـی، یک گـروه پژوهشـی و دو 
مرکز آموزشـی در سـطح شـهر تهـران فعالیت های قابل 

قبولـی را بـه خـود اختصـاص داده اند.
در مرکز آموزش جهاددانشـگاهی هنـر، دوره های 
بـا  اولویـت جامعـه  بـا  و  نیـاز  مختلـف هنـری مـورد 
محوریـت کیفی سـازی خدمـات هنـری توسـط اسـاتید 
مجـرب و جـوان برگـزار می شـود؛ اغلب ایـن آموزش ها 
بـه دلیـل کیفیت آموزشـی بـاال، منجـر به ایجاد شـغل 
بـرای هنرجویان می شـود؛ هم چنین بحث کیفی سـازی 
در بدنـه ی ایـن واحـد در بحث نیـروی انسـانی و ارایه ی 
خدمـات نیـز جریان دارد؛ به طوری که در این چشـم انداز 
بلندمـدت تعریف شـده بـرای جهاددانشـگاهی هنـر، مـا 
قصـد داریـم بـه یـک واحـد مرجـع بـرای فعالیت هـا و 

خدمـات فرهنگـی و هنـری تبدیل شـویم.
مرکـز آموزش هـای تخصصـی کاربـردی هنـر در 
را در دوره هـای  نفـر کاس  از 3000  بیـش  هرسـال، 
آموزشـی هنری خود شـامل الگوسـازی و دوخت لباس، 
عکاسـی، طراحی لبـاس، طراحی طا و جواهر، نقاشـی، 
دوخت هـای  انـواع  طراحـی،  تصویرسـازی،  گرافیـک، 
سـنتی، سـفال و سـرامیک، نرم افزارهای مختلف هنری، 
طراحـی و چـاپ پارچـه، پتینه و نقاشـی دیـواری، چرم 
و  معمـاری  کـودک،  هنـر  مربـی  تربیـت  دسـت دوز، 
دکوراسـیون داخلـی، خوش نویسـی، نـازک کاری چـوب 
و معـرق چـوب، قلم زنـی، مینـای نقاشـی و خانه بنـدی 
قـرار  پوشـش  تحـت  دست سـاز  زیـورآالت  سـاخت  و 
می دهـد و ایـن آموزش هـا تـا پایان سـال 97 نیـز ادامه 

داشـت. خواهد 
روابط عمومی جهاددانشگاهی هنر

■■■

ساخت انبوه قطعات 
مورد نیاز صنعت نفت
و تاسیس یک دانشگاه

سید علی رضا علوی
 رییس جهاددانشگاهی خوزستان

جهاددانشـگاهی خوزسـتان در سـال های جنـگ 

تحمیلـی، در شـرایط خاص اسـتان، آزمایشـگاهی برای 
ارایـه ی خدمـات به مسـتضعفین جامعه راه انـدازی کرد؛ 
امـروز شـاهدیم که آن مجموعه، رشـد و توسـعه یافته و 
بـه دو مجموعـه ی مرکـز خدمـات تخصصی پزشـکی و 
مرکـز درمان ناباروری تبدیل شـده اسـت؛ بـا این وجود 
هنـوز هـم همان هـدف سـال های ابتدای فعالیـت، یعنی 
ارایـه ی خدمات به قشـر محروم جامعـه را دنبال می کند 

و مسـوولیت اجتماعـی خـود را فراموش نکرده اسـت.
بـر اسـاس رویه ی پیشـرو بودن حـوزه ی فرهنگی 
ایـن سـازمان در به روزرسـانی سـاختارهای خـود، مرکز 
در  سـازمان  مقـدس  دفـاع  مطالعـات  و  روایت پژوهـی 
اسـفندماه 1396 تاسـیس شـد. در فضای کنونی جامعه 
به کارگیـری روش هـای نویـن در بیـان ارزش هـای دفاع  
مقـدس برای دانشـجویان و بیان نقش جهاددانشـگاهی 
در ایـن دوران از ماموریت هـای ایـن مرکز اسـت. تدوین 
نخسـتین نشریه ی رایحه ی اسـتانی سازمان فعالیت های 
قرآنـی دانشـگاهیان توسـط شـعبه ی ایـن سـازمان در 
بـا  انجام شـده  فعالیت هـای  از  دیگـر  یکـی  خوزسـتان 

رویکـرد توسـعه ی فرهنگی پیشـرومحور اسـت.
در شـرایط امـروز جامعـه کـه شـاهد تحـوالت 
جدیـدی در رفتارهـای اجتماعی هسـتیم، رصـد مداوم 
مختلـف،  حوزه هـای  در  آن  تحلیـل  و  مـردم  افـکار 
نیـاز اولیـه ی تصمیم گیـران اسـت؛ مرکـز افکارسـنجی 
دانشـجویان )ایسپا( شعبه ی خوزسـتان در سال گذشته 
بـا انجـام بیـش از 20 طـرح افکارسـنجی بـرای مدیران 
و  تخصصـی  مجموعـه ای  به عنـوان  خوزسـتان  اسـتان 
فراسیاسـی، کوشـیده اسـت به صـورت مسـتمر در حال 

رصـد تحـوالت فکـری جامعه باشـد.
مقدمــات تبدیــل موسســه ی آمــوزش عالــی 
دانشــگاه  بــه  خوزســتان  اســتان  جهاددانشــگاهی 
علم وفنــاوری فراهــم شــده اســت و در انتظــار تصویــب 
نقشــه ی راه آمــوزش عالــی جهاددانشــگاهی کشــور در 
ســطح وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری هســتیم تــا 

ــد. ــق یاب ــم تحق ــن مه ــس ازآن ای پ
ــجویی،  ــای دانش ــعه ی فعالیت ه ــور توس به منظ
ــی  ــوزش عال ــع آم ــجویی مجتم ــرای دانش فرهنگ س
جهاددانشــگاهی، امســال بــه بهره بــرداری خواهــد 
پــرورش  بــرای  مناســب تری  فضــای  تــا  رســید 
اســتعدادهای دانشــجویان ایجــاد شــود؛ تاســیس 
مرکــز آمــوزش تخصصــی کوتاه مــدت شــماره ی 3 ایــن 
ــد و توســعه ی آموزش هــای  ــا ســاختار جدی ســازمان ب
آموزش هــای  بــا محوریــت  تخصصــی کوتاه مــدت 
ــتفاده ی  ــدف اس ــا ه ــاری ب ــال ج ــی در س الکترونیک

ــرار دارد. ــد ق ــورد تاکی ــان م ــری از زم حداکث
بـا ایجـاد مرکـز رشـد فناوری های نوین سـامت 
سازمان جهاددانشگاهی اسـتان خوزستان، فضای خوبی 
فراهم شـده اسـت تا محققان، جوانان و افراد دارای ایده 

در حـوزه ی سـامت، مورد حمایت قـرار گیرند.
پژوهشـکده ی تکنولـوژی تولیـد جهاددانشـگاهی 
خوزسـتان که سـابقه ای طوالنـی در ارایـه خدمات فنی 
دارد، وارد فصـل جدیـدی از فعالیت هـای خـود شـده 
و بـا تدویـن دانـش فنـی و سـاخت قطعـات مـورد نیـاز 
صنعـت نفـت، نقـش مهمـی در بومی سـازی و ایجـاد 
اشـتغال ایفـا کـرده اسـت. امـروز بـا افتخـار می گوییـم 
که دانشـمندان جهاددانشـگاهی خوزسـتان توانسـته اند 
متـه ی  حفـاری مـورد نیاز صنعـت نفت که یکـی از 10 
قلـم کاالی اساسـی مـورد نیـاز ایـن صنعـت اسـت، در 
کشـور تولید کنند و شـاهد ایجاد شـرایط مناسـب برای 
قطع وابسـتگی به سـایر کشـورها در این زمینه هستیم.

در کوتاه مــدت، تــاش بــر ایــن اســت کــه 
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زیرســاخت های موجــود در جهاددانشــگاهی خوزســتان، 
بهســازی شــوند و ایــن مجموعــه بــرای توســعه ی 
ــال در  ــوان مث ــود. به عن ــاده ش ــود، آم ــای خ فعالیت ه
حــال حاضــر طــرح توســعه ی فضــای فیزیکــی مرکــز 
خدمــات تخصصــی پزشــکی ســازمان جهاددانشــگاهی 
ــرا  ــت اج ــرفت در دس ــد پیش ــا 96 درص ــتان ب خوزس
ــد.  ــرداری برس ــه بهره ب ــه زودی ب ــم ب ــت و امیدواری اس
اختــاالت  تشــخیص  مرکــز  تاســیس  هم چنیــن 
جنینــی ســازمان جهاددانشــگاهی خوزســتان بــا بیــش 
ــرات  ــل تجهی ــال تکمی ــرفت در ح ــد پیش از 93 درص
ــد  ــرداری خواه ــه بهره ب ــز ب ــز نی ــن مرک ــه ای ــت ک اس
رســید. عملیــات احــداث مرکــز جراحــی محــدود 
ــز در  ــتان نی ــتان خوزس ــگاهی اس ــازمان جهاددانش س
حــال انجــام اســت کــه امیــد اســت تــا پایــان امســال 

ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ب
جهاددانشـگاهی خوزسـتان ایـن ظرفیـت را دارد 
کـه در حـوزه بین الملـل فعالیت کند و با وجـود امکانات 
متعـدد از جملـه مرکز درمـان ناباروری، مرکز پزشـکی، 
مجتمـع آمـوزش عالـی و مراکـز فرهنگـی مانند ایسـپا، 
می تـوان امیـدوار بـود که شـاهد گسـترش فعالیت ها در 

کشورهای همسـایه باشیم.
ــاری جهادگــران  ــه ی ــران ب در مــواردی کــه مدی
آماده انــد، تلفیــق تخصــص جهادگــران و تجربــه ی 
ــمندی  ــای ارزش ــق فرصت ه ــب خل ــران موج صنعت گ
بــرای خودکفایــی کشــور در تامیــن نیازهــای اساســی 
ــاری در  ــای حف ــوه مته ه ــد انب ــه تولی ــت ک ــده اس ش
ــه ی  ســازمان جهاددانشــگاهی اســتان خوزســتان نمون

ــارز آن اســت. ب
روابط عمومی جهاددانشگاهی خوزستان 

■■■

بهره مندی از ۴۰ رشکت، 
هسته و واحد فناور
و جذب ۵۰۰ نخبه
دکرت سید علی نادر دهقانی الوار
رییس جهاددانشگاهی لرستان

بـا تکیـه  بر منابـع خدادادی اسـتان و اسـتفاده از 
تـوان علمی در دانشـگاه ها و برنامه ریزی، سخت کوشـی، 
کار انقابی و متعهدانه، امروزه جهاددانشـگاهی لرسـتان 
و  متعهـد  جهت سـاز،  سـازمان های  از  یکـی  به عنـوان 

سـخت کوش در سـطح کشـور مطرح اسـت.
دوره های آموزشـی برگزارشـده در اسـتان توسط 
ایـن واحـد، اشـتغال محور بـوده و فـرد بعد از اتمـام آن 
می توانـد شـغلی پیـدا کند. سـال گذشـته 17 هـزار نفر 
ایـن واحـد آموزش دیده انـد  در سـطح اسـتان توسـط 
کـه در سـطح کشـور رقـم باالیـی اسـت و غالـب این ها 
جـذب بـازار کار در بخش های خصوصی و خوداشـتغالی 
شـده اند؛ خوشـبختانه چهـار مرکـز فعـال در خرم آبـاد، 
بروجرد و کوهدشـت باعث شـده جامعه ی دانشـگاهی و 
جویـای کار فرصتی برای توانمند شـدن داشـته باشـند.
در سطح استان دانشجویان نخبه در قالب اردوهای 
جهادی به روستاهای محروم استان رفته و فعالیت های 
خدماتی ارایه می دهند؛ اردوهای جهادی جهاددانشگاهی 

لرستان یکی از اردوهای موفق است و همه ی اعضای آن 
دانشجوها هستند که در دانشگاه های مطرح و حوزه های 

مختلف تحصیل می کنند.
در بخـش پژوهشـی نیـز بـر اسـاس مطالعاتـی 
کـه داشـتیم، چهار حـوزه  مشخص شـده که کشـاورزی 
حـوزه ی  در  جهاددانشـگاهی  اسـت.  آن هـا  یکـی  از 
کشـاورزی کارهـای مکانیـزه ی مختلفی انجـام می دهد 
گل خانـه  هکتـار  شـش  کوهدشـت  شهرسـتان  در  و 
شهرسـتان  در  اسـت؛  کـرده  احـداث  هیدروپونیـک 
خرم آبـاد و مجموعـه ی بام لرسـتان، مجتمـع تحقیقات 
و فنـاوری راه انـدازی شـده کـه گونه های گیاهی اسـتان که 
در حال از بین رفتن اسـت در این مجتمع کشـت می شـود.
معتقدیـم کـه انـرژی در دنیـا بـا چالـش روبـه رو 
اسـت و مـا بایـد سـعی کنیـم آب، گاز و سـایر منابـع 
اسـتان به درسـتی مورداسـتفاده قرار گیرند که مدیریت 
بهینه سـازی منابـع و انـرژی یکـی از فعالیت های مهمی 
اسـت کـه در کشـور باید انجام شـود و مرکـز تحقیقاتی 
شـده  راه انـدازی  لرسـتان  جهاددانشـگاهی  در  آن 
اسـت. مرکـز بهینه سـازی مصـرف و مدیریـت انـرژی 

فعالیت هـای خوبـی داشـته و فعـال اسـت.
ــک  ــن و تکنیـ ــد فـ ــوزه ی تولیـ ــا روی حـ مـ
تمرکـــز کرده ایـــم؛ چراکـــه در اســـتان، صنایـــع، 
ادارات و خـــود مـــردم نیازهـــای مختلفـــی بـــه 
فنـــاوری دارنـــد و امـــروزه امـــکان تامیـــن آن در 
جهاددانشـــگاهی فراهـــم شـــده اســـت و در حـــوزه ی 
ـــم  ـــاور داری ـــد فن ـــته و واح ـــرکت، هس ـــاوری، 40 ش فن
ــتند و  ــتان هسـ ــگان اسـ ــه ای از نخبـ ــه مجموعـ کـ
بیـــش  از 500 نفـــر از نخبـــگان در ایـــن شـــرکت ها 
مشـــغول بـــه کار هســـتند و درآمدزایـــی می کننـــد. 
در حـــال حاضـــر ســـه شـــرکت دانش بنیـــان در 
جهاددانشـــگاهی لرســـتان داریـــم کـــه بـــا کمتریـــن 
ــروع  ــی شـ ــای دولتـ ــدون حمایت هـ ــارات و بـ اعتبـ
ـــر از  ـــا نف ـــش از صده ـــا بی ـــروز ب ـــرده و ام ـــه کار ک ب

نخبـــگان لرســـتان در حـــال فعالیـــت هســـتند.
تاکیـد مـا روی اشـتغال فارغ التحصیـان اسـت، 
امـا بر اسـاس نیازهای کشـور و ضرورت هـا روی عامه ی 
مـردم نیـز کارشـده کـه طـرح سـامان دهی و توسـعه ی 
مشـاغل خانگـی از جملـه ی آن هـا اسـت؛ سـهمیه ی ما 
2700 نفـر اسـت کـه خوشـبختانه با تـاش و پیگیری، 
4400 نفـر ثبت نـام داشـتیم. عزمـی جـدی در اسـتان 
و جهاددانشـگاهی بـرای ایجـاد اشـتغال وجـود دارد و 
امیدواریـم تـا پایـان سـال بـا اجـرای ایـن طـرح بـرای 

اغلـب ایـن افـراد شـغل ایجاد شـود.
مرکــز درمــان نابــاروری لرســتان کــه یــک مرکــز 
پزشــکی، علمــی و تحقیقاتــی جهاددانشــگاهی اســت و 
شــعبه ای از رویــان بــوده، در لرســتان تاســیس می شــود و 
ســاختمان، امکانــات و تجهیــزات آن آماده ی افتتاح اســت.

توســـط  تســـهیل گری  طـــرح  اجـــرای  در 
جهاددانشـــگاهی لرســـتان، نیازهـــای فرهنگـــی، 
ــی  ــه بررسـ ــای منطقـ ــادی و فضـ ــی، اقتصـ اجتماعـ
می شـــود؛ هم اکنـــون در محلـــه ی دره گـــرم شـــرقی 
خرم آبـــاد دفتـــر تســـهیل گری راه انـــدازی شـــده 
ـــای  ـــردم در بخش ه ـــای م ـــه ی نیازه ـــی هم ـــه بررس ک
مختلـــف را انجـــام می دهـــد؛ طـــرح توســـعه و 
ســـامان دهی مناطـــق روســـتایی اســـتان را نیـــز در 
ـــتاهای  ـــکات روس ـــی از مش ـــم؛ یک ـــرا داری ـــت اج دس

مـــا ایـــن اســـت کـــه طـــرح توســـعه ندارنـــد.
جهاددانشـگاهی لرسـتان چشـم انداز جهاد استان 
را تبدیل شـدن بـه سـازمانی پیشـتاز در عرصـه ی تولید 

علم وفنـاوری و مرجـع توانمندسـازی نیروهـای انسـانی 
در بخش  هـای مختلـف می دانـد و بـا ایـن جهت گیـری 
کلـی، برنامه هـای کوتاه مـدت و میان مـدت تعریف شـده 
کـه بـا وجـود مشـکات متـداول پیـش رو خوشـبختانه 
غالبـاً موفـق بـوده اسـت و بـر اسـاس زیرسـاخت های 
آماده شـده و نامه هـای مصـوب و جهت گیری هایـی کـه 
بـه لحاظ توانمندی های انسـانی و تجارب گذشـته انجام 
شـده اسـت، تصـور می کنـم جهاددانشـگاهی لرسـتان 
طـی سـال آینـده در حوزه های مختلف پیشـرفت خوبی 

خواهد داشـت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی لرستان
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پژوهش های  معطوف 
به تجاری سازی و ایجاد 

اشتغال پایدار
چیا سهراب نژاد

رییس جهاددانشگاهی کردستان

مجموعه فعالیت های جهاددانشگاهی کردستان در 
حوزه ی علمی با تمرکز بر برگزاری دوره های تخصصی و 
بازارمحور دنبال می شود و خوشبختانه این نهاد بخش 
عظیمی از آموزش کارکنان دولــــت را عهده دار است؛ 
دانشگـــاه علمی کاربردی جهاددانشــگاهی، بزرگ ترین 
خود  به  استان  در  را  دانشگاه ها  این  فیزیکی  فضای 

اختصاص داده است.
مطالعـات فنی، GIS، کشـاورزی، باغات و زراعت 
بـا تمرکـز بـر ظرفیت هـای اسـتان از جملـه مهم تریـن 
بخش های پژوهشـی جهاددانشـگاهی کردسـتان اسـت 
و خروجـی پژوهش هـای جهاددانشـگاهی معطـوف بـه 

تجاری سـازی و ایجـاد اشـتغال پایدار اسـت.
اســتان  در  خانگــی  مشــاغل  نویــن  طــرح 
پایلــوت،  اســتان   9 از  یکــی  به عنــوان  کردســتان 
آغازشــده کــه ایــن طــرح قــدم بزرگــی اســت کــه بــا 
همــکاری اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در مســیر 
ــام  ــرای انج ــود؛ ب ــته می ش ــتان برداش ــعه ی اس توس
ــته،  ــن 340 رش ــی از بی ــاغل خانگ ــرح مش ــق ط موف
ــی، 12 رشــته ی خــاص اســتان  ــات میدان طــی مطالع
کردســتان شناســایی شــد و در فــاز نخســت، بیــش از 
3 هــزار نفــر در طــرح مشــاغل خانگــی ثبت نــام شــدند 
و طــرح بــه فــاز دوم کــه پایــش و ارزیابــی اســت، وارد 
شــده اســت؛ تفــاوت بــزرگ ایــن طــرح بــا طرح هــای 
مشــابه در ایــن اســت کــه در ایــن طــرح تمرکــز بــر وام 
و تســهیات وجــود نــدارد، چراکــه معتقدیــم کــه دادن 

ــود. ــدار نمی ش ــتغال پای ــد اش ــه تولی ــر ب وام منج
معتقدیم که جهاددانشـگاهی پتانسـیل و ظرفیت 
ایـن را دارد کـه بیش ازپیـش در ماموریت هـای خـاص 
توسـعه ای اسـتان ورود پیـدا کنـد؛ بـا توجـه بـه این که 
جـوان،  نیروهـای  جهاددانشـگاهی،  در  فعـال  نیـروی 
باانگیـزه و توانـا هسـتند، تحقـق این مهـم را محتمل تر 
خواهـد کـرد و جهاددانشـگاهی کردسـتان بـا تکیـه بـر 
نیـروی جـوان خـود نیازمند حمایت و پشـتیبانی سـایر 

نهادهـای خدمت رسـان اسـت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان
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توجه به وقوع بحران 
ساملندی با ارایه ی 
رویکردهای نوین

دکرت علیرضا بهرامی
رییس جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

بـرای جلوگیـری از وقـوع بحران سـالمندی، باید 
در کنـار ارایـه ی برنامه هـای آموزشـی و پژوهشـی، یک 
پکیـج جامـع درمانـی در زمینـه ی سـالمندی داشـته 
شـهید  پزشـکی  علـوم  جهاددانشـگاهی  کـه  باشـیم 
بهشـتی، اقدامـات پژوهشـی و تحقیقاتـی ایـن طـرح را 
آغـاز کـرده و طی همـکاری مشـترک با مراکـز علمی و 
خدماتی مثل شـهرداری و بهزیسـتی این طرح در سـال 

جـاری اجرایـی می شـود.
ــال  ــه دنبـ ـــالمندی بـ ـــب س ــوزه ی ط در حـ
طراحـــی و ارایـــه ی بســـته های اســـتاندارد آموزشـــی 
در قالـــب فعالیت هـــای علمـــی مشـــترک بـــا مراکـــز 
ــر  ــتیم؛ به عبارت دیگـ ــور هسـ ــارج از کشـ ــی خـ علمـ
ـــوزش  ـــه ی آم ـــتاندارد در زمین ـــی و اس ـــته های علم بس
ـــالمندان  ـــتار س ـــت پرس ـــالمندان و تربی ـــت از س مراقب
ـــته های  ـــان رش ـــا و کارشناس ـــوزش خانواده ه ـــرای آم ب
ــه ای  ــارت حرفـ ــردی و مهـ ــورت کاربـ ــط به صـ مرتبـ
تربیـــت  چراکـــه  می شـــود،  تهیـــه  و  طراحـــی 
ـــه ی  ـــد هزین ـــوزه نیازمن ـــن ح ـــک ای ـــص آکادمی متخص

بســـیار باالیـــی بـــوده و به صرفـــه نیســـت.
یکـــی از مشـــکات ســـالمندان مراجعـــات 
جداگانـــه بـــه متخصص هـــای مختلـــف در حـــوزه ی 
درمـــان اســـت کـــه خیلـــی مواقـــع ایـــن تداخـــات 
ـــرای آن هـــا  ـــف پزشـــکی ب ـــی و دســـتورهای مختل داروی
ــن  ــد. در همیـ ــاد می کنـ ــامتی ایجـ ــکات سـ مشـ
راســـتا طـــرح »راه انـــدازی مرکـــز جامـــع خدمـــات 
ــات  ــه خدمـ ــز ارایـ ــدف تمرکـ ــا هـ ــالمندی« بـ سـ
درمانـــی بـــه ســـالمند از غربالگـــری و بررســـی تـــا 

ــد. ــد شـ ــه خواهـ ــی ارایـ ــورت تیمـ ــان به صـ درمـ
ــا  ــد بـ ــامت روان واحـ ــی سـ ــروه پژوهشـ گـ
هـــدف ارایـــه خدمـــات علمـــی به صـــورت گســـترده 
در حیطـــه  ی اختـــاالت رفتـــاری و روانـــی کـــودکان 
فعالیـــت می کنـــد. در همیـــن راســـتا یـــک مرکـــز 
روان شناســـی  و  مشـــاوره  تخصصـــی  خدمـــات 
ــامت روان،  ــوزه ی سـ ــه در حـ ــده کـ ــدازی شـ راه انـ
اختـــاالت تربیتـــی، رفتـــاری و ارتباطـــی بیـــن 
کـــودکان و والدیـــن خدمـــات مشـــاوره ای و درمانـــی 

ارایـــه می کنـــد.
تفاهم نامـــه  راســـتای  در  هم چنیـــن 
ـــای  ـــه زودی دوره ه ـــتی، ب ـــا بهزیس ـــگاهی ب جهاددانش
»تربیـــت مربـــی مهدکـــودک« در ایـــن واحـــد 
کانـــون  از  بعـــد  راه انـــدازی می شـــود؛ چراکـــه 
ــز  ــن مراکـ ــی از مهم تریـ ــودک یکـ ــواده، مهدکـ خانـ
ـــان  ـــه مربی ـــن هرچ ـــت؛ بنابرای ـــودکان اس ـــی ک آموزش
مهدکـــودک مســـلط تر باشـــند، خروجـــی آموزشـــی 
تاثیـــر و اثربخشـــی بیشـــتری دارد؛ به دنبـــال انعقـــاد 
تفاهم نامه هایـــی بـــا ســـازمان های متولـــی آمـــوزش 
کـــودکان از جملـــه آموزش وپـــرورش، بهزیســـتی، 
معاونـــت ســـازمان حقـــوق بشـــر و کنوانســـیون های 
ـــترش  ـــدف گس ـــا ه ـــتری ب ـــی وزارت دادگس بین الملل
ـــی در  ـــی و پژوهش ـــات آموزش ـــه خدم ـــعه ی ارای و توس

ایـــن زمینـــه هســـتیم.
ـــای  ـــرای گروه ه ـــی ب ـــی متنوع ـــای مهارت دوره ه
تخصصـــی از جملـــه ماماهـــا، پرســـتاران، بهیارهـــا و 
ــزار  ــکی برگـ ــکی و پیراپزشـ ــای پزشـ ــایر گروه هـ سـ
راه انـــدازی  دنبـــال  بـــه  هم چنیـــن  می شـــود. 
ـــده  ـــان تربیت ش ـــک مربی ـــا کم ـــی ب ـــای عموم دوره ه
ــز  ــایر مراکـ ــراها و سـ ــز در فرهنگسـ ــن مراکـ همیـ

عمومـــی هســـتیم.
ــا  از آن جایـــی کـــه کارفرمـــای اکثـــر پروژه هـ
و طرح هـــای ایـــن واحـــد، خانواده هـــا هســـتند، 
از شـــرایط و تهدیدهـــای فعلـــی حاکـــم بـــر جامعـــه 
کم تـــر آســـیب می بینیـــم؛ از ســـوی دیگـــر در 
ایـــن شـــرایط می تـــوان بـــا پیـــروی از رویکـــرد 
نقـــش  خانواده هـــا  بـــه  مهارتـــی  آموزش هـــای 
ـــی  ـــادی فعل ـــخت اقتص ـــرایط س ـــل ش ـــری در تعدی موث

جامعـــه ایفـــا کـــرد.
ـــکوفایی(  ـــوآوری و ش ـــز ن ـــش« )مرک ـــه من »کاف
ــت  ــامت فعالیـ ــوزه سـ ــی در حـ ــورت تخصصـ به صـ
 Health( می کنـــد. همچنیـــن دوره ی تخصصـــی
MBA( در ایـــن مرکـــز راه انـــدازی شـــده کـــه 
ـــال  ـــجویان فع ـــتقبال دانش ـــا اس ـــن دوره آن از ب دومی
ــون  ــت. کانـ ــرده اسـ ــه کار کـ ــاز بـ ــن آغـ و کارآفریـ
ـــه پتانســـیل  ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــگری نی دانشـــجویی گردش
ـــتغال  ـــروت و اش ـــد ث ـــرای تولی ـــوزه ب ـــن ح ـــاالی ای ب
ــون دانشـــجویی HSE )بهداشـــت، ایمنـــی و  و کانـ
ــرد  ــرورت رویکـ ــه ضـ ــه بـ ــا توجـ ــت( بـ محیط زیسـ
ســـامت در حـــوزه صنعـــت، برخـــی از کانون هـــای 
ـــی  ـــت فرهنگ ـــد در معاون ـــن واح ـــال ای ـــجویی فع دانش

هســـتند.
در پـــی عقـــد تفاهم نامـــه بـــا اداره اشـــتغال و 
ــته های  ــه زودی بسـ ــت، بـ ــی وزارت بهداشـ کارآفرینـ
ــب  ــدف کسـ ــا هـ ــی بـ ــی آموزشـ ــتاندارد مهارتـ اسـ
مهـــارت منتهـــی بـــه شـــغل در ایـــن واحـــد ایجـــاد 
ـــده  ـــال آین ـــد س ـــی چن ـــه ط ـــوان نمون ـــود. به عن می ش
ـــود  ـــه رو می ش ـــالمندی روب ـــران س ـــا بح ـــا ب ـــور م کش
کـــه اگـــر بخواهیـــم تمـــام مســـایل اجتماعـــی و درمانـــی 
ـــالمندی  ـــوق تخصـــص س ـــکان ف ـــط پزش ـــا را توس آن ه
برطـــرف کنیـــم بـــا محدودیت هـــای شـــدیدی 

مواجـــه می شـــویم.
ـــهید  ـــکی ش ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب

ـــتی بهش

■■■

توسعه ی  توریسم سالمت 
و ایجاد کارخانه ی تولید 

نشاسته ی  پلیمری
مهران اوچی اردبیلی

رییس جهاددانشگاهی اردبیل

ـــز  ـــدازی مرک ـــا راه ان ـــل ب ـــگاهی اردبی جهاددانش
ـــروز  ـــت و ام ـــده اس ـــه ش ـــاروری وارد عرص ـــان ناب درم
ــن  ــه ایـ ــدگان بـ ــد از مراجعه کننـ ــر 17 درصـ بالغ بـ
مرکـــز را اتبـــاع خارجـــی از کشـــورهای جمهـــوری 
ـــا  ـــد؛ م ـــکیل می دهن ـــه تش ـــراق و ترکی ـــان، ع آذربایج
توســـعه ی توریســـم ســـامت را جـــزو اولویت هـــای 

ــه،  ــن زمینـ ــم و در ایـ ــرار داده ایـ ــود قـ ــت خـ فعالیـ
ــور و  ــر کشـ ــی از سراسـ ــرش بیمارانـ ــی پذیـ آمادگـ

نقـــاط مختلـــف منطقـــه را داریـــم.
ــرای  ــب بـ ــن مناسـ ــن زمیـ ــورت تامیـ در صـ
ـــی از  ـــاز در یک ـــاروری قفق ـــان ناب ـــز درم ـــعه ی مرک توس
شـــهرک های مرکـــزی اردبیـــل، درصـــدد راه انـــدازی 
هتـــل بیمارســـتان و مجتمـــع ســـامت در اردبیـــل 
ـــل  ـــامت در اردبی ـــع س ـــدازی مجتم ـــا راه ان ـــتیم؛ ب هس
و حمایت هـــای مســـووالن اســـتانی، اســـتان اردبیـــل 
ظرفیـــت تبدیل شـــدن بـــه قطـــب بـــزرگ درمـــان 

نابـــاروری را دارد.
ایـــن واحـــد بـــه فنـــاوری تولیـــد نشاســـته ی 
ـــدی  ـــیب زمینی تولی ـــز س ـــتفاده از دورری ـــا اس ـــبز ب س
ـــت  ـــرد دارد، دس ـــت کارب ـــت نف ـــه در صنع ـــتان ک اس
یافتـــه اســـت؛ نشاســـته ی پلیمـــری به عنـــوان 
ِگل حفـــاری مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد 
ــه  ــتیابی بـ ــا دسـ ــل بـ ــگاهی اردبیـ ــه جهاددانشـ کـ
ایـــن فنـــاوری و اخـــذ مجـــوز و گواهی نامه هـــای 
معتبـــر بـــرای تولیـــد ایـــن محصـــول، می توانـــد بـــا 
ــته  ــد نشاسـ ــدازی پایلـــوت نیمه صنعتـــی تولیـ راه انـ
ـــول  ـــن محص ـــه ای ـــور ب ـــاز کش ـــی از نی ـــری، بخش پلیم
ــن  ــور چیـ ــی از کشـ ــد آن وارداتـ ــه 100 درصـ را کـ
ـــد  ـــه ی تولی ـــاد کارخان ـــا ایج ـــد؛ ب ـــن کن ـــت، تامی اس
ـــت  ـــه سیاس ـــه ب ـــا توج ـــل ب ـــبز در اردبی ـــته ی س نشاس
ـــه  ـــا س ـــل ت ـــتان اردبی ـــغل در اس ـــزار ش ـــاد 20 ه ایج
ــن  ــاز اول ایـ ــر در فـ ــر 54 نفـ ــده، بالغ بـ ــال آینـ سـ

کارخانـــه مشـــغول کار خواهنـــد شـــد.
کوتاه مـــدت  تخصصـــی  آمـــوزش  مرکـــز 
ـــت دارد  ـــی فعالی ـــتان گرم ـــگاهی در شهرس جهاددانش
و بـــه  زودی در ســـه شهرســـتان پارس آبـــاد، خلخـــال 
و مشگین شـــهر نیـــز اقـــدام بـــه راه انـــدازی مرکـــز 
ــر  ــزار نفـ ــش از 6 هـ ــرد. بیـ ــم کـ ــی خواهیـ آموزشـ
ــی  ــات آموزشـ ــل از خدمـ ــتان اردبیـ ــطح اسـ در سـ
اســـتفاده  گذشـــته  ســـال  در  جهاددانشـــگاهی 

کرده انـــد.
ــاوری  ــد فنـ ــز رشـ ــر در مرکـ ــال حاضـ در حـ
گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی اردبیـــل، 15 
شـــرکت و یـــک هســـته ی فنـــاوری بـــا 26 ایـــده ی 
ــر روی  ــش بـ ــات و پژوهـ ــر تحقیقـ ــه در امـ فناورانـ
گیاهـــان دارویـــی فعالیـــت دارنـــد؛ دو شـــرکت 
از واحدهـــای فنـــاور ایـــن مرکـــز، دانش بنیـــان 
شـــده اند و پیگیـــری  بـــرای تبدیـــل 5 واحـــد دیگـــر 

ــت. ــام اسـ ــال انجـ در حـ
در  تولیدشـــده  محصـــوالت  تجاری ســـازی 
ـــت؛  ـــد اس ـــن واح ـــدف ای ـــده ه ـــل، عم ـــتان اردبی اس
چراکـــه معتقدیـــم علمـــی کـــه تبدیـــل بـــه ثـــروت 
ـــا  ـــا ب ـــن راســـتا م ـــدارد و در ای ـــی ن نشـــود، ارزش چندان
ـــدد  ـــی، درص ـــان داروی ـــد گیاه ـــز رش ـــدازی مرک راه ان
ـــوز وزارت  ـــا مج ـــد ب ـــای جدی ـــاخت داروه ـــد و س تولی
ـــتیم. ـــا هس ـــازی آن ه ـــان و تجاری س ـــت و درم بهداش
ــی  ــع غنـ ــه منابـ ــه بـ ــا توجـ ــد بـ ــن واحـ ایـ
ــو،  ــه ی فندقلـ ــل در منطقـ ــتان اردبیـ ــدق در اسـ فنـ
وارد فعالیت هـــای تحقیقاتـــی شـــده و بـــا شناســـایی 
برابـــر  در  مقـــاوم  و  ســـازش پذیر  گونه هـــای 
تنش هـــای آب و هوایـــی و ســـایر شـــاخص های 
ـــت؛  ـــه اس ـــات فناوران ـــام تحقیق ـــال انج ـــی، در ح اقلیم
ـــال  ـــادر و در ح ـــای ن ـــای گونه ه ـــتای احی ـــا در راس م
ــده ایم و در  ــتان وارد کار شـ ــدق در اسـ ــراض فنـ انقـ
ـــاده ی  ـــک م ـــه ی ـــول ک ـــزان تاکس ـــی می ـــال بررس ح
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ـــتیم  ـــت، هس ـــتان اس ـــای اس ـــرطانی در فندق ه ضدس
ـــه  ـــتیابی ب ـــا دس ـــده ب ـــال های آین ـــم در س و امیدواری
ـــور  ـــاز کش ـــی از نی ـــوژی، بخش ـــاوری و تکنول ـــن فن ای
بـــه ایـــن مـــاده ی موثـــر را تامیـــن کنیـــم؛ ســـعی 
ــا نـــگاه ملـــی بـــه یـــک  داریـــم ایـــن پـــروژه را بـ

پـــروژه ی مهـــم کشـــوری تبدیـــل نماییـــم.
50 عنـــوان برنامـــه ی فرهنگـــی در ســـال 
ـــه اجـــرا در آمـــده  ـــا 14 هـــزار نفـــر ســـاعت ب گذشـــته ب
ـــز  اســـت و 3 هـــزار نفـــر ســـاعت برنامـــه ی فرهنگـــی نی
ـــل  ـــگاهی اردبی ـــردی جهاددانش ـــی کارب ـــد علم در واح

ـــت. ـــده اس ـــام ش انج
ـــگاهی  ـــکاری جهاددانش ـــه ی هم ـــاد تفاهم نام انعق
ــه ی اوج  ــتان، نقطـ ــن اسـ ــتانداری ایـ ــل و اسـ اردبیـ
ـــای  ـــه ظرفیت ه ـــتان ب ـــووالن اس ـــاور مس ـــاد و ب اعتم
ـــن واحـــد اســـت و اولویـــت دادن  ـــی ای علمـــی و تحقیقات
ــخص  ــتانی مشـ ــای اسـ ــرای ماموریت هـ ــرای اجـ بـ
و متناســـب بـــا اســـناد توســـعه ای اســـتان به ویـــژه 
در حـــوزه ی توریســـم ســـامت، مطالعـــات جامـــع و 
ـــتغال  ـــتان، اش ـــی اس ـــرم معدن ـــای گ ـــازی آب ه الگوس
روســـتایی،  فراگیـــر  اشـــتغال  دانش آموختـــگان، 
ــاد  ــامت از مفـ ــگری سـ ــی و گردشـ ــاغل خانگـ مشـ

ــت. ــه اسـ ــن تفاهم نامـ ایـ
ـــاز  ـــورد نی ـــد م ـــروی کارآم ـــن نی ـــت و تامی تربی
ــون  ــدازی کانـ ــاد راه انـ ــات، ایجـ ــا و موسسـ ارگان هـ
شـــکوفایی خاقیـــت و اســـتفاده از پتانســـیل های 
موجـــود بـــرای تجاری ســـازی نتایـــج تحقیقـــات 
جهـــت بـــارور کـــردن ایده  هـــا و عملیاتـــی نمـــودن 
برنامه هـــای  از  فارغ التحصیـــان  آموخته هـــای 

مهـــم بلندمـــدت ایـــن واحـــد اســـت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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تدوین تعداد زیادی
از اسناد توسعه  و ارایه ی 

دستگاه آب ساز
سهیل دادخواه 

رییس جهاددانشگاهی هرمزگان

از ابتـــدای انقـــاب اســـامی، جهاددانشـــگاهی 
ـــت.  ـــوده اس ـــرح ب ـــوب مط ـــده ی خ ـــک ای ـــوان ی به عن
در واقـــع جهاددانشـــگاهی یک نهـــاد موفـــق در حـــوزه ی 
ـــوده و  ـــال ب ـــور فع ـــروت در کش ـــه ث ـــش ب ـــل دان تبدی
ــت؛  ــده اسـ ــت شـ ــول الزم در آن رعایـ ــی اصـ تمامـ
ایـــن نهـــاد امـــر غیـــر شـــفاف نـــدارد و از ابتـــدای 
ـــای  ـــر درآمده ـــتاده و ب ـــود ایس ـــای خ ـــیس روی پ تاس
خـــود متکـــی بـــوده و ایـــن امـــر از نحـــوه تاســـیس 
ــی  ــروز به خوبـ ــا امـ ــزگان تـ ــگاهی هرمـ جهاددانشـ

مشـــهود اســـت.
ـــری  ـــگاهی انعطاف پذی ـــر جهاددانش ـــی دیگ ویژگ
ـــروز توانســـته  ـــا ام ـــاب ت ـــدو انق ـــاد از ب ـــن نه اســـت؛ ای
ـــد.  ـــق ده ـــور وف ـــای کش ـــرایط و نیازه ـــا ش ـــود را ب خ
مـــا از کارهـــای فرهنگـــی در اســـتان تـــا پشـــتیبانی 
ـــم  ـــروع کردی ـــی ش ـــگ تحمیل ـــال جن ـــدگان 8 س رزمن
ـــی  ـــی و فرهنگ ـــی، پژوهش ـــث آموزش ـــروز در مباح و ام

نویـــن، صاحب نظـــر هســـتیم.
بـــا نیـــروی انســـانی کـــم، خدمـــات متنوعـــی 
ارایـــه می دهیـــم؛ فعالیت هـــای فرهنگـــی، آموزشـــی، 
پژوهشـــی و درمانـــی کـــه هرکـــدام زیرشـــاخه های 
ـــچ  ـــه هی ـــت ک ـــر اس ـــن ام ـــر ای ـــد، بیانگ ـــی دارن متنوع
ارگان دولتـــی تـــا ایـــن حـــد تنـــوع فعالیـــت نـــدارد 
و همیـــن تنـــوع باعـــث شـــده جهاددانشـــگاهی بـــا 
نهادهـــای مختلـــف همـــکاری و مشـــارکت داشـــته 

ـــد. باش
ــناد توســـعه ی  تدویـــن تعـــداد زیـــادی از اسـ
اســـتان را در دســـتور کار داریـــم؛ بـــا توجـــه بـــه این کـــه 
ـــن  ـــم ای ـــعی می کنی ـــت، س ـــاال اس ـــیار ب ـــم کار بس حج

ـــد. ـــام برس ـــه اتم ـــاری ب ـــال ج کار در س
ـــا  ـــه ت ـــم ک ـــز داری ـــی را نی ـــرح عمران ـــد ط چن
ــرح  ــز طـ ــد و نیـ ــام می رسـ ــه اتمـ ــال بـ ــان سـ پایـ
ــیار  ــه کاری بسـ ــتایی کـ ــتغال روسـ ــعه ی اشـ توسـ
ـــده و  ـــادی از آن انجام ش ـــش زی ـــت و بخ ـــمند اس ارزش

تـــا انتهـــای ســـال بـــه پایـــان خواهـــد رســـید.
در چهـــار مـــاه ابتـــدای ســـال 96 بـــا ارایـــه ی 
ــتقبال  ــاهد اسـ ــری شـ ــاز 200 لیتـ ــتگاه آب سـ دسـ
بســـیار خـــوب مســـووالن ارگان هـــای اجرایـــی از آن 
ــی در  ــا 5 ارگان اجرایـ ــر بـ ــال حاضـ ــدیم. در حـ شـ
حـــال مذاکـــره هســـتیم تـــا بتوانیـــم متناســـب بـــا 
نیـــاز آن هـــا، ایـــن دســـتگاه را در اختیارشـــان قـــرار 
ـــه ی  ـــا هزین ـــم ب ـــه بتوانی ـــاش هســـتیم ک ـــم. در ت دهی
کم تـــر، دســـتگاه آب ســـاز را ارایـــه دهیـــم و در 
ـــای  ـــتگاه از ژنراتوره ـــن دس ـــرفته ی ای ـــای پیش نمونه ه

گازی اســـتفاده کنیـــم.
روابط عمومی جهاددانشگاهی هرمزگان
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آموزش، گفت وگو، 
ارزیابی و نظرسنجی 
مستمر  و  کارشناسانه

دکرت سید علی اکب شمسیان 
رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

پژوهشـــکده صنایـــع غذایـــی مـــا بـــه دانـــش 
ـــور  ـــارج کش ـــه از خ ـــی ک ـــواد غذای ـــی از م ـــی برخ فن
وارد می شـــود، دســـت پیـــدا کـــرده اســـت. در 
ـــوژی صنعتـــی جهاددانشـــگاهی  پژوهشـــکده ی بیوتکنول
موفـــق شـــدیم نوعـــی از قارچ هـــای خوراکـــی ضـــد 
ـــم.  ـــازی کنی ـــی« را بومی س ـــام »آرنج ـــه ن ـــرطان ب س
ــه کن  ــال ریشـ ــت، در حـ ــز هپاتیـ ــک مرکـ ــا کمـ بـ
کـــردن بیمـــاری هپاتیـــت »ســـی« در اســـتان هســـتیم. 
در حـــال حاضـــر ســـاالنه نزدیـــک بـــه یک میلیـــون 
نفـــر در مراکـــز پزشـــکی مـــا بـــا تعرفـــه ی دولتـــی 
ـــد.  ـــت می کنن ـــب دریاف ـــت و مناس ـــا کیفی ـــات ب خدم
ـــت ارشـــد اســـتان  ـــازوی علمـــی مدیری ـــن ســـازمان ب ای

در خراســـان رضوی اســـت.
ـــرق  ـــردی ش ـــی و کارب ـــز علم ـــن مرک بزرگ تری
کشـــور متعلـــق بـــه جهاددانشـــگاهی اســـت و پنـــج 
ـــه را کســـب کـــرده اســـت.  ـــن رتب ـــی باالتری ســـال متوال
ـــتان  ـــردی اس ـــی و کارب ـــجویان علم ـــد دانش 14 درص

ــد؛ هم چنیـــن در  ــز تحصیـــل می کننـ در ایـــن مرکـ
ــاالنه  ــازمان، سـ ــن سـ ــدت ایـ ــای کوتاه مـ آموزش هـ
50 هـــزار نفـــر از آموزش هـــای تخصصـــی بهره منـــد 

می شـــوند.
ــتان  ــتی اسـ ــناد باالدسـ ــتر اسـ ــن بیشـ تدویـ
ــتغال  ــند اشـ ــرزمین 1 و 2، سـ ــش سـ ــامل آمایـ شـ
اســـتان،  صنعـــت  توســـعه ی  ســـند  اســـتان، 
را  و...  ایـــران  در  گردشـــگری  رفتارشناســـی 

اســـت. داده  انجـــام  مشـــهد  جهاددانشـــگاهی 
ـــم  ـــهد داری ـــگاهی مش ـــی در جهاددانش جهادگران
ـــود  ـــع خ ـــتند؛ از مناف ـــا هس ـــی م ـــرمایه ی اصل ـــه س ک
می گذرنـــد، بـــه اهـــداف ســـازمان عشـــق می ورزنـــد 
ـــروی  ـــاداش اخ ـــه پ ـــوز ب ـــود هن ـــاف روال موج و برخ

ـــد. ـــاد دارن اعتق
عمومـــی  نهـــاد  یـــک  جهاددانشـــگاهی 
غیردولتـــی اســـت کـــه 15 درصـــد درآمـــدش را 
ـــن  ـــد. ای ـــن می کن ـــود تامی ـــد را خ ـــت و 85 درص دول
درآمـــدی، شـــرافت مندانه، عزت مندانـــه،  منابـــع 
ـــه  ـــی و تمرکزگرایان ـــوق تخصص ـــی و ف ـــا تخصص عموم
اســـت. ســـعی کرده ایـــم در جهاددانشـــگاهی مشـــهد 
از اقتصـــاد تک خدمتـــی پرهیـــز کنیـــم و تنـــوع 
ــا  ــرادی بـ ــازمان افـ ــا می دانیـــم. در سـ را عامـــل بقـ
ـــتگی  ـــاد و هم بس ـــا اتح ـــم، ام ـــف داری ـــای مختل تفکره
ـــل  ـــور، بی بدی ـــگاهی کش ـــای دانش ـــن جهاده ـــا در بی م
ـــایق  ـــه س ـــم و ب ـــا متحدی ـــم، ام ـــا متفاوتی ـــت. م اس
هـــم احتـــرام می گذاریـــم. ترجیـــح می دهیـــم 
ســـعی  سیاســـت زده.  تـــا  باشـــیم  صداقـــت زده 
می کنیـــم روابـــط برون ســـازمانی مـــا فراگیـــر و 
مســـوولیت پذیرانه و متـــداوم باشـــد. بـــه تـــداوم 
روابـــط می اندیشـــیم و منفعـــت دوجانبـــه را لحـــاظ 

. می کنیـــم
خراســـان رضوی  جهاددانشـــگاهی  در  مـــا 
دائمـــا باهـــم گفت وگـــو کـــرده و جلســـات مســـتمر 
ـــم.  ـــزار می کنی ـــود برگ ـــکاران خ ـــا هم ـــو را ب گفت وگ
ــا  ــتگی ناگفته هـ ــا از انباشـ ــم تـ ــو می کنیـ گفت وگـ
جلوگیـــری، کاســـتی ها را آشـــکار، اطاعـــات را 
تبـــادل، ایده هـــای نـــو شناســـایی و... انجـــام شـــود.
ــی  ــارت و ارزیابـ ــه نظـ ــگاهی بـ در جهاددانشـ
توجـــه ویـــژه می شـــود. حساب رســـی دقیـــق، امـــا 
ــت  ــی دقـ ــن حسابرسـ ــم. در ضمـ ــه داریـ محترمانـ
ـــز  ـــی پرهی ـــج بدگمان ـــوءظن و تروی ـــه از س ـــود ک می ش
ـــا نظرســـنجی مســـتمر و کارشناســـانه انجـــام  ـــم. م کنی
می دهیـــم؛ بایـــد بدانیـــم مـــردم در مـــورد مـــا چـــه 
فکـــر می کننـــد تـــا بتوانیـــم اشـــکاالت را برطـــرف 
ــپای  ــه در ایسـ ــم. نظرســـنجی های اخیـــری کـ کنیـ
تهـــران انجام شـــده، نشـــان می دهـــد کـــه مـــا 
خیلـــی نـــگاه کارشناســـانه ی حداقـــل در مقاطعـــی 
بـــه جامعـــه و نظـــرات آن هـــا نداشـــته ایم. در 
ـــه  ـــود دارد ک ـــورا وج ـــهد، 30 ش ـــگاهی مش جهاددانش
تأثیرگـــذار هســـتند، اختیـــار دارنـــد و تصمیمشـــان، 
تصمیـــم ســـازمان اســـت. ایـــن موضـــوع زمینـــه ی 

ــد. ــم می کنـ ــی را فراهـ ــرد جمعـ خـ
ـــه  ـــان ب ـــه نیروهایم ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــور م تص
ـــه  ـــزی ک ـــد؛ چی ـــاز دارن ـــازی نی ـــوزش و توانمندس آم
ـــته  ـــاز داش ـــه آن نی ـــران ب ـــه مدی ـــش از هم ـــاید بی ش
باشـــند، زیـــرا وقتـــی مدیـــر می شـــویم، دیگـــر 
ـــاری  ـــور ج ـــر ام ـــدر درگی ـــم و آن ق ـــه نمی کنی مطالع

ــم. ــاز می مانیـ ــور کان بـ ــه از امـ ــویم کـ می شـ
روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی



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

53

فعالیت در
زمینه ی  محیط زیست 

طبق نقشه ی 
جامع علمی کشور

دکرت فریبز جاملزاد 
رییس سازمان جهاددانشگاهی گیالن

ـــی  ـــاد مقاومت ـــوزه ی اقتص ـــت در ح ـــرای موفقی ب
و خودکفایـــی بایـــد بـــه پژوهـــش و فنـــاوری بیـــش 
از گذشـــته توجـــه کنیـــم؛ اگرچـــه الگوبـــرداری 
جهاددانشــــــــگاهی  پژوهشـــی  فعالیت هــــــای 
از گروه هـــای پژوهشـــی دانشـــگاه اســـت، امـــا 
ــی  ــازمان، چابکـ ــودن سـ ــک بـ ــطه ی ارگانیـ به واسـ
ـــه  ـــتیابی ب ـــیر دس ـــد و مس ـــود می بین ـــتری در خ بیش
فنـــاوری در ایـــن نهـــاد به مراتـــب کوتاه تـــر از ســـایر 

ــت. ــور اسـ ــود در کشـ ــای موجـ الگوهـ
ــکی در  ــای پزشـ ــت فعالیت هـ ــد تقویـ نیازمنـ
ــاس  ــر اسـ ــتیم و بـ ــان هسـ ــگاهی گیـ جهاددانشـ
فعالیت هـــای  انجــــــام شده،  برنامــــــه ریزی های 
پژوهشـــگاه رویـــان به صـــورت منطقـــه ای ارایـــه 
ـــان  ـــگاه روی ـــدن پژوهش ـــه ای ش ـــد؛ منطق ـــد ش خواه
ـــه ای  ـــاال، برنام ـــای ب ـــه هزینه ه ـــه ب ـــا توج ـــور ب در کش

عقانـــی اســـت.
ـــگاهی  ـــای جهاددانش ـــن برنامه ه ـــی از مهم تری یک
ـــت   ـــور، فعالی ـــی کش ـــع علم ـــه ی جام ـــان در نقش گی
در حـــوزه ی محیط زیســـت اســـت و ایـــن واحـــد 
ـــای  ـــال ارتق ـــه دنب ـــی ب ـــوزش و فرهنگ ـــوزه ی آم در ح
شـــاخصه های برنامـــه ای اســـت؛ در بخـــش آمـــوزش 
ـــوب  ـــت مطل ـــا کیفی ـــاخصه ها را ب ـــرانه ها و ش ـــد س بای
و بـــر اســـاس آن چـــه در برنامـــه ی ششـــم توســـعه 
ـــای  ـــرد و در فعالیت ه ـــه ک ـــت، ارای ـــده اس ـــوان ش عن
ــا  ــال ارتقـ ــه دنبـ ــز بـ ــجویی نیـ ــی و دانشـ فرهنگـ

شـــاخص ها هســـتیم.
روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی گیالن
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صنعتی کردن 
دانش فنی و استقرار 

نظام اثربخشی
 تحقیقات

مهدی ذاکری
 رییس جهاددانشگاهی تربیت مدرس

اقتصـــاد دانش بنیـــان مبتنـــی بـــر دو مولفـــه ی 
یعنـــی  اســـت؛  دانایی محـــوری  و  ســـودمندی 
تولیـــد  دانایی هایـــی کـــه در حـــوزه ی علمـــی 
می شـــود و بتوانـــد ســـودمندی خـــود را در ســـطح 
ـــب،  ـــه ی مخاط ـــذارد و جامع ـــش بگ ـــه نمای ـــه ب جامع

فوایـــد اجـــرای نتایـــج داده هـــای علمـــی را حـــس 
کننـــد. در ایـــن خصـــوص، جهاددانشـــگاهی و از 
جملـــه جهاددانشـــگاهی تربیـــت مـــدرس به عنـــوان 
بخـــش کوچکـــی از ایـــن نهـــاد، تـــاش کـــرده بـــا 
در  به دســـت آمده  فنـــی  دانـــش  صنعتی کـــردن 
حوزه هـــای کاری، گروه هـــای واحـــد و پژوهشـــکده ی 
ـــع  ـــه ی جام ـــق نقش ـــی در تحق ـــهم کوچک ـــرآوری، س ف

علمـــی کشـــور ایفـــا کنـــد.
اگرچـــه جهاددانشـــگاهی دریافتـــه اســـت کـــه 
بـــا بضاعـــت علمـــی و اقتصـــادی خـــود، فعالیت هـــای 
ـــد  ـــذارد و در ح ـــل نگ ـــود را معط ـــی خ ـــد و اثربخش کارآم
ـــا  ـــن فعالیت ه ـــتاورد های ای ـــا دس ـــرد ت ـــو بب ـــکان جل ام
ــد  ــد و بتوانـ ــس باشـ ــل حـ ــت گذار قابـ ــرای سیاسـ بـ
حمایت هـــای آن هـــا را جلـــب کنـــد، ولـــی مســـووالن بایـــد 
بـــا نگاهـــی آینده نگـــر، درک ســـریع تری از چشـــم انداز 
ــند و از آن  ــته باشـ ــگاهی داشـ ــای جهاددانشـ فعالیت هـ
ــیمی  ــدل ترسـ ــان و مـ ــاد دانش بنیـ ــوان یک نهـ به عنـ
توســـعه یافته ی آینـــده ی کشـــور، حمایـــت جدی تـــری 
انجـــام دهنـــد. ایـــن مســـایل ســـبب اتـــاف انـــرژی 
ـــه  ـــت ارای ـــرعت آن در جه ـــده و از س ـــاد ش ـــوان جه و ت

خدمـــات علمـــی و اثربخشـــی می کاهـــد.
ـــگاهی،  ـــگاه و جهاددانش ـــن دانش ـــی بی ـــگاه رقابت ن
ـــاد  ـــن دو نه ـــت. ای ـــاد اس ـــش روی جه ـــع پی ـــی از موان یک

ـــد. ـــم بدانن ـــل ه ـــود را مکم ـــد خ بای
هم اکنـــون یکـــی از مشـــکات جامعـــه ی 
علمـــی کشـــور، تولیـــدات علمـــی فـــراوان و بـــدون 
ــگاهی  ــه اســـت. جهاددانشـ ــرای جامعـ ــی بـ اثربخشـ
بـــر اســـاس وظایـــف تصریح شـــده در اســـاس نامه ی 
به درســـتی  را  مســـیر  ایـــن  می توانـــد  خـــود، 
ــی  ــام اثربخشـ ــتقرار نظـ ــا اسـ ــرده و بـ ــت کـ مدیریـ
ــگاه ها در  ــدی دانشـ ــو و رتبه بنـ ــات از یک سـ تحقیقـ
ـــی  ـــر جهت ده ـــاوه ب ـــر، ع ـــوی دیگ ـــوزه از س ـــن ح ای
بـــه تحقیقـــات، بودجه هـــای علمـــی را نیـــز در 
ـــادی،  ـــف اقتص ـــای مختل ـــد در حوزه ه ـــیر هدفمن مس
ـــه  ـــد ک ـــرار ده ـــی و... ق ـــی، سیاس ـــی، فرهنگ اجتماع
نتیجـــه ی آن شـــتاب در پیشـــرفت کشـــور خواهـــد 

ـــود. ب
روابط عمومی جهاددانشگاهی تربیت مدرس
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مترکز بر تولید
 گیاهان دارویی

با راه اندازی
یک پارک علم وفناوری

دکرت ولی عاقلی
رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی

جهاددانشـــگاهی آذربایجان غربـــی در حـــوزه  ی 
ــت  ــه، مدیریـ ــیمی تجزیـ ــش شـ ــش و در بخـ پژوهـ
کســـب وکار و متابولیت هـــای ثانویـــه ی گیاهـــی و 
انجـــام 457 طـــرح پژوهشـــی از ســـال 84 تاکنـــون 
ارزشـــمند  و 6 دســـتاورد  اســـت  بـــوده  فعـــال 
ــن  ــط ایـ ــی توسـ ــرح تحقیقاتـ ــطه ی 30 طـ به واسـ

ـــد  ـــه تولی ـــده ک ـــته حاصل ش ـــال گذش ـــی س ـــد ط واح
ســـوپرجاذب ارگانیـــک گیاهـــی بـــرای اولین بـــار در 
ـــن دســـتاوردهای مهـــم در راســـتای  کشـــور، یکـــی از ای
ــاورزی در  ــوزه ی کشـ ــی در حـ ــل کم آبـ ــل معضـ حـ

اســـتان اســـت.
در چنـــد ســـال گذشـــته معاونـــت فرهنگـــی 
واحـــد، ضمـــن تعریـــف و طراحـــی بیـــش از 6 
ـــار  ـــرای اولین ب ـــی ب ـــی و فرهنگ ـــی، علم ـــش مل همای
در ســـطح کشـــور و دانشـــگاه های ایـــران در ارومیـــه 
و تالیـــف چندیـــن مقالـــه و چـــاپ در نشـــریات 
ـــل  ـــه حاص ـــوم ک ـــی وزارت عل ـــی ـ پژوهش ـــر علم معتب
فرهنگـــی  تحقیقاتـــی  و  نیازســـنجی  طرح هـــای 
ایـــن واحـــد اســـت، ضمـــن خلـــق یـــک شـــخصیت 
ـــوق  ـــوزه ی حق ـــتان در ح ـــرای اس ـــی ب ـــی و علم فرهنگ
شـــهروندی کـــه رکـــن توســـعه ی جوامـــع قلمـــداد 
می شـــود، به عنـــوان یـــک قطـــب فرهنگـــی بـــا 
محتـــوای علمـــی تبدیل شـــده و مـــورد رفرنـــس 
ـــی  ـــاب تخصص ـــوان کت ـــاپ 17 عن ـــرد. چ ـــرار می گی ق
از  دانشـــجو   13000 بهره منـــدی  و  دانشـــگاهی 
برنامه هـــای فرهنگـــی و علمـــی در دانشـــگاه ها از 
ـــوده  ـــد ب ـــی واح ـــت فرهنگ ـــای معاون ـــر فعالیت ه دیگ

اســـت.
راه انـــدازی پـــارک علم وفنـــاوری تخصصـــی 
کشـــاورزی در حوضـــه ی آبریـــز دریاچـــه ی ارومیـــه 
در اســـتان و راه انـــدازی پژوهشـــکده ی توســـعه ی 
فناوری هـــای ســـبز از جملـــه برنامه هـــای ایـــن 
ــه  ــت کـ ــعه اسـ ــم توسـ ــه ی ششـ ــد در برنامـ واحـ
و  انجام شـــده  مـــورد  دو  ایـــن  زیرســـاخت های 
منتظـــر کســـب مجـــوز بـــرای راه انـــدازی آن هـــا و 

ــتیم. ــات هسـ ــه خدمـ ارایـ
ـــوخت  ـــد س ـــگاهی و تولی ـــت آزمایش ـــد کی تولی
بیودیـــزل، راه انـــدازی اولیـــن مرکـــز کشـــت بافـــت 
ـــد  ـــدی، تولی ـــد گل محم ـــرب و تولی ـــمال غ ـــی ش گیاه
ـــن  ـــر ای ـــات دیگ ـــی از اقدام ـــان داروی ـــتویا و گیاه اس

ــد. ــد می باشـ واحـ
ــی  ــدت تخصصـ ــای کوتاه مـ ــزاری دوره هـ برگـ
و آمـــوزش 40 هـــزار نفـــر در 7 مرکـــز آمـــوزش 
علمـــی ـ کاربـــردی و تحصیـــل 600 نفـــر در 11 
ـــی، از  ـــی و کارشناســـی در آمـــوزش عال رشـــته ی کاردان
ـــت  ـــی اس ـــش آموزش ـــد در بخ ـــن واح ـــای ای فعالیت ه
ــف  ــته های مختلـ ــر در رشـ ــون 4200 نفـ ــه تاکنـ کـ

فارغ التحصیـــل شـــدند.
26 شـــرکت دانش بنیـــان، واحـــد فنـــاور و 
ـــوزه ی  ـــتان در ح ـــگاهی اس ـــاور جهاددانش ـــته ی فن هس
ـــا  ـــرکت ب ـــون 8 ش ـــه تاکن ـــد ک ـــت دارن ـــاوری فعالی فن
ـــرکت در  ـــون، 18 ش ـــدند و اکن ـــتقل ش ـــت مس موفقی
ـــه ای،  ـــی گل خان ـــاس ترک ـــوز و آنان ـــد م ـــوص تولی خص
فلفـــل زینتـــی، بن ســـای و انـــواع گیاهـــان دارویـــی 

ـــد. ـــت دارن فعالی
ـــزار  ـــی، 6 ه ـــاغل خانگ ـــعه ی مش ـــرح توس در ط
ــای  ــده، آموزش هـ ــی ثبت نام شـ ــر متقاضـ و 400 نفـ
ــازی و  ــازی، توانمندسـ ــازی، برندسـ ــوری، مجـ حضـ
اتصـــال بـــه بـــازار را فرامی گیرنـــد و ســـپس 3000 
ـــعه ی  ـــه ی توس ـــرح در چرخ ـــن ط ـــد ای ـــر در فرآین نف
و  آموزش هـــا  مشـــاوره ها،  از  خانگـــی  مشـــاغل 
بهره منـــد  جهاددانشـــگاهی  خدمـــات  بازاریابـــی 

خواهنـــد شـــد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی
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علمی برنامه ریزی در 
جهاددانشگاهی

دکرت فرنوش باقری
مدیرکل دفرت برنامه ریزی و نظارت راهبدی

تاریخچه ی برنامه ریزی 
برنامه ریـــزی در  تـــا ســـال 1392، 4 دوره 
ــای  ــود. دوره هـ ــه بـ ــام گرفتـ ــگاهی انجـ جهاددانشـ
برنامه ریـــزی تـــا آخـــر برنامـــه ی پنجـــم توســـعه ی 
ـــه ی پنجـــم در اواخـــر  ـــود. برنام ـــاد، 3 ســـاله ب ـــن نه ای
ـــر و  ـــای مه ـــی در ماه ه ـــد، ول ـــب ش ـــال 92 تصوی س
ـــی در  ـــوراهای تخصص ـــکیل ش ـــا تش ـــال ب ـــان  آن س آب
ـــی،  ـــش، فرهنگ ـــوزش، پژوه ـــف آم حوزه هـــای مختل
ــداف  ــددا اهـ ــی، مجـ ــوزه ی زیربنایـ ــتغال و حـ اشـ
توســـط ایـــن شـــوراها، بررســـی و مـــورد بازنگـــری 

ـــت. ـــرار گرف ق
ــول  ــه  طـ ــال 92 بـ ــا سـ ــری تـ ــن بازنگـ ایـ
انجامیـــد و بـــرای همـــه ی واحدهـــا ارســـال شـــد. 
بعـــدازآن بـــه واحدهـــا اعـــام گردیـــد کـــه ســـهم 
ــن اهـــداف مشـــخص  خـــود را در هرکـــدام از ایـ
کننـــد. نهایتـــا تـــا خـــرداد 93 ســـهم واحدهـــا در 
ـــن  ـــد. ای ـــت ش ـــگاهی دریاف ـــداف کان جهاددانش اه
پروســـه دشـــوار بـــه نظـــر  می رســـید، زیـــرا بـــرای 
اولین بـــار بـــود کـــه ایـــن اتفـــاق می افتـــاد و 
ــا بـــه دلیـــل  گرفتـــن اطاعـــات دقیـــق از واحدهـ
ــا  ــه فرآیندهـ ــوزش و توجیـ ــا آمـ ــودن بـ ــراه  بـ همـ
ـــن  ـــاه 93، ای ـــا تیرم ـــت ت ـــود. در نهای بســـیار ســـخت ب
ـــب  ـــه تصوی ـــد و ب ـــدی ش ـــی و جمع بن ـــداف، نهای اه

ــید. ــای جهاددانشـــگاهی رسـ ــات امنـ هیـ

ویژگی های برنامه ریزی  جدید
بعــد از ابــاغ اهــداف جهاددانشــگاهی بــه 
همــه ی  واحدهــا، از آن هــا خواســته شــد کــه اهــداف 
و برنامه هــای عملیاتــی خــود را نهایــی و بــه مــا 
ارایــه کننــد. بعــد از نهایــی شــدن اهــداف، مــا یــک 
تقویــم زمانــی 3 ماهــه تنظیــم کردیــم؛ ظــرف 3 مــاه 
ــدند و  ــوت ش ــزی دع ــر مرک ــه دفت ــا ب ــام واحده تم
ــد.  ــه کردن ــر ارای ــن دفت ــه ای ــود را ب ــای خ برنامه ه
شــورای تخصصــی بعــد از آگاهــی پیداکــردن از اینکــه 
ــدگاه خــود را بیــان  برنامه هــای واحدهــا چیســت، دی
ــا  ــر شــدند و در انته ــد، اصاحــات الزم را متذک کردن
برنامــه را نهایــی کــرده و بــرای مــا ابــاغ کردنــد. ایــن 
ــد  ــی فرآین ــد، ول ــام ش ــاه انج ــان مهرم ــا پای ــد ت رون
ــه طــول  ــا آخــر ســال 93 ب ــا ت بررســی مجــدد آن ه

ــد. انجامی
ــزی  ــه در برنامه ریـ ــی کـ ــاق مهمـ ــه اتفـ سـ
ـــر  ـــود: اول دفت ـــوارد ب ـــن م ـــامل ای ـــد رخ داد، ش جدی
ــرای  ــورت کان بـ ــود را به صـ ــداف خـ ــزی اهـ مرکـ
کل جهاددانشـــگاهی مشـــخص کـــرد؛ دوم همـــه ی 
واحدهـــای تابـــع ایـــن نهـــاد، برنامـــه ی توســـعه ی 
خـــود را تدویـــن کردنـــد و ســـوم زمینه هـــای 
ــا  ــا به طـــور مشـــخص بـــه آن هـ پژوهشـــی واحدهـ

ابـــاغ شـــد.

ارزیابی؛ گم شده ی برنامه ریزی
برنامـــه،  فـــاز تدویـــن  برنامه ریـــزی 3  در 
ـــورد  ـــه م ـــود دارد ک ـــی آن وج ـــه و ارزیاب ـــرای برنام اج
ـــگاهی  ـــخ جهاددانش ـــه در تاری ـــی ن ـــچ زمان ـــوم هی س
اتفـــاق افتـــاده بـــود و نـــه هیـــچ موقـــع واحدهـــا 
خـــود را ارزیابـــی کـــرده بودنـــد و عـــاوه بـــر آن، 
دفتـــر مرکـــزی نیـــز به طـــور رســـمی و نظام منـــد 
بـــه ارزیابـــی واحدهـــا نپرداختـــه بـــود. اولیـــن 
ـــر آن  ـــم ب ـــد و تصمی ـــام ش ـــال 93 انج ـــی در س ارزیاب
ـــای  ـــه ی واحده ـــدی از هم ـــی نظام من ـــا ارزیاب ـــد ت ش

تابـــع جهاددانشـــگاهی گرفتـــه شـــود.
ایـــن ارزیابی هـــا درواقـــع بـــر روی برنامـــه ی 
پنجـــم متمرکـــز بـــود. تیپ هـــای متفاوتـــی از 
ـــط  ـــا فق ـــی م ـــرد ارزیاب ـــود دارد و رویک ـــی وج ارزیاب
مبتنـــی بـــر برنامـــه ی توســـعه ی واحدهـــا بـــود. در 
ـــداف  ـــد: اول، اه ـــی ش ـــز ارزیاب ـــمت دو چی ـــن قس ای
3 ســـاله ی واحدهـــا کـــه بررســـی می کـــرد چقـــدر 
بـــه اهـــداف تعیین شـــده ی خـــود رســـیده اند؛ 
دوم برنامه هـــای عملیاتـــی واحدهـــا کـــه مشـــخص 
می کـــرد چـــه حجمـــی از عملیـــات بـــرای تحقـــق 

اهـــداف واحـــد صـــورت گرفتـــه اســـت.

تیم های ارزیابی و نتایج آن
ــد  ــت. بایـ ــی داشـ ــد، مقدماتـ ــی جدیـ ارزیابـ
معاونت هـــا  از  و  تشـــکیل  ارزیابـــی  تیم هـــای 
 خواســـته می شـــد کـــه کارشناســـان خـــود را 
به عنـــوان ارزیـــاب معرفـــی کننـــد تـــا بـــه آن هـــا 
آموزش هـــای الزم در مـــورد نحـــوه ی ارزیابـــی، 
تدویـــن گـــزارش و برخـــورد حرفـــه ای ارزیـــاب 
ــد توســـط  ــن فرآینـ ــای ایـ ــود. گزارش هـ ــه شـ ارایـ
ـــال  ـــا ارس ـــرای واحده ـــن و ب ـــاب تدوی ـــای ارزی تیم ه
ــام  ــه اتمـ ــهریور 94 بـ ــی در شـ ــن ارزیابـ ــد. ایـ شـ

رســـید.
ـــنجه«  ـــا، دو »س ـــد از ارزیابی ه ـــال 94 بع در س
محاســـبه و بـــه واحدهـــا اعـــام شـــد: 1- درصـــد 
ــای  ــق برنامه هـ ــد تحقـ ــداف 2- درصـ ــق اهـ تحقـ
عملیاتـــی؛ یعنـــی مشـــخص گردیـــد یـــک واحـــد 
ــرده  ــی کـ ــه پیش بینـ ــی را کـ ــد هدفـ ــد درصـ چنـ
بـــود، انجـــام داده اســـت و بـــر اســـاس همیـــن دو 
ســـنجه، رتبه بنـــدی واحدهـــا صـــورت گرفـــت؛ 
ـــداف  ـــق اه ـــد تحق ـــی درص ـــزان کم ـــا می ـــه صرف البت
هدف گـــذاری  کیفیـــت  بلکـــه  نبـــود،  مدنظـــر  
برنامه هـــا ی عملیاتـــی در ایـــن فرمـــول لحـــاظ 
کمـــی  درصـــد  بررســـی  بـــه  به این وســـیله  و 
ـــن  ـــد. از ای ـــه ش ـــی آن پرداخت ـــد کیف ـــق و درص تحق
فرمـــول یـــک عـــدد به دســـت آمـــد کـــه درواقـــع 
ــن  ــد. ایـ ــام شـ ــا اعـ ــدی واحدهـ ــای رتبه بنـ مبنـ
رتبه بنـــدی جـــزو معـــدود رتبه بنـــدی  واحدهـــا در 
ـــد  ـــث می ش ـــود و باع ـــگاهی ب ـــه ی جهاددانش مجموع

تـــا واحدهایـــی کـــه رتبـــه ی پایین تـــری دارنـــد، از 
واحدهـــای بـــا رتبـــه ی باالتـــر، الگوبـــرداری کننـــد.

نقاط قوت و ضعف برنامه ی پنجم
امـــا نکتـــه ای کـــه بایـــد متذکـــر شـــد، 
مشـــکاتی اســـت کـــه در فرآینـــد برنامه ریـــزی 
مشـــکات  از  یکـــی  می آمـــد،  وجـــود  بـــه 
ـــا  ـــی از واحده ـــه برخ ـــود ک ـــن ب ـــم ای ـــه ی پنج برنام
کم بـــرآوردی داشـــتند کـــه ناشـــی از نگرانـــی 
ـــه  ـــا ب ـــر احیان ـــه اگ ـــر ک ـــن خاط ـــه ای ـــود؛ ب ـــا ب آن ه
ــت  ــن اسـ ــد، ممکـ ــدا نکننـ ــت پیـ ــان دسـ اهدافشـ
مـــورد عتـــاب قـــرار بگیرنـــد؛ درصورتی کـــه نبایـــد 
ایـــن اتفـــاق می افتـــاد، چـــون برنامه ریـــزی بـــرای 
ســـازمان اســـت و مـــرگ و زندگـــی اش بـــه دســـت 
ـــداف  ـــر و اه ـــات بهت ـــاذ تصمیم ـــا اتخ ـــس ب ماســـت؛ پ
بهتـــر، می تـــوان آینـــده ی بهتـــری بـــرای ســـازمان 

رقـــم زد.
ایـــن کم بـــرآوردی در بســـیاری  به دلیـــل 
ــد  ــداف صد درصـ ــق اهـ ــد تحقـ ــا، درصـ از واحدهـ
اعـــام می شـــد و گاهـــی اوقـــات بیش تـــر از آن 
ـــه  ـــد ک ـــث می ش ـــاق باع ـــن اتف ـــد. ای ـــت آم ـــه دس ب
ـــن  ـــرود؛ بنابرای ـــاال ب ـــور کاذب ب ـــا به ط ـــه ی آن ه رتب
در ایـــن دوره تغییـــر دیگـــری نیـــز ایجـــاد شـــد و 
آن اضافـــه شـــدن یـــک ســـنجه ی دیگـــر به عنـــوان 
میـــزان رشـــد یـــا درصـــد پیشـــرفت اهـــداف بـــود.

ـــه  ـــبت ب ـــم نس ـــه ی پنج ـــه برنام ـــگاه ب ـــوع ن ن
ــن  ــود؛ بنابرایـ ــاوت بـ ــل از آن متفـ ــای قبـ برنامه هـ
در   -1 شـــد:  متذکـــر  نکاتـــی  بایـــد  این جـــا 
برنامه هـــای قبـــل اهـــداف به طورکلـــی مطـــرح 
ـــداف  ـــی اه ـــم تمام ـــه ی پنج ـــا در برنام ـــود، ام ـــده ب ش
ــم؛  ــف کردیـ ــری تعریـ ــی قابل اندازه گیـ ــا مبانـ را بـ
یعنـــی ســـنجه هایی تعریـــف شـــد کـــه قابـــل 
برنامه هـــای  و  اهـــداف  باشـــد؛ 2-  اندازه گیـــری 
ـــداف  ـــد؛ 3- اه ـــن ش ـــا تدوی ـــی واحده ـــی تمام عملیات
دفتـــر مرکـــزی بـــر اســـاس ظرفیـــت  و توانمنـــدی 
ــه ی  ــد برنامـ ــد؛ 4- در فرآینـ ــن شـ ــا تدویـ واحدهـ
پنجـــم، فرآینـــد ارزیابـــی راه انـــدازی شـــد؛ درواقـــع 
ـــه  ـــم ادام ـــه ی شش ـــه و برنام ـــه در آن برنام ـــی ک اتفاق
ـــود؛  ـــداف ب ـــق اه ـــزان تحق ـــنجش می ـــرد، س ـــدا ک پی
چـــون در صـــورت نداشـــتن ارزیابـــی دقیـــق از 
میـــزان رســـیدن بـــه اهـــداف، عمـــا برنامه ریـــزی 

بی فایـــده اســـت.

تبدیل برنامه  ی توسعه از 3 به 5 سال
ــزی در  ــد برنامه ریـ ــکات فرآینـ ــی از مشـ یکـ
جهاددانشـــگاهی، 3 ســـاله بـــودن بـــازه ی زمانـــی 
ــه از  ــن برنامـ ــرای تدویـ ــال بـ ــه یک سـ ــود کـ آن بـ
ـــرای  ـــی ب ـــت کم ـــال 94 فرص ـــت. در س ـــت می رف دس
اختصـــاص دادن بـــه برنامـــه در اختیـــار بـــود. ســـال 
ـــاد،  ـــس جه ـــاب ریی ـــت و انتخ ـــر مدیری ـــم تغیی 95 ه
می توانســـت مشکل ســـاز باشـــد. از طرفـــی 5 ســـاله 
ـــا  ـــکات م ـــر از مش ـــی دیگ ـــت، یک ـــه ی دول ـــودن برنام ب
بـــود و در نتیجـــه، مجموعـــه ی ایـــن عوامـــل باعـــث 
ـــای جهاددانشـــگاهی پیشـــنهاد  ـــات  امن ـــه هی ـــا ب شـــد ت
دهیـــم کـــه بـــازه ی زمانـــی برنامه ریـــزی، از 3 ســـال 
ـــاد. ـــز افت ـــاق نی ـــن اتف ـــد و ای ـــر کن ـــال تغیی ـــه 5 س ب

برنامه ی ششم
ـــرعت  ـــم بـــا س ـــه ی شش ـــردن روی برنام کارک

مدیران کل و روسای مراکز، پژوهشگاه ها، 
پژوهشکده ها، دانشگاه ها و سازمان های 
جهاددانشگاهی
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ـــهریورماه  ـــه ، ش ـــد برنام ـــد؛ فرآین ـــام ش ـــتری انج بیش
بـــا تشـــکیل شـــوراهای تخصصـــی آغـــاز و در 
ــن،  ــس آن تدویـ ــال پیش نویـ ــان سـ ــاه همـ دی مـ
ـــد  ـــر واح ـــهم ه ـــال و س ـــا ارس ـــه ی واحده ـــرای هم ب
ـــات  ـــه در هی ـــود ک ـــاه 96 ب ـــد. در خردادم ـــن ش تعیی
امنـــا بـــه تصویـــب رســـید و بـــه همـــه ی واحدهـــا 
ـــا  ـــه ی واحده ـــه از هم ـــن فاصل ـــد. در همی ـــاغ گردی اب
ــود را  ــای خـ ــا برنامه هـ ــد تـ ــل آمـ ــوت به عمـ دعـ
بـــه معاونت هـــا ارایـــه کننـــد و در همـــان جلســـه 
ــی  ــا نهایـ ــی واحدهـ ــای  عملیاتـ ــداف و برنامه هـ اهـ

ـــد. ش

میزان هم خوانی با اسناد باالدستی
اولیـــن جلســـه ی شـــهریور 95 بـــود کـــه 
ـــا  ـــط ب ـــتی مرتب ـــناد باالدس ـــی، اس ـــوراهای تخصص ش
ـــی  ـــه ی ابتدای ـــد. دو هفت ـــایی کردن ـــوزه را شناس آن ح
ــتی مختلـــف در  ــناد باالدسـ ــایی اسـ ــرف شناسـ صـ
حوزه هـــای مختلـــف فرهنگـــی، پژوهشـــی و... شـــد. 
ــود  ــار بـ ــه در اختیـ ــی کـ ــتی مهمـ ــناد باالدسـ اسـ
ــه ی  ــت، نقشـ ــه ی دولـ ــس برنامـ ــامل پیش نویـ شـ
جامـــع علمـــی کشـــور و مـــواردی ازاین دســـت 
کـــه حوزه هـــای تخصصـــی آن هـــا را بررســـی 

می کردنـــد.
ـــوولیت  ـــر مس ـــر نف ـــوراها، ه ـــدام از ش در هرک
ــت و  ــده گرفـ ــر عهـ ــناد را بـ ــن اسـ ــه ی ایـ مطالعـ
ــه  ــوراها ارایـ ــناد در شـ ــان ایـــن اسـ ــان زمـ در همـ
شـــد؛ تمـــام نـــکات مربـــوط بـــه جهاددانشـــگاهی، 
ـــد  ـــد و بع ـــتخراج ش ـــوراها اس ـــن ش ـــر ای ـــط دبی توس
ــه ای در  ــدول مقایسـ ــک جـ ــذاری آن، یـ از هدف گـ
ـــه  ـــا چ ـــداف  ت ـــود اه ـــخص ش ـــا مش ـــود ت ـــار ب اختی
انـــدازه مطالبـــی را کـــه از اســـناد جمع آوری شـــده، 
در  دادن  هم خوانـــی  ایـــن  می دهنـــد.  پوشـــش 
مرحلـــه ی تدویـــن، حـــدودا دو مـــاه به طـــول 
ــناد  ــه اسـ ــد کـ ــن شـ ــر ایـ ــاش بـ ــد و تـ انجامیـ
در  مختلـــف  حوزه هـــای  در  حتمـــا  باالدســـتی 

ــود. ــده شـ ــه و دیـ نظرگرفتـ
نهایتـــا ســـال 96 به محـــض ابـــاغ برنامه هـــا، 
فرم هـــای پایـــش بـــرای واحدهـــا ارســـال شـــد؛ در 
ــورد  ــا مـ ــل واحدهـ ــال قبـ ــرد سـ ــال 97 عملکـ سـ
ـــم کاری  ـــاره تقوی ـــی دوب ـــت؛ یعن ـــرار گرف ـــی ق ارزیاب
و تیم هـــای ارزیـــاب مشـــخص شـــدند و جلســـه ی 
ــی  ــه ارزیابـ ــی کـ ــد. تفاوتـ ــته شـ ــی گذاشـ توجیهـ
ـــه  ـــود ک ـــن ب ـــت ای ـــل داش ـــای قب ـــا دوره ه ـــال ب امس
ارزیابـــی دوره هـــای قبـــل بیـــش از 5 مـــاه طـــول 
می کشـــید، امـــا ارزیابـــی امســـال بســـیار فشـــرده 

بـــود؛ یعنـــی در کم تـــر از 3 مـــاه انجـــام شـــد.

نظارت علمی بر عملکرد ارزیابی
ـــت  ـــن اس ـــود دارد ای ـــه وج ـــی ک ـــه ی مهم نکت
کـــه همان طـــور کـــه واحدهـــا ارزیابـــی می شـــود، 
ـــا و  ـــر روس ـــد آن، نظ ـــت فرآین ـــش کیفی ـــرای افزای ب
ــورد  ــگاهی را در مـ ــای جهاددانشـ ــان واحدهـ معاونـ
ارزیابـــی در قالـــب فرم هـــای  تیـــم و فرآینـــد 
نظرســـنجی جویـــا شـــدیم. در هـــر 3 دوره ای کـــه 
ایـــن کار صـــورت گرفـــت، گـــزارش آن را تنظیـــم 
کـــرده و در شـــورای معاونیـــن جهاددانشـــگاهی 
مطـــرح شـــد و بازخـــورد آن نظرســـنجی بـــه هـــر 

واحـــد ابـــاغ شـــد.
ــوزه ی  ــوال در دو حـ ــد 11 سـ ــن فرآینـ در ایـ

مـــورد پرســـش قـــرار گرفـــت کـــه یکـــی مربـــوط 
ـــا  ـــت ارزیاب ه ـــری کیفی ـــی و دیگ ـــد ارزیاب ـــه فرآین ب
ــازی  ــن امتیـ ــا پایین تریـ ــه ی حوزه هـ ــود. در همـ بـ
ــن  ــوده و باالتریـ ــد، 3/5 بـ ــا 5 داده شـ ــه از 1 تـ کـ
ــت  ــترین رضایـ ــه 5. بیشـ ــک بـ ــم نزدیـ ــاز هـ امتیـ
ــر  ــل« و »تاثیـ ــی در محـ ــورد، »ارزیابـ ــن مـ در ایـ
مثبـــت آن بـــر برنامه ریـــزی و پیشـــرفت ســـازمان« 
بـــوده اســـت؛ ایـــن یعنـــی واحدهـــا قبـــول کردنـــد 
ـــتی  ـــد به درس ـــت و بای ـــم اس ـــیار مه ـــزی بس برنامه ری
ـــد  ـــترین نق ـــرد. بیش ـــورت گی ـــا ص ـــل واحده و در مح
همـــکاران نیـــز بـــر روی کیفیـــت گزارش هـــا، 
ـــود. ـــا ب ـــوای گزارش ه ـــاب و محت ـــم ارزی ـــت تی کیفی

تحقق اهداف
ــم  ــر می کنـ ــه فکـ ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ واقعیـ
بتواننـــد  درصورتی کـــه  تعیین شـــده  اهـــداف 
شـــرایط بیرونـــی را خـــوب مدیریـــت کننـــد، قابـــل 
ـــی  ـــی کان ـــران محیط ـــچ بح ـــا هی ـــت؛ م ـــق اس تحق
نداریـــم کـــه از قبـــل معلـــوم نباشـــد. جزییاتـــش 
متغیـــر اســـت، ولـــی کلیـــات را می دانیـــم؛ مثـــا 
ــرض  ــم در معـ ــه می توانیـ ــم از این کـ ــی داریـ آگاهـ
تحریـــم و یـــک ســـری مســـایل باشـــیم یـــا اگـــر 
در حـــوزه ی خودمـــان مطالعـــات درســـتی داشـــته 
باشـــیم تـــا حـــدی قابل تشـــخیص اســـت. بـــه 
هـــر جهـــت بـــا تدابیـــر مدیـــران و زحمتـــی کـــه 
دوســـتان می کشـــند، پیش بینـــی ایـــن اســـت 
ــت؛  ــت یافـ ــداف دسـ ــن اهـ ــه ایـ ــود بـ ــه می شـ کـ
لـــذا بنـــا بـــه درخواســـت همـــکاران در واحدهـــا و 
بـــه دلیـــل تغییـــرات محیطـــی بـــه هیـــات امنـــای 
ــاالنه ی  ــری دوسـ ــنهاد بازنگـ ــگاهی پیشـ جهاددانشـ
اهـــداف داده شـــد کـــه خوشـــبختانه مصـــوب 
ــال 97  ــه در سـ ــون کـ ــن هم اکنـ ــد؛ بنابرایـ گردیـ
ــا  ــه واحدهـ ــزارش آن بـ ــده، گـ ــا انجام شـ ارزیابی هـ
ـــر  ـــود حداکث ـــت می ش ـــا درخواس ـــال و از واحده ارس
تـــا اواخـــر دی مـــاه، بـــا توجـــه بـــه واقعیاتـــی کـــه 
بـــا آن مواجـــه هســـتند، برنامـــه ی 98 تـــا 1400 را 
ـــد. ـــه کنن ـــا ارای ـــه م ـــرده و ب ـــری ک ـــاح و بازنگ اص

میزان همکاری واحدها
ــای  ــا واحدهـ ــردن بـ ــت کارکـ ــر جهـ ــه هـ بـ
ـــی  ـــل مختلف ـــع کار آســـانی نیســـت و دالی ســـازمانی تاب
ــا،  ــوع آن هـ ــی و تنـ ــتردگی جغرافیایـ ــه گسـ دارد کـ
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــت. طبیع ـــل اس ـــن دالی ـــن ای مهم تری
ایـــن دشـــواری ها باعـــث می شـــود تدویـــن و اجـــرای 
ـــه  ـــر ب ـــال های اخی ـــا در س ـــود، ام ـــکل ش ـــه مش برنام
ــات  ــا ادبیـ ــده و مطمئنـ ــر شـ ــی منجـ ــک هم زبانـ یـ
ـــال،  ـــن دو س ـــی ای ـــد. ط ـــد ش ـــدا خواه ـــترکی پی مش
ــاد  ــازی و ایجـ ــه ی بسترسـ ــادی در زمینـ ــاش زیـ تـ

ــه اســـت. فرهنـــگ برنامه ریـــزی، صـــورت گرفتـ

مواجهه با موازی کاری
چالشـــی  ســـازمان ها  در  مـــوازی کاری 
ــه  ــد بـ ــزی می توانـ ــگ برنامه ریـ ــه فرهنـ ــت کـ اسـ
ــرای  ــد. بـ ــک می کنـ ــازمانی کمـ ــش سـ ــن چالـ ایـ
برنامه ریـــزی بایـــد تمامـــی عوامـــل محیطـــی و 
ــی  ــت. طـ ــر گرفـ ــازمانی را در نظـ ــای سـ چالش هـ
ــه  ــورت گرفتـ ــیاری صـ ــاش بسـ ــال ها تـ ــن سـ ایـ
ــاد  ــا ایجـ ــن معاونت هـ ــی بیـ ــن هماهنگـ ــه ایـ کـ
شـــود. شـــورایی بـــه نـــام »تلفیـــق« کـــه ترکیبـــی 

از مدیـــران کل برنامه ریـــزی معاونت هـــای دفتـــر 
ــاط  ــن ارتبـ ــه ایـ ــود دارد کـ ــت، وجـ ــزی اسـ مرکـ
ــام  ــورا انجـ ــن شـ ــا در ایـ ــن حوزه هـ ــل بیـ و تعامـ
می شـــود. نکتـــه ی بعـــد ایـــن اســـت کـــه پوشـــش 
ــان و  ــورای معاونـ ــی در شـ ــن برنامه هایـ دادن چنیـ
بازخوردهایـــی کـــه در نتیجـــه ی ارزیابـــی به دســـت 
ــن  ــتر بیـ ــی بیشـ ــتن هماهنگـ ــه داشـ ــد، بـ می آیـ
ــه  ــا همین کـ ــد. اساسـ ــک می کنـ ــا، کمـ معاونت هـ
به جـــای یـــک فـــرد، تیـــم ارزیـــاب مـــی رود، 
ـــی  ـــی کان ـــه هماهنگ ـــت ک ـــن اس ـــان دهنده ی ای نش
ـــر  ـــراد حاض ـــد. اف ـــرار باش ـــا برق ـــن معاونت ه ـــد بی بای
ـــتند؛  ـــوزه هس ـــک ح ـــده ی ی ـــدام نماین ـــم هرک در تی
حوزه هـــای  بـــه  را  مســـایل  می تواننـــد  پـــس 
خودشـــان منتقـــل کـــرده و آن را در ارزیابی هـــا در 

نظـــر گیرنـــد.

ضامنت اجرایی
در  ارزیابـــی،  گزارش هـــای  تک تـــک 
بـــه  آن  بازخـــورد  و  بررسی شـــده  معاونت هـــا 
و  می شـــود  داده  مرکـــزی  دفتـــر  در  معاونـــان 
اطمینـــان داریـــم ایـــن بازخوردهـــا توســـط آن هـــا 
بررســـی می شـــود. نکتـــه ی دیگـــر ایـــن اســـت کـــه 
ـــتند  ـــوزه هس ـــان ح ـــا از کارشناس ـــن ارزیاب ه ـــود ای خ
و بعدهـــا در ارتبـــاط بـــا امـــورات واحدهـــا قضـــاوت 
ــان  ــا هـــم بـــه کارشناسـ ــد. ایـــن ارزیابی هـ می کننـ
بـــرای اشـــراف بـــه شـــرایط واقعـــی واحدهـــا و 
ــک  ــر کمـ ــی منطقی تـ ــن تصمیمـ ــه گرفتـ ــم بـ هـ
ــا را  ــکات واحدهـ ــود مشـ ــث می شـ ــد و باعـ می کنـ
ـــا  ـــا در واحده ـــکاران م ـــد هم ـــد و بدانن ـــایی کنن شناس
بـــا چـــه مســـایلی روبـــه رو هســـتند و چگونـــه بـــا 
ــه ی  ــد. نکتـ ــرم می کننـ ــت وپنجه نـ ــکات دسـ مشـ
قابـــل اهمیـــت دیگـــر ایـــن اســـت کـــه اصطاحـــا 
ـــه را  ـــد مجموع ـــدل، بای ـــن م ـــن ای ـــا انداخت ـــرای ج ب
نســـبت بـــه سیســـتم »فریـــز« کـــرد؛ یعنـــی تمـــام 
تصمیم گیری هـــا در ســـازمان بایـــد نشـــأت گرفته 
از نتایـــج ارزیابـــی باشـــد. قطعـــا هم اکنـــون بـــرای 
ـــه واحـــد،  ـــک مجـــوز و اعطـــای تســـهیات ب اعطـــای ی
حتمـــا گزارش هـــای ارزیابـــی مشـــاهده می شـــود و 
ـــز،  ـــا نی ـــای واحده ـــه روس ـــع ب ـــر راج ـــرای اظهارنظ ب

گزارش هـــای ارزیابـــی بررســـی می شـــود.
شـــخصا اعتقـــادی بـــه قـــوه ی قهریـــه و 
ــازی  ــدارم. نیـ ــی نـ ــای اجرایـ ــن ضمانت هـ این چنیـ
ــود.  ــف شـ ــار تعریـ ــام اجبـ ــه نـ ــزی بـ ــت چیـ نیسـ
ــه  ــل تغذیـ ــازمان، مثـ ــرای یـــک سـ ــزی بـ برنامه ریـ
ــان  ــرای خودتـ ــزی بـ ــا برنامه ریـ ــرای یـــک آدم یـ بـ
اســـت. همان طـــور کـــه آدم هـــا بـــه آینـــده ی 
خودشـــان فکـــر می کننـــد، بـــدون اینکـــه توقعـــی 
ـــد،  ـــول بده ـــا پ ـــه آن ه ـــی ب ـــه کس ـــند ک ـــته باش داش
ـــم  ـــری حاک ـــد تفک ـــم بای ـــازمان ه ـــده ی س ـــرای آین ب

باشـــد.

نکته ی آخر
به عنــوان  را  جهاددانشــگاهی  امیــدوارم 
یــک ســازمان بســیار موفــق در آینــده ی کشــور 
ــا  ــاد در مقایســه ب ــن نه ــا در ای ــکاران م ــم. هم ببینی
ــی  ــر مال ــت کم ت ــن بضاع ــی، ضم ــازمان های دولت س
ــتند؛  ــوردار هس ــری برخ ــب باالت ــره وری به مرات از به
ــد الگــوی مناســبی  ــن جهاددانشــگاهی می توان بنابرای
ــور  ــزرگ کش ــازمان های ب ــا و س ــایر نهاده ــرای س ب
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حمایت هــای  از  می دانــم  الزم  پایــان،  در  باشــد. 
بی دریــغ مســووالن جهاددانشــگاهی و تــاش تمامــی 
همکارانــم در اداره ی کل برنامه ریــزی، معاونت هــای 
مختلــف دفتــر مرکــزی و واحدهــای تابــع ایــن نهــاد 

ــم. ــی کن ــکر و قدردان ــور تش ــر کش در سراس

■■■

اهلی سازی گیاه 
»خشخاش ایرانی«
و تولید عصاره ی
»سیلی مارین«
دکرت شمسعلی رضازاده 

رییس پژوهشکده گیاهان دارویی

بحـث عطاری هـا واقعـا یـک موضـوع پیچیـده 
بـرای فضای سـامت کشـور اسـت. عطاری هـا اتحادیه 
خواروبارفروش هـا  اتحادیـه ی  در  و  ندارنـد  مسـتقلی 
دسـته بندی می شـوند و به صـورت کلـی عطـاری، االن 
یـک معضـل اسـت، امـا می توانـد یـک راهـکار خـوب 
بـرای توسـعه ی مصـرف گیاهـان دارویـی باشـد و باید 
زیرسـاخت هایش فراهـم شـود؛ در اعطـای مجـوز بـه 
عطاری هـا بایـد استانداردسـازی انجام شـود، یعنی هر 
کـس کـه مجـوز عطاری درخواسـت کـرد، بـه آن داده 
نشـود، بلکـه افـراد آمـوزش ببیننـد، دوره بگذراننـد و 

تحصیـات مرتبـط داشـته باشـند.
بــرای طــب ســنتی در وزارت بهداشــت مجموعه 
مشــخصی تعریــف شــده اســت و طــب ســنتی از نظــر 
ــد دارو  ــان و تولی ــی درم ــه متول ــت ک وزارت بهداش
اســت، مــورد تاییــد می باشــد و بــرای آن هــا شــاخص 
و اســتانداردهای خــودش را تعریــف کــرده اســت؛ 
پــس طــب ســنتی در کشــور مــا یــک موضــوع علمــی 
ــب  ــای ط ــا دوره ه ــن مبن ــر همی ــز ب ــا نی ــت و م اس
ــب  ــوزش ط ــا در آم ــم؛ م ــزار می کنی ــنتی را برگ س
ــد وزارت بهداشــت  ــورد تایی ــرادی کــه م ســنتی از اف
ــان دانشــکده های طــب  ــد فارغ التحصی هســتند مانن
ســنتی و مدرســان ایــن حوزه هــا اســتفاده می کنیــم.
اهلی سـازی گیـاه »خشـخاش ایرانـی«، یکی از 
دسـتاوردهای این پژوهشـکده اسـت و تعـداد زیادی از 
داروهـای ضـددرد از مـاده ای به اسـم »تبائین« سـنتز 
می شـود کـه ایـن مـاده فقـط در گیـاه »خشـخاش« و 

به صـورت طبیعـی سـنتز می شـود.
ــی  ــود دارد، یک ــخاش وج ــوع خش ــا دو ن در دنی
خشخاشــی کــه از آن تریــاک و مــواد مخدر اســتحصال 
می شــود کــه مقــدار تبائیــن آن حــدود یک دهــم 
درصــد اســت و نــوع دیگــری از خشــخاش نیــز 
ــود دارد  ــران وج ــی در ای ــاری و بوم ــورت انحص به ص
ــد؛ در  ــش می کن ــی روی ــورت طبیع ــط به ص ــه فق ک
ــی  ــاه بوم ــن گی ــا ای ــراییلی ها و ژاپنی ه ــته اس گذش
ایــران را بــرای کشــت از ایــران بــه ســرقت بردنــد امــا 
در کشــت آن ناموفــق بودنــد؛ مــا از ســال 86 روی ایــن 
موضــوع کار می کنیــم و از دو ســال پیــش ایــن تــاش 
مــا بــه نتیجــه رســید و اهلی ســازی آن را انجــام دادیــم 

ــاه را در یــک مزرعــه حــدود چهــار  ــن گی و امســال ای
ــم. هــزار متــری کشــت کردی

 بــازار مصــرف ایــن محصــول در دنیــا حــدود 300 
تــن در ســال بــا قیمــت پایــه هــر کیلــو 800 دالر اســت 
ــت  ــر محدودی ــه خاط ــه روز ب ــز روزب ــت آن نی ــه قیم ک

ــد. ــش می یاب ــن افزای ــع تامی مناب
مــا امیدواریــم کــه ایــن محصــول به عنــوان یــک 
ســرمایه ملــی وارد بــازار شــود و ارزش افــزوده ی بســیار 
گران قیمتــی بــرای کشــور داشــته باشــد و مــا بتوانیــم 
مــزارع انبــوه بــرای تولیــد ایــن محصــول ایجــاد کنیــم 
و حــدود 40 تــا 50 میلیــون دالر از محــل این فــرآورده 

بــرای کشــور درآمــد ایجــاد کنیــم.
تولیــد عصــاره ی »ســیلی ماریــن« از دیگــر 
ــت و در  ــکده اس ــن پژوهش ــد ای ــتاوردهای جدی دس
حــال تولیــد عصــاره ی ایــن گیــاه هســتیم کــه مــاده ی 
اولیــه ی »لیورســیل« اســت. گیــاه »ماریتعغــال« )خــار 
مریــم(، منبــع تولیــد ایــن عصــاره اســت و ایــن گیــاه 
ــد  ــش دارد و تولی ــی روی ــورت وحش ــور به ص در کش
ــش  ــال پی ــد س ــا از چن ــت و م ــم اس ــاری آن ک تج
ــون  ــم؛ تاکن ــذر آن کار کرده ای ــاری ب ــد تج روی تولی
ــد  ــوده اســت و مجــوز تولی ــی ب ــن محصــول واردات ای
ــم  ــذ کرده ای ــذا و دارو اخ ــازمان غ ــن دارو را از س ای
ــم  ــده بتوانی ــال آین ــرف یک س ــه ظ ــم ک و امیدواری
ــه ای  ــا برنام ــا ب ــم؛ م ــد کنی ــه ی آن را تولی ــواد اولی م
کــه داریــم امیدواریــم بیــن یــک تــا دو ســال آینــده 
بتوانیــم کل ظرفیــت کشــور را تامیــن کنیــم تــا باعــث 

صرفه جویــی ارزی و کارآفرینــی شــویم.
ــث  ــگاهی در بح ــه جهاددانش ــی ک در بخش های
پژوهــش واردشــده و کار انجــام داده، موفــق نیــز بــوده 
اســت. بــرای مثــال از ابتــدای جنــگ بخــش زیــادی از 
نیازهــای دارویــی جنــگ را جهاددانشــگاهی مدیریــت 
ــه  ــای هم ــابقه فعالیت ه ــه س ــر ب ــت؛ اگ ــرده اس ک
مجموعه هایــی کــه در ایــن بخــش به صــورت مــوازی 
ــویم  ــه می ش ــم متوج ــی کنی ــد نگاه ــت می کنن فعالی
کــه دســتاوردهای ایــن پژوهشــکده در مقایســه بــا آن 
ــه  ــا ب ــرار دارد؛ م ــازی ق ــا در وضعیــت ممت مجموعه ه
نســبت دســتاوردها و حجــم فعالیت هایــی کــه در 
مجموعــه انجــام می شــود، مــورد حمایــت و اســتقبال 
سیاســت گذار اجرایــی واقــع نشــده ایم، زیــرا همیشــه 
بــرای تصمیم گیــری در مــورد بودجــه، تعــداد پرســنل 

ــرد. ــرار می گی و فضــای فیزیکــی مــاک ق
روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی

■■■

بررسی و تصویب
 ۱۲ طرح و اختتام
 ۱۶ طرح پژوهشی

دکرت داراب یزدانی
مدیرکل دفرت تخصصی کشاورزی

 و منابع طبیعی

همکاری هـــای مشـــترک بـــا معاونـــت علمـــی 
ریاســـت جمهـــوری و هلدینـــگ کشـــاورزی، دام پـــروری 

ـــب  ـــوی در قال ـــدس رض ـــتان ق ـــی آس ـــع تبدیل و صنای
کشـــاورزی،  حوزه هـــای  در  طرح نامـــه   5 ارایـــه 
ــه  ــن ارایـ ــی و هم چنیـ ــع غذایـ ــروری و صنایـ دام پـ
ــمند  ــامانه هوشـ ــتقرار سـ ــی و اسـ ــرح »طراحـ طـ
افزایـــش  به منظـــور  مدیریـــت«  تصمیم گیـــری 
ـــاز  ـــدی آغ ـــای تولی ـــرداری در واحده ـــان بهره ب راندم

ـــت. ـــده اس ش
ــی  ــات تخصصـ ــز خدمـ ــه کار مرکـ ــاز بـ آغـ
ــدف  ــا هـ ــه ای بـ ــات مزرعـ ــوژی در حیوانـ بیوتکنولـ
تولیـــد تجـــاری جنین هـــای تعییـــن جنســـیت 
ــگاه  ــاز در پژوهشـ ــژاد ممتـ ــا نـ ــای بـ ــده گاوهـ شـ
ابن ســـینای جهاددانشـــگاهی کـــه خوشـــبختانه 
ـــج  ـــی نتای ـــی کوتاه ـــه ی زمان ـــت در فاصل ـــته اس توانس
پژوهش هـــای خـــود را بـــا موفقیـــت کامـــل در 

دامداری هـــای کشـــور عرضـــه کنـــد.
تصویـــب و اجـــرای طـــرح ملـــی طراحـــی و 
پیاده ســـازی ســـامانه هوشـــمند مدیریـــت زنجیـــره 
ـــران( در  ـــبز و زعف ـــره س ـــی )زی ـــان داروی ارزش گیاه
خراسان شـــمالی  خراســـان جنوبی،  اســـتان های 
ــکده  ــکاری پژوهشـ ــا همـ ــتان بـ و سیستان وبلوچسـ
ـــه  ـــات جهاددانشـــگاهی ک ـــات و ارتباط ـــاوری اطاع فن
ـــید. ـــد رس ـــام خواه ـــه اتم ـــال ب ـــان س ـــل از پای ـــا قب ت

ــردی در  ــی و کاربـ ــای ملـ ــت پژوهش هـ ماموریـ
بخـــش تامیـــن گیـــاه »شـــیرین بیان« توســـط دفتـــر 
ـــاورزی  ـــاد کش ـــی وزارت جه ـــان داروی ـــی گیاه ـــرح مل ط

ـــت. ـــده اس ـــذار ش ـــگاهی واگ ـــه جهاددانش ب
پـــروژه  احـــداث  و  موافقت نامـــه  امضـــای 
احـــداث دهکـــده گیاهـــان دارویـــی در اســـتان 
گلســـتان بـــا همـــکاری ســـازمان مدیریـــت و 
کشـــاورزی  جهـــاد  ســـازمان  و  برنامه ریـــزی 
اســـتان گلســـتان آغازشـــده و هم چنیـــن، اخـــذ 
ـــس  ـــی در قف ـــرورش ماه ـــروژه پ ـــای الزم پ موافقت ه
ـــتان  ـــتان سیستان وبلوچس ـــار در اس ـــواحل چابه در س
بـــا محوریـــت واحـــد اســـتانی سیستان وبلوچســـتان 

شـــروع شـــده اســـت.
ــمند  ــه ای هوش ــهرک گلخان ــداث ش ــروژه اح پ
بــه وســعت 60 هــزار مترمربــع در منطقــه کوهدشــت 
جهاددانشــگاهی  محوریــت  بــه  لرســتان  اســتان 
ــروژه کــه  واحــد لرســتان و پیشــرفت 60 درصــدی پ
ــت، در  ــه اس ــتغال منطق ــذار در اش ــای تاثیرگ پروژه ه

حــال اجــرا شــدن اســت.
طراحـــی و احـــداث مجتمـــع تحقیقاتـــی 
بـــا محوریـــت  بیرجنـــد  در  دارویـــی  گیاهـــان 
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبی کـــه بـــر روی 
ــک و  ــران، زرشـ ــی زعفـ ــا ارزش دارویـ ــان بـ گیاهـ
ـــت  ـــر وضعی ـــق ب ـــه منطب ـــتند ک ـــز هس ـــاب متمرک عن

کم آبـــی منطقـــه اســـت.
12 طـــرح پژوهشـــی و اختتـــام 16 طـــرح 
در  گذشـــته  یک ســـال  طـــی  در  پژوهشـــی 
حوزه هـــای مختلـــف کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی، 

ــت. ــده اسـ ــب شـ ــی و تصویـ بررسـ
صـــدور مجـــوز و آغـــاز بـــه کار ســـه مرکـــز 
ــز  ــن مرکـ ــا عناویـ ــد بـ ــی جدیـ ــات تخصصـ خدمـ
خدمـــات تخصصـــی کنتـــرل کمـــی و کیفـــی 
ــگاهی  ــامیدنی در جهاددانشـ ــی و آشـ ــواد خوراکـ مـ
واحـــد اســـتان زنجـــان، مرکـــز خدمـــات تخصصـــی 
ــی  ــز ملـ ــتقر در مرکـ ــی مسـ ــت گیاهـ ــت بافـ کشـ
ـــات  ـــز خدم ـــران و مرک ـــی ای ـــتی و ژنتیک ـــر زیس ذخای
تخصصـــی بیوتکنولـــوژی در حیـــوان مزرعـــه ای 
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پژوهشـــگاه ابن ســـینا اتفـــاق افتـــاده اســـت.
شـــبکه ی آزمایشـــگاه های جهاددانشـــگاهی 
محصـــوالت  کیفـــی  کنتـــرل  حـــوزه ی  در 
ــا  ــاز یـ ــالم کشـــاورزی بیـــن 9 آزمایشـــگاه مجـ سـ
ســـازمان های  بـــا  همـــکاری  به عبارت دیگـــر 
غـــذا و دارو، موسســـه ملـــی اســـتاندارد و ســـازمان 
ــتانی  ــد اسـ ــکده و واحـ ــت در 9 پژوهشـ محیط زیسـ

جهاددانشـــگاهی ایجـــاد شـــده اســـت.
علمـــی  ظرفیت هـــای  وجـــود  در صـــورت 
دفاتـــر  اســـتانی،  واحدهـــای  در  اجرایـــی  و 
تخصصـــی به عنـــوان پـــل ارتباطـــی می تواننـــد 
اســـتانی  واحدهـــای  توانمندی هـــای  معـــرف 
متقابـــا  و  باشـــند  متناظـــر  بـــه ســـازمان های 
ــا و  ــه واحدهـ ــی را بـ ــازمان های اجرایـ ــای سـ نیازهـ

کننـــد. منتقـــل  پژوهشـــکده ها 
ـــع  ـــاورزی و مناب ـــی کش ـــر تخصص ـــاش دفت ت
ــف  ــل از تعریـ ــا قبـ ــت تـ ــن اسـ ــر ایـ ــی بـ طبیعـ
محیـــط  از  آگاهـــی  بـــا  مجریـــان  طرح نامـــه، 
اســـتانی و ملـــی و نیـــاز بـــازار اقـــدام بـــه نـــگارش 
ـــور  ـــق در کش ـــت تحقی ـــا اولوی ـــد. قطع ـــوزال کنن پروپ
ـــون  ـــد چ ـــی باش ـــای پژوهش ـــاس نیازه ـــر اس ـــد ب بای
در برهـــه فعلـــی بایـــد در صـــرف وقـــت و هزینـــه 
نهایـــت تـــاش و جدیـــت صـــورت بگیـــرد و اگـــر 
ــدف  ــا هـ ــد بـ ــود، بایـ ــم می شـ ــه ای تنظیـ طرح نامـ
ـــر  ـــی ب ـــر مثبت ـــا تاثی ـــت و ی ـــکلی از صنع ـــل مش ح

جامعـــه و بـــازار داشـــته باشـــد.
ـــی  ـــام پروژه های ـــده تم ـــال آین ـــدوارم در س امی
کـــه شروع شـــده طبـــق برنامـــه ی زمان بنـــدی 
ـــه  ـــی ک ـــند و پروژه های ـــته باش ـــی داش ـــرفت خوب پیش
ــازی  ــد، تجاری سـ ــق را گذرانده انـ ــه ی تحقیـ مرحلـ
شـــده و بـــه تولیـــد برســـند و بـــه بـــازار راه پیـــدا 
ــج  ــر مثبـــت نتایـ ــه تاثیـ ــم کـ ــد داریـ ــد. امیـ کننـ
به دســـت آمده از فعالیت هـــای پژوهشـــی در ایـــن 
دفتـــر را در جامعـــه شـــاهد باشـــیم چـــون اعتقـــاد 
ــار  ــا، انتشـ ــام پژوهش هـ ــه تمـ ــه نتیجـ ــم کـ داریـ
ـــی  ـــت ارزیاب ـــی مثب ـــات موقع ـــت اختراع ـــاالت و ثب مق
خواهـــد شـــد کـــه تاثیـــر مثبـــت آن را در جامعـــه 

ببینیـــم.
روابط عمومی جهاددانشگاهی

■■■

اقدام برای تصفیه 
شیرآبه های محل دفن 

زباله و بازیافت 
»آب های خاکسرتی«

فریبز جاملزاد 
رییس پژوهشکده محیط زیست

یکـــی از فعالیت هـــای پژوهشـــکده بحـــث 
تصفیـــه شـــیرآبه های محل هـــای دفـــن زبالـــه 
اســـت، زیـــرا محل هـــای دفـــن در اســـتان های 
شـــمالی مقادیـــر زیـــادی شـــیرآبه دارنـــد و مقـــدار 
ـــات  ـــرای ثب ـــیژن الزم ب ـــدار اکس ـــاالی  BOD)مق ب
ــن  ــی از مهم تریـ ــی در آب( و COD )یکـ بیولوژیکـ

ـــن  ـــاب( در ای ـــی فاض ـــنجش آلودگ ـــاخص های س ش
شـــیرابه ها باعـــث آلـــوده کـــردن محیـــط می شـــود. 
نقشـــه های طراحـــی و نظـــارت ایـــن طـــرح آمـــاده 
ـــار  ـــن ب ـــرای اولی ـــی ب ـــهرداری انزل ـــط ش ـــت و توس اس
در شـــمال کشـــور شـــکل می گیـــرد کـــه یکـــی از 
پژوهشـــکده  پســـماندی  پروژه هـــای  مهم تریـــن 
محیط زیســـت جهاددانشـــگاهی اســـت و طبـــق 
ــه ی  ــی پروسـ ــس از طـ ــهرداری پـ ــی شـ پیش بینـ

ــود. ــام می شـ ــروژه انجـ ــن پـ ــت ماهه ایـ هشـ
ــا  ــراردادی را بـ ــرا قـ ــکده اخیـ ــن پژوهشـ ایـ
ســـازمان محیط زیســـت دربـــاره محاســـبه حق آبـــه 
ـــت.  ـــرده اس ـــد ک ـــاق منعق ـــی و بوج ـــای انزل تاالب ه
در برنامـــه ششـــم توســـعه حق آبـــه زیســـت محیطی 
ـــرای  ـــی ب ـــوز مطالعات ـــا هن ـــژه ای دارد، ام ـــگاه وی جای
ایـــن مســـاله دربـــاره تاالب هـــا و محیط هـــای 
ـــرارداد  ـــن ق ـــت؛ ای ـــه اس ـــکل نگرفت ـــور ش ـــی کش آب
ــک  ــت در یـ ــرار اسـ ــده و قـ ــرداد 97 منعقدشـ خـ
ـــن  ـــرای ای ـــاز ب ـــورد نی ـــه م ـــه حق آب ـــه 12 ماه پروس
محیط هـــا محاســـبه شـــود و مشـــخص شـــود کـــه 
دســـتگاه های اجرایـــی بـــرای ســـهمیه بندی منابـــع 
ـــد. ـــر بگیرن ـــه در نظ ـــدار حق آب ـــه مق ـــا چ ـــی آن ه آب
ـــن  ـــع نوی ـــا صنای ـــروژه ای را ب ـــل پ ـــال قب دو س
ـــاز  ـــراه آن آغ ـــور هم ـــت از آب ش ـــازی نف ـــت جداس جه
کردیـــم کـــه مراحـــل پایلـــوت و تســـت ســـرد آن 
انجام شـــده و تســـت گـــرم آن نیـــز بـــه زودی انجـــام 
می شـــود؛ وظیفـــه ی ایـــن پـــروژه ایـــن اســـت کـــه 
ـــتخراج  ـــگام اس ـــاد هن ـــدار زی ـــه مق ـــه ب ـــوری ک آب ش
ــد را  ــت می آیـ ــه دسـ ــت بـ ــا نفـ ــراه بـ ــت همـ نفـ
ـــت و  ـــل بازیاف ـــن آب را قاب ـــازد و ای ـــدا س ـــت ج از نف
ـــا  ـــوت ب ـــه پایل ـــروژه در مرحل ـــن پ ـــد؛ ای ـــتفاده کن اس
مقیـــاس یـــک بشـــکه در روز آغـــاز بـــه کار کـــرده اســـت 
ـــن  ـــس از گرفت ـــم پ ـــه بتوانی ـــتیم ک ـــر آن هس و منتظ
تســـت گـــرم و ارائـــه گـــزارش ایـــن طـــرح را بـــه 

ســـرانجام برســـانیم.
یکـــی از کارهـــای ویـــژه ی ایـــن پژوهشـــکده 
ــور  ــده در کشـ ــر زمین مانـ ــای بـ ــزو کارهـ ــه جـ کـ
بـــود، بازیافـــت آب هـــای خاکســـتری اســـت؛ اگـــر 
ـــیم،  ـــته باش ـــور داش ـــی کش ـــس آب ـــه باالن ـــی ب نگاه
17 درصـــد آب ســـطح کشـــور آب خاکســـتری اســـت. 
آب خاکســـتری میـــزان آبـــی اســـت کـــه در قالـــب 
ــارج می شـــود.  پســـاب ها از دســـترس اســـتفاده خـ
ـــی  ـــا تغییرات ـــتند و ب ـــدید نیس ـــوده ش ـــا آل ـــن آب ه ای
ــرد.  ــتری را بازیافـــت کـ ــای خاکسـ ــوان آب هـ می تـ
ـــر  ـــه اگ ـــتند ک ـــوده هس ـــدی آل ـــه ح ـــا ب ـــی آب ه بعض
ــوان  ــر می تـ ــوند حداکثـ ــه شـ ــم تصفیـ ــی هـ خیلـ
ـــا  ـــرد ام ـــتفاده ک ـــاورزی اس ـــارف کش ـــا را در مص آن ه
ــی  ــتری آب هایـ ــای خاکسـ ــد آب هـ ــن 17 درصـ ایـ
ـــان  ـــد در هم ـــرات می توان ـــی تغیی ـــا اندک ـــه ب ـــت ک اس
ـــده،  ـــاب تبدیل ش ـــه پس ـــه آب ب ـــی ک ـــش و صنعت بخ
دوبـــاره اســـتفاده شـــود. یکـــی از فعالیت هـــای مـــا 
ــتری  ــای خاکسـ ــن آب هـ ــه ایـ ــر روی تصفیـ کار بـ
ـــوند. ـــده ش ـــرف بازگردان ـــه مص ـــه چرخ ـــه ب ـــت ک اس
چیـــزی حـــدود 88 درصـــد مصـــرف آب 
ـــل  ـــن دلی ـــا ای ـــت، ام ـــاورزی اس ـــوزه کش ـــور در ح کش
ــرب و  ــده شـ ــد باقی مانـ ــه 12 درصـ ــود کـ نمی شـ
ــر همیـــن اســـاس  ــم؛ بـ صنعـــت را نادیـــده بگیریـ
ـــر  ـــه ب ـــی دارد ک ـــگاهی گروه ـــکده جهاددانش پژوهش
روی اســـتفاده ی بهینـــه و تصفیـــه آب هـــای شـــرب 
ــای صنعتـــی و  ــد؛ در واحدهـ و صنعتـــی کار می کنـ

تولیـــدی کـــه تصفیـــه به صـــورت معمـــول انجـــام 
نمی شـــود و نیـــاز اســـت برنامـــه ی تصفیـــه خـــاص 
ـــم،  ـــا ورود کرده ای ـــود م ـــرا ش ـــی و اج ـــد طراح آن واح
تصفیه خانه هـــا  اجـــرای  و  نظـــارت  طراحـــی، 
بـــرای واحدهـــای صنعتـــی از تصفیه کننده هـــای 
تـــا  گرفتـــه  دارویـــی  و  لبنـــی  کارخانه هـــای 
ــد  ــیمیایی می کننـ ــه فعالیـــت شـ ــی کـ کارخانه هایـ
را مـــا انجـــام می دهیـــم؛ کاری کـــه هـــر مهنـــدس 
ــد. ــام دهـ ــد آن را انجـ ــرأت نمی کنـ ــاوری، جـ مشـ

ـــه  ـــعه در زمین ـــارم توس ـــه چه ـــاس برنام ـــر اس ب
ــت  ــال فعالیـ ــه ازای هرسـ ــماندها بـ ــت پسـ مدیریـ
ـــدی  ـــای تولی ـــم زباله ه ـــد حج ـــد 10 درص ـــه بای برنام
را کاهـــش دهیـــم کـــه مـــا نیـــز ایـــن برنامه هـــا را 
ــم،  ــرا داریـ ــال اجـ ــمالی در حـ ــتان های شـ در اسـ
امـــا بـــرای عملیاتـــی کـــردن ایـــن مســـاله بایـــد 
کمپوست ســـازی  کارخانه هـــای  فرآینـــد  بـــه 
ــل  ــا متوسـ ــی از زباله هـ ــواد عالـ ــد مـ ــی تولیـ یعنـ
می شـــدیم، بـــر همیـــن اســـاس در طراحـــی و 
بـــر کارخانه هـــای کمپوست ســـازی در  نظـــارت 
شـــمال کشـــور وارد شـــدیم و پروژه هـــای مختلـــف 
مثـــل کمپوست ســـازی رودســـر و انزلـــی را انجـــام 

دادیـــم.
نکتـــه قابـــل توجهـــی کـــه در اقدامـــات مـــا 
ــت  ــن اسـ ــود دارد ایـ ــاب ها وجـ ــت پسـ در مدیریـ
ـــر  ـــه فک ـــه ب ـــتیم ک ـــگامانی هس ـــزو پیش ـــا ج ـــه م ک
تصفیـــه ایـــن کمپوســـت ها بـــوده و در قالـــب یـــک 
ـــر روی  ـــال کار ب ـــی در ح ـــهرداری انزل ـــا ش ـــروژه ب پ

ایـــن پـــروژه هســـتیم.
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا و ایکنا
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بی نیازی از خارج
در درمان ناباروری

و استفاده از درمان های 
جایگزین

دکرت علی صادقی تبار
رییس پژوهشگاه ابن سینا

حـــدود 20 درصـــد از زوج هـــای کشـــور مـــا 
ـــا  ـــور م ـــاروری در کش ـــزان ناب ـــتند و می ـــارور هس ناب
ـــی  ـــازمان بهداشـــت جهان ـــار س ـــزان آم ـــه می نســـبت ب
کمـــی بیشـــتر اســـت؛ یعنـــی حـــدود 20 درصـــد و 
ــه در  ــرفتی کـ ــاری پیشـ ــه یـ ــروزه بـ ــع امـ در واقـ
ـــود  ـــا وج ـــن ادع ـــه ای ـــورت گرفت ـــاروری ص ـــان ناب درم
ـــن  ـــه زوجی ـــاروری و هم ـــواع ناب ـــی ان ـــه تمام دارد ک
ــر  ــن امـ ــه ایـ ــد کـ ــان دارنـ ــت درمـ ــارور قابلیـ نابـ
ـــد از  ـــه بای ـــت ک ـــی اس ـــرایط و الزامات ـــه ش ـــته ب وابس

ســـوی زوجیـــن پذیرفتـــه شـــود.
نابـــاروری اگرچـــه مشـــکل امـــروز و دیـــروز 
امـــا خوشـــبختانه در حـــال حاضـــر،  نیســـت، 
شـــرایط مناســـب درمـــان ایـــن مشـــکل در کشـــور 
و  برچســـب ها  به این ترتیـــب،  و  شـــکل گرفته 
از  ناشـــی  پیامدهـــای  و  نگرانی هـــا  مشـــکات، 
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اســـت. نابـــاروری کمرنگ تـــر شـــده 
ـــت  ـــامت و جمعی ـــر س ـــار »دفت ـــاس آم ـــر اس ب
آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت،  وزارت  خانـــواده 
ــارور در  ــون زوج نابـ ــه میلیـ ــدود سـ ــکی«، حـ پزشـ
ـــاروری  ـــان ناب ـــز درم ـــود دارد و مراک ـــا وج ـــور م کش
ــه  ــتند کـ ــزی هسـ ــن مراکـ ــه تخصصی تریـ از جملـ
ـــه  ـــا مراجع ـــه آن ه ـــر زوجـــی روزی ب ـــن اســـت ه ممک
ـــان  ـــوان »پای ـــت عن ـــه ای تح ـــن در برنام ـــد، بنابرای کن
ـــز  ـــگاه و مرک ـــس پژوهش ـــور ریی ـــا حض ـــاروری« ب ناب
درمـــان نابـــاروری ابن ســـینا و مدیـــر ایـــن مرکـــز، 

کلیـــات درمـــان نابـــاروری بررســـی شـــد.
ــت  ــن جهـ ــه زوجیـ ــان مراجعـ ــن زمـ بهتریـ
ـــت  ـــالگی اس ـــا 35 س ـــن 25 ت ـــاروری را س ـــان ناب درم
ــی  ــی طـ ــده زوجـ ــنین گفته شـ ــه در سـ و چنان چـ
یک ســـال متوالـــی جهـــت بچـــه دار شـــدن تـــاش 
ـــا  ـــوند حتم ـــد ش ـــب فرزن ـــد صاح ـــا نتوانن ـــد، ام کنن
ـــد  ـــه کنن ـــاروری مراجع ـــان ناب ـــز درم ـــه مراک ـــد ب بای
کـــه البتـــه بـــرای زنـــان بعـــد از 35 ســـالگی اگـــر 
ــرای فرزنـــددار  ــاه تـــاش بـ ــد از 6 مـ زوجیـــن بعـ
ـــاروری  ـــان ناب ـــد جهـــت درم ـــد بای ـــق نبودن شـــدن موف
ــاروری  ــان نابـ ــی درمـ ــز تخصصـ ــه مراکـ ــود بـ خـ
ـــخیص داده  ـــاروری تش ـــت ناب ـــا عل ـــد ت ـــه کنن مراجع
شـــود و بـــا انجـــام مشـــاوره های مناســـب، بهتریـــن 

روش درمانـــی بـــه آن هـــا پیشـــنهاد شـــود.
ـــک  ـــد تخم ـــه فاق ـــی ک ـــرای زوجین ـــروزه ب  ام
ـــون  ـــن همچ ـــای جایگزی ـــتند درمان ه ـــپرم هس و اس
»اهـــدای تخمـــک و جنیـــن« را داریـــم، امـــا علـــم 
ـــک  ـــود تخم ـــورت نب ـــه در ص ـــی رود ک ـــمتی م ـــه س ب
ــتفاده از  ــا اسـ ــم بـ ــن بتوانیـ ــپرم در زوجیـ ــا اسـ یـ
ــرد  ــود فـ ــدن خـ ــه در بـ ــادی کـ ــلول های بنیـ سـ
ـــد  ـــک تولی ـــا تخم ـــم ی ـــه کنی ـــپرم تهی ـــود دارد اس وج

ـــود. ش
می توانیـــم ادعـــا کنیـــم کـــه بـــا بهره گیـــری 
از فناوری هـــای نویـــن ژنتیکـــی امـــکان تشـــخیص 
هرگونـــه بیمـــاری ژنتیکـــی موجـــود در والدیـــن وجـــود 
دارد و مـــا در حـــال حاضـــر چنـــد هـــزار بیمـــاری 
ژنتیکـــی داریـــم کـــه امـــکان تشـــخیص و درمـــان 
آن هـــا در مرکـــز درمـــان نابـــاروری ابن ســـینا 
ـــن  ـــم ژن را در والدی ـــر بتوانی ـــی اگ ـــم اســـت؛ یعن فراه
ـــل  ـــم قاب ـــن ه ـــد در جنی ـــم صددرص ـــخیص دهی تش
تشـــخیص اســـت و قبـــل از این کـــه بخواهیـــم 
ـــخیص  ـــم تش ـــل کنی ـــادر منتق ـــم م ـــه رح ـــن را ب جنی
ــالم را از  ــن سـ ــورت جنیـ ــن صـ ــده و در ایـ داده شـ
ـــه  ـــالم را ب ـــن س ـــرده و جنی ـــدا ک ـــا ج ـــن مبت جنی
ـــد  ـــد فرزن ـــا از تول ـــم ت ـــل می کنی ـــادر منتق ـــم م رح

مبتـــا بـــه بیمـــاری ژنتیکـــی جلوگیـــری شـــود.
بـــه برکـــت توســـعه دانـــش پزشـــکی در 
ــطح  ــا در سـ ــان مـ ــدی متخصصـ ــور و توانمنـ کشـ
دیگـــر  منطقـــه  ســـطح  در  به ویـــژه  جهـــان 
نیـــازی بـــه درمـــان در خـــارج از کشـــور نیســـت؛ 
ـــه  ـــم دارد ک ـــت مه ـــد مزی ـــا چن ـــور م ـــع کش در واق
ــد از  ــاروری می تواننـ ــان نابـ ــت درمـ ــن جهـ زوجیـ
ـــن از  ـــیاری از زوجی ـــروزه بس ـــد. ام ـــتفاده کنن آن اس
ـــران  ـــه ای ـــاروری ب ـــان ناب خـــارج از کشـــور جهـــت درم
ـــکاران  ـــی هم ـــم درمان ـــر تی ـــص و تبح ـــد. تخص می آین
ـــات  ـــزات، امکان ـــاروری، تجهی ـــان ناب ـــا در حـــوزه درم م
ــات  ــودن خدمـ ــه روز و ارزان بـ ــای بـ و تکنولوژی هـ
ـــر  ـــه دیگ ـــبت ب ـــا نس ـــور م ـــاروری در کش ـــان ناب درم
ـــده  ـــامت ش ـــگری س ـــاد گردش ـــبب ایج ـــورها س کش

ــات  ــرایط و امکانـ ــن شـ ــتفاده از ایـ ــا اسـ و طبیعتـ
ــم و در  ــی فراهـ ــور به خوبـ ــن در کشـ ــرای زوجیـ بـ

دســـترس اســـت.
و  طوالنـــی  مســـیری  نابـــاروری  درمـــان 
زمان بـــر دارد و بـــا توجـــه بـــه حجـــم مداخاتـــی 
ـــکل  ـــع مش ـــت رف ـــی در جه ـــای تخصص ـــه گروه ه ک
ـــی،  ـــزی درمان ـــا برنامه ری ـــق ب ـــد، مطاب ـــاروری دارن ناب
ــاز  ــورد نیـ ــز مـ ــودش نیـ ــاص خـ ــای خـ هزینه هـ
ــایر  ــه سـ ــبت بـ ــا نسـ ــور مـ ــه در کشـ اســـت. البتـ
ــاروری  ــان نابـ ــای درمـ ــر هزینه هـ ــورهای دیگـ کشـ
بســـیار پاییـــن اســـت امـــا در کشـــور مـــا حـــدود 
25 تـــا 30 درصـــد هزینه هـــا جهـــت مصـــرف 
داروهـــای مـــورد نیـــاز صـــرف می شـــود و حـــدود 
ــا مربـــوط بـــه  ــا 35 درصـــد دیگـــر هزینه هـ 30 تـ
ـــون  ـــی همچ ـــه درمان ـــاز برنام ـــل از آغ ـــخیص قب تش
ـــوژی،  ـــی، رادیول ـــی، درمان ـــات پاراکلینیک ـــواع خدم ان
ـــددی  ـــای متع ـــگاهی و ویزیت ه ـــونوگرافی، آزمایش س
ـــام  ـــی انج ـــم درمان ـــک و تی ـــط پزش ـــه توس ـــت ک اس
ــه  ــوط بـ ــز مربـ ــا نیـ ــی هزینه هـ ــود و مابقـ می شـ

ــت. ــل اسـ ــاق عمـ ــای اتـ هزینه هـ
ــای  ــه تکنیک هـ ــه بـ ــا توجـ ــبختانه بـ خوشـ
ـــده اند  ـــه آن مجهزش ـــی ب ـــز درمان ـــه مراک ـــدی ک جدی
ـــظ  ـــرای حف ـــدام ب ـــود، اق ـــتفاده می ش ـــا اس و از آن ه
ــردن  ــز کـ ــق فریـ ــراد از طریـ ــاروری افـ ــوای بـ قـ
و  ازدواج  از  قبـــل  مـــردان  و  زنـــان  گامت هـــای 
یـــا فریـــز جنین هایـــی کـــه در حیـــن درمـــان 
ـــز  ـــل فری ـــوند مث ـــاد می ش ـــارداری ایج ـــاروری و ب ناب
تخمـــک یـــا اســـپرم در مـــورد افـــرادی کـــه بـــه 
ــتند و  ــا هسـ ــرطان مبتـ ــون سـ ــی چـ بیماری هایـ
هنـــوز درمـــان خـــود را آغـــاز نکرده انـــد می توانـــد 
ـــده  ـــاروری در آین ـــظ ب ـــرای حف ـــب ب ـــی مناس راه حل

باشـــد.
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بـــرای بیمـــاری پارکینســـون، بیمـــاری در 
میمـــون توســـط محققـــان ایجـــاد شـــد، ســـپس تولیـــد 
ســـلول های  از  عصبـــی  پیش ســـاز  ســـلول های 
ـــد  ـــت، بع ـــورت گرف ـــون ص ـــه میم ـــد ب ـــادی و پیون بنی
ــان  ــه درمـ ــد و نتیجـ ــد شـ ــوان رصـ ــد حیـ از پیونـ
ـــی  ـــورد بررس ـــی م ـــم بافت ـــاری و ه ـــر رفت ـــم از نظ ه
ــی  ــل قبولـ ــج قابـ ــت نتایـ ــت و درنهایـ ــرار گرفـ قـ
مشـــاهده و گـــزارش شـــد. ایـــن مســـئله در گـــروه 
تحقیقـــات و بیمارانـــی کـــه گرفتـــار ایـــن موضـــوع 
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــرده اس ـــده ک ـــد را زن ـــن امی ـــتند ای هس
ـــال  ـــه انســـان را دارد. در ح ـــم ب ـــت تعمی ـــان قابلی درم
اقـــدام بـــرای تعریـــف کارآزمایـــی بالینـــی هســـتیم 
ـــروع  ـــی را ش ـــی بالین ـــاز اول کارآزمای ـــم ف ـــا بتوانی ت

کـــرده و ایمـــن بـــودن آن را در انســـان را بررســـی 
کنیـــم تـــا در فازهـــای بعـــد بتوانیـــم روی تعـــداد 
ـــم.  ـــام دهی ـــان را انج ـــن درم ـــاران ای ـــتری از بیم بیش
ـــه  ـــی دارد ک ـــای مال ـــه حمایت ه ـــاز ب ـــروژه نی ـــن پ ای

امیدواریـــم بـــا حمایـــت خیریـــن انجـــام شـــود.
مجموعـــه رویـــان در تحقیقـــات توانســـته 
ــپرم  ــک و اسـ ــی تخمـ ــای حیوانـ ــت از نمونه هـ اسـ
تولیـــد کنـــد، امـــا تـــاش بـــر ایـــن اســـت کـــه 
بـــرای انســـان ها بـــا روش هـــای بهتـــر و بهینه تـــر 
ســـلول های جنســـی  تولیـــد شـــود. وقتی کـــه امیـــد 
ـــزان  ـــی رود، می ـــاال م ـــرطانی ب ـــراد س ـــی  اف ـــه زندگ ب
بهبودی شـــان خیلـــی بهتـــر می شـــود؛ ازایـــن رو 
ـــه  ـــادی ب ـــک زی ـــد کم ـــز می توان ـــاروری نی ـــظ ب حف

ایـــن مســـئله کنـــد.
درمانـــگاه انکوفرتیلیتـــی )درمانـــگاه تخصصـــی 
ـــرطان(  ـــی از س ـــس از رهای ـــراد پ ـــاروری اف ـــه ب در زمین
را یکـــی از دســـتاوردهای ایـــن گـــروه در زمینـــه 
ـــای  ـــش نمونه ه ـــن بخ ـــت و در ای ـــاروری اس ـــان ناب درم
ـــه مشـــکل ســـرطان  ـــغ ک ـــراد بال ســـلول های جنســـی اف
پیـــدا می کننـــد، گرفتـــه و فریـــز می شـــود و هـــرگاه 
ـــان  ـــرای درم ـــی ب ـــا پرتودرمان ـــیمی درمانی ی ـــد از ش بع
نابـــاروری مراجعـــه کننـــد، بـــا توجـــه بـــه ذخیـــره 
ــود؛  ــظ می شـ ــا حفـ ــاوری آن هـ ــت بـ ــتن گامـ داشـ
رویـــان ســـال ها روی ایـــن روش پژوهـــش کـــرده 
ـــدان  ـــد تخم ـــن پیون ـــته اولی ـــال گذش ـــا س  اســـت و عم
ـــار  ـــدان بیم ـــت تخم ـــه باف ـــی نمون ـــت؛ یعن صـــورت گرف
ـــد  ـــته ش ـــی برداش ـــیمی درمانی و پرتودرمان ـــل از ش قب
ـــت  ـــد باف ـــی پیون ـــیمی درمانی و پرتودرمان ـــد از ش و بع

ـــد. ـــام ش ـــدان انج تخم
 PGD اتفاقـــات خوبـــی در رویـــان در خصـــوص
)تشـــخیص پیـــش از النه گزینـــی( و روش هـــای 
پیشـــگیری از تولـــد افـــراد بـــا نقـــص ژنتیکـــی رخ 
داده اســـت؛ امـــروزه در کلینیـــک رویـــان بیمارانـــی 
بـــا مشـــکات خـــاص ژنتیکـــی مراجعـــه می کننـــد 
ـــراد  ـــه اف ـــده ک ـــه فراهم ش ـــکان در مجموع ـــن ام و ای
ـــلولی و  ـــای س ـــا روش ه ـــی ب ـــای ژنتیک دارای نقص ه
مولکولـــی جنین هـــای ســـالم را انتخـــاب و منتقـــل 

ـــوند. ـــالم ش ـــوزاد س ـــب ن ـــراد صاح ـــا اف ـــد ت کنن
عمـــده بیمارانـــی کـــه بـــه رویـــان مراجعـــه 
می کننـــد، بســـیاری از فرآیند هـــا را در مطب هـــا 
ـــه  ـــپس ب ـــته و س ـــر گذاش ـــت س ـــر پش ـــز دیگ و مراک
رویـــان می آینـــد، خوشـــبختانه نتایـــج خوبـــی هـــم 
ـــات  ـــج خدم ـــه نتای ـــن اینک ـــد، ضم ـــان می گیرن از روی
ــاروری  ــان نابـ ــات درمـ ــی خدمـ ــز تخصصـ در مرکـ
هم تـــراز بهتریـــن مراکـــز بین المللـــی اســـت؛ ایـــن 
ـــت  ـــه پش ـــت ک ـــی اس ـــون پژوهش ـــوب مدی ـــج خ نتای
آن وجـــود دارد، بســـیاری از پروتکل هـــای درمانـــی 
ــش  ــه در بخـ ــد کـ ــای جدیـ ــیاری از روش هـ و بسـ
درمـــان نابـــاروری انجـــام می شـــود ابتـــدا در قالـــب 
ــف،  ــکده تعریـ ــی در پژوهشـ ــای پژوهشـ پایان نامه هـ
ــای  ــپس روی گونه هـ ــده و سـ ــا شـ ــون و خطـ آزمـ
حیوانـــی تجربـــه و ســـپس نتایـــج آن در مرکـــز درمـــان 
نابـــاروری بـــه کار گرفتـــه می شـــود، همچنیـــن 
نتایـــج ایـــن پژوهش هـــا در قالـــب مقـــاالت علمـــی 
ـــده  ـــن ش ـــب ای ـــه موج ـــود ک ـــر می ش ـــاب منتش و کت
ـــه  ـــی ب ـــع علم ـــازی در جوام ـــگاه ممت ـــران جای ـــا ای ت

دســـت آورد.
اتفاقـــی کـــه در موضـــوع پژوهـــش و خدمـــات 
ـــش  ـــت، در بخ ـــاده اس ـــان افت ـــاروری در روی ـــان ناب درم



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

59

ـــه  ـــود؛ در عرص ـــال می ش ـــز دنب ـــادی نی ـــلول های بنی س
ســـلول های بنیـــادی در رویـــان تنهـــا بـــه پژوهـــش 
از مجموعه هـــای  پرداختـــه نمی شـــود، بســـیاری 
معتبـــر در جهـــان زمینـــه ســـلول درمانی کانون هـــای 
ــرمایه گذاری های  ــه سـ ــا اینکـ ــوده و یـ ــد دارو بـ تولیـ
بســـیاری را بـــر روی ســـلول های درمانـــی انجـــام 
می دهنـــد، در رویـــان نیـــز ایـــن موضوعـــات رصـــد 
ــاج از  ــای صعب العـ ــان بیماری هـ ــه درمـ ــده و بـ شـ

طریـــق ســـلول درمانی پرداختـــه می شـــود.
ــلول های  ــوع س ــه موض ــگاه ب ــن پژوهش ــگاه ای ن
ــود؛  ــش ب ــن دان ــه دســت آوردن ای ــادی نخســت ب بنی
ــه دســت آوردیــم  ــذا دانــش ســلول های بنیــادی را ب ل
و جــرأت کردیــم آن را در حــوزه ی کارآزمایــی بالینــی 
در قلــب، چشــم، گــوارش، اســتخوان و غضــروف 
ــیم  ــدوار باش ــرده و امی ــف ک ــی تعری ــلول های بالین س
ــیار  ــگاه بس ــات جای ــن تحقیق ــه ای ــج اولی ــه از نتای ک
خوبــی را در درمــان بیماری هــا بــرای خــود بــاز 
کنیــم. نتایــج کاری دیگــری از کار در پژوهشــکده 
ــی از  ــت؛ یک ــده اس ــل ش ــادی حاص ــلول های بنی س
ــان  ــای روی ــرکت بن یاخته ه ــیس ش ــج تاس ــن نتای ای
ــلول های  ــداری س ــظ و نگه ــه حف ــه در زمین ــوده ک ب
بنیــادی بندنــاف فعالیــت می کنــد، ایــن شــرکت 
ــی از  ــن یک ــت؛ هم چنی ــان اس ــرکت دانش بنی ــک ش ی
دســتاورد های دیگــر پژوهشــکده ســلول های بنیــادی، 
شــرکت ســل تک  فارمــد بــوده اســت کــه بــا همــکاری 
بنیــاد برکــت تاســیس و تمــام فرآیند هــای قانونــی در 
قســمت آزمایشــگاه و بالیــن انجــام داده و تاییدیه هــای 
آن در وزارت بهداشــت ثبــت و قدم هــای موثــری را تــا 

ــان انجــام داده اســت. ــن زم ای
رویــان در موضــوع بیوتکنولــوژی نیــز ورود پیــدا 
کــرده اســت و در پژوهشــکده زیســت فــن آوری رویــان 
در اصفهــان در زمینــه تولیــد دام و محصــوالت وابســته 
ــم. در  ــت می کنی ــت فناوری آن فعالی ــا زیس ــط ب مرتب
ایــن پژوهشــکده گروه هــای پژوهشــی مهندســی 
ــروه  ــک، زیست شناســی ســلول های جنســی و گ ژنتی
زمینــه ی  در  و  می کننــد  فعالیــت  زیســت فناوری 
تولیــد دانــش بیوتکنولــوژی نیــز رویــان بســیار موثــر 
کار کــرده اســت؛ در موضــوع فاکتور هــای رشــد 
تحقیقاتــی،  گریــد  در  نوترکیــب  پروتئین هــای  و 
تجربیــات مفیــدی را به دســت آورده و بســیاری از 
ــر اســتفاده خــود مــا در  تجربیــات اخذشــده عــاوه ب
ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــز م ــر نی ــع دیگ صنای

رویــان در کنــار ارائــه خدمــات درمانــی و 
پژوهــش بــه موضــوع آمــوزش نیــز توجــه دارد و 
ــه جایگاهــی رســیده  ــم، ب ــا گرفتی ــه م رشــته هایی ک
کــه در قالــب یــک دانشــکده علــوم پایــه پزشــکی بــه 
تربیــت دانشــجو و پژوهشــگر می پــردازد؛ خوشــبختانه 
ــگاهی  ــرای جهاددانش ــت ب ــوز آن از وزارت بهداش مج

ــه ثبــت رســیده اســت. ب
جهاددانشــگاهی  دل  در  رویــان  مجموعــه 
تاســیس شــده و در آن نیرو هــای متعهــد و متخصــص 
ــدم  ــی ق ــای بین الملل ــه در عرصه ه ــد ک ــور دارن حض
ــن  ــا ای ــتند ب ــد و توانس ــش رفتن ــتند، پی ــو گذاش جل
بیــن کشــور های  را  ایــران  نــام  مؤثــر  قدم هــای 
صاحب نــام در ایــن عرصه هــا بــه ثبــت برســاند و 
ــد. ــرای کشــور عرضــه کن ــت علمــی را ب ــک موقعی ی
ســـاالنه 400 بیمـــار خارجـــی در رویـــان پذیـــرش 
رویـــان  بن یاخته هـــای  شـــرکت  و  می شـــوند 
ـــی  ـــم درمان ـــه توریس ـــه در عرص ـــرکتی ک ـــوان ش به عن

ــرده و  ــذب کـ ــارور را جـ ــاران نابـ ــد، بیمـ کار می کنـ
مـــورد درمـــان قـــرار می دهـــد؛ ضمـــن این کـــه 
ـــت  ـــا دس ـــاران ب ـــن بیم ـــی از ای ـــل توجه ـــد قاب درص
پـــر بـــه خانواده هـــا بازمی گردنـــد و می تواننـــد 

مبلغـــان خوبـــی بـــرای رویـــان باشـــند.
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایکنا و ایسنا

■■■

تدوین ۵۰۴ 
رسفصل دوره ی 

ـ تخصصی و  آموزشی 
ایجاد قطب های

 آموزشی
دکرت حسین کالنرتی 

مدیرکل دفرت برنامه ریزی و توسعه ی 

آموزش

آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  یکسا ن ســازی 
گــروه تخصصــی کامپیوتــر و زبــان، بازنگــری ســرفصل 
ــی،  ــی آموزش ــروه تخصص ــی در 7 گ ــای آموزش دوره ه
بازنگــری فرآیندهــای آموزشــی، تدویــن 8 کتــاب 
آموزشــی بومی ســازی منابــع آموزشــی زبــان انگلیســی 
Eight از 16 جلــد، به روزرســانی بانــک اطاعــات 
ــری  ــای تخصصــی، بازنگ ــاز گروه ه ــورد نی تخصصــی  م
شــرح وظایــف گروه هــای تخصصــی آموزشــی، ورود بــه 
مباحــث اقتصــاد مقاومتــی )تدویــن 8 دوره آموزشــی و 
3 محتــوای آموزشــی تاکنــون(، برگــزاری همایش هــای 
و  فنــی  همایــش  )برگــزاری  گروه هــا  تخصصــی 
مهندســی و برنامه ریــزی جهــت اجــرای همایــش هنــر 
و همایــش IT در ســال جــاری(، بررســی 5 هــزار عنــوان 
ــات تطبیقــی در  دوره آموزشــی استخراج شــده از مطالع
ــه و  ــه و تهی ــی هفت گان ــی آموزش ــای تخصص گروه ه
ــی در  ــی ـ تخصص ــرفصل دوره آموزش ــن 504 س تدوی
گروه هــای کشــاورزی و منابــع طبیعــی، کامپیوتــر، فنــی 
و مهندســی، علــوم انســانی، فرهنــگ، هنــر و معمــاری 
ــت. ــر اس ــن دفت ــات ای ــن اقدام ــت و گاز از تازه تری و نف

جهاددانشــگاهی بــا توجــه بــه رســالت و مشــی 
دغدغــه  هم چنیــن  و  خــود  انقابــی  و  اعتقــادی 
ــه  ــی عرص ــکات فرهنگ ــع مش ــدن در رف ــهیم ش س
ــن عرصــه شــد  ــه ای ــوزش کشــور، پیشــتاز ورود ب آم
ــون را  ــای گوناگ ــی در حوزه ه ــای مختلف و فعالیت ه
آغــاز کــرد. فعالیت هــای آموزشــی فرهنگ محــور 
آموزه هــای  چارچــوب  در  جهاددانشــگاهی، 
ــی  ــای آموزش ــزاری دوره ه ــا برگ ــامی ب ــاب اس انق
در حوزه هــای فرهنگــی، قرآنــی، هنــر و معــارف 
ــور  ــای کش ــب نیازه ــرور برحس ــاز و به م ــامی آغ اس
ــرد  ــظ رویک ــا حف ــت و ب ــعه یاف ــا توس ــن آموزش ه ای
ــل  ــور تبدی ــص مح ــای تخص ــه آموزش ه ــتین ب نخس

ــد. ش
از  برخــورداری  بــا  امــروز  نهــاد  ایــن 
ظرفیت هــای آموزشــی گســترده به صــورت شــبکه ای 
ــه  ــاز جامع ــورد نی ــوزش م ــرفته از آم ــوع و پیش متن

ــای  ــف: آموزش ه ــطوح مختل ــت و در س ــده اس درآم
عالــی، آموزش هــای علمــی ـ کاربــردی، آموزش هــای 
ــال  ــرفته در ح ــی و پیش ــی، مهارت ــی، عموم تخصص
ــف جامعــه  ــه اقشــار مختل ــات آموزشــی ب ــه خدم ارائ
ــای  ــتگاه ها و نهاده ــی دس ــای آموزش ــن نیازه و تامی

عمومــی و دولتــی در سراســر کشــور می باشــد.
نمونــه اقدامــات جهاددانشــگاهی در شــرایط 
فعلــی کــه معضــل بیــکاری به تدریــج به عنــوان 
ــی اســت،  ــه در حــال خودنمای ــد در جامع ــک تهدی ی
ــه ی  ــن نهــاد در زمینــه ی ارای ــی اســت کــه ای اقدامات
آموزش هــای مهارتــی و اشــتغال زا هــم در قالــب 
و  و حرفــه ای  تخصصــی  کوتاه مــدت  آموزش هــای 
هــم در قالــب آموزش هــای مقطــع دار آکادمیــک 
ــز  ــی و مراک ــوزش عال ــات آم ــگاه ها، موسس در دانش
ــه جهاددانشــگاهی انجــام  ــردی وابســته ب علمــی کارب
ــردی  ــی و کارب ــای علم ــار آموزش ه ــد. در کن می ده
ــا ایجــاد مراکــز رشــد و  و مهارتــی، جهاددانشــگاهی ب
پارک هــای علم وفنــاوری زمینه هــای الزم را بــرای 
ــگاهی و  ــگان دانش ــتغال دانش آموخت ــه اش ــک ب کم

ــت. ــرده اس ــم ک ــان فراه کارآفرین
واحدهــای  در  آموزشــی  قطب هــای  ایجــاد 
مســتعد، تدویــن محتــوای درســی و طراحــی دوره هــا 
تکمیــل  بین المللــی،  آموزشــی  برنامه هــای  و 
کتاب هــای آموزشــی زبــان انگلیســی و راه انــدازی 
برنامــه  بازنگــری  کشــور،  سراســر  در  دوره هــا 
و  یکسان ســازی  جهاددانشــگاهی،  ششــم  توســعه 
آموزشــی  برنامه هــای  محتــوای  استانداردســازی 
عمومــی و بخشــی از تخصصــی، توســعه آمــوزش 
بانک هــای  تــدارک  جهاددانشــگاهی،   الکترونیکــی 
ــورد  ــی م ــی تخصص ــع الکترونیک ــی و مناب الکترونیک
نیــاز معاونــت، پیاده ســازی بانک هــای اطاعاتــی 
و  جهاددانشــگاهی  شــبکه  در  جامــع  تخصصــی 
مــوردی  و  ادواری  گزارش هــای  تجزیه وتحلیــل 
ــد از  ــت و تهدی ــف،  فرص ــوت، ضع ــاط ق ــه نق و ارای

برنامه هــای آتــی ایــن دفتــر اســت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی

■■■

تشخیص نیازهای 
مطالعات دانشجویان 

و تولید محتوای 
متناسب
عادل تقوی 

رییس سازمان انتشارات

ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی بـــر 
اســـاس ماموریـــت محولـــه خـــود کـــه کمـــک بـــه 
زمینه ســـازی، حمایـــت، ایجـــاد وحـــدت رویـــه 
در تولیـــد محتـــوا، تالیـــف، انتشـــار و توزیـــع آثـــار 
ــایی  ــخیص و شناسـ ــت تشـ ــت، جهـ ــوب اسـ مکتـ
نیازهـــا در ایـــن حـــوزه، از دو ســـال اخیـــر اقـــدام 
ـــای  ـــخیص نیازه ـــنجی تش ـــرح نظرس ـــرای ط ـــه اج ب
مطالعـــات دانشـــجویان هم زمـــان بـــا برگـــزاری 
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نمایشـــگاه بین المللـــی کتـــاب تهـــران نمـــوده 
اســـت کـــه بـــر اســـاس نتایـــج استخراج شـــده 
و  عایـــق  از  برخـــی  نظرســـنجی ها،  ایـــن  از 
ــایی  ــجویان شناسـ ــات دانشـ ــای مطالعـ نیازمندی هـ
ـــت  ـــا، تقوی ـــن نیازه ـــه ای ـــخگویی ب ـــت پاس و در جه
محتـــوای  تولیـــد  و  پژوهشـــی  فعالیت هـــای 
متناســـب بـــا اولویت هـــای کشـــور و نیـــاز جامعـــه 
علمـــی کشـــور در دســـتور کار ســـازمان انتشـــارات 

قـــرار گرفتـــه اســـت.
موثـــر  و  صحیـــح  معرفـــی  جهـــت   
ــارات  ــازمان انتشـ ــه در سـ ــورت گرفتـ ــات صـ اقدامـ
ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده  جهاددانشـــگاهی، 
اطاع رســـانی موجـــود در ســـازمان، هم چنیـــن 
عمومـــی  روابـــط  همـــکاری  و  همراهـــی 
جهاددانشـــگاهی و رســـانه های تخصصـــی در حـــوزه 
کتـــاب و کتاب خوانـــی در حـــوزه اطاع رســـانی 
اجـــرا  و  برنامه ریزی شـــده  ســـازمان  ایـــن 
فضـــای  در  موجـــود  ظرفیت هـــای  از  می شـــود؛ 
مجـــازی نیـــز بـــه نحـــو مطلوبـــی جهـــت انعـــکاس 
اقدامـــات و فعالیت هـــای ســـازمان بهره بـــرداری بـــه 

می آیـــد. عمـــل 
ــا  ــگام بـ ــت و همـ ــه تبعیـ ــازمان بـ ــن سـ ایـ
جهاددانشـــگاهی  توســـعه ی  ششـــم  برنامـــه ی 
برنامه هـــای  فرهنگـــی،  حـــوزه ی  در  به ویـــژه 
ــداف  ــدن اهـ ــی شـ ــت اجرایـ ــی را در جهـ عملیاتـ
مدنظـــر جهاددانشـــگاهی در بخـــش تخصصـــی 
انتشـــارات و کتـــاب و کتاب خوانـــی پیش بینـــی 
ـــواده  ـــکاران خان ـــاش هم ـــت و ت ـــا هم ـــه ب ـــرده ک ک
بـــزرگ نشـــر جهاددانشـــگاهی در سراســـر کشـــور 
در جهـــت اجرایـــی شـــدن ایـــن برنامه هـــا اقـــدام 
خواهـــد نمـــود و درنهایـــت دســـتیابی بـــه جایـــگاه 
ـــوان  ـــگاهی به عن ـــر دانش ـــوزه نش ـــر در ح ـــازمان برت س
چشـــم انداز ایـــن ســـازمان مدنظـــر خواهـــد بـــود.
در حـــوزه ی عملکـــردی نیـــز ایـــن ســـازمان 
ــه  ــا توجـ ــادی بـ ــگ اقتصـ ــا جنـ ــه بـ ــرای مقابلـ بـ
بـــه ابـــزار و ســـاح موجـــود در فضـــای نشـــر کـــه 
طبیعتـــا کتـــاب به عنـــوان یـــک کاالی فرهنگـــی و 
یـــک ابـــزار آگاهی بخـــش در اختیـــار هســـت کـــه 
از طریـــق تولیـــد آثـــار تخصصـــی توســـط اســـاتید 
دانشـــجویی و همچنیـــن معرفـــی آثـــار دانشـــجویی 
ــل  ــک قابـ ــوزه، کمـ ــن حـ ــر در ایـ ــاخص و برتـ شـ
توجهـــی را جهـــت عبـــور از ایـــن مقطـــع و نبـــرد 
ــوده  ــی نمـ ــود پیش بینـ ــای خـ ــر در برنامه هـ نابرابـ
ـــوع  ـــر موض ـــد دوره اخی ـــال، در چن ـــرای مث ـــت. ب اس
ویـــژه  بخـــش  به عنـــوان  مقاومتـــی  اقتصـــاد 
ــه  ــال و پایان نامـ ــاب سـ ــی کتـ ــنواره های ملـ جشـ
ـــر  ـــب برت ـــرا و کت ـــی، اج ـــجویی پیش بین ـــال دانش س
در ایـــن حـــوزه جهـــت بهره منـــدی و کمـــک بـــه 
ـــی  ـــات معرف ـــن موضوع ـــه در ای ـــی جامع آگاهی بخش
ــده  ــل آمـ ــر به عمـ ــار تقدیـ ــن آثـ ــان ایـ و از صاحبـ

اســـت.
بـــه  توجـــه  بـــا  آینـــده  ســـال  در 
زمینـــه  در  به عمل آمـــده  برنامه ریزی هـــای 
تقویـــت فعالیت هـــای پژوهشـــی و تولیـــد محتـــوای 
مـــورد نیـــاز جامعـــه، هـــم در زمینـــه تولیـــد آثـــار 
شـــاخص و هـــم در اجـــرای برنامه هـــای موثـــر 
ـــاب  ـــوزه ی کت ـــی در ح ـــی و فرهنگ ـــویقی و ترویج تش
و کتاب خوانـــی در جایگاهـــی بهتـــر از جایـــگاه 
ـــم  ـــم بتوانی ـــت و آرزو داری ـــم گرف ـــرار خواهی ـــی ق فعل

ـــردن  ـــع ک ـــت مرتف ـــی را جه ـــود قدم ـــهم خ ـــه س ب
بخشـــی از مشـــکات جامعـــه و هم چنیـــن تقویـــت 
ـــم  ـــی برداری ـــه و کتاب خوان ـــگ مطالع ـــج فرهن و تروی
و بـــا تاکیـــد بـــر ارتقـــای کیفیـــت و رســـیدن بـــه 
ســـطح اســـتاندارد یـــک ســـازمان فعـــال در حـــوزه 
ـــی  ـــگاه فعل ـــم و از جای ـــت کنی ـــگاهی حرک ـــر دانش نش

خـــود فراتـــر و پیشـــروتر باشـــیم.
روابط عمومی سازمان انتشارات
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حرکت به سمت دانشگاه 
کارآفرین برتر در کشور

دکرت سید سعید هاشمی
رییس دانشگاه علم وفرهنگ

ــگاه  ــوان دانشـ ــگ به عنـ ــگاه علم وفرهنـ دانشـ
ـــی  ـــرد کارآفرین ـــا رویک ـــا ب ـــاش دارد ت نســـل ســـوم، ت
بـــه بالندگـــی بیش تـــری در بخش هـــای آموزشـــی، 
نقـــش  و  دســـت یافته  فرهنگـــی  و  پژوهشـــی 
موثرتـــری در ایجـــاد اشـــتغال، توســـعه تکنولـــوژی 
ــه  ــد؛ چراکـ ــا نمایـ ــه ایفـ ــات جامعـ ــل معضـ و حـ
توســـعه ملـــی و حـــل مســـایل جامعـــه بـــه روش 
علمـــی از مهم تریـــن وجـــوه کلیـــدی دانشـــگاه های 

نســـل ســـوم اســـت.
بـــه  وابســـته  علم وفرهنـــگ  دانشـــگاه 
ــر در  ــال حاضـ ــه در حـ ــت کـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
قالـــب چهـــار معاونـــت »آموزشـــی«، »پژوهشـــی«، 
»دانشـــجویی، فرهنگـــی«، »پشـــتیبانی« و پنـــج 
ـــاری«،  ـــر و معم ـــی«، »هن ـــی و مهندس ـــکده »فن دانش
»علـــوم انســـانی«، »علـــوم گردشـــگری« و »علـــوم 
پایـــه و فناوری هـــای نویـــن زیســـتی« فعالیـــت 
و  علمـــی  هیـــات  عضـــو  بـــا 138  و  می کنـــد 
تحصیلـــی  رشـــته   80 در  مدعـــو،  اســـتاد   600
در  رشـــته  دکتـــری،46  مقطـــع  در  رشـــته   5(
ــع  ــته در مقطـ ــد و 29 رشـ ــع  کارشناسی ارشـ مقطـ
ـــات  ـــجو، خدم ـــدود 8000 دانش ـــه ح ـــی( ب کارشناس
ـــی  علمـــی، آموزشـــی، فرهنگـــی، پژوهشـــی و کارآفرین

می نمایـــد. ارایـــه 
و  دانشـــگاه  کیفـــی  و  کمـــی  توســـعه 
ــگ از  ــجویان علم وفرهنـ ــرای دانشـ ــتغال زایی بـ اشـ
ــوده و  ــگاه بـ ــووالن دانشـ ــی مسـ ــای اصلـ دغدغه هـ
ــای  ــعه همکاری هـ ــور توسـ ــگاه به منظـ ــن دانشـ ایـ
علمـــی بـــا دانشـــگاه ها و مراکـــز تحقیقاتـــی خـــارج 
از کشـــور، در مســـیر توســـعه علمـــی و حضـــور در 
عرصه هـــای بین المللـــی گام برمـــی دارد و عهـــده دار 
بـــا  همـــکاری  مشـــترک  برنامه هـــای  ایجـــاد 
دانشـــگاه ها و مراکـــز علمـــی در ســـطح بین المللـــی 
اســـت  و انعقـــاد تفاهم نامه هـــای همـــکاری بـــا 
ــزر در  ــزی، خـ ــور مالـ ــگاه های upm در کشـ دانشـ
کشـــور باکـــو و imc در کشـــور اتریـــش نیـــز بـــا 

همیـــن هـــدف صـــورت گرفتـــه اســـت.
دانشـــگاه علم وفرهنـــگ در ســـومین دهـــه 
فعالیـــت خـــود، بـــر اســـاس برنامـــه توســـعه 
دانشـــگاه، همســـو بـــا تغییـــرات بین المللـــی و 
ــت  ــش حرکـ ــه دانـ ــتراتژیک در عرصـ ــه اسـ برنامـ

ـــات  ـــتفاده از تجربی ـــا اس ـــیر ب ـــن مس ـــد و در ای می کن
ـــران  ـــوزش در ای ـــات آم ـــی الزام ـــته و آینده پژوه گذش
ــای  ــی آموزش هـ ــردی تحلیلـ ــا رویکـ ــان، بـ و جهـ
کیفـــی خـــود را نهادینـــه کـــرده و بـــا ترویـــج 
پژوهش هـــای کاربـــردی همـــگام بـــا دانشـــگاه های 
پیشـــرفته دنیـــا در مســـیر کارآفرینـــی دانش بنیـــان 
حرکـــت می کنـــد تـــا بتوانـــد بـــه دانشـــگاه برتـــر 
ـــبی  ـــگاه مناس ـــده و جای ـــور تبدیل ش ـــی کش کارآفرین
پیـــدا  جهـــان  برتـــر  دانشـــگاه های  میـــان  در 
ــگاه  ــک دانشـ ــوان یـ ــگاه به عنـ ــن دانشـ ــد. ایـ کنـ
کارآفریـــن در حـــال حاضـــر نســـبت بـــه مشـــکات 
کشـــور در عرصه هـــای بین المللـــی و معضـــات 
داخلـــی، بی تفـــاوت نبـــوده و وظیفـــه دینـــی و 
ـــه ی  ـــای وظیف ـــس از ایف ـــه پ ـــد ک ـــود می دان ـــی خ مل
ــم و  ــج علـ ــوری، ترویـ ــوری، پژوهش محـ آموزش محـ
به طورکلـــی عبـــور از نســـل اول و دوم دانشـــگاه ها، 
ـــق  ـــیر خل ـــش در مس ـــردن دان ـــردی ک ـــدف کارب ـــا ه ب
دانـــش،  تجاری ســـازی  اجتماعـــی،   ارزش هـــای 
ــاوره  ــی، مشـ ــعه کارآفرینـ ــت، توسـ ــت خاقیـ تقویـ
شـــغلی و تجاری ســـازی فنـــاوری بـــه ســـهم خـــود 
ــد و  ــن باشـ ــور نقش آفریـ ــکات کشـ ــل مشـ در حـ
ــازی  ــل پیاده سـ ــوم را در عمـ ــل سـ ــگاه نسـ دانشـ

کنـــد.
ـــب وکار،  ـــاد کس ـــیس بنی ـــاس، تاس ـــن اس ـــر ای ب
ـــگ  ـــگری علم وفرهن ـــدار گردش ـــعه پای ـــه توس موسس
مردم نهـــاد  ســـازمان  یـــک  به عنـــوان 
ـــی  ـــای تخصص ـــز آموزش ه ـــگاهی)NGO(، مرک دانش
کوتاه مـــدت و اســـتقرار پـــارک علـــوم، فناوری هـــای 
نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی در ایـــن 
ـــتغال  ـــاد اش ـــم ایج ـــترهای مه ـــه بس ـــگاه از جمل دانش
ایجـــاد  و  دانـــش  تجاری ســـازی  کارآفرینـــی،  و 
دســـتیابی  به منظـــور  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
بـــه چشـــم انداز تعیین شـــده در برنامـــه توســـعه 

دانشـــگاه اســـت.
روابط عمومی دانشگاه علم وفرهنگ

■■■

تالش برای بازخوانی 
اندیشه های امام 

خمینی)ره(
سید محمد هاشمی تروجنی

رییس مرکز فرهنگی دانشجویی امام، 
والیت فقیه و انقالب اسالمی

ــه  ــد ک ــث ش ــت باع ــام در سیاس ــور اس حض
ــر  ــن ب ــام دی ــه ن ــه ب ــا ک ــان و دولت ه ــام حاکم تم
ــا  ــی آن ه ــره واقع ــد، چه ــت می کردن ــع حکوم جوام
مشــخص و زمینــه بیــداری ملت هــا فراهــم آیــد، 
انقــاب اســامی باعــث حضــور ادیــان در بســتر 
سیاســی شــده، ادیانــی پــس از رنســانس کم کــم 
از بســتر سیاســی و حتــی اجتماعــی بــه حاشــیه 
ــجویی  ــی دانش ــز فرهنگ ــذا مرک ــد؛ ل ــده بودن رانده ش
امــام والیت فقیــه و انقــاب اســامی تــاش دارد 
مــردم  مبــارزه  قرن هــا  خیــزش  و  حرکــت  تــا 
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ــجویان  ــوص دانش ــوان بخص ــل ج ــرای نس ــران را ب ای
ــی از حــوزه و  ــاش رادمردان ــد. ت ــی کن ــز بازخوان عزی
دانشــگاه در بســتر زمــان ایســتادند و مقاومــت کردنــد 
تــا درخــت انقــاب اســامی شــکل گیــرد و در طلیعــه 
ــدای  ــت و ن ــاهد معنوی ــا ش ــم دنی ــرن بیســت و یک ق

ــود. ــی ش ــه سیاس ــد در عرص توحی
معظـــم  مقـــام  کـــه  جهاددانشـــگاهی 
رهبـــری )مدظله العالـــی( از آن به عنـــوان یکـــی 
انقـــاب اســـامی نـــام  از رویش هـــای اصلـــی 
ــام  ــه امـ ــه این کـ ــت بـ ــا عنایـ ــال بـ ــد و حـ  برده انـ
ـــامی  ـــاب اس ـــار انق ـــوگ و معم ـــی)ره( ایدئول خمین
ایـــران بشـــمار می آینـــد، شایســـته اســـت نظریـــات 
رهبـــر و اندیشـــمند برجســـته اســـامی مـــورد 
ـــخنان  ـــا و س ـــیره، اعامیه ه ـــرد. س ـــرار گی ـــی ق بررس
امـــام خمینـــی)ره( نه تنهـــا منبـــع و مأخـــذ بـــرای 
جامعـــه دانش پژوهـــان ایـــران کـــه منشـــأ الهـــام و 
ـــداری و  ـــر بی ـــه فک ـــت ک ـــانی اس ـــرای کس ـــه ب ره توش

آزادی ملت هـــای دربنـــد را در ســـردارند.
ــدت،  ــای کوتاه مـ ــرای برنامه هـ ــن و اجـ تدویـ
میان مـــدت و بلندمـــدت فرهنگـــی، در زمینـــه ی 
ــامی  ــاب اسـ ــام و انقـ ــرت امـ ــه های حضـ اندیشـ
و برگـــزاری مســـابقات و جشـــنواره های علمـــی، 
ـــه های  ـــا اندیش ـــط ب ـــری مرتب ـــی و هن ـــی، ادب فرهنگ
امـــام و انقـــاب اســـامی در ســـطح دانشـــگاه های 
کشـــور، طراحـــی و اجـــرای ســـمینارها، میزگردهـــا 
تشـــویق  هنـــری،  فرهنگـــی-  همایش هـــای  و 
پژوهش هـــای  و  مطالعـــات  بـــه  دانشـــجویان 
علمـــی مرتبـــط بـــا امـــام و انقـــاب اســـامی 
در موضوعـــات یادشـــده، بسترســـازی مناســـب 
ــد  ــتاز و عاقه منـ ــجویان پیشـ ــد دانشـ ــت رشـ جهـ
ــزاری  ــام )ره(، برگـ ــرت امـ ــه های حضـ ــه اندیشـ بـ
ــا  ــی بـ ــری - تخصصـ ــی هنـ ــگاه های فرهنگـ نمایشـ
ــکاری  ــا همـ ــام و انقـــاب اســـامی بـ ــوع امـ موضـ
نهادهـــای فرهنگـــی دانشـــگاهی و دانشـــگاه ها، 
ترویـــج فرهنـــگ خدمـــت بـــه محرومیـــن و اقشـــار 
مســـتضعف جامعـــه به عنـــوان یکـــی از آرمان هـــای 
حضـــرت امـــام)ره(، برقـــراری ارتبـــاط بـــا مراکـــز 
ـــام)ره(  ـــرت ام ـــا حض ـــط ب ـــی مرتب ـــی و پژوهش فرهنگ
از  بهره منـــدی  به منظـــور  اســـامی  انقـــاب  و 
ــام فعالیت هـــای مشـــترک،  ــان و انجـ تجربیـــات آنـ
ــگاهی  ــخصیت های دانشـ ــز و شـ ــا مراکـ ــل بـ تعامـ
و صاحب نظـــران داخلـــی و خارجـــی در ترویـــج 
ـــگاه  ـــاد پای ـــی)ره( و ایج ـــام خمین ـــه ام ـــکار و اندیش اف
اینترنتـــی به منظـــور اطاع رســـانی فعالیت هایـــی 
ــه  ــامی از جملـ ــاب اسـ ــام و انقـ ــوع امـ ــا موضـ بـ

اقدامـــات ایـــن مرکـــز اســـت.
وجـــود  علی رغـــم  می رســـد  نظـــر  بـــه 
ــون  ــاب همچـ ــر راه انقـ ــر سـ ــدد بـ ــع متعـ موانـ
تجزیه طلبی هـــا و ناآرامی هـــای داخلـــی، تـــرور، 
بین المللـــی  تحریم هـــای  هشت ســـاله،  جنـــگ 
دســـتاوردهای   ،... و  یک جانبـــه  و  چندجانبـــه 
چشـــم گیری در حوزه هـــای مختلـــف رقـــم خـــورده 
ـــوع  ـــم در موض ـــاش کنی ـــد ت ـــال، بای ـــت؛ بااین ح اس
ـــام  ـــه ام ـــی اندیش ـــه بازخوان ـــف ب ـــای مختل و زمینه ه
ـــعل  ـــت و مش ـــن هدای ـــراغ روش ـــن چ ـــا ای ـــم ت بپردازی
ــی  ــه و نورانـ ــه برافروختـ ــاب همیشـ ــروزان انقـ فـ
ـــع  ـــخ و جوام ـــیر تاری ـــاب در مس ـــه ی انق ـــرای هم ب

مختلـــف باشـــد.
روابـــط عمومـــی مرکـــز فرهنگـــی دانشـــجویی امـــام، 

والیت فقیـــه و انقـــالب اســـالمی

تبدیل نشاسته ی 
سیب زمینی به نشاسته ی 

پلیمری و استفاده 
در صنعت نفت

مسعود کمبانی
رییس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی

در حـــال انجـــام فعالیـــت بـــرای تولیـــد 
ـــاده ای  ـــته م ـــن نشاس ـــتیم؛ ای ـــری هس ـــته پلیم نشاس
ـــود  ـــتفاده می ش ـــاری از آن اس ـــه در گل حف ـــت ک اس
ـــده ای  ـــور تولیدکنن ـــل کش ـــر در داخ ـــال حاض و در ح
ــاز  ــورد نیـ ــت مـ ــا کیفیـ ــول بـ ــن محصـ ــرای ایـ بـ
ــن  ــد ایـ ــرای تولیـ ــا بـ ــم؛ مـ ــت نداریـ ــت نفـ صنعـ
ــه  ــاز بـ ــل آغـ ــتان اردبیـ ــاد اسـ ــا جهـ ــول بـ محصـ
همـــکاری کرده ایـــم، زیـــرا در اســـتان اردبیـــل 
مقـــدار ســـطح زیـــر کشـــت ســـیب زمینی بســـیار 
ــاال اســـت و از مجمـــوع تولیـــدات ســـیب زمینی،  بـ
ــیب زمینی  ــن سـ ــزار تـ ــا 400 هـ ــاالنه 300 تـ سـ
درجـــه ســـه تولیـــد می شـــود. مـــا قصـــد داریـــم 
ـــاری  ـــته حف ـــه نشاس ـــیب زمینی را ب ـــن س ـــته ای نشاس
تبدیـــل کنیـــم. تقریبـــا تحقیقـــات تمام شـــده و 
ــل  ــتانداری اردبیـ ــا اسـ ــات بـ ــا و توافقـ همکاری هـ
ـــده اســـت  ـــام ش ـــل انج توســـط جهاددانشـــگاهی اردبی
تـــا بـــا توجـــه بـــه ارزش افـــزوده  باالیـــی کـــه ایـــن 
ـــل  ـــتان اردبی ـــگاهی اس ـــول دارد، در جهاددانش محص
ـــل  ـــته و تبدی ـــن نشاس ـــتفاده از ای ـــرای اس ـــدی ب واح
ـــم  ـــود. امیدواری ـــداث ش ـــاری اح ـــته حف ـــه نشاس آن ب
یکـــی از مـــوادی کـــه صنعـــت نفـــت بـــه آن نیـــاز 

دارد در ســـال 97 تامیـــن شـــود.
پژوهشـــگران ایـــن گـــروه بـــا اســـتفاده از 
انـــرژی خورشـــیدی و انـــرژی گرمایـــی توانســـتند 
طراحـــی  را  هیبریـــدی  خنک کـــن  برج هـــای 
ـــزان آب  ـــد می ـــی 40 درص ـــدود 30 ال ـــه ح ـــد ک کنن
ــن   ــوع خنک کـ ــن نـ ــتفاده از ایـ ــا اسـ ــری بـ تبخیـ
ــده و  ــرح ثبـــت اختراع شـ ــن طـ ــود. ایـ ــم می شـ کـ
ـــود  ـــوب می ش ـــگاهی محس ـــی جهاددانش ـــرح داخل ط
ــتیم.  ــاری هسـ ــال جـ ــی آن در سـ ــال معرفـ و دنبـ
امیدواریـــم بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت انـــرژی و آب 
ـــع از آن  ـــد و صنای ـــدا کن ـــی پی ـــگاه خوب ـــور، جای کش

اســـتقبال کننـــد.
ــد  ــه تولیـ ــداث کارخانـ ــرارداد احـ ــرا قـ اخیـ
ــن در روز را  ــت یک تـ ــا ظرفیـ ــت HDS بـ کاتالیسـ
بـــا ســـازمان توســـعه و نوســـازی معـــادن و صنایـــع 
معدنـــی ایـــران )ایمیـــدرو( منعقـــد کرده ایـــم و 
ـــال  ـــان امس ـــا پای ـــرارداد ت ـــن ق ـــی ای ـــای اجرای کاره
ـــای  ـــی از نیازه ـــول یک ـــن محص ـــود؛ ای ـــام می ش انج
صنعـــت نفـــت و پاالیشـــگاه ها را برطـــرف می کنـــد 
و طبـــق ایـــن قـــرارداد هیدروژن زدایـــی از نفـــت را 
ـــه  ـــدی در کارخان ـــت تولی ـــاده بوهمی ـــتفاده از م ـــا اس ب
آذرشـــهر آغـــاز می کنیـــم. دانـــش فنـــی و مـــاده ی 
ـــن  ـــت در ای ـــوان گف ـــت و می ت ـــی اس ـــه آن داخل اولی
ـــه و  ـــه کار نرفت ـــی ای ب ـــاده خارج ـــچ م ـــت هی کاتالیس

ـــت. ـــی اس ـــا بوم کام
ــه  ــوان بـ ــا می تـ ــتریان مـ از بزرگ تریـــن مشـ
ـــه  ـــرد؛ البت ـــاره ک ـــیمی اش ـــت، گاز و پتروش ـــع نف صنای

بـــازار در چنـــد ســـال اخیـــر کمـــی راکـــد بـــوده و 
بـــه دالیـــل مختلفـــی مشـــتریان کمتـــر شـــده اند، 
ـــت، گاز و  ـــع نف ـــا صنای ـــا ب ـــکاری م ـــتر هم ـــا بیش ام
ـــورد  ـــیمیایی م ـــواد ش ـــد م ـــوزه تولی پتروشـــیمی در ح
ـــوالت  ـــه محص ـــت. از جمل ـــت اس ـــت نف ـــاز در صنع نی
ـــت  ـــام اس ـــت خ ـــع نف ـــکن صنای ـــق ش ـــواد تعلی ـــا، م م
ـــت  ـــت نف ـــیمیایی صنع ـــاده ش ـــن م ـــه پرمصرف تری ک
محســـوب می شـــود و در نمک زدایـــی از نفـــت 

ـــرد دارد. ـــام کارب خ
از جملـــه مـــواد دیگـــری کـــه در ایـــن 
پژوهشـــکده تولیـــد کرده ایـــم افزایه هـــای ســـیمان 
ـــه  ـــیمان اضاف ـــه س ـــا ب ـــن افزایه ه ـــت؛ ای ـــاری اس حف
ــرای  ــخصات الزم را بـ ــیمان مشـ ــا سـ ــود تـ می شـ
اینکـــه در دیـــواره چـــاه قـــرار بگیـــرد و کاربـــرد داشـــته 
باشـــد، پیـــدا کنـــد. مـــا تولیدکننـــده پنـــج افزایـــه 
ـــم  ـــت آورده ای ـــه دس ـــی آن را ب ـــش فن ـــتیم، دان هس
ـــن  ـــارد از ای ـــش میلی ـــی ش ـــج ال ـــدود پن ـــاالنه ح و س
محصـــوالت را بـــه شـــرکت های مصرف کننـــده از 

ــیم. ــت می فروشـ ــرکت نفـ ــه شـ جملـ
یکـــی از خدمـــات تخصصـــی ای کـــه بـــه 
ــز  ــث آنالیـ ــم، بحـ ــه می دهیـ ــت ارائـ ــرکت نفـ شـ
مصرفـــی  شـــیمیایی  مـــواد  کارایـــی  تســـت  و 
آن هـــا مثـــل مـــواد ضـــد رســـوب و مـــواد آنتـــی 
ـــواد  ـــگاه م ـــواد را در آزمایش ـــن م ـــت. ای ـــال اس باکتری
ـــم و  ـــی کردی ـــز و بررس ـــم آنالی ـــه داری ـــی ای ک تخصص
ـــت  ـــرکت نف ـــه آزمایشـــگاه را از ش ـــال 96 تاییدی در س
ــر  ــال حاضـ ــم و در حـ ــران گرفتیـ ــاره ایـ ــات قـ فـ
ــم. ــام می دهیـ ــواد را انجـ ــن مـ ــی ایـ ــت کارایـ تسـ

ـــک  ـــیمیایی ی ـــع ش ـــعه صنای ـــکده توس پژوهش
مرکـــز عصاره گیـــری مشـــترک بـــا پژوهشـــکده 
ــز  ــن مرکـ ــا در ایـ ــه مـ ــی دارد کـ ــان دارویـ گیاهـ
عصـــاره گیـــری مایـــع و خشـــک از انـــواع گیاهـــان 
را انجـــام می دهیـــم. عصاره هـــای تولیدی مـــان نیـــز 
ـــا در  ـــت. م ـــانی اس ـــای انس ـــوزه داروه ـــتر در ح بیش
ایـــن حـــوزه به صـــورت مشـــترک بـــا پژوهشـــکده 
عصاره هـــا،  و  می کنیـــم  کار  دارویـــی  گیاهـــان 
اســـانس ها و مـــوادی کـــه اینجـــا تولیـــد می شـــود 
بـــرای تبدیل شـــدن بـــه دارو بـــه پژوهشـــکده 
گیاهـــان دارویـــی تحویـــل داده می شـــود و آن هـــا 
ــد؛  ــل می کننـ ــه دارو تبدیـ ــوالت را بـ ــن محصـ ایـ
ـــی  ـــول نهای ـــا و محص ـــط م ـــه توس ـــاده اولی ـــی م یعن

ــود. ــد می شـ ــا تولیـ ــط آن هـ توسـ
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا

■■■

بازطراحی و دقت
در رشایط جدید کشور

رحیم خاکی
 رسپرست مرکز رشد واحد های فناور 

هرن های قرآنی

ـــی  ـــگاهی مبتن ـــکل گیری جهاددانش ـــفه ش فلس
ـــگاه  ـــه و دانش ـــن جامع ـــان بی ـــک جری ـــاد ی ـــر ایج ب
بـــوده و در طـــی ایـــن ســـال ها ایـــن نهـــاد تـــاش 
کـــرده بـــه ماموریـــت خـــود وفـــادار باشـــد و بـــر 
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همیـــن اســـاس و بـــا ساختارســـازی و ایجـــاد 
تشـــکیات منظـــم ســـازمانی، فعالیت هایـــی در 
ســـطح ملـــی و بین المللـــی در حوزه هـــای مختلـــف 
از ســـوی جهـــاد انجام شـــده کـــه ایـــن ماموریـــت 
ـــز  ـــیس مرک ـــا تاس ـــرآن ب ـــوزه ق ـــژه در ح ـــور وی به ط
فعالیت هـــای قرآنـــی دانشـــجویان و خبرگـــزاری 
ـــای  ـــازمان فعالیت ه ـــه س ـــا ب ـــس ازآن ارتق ـــرآن و پ ق

قرآنـــی دانشـــجویان دنبـــال شـــده اســـت.
ــی  ــش از سـ ــول بیـ ــگاهی در طـ جهاددانشـ
ــای  ــذب نیرو هـ ــا جـ ــته بـ ــته توانسـ ــال گذشـ سـ
عرصه هـــای  در  دانشـــگاهی  خـــاق  و  جـــوان 
ـــکیات  ـــوان تش ـــی به عن ـــه ای و جهان ـــف منطق مختل
اگرچـــه  معرفـــی شـــود.  پیشـــرو  و ســـازمانی 
ـــی و  ـــرایط کنون ـــد در ش ـــد بتوان ـــگاهی بای جهاددانش
ـــه  ـــرایط روز جامع ـــا و ش ـــن نیاز ه ـــر گرفت ـــا در نظ ب
و بـــا بهره گیـــری از گفتمـــان نخبگانـــی و جـــذب 
به عنـــوان  جدیـــد،  خاقیت هـــای  و  ایده هـــا 
ــا  ــه دیدگاه هـ ــرا کـ ــرداز و نوگـ ــه ای ایده پـ مجموعـ
ــد و  ــی نقـ ــوزه دینـ ــف را در حـ ــایق مختلـ و سـ

ــد. ــل کنـ ــد، عمـ ــی می کنـ بررسـ
و  دارد  خوبـــی  ظرفیت هـــای  نهـــاد  ایـــن 
مراکـــز تخصصـــی خوبـــی هـــم در حـــوزه دیـــن و 
ـــه  ـــن مجموع ـــکل گرفته و ای ـــاد ش ـــن نه ـــرآن در ای ق
ـــان  ـــردم، جه ـــع م ـــت نف ـــد در جه ـــروز بای ـــز ام مراک
ـــق  ـــه توفی ـــد؛ البت ـــل کنن ـــام عم ـــان اس تشـــیع و جه
در ایـــن مســـیر مســـتلزم آن اســـت کـــه نیاز هـــای 
امـــروز جهـــان در حوزه هـــای مختلـــف درک شـــود، 
مســـایل واقع گرایانـــه دیـــده و شـــناخته و بـــه نقـــد 
ـــه  ـــت ب ـــد در نهای ـــا بتوانن ـــود ت ـــته ش ـــر گذاش و نظ

ـــد. ـــه بیاین ـــک جامع کم
جهاددانشـــگاهی بـــا طـــی مراحـــل مختلـــف 
ـــتی  ـــه بایس ـــیده ک ـــه ای رس ـــه نقط ـــروز ب ـــازمانی ام س
آن  هدف گـــذاری  اجـــرا،  و  برنامه ریزی هـــا  در 
در جهـــت تامیـــن منافـــع ملمـــوس مـــردم باشـــد. 
ضـــروری اســـت در ایـــن مســـیر تئوری هـــای 
متعـــددی کـــه در برنامه ریـــزی و اجـــرای برنامه هـــا 
تـــا بـــه امـــروز مطـــرح بـــوده، بررسی شـــده و اگـــر 
ـــان آن  ـــا زم ـــردی وجـــود دارد و ی ـــدون کارب ـــوری ب تئ
ـــته  ـــار گذاش ـــیده، کن ـــات نرس ـــه اثب ـــا ب ـــته و ی گذش

ــود. ــف شـ ــد تعریـ ــای جدیـ ــود و تئوری هـ شـ
 جهاددانشـــگاهی بایـــد در کنـــار ســـایر بخش هـــا 
ـــاد  ـــن نه ـــود و ای ـــر ش ـــردم بهت ـــال م ـــد ح کاری کن
ـــی  ـــرای تئوری گوی ـــی ب ـــا بلندگوی ـــون ی ـــی، تریب انقاب
و تئوری پـــردازی نیســـت؛ بایـــد عملکـــرد آن در 
مســـیری باشـــد کـــه منجـــر بـــه بهبـــود وضعیـــت 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــز ای ـــه ی آن نی ـــه الزم ـــود ک ـــور ش کش
در شـــرایط فعلـــی از ظرفیت هـــای موجـــود جهـــاد 
حتـــی در حـــوزه دینـــی نهایـــت بهـــره را ببریـــم و 
ـــور  ـــعه کش ـــد و توس ـــت رش ـــی در جه ـــاش مضاعف ت

ـــرد. ـــورت گی ـــران ص ـــوی جهادگ از س
ـــروز جهاددانشـــگاهی بازطراحـــی و  ـــت ام ماموری
ـــه  ـــود جامع ـــد و موج ـــرایط جدی ـــی ش ـــت در بررس دق
اســـت و ایـــن نهـــاد بایـــد در همـــه عرصه هـــا 
به صـــورت روزآمـــد مشـــکات و مســـایل را بررســـی 
کنـــد، راهـــکار ارایـــه دهـــد و نیرو هـــا را آمـــاده ی 
خدمت رســـانی کنـــد و بتوانـــد بـــه درد جامعـــه 
نیرو هـــای  و  دانشـــگاهی  بدنـــه ی  از  و  بپـــردازد 

خـــاق و پرانـــرژی اســـتفاده کنـــد.
روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

ایجاد پل ارتباطی
موثر بین جامعه ی 

دانشگاهی
دکرت فاطمه عظیم زاده

)SID( رییس مرکز اطالعات علمی

ـــات  ـــز اطاع ـــه مرک ـــردی ک ـــه رویک ـــه ب ـــا توج ب
ـــی  ـــی و پژوهش ـــف آموزش ـــای مختل ـــی در جنبه ه علم
دارد بـــا انعقـــاد تفاهم نامـــه همـــکاری بـــا ســـازمان 
ـــرده  ـــم ک ـــه ای را فراه ـــازی، زمین ـــتغال و تجاری س اش
ـــن  ـــد از ای ـــتاران بتوانن ـــان و ویراس ـــا مترجم ـــت ت اس
بســـتر حداکثـــر بهـــره را ببرنـــد و مخاطبانـــی کـــه 
ـــده  ـــاالت ترجمه ش ـــاالت و مق ـــه ی مق ـــه ترجم ـــاز ب نی
روز  تکنولوژی هـــای  از  بهره گیـــری  بـــا  دارنـــد 
دنیـــا و در بســـتر الکترونیکـــی مناســـب از ایـــن 
ـــن  ـــب ای ـــز در قال ـــن مرک ـــد. ای ـــتفاده کنن ـــات اس امکان
ـــه در 9  ـــی ک ـــاغل خانگ ـــوان مش ـــه در فراخ تفاهم نام
ـــور دارد و  ـــت حض ـــرا اس ـــال اج ـــور در ح ـــتان کش اس
ـــتاری  ـــای ویراس ـــتغال در حوزه ه ـــه اش ـــدان ب عاقه من
و ترجمـــه می تواننـــد عاقه منـــدی خـــود را در ایـــن 

ــد. ــا اعـــام کننـ حوزه هـ
ــات  ــز اطاعـ ــگاه مرکـ ــه جایـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ـــز ضمـــن ایجـــاد فضـــای اشـــتغال و  ـــن مرک علمـــی، ای
ـــای کار و دانشـــجویان  ـــان جوی ـــرای جوان کســـب وکار ب
کشـــور، در تـــاش اســـت بســـتری کیفـــی و 
اقتصـــادی را بـــرای دانشـــجویان و محققانـــی کـــه 
ـــه دنبـــال ترجمـــه ی منابـــع علمـــی یـــا ویرایـــش  ب
تولیـــدات علمـــی خـــود هســـتند، فراهـــم آورد و در 
ــه  ــام گرفتـ ــی انجـ ــوص برنامه ریزی هایـ ــن خصـ ایـ
ــوزه ی  ــن حـ ــود در ایـ ــای موجـ ــا آفت هـ ــت تـ اسـ

فعالیتـــی را شناســـایی و بـــه حداقـــل برســـاند.
ضمـــن  مرکـــز  ایـــن  حاضـــر  حـــال  در 
و   SID پایـــگاه  ظرفیت هـــای  از  بهره منـــدی 
خبرگزاری هـــا بـــا رونمایـــی از وبـــاگ مرکـــز 
ـــان  ـــتر مخاطب ـــه بیش ـــارکت هرچ ـــرای مش ـــه ای ب زمین
ــه ای  ــوی یک طرفـ ــت و گفت وگـ ــرده اسـ ــم کـ فراهـ
ـــان  ـــا مخاطب ـــا ب ـــارگاه و خبرگزاری ه ـــق ت ـــه از طری ک
ــه  ــی دوطرفـ ــه گفت وگویـ ــود بـ ــه بـ ــکل گرفتـ شـ
ـــرات،  ـــام نظ ـــا اع ـــان ب ـــت و مخاطب ـــده اس ـــل ش تبدی
ـــی  ـــاگ، کمک ـــود در وب ـــای خ ـــنهاد ها و انتقاده پیش
ــات و  ــی خدمـ ــطح کیفـ ــای سـ ــت ارتقـ ــر جهـ موثـ
همـــوار کننـــده ی مســـیر رشـــد، تعالـــی و بالندگـــی 

مرکـــز هســـتند.
ایـــن مرکـــز در کنـــار راه انـــدازی وبـــاگ از 
بهره منـــد  اجتماعـــی  شـــبکه های  ظرفیت هـــای 
بـــوده و در کنـــار ایـــن ظرفیت هـــا از ظرفیت هـــای 
مثـــل  مجـــازی  فضـــای  الکترونیکـــی  دنیـــای 
تبـــادل  و  اطاع رســـانی  بـــرای  نیـــز  ویکی هـــا 

اطاعـــات بهره منـــد شـــده اســـت.
ــر  ــز معتبـ ــی از مراکـ ــات علمـ ــز اطاعـ مرکـ
دانشـــگاهی در ایـــران به حســـاب می آیـــد و تامیـــن 
ـــن  ـــر بی ـــی موث ـــل ارتباط ـــاد پ ـــی، ایج ـــع اطاعات مناب
ــرای  ــه ای بـ ــاد زمینـ ــگاهی و ایجـ ــه ی دانشـ جامعـ
ــگاهی،  ــای دانشـ ــنجی برخـــی از خروجی هـ اعتبارسـ
چشـــم انداز بلندمـــدت ایـــن مرکـــز به حســـاب 

می آیـــد.

روزافـزون  اسـتفاده ی  و  مخاطبـان  اعتمـاد 
محققـان از منابـع اطاعاتی موجـود در بانک های مرکز 
اطاعـات علمـی از افتخـارات SID به شـمار می آید و 
رمـز موفقیـت این مرکـز اسـت. مرکز اطاعـات علمی 
در شـرایطی فعالیـت خـود را در سـال 83 آغـاز کـرد 
بـه  می توانسـتند  محققـان  از  محـدودی  تعـداد  کـه 
منابـع علمی کشـور دسترسـی آسـان و آزادی داشـته 
باشـند و بانک هـای اطاعاتـی تحـت وب بسـیار کـم و 
امـکان دسترسـی بـه آن هـا دارای محدودیت هایی بود 
و تاسـیس مرکز اطاعات علمی در آن شـرایط بسـتری 
دانشـجویان  و  اسـاتید  محققـان،  تـا  کـرد  فراهـم  را 
بتواننـد در کمتریـن زمـان ممکـن و به صـورت رایگان 

بـه منابـع علمی دسترسـی داشـته باشـند.
از  بازدید  پانصد  و  یک میلیون  از  بیش  ماهانه 
بانک های SID صورت می گیرد و تعداد دانلود مقاالت 
علمی نشان دهنده ی میزان رضایت و بهره مندی جمع 
در  موجود  علمی  منابع  از  کشور  محققان  از  کثیری 
بانک های این مرکز است. تحلیل های علمی با تکیه بر 
کار  دستور  در  مختلف  در حوزه های  علمی  منابع  این 

مرکز اطاعات علمی قرار گرفته است.
ایرانـی کـه در نمایه هـای بین المللـی  نشـریات 
بـا  دارنـد،  حضـور  اسـکوپوس  و   ISI هم چـون 
قابـل  نهادهـا  ایـن  توسـط  ارایه شـده  گزارش هـای 
داخلـی  نشـریات  حـوزه ی  در  امـا  هسـتند،  ارزیابـی 
بـرای نخسـتین بـار در سـال گذشـته ایـن گزارش هـا 
آمـاده و بـه مسـووالن ذی ربـط ارایـه شـد. در ادامـه ی 
ایـن فعالیت هـا ایجـاد بانـک اطاعـات تخصصـی مورد 
نیـاز سـازمان ها و همچنیـن همـکاری بـا ترجم یـار در 
خصـوص ترجمـه ی مقـاالت التیـن از دیگـر اقدامـات 

ایـن مرکـز در سـال گذشـته بـود.
اهـداف  تعریـف  بـا  علمـی  اطاعـات  مرکـز 
کوتاه مـدت، میان مـدت و بلندمـدت در تاش اسـت تا 
ضمـن فراهـم کردن زمینـه ی رضایت منـدی مخاطبان 
خـود با اسـتخراج اطاعات مفید و مـورد نیاز جامعه ی 
علمـی کشـور، ایـن اطاعـات را در کوتاه تریـن زمـان 
ممکـن در اختیار محققان، اندیشـمندان و عاقه مندان 
بـه مباحـث علمـی قـرار دهـد. بـا ایجـاد بسـترهای 
شـرکت های  علمـی  مختلـف  حوزه هـای  در  مناسـب 
از  ایده هـای نوآورانـه می تواننـد  افـراد دارای  نـوآور و 
ظرفیت هـای موجـود مرکز اسـتفاده نمـوده و ایده های 
خـود را پـرورش دهند تـا از این طریق شـاهد خروجی 

مناسـب بـا نیـاز مخاطبین باشـیم.
)SID( روابط عمومی مرکز اطالعات علمی

■■■
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طرح پژوهشی
دکرت غالم رضا اسامعیلی جاوید 

مدیرکل دفرت تخصصی علوم پزشکی

ــکی  ــی علوم پزشـ ــر تخصصـ ــکیل دفتـ از تشـ
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طـــی ســـال گذشـــته، ایـــن دفتـــر تاش هـــای 
ـــف  ـــن وظای ـــوص تدوی ـــمندی در خص ـــیاری ارزش بس
ارزشـــیابی  آیین نامه هـــای  و  تخصصـــی  دفتـــر 
خدمـــات  مراکـــز  و  پژوهشـــی  فعالیت هـــای 
ــای  ــتر فعالیت هـ ــت و بیشـ ــته اسـ ــی داشـ تخصصـ
حـــوزه  علـــوم زیســـتی و پزشـــکی جهاددانشـــگاهی 
و  بازســـاختی  طـــب  نابـــاروری،  زمینـــه ی  در 
ـــتان  ـــرطان پس ـــه س ـــرطان از جمل ـــلول درمانی، س س
و زیســـت فناوری پزشـــکی در حـــوزه ی تشـــخیص و 

درمـــان صـــورت گرفتـــه اســـت.
بـــه دلیـــل تاش هـــای ارزشـــمندی کـــه 
گذشـــته  ســـال های  طـــی  زمینه هـــا  ایـــن  در 
انجـــام شـــده اســـت، درخواســـت های بســـیاری 
از ســـوی واحدهـــای اســـتانی و یـــا نماینـــدگان 
ــدی  ــرای بهره منـ ــتان ها بـ ــووالن اسـ ــردم و مسـ مـ
ــتان ها  ــایر اسـ ــگاهی در سـ ــات جهاددانشـ از تجربیـ
تجربیـــات وجـــود  ایـــن  از  بهره منـــدی  بـــرای 
دارد. ایـــن دفتـــر در ســـال گذشـــته بـــا راه انـــدازی 
ـــی بخشـــی  ـــیابی، اعتبارســـنجی و تعال ـــه ی ارزش کمیت
مراکـــز درمـــان نابـــاروری جهاددانشـــگاهی اولیـــن 

قـــدم اصلـــی خـــود را در ایـــن راســـتا برداشـــت.
ـــای  ـــیوه نامه ی همکاری ه ـــتا، ش ـــن راس در همی
متقابـــل واحدهـــا در حـــوزه ی پزشـــکی در دســـت 
تدویـــن می باشـــد کـــه امیـــد اســـت بتوانـــد 
همکاری هـــای ســـازمانی بیـــن واحدهـــا را تســـهیل 
ایـــن  انجام شـــده،  اقدامـــات  دیگـــر  از  نمایـــد. 
دفتـــر در ســـال گذشـــته اخـــذ موافقـــت اصولـــی 
پژوهشـــکده ی زخـــم و ترمیـــم بافـــت جهاددانشـــگاهی 
ــه ی  ــت در زمینـ ــود. فعالیـ ــران بـ ــکی تهـ علوم پزشـ
ــور  ــای نوظهـ ــی از قطب هـ ــن یکـ ــای مزمـ زخم هـ
اســـت  جهاددانشـــگاهی  پزشـــکی  حـــوزه ی  در 
کـــه بـــا توجـــه بـــه نیـــاز کشـــور در ایـــن بخـــش، 
و  دانش بنیـــان  تخصصـــی  خدمـــات  ارایهـــی 
پژوهـــش و آمـــوزش کادر درمـــان می توانـــد در 
ــاخص  ــای شـ ــی از فعالیت هـ ــوان یکـ ــده به عنـ آینـ
ـــه  ـــکی ب ـــوزه ی پزش ـــگاهی در ح ـــن جهاددانش و گزی
شـــمار آیـــد. در بخـــش طرح هـــای مصـــوب دفتـــر 
ـــال 96  ـــکیل در س ـــدو تش ـــر از ب ـــن دفت ـــی، ای تخصص
ـــانده  ـــب رس ـــه تصوی ـــی ب ـــرح پژوهش ـــون 33 ط تاکن
ــرح  ــام 30 طـ ــز اختتـ ــدت نیـ ــن مـ ــت. در ایـ اسـ

پژوهشـــی اعـــام شـــده اســـت.
یکـــی از سیاســـت های دفتـــر تخصصـــی، 
ــا  ــاط بـ ــاد ارتبـ ــوری در ایجـ ــش محـ ــی نقـ ارایهـ
ــگاهی  ــارج از جهاددانشـ ــازمان های خـ ــز و سـ مراکـ
ــت. از  ــگاهی اسـ ــف جهاددانشـ ــای مختلـ و بخش هـ
ــاط  ــترش ارتبـ ــر گسـ ــای آتـــی ایـــن دفتـ برنامه هـ
دفتـــر تخصصـــی بـــا ســـتادهای معاونـــت علمـــی 
ریاســـت جمهـــوری در بخش هـــای مرتبـــط بـــا 
علوم پزشـــکی و ارتبـــاط مســـتمر بـــا معاونـــت 
ــد.  ــت می باشـ ــاوری وزارت بهداشـ ــات و فنـ تحقیقـ
ــته  ــال گذشـ ــر در سـ ــن دفتـ ــر ایـ ــوی دیگـ از سـ
بـــا ارتبـــاط بـــا بنیـــاد برکـــت در حـــوزه ی ارایهـــی 
ـــد  ـــرای عق ـــی ب ـــاوری تاش های ـــان ناب ـــات درم خدم
قـــرارداد بـــا ایـــن بنیـــاد جهـــت تحـــت پوشـــش 
قـــرار دادن بیمـــاران تحـــت پوشـــش ایـــن بنیـــاد 
ـــاروری  ـــی ناب ـــات تخصص ـــز خدم ـــی از مراک ـــا برخ ب

ــت. ــوده اسـ ــکاری نمـ ــگاهی همـ جهاددانشـ
بـــا توجـــه بـــه نحـــوه ی ارزیابـــی و ترکیـــب 
شـــورای تخصصـــی ایـــن دفتـــر، طرح نامه هـــای 

ــوردار  ــبی برخـ ــیار مناسـ ــت بسـ ــوب از کیفیـ مصـ
هســـتند. چالـــش اصلـــی در طرح نامه هـــای گـــروه 
پزشـــکی، دســـتاوردهای مرتبـــط بـــا آن اســـت. بـــا 
ــای  ــودن طرح هـ ــه بـ ــرد فناورانـ ــه رویکـ ــه بـ توجـ
ــت،  ــا خدمـ ــول یـ ــه محصـ ــل بـ ــی و تبدیـ پژوهشـ
ــه در خصـــوص تعهـــدات  تـــاش شـــده اســـت کـ
ــی  ــای پژوهشـ ــتاوردهای طرح هـ ــا دسـ ــط بـ مرتبـ

ایـــن رویکـــرد در نظـــر گرفتـــه شـــود.
روابط عمومی جهاددانشگاهی
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بهینه سازی 
مرصف انرژی و امکان 
 VFD تعمیم پروژه ی

در صنایع مختلف
 مهندس حمید آب روشن
رییس پژوهشکده ی برق

ـــس  ـــو فرکان ـــا درای ـــی VFD ی ـــاظ فن ـــه لح ب
متغیـــر، مهم تریـــن دســـتاورد ایـــن پژوهشـــکده در 
ــروژه  ــره ی انـــرژی اســـت؛ ایـــن پـ خصـــوص ذخیـ
ــد  ــرژی کار می کنـ ــث انـ ــطح کان روی بحـ در سـ
و بـــه معنـــی درایوهایـــی اســـت کـــه کنتـــرل دور 
ـــام  ـــط را انج ـــاژ متوس ـــاال و ولت ـــدرت ب ـــای ق موتوره
می دهنـــد؛ ایـــن پـــروژه شـــش مـــاه قبـــل در 
صنعـــت نفـــت طـــی یـــک قـــرارداد پژوهشـــی در 
قـــدرت 1.5 مـــگاوات در ولتـــاژ 6.6 کیلوولـــت کـــه 
ولتـــاژ متوســـط محســـوب می شـــود بـــا مســـوولیت 
ــکده  ــن پژوهشـ ــی ایـ ــای پژوهشـ ــی از گروه هـ یکـ

عملیاتـــی شـــد.
ــروژه  ــن پـ ــرمایه گذاری ایـ ــکان سـ ــر امـ اگـ
در صنایـــع مختلـــف فراهـــم شـــود، نقـــش زیـــادی 
ــن  ــت و ایـ ــد داشـ ــرژی خواهـ ــازی انـ در ذخیره سـ
ذخیـــره ی انـــرژی حـــوزه ی وســـیعی دارد کـــه 
بخشـــی از آن مربـــوط بـــه اســـتفاده از انرژی هـــای 
ــازی  ــه بهینه سـ ــوط بـ ــی مربـ ــر و بخشـ تجدید پذیـ
بـــا  تجهیـــزات  به وســـیله ی  انـــرژی  مصـــرف 
ــی آن  ــارز فنـ ــال بـ ــه مثـ ــت کـ ــوژی باالسـ تکنولـ

VFD اســـت.
از اول محـــور  مـــا در پژوهشـــکده چـــون 
ـــته  ـــود، از گذش ـــی ب ـــای کارفرمای ـــان پروژه ه کارهایم
خیلـــی بـــه دنبـــال بودجـــه و مســـایل این چنینـــی 
نبودیـــم، ولـــی زمانـــی کـــه بـــرای بعضـــی از 
ــتفاده  ــه اسـ ــی بـ ــن ریلـ ــد واگـ ــان ماننـ طرح هایمـ
از تســـهیات معاونـــت علمـــی و فنـــاوری متوســـل 
شـــدیم، متوجـــه شـــدیم کـــه اگـــر ردیـــف بودجـــه 
داشـــتیم می توانســـتیم ســـرعت رشـــد پژوهشـــکده 
را ماننـــد پژوهشـــگاه رویـــان بســـیار بیشـــتر کنیـــم 
و بتوانیـــم خدمـــات بهتـــری ارائـــه دهیـــم؛ ردیـــف 
ــان  ــون تومـ ــکده 390 میلیـ ــن پژوهشـ ــه ایـ بودجـ
ــد  ــدازه 10 درصـ ــم به انـ ــن رقـ ــت و ایـ ــوده اسـ بـ

نمی شـــود. هـــم  پژوهشـــکده  هزینه هـــای 
یکـــی از مشـــکات پژوهشـــکده در بحـــث 

بودجـــه، ســـرمایه گذاری هایی اســـت کـــه بایـــد 
ـــی  ـــا مل ـــه آن ه ـــه ب ـــش ک ـــی از پروژه های ـــرای بعض ب
گفتـــه می شـــود، انجـــام گیـــرد و طـــرح سیســـتم 
ـــاح  ـــت دارد به اصط ـــکده در دس ـــه پژوهش ـــش ک ران
یـــک طـــرح ملـــی اســـت و طرح هـــای ملـــی بـــه 
ــاز  ــودش نیـ ــاص خـ ــای خـ ــا و حمایت هـ بودجه هـ
بـــرای  الزم  برنامه ریزی هـــای  بتوانیـــم  تـــا  دارد 
بحـــث نیـــروی انســـانی و تجهیزاتـــی آن را انجـــام 

دهیـــم.
در  می توانـــد   VFD پـــروژه ی  ســـرفصل 
حوزه هـــای صنعتـــی مختلفـــی از جملـــه فـــوالد و 
ـــی  ـــم نمونه های ـــر بخواهی ـــد و اگ ـــاز باش ـــیمی ب پتروش
ـــم،  ـــرار دهی ـــع ق ـــار صنای ـــا را در اختی ـــازیم آن ه بس
ـــاز  ـــرمایه گذاری نی ـــان س ـــارد توم ـــن میلی ـــه چندی ب

ـــم. داری
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا
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امتام طرح بارکدینگ 
جانواران و تولید بذر 

هیبیدی خیار
ابوالحسن شاهزاده فاضلی

رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی
و زیستی ایران

ـــال  ـــز در س ـــن مرک ـــه ی ای ـــف بودج ـــدار ردی مق
ـــم را  ـــن رق ـــی ای ـــود و وقت ـــان ب ـــارد توم ـــج میلی 96 پن
ـــک  ـــر از بان ـــیار کوچک ت ـــتی بس ـــای زیس ـــا بانک ه ب
ــه  ــم کـ ــم، می بینیـ ــه می کنیـ ــا مقایسـ ــا در دنیـ مـ
بودجـــه ای کـــه بـــه این جـــا اختصـــاص داده شـــده، 
ــال 95 و 96  ــا در سـ ــیار انـــدک اســـت و عمـ بسـ
ــه  ــت بانک بـ ــن زیسـ ــد ایـ ــعه و رشـ ــرعت توسـ سـ
ـــرده اســـت. ـــدا ک خاطـــر بودجـــه کاهـــش بســـیاری پی

ــت  ــه دولـ ــا بـ ــت بانک ها در دنیـ ــر زیسـ اکثـ
وابســـته اســـت و تامیـــن منابـــع از طریـــق درآمـــد 
خودشـــان نســـبت بـــه هزینه هـــای ایـــن بانک هـــا 
بســـیار قلیـــل اســـت. طـــی دو ســـال گذشـــته بـــه 
دالیـــل مشـــکات مالـــی دولـــت در خصـــوص 
ـــی  ـــد خوب ـــز رش ـــه، مرک ـــش بودج ـــص و افزای تخصی
ـــرای آن  ـــه ب ـــه ای ک ـــدار بودج ـــته و مق ـــود نداش وج
در نظـــر گرفته شـــده نیـــز کامـــل پرداخـــت نشـــده 

اســـت.
ـــه ای  ـــل بودج ـــد حداق ـــال، بای ـــا در س ـــز م مرک
12 میلیـــارد تومانـــی داشـــته باشـــد کـــه بـــه 
ایـــن   اگـــر  برســـد.  معمولـــش  فعالیت هـــای 
مرکـــز تامیـــن شـــود، نیـــاز بـــه میکروارگانیســـم، 
ــا  ــط مـ ــی و... توسـ ــازه های ژنـ ــذر،  سـ ــلول، بـ سـ
تامیـــن خواهـــد شـــد. مجمـــوع ســـلول ها، بذرهـــا، 
ژنوم هـــای مرکـــز چیـــزی  میکروارگانیســـم ها و 

حـــدود 40 هـــزار عـــدد می شـــود.
تحریم هـــا روی فعالیت هـــای مـــا بـــی تاثیـــر 
نیســـت، امـــا وقتی کـــه ایـــن مرکـــز چرخـــش بـــه 
ـــی  ـــز مهم ـــی از مراک ـــودش یک ـــد، خ ـــت در بیای حرک
اســـت کـــه می توانـــد اثراتـــی را کـــه تحریـــم بـــر 
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دانشـــگاه ها، پژوهشـــگاه ها و مراکـــز دانش بنیـــان 
تحمیـــل می کنـــد، خنثـــی کنـــد.

در پروژه هایـــی کـــه بهره گیـــری از ذخایـــر 
فعالیت هایـــی  می شـــود،  محســـوب  ژنتیکـــی 
داشـــته ایم. تولیـــد بـــذر هیبریـــد خیـــار را از ســـه 
ســـال پیـــش شـــروع کرده ایـــم و تاکنـــون بـــه 
ــیده ایم و در آینـــده ی نزدیـــک  نتایـــج خوبـــی رسـ
ــری  ــا بهره گیـ ــا بـ ــرد تـ ــم کـ ــی خواهیـ آن را نهایـ
از توانمندی هایـــی کـــه در مرکـــز وجـــود دارد، 
ــم  ــت و طعـ ــه از کیفیـ ــار را کـ ــد خیـ ــذر هیبریـ بـ
خیارهـــای بومـــی ایـــران برخـــوردار اســـت و بـــازار 
آن را می پســـندد، تولیـــد کنیـــم؛ واردات ایـــن بـــذر 
ـــری  ـــون دالر ارزب ـــا 120 میلی ـــدود 100 ت ـــاالنه ح س

خواهـــد داشـــت.
طـــرح بارکدینـــگ جانـــواران بومـــی یکـــی دیگـــر از 
ـــرح  ـــن ط ـــا ای ـــد و م ـــز می باش ـــن مرک ـــتاوردهای ای دس
ـــروژه  ـــن پ ـــاندیم و در ای ـــام رس ـــه اتم ـــته ب ـــال گذش را س
بـــر اســـاس مشـــخصات منحصربه فـــرد ژنومـــی جانـــواران، 
ـــور  ـــام کش ـــه ن ـــی ب ـــگاه بین الملل ـــک پای ـــا را در ی آن ه
ـــرد  ـــا ک ـــوری ادع ـــا کش ـــر بعده ـــه اگ ـــم ک ـــت می کنی ثب
ـــا ســـند  ـــوده اســـت، م ـــور خاصـــی ب ـــه خواســـتگاه  جان ک
ـــتگاه  ـــد خواس ـــت کن ـــه ثاب ـــیم ک ـــته باش ـــدرک داش و م
جانورانـــی ماننـــد گاو سیســـتانی و گاو گلپایگانـــی کشـــور 

ـــت. ـــوده اس ـــا ب م
فعالیت هـــای  بـــرای  داریـــم  نظـــر  در 
آینده مـــان روی اصـــاح نـــژاد مـــرغ بومـــی کار 
کنیـــم کـــه ایـــن پـــروژه مســـتلزم حمایـــت مالـــی 
ـــی  ـــرغ بوم ـــی م ـــر ژنتیک ـــتفاده از ذخای ـــا اس ـــت. ب اس
ـــا  ـــرد ت ـــد ک ـــتر تولی ـــت بیش ـــوان گوش ـــور می ت کش
ـــارج از  ـــت از خ ـــه واردات گوش ـــری ب ـــتگی کمت وابس
ـــل و  ـــد فلف ـــذر هیبری ـــد ب کشـــور داشـــته باشـــیم. تولی
ـــت. ـــز اس ـــن مرک ـــی ای ـــای آت ـــز از برنامه ه ـــه نی گوج

ــا  ــتی دنیـ ــای زیسـ ــا بانک هـ ــز بـ ــن مرکـ ایـ
تعامـــل دارد و مـــا عضـــو فدراســـیون جهانـــی 
کلکســـیون های زیســـتی دنیـــا و کلکســـیون های 
به واســـطه ی  مـــا  هســـتیم.  آســـیا  میکروبـــی 
عضویـــت در کلکســـیون های میکروبـــی آســـیا، 
انجـــام می دهیـــم  را  تبـــادل میکروارگانیســـم ها 
ظرفیت هـــای  می توانیـــم  شـــکل  ایـــن  بـــه  و 
در  و  کنیـــم  غنـــی  را  زیســـتی مان  بانک هـــای 
زیســـتی  بانـــک  یـــک  به عنـــوان  حال حاضـــر 
معتبـــر در لیســـت 70 بانـــک زیســـتی برتـــر دنیـــا 

گرفته ایـــم. قـــرار 
ـــار  ـــه ی جهاددانشـــگاهی افتخ ـــروز در مجموع ام
مـــا ایـــن اســـت کـــه توانســـتیم پایه گـــذاری، 
را  ملـــی  زیســـت بانک  توســـعه ی  و  راه انـــدازی 
ــت  ــز صنعـ ــگاه ها،  مراکـ ــا دانشـ ــم تـ ــم کنیـ فراهـ
و  دانش بنیـــان  شـــرکت های  بیوتکنولـــوژی،  
پژوهشـــگاه ها بـــا هزینه هایـــی بســـیار پایین تـــر 
از هزینه هایـــی کـــه بـــرای دریافـــت ایـــن خدمـــات 
از خـــارج از کشـــور بایـــد پرداخـــت کننـــد، از 
نمونه هـــای زیســـتی و خدمـــات ایـــن مرکـــز بـــرای 
توســـعه ی دانـــش فنـــی و تولیـــد محصـــوالت حـــوزه ی 
ـــا  ـــات م ـــه  خدم ـــد. هزین ـــتفاده کنن ـــوژی اس بیوتکنول
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــه ی خدمات ـــد هزین ـــر 20 درص حداکث
ـــی از  ـــد؛ یعن ـــه کنن ـــارج تهی ـــد از خ ـــگران بای پژوهش

خـــارج کشـــور 80 درصـــد ارزان تـــر اســـت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا

دستیابی به دانش
 فنی طرح های 
محصول محور
مهندس ولی الله روشن 

مدیرکل دفرت تخصصی علوم پایه،
 فنی و مهندسی

ــر در  ــزون بش ــرفت روزاف ــه پیش ــه ب ــا توج ب
علم وفنــاوری به خصــوص در حــوزه ی فنــی مهندســی 
ــه ایجــاد نیازهــای جدیــد  و علــوم پایــه کــه منجــر ب
ــب  ــت عق ــد جه ــگاهی بای ــد، جهاددانش ــد ش خواه
نیفتــادن از رقبــای خــود و پاســخ بــه نیازهــای جدیــد 
ــکاری و  ــر و هم ــای جدیدت ــه عرصه ه ــور، ورود ب کش
ــا ســازمان ها را در دســتور کار خــود  تعامــل بیشــتر ب
قــرار دهــد و از آن جایی کــه ایــن نهــاد به عنــوان 
گســترده ترین مرکــز علمی-تحقیقاتــی در کشــور 
محســوب می شــود، ظرفیــت ســازمان ها، واحدهــا 
ــه  ــت ورود ب ــگاهی جه ــکده های جهاددانش و پژوهش
ــن  ــا در نظــر گرفت ــاوری ب ــد علم وفن عرصه هــای جدی
ــود  ــور وج ــود در کش ــای موج ــازار و نیازه ــرایط ب ش

دارد.
ــان از  ــگاهی نش ــا در جهاددانش ــوع فعالیت ه تن
ایــن دارد کــه ایــن ســازمان ظرفیــت رشــد و شــکوفایی 
ــاوری در خــود  ــف صنعــت و فن را در حوزه هــای مختل
دارد و بــا توجــه بــه پیشــرفت کشــور در بخــش صنعت 
و ایجــاد نیازهــای جدیــد و رســالت اصلــی و محــوری 
خــود در دســتیابی بــه فناوری هــای مــورد نیــاز 
ــد گذشــته  ــد مانن ــع اســتراتژیک کشــور، می توان صنای
در حــوزه ی فنــی مهندســی و علــوم پایــه یاری رســان 
بخــش صنعــت باشــد و بــا دســتیابی بــه فناوری هــای 
ــد  ــی و تعه ــر بخــش، توانای ــدی و پیشــرفته در ه کلی
خــود را به صــورت جــدی اثبــات نمایــد کــه عــاوه بــر 
ــن خصــوص  ــد بسترســازی مناســبی در ای ــه بای این ک
ــتر  ــه بیش ــر چ ــاط ه ــتلزم ارتب ــرد، مس ــورت پذی ص
بــا مجموعه هــای خــارج از جهاددانشــگاهی و نیــز 
همکاری هــای علمــی و تخصصــی بــا مراکــز تحقیقاتــی 

ــت. ــه اس ــع فناوران ــا و صنای در حوزه ه
دفتــر  ایــن  فعالیت هــای  و  اقدامــات  اهــم 
از مردادمــاه ســال گذشــته تاکنــون در حــوزه ی 
ــا ســازمان ها  ــه ب ــاد تفاهم نام ــی شــامل: انعق کارفرمای
ــاوای ناجــا،  ــت ف ــر معاون ــف نظی و شــرکت های مختل
ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران )تاســیس 
شــرکت در راســتای اجــرای آن(، تفاهم نامــه بــا 
معاونــت مهندســی، پژوهــش و فنــاوری وزارت نفــت و 
ــت  ــور حمای ــران به منظ ــی ای ــای نفت ــرکت پایانه ه ش

از طرح هــای فناورانــه و نوآورانــه می شــود.
شــاخص  پروژه هــای  و  طرح هــا  پیگیــری 
ــه  ــه ب ــا توج ــرکت ها ب ــازمان ها و ش ــاز س ــورد نی م
توانمندی هــای بالفعــل و بالقــوه ی جهاددانشــگاهی در 
حــوزه ی نفــت، گاز، پاالیــش، پتروشــیمی، ریلــی، نیرو، 
ــام  ــون انج ــات و... هم چ ــات و ارتباط ــاوری اطاع فن
ــتیتوهای  ــرای انس ــی ب ــاوره ای و نظارت ــات مش خدم
مــورد نیــاز شــرکت ملــی گاز ایــران، انجــام خدمــات 
انجــام  جهــت  کارشناســی  و  علمــی  مشــاوره ی 
ــران،  ــت ای ــی نف ــرکت مل ــاز ش ــورد نی ــای م پروژه ه

ســطح االرضی،  تاسیســات  نوســازی  و  بازســازی 
بــرای   VFD و  نمک زدایــی  ســاخت  و  طراحــی 
ــی  ــوب، طراح ــز جن ــق نفت خی ــی مناط ــرکت مل ش
دیگــر  و  حفــاری  مته هــای  پــروژه ی  ســاخت  و 
اقــام مــورد نیــاز مدیریــت پشــتیبانی ســاخت و 
ــران، طراحــی و  ــت ای ــی نف ــن کاالی شــرکت مل تامی
ــتگاه  ــر SRJ، VFD، دس ــای نظی ــاخت پروژه ه س
ــام  ــیفایر، انج ــد دمولس ــام، تولی ــت خ ــی نف نمک زدای
خدمات آزمایشــگاهی، بازســازی و نوســازی تاسیســات 
ــاره ی  ــرای شــرکت نفــت فــات ق ســطح االرضی و... ب
ــه  ــای فناوران ــذاری ماموریت ه ــران، درخواســت واگ ای
در حــوزه ی نیــرو نظیــر آب شــیرین کن ها، بخــش 
دیگــری از فعالیت هــای ایــن دفتــر تخصصــی در 

ــت. ــی اس ــوزه ی کارفرمای ح
حضـور در نمایشـگاه های داخلـی و بین المللـی 
در حوزه هـای نفـت، ریلـی و دفاعی با هدف شناسـایی 
ماننـد  حوزه هـا  ایـن  در  محصـوالت  فـروش  و  بـازار 
نهمیـن نمایشـگاه تخصصـی صنعـت نفت خوزسـتان، 
گاز،  نفـت،  بین المللـی  نمایشـگاه  سـومین  و  بیسـت 
نمایشـگاه  بیسـت وپنجمین  پتروشـیمی،  و  پاالیـش 
بین المللـی کاسـپین در جمهوری آذربایجان، نمایشـگاه 
توانمندی هـای دریایـی ششـمین اجـاس فرماندهـان 
نیـروی دریایـی کشـورهای حاشـیه اقیانـوس هنـد و 
ریلـی،  حمل ونقـل  بین المللـی  نمایشـگاه  ششـمین 
صنایـع و تجهیـزات وابسـته از دیگـر اقدامـات موفـق 

ایـن دفتـر تخصصـی می باشـد.
در حـوزه ی داخلـی نیـز می تـوان بـه برگـزاری 
جلسـات هم اندیشـی بـا معاونـان و روسـای بعضـی از 
واحدها و پژوهشـکده های جهاددانشگاهی جهت بهبود 
فرآینـد و چابـک سـازی دفتر تخصصی فنی مهندسـی 
و علـوم پایـه، برنامه ریـزی در راسـتای سیاسـت کلـی 
سـازمان مبنـی بـر خروجـی محـور بـودن فعالیت های 
راسـتا  ایـن  در  مناسـب  اقدامـات  انجـام  و  پژوهشـی 
در زمـان بررسـی، تصویـب، اجـرا و اختتـام طرح هـا، 
برگـزاری کارگـروه مربـوط بـه انرژی هـای تجدیدپذیر 
بـا توجـه بـه نیاز روزافـزون کشـور به موضـوع و اعمال 
سیاسـت خروجـی محـور بـودن فعالیت های پژوهشـی 
در برنامـه ی سه سـاله گروه هـای پژوهشـی اشـاره کرد. 
در حال حاضـر نیـز همکاری با شـرکت راه آهن شـهری 
تهـران و حومـه نیز در دسـتور کار این دفتـر قرار دارد.

بــا  می کنــد  تــاش  تخصصــی  دفتــر 
جهت دهــی بــه فعالیــت پژوهشــی و فناورانــه واحدهــا 
ــروت از اجــرای طرح هــای  نقــش مثبتــی در ایجــاد ث
فناورانــه و دســتیابی بــه دانــش فنــی طرح هــای 
ــد. ــته باش ــگاهی داش ــور در جهاددانش ــول مح محص

ــود در  ــارب خ ــه تج ــه ب ــا توج ــر ب ــن دفت ای
ــی و ارتباطــات مناســب  ــای کارفرمای حــوزه ی طرح ه
بــا کارفرمایــان، بــا ارایهــی اطاعــات کاربــردی 
و  ســازمان ها  و  واحدهــا  بیــن  ارتبــاط  ایجــاد  و 
ــای علمــی و پژوهشــی  ــی، ایده ه شــرکت های عملیات
ــور  ــاز کش ــورد نی ــای م ــرای طرح ه ــمت اج ــه س را ب
و دارای خروجــی قابــل ارایــه بــه صنعــت ســوق 
می دهــد. تــاش می شــود بــا حمایــت از برخــی 
خروجی هــای منجــر بــه ارزش افــزوده و دارای توجیــه 
ــدازی خــط تولیــد  اقتصــادی مناســب در جهــت راه ان
بــا مقیــاس صنعتــی حمایــت شــود کــه ایــن امــر بــه 
ــدار  ــد پای ــه درآم ــا و دســتیابی ب ــی واحده خودگردان

ــد. ــد ش ــر خواه منج
روابط عمومی جهاددانشگاهی
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گذشته، حال و آینده ی 

جهاددانشگاهی در گفتار 
مسووالن کشوری

نگاه از بیرون
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کارنامه ی موفق
در مدتی کوتاه

عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر

 تقویـت جهاددانشـگاهی بـه لحـاظ نقـش مهم و 
تاثیـری کـه در اعتـای علمـی، فرهنگـی و آموزشـی در 
سـطح دانشـگاه ها و مجموعه هـای علمـی، فرهنگـی و 

آموزشـی اسـتان دارد، یـک ضـرورت اسـت.
دانشـگاه ها  کـردن  فعـال  در  جهاددانشـگاهی   
به عنـوان ذخایـر علـم و پژوهش در جهت حل مشـکات 
صنعتـی  و  تولیـدی  اجتماعـی،  اقتصـادی،  علمـی، 
نـو  ایده هـای  به کارگیـری  و  جـذب  در  و  نقش آفریـن 

اثرگـذار اسـت.
 اشـتغال از بزرگ تریـن مشـکات و دغدغه هـای 
بایـد  جهاددانشـگاهی  بنابرایـن  اسـت؛  جامعـه  امـروز 
بتوانـد بـا فعال سـازی تمـام ظرفیت هـای خـود اعـم از 
مراکـز آموزشـی و پژوهشـی در راسـتای توانمندسـازی 
اشـتغال  ایجـاد  به منظـور  دانشـگاهی  فارغ التحصیـان 

پایـدار اسـتفاده کنـد.
 راه انـدازی مجتمـع خدمات پزشـکی، آموزشـی و 
تحقیقاتـی جهاددانشـگاهی در اسـتان بوشـهر زمینـه ای 
بـرای خدمـت بیشـتر بـه قشـر آسـیب پذیر اسـت و این 
نهـاد موثـر در مدت کوتـاه راه انـدازی توانسـته کارنامه ی 

موفقـی ارایـه کند.
و  پژوهشـی  و  آموزشـی  دانشـگاه ها، موسسـات   
دسـتگاه های اجرایـی اسـتان بایـد ضمـن بهره گیـری از 
توان و ظرفیت ارزشـمند جهاددانشـگاهی، همکاری الزم 

را در راسـتای تقویـت ایـن نهاد داشـته باشـد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی بوشهر

■■■

انجام کارهای اساسی 
اختصاصی

عبداملحمد زاهدی استاندار قزوین

ـــد  ـــوزش و تولی ـــه باهـــدف آم  جهاددانشـــگاهی ک
علـــم، فعالیت هـــای پژوهشـــی و آموزشـــی مختلفـــی 
ــی از  ــاد یکـ ــن نهـ ــون ایـ ــد؛ هم اکنـ ــام می دهـ انجـ

ـــت. ـــتان اس ـــق اس ـــای موف نهاده
 ایـــن مجموعـــه در بخـــش پژوهـــش بنیادیـــن 
ـــه ی  ـــان نمون ـــکده روی ـــه پژوهش ـــده ک ـــی واردش به خوب
ـــا ورود  ـــگاهی ب ـــن جهاددانش ـــت، همچنی ـــق آن اس موف
ــی و  ــی، پژوهشـ ــی، درمانـ ــای آموزشـ ــه فعالیت هـ بـ
ـــوان  ـــع می ت ـــته و درواق ـــی  داش ـــرد  موفق ـــر عملک خب
گفـــت کارهـــای اساســـی ای انجـــام داده کـــه بقیـــه 

ـــد. ـــام ندادن انج
ـــوزش   ـــر بخـــش پژوهشـــی، مباحـــث آم ـــاوه ب  ع

نیـــز در جهاددانشـــگاهی موردتوجـــه قرارگرفتـــه و 
ایـــن نهـــاد عمدتـــا آموزش هـــای کاربـــردی باهـــدف 
ایجـــاد بـــازار کار و اشـــتغال ارایـــه می دهـــد. با توجـــه  
ــردی در  ــی کاربـ ــز علمـ ــدن مراکـ ــده شـ ــه برچیـ بـ
ــرای  ــی بـ ــوزش خوبـ ــای آمـ ــی، فضـ ــتگاه دولتـ دسـ

جهاددانشـــگاهی مهیـــا شـــده اســـت.
زیرســـاختی  مباحـــث  در  جهاددانشـــگاهی   
ایـــن  از  می تـــوان  کـــه  دارد  خوبـــی  ایده هـــای 
ــن  ــرد؛ هم چنیـ ــتفاده کـ ــتان اسـ ــنهاد ها در اسـ پیشـ
ــش  ــت و بخـ ــوی دولـ ــورای گفت وگـ ــش شـ در بخـ
ســـوی  از  خوبـــی  پیشـــنهاد های  خصوصـــی، 

ــت. ــده اسـ ــه شـ ــگاهی ارایـ جهاددانشـ
 در دوره مدیریتـی جدید جهاددانشـگاهی قزوین، 
شـاهد هم افزایـی ایـن مجموعـه در کنـار مدیـران کل 
اسـتان و مجموعه اسـتانداری هسـتیم و امیدواریم شاهد 

ارتبـاط و تعامـل دوسـویه با دولت باشـیم.
 مجموعه هایـــی ماننـــد جهـــاد کـــه ظرفیـــت 
ــی  ــران اجرایـ ــا مدیـ ــد بـ ــد ، بایـ ــی دارنـ کار پژوهشـ
ـــند  ـــته باش ـــری داش ـــتقیم و مؤث ـــاط مس ـــل و ارتب تعام
ـــرار  ـــان ق ـــار آن ـــود را در اختی ـــی خ ـــات پژوهش و اطاع
دهنـــد. بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت علمـــی ـ پژوهشـــی 
جهاددانشـــگاهی، ایـــن مرکـــز می توانـــد بـــا ارایـــه ی 
ــا  ــری بـ ــاط موثـ ــل و ارتبـ ــی، تعامـ ــای علمـ طرح هـ

مجموعـــه ی اســـتانداری داشـــته باشـــد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

 

■■■

آغاز توسعه و فرآوری 
گیاهان دارویی
اکب بهنام جو استاندار اردبیل

موثـــر  فعالیت هـــای  همـــه ی  کنـــار  در   
ـــن  ـــت ای ـــه هم ـــل، ب ـــتان اردبی ـــگاهی در اس جهاددانش
واحـــد و بـــر اســـاس مطالعـــات و پژوهش هـــای 
ـــرآوری  ـــعه و ف ـــوزه توس ـــی در ح ـــه، کار خوب انجام گرفت
گیاهـــان دارویـــی در اردبیـــل آغـــاز شـــده اســـت و 
به یقیـــن نتایـــج قابـــل قبولـــی بـــه همـــراه خواهـــد 

داشـــت.
ـــول  ـــر دو محص ـــا در ه ـــه م ـــه این ک ـــه ب ـــا توج  ب
فنـــدق و ســـیب زمینی، تولیـــدات کیفـــی مناســـب و 
ـــرمایه گذاری  ـــا س ـــاد ب ـــن نه ـــا ای ـــم، قطع ـــادی داری زی
ــه  ــد بـ ــاورزی می توانـ ــول کشـ ــن دو محصـ روی ایـ
راه انـــدازی صنایـــع تبدیلـــی و تکمیلـــی آن کمـــک 

ـــد. کن
 در ایـــن دو حـــوزه پروژه هـــای مشـــترکی بـــا 
حضـــور جهاددانشـــگاهی و جهـــاد کشـــاورزی در اســـتان 
ـــات و  ـــن اقدام ـــا ای ـــد و م ـــد ش ـــری خواه ـــل پیگی اردبی

ــم. ــد می کنیـ ــی رصـ ــا را به خوبـ فعالیت هـ
ـــوری  ـــا کشـــور جمه ـــه هم جـــواری ب ـــا توجـــه ب  ب
آذربایجـــان، می توانیـــم بـــا ایجـــاد مراکـــز درمانـــی 
ــرفته، در  و مجموعه هـــای آب درمانـــی مـــدرن و پیشـ
ـــه افزایـــش ورودی گردشـــگران  کنـــار درمـــان بیمـــاران ب
داخلـــی و خارجـــی کمـــک کنیـــم کـــه جهاددانشـــگاهی 

ـــد. ـــا باش ـــر م ـــش، یاریگ ـــن بخ ـــد در ای بای
روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

اجرای ایده های نو
محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان

 جهاددانشـگاهی بـه یـک  نهـاد موفـق در کشـور 
بـدل شـده و مجموعـه ای مـورد اعتمـاد، باسـواد، عالم و 

کم ادعاسـت.
 ایـن نهـاد در بسـیاری از ابعـاد و حوزه هـا فعالیت 
اتفاقـا اسـتانداری اصفهـان نیـز در همـه ی  می کنـد و 
اسـت؛  نیازمنـد همـکاری  و  ابعـاد و حوزه هـا کار دارد 
جهاددانشـگاهی می توانـد در حوزه هـای مختلـف کنـار 

اسـتانداری باشـد.
 ایـن مجموعـه ی انقابـی باید با معاونان اسـتاندار 
ارتبـاط مسـتمر داشـته باشـد، چراکـه می توانـد ایـده 
هـا را اجرایـی کنـد و ایده هـای نـو بـا همـراه شـدن بـا 

جهاددانشـگاهی  بـه هـدف برسـد.
 در تاش هسـتیم تا سـرمایه های سـرمایه گذاران 
در ایـن اسـتان نخوابـد و امیدواریـم مجموعـه ی مـدرس 
جهاددانشـگاهی در اسـرع وقت پیگیری کرده و به نتیجه 

برسد.
 بنـــده بـــه دنبـــال کار عملیاتـــی و قابـــل 
وصـــول در اســـتان اصفهـــان به خصـــوص در حـــوزه ی 
آب هســـتم؛ چراکـــه آب، مســـاله ی اساســـی امـــروز 

اصفهـــان اســـت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان

 

■■■

متولی ایجاد جهش در 
حوزه ی اقتصاد مقاومتی 

با رویکرد دانش بنیان
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه

ـــامی  ـــاب اس ـــد از انق ـــه بع ـــگاهی  ک  جهاددانش
در راســـتای رشـــد فزاینـــده ی دانشـــگاه های کشـــور 
ـــت،  ـــه فعالی ـــار ده ـــی چه ـــا ط ـــت، انصاف ـــکل گرف ش

ـــت. ـــام داده اس ـــی انج ـــه خوب ـــود را ب ـــف خ وظای
ـــاد  ـــن نه ـــت ای ـــابقه ی فعالی ـــه س ـــه ب ـــا توج  ب
ـــی  ـــی از ارگان های ـــگاهی یک ـــت جهاددانش ـــوان گف می ت
ـــور  ـــادی ام ـــورت جه ـــاب به ص ـــد از انق ـــه بع ـــوده ک ب

ـــت. ـــرده اس ـــش ب ـــه را پی محول
ــن  ــن و اصلی تریـ ــر بزرگ تریـ ــال حاضـ  در حـ
ــاد  ــوزه ی اقتصـ ــه حـ ــاد ورود بـ ــن نهـ ــه ی ایـ وظیفـ

مقاومتـــی اســـت.
 بـــرای این کـــه اقتصـــادی مقاومتـــی به عنـــوان 
یـــک راهبـــرد بلندمـــدت در کشـــور مطـــرح باشـــد، 
نیازمنـــد جهـــش در ایـــن حـــوزه هســـتیم و ایجـــاد 
جهـــش در حـــوزه ی اقتصـــادی مقاومتـــی نیـــز بـــه 

رویکـــردی دانش بنیـــان نیـــاز دارد.
ــود  ــی خـ ــه ی علمـ ــا بدنـ ــگاهی بـ  جهاددانشـ
می توانـــد بـــا داشـــتن رویکـــرد دانش بنیـــان متولـــی 
ایجـــاد جهـــش در حـــوزه اقتصـــاد مقاومتـــی بـــوده 
و پرچـــم دار اصلـــی دانش بنیـــان بـــودن اقتصـــاد 

مقاومتـــی باشـــد.
روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه

                       استانداران
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رفع نیاز جامعه در 
برهه های زمانی مختلف

قاسم سلیامنی دشتکی استاندار ایالم

در  جهاددانشـگاهی  پربرکـت  فعالیت هـای   
و  پژوهشـی  آموزشـی،  فرهنگـی،  مختلـف  زمینه هـای 
اشـتغال قابـل تقدیـر بـوده و اسـاس هرکـدام از ایـن 
فعالیت هـا نیاز جامعـه در برهه های مختلف زمانی اسـت.

 طـرح نویـن مشـاغل خانگـی نه تنهـا بـه دنبـال 
مشـغول کـردن مـردم اسـت، بلکـه بـرای بازاریابـی نیـز 
چاره اندیشـی کـرده و  امیدواریـم در عمـل بـه نتایـج 

برسـد. نیـز  پیش بینی شـده 
 امیـدوارم زحمـات ایـن نهـاد انقابـی در زمینـه 
مرکـز درمـان نابـاروری و توانمندسـازی فارغ التحصیان 
IT بـه نتیجـه رسـیده و بـا این گام هـای بـزرگ، حرکت 

اسـتان بـه سـمت توسـعه سـرعت بیشـتری گیرد.
 زمینه ی تشـکیل مجدد سـتاد راهبـردی گیاهان 

دارویـی بـه زودی فراهم خواهد شـد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی ایالم

■■■ 

برند معتب 
در تولید علم کشور

سید شهاب الدین چاووشی استاندار سمنان

 جهاددانشـگاهی به عنوان نهـادی برآمده از انقاب 
اسـامی، پیشـرفت های علمـی و توفیقات بسـیار زیادی 
در زمینه هـای مختلـف علمـی، پژوهشـی، تحقیقاتـی، 

آموزشـی و فرهنگی داشـته اسـت.
 ایـن نهاد با فرهنگ جهـادی در تولید دانش بنیان 
بـر اسـاس تـوان ملـی و آموزش هـای تخصصـی بـرای 
توسـعه ی اشـتغال جوانان نقش مثبت و ارزنده ای داشـته 
و بـا روحیه مدیریت جهادی و بهره گیری از اسـتعدادهای 
جـوان در بدنـه ی علمی، پژوهشـی و تحقیقاتی، در بحث 
تولیـد علـم در کشـور بـه یـک برنـد معتبر تبدیل شـده 

است.
 جهاددانشـگاهی به عنوان یـک مرکز تخصصی در 
تولیـد علـم و آگاهـی و تاکیـد بـر لفـظ جهـاد بـا تمامی 
مشـترکات و ذهنیـات مـا بر ایـن کلمه ارزشـمند، بیانگر 
نوعـی تـاش مضاعـف و همتی پویـا در عرصه فنـاوری و 
دانـش ورزی اسـت و به درسـتی می تـوان آن را به عنـوان 
یکـی از مجموعه های ارزشـی و انقابی در سـطح کشـور 

الگو قـرار داد.
ــر  ــال و موث ــز فع  اســتان ســمنان  یکــی از مراک
ــن اســتان  ــز علمــی و آموزشــی ای ــه ی مراک در مجموع
اســت کــه بــا بهره گیــری از نیــروی انســانی کارآزمــوده 
توانســته اقدامــات نســبتا مناســب و چشــمگیری داشــته 
باشــد کــه از جملــه ی آن هــا می تــوان بــه فعالیت هــا و 
ــف  ــای مختل ــرای طرح ه ــای پژوهشــی و اج همکاری ه
پژوهشــی بــا ســازمان ها و دســتگاه های مختلــف، 
ــه  ــی ب ــی و عموم ــی تخصص ــات آموزش ــه ی خدم ارای
ــت  ــی و فعالی ــتگاه های اجرای ــان دس ــران و کارکن فراگی
پویــا و چشــمگیر رســانه ای و بیــان دغدغــه و مشــکات 

اصلــی اســتان اشــاره کــرد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان

تالش و فعالیت 
انقالبی با کم ترین 

هزینه ها
اسامعیل تبادار استاندار فارس

 جهاددانشـگاهی از نهادهای مولود انقاب اسامی 
محسـوب می شـود کـه امـام راحـل)ره( و همچنین رهبر 
معظـم انقاب امیـد زیادی بـه کارآیی و گره گشـایی این 
نهـاد انقابـی داشـته؛ ایـن نهـاد از ابتـدای انقـاب خانه 
فرزنـدان عالـم و اندیشـمند انقـاب بـوده و بسـیاری از 
گره هـای کـور و مشـکات کشـور را بـا همـکاری آن هـا  

گشـوده شـده است .
این مجموعه انقابی مبلغ و مبین گفتمانی اسـت 
کـه معتقد اسـت با تـاش و فعالیت انقابـی و با کم ترین 
هزینه هـا می تـوان راه خدمت رسـانی عالمانـه و محققانه 
بـه مـردم را گشـود و بـا بهره گیـری از ظرفیـت جامعه ی 
فارغ التحصیـان  بـر  متکـی  به ویـژه  کشـور  نخبگانـی 
برجسـته ی دانشـگاهی، بسـیاری از بندهای وابستگی در 

حوزه هـای مختلـف علمـی را رفـع کرد .
 جامعـه هم چنیـن نیـاز مبرمـی بـه درخشـش و 
تقویـت حضـور نهادهایـی چـون جهاددانشـگاهی دارد تا 
هرچـه بیشـتر نقـش تفکـر انقابـی را در راهگشـایی و 
گره گشـایی از مسـیر انقـاب اسـامی را شـاهد باشـیم.
و  متعهدانـه  حضـور  بـا  جهاددانشـگاهی  نهـاد   
پشـتیبانی وفادارانـه از آرمان هـای انقاب اسـامی،  باید 
بتوانـد حضـور پررنـگ و موثری در سـطح جامعه داشـته 

. باشد 
 ایـن نهـاد در حـوزه ی مسـایل پیـش روی ایـن 
اسـتان بایـد بـا کنـکاش و نـگاه عالمانـه ورود کـرده و با 
توجـه بـه مزیت هـای فـارس کـه در زمینه هـای مختلف 
قابل توجه و برجسـته اسـت، بـرای رفع برخی کاسـتی ها 
و مشـکات تدابیری بیندیشد و مدیریت استان را در این 

زمینـه یـاری کند.
روابط عمومی جهاددانشگاهی فارس

■■■

شاخصه ی دانش بنیان 
بودن از دهه ی 60
سید علی آقازاده استاندار مرکزی

 در بسـیاری از مسـایلی که در اسـتان پیگیر آن ها 
هسـتیم، می توانیم همکاری بیشـتری با جهاددانشگاهی 

باشیم. داشته 
بـا جنـگ  ایـن نهـاد در دهـه ی 60، هم زمـان   
تحمیلـی در دورانـی کـه از شـرکت های دانش بنیـان بـه 
شـکل امـروزی در کشـور خبـری نبـود، کار خـود را آغاز 
کـرد و پس ازآن به عنوان نهادی علمـی جدای از جریانات 
سیاسـی و بحث هـای متفرقه بـه فعالیت خـود ادامه داده 

و بـه موضوعـات علمـی توجه بسـیار داشته اسـت.
 می تـوان کانون هایـی مثـل پـارک علم وفنـاوری و 
جهاددانشـگاهی را بـه هم نزدیک و بـا محوریت این نهاد 
کارگروهـی کارآمـد را فراهـم کرد و از کمک هـای فنی و 

مشـورتی جهاددانشـگاهی در این قالب استفاده ی بیشتر 
و بهتری داشـت.

 اقدامـات ایـن نهـاد در حـوزه درمان نابـاروری در 
رفـع مشـکات اسـتان، کمک کننـده و قابل توجه اسـت.

روابط عمومی جهاددانشگاهی مرکزی
 

■■■

تحقق طرح هایی برای 
جبان عقب ماندگی

محمدرضا خباز استاندار خراسان شاملی

 اقداماتـی کـه تاکنـون توسـط جهاددانشـگاهی 
صـورت گرفتـه، فوق العـاده و قابـل درک بـوده، امـا قابـل 

توصیـف نیسـت.
 حمایـت از جایـگاه مانـدگار ایـن نهاد زمینه سـاز 

بالندگی اسـتان اسـت.
 جهاددانشـگاهی محل کار و تاش بوده و بازخورد 

این اقدامات، موفقیت و رسـتگاری این مجموعه اسـت.
تصاحـب  قصـد  منافقـان  انقـاب  ابتـدای  در   
دانشـگاه ها را داشـتند، امـا این نهـاد انقابـی وارد عرصه 

شـد و اجـازه نـداد تـا دانشـگاه ها از دسـت بـرود.
 در عرصه هایـی کـه جهاددانشـگاهی ورود کـرد، 
پیشـرفت هایی به همـراه داشـت و در صـورت دارا بـودن 
امکانات بیشـتر می توانسـت موفقیت بیشـتری را کسـب 

. کند
مجموعـه  ایـن  طرح هـای  تحقـق  مـا  هـدف   
دانشـگاهی بـوده، چراکـه به خوبـی می دانیـم بـه نفـع 
اسـتان و نسـل جـوان اسـت و عقب ماندگی هـا را مرتفـع 

خواهـد کـرد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی

■■■
حرفه ای در زمینه ی 

صحت اخبار
دکرت مجید خدابخش استاندار آذربایجان رشقی

 برخـی تنهـا بـه دنبـال کسـب درآمـد از طریـق 
اسـتخدام هسـتند، غافـل از این کـه فضاهـای جدیـدی 
بـرای کسـب درآمد وجـود دارد که باید از آن ها اسـتفاده 
کرد؛ به عنوان مثال، بازسـازی کشـور سـوریه بعد از جنگ 
فرصـت مناسـبی بـرای شـرکت های فعـال در عرصـه ی 

ساخت وسـاز اسـت.
آذربایجـان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عملکـرد   
انـرژی خورشـیدی  از  بهره گیـری  زمینـه ی  شـرقی در 
بـرای تولیـد بـرق ارزشـمند اسـت و ایـن نهـاد می توانـد 
بـا اسـتفاده از ابتکار جوانان روند توسـعه را تسـریع کند.

 شـاید تعـدادی از رسـانه ها اخباری منتشـر کنند 
کـه صحت وسـقم آن نیـاز بـه بررسـی داشـته باشـد، اما 
خبرگزاری های ایسـنا و ایکنا امتحانشـان را در این زمینه  
پـس داده انـد و شـکی در صحـت اخبـار ایـن رسـانه ها 

وجـود نـدارد کـه این موضـوع هم جـای تبریـک دارد.
روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی
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داشنت نگاه جهادی و سا

دانش الزم
آیت ا... صفایی مناینده ی ولی فقیه و 

امام جمعه ی بوشهر

وجـود  از  سـال ها  بوشـهر  اسـتان  متاسـفانه   
بـا  باالخـره  کـه  بـود  محـروم  مهـم  جهاددانشـگاهی 
پیگیری هـای اسـتان راه انـدازی شـد. ایـن نهـاد علمـی 
می توانـد بـا توانمندی هایی کـه دارد کمبودهای اسـتان 

را رفـع و باعـث پیشـرفت و توسـعه ی آن شـود.
 از جهاددانشگاهی استان در برگزاری دوازدهمین 
همایش ملی علمی فرهنگی خلیج فارس تشکر می کنم؛ 
انتظار می رود در سال بعد نیز تاش شود سطح علمی این 
همایش باالتر رفته و در سطح بین المللی از ظرفیت این 

همایش جهت توسعه ی استان استفاده شود.
نگاه  به علت داشتن   مجموعه ی جهاددانشگاهی 
جهادی و دانش الزم، می تواند در استان و کل نظام یک 
عامل بسیار مهم و پیشرفته باشد و بنابراین باید ظرفیت 
این نهاد توسط مسووالن شناخته شود. مطالعات علمی و 
تدوین سندهایی که جهاددانشگاهی استان در این یک 

سال انجام داده است جای تقدیر دارد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی بوشهر

■■■

تربیت نیروهای  انسانی 
و کارآمد

آیت ا... عباس علی سلیامنی مناینده ی 
ولی فقیه و امام جمعه ی زاهدان

  جهاددانشگاهی به تعبیر مقام معظم رهبری مولود 
مبارک انقاب است و جزو معدود رویش های اصلی خود 

انقاب به شمار می رود.
 در حقیقت این نهاد عاوه بر این که برکت ویژه ی 
علمی ای برای کشور و نظام به شمار می رود، برکت ویژه ای 

در عرصه ی عملی نیز بوده است.
در زمان انقاب و دوران جنگ تحمیلی، توسعه ی 
با  بود که  به جهاد سازندگی محول شده  آبادانی کشور 
عنایت خداوند و همکاری مردم توانست از این آزمون موفق 
بیرون بیاید. بعد از جنگ و با توسعه ی روزافزون مراکز 
علمی و پژوهشی، نقش امروز جهاددانشگاهی در تربیت 
نیروهای انسانی و کارآمد برای استفاده از توان علمی برای 

آبادانی کشور بسیار بااهمیت است.
 این نهاد ارزشمند باید با کمک نیروهای علمی و 
انقابی خود، جلوی هدررفت سرمایه های جامعه را گرفته 

و این سرمایه ها را احیا کند.
جهاددانشگاهی به عنوان پایه و ستون می تواند در 

دانشگاه ها حرکت ایجاد کند.
روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان

تحقیقات راهگشا در 
رشایط استثنایی کشور
آیت ا... سید علی رضا عبادی مناینده ی 

ولی فقیه در خراسان جنوبی

 جهادگران جهاددانشگاهی می توانند از فرصتی 
که برای آنان فراهم شده، استفاده کرده و تحقیقات مفید، 
کارساز و موثری از خود به یادگار بگذارند که این امر آثار 

دنیوی و اخروی بسیاری دارد.
شرایط  در  کشور،  موقعیت  که  حاضر  حال  در   
می تواند  جهاددانشگاهی  تحقیقات  دارد،  قرار  استثنایی 
برای بسیاری از معضات کشور راهگشا باشد که از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

■■■
ادامه ی خدمات ارزشمند 
با حفظ روحیه ی انقالبی

آیت ا... علی رضا اعرافی امام جمعه ی قم

 خدمات جهاددانشگاهی را در سال های گذشته 
ارج می نهیم؛ زیرا این نهاد اقدامات جدی انجام داده است.

 خدمات جهاددانشگاهی به کشور در عرصه های 
مختلف بسیار مهم و تحسین برانگیز است؛ امروز انتظار 
دادن  سامان  با  را  خود  تاش های  نهاد  این  که  می رود 
برپایه ی اندیشه ی انقابی بیش ازپیش بگستراند و قدم های 
حفظ  با  تنها  مسیر  این  ادامه ی  که  بردارد  بزرگ تری 

روحیه ی انقابی امکان پذیر است.
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایکنا

 

■■■

پژوهش محوری 
برای حل نیازهای جامعه
آیت ا... رسول فالحتی مناینده ی ولی فقیه 

در گیالن و امام جمعه ی رشت

جهاددانشگاهی موفقیت های بسیاری در مسیر   
توسعه  و علم وفناوری داشته، اما این اقدامات کافی نیست و 

باید تا رسیدن به تمدن اسامی تاش شود.
 پسماند مشکات و دغدغه های استان گیان، نه 
تنها به محیط زیست، بلکه به منابع انسانی نیز آسیب های 
فراوانی رسانده است؛ بنابراین جهاددانشگاهی باید ورود 

موثری به این حوزه داشته باشد.
 گروه هـای پژوهشـی در جهاددانشـگاهی بایـد 
تقویـت شـوند، زیـرا ایـن گروه هـا می تواننـد بـا ارایه ی 
تحقیقـات و پژوهش هـای کاربردی نقـش مهمی در رفع 

مشـکات اسـتان ایفا کنند.
 کار این نهاد پژوهش محور بوده و در راستای حل 
مشکات و نیازهای جامعه است؛ این پژوهش محوری ذیل 
فراگیری  پژوهش گر ضمن  و یک  قرار می گیرد  آموزش 
آموزش های الزم، باید  بتواند انتقال دهنده ی آن آموزش 

و پژوهش باشد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا

ترسی نگاه جهادی به 
متام نهادهای کشور

حجت االسالم واملسلمین محمدتقی رهب 
امام جمعه موقت اصفهان

 با توجه  به نام جهاددانشگاهی، حرکت این نهاد 
دانشگاه  و  علم  با  توأم  جهادی  حرکت  یک  می توان  را 
دانست. نه تنها در جهاددانشگاهی، بلکه در تمامی سازمان 
و نهادهای دیگر کشور نیازمند این حرکت جهادی هستیم 
و باید آن را در دانشگاه، حوزه، مدیریت کشور و به خصوص 

در عرصه ی فرهنگ وارد کنیم.
 امام خمینی )ره( فرمودند »ما از تهاجم نظامی و 
محاصره ی اقتصادی نمی ترسیم، بلکه از تهاجم فرهنگی 
هراسانیم«. جهاددانشگاهی یک حرکت جهادی و علمی 
در برابر تهاجم فرهنگی بیگانه است و روحیه ی این حرکت 

جهادی باید در تمام نظام فرهنگی کشور حاکم باشد.
 اسم این نهاد باید در عمل و رفتار کاما محسوس 
باشد. اساتید جهادی را باید جذب، حرکت های جهادی را 
دنبال کنیم و روحیه ی جهادی را در بین دانشمندان و 

اساتید گسترش دهیم.
 دانشـگاه های کشـور باید ایـن روحیه ی جهادی 
خدمـت  مهم تریـن  دارم  اعتقـاد  باشـند.  داشـته  را 
جهاددانشـگاهی دسـتیابی به دانش سـلول های بنیادی 

در موسسـه ی رویـان بـوده اسـت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا

 

■■■

الگوی عملی برای 
عینیت بخشی به اقتصاد 

مقاومتی
آیت ا... قربان علی دری نجف آبادی مناینده ی 

ولی فقیه و امام جمعه ی اراک

ـــمند،  ـــای ارزش ـــی از الگوه ـــگاهی یک  جهاددانش
ـــای  ـــوده و کاره ـــزار ب ـــذار و خدمت گ ـــان، تاثیرگ درخش

ـــت. ـــه اس ـــام گرفت ـــاد انج ـــن نه ـــط ای ـــی توس بزرگ
 ایــن نهــاد انقالبــی باید بــا برنامه های فشــرده، ماندگار، 
تاثیرگــذار، علمــی و بــا صــرف کمتریــن هزینه هــا، قله هــای 
بلنــد دانــش، علم وفنــاوری، تکنولــوژی و خوداتکایــی را فتــح 
ــه  ــور ب ــاز کش ــد و نی ــق کن ــی خل ــای نوین ــرده، ارزش ه ک

بیگانــگان را بــرای همیشــه از بیــن ببرد.
بـــرای  الگـــوی عملـــی  جهاددانشـــگاهی   
اســـت. مقاومتـــی  اقتصـــاد  بـــه  عینیت بخشـــی 

ظرفیت هـــای  دارای  ایـــران  خوشـــبختانه   
ــع  ــتراتژیک و منابـ ــانی، ژئواسـ ــی، انسـ ــم طبیعـ عظیـ
عظیـــم نفـــت، گاز، معـــادن و مزایـــای دیگـــر اســـت 
ــت  ــور در دسـ ــن امـ ــه ی ایـ ــد اداره ی همـ ــا کلیـ امـ
ــه  ــت کـ ــااراده ای اسـ ــم و بـ ــا، مصمـ ــان های توانـ انسـ
ــرای  ــه  و بـ ــش آموختـ ــگاه ها دانـ ــا و دانشـ در حوزه هـ
ورود بـــه عرصه هـــا آمـــاده شـــده اند. دانشـــگاه ها و 
ــت  ــد در تربیـ ــگاهی می تواننـ ــوص جهاددانشـ به خصـ
چنیـــن نیروهایـــی نقـــش به ســـزایی داشـــته باشـــد.

روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

                  منایندگان ولی فقیه و امئه ی جمعه
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در جایگاه توسعه
و حرکت

آیت ا... سید محمد شاه چراغی مناینده ی 
ولی فقیه و امام جمعه ی سمنان

 جهاددانشگاهی یک واژه ی مقدس در گفتمان 
اسامی است و از همین رو در هر موقعیت و جایگاهی 
که قرار گیرد، با خود برکت و توسعه به دنبال می آورد. 
این نهاد منشا حرکت، توسعه و برکت بوده و خدمات و 

زحمات علمی آن بر کسی پوشیده نیست.
 این نهاد با ورود به هر بخشی، به مردم، نظام و 

رهبری خدمت کرده است.
 برای بهره مند شدن همگان از برکات جهاددانشگاهی، 
باید این نهاد انقابی خدمات خود را به همه ی مردم ارایه و 
در همه ی شهرها توسعه دهد و از حمایت مسووالن استان 

برخوردار شود.
روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان

■■■

نقش مهم در اصالح 
حرکت دانشگاه ها

آیت ا... سید محمد حسینی شاهرودی 
مناینده ی ولی فقیه در کردستان

 جهاددانشگاهی یک نهاد انقابی بوده که از آغاز 
فعالیت خود تاکنون، اهداف مقدسی بر عهده داشته است.

ـــی،  ـــف فرهنگ ـــای مختل ـــاد در عرصه ه ـــن نه  ای
ـــی  ـــی و علم ـــی، پژوهش ـــی، آموزش ـــادی، اجتماع اقتص

ـــت. ـــام داده اس ـــمندی انج ـــوب و ارزش ـــای خ کاره
 عاوه بـر ایـن، تقویت روحیـه ی انقابی و حرکت 
در مسـیر انقـاب از دیگر ماموریت های جهاددانشـگاهی 
به شـمار رفتـه و ایـن نهاد کمـک می کند که دانشـگاه ها 

هم در این مسـیر هدایت شـوند.
 ایـن مجموعـه در اصـاح حرکـت دانشـگاه ها در 

مسـیر انقاب نقش بسـیار مهمـی دارد.
 جهاددانشـــگاهی از ابتـــدای انقـــاب خانـــه ی 
فرزنـــدان عالـــم و انقابـــی بـــوده و گـــره  بســـیاری از 
مشـــکات کشـــور بـــه دســـت آنـــان گشـــوده شـــده 
ــتیبانی  ــی پشـ ــاش علمـ ــن تـ ــع ایـ ــت؛ به واقـ اسـ

وفادارانـــه ایـــن نهـــاد بـــرای انقـــاب اســـت.
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــغ گفتمان ـــگاهی مبل  جهاددانش
ـــی  ـــت انقاب ـــاش، فعالی ـــا ت ـــوان ب ـــود می ت ـــد ب معتق
و بـــا صـــرف کم تریـــن هزینه هـــا، راه خدمت رســـانی 
عالمانـــه و محققانـــه را بـــه مـــردم گشـــود و بـــا 
ـــژه  ـــگان و به وی ـــه ی نخب ـــت جامع ـــری از ظرفی بهره گی
اتـــکا بـــر فارغ التحصیـــان برجســـته ی دانشـــگاهی، 
حوزه هـــای  در  وابســـتگی  بندهـــای  از  بســـیاری 

مختلـــف علمـــی را رفـــع کـــرد.
 از جملـــه مســـایلی کـــه جهاددانشـــگاهی 
ــه  ــگاه بـ ــد، نـ ــه کنـ ــه آن توجـ ــد بـ ــتان بایـ کردسـ
ـــت  ـــروی در اســـتان در جه گســـترش کشـــاورزی و دام پ

بهبـــود وضـــع اشـــتغال اســـتان اســـت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایکنا

 توسعه ی امور فرهنگی 

در سطح جامعه
حجت االسالم واملسلمین محمدنقی لطفی 

مناینده ی ولی فقیه و امام جمعه ی ایالم

دستاوردهای  از  یکی  به عنوان  جهاددانشگاهی   
و  تحقیقات  گسترش  قبیل  از  اهدافی  اسامی  انقاب 
شکوفایی روحیه ی تتبع و استعدادها را در سطح جامعه 

برای رسیدن به خودکفایی دنبال می کند.
 این نهاد مقدس برای توسعه ی امور فرهنگی در 
سطح جامعه با حوزه، دانشگاه و سایر مراجع همکاری دارد.

روابط عمومی جهاددانشگاهی ایالم
 

■■■

ایجاد ابتکار تا رسیدن
در زمینه ی رشد کشور

آیت ا... غالم علی نعیم آباد مناینده ی ولی فقیه 
و امام جمعه ی بندرعباس

 به فرموده امام راحل)ره( جهاددانشگاهی به عنوان 
پیوند دانش و کار به وجود آمد که هدفش نه تکرار دیگران 
بلکه ایجاد ابتکار و شکوفایی آن تا به عمل رسیدن در 

زمینه رشد کشور است.
 اگر بخواهیم توفیقات این نهاد را بررسی کنیم، 
وقت زیادی می خواهد، اما همین بس که مرکز رویان انصافا 
رویش مناسبی داشته و دانش در آن شکل گرفته  است 
و این ها را همگی می توان از برکات نظام انقاب اسامی 
خمینی)ره(  امام  درایت  و  بنیان گذاری  با  که  دانست 
رهبری  معظم  مقام  هدایت  و  عنایت  با  و  شکل گرفته 

توانسته در مسیر رشد و تعالی حرکت کند.
هرمزگان  استاندار  به ویژه  استان  مسئوالن  از   
درخواست می کنم که به حمایت از نهاد جهاددانشگاهی 
بپردازند، زیرا هزینه مادی ای که برای علم در این مجموعه 

صرف می شود، ضایع نشده بلکه به نتیجه می رسد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد هرمزگان

 

■■■

جهت دهی به جمعیت 
علمی کشور

حجت االسالم واملسلمین علیدادی سلیامنی 
مناینده ی ولی فقیه و امام جمعه ی کرمان

جهاددانشگاهی تاش کرده در یک حرکت جهادی، 
به جمعیت علمی کشور جهت مناسبی بدهد که این خود 
رسالت عظیمی بوده و در آن عملکرد موفقی داشته است.

این نهاد جریانی پویا، مخلص و با حرکت مجاهدانه 
در نهضت علمی است و با نگاه ظرفیِت علمی بخشیدن به 

کشور، کار خود را آغاز کرده است.

جهاددانشگاهی کرمان باید در این استان، توسعه ی 
همه جانبه پیدا کند.

روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمان
 

■■■

برطرف کردن نگرانی 
جامعه با فعالیت های 

دانش بنیان
آیت ا... علی خامتی مناینده ی ولی فقیه و 

امام جمعه ی زنجان

جهاددانشگاهی از زمان تاسیس تاکنون پیشرفت های 
زیادی داشته، اما از این نهاد علمی انتظار بیشتری داریم و 
می تواند با فعالیت های دانش بنیان، نگرانی جامعه را برطرف 

کند.
ایجاد  حوزه ی  در  جهاددانشگاهی  می رود  انتظار 
پارک علم وفناوری پیش قدم باشد، چراکه این نهاد با دارا 
بودن ظرفیت های دانش بنیان، نیازسنجی از نیازهای هر 
نگرانی  می تواند  مدت دار  برنامه های  ارایه ی  با  و  منطقه 

جامعه را در ابعاد مختلف برطرف کند.
هدایت یک مجموعه به کاپیتانی برای هدایت نیاز دارد؛ 
اگر در ضمن کار به فکر ارتقای علمی هستید، خود را طالب 

ارتقا بدانید و در جامعه حرفی برای گفتن داشته باشید.
باید خودانتقاد بوده، ضعف های خود را ارزیابی کرده، 
اهل ریسک زیاد در جامعه نباشیم و در مقابل نوآوری ها به 

صورت غیرمستقیم مقاومت نشان  دهیم.
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایکنا

 

■■■

کادرسازی برای نظام 
اسالمی

مناینده ی ولی فقیه و امام جمعه ی همدان

اگر جهاددانشگاهی رسالت خود را به بهترین شکل 
جامعه  پیشرفت  در  بیشتری  تأثیر  می تواند  دهد  انجام 
جهاددانشگاهی  اهداف  مهم ترین  از  یکی  باشد.  داشته 
انتقال روحیه ی جهادی و گسترش اندیشه ی ناب اسامی 

در جامعه و به ویژه دانشگاه هاست.
این نهاد به عنوان یک مجموعه ی عظیم علمی باید 
حرکت علمی، معنوی و فناوری کشور را شتاب بخشد و 
با بررسی همه جانبه ی مسایل، از واقعیت ها، نقاط ضعف 
مناسب،  سازوکاری  با  و  کرده  پیدا  خودآگاهی  قدرت  و 
به روز و کارآمد درصدد رفع موانع و مشکات برآید. جهاد 
و جهادگران باید موتور محرکه ی رشد و پیشرفت کشور 
بوده و در ایجاد ارزش افزوده و قطع وابستگی کوشا باشند.

یکی از وظایف بسیار مهم جهاددانشگاهی، تربیت 
و  است  اسامی  نظام  برای  کادرسازی  و  انسانی  نیروی 
کاش تمام ارگان ها در فاز این نهاد بودند و این گونه عمل 

می کردند.
روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان
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اثرگذاری در عرصه های سا

مختلف نظام
سید مهدی مقدسی مناینده ی اراک

 جهاددانشـــگاهی عـــاوه بـــر فعالیـــت در 
مهارتـــی،  و  آموزشـــی  مختلـــف  عرصه هـــای 
می توانـــد در حـــوزه ی اقتصـــاد مقاومتـــی نیـــز وارد 
ـــد  ـــر و کارآم ـــای موث ـــت نیروه ـــا تربی ـــود و ب ـــل ش عم
بـــه تحقـــق اقتصـــاد مقاومتـــی کمـــک کنـــد. ایـــن 
ـــد در  ـــت تولی ـــرای تقوی ـــل ب ـــال های قب ـــی س ـــاد ط نه
رشـــته های کشـــاورزی، صنعـــت، آبیـــاری و تامیـــن 

انـــرژی، خدمـــات مفیـــدی انجـــام داده اســـت.
ســـال های  در  دانشـــگاهی  مرکـــز  ایـــن   
گذشـــته ســـعی داشـــته بـــه رســـالت خـــود عمـــل 
ـــت،  ـــوده اس ـــق ب ـــز موف ـــیاری نی ـــد بس ـــا ح ـــد و ت کن
ــق و پژوهـــش از  ــوزه ی تحقیـ ــارات در حـ ــا انتظـ امـ
ـــت  ـــر اس ـــوده و بهت ـــتر ب ـــگاهی بیش ـــز دانش ـــن مرک ای

پژوهش هـــا کامل تـــر انجـــام گیـــرد.
در  آمـــوزش  کیفیـــت  مـــی رود  انتظـــار   
جهاددانشـــگاهی از ایـــن بهتـــر باشـــد و ارتقـــا پیـــدا 
ـــود،  ـــا نش ـــی اکتف ـــیوه ی آموزش ـــن ش ـــه همی ـــد، ب کن
ــوأم  ــوزش تـ ــود و آمـ ــاذ شـ ــن اتخـ ــای نویـ روش هـ
بـــا تحقیـــق و پژوهـــش در مراکـــز جهاددانشـــگاهی 
ـــز  ـــایر مراک ـــه س ـــبت ب ـــکاری نس ـــاوت آش ـــا تف ـــد ب بای
دانشـــگاهی انجـــام شـــود تـــا فـــرد بـــرای محیـــط 

واقعـــی کار تربیـــت شـــود.
 ایـن نهاد انقابـی همـواره در عرصه های مختلف 

نظام تاثیرگذار بوده اسـت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی مرکزی

 

■■■

فراجناحی و در راستای 
توسعه ی علم

علی محمد شاعری
 مناینده ی بهشهر، نکا و گلوگاه

 جهاددانشـگاهی دیدگاه سیاسـی فراجناحی دارد 
و در جهـت توسـعه ی علـم، دانش، تحقیقـات و پژوهش 
در سـطح کشـور  اخیـر  در دهه هـای  و  برداشـته  گام 

افتخارآفرینی داشـته اسـت.
کشـور  در  ناعادالنـه  و  نامتـوازن  توسـعه ی   
کمتـر  اسـتان های  دلیـل  همیـن  بـه  و  شـکل گرفته 
مهاجـرت  توسـعه یافته  اسـتان های  بـه  توسـعه یافته 
می کننـد و تـا زمانـی کـه توسـعه ی متـوازن و پایـدار 
در هـر منطقـه شـکل نگیـرد نمی توانیـم از پدیـده ی 

کنیـم. جلوگیـری  مهاجـرت 
 روابط عمومی جهاددانشگاهی مازندران

بهره گیری از ظرفیت ها 
در ابعاد مختلف

کوروش کرم پور 
مناینده ی فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین

ــته  ــال های گذشـ ــی سـ ــگاهی طـ  جهاددانشـ
آمـــوزش،  حوزه هـــای  در  شـــاخصی  اقدامـــات 
پژوهـــش، فرهنگـــی و اشـــتغال انجـــام داده اســـت.
ــه ی آب  ــرف بهینـ ــاورزی و مصـ ــروز، کشـ   امـ
از مســـایل اولویـــت دار در کشـــور و اســـتان فـــارس 
ـــی،  ـــمند انقاب ـــاد ارزش ـــن نه ـــود و ای ـــوب می ش محس
می توانـــد درچنیـــن ابعـــادی بســـیار تاثیرگـــذار 

باشـــد.
ـــگاهی  ـــت جهاددانش ـــم از ظرفی ـــاش می کنی  ت
ـــدازی  ـــی و راه ان ـــان داروی ـــوزه ی گیاه ـــا در ح خصوص

ـــم. ـــبی ببری ـــره ی مناس ـــی به ـــع تبدیل صنای
روابط عمومی جهاددانشگاهی فارس

 

■■■

آینده ی امیدبخش و 
تحول آفرین

محمد فیضی
 مناینده ی اردبیل، نیر، منین و رسعین

ـــه  ـــی ک ـــم و زیربنای ـــای مه ـــه کاره ـــه ب ـــا توج  ب
ـــاد در  ـــن نه ـــده ای ـــده، آین ـــگاهی شروع ش در جهاددانش
ســـطح ملـــی و اســـتانی، امیدبخـــش و تحول آفریـــن 

ـــود. ـــد ب ـــوازن خواه ـــعه ی مت ـــیر توس در مس
 در الیحـــه ی بودجـــه 1397، هـــم در کمیســـیون 
تلفیـــق و هـــم در صحـــن علنـــی مجلـــس شـــورای 
اســـامی، ردیـــف اعتبـــاری خـــاص بـــرای توســـعه 
متـــوازن اســـتان ها در نظـــر گرفتـــه شـــد کـــه ایـــن 
نهـــاد می توانـــد بـــا تکیـــه بـــر مصوبـــه ی مجلـــس، 
و  پژوهشـــی  علمـــی،  فعالیت هـــای  توســـعه ی 
تحقیقاتـــی را در اســـتان های کمتـــر توســـعه یافته و 

محـــروم در اولویـــت قـــرار دهـــد.
ـــگاهی  ـــمند جهاددانش ـــای ارزش ـــه کاره  از نمون
ـــاوری  و  ـــر فن ـــه ب ـــا تکی ـــور ب ـــکات کش ـــل مش در ح
تکنولوژی هـــای نویـــن، راه انـــدازی دســـتگاه های 
ــتان ها  ــی از اسـ ــه در برخـ ــود کـ ــیرین کن بـ آب شـ
ـــد. ـــرف کن ـــرب را برط ـــکل آب ش ـــا مش ـــده ت انجام ش
ــتان  ــه در اسـ ــت کـ ــحالی اسـ ــث خوشـ  باعـ
ـــرآوری  ـــور توریســـم ســـامت و ف ـــر مح ـــز ب ـــل نی اردبی
ـــات  ـــی اقدام ـــان داروی ـــاورزی و گیاه ـــوالت کش محص
ـــن  ـــی ای ـــج و خروج ـــا از نتای ـــده و قطع ـــی آغازش خوب
ـــافران  ـــگران و مس ـــتان و گردش ـــردم اس ـــا، م فعالیت ه
ـــد. ـــد ش ـــد خواهن ـــز بهره من ـــایه نی ـــورهای همس کش

روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
 

واگذاری بخشی از منابع 
تحقیقاتی دولتی و 

خصوصی
جبار کوچکی نژاد مناینده ی رشت

حـوزه  در  کـه  داریـم  ضـروری  نیـاز  امـروز   
علم وفنـاوری کشـور تحوالتـی ایجـاد شـود، زیرا شـاهد 
ایـن مطالبـه ی مقـام معظـم  و  افـت علمـی هسـتیم 
رهبـری اسـت کـه ایـران تـا سـال 1400 در حـوزه ی 
تولیـد علم سـرآمد آسـیا باشـد، امـا همچنـان برخی از 

کشـورها از جملـه ترکیـه جلوتـر از مـا هسـتند.
نیروهـای  از  برخـورداری  بـا  جهاددانشـگاهی   
متدیـن، متخصـص و انقابـی ایـن ظرفیـت را دارد کـه 

بـه جهـش علمـی کشـور سـرعت ببخشـد.
 تمـام دسـتگاه های دولتـی و خصوصـی در قانون 
برنامـه ی ششـم مکلـف بـه واگـذاری بخشـی از منابـع 
وانقابـی  علمـی  نهـاد  ایـن  بـه  تحقیقاتـی خودشـان 
مشـکات  گره گشـای  می توانـد  نهـاد  ایـن  و  هسـتند 

. شد با
 جهاددانشـگاهی گیـان بـا اسـتفاده از ظرفیـت 
پژوهشـکده مسـتقل محیط زیسـت ایـن نهـاد می توانـد 
عـاوه بـر بحـث آموزش هـای عمومی، در بخـش تبدیل 
زبالـه بـه مـواد اولیه کار کنـد. این پژوهشـکده ابتدا باید 
مشـکل محیط زیسـت گیـان را حـل کنـد و سـپس به 

سـایر اسـتان ها بپردازد.
 رسـالت جهاددانشـگاهی نه تنها تربیت دانشـجو، 
مهم تریـن  مسـاله،  ایـن  و  بـوده  پژوهش شناسـی  کـه 
وظیفـه ایـن نهاد به  شـمار مـی رود و در زمینـه ی علمی 

است. پیشـرو 
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا

■■■

اتاق فکر مسووالن و 
منایندگان مجلس

حجت االسالم واملسلمین سید جواد حسینی کیا، 
مناینده ی سنقر و کلیایی

 جهاددانشـگاهی از ابتدای انقاب اسـامی همراه 
و همـگام بـا نظـام و انقـاب بـوده و در طول سـال های 
فعالیـت خـود، کشـور را از بـرکات خـود بهره منـد کرده  

است.
 همـواره شـاهد فعالیت هـای چشـمگیری از ایـن 
نهـاد انقابـی بوده ایـم کـه مهم تریـن آن هـا تاسـیس 
مرکـز »رویـان« اسـت کـه این مرکز توانسـته کشـور را 

در بسـیاری حوزه هـای درمانـی خودکفـا کنـد.
در  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای   خوشـبختانه، 
یـک حـوزه متوقـف نشـده و توانسـته در بسـیاری از 
حوزه هـای علمـی، تحقیقاتـی، فرهنگـی، آموزشـی و... 

کشـور را یـاری دهـد.
 در شـرایط فعلـی ایـن نهاد ارزشـمند با سـاختار 
منعطـف و بدنـه ی علمـی خـود می توانـد طرحـی برای 

برون رفـت کشـور از ایـن وضعیـت ارایـه دهد.

                                          منایندگان مجلس
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بـا وجـود کارشناسـان خبـره   جهاددانشـگاهی 
اوضـاع  بهبـود  بـرای  محرکـی  به عنـوان  می توانـد 
اقتصـادی عمل کـرده و طرحی علمـی و اقتصادی برای 
حـل مشـکات موجـود بـه مجلـس یـا دولـت بدهـد.

 ایـن نهاد بـا شناسـایی ظرفیت ها در هر اسـتان، 
توانسـته بهتریـن طرح هـا را بـرای پیشـرفت آن اسـتان 
ارایـه دهـد و نیـروی محرکـه ی توسـعه ی هـر اسـتان 

باشد.
 جهاددانشـگاهی صاحـب ایـده و فکـر اسـت و 
می توانـد به عنـوان اتـاق فکـر مسـووالن و نماینـدگان 

مجلـس عمـل کنـد.
روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه

 

■■■

نگاه انقالبی و خودجوش 
به همه ی عرصه ها
مهرداد الهوتی مناینده ی لنگرود

 جهاددانشـگاهی بـا نـگاه انقابـی و خودجوشـی 
کـه دارد، بـه همـه ی عرصه هـا توجه می کنـد و برخاف 
برخـی نهادهـای دیگـر اقداماتـش صرفـا محـدود بـه 

فعالیت هـای اقتصـادی نیسـت.
 ایـن نهـاد با نـگاه انقابی  خـود، در تاش اسـت 
تـا بـاری از روی دوش نظـام برداشـته ، مشـکلی را حل 
کـرده، نقـش پررنـگ خـود را ادامـه داده و  فعال تـر از 

گذشـته عمـل کند.
 جهاددانشـگاهی خصوصـا در اسـتان ها می توانـد 
از ظرفیـت مراکز پژوهشـی خـود بهره گیرد و نسـخه ی 
قابـل قبولـی را بـرای برون رفت از معضات و مشـکات 

ارایـه دهد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی گیالن

 

■■■

پیشگامی یک موسسه
دکرت بهروز بنیادی مناینده ی کاشمر

 موسسـه جهاددانشـگاهی کاشـمر بـا 23 سـال 
سـابقه خدمت، جزو قدیمی ترین موسسـات غیرانتفاعی 
در سـطح کشـور اسـت و بـا توجـه به مشـکات موجود 
در بخـش کشـاورزی منطقـه، تاکنـون گام هـای موثری 

است. برداشـته 
ـــاد  ـــن نه ـــه ای ـــده ای ک ـــیار ارزن ـــات بس ـــا اقدام  ب
انقابـــی در ســـال های اخیـــر داشـــته، توانســـته 
ـــه  ـــکوفایی منطق ـــگاه ها در ش ـــایر دانش ـــه س ـــبت ب نس
ـــات  ـــن تحقیق ـــدن ای ـــق دی ـــه ح ـــد و ب ـــگام تر باش پیش
و پژوهش هـــا جـــای خوشـــحالی و تبریـــک بـــه 

مســـووالن جهاددانشـــگاهی دارد.
 بـا توجـه بـه نیـاز پیشـرفت بیشـتر در بحـث 
گیاهـان دارویـی و کشـاورزی، پژوهشـگران و محققـان 

ایـن موسسـه نیـاز بـه حمایتـی بیـش از ایـن دارنـد.
ــان  ــگاهی خراسـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ روابـ

ــوی رضـ
 

افزایش تولید علم توأم
 با ثروت

دکرت علی وقف چی 
مناینده ی زنجان و طارم

ــا  ــم تـ ــم کنیـ ــتری را فراهـ ــم بسـ  امیدواریـ
ـــتفاده  ـــا اس ـــگاهی ب ـــژه جهاددانش ـــی به وی ـــز علم مراک
از ظرفیت هـــا و امکاناتـــی کـــه بـــرای تولیـــد علـــم 
ـــاب  ـــداف انق ـــه پیشـــبرد اه ـــد، ب ـــروت دارن ـــا ث ـــوأم ب ت

ـــد. ـــک کنن کم
ـــد شناســـایی  ـــوآور بای ـــراد خـــاق، مبتکـــر و ن  اف
ــز  ــا نیـ ــود. مـ ــتفاده شـ ــان اسـ ــده و از توانایی شـ شـ
ــی  ــای قانونـ ــود خاء هـ ــورت وجـ ــم در صـ می توانیـ
در مجلـــس، بـــرای برطـــرف کـــردن آن هـــا وظایـــف 

ـــم. ـــام دهی ـــود را انج خ
ـــوان  ـــز می ت ـــخت نی ـــرایط س ـــم در ش   معتقدی
ــه از  ــرط آن کـ ــام داد؛ به شـ ــی انجـ ــای بزرگـ کارهـ
ـــم. ـــتفاده کنی ـــتی اس ـــه درس ـــود ب ـــای موج ظرفیت ه

روابط عمومی جهاددانشگاهی زنجان
 

■■■

ورود به علوم روز دنیا
محمد خالدی 
مناینده ی لردگان

ــن  ــگاهی ایـ ــودی جهاددانشـ ــفه ی وجـ  فلسـ
اســـت کـــه پلـــی میـــان صنعـــت و دانشـــگاه باشـــد 
و از ابتـــدا اکثـــر نیروهـــای ایـــن نهـــاد انقابـــی، از 
ـــدان هشـــت  ـــارزه در می ـــل مب ـــادی و اه ـــای جه نیروه

ســـال جنـــگ تحمیلـــی بودنـــد.
ـــترده تر از  ـــگاهی گس ـــداف جهاددانش ـــروز اه  ام
ـــوم  ـــه عل ـــا ب ـــود ت ـــاش ش ـــد ت ـــت و بای ـــته اس گذش
روز کـــه 10 تـــا 20 کشـــور برتـــر دنیـــا دنبـــال آن 
هســـتند، ورود کنـــد و در ایـــن زمینـــه پیشـــگام باشـــد.
در  دانشـــجویانی  می توانـــد  نهـــاد  ایـــن   
رشـــته های کاربـــردی و متناســـب بـــا صنعـــت 
ـــای  ـــگان در پروژه ه ـــذب نخب ـــا ج ـــرده و ب ـــت ک تربی
ــام  ــری را انجـ ــادی موثـ ــای اقتصـ ــی، کارهـ پژوهشـ

دهـــد.
ــه  ــگاه ها چـ ــایر دانشـ ــد در سـ ــتی دیـ  بایسـ
ــا  ــگاهی بـ ــود و جهاددانشـ ــی داده می شـ آموزش هایـ
ـــردن  ـــد ک ـــا توانمن ـــدت و ب ـــوزش کوتاه م ـــه ی آم ارای
فارغ التحصیـــان دانشـــگاهی ، می توانـــد بـــه ورود 

ـــد. ـــک کن ـــازار کار کم ـــه ب ـــا ب آنه
ــام  ــا انجـ ــد بـ ــی می توانـ ــاد انقابـ ــن نهـ  ایـ
پژوهش هـــای بنیادیـــن دانشـــگاهی، نقـــش موثـــری 
ـــرف  ـــور را برط ـــای کش ـــی از نیازه ـــرده و بخش ـــا ک ایف

ـــد. کن
روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

نقش موثر در ایجاد 
شغل های جدید

علی کاظمی 
مناینده ی اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار

 جهاددانشـگاهی در چنـد سـال اخیـر عملکـرد 
مطلوبی در اسـتان داشـته و در انجام کارهای تحقیقاتی، 

مثبـت عمل کرده اسـت.
 ایـن نهـاد انقابی با برگزاری مسـابقات مناظرات 
دانشـجویی بـه گسـترش فرهنـگ گفت وگـو ی بـدون 
تنـش کمـک می کنـد کـه ایـن امـر از نیازهـای مهـم 

جامعـه ی امروز اسـت.
 موسسـه ی جهاددانشـگاهی می تواند در زمینه ی 
فرهنـِگ کار در جامعـه ورود کنـد؛ به این معنـا که می تواند 
شـغل  دنبـال  بـه  کـه  را  دانشـگاهی  فارغ التحصیـان 
دولتـی هسـتند، یـاری رسـاند تـا در رشـته ی تحصیلی 
خـود اعـم از صنعـت و کشـاورزی تحـول ایجـاد کنند.

 ایـن نهـاد می تواند با دعـوت از سـرمایه گذاران و 
جوانـان محقـق دارای طـرح و ایده، واسـطه ی میان این 
دو قشـر شـود تـا بـا انجـام اقدامـات موثـر با همـکاری 

آنـان، در صنعتـی شـدن علم نقش داشـته باشـد.
 جهاددانشـگاهی از ابتـدای شـکل گیری نـه بـه 
دنبـال پرداختـن به حاشـیه ها و نـه طرفـداری از جناح 
یـا گـروه خاصی بـوده و همـواره کار خـود را پیش برده 

است.
روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

■■■

چاره اندیشی برای 
ابرچالش ها و بحران ها

سید احسن علوی
 مناینده ی سنندج، دیواندره و کامیاران

 جهاددانشـگاهی حلقـه ی واسـط بیـن دانشـگاه 
و صنعـت بـوده و در بخش هـای علمـی و کارآفرینـی 

گام هـای خوبـی برداشـته اسـت.
امـروز  کـه  بحران هایـی  و  ابرچالش هـا  بـرای   
جامعـه ی مـا با آن ها روبه رو می  شـود، باید چاره اندیشـی 
کـرد؛ ایـن نهـاد انقابـی  می توانـد در مـورد مشـکات 
بخـش آب، محیط زیسـت، معـادن و منابـع، توسـعه ی 
و  اسـتان  کمبودهـای  رفـع  و  زیرسـاخت ها  اسـتان، 

آینده پژوهـی نقـش موثـری ایفـا کنـد.
 بـا توجـه بـه وجـود نیروهـای توانمنـد علمـی و 
نخبـه، جهاددانشـگاهی بـا ارایـه ی راه حـل و نقشـه راه 
بـرای توسـعه ی اسـتان می توانـد بـه پیش بینـی آینـده 

پرداختـه و برنامه ریـزی کنـد.
ــود  ــای خ ــد در ماموریت ه ــگاهی بای  جهاددانش
بازنگــری داشــته و بررســی کنــد در توســعه و پیشــرفت 
کشــور تــا چــه انــدازه نقــش داشــته اســت و نیاز اســت 
در مــورد اقدامــات خــود اطاع رســانی بیشــتری کنــد 
و بــه تشــریح نقــش و وظایــف خــود در توســعه اســتان 

بپــردازد.
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 این نهاد ارزشمند می تواند نه تنها محور توسعه ی 
استان، بلکه محور توسعه ی کشور بوده و در بخش های 
کشاورزی، صنعت، نظام آموزشی و محیط زیست حرفی 

برای گفتن داشته باشد.
جهاددانشگاهی  ظرفیت های  از  باید  مسووالن   
استفاده کنند، دانشگاه ها هم از چنین ظرفیتی غافل نشوند 
و دانشجویان نیز با این نهاد ارتباط بیشتری داشته باشند.

روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

■■■

رضورت تکثیر فرهنگ 
جهادی در متامی 

حوزه های علمی کشور
سید حسن حسینی شاهرودی
 مناینده ی شاهرود و میامی

 جهاددانشگاهی در تولید علم در کشور پیشران و 
پیشتاز بوده و به نوعی با عجین شدن با تولید علم، نیازهای 

جامعه را در این بخش به خوبی برطرف و برآورده کند.
 تنها مشکلی که وجود دارد این است که این نهاد 
در کنار رشد کیفی، رشد کمی نداشته و جایگاه ارزشمند 
علمی،  سطوح  همه ی  در  جهاددانشگاهی  واقعی  و 

آموزشی و پژوهشی جامعه دیده نمی شود.
تمامی  در  جهادی  فرهنگ  تکثیر  ضرورت   
حوزه های علمی و دانشگاهی کشور تابه حال کمتر اتفاق 
فرادستگاهی  و  دستگاهی  ماموریت  یک  این  و  افتاده 
است و خود جهاددانشگاهی به عنوان یک عنصر، مرجع 
و هسته ی علمی در کشور، باید این تفکر را در بین سایر 

مراکز علمی کشور تکثیر کند.
 بیش از 90 درصد از مراکز دانشگاهی در کشور، 
در  علم  این  به کارگیری  جهت  در  اما  هستند،  علمی 
حوزه های مختلف در کشور عملکرد ضعیفی داشته اند؛ 
جهاددانشگاهی در این بخش موفق بوده و توانسته است، 

فرآیند تئوری و علمی را به عمل تبدیل کند.
 این نهاد انقابی به عنوان یکی از مراکز موفق و 
تولید محور، در همه ی بخش ها و حوزه ها توسعه ی کیفی 
علمی ای  تولید  جهاددانشگاهی،  در  علم  تولید  داشته؛ 
رفع  و در جهت  نبوده  باشد  برای کتابخانه ها مفید  که 

نیازمندی های روز جامعه بوده است.
روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان

 

■■■

جهت دهی دانشجویان 
و دانشگاه به سمت 
تحقیقات و پژوهش

احمد همتی مناینده ی سمنان، مهدی شهر و رسخه

بر  کمتری  تمرکز  کشور  دانشگاه های  متاسفانه   
کارها و فعالیت های عملی، تحقیقاتی و پژوهشی دارند 

و تمامی تمرکز آن ها به مباحث علمی و تئوری است، اما 
جهاددانشگاهی با ایجاد مراکز آموزشی در سطح کشور و 
دانشگاه ها، توانسته است دانشجویان و مراکز دانشگاهی را 

به سمت تحقیقات و پژوهش سوق دهد.
ـــن  ـــوع در بی ـــن موض ـــت ای ـــا تقوی ـــاد ب ـــن نه  ای
دانشـــجویان و مراکـــز دانشـــگاهی و اساســـا حرکـــت 
در بخـــش تحقیقـــات و پژوهـــش در کنـــار مباحـــث 
ــمندی در  ــم و ارزشـ ــش مهـ ــی، نقـ ــوری و علمـ تئـ
ـــه  ـــت ب ـــته اس ـــگاه، توانس ـــن ن ـــا ای ـــته و ب ـــعه داش توس

ـــد. ـــده ای برس ـــوب و ارززن ـــیار خ ـــج بس نتای
 موسســـه ی جهاددانشـــگاهی یکـــی از مهم تریـــن 
ـــوده،  ـــم ب ـــد عل ـــث تولی ـــور در بح ـــی کش ـــز علم مراک
ـــم  ـــد عل ـــن تولی ـــی از ای ـــازی و درآمدزای ـــا تجاری س ام
ــه  ــورت گرفتـ ــر صـ ــر کمتـ ــال های اخیـ ــی سـ طـ
اســـت؛ جهاددانشـــگاهی می توانـــد بـــا تمرکـــز بـــر 
ایـــن موضـــوع و تجاری ســـازی و درآمدزایـــی در 
ـــم در  ـــور و ه ـــل کش ـــم در داخ ـــم، ه ـــد عل ـــث تولی بح
ـــود را از  ـــرده و خ ـــد ک ـــب درآم ـــور کس ـــارج از کش خ
ـــد. ـــارج کن ـــی و... خ ـــای دولت ـــه بودجه ه ـــتگی ب وابس

ـــش  ـــازی دان ـــث بومی س ـــم در بح ـــه ی مه  نکت
و علـــم ایـــن اســـت کـــه ایـــن نهـــاد انقابـــی بـــا 
مدیریـــت خـــوب در ایـــن بخـــش، بتوانـــد از ایـــن 
دســـتاورد مهـــم و بـــه نوعـــی بومی ســـازی دانـــش 
ــرده و  ــرداری کـ ــور بهره بـ ــارج کشـ ــل و خـ در داخـ
ــا  ــد تـ ــه کنـ ــم را نهادینـ ــازی دانـــش و علـ بومی سـ
کشـــور در مواقـــع بحـــران از دانـــش و علمـــی کـــه 

ــرد. ــره گیـ ــم بهـ ــاد کرده ایـ ــان ایجـ خودمـ
روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان

 

■■■

نقش آفرینی در حوزه ی 
اشتغال

علی اکبی مناینده ی بجنورد

جامعـه  در  کاربـردی  نقشـی  جهاددانشـگاهی   
بـه  احسـاس کنـد جامعـه  و هـر جایـی کـه  داشـته 
حضـورش نیازمند اسـت وارد عمل شـده و نقشـی موثر 

می کنـد. ایفـا 
 ایـن نهـاد همـواره کارنامـه ی مثبتـی داشـته و 
عملکـرد آن نشـان دهنده ی مفید بـودن آن برای جامعه 

از زمـان تاسـیس تاکنـون بوده اسـت.
شـمالی  خراسـان  اسـتان  در  جهاددانشـگاهی   
موفـق عمل کـرده، در کشـور برنامه های موثری داشـته 
اسـت و قطعـا جامعـه بـه حضـور ایـن نهـاد کاربـردی 

اسـت. نیازمند 
می توانـد  اشـتغال  حـوزه ی  در  نهـاد  ایـن   
نقش آفریـن باشـد و بـا توجـه بـه مشـکات کنونـی در 
جامعـه، امیدواریـم جهاددانشـگاهی در ایـن عرصـه نیز 
هماننـد گذشـته فعالیت های قابل توجهی داشـته باشـد 
و در حـوزه کارآفرینـی و اشـتغال در کنـار مـردم قـرار 

. د گیر
 ایـن نهـاد انقابـی بـا عملکـرد مثبـت خـود در 
زمینـه ی گیاهـان دارویـی و توسـعه ی برنامه هـای ایـن 

حـوزه در بخـش اشـتغال، می توانـد مثمرثمـر باشـد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی

وظیفه ی حامیتی مجلس
سید محمد حسینی 

مناینده ی تفرش، آشتیان و فراهان

 پـس از صـدور فرمـان امـام راحـل مبتنـی بـر 
تشـکیل جهاددانشـگاهی فضای بسـیار خوبی در جهت 
رشـد و نمـو علـم و همچنیـن انجـام خدمات مـورد  نیاز 
مردم ایجاد شـد و پس از گذشـت 38 سـال از عمر این 
نهـاد، شـاهد اجـرای برنامـه و طرح های خوبـی همچون 
فعالیـت پژوهشـکده رویـان )مرکـز درمـان نابـاروری( 

. هستیم
 امیـد اسـت ایـن نهـاد بتوانـد نقـش جهـادی 
و انقابـی خـود را در راسـتای برون رفـت از مشـکات 
و  علمـی  جامعـه ی  از  و  کنـد  ایفـا  نظـام  اقتصـادی 
جهـادی خواسـتاریم جهـت برون رفـت از ایـن وضعیت 
و  مقاومتـی  اقتصـاد  سیاسـت های  عملیاتی کـردن  و 
همچنیـن رشـد و نمـو علمـی در همـه ی عرصه هـا، در 

ایـن زمینـه راهکارهـای بسـیار خوبـی ارایـه دهـد.
 وظیفـه ی مجلـس حمایـت از جهاددانشـگاهی 
اسـت که سـال گذشـته سـعی بر ایـن بود کـه بودجه ی 
ایـن نهـاد افزایـش قابـل توجهـی داشـته باشـد؛ زیـرا 
توانمندی بـاال، اهمیت و جایگاه علمی جهاددانشـگاهی 
بـرای همـگان به ویـژه نماینـدگان و مردم کاما روشـن 

است.
فضـای  داشـتن  اختیـار  در  بـا  مجموعـه  ایـن   
دانشـگاهی توانایی باالیی در اجـرای اقدامات بی نظیر در 
حـوزه ی فرهنگـی دارد؛ این نهاد با پذیزش دانشـجویان 
از اکثـر رشـته ها، بـرای تربیـت و مهارت آفرینـی آنـان 

بایـد درعمـل جدیـت بیشـتری به خـرج دهد.
 توقـع مـا این اسـت که ایـن موسسـه انقابی در 
حـوزه ی اسـامی و ارایـه ی الگوهای دینی اقـدام کند و 
بهتر اسـت دانشـجویان جهاددانشـگاهی از فضـای بهتر 
و رشـد بیشـتری برخـوردار شـوند تـا بتواننـد بنیـه و 

توانمنـدی علمـی خـود را بـروز دهند.
روابط عمومی جهاددانشگاهی مرکزی

 

■■■

ایجاد واحدهای صنعتی 
و تحقیقاتی به منظور 

اشتغال زایی
محمدرضا منصوری مناینده ی ساوه و زرندیه

ـــن  ـــت بزرگ تری ـــا فعالی ـــکی ب ـــوزه ی پزش  در ح
مرکـــز فـــوق تخصصـــی درمـــان نابـــاروری غـــرب کشـــور 
ـــتان های  ـــی اس ـــزی و حت ـــتان مرک ـــردم اس در اراک، م
می شـــوند  بهره منـــد  آن  خدمـــات  از  هم جـــوار 
و فعالیـــت ایـــن مرکـــز درمانـــی عامـــل مهمـــی در 
پیشـــگیری از آســـیب های اجتماعـــی نظیـــر طـــاق 

ـــت. اس
 ایجـــاد واحدهـــای صنعتـــی و تحقیقاتـــی 
ــت  ــی اسـ ــوع مهمـ ــتغال زایی، موضـ ــور اشـ به منظـ
کـــه بایـــد ماموریـــت تحقـــق ایـــن مهـــم از ســـوی 
نظـــام بـــه جهاددانشـــگاهی واگـــذار شـــود تـــا بـــا 
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ـــه ی  ـــص و نخب ـــانی متخص ـــروی انس ـــری از نی بهره گی
ـــور  ـــادی کش ـــی و اقتص ـــعه ی علم ـــد توس ـــی، رون علم

را شـــتاب بخشـــد.
 تولیـــد علم وفنـــاوری اصلی تریـــن رســـالت 
ـــد  ـــز بای ـــادی نی ـــگ اقتص ـــت و در جن ـــاد اس ـــن نه ای
ــاد  ــن نهـ ــی ایـ ــای علمـ ــه توانمندی هـ ــکا بـ ــا اتـ بـ
ـــاد  ـــی و اقتص ـــتر خوداتکای ـــی، بس ـــی و پژوهش تحقیقات

درون زا را در کشـــور تقویـــت کـــرد.
ـــی و پژوهشـــی کشـــور،  ـــوازن علم  توســـعه ی مت

ـــد. ـــگاهی را می طلب ـــر جهاددانش ـــور موث حض
روابط عمومی جهاددانشگاهی مرکزی

 

■■■

مقابله با روحیه ی کرخت 
برخی مدیران

حجت االسالم واملسلمین علی رضا سلیمی 
مناینده ی محالت و دلیجان

مباحـث  پایـه ی  بـر  کشـور  پیشـرفت  مسـیر   
ایـن  دانش بنیـان اسـتوار اسـت و جهاددانشـگاهی در 
داشـتن  وجـود  بـا  باشـد؛  تاثیرگـذار  می توانـد  مسـیر 
روحیـه ی مضاعف، پیگیـر، قاطع و جهـادی در عرصه ی 

علمـی می توانـد خدمـات مانـدگاری را ارایـه دهـد.
 خدمـات ایـن نهـاد علمـی و انقابـی  در کشـور 
منجـر به پیشـرفت اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی شـده 
و عـدم دوندگـی برخـی مدیـران و کرختی شـان، یکـی 
از مشـکات جامعـه اسـت. جهاددانشـگاهی در معنـای 
مقابلـه بـا تنبلـی، بیکاری و کـم کاری وارد عمل شـده و 

می توانـد چنیـن روحیـه ای را از بیـن برد.
 ایـن موسسـه محدود به رشـته ی خاصی نیسـت 

و می توانـد افـراد بـا متخصص را بـه کار گیرد.
شناسـایی  بـه  موظـف  جهاددانشـگاهی  نهـاد   
نواقـص و مرتفـع کـرن آنهاسـت. کشـور  کمبودهـا و 
امـروز نیازمنـد این اسـت که همـه برای برطـرف کردن 
ابتـدای  از  جهاددانشـگاهی  شـوند.  بسـیج  مشـکات، 
تولـدش تاکنـون ایـن مسـیر را پیگیـری کـرده اسـت.

روابط عمومی جهاددانشگاهی مرکزی

■■■

بازخوانی گفتامن برای 
نسل سوم و چهارم 

انقالب
سید صادق طباطبایی نژاد مناینده ی اردستان

ـــدن  ـــی ش ـــت عمل ـــد در جه ـــر می رس ـــه نظ  ب
در  ای  مســـیرطوالنی  جهاددانشـــگاهی  گفتمـــان 
ـــوص  ـــن خص ـــذاری در ای ـــا هدف گ ـــم، ام ـــش داری پی
ـــوط  ـــووالن مرب ـــت. مس ـــوده اس ـــت ب ـــنجیده و درس س
ــری  ــزی دقیق تـ ــوص برنامه ریـ ــن خصـ ــد در ایـ بایـ
ـــاب اســـامی  ـــای انق ـــد و موضـــوع ارزش ه انجـــام دهن

ـــی و  ـــی، سیاســـی، فرهنگ ـــای اجتماع ـــل ارزش ه از قبی
علمـــی و به طـــور کلـــی گفتمـــان انقـــاب اســـامی 

ــد. ــدی بگیرنـ ــگاه ها را جـ در دانشـ
ـــی  ـــی در طـــول جنـــگ تحمیل ـــاد انقاب ـــن نه  ای
خدمـــات زیـــادی انجـــام داد. به طـــور کلـــی در 
ـــاع  ـــا دف ـــه ب ـــاب اســـامی ک ـــان انق ـــه ی اول گفتم ده
مقـــدس هم زمـــان بـــود، گفتمـــان جهاددانشـــگاهی 
ـــامی  ـــاب اس ـــان انق ـــت. گفتم ـــی داش ـــش پررنگ نق
کـــه همـــان گفتمـــان جهاددانشـــگاهی اســـت بایـــد 
بـــه نحـــو مطلوبـــی بـــرای نســـل ســـوم و چهـــارم 
ـــود و جهاددانشـــگاهی  ـــی ش ـــن و بازخوان ـــاب، تبیی انق
می توانـــد ایـــن گفتمـــان ارزشـــی را در میـــان 

جوانـــان بازنشـــر دهـــد.
 واحدهـــای علمـــی از جملـــه جهاددانشـــگاهی 
ـــی  ـــه ی علم ـــم جنب ـــادی و ه ـــه ی جه ـــم جنب ـــه ه ک
و انقابـــی دارنـــد، می تواننـــد تأثیـــر بســـیار زیـــادی 
ــند.  ــته باشـ ــادی داشـ ــای اقتصـ ــع تحریم هـ در رفـ
ــادی  ــای اقتصـ ــکوفاکردن ظرفیت هـ ــه ی شـ در زمینـ
ـــه  ـــه ب ـــم ک ـــاز داری ـــدی نی ـــی قدرتمن ـــور، کار علم کش
یـــک فکـــر جهـــادی و انقابـــی نیـــاز دارد و نهـــادی 
انقابـــی ماننـــد جهاددانشـــگاهی می توانـــد در ایـــن 

خصـــوص کمـــک کننـــده باشـــد.
ــه ی  ــه در بدنـ ــی و ارزش گرایانـ ــر انقابـ  تفکـ
ـــت  ـــاد مل ـــن آح ـــه مؤثرتری ـــه ی علمـــی کشـــور ک جامع
ـــوان  ـــه به عن ـــه ک ـــت. آن چ ـــر اس ـــیار موث ـــتند، بس هس
ارزش هـــای انقـــاب اســـامی بـــه شـــمار مـــی رود 
ـــف  ـــایل مختل ـــه مس ـــیجی وار ب ـــه و بس ـــگاه جهادگون ن
کشـــور اســـت کـــه بـــدون شـــک،  در ایـــن زمینـــه 

ـــادی دارد. ـــر زی ـــی تاثی ـــادی و انقاب ـــر جه تفک
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا

 

■■■

استفاده از توانایی علمی 
نخبگان

نادر قاضی پور مناینده ی ارومیه

ـــدنی  ـــای نش ـــیاری از کاره ـــگاهی بس  جهاددانش
ـــور   ـــی را در کش ـــای علم ـــرفت و ارتق ـــی و پیش را عمل
ــی در  ــاد انقابـ ــن نهـ ــت. ایـ ــرده اسـ امکان-پذیرکـ
ـــوده  ـــگام ب ـــاوری پیش ـــعه ی علم وفن ـــی و توس کارآفرین
و باعـــث پیشـــرفت همه جانبـــه ی کشـــور و اســـتان 

ـــت. ـــده اس ش
سوی  از  منطقه  و  کشور  مشکات  از  بسیاری   

جهاددانشگاهی با مبنای پژوهشی حل شده است.
ـــال  ـــول 35 س ـــی در ط ـــه ی انقاب ـــن موسس  ای
ــده ای در  ــات ارزنـ ــأ خدمـ ــته منشـ ــته توانسـ گذشـ
عرصـــه علمـــی باشـــد؛ به طوری کـــه ماموریت هـــای 
خـــود را متناســـب بـــا نیـــاز جامعـــه بـــه ســـرانجام 

رســـانده اســـت.
 داشـــتن فرهنـــگ جهـــادی، اســـتفاده از توانایـــی 
علمـــی نخبـــگان، بهره گیـــری از ســـرمایه های ملـــی 
بـــرای اشـــتغال و توســـعه از جملـــه اقدامـــات موثـــر 

ـــت. ـــگاهی اس جهاددانش
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا

 

انجام کارهای
 نشدنی

محمد نعیم امینی فرد
 مناینده ی ایرانشهر

در  چشـــمگیری  ســـهم  جهاددانشـــگاهی   
ســـرافرازی ایران زمیـــن داشـــته و کارنامـــه ی موفـــق 
ـــت. ـــور اس ـــعه ی کش ـــت توس ـــک در جه ـــد کم آن مؤی

 جهاددانشـــگاهی همـــواره بـــه ســـمت انجـــام 
ـــه  ـــرده و در ب ـــت ک ـــدنی حرک ـــخت و ناش ـــای س کاره
ـــده ای  ـــات ارزن ـــا توفیق ـــر آن ه ـــاندن اکث ـــرانجام رس س

ـــت. ـــته اس داش
اســـتعدادیابی  می توانـــد  جهاددانشـــگاهی   
گســـترده ای در دیگـــر مناطـــق کشـــور در خصـــوص 
ـــا را  ـــتفاده از آن ه ـــی و اس ـــترهای علم ـــایی بس شناس

مدنظـــر قـــرار دهـــد.
اســـتعدادهای  و  ظرفیت هـــا  شـــکوفایی   
مختلـــف  عرصه هـــای  در  سیستان وبلوچســـتان 
به خصـــوص  پژوهشـــی  و  علمـــی  مراکـــز  در 

جهاددانشـــگاهی بایـــد محقـــق شـــود.
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا

 

■■■

مغز راهبی 
مبارزه با دشمن

غالم علی جعفرزاده
 مناینده ی رشت

ــی  ــل ضرورت هایـ ــه دلیـ ــگاهی بـ  جهاددانشـ
ــش  ــوع نگاهـ ــگاهی دارد، نـ ــوزه ی دانشـ ــه در حـ کـ
ـــت. ـــی اس ـــطح علم ـــای س ـــردم و ارتق ـــه م ـــت ب خدم

ـــای  ـــه ی راهکاره ـــا ارای ـــد ب ـــاد می توان ـــن نه  ای
تخصصـــی علمـــی، در راســـتای خودکفایـــی کشـــور ورود 
ـــاق  ـــود، ات ـــی خ ـــی و علم ـــگاه تحقیقات ـــا جای ـــد و ب کن

ـــد. ـــمن باش ـــا دش ـــارزه ب ـــری مب ـــز راهب ـــر و مغ فک
 جهاددانشـــگاهی بـــه ســـبب نیـــروی انســـانی 
متخصـــص و بـــا وجـــود مراکـــز پژوهشـــی و تحقیقاتـــی، 
ـــرق  ـــوک ش ـــه بل ـــور ب ـــتگی کش ـــع وابس ـــد مان می توان
ــات  ــات و ابداعـ ــت اختراعـ ــا ثبـ ــوده و بـ ــرب بـ و غـ
علمـــی در رونـــق نظـــام اقتصـــادی نقش آفریـــن 
ــاد  ــه اقتصـ ــت را دارد کـ ــن ظرفیـ ــرا ایـ ــد، زیـ باشـ
مقاومتـــی را عملیاتـــی کنـــد تـــا اقتصـــاد کشـــور در 
ـــد. ـــته باش ـــن داش ـــرای گفت ـــی ب ـــا حرف ـــه و دنی منطق

ـــده  ـــیم ش ـــی ترس ـــق خوب ـــاد اف ـــن نه ـــرای ای  ب
ــور در  ــتای رشـــد و تعالـــی کشـ ــا در راسـ اســـت تـ
ـــی  ـــی، فرهنگ ـــی، علم ـــادی، سیاس ـــاد اقتص ـــه ابع هم

و اجتماعـــی اقدامـــات عملـــی را ارایـــه دهـــد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایکنا
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برطرف کردن کمبود 
تحقیق و پژوهش

در واحدهای تولیدی
سید مهدی مقدسی 

مناینده ی اراک،خنداب و کمیجان

برنامه هـــای  و  پروژه هـــا  از  خیلـــی   
ـــت  ـــا ظرفی ـــت ت ـــده اس ـــبب ش ـــر س ـــی موث تحقیقات
ـــی در  ـــود؛ از طرف ـــیده ش ـــه رخ کش ـــگاهی ب جهاددانش
ــی و  ــمند آموزشـ ــات ارزشـ ــع خدمـ ــتان ها به تبـ اسـ
پژوهشـــی ایـــن مرکـــز ســـایر فعالیت هـــای مکمـــل 
ـــا  ـــروز ب ـــان ام ـــان روی ـــز درم ـــد. مرک ـــام ش ـــز انج نی
ـــه ی  ـــی دغدغ ـــر علم ـــوب از نظ ـــیوه مطل ـــت و ش کیفی

بســـیاری از خانواده هـــا را رفـــع می کنـــد.
ــم  ــاز داریـ ــروز نیـ ــادی امـ ــرایط اقتصـ  در شـ
بخـــش R&D تحقیـــق و توســـعه را گســـترش 
دهیـــم،؛ عـــاوه بـــر شـــرکت های دانش بنیـــان، 
جهاددانشـــگاهی نیـــز می توانـــد در ایـــن امـــر 
ــدی  ــای تولیـ ــی از واحدهـ ــد، خیلـ ــدم باشـ پیش قـ
ندارنـــد.  توســـعه  و  تحقیـــق   R&D بخـــش 
جهاددانشـــگاهی بـــا روحیـــه ی جهـــادی، ســـوابق و 
تجربیاتـــی کـــه دارد می توانـــد تـــا حـــدی در حـــل 
ـــیوه ای را  ـــد و ش ـــته باش ـــارکت داش ـــه مش ـــن نقیص ای
بکارگیـــرد کـــه مشـــکات واحدهـــای تولیـــدی را در 
بخش هـــای مختلـــف برطـــرف و کمبـــود تحقیـــق و 
پژوهـــش در واحدهـــای تولیـــدی را جبـــران کنـــد.
عرصه های  در  فعالیت  بر  عاوه  جهاددانشگاهی   
اقتصاد  مختلف آموزشی و مهارتی می تواند در حوزه ی 
دانشگاهی  مرکز  این  شود،  عمل  وارد  نیز  مقاومتی 
می تواند همراه با تربیت نیروهای موثر و کارآمد به تحقق 
اقتصاد مقاومتی کمک کند، این نهاد سال های قبل برای 
تقویت تولید در رشته های کشاورزی، صنعت، آبیاری و 

تأمین انرژی خدماتی مفید انجام داده است.
بـه  ورود  نهـاد،  ایـن  شـکل گیری  فلسـفه ی   
مباحـث تحقیقاتـی و پژوهشـی بـوده البته اگـر آموزش 
در راسـتای تربیـت نیـروی متخصـص و کارآمـد باشـد 
اشـکالی را بـرای پذیـرش دانشـجو ایجـاد نمی کنـد؛ اما 
بایـد سـبقه ی پژوهـش و تحقیق بـه آمـوزش ارجحیت 

باشد. داشـته 
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایکنا
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ـ پژوهشی  بازوی علمی 
در مدیریت استان ها

سید حمیده زرآبادی
 مناینده ی قزوین، آبیک و البز

 جهاددانشـگاهی در خصوص مسـایل و مشکاتی 
کـه در جامعه وجود دارد می تواند با نگاهی کارشناسـانه 

و پژوهشی وارد شود.
 ایـن نهاد می توانـد با توجه به آمایش سـرزمینی 
و ظرفیت هـای موجود در اسـتان قزویـن به عنوان بازوی 

علمـی و پژوهشـی در کنار بحـث مدیریتی و توسـعه ی 
اسـتان قرار بگیرد.

 در حقیقـت جهاددانشـگاهی بـه دلیـل داشـتن 
ظرفیت هـای خـوب، می توانـد پشـتوانه ی علمـی را در 

اقدامـات و برنامه هـای خـود پررنگ تـر کنـد.
کشـاورزی  و  صنعتـی  ظرفیـت  بـه  توجـه  بـا   
ایـن  بـه  برنامه هـای جهاددانشـگاهی  اگـر  اسـتان،  در 
شـاهد  قطـع  به طـور  کنـد،  پیـدا  سـوق  سمت وسـو 

بـود. خواهیـم  خوبـی  موفقیت هـای 
روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

■■■

پر کردن خألهای 
آموزشی کشور با برگزاری 

دوره های کوتاه مدت
حیدرعلی عابدی مناینده ی اصفهان

 جهاددانشـگاهی همان طـور کـه در دوران دفـاع 
بـرای رفـع آن هـا  را پیـدا می کـرد و  مقـدس خألهـا 
راهکارهایـی ارایـه مـی داد، امـروزه نیـز در مـواردی که 
مراکـز فنـی حرفه ای و دانشـگاه ها قادر بـه رفع خألهای 
آموزشـی نیسـتند، بـه خوبـی عمل کـرده و بـا برگزاری 
دوره هـای آموزشـی کوتاه مـدت، کمبودهـا و نیازهـا را 

جبـران کرده اسـت.
 در حال حاضر طرح اشـتغال، اولویت اول کشـور 
اسـت و دانشـگاه می تواند روی آموزش هـا و مهارت های 
را  کارآفرینـی  چگونگـی  و  متمرکزشـده  کارآفرینـی 
بـه جوانـان آمـوزش دهـد. کسـانی کـه در دوره هـای 
از  پـس  می بیننـد،  دوره  جهاددانشـگاهی  کوتاه مـدت 
اتمـام دوره بایـد بـا یادگیـری مهارت هـای کارآفرینـی، 
به جـای گشـتن به دنبـال شـغل، خودشـان آن را ایجاد 

. کنند
 ایـن نهـاد انقابـی تاکنـون در موقعیـت خودش 
خـوب کار کـرده اسـت. زمانـی کـه سـازمان ها و مراکـز 
آموزشـی رسـمی سـرگرم کارهـای خودشـان هسـتند 
می شـود،  گرفتـه  نادیـده  میـان  ایـن  در  خألهایـی  و 
جهاددانشـگاهی بـه خوبـی آن هـا را پوشـش می دهـد.

روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان
 

■■■

باز کردن فضای
 سیاسی و فرهنگی

علی بختیار مناینده ی گلپایگان و خوانسار

در  جهاددانشـگاهی  بـزرگ  کارهـای  از  یکـی   
فرهنگـی  و  سیاسـی  فضـای  کـردن  بـاز  دانشـگاه ها 
بـود. درگیـر کـردن دانشـگاه ها در مسـایل مهـم علمی 
بـوده  از خدمـات خـوب جهاددانشـگاهی  کاربـردی  و 
اسـت. همچنیـن فعـال کـردن دانشـگاه ها در حوزه های 
پژوهشـی کـه مورد نیاز کشـور بـود و به حـل معضات 

و نیازهـای کشـور کمـک می کـرد از دیگر خدمـات این 
نهـاد به شـمار مـی رود.

 یکـی از کارهـای مهمـی کـه ایـن نهـاد می تواند 
در زمـان تحریـم بـرای کشـور انجـام دهـد و کشـور را 
از شـرایط سـخت عبـور دهـد نیازسـنجی اسـت. به این 
بررسـی کنـد در حـوزه ی  معنـا کـه جهاددانشـگاهی 
اقتصـاد کشـور به چـه نـوع پژوهش هایـی نیـاز داریم و 
چـه تجهیزاتـی را نمی توانیم از خارج کشـور وارد کنیم.
 برخـی از فناوری هـا در دانشـگاه ها تولیدشـده و 
این ها باید سـامان دهی و دسـته بندی شـده و در اختیار 
بخش هـای مختلف قـرار گیرد.  صنایـع کوچک و بزرگ 
مـا بایـد بداننـد کـه چـه کارهایـی در دانشـگاه ها انجام 
شـده اسـت. خارجی هـا بـه ایـران نمی فروشـند و ایـن 
در حالی اسـت که کشـور و دانشـگاه ها ظرفیت سـاخت 
ایـن تجهیـزات دارد و در ایـن خصوص جهاددانشـگاهی 

نقـش مهمـی می تواند ایفـا کند.
روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان
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در اختیار قرار دادن 
اطالعات روز دنیا

 به مدیران و دانشجویان 
کشور

اصغر سلیمی مناینده ی سمیرم

 اگـر دانشـگاه های کشـور بتوانند بر روی مسـایل 
کاربـردی کار و افـرادی را تربیـت کنند کـه در مدیریت 
و پسـت های مختلـف کامـا آگاه باشـند و بـه ارتقـای 
کشـور کمـک کننـد بسـیار خوشـایند اسـت؛ بنابرایـن 
جهاددانشـگاهی با توجـه به تجربیـات و خدمات زیادی 
کـه در حـوزه ی مهـارت افزایـی داشـته اسـت، می تواند 
افـراد را در حوزه هـای مختلـف، آموزش کاربـردی دهد. 
کارکنـان جهاددانشـگاهی بایـد بـا همـان انگیـزه ی اول 

انقـاب بـه کار ادامـه دهند.
 اگـر بتوانیـم اتحاد و هم دلی خـود را حفظ کنیم 
و متوجـه ایـن موضـوع باشـیم کـه دنیا دنیای بسـته ای 
نیسـت، ایـن توانایـی را داریـم کـه از فناوری هـای روز 
دنیـا اسـتفاده کنیـم. به همیـن دلیل این نهـاد می تواند 
اطاعـات بـه روز دنیـا را بـه شـکلی سـاده تر و کارآمدتر 
در اختیـار دانشـجویان و مدیـران کشـور قـرار دهـد تـا 
بتوانیـم از ایـن اطاعات مهـم در حوزِه ی اجرا اسـتفاده 

. کنیم
روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان

■■■

تبلیغ و ترویج
فرهنگ و هرن اسالمی

عباس علی پوربافرانی مناینده ی نایین و خور

مراکـز  پژوهـش  حـوزه ی  در  جهاددانشـگاهی   
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خوبـی دایـر کـرده و اقدامـات موثـری در ایـن خصوص 
ماننـد  موسسـاتی  در  به خصـوص  اسـت،  داده  انجـام 
رویـان. جهاددانشـگاهی توانسـته در جهـت پیش بـرد 
در  اسـامی  جمهـوری  مقـدس  نظـام  عالیـه  اهـداف 
حـوزه ی علم وفنـاوری زمینه هـا و بسـترهایی را فراهـم 
از عرصه هـا در  بسـیاری  امـروز در  به طوری کـه  کنـد؛ 
خودنمایـی  می توانیـم  هسـتیم  رتبـه  جهـان صاحـب 

. کنیم
 همان طـور کـه شـاهدیم تشـکیات ایـن نهـاد 
در  فنـی  و  علمـی  خدمـات  ارایـه ی  بـرای  انقابـی، 
نیـاز جامعـه حرف هـای  زمینه هـای مختلـف و مـورد 
تحریم هـای  هنـگام  در  و  دارد  گفتـن  بـرای  زیـادی 
اقتصـادی دشـمن می توانـد کمـک زیـادی بـه کشـور 
بایـد  جهاددانشـگاهی  عـادی  شـرایط  در  کنـد.  ارائـه 
زمینـه را بـرای خاقیت های بیشـتری فراهـم کند و در 
شـرایط بحرانـی تهدیدهـا را بـه فرصـت تبدیل کـرده و 

بـه خودکفایـی بیشـتر کشـور کمـک کنـد.
 تبلیـغ و ترویـج فرهنـگ و هنـر اسـامی ایـن 
را  برنامه ریـزی کنیـم کـه جـوان  به نوعـی  اسـت کـه 
بـه سـمت ترویـج مکتـب اسـامی جـذب و او را بـرای 
مقابلـه بـا غرب زدگـی ترغیـب کنیـم. جهاددانشـگاهی 
می توانـد بـا برخـی از مشـوق هایی کـه در ایـن زمینـه 
وجـود دارد، نقـش خوبـی ایفـا کند. بـا توجه بـه آن چه 
کـه در حـوزه ی آموزش در دانشـگاه های کشـور شـاهد 
هسـتیم، ایـن نهاد ارزشـمند بخشـی از رسـالت خود را 
خـوب انجـام داده امـا در حـوزه ی انقابی گـری و ترویج 

فرهنـگ و هنـر اسـامی بایـد بیشـتر کار کند.
 هم اکنـون نیازمنـد آنیـم در صـورت تحریـم در 
برخـی حوزه ها، جهاددانشـگاهی کشـور را در حوزه های 
مختلـف خودکفـا کنـد تـا تحریم ها اثـر زیادی نداشـته 
باشـد. ایـن نهـاد در آبادانـی اسـتان ها می توانـد نقـش 

زیادی داشـته باشـد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان

■■■

گفتامن مبتنی بر 
عمل گرایی

مهندس مجید کیان پور مناینده ی دورود و ازنا

تنهـا روی کاغـذ  پروژه هـا   در جهاددانشـگاهی 
تعریـف نمی شـوند، بلکـه بـه منصـه ی اجـرا درمی آیند.
 ایـن نهـاد می توانـد به لحـاظ پژوهـش اعتبارات 
بیشـتری در اختیار داشته باشـد و در بحث دانش بنیان، 
تکنولوژی هـای نوین و حتـی انتقال تکنولـوژی کارهای 

خـوب و مناسـبی را انجام دهد.
 گفتمـان جهاددانشـگاهی مبتنی بـر عمل گرایی 
اسـت و در بهره وری و فرآوری بیشـتر با وجود مصالحی 
کـه داریـم در خصوص این کـه بتوانیم قیمت تمام شـده 
کاال را کاهـش دهیـم، می توانـد کارهـای خوبـی انجـام 

داد.
 این کـه ایـران یـک درصـد جمعیـت و 9 درصـد 
بایـد  و  بالقـوه ای اسـت  را دارد، ظرفیـت  منابـع دنیـا 
بتوانیـم از ایـن ظرفیـت در راسـتای بهـره وری بهتـر و 
افزایـش رشـد تولیـد ناخالـص ملـی اسـتفاده کنیم که 

ایـن کار بـا مدیریـت جهـادی امکان پذیـر اسـت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی لرستان

خودکفا و بدون اتکا به 
بودجه ی دولتی

دکرت سید هادی بهادری مناینده ی ارومیه

 جهاددانشگاهی نهادی انقابی و دانش بنیان است 
که تاکنون صدها دانش فنی و فناوری را به محصول و 
خدمت تبدیل و به جامعه عرضه کرده و نقش قابل توجهی 
کاربرد  حوزه ی  در  به ویژه  کشور  علمی  پیشرفت  در  را 

فناوری در راستای رفع نیازهای جامعه داشته است.
با  و  بوده  خودکفا  انقابی  و  علمی  نهاد  این   
بودجه ی  به  اتکا  بدون  و  جوان  نیروهای  به کارگیری 
دولتی، توانسته در جهت تامین نیازهای کشور اقدامات 

موثری انجام دهد.
 با ارتباط این دو بخش مهم و تاثیرگذار از سوی 
جهاددانشگاهی در کشور، اقدامات درخوری انجام شده و 
جهاددانشگاهی از این به بعد نیز می تواند ماموریت های 

دیگر را از این طریق به سرانجام برساند.
آموزش های تخصصی  توانسته  انقابی  نهاد  این   
و  ارایه  به جامعه ی هدف خود  نحو  بهترین  به  را  خود 
با فعالیت های پژوهشی و علمی خود نقشی اساسی در 

برنامه های کان کشوری ایفا کند.
روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی

■■■
ورود به مسایل
مدیریتی کالن

محمدحسین فرهنگی
 مناینده ی تبیز، آذرشهر و اسکو

و  بوده  انقابی  نهادهای  جزو  جهاددانشگاهی   
افراد دانشگاهی ای که خواستار تحول بودند در قالب این 

مجموعه فعالیت می کردند.
حرکت  انقابی  و  علمی  مسیر  در  نهاد  این   
موثری داشته و امروزه نیز در بخش های مختلف علمی 
و  هستیم  انقابی  نهاد  این  موفقیت  شاهد  فناوری  و 
علی رغم وجود فراز و نشیب ها در مسیر انقاب همچنان 

خط مشی خود را حفظ کرده است.
 جهاددانشگاهی در مسیر تحول گرایانه ی خود، اتفاقات 

مهمی را رقم زده و همواره در این مسیر حرکت می کند.
 ایـن نهـاد، تاکنـون وارد مسـایل مدیریتی کان 
نشـده اسـت، امـا در جهاددانشـگاهی ظرفیـت ورود این 

حوزه هـا وجـود دارد.
روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

■■■

شناسایی و حامیت از 
نیروهای مستعد

محمد اسامعیل سعیدی 
مناینده ی تبیز، آذرشهر و اسکو

 بـا تشـکیل جهاددانشـگاهی، جهـادی علمـی در 

بطـن دانشـگاه ها و حـوزه علمی کشـور ایجاد شـد و اگر 
امـروز در بخش هـای مختلـف علمـی و فنـاوری شـاهد 
تحوالت و پیشـرفت هایی هستیم، بخشـی از آن مرهون 

تاش های جهاددانشـگاهی اسـت.
ایـران،  اسـامی  انقـاب  پیـروزی  از  پیـش   
عقب ماندگـی بسـیاری گریبـان حـوزه علمـی کشـور را 
گرفتـه بـود و نیـاز بـه انقـاب در ایـن رابطـه داشـتیم؛ 
ازاین رو جهاددانشـگاهی در راسـتای جهـاد علمی ایجاد 

. شد
 ایـــن نهـــاد تشـــکیل شـــد تـــا حرکتـــی 
جهـــادی در بخـــش علمـــی و دانشـــگاه های کشـــور 
اتفـــاق افتـــاده و موانـــع نیـــز بـــا حرکـــت جهـــادی 
ـــای مســـتعد شناســـایی  ـــن نیروه ـــع شـــود و همچنی رف

و حمایـــت شـــوند.
نانوتکنولـــوژی،  حـــوزه ی  در  اکنـــون   
فعالیت هـــای  هم چنیـــن  و  بیوتکنولـــوژی 
انجام شـــده در موسســـه رویـــان و علـــوم دیگـــر 
از  برخـــی  در  و  داریـــم  خوبـــی  پیشـــرفت های 
حوزه هـــا رتبـــه ی کشـــور بـــه رتبـــه ی هفتـــم یـــا 
ـــن  ـــده ی ای ـــه بخـــش عم ـــه ک ـــا یافت ـــان ارتق ـــم جه ده
ــتیم. ــگاهی هسـ ــون جهاددانشـ ــرفت ها را مدیـ پیشـ

 بعـد از تشـکیل ایـن نهـاد، تعـدادی از جوانـان 
مومـن، متدیـن، عاقه منـد و متخصـص پـای کار آمـده 

و در جهاددانشـگاهی، منشـأ برکـت شـدند.
روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

■■■

توسعه ی شاخص های 
انسانی در مناطق محروم

عبدالغفور ایران نژاد 
مناینده ی چابهار، نیکشهر و کنارک

ـــود،  ـــاله ی خ ـــر 38 س ـــا عم ـــگاهی ب  جهاددانش
ظرفیتـــی ارزشـــمند بـــرای ایـــران بـــوده و تاکنـــون 
طرح هـــای پژوهشـــی و کاربـــردی موفقـــی را در 

سراســـر کشـــور اجـــرا کـــرده اســـت.
سرســـام آور، خشک ســـالی  حاشیه  نشـــینی   
به ویـــژه  مـــردم  دسترســـی  عـــدم  بی ســـابقه، 
ــه  ــرق از جملـ ــبکه ی آب و بـ ــه شـ ــتاها بـ در روسـ
تنگناهـــا و مشـــکات مـــردم حـــوزه ی انتخابیـــه 
ـــه از  ـــت ک ـــد اس ـــهر و قصرقن ـــارک، نیکش ـــار، کن چابه
ـــل  ـــتای عم ـــی رود در راس ـــار م ـــگاهی انتظ جهاددانش
بـــه مســـوولیت های اجتماعـــی خـــود بـــه توســـعه ی 

ــد. ــک کنـ ــاخص ها کمـ ــن شـ ایـ
ـــه  ـــا تکی ـــم ب ـــا ه ـــگاهی قب ـــه جهاددانش  البت
ـــاخص های  ـــعه  ی ش ـــه توس ـــود ب ـــای خ ـــر ظرفیت ه ب
ـــرده  ـــک ک ـــتان کم ـــن اس ـــانی در ای ـــی و انس اجتماع
ـــا و  ـــرح احی ـــه ط ـــوان ب ـــا می ت ـــه ی آن ه ـــه از جمل ک
ـــرای  ـــه ب ـــی ک ـــع آب زیرزمین ـــه مناب ـــی ب تعادل بخش
کمـــک بـــه عبـــور از خشک ســـالی بی ســـابقه ی 
ـــدازی  ـــرح راه ان ـــا ط ـــت ی ـــال اجراس ـــتان در ح بلوچس
ـــار  ـــین چابه ـــق حاشیه نش ـــهیلگری در مناط ـــر تس دفات

ـــرد. ـــاره ک ـــردم اش ـــه م ـــاوره ب ـــک و مش ـــرای کم ب
 مـــردم جنـــوب اســـتان از محرومیت هـــای 
تاریخـــی بســـیاری رنـــج می برنـــد و پایین تریـــن 
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از  و  دارنـــد  را  انســـانی  توســـعه ی  شـــاخص های 
جهاددانشـــگاهی اســـتان انتظـــار مـــی رود هم چـــون 
گذشـــته بـــا مشـــارکت و حرکـــت جهـــادی جـــدی 
ـــاخص های  ـــعه ی ش ـــرای توس ـــی را ب ـــود، برنامه های خ
انســـانی مـــردم سیستان وبلوچســـتان بـــه کار بـــرد.

روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان

■■■

حامیت جدی از پژوهش
حسن لطفی مناینده مردم رزن

 کشـوری درحال توسـعه هسـتیم و بـرای رشـد 
بایـد موسسـات پژوهشـی را تقویـت کنیـم.

 جهاددانشگاهی یکی از موسساتی است که بعد از 
انقاب تحقیقات خوبی داشته و خدمات ارزشمندی برای 
کشور انجام داده اما با این حال در زمینه ی پژوهش از 

موفقیت نسبی برخوردار است.
 پژوهش در کشور متولی خاصی ندارد؛ به طوری که 
اعتبارات اختصاص داده شده به پژوهش در جای صحیح 
خود هزینه نمی شود و دستگاه ها در سایر بخش ها از این 

اعتبارات استفاده می کنند.
 مراکز پژوهشی باید متولی خاص داشته باشند و 
به زیرمجموعه یکی از وزرات خانه ها در بیایند و متولی 

این مراکز به مردم و نمایندگان پاسخ گو باشند.
تمام  باید  جامعه،  موجود  شرایط  به  توجه  با   
وضعیت  بهبود  برای  کشور  پژوهشی  و  علمی  نهادهای 

حاکم در جامعه اقدام به تبدیل علم به ثروت کنند.
روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان

■■■

حامیت سه قوه، الزمه ی 
قدرمتندتر شدن

امیر خجسته مناینده ی همدان و فامنین

تمـــام  وجـــود  بـــا  جهاددانشـــگاهی   
ـــادی  ـــی و اقتص ـــکات مال ـــا مش ـــود ب ـــای خ موفقیت ه
ـــه  ـــد توج ـــع آن نیازمن ـــرای رف ـــه ب ـــت ک ـــه اس مواج

ــت. ــت اسـ ــتر دولـ بیشـ
ـــول  ـــی در ط ـــاد انقاب ـــن نه ـــت ای ـــز موفقی  رم
ـــوآوری،  ـــث ن ـــر در بح ـــود، تفک ـــت خ ـــال فعالی 38 س
علمـــی و خاقیـــت و داشـــتن روحیـــه  ی جهـــادی و 

ـــت. ـــی اس ـــری انقاب تفک
 در صـــورت اعتمـــاد بیشـــتر دولـــت بـــه 
ــب  ــاهد کسـ ــم شـ ــی، می توانیـ ــاد انقابـ ــن نهـ ایـ

باشـــیم. آن  از  بیشـــتری  موفقیت هـــای 
ـــگاهی  ـــدن جهاددانش ـــر ش ـــه ی قدرتمندت  الزم
حمایـــت ســـه قـــوه به ویـــژه مجلـــس شـــورای 
اســـامی بـــرای کســـب افتخـــارات بیشـــتر اســـت.
 انتظـــار مـــی رود ایـــن نهـــاد، تفکـــر جهـــادی 
ـــه  ـــدی ک ـــراد جدی ـــه اف ـــد و ب ـــتمرار بخش ـــود را اس خ
وارد بدنـــه جهاددانشـــگاهی می شـــوند، ایـــن افـــکار 

ـــد. ـــری دهن ـــادی را تس ـــی و جه انقاب
روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان

واگذاری مسوولیت های 
مهم تر از سوی نظام

دکرت حمیدرضا حاجی بابایی 
مناینده ی همدان و فامنین

در  که  است  سبزی  برگ  جهاددانشگاهی   
و  هم سویی  توانسته  و  شده  هدیه  کشور  به  دانشگاه ها 
هم جهتی خود را با نظام و میدان علمی حفظ کند و در 

تمامی دوره ها موفق باشد.
 مهم ترین دستاورد   های جهاددانشگاهی، توفیقات 
ایجاد  و  علمی  رشد  برای  بسترهایی  ایجاد  علمی، 

هم خوانی بین دانشگاه ها و مردم بوده است.
به  نیاز  دیگر،  نهادهای  تمامی  نهاد همانند  این   
بتواند در عرصه ی علم، صنعت  تا  همراهی بیشتر دارد 
و تولید گام های بزرگ تر و مهم تری بردارد و برای رفع 
نیازهای اجتماعی تاش کند و بنای اقتصاد مقاومتی را 

بگذارد.
 در صورت حمایت های بیشتر و ایجاد فضای بهتر 
و اعتماد بیشتر دولت به این نهاد انقابی، می توانیم شاهد 

بومی سازی علمی در کشور باشیم.
 جهاددانشگاهی ظرفیت و پشتوانه ی باالیی دارد؛ 
به نظام  پایبندی  باالی دینی و  اعتقاد  هم چنین وجود 
اسامی کشور باعث می شود تا این فرصت برای این نهاد 
به  نظام  از سوی  آید که مسوولیت های مهم تری  پیش 

جهاددانشگاهی واگذار شود.
روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان

■■■

منود عینی جهاد علمی
آیت ا... احمد مبلغی 

رییس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس
ــیرین و  ــات ش ــگاهی از واژگان و ادبی  جهاددانش
ــه انســان،  ــه محــض اطــاق ب دلنشــینی اســت کــه ب

ــد. ــت می ده ــت، دس ــندی و رضای ــی خرس نوع
 این نهاد هم عنوان زیبایی را یدک می کشد و هم 
اساسی،  بزند و خدمات  رقم  را  توانسته سابقه ی خوبی 
بنیادین و مفیدی را در جامعه ارایه کرده است؛ سابقه ی 
جهاددانشگاهی به نوعی پابه پای انقاب تلقی می شود و به 

نخستین روزهای انقاب بازگشت پیدا می کند.
دیده اند،  جهاددانشگاهی  از  مردم  که  خدماتی   
و  رهبری  معظم  مقام  هم  که  است  ملموسی  خدمات 
هم مسووالن و مردم از برخی خدمات آن ابراز رضایت 

کرده اند.
ابعاد  و  بوده  کانونی  نقطه ی  نفس«  با  »جهاد   
دیگر جهاد، از جهاد با نفس تراوش می کند که یکی از 
بزرگ ترین  از  یکی  علمی  است؛ جهاد  علمی  آن جهاد 
جهادها می باشد و جهاددانشگاهی نمود عینی این نوع 

جهاد است.
ــای  ــی جریان هـ ــات برخـ ــا و اقدامـ ــا کارهـ  بـ
ـــت  ـــدم محبوبی ـــی ع ـــلفی ها، نوع ـــد س ـــی مانن انحراف
ـــاد  ـــاد ایج ـــه ی جه ـــه کلم ـــبت ب ـــردم نس ـــن م در بی
شـــده اســـت و همیـــن کلمـــه جهاددانشـــگاهی 

توانســـته تـــا حـــدی آن نـــگاه را جبـــران کنـــد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

شناسایی نقاط ضعف و 
قوت در حوزه های علمی 

و اقتصادی
سید ابوالفضل موسوی بیوکی 

مناینده ی یزد و اشکذر

حوزه های  در  قوت  و  ضعف  نقاط  شناسایی   
نواقص  رفع  برای  تاش  هم چنین  و  اقتصادی  و  علمی 
از طریق آموزش های تخصصی از جمله اقدامات شاخص 

جهاددانشگاهی از زمان تاسیس تاکنون است.
مهم ترین  از  یکی  کشور  مسایل  از  گره گشایی   
اهداف این نهاد انقابی در کشور است و  با توجه به وجود 
ظرفیت های انسانی و اجرایی آن،  بهتر است جهاددانشگاهی 
در عصر کنونی به جای دانشگاه داری به فعالیت های پژوهشی 

و آموزشی مرتبط با مسایل روز بپردازد.
حوزه های  در  بزرگ  دستاوردهای  به  دستیابی   
این  در  علمی  و  بیانگر وجود ظرفیتی جهادی  مختلف 

نهاد است.
از  یکی  جهاددانشگاهی،  از  همه جانبه  حمایت   
عملکرد  و  است  کشور  توسعه ی  راهکارهای  موثرترین 
جهاددانشگاهی استان یزد در بحث آموزش شهروندی و 
اجرای طرح داناب که به منظور مدیریت بهینه ی مصرف آب 

در استان و کشور انجام شده، مطلوب و قابل تجلیل است.
ایجاد  و  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  مسیر  در  قدم   
اشتغال پایدار در دستور کار ویژه ی این نهاد انقابی قرار 

گیرد.
روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی یزد

■■■

بهره گیری از ظرفیت ها 
ICT و IT در حوزه ی
غالم رضا کاتب مناینده ی گرمسار و آرادان

 بزرگ تریـن دغدغـه ی موجـود در کشـور بحـث 
اشـتغال برای فارغ التحصیان دانشـگاهی اسـت که باید 
بـرای رفـع ایـن موضـوع از تمـام ظرفیت هـای موجـود 

بهـره برد.
عمومـی  نهـاد  یـک  به عنـوان   جهاددانشـگاهی 
و انقابـی کـه پیوسـته بـا کارهـای علمـی و پژوهشـی 
سـرآمد شـده و شـهرت دارد، باید با ورود به عرصه های 

مختلـف علمـی درصـدد تولیـد علم باشـد.
و   IT در حوزه ی  اشتغال  مساله ی  به  پرداختن   
ICT که توجه به آن می تواند تاثیرات شگرفی در ایجاد 
اشتغال پایدار داشته باشد، می تواند به عنوان یک رسالت 

از سوی جهاددانشگاهی مورد توجه قرار گیرد.
ــزاری  ــه در برگ ــه ای ک ــا روی ــگاهی ب  جهاددانش
ــا  ــه و ب ــه ای پیش گرفت ــی و حرف ــای تخصص آموزش ه
مدیریــت و تفکــر جهــادی ای کــه در درون ایــن نهــاد 
ــی در  ــش مهم ــته نق ــت، توانس ــود اس ــی موج انقاب
ــی  ــای علم ــیر فعالیت ه ــروت در مس ــم و ث ــد عل تولی

ایفــا نمایــد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان
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منره ی باالتر از میانگین 
کشوری

دکرت محمدحسین امید
 رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی

 مراکـز علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی به طور 
میانگین از سـطح کشـوری باالتر اسـت و عملکرد خوبی 
دارد، هرچنـد انتظار داریم مراکز جهاددانشـگاهی دنبال 
محیط کار باشـند و دانشجو در محیط کار درس بخواند.
آموزش هـای تخصصـی حوزه هـای مختلـف یکی 
از مـواردی اسـت کـه بـه دنبـال اجرایـی کـردن آن در 
مراکـز علمـی کاربردی هسـتیم. در حوزه های آموزشـی 
مختلـف تخصصـی و در رابطه بـا مرکز علمـی کاربردی 

ایـن نهـاد نیـز پیشـنهاد هایی مطرح شـده اسـت.
باید بپذیریم که نمی شـود مراکـز علمی کاربردی 
جهاددانشـگاهی را از موضـوع ماموریت گرایـی جدا کرد 
اسـتان های  بـرای  نهـاد خـود  ایـن  اعـام کرده ایـم  و 

مختلـف ماموریت هـای مختلفـی تعییـن کند.
روابط عمومی جهاددانشگاهی زنجان

■■■

 خودباوری؛ مهم ترین 

عنرص موفقیت
دکرت عسگر دیرباز رییس دانشگاه قم 

و عضو مجلس خبگان

خودبـــاوری، مهم تریـــن عنصـــر موفقیـــت 
ــا  ــران تـ ــت و جهادگـ ــگاهی اسـ ــای جهاددانشـ اعضـ
ـــیاری  ـــاوری در بس ـــی و خودب ـــا خوداتکای ـــروز ب ـــه ام ب
از عرصه هـــا، بـــه خدمـــت صادقانـــه پرداختـــه و 

ــد. ــات کرده انـ ــود را اثبـ ــدی خـ توانمنـ
ـــی  ـــه دولت ـــاد بودج ـــن نه ـــه ای ـــودی ک ـــا وج ب
نمی گیـــرد و در حـــال حاضـــر مشـــکات اقتصـــادی 
ـــع در  ـــور به موق ـــاش و حض ـــت از ت ـــچ گاه دس دارد، هی
ـــاد  ـــن نه ـــت. ای ـــته اس ـــور برنداش ـــای کش ـــع نیازه رف
در واقـــع یک نهـــاد فرهنگـــی، پژوهشـــی و آموزشـــی 
ــر دوش دارد و  ــی بـ ــالت های مهمـ ــه رسـ ــت کـ اسـ
ـــت. ـــته اس ـــای گذاش ـــود برج ـــانی از خ ـــه درخش کارنام
تحقیقاتـــی  و  فرهنگـــی  فعالیت هـــای 
جهاددانشـــگاهی همـــواره در بســـیاری از مســـایل 
و مشـــکات، راهگشـــا بـــوده اســـت. نیروهـــای 
توانمنـــد و نخبـــگان ایـــن نهـــاد توانســـته اند خـــود 
ـــای  ـــد و حرکت ه ـــگام کنن ـــور هم ـــای کش ـــا نیازه را ب

ــند. ــتاب بخشـ ــور را شـ ــی کشـ علمـ
بخش هـــای مختلـــف فعالیت هـــای مرکـــز 
ــر  ــم، از نظـ ــگاهی قـ ــاروری جهاددانشـ ــان نابـ درمـ
ــانی و عملکـــرد در ســـطح  تجهیـــزات، نیـــروی انسـ

ـــه  ـــخ ب ـــر پاس ـــاوه ب ـــرار دارد و ع ـــی ای ق ـــیار عال بس
ــتان های  ــاز اسـ ــخگوی نیـ ــتان، پاسـ ــای اسـ نیازهـ
ــور  ــه حضـ ــه بـ ــا توجـ ــت و بـ ــز هسـ ــوار نیـ هم جـ
ـــه  ـــرم کریم ـــوار ح ـــم و در ج ـــتان ق ـــز در اس ـــن مرک ای
اهل بیـــت)ع( و حـــوزه علمیـــه، مســـایل اخاقـــی و 

شـــرعی به طـــور کامـــل رعایـــت می شـــود.
روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

■■■
 

کاربردی کردن دانش
 در جامعه

دکرت رجبعلی وثوقی رییس
 دانشگاه آزاد اسالمی خراسان شاملی

ــی  ــور در برخـ ــه کشـ ــه این کـ ــه بـ ــا توجـ  بـ
از حوزه هـــای آمـــوزش عالـــی بـــه اشـــباع رســـیده 
موثـــر  گام  دانـــش،  کـــردن  کاربـــردی  اســـت، 
جهاددانشـــگاهی در جامعـــه بـــرای مدیریـــت ایـــن 

ــت. ــت اسـ وضعیـ
ـــانی در  ـــابقه ی درخش ـــمند س ـــاد ارزش ـــن نه ای
انقـــاب اســـامی دارد و خدمـــات ارزنـــده ای انجـــام 

داده اســـت.
در جهاددانشــگاهی خراســان شــمالی تحــول 
ــیب های وارده  ــه آس ــه ب ــا توج ــت و ب ــوس اس محس
بــه مراکــز آمــوزش عالــی و جهاددانشــگاهی از جملــه 
کمبــود دانشــجو و بحــران مالــی، هنــوز بــا اراده ی ایــن 

ــته شــده اســت. ــگاه داش ــه ایســتاده ن شــجره طیب
ــه در  ــون جامعـ ــه اکنـ ــه این کـ ــه بـ ــا توجـ بـ
برخـــی زمینه هـــا ماننـــد دارنـــدگان تحصیـــات 
عالیـــه بـــه اشـــباع رســـیده و از ســـویی معضاتـــی 
ـــن قشـــر اســـت،  ـــر ای ـــان گی ـــز گریب ـــکاری نی ـــد بی مانن
جامعـــه بـــه طرح هـــای دیگـــری نیـــاز دارد؛ جهـــان 
در ایـــن زمینـــه تجربه هـــای خوبـــی دارد و مراکـــزی 
ـــی  ـــا اگاه ـــن نیازه ـــه ای ـــر ب ـــاد زودت ـــن نه ـــد ای مانن
ــه ی  ــه مرحلـ ــی بـ ــای خوبـ ــرده و طرح هـ ــدا کـ پیـ

اجـــرا رســـانده اند.
ـــردن  ـــردی ک ـــوزه ی کارب ـــگاهی در ح جهاددانش
ـــانی  ـــای درخش ـــی دارد و کاره ـــه ی مثبت ـــش کارنام دان
از جملـــه خدمـــات پژوهشـــگاه رویـــان را بـــه ثبـــت 
ــه  ــانده اســـت و ایـــن برنـــد هیـــچ گاه از حافظـ رسـ

ــود. ــاک نمی شـ ــران پـ ایـ
روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی
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برگزاری دوره های 
آموزشی کوتاه مدت موثر

حسن طغرانگار رییس دانشگاه
 جامع علمی کاربردی استان زنجان

همان طـــور کـــه از اســـم جهاددانشـــگاهی 
پیداســـت، ایـــن نهـــاد مســـتلزم یـــک حرکـــت 

جهـــادی بـــوده و دانشـــگاه ها به عنـــوان محـــور 
تولیـــد علـــم و موتـــور توســـعه ای اســـتان، شـــناخته 
می شـــوند و همـــواره در زمینـــه ی تولیـــد دانـــش و 
ـــد  ـــن نیازمن ـــد؛ بنابرای ـــش دارن ـــل نق ـــک نس ـــت ی تربی
تحقیقـــات بنیـــادی و توســـعه ای بـــرای بالندگـــی و 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــن رو ب ـــت و از همی ـــود اس ـــرفت خ پیش
این کـــه ایـــن نهـــاد ریشـــه در دانشـــگاه ها دارد، 
ـــد. ـــا کن ـــه ایف ـــن زمین ـــود را در ای ـــش خ ـــد نق می توان

پژوهشـــکده ی رویـــان در ایـــران و خاورمیانـــه 
شـــناخته شـــده اســـت و فعالیت هـــای گســـترده ای 
انجـــام می دهـــد. ایـــن نهـــاد انقابـــی ویژگی هایـــی 
دارد کـــه یکـــی چابـــک بـــودن ایـــن مجموعـــه در 
ـــه  ـــا دغدغ ـــرادی ب ـــتن اف ـــری داش ـــا و دیگ ـــام کاره انج

ــت. ــی اسـ ــای انقابـ ــه آرمان هـ ــد بـ و عاقه منـ
ــگاهی  ــه جهاددانشـ ــی کـ ــی از زمینه هایـ یکـ
ــی  ــای آموزشـ ــتن دوره هـ ــرده، گذاشـ در آن ورود کـ
کوتاه مـــدت اســـت کـــه عـــاوه بـــر کوتـــاه کـــردن 
ــا  ــراد بـ ــا افـ ــده تـ ــب شـ ــری، موجـ ــان فراگیـ زمـ
ـــوزش  ـــارت و آم ـــک مه ـــه ی ـــا ب ـــن دوره ه ـــدن ای گذران

دســـت پیـــدا کننـــد.
ـــروز  ـــی، ام ـــاد پژوهش ـــن نه ـــه ای ـــت ک ـــد اس امی
بالنده تـــر و پویاتـــر از گذشـــته بـــه فعالیـــت خـــود 
ــام  ــداف نظـ ــبرد اهـ ــه پیشـ ــه داده و در زمینـ ادامـ

ــد. ــته باشـ ــی داشـ ــای خوبـ فعالیت هـ
روابط عمومی جهاددانشگاهی زنجان
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 ایجاد انگیزه
 در دانشجویان

 با ایجاد کارآفرینی
سعید کریمی 

رییس دانشگاه شهرکرد

ــود  ــداف خـ ــتای اهـ ــگاهی در راسـ جهاددانشـ
ـــام  ـــات مق ـــتای منوی ـــوده و در راس ـــذار ب ـــیار تاثیرگ بس

ـــت. ـــرده اس ـــت ک ـــری حرک ـــم رهب معظ
و  اشـــتغال زایی  زمینـــه  در  نهـــاد  ایـــن 
کارآفرینـــی حرکاتـــی در ســـطح جامعـــه انجـــام 
ـــوق در  ـــزه و ش ـــاد انگی ـــا ایج ـــت ب ـــد و در نهای می ده
دانشـــجویان حرکتـــی مثبـــت انجـــام می دهـــد.

خـــود  فعالیت هـــای  بـــا  جهاددانشـــگاهی 
ــاف،  ــون بندنـ ــادی خـ ــلول های بنیـ ــه سـ در زمینـ
اشـــتغال زایی، ایده پـــردازی و... می توانـــد نقـــش 

موثـــری در رفـــع نیازهـــای کشـــور ایفـــا کنـــد.
اســـتان دارای شـــرایط و اقلیـــم خـــاص اســـت 
کـــه زیســـتگاه های ویـــژه خـــود را دارد ایـــن نهـــاد 
اقلیم شناســـی،  در خصـــوص  انقابـــی می توانـــد 
ریزگردهـــا، گردشـــگری و توریســـم وارد شـــده و 
ـــش  ـــود، پژوه ـــان خ ـــه مخاطب ـــوزش ب ـــر آم ـــاوه ب ع

کاربـــردی موثـــر نیـــز انجـــام دهـــد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

                      روسای دانشگاه ها
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متحول کردن دانشگاه ها 
در بخش پژوهش

مرتضی خرسوپناه 
رییس دانشگاه مذاهب اسالمی سنندج

نویـن،  پژوهش هـای  و  تحقیقـات  بـه  توجـه 
کشـور  در  جهاددانشـگاهی  تاسـیس  اصلـی  اولویـت 
اسـت. تفـاوت اصلـی و بخـش ممیـزی آمـوزش عالی و 
آموزش وپـرورش در پژوهـش بـوده و می تـوان آن ر ا بـه 
پژوهـش محـور بـودن دانشـگاه عـاوه بر آمـوزش، معنا 
کـرد؛ جهاددانشـگاهی بایـد بتوانـد در حـوزه ی پژوهش 
و تحقیقـات نویـن کار و دانشـگاه ها را بـه ایـن سـمت 

کند. هدایـت 
هـدف اصلـی از تاسـیس این نهاد متحـول کردن 
دانشـگاه ها بـود، تـا دانشـگاه در کنـار آموزش و رسـالت  

فرهنگـی خـود به بخـش پژوهش بهـا دهد.
خـود  رسـالت  راسـتای  در  جهاددانشـگاهی 
بایـد بتوانـد دانشـگاه ها را بـه سـمت پژوهـش ببـرد و 

کنـد. جامعـه  نصیـب  پژوهشـی  دسـتاوردهای 
ایـن نهاد انقابی با مسـتقل شـدن از دانشـگاه ها، 
دسـتاوردهای علمـی و پژوهشـی گسـترده ای را بـرای 
کشـور به ارمغـان آورد که موجبات توسـعه و پیشـرفت 

کشـور را در سـطح جهـان فراهـم کرده اسـت.
مجموعـه ی  بـر  منهـا  را  جهاددانشـگاهی  اگـر 
دانشـگاه ها کنیـم، دانشـگاها، تعریـف شـدن مبتنی بـر 
پژوهـش معنایـی و  به طـور عمومـی خاصیـت خـود را 

می دهـد. دسـت  از 
هـر سـاله سـمینارها و همایش هـای آسـیب های 
برگـزار  ارزشـمند  نهـاد  درایـن  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
می شـود و محصـول ایـن همایـش و سـمینارها خوراک 

دسـتگاه های اجرایـی اسـت.
باغـات،  معـادن،  از  سرشـار  کردسـتان  اسـتان 
نخبه هـای  گردشـگری،  اسـتعدادهای  کشـاورزی، 
بـا  بـوده  کـه جهاددانشـگاهی می توانـد  و...  پزشـکی 
تشـکیل موسسـات پژوهشـی، کمیته هـا و شـاخه های 
زیرمجموعـه خـود بـه ایـن مباحـث ورود کـرده و نتایج 

تحقیقـات و علمـی خوبـی را تحویـل کشـور دهـد.
رییـس  و  اسـتاندار  به ویـژه  اسـتانی  مسـووالن 
بایـد بـه شـکل راهبـردی  برنامه وبودجـه و...  سـازمان 
ایـن نهـاد انقابـی را حمایت کند تا جهاددانشـگاهی در 

تقویت شـود. اسـتان 
روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان
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 الگویی علمی
 برای بخش خصوصی
فردین اخالقیان رییس دانشگاه کردستان

در  نقـش  ایفـای  بـر  عـاوه  جهاددانشـگاهی 
دانشـگاه ها، فعالیت هـای آموزشـی موثـری نیـز داشـت 
کـه موجب شـد فعالیت هـای این نهـاد در جامعه موثر و 
مفیـد جلـوه کـرده و در زمینه ی آموزش هـای کاربردی، 

نیـاز جامعـه را تامیـن کند.

نیـز  حاضـر  حـال  در  نهـاد  ایـن  خوشـبختانه 
خدمـات و فعالیت پژوهشـی را ادامـه داده و با تمرکز بر 
شـاخه های پژوهشـی نظیر پژوهشـکده ی رویـان، عاوه 
بـر تقویـت پژوهش در جهاددانشـگاهی، در نشـان دادن 

اهمیـت آن نیـز بـرای جامعـه تاثیرگـذار بوده اسـت.
جهاددانشـگاهی می توانـد الگویـی علمـی بـرای 
بخـش خصوصی باشـد، چراکه خدمات علمـی این نهاد 

بـه جامعـه ملمـوس و غیرقابل  انکار اسـت.
درصورتی کـه در سـطح کان و از طریـق دولت و 
مجلس بسـتر و زمینه ی توسـعه ی این نهاد فراهم شـود  
می توانـد به عنـوان موسسـه ای مـادر بـرای موسسـات 

بخـش خصوصـی ایفای نقـش کند.
روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان
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ساختار منعطف برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی

داریوش لطیفی رییس دانشگاه 
جامع علمی کاربردی استان اردبیل

جهاددانشـگاهی مولـود انقـاب بـوده و برای طی 
کـردن مسـیر اهـداف انقـاب، بـا دانشـگاه ها و سـایر 

نهادهـای علمـی و پژوهشـی هماهنـگ اسـت.
منعطـف  و  چابـک  سـاختار  بـه  توجـه  بـا 
جهاددانشـگاهی، ایـن نهـاد در مبحث اقتصـاد مقاومتی 
از  یکـی  را  آن  می تـوان  و  اسـت  نهادهـا  کاراتریـن  از 

برشـمرد. مقاومتـی  اقتصـاد  تحقـق  نیازهـای 
بـا  اسـت  توانسـته  ارزشـمندی  نهـاد  چنیـن   
در  اسـتان ها،  ظرفیت هـای  و  مزیـت   از  اسـتفاده 
بخش هـای مختلـف تحـوالت بنیادینـی ایجـاد کنـد و 

باشـد. ارزشـمند  خدمـات  منشـأ 
روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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پل ارتباطی میان مراکز 
علمی و صنعتی

دکرت عزیز حبیبی
 رییس دانشگاه محقق اردبیلی

جهاددانشـگاهی و مراکـز آموزش عالـی می توانند 
بـا گسـترش همکاری هـای علمـی و پژوهشـی خـود در 

تبدیـل علـم به ثـروت نقش آفرینـی کنند.
ـــل  ـــوان پ ـــی به عن ـــاد انقاب ـــن نه ـــم ای امیدواری
ارتباطـــی میـــان مراکـــز علمـــی و صنعتـــی، بتوانـــد 
علـــم را بـــه حوزه هـــای صنعتـــی تزریـــق و ارزش آن 

ـــد. ـــزون کن را اف
جهاددانشـگاهی بـا همراهـی و همـکاری مراکـز 
آمـوزش عالـی می توانـد زمینه های پیشـرفت کشـور را 
فراهـم کـرده و در رشـد اقتصادی کشـور نقـش موثری 

باشد. داشـته 
روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

تقویت روحیه ی 
گفت وگو در دانشجویان

دکرت جلیل مسعودی فرد

 رییس دانشگاه جامع پیام نور

 خراسان شاملی

جهاددانشـــگاهی از نهادهـــای فعـــال در عرصـــه ی 
ـــوده و در انجـــام  ـــی و مناظـــرات دانشـــجویی ب کارآفرین
ـــی در  ـــورد مثبت ـــی بازخ ـــی و اجتماع ـــورات فرهنگ ام

ـــت. ـــته اس ـــتان داش اس
دانشـــجویان به شـــدت نیازمنـــد برگـــزاری 
ـــد  ـــا بتوانن ـــتند ت ـــره هس ـــو و مناظ ـــات گفت وگ جلس
ـــق  ـــا منط ـــرده و ب ـــل ک ـــف را تحم ـــرات مخال آرا و نظ
و اســـتدالل بـــه آن هـــا پاســـخ دهنـــد و ایـــن نهـــاد 
ـــل  ـــر عم ـــه ای موث ـــن روحی ـــت چنی ـــمند در تقوی ارزش

ـــت. ـــرده اس ک
ـــن در دانشـــگاه یـــک  حضـــور دانشـــجوی کارآفری
ـــه  ـــن عرص ـــگاهی در ای ـــه جهاددانش ـــت ک ـــرورت اس ض
و هدایـــت دانشـــجویان بـــه ایـــن ســـو عملکـــردی 

ـــت. ـــته اس ـــت داش مثب
ایـــن نهـــاد انقابـــی از اثرگـــذاران نهادهـــای 
ــی  ــی و اجتماعـ ــای فرهنگـ ــگاهی در عرصه هـ دانشـ
ــر  ــات تازه تـ ــب تجربیـ ــا کسـ ــد بـ ــوده و می توانـ بـ

ــت آورد. ــه دسـ ــتری بـ ــای بیشـ موفقیت هـ
روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی

■■■

پشتیبانی از طریق 
علم وفناوری

عبدالرسول قرائتی
 رییس دانشگاه پیام نور فارس

ـــذار  ـــش تاثیرگ ـــا و نق ـــه فعالیت ه ـــه ب ـــا توج ب
جهاددانشـــگاهی در تمـــام عرصه هـــا ایـــن نهـــاد 
انقابـــی می توانـــد در ســـطح بین المللـــی هـــم 

اثرگـــذار باشـــد.
ـــی  ـــاد انقاب ـــن نه ـــیس ای ـــداف تاس ـــی از اه یک
کـــه عمومـــی و غیـــر دولتـــی کـــه خـــود بودجـــه ی 
مـــورد نیـــازش را تامیـــن می کنـــد، عملـــی کـــردن 

ـــت. ـــم اس ـــا عل ـــراه ب ـــا هم کاره
امـــروزه نیـــاز بـــه جهاددانشـــگاهی بیشـــتر از 

ــود  . ــاس می شـ ــل احسـ قبـ
 ایـــن نهـــاد بزرگ تریـــن پشـــتیبانی را از 
انقـــاب داشـــته کـــه از طریـــق علم وفنـــاوری و بـــا 
ـــده  ـــاد ش ـــت ایج ـــا صنع ـــگاه ب ـــاط و دانش ـــت ارتب تقوی

اســـت.
جهاددانشـــگاهی بـــا برگـــزاری دوره هـــای 
آموزشـــی بـــرای ایجـــاد اشـــتغال و رفـــع بیـــکاری 
ــان  ــن زمـ ــته و در کوتاه تریـ ــی داشـ ــرد خوبـ عملکـ
ـــت  ـــود تقوی ـــه خ ـــورد عاق ـــه ی م ـــان را در حرف جوان

. می کنـــد
روابط عمومی جهاددانشگاهی فارس
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بهره مندی 
از ویژگی های مثبت 

بخش خصوصی و دولتی
مهدی رئوفی رییس دانشگاه 

جامع علمی کاربردی استان مرکزی

ــاختار  ــورداری از سـ ــا برخـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
مثبـــت  ویژگی هـــای  از  بهره منـــدی  و  منعطـــف 
بخـــش خصوصـــی و دولتـــی و فـــارغ از بروکراســـی 
ـــی،  ـــش خصوص ـــت بخ ـــود و منفع ـــی و س ـــش دولت بخ
ـــائل  ـــترکی از مس ـــود، درک مش ـــادل خ ـــظ تع ـــا حف ب
دارد و تـــداوم عملکـــرد ایـــن نهـــاد، نشـــانگر نقـــاط 

قـــوت و آثـــار مثبـــت انقـــاب اســـت.
در حـــال حاضـــر ایـــن نهـــاد، در اســـتان 
ـــردی  ـــی کارب ـــوزش علم ـــز آم ـــه مرک ـــزی دارای س مرک
بـــوده و ایـــن موضـــوع بدیـــن معنـــی اســـت کـــه 
ــه از  ــار دهـ ــت چهـ ــد از گذشـ ــگاهی، بعـ جهاددانشـ
تولـــد خـــود بـــه خوبـــی توانســـته به عنـــوان یـــک 

ــد. ــه دهـ ــود را ادامـ ــد کار خـ ــه ی کارآمـ مجموعـ
ـــو  ـــد، همس ـــی جدی ـــرفصل های درس ـــن س تدوی
بـــا نیـــاز بـــازار و جامعـــه به صـــورت دوره هـــای 
پودمانـــی و پـــرورش اســـتعدادها در جوانـــان یکـــی 
ـــی  ـــاد انقاب ـــن نه ـــه ای ـــت، ک ـــری اس ـــای موث از گام ه
ــای  ــته آموزش هـ ــه آن در رسـ ــا ورود بـ ــد بـ می توانـ
بلندمـــدت و آکادمیـــک کمـــک شـــایانی بـــه رفـــع 

مشـــکات کنـــد.
بـدون شـک تمرکز بر روی مزیت های اسـتانی در 
برنامه ریزی هـای آتـی این نهاد راهگشـای رفع بسـیاری 

از مشـکات خواهد بود.
روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

 

■■■

سازگار با مسایل 
مختلف روز

دکرت محسن نجفی
 رییس دانشگاه صنعتی اراک

جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی به عنوان یک نهاد 
انقابـی متکـی بـه علـم مسـائل را دنبـال می کنـد و در 

واقع نهـادی خودارجاع اسـت.
ایـن نهـاد بـا دارا بودن سـاختاری منعطـف و پویا 
در زمینه هـای گوناگـون می توانـد بـه راحتی خـود را با 
مسـائل مختلـف روز سـازگار کـرده و بـر همیـن مبنا با 
بهره گیـری از نیروهـای متخصصـی که اکثـرا در همین 
مجموعـه رشـد یافته انـد برنامه هـای منظمی بـرای رفع 

مسـائل و مشـکات اجرا کند.
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  سـاختارهای  بحـث  در 
فرهنگـی اسـتان مرکـزی، محورهایـی وجـود دارد کـه 
می تـوان در خصـوص آن هـا تعامـل منطقـه ای شـکل 
ملـی  دسـتاوردهای  از  می تـوان  راسـتا  ایـن  در  و  داد 

بهره منـد شـد. اسـتان  در سـطح  جهاددانشـگاهی 
روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

برندی آشنا 
و مورد اعتامد مردم 

علی فتح طاهری رییس دانشگاه
 جامع علمی کاربردی استان قزوین

و  بـرکات  از  یکـی  جهاددانشـگاهی  پیدایـش 
پدیده هـای میمونی بـود که در جریـان انقاب فرهنگی 

سـال 1359 رخ داد.
تبدیل شـــدن نـــام ایـــن نهـــاد به عنـــوان 
ـــای  ـــردم در حوزه ه ـــاد م ـــورد اعتم ـــنا و م ـــدی آش برن
مختلـــف به خصـــوص علـــوم ژنتیـــک، کاربـــرد 
نابـــاروری و ورود  بنیـــادی، درمـــان  ســـلول های 
ـــت  ـــت نف ـــر صنع ـــک" نظی ـــع "های ت ـــه صنای ـــق ب موف

مؤیـــد ایـــن نظـــر اســـت.
ــی  ــوان در دو ویژگـ ــا را می تـ ــن موفقیت هـ ایـ
کلیـــدی جهاددانشـــگاهی جســـتجو کـــرد کـــه عبارتنـــد 
از »گـــردآوری و ســـازمان دهی نیـــروی انســـانی 
ــان نیروهـــای  متخصـــص، کارآمـــد و متعهـــد از میـ
خـــاق و بـــا انگیـــزه ی دانشـــگاهی« و دیگـــری 
ـــه  ـــی« ک ـــی و غیرانتفاع ـــاختاری غیردولت ـــتن س »داش
ـــه  ـــبت ب ـــا نس ـــد ت ـــی می ده ـــار کاف ـــران اختی ـــه مدی ب
ــا و جبـــران هزینه هـــای خـــود  توســـعه ی فعالیت هـ

ـــد. ـــدام کنن اق
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط حاکـــم بـــر کشـــور و 
محدودیت هـــای سیاســـی و اقتصـــادی ناشـــی از 
تحریم هـــای ناعادالنـــه، توجـــه بـــه توانمندی هـــای 
ایـــن نهـــاد انقابـــی بـــرای عبـــور از ایـــن شـــرایط 

ضـــروری اســـت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا

 

■■■

شناسایی ظرفیت ها در 
راستای رفع محرومیت

دکرت بهلولی رییس دانشگاه زابل

ــی  ــات علمـ ــی از موسسـ ــگاهی یکـ جهاددانشـ
از حوزه هـــا فعالیـــت  اســـت کـــه در بســـیاری 
می کنـــد و برخـــی از زیرمجموعه هـــای آن همچـــون 
ـــرای  ـــادی ب ـــرف زی ـــور ح ـــان در کش ـــه ی روی موسس
ــی در  ــاد انقابـ ــن نهـ ــن ایـ ــد؛ بنابرایـ ــن دارنـ گفتـ
ـــره  ـــایل روزم ـــال مس ـــه ح ـــد ب ـــوم جدی ـــل عل تبدی
ـــد،  ـــق کن ـــی را محق ـــاد مقاومت ـــد اقتص ـــه بای ـــردم ک م
می توانـــد بســـیار موثـــر واقـــع شـــده و در سیســـتان 
ـــر  ـــه تاثی ـــن منطق ـــت ای ـــه محرومی ـــه ب ـــا توج ـــم ب ه

زیـــادی داشـــته باشـــد.
در ســـایر حوزه هـــا نیـــز جهاددانشـــگاهی 
می توانـــد تاثیـــر بســـزایی داشـــته باشـــد، ولـــی در 
حـــوزه ی اقتصـــادی بـــرای اینکـــه خـــود خانواده هـــا 
ـــد  ـــل کن ـــد عم ـــند، می توان ـــده باش ـــد تولیدکنن بتوانن
و راه کار آن ایـــن اســـت کـــه اقتصـــاد به صـــورت 
ـــکل  ـــکیات ش ـــرده و تش ـــا ورود ک ـــرد در خانواده ه خ

ـــد. ـــور کن ـــت عب ـــن حال ـــرد و از ای بگی
ـــود  ـــای موج ـــاس ظرفیت ه ـــر اس ـــاد ب ـــن نه ای

بایـــد گام بـــردارد و یکـــی از ظرفیت هـــای ایـــن 
اســـتان، مرزهـــای آبـــی و خشـــکی آن اســـت و گذشـــته 
ـــد  ـــز می توان ـــه نی ـــی منطق ـــرایط آب و هوای ـــن، ش از ای
ـــا  ـــن ب ـــد. بنابرای ـــرح باش ـــت مط ـــک ظرفی ـــوان ی به عن
ـــوان  ـــه، می ت ـــاد در منطق ـــن نه ـــور ای ـــه حض ـــه ب توج
ـــوی  ـــه نح ـــت، ب ـــا داش ـــری از ظرفیت ه ـــایی بهت شناس
ــرد و  ــرداری کـ ــا بهره بـ ــن ظرفیت هـ ــته از ایـ شایسـ
ـــای  ـــا اســـتفاده از روش ه ـــت ب ـــع محرومی در جهـــت رف

ـــید. ـــی کوش ـــن علم نوی
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا
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پایلوت کارهای تحقیقاتی 
منجر به اشتغال

دکرت خرسو عزیزی
 رییس دانشگاه لرستان

علـــم  در  داروهایـــی  جاهـــا  از  خیلـــی  در 
ــد  ــی چنـ ــی طـ ــتگاه ها و فناوری هایـ ــکی، دسـ پزشـ
ـــوم  ـــت وزارت عل ـــا حمای ـــان ب ـــق محقق ـــال از طری س
ــگاه  ــیده و جایـ ــه رسـ ــه نتیجـ ــگاهی بـ و جهاددانشـ
علمـــی ایـــران در دنیـــا قابـــل توجـــه بـــوده اســـت.

ــایر  ــک سـ ــه کمـ ــور بـ ــی کشـ ــدرت علمـ قـ
ـــش  ـــاد پی ـــن نه ـــر همی ـــی نظی ـــتگاه های تحقیقات دس
ــد  ــه باالترین حـ ــاوری را بـ ــد علم وفنـ ــه و تولیـ رفتـ

رسانده اســـت.
پروســـه ی  در  می توانـــد  جهاددانشـــگاهی 
و  تجاری ســـازی  فنـــاوری  بـــه  ایـــده  تبدیـــل 
ــر بـــرای  تولیـــد ثـــروت موفـــق عمـــل کنـــد و اگـ
ـــت کنـــد، قطعـــا  ـــه حرک ـــتغال زایی در ایـــن زمین اش
ــوزش  ــز آمـ ــایر مراکـ ــا سـ ــل بـ ــد در تعامـ می توانـ

ــد. ــق باشـ ــور موفـ عالـــی کشـ
ایـــن نهـــاد در خیلـــی جاهـــا می توانـــد 
به عنـــوان پایلـــوت، کارهـــای تحقیقاتـــی ای کـــه 
ـــل  ـــد، مث ـــام ده ـــود انج ـــتغال زایی ش ـــه اش ـــر ب منج
ـــن  ـــت و در ای ـــتان کوهدش ـــه در شهرس ـــت گلخان کش
ـــود  ـــتان ش ـــعه ی اس ـــه توس ـــر ب ـــد منج ـــتا می توان راس
ـــم  ـــم بگویی ـــود نمی توانی ـــل نش ـــم ح ـــتغال ه ـــا اش و ت

ـــت. ـــده اس ـــاد ش ـــدار ایج ـــعه پای توس
روابط عمومی جهاددانشگاهی لرستان

 

■■■

تربیت دانشجویان
 ماهر و کارآفرین

رحیم حب نقی 
رییس دانشگاه ارومیه

ــدت  ــک مجاهـ ــوان یـ ــگاهی به عنـ جهاددانشـ
علمـــی در جامعـــه شناخته شـــده و از آن انتظـــار 
ــات  ــه ی  جهـ ــم در همـ ــترش علـ ــه گسـ ــی رود بـ مـ
ــدار و  ــمت اقتـ ــه سـ ــور را بـ ــرده و کشـ ــک کـ کمـ
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اســـتقال همه جانبـــه پیـــش ببـــرد.
در  فراوانـــی  ظرفیت هـــای  از  نهـــاد  ایـــن 
حوزه هـــای مختلـــف فرهنگـــی، آموزشـــی، اشـــتغال 
ــلولی  ــوم سـ ــگاه علـ ــه پژوهشـ ــش از جملـ و پژوهـ
ــوده و  ــوردار بـ ــر برخـ ــه اخیـ ــه دهـ ــان، در سـ رویـ
ـــران  ـــتگی ناپذیر جهادگ ـــای خس ـــا تاش ه ـــته ب توانس
ایـــن عرصـــه، پیشـــرفت قابل توجهـــی در زمینـــه ی 
پژوهـــش و آمـــوزش در زمینـــه ی علـــوم بـــاروری و 
ــا  ــد بـ ــون می توانـ ــد و اکنـ ــته باشـ ــاروری داشـ نابـ
ـــرای  ـــه را ب ـــه، عرص ـــن زمین ـــان در ای ـــت متخصص تربی
فعالیت هـــای پژوهشـــی در راســـتای نیـــاز جامعـــه و 

حتـــی نیـــاز کشـــورهای منطقـــه بـــاز کنـــد.
جهاددانشـــگاهی بـــه عنـــوان نهـــادی انقابـــی  
بـــا روحیـــه ی جهـــادی خـــود می توانـــد بـــذر امیـــد 
را در دل جوانـــان کاشـــته  و آن هـــا را بـــه آینـــده و 

توســـعه ی کشـــور و ایســـتادگی امیـــدوار کنـــد.
ایـــن نهـــاد بـــا دارابـــودن پژوهشـــکده ها و 
ــا  ــتر عرصه هـ ــد در بیشـ ــی، می توانـ ــز مطالعاتـ مراکـ
به خصـــوص در مراکـــز آمـــوزش عالـــی تحـــت نظـــر 
خـــود، بـــه تربیـــت دانشـــجویانی بپـــردازد کـــه در 
زمـــان فارغ التحصیلـــی دارای مهـــارت و توانایـــی 
ــم  ــازی علـ ــرای تجاری سـ ــتند و بـ ــی هسـ کارآفرینـ
خـــود و اشـــتغال بـــرای دیگـــران اقـــدام کنـــد کـــه 
ـــهم  ـــور س ـــادی کش ـــق اقتص ـــود در رون ـــر خ ـــن ام ای

مهمـــی دارد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی  

■■■

تبدیل تولیدات
 علمی دانشگاه ها 
به کاال و خدمات

دکرت محمدرضا پورمحمدی
 رییس دانشگاه تبیز

ــی  ــادی انقابـ ــوان نهـ ــگاهی به عنـ جهاددانشـ
دســـتاوردهای انقـــاب را در عرصـــه ی نـــوآوری و 
شـــکوفایی بـــه منصـــه ظهـــور رســـانده و توانســـته 
امیـــدواری بـــه آرمان هـــا، ارزش هـــای انقـــاب و 
ـــق  ـــاب محق ـــتیبانی از انق ـــردم را در پش ـــای م باوره

کنـــد.
ایـــن نهـــاد در تکمیـــل زنجیـــره ی دانشـــگاه و 
صنعـــت همـــواره گام هـــای موثـــری برداشـــته و در 
ــل  ــد در تبدیـ ــی، می توانـ ــاد مقاومتـ ــتای اقتصـ راسـ
دانـــش بـــه ثـــروت کـــه جـــزو اولویت هـــای مراکـــز 

علمـــی و دانشـــگاهی اســـت، موثـــر واقـــع شـــود.
جهاددانشـــگاهی  زیرســـاخت های  عمـــده 
پژوهش محـــور و پاســـخگویی بـــه نیازهـــای جامعـــه 
اســـت، درحالی کـــه دانشـــگاه ها مســـوولیت آمـــوزش 
ــت  ــا و ماموریـ ــور تقاضـ ــتای محـ ــته و در راسـ داشـ

حرکـــت نمی  کننـــد.
ایـــن نهـــاد انقابـــی می توانـــد تولیـــدات 
ــل  ــات تبدیـ ــه کاال و خدمـ ــگاه ها را بـ ــی دانشـ علمـ

ــد. ــرار دهـ ــه قـ ــار جامعـ ــرده و در اختیـ کـ
روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

 توان بهبود جامعه ی 

دانشگاهی
دکرت یعقوب محمدی فر

 رییس دانشگاه بوعلی سینا

جهاددانشـگاهی بسـیار پرجنـب و جوش اسـت و 
بـه حمایت سـازمان های دیگر و تزریق اعتبـار نیاز دارد؛ 
چراکـه بـه طورطبیعی هر نهادی که در جامعه تشـکیل 
می شـود نیـاز بـه حمایت بـرای پیشـرفت و ترقـی دارد 
کـه متاسـفانه حمایـت از این نهاد بسـیار کم بـوده و در 

عیـن حـال وظایف زیادی به آن سـپرده شـده اسـت.
ایـن نهـاد انقابـی در یک برهـه ی زمانی عملکرد 
بسـیار خوبـی داشـته امـا بـرای جلوگیـری از خـروج از 
مسـیر اصلـی و تعریف شـده  و بایـد مجـددا در حـوزه ی 
فعالیت هـا و ماموریت هـای خـود، به روزرسـانی شـده و 

در آن بازنگـری شـود.
مســایل  ابتــدا  در  جهاددانشــگاهی،  وظایــف 
ــون  ــود و اکن ــردی ب ــایل کارب ــل مس ــی و ح پژوهش
وظایــف دیگــری از جملــه آمــوزش نیــز بــه آن ســپرده 
ــایل  ــاد از مس ــن نه ــت ای ــر اس ــد بهت ــر چن ــده؛ ه ش

ــرد. ــه بگی ــی فاصل آموزش
ـــوان و  ـــا و ج ـــادی پوی ـــوان نه ـــاد به عن ـــن نه ای
ـــا  ـــد کاره ـــراوان، می توان ـــی ف ـــورداری از ظرفیت ـــا برخ ب
ـــرفت  ـــود و پیش ـــت بهب ـــده ای در جه ـــارات عم و افتخ
جامعـــه دانشـــجویی و دانشـــگاه ها انجـــام دهـــد بـــه 
ــام  ــازه ی انجـ ــه چنیـــن ظرفیت هایـــی، اجـ طوری کـ
ـــار  ـــا ب ـــراه ب ـــی هم ـــی و فرهنگ ـــور عمل ـــیاری از ام بس

ـــد. ـــاد می ده ـــن نه ـــه ای ـــاال را ب ـــی ب علم
روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان

 

■■■

گسرتش طرح های 
کاربردی و نیمه صنعتی

دکرت سعید کشمیری
 رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

بـــدون شـــک، ارتبـــاط دانشـــگاه و صنعـــت از 
جملـــه حلقه هـــای گم شـــده در نظـــام آمـــوزش 
عالـــی بـــود کـــه ایـــن رســـالت بـــا تاســـیس 
ــردی  ــای کاربـ ــترش طرح هـ ــگاهی و گسـ جهاددانشـ
و نیمه صنعتـــی از مســـیر پیونـــد بـــا مراکـــز علمـــی 
ــکوفایی  ــدن و شـ ــه به روزشـ ــر بـ ــی منجـ و تحقیقاتـ

اســـتعدادها در زمینه هـــای مختلـــف شـــد.
ـــن  ـــات ای ـــترش ارتباط ـــا گس ـــه ب ـــت ک ـــد اس امی
نهـــاد انقابـــی و دیگـــر مراکـــز علمـــی و صنعتـــی، 
ـــرد  ـــم و کارب ـــزون عل ـــعه روزاف ـــاهد پیشـــرفت و توس ش

ـــیم. ـــت باش آن در صنع
ایـــن دانشـــگاه بـــا توجـــه بـــه تفاهم نامـــه ی 
ــال  ــتان، در حـ ــگاهی اسـ ــا جهاددانشـ ــکاری بـ همـ
گســـترش تعامـــات بیـــن دو دانشـــگاه در حـــوزه ی 
و  درمانـــی  مراکـــز  نمـــودن  فعـــال  پزشـــکی، 

حوزه  هـــای آموزشـــی و پژوهشـــی اســـت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی بوشهر

 توجه به نیازهای 

اساسی کشور
ابوالفضل فورگی نژاد

 رییس دانشگاه علمی کاربردی 
خراسان جنوبی

جهاددانشـــگاهی ســـازمانی اســـت کـــه بـــرای 
ـــی  ـــاب فرهنگ ـــه ی انق ـــا در بحبوح ـــور از بحران ه عب
ــگاه ها  ــاتید دانشـ ــت اسـ ــد و از ظرفیـ ــکیل شـ تشـ
ـــان  ـــوص در زم ـــه خص ـــکات ب ـــر مش ـــه ب ـــرای غلب ب
ــا  ــت بـ ــرد و در نهایـ ــتفاده کـ ــدس اسـ ــاع مقـ دفـ
عملکـــردی درخشـــان ریشـــه دوانـــد تـــا برخـــاف 
بســـیاری از ارگان هـــا یـــا ســـازمان ها کـــه در زمـــان 
ـــران  ـــور از بح ـــس از عب ـــوند و پ ـــکیل می ش ـــاز تش نی
ـــام  ـــا ادغ ـــل ی ـــده، منح ـــتحاله ش ـــاز، اس ـــع نی ـــا رف ی
ـــوان  ـــه عن ـــه داده و ب ـــود ادام ـــات خ ـــه حی ـــوند، ب می ش
یـــک نهـــاد انقابـــی، یـــاری دهنـــده ی نظـــام جمهـــوری 

اســـامی اســـت.
است،  دولتی  غیر  و  عمومی  نهادی  که  نهاد  این 
کشور  تخصصی  و  علمی  نیازهای  شناسایی  به  سال ها 
کرده  تاش  اقتصادی  عرصه ی  به  ورود  با  و  پرداخته 

نیازهای اساسی کشور به خارج از مرزها را مرتفع سازد.
جهاد دانشـگاهی کـه نهادی برخواسـته از انقاب 
اسـت بـا توجـه بـه نیازهـا و تقاضاهـا و بـا برخـورداری 
از سـاختاری پویـا و منعطـف بـا شناسـایی و اولویـت 
بنـدی نیازهـای نظـام جمهوری اسـامی، در هـر زمان 
پاسـخگویی مناسـب بـرای رفـع چالش هـا در حیطـه 

کارکـرد خـود بوده اسـت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

■■■
 

استفاده از توان پژوهشی 
برای افزایش کارآیی 
هیات های مذهبی

حجت االسالم واملسلمین روح الدین دریکوند 
رییس شورای هیئات مذهبی کشور

در  فراوانـی  ظرفیت هـای  از  دانشـگاهی  جهـاد 
پژوهـش  و  اشـتغال  آموزشـی،  فرهنگـی،  حوزه هـای 
برخـوردار بـوده و یک روز را در تقویم رسـمی کشـور به 

خـود اختصـاص داده اسـت.
موجـــب  راه  ادامـــه  در  می توانـــد  آن چـــه 
موفقیت هـــای روزافـــزون ایـــن نهـــاد انقابـــی شـــود 

بهره گیـــری از روحیـــه ی جهـــادی اســـت.
تـوان پژوهشـی جهاددانشـگاهی بـرای افزایـش 

کارآیـی هیـات مذهبـی بـه کار گرفتـه شـود.
مشـــکل امـــروز کشـــور اشـــتغال و رفـــع 
ـــد  ـــی مانن ـــای انقاب ـــر نهاده ـــه هن ـــت ک ـــکاری اس بی
جهاددانشـــگاهی در حـــال حاضـــر بایـــد کمـــک بـــه 

توســـعه و اشـــتغال اســـتان باشـــد.
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایکنا
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■ راه اندازی ایستگاه تحقیقاتی و تولیدی
گیاهان دارویی در اردبیل

■ توسعه ی همکاری های بین املللی جهاددانشگاهی 
■ مشارکت در تدوین و به روزرسانی استانداردهای 

پژوهش محور ملی 

■ جمهوری آذربایجان و گسرتش همکاری  با جهاددانشگاهی 
 IMC  همکاری دانشگاه علم و فرهنگ از ایران با دانشگاه■

از اتریش

آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش 
همکاری های جهاددانشگاهی با نهادها و سازمان های کشوری
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■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل، 2 تیر: مراسـم 
امضـای تفاهم نامـه بیـن جهاددانشـگاهی و اسـتانداری 
اردبیـل بـا حضور دکتـر طیبـی رییس جهاددانشـگاهی 
و مسـووالن ایـن نهـاد و مهنـدس بهنام جـو اسـتاندار 
اردبیـل در سـالن شـهید باهنـر ایـن اسـتانداری برگزار 

. شد
بـر اسـاس این تفاهـم دو طرف در ارزیابـی ژنوتیپ ها 
و ارقـام فنـدق اسـتان، راه انـدازی ایسـتگاه تحقیقاتی و 
تولیـدی گیاهـان دارویـی، احـداث و تجهیـز مجتمـع 

تخصصـی سـامت همـکاری خواهنـد کرد.
راه انـدازی مرکز تخصصی و تحقیقاتی سـلول درمانی، 
راه انـدازی مرکز خدمات تخصصی اشـتغال و کارآفرینی، 
در  شـغل محور  پژوهـش  و  آمـوزش  مراکـز  راه انـدازی 
خدمـات  مرکـز  راه انـدازی  و  اسـتان  شهرسـتان های 
دیگـر  از  اسـتان  در  بیوتکنولـوژی صنعتـی  تخصصـی 

بخش هـای ایـن تفاهم نامـه اسـت.

پتانسیل مناسب جهاددانشگاهی برای به 
فعلیت رساندن ظرفیت های توسعه ای اردبیل

دکتـر حمیدرضـا طیبی رییـس جهاددانشـگاهی در 
ایـن مراسـم گفـت: ایـن تفاهم نامـه در راسـتای انجـام 
مهارتـی  آموزش هـای  توسـعه  پژوهشـی،  فعالیت هـای 
شـغل محور، بسترسـازی برای تجاری سـازی فنـاوری و 

اشـتغال فراگیـر بر اسـاس مزیت هـای بومـی، منطقه ای 
و بین المللـی )ورود بـه عرصـه تجاری کشـورهای حوزه 

قفقـاز( اسـتان اردبیـل، منعقد می شـود.
توسـعه  را  تفاهم نامـه  ایـن  هـدف  افـزود:  وی 
همـکاری متقابـل به منظـور بسترسـازی مناسـب بـرای 
تجاری سـازی فناوری، توسـعه کارآفرینی و اشـتغال زایی 
و ارائـه راهکارهـای اجرایـی جهـت تسـهیل در توسـعه 
علمـی،  اجرایـی،  توانایی هـای  از  اسـتفاده  بـا  اسـتان، 

آموزشـی و تحقیقاتـی ـ فناورانـه دو طـرف اسـت.
دکتـر طیبـی بـا بیـان اینکـه ایـن تفاهم نامـه باعـث 
گسـترش همکاری هـای دو طـرف خواهـد شـد، افـزود: 
فعلیـت  بـه  بـرای  خوبـی  پتانسـیل  جهاددانشـگاهی 
رسـاندن ظرفیت هـای توسـعه ای اسـتان اردبیـل دارد و 
در بازدیـدی کـه از حوزه هـای مختلف جهاددانشـگاهی 
اردبیـل داشـتیم، ایـن زمینه هـا را بـه وضـوح مشـاهده 

کردیم.
مناسـب  از سـرمایه گذاری  رییـس جهاددانشـگاهی 
تحقیقاتـی،  پروژه هـای  انجـام  بـرای  جهاددانشـگاهی 
درمانـی، آموزشـی و فرهنگـی کشـور و اسـتان اردبیـل 
خبـر داد و اظهـار کـرد: در دوره مدیریتـی جدیـد در 
جهاددانشـگاهی واحـد اردبیل، شـاهد تحوالت شـگرف 

در بخش هـای مختلـف ایـن واحـد هسـتیم.
داریـم  انتظـار  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  طیبـی  دکتـر 
بـرای  جهاددانشـگاهی  پیش بینی شـده  برنامه هـای 

زمـان  از  پیـش  جـاری  سـال  در  اردبیـل  اسـتان 
طبـق  کـرد:  بیـان  گیـرد،  انجـام  پیش بینی شـده 
در  فعالیـت  بـود  قـرار  انجام گرفتـه،  برنامه ریزی هـای 
زمینه هـای مناسـب پزشـکی به ویـژه تحقیـق در حـوزه 
سـرطان را از سـال های قبـل در اسـتان اردبیـل آغـاز 
کنیـم کـه بـه دلیـل عدم همـکاری مناسـب مسـووالن 
وقـت ابتـر مانـد. در حـال حاضـر نیـز انتظـار مـی رود با 
توجه و جدیت مسـئوالن اسـتان شـاهد تحـوالت علمی 

باشـیم. تحقیقاتـی  و  پژوهشـی  حوزه هـای  در 
وی بـه بومی سـازی و توجـه بـه احیـاء، صیانـت و 
به عنـوان  اردبیـل  فنـدق  جنگل هـای  کشـت  توسـعه 
یکـی از محصـوالت بومـی و تحقیـق در حـوزه گیاهـان 
دارویی اشـاره و خاطرنشـان کرد: فعالیت های پژوهشـی 
مناسـبی کـه در ایـن حـوزه در جهاددانشـگاهی اسـتان 
اردبیـل آغازشـده بـرای مـا قابـل تقدیر و تشـکر اسـت.

رییـس جهاددانشـگاهی وجـود تنوع گیاهـان دارویی 
را  اردبیـل  اسـتان  در  کشـور  زیسـت بوم  بـا  متناسـب 
یـادآور شـد و گفـت: از دیگـر برنامه هـای تحقیقاتی که 
جهاددانشـگاهی اردبیـل در دسـت اجـرا دارد راه انـدازی 
پلیمـری اسـت  تولیـد نشاسـته  نیمه صنعتـی  پایلـوت 
کـه می توانـد محصـول درجـه 3 سـیب زمینی تولیـدی 
را تبدیـل بـه فـرآورده بـا ارزش صنعتـی کنـد کـه ما از 

راه انـدازی ایـن طـرح در اسـتان حمایـت می کنیـم.
رونـد  بـا  کـرد؛  امیـدواری  اظهـار  طیبـی  دکتـر 
فعالیت هـای تحقیقاتـی و پژوهشـی در جهاددانشـگاهی 
اسـتان اردبیـل عـاوه بـر جامـه عمـل پوشـاندن بـه 
برنامه هـای مـدون در برنامـه ششـم توسـعه ایـن واحد، 
زمینـه ایجاد اشـتغال پایـدار در همه زمینه ها در اسـتان 

اردبیـل فراهـم آیـد.
وی در بخـش دیگری از سـخنان خـود به محدودیت 
منابع مالی جهاددانشـگاهی اشـاره کرد و گفـت: ما تنها 
20 درصـد منابـع را به صـورت بودجـه کشـوری دریافت 
می کنیـم، اما عمـا 80 درصد بودجه بایـد از درآمدهای 
ایـن نهـاد از فعالیت هـای آموزشـی، پژوهشـی و درمانی 
تامیـن شـود که در ایـن میان انتظـار داریـم نمایندگان 
مجلس شـورای اسـامی بتوانند در بودجه سـال 1398 
را  مسـتقلی  بودجـه  اسـتان ها  جهاددانشـگاهی  بـرای 

مصـوب کنند.
دکتـر طیبـی افزود: در سـایه تاش نماینـدگان برای 
فعالیت هـای پژوهشـی برخـی از اسـتان ها، بودجه هـای 
مسـتقلی تخصیـص یافته اسـت کـه انتظار مـی رود این 

راه اندازی ایستگاه تحقیقاتی و تولیدی
گیاهان دارویی در اردبیل 

به منظور بهره مندی از ظرفیت های جهاددانشگاهی، تفاهم نامه گسرتش همکاری ها بین این نهاد و استانداری اردبیل امضا شد

■  نشست شورای 
معاونان و مدیران 
واحد اردبیل

جهاددانشگاهی 

◄

                              عمومی
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اتفـاق در اسـتان اردبیـل نیـز در سـایه همـت و تـاش 
نماینـدگان رخ دهد.

موفقیت جهاددانشگاهی در ارتباط دادن
 بین دانشگاه و صنعت

هم چنیـن مهنـدس اکبـر بهنام جـو اسـتاندار اردبیل 
نیـز در این مراسـم گفـت: آمادگی الزم را بـرای افزایش 
همکاری هـای مشـترک با جهاددانشـگاهی داریـم و این 

همکار ی هـا را بـه فـال نیـک می گیریم.
افـزود: گسـترش فعالیت هـای جهاددانشـگاهی  وی 
در اردبیـل در راسـتای توسـعه همه جانبـه اسـتان انجام 

می گیـرد.
مهندس بهنام جو با اشـاره به گسـتردگی فعالیت های 
پژوهشـی، علمی و آموزشـی جهاددانشـگاهی در استان 
اردبیـل بیـان کـرد: جهاددانشـگاهی به عنـوان یکـی از 
پایه هـای اصلـی توسـعه اشـتغال در اسـتان محسـوب 
می شـود و با توسـعه فعالیت های آن در حوزه های مختلف 
می تـوان زمینه های اشـتغال پایـدار و تثبیت شـده را در 

اسـتان فراهـم کرد.
به عنـوان  اردبیـل  واحـد  جهاددانشـگاهی  از  وی 
پایه گـذار کارهـای نویـن و جدیـد پژوهشـی نـام بـرد 
انجـام تحقیقـات بـرای توسـعه کشـت  بیـان کـرد:  و 
گیاهـان دارویـی در اسـتان، ایجـاد مرکـز رشـد گیاهان 
دارویـی، راه انـدازی دفتـر نمایندگی بانک خـون بندناف 
و راه انـدازی مرکـز درمـان نابـاروری از فعالیت هـای بکر 
در اسـتان اردبیل اسـت که جهاددانشـگاهی بـا ورود به 
این عرصه ها توانسـته اسـت به نهادی پیشـرو در اسـتان 

در راسـتای کارهـای ابتـکاری تبدیـل شـود.
برنامـه پیش بینی شـده بـرای  اردبیـل بـه  اسـتاندار 
ایجـاد 20 هـزار شـغل در اسـتان اشـاره کـرد و گفـت: 
مـا آمادگـی واگـذاری زمیـن برای کشـت انـواع گیاهان 
دارویـی را در اسـتان داریـم و امیدواریـم ایـن حرکـت 
کشـت،  توسـعه  راسـتای  در  جهاددانشـگاهی  بـزرگ 
فـرآوری و تجاری سـازی گیاهـان دارویـی بـاب جدیدی 

در حـوزه اشـتغال اسـتان بـاز کنـد.
وی با اشـاره به اینکه امسـال اعتبارات اسـتان اردبیل 
نزدیـک به 35 درصد کاهش داشـته اسـت، تصریح کرد: 
با تمـام محدودیت های اعتباری، سـعی داریم تا نسـبت 
بـه رونـق فعالیت هـای پژوهشـی در اسـتان بـا همکاری 

جهاددانشـگاهی اقدام کنیم.
از  یکـی  به عنـوان  نابـاروری  از  بهنام جـو  مهنـدس 
مباحث مهم علمی و توسـعه پزشـکی اسـتان نـام برد و 
گفـت: بـا وجود مـرز مشـترک اسـتان اردبیل با کشـور 
توریسـم  ایجـاد  بـا  می توانیـم  آذربایجـان،  جمهـوری 
سـامت، گردشـگران فراوانـی را از ایـن کشـور جـذب 
کنیـم کـه ایـن امـر گامـی مهـم در راسـتای توسـعه 

اقتصـادی، اجتماعـی و ... اردبیـل اسـت.
اجتماعـی  تامیـن  سـازمان  مسـاعد  قـول  بـه  وی 
و دانشـگاه علـوم پزشـکی اردبیـل بـرای همـکاری بـا 
جهاددانشـگاهی در راسـتای بسـط فعالیت هـای مرکـز 
درمـان نابـاروری قفقـاز اشـاره کـرد و افزود: بـا توجه به 
اهمیـت ایجـاد ارتبـاط مثبت و سـازنده بین دانشـگاه و 
صنعـت، جهاددانشـگاهی به عنـوان رابـط ایـن دو حوزه 

توانسـته اسـت در ایـن امـر موفـق ظاهـر شـود.

رضورت گسرتش فعالیت های جهاددانشگاهی
در ادامـه ی این مراسـم، نماینـده مردم اردبیـل، نیر، 

نمین و سـرعین در مجلس شـورای اسامی در سخنانی 
بـا اشـاره بـه اینکه اسـتان اردبیل مرکز شـیوع سـرطان 
گوارش به ویژه سـرطان مری در کشـور اسـت، خواسـتار 
توجـه ویـژه مسـئوالن جهاددانشـگاهی بـرای راه اندازی 

پژوهشـکده این بیماری  در اسـتان شـد.
دکتــر محمــد فیضــی، گســترش فعالیت هــای 
و  خوانــد  ضــروری  اســتان  در  را  جهاددانشــگاهی 
ــا  ــگاهی ب ــم جهاددانش ــار داری ــرد: انتظ ــان ک خاطرنش
اســتفاده از چهره هــای شــاخص بومــی اردبیــل کــه از 
نخبــگان علمــی و پزشــکی کشــور و ایــن نهــاد انقابــی 
ــی مــورد نیــاز  هســتند در زمینــه ایجــاد مراکــز درمان

ــد. ــدام کنن ــتان اق اس
وی قابلیت هـای فراوان اسـتان اردبیل را در زمینه های 
علمـی و توسـعه توریسـم سـامت یـادآور شـد و بیـان 
کـرد: اردبیـل ایـن ظرفیـت را دارد کـه از طریـق مـرز 
بیله سـوار، توریسم سـامت را در کشـورهای حوزه آسیا 
و قفقـاز توسـعه دهد. نماینـده مردم اردبیـل، نیر، نمین 
و سـرعین در مجلـس شـورای اسـامی همچنیـن بـه 
مشـکات جهاددانشـگاهی بـرای تامین فضـای فیزیکی 
مناسـب برای توسـعه فعالیت های مرکز درمان ناباروری 
قفقـاز و ایجـاد شـعب در شهرسـتان های اسـتان اشـاره 
کـرد و خواسـتار مسـاعدت فرمانداران بـرای تحقق رفع 

این مشـکل شـد.

تعامل و هم دلی کارکنان؛ رمز موفقیت 
جهاددانشگاهی اردبیل

مهـران اوچی اردبیلی رییس جهاددانشـگاهی اردبیل 
نیـز در این مراسـم گفت: ایجاد تعامـل و روحیه همدلی 
در بیـن کارکنـان جهاددانشـگاهی اردبیـل رمـز اصلـی 
موفقیـت ایـن واحـد و اولویت اساسـی اسـت و از اولین 
روزهـای فعالیـت در جهاددانشـگاهی همـت و تاش ما 
بـر ایجـاد روحیـه وحـدت و همگرایـی بـوده و این اصل 

در همـه حوزه هـای ایـن واحـد رعایت می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان اردبیـل ظرفیت های 
حوزه هـای  همـه  در  فعالیـت  و  کار  بـرای  ممتـازی 
آموزشی، پژوهشـی، فرهنگی و درمانی دارد، خاطرنشان 
کـرد: قابلیت هـای ایـن اسـتان در همه زمینه ها توسـط 
جهاددانشـگاهی احصـاء شـده و ما در حال آماده سـازی 
زیرسـاخت های الزم بـر مبنـای شـاخص های ایـن نهاد 

. هستیم

در  اردبیـل  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  اردبیلـی  اوچـی 
قابلیت هـای  کشـاورزی  و  گردشـگری  زمینه هـای 
فراوانـی دارد که در جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیل این 
پتانسـیل ها شناسایی شـده اسـت، ادامـه داد: ایـن واحد 
برنامه ریزی هـای مدونـی بـرای ادامـه فعالیت هـا انجـام 

اسـت. داده 
رییـس جهاددانشـگاهی اردبیـل در بخـش دیگری از 
سـخنان خـود بـه فعالیت هـای واحـد در حـوزه گیاهان 
دارویـی نیـز اشـاره و تصریـح کـرد: ورود هوشـمندانه 
حفـظ  راسـتای  در  عرصـه  ایـن  بـه  جهاددانشـگاهی 
و احیـای فنـدق بومـی منطقـه بسـیار مناسـب اسـت 
به طوری که از سـال 1388 تا سـال 1390 دستاوردهای 
ارزشـمندی را در این بخش شـاهد بودیم که با تشـکیل 
بـا حضـور  و تحقیقـات  کمیته هـای سـه گانه مطالعـه 
دانشـگاه ها و مراکـز علمـی و دسـتگاه های اجرایـی و 
متولـی اسـتان اردبیـل گام هـای موثـری در ایـن راسـتا 

شد. برداشـته 
اوچـــی اردبیلـــی پیشـــتازی جهاددانشـــگاهی 
ــد و  ــادآور شـ ــن را یـ ــای نویـ ــل در فناوری هـ اردبیـ
ــز در  ــتغال محور را نیـ ــای اشـ ــا برنامه هـ ــت: مـ گفـ
ــتاندار  ــد اسـ ــه تاکیـ ــه بـ ــا توجـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
ـــر ایجـــاد 20 هـــزار شـــغل در اردبیـــل  اردبیـــل مبنـــی ب
طراحـــی کردیـــم و بـــر پایـــه ایـــن برنامه ریزی هـــا 
همـــکاران مـــا در تـــاش بـــرای تحقـــق برنامه هـــای 

اشـــتغال در اســـتان هســـتند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در جهاددانشـگاهی واحـد 
اردبیـل مرکـز رشـد فنـاوری و فرآورده هـای گیاهـان 
دارویـی را راه انـدازی کردیـم، بیـان کـرد: مـا در حـال 
حاضـر بالغ بـر 15 واحـد فنـاوری مسـتقر در ایـن مرکز 
داریـم کـه بـرای تبدیل ایـده به ثـروت و تجاری سـازی 

می کننـد. فعالیـت 
رییس جهاددانشگاهی اردبیل فعالیت های جهاددانشگاهی 
را در سـه حـوزه پزشـکی با محوریـت درمان نابـاروری، 
گردشـگری بـا محوریت گردشـگری سـامت و گیاهان 
دارویـی اعـام کرد و افـزود: بانـک خون بندنـاف رویان 
جهاددانشگاهی در اسـتان اردبیل فعالیت های مستمری 
بـرای ذخیره سـازی خـون بندناف و فرهنگ سـازی برای 

اسـتفاده از سـلول های بنیادیـن انجـام می دهد.
اوچـی اردبیلی اضافـه کرد: در مرکز درمـان ناباروری 
قفقاز نیز با ورود هوشـمندانه و عالمانه جهاددانشـگاهی 
اردبیـل بـه حـوزه درمـان نازایـی تاکنـون بالغ بـر 400 

■ بهره برداری 
میز خدمت 
جهاددانشگاهی 
اردبیل در 
ساختامن مرکزی 
این واحد  با 
حضور دکرت طیبی  

◄



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

17
ه 1

مار
│ش

هم
زد

ل نو
سا

84
تفاهم

نـوزاد متولـد شـده  اسـت که ایـن امـر شـیرینی کار در 
ایـن مرکـز را بـرای همـکاران مـا دوچندان کرده اسـت.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه احـداث 
سـاختمان مرکزی جهاددانشگاهی اسـتان اردبیل اشاره 
کـرد و گفـت: این سـاختمان بـا اعتبار بالغ بـر 2 میلیارد 
تومـان و در 6 طبقـه در هفتـه دولت سـال جاری به طور 
کامـل با حضـور رییس جمهور بـه بهره برداری می رسـد.
در پایـان ایـن مراسـم بـا اهـدای لـوح سپاسـی کـه 
و  اردبیـل  اسـتاندار  بهنام جـو  مهنـدس  امضـای  بـه 
دکتـر طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی رسـیده بـود، از 
فعالیت هـای ارزشـمند دکتر احمد وثوق، معـاون درمان 
و خدمـات تخصصـی پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی 
بـه خاطر مسـاعدت در راه انـدازی و ادامـه فعالیت مرکز 

درمـان نابـاروری قفقـاز جهاددانشـگاهی اردبیل تجلیل 
. شد

افتتاح میز خدمت جهاددانشگاهی اردبیل
بـا حضور دکتر طیبـی، میز خدمت جهاددانشـگاهی 
اردبیـل در سـاختمان مرکـزی این واحد بـه بهره برداری 

رسید.
در این سـفر رییـس جهاددانشـگاهی از مراکز درمان 
نابـاروری قفقـاز، آمـوزش تخصصـی کوتاه مـدت، علمی 
دفتـر  دارویـی،  گیاهـان  فنـاوری  و رشـد  کاربـردی  و 
نمایندگـی بانـک سـلول های بنیادیـن خـون بندنـاف، 
آزمایشـگاه و مرکـز مشـاوره ژنتیک، آزمایشـگاه کشـت 

جریـان  در  و  بازدیـد  سـتادی  بخش هـای  و  بافـت 
فعالیت هـای آن هـا قـرار گرفـت.

در حاشـیه ایـن بازدیـد دکتـر طیبـی ضمـن ابـراز 
خرسـندی از فعالیت های قابل تحسـین جهاددانشگاهی 
اردبیـل اظهـار کـرد: ایـن نهـاد در تکمیـل و توسـعه 
سـاختمان مرکـزی و تجهیـز مراکز درمانی، آموزشـی و 
رشـد و همچنین آزمایشـگاه ها موفق عمل کرده اسـت.

فعالیت هـای  گسـترش  و  توسـعه  بـر  وی 
از  حمایـت  ادامـه  و  اردبیـل  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
برنامه هـای ایـن واحـد قـول مسـاعد داد و افـزود: بـا 
توجـه بـه عملکـرد مرکـز درمـان نابـاروری قفقـاز، این 
مرکز توانسـته اسـت فعالیت های تاثیرگـذاری در درمان 

باشـد. داشـته  اردبیـل  اسـتان  زوجیـن  نابـاروری 

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی،  19 تیــر: نشســت 
مشــترک دکتر حمیدرضــا طیبی رییس جهاددانشــگاهی 
چیــن،  اتریــش،  کشــور  چهــار  رایزن هــای  بــا 
ــای  ــری همکاری ه ــده ی پیگی ــد و نماین ــیه و هن  روس
ــزی  ــر مرک ــتان در دفت ــی و مجارس ــاوری کره جنوب فن

ــد. ــزار ش ــگاهی برگ جهاددانش
ایــن نشســت به منظــور بررســی راه هــای توســعه ی 
ــدگان  ــت نماین همــکاری در کشــورهای محــل ماموری

حاضــر انجــام شــد.
ــای  ــزن همکاری ه ــوی رای ــد معن ــر ســید مجی دکت
ــن،  ــران ـ وی ــامی ای ــوری اس ــفارت جمه ــاوری س فن
همکاری هــای  وابســته ی  دانش دوســت  مهــدی 
ــن،   ــران ـ پک ــامی ای ــوری اس ــفارت جمه ــاوری س فن
ــاوری  ــای فن ــته ی همکاری ه ــی زاده وابس ــت موس حج
ــام  ــید بهن ــو،  س ــران ـ دهلی ن ــامی ای ــوری اس جمه
ــی  ــزن آت ــز و رای ــی مرک ــور صنعت ــاون ام ــی مع کاظم

ــامی  ــوری اس ــفارت جمه ــاوری س ــای فن همکاری ه
ایــران ـ مســکو، دکتــر حســن یــزدان پنــاه نماینــده ی 
مجارســتان،   بــا  فنــاوری  همکاری هــای  پیگیــری 
دکتــر ابوالقاســم صادقــی نیارکــی نماینــده ی پیگیــری 
حســین  کره جنوبــی،  بــا  فنــاوری  همکاری هــای 
ــای  ــز همکاری ه ــل مرک ــور بین المل ــر ام احمــدی مدی
دکتــر  جهاددانشــگاهی،   از  و  پیشــرفت  و  تحــول 
ــع،   ــت مناب ــتیبانی و مدیری ــاون پش ــو مع ــروز بادک به
دکتــر محمدصــادق بیجنــدی معــاون آموزشــی و 
رییــس ســازمان تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال 
ــرکل  ــرادی مدی ــی م ــدس عل ــگان،  مهن دانش آموخت
ــل،  ــات بین المل ــی و ارتباط ــای علم ــر همکاری ه دفت
دکتــر محمدرضــا صادقــی رییــس پژوهشــگاه ابن ســینا،  
مهنــدس حبیــب اهلل اصغــری رییــس پژوهشــکده 
از  نمایندگانــی  و  ارتباطــات  و  اطاعــات  فنــاوری 
ــن نشســت حضــور  ــان و معتمــد در ای پژوهشــگاه روی

ــتند. داش
ارایــه  بــه  طیبــی  دکتــر  نشســت  ابتــدای  در 
در  جهاددانشــگاهی  توانمندی هــای  از  گزارشــی 
و   ... و  اشــتغال  فرهنگــی،   پژوهشــی،   حوزه هــای 
دانشــگاه ها،   مراکــز رشــد،  معرفــی خبرگزاری هــا، 
پژوهشــی  طرح هــای  و   آموزشــی  موسســه های 

پرداخــت. جهاددانشــگاهی  در  انجام شــده 
دکتــر صادقــی رییــس پژوهشــگاه ابن ســینا در ایــن 
نشســت اظهــار کــرد: در حــال حاضــر بخشــی از تمرکز 
پژوهشــگاه معطــوف حــوزه آنتی بادی هــا در تشــخیص 
ــده  ــژاد دام ش ــاح ن ــرطان و اص ــان س زودرس و درم

اســت.
ــروز تشــخیص ســرطان از  ــای ام ــزود: در دنی وی اف

ــق ادرار بســیار مــورد توجــه اســت. طری
هم چنیــن نماینــده پژوهشــگاه رویــان نیــز بــه 
معرفــی فعالیت هــای ایــن پژوهشــگاه پرداخــت و 
ــاروری  ــان ناب ــه درم ــه در زمین ــن مجموع ــت: ای گف
بندنــاف  خــون  بنیــادی  ســلول های  ذخیــره  و 
فعالیت هــای خوبــی انجــام داده و ســل تراپی هــم 
ــادی  ــلول های بنی ــاش روی س ــه ت ــک ده ــل ی حاص

می باشــد.
ــی  ــس از معرف ــز پ ــده پژوهشــکده معتمــد نی نماین
پژوهشــکده و فعالیت هــای مجموعــه بیــان کــرد: 
ــه 120  ــت ک ــی اس ــه درمان ــک مجموع ــد« ی »معتم

دارد. مراجعه کننــده  هــزار 
ــورد  ــکات م ــان ن ــه بی ــز ب ــا نی ــه، رایزن ه در ادام
ــه  ــد ب ــی کــه می توان ــروژه و موضوعات توجــه خــود و پ
توســعه همکاری هــای ایــران بــا ســایر کشــورها کمــک 
کنــد و مــورد بررســی کشــورهای هــدف نیــز قــرار دارد، 
ــی،  طــب ســنتی،   ــان داروی ــد: گیاه ــد و گفتن  پرداختن
ــای  ــاق،  انرژی ه ــع خ ــگ و صنای ــگاه علم وفرهن دانش
هیبریــدی از جملــه مــواردی اســت کــه در ایــن 

ــورد توجــه اســت. کشــورها م
ــرای  ــورها ب ــن کش ــتقبال ای ــر اس ــز ب ــان نی در پای

ــد. ــد ش ــران تاکی ــا ای ــکاری ب هم

توسعه ی همکاری های بین املللی جهاددانشگاهی 
نشست مشرتک رییس جهاددانشگاهی با رایزن های چهار کشور اتریش، چین،  روسیه و هند و مناینده ی پیگیری همکاری های فناوری 

کره جنوبی و مجارستان برگزار شد

■  نشست 
مشرتک رییس 
جهاددانشگاهی 
با رایزن های 
چهار کشور 
اتریش، چین، 
 روسیه و هند و 
مناینده ی پیگیری 
همکاری های 
فناوری کره جنوبی 
و مجارستان 

◄
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مراسـم  تیـر:   13 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط   ■
امضـای تفاهم نامـه همـکاری بین سـازمان اسـتاندارد 
و جهاددانشـگاهی بـا حضـور دکتـر حمیدرضـا طیبی 
رییـس جهاددانشـگاهی،  دکتر نیـره پیروزبخت رییس 
پورعابـدی  محمدرضـا  دکتـر  و  اسـتاندارد  سـازمان 
معـاون پژوهش و فناوری جهاددانشـگاهی برگزار شـد.
ایـن تفاهم نامـه به منظـور گسـترش همکاری هـای 
در  فرهنگـی  و  پژوهشـی  آموزشـی،  فنـی،  علمـی، 
زمینـه تدویـن اهـداف سـازمانی دو طـرف و تدویـن 

اسـتانداردهای مـورد نیـاز منعقـد شـد.
دکتر طیبی رییس جهاددانشـگاهی در این مراسـم 
بـا اشـاره بـه این کـه توسـعه صـادرات مسـتلزم تولید 
تاسـیس  زمـان  از  گفـت:  اسـت  اسـتاندارد  فنـاوری 
جهاددانشـگاهی تولیـد فنـاوری در دسـتور کار ایـن 
سـازمان قرار داشـته، بنابراین معتقدیـم که محصوالت 
بایـد دارای اسـتاندارهای بین المللـی باشـند،  ایرانـی 
ازایـن رو سـازمان اسـتاندارد بایـد در مقابل شـرکت ها 

قـدرت باالیی داشـته باشـد.
وی بـا تاکیـد بر این کـه اقتصاد مقاومتی در کشـور 
تولیـد،  استانداردسـازی  بـا  مگـر  نمی شـود،  محقـق 
افـزود: بـرای همـکاری در حـوزه تولیـدات دانش بنیان 
آمادگـی الزم را داریـم، امـا در بخـش فرهنگ سـازی 
بایـد اقدامـات مـورد نیـاز انجـام شـود تا مـردم جامعه 
از همـان کودکـی یاد بگیرنـد از محصوالت اسـتاندارد 

کنند. اسـتفاده 
دکتـر طیبـی بـا اشـاره بـه این کـه نیـاز بـه یـک 
آزمایشـگاه مرجـع ملـی بـرای تولیدات داریـم، تصریح 
زمینـه  در  همـکاری  بـرای  جهاددانشـگاهی  کـرد: 

اسـتاندارد محصـوالت دانش بنیان و فرهنگ سـازی در 
ایـن زمینـه آمادگـی دارد.

رییـس جهاددانشـگاهی گفت: ایسـپا نیـز می تواند 
انجـام  را  نظرسـنجی های  استانداردسـازی  حـوزه  در 

دهد.
ــس  ــت رییـ ــره پیروزبخـ ــر نیـ ــه، دکتـ در ادامـ
ـــتاندارد  ـــازمان اس ـــت: س ـــز گف ـــتاندارد نی ـــازمان اس س
ــتانداردها  ــن اسـ ــه تدویـ ــته در زمینـ ــال گذشـ سـ
جهـــش داشـــته و ازآن جایی کـــه مصوبـــه ای در 
مجلـــس داشـــتیم کـــه به موجـــب آن تکالیـــف 
ــر  ــد و در آن بـ ــترده تر شـ ــازمان گسـ ــی سـ قانونـ
ـــام  ـــا نظ ـــده ت ـــد ش ـــتگاهی تاکی ـــن دس ـــات بی تعام

اســـتاندارد در کشـــور توســـعه یابـــد.
نیـره پیروزبخت با اشـاره بـه این کـه پیش ازاین نیز 
اسـتانداردهای پژوهشـی در رأس برنامه هـای سـازمان 
بـوده و همکاری هـای دوجانبه ای با دانشـگاه امیرکبیر، 
شـریف و دانشـگاه آزاد داشـته ایم. ایـن رویکرد نشـان 
می دهـد کـه سـازمان اسـتاندارد می خواهد بـا رویکرد 
پژوهشـی اسـتانداردها را تدوین کند و از همان ابتدای 
مصوبـه توسـعه فعالیت هـای سـازمان اسـتاندارد بـه 
دولـت قـول داده ایـم از ظرفیت هـای برون سـازمانی و 

پژوهشـی در ایـن بخش اسـتفاده کنیم.
وی بـا بیـان این کـه در حـال حاضر کشـور شـرایط 
خاصـی دارد کـه بایـد بـا رویکـرد اقتصـاد مقاومتـی و 
تولیـد داخلـی عمل کنیم افـزود: الزمـه تقویت اقتصاد 
ملـی، داشـتن اسـتانداردهای داخلـی اسـت. در همین 
مسـیر استانداردسـازی بـرای شـرکت های دانش بنیان 
اهمیـت ویـژه ای پیداکـرده و حتـی با معاونـت فناوری 

دفتـر رییـس جمهـوری، اسـتاندارد ویـژه ای بـه نـام 
»دانش نمـا« بـرای آن هـا تعییـن کرده ایـم تـا طبـق 
دسـتور رییـس جمهـوری محصـوالت دانش بنیـان در 
داخـل کشـور تقویـت و در ادامه به صـادرات غیرنفتی 

کشـور کمـک کنند.
ــرد:  ــح کـ ــان تصریـ ــت در پایـ ــر پیروزبخـ دکتـ
زمینـــه  در  می توانـــد  نیـــز  جهاددانشـــگاهی 
ــتاندارد  ــازمان اسـ ــا سـ ــان بـ ــوالت دانش بنیـ محصـ

ــد. ــام دهـ ــی را انجـ کارهایـ
گسـترش  به منظـور  کـه  تفاهم نامـه  ایـن  در 
و  پژوهشـی  آموزشـی،  فنـی،  علمـی،  همکاری هـای 
فرهنگـی در زمینـه تدوین اهـداف سـازمانی دو طرف 
و تدویـن اسـتانداردهای مـورد نیـاز بـه امضـای دکتر 
پیروزبخـت رییـس سـازمان اسـتاندارد و دکتـر طیبی 
رییـس جهاددانشـگاهی رسـید، موضوعاتـی هم چـون 
»مشـارکت در تدویـن و به روزرسـانی اسـتانداردهای 
در  مشـارکت  و  »همـکاری  ملـی«،  محـور  پژوهـش 
امـر تدویـن اسـتانداردهای بین المللـی و منطقـه ای«،  
»همـکاری در زمینـه برگـزاری همایش های مشـترک 
و تشـکیل دوره هـای تخصصـی و آموزشـی«، »انجـام 
طرح هـای پژوهشـی کاربـردی در راسـتای محورهـای 
مشـترک تحقیقاتـی و مطالعاتی مـورد توافق«، »ترویج 
و توسـعه فرهنـگ اسـتاندارد در کشـور«،  »بهره مندی 
از امکانات آزمایشـگاهی سـازمان و جهـاد«،  »همکاری 
در زمینـه تالیف، ترجمه اسـناد، کتب و مـدارک علمی 
ـ آموزشـی«،  »برگـزاری دوره های آموزشـی مشـترک 
به منظـور تربیـت نیروی انسـانی متخصـص در مقاطع 

مختلـف تحصیلـی« مـورد تاکیـد قـرار گرفت.

مشارکت در تدوین و به روزرسانی استانداردهای 
پژوهش محور ملی 

یک تفاهم نامه ی همکاری بین سازمان ملی استاندارد و جهاددانشگاهی منعقد شد

■  امضای تفاهم نامه 
همکاری بین 
سازمان استاندارد و 
جهاددانشگاهی

◄
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تفاهم

ــنا:  ــل از ایس ــه نق ــگاهی ب ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
ــکر  ــی عس ــی قاض ــید عل ــلمین س حجت االسام والمس
نماینــده ولی فقیــه و سرپرســت حجــاج ایرانــی در مکــه 
ــدار گفــت: دانشــگاهیان می تواننــد  مکرمــه در ایــن دی
ــزاری  ــرای تســهیل برگ ــف ب ــای مختل ــه طرح ه در ارای
مراســم عبــادی حــج در حوزه هــای معنــوی، ســامت، 

مدیریتــی و اقامتــی نقــش ایفــا کننــد.
ــر لــزوم بهره گیــری از ظرفیت هــای  وی همچنیــن ب
هنــر در تبییــن و تشــریح جنبه هــای مختلــف مراســم 
حــج بــا هــدف بهره بــرداری حداکثــری معنــوی زائــران 

از ایــن ســفر تاکیــد کــرد.
رییــس  طیبــی  حمیدرضــا  دکتــر  ادامــه،  در 
ــزاری  ــندی از برگ ــراز خرس ــن اب ــگاهی ضم جهاددانش
ــدار و حضــور در بعثــه مقــام معظــم رهبــری،  ایــن دی
ــه  ــگاهی از جمل ــف جهاددانش ــای مختل ــه ظرفیت ه ب
ایکنــا و ســینا در بخــش  ایســنا،  خبرگزاری هــای 
ــگاه ها  ــز پژوهش ــگ و نی ــگاه علم وفرهن ــانه و دانش رس

و پژوهشــکده های تخصصــی اشــاره کــرد.
وی هم چنیــن بــا اشــاره بــه آمادگی جهاددانشــگاهی 
بــرای مشــارکت در برگــزاری مراســم حــج کــه در شــأن 
جهــان اســام و مســلمانان باشــد، اظهــار کــرد: امــکان 

ارایــه طرح هــای اجرایــی و کاربــردی کــه موجــب 
کاهــش برخــی هزینه هــای ســفر حــج و ارتقــای ســطح 
خدمــات بــه زائــران بیت اهلل الحــرام باشــد، وجــود دارد.
ــاتید  ــه از اس ــر زاوی ــدار، دکت ــن دی ــه ی ای در ادام
بــرای  دانشــگاه  ایــن  آمادگــی  از  هنــر  دانشــگاه 
نقش آفرینــی در زمینه هــای معمــاری و شهرســازی، 
هنرهای نمایشــی، ســینما، عکاســی، نقاشــی، موزه داری 
ــام  ــه مق ــارت، بعث ــج و زی ــازمان ح ــا س ــارکت ب و مش
ــب  ــر داد و مرات ــری و جهاددانشــگاهی خب معظــم رهب
خرســندی جامعــه ی هنــری و هنرمنــدان بابــت توجــه 
ــای آن  ــر و قابلیت ه ــه هن ــی ب ــاج ایران سرپرســت حج

ــرد. ــام ک را اع
در پایــان ایــن دیــدار مقــرر شــد، بــرای عملی شــدن 
مباحــث مطرح شــده، جلســاتی در تهــران تشــکیل 
شــود و در آینــده ی نزدیــک مســایل مطرح  شــده مــورد 

ــرد. ــرار گی ــر ق کارشناســی دقیق ت
ــی مدیرعامــل موسســه  ــدار دکتــر مرقات در ایــن دی
فرهنگــی هنــری مشــعر و دکتــر حمیــد احمــدی 
مدیــر آمــوزش بعثــه مقــام معظــم رهبــری نیــز حضــور 

داشــتند.

بررسی  زمینه های همکاری 
بعثه ی مقام معظم رهبی و 

جهاددانشگاهی 
زمینه های مشارکت دانشگاهیان در افزایش بهره وری از مراسم حج در دیدار رییس 

جهاددانشگاهی با رسپرست حجاج ایرانی در مکه مکرمه، مطرح شد و مورد تبادل نظر 
قرار گرفت

■   دیدار رییس 
جهاددانشگاهی با 
رسپرست حجاج 
ایرانی در مکه 
مکرمه،

◄

توسعه ی 
فعالیت های 

جهاددانشگاهی
در استان لرستان
منایندگان استان لرستان در دیدار با 

رییس جهاددانشگاهی خواستار توسعه ی 
فعالیت های این نهاد در شهرستان های 

استان لرستان شدند

محمدرضـا  جهاددانشـگاهی:  عمومـی  روابـط   ■
ملک شـاهی راد نماینـده مـردم شـریف خرم آبـاد و 
سـید حمیدرضـا کاظمـی نماینـده مـردم شـریف 
پل دختـر در مجلـس شـورای اسـامی بـا حضـور 
در دفتـر دکتـر سـید حمیدرضـا طیبـی رییـس 
جهاددانشـگاهی بـا وی دیـدار و گفت وگـو کردند.

در این دیدار نمایندگان اسـتان لرسـتان ضمن 
حوزه هـای  در  اسـتان  ویـژه  ظرفیت هـای  بیـان 
مختلـف آموزشـی، پژوهشـی و فرهنگی خواسـتار 
توسـعه فعالیت هـای جهاددانشـگاهی در گسـتره 

شدند. اسـتان 
نیـز  جهاددانشـگاهی  رییـس  طیبـی  دکتـر 
بـه  نهـاد،  ایـن  توسـعه ی  برنامه هـای  بیـان  بـا 
شـهر  در  نابـاروری  درمـان  مرکـز  راه انـدازی 
در  گلخانـه ای  شـهرک  راه انـدازی  خرم آبـاد، 
کوهدشـت، راه انـدازی مرکـز تحقیقـات و فناوری 
گیاهـان دارویـی در خرم آباد و انجـام فعالیت های 
و  اشـاره  اسـتان  شـهرهای  سـطح  در  آموزشـی 
اظهـار داشـت: جهاددانشـگاهی بـر اسـاس تـوان 
علمـی و مشـاوره ای خـود در هـر حـوزه ای کـه 
ضـرورت ایجـاب کند خدمـات مشـاوره ای خود را 

ارایـه خواهـد کـرد.
معـاون  شـریفی زاده  دکتـر  دیـدار،  ایـن  در 
هماهنگـی و امـور مجلـس و دکتـر سـید علـی 
نـادر دهقـان رییس جهاددانشـگاهی واحد اسـتان 

لرسـتان نیـز حضـور داشـتند.
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نشسـت  تیـر:   31 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط   ■
مشـترک رییـس جهاددانشـگاهی و برخـی از معاونـان 
ایـن نهاد با معاون توسـعه ی روسـتایی و مناطق محروم 
نهـاد ریاسـت جمهـوری در محـل ایـن معاونـت برگزار 

. شد
در این نشسـت دکتـر طیبی رییس جهاددانشـگاهی 
و معاونـان ایـن نهاد، دکتر محمدصـادق بیجندی معاون 

آموزشـی، دکتـر محمدرضـا پورعابـدی معـاون پژوهش 
و فنـاوری و دکتـر بهـروز بادکـو معـاون پشـتیبانی و 
مدیریـت منابـع بـه ارایـه گـزارش توانمندی هـای ایـن 
نهـاد در ارتبـاط بـا حوزه هـای همـکاری مشـترک بـا 
معاونـت توسـعه روسـتایی و مناطـق محـروم پرداختند.
دکتـر ابوالفضـل رضـوی معـاون توسـعه روسـتایی 
و مناطـق محـروم نهـاد ریاسـت جمهـوری نیـز در ایـن 

نشسـت بـر آمادگـی کامـل ایـن معاونـت بـرای افزایش 
از  و  کـرد  تاکیـد  مختلـف  زمینه هـای  در  همـکاری 
جهاددانشـگاهی درخواسـت کـرد کـه ایـن نشسـت ها 
بـرای ادامه ی همکاری  تا نوشـتن قـرارداد در زمینه های 

مختلـف ادامـه پیـدا کند.
افزایـش  بـرای  زیـر  حوزه هـای  اسـت،  گفتنـی 
همـکاری  در نشسـت های آینـده بـا حضـور نماینـدگان 
جهاددانشـگاهی و معاونـت توسـعه روسـتایی و مناطـق 

محـروم مشـخص شـد:
ایجاد سـامانه ی الگوی نوین توسـعه مشـاغل خانگی 
در چنـد اسـتان دیگـر در ادامـه ی ایـن طـرح، ایجـاد 
زنجیـره ی کامـل خریـد محصـوالت بـه قیمـت گران تر 
از روسـتاییان و فـروش ارزان تـر آن بـه مصرف کننـده، 
آمـوزش روسـتاییان و یادگیـری مهارت هـای تجـاری ـ 
اقتصـادی، سـرعت تکثیـر و تغییـر جنسـیت حیوانـات 
در روسـتا توسـط موسسـه  رویـان، کمـک بـه صنعـت 
توریسـم بـا هـدف قـرار دادن روسـتاهای کشـور بـرای 
خریـد،  کامـل  زنجیـره ی  ایجـاد  گردشـگری،  مقاصـد 
پـرورش و فـروش گیاهـان دارویی، پژوهـش در زمینه ی 
سـند توسـعه ی روسـتایی، غربالگـری و درمـان نازایـی 
شـرکت های  ایجـاد  و  روسـتایی  سـامت  حـوزه ی  در 
روسـتایی به جـای تعاون روسـتایی برای حمایت بیشـتر 

از روسـتاییان.

ارایه بسته ی کامل گسرتش همکاری ها 
نشست مشرتک رییس جهاددانشگاهی با معاون توسعه ی روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری برگزار شد

■  نشست 
مشرتک رییس 
جهاددانشگاهی با 
معاون توسعه ی 
روستایی و مناطق 
محروم نهاد 
ریاست جمهوری 

◄

       اخبار کوتاه انعقاد تفاهم نامه های عمومی

گذر

جهاددانشگاهی خواجه 
 نصیرالدین طوسیـ  رشکت 

فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

■ روابط عمومی جهاددانشـگاهی خواجه نصیرالدین 
بیشـتر  چـه  هـر  تقویـت  به منظـور  طوسـی: 
تعامـات علمـی، تحقیقاتی و تولیـدی کاربردی 
جهاددانشـگاهی  بیـن  فرودگاهـی  تجهیـزات 
خواجه نصیرالدین طوسـی و شـرکت فرودگاه ها 
 9 بـا  تفاهم نامـه ای  ایـران،  هوایـی  ناوبـری  و 
مـاده در زمینه هـای شناسـایی و مستندسـازی 
زمینـه ی  در  فنـاوری  و  پژوهشـی  نیازهـای 
شـرکت،  فرودگاهـی  و  هوانـوردی  تجهیـزات 
انجـام مطالعـات پژوهشـی و فنـاوری در زمینـه 
توسـعه دانـش فنـی و انتقـال آن بـه شـرکت، 
ارایـه خدمـات علمـی، نظارتـی و مشـاوره ای در 
موضوعـات مرتبط با نیازهای شـرکت، توسـعه و 
بومی سـازی فناوری هـای مـورد نیاز متناسـب با 
اهداف شـرکت، انجام پژوهش هـای کاربردی در 
حوزه هـای مخابرات، قـدرت، الکترونیک، کنترل 

و فنـاوری اطاعـات مـورد نیـاز شـرکت، اجرای 
حوزه هـای  در  کاربـردی  پژوهشـی  طرح هـای 
شـرکت،  فرودگاهـی  و  هوانـوردی  تجهیـزات 
مطالعـه و سـاخت دسـتگاه های اندازه گیـری و 
شـبکه های هوشـمند و سـایر تجهیـزات مـورد 
کلیـه  از  شـرکت  بهره بـرداری  شـرکت،  نیـاز 
امکانـات نرم افـزاری و سـخت افزاری پارک هـای 
علم وفنـاوری و مراکـز رشـد خاقیـت و نوآوری 
نیـاز،  مـورد  حوزه هـای  در  جهاددانشـگاهی 
پیگیـری و ایجـاد بانـک اطاعاتـی دانشـجویان 
و اسـاتید برتـر و نخبـه در تمـام دانشـگاه های 
در  آن هـا  از  بهره منـدی  در  کمـک  و  کشـور 
صنعـت  نیـاز  مـورد  پروژه هـای  و  طرح هـا 
هواپیمایـی، انتشـار نتایـج علمـی و تحقیقـات 
جهاددانشـگاهی،  نشـریات  در  انجام شـده 
حمل ونقـل  صنعـت  ملـی  پروژه هـای  اجـرای 
هوایـی توسـط جهاد بـا نظـارت شـرکت، ایجاد 
نمـودن    Scaleupجهـت الزم  زمینه هـای 
نیمه صنعتـی  مرحلـه  تـا  پژوهشـی  پروژه هـای 
و  کوتاه مـدت  دوره هـای  برگـزاری  صنعتـی،  و 

کارگاه هـای آموزشـی مرتبـط بـا حـوزه صنعت 
هواپیمایـی برای شـرکت و ارائـه گواهی نامه های 
ویـژه  تسـهیات  و  سـهمیه  اعطـای  مرتبـط، 
و  عمومـی  کوتاه مـدت  آموزشـی  دوره هـای  در 
تخصصـی برگزارشـده توسـط جهـاد مرتبـط بـا 
صنعـت، تـاش و همـکاری دو طـرف در جذب 
بودجه هـای تحقیقاتی کشـور نظیـر بودجه های 
پروژه هـای ملـی از معاونـت علمـی و فنـاوری 
ریاسـت جمهـوری و معاونت پژوهـش و فناوری 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری منعقـد شـد.

ــزات  ــته از تجهیـ ــت، آن دسـ ــی اسـ گفتنـ
توســـط  کـــه  فرودگاهـــی  و  هوانـــوردی 
جهاددانشـــگاهی ســـاخته و مـــورد اســـتفاده 
شـــرکت قـــرار می گیـــرد و ضـــرورت دارد 
ـــی  ـــو، گواه ـــای ایکائ ـــت توصیه ه ـــا رعای ـــه ب ک
اخـــذ  را  هواپیمایـــی کشـــوری  ســـازمان 
ــای الزم  ــگاهی همکاری هـ ــد، جهاددانشـ نمایـ
ـــه  ـــیدن ب ـــا رس ـــاز را ت ـــورد نی ـــتیبانی م و پش
ســـطح اســـتانداردهای هواپیمایـــی کشـــوری 

آورد. خواهـــد  به عمـــل 



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

17
ه 1

مار
│ش

هم
زد

ل نو
سا

88
تفاهم

سازمان جهاددانشگاهی 
خراسان رضویـ  سازمان 

تحقیقات کشاورزی، آموزش و 
ترویج کشاورزی

جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط   ■
خراسـان رضوی، 24 تیر: در حاشـیه ی نخسـتین 
افزایـش  تفاهم نامـه  مزرعـه،  ملـی  جشـنواره 
بومی سـازی  از طریـق  نهـاده  و  بهـره وری آب 
بیـن  گلخانـه ای  کشـت  مـدرن  سیسـتم های 
و  خراسـان رضوی  جهاددانشـگاهی  سـازمان 
سـازمان تحقیقات کشـاورزی، آموزش و ترویج 

کشـاورزی کشـور بـه امضـا رسـید.
ایـن تفاهم نامـه بیـن دکتـر سـید علی اکبـر 
جهاددانشـگاهی  سـازمان  رییـس  شمسـیان 
خراسـان رضوی و دکتـر اسـکندر زنـد معـاون 
سـازمان  رییـس  و  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر 
ترویـج  و  آمـوزش  کشـاورزی،  تحقیقـات 

رسـید. امضـا  بـه  کشـاورزی کشـور 
بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه، محققــان 
جهاددانشــگاهی خراســان رضوی و دانشــگاه 
فردوســی مشــهد نســبت بــه بومی ســازی 
سیســتم های مــدرن کشــت گلخانــه ای در 
ــز  ــوت در مرک ــورت پایل ــاه به ص ــی 18 م ط
ترویــج  و  آمــوزش  کشــاورزی،  تحقیقــات 
ــد  ــدام می کنن ــان رضوی اق ــاورزی خراس کش
ــدرن  ــتم های م ــور را از واردات سیس ــا کش ت
کشــت گلخانــه ای بــا هزینــه بــاال و جلوگیــری 
ــد. ــاز کنن ــد بی نی ــور از هلن ــروج ارز از کش از خ



جهاددانشگاهی بوشهرـ  
استانداری استان

بوشـهر:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
تفاهم نامـه تدویـن سـند جامع بهبـود و ارتقای 
سیاسـی  معـاون  بیـن  اسـتان  زنـان  جایـگاه 
امنیتـی اجتماعـی اسـتانداری بوشـهر و رییس 

جهاددانشـگاهی اسـتان بـه امضـا رسـید.
معاون سیاسـی امنیتی اجتماعی استانداری 
بوشـهر ضمن توانایی باالی جهاددانشـگاهی در 
حـوزه کارهـای مطالعـات و پژوهشـی، اظهـار 
کـرد: جهاددانشـگاهی با نشسـت های تخصصی 
می توانـد در حوزه هـای مختلـف اسـتان نقـش 

مهمـی را ایفـا نماید.
شناسـایی  کـرد:  بیـان  خورشـیدی  دکتـر 
دغدغه هـا و نیازهـای حـوزه زنـان و خانـواده 
اسـتان در ابعـاد اجتماعی، اقتصـادی، فرهنگی، 
نمـودن  فراهـم  بـرای  بهداشـتی  و  آموزشـی 
برابـری  بـه  شـدن  نزدیـک  و  الزم  شـرایط 

جنسـیتی یـک ضـرورت مهـم اسـت.
وی افـزود: ایـن پژوهـش تمامـی مباحـث 
عمومـی و تخصصی حـوزه زنـان در قالب برش 
شهرسـتانی، فرصت و تهدیـدات و نیازهای این 

قشـر را به صـورت ویـژه جمع بنـدی می کنـد.
علـی احمـدی زاده رییـس جهاددانشـگاهی 
بوشـهر گفـت: تدویـن سـند جامـع بهبـود و 
ارتقـاء جایـگاه زنان اسـتان با همکاری اسـاتید 
انجـام  اسـتان  در  متخصصـان  و  دانشـگاهی 
خواهـد گرفـت و از ظرفیـت تمام دسـتگاه ها و 
دانشـگاه های اسـتان در تدوین سـند اسـتفاده 

کرد. خواهیـم 
بـر مبنـای  ایـن سـند  تدویـن  افـزود:  وی 
تمـام  در  توانمندسـازی  و  نشـاط آفرینی 
کـه  شـد  خواهـد  اجـرا  موجـود  بسـترهای 
نهادهـای  و  اجرایـی  دسـتگاه های  همـکاری 

اسـت. الزم  زمینـه  ایـن  در  فعـال 



جهاددانشگاهی قزوینـ  اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتامعی 

استان
قزویـن،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
رییـس  پیله چـی  فرشـاد  مهنـدس  21 مـرداد: 
مسـعود  و  قزویـن  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
بابایـی مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
ضمـن بررسـی زمینه هـای همکاری مشـترک، 

کردنـد. امضـا  همـکاری  تفاهم نامـه 
در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور معاونـان و 
مدیـران هـر دو دسـتگاه برگـزار شـد، ضمـن 
دو  تعامـات  همـکاری،  زمینه هـای  بررسـی 
تفاهم نامـه  رو،  پیـش  فرصت هـای  و  دسـتگاه 
همـکاری میان جهاددانشـگاهی قزویـن و اداره 
کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـه امضـا رسـید.

همـکاری در زمینه های آموزش های سـازمانی 
و آموزش هـای مهارتـی کوتاه مـدت، همـکاری 
در زمینه هـای پژوهشـی و تحقیقاتـی، پیمایش 
افـکار عمومـی و افکارسـنجی، انتشـار کتـب و 
مقـاالت علمـی، برگـزاری طرح هـای مشـترک 
و مشـاوره اشـتغال بـا توجـه بـه ظرفیت هـای 
مرکز تجاری سـازی و اشـتغال جهاددانشگاهی، 
همـکاری رسـانه ای بـا توجـه بـه ظرفیت هـای 
خبرگـزاری دانشـجویان ایـران )ایسـنا( و غیره 
مـواردی هسـتند کـه در ایـن تفاهم نامـه مورد 

توجـه قـرار گرفته اند.



جهاددانشگاهی خوزستانـ  بنیاد 
نخبگان استان

■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی خوزسـتان: 
تفاهم نامـه همـکاری مشـترک میـان سـازمان 
نخبـگان  بنیـاد  و  جهاددانشـگاهی خوزسـتان 

اسـتان بـه امضـای روسـای دو طـرف رسـید.
امضـای سـید  بـه  تفاهم نامـه کـه  ایـن  در 

علی رضا علوی رییس جهاددانشـگاهی خوزسـتان 
بنیـاد  رییـس  صابـری  علی حسـین  دکتـر  و 
توسـعه ی  بـر  رسـید،  خوزسـتان  نخبـگان 
اسـت. شـده  تاکیـد  مشـترک  همکاری هـای 

برگزاری مشـترک سـمینارها و همایش های 
کوتاه مـدت،  آموزشـی  دوره هـای  علمـی، 
طراحـی  آموزشـی،  کارگاه هـای  و  کاربـردی 
و  کوتاه مـدت  آموزشـی  دوره هـای  اجـرای  و 
تخصصـی در زمینه هـای مختلـف و همـکاری 
آموزشـی  دوره هـای  برگـزاری  در  مشـترک 
ایـن  در  ذکرشـده  مـوارد  جملـه  از  مجـازی، 

اسـت. تفاهم نامـه 
مشـترک،  پژوهشـی  پروپوزال هـای  ارایـه 
همـکاری همه جانبـه در پروژه هـای پژوهشـی 
مشـترک بـا همـکاری نخبـگان، بهره گیـری از 
ظرفیـت منابـع انسـانی و متخصصـان دوطرف 
بـرای پیشـبرد هـر چـه بهتـر پروژه هـای مورد 
توافـق، بهره گیری از امکانـات و فضاها به منظور 
و  پژوهشـی  و  آموزشـی  پروژه هـای  پیشـبرد 
خدمات مشـترک و معرفـی توانمندی ها جهت 
پروژه یابـی از دیگـر بندهـای ایـن تفاهم نامـه 

ست. ا
همـکاری در برگزاری رویدادهـای فرهنگی، 
همـکاری در تولیـد کاالهای فرهنگـیـ  هنری، 
همـکاری در انتشـار کتب و نشـریات آموزشـی 
ترویجـی، همـکاری در نشـر و  ـ پژوهشـی و 
محتـوای  تولیـد  فعالیت هـا،  خبـری  انعـکاس 
خبـری و فرهنگ سـازی در زمینـه نخبه پروری 
مـوارد  جملـه  از  نیـز  نخبـگان  از  حمایـت  و 

اسـت. فرهنگـی  پیش بینی شـده در حـوزه 



جهاددانشگاهی قزوینـ  ستاد 
مبارزه با مواد مخدر استان

قزویـن:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
فرشـاد پیله چی رییس جهاددانشـگاهی قزوین 
هماهنگـی  شـورای  دبیـر  صفاپـور  اردشـیر  و 
مبـارزه بـا مـواد مخدر اسـتان جهت گسـترش 
همکاری هـا در زمینه هـای فرهنگـی، آموزشـی 
و پژوهشـی تفاهم نامـه همـکاری امضـا کردنـد.

در این نشسـت، اردشیر صفاپور دبیر شورای 
هماهنگـی مبـارزه با مـواد مخدر اسـتان عنوان 
کـرد: بـرای عبـور از مشـکات و حـل مشـکل 
اعتیـاد و کاهش آمار معتادین و فرهنگ سـازی 
میـان مـردم نیازمنـد اراده جمعـی و همـکاری 
دسـتگاه های معتبر علمـی و تخصصی همچون 

جهاددانشـگاهی هستیم.
اصـاح  و  فرهنگ سـازی  بـرای  افـزود:  وی 
و  کنیـم  شـروع  خانواده هـا  از  بایـد  جامعـه 
دارد. بـه سـزایی  میـان سـهم  ایـن  در  آمـوزش 
جهاددانشـگاهی  رییـس  پیله چـی  فرشـاد 
و  نقـش  بـه  اشـاره  بـا  نشسـت  ایـن  در  نیـز 
جایـگاه علمـی جهاددانشـگاهی عنـوان کـرد: 
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علمـی،  نهـاد  یـک  به عنـوان  جهاددانشـگاهی 
پژوهشـی و فرهنگی تجارب زیـادی در حوزه های 
بـا  کـه  معتقدیـم  و  کـرده  کسـب  گوناگـون 
پژوهـش دقیـق و انجـام کار علمـی می توانیـم 

باشـیم. اثرگـذار 



جهاددانشگاهی خراسان شاملیـ  
شورای هامهنگی مبارزه با مواد 

مخدر استان
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی، 
2 مرداد: جهاددانشگاهی خراسان شمالی و شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تفاهم نامه 

همکاری منعقد کردند.
ایـن تفاهم نامـه کـه بـه امضـای دکتـر رضـا 
شـاهین فر رییـس واحـد و احمـد ریـواده دبیـر 
مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  هماهنگـی  شـورای 
اسـتان رسـیده، به منظـور توسـعه همکاری هـا 
ظرفیت هـای  و  توانمندی هـا  از  بهره گیـری  و 
آموزشـی،  فعالیت هـای  گسـترش  و  موجـود 

پژوهشـی و فرهنگـی منعقـد شـده اسـت.
پژوهشـی،  آموزشـی،  همـکاری  و  تعامـل 
فرهنگـی، برگـزاری کلیـه دوره هـای آموزشـی 
بلندمـدت  و  کوتاه مـدت  تخصصـی  و  عمومـی 
ضمـن خدمـت کارکنـان، برگـزاری دوره هـای 
آموزشـی کوتاه مـدت بـرای خانـواده کارکنـان، 
برگـزاری همایش هـا، سـمینارها و نشسـت های 
گسـترش  دانشـگاه ها(،  در  )به ویـژه  تخصصـی 
فعالیت هـای مشـترک پژوهشـی و فرهنگـی در 
حوزه هـای مختلـف و اسـتفاده از ظرفیت هـای 
جهـت  ایکنـا  و  ایسـنا  خبرگزاری هـای 
مخاطبیـن،  بـه  آگاهی بخشـی  اطاع رسـانی، 
تولیـد محتـوا و تربیـت خبرنـگار تخصصـی در 
حـوزه آسـیب های اجتماعـی از موضوعـات این 

اسـت. تفاهم نامـه 
عمومـی  آموزش  هـای  توسـعه  و  برگـزاری 
بـرای شـهروندان یـا جامعـه هـدف، اسـتفاده از 
ظرفیـت مرکـز افکارسـنجی به منظور سـنجش 
افکار، باورها و مسـایل اجتماعـی مربوط به مواد 
مخـدر، اسـتفاده از ظرفیـت طرفیـن در جهـت 
ارائـه خدمـات درمانـی و مشـاوره ای، بهره گیری 
از سـفرای سـامت در حـوزه اعتیـاد و اسـتفاده 
از ظرفیـت حـوزه اشـتغال )مشـاغل خانگـی( 
به منظـور ترغیـب کارآفرینان در جهت اشـتغال 
خانواده هـای در معـرض آسـیب و بهبودیافتگان 

از دیگـر مفـاد ایـن تفاهم نامه اسـت.



جهاددانشگاهی خراسان شاملیـ  
شهرداری بجنورد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی: 

از  بهره گیری  و  همکاری ها  توسعه  به منظور 
گسترش  و  موجود  ظرفیت های  و  توانمندی ها 
فعالیت های آموزشی و فرهنگی، جهاددانشگاهی 
این  بجنورد  شهرداری  و  خراسان شمالی 
تفاهم نامه به امضای دکتر رضا شاهین فر رییس 
جهاددانشگاهی استان و روح اهلل براتیان، شهردار 

بجنورد رسیده است.
و  عمومـی  آموزشـی  دوره هـای  برگـزاری 
تخصصـی کوتاه مـدت و بلندمـدت ضمـن خدمت 
کارکنان، برگزاری دوره های آموزشـی کوتاه مدت 
بـرای خانـواده کارکنـان، برگـزاری همایش هـا، 
سـمینارها و نشسـت های تخصصی، آزمون های 
اسـتخدامی و ...، گسـترش فعالیت های مشترک 
)خبرگـزاری  مختلـف  در حوزه هـای  فرهنگـی 
ایسـنا، ایکنـا و مرکـز افکارسـنجی،...( از جملـه 

زمینه هـای همـکاری ایـن تفاهم نامـه اسـت.
ــه  ــعه در زمین ــکاری و توس ــن هم هم چنی
حوزه هــای  در  اطاع رســانی  و  تبلیغــات 
ــعه  ــزاری و توس ــهروندان، برگ ــه ش ــف ب مختل
شــهروندان،  بــرای  عمومــی  آموزش هــای 
ایجــاد پایــگاه ســامت جهــت اســتفاده عمــوم 
و  تعامــل  بهداشــت شــهری،  و  شــهروندان 
ــه خدمــات  همکاری هــای دوجانبــه جهــت ارائ
ــای  ــر زمینه ه ــهروندان، از دیگ ــه ش ــی ب عموم

ــت. ــکاری اس هم



جهاددانشگاهی استان مرکزیـ  
اداره کل تبلیغات اسالمی استان

ــتان  ــگاهی اس ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
مرکــزی: جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی و 
اداره کل تبلیغــات اســامی اســتان تفاهم نامــه 

ــد. ــا کردن ــکاری امض هم
ایــن مراســم بــا حضــور دکتــر ســید جعفــر 
ــتان  ــگاهی اس ــس جهاددانش ــت ریی نظام دوس
صفــر  حجت االسام والمســلمین  و  مرکــزی 
قربــان پــور مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان 
و جمعــی از خبرنــگاران برگــزار شــد و طــی آن 
دو طــرف بــا امضــای تفاهم نامــه بــر همــکاری 
ــی  ــی و انقاب ــاد عموم ــن دو نه ــترک بی مش

ــد. تاکیــد کردن
تفاهم نامــه،  ایــن  امضــای  حاشــیه  در 
ــزی  ــتان مرک ــامی اس ــات اس ــرکل تبلیغ مدی
از مرکــز درمــان نابــاروری جهاددانشــگاهی 

ــرد. ــد ک ــتان بازدی اس
حجت االسام والمســــــلمین قربان پــــور 
بــا بیــان این کــه فعالیــت مرکــز نابــاروری 
نفــوس  احیــای  مصــداق  جهاددانشــگاهی 
ــرد در  ــردن زن و م ــارور ک ــا ب ــزود: ب اســت، اف
شــرایطی می تــوان نســلی را احیــا کــرد و ایــن 
بــه ازدیــاد نســل افــراد صالــح کمــک می کنــد 
ــز مهــم اســت. ــن شــرعی نی ــت موازی ــه رعای البت

جهاددانشگاهی همدانـ  
سازمان بسیج علمی، پژوهشی 

و فناوری سپاه انصارالحسین)ع( 
استان

ـــدان،  ـــگاهی هم ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــاد  ــور ایجـ ــه ای به منظـ ــاه: تفاهم نامـ 30 تیرمـ
گســـترش همفکـــری و همـــکاری بیـــن 
جهاددانشـــگاهی همـــدان بـــه نمایندگـــی 
رییـــس جهاددانشـــگاهی  اســـدی  اکبـــر 
ـــی  ـــی، پژوهش ـــیج علم ـــازمان بس ـــدان و س هم
و فنـــاوری ســـپاه انصارالحســـین)ع( اســـتان 
ـــی  ـــدار ول ـــرهنگ دوم پاس ـــی س ـــه نمایندگ ب
ـــی،  ـــیج علم ـــازمان بس ـــوول س ـــی مس ابراهیم
ـــین)ع(  ـــپاه انصارالحس ـــاوری س ـــی و فن پژوهش
اســـتان همـــدان طـــی نشســـتی منعقـــد شـــد.

ـــازمان  ـــای س ـــی اعض ـــای علم ـــد و ارتق رش
بســـیج علمـــی، پژوهشـــی و فنـــاوری ســـپاه 
ـــاد و  ـــدان و ایج ـــتان هم ـــین)ع( اس انصارالحس
توســـعه ســـطح همـــکاری و تقویـــت پیونـــد، 
در راســـتای انجـــام خدمـــات آموزشـــی ـ 
ـــرف  ـــای دو ط ـــداف و فعالیت ه ـــی و اه پژوهش
ــه  ــد کـ ــه می باشـ ــن تفاهم نامـ ــداف ایـ از اهـ
بـــه مـــدت 3 ســـال شمســـی منعقـــد گردیـــد.
انجـــام طرح هـــای پژوهشـــی، مطالعاتـــی، 
و  کاربـــردی  )بنیـــادی،  افکارســـنجی 
توســـعه ای(، انجـــام امـــور تالیـــف، ترجمـــه، 
نشـــر کتـــب و مقـــاالت علمـــی مـــورد نیـــاز 
طرفیـــن و همچنیـــن هدایـــت و حمایـــت از 
کارشناســـی،  دانشـــجویی  پایان نامه هـــای 
ــتای  ــری در راسـ ــد و دکتـ ــی ارشـ کارشناسـ
ــای  ــی حوزه هـ ــات تمامـ ــائل و موضوعـ مسـ
ــوزه  ــکاری در حـ ــات همـ ــی از موضوعـ علمـ

پژوهشـــی ایـــن تفاهم نامـــه می باشـــد.
مشـــارکت در تهیـــه، تدویـــن و توســـعه ی 
ـــر  ـــا در نظ ـــاز ب ـــورد نی ـــی م ـــای آموزش برنامه ه
ـــهیات  ـــه تس ـــط و ارای ـــررات مرتب ـــن مق گرفت
ـــکاری  ـــات هم ـــا از موضوع ـــوزش اعض ـــرای آم ب
تفاهم نامـــه  ایـــن  آموزشـــی  حـــوزه  در 

می باشـــد.
همچنیـــن از موضوعـــات ایـــن تفاهم نامـــه 
ــا، نشســـت های علمـــی  برگـــزاری همایش هـ
ـــات  ـــادل اطاع ـــترک و تب ـــای مش و میزگرده
از طریـــق وب ســـایت و اشـــتراک نمـــودن 
)لینـــک( ســـایت طرفیـــن از موضوعـــات 

همـــکاری در حـــوزه پشـــتیبانی اســـت.
و  خبـــری  ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده 
ـــه ی  ـــتاورد در زمین ـــکاس دس ـــانی در انع اطاع رس
کارآفرینـــی، برگـــزاری کارگاه هـــای دانشـــجویی 
بـــا موضـــوع کارآفرینـــی، خاقیـــت و ایـــده 
ـــی  ـــابقات کتاب خوان ـــزاری مس ـــردازی و برگ پ
بـــا موضوعـــات مرتبـــط نیـــز از جملـــه 
در حـــوزه  تفاهم نامـــه  ایـــن  موضوعـــات 

فرهنگـــی می باشـــد.
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جهاددانشگاهی همدانـ  
دانشگاه پیام نور استان

■ روابط عمومی جهاددانشـگاهی همدان: انعقاد 
تفاهم نامه همـکاری بین جهاددانشـگاهی واحد 
همـدان و دانشـگاه پیـام نور اسـتان بـه امضای 

روسـای مربوطه رسید.
و  همـکاری  گسـترش  و  ایجـاد  به منظـور 
آموزشـی،  فعالیت هـای  زمینـه  در  همفکـری 
پژوهشـی و پشـتیبانی طی نشسـتی مشـترک، 
رییـس  اسـدی  اکبـر  بیـن  تفاهم نامـه ای 
ا...  صفـی  دکتـر  و  همـدان  جهاددانشـگاهی 
صفایـی بـه رییـس دانشـگاه پیـام نـور اسـتان 

منعقـد شـد.
از  اسـتفاده  بـا  پژوهشـی  و  علمـی  ارتقـای 
آموزشـی،  علمـی،  ظرفیت هـای  و  توانایی هـا 
پژوهشـی، فنـاوری دو طـرف هـدف عمـده این 

اسـت. تفاهم نامـه 
همــکاری در زمینه تشــکیل گروه های پژوهشــی 
در معاونــت پژوهشــی جهاددانشــگاهی همدان، 
بنیــادی،  پژوهشــی،  طرح هــای  اجــرای 
ــف،  ــور تالی ــام ام ــعه ای، انج ــردی و توس کارب
ترجمــه، نشــر کتــب و مقــاالت علمــی، هدایــت 
دانشــجویی  پایان نامه هــای  از  حمایــت  و 
مختلــف،  رشــته های  ارشــد  کارشناســی 
همــکاری در برگــزاری همایش هــا، نمایشــگاه ها 
و نشســت های تخصصــی، همــکاری در انجــام 
ــز  ــی در مرک ــنجی و مطالعات ــای نیازس طرح ه
افکارســنجی جهاددانشــگاهی از موضوعــات 
همــکاری در حــوزه پژوهشــی ایــن تفاهم نامــه 

اســت.
تامیــن مجوزهــای مــورد نیــاز جهــت ارایــه 
ــه،  ــکاری در تهی ــی، هم ــی دوره آموزش گواه
تدویــن و برگــزاری برنامه هــا و کارگاه هــای 
تخصصــی بــا هــدف ارتقــای مهارت هــای 
تخصصــی و توســعه کارآفرینــی، مشــارکت در 
تهیــه، تدویــن و توســعه برنامه هــای آموزشــی 
ــکاری در حــوزه  ــات هم ــاز از موضوع ــورد نی م

ــت. ــه اس ــن تفاهم نام ــی ای آموزش
همایش هــا،  برگــــــــزاری  همچنیــن 
ــترک  ــای مش ــی و میزگرده ــت های علم نشس
ظرفیت هــای  و  توانمندی هــا  از  اســتفاده  و 
و  دوره هــا  برگــزاری  در  طــرف  دو  علمــی 
کارگاه هــای آموزشــیـ  پژوهشــی از موضوعــات 
همــکاری در حــوزه پشــتیبانی ایــن تفاهم نامــه 

می باشــد.



جهاددانشگاهی ایالمـ  
آموزش وپرورش استان

ــالم،17  ــگاهی ای ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
توســعه ی همکاری هــای  به منظــور  مــرداد: 
علمــی، آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی بیــن 
و جهاددانشــگاهی  اســتان  آموزش وپــرورش 

ــد. ــد ش ــه ای منعق ــام، تفاهم نام ای
و  تعمیــق  هــدف  بــا  تفاهم نامــه  ایــن 
علمــی،  مشــترک  همکاری هــای  توســعه 
از ســوی  فرهنگــی  و  پژوهشــی  آموزشــی، 
اســفندیار رســتم زاد مدیــرکل آموزش وپــرورش 
ــس  ــینی ریی ــا حس ــید غامرض ــتان و س اس

جهاددانشــگاهی ایــام امضــا شــد.
گفتنــی اســت، همــکاری در طراحــی و 
ــرای  اجــرای دوره هــای آموزشــی کوتاه مــدت ب
فرهنگیــان و دانش آمــوزان، تأمیــن نیــروی 
ــرای  ــرای اج ــرب ب ــص و مج ــانی متخص انس
جهــت  برنامه ریــزی  آموزشــی،  دوره هــای 
انجــام فعالیت هــای پژوهشــی، برنامه ریــزی 
از ظرفیت هــای فرهنگــی  اســتفاده  جهــت 
و  تدویــن محتــوا  دو طــرف، همــکاری در 
ــه  ــی و... از جمل ــای کارآفرین ــزاری دوره ه برگ
ــام و  محورهــای همــکاری جهاددانشــگاهی ای

اســت. اســتان  آموزش وپــرورش 



جهاددانشگاهی هرمزگانـ  
دانشگاه استان

■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی هرمزگان: در 
راسـتای توسـعه ی تعامات پژوهشـی و فناوری 
و به منظـور بهره منـدی از امکانـات، توانمندی ها 
و ظرفیت هـای موجـــود و افــــزایش کمی و 
کیفـی در زمینه هـای فـوق، تفاهم نامـه ای بیـن 
اسـتان  دانشـگاه  و  جهاددانشـگاهی هرمـزگان 

منعقد شـد.
ــاون  ــی معـ ــور طهرانـ ــی پـ ــد یاسـ حمیـ
پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان، در 
خصـــوص موضـــوع ایـــن تفاهم نامـــه افـــزود: 
بـــا  تحقیقاتـــی  طرح هـــای  از  حمایـــت 
ـــه  ـــا ب ـــه آن ه ـــترک و ارای ـــرمایه گذاری مش س
ـــب  ـــت تصوی ـــن جه ـــی طرفی ـــت پژوهش مدیری
ـــاز،  ـــی موردنی ـــی و امکانات ـــار مال ـــن اعتب و تأمی
همـــکاری در زمینـــه فنـــاوری اطاعـــات، 
اولویت هـــای  پیرامـــون  تبادل نظـــر 
تبییـــن  و  هدایـــت  جهـــت  تحقیقاتـــی 
طرح هـــای تحقیقاتـــی مشـــترک، فراهـــم 
ــرای تعامـــات  ــب بـ ــرایط مناسـ ــردن شـ کـ
پژوهشـــی و فنـــاوری بیـــن کارگروه هـــای 
جهاددانشـــگاهی،  و  دانشـــگاه  مشـــترک 
ــی  ــای آموزشـ ــرای کارگاه هـ ــی و اجـ طراحـ
موردنیـــاز طرفیـــن جهـــت توانمندســـازی و 
مهـــارت افزایـــی در زمینه هـــای تخصصـــی و 
ـــرای  ـــی ب ـــادل کادر علم ـــا و تب ـــی اعض عموم
ـــوان  ـــوم مشـــترک و اســـتفاده از ت ـــری عل فراگی
ـــاوره های  ـــه مش ـــرای ارای ـــن ب ـــی طرفی تخصص
ایـــن  موضوعـــات  مهم تریـــن  از  علمـــی 

تفاهم نامـــه مشـــترک اســـت.
داد:  ادامــه  طهرانــی  یاســی پور  حمیــد 
موردنیــاز  پروژه هــای  اجــرای  و  نظــارت 

ــت از  ــویق و حمای ــزی و تش ــن، برنامه ری طرفی
تأســیس مراکــز تحقیقاتــی مشــترک، اجــرای 
ــا  ــاط ب ــترک، ارتب ــات مش ــای تحقیق طرح ه
ــگاه ها  ــات آزمایش ــتفاده از خدم ــت و اس صنع
مباحــث  دیگــر  از  طرفیــن  کارگاه هــای  و 
مشــترک  تفاهم نامــه  ایــن  در  مطرح شــده 

ــت. اس
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه زمـــان اجـــرای 
بیـــان  اســـت  ســـال  ســـه  تفاهم نامـــه 
ــه  ــل ارایـ ــات قابـ ــتفاده از خدمـ ــرد: اسـ کـ
آزمایشـــگاه ها و کارگاه هـــای جامـــع و  در 
ــه  ــن تفاهم نامـ ــگاه در ایـ ــزی دو دانشـ مرکـ
ـــات  ـــرف از خدم ـــا دو ط ـــده ت ـــز گنجانده ش نی
و ظرفیت هـــای یکدیگـــر بهـــره کافـــی را 

ببرنـــد.



جهاددانشگاهی اردبیلـ  اداره 
کل میراث فرهنگی استان

ــل:  ــگاهی اردبی ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
بــا هــدف ارتقــای تعامــل و اجــرای پروژه هــای 
آموزشــی،  و  فرهنگــی  پژوهشــی،  علمــی، 
تفاهم نامــه همــکاری بیــن اداره کل میــراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اردبیــل 

ــد. ــد ش ــتان منعق ــگاهی اس و جهاددانش
رییــس جهاددانشــگاهی اردبیــل در نشســت 
انعقــاد ایــن تفاهم نامــه بــا تاکیــد بــه اهمیــت 
از  توســعه  محــور  به عنــوان  گردشــگری 
اعــام آمادگــی ایــن دســتگاه اجرایــی جهــت 
مشــارکت در طرح هــای تحقیقاتــی خبــر داد.

مهــران اوچــی اردبیلــی اظهــار کــرد: اســتان 
اردبیــل ظرفیت هــای کم نظیــری در حــوزه 
گردشــگری دارد به طوری کــه تمامــی شــهرهای 
اســتان از قابلیــت  و ظرفیت هــای بکــر و متنــوع 
گردشــگری برخــوردار اســت کــه اگــر بــه ایــن 
ــل را  ــد اردبی ــود می توان ــه ش ــیل ها توج پتانس

بــه قطــب گردشــگری کشــور تبدیــل کنــد.
وی بـه طرح های تحقیقاتی جهاددانشـگاهی 
و  اشـاره  گردشـگری  توسـعه ی  زمینـه ی  در 
گیاهـان  معدنـی،  آب گرم هـای  کـرد:  تصریـح 
دارویـی، جنـگل فندقلـو، سـنگ های قیمتـی و 
جاذبه هـای  از  تاریخـی  و  طبیعـی  جاذبه هـای 
نیازمنـد  کـه  اسـت  اردبیـل  اسـتان  کم نظیـر 
شناسـاندن در سـطح ملـی و بین المللـی اسـت.
گفتنــی اســت، نیازســنجی، طراحــی، تدوین 
و اجــرای دورهــای آموزشــی، اجــرای طرح های 
پژوهشــی و تحقیقاتــی، حمایت از ایجــاد پایگاه 
ــی،  ــی و فرهنگ ــگری علم ــانی گردش اطا ع رس
اســتارت آپ های  برگــزاری  در  همــکاری 
تخصصــی، نمایشــگاه، همایــش و ســمینار، 
ــا  ــازی آن ه ــا و تجاری س ــت از فناوری ه حمای
ــت. ــه اس ــن تفاهم نام ــات ای ــه موضوع از جمل



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

91

■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی: دو نشسـت مشـترک 
توسـعه ی همکاری ها بین مسـووالن جهاددانشـگاهی با 
هیـات آکادمـی ملـی علوم جمهـوری آذربایجـان برگزار 

. شد
نشسـت اول بـا حضـور دکتـر محمدرضـا پورعابـدی 
اکبـر  و  جهاددانشـگاهی  فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون 
قاسـمی یالقـوز مسـوول راه انـدازی دفتـر ایـن نهـاد در 
جمهـوری آذربایجـان و پروفسـور دکتـر زینـال اکبـروو 
رییـس مرکـز منابـع ژنتیکـی و معـاون شـعبه علـوم 
بیولوژیکـی و پزشـکی آکادمـی ملـی علـوم آذربایجـان، 
پزشـکی  گـروه  مدیـر  بایرامـوو  نـورو  دکتـر  پروفسـور 
دانشـگاه علوم پزشـکی و معاون شـعبه علوم پزشـکی و 
بیولوژیکـی آکادمـی ملی علوم آذربایجـان، دکتر اورخان 
عیسـایو مدیـرکل امـور دانشـجویان خارجـی دانشـگاه 
علوم پزشـکی آذربایجان و دانشـیار گروه هیسـتولوژی و 
سـیولوژی آکادمـی ملی علـوم آذربایجـان و دکتر مهراج 
عباسـوو معـاون رییـس مرکـز منابـع ژنتیکـی آکادمـی 
ملـی علـوم آذربایجـان در سـالن همایش دفتـر مرکزی 

جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
بـه  اشـاره  بـا  نشسـت  ایـن  در  پورعابـدی  دکتـر 
بـه  جهاددانشـگاهی  مسـووالن  و  رییـس  اخیـر  سـفر 
کشـور آذربایجـان، گفـت: در ایـن سـفر بـا وزیـر نفـت، 
وزیـر بهداشـت و رییس جمهـور آذربایجـان دیدارهـای 
دوجانبـه ای داشـتیم و در زمینه هـای فنـیـ  مهندسـی 

کردیـم. ارایـه  گزارش هایـی  پزشـکی  و 

جمهـوری  و  ایـران  بیـن  روابـط  داد:  ادامـه  وی 
آذربایجـان در بهتریـن حالت خود قرار گرفته اسـت و از 

ایـن فرصـت بسـیار خـوب بایـد اسـتفاده کـرد.
بـا  جهاددانشـگاهی  فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون 
یـادآوری حوزه هـای همکاری مشـترک فـراوان بین این 
نهـاد و آکادمی ملـی علوم آذربایجان به ویـژه در حوزه ی 
پزشـکی، اظهـار کرد: مـا به دنبال فعالیت های پژوهشـی 
و فناورانـه ی کاربـردی و تولید ثروت از ایـن راه بوده ایم؛ 
بنابراین خواسـتار تفاهم نامه های مشـترکی هسـتیم که 

جنبـه ی عملی و کاربردی داشـته باشـد.
وی افـزود: امیدواریـم در سـفر آینده، شـاهد دیداری 
بیـن رییـس آکادمـی ملـی علـوم آذربایجـان و رییـس 
در  جامـع  تفاهم نامـه ی  عقـد  بـرای  جهاددانشـگاهی 

زمینه هـای مختلـف باشـیم.
پروفسـور دکتـر زینـال اکبـروو ریـس مرکـز منابـع 
ژنتیکـی و معـاون شـعبه علـوم بیولوژیکـی و پزشـکی 
آکادمـی ملـی علـوم آذربایجـان نیـز در ایـن نشسـت 
بـا اشـاره بـه بازدیـد از دو مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی 
ایـران و پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی، بیـان کرد: 
مـا خواهـان ارتباط گسـترده نه تنهـا با این دو موسسـه، 

بلکـه بـا کل جهاددانشـگاهی هسـتیم.
وی ادامـه داد: متاسـفانه همکاری هـای علمـی بیـن 
ایران و آذربایجان در گذشـته بسـیار کم بوده اسـت و ما 
در آینـده خواسـتار توسـعه همکاری هـا با ایران توسـط 

جهاددانشـگاهی هستیم.

گفتنی اسـت، اکبر قاسـمی یالقوز مسـوول راه اندازی 
در  آذربایجـان  جمهـوری  در  جهاددانشـگاهی  دفتـر 
ابتدای این نشسـت، گزارشـی از سـفر سـه روزه ی هیات 
آکادمـی ملـی علـوم آذربایجـان بـه ایـران و بازدیـد از 

زیرمجموعه هـای جهاددانشـگاهی ارایـه کـرد.

بررسی راهکارهای همکاری علمی و اجرایی 
جهاددانشگاهی و آکادمی ملی علوم 

جمهوری آذربایجان
نشسـت دوم بـا حضـور رییس کمیسـیون بهداشـت 
مجلـس ملـی آذربایجـان و قائم مقـام حـوزه ی پزشـکی 
و بیولـوژی آکادمـی ملـی علـوم آذربایجـان بـا هیـات 
جهاددانشـگاهی شـامل دکتـر اکبـر قاسـمی مسـوول 
راه اندازی دفتر جهاددانشـگاهی در جمهوری آذربایجان و 
دکتـر مرتضـی ضرابـی مدیرعامل شـرکت بن یاخته های 
رویـان و همـکاران وی در محـل آکادمـی ملـی علـوم 
آذربایجـان برگـزار شـد و راهکارهـای علمـی و اجرایـی 

همـکاری مشـترک دو طـرف بررسـی شـد.
در ایـن نشسـت، ابتـدا رییـس مرکـز تحقیقـات ملی 
ژنتیـک وابسـته بـه آکادمـی ملـی علـوم آذربایجـان در 
خصـوص رایزنی ها و جلسـات برگزارشـده بیـن دو طرف 
در طول یکسـال گذشـته، گزارشـی ارایه کرد و دسـتور 
نشسـت را با محوریت بررسـی نحـوه ی راه انـدازی بانک 
سـلول های بنیـادی خـون بندنـاف، بیوبانـک انسـانی و 
حیوانـی و مرکـز درمـان نابـاروری و سـلول درمانی در 

باکـو بـه اطـاع حاضران رسـاند.
در ادامه ی نشسـت، دکتر قاسـمی مسـوول راه اندازی 
بـه  آذربایجـان  جمهـوری  در  جهاددانشـگاهی  دفتـر 
توانمندی هـای جهاددانشـگاهی در زمینه هـای مختلـف 
اشـاره و در  ژنتیـک  از جملـه در حـوزه ی پزشـکی و 
سـاختار  بـا  نشسـت  در  حاضـران  آشـنایی  خصـوص 
جهاددانشـگاهی اطاعاتـی از بخش هـا و توانمندی های 

آن ارایـه کـرد.
وی در ادامـه به عاقه مندی و جدیت جهاددانشـگاهی 
برای فعالیت در جمهوری آذربایجان تاکید و اشـاره کرد 
که در این راسـتا جهاددانشـگاهی مرکزی را در سـالیان 
از یک سـال  گذشـته، خریـده و آمـاده کـرده اسـت و 
گذشـته بـا انتصـاب فـردی بـرای تحقـق ایـن برنامه ها، 
گام عملـی را برداشـته و بـا حضـور موفـق در نمایشـگاه 
نفـت و گاز آذربایجـان )که تحسـین بازدیدکننـدگان از 
جملـه رییس جمهـور الهـام علـی اف را به دنبال داشـت( 

جمهوری آذربایجان و گسرتش همکاری  با 
جهاددانشگاهی 

دو نشست مشرتک بین مسووالن جهاددانشگاهی و هیات آکادمی ملی علوم آذربایجان در ایران و جمهوری آذربایجان برگزار شد

                              پژوهشی

■  نشست 
مشرتک بین 
مسووالن 
جهاددانشگاهی 
و هیات آکادمی 
ملی علوم 
آذربایجان 
در جمهوری 
آذربایجان

◄
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تفاهم

و انعقـاد تفاهم نامـه ی همـکاری دانشـگاه علم وفرهنـگ 
جهاددانشـگاهی با دانشـگاه خزر باکو و جلسـات متعدد 
آمـوزش،  وزارت خانه هـای  کارشناسـان  و  مدیـران  بـا 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  و  نیـرو  و  نفـت  بهداشـت، 
باکـو نیـز توانسـته اسـت بـه شـکلی واقعـی ظرفیت هـا 
جمهـوری  در  را  جهاددانشـگاهی  توانمندی هـای  و 

آذربایجـان منعکـس نماید.
رییـس  امیراصانـوو  اهلیمـان  دکتـر  ادامـه،  در 
کمیسـیون بهداشـت مجلس ملی آذربایجان و قائم مقام 
علـوم  ملـی  آکادمـی  بیولـوژی  و  پزشـکی  حـوزه ی 
آذربایجـان با ابراز خوشـحالی از برگزاری این نشسـت ها 
گفـت: دولـت آذربایجان همـواره عاقه مند بـه همکاری 

و مشـارکت بـا مجموعه هـای توانمنـد ایـران اسـت و 
شـخص رییس جمهـور بـر ایـن همکاری ها تاکیـد دارد.
وی بـا بیـان این کـه تصمیـم گرفته ایـم بانـک خـون 
سـلول های بنیـادی بندنـاف را در باکـو تاسـیس کنیـم 
را  آذربایجـان  بهداشـت  راه موافقـت وزارت  ایـن  و در 
گرفته ایـم و بـرای تقویـت بنیـه ی نیـروی انسـانی آن از 
االن افـرادی را بـه کشـورهای مختلـف بـرای تحصیل و 
یادگیـری تکنیک هـای علمـی فرسـتاده ایم و هم چنیـن 
توانمندی هـای  و  امکانـات  از  زیـادی  بازدیدهـای 
دانشـگاه های آلمـان، ترکیـه، دانمـارک و چنـد کشـور 
دیگـر بـه عمـل آمـده اسـت، ولـی یقیـن دارم تجربه ی 
کشـور  یـک  به عنـوان  زمینـه  ایـن  در  ایـران  کشـور 

همسـایه و مسـلمان خیلـی بیشـتر بـه کار مـا می آیـد 
و می توانـد بـا هزینـه ی کم تـر و کیفیـت بهتـر در ایجاد 

ایـن بانـک بـه مـا کمـک کند.
شــرکت  مدیرعامــل  ضرابــی  دکتــر  همچنیــن 
ــن  ــز در ای ــگاهی نی ــان جهاددانش ــای روی بن یاخته ه
ــان  ــگاه روی ــای پژوهش ــریح فعالیت ه ــا تش ــت ب نشس
در زمینهــی درمــان نابــاروری و ســلول درمانی بــه 
موضوعــات بانــک خــون بندنــاف نــوزاد در رویــان 
ــی از  ــرد و گزارش ــاره ک ــای آن اش ــر فعالیت ه و دیگ
جلســه ی قبلــی کــه بــا حضــور معــاون آموزشــی وقــت 
ــک  ــی ژنتی ــات مل ــز تحقیق ــگاهی در مرک جهاددانش

ــرد. ــاره ک ــت، اش ــان داش آذربایج
حـوزه ی  در  را  رویـان  پژوهشـگاه  فعالیت هـای  وی 
درمان ناباروری بسـیار پیشـرفته نامید و میزان موفقیت 
در آن را در سـطح بهتریـن مراکـز دنیـا بیـان و آمادگی 
همـکاری همه جانبـه را در ایـن خصـوص را اعـام کرد.

فعالیت هـای  تشـریح  بـا  ادامـه  در  ضرابـی  دکتـر 
بـه  رویـان  بندنـاف  خـون  بنیـادی  سـلول های  بانـک 
سـابقه ی تاسـیس آن اشـاره  کـرده و تعـداد نمونه هـای 
ذخیره شـده در ایـن بانـک را بیـش از یک صـد هـزار و 
بیـش یک صـد  را  داده شـده  پیونـد  نمونه هـای  تعـداد 
مـورد اعـام و همـکاری ایـن بانـک بـا بیمارسـتان های 

کشـور را بسـیار خـوب توصیـف کـرد.
وی گفـت: کشـور آذربایجـان نیاز مبرم بـه این بانک 
دارد و بایـد در ایـن راه قدم بردارد و برای اینکار شـرکت 
و  رویـان  پژوهشـگاه  آن  رأس  در  و  رویـان  بن یاختـه 
جهاددانشـگاهی آمـاده ی ارایـه خدمات علمی به کشـور 

می باشـد. آذربایجان 

■  نشست 
مشرتک بین 
مسووالن 
جهاددانشگاهی 
و هیات آکادمی 
ملی علوم 
آذربایجان در 
ایران

◄

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی: تفاهم نامه ی 
چهارجانبه میان جهاددانشگاهی خراسان شمالی، سازمان 
و شرکت  عشایر  امور  کل  اداره  برنامه ریزی،  و  مدیریت 
توزیع نیروی برق استان، به منظور استفاده از انرژی های 

نو در مناطق عشایری استان منعقد شد.
هدف از انعقاد این تفاهم نامه، استفاده از انرژی های نو 
در مناطق عشایری و ارتقای وضعیت اقتصادیـ  اجتماعی 
جامعه ی  بیشتر  بهره مندی  و  استان  عشایر  رفاهی  و 
عشایر از امکانات کشور و همکاری مشترک در راستای 
ساماندهی یوردگاه های عشایری و استفاده از انرژی های 

نو ذکر شده است.
خرید و تهیه ی لوازم موردنیاز جهت تولید پنل های 
خورشیدی، استفاده از ظرفیت های بومی و امکان تولید 
شرکت ها  از  استفاده  با  استان  در  خورشیدی  پنل های 
متقاضی  عشایر  فنی  آموزش  بومی،  متخصص  افراد  و 
پکیج های  نگهداری  و  استفاده  نحوه ی  خصوص  در 
طرف  از  نیاز  مورد  تاییدیه های  اخذ  خورشیدی، 
با  داخلی  معتبر  پژوهشی  موسسات  از  جهاددانشگاهی 
نظارت شرکت توزیع نیروی برق استان و ایجاد نمایندگی 
خدمات پس از فروش در بجنورد و مراوه تپه از تعهدات 

جهاددانشگاهی در این تفاهم نامه است.
این  در  برق  نیروی  توزیع  شرکت  وظایف  جمله  از 
تفاهم  نامه بررسی و شناسایی پکیج خورشیدی مناسب 
گلستان،  استان  و  خراسان شمالی  عشایری  منطقه ی 
پنل های  خرید  جهت  همکاری  و  کیفیت  بر  نظارت 

کل  اداره  با  قابل حمل  خورشیدی 
نظارت  عشایر،  امور 

فنی الزم تا 

حصول هدف مورد نظر در تمام مراحل از طراحی، ساخت 
و بهره برداری و پیگیری جهت تامین سهم یارانه هر پکیج 

برابر قانون بودجه 97 است.
ترویج و تشویق عشایر استان به استفاده از انرژی های 
نو و پکیج های خورشیدی، شناسایی عشایر متقاضی و 
دستگاه  سهم  موردنیاز  اعتبار  تامین  پیگیری  و  برآورد 
عشایری  امور  کل  اداره  تعهدات  جمله  از  مربوطه 

خراسان شمالی می باشد.
نظارت عالی بر حسن انجام این تفاهم نامه و همکاری 
از  نیز  آتی  سال های  در  نیاز  مورد  اعتبار  تامین  جهت 

وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی ذکر شده است.
محدوده ی  شامل  تفاهم نامه  این  اجرایی  محدودهی 
و  قشاق(  و  )ییاق  خراسان شمالی  عشایری  مناطق 

مناطق قشاقی استان گلستان می باشد.
 

تفاهم نامه ای چهارجانبه برای استفاده 
از انرژی های نو در مناطق عشایری 
یک تفاهم نامه ی چهارجانبه میان جهاددانشگاهی خراسان شاملی، سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی، اداره ی کل امور عشایر و رشکت توزیع نیروی برق استان منعقد شد



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

93

پیاده سازی 
سامانه ی ارزیابی 

شایستگی های 
مدیران در شهرداری 

تهران
نشست مشرتک جهاددانشگاهی با 

شهرداری تهران به منظور انعقاد یک 

تفاهم نامه برگزار شد

و  اطالعات  فناوری  پژوهشکده  عمومی  روابط   ■
مشترک  نشست  تیر:   9 جهاددانشگاهی،  ارتباطات 
محل  در  تهران  شهرداری  با  جهاددانشگاهی 
ارتباطات  و  اطاعات  فناوری  پژوهشکده ی 

جهاددانشگاهی برگزار شد.
منابع  معاون  با حضور دکتر شیخ  نشست  این 
دکتر  و  همراه  هیات  و  تهران  شهرداری  انسانی 
مهندس  جهاددانشگاهی،  پشتیبانی  معاون  بادکو 
این  پروژه یابی  و  نیازسنجی  محترم  مدیرکل  کیا 
نهاد و دکتر حاجی کتابی و دکتر خاکسار از اعضای 
جهاددانشگاهی  تکنولوژی  مطالعات  پژوهشکده 

برگزار شد.
ارزیابی  سامانه ی  نشست،  این  در  هم چنین 
و  قرار گرفت  بازدید  مورد  مدیران  شایستگی های 
دکتر اصغری رییس پژوهشکده ی فناوری اطاعات 
با  ارتباط  در  توضیحاتی  ارایه ی  به  ارتباطات  و 
آموزش  حوزه ی  در  پژوهشکده  مرتبط  پروژه های 

و شایستگی پرداخت.
پژوهشی  گروه  مدیر  ضرابی  وحید  ادامه،  در 
ارایه ی  به  کسب  وکار  مدل های  توسعه ی 
سامانه ی  درحال توسعه ی  و  موجود  دستاوردهای 
ارزیابی  سامانه ی  و  سازمانی  آموزشی  مدیریت 
شایستگی ها پرداخته و توانمندی های پژوهشکده 
ارزیابی  و  آموزش  طراحی  بحث  با  ارتباط  در  را 

شایستگی در بستر فناوری اطاعات گزارش داد.
مرکز  مدیر  قهاری  نشست،  این  در  هم چنین 
موجود  امکانات  نیز  نرم افزار  تخصصی  خدمات 
سامانه ی ارزیابی شایستگی های مدیران را گزارش 

داد.
با  ارتباط  در  تفاهم نامه ای  شد  مقرر  پایان  در 
تهران  شهرداری  با  جهاددانشگاهی  قابلیت های 
منعقدشده و در نشست مشترک دیگری با حضور 
شهرداری  انسانی  منابع  سامانه ی  طراحی  تیم 
ارزیابی  سامانه ی  پیاده سازی  نحوه ی  تهران، 
تهران  شهرداری  در  مدیران  شایستگی های 
بررسی  و  بحث  مورد  تخصصی  و  فنی  به صورت 

قرار گیرد.
شایستگی های  ارزیابی  سامانه ی  است،  گفتنی 
پژوهشکده ی  توسط  پیش ازاین  مدارس  مدیران 
فناوری اطاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی برای 

آموزش وپرورش راه اندازی شده است.

ــرداد: نشســت  ــط عمومــی جهاددانشــگاهی، 17 م ■  رواب
مشــترک توســعه ی همــکاری بیــن دکتــر قربانی اصــل 
ــر  ــاوری جمهــوری اســامی و دکت ــزن علمــی و فن رای
پورعابــدی معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی 

و برخــی از مدیــران ایــن نهــاد برگــزار شــد.
ــش و  ــاون پژوه ــدی مع ــا پورعاب ــر محمدرض دکت
فنــاوری جهاددانشــگاهی در ایــن نشســت که در ســالن 
همایــش دفتــر مرکــزی ایــن نهــاد برگــزار شــد، بیــان 
کــرد: جهاددانشــگاهی در چنــد ســال اخیــر ســفرهایی 
بــرای همــکاری بیشــتر بــا اروپــا بــه کشــورهایی 
ماننــد آلمــان و آشــنایی نزدیــک بــا موسســاتی چــون 
»فرانهوفــر« داشــته و خواهــان گســترش روابــط خود با 

ــا اســت. ــاوری اروپ موسســات پژوهشــی و فن
ــران  ــم ای ــد تحری ــرایط جدی ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
توســط آمریــکا، اظهــار کــرد: مــا درصــدد هســتیم تــا 
 )NGO( بــا همــکاری بــا ســازمان های مردم نهــاد
ــا،  ــران و اروپ ــگان ای ــگان و فرهیخت ــاد نخب ــد بنی مانن
ــور  ــامت عب ــکا به س ــم آمری ــه ی تحری ــم از تل بتوانی

ــم. کنی
این کــه  بــه  توجــه  بــا  پورعابــدی  دکتــر 
نهادهــای  بزرگ تریــن  جملــه  از  جهاددانشــگاهی 
پژوهشــی غیردولتــی در کشــور اســت، گفــت: مــا 
خواســتار شناســایی و معرفــی فرصت هــای زیــاد 
ــاوری  ــی و فن ــزن علم ــط رای ــا توس ــا اروپ ــکاری ب هم
ایــران در اروپــا هســتیم و ایــن فرصت هــا نبایــد توســط 

وزارت علــوم و ارگان هــای دولتــی از بیــن بــرود.
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی بــا 

ــای نقــش خــود  ــرای ایف ــاد ب ــن نه ــی ای ــام آمادگ اع
در شــرایط تحریــم، بیــان کــرد: جهاددانشــگاهی، 
ــه  ــه از جمل فعالیت هــای خــود را در کشــورهای منطق
ــت. ــرده اس ــروع ک ــان ش ــوری آذربایج ــراق و جمه ع

منســجم تر  ارتبــاط  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــرد:  اظهــار  جدیــد،  شــرایط  در  هماهنگ تــر  و 
ــا  ــود را ب ــای خ ــت پروژه ه ــاده اس ــگاهی آم جهاددانش
ــر  ــیت ب ــه حساس ــی ک ــر اروپای ــرکت های کوچک ت ش

روی آن هــا کم تــر اســت، آغــاز کنــد.
ــاوری  ــی و فن ــزن علم ــل رای ــادر قربانی اص ــر ق دکت
جمهــوری اســامی ایــران در اروپــا نیــز در این نشســت 
در پاســخ بــه ســواالت مدیــران جهاددانشــگاهی، بیــان 
کــرد: در حــوزه ی ارتباطــات علمــی بــا اروپــا در شــرایط 
تحریــم مشــکلی نخواهیــم داشــت، اگرچــه کارمــان در 

ایــن زمینــه ســخت خواهــد بــود.
ــروز کشــور  ــه پیشــرفت ام ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــن کشــور  ــگان آن در خــارج از ای ــون نخب ــن، مدی چی
ــان در  ــرای نخبگانم ــد ب ــا بای ــرد: م ــان ک ــت، بی اس
کشــورهای دیگــر برنامــه داشــته باشــیم تــا بتوانیــم از 

ــم. ــتفاده کنی ــی اس ــزرگ به خوب ــت ب ــن ظرفی ای
دکتــر قربانی اصــل بــا توجــه بــه حضــور گســترده ی 
جهاددانشــگاهی در دانشــگاه ها و غیردولتــی بــودن 
ــن  ــد از ای ــت: بای ــم، گف ــرایط تحری ــاد در ش ــن نه ای
ــی  ــای پژوهش ــایی پروژه ه ــرای شناس ــاال ب ــت ب ظرفی
خــوب بــرای همــکاری بــا اروپــا و اســتفاده ی اقتصــادی 
بــرای کشــور در قالــب یــک ســاختار ســازمانی جدیــد 

بــه نحــو احســن اســتفاده شــود.

بررسی ارتباطات علمی و فناورانه 
با اروپا در رشایط تحریم

نشست مشرتک رایزن علمی و فناوری ایران در اروپا با مسووالن جهاددانشگاهی
برگزار شد

■  نشست 
مشرتک رایزن 
علمی و فناوری 
ایران در اروپا 
با مسووالن 
جهاددانشگاهی
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      اخبار کوتاه انعقاد تفاهم نامه ها و گسرتش همکاری ها در حوزه ی پژوهشی

گذر

جهاددانشگاهی هرمزگانـ  اداره 
کل امور بانوان استانداری

هرمـزگان:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
بانـوان  امـور  کل  اداره  همـکاری  قـرارداد 
اسـتانداری هرمـزگان و جهاددانشـگاهی واحـد 
راسـتای  در  پژوهـش  محوریـت  بـا  هرمـزگان 
»سـند ارتقـای وضعیـت زنـان و خانواده اسـتان 

شـد. امضـا  هرمـزگان« 
در  پژوهشـی  همـکاری  اولیـه ی  نشسـت 
راسـتای سـند ارتقـای وضعیـت زنـان و خانواده 
یعقوب نـژاد مدیـرکل  بـا حضـور زهـرا  اسـتان 
بانـوان و خانـواده اسـتانداری هرمـزگان،  امـور 
جهاددانشـگاهی  رییـس  دادخـواه  سـهیل 
هرمـزگان و حمیـد یاسـی پور معـاون پژوهشـی 

شـد. برگـزار  هرمـزگان  جهاددانشـگاهی 
مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری 
هرمـزگان در ایـن نشسـت اظهـار کـرد: رویکرد 
سـند ارتقـای وضعیت زنـان و خانواده ی اسـتان 
هرمزگان، ارزیابی مشـکات و آسـیب های حوزه 
زنـان در هرمـزگان بـه تفکیـک شهرسـتان های 

است. اسـتان 
زندانیـان  آمـار  وقتـی  افـزود:  یعقوب نـژاد 
زن در اسـتان هرمـزگان را بررسـی می کنیـم، 
متوجـه می شـویم بیشـتر افـرادی کـه بـه ایـن 
مرحلـه رسـیده اند، از عـدم شـناخت و نداشـتن 
ایـن  بـا  امیـدوارم  اسـت؛  بـوده  آگاهی شـان 
سـند بـه ارایـه ی راه حل هـای کاربردی برسـیم؛ 
هرچنـد کـه بـه اعتقاد بنـده بهتریـن راه حل در 

شـرایط کنونـی آمـوزش اسـت.



جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر 
ـ صنایع شهید مسلمی وزارت 

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر: 
از  امیرکبیـر  جهاددانشـگاهی صنعتـی  رییـس 
توافـق اولیـه ی همـکاری میان جهاددانشـگاهی 
مسـلمی  و صنایـع شـهید  امیرکبیـر  صنعتـی 
وابسـته بـه وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای 

مسـلح خبـر داد.
در ابتـدای این نشسـت که با حضـور معاونان 
واحـد و مدیـران صنایـع شـهید مسـلمی و بـه 
میزبانی صنایع شـهید مسـلمی واقع در مجتمع 
صنایـع پارچیـن برگـزار شـد، بازدیـدی از خـط 
تولیـد برخـی از محصـوالت ایـن صنایـع انجـام 
گرفـت و در خصـوص بهبـود فرآیندهـا و انجـام 

پروژه هـای تحقیقاتـی بحـث و تبادل نظـر شـد.
در نشسـت نهایـی، هـر یـک از معاونت هـای 
آموزشـی، پژوهشـی و فرهنگی واحد به تشـریح 
توانمندی هـا و قابلیت هـای همـکاری خـود بـا 
ایـن صنعـت پرداختنـد و در ادامه، کارشناسـان 
صنایـع مسـلمی ضمـن ابـراز خرسـندی از این 
نشسـت، نیازمندی هـای پژوهشـی، آموزشـی و 

فرهنگـی خـود را تشـریح کردند.
شـد،  مقـرر  نشسـت  ایـن  پایـان  در 
تفاهم نامـه ای در حوزه هـای پروژه هـای حـوزه ی 
دفاعـی، انجام خدمـات تخصصی آزمایشـگاهی، 
برگـزاری دوره هـای سـازمانی و هم چنیـن چاپ 
کتـب حاصـل از دسـتاوردهای فنـی آن صنعت 

بـه امضـای نماینـدگان دو طـرف برسـد.



جهاددانشگاهی بوشهرـ 
 رشکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی استان
بوشـهر،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
مشـترک  همـکاری  تفاهم نامـه ی  مـرداد:   24
بیـن  آموزشـی  و  فنـاوری  پژوهشـی،  علمـی، 
جهاددانشـگاهی بوشـهر و شـرکت ملـی پخـش 
نفتـی اسـتان طـی مراسـمی در  فرآورده هـای 
سـالن جلسـات شـرکت نفـت اسـتان منعقـد شـد.

توسـعه ی  به منظـور  تفاهم نامـه  ایـن 
زمینه هـای همـکاری مشـترک و همه جانبـه ی 
و  آموزشـی  فنـاوری،  و  پژوهشـی  علمـی، 
و  موجـود  ظرفیت هـای  از  بهینـه  اسـتفاده 
دانـش  به کارگیـری  و  دسترسـی  هـدف  بـا 
فنـی و فنـاوری روزآمـد در اجـرای طرح هـای 
کاربـردی،  توسـعه ای،  مطالعاتـی،  پژوهشـی، 
مرتبـط  موضوعـات  در  آموزشـی  و  مشـاوره ای 
بـا نیازهـای شـرکت نفـت، بیـن شـرکت نفـت 
اسـتان و جهاددانشـگاهی بوشـهر منعقـد شـد 
و بـه امضـای مسـعود نیـک تـاج مدیـر شـرکت 
ملی پخـش فرآورده های نفتی اسـتان بوشـهر و 
علی احمدی زاده رییس جهاددانشـگاهی بوشـهر 

رسـید.
مدیر شـرکت ملـی پخـش فرآورده های نفتی 
اسـتان بوشـهر امضای این تفاهم نامـه را فرصتی 
در زمینـه ی همـکاری با جهاددانشـگاهی خواند 
و اظهـار کرد: شـرکت ملـی پخـش فرآورده های 
نفتی اسـتان بوشـهر، آمادگـی کامـل دارد تا در 
انجـام طرح هـای تحقیقاتی و توسـعه ی فناوری 
موردنیاز از ظرفیت های موجود جهاددانشـگاهی 

استان اسـتفاده نماید.

مهنـدس نیک تـاج تلفیـق علم دانشـگاهی با 
تجربیـات بخـش صنعـت را راهـکاری مناسـب 
در  مطلوب تـر  وضعیتـی  بـه  دسـتیابی  بـرای 
ارایـه خدمـات خوانـد و افزود: در انجـام کارهای 
پژوهشـی، مـا نیازمند اسـتفاده از دانـش فنی و 

روزآمـد دانشـگاه ها هسـتیم.
کارگروهـی  بـه زودی  گفـت:  ادامـه  در  وی 
از سـوی دو طـرف تشـکیل و نیازسـنجی الزم 
جهـت انجـام پروژه هـای پژوهشـی و آموزشـی 
انجـام و تعامـات دو طـرف گسـترش می یابـد.

علـی احمدی زاده نیـز در این نشسـت با ابراز 
خرسـندی از همـکاری مشـترک در زمینه هـای 
علمـی و پژوهشـی و آموزشـی بـا شـرکت نفـت 
علمـی،  نهـادی  را  جهاددانشـگاهی  اسـتان، 
انقابـی، دانش بنیـان و پیشـگام در عرصه هـای 

خواند. مختلـف 
وی گفـت: ماهیـت ذاتـی دانشـگاه آموزشـی 
اسـت اما جهاددانشـگاهی عـاوه بر ایـن، دارای 
و در حوزه هـای  اسـت  نیـز  ماهیـت کاربـردی 
مختلـف دارای طـرح و برنامـه اجرایـی اسـت و 
تاکنـون بـه موفقیت هـای بزرگی در حـوزه نفت 

و گاز و صنعـت دسـت پیداکـرده اسـت.
 گفتنـی اسـت، تقویـت و توسـعه راه کارهای 
و  دسترسـی  باهـدف  دوجانبـه  همکاری هـای 
بـه  کارگیـری دانـش فنـی و فنـاوری در اجرای 
توسـعه ای،  مطالعاتـی،  پژوهشـی،  طرح هـای 
کاربـردی، مشـاوره ای و آموزشـی از مفـاد مهـم 

اسـت. تفاهم نامـه سه سـاله  ایـن 



جهاددانشگاهی خراسان شاملیـ  
رشکت پرشنگ عرص رایانش

■ روابط عمومی جهاددانشـگاهی خراسان شمالی: 
تفاهم نامـه ای بـا هـدف ارتقـای سـازمان دهی و 
توسـعه ی همکاری هـا و بهره منـدی از توانایی ها، 
تخصـص و امکانـات سـخت افزاری و نرم افـزاری 
دو طـرف در فعالیت هـای پژوهشـی، فنـاوری، 
اهمیـت  رویکـرد  بـا  و  فرهنگـی  و  آموزشـی 
بخـش  همه جانبـه ی  توسـعه ی  ضـرورت  و 
اقتصـادی و ارتقای سـطح دانش نیروی انسـانی 

شـد. منعقد 
حضـور  بـا  آیینـی  طـی  تفاهم نامـه  ایـن 
مهنـدس سـید علـی مرتضـوی مدیـر ارتباطات 
و فنـاوری اطاعـات خراسان شـمالی، بـه امضای 
دکتـر رضـا شـاهین فر رییـس جهاددانشـگاهی 
خراسان شـمالی و دکتـر علیرضـا رومـن مدیـر 

شـرکت پرشـنگ عصـر یارانـش رسـید.
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بـرای  آموزشـی  محتـوای  تدویـن  و  تهیـه 
بلندمـدت و  دوره هـای آمـوزش کوتاه مـدت و 
آموزشـی  بسـته های  توسـعه ی  در  همـکاری 
و  ملـی  شـبکه های  ایجـاد  و  هوشـمند  ربـاط 
بین المللـی جهـت ارایهی آموزش، تـاش برای 
توسـعه ی مشـاغلIT  با هدف باال بردن سـطح 
تربیـت  اسـتان،  در  سـرمایه گذاری  و  اشـتغال 
نیـروی انسـانی متخصص در قالـب آموزش های 
تدوین شـده جهـت ورود بـه بـازار کار و با هدف 
توسـعه ی خوداشـتغالی در اسـتان و طراحـی و 
اجـرای همایش هـا، سـمینارها، اسـتارت آپ ها، 
جشـنواره های تخصصی و کارگاه های آموزشـی 

از جملـه موضوعـات ایـن تفاهم نامـه اسـت.
همـکاری جهـت راه اندازی مرکز گردشـگری 
خراسان شـمالی،  در  )هوشـمند(  مجـازی 
تـاش جهـت اجرای طـرح شـهر )شـهرداری( 
الکترونیـک، همـکاری برای برگـزاری دوره های 
به منظـور  تـاش   ،ITO مربـی  تربیـت 
هوشمندسـازی بخش کشـاورزی استان، تعامل 
جهـت تولیـد محصـوالت مشـترک و معرفـی 
تولیـدات در سـطح اسـتان و کشـور و همکاری 
بـرای ترویـج مشـاغل خانگـی در حـوزه IT و 
می باشـد. تفاهم نامـه  موضوعـات  دیگـر  از   ITO



جهاددانشگاهی خراسان رضوی - 
هلدینگ کشاورزی و دام پروری 

آستان قدس رضوی
ــگاهی  ــازمان جهاددانش ــی س ــط عموم ■ رواب
خراســان رضوی: نشســت همکاری هــای مشــترک 
جهاددانشــگاهی  تولیــدی  و  پژوهشــی 
و  کشــاورزی  هلدینــگ  و  خراســان رضوی 
ــد. ــزار ش ــوی برگ ــدس رض ــتان ق ــروری آس دام پ

ایــن نشســت، دکتــر داراب یزدانــی  در 
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــر کش ــرکل دفت مدی
جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه طرح هــای 
پیشــنهادی جهاددانشــگاهی بــه آســتان قدس 
ــه ی  ــت: از جمل ــوزه، گف ــن ح ــوی در ای رض
ایــن طرح هــا می تــوان بــه طــرح تولیــد 
فراســودمند  حجیــم  غذایــی  فرآورده هــای 
ــاز  ــای ممت ــن از گاوه ــک جنی ــیس بان و تاس
و  شــیری  گوشــتی،  مختلــف  نژادهــای 

ــرد. ــاره ک ــوره اش دومنظ
وی افــزود: طــرح تولیــد داروهــای گیاهــی، 
ایجــاد مرکــز به نــژادی به منظــور تولیــد و 
تکثیــر بــز »ســانن«، احــداث و راه انــدازی 
ــژاد  ــاح ن ــرورش و اص ــتیبانی پ ــتگاه پش ایس
نفــر  بــا ظرفیــت 100  شــتر یک کوهانــه 
افزایــش  و  سیستان وبلوچســتان  اســتان  در 
بهــره وری از موقوفــات آســتان قــدس رضوی در 
اســتان ســمنان بــا طراحی و اســتقرار سیســتم 
ــای  ــر طرح ه ــمند از دیگ ــری هوش تصمیم گی

پیشــنهادی جهاددانشــگاهی بــه آســتان قدس 
رضــوی در جهــت همکاری هــای مشــترک 

ــت. ــوده اس ب
در ادامــه، دکتــر محمدجــواد وریــدی مدیــر 
ــروری موسســه ی  ــگ کشــاورزی و دام پ هلدین
ــوی  ــدس رض ــتان ق ــادی آس ــازمان اقتص س
از آمادگــی ایــن آســتان بــرای مشــارکت 
جهاددانشــگاهی در حــوزه ی گیاهــان دارویــی 
خبــر داد و بیــان کــرد: از جهاددانشــگاهی 
ــا  ــم ت ــاد تاثیرگــذار خواهانی ــک نه ــوان ی به عن
در زمینــه ی فرهنگ ســازی لبنیــات بــه آســتان 

ــد. ــک نمای ــوی کم ــدس رض ق
ــاورزی  ــگ کش ــر هلدین ــه ی مدی ــه گفت ب
ــادی  ــازمان اقتص ــه ی س ــروری موسس و دام پ
آســتان قــدس رضــوی، جهاددانشــگاهی نیــز از 
ــه  ــا نســبت ب ایــن توانایــی برخــوردار اســت ت
ــه به جــای  فرهنگ ســازی اســتفاده از خمیرمای
ــی  ــع غذای ــای صنای ــه واحده ــیرین ب جوش ش

کمــک کنــد.



سازمان جهاددانشگاهی یزدـ  
سازمان محیط زیست استان

ــگاهی  ــازمان جهاددانش ــی س ــط عموم ■ رواب
اســتان یــزد: ســازمان های جهاددانشــگاهی 
به منظــور  اســتان  محیط زیســت  و  یــزد 
از  بهره گیــری  و  همــکاری  توســعه ی 
در  موجــود  ظرفیت هــای  و  توانمندی هــا 
ــش  ــر در کاه ــات موث ــرای اقدام ــتای اج راس
آب،  شــامل  محیط زیســت  آالیندگی هــای 
ــه  ــهری، تفاهم نام ــای ش ــوا در فض ــاک و ه خ

ــد. ــا کردن ــکاری امض هم
انجــام  تفاهم نامــه،  ایــن  قالــب  در 
ــزاری  ــی، برگ ــی و تحقیقات ــای مطالعات طرح ه
در  پژوهشــی  نشســت های  و  همایش هــا 
ســطوح مختلــف، طراحــی و اجــرای دوره هــای 
آموزشــی تخصصــی در زمینــه ی موضــوع 
خدمــات  ارایــه  در  همــکاری  تفاهم نامــه، 
ــی  ــر طرح هــای ارزیاب آزمایشــگاهی، نظــارت ب
محیــط زیســتی و راه انــدازی کارگروه هــای 
علمــی مشــترک به منظــور اســتفاده از نظــرات 
کارشناســان و خبــرگان در اجــرای طرح  هــا از 

ســوی دو طــرف دنبــال می شــود.
ایــن تفاهم نامــه در 7 مــاده و دو نســخه 
بــه  ســال  ســه  مــدت  بــه  اجــرا  بــرای 
امضــای مهــدی باصولــی رییــس ســازمان 
جهاددانشــگاهی یــزد و ســید حســین ســادات 
موســوی مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت 

ــید. ــتان رس اس
ــرکل  ــوی مدی ــادات موس ــید حســین س س
آییــن  در  اســتان  محیط زیســت  حفاظــت 
امضــای ایــن تفاهم نامــه کــه در ســتاد مرکــزی 
جهاد دانشــگاهی یــزد انجــام شــد، اظهــار 

در حــوزه ی  کــرد: ســازمان محیط زیســت 
ــوزش،  ــا، آم ــش آالینده ه ــتی، کاه ــوع زیس تن
ــارکت  ــا مش ــازی ب ــانی و فرهنگ س اطاع رس

مــردم فعالیــت می کنــد.
از  جهاددانشــگاهی  ورود  خواســتار  وی 
ــه  ــی ک ــارت عال ــه ی نظ ــی در زمین ــر علم نظ
بــر عهــده ی محیط زیســت اســت، شــد و 
افــزود: بنیــه ی نیــروی  انســانی اداره ی کل 
ــداد  ــن تع ــت و ای ــدود اس ــت مح محیط زیس
بــرای نظــارت بــر چهــار هــزار واحــد صنعتــی 

نیســت. جواب گــو 
ــازمان  ــس س ــی ریی ــدی باصول ــر مه دکت
جهاد دانشــگاهی یــزد نیــز بــا اشــاره بــه 
این کــه طــرح دانــاب یکــی از فعالیت هــای 
مهــم ایــن مرکــز در ســال جــاری بــوده اســت، 
ــه  ــوم ب ــات آب موس ــش نج ــرح دان ــت: ط گف
ــه ای  ــرکت آب  منطق ــکاری ش ــا هم ــاب ب دان

ــد. ــی ش ــزد اجرای ی
دکتــر باصولــی بــا بیــان این کــه طــرح 
زبالــه  تفکیــک  چهره به چهــره ی  آمــوزش 
ــده  ــات انجام ش ــر از اقدام ــی دیگ ــدأ یک از مب
ــوده  ــازمان ب ــن س ــت ای ــز محیط زیس در مرک
اســت، تصریــح کــرد: گزارشــی کــه از پیمانــکار 
نشــان دهنده ی  کردیــم،  دریافــت  پســماند 
رشــد 25 درصــدی تفکیــک در مناطــق اجرای 

ــوده اســت. ــن طــرح ب ای



مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 
زیستی ایران ـ دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد تهران شامل
■ روابــط عمومــی مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکی 
و زیســتی ایــران: در راســتای تحقــق اهــداف و 
ــر ژنتیکــی و  ــی ذخای ــز مل ماموریت هــای مرک
زیســتی ایــران جهــت ایجــاد ارتبــاط بــا مراکــز 
علمــی و دانشــگاهی کشــور و بهره منــدی 
توانمندی هــا،  و  امکانــات  تجربیــات،  از 
تفاهم نامــه ی همکاری هــای مشــترک بیــن 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران شــمال و 
مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران 

ــد. ــد ش ــه جهاددانشــگاهی منعق وابســته ب
شناســایی نیازهــای مراکز پژوهشــی کشــور 
ــرای  ــرف، اج ــای دو ط ــه ی فعالیت ه در حیط
طرح هــای مشــترک مبتنــی بــر نیازهــای 
طــرف،  دو  عایــق  و  برنامه هــا  جامعــه، 
دو  امکانــات  و  توانمندی هــا  از  بهره منــدی 
ــات  ــع انســانی، امکان ــل )مناب ــه از قبی مجموع
آزمایشــگاهی، کارگاهــی، کتاب خانــه ای و...( 
و برگــزاری برنامه هــای علمــی و آموزشــی 
مشــترک از موضوعــات تفاهم نامــه اســت کــه 

ــت. ــرار گرف ــق ق ــورد تواف م
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تفاهم

■ روابــط عمومــی ســازمان تجاری ســازی فنــاوری و 
اشــتغال دانش آموختــگان، 31 تیــر: بــا هــدف ایجــاد و 

توانمند ســازی  آموزشــی،  همکاری هــای  توســعه ی 
گســترده ی  تــوان  از  اســتفاده  و  اشــتغال زایی  و 

جهاددانشــگاهی، تفاهم نامــه ی همــکاری بیــن موسســه 
خدمــات معیشــت کارکنــان ناجــا بــه نمایندگــی علــی 
ــه  ــگاهی ب ــه و جهاددانش ــل موسس ــی مدیرعام رضوان
نمایندگــی دکتــر محمدصــادق بیجنــدی معــاون 
آموزشــی و سرپرســت ســازمان تجاری ســازی فنــاوری و 
اشــتغال دانش آموختــگان جهاددانشــگاهی در ســازمان 
تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال دانش آموختــگان 

ــد. ــد ش ــگاهی منعق جهاددانش
ایـن تفاهم نامـه بـا موضوعـات همـکاری در اجـرای 
برنامه هـای آموزشـی عمومیـ  تخصصی، توانمندسـازی 
و اشـتغال زایی بـرای اعضـا و خانـواده ی کارکنـان ناجـا 
در زمینه هـای بهره منـدی کارکنـان ناجـا و خانواده های 
آن هـا از دوره هـای آموزشـی کوتاه مـدت جهـاد بـا %20 
طرح هـای  از  آن هـا  بهره منـدی  هم چنیـن  تخفیـف، 
اشـتغال ایـن نهـاد و در اولویـت قـرار دادن در ارایـه و 
اجـرای طرح های اشـتغال زا بـرای خانواده هـای کارکنان 
ناجـا و همکاری و پشـتیبانی دو طـرف در اتصال به بازار 
و کمـک بـه شـکل گیری شـبکه های فـروش محصوالت 

تولیـدی متقاضیـان اشـتغال امضا شـد.

بهره مندی خانواده ی بزرگ ناجا از خدمات 
جهاددانشگاهی 

تفاهم نامه ی همکاری بین موسسه ی خدمات معیشت کارکنان ناجا و جهاددانشگاهی منعقد شد

■  تفاهم نامه ی 
همکاری بین 
موسسه ی 
خدمات معیشت 
کارکنان ناجا و 
جهاددانشگاهی

◄

                           تجاری سازی فناوری و اشتغال

■ روابط عمومی دانشگاه علم وفرهنگ: روسای دانشگاه های 
علم و فرهنگ جهاددانشگاهی و IMC اتریش در زمینه ی 
نمایشگاه های  برگزاری  هیات علمی،  اعضای  تبادل 
مشترک، تبادل دانشجو و مبادالت علمی، تفاهم نامه امضا 
کردند که بر مبنای این تفاهم نامه، طرف ایرانی و اتریشی 
از ایجاد کرسی زبان و ادبیات دو کشور در دانشگاه های 

یکدیگر حمایت خواهند کرد.
در جریان سفر رییس دانشگاه علم و فرهنگ به اتریش، 

تفاهم نامه ی همکاری های آموزشی، پژوهشی و فناوری با 
دانشگاه IMC امضا شد.

تبادل  به  متعهد  دو طرف  تفاهم نامه،  این  اساس  بر 
دانشجو و اعضای هیات  علمی شدند.

ــزاری  ــه، برگ ــن تفاهم نام ــتاوردهای ای ــی از دس یک
بین المللــی در دو کشــور،  علمــی  هم اندیشــی های 
ــی،  ــای هیات علم ــی اعض ــای مطالعات ــاد فرصت ه ایج
ــی  ــزاری نمایشــگاه های مشــترک علمــی، تحقیقات برگ

ــام  ــترک اع ــی مش ــای تحقیقات ــاوری و پروژه ه و فن
شــده اســت.

از  اتریشی  و  ایرانی  طرف  تفاهم نامه،  این  مبنای  بر 
دانشگاه های  در  کشور  دو  ادبیات  و  زبان  کرسی  ایجاد 

یکدیگر حمایت خواهند کرد.

همکاری دانشگاه علم وفرهنگ از 
ایران با دانشگاه IMC از اتریش 

تفاهم نامه ی همکاری بین دانشگاه IMC اتریش و دانشگاه علم و فرهنگ 

جهاددانشگاهی منعقد شد

                           آموزشی 
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      اخبار کوتاه انعقاد تفاهم نامه های آموزشی

گذر

جهاددانشگاهی همدانـ  انجمن 
علمی طب ایرانی

همدان:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
انعقاد  از  همدان  جهاددانشگاهی  آموزشی  معاون 
و  همدان  جهاددانشگاهی  آموزشی  تفاهم نامه ی 

انجمن علمی طب ایرانی استان خبر داد.
عباس محبیان گفت: با توجه به اینکه یکی از 
و  منطقی  توسعه ی  و  احیا  برای  اساسی  کارهای 
ماندگار طب سنتی و مکمل و استفاده از روش های 
مفید آن برای پیشگیری و درمان، فرهنگ سازی و 
عرصه  این  در  توانمند  نیروهای  آموزش  و  تربیت 
است؛ این تفاهم نامه جهت همکاری انجمن علمی 
ایرانی استان و جهاد دانشگاهی واحد همدان  طب 

منعقد شد.
آموزشی،  دوره های  مشترک  برگزاری  وی 
کارگاه ها، همایش های آموزشی یا فرهنگی، جهت 
و  سنتی  طب  صحیح  دانش  و  فرهنگ  توسعه ی 
مکمل به منظور اصاح و تنظیم سبک زندگی مردم 
جامعه، مبتنی بر آموزه های طب سنتی و مکمل را 

موضوع این تفاهم نامه عنوان کرد.


سازمان جهاددانشگاهی تهران 
ـ مجتمع پردیس ابوریحان 

دانشگاه تهران
■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران، 1 
مرداد: به منظور شروع همکاری، تفاهم نامه ای بین 
و  تهران  آموزشی سازمان جهاددانشگاهی  معاونت 
مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، امضا شد.

در نشستی که با حضور مهندس سید عزیز آشنا، 
معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی تهران، دکتر 
اکبری رییس پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، دکتر 
سلطانی  دکتر  و  پردیس  آموزشی  معاون  صالحی 
معاون اداری و مالی پردیس برگزار شد، تفاهم نامه ای 
آن  موجب  به  که  رسید  امضا  به  سال  مدت 3  به 
معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی تهران تمام 
دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت را با همکاری 
پردیس ابوریحان در محل این پردیس برای ساکنان 

شهر پاکدشت و مناطق اطراف آن برگزار کند.


جهاددانشگاهی همدانـ  اداره ی 
کل بهزیستی استان

معاون  همدان:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
قرارداد  انعقاد  از  همدان  جهاددانشگاهی  آموزشی 
کل  اداره ی  و  همدان  جهاددانشگاهی  آموزشی 

بهزیستی استان خبر داد.
عباس محبیان گفت: این قرارداد جهت بهره مندی 
دوره های  از  استان  بهزیستی  کل  اداره ی  کارکنان 

آموزشی ضمن خدمت جهاددانشگاهی منعقد شد.

وی افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته بیش از 
30 عنوان دوره ی آموزشی در سال 97 برنامه ریزی 
شده و بر اساس تقویم آموزشی تا پایان سال جاری 

اجرا می شود.

سازمان  جهاددانشگاهی یزد 
ـ شورای هامهنگی روابط 

عمومی های استان
سازمان   یزد:  جهاددانشگاهی  سازمان  روابط   ■
روابط  هماهنگی  شورای  و  یزد  جهاددانشگاهی 
عمومی ها در راستای گسترش فعالیت های افکارسنجی، 

تفاهم نامه ی همکاری امضا کردند.
مهدی باصولی در نشستی که به همین منظور 
با حضور اعضای هیات رییسه ی شورای هماهنگی 
روابط عمومی های استان برگزار شد،  با بیان این که 
خوشبختانه عملکرد روابط ادارات مختلف مطلوب است، 
اظهار کرد: افرادی که در سمت مدیر روابط  عمومی در 
دستگاه های مختلف استان مشغول به فعالیت اند، افرادی 

آگاه و عالم به علم روابط عمومی هستند.
با  ادامه  یزد در  رییس سازمان جهاددانشگاهی 
 80 دهه ی  اوایل  در  جهاددانشگاهی  این که  بیان 
عنوان  با  افکارسنجی  مرکز  راه اندازی  به  نسبت 
کردن  نهادینه  گفت:  است،   کرده  اقدام  »ایسپا« 
افکارسنجی  مرکز  هدف  مهم ترین  افکار،  سنجش 

دانشجویان ایران است.
مطالعات  مرکز  معرفی  ضمن  ادامه  در  وی 
اجتماعی جهاددانشگاهی یزد،  افزود: جهاددانشگاهی 
تحلیل های  پیمایش،  بر  عاوه  تا  دارد  آمادگی 
دستگاه های  عملکرد  ارتقای  به منظور  کاربردی 

استان را انجام دهد.
در ادامه »علی صالحی« مدیرکل روابط عمومی 
استانداری یزد،  با بیان این که طی 15 سال گذشته 
اداره ی کل روابط عمومی استانداری در حوزه ی بحث 
نداده  انجام  و علمی  اقدام مدون  افکارسنجی هیچ 
است،  اظهار کرد:  اطاع مدیریت ارشد استان از نظر 
برای  را  راه  مختلف  مسایل  مورد  در  عمومی  افکار 

تصمیم گیری های کاربردی و موثرتر هموار می کند.
و  پویا  نهادی  به عنوان  افزود: جهاددانشگاهی  وی 
تأثیرگذار در عرصه های مختلف نقش مهمی در زمینه ی 
افکارسنجی برای توسعه بیش ازپیش کشور ایفا می کند.

با  یزد  استانداری  عمومی  روابط  اداره   مدیرکل 
اشاره به ضرورت مشارکت تمام دستگاه ها در حوزه ی 
استان،  جهاد دانشگاهی  سازمان  با  افکارسنجی، 
گفت: طرح جامع و مدون ساالنه ی افکارسنجی در 

استان یزد تدوین می شود.
موضوع  با  همکاری  تفاهم نامه ی  است،  گفتنی 
بین  یزد«  استان  در  افکارسنجی  طرح  »اجرای 
سازمان جهاددانشگاهی استان و شورای هماهنگی 

روابط عمومی های استان امضا شد.

سازمان انتشارات 
جهاددانشگاهیـ  پژوهشگاه 

فرهنگ، هرن و ارتباطات
روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی: 
تفاهم نامه همکاری بین سازمان انتشارات جهاددانشگاهی 
و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی با هدف توسعه ی همکاری های علمی 
و پژوهشی و بهره مندی از امکانات و توانمندی های 

یکدیگر منعقد شد.
و  جهاددانشگاهی  تفاهم نامه  این  اساس  بر 
پژوهشگاه در زمینه های »انتشار کتاب و نشریات«، 
و  منتشره«، »خدمات چاپ  آثار  فروش  و  »توزیع 
برگزیده«  پایان نامه های  و  کتاب  »تولید  نشر«، 
سال  پایان نامه ی  و  کتاب  ملی  »جشنواره های  و 

دانشجویی« با یکدیگر همکاری می کنند.
رییس  سلگی  محمد  امضای  به  تفاهم نامه  این 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اسامی و عادل 
تقوی رییس سازمان انتشارات جهاددانشگاهی رسیده 

است و از تاریخ انعقاد به مدت 3 سال اعتبار دارد.


سازمان جهاددانشگاهی یزد 
ـ دفرت اجتامعی و فرهنگی 

استانداری استان
روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی یزد: سازمان 
جهاددانشگاهی یزد و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
گسترش  و  ایجاد  به منظور  استان  استانداری 
راستای  در  پژوهشی  همکاری های  و  همفکری ها 
کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در چارچوب 
و  اجتماعی  شورای  خط مشی های  و  سیاست ها 
اولویت های استانی،  تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

علمی  شبکه ی  ایجاد  تفاهم نامه  این  قالب  در 
و مستمر  نظام مند  به منظور رصد  پژوهش محور  و 
شرایط، مسایل و آسیب های اجتماعی و فرهنگی 
در پهنه ی جغرافیایی استان یزد با عنوان دیده بانی 

اجتماعی از سوی طرفین دنبال می شود.
از اهداف  ارتقای وضعیت اجتماعی و فرهنگی 
موضوع  این  راهبرد  و  است  تفاهم نامه  این  نهایی 
اطاعات  تحلیلی،  یافته های  یکپارچه سازی  با  نیز 
مسائل  و  فرهنگی  و  اجتماعی  وضعیت  توصیفی 
مراکز  در  که  اولویت  در  اجتماعی  آسیب های  و 
مطالعات  از  یا  می شوند  تهیه  پژوهشی  و  علمی 
و گزارش های  به دست می آیند، صورت می گیرد 
و  چشم انداز  روندها،  تطبیقی،  تحلیلی،  و  جامع 

پیشنهاد های کاربردی ارایه می شوند.
این تفاهم نامه در 9 ماده و دو نسخه برای اجرا 
به مدت سه سال به امضای مهدی باصولی رییس 
فخرالسادات  و  استان  جهاددانشگاهی  سازمان 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل  خامسی 

استانداری یزد رسید.

فرهنگی
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برگــزار

■ طراحی ساختامن های جدید برای رصفه جویی انرژی 
■ برگزاری آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری در 

۲۸ استان کشور 

■ هامیش نقش مهامن پذیری و هتل ها در صنعت گردشگری 
اصفهان 

■ پایان طراحی مد و لباس در »دیبا« 
■ آسیب شناسی خشونت علیه خود در دخرتان نوجوان 

■ تشکیل خوشه ی کسب وکارهای نوآورانه اسب اصیل کرد 

اخبار برگزاری دوره ها، کارگاه ها، نشست ها و هامیش های 
جهاددانشگاهی
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■ روابط عمومی جهاددانشـگاهی، 12 تیـر: اختتامیه اولین 
جشـنواره طراحی سـاختمان انرژی صفـر با حضور دکتر 
قاضـی زاده رییـس پژوهشـگاه نیـرو،  دکتـر حمیدرضـا 
محمدرضـا  دکتـر  جهاددانشـگاهی،   رییـس  طیبـی 
پورعابـدی معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی، 
دکتـر حمیـد چیت چیان مشـاور عالـی پژوهشـگاه نیرو 
و دکتـر حمید آیتـی رییس پژوهشـکده ی فرهنگ، هنر 
و معمـاری جهاددانشـگاهی برگزار و از یـک طرح برتر و 
4 طرح برگزیده ی مسـابقه ی این جشـنواره تقدیر شـد.

 مرصف انرژی کشور معادل ۱۱۵۸ بشکه 
نفت خام

کـرد:  اظهـار  مراسـم  ایـن  در  چیت چیـان  حمیـد 
طراحـی سـاختمان های انـرژی صفـر مزایایـی همچون 
کاهـش هزینه هـای طـول عمـر سـاختمان، راحتـی و 
آسـایش بیشـتر، کاهـش خطـرات ناشـی از قطـع بـرق 
و گاز، پایـداری بیشـتر در زمـان بـروز حـوادث طبیعی، 
انتشـار آلودگـی کمتـر و بهبـود وضعیت محیط زیسـت 

دارد. را 
وی بابیـان اینکـه طراحی سـاختمان های انرژی صفر 
متضمن سـرمایه گذاری اولیه بیشـتر نیز هسـت، تصریح 
کـرد: دانشـگاه ها بایـد در رشـته های مختلفـی همچون 

معمـاری، عمـران و برق دانشـجویان را بـه نحوی تربیت 
کننـد کـه بتواننـد پـس از فارغ التحصیلی ایـن ایده ها را 

در کشـور پیاده کنند.
مشـاور عالـی پژوهشـگاه نیـرو بـا اشـاره بـه این کـه 
ایـده طراحـی ایـن نـوع سـاختمان ها می توانـد باعـث 
تحـول در اقتصاد و مهندسـی کشـور شـود، یادآور شـد: 
بـر اسـاس ترازنامه انرژی سـال 94 مصـرف نهایی انرژی 
در کشـور در ایـن سـال معـادل 1158.3 میلیون بشـکه 

نفـت خـام بوده اسـت.
چیت چیـان ادامـه داد: 40 درصـد ایـن مقـدار بـه 
بخـش تجـاری، خانگی و عمومـی اختصـاص دارد و اگر 
بـه انـرژی مصرف شـده در بخـش خانگـی توجـه کنیـم 
می بینیـم کـه در ایـران هر نفر در سـال 94 معادل 632 

هـزارم تـن نفـت خام انـرژی مصـرف کرده اسـت.
وی یـادآور شـد: در اتحادیه ی اروپایی که متشـکل از 
28 کشـور اسـت هر اروپایـی معادل 18 هـزارم تن نفت 
خـام مصـرف کـرده اسـت، یعنـی رقمـی کـه به مراتـب 

پایین تـر از مصـرف انـرژی هر ایرانی اسـت.
مشـاور عالـی پژوهشـگاه نیـرو، بابیان اینکـه مصرف 
انـرژی بایـد رفـاه بیشـتری را بـه همـراه داشـته باشـد، 
گفـت: حـال این سـوال مطرح اسـت کـه چـرا اروپاییان 
با داشـتن رفاه بیشـتر انـرژی کمتری مصـرف کرده اند؟

طراحی ساختامن های جدید برای 
رصفه جویی انرژی 

اختتامیه اولین جشنواره و مسابقه ی ملی طراحی ساختامن انرژی صفر با همکاری 
پژوهشکده فرهنگ، هرن و معامری جهاددانشگاهی برگزار شد

■   مشاور عالی 
پژوهشگاه نیرو 
در اختتامیه 
اولین جشنواره 
و مسابقه ی ملی 
طراحی ساختامن 
انرژی صفر

◄

اجالسی ملی برای 
شهری ایرانیـ  

اسالمی
نخستین اجالس ملی شهر ایرانی ـ اسالمی به 
اهتامم پژوهشکده فرهنگ، هرن و معامری 

جهاددانشگاهی برگزار شد

و  هنـر  فرهنـگ،  پژوهشـکده ی  عمومـی  روابـط   ■
معمـاری جهاددانشـگاهی، 13 تیـر: نخسـتین اجـاس 
ملـی شـهر ایرانـی ـ اسـامی هم زمـان بـا دومین 
بـا  معمـاری  و  عمـران  مهندسـی  ملـی  اجـاس 
تاکیـد بـر اشـتغال زایی در صنعـت سـاختمان در 
بـه اهتمام پژوهشـکده ی فرهنگ، هنـر و معماری 
و موسسـه ی علمی پژوهشـی پهنـه ی بیکران علم 
در محـل دانشـگاه خوارزمـی تهـران برگـزار شـد.

ایـن همایـش در دو پنـل جداگانـه، فعالیـت 
خـود را آغـاز کـرد.

در ابتـدای همایـش، دکتر حمیـد آیتی رییس 
پژوهشـکده ی فرهنـگ، هنـر و معمـاری پیرامون 
اسـامی  ـ  ایرانـی  شـهر  ویژگی هـای  و  مفهـوم 
سـخنرانی کـرد و در پایـان از تمامی دانشـگاهیان 
و پژوهشـگران بـرای همفکـری و انجـام مطالعات 
اسـامی  ایرانـی-  شـهر  معمـاری  خصـوص  در 

دعـوت بـه عمـل آورد.
دانشـیار  اول،  بهشـتی  بهـرام  سـید  دکتـر 
طوسـی  خواجه نصیرالدیـن  صنعتـی  دانشـگاه 
بحـث  بـه  کـه  بـود  همایـش  سـخنران  دومیـن 
طبیعـی  حـوادث  برابـر  در  سـاختمان  امنیـت 

پرداخـت.
اسـتادیار  لبیـب زاده  راضیـه  دکتـر  ادامـه،  در 
دانشـکده ی هنـر و معمـاری دانشـگاه آزاد واحـد 
علـوم و تحقیقـات تهـران سـخنران بعـدی بـود و 
تحقق پذیـری حقوق شـهروندی در شـهر ایرانی ـ 
اسـامی بـا تاکیـد بـر حق منظـر شـهری را مورد 

بررسـی و تحلیـل قـرار داد.
در  شـرکت کنندگان  همایـش  ادامـه ی  در 
پنل هـای تخصصـی، بـا ارایهی مقاالت خـود مورد 

داوری و پرسـش حاضـران قـرار گرفتنـد.
هدایـای  همایـش  برگزیـدگان  بـه  پایـان  در 

یافـت. اختصـاص  ویـژه ای 

                           پژوهش



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

101

چیت چیـان اضافـه کـرد: مصـرف انرژی هر شـهروند 
ترکیـه ای معـادل 56 درصـد مصـرف انرژی یـک ایرانی 
بـوده اسـت. این مقـدار در چین 49 درصـد، در هند 22 
درصد و در کشـورهای آسـیایی غیر از )سـازمان توسعه 
و همـکاری  اقتصـادی( OECD 25 درصـد مصرف هر 

فـرد ایرانـی در بخش خانگی بوده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: ایـن اعـداد و ارقـام نشـان دهنده ی 
معنـی  بـه  انـرژی  بیشـتر  مصـرف  کـه  اسـت  ایـن 
رفـاه بیشـتر نیسـت، بلکـه بـه معنـی آن اسـت کـه مـا 

می دهیـم. هـدر  بیشـتر  را  منابع مـان 
مشـاور عالـی پژوهشـگاه نیـرو افـزود: کارشناسـان 
معتقدنـد امـکان صرفه جویـی در سـاختمان های ایـران 
بیـش از 40 درصـد اسـت و ایـن صرفه جویـی نه تنهـا 
باعـث کاهش آسـایش مردم نخواهد شـد، بلکـه افزایش 
رفـاه، محیط زیسـت پاک تـر و آلودگـی کمتر شـهرها را 

به دنبـال خواهـد داشـت.
چیت چیـان بـا تاکیـد بـر اینکـه یکـی از موثرتریـن 
ایده هـا در صرفه جویـی انـرژی ایـده ی سـاختمان های 
انرژی صفر اسـت، گفت: ایرانیان در سـال 16.5 میلیارد 

دالر انـرژی مصـرف می کننـد.
امسـال  عمرانـی  بودجـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مصـوب در مجلـس 50 هـزار میلیارد تومان بوده اسـت، 
اظهـار کـرد: سـال گذشـته فقـط 33 درصـد معـادل 
به صـورت  عمرانـی  بودجـه  از  تومـان  میلیـارد   1500
نقـدی محقق شـده اسـت. اگر اوراق مشـارکت و اسـناد 
سـال  در  بگیریـم  نظـر  در  نیـز  را  اسـامی  خزانـه ی 
اختصاص یافتـه  بودجـه  از  نهایتـا 51 درصـد  گذشـته 
بـه عمـران محقـق شـده اسـت و اگـر ایـن 51 درصـد 
امسـال نیـز محقـق شـود، مقـدار آن چیزی حـدود 25 
هـزار میلیـارد تومان می شـود. مـا از طریـق صرفه جویی 
انـرژی در سـاختمان های کشـور قادر هسـتیم هرسـال 
46 هـزار میلیـارد تومـان بـه قیمت هـای امـروز انـرژی، 

صرفه جویـی انجـام دهیـم.
مشـاور عالی پژوهشـگاه نیرو یادآور شـد: اگر این کار 
را انجـام دهیم، برای توسـعه ی کشـور یـک منبع جدید 
ایجـاد کرده ایـم کـه به طـور یقیـن بـا هیچ یـک از منابع 
مالـی دیگر قابل مقایسـه نیسـت، ضمن اینکه بـا اجرای 
ایـن ایده هـا )سـاختمان های انـرژی صفـر( بسـیاری از 

جوانـان و فارغ التحصیان دانشـگاهی ما اشـتغال مفید، 
مسـتمر و گسـترده ای پیـدا خواهند کرد.

چیت چیـان در پایـان اظهـار کرد: صنعت سـاختمان 
سـاختمان های  ایـده ی  کـردن  دنبـال  صـورت  در  مـا 

انـرژی صفـر می توانـد تحـول بزرگـی را تجربـه کنـد.

بهره گیری از اینرتنت اشیا برای بهینه سازی 
مرصف انرژی

در ادامه، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با 
اشاره به اهمیت مساله ی مصرف انرژی، گفت: درزمینه ی 
هستیم  مشکل  دچار  انرژی  مصرف  بهره وری  و  شدت 
نهادهای  است  سال  سالیان  باوجوداینکه  متاسفانه  و 
پژوهشی و دانشگاه ها این موضوع را متذکر شده اند، هنوز 

هم در این زمینه شاهد معضاتی هستیم.
از  برخـی  شـرح  بـه  پورعابـدی  محمدرضـا  دکتـر 
انـرژی  حـوزه ی  در  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای 
پرداخـت و بر ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی در حوزه ی 

کـرد. تاکیـد  انـرژی  مصـرف  بهینه سـازی 
وی جهاددانشگاهی بابیان اینکه در کشور منابع انرژی 
ارزان وجود دارند تصریح کرد: با وجود این منابع متولیان 
به عرصه ی رفع مشکات بهره وری مصرف ورود نکرده اند 

و امروز شاهد معضات ناشی از این امر هستیم.
دکتـر پورعابـدی با اشـاره به میزان بـاالی تولید علم 
در ایـران گفـت: متاسـفانه در جامعـه ی دانشـگاهی مـا 
نیـز باوجـود شـتاب تولیـد علـم، دانشـگاهیان آن چنان 
بـه مسـاله ی انـرژی نپرداخته انـد و اگـر دانشـگاهیان و 
محققـان، تولیـدات علمـی نیـز در این زمینه داشـته اند 

آن چنـان راهگشـا نبوده اسـت.
وی با اشـاره به وسـعت جهاددانشـگاهی و گسـتره ی 
آن در سراسـر کشـور تصریـح کـرد: جهاددانشـگاهی 
بـا توجـه بـه رسـالتی کـه دارد موضـوع انـرژی را جـزو 
از  اسـتفاده  بـا  و  اسـت  داده  قـرار  خـود  اولویت هـای 
رسـانه هایی هم چـون ایسـنا، سـیناپرس و ایکنـا کـه در 
اختیـار دارد، سـعی کـرده فرهنگ مربوط به اسـتفاده از 

انـرژی را در سـطح کشـور توسـعه دهـد.
معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی ادامـه 
داد: مـا در حـوزه ی فنـی و مهندسـی سـعی کرده ایـم 
در حـوزه ی انـرژی فعالیت هـای خوبی را داشـته باشـیم 

و در ایـن راسـتا چنـدی پیـش از یکـی از پروژه هـای  
 تـک جهـاد در حـوزه ی نفت رونمایی شـد کـه از آن در 

حـوزه ی انتقـال نفـت و گاز اسـتفاده می شـود.
دکتـر پورعابـدی افـزود: در حـال حاضر سـامانه های 
مربـوط بـه انتقال نفـت و گاز بـا 15 درصـد راندمان در 
کشـور فعالیـت دارنـد اما بـا اسـتفاده از فنـاوری نوینی 
کـه جهاددانشـگاهی از آن رونمایی کرده اسـت می توان 

ایـن راندمـان را به 95 درصد رسـاند.
وی حـوزه IOT یـا اینترنـت اشـیا را یکـی دیگـر از 
حوزه هـای فعالیـت جهاددانشـگاهی جهـت اسـتفاده ی 
بهینـه از انرژی عنـوان کرد و افزود: در جهاددانشـگاهی 
بـا اسـتفاده از IOT یـا همـان اینترنـت اشـیا در بحـث 
کشـاورزی و گلخانه هـا فعالیت هـای جدیـدی را انجـام 
بحـث  در  می تـوان  فناوری هـا  ایـن  از  کـه  داده ایـم 
و  خانـواده  اقتصـاد  بهبـود  جهـت  نیـز  سـاختمان ها 

بهینه سـازی مصـرف انـرژی اسـتفاده کـرد.
تاکید  با  جهاددانشگاهی  فناوری  و  پژوهش  معاون   
برای  بستر  ایجاد  در  جهاددانشگاهی  فعالیت های  بر 
ازجمله  مختلف  زمینه های  در  نوین  ایده های  پرورش 
در  کرده  سعی  جهاددانشگاهی  گفت:  انرژی  حوزه ی 
قالب پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، بستری را 
فراهم کند تا کسانی که در این زمینه ها ایده های نوینی 
دارند بتوانند در این اکوسیستم آن  را مطرح کرده و به 

تجاری سازی و اجرا برسانند.
سه  جهاددانشگاهی  در  داد:  ادامه  پورعابدی  دکتر 
و  هسته  با 45  رشد  مرکز  و 22  فناوری  و  علم  پارک 
 100 تعداد  که  می کنند  فعالیت  زیادی  شرکت های 
بسیاری  و  دانش بنیان  هستند  این شرکت ها  از  شرکت 

از آن ها در حوزه ی ساختمان و انرژی فعالیت می کنند.
وی تاکید کرد: مسائل مربوط به مصرف انرژی نه فقط 
در کشور ما بلکه در کل دنیا موردتوجه است و ما نیز باید 
به زعم خودمان این مسئله مهم را موردتوجه قرار دهیم.

در پایان مراسم، گروه آپ گرین گرید به سرپرستی 
سینا ارادتی کارشناس ارشد معماری به عنوان گروه برتر 
امپریال  بنا،  فرآیند  کریستال،  گروه های  و  شد  انتخاب 
طرح  گروه  و  صنعت  و  علم  دانشجویی  گروه  آفیس، 
قرار  تقدیر  مورد  برگزیده  گروه های  به عنوان  ایرانیان 

گرفتند.

                         فرهنگی

■ روابـط  عمومـی مرکـز گردشـگری علمـی فرهنگی 
دانشـجویان ایـران، 26 مـرداد: آزمـون جامـع دوره هـای 
آموزشـی  واحدهـای  در  گردشـگری  کوتاه مـدت 

معاونـان  حضـور  بـا  کشـور  سراسـر  جهاددانشـگاهی 
صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  گردشـگری 
و  آمـوزش  مسـووالن  اسـتان ها،  گردشـگری  و 

حراسـت سـاز مان میـراث فرهنگـی، مسـوول حراسـت 
جهاددانشـگاهی و دیگـر مسـووالن و ناظران اسـتانی به 
نمایندگی مرکز گردشـگری علمی فرهنگی دانشـجویان 

ایـران برگـزار شـد.

برگزاری آزمون جامع 
دوره های کوتاه مدت گردشگری 

در ۲۸ استان کشور 
آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری با همکاری مرکز گردشگری علمی 

 فرهنگی دانشجویان ایران برگزار شد
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برگـزار

رحیـم یعقـوب زاده رییـس مرکـز گردشـگری علمی 
فرهنگـی دانشـجویان ایـران در رابطـه بـا آزمـون جامع 
دوره  هـای کوتاه مـدت گردشـگری کـه توسـط سـازمان 
بـا  و  گردشـگری  و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث 
همـکاری مرکز گردشـگری علمی فرهنگی دانشـجویان 
ایران در 26 مرداد برگزار شـد، گفت: این آزمون شـامل 
چهـار رشـته مدیریـت فنـی دفاتـر خدمـات مسـافرتی، 
راهنمایـان  جهان گـردی،  و  ایران گـردی  راهنمایـان 
طبیعت گـردی و راهنمایـان زمیـن گردشـگری می شـد 
کـه در 28 اسـتان کشـور به طـور هم زمـان بـا حضور 4 

هـزار و 805 متقاضـی برگـزار شـد.
وی ادامـه داد: در رشـته مدیریت فنـی دفاتر خدمات 
رشـته  راهنمایـان  در  نفـر،   655 و  هـزار  مسـافرتی 
ایران گـردی و جهان گـردی 2 هـزار و 714 نفـر،  رشـته 
راهنمایـان طبیعت گـردی 426 نفـر و رشـته راهنمایان 

زمیـن گردشـگری 10 نفـر آزمـون دادند.
ویـژه  آزمـون  ایـن  کـرد:  اظهـار  زاده  یعقـوب 
عاقه منـدان و فراگیرانـی بـود کـه تمایل بـه فعالیت در 

آژانس هـای مسـافرتی دارنـد. ایـن افـراد بـا شـرکت در 
دوره هـا، حضـور در آزمـون و دریافـت گواهینامه، مجوز 

ورود بـه بـازار کار را پیـدا می کننـد.
رییس مرکز گردشـگری علمی فرهنگی دانشـجویان 
ایران وابسـته به جهاددانشـگاهی اظهار کـرد: متقاضیان 
در ایـن آزمـون به 30 سـوال طراحی شـده از سـوی این 
مرکـز پاسـخ دادنـد و نتیجـه آزمـون را دو هفتـه بعد از 
طریق سـایت سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 

گردشـگری دریافت کردند.
آزمـون  ایـن  برگـزاری  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
حرکتـی بود بـرای شناسـاندن مرکز و جهاددانشـگاهی 
افـزود: بـرای برگـزاری ایـن آزمـون یـک سرپرسـت و 
واحدهـای  آموزشـی  معاونـت  در  مرکـز  توسـط  ناظـر 
اسـتانی جهاددانشـگاهی معرفـی و آموزش داده شـدند 
و  دسـتورالعمل و فرم هایـی بـرای برگزاری بهتـر آزمون 
و 30 پرسشـنامه مجـزا بـرای شـاخه ها و زیرشـاخه های 

آن طراحـی شـد.
یعقـوب زاده بیـان کـرد: ایـن آزمـون در واحدهـای 

حضـور  بـا  کشـور  سراسـر  جهاددانشـگاهی  آموزشـی 
فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  گردشـگری  معاونـان 
صنایع دسـتی و گردشـگری استان ها، مسـووالن آموزش 
و حراسـت سـازمان میـراث فرهنگی، مسـوول حراسـت 
جهاددانشـگاهی و دیگـر مسـووالن و ناظران اسـتانی به 
نمایندگی مرکز گردشـگری علمی فرهنگی دانشـجویان 

ایـران برگزار شـد.
دانشجویان  فرهنگی  علمی  گردشگری  مرکز  رییس 
ایران با اشاره آزمون بعدی این دوره ها که در بهمن ماه 
سال جاری برگزار خواهد شد،  گفت: این آزمون در سال 
برگزاری  و در تاش هستیم که  برگزار می شود  بار  دو 

آزمون این دوره هم به ما سپرده شود.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه بیشـترین هدف سـازمان و 
مرکـز برگـزاری تخصصی تـر دوره هـا و آزمون هـا اسـت،  
تعـداد  اسـت  قـرار  بهمن مـاه  دوره  بـرای  داد:  ادامـه 
رشـته ها از 4 رشـته بـه 8 یـا 9 رشـته برسـد کـه ایـن 
خـود باعـث می شـود تعـداد بیشـتری از افـراد در ایـن 

آزمـون حضـور پیـدا کنند.

■ روابط  عمومی جهاددانشـگاهی اصفهـان، 27 تیر: همایش 
نقـش مهمان پذیـری و هتل هـا در صنعـت گردشـگری 
اصفهـان به همـت جهاددانشـگاهی اصفهـان و با حضور 
و  بوم گـردی  هتـل داری،  گردشـگری،  بخـش  فعـاالن 
تـاالر دکتـر شـریعتی دانشـگاه علـوم  دانشـجویان در 

پزشـکی اصفهـان برگزار شـد.
در ایـن همایش داریوش اسـماعیلی معـاون فرهنگی 
جهاددانشـگاهی اصفهـان اظهار کرد: پیرامـون هتلداری 
و مهمان پذیـری و نقـش آن در صنعـت گردشـگری باید 
موضوعـات و چالش هـای اصلی مورد بررسـی و کنکاش 

قـرار گیـرد. از جمله چالش هـای اصلی، سـرمایه گذاری، 
آمـوزش و مدیریـت، بوم گـردی، ارتقـا و برندسـازی و 
صنایع وابسـته هسـتند که بایـد موردتوجه قـرار گیرند.
وی ادامه داد: توجه ناکافی به اقامتگاه های بوم گردی 
در  حرکت  همچنین  و  آن ها  شبکه ای  فعالیت  لزوم  و 
و  بین المللی  سطح  در  آن ها  معرفی  و  تبلیغات  جهت 
در  که  روستاییانی  برای  پایدار  درآمد  و  اشتغال  ایجاد 
وضعیت خشک سالی منابع درآمدی حاصل از کشاورزی 
و باغ هایشان با تهدید جدی مواجه شده است از مواردی 

است که باید جدی گرفت.

میـراث  مدیـرکل  الهیـاری  فریـدون  ادامـه،  در 
فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشگری اسـتان اصفهان با 
بیـان این که خوشـحالم که جهاددانشـگاهی به حوزه ی 
گردشـگری ورود پیـدا کـرده اسـت، اظهـار کـرد: امروز 
نـگاه به سـفر به عنـوان اشـتغال و به عنـوان درآمدهای 
ارزی اسـت و ابعـاد اجتماعـی در آن بسـیار مهم اسـت 
و ارتقـای فرهنـگ پذیرش مسـافر یکـی از ارکان اصلی 

است. گردشـگری 
امیـد  و  تدبیـر  دولـت  حضـور  بـا  داد:  ادامـه  وی 
آمـار حضـور گردشـگران پنـج برابـر افزایـش داشـته 
اسـت، هرچنـد کـه شـاید شـرایط عالـی نبـوده، امـا 
سـیگنال های موجـود نشـان می دهد که دیپلماسـی تا 
چـه انـدازه می توانـد بر صنعت گردشـگری موثر باشـد.

هم چنین قدرت ا... نوروزی شهردار اصفهان نیز در این 
همایش اظهار کرد: اصفهان شهر جهانی، خاق با بستر 
آثار فرهنگی-تاریخی که اگر بتوانیم درست ساماندهی 

کنیم اقتصاد شهر را می توان با آن پیش برد.
رحیـم یعقـوب زاده رییـس مرکز گردشـگری علمی 
فرهنگـی دانشـجویان ایران نیـز در این همایـش، اظهار 
کـرد: در موضـوع گردشـگری و هتـل داری آمـوزش را 
نیازمنـد  صنعـت  ایـن  درحالی کـه  کرده ایـم  فرامـوش 

آموزش هـای متعـدد و بـه روز اسـت.
حـوزه ی  در  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای  بـه  وی 
گردشـگری اشـاره کـرد و گفـت: جهاددانشـگاهی عاوه 
بـر فعالیت های آموزشـی خـود در زمینه ی گردشـگری، 
تاکنـون 400 بازدید نیز در سراسـر کشـور برگـزار کرده 
و به صـورت عملیاتـی به حـوزه ی گردشـگری ورود پیدا 

اسـت. کرده 

هامیش نقش مهامن پذیری و هتل ها در صنعت 
گردشگری اصفهان 

هامیش نقش مهامن پذیری و هتل ها در صنعت گردشگری اصفهان به همت جهاددانشگاهی اصفهان برگزار شد

■   هامیش نقش 
مهامن پذیری 
و هتل ها در 
صنعت گردشگری 
اصفهان به همت 
جهاددانشگاهی 
اصفهان

◄
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مـرداد:   23 هنـر،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط    ■
آییـن اختتامیـه دومیـن جشـنواره ی طراحـی مـد و 
لبـاس دیبـا جهاددانشـگاهی واحـد هنـر بـا معرفـی 
برگزیـدگان و اعـام خبـر تولیـد انبـوه آثـار برگزیده 

برگـزار شـد.
دومیـن جشـنواره ی طراحـی مـد و لبـاس دیبـا 
بـا حضـور مدیـران جهاددانشـگاهی هنـر و تعـدادی 
از اعضـای کارگـروه سـاماندهی مـد و لبـاس کشـور، 
صاحبـان برنـد، طراحـان لباس و اسـاتید دانشـگاه در 

محـل کافـه برنـد »درسـا« برگـزار شـد.
پیـش از آغـاز آییـن اختتامیـه، مرحلـه ی نهایـی 
داوری آثـار توسـط نمایندگانـی از صنعـت و دانشـگاه 

انجـام و آثـار برگزیـده مشـخص و معرفـی شـدند.
در ایـن مراسـم صـدف کاشـانی از گروه همـکار با 
برنـد »بـادی اسـپینر« جایـزه ی 10 میلیـون تومانـی 
را دریافـت کـرد. وی فارغ التحصیـل رشـته ی طراحی 
از  ارشـد  کارشناسـی  مقطـع  در  لبـاس  و  پارچـه 

دانشـکده هنـر دانشـگاه تهـران اسـت.
بـا  همـکار  گـروه  از  شـمس  فاطمـه  همچنیـن 
برنـد »سـارک«، مریـم برزویـی از گـروه همـکار بـا 
برنـد »تارتـن« و نیلوفـر ماهوتـی از گـروه همـکار بـا 
برنـد »سـله بـن« تقدیـر شـدند. ایـن چهـار برگزیده 
بـه مـدت سـه مـاه در کارخانـه ایـن برندهـا آمـوزش 
دیدنـد و ضمـن آشـنایی بـا روند تولیـد، آثـار خود را 

بـا امضـای شـخصی بـه تولیـد انبـوه رسـاندند.

چالش ارتباط بین دانشگاه و صنعت
لبـاس  و  مـد  جشـنواره ی  دبیـر  زایجانـی  الهـام 
دیبـا اظهـار کـرد: دومیـن جشـنواره ی مـد و لبـاس 
دیبـا به منظـور ایجـاد ارتبـاط مسـتقیم بیـن طراحان 
پوشـاک  تولیـد  صنعتـی  مراکـز  بـا  دانشـجویان  و 
برگـزار شـد. ارتبـاط بیـن دانشـگاه و صنعـت یکی از 
چالش هـای همیشـگی ما بوده اسـت زیرا دانشـجویان 

مـا همیشـه بـا صنعـت، بیگانـه هسـتند.
وی ادامه داد: همیشـه صنعتگـران به عنوان مهمان 
دعـوت  دانشـگاه  بـه  نشسـت  یـک  در  سـخنرانی  و 
می شـدند امـا ایـن بـار تصمیـم گرفتیـم دانشـگاه به 
صنعـت مراجعـه کند تـا چرخه ی تولیـد یک محصول 
از نزدیـک توسـط دانشـجویان و طراحان جـوان دیده 
یـک  برگـزاری  بـا  ابتـدا  همـان  از  بنابرایـن  شـود؛ 
نشسـت توجیهـی بـا حضـور تولیدکنندگان پوشـاک 
چهـار برنـد موضوع مسـابقه، طراحی کالکشـن بهار و 

تابسـتان مطرح شـد.
موضـوع  پس ازایـن  افـزود:  جشـنواره  ایـن  دبیـر 
نشسـت های تخصصـی بازدیـد از کارخانه هـا با حضور 
شـرکت کنندگان در مسـابقه برگـزار شـد و از نزدیک 
بـا رونـد تولیـد آشـنا شـدند. در مـدت یک مـاه 250 
اثـر ارسـال شـد کـه توسـط مدیرعامـان ایـن چهـار 
نفـر   20 شـرکت کننده،   50 بیـن  از  و  داوری  برنـد 
به صـورت پاره وقـت بـا برندهـا شـروع بـه همـکاری 

کردند.
زایجانـی بیـان کـرد: مـا در ایـن جشـنواره داوری 
نداشـتیم، بلکـه نقـد و بررسـی کارهـا توسـط برندها 
انجـام شـد. امیـدوارم از ایـن مـدل کارهـا در جامعـه 
دانشـگاهی و صنعـت بیشـتر اتفـاق بیافتـد. مـا برای 
اولین بـار کارهایـی تولیدشـده موجـود در بـازار را بـه 
نقـد گذاشـتیم تـا بـا رأی صاحبـان برندهـا جایـزه 
10 میلیـون تومانـی بـه نفـر برتـر ایـن مسـابقه تعلق 

. د بگیر
برگـزاری  بـا  ابتـدا  همـان  از  کـرد:  تصریـح  وی 
تولیدکننـدگان  حضـور  بـا  توجیهـی  نشسـت  یـک 
طراحـی  مسـابقه  موضـوع  برنـد  چهـار  پوشـاک 
کالکشـن بهار و تابسـتان مطـرح و پس ازایـن موضوع 
نشسـت های تخصصـی بازدیـد از کارخانه هـا با حضور 
شـرکت کنندگان در مسـابقه برگـزار شـد و از نزدیک 

بـا رونـد تولیـد آشـنا شـدند.

یکی از حوزه های امیدبخش،
جریان ساز و نشاط آفرین

حمیـد قبـادی دبیـر کارگـروه سـاماندهی مـد و 
لبـاس نیـز به  عنوان سـخنران دیگـر مراسـم اختتامیه 
)رویـداد  دیبـا  لبـاس  و  مـد  طراحـی  جشـنواره ی 
کارآفرینانـه( بیـان کرد: این جشـنواره نمونـه عینی و 
مثال زدنـی از برنامه هـا و فعالیت هـای موجـود کشـور 
اسـت کـه موفـق شـد یـک مجموعـه را بـه محصـول 
تبدیـل کنـد و زمینـه ی تولید آن فراهم شـود. ممکن 
اسـت این اتفاق در جشـنواره های دیگر فراهم نشـود.

وی بـا بیـان اینکـه شـاید برخـی از رویدادهـای ما 
جنبه نمایشـی داشـته باشـد، افزود: اگر فکر و اندیشه 
را بـه یـک محصول تبدیـل کنیم موفق می شـویم کار 
فرهنگـی انجـام دهیم کـه این جشـنواره نمونـه ای از 
آن اسـت. بایـد قدر ایـن فعالیت ها را بدانیـد و مراقب 
ایـن اتفـاق خوبـی کـه فراهـم شـده اسـت، باشـید و 
کارهایـی رقـم بزنید که نتایج آن رو به توسـعه باشـد.

گفـت:  لبـاس  و  مـد  سـاماندهی  کارگـروه  دبیـر 
نـرم  بـا مشـکات جدیـد دسـت وپنجه  مـا هـر روز 
می کنیـم امـا یکـی از حوزه هـای امیدبخـش، جریـان 
سـاز و نشـاط آفرین مـد و لبـاس اسـت. مـد و لبـاس 
یـک طفـل نوپا و خردسـال اسـت، باید مراقب باشـیم 
ایـن نهـال آسـیب نبینـد و به آن سـم نپاشـیم که از 

بـرود. بین 

پیدا کردن استعدادها
شاهرخ جعفری مدیرعامل برند »سله بن« نیز در 
جشنواره  این  برگزاری  از  اهداف  برخی  به  سخنانی 
از  یکی  استعدادها  کردن  پیدا  گفت:  و  کرد  اشاره 
مهم ترین اهداف ما بود؛ چراکه در زمینه ی تولید انبوه 
و  نیست  مارکتینگ  فقط  موضوع  برندها،  توسط  آثار 
جلو  صنعت  در  انفرادی  به صورت  کسی  ندارد  امکان 
در  تومان  میلیون   300 که  نمی گوید  صنعت  برود. 
کاری  هر  تا  می دهم  قرار  دانشجو  طراح  یک  اختیار 
که دوست دارد انجام دهد و من آن طرح را وارد بازار 
طراحی  با  نمی توانند  تولیدکنندگان  طرفی  از  کنم 
که نمی داند هزینه ی یک کار تمام شده، چقدر است، 
کار کند. درعین حال باید بگویم دوستاِن طراحی هم 
هستند که حاضرم 400 میلیون تومان در اختیارشان 

بگذارم و طرحی که انجام می دهند را ندیده بپذیرم.
بتوانیم یک رویداد  نیز  امیدوارم ما  جعفری گفت: 
بزرگ واقعی در حوزه ی پوشاک داشته باشیم و برای 
سومین دوره ی این جشنواره طرح هایی تولید و عرضه 
شود که جایزه نفر برتر 100 میلیون تومان باشد. ما 
پوشاک  حوزه ی  در  بزرگی  رویدادهای  می خواهیم 
برگزار شود نه از آن دسته رویدادهایی که نمی خواهم 
ما  از  فقط  امکانات  کمترین  با  و  بیاورم  را  اسمش 

می خواهند که آن را داوری کنیم.

پایان طراحی مد و لباس در »دیبا« 
آیین اختتامیه ی جشنواره ی دانشجویی طراحی مد و لباس »دیبا« از سوی جهاددانشگاهی هرن برگزار شد

■    اختتامیه ی 
جشنواره ی 
دانشجویی 
طراحی مد و 
لباس »دیبا« 
از سوی 
جهاددانشگاهی 
هرن

◄
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برگـزار

      اخبار کوتاه رویدادهای فرهنگی

گذر

دومین منایشگاه دوساالنه ی 
عکس ایسنای اصفهان

■ روابط  عمومی جهاددانشگاهی اصفهان: دومین 
نمایشگاه دوساالنه عکس ایسنا اصفهان با عنوان 
نفع  به  نگارخانه سیتی سنتر و  »درباره ما« در 
کودکان اوتیسم و با حضور محمود مراثی رییس 
تاج الدین  ناهید  و  اصفهان  جهاددانشگاهی 
شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده ی 

اسامی برگزار شد.
این نمایشگاه از 18 تا 31 مردادماه هم زمان با 
روز خبرنگار، روز تاسیس جهاددانشگاهی و روز 
جهانی عکاسی در نگارخانه سیتی سنتر برپا شد.

در حاشیه ی برگزاری این نمایشگاه، دو فیلم 
کارگاه  چند  و  می شود  داده  نمایش  مستند 
برگزار  خبر  و  عکس  موضوعات  با  آموزشی 
خواهد شد و در راستای مسوولیت های اجتماعی 
خبرگزاری ایسنا، بخشی از درآمدهای حاصل از 
این نمایشگاه به نفع کودکان اوتیسم اختصاص 

یافت.



هم اندیشی شورای 
سیاست گذاری اردوی

طریق جاوید
امام،  روابط عمومی مرکز فرهنگی دانشجویی   ■
نخستین  مرداد:   7 اسالمی،  انقالب  و  والیت فقیه 
نشست شورای سیاست گذاری اردوی فرهنگی ـ 

آموزشی طریق جاوید، ویژه ی بازشناسی اندیشه 
و سیره ی بنیان گذار کبیر انقاب اسامی حضرت 
امام خمینی)ره(، با حضور سید محمد هاشمی 
تروجنی رییس مرکز، دکتر عبدالرضا مجدالدین 
کاربردی  علمی  عالی  آموزش  موسسه ی  رییس 
جهاددانشگاهی، سید ابراهیم هاشم ورزی معاون 
اداره ی کل فرهنگی معاونت فرهنگی، دانشجویی 
و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش 
دانشگاه  نماینده ی  اسماعیل شهمیری  پزشکی، 
جامع علمی کاربردی و جهانگیر قاسمی مدیرکل 
امام  آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه ی  فرهنگی 
امام،  خمینی)ره(، در مرکز فرهنگی دانشجویی 

والیت فقیه و انقاب اسامی برگزار شد.
هاشمی  محمد  سید  نشست  این  ابتدای  در 
رییس مرکز فرهنگی دانشجویی امام، والیت فقیه و 
انقاب اسامی به بیان برنامه های پیش بینی  شده 
مرکز در سال جاری پرداخته و در خصوص نحوه ی 
برگزاری هشتمین دوره ی اردوی فرهنگی آموزشی 

طریق جاوید توضیحاتی ارایه کرد.
وی اظهـار کـرد: محوریـت ایـن دوره از اردو 
بـر موضـوع هویت ملی و اسـامی تمرکـز یافته 
اسـت. هاشـمی بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود بـر 
پیمایش هـای  و  انجام شـده  تحقیقـات  اسـاس 
ملـی کـه در سـطح دانشـگاه ها و مراکـز آموزش 
مهم تریـن  از  یکـی  اسـت  شـده  انجـام  عالـی 
اولویت هـا و نیازهـای امروز جامعـه، بحث هویت 
ملـی و اسـامی اسـت چه اینکـه در ایـن زمینه 
شـاهد ظهـور فرهنـگ هـای غربـی در سـطح 
همیـن  بـر  هسـتیم.  نیـز  دانشـگاهی  مجامـع 
اسـاس محوریـت ایـن دوره از اردو، هویت ملی و 

اسـامی در منظومـه ی فکری امـام خمینی)ره( 
تعیین شـده اسـت.

اعضای  از  یک  هر  نشست  این  ادامه ی  در 
نحوه ی  خصوص  در  سیاست گذاری  شورای 
مشارکت و نیز مباحث محتوایی و اجرایی دوره 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.



برگزاری دومین رویداد همتاک
البرز،  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط   ■
موضوع  با  همتاک  رویداد  دومین  مرداد:   15
اجتماعات  سالن  در  مردادماه   15 گردشگری، 
با حضور دکتر ربانی  البرز  پارک علم و فناوری 
هیات  و  البرز  فناوری  و  علم  پارک  این  رییس 

همراه برگزار شد.
هاشمی  اکبر  رویداد  این  نخست  بخش  در 
سردبیر هفته نامه شنبه راهکارهایی جهت جذب 

سرمایه استارت آپ ها ارایه نمود.
آکادمی  سایت  مدیر  بروج  اشکان  هم چنین   
سایت  بنیان گذار  رضایی  مهرداد  و  گردشگری 
مسایل  بیان  به  و شرکت کنندگان  ویا  بوکینگ 
راه اندازی  و  گردشگری  حوزه ی  مشکات  و 

استارت آپ ها پرداختند.
در پایان با حضور مهندس حمیدی مدیرکل 
و  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  کل  اداره ی 
مهندس خیری معاون اجتماعی شهرداری کرج 

از مهمانان رویداد تقدیر شد.

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی: 
کارگاه  بخش  سه  در  نوروساینس  تابستانه ی  مدرسه ی 
نوروفیدبک، کارگاه آموزش »بیوفیدبک« و کارگاه آموزش 
جهاددانشگاهی  واحد  در   )Qeeg( مغزی«  »نقشه ی 

علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
کارگاه آموزش »نوروفیدبک« با ارایه ی مباحث تئوری 
و عملی در زمینه ی کار با نوروفیدبک، اجرای عملی ثبت 
امواج مغز، ارزیابی و آنالیز امواج مغزی جهت تشخیص 
نکات  آموزشی  درمانی  پروتکل های  اجرای  و  اختاالت 
فنی مربوط به ثبت سیگنال، نویز، فیلتر و کار با دستگاه 

نوروفیدبک و نرم افزار طی دو روز در جهاد دانشگاهی علوم 
پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

کارگاه  عنوان  با  دوره،  این  بخش  دومین  همچنین 
با  آشنایی  موضوعات  طرح  با  »بیوفیدبک«،  آموزش 
فیزیولوژی پایه و ارتباط آن با بیوفیدبک، شناخت اعصاب 
محیطی، آشنایی با فیزیولوژی سیستم های تنفس، دما، 
ضربان قلب، فشارخون، تعریق پوست و انقباضات عضانی 
و نحوه ی استفاده ی عملی از سنسورهای زیستی کاربرد 
بالینی بیوفیدبک در درمان اختاالت به صورت تئوری و 

عملی به پایان رسید.

نوروساینس،  تابستانه  مدرسه ی  از  بخش  سومین   
با   )Qeeg( مغزی  »نقشه ی  آموزش  کارگاه  عنوان  با 
موضوعات، تحلیل و تفسیر سیگنال های مغزی، کاربرد 
سیگنال های مغزی در تشخیص و پیگیری فرآیند درمان 
تحلیل  متعدد  روش های  کاربرد  مغزی،  اختال های 
و  مغزی  نقشه برداری  زمینه ی  در  مغزی  سیگنال های 
محیط  در  مغزی  تحلیل سیگنال  و  پردازش  نحوه ی  با 

نوروگاید به صورت تئوری و عملی برگزار شد.

یک مدرسه ی متفاوت
اولین دوره ی مدرسه ی تابستانه »نوروساینس« در جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید 

بهشتی برگزار شد

                           آموزشی 



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

105

ــومین  ــر: س ــگاهی، 24 تی ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
ــونت  ــی خش ــت های تخصص ــله نشس ــت از سلس نشس
علیــه خــود در زنــان بــا محوریــت خودزنــی در 
دختــران نوجــوان بــه همــت معاونــت آموزشــی 
جهاددانشــگاهی واحــد الزهــرا)س( بــا حضــور اســاتید،  
ــورا ی  ــالن ش ــی در س ــووالن اجرای ــان و مس متخصص
پژوهشــکده ی زنــان دانشــگاه الزهــرا)س( برگــزار شــد.
در ایــن نشســت دکتــر الهــام فخــاری رییــس 
ــران  ــهر ته ــامی ش ــورای اس ــی ش ــه ی اجتماع کمیت
گفــت: فضــای برابــر بــرای کل جامعــه نداریــم. وقتــی 
ــا  ــا نوجــوان م فضــای کافــی وجــود نداشــته باشــد ت
ــه  ــرد ب ــن ف ــه ای ــتم، در نتیج ــم هس ــن ه ــد م بگوی

ــود. ــد ب ــودش خواه ــروز خ ــرای ب ــی ب ــال راه دنب
وی ادامــه داد: فــرد در دوره ی نوجوانــی بــه دنبــال 
اظهــار قــدرت اســت،  ایــن قــدرت را در کــدام میــدان 

ــرد؟ ــوان بب می ت
دکتــر فخــاری تاکیــد کــرد: دخترهــا کــه میدانــی 
بــرای اعمــال خشــونت ندارنــد،  ســوژه ای هــم نزدیــک 
از خــود پیــدا نمی کننــد و ایــن منجــر بــه خودزنــی و 

ــود. ــال آن می ش امث
ــرد:  ــار ک ــروی، اظه ــره خس ــر زه ــه دکت در ادام
اتفــاق می افتــد،  بــه دالیــل مختلفــی  خودزنــی 
ــد  ــی مانن ــاالت روان ــه اخت ــوط ب ــی از آن مرب بخش
شــخصیت مــرزی، اســکیزوفرنی یــا اختــال دوقطبــی 
ــا  ــر م ــی موردنظ ــورد خودزن ــور از م ــا منظ ــت، ام اس
مــورد ویــژه ای اســت کــه در دوران نوجوانــی و جوانــی 

ــایع اســت. ش

مــورد  در  ایــران  در  آن جایی کــه  از  گفــت:  وی 
بســیاری مســایل آمــاری وجــود نــدارد، آمــار دقیقــی 
ــا  ــدارد، ام ــود ن ــران وج ــران در ای ــی دخت از خودزن
ــکل  ــه مش ــی ک ــکا در نوجوان های ــار آمری ــق آم طب
ــال  ــا اخت ــکیزوفرنی و ی ــد اس ــی مانن ــی خاص روان
مــرزی و مــوارد این چنینــی ندارنــد، چهــار تــا هشــت 

ــت. ــایع اس ــی ش ــد خودزن درص
در ادامــه دکتــر روشــنک خدابخــش اظهــار کــرد: 
ــر عوامــل  ــی شــهر تهــران در اث ســطح بهداشــت روان

مختلــف بســیار پاییــن آمــده اســت.
مدیــر مرکــز مشــاوره ی جهاددانشــگاهی الزهرا)س( 
ــن  ــرده و ای ــدا ک ــش پی ــی افزای ــرد: خودزن ــد ک تاکی
ــت و  ــود اس ــی تب آل ــور کم ــه کش ــد ک ــان می ده نش

بایــد آن را درمــان کنیــم.
گفتنــی اســت، در ادامــه هــر یــک از اســاتید 
ــرات  ــا و نظ ــان دیدگاه ه ــه بی ــت ب ــر در نشس حاض
ســواالت  بــه  نیــز  پایــان  در  و  پرداختنــد  خــود 

شــد. داده  پاســخ  شــرکت کنندگان 
خدابخــش  دکتــر  حضــور  بــا  نشســت  ایــن 
)روانشــناس بالینــی(،  دکتــر مهرانگیــز شــعاع کاظمــی 
خانواده(، دکتــر  و  زنــان  )روانشــناس  مطالعــات 
توســلی  دکتــر  بالینــی(،   )روانشــناس  خســروی 
)معاونــت پژوهشــی دانشــکده ی علــوم اجتماعــی( 
و  نظــارت  دفتــر  )مدیــرکل  رضــوی  مهنــدس  و 
ــان وزارت  ــاماندهی جوان ــور س ــتاد ام ــزی س برنامه ری
شــرکت کنندگان  بــه  پایــان  در  و  برگــزار  ورزش( 

گواهینامــه ی حضــور در نشســت داده شــد.

آسیب شناسی خشونت علیه خود 
در دخرتان نوجوان 

نشست »خودزنی در دخرتان نوجوان« به همت جهاددانشگاهی واحد الزهرا)س( 

برگزار شد

■  نشست 
»خودزنی در 
دخرتان نوجوان« 
به همت 
جهاددانشگاهی 
واحد الزهرا)س(

◄

آشنایی با نگارش مقاالت 
 ISI کتاب سنجی در

علمــی  اطالعــات  مرکــز  عمومــی  روابــط   ■
ــک روزه  ــی ی ــر: دوره آموزش ــگاهی، 20 تی جهاددانش
نحــوه نــگارش مقــاالت کتاب ســنجی در مجــات

ISI  در مرکــز اطاعــات علمــی جهاددانشــگاهی 
ــد. ــزار ش برگ

حضـور  بـا  روزه  یـک  آموزشـی  دوره  ایـن 
جمعـی از عاقه منـدان به مقاله نویسـی در سـالن 

کنفرانـس ایـن مرکـز برگـزار شـد.
دوره ی  ایـن  مـدرس  کرامت فـر،  دکتـر   
کـه  تحلیل هایـی  خصـوص  در  ابتـدا  آموزشـی، 
مورداسـتفاده  کتاب سـنجی  مقـاالت  در  معمـوال 
قـرار می گیـرد نکاتـی را بـرای شـرکت کنندگان 
ارایـه کـرد و در ادامـه ی ایـن کارگاه نیـز مراحـل 
اجرای تحلیل شـامل: دسترسـی بـه منابع داده ها، 
گـردآوری داده  هـا، تحلیـل داده ها، مصورسـازی و 
گـزارش نتایـج بـه شـرکت کنندگان آمـوزش داده 

. شد
روزه ی  یـک  آموزشـی  دوره ی  ایـن  در 
شـرکت کنندگان ضمـن فراگیـری تمـام مراحـل 
بررسـی  بـا   ،ISI علمـی  مقـاالت  کتاب سـنجی 
در  منتشرشـده  کتاب سـنجی  مقـاالت  نمونـه ی 
عملـی،  به صـورت  بین المللـی  معتبـر  مجـات 
توانایـی تحلیـل انتشـارات در حـوزه ی تحقیقاتـی 
خـود و انتشـار نتایج آن را در یـک مجله ی معتبر 

گرفتنـد. فـرا  را  بین المللـی 
گفتنـی اسـت؛ در پایـان ایـن کارگاه آموزشـی 

بـرای شـرکت کنندگان گواهی نامـه صـادر شـد.



کارگاه آموزشی ارتباط موثر با 
فراگیران

■ روابــط عمومــی  جهاددانشــگاهی صنعتــی اصفهان: 
بــه همــت گــروه نیازســنجی و مطالعــات فرهنگی 
ــگاهی  ــی جهاددانش ــت آموزش ــکاری معاون و هم
صنعتــی اصفهــان، »کارگاه ارتبــاط موثــر بــا 
فراگیــران« بــا حضــور جمعــی از مدرســان مراکــز 
ــوزش  ــز آم ــل مرک ــد در مح ــن واح ــی ای آموزش

ســروش برگــزار شــد.
طـرح  دبیرخانـه  سرپرسـت  کارگاه،  ایـن  در 
تحـول فرهنگـی اسـتان ابتـدا بـه اهمیـت ایجـاد 
فراگیـر  و  مـدرس  بیـن  موثـر  و  مفیـد  ارتبـاط 

پرداخـت.
منصـور شـیروانی در بخـش دیگـری از کارگاه، 
شـخصیت فـردی و شـخصیت اجتماعـی و ارتباط 
آن بـا ارتبـاط موثر را مورد توجه قـرار داد و تاکید 
کـرد: هـر مدرس عـاوه بر شـخصیت فـردی باید 

اخبار کوتاه برگزاری رویدادهای 
آموزشی

گذر
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برگـزار

دارای شـخصیتی اجتماعـی هـم باشـد که شـخصیت 
ناخـودآگاه شـکل می گیـرد، ولـی  فـردی به صـورت 
شـخصیت اجتماعـی در پروسـه ای آگاهانه و به صورت 

انتخابـی ایجاد می شـود.
گفتنـی اسـت ، رابطه ی بیـن ایجاد ارتبـاط موثر با 
فراگیـر و تبدیل شـدن بـه »ابـر معلم«، ابعـاد وجودی 
انسـان و رابطـه ی آن با ارتباط موثـر و گام های اصلی 
در تاثیرگـذاری از جملـه دیگـر مباحـث مطرح شـده 

در ایـن کارگاه بود.



طرح توامنندسازی اقتصادی 
محله های شهر تهران

■ روابط عمومی جهاددانشـگاهی عالمه طباطبایی، 
27 و 31 تیـر: این طرح به همت معاونت آموزشـی 
جهاددانشـگاهی و بـا همـکاری جهاددانشـگاهی 
عامـه طباطبایـی، سـازمان خدمـات اجتماعـی 
شـهرداری تهـران، کمیته ی امداد امـام خمینی)ره( 
و سـرای محلـه راه آهـن منطقـه ی 11 تهـران، با 
اسـتعداد  و  توانایـی  ظرفیـت،  شناسـایی  هـدف 

محله هـای منطقـه ی 11 برگـزار شـد.
دور دوم طـرح توانمندسـازی اقتصـادی محله های 

منطقـه ی 11 شـهر تهـران کـه شـامل مصاحبـه ی 
حضـوری از بانـوان مسـتعد کار بـود، در سـاختمان 
شـهرداری ناحیـه ی 4 منطقـه ی 11 تهـران برگـزار 
شـد. در ایـن جلسـه کـه با حضـور اسـاتید حوزه های 
کارآفرینـی، کسـب وکار و روانشناسـی همـراه بـود، از 

42 نفـر از بانـوان منطقـه مصاحبـه بـه عمـل آمـد.
شناسـایی  طـرح،  ایـن  برگـزاری  اصلـی  هـدف 
منطقـه ی  محله هـای  اسـتعداد  و  توانایـی  ظرفیـت، 
ایـن  بانـوان  اقتصـادی  توانمندسـازی  و  تهـران   11
منطقـه اسـت. از دیگـر اهـداف ایـن طرح شناسـایی 
موانـع، محدودیت هـا و عوامـل ارتقای توانمندسـازی 
بـرای  برنامه ریـزی  همچنیـن  و  محله هـا  اقتصـادی 
اقتصـادی  توانمندسـازی  جهـت  الزم  آموزش هـای 

توانمنـد منطقـه می باشـد. و  بانـوان مسـتعد 



اولین دوره ی تخصصی کارآفرینی 
سالمت

علـوم  جهاددانشـگاهی  روابـط  عمومـی   ■
پزشـکی شـهید بهشـتی، 5 بهمـن 96 تـا 5 مرداد 
97: اولیـن دوره ی تخصصـی کارآفرینـی سـامت 

در جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی شـهید بهشتی 
برگـزار شـد.

مـرداد   5 تـا   1396 بهمـن   5 از  مذکـور  دوره ی 
1397 به مدت 200 سـاعت )140 سـاعت آموزش و 

60 سـاعت پـروژه( برگـزار شـد.
و  دانشــجویان  از  نفــر   58 دوره  ایــن  در 
پزشــکی،  مختلــف  رشــته های  فارغ التحصیــان 
ــغول  ــکی مش ــکی و پیراپزش ــازی، دندان پزش داروس

بــه تحصیــل شــدند.
همچنیـن 18 نفر از دانشـجویان نخبه ی دانشـگاه 
بـا حمایـت دفتـر اسـتعدادهای درخشـان دانشـگاه 

دوره ی خـود را بـه اتمـام رسـاندند.
همچنیــن در پایــان دوره،12 ایــده ی اســتارت آپی 
توســط گروه هــای دانشــجویی و فارغ التحصیــان 
ــدازی شــد کــه هــر کــدام از ایده هــا در مرکــز  راه ان
و  جهاددانشــگاهی  شــکوفایی)منش(  و  نــوآوری 
ــرای  ــی ب ــال بررس ــی در ح ــای تخصص ــا منتوره ب

اســت. تجاری ســازی 
گفتنـی اسـت؛ دور دوم ایـن دوره بـا حضـور 46 نفر 
از فراگیـران از 5 مـرداد بـا مدیریـت اجرایـی دکتـر 
منتظـری دانشـجوی دکتـری تخصصـی نانـو فناوری 
دوره ی  فارغ التحصیـان  از  و  دانشـگاه  پزشـکی 
دانشـکده ی  در  هم اکنـون   Healthcare MBA

آمـوزش پزشـکی در حـال برگـزاری اسـت.

جهاددانشـگاهی  علم وفنـاوری  پـارک  عمومـی  روابـط   ■
کرمانشـاه، 1 مـرداد: نشسـت بررسـی تشـکیل خوشـه ی 
کسـب وکارهای نوآورانـه ی اسـب اصیـل کـرد در پـارک 

برگـزار شـد. علم وفنـاوری کرمانشـاه 
ایـن پـارک میزبـان فعـاالن حـوزه ی اسـب اصیـل 

کرد شـامل سـازمان جهـاد کشـاورزی، سـازمان میراث 
فرهنگی صنایع دسـتی و گردشـگری، سـازمان مدیریت 
هیـات  برنامه ریـزی، شـرکت شـهرک های صنعتـی،  و 
سـوارکاری اسـتان و جمعی از باشـگاه داران اسـب اصیل 
کرد به منظور بررسـی تشـکیل خوشـه ی کسب وکارهای 

نوآورانـه ی اسـب اصیـل کرد در سـالن شـهید نوروزنژاد 
بود.

در ابتـدای ایـن نشسـت بهـرام بادکو رییس سـازمان 
جهاددانشـگاهی کرمانشـاه بـا اشـاره بـه این کـه بایـد از 
ظرفیت هـای اسـتان در ایجـاد کسـب وکارهای نوپا و در 
جهـت کاهـش مشـکل بیـکاری اسـتان اسـتفاده کنیم 
گفـت: جهاددانشـگاهی اسـتان از نشسـت  صاحب نظران 
حمایـت  نوآورانـه  کارهـای  و  توسـعه ای  مباحـث  در 

می کنـد.
وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر این کـه اسـتان کرمانشـاه 
پتانسـیل بسـیار خوبـی در بخـش راه انـدازی خوشـه ی 
کسـب وکارهای نوآورانه ی اسـب اصیل کـرد دارد، افزود: 
بـا حمایـت همه ی صنایع باالدسـتی و پایین دسـتی این 

خوشـه، می توانیـم در اسـتان ثروت آفرینـی کنیـم.
در ادامـه ی این نشسـت، دکتر معصومـه خان احمدی 
سرپرسـت پـارک علم و فنـاوری کرمانشـاه بـا اشـاره بـه 
نوآورانـه ی  کسـب وکارهای  خوشـه ی  تشـکیل  این کـه 
مزیت هـای  و  ضرورت هـا  از  یکـی  کـرد  اصیـل  اسـب 
منطقه ای در اسـتان اسـت، گفت: در اسـناد و برنامه های 
توسـعه ی اسـتان کرمانشـاه یکـی از دو قابلیـت مهـم 
اسـتان در زیـر بخـش دام و طیـور پـرورش و نگهـداری 

اسـب اصیـل کرد اسـت.
وی ادامـه داد: یکی از فرصت های مهم سـرمایه گذاری 

تشکیل خوشه ی کسب وکارهای نوآورانه اسب اصیل کرد 
نشست بررسی تشکیل خوشه ی کسب وکارهای نوآورانه اسب اصیل کرد در پارک علم وفناوری کرمانشاه برگزار شد

■   نشست 
بررسی تشکیل 
خوشه ی 
کسب وکارهای 
نوآورانه ی اسب 
اصیل کرد در 
پارک علم وفناوری 
کرمانشاه

◄

                                اشتغال
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بخـش کشـاورزی اسـتان پـرورش و اصاح اسـب اصیل 
است. کرمانشاه 

کرمانشـــاه  علم و فنـــاوری  پـــارک  سرپرســـت 
تصریـــح کـــرد: پـــرورش اســـب می توانـــد به عنـــوان 
یـــک صنعـــت اســـتراتژیک و تخصصـــی منطقـــه ای 
به عنـــوان هســـته ی رشـــد فعالیت هـــای گردشـــگری 

در منطقـــه نمـــود یابـــد.
دکتـر خان احمدی صنایع باالدسـتی و پایین دسـتی 
مرتبـط بـا ایـن حـوزه را قابل توجـه دانسـت و گفـت: 
تشـکیل خوشه ی کسـب وکارهای نوآورانه ی اسب اصیل 
کـرد در اسـتان می توانـد فرصت هایـی نظیـر راه انـدازی 
رشـته های مرتبـط بـا حـوزه ی اسـب در مراکـز آموزش 
عالـی، راه اندازی باشـگاه سـوارکاری، توسـعه ی خدمات 
دامپزشـکی و کلینیـک درمانـی اسـب، راه انـدازی مرکز 
نعل بنـدی، راه انـدازی مراکـز سـراجی، تولیـد تجهیزات 
و لـوازم موردنیـاز جانبی، توریسـت، گردشـگری و ده ها 

مـورد دیگـر برای اسـتان ایجـاد کند.
وی بیـان کـرد: آمادگـی داریـم دبیرخانـه ی متمرکز 
خوشـه ی کسـب وکارهای نوآورانـه اسـب اصیـل کـرد 
اسـتان در پـارک علم وفناوری کرمانشـاه تشـکیل شـود.
و  مدیریـت  سـازمان  معـاون  محمـدی  ادامـه،  در 
برنامه ریـزی اسـتان بـر ضرورت تشـکیل این خوشـه در 
اسـتان تاکیـد کـرد و گفت: در اسـناد توسـعه ی اسـتان 

بـر صنعـت گردشـگری تاکید شـده اسـت.
وی افـزود: همـه بایـد تـاش کنیـم تـا اسـب اصیل 
کـرد در اسـتان را بـه برنـدی کشـوری تبدیـل کنیم تا 
اسـتان از مزیت هـای اقتصـادی آن به خوبـی اسـتفاده 

. کند
بهرام خانـی معاون امور دام سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان نیـز در ادامـه بـا بیان این کـه در اسـتان بیش از 
پنـج هـزار رأس اسـب داریـم، گفـت: وجـود ایـن تعداد 
اسـب سـرمایه ی بزرگـی محسـوب می شـود کـه بایـد 

بـرای توسـعه ی آن تـاش کنیم.
وی افـزود: اسـب کـرد شـاخص های تعریف شـده ای 

دارد و اصـاح نـژاد توقـف نـدارد.
جهانبخـش شـکری رییـس خانه ی صنعت اسـتان و 
از فعـاالن خوب سـوارکاری و پرورش اسـب نیـز با بیان 
این که اسـب کرد باسـابقه 500 سـال قبل از میاد یکی 
از معروف تریـن نژادهـای اسـب در جهـان اسـت، گفت: 
اسـتان کرمانشـاه بـا سـنگ تراش اسـب در طاق بسـتان 
یکی از خاسـتگاه های مهم در جهان محسـوب می شـود 
کـه متاسـفانه بـا وجـود ایـن پیشـینه ی تاریخـی به آن 

نمی شـود. توجه 
وی در ادامـه بـا ابـراز خرسـندی از فراهـم شـدن 
زمینه های تشـکیل خوشـه ی کسـب وکارهای نوآورانه ی 
علم وفنـاوری  پـارک  از  اسـتان  کـرد  اصیـل  اسـب 
کرمانشـاه و جهاددانشـگاهی بـرای پیش قـدم شـدن به 
ایـن بخـش مهـم و ثروت آفریـن قدردانـی کـرد و گفت: 
بایـد به سـمت راه انـدازی رشـته های مرتبط ایـن حوزه 

در دانشـگاه حرکـت کنیـم.
در پایـان مدیـران بخش هـای مرتبـط بـه بررسـی و 
تبادل نظـر در خصـوص ابعـاد مختلـف تشـکیل خوشـه 
کسـب وکارهای نوآورانـه اسـب اصیـل کـرد در اسـتان 

پرداختند.

نخستین 
دوره ی آموزشی 

ارزش گذاری فناوری
■ روابـط عمومـی پـارک علم وفنـاوری کرمانشـاه، 21 
نخسـتین  کرمانشـاه  علم وفنـاوری  پـارک  مـرداد: 
در  فنـاوری«  »ارزش گـذاری  آموزشـی  دوره ی 
کرمانشـاه را بـا حضـور دکتـر مصطفـی کریمیـان 
علم وفنـاوری  پارک هـای  بنیان گـذاران  از  اقبـال 
کرمانشـاه در سـالن کارآفرینـی جهاددانشـگاهی 

کرد. برگـزار 
در ایـن کارگاه کـه بیـش از 70 نفـر از اسـاتید 
واحدهـای  دانش بنیـان،  شـرکت های  دانشـگاه، 
دکتـر  داشـتند،  حضـور  و...  مشـاوران  فنـاور، 
پارک هـای  بنیان گـذاران  از  اقبـال  کریمیـان 
آمـوزش  بخـش  دو  در  کشـور  در  علم وفنـاوری 
اصـول و مفاهیـم تئـوری و کار تیمـی و عملـی، 
ارزش گـذاری فنـاوری را مـورد تحلیـل و بررسـی 

داد. قـرار 
ارزش گـذاری،  روش هـای  اسـت  گفتنـی 
روش هـای قیمت گـذاری، تفـاوت میـان مفاهیـم 
تقسـیم سـود  نحـوه ی  هزینـه،  و  قیمـت  ارزش، 
و  جـذاب  بسـیار  مفاهیـم  از جملـه  و...  شـرکت 

بـود . کارگاه  ایـن  در  بحـث  مـورد  متنـوع 

■ روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی، 
13 تـا 15 تیـر: اسـتارت آپ ویکنـد تبریـز بـا همـکاری 
جهاددانشـگاهی  سـازمان    و  موفـق  اسـتارت آپ های 
آذربایجان شـرقی و  هم چنیـن  حمایـت مرکـز تجاری سـازی 

فنـاوری و اشـتغال فارغ التحصیـان جهاددانشـگاهی و 
مرکـز علمی کاربردی به مدت سـه روز در فرهنگسـرای 

دکتـر مبیـن تبریـز برگزار  شـد.
مهـدی کاظمـی خالدی رییس سـازمان دانشـجویان 

جهاددانشـگاهی، در مراسـم اختتامیه این رویداد، گفت: 
اسـتارت آپ ها فرصتـی بـرای تمریـن و کسـب تجربـه 

. هستند
اسـتارت آپ  شـرکت کننده ها،   اینکـه  بیـان  بـا  وی 
ویکنـد تبریـز را به عنـوان فرصتـی بـرای تمریـن و بازی 
تلقی کرده و از اهدافشـان دور نشـوند، اظهـار کرد: یکی 
از دسـتاوردهای ایـن اسـتارت آپ فراهم کـردن فرصتی 
بـرای تمریـن خیلـی چیزهـا و کسـب تجربـه اسـت، ما 
زمـان دانشـجویی فرصـت تجربـه  را به دسـت نیاوردیم.

کاظمـی تیم سـازی را یکـی دیگـر از دسـتاوردهای 
ادامـه داد: روز تیم سـازی در  اسـتارت آپ ها دانسـت و 
اسـتارت آپ ها حائـز اهمیـت بـوده و باید تیمی تشـکیل 

دهیـد کـه در آینـده هـم بتوانیـد بـه آن تکیـه کنید.
دکتر جعفر محسـنی رییس سـازمان جهاددانشگاهی 
آذربایجان شـرقی نیـز در ایـن مراسـم، بـا بیـان این کـه 
جهاددانشـگاهی همچـون یـک دانشـگاه جامـع در همه 
حوزه هـا فعالیـت می کنـد، اظهار کـرد: جهاددانشـگاهی 
اسـتان در زمینه هـای پزشـکی، صنعتـی و علوم انسـانی 
فعالیـت کـرده و دانشـگاه علمـی کاربردی این سـازمان 
حمایـت  ایده هـا  از  اسـتارت آپ ها  برگـزاری  بـا  نیـز 

می کنـد.

برگزاری استارت آپ ویکند در تبیز

■   برگزاری 
استارت آپ ویکند 
در فرهنگرسای 
دکرت مبین 
آذربایجان رشقی

◄

                               عمومی
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     گزارش دو رویداد فرهنگی و یک طرح اشتغال زایی

ویـژہ

یک گردهامیی کامال فرهنگی 
هشتادمین گردهامیی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی در شهر همدان برگزار شد

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 3 و 4 مـــرداد: 
فرهنگـــی  معاونـــان  گردهمایـــی  هشـــتادمین 
ــه  ــدان و بـ ــای همـ ــهر زیبـ ــگاهی در شـ جهاددانشـ
ـــن  ـــد. ای ـــزار ش ـــدان برگ ـــگاهی هم ـــی جهاددانش میزبان
گردهمایـــی بـــا حضـــور دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی 
ــزاده  ــی علیـ ــر عیسـ ــگاهی، دکتـ رییـــس جهاددانشـ
معـــاون فرهنگـــی ایـــن نهـــاد، معاونـــان واحدهـــای 
ـــان  ـــد از معاون ـــی چن ـــگاهی و تن ـــازمانی جهاددانش س

ســـابق ایـــن نهـــاد برگـــزار شـــد.

مشکالت ناشی از عدم توسعه ی فرهنگی
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت
بـــا بیـــان این کـــه بـــا وجـــود تاش هایـــی کـــه در 
جهاددانشـــگاهی صـــورت گرفتـــه، راندمـــان کاری هنـــوز 
ـــات  ـــود امکان ـــا وج ـــا ب ـــرد: ام ـــار ک ـــت، اظه ـــن اس پایی
ـــاد در  ـــن نه ـــه در ای ـــی ک ـــم کارهای ـــدود، می بینی مح
ــر  ــده، بهتـ ــازمان ها انجام شـ ــر سـ ــا دیگـ ــه بـ مقایسـ

ـــت. اس
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تاکنـــون در حـــوزه ی 
فعالیت هـــای  جهاددانشـــگاهی  در  علم وفنـــاوری 
ـــار آورده،  ـــه ب ـــی ب ـــج خوب ـــه و نتای ـــی انجام گرفت خوب
ــاد  ــپا، اقتصـ ــنجی ایسـ ــاس نظرسـ ــر اسـ ــزود: بـ افـ
ــت  ــکات مملکـ ــده مشـ ــوان عمـ ــتغال به عنـ و اشـ

شـــناخته شـــده اســـت و مشـــکات در حـــوزه ی 
ـــدم  ـــی از ع ـــا، ناش ـــایر حوزه ه ـــتغال و س ـــاد و اش اقتص
توســـعه یافتگی فرهنـــگ در بخش هـــای مختلـــف 

اســـت.
ــدم  ــرد: عـ ــه کـ ــگاهی اضافـ ــس جهاددانشـ رییـ
توســـعه یافتگی در فرهنـــگ ملـــی و هویـــت ایرانـــی 
ـ اســـامی نیـــز دیـــده می شـــود؛ چراکـــه در ایـــن 
زمینه هـــا مشـــکل داریـــم، امـــا بـــه جوانـــان خـــرده 
نمی گیـــرم کـــه چـــرا تـــا آخریـــن لحظـــه در ایـــران 
نمی کننـــد؛  تحمـــل  را  مشـــکات  و  نمی ماننـــد 
جوانـــان مـــا تـــا جایـــی کـــه بتواننـــد مشـــکات را 
تحمـــل می کننـــد و زمانـــی کـــه آینـــده را محـــدود 

ــد. ــن می کننـ ــای وطـ ــد، جـ ببیننـ
عـــدم  این کـــه  بیـــان  بـــا  طیبـــی  دکتـــر 
رانت خـــواری،  سیاســـت،  حـــوزه ی  در  موفقیـــت 
عـــدم خودبـــاوری بعضـــی افـــراد و برخـــی مدیـــران، 
مشـــکل در فرهنـــگ دینـــی و مشـــکات در بخـــش 
ـــت،  ـــی اس ـــعه ی فرهنگ ـــدم توس ـــی از ع ـــی ناش اجتماع
یـــادآور شـــد: توجـــه کـــم بـــه قانون گرایـــی و عـــدم 
ـــه  ـــز در جامع ـــراد نی ـــون از ســـوی برخـــی اف اجـــرای قان
ـــه  ـــت آن ب ـــرده و عل ـــاد ک ـــده ای را ایج ـــکات عدی مش
عـــدم توســـعه ی فرهنگـــی برمی گـــردد کـــه بایـــد 

بررســـی و رفـــع شـــوند.
ــتغال از تبدیـــل  ــه اشـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ

ــاد  ــی ایجـ ــد ملـ ــرای تولیـ ــاوری بـ ــه فنـ ــم بـ علـ
ــکا  ــا اتـ ــد بـ ــر بایـ ــرد: دیگـ ــه کـ ــود، اضافـ می شـ
ــار  ــان را از اختیـ ــگاه ها، بازارمـ ــان و دانشـ ــه جوانـ بـ

دربیاوریـــم. خارجی هـــا 
این کـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  طیبـــی  دکتـــر 
ــکات  ــن مشـ ــش ایـ ــرای کاهـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
ـــد  ـــد: بای ـــادآور ش ـــت، ی ـــرده اس ـــادی ک ـــای زی تاش ه
ـــط  ـــد و فق ـــعه یاب ـــده و توس ـــر ش ـــا کیفی ت ـــن کاره ای
بـــه برگـــزاری جشـــنواره ها بســـنده نکـــرد و بیشـــتر 
بـــه کیفیـــت توجـــه شـــود و بـــه دنبـــال آن، تاثیـــر 

برنامه هـــا را مـــورد بررســـی قـــرار داد.
بـــا  دانشـــجویی  تئاتـــر  راه انـــدازی  بـــه  وی 
ـــرای  ـــه داد: ب ـــرد و ادام ـــاره ک ـــف اش ـــات مختل موضوع
توســـعه ی تئاتـــر دانشـــجویی از فضاهـــای دانشـــگاه 
اســـتفاده شـــود؛ چراکـــه بـــرای ایـــن برنامـــه نیـــاز 
ـــت  ـــن الزم اس ـــت. هم چنی ـــتقل نیس ـــای مس ـــه فض ب
در بخـــش مطالعاتـــی ســـازمان فعالیت هـــای قرآنـــی 

تـــاش شـــود.

ایجاد فضای امیدآفرین در دانشگاه ها
دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی 
جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن گردهمایـــی بـــا 
ـــی  ـــی اجتماع ـــکات فرهنگ ـــایل و مش ـــماری مس برش

■  هشتادمین 
گردهامیی 
معاونان فرهنگی 
واحدهای سازمانی 
جهاددانشگاهی 
در شهر همدان

◄
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حاشیه

زنگ ها برای که به صدا 
درمی آید

در هشـتادمین گردهمایـی معاونـان واحدهای 
سـازمانی جهاددانشـگاهی، گزارش های مهـم و تقریبا 
محرمانـه ای از وضعیـت اجتماعـی ـ فرهنگـی فعلـی 
کشـور بیان شـد که نشـان می داد جهاددانشـگاهی و 
سـایر ارگان هـای فرهنگـی در جامعه، بایـد »امید« را 
بـا اسـتفاده از زبـان روز و امکانات جدیـد، میان مردم 

گسـترش دهند.
هم چنیـن اسـتفاده از زبان هنر، تجاری سـازی 
محصـوالت فرهنگـی و ارایـه گـزارش از تجربه هـای 
شـاخص فرهنگـی از دیگـر موضوعـات مورد بررسـی 

در ایـن گردهمایـی بود.
مهـدی عباسـی معـاون فنـاوری پـارک علـوم 
رامیـن  فرهنگـی،  صنایـع  و  نـرم  فناوری هـای  و 
جانی پـور معـاون فرهنگی جهاددانشـگاهی لرسـتان، 
الهـام زایجانی معـاون فرهنگی جهاددانشـگاهی هنر، 
محمد آقاسـی رییس مرکز افکارسـنجی دانشـجویان 
ایـران )ایسـپا( و علی متقیـان مدیرعامـل خبرگزاری 
دانشـجویان ایران )ایسـنا( از جمله سـخنرانان این دو 

روز گردهمایـی بودنـد.

1

در کشـــور، بیـــان کـــرد: اعتیـــاد و مـــواد مخـــدر در 
ســـطوح مختلـــف جامعـــه از جملـــه مســـایل مهـــم 

ــت. ــا اسـ پیـــش روی مـ
بـــرای  دانشـــگاه ها  محیـــط  داد:  ادامـــه  وی 
موجـــود،  نظرســـنجی های  طبـــق  دانشـــجویان 

مناســـب نیســـت.
دکتـــر علیـــزاده بـــا اشـــاره بـــه ظرفیـــت زیـــاد 
جهاددانشـــگاهی در دانشـــگاه ها، افـــزود: ایـــن نهـــاد 
می توانـــد بـــا توجـــه بـــه امکانـــات موجـــود، ایجـــاد 

ــد. ــال کنـ ــگاه ها را دنبـ ــد در دانشـ ــاط و امیـ نشـ
ـــه  ـــت: توج ـــگاهی گف ـــی جهاددانش ـــاون فرهنگ مع
بـــه منابـــع انســـانی در حـــوزه ی فرهنـــگ در ایـــن 

نهـــاد، مـــورد توجـــه ویـــژه قـــرار خواهـــد گرفـــت.
وی بـــا تاکیـــد بـــر توجـــه بـــه بعـــد ســـرمایه ی 
ــی در  ــای اعتمادآفرینـ ــی و فضـ ــی و فرهنگـ اجتماعـ
ـــروز،  ـــرایط ام ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــار ک ـــا، اظه آن ه
ــی،  ــای فرهنگـ ــوزه فعالیت هـ ــر در حـ ــان هنـ از زبـ

اســـتفاده ی فـــراوان خواهیـــم کـــرد.
دکتـــر علیـــزاده بـــا برشـــماری نقـــاط قـــوت و ضعـــف 
ـــرد:  ـــان ک ـــگاهی، بی ـــی جهاددانش ـــای فرهنگ فعالیت ه
خـــأل برنامه ریـــزی فرهنگـــی دانش بنیـــان در کشـــور 
ـــر  ـــأل را پ ـــن خ ـــد ای ـــاد می توان ـــن نه ـــود دارد و ای وج

ـــد. کن
وی در تشـــریح رویکردهـــای جدیـــد معاونـــت 
ـــاختاری،  ـــاختی، س ـــعه ی زیرس ـــت: توس ـــی، گف فرهنگ
محتوایـــی و منابـــع ســـازمانی در حـــوزه ی فرهنـــگ 
از اولویت هـــای مهـــم جهاددانشـــگاهی در دوره ی 

جدیـــد اســـت.

ورود جهاددانشگاهی به بحث کارآفرینی
ـــی  ـــاون فرهنگ ـــق  مع ـــی موث ـــر عروت ـــه، اکب در ادام
دانشـــگاه بوعلی ســـینا ی همـــدان، اظهـــار کـــرد: 
جهاددانشـــگاهی به عنـــوان یکـــی از ظرفیت هـــای 
دانشـــگاه ها  دل  در  جمهـــوری  اســـامی  نظـــام 

دســـتاوردهای فراوانـــی داشـــته و بـــه شـــجره ی 
ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــامی تبدی ـــوری اس ـــه ی جمه طیب
ــامی  ــوری اسـ ــام جمهـ ــرد: نظـ ــح کـ وی تصریـ
ــه ی  ــرای جامعـ ــی را بـ ــای فراوانـ ــران ظرفیت هـ ایـ
ــیس  ــا تاسـ ــی از آن هـ ــه یکـ ــرد کـ ــاد کـ ــا ایجـ مـ
ـــاد  ـــگاه ها ایج ـــه در دل دانش ـــود ک ـــگاهی ب جهاددانش
ـــد و  ـــل ش ـــه تبدی ـــجره ی طیب ـــک ش ـــه ی ـــم ب و کم ک
زمانـــی کـــه تاریخچـــه ی آن را بررســـی می کنیـــم، 

دســـتاوردهای فراوانـــی را در آن می بینیـــم.
بوعلی ســـینا ی  دانشـــگاه  فرهنگـــی  معـــاون 
ـــینا دارای  ـــی س ـــگاه بوعل ـــرد: دانش ـــار ک ـــدان اظه هم
ـــان، 3000  ـــن می ـــه از ای ـــت ک ـــجو اس ـــزار دانش 12 ه
نفـــر دانشـــجوی کارشناسی ارشـــد بـــوده،2300 نفـــر 
در مقطـــع کارشناســـی و 800 نفـــر در مقطـــع دکتـــری 
ـــدی آی.اس. ـــتند و در رتبه بن ـــل هس ـــال تحصی در ح
ـــم  ـــه ی ده ـــوری، رتب ـــع کش ـــگاه های جام ـــی دانش س
ــه در  ــی هایی کـ ــت. در بررسـ ــرده اسـ ــب کـ را کسـ
حـــال  حاضـــر انجام شـــده، در دانشـــگاه های جهـــان 
ـــر از  ـــت نف ـــتیم هف ـــزار را دارد و توانس ـــر ه ـــه ی زی رتب
ـــن  ـــام را در ای ـــان اس ـــد جه ـــک درص ـــمندان ی دانش
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــیم؛ ای ـــته باش ـــگاه داش دانش

ـــی دارد. ـــات علم ـــو هی ـــی 444 عض ـــگاه بوعل دانش
عروتـــی موثـــق تاکیـــد کـــرد: یکـــی از جاهایـــی 
کـــه معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی می توانـــد 
ـــا  ـــت ت ـــی اس ـــث کارآفرین ـــد، بح ـــا بیای ـــک م ـــه کم ب
ــجویان  ــع در دانشـ ــه را به موقـ ــن دغدغـ ــم ایـ بتوانیـ

ـــم. ـــاد کنی ایج
ـــی،  ـــتغال و کارآفرین ـــه ی اش ـــه داد: در زمین وی ادام
ــاد  ــک نهـ ــوان یـ ــد به عنـ ــگاهی می توانـ جهاددانشـ
ـــر  ـــد؛ اگ ـــام ده ـــود را انج ـــی خ ـــالت اصل ـــی، رس ارزش
ـــن  ـــده در بی ـــغل آین ـــه ش ـــبت ب ـــدی را نس دغدغه من
دانشـــجویان ایجـــاد کنیـــم، دانشـــجویان می تواننـــد 
ــغل  ــود، شـ ــده ی خـ ــم انداز و آینـ ــیم چشـ در ترسـ

آینده شـــان را هـــم ببیننـــد.

نظام بی بدیل شورایی جهاددانشگاهی 

در کشور
ـــی  ـــابق فرهنگ ـــاون س ـــی مع ـــعید پورعل ـــر س دکت
ــر از وی در  ــم تقدیـ ــز در مراسـ ــگاهی نیـ جهاددانشـ
ایـــن گردهمایـــی بـــا اشـــاره بـــه نقـــش تاثیرگـــذار 
مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران، بیـــان 
ــی  ــیب های اجتماعـ ــروز بحـــث آسـ ــر امـ ــرد: اگـ کـ
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و بـــه تعبیـــر بنـــده »صـــدای بی صدایـــان«، مـــورد 
ـــز  ـــن مرک ـــه ای ـــی از آن ب ـــت، بخش ـــرار گرف ـــه ق توج
ــث  ــم در بحـ ــه هـ ــردد کـ ــگاهی برمی گـ جهاددانشـ
ــش  ــث پیمایـ ــم در بحـ ــی و هـ ــرمایه ی اجتماعـ سـ
ملـــی ارزش هـــا و نگرش هـــا، ســـهم خوبـــی را ایفـــا 
ـــه  ـــه ب ـــود ک ـــی ب ـــاد باالی ـــان از اعتم ـــن نش ـــرد و ای ک
ـــامی  ـــوری اس ـــام جمه ـــرف نظ ـــه از ط ـــن مجموع ای

ـــد. ش
وی ادامـــه داد: اگـــر حضـــور جهاددانشـــگاهی 
در حـــوزه ی فرهنـــگ بـــر پایـــه ی مســـاله یابی و 
رصـــد مشـــکات ایـــن حـــوزه باشـــد، می توانـــد در 
ـــوذ  ـــر و بانف ـــوری موث ـــاز، حض ـــع تصمیم س ـــن مراج بی
داشـــته باشـــد؛ البتـــه هم اکنـــون ایـــن حضـــور بـــه 

ـــن  ـــگاهی در بی ـــی جهاددانش ـــت و آزادگ ـــر حری خاط
شـــوراهای کان کشـــوری به خوبـــی دیـــده می شـــود 
ــدا  ــه پیـ ــت ادامـ ــا جدیـ ــد بـ ــان می توانـ و هم چنـ

ـــد. کن
معـــاون ســـابق جهاددانشـــگاهی بـــا تاکیـــد 
بـــر جدی گرفتـــن حـــوزه ی صنایـــع فرهنگـــی 
و فناوری هـــای نـــرم، اظهـــار کـــرد: هم اکنـــون 
ـــا افتتـــاح اولیـــن پـــارک ملـــی علـــوم  جهاددانشـــگاهی ب
و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی، می توانـــد 
مدعـــی فعالیت هـــای قابـــل توجـــه در ایـــن حـــوزه 
ــا  ــب وکارهای نوپـ ــتارت آپ ها و کسـ ــد و در اسـ باشـ
ـــش  ـــاظ دان ـــه لح ـــم ب ـــوژی و ه ـــاظ تکنول ـــه لح ـــم ب ه
ـــاز اســـت،  ـــرای جـــذب دانشـــجویان نی ـــه ب ـــارت ک و مه
می توانـــد حـــرف اول در کشـــور را بزنـــد؛ بنابرایـــن 
ـــوزه  ـــن ح ـــه ای ـــی ب ـــان فرهنگ ـــت، معاون ـــته اس شایس

توجـــه ویـــژه ای داشـــته باشـــند.
وی بـــا بی بدیـــل دانســـتن نظـــام شـــورایی 
ـــد  ـــاد بای ـــن نه ـــت: ای ـــور، گف ـــگاهی در کش جهاددانش
ـــرورش داده اســـت،  ـــن نظـــام کـــه در دل خـــود پ ـــه ای ب
افتخـــار کـــرده و از طریـــق آن، بحـــث شبکه ســـازی 
ـــی  ـــای فرهنگ ـــی فعالیت ه ـــارت و ارزیاب ـــت نظ و تقوی
را دنبـــال کنـــد؛ یکـــی از علت هـــای توفیقـــات 
ـــوده  ـــورایی ب ـــام ش ـــن نظ ـــت ای ـــگاهی، تقوی جهاددانش

ـــت. اس
موضـــوع  بـــه  اشـــاره  بـــا  پورعلـــی  دکتـــر 
دانشـــجویی،  فعالیت هـــای  بـــه  انسجام بخشـــی 
جـــدی  بایـــد  دانشـــجویی  حوزه هـــای  گفـــت: 
گرفته شـــده و شـــعبه های ســـازمان دانشـــجویان، 

هرچـــه ســـریع تر تجهیـــز شـــود.
وی بـــا تاکیـــد بـــر پیشـــرو بـــودن ســـاختارهای 
فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی، بیـــان کـــرد: ایـــن ســـاختارها 
ـــص  ـــد نواق ـــتر، می توان ـــه بیش ـــی و توج ـــا عمق بخش ب
ــی، آدرس  ــگاه بیرونـ ــد و از نـ ــرف کنـ ــود را برطـ خـ
هـــر فعالیـــت تخصصـــی در آن، مشـــخص گـــردد و 
ــت اول  ــاختارها اولویـ ــام سـ ــه تمـ ــی بـ کیفیت بخشـ

ـــرد. ـــرار گی ق
داد:  ادامـــه  جهاددانشـــگاهی  ســـابق  معـــاون 
در  مطالعاتـــی  حوزه هـــای  بیـــن  پیوســـتگی 
فعالیت هـــای  بـــا  معاونت هـــای جهاددانشـــگاهی 
فرهنگـــی ایـــن نهـــاد، می توانـــد به طـــور موثرتـــری 
ــق   ــگاهی عمـ ــه ی جهاددانشـ ــرد مجموعـ ــه عملکـ بـ

ــد. ببخشـ
وی افـــزود: همـــه ی ایـــن مـــوارد زمانـــی اتفـــاق 
ـــه  ـــاد ب ـــن نه ـــی ای ـــع فرهنگ ـــه مناب ـــه ب ـــد ک می افت
ـــد  ـــا بای ـــن حوزه ه ـــاالن ای ـــود و فع ـــه ش ـــی توج خوب

ـــبی  ـــی مناس ـــای آموزش ـــا و گروه ه ـــا، دوره ه کارگاه ه
ـــته  ـــه داش ـــادل تجرب ـــر تب ـــا یکدیگ ـــد، ب ـــی کنن را ط
ـــان  ـــط معاون ـــه توس ـــی ای ک ـــت تاریخ ـــند و پیوس باش

ـــد. ـــدا کن ـــه پی ـــت، ادام ـــده اس ـــام ش ـــته انج گذش

امکان حضور متفاوت جهاددانشگاهی

 در دانشگاه ها
ـــت  ـــی سرپرس ـــا زجاج ـــدس علی رض ـــه، مهن در ادام
پیشـــین معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی نیـــز 
ــا  ــی بـ ــن گردهمایـ ــر از وی در ایـ ــم تقدیـ در مراسـ
اشـــاره بـــه اســـوه بودن پیامبـــر)ص( به عنـــوان 
ـــه  ـــی ک ـــرد: کس ـــان ک ـــامی، بی ـــه ی اس ـــر جامع رهب
ــرای  ــد بـ ــد، بایـ ــی کار می کنـ ــوزه ی فرهنگـ در حـ
ــد و  ــته باشـ ــژه ای داشـ ــام ویـ ــود اهتمـ ــای خـ ارتقـ
بعـــد از آن بـــرای خانـــواده و همـــکاران خـــود نیـــز 

ــد. ــام دهـ ــی انجـ ــزی فرهنگـ برنامه ریـ
وی بـا تاکید بـر کیفیت گرایی فعالیت هـای فرهنگی 
در ادامـه ی راه معاونـت فرهنگی، اظهـار کرد: با برنامه ی 
آمایـش فرهنگـی بـا توجـه بـه تمـام جهت گیری هـای 
جهاددانشـگاهی و برنامه ی توسـعه ی پنج سـاله ی ششم 
و انجـام آموزش هـای الزم و مرتبـط، ایـن کار انجـام 

می شـود.
سرپرســـت پیشـــین جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد: 
ســـتاد معاونـــت فرهنگـــی بایـــد ایـــن پشـــتیبانی را 
در زمینـــه ی تغذیـــه ی فکـــری از طریـــق برگـــزاری 
ـــی  ـــر در تمام ـــای دیگ ـــی و روش ه ـــای آموزش دوره ه

ارکان خـــود انجـــام دهـــد.
ـــور  ـــکان حض ـــه ام ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــدس زجاج مهن
متفـــاوت جهاددانشـــگاهی بـــا تکیـــه بـــر تجربیـــات 
ــگاه ها،  ــود در دانشـ ــر خـ ــی کم نظیـ ــی و عملـ علمـ
گفـــت: در ایـــن رابطـــه، مدلـــی هـــم تعریـــف و در 
قســـمت هایی اجـــرا شـــده اســـت و ادامـــه ی ایـــن 
ــل  ــی، قابـ ــت فرهنگـ ــتاد معاونـ ــط سـ ــدل توسـ مـ

گســـترش و پیگیـــری اســـت.
فعالیت های  اطاع رسانی  و  تبلیغ  بر  تاکید  با  وی 
توسط  حوزه ها  همه ی  در  جهاددانشگاهی  کم نظیر 
رسانه ها، اظهار کرد: با توجه به اعتماد جامعه به این نهاد، 
این اطاع رسانی عاوه بر خبرگزاری های ایسنا، ایکنا و 
سیناپرس، باید از طریق بسته های تبلیغی به اطاع عموم 

برسد.
مهنـدس زجاجـی گفـت: تمـاس و بررسـی منظـم 
مسـایل و مشـکات توسـط مسـووالن سـتادی معاونت 
فرهنگـی بـا واحدهـا، می توانـد بـه شـتاب و کیفیـت 

کارهـا و ایجـاد دل گرمـی بیـن نیروهـا کمـک کنـد.

حاشیه
ــی  ــا برگــزاری هشــتادمین گردهمای ــان ب هم زم
ــدان و در  ــگاهی در هم ــی جهاددانش ــان فرهنگ معاون
ــز  ــت مرک ــه هم ــی، ب ــن گردهمای ــزاری ای ــل برگ مح
افکارســنجی دانشــجویان ایــران شــعبه ی همــدان و بــا 
همــکاری ایســپای تهــران، طــرح نظرســنجی »بررســی 
پیرامــون  فرهنگــی  حــوزه ی  جهادگــران  نگــرش 
وضعیــت شــغلی و مصــرف کاالی فرهنگــی« بــه اجــرا 

درآمــد.
ســنجی  افــکار  مدیــر  شــکوری  اعظــم 
ــرح  ــت: ط ــدان گف ــعبه ی هم ــران ش ــجویان ای دانش
ــبت  ــران نس ــرات جهادگ ــی نظ ــور بررس ــوق به منظ ف
ــای  ــرف کااله ــگاهی و مص ــت در جهاددانش ــه فعالی ب

ــد. ــن ش ــی تدوی فرهنگ
وی اظهــار کــرد: میــزان و نــوع اســتفاده از 
شــاغل  تاثیــر  اجتماعــی،  شــبکه های  و  رســانه ها 
بــودن در جهاددانشــگاهی و تاثیــر آن بــر روی نیازهای 
مــادی و معنــوی، بررســی تاثیــر محتویــات شــبکه های 
ــی و  ــت اجتماع ــا واقعی ــق آن ب ــزان تطاب ــازی، می مج
ــر روی  بیرونــی، میــزان تاثیــر شــبکه های اجتماعــی ب
زندگــی، رضایــت شــغلی جهادگــران و میــزان اســتفاده 
از کاالهــای فرهنگــی از محورهــای اصلــی طــرح بــود.

گفتنــی اســت، 43 نفــر از مدیــران ارشــد و 
معاونــان فرهنگــی جهاددانشــگاهی، پرســش نامه ی 

فــوق را تکمیــل کرده انــد.
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تالش برای گسرتش دامنه ی امید بین مردم
بهنـام چهارلنـگ مدیرکل حراسـت جهاددانشـگاهی 
بـا اشـاره بـه این کـه معاونـان فرهنگـی متولـی صیانت 
از فرهنـگ جهادی هسـتند، افزود: معاونان و مسـووالن 
اعضـای  سـایر  از  بیـش  بایـد  نهـاد  ایـن  فرهنگـی 
جهاددانشـگاهی بـه ایـن مسـاله اهمیـت دهنـد و آن را 

کنند. ترویـج 
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــخنان مق ـــادآوری س ـــا ی وی ب
پژوهشـــگران  و  مدیـــران   93 ســـال  دیـــدار  در 
ـــان در  ـــرد: ایش ـــد ک ـــان، تاکی ـــا ایش ـــگاهی ب جهاددانش
آن دیـــدار مهـــم و تاریخـــی، برخـــی انتظـــارات را از 
ـــرلوحه  ـــد س ـــه بای ـــد ک ـــرح نمودن ـــگاهی مط جهاددانش
ــرار  ــاد قـ ــن نهـ ــا در ایـ ــای مـ ــات و فعالیت هـ اقدامـ

گیـــرد.
ــان  ــا بیـ ــگاهی بـ ــت جهاددانشـ ــرکل حراسـ مدیـ
مســـووالن  انقـــاب  معظـــم  رهبـــر  این کـــه 
ـــی  ـــان انقاب ـــتفاده از جوان ـــه اس ـــگاهی را ب جهاددانش
و تقویـــت و تثبیـــت عناصـــر انقابـــی در دانشـــگاه ها 
ـــار  ـــد، اظه ـــه می کنن ـــی توصی ـــت علم ـــق حرک از طری
کـــرد: همان طـــوری کـــه رهبـــری عزیـــز فرمودنـــد، 
یکـــی از مهم تریـــن کارهـــا در جهاددانشـــگاهی 
ــی  ــته ی علمـ ــن و برجسـ ــخصیت مومـ ــت شـ تربیـ
بـــا جهت گیری هـــای انقابـــی و دل بســـته بـــه 

آرمان هـــای انقـــاب اســـت.
ـــالگرد  ـــتمین س ـــه سی وهش ـــاره ب ـــا اش ـــگ ب چهارلن
ـــن  ـــد از ای ـــرد: بای ـــار ک ـــگاهی اظه ـــیس جهاددانش تاس
ـــم  ـــی کنی ـــود را بررس ـــرد خ ـــتفاده و عملک ـــت اس فرص

ـــیر  ـــدازه در مس ـــه ان ـــا چ ـــا ت ـــدام از م ـــم هرک و ببینی
ـــات  ـــامی و منوی ـــاب اس ـــای انق ـــا و آرمان ه ارزش ه

رهبـــر انقـــاب حرکـــت کرده ایـــم.
ــه  ــگاهی در ادامـ ــت جهاددانشـ ــرکل حراسـ مدیـ
ـــاد  ـــک نه ـــوان ی ـــگاهی به عن ـــرد: جهاددانش ـــد ک تاکی
انقابـــی، وظیفـــه ی صیانـــت از ایـــن نظـــام را دارد 
ـــیر ســـخنان مقـــام معظـــم  و مـــا بایـــد در ایـــن مس

رهبـــری را شـــاخص قـــرار دهیـــم.
ــان  ــا بیـ ــخنانش بـ ــری از سـ وی در بخـــش دیگـ
ـــادی  ـــار اقتص ـــا فش ـــت ب ـــدد اس ـــمن درص ـــه دش این ک
بـــه مـــردم و نظـــام فشـــار بیـــاورد، افـــزود: دشـــمن 
برنامه ریـــزی مشـــخصی در خصـــوص واردکـــردن 

ضربـــه بـــه کشـــور از ایـــن طریـــق دارد.
ــای  ــا تحریم هـ ــه بـ ــان این کـ ــا بیـ ــگ بـ چهارلنـ
ــرار  ــژه ای قـ ــرایط ویـ ــور در شـ ــکا کشـ نفتـــی آمریـ
مســـووالن  داشـــت:  اظهـــار  گرفـــت،  خواهـــد 
جهاددانشـــگاهی بایـــد از هم اکنـــون خـــود را بـــرای 
ایـــن شـــرایط ویـــژه آمـــاده و بـــرای مقابلـــه بـــا آن 

کننـــد. برنامه ریـــزی 
مدیـــرکل حراســـت جهاددانشـــگاهی گفـــت: 
بایـــد تـــاش کنیـــم دامنـــه ی امیـــد را بیـــن 
مـــردم گســـترش دهیـــم و رســـانه های ایـــن نهـــاد 
می بایســـت در ایـــن زمینـــه بـــا نشـــان دادن نقـــاط 

قـــوت کشـــور، بیش ازپیـــش فعالیـــت نماینـــد.
وی بـــا یـــادآوری لـــزوم صرفه جویـــی و مصـــرف 
ــرد:  ــد کـ ــی، تاکیـ ــد ملـ ــت از تولیـ ــه و حمایـ بهینـ
ـــاد  ـــه آح ـــری آن ب ـــی و تس ـــه ی انقاب ـــت روحی تقوی

جامعـــه و حفـــظ انســـجام ملـــی و ترویـــج آن از 
ـــاب اســـامی اســـت. ـــف همـــه ی دوســـتداران انق وظای

تقدیرشوندگان
زیر  در  فرهنگی که  واحدهای  از  این گردهمایی  در 

می آید، تقدیر شد:
مجید آوج واحد کردستان )اجرای شایسته برنامه های 
زیست محیطی(،  فرهنگ  و  گردشگری  حوزه  هماهنگ 
شایسته  )اجرای  امیرکبیر  واحد  محمدپور  علی  سید 
برنامه های هماهنگ در حوزه ی فرهنگ دینی(، محمد 
دلپسند واحد هرمزگان )همکاری شایسته در برگزاری 
ششمین مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران(، مژگان 
و  )اطاع رسانی  ـ  علیها  سام ا...  ـ   الزهرا  واحد  اثباتی 
مستندسازی در فضای مجازی(، سید علی حسینی واحد 
قم )تاش مستمر و چشمگیر در ارتقای سطح عملکرد 
واحد(، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی واحد یزد )راه اندازی 
حاتمی  علی رضا  ب(،  نوع  فرهنگی  مراکز  توسعه  و 
سازمان خراسان رضوی )ایجاد کانون ها و گروه های فعال 
زنجان )کسب  واحد  دانشجویی(، محمدحسین حسنی 
رتبه ی برتر در میان شعب سازمان انتشارات(، سیروس 
رضایی واحد چهارمحال وبختیاری )کسب رتبه ی برتر در 

میان شعب مرکز افکارسنجی ایسپا(.
هم چنین از دکتر پورعلی، مهندس علیرضا زجاجی، 
علی اصغر هدایتی، حمید صابر فرزام، حسین مهرجردی، 
خانم دکتر مومنی، ابراهیم گلستانی و دکتر حسن فارسی 
به دلیل تاش برای برگزاری هفتمین تندیس فدارکای 

تقدیر شد.
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اختتامیه ی دو رویداد مهم فرهنگی در یک روز ویـژہ

مراسم اختتامیه و تقدیر از نفرات برتر هفدهمین جشنواره ی ملی پایان نامه ی سال دانشجویی و دومین مسابقات دفاع سه دقیقه ای 
به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی در همدان برگزار شد

ـــم  ـــرداد: مراس ـــگاهی، 3 م ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
اختتامیـــه و تقدیـــر از نفـــرات برتـــر هفدهمیـــن 
ــجویی و  ــال دانشـ ــه سـ ــی پایان نامـ ــنواره ی ملـ جشـ
دومیـــن مســـابقات دفـــاع ســـه دقیقه ای بـــه همـــت 
ـــکاری  ـــا هم ـــگاهی و ب ـــارات جهاددانش ـــازمان انتش س
ـــینای  ـــگاه بوعلی س ـــدان در دانش ـــگاهی هم جهاددانش

ـــد. ـــزار ش ـــتان برگ ـــن اس ای
طیبـی  حمیدرضـا  دکتـر  حضـور  بـا  مراسـم  ایـن 
رییـس جهاددانشـگاهی، دکتـر حمیدرضـا حاجی بابایی 
نماینـده ی مـردم همـدان در مجلس شـورای اسـامی، 
دکتر عیسـی علیزاده معـاون فرهنگی جهاددانشـگاهی، 
دکتـر موالـی زاده دبیـر شـورای فرهنـگ عمومـی، دکتر 
انسـانی  حـوزه ی  و  اقتصـادی  امـور  معـاون  قیاسـی 
کـزازی  میرجال الدیـن  دکتـر  همـدان،  اسـتانداری 
اسـتاد زبان و ادبیات فارسـی و جمعی از اندیشـمندان و 
اصحـاب علم وفرهنگ، اسـتادان، دانشـجویان و محققان 

شـد. برگزار 

استفاده از افراد خودباور 
در جریان مدیریتی کشور

دکتـر حمیدرضـا طیبی رییـس جهاددانشـگاهی در 
این مراسـم اظهار کرد: ما در سـطح ارشـد نظام بیشـتر 
صحبـت می کنیـم؛ درحالی کـه بایـد در گام اول اراده ی 

پیشـرفت دانش بنیان و سـپس برنامـه ی بلندمدت برای 
دسـتیابی بـه این اهداف را داشـته باشـیم.

دکتـر طیبـی با بیـان این کـه باید کشـور دانش بنیان 
اداره شـود، افـزود: بـرای پیشـرفت کشـور بایـد از افـراد 
خودباور در پسـت های مدیریتی اسـتفاده شود به گونه ای 
کـه خودبـاوری را در مقـام عمـل در عرصه هـای علمـی 

موفق کسـب کرده باشـد.
رییس جهاددانشـگاهی ابـراز کرد: دعواهای سیاسـی 
در کشـور مانـع از برنامه ریزی هـای درازمـدت می شـود 
عـدم  درنهایـت  و  برنامه هـا  تغییـر  آن  حاصـل  کـه 

دسـت یابی بـه پیشـرفت و توسـعه کشـور اسـت.
وی ادامه داد: بااین وجود، کشـور دارای اسـتعدادهای 
بسـیاری اسـت و هیـچ مشـکلی در توسـعه ی فناورانـه 
در زمینه هـای مختلـف وجـود نـدارد و مدعـی هسـتیم 
کـه فنـاوری و مهندسـی ایـن علـم متعلـق بـه ماسـت 
امـا درهرصـورت هـر کـس که بتوانـد علم را بـه خدمت 
جامعـه درآورد توانسـته بـه تولیـد فنـاوری کمـک کند.
دکتـر طیبی گفت: ما در مجموعه ی جهاددانشـگاهی 
سـعی کرده ایـم کـه جـوان ایرانـی توانمنـد در انجـام 
فرهنـگ،  مختلـف  عرصه هـای  در  بـزرگ  کارهـای 

کنیـم. تربیـت  و...  کارآفرینـی  علم وفنـاوری، 
رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیـان اینکـه امـروز هیـچ 
مشـکلی در زمینـه ی پیشـرفت علمـی در عرصه هـای 
مختلـف نداریـم، گفـت: بایـد در جریان مدیریت کشـور 

تغییـری ایجـاد کنیـم، مدیریـت مـا مدیریـت بسـته ای 
اسـت و افـرادی در پسـت های مدیریتـی قرارگرفته انـد 
کـه هیـچ اعتقـادی بـه اسـتفاده از تـوان ملـی کشـور 

ندارند.

رفع چالش با پژوهش ها
در ادامـه، سـید محمدرضـا موالـی زاده دبیـر شـورای 
فرهنـگ عمومـی، بیـان کـرد: برپایـی جشـنواره ی ملی 
ارزشـمند  ابتـکاری  دانشـجویی«،  سـال  »پایان نامـه ی 
از سـوی جهاددانشـگاهی اسـت کـه به حـق شایسـته ی  
تقدیـر اسـت؛ چراکـه ایـن برنامـه باعـث شـده توجـه 

ویـژه ای بـه آسـیب های اجتماعـی شـود.
دبیـر شـورای فرهنگ عمومی با بیـان این که فرهنگ 
فراوانـی  ارزشـمند  مولفه هـای  از  ایران زمیـن  مردمـان 
برخـوردار هسـتند، اضافـه کـرد: در کنـار رویش هـای 
فکـری، معرفتـی، اخاقـی و رفتـاری کـه داشـته ایم، اما 
شـاهد ریزش هـا نیز هسـتیم کـه ازجمله آن هـا می توان 
اعتیـاد،  طـاق،  همچـون  اجتماعـی  آسـیب های  بـه 

حاشیه نشـینی، تکدی گـری و... اشـاره کـرد.
دکتـر موالـی زاده بـا اشـاره بـه محورهایی بـرای رفع 
همـواره  ازآن جایی کـه  گفـت:  اجتماعـی،  آسـیب های 
پیشـگیری مقـدم بـر درمـان بـوده اسـت، باید بنـا را بر 
پیشـگیری گذاشـت که پیش نیاز پیشـگیری، پیش بینی 

است.
دبیـر شـورای فرهنـگ عمومی کشـور با بیـان این که 
نمی تـوان انتظـار داشـت ریشـه کنی و درمـان قطعـی 
آسـیب های اجتماعـی به صـورت جداگانـه و انتزاعـی از 
میـان مجموعه آسـیب های امکان یابد، چراکه آسـیب ها 
یکدیگـر را تقویـت می کننـد، افـزود: در دوران گـذار از 
سـنت بـه مدرنیتـه هسـتیم و از ویژگی های ایـن دوره، 
افزایـش فردگرایـی در جامعـه اسـت کـه باعـث کاهش 
سـرمایه ی اجتماعی شـده که در چنین شـرایطی باید با 
اتخـاذ تمهیداتـی مناسـب و دقیـق و مبتنی بـر فرهنگ 
بومـی خود بـه تقویـت روحیـه ی جمع گرایـی پرداخت. 
در ایـن حالـت وقتـی هویـت اجتماعـی فـرد تقویـت 
شـود فـرد خـود را زیر چتـر نظـارت طبیعـی اجتماعی 
می یابـد؛ بی جهـت نیسـت که آن قـدر در دین اسـام به 
همراهـی بـا اجتماع تاکید شـده تا جایی که بسـیاری از 

عبـادات اجتماعی اسـت.
دکتـر موالـی زاده بـه نقـش مهـم گروه هـای مرجـع 
جامعـه، علمـای حوزه و دانشـگاه، فرهیختگان و اصحاب 
فرهنـگ و هنـر، ادب و رسـانه و همـه ی کسـانی کـه 

■  دفاع یکی از 
رشکت کنندگان 
در دومین 
مسابقات دفاع 
سه دقیقه ای

◄
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حاشیه

برای اولین بار
از  فرهنگـی  برنامه هـای  تمرکززدایـی  سیاسـت  
تهـران، این دوره در عمل سـرلوحه ی کاری سـازمان 
انتشـارات جهاددانشـگاهی قـرار گرفـت. هفدهمیـن 
جشـنواره ی ملـی پایان نامـه ی سـال دانشـجویی بعد 
از شـانزده سـال برگـزاری در تهـران، بـرای اولین بـار 

در همـدان برگـزار شـد.
جـو دانشـجویی بانشـاط دانشـگاه بوعلی سـینای 
همـدان به ویـژه در حیـن برگـزاری زنده ی مسـابقات 
دفـاع سـه دقیقه ای، نشـان از درسـتی ایـن سیاسـت 
ایـن مـدار اسـت؛ ضمـن این کـه  و ادامـه ی راه بـر 
مسـووالن و دانشـجویان دیگر شـهرها، با اسـتعدادها 

و آثـار شـهر همـدان از نزدیـک آشـنا شـدند.

دغدغـه و عشـق بـه میهـن در وجودشـان مـوج می زند 
در جلوگیـری از آسـیب های اجتماعـی اشـاره کـرد و 
افـزود: پژوهش ها بایـد عمیق و دارای محتـوای علمی و 

دقیـق و فنی باشـد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه نقـش نخبـگان فکـری در 
این راسـتا بر کسـی پوشـیده نیسـت، اظهار کرد: موتور 
محـرک حرکـت به سـوی پیشـرفت، جوانـان مومـن و 
متعهـد ایـن کشـور هسـتند چراکـه پویایـی آنـان رمـز 

پیشـرفت ملـت بـزرگ ایران اسـت.

تولید مقاله و پایان نامه
 برای رفع نیازهای جامعه

مـردم  نماینـده ی  حاجی بابایـی  حمیدرضـا  دکتـر 
همـدان و فامنیـن در مجلـس نیز در این مراسـم، تاکید 
برنامـه ی ششـم را تـدارک حرکـت عظیمـی در کشـور 
در سـطح دانشـگاه ها و تولیـد علـم در کشـور دانسـت و 
افـزود: باید اقتصـاد دانش بنیان، اقتصاد پایـدار و اقتصاد 
چشـمه ای در کشـور شـکل بگیـرد کـه امـروز گام هایی 
در این راسـتا برداشـته شـده اسـت اما مطلوب نیسـت.
وی ادامـه داد: تولیـد علـم در کشـور مطلوب اسـت، 

امـا دانش بنیـان بودن اقتصـاد ما ضعیف اسـت؛ بنابراین 
باوجـود تولیـد نفـت در کشـور، ده هـا برابـر قیمت نفت 
را کشـور های دیگـر بـه جیـب می زننـد می تـوان گفـت 
کشـور های بـدون تولیـد نفـت، صاحبـان اصلـی نفـت 

. هستند
در  تفکـر  دو  این کـه  بابیـان  بابایـی  حاجـی  دکتـر 
دارد،  وجـود  کشـور  در  دانش بنیـان  فضـای  خصـوص 
تصریـح کرد: عده ای بـر آن باورند که وجود دانشـگاه در 
کشـور امر بیهـوده ای اسـت، چراکـه می توان بـا واردات 
بنزیـن بـه کشـور آن هـم ارزان تـر از قیمـت تولیـد در 

اقتصـاد کشـور بـه یـک اسـتحکام دسـت پیـدا کرد.
وی عنـوان کـرد: برخـی نیـز بـا تکیه بـر اقتصـاد و 
و  مقاومتـی  اقتصـاد  به سـوی  رفتـن  و  داخـل  تولیـد 
دانش بنیـان در سـطح کشـور معتقدند، بی شـک تحقق 
ایـن امـر مهم بـا پرداخت هزینه همراه اسـت، امـا نباید 
فرامـوش کرد که رسـیدن به سـوی اقتصـاد دانش بنیان، 
عـاوه بر اشـتغال زایی دانشـجویان و اسـاتید، کشـور به 

یـک امنیـت سیاسـی نیز دسـت خواهـد یافت.
نماینـده ی مـردم همـدان بـا بیـان این کـه اقتصـاد 
دانش بنیـان نجات دهنـده ی ایـن کشـور اسـت، افـزود: 
جایـگاه  نمی توانـد  دانشـگاه ها  مقـاالت  آمـار  افزایـش 

دانش بنیـان  اقتصـاد  بلکـه  بخشـد،  قـدرت  را  کشـور 
نجات دهنـده این کشـور اسـت، اگـر مقاالت دانشـگاه ها 
و تولیـدات کارخانه هـا منجـر بـه اقتصـاد دانش بنیـان 
نشـود، هیچ یـک از ایـن دو نهـاد دردی را دوا نخواهـد 

. د کر
دکتـر حاجـی بابایـی بـا اشـاره بـه این کـه امسـال 
پژوهـش  بخـش  سـمت  بـه  دانشـگاه ها  بودجه هـای 
در  پژوهشـی  پروژ ه هـای  گفـت:  می یابـد،  سمت وسـو 
دانشـگاه ها بایـد توسـط دانشـجویان و اسـاتید مدیریت 

. د شو
وی یـادآور شـد: بایـد کارخانه ها خودبه خـود فعالیت 
خـود را بـه سـمت دانشـگاه ها ببرنـد و دانشـگاه ها نیـز 
مقـاالت خـود را بـر اسـاس نیـاز کشـور و دسـتگاه های 
تولیـدی کشـور تعریـف کننـد، در این صورت سـرمایه، 

اسـتاد و دانشـجو در ریـل اقتصـاد مقاومتـی می افتد.

بیگانگی دانشگاه ها با نیازهای کنونی جامعه
در ادامـه، دکتـر میرجال الدیـن کـزازی پژوهشـگر 
برجسـته ی ایـران در زبـان و ادب فارسـی نیـز در ایـن 
مراسـم، اظهـار کـرد: بسـیار خرسـندم که بخـت با من 
یار شـد و بـار دیگر به همدان نخسـتین کانـون تاریخ و 
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تمـدن جهـان قدم گذاشـتم.
دانشـگاه ها  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کـزازی  دکتـر 
دچـار نقـص هسـتیم و ایـن نقـص باعـث می شـود کـه 
دانشـجوی خوبی بـه جامعه تحویـل داده نشـود، یادآور 
شـد: دانشـگاهی که تنها بـه آموزش می پردازد دانشـگاه 

نیسـت و دبیرسـتانی بزرگ اسـت.
وی بـا طـرح ایـن پرسـش کـه چـرا دانشـی کـه در 
داد:  پاسـخ  نمی آیـد؟،  کار  بـه  می آموزیـم  دانشـگاه 
متاسـفانه دانشـگاه ها بـا نیازهـای کنونی جامعـه بیگانه 

هسـتند.
دکتـر کـزازی بـا تاکیـد بـر اینکـه دانشـگاه های مـا 
تنهـا به آمـوزش می پردازنـد، تصریح کرد: چندی اسـت 
کـه بـر آن شـده که به بحـث پژوهـش نیز توجه شـود، 
امـا بایـد گفـت حتـی اگـر دانشـگاه ها در پژوهـش نیـز 
کارآمـد و پیشـگام شـوند، بـاز هـم دانشـگاه آنچـه باید 

. نیست
پژوهشـگر برجسـته ی ایـران در زبـان و ادب فارسـی 
هنگامـی  پژوهـش  و  آمـوزش  دانشـگاه،  شـد:  یـادآور 
بازدهـی خواهـد داشـت کـه بـه رده و پایـه بینجامد که 
مـن آن را اندیشـه ورزی می نامـم، اما دانشـگاه های ما به 

آن رده سـوم نمی رسـند.

جزییاتی از کیفیت برگزاری
 این دو رویداد فرهنگی

هم چنیـــن، عـــادل تقـــوی رییـــس ســـازمان 
انتشـــارات جهاددانشـــگاهی و دبیـــر هفدهمیـــن 
جشـــنواره ی ملـــی پایان نامـــه ی  ســـال دانشـــجویی 
نیـــز در ایـــن مراســـم، گفـــت: فرآینـــد هفدهمیـــن 
جشـــنواره ی ملـــی پایان نامـــه ی دانشـــجویی کار 
ـــام  ـــد از اع ـــاز و بع ـــل آغ ـــال قب ـــاه س ـــود را از مهرم خ
ـــه ی جشـــنواره ارســـال  ـــه دبیرخان ـــر ب فراخـــوان 905 اث

شـــد.
وی افـــزود: 52 درصـــد آثـــار رســـیده بـــه ایـــن 
ـــی  ـــد فن ـــانی، 10 درص ـــوم انس ـــروه عل ـــنواره در گ جش
ــا 10 درصـــد و 8 درصـــد فرهنـــگ،  و مهندســـی بـ

هنـــر و معمـــاری اســـت.

دبیـــر هفدهمیـــن جشـــنواره ی ملـــی پایان نامـــه 
ســـال دانشـــجویی بـــه موضوعـــات پایان نامه هـــا 
اشـــاره و بیـــان کـــرد: اقتصـــاد مقاومتـــی، معمـــاری 
ــی،  ــاس ایرانـ ــد و لبـ ــی و مـ ــازی، طراحـ و شهرسـ
مطالعـــات  نویـــن،  فناوری هـــای  تجاری ســـازی، 
ــی،  ــت گذاری فرهنگـ ــگاهی و سیاسـ ــگ دانشـ فرهنـ
فرهنـــگ و مدیریـــت جهـــادی ازجملـــه موضوعـــات 

ایـــن جشـــنواره بـــود.
ـــت:  ـــز گف ـــدارک نی ـــی م ـــع فراوان ـــاره توزی وی درب
35 درصـــد آثـــار در مقطـــع دکتـــرا، 65 درصـــد در 
ـــرا در  مقطـــع ارشـــد، 76 درصـــد مقاطـــع ارشـــد و دکت
دانشـــگاه های دولتـــی و 24 درصـــد در دانشـــگاه های 

ــد. ــی بوده انـ غیردولتـ
درصـــد   61 این کـــه  بیـــان  بـــا  تقـــوی 
خانـــم  درصـــد   39 و  آقـــا  شـــرکت کنندگان 
ــت،  ــور، وزارت بهداشـ ــزود: وزارت کشـ ــتند، افـ هسـ
جهاددانشـــگاهی اســـتان های همـــدان و قزویـــن، 
ـــادق  ـــام ص ـــگاه ام ـــی و دانش ـــگ عموم ـــورای فرهن ش

بوده انـــد. جشـــنواره  ایـــن  یاری کننـــدگان  از 
وی دربـــاره دومیـــن دوره ی مســـابقات دفـــاع 
ـــابقات  ـــن دوره از مس ـــت: در ای ـــز گف ـــه دقیقه ای نی س
ــزگان،  ــز هرمـ ــگاهی در مراکـ ــد جهاددانشـ از 9 واحـ
ــگاه  ــر، دانشـ ــگاه امیرکبیـ ــان، دانشـ ــدان، اصفهـ همـ
علم وصنعـــت، یـــزد، زنجـــان، کردســـتان و دانشـــگاه 
صنعتـــی اصفهـــان در ایـــن دوره شـــرکت داشـــتند.
ـــی 111  ـــه ی مقدمات ـــرد: در مرحل ـــح ک ـــوی تصری تق
نفـــر بـــه رقابـــت پرداختنـــد و 24 نفـــر برگزیـــده در 
دوره ی نیمه نهایـــی در تهـــران بـــه فینـــال راه پیـــدا 

ـــد. کردن
صنعتـــی  یـــزد،  دانشـــگاه های  افـــزود:  وی 
ــدان  ــینای همـ ــت و بوعلی سـ ــر، علم وصنعـ امیرکبیـ
در مرحلـــه ی فینـــال بـــا هـــم بـــه رقابـــت خواهنـــد 

ــت. پرداخـ
دبیـر هفدهمیـن جشـنواره ی ملـی پایان نامـه سـال 
دانشـجویی تصریح کرد: از ابتدای سـال تحصیلی جدید 
ثبت نـام سـومین دوره ی مسـابقات دفـاع سـه دقیقه ای 

آغـاز خواهد شـد.

رضورت انتخاب کاربردی
 موضوعات پایان نامه 

جهاددانشـگاهی  رییـس  اسـدی  اکبـر  ادامـه،  در 
همـدان، اظهـار کـرد: اگـر کشـور بخواهـد در مسـیر 
رشـد و توسـعه قرار گیرد، بایـد از ظرفیت دانشـگاهیان 
بهره مند شـود، زیـرا دانشـگاه می تواند موتـور محرکه ی 

این مسـیر باشـد.
بخش هـــای  ســـکان داران  را  دانشـــجویان  وی 
اجرایـــی جامعـــه در آینـــده خوانـــد و تاکیـــد کـــرد: 
دانشـــجویی  پایان نامه هـــای  موضوعـــات  اگـــر 
کاربـــردی انتخـــاب شـــود، در جایگاه هایـــی کـــه 
ـــر  ـــد، کاربردی ت ـــاب کنن ـــده انتخ ـــت در آین ـــرار اس ق

و مفیدتـــر خواهنـــد بـــود.
رییـس جهاددانشـگاهی همـدان دربـاره ی دفاع های 
سـه دقیقه ای نیز گفت: این طرح زمینه سـاز بسترسـازی 
فرهنگـی در جامعـه اسـت کـه برنامه ی خوبـی از طرف 

جهاددانشـگاهی کشـور خواهد بود.
اســدی در ادامــه بــا بیــان این کــه همــدان پایتخــت 
تاریــخ و تمــدن ایران زمیــن اســت، اظهــار کــرد: 
ازآنجاکــه ایــن اســتان به عنــوان »پایتخــت گردشــگری 
برنامه هــای  انتخاب شــده،  آســیایی«  کشــورهای 
ــگری  ــای گردش ــاندن ظرفیت ه ــرای شناس ــی ب مفصل

ــه شــده اســت. ــه کار گرفت همــدان ب
را  جهاددانشـــگاهی  معاونـــان  گردهمایـــی  وی 
در راســـتای معرفـــی جاذبه هـــای گردشـــگری در 
حوزه هـــای مختلـــف اســـتان عنـــوان و بیـــان کـــرد: 
ــجویی«  ــای دانشـ ــنواره ی پایان نامه هـ 17 دوره »جشـ
ــرای  ــال بـ ــه امسـ ــد کـ ــزار می شـ ــران برگـ در تهـ
ـــتان  ـــه اس ـــابقات ب ـــن مس ـــی ای ـــار، میزبان ـــتین ب نخس
ـــرای  ـــت ب ـــن قابلی ـــا از ای ـــه م ـــده ک ـــدان واگذارش هم
معرفـــی جاذبه هـــا، توانمندی هـــا و ظرفیت هـــای 

ــم. ــره گرفته ایـ ــدان بهـ همـ
درباره ی شهر میزبان

ــت و  ــعه ی مدیریـ ــاون توسـ ــی معـ ــا قیاسـ رضـ
منابـــع انســـانی اســـتانداری همـــدان نیـــز در ایـــن 

■  تقدیر از 
نفرات برتر 
هفدهمین 
جشنواره ی ملی 
پایان نامه ی سال 
دانشجویی

◄
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مراســـم، ضمـــن تشـــکر از مســـووالن جهاددانشـــگاهی 
ـــی در  ـــطح مل ـــی در س ـــی و آموزش ـــاالن فرهنگ و فع
ــتر  ــی بیشـ ــه ی معرفـ ــه زمینـ ــدان کـ ــتان همـ اسـ
همـــدان بـــه دیگـــر اســـتان ها را فراهـــم می کننـــد، 
اظهـــار کـــرد: اســـتان همـــدان دارای چهـــره ی 
ـــل  ـــر اســـت و از اوای فرهنگـــی، علمـــی و آموزشـــی برت
ـــتان  ـــن اس ـــامی، ای ـــکوهمند اس ـــاب ش ـــروزی انق پی
بـــا محوریـــت توســـعه ی آمـــوزش عالـــی کار خـــود 
را آغـــاز و موفقیت هـــای چشـــمگیری کســـب کـــره 

اســـت.
ــزار  ــد هـ ــش از صـ ــود بیـ ــزود: وجـ ــی افـ قیاسـ
ـــی  ـــز آموزش ـــی و مرک ـــزار هیات علم ـــجو و دو ه دانش
صاحب نـــام و تربیـــت دانشـــجویان فعـــال و بالنـــده 
علم وفنـــاوری حاصـــل  زمینـــه ی  در  اثرگـــذار  و 
ــتان  ــن اسـ ــزرگان ایـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ تاش هایـ

ــد. ــام داده انـ ــون انجـ تاکنـ
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه خوشـــبختانه اســـتان 
ــتانی و  ــی، باسـ ــتانی تاریخـ ــوان اسـ ــدان به عنـ همـ
فرهنگـــی همـــواره مطـــرح بـــوده اســـت، تصریـــح 
ــل  ــم مثـ ــان و علـ ــرادی در عرفـ ــود افـ ــرد: وجـ کـ
شـــیخ الرئیس، باباطاهـــر، عین القضـــات و دیگـــر 
بـــزرگان در ایـــن حـــوزه باعـــث ســـربلندی ماســـت 
ـــل  ـــی و بین المل ـــطح مل ـــزان در س ـــن عزی ـــه ای چراک
شناخته شـــده اند همیـــن موضـــوع باعـــث شـــده 
ــی  ــتان تاریخـ ــوان اسـ ــدان به عنـ ــه همـ ــه بـ همـ

ــد. ــی بنگرنـ فرهنگـ
انســانی  منابــع  و  مدیریــت  توســعه ی  معــاون 
اســتان  انتخــاب  داد:  ادامــه  همــدان  اســتانداری 
و  آســیا  گردشــگری  پایتخــت  به عنــوان  همــدان 
برگــزاری اجــاس جهانــی گردشــگری با حضــور 180 
کشــور بــه میزبانــی همــدان 2 رویــداد بزرگــی اســت 
ــه  ــی بهتــر ظرفیت هــای همــدان ب کــه فرصــت معرف

جهــان را می دهــد.
وی بـا تاکید بـر اینکه برگـزاری چنیـن رویدادهای 
تمـدن  و  فرهنـگ  نشـانگر  اسـتان  ایـن  در  بزرگـی 
بی نظیـر همـدان اسـت، خاطرنشـان کـرد: همـدان در 
زمینـه ی علـم نیـز دسـتاوردهای خوبـی کسـب کـرده 
اسـت و برگـزاری جشـنواره ی پایان نامـه بیانگـر ایـن 

موضـوع اسـت.

معرفی افراد منتخب
در این مراسم 9 دانشجوی برگزیده، 30 دانشجوی 
شایسته تقدیر، استاد برگزیده و نفر برگزیده ی مسابقه 

دفاع سه دقیقه ای از پایان نامه معرفی و تجلیل شدند.

اسامی 9 دانشجوی برگزیده به شرح زیر است:
دیـــن  شـــاخه ی  انســـانی:  علـــوم  گـــروه 
جریان هـــای  نـــزد  حدیثـــی  )گفتمان هـــای 
ــه(،  ــخ اندیشـ ــرد تاریـ ــا رویکـ ــه بـ ــدم امامیـ متقـ
ـــانی:  ـــوم انس ـــروه عل ـــی/ گ ـــادی گرام ـــید محمده س
ـــی  ـــه در روش شناس ـــگاه تجرب ـــفه )جای ـــاخه ی فلس ش
ــوم  ــروه علـ ــی/ گـ ــینا(، روح ا... فدایـ ــی ابن سـ علمـ
ـــات فارســـی )فرهنـــگ  ـــان و ادبی انســـانی: شـــاخه ی زب
تحلیلـــی جامه هـــای ایرانـــی در ادب فارســـی، از 
ـــروه  ـــرب/ گ ـــوره ع ـــروطه(، منص ـــا دوره ی مش ـــاز ت آغ
ـــی  ـــول مفهوم ـــوق )تح ـــاخه ی حق ـــانی: ش ـــوم انس عل
ـــودن  ـــی ب ـــر قانون ـــم ب ـــای حاک ـــس اداری و معیاره پلی
ـــا  ـــه(، میث ـــوق فرانس ـــه حق ـــی ب ـــا نگاه ـــات آن ب اقدام
کامیـــاب/ گـــروه هنـــر و معمـــاری: شـــاخه ی هنـــر 
ـــودکان،  ـــه ک ـــیقی ب ـــور موس ـــت مح ـــوزش خاقی )آم
ـــدی/  ـــرا آخون ـــج(، زه ـــان ِکی ـــوردی: ج ـــه ی م مطالع
ــاخت  ــک )سـ ــاخه ی فیزیـ ــه: شـ ــوم پایـ ــروه علـ گـ
ــه ی  ــطح زیرالیـ ــر سـ ــاس بـ ــازک المـ ــه ی نـ الیـ
ــر آن(،  ــار بـ ــا و فشـ اســـتیل و بررســـی تاثیـــر دمـ
ـــی و مهندســـی: شـــاخه ی  ـــروه فن ـــد مطهـــری/ گ حمی
 QoE-Driven Channel Allocation بـــرق
 and Handoff Management for
 Seamless Multimedia Transmission

 :5G Cellular Networks  in Cognitive
ـــع  ـــاورزی و مناب ـــروه کش ـــران/ گ ـــل پی ـــد جلی محم
ـــاخت  ـــی و س ـــاورزی )طراح ـــاخه ی کش ـــی: ش طبیع
ـــال  ـــد و انتق ـــامانه تولی ـــی س ـــه و ارزیاب ـــور م بیوراکت
ــژه:  ــش ویـ ــی/ بخـ ــی بنادکوکـ ــد غامـ ــه(، امیـ مـ
شـــاخه ی علـــوم انســـانی ـ اســـامی )تحلیـــل 
فرصت طلبـــی در قراردادهـــای خریـــد متقابـــل 
ــوب  ــت آن در چارچـ ــرای مدیریـ ــی بـ و راهکارهایـ
اقتصـــاد هزینـــه ی مبادلـــه، بـــا توجـــه بـــه قواعـــد 
فقهـــی، مطالعـــه ی مـــوردی فازهـــای منتخـــب 

میـــدان پـــارس جنوبـــی(، مهـــدی اخـــوان.
استاد برگزیده: دکتر میر جال الدین کزازی.

هم چنیـــن در ایـــن مراســـم، خانـــم مریـــم 
عابـــدی کارشـــناس ارشـــد علـــوم اقتصـــادی از 
ــابقه ی  ــر مسـ ــر برتـ ــوان نفـ ــزد به عنـ ــگاه یـ دانشـ
دفـــاع ســـه دقیقه ای معرفـــی و از وی تقدیـــر شـــد.
گفتنـــی اســـت؛ در پایـــان بیانیـــه هیـــات داوران 
هفدهمیـــن جشـــنواره ی ملـــی پایان نامـــه ی ســـال 
ــرزاده  ــد علی اکبـ ــر حامـ ــط دکتـ ــجویی توسـ دانشـ
ـــرد  ـــا رویک ـــنواره ب ـــن جش ـــی ای ـــه علم ـــر کمیت دبی
امســـال  پایان نامه هـــای  بـــه  کاربـــردی  نـــگاه 

قرائـــت شـــد.
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نشست ویدیو کنفرانس فاز دوم و سوم
■ روابــط عمومــی ســازمان تجاری ســازی اشــتغال و 
ــام  ــس از اتم ــر: پ ــگاهی، 20 تی ــگان جهاددانش دانش آموخت
فــاز اول و در راســتای اجرایــی شــدن فــاز دوم و ســوم 
ــد مشــاغل خانگــی نشســت  ــی الگــوی جدی طــرح مل
ــس  ــی ریی ــر طیب ــور دکت ــا حض ــس ب ــو کنفران ویدی
جهاددانشــگاهی، دکتــر شــریفی زاده معاونــت هماهنگی 
و امــور مجلــس، دکتــر بیجنــدی رییــس ســتفا و 
ــزار  ــوت برگ ــتان های پایل ــگاهی اس ــای جهاددانش روس

شــد.
ــه ی  ــا ارای ــدی ب ــر بیجن ــت، دکت ــدای نشس در ابت
ــات  ــار و اطاع ــرح، آم ــرای ط ــد اج ــی از فراین گزارش
ثبت نامی هــا را بــه تفکیــک اســتان و بــر اســاس 

رشــته های شــغلی بیــان کردنــد.
ــگاهی  ــس جهاددانش ــی ریی ــر طیب ــه، دکت در ادام
ــرح  ــن ط ــدن ای ــرا ش ــر اج ــت بهت ــی را در جه نکات
مطــرح کــرد و خواســتار تاشــی مضاعــف در معرفــی 
طــرح و تشــویق افــراد متقاضــی مشــاغل خانگــی بــرای 

ــد. ــرکت در آن ش ش
دکتــر شــریفی زاده معاونــت هماهنگــی و امــور 
ــرای  ــف در اج ــاش مضاع ــتار ت ــز، خواس ــس نی مجل

ــد. ــتغال ش ــکل اش ــل مش ــت ح ــرح جه ط
گفتنــی اســت، در پایــان، واحدهــا گزارشــی از رونــد 

فعالیــت خــود ارایــه کردنــد.

اتصال به بازار و بهره مندی
از برندهای ملی و محلی

دکتــر  تیــر:   23 جهاددانشــگاهی،  عمومــی  روابــط  
ســازمان  سرپرســت  بیجنــدی  محمدصــادق 
تجاری ســازی و فنــاوری اشــتغال دانش آموختــگان 
جهاددانشــگاهی در نشســت »طــرح ملــی الگــوی نویــن 
ــه ای  ــرد: نکت ــار ک ــی«، اظه ــاغل خانگ ــعه ی مش توس
ــوده، بحــث اتصــال  ــن طــرح بســیار مهــم ب کــه در ای
بــه بــازار، بهره منــدی از برندهــای ملــی و محلــی، 

آموزش هــای خــاص و مشــاغل جدیــد اســت.
ــه ی  ــر اســاس برنام ــرد: ب ــان ک ــدی بی ــر بیجن دکت
ــاد  ــی اقتص ــتاد فرمانده ــه در س ــر ک ــتغال فراگی اش
مقاومتــی در کشــور مصــوب شــده، یکــی از رشــته های 

ــر، بحــث مشــاغل خانگــی اســت. اشــتغال فراگی
معــاون آموزشــی جهاددانشــگاهی گفــت: وام یکــی 
از ابزارهــای ایجــاد اشــتغال اســت امــا اگــر تزریــق وام 
ــی  ــه نتیجه ــد ب ــه نباش ــا برنام ــد و ب ــار هدفمن و اعتب

ــد. ــوب نمی رس مطل
ــی  ــی از کارهای ــاس آسیب شناس ــر اس ــت: ب وی گف
کــه در گذشــته در وزارت کار انجــام شــده بــود، توســط 
ــه، اشــکاالتی کــه در بحــث  خــود وزارت کار و دبیرخان
قبلــی وجــود داشــت را احصــا کردنــد و بــر اســاس آن 
مدلــی تهیــه و تدویــن شــد، آن مدل در ســتاد مشــاغل 

خانگــی کشــور چندیــن بــار موردبحــث قــرار گرفــت و 
دســتگاه های اجرایــی اشــکاالت و ایراداتــی را بــه طــرح 

. فتند گر
ــف  ــات مختل ــه داد: در جلس ــدی ادام ــر بیجن دکت
ایــن طــرح چکــش کاری شــد و در نهایــت الگویــی کــه 
ــتاد  ــوب س ــت، مص ــازی اس ــال پیاده س ــون در ح اکن
ــن شــده  ــر ای ــرار ب مشــاغل خانگــی کشــور اســت و ق
کــه جهاددانشــگاهی به عنــوان یــک نهــاد دانش بنیــان 
بــا عنــوان مجــری در اســتان های پایلــوت کشــور عمــل 

کنــد.
فنــاوری  و  تجاری ســازی  ســازمان  سرپرســت 
ــان  ــا بی ــگاهی ب ــگان جهاددانش ــتغال دانش آموخت اش
اینکــه ایــن طــرح دارای ســه فــاز اســت، عنــوان کــرد: 
ــل  ــه طرح هــای قب ــی را نســبت ب ــن طــرح اصاحات ای
ــای درون  ــا و فرصت ه ــایی مزیت ه ــته، اول شناس داش
اســتانی بــا تفکیــک شهرســتان ها و دوم بحــث آمــوزش 
و مشــاوره اســت. فــردی کــه متقاضــی مشــاغل خانگــی 
بــوده بایــد آمــوزش و مشــاوره ی عمومــی و تخصصــی 
ــازار  ــاد ب ــوم اقتص ــد. س ــا ببین ــد از ارزیابی ه الزم را بع
اســت، در حــال حاضــر مــا هــر ســه فــاز را باهــم پیــش 

می بریــم.
وی بیــان کــرد: یکــی از تفاوت هــای ویــژه و اساســی  
ــه دنبــال پیاده ســازی الگــوی  طــرح ایــن اســت کــه ب
جدیــد هســتیم، ایجــاد اشــتغال بــا وام ممکــن نیســت. 
وام یکــی از ابزارهــای ایجــاد اشــتغال اســت. اگــر 
ــه  ــد، ب ــه نباش ــد و بابرنام ــار هدفمن ــق وام و اعتب تزری
نتیجــه ی مطلــوب نمی رســد. اگــر اعتبــارات در کشــور 
بــه نتیجــه می رســید، بایــد نیــروی کار بــه کشــورهای 
همســایه صــادر می کردیــم نــه اینکــه بــا بحــران 
بیــکاری و اشــتغال مواجــه می شــدیم. اگــر می خواهــد 
وامــی تعلــق بگیــرد بایــد هدفمنــد و بــا برنامــه باشــد.

ــرار اســت در  ــرد: ق ــدی خاطرنشــان ک ــر بیجن دکت
بحــث اشــتغال مداخاتــی صــورت بگیــرد کــه برخــی 
مداخــات اجرایــی و برخــی سیاســتی اســت؛ همــه ی 

ایــن مــوارد بایــد لحــاظ شــود.
ــا در  ــت: م ــگاهی گف ــی جهاددانش ــاون آموزش مع
ــل شــدیم. شــفافیت در  ــد ویژگــی قای ــن طــرح چن ای
ــی  ــوده و در دولت ــت ب ــز اهمی ــیار حای ــرح بس ــن ط ای
کــه معتقــد بــه شــفافیت اســت، طرح هایــی همچــون 
ــد  ــه ی بای ــد. هم ــفاف باش ــد ش ــز بای ــا نی ــرح م ط
عملکــرد جهاددانشــگاهی را به عنــوان مجــری بررســی 
کننــد. نکتــه ی بعــدی کــه در ایــن طــرح بســیار مهــم 
بــوده، بحــث اتصــال بــه بــازار، بهره منــدی از برندهــای 

از طرح ملی الگوی نوین مشاغل خانگی چه خب؟ 
آخرین اخبار از اجرای طرح ملی الگوی نوین مشاغل خانگی در کشور

■  نشست 
ویدیو کنفرانس  
اجرایی شدن فاز 
دوم و سوم طرح 
ملی الگوی نوین  
مشاغل خانگی با 
حضور مسووالن 
جهاددانشگاهی 
و روسای 
استان های 
پایلوت این نهاد

◄
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ملــی و محلــی، آموزش هــای خــاص و مشــاغل جدیــد 
اســت.

کار بنیادی جهاددانشگاهی
روابط عمومــی جهاددانشــگاهی:  دکتــر علــی ربیعــی وزیــر 
ــرای  ــت: اج ــی گف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــت تع وق
طــرح الگــوی نویــن توســعه مشــاغل خانگــی توســط 

ــادی اســت. ــای بنی جهاددانشــگاهی، از کاره
ــن  ــوی نوی ــرح الگ ــه ط ــاره ب ــا اش ــی ب ــر ربیع دکت
توســعه مشــاغل خانگــی اظهــار کــرد: تفاهم نامــه 
ــاون، کار و  ــان وزارت تع ــرح می ــن ط ــرای ای ــرای اج ب
رفــاه اجتماعــی بــا جهاددانشــگاهی منعقد شــده اســت.
ــخص  ــده ی کار مش ــرح آین ــن ط ــزود: در ای وی اف
کــه  اســت  گرفتــه  صــورت  الزم  برنامه ریــزی  و 
ــد. ــل می کن ــزار عم ــوان کارگ ــگاهی به عن جهاددانش

ــروه  ــه گ ــا س ــه دو ت ــان اینک ــا بی ــی ب ــر ربیع دکت
ــح  ــد، تصری ــد ش ــه خواهن ــرح اضاف ــه ط ــز ب ــر نی دیگ
کــرد: اجــرای ایــن طــرح در 9 اســتان و از جملــه 
واگــذار  جهاددانشــگاهی  بــه  چهارمحال وبختیــاری 

ــت. ــال اجراس ــده و در ح ش
وی تاکیــد کــرد: ایــن طــرح کمــک می کنــد 
ــره متصــل شــوند  ــه زنجی ــد ب ــی بتوانن مشــاغل خانگ
و آموزش هــای الزم را ببیننــد. بــا ایــن کار جوامــع 
ــادی  ــای بنی ــد و از کاره ــد می کنن ــز رش ــی نی محل
ــان  ــرور، نمای ــار آن به م ــم و آث ــام دادی ــه انج ــت ک اس

می شــود.
دکتــر ربیعــی تصریــح کــرد: در ایــن طــرح بــا ارایــه 
آمــوزش و اتصــال بــه بــازار زنجیــره ایجــاد خواهــد شــد 

و کارگــزار ایــن زنجیــره را تــا پایــان دنبــال می کنــد.

۱۵۰۰ نفر ظرفیت در خراسان شاملی
روابط عمومــی جهاددانشــگاهی خراسان شــمالی: دکتــر رضــا 
شــاهین فر، رییــس جهاددانشــگاهی خراسان شــمالی 
ــاغل  ــرح مش ــام در ط ــرای ثبت ن ــتان ب ــن اس ــت: ای گف

خانگــی 1500 نفــر ظرفیــت دارد.
وی اظهــار کــرد: مطالعــات گســترده ای از یک ســال 
قبــل در مــورد انتخــاب اولویت هــای معرفی شــده 
اســاس  بــر  اولویت هــا  ایــن  و  انجــام  اســتان  در 
اقتصــادی و فرهنگــی در  ظرفیت هــای اجتماعــی، 
ــزوده و  ــای ارزش اف ــر مبن ــف اســتان و ب مناطــق مختل
ــف  ــای مختل ــادی در فعالیت ه ــش اقتص ــزان چرخ می

ــد. ــاب ش انتخ
ــد  ــرح رون ــن ط ــام در ای ــت: ثبت ن ــاهین فر گف ش
ســاده ای دارد و بــا ورود بــه ســامانه ی آن می تــوان 
ــد  ــد بدانن ــان بای ــرد و متقاضی ــام ک ــی ثبت ن ــه راحت ب
کــه فقــط بــازار اســتان مدنظــر نیســت و ایــن مشــاغل 
در زنجیــره ای کــه قــرار دارنــد حمایــت خواهنــد شــد.
ــی  ــا بازاریاب ــرد: برخــی رشــته ها نه تنه ــان ک وی بی
بــا  بلکــه متقاضیــان در طــول طــرح  می شــوند، 
پشــتیبانی هایی کــه می شــوند و پــس از توانمنــد 
ــدا  ــت پی ــدار دس ــتغال پای ــه اش ــد ب ــدن می توانن ش

ــد. کنن

ثبت نام بیش از ۴۲۰۰ نفر کردستانی
ــرداد:  ــتان، 28 م ــگاهی کردس ــی جهاددانش ــط عموم رواب
چیــا ســهراب نــژاد در نهمیــن نشســت شــورای 
اشــتغال اســتان کــه در اســتانداری برگــزار شــد، 

اظهــار کــرد: ســهم اســتان کردســتان در طــرح الگــوی 
نویــن مشــاغل خانگــی 2 هــزار و 600 نفــر اســت کــه 
تاکنــون توانســته ایم بیــش از چهــار هــزار و 200 نفــر 

را ثبت نــام کنیــم.
ــی  ــه ی ارزیاب ــر در مرحل ــال حاض ــزود: در ح وی اف
ــت  ــم اهمی ــت داری ــه درخواس ــتیم ک ــرح هس ــن ط ای
بیشــتری بــه ایــن طــرح در ســطح اســتان کردســتان 

ــود. داده ش
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــگاهی کردس ــس جهاددانش ریی
ــروع  ــرح را ش ــن ط ــته ای ــال گذش ــک س ــه از ی اینک
ــرح  ــن ط ــه ای ــت ک ــاز هس ــرد: نی ــان ک ــم، بی کرده ای
در اســتان بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد و شــناخته 

شــود.

ثبت نام بیش از
۱۵۰۰ در کرمانشاه

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی کرمانشــاه، 26 تیــر: 
شــهاب خوش خــوی مســوول توانمندســازی و آمــوزش 
طــرح الگــوی نویــن مشــاغل خانگــی اســتان کرمانشــاه 
در نشســت شــورای اداری شهرســتان کرمانشــاه کــه در 
فرمانــداری برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه همــکاری وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و جهاددانشــگاهی در 
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــر داد ک ــی خب ــرح مشــاغل خانگ ط
9 اســتان کشــور از جملــه کرمانشــاه به عنــوان پایلــوت 
انتخــاب شــدند و قــرار اســت 20 هــزار شــغل در ایــن 

ــود. ــاد ش ــتان ها ایج اس
وی ســهم اســتان کرمانشــاه از ایــن تعــداد را 2700 
مــورد اعــام کــرد کــه قــرار اســت در 14 رده ی اصلــی 

ایجــاد شــود.
ثبت نــام  شــروع  بــه  اشــاره  بــا  خوش خــوی 
متقاضیــان ایــن طــرح از دو مــاه قبــل، تعــداد افــرادی 

ــد را  ــام کرده ان کــه تاکنــون در ســامانه مربوطــه ثبت ن
ــرد. ــام ک ــر اع 1527 نف

بــه گفتــه ی خوش خــوی از ایــن تعــداد، بیشــترین 
مــورد بــا 350 نفــر مربــوط بــه شهرســتان اســام آباد 
ــتان  ــه شهرس ــوط ب ــر مرب ــس ازآن 260 نف ــرب و پ غ

کرمانشــاه بــوده اســت.
وی بـا بیـان اینکه متقاضیان در سـه گروه مسـتقل، 
ایـن طـرح  تحـت پوشـش و پشـتیبان می تواننـد در 
تسـهیات  سـقف  کـرد:  خاطرنشـان  کننـد،  شـرکت 
پرداختـی برای افراد مسـتقل 20 میلیـون تومان و برای 

پشـتیبان ها 100 میلیـون تومـان اسـت.
ــرای  ــتا ب ــه روس ــتا ب ــری روس ــوی از پیگی خوش خ
ــار  ــزود: در کن ــرد و اف ــاد ک ــارات ی ــن اعتب ــذب ای ج
ــازار  ــه ب ــوزش، اتصــال ب ــر روی آم ــارات ب جــذب اعتب
و فــروش محصــوالت ایــن مشــاغل نیــز کار می شــود.

استقبال بیش از
۲۳۶۰ نفر در ایالم

ــید  ــر: س ــالم، 27 تی ــگاهی ای ــی جهاددانش ــط  عموم رواب
ــام از  ــگاهی ای ــس جهاددانش ــینی ریی ــا حس غامرض
ــام بیــش از 2360 نفــر تاکنــون در طــرح نویــن  ثبت ن
مشــاغل خانگــی خبــر داد و گفــت: بــه دنبــال افزایــش 

ســهم اســتان در ایــن طــرح هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح در راســتای اهــداف 
اقتصــاد مقاومتــی و مشــارکت مــردم در اقتصــاد و 
ــه  ــه ب ــت و در آن توج ــه اس ــروت در جامع ــش ث افزای
ــه  ــتغال توج ــره ی ارزش اش ــه زنجی ــگ و ب وام کمرن
ــرای هــر 50  می شــود، تصریــح کــرد: در ایــن طــرح ب

نفــر یــک مشــاور تعییــن خواهــد شــد.
رییــس جهاددانشــگاهی ایــام تصریــح کــرد: تمــام 
اولویت هــای شــغلی در ایــن طــرح متناســب بــا 

ــت. ــتان اس ــردم اس ــت م ــگ و معیش فرهن
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کتــاب

 عنوان: »برنامه ریزی و 
کنترل پروژه کاربردی به کمک نرم افزار 

»MSP
ــزی و ســـهیا  ــا بَـ ــان: حمیدرضـ مولفـ

عبـــدی
انتشارات: جهاددانشگاهی قزوین

تعداد صفحه: 194 )6 فصل(
قیمت: 19500 تومان

ـــورمان،  ـــه در کش ـــده: از آن جایی ک چکی
ســـاده،  دالیـــل  بـــه   MSP نرم افـــزار 
کامـــل و کارپســـند بـــودن آن، یکـــی از 
ــزی  ــای برنامه ریـ ــن نرم افزارهـ پرکاربردتریـ
ــان  ــان کارشناسـ ــروژه در میـ ــرل پـ و کنتـ
ـــش  ـــازمان ها از ویرای ـــیاری از س ـــت، در بس اس
جدیـــد ایـــن نرم افـــزار اســـتفاده می شـــود. ایـــن کتـــاب بـــه بررســـی ایـــن 

می پـــردازد. نرم افـــزار 
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

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

کتاب

 عنوان: »مبانی 
فیزیک ساختمان 1 آکوستیک«

مولف:  دکتر زهرا قیابکلو
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 

امیرکبیر
تعداد صفحه: 256 )9 فصل(

قیمت: 20000 تومان
ـــگاه  ـــق فروش ـــه: از طری روش تهی
انتشـــارات  دایمـــی  نمایشـــگاه  و 
جهاددانشـــگاهی امیرکبیـــر واقـــع 
در تهـــران، خیابـــان حافـــظ جنـــب 
ـــگاه  ـــا فروش ـــی دانشـــگاه و ی درب اصل
آدرس:  بـــه  انتشـــارات  اینترنتـــی 

jdamirkabir.ac.ir/shop
چکیـــده: علـــم آکوســـتیک در معمـــاری، عـــاوه بـــر نیـــاز بـــه آگاهـــی و تســـلط 
بـــر مباحـــث ســـاختمانی، بـــه دلیـــل نیـــاز بـــه آشـــنایی بیشـــتر بـــا علـــوم فیزیـــک 
و ریاضیـــات، پیچیدگـــی خاصـــی داشـــته کـــه از حـــوزه ی عاقـــه ی اغلـــب معمـــاران 
خـــارج اســـت؛ بـــه همیـــن جهـــت در ایـــن کتـــاب کوشـــش فراوانـــی بـــرای انتقـــال 
ســـاده ی مطالـــب آکوســـتیکی صـــورت  پذیرفتـــه و بـــه ایـــن منظـــور، تعـــداد زیـــادی 
ـــا  ـــر ب ـــاب حاض ـــت. کت ـــده اس ـــه ش ـــز ارای ـــف نی ـــداول مختل ـــر و ج ـــال، تصاوی مث
مباحثـــی جهـــت شـــناخت اولیـــه نســـبت بـــه اصـــول و مبانـــی صـــوت آغازشـــده و 

ـــا انتشـــار، انعـــکاس، جـــذب و انتقـــال صـــدا پیـــش رفتـــه اســـت. ت
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

 عنوان: »تغذیه در ژنتیک«
دکتر  ضعیفی زاده،  محمد  دکتر  مولفان: 

خاطره طوبا و امیرحسین علی محمدیان
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

قیمت: 25000 تومان
روش تهیه: کتاب فروشی های استان اردبیل

چکیـده: این کتـاب چگونگی شـکل دهی 
اعضـای بـدن انسـان توسـط مـواد غذایـی را 
توضیـح داده و اسـتعداد انسـان را نسـبت بـه 
ابتـا بـه بیماری هایـی ماننـد دیابـت و تصلب 
شـرایین مشـخص و در مورد زندگـی واقعی و 
ارتباط هـای انسـان بـا تغذیـه در سراسـر عمر 

صحبـت کرده اسـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان: »روستا و 
گردشگری خانه های دوم«

مولفان: مهندس مهسا تقی زاده  هیر و 
دکتر وحید وزیری

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
قیمت: 12000 تومان

روش تهیـه: کتـاب  فروشـی های اسـتان 
ردبیل ا

چه  هر  بررسی  به  کتاب  این  چکیده: 
و  گردشگری  روستا،  موضوع  سه  جامع تر 
خانه های دوم پرداخته است و نشان می دهد 
در  آن ها،  کالبدی  گسترش  و  خانه ها  این 
چهار حوزه ی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 

زیست محیطی منطقه اثرات مثبتی ایجاد می کند.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان اردبیل

 عنوان: »انواع روش ها 
و مستندسازی تجربیات اجرایی 

در سدسازی «
مولف: مهندس محسن هدایتی فر

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
امیرکبیر

تعداد صفحه: 344 )7 فصل(
قیمت: 16000 تومان

ـــق فروشـــگاه  ـــه: از طری روش تهی
انتشـــارات  دایمـــی  نمایشـــگاه  و 
جهاددانشـــگاهی امیرکبیـــر واقـــع 
در تهـــران، خیابـــان حافـــظ جنـــب 
ـــگاه  ـــا فروش ـــگاه و ی ـــی دانش درب اصل

jdamirkabir.ac.ir/shop :اینترنتـــی انتشـــارات بـــه آدرس
چکیـــده: ایـــن کتـــاب از تولیـــدات مدیریـــت دانـــش شـــرکت جنـــرال مکانیـــک، 
شـــامل مطالبـــی در خصـــوص معرفـــی انـــواع ســـدها، ســـرریزها، روش هـــای اجرایـــی 
ـــروژه ی  ـــی در پ ـــات اجرای ـــات عملی ـــی و کلی ـــی طراح ـــن مبان ـــوده و هم چنی و... ب

ـــرد. ســـد نســـاء، ســـد قصرشـــیرین و ســـد میمـــه را در برمی گی
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر
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 عنوان: »راهنمای 
مدیریت گروه های مجازی«

مولفان: مهدی تاج پور، حسن 
صمدیار و ایرج یوسفی

انتشارات: جهاددانشگاهی قزوین
تعداد صفحه: 342

چکیـــده: بـــا توجـــه بـــه ســـاختار 
ــر،  ــال حاضـ ــازی در حـ ــای مجـ گروه هـ
امیـــد مـــی رود کـــه ایـــن ســـاختار در 
طـــول زمـــان بـــه هنجـــار تبدیل شـــده 
ــد.  ــر دهـ و شـــکل کســـب وکار را تغییـ
ـــد  ـــا چن ـــک ی ـــای ی ـــوان اعض ـــا به عن م
گـــروه مجـــازی، تارهـــای ارتباطـــی را در 
ـــا  ـــازیم و ی ـــم، می س ـــکل می دهی ـــت ش ـــور نیس ـــوز قابل تص ـــه هن ـــی ک راه های
دوباره ســـازی خواهیـــم کـــرد. در تجربـــه ی مترجمـــان، ایـــن روش به صـــورت 
ـــل  اجراســـت؛ ادامـــه ی کتـــاب  ـــه را نشـــان داده و به راحتـــی قاب عملـــی ســـه مرحل
در مـــورد ایـــن ســـه و روش ارتقـــای گـــروه مجـــازی بـــا نتیجـــه ی پایانـــی یـــک ســـفر 

واقعـــی ســـازمان دهی شـــده اســـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

 عنوان: »حفاری در 
تونل و عبور از ریزش«

مولفان: مهندس کیانوش 
غفاری پور و مهندس مجید رستمی 

بهنمیری
انتشارات: جهاددانشگاهی 

چهارمحال وبختیاری
ــارات  ــر انتشـ ــه: دفتـ روش تهیـ
واقـــع  اســـتان  جهاددانشـــگاهی 
جنـــب  شـــهرکرد،  دانشـــگاه  در 
طبیعـــی،  منابـــع  دانشـــکده ی 
معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی 

ی ر بختیـــا ل و محا ر چها
چکیـــده: تونل ســـازی از جملـــه فعالیت هـــای در حـــال گســـترش 
ــا  ــواره بـ ــیاالت و... همـ ــه، سـ ــایل نقلیـ ــور وسـ ــور عبـ ــر به منظـ بشـ
مشـــکات زیـــادی روبـــه رو بـــوده اســـت؛ در ایـــن کتـــاب بـــه غلبـــه 
بـــر ریـــزش تونـــل کـــه از مباحـــث روز دنیاســـت، پرداختـــه می شـــود. 
ـــران  ـــه ی عم ـــان عرص ـــان و متخصص ـــاش مهندس ـــل ت ـــاب حاص ـــن کت ای
و آبـــادی بـــوده و در راســـتای ارتبـــاط هرچـــه بهتـــر بیـــن تحقیقـــات 

ـــت. ـــده اس ـــگارش ش ـــی ن ـــات اجرای ـــوری و عملی تئ
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

 عنوان: »اکولوژی 
عمومی و حیات  وحش )مبانی 

نظری و عملی(«
مولفان: سجاد رستمی و غامرضا 

ساکتی
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 

اصفهان
تعداد صفحه: 555 )16 فصل(

 قیمت: 32000 تومان
 روش تهیـــه: مراجعـــه بـــه 
دایمـــی  نمایشـــگاه  و  فروشـــگاه 
ـــی  ـــگاهی صنعت ـــارات جهاددانش انتش

اصفهـــان
چکیـــده: در فصـــول شـــانزده گانه ی ایـــن کتـــاب مباحثـــی هم چـــون: 
ـــرد در اکوسیســـتم، اصـــول  ـــه و ف اکوسیســـتم و اجـــزای تشـــکیل دهنده ی آن، گون
و مفاهیـــم در مقیـــاس جمعیـــت، تنـــوع زیســـتی و جغرافیـــای زیســـتی، آلودگـــی 
محیط زیســـت، فنـــون و مدیریـــت حیـــات  وحـــش، زیســـتگاه، جابه جایـــی حیـــات  
وحـــش و جغرافیـــای جانـــوری و موضوعـــات علمـــی مهـــم دیگـــر مـــورد بررســـی و 

ـــت. ـــه اس ـــان قرارگرفت ـــل مولف تجزیه وتحلی
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

ــوه  ــوان: »جلـ  عنـ
ــن  ــان نمادیـ ــورا در زبـ عاشـ

شـــعر«
مولفان: دکتر نرگس انصاری 

غفاری پور و مهندس مجید رستمی 
بهنمیری

انتشارات: جهاددانشگاهی قزوین
تعداد صفحه: 264

 قیمت: 20000  تومان
چکیـــده: کتـــاب »جلـــوه عاشـــورا 
در زبـــان نمادیـــن شـــعر« حـــاوی 
ــه  ــب بـ ــه به ترتیـ ــت کـ ــل اسـ 5 فصـ
ــر در  ــورایی دوره ی معاصـ ــات عاشـ »ادبیـ
ـــران و عـــراق«، »ســـید حســـن حســـینی و جـــواد جمیـــل از شـــاعران نمادپـــرداز  ای
عاشـــورایی«، »مضامیـــن عاشـــورایی در "گنجشـــک و جبرئیـــل" و "الحســـین لغـــه 
ثانیـــه"«، »زیبایی هـــای زبانـــی در دو مجموعـــه گنجشـــک و جبرئیـــل و الحســـین 
لغـــه ثانیـــه« و »شـــاخص های ســـبکی در زبـــان گنجشـــک و جبرئیـــل و الحســـین 

ـــت. ـــه اس ـــه« پرداخت ـــه ثانی لغ
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

 عنوان: »مبانی جغرافیای جمعیت«
مولف: الهه پیشگر

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 160 )8 فصل(

 قیمت: 15000  تومان
ـــی  ـــه روز پرکـــرده و مدل های ـــی ب ـــا اطاعات ـــا جغرافیـــای جمعیـــت را ب ـــده: کتـــاب حاضـــر ســـعی نمـــوده خـــأل وجـــود کتاب هـــای مرتبـــط ب چکی
ـــع و  ـــت، مناب ـــای جمعی ـــت؛ جغرافی ـــه اس ـــردی پرداخت ـــای کارب ـــه ی مدل ه ـــه ارای ـــیر ب ـــن مس ـــد و در ای ـــان نمای ـــجویان بی ـــرای دانش ـــم ب قابل فه
روش هـــای جمـــع آوری اطاعـــات جمعیتـــی، ترکیـــب و توزیـــع جغرافیایـــی جمعیـــت، ســـاختارهای عمـــده ی جمعیتـــی، رشـــد جمعیـــت و روش هـــای 

ـــت. ـــده اس ـــردآوری ش ـــاب گ ـــن کت ـــه در ای ـــت ک ـــی اس ـــرت از موضوعات ـــر و مهاج ـــاروری، مرگ ومی ـــل آن، والدت و ب تحلی
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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کتــاب

 عنوان: »حکمت اسالمی در فرآیندهای هنری و معماری«
مولف: عبدالحمید نقره کار

انتشارات: جهاددانشگاهی قزوین
تعداد صفحه: 570

 قیمت: 35000 تومان
ـــاری و  ـــر، معم ـــامی در هن ـــت اس ـــوزه ی حکم ـــده در ح ـــاالت گردآوری ش ـــه مق ـــامل مجموع ـــر ش ـــاب حاض ـــده: کت چکی

ـــت. ـــازی اس شهرس
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

 عنـوان: »روش هـای عملی 
منسـوجات« رنگرزی  در 

مولفان: دکتر منصوره قنبر افجه و 
دکتر نیلوفر اصاحی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
امیرکبیر

تعداد صفحه: 208
 قیمت: 18000 تومان

روش تهیـــه :  از طریـــق فروشـــگاه 
انتشـــارات  دایمـــی  نمایشـــگاه  و 
جهاددانشـــگاهی امیرکبیـــر واقـــع 
در تهـــران، خیابـــان حافـــظ جنـــب 
ـــگاه  ـــا فروش ـــی دانشـــگاه و ی درب اصل
آدرس:  بـــه  انتشـــارات  اینترنتـــی 

jdamirkabir.ac.ir/shop
ـــع   ـــل اول راج ـــه فص ـــت ک ـــل اس ـــار فص ـــامل چه ـــاب ش ـــن کت ـــده: ای چکی
ــرد  ــا فـ ــد تـ ــت می کنـ ــی صحبـ ــای عملـ ــی در آزمایش هـ ــول کلـ ــه اصـ بـ
ـــت  ـــا کیفی ـــا ب ـــام آزمایش ه ـــل از انج ـــل اول، قب ـــه ی فص ـــده بامطالع آزمایش کنن
و چگونگـــی مـــوادی کـــه بـــه کار می رونـــد و نیـــز روش کار آزمایشـــگاهی تـــا 
ـــامل:  ـــب ش ـــه ترتی ـــارم ب ـــوم و چه ـــای دوم و س ـــود. فصل ه ـــنا ش ـــدودی آش ح
ــوان  ــه به عنـ ــاف پروتئینـــی، پنبـ ــوان نماینـــده ی الیـ رنگـــرزی پشـــم به عنـ

ـــت. ـــی اس ـــاف مصنوع ـــرزی الی ـــلولزی و رنگ ـــاف س ـــده ی الی نماین
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

»آلودگـی  عنـوان:   
دریـا«

مولفان: دکتر ابراهیم فتایی، علی 
اوجاقی و دکتر نوشین سجادی

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 288 )9 فصل(

 قیمت: 20000 تومان
ــه  ــر بـ ــاب حاضـ ــده: کتـ چکیـ
تشـــریح ســـاختارهای دریـــا از نظـــر 
اکولـــوژی، زمین شناســـی و شـــیمی 
از  ناشـــی  آلودگی هـــای  و  دریـــا 
پرداختـــه  انســـانی  فعالیت هـــای 

اســـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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