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 پرواز از عمق میدان
چهارسال از آغاز به کار رسمی خربگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( گذشته بود که 

محمدحسین قریب 24 ساله و اسامعیل عمرانی 22 ساله به رسویس عکس این خربگزاری 

پیوستند. قریب از نِکا برای تحصیل در رشته ی عکاسی به تهران آمده بود و در خوابگاه 

دانشجویی زندگی می کرد؛ او از تیرماه 1382 کار حرفه ای خود را در ایسنا رشوع کرد و لنز 

دوربین اش را به سمت ثبت محرومیت های جامعه و درد و رنج مردم زلزله زده ی بم و زرند 

کرمان چرخاند. قریب در دوازدهمین جشنواره ی مطبوعات، رتبه ی نخست رشته ی عکس 

خربی گروه نرشیات رسارسی را از آن خود کرد. موضوع عکس منتخب او هم گوشه ای از آالم 

مردم مهربان و مظلوم کویر در حادثه زلزله را به تصویر می کشید. هامن مردمی که دوست 

و همکارش اسامعیل عمرانی، یکی از آن ها بود. اسامعیل در عنربآباد جیرفت به دنیا آمد؛ در 

واقعه ی زلزله ی بم، تعداد زیادی از دوستان و هم کالسی هایش را از دست داد. سال 1382 

به جهاددانشگاهی کرمان پیوست و در سال 83 فعالیت خود را در خربگزاری وابسته به این 

نهاد انقالبی یعنی ایسنای جوان منطقه ی کویر آغاز کرد. او در جریان 

زلزله ی زرند کرمان، خود را به رسعت به منطقه ی حادثه رساند و 

اولین تصاویر آن زلزله ی شدید را از طریق ایسنا مخابره کرد.

حاال 14 آذر 1384 و درست 2 روز قبل از جشن شش سالگی 

ایسنا، در دفرت مرکزی این خربگزاری در تهران، مأموریتی مشرتک 

برای دو عکاس جهادگر و متعهد، یکی فرزند دریا و دیگری زاده ی 

کویر تعریف می شود. قرار است فردا مقارن ظهر، یک فروند 

هواپیامی هرکولسC130 ، جمعی از خربنگاران، عکاسان و 

تصویربرداران رسانه های کشور و اعضای ارتش را به بندرعباس 

برساند تا از آن جا به سمت چابهار یعنی محل برگزاری مانور ارتش 

جمهوری اسالمی ایران حرکت کنند؛ اما چنددقیقه پس از برخاسنت از 

باند فرودگاه به دلیل بروز نقص فنی، خلبان قصد بازگشت به فرودگاه 

مهرآباد را داشت که این هواپیام سقوط کرد و متامی رسنشینان شامل 

محمدحسین و اسامعیل به شهادت رسیدند.

در پی این حادثه ی تاسف بار، مقام معظم رهربی در روز چهارشنبه 

۱۶ آذر ۱۳۸۴در پیامی جان باخنت خدمت گزاران جامعه ی رسانه ای و 

نظامی کشور را در حادثه ی تلخ سقوط هواپیام، تسلیت گفتند.

نام و یادشان گرامی  باد.

شهید اسامعیل عمرانی شهید محمدحسین قریب

فرازی از زندگی نامه ی شهیدان 

محمدحسین قریب
و اسامعیل عمرانی

عضو رسویس عکس خربگزاری ایسنا

نحوه ی شهادت:
C130 سقوط هواپیامی
2 روز قبل از جشن شش سالگی ایسنا
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یطاِن الرَّجیم؛  اَعوُذ ِباللِه ِمَن الشَّ

إِن يَنُصكُُم اللَُّه َفال غالَِب لَكُم
 َوإِن يَخُذلكُم َفَمن َذا الَّذي يَنُصُكُم 

ِمن بَعِدِه  َوَعَل اللَِّه َفلَيَتوَكَِّل 
املُؤِمنوَن﴿160﴾

ــد، هیچ کــس  ــاری کن ــد شــام را ی ــر خداون اگ
بــر شــام پیــروز نخواهــد شــد و اگــر دســت 
ــد از  ــه بع ــت ک ــردارد، کیس ــام ب ــاری ش از ی
ــر  ــا ب ــان، تنه ــد؟ و مومن ــاری کن او، شــام را ی

خداونــد بایــد تــوکل کننــد.
جوانان جهاددانشگاهی، سوره ی مبارکه ی آل عمران آیه ۱۶۰

تکیه بر خود و دل بریدن 
از بیگانگان

به برکت دل بریدن مسوولین و ملت از 
بیگانگان، کشور در حال جوشیدن از درون 

است؛ هم چنانی که در دوران جنگ که به ما 
نه سالح می دادند و نه مهامت و نه ابزارهای 

دسِت پایین دفاعی را می دادند که مثال 
سیم خاردار که بارها گفتیم؛ چون یک چنین 

وضعیتی پیش آمد، عنارص توانا در درون نظام 
و درون کشور به فکر افتادند خودشان را از این 
قضیه نجات دهند؛ به خودشان فشار آوردند؛ به 

خودشان تکیه کردند؛ به خودشان امید بستند 
و به حمدا... به این جا رسیدیم که مشاهده 

می کنید در زمینه ی مسایل دفاعی در زمینه ی 
امکانات تسلیحاتی امروز به حمدا... کشور در 
جایگاه خوبی قرار دارد؛ خدا را شکر به برکت 

تکیه به خود.
در زمینه ی مسایل اقتصادی هم همین جور؛ اآلن 

مراجعه به جوان هایی که اهل ابتکار هستند 
از طرف دستگاه های گوناگون دولتی زیاد 

شده است؛ جوان های مجموعه های جوان مثل 
جهاددانشگاهی و غیره؛ این ها که جوان های 
خوبی هستند که توانایی زیادی دارند؛ این ها 

همواره منتظر هستند که کسی به این ها 
مراجعه کند و از این ها کار بخواهد؛ خیلی 

اوقات به ما شکایت می کردند که دستگاه های 
دولتی از ما کار منی خواهند و کاری که تولید 

کردیم از ما منی خرند و دریافت منی کنند و 
می روند به رساغ بیگانگان.

الحمدا... دل بریدن از بیگانگان موجب شده 
که به این دستگاه ها مراجعه بشود؛ از این 

دستگاه ها کار خواسته بشود؛ این ها به حرکت 
بیافتند و یک جوشش درونی در کشور به 

حمدا... به وجود آمده و این به توفیق الهی، به 
فضل الهی ادامه پیدا کرد و کشور را به استغنای 

واقعی از بیگانه خواهد رساند.

رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار امئه جمعه رسارس کشور 

25 تیرماه 1398
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مقدمه

مؤسساتی  و  بنیادها  می بایست  را  انقالبی  نهادهای 
دانست که پس از پیروزی یک انقالب و برای صیانت و 
پاسداری از آن و هم چنین ترمیم بی توجهی به برخی از 
مسایل جامعه، تشکیل گردیدند. جهاددانشگاهی، بنیاد 
شورای  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  مستضعفان، 
عالی انقالب فرهنگی، جهاد سازندگی، کمیته امداد امام 
خمینی )ره(، بنیاد شهید، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، شورای نگهبان، 
بنیاد 15 خرداد، نهضت سوادآموزی و... از جمله ی این 

نهادها هستند.
به معنی »بنیاد« است، ولی در علوم  لغت  نهاد در 
مقررات  و  منسجم  تشکیالت  مجموعه ی  به  اجتماعی 
گروه  یا  اجتماع  یک  که  می شود  اطالق  سنت هایی  و 
متشکل را مشخص می سازد. نهاد اجتماعی شیوه ای از 
فعالیت اجتماعی است که اکثریت اعضای یک جامعه ی 
معین از آن پیروی می نمایند. نهاد را می توان یک بنیاد 
تأثیرگذار و مأموریت محور دانست  یا سازمان عمومی 
تأثیرات  دارای  و  می کند  دنبال  را  خاصی  اهداف  که 

ملموسی در جامعه است.
نقش  در  باید  را  سازمان  و  نهاد  میان  مهم  تفاوت 
و تأثیر عوامل ایجادکننده ی آن ها دانست؛ در پیدایش 
ندارند  دخالتی  دولتی  و  رسمی  ساختارهای  نهاد، 
پیش  از  اجتماعی  نهادهای  دقیق تر،  عبارت  به  و 
عوامل  سازمان،  ایجاد  در  اما  نیستند،  طرح ریزی شده 
و  طرح ریزی  به  اقدام  رسمی  ساختارهای  و  دولتی 

تأسیس آن ها می نمایند.
رویکرد  نه تنها  پیروزی اش،  با  ایران  اسالمی  انقالب 
ساله ی   2500 دیکتاتوری  به  نسبت  خویش  انتقادی 
به  شکل دهی  با  بلکه  نمود،  مطرح  را  شاهنشاهی 
پیشین  روند  اصالح  و  تغییر  پی  در  مختلف،  نهادهای 

نیز برآمد.

رویش جهاددانشگاهی
نام جهاددانشگاهی اولین بار در تابستان سال 1359 
و در پی تعطیلی دانشگاه ها بر اثر وقوع حرکت انقالب 
فرهنگی و با الهام از نام جهاد سازندگی )که هدف اصلی 
خود را سازندگی مناطق محروم قرار داده بود( با هدف 
بـازسـازی و بهبـود فضـای علمی، فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه ها مطرح شد. ستاد انقالب 
بر   59/5/16 تاریخ  در  فرهنگی 
عالی  شورای  خود،  مصوبه  مبنای 
زیر  وظایف  با  را  جهاددانشگاهی 

تأسیس کرد:
1ـ  شناسایی و استفاده از نیروهای 
آزادشده دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی اعم از استاد، کارمند، کارشناس 

آموزش و عوامل خدماتی؛
2ـ  بررسی و شناسایی زمینه های جذب نیرو در نهادهای 

انقالب و وزارتخانه؛
3ـ  تهیه طرح های مستقل که بتواند نیروهای دانشگاهی 

را جذب کنند؛
4 ـ استفاده از امکانات آموزشی و تجهیزات و وسایل 

کارگاهی و امثال آن؛
5 ـ استفاده از بودجه ای که در بند 3 الیحه قانونی 

مورخ 59/4/25 مقرر شده بود؛
6 ـ تشکیل شوراهای سه نفره ای که مسئولیت اداره 
آموزش  مؤسسه  و  دانشگاه  هر  در  را  جهاددانشگاهی 
وسایل  و  تجهیزات  و  امکانات  و  داشت  خواهند  عالی 

کارگاهی و امثال آن را در اختیار خواهد گرفت.
به نام  انقالبی  نهادی  مصوبه،  این  پی  در 

جهاددانشگاهی تأسیس شد.
تشکیـل جهـاددانشگـاهی ادامـه حرکت و نهضتی 
نوروزی  پیام  از  الهام  با  و  فروردین ماه 59  از  است که 
حضرت امام خمینی )ره( آغاز شد. این حرکت توسط 
و  دانشگاه ها  دانشجویان  اسالمی  انجمن های  اعضای 
شکل  دانشگاه ها  در  اساسی  تغییراتی  ایجاد  به منظور 

گرفت و از همان ابتدا انقالب فرهنگی نامیده شد.
اسالمی  انجمن  عضو  و  مسلمــان  دانشجــــویان 
که  بودند  معتقد  زمان  آن  در  دانشگاه ها  دانشجویان 
باید  ابتدا  دانشگاه ها،  فعالیت های  جدی  بهبود  برای 
تعطیل  اندک،  ولو  مدتی،  برای  عالی  آموزش  مراکز 
شوند تا روند اصالح آن ها آغاز گردد، اما شورای انقالب 
فوری  تعطیلی  با  کشور  تصمیم گیرنده  نهاد  به عنوان 
به  جاری  ترم  داشت  مقرر  و  کرد  مخالفت  دانشگاه ها 
پایان رسد تا پس ازآن نسبت به تعطیلی دانشگاه اقدام 
تحصیلی 59-  دوم سال  نیم سال  پایان  از  شود. پس 

58، دانشگاه ها برای بازسازی و اصالح نظام های 
مدیریتی، آموزشی و فرهنگی و اجتماعی تعطیل شدند 
تا پس از برنامه ریزی های مناسب ستاد انقالب فرهنگی 

به سرعت بازگشایی شوند.
انجمن های اسالمی دانشجویان اعالم کردند که در 
نیمسال دوم سال تحصیلی شرکت نمی کنند، اما برای 
به کارگیری  ضرورت  مورد  در  خویش  صداقت  اثبات 
نیازهای  رفع  جهت  در  دانشگاه ها  متخصص  نیروهای 
با  تا  می کنند  تالش  کردند  اعالم  و خطیر کشور  مهم 
نیرو« در هر  تشکیل کمیته هایی تحت عنوان »جذب 
در  خدمت  انجام  به  عالقه مند  دانشجویان  از  دانشگاه، 
برای  را  آن ها  و  کنند  ثبت نام  کشور،  محروم  مناطق 
نمایند.  اعزام  کشور  مختلف  نقاط  به  یادشده  هدف 
کمیته جذب نیرو آغاز به کار کرد و پس از ثبت نام از 
به خصوص  ذی ربط  نهادهای  هماهنگی  با  دانشجویان، 
جهاد سازندگی، دانشجویان را به مناطق محروم کشور 
گسیل کرد. هم زمان با تشکیل ستاد انقالب فرهنگی و 
تعطیلی دانشگاه ها در پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 
تعطیلی  اثر  بر  حادث شده  مشکالت  انبوه  و   58 ـ   59
ماندن  بالاستفاده  از  جلوگیری  ضرورت  و  دانشگاه ها 
نیروها و امکانات موجود دانشگاه ها و نیز فقدان وجود 
برای  فرهنگی  انقالب  ستاد  عملیاتی  و  اجرایی  بازوی 
ارزیابی  و  نظارت  انجام  نیز ضرورت  و  مصوبات  اجرای 
جذب  کمیته  یادشده،  ستاد  تصمیمات  اجرای  بر 
نام  به  انقالبی  نهادی  می کند  پیشنهاد  تهران  در  نیرو 
در  دانشگاه ها  اجرایی  امور  اداره  برای  جهاددانشگاهی 
نظر  زیر  یادشده  ضرورت های  و  اهداف  تحقق  جهت 
ستاد انقالب فرهنگی تشکیل گردد. این پیشنهاد پس 
به   59 سال  مردادماه   16 در  مختلف،  بررسی های  از 
تأیید نهایی ستاد انقالب فرهنگی رسید و شورای عالی 
جهاددانشگاهی با ترکیب و وظایف پیش گفته تشکیل شد.

مقدمه

نگاهی گذرا به 
رویش جهاددانشگاهی

 از دل تاریخ انقالب اسالمی 
به مناسبت سی ونهمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی، نگاهی گذرا به 
تاریخچه  و فرآیند شکل گرفنت سی ونه ساله ی جهاددانشگاهی انداختیم.
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مقدمه

جهاددانشگاهی نهادی انقالبی است که از دل انقالب 
فرهنگی در 1359 تأسیس برآمده تا مددکار آن ستاد 
برای ایجاد تحولی اساسی در نظام دانشگاهی و آموزش 
جامعه  با  دانشگاه  ارتباط ضروری  و  باشد  کشور  عالی 
این  در  دانشگاه  پیدایش  بدو  از  که  را  آن  مسایل  و 
سرزمین مورد غفلت قرار گرفته بود، برقرار و مستدام 
بدارد و در صورت امکان الگو و نمونه ای از ارتباط وثیق 
و سازنده میان نهادهای علمی و تخصصی دانشگاهی با 

مسایل و مشکالت جامعه باشد.
»توان  به  اعتقاد  و  باور  اساس  بر  جهاددانشگاهی 
حل و رفع مسایل و مشکالت علمی ـ فنی و اجتماعی 
شکل  درونی«  استعدادهای  و  توانائی ها  توسط  کشور 
این  در  و متخصص شاغل  است، جوانان مؤمن  گرفته 
توانایی  به  ایمان  و  اعتقاد  سایه  در  توانسته اند  نهاد 
متخصصان ایرانی و ایجاد فضایی ایمانی، عاطفی و به 
و  مجاهدت  با  دیوان ساالری،  صرف  مالحظات  از  دور 
روزهای  صعب  و  طاقت فرسا  شرایط  در  سخت کوشی 
پس از انقالب و با صرف حداقل امکانات و منابع مالی 
و  ورزند  مبادرت  خطیر  و  دشوار  کارهایی  به  مادی  و 

دشوار،  و  سخت  راه  این  در 
و  سبحان  خداوند  به  اتکای 
اعتقاد به اسالم ناب محمدی 
و  انضباط  و  همت  و  )ص( 
متعهد  اعضای  سخت کوشی 
و متخصص خود را مهم ترین 
سرمایه و توشه راه خود قرار 

دهد.
جهاددانشگاهی در زمره معدود نهادها و سازمان های 
کشوری است که تقریباً تمامی مدیرانش را خود تربیت 

کرده و پرورانده است.
تلقی از کار و خدمت به مردم و محرومین به مثابه 
بر  تکیه  اخالقی،  و  شرعی  وظیفه ای  و  الهی  تکلیفی 
بر  تأکید  آگاهی،  و  نظر  وسعت  مردم،  اساسی  نقش 
فعالیت  به  توجه  برادرانه،  همکاری  و  هم دلی  وحدت، 
و  عملی  اقدامات  پشتوانه  به مثابه  کارشناسی  و  علمی 
اجرایی، تلقی از کمک به همنوعان و رفع مشکالت و 
نیازهای جامعه به مثابه باالترین عبادت و برتر دانستن 
از  بسیاری  بر  ایران  ساختن  و  جهاد  به  کمک  و  کار 
اعمال استحبابی، از جمله آموزه هایی هستند که عشق 
به خدمت شبانه روزی را در وجود جهادگران مشتعل و 
فروزان نمود و پیامدهای مثبت آن در دل وجان مردم، 
در جریان جنگ تحمیلی و رفع نیازمندی های دفاعی 

و ... پدیدار گردید.
این که جهادگران اعم از دکتر، مهندس و عضو ساده، 
راننده و اعم از رییس و مرئوس عاری از سلسله مراتب 
در همه امور با هم مشورت می کردند و پس از مباحث 
و  بازبینی  را  تصمیم  آن  و  تصمیم می گرفتند  اقناعی، 

اجرا می کردند.
هم چنین انعطاف پذیری، پویایی، خالقیت، 
ادراک  و  شناخت  نوآوری، 
و  درســـت 

نظریات  ویژگی های  از  که  فعالیت ها  محیط  ژرف 
نیز  می باشند،  توسعه  و  مدیریت  در  نوین  نهادگران 
انسانی و حوزه عملیات  در ساختار، تشکیالت، نیروی 
مؤلفه های  از  و  داشتند  عینی  مصداق های  جهادگران 

مؤثر بر موفقیت این نهاد هستند.

سیر تحوالت جهاددانشگاهی
ــاد  ــن نه ــاختاری ای ــرات س ــی تغیی بررســی اجمال
نشــان دهنده پنــج مرحلــه ی حیــات کار و فعالیــت در 

ایــن نهــاد انقالبــی اســت:
1. مرحله تکوین و تشکیل )61 ـ 1359(

و  شـــکل گیری  دوره  می تـــوان  را  دوره  ایـــن 
تکویـــن جهاددانشـــگاهی نـــام گـــذارد. طـــی ایـــن 
دوره وظیفـــه جـــذب و به کارگیـــری نیروهـــای 
ــی  ــزات فیزیکـ ــات و تجهیـ ــز امکانـ ــانی و نیـ انسـ
ــت  ــی در جهـ ــوزش عالـ ــف آمـ ــای مختلـ محیط هـ
ــگاه ها  ــازی دانشـ ــه، آماده سـ ــای جامعـ ــع نیازهـ رفـ
بـــرای بازگشـــایی، انتشـــار کتاب هـــای مـــورد نیـــاز 
دانشـــگاهیان، مهم تریـــن وظیفـــه جهاددانشـــگاهی 
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مقدمه

بـــوده اســـت. مدیریـــت و 
ــن  ــگاه ها در ایـ اداره دانشـ
ــده  ــر عهــــ ــال ها بـ سـ
شـــورایی ســـــــه نفره 
ــورای  ــام شـــــ ــه نـ بـ
هی  نشـــگا ا د د جها
یـــک  از  مرکـــــــب 
ـــجو  ـــک دانش ـــتاد، ی اس

ــوده  ــد بـ و یـــک کارمنـ
اســـت.

2. مرحلــه اســتقرار 
ــت  ــکل یابی هوی و ش
مســتقل )63 ـ 1362(

بـار  اولیــــــن  بـرای 
جهاددانشگاهی  اساسـنامه 

بـه   1362/9/29 تاریـخ  در 
تصویـب رسـید. در این اساسـنامه 

فعالیـت اصلـی جهاددانشـــــگاهی 
تحقیقاتـی  فرهنگـی،  زمینـه  سـه  در 
فعالیت هـای  تعییـن شـد.  آموزشـی،  و 
تحقیقاتـی بیشـتر معطـوف بـه مسـایل 
فعالیت هـای  و  بـود  تحمیلـی  جنـگ 
فرهنگی نیز بیشـتر به مسـایل فرهنگی 

می پرداخـت. دانشـگاه ها 
تبلیغ  و  گستــــــرش  وظیفه  سه 
دانشگاه ها،  در  اســــــالمی  ارزش های 
صنعتی،  و  علمی  تحقیقات  گسترش 
تقویت روحیه تتبع از طریق آموزش های 
فرصت های  و  زمینه ها  ایجاد  و  عمومی 
مناسب تحقیقاتی برای این دوره در نظر 
گرفته شده بود. در این دوره و بر اساس 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مصوبات 
نام  به  جدیدی  شورایی  مدیریت  نظام 
تأسیس  دانشگاه ها  در  مدیریت  شورای 
دو  جهاددانشگاهی  شد  مقرر  و  گردید 

عضو از 7 عضو شورا را معرفی کند. از اواخر این دوره 
دانشگاه  مدیریت  در  جهاددانشگاهی  نقش  به تدریج 

کاهش می یابد.

3. مرحله تثبیت فعالیت ها )69 ـ 1364(
این دوره مقارن است با ارتقاء جایگاه ستاد انقالب 
فرهنگی و تغییر نام آن به شورای عالی انقالب فرهنگی 
و از حیث زمـانی بـه سال های 69 ـ 1364 تعلق دارد. 
تاریخ 65/7/29 اساسنامه جـدیـد جهاددانشگاهی  در 
این  در  کرد.  تصویب  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
سه  کماکان  جهاددانشگاهی  اصلی  کارکردهای  دوره 
زمینه فرهنگی، تحقیقاتی و آمــــــوزشی بوده است. 
جنگ  دوره  پایان  تا  نهاد  این  تحقیقاتی  فعالیت های 
تحمیلی بیشتر معطوف به رفع نیازهای جنگ بود. در 
این مقطع جهاددانشگاهی موفق شد بالغ بر 500 پروژه 
تخصصی  و  فنی  نیازهای  رفع  با  ارتباط  در  تحقیقاتی 
جنگ تحمیلی را تدوین و با همکاری نهادهای نظامی 
به اجرا درآورد. در این دوره جهاددانشگاهی در مدیریت 

دانشگاه ها نقش چندانی نداشته است.
در ایـن سال ها، نظـام مـدیـریت در جهـاددانشگـاهی 
کمـاکـان نظـامی شـورایی بود که شورای مرکزی در 
دفتر مرکزی و شوراهای جهاددانشگاهی در دانشگاه ها 

مدیریت این نهاد انقالبی را بر عهده داشته اند.

تشکیالتی  ساختار  و  فعالیت  تغییر  مرحله   .4
)75 ـ 1370(

اساسنامه جهاددانشگاهی  تغییر  از  این مرحله پس 
در سال 70 آغاز شد. نقش مشارکتی جهاددانشگاهی 
نحو  به  و  رسماً  مقطع  این  در  دانشگاه ها  مدیریت  در 
کامل حذف و فعالیت های فرهنگی و پژوهشی به عنوان 
در  شد.  انتخاب  جهاددانشگاهی  اصلی  کارکردهای 
اساسنامه جدید چند نکته مهم مورد تصریح قرار گرفت 
اول آنکه جهاددانشگاهی به عنوان پلی میان دانشگاه و 
بخش صنعتی ـ خدماتی کشور معرفی شد، دوم آنکه 
محل استقرار جهاددانشگاهی در بیرون از دانشگاه اعالم 
گردید، درحالی که این نهاد از بدو تأسیس تا این زمان 
همواره در درون دانشگاه ها مستقر بود. سوم آنکه برای 
نهادی عمومی  اعالم شد جهاددانشگاهی  بار  نخستین 
و غیردولتی است. در این دوره برای اولین بار استفاده 
تشکیالتی  و  اداری  سازمان  در  پژوهشکده  ساختار  از 
پـایـانی  سـال هـای  در  شد،  آغـاز  جهاددانشگـاهی 
ایـن دوره برای تمرکز و تعمیق فعالیت های پژوهشی، 
مقـررات  چارچوب  رعـایت  بـا  پـژوهشکـده هـایی 
شد.  تأسیس  کشور،  عالی  آمـوزش  نظـام  ضـوابط  و 
اولین پژوهشکده های جهاددانشگاهی به نام پژوهشکده 
سال  در  رویان  پژوهشکده  و  شیمیایی  صنایع  توسعه 
70 و سپس پژوهشکده های علوم انسانی و اجتماعی و 

برق نیز در سال های 72 و 75 
تأسیس گردیدند.

در  که  دیگری  مهم  تحول 
پیوست،  وقوع  به  رسماً  دوره  این 
پیشنهاد تصویب طرح تأسیس مجتمع 
با  جهاددانشگاهی  تحقیقاتی 
هدف استمرار و تمرکز فعالیت 
شیمیایی،  صنایع  زمینه  در 
گیاهان دارویی و برق و الکترونیک 
توسط  آن  تصویب  و  نهاد  این 
اجرای  بود؛  برنامه وبودجه  سازمان 
این طرح تحت عنوان طرح عمرانی 
جهاددانشگاهی  تحقیقاتی  مجتمع 
در کیلومتر 55 جاده تهران ـ قزوین 
و در زمینی به وسعت 87/5 هکتار و 
فضای فیزیکی و عمرانی معادل 52000 

مترمربع در سه مرحله تصویب شد.
در  جهاددانشگاهی  در  مدیریت  نظام 
نظام  شد.  مهمی  تحول  دچار  دوره  این 
نهاد  این  تشکیالتی  ساختار  در  شورایی 
به  را  خود  جای  واحدها  و  مرکزی  دفتر  در 
این  در  سپرد.  معاونان(  و  )رییس  سنتی  نظام 
و  تحمیلی  یافتن جنگ  پایان  مقارن  که  دوره 
در  غیردولتی  اقتصادی  فعالیت های  گسترش 
با  تا  بود. جهاددانشگاهی تالش می کرد  کشور 
توجه به ضرورت های زمان و تنوع توانایی های 
خود و نیز شرایط مساعد جامعه، به تحقق آرزوی 
دیرین خود مبنی بر تکمیل زنجیره »تحقیق تا 
تولید« دست یازد، لذا تأسیس شرکت هایی که 
هدف آن ها تولید و توزیع فرآورده ها و یافته های 
تحقیقات آزمایشگاهی و نیمه صنعتی این نهاد 
بود، طراحی و به مرحله عمل قرین شد. پژوهش 
واحدهای  در  جدید  سازمان دهی  اساس  بر 
و  یافته ها  توزیع  و  تولید  و  جهاددانشگاهی 
شرکت های  در  پژوهش  از  حاصل  محصوالت 
جهاددانشگاهی صورت گرفت. در این دوره بالغ بر 

12 شرکت سهامی در جهاددانشگاهی تأسیس شد.
در  دوره  این  در  جهاددانشگاهی  سازمانی  ساختار 
واحدهای  عناوین  تحت  سازمانی  واحد  یا  عنصر  سه 
جهاددانشگاهی با وظیفه ارایه کارکردهای سه گانه نهاد )انجام 
فعالیت های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی( پژوهشکده های 
جهاددانشگاهی )با تمرکز فعالیت بر پژوهش( و شرکت های 
جهاددانشگاهی )با تمرکز فعالیت بر امور خدماتی و اقتصادی 

ناشی از فعالیت های سه گانه این نهاد( استوار است.

ساختار  تحکیم  و  تثبیت  و  بلوغ  مرحله   .5
)1376 تاکنون(

اجتماعی مهم در جامعه  با تحوالت  این دوره  آغاز 
توسعه جهاددانشگاهی  برنامه  اولین  تصویب  و  تهیه  و 
مقارن است. در این مقطع با افزوده شدن یک وظیفه به 
وظایف سازمانی جهاددانشگاهی )بسترسازی و تمهید 
دانشگاه ها(  فارغ التحصیالن  اشتغال  برای  مقدمات 
حوزه  چهار  به  جهاددانشگاهی  سازمانی  فعالیت های 

فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و اشتغال افزایش یافت.
گسترش و توسعه پژوهشکده ها و نیز نقش آن ها در 
مورد  جد  به  سال ها  این  در  نهاد  پژوهشی  فعالیت های 
عنایت قرار گرفت و پژوهشکده های جدید با توجه به سوابق 
فعالیت پژوهشی گذشته و مثبت بودن نتیجه بررسی های 

امکان سنجی فعالیت های پژوهشی تأسیس شد.
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آخرین دستاوردها و یافته های محققان و 
پژوهشگران جهاددانشگاهی

تازه

■ معرفی ده نرشیه ی علمیـ  پژوهشی برتر علوم پزشکی کشور
■ رومنایی از گیت های بومی شده ی جهاددانشگاهی در افتتاح 

مرتو خط ۶

■ آخرین یافته های ایسپا از وضعیت اجتامعیـ  فرهنگی کشور
■ دریافت »جایزه مریم میرزاخانی« در یک جشنواره ی ملی

■ مروری بر آخرین یافته های پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی
■ آغاز ساخت »اتوبوس هیربید شهری«

■ بیامری های روانی که عالیم جنسی ایجاد می کنند
■ توصیه هایی برای کنرتل هزینه های درمان نابارور و زمان 

طالیی درمان

■ دستیابی به دانش فنی استخراج فلزات گران بها از پسامندهای 
الکرتونیک

■ تولید قارچ های خوراکیـ  دارویی و یک قارچ خاص
■ از امکان بررسی جامع ژنومیک در جنین قبل از النه گزینی تا 

تاسیس بانک جنین گاو
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ـــگاهی: گـــزارش اســـتنادی  ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
نشـــریات علمـــی ـ پژوهشـــی وزارت بهداشـــت در 
ـــز  ـــگاه مرک ـــات پای ـــاس اطالع ـــر اس ـــال ب ـــان هرس پای
ـــود؛  ـــر می ش ـــگاهی منتش ـــی جهاددانش ـــات علم اطالع
ـــی تمامـــی نشـــریات  ـــه ارزیاب گـــزارش )SID-JCR( ب
ـــار  ـــابقه انتش ـــل س ـــه حداق ـــت ک ـــوب وزارت بهداش مص

از 2 ســـال قبـــل را داشـــته باشـــند، می پـــردازد:
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، در ایـــن رتبه بنـــدی، 
شـــاخص تاثیـــر و شـــاخص آنـــی )شـــاخص های 
نشـــریات(  ارزیابـــی  بین المللـــی  و  اســـتاندارد 
ــده اند. ــتفاده شـ ــی اسـ ــای ارزیابـ ــوان معیارهـ به عنـ
بـــر ایـــن اســـاس، 10 نشـــریه برتـــر بـــر اســـاس 
ـــر  ـــه شـــرح زی ـــر )Impact Factor( ب شـــاخص تاثی

ـــدند: ـــی ش معرف
 IRANIAN JOURNAL" نشـــریه   -1
بـــه   "OF PEDIATRIC DENTISTRY
صاحب امتیـــازی انجمـــن دندانپزشـــکی کـــودکان 

ــران. ایـ

 JOURNAL OF RESEARCH“ 2- نشریه
IN HEALTH SCIENCES(JRHS) “ بـــه 

ـــدان. ـــکی هم ـــوم پزش ـــگاه عل ـــازی دانش صاحب امتی
ـــه  UROLOGY JOURNAL“ -3” وابســـته ب

ـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی. دانشـــگاه عل
 IRANIAN JOURNAL OF“  -4
 PSYCHIATRY AND BEHAVIORAL
SCIENCES                      “ بـــه صاحب امتیـــازی 

ــدران. ــکی مازنـ ــوم پزشـ ــگاه علـ دانشـ
 ARCHIVES OF IRANIAN“ 5- نشـــریه
نشـــریه  صاحب امتیـــازی  بـــه   ،“MEDICINE

فرهنگســـتان علـــوم پزشـــکی ایـــران
 INTERNATIONAL JOURNAL“  -6
ـــوم  ـــه دانشـــگاه عل OF PEDIATRICS”وابســـته ب

ـــهد. ـــکی مش پزش
 MEDICAL JOURNAL OF“ 7- نشـــریه
 THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
            ” بـــه صاحب امتیـــازی دانشـــگاه علـــوم 

ـــران. ـــکی ای پزش
 IRANIAN JOURNAL OF  ”  -8
 OBSTETRICS, GYNECOLOGY AND
ــوم  ــگاه علـ ــه دانشـ ــته بـ INFERTILITY” وابسـ

ــهد. ــکی مشـ پزشـ
ــازی  ــه صاحب امتیـ ــی" بـ ــریه "توان بخشـ 9- نشـ

دانشـــگاه علـــوم بهزیســـتی و توان بخشـــی.
10- نشـــریه "ایمنـــی و پیشـــگیری از مصدومیت هـــا" 

ـــازی دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی ـــه صاحب امتی ب
بـــر اســـاس نتایـــج ایـــن ارزیابـــی، دانشـــگاه های 
علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی و علـــوم پزشـــکی 
مشـــهد هرکـــدام بـــا دو نشـــریه برتـــر در ایـــن 
ـــوزه  ـــق در ح ـــگاه های موف ـــه دانش ـــدی، از جمل رده بن

ــد. ــمار می آینـ ــه شـ ــی بـ ــریات علمـ نشـ

اطالعات تکمیلی از زبان رییس مرکز اطالعات 
)SID( علمی جهاددانشگاهی

ـــات  ـــز اطالع ـــم زاده رییـــس مرک ـــر فاطمـــه عظی دکت
ــن  ــان ایـ ــا بیـ ــگاهی )SID(، بـ ــی جهاددانشـ علمـ
 )SID-JCR( مطلـــب کـــه گزارش هـــای اســـتنادی
نشـــریات علمـــی- پژوهشـــی مصـــوب وزارت بهداشـــت-

ـــا  ـــه صـــورت ســـاالنه و ب ـــوزش پزشـــکی، ب ـــان و آم درم
اســـتفاده از اطالعـــات موجـــود در بانـــک اطالعاتـــی 
ایـــن مرکـــز اســـتخراج و منتشـــر می شـــود، گفـــت: 
ـــوز از  ـــریه دارای مج ـــوان نش ـــر 415 عن ـــال حاض در ح
وزارت بهداشـــت در پایـــگاه SID نمایـــه می شـــوند، 
نمایه ســـازی نشـــریات در SID باعـــث بهتـــر دیـــده 
شـــدن آن هـــا و اســـتفاده آســـان تر و ســـریع تر 
ـــن  ـــود، همچنی ـــی می ش ـــع علم ـــن مناب ـــان از ای محقق
ـــود  ـــای موج ـــا و فراداده ه ـــت داده ه ـــه ثب ـــه ب ـــا توج ب
در بانک هـــای اطالعاتـــی ایـــن مرکـــز، امـــکان 
ارزیابـــی کمـــی و کیفـــی نشـــریات علمـــی فراهـــم 

ـــت. ـــده اس ش
ـــزارش نشـــریات حـــوزه  ـــن گ ـــادآور شـــد: در ای وی ی
علـــوم پزشـــکی بـــر اســـاس شـــاخص های تأثیـــر و 

آنـــی، مـــورد ارزیابـــی قرارگرفته انـــد.

تــازه

معرفی ۱۰ نرشیه ی علمی ـ پژوهشی برتر
علوم پزشکی کشور 

۱۰ نرشیه ی علمیـ  پژوهشی برتر علوم پزشکی کشور توسط مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی )SID( معرفی شدند

آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران جهاددانشگاهی

(IJPBS)

(MJIRI)
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حضـور  بـا  فروردیـن:   1۸ طوسـی،  خواجه نصیرالدیـن  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط   ■
حجت االسالم والمسـلمین دکتـر حسـن روحانـی رییـس جمهـور، محسـن هاشـمی رییـس شـورای 
شـهر تهـران، دکتـر پیـروز حناچـی شـهردار تهـران و جمعـی از مدیـران و معاونـان، بخـش جنوبی 
خـط 6 متـروی تهـران بـه طـول 9 کیلومتـر بـا 3 ایسـتگاه دولت آبـاد ـ بعثـت و میـدان شـهدا بـه 

رسـید. بهره بـرداری 
ایـن خـط بـا 27 ایسـتگاه به طـول 38 کیلومتـر یکـی از طوالنی ترین خطوط مترو کشـور اسـت 
کـه دو ایسـتگاه دولت آبـاد و بعثـت افتتاح شـده و بهره بـرداران را تـا ایسـتگاه میـدان شـهدا حمـل 
خواهـد نمـود. در ایـن دو ایسـتگاه، 38 دسـتگاه گیت هـای کنترل تردد کامال بومی توسـط سـازمان 
خواجـه نصیـر بـه کار گرفتـه شـده اسـت. ایـن گیت هـا بـه سـفارش شـرکت مترو تهـران و مشـابه 

گیت هـای قبلـی طراحی و سـاخته شـده اسـت.
گیت هـای ساخته شـده بـه لحـاظ کیفیت، نسـبت بـه گیت هـای قبلی بهینه سـازی شـده و کامال 

پاسـخگوی نیاز کارفرما می باشـد.
گفتنـی اسـت، در راسـتای توافـق به عمل آمـده بین جهاددانشـگاهی و شـرکت قطارهای شـهری 

تهـران، در زمینه هـای مختلفـی همـکاری فنـی و تخصصـی بیـن دو مجموعه شـکل گرفته اسـت.

رومنایی از گیت های بومی شده ی 
جهاددانشگاهی در افتتاح مرتو خط ۶

 با حضور رییس جمهور، خط ۶ مرتوی تهران افتتاح و از گیت های بومی شده ی سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی رومنایی

ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــات علم ـــز اطالع ـــس مرک رئی
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه آخریـــن گـــزارش اســـتنادی 
به صـــورت  مرکـــز،  ایـــن  توســـط  منتشرشـــده 
ـــی  ـــه علم ـــکی دارای رتب ـــوم پزش ـــریات عل ـــاص نش خ
ـــزود:  ـــت، اف ـــرار داده اس ـــی ق ـــورد ارزیاب ـــی را م پژوهش
ــول  ــک روش معمـ ــریات یـ ــتنادی نشـ ــزارش اسـ گـ
ـــمار  ـــه ش ـــی ب ـــارات علم ـــنجی انتش ـــرای کیفیت س ب
ــریات  ــمار عناویـــن نشـ ــه شـ ــا کـ ــد و از آنجـ می آیـ
ـــا از  ـــداد آن ه ـــوده و تع ـــه ب ـــل توج ـــور قاب ـــی کش علم
مـــرز 1800 عنـــوان گذشـــته اســـت، ارزیابـــی و تعییـــن 
جایـــگاه کیفـــی آن هـــا اهمیـــت ویـــژه ای می یابـــد.
 )Impact Factor( ـــر ـــاخص تأثی ـــزود: ش وی اف
یکـــی از شـــاخص های مـــورد اســـتفاده در ایـــن 
ـــه  ـــی ک ـــداد ارجاعات ـــاس تع ـــر اس ـــت و ب ـــزارش اس گ
ـــایر  ـــاالت س ـــط مق ـــاص توس ـــی خ ـــازه زمان ـــک ب دری
نشـــریات علمـــی بـــه مقـــاالت یـــک نشـــریه دیگـــر 

داده می شـــود محاســـبه و ارائـــه می گـــردد.
ـــاخص  ـــی ش ـــد: بررس ـــادآور ش ـــم زاده ی ـــر عظی دکت
نشـــان  نشـــریات   )Impact Factor( تأثیـــر 
می دهـــد کـــه نشـــریات انگلیســـی از نظـــر میـــزان 
ـــوردار  ـــتری برخ ـــال بیش ـــده، از اقب ـــتنادهای اخذش اس
ــر  ــریه برتـ ــن 10 نشـ ــه در بیـ ــتند؛ به طوری کـ هسـ
ـــه  ـــی ک ـــریه داخل ـــر، 8 نش ـــاخص تاثی ـــاس ش ـــر اس ب
زبـــان انتشـــار آن هـــا انگلیســـی اســـت بـــه چشـــم 
ــای  ــریات در پایگاه هـ ــن نشـ ــب ایـ ــورد و اغلـ می خـ

ــد. ــور دارنـ ــر بین المللـــی حضـ معتبـ
خـــود  ســـخنان  از  دیگـــری  بخـــش  در  وی 
شـــاخص  آمـــاری،  تغییـــرات  مقایســـه  بـــا 
آنـــی  شـــاخص  و   (Impact Factor) تأثیـــر 
 SID ـــر در ـــریات حاض (Immediacy Index) نش
ــال های 1387 و 1396 گفـــت: بررســـی ایـــن  در سـ
تغییـــرات نشـــان می دهـــد در ســـال 1387، حـــدود 
ـــر  ـــاخص تأثی ـــکی دارای ش ـــریات پزش ـــد نش 30 درص

بودنـــد و ایـــن مقـــدار در آخریـــن گـــزارش بـــه 57 
 415 از  به عبارت دیگـــر  اســـت  رســـیده  درصـــد 
عنـــوان نشـــریه 238 نشـــریه، شـــاخص تاثیـــر غیـــر 
صفـــر داشـــتند. درحالی کـــه در ســـال 1387 تنهـــا 
7 درصـــد نشـــریات حـــوزه پزشـــکی دارای شـــاخص 
ــه  ــار، بـ ــال انتشـ ــان سـ ــی در همـ ــی بودند-یعنـ آنـ
ـــن  ـــود- در آخری ـــده ب ـــتناد ش ـــریه اس ـــاالت آن نش مق
گـــزارش 27 درصـــد نشـــریات شـــاخص آنـــی غیـــر 
صفـــر داشـــتند و ایـــن نشـــان دهنده تاثیـــر مثبـــت 
ـــان  ـــت صاحب ـــه و هم ـــیون های مربوط ـــد کمیس تأکی
ـــش  ـــریات و افزای ـــع نش ـــه موق ـــار ب ـــه انتش ـــوا ب محت
تعامـــالت علمـــی بیـــن نویســـندگان و محققـــان اســـت.

روند صعودی رشد ده ساله ی نرشیات پزشکی 
با توجه به شاخص تاثیر

ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــات علم ـــز اطالع ـــس مرک ریی
ـــاخص  ـــن ش ـــه میانگی ـــل توج ـــد قاب ـــن از رش همچنی
ـــزود:  ـــر داد و اف ـــال 87، خب ـــا س ـــه ب ـــر در مقایس تأثی
ـــدد 113  ـــه ع ـــی ب ـــل توجه ـــد قاب ـــا رش ـــال 96 ب در س
هـــزارم رســـیده ایم؛ درحالی کـــه در ســـال 87 ایـــن 
ــه  ــت. مطالعـ ــوده اسـ ــزارم بـ ــت ویک هـ ــدد بیسـ عـ
ایـــن شـــاخص در ســـال های متمـــادی از 1378 
ــوم  ــی علـ ــی ـ پژوهشـ ــریات علمـ ــا 1396 در نشـ تـ
ـــان  ـــودی را نش ـــدی صع ـــواره رون ـــور هم ـــکی کش پزش

می دهـــد.
دکتـــر عظیـــم زاده همچنیـــن گفـــت: در حـــال 
حاضـــر میانگیـــن شـــاخص تاثیـــر صـــد و ســـیزده 
ـــزارش شـــاخص  ـــن گ ـــزارم اســـت و 71 نشـــریه در ای ه
تأثیـــر باالتـــر از میانگیـــن را دریافـــت نموده انـــد 
ــاخص  ــریه شـ ــال 1387، 22 نشـ ــه در سـ درحالی کـ
ـــاص  ـــود اختص ـــه خ ـــن را ب ـــر از میانگی ـــری باالت تاثی
ـــد و نشـــریات دارای شـــاخص تأثیـــر در ســـال  داده بودن
87 از 30 درصـــد کل نشـــریات علمی-پژوهشـــی حـــوزه 

ـــت.  ـــیده اس ـــال 96 رس ـــد در س ـــه 57 درص ـــکی ب پزش
ـــه رشـــدی  ـــرایط رو ب ـــز شـــاهد ش ـــی نی در شـــاخص آن
ــریات از  ــی نشـ ــاخص آنـ ــه شـ ــتیم؛ به طوری کـ هسـ
ـــال 96  ـــد در س ـــه 27 درص ـــال 87 ب ـــد در س 7 درص
ـــخ  ـــزم راس ـــان دهنده ع ـــن نش ـــه ای ـــت ک ـــیده اس رس
ــوص  ــت در خصـ ــوا و وزارت بهداشـ ــان محتـ صاحبـ
ـــتانداردهای الزم در  ـــرای اس ـــر اج ـــارت ب ـــت و نظ رعای
ـــریات  ـــار نش ـــان انتش ـــاالت و زم ـــت مق ـــوص کیفی خص

ـــت. ـــکی اس ـــوم پزش ـــوزه عل ح
وی ادامـــه داد: در کنـــار نشـــریات تخصصـــی 
ــا موضـــوع ســـالمت،  علـــوم پزشـــکی، نشـــریاتی بـ
توان بخشـــی، مامایـــی و پرســـتاری جایـــگاه خوبـــی 
ــه  ــر بـ ــاخص تاثیـ ــاس شـ ــر اسـ را در رتبه بنـــدی بـ
ـــن  ـــت ای ـــانگر اهمی ـــه نش ـــد ک ـــاص داده ان ـــود اختص خ

موضوعـــات بـــرای پژوهشـــگران اســـت.
ـــل  ـــج حاص ـــه نتای ـــاره ب ـــا اش ـــم زاده ب ـــر عظی دکت
ـــدول  ـــرد: ج ـــان ک ـــی، خاطرنش ـــاخص آن ـــی ش از بررس
ــریات  ــر نشـ ــد، اکثـ ــان می دهـ ــاخص نشـ ــن شـ ایـ
ــی  ــان انگلیسـ ــه زبـ ــدول بـ ــاالی جـ ــر در بـ حاضـ
ــی از  ــر بین المللـ ــای معتبـ ــده و در نمایه هـ منتشرشـ
ـــد  ـــور دارن ـــه )ISI,Scopus,PubMed( حض جمل
ــن  ــت باالتریـ ــل دریافـ ــن دالیـ ــی از مهم تریـ و یکـ
ضریـــب تأثیـــر آنـــی بـــرای ایـــن نشـــریات انتشـــار 

ــت. ــا اسـ ــع آن هـ به موقـ
رییـــس مرکـــز اطالعـــات علمـــی در پایـــان 
خاطرنشـــان کـــرد: SID ظرفیـــت اســـتخراج ســـایر 
شـــاخص های علمـــی از جملـــه نیمه عمـــر مقـــاالت، 
میـــزان خوداســـتنادی نشـــریات و نویســـندگان، شـــاخص 
ــن  ــاالت و هم چنیـ ــتنادی مقـ ــرانه اسـ ــرش، سـ هـ
ــی  ــریات بین المللـ ــتناد نشـ ــزان اسـ ــتخراج میـ اسـ
ـــه  ـــد ک ـــی و... را دارا می باش ـــریات ایران ـــه نش ـــر ب معتب
بـــا توجـــه بـــه نیـــاز سیاســـت گذاران و برنامه ریـــزان 

محاســـبه و ارایـــه خواهـــد شـــد.
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آخرین یافته های ایسپا از وضعیت اجتامعیـ  
فرهنگی کشور 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( وابسته به جهاددانشگاهی، رصدهای خود از رویدادهای اخیر کشور را منترش کرد

مردم اخبار سیل اخیر را از کدام منابع 
خربی پیگیری کردند؟

اساس  بر  ایسنا:  از  نقل  به  عمومی جهاددانشگاهی  روابط   ■
نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا(، 
سیل  به  مربوط  اخبار  کرده اند  اعالم  مردم  درصد   62.4
اخیر را از صداوسیما دنبال کرده اند. هم چنین 20.9 درصد 
سیل  اخبار  که  گفته اند  نظرسنجی  این  در  شرکت کنندگان 

اخیر را از طریق شبکه های اجتماعی پیگیری کرده اند.
منبع خبری 7.2 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی 
درباره سیل اخیر سایت های خبری بوده اند. عالوه بر آن 3.1 
درصد مردم از شبکه های ماهواره ای و 2.9 درصد مردم از طریق 

دوستان و آشنایان اخبار مربوط به سیل را دنبال کرده اند.
0.8 درصد افراد از سایر منابع خبری خبرهای مربوط به 
سیل را پیگیری کرده اند و 2.3 درصد هم اعالم کرده اند که 
پیگیر اخبار سیل نبودند. 0.4 درصد شرکت کنندگان نیز به 

این سوال پاسخ نداند.
با  و  تلفنی  به صورت  ملی  نظرسنجی  این  است،  گفتنی 
جامعه آماری شهروندان کل کشور )اعم از شهر و روستا( در 

روزهای 19 و 20 فروردین 98 انجام شده است.

ایرانیان چقدر به پیش بینی های هواشناسی 
اعتامد دارند؟

طبق نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه ایسپا، 49.3 درصد 
به پیش بینی های  اعالم کرده اند  این نظرسنجی  پاسخگویان 

سازمان هواشناسی اعتماد زیاد و خیلی زیاد دارند.
15.5 درصـــد نیـــز گفته انـــد در ایـــن زمینـــه اعتمـــاد 

ـــد. ـــط دارن متوس
سازمان  پیش بینی های  به  کرده اند  اعالم  درصد   27.3

هواشناسی اعتماد کم و خیلی کم دارند.
در همین ارتباط 45.5 درصد از پاسخگویان اعالم کرده اند 
از پیش بینی های سازمان هواشناسی به میزان زیاد و خیلی 

زیاد در زندگی روزمره خود استفاده می کنند.
15.5 درصد نیز گفته اند تا حدودی استفاده می کنند.

38.5 درصد گفته اند از پیش بینی های سازمان هواشناسی 
در زندگی روزمره خود استفاده نمی کنند.

چند درصد مردم به سیل زدگان کمک 
کردند؟

اعالم  درصد   42.6 ملی،  نظرسنجی  این  نتایج  اساس  بر 
کرده اند در چند روز گذشته به سیل زدگان کمک کرده اند و 

57.4 درصد در این زمینه کمکی نکرده اند.
ـــن  ـــخ 19 و 20 فروردی ـــی در تاری ـــنجی مل ـــن نظرس ای

ـــت. ـــده اس ـــام ش انج
داده  انجام  ایسپا  که  دیگری  نظرسنجی  اساس  بر 
از  کرده اند  کمک  سیل زدگان  به  که  کسانی  درصد   31.3
سیل زدگان  دست  به  را  خود  کمک های  هالل احمر  طریق 
رساندند.14.3 درصد افراد هم از طریق مساجد و حسینیه ها 

برای کمک به سیل زدگان اقدام کردند.
هم چنین 8.1 درصد مردم نیز اعالم کرده اند که کمک های 
خود برای سیل زدگان را به وسیله کمیته امداد امام خمینی 
رسانده اند.12.7 درصد شرکت کنندگان  آن ها  به دست  )ره( 
مناطق  به  مستقیم  به صورت  گفته اند  نظرسنجی  این  در 

سیل زده کمک کرده اند.
تنها 3.1 درصد از مردم از طریق چهره های مشهور مانند 
هم وطنان  به  و…  دانشگاه  استادان  ورزشکاران،  هنرمندان، 

سیل زده کمک کرده اند.

یا  و  سازمان ها  سایر  طریق  از  نیز  پاسخگویان  بقیه ی 
نهادهای خیریه اقدام به کمک به سیل زدگان کردند.

چند درصد مردم برنامه های صداوسیام را 
در نوروز دنبال کردند؟

افکارسنجی  مرکز  بهارانه ی  نظرسنجی  نتایج  اساس  بر 
در  شرکت کنندگان  درصد   18.2 )ایسپا(،  ایران  دانشجویان 
تلویزیون  برنامه های  زیاد  میزان  به  گفته اند  نظرسنجی  این 
در دوران تعطیالت عید نوروز را دنبال می کردند. هم چنین 
حدودی  تا  کرده اند  اعالم  هم  شرکت کنندگان  درصد   55
در  می کردند.  تماشا  را  عید  ایام  در  تلویزیون  برنامه های 
برنامه های  مردم  درصد   74 حدود  گفت  می توان  مجموع 

تلویزیون را در ایام عید می دیدند.
نتایج یک نظرسنجی دیگر ایسپا بیانگر این است که زنان 
بیشتر از مردان در نوروز، صداوسیما را مشاهده کرده اند. بر 
اساس نتایج نظرسنجی ملی بهارانه ایسپا 71 درصد مردان و 
77 درصد زنان اعالم کرده اند که در ایام عید نوروز برنامه های 

تلویزیون را می دیدند.
پربیننده ترین برنامه صداوسیام در نوروز

دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  بهارانه  نظرسنجی  نتایج 
ایران )ایسپا( که در روزهای 19 و 20 فروردین انجام گرفته، 
نشان می دهد 64.1 درصد مردم برنامه ی »عصر جدید« را در 

ایام تعطیالت نوروز دیده اند.
آماری  جامعه  با  و  تلفنی  به صورت  نظرسنجی  این 
شهروندان کل کشور )اعم از شهر و روستا( انجام گرفته است.

میزان استفاده ی جوانان از تلگرام و 
اینستاگرام

مرکز   97 اسفندماه  نظرسنجی های  از  یکی  نتایج 
افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( نشان می دهد در سال 
97، 71 درصد جوانان 18 تا 29 ساله از تلگرام و 49 درصد 

این جوانان از اینستاگرام استفاده می کردند.
عالوه بر آن 32 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی 
گفته اند در سالی که گذشت از برنامه واتس آپ و 4 درصد نیز 

از پیام رسان سروش استفاده می کردند.
 97 اسفند  در  که  ایسپا  نظرسنجی های  از  دیگر  یکی 
انجام شده بیانگر این است که در سال 97، 54 درصد مردان 
از تلگرام، 28 درصد از اینستاگرام، 24 درصد از واتس آپ و 3 

درصد نیز از پیام رسان سروش استفاده می کردند.
نظرســـنجی دیگـــری کـــه در اســـفند ســـال 97 
از  زنـــان  اســـتفاده  رونـــد  دربـــاره ی  انجام شـــده، 
شـــبکه های اجتماعـــی مجـــازی در ســـال 1397 اســـت. 
ایـــن نظرســـنجی نشـــان می دهـــد 58 درصـــد زنـــان از 
تلگـــرام، 31 درصـــد آن هـــا از اینســـتاگرام، 27 درصـــد از 
واتـــس آپ و هم چنیـــن 2 درصـــد از پیام رســـان ســـروش 

اســـتفاده می کردنـــد.
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۳۲ درصد زنان ایرانی تاکنون سینام 
نرفته اند

اعالم  این نظرسنجی 25.9 درصد پاسخگویان  بر اساس 
کرده اند که آخرین باری که به سینما رفته اند کمتر از یک 

سال پیش بوده است.
اعالم  پاسخ گویان  درصد   11.9 که  است  حالی  در  این 
به  که  بوده  پیش  سال  سه  تا  یک  بین  بار  آخرین  کرده اند 
سینما رفته اند؛ 30.2 درصد از پاسخگویان نیز اعالم کرده اند 
سه  از  بیش  حداقل  رفته اند  سینما  به  که  باری  آخرین  از 

سال می گذرد.
ایرانی(،  زنان  بین  )از  پاسخ گویان  درصد   32 همچنین 

اعالم کرده اند تاکنون به سینما نرفته اند.
)ایسپا(،  ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  گزارش 
درباره آمار ایرانی هایی که به تماشای سینما، تئاتر و کنسرت 
می روند، نشان می دهد بیش از 30.2 درصد مردم ایران تا به 
حال به سینما نرفته اند و بیش از 88.6 درصد هم به تئاتر 
نرفته اند. طبق این آمار، بیش از 80.2 درصد پاسخ دهندگان 

گفته اند که تاکنون به هیچ کنسرتی نرفته اند.

مردم چقدر تلویزیون می بینند؟
ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  که  نظرسنجی هایی 
است  آن  گویای  داده،  انجام   97 سال  اسفندماه  در  )ایسپا( 
که زنان به طور متوسط در شبانه روز 131 دقیقه و مردان 95 

دقیقه تلویزیون تماشا می کنند.
تایید  به نظرسنجی صورت گرفته  استناد  با  به این ترتیب 
تلویزیون  مردان  از  بیش  متوسط  به طور  زنان  که  می شود 

تماشا می کنند.
نتایج یکی دیگر از نظرسنجی های ایسپا که در اسفندماه 
97 انجام شده نشان می دهد افرادی که در رده سنی 18 تا 
از  دقیقه  در شبانه روز 98  متوسط  به طور  29 سال هستند 
وقت خود را به تماشای تلویزیون اختصاص می دهند. عالوه 
و  هستند  سال   49 تا   30 سنی  رده  در  که  افرادی  آن،  بر 
هم چنین افراد 50 ساله به باالتر به ترتیب 114 و 126 دقیقه 

تلویزیون تماشا می کنند.
مرکز   97 اسفندماه  ملی  نظرسنجی های  از  دیگر  یکی 
افکارسنجی دانشجویان ایران نشان می دهد 4.5 درصد مردم 

فیلم و سریال را از طریق سینمای خانگی تماشا می کنند.

میزان استفاده مردم از نرم افزارهای بانکی
دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  ملی  نظرسنجی  اساس  بر 
ایران )ایسپا( که در روزهای 31 اردیبهشت و یک خرداد به 
صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور )اعم از 
شهر و روستا( انجام شده است، 28.6 درصد افراد باالی 18 

سال گفته اند از نرم افزارهای بانک ها استفاده می کنند.
هم چنین 40.4 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی 

نیز گفته اند که از موبایل بانک ها استفاده نمی کنند.
ــخ  ــؤال پاس ــن س ــه ای ــرکت کنندگان ب ــد ش 0.2 درص
ــه  ــد ک ــراد شــرکت کننده گفته ان ــد و 30.8 درصــد اف ندادن

ــد. گوشــی هوشــمند ندارن

کاهش احساس شادمانی در میان ساملندان
ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  ملی  نظرسنجی های 
سال های  طی  سالمندان  شادمانی  احساس  می دهد  نشان 

1394 تا 1397 رو به کاهش گذاشته است.
از   1394 سال  در  ایسپا  ملی  نظرسنجی  نتایج  طبق 
احساس  روز گذشته  در  »آیا  پرسیده شد:  سالمندان کشور 
کرده  اعالم  پاسخگویان  درصد   60.6 کرده اید؟«  شادمانی 

بودند در روز گذشته احساس شادمانی کرده اند.
این مقدار در پیمایش ملی ایسپا در سال 1397 به 53.4 

درصد رسیده است.

به عبارتی در این مدت سه ساله میزان شادمانی در میان 
جامعه سالمند کشور 7.2 درصد کاهش پیدا کرده است.

ــاس  ــر احسـ ــه 6 نفـ ــک بـ ــی نزدیـ ــر 10 ایرانـ از هـ
می کننـــد. شـــادمانی 

از سوی دیگر نظرسنجی های دیگری نیز در ایسپا صورت 
از مردم پرسیده شده  این اساس خرداد 1397  بر  گرفته و 
است که »شما در روز گذشته احساس شادمانی کرده اید؟«.

ــران،  ــجویان ای ــنجی دانش ــز افکارس ــالم مرک ــق اع طب
57.5 درصــد مــردم در پاســخ بــه ایــن ســؤال گفته انــد در 
روز قبــل از اجــرای طــرح حاضــر، آن هــا احســاس شــادمانی 
ــد در روز  ــل 42.4 درصــد مــردم گفته ان ــد و در مقاب کرده ان
ــج  ــه نتای ــته اند. مقایس ــادمانی نداش ــاس ش ــته احس گذش
ایــن نظرســنجی بــا نظرســنجی ســال 1394 ایســپا تغییــر 

ــد. ــان نمی ده ــی را نش محسوس
نتایج یکی از نظرسنجی های دیگر ایسپا نیز نشان می دهد 

63.7 درصد جوانان خیلی شاد و به نسبت شاد هستند.
مرکز  اسفندماه  ملی  نظرسنجی  در  این ترتیب  به 
افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( این گونه اعالم شده که 
63.7 درصد جوانان 18 تا 29 ساله خیلی شاد و به نسبت 

شاد هستند.
ــه در  ــپا ک ــی ایس ــنجی های مل ــر از نظرس ــی دیگ یک
ــی  ــان ایران ــد زن ــان می ده ــه نش ــام گرفت ــفندماه انج اس
ــد 60  ــن نظرســنجی می گوی ــردان هســتند. ای شــادتر از م
درصــد زنــان ایــران بــه نســبت شــاد و خیلی شــاد هســتند. 
ــج ایــن نظرســنجی نشــان می دهــد 51  ــر آن نتای عــالوه ب

ــه نســبت شــاد هســتند. درصــد مــردان خیلــی شــاد و ب

دریافت »جایزه مریم میرزاخانی« 
در یک جشنواره ی  ملی

دکرت سمیه کاظم نژاد عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینای جهاددانشگاهی موفق به 
کسب "جایزه مریم میرزاخانی" در دومین دوره ی جشنواره ی ملی زن و علم شد

■ روابـط عمومـی پژوهشـگاه فناوری هـای نویـن علـوم 
ایـن  اردیبهشـت:   2 )ابن سـینا(،  جهاددانشـگاهی  زیسـتی 
جشـنواره در بزرگداشـت زنده یـاد مریـم میرزاخانـی و بـا 
هـدف تجلیـل از بانـوان نخبـه و فعـال علمـی، فرهنگی و 
اجتماعـی بـرای دومیـن بـار 2 اردیبهشـت ماه برگزار شـد 
نـژاد، جنین شـناس و سرپرسـت  و دکتـر سـمیه کاظـم 
پژوهشـکده بیوتکنولـوژی تولیدمثل پژوهشـگاه ابن سـینا، 

از جملـه منتخبـان ایـن جشـنواره بـود.
همچنیـن جشـنواره ملـی زن و علم در سـه رده سـنی 
زیر 40 سـال، بین 40 تا 65 سـال و باالی 65 سـال و در 
شـش گروه تخصصـی فنی مهندسـی، علوم انسـانی، علوم 
پایـه، کشـاورزی دام پزشـکی و محیط زیسـت، هنـر و علوم 

پزشـکی، برگزیـدگان ایـن علوم را اعـالم می کند.
دکتـر کاظـم نژاد دانشـیار و مدیـر گروه مهندسـی بافت 
پژوهشـگاه ابن سـینا و جنین شـناس مرکـز فـوق تخصصـی 
وی  می باشـد.  ابن سـینا  مکـرر  سـقط  و  نابـاروری  درمـان 
مـدرک دکتـری خـود را در سـال 1387 از دانشـگاه تربیـت 
فـوق  دوره هـای  از گذرانـدن  پـس  و  نمـود  اخـذ  مـدرس 
تخصصـی، در حیطه سـلول های بنیـادی، مهندسـی بافت و 

فعالیـت می کنـد. جنین شناسـی 

ایــن عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه ابن ســینا، عضــو 
ــددی  ــز متع ــون جوای ــوده و تاکن ــگان ب ــی نخب ــاد مل بنی
ــه از آن  ــوده ک ــب نم ــف کس ــنواره های مختل را در جش
جملــه می تــوان بــه کســب جایــزه محقــق جــوان 
ــکی رازی در  ــوم پزش ــی عل ــنواره تحقیقات ــده جش برگزی
ســال 1393، جایــزه جشــنواره جــوان خوارزمــی در ســال 
1387، پژوهشــگر برتــر اســتان گیــالن در ســال 1392 و 
ــر جهاددانشــگاهی در ســال 1393 اشــاره  پژوهشــگر برت

کــرد.
چـاپ بیش از 50 مقالـه در مجالت معتبـر بین المللی، 
5 ثبـت اختـراع، تالیـف یـک کتـاب فارسـی بـا عنـوان 
و  بالـغ"  بنیـادی  سـلول های  پیشـرفته  "زیست شناسـی 
چهارفصـل کتـاب بین المللـی در انتشـارات معروفـی نظیر 

می باشـد. وی  فعالیت هـای  از   Springer
حل  کشور،  اعتالی  اینکه  به  توجه  با  است،  گفتنی 
از  اقتصادی  استقالل  به  دستیابی  و  جامعه  معضالت 
مهم ترین دغدغه های این محقق جوان است، تاسیس یک 
و  بنیادی  سلول های  زمینه  در  فعال  دانش بنیان  شرکت 
تولید محصوالت مختلف دانش بنیان نیز در کارنامه کاری و 

علمی وی به ثبت رسیده است.
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مروری بر آخرین یافته های پژوهشگاه رویان 
جهاددانشگاهی 

مهم ترین و آخرین تحقیقات پژوهشگران پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی در زیر به صورت یک گزارش مفصل می آید

برای یافنت راه درمان دیابت

■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی بـه نقل از ایسـنا: دیابت 
یکـی از بیماری هـای رایـج عصـر ماسـت که کنتـرل آن 
دشـوار و هزینه بـر اسـت و عـوارض جانبـی فراوانـی دارد. 
پیونـد جزایـر النگرهانـس کـه تولیدکننـده انسـولین و 
کاهنـده قنـد خـون هسـتند، روشـی درمانـی بـرای این 
بیمـاری محسـوب می شـود؛ امـا از آنجـا کـه دیابت یک 
بیمـاری خـود ایمنی اسـت، جزایر پیوندشـده در معرض 
تخریـب  مجـدداً  دریافت کننـده  فـرد  ایمنـی  سیسـتم 

می شـوند.
یکـی از روش هـای محافظت از جزایر پیوند شـده قرار 
دادن آنـان در پوششـی اسـت که ضمن عبور اکسـیژن و 
مـواد مغـذی از عبـور اجـزای سیسـتم ایمنی کـه جزایر 
حـال  ایـن  بـا  کنـد.  جلوگیـری  می کننـد  تخریـب  را 
پوشـش های تولیـد شـده تا امـروز قـادر به جلوگیـری از 
عبـور سـایتوکین ها و آنتی ژن هـای مربوط به خـود جزایر 

نبوده انـد.
به منظـور غلبـه بـر ایـن مشـکل، ژیـال ایـزدی، دکتـر 
حاجـی زاده، دکتـر حمیـد اکبری جـوار، دکتـر بهاروند و 

همکارانشـان در پژوهشـگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، انیسـتیتو پاسـتور و دانشـگاه علوم پزشکی شیراز، 
آن در فضـای  را طراحـی کردنـد کـه طـی  پژوهشـی 
داخلـی پوشـش محافـظ فراگیرنـده جزایـر النگرهانـس 
پروتئین هـای تعدیل کننده سیسـتم ایمنی متصل شـده 

بود.
نتایـج ایـن پژوهش کـه در مجله بین المللـی و معتبر 
Biomaterials به چاپ رسـیده اسـت، نشان می دهد، 
اسـتفاده از پوشـش تولیدشـده در این پژوهـش، مقاومت 
جزایـر در برابـر سیسـتم ایمنـی را به شـکل معنـی داری 
افزایـش می دهـد. همچنیـن محققـان ایـن طـرح اثـر 
اسـتفاده از پوشـش دارای تعدیل کننده سیستم ایمنی در 
فضـای داخلی را در ایجاد امـکان پیوند جزایر النگرهانس 
گونـه ای جانـوری به گونـه ای دیگـر را مـورد بررسـی قرار 
دادنـد. نتایـج نشـان داد گروه هـای دریافت کننـده جزایر 
در ایـن پوشـش جدیـد نسـبت به گـروه کنتـرل کاهش 

قند خـون بیشـتر را تجربـه می کردند.
از  اسـتفاده  داد  نشـان  پژوهـش  ایـن  نتایـج 
داخلـی  فضـای  در  ایمنـی  تعدیل کننده هـای سیسـتم 
افق هـای  می توانـد  و  اسـت  موثـری  روش  پوشـش ها 
تـازه ای را در پیونـد جزایـر النگرهانـس و درمـان دیابـت 

کنـد. ایجـاد 

یک گام نزدیک تر 
به درمان نارسایی های قلبی 

در حـال حاضـر سـلول های عضلـه قلبـی حاصـل از 
تمایـز سـلول های پرتـوان که در شـرایط دوبعدی کشـت 

داده می شـوند، نابالغ هسـتند و همین مسـئله استفاده از 
آنـان را در مصـارف درمانـی محـدود می کند.

تمایـز  و  تولیـد  در  تـازه  راهـی  یافتـن  به منظـور 
سـلول های عضله قلبی و تسـهیل اسـتفاده درمانی از این 
سـلول ها، فهیمـه ورزیـده، حسـن انصـاری، محمدصادق 
فیـض، دکتـر ناصـر اقدمـی، دکتـر حسـین بهارونـد و 
همکارانشـان در پژوهشـگاه رویان، دانشگاه شهید بهشتی 
و انسـتیتو ماکـس پالنـک آلمـان، پژوهشـی را طراحـی 
کردنـد کـه طـی آن ریـز ارگان هـای )ارگانوئیـد( قلبی از 
هم کشـتی سـلول های پیش سـاز قلبـی حاصـل از تمایـز 
سـلول های پرتـوان، در کنـار سـلول های مزانشـیمی و 
سـلول های اندوتلیال )سـلول های پوشـاننده دیواره عروق 

خونـی( ایجاد شـدند.
سلول های پیش ساز قلبی در این شرایط نه تنها شروع 
به تپیدن کردند، بلکه بررسی بیان ژن ها نشان داد که به 
سلول های قلبی بالغ تمایز یافته اند. پیوند این ساختارهای 
سیستم  فاقد  موش های  شکمی  حفره  به  سه بعدی 
ایمنی نشان داد که این ریز ارگان با عروق خونی موش 
دریافت کننده پیوند ارتباط برقرار کرده، عروق خونی جدید 
قلبی  عضله  سلول های  همچنین  شد؛  ایجاد  آن  درون 

موجود در ریز ارگان به روند بلوغ خود ادامه دادند.
بررسـی های عملکـردی مشـخص کـرد کـه چـه در 
شـرایط پیوند و چـه با نگهداری در محیط آزمایشـگاهی، 
سـلول های عضلـه قلبـی موجـود در ریـز ارگان بـه بلـوغ 
نهایـی رسـیده دارای کارکـردی مشـابه سـلول های قلبی 

بالغ انسـانی شـدند.
نتایـج ایـن پژوهـش کـه در مجلـه ی بین المللـی و 
معتبـر Biomaterials به چاپ رسـیده اسـت، نشـان 
داد: کشـت سـه بعدی سـلول های پیش سـاز عضلـه قلبی 
در کنـار سـلول های مزانشـیمی و اندوتلیالـی می توانـد 
امـکان تمایـز و بلـوغ نهایـی آن هـا را فراهم کنـد و باعث 
شـود ظاهـر و عملکـردی مشـابه سـلول های بالـغ عضله 
قلبـی انسـان داشـته باشـند. از ریـز ارگان ساخته شـده 
در ایـن طـرح تحقیقاتـی می تـوان پـس از پژوهش هـای 
بیشـتر در سـلول درمانی نارسـایی های قلبی و همچنین 

در آزمایش هـای دارویـی اسـتفاده کـرد.
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رابطه ی بین اسرتس و رضایت از ازدواج
 در زوج های نابارور 

نابـاروری یـک عامل اسـترس زای جدی بـرای زوجین 
از ازدواج را تحـت تأثیـر  اسـت کـه می توانـد رضایـت 
قـرار دهـد. هیـچ مطالعـه ای رابطه میـان اسـترس وارده 
و رضایـت از ازدواج را به صـورت دوجانبـه مـورد بررسـی 

قـرار نداده اسـت.
در مطالعه ای که به وسیله سامان معروفی زاده، دکتر 
حسینی، دکتر عمانی سامانی، رحیمی فروشانی و امینی در 
پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی 
تهران انجام شد، تأثیر استرس بر رضایت از روابط زناشویی 

به صورت دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.
خصـوص  در  نابـارور  زوج   141 پژوهـش  ایـن  در 
میـزان اسـترس و مقـدار رضایـت از ازدواج بـه وسـیله 
پرسشـنامه های مرسـوم بین المللـی مـورد سـوال قـرار 
گرفتنـد. در این رویکرد، به اسـترس مؤثـر فرد بر رضایت 
از زناشـویی، اسـترس ایفا شـده و بر اسـترس مؤثر وی در 
رضایت شـریکش از زندگی زناشـویی، استرس درک شده 

گفتـه می شـود.
بین المللـی  مجلـه  در  کـه  پژوهـش  ایـن  نتایـج 
 International Journal of Fertility &
Sterility بـه چاپ رسـیده اسـت، نشـان داد، اسـترس 
زن و مـرد، هـر دو، بـر رضایـت از زناشـویی مؤثـر اسـت. 
اسـترس زنان بـر رضایت شریکشـان از زندگی زناشـویی 
اثـر منفـی دارد؛ در مقابـل اسـترس مـردان در رضایـت 
شریکشـان از زندگـی زناشـویی اثـر معنـی داری نـدارد، 
بااین حـال در زنانـی کـه شوهرانشـان اسـترس باالتـری 

دارنـد میـزان رضایـت از ازدواج پایین تـر اسـت.
طبق اعالم رویان، نتایج این پژوهش نشان داد استرس 
مبتال  فرد  زناشویی  از  رضایت  نه تنها  ناباروری  از  ناشی 
ازدواج  از  رضایت  در  بلکه  می دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را 
یافته، مشاوره  این  به  توجه  با  نیز مؤثر است.  همسرش 
روانشناسی برای کاهش استرس و افزایش رضایت از ازدواج 

در زوج های نابارور الزم به نظر می رسد.

نقش »کلرید لیتیم« و پیوند سلول های 
بنیادی عصبی بر درمان ضایعات نخاعی

اهـداف  از  یکـی  نخاعـی  ضایعـات  درمـان  سـال ها 
تالش هـای  اسـت.  بـوده  سـلولی  علـوم  پژوهشـگران 

متعـددی بـرای ترمیـم نخاع آسـیب دیده و بازیابـی توان 
حرکتـی مبتالیـان صـورت گرفتـه اما هیچ یـک منجر به 
درمـان قطعـی ایـن عارضـه نشـده اسـت. سـلول درمانی 
درمـان  بـرای  درمانـی  روش  یـک  به عنـوان  همـواره 
ضایعـات نخاعـی مطـرح بـوده اسـت. کلریـد لیتیـم نیز 
به عنـوان مـاده ای مؤثر در بهبود وضعیت نخـاع و افزایش 

می شـود. شـناخته  عصبـی  واسـطه های 
دکتـر سـحر کیانـی، دکتـر حسـین بهارونـد، عطیـه 
محمـد شـیرازی، هـدی صدرالسـادات، زهـرا نقدآبادی و 
همکارانشان در پژوهشـگاه رویان، دانشگاه تربیت مدرس 
و دانشـگاه صنعتی شـریف، به منظور یافتن روشـی برای 
ترمیـم ضایعـات نخاعی، پژوهشـی را طراحـی کردند که 
طـی آن اثـر پیونـد سـلول های بنیـادی عصبـی در کنار 
اسـتفاده از کلریدلیتیـم بـر زنده مانـی، تقسـیم و تمایـز 
سـلول ها در مـدل آزمایشـگاهی دارای ضایعـه نخاعـی 

مـورد بررسـی قـرار گرفت.
در ایـن پژوهـش، ابتدا در حیوانات مدل آزمایشـگاهی 
ضایعـه نخاعی ایجاد شـد و سـپس مدل های ایجادشـده 
بـه چهار گروه تقسـیم شـدند: گروه کنترل هیـچ درمانی 
دریافـت نکـرد، به گـروه دوم سـلول های بنیـادی عصبی 
پیونـد زده شـد، گروه سـوم کلریـد لیتیم دریافـت کرد و 
گـروه چهـارم پیونـد سـلول های بنیادی عصبـی و کلرید 

لیتیـم را هم زمـان دریافـت کرد.
بین المللـی  مجلـه  در  کـه  پژوهـش  ایـن  نتایـج 
Cellular Physiology بـه چـاپ رسـیده اسـت، 
نشـان داد، گروهـی کـه سـلول های بنیـادی عصبـی و 
کلریـد لیتیـم را هم زمـان دریافـت کرده بـود و هم چنین 
گـروه دریافت کننـده کلرید لیتیـم به تنهایـی، به صورت 

معنـی داری در تـوان حرکتـی خـود بهبـود یافتنـد.
داد،  نشـان  بافت شناسـی  بررسـی های  همچنیـن 
سـلول های بنیـادی عصبـی پیوند شـده تمایزیافتـه و در 
طـول نخاع مهاجـرت کرده اند. عـالوه بر این، سـلول های 
بیان کننده نسـتین در گـروه دریافت کننـده کلرید لیتیم 
بـه شـکل معنـی داری بیشـتر از سـایر گروه ها تقسـیم و 

تکثیـر یافتـه بودند.
طبـق اعـالم پژوهشـگاه رویـان، نتایـج ایـن پژوهـش 
یـا  تنهایـی  بـه  لیتیـم  کلریـد  از  اسـتفاده  داد،  نشـان 
هم زمـان بـا پیونـد سـلول های بنیـادی عصبـی بهتریـن 
اثـر را درترمیـم و بازیابـی تـوان حرکتی مدل هـای دچار 

ضایعـه نخاعـی و القـا ترمیـم درون زاد دارد.

کدام نوع دویدن بر کاهش وزن موثرتر 
است؟ 

انجـام تمرینـات ورزشـی بـرای حفـظ سـالمتی الزم 
اسـت. انـواع گوناگونـی از تمرینـات ورزشـی وجـود دارد 
کـه بـرای اهـداف متفاوتـی ماننـد چربی سـوزی، تقویت 
بـدن یـا تقویـت عضله ای خـاص طراحـی شـده اند. یکی 
ورزشـی،  فعالیت هـای  سـاده ترین  و  معمول تریـن  از 
دویـدن اسـت که فوایـد زیـادی در حفظ سـالمتی دارد؛ 

امـا چـه نـوع دویدن در چه سـطحی بیشـترین اثـر را در 
دارد؟ چربی سـوزی 

بـرای پاسـخ بـه این پرسـش، مهـدی دهقانـی، دکتر 
اصفهانـی  نصـر  محمدحسـین  دکتـر  قائـدی،  کامـران 
و همکارانشـان در پژوهشـگاه رویـان، بـه مقایسـه اثـر 
دویـدن تنـد و عادی در سـطوح سـرباالیی، سراشـیبی و 
بـدون شـیب در بیـان ژن هـای مربـوط بـه متابولیسـم و 
چربی سـوزی در حیـوان مـدل آزمایشـگاهی پرداختنـد.

در ایـن پژوهـش 48 مـوش نـر بالـغ به طـور تصادفی 
بـه هشـت گـروه تقسـیم شـدند: 1( دویـدن سـریع در 
سراشـیبی با شـیب منهـای 15 درجه؛ 2( دویدن سـریع 
در سـرباالیی بـا شـیب 15 درجـه؛ 3( دویـدن سـریع در 
سـطح بـدون شـیب؛ 4( گروه کنتـرل حاد بـدون ورزش؛ 
5( دویـدن آرام و طوالنـی در سراشـیبی با شـیب منهای 
15 درجـه؛ 6( دویـدن آرام و طوالنـی در سـرباالیی بـا 
شـیب 15 درجـه؛ 7( دویـدن آرام و طوالنـی در سـطح 

بـدون شـیب و 8( گـروه کنتـرل مزمـن بـدون ورزش.
پـس از هشـت هفته از عضـالت و بافت چربی موش ها 
نمونه بـرداری شـد و بیـان ژن هـای مربوط به متابولیسـم 
و چربی سـوزی مـورد بررسـی قـرار گرفـت. نتایـج ایـن 
پژوهـش کـه در مجلـه بین المللـی Gene بـه چـاپ 
رسـیده اسـت، نشـان داد، بـا وجـود آنکـه بیـان ژن های 
مـورد نظـر در تمـام گروه هایـی کـه ورزش انجـام داده 
بودنـد افزایش یافته بود، اما دویدن در سراشـیبی نسـبت 
بـه دویـدن در سـرباالیی و همچنیـن نسـبت بـه دویدن 
در سـطح بـدون شـیب بـر بیـان ژن هـای مـورد مطالعه 

بود. موثرتـر 
در  دویـدن  می دهـد،  نشـان  پژوهـش  ایـن  نتایـج 
سراشـیبی می تواند بر افزایش متابولیسـم و چربی سـوزی 

باشـد. مؤثرتر 

ایجاد افق های جدید در درمان بیامری های 
تخریب میلین

یافته های اخیر محققان پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی 
می توانـد افق هـای جدیـد در درمـان بیماری هـای تخریـب 

میلین ایجـاد کند.
تولیـد پیش سـاز هـای الیگودندروسـیت- سـلول های 
پیرامـون  میلیـن  غـالف  ایجـاد  مسـئول  کـه  گلیـال 
سـلول های عصبـی در دسـتگاه عصبی مرکزی هسـتند- 
تخریـب  بیماری هـای  درمـان  بـرای  مناسـبی  فرصـت 
میلیـن، ماننـد ام. اس و ضایعـات نخاعـی فراهم می کند.

یکـی از روش هایـی جدیـد تولیـد سـلول های تمایـز 
یافتـه، بـاز برنامه ریزی سـلول های بالغ اسـت بـه نحوی 
کـه بـه سـلول بالـغ و تمایـز یافتـه دیگری تبدیل شـوند 
بدون آن که سـلول پیش سـازی به عنوان واسـطه تولید 

شود.
بـه منظور تولید سـلول های الیگودندروسـیت به روش 
بازبرنامه ریـزی، دکتـر جـوان، لیـال زارع، دکتـر حسـین 
بهارونـد و همکارانشـان در پژوهشـگاه رویـان و دانشـگاه 
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تربیـت مدرس، از یک مهارکننده هیسـتون داسـتیالز به 
نـام Trichostatin A اسـتفاده کردنـد کـه کروماتین 
)رشـته حاوی اطالعـات ژنتیکی بـدون پروتئین هایی که 
آن را متراکـم می کننـد( را آزاد کـرده امکان رونویسـی از 

ژن هـای خامـوش را فراهـم می کند.
در ایـن پژوهش سـلول های آستروسـیت )نوع دیگری 
از سـلول های گلیـال( انسـانی و موشـی بـه مـدت 12 
سـاعت در معـرض Trichostatin A قـرار گرفتنـد؛ 
سـپس شـکل ظاهـری و ویژگی هـای سـلول ها مـورد 

بررسـی قـرار گرفت.
المللـی  بیـن  مجلـه  در  کـه  پژوهـش  ایـن  نتایـج 
 Iranian Journal of Pharmaceutical
Research بـه چاپ رسـیده اسـت، نشـان داد هر دو 
گروه آستروسـیت های انسـانی و موشـی شـکل ظاهری 
و خصوصیات ژنی سـلول های الیگودندروسـیت را نشـان 

می دهنـد.
پـس از انتقـال سـلول های بـاز برنامـه ریزی شـده به 
محیط کشـت اختصاصـی سـلول های الیگودندروسـیت، 
تمایزیافتـه  بالـغ  الیگودندروسـیت های  بـه  سـلول های 
نشـانگرهای الیگودندروسـیت های بالـغ را بیـان کردنـد.

گفتنـی اسـت، نتایج ایـن پژوهش نشـان داد می توان 
از Trichostatin A بـه عنـوان بازبرنامه ریـزی کننـده 
آستروسـیت ها به الیگودندروسـیت ها اسـتفاده کرد. این 
یافتـه می توانـد افق هـای جدیـد در درمـان بیماری هـای 

تخریـب میلین ایجـاد کند.

داربست حاوی "کانادیبیول" راهی برای 
کمک به ترمیم ضایعات استخوانی

نتایـج یـک پژوهـش کـه با هـدف سـاخت داربسـت 
مناسـب بـرای مهاجـرت سـلول های بنیادی مزانشـیمی 
بـه محـل ضایعـه و تمایـز آنان به سـلول های اسـتخوانی 
انجـام شـده بـود، نشـان داد "کانادیبیول" باعث تسـهیل 
ضایعـات  محـل  بـه  مزانشـیمی  سـلول های  مهاجـرت 

اسـتخوانی و تمایـز آنـان بـه اسـتخوان می شـود.
سـلول های بنیـادی مزانشـیمی همـواره بـه عنـوان 
گزینـه ای بـرای سـلول درمانـی ضایعات مختلـف مطرح 
و مـورد اسـتفاده بوده انـد. بـا توجه بـه توان تمایـزی این 
سـلول ها، می تـوان انتظـار داشـت کـه پیوند سـلول های 
بنیـادی مزانشـیمی به محـل ضایعات اسـتخوانی، منجر 
بـه تمایـز آنـان بـه رده سـلولی دلخـواه و بهبـود ضایعـه 
شـود، ایـن در حالـی اسـت که تاکنـون سـاختار ایده آلی 
سـلول های  به وسـیله  اسـتخوانی  ضایعـات  که ترمیـم 
بنیـادی مزانشـیمی را ممکـن کند وجود نداشـته اسـت.
بـا هـدف سـاخت داربسـت مناسـبی کـه مهاجـرت 
سـلول های بنیـادی مزانشـیمی بـه محل ضایعـه و تمایز 
آنـان بـه سـلول های اسـتخوانی را ممکـن کنـد؛ دکتـر 
باغبـان اسـالمی نـژاد، امیـر کمالـی، دکتر احمـد عریان، 
دکتـر بهارونـد و همکارانشـان در پژوهشـگاه رویـان و 

دانشـگاه شـیراز، پژوهشـی را طراحـی کردنـد کـه طـی 
G/) آن، داربسـتی از ژالتیـن / نانـو هیدروکسـی پاتیـد
جنـس  از  ریزکره هایـی  کـه  شـد  سـاخته   (nHAp
کانادیبیـول  دارای   )PLGA( اسـید  پلی گالیکولیـک 

)CBD( درون آن قـرار گرفتـه بـود.
سـپس سـاختار، تخلـل و میـزان تخریـب داربسـت 
سـاخته شـد به کمـک روش های آزمایشـگاهی بررسـی 
شـد. پس از این سـلول های بنیادی مزانشـیمی به درون 
داربسـت انتقـال یافته، داربسـت ها به محـل ضایعه ایجاد 
شـده در اسـتخوان رادیـال )یکی از دو اسـتخوان سـاعد( 

حیوان مـدل آزمایشـگاهی پیوند زده شـد.
بین المللـی  مجلـه  در  کـه  پژوهـش  ایـن  نتایـج 
Materials Science & Engineering C بـه 
چـاپ رسـیده اسـت، نشـان داد، کانادیبیـول موجـود در 
داربسـت یـاد شـده باعـث افزایـش مهاجرت سـلول های 

بنیـادی مزانشـیمی شـده اسـت.
همچنیـن، بیـان ژن هـای مربـوط بـه اسـتخوان در 
سـلول های پیونـد شـده بـا داربسـت دارای کانادیبیـول 
افزایش یافته بود. بررسـی ها نشـان داد، ضایعه استخوانی 
ایجـاد شـده در حیوانـات مـدل، 4 تـا 12 مـاه پـس از 
پیونـد داربسـت حاوی سـلول بهبـود یافته و سـلول های 

مزانشـیمی بـه محـل ضایعـه مهاجـرت کـرده بودند.
بر اسـاس اعالم پژوهشـگاه رویان، نتایـج این پژوهش 
نشـان داد کانادیبیول باعث تسـهیل مهاجرت سلول های 
مزانشـیمی بـه محل ضایعات اسـتخوانی و تمایـز آنان به 

اسـتخوان می شود.

ابداع روشی برای تکثیر سلول های 
پیش ساز عصبی در حجم باال

محققـان پژوهشـگاه رویـان موفـق بـه ابـداع روشـی 
در  پیش سـاز عصبـی  تکثیـر سـلول های  کـه  شـده اند 
حجـم بـاال را ممکـن می کنـد. تولیـد حجـم زیـادی از 
سـلول های پیش سـاز عصبـی در مـدت انـدک و با حفظ 
کیفیـت، گامی مهم برای سـلول درمانـی ضایعات عصبی 

محسـوب می شـود.
تولیـد حجـم باالیـی از سـلول های پیش سـاز عصبی 
بـرای سـلول درمانی ضایعـات عصبـی ضـروری اسـت. به 
همیـن دلیـل، پیـش از آغاز هـر تالش بالینی الزم اسـت 
روشـی برای تولید سـلول های پیش سـاز عصبـی با حجم 
زیـاد، در محیطـی مشـخص و بـا سرنوشـتی منطبـق با 

هـدف سـلول درمانی ابداع شـود.
بـه منظـور یافتن روشـی مناسـب بـرای تولیـد حجم 
بـاالی سـلول های بنیـادی عصبـی، دکتـر شـیوا نعمتی، 
پژوهشـگاه  در  و همکارانشـان  نجمه سـادات مسـعودی 
سـلول های  تکثیـر  بـرای  قدرتمنـد  روشـی  رویـان، 
پیش سـاز عصبـی در حجـم بـاال ابـداع کردنـد. در ایـن 
روش ابتـدا محیـط کشـتی بـا ترکیبـات مشـخص برای 
تکثیـر سـلول های پیش سـاز عصبـی در حالـت شـناور 
پایـدار ایجاد شـد. سـپس با کشـت سـلول ها در شـرایط 

شـناور متحرک )درون ظروف کشـت هـم زن دار(، روش 
کشـت ابـداع شـده بـه شـرایط جدید تعمیـم داده شـد.

مـواردی ماننـد حجـم مناسـب محیط کشـت، تراکم 
اولیه سـلول ها، تشـکیل کره های سـلولی و اندازه آنان در 

شـرایط جدید بهینه شـدند.
بین المللـی  مجلـه  در  کـه  پژوهـش  ایـن  نتایـج 
Bioengineering Research بـه چـاپ رسـیده 
اسـت، نشـان داد، کره های سـلولی تـا بیش از 10 پاسـاژ 
تکثیـر شـدند و در یـک دوره پنـج روزه حجـم آنـان 4.2 
برابـر شـد. در نهایـت، پس از پاسـاژهای متوالی و کشـت 
سـلول ها در بیوراکتـور، بیـان ژن و پروتئین در سـلول ها 
بررسـی و بـا سـلول های بنیادی عصبی کشـت شـده در 

شـرایط چسـبیده به کف مقایسـه شـد.
بر اسـاس اعالم پژوهشـگاه رویان، نتایـج این پژوهش 
نشـان داد کـه تکثیـر سـلول های پیش سـاز عصبـی در 
ایـن روش اثـری بـر بیـان ژن و پروتئین سـلول ها ندارند 
و سـلول ها پـس از تکثیـر شـرایطی مشـابه پیـش از آن 
سـلول های  از  زیـادی  حجـم  تولیـد  بنابرایـن،  دارنـد. 
پیش سـاز عصبـی در مـدت انـدک و بـا حفـظ کیفیـت 
ممکن شـد کـه گامی مهم برای سـلول درمانـی ضایعات 

عصبـی محسـوب می شـود.

درمان بیامری های فرسایشی پیری با 
استفاده از سلول های خودفرد

تیمی متشـکل از عضو هیات علمی پژوهشـگاه رویان 
بـه همـراه گروهـی از دانشـمندان ایتالیایـی، سـوئدی و 
سوئیسـی، روشـی سـاده و کارآمد برای تولید سـلول های 
بنیـادی القایی از سـلول های بالـغ افراد باالی 100 سـال 
ابـداع کرده انـد که امـکان درمان بیماری های فرسایشـی 
در کهنسـالی را با اسـتفاده از سـلول های خود فرد فراهم 

. می کند
اسـتفاده از سـلول های بنیادی القایـی، رویکردی مهم 
در سـلول درمانـی و مدل سـازی بیماری هاسـت. سـلول 
بنیـادی القایـی در واقـع یـک سـلول تمایز یافتـه از بدن 
فـرد بالـغ اسـت کـه بـا روش هـای ژنتیکـی در شـرایط 
آزمایشـگاهی بـه سـلولی بنیـادی تبدیل می شـود. با این 
روش می تـوان از سـلول بنیـادی پرتـوان خود فـرد برای 

درمـان بیماری هایـش اسـتفاده کرد.
فرسایشـی  بیماری هـای  کـه  آنجـا  از 
)degenerative( در کهنسـالی بیشـترین شـیوع را 
دارنـد، تولیـد سـلول های پرتـوان القایـی در افراد مسـن 
اهمیـت بیشـتری دارد؛ امـا تولید ایـن سـلول ها در افراد 
مسـن، حتـی اگـر موفقیت آمیـز باشـد، کارآمـد نیسـت، 
چـرا که قدرت تقسـیم، پذیـرش دسـتکاری های ژنتیکی 
و بازبرنامه ریـزی در سـلول های افـراد مسـن بـه شـکل 

می یابـد. کاهـش  چشـمگیری 
بـه منظـور غلبه بـر این مشـکل، دکتر مسـعود وثوق 
از اعضـای هیئـت علمـی پژوهشـگاه رویـان، بـه همـراه 
گروهـی از دانشـمندان ایتالیایـی، سـوئدی و سوئیسـی، 
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روشـی سـاده و کارآمـد بـرای تولیـد سـلول های بنیادی 
القایـی با کمـک ویروس انتقـال دهنده ژن ابـداع کردند.
بـا ایـن روش جدیـد، سـلول های بنیـادی القایـی بـه 
شـکلی کارآمـد و مؤثر از سـلول های بالغ افـراد بین 105 
تـا 107 سـال در محیط کشـت فاقـد سـلول های تغذیه 
Sendai-) کننـده و بـا اسـتفاده از ویـروس سـندای

تولید شـدند.  (Virus
گفتنـی اسـت، نتایـج ایـن پژوهـش کـه در مجلـه 
بین المللـی PLOS ONE بـه چـاپ رسـیده اسـت، 
نشـان داد سـلول های فیبروبالسـت افـراد بـاالی 100 
سـال بـا ایـن روش جدیـد بـه شـکلی مؤثـر و کارآمد به 
سـلول های بنیـادی القایـی تبدیـل شـده، امـکان درمان 
بیماری هـای فرسایشـی در کهن سـالی را بـا اسـتفاده از 

سـلول های خـود فـرد فراهـم می کننـد.

تأثیر اسرتس و افرسدگی بر موفقیت 
روش های کمک باروری زنان

محققـان پژوهشـگاه رویـان با همکاری دانشـگاه علوم 
پزشـکی جندی شـاپور اهواز و دانشـگاه گیالن پژوهشـی 
را انجـام دادنـد کـه نشـان می دهـد اضطراب، اسـترس و 
افسـردگی زنـان نابـارور هیـچ ارتباطی با میـزان موفقیت 

در روش هـای کمـک بـاروری ندارد.
اسـتفاده  کمک بـاروری  روش هـای  از  کـه  زنانـی 
می کننـد بـه علـت مشـکالت بـاروری و عـدم اطمینـان 
و  مضطـرب  معمـوالً  درمانـی،  روش هـای  موفقیـت  از 
دچـار اسـترس هسـتند. اضطراب، اسـترس و افسـردگی 
خصوصیاتـی هسـتند که ممکن اسـت سـالمت افـراد را 

تحـت تأثیـر قـرار دهنـد.
گروهـی از محققـان پژوهشـگاه رویـان از جمله بهناز 
نویـد، سـامان معروفـی زاده و دکتـر رضـا سـامانی بـا 
همـکاری دانشـگاه علـوم پزشـکی جنـدی شـاپور اهـواز 
و دانشـگاه گیـالن، پژوهشـی را بـه منظـور بررسـی اثـر 
موفقیـت  میـزان  بـر  افسـردگی  و  اسـترس  اضطـراب، 
ایـن  در  کردنـد.  طراحـی  بـاروری  کمـک  روش هـای 
پژوهـش 142 زن مبتـال بـه نابـاروری مورد بررسـی قرار 
گرفتند. متوسـط بـارداری در زنان شـرکت کننده در این 

پژوهـش 26.8 درصـد بـود.
 BMC نتایـج ایـن پژوهش کـه در مجلـه بین المللی
Research Notes بـه چاپ رسـیده اسـت، نشـان 
داد با بررسـی سـن، مدت زمان نابـاروری و علت ناباروری 
هیـچ رابطـه معنی داری میـان میزان موفقیـت روش های 
کمـک بـاروری بـا اسـترس، اضطـراب و افسـردگی پیـدا 

. نشد
زنـان بـا سـن بـاال و زنـان دارای بیش از یک مشـکل 
بـاروری، میـزان بـاروری کمتـری نسـبت بـه درصد کلی 
داشـتند کـه منشـأ فیزیولوژیـک داشـته و ارتباطـی بـا 

عوامـل اضطرابی نداشـت.
بـر اسـاس اعالم پژوهشـگاه رویـان، در مجمـوع نتایج 
ایـن پژوهـش نشـان داد، اضطراب، اسـترس و افسـردگی 

زنـان اثر معنـی داری بر میزان موفقیـت روش های کمک 
بـاروری ندارد.

ترشحات شناور بر سطح آرکی باکرتهای 
هالوفیل، مهارکننده ی رسطان پروستات

رویـــان  پژوهشـــگاه  محققـــان  بررســـی های 
از  می تـــوان  می دهـــد  نشـــان  جهاددانشـــگاهی 
ــه  ــل، بـ ــای هالوفیـ ــناور آرکی باکترهـ ــحات شـ ترشـ
عنـــوان مهارکننـــده ســـرطان پروســـتات در شـــرایط 

ــرد. ــتفاده کـ ــگاهی اسـ ــی و آزمایشـ بالینـ
آرکی باکترهـــای هالوفیـــل )باکتری هـــای باســـتانی 
ــتند  ــی هسـ ــن موجوداتـ ــت( از جدیدتریـ نمک دوسـ
ـــز در  ـــی نی ـــای فراوان ـــناخته و پژوهش ه ـــر ش ـــه بش ک
ـــام  ـــا انج ـــم آن ه ـــی و متابولیس ـــوه زندگ ـــوص نح خص
شـــده اســـت. یکـــی از نتایـــج ایـــن پژوهش هـــا 
نشـــان می دهـــد ترشـــحات شـــناور بـــر ســـطح 
کشـــنده  باکتری هـــا  ایـــن   )supernatant(

ســـلول های ســـرطانی هســـتند.
بـــه منظـــور بررســـی اثـــر ضدســـرطان 8 ســـویه 
شـــاهزاده  دکتـــر  باکتری هـــا،  ایـــن  از  ایرانـــی 
ـــی  ـــه ابراهیم ـــر مرضی ـــور، دکت ـــه صفرپ ـــی، عاطف فاضل
و همکارانشـــان در پژوهشـــگاه رویـــان، مرکـــز ملـــی 
ـــی  ـــران، پژوهش ـــگاه ته ـــران و دانش ـــی ای ـــر ژنتیک ذخای
را طراحـــی کردنـــد کـــه طـــی آن پنـــج رده ســـلول 
ســـرطانی شـــامل ســـرطان های ســـینه، ریـــه و 
ــتی  ــلول های فیبروبالسـ ــن سـ ــتات و همچنیـ پروسـ
ـــرل( در  ـــروه کنت ـــی )گ ـــلول های طبیع ـــوان س ـــه عن ب
معـــرض ترشـــحات شـــناور بـــر ســـطح باکتری هـــای 

یادشـــده قـــرار گرفتنـــد.
همچنیـن بـه منظـور بررسـی خاصیت ضدسـرطانی 
ترشـحات شـناور بـر سـطح، اثـر آنان بـر ایجـاد کره های 
سـلولی و تشکیل تومور در شرایط آزمایشگاهی و در بدن 

حیـوان مـدل مـورد مطالعه قـرار گرفت.
بین المللـی  مجلـه  در  کـه  پژوهـش  ایـن  نتایـج 
 Iranian Journal of Pharmaceutical
Research به چاپ رسـیده اسـت نشـان داد، از میان 
 Halobacterium باکتری هـای مورد بررسـی سـویه
salinarum IBRC M10715 بیشـترین اثر سمی 
را بـر رده سـلولی سـرطان پروسـتات دارد بـدون آنکه اثر 

مخربـی بـر سـلول های طبیعی داشـته باشـد.
همچنیـن نتایج این پژوهش نشـان داد پـس از تزریق 
ترشـحات شـناور باکتری مـورد نظر به داخـل تومورهای 
حیـوان مـدل آزمایشـگاهی، توسـعه تومورهـا بـه شـکل 

معنـی داری کاهـش یافت.
ایـن  نتایـج  رویـان،  پژوهشـگاه  اعـالم  اسـاس  بـر 
پژوهـش نشـان می دهـد، می تـوان از ترشـحات شـناور 
 Halobacterium salinarum IBRC
M10715 بـه عنوان مهارکننده سـرطان پروسـتات در 

اسـتفاده کـرد. آزمایشـگاهی  و  بالینـی  شـرایط 

گیاه "اسکنبیل"؛ دارویی برای درمان 
اندومرتیوز

نتایـــج یـــک پژوهـــش بین المللـــی کـــه بـــا 
ـــام  ـــگاهی انج ـــان جهاددانش ـــگاه روی ـــکاری پژوهش هم
ـــاپ  ـــه چ ـــه Ethnopharmacology ب و در مجل
رســـیده نشـــان می دهـــد عصـــاره گیـــاه اســـکنبیل 
ــاد  ــه در ایجـ ــی کـ ــی و متفاوتـ ــای اساسـ فرآیندهـ
بیمـــاری اندومتریـــوز نقـــش دارنـــد را هـــدف قـــرار 
می دهـــد و می توانـــد به عنـــوان داروی گیاهـــی 
مفیـــد در درمـــان ایـــن بیمـــاری اســـتفاده شـــود.

گیـــاه "اســـکنبیل" مختـــص مناطـــق بیابانـــی اســـت 
ــان خون ریـــزی  ــرای درمـ ــردم محلـــی از آن بـ و مـ
ـــی  ـــان قاعدگ ـــای زم ـــز درده ـــی و نی ـــی طوالن قاعدگ
اســـتفاده می کننـــد. ایـــن گیـــاه همچنیـــن بـــرای 

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــم توصی ـــاروری ه ـــان ناب درم
ترکیبـــات زیســـتی فعـــال موجـــود در گیـــاه 
نظیـــر  گوناگونـــی  فرآیندهـــای  اســـکنبیل، 
رگ زایـــی، التهـــاب و رشـــد تهاجمـــی بافـــت را 
ــن  ــر ایـ ــی اثـ ــور بررسـ ــه منظـ ــد. بـ ــار می کنـ مهـ
گیـــاه در درمـــان اندومتریـــوز، کیاندخـــت کیانـــی، 
دکتـــر ملـــک افضلـــی اردکانـــی، دکتـــر موحدیـــن، 
دکتـــر افالطونیـــان و همکارانشـــان در دانشـــگاه 
ـــدرس،  ـــت م ـــگاه تربی ـــران، دانش ـــکی ته ـــوم پزش عل
ـــد  ـــگاه زارلن ـــی دانش ـــی و بالین ـــب تجرب ـــه ط مؤسس
آلمـــان و پژوهشـــگاه رویـــان، پژوهشـــی را طراحـــی 
کردنـــد کـــه طـــی آن، ضایعـــات اندومتریـــوزی بـــا 
ـــگاهی  ـــدل آزمایش ـــوان م ـــی در حی ـــای جراح روش ه

ایجـــاد شـــد.
ــا  ــکنبیل بـ ــاه اسـ ــل گیـ ــاره کامـ ــپس، عصـ سـ
ـــرم وزن،  ـــر کیلوگ ـــرم در ازای ه ـــی گ ـــت 50 میل غلظ
ـــد  ـــز ش ـــان تجوی ـــرای آن ـــه ب ـــار هفت ـــدت چه ـــه م ب
ـــدازه  ـــت، ان ـــکیل کیس ـــه، تش ـــد ضایع ـــه رش و در ادام
ضایعـــه، میـــزان تشـــکیل عـــروق خونـــی و مقـــدار 
ــگاهی  ــای آزمایشـ ــا روش هـ ــی بـ ــلول های ایمنـ سـ

ـــت. ـــرار گرف ـــی ق ـــورد بررس م
ـــی  ـــه بین الملل ـــه در مجل ـــش ک ـــن پژوه ـــج ای نتای
ــیده،  ــاپ رسـ ــه چـ Ethnopharmacology بـ
نشـــان می دهـــد کـــه عصـــاره کامـــل گیـــاه 
ـــه،  ـــد ضایع ـــی رش ـــل توجه ـــزان قاب ـــه می ـــکنبیل ب اس
ـــلول ها  ـــر س ـــروق، تکثی ـــزان ع ـــت، می ـــکیل کیس تش
و میـــزان تجمـــع ســـلول های ایمنـــی در ضایعـــات 
مهـــار  و  داده  را کاهـــش  مـــوش  اندومتریـــوزی 

. می کنـــد
بـــر اســـاس اعـــالم پژوهشـــگاه رویـــان، در 
ـــاره  ـــان داد، عص ـــش نش ـــن پژوه ـــج ای ـــوع نتای مجم
گیـــاه اســـکنبیل فرآیندهـــای اساســـی و متفاوتـــی 
کـــه در ایجـــاد بیمـــاری اندومتریـــوز نقـــش دارنـــد 
را هـــدف قـــرار می دهـــد و می توانـــد به عنـــوان 
ــاری  ــن بیمـ ــان ایـ ــد در درمـ ــی مفیـ داروی گیاهـ

اســـتفاده شـــود.
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تأثیر اسیدهای چرب اشباع و ترانس رژیم 
غذایی بر خصوصیات اسپرم

ــگاهی  ــان جهاددانش ــگران روی ــی های پژوهش بررس
ــس  ــباع و تران ــرب اش ــیدهای چ ــد اس ــان می ده نش
رژیــم غذایــی در تغییــر جهــت متابولیســم بــه ســمت 
تولیــد اســتروژن )هورمون هــای جنســی زنانــه( اســت و 
تاثیــری بــر متابولیســم آنــدروژن )هورمون هــای جنســی 

مردانــه( نــدارد.
عــدم تعــادل در دریافــت انــرژی و مصــرف آن و 
ــش  ــه افزای ــر ب ــی منج ــرژی دریافت ــبت ان ــش نس افزای
ــدن می شــود.  ــف ب ــی در قســمت های مختل ــوده چرب ت
هرچنــد رابطــه منفــی افزایــش وزن و اســیدهای چــرب 
ــا  ــباع ب ــس و اش ــد تران ــی مانن ــم غذای ــوب رژی نامطل
نابــاروری ثابــت شــده، امــا ســازوکار دقیــق حــد واســط 
ــر  ــه نظ ــت. ب ــده اس ــخص نش ــوب مش ــر نامطل ــن اث ای
ــرات  ــا بررســی تغیی ــن رابطــه ب می رســد بخشــی از ای

ــه باشــد. ــل توجی ــی قاب ــت چرب ــا در باف ــان ژن ه بی
بــر اســاس اعــالم پژوهشــگاه رویــان، دکتــر علیرضــا 
عبدالحســین  دکتــر  موالیــی،  ســولماز  علیــزاده، 
ــا  ــان، ب ــگاه روی ــان در پژوهش ــاهوردی و همکارانش ش
هــدف بررســی تغییــرات بیــان ژن هــا در بافــت چربــی 
بــه بررســی تغییــرات بیــان ژن هــای دخیــل در مســیر 
ــرف  ــن مص ــر گرفت ــا در نظ ــتروئیدها ب ــم اس متابولیس

ــد. ــی پرداختن ــم غذای ــی در رژی چرب
نتایــج ایــن پژوهــش کــه در مجلــه بین المللــی 
Andrologia بــه چــاپ رســیده اســت، نشــان 
کــه   17β HSD3 و   17β HSD5 بیــان  داد، 
جنســی  )هورمون هــای  آندروژن هــا  متابولیســم  در 
ــی  ــد، در حال ــری نمی کن ــتند تغیی ــر هس ــه( مؤث مردان
ــه در  ــان 17β HSD7 و 17β HSD12 ک ــه بی ک
ــه(  متابولیســم اســتروژن ها )هورمون هــای جنســی زنان
مؤثــر هســتند بــه طــور معنــی داری افزایــش می یابــد؛ 
ــر اســیدهای  ــه تأثی ــی اســت ک ــدان معن ــه ب ــن یافت ای
چــرب اشــباع و ترانــس رژیــم غذایــی در تغییــر جهــت 
ــوده و عمــاًل  ــه ســمت تولیــد اســتروژن ب متابولیســم ب
تأثیــری بــر متابولیســم آنــدروژن نــدارد. بررســی 
ویژگی هــای ظاهــری و تغییــرات هورمونــی نیــز یافتــه 

ــرد. ــد ک ــوق را تأیی ف

رویکردی جدید برای درمان مردان نابارور
نتایـــج یـــک پژوهـــش نشـــان می دهـــد انتخـــاب 
ـــد  ـــرد جدی ـــک رویک ـــد ی ـــا می توان ـــا روش زت ـــپرم ب اس
ـــت در  ـــابقه شکس ـــا س ـــارور ب ـــردان ناب ـــان م ـــرای درم ب

ـــد. ـــاروری باش ـــک ب ـــای کم روش ه
ــه در  ــاروری کـ ــان نابـ ــای درمـ ــی از روش هـ یکـ
ـــردان  ـــدید در م ـــاوری ش ـــص ب ـــا نق ـــارور ب ـــای ناب زوج ه
ـــپرم  ـــمی اس ـــق درون سیتوپالس ـــود، تزری ـــام می ش انج
)ICSI( اســـت. بـــا وجـــود پیشـــرفت موفقیت آمیـــز 

ـــا شکســـت در  ـــن ب ـــوز درصـــدی از زوجی ـــن روش، هن ای
ـــال  ـــت فع ـــه عل ـــاً ب ـــه عمدت ـــوند ک ـــه می ش ـــاح مواج لق

ـــت. ـــک اس ـــدن تخم نش
مطالعـــات متعـــددی فســـفولیپاز C اســـپرم را 
به عنـــوان القاکننـــده اصلـــی فعالیـــت تخمـــک 
معرفـــی کرده انـــد، بـــر همیـــن اســـاس می تـــوان از 
ــانگر پیش بینـــی نتایـــج  ــوان نشـ ایـــن عامـــل به عنـ
تزریـــق درون سیتوپالســـمی اســـپرم اســـتفاده کـــرد. 
ـــی  ـــفولیپاز آنزیم ـــا، فس ـــف ویکی پدی ـــاس تعری ـــر اس )ب
از گـــروه لیپازهـــا اســـت کـــه فســـفولیپیدها را بـــه 
ـــر  ـــت دیگ ـــی دوس ـــات چرب ـــرب و ترکیب ـــیدهای چ اس

تجزیـــه می کنـــد.(
از ســـوی دیگـــر، پژوهشـــگران روی روش هـــای 
ــای  ــاس ویژگی هـ ــر اسـ ــپرم بـ ــاب اسـ ــد انتخـ جدیـ
ــی  ــار الکتریکـ ــطح بـ ــد سـ ــپرم ها، ماننـ ــلولی اسـ سـ
)پتانســـیل زتـــا( بـــرای جداســـازی زیرمجموعـــه ای از 
ـــز  ـــالم تمرک ـــن س ـــا کروماتی ـــان ب ـــی آن ـــت طبیع جمعی

کرده انـــد.
دکتـــر نصـــر اصفهانـــی، ســـیما خاک پـــور، الهـــام 
صادقـــی و همکارانشـــان در پژوهشـــگاه رویـــان، 
ــن دو روش  ــفولیپاز C بیـ ــه فسـ ــدف مقایسـ ــا هـ بـ
جداســـازی اســـپرم، پتانســـیل زتـــا و روش معمـــول 
ـــی  ـــی را طراح ـــی، تحقیق ـــان چگال ـــانتریفیوژ گرادی س
ـــدام روش در  ـــتفاده از ک ـــود اس ـــا مشـــخص ش ـــد ت کردن
ـــی  ـــز درمان ـــتفاده در مراک ـــرای اس ـــپرم ب ـــازی اس جداس

مناســـب تر اســـت.
نتایـــج ایـــن پژوهـــش کـــه در مجلـــه بین المللـــی 
ــان  ــت، نشـ ــیده اسـ ــاپ رسـ ــه چـ Andrologia بـ
داد: تعـــداد اســـپرم های فســـفولیپاز C مثبـــت در 
روش زتـــا بـــه طـــور معنـــی داری کـــم اســـت، امـــا 
ـــی داری  ـــور معن ـــه ط ـــپرم ها ب ـــان آن در اس ـــدت بی ش
بیشـــتر از روش معمـــول اســـت. بنابرایـــن، ترکیـــب روش 
ـــت  ـــن اس ـــا ممک ـــا روش زت ـــپرم ب ـــاب اس ـــول انتخ معم
ــم  ــپرم ها را فراهـ ــی از اسـ ــاب جمعیتـ ــکان انتخـ امـ
ـــپرم های  ـــداد اس ـــودن تع ـــاد ب ـــر زی ـــالوه ب ـــه ع ـــد ک کن
ـــن  ـــادی از ای ـــر زی ـــاوی مقادی ـــت، ح ـــفولیپاز C مثب فس

ـــند. ـــز باش ـــالم نی ـــن س ـــم و کروماتی آنزی
ایـــن روش انتخـــاب اســـپرم می توانـــد یـــک 
رویکـــرد جدیـــد بـــرای درمـــان مـــردان نابـــارور بـــا 
ـــد. ـــاروری باش ـــای کمـــک ب ـــابقه شکســـت در روش ه س

تصحیح روند متایز سلول های بنیادی از 
سلول های کبدی

دکتــر مســعود وثــوق از پژوهشــگاه رویــان بــه 
ــوئد  ــکای س ــگاه کارولینس ــگران پژوهش ــراه پژوهش هم
و دانشــگاه پیتســبورگ پنســیلوانیای آمریــکا راهنمایــی 
ــادی  ــلول های بنی ــزی س ــد تمای ــح رون ــرای تصحی ب
ــرای بیشــتر  ــه ب ــد ک ــه کردن ــدی ارائ از ســلول های کب
دســتورالعمل های تمایــزی موجــود قابــل اســتفاده 

ــت. اس

تمایــز ســلول های بنیــادی از ســلول های شــبه 
ــی  ــای فراوان ــگاهی، امیده ــرایط آزمایش ــدی در ش کب
را در پژوهش هــای پایــه، بررســی های دارویــی ســم 
شناســی و مصــارف بالینــی ایجــاد کــرده اســت. در حال 
حاضــر دســتورالعملی وجــود نــدارد کــه بتوان به وســیله 
ــادی  ــلول های بنی ــه س ــادی از جمل ــلول های بنی آن س
ــلول های  ــی را از س ــوان القای ــلول های پرت ــی و س جنین
ــد  ــردی مشــابه ســلول های کب ــه کارک ــدی ک ــغ کب بال

ــد، تمایــز داد. فــرد بالــغ دارن
بــه منظــور یافتــن اشــکاالت موجــود در رونــد 
از  پژوهشــگرانی  شــبه کبدی،  ســلول های  تمایــزی 
پژوهشــگاه کارولینســکای ســوئد و دانشــگاه پیتسبورگ 
پنســیلوانیای آمریــکا بــه همــراه دکتــر مســعود وثــوق از 
ــد  ــان ژن در 17 کب ــه بررســی بی ــان، ب پژوهشــگاه روی
جنینــی و 25 کبــد اهــدا شــده از انســان بالــغ پرداختند.

نتایــج ایــن پژوهــش کــه در مجلــه بین المللــی 
Stem Cells and Development بــه چــاپ 
رســید، منجــر بــه شناســایی 62 ژن شــد کــه در کبــد 
ســالم بیــان می شــود. پــس از ایــن، پژوهشــگران 
ــده در  ــای یافت ش ــان ژن ه ــه بی ــا مقایس ــد ب می توانن
ــلول های  ــز س ــل از تمای ــبه کبدی حاص ــلول های ش س
ــلول های  ــی و س ــدی جنین ــلول های کب ــادی و س بنی
کبــدی بالــغ و یافتــن اختالفــات، اشــکاالت موجــود در 
ــرای اصــالح آن اقــدام کننــد.  رونــد تمایــز را یافتــه و ب
ــش  ــن پژوه ــر در ای ــگران حاض ــب پژوهش ــن ترتی بدی
ــلول های  ــزی س ــد تمای ــح رون ــرای تصحی ــی ب راهنمای
بنیــادی بــه ســلول های کبــدی ارائــه کردنــد کــه 
بــرای بیشــتر دســتورالعمل های تمایــزی موجــود قابــل 

اســتفاده اســت.

استفاده از بندناف انسان به عنوان 
داربست برای مهندسی بافت غرضوف

نتایـــج بررســـی های پژوهشـــگران رویـــان گویـــای 
ـــای  ـــده ج ـــا ش ـــادی الق ـــلول های بنی ـــه س ـــت ک آن اس
ـــانگرهای  ـــاف، نش ـــل از بندن ـــت حاص ـــه در داربس گرفت
ــا  ــلول های القـ ــی را بیـــش از سـ ــلول های غضروفـ سـ
ــان  شـــده جـــای گرفتـــه در داربســـت ژالتینـــی بیـ

می کننـــد.
ـــی  ـــی بافت های ـــای مفصل ـــه غضروف ه ـــا ک از آن ج
فاقـــد عـــروق خونـــی هســـتند، پـــس از آســـیب، توانایـــی 
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19 پیام تربیک دکرت 
طیبی به رییس 

پژوهشگاه ابن سینای 

جهاددانشگاهی 
در پی کسب رتبه ی اول کشوری توسط پژوهشکده 

بیوتکنولوژی و تولیدمثل در پژوهشگاه ابن سینا، رییس 

جهاددانشگاهی در نامه ای کسب این رتبه را تربیک گفت

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی: دکتـــر 
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی طـــی 
ــس  ــی رئیـ ــا صادقـ ــر محمدرضـ ــه دکتـ ــی بـ پیامـ
پژوهشـــگاه ابن ســـینای جهاددانشـــگاهی، کســـب 
رتبـــه ی اول کشـــوری توســـط ایـــن پژوهشـــکده را 

ــت. ــک گفـ تبریـ
متن پیام دکتر طیبی به این شرح است:

رتبــه  کســب  مســرت بخش  خبــر  دریافــت 
و  بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  توســط  اول کشــوری 
ــوم  ــن عل ــای نوی ــگاه فناوری ه ــل در پژوهش تولیدمث
ــتی  ــا سرپرس ــینا( ب ــگاهی )ابن س ــتی جهاددانش زیس
دکتــر ســمیه کاظم نــژاد در خصــوص ارزشــیابی کیفی 
مراکــز تحقیقاتــی جهاددانشــگاهی که در تقســیم بندی 
رتبه هــا در وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
به عنــوان »عالــی در ســطح بین المللــی« شــناخته 

ــد. ــگزاری گردی ــکر و سپاس ــب تش ــود، موج می ش
ــه  ــه ای جداگان ــی نام ــی ط ــر طیب ــن دکت همچنی
ــت  ــژاد سرپرس ــم ن ــمیه کاظ ــر س ــه دکت ــاب ب خط
پژوهشــکده بیوتکنولــوژی و تولیدمثــل پژوهشــگاه 
ــگاهی  ــتی جهاددانش ــوم زیس ــن عل ــای نوی فناوری ه

ــت. ــک گف ــت را تبری ــن موفقی ای

اندکـــی درترمیـــم خـــود دارنـــد. روش هـــای کنونـــی 
بـــرای تولیـــد غضروف هـــای مفصلـــی از ســـلول های 
ـــز اســـتخوان  ـــادی مزانشـــیمی برداشـــت شـــده از مغ بنی
ـــای  ـــد بافت ه ـــه تولی ـــر ب ـــوده و منج ـــق نب ـــدان موف چن

کم کیفیتـــی می شـــوند.
سلول زدایی شـــده،  زیســـتی  داربســـت های 
به دلیـــل فراهـــم کـــردن پیام هـــای مناســـب بـــرای 
ــلول ها،  ــز سـ ــیم و تمایـ ــرت، تقسـ ــداری، مهاجـ نگهـ
گزینـــه مناســـبی بـــرای اســـتفاده در رونـــد ســـلول درمانی 
ـــاد  ـــدار زی ـــود مق ـــل وج ـــه دلی ـــوند. ب ـــوب می ش محس
کالژن، هیالورونیـــک اســـید و گلیکوزآمینوگلیکان هـــا در 
ـــتفاده  ـــرای اس ـــبی ب ـــه مناس ـــت گزین ـــن باف ـــاف، ای بندن
ـــای مهندســـی  ـــی در رونده ـــوان داربســـت طبیع ـــه عن ب

بافـــت غضـــروف محســـوب می شـــود.
ـــه  ـــاف ب ـــتفاده از بندن ـــر اس ـــی اث ـــور بررس ـــه منظ ب
عنـــوان داربســـت در تمایـــز ســـلول های بنیـــادی 
ـــروف،  ـــه غض ـــتخوان ب ـــز اس ـــتق از مغ ـــیمی مش مزانش
ــری،  ــه صفـ ــژاد، فاطمـ ــالمی نـ ــان اسـ ــر باغبـ دکتـ
نســـا فانـــی، مائـــورو آلینـــی و همکارانشـــان در 
ــی در  ــه پژوهشـ ــک موسسـ ــان و یـ ــگاه رویـ پژوهشـ
ســـوئیس، پژوهشـــی را طراحـــی کردنـــد کـــه طـــی 
آن داربســـت های طبیعـــی از بندنـــاف انســـان تولیـــد 
و ســـلول های بنیـــادی مزانشـــیمی مشـــتق از مغـــز 
ـــده  ـــا ش ـــروف الق ـــه غض ـــز ب ـــرای تمای ـــه ب ـــتخوان ک اس
بودنـــد در آنـــان قـــرار گرفـــت. داربســـت های برپایـــه 
ـــن  ـــاری در ای ـــوم تج ـــاده مرس ـــوان م ـــه عن ـــن، ب ژالتی
زمینـــه، بـــه عنـــوان گـــروه کنتـــرل اســـتفاده شـــد.

نتایـــج ایـــن پژوهـــش کـــه در مجلـــه بین المللـــی 
 Journal of Biomedical Materials
ــیده اســـت،  ــاپ رسـ ــه چـ Research Part A بـ
نشـــان داد، ســـلول های بنیـــادی القـــا شـــده جـــای 
ـــانگرهای  ـــاف، نش ـــل از بندن ـــت حاص ـــه در داربس گرفت
ــا  ــلول های القـ ــی را بیـــش از سـ ــلول های غضروفـ سـ
ــان  شـــده جـــای گرفتـــه در داربســـت ژالتینـــی بیـ
ــی داری در  ــاوت معنـ ــه تفـ ــی کـ ــد؛ در حالـ می کننـ
ـــه  ـــه اســـتخوان و عضل ـــوط ب ـــای مرب ـــان ژن ه ـــزان بی می

میـــان دو گـــروه وجـــود نداشـــت.
ـــگاهی،  ـــان جهاددانش ـــگاه روی ـــالم پژوهش ـــر اع ـــا ب بن
ـــی  ـــت طبیع ـــان داد، داربس ـــش نش ـــن پژوه ـــج ای نتای
حاصـــل از بنـــد نـــاف می توانـــد محیـــط مناســـبی را 
ـــروف را  ـــه غض ـــز ب ـــرده، تمای ـــم ک ـــلول ها فراه ـــرای س ب

ـــد. ـــت کن ـــهیل و تقوی تس

تالش ۱۰ ساله محققان برای درمان 
یائسگی زودرس با سلول های بنیادی

عضـــو هیات علمـــی پژوهشـــگاه رویـــان بـــا بیـــان 
ـــی  ـــان قطع ـــدان درم ـــایی زودرس تخم ـــه نارس ـــن ک ای
ـــادی در  ـــلول های بنی ـــش س ـــاره نق ـــت، درب ـــته اس نداش
پژوهش هـــای یائســـگی زودرس گفـــت: از حـــدود 10 
ـــه  ـــاری ب ـــن بیم ـــان ای ـــرای درم ـــان ب ـــل محقق ســـال قب

ســـلول های بنیـــادی رو آوردنـــد.
ـــایی زودرس  ـــاره نارس ـــایخی، درب ـــری مش ـــر مه دکت
ــه  ــدان بـ ــایی زودرس تخمـ ــت: نارسـ ــدان گفـ تخمـ
بیمـــاری گفتـــه می شـــود کـــه فـــرد طـــی آن زیـــر 
ــع  ــی )قطـ ــالل قاعدگـ ــار اختـ ــال دچـ ــن 40 سـ سـ
ـــا قاعدگـــی نامنظـــم( بشـــود و ایـــن اختـــالل  قاعدگـــی ی
بـــه مـــدت چهـــار مـــاه طـــول بکشـــد و هم چنیـــن 

همـــراه بـــا افزایـــش هورمـــون FSH باشـــد.

وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه درمـــان ایـــن بیمـــاری شـــامل 
ـــا  ـــت: درمان ه ـــت، گف ـــم آن اس ـــوارض و عالی ـــان ع درم
در ایـــن بیمـــاری، هورمـــون درمانـــی، مصـــرف کلســـیم و 
ـــت  ـــاوری اس ـــان ناب ـــن درم ـــم چنی ـــن دی و ه ویتامی
کـــه بـــرای درمـــان نابـــاوری از گذشـــته تـــا کنـــون 
همـــه مراکـــز در دنیـــا از تخمـــک اهدایـــی اســـتفاده 

می کننـــد.
ـــان  ـــل محقق ـــال قب ـــدود 10 س ـــزود: ح ـــایخی اف مش
ـــادی  ـــلول های بنی ـــه س ـــاری ب ـــن بیم ـــان ای ـــرای درم ب
رو آوردنـــد. ایـــده اســـتفاده از ســـلول های بنیـــادی از 
ـــی  ـــال شـــیمی درمان ـــه دنب ـــه ب ـــه ک ـــا نشـــات گرفت آنج
ـــیمی  ـــان ش ـــی وی در جری ـــع قاعدگ ـــم و قط ـــک خان ی
درمانـــی، بعـــد از پیونـــد مغـــز اســـتخوان، قاعدگـــی 
ـــت. ـــود بازگش ـــده ب ـــع ش ـــود قط ـــا ب ـــه مدته ـــان ک ایش
ــادی در  ــلول های بنیـ ــتفاده از سـ ــاره اسـ وی دربـ
ـــت: در  ـــگی زودرس گف ـــا یائس ـــط ب ـــای مرتب پژوهش ه
ـــات  ـــادی روی حیوان ـــلول های بنی ـــان از س ـــدا محقق ابت
ــر  ــال اخیـ ــد سـ ــد. در چنـ ــتفاده کردنـ ــوش( اسـ )مـ
ــه  ــام گرفتـ ــان ها انجـ ــر روی انسـ ــات بـ ــن مطالعـ ایـ
ـــادی  ـــلول های بنی ـــرا س ـــه چ ـــن ک ـــه ای ـــت. فرضی اس
ــن  ــت ایـ ــر اسـ ــدان مؤثـ ــایی زودرس تخمـ در نارسـ
ـــی  ـــدان، اختالالت ـــایی زودرس تخم ـــه در نارس ـــت ک اس
در محیـــط اطـــراف تخمـــک )مثـــل ســـلول های 
بنیـــادی  ســـلول های  می دهـــد.  رخ  گرانولـــوزا( 
ـــط  ـــد و محی ـــرف کن ـــالالت را برط ـــن اخت ـــد ای می توان
ـــدان  ـــک و تخم ـــت تخم ـــود داده و فعالی ـــک را بهب تخم

از ســـر گرفتـــه شـــود.
عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــگاه رویـــان دربـــاره 
ــگی  ــوص یائسـ ــز در خصـ ــن مرکـ ــای ایـ پژوهش هـ
زودرس گفـــت: در پژوهشـــگاه رویـــان نیـــز از حـــدود 
ـــن  ـــان ای ـــرای درم ـــی ب ـــل پژوهش های ـــال قب ـــار س چه
بیمـــاری بـــا اســـتفاده از ســـلول های بنیـــادی انجـــام 
شـــده کـــه در مراحـــل فـــاز اول کیلینـــکال ترایـــال 

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــک آن تم ـــاز ی ـــوده و ف ب
ـــروع  ـــان در ش ـــی محقق ـــه برخ ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــت:  ـــد گف ـــدام کردن ـــی اق ـــک مصنوع ـــاخت تخم ـــه س ب
فعالیت هـــای ایـــن محققـــان در حـــد مطالعـــات 
حیوانـــی اســـت و نتایـــج آن هنـــوز عمومـــی نشـــده 
ـــان شـــروع  اســـت. ایـــن فعالیـــت نیـــز در پژوهشـــگاه روی

ـــت. ـــده اس ش
ـــی در  ـــکیل کارگروه ـــه تش ـــاره ب ـــا اش ـــایخی ب مش
ــرای یائســـگی زودرس گفـــت:  ــان بـ ــگاه رویـ پژوهشـ
 POT ـــروه ـــل کارگ ـــال قب ـــدود دو س ـــان از ح در روی
ـــن  ـــده و در ای ـــاد ش ـــدان( ایج ـــایی زودرس تخم )نارس
ـــان،  ـــل زن ـــف مث کارگـــروه جمعـــی از متخصصـــان مختل
غـــدد، ژنتیـــک، ایمونولـــوژی، تغذیـــه، روانپزشـــک و 
ـــاط  ـــاران در ارتب ـــن بیم ـــا ای ـــه ب ـــی ک ـــایر گروه های س
هســـتند دور هـــم جمـــع شـــده اند و بـــرای بهبـــود 
ســـبک زندگـــی ایـــن زنـــان و درمـــان آنهـــا هـــر دو 

هفتـــه یکبـــار جلســـاتی تشـــکیل می دهنـــد.
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■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی به نقـل از ایسـنا: دکتر 
علـوم  جهاددانشـگاهی  رییـس  طبایـی  مهـدی  سـید 
پزشـکی تهـران با تقسـیم بندی زخـم به دو دسـته حاد 
و مزمـن گفـت: زخـم اصـوالً به دو دسـته کلی تقسـیم 
می شـود. یـک سـری زخم هـا زخم هایـی حـاد هسـتند 
کـه در اثر سـوختگی ها، تصادف هـا، جراحـات و اتفاقات 
روزانـه ممکـن اسـت ایجـاد شـوند و دسـته ای دیگـر از 
زخم هـا زخم هـای مزمن هسـتند کـه در اثر یـک عامل 

ابتدایـی مثـل ترومـا یـا آسـیب بـه وجـود می آیند.
وی افـزود: زخم هـای مزمـن زخم هایـی هسـتند که 
بـر اثـر یـک بیمـاری یا آسـیب بـه وجـود می آینـد ولی 
به صـورت طبیعـی و در روال مقـر خـود قابلیـت ترمیـم 
طبیعـی نـدارد و ترمیـم آن بـه طول می انجامـد. ممکن 
اسـت کـه چندیـن هفتـه طـول بکشـد و زخـم خـوب 
دارنـد  مختلفـی  علت هـای  مزمـن  زخم هـای  نشـود. 
معمـوالً بیمارانـی کـه زخم مزمـن دارند یـک اختالل یا 
بیمـاری زمینـه ای را تجربـه کردند مثاًل بیمـاری دیابت 
یـا بیماری هـای مربـوط بـه پوسـت مثـل واریس هـا یـا 

بیماری هـای روماتیسـمی در زمینـه بیمـار وجـود دارد 
و ایـن باعـث می شـود اختاللـی در روندترمیـم زخـم به 

بیاید. وجـود 
دکتـر طبایـی بـا اشـاره بـه اینکه عـدم ترمیـم زخم 
صرفـاً یک علـت واحد و مشـخص نـدارد، افـزود: قاعدتاً 
روش هایـی کـه بـرای درمـان زخم هـا هـم بـه کار برده 
می شـود روش هایی متفـاوت و گوناگون اسـت به همین 
خاطـر یکـی از مباحـث مطـرح در جوامـع پزشـکی در 
دنیـا مباحثـی اسـت که مرتبط با پروسـه ترمیـم زخم و 
مرتبـط با اسـتفاده از روش هـا داروها یا ابزارهایی اسـت 
کـه مـا می توانیـم کمـک بگیریـم تـا روال ترمیـم زخم 
تسـریع شـود یـا اینکـه عـوارض را بـه حداقـل برسـاند؛ 
مثـاًل یکـی از عوامـل اصلی کـه موجب تأخیـر درترمیم 

زخـم می شـود اضافـه شـدن عفونت ها اسـت.
رییس سـومین کنگره بین المللـی زخم و ترمیم بافت 
ادامـه داد: عفونت ها ممکن اسـت به صـورت عفونت های 
شـایع یـا عفونت های غیر شـایع در زخم بـه وجود بیاید 
و ممکن اسـت عالمت بالینی داشـته باشـند یا نداشـته 

باشـند. خیلـی از تحقیقات و پژوهش هـا و یافتن راه های 
جدیـد مبتنـی بـر این اسـت کـه بتوانیـم بـار عفونت را 
در زخـم کـم کنیـم. اسـتفاده از تکنولوژی هایـی مثـل 
تکنولوژی هـای نانـو یـا ابزارهایـی مثـل لیزر یا اسـتفاده 
از  اسـتفاده  و هم چنیـن  داروهـای جدیـد موضعـی  از 
برخـی از ترکیبـات بیولوژیـک مثـل الروهـای درمانگـر 
درمان هایـی هسـتند کـه بـرای کمـک بـه این حـوزه و 
کاهـش بـار عفونـت و کمک بـه ترمیـم زخـم در دنیا و 

همین طـور در کشـور ما در دسـت اجراسـت.
دکتـر طبایـی بخـش دیگـری از علت هـای تأخیـر 
درترمیـم زخـم را وجـود التهاب هـای زخـم دانسـت و 
افـزود: ممکـن اسـت زخـم در مرحلـه ای متوقف شـده 
باشـد و نتوانـد از آن خـارج شـود و ایـن توقـف هـم 
علت هـای مختلـف دارد. خـود ایـن عفونت هـا می توانند 
ایـن مرحله را تشـدید کننـد یا وجود بیمـاری دیابت در 

زمینـه بیمـار می توانـد التهابـات را تـداوم بخشـد.
تهـران  پزشـکی  علـوم  جهاددانشـگاهی  رییـس 
دربـاره درمان هایـی کـه بـه بهبود ایـن التهابـات کمک 
می کننـد گفـت: فشـارهای نامعقـول در موضـع زخم از 
جملـه عواملـی اسـت کـه باعـث تأخیـر درترمیـم زخم 
می شـود. اخیـراً ابزارهـا و تکنولوژی هایی بـه وجود آمده 
و روی آن هـا کار می کننـد، ما از برخی از آن ها اسـتفاده 
می کنیـم تـا فشـار نامناسـب را بـه روش هایـی از روی 
زخـم برداریـم و زخـم بیمـار بتوانـد تحـت یک شـرایط 

اسـتاندارد راه ترمیـم خـود را ادامـه دهد.
وی افـزود: درمان هـای زیادی وجـود دارند که کمک 
می کننـد ایـن التهابـات کاهـش یابـد. مثـاًل اسـتفاده از 
cast هـای مختلـف یـا اصطالحـاً همان گـچ گرفتن پا 
به منظـور درمـان زخم یکـی از روش های جدیدی اسـت 
که در مجموعه پژوهشـکده زخم یارای جهاددانشـگاهی 
هـم از ایـن روش به وفـور اسـتفاده می شـود. اسـتفاده از 
فرآورده هـای بیولوژیـک یا همـان الروهـای درمانگر هم 
یکـی از روش هـای نوینی اسـت کـه درترمیـم زخم ها از 
آن کمـک می گیریـم. ایـن فرآورده هـای بیولوژیـک هم 
بـه برداشـت ضایعـات و بافت های مرده کمـک می کنند 
و هـم بـه کاهش بـار عفونت و تحریـک روندترمیم زخم. 

استفاده از الروهای درمان گر درترمیم زخم
رییس جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران: استفاده از فرآورده های بیولوژیک یا هامن الروهای درمان گر، یکی از روش های نوینی 

است که درترمیم زخم ها از آن کمک می گیریم
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ـــان  ـــگاهی خراس ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم ■ رواب
معـــاون  خلیلی فـــر  محمدعلـــی  دکتـــر  رضـــوی: 
پزشـــکی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی 
گفـــت: در بحـــث تجهیـــزات هـــم دســـتگاه های لیـــزر 
کـــه بـــه جهـــت درمان هـــای دندانپزشـــکی کاربـــرد 
ـــری را دارا  ـــزی کمت ـــدون درد و خونری ـــت ب ـــد و مزی دارن

ــم. ــتفاده می کنیـ ــتند را اسـ هسـ
بـــه گفتـــه وی، خریـــد دســـتگاه میکروســـکوپ در 
زمینـــه درمان هـــای انـــدو را در برنامه هـــای کلینیـــک 
ــان  ــگاهی خراسـ ــکی جهاددانشـ ــی دندانپزشـ تخصصـ

ـــم. ـــرار داده ای ـــوی ق رض
در  دندانپزشـــکی  هزینه هـــای  خصـــوص  در  وی 
جهاددانشـــگاهی بـــرای مراجعه کننـــدگان، گفـــت: بـــا 
ـــوی،  ـــان رض ـــگاهی خراس ـــالت جهاددانش ـــه رس ـــه ب توج
همیشـــه درمان هـــای تخصصـــی دندانپزشـــکی در 
کلینیـــک تخصصـــی دندانپزشـــکی ایـــن ســـازمان 
بـــا بهتریـــن کیفیـــت و بـــا اســـتفاده از کادر اســـاتید 
مجـــرب متخصـــص بـــرای عمـــوم مـــردم بـــا تعرفـــه 
ــی  ــش خصوصـ ــر از بخـ ــی و کمتـ ــش نیمه دولتـ بخـ

انجـــام می دهیـــم.
ـــی  ـــات تخصص ـــام خدم ـــه تم ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
و عمومـــی دندانپزشـــکی در کلینیـــک تخصصـــی 
دندانپزشـــکی جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی 
انجـــام می شـــود، بیـــان کـــرد: بخش هـــای معاینـــه و 

تشـــخیص، ترمیـــم و زیبایـــی، درمـــان ریشـــه، ارتودنســـی، 
ـــی  ـــورت، جراح ـــک و ص ـــی ف ـــودکان، جراح ـــال و ک اطف
لثـــه، پروتـــز، ایمپلنـــت و لیـــزر از بخش هـــای فعـــال 

ــند. ــک می باشـ ــن کلینیـ ایـ
بـــه گفتـــه معـــاون پزشـــکی ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
ـــکی  ـــا دندانپزش ـــش تروم ـــا بخ ـــوی، تنه ـــان رض خراس
ـــه  ـــال اســـت ک ـــک فع ـــن کلینی ـــز در ای شـــرق کشـــور نی
بـــه ارائـــه خدمـــات بـــه بیمـــاران ترومایـــی ناشـــی از 

ســـوانح و حـــوادث می پـــردازد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه 55 دندان پزشـــک متخصـــص 
ـــگاهی  ـــکی جهاددانش ـــی دندانپزش ـــک تخصص در کلینی
خراســـان رضـــوی بـــه زائـــران و مجـــاوران بـــه ارائـــه 
ـــه  ـــت ب ـــزار خدم ـــه 70 ه ـــد، از ارائ ـــات می پردازن خدم
مراجعه کننـــدگان بـــه ایـــن کلینیـــک در طـــی ســـال 

ـــر داد. خب
وی بـــه عـــدم افزایـــش تعرفـــه و حفـــظ کیفیـــت 
ــک  ــن کلینیـ ــی در ایـ ــای تخصصـ ــام درمان هـ و انجـ
ــر  ــات منجـ ــن موضوعـ ــرد: ایـ ــح کـ ــاره و تصریـ اشـ
ــدگان و  ــار مراجعه کننـ ــم گیر آمـ ــش چشـ ــه افزایـ بـ
افزایـــش درمان هـــا در ایـــن کلینیـــک شـــده اســـت.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا وجـود افزایـش بی رویـه 
قیمت هـای مـواد مصرفـی در دندانپزشـکی بـدون تغییـر 
در کیفیـت به بیمـاران خدمات ارایه می دهیـم، افزود: در 
جهـت کمک بـه مراجعـان با تعرفـه مصوب سـال 96 در 

حـال ارائـه خدمـت می باشـیم کـه همیـن موضـوع باعث 
افزایـش چشـمگیر و اعتماد مـردم و مراجعین به کلینیک 
تخصصی دندانپزشـکی جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی 

است. شـده 
دکتـر خلیلی فـر بیـان کـرد: بـا توجه بـه اینکـه حرفه 
دندانپزشـکی با سـالمت مردم در ارتباط اسـت یک حرفه 
پرخطر محسـوب می شـود، لذا در این راسـتا در کلینیک 
تخصصی دندانپزشـکی جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی 
نیـروی  و  مجـزا   )CSR( اسـتریل  بخـش  داشـتن  بـا 
 fast آموزش دیـده و داشـتن دسـتگاه اتـوکالو، اتـوکالو
و اتوکالوهـای Class B تمـام سـعی و تـالش خـود را 
نموده ایـم کـه ایـن خطـرات بـرای مراجعین و همـکاران 

دندان پزشـک و کادر پرسـنلی را بـه صفـر برسـانیم.

ارایه ی ۷۰ هزار نوع خدمت به مراجعه کنندگان 
دندان پزشکی

معاون پزشکی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی از خدمات متنوع کلینیک تخصصی 
دندان پزشکی این سازمان با حضور ۵۵ دندان پزشک متخصص در طی سال خرب داد

ایـن الروهـا بـه صـورت یـک پـروژه پژوهشـی و ابتـکار 
پژوهشـگران مـا در پژوهشـکده یـارا استانداردسـازی و 
تولیدشـده و در آسـتانه اخـذ مجوزهـای نهایـی بـرای 
تولیـد انبـوه اسـت و در آینـده به عنـوان یـک فـرآورده 

زیسـتی در درمـان زخـم می تـوان بـه آن تکیـه کرد.
دکتـر طبایی پژوهش در حوزه پانسـمان ها را از دیگر 
فعالیت هـای پژوهشـگران زخـم جهاددانشـگاهی عنوان 
کـرد و افـزود: اسـتفاده از انـواع و اقسـام تکنولوژی هایی 
کـه مبتنی بر پانسـمان ها هسـتند بسـیار شـایع اسـت. 
پژوهشـگران مـا بـا توجـه به شـرایط زخم هـای مختلف 
در زمینـه توسـعه پانسـمان ها در درمـان زخـم تحقیـق 
می کننـد. هم چنیـن بخـش دیگـری از ایـن پژوهش هـا 
بـه اسـتفاده از ابزارهـا و امکانات مختلفی کـه می توانند 

بـه این پانسـمان ها باند شـوند اختصـاص دارد.
رییـس مرکز زخم و ترمیم بافت یارا جهاددانشـگاهی 
تهـران بـا بیـان اینکـه درصـد قابـل توجهـی از زخم هـا 
دچـار  وقتـی  شـما  گفـت:  هسـتند  حـاد  زخم هایـی 
حادثـه ای جزئـی در منـزل می شـوید زخمی کـه ایجاد 
می شـود زخـم حـاد محسـوب می شـود که ظـرف چند 
روز تـا یکـی تـا سـه هفته ترمیـم می شـود؛ امـا مشـکل 
مـا در زخم هـای مزمـن اسـت؛ یعنـی زخم هایـی کـه 
عمدتـاً ناشـی از دو علـت دیابـت و مشـکالت عروقـی 

اسـت. ایـن زخم هـا زخم هایـی هسـتند کـه بـار اصلـی 
زخم هـای مزمـن را در کشـور مـا بـه دوش می کشـند. 
دیابـت بیمـاری بسـیار وسـیع و گسـترده ای اسـت و با 
توجـه بـه هـرم جمعیتـی مـا کـه رو بـه پیری مـی رود 
و از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه سـبک زندگـی و سـبک 
تغذیـه مـا شـیوع دیابـت بسـیار بـاال اسـت. حـدود 25 
درصـد افـراد دیابتـی دچـار زخـم در اندام هـای تحتانی 
می شـوند، خصوصـاً کـه بخش قابـل توجهـی از این ها با 
عـدم درمـان و پیگیـری مناسـب ممکن اسـت منجر به 
قطـع عضو شـوند بنابراین تشـخیص به موقـع زخم های 
مزمـن و اقدامات الزم برای پیشـگیری و آگاهی بخشـی 

و تـدارک درمـان در مراحـل اولیـه بسـیار مهم اسـت.
وی در پایـان بیـان کـرد: اسـتفاده از پانسـمان های 
نوینـی کـه مبتنی بـر تکنولوژی نانـو اسـت و می توانند 
بـه دارورسـانی کمـک کننـد و شـرایط بیولوژیـک زخم 
درمـان  در  می توانـد  بیننـد  تـدارک  بهبودیافتـه  را 
زخم هـای مزمـن مـا در آینـده کمک کننده باشـد. فیلد 
دیگـری کـه به صـورت تحقیقاتـی و پژوهشـی روی آن 
از فرآورده هـای سـلولی  کار می کننـد بحـث اسـتفاده 
یـا سـلول درمانـی در درمـان زخـم اسـت. پروژه هـای 
متعـددی در پژوهشـکده یـارا در جریـان اسـت و بـر 
اسـاس آن پژوهشـگران مـا سـعی دارند راه هـای جدید 

نو و کاربردی را پیدا کنند و بر اسـاس آن با اسـتفاده از 
سـلول های بـدن خود فـرد بتوانیم شـرایط بهبـود زخم 
را فراهـم کنیـم و ایـن دانـش را هم بتوانیم بومی سـازی 

کنیـم و ابداعـات جدیـدی را در آن داشـته باشـیم.
بـر همیـن اسـاس هـم پژوهشـکده یـارا فعالیت های 
پژوهشـی خـود را متمرکز کرده و به صورت سـاالنه هم 
در کنگـره زخـم و ترمیم بافت بخشـی از ایـن یافته های 
پژوهشـی خود را به سـمع و نظر محققان کشـور و دنیا 
می رسـاند. همین طـور در برپایـی کارگاه هـای آموزشـی 
عالقه منـد  کـه  پرسـنلی  بـرای  تخصصـی  آمـوزش  و 
هسـتند در حـوزه زخـم فعالیـت کننـد به صـورت کامال 
آکادمیـک و کالسـه بندی شـده، هـم به صـورت ملـی و 
هـم به صـورت بین المللـی برنامه هـای مدونـی در حـال 
اجراسـت کـه آخریـن آن برگـزاری دوره هـای مشـترک 
تحـت عنـوان مجموعـه ICW آلمـان اسـت. مجموعـه 
ICW یـک مجموعـه بین المللـی در حـوزه زخم اسـت 
کـه دوره هـای آموزشـی مرتبـط بـا مدیریـت زخـم را 
برگـزار می کنـد کـه اولین دوره آن در سـال 97 توسـط 
پژوهشـگران ما در ایران برگزار شـد و در سـال های بعد 
هـم ادامه خواهد یافـت، ICW مجموعه ای زیرمجموعه 

انجمـن زخـم اروپا اسـت.
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■  روابـط عمومـی مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی 
ایران وابسـته به جهاددانشـگاهی: در راسـتای توسـعه ذخایر 
بانـک  محققـان  کشـور،  بومـی  میکروارگانیسـم های 
میکروارگانیسـم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیسـتی 
ایـران بـرای اولین بـار موفـق به جداسـازی و شناسـایی 
 Planomicrobium جنـس  از  یک گونـه  کامـل 

. ند شد
دکتـر سـید مجیـد تولیـت سرپرسـت مرکـز ملـی 
ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران گفـت: گونـه مذکـور 
طـی مطالعـات بنیادین بر روی اکوسیسـتم های طبیعی 
ایـران، از تـاالب میقـان در اسـتان مرکـزی جداسـازی 
شـد تـاالب کویـری میقـان در 15 کیلومتـری شـمال 
قـرار گرفتـه  اراک و جنـوب غربـی داوودآبـاد  شـرقی 
اسـت  هکتـار   25000 حـدود  تـاالب  وسـعت  اسـت. 
کـه شـامل دریاچـه بـا سـه جزیـره در وسـط، قسـمت 
کویـری و دشـت های اطراف می شـود. این تـاالب دارای 
ویژگی هـای بوم شناسـی خاصـی اسـت، از جملـه اینکه 
سـاالنه تعـداد زیادی از پرندگان مهاجـر را در خود جای 
می دهـد کـه در میـان آن هـا بعضـی از گونه هـای نادر و 

می شـوند. دیـده  حمایت شـده 
و  گیاهـی  مطالعـه جمعیـت  افـزود:  تولیـت  دکتـر 

اسـت؛  انجام شـده  زیـادی  تـا حـدود  تـاالب  جانـوری 
نشـده  گـزارش  میکربـی  بررسـی جمعیـت  متاسـفانه 
بـود لـذا ایـن مرکـز بـا هـدف بررسـی فلـور میکروبی و 
بـا پتانسـیل های  یافتـن میکروارگانیسـم های توانمنـد 
بیوتکنولوژیـک طـرح تحقیقاتـی خـود را روی منطقـه 
مذکـور آغـاز کـرد. سـویه مذکـور طـی ایـن تحقیقـات 
بـا  کامـل  به صـورت  آن  شناسـایی  و  شـد  جداسـازی 

همـکاری موسسـه DSMZ آلمـان انجـام شـد.
پتانسـیل های  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  بیـان  وی 
 Planococcaceae بیوتکنولوژیک اعضای خانواده
از جملـه تولید آنزیم های هیدروالزی، بیوسـورفکتانت ها 
اسـت سـویه  امیـد  ارزشـمند،  متابولیت هـای  سـایر  و 
مذکـور ذخیـره ارزشـمندی بـرای مطالعـات کاربـردی 

آتـی فراهـم آورد.
گفتنـی اسـت؛ باکتـری شناسایی شـده بـا نـام علمی 
معتبرتریـن  در   Planomicrobium iranicum
میکروبیولـوژی  سیسـتماتیک  بین المللـی  ژورنـال 
دسترسـی  شـماره  بـا  و  شـد  منتشـر   )IJSEM(
10928T IBRC-M در بانـک میکروارگانیسـم های 
مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران نگهـداری 

می شـود.

شناسایی یک گونه ی جدید 
باکرتیایی »پلنوکوکاسه«

در راستای توسعه ی ذخایر میکروارگانیسم های بومی کشور توسط محققان مرکز ملی 

ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی انجام شد

آغاز ساخت »اتوبوس  
هیربید شهری« 

طبق تفاهم نامه ی همکاری صورت گرفته بین سازمان 

جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی و رشکت 

اتوبوس رانی اصفهان، ساخت اتوبوس هیربید شهری آغاز شد

جهاددانشـــگاهی  ســـازمان  عمومـــی  روابـــط   ■
خواجه نصیرالدیـــن طوســـی: پـــروژه ســـاخت اتوبـــوس 
هیبریـــد شـــهری بـــر اســـاس تفاهم نامـــه ی 
ـــرکت  ـــن ش ـــل بی ـــردی متقاب ـــی کارب ـــکاری علم هم
ســـازمان  و  حومـــه  و  اصفهـــان  اتوبوس رانـــی 
جهاددانشـــگاهی خواجه نصیرالدیـــن طوســـی آغـــاز 

شـــد.
فرمایشــات  پیــرو  و  تولیــد  رونــق  ســال  در 
ــی و ایجــاد  ــری، جهــت خودکفای ــام معظــم رهب مق
دانــش فنــی داخلــی و در راســتای کاهــش آلودگــی 
زیســت محیطی و بهره منــدی از هــوای پــاک در 
و  اصفهــان  اتوبوس رانــی  شــرکت  کالن شــهرها، 
ــر  ــه نصی ــگاهی خواج ــازمان جهاددانش ــه و س حوم

ــد. ــاز کردن ــدام را آغ ــن اق ای
ســامانه ی  محصــول  اولیــن  اســت،  گفتنــی 
اتوبــوس  یــک  روی  بــر  و  طراحــی  هیبریــدی 
پیاده ســازی شــده و تــا مهرمــاه ســال جــاری 
تحویــل نــاوگان اتوبوس رانــی اصفهــان خواهــد شــد.
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■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بـه نقـل از سـیناپرس: 
و  مشـکالت  جنسـی  اختـالالت  علـل  یک سـوم 
بیماری هـای جسـمانی، یک سـوم علـل آن بیماری هـای 
روانـی و یک سـوم دیگـر، مجمـوع و ترکیبـی از ایـن دو 
اسـت. در این جـا بـه مهم تریـن بیماری هـای جسـمی و 
عمده تریـن و شـایع ترین بیماری هـای روانـی کـه منجـر 
بـه اختـالالت جنسـی در زنـان و مردان می شـود، اشـاره 

. می کنیـم
دکتـر بهـزاد قربانی روان پزشـک و عضـو تیم تخصصی 
مرکـز درمـان نابـاروری ابن سـینا در خصـوص توجهـات 
مربـوط بـه سـالمت جنسـی در زوجیـن و بیماری هـای 
عالیـم  روانـی،  بیماری هـای  از  بسـیاری  گفـت:  روانـی 
خلقـی،  اختـالالت  مثـل  می کنـد،  ایجـاد  جنسـی 
افسـردگی ها، اضطرابی، وسواس ها، سـوماتوفرم، روان تنی 
)سایکوسـوماتیک( و حتی اختالالت سـایکوتیک، توهمی 
یـا هذیانـی. ایـن اختـالالت بـر میـل جنسـی و عملکـرد 

جنسـی فـرد اثـر می گذارنـد.
 وی تاکید کرد: وقتی علت اختالالت جنسی را بررسی 
جسمی،  تا  دارند  سایکولوژیک  جنبه  بیشتر  می کنیم 
روانی  جنبه  اختالالت جنسی  دوسوم  تقریبا  به طوری که 
دارد و یک سوم باقیمانده هم ترکیبی است یعنی مشکالت 

روانی و جسمی با هم دخالت دارند.
دکتـر بهـزاد قربانی درباره اینکه بیشـتر چـه بیمارانی 
مراجعـه  ابن سـینا  مرکـز  جنسـی  سـالمت  حـوزه  در 
بیشـتر مراجعیـن  ابن سـینا  می کننـد، گفـت: در مرکـز 
بـه نحـوی بـا موضـوع فرزنـد آوری و بـاروری در ارتبـاط 
هسـتند و بـرای حـل مشـکل نابـاروری و مسـائل مرتبط 
بیشـتر مراجعیـن  نتیجـه  بـه آن مراجعـه کرده انـد، در 
شـامل واژینیسـموس )شـایع ترین( و اختـالالت عملکـرد 
نعوظـی در آقایـان هسـتند، بـه تعـداد کمتـری هـم بـه 
علـت اختالل کمبـود میل جنسـی مراجعـه می کنند. اما 
در مطـب همـه جـور و در همـه سـطوح مراجعه کنندهـا 
از حملـه اختـالالت عملکـرد جنسـی مثـل کمبـود میل 
جنسـی، پرمیلـی جنسـی، اختـالل عملکـرد نعوظـی در 
آقایـان و آنورگاسـمی در خانم هـا، زودانزالـی در آقایـان 
)که خیلی شـایع اسـت(، گاهی دیرانزالی، واژینیسـموس 

و دیسـپارونیا نیـز وجـود دارد.
اختـالل  یـا  بیمـاری  خانواده هـا  معمـوال  افـزود:  وی 
روانـی یـا روان پزشـکی را قبـول ندارنـد. بیشـتر سـعی 
می کننـد ابتـدا مشـکل را توجیـه کنند تا اینکـه بپذیرند. 
حتـی نـزد روان پزشـک، بجـای توضیـح عالیم بـه توجیه 
اینکـه چـرا ایـن عالیـم را دارنـد می پردازنـد. پزشـک از 
بیمـار می پرسـد مشـکل شـما چیسـت و بیمـار بجـای 
توضیـح مشـکل، دربـاره اینکـه چـرا ایـن مشـکل را دارد 
صحبـت می کنـد. موضوعـات جنسـی نیـز از ایـن قضیـه 
یعنـی  ازدواج  از  بعـد  یـا  معمـوال  و  نیسـت  مسـتثنی 
وقتی کـه بـه مشـکل برخورده انـد مراجعـه می کننـد یـا 
باالخـره برای باردارشـدن تصمیـم گرفته اند و به پزشـک 

می کننـد. مراجعـه 
دکتـر قربانی دربـاره بهترین زمان مراجعـه بیماران به 
روان پزشـک یا ارجاع بیمار توسـط پزشـکان، خاطرنشـان 
کـرد: مهم تریـن نکتـه در ارجـاع توسـط پزشـکان ایـن 
اسـت کـه در شـرح حالـی کـه از بیمـار اخـذ می کنند به 
مسـائل جنسـی هـم بپردازند. معمـوالً به دالیـل مختلف، 
درباره این موضوع سـوال نمی شـود. وقتی پزشـک سـوال 
نمی کنـد بیمـار هـم اصـاًل راجـع بـه ایـن موضـوع حرف 
نمی زنـد. بیمـار شـرم دارد و پزشـک بـه موضـوع اهمیت 
نمی دهـد یـا آن را بی ربـط می دانـد. درحالی کـه حداقـل 
در حـوزه نازایـی، این مسـئله مهم اسـت و بایـد همکاران 

بـه این موضـوع توجـه کنند.
ایـن روان پزشـک در خصـوص زمـان مراجعـه بیماران 
بـه کلینیک سـالمت جنسـی، گفـت: مراجعه بیمـاران در 
مـواردی اسـت که تنهـا علت روان پزشـکی دخالـت دارد، 
مثـال در مـوارد مانیـک دپرسـیو کـه فـرد در فـاز مانیک، 
افسـردگی،  فـاز  در  و  دارد  بی مهابـا  جنسـی  رفتارهـای 
بـه  بایـد مسـتقیم  میـل جنسـی را ازدسـت داده اسـت 
کـه  بیمـاران  از  گروهـی  در  شـود.  ارجـاع  روان پزشـک 
دارد  )روان پزشـکی و جسـمی( دخالـت  ترکیبـی  علـت 
بیماری هـای  ژنیکولـوژی،  ارولـوژی،  تشـخیص های  و 
عفونـی و مامایـی مطـرح می شـود، ارجاع بیمـار از طرف 

همـکاران صـورت می گیـرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا تمام بیماران کلینیک سالمت 
جنسی نیاز به مشاوره با روان پزشک دارند یا خیر، عنوان 
بیماران  و  تریاژ کرد  را  بیماران  الزاما خیر. می توان  کرد: 
دچار اختالالتی که صرفاً علل روان پزشکی دارند یا جنبه 

روان پزشکی در آن ها غالب است را ارجاع داد.
افزود:  بیماران،  درمان  مدت  طول  درباره  قربانی  دکتر 
مدت درمان بستگی به نوع مشکل دارد، همکاری بیمار در 

مراحل درمان هم اهمیت دارد؛ گاهی علیرغم صرف وقت در 
جلسه مشاوره، زوجین به جای توجه به صحبت های درمانگر 
با یکدیگر می پردازند و مشکل را گردن یکدیگر  به بحث 
می اندازند. حتی در درمان واژینیسموس ممکن است بیمار، 
تمرین هایی که توصیه شده است را انجام ندهد. گاهی برای 
بیمار دارو تجویز می شود و در مراجعه بعدی، پزشک متوجه 
می شود اصاًل دارو را مصرف نکرده است و درنهایت می توان 
اما  گفت، میزان همکاری بیماران قابل پیش بینی نیست. 
به عنوان مثال زود انزالی، سریع قابل درمان است و اگر در 
اختالل عملکرد نعوظی، مشکل آناتومیک و اورولوژی مطرح 

نباشد، به سادگی قابل درمان است.
همچنیـن درمـان واژینیسـموس، از مـدت کوتـاه تـا 
مـدت طوالنـی متغیـر اسـت و در اختـالالت کمبـود میل 
جنسـی و آنورگاسـمی، معموالً درمان طوالنی مدت اسـت.

بیمـاران  آیـا  اینکـه  خصـوص  در  روان پزشـک  ایـن 
کلینیـک سـالمت جنسـی کـه به مرکـز درمـان ناباروری 
نیازمنـد  درمـان،  از  پـس  می کننـد،  مراجعـه  ابن سـینا 
پیگیـری هسـتند یا خیر، گفـت: بله این بیمـاران، در این 
مرکـز حتمـاً پیگیـری می شـوند تـا هـم درمانگـر متوجه 
شـود کـه سـرانجام درمـان بیمـار چـه شـد و هـم نتیجه 
درمان در نظر گرفته شـده مشـخص شـود. گاهی هزینه و 
بعـد مسـافت باعث می شـود بیمار پس از بهبودی نسـبی 
یـا کامـل، درمـان را رهـا کنـد، بنابراین در ایـن مجموعه 
حتمـا پیگیـری درمان وجود دارد. پزشـک معمـوال بیمار 
را در مرحلـه بیمـاری و نـه پـس از عبـور از آن می بینـد. 
پزشـک بیمـار واقعـی )فعلـی( را می بینـد و بیمـار خوب 

شـده )درمـان شـده( معمـوالً دیگـر مراجعـه ای ندارد.
بیـان کـرد: اطالع رسـانی و  پایـان  قربانـی در  دکتـر 
فعالیـت در حـوزه سـالمت جنسـی جـای زیـادی دارد و 

امیدواریـم کـه مغفـول نمانـد.

بیامری های روانی که عالیم جنسی ایجاد 
می کنند

بر اساس آمارهای جهانی، یک سوم جمعیت هر جامعه ای به انواعی از اختالالت جنسی دچار است؛ روان پزشک و عضو تیم تخصصی مرکز 

درمان ناباروری ابن سینای جهاددانشگاهی این مساله را ترشیح می کند
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■ روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی یـزد: زیلـوی 
جهاددانشـگاهی  در  تولیدشـده  و  طراحـی  سـجاده ای 
یزد، نشـان مرغوبیت صنایع دسـتی را از شـورای جهانی 
صنایع دسـتی وابسـته بـه سـازمان علمـی فرهنگی ملل 

متحـد )یونسـکو( دریافـت کرد.
ایـن گواهی نامـه، کیفیـت مـواد اولیـه و پنبـه به کار 
رفتـه در ایـن محصـول و طراحـی جـذاب آن را تاییـد 
و بـر هویـت فرهنگـی ایـن محصـول تاکید می کنـد. در 
ایـن گواهینامـه بر اصیـل بودن این محصـول و منصفانه 

بـودن قیمـت بـازار آن صحه گذاشـته شـده اسـت.
گردهمایـی  نخسـتین  حاشـیه  در  گواهینامـه  ایـن 
هنرمنـدان زیلوباف که توسـط خوشـه زیلو بـا همکاری 
شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان یزد در شـهر میبد 
برگـزار شـد، به مهدی به اصولی رییس جهاددانشـگاهی 
اسـتان یـزد تحویل شـد و از بافنده این اثـر نفیس خانم 

پورقاسـمی نیز تجلیل شـد.
اقیانوسـیه  آسـیا  منطقـه  رییـس  هیجـاوی  دکتـر 
بـه  نامـه ای  در  نیـز  صنایع دسـتی  جهانـی  شـورای 
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان یـزد ضمـن تبریک این 
موفقیـت بیـان کرد کـه گروهـی از خبـرگان بین المللی 
صنایع دسـتی ایـن زیلـوی سـجاده ای را ارزیابـی نمـوده 

و آن را از نظـر اصالـت، مرغوبیـت، نـوآوری و قابلیـت 
نموده انـد. تاییـد  بازاریابـی 

بافته شـده  زیلـوی  تاکیـد شـده کـه  نامـه  ایـن  در 
پیش شـرط  دو  دارای  میبـد  زیلـو  خانـه ی  توسـط 
مسـوولیت اجتماعـی و محیط زیسـت نیـز بـوده و همـه 
ایـن عوامـل باعـث شـده محصـول ارائه شـده خانـه زیلو 
در ردیـف 215 محصولـی قرار بگیرد که شـورای جهانی 
صنایع دسـتی در سـال 2018 نشـان مرغوبیـت خـود را 

بـه آن هـا اختصـاص داده اسـت.
جهاددانشـگاهی از سـال 1388 بـا راه انـدازی خانـه 
زیلـو در شـهر میبـد در جهـت احیـای این هنـر صنعت 
نقـش مهمـی ایفا نمـوده و هم اکنون نیز به عنـوان عامل 
توسـعه خوشـه زیلـو با مشـارکت شـرکت شـهرک های 
صنعتـی اسـتان یـزد در ایـن زمینـه مدیریـت و اجـرا 

می کنـد.
کسـب نشـان بین المللـی می توانـد بـه بازاریابی بهتر 
ایـن محصـول کمـک کـرده و نیـز زمینـه معرفـی بهتر 
آن را بـه عالقه منـدان داخلـی و خارجـی فراهـم آورد و 
مرغوبیت و اصالت آن را برای دوسـتداران صنایع دسـتی 

ایـران تضمیـن کند.

دریافت گواهی نشان بین املللی 
مرغوبیت صنایع دستی

گواهی نشان بین املللی مرغوبیت صنایع دستی برای تولید یک هرن دستی از طرف 

سازمان یونسکو به رییس جهاددانشگاهی یزد داده شد

تولد بیش از ۶۰۰ 
نوزاد در مرکز درمان 

ناباروری قزوین 
رسپرست برنامه ریزی و توسعه ی پژوهش 

جهاددانشگاهی قزوین: بیش از ۱۰۰ نوع آزمایش در 

آزمایشگاه جهاددانشگاهی انجام می شود و در سال 

گذشته بیش از ۹۰۰ هزار آزمایش در این مرکز انجام 

شده است

ـــن  ـــن: امی ـــگاهی قزوی ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
خاکبـــاز سرپرســـت برنامه ریـــزی و توســـعه 
ــا اعـــالم  پژوهـــش جهاددانشـــگاهی قزویـــن بـ
ـــگاهی  ـــگاه جهاددانش ـــال 97 در آزمایش ـــه س اینک
ـــر  ـــزار نف ـــش از 18 ه ـــه بی ـــی ب ـــه دولت ـــا تعرف ب
ــال  ــرد: امسـ ــار کـ ــد، اظهـ ــه شـ ــات ارائـ خدمـ
ــر  ــد ارزان تـ ــی و 30 درصـ ــا نیمه دولتـ تعرفه هـ

ــت. ــی اسـ ــگاه های خصوصـ از آزمایشـ
وی بـــا اعـــالم اینکـــه تمـــام آزمایش هـــا در 
ــود،  ــام می شـ ــگاهی انجـ ــگاه جهاددانشـ آزمایشـ
ادامـــه داد: در ســـال گذشـــته بیـــش از 900 هـــزار 
مـــورد آزمایـــش در ایـــن مرکـــز انجـــام شـــده 

ـــت. اس
سرپرســـت برنامه ریـــزی و توســـعه پژوهـــش 
ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــگاهی قزوی جهاددانش
جهاددانشـــگاهی  نابـــاروری  درمـــان  مرکـــز 
قزویـــن از ســـال 92 فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرده 
ـــه  ـــالی ک ـــد س ـــرد: در چن ـــان ک ـــت، خاطرنش اس
ــش  ــت بیـ ــته اسـ ــت داشـ ــز فعالیـ ــن مرکـ ایـ
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ــان  ــده درمـ ــد و 3000 پرونـ ــوزاد متولـ از 600 نـ
نابـــاروری نیـــز در ایـــن مرکـــز تشـــکیل شـــده 

اســـت.
وی اعـــالم کـــرد: ابتـــدای ســـال جـــاری نیـــز 
ـــر  ـــده و دکت ـــدازی ش ـــیمی درمانی راه ان ـــش ش بخ
ــای  ــوژی روزهـ ــص آنکولـ ــوق تخصـ ــری فـ ظفـ
یکشـــنبه تـــا سه شـــنبه در ایـــن مرکـــز حضـــور 

دارنـــد.
خاکبـــاز ادامـــه داد: مرکـــز شـــیمی درمانی 
واقـــع در مجتمـــع درمانـــی جهاددانشـــگاهی 
ـــه فضاهـــای موجـــود در اســـتان وضعیـــت  نســـبت ب
مطلـــوب و مناســـبی بـــرای شـــیمی درمانی دارد.
ـــاروری  ـــان ناب ـــز درم ـــرد: در مرک ـــوان ک وی عن
پنـــج متخصـــص و دو فـــوق تخصـــص در هفتـــه 
خدمـــات مربوطـــه را ارائـــه می دهنـــد کـــه 
ــی  ــیپ نازایـ ــو فلوشـ ــر صرف جـ ــی دکتـ به تازگـ
نیـــز بـــه ایـــن جمـــع اضافـــه شـــده اند. در 
ایـــن مرکـــز خدمـــات متنوعـــی ماننـــد ویزیـــت 
ـــل  ـــای قب ـــاروری، مراقبت ه ـــان ناب ـــوژی، درم ارول
از بـــارداری و نیـــز مراقبت هـــای بـــارداری ارائـــه 

. می شـــود
ــش  ــعه پژوهـ ــزی و توسـ ــت برنامه ریـ سرپرسـ
جهاددانشـــگاهی قزویـــن تصریـــح کـــرد: دکتـــر 
ــژاد  ــر نیک نـ ــب و دکتـ ــص قلـ ــتانی متخصـ بسـ
متخصـــص عصـــب و عضلـــه در روزهـــای زوج در 
مجتمـــع درمانـــی جهاددانشـــگاهی مشـــغول بـــه 

فعالیـــت هســـتند.

خشایار  البرز:  علم وفناوری  پارک  عمومی  روابط   ■
صفاپور مدیر تحقیق و توسعه یکی از شرکت های تازه تاسیس 
مرکز رشد پارک علم وفناوری البرز جهاددانشگاهی با اشاره به 
این که این شرکت فناور که در زمینه ی فرموالسیون شوینده 
و پاک کننده و محصوالت آرایشی و بهداشتی فعالیت دارد، 
اظهار داشت: شرکت ما در حال حاضر دارای دو فرموالسیون 
موفق در زمینه شوینده ها بوده که یکی از این محصوالت که 
پاک کننده چندمنظوره سطوح می باشد، تعدادی از تست های 
استاندارد را در پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی، تحت نظر 
کارشناسان و متخصصین فناور جهاددانشگاهی با موفقیت 
پشت سر گذاشته و موفق به دریافت تاییدیه محصول از این 

پژوهشکده معتبر جهاددانشگاهی شده است.
محصول  گفت:  محصول  این  ویژگی های  درباره ی  وی 
فناور  واحد  این  در  ما  تولیدی  چندمنظوره  پاک کننده 
شیمیایی  صنایع  توسعه  پژوهشکده  آنالیز  مرکز  در 
جهاددانشگاهی تست شده است و به واسطه حداقل استفاده 
محیط زیست  برای  کتری  آسیب  ایجاد  شیمیایی،  مواد  از 
پاک کنندگی  قدرت  همچنین  و  می نماید  مصرف کننده  و 
به  را  باکتریالی  آنتی  خاصیت  و  براق کنندگی  و  مطلوب 
صورت هم زمان داشته و از مواد اولیه عموما تولید داخل در 

این محصول استفاده شده است.
ارائه  زمینه  در  ما  اصلی شرکت  افزود: خدمات  صفاپور 
همین طور  و  شوینده  زمینه  در  جدید  فرموالسیون های 
برای  فعلی  شوینده های  فرموالسیون  و  عملکرد  بهبود 

تولیدکنندگان انبوه شوینده می باشد.
مدیر تحقیق و توسعه این شرکت مستقر در پارک علم و 
فناوری البرز افزود: پارک علم و فناوری البرز از نظر مشاوره 
شبکه  ایجاد  همین طور  و  حقوقی  مشاوره  و  کسب وکار 
ارتباطی و علمی کمک قابل توجهی به تیم ما داشته و سطح 

حمایت مطلوبی از شرکت ما ارائه داده است.
فرموالسیون  دارای  محصول  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محصول  مشارکتی  تولید  برای  افزود:  است،  نوین  کامال 

با  جدی  مذاکره  حال  در  خود،  چندمنظوره  پاک کننده 
سطح  در  مذاکرات  که  هستیم  انبوه  تولیدکننده  تعدادی 
رضایت بخشی ادامه دارد تا بتوانیم در حداقل زمان ممکن 

این محصول را به بازار مصرف برسانیم.
صفاپور توضیح داد: این محصول پاک کننده چندمنظوره 
بوده و برای سطوح مختلف در خانه ها و اداره ها و واحدهای 
استفاده  قابل  مختلف  سطوح  کردن  تمیز  برای  تجاری 
می باشد. در واقع ما یک تیم با قابلیت های مختلف بودیم 
که دور هم جمع شده بودیم و با توجه به دانش تیم و نیاز 
بازار، تصمیم به تاسیس شرکت و فعالیت در زمینه شوینده 

گرفتیم. در حال حاضر تیم ما شامل 5 نفر می باشد
گفت:  ادامه  در  ایده  صاحب  فارغ التحصیل  این 
تجاری سازی و بازاریابی، مدیریت بهینه کار گروهی، تامین 
سرمایه اولیه برای راه اندازی کسب وکار و توجه ویژه به نیاز 
بازار، از جمله مشکالت و چالش های شرکت های دانش بنیان 

و شرکت های فناور می باشد.
وی با اشاره به موفقیت خود به جوانان و فارغ التحصیالن 
توصیه کرد: مطالعات پژوهشی هدفمند، تشکیل تیم و کار 
پارک ها و  از ظرفیت های حمایتی  استفاده  گروهی مناسب، 
مراکز رشد به عنوان مثال مرکز رشد پارک علم و فناوری البرز 
و در نهایت تالش و کوشش مداوم می تواند به فارغ التحصیالن 
صاحب ایده و انگیزه کمک کند تا این مسیر پرپیچ وخم را در 
جهت تاسیس شرکت فناور یا دانش بنیان را راحت تر طی کنند.

تولید محصول صد درصد سبز برای 
استفاده بهینه آب

برای کاهش مصرف آب  دستگاه مغناطیس کننده آب 
دربخش کشاورزی و کاهش مصرف مواد شیمیایی توسط 
شرکت فناور کیمیا آبنوش با نام کامل کیمیا آبنوش جهان 

بابک عضو پارک علم و فناوری البرز ساخته شد.
کاربرد دستگاه مغناطیس کننده آب جهت کاهش مصرف 
آب دربخش کشاورزی و کاهش مصرف مواد شیمیایی جهت 

پاکسازی رسوبات در صنایع می باشد که یک محصول 100 
درصد سبز به شمار می رود.

زمینه  این  در  آبنوش  کیمیا  فناور  شرکت  مدیرعامل 
تولید  و  ساخت  شرکت  این  هدف  که  آنجایی  از  گفت: 
محصوالتی اقتصادی و در عین حال دوست محیط زیست 
می باشد مطالعات و بررسی های الزم جهت ساخت، تولید و 
عرضه سایر محصوالت سبز همچون سلولهای خورشیدی و 
سنسورهای پایش سامانه های کشاورزی در حال انجام است.
مهندس احمدرضا بابک درباره ویژگی های این محصول 
از مواد و دانش فنی  افزود: این محصول به دلیل استفاده 
نمونه های  با  رقابت  قابل  و  داخلی  نمونه ی  بدون  خاص، 
به  که  می شود  تولید  کمتر،  بسیار  هزینه ای  با  خارجی 
مدیریت  بارز  مصادیق  از  یکی  نمود  اذعان  می توان  جرئت 
سبز می باشد. از جمله مزایای آن در راستای مدیریت سبز، 
سوخت- و  برق  آب،  )مصرف  مستقیم  هزینه های  کاهش 
های فسیلی( و غیر مستقیم )تعمیر و تعویض انشعابات و 
تأسیسات( به دلیل کاهش رسوب گذاری آب می باشد. عدم 
نیاز این محصول به مصرف آب، برق و از سویی دیگر سهولت 
آسان  و  فناوری 100 درصد سبز  به یک  را  آن  نصب،  در 

کاربرد تبدیل نموده است.
وی با اشاره به ضرورت توجه به بحث مدیریت آب در 
کشور و با توجه به مشاهده مستقیم استفاده از این محصول 
در  آن  کارآمد  مکانیزم  و  خارجی  پیشرفته  کشورهای  در 
راستای افزایش بهره وری اقتصادی و کاهش آلودگی محیط 
زیستی و از سویی فقدان مشابه داخلی با متریال اصلی و 
کیفیت مطلوب خاطرنشان کرد: این فناوری به طور مستقیم 
از سوی این واحد فناور وارد کشور شده و از طریق مهندسی 
ایجاد چندین مرحله پیچیدگی فنی در نسخه  معکوس و 
اصلی، در یک طراحی جدید و کارآمد به بخش صنعت و 
کشاورزی کشور عرضه گردید. در این راستا افتخار همکاری 
با تعداد 14 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیالن پرتالش و 
نخبه کشور در زمینه صنعت و کشاورزی به طور مستقیم 

تولید پاک کننده ی چندمنظوره و 
یک محصول صد درصد سبز

رشکت های پارک علم وفناوری الربز جهاددانشگاهی از تولید 2 محصول ارزشمند خود خرب داد
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و تعدادی نیز به طور غیر مستقیم، جهت تولید و عرضه و 
تحقیق و توسعه هر چه بیشتر این محصول و محصوالت 

مشابه را دارم.
مهندس بابک درباره مشکالت شرکت های دانش بنیان نیز 
گفت: اگرچه امروز لزوم استفاده و گسترش تولید محصوالت 
دانش بنیان توسط مسئولین محترم و مردم فهیم ایران در 
اما  جای جای بخش کشاورزی و صنعت احساس می شود 
کمبود سرمایه در گردش شرکتهای دانش بنیان جهت معرفی 
هر چه بیشتر محصول به بازارهای هدف داخلی و خارجی و 
محدودیت در انجام تحقیقات و تبلیغات گسترده و از سویی 
دیگر قوانین سخت برای ورود آن ها به پروژه های دولتی و 

کسب تسهیالت از مهمترین مشکالت می تواند باشد.
فناور در شرایط  و واحدهای  وی درباره نقش شرکت ها 
به طور  شرکت  محصول  مورد  در  کرد:  تصریح  نیز  تحریم 
خاص، با تحریم بسیاری از مواد شیمیایی و ورود تجهیزات 
و تأسیسات گران قیمت به بخش صنعت و کشاورزی، تجهیز 
مواد  برای  مناسبی  بسیار  جایگزین  آب،  کننده  مغناطیس 
شیمیایی و از جمله لوازم جانبی مورد نیاز تأمین کننده امنیت 
و عمر ادوات در بخش های مختلف صنعت و کشاورزی است. 
در زمینه تاب آوری، با توجه به اهمیت و لزوم شروع هر پروژه 
بر پایه علم و دانش جهت کسب موفقیت، تشکیل شرکت ها با 
ماهیت دانش بنیان و به کارگیری محصوالت آن ها، یک مزیت 

رقابتی برای مدیران در بازارهای داخلی و خارجی محسوب 
می شود که این شرکت ها با استفاده از فراگیری فرآیندهایی 
بر پایه علمی و تحقیقاتی و تالش بی وفقه در زمینه انطباق با 

استانداردهای جهانی می توانند بسیار مفید باشند.
مهندس بابک با اشاره به اینکه امروزه در دنیا مهمترین 
در  رسوبات  به حل مشکل  مغناطیسی، کمک  آب  کاربرد 
صنایع و سامانه های آبیاری تحت فشار در کشاورزی و نیز 
افزایش عملکرد کمی و کیفی محصوالت آن اعم از گیاهان، 
برنامه  طبق  داشت:  اظهار  می باشد  آبزیان  و  طیور  دام، 
استراتژیک تببین شده از سوی متخصصین، هم اکنون این 
شرکت در وضعیت تولید انبوه و وضعیت تهاجمی قرار دارد.

پویـان  ایسـنا:  از  نقـل  بـه  جهاددانشـگاهی  عمومـی     ■
مدیـر مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی 
خراسـان جنوبی اظهـار کـرد: اسـتفاده دارویـی از زعفـران 
بـه قرن هـا قبـل از میـالد مسـیح برمی گـردد و دانشـمند 
مشـهور ابوعلـی سـینا زعفـران را دارای خاصیـت قابـض، 

گدازنـده و پزاننـده معرفـی می کنـد.
وی ادامه داد: خواصی که برای زعفران در این زمان قائل 
بوده اند، بسیار وسیع است از جمله آنکه زعفران رنگ و رو را 
باز کرده و صفا می دهد، برای درمان دمل و جوش مفید است 

و خواب آور است و خماری را از سر می برد.
مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی 
تحقیقـات  نتایـج  همچنیـن  کـرد:  بیـان  خراسـان جنوبی 
نشـان داد کـه زعفـران ورم گـوش داخلـی را از بین می برد، 
دیـد چشـم را جال داده، اشـک ریزی را منع کـرده و تیرگی 

چشـم را برطـرف می کند.
پویـان اظهار کـرد: در عصر حاضر تحقیقات گسـترده ای 
در کشـورهای مختلـف اروپایـی ماننـد فرانسـه، انگلیـس، 
ایتالیـا، اسـپانیا و نیـز کشـورهای آمریکایـی، تایـوان، هنـد 
و چیـن در مـورد زعفـران انجـام گرفتـه اسـت، هرچند که 
پژوهش هـای انجام شـده در کشـور ایـران نیـز از جایـگاه 

ویـژه ای برخوردار اسـت.
وی افـزود: اخیـرا یافته هـای جدیـد در بعـد حیوانـی و 
آزمایشـگاهی در کشـور آمریـکا صـورت گرفته کـه نتایجی 
بـه دنبـال داشـته اسـت، ایـن نتایـج نشـان می دهـد کـه 
زعفـران در کاهـش فشـارخون بیمـاران مبتـال بـه فشـار 
خـون موثـر اسـت، خاصیت ضـد سـرطانی و ضد سـموم و 

دارد. ضدعفونی کننـده 
مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی 
خراسـان جنوبی بیـان کـرد: همچنیـن مشـخص شـد کـه 
زعفـران مقـوی قلب اسـت، قوای جنسـی را تقویـت کرده، 

محـرک و مقـوی رحـم و  اعصاب اسـت.
پویـان ادامـه داد: زعفـران مقـوی جهاز تنفسـی اسـت، 
استشـمام زعفـران خواب آور اسـت، ضداسپاسـم بـوده و در 
تسـکین بیماری آسـم، سیاه سـرفه و نیز سـرفه های ناشـی 

از برونشـیت بسـیار مفید اسـت.
وی افـزود: زعفـران ضدتشـنج بـوده و بـرای بیمـاری 
هیسـتری مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و در رفـع جـوش 

و خـارش چشـم اثربخـش اسـت.
مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی اظهار کرد: مصرف زعفران در رفع ترشحات 

معده اثربخش است، خاصیت ضدافسردگی دارد و از کاهش 
هموگلوبین و گلبول های سفید در افراد سرطانی جلوگیری 

کرده و گردش خون چشم را بهبود می بخشد.
پویـان ادامـه داد: مطالعه ای در سـال 1998 نشـان داده 
کـه مصـرف روزانـه 50 میلی گـرم زعفـران و یا حـدود پنج 
مثقـال مصـرف سـاالنه بـه ازای هـر نفـر به طور معنـاداری 
بیمـاران عـروق کرونـر  لیپوپروتئیـن را در  اکسیداسـیون 

کاهـش داده اسـت.
دارویی  گیاه  یک  به عنوان  زعفران  کرد:  تصریح  وی 

می تواند جانشین داروهای ضدافسردگی ایمی پرامین شود.
 

نکات احتیاطی در مصف زعفران
مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی 
مجـاز  بیش ازحـد  مصـرف  کـرد:  بیـان  خراسـان جنوبی 
زعفـران باعث سـردرد می شـود و مصرف آن در زنـان باردار 
بایـد بـا احتیاط صورت گیـرد چراکه مصرف زیاد آن سـقط 

اسـت. کننده جنین 
پویان افزود: مصرف بیش ازحد مجاز زعفران در برخی از 
افراد باعث استفراغ، خونریزی رحمی، اسهال خونی، خون 
در ادرار، خون دماغ، خونریزی کنار چشم و لب، زرد شدن 

پوست و نیز زرد شدن غشای مخاطی بدن می شود.
 

نحوه ی مصف زعفران
وی بـا بیـان اینکـه میـزان مصـرف زعفـران بـه نسـبت 
وزن بـدن روزانـه نیـم تـا دو گرم اسـت، تصریح کـرد: برای 
تهیـه دم کـرده زعفـران از دو گـرم پـودر آن در یـک لیتـر 
آب اسـتفاده می شـود کـه از ایـن دم کرده هر چهار سـاعت 

یک بـار و بـه انـدازه نصـف لیـوان مصـرف می شـود.
مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی 
خراسـان جنوبی بیـان کرد: بـرای تهیه تنطـور زعفران، یک 
واحـد زعفـران را در 10 واحـد الـکل 80 درجـه بـه مـدت 
10 روز خیسـانده و سـپس بـا کاغذ صافی صـاف می کنند.
پویـان اظهـار کـرد: مقـدار مصـرف روزانه تنطـور تا 15 
متـر اسـت و برای تهیـه مخلوط زعفران و عسـل از 0.25 تا 
نیـم گرم پودر زعفران با 10 گرم عسـل اسـتفاده می شـود.

نـام  تحـت  زعفـران  عصـاره  هم اکنـون  گفـت:  وی 
جملـه  از  زیـادی  کشـورهای  در    Swedish bittrrs
کانـادا سـاخته و در سـطح وسـیعی مـورد اسـتفاده قـرار 

. می گیـرد

نکاتی درباره ی زعفران؛ گیاهی طالیی با مصارف 
دارویی شناخته شده

مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی: زعفران، گیاهی با مصف دارویی است که از قرن ها قبل خواصی برای 
آن پیدا کرده اند و روزبه روز نتایج بیشرتی از مصف دارویی آن یافته اند
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ــنا:  ــل از ایس ــه نق ــگاهی ب ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
مدیــر مرکــز درمــان نابــاروری پژوهشــگاه ابن ســینا 
ــال  ــه زوج هــای مبت ــر آن ک ــد ب ــا تأکی جهاددانشــگاهی ب
ــر یــک  ــا حداکث ــاه ت ــد 6 م ــاروری بای ــه اختــالالت ناب ب
ــه  ــد آوری، ب ــرای فرزن ــق ب ــالش ناموف ــد از ت ــال بع س
ــرار  ــان ق ــد و تحــت درم ــه کنن ــاروری مراجع ــز ناب مراک
ــه  ــه، هزین ــدم مراجع ــل ع ــی از عل ــت: یک ــد، گف گیرن
ــاروری  ــان ناب ــز درم ــه در مرک ــت ک ــان اس ــاالی درم ب
ــای  ــتفاده از تعرفه ه ــرایط اس ــینا، ش ــگاه ابن س پژوهش

دولتــی را فراهــم کرده ایــم.
تعرفه های  از  استفاده  شرایط  به  صادقی تبار  دکتر 
توضیح  و  کرده  اشاره  ابن سینا  درمانی  مراکز  در  دولتی 
داد: تعرفه های دولتی شامل استفاده از بودجه ای است که 
دولت اعالم کرده و به ازای هر بیمار معادل یک میلیون و 
700 هزار تومان است؛ به شرط آنکه بیمار برای اولین بار 

در سیکل درمان ناباروری قرار گرفته باشد.
وی اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه آنکـه شـرایط گرفتـن 
مبلـغ فـوق بـرای بیمـاران مقـداری پیچیـده اسـت، در 
مرکـز درمـان نابـاروری ابن سـینا تسـهیالتی بـه جهـت 
بیش تریـن  در  درمـان  هزینه هـای  داشـتن  نگـه  پاییـن 
و  مـوازی  اقـدام  یـک  در  و  کردیـم  ارائـه  ممکـن  حـد 
حمایـت  توانسـتیم  جهاددانشـگاهی،  مراکـز  از  خـارج 
درمانـی سـهل و آسـانی را، در کنـار خدماتـی کـه دولت 
ارائـه داده، در اختیـار بیمـاران قـرار دهیم. بدیـن ترتیب 
بیمـاران می تواننـد در مراکـز درمـان نابـاروری وابسـته 

بـه جهاددانشـگاهی، از خدمـات ارزان و مقرون به صرفـه 
بهره منـد شـوند. نابـاروری  درمـان 

ابن سـینا  پژوهشـگاه  نابـاروری  درمـان  مرکـز  مدیـر 
مبلـغ  بـه دریافـت  نسـبت  بایـد  بیمـار  گفـت: طبیعتـاً 
تعرفه هـای دولتـی اقـدام کنـد و بعـد به مـا مراجعه کند؛ 
بـه عبارتـی اجرایی شـدن این اقـدام بدین معنا اسـت که 
دولـت مسـتقیم بـه ما پـول پرداخـت کند. خدمـت فوق 
در حـال حاضـر در مرکـز درمان ناباروری شـماره 2، واقع 

در بیمارسـتان کمالـی اسـتان البـرز ارائـه می شـود.
وی تأکیـد کـرد: بـه عبارتـی مرکـز درمـان نابـاروری 
مربوطـه  هماهنگی هـای  طریـق  از  ابن سـینا  پژوهشـگاه 
دولتـی  تعرفـه  شـده  موفـق  الزم،  اقدامـات  انجـام  و 
یک میلیـون و 700 هـزار تومـان را بـا شـرایط آسـان تر 

نسـبت بـه دولـت در اختیـار بیمـار قـرار دهـد.
 

خدمات درمان ناباروری تحت پوشش 
بیمه ها قرار نگرفته است

ابن سـینا  پژوهشـگاه  نابـاروری  درمـان  مرکـز  مدیـر 
تحـت  نابـاروری  درمـان  خدمـات  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
پوشـش بیمه هـا قـرار نگرفتـه اسـت، تصریح کـرد: تالش 
زیـادی از بـاب هماهنگـی بـا بیمه هـا، مسـئولین وزارت 
بهداشـت و سـازمان نظـام پزشـکی انجـام دادیـم. حتـی 
یـک سـال کنگـره "بیمـه و نابـاروری" برگـزار کردیـم و 
تمـام دسـت اندرکاران را دعـوت کردیـم؛ بـا ایـن هـدف 
کـه بتوانیـم خدمـات درمـان نابـاروری را تحـت پوشـش 

بیمه هـا قـرار دهیـم. بـا وجـود ایـن بیمه هـا بـا عنـوان 
دادن  قـرار  پوشـش  تحـت  بـرای  کافـی  هزینـه  اینکـه 
خدمـات جدیـد ندارنـد، از ارائـه خدمات بیمـه ای در این 
خصـوص سـرباز می زننـد و بـه نوعـی معتقدنـد کـه این 

خدمـات در اولویـت آن هـا نیسـت.
شیوع  درباره  آماری  ارائه  به  سپس  صادقی تبار  دکتر 
از سوی  که  ملی  کرد: طرح  تشریح  و  پرداخت  ناباروری 
مرکز درمان ناباروری پژوهشگاه ابن سینا انجام شد، نشان 
داد شیوع ناباروری بین 16 تا 20 درصد در بین استان های 
مختلف، متفاوت است. با در نظر گرفتن میانگین بین 18 
از  یکی  به  زوج  یک  زوج،   5 هر  از  تقریباً  درصد،   19 تا 
انواع اختالالت حوزه باروری مبتال هستند. با توجه به این 
میزان شیوع اختالالت باروری، الزم است خدمات بیمه ای 
آن تحت پوشش قرار گیرد تا بار مالی درمان را از روی 

دوش بیماران بردارد.
 

زمان طالیی درمان برای درمان اختالالت 
ناباروری

وی تصریح کرد: متأسفانه به دلیل عدم آگاهی، زوجین 
مبتال به اختالالت ناباروری، دیر به مراکز درمانی مراجعه 
می کنند و زمان طالیی درمان را از دست می دهند. علت 
دوم عدم مراجعه، آن است که هزینه باالی درمان بیمار 
را از پیگیری بیماری منصرف می کند. بخش قابل توجهی 
ابزار و  ناباروری، وابسته به خدمات،  از هزینه های درمان 
داروهایی است که از خارج کشور وارد می شود و بنابراین 
گاهی  بنابراین  است؛  ارز  قیمت  به  وابسته  آن ها  قیمت 
درمان  از  کافی،  بضاعت  نداشتن  دلیل  به  بیمار  اوقات 

منصرف می شود.
ابن سـینا  پژوهشـگاه  نابـاروری  درمـان  مرکـز  مدیـر 
بـه پیامدهـای نابـاروری بـرای زوجیـن پرداخـت و گفت: 
نداشـتن فرزنـد خـود می توانـد باعـث ایجـاد سـردی و 
سسـتی در کانـون خانواده شـود و پایبند بـودن به کانون 

خانـواده را تحت الشـعاع قـرار دهـد.
ضمن  زوجین  که  است  الزم  افزود:  صادقی تبار  دکتر 
آشنا بودن با نحوه برخورد و مواجهه با ناباروری، 6 ماه تا 
حداکثر یک سال بعد از تالش ناموفق برای فرزند آوری، 
به مراکز ناباروری مراجعه کنند و تحت درمان قرار گیرند.

 
به طور میانگین، سه مرتبه اقدام برای 

درمان الزم است
وی همچنیـن توضیـح داد: درمـان نابـاروری، درمانـی 
مشـابه با سـایر خدمات پزشـکی نیسـت و این طور نیست 
کـه یک بـار درمـان الزامـاً منجـر بـه نتیجه شـود. اساسـاً 
فیزیولـوژی بـدن انسـان این گونه طراحی شـده کـه الزاماً 
هـر بار اقـدام بـرای درمـان، قرین بـا موفقیت نمی شـود.
ابن سـینا  پژوهشـگاه  نابـاروری  درمـان  مرکـز  مدیـر 
میانگیـن سـه  به طـور  اسـت  خاطرنشـان کـرد: ممکـن 
بـار اقـدام بـرای درمـان نابـاروری، بـرای یـک زوج الزم 
باشـد. ایـن در حالـی اسـت کـه تعـداد دفعـات درمـان 
موفقیت آمیـز، بیـن یـک تـا پنـج دفعـه متغیـر اسـت اما 
آمـار نشـان می دهـد کـه به طـور میانگیـن، معمـوالً سـه 
مرتبـه اقـدام بـرای درمـان یـک زوج مـورد نیـاز اسـت.

این  به  اشاره مجدد  پایان ضمن  در  دکتر صادقی تبار 
موضوع که تنها اولین اقدام برای درمان مشمول تعرفه های 
با این حال جای نگرانی نیست؛ چرا  دولتی است، گفت: 
که در مرکز درمان ناباروری پژوهشگاه ابن سینا، حداکثر 
انجام  خدمات  قیمت  داشتن  نگه  پایین  برای  را  تالش 
داده ایم و امیدواریم این موضوع، منجر به مراجعه بیشتر 

بیماران برای درمان ناباروری شود.

توصیه هایی برای کنرتل 
هزینه های درمان نابارور و 

زمان طالیی درمان
مدیر مرکز درمان ناباروری پژوهشگاه ابن سینای جهاددانشگاهی: یکی از علل عدم مراجعه 

بیامران، هزینه ی باالی درمان است که در این مرکز، رشایط استفاده از تعرفه های دولتی را 

فراهم کرده ایم
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■ روابــط عمومــی مرکــز اطالعــات علمــی جهاددانشــگاهی 
ــن  ــل دادگان ای ــزارش اداره تحلی ــاس گ ــر اس )SID(: ب
مرکــز، رتبه بنــدی QS، هرســاله بــر اســاس 4 شــاخص 
کــه بــه دو دســته اصلــی شــهرت و ارزیابــی تاثیــر 
ــه رتبه بنــدی موضوعــی  تحقیقاتــی تقســیم می شــوند، ب
ــوزه  ــی و 5 ح ــان در 48 موضــوع فرع دانشــگاه های جه

ــردازد. ــی می پ ــی اصل موضوع
بــر اســاس ایــن گــزارش ایــران همانند ســال گذشــته 
در حوزه هــای موضوعــی هنــر و علــوم انســانی/ مدیریــت 
ــه در  ــدارد. درحالی ک ــده ای ن ــی نماین ــوم اجتماع و عل
ــوژی ســه نماینــده  حــوزه موضوعــی مهندســی و تکنول
ــی  ــران و صنعت ــی شــریف، ته دارد. دانشــگاه های صنعت
ــا رتبه هــای 308، 401-450 و  ــب ب ــه ترتی ــر ب امیرکبی
451-500 در ایــن رتبه بنــدی موضوعــی حضــور دارنــد

همچنیـن در سـال 2018 فقـط  دانشـگاه صنعتـی 
شـریف در ایـن حـوزه موضوعـی حضور داشـت کـه رتبه 
آن نسـبت به سـال قبل، 143 واحد بهبود داشـته اسـت.

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، در حــوزه موضوعــی 
ــا  ــته ب ــال گذش ــد س ــتی همانن ــوم زیس ــکی و عل پزش
رتبــه 401-450، نســبت بــه ســال قبــل تغییــری 
ــوزه  ــریف در ح ــی ش ــگاه صنعت ــت. دانش ــته اس نداش
ــه 451-500  دارا اســت.  ــوم طبیعــی رتب موضوعــی عل
ــی  ــوزه موضوع ــن ح ــته در ای ــال گذش ــه س درحالی ک

ــت. ــته اس ــور نداش حض
ایـن  در  ایـران  دانشـگاه های  تعـداد  اسـت،  گفتنـی 
رتبه بنـدی افزایـش داشـته و رتبـه دانشـگاه ها نسـبت به 

سـال گذشـته بهبود داشـته اسـت.

رتبه بندی موضوعی 
"۲۰۱۹ QS "دانشگاه های جهان

بر اساس گزارش اداره تحلیل دادگان مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی )SID(، رتبه بندی 

موضوعی دانشگاه های جهان "QS ۲۰۱۹" اعالم شد

■ روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شرقی: 
افسـانه عسـگریان مدیر مرکز خدمات تخصصـی انرژی های 
آذربایجان شـرقی  جهاددانشـگاهی  سـازمان  تجدیدپذیـر 

در ایـن رابطـه اظهـار کـرد: بـرای سـاخت ایـن نیـروگاه 
خورشـیدی 600 میلیـون ریـال هزینـه شـده و بـا توجه به 
نـوع و محـل نصـب در یـک کارخانـه صنعتی در نـوع خود 

بی نظیـر اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن نیـروگاه در پشـت بام کارخانـه 
تولیـد قطعـات امیرنیا احداث شـده اسـت، بیان کـرد: پس 
از اخـذ مجوزهـای الزم، بـا سـرمایه گذاری بخش خصوصی 
و نصـب و راه انـدازی متخصصـان سـازمان جهاددانشـگاهی 
فنـاوری  جدیدتریـن  از  بهره گیـری  همچنیـن  و  اسـتان 
روز دنیـا، ایـن نیـروگاه بـا تولیـد 100 کیلـووات انـرژی 

خورشـیدی بـه شـبکه بـرق سراسـری متصل شـد.
عسـگریان بیان کـرد: با احـداث این نیروگاه خورشـیدی 
حدود 30 فرصت شـغلی مسـتقیم و غیرمسـتقیم ایجاد شد.
وی افـزود: مشـترکان برق در سراسـر کشـور بـا احداث 
نیـروگاه خورشـیدی و سـرمایه گذاری در ایـن رابطه و عقد 
قـرارداد بـا شـرکت توزیـع بـرق اسـتان عـالوه بـر کاهـش 
آلودگـی محیطـی، می توانند درآمـد ماهیانه ای نیـز در این 

زمینـه کسـب کنند.
مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی انرژی هـای تجدیدپذیر 
بـه  اشـاره  بـا  آذربایجان شـرقی  سـازمان جهاددانشـگاهی 
تهدیدهـای اقلیمـی از جمله خشک سـالی ها، کمبـود منابع 
آبـی و... در کشـور، افـزود: وجـود بیـش از 280 روز آفتانی 
در سـال در آذربایجـان شـرقی، ایجـاب می کند تـا ظرفیت 
انـرژی خورشـیدی در تولیـد بـرق پاک و خلق ثـروت مورد 

اسـتفاده قـرار گیرد.
وی گفـت: شـدت تابـش نور خورشـید در اسـتان بیش 
از پنـج کیلـووات در سـاعت بـوده و یکـی از نقـاط برتـر در 

کشـور در حـوزه انـرژی خورشـیدی به شـمار مـی رود.
رونـد  تسـهیل  بـا  بایـد  داد:  ادامـه  عسـگریان 
سـرمایه گذاری از سـمت دولـت و تشـویق سـرمایه گذاران 
جهت سـرمایه گذاری در این حوزه، بسـتر ایجاد و اسـتفاده 
از انرژی هـای تجدیـد پذیـر بـرای تامیـن بـرق موردنیاز در 

اسـتان فراهـم شـود.

افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ 
کیلوواتی صنعتی در آذربایجان رشقی

به همت متخصصان سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان رشقی، نیروگاه خورشیدی
 ۱۰۰ کیلوواتی صنعتی در پشت بام ساختامنی به مساحت ۱۳۰۰ مرتمربع راه اندازی شد
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا: "سیاه گیله" 
یا Vaccinium arctostaphylos یکی از گیاهانی 
است که در طب سنتی ایران به عنوان دارو مورد استفاده قرار 
می گیرد. این گیاه در جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی، 
اردبیل و ارتفاعات گیالن و همچنین کالردشت یافت می شود.

است  متراکم  درختچه ای  صورت  به  سیاه گیله  بوته 
و  رنگ های سفید، صورتی  به  و  آن خوشه ای  و گل های 
ارغوانی روشن هستند. میوه آن ترش و شیرین، گرد و به 
رنگ ارغوانی تا سیاه است و غبار سفیدرنگی نیز روی آن 
را می پوشاند. گیاه »بلوبری« خویشاوند اروپایی سیاه گیله 
است و از نظر ظاهری شباهت زیادی به آن دارد. همچنین 
در برخی منابع سیاه گیله را با نام قره قات نیز می شناسند.

سیاه گیله  میوه های  و  برگ ها  از  ایرانی،  سنتی  طب  در 
به عنوان کاهش دهنده فشارخون و ضد دیابت استفاده می شود. 
فشارخون، چربی خون و دیابت نوع 2 از عواملی هستند که 
خطر بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهند. بیماری های 

قلبی عروقی اصلی ترین دلیل مرگ در جهان هستند.
از آن جا که گیاهان هنوز هم در اکتشاف داروها نقش 
بقیه ا...  پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشگران  دارند،  مهمی 
به  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  پژوهشکده  و  )عج( 
بررسی تأثیرات گیاه سیاه گیله بر فشارخون و چربی خون 

بیماران مبتال به دیابت نوع 2 پرداختند.
داخلی  بیماری های  استادیار  محتشمی  رضا  دکتر 
فالح  حسن  دکتر  )عج(،  بقیه ا...  پزشکی  علوم  دانشگاه 
حسینی دانشیار فارماکولوژی پژوهشکده گیاهان دارویی 

و همکارانشان در این پژوهش مشارکت داشتند.
تا خرداد 1396 در  اردیبهشت 1392  از  پژوهش  این 
کلینیک بیماری های متابولیک دانشگاه علوم پزشکی تهران 
انجام شد. شرکت کنندگان در پژوهش، 100 بیمار مبتال به 

دیابت نوع 2 بودند که فشارخون و چربی باال داشتند و سن 
آن ها بین 40 تا 80 سال بود. این بیماران به صورت تصادفی 

در دو گروه آزمایش و دارونما قرار گرفتند.
افرادی که در گروه آزمایش قرار داشتند به مدت دو 
ماه و سه بار در روز کپسول حاوی عصاره برگ سیاه گیله 
را در کنار دیگر داروهایشان استفاده کردند و افراد گروه 
کردند.  مصرف  تست  نان  پودر  حاوی  کپسول  از  دارونما 
بیماران از محتوای کپسول ها اطالعی نداشتند تا از تأثیر 

دارونما بر روی آن ها جلوگیری شود.
اتمام،  از  پس  ماه  و  آزمایش  این  شروع  از  پیش 
فشارخون بیماران گرفته شد و قند و چربی خون آن ها نیز 
از طریق آزمایش خون مورد بررسی قرار گرفت. همچنین 
آنزیم های کبدی  این گیاه،  بودن  ایمن  از  برای اطمینان 
و میزان کراتینین بیماران نیز بررسی شد و پژوهشگران 

از بیماران خواستند تا هرگونه مشکلی را گزارش کنند.
هیدروالکلی  عصاره  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
و  بود  فشارخون  ضد  اثرات  دارای  سیاه گیله،  گیاه  برگ 
چربی خون بیماران دیابتی را بدون عارضه جانبی کبدی 

و کلیوی کاهش داد.
پژوهشگران در خصوص نتایج به دست آمده، بیان کردند: 
 Vaccinium arctostaphylos عصاره برگ گیاه«
قند  فشارخون،  درمان  در  مؤثر  و  بدون خطر  عامل  یک 
خون و چربی خون باال در بیماران مبتال به دیابت نوع 2 
است و این گیاه می تواند از مشکالت قلبی عروقی ناشی از 

دیابت جلوگیری کند«.
این پژوهش، زمستان 2019 در آخرین شماره  نتایج 
به  ابن سینا«  دارویی  »گیاهان  پژوهشی  علمی  مجله ی 
دانشگاه  توسط  بین المللی  مجله  این  است.  رسیده  چاپ 

علوم پزشکی مشهد و به زبان انگلیسی منتشر می شود.

»سیاه گیله«؛ گیاهی برای 
درمان عوارض دیابت نوع ۲

یافته هـای محققـان پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی نشـان می دهـد کـه گیـاه 

سـیاه گیله، دارای اثـرات ضـد فشـارخون بـوده و چربی خون بیـامران دیابتی را بـدون عارضه ی 

جانبـی کبـدی و کلیـوی کاهـش می دهد

ثبت سه اخرتاع 

جدید در مرکز رشد 

جهاددانشگاهی اردبیل
یکی از فناوران مستقر در مرکز رشد فناوری 

فرآورده های گیاهان دارویی جهاددانشگاهی 

اردبیل موفق به ثبت سه اخرتاع جدید شد

ــتان  ــد اسـ ــگاهی واحـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
اردبیـــل: سرپرســـت معاونـــت فنـــاوری مرکـــز رشـــد 
گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی اردبیـــل تشـــریح 
ــدان"،  ــت تخمـ ــع کیسـ ــی رفـ ــرد: "داروی گیاهـ کـ
ـــواک"  ـــطح مس ـــده س ـــی ضدعفونی کنن ـــپری گیاه "اس
و "محلـــول گیاهـــی شستشـــوی دنـــدان مصنوعـــی" 
ــرکت  ــاوران شـ ــی از فنـ ــولماز چرایـ ــت سـ ــه همـ بـ
نـــوآوران کیمیـــای پرنـــد ســـبالن مســـتقر در ایـــن 
مرکـــز ثبـــت اختـــراع وگواهی نامه هـــای آن از ســـوی 

ســـازمان ثبـــت اســـناد و امـــالک صـــادر شـــد.
مهـــران محمـــدی اظهـــار کـــرد: محصـــوالت 
ــه  ــت کـ ــه اسـ ــای فناورانـ ــزو طرح هـ ــده جـ ثبت شـ
پـــس از اخـــذ مجـــوز از مراجـــع ذی صـــالح به عنـــوان 
بهره بـــرداری  قابلیـــت  دانش بنیـــان  محصـــول 

ــت. ــد داشـ ــی خواهنـ عمومـ
وی بیـــان کـــرد: جهاددانشـــگاهی اســـتان اردبیـــل 
ــا  ــات مناســـب در تـــالش اســـت تـ ــه امکانـ ــا ارایـ بـ
حمایت هـــای مناســـبی را از شـــرکت های فنـــاور و 
ــا زمینه هـــای رشـــد  ــان بـــه عمـــل آورد تـ دانش بنیـ

علمـــی و پژوهشـــی فراهـــم شـــود.
ـــان  ـــد گیاه ـــز رش ـــاوری مرک ـــت فن ـــت معاون سرپرس
دارویـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان اردبیـــل بـــا بیـــان 
ـــز  ـــن مرک ـــراع  در ای ـــر 12 اخت ـــال حاض ـــه در ح اینک
ـــون 15  ـــرد: تاکن ـــح ک ـــت، تصری ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ب
ـــز  ـــن مرک ـــه در ای ـــای فناوران ـــا طرح ه ـــاور ب ـــرکت فن ش
مجـــوز اســـتقرار دریافـــت کرده انـــد کـــه بســـیاری از 

آن هـــا در آســـتانه ی دانش بنیـــان شـــدن هســـتند.
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صدورگواهی نامه ی استاندارد مدیریت 
کیفیت آزمایشگاه ها

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 
شـــریف: مرکـــز ملـــی تاییـــد صالحیـــت ایـــران، بـــا 
صـــدور گواهینامـــه اســـتاندارد مدیریـــت کیفیـــت 
 ،(ISO/IEC1702۵ )اســـتاندارد  آزمایشـــگاه ها 
آزمایشـــگاه ســـامانه های الکترونیکـــی و هوشـــمند 
مرکـــز پدافنـــد غیرعامـــل ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
ـــگاه های  ـــی از آزمایش ـــوان یک ـــریف را به عن ـــی ش صنعت
ـــات در  ـــام خدم ـــی انج ـــه دارای توانای ـــران ک ـــر ای معتب

ــرد. ــی کـ ــد، معرفـ ــی را دارا می باشـ ــطح ملـ سـ
ــامانه های الکترونیکـــی و هوشـــمند  ــگاه سـ آزمایشـ
در  شـــریف،  صنعتـــی  جهاددانشـــگاهی  ســـازمان 
راســـتای نیـــل بـــه اهـــداف اقتصـــاد مقاومتـــی، نـــگاه 
ــزات  ــری از واردات تجهیـ ــد داخـــل، جلوگیـ ــه تولیـ بـ
الکتریکـــی، مخابراتـــی و فنـــاوری اطالعـــات معیـــوب 
ــون در  ــات آزمـ ــه خدمـ ــه ارائـ ــدام بـ ــور اقـ ــه کشـ بـ
ــات،  ــاوری اطالعـ ــزات فنـ ــی تجهیـ ــای ایمنـ زمینه هـ
ســـازگاری الکترومغناطیســـی )مصونیـــت در برابـــر 

تخلیـــه الکترواســـتاتیک( را انجـــام می دهـــد.
همچنیـــن، خدمـــات آزمـــون در زمینـــه مصونیـــت 

ــاره،  ــذر/ رگبـ ــی تندگـ ــای الکتریکـ ــر پالس هـ در برابـ
مصونیـــت در برابـــر پالس هـــای فراتاخـــت، مصونیـــت 
ــر  ــای فراتاخـــت، مصونیـــت در برابـ ــر پالس هـ در برابـ
افت هـــای ولتـــاژ، وقفه هـــای و تغییـــرات ولتـــاژ، 
ـــدوده  ـــان، مح ـــیلی جری ـــای گس ـــدوده هارمونیک ه مح
ــی  ــامانه های عمومـ ــاژ در سـ ــوی ولتـ ــرات سوسـ تغییـ
تغذیـــه و تعییـــن معیـــار مصـــرف انـــرژی تجهیـــزات 
اداری بخشـــی دیگـــر از فعالیت هـــای آزمایشـــگاه 
ســـازمان  هوشـــمند  و  الکترونیکـــی  ســـامانه های 

ــد. ــریف می باشـ ــی شـ ــگاهی صنعتـ جهاددانشـ
ـــامانه های الکترونیکـــی  ـــی اســـت، آزمایشـــگاه س گفتن
ـــر  ـــون ب ـــام آزم ـــه انج ـــن در زمین ـــمند، پیش ازای و هوش
روی تجهیـــزات مخابراتـــی )ســـوئیچ و روتـــر( موفـــق 
بـــه دریافـــت گواهینامـــه تأییـــد صالحیـــت از ســـوی 
ـــران  ـــی ای ـــات رادیوی ـــررات و ارتباط ـــم مق ـــازمان تنظی س

ـــت. ـــده اس گردی

دریافت مجوز استقرار بانک خون در مرکز 
ابن سینای جهاددانشگاهی

ابن ســـینای  پژوهشـــگاه  عمومـــی  روابـــط   ■
جهاددانشـــگاهی: مرکـــز فـــوق تخصصـــی درمـــان 

نابـــاروری و ســـقط مکـــرر ابن ســـینا موفـــق بـــه 
مراقبـــت  نظـــام  اســـتقرار  گواهی نامـــه  دریافـــت 
فرآورده هـــا  و  خـــون  مصـــرف  بـــر  نظـــارت  و 
ــد. ــون شـ ــال خـ ــازمان انتقـ ــس( از سـ )هموویژوالنـ

ـــدود  ـــی مح ـــز جراح ـــدود مراک ـــزو مع ـــز ج ـــن مرک ای
اســـت کـــه موفـــق بـــه دریافـــت ایـــن مجـــوز شـــده 

ـــت. اس
ــون  ــک خـ ــز بانـ ــته نیـ ــت، در گذشـ ــی اسـ گفتنـ
ــه  ــوط بـ ــد مربـ ــورداری از کـ ــا برخـ ــز بـ ــن مرکـ ایـ
ـــوردار  ـــه برخ ـــوز مربوط ـــون از مج ـــال خ ـــازمان انتق س
بـــود و پیـــرو دســـتورالعمل جدیـــد مبنـــی بـــر لـــزوم 
بانـــک  اســـتقرار  و مجـــوز  دریافـــت گواهی نامـــه 
خـــون در ایـــن مرکـــز، اقدامـــات مقتضـــی و الزامـــات 
درخواســـتی وزارت بهداشـــت صـــورت پذیرفـــت. از 
جملـــه ایـــن الزامـــات، گذرانـــدن دوره هـــای مربـــوط 
گروه هـــای  تمامـــی  توســـط  هموویژوالنـــس  بـــه 
ــی  ــای خونـ ــرف فراورده هـ ــبکه مصـ ــا شـ ــط بـ مرتبـ
ـــتری، کادر  ـــش بس ـــل، کادر بخ ـــاق عم ـــم از کادر ات اع
ـــن مســـتقر در  ـــه پزشـــکان و متخصصی آزمایشـــگاه و کلی

مرکـــز درمـــان بـــود.
نابـــاروری و  مرکـــز فـــوق تخصصـــی درمـــان 
ســـقط مکـــرر ابن ســـینا وابســـته بـــه پژوهشـــگاه 
ــت  ــال 1382 فعالیـ ــگاهی از سـ ــینا جهاددانشـ ابن سـ
خـــود را آغـــاز نمـــوده و توانســـته اســـت ایـــن مرکـــز 
بـــا بهتریـــن میـــزان موفقیـــت و بـــارداری مجموعـــه 
کامـــل آزمایشـــگاه های تشـــخیص طبـــی، پاتولـــوژی، 
فلوســـایتومتری،  و  ایمونولـــوژی  جنین شناســـی، 
ژنتیـــک، آندرولـــوژی و... را کـــه مـــورد نیـــاز زوجیـــن 
ـــد و  ـــدازی نمای ـــه راه ان ـــن مجموع ـــت در ای ـــارور اس ناب
زوجینـــی کـــه بـــه ایـــن مرکـــز مراجعـــه می کننـــد 
ـــا  ـــز ب ـــل مرک ـــگاهی را در مح ـــات آزمایش ـــی خدم تمام
ـــت  ـــن دریاف ـــان ممک ـــن زم ـــت و کوتاه تری ـــن دق باالتری

. می کننـــد

دریافت گواهی نامه ی »آزمایشگاه معتمد«
ــی:  ــگاهی آذربایجان غربـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ــی  ــگاهی آذربایجان غربـ ــی جهاددانشـ ــاون پژوهشـ معـ
بیـــان کـــرد: آزمایشـــگاه جهاددانشـــگاهی اســـتان 
ـــد اداره کل  ـــگاه معتم ـــوان آزمایش ـــار عن ـــرای دومین ب ب

صدور چند گواهی نامه و مجوز معترب ملی
آزمایشگاه هوشمند جهاددانشگاهی صنعتی رشیف، مرکز ابن سینای جهاددانشگاهی و آزمایشگاه واحد آذربایجان غربی موفق به دریافت 

گواهی نامه و مجوز معترب کشوری و استانی شدند
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■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی بــه نقــل از ســیناپرس: 
بــر اســاس ایــن مطالعــات، فالونول هــای موجــود در 
ــک  ــلول های آنژیوژنی ــداد س ــش تع ــو مســئول افزای کاکائ
ــلول ها  ــن س ــوند. ای ــوب می ش ــون محس ــان خ در جری
عملکــرد عــروق خونــی را تنظیــم کــرده و بــه بهبــودی از 

ــد. ــک می کنن ــی کم ــیب عروق آس
ــکالت  ــروز مش ــر ب ــص از خط ــوی خال ــوردن کاکائ خ
ــری  ــراد جلوگی ــاال در اف ــون ب ــار خ ــی از فش ــی ناش قلب

ــد. ــش می ده ــاری را کاه ــن بیم ــرده و ای ک
طبــق مطالعــات مختلــف انجــام شــده، مصــرف 
ــون  ــار خ ــش فش ــد در کاه ــو می توان ــوالت کاکائ محص
ــه حســاب آمــدن  مفیــد باشــد. ایــن امــر شــاید دلیــل ب
ــالمتی  ــده س ــان وع ــک می ــوان ی ــه عن ــره ب ــکالت تی ش

ــد. ــب باش ــش قل بخ
ــان  ــان پژوهشــکده گیاه ــای محقق ــر اســاس یافته ه ب
دارویــی جهاددانشــگاهی، کاکائــو سرشــار از چربــی، فیبــر 
ــه  غذایــی، پتاســیم، کلســیم، منیزیــم و فســفر اســت و ب
ــالمتی و  ــیم در س ــس و پتاس ــودن از م ــار ب ــل سرش دلی
ــو  ــن خــواص کاکائ ــری دارد. از مهمتری عــروق نقــش موث
و فوایــد درمانــی آن می تــوان بــه پیشــگیری از بــروز 
ــت  ــت فعالی ــش ظرفی ــی و ســکته، افزای ــای قلب بیماری ه

ــا ســرطان اشــاره کــرد. ــه ب فیزیکــی و ذهنــی و مقابل
شــکالت و ســایر فرآورده هــای غنــی از فالونوئیــد 
ــه علــت خاصیــت کاهندگــی فشــار خــون، بــه  ــو، ب کاکائ
عنــوان یــک درمــان غیردارویــی توجــه زیــادی را بــه خــود 

ــد. ــب کرده ان جل
ــان  ــم نش ــز ه ــا آنالی ــن مت ــن، چندی ــر ای ــالوه ب ع
ــو، فشــار خــون را کاهــش  ــد کــه غذاهــای پرکاکائ داده ان
می دهنــد. مداخــالت انجــام یافتــه بــا محصــوالت مشــتق 
ــدی را  ــرات مفی ــان اث ــول در انس ــو دارای فالوان از کاکائ
ــی،  ــع پالکت ــیون LDL، تجم ــری از اکسیداس در جلوگی
بهبــود حساســیت انســولینی، بهبــود عملکــرد اندوتلیــال 
ــه نظــر  و کاهــش فشــار خــون داشــته اســت. بنابرایــن ب
ــد  ــول می توان ــی فن ــاوی پل ــو ح ــرف کاکائ ــد مص می رس
از طریــق افزایــش وازودیالســیون محیطــی، باعــث کاهــش 
فشــار خــون در افــرادی کــه زمینــه ایــن بیمــاری را دارند، 

شــود.

مصف کاکائو برای 
جلوگیری از خطر 

بروز مشکالت قلبی
طی مطالعاتی که به تازگی صورت گرفته، 
مصف کاکائو و فرآورده های آن می تواند 

منجر به کاهش طبیعی فشار خون شود

ـــرد. ـــذ ک ـــتان را اخ ـــی اس ـــات صنعت ـــتاندارد و تحقیق اس
دکتـــر حبیـــب ولـــی زاده بـــا اعـــالم ایـــن مطلـــب 
ــتان  ــگاهی اسـ ــگاه جهاددانشـ ــرد: آزمایشـ ــار کـ اظهـ
بـــرای دومیـــن بـــار گواهینامـــه تمدیـــد آزمایشـــگاه 
معتمـــد اداره کل اســـتاندارد و تحقیقـــات صنعتـــی 

اســـتان را بـــه مـــدت 2 ســـال اخـــذ کـــرد.
وی اظهـــار کـــرد: عمـــده فعالیـــت آزمایشـــگاه 
ـــگاه  ـــه ازمایش ـــی در زمین ـــگاهی آذربایجان غرب جهاددانش
ــا و  ــواع آبمیوه هـ ــز انـ ــتاندارد آنالیـ ــد اداره اسـ معتمـ
انـــواع  و  کنســـروها  و  کمپوت هـــا  نوشـــیدنی ها، 
ترشـــی و مربـــا و همچنیـــن آب لیمـــو می باشـــد.

ــا  ــتان بـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــاون پژوهشـ معـ
ـــی  ـــد مبن ـــی واح ـــرد مدیریت ـــد و رویک ـــه تاکی ـــاره ب اش
ــار  ــد اظهـ ــه واحـ ــی و فناورانـ ــی کیفـ ــر درآمدزایـ بـ
ـــم  ـــاری امیدواری ـــال ج ـــه در س ـــش دامن ـــا افزای ـــرد: ب ک
الـــکل  و  عســـل  نمونه هـــای  آنالیـــز  زمینـــه  در 
اتیلیـــک و چـــای نیـــز خدمـــات آزمایشـــگاهی را بـــه 

ــم. ــه کنیـ ــتان ارائـ تولیدکننـــدگان اسـ
ـــی  ـــت تخصص ـــن ظرفی ـــه ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــی  ـــتان آذربایجان غرب ـــگاهی اس ـــگاهی جهاددانش آزمایش
تابه حـــال مغفـــول و ناشـــناخته واقـــع شـــده اســـت، 
خاطرنشـــان کـــرد: امـــا بـــا ایـــن وجـــود از سراســـر 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــران بـ ــگاه های ایـ ــات و دانشـ کارخانجـ
ـــی  ـــتند علم ـــق و مس ـــج دقی ـــی و نتای ـــات تخصص خدم
جهاددانشـــگاهی  آزمایشـــگاه های  اتـــکا  قابـــل  و 
رفرنـــس  و  منبـــع  به عنـــوان  آذربایجان غربـــی 
ــوع  ــای متنـ ــر روز آزمایش هـ ــود و هـ ــه می شـ مراجعـ
و متعـــددی از ســـوی اعضـــای هیـــات علمـــی و 
تخصصی تریـــن  به عنـــوان  بـــزرگ  کارخانجـــات 
ــات  ــوان هیـ ــکاران آن به عنـ ــه همـ ــگاه ها کـ آزمایشـ
علمـــی انجـــام خدمـــات تخصصـــی می نماینـــد ارائـــه 

خدمـــات تخصصـــی می نماینـــد.
ـــی  ـــگاهی آذربایجان غرب ـــی جهاددانش ـــاون پژوهش مع
ـــاد  ـــن نه ـــی ای ـــگاه تخصص ـــه آزمایش ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــی تحقیقات ـــع علم ـــع در مجتم واق
شـــماره  بـــه  کولـــق  در  واقـــع  آذربایجان غربـــی 
0443241751 می باشـــد، خاطرنشـــان کـــرد: تمایـــز 
ــی  ــوق تخصصـ ــتگاه های فـ ــگاه در دسـ ــن آزمایشـ ایـ
ـــه روز و اعضـــای هیئت علمـــی پژوهشـــی و کارشناســـان  ب

تخصصـــی ایـــن نهـــاد اســـت.

صدور اعتبارنامه ی
 قطعی آزمایشگاه جهاددانشگاهی

 صنعتی رشیف
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف: 
اعتبارنامـــه ی قطعـــی همـــکاری بـــا ســـازمان تنظیـــم 
بـــرای  ایـــران  رادیویـــی  ارتباطـــات  و  مقـــررات 
آزمایشـــگاه ســـامانه های الکترونیکـــی و هوشـــمند 
ــادر  ــریف صـ ــی شـ ــگاهی صنعتـ ــازمان جهاددانشـ سـ

شـــد.
ســـازمان تنظیـــم مقـــررات و ارتباطـــات رادیویـــی 
ایـــران بـــا صـــدور ایـــن اعتبارنامـــه، آزمایشـــگاه 
ســـامانه های الکترونیکـــی و هوشـــمند مرکـــز پدافنـــد 
ـــریف  ـــی ش ـــگاهی صنعت ـــازمان جهاددانش ـــل س غیرعام
را بـــه عنـــوان یکـــی از آزمایشـــگاه های مـــورد تاییـــد 
کـــه دارای توانایـــی انجـــام خدمـــات آزمایشـــگاهی در 
ـــوئچ و  ـــی )س ـــزات مخابرات ـــر روی تجهی ـــی ب ـــطح مل س

ــرد. ــی کـ ــد معرفـ ــر( را دارا می باشـ روتـ
آزمایشـــگاه ســـامانه های الکترونیکـــی و هوشـــمند 

ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف، در راســـتای 
نیـــل بـــه پیشـــرفت، بـــا اخـــذ تأییدیـــه در ارزیابـــی 
ـــت  ـــته اس ـــط، توانس ـــات مرتب ـــت الزام ـــی و رعای مراقبت
ـــررات  ـــم مق ـــازمان تنظی ـــا س ـــکاری ب ـــه هم ـــار نام اعتب
ـــی و  ـــه قطع ـــت ب ـــران را از موق ـــی ای ـــات رادیوی و ارتباط

ـــد. ـــش ده ـــال افزای ـــه س ـــار را س ـــدت اعتب م
ـــه تکمیـــل آزمایشـــگاه و اخـــذ  ـــا توجـــه ب همچنیـــن ب
ـــه  ـــگاه )17025( ب ـــت آزمایش ـــد صالحی ـــه تائی گواهینام
ـــون در  ـــات آزم ـــه خدم ـــی دامن ـــای ایمن ـــز آزمون ه ج
ــی )EMC( در  ــرو مغناطیسـ ــازگاری الکتـ ــه سـ زمینـ
ـــدا  ـــعه پی ـــش و توس ـــات افزای ـــاوری اطالع ـــزات فن تجهی

ـــت. ـــه اس یافت
خدمـــات ســـازگاری الکترومغناطیســـی شـــامل 
ــای  ــر پالس هـ ــت در برابـ ــه مصونیـ ــون در زمینـ آزمـ
ــر  ــت در برابـ ــاره، مصونیـ ــذر/ رگبـ ــی تندگـ الکتریکـ
پالس هـــای فراتاخـــت، مصونیـــت در برابـــر افت هـــای 
ولتـــاژ، وقفه هـــای و تغییـــرات ولتـــاژ، محـــدوده 
ـــرات  ـــدوده تغیی ـــان، مح ـــیلی جری ـــای گس هارمونیک ه
سوســـوی ولتـــاژ در ســـامانه های عمومـــی تغذیـــه 

می باشـــد.

کسب گواهی نامه صالحیت
 ارایه ی خدمات در حوزه ی 

پدافند سایربی
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی تربیـــت مـــدرس: 
جهاددانشـــگاهی واحـــد تربیـــت مـــدرس موفـــق بـــه 
کســـب مجـــوز صالحیـــت ارائـــه خدمـــات در حـــوزه 
پدافنـــد ســـایبری از ســـازمان پدافنـــد غیـــر عامـــل 

کشـــور شـــد.
ـــت آموزشـــی واحـــد  ـــزی سرپرســـت معاون بشـــیر پروی
ـــگاهی  ـــرد: جهاددانش ـــوان ک ـــوق عن ـــر ف ـــان خب ـــا بی ب
تربیـــت مـــدرس از ســـال 87 همکاری هـــای موثـــری 
ــته  ــور داشـ ــل کشـ ــر عامـ ــد غیـ ــازمان پدافنـ ــا سـ بـ

ـــت. اس
ـــن جهاددانشـــگاهی  ـــکاری بی ـــه هم ـــاد تفاهم نام وی انعق
ــل  ــر عامـ ــد غیـ ــازمان پدافنـ ــدرس و سـ ــت مـ تربیـ
کشـــور را از اقدامـــات مؤثـــر و مشـــترک ایـــن دو 
نهـــاد طـــی ســـال های گذشـــته بیـــان کـــرد و 
گفـــت: جهاددانشـــگاهی تربیـــت مـــدرس موفـــق بـــه 
ــد  ــوزه پدافنـ ــی در حـ ــای مختلفـ ــزاری دوره هـ برگـ
غیـــر عامـــل بـــوده کـــه از آن جملـــه می تـــوان بـــه 
ـــل  ـــر عام ـــد غی ـــی پدافن ـــت مرب ـــای تربی ـــرای دوره ه اج
ــرای  ــی بـ ــی و تخصصـ ــای عمومـ ــن دوره هـ همچنیـ
ســـازمان ها، مراکـــز اقتصـــادی، انـــرژی، آب، بـــرق و... 

بـــا رویکـــرد پدافنـــد غیـــر عامـــل اشـــاره کـــرد.
وی کســـب مجـــوز اخیـــر را ناشـــی از اعتمـــاد 
ـــدی  ـــه توانمن ـــور ب ـــل کش ـــر عام ـــد غی ـــازمان پدافن س
جهاددانشـــگاهی عنـــوان کـــرد و افـــزود: دیـــدگاه 
مـــا در حـــوزه آمـــوزش، ورود بـــه آموزش هـــای 
ــند  ــوب سـ ــور در چارچـ ــت محـ ــی و مأموریـ تخصصـ
ــده  ــول شـ ــای محـ ــور و ماموریت هـ ــم انداز کشـ چشـ

ــت. ــگاهی اسـ ــه جهاددانشـ بـ
ـــور  ـــل کش ـــد غیرعام ـــازمان پدافن ـــت، س ـــی اس گفتن
مجـــوز برگـــزاری دوره هـــای عمومـــی طـــی مجـــوزی 
ــورخ 1395/11/03  ــماره 3214/3240/438 مـ ــه شـ بـ
و 151/ق/س/97/4 مـــورخ 1398/05/15 گواهینامـــه 
ـــایبری  ـــد س ـــوزه پدافن ـــات در ح ـــه خدم ـــت ارائ صالحی
ـــرده  ـــاء ک ـــدرس اعط ـــت م ـــگاهی تربی ـــه جهاددانش را ب

ـــت. اس
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صدورگواهی نامه ی استاندارد مدیریت 
کیفیت آزمایشگاه ها

■ روابـط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی: 
مدیـر مرکـز ژنتیـک جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی 
 »NGS« گفـت: در ایـن واحـد تکنیک جدیـدی به نـام
بـه کار گرفتـه می شـود و در اسـتان تنهـا مرکـزی اسـت 
کـه نرم افـزاری را بـرای آن طراحـی و خریـداری کـرده و 
می توانیـم توسـط آن، انـواع بیمـاری صـرع را طبقه بندی 

. کنیم
دکتـر آریانـه صدر نبـوی، اظهار کرد: جهاددانشـگاهی 
مجموعـه ای بسـیار قـوی در زمینـه ژنتیـک بـه شـمار 
و  نورولوژیسـت ها  ژنتیسـین ها،  از  متشـکل  و  مـی رود 
فـوق تخصص هـای مختلـف نورولوژی اسـت. اکنـون این 
مجموعـه بخشـی از بیماری هـای مغـز و اعصـاب را نیـز 

می دهـد. پوشـش 
وی افــزود: مــا در جهاددانشــگاهی امکاناتــی را فراهــم 
ــخیص  ــی را تش ــن و حرکت ــای مزم ــرده و بیماری ه ک
ــل  ــا عم ــا ب ــن بیماری ه ــیاری از ای ــه بس ــم ک می دهی
ــد.  ــدا می کنن ــود پی ــی بهب ــان داروی ــا درم ــی و ی جراح
از همــه مهم تــر اینکــه بعضــی از ایــن بیماری هــای 
مــا  کــه  دارنــد  تولــد  از  قبــل  تشــخیص  مزمــن، 
ــی انجــام دهیــم  ــر روی جنیــن آزمایش های می توانیــم ب
ــاری  ــه بیم ــال ب ــد مبت ــک فرزن ــدن ی ــا آم ــه دنی و از ب
ــه  ــازی ب ــا نی ــم ت ــری کنی ــواده جلوگی ــاص در خان خ

ــد. ــته باش ــی نداش ــان داروی ــا درم ــی و ی جراح
دانشـیار دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد بـا بیـان این 
کـه در جهاددانشـگاهی تخصص های دیگـری مانند زنان، 
زایمـان و نازایـی وجـود دارد و در خصـوص آن اقداماتـی 
انجـام می شـود، عنـوان کـرد: در جهـاد دانشـگاهی دو 
مشـاور ژنتیـک حضـور دارنـد کـه از آن هـا هـم در ایـن 

زمینـه می توانیـم کمـک بگیریـم. جهـاد دانشـگاهی یک 
مرکـز بسـیار قـوی اسـت کـه بـه جـرات می تـوان گفـت 
بـه  کشـور  شـرق  نوروژنتیکـی  بیمـاران  اکثـر  تقریبـاً 
ارجـاع داده می شـوند و متخصصـان جهـاد  ایـن محـل 

دانشـگاهی همـکاری خوبـی بـا نورولوژیسـت ها دارنـد.
وی در پاسـخ بـه این سـؤال کـه بیماری هـای حرکتی 
شـامل چـه مـواردی می شـود، تصریـح کـرد: بیماری های 
حرکتـی ماننـد ُکره )بیماری ای اسـت کـه در آن حرکات 
غیـر ارادی مفاصـل بـزرگ _ تنـه و صـورت به صـورت 
سـریع و جهشـی اتفـاق مـی افتـد( و بیماری هایـی که از 
بـدو تولـد می توانیـم تشـخیص دهیـم و یـا بیماری هایی 
کـه در مناطـق دیگـر دنیـا نـادر هسـتند، امـا در کشـور 
مـا بـه دلیـل وجـود ازدواج هـای فامیلـی در خانواده هـا 
زیـاد مشـاهده می شـود. در جهـاد دانشـگاهی بانـک این 

اطالعـات را در اختیـار داریـم.
صــدر نبــوی خاطرنشــان کــرد: در جهــاد دانشــگاهی 
ــات  ــه تنظیم ــت ک ــی اس ــوی )جای ــتری ق ــک رجیس ی
نرم افزارهــا و اطالعاتــی از ســخت افزارها در آن ثبــت 
می شــود( وجــود دارد کــه تحــت نظــر نورولوژیســت های 
مــا انجــام می شــود و در اصــل می توانیــم در مــورد 
آن هــا نــه تنهــا پیشــگیری را انجــام داده و درمــان کنیــم 
بلکــه فالــوآپ )پیگیــری( بیمــاران هــم جــزء امــور اســت.

ــان  ــگاهی خراس ــاد دانش ــک جه ــز ژنتی ــر مرک مدی
ــی در خراســان  ــاری نوروژنتیک ــرد: بیم ــان ک رضــوی بی
رضــوی نــه فقــط در مشــکالت حرکتــی، بلکــه در 
بیماری هــای عصــب و عضلــه نیــز بســیار مشــاهده 
می شــود. مــا در جهــاد دانشــگاهی ایــن قابلیــت را 
ــا  ــن بیماری ه ــه ای ــک هم ــورد ژنتی ــه در م ــم ک داری
قابــل  بیماری هــا  ایــن  و  کنیــم  کار  صــرع  ماننــد 

تشــخیص، درمــان و پیشــگیری هســتند.

استفاده از تکنیک NGS برای 
طبقه بندی بیامری رصع

مدیر مرکز ژنتیک جهاددانشگاهی خراسان رضوی از کاربرد تکنیک جدیدی به نام »NGS« در 
این واحد خرب داد

ـــردی  ـــه کارب ـــوم پای ـــکده عل ـــی پژوهش ـــط عموم ■ رواب
ـــی  ـــعید میرزای ـــر س ـــتی: دکت ـــهید بهش ـــگاهی ش جهاددانش
رییـــس ایـــن پژوهشـــکده گفـــت: گـــروه زمیـــن 
ـــردی  ـــه کارب ـــوم پای ـــکده عل ـــی پژوهش ـــی محیط شناس
جهاددانشـــگاهی واحـــد شـــهید بهشـــتی طـــرح 
ــر  ــی نفتـــی آب زیـ ــی آلودگـ ــوت زیســـت پاالیـ پایلـ
ـــه  ـــی را ب ـــد بیولوژیک ـــاوری س ـــک فن ـــه کم ـــی ب زمین
ـــی الزم،  ـــش فن ـــه دان ـــتیابی ب ـــا دس ـــانده و ب ـــام رس اتم
ـــر  ـــی آب زی ـــی نفت ـــوان مشـــاور پاکســـازی آلودگ ـــه عن ب
ـــی ری انتخـــاب شـــده اســـت. ـــه صنعت ـــی در منطق زمین

دکتـــر میرزایـــی ادامـــه داد: در ایـــن راســـتا 
ضمـــن تعییـــن و تفکیـــک منشـــاء آلودگـــی و تهیـــه 
مـــدل مفهومـــی آلودگـــی بـــه کمـــک مـــدل ســـازی 
ـــده  ـــازی ش ـــبیه س ـــی، ش ـــال آلودگ ـــوه انتق ـــی نح ریاض
ـــازی و  ـــرای پاکس ـــه ب ـــه و نوآوران ـــای فناوران و راهکاره
ـــون  ـــم اکن ـــه ه ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــی ارائ ـــذف آلودگ ح
ـــال  ـــا در ح ـــن راهکاره ـــتفاده از ای ـــا اس ـــروه ب ـــن گ ای
ـــی  ـــه صنعت ـــی از آبخـــوان منطق ـــی نفت پاکســـازی آلودگ

ری اســـت.
رییـــس پژوهشـــکده علـــوم پایـــه کاربـــردی بـــه 
ـــی  ـــن شناس ـــروه زمی ـــده گ ـــای آین ـــا و برنامه ه طرح ه
ـــروه  ـــده گ ـــه آین ـــت: برنام ـــرد و گف ـــاره ک ـــی اش محیط
ـــور  ـــت؛ مح ـــده اس ـــز ش ـــور متمرک ـــتای دو مح در راس
ـــک  ـــه کم ـــع آب ب ـــای مناب ـــواع آلودگی ه ـــذف ان اول ح
ـــا  ـــتا ب ـــن راس ـــت و در ای ـــو اس ـــو و بای ـــای نان فناوری ه
ـــه  ـــی ب ـــم نامه های ـــی تفاه ـــر اروپای ـــگاه معتب ـــه دانش س
امضـــا رســـیده و پروژه هـــای مشـــترکی نیـــز تعریـــف 
ـــت  ـــراه نف ـــه آب هم ـــور دوم تصفی ـــت و مح ـــده اس ش
در واحدهـــای بهـــره بـــرداری و نمـــک زدایـــی نفـــت 

می باشـــد.

موفقیت پژوهشگران 
در شناسایی منشأ 

آلودگی نفتی آبخوان 
منطقه ی ری

جهادگران پژوهشکده علوم پایه کاربردی 
جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی موفق 

به تفکیک و تعیین منشاء آلودگی نفتی  از 
آبخوان منطقه ی ری شدند
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مجری راه اندازی مرکز تولید فلزات گران بها از منابع ثانویه 
جهاددانشگاهی ضمن تأکید بر آن که انتظار داریم اُرگان های 
الکترونیک که  باالی پسماندهای  به حجم  توجه  با  دولتی 
در اختیار دارند با ما همکاری کنند، از دستیابی به دانش 
و  داد  این پسماندها خبر  از  فلزات گران بها  استخراج  فنی 
گفت: این فرآیند، دوستدار محیط زیست و از نظر اقتصادی 

ارزشمند است.
محمدرضا توکلی محمدی ضمن تاکید بر اهمیت دستیابی 
پسماندهای  از  بها  گران  فلزات  استحصال  فنی  دانش  به 
الکترونیکی، که به عنوان "معادن شهری" شناخته می شوند، 
توضیح داد: تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی متنوع هستند و 
از یخچال، ماشین لباس شویی و ماشین ظرف شویی گرفته تا 
چاپگرها و قطعات الکترونیکی کوچک تر مثل قطعات موبایل و 
… را شامل می شود که میزان مصرف آن ها از سوی مردمان 

کشورهای مختلف متفاوت است.
وی ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال در کشــورهای اروپایــی 
مــردم موبایل هایشــان را زودتــر از کشــورهای جهــان ســوم 
عــوض می کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه در کشــورهای 
آفریقایــی بــا توجــه بــه ســطح پاییــن وضعیــت معیشــت 
ــزات  ــن تجهی ــری از ای ــزان کمت ــه می ــردم ب ــاه، م و رف
ــن  ــی در ای ــار جهان ــک آم ــن ی ــد؛ بنابرای اســتفاده می کنن

حــوزه وجــود دارد.
مجری راه اندازی مرکز تولید فلزات گران بها از منابع ثانویه 
جهاددانشگاهی، خاطرنشان کرد: میزان ساالنه تولید پسماند 
الکترونیکی در آسیا به ازای هر نفر 3.7 کیلوگرم و سرانه 
تولید پسماند الکترونیک در ایران 7.4 کیلوگرم است؛ یعنی 

ما دو برابر سرانه آسیا از این تجهیزات استفاده می کنیم.
این  تولید  کیلوگرمی   15.6 سرانه  به  سپس  توکلی 

افزود:  اروپا اشاره کرد و  قاره  نفر در  ازای هر  به  تجهیزات 
میزان  باشد،  فناورتر  و  پیشرفته تر  کشور  چه  هر  بنابراین 
است،  بیشتر  آن  در  الکترونیکی  تجهیزات  مستعمل شدن 
باعث  مردم  و مصرف گرا شدن  فناوری های جدید  که  چرا 

می شود حجم تولید این پسماندها باال رود.
وی ضمن اشـاره به سـه مشخصه این پسـماندها، گفت: 
پسـماندهای الکترونیکـی سـریع ترین پسـماندی هسـتند 
کـه تولیـد می شـوند. حجـم کاربـری مـواد الکترونیکی باال 
رفتـه و باعث شـده متناسـب با ایـن موضوع، مقـدار زیادی 
ضایعـات مسـتعمل ایجـاد شـود و ایـن ضایعـات زباله هایی 

هسـتند کـه شـما نمی دانیـد با آن هـا چـه کار کنید.
مدیرگـروه کانـه آرایـی و هیـدرو متالـوژی پژوهشـکده 
فـرآوری مـواد معدنـی جهاددانشـگاهی، تصریـح کـرد: در 
تهـران روزانـه 5 تـن از ایـن پسـماندها تولید می شـود. این 
پسـماندها به مراکـز بازیافتی منتقل می شـوند و تنها کاری 
کـه روی آن هـا انجام می شـود، جدا کردن پالسـتیک، آهن 
و قطعـات الکترونیکـی اسـت، در حالی که دانشـی در مورد 
ایـن کـه این قطعـات به چـه کاری می آینـد، وجود نـدارد.

سـوی  از  عمدتـاً  مادربوردهـا  کـرد:  اضافـه  توکلـی 
خریـداران چینـی خریـداری می شـوند و ایرانی هـا هـم از 
ایـن بابـت خوشـحال هسـتند؛ چـرا کـه عـالوه بـر کسـب 

شـده اند. راحـت  بابـت  ایـن  از  می کننـد  گمـان  درآمـد 
پسـماندهای  مشـخصه  دیگـر  بـه  اشـاره  ضمـن  وی 
بـه سـال 2015  آمـار مربـوط  اظهـار کـرد:  الکترونیـک، 
نشـان می دهـد 80 تـا 85 درصـد این پسـماندها به شـکل 
غیرایمـن دفـع می شـوند. دفـع غیـر ایمـن ایـن تجهیزات 
باعـث می شـود شـرایط بـرای آالیندگـی فلـزات سـنگین 

آن هـا مثـل سـرب و … فراهـم شـود.

جنبه ی اقتصادی استخراج فلزات از 
پسامندهای الکرتونیکی

مدیرگروه کانه آرایی و هیدرومتالوژی پژوهشکده فرآوری 
مواد معدنی جهاددانشگاهی، جنبه مهم تر استخراج فلزات از 
پسماندهای الکترونیکی را اقتصادی بودن این فرآیند دانست و 
تشریح کرد: عیار بهترین معادن طالی کشور نظیر معدن طالی 
آقدره یا معدن طالی موته اصفهان در حد چند ppm است، 
در حالی که در مادربوردها )بسته به شرکت سازنده آن ها( بیش 
از ppm 100 طال وجود دارد. بنابراین پسماندهای الکترونیکی 

چندین برابر معادن طالی کشور، دارای طال هستند.
توکلی در همین زمینه اضافه کرد: عیار بهترین معادن مس 
کشور نظیر معدن مس سرچشمه یا معدن مس سونگون در 
حد صدم درصد است و واحدهای کوچک خصوصی مس نیز 
روی کانسنگ هایی با عیار چند درصد مس کار می کنند؛ در 
صورتی که مادربوردها حاوی بیش از 20 درصد مس هستند.

وی گفت: مادربوردها حدوداً 4 درصد قلع نیز دارند که 
ارزش آن 3 تا 4 برابر مس است. فلز ارزشمند دیگر محتوی 
این پسماندها، سرب است که بازیابی آن عالوه بر منفعت 

اقتصادی، ارزش زیست محیطی نیز دارد.
مجری راه اندازی مرکز تولید فلزات گران بها از منابع ثانویه 
جهاددانشگاهی در ادامه افزود: عیار فلزات ارزشمند محتوی قطعات 

دیگر کامپیوتر نظیر رم و کارت گرافیک به مراتب بهتر است.

آالینده بودن شیوه ی قالب 
بازیابی پسامند الکرتونیکی

فلزات  استخراج  قالب  شیوه  تشریح  به  سپس  توکلی 
داد:  توضیح  و  پرداخت  دنیا  در  الکتریکی  پسماندهای  از 
رویکردی که در دنیا وجود دارد، این است که این پسماندها 
این  از  مجدد  استفاده  تکنولوژیکی  مبنای  شود.  بازیابی 
قطعات  این  بایستی  یعنی  است؛  ذوب  عمدتاً  پسماندها، 
سوخته شود. مادربورد از الیه های متمایز پالستیک، فلز و 
… تشکیل شده و سوختن آن منجر به آزاد شدن حجم 
قابل توجهی آالینده های بسیار سمی و مضر در هوا می شود.

رضورت حامیت دولت 
از استخراج فلزات گران بها

وی با اشاره به این که فرآیند استخراج فلزات از پسماندهای 
الکترونیک که از سوی این مرکز پیشنهاد شده، یک فرآیند 
دوستدار محیط زیست است، گفت: ما در تکنولوژی پیشنهادی 
خود، فرآیند پیرومتالورژی را حذف کردیم و فلزات را صرفاً با 

فرآیندهای فیزیکی و هیدرومتالورژی بازیابی کرده ایم.
مجری راه اندازی مرکز تولید فلزات گران بها از منابع ثانویه 
با بیان اینکه بیشتر به دنبال آن هستیم که از طریق بخش 
دولتی حمایت شویم، گفت: تمامی ادارات، بانک ها، مدارس و 
… برای تأمین پسماندهای الکتریکی می توانند به ما کمک 
کنند. اکثر این مراکز تجهیزات مستعمل خود را انبار می کنند 

و تصمیم گیری در مورد آن ها را به آینده می سپارند.
مختلف  وزارتخانه های  از  تاکنون  داد:  ادامه  توکلی 
خواسته ایم در قالب تفاهم نامه، پسماندهای الکترونیک خود 
را در اختیار ما بگذارند که البته هنوز جوابی نگرفته ایم؛ اما 
انتظار داریم این ارگان ها با توجه به حجم باالی پسماندهای 

الکترونیکی که در اختیار دارند، با ما همکاری کنند.
وی در پایان تاکید کرد: مرکز ما راه اندازی و تجهیز را 
انجام داده و حداقل برای 10 نفر شغل ایجاد کرده است؛ هر 
چند، هدف اصلی از ایجاد این واحد صرفاً استحصال فلزات 
گرانبها از قطعات الکترونیکی نیست. این واحد به دانش فنی 
استحصال فلزات از منابع ثانویه مختلف نظیر کاتالیست های 
پاالیشگاه های نفت و پتروشیمی، کاتالیست های  مستعمل 
خودرو، پسماندهای نیروگاه های برق و … دست یافته و با 
قابلیت اجرای آن ها در مقیاس پایلوت، آماده ارائه و فروش 

دانش فنی به عالقه مندان است.

دستیابی به دانش فنی استخراج 
فلزات گران بها از پسامندهای 

الکرتونیک
مجری راه اندازی مرکز تولید فلزات گران بها از منابع ثانویه جهاددانشگاهی از دستیابی به دانش 

فنی استخراج فلزات گران بها از این پسامندها خرب داد
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■ روابط عمومی پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی: 
پژوهشـکده معتمد جهاددانشـگاهی با کسـب چهـار جایگاه 
برتـر طرح هـای فناورانـه در رویداد اسـتارتاپ های سـتاد نانو 
فنـاوری ریاسـت جمهوری توانسـت بـه باالترین تعـداد طرح 
فناورانـه منتخـب در میـان مراکـز تحقیقاتـی و دانشـگاهی 

کشـور دسـت یابد.

دکتـــر کیـــوان مجیـــدزاده رییـــس پژوهشـــکده بـــا 
ـــد  ـــالش و توانمن ـــان پرت ـــت: محقق ـــر گف ـــن خب ـــالم ای اع
ـــه 4  ـــا ارائ ـــد ب ـــکده معتم ـــاور پژوهش ـــای فن دپارتمان ه
ـــای  ـــوان نوپاه ـــن فراخ ـــور در دومی ـــول مح ـــرح محص ط
ـــو  ـــتاد نان ـــتارتاپی س ـــداد اس ـــرا در روی ـــای همگ فناوری ه
ـــان 150  ـــه از می ـــد ک ـــرکت کردن ـــوری، ش ـــت جمه ریاس

ـــه اول داوری انتخـــاب  طـــرح ارســـالی، 13 طـــرح در مرحل
ــه  ــرح فناورانـ ــان، 4 طـ ــن میـ ــه از ایـ ــه کـ ــدند کـ شـ
مربـــوط بـــه پژوهشـــکده معتمـــد بـــود کـــه باالتریـــن 
ـــگاهی  ـــی، دانش ـــز تحقیقات ـــان مراک ـــرح در می ـــداد ط تع

و شـــرکت های دانـــش بنیـــان کشـــور بـــود.
وی اضافـه کـرد: همچنیـن در مرحلـه سـوم داوری بـا 
حضور سـرمایه گـذاران و داورانی از شـرکت پرسـیس ژن، 
شـتاب دهنـده کارا، صندوق سـالمت آمن، پـارک فناوری 
نانـو  کمیتـه  طـب،  پیشـتاز  شـرکت  پردیـس،  سـالمت 
سـازمان غـذا و دارو و شـرکت پرشـین داروی البـرز انجـام 
شـد و سـه طرح از پژوهشـکده معتمد در میـان پنج طرح 

برتـر داوری قـرار گرفت.
ــه  ــزا بـ ــرح "کیـــت االیـ ــه طـ ــی اســـت؛ سـ گفتنـ
 "3-CA15 ــرطانی ــی ژن سـ ــخیص آنتـ ــور تشـ منظـ
از دپارتمـــان پژوهشـــی پروتئین هـــای نوترکیـــب، 
"میـــدان الکترومغناطیـــس در درمـــان ســـرطان" از 
ـــر  ـــب فراگی ـــی و ط ـــت زندگ ـــی کیفی ـــان پژوهش دپارتم
ـــوری  ـــلول های توم ـــمارش س ـــازی و ش ـــت جداس و "کی
از نمونـــه خـــون بیمـــار جهـــت پایـــش درمـــان" 
فناوری هـــای بیـــن رشـــته ای، ســـه طـــرح برتـــر ایـــن 
ـــذار  ـــرمایه گ ـــذب س ـــه ج ـــق ب ـــه موف ـــود ک ـــداد ب روی

بـــرای اجـــرای طـــرح شـــد.
ـــر مقـــام  ـــات اخی ـــه بیان ـــا اشـــاره ب دکتـــر مجیـــدزاده ب
ـــت  ـــوص اهمی ـــی( در خص ـــه العال ـــری )مدظ ـــم رهب معظ
ــان را  ــات ایشـ ــگاهی، فرمایشـ ــای جهاددانشـ فعالیت هـ
ـــرای  ـــزه ای ب ـــیر و انگی ـــه مس ـــرای ادام ـــی ب ـــراغ راه چ
تـــالش بیشـــتر در زمـــان خباثت هـــای دشـــمن از 
ـــان  ـــزود: جوان ـــرد و اف ـــوان ک ـــم عن ـــراب تحری ـــه س جمل
ــد در  ــکده معتمـ ــان پژوهشـ ــگاهی و محققـ جهاددانشـ
ایـــن مســـیر عـــزم خـــود را جـــزم نموده انـــد تـــا بـــا 
تولیـــد دانـــش محصـــول محـــور ضمـــن حـــذف نیـــاز 
کشـــور بـــه بیگانـــگان، مســـیر بالندگـــی و پیشـــرفت 
ـــری  ـــام امیدبخـــش رهب ـــوای پی ـــوم را در ل ـــرز و ب ـــن م ای

ـــد. ـــپری نماین س

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران: 
ــد و  ــزی تولیـ ــع فوالدریـ ــرای صنایـ ــات بـ ایـــن صفحـ
پـــس از انجـــام تســـت های متعـــدد توســـط بازرســـی 
ـــی ارســـال  ـــرای ارســـال تســـت میدان ـــد و ب ـــا، تأیی کارفرم

ـــد. ش
مرکـــز خدمـــات تخصصـــی فـــرآوری مـــواد فلـــزی 
ـــس  ـــزرگ از جن ـــات ب ـــد صفح ـــال تولی ـــش( در ح )آذرخ

ـــت. ـــوط اس ـــع مرب ـــرای صنای ـــس ب ـــاژ م آلی

ساخت رسی جدید صفحات کریستالیزاتور برای 
صنایع فوالدریزی

عنوان برتر برای سه طرح از 
پژوهشکده رسطان معتمد

پژوهشکده رسطان معتمد جهاددانشگاهی توانست به باالترین تعداد طرح فناورانه منتخب 
در میان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور دست یابد

رسی جدید صفحات کریستالیزاتور برای 
صنایع فوالدریزی به همت مرکز خدمات 

تخصصی آذرخش سازمان جهاددانشگاهی 
تهران ساخته شد
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■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان 
ـــی  ـــوژی صنعت ـــی بیوتکنول ـــروه پژوهش ـــر گ ـــوی: مدی رض
بیوتکنولـــوژی  پژوهشـــکده  میکروارگانیســـم های 
صنعتـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی 
مهم تریـــن فعالیـــت پژوهشـــی ایـــن گـــروه در ســـال 
ـــروژه  ـــه و پ ـــِی منطق ـــک جلبک ـــدازی بان ـــته را راه ان گذش
روبیســـکو عنـــوان کـــرد و گفـــت: بـــا راه انـــدازی ایـــن 
ــا  ــه جلبک هـ ــیلی کـ ــتفاده از پتانسـ ــا اسـ ــروژه و بـ پـ
ــوا و  ــش آب، هـ ــه پاالیـ ــبت بـ ــوان نسـ ــد می تـ دارنـ
پســـاب ها کـــه مســـاله روز ایـــران نیـــز اســـت، اقـــدام 

کـــرد.
ـــزود:  ـــب اف ـــن مطال ـــان ای ـــا بی ـــری ب ـــم عام ـــر مری دکت
پـــروژه روبیســـکو بـــا در نظـــر گرفتـــن پتانســـیل های 
اســـت.  اجراشـــده  و  طراحـــی  جلبک هـــا  بالقـــوه 
ــیژن  ــد اکسـ ــا 80 درصـ ــد 70 تـ ــا تولیـ ــا بـ جلبک هـ
جـــو به عنـــوان اصلی تریـــن موجـــودات تولیـــد کننـــده 
ـــا  ـــه ب ـــتند ک ـــرح هس ـــتی مط ـــان هس ـــیژن در جه اکس
کمـــک آنزیـــم روبیســـکو، به عنـــوان اصلی تریـــن 
پروتئیـــن دخیـــل در فرآینـــد فتوســـنتز، جـــذب دی 
ـــد.  ـــده دارن ـــر عه ـــت آن را ب ـــوا و تثبی ـــن ه ـــید کرب اکس
بـــه عـــالوه آن هـــا قادرنـــد تـــا بـــا بـــه دام انداختـــن 
فلـــزات ســـنگین و ســـایر آالینده هـــای موجـــود در آب 

و هـــوا نســـبت بـــه پاالیـــش آن اقـــدام کننـــد.
ــوم  ــکده علـ ــا پژوهشـ ــترک بـ ــکاری مشـ وی همـ
ــک  ــی یـ ــگاهی در طراحـ ــردی جهاددانشـ ــه کاربـ پایـ
ـــر  ـــا را از دیگ ـــک ریزجلبک ه ـــا کم ـــه ب ـــر نوآوران بیوفیلت
ـــاره  ـــدت اش ـــن م ـــی ای ـــروه در ط ـــن گ ـــای ای فعالیت ه
ـــدوق  ـــوب صن ـــه مص ـــرح ک ـــن ط ـــرد: در ای ـــح ک و تصری
ــه  ــت، بـ ــور اسـ ــوآوران کشـ ــاوران و نـ ــت از فنـ حمایـ
ـــا  ـــک جلبک ه ـــا کم ـــنگین ب ـــزات س ـــش فل ـــال کاه دنب

هســـتیم.
ـــا  ـــر پروژه ه ـــه از دیگ ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــری ب عام
و برنامه هـــای در دســـت اقـــدام گـــروه، پژوهـــش بـــر 
ــای  ــاً رنگ هـ ــی و خصوصـ ــای میکروبـ روی متابولیت هـ
جلبکـــی اســـت، تاکیـــد کـــرد: بـــا وجـــود پروژه هـــای 
ـــگ  ـــتفاده از رن ـــه اس ـــه در زمین ـــادی ک ـــه ای زی کتابخان

ـــم،  جلبکـــی فیکوســـیانین و آســـتاگزانتین در کشـــور داری
ـــتحصال از  ـــی در اس ـــی صنعت ـــش فن ـــه دان ـــوز ب ـــا هن ام

ایـــن رنگ هـــا در ایـــران دســـت نیافته ایـــم.
بـــه گفتـــه عامـــری، اســـتحصال، خالـــص ســـازی و 
تثبیـــت رنـــگ جلبکـــی فیکوســـیانین و آســـتاگزانتین 
کـــه دارای مجـــوز ســـازمان غـــذا و داروی آمریـــکا 
ــاله  نیـــز هســـتند، در دســـتورکار پژوهشـــی ســـه سـ
ـــن  ـــد از ای ـــی بتوانن ـــع غذای ـــا صنای ـــرار دارد ت ـــروه ق گ
رنگ دانه هـــا به صـــورت طبیعـــی اســـتفاده کننـــد.
ــی  ــوژی صنعتـ ــی بیوتکنولـ ــروه پژوهشـ ــر گـ مدیـ
بیوتکنولـــوژی  پژوهشـــکده  میکروارگانیســـم های 
صنعتـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی 
ـــا را از  ـــز جلبک ه ـــد ری ـــی تولی ـــش فن ـــه دان ـــتیابی ب دس
ـــرد  ـــان ک ـــروه بی ـــن گ ـــش روی ای ـــای پی ـــر فعالیت ه دیگ
ـــه  ـــد ک ـــی دارن ـــای مختلف ـــا کاربرده ـــزود: جلبک ه و اف
ـــور  ـــان و دام و طی ـــه آبزی ـــوان در تغذی ـــه می ت از آن جمل
اشـــاره کـــرد، در حـــال حاضـــر عمـــده جلبک هـــا بـــه 
ــه  ــادر بـ ــد قـ ــرایط تولیـ ــوند و شـ ــور وارد می شـ کشـ

رقابـــت بـــا واردات نیســـت.
بـــه گفتـــه وی، بـــا اســـتفاده از ریـــز جلبک هـــا در 
ـــر  ـــرد باالت ـــه عملک ـــوان ب ـــور می ت ـــان و طی ـــه آبزی تغذی

و تغذیـــه ســـالم تری دســـت یافـــت.
وی انجـــام طرح هـــای بین المللـــی بـــا برخـــی 
از دانشـــگاه های آفریقـــای جنوبـــی و آلمـــان را از 
فعالیت هـــای در دســـت انجـــام گـــروه ذکـــر و بیـــان 
ـــم های  ـــایی میکروارگانیس ـــتا و شناس ـــن راس ـــرد: در ای ک
ـــوینده  ـــع ش ـــژه صنای ـــع به وی ـــه در صنای ـــم ک ـــد آنزی مول
کاربـــردی فراوانـــی دارنـــد، درصـــدد هســـتیم تـــا بـــا 
ـــوع  ـــن ن ـــور را از واردات ای ـــم کش ـــا بتوانی ـــد آنزیم ه تولی
مـــواد بی نیـــاز کنیـــم. بـــا کمـــک آنزیم هایـــی نظیـــر 
خانـــواده هیدروالزهـــا قـــادر خواهیـــم بـــود تـــا ارزش 
ـــم  ـــب کنی ـــاورزی کس ـــات کش ـــی را از ضایع ـــزوده باالی اف
کـــه در ایـــن زمینـــه فعالیت هـــای پژوهشـــی گـــروه 
آغـــاز شـــده و پیش بینـــی می شـــود تـــا چنـــد ســـال 
ـــوط  ـــدازی خط ـــده در راه ان ـــب ش ـــاوری کس ـــده از فن آین

تولیـــد محصـــوالت دانش بنیـــان اســـتفاده شـــود.

پاالیش آب، هوا و پساب های ایران با راه اندازی 
پروژہ روبیسکو
مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم های پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی 
مهم ترین فعالیت پژوهشی این گروه در سال گذشته را راه اندازی بانک جلبکِی منطقه و پروژہ روبیسکو عنوان کرد
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■ روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی: 
دکتـر حمیدرضـا پوریان فر گفت: اسـیدفولیک شـکلی از 
ویتامیـن B9 اسـت کـه به طـور سـنتزی تهیـه شـده و 
کمبـود آن منجـر به نوعـی کم خونـی و عـوارض بعـدی 
شـامل احسـاس خسـتگی، تپش قلب، تنگی نفس، زخم 

روی زبـان و تغییـر رنـگ پوسـت یا مو باشـد.
وی تصریـح کـرد: اسـیدفولیک در مکمل هـای رژیمی 
نیـز مورد اسـتفاده بوده و بـه محصوالت غذایـی فرآوری 
شـده از قبیـل آرد و غـالت صبحانـه اضافـه می شـود؛ اما 
فـوالت در واقـع فرم فعال اسـیدفولیک اسـت کـه به طور 
طبیعـی در برخـی از مـواد غذایـی به ویـژه سـبزیجات با 

بـرگ سـبز تیره رنـگ، جگر و عـدس یافت می شـود.
وی بیـان کـرد: فـوالت در واقـع ُفـرم فعـال ویتامیـن 
B9 اسـت و هنگامی کـه بـا کمـک ویتامیـن B12 بـه 
تتراهیدروفـوالت تبدیـل می شـود قـادر اسـت به راحتـی 
وارد سـلول ها شـود. اسـیدفولیک در هنگام جذب توسط 
بـدن انسـان، ابتـدا بایسـتی به فـوالت فعال تبدیل شـود 

و پـس ازآن قـادر بـه جـذب در بـدن خواهـد بود.

ازآنجایی کـه فـوالت در  بـه گفتـه دکتـر پوریان فـر، 
بنابرایـن  نمی شـود،  سـاخته  حیوانـات  و  انسـان  بـدن 
ضرورتـاً بایسـتی توسـط مواد غذایـی )جگر، سـبزیجات، 
قارچ هـای خوراکـی( و یـا به صورت مصرف قـرص مکمل 
اسـیدفولیک بـه بـدن برسـد. ازآنجاکـه جذب فـوالت از 
مـواد غذایـی راحت تـر و کارآمدتر اسـت، بنابراین توصیه 
از منابـع طبیعـی فـوالت  متخصصـان تغذیـه اسـتفاده 

به جـای قـرص اسـیدفولیک اسـت.
قارچ هـای  فنـاوری  زیسـت  پژوهشـی  گـروه  مدیـر 
سـازمان  صنعتـی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـکده  صنعتـی 
جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی ادامـه داد: هدف اصلی 
ایـن پژوهش کـه با حمایـت دفتر تخصصی کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی جهاددانشـگاهی و همچنین این سـازمان 
قـارچ  غنی سـازی  امـکان  بررسـی  رسـید،  انجـام  بـه 
خوراکی-دارویـی انوکـی بـا فـوالت متیلـه فعال شـده با 
اسـتفاده از تیمـار بـا اسـیدفولیک سـنتزی بود کـه برای 

اولیـن بـار در ایـران انجام شـد.
 )Enoki( وی بیان کرد: قارچ خوراکی-دارویی انوکی

با نام علمی )Flammulina velutipes) هم اکنون 
جایگاه پنجم جهانی را در میان تمامی قارچ های پرورشی 
از  قارچ  این  تولید  فناوری  به خود اختصاص داده است. 
فناوری  زیست  پژوهشی  گروه  در  قبل  سال   3 حدود 
برای  رضوی  خراسان  جهاددانشگاهی  صنعتی  قارچ های 
استقرار  با موفقیت  پایلوت  بار در کشور در سطح  اولین 

یافت.
دکتــر پوریــان فــر  ادامــه داد: در ایــن پژوهــش پــس 
غلظت هــای  در  )ســنتزی(  اســیدفولیک  افــزودن  از 
ــرم  ــارچ انوکــی، هــر دو ف ــه بســتر کشــت ق ــف ب مختل
یعنــی هــم اســیدفولیک و هــم انــواع فوالت هــای فعــال 
ــرم  ــن ف ــه بهتری ــوالت )ک ــل تتراهیدروف ــژه متی به وی
ــدن انســان اســت( در  ــرای جــذب در ب فــوالت فعــال ب
میــوه قــارچ افزایــش چشــمگیری )تــا 8 برابــر( نســبت 

ــه شــاهد نشــان داد. ب
وی خاطرنشـان کـرد: ایـن نتایـج حاکی از اثـر مثبت 
غنی سـازی بـر افزایش محتـوای اسـیدفولیک و فرم فعال 
فـوالت در قـارچ انوکـی بـود. بـا توجـه بـه این کـه قارچ 
تجـاری انوکـی مصـرف خوراکـی )به صـورت خـام( دارد 
می تـوان از ایـن قـارچ غنـی شـده به عنـوان یـک منبـع 
طبیعـی غنـی از فـوالت فعـال در رژیـم غذایی اسـتفاده 
کـرد به طوری کـه روزانـه مقـدار فـوالت مـورد نیـاز یک 

انسـان بالـغ را کامـاًل تأمیـن کند.
فنـاوری  زیسـت  پژوهشـی  گـروه  مدیـر  گفتـه  بـه 
صنعتـی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـکده  صنعتـی  قارچ هـای 
سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی، بررسـی های 
طـرح  ایـن  اجـرای  کـه  می دهـد  نشـان  شـده  انجـام 

اسـت. کم نظیـر  دنیـا  در  پژوهشـی 

تولید نیمه صنعتی قارچ گانودرما
بیوتکنولـوژی  پژوهشـی  گـروه  علمـی  هیـات  عضـو 
قارچ های صنعتی پژوهشـکده بیوتکنولوژی جهاددانشگاهی 
از تولیـد قـارچ دارویـی گانودرمـا در  خراسـان رضـوی 
تخصصـی  خدمـات  مرکـز  در  صنعتـی  نیمـه  مقیـاس 

داد. خبـر  سـازمان  ایـن  خوراکـی  قارچ هـای 
افـزود:  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  جانپـور  جـواد  دکتـر 
شـرکت تولیدی-خدماتـی قارچ هـای خوراکـی و دارویی 
کـه با تالش همـکاران جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی 
از سـال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده اسـت، در حال 
دریافـت مجوزهـای الزم بـرای توسـعه می باشـد. در این 
راسـتا برخـی مجوزهـای تولیـد نیز کسـب شـده اسـت. 
عضویـت در انجمـن قارچ هـای خوراکـی ایـران به عنـوان 
اولیـن شـرکت فعـال در زمینـه تولیـد قارچ هـای دارویی 

از اقدامـات انجـام شـده می باشـد.
وی بیـان کـرد: این شـرکت به عنـوان اولین محصول، 
تولیـد قـارچ خوراکی-دارویـی شـاه صـدف یـا ارینجی را 
در برنامـه خـود داشـت. ایـن قارچ بـا ویژگی های بسـیار 
خـوب و ویـژه ای کـه دارد می تواند سـهمی از تولید قارچ 

ـ دارویی  تولید قارچ های خوراکی 
و یک قارچ خاص

مدیــر گــروه پژوهشــی زیســت فناوری قارچ هــای صنعتی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی صنعتی 
ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی از تولیــد قارچ هــای خوراکــی ـ دارویــی بــا ســطح 

بــاالی اســیدفولیک و فــوالت فعــال بــرای اولین بــار در ایــران در ایــن گــروه خــرب داد
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دکمـه ای کشـور را بـه خـود اختصـاص دهـد و در کنـار 
قـارچ دکمـه ای در سـبد غذایـی خانوار قـرار گیرد.

بـه گفته عضـو کارگروه تخصصـی قارچ هـای خوراکی 
وزارت جهـاد کشـاورزی، در حـال حاضـر تولیـد قـارچ 
ارینجـی بـا ظرفیـت 10 تن میوه قـارچ ارینجی در سـال 
در حـال بهره برداری اسـت و با اضافه شـده دسـتگاه های 
خریـداری شـده جدید در سـال 98، ظرفیـت تولید به 3 

تـا 4 برابـر مقـدار موجود خواهد رسـید.
مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی قارچ هـای خوراکـی 
تصریـح  رضـوی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  سـازمان 
کـرد: در جهـت تنـوع بخشـی بـه محصـوالت تولیـدی 
دومیـن  جامعـه،  سـالمت  سـطح  افزایـش  همچنیـن  و 
محصـول شـرکت مراحـل آزمایشـگاهی خـود را سـپری 

کـرده و در فـاز تولیـد قـرار گرفـت.
وی ادامـه داد: قـارچ گانودرمـا یک قـارچ دارویی بوده 
می باشـد.  سـفت  کالهـک  دارای  بلـوغ  مرحلـه  در  کـه 
رنـگ کالهـک آن از قهـوه ای تـا قرمـز بـراق بـوده که در 
کناره هـا بـه ترتیـب قرمـز روشـن، زرد تیره، زرد روشـن 
و نهایتـاً سـفید می باشـد. ایـن قـارچ بـه دلیـل دارا بودن 
ترکیبـات زیسـت فعـال و آنتـی اکسـیدانی بسـیار مـورد 
توجـه بوده و بر اسـاس مسـتندات علمـی در بیماری های 
مختلـف نظیـر سـرطان، بیماری هـای کبـدی، کلیـوی و 
گوارشـی، مفاصـل، دیابـت و بیماری هـای پوسـتی و ... 

مؤثـر می باشـد.
دکتر جانپور اسـتقرار بسـتر کشـت و پرکردن سـالن، 
ریسـه دوانـی، پیـن زنی و رشـد قـارچ، برداشـت و تخلیه 

سـالن را از مراحـل تولیـد قـارچ گانودرما عنـوان کرد.
وی تصریـح کـرد: مصـرف قـارچ گانودرمـا عمدتـاً بـه 
تـازه  به صـورت  آن  و مصـرف  اسـت  کـرده  دم  صـورت 
خـوری بـه دلیـل تلخـی میـوه آن مقـدور نیسـت. مقدار 
مصـرف آن بـرای بهره مندی از خواص بیشـمار آن روزانه 
حـدود یـک تـا یـک و نیـم گـرم می باشـد کـه حداقل 2 
سـاعت بـه آرامـی دم کشـیده باشـد. می تـوان از پـودر و 
یـا خـرد شـده این قـارچ بـرای تهیـه دمنـوش اسـتفاده 
کـرد. ویژگی هـای درمانی بیشـماری برای ایـن قارچ ذکر 
می شـود امـا مـوارد درمانی حتمـاً باید تحت نظر پزشـک 

مرتبط اسـتفاده شـود.
معاونـت  توسـط  وی تصریـح کـرد: در سـال 1397 
باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی و بـا همـکاری جمعـی 
جملـه  از  خـاص  قارچ هـای  حـوزه  متخصصیـن  از 
جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی، دسـتورالعمل اجرایی 
و ضوابـط فنـی صـدور مجـوز قارچ هـای پرورشـی خاص 

نظیـر گانودرمـا و شـیتاکه تهیـه شـد.
بیوتکنولـوژی  پژوهشـی  گـروه  علمـی  هیـات  عضـو 
بیوتکنولـوژی  پژوهشـکده  صنعتـی  قارچ هـای 
ایـن  در  داد:  ادامـه  رضـوی  خراسـان  جهاددانشـگاهی 
دسـتورالعمل، کلیاتـی در رابطـه بـا ملزومـات الزم بـرای 
تولیـد، آشـنایی بـا مراحل تولیـد و نحوه محصـول گیری 
و سـالنداری دو قارچ پرورشـی خاص گانودرما و شـیتاکه 
بیان شـده اسـت. ایـن دسـتورالعمل نتیجه سـاعت ها کار 
کارشناسـی و جلسـات متعـدد تخصصـی در دفتـر امـور 
باغبانـی  معاونـت  قـارچ  و  دارویـی  گیاهـان  گلخانه هـا، 

می باشـد. جهادکشـاورزی  وزارت 
وی خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر قـارچ گانودرما 
در حـال تولیـد اسـت و متقاضیـان تولیـد بـرای تأمیـن 
بسـتر کشـت و یا خرید محصول خشـک شـده می توانند 
درخواسـت خود را بـرای خرید محصول از طریق شـماره 
ارائـه   09360736988 و   05131997436 تلفن هـای 

یند. نما

ــنا:  ــل از ایس ــه نق ــگاهی ب ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
ــت  ــه وضعی ــی ب ــت: کم توجه ــن زاده گف ــر عابدی نیلوف
اکوسیســتم های  ایــن  توســعه،  رونــد  در  تاالب هــا 
ارزشــمند را در بســیاری از نقــاط دنیــا بــا چالش هــای 
ــد  ــن رون ــرات ای ــت و اث ــاخته اس ــه س ــدی مواج ج
تخریبــی بــر زندگــی انســان ها و تنــوع زیســتی، 
ــا  ــا ب ــت ت ــته اس ــر آن داش ــورها را ب ــیاری از کش بس
جدیــد  شــیوه های  کاربــرد  یــا  بازدارنــده  تدابیــر 
مدیریتــی در دســتیابی بــه توســعه پایــدار نســبت بــه 

حفاظــت و احیــا تاالب هــا اقــدام کننــد.
وی افـزود: حفـظ و احسـاس مسـئولیت نسـبت بـه 
ایـن زیسـتگاه های طبیعی وظیفه یک سـازمان مسـتقل 
بـه زیسـت  بایـد نسـبت  افـراد  بلکـه تک تـک  نیسـت 

بوم هـای طبیعـی حسـاس، آگاه و مسـئول باشـند.
ــی  ــش آگاه ــن افزای ــه داد: بنابرای ــن زاده ادام عابدی
عمومــی و حســاس ســازی جوامــع و ذینفعــان محلــی 
به گونــه ای کــه مــردم به عنــوان حامیــان مهمــی بــرای 
حفــظ  همچنیــن  و  سیاســت گذاری ها  تصمیمــات، 
ــظ  ــه حف ــد ب ــی باشــند، می توان اکوسیســتم های طبیع
و بازســازی آن کمــک کنــد، ایــن آگاهــی هــر چقــدر 
ــتری  ــد بیش ــد امی ــر باش ــود جوش ت ــر و خ نهادینه ت

ــداری وجــود دارد. ــرای پای ب
ــت  ــکاری دول ــا هم ــروژه ب ــن پ ــد: ای ــادآور ش وی ی
ــی  ــت جهان ــط زیس ــهیالت محی ــدوق تس ــران، صن ای
 )UNDP( و برنامــه توســعه ملــل متحــد )GEF(
از ســال 2005 کار خــود را آغــاز کــرد و ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت ناظــر بــر اجــرای طــرح اســت 
ــرا  ــب و اج ــور، تصوی ــاالب کش ــرای 30 ت ــون ب و تاکن

شــده اســت.
پژوهشــی  ـ  آموزشــی  معاونــت  سرپرســت 
پژوهشــکده محیــط زیســت جهاددانشــگاهی، گفــت: در 
اســتان گیــالن جهــت اجــرای مــاده 187 قانــون برنامــه 
پنجــم توســعه کشــور در جهــت مدیریــت جامــع 
مناطــق تاالبــی کشــور و برنامــه عمــل ملــی حفاظــت 
ــرح  ــارت دیده، ط ــی و خس ــای بحران ــاء تاالب ه و احی
ــی  ــوزش و آگاه ــرح آم ــی و ط ــت بوم ــت زیس مدیری
رســانی عمومــی CEPA بــرای تــاالب امیرکالیــه 
توســط پژوهشــکده جهاددانشــگاهی در دســتور کار 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ــع  ــت جام ــرد: مدیری ــان ک ــن زاده خاطرنش عابدی
تاالب هــای کشــور، در واقــع یــک ســند مرجــع جهــت 
تحلیــل شــرایط کنونــی تــاالب و چشــم اندازی از 
ــل  ــرای تحلی ــزاری ب ــوده و اب ــدت آن ب ــت بلندم وضعی
عملکردهــای زیســت محیطــی، اجتماعــی و اقتصــادی 

ــت. ــداف اس ــدی اه ــاالب و اولویت بن ت
و  آگاهـــی  افزایـــش  آمـــوزش،  گفـــت:  وی 

اطالع رســـانی درصورتی کـــه منجـــر بـــه تغییـــر 
نگـــرش و بـــاور و در نهایـــت رفتـــار ذینفعـــان 
شـــود، کارآمـــد بـــوده و منجـــر بـــه بهبـــود شـــرایط 
ـــه ای  ـــتن برنام ـــاس داش ـــن اس ـــر همی ـــد. ب ـــد ش خواه
جامـــع و هدفمنـــد و پایـــش و ارزشـــیابی اثربخشـــی 
در  اطالعـــات  مبادلـــه  و  آموزشـــی  فعالیت هـــای 
خصـــوص حفاظـــت و بهره بـــرداری خردمندانـــه از 

ــت. ــروری اسـ ــتا ضـ ــن راسـ ــاالب در ایـ تـ
سرپرســت معاونت آموزشــی ـ پژوهشــی پژوهشــکده 
محیــط زیســت جهاددانشــگاهی بــا بیــان اینکــه تــاالب 
ــاالب پایلــوت طــرح مدیریــت  ــه عنــوان ت ــه ب امیرکالی
ــرح  ــن ط ــزود: ای ــت، اف ــالن اس ــی در گی ــت بوم زیس
قــرار اســت در شــورای برنامــه ریــزی اســتان مصــوب 

شــود.
عابدیــن زاده بــا اشــاره بــه ایــن کــه برنامــه تدویــن 
ــرای  شــده مدیریــت جامــع زیســت بومــی نقشــه راه ب
ــه داد:  ــود، ادام ــد ب ــا خواه ــای تاالب ه حفاظــت و احی
ــارکت  ــرح مش ــن ط ــرای ای ــم اج ــداف مه ــی از اه یک
ــت  ــرای مدیری ــان ب ــی و ذینفع ــع محل ــر جوام موثرت

زیســت بومــی اســت.
وی تصریــح کــرد: بــا اجــرای ایــن طــرح از جوامــع 
ــای  ــت و احی ــرای حفاظ ــته ب ــش از گذش ــی بی محل

ــرد. ــم ب ــره خواهی ــه به ــاالب امیرکالی ت
ــط  ــته فق ــرد: در گذش ــان ک ــن زاده خاطرنش عابدی
ــرار می گرفــت  ــاالب مــد نظــر ق حفــظ و حراســت از ت
ایــن در حالیســت کــه بــا اجــرای ایــن طــرح بــا 
غیردولتــی،  و  دولتــی  ذینفعــان  تمــام  مشــارکت 
ــه  ــر گرفت ــز در نظ ــینان آن نی ــیه نش ــت حاش معیش

می شــود.
وی گفــت: بــا اجــرای برنامــه مدیریــت جامع زیســت 
ــرداری  ــره ب ــای به ــه ج ــه ب ــاالب امیرکالی ــی در ت بوم
ــا  ــدار و همــگام ب ــاالب، معیشــت های پای یکســویه از ت

ــاالب توســعه خواهــد یافــت. محیــط زیســت در ت

اجرای طرح مدیریت 
زیست بومی در تاالب امیرکالیه

رسپرست معاونت آموزشیـ  پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی از اجرای 
طرح مدیریت زیست بومی، طرح آموزش و آگاهی رسانی عمومی CEPA برای تاالب 

امیرکالیه خرب داد
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ابن سینا جهاددانشگاهی:  تخصصی  فوق  مرکز  عمومی  روابط   ■
ابن  ناباروری  درمان  تخصصی  فوق  مرکز  محققان  توسط 
امکان  کشور  در  بار  نخستین  برای  جهاددانشگاهی  سینا 
با  را  النه گزینی  از  قبل  جنین  در  ژنومیک  جامع  بررسی 
استفاده از تکنیک نسل جدید تعیین توالی )NGS( انجام 

شد.
دکتر مریم رفعتی متخصص ژنتیک و عضو تیم تخصصی 
این مرکز در توضیح مطلب فوق اظهار داشت: بررسی های 
در  نخست  دارند،  اساسی  کاربرد  دو  جنین،  در  ژنتیکی 
افرادی که سابقه ژنتیکی و معلولیت در خانواده داشته و 
قصد پیشگیری از تکرار معلولیت دارند. این امر با تکنیک 
PGD یا تشخیص ژنتیکی پیش از تولد امکان پذیر است. 
مرکز فوق تخصصی ابن سینا در این ارتباط بسیار موفق 
این  از  بهره گیری  با  بسیاری  سالم  فرزندان  و  کرده  عمل 

تکنیک متولد شده اند.
شاخص  فعالیت  که  ژنتیک  بعدی  کاربرد  افزود:  وی 
مجموعه ابن سینا می باشد، استفاده از تکنیک های پیشرفته 
ژنتیکی است که امکان بررسی تمام ژنومی در تک سلول 
به صورت  می تواند  و  داراست  را  جنین  از  شده  بیوپسی 
ناهنجاری های  هم  و  ژنی  تک  بیماری های  هم  همزمان 

کروموزومی را در جنین شناسایی کند.
داد:  ادامه  سینا  ابن  پژوهشگاه  علمی  هیأت  عضو  این 
ناهنجاری های  و  ژنی  تک  بیماری های  همزمان  بررسی 
کروموزومی که به صورت منحصر به فرد در مرکز ابن سینا 
سقط  و  ناباروری  مشکالت  دارای  افراد  در  می شود  انجام 
مکرر که از روش های کمک باروری برای فرزندآوری بهره 
می گیرند و یا به دلیل سابقه بیماری ژنتیکی و معلولیت 

متقاضی PGD به همراه PGS جهت افزایش موفقیت 
درمان کمک باروری هستند، انجام می شود. در این روش، با 
کمک تکنیک NGS، تمام ژن ها تعیین توالی می شوند و 

وضعیت کروموزومی جنین بررسی می شود.
دکتر رفعتی ادامه داد: یکی از عوامل مهم و تعیین کننده 
کمک  تکنیک های  موفقیت  عدم  و  گزینی  النه  شکست 
باروری، مشکالت کروموزومی است و استفاده از این روش 

به افزایش موفقیت تکنیک های کمک باروری می انجامد.
گفتنی است، در افرادی که سابقه معلولیت در خانواده 
دارند این دو روش فرصت پیشگیری از معلولیت و افزایش 
فراهم  را  باروری  کمک  روش های  با  فرزندآوری  شانس 

می کند.

تاسیس بانک جنین گاو از نژادهای ممتاز
برای نخستین بار در کشور، پس از 10 سال پژوهش، 
پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی 
دارای  گاوهای  جنین  بانک  راه اندازی  با  توانست  ابن سینا 
خصوصیات برتر، گامی بزرگ در مسیر خودکفایی تأمین 

نژادهای برتر گاو بردارد.
با توجه به روند افزایش جمعیت در کشور و نیاز فزاینده 
به محصوالت دامی و لبنیاتی و هزینه های باالی تولید هر 
تأمین  جهت  مختلفی  سیاست های  گوشت،  و  شیر  واحد 
نیازهای کشور در این عرصه مورد بررسی قرار گرفته است.

با  پروژه کالن ملی "تکثیر گاوهای با خصوصیات برتر 
تکنیک تولید آزمایشگاهی جنین" از جمله این طرح های 
برتر  "طرح  عنوان  به   1396 سال  در  که  است  ملی 
استقبال  با  آن  و محصول  برگزیده شده  جهاددانشگاهی" 

گرم بسیاری از نهادهای عمومی مانند آستان قدس رضوی، 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، شرکت های خصوصی 
و... مواجه شده که جهت خرید محصول مذکور قراردادهای 

را منعقد کرده اند.
در این پروژه ملی که اساس آن استفاده از فناوری های 
نوین تولید مثل با هدف کاهش هزینه ها و افزایش راندمان 
تولید است. گاوهای ممتاز گله انتخاب شده و با استفاده از 
فناوری لقاح آزمایشگاهی، ساالنه حدود 60 جنین از هر گاو 
ممتاز تولید و به رحم گاوهای غیرممتاز منتقل می شود. به 
راین اساس پژوهشگاه ابن سینا با اجرای این طرح توانسته 
با تولد گوساله ممتاز از گاوهای غیر ممتاز، ارزش افزوده 

جدیدی در صنعت دامپروری ایجاد کند.
از مشکالت  توانسته در رفع یکی  پروژه  این  همچنین 
نژادهای  واردات  یعنی  کشور  دامپروری  صنعت  مهم 
ارزشمند گاو مانند جرزی، سیمنتال، شاروله و ... که دشوار 
و نیازمند خروج ارز از کشور بوده است مؤثر باشد. بدین 
با واردات تعداد محدودی گاو  ترتیب پژوهشگاه ابن سینا 
با خصوصیات برتر و از نژادهای مختلف و تولید جنین از 
آنها برای اولین بار در کشور موفق به تأسیس بانک جنین 
از نژادهای گوشتی، شیری و دو منظوره گردید که موجب 
امیدواری دامداران در سهولت دسترسی به نژادهای مورد 

نظر خود در داخل کشور شده است.

آزمایشگاه هوشمند در خدمت پردازش 
تصاویر میکروسکوپی

مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر 
ابن سینا جهاددانشگاهی جدیدترین طرح پژوهشی تصویب 
شده در این مرکز را با عنوان Smart Digital Lab یا 
آزمایشگاه هوشمند ذکر کرد و گفت: این طرح در زمینه 
آزمایشگاه ها  در  میکروسکوپی  تصاویر  هوشمند  پردازش 

است.
دکتر علی صادقی تبار، جدیدترین طرح پژوهشی تصویب 
شده در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا را با 
عنوان Smart Digital Lab یا آزمایشگاه هوشمند ذکر 
کرد و گفت: این طرح در زمینه پردازش هوشمند تصاویر 

میکروسکوپی در آزمایشگاه ها است.
وی هدف از اجرای این طرح را عرضه ابزاری هوشمند 
برای تشخیص تصاویر میکروسکوپی دانست و ادامه داد: این 
نتایج  افزایش  و  تحقیقات  اجرای  تسریع  به  می تواند  ابزار 

آزمایشگاهی کمک کند.
دکتر صادقی تبار در این باره توضیح داد: زمانی که تعداد 
زیادی تصاویر میکروسکوپی دریافت می شود ممکن است 
در اسکن کردن و دیدن تصاویر خطای انسانی رخ دهد ولی 
زمانی که پردازش تصاویر در اختیار ماشین های هوشمند 
قرار می گیرد خطا کاهش می یابد که این ابزار می تواند در 

این زمینه مؤثر باشد.
مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر 
ابن سینا با بیان این که در این پروژه اقدام به هوشمند سازی 
آزمایشگاه خواهیم کرد تا بتواند به جای انسان تشخیص های 
پزشکی را انجام دهد، یادآور شد: این پروژه یک پروژه بزرگ 

است که در این مرکز در دستور کار قرار دارد.
درمان  زمینه  در  شده  انجام  مطالعات  به  اشاره  با  وی 
که  زمانی  نابارور  بیمار  یک  کرد:  اظهار  نابارور،  بیماران 
بر  درمان  روند  قاعده  قرار می گیرد  ناباروری  درمان  تحت 
این است که پس از تشخیص اولیه توسط متخصصان زنان 
تشکیل  آن ها  برای  درمانی  طرح  اورولوژی،  متخصص  یا 
می شود که این طرح شامل درمان از درمان های دارویی تا 

تلقیح اسپرم در داخل رحم می شود.
دکتر صادقی تبار با بیان این که در این روش که با عنوان 

از امکان بررسی جامع ژنومیک 
در جنین قبل از النه گزینی تا 

تاسیس بانک جنین گاو
پژوهش های مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینای جهاددانشگاهی برای نخستین بار در 

کشور منترش شد
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IUI مطرح است، پس از شست وشو و آماده سازی رحم، 
اقدام به تلقیح اسپرم می شود، ادامه داد: روش درمانی دیگر 
روش  است.   ICSI روش  آن  رایج ترین  که  است   IVF
است  جایگزین  رحم  فرآیند  درمان های  درمانی  چهارم 
که این روش برای افرادی به کار می رود که با هیچ روش 

دیگری بارور نمی شوند.
وی با تاکید بر این که درمان های ناباروری در این چهار 
دسته تقسیم بندی می شوند، اضافه کرد: ما از این روش های 
استاندارد در این زمینه از این چهار دسته درمان بهره مند 
می شویم ولی برای افزایش شانس درمان ناباروری یا اصالح 
آن پروژه های تحقیقاتی زیادی اجرایی کردیم و به نتایج 

قابل قبولی دست یافتیم.
این محقق حوزه ناباروری از اجرای مطالعاتی در حوزه 
سلول درمانی در درمان ناباروری برای افزایش شانس بهبود 
درمان ناباروری خبر داد و افزود: در صورتی که نتایج آن 

نهایی شود منتشر می شود.
با  ابن سینا  ناباروری  درمان  تخصصی  فوق  مرکز  مدیر 
اشاره به توسعه علوم سلول درمانی در دنیا، گفت: در این 
مطالعات در تالش هستیم تا سلول درمانی را برای بهبود 

درمان ناباروری به کار ببریم.
به گفته وی در این روش از سلول های بنیادی خود فرد 
استفاده شده و این سلول ها برای تقویت توان باروری فرد 

به کاربرده می شود.

بررسی ژنتیکی بیامران مبتال به MPS برای 
جلوگیری از تولد فرزندان معلول

جهاددانشگاهی  ابن سینا  پژوهشگاه  علمی  هیات  عضو 
پژوهشی  مشغول  پژوهشگاه  این  محققان  این که  بیان  با 
بیماری  یک  زمینه  در  بهداشت  وزارت  با  مشترک 
نام  به  بیماری  گفت:  هستند،  خاص  ارثی  متابولیک 
"موکوپلی ساکاریدوزیس" وجود دارد که جزو بیماری های 
مبتال  بیماری  این  به  که  بچه هایی  است.  ارثی  متابولیک 
و  معلولیت هایی می شوند  زمان دچار  با گذشت  می شوند 
این بیماری بر ارگان های مختلف تاثیرگذار است. با توجه 
به تعدد ژن های درگیر در این بیماری، استفاده از تکنیک 
نسل جدید تعیین توالی در زمینه تشخیص علل ژنتیکی 

این بیماری بسیار کمک کننده است.
چند  در  معلولیت ها  اینکه  بیان  با  رفعتی  مریم  دکتر 
ارثی،  ناشنوایی  ارثی،  نابینایی  ناتوانی ذهنی،  عمده  گروه 
معلولیت های حرکتی و بیماری های متابولیک ارثی تقسیم 
همین  در  هم  اخیر  سال  چند  این  در  گفت:  می شوند، 
و  خوب  پژوهش های   NGS تکنیک  همین  با  شاخه ها 
ژنتیکی  علل  مثال،  به طور  است.  شده  انجام  ارزشمندی 
موکوپلی ساکاریدوزیس  بیماری  به  منجر  جهش های  و 

)MPS( را می توان با تکنیک NGS تشخیص داد.
مهرماه  از  مشترک  پژوهشی  طرح  این  داد:  ادامه  وی 
سال گذشته با همکاری مرکز تحقیقات اختالالت رشد و 
تکامل جنین نسل امید و دفتر مدیریت پیوند و بیماری های 
وزارت بهداشت و به سرپرستی دکتر سعیدرضا غفاری که 
و  هستند  ابن سینا  پژوهشگاه  تخصصی  تیم  اعضای  از 
محدودیت های  وجود  با  و  آغازشده  این جانب  همکاری  با 
تعداد  وجود  با  و  پزشکی  تجهیزات  زمینه  در  موجود 
از  سریع تر  بسیار  خانواده(  به 300  )نزدیک  بیماران  زیاد 
زمان بندی پیش بینی شده مراحل مختلف فراخوان بیماران 
و بررسی های آزمایشگاهی آن به اتمام رسیده و در آستانه 

گزارش نهایی است.
ابن سینا همچنین متذکر  عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
 MPS بیماران  همه  ملی،  مشترک  طرح  این  در  شد: 
پیشرفته  تکنیک  با  بودند  شناسایی شده  کشور  در  که 

NGS و با به کارگیری پانل اختصاصی طراحی شده برای 
بیماری های متابولیک ارثی که مشتمل بر 600 ژن است، 
بررسی ژنتیکی شده اند تا جهش های آنان شناسایی شود. 
بعد از شناسایی جهش ها می توان از تولد فرزندان معلول 
بعدی جلوگیری کرد. بعالوه، به دلیل به کارگیری این پانل 
هدفمند بزرگ در صورت رد تشخیص MPS، امکان آنالیز 

سایر بیماری های متابولیک ارثی نیز وجود دارد.
وزارت  با  مشترک  پژوهشی  طرح  این  طی  افزود:  وی 
استان های مختلف مشخص شده  بهداشت شش قطب در 
بود و به بیماران فراخوان داده شد تا برای انجام بررسی ها 
مراجعه کنند. یکی دیگر از اهداف و فواید بالقوه این طرح 
بومی  جهش های  جغرافیایی  توزیع  شدن  مشخص  نیز 
مرتبط با بیماری MPS نیز است. بدین ترتیب در مورد 
بیماران جدید در آینده نیازی به تکرار تست های پر هزینه 
فعلی نبوده و می توان بسته به خاستگاه جغرافیایی بیماران 

با آزمایش های بسیار کم هزینه تر جهش را شناسایی کرد.
رفعتی با بیان اینکه هزینه درمان در خانواده های مبتال 
به MPS بسیار باالست گفت: هزینه تأمین آنزیم درمانی 
برای هر بیمار مبتال به MPS بسیار زیاد بوده و با توجه 
به اینکه این بیماران تحت پوشش خدمات حمایتی وزارت 
بهداشت هستند و به رایگان به این دارو دسترسی دارند، با 
احتساب اختصاص ارز دولتی نیز همچنان بابت هر بیمار در 
هر سال بالغ بر یک میلیارد تومان هزینه به نظام سالمت 

کشور تحمیل می شود.
این  کرد:  اظهار  ابن سینا  پژوهشگاه  هیئت علمی  عضو 
موضوع بیانگر اهمیت حیاتی بررسی های ژنتیکی در این 
بیماران جهت نهایی کردن تشخیص است چراکه طی این 
طرح، حتی اگر برای یک بیمار نیز تشخیص MPS کنار 
گذاشته شود و نیازمند دریافت دارو تشخیص داده نشود، 
انجام  کشور  بودجه سالمت  در  توجهی  قابل  صرفه جویی 
می گیرد. نتایج اولیه بررسی های ژنتیکی هم حاکی از رد 
تشخیص در تعداد قابل توجهی از بیماران با تشخیص های 

بالینی مبهم و مشکوک است.
ازآنجایی که اعتبارات مالی مورد  ادامه داد: بعالوه،  وی 
تحقیقات نسل  توسط مرکز  نیز  ژنتیک  آزمایش های  نیاز 
امید تأمین شده و این بررسی های پرهزینه ژنتیکی بار مالی 
می توان  مجموع  در  است؛  نکرده  وارد  بهداشت  وزارت  به 
گفت عالوه بر فواید پرشماری که این طرح برای بیماران و 
پیشگیری از تکرار این بیماری در خانواده ها داشته است، 

منجر به میلیاردها تومان صرفه جویی نیز شده است.

پذیرفنت خطر بهای 
داشنت فرزندان دوقلو

پیامدهای  از  یکی  به عنوان  و  اخیر  دهه های  در 
فناوری های کمک باروری یا ART، افزایش چشمگیری در 
بارداری های چندقلویی رخ داده است. چنین بارداری هایی 
معموالً با نرخ باالتر عوارض برای مادر و کودک و همچنین 
عواقب اجتماعی، روانی و اقتصادی همراه هستند. با توجه 
و دوقلوها  عام  به طور  بارداری های چندقلویی  امر،  این  به 
باروری،  پزشکی  در  متخصصین  توسط  خاص،  به طور 
گرفته  نظر  در   ART ناخواسته  یا  منفی  اثر  به عنوان 
قلویی  تولدهای چند  می شوند. نشان داده شده است که 
بزرگ،  به علت سنت خانواده های  در جوامع مدیترانه ای، 
بهتر پذیرفته می شوند؛ اما در برخی کشورها نظیر اسپانیا، 

محدودیت هایی در این خصوص در نظر گرفته شده است.
به طورکلی، استراتژی هایی برای کاهش نرخ بارداری های 
است.  ART طراحی شده  با  مرتبط  دوقلویی/چندقلویی 
 )SET( برخی محققان، روی اهمیت انتقال تک جنینی
برای حذف  راه  تنها  به عنوان   IVF/ICSI در چرخه های 

خصوص،  این  در  کرده اند.  تأکید  دوقلویی  بارداری های 
انتقال تک جنینی را در  انجمن باروری اسپانیا همچنین 
است.  کرده  توصیه  دارند،  خوبی  پیش آگهی  که  مواردی 
بااین حال، باوجودی که از دیدگاه پیش از زایمان و پزشکی 
زایمان، بارداری های تک فرزندی برتر هستند، به طور قطعی 
مشخص نبوده است که آیا زوجین نابارور دوقلوها را ترجیح 
متخصصان،  از  تعدادی  را. هرچند  قلوها  تک  یا  می دهند 
گزارش کرده اند که کسر بیشتری از زوجین نابارور دوقلوها 

را به تک قلوها ترجیح می دهند.
این موضوع جالب، هدف یک مطالعه پژوهشی توسط 
را  آن  نتایج  و  گرفته  قرار  اسپانیایی  محققین  از  گروهی 

نشریه بین المللی جهاددانشگاهی به چاپ رسانده است.
در این پژوهش، محققان واحد باروری انسانی بیمارستان 
پرسش نامه  یک  از  استفاده  با  اسپانیا،  کروسس  دانشگاه 
بیمارستان  یک  به  مراجعان  از  نفر   399 نگرش  علمی، 
همچنین  و  کلینیک خصوصی  یک  و  عمومی  دانشگاهی 
همسران آن ها را در خصوص تمایل به چندقلویی یا تک 
قلویی مورد پرسش و کاوش قرار داده و سپس داده های 

به دست آمده را آنالیز کرده اند.
خطرات  پژوهش،  این  از  به دست آمده  نتایج  اساس  بر 
 IVF/ICSI بارداری های دوقلویی توسط اکثریت زوج های
چندان بااهمیت در نظر گرفته نمی شوند و بسیاری از آن ها 

به طور ویژه دوقلوها را ترجیح می دهند!
به عنوان  همکارانش  و  نونز  دیاز  ماریا  رابطه،  این  در 
مجری این پژوهش اظهار داشته اند: »در پژوهش ما، حدود 
60 درصد از زوج های نابارور به طور ویژه دوقلوها و نزدیک 
به 5 درصد نیز، سه قلوها را ترجیح می دادند و این موضوع 
دالیل متفاوتی داشت. البته باید توجه شود که این موضوع، 
انتقال دو  افراد درباره دریافت یک  هیچ ربطی به ترجیح 
جنینی نداشت که در آن نرخ بارداری می تواند افزایش یابد 
و یک ریسک  اثر منفی  به عنوان یک  بارداری دوقلویی  و 

مرتبط با آن، پذیرفته می شود«.
زنان و  آن ها می گویند: »به دالیل متعدد، متخصصان 
زایمان و متخصصین اطفال از ریسک های ذاتی بارداری ها 
افزایش بیماری  و زایمان های شامل چندین جنین و نیز 
بارداری های  از  آمده  دنیا  به  نوزادان  میان  مرگ ومیر  و 
چندجنینی، آگاه هستند. به عالوه، اثر اقتصادی روی جامعه 
و استرس اقتصادی و هیجانی روی خانواده ها که با بزرگ 
کردن دوقلوها، سه قلوها و یا تعداد فرزندان بیشتر ارتباط 

دارد، به طور روزافزونی آشکارتر می شود«.
در این تحقیق، دالیل اولیه افراد برای ترجیح دوقلوها 
 IVF/ICSI شامل پاسخ های همچون  پرهیز از یک اقدام
از  پرهیز  دارم،   دوست  را  داشتن  دوقلو  ایده  من  دیگر،  

لیست انتظار می باشد.
درمجموع به نظر می رسد ریسک های بارداری دوقلویی 
از آن ها،  ندارد و بسیاری  اهمیت  اکثریت زوجین،  توسط 
ویژه  به طور  جمعیتی،  اجتماعی  ویژگی های  از  صرف نظر 
دوقلوها را ترجیح می دهند و لذا این موضوع بایستی به طور 
ویژه ای مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته تا راهکاری 

برای آن بیندیشند.
مقاله  در  همکارانش  و  نونز  دیاز  ماریا  راستا،  این  در 
نشریه  در  که  خود  مطالعه  از  برگرفته  پژوهشی  علمی 
 Journal of Reproduction & انگلیسی زبان 
با  که  داده اند  پیشنهاد  است،  شده  منتشر   Infertility
توسعه پروتکل های دوستدار خانواده IVF بتوان ترس از 
به  نسبت  غالب  ترجیح  و  داده  کاهش  را  چرخه ها  تکرار 

دوقلوها را کمتر کنند.
گفتنی است، نشریه فوق، متعلق به پژوهشگاه ابن سینای 

جهاددانشگاهی است.





تکیه گاه امن 
دولت و مردم

»ما در خودکفایی می توانیم به جهاددانشگاهی تکیه 

کنیم؛ در فناوری های نو می توانیم به جهاددانشگاهی 

کمک کنیم؛ در درمان بیامری، استخراج نفت، حوزه ی 

کشاورزی و... می توانیم به آن ها تکیه کنیم و کمک 

بگیریم.«

این سخنان بخش مهمی از گفته های دکرت روحانی در 

جمع اعضای جهاددانشگاهی به مناسبت سی ونهمین 

سالگرد این نهاد در ساختامن ریاست جمهوری بود که 

در ادامه گزارش آن می آید.

پیام جهاد در این شامره عالوه بر روایت جلسه ی 

جهادگران با رییس جمهور، به مناسبت 39 سالگی 

جهاددانشگاهی، سعی کرده است از میان حدود 

1000 صفحه خرب 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.

این پرونده، 3 بخش اصلی دارد که مرور آن خالی از 

لطف نیست:

1- تکیه به جهاددانشگاهی برای خودکفایی کشور: 

متام آن چه که باید راجع به سی ونهمین مراسم سالگرد 

جهاددانشگاهی و حواشی آن بدانید

2- نگاه از درون: گذشته، حال و آینده ی 

جهاددانشگاهی در گفتار مسووالن این نهاد

3- نگاه از بیرون: گفته های مسووالن و مقامات 

کشوری درباره ی جهاددانشگاهی

         این شامره:
  



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

17
ه3

مار
│ش

تم
یس

ل ب
سا

42
    تکیه به جهاددانشگاهی برای 

خودکفایی کشور
مراسم سی ونهمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی با حضور ویژہ ی حجت االسالم واملسلمین دکرت حسن روحانی رییس جمهور برگزار شد

ـــم  ـــرداد: مراس ـــگاهی، 16 م ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــا  ـــگاهی ب ـــیس جهاددانش ـــالگرد تاس ـــی ونهمین س س
ــر  ــلمین دکتـ ــژه ی حجت االسالم والمسـ ــور ویـ حضـ
ــی  ــور، جمعـ ــور کشـ ــی رییس جمهـ ــن روحانـ حسـ
از وزرا و مقامـــات بلندپایـــه، دکتـــر حمیدرضـــا 
و  مدیـــران  و  جهاددانشـــگاهی  رییـــس  طیبـــی 
ـــل  ـــاد در مح ـــن نه ـــازمانی ای ـــای س ـــای واحده روس
ــد. ــزار شـ ــت جمهوری برگـ ــاد ریاسـ ــاختمان نهـ سـ

در خودکفایی کشور  
می توانیم به جهاددانشگاهی

تکیه کنیم
روحانـی  حسـن  دکتـر  حجت االسالم والمسـلمین 
رییس جمهـور کشـورمان در ایـن مراسـم بـا تقدیـر از 
تالش هـای انجام شـده در مجموعه ی جهاددانشـگاهی، 
اظهار کرد: بسـیار خوشـحالم در این روز مبارک که روز 
تاسـیس جهاددانشـگاهی در 39 سـال پیش و هم چنین 
ایـام روز خبرنـگار که خود جهاددانشـگاهی هـم در این 
زمینـه دسـتی بر آتـش دارد و موسسـات بسـیارخوب و 

فعالـی، هم در ایـن زمینه مانند خبرگزاری دانشـجویان 
دارد و هم چنیـن  قرآنـی  )ایسـنا( و هـم در زمینـه ی 
بـرای  کـه  تالش هایـی  و  فعالیت هـا  زمینـه ی  در 
نظرسـنجی ها )ایسـپا( و گســـــــترش دانشـکده ها، 
مراکـز و پارک هـای آموزشـی ـ تحقیقاتـی و کارهای 
شـما  کنـار  در  می شـود  انجـام  فناورانـه  و  علمـی 

هسـتیم.
وی ادامـــه داد: در یـــک لحظـــه کـــه مـــن نشســـته 
بـــودم و گزارش هـــا را گـــوش می کـــردم، گســـتره ی 
ـــون  ـــه هم اکن ـــده ک ـــاد ش ـــان زی ـــگاهی آن چن جهاددانش

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــور تبدی ـــام کش ـــتره ی تم ـــه گس ب

ویژگی های خاص
جهاددانشگاهی

رییـــس شـــورای عالـــی انقـــالب فرهنگـــی 
تاکیـــد کـــرد: نـــام مقدســـی بـــر روی نهـــاد شـــما 
وجـــود دارد و آن هـــم کلمـــه ی »جهـــاد« اســـت. از 
ـــی  ـــاد یک ـــار آن، جه ـــن به ـــالب و در اولی ـــل انق اوای
از نام هایـــی اســـت کـــه ســـر زبان هـــا افتـــاد و 

ـــود را تحـــت  ـــای خ ـــوزان و دانشـــجویان کاره دانش آم
عنـــوان جهـــاد شـــروع کردنـــد و مخلصانـــه بـــه صحنـــه 
ـــود  ـــی ب ـــیار مبارک ـــوب و بس ـــد خ ـــن پیون ـــد؛ ای آمدن
ــا  ــی بـ ــات فراوانـ ــوالت و خدمـ ــد محصـ ــه تولیـ کـ

خـــود بـــه همـــراه داشـــت.
ـــی  ـــگاهی معن ـــام جهاددانش ـــود ن ـــه داد: خ وی ادام
ــه ی  ــک موسسـ ــما یـ ــر شـ ــه اگـ ــی دارد کـ خاصـ
پژوهشـــی بـــه نـــام جهاددانشـــگاهی داریـــد، بایـــد 
ــا ارزان در آوردن  ــت یـ ــا دقـ ــل یـ ــرعت عمـ در سـ
ــته  ــه ها تفاوتـــی داشـ ــر موسسـ ــا دیگـ ــول بـ محصـ
ــه ی  ــا کلمـ ــه بـ ــد کـ ــد باشـ ــزی بایـ ــد؛ چیـ باشـ
جهاددانشـــگاهی ســـازگاری داشـــته باشـــد؛ ماننـــد 
»رویـــان« شـــما کـــه مـــورد توجـــه اســـت؛ هـــم 
بـــرای مســـووالن و هـــم محققـــان و تنهـــا در 
ـــت،  ـــروف نیس ـــا مع ـــور م ـــی کش ـــدوده ی جغرافیای مح
بلکـــه آوازه اش در ســـطح منطقـــه و جهـــان اســـت 
و باعـــث افتخـــار می باشـــد، تالش هایـــی کـــه 

ــه اســـت. ــورت گرفتـ ــون صـ تاکنـ
ــان در  ــتازی رویـ ــزود: پیشـ ــی افـ ــر روحانـ دکتـ

■  دکرت روحانی 
در حال سخرنانی 
در مراسم سالگرد 
جهاددانشگاهی 
در نهاد ریاست 
جمهوری

◄ 
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کـــه  بنیـــادی  ســـلول های  طریـــق  از  درمـــان 
ـــت  ـــر زحم ـــا پ ـــن کاره ـــت؛ ای ـــمند اس ـــیار ارزش بس
و زمان بـــر اســـت، امـــا وقتـــی بـــه ثمـــر می رســـد، 
ــد و  ــران می کنـ ــته را جبـ ــات گذشـ ــه ی زحمـ همـ

کشـــور و مـــردم از آن اســـتفاده می کننـــد.

تقدیر از مقاومت و صرب مردم
مـــردم  این کـــه  بیـــان  بـــا  رییس جمهـــور 
در  آمریـــکا  ظالمانـــه  تحریم هـــای  به واســـطه 
حـــال حاضـــر شـــرایط ســـختی را در زندگـــی خـــود 
می گذراننـــد، بـــا تقدیـــر از مقاومـــت و صبـــر مـــردم 
ـــالش  ـــه ت ـــت هم ـــت: دول ـــار داش ـــه، اظه ـــن عرص در ای
ـــکار  ـــردم ب ـــود زندگـــی و معیشـــت م ـــرای بهب خـــود را ب
ـــی و  ـــا بزرگ ـــدود ام ـــت مح ـــوان دول ـــت؛ ت ـــه اس گرفت

صبـــر ملـــت نـــا محـــدود اســـت.
وی خاطرنشـــان کـــرد: امـــروز در شـــرایطی 
هســـتیم کـــه بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری بـــه 
دانشـــمندان  و  فرهیختـــگان  جوانـــان،  تـــالش 
ـــالش  ـــعی و ت ـــا س ـــه ب ـــدارم ک ـــد ن ـــم و تردی نیازمندی
ــه  ــن مرحلـ ــجام از ایـ ــدت و انسـ ــش و وحـ و کوشـ

ــرد. ــم کـ ــور خواهیـ ــالمت عبـ ــه سـ ســـخت بـ
دکتـــر روحانـــی در عیـــن حـــال تاکیـــد کـــرد: 
ـــت  ـــده و مقاوم ـــیده ش ـــر اندیش ـــا تدابی ـــبختانه ب خوش
ـــن  ـــال ای ـــمنان از اعم ـــر دش ـــد نظ ـــداف م ـــت اه مل
تحریم هـــای ســـخت و بـــی ســـابقه محقـــق نشـــده 

ـــت. اس
از همـــه  رییـــس جمهـــور اظهـــار داشـــت: 
ــر  ــا غیـ ــتقیم یـ ــورت مسـ ــه صـ ــه بـ پیام هایـــی کـ
حرکت هـــای  و  می کنیـــم  دریافـــت  مســـتقیم 
سیاســـی کـــه در منطقـــه و جهـــان شـــاهد آن 
هســـتیم اینگونـــه برداشـــت می شـــود کـــه آمریـــکا 
از اینکـــه بتوانـــد آرمـــان بلنـــد و اســـتقالل ملـــت 
ـــا  ـــت م ـــری در اراده مل ـــا تغیی ـــکند و ی ـــران را بش ای
ـــوس شـــده اســـت. ـــل مای ـــور کام ـــه ط ـــد، ب ایجـــاد کن
ــال  ــا اعمـ ــا بـ ــردم مـ ــه مـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ــگ  ــرایط جنـ ــل شـ ــه و تحمیـ ــای ظالمانـ تحریم هـ
ـــکا، ســـال گذشـــته و امســـال  اقتصـــادی از ســـوی آمری
ـــد،  ـــته ان ـــت سرگذاش ـــختی را پش ـــیار س ـــرایط بس ش

افـــزود: ملـــت مقـــاوم ایـــران بـــه دشـــمنان خـــود 
ــی در  ــت باالیـ ــر و مقاومـ ــه صبـ ــد کـ ــان دادنـ نشـ
ـــه  ـــان ب ـــدرت و ایم ـــا ق ـــد و ب ـــکالت دارن ـــر مش براب

خـــدا ایـــن صبـــر نامحـــدود اســـت.
رییس جمهـــور بـــا بیـــان اینکـــه بـــا ایمـــان بـــه 
لطـــف و قـــدرت خـــدا، می توانیـــم در برابـــر فشـــار 
دشـــمنان مقاومـــت کـــرده و بـــه پیـــروزی برســـیم، 
ـــد  ـــص و معتق ـــدگان مخل ـــتعداد بن ـــرد: اس ـــح ک تصری
مـــا  و  می شـــود  شـــکوفا  ســـختی ها  در  خـــدا 
ــی  ــه فرصتـ ــخت را بـ ــرایط سـ ــن شـ ــم ایـ می توانیـ

بـــرای موفقیـــت تبدیـــل کنیـــم.

گذر از رشایط سخت امروز
ـــا بیـــان اینکـــه خداونـــد در دیـــن،  دکتـــر روحانـــی ب
فـــالح و رســـتگاری را بـــرای آینـــده مومنـــان و بنـــدگان 
ـــه  ـــزود: همانطـــوری ک ـــرده اســـت، اف خـــود ترســـیم ک
ــت  ــی هشـ ــگ تحمیلـ ــران در دوران جنـ ــت ایـ ملـ
ــر  ــتگی ناپذیـ ــالش خسـ ــت و تـ ــا مقاومـ ــاله بـ سـ
ــام داده و در نهایـــت  ــاده انجـ ــارق العـ ــای خـ کارهـ
ـــز پشـــت  ـــروز را نی ـــرایط ســـخت ام ـــدند، ش ـــروز ش پی

ـــت. ـــد گذاش ـــر خواهن س
رییس جمهـــور بـــا بیـــان اینکـــه آمـــار و ارقـــام 
ـــبت  ـــرایط نس ـــته ش ـــاه گذش ـــد در 4 م ـــان می ده نش
ـــتر  ـــردم بیش ـــش م ـــده و آرام ـــر ش ـــته بهت ـــه گذش ب
ــان،  ــبختانه کارآفرینـ ــت، خوشـ ــت، گفـ ــده اسـ شـ
امـــروز بـــا آرامـــش بیشـــتری کار می کننـــد و 
عمـــده نیازهـــای کشـــور بـــه دســـت صنعتگـــران و 

ــود. ــن می شـ ــی تامیـ ــان داخلـ متخصصـ
ـــن  ـــرار گرفت ـــدف ق ـــه ه ـــه ب ـــن زمین وی در همی
پهپـــاد پیشـــرفته آمریکایـــی بـــا موشـــک ســـاخت 
داخـــل اشـــاره کـــرد و افـــزود: اینکـــه پهپـــاد 
ـــده  ـــی ش ـــی ردیاب ـــا رادار داخل ـــی ب ـــرفته آمریکای پیش
ـــود،  ـــرنگون می ش ـــان س ـــد خودم ـــک تولی ـــا موش و ب
ـــت. ـــش اس ـــوده و لذتبخ ـــی ب ـــان ایران ـــر متخصص هن

تکیه بر جهاددانشگاهی 
در خودکفایی کشور

ـــن  ـــگاهی ای ـــرد: جهاددانش ـــان ک ـــور بی رییس جمه

اســـتعداد را دارد و ایـــن تجربـــه را در مقـــام عمـــل 
نشـــان داده کـــه می توانـــد کمـــک بســـیار بزرگـــی 
ـــد  ـــه بای ـــتید ک ـــما هس ـــن ش ـــد و ای ـــا باش ـــرای م ب
ــذب  ــان را جـ ــد، محققـ ــذب کنیـ ــجوها را جـ دانشـ
ــا  ــد و از آن هـ ــذب کنیـ ــتعدادها را جـ ــد، اسـ کنیـ
ـــه  ـــه مقال ـــی ک ـــه آن وقت ـــال چ ـــد. ح ـــتفاده کنی اس
می نویســـد، چـــه آن وقـــت کـــه قطعـــه ای درســـت 
می کنـــد و چـــه آن وقتـــی کـــه در آزمایشـــگاه کار 
می کنـــد؛ در نهایـــت بـــه آن محصولـــی می رســـیم 

کـــه مـــا می خواهیـــم دســـت پیـــدا کنیـــم.
ــزی  ــن چیـ ــه ی ایـ ــوب همـ ــه داد: خـ وی ادامـ
کـــه شـــما گـــزارش دادیـــد، نشـــان داد کـــه مـــا 
در خودکفایـــی می توانیـــم بـــه جهاددانشـــگاهی 
تکیـــه کنیـــم؛ در فناوری هـــای نـــو می توانیـــم بـــه 
ـــاری،  ـــان بیم ـــم؛ در درم ـــک کنی ـــگاهی کم جهاددانش
ـــم  ـــاورزی و... می توانی ـــوزه ی کش ـــت، ح ـــتخراج نف اس

بـــه آن هـــا تکیـــه کنیـــم و کمـــک بگیریـــم.
ـــات  ـــرد: تحقیق ـــار ک ـــه اظه ـــی در ادام ـــر روحان دکت
مـــا در بخش هـــای مختلـــف همان طـــور کـــه خـــود 
شـــما )جهاددانشـــگاهی( در زمینـــه ی دام توضیـــح 
ـــم  ـــت و ه ـــرای گوش ـــم ب ـــم ه ـــه می توانی ـــد ک دادی
بـــرای شـــیر و مـــوارد مربـــوط، مـــا اقداماتـــی کـــه 
می خواهیـــم انجـــام دهیـــم کار بســـیار ارزشـــمندی 
بـــود کـــه به عنـــوان نمونـــه کار توضیـــح داده شـــد 
ـــت. ـــزرگ اس ـــیع و ب ـــیار وس ـــما بس ـــای ش ـــه کاره ک

ــور  ــری امـ ــرد: یکسـ ــح کـ ــور تصریـ رییس جمهـ
هســـت کـــه شـــما کار کردیـــد و کارتـــان بســـیار 
ــس  ــد. پـ ــر باشـ ــاید کم نظیـ ــت؛ شـ ــمند اسـ ارزشـ
بایـــد آن جـــا، همـــه ی توانتـــان را متمرکـــز کنیـــد؛ 
ــده  ــه بنـ ــر کـ ــتگاه های دیگـ ــر دسـ ــرف دیگـ از طـ
بـــاز هـــم توصیـــه می کنـــم بـــه دکتـــر ســـتاری، 
ـــگاهی،  ـــا جهاددانش ـــی ب ـــر نمک ـــی و دکت ـــر غالم دکت
ــد؛  ــتر کار کننـ ــزی بیشـ ــا برنامه ریـ ــر و بـ نزدیک تـ
ــام  ــت آن را انجـ ــت دولـ ــم الزم اسـ ــر کاری هـ هـ

می دهـــد.

عبور از رشایط سخت
ـــتعداد،  ـــوش، اس ـــا ه ـــه م ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش وی ب

■  دکرت حمیدرضا طیبی در حال سخرنانی در حضور رییس جمهور در مراسم سالگرد جهاددانشگاهی▲
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فرهنـــگ بـــزرگ و تاریـــخ بزرگـــی داریـــم، افـــزود: 
مـــا در ســـال دوبـــار بـــه صـــورت کامـــل بازســـازی 
می شـــویم. هـــر ســـال محـــرم، کامـــل مـــا را 
ــد.  ــکان می دهـ ــا را تـ ــرم مـ ــد. محـ ــر می دهـ تغییـ
ــاه  ــرم و مـ ــاه محـ ــال در مـ ــار در سـ ــل دوبـ حداقـ
ـــکان  ـــوی ت ـــی و معن ـــاظ روح ـــان از لح ـــارک رمض مب
ــم. ــدا می کنیـ ــد پیـ ــه ی جدیـ ــم و روحیـ می خوریـ

ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــان بـ ــی در پایـ ــر روحانـ دکتـ
ـــب  ـــوب و مناس ـــط خ ـــاال و محی ـــتعداد ب ـــد اس خداون
ـــد  ـــت: تردی ـــت، گف ـــا داده اس ـــه م ـــت ب ـــرای فعالی ب
ـــدت از  ـــش و وح ـــالش، کوش ـــایه ت ـــه در س ـــدارم ک ن
ـــاری  ـــرد و ی ـــم ک ـــور خواهی ـــخت عب ـــه س ـــن مرحل ای

خداونـــد در ایـــن راه حتمـــی اســـت.

اعالم آمادگی برای پذیرش ماموریت های 
کالن فناورانه در کشور

ـــم  ـــن مراس ـــز در ای ـــی نی ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت
بـــه ارایـــه ی گزارشـــی از دســـتاوردهای ایـــن نهـــاد 
ــرش  ــی پذیـ ــا آمادگـ ــرد: مـ ــالم کـ ــت و اعـ پرداخـ
مســـوولیت های کالن فناورانـــه در کشـــور را داریـــم.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه حمایت هـــای 
لوجســـتیک جهاددانشـــگاهی از ایـــران در دوران 
ـــر  ـــال اخی ـــاد در 39 س ـــن نه ـــرد: ای ـــار ک ـــگ اظه جن
در حـــوزه ی ســـرطان ســـینه، کشـــاورزی، اصـــالح 
ـــی  ـــای گیاه ـــنگین، داروه ـــبک و س ـــای س ـــژاد دام ه ن
ـــی  ـــتاوردهای خوب ـــی، دس ـــی و مهندس ـــوزه ی فن و ح
ــژه  ــه ویـ ــت بـ ــت نفـ ــوزه ی صنعـ ــته و در حـ داشـ
ســـاخت بازوهـــای بارگیـــری نفـــت و مته هـــای 
حفـــاری هـــم اقدامـــات موفقیت آمیـــزی را تجربـــه 

کـــرده اســـت.
ــه  ــر این کـ ــد بـ ــگاهی باتاکیـ ــس جهاددانشـ رییـ

در زمینـــه انتقـــال فنـــاوری در جهاددانشـــگاهی 
خـــوب عمـــل کردیـــم، افـــزود: در خریـــد از خـــارج 
ـــاوری  ـــال فن ـــرای انتق ـــا ب ـــا از ظرفیت ه ـــم ت نیازمندی

بـــه داخـــل اســـتفاده شـــود.
ـــرد:  ـــار ک ـــوری اظه ـــس جمه ـــه ریی ـــاب ب وی خط
کاهـــش زمـــان تصمیم گیـــری دربـــاره طرح هـــا 
از خواســـته های مـــا از رییس جمهـــوری اســـت و 
می خواهیـــم کـــه در ایـــن زمینـــه بـــه مـــا کمـــک 

بیشـــتری داشـــته باشـــید.
دکتـــر طیبـــی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه دیـــدار 
ــراز  ــالب و ابـ ــم انقـ ــر معظـ ــا رهبـ ــال 1392 بـ سـ
ـــال  ـــان انگلیســـی و انتق ـــوزش زب ـــی ایشـــان از آم نگران
فرهنـــگ غـــرب از طریـــق انتشـــار کتاب هـــای 
ـــا  ـــه ب ـــا در مقابل ـــف م ـــان و ضع ـــوی آن ـــی از س آموزش
ـــی  ـــن نگران ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــان، گف ـــن جری ای
رهبـــری، مـــا در حـــوزه آمـــوزش زبـــان انگلیســـی، 
ـــه  ـــا ب ـــم ت ـــدی را طراحـــی کردی ـــه هشـــت جل مجموع

اظهـــارات رهبـــری پاســـخ گفتـــه باشـــیم.
وی بـــا اشـــاره بـــه قـــرارداد طـــرح توســـعه 
مشـــاغل خانگـــی کـــه بـــه صـــورت پایلـــوت در 9 
ـــه 31  ـــه ب ـــت در ادام ـــرار اس ـــده و ق ـــرا ش ـــتان اج اس
ـــوع  ـــا دو ن ـــرد: م ـــح ک ـــد، تصری ـــش یاب ـــتان افزای اس
برنامه ریـــزی در جهـــاد داریـــم؛ یکـــی برنامه ریـــزی 
داخلـــی بـــر اســـاس تشـــخیص جهـــاد از نیازهـــای 
ــزی  ــری برنامه ریـ ــه و دیگـ ــردای جامعـ ــروز و فـ امـ
ـــور  ـــی کش ـــام اجرای ـــرف نظ ـــت از ط ـــاس ماموری براس

ـــت. اس
ـــرد:  ـــد ک ـــه تاکی ـــگاهی در ادام ـــس جهاددانش ریی
در حـــال حاضـــر در جهاددانشـــگاهی تـــوان راه 
ــن را در  ــکای ژاپـ ــد جایـ ــه ای ماننـ ــدازی موسسـ انـ

ایـــران داریـــم.

ـــام  ـــات انج ـــل اقدام ـــه حاص ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــاد  ـــش جه ـــه نق ـــدن مصوب ـــی ش ـــت اجرای ـــده جه ش
ــور در آذر  ــی کشـ ــع علمـ ــه جامـ ــرای نقشـ در اجـ
ـــاد  ـــت، جه ـــاع، نف ـــرم دف ـــا وزرای محت ـــدار ب 97، دی
ــه،  ــرو، خارجـ ــرورش، نیـ ــوزش و پـ ــاورزی، آمـ کشـ
وزارتخانه هـــای  معاونـــان  و  جوانـــان  و  ورزش 
کشـــور و صمـــت و دیـــدار بـــا روســـای بنیـــاد 
ــام )ره(  ــام امـ ــی فرمـ ــتاد اجرایـ ــتضعفان، سـ مسـ
ســـازمان اوقـــاف و آســـتان مقـــدس رضـــوی بـــود، 
گفـــت: از دســـتاوردهای ایـــن دیـــدار نیـــز تـــا بـــه 
ـــگاهی  ـــت از جهاددانش ـــه درخواس ـــوان ب ـــروز می ت ام
مبنـــی بـــر ارایـــه لیســـت فناوری هـــای قابـــل 
ـــاوری  ـــت 31 فن ـــه لیس ـــاد و ارای ـــط جه ـــد توس تولی
ـــی  ـــعه مل ـــدوق توس ـــل صن ـــه از مح ـــن بودج و تامی
ـــزی و  ـــه ری ـــت و برنام ـــازمان مدیری ـــارت س تحـــت نظ
اســـتقبال وزرا و مســـووالن ســـازمان ها در اســـتفاده 
ـــه  ـــاوت بدن ـــیار متف ـــرعت بس ـــا س ـــتاوردهای ب از دس

ســـازمانی اشـــاره کـــرد.
ـــد  ـــن تاکی ـــه ضم ـــگاهی در ادام ـــس جهاددانش ریی
ـــتفاده  ـــا اس ـــنهاد م ـــت و پیش ـــه درخواس ـــن ک ـــر ای ب
ـــاد  ـــوان نه ـــه عن ـــت جهاددانشـــگاهی ب ـــل از ظرفی کام
ـــازی  ـــاده س ـــرا و پی ـــان در اج ـــش بنی ـــعه ای دان توس
سیاســـت های دولـــت در حوزه هـــای فرهنگـــی، 
فناورانـــه و اشـــتغال بـــا واگـــذاری ماموریـــت هـــای 
کالن در ایـــن زمینه هـــا بـــا اجرایـــی شـــدن بنـــد 
ـــار  ـــت، اظه ـــعه اس ـــم توس ـــه شش ـــاده 64 برنام »ح« م
ـــح  ـــورمان را تقبی ـــه کش ـــر خارج ـــم وزی ـــرد: تحری ک
ـــبب  ـــدو س ـــا ع ـــه اینج ـــم ک ـــد داری ـــم و تاکی می کنی
خیـــر شـــده اســـت و مـــا در ایـــن شـــرایط بایـــد 
بیـــش از گذشـــته بـــرای پیشـــبرد اهـــداف کشـــور 

ـــیم. ـــال باش فع

■  رومنایی از 3 محصول فناورانه توسط رییس جمهور▲
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تقدیر از خانواده ی شهیدعابدینی،
 ۴ حامی و ۳۴ جهادگر منونه 

تاســـیس  مراســـم ســـی ونهمین ســـالگرد  در 
ــتی  ــهید بهشـ ــالن شـ ــه در سـ ــگاهی کـ جهاددانشـ
ـــهید  ـــواده ش ـــد، از خان ـــزار ش ـــوری برگ ـــت جمه ریاس
ـــردی  ـــی کارب ـــز علم ـــجوی مرک ـــی دانش ـــی عابدین عل
ـــرم و  ـــهید ح ـــع ش ـــدران و مداف ـــگاهی مازن جهاددانش
ـــر  ـــال 1398 و 34 جهادگ ـــاد در س ـــن نه ـــی ای 4 حام
ـــن  ـــه ای ـــت ب ـــن لیس ـــد. ای ـــکر ش ـــر و تش ـــه تقدی نمون

ـــت: ـــرح اس ش

حامیان:
1 شـــاهین آخونـــدزاده /قائـــم مقـــام معاونـــت 

ــت ــات وزارت بهداشـ تحقیقـ
ـــت و  ـــازمان مدیری ـــس س ـــی /ریی ـــد حاجت 2 امی

ــتان ــزی خوزسـ برنامه ریـ
ـــی  ـــی و معدن ـــرکت صنعت ـــان/ ش ـــد نوری 3 محم

ـــو چادرمل

ـــی  ـــعه کار آفرین ـــاون توس ـــوری/ مع ـــی منص 4 عل
ـــی ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــتغال وزارت تع و اش

جهادگران منونه:
1 علـــی اکبـــر کیوانفـــر/ مشـــاور رییـــس 
ـــانی و  ـــالع رس ـــی و اط ـــع علم ـــر مناب ـــگاه، مدی دانش
ــگ ــم و فرهنـ ــگاه علـ ــی/ دانشـ ــروه عمومـ مدیرگـ
2 علیرضـــا عبدالهـــی جوبنـــه/ مدیـــر اداره 
ـــگاهی  ـــارت/ جهاددانش ـــزی و نظ ـــه ری ـــوزش، برنام آم

قزویـــن
ـــه  ـــوزش، برنام ـــر اداره آم ـــل/ مدی ـــژه مالزین 3 منی
ریـــزی و نظـــارت/ جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی 

ـــران ته
و  اجرایـــی  مدیـــر  صـــادری/  مرتضـــی   4

تهـــران جهاددانشـــگاهی  هماهنگـــی/ 
ـــه  ـــوزش و برنام ـــر اداره آم ـــال درویشـــی/ مدی 5 ژی

ـــارس ـــارت/ جهاددانشـــگاهی ف ـــزی و نظ ری
ــرکل  ــاد/ مدیـ ــل آبـ ــری خلیـ ــین کالنتـ 6 حسـ

ــر  ــوزش/ دفتـ ــعه آمـ ــزی و توسـ ــه ریـ ــر برنامـ دفتـ
مرکـــزی جهاددانشـــگاهی

7 لیـــال فرهمنـــد/ مدیـــر گـــروه نوترکیـــب/ 
پژوهشـــکده معتمـــد

ــی  ــات علمـ ــو هیـ ــی/ عضـ ــه ابراهیمـ 8 مرضیـ
پژوهشـــگاه  بنیـــادی/  ســـلول های  پژوهشـــکده 

ــان رویـ
ــرژی/  ــوزه انـ ــوول حـ ــادری/ مسـ ــد جـ 9 احمـ

جهاددانشـــگاهی خوزســـتان
10 اصغـــر کهنـــدل/ مدیـــر گـــروه پژوهشـــی 

ــران ــگاهی تهـ ــاورزی/ جهاددانشـ کشـ
11 بابـــک ظهیـــری/ کارشـــناس مســـوول 

آزمایشـــگاه/ جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی
ــز  ــر مرکـ ــام/ مدیـ ــری بهنـ ــر جعفـ 12 جعفـ

ــم و  ــگاهی علـ ــوی/ جهاددانشـ ــار قـ ــی فشـ مهندسـ
ــت صنعـ

گـــروه  مدیـــر  باباشمســـی/  محمـــد   13

ســـینا ابـــن  پژوهشـــگاه  ایمونوشـــیمی/ 
14 ریحانـــه میرخانـــی/ معـــاون پژوهشـــی/ 

امیرکبیـــر جهاددانشـــگاهی 
رییـــس  جانشـــین  حاجیـــان/  مهـــدی   15

ـــگاه  ـــان(/ پژوهش ـــاوری )اصفه ـــت فن ـــکده زیس پژوهش
رویـــان

16  کمـــال خدائـــی/ مدیرگـــروه پژوهشـــی 

ـــهید  ـــگاهی ش ـــی/ جهاددانش ـــی محیط ـــن شناس زمی
بهشـــتی

ـــرق/  ـــروه ب ـــناس گ ـــودرزی/ کارش ـــد گ 17 حمی

ـــت ـــم و صنع ـــگاهی عل جهاددانش
ــی -  ــر اداره مالـ ــی/ مدیـ ــه ابوطالبـ 18 وجیهـ

اداری/ ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی
ـــمت  ـــوول قس ـــور/ مس ـــب پ ـــی مح 19 محمدعل

ـــالن ـــگاهی گی ـــی/ جهاددانش ـــات عموم خدم
ـــور  ـــر اداره ام ـــکونی/ مدی ـــی مس ـــه کمال 20 عالی

اداری و خدمـــات عمومـــی/ مجتمـــع تحقیقاتـــی 
شـــهدای جهاددانشـــگاهی

21 امیررضـــا حیدریـــان/ کارشـــناس امـــور 

عمرانـــی/ مرکـــز رشـــد جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه

■  توضیحات طرح های جهاددانشگاهی توسط اعضای این نهاد ▲

■  اهدای 
تندیس 
جهادگر منونه 
به جهادگران
◄
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مســـوول  داریانـــی/  غفـــوری  هانیـــه   22

ســـینا ابـــن  پژوهشـــگاه  حســـابداری/ 
ـــر  ـــد/ دفت ـــناس ارش ـــودی/ کارش ـــه هی 23 طیب

مرکـــزی جهاددانشـــگاهی
نگهبـــان/  رضایـــی/  الـــه  قـــدرت   24

مازنـــدران جهاددانشـــگاهی 
25 بهـــروز مهجـــوری/ مدیـــر دفتـــر معاونـــت 

پشـــتیبانی/ دفتـــر مرکـــزی جهاددانشـــگاهی
فرهنگـــی/  معـــاون  پایـــداری/  احمـــد   26

اصفهـــان صنعتـــی  جهاددانشـــگاهی 
فرهنگـــی/  معـــاون  دلپســـند/  محمـــد   27

هرمـــزگان جهاددانشـــگاهی 
28 ابوالفضـــل دیـــداری/ کارشـــناس حقـــوق و 

امـــور قراردادهـــا/ ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی
ســـازمان  مدیـــر  حاتمـــی/  احمـــد   29

لرســـتان جهاددانشـــگاهی  دانشـــجویان/ 
30 تیمـــور کاکائـــی/ کارشـــناس فرهنگـــی/ 

ــور ــگاهیان کشـ ــی دانشـ ــازمان قرآنـ سـ
ـــم  ـــارک عل ـــاون فناوری/پ ـــیامک آزادی/مع 31 س

ـــاه ـــاوری کرمانش و فن
32 محمدرضـــا نظیف/کارشـــناس آموزش هـــای 

ـــتفا ـــتغال و کارآفرینی/س اش
33 مرضیـــه خلقتی/مســـوول قســـمت نظـــارت 

خبر/ایســـنا
طبائی/رییـــس/  مهـــدی  ســـید   34

تهـــران پزشـــکی  علـــوم  جهاددانشـــگاهی 

معرفی ۳ طرح رومنایی شده توسط 
رییس جمهور

در ادامـــه، از 3 طـــرح علمـــی ـ تحقیقاتـــی 
ســـی ونهمین  مناســـبت  بـــه  جهاددانشـــگاهی 
ســـالگرد تاســـیس ایـــن نهـــاد بـــا حضـــور دکتـــر 

ــد. ــی شـ ــی رونمایـ روحانـ
تولیـــد  پـــروژه ی   3 از  مراســـم  ایـــن  در 
آنتی بادی هـــای درمانـــی دارو درمانگـــر »گامـــا«، 
داروی درمـــان ســـوء هاضمـــه »نیگالپســـین« و کتـــاب 
»طـــرح پیمایـــش ملـــی خانـــواده« رونمایـــی شـــد.

داروی نیگالپسین
دارویـی  گیاهـان  پژوهشـکده  محققـان  تـالش  بـا 
جهاددانشـگاهی داروی نیگالپسـین پس از 2 سـال کار 

سـاخته شد. پژوهشـی 
بـه  مبتـال  بیمـار   80 روی  دارو  ایـن  مطالعـه ی 
مشـکالت گوارشـی و سـو هاضمـه انجام شـده و نتایج 
آن در مجـالت معتبـر دنیـا بـه ثبـت رسـیده اسـت. 
پیـش از ایـن برای درمـان ایـن بیماری هـا از داروهای 
شـیمیایی اسـتفاده می شـد کـه دارای عـوارض فراوانی 
بـود و بـا تولیـد داروی نیگالپسـین ایـن مشـکل حـل 

می شـود.
نیگالپسـین از روغن سـیاه دانه و عسـل دارویی که 
کامـال بومـی تهیـه شـده اسـت. پیـش از رونمایـی 10 
هـزار واحد )شیشـه( از دارو تولید شـده اسـت که پس 

از آن نیـز بـه تولیـد انبوه می رسـد.
پیـش بینـی می شـود از ایـن دارو سـاالنه بالـغ بـر 
یـک میلیـون واحد تولیـد و عالوه بر تامیـن نیاز داخل 

بـه کشـورهای دیگر صادر شـود.
مشـابه  سـوم  یـک  نیگالپسـین  داروی  قیمـت 

دنیاسـت. در  آن  شـیمیایی  داروهـای 

روشی نوین برای پیش گیری و درمان بیامری 
اسهال در دام

سـالح های  موثرتریـن  از  یکـی  آنتی بیوتیک هـا 
برابـر بیماری هـا هسـتند؛ امـروزه مصـرف  انسـان در 
بی رویـه و نادرسـت آن در درمـان بیماری هـای انسـان 
و  اسـت  تهدیـد جـدی شـده  یـک  بـه  منجـر  دام  و 
هرسـاله حـدود 500 هـزار نفـر در سراسـر جهـان بـه 
آنتی بیوتیک هـا مقاومـت پیـدا می کننـد و تعـداد آن ها 

به سـرعت در حـال افزایـش اسـت.
بیمـاری اسـهال در دام های تازه متولدشـده، یکی از 
عوامـل موثـر در بـروز تلفات و یا از دسـت رفتـن بازده 

اقتصادی اسـت.
تاکنـون 20 دام داری و داروخانـه از ایـن محصـول 
اسـتفاده کرده اند و سـاالنه 3000 گوسـاله با اسـتفاده 
ایـن دارو درمـان شـده اند )بالغ بـر 1000 میلیـون  از 
ریـال در سـال از خـروج ارز از کشـور بـا عـدم خریـد 

صرفه جویـی  خارجـی  آنتی بیوتیک هـای  از  انواعـی 
است(. شـده 

بـا بـرآورد اولیه از آمار دام بـزرگ و کوچک در ایران 
پیش بینـی می شـود؛ در سـال بیـش از دو میلیـون از 
ایـن محصـول موردنیـاز باشـد؛ بـرای بیـش از 30 نفـر 
غیرمسـتقیم  به صـورت  نفـر   50 و  مسـتقیم  به طـور 
اشـتغال زایی می شـود. امـکان صادرات ایـن محصوالت 
بـه کشـورهای خاورمیانـه )بـا توجـه بـه پتانسـیل های 
موجود در کشـورهای همسـایه در پرورش دام بزرگ و 

کوچک( وجـود دارد.

طرح پیامیش ملی خانواده
گـروه  در  خانـواده  ملـی  پیمایـش  طـرح  ایـده ی 
تخصصـی علـوم انسـانی و اجتماعـی جهاددانشـگاهی 
نهایـی  بررسـی  شـورای  در  آن،  از  پـس  و  مطـرح 

شـد. تصویـب  جهاددانشـگاهی  طرح هـای 
هـدف از اجـرای این پیمایش، ارایـه ی تصویر دقیق، 
جامـع و تعمیم پذیـری از وضعیـت خانـواده در ایـران 
اسـت. از موضوعـات و مسـایل مرتبط با قبـل از ازدواج 
)نظیـر شـیوه ی آشـنایی زوجین بـا هم( تـا موضوعات 
موضوعـات  نهایتـاً  و  خانوادگـی  زندگـی  بـا  مرتبـط 

مرتبـط بـه پایـان زندگـی خانوادگـی و طالق.
ابعـاد مختلـف خانـواده تـا حـد امـکان هـم در بعد 

نگرشـی و هـم در بعـد رفتـاری بررسـی شـده اسـت.
داده هـا  از  مجموعـه ای  حاضـر  پیمایـش  حاصـل 
و اطالعـات حـوزه خانـواده در مناطـق شـهری ایـران 
اسـت. ایـن مجموعـه ارزشـمند از اطالعـات عـالوه بـر 
ارایـه تصویـری دقیق و تعمیم پذیـر از وضعیت خانواده 
در ایـران ایـن امـکان را فراهم کرده تـا در قالب تحلیل 
ثانویه هـای موضوعـی، ابعـاد مختلـف خانـواده بـا دقت 
نظـری  چارچوبهـای  بـر  مبتنـی  و  بیشـتر  تمرکـز  و 

متناسـب، مـورد تحلیـل و تبییـن قـرار گیـرد.

انعقاد قرارداد طرح ملی توسعه ی مشاغل 
خانگی در ۳۱ استان

قـرارداد همـکاری جهاددانشـگاهی و وزارت تعـاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی بـا هـدف تـداوم اجـرای طـرح 

■  عکس 
یادگاری 
جهادگران 
منونه

◄   
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ملـی توسـعه ی مشـاغل خانگی نیز در مراسـم سـالگرد 
روحانـی  حسـن  دکتـر  حضـور  بـا  و  جهاددانشـگاهی 
بیـن دکتـر حمیدرضـا طیبـی  رییس جمهـور کشـور، 
رییـس جهاددانشـگاهی و محمـد شـریعتمداری وزیـر 

تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی منعقـد شـد.
برنامه هـای  اجـرای  و  پیاده سـازی  راسـتای  در 
زمینـه ی  در  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت 
کارآفرینـی و اشـتغال، اسـتفاده از ظرفیـت نهادهـای 
در  مولفه هـای ضـروری  از  یکـی  به عنـوان  توسـعه ای 
نظـر گرفتـه شـده اسـت؛ یکـی از طرح هـای کارآمـد 
حـوزه ی اشـتغال، طرح توسـعه ی کسـب وکارهای خرد 
و خانگـی اسـت کـه در آن از ظرفیت جهاددانشـگاهی 
در نقـش یـک سـازمان توسـعه ای استفاده شـده و در 
مرحلـه ی پایلـوت در 9 اسـتان کشـور دسـتاوردهای 

قابـل اعتنایـی داشـته اسـت.
موضـوع ایـن تفاهم نامـه توسـعه و بهبـود مسـتمر 
در  خانگـی  و  خـرد  کسـب وکارهای  پایدارسـازی  و 
چارچـوب طـرح ملـی توسـعه ی مشـاغل خانگـی و از 
طریـق پیاده سـازی الگوهای موفق، توسـعه ی اشـتغال 
و کارآفرینـی در مناطـق، رسـته ها و گروه هـای هدف با 
تاکیـد بر مناطق روسـتایی و توسـعه ی کسـب وکارهای 
خـرد و خانگـی از نظـر مهـارت، اسـتانداردها، کیفیت، 
تکنولـوژی، حضـور در بـازار، برندسـازی محصولـی و 

اسـت. منطقه ای 
ایـن قـرارداد دارای 3 فـاز اجرایـی بـه شـرح زیـر 

اسـت:
فـاز اول، پیاده سـازی طـرح ملی توسـعه ی مشـاغل 
خانگـی و شناسـایی مزیت هـا و فرصت هـا اسـت کـه 
و  مزیت هـا  ظرفیت هـا،  مطالعـه ی  و  بررسـی  شـامل 
اجرایـی و  بـا دسـتگاه های  تعامـل  امکانـات موجـود، 
بخـش خصوصـی و ثبت نـام متقاضیـان در سـامانه ی 

می شـود.  inhb.ir
فـاز دوم شـامل پیاده سـازی طـرح ملـی توسـعه ی 
از  نفـر  هـزار   40 توانمندسـازی  و  خانگـی  مشـاغل 
متقاضیـان مشـاغل خانگـی می باشـد کـه دارای سـه 
مرحله ی ارزیابی و استعدادسـنجی متقاضیان، مشـاوره 

و هدایـت متقاضیـان و آمـوزش اسـت.

فـاز سـوم اتصـال بـه بـازار و توسـعه و پایدارسـازی 
مشـاغل خانگـی بـرای 40 هزار متقاضی در 31 اسـتان 
اسـت که شـامل جلب مشـارکت کارآفرینان، خبرگان، 
و  هدایـت  شبکه سـازی،  و  تیم سـازی  و  و...  خیریـن 
مشـاوره ی صاحبـان مشـاغل خانگی به ارتقـای کمیت 
و  برندسـازی  بسـته بندی،  و  محصـوالت  کیفیـت  و 
استانداردسـازی و کمـک بـه تنظیـم برنامه های فروش 
و  فیزیکـی  بازارهـای  ظرفیت سـازی  و  شـکل دهی  و 

می شـود. الکترونیکـی 
شـامل؛  تفاهم نامـه  ایـن  در  همـکاری  زمینه هـای 
بهبـود  آسیب شناسـی،  منظـور  بـه  مطالعـات  انجـام 
و  خـرد  کسـب وکارهای  کیفـی  و  کمـی  ارتقـای  و 
از  موفـق  الگوهـای  پیاده سـازی  و  تدویـن  خانگـی، 
کشـور  سراسـر  در  خانگـی  کسـب وکارهای  شـبکه ی 
در جهـت پیونـد آن بـا اقتصـاد ملـی، ایجـاد هم گرایی 
و  خـرد  و  بـزرگ  کسـب وکارهای  بیـن  هم سـویی  و 
خانگـی بـا ایجـاد و تقویـت زنجیـره ی ارزش، اجـرا و 
در  کارآفرینـی  و  اشـتغال  طرح هـای  پیاده سـازی 
روسـتاهای  بـر  تاکیـد  بـا  کشـور  روسـتایی  مناطـق 
کانونـی، اجـرای طرح هـای توانمندسـازی و اتصـال بـه 

بـازار بـرای متقاضیـان کسـب وکارهای خـرد و خانگی 
در چارچـوب طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی و 
شناسـایی و ترغیـب پیش رانـان برای توسـعه ی کمی و 

می باشـد. خانگـی  و  خـرد  کسـب وکارهای  کیفـی 
و  خـرد  کسـب وکارهای  توسـعه ی  هم چنیـن 
بازارهـای  در  عرضـه  و  صـادرات  جهـت  در  خانگـی 
جهانـی، توسـعه ی بـازار فـروش و عرضـه ی محصـوالت 
از  اسـتفاده  بـا  خانگـی  و  خـرد  کسـب وکارهای 
موفـق،  و  بـزرگ  برندهـای  و  شـرکت ها  ظرفیت هـای 
بسترسـازی بـرای شـکل گیری شـبکه و برند قـوی ملی 
و بین المللی کسـب وکارهای روسـتایی و خـرد و خانگی 
بـا بهره گیـری از الگوهـای موفـق بین المللـی، همکاری 
در تربیـت کارگزاران و تسـهیل گران اشـتغال روسـتایی 
و کسـب وکارهای خـرد و خانگـی و حمایـت و همکاری 
در تامیـن نیازهـا، زیرسـاخت و منابـع مـورد نیـاز برای 
پیشـبرد طرح های اجرایی اشـتغال در مناطق روسـتایی 
و پیاده سـازی کسـب وکارهای خـرد و کوچـک از دیگـر 
زمینه هـای تفاهم نامـه ی همکاری بین جهاددانشـگاهی 

و وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـت.

■  انعقاد 
قرارداد طرح ملی 
توسعه ی مشاغل 
خانگی 
در ۳۱ استان 
◄
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رضورت تعامل دو نهاد جهادی 
برای توسعه ی کشور

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل از 
ــی  ــر عبدالعلـ ــرداد: دکتـ ــیما، ۸ مـ ــزاری صداوسـ خبرگـ
در  رییـــس ســـازمان صداوســـیما  علی عســـکری 
ــس  ــی رییـ ــا طیبـ ــر حمیدرضـ ــا دکتـ ــت بـ نشسـ
جهاددانشـــگاهی کـــه در آســـتانه ســـالگرد تاســـیس 
ــه  ــان این کـ ــا بیـ ــد، بـ ــزار شـ ــگاهی برگـ جهاددانشـ
ـــه  ـــزش ب ـــال خی ـــب در ح ـــیب مناس ـــا ش ـــا ب ـــور م کش
ـــت  ـــه صنع ـــت، از تاریخچ ـــدن اس ـــرفته ش ـــوی پیش س
ــا  ــور تـ ــای کشـ ــالب و عقب ماندگی هـ ــش از انقـ پیـ
ــاد کـــرد و  پیـــش از پیـــروزی انقـــالب اســـالمی یـ

ــذاری  ــاد بنیان گـ ــتین نهـ ــگاهی را نخسـ جهاددانشـ
ــون  ــه تاکنـ ــت کـ ــالب دانسـ ــد از انقـ ــده در بعـ شـ
ــای  ــترده ای در زمینه هـ ــای گسـ ــته فعالیت هـ توانسـ

مختلـــف در ســـطح کشـــور داشـــته باشـــد.
ــواره  ــالب همـ ــم انقـ ــر معظـ ــه داد: رهبـ وی ادامـ
ــراد  ــاد ایـ ــن نهـ ــوص ایـ ــی در خصـ ــات زیبایـ بیانـ

فرمـــوده و همیشـــه حامـــی آن بوده انـــد.
ـــت 130  ـــه فعالی ـــاره ب ـــا اش ـــکری ب ـــر علی عس دکت
ـــگاهی و  ـــاد دانش ـــن نه ـــی در ای ـــژه تحقیقات ـــروه وی گ
تنـــوع فعالیت هـــای آن گفـــت: عقب ماندگی هـــای 
کشـــور می توانـــد بـــا اتـــکا بـــه ظرفیت هـــای ایـــن 

ـــود. ـــع ش ـــی رف ـــاد انقالب نه
رییـــس ســـازمان صداوســـیما بـــا بیـــان جایـــگاه 

ـــای دانشـــگاهی  ـــان نهاد ه ـــر جهاددانشـــگاهی در می برت
و نقـــش ایـــن نهـــاد در پیشـــرفت کشـــور تصریـــح کـــرد: 
ــان  ــرکت های دانش بنیـ ــدد شـ ــه تعـ ــه بـ ــا توجـ بـ
جهاددانشـــگاهی  کشـــور،  در  فعالیت هایشـــان  و 
ـــر از  ـــرازی برت ـــد در ط ـــت و بای ـــازی اس ـــد نوس نیازمن
ــد.  ــه دهـ ــه فعالیت هایـــش ادامـ ــرکت ها بـ ــن شـ ایـ
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــد بـ ــگاهی بایـ ــزود: جهاددانشـ وی افـ
مزیت هـــا و ظرفیت هایـــش نیازســـنجی کنـــد و بـــه 
ــه ی  ــاوری در زمینـ ــم و فنـ ــد علـ ــای جدیـ عرصه هـ

صنایـــع پایین دســـتی روی آورد.
ــع  ــه صنایـ ــاره بـ ــا اشـ ــکری بـ ــر علی عسـ دکتـ
وابســـته در کشـــور بـــر ضـــرورت مطالعـــه دربـــاره 
نیاز هـــای کشـــور در ایـــن زمینـــه و خوداتکایـــی در 

ایـــن مســـیر تاکیـــد کـــرد.
ــرکت های  ــن شـ ــی هم چنیـ ــانه ملـ ــس رسـ رییـ
مشـــاوره و شـــرکت هایی را کـــه بـــرای ارایـــه ی 
ــد،  ــعه  فعالیـــت می کننـ ــه ی توسـ تحقیـــق در زمینـ
ـــت:  ـــت کشـــور دانســـت و گف ـــوده ی صنع ـــه ی مفق حلق
بایـــد شـــرکت هایی داشـــته باشـــیم کـــه به عنـــوان 
ـــط  ـــع متوس ـــار صنای ـــد در کن ـــا بتوانن ـــد و راهنم مرش
و کوچـــک بـــرای راه انـــدازی صنایـــع مختلـــف بـــر 

ـــد. ـــرار گیرن ـــور ق ـــاز کش ـــاس نی اس
ــالح  ــه اصـ ــد بـ ــرح می توانـ ــن طـ ــزود: ایـ وی افـ
نظـــام بانکـــی کشـــور بـــرای رونـــق بخشـــیدن 
ــا را از  ــد و آن هـ ــک کنـ ــور کمـ ــاد کشـ ــه اقتصـ بـ
بهره بـــرداری یک طرفـــه از ســـرمایه بـــه ســـمت 
ــا  ــویه در طرح هـ ــارکت دو سـ ــرمایه گذاری و مشـ سـ

پیـــش ببـــرد.
رییـــس رســـانه ی ملـــی از حمایـــت همه جانبـــه 

■  نشست 
مسووالن  سازمان 
صداوسیام و 
جهاددانشگاهی

◄

نشست با رییس سازمان صداوسیام و تجدید میثاق جهادگران از جمله خربهای مهم در حاشیه ی سالگرد امسال بود

چند خرب در حاشیه ی  سی ونهمین 
سالگرد
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ســـازمان صداوســـیما از ایـــن شـــرکت های مشـــاوره 
خبـــر داد و گفـــت: اگـــر جهاددانشـــگاهی در زمینـــه 
ــعه و  ــام توسـ ــالح نظـ ــرای اصـ ــی بـ ــه ی طرحـ ارایـ
اقتصـــاد کشـــور بـــه جمع بنـــدی برســـد، ســـازمان 
صداوســـیما از هیـــچ کمکـــی بـــرای تحقـــق آن 
در کشـــور فروگـــذار نخواهـــد کـــرد و در کنـــار 

ــود. ــد بـ ــگاهی خواهـ جهاددانشـ
دکتـــر علی عســـکری بـــا بیـــان این کـــه رســـانه ی 
ـــل  ـــادی قائ ـــت زی ـــی اهمی ـــوم اجتماع ـــرای عل ـــی ب مل
اســـت، گفـــت: در ســـازمان صداوســـیما بخش هـــای 
ـــزی  ـــش و برنامه ری ـــت پژوه ـــه معاون ـــددی از جمل متع
و نظـــارت و مرکـــز تحقیقـــات و دیگـــر بخش هـــای 
ــه ی  ــه از همـ ــود دارد کـ ــازمان وجـ ــی سـ تحقیقاتـ
ــد  ــتقبال می کنـ ــور اسـ ــی کشـ ــات اجتماعـ مطالعـ
بخـــش  بـــا  مســـتمری  همـــکاری  می توانـــد  و 
ــته  ــگاهی داشـ ــی جهاددانشـ ــای اجتماعـ پژوهش هـ

ـــد. باش
از همـــه ی دســـتاورد های مفیـــد  افـــزود:  وی 
جهاددانشـــگاهی در زمینـــه ی مطالعـــات اجتماعـــی 
ــود؛  ــتقبال می شـ ــی اسـ ــانه ملـ ــای رسـ در برنامه هـ
ـــاز  ـــا نی ـــانه م ـــای کار رس ـــه پیچیدگی ه ـــه ب ـــا توج ب
ـــه هســـتیم و مشـــتری  ـــن زمین ـــش در ای ـــه دان ـــرم ب مب

ـــتیم. ـــی هس آن
از  هم چنیــن  صداوســیما  ســازمان  رییــس 
ــتاورد های  ــی دس ــرای معرف ــازمان ب ــن س ــی ای آمادگ
جهاددانشــگاهی در زمینــه ی فنــاوری رســانه در ســطح 
منطقــه و کشــور های همســایه خبــر داد و اعــالم 
کــرد: همــه ی بخش هــای صداوســیما از جملــه رادیــو، 
ــد  ــتانی، می توانن ــبکه های اس ــا ش ــون و خصوص تلویزی
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــکاری کنن ــگاهی هم ــا جهاددانش ب
نقــش شــبکه های اســتانی در توســعه ی اســتان ها، 
اگــر رابطــه ی معنــاداری میــان جهاددانشــگاهی و 
ــه  شــبکه های اســتانی برقــرار شــود، کمــک شــایانی ب

ــد. ــد ش ــتان ها خواه ــعه ی اس توس
خواســـت  جهاددانشـــگاهی  از  هم چنیـــن  وی 
ـــای  ـــود در حوزه ه ـــان خ ـــی از کارشناس ـــت کامل فهرس
ـــا  ـــد ت ـــرار ده ـــی ق ـــانه ی مل ـــار رس ـــف را در اختی مختل
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــان و بـ ــک توانمندی هایشـ ــه تفکیـ بـ
در  ملـــی  رســـانه ی  شـــبکه های  ماموریت هـــای 
اتاق هـــای  و  شـــبکه ها  اندیشـــه ورز  هیات هـــای 

ــود. ــتفاده شـ ــا اسـ ــا از آن هـ ــر برنامه هـ فکـ
ــه  ــخ بـ ــن در پاسـ ــکری هم چنیـ ــر علی عسـ دکتـ
ـــص شـــبکه،  ـــرای تخصی درخواســـت جهاددانشـــگاهی ب
ـــانه ی  ـــت: رس ـــاد گف ـــن نه ـــه ای ـــه ای ب ـــا برنام ـــروه ی گ
ــد(  ــد )پهن بانـ ــه ی برودبنـ ــد در عرصـ ــی می توانـ ملـ
ــاد  ــن نهـ ــه ایـ ــازی درصورتی کـ ــبکه های مجـ و شـ
توانمنـــدی اداره ی شـــبکه را داشـــته باشـــد، در 
زمینـــه ی ارایـــه ی مجـــوز بـــا ایـــن نهـــاد همـــکاری 

ـــد. کن
از  هم چنیـــن  صداوســـیما  ســـازمان  رییـــس 
آمادگـــی معاونـــت سیاســـی رســـانه ی ملـــی بـــرای 
جهاددانشـــگاهی  دســـتاورد های  از  اطالع رســـانی 
ــم  ــتاورد ها هـ ــن دسـ ــزود: ایـ ــت و افـ ــخن گفـ سـ
در قالـــب اطالع رســـانی خبـــری، هـــم در قالـــب 
ــتاورد هایی  ــرای دسـ ــم بـ ــری و هـ ــته های خبـ بسـ
کـــه ظرفیـــت مستندســـازی دارنـــد، در قالـــب 
ـــی  ـــه درخواســـت جهاددانشـــگاهی معرف ـــا ب مســـتند بن

خواهنـــد شـــد.
نظیـــر  دانشـــجویی  فعالیت هـــای  افـــزود:  وی 

مناظره هـــای علمـــی نیـــز هـــم در بخش هـــای 
خبـــری معاونـــت سیاســـی و شـــبکه خبـــر قابلیـــت 
پوشـــش دارنـــد و هـــم ظرفیـــت شـــبکه ی ســـه و 
قالب هایـــی  در  می توانـــد  آن  جـــوان  مخاطـــب 

ــد. ــش دهـ ــا را پوشـ ــن فعالیت هـ ــد ایـ جدیـ
ــرد  ــه رویکـ ــاره بـ ــا اشـ ــکری بـ ــر علی عسـ دکتـ
شـــبکه های برون مـــرزی رســـانه ی ملـــی بـــرای 
ــت:  ــالمی گفـ ــالب اسـ ــتاورد های انقـ ــی دسـ معرفـ
ـــی  ـــطح بین الملل ـــور در س ـــرفت های کش ـــکاس پیش انع
بـــرای رســـانه ی ملـــی اهمیـــت زیـــادی دارد و ایـــن 
ــتاورد های  ــه، دسـ ــن عرصـ ــد در ایـ ــانه می توانـ رسـ
جهاددانشـــگاهی را معرفـــی و بـــرای محصـــوالت آن 

تبلیـــغ کنـــد.
رییـس رسـانه ی ملـی بـا اشـاره بـه معرفـی 7 هـزار 
شـرکت کوچک و متوسـط در شـبکه ی »ایـران کاال« و 
تبلیـغ محصـوالت آن هـا گفـت: در شـبکه ی ایـران کاال 
آمادگـی داریم دسـتاورد های جهاددانشـگاهی را معرفی 

و محصـوالت آن را تبلیـغ کنیـم.
شـــبکه  به عنـــوان  ســـیما   4 شـــبکه  از  وی 
دانـــش و دانایـــی نـــام بـــرد کـــه مخاطبـــان نخبـــه 
ــه ی  ــه در زمینـ ــژه چـ ــور ویـ ــد به طـ دارد و می توانـ
ــا  ــتاورد ها بـ ــان دسـ ــه بیـ ــی و چـ ــوم اجتماعـ علـ

ــد. ــکاری کنـ ــگاهی همـ جهاددانشـ
ـــه  ـــرد ک ـــالم ک ـــن اع ـــکری هم چنی ـــر علی عس دکت
رســـانه ی ملـــی در فضـــای مجـــازی در زمینه هـــای 
ـــوا  ـــا محت ـــن ها ی ـــه ی اپلیکیش ـــه ارای ـــف از جمل مختل

و دســـتاورد های دیگـــر، می توانـــد همـــکاری خوبـــی 
ـــد. ـــته باش ـــگاهی داش ـــا جهاددانش ب

ـــانی  ـــروی انس ـــت نی ـــت تربی ـــان از اهمی وی در پای
در جهاددانشـــگاهی ســـخن گفـــت و تاکیـــد کـــرد: 
ـــد، گام بزرگـــی  ـــه و کارآم ـــروی انســـانی نخب تربیـــت نی
ــالیان  ــانی می توانـــد سـ اســـت و ایـــن نیـــروی انسـ
ـــی  ـــانه ی مل ـــد و رس ـــت کن ـــور خدم ـــه کش ـــادی ب متم

ــد. ــتقبال می کنـ ــا اسـ ــن نیرو هـ ــز از ایـ نیـ
دکتـــر ســـید حمیدرضـــا طیبـــی نیـــز در ایـــن 
ــا بیـــان دســـتاورد های جهاددانشـــگاهی  نشســـت بـ
ـــام  ـــژه ی مق ـــه وی ـــون، از توج ـــیس تاکن ـــان تأس از زم
معظـــم رهبـــری بـــه ایـــن نهـــاد به عنـــوان مولـــود 

مبـــارک انقـــالب اســـالمی یـــاد کـــرد.
ــی  ــی زمینه هایـ ــا معرفـ ــت بـ ــن نشسـ وی در ایـ
کـــه جهاددانشـــگاهی می توانـــد بـــه رســـانه ی ملـــی 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــگاهی ب ـــت: جهاددانش ـــد، گف ـــک کن کم
ـــد،  ـــق تولی ـــه  ی رون ـــی در زمین ـــانه ی مل ـــام رس اهتم
ــه  ــا بـ ــتمر در برنامه هـ ــور مسـ ــا حضـ ــد بـ می توانـ
ــا  ــردازد و بـ ــق آن بپـ ــای تحقـ ــم و راه هـ ــن مهـ ایـ
ـــب  ـــه در قال ـــه چ ـــب برنام ـــه در قال ـــوا چ ـــد محت تولی
ــا  ــور بـ ــعه ی کشـ ــه توسـ ــتقل بـ ــبکه های مسـ شـ

ارایـــه ی راهـــکار کمـــک کنـــد.
در ایـــن نشســـت معاونـــان صـــدا، ســـیما و 
اســـتان ها در خصـــوص درخواســـت های رییـــس 
ــه  ــنهادهایی ارایـ ــگاهی، پیشـ ــان جهاددانشـ و معاونـ

ــد. کردنـ
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ـــران  ـــرداد: جهادگ ـــگاهی، 16 م ـــی جهاددانش ■ روابط عموم
ـــالگرد  ـــی ونهمین س ـــتانه ی س ـــگاهی در آس جهاددانش
ـــر  ـــا حضـــور در حـــرم مطه ـــاه ب ـــاد، 16 مردادم ـــن نه ای
امـــام خمینـــی )ره( بـــا آرمان هـــای بنیان گـــذار 
ـــر  ـــا رهب ـــاق و ب ـــد میث ـــالمی، تجدی ـــالب اس ـــر انق کبی

ـــد. ـــاره کردن ـــت دوب ـــالمی، بیع ـــالب اس ـــم انق معظ
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 
ــام  ــا آرمان هـــای امـ جهادگـــران جهاددانشـــگاهی بـ
ــاق  ــد میثـ ــم انقـــالب تجدیـ ــر معظـ ــل و رهبـ راحـ
ــرآن و ادای  ــت قـ ــان پـــس از قرائـ ــد و در پایـ کردنـ
احتـــرام بـــه مقـــام شـــامخ امـــام راحـــل )ره( و 
ســـخنان کوتـــاه دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس 
ــد. ــت شـ ــه قرائـ ــن میثاق نامـ ــگاهی، متـ جهاددانشـ

متن میثاق نامه به شرح زیر است:
ـــا  ـــا ُکَنّ ـــَذا َو َم ـــا لَِه َ ـــذی َهَدان َّ ِ ال ـــُد ِلَّ ـــوا الَْحْم و ََقالُ
ـــا  ـــُل َربَّن ـــاَءْت ُرُس ـــْد َج ُ لََق ـــا اَلّ َ ـــْواَل أَْن َهَدان َ ـــدَی ل لَِنْهَت
ـــا  ـــا بَم ـــُه أُوِرثُْتُموَه ـــُم الَْجَنّ ـــوُدوا أَْن تِلُْک ـــّق َونُ ـــه الح ب

ـــراف/ 43( ـــوَن )اع ـــْم تَْعَمُل ُکْنُت
ـــال  ـــادِر متع ـــداِی ق ـــران، خ ـــپاس بیک ـــد و س حم
را کـــه نـــوِر امیـــد را در دِل همـــه ی ُمَوّحـــدان، 
آزادگان و مســـتضعفاِن جهـــان، تابانـــد و فکـــر و دِل 
ـــزرِگ  ـــده ی ب ـــِق وع ـــوِی تحق ـــمت و س ـــه س ـــان را ب آن
ـــا از  ـــِر م ـــه در عص ـــی ک ـــود؛ ندای ـــل نم ـــی متمای اله
حنجـــره ی خدایـــِی رهبـــِر کبیـــِر انقـــالب اســـالمی 
ــرِت روُح الِ  ــت، حضـ ــاِم امـ ــد،  امـ ــِه مجاهـ و فقیـ

الموســـوِی الخمینـــی )ره( طنیـــن انـــداز شـــد؛
ـــی  ـــم رســـوالن اله ـــر خات ـــد ب ـــی ح ســـالم و درود ب
ـــش  ـــدان طاهرین ـــلّم و خان ـــه و س ـــه و آل ـــی ال علی َصلّ
ـــه پیشـــگاه  ـــم ب ـــرض ارادت و تعظی ـــالم، ع ـــم الّس علیه
اقـــدس امـــاِم عصـــر عّجـــل اّل تعالـــی فرجـــه 
ــر معظـــم  ــه رهبـ ــات بـ ــداء تحّیـ ــا اهـ الّشـــریف، بـ
ـــن  ـــم بهتری ـــی( و تقدی ـــه العال انقـــالب اســـالمی )مدظل
احترامـــات بـــه ارواح طیبـــه ی شـــهیدان شـــاهد 
ـــم  ـــان حری ـــدس و مدافع ـــاع مق ـــالمی،  دف ـــالب اس انق

ــرم آل ال. حـ
ــاِل 1359 در  ــام روح ال )ره( در سـ ــداِن امـ فرزنـ
کنـــاِر عرصه هـــای شـــهیِر جهـــاد، میدانـــی وســـیع 
بـــه نـــام دانشـــگاه را بـــرای آغـــاز جهـــادی دیگـــر 
بـــه نـــام جهاددانشـــگاهی انتخـــاب کردنـــد و ایـــن 
ـــن  ـــزو اصلی تری ـــالب و ج ـــارِک انق ـــود مب ـــن، مول چنی
رویش هـــای نهضـــت اســـالمی 57 در ســـپهِر شـــور 

و شـــعور و نشـــاط انقالبـــِی ملـــِت ایـــران و جوانـــان 
ـــت. ـــیدن گرف ـــر، درخش ـــتگی ناپذی ـــالص و خس ـــا اخ ب

ـــن  ـــاه 98، ســـی و نهمی ـــرداد م ـــانزدهم م ـــروز، ش ام
ســـالگرد تأســـیس نهـــاد انقالبـــِی جهاددانشـــگاهی 
ـــِر  اســـت و مجمـــِع منتخـــب حاضـــر از اعضـــای جهادگ
ـــن  ـــِت ای ـــن بزرگداش ـــر، آیی ـــار دیگ ـــور ب ـــر کش سراس
ــادی،  ــگ جهـ ــِم فرهنـ ــل، تکریـ ــه در اصـ روز را کـ
بـــاوِر تـــواِن ملـــی و بـــه کارگیـــری ِعلـــم و َعمـــِل 
ــار  ــت از کنـ ــور اسـ ــرفِت کشـ ــرای پیشـ ــی بـ انقالبـ
ـــاز  ـــالمی آغ ـــالب اس ـــر انق ـــر کبی ـــی رهب ـــِع نوران مضج

می کننـــد.
ـــا  ـــگاهی ب ـــراِن جهاددانش ـــاره ی ِجهادگ ـــاِق دوب میث
ــراز  ــل )ره(، ابـ ــاِم راحـ ــای امـ ــه ها و آرمان هـ اندیشـ
وفـــاداری و اعـــالِم اســـتمرارِ متعهدانـــه ی حرکتـــی 
ــب  ــردم و صاحـ ــِن مـ ــته از متـ ــه برخاسـ ــت کـ اسـ
ــِگ  ــرِی فرهنـ ــه کارگیـ ــمند در بـ ــه ای ارزشـ تجربـ
ـــن  ـــرت طاهری ـــم و عت ـــرآن کری ـــث از ق ـــادِی منبع جه
ـــوده و  ـــت ب ـــال فعالی ـــل س ـــه چه ـــب ب ـــِی قری )ع( ط
ـــِگ  ـــرایِط جن ـــخه ای کارا در ش ـــواِن نس ـــه عن ـــروز، ب ام
ـــاِی کشـــور و  ـــِع نیازه ـــرای رف ـــاِر اقتصـــادی ب ـــام عی تم
ـــده  ـــه ش ـــه کار گرفت ـــل ب ـــداِن عم ـــد در می ـــِق تولی رون

ـــت. اس
ــه ی  ــگاهی در طلیعـ ــاد دانشـ ــای جهـ ــا اعضـ مـ
ــی و  ــاد علمـ ــن نهـ ــت ایـ ــال فعالیـ ــن سـ چهلمیـ
فرهنگـــی، بـــه تأســـِی از پیشـــگامان خـــود، اعـــالم 
ــالمی  ــالب اسـ ــا انقـ ــه گام بـ ــه گام بـ ــم کـ می کنیـ
ــه  ــد و جامعـ ــه ی توحیـ ــران در راه اعتـــالی کلمـ ایـ
پـــردازِی مـــورد نظـــر در منظومـــه ی فکـــرِی امـــام 
خمینـــی )ره(  و محتـــوای عالمانـــه و دوراندیشـــانه ی 
ــالب  ــم انقـ ــر معظـ ــالب رهبـ ــه ی گام دوم انقـ بیانیـ

ــم. ــق نماییـ ــِی طریـ ــالمی، طـ اسـ
حمایت هـــای ارزشـــمند رهبـــِر فرزانـــه ی انقـــالب 
ــازه ای در  ــوِن تـ ــِه خـ ــه مثابـ ــگاهی بـ از جهاددانشـ
ــواره  ــاد انقالبـــی اســـت؛ همـ ــریان های ایـــن نهـ شـ
ـــورانگیز  ـــاد ش ـــری و اعتم ـــن بلندنظ ـــود را وام دار ای خ
مـــی دانیـــم و تمـــاِم تـــوش و تـــواِن خـــود را بـــرای 
پاســـِخ عملـــِی شایســـته بـــه آن، بـــه کار خواهیـــم 

ـــت. بس
ـــت  ـــت و دول ـــِت مل ـــه لطـــف الهـــی و مقاوم ـــروز ب ام
در پرتـــو هدایت هـــای رهبـــر انقـــالب، بیـــش از 
ـــل در  ـــه داخ ـــکاء ب ـــاوری و ات ـــاِن خودب ـــته گفتم گذش

ـــواِه  ـــِر دلخ ـــه و اث ـــرار گرفت ـــه ق ـــورد توج ـــه، م جامع
دشـــمنان از وضـــع تحریـــم را بـــه حاشـــیه رانـــده 
اســـت. ایـــن روزهـــا اســـتیصاِل دشـــمنان انقـــالب 
از ادعـــای کـــذب هـــدف قـــرار دادِن پهپـــاد ایرانـــی 
ـــی  ـــتگاه دیپلماس ـــس دس ـــفیهانه ی ریی ـــِم س ـــا تحری ت
کشـــور، نشـــانه هایی از درســـتی راهـــی اســـت کـــه 
ـــز  ـــران در پیـــش گرفتـــه و جهاددانشـــگاهی نی ـــت ای مل
بـــه عنـــوان یـــک نهـــاد پیشـــرو لحظـــه ای حرکـــِت 
خـــود در انجـــام مأموریت هـــای محولـــه را متوقـــف 

ـــرد. ـــد ک نخواه
جهادگـــران جهاددانشـــگاهی، نـــوآوری و ابتـــکار،  
ـــه ســـرانجام  ـــر، ســـرعت در ب انتخـــاب مســـیرهای میانب
ــای متخصـــص،  ــِت نیروهـ ــا،  تربیـ ــاندن پروژه هـ رسـ
ــِی  ــاِت تخصصـ ــه ی خدمـ ــی، ارایـ ــد و انقالبـ متعهـ
ـــبهات و  ـــه ش ـــب ب ـــانه ای متناس ـــخ رس ـــر، پاس فراگی
ـــه  ـــی، فناوران ـــای علم ـــمن در فض ـــی دش ـــد افکن تردی
و دانشـــگاهی، نـــگاهِ اســـتراتژیک و فراجناحـــی بـــه 
ـــم  ـــی و عل ـــان، ارزیاب ـــش بنی ـــرفِت دان ـــه ی پیش مقول
ــام  ــای انجـ ــه از فعالیت هـ ــده پژوهانـ ــنجی آینـ سـ
ـــا  ـــرار داده و ت ـــود ق ـــاِت خ ـــرلوحه ی اقدام ـــده را س ش
ـــید  ـــِت رش ـــه مل ـــزارش ب ـــه ی گ ـــه و ارای ـــوِل نتیج حص
ایـــراِن اســـالمی، همگـــِی آن هـــا را پیگیـــری و بـــه 

دقـــت دنبـــال خواهنـــد کـــرد.
ـــزرگ  ـــن روز ب ـــی در ای ـــاد انقالب ـــن نه ـــای ای اعض
ــوری  ــذاِر جمهـ ــی بنیانگـ ــد نورانـ ــواِر مرقـ و در جـ
ــا آن  ــود را بـ ــن خـ ــد دیریـ ــران، عهـ ــالمی ایـ اسـ
ـــم  ـــر معظ ـــا رهب ـــد و ب ـــازه می کنن ـــل، ت ـــز راح عزی
انقـــالب اســـالمی حضـــرت آیـــت ال العظمـــی 
خامنـــه ای )مدظلـــه العالـــی( پیمـــاِن دوبـــاره 
می بندنـــد کـــه در راِه پیشـــرفت مـــادی و معنـــوی 
و رفـــِع نیازهـــای کشـــور، ترویـــج و اشـــاعه ی 
همـــه ی ابعـــاد فرهنـــِگ نـــاب اســـالمی از هیـــچ 

کوششـــی دریـــغ نورزنـــد.
ـــرمایه ی  ـــگاهی، س ـــالب در جهاددانش ـــداِن انق فرزن
ــه  ــی را بـ ــِل انقالبـ ــم و عمـ ــان، علـ ــمند ایمـ ارزشـ
در  جهادگـــران  مشـــترک  خصیصـــه ی  عنـــوان 
گســـتره ی پهنـــاور ایـــران اســـالمی در کـــوران 
حـــوادث آینـــده حفـــظ و حراســـت خواهنـــد نمـــود 
ــای پژوهـــش  ــادی را در حوزه هـ ــای جهـ و فعالیت هـ
ـــتغال  ـــی و اش ـــوزش، کارآفرین ـــگ، آم ـــاوری، فرهن و فن

بـــا جدیـــت بـــه انجـــام خواهنـــد رســـاند.

 

تجدید میثاق جهادگران 
جهاددانشگاهی با 

آرمان های امام راحل و 
رهرب معظم انقالب
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گذشته، حال و آینده ی 

جهاددانشگاهی
در گفتار مسووالن این نهاد

نگاه از درون
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                 رییس و معاونان جهاددانشگاهی

۱۱۰۸ پروژہ ی فناورانه ی 
در دست اجرا

دکرت حمیدرضا طیبی
رییس جهاددانشگاهی

سـال  در  جهاددانشـگاهی  تاسـیس  از  هـدف   
الگوسـاز،  و  فرهنگ سـاز  نهـاد  یـک  به عنـوان   1359
انجـام فعالیت هـای شـاخص فرهنگـی، علمی پژوهشـی 
و فناورانـه در کشـور، توسـعه فعالیت هـای فرهنگـی و 
نهادسـازی فرهنگـی بـرای ایجـاد خودبـاوری در نسـل 
جـوان، ارتقـای هویـت ایرانـی اسـالمی نسـل جـوان و 

ایجـاد غـرور در مـردم اسـت.
 اسـاس کار در جهاددانشـگاهی بـه ایـن شـکل 
بوده اسـت کـه خودمـان نیازها را تشـخیص می دادیم و 
بـه دنبـال برنامه ریزی بـرای تأمین نیاز بودیـم در حالی 
کـه تجربـه 39 سـال فعالیـت مـا نشـان می دهـد اثبات 
قابلیت هـا و توانمنـدی بـرای انجـام فعالیت هـای بزرگ 
بسـیار زمان بـر اسـت و بیـن سـه تـا 10 سـال طـول 
می کشـد. چنـد سـالی اسـت کـه تصمیـم گرفتیـم بـه 
دنبـال واگـذاری مأموریـت همـراه بـا تأمین مالـی برای 

اجـرای پروژه هـا باشـیم.
 درتشـریح فعالیت های جهاددانشـگاهی در حوزه 
پژوهـش و فنـاوری از 16 مـرداد 97 تـا بـه امـروز بایـد 
شـاخص  طـرح  گذشـته 10  سـال  آذرمـاه  در  گفـت: 
فناورانـه بـا حضـور معـاون اول رییس جمهـور و معـاون 

علمـی و فنـاوری رییـس جمهـور رونمایی شـد.

طرح های موفق پایان یافته
 یکی از طرح هایی که در یکسـال گذشـته در این 
نهـاد بـا موفقیـت انجام شـده »بازیابـی فلـزات گران بها 
از وسـایل الکتریکی و الکترونیکی مسـتعمل« می باشـد 
کـه بـا پیشـرفت تکنولـوژی و توسـعه اسـتفاده از حجم 
زیـادی از قطعـات الکترونیکـی کـه فلـزات گران بهـای 
همچـون طـال، نیـکل و روی در خـود دارنـد، اسـتخراج 
ایـن فلـزات ضـروری بـه نظـر می رسـد و ایـن در حالی 
اسـت که زباله های الکترونیکی از سـوی سـایر کشـورها 
بـا قیمـت ارزان و به منظـور بازیابـی فلـزات خریـداری 
می شـود؛ امـا در حال حاضـر می توانیم در داخل کشـور 

فلـزات گران بهـا را اسـتخراج کنیم.
 هم چنیـن در مـورد طراحی و سـاخت »ابزارهای 
بافت هـای  در  نشـان گذاری  و  بافت هـا  از  نمونه گیـری 
جهاددانشـگاهی  سـالگرد  مراسـم  در  کـه  سـرطانی« 
رونمایـی خواهد شـد، باید اشـاره کرد: این ابـزار مصرف 
زیـادی در حـوزه پزشـکی دارد و در حـال حاضـر مـورد 

تأییـد قـرار گرفته اسـت.
درمـان  بـرای  را  نیگالپسـین  گیاهـی  داروی   
سـوءهاضمه تولیـد کردیم که ایـن دارو مشـابه خارجی 
نـدارد و تمـام کارهـای تحقیقاتـی آن توسـط محققـان 
جهاددانشـگاهی انجام شـده و نیـز مجوز تولیـد گرفته و 

در مراسـم سـالگرد رونمایـی می شـود.
علـوم  حـوزه  در  پـروژه  دو  جهاددانشـگاهی   

انسـانی دارد: پـروژه اول پیمایـش ملـی خانـواده اسـت 
کـه بـا موفقیـت بـه انجام رسـیده؛ و سـنجش و کسـب 
اطـالع دقیق از وضعیـت خانواده ها در ایـران را به لحاظ 
ازدواج، طـالق، فرزند آوری، سـاختار قـدرت در خانواده، 
اختـالف بیـن زوجین، اختالف بیـن فرزنـدان و خانواده 
و شـیوه های حـل اختـالف را ارایـه خواهـد داد و هـدف 
آن ایجـاد یـک بنیـاد معتبر ملـی برای رصـد تغییرات و 
تحـوالت خانـواده در سـال های آتـی و برنامه ریزی برای 
اصـالح بنیـان خانـواده بـر پایـه ایـن نتایج اسـت. پروژه 
دوم پیمایـش ملی گردشـگری در ایران اسـت که هدف 
ایـن طـرح نیـز شـناخت نگـرش و رفتـار گردشـگری 
مـردم ایـران اسـت و در تنظیـم درسـت سـند توسـعه 
گردشـگری کشـور، داشـتن اطالعـات پایـه بـرای هـر 
گونـه توسـعه ملـی و منطقـه ای در حـوزه زیرسـاخت ها 

و ایجـاد تسـهیالت گردشـگری کاربـرد دارد.

طرح هایی که به زودی افتتاح می شود
 بـا توجه به این کـه در چندماه آینـده چند پروژه 
رونمایـی و تحویـل داده خواهد شـد، بـه زودی دکل دوم 
جهاددانشـگاهی پس از تحویل به شـرکت نفت در کنار 
سـه طـرح دیگر بـا حضور وزیـر نفت رونمایی می شـود.

تحقیقـات  مرکـز  افتتـاح  نزدیـک  آینـده  در   
بین رشـته ای دیابـت، چاقی و متابولیسـم در تهران و نیز 
افتتاح پایگاه تحقیقاتی پیشـگیری و درمان بیماری های 
سـرطان بـا اسـتفاده از تکنیک های جدیـد بیومارکرها و 
سـلول های کشـنده ذاتـی در اسـتان مازنـدران را داریم 

کـه هر دو وابسـته بـه پژوهشـگاه رویان هسـتند.

آماری از طرح های پژوهشی
 در زمینـه ی آمـار طرح هـای پژوهشـی در حـال 
اجـرای جهاددانشـگاهی، طی یک سـال گذشـته حدود 
545 طـرح پژوهشـی و فناورانـه منعقد شـده که تأمین 
مالـی 250 طـرح بر عهده واحدهـای داخلی جهاد و 40 
طـرح در دفتر مرکـزی جهاد و 255 طـرح نیز به صورت 
کارفرمایـی عقـد قـرارداد و تأمیـن مالـی شـده اسـت. 
هم چنیـن ایـن نهـاد 1108 پـروژه فناورانـه در دسـت 
اجـرا دارد کـه از ایـن تعداد 432 طـرح به صورت داخلی 
و 508 طـرح به صـورت کارفرمایـی و 168 طرح از منابع 

پژوهشـی جهاددانشـگاهی تأمین مالی شـده اسـت.
 بـا توجـه بـه افزایـش 47 درصـدی نـرخ رشـد 
اعتبارات جهاددانشـگاهی، نرخ رشـد اعتبارات پژوهشی 
جهـاد دانشـگاهی بـا تالش مجلـس و دولـت 47 درصد 

نسـبت بـه سـال گذشـته افزایش یافته اسـت.
 جهاددانشـگاهی ارایـه 603 مقالـه خارجـی طی 
سـال گذشته داشـته، که می توان از رشـد 12 درصدی 
در ایـن حـوزه خبـر داد و هم چنیـن 751 مقالـه نیز در 
داخـل چـاپ شـده و آمـار مقـاالت داخـل را 26 درصد 
افزایـش داده اسـت ایـن در حالـی اسـت که ارایـه مقاله 
درصـدی   11 کاهـش  بـا  خارجـی  کنفرانس هـای  در 
نسـبت بـه سـال گذشـته همـراه بـوده و تعـداد ایـن 

مقـاالت 452 بوده اسـت.

دیگر دستاوردها و توامنندی ها
توانمندی هـای  و  دسـتاوردها  ارایـه  حاصـل   
معظـم  مقـام  بـا  دیـدار  در  جهاددانشـگاهی  فناورانـه 
رهبـری در آبـان 97 و حضور معـاون اول رییس جمهور 
و معـاون علمی و فنـاوری رییس جمهـوری در رونمایی 
از 10 طـرح فناورانـه ایـن نهـاد، برگزاری جلسـه با وزرا 

و روسـای سـازمان های مرتبـط و انعقـاد قـرارداد بـرای 
اصـالح نژادهـای سـبک و سـنگین بـا نهادهـای بنیـاد 

مسـتضعفان، سـتاد اجرایـی فرمـان امـام بود.
 مـی خواهـم در مـورد افتتـاح کارخانـه بـزرگ 
نمـک زدایـی نفـت بـا ظرفیـت 50 هـزار بشـکه اشـاره 
تحویـل دکل دوم  بـا  ایـن طـرح هم زمـان  کنـم کـه 

افتتـاح خواهـد شـد. جهاددانشـگاهی 
 بـا توجـه بـه ایـن کـه در صـورت افت فشـار گاز 
نفـت به صـورت طبیعـی بـه زمیـن نمی آیـد بایـد بـه 
فنـاوری طراحـی و سـاخت پمپ هـای درون چاهی نفت 
اشـاره کـرد کـه ایـن پمپ ها در عمـق چند هـزار متری 
زمیـن قـرار داده شـده کـه در این حـوزه تجربـه کار در 
موتورهای الکتریکی را داشـتیم و توانسـیتم این فناوری 

های تـک را اجرایـی کنیم.
جهاددانشـگاهی،  هـای  دسـتاورد  دیگـر  از   -
تکنولـوژی تولیـد تـور پـرورش ماهـی در قفـس اسـت؛ 
تولیـد تـور پرورش ماهی به صورت سـاالنه را در دسـتور 
کار داریـم و نهادهـای بنیاد مسـتضعفان، سـتاد اجرایی 
فرمـان امـام و بنیاد شـهید قرار اسـت که از مـا تورها را 

کنند. خریـداری 
 سـاخت موتورهـای دور متغیر نیـز کاربرد زیادی 
در صنایـع دارد و در حـال حاضـر بـرای صنعـت نفـت 
نمونـه سـاختیم و تعـداد زیـادی قـرارداد در ایـن حوزه 

منعقد شـده اسـت.
 وظیفـه مهمـی کـه بـه جهاددانشـگاهی محـول 
شـده طراحی و سـاخت سیسـتم رانش واگن هـای مترو 
و سـاخت یـک رام قطـار ملـی هفـت واگن مترو اسـت؛ 
در ایـن حـوزه چنـد هـزار واگن احتیـاج داریـم. این در 
حالـی اسـت کـه دانـش سیسـتم رانـش را بـا همکاری 
معاونـت علمـی و فنـاروی بـه دسـت آوردیـم و در حال 
حاضـر قـرارداد سـاخت یـک رام قطـار ملـی متـروی 
هفـت واگـن را بـا معاونـت علمـی و فنـاوری و متـرو 
تهـران منعقد کردیـم. در همین زمینه، قرارداد سـاخت 
مشـترک 630 دسـتگاه واگـن با کشـور چیـن به صورت 

مشـترک را داریـم.
و  آب  در حـوزه  کـه  بـه مشـکالتی  توجـه  بـا   
زمین هـای مرغوب وجـود دارد، باید به سـمت گلخانه ها 
برویـم، در همیـن زمینه کسـب دانش فنـی و تجهیزات 
هوشـمند سـازی گلخانه هـا را در دسـتور کار داریـم که 
قـرارداد آن در ایـن هفتـه منعقـد خواهـد شـد ضمـن 
آن کـه فناوری هوشـمند سـازی نیز از اهداف مـا در این 

اسـت. حوزه 
 در رابطـه بـا واگـذاری تولید 31 فنـاوری ملی به 
جهاددانشـگاهی بایـد گفـت: تأمین مالی ایـن 31 طرح 
از محـل صنـدوق توسـعه ملی اسـت که منتظـر تحویل 
قسـط اول از بانـک مرکـزی هسـتیم. همچنیـن توافقی 
بـا معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری جهت 
سـرعت بخشـیدن بـه اجـرای پروژه هـا انجـام دادیـم و 
بـه خاطـر  رهبـری  معظـم  مقـام  از  تشـکر می کنیـم 
اعتمـاد بـه جهاددانشـگاهی و حمایـت از ایـن نهـاد؛ و 
به این ترتیـب تیم هـای تحقیقاتـی بـرای هـر 31 پـروژه 

تشـکیل شـده است.

چند توصیه
 چنـد توصیـه در حـوزه پژوهـش دارم: بایسـتی 
اعتمـاد بـه تـوان داخـل و جهاددانشـگاهی بـرای انجام 
وابسـتگی های  رفـع  در  فناورانـه  بـزرگ  کارهـای 
واگـذار  مـا  بـه  مأموریـت  و  پیـدا کنـد  کشـورافزایش 
شـود چـرا کـه تـوان اجـرای آن فراهم اسـت البتـه این 
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واگـذاری مأموریـت بایـد در زمان مناسـب باشـد که در 
غیـر ایـن صـورت دچـار مشـکل خواهیـم شـد.

 بایـد در کارهـای بـزرگ کل زنجیـره فنـاوری 
ایـن  و  کننـد  واگـذار  توانمنـد  مجموعه هـای  بـه  را 
مجموعه هـا موظـف باشـند کـه از تمـام تـوان کشـور 
اسـتفاده کننـد امـا در نهایـت پاسـخگو یـک سـازمان 
اسـت. جهاددانشـگاهی در گذشـته اعـالم آمادگی کرده 
و در حـال حاضـر مسـئولیت تولیـد فنـاوری در چنـد 
حـوزه بـزرگ را برعهده گرفتـه و در صورت لـزوم انتقال 
تکنولـوژی ضمـن تولیـد در داخـل را انجـام خواهد داد.
 برخـورد با فسـاد بایسـتی جدی تر صـورت گیرد 
چـرا کـه هزینه فسـاد در کشـور کم اسـت، در حالی که 
هزینـه فسـاد بایـد زیـاد باشـد، به گونـه ای که به کسـی 
جـرأت انجـام فسـاد دسـت ندهـد. به خصـوص فسـاد 
زمانـی اتفـاق می افتـد کـه توان تولیـد داخل در کشـور 
هسـت اما برخی بـه بهانه های مختلف بخواهنـد واردات 

غیرضـروری انجـام دهند.

حوزه ی اشتغال و تجاری سازی
 در حـوزه اشـتغال و کارآفرینی، طرح ملی الگوی 
نویـن توسـعه مشـاغل خانگـی در 9 اسـتان به صـورت 
پایلـوت و بـا موفقیت انجام شـده که در این حـوزه افراد 
عالقه منـد و زمینـه عالقه منـدی را شناسـایی کردیـم. 
نکتـه مهـم وصـل این هـا بـه بـازار اسـت. در ایـن حوزه 
تولیـد بـدون کارخانه شـکل گرفته اسـت و تـوان تولید 
برنـد در خانـه شـکل گرفتـه و تأمیـن حقـوق تولیـد 
کننـده از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت. ایـن طـرح 
مـورد اسـتقبال وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی نیز 
قـرار گرفـت و قـرار اسـت تـا هم زمان بـا سـالگرد جهاد 
دانشـگاهی قـرارداد اجـرای طـرح ملـی الگـوی نویـن 
توسـعه مشـاغل خانگـی در 31 اسـتان منعقـد شـود. 
هم چنیـن توانمندسـازی زنان سرپرسـت خانـوار در 23 
اسـتان و با مشـارکت 6 هـزار زن انجام شـده که در این 
زمینـه نیـز قراردادی سـه جانبه بیـن معاونت امـور زنان 
و خانـواده ریاسـت جمهـوری، وزارت تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی و جهـاد دانشـگاهی منعقـد شـده و در حـال 

اجراست.

آموزش 16 هزار رسباز
 16 آمـوزش  و  ماهـر  سـرباز  طـرح  مـورد  در   
هـزار سـرباز بـا همـکاری وزارت ورزش و جوانـان بایـد 
اضافـه کـرد: 13 رویداد اسـتارت آپی در سراسـر کشـور 
اجـرا شـده کـه اقدامـی در حـوزه اشـغال و کارآفرینـی 

می آیـد. به حسـاب 
 در حـوزه آمـوزش کارهای معمول به روال سـابق 
آموزش هـای  سـمت  بـه  درحالی کـه  می شـود  انجـام 
مهارت محـور حرکـت کرده ایـم و سـعی داریـم ارتبـاط 
مؤثـر بیـن آمـوزش عالـی بـا حوزه هـای پژوهشـی را 
محقـق کنیـم. در همیـن زمینـه مرکـز آموزش هـای 
تخصصـی پژوهشـگاه رویـان به منظـور انتقـال تجربیات 
در آموزش هـای فناورانـه در قالـب دوره هـای سـه تـا 

شـش ماهه فعالیـت خواهـد کـرد.
 

محکومیت تحریم دکرت ظریف
 در پایـان ضمـن قدردانی از حمایـت مقام معظم 
ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معـاون  دولـت،  و  رهبـری 
جمهـوری، رییـس بنیـاد مسـتضعفان و سـتاد اجرایـی 
فرمـان امـام )ره( در واگـذاری ماموریت هـا، بایـد خاطـر 

خارجـه ی  امـور  محبـوب  وزیـر  تحریـم  کـرد:  نشـان 
ایـران را محکـوم می کنیـم. حمایـت از تولید ملـی باید 
در حالـت غیرتحریـم صـورت گیـرد؛ در حالـی کـه بـا 
مدیریـت تحریم هـا می تـوان از تـوان ملـی در رفع آن ها 

کرد. اسـتفاده 
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی

■■■

۵۴۵ طرح اختتام یافته و 
۲۱۰۰ مقاله ی چاپ شده 

در سال ۱۳۹۷
دکرت محمدرضا پورعابدی

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

 در مـورد سـاختار تشـکیالتی ایـن معاونـت مـی 
تـوان بیـان کـرد: بـه طـور کلـی، فعالیت هـای حـوزه ی 
و  تقسـیم  صـف  و  سـتاد  بخـش  دو  بـه  پژوهشـی 
فعالیت هـای سـتادی در معاونـت پژوهـش و فنـاوری و 
فعالیت هـای حـوزه ی صـف در واحدهـا، پژوهشـکده ها، 
پژوهشـگاه ها مراکـز رشـد و پارک هـای علـم و فناوری، 
گروه هـای پژوهشـی و مراکـز خدمـات تخصصـی انجام 

می شـود.
جهاددانشـگاهی  فنـاوری  و  پژوهـش  معاونـت   
فعالیت هـای سـتادی خـود را از طریـق شـوراها، اداره 
می دهـد؛  انجـام  تخصصـی  گروه هـای  دفتـر  و  کل 
ایـن  در  پژوهشـی  کالن  سیاسـت گذاری  فعالیت هـای 
نهاد توسـط شورای علمی جهاددانشـگاهی، فعالیت های 
بسترسـازی و زمینه ســازی تــوسط شـورای نظـارت و 
گسـترش تشـکیالت پژوهشـی و شورای بررسـی نهایی 
طرح هـا و فعالیت هـای اجرایی ـ سـتادی حوزه، توسـط 
اداره کل راهبـری پژوهـش و فنـاوری، دفتـر تخصصـی 
علـوم انسـانی، اجتماعـی و هنـر، علـوم پایـه، فنـی و 
مهندسـی، پزشـکی، کشـاورزی و منابـع طبیعـی انجام 

می شـود.

ساختارهای حوزه ی اجرایی
اجرایـی  حـوزه ی  سـاختارهای  بـا  رابطـه  در   
)صـف(، بخـش عمـده ی وظایـف و فعالیت هـای اجرایی 
حـوزه ی پژوهـش و فنـاوری بـا بهره گیـری از واحدهـا، 
پارک هـا  و  رشـد  مراکـز  پژوهشـکده ها،  پژوهشـگاه ها، 
انجـام می شـود؛ واحدهـای اجرایـی حـوزه ی پژوهشـی 
نیـز وظایـف و عملکـردی دارنـد؛ بـه عنـوان مثـال در 
پژوهشـگاه ها و پژوهشـکده ها، جهاددانشـگاهی بـا اخـذ 
علـوم،  وزارت خانه هـای  از  قطعـی  و  اصولـی  موافقـت 
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  فنـاوری،  و  تحقیقـات 
پزشـکی و هم چنیـن، هیـات امنـای جهاددانشـگاهی، 
تاکنـون موفـق بـه راه انـدازی 3 پژوهشـگاه )در مجموع 
شـامل 9 پژوهشکده( و 20 پژوهشـکده ی مستقل دیگر 
شـده اسـت کـه مطابـق سـازمان دهی بـه عمـل آمـده، 
ایـن  بـه  وابسـته  پژوهشـی  گروه هـای  در  پژوهش هـا 
پژوهشـکده ها در قالـب تحقیقـات بنیـادی، کاربـردی و 

می گیـرد. توسـعه ای صـورت 
و  پژوهشـگاه ها  بـر  عـالوه  نیـز  واحدهـا  در   
پژوهشـکده ها کـه بـه امـر پژوهـش مشـغول هسـتند، 

پژوهش هـای بنیـادی، کاربـردی، توسـعه ای و مطالعاتی 
و هم چنیـن، خدمـات مشـاوره ی علمـی و فنـی توسـط 
در  کـه  می شـود  انجـام  جهاددانشـگاهی  واحدهـای 
دانشـگاه های دولتـی و مراکز اسـتان ها مسـتقر هسـتند 
و تعـداد آن هـا 42 واحد اسـت کـه 12 واحد در اسـتان 
تهـران و 31 واحـد در مراکز اسـتان ها مسـتقر هسـتند.

 در زمینـه سـاختار گروه هـای پژوهشـی و مراکز 
خدمـات تخصصـی ایـن معاونـت بایـد گفـت: در ذیـل 
در  پژوهشـکده ها،  و  پژوهشـگاه ها  واحدهـا،  سـاختار 
مجمـوع 145 گـروه پژوهشـی و 136 مرکـز خدمـات 
تخصصـی فعـال هسـتند؛ تنـوع و تعـدد سـاختارهای 
جغرافیایـی،  توزیـع  گسـتره ی  هم چنیـن  و  پژوهشـی 
بیان گـر اهمیـت پژوهش و فنـاوری در جهاددانشـگاهی 
و  پژوهشـی  گونـه ای کـه گروه هـای  بـه  اسـت؛  بـوده 
سـاختارهای خدمـات تخصصی، قادر هسـتند تا هم گام 
بـا سیاسـت های کالن کشـور و نقشـه ی جامـع علمـی 
در اقصـی نقـاط کشـور، بـا توجه بـه نیازهـا و اقتضائات 
منطقه ای و ملی، اقدامات اثربخشـی در توسـعه ی علمی 

ـ فنـی بـه انجام رسـانند.

نیروی انسانی و جهادگران حوزه ی پژوهشی
 تعداد نیروی انسـانی شـاغل در حوزه ی پژوهشی 
جهاددانشـگاهی تـا پایان سـال 1397 را 2 هـزار و 672 
نفـر مـی باشـد؛ از ایـن تعـداد، 464 نفـر )17/4 درصد( 
عضـو هیات علمـی و 2 هـزار و 208 نفـر )82/6 درصـد( 
سـهم  هم چنیـن  بوده انـد؛  علمـی  غیرهیـات  اعضـای 
نیـروی انسـانی تمـام وقـت ایـن حـوزه، معـادل 2351 
نفـر )88 درصـد( اسـت و 321 نفر )12 درصـد( نیروها 
نیـز بـه صـورت پاره وقـت با حـوزه ی پژوهـش و فناوری 

جهاددانشـگاهی همکاری داشـته اند.
 برمبنـای تعریـف شـورای پژوهش هـای علمـی 
بـه  انسـانی در هـر واحـد تحقیقاتـی  نیـروی  کشـور، 
چهـار گـروه اصلـی تقسـیم می شـود کـه عبارت انـد از: 
پژوهشـگر، کارشـناس، تکنسـین و کارکنـان خدماتی و 
پشـتیبانی؛ در سـال گذشـته براسـاس تعریـف شـورای 
یادشـده، حوزه ی پژوهشـی دارای هزار و 421 پژوهشگر 
)464 نفـر هیـات علمـی و 957 نفـر غیر هیـات علمی( 

اسـت. بوده 

تعداد طرح های پژوهشی در سال 1397
انجـام  نهـاد،  ایـن  پژوهشـی  فعالیت هـای   
طرح هـای پژوهشـی، ارایـه ی خدمـات تخصصـی، تهیه 
و تدویـن مقـاالت علمـی و تخصصی، تولیـد محصوالت 
و  فنـی  دانـش  تولیـد  اختـراع،  ثبـت  و  دانش بنیـان 
فنـاوری، انتشـار کتاب هـای حاصـل از نتایـج پژوهش ها 

و...مـی باشـد.
سـامانه ی  از  اسـتخراجی  اطالعـات  براسـاس   
سـامپ، در پایـان سـال 1397، تعـداد 1108 طـرح در 
حوزه ی پژوهشـی جهاددانشـگاهی در دسـت اجـرا بوده 
کـه از مجمـوع آن هـا، 508 طـرح کارفرمایـی و مابقـی 
داخلـی بوده اسـت؛ )ترکیـب طرح های داخلی مشـتمل 
بـر 168 طـرح مصـوب شـورای بررسـی نهایـی طرح ها 
و گروه هـای تخصصـی و 432 طـرح از محـل درآمـد 

می باشـد(. پژوهشـکده ها  و  پژوهشـگاه ها  واحدهـا، 
 از میان 545 طرح پژوهشـی آغاز شـده در سـال 
1397، تعـداد 40 عنـوان مربـوط بـه طرح هـای داخلی 
مصـوب شـورای بررسـی نهایـی طرح هـا و گروه هـای 
طـرح   250 فنـاوری،  و  پژوهـش  معاونـت  تخصصـی 
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مربـوط بـه طرح هـای داخلـی واحدهـا، پژوهشـگاه ها، 
طرح هـای  بـه  مربـوط  طـرح   255 و  پژوهشـکده ها 
کارفرمایـی بـوده اسـت؛ هم چنیـن در ایـن سـال، تعداد 
545 طــرح پــژوهشی اختتام یافته است که 46 عنوان 
بررسـی  بــه طــرح های مصـوب شـورای  آن مربـوط 
نهایـی و گروه هـای تخصصـی، 212 عنـوان مربـوط بـه 
طرح هـای داخلـی واحدها، پژوهشـگاه ها، پژوهشـکده ها 
و مابقـی )287 طـرح( در زمـره ی طرح هـای پژوهشـی 

کارفرمایـی بوده اسـت.

مقاالت و کتب علمیـ  تخصصی
 در رابطـه بـا مقـاالت و کتـب علمـیـ  تخصصی 
ایـن معاونـت، می توان گفـت: به منظور حفـظ و تقویت 
جایـگاه تحقیقاتی جهاددانشـگاهی و ایجـاد جریان موثر 
در نظـام تحقیقاتـی کشـور، حضـور در مجامـع علمـی 
و تخصصـی و ارایـه ی دسـتاوردهای پژوهشـی، یکـی از 

برنامه هـای مسـتمر ایـن نهاد اسـت.
واحدهـــا،  از  ارســـالی  آمـــار  براســـاس   
 ،1397 ســـال  در  پژوهشـــکده ها  و  پژوهشـــگاه ها 
پژوهشـــگران  توســـط  مقالـــه   2100 تعـــداد 
ــع و  ــه در مجامـ ــده کـ ــه شـ ــگاهی تهیـ جهاددانشـ
نشـــریات علمـــی داخلـــی، خارجـــی و بین المللـــی، 
ـــن  ـــای تدوی ـــده اند؛ از کل مقاله ه ـــاپ ش ـــا چ ـــه ی ارای
ـــداد  ـــگاهی، تع ـــگران جهاددانش ـــط پژوهش ـــده توس ش
1354 عنـــوان چـــاپ )751 عنـــوان در مجـــالت 
ـــی( و 746  ـــالت خارج ـــوان در مج ـــی و 603 عن داخل
ــا و مجامـــع علمـــی مختلـــف  ــوان در همایش هـ عنـ
)452 مقالـــه در مجامـــع علمـــی بین المللـــی و 294 
ــده  ــه شـ ــی( ارایـ ــی داخلـ ــع علمـ ــه در مجامـ مقالـ

اســـت.
 در ســال 1397، تعــداد 48 عنــوان کتــاب 
در زمینه هــای مختلــف علمــی حاصــل از اجــرای 
ــگاه ها  ــا، پژوهش ــط واحده ــی توس ــای پژوهش طرح ه
ــه چــاپ رســیده  و پژوهشــکده های جهاددانشــگاهی ب
اســت کــه از ایــن مجموعــه کتاب هــا، 70/8 درصــد آن 
ــوده  ــه ب ــد آن ترجم ــف و 29/2 درص ــورت تالی ــه ص ب

اســت.

رشکت در جشنواره های داخلی و بین املللی
 از دیگــر فعالیت هــای ایــن نهــاد، شــرکت 
در جشــنواره های مختلــف علمــی اســت؛ از جملــه 
ــی  ــنواره ی بین الملل ــنواره ها، جش ــن جش ــن ای مهم تری
خوارزمــی و فارابــی، جشــنواره ی تحقیقاتــی علــوم 
جشــنواره ی  و  خوارزمــی  جــوان  رازی،  پزشــکی 
پژوهشــگران برگزیــده اســت کــه دکتــر حمیــد گورابی 
از پژوهشــگاه رویــان در نوزدهمین دوره ی پژوهشــگران 
ــد؛  ــاب ش ــر انتخ ــگر برت ــوان پژوهش ــده، به عن برگزی
حســن  جشــنواره،  از  دوره  همیــن  در  هم چنیــن 
ــد  ــوژی تولی ــکده ی تکنول ــد از پژوهش ــدی مج محم

ــد. ــاب ش ــده انتخ ــاور برگزی ــوان فن به عن

اخرتاعات و اکتشافات
ــت  ــراع و 70 ثب ــداد 8 اخت ــال 1397، تع  در س
پژوهشــکده ها  پژوهشــگاه ها،  واحدهــا،  توســط  ژن 
جهادانشــگاهی بــه ثبــت رســیده اســت کــه نســبت بــه 
ــوده، 65/96  ــوان ب ــداد آن 47 عن ــه تع ــال 1396 ک س

درصــد افزایــش داشــته اســت.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی

از آموزش های عالی و 
کوتاه مدت تا ارایه ی 

دوره های بین امللل
دکرت محمدصادق بیجندی

معاون آموزشی جهاددانشگاهی

 جهاددانشـگاهی بـا پشـتوانه ی 38 سـال تجربـه 
علمـی، عملـی و بـا برخـورداری از ظرفیت هـای متنـوع 
و بـه روز، قـادر بـه ارایـه خدمـات آموزشـی تخصصـی و 
تخصصـی پیشـرفته بـه عموم جامعـه و تامیـن نیازهای 
آموزشـی دسـتگاه ها، نهادهـا و مراکز صنعتـی و اجرایی 
در سـطح کشـور اسـت و آموزش هـای جهاددانشـگاهی 
متناسب سـازی  و  انسـانی  منابـع  ارتقـای  هـدف  بـا 
تخصصـی  نیازهـای  بـا  افـراد  تخصصـی  قابلیت هـای 
کشـور بنیـان نهـاده شـده تـا در سـایه آن کارایـی الزم 
بـرای پذیـرش و ایفای مؤثـر وظایف اجتماعی و شـغلی 

شـود. حاصل 
 عمـده اهـداف حـوزه آمـوزش جهاددانشـگاهی 
بـر اسـاس اهـداف برنامه ششـم توسـعه، تربیـت نیروی 
انسـانی متخصـص، متعهـد و کارآفریـن، توانمندسـازی 
دانش آموختـگان از طریـق آموزش هـای تکمیلـی بـرای 
و  دانشـی  قابلیت هـای  توسـعه  کسـب وکار،  بـه  ورود 
فـن آوری جهـت نیـل بـه اقتصـاد دانش بنیـان، طراحی 
و اجـرای آموزش هـای مـورد نیـاز دسـتگاه های اجرایی 
و بـازار کار مبتنـی بـر شایسـتگی ها و توانمندی هـای 
شـغلی، جهت دهـی بـه تحصیـالت تکمیلـی بـه منظور 
گسـترش تحقیقات کاربردی و توسـعه فـن آوری، ترویج 
جامعـه  در  نویـن  پژوهشـی  مهارت هـای  و  یافته هـا 
بین المللـی  و  الکترونیکـی  آموزش هـای  توسـعه ی  و 

می باشـد.

آموزش های جهاددانشگاهی
سـطح  سـه  در  جهاددانشـگاهی  آموزش هـای   
»تخصصـی  و  کاربـردی«  ـ  علمـی  »عالـی  »عالـی«، 
کوتاه مـدت« ارایـه می شـود؛ توسـعه مشـارکت بخـش 
غیردولتـی در حـوزه آمـوزش عالی کشـور و دسـت یابی 
بـه جایـگاه قابل قبـول مؤثر بـا رویکرد نظام »دانشـکده 
ـ پژوهشـکده« مبتنـی بـر اسـتانداردهای نظـام آموزش 
عالـی کشـور از برنامه هـای جهاددانشـگاهی در حـوزه 
ارتبـاط  ایـن  در  می آیـد.  شـمار  بـه  عالـی  آمـوزش 
سـرآمدی و الگوسـازی در میان دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالـی غیردولتـی و هم چنیـن دسـت یابی بـه 
ارایـه آموزش هـای تـوأم با کارآفرینـی و اشـتغال زایی از 

جملـه اهـداف مهـم حـوزه آمـوزش عالی اسـت.
 سـاختار آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی شـامل: 
دانشـگاه علـم و فرهنـگ، دانشـگاه علم و هنر، موسسـه 
آمـوزش عالی جهاددانشـگاهی اهـواز، موسسـه آموزش 
آمـوزش  موسسـه  اصفهـان،  جهاددانشـگاهی  عالـی 
آمـوزش  موسسـه  کرمانشـاه،  جهاددانشـگاهی  عالـی 
عالـی جهاددانشـگاهی همـدان، موسسـه آمـوزش عالی 
عالـی  آمـوزش  موسسـه  و  کاشـمر  جهاددانشـگاهی 

می شـود. رشـت  جهاددانشـگاهی 
پژوهشـی  ـ  آموزشـی  گروه هـای  توسـعه ی   
بـا همـکاری  و دکتـری  ارشـد  در سـطح کارشناسـی 
دوره هـای  نظیـر  جهاددانشـگاهی  پژوهشـگاه های 

زیست شناسـی تکوینی و... با پژوهشـگاه رویان، داشـتن 
پنـج دانشـکده، فنی و مهندسـی، علـوم انسـانی، هنر و 
معمـاری، علـوم گردشـگری و علـوم پایـه پزشـکی، دارا 
بـودن جایـگاه علمی ممتـاز در آموزش عالـی غیردولتی 
ارتقـای  جهـت  الزم  ظرفیت هـای  و  نهادهـا  ایجـاد  و 
کارآفرینـی در میـان دانشـجویان از عملکردهـای ایـن 

حـوزه ی آمـوزش اسـت.
 آمـوزش بیـش از 22715 نفـر دانشـجو )1027 
نفـر  نفـر کارشناسـی، 4293  کاردانـی، 17،242  نفـر 
سـاختار  در  دکتـری(  نفـر   153 و  کارشناسی ارشـد 
آمـوزش عالـی ایـن نهـاد انجـام می شـود و تعـداد کل 
 15912( نفـر   128 و  هـزار   60 دانش آموختـگان 
نفـر  کارشناسـی، 3674  نفـر  کاردانـی، 40،520  نفـر 
کارشناسی ارشـد و 22 نفر دکتری( و تعداد دانشـجویان 
نفـر  و 422  هـزار  در سـال 1397، 7  ثبت نـام شـده 
)212 نفـر کاردانـی، 5245 نفر کارشناسـی، 1930 نفر 

اسـت. نفـر دکتـری(  کارشناسی ارشـد و 35 
 همچنیـن فضای کالبدی این سـاختار 110000 
مترمربـع اسـت و 402 نفـر هیـأت علمی شـاغل )246 
نفـر تمـام وقـت و 156 نفر پـاره وقت( و 343 کدرشـته 
)44 کاردانـی، 181 کارشناسـی، 113 کارشناسی ارشـد 

و 5 دکتـری( دارد.

آموزش عالی علمیـ  کاربردی
کاربـردی  ـ  علمـی  رسـمی  دوره هـای   
جهاددانشـگاهی از سـال 1377 با امضـای موافقتنامه با 
دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی با هدف تربیـت نیروی 
انسـانی ماهـر، ارتقـای دانـش کار، ایجـاد مهارت هـای 
آموزشـی  فعالیت هـای  توسـعه  حرفـه ای،  ـ  شـغلی 

فـن آوری در کشـور شـروع شـد.
ـ  علمی  عالی  آموزش  موسسه  ارتباط  این  در   
کاربردی جهاددانشگاهی تأسیس و با مأموریت آموزش 
در حوزه های مهارتی، فنی و مهندسی، فناوری اطالعات 
و ارتباطات، معماری ساختمان، فرهنگ وهنر، مدیریت 
زینتی  گل های  و  دارویی  گیاهان  اجتماعی،  خدمات  و 
ـ  علمی  علمی  مراکز  هماهنگی  و  هدایت  به  نسبت 

کاربردی جهاددانشگاهی اقدام کرد.
 در حـال حاضـر آمـوزش عالی علمـیـ  کاربردی 
ایـن نهـاد یکـی از بزرگ تریـن مؤسسـات آمـوزش عالی 
علمـی ـ کاربـردی در کشـور اسـت و دارای 40 مرکـز 
علمـی ـ کاربـردی در سراسـر کشـور و دارای 179760 
کشـور  اسـتان   31 در  آموزشـی  فضـای  مربـع  متـر 
می باشـد. تعـداد دانشـجویان ثبـت نـام شـده، 12033 
نفـر )7097 نفـر کاردانـی و 4936 نفـر کارشناسـی(، 
 86083( نفـر   144888 دانش آموختـگان  کل  تعـداد 
نفـر کاردانـی و 58805 نفـر کارشناسـی(، تعـداد کل 
دانشـجویان شـاغل به تحصیـل 21،379 نفـر )11572 
نفـر کاردانـی و 9807 نفر کارشناسـی( و تعداد 933 کد 

رشـته )580 کاردانـی و 353 کارشناسـی( اسـت.

آموزش های تخصصی کوتاه مدت
 جهاددانشـگاهی از ابتـدا تاکنـون بـا هدف کمک 
بـه ارتقـای سـطح دانـش، مهـارت و فرهنـگ جامعـه، 
آمـوزش 9 میلیـون نفـر فراگیـر را در سراسـر کشـور بر 
عهـده داشـته و زمینه هـای مناسـب را بـرای اشـتغال و 
کارآفرینـی، توانمندسـازی و ارتقـای مهارت هـا فراهـم 

اسـت. کرده 
بـا  دانش آموختـگان  تکمیلـی  آموزش هـای   
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رویکـرد گسـترش اشـتغال و کارآفرینـی، آموزش هـای 
تخصصـی نیـروی انسـانی با رویکـرد ارتقای شایسـتگی 
و توانمندسـازی شـغلی بـه منظـور افزایش بهـره وری و 
آموزش هـای مبتنـی بـر افزایـش آگاهی هـای جامعـه 
بـا رویکـرد تحکیـم نهـاد خانـواده و بهبـود مهارت های 
کوتـاه  آموزش هـای  اهـداف  مهم تریـن  از  شـهروندی 

مـدت ایـن نهاد اسـت.
 سـاختار ایـن بخـش دارای 160 مرکز آموزشـی 
در سراسـر کشـور بـا ظرفیـت بیـش از 900.000 نفـر 
فراگیـر در سـال، آمـوزش 8 میلیـون و 696 هـزار و 
665 فراگیـر از سـال 1375 تـا پایـان نیمـه اول سـال 
قـراردادی،  و  آزاد  آموزش هـای  دو حـوزه ی  در   1397
طراحـی، تدویـن و تصویـب 900 عنوان دوره آموزشـی 
در 9 گـروه تخصصـی آموزشـی )فنی و مهندسـی، علوم 
کامپیوتـر، علوم انسـانی، علوم پزشـکی، فرهنـگ و هنر، 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی، زبان های خارجی، اشـتغال 
و کارآفرینـی و یادگیری هـای الکترونیکـی( و اخذ مجوز 
مراکـز آموزشـی درجـه یـک در سـطح ملی از سـازمان 

اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتـی کشـور می باشـد.

برگزاری دوره های تحصیالت تکمیلی 

پژوهش محور
 جهاددانشـگاهی بـا هـدف تربیت نیروی انسـانی 
متخصـص، متعهـد و توانمنـد در تولیـد علـم و فناوری 
ظرفیـت  کارگیـری  بـه  طریـق  از  کشـور  نیـاز  مـورد 
پژوهشـگاه ها و پژوهشـکده ها، از سـال 1390 بـا اخـذ 
فنـاوری و وزارت  از وزارت علـوم، تحقیقـات و  مجـوز 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، اقـدام بـه اجرای 
پژوهشـگاه های  در  پژوهش محـور  دکتـری  دوره هـای 
رویـان، ابن سـینا و علـوم انسـانی و مطالعـات اجتماعـی 
و پژوهشـکده های فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، برق، 
توسـعه تکنولـوژی، علوم پایـه کاربردی، توسـعه صنایع 
شـیمیایی، فرهنـگ و هنر و معمـاری، گیاهـان دارویی، 
سـرطان پسـتان، زلزلـه و سـوانح طبیعـی )کرمـان( و 

گردشـگری )مشـهد( کـرده اسـت.
 پذیرش 158 دانشـجوی دکتـری پژوهش محور، 
141 دانشـجوی دکتـری پژوهش محـور از وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری، 17 دانشـجوی دکتـری پژوهـش 
محـور از وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، 
اخـذ 35 رشـته تخصصـی دکتـری پژوهش محـور، اخذ 
40 کـد رشـته محـل دکتـری پژوهش محـور، برگـزاری 
89 جلسـه دفاع دانشـجویان از رسـاله های نهایـی، ارایه 
499 مقالـه علمـی حاصـل از نتایج تزهـای دکترا، تولید 
52 عنـوان دانـش فنـی، اجـرای 70 طـرح پژوهشـی با 
همـکاری دانشـجویان دکتـری، 65 پـروژه کارفرمایـی، 
ثبـت 3 اختـراع و تعـداد دانش نامـه صـادر شـده، 34 
نسـخه از عملکـرد دکتـری پژوهش محـور ایـن معاونت 

است.

آموزش های بین املللی
در  جهاددانشـگاهی  بین المللـی  آموزش هـای   
سـال های اخیـر، زمینه سـازی بـرای آمـوزش دوره هـای 
تخصصـی پیشـرفته در کشـور و مخصوصـا دوره هـای 
ویـژه ای کـه در کشـورهای پیشـرفته برگزار می شـود و 
بـا هـدف آشـنایی متخصصـان و کارشناسـان کشـور با 
آخریـن یافته هـای علمـی و مهارتـی جهـان از طریـق 
ارایـه  و  بین المللـی  فنـاوری  و  علمـی  همکاری هـی 
خدمـات آمـوزش تخصصـی بـه مدیـران و کارشناسـان 

منطقـه و جهـان اسـالم در دسـتور کار قرار داده اسـت.
دندان پزشـکی  مشـترک  آموزشـی  دوره هـای   
بـا موسسـه AIID، دوره هـای آموزشـی نـرم افـزار بـا 
دانشـگاه کلگـری کشـور کانـادا، آموزش هـای مشـترک 
فنـاوری  حـوزه  در  هنـد  کشـور   NIIT موسسـه  بـا 
لیـزری  فلوشـیپ  آموزشـی  دوره هـای   ،... و  اطالعـات 
بـا کشـور آلمـان بـرای دندانپزشـکان، لیزرپزشـکی بـا 
انسـتیتو تحقیقات لیزر مسـکو، طب سـنتی با دانشـگاه 
همـدرد هندوسـتان، کارآفرینـی و مهارت هـای کسـب 
 ILO، JICO، بین المللـی  سـازمان های  بـا  کار  و 
انجمـن  بـا  ایمپلنـت  و...،   UNIDO، UNESCO
ایمپلنـت کانـادا، مدرسـه تابسـتانی سـلول های بنیادی 
رویـان، برگزاری کارگاه های آموزشـی برای کارشناسـان 
کشـورهای منطقـه، پـروژه آموزش کارکنـان وزارت برق 
عـراق، همـکاری با کمیسـیون مشـترک ایـران و عراق، 
وزارت  توسـعه ای  کمک هـای  کارگـروه  در  مشـارکت 
امـور خارجـه، طـرح مشـترک بـا جایـکای ژاپـن بـرای 
تولیـد محتـوای آموزشـی در صنعت کشـاورزی، اجرای 
برنامه ی آموزشـی برای کارشناسـان و مشـاوران هدایت 
برگـزاری  مجـوز  اخـذ  و  تاجیکسـتان  کشـور  شـغلی 
)اولیـن   – ETS از مؤسسـه  بین المللـی  آزمون هـای 
مرکـز جهاددانشـگاهی واحـد قـم( از جملـه دوره هـای 

آمـوزش بین الملـل اسـت.

نظام جامع یادگیری الکرتونیکی
بـا  جهاددانشـگاهی  الکترونیکـی  آموزش هـای   
شـعار »آمـوزش در هـر زمـان، در هـر مـکان و بـرای 
نویـن  ابزارهـای  کارگیـری  بـه  هـدف  بـا  و  همـگان« 
ارتباطـی و اطالعاتـی بـه منظـور گسـترش فرصت های 
یادگیـری و کمـک بـه توسـعه دانـش و مهـارت نیروی 
انسـانی بـا اسـتفاده از روش هـای پیشـرفته و کارآمـد 

آموزشـی در سـطح کشـور، شـکل گرفتـه اسـت.
الکترونیکـی  آمـوزش  دسـتاوردهای  مهم تریـن   
جامـع  سـامانه  ایجـاد  از:  عبارت انـد  جهاددانشـگاهی 
 ،i-MOOC جهاددانشـگاهی  الکترونیکـی  یادگیـری 
سـاعت   400 از  بیـش  تولیـد  و  تدویـن  طراحـی، 
عنـوان  از 200  بیـش  اجـرای  الکترونیکـی،  محتـوای 
دوره آموزشـی مجـازی و بهره منـدی بیـش از 50000 
فراگیـر در گروه هـای فنـی و مهندسـی، علـوم انسـانی 
و کارکنـان دولـت از ایـن نوع آمـوزش؛ تمـام واحدهای 
جهاددانشـگاهی از طریـق ایـن درگاه امـکان بارگـذاری 
انبـوه و  محتـوای الکترونیکـی دوره هـای بـا مخاطـب 
برگـزاری دوره هـای الکترونیکـی بـرای مشـتریان خـود 

را دارنـد.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی

■■■

چله ی انقالب اسالمی؛ 
آغازی مبارک بر فصل نو 

معاونت فرهنگی
دکرت عیسی علیزاده

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی

تحـول  مسـیر  در  نخسـتین حرکـت  گام هـای   

و نـوآوری بـا شـعار »دانشـجو، نشـاط، امیـد و اعتمـاد« 
بـر مـدار تربیت فکـری و مکتبـی دانشـجویان و تبدیل 
عرصه هـای  در  مؤثـر  بازیگـری  بـه  جهاددانشـگاهی 
فرهنگـی، هنـری و اجتماعـی در ایـن معاونت برداشـته 

است. شـده 
ــارک  ــازی مبـ ــالمی آغـ ــالب اسـ ــه ی انقـ  چلـ
ـــت  ـــت؛ عضوی ـــی اس ـــت فرهنگ ـــو معاون ـــل ن ـــر فص ب
ـــا و  ـــتادها و کارگروه ه ـــی در س ـــت فرهنگ ـــال معاون فع
ـــالب  ـــال انق ـــن س ـــی بزرگداشـــت چهلمی ـــوراهای مل ش
اســـالمی، مدیریـــت و راهبـــرِی موفـــق غرفـــه ی 
جهاددانشـــگاهی در نمایشـــگاه دســـتاوردهای چهـــل 
ســـاله ی انقـــالب در باغ مـــوزه ی دفـــاع مقـــدس 
و انقـــالب اســـالمی در تهـــران و انتخـــاب غرفـــه ی 
ـــزاری  ـــر و برگ ـــه ی برت ـــوان غرف ـــگاهی به عن جهاددانش
ـــه  ـــداد فرهنگـــی ـ دانشـــجویی از جمل بیـــش از 40 روی
ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــت فرهنگـ ــای معاونـ فعالیت هـ

ـــت. اس

بخشی جدایی ناپذیر از منظومه فرهنگی و 

اجتامعی کشور
ــا وزارت  ــکاری بـ ــای همـ ــاد تفاهم نامه هـ  انعقـ
ـــاوِن  ـــور تع ـــت ام ـــاوری، معاون ـــات و فن ـــوم، تحقیق عل
وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی و کارگـــروه 
ســـاماندهی مـــد و لبـــاس کشـــور و عضویـــت و 
ـــورای  ـــد ش ـــی مانن ـــوراهای مل ـــال در ش ـــارکت فع مش
ـــاماندهی  ـــی س ـــتاد مل ـــور، س ـــی کش ـــگ عموم فرهن
ـــق  ـــازی مناط ـــی بازس ـــروه فرهنگ ـــان، کارگ ـــور جوان ام
ســـیل زده کشـــور، شـــورای هماهنگـــی فعالیت هـــای 
دیگـــر تالش هایـــی  از  دانشـــگاه ها  در  فرهنگـــی 
می باشـــد کـــه در ایـــن معاونـــت به عنـــوان بخشـــی 
از منظومـــه ی فرهنگـــی و اجتماعـــی کشـــور انجـــام 

شـــده اســـت.
 

دفرت مطالعات فرهنگی؛ واحد تحقیق و 

توسعه ی این معاونت
فعالیـــت  از  بـــه گوشـــه ای  تـــوان  مـــی   
ــی  ــت فرهنگـ ــف معاونـ ــز مختلـ ــازمان ها و مراکـ سـ
ـــازمان  ـــپا، س ـــی، ایس ـــات فرهنگ ـــر مطالع ـــد دفت مانن
ــور،  ــگاهیان کشـ ــی دانشـ ــازمان قرآنـ ــارات، سـ انتشـ
قرض الحســـنه  صنـــدوق  دانشـــجویان،  ســـازمان 
ـــی  ـــی و فرهنگ ـــگری علم ـــز گردش ـــجویان، مرک دانش
ــا فعالیـــت  ــه بـ دانشـــجویان و...پرداخـــت و در رابطـ
ـــق  ـــوان واحـــد تحقی ـــه عن ـــات فرهنگـــی ب ـــر مطالع دفت
ـــش از  ـــزاری بی ـــزود: برگ ـــت، اف ـــن معاون ـــعه ی ای و توس
40 نشســـت علمـــی ـ فرهنگـــی، اجـــرای 20 طـــرح 
مطالعاتـــی، رصـــد تحـــوالت فرهنگـــی و اجتماعـــی 
ــار بیـــش از  ــگاه ها و تدویـــن و انتشـ ــور و دانشـ کشـ
50 گـــزارش و بولتـــن خبـــری ـ تحلیلـــی ماهانـــه، 
راه انـــدازی دفتـــر دانشـــگاه پژوهی بـــا همـــکاری 
ــدی  ــه جـ ــجویان، توجـ ــنجی دانشـ ــز افکارسـ مرکـ
ــا  ــی واحدهـ ــای مطالعاتـ ــت از فعالیت هـ ــه حمایـ بـ
و اهتمـــام بـــه ایجـــاد و توســـعه زیرســـاخت های 
مطالعاتـــی در مراکـــز و ســـازمان های فرهنگـــی 

اشـــاره کـــرد.
    

ایسپا؛ امین نظام
ارتقـــای جایـــگاه و ســـرمایه اجتماعـــی مرکـــز 
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افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران )ایســـپا( در میـــان 
افـــکار عمومـــی و مســـووالن از طریـــق انجـــام 
ــر در  ــزاران خبـ ــار هـ ــنجی، انتشـ ــرح نظرسـ 36 طـ
رســـانه های جمعـــی، پخـــش 40 دقیقـــه برنامـــه در 
ــاز  ــی تصمیم سـ ــای ملـ ــام طرح هـ ــیما، انجـ صداوسـ
و تاثیرگـــذار ماننـــد: »مـــوج دوم فرهنـــگ سیاســـی 
ـــن  ـــای ای ـــری از فعالیت ه ـــش دیگ ـــران« بخ ـــردم ای م
ـــز انجـــام شـــده  ـــن مرک ـــه توســـط ای ـــت اســـت ک معاون

اســـت.

سازمان انتشارات؛ پرچم دار نرش علمی کشور
 انتشـــار بیـــش از 1000 عنـــوان کتـــاب، 
جشـــنواره ی  دوره ی  بیســـت وپنجمین  برگـــزاری 
ــن  ــزاری هفدهمیـ ــجویی، برگـ ــال دانشـ ــاب سـ کتـ
دانشـــجویی  پایان نامـــه  جشـــنواره ی  دوره ی 
دفـــاع  مســـابقات  دوره ی  ســـومین  برگـــزاری  و 
ــازمان  ــن سـ ــم ایـ ــای مهـ ــه دقیقه ای از فعالیت هـ سـ

ــت. اسـ

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور؛ یگانه نهاد 

قرآنی دانشگاهیان
 انتشــار بیــش از 90 هــزار خبــر در خبرگــزاری 
ایکنــا بــا بیــش از 132 میلیــون بازدیدکننــده، برگزاری 
ششــمین دوره مســابقات بین المللــی قرآن دانشــجویان 
ــه تاســیس و تقویــت پژوهشــکده  مســلمان، اهتمــام ب
ــدی  ــه ج ــم، توج ــرآن کری ــته ای ق ــات میان رش مطالع
بــه ســبک زندگــی معنــوی و اجــرای رویدادهــای 
ــا ســبک زندگــی اســالمی ـ ایرانــی، اجــرای  مرتبــط ب
ــجو  ــم و دانش ــرآن کری ــم ق ــجو معل ــای دانش طرح ه
ــم و بهره منــدی بیــش از 200 هــزار  ــرآن کری ــر ق مدب
ــام  ــای انج ــجویان را از برنامه ه ــاعت از دانش ــر ـ س نف

شــده توســط ایــن ســازمان عنــوان کــرد.

سازمان دانشجویان؛ دروازه ورودی نیروی 

انسانی متعهد و خربه به جهاددانشگاهی
دانشـــجویان  ســـازمان  فعالیت هـــای  از   
ـــجویی و  ـــری دانش ـــت عضوگی ـــاز نهض ـــه آغ ـــوان ب می ت
ـــگاهی  ـــجویی جهاددانش ـــای دانش ـــمار اعض ـــش ش افزای
ـــن دوره ی  ـــزاری هفتمی ـــر، برگ ـــش از 4000 نف ـــه بی ب
مســـابقات ملـــی مناظـــرات دانشـــجویی، برگـــزاری 
نخســـتین دوره ی مناظـــرات دانشـــجویی بـــه زبـــان 
ـــی  ـــن دوره ی گردهمای ـــزاری چهارمی ـــی و برگ انگلیس
ـــع  ـــط زیســـت و مناب ـــی محی ـــگاه دانشـــجویان حام باش

طبیعـــی اشـــاره کـــرد.

صندوق قرض الحسنه دانشجویان؛ معتمد 

خیرین و دانشجویان
 اعطـــای 1300 وام بـــه مبلـــغ 2 میلیـــارد و 450 
ـــدوق  ـــوی صن ـــجویان از س ـــه دانش ـــان ب ـــون توم میلی
قرض الحســـنه دانشـــجویان، جـــذب 2 میلیـــارد و 
ـــر، افزایـــش  ـــان از مجمـــوع 790 خّی ـــون توم 750 میلی
قرض الحســـنه  صنـــدوق  حســـاب های  تعـــداد 
ـــش  ـــاب و افزای ـــزار و 200 حس ـــه 20 ه ـــجویان ب دانش
تعـــداد شـــعبات صنـــدوق در واحدهـــای ســـازمانی 
جهاددانشـــگاهی سراســـر کشـــور بـــه 10 شـــعبه را 
ــت  ــدوق معاونـ ــن صنـ ــای ایـ ــی از فعالیت هـ بخشـ

ـــد. ـــی باش ـــی م فرهنگ

مرکز گردشگری علمیـ  فرهنگی دانشجویان؛ 

پیشگام گردشگری دانشگاهی
مرکـــز  فعالیت هـــای  بـــا  رابطـــه  در   
گردشـــگری علمـــی ـ فرهنگـــی دانشـــجویان، بایـــد 
گفـــت: برگـــزاری بیـــش از 90 اردوی دانشـــجویی در 
ـــزاری  ـــر«، برگ ـــرز پرگه ـــران »م ـــی ای ـــرح مل ـــب ط قال
ـــارس و  ـــج ف ـــی خلی ـــش مل ـــیزدهمین دوره ی همای س
ـــگری  ـــان گردش ـــی حامی ـــن گردهمای ـــزاری پنجمی برگ
ـــای  ـــی از فعالیت ه ـــی بخش ـــراث فرهنگ ـــان می و حافظ
ـــی  ـــز فرهنگ ـــای مرک ـــت. از فعالیت ه ـــز اس ـــن مرک ای
ـــه  ـــت فقی ـــالب اســـالمی و والی ـــام، انق ـ دانشـــجویی ام
ــالب  ــی انقـ ــش ملـ ــزاری همایـ ــوان برگـ ــز می تـ نیـ
ــی از  ــام خمینـ ــری امـ ــه ی فکـ ــالمی در منظومـ اسـ
ـــی،  ـــت تخصص ـــزاری 5 نشس ـــل، برگ ـــا عم ـــه ت نظری
برگـــزاری دو اردوی منطقـــه ای طریـــق جاویـــد، 
برگـــزاری جشـــنواره ی طریـــق جاویـــد و تولیـــد 
محتـــوا و چـــاپ و نشـــر 5 جلـــد کتـــاب بـــه تیـــراژ 

150 هـــزار جلـــد را نـــام بـــرد.

واحدهای جهاددانشگاهی؛ خاکریز مستحکم
ـــی  ـــای فرهنگ ـــت معاونت ه ـــا فعالی ـــه ب  در رابط
ـــاط  ـــت ارتب ـــگاهی، تقوی ـــتانی جهاددانش ـــای اس واحده
ـــک  ـــزاری ی ـــا برگ ـــت ب ـــتاد معاون ـــا و س ـــان واحده می
ـــازی و  ـــی مج ـــک گردهمای ـــوری و ی ـــی حض گردهمای
جلســـات دوجانبـــه و چندجانبـــه متعـــدد، برگـــزاری 
ـــش  ـــه: همای ـــی از جمل ـــه فرهنگ ـــش از 3200 برنام بی
حقـــوق شـــهروندی )آذربایجان غربـــی(، جشـــنواره ی 
مـــد و لبـــاس دیبـــا )هنـــر(، جشـــنواره ی مهدویـــت 
ـــان(،  ـــجویان )زنج ـــورایی دانش ـــوگواره ی عاش ـــم(، س )ق
ـــنواره ی  ـــان(، جش ـــاه )اصفه ـــتان کوت ـــنواره ی داس جش
طنـــز تلخنـــد )زنجـــان( و جشـــنواره ی نقـــش 
تن پـــوش )هنـــر( از جملـــه ایـــن فعالیت هـــا اســـت.

 کمک رســـانی بـــه هم میهنـــان مناطـــق 
ســـیل زده از نخســـتین روزهـــای وقـــوع حادثـــه، 
تشـــکیل کارگـــروه بررســـی نحـــوه ی کمک رســـانی 
ــر و  ــزاران خبـ ــار هـ ــیل زده، انتشـ ــق سـ ــه مناطـ بـ
ــنا  ــگاران ایسـ ــت خبرنـ ــه همـ ــم بـ ــس و فیلـ عکـ
ایکنـــا، عضویـــت در کارگروه هـــای اســـتانی و  و 
ملـــی یاری رســـانی بـــه مناطـــق ســـیل زده )ماننـــد 
کارگـــروه رســـیدگی بـــه امـــور فرهنگـــی مناطـــق 
ـــرای  ـــر ب ـــالل احم ـــوز ه ـــذ مج ـــیل زده کشـــور( و اخ س
جمـــع آوری کمک هـــای نقـــدی را از مســـوولیت های 
ـــن  ـــط ای ـــده توس ـــرا ش ـــگاهی اج ـــی جهاددانش اجتماع

معاونـــت مـــی تـــوان نـــام بـــرد.

طرح های معاونت فرهنگی در آینه ی آمار
 در ارتبـــاط بـــا آمـــار طرح هـــای ایـــن 
معاونـــت  می دهـــد  نشـــان  آمارهـــا  معاونـــت، 
ــا همـــکاری معاونـــت  فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی بـ
ـــر  ـــاد در سراس ـــن نه ـــازمانی ای ـــای س ـــی واحده فرهنگ
ـــی، 7  ـــرح بین الملل ـــک ط ـــال 1397، ی ـــور، در س کش
ـــه ای،  ـــی، 7 طـــرح سراســـری، 7 طـــرح منطق طـــرح مل
ـــش  ـــگ و بی ـــرح هماهن ـــب 14 ط ـــه در قال 205 برنام
ـــق  ـــرده و درصـــد تحق ـــی اجـــرا ک از 3000 طـــرح داخل
برنامـــه ی ششـــم توســـعه ی معاونـــت فرهنگـــی در 

ســـال 1397 نیـــز 92 درصـــد بـــوده اســـت.
ـــده  ـــرا ش ـــای اج ـــی طرح ه ـــه معرف ـــه ب  در ادام
ـــتمین  ـــال 97 هش ـــردازم: در س ـــی پ ـــت م ـــن معاون ای
آییـــن ملـــی اعطـــای تندیـــس فـــداکاری، دومیـــن 
ــن  ــاه، دومیـ ــتان کوتـ ــجویی داسـ ــنواره دانشـ جشـ
ــمین  ــد، ششـ ــز تلخنـ ــجویی طنـ ــنواره دانشـ جشـ
جشـــنواره نقـــش تن پـــوش، جشـــنواره دانشـــجویی 
ـــوق  ـــن حق ـــش تبیی ـــن دوره همای ـــت، چهارمی مهدوی
شـــهروندی، کنگـــره بزرگداشـــت »ســـید علی خـــان 
ــه  ــارح صحیفـ ــن شـ ــیرازی«؛ بزرگ تریـ ــی شـ مدنـ
ــنواره  ــن جشـ ــالم، دومیـ ــان اسـ ــجادیه در جهـ سـ
ـــنواره  ـــومین جش ـــا، س ـــجویی دیب ـــاس دانش ـــد و لب م
ـــنواره  ـــی(، جش ـــهود قدس ـــر )ش ـــرآن و هن ـــمی ق تجس
ــنواره  ــن جشـ ــام، دومیـ ــجویی ابن حسـ ــعر دانشـ شـ
ـــداد کارآفرینـــی  ـــاران، ســـومین روی شـــعر دانشـــجویی ب
دانشـــجویی  اردوهـــای  دوره  پنجمیـــن  اکســـیر، 
گنبـــد گیتـــی، ســـومین دوره اردوهـــای دانشـــجویی 
بـــوم گشـــت ایـــران، پنجمیـــن دوره اردوهـــای 
ـــای  ـــومین دوره اردوه ـــاک، س ـــای خ ـــجویی دری دانش
نشســـت های  ایـــران،  زیســـت بوم  دانشـــجویی 
ـــع  ـــط زیســـت و مناب ـــی محی ـــگاه دانشـــجویان حام باش
ـــاران،  ـــر ب ـــادی مه ـــی جه ـــای تخصص ـــی، اردوه طبیع
چهارمیـــن دوره ســـمینارهای آموزشـــی مهارت هـــای 
فرهنـــگ  نشســـت های  دوره  ســـومین  زندگـــی، 
ــل و  ــد وصـ ــمینارهای امیـ ــله سـ ــگاهی، سلسـ دانشـ
ــی از  ــی بخشـ ــینما زندگـ ــای سـ ــله کارگاه هـ سلسـ
طرح هـــای اجـــرا شـــده ایـــن معاونـــت در ســـال 97 

اســـت.

طرح های اجرا شده در سال 1398
طنـــز  دانشـــجویی  ســـومین جشـــنواره   
تلخنـــد، اختتامیـــه ســـومین دوره مســـابقات دفـــاع 
پایان نامـــه، ســـومین جشـــنواره  از  ســـه دقیقه ای 
داستان نویســـی زاینـــده رود، هفتمیـــن جشـــنواره 
ـــش  ـــیزدهمین همای ـــوش و س ـــش تن پ ـــجویی نق دانش
بین المللـــی خلیـــج فـــارس از طرح هـــای اجـــرا 

شـــده ایـــن معاونـــت در ســـال جـــاری اســـت.

 طرح های در دست اجرا در سال 1398
ـــم و عکـــس صنعتـــی،   پنجمیـــن جشـــنواره فیل
هجدهمیـــن جشـــنواره ملـــی پایان نامـــه ســـال 
ـــره  ـــی مناظ دانشـــجویی، هشـــتمین دوره مســـابقات مل
ــالمی  ــالب اسـ ــی انقـ ــش علمـ ــجویان، همایـ دانشـ
و قـــدرت اجتماعـــی، گذشـــته، حـــال و آینـــده، 
جشـــنواره شـــعر دانشـــجویی، جشـــنواره فرهنگـــی 
ــداد  ــومین رویـ ــن، سـ ــران زمیـ ــوام ایـ ــری اقـ ـ هنـ
ـــن  ـــا، چهارمی ـــاس دیب ـــد و لب ـــی م ـــجویی طراح دانش
ـــی(،  ـــهود قدس ـــر )ش ـــرآن و هن ـــمی ق ـــنواره تجس جش
ـــنواره  ـــراج، جش ـــی س ـــذر فرهنگ ـــری ن ـــداد سراس روی
ـــی  ـــت محیط ـــوزه زیس ـــی در ح ـــجویی کارآفرین دانش
ـــا، نمـــا کتـــاب، جشـــنواره  دریاچـــه ارومیـــه، کتـــاب گوی
ـــالق،  ـــی خ ـــابقه داستان نویس ـــی، مس ـــیقی مقام موس
ــد و  ــت های نقـ ــله نشسـ ــی، سلسـ ــو فرهنگـ ایده شـ
ـــله  ـــخن«، سلس ـــل س ـــوان »فص ـــا عن ـــاب ب ـــی کت بررس
نشســـت های نقـــد و اکـــران فیلـــم، برنامه هـــای 
دفتـــر مطالعـــات، سلســـله کارگاه هـــای ادبـــی و 
ـــت  ـــای در دس ـــی از طرح ه ـــر، بخش ـــت مفاخ بزرگداش

اجـــرای ایـــن معـــا ونـــت در ســـال جـــاری اســـت.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی

               روسای مراکز، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها، دانشگاه ها

      و سازمان های جهاددانشگاهی
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               روسای مراکز، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها، دانشگاه ها

      و سازمان های جهاددانشگاهی

تولید برترین نژادهای بز 
در ایران و لزوم گسرتش 

صنعت دام پروری
دکرت محمدحسین نص اصفهانی

رییس پژوهشکده زیست فناوری رویان

 یکـی از تحقیقات انجام شـده در این پژوهشـکده، 
شبیه سـازی و تولید دام پروری اسـت و یکی از پروژه های 
»سـانن«،  بزهـای  تولیـد  زمینـه  ایـن  در  شـده  اجـرا 
»آلپایـن« و »مورسـیا« از طریـق روش های شبیه سـازی 

و لقـاح آزمایشـگاهی و دو رگ گیـری بـوده اسـت.
 ایـن تکنولـوژی در پژوهشـکده بـه یـک شـرکت 
دانش بنیـان تبدیـل شـده اسـت و در ایـن شـرکت بـا 
دام پروری هـای سراسـر کشـور بـا هـدف ارتقـای تولیـد 
شـیر و کیفیـت تولیـد گوشـت در حال مذاکره هسـتیم.
 زمانـی کـه بـازار بزرگـی در زمینه هـای خاصـی 
ایجـاد می شـود، بخشـی از آن بـه واردات و بخشـی از 
بـازار بـه تولیدات داخلـی اختصاص می یابد و ایـن دو امر 

منافاتـی بـا یکدیگر نـدارد.
 هـدف ایـن بـازار را افزایش کیفیـت دام در داخل 
کشـور اسـت، در ایـن راسـتا هـر چـه بتوانیـم صنعـت 
دام پـروری را گسـترش دهیـم وابسـتگی ما بـه ورود دام 
کمتـر خواهـد شـد. در کنـار ایـن شـرکت دانش بنیـان، 
بـرای  را  داروهایـی  کـه  ایجادشـده  دیگـری  شـرکت 
جلوگیـری از »اسـهال« دامـی تولید می کنـد. دام داری ها 
حـدود 5 تـا 10 درصد تلفات گوسـاله در سـال دارند که 
یکـی از دالیـل آن ابتالی آن ها به اسـهاالت دامی اسـت.

 یکـی از راه هـای درمان این بیمـاری آنتی بیوتیک 
اسـت، امـا مقاومـت بـه آنتی بیوتیـک باعث شـده اسـت 
کـه موفقیـت این روش کاهـش یابد؛ ضمن آنکـه نگرانی 
جامعـه نسـبت و بـه مقاومـت دام بـه آنتی بیوتیـک در 
در  ایـن چالـش  رفـع  به منظـور  اسـت.  افزایـش  حـال 
ایـن مطالعـات بـا اسـتفاده از فنـاوری خاصی، توانسـتیم 
را  دامـی  اسـهال  بیمـاری  ایجادکننـده ی  آنتی ژن هـای 
جداسـازی و تبدیل به واکسـن و به طیـور تزریق کردیم.
از زرده تخـم طیـوری کـه تحـت تزریـق ایـن   
واکسـن قرار گرفتنـد، آنتی بـادی تولید شـد و آنتی بادی 
به دسـت آمده را بـه صـورت پـودر دارو تولیـد کردیـم؛ 
به گونـه ای کـه امـروز توانسـته ایم 80 درصـد اسـهاالت 
دامـی دام پروری هـای بـزرگ و گاوداری ها را بـا این روش 
درمـان کنیـم و ایـن امـر موجب بـروز تحولـی عظیم در 

صنعـت دام پروری شـده اسـت.
دیگـر  از  را  دامـی   ORS تولیـد  پایـان  در   
دسـتاوردهای ایـن پژوهشـکده می تـوان عنـوان کـرد و 
یادآور شـد: این دسـتاوردهای حاصـل تحقیقاتی بوده که 

در داخـل پژوهشـگاه رویـان صـورت گرفتـه اسـت.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا

رضیب جذب باالی 
مراکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی در 

پذیرش دانشجو
دکرت محمدعلی گودرزی

رسپرست موسسه آموزش عالی علمی 
کاربردی جهاددانشگاهی

 خوشـبختانه این نهاد در تمام اسـتان های کشـور 
به جـز یـزد در حوزه ی آموزش های مهارتـی دارای حداقل 
یـک مرکز آمـوزش علمی کاربـردی می باشـد، در نتیجه 
این اسـتان ها طـی مطالعه هایـی که سـازمان های متولی 
در سـال های اخیـر انجـام داده انـد، اسـناد مهمـی را در 
حـوزه ی پتانسـیل و زمینه هـای مورد نیاز اسـتان تعریف 
کردنـد کـه در تمام این اسـناد تربیت نیـروی ماهر مورد 
تاکیـد جـدی قرارگرفتـه و در حوزه هـای مختلـف ایـن 

نیازهـا به طور کامل مشـخص اسـت.
مراکـز  مدیـران  و  جهاددانشـگاهی  واحدهـای   
می تواننـد بـا مراجعـه بـه ایـن اسـناد، زمینه هـای مورد 
نیاز اسـتان به نیروی کار ماهر و مشـخص را شناسـایی و 
بـر اسـاس توانمندی هـای این نهـاد، ماموریت هـای خود 
در حـوزه ی آموزش هـای مهارتـی را بـا نیازهـای اسـتان 

همسـو کند.
 بـا توجه به جامعیت فعالیت های جهاددانشـگاهی 
در سـطح اسـتان و کشـور، این هم افزایی در شرایط فعلی 
موجـب می شـود، ایـن نهاد بتوانـد گام های موثـری را در 
حـوزه ی تربیـت نیـروی انسـانی توانمنـد و مـورد نیـاز 
بـردارد. بـرای مصـداق ایـن ادعـا در حـوزه آموزش هـای 
مهارتـی می تـوان بـه ضریـب جـذب دانشـجو در مراکـز 
جهاددانشـگاهی اشـاره کـرد؛ به طوری کـه در سـال های 
اخیـر از بیـن متقاضیـان مجـاز ثبت نـام در مراکـز علمی 
دانشـگاه  ضریـب  میانگیـن  کشـور،  سراسـر  کاربـردی 
در  ایـن ضریـب  ولـی  بـوده،  درصـد  تـا 60  بیـن 50 
جهاددانشـگاهی بیـن 70 تا 80 درصد جذب بوده اسـت. 
در انتخـاب محـل تحصیـل نیـز مراکـز جهاددانشـگاهی 
همیشـه جزو اولویت دار اول تـا پنجم متقاضیان تحصیل 

در ایـن مراکـز بوده اسـت.
 در رابطـه بـا ارزیابـی نقـش اقدامـات عملـی و 
ترویجـی جهاددانشـگاهی در مواجهـه بـا موضـوع رونـق 
تولیـد، می توان گفـت: از منظر عمومـی، عوامل متعددی 
به صـورت سـاده و چنـد جانبی بـا رونق تولیـد در ارتباط 
اسـت؛ ماننـد مهـار نقدینگـی، خصوصی سـازی اقتصـاد، 
اعمـال فعالیت هـای مالیاتـی بـرای صنایع تولیـدی نوپا، 
ایجـاد فضای رقابت پذیری، تسـهیل در امـر قانون گذاری، 
سـازمان دهی نظـام بانکی، توسـعه ی ظرفیت های داخلی 

و در نهایـت افزایـش ارزش پـول.
 اساسـی ترین رکـن رونـق تولیـد یعنـی ارتبـاط 

صنعتـی،  شـرکت های  بـا  آمـوزش  مراکـز  تنگاتنـگ 
تبدیـل روش بـه فنـاوری، کیفی سـازی دروس، توسـعه 
روابـط بین الملل، توسـعه ی علوم بین رشـته ای مهارتی و 
کاربـردی، کمـک بـه افزایـش شـرکت های دانش بنیان و 
اسـتارت آپی و زایشـی که دارای ارزش افزوده باال هستند، 
همـواره می توانـد جـزو رسـالت های مراکـز دانشـگاهی 
به ویـژه مراکـز علمـی کاربردی کـه به حق تا حـد زیادی 

در ایـن امـر موفـق بوده اسـت باشـد.
 در مـورد رسـالت جهاددانشـگاهی در خصـوص 
پـرورش سـرمایه انسـانی تـراز فرهنگ جهـادی، پرورش 
و تربیـت نیروهـای کارآمـد و متخصـص در ابتـدا به طور 
ویـژه جـزو اهـداف جهاددانشـگاهی محسـوب نمی شـد، 
چـون در همـان موقع نیز دانشـگاه و مراکز متعدد دولتی 
و غیردولتـی وجود داشـت که متولی این امـر بودند بلکه 
فراتر از آن جهاددانشـگاهی مطابق رسـالت وجودی خود، 
بـه دنبال ایجـاد، تقویت و هدایت فعالیت هایـی بود که از 
قبـل وجـود نداشـت یا تضعیف شـده بود و یا بـه انحراف 
کشـیده شـده بـود؛ ماننـد ایجـاد سـازمان فعالیت هـای 
قرآنی دانشـجویان، سـازمان همیاری اشـتغال، پژوهشگاه 
مطالعـات  و  انسـانی  علـوم  پژوهشـگاه  سـلولی،  علـوم 
اجتماعی، پژوهشـکده برق، پژوهشـکده سـرطان پستان، 
پژوهشـکده فن آوری هـای نویـن علـوم زیسـتی، فرهنگ 
و هنـر، فنـاوری اطالعـات و سـرآمد آن هـا پژوهشـکده 
علوم سـلولی رویـان و ده ها پژوهشـکده، مراکز سـازمان، 
خبرگزاری هـا و مؤسسـات آموزش هـای دیگـر. بنابرایـن 
نیـاز  بیـان شـده،  اهـداف فعالیت هـای  بـرای رسـیدن 
می طلبـد کـه ابتـدا نیروهایی بـا تراز بـاال به ایـن منظور 
تربیـت یـا جـذب شـوند و این شـروعی بود کـه به تدریج 
ایـن نیروهای متخصـص، متعهد و کارآمد با سـطح توقع 
پاییـن عـالوه بر رفـع نیازهای تخصصی جهاددانشـگاهی 
و مراکـز متبـوع نیـاز نیـروی انسـانی سـایر سـازمان ها و 
ارگان هـای دولتـی و غیردولتی را به نحـوی مرتفع کنند.

 بـا ورود جهاددانشـگاهی به عرصـه ی آموزش های 
مقطـع دار و غیـر مقطع دار دانشـگاهی، به تحقـق این امر 
سرعت بیشـتری بخشیده شـد و همواره جهاددانشگاهی 
از بدو تاسـیس تابه حال، توانسـته اسـت کنار سـازمان ها، 
ارگان هـا، نهادهـای دولتی و غیردولتـی در عرصه ی علم، 
فرهنـگ و هنـر به عنوان یـک بازوی توانمنـد ایفای نقش 

کند.
■ روابـط عمومـی موسسـه آمـوزش عالـی علمـی کاربـردی 

جهاددانشـگاهی

■■■

ذخیره سازی
 ۱۲۵ هزار منونه خون 

بندناف در کشور
دکرت مرتضی رضابی

مدیرعامل رشکت فناوری بن یاخته های رویان 
جهاددانشگاهی

اینکـه بحـث  از  اوایـل دهـه ی هشـتاد، بعـد  در 
از  یکـی  شـد،  مطـرح  بنیـادی  سـلول های  تحقیقـات 
چالش هـای جـدی مسـایل اخالقـی بـود و بـر همیـن 
اسـاس از مقـام معظـم رهبـری در ایـن خصوص کسـب 
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اجـازه کردنـد.
مقـام معظم رهبری با تاکید بسـیار محققـان را در 
ایـن امر تشـویق کردنـد تا بتواننـد به این علم ارزشـمند 
دسـت یابنـد؛ در حـال حاضر هر کشـوری کـه این دانش 
را داشـته باشـد، یـک ثـروت هنگفـت و ارزشـمند را در 

اختیار خـود دارد.
سـلول های بنیـادی، سـلول هایی هسـتند کـه هم 
قـدرت تکثیـر و هـم قـدرت تمایـز دارنـد؛ سـلول های 
بنیـادی چنـد نوع اسـت کـه یک نـوع آن جنینی اسـت 
کـه قابلیت تحقیقـی دارد؛ نوع دیگر سـلول های بنیادی، 
سـلول بنیـادی بالغین اسـت کـه قابلیت درمانـی دارند و 
می تـوان از آن هـا برای بازسـازی بافت های بدن اسـتفاده 

کرد.
 مهم تریـن نـوع سـلول بنیـادی، سـلول بنیـادی 
خون سـاز اسـت کـه بـه سـه روش خـون محیطـی، مغز 
اسـتخوان و خون بندناف اسـتخراج می شـود و در درمان 
بیمـاران خونـی از جمله سـرطان بسـیار کاربردی اسـت.
 بندنـاف و جفـت مجـرای ارتباطـی بیـن جنین و 
مـادر اسـت و حجـم خـون موجـود در بندنـاف و جفـت 
حـدود 80 تـا 200 میلی لیتر اسـت که بسـیار می توان از 
آن اسـتفاده کـرد؛ دقیقاً در زمان زایمـان حدود 5 الی 10 
دقیقـه فرصـت داریم تا خون بندنـاف را جمع آوری کنیم 
کـه سـرعت و دقـت در این عمل بسـیار با اهمیت اسـت.
 بانک هـای خـون بندنـاف بـه دو نـوع عمومـی و 
بانـک  در  می شـود؛  تبدیـل  خانوادگـی  یـا  خصوصـی 
عمومـی برخـی خانواده ها خـون بندنـاف را اهدا می کنند 
و مالکیتـی بـر آن ندارنـد، ولی در بانـک خصوصی نمونه 
خـون بندنـاف را ذخیـره می کننـد تا بعـدا بتواننـد از آن 
اسـتفاده کننـد؛ در کشـور هـم بانک عمومـی و هم بانک 

خصوصـی وجـود دارد.
بـه  نمونـه  بندنـاف،  از جمـع آوری خـون  پـس   
آزمایشـگاه منتقـل می شـود و سـلول های بنیـادی آن 
اسـتخراج می شـود و در بانک هـای ذخیـره نیتـروژن در 
دمـای منفـی 126 درجـه نگـه داری می شـود؛ در دنیـا 
نزدیـک بـه 800 هـزار نمونـه در بانـک عمومـی خـون 
بندنـاف و 5 میلیـون نمونـه در بانـک خصوصـی بندناف 
ذخیـره شـده اسـت که از ایـن مقـدار 40 هـزار نمونه به 
پیونـد منجر شـده اسـت. مهم ترین ویژگی خـون بندناف 
ایـن اسـت کـه امـکان رد پیونـد بسـیار پایین اسـت، در 
پیونـد معمولـی بایـد فـرد دهنـده و گیرنده بایـد صد در 
صـد تطابـق ژنتیکـی داشـته باشـند ولـی در پیوند خون 

بندنـاف تنهـا وجـود 4 مـورد تشـابه کافی اسـت.
 بانـک خـون بندنـاف رویـان بزرگ تریـن بانـک 
ذخیره سـازی در کشـور و خاورمیانه اسـت که 110 هزار 
نمونـه ذخیره شـده اسـت؛ بزرگ ترین اطالعـات ژنتیکی 
سـلولی در مرکز رویان ایجاد شـده اسـت و همچنین 31 

دفتر در سراسـر کشـور ایجاد شـده اسـت.
 در حال حاضر از خون بندناف اسـتفاده می شـود، 
ولـی دیگـر ضمایـم زایمانـی از جملـه بندنـاف و پـرده 
جنینی نیز قابل اسـتفاده اسـت و از دو سـال گذشته 15 
آبان مـاه، به عنوان روز جهانی بندناف معرفی شـده اسـت.

 در بندنـاف یـک نـوع سـلول مفیـد دیگـر بـه 
نـام سـلول های مزانشـیمی وجـود دارد کـه در درمـان 
بیماری هـای عصبـی ماننـد اوتیسـیم، ام اس و فلج اطفال 
بسـیار مفید اسـت؛ طـرح تحقیقاتی بیماری فلـج اطفال 
بـرای اولین بار سـال گذشـته برای 110 بیمار آغاز شـده 
اسـت کـه نتایج بسـیار خوب بـود و مراحل دوم در سـال 

جـاری عملیاتی می شـود.
 در بانـک عمومـی خـون بندنـاف نزدیـک بـه 15 

هـزار خـون بندناف و در بانک خصوصـی 110 هزار نمونه 
ذخیره سـازی شـده اسـت کـه تنهـا مرکـز ذخیره سـازی 

خصوصـی خـون بندنـاف، مرکز رویان اسـت.
 بیشـترین پیونـدی کـه با اسـتفاده از سـلول های 
بنیـادی خـون بندنـاف بـه انجـام رسـیده اسـت، بـرای 
بیماری هـای خونی مانند سـرطان های خون، تاالسـمی و 

کم خونـی مـادرزادی بـوده اسـت.
 بـه تمـام خانواده هـا که در آسـتانه ی تولـد فرزند 
هسـتند و علی الخصـوص خانواده هایـی کـه یک ریسـک 
بیمـاری در خانـواده وجـود دارد، توصیـه می شـود کـه 
خـون بندناف نـوزاد را ذخیـره کنند؛ سـلول های بنیادی 
حـدود 20 سـال قابـل نگهـداری اسـت و تمامـی افرادی 
به شـرط تطابق ژنتیکـی، می توانند از آن نمونه اسـتفاده 

. کنند
 بـرای ذخیره سـازی در بانک هـای عمومـی خـون 
بندنـاف هزینـه ای دریافـت نمی شـود، ولی بـرای ذخیره 
 3 حـدود  ذخیره سـازی  تانک هـای  در  بندنـاف  خـون 
میلیـون و 600 هـزار تومـان هزینـه دریافت می شـود که 
امـکان تقسـیط و دریافـت تسـهیالت وجـود دارد تـا این 
امـر مهم را به انجام برسـانند؛ همچنیـن در خانواده هایی 
کـه ضریـب خطـر در آن وجـود دارد بـا تخفیـف بسـیار 

مناسـب ذخیره سـازی انجـام می گیـرد.
 در حـال حاضـر قیمـت پیوند سـلول های بنیادی 
حـدود 100 میلیـون تومـان اسـت کـه بـا تدابیـری کـه 
در وزارت بهداشـت اندیشـیده شـده اسـت، ایـن عمل به 

صـورت رایـگان بـه انجام می رسـد.
 ذخیره سـازی خـون بندنـاف باعـث عـدم خـروج 
ارز از کشـور بـرای واردات خـون بندنـاف شـده اسـت و 
در آینـده می توانیـم تبـادل نمونه هـا با کشـورهای دیگر 
داشـته باشـیم کـه الزمـه ایـن کار افزایش ذخیره سـازی 

خـون بندناف در کشـور اسـت.
 بـرای ذخیره سـازی نمونه های بانـک عمومی الزم 
اسـت که خیرین وارد شـوند و برای ارتقا سـالمت کشـور 

سـرمایه گذاری کنند.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

■■■

حرکت در مسیر 
دانشگاه های کارآفرین 
و گسرتش فعالیت های 

بین املللی
دکرت سید سعید هاشمی

رییس دانشگاه علم و فرهنگ 
جهاددانشگاهی

 دانشـگاه علم و فرهنگ جهاددانشـگاهی امروز در 
قلـه ی فعالیت های آموزشـی این نهاد ایسـتاده و به عنوان 
برتریـن دانشـگاه غیردولتـی کشـور شـناخته می شـود. 
ایـن دانشـگاه در حـال حاضـر پـس از توسـعه ی کمـی، 
نهادینـه کـردن آموزش های کیفی و ترویـج پژوهش های 
کاربـردی همـگام بـا دانشـگاه های پیشـرفته بـا هـدف 
تربیـت و تامیـن بخشـی از نیروهای متخصص مـورد نیاز 
جامعـه در مسـیر کارآفرینـی حرکـت می کنـد و تـالش 

دارد در قالـب دانشـگاه های کارآفریـن، نقش جدیتری در 
آموزش هـای نوین، ایجاد اشـتغال، توسـعه ی تکنولوژی و 

خلـق ارزش هـای اجتماعی ایفـا کند.
 ایـن دانشـگاه در برگـزاری دوره هـای تحصیـالت 
و سـخت افزاری  نرم افـزاری  توانمندی هـای  از  تکمیلـی 
پژوهشـگاه ها و پژوهشـکده های جهاددانشـگاهی نظیـر 
پژوهشـگاه رویـان، مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی ایـران، 
پژوهشـگاه ابن سـینا، پژوهشـکده توسـعه ی تکنولـوژی، 
پژوهشـکده ی  اجتماعـی،  و  انسـانی  علـوم  پژوهشـگاه 
گردشـگری و پژوهشـکده ی فرهنـگ و هنـر بهره منـد 
اسـت کـه ایـن امـر منجـر بـه ارتقـای کیفـی دوره هـای 

آموزشـی ایـن دانشـگاه شـده اسـت.
 دانشـگاه علـم و فرهنگ ترجمان »مـا می توانیم« 
دوم  گام  بیانیـه ی  در  کـه  اسـت  جهـادی  مدیریـت  و 
انقـالب بـر آن تاکیـد خاصـی شـده اسـت؛ این دانشـگاه 
بـدون بودجـه ی دولتـی در حـال حاضـر با بیـش از 135 
عضـو هیـات علمـی و 700 اسـتاد مدعو در 87 رشـته ی 
تحصیلـی )6 رشـته در مقطـع دکتـری، 50 رشـته ی 
مقطـع  در  رشـته ی  و 31  کارشناسی ارشـد  مقطـع  در 
کارشناسـی( به حـدود 8500 دانشـجو، خدمـات علمی، 
آموزشـی، فرهنگی، پژوهشـی و کارآفرینی ارایه می نماید 
و بـا اخـذ مجوز جذب دانشـجوی بین المللی تـالش دارد 
تـا گام هـای مهمـی در مسـیر پیشـرفت و صـدور دانش 

بردارد. کشـور 
 بهره بـرداری از تجربه هـا و دسـتاوردهای علمـی 
سـایر کشـورها به عنـوان یکـی از راهبردهـای مهـم ایـن 
دانشـگاه اسـت؛ بـه همیـن منظـور برگـزاری دوره هـای 
مشـترک آموزشـی بلندمدت و کوتاه مدت با دانشگاه های 
عرصه هـای  بـه  ورود  راسـتای  در  جهانـی  معتبـر 
بین المللـی پیش بینـی شـده اسـت و ایـن دانشـگاه بـا 
عقـد قراردادهـا و تفاهم نامه هـای همـکاری آموزشـی بـا 
دانشـگاه های UPM و USM مالـزی،WARVIK و 
 MALARDALEN انگلسـتان،   SHEFFIELD
سـوئد و IMC اتریش، درصدد ارتقای کیفی و توسـعه ی 

فعالیت هـای آموزشـی و پژوهشـی خـود اسـت.
 هم اکنـون، تبادل اسـتاد و دانشـجو بین دانشـگاه 
 UPM اتریـش و IMC علـم و فرهنـگ و دانشـگاه های
دانشـگاه  ایـن  هم چنیـن  و  اسـت  جریـان  در  مالـزی 
نخسـتین و تنهـا دانشـگاه غیردولتـی کشـور اسـت کـه 
در مسـیر همـکاری بـا دانشـگاه های خارجـی موفـق بـه 
دریافـت فاندهـای بین المللـی از جمله اراسـموس پالس 

است. شـده 
میان رشـته ای  و  جدیـد  رشـته های  توسـعه ی   
شـرکت های  توسـعه ی  جامعـه،  نیـاز  بـا  متناسـب 
دانش بنیـان و مراکـز کسـب وکار و شناسـایی و تبییـن 
مسـایل جامعـه در قالـب موضوعات دانشـگاهی و هدایت 
و همسوسـازی آمـوزش و پژوهش در جهـت حل آن ها از 

مهم تریـن اهـداف ایـن دانشـگاه اسـت.
 در حـال حاضـر بـا تاسـیس پـارک ملـی علـوم و 
فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگی جهاددانشـگاهی در 
ایـن دانشـگاه کـه تنهـا پـارک تخصصـی در گسـتره ی 
مرکـز  فرهنـگ محسـوب می شـود،  ملـی در حـوزه ی 
اشـتغال،  ایجـاد  دغدغـه ی  بـا  تخصصـی  آموزش هـای 
بـا  و  انسـانی  منابـع  مهارت هـای  ارتقـای  کارآفرینـی، 
هـدف تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص و مهارتـی کـه 
در راسـتای ایجـاد اشـتغال بـر اسـاس نیازهـای موجـود 
جامعـه دوره های کاربـردی ـ تخصصی طراحـی و تدوین 
می نمایـد و همچنین راه انـدازی بنیاد کسـب وکار در این 
دانشـگاه، بـا هـدف نیـل بـه الگـوی دانشـگاه کارآفریـن، 
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تالش می شـود که گام های اجرایی محسوسـی در مسـیر 
ایجـاد اشـتغال در کشـور برداشـته شـود.

وابسـته  تخصصـی  مجموعه هـای  از  برخـی   
بـه ایـن دانشـگاه نیـز در نـوع خـود کم نظیـر اسـت و 
به طـور مثـال، موسسـه ی توسـعه ی پایـدار گردشـگری 
علـم و فرهنـگ به عنـوان نخسـتین NGO گردشـگری 
دانشـگاهی وابسـته به دانشـگاه علم و فرهنگ بـا رویکرد 
کارآفرینـی در بخش های مختلف مدیریـت و برنامه ریزی 

گردشـگری در گسـتره بین المللـی فعالیـت می کنـد.
 این موسسـه تاکنون دسـتاوردهای ارزشمندی در 
بخش هـای تخصصـی گردشـگری و هتـل داری، فنـاوری 
گردشـگری،  در  نویـن  کسـب وکارهای  گردشـگری، 
مقاصـد  برندسـازی  گردشـگری،  مقاصـد  مدیریـت 
داشـته  پزشـکی  و  سـالمت  گردشـگری  گردشـگری، 
اسـت. همچنیـن خبرگزاری سـیناپرس تنهـا خبرگزاری 
تخصصی علمی کشـور متعلق به دانشـگاه علم و فرهنگ 
اسـت کـه با انگیزه ارتقای سـطح آگاهـی و دانایی جامعه 
نسـبت بـه تحـوالت علمـی و فرهنگی در سـطح کشـور 

فعالیـت می کنـد.
و  علـم  دانشـگاه  این کـه  اسـت،  آن چـه مسـلم   
فرهنـگ در مسـیر کسـب افتخـار برای کشـور هنـوز راه 
طوالنـی در پیـش رو دارد و مهم ترین ظرفیت امیدبخش 
ایـن دانشـگاه بـرای ادامـه ی مسـیر پیشـرفت و کسـب 
افتخارهـای بیشـتر، نیـروی انسـانی مسـتعد و کارآمد با 
زیربنـای عمیـق و اصیـل جهـادی اسـت. آفرینش هـا و 
افتخارات علمی، مهندسـی، فرهنگی و... در این دانشـگاه 
بـه دسـت توانمند اسـتادان و دانشـجویان عزیزی اسـت 
و  کرده انـد  معنـی  هم زمـان  را  توانایـی  و  دانایـی  کـه 
مهم تریـن سـرمایه های گام دوم انقـالب اسـالمی ایـران 

اسـالمی بـه شـمار می رونـد.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی

■■■

از برگزاری ۷۰ رویداد 
استارت آپی و ۹۴۰ 
دوره ی کارآفرینی 

تا گسرتش سامانه ی 
»فن یوز« و راه اندازی 
صندوق پژوهش و 

فناوری
دکرت محمدصادق بیجندی

رسپرست سازمان تجاری سازی فناوری و 
اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی

به منظـور   93 سـال  در  جهاددانشـگاهی   
یاری رسـاندن بـه دولت هـا در تحقق اقتصـاد دانش بنیان 
و بـا هـدف مشـارکت در ایجـاد زمینه های مناسـب برای 
اشـتغال بیشـتر دانش آموختگان و تسـهیل تجاری سازی 
فنـاوری در پارک ها و مراکز رشـد علم و فنـاوری و انتقال 
فناوری هـای به بلوغ رسـیده به شـرکت ها و مؤسسـات و 

در راسـتای تحقـق اهداف سـند چشـم انداز و برنامه های 
توسـعه ای ایـن نهـاد، بخش اشـتغال این مجموعـه را که 
فارغ التحصیـالن  اشـتغال  همیـاری  سـازمان  به عنـوان 
مشـغول بـه فعالیت بـود با ایجـاد تغییراتی در سـاختار و 
ماموریت هـا،  به سـازمان تجاری سـازی فناوری و اشـتغال 

دانش آموختـگان تبدیـل کرد.
کـه  معاونـت   3 در  سـازمان  ایـن  هم اکنـون   
عبارت اند از معاونت توانمندسـازی و تحقیقات اشـتغال و 
کارآفرینی، معاونت تجاری سـازی و امـور پارک ها و مراکز 
رشـد و معاونت توسـعه سـرمایه گذاری و امور شرکت ها و 
موسسـات، 37 شـعبه و یک مرکز اطالع رسـانی بازار کار، 
بخـش تجاری سـازی فنـاوری و اشـتغال دانش آموختگان 

جهاددانشـگاهی را راهبـری می کند.

فعالیت های مدیریتی و توسعه ی سازمانی
 فعالیت هـای مدیریتـی و توسـعه ی سـازمانی کـه 
از مجموعـه اقدامـات اجرایـی جهاددانشـگاهی در سـال 
97 اسـت، می تـوان بـه راه انـدازی یـک شـعبه ی دیگر از 
سـازمان در اسـتان های کشـور )در مجمـوع 37 شـعبه 
در سراسـر کشـور(، راه انـدازی دو مرکـز رشـد )مرکـز 
رشـد جامـع پـارک علـم و فنـاوری البـرز و مرکـز رشـد 
سـالمت مشـهد(، راه انـدازی صنـدوق پژوهـش و فناوری 
و راه انـدازی و تقویـت زیرسـاخت های فناورانـه مرتبط با 
حـوزه تجاری سـازی فنـاوری و اشـتغال دانش آموختگان 
کارآفرینـی  رویدادهـای  مجموعـه  مرجـع  )سـامانه 

جهاددانشـگاهی، سـامانه فـن یـوز( اشـاره کـرد.
 در زمینـه توسـعه ی ارتباطـات سـازمانی و عقـد 
و  بـا سـازمان ها  قراردادهـای همـکاری  و  تفاهم نامه هـا 
نهادهـا، تفاهم نامـه بـا سـازمان ها و وزات خانه هایی چون 
معاونـت امور تعـاون وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی، 
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات اجتماعـی، سـتاد 
توسـعه ی فناوری هـای نـرم و هویت سـاز معاونـت علمی 
و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و دفتـر طرح ملـی گیاهان 

دارویـی وزارت جهـاد کشـاورزی انجام شـده اسـت.
 تفاهم نامـه بـا سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، 
توسـعه ی  سـتاد  بـا  سـتفا  سـه جانبه  تفاهم نامـه ی 
فناوری هـای نـرم و هویت سـاز معاونـت علمـی و فناوری 
ریاسـت جمهـوری و دانشـگاه علم و فرهنـگ، تفاهم نامه 
بـا کارآفرینان، صاحبـان کسـب وکارها و برندها در بخش 
خصوصـی، پیشـران ها و... جهت توسـعه ی طرح مشـاغل 
خانگـی )50 مـورد(، قـرارداد بیـن معاونـت کارآفرینـی 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی و صنـدوق کارآفرینی 
امید و سـازمان سـتفا، توافق نامه سـه جانبه بیـن معاونت 
امور زنان و خانواده ریاسـت جمهـوری و وزارت تعاون کار 
و رفـاه اجتماعـی و جهاددانشـگاهی و قـرارداد بیـن ایـن 
سـازمان و معاونـت امـور تعـاون وزارت تعـاون کار و رفاه 

اجتماعـی نیـز از همیـن جمله اند.

حوزه ی توامنندسازی و تحقیقات اشتغال و 
کارآفرینی

 در رابطـه با عمـده اقدامات انجام شـده در حوزه ی 
توانمندسـازی و تحقیقـات اشـتغال و کارآفرینـی، عمده 
اقداماتـی کـه در ایـن حـوزه انجـام می گیـرد در 3 گـروه 
اصلـی توانمندسـازی در حـوزه ی اشـتغال و کارآفرینـی 
خدمـات  ارایـه ی  توانمندسـازی،  دوره هـای  )برگـزاری 
حـوزه ی  در  تحقیقـات  و  مطالعـات  انجـام  مشـاوره(، 
تجاری سـازی، اشـتغال و کارآفرینـی و تدویـن و اجـرای 
برنامه هـای ترویجـی و اطالع رسـانی )برگـزاری رویدادها،  

نشسـت ها، جشـنواره، نمایشـگاه و...( اسـت.
 مطالعـات و تحقیقـات اشـتغال و کارآفرینـی از 
دیگـر اقدامـات مربوط به این حوزه اسـت که بـا برقراری 
ارتبـاط و توسـعه ی تعامـالت و همکاری هـای مطالعاتـی 
و تحقیقاتـی بـا سـازمان ها و نهادهـای مرتبـط داخلـی و 
خارجـی و بـا بهره گیـری از ظرفیت هـا و توانمندی هـای 
تخصصـی و اجرایی شـعب و واحدهای جهاددانشـگاهی، 
طرح هـای مطالعاتی و تحقیقاتی را متناسـب بـا نیاز بازار 

کار بـه انجام می رسـاند.
 از طرح هـای ملـی این حوزه می تـوان از مطالعات 
و بررسـی، شناسـایی و اولویت بنـدی مزیت های مشـاغل 
خانگـی در 9 اسـتان، تهیـه و تدوین 9 کتابچـه راهنمای 
کسـب وکار خانگـی در اسـتان ها، تهیـه و تدویـن کتابچه 
طـرح ملـی الگـوی نویـن توسـعه ی مشـاغل خانگـی از 
طریـق شبکه سـازی و ایجـاد زنجیـره ی ارزش )مبانـی، 
فرآیندهـا، اقدامـات و فعالیت هـا(، تهیـه و تدوین کتابچه 
مطالعـات تطبیقـی مشـاغل خانگـی در 9 کشـور، طـرح 
ملـی الگـوی نویـن توسـعه ی مشـاغل خانگـی از طریـق 
شبکه سـازی و ایجاد زنجیـره ی ارزش )مبانـی، فرآیندها، 
اقدامـات و فعالیت هـا(، طـرح تدویـن و اجـرای الگـوی 
نویـن توسـعه ی اشـتغال در مناطـق روسـتایی، تهیـه 
و تدویـن پروپوزال هـای مطالعاتـی حـوزه ی اشـتغال و 
کارآفرینـی )20 مـورد(، پیاده سـازی طـرح ملـی طراحی 
دانشـجویان  شـغلی  هدایـت  جامـع  نظـام  تدویـن  و 
شناسـایی  و  آسیب شناسـی  دانش آموختـگان،  و 
فرصت هـای اشـتغال و کارآفرینی 20 رشـته ی تحصیلی 
دانشـگاهی، سنجش گرایشـات کارآفرینانه ی دانشجویان 
دانشـگاه های کشـور بر اسـاس 7 گروه عمده ی تحصیلی 
و تهیـه و تدویـن نقشـه ی اشـتغال دانش آموختـگان نام 

برد.
 940 برگـزاری  و  تدویـن  بـه  اشـاره  ضمـن   
بـرای  کسـب وکار  مهارت هـای  و  کارآفرینـی  دوره ی 
توانمندسـازی 28302 نفـر از دانش آموختـگان، برخـی 
دوره هـای  شـامل  برگزارشـده،  دوره هـای  عناویـن  از 
عمومـی کارآفرینـی و کسـب وکار، تهیـه و تدویـن طـرح 
کسـب وکار کارآفرینانـه، تجاری سـازی فنـاوری و نقـش 
و  تاسـیس  فرآینـد  تجاری سـازی،  در  رشـد  مراکـز 
راه اندازی شـرکت های دانش بنیـان، دوره های کوچینیگ 
)مسـیر شـغلی(، دوره هـای مرتبـط با مشـاغل خانگی در 
9 اسـتان و برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی بهـره وری در 
کسـب وکارهای تعاونـی بـرای 2500 نفـر از مدیـران و 
کارشناسـان تعـاون و مدیـران کسـب وکارهای تعاونی در 

31 اسـتان کشـور می شـود.
 ارایه ی خدمات مشـاوره ای کارآفرینی و کسب وکار 
بـه 52965 نفر، برگـزاری 70 )13 رویداد اسـتارت آپی،2 
رویـداد هکاتـون،15 رویـداد دورهمـی،32 رویـداد انتقال 
تجربـه،2 رویـداد جـذب ایـده،6 پیـش رویـداد( رویـداد 
برگـزاری 23  در سـال 97،  اسـتارت آپی  و  کارآفرینـی 
نشسـت از سلسـله نشسـت های علمی و تخصصی برگزار 
شـده در حـوزه ی اشـتغال و انجـام فعالیت هـای ترویجی 
)همایش هـا، نشسـت ها، جشـنواره، تـور شـغلی و...( در 
حـوزه ی تجاری سـازی، اشـتغال و کارآفرینـی )بـه تعداد 
480 فعالیـت(، بخـش دیگـری از فعالیت هـای حـوزه ی 

توانمندسـازی و تحقیقـات اشـتغال و کارآفرینی اسـت.

حوزه ی تجاری سازی و امور پارک ها و مراکز 
رشد علم و فناوری

مراکـز  و  پارک هـا  امـور  راهبـری  و  مدیریـت   
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رشـد علـم و فنـاوری تحـت پوشـش جهاددانشـگاهی و 
تصمیم سـازی و تصمیم گیری در خصوص ایجاد، توسعه، 
ادغـام و انحـالل آن هـا، طراحـی و راهبـری سـامانه های 
حمایـت از نوآوری و تجاری سـازی فنـاوری از وظایف این 

معاونـت می باشـد.
 از میان پارک های علم و فناوری کشور، 3 پارک 
شده  راه اندازی  جهاددانشگاهی  توسط  فناوری  و  علم 
است که در سال های اخیر با افزایش فعالیت های خود در 
راستای توسعه ی علم و فناوری کشور به ویژه استان های 
شرکت های  از  حمایت  به  نسبت  خود،  استقرار  محل 

فناورانه فعالیت های گسترده ای داشته اند.
اقداماتی را که در سال 97 در پارک ها و   عمده 
مراکز رشد انجام شده است، بررسی و جمع آوری اطالعات 
جدید و تدوین و به روز رسانی آیین نامه های مراکز رشد 
کمیته ی  ابالغ  و  طراحی  آن،  ابالغ  و  جهاددانشگاهی 
تخصصی جذب و پذیرش جهت سهولت در روند جذب 
واحدهای فناور مراکز رشد جهاددانشگاهی، راستی آزمایی 
آمارها و ارایه ی خدمات مراکز که موجب باعث باال رفتن 
به روزرسانی  و  تغییر  می شود،  مراکز  این  کیفی  سطح 
مدل ارزیابی مراکز رشد )تفاوت در تخصصی یا عمومی، 
جغرافیا(، برگزاری 3 جلسه کارگروه صنایع خالق، ارزیابی 
8 شرکت و تایید صالحیت خالق 7 شرکت مستقر در 
پارک ها و مراکز رشد جهاد، شرکت در 27 جلسه شورای 
و 5  پذیرش  و  و 13 شورای جذب  مراکز رشد  فناوری 
جلسه شورای فناوری پارک و بررسی برنامه دوساله 8 نفر 
از روسا و سرپرستان، 7 نفر معاون فناوری پیشنهادی برای 
پارک ها و مراکز رشد و ارسال آن جهت صدور حکم به 
رییس جهاددانشگاهی و 10 شورای کامل و پیگیری جهت 
صدور حکم به رییس جهاددانشگاهی می توان عنوان کرد. 
تعداد شرکت های مستقر در پارک ها را 123 واحد و تعداد 

شرکت های مستقر در مراکز رشد را 398 واحد می باشد.
است  مجموعه ای  شکوفایی  و  نوآوری  مرکز   
تحت مدیریت روسای واحدهای جهاددانشگاهی )شامل 
واحدهای استانی، پژوهشکده ها، پژوهشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی( که در جهت ترویج و ارتقای فرهنگ فناوری، 
ترغیب دانشجویان و دانش آموختگان و سایر عالقه مندان 
دانشگاهی به راه اندازی کسب وکارهای نوپا و حمایت آن ها 
از طریق ارایه ی خدمات حمایتی و مشاوره ای در راستای 
تبدیل آن ها به واحدهای فناور پیش رشد و هدایت به مراکز 

رشد و جامعه ایجاد می شود.

اجرای برنامه ی منش با همکاری وزارت 
ورزش و جوانان

 پس از افتتاح مرکز نوآوری در زنجان، این مرکز 
در قالب طرح شتاب دهی کسب وکار جوانان، مورد حمایت 
و  گرفت  قرار  جوانان  و  ورزش  وزارت  معنوی  و  مادی 
پس ازآن نسبت به توسعه ی این طرح در استان های ایالم 

و کردستان و هرمزگان نیز اقدام شده است.

راه اندازی سامانه ی همتاگزینی فناوری 
)فن یوز(

 یکی از مهم ترین برنامه های سازمان تجاری سازی 
از  حمایت  )ستفا(،  دانش آموختگان  اشتغال  و  فناوری 
فناوران و استارت آپ ها است. سامانه ی »فن یوز« با هدف 
تسهیل در فرآیند تجاری سازی و تبادل فناوری به ویژه در 
نمایشگاه ها و جشنواره ها و رویدادهای بین المللی، ملی و 
منطقه ای به وجود آمد؛ این سامانه در طول سال گذشته، 

آزمایشی  به صورت  نمایشگاه  چند  طول  در  و  راه اندازی 
استفاده شد که با بازخورد و استقبال خوبی روبه رو شد.

 فن یوز به واحدهای فناور کمک می کند، جلسات 
خود را در نمایشگاه ها مدیریت و از مشاوران ما در جلسات 
خود استفاده کنند تا زمان انعقاد قرارداد از خدمات آن 
بهره بگیرند. واحدهای فناور با ثبت نام در سامانه ی فن یوز، 
به  خود  فناورانه ی  خدمات  و  محصوالت  معرفی  ضمن 
شبکه ی بزرگ این سامانه متصل می شوند؛ سرمایه گذاران 
حوزه ی فناوری می توانند با مراجعه به سامانه ی فن یوز از 
فناوری های پارک ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی مطلع و 
با ارزیابی اولیه ی طرح ها ضمن تقاضای برگزاری جلسه با 
صاحبان فناوری، نسبت به خرید یا شراکت در فناوری های 
موجود اقدام کنند. این سامانه به آدرس fanuse.ir در 

دسترس است.

فعال سازی صندوق پژوهش و فناوری
فناوری  و  پژوهش  صندوق  این که  به  توجه  با   
جهاددانشگاهی با هدف حمایت و سرمایه گذاری جسورانه 
از طرح های فناورانه پیگیری و مجوز راه اندازی آن در سال 
1395 دریافت و پس از طی مراحل مختلف نهایتا در سال 
امور  پیگیری  کرد،  کار  به  آغاز  رسمی  به صورت   1398
سهام داران و میزان سهام، برگزاری جلسه ی مجمع عمومی 
و هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، 
تعیین مدیرعامل، ارتباط موثر با خیرین کارآفرین )بازدید 
از پارک علم و فناوری البرز( و تعیین فضای فیزیکی و 
نیروی انسانی جهت توسعه ی مرکز از کارهای این صندوق 

است.

کارگزاری طرح توامنندسازی نوآوری و 
کارآفرینی

کارآفرینی  و  نوآوری  توانمندسازی  طرح   
کسب وکارهای نوپای فاوا به صورت قرارداد در قالب مناقصه 
در انتهای سال 1397 با سازمان فناوری اطالعات ایران 
آغاز  ابتدای سال 98  در  آن  فعالیت  نهایتا  و  بسته شد 
شد و اجرای این طرح در سه منطقه ی 1، )مرکز رشد 
رویش: اصفهان، ایالم، یزد، چهارمحال وبختیاری، لرستان، 
قم(، منطقه ی 2 )ستفا: تهران، همدان، مرکزی، گیالن، 
مازندران، قزوین، البرز( و منطقه ی 3 )پارک علم و فناوری 
اردبیل،  آذربایجان غربی،  آذربایجان شرقی،  کرمانشاه: 
زنجان، کردستان، کرمانشاه( به جهاددانشگاهی واگذار شد.

توسعه ی رسمایه گذاری و امور رشکت ها و 
موسسات

 در خصوص معاونت توسعه ی سرمایه گذاری و امور 
شرکت ها و موسسات این سازمان باید گفت: این معاونت 
بخشی از ساختار تشکیالتی سازمان تجاری سازی و اشتغال 
دانش آموختگان جهاددانشگاهی است که متعهد به ارایه ی 
تحت  سازمانی  واحدهای  به  مربوط  تخصصی  خدمات 
پوشش است؛ معاونت توسعه ی سرمایه گذاری در راستای 
سیاست ها و اهداف سازمان و مجموعه ی جهاددانشگاهی 
پشتیبانی  امور  و  سازمان دهی  نظارت،  برنامه ریزی،  با 
واحدهای  نیاز  مورد  مناسب  خدمات  ارایه ی  به  نسبت 
سازمانی و شرکت ها و موسسات تابعه در راستای توسعه ی 
سرمایه گذاری و تجاری سازی فناوری های توسعه یافته ی 

جهاددانشگاهی اقدام می کند.
 این معاونت دارای سه اداره ی ارزیابی های اقتصادی، 
اداره ی امور شرکت ها و موسسات و اداره ی تعامالت تجاری 

و توسعه ی صادرات می باشد. عمده اقدامات انجام شده این 
معاونت در سال 97 شامل برگزاری جلسات شورای نظارت 
موافقت های  و  قطعی  موافقت های  ارایه ی  و  و گسترش 
از 800 ساعت خدمات  بیش  ارایه ی  داده شده،  اصولی 
شرکت های  سهام  واگذاری  مشاوره ای،  و  تخصصی 
جهاددانشگاهی، تهیه و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها 
راه اندازی  شیوه نامه ی  مجدد  بازنگری  مانند  راهنماها  و 
بسته های  تهیه ی  و  دانش بنیان  و  تجاری  شرکت های 
آموزشی آشنایی با مباحث مرتبط با شرکت و شرکت داری 
در  سرمایه گذاری  فرصت  مورد   22 شناسایی  مانند 
منابع  تامین  جهت  جهاددانشگاهی  سازمانی  واحدهای 

مالی یا مشارکت در سهام داری می شود.

حوزه ی جامع خدمات اطالع رسانی بازارکار
بازار کار،  فعالیت مرکز اطالع رسانی  با  رابطه  در   
از اواسط دهه ی هفتاد، موضوع اشتغال  جهاددانشگاهی 
را  کشور  دانشگاه های  دانش آموختگان  به ویژه  و  جوانان 
مورد توجه قرارداد و از نهادهای پیشگام در حوزه ی اشتغال 
و کارآفرینی می باشد؛ این نهاد یکی از اولین اقداماتی که 
در این حوزه از همان ابتدا در دستور کار خود قرار داد، 
پایه گذاری نظام جامع خدمات اطالع رسانی بود؛ نظامی 
و  کارآفرینان  کارفرمایان،  نیاز  مورد  اطالعات  بتواند  که 

کارجویان را برآورده کند.
 با توجه به مجموعه فعالیت هایی که در حال حاضر 
در مجموعه ی بازار کار جهاددانشگاهی صورت می گیرد، از 
دستاوردهای این مرکز تاکنون می توان به ثبت نام بیش از 
12239 کارجو با توجه به راه های اطالع رسانی فوق الذکر 
و  مقاله  اخبار،  انتشار  و  تا سال 97(، درج  )از سال 92 
کارآفرینی،  اشتغال،  زمینه ی  در  مختلف  گزارش های 
استخدام در نشریه و سایت بازار کار و هم چنین سایت 
جابیران در طول سال، ارایه ی خدمات بازار کار از طریق 
سرویس پیام کوتاه به 162458 نفر شخصیت حقیقی و 
حقوقی، به کارگیری بیش از 747 کارجو از طریق مرکز 
و  سازمان ها  در  کار  بازار  کاریابی  و  شغلی  مشاوره ی 
شرکت های مختلف و ارایه ی خدمات آموزشی تخصصی 

اشاره کرد.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی

■■■

ماموریت گرا کردن 
هسته های جهاد علمی 
بر پایه ی توامنندی بومی

دکرت سعید میرزایی
رییس پژوهشکده ی علوم پایه ی کاربردی 

جهاددانشگاهی شهید بهشتی

 در خصوص ظرفیت های موضوعی جهاددانشـگاهی 
در شـرایط فعلـی جامعـه، ابتـدا بـر خـود فـرض می دانم 
سـالگرد تشـکیل جهاددانشـگاهی را به همه ی همکاران 
گران قـدر و جامعـه ی علمـی کشـور تبریک عـرض کنم. 
جهاددانشـگاهی از بـرکات انقـالب اسـالمی اسـت کـه 
دسـتاوردهای شـگرفی را در گسـتره ی فرهنـگ و تولید 

علـم و فنـاوری بومی برجای گذاشـته اسـت.
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نهادینـه  جهاددانشـگاهی،  دسـتاورد  مهم تریـن   
کـردن فرهنـگ جهـادی در عرصه های مختلـف و تحقق 
شـعار »مـا می توانیـم« اسـت؛ بـه طوری کـه بـا توجه به 
حاکـم بـودن فرهنـگ کار جهـادی مبتنـی بـر دانش در 
جهاددانشـگاهی، ایـن نهـاد هیـچ محدودیتـی در انجـام 
ماموریت هـای مـورد نیاز جامعـه برای خود قائل نیسـت. 
در جهاددانشـگاهی بـه دلیـل وجـود نیروهـای جهـادی 
متعهـد و متخصـص، انعطاف پذیـری و چابکـی سـازمان، 
پژوهش هـا با سـرعت بیشـتری عملیاتی و تجاری سـازی 

می شـود.
 در خصـوص نـگاه جهاددانشـگاهی در موضـوع 
علـم و پژوهش هـای کاربـردی، می تـوان گفـت: نـگاه ما 
در پژوهـش و فنـاوری، البتـه با نگاه رایـج، قدری متفاوت 
اسـت؛ اهمیـت کار جهاددانشـگاهی در تبدیـل علـم از 
حالـت پژوهشـی بـه کاربـردی با هـدف اشـتغال و تولید 
ثـروت اسـت. اقتصـاد دانش بنیـان مبتنی بـر دو مولفه ی 
سـودمندی و دانایی محـوری اسـت. جهاددانشـگاهی بـا 
ایجاد زیرسـاخت های فناوری و پژوهش و آزمایشـگاه های 
پیشـرفته و تهیـه ی مکانـی بـرای مراکز رشـد، توانسـته 
جوان هایـی را که دارای ایده های جدید هسـتند، حمایت 
کنـد و بـا ایجـاد محیطـی برای حضـور شـرکت های نوپا 
و فراهـم کردن بسـتری برای رشـد آن هـا، گام موثری در 

توسـعه ی علمی کشـور، بـردارد.
 رهبـر انقـالب اعـالم کردنـد کـه انقـالب »وارد 
و  جامعه پـردازی  و  خودسـازی  مرحلـه ی  دومیـن 
تمدن سـازی شـده اسـت«. جهاددانشـگاهی همان طـور 
سـازمان  یـک  به عنـوان  گذشـته،  سـال   40 در  کـه 
دانش بنیـان موفق و پیشـرو بوده اسـت، می توانـد در گام 
دوم انقالب اسـالمی نیز هم چنان پیشـرو و پیشگام باشد 
و تعالی بخش فرهنگ جهادی در سـطوحی گسـترده تر و 
تـرازی باالتر نیز باشـد؛ دسـتیابی بـه این آرمـان انقالبی، 
نیازمنـد اتخـاذ راهبردهایـی اسـت کـه مهم تریـن آن هـا 
عبارتنـد از: ماموریـت گرا کردن هسـته های جهاد علمی 
بـر پایـه ی توانمندی هـای بومـی و عـزم جهـادی، پرهیز 
از انجـام پژوهش هـای غیرضـروری و ناکارآمـد، تاسـیس 
پارک هـای ایده پژوهـی به منظور نقـد و بررسـی و ارایه ی 

سـیر علمـی ایده هـای پژوهشـی تـا محصول.
ترویجـی  و  علمـی  اقدامـات  خصـوص  در   
جهاددانشـگاهی در مواجهـه بـا موضـوع رونـق تولیـد، از 
نظـر مقـام معظـم رهبـری، »مدیریـت جهـادی و اعتقاد 
بـه اصـل »مـا می توانیـم«، عامل عـزت و پیشـرفت ایران 
در همـه ی عرصه هـا« اسـت. رونق تولید در کشـور بیش 
از هـر چیـز دیگـری نیازمنـد فرهنـگ و عـزم جهـادی 
اسـت؛ الگوی جهاددانشـگاهی در تولید و توسعه ی علم و 
فنـاوری می توانـد در حـوزه ی تولید محصول و توسـعه ی 

اقتصـاد و تجـارت نیـز مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
 نـگاه علمـی بـه موضـوع تولیـد، گسـترش مراکز 
تحقیـق و توسـعه، منطبـق شـدن تولیـد بـا نیـاز بـازار، 
توسـعه ی بـازار و محصـول و بـه خدمـت گرفتـن فضای 
مجـازی و تکنولـوژی، می توانـد در امـر گسـترش تولیـد 
نهـادی  به عنـوان  باشـد. جهاددانشـگاهی  مهـم  بسـیار 
انقالبـی و خـالق با ایجاد شـبکه ی گسـترده ی آموزش و 
پژوهش در کشـور، دارا بودن رسـانه های موثر و توسعه ی 
مهارت هـای اشـتغال محور به عنـوان یکـی از مهم تریـن 
نهادهایـی اسـت کـه می توانـد در تحقـق ایـن شـعار، 
گام هـای موثـری بـردارد. یـک بحـث مهـم در زمینـه ی 
مسـایل حوزه ی علـم، بحث ارتبـاط صنعت و دانشـگاه و 
توجـه فضای علمی کشـور نسـبت به مسـایل و نیازهای 
جامعـه در حـوزه ی مسـایل اقتصـادی و تولیـدی اسـت.

 کلیدواژه ی ارتباط دانشـگاه با صنعت، شرکت های 
ماموریت گـرای  و  هدفمنـد  هدایـت  دانش بنیان انـد. 
پارک هـای علـم و فناوری در جهت توسـعه ی شـرکت ها 
و بنگاه هـای دانش بنیـان بـا هـدف خوداتکایـی در تولید 
مـواد اولیـه ی صنعتـی وارداتـی مـورد نیاز بخـش صنایع 
کشـور از جملـه اهدافـی اسـت کـه می توانـد از سـوی 

جهاددانشـگاهی پیگیـری و محقق شـود.

پرورش رسمایه ی انسانی تراز فرهنگ جهادی
 بـا اشـاره بـه سـخنان مقـام معظـم رهبـری کـه 
مهم تریـن ظرفیـت امیدبخـش کشـور را نیـروی انسـانی 
مسـتعد و کارآمـد بـا زیربنـای عمیـق و اصیـل ایمانـی 
و دینـی قلمـداد می کننـد و جوانـان را محـور تحقـق 
ذاتـی  رسـالت  می داننـد،  اسـالمی  پیشـرفته ی  نظـام 
جهاددانشـگاهی ایجـاب می کنـد، برنامه هـای آموزشـی 
این نهاد را با هدف رشـد منابع انسـانی و متناسب سـازی 
قابلیت هـای تخصصـی افـراد بـا نیازهـای کشـور دنبـال 
کنـد؛ جامعـه ای کـه مـردم در اداره ی آن نقـش موثـری 
دارنـد و دارای پیشـرفت های علمـی، اقتصادی، سیاسـی 
تحقـق  به منظـور  اسـت.  همه جانبـه  پیشـرفت های  و 
دولت اسـالمی، نیازمنـد حضور کارکنانی در تـراز انقالب 

اسـالمی بـا فرهنـگ جهادی هسـتیم.
آمـوزش  در  تحـول  جهـت  الزم  برنامه ریـزی   
بـر  نـوآوری در تاسـیس رشـته های مبتنـی  از طریـق 
کارآفرینی هـای نویـن بـر پایه ی کسـب دانـش و مهارت 
بـردن  بـاال  به منظـور  نیازآفرینـی جدیـد در جامعـه  و 
زیرسـاخت های علمـی، فنـی و مهارتـی در حوزه هـای 
مختلـف مـورد نیاز مـردم در جهت رفاه، ایجاد اشـتغال و 
ارتقـای دانـش عمومی در جامعـه از جمله اهدافی اسـت 
کـه باید بـا جدیت در حـوزه ی آموزش و بـا هدف تربیت 

نیـروی انسـانی تـراز جهـادی دنبال شـود.
 در ارتبـاط بـا فعالیت هـا و عملکـرد ایـن واحـد 
و پژوهشـکده، بایـد گفـت: مـا نیـز بـه نوبـه ی خـود در 
جهاددانشـگاهی شـهید بهشـتی و پژوهشـکده ی علـوم 
ارتقـای  جهـت  گسـترده ای  تـالش  کاربـردی،  پایـه ی 
سـطح کیفـی نیـروی انسـانی کرده ایـم؛ به طوری کـه 28 
درصـد از همـکاران مـا در پژوهشـکده ی علـوم پایـه ی 
کاربـردی، دارای تحصیالت PhD، 18 درصد دانشـجوی 
تحصیـالت  دارای  مـا  همـکاران  درصـد   52 و   PhD
کارشناسی ارشـد می باشـند و بـا توجه به ترکیـب نیروی 
انسـانی این مجموعـه، توانسـته ایم 211 طرح تحقیقاتی، 
610 مقالـه، 108 مـورد ثبـت اختـراع و ژن و تالیـف 25 
جلـد کتاب داشـته باشـیم و هم اکنـون نیـز 34 طرح در 

دسـت اجـرا داریم.

توسعه ی دانش فنی و ساخت ماشین 
بازیافت

زیسـت پاالیی  و  بازیافـت  به منظـور  طـرح  ایـن   
تولیـد پسـماندهای نفتـی کـه یکـی از مشـکالت پیـش 
روی صنایـع مختلـف نفتـی در مسـیر توسـعه ی صنعت 
نفـت اسـت، رفع ایجـاد آالینده های نفتی موجـود در این 
پسـماندها که تهدیدی جـدی را هم برای محیط زیسـت 
و هـم بـرای سـالمت پرسـنل صنعـت نفـت دارد، توجیه 
اقتصـادی بازیافـت این مـواد نفتی، اسـتفاده از روش های 
بیولوژیکـی )زیسـت پاالیی( کم هزینـه و کامـال سـازگار 
عملیـات  اجـرای  افزایـش سـرعت  و  بـا محیط زیسـت 

پاک سـازی در سراسـر کشـور انجـام گرفـت.

طرح پایلوت زیست پاالیی آلودگی نفتی آب 
زیرزمینی

 گـــروه زمین شناســـی محیطـــی پژوهشـــکده ی 
ــد  ــگاهی واحـ ــردی جهاددانشـ ــه ی کاربـ ــوم پایـ علـ
شـــهید بهشـــتی، طـــرح پایلـــوت زیســـت پاالیی 
آلودگـــی نفتـــی آب زیرزمینـــی بـــه کمـــک فنـــاوری 
ـــتیابی  ـــا دس ـــانده و ب ـــام رس ـــه اتم ـــی را ب ـــد بیولوژیک س
ـــازی  ـــاور پاک س ـــوان مش ـــی الزم، به عن ـــش فن ـــه دان ب
ـــی  ـــه ی صنعت ـــی در منطق ـــی آب زیرزمین ـــی نفت آلودگ

ری انتخـــاب شـــده اند.
ــک  ــن و تفکیـ ــن تعییـ ــتا، ضمـ ــن راسـ  در ایـ
ـــی  ـــی آلودگ ـــدل مفهوم ـــه ی م ـــی و تهی ـــأ آلودگ منش
بـــه کمـــک مدل ســـازی ریاضـــی، نحـــوه ی انتقـــال 
آلودگـــی شبیه ســـازی شـــده و راهکارهـــای فناورانـــه 
ـــه  ـــی ارای ـــذف آلودگ ـــازی و ح ـــرای پاک س ـــه ب و نوآوران
ـــتفاده  ـــا اس ـــروه ب ـــن گ ـــون ای ـــه هم اکن ـــت ک ـــده اس ش
ــی  ــازی آلودگـ ــال پاک سـ ــا، در حـ ــن راهکارهـ از ایـ

ـــت. ـــی ری اس ـــه ی صنعت ـــوان منطق ـــی از آبخ نفت

بررسی علل ترش شدن نفت مخزن رسوک 
C و D میادین سیری

 بـــا توجـــه بـــه این کـــه میـــزان H2S در 
ــه  ــادی بـ ــارات زیـ ــل خسـ ــث تحمیـ ــازن، باعـ مخـ
تاسیســـات و کیفیـــت نفـــت می شـــود، ایـــن پـــروژه 
در پـــی بررســـی علـــل ایـــن ترش شـــدگی و اریـــه ی 
ــزان  ــش میـ ــری از افزایـ ــور جلوگیـ ــکار به منظـ راهـ
ــد. ــع آن می باشـ ــن رفـ ــزن و هم چنیـ H2S در مخـ

تولید کیت نانومغذی مناسب برای گیاه چای
ــدی  ــن کاهـــش 25 درصـ ــر گرفتـ ــا در نظـ  بـ
ـــت  ـــه عل ـــان ب ـــاورزی در جه ـــای کش ـــاحت زمین ه مس
ـــه  ـــاورزی ب ـــوالت کش ـــد محص ـــه تولی ـــکی و این ک خش
ـــش  ـــمگیری کاه ـــور چش ـــی، به ط ـــی و کیف ـــاظ کم لح
یافتـــه اســـت، مـــا را بـــر آن داشـــت تـــا از طریـــق 
ـــه  ـــاوم ب ـــای مق ـــی چ ـــام کلون ـــی ارق ـــت ورزی ژنتیک دس
ـــت  ـــت باف ـــق کش ـــر آن از طری ـــکی و تکثی ـــش خش تن
را انجـــام بدهیـــم کـــه امیدواریـــم بـــه بهینه ســـازی 

ـــیم. ـــی برس ـــیاه ایران ـــای س ـــی چ کیف

بهره برداری و تحویل یک واحد پایلوت تصفیه 
بیوگاز استحصالی

ـــوگاز  ـــود در بی ـــدروژن موج ـــولفید هی ـــزان س  می
تولیـــدی نیـــروگاه ســـازمان پســـماند شـــهرداری 
ـــدی  ـــیب ج ـــث آس ـــت و باع ـــاال اس ـــیار ب ـــهد بس مش
ـــور  ـــد؛ به منظ ـــد ش ـــدت خواه ـــزات در درازم ـــه تجهی ب
ـــروگاه،  ـــن نی ـــتفاده در ای ـــورد اس ـــوگاز م ـــه ی بی تصفی
روش جاروب کشـــی بـــا آب بـــه صـــورت ثقلـــی 
ــور  ــک به طـ ــن تکنیـ ــا ایـ ــد؛ بـ ــرا شـ ــی اجـ پلکانـ
متوســـط بـــدون در نظـــر گرفتـــن میـــزان ســـولفید 
ـــا 97 درصـــد  ـــه حـــذف ت ـــادر ب ـــوگاز، ق ـــدروژن در فل هی
ــتم از  ــن سیسـ ــم؛ در ایـ ــدروژن بوده ایـ ــولفید هیـ سـ
مکـــش بـــرای حـــذف باقی مانـــده ی دی اکســـیدکربن 
زیســـتی  موجـــودات  به کارگیـــری  و  اســـتفاده 
به منظـــور مصـــرف ســـولفید هیـــدروژن در یکـــی از 

ــت. ــده اسـ ــی شـ ــازن پیش بینـ مخـ
■ روابط عمومی پژوهشکده ی علوم پایه ی کاربردی جهاددانشگاهی 
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                             روسای سازمان ها
                             و واحدهای جهاددانشگاهی

ایجاد اشتغال و تولید 
ثروت از طریق صنایع 

فرهنگی
مهندس کامران جعفری

رییس جهاددانشگاهی زنجان

  جهاددانشـگاهی بـه عنـوان یکـی از رویش های 
بالفعلـی  و  بالقـوه  ظرفیت هـای  از  اسـالمی  انقـالب 
برخـوردار اسـت کـه جامعه در شـرایط کنونـی می تواند 
از آن بهره منـد شـود؛ بی شـک، یکـی از ظرفیت هـای 
جهاددانشـگاهی زنجـان، مربـوط بـه عرصـه علمـی و 
پژوهشـی اسـت که مسـووالن باید بتوانند از این فرصت 

بهره منـد شـوند.
 تنوع در فعالیت هایی که جهاددانشـگاهی استان 
ارایـه می دهـد، باعـث شـده اسـت تـا جهاددانشـگاهی 
اسـتان در هـر زمینـه ای که بـا اعتماد مسـئوالن به این 
نهـاد انقالبـی ورود پیـدا کـرده، بتوانـد تاثیـرات مثبـت 

خـود را بـه جا گـذارد.
 برخـورداری از روحیـه جهـادی، الزمـه عبـور از 
شـرایط حساسـی اسـت که امـروز جامعـه بـا آن مواجه 
اسـت؛ بی تردیـد، موفقیت هایـی کـه ایـن نهـاد انقالبـی 
از بـدو تاسـیس تـا بـه امروز بـه دسـت آورده، در سـایه 
همیـن خصیصـه و ویژگـی بـارز بـوده کـه باعـث شـده 
علمـی،  فرهنگـی،  زمینه هـای  در  جهاددانشـگاهی  تـا 
پژوهشـی و ... در کشـور سـرآمد باشـد، لذا اعتقاد راسخ 
بـه این مهـم داریم کـه در شـرایط کنونی می تـوان این 
نـوع هدف گـذاری را در بخش هـای مختلـف اسـتان نیز 

تسـری داد.
 حمایـت از جهاددانشـگاهی به معنای حمایت از 
شـکوفایی و بالندگـی کشـور در عرصه هایی چـون علم، 
فرهنـگ و پژوهـش خواهـد بـود و ایـن نهـاد، ظرفیتـی 
کامـل برای دسـت یابی به رونـق تولید و اجـرای اقتصاد 
مقاومتـی بـوده و بـه همیـن خاطـر همـه دسـتگاه های 
اجرایـی در اسـتان زنجـان می توانند با اسـتفاده مطلوب 
از ایـن ظرفیت، حرکت خود در مسـیرهای تعریف شـده 
بـرای تحقـق اهداف اقتصـاد مقاومتـی و رونـق تولید را 

تسـریع کنند.
 جهادگـران زنجـان بـه معنـای واقعـی کلمـه، 
خدمـت را سـرلوحه کارهای خـود قـرار داده و به خوبی 
فرهنـگ کار جهـادی را عملیاتـی کرده انـد، بـه همیـن 
از امـور را بـا بهره گیـری از  خاطـر می تـوان بسـیاری 

ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی، بـه نتیجـه رسـاند.
 بـا در نظـر گرفتن هویت حرفه ای و شـکل گیری 
جهاددانشـگاهی، اسـاس فعالیت هایـی کـه در ایـن نهاد 
انقالبـی در حـال انجام اسـت، بـا بیانیـه گام دوم انقالب 
و...  اقتصـاد  پژوهـش،  و  علـم  چـون  بخش هایـی  در 
انطبـاق زیـادی داشـته و همـه ویژگی هـای مـورد نظـر 
مقـام معظـم رهبـری، از جملـه چابـک بودن، پیشـگام 
بـودن در تصمیم گیـری و اجـرای برنامه هـا، خالقیت در 

تصمیم گیـری، نـگاه بـه داخـل، تکیـه بـر جوانـان و... را 
دارد.

در  زنجـان  جهاددانشـگاهی  کـه  بلنـدی  گام   
از  ثـروت  تولیـد  بـه  مربـوط  برداشـته،  کنونـی  برهـه 
عرصـه فرهنگی اسـت. فعالیـت در این عرصه که بسـیار 
سـخت و تولیـد ثـروت از آن مسـتلزم برخـورداری از 
زیرسـاخت های الزم اسـت را بـا اعتقـاد بـر اینکه هویت 
فرهنگـی ملت هـا جز از طریـق صنایع فرهنگـی با هیچ 
صنعـت دیگـری نمی توانـد بـه سـایرین منتقـل شـود، 
آغـاز کردیـم تـا ایجـاد اشـتغال و تولیـد ثـروت را در 
حـوزه ای رقـم بزنیـم که بـرای همـگان صرفـا عرصه ای 

هزینه بـر بـوده اسـت.
 یکـی از گام هایـی کـه جهاددانشـگاهی زنجـان 
در راسـتای رسـیدن به محصـول دانش بنیان برداشـته، 
و  علـوم  پـارک  اسـتانی  واحـد  نخسـتین  راه انـدازی 
فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی اسـت. عـالوه بـر 
ایـن، مـا از همـه گروه هـا و افـراد صاحب ایده اسـتقبال 
می کنیـم و محدودیت هایـی بـرای ورود افـراد و گروه ها 

نـدارد. وجود 
 مصـداق فرهنگ جهـادی را می توان در عملکرد 
دو خبرگـزاری ایسـنا و ایکنـا کـه بـدون چشم داشـت 
آن چنانـی در عرصـه ای کـه پر از اسـترس و حساسـیت 
اسـت، فعالیـت کـرده و تـا بـه امـروز به عنـوان یکـی از 
تاثیرگذارتریـن خبرگزاری هـای اسـتان، نقش رسـانه ای 

خـود را بـه خوبـی ایفا کرده اسـت.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی زنجان

■■■

فروش خدمات با هدف 
بهبود تولید و افزایش 
راندمان در واحدهای 

معدنی
مهندس مهدی ذاکری

رییس جهاددانشگاهی تربیت مدرس

 توجـه بـه ظرفیت های جهاددانشـگاهی و میزان 
اثربخشـی ایـن نهـاد در خدمـت بـه جامعـه، تابعـی از 
چند مسـاله اسـت که اولیـن آن رویکـرد تخصص گرایی 
بـا تمرکـز بـر ظرفیت هـای اسـتانی و دانشـگاهی اسـت 
کـه تا حـدودی مـورد توجه جهاددانشـگاهی در سـطح 
سیاسـت های کالن حاکـم بـر ایـن نهـاد قـرار گرفتـه 
آینده نگـر،  نـگاه  جملـه  از  دیگـر  رویکردهـای  اسـت. 
سیاسـت گذاری  در  تسـهیل گری  و  ماموریـت  تعریـف 

ست. ا
تجربـه ی  مـدرس  تربیـت  جهاددانشـگاهی   
روشـنی در حـوزه ی ارتباط بین دانشـگاه و صنعت دارد 
و بـا بهره گیـری از تجربه هـای جهانـی، توانسـته اسـت 
شـیوه ی نـگارش پروپوزال هـای پژوهشـی را بـا رویکرد 
افزایـش اثربخشـی نتایـج تحقیقـات اسـتخراج نمایـد 
کـه در صـورت حمایـت سـطوح کالن جهاددانشـگاهی 
و عمومیـت یافتـن ایـن برنامـه، ایـن نهـاد می توانـد به 
شـیوه ای دقیـق و تخصصـی، نهـاد علـم را در خدمـت 
ایـن  نافـع قـرار دهـد؛  تولیـد علـم  سیاسـت گذاری و 

رویکـرد قـادر اسـت کـه عمده تریـن مشـکل بنگاه های 
تولیـدی را کـه فقـدان نـگاه علمـی در حـوزه ی تولید و 

سیاسـت گذاری اسـت، برطـرف نمایـد.
 ایـن واحـد طی سـال های گذشـته فعالیت های 
متمرکـزی را در حـوزه ی فـرآوری مـواد معدنی داشـته 
اسـت کـه نهایتا منتج بـه راه اندازی پژوهشـکده فرآوری 
مـواد معدنـی شـد؛ ایـن پژوهشـکده بـه عنـوان یـک 
حـوزه ی تخصصـی، اکنـون پـا را از انجـام فعالیت هـای 
فـروش  بـه  اقـدام  و  نهـاده  فراتـر  پژوهشـی  صرفـا 
خدمـات بـا هـدف بهبـود تولیـد و افزایـش راندمـان در 
واحدهـای معدنـی نمـوده اسـت؛ واحدهـای سـازمانی 
جهاددانشـگاهی بـا تقویـت ایـن رویکـرد قـادر خواهند 
بـود کـه نقش موثـری در بهبـود فضای تولید در کشـور 
ایفـا نماینـد و ایـن نهـاد را در سـطحی فراتـر از آن کـه 

امـروز شـاهد هسـتیم، قـرار دهند.
 مـا نیازمنـد تعریفی موسـع از فرهنـگ جهادی 
هسـتیم کـه عـالوه بـر ویژگی هایـی کـه تاکنـون مورد 
انتظـار بـوده اسـت، توانایی »سـاخت آینده« نیـز به آن 

افزوده شـود.
 »تمـدن نویـن اسـالمی« به عنـوان گام نهایـی 
انقـالب و افـق آینده باید سـاخته شـود و ایـن موضوعی 
نیسـت کـه خودبه خـود در یـک فرآینـد شـکل بگیـرد، 
بـا  متعهـد،  هوشـمند،  انسـانی  نیروهـای  بایـد  بلکـه 
اخـالق و آینده نگـر بـه سـاختن آن اهتمـام ورزنـد و 
جهاددانشـگاهی می توانـد پـرورش نیـروی انسـانی بـا 
توانایـی مشـارکت در سـاخت تمـدن نویـن اسـالمی را 
به عنـوان یـک هـدف عالـی در دسـتور کار خـود قـرار 

. هد د
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی تربیت مدرس
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اجرای گسرتده ی 
طرح های محیط زیستی 

هم سو با توسعه ی 
اجتامعی و اقتصادی

دکرت فریربز جاملزاد
رییس سازمان جهاددانشگاهی گیالن

نهـاد  ایـن  بـاالی  توانایی هـای  بـه  توجـه  بـا   
و  پژوهشـی  فرهنگـی،  آموزشـی،  حوزه هـای  در 
علی الخصـوص وجـود تنهـا پژوهشـکده محیط زیسـت 
از  تـا  امیدواریـم  گیـالن  اسـتان  در  جهاددانشـگاهی 
ظرفیت هـا و توانمندی هـا و ابزارهـای جهاددانشـگاهی 
حمایـت  اسـتانی  مدیـران  توسـط  گیـالن  اسـتان 

گـردد. همه جانبـه 
 در حوزه هـای پژوهـش و فنـاوری، فعالیت هـای 
نهـاد  ایـن  ملمـوس  مشـخصه های  از  را  پژوهشـی 
است،سـازمان جهاددانشـگاهی گیالن در حوزه پژوهش 
و فنـاوری، توسـعه فنـاوری و اجرای گسـترده طرح های 
پژوهشـی و محیـط زیسـتی نـگاه ویژه داشـته کـه این 
امـر مهم همسـو با توسـعه اجتماعی، اقتصـادی و کالبد 

شـهری صـورت خواهـد پذیرفت.
 جهاددانشـگاهی می تواند در فعالیت های اجتماعی، 
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ـ  عمرانـی  پروژه هـای  فنـاوری،  توسـعه  فرهنگـی، 
اقتصـادی و برگـزاری دوره هـای آمـوزش بلندمـدت و 
کوتاه مـدت تخصصی حضـوری و غیرحضـوری، آموزش 
فعالیت هـای  از  دیگـر  بسـیاری  و  دولـت  کارکنـان 
پژوهشـی، آموزشـی و فرهنگـی بـا همـکاری مدیـران 
اسـتانی و نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی بیش از 

گذشـته حضـور فعـال و پررنـگ داشـته باشـد.
 جهاددانشـگاهی توانایی کامل برای دسـتیابی به 
رونـق تولیـد را دارا اسـت و تمامی دسـتگاه های اجرایی 
دولتـی و غیردولتـی می تواننـد با توجه بـه ظرفیت های 
بـرای  تعریف شـده  مسـیرهای  در  نهـاد  ایـن  موجـود 
تحقـق رونـق تولید بنا بـر فرمایش مقام معظـم رهبری 

گام هـای موثـری بردارند.
 در خصوص پرورش نیروی انسـانی، تراز فرهنگ 
جهـادی را بسـیار بـا اهمیـت اسـت وجهاددانشـگاهی 
انسـانی، در سـند  بـا پـرورش سـرمایه های  در رابطـه 
چشـم انداز 20 سـاله جمهـوری اسـالمی ایـران، نهادی 
بـا هویـت اسـالمی برخـوردار از منابـع انسـانی متعدد و 
کارآمـد، الهام بخش و موثر در کشـور بوده و پیشـگام در 
توسـعه علـم و فنـاوری و فرهنـگ بـا تعامل سـازنده در 
عرصـه ملـی و بین المللی اسـت کـه می توانـد در ارایه ی 
اساسـی  ارزشـمند و منحصربه فـرد گام هـای  خدمـات 

بردارد.
 آموزش هـای جهاددانشـگاهی بـا هـدف توسـعه 
منابـع انسـانی و متناسب سـازی قابلیت هـای تخصصـی 
افـراد بـا نیازهـای تخصصی کشـور بنیان نهاده شـده تا 
در سـایه آن کارایی هـای الزم بـرای پذیـرش و ایفـای 

مؤثـر وظایـف اجتماعـی کسـب گردد.
 جهاددانشـگاهی مفتخـر اسـت بیـان کنـد ایـن 
نهـاد بـا هدف ارتقای سـطح دانش و فرهنـگ جامعه در 
راسـتای آموزش های تخصصـی، پژوهش هـای کاربردی 
و فعالیت هـای فرهنگـی حضـور مؤثـر و پررنـگ داشـته 
اسـت و امروزه دسـتاوردهای غیرقابل انکاری در هر سـه 
زمینه حاصل شـده و امید اسـت جهاددانشـگاهی بتواند 
در آینـده نیز مانند گذشـته همراهی توانا در کنار سـایر 
خادمـان نظـام مقدس جمهـوری اسـالمی و ملت بزرگ 

ایران باشـد.
■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی گیالن

■■■

حرکت بر مبنای سند 
توسعه ی استان ها با اتکا 

به ظرفیت های ملی
مهندس محسن رحامنی

رسپرست جهاددانشگاهی خراسان شاملی

 در شـرایط فعلـی جامعـه، نیاز بـه مجموعه های 
جهـادی بـرای رفـع نیازهـای اساسـی کشـور بیشـتر 
شـده اسـت و ایـن امـر مسـتلزم ایفـای نقـش نهادهای 

خط شـکن ماننـد جهاددانشـگاهی اسـت.
 بـا توجه بـه بیانیه ی گام دوم انقـالب نیز تحقق 
منویـات معظم لـه در ایـن عرصـه، همـت همـه ی ملـت 
محافـل  دانشـگاهیان،  نقـش  کـه  می طلبـد  را  ایـران 
ماننـد  انقالبـی  نهادهـای  و  تحقیقاتـی  و  پژوهشـی 

جهاددانشـگاهی در حساس سـازی جامعـه نسـبت بـه 
ایـن راهبردها و تالش برای تحقق آن ها، اساسـی اسـت. 
در  نـو  بـه حوزه هـای  ورود  و  پروژه هـا  در طرح ریـزی 
جهاددانشـگاهی آن چه مورد تاکید اسـت بررسـی دقیق 
انجـام پـروژه و نقش آن در مرتفع کـردن نیازهای مردم 

و کشـور در آن حـوزه اسـت.
 آنچـه مهـم اسـت تـالش بـرای تحقـق اهـداف 
واالی ترسیم شـده بـرای ایـن نهـاد در اسـتان خراسـان 
دچـار  برنامه هـا  کـه  رویکـرد  ایـن  بـا  اسـت  شـمالی 
روزمرگـی نشـده و این نهاد پویا را به سـمت خودکفایی 

و تبـادل دانـش و تجربیـات حرکـت دهـد.
توســعه ی  ســند  مبنــای  بــر  حرکــت   
و  اســت  رویکــرد جهاددانشــگاهی  خراسان شــمالی 
برنامه هــای خوبــی در ایــن زمینــه ترســیم شــده 
از جملــه  توســعه ای  برنامه هــای  پیگیــری  اســت. 
ایجــاد بندهــای اختصاصــی جهاددانشــگاهی در ســند 
توســعه ی اســتان، بــه ثمــر رســاندن برنامه هــای 
ــژاد دام  ــالح ن ــای اص ــی در حوزه ه ــی و تخصص علم
و آنالیــز و فــرآوری گیاهــان دارویــی، بهداشــت و 
پژوهشــکده های  از ظرفیت هــای  اســتفاده  درمــان، 
ــی  ــان داروی ــان، گیاه ــه روی ــگاهی از جمل جهاددانش
بــا  برنامه هــای فرهنگــی و رســانه ای  ابن ســینا،  و 
رویکــرد حضــور در دانشــگاه ها و فضاســازی پویایــی و 
فعالیــت دانشــجویی، برنامه هــای آموزشــی، پژوهشــی و 
ــای ســند توســعه  ــر مبن ــه ب ــاوری ک تجاری ســازی فن
اســتان خراسان شــمالی ترسیم شــده انجــام شــده 
اســت و هــدف آن، کمــک بــه توســعه ی اســتان بــا اتکا 

بــه ظرفیت هــای ملــی و اســتانی می باشــد.
 جهاددانشـگاهی در اکثـر فعالیت هـای علمـی، 
اجتماعـی و فرهنگـی توانسـته نقش آفریـن باشـد، ابراز 
بیش ازپیـش در  نهـاد می توانـد  ایـن  امیـدواری کـرد: 
کمـک بـه توسـعه ی اسـتان و کشـور و رفـع خألهـای 

باشـد. یاری رسـان  احتمالـی 
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی

■■■

رونق تولید با استفاده 
از ایده پردازی و 
تجاری سازی آن

دکرت مظاهر بابایی
رییس جهاددانشگاهی فارس

 بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیایـی و قرارگیـری 
اسـتان فـارس و کشـیدگی از شـمال تـا جنـوب ایـن 
و  خـاص  هوایـی  و  آب  اقلیـم  بـودن  دارا  و  اسـتان 
همچنیـن قرارگیـری در کریدر ترانزیت شـمال و جنوب 
کشـور لـزوم تسـهیل در رونـد توسـعه اسـتان و بسـتر 
سـازی مناسـب بـرای تجاری سـازی فناوری، توسـعه ی 
کارآفرینـی و اشـتغال زایی و راهکارهـای اجرایـی آن بـا 
اسـتفاده از ظرفیت هـا و توانایی های پژوهشـی، اجرایی، 
آموزشـی، تحقیقاتـی و فناوری جهاددانشـگاهی با تکیه 
بـر تـوان بومـی و داخلی و دارا بودن شـعب ایـن نهاد در 

سراسـر کشـور الزم بـه نظـر می رسـد.
 بـا در نظـر گرفتـن قابلیت هـای خـاص این نهاد 

انقالبـی و مـورد وثـوق بـودن آن در نظـر مقـام معظـم 
گسـتردگی  هم چنیـن  و  العالـی(  )مدظلـه  رهبـری 
حوزه هـای فعالیت ایـن مجموعه ی بـزرگ در حوزه های 
مختلـف فرهنگـی، پژوهشـی و آموزشـی کـه بـه فرمان 
امـام راحـل )ره( بـا هـدف حـل معضـالت و مشـکالت 
کشـور و نظام و در شـرایط کنونی که به طبع مسوولیت 
ایـن نهـاد سـنگین تر از بقیـه اسـت؛ جهاددانشـگاهی 
آمادگـی دارد در حوزه هـای گیاهـان دارویـی و فـرآوری 
به ویـژه در  نویـن تخصصـی پزشـکی  آن هـا، خدمـات 
زمینه هـای نابـاروری، ترمیـم زخم و سـرطان، سـالمت 
فرهنگـی،  جشـنواره های  خانگـی،  مشـاغل  خانـواده، 
توسـعه ی ظرفیت های گردشـگری و برگـزاری دوره های 
مهارتـی بـا اسـتفاده از ظرفیت های اسـتانی و کشـوری 

نماید. اقـدام 
ایجـاد  راسـتای  در  کـه  اسـت  ذکـر  قابـل   
فرصت های اشـتغال زا و اسـتفاده از ظرفیت های اسـتان، 
ایـن امـر با همکاری تمامی دسـتگاه های اجرایی اسـتان 
و هماهنگـی واحدهـا و سـازمان های جهاددانشـگاهی 

سراسـر کشـور می توانـد محقـق گـردد.
 بـا اشـاره به تـوان علمی خـوب در این مجموعه 
و وجـود پژوهشـگاه ها، پژوهشـکده ها، پارک هـا و مراکـز 
رشـد و نوآوری در راسـتای دسـتیابی به رونق تولید در 
ایـن اسـتان باید گفـت، وجود ایـن ظرفیت هـا می تواند 
ایده پـردازی،  جهـت  خـوب  بسـیار  پتانسـیل  یـک 
ایده سـازی تـا تجاری سـازی ایده هـای مختلـف ایجـاد 
نمایـد؛ زیـرا در ایـن نهـاد اعتقـاد بر این اسـت کـه تنها 
راه برون رفـت از مشـکالت کنونی و رسـیدن بـه جایگاه 
شایسـته، اسـتفاده از تـوان علمـی بـا روحیـه ی جهادی 
و تکیـه بـر خودبـاوری جهـت تبدیـل ایده هـا بـه ثروت 
اسـت کـه ایـن امـر باعـث خودکفایـی کشـور در تامین 
نیازهـا و کاالهای اساسـی و جلوگیـری از واردات خواهد 

. شد
 با توجه به رسـالت جهاددانشـگاهی در خصوص 
فرهنـگ  تـراز  مـورد  انسـانی،در  سـرمایه ی  پـرورش 
مدیریتـی  عمـر  متوسـط  بـه  گـذرا  جهادی،مـروری 
مدیـران کشـور، نشـان می دهـد که نـه تنها چشـم انداز 
و برنامه ای اسـتراتژیک و مشـخص بـرای تربیت مدیران 
و موضـوع جانشـین پروری نداشـته ایم، بلکه از داشـته ها 
و پتانسـیل های خـود بـه خوبـی و در جـای مناسـب 

نکرده ایـم. اسـتفاده 
 در شـرایط و وضعیت کنونی و ساختار اجتماعی 
ناکارآمدی هـا  نابه سـامانی ها،  برخـی  وجـود  و  جامعـه 
و عـدم توانایـی مدیریتـی و کاهـش شـدید سـرمایه ی 
اجتماعـی در کشـور و نظـر بـه این که جهاددانشـگاهی 
یـک سـازمان معمولی نیسـت ـ سـازمانی بـا هدف های 
بـزرگ و بـا کارهـای برجسـته اسـتـ  ارایه ی راهـکار از 
سـوی نهـادی کـه همـواره در تـالش بـوده اسـت تـا با 
تکیـه بـر مدیریـت جهـادی کـه همـان کار و تـالش بـا 
نیـت الهـی و مبتنـی بـر علم و درایت اسـت، مشـکالت 
را حـل نمـوده و حرکـت رو بـه جلـو را ادامـه دهـد و از 
4 دهـه فعالیـت جهـادی و ارزشـمند و تجربـه ی اصالح 
فرهنگ دانشـگاهی از اوایل انقالب شـکوهمند اسـالمی 
تاکنـون برخوردار اسـت، ضـروری به نظر می رسـد. امید 
اسـت در حـوزه ی منابـع انسـانی نیـز هماننـد گذشـته 

کند. افتخارآفرینـی 
 وجـود نیروهـای متعهـد و انقالبـی بـا روحیه ی 
جهـادی و مسـوولیت پذیری از نـکات برجسـته ی قابـل 
اسـتناد در جهاددانشـگاهی می باشـد کـه بـا تکیـه بـر 
ایـن پتانسـیل، می تـوان خـأل حاصـل از سـوء مدیریـت 
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در کشـور را پـر کـرد؛ لذا امـروز تصمیم گیـری و ارایه ی 
برنامـه جهـت تامین بسـتر مناسـب برای منابع انسـانی 
کارآمـد، می توانـد از مسـوولیت ها و وظایـف ایـن نهـاد 
بـه شـمار آیـد و اسـتفاده از ظرفیت هـا و توانایی هـای 
می توانـد  نهـاد  ایـن  آموزشـی  و  پژوهشـی  فرهنگـی، 

بسـتری مناسـب در حـل این مشـکالت باشـد.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی فارس

■■■

از راه اندازی مجتمع 
فناورانه ی گیاهان دارویی 

گرم سیری تا درمان 
ناباروری

مهندس غالم رضا حسینی
رییس جهاددانشگاهی ایالم

 قریـب به 20 سـال از راه اندازی جهاددانشـگاهی 
در اسـتان ایـالم می گذرد کـه در این مـدت کوتاه نقش 

بی بدیـل ایـن نهاد در اسـتان غیرقابل انکار اسـت.
 در بدو شکل گیری این واحد، تمرکز خود را بر 
متمرکز  جامعه  مهارتی  علمی  توانمندسازی  و  آموزش 
کرده است، اما به مرور حوزه ی فعالیت خود را گسترش 
نهاد راه اندازی شد و  این  نیز در  داده و بخش پژوهش 
اخیرا در هماهنگی با حرکت و برنامه ی کلی این نهاد 
در سراسر کشور، جهاددانشگاهی به حوزه ی کارآفرینی و 

اشتغال نیز ورود کرده است.
 در حـال حاضـر جهاددانشـگاهی اسـتان ایـالم 
در  ارزشـمندی  پتانسـیل های  و  ظرفیت هـا  دارای 
فرهنگـی  و  پژوهشـی  آموزشـی،  مختلـف  حوزه هـای 
اسـت و بـه دنبـال گسـترش حـوزه فعالیـت خـود بـه 
حوزه هـای مختلـف از جملـه خدمـات پزشـکی، تولید و 
اشـتغال زایی و در حـال راه انـدازی مرکـز فـوق تخصص 
پیشـرفته ترین  از طریـق  کـه  اسـت  نابـاروری  درمـان 
 IVF و   )ICSI( میکرواینجکشـن  جملـه  از  روش هـا 
و بـا دارا بـودن بخش هـای پیـش بینـی شـده از جملـه 
کلینیـک نابـاروری مـردان، کلینیـک تخصصـی زنـان و 
نازایـی، کلینیـک کنتـرل مراقبت هـای حیـن بـارداری، 
آزمایشـگاه های جنین شناسـی و آندرولوژی، آزمایشـگاه 
و  مشـاوره  سـونوگرافی،  بخـش  طبـی،  تشـخیص 
بندنـاف  بانـک خـون  و  نابـارور  روان شناسـی زوجیـن 

رویـان، ارایـه خدمـت خواهـد کـرد.
فعالیت هـای  فنـاوری  و  پژوهـش  حـوزه  در   
ایـن  در  اسـت،  گرفتـه  انجـام  نهـاد  ایـن  در  خوبـی 
خصـوص می تـوان گفـت: مشـخصه ی بـارز پژوهش در 
جهاددانشـگاهی وجـود نیروهـای جـوان و بـا انگیـزه با 
ماهیـت و روحیه جهادی و عقبه دانشـگاهی اسـت. نگاه 
مـا در پژوهـش و فنـاوری البتـه بـا نـگاه رایـج متفاوت 
اسـت و در واقـع پژوهـش در جهاددانشـگاهی بـا هدف 
تعریـف  تولیدمحـور  طرح هـای  محوریـت  و  اشـتغال 
می شـود. در حـال حاضـر دو حـوزه ی پژوهشـی شـامل 
گیاهـان دارویـی و IT در جهاددانشـگاهی ایـالم فعـال 

ست. ا
استان،  در  پتانسیل های شناسایی شده  از جمله   

اجرای  صدد  در  که  است  دارویی  گیاهان  حوزه ی 
برنامه های خوبی در این حوزه هستیم؛ براساس مطالعات 
توسعه در حوزه  بستر مناسب  دارای  ایران  انجام شده، 
گیاهان دارویی است. از جمله وجود 11 اقلیم از 13 اقلیم 
شناخته شده جهان، برخورداری از 300 روز آفتابی در 
سال و اخـتالف دمای 40 تــا 50 درجــه سانتی گرادی 
شـرایط  کشـور،  در  نقطـه  گرم ترین  و  سردترین  میان 
مساعـدی برای کشور پهنـاور ایران به لحـاظ بهره مندی 
از یک اکولوژی منحصربه فرد فراهم و این شرایط زمینه ی 
کشـور  در  را  دارویـی  و  وحشی  گیاهان  نمو  و  رشد 

مسـاعد کرده است.
 بـا توجه به پتانسـیل گیاهـان دارویی در اسـتان 
ایـالم و ظرفیـت خوبـی کـه در اسـناد باالدسـتی وجود 
دارد، ایـن واحد نسـبت بـه راه انـدازی مجتمع تحقیقات 
و فنـاوری گیاهـان دارویـی گرمسـیری در زمینـی بـه 
وسـعت 35 هکتار و در دشـت عباس شهرستان دهلران 
بـا اهـداف تغییر الگـوی کاشـت، ترویج کاشـت گیاهان 
دارویی گرمسـیری، کاشـت گیاهان زراعی و باغی مقاوم 
بـه شـرایط گرمسـیری، راه انـدازی و ایجـاد بـاغ گیاهان 
گرمسـیری، شناسـایی و ارزیابـی گونه هـای ارزشـمند 
دارویـی، کشـت و تولیـد گونه هـای در حـال انقـراض و 
تولیـد نشـا گیاهان دارویی، بهینه سـازی کشـت و تولید 
گیاهـان دارویـی به منظـور اسـتخراج مـاده ی موثـر و...

اقـدام کرده اسـت.
 بـا توجـه بـه تاکیـدات مقـام معظـم رهبـری در 
دیـدار اخیر بـا ائمه ی جمعه سراسـر کشـور، باید گفت: 
جهاددانشـگاهی بـار کارهـای بر زمین مانـده را بر عهده 
گرفتـه و بـه عنـوان یـک شـبکه ی علمـی گسـترده در 
سراسـر کشـور نقش خـود را تاکنون به خوبـی ایفا کرده 

است.
 اقدامـات ایـن نهـاد در همکاری با بخـش دولتی 
ماننـد طـرح الگـوی نویـن مشـاغل خانگی در راسـتای 
حل مشـکل بیـکاری، نمونـه ای از فعالیت هـای این نهاد 
اسـت کـه از سـال گذشـته در اسـتان ایـالم اجرا شـد و 

نتایـج خوبی نیز داشـته اسـت.
 دربـاره ی نقـش ترویجـی رسـانه ها در پیشـبرد 
اهـداف تولیـد در اسـتان ایـالم بایـد تصریـح کـرد: بـه 
اذعـان اکثـر کارشناسـان مرتبط، اسـتان ایالم بـا وجود 
دارا بـودن پتانسـیل های فـراوان بـرای توسـعه ی همـه 
جانبـه از نبـود فرهنـگ کار و تـالش رنـج می بـرد کـه 
ایـن مسـاله بـا فرهنگ سـازی قابل حـل اسـت و در این 
راسـتا نیـز در خبرگزاری های ایسـنا و ایکنا بـا پرداختن 
برگـزاری نشسـت های تخصصـی،  ایـن موضـوع و  بـه 
تمـام تـالش خـود را بـرای نهادینـه شـدن موضـوع در 
گفت وگـو با مـردم، کارشناسـان، دانشـگاهیان و مدیران 

بـه کار گرفته انـد.
 رویکـرد و بینـش حاکـم بـر جهاددانشـگاهی را 
می تـوان از عنـوان ایـن نهـاد شـناخت؛ انجـام کارهـای 
بـزرگ با کم تریـن منابـع و امکانات سـخت افزاری مورد 
نیـاز کـه بـا رویکـرد مدیریـت جهـادی محقـق شـده 
اسـت، خـود شناسـنامه و بیانگـر کارآمدی این شـیوه ی 

مدیریت در کشـور اسـت.
 رسـالت ذاتـی و ماهیت انقالبی ایـن نهاد، ایجاب 
می کنـد برنامه هـای آموزشـی جهاددانشـگاهی با هدف 
قابلیت هـای  متناسب سـازی  و  انسـانی  منابـع  رشـد 
تخصصـی افـراد بـا نیازهـای کشـور صـورت گیـرد. این 
نهـاد با طراحی و اجـرای برنامه های متنـوع و نوآورانه ی 
فرهنگی، همواره تالش داشـته اسـت نقشـی اثرگذار در 

جامعه دانشـگاهی داشـته باشـد.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی ایالم

بومی سازی دانش فنی 
تولید بچه ماهی و تولید 

گیاهان دارویی خاص
دکرت منصورتاجری

رییس جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان

 در سـال جـاری، دو کار اساسـی داریـم کـه بـه 
یکـی  کـرد؛  خواهـد  کمـک  اسـتان  در  تولیـد  رونـق 
بومی سـازی دانـش فنـی تولیـد بچـه ماهـی و پـرورش 
ماهـی در قفـس کـه ماموریـت اصلـی مـا در حـوزه ی 
پژوهـش و فناوری اسـت و دیگـری، فـرآوری، پرورش و 

تولیـد گیاهـان دارویـی خـاص منطقـه اسـت.
 بـا توجـه بـه ظرفیت هـای موضوعـی و اسـتانی 
جهاددانشـگاهی، بایـد گفـت ایـن نهاد پرظرفیت اسـت 
و جهادگرانـش فرزنـد ضـرورت هسـتند و بـا الهـام از 
اساسـنامه ایـن نهـاد انقالبی بـه ضرورت هـای حضورش 
در جامعـه بیشـتر پی می بریـم، هرگاه که احسـاس نیاز 
جدیـدی متناسـب بـا شـرایط جامعـه می شـده انعطاف 

در وظایـف و ایفـای نقش هـای مؤثـر را شـاهدیم.
 از مبـارزه بـا گروهک هـای معانـد و مشـارکت 
در مدیریـت دانشـگاه ها و اسـالمی کـردن آن گرفتـه 
تـا انجـام فعالیت هـای علمـی، فرهنگـی، اشـتغال زایی، 
فعالیت هـای زمـان جنگ و تحریـم و...؛ در همه ی موارد 
ایـن نهـاد علمـی و انقالبـی همواره متناسـب با شـرایط 
روز جامعـه و چشـم انداز آتی اش بـه بازطراحی مأموریت 

و تجدیـد قوایـش می پرداختـه اسـت.
 ایـن نهـاد در حـال حاضـر به عنـوان مجموعه ای 
ایـده پـرداز و نوگرا، زنده و بالنده در اسـتان ها متناسـب 
بـا نیـاز هـر اسـتان فعالیـت و نقش آفرینـی می کنـد و 
تاکنون منشـأ خدماتی ارزشـمند در حوزه های گوناگون 
بـوده اسـت و هم اینـک ایـن درخـت تنومنـد و تنـاور 
انقالب اسـالمی به نقطه ای از تعالی و پیشـرفت رسـیده 
اسـت کـه در اقتصـاد دانش بنیـان و توسـعه پایـدار هـر 

اسـتان می توانـد بـه خوبی بـه ایفـای نقش بپـردازد.
تجربیـات  واجـد  کشـور  در  جهاددانشـگاهی   
موفقـی اسـت و ما تمـام توانمان و تالشـمان این اسـت 
کـه متناسـب بـا ظرفیت هـای موضوعـی و مزیت هـای 
فراوانی که در اسـتان پهناور سیستان وبلوچسـتان داریم 
ایـن تجربیـات موفـق را بومی سـازی کرده، در راسـتای 
نیـاز اسـتان به خصـوص در حـوزه توسـعه فعالیت هـای 
شـیالتی در سـواحل مکران، گردشـگری، صنایع دستی، 
درمانـی،  و  پزشـکی  فعالیت هـای  خانگـی،  اشـتغال 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی، معدنـی، گیاهـان دارویـی 
و انرژی هـای نـو و مزیت هـای مـرز و ... بـه کار بندیـم.

رهبـری  معظـم  تدبیرمقـام  بـه  کـه  امسـال   
در  جهاددانشـگاهی  شـد،  نامیـده  تولیـد  رونـق  سـال 
سیستان وبلوچسـتان با سـه برنامه به استقبال نام گذاری 
شـعار سـال رفته اسـت. فرهنگ سـازی در خصوص این 
نام گـذاری مبـارک از طریـق خبرگزاری هـای در اختیار 
و بـا برگـزاری میزگردهـای تخصصـی و کارشناسـی در 
ایسـنا و ایکنـا و گفتمان سـازی در میـان دانشـجویان و 
اسـاتید از دریچـه برگـزاری کرسـی های نظریه پـردازی 

و... اولیـن اقـدام ایـن واحـد در ایـن زمینـه بود.
زمینـه ی  در  دوم  مهـم  اقـدام  مـورد  در   
فعالیت هایـی کـه منجر به اجـرای عملیات تولید شـود، 
باید خاطرنشـان کرد: ما در سـال جاری دو کار اساسـی 
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در ایـن حـوزه داریـم که به رونق تولید در اسـتان کمک 
خواهـد کـرد؛ یکی بومی سـازی دانـش فنـی تولید بچه 
ماهـی و پـرورش ماهـی در قفس که ماموریـت اصلی ما 
در حـوزه ی پژوهش و فناوری اسـت و دیگـری فرآوری، 
پـرورش و تولیـد گیاهـان دارویـی خاص منطقه اسـت.
نـگاه  تولیـد،   اقـدام سـوم در سـال  دربـاره ی   
متفاوتـی اسـت کـه با توجـه به ماهیـت ذاتی ایـن نهاد 
علمـی و دانش بنیـان به شـعار سـال داریـم و آن را فقط 
محـدود و منحصـر به رونـق تولید اقتصـادی نمی دانیم، 
بلکـه بـا رویکـرد وسـیع تر و علمی تر به آن نگریسـته ایم 
و آن »رونـق تولیـد علـم« اسـت که مقولـه ی تولید علم 
و  تجاری سـازی  شـعبه ی  فعالیت هـای  دریچـه ی  از  را 
مراکـز نـوآوری و خالقیـت و تبدیـل علم بـه محصول و 
ثـروت با حمایـت از نخبـگان دانشـگاهی و فرهیختگان 
آن هـا  علمـی  تولیـدات  انبوه سـازی  و  دانش آموختـه 

تقویـت کـرده و بـه انجام می رسـانیم.
 یکـی از کارهـای مهـم و شـاخصی کـه از ابتدای 
تاسـیس در جهاددانشـگاهی بدون آن که ایـن ماموریت 
بـه آن واگـذار شـود، صـورت گرفتـه، تربیـت مدیـران 
جهـادی اسـت؛ آن هنـگام کـه غالـب دانشـجویان بعـد 
از انقـالب فرهنگـی با این نهـاد در دانشـگاه ها همکاری 
می کردنـد و نسـل فرهیختـه ای از مدیـران جهـادی در 
آن پـرورش یافـت و امـروز هـم می بینیـم کـه خیلـی 
از مقامـات ارشـد و مدیـران عالـی نظـام بـه حضـور در 

جهاددانشـگاهی افتخـار می کننـد.
انقالبی گـری اسـت  بـودن،  از عناصـر جهـادی   
کـه مقـام معظـم رهبری هـم بـر روی آن خیلـی تاکید 
داشـتند و نبایـد بگذاریـم کـه مفهـوم انقالبـی بـودن، 
دسـتخوش تغییـر ماهیـت شـود و اینـک در گام دوم 
انقـالب اسـالمی و بعـد از گذشـت چهـل سـال از عمـر 
پربرکـت انقـالب، همـگان بـر اداره ی کشـور بـر مبنای 
مدیریـت جهـادی تاکیـد دارنـد. مدیریتی کـه مبدع آن 
در کشـور جهاددانشـگاهی بـوده و با حفظ ایـن روحیه، 
آن را بـر جامعـه و در عرصـه ی دانشـگاه ها تسـری داده 
اسـت. بنابرایـن، یکـی از مهم تریـن کارهـا و رسـالت ها 
و  مومـن  شـخصیت های  تربیـت  جهاددانشـگاهی  در 
برجسـته ی علمـی بـا جهت گیـری انقالبـی و دل بسـته 
بـه آرمان هـای انقـالب اسـت؛ چراکـه شـکل گیری این 
نهـاد از ابتـدا بـر اسـاس همیـن تفکـر انقالبـی صـورت 

اسـت. گرفته 
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان

■■■

از انگاره ی هرن 
و معامری تا مستندسازی 

دانش و فناوری
بهزاد رشیدی

رییس جهاددانشگاهی هرن

 مراکز خدمات تخصصی موجود در جهاددانشگاهی 
هنـر با رویکـرد نگاه کاربـردی، ایجاد شـده و به فعالیت 
مشـغول اند کـه از جملـه مهم تریـن آن هـا می تـوان بـه 
»مرکـز مستندسـازی دانـش و فنـاوری« و مرکـز هنر و 

معمـاری »انگاره« اشـاره کرد.

 بررسـی فعالیت های 40 سـاله ی جهاددانشگاهی 
نشـان می دهـد کـه معمـوال شـاکله و بنیـان ایـن نهـاد 
انقالبـی بـر اسـاس فرهنـگ و مدیریت جهـادی، عمدتا 
بـه کارهـای ضـروری، غیر معمـول و سـخت ورود کرده 
و از سـختی های کار نترسـیده و در اغلـب مـوارد موفـق 

هـم بوده اسـت.
 فعالیت هـای صورت گرفته در جهاددانشـگاهی از 
گذشـته تـا امـروز براسـاس نیازهـای جامعه و کشـور به 
انجـام رسـیده، بسـیاری از کارها و اموری کـه هم اکنون 
نیـز از جملـه افتخـارات جهاددانشـگاهی در کارنامـه ی 
اسـاس  همیـن  بـر  نیـز  می شـود  محسـوب  آن  کاری 
گزینـش و انتخاب شـده اند که دامنه ی گسـترده ای اعم 
از حوزه هـای فرهنگـی و اجتماعـی تا عرصه ی پزشـکی 
و حـوزه ی خدمـات تخصصـی و حتـی امور آموزشـی را 

بـه خـود اختصـاص می دهد.
 در جهاددانشـگاهی هنـر موضوعاتـی را دنبـال 
می کنیـم کـه اغلـب نـگاه کاربـردی بـه آن هـا داریـم و 
از آن جـا کـه معتقدیـم هنـر پدیـده ای بسـیار تاثیرگذار 
بـه  پرداختـن  از مسـیر  و  منظـر  ایـن  بـا  لـذا  اسـت، 
مجموعـه ی فعالیت هایـی بـا ماهیت هنر سـعی داشـته 
و داریـم تـا بخشـی از مشـکالت کشـور را که متناسـب 
بـا امکانـات و اختیاراتـی کـه موجود اسـت، رفـع کنیم.
 مراکـز خدمـات تخصصـی موجـود در ایـن واحد 
نیـز اساسـا بـا همیـن رویکـرد ایجاد شـده و بـه فعالیت 
مشـغول اند کـه از جملـه مهم تریـن آن هـا می تـوان بـه 
»مرکـز مستندسـازی دانـش و فنـاوری« اشـاره کـرد 
کـه مجموعـه فعالیت هـای علمـی و فناورانـه و صنعتی 
در مراکـز مختلـف داخـل و خـارج از جهاددانشـگاهی 
را مسـتندنگاری و مستندسـازی می کنـد کـه مـواردی 
تجـارب  مراکـز،  ایـن  در  جـاری  فعالیـت  همچـون 
مدیـران و... را شـامل می شـود؛ بـا ایـن فـرض کـه ایـن 
تولیـدات عـالوه بـر معرفـی ایـن مراکـز بـه مخاطبان و 
عالقه منـدان، تبدیـل بـه اسـنادی معتبر بـرای آیندگان 
شـده کـه بتواننـد در ادوار گوناگـون از ایـن تجـارب و 

دسـتاوردها، نهایـت اسـتفاده و بهـره را ببرنـد.
 با توجه به مرکز مستنندسـازی جهاددانشـگاهی 
هنـر، بایـد بیـان کـرد: در شـرایط کنونـی، همـکاری با 
مراکـزی هم چـون معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت 
جمهـوری، دانشـگاه های مختلف و به ویژه دانشـگاه های 
صنعتـی و هم چنیـن بخش هـای علمـی و تحقیقاتـی 
موجـود در جهاددانشـگاهی از سـرفصل ها و برنامـه ی 
اصلی این مرکز اسـت و سـاخت انواع فیلم های مسـتند 
و آموزشـی، فیلم هـای معرفـی و تبلیغاتـی، فیلم هـای 
مسـتند پژوهشـی و انیمیشـن نیز از دیگـر فعالیت های 

صـورت گرفتـه از سـوی ایـن مرکز به شـمار مـی رود.
 یکـی دیگـر از رویکردهـای اصلـی موجـود در 
جهاددانشـگاهی هنـر را توجـه بـه هنرهـای کاربـردی 
اسـت؛ مرکـز هنر و معمـاری »انـگاره« کـه هم اکنون با 
در اختیـار داشـتن 4 حـوزه ی فعالیتـی در این مجموعه 
دایـر اسـت، دقیقـا براسـاس همیـن رویکرد و احسـاس 
نیـاز اسـت؛ در ایـن مرکـز خدمـات هنـری متناظـر بـا 
نیـاز مشـتریان، مخاطبـان و کارفرمایـان در حوزه هایـی 
هم چـون زیباسـازی، طراحی داخلی، گرافیـک و صنایع 

دسـتی ارایـه می شـود.
 در حـوزه ی فعالیت های پژوهشـی بـه زودی گروه 
پژوهشـی نمایـش کاربـردی در جهاددانشـگاهی هنـر 
افتتاح خواهد شـد کـه البته اقدامـات مقدماتی در مورد 
ایجـاد ایـن گروه بـا حمایت هـای دفتر مرکزی بـه انجام 
رسـیده اسـت و در مـدت زمـان کوتاهـی، ایـن واحـد 

هنـری صاحـب یـک زمینـه ی تخصصـی پژوهشـی در 
حـوزه ی نمایـش کاربـردی خواهـد شـد کـه حوزه هایی 
هم چـون نمایـش خالق، تئاتـر درمانی و نمایـش ایرانی 
را پوشـش خواهـد داد. عمـده ی فعالیت هـای صـورت 
گرفتـه در ایـن گروه تازه تاسـیس، پژوهشـی خواهد بود 
و بـا مطالعـه و تحقیقاتـی کـه به انجـام خواهد رسـاند، 
در آینده سـعی در تشـکیل گروه هایی مثال در مهدهای 
کـودک و مـدارس خواهد داشـت تا به ارایـه ی خدماتی 
بپردازنـد و در ادامـه و در راسـتای تکمیـل ایـن چرخـه 
بـه حـوزه ی آموزشـی ورود کرده ایـم که اتفاقـا نیروهای 
بـه کار گرفتـه در سلسـله اقدامـات ایـن گـروه از میـان 
افـراد تربیت شـده در دوره هـای آموزشـی شناسـایی و 
انتخـاب می شـوند؛ ایـن گـروه پژوهشـی، نقـش مرجـع 
علمـی و پژوهشـی در ایـن حـوزه را ایفـا خواهـد کرد و 
سـعی خواهیـم کرد با اسـتفاده از تـوان تخصصی داخل 
و خـارج از مجموعـه، ایـن گـروه را به عنـوان یک مرجع 
حـوزه ی  در  آموزشـی  و  خدماتـی  پژوهشـی،  علمـی، 

نمایـش کاربـردی تبدیـل کنیم.
 در حـوزه ی آمـوزش نیـز مـا بـا توجـه بـه نیازها 
و ضرورت هـای کشـور در خـالل دوره های آموزشـی که 
برگـزار می کنیـم، سـعی داریم کـه ماهیت ایـن دوره ها، 
کاربـردی و رویکـرد اغلب آن ها با چشـم انداز کارآفرینی 
باشـد که منجر به ایجاد شـغل شـود و در نهایت کسـب 

درآمـد برای افراد شـود.
انقـالب   چنـد سـالی اسـت کـه رهبـر معظـم 
اشـتغال  اقتصـاد،  موضـوع  نام گـذاری شـعار سـال  در 
مبتنـی بـر تولیـد و رونـق آن را مطـرح می کننـد؛ ایـن 
در حالـی اسـت که جهاددانشـگاهی در همـه ی واحدها 
را دارد کـه  افتخـار  ایـن  فعالیتـی خـود  و حوزه هـای 
همـواره بـه عنـوان نهـادی پیشـرو و پیشـقراول ایـن 
جریـان، حرکـت کـرده و می کنـد و مشـخصا در مـورد 
جهاددانشـگاهی هنـر بایـد به ایـن نکته اشـاره کنم که 
مـا بـا برگـزاری جشـنواره هایی هم چـون فیلـم و عکس 
و هم چنیـن جشـنواره ی  »فـردا«  و صنعتـی  فنـاوری 
»نقـش تن پـوش« و »دیبـا« بـه این مهم بیـش از پیش 

پرداخته ایـم.
جشـنواره  برگـزاری  بـا  هنـر  جهاددانشـگاهی   
فیلـم و عکـس فنـاوری و صنعتـی »فـردا« در تـالش 
بـرای معرفـی هر چه بیشـتر و موثـر عرصـه ی تولیدات 
صنعتـی و فنـاوری به ویـژه بـه شـکل بومـی و ایرانی آن 
اسـت و بـه موازات ایـن اقدام سـعی دارد تـا صنعتگران 
و هنرمنـدان را بیـش از پیـش بـه یکدیگـر بـه منظـور 
ایجـاد تعامـل سـازنده و کمـک بـه معرفی هر چـه بهتر 
و بیشـتر حـوزه ی صنعت و فنـاوری از طریق ابـزار موثر 
سـینما و عکـس، نزدیـک کند که ایـن امر بـا تولید آثار 
غالبـا بـه شـکل مسـتند یـا ثبـت عکس هـای صنعتـی، 
تبلیغاتـی و هنـری از رونـد تولیـدات صنعتـی و تجارب 
مدیریتـی در حـوزه ی صنعـت و فنـاوری در حـال انجام 
اسـت و خوشـبختانه تـا به امـروز آثار تولیدشـده به ویژه 
در حـوزه ی فیلـم کـه بـه ایـن جشـنواره ارایه شـده اند، 
ُمعـرف خوبـی از تـوان صنعتـی و فنـاوری موجـود در 

کشـور بوده انـد.
 در دو جشـنواره ی دیگـر یعنـی »نقش تن پوش« 
و  فیلـم  بـه جشـنواره  مشـابه  اتفاقـی  نیـز  »دیبـا«  و 
عکـس صنعتـی و فنـاوری در حـال وقـوع اسـت؛ ایـن 
دو جشـنواره کـه ارتبـاط مسـتقیمی بـا حـوزه ی ُمـد و 
لبـاس کشـور دارند، در تالش بوده و هسـتند تـا به ویژه 
هنرمنـدان جـوان و طـراح را در زمینه ی طراحی البسـه 
و پوشـاکی بـا محتوایـی مرتبـط بـا باورهـای بومـی و 
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اندیشـه های اعتقـادی ترغیـب کـرده و از همـه مهم تـر 
واسـطی میـان آن هـا بـا مراکـز، شـرکت ها و برندهـا و 
کارخانجـات دخیـل در حـوزه ی تولیـد پوشـاک باشـند 
تـا در قالـب ایـن ارتبـاط، طراحـان جویـای نـام بتوانند 
قابلیـت و خالقیـت هنـری خویـش را بیـش از پیـش 
بـه منصـه ی ظهـور رسـانده کـه هـم تضمین کننـده ی 
آینـده ی حرفـه ای آن هاسـت و هم قادر اسـت بـا اتکا به 
خودبـاوری، فرهنگ سـازی خوبی در بـه کارگیری طرح 
و ُمـد ایرانـی و اسـالمی در عرصه ی پوشـاک ایجاد کند 
کـه البتـه پیامـد مثبـت دیگـر آن هـم رونـق چرخـه ی 
اقتصـادی هنـر و صنعـت پوشـاک در ایـران خواهد بود.
 تولید محتوای هنری برای اثرگذاری بر جوانان و 
دانشجویان بسیار تعیین کننده و فراگیرتر از قالب هایی 
در  باید  لذا  و  است  سخنرانی  و  همایش  هم چون 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی 
و  کلیشه ای  قالب های  برخی  از  دیگر  جهاددانشگاهی، 
کم اثر پرهیز کرد و به سراغ استفاده ی بیشتر و بهتر از 

هنر و قابلیت های مترقی آن رفت.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی هنر

 

■■■

ورود تخصصـی بـه دو 
حوزه ی اشـتغال و درمان 
بر اساس نیازهای استانی

مهندس فرشاد پیله چی

رییس جهاددانشگاهی قزوین

 برآیند سـه موضوع بضاعت و نیاز استان و توانایی 
جهاددانشـگاهی، این گونـه اسـت کـه جهاددانشـگاهی 
اسـتان قزویـن، در حال حاضـر به دو حوزه ی اشـتغال و 
درمـان ورود پیـدا کرده و سیاسـت های خـود در این دو 
حـوزه را بر اسـاس نیازهای اسـتان طراحی کرده اسـت.
 ظرفیت های موضوعی و اسـتانی جهاددانشـگاهی 
در شـرایط فعلـی جامعـه را می تـوان در چنـد بعـد از 
جملـه ظرفیت هـای اسـتان قزویـن، نیازهـای اسـتان و 
توانمنـدی مجموعـه ی جهاددانشـگاهی بررسـی کرد. از 
دیربـاز قزویـن به عنـوان اسـتانی صنعتـی و کشـاورزی 
شـناخته می شـد و هم اکنون نیـز قابلیت هـای مختلفی 
در ایـن حـوزه وجـود دارد؛ لـذا بـا هم افزایـی و تعامـل 
کـرد؛  اسـتفاده  به خوبـی  ظرفیت هـا  ایـن  از  می تـوان 
چراکـه نیـاز اسـتان بـا پتانسـیل های آن تناسـب دارد.

سـاله   40 پیشـینه ی  دارای  جهاددانشـگاهی   
در کشـور اسـت؛ نکتـه ی قابـل توجـه این کـه همـواره 
دانـش فنـی یـک اسـتان قابـل اسـتفاده بـرای سـایر 
مجموعـه ای  جهاددانشـگاهی  بنابرایـن  استان هاسـت؛ 
یکپارچـه اسـت که می تـوان همـه ی توانایی هـای آن را 
در هـر اسـتان جـاری کـرد کـه نمونـه ی آن در قزوین، 

سـند آمایـش فنـاوری و درمـان نابـاوری اسـت.
 برآیند سـه موضوع بضاعت و نیاز استان و توانایی 
جهاددانشـگاهی، این گونـه اسـت کـه جهاددانشـگاهی 
واحـد قزویـن در حـال حاضـر بـه دو حوزه ی اشـتغال و 
درمـان ورود پیـدا کرده و سیاسـت های خـود در این دو 
حـوزه را بر اسـاس نیازهای اسـتان طراحی کرده اسـت.
 مـا آمادگـی و توانایـی داریـم در حوزه هایـی کـه 

ظرفیت اسـتان محسـوب می شـود نیز ورود پیـدا کنیم، 
امـا ایـن ورود نیـاز دارد کـه مسـووالن اسـتانی ذی ربط 
بـا جهاددانشـگاهی هم راهـی الزم را داشـته باشـند؛ در 
سـال های گذشـته در حـوزه ی کشـاورزی در بخش نژاد 
گوسـفند شـال و در حـوزه ی صنعـت در بخـش فـرش 
قزویـن ورود پیـدا کردیـم، اما متاسـفانه همـکاری الزم 

با مـا صـورت نگرفت.
 در حـوزه ی درمانـی تعامـالت خوبـی بـا علـوم 
پزشـکی قزویـن برقرار و سـعی کردیم به مـواردی ورود 
پیـدا کنیـم کـه دانشـگاه بـه آن هـا نیـاز دارد؛ درمـان 
نابـاروری، غربالگـری و درمان سـرطان، شـیمی درمانی، 
خدمـات  ارایـه ی  و  توان بخشـی  خدمـات  ارایـه ی 
ازجملـه  نیمه دولتـی  تعرفه هـای  بـا  آزمایشـگاهی 
فعالیت هـای جهاددانشـگاهی قزوین در حـوزه ی درمان 

. ست ا
حوزه ی  در  ارایه شده  خدمات  داریم  تالش   
فعالیت های خود  و  باشد  مردم  نیاز  با  متناسب  درمان، 
مردم،  نیاز  و  مناسب  قیمت  با  خدمت رسانی  برای  را 
توسعه و گسترش دهیم؛ به طوری که سال گذشته مرکز 

درمان واحد، 18 هزار نفر مراجعه کننده داشت.
 در حـوزه ی اشـتغال و در حـوزه ی بسترسـازی 
موضوعـات  و  فرهنگ سـازی  فرهنگـی،  موضوعـات 
پژوهـش و آموزشـی، شـعار سـال را سـرلوحه کار خـود 
قراردادیـم و سـعی کردیـم برنامـه ی خـود را به گونـه ای 
تنظیـم کنیـم کـه منجر بـه ایجـاد اشـتغال شـود؛ این 

موضـوع در حـوزه ی آمـوزش پررنـگ اسـت.
جهاددانشـگاهی  آموزشـی  دوره هـای  تمـام   
مهارت افـزا و اشـتغال زا اسـت؛ طبق نظرسـنجی صورت 
گرفتـه بیشـترین مراجعـه بـه بخـش آمـوزش از طریق 
ارجـاع افـراد اسـت؛ در واقـع مهم تریـن عامـل ثبت نـام 

اسـت. تبلیغـات چهره به چهـره  و  معرفـی دوسـتان 
افـراد  اغلـب  گفـت  می تـوان  به طورکلـی   
آموزش دیـده در حوزه هـای پزشـکی، طراحـی دوخت و 

کار شـدند. بـازار  وارد  آی تـی 
 جهاددانشگاهی مجموعه ای جوان است که سعی 
مشکالت  و  مسایل  حل  برای  را  خود  خدمات  می کند 
از مجموع  نیز  قزوین  ببرد؛ جهاددانشگاهی  کشور جلو 
100 نفر با میانگین سنی 33 سال تشکیل شده است که 

در جهت تحقق شعار سال گام برمی دارند.
بضاعت هـای  دارای  قزویـن  جهاددانشـگاهی   
مختلفـی در بخش هـای معاونـت فرهنگـی، پژوهشـی 
آموزشـی و علمـی ـ کاربـردی اسـت کـه هرکـدام در 
معاونـت  می کننـد؛  ایفـا  نقـش  تولیـد  رونـق  جهـت 
فرهنگـی بـا دارا بـودن دو خبرگـزاری ایسـنا و ایکنـا و 
مرکـز افکارسـنجی ایسـپا در این حـوزه قدم های خوبی 

برداشـته اسـت.
در  کـه  اسـت  مـواردی  از  یکـی  تجاری سـازی   
حـوزه ی معاونـت پژوهشـی در حـال پیگیـری اسـت؛ 
علی رغـم تحریم هـای صورت گرفتـه، تـالش می کنیـم 
تجاری سـازی کاالی داخلـی را پیگیـری کنیـم؛ این امر 

در بلندمـدت رونـق تولیـد را در پـی دارد.
 در بخـش آمـوزش نیـز تـالش داریـم خدمات را 
به گونـه ای ارایـه کنیـم کـه شـرکت کنندگان دوره هـای 
آموزشـی، مهارتـی پیـدا کننـد و وارد بـازار کار شـوند؛ 
انجـام  بسترسـازی  فرهنگـی  بخـش  در  مـا  درواقـع 
می دهیـم و در بخـش آمـوزش و پژوهـش به گونـه ای 
فعالیـت می کنیـم تـا به سـمتی پیش برویم کـه دوره ی 
آموزشـی مهـارت بـه اشـتغال زایی هدایت شـود و منجر 

بـه تولیـد محصول شـود.

و  تجهیـزات  تنهـا  سـازمانی،  هـر  سـرمایه ی   
انسـانی  پـرورش سـرمایه ی  بلکـه  نیسـت؛  تکنولـوژی 
بسـیار مهم تـر اسـت و مـا بایـد تـالش کنیـم نیـروی 
انسـانی هم تـراز بـا فرهنـگ جهـادی پـرورش دهیـم؛ 
باوجـود تحریم هـای کشـور باید تـالش کنیم بـرای 40 
سـاله ی دوم انقـالب، افـرادی آمـاده کنیـم کـه در تـراز 

انقـالب اسـالمی باشـند.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

■■■

رونق تولید فرآورده های 
فراسودمند »عناب« و 
توسعه ی اشتغال زایی 

روستایی
مهندس جالل الدین صادقی

رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

جهاددانشـگاهی،  اقدامـات  تمامـی  خروجـی   
مربـوط  مباحـث  در  را  تولیـد  رونـق  عملـی  تحقـق 
سـبب می شـود؛ جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی در 
حـوزه ی بهینه سـازی، تولیـد و فـرآوری عنـاب و ایجـاد 
ارزش افـزوده ی حداکثـری از طریـق تولیـد فرآورده های 

فراسـودمند عنـاب فعالیـت دارد.
 ایـن نهـاد، مجـری طـرح الگـوی نویـن توسـعه 
و  آمـوزش  شناسـایی،  در  موثـر  و  خانگـی  مشـاغل 
توانمندسـازی افراد در راسـتای ایجاد مشـاغل خانگی و 
اتصـال به پشـتیبانان اسـتانی و ملی به عنـوان تضمینی 
پژوهش هـای  بـر  تکیـه  بـا  محصـوالت  فـروش  بـرای 

مشـخص اسـت.
 جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی در حـوزه ی 
ایجـاد  و  عنـاب  فـرآوری  و  تولیـد  بهینه سـازی، 
ارزش افـزوده ی حداکثـری از طریـق تولیـد فرآورده های 
فراسـودمند عنـاب نیـز فعالیت کـرده که در ایـن زمینه 
بـرای 100 نفر به صـورت مسـتقیم و 250 نفر به صورت 
مشـخص  پژوهش هـای  بـر  تکیـه  بـا  غیرمسـتقیم 
گیاهـان  باغبانـی،  زراعـت،  رشـته های  در  نهـاد  ایـن 
دارویـی، بازاریابـی، اقتصـاد کشـاورزی و صنایع دسـتی 

داشـت. خواهـد  اشـتغال زایی 
 ایـن نهـاد، کمـک موثـری بـه ارتقـای روحیه ی 
بانـوان خانـه دار از طریـق فعالیـت اثربخـش دبیرخانـه 
دوره هـای  موفـق  اجـرای  بـا  اجتماعـی  آسـیب های 
آموزشـی، برنامه هـای نشـاط آور، کارگاه هـا، سـمینارها، 
اردوهـا و جشـنواره ها بـا تکیـه بـر پژوهش هـای علمـی 

جهاددانشـگاهی داشـته اسـت.
 اجـرای موفـق طـرح تدویـن برنامه ی توسـعه ی 
اقتصـادی و اشـتغال زایی روسـتایی بـرای بیـش از 100 
روسـتای اسـتان و طـرح تهیـه ی برنامـه ی راهبـردی ـ 
بـا تکیـه بـر نیروهـای  عملیاتـی شـهرداری قهسـتان 
مدیریـت  رشـته های  در  جهاددانشـگاهی  متخصـص 
شـهری، مدیریت روسـتایی و عمران و معمـاری از دیگر 

برنامه هـای ایـن واحـد بـوده اسـت.
 اگـر قصـد داریـم جهاددانشـگاهی را زنـده نگـه 
و  بگیریـم  فاصلـه  جهـادی  فرهنـگ  از  نبایـد  داریـم، 
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الزمـه ی ایـن اتفـاق، حفـظ روحیـه ی جهـادی در افراد 
و در سـطح سـازمان، جـذب و تربیت نیروهای انسـانی، 
جـوان و مومـن، انقالبـی، وطن خـواه توانمنـد، کاربلـد 
و کارآمـد اسـت. ایـن اتفـاق زمانـی رخ می دهـد کـه 
جهادگـران معتقـد و متعهد کـه بهترین سـال های عمر 
خویـش را بـرای رشـد، گسـترش و موفقیـت ایـن نهاد 
و فرهنـگ جهـادی گذاشـته اند، در انتخـاب افـراد برای 
ورود بـه جهاددانشـگاهی و پـرورش آنـان، نقش کلیدی 

باشند. داشـته 
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

■■■

مطالعات شهری کاربردی، 
حوزه ی آموزشی فعال و 
توسعه ی خدمات درمانی 

دانش بنیان
محمود مراثی

رییس جهاددانشگاهی اصفهان

 جهاددانشـگاهی اصفهـان80 درصـد درآمد خود 
را از حوزه هـای آموزشـی به دسـت مـی آورد، و مطالعات 
شـهری از زمینه هـای تخصصـی اسـت که ایـن واحد در 
حیطـه ی پژوهشـی خـود دنبـال می کنـد و ایـن اتفـاق 
بـه دلیـل نیازسـنجی های متعـدد انتخاب شـده اسـت. 
محتـوای پژوهشـی و برنامه ریـزی جهاددانشـگاهی در 
واقـع پشـتوانه عمل گرایـی همـراه بـا تعقل بـرای دیگر 

نهادهای کشـور اسـت. 
دانشـگاه ها،  وضعیـت  بـه  رسـیدگی  ضـرورت   
سـبب صـدور فرمـان تاریخـی حضـرت امـام خمینـی 
)ره( مبنـی بـر تشـکیل سـتاد انقـالب فرهنگـی شـد 
کـه پـس از تشـکیل اولیـن جلسـات شـورای انقـالب 
فرهنگـی، جهاددانشـگاهی به عنـوان بـازوی اجرایی این 
شـورا تاسـیس شـده و شـروع به کار کـرد و تا بـه امروز 
بنـا بـه ضرورت هـای مختلـف ایجـاد شـده در کشـور، 
ماموریت هـای جهـاد بازتعریـف شـده و بـا قـوت دنبال 

شـده اند.
 پـس از اسـتقرار آرامـش و ایجـاد جـو علمـی 
واقعـی در دانشـگاه ها کـه وظیفـه ی اصلی محول شـده 
برنامه ریزی هـای  نهـاد  ایـن  بـود،  بـه جهاددانشـگاهی 
مختلفی را در راسـتای اعتالی سـطح علمی دانشـگاه ها 
برنامه هـا،  ایـن  مهم تریـن  از  یکـی  کـه  کـرد  آغـاز 
راه انـدازی نهضـت تألیف و ترجمه کتب دانشـگاهی بود. 
در سـال های اولیـه پـس از انقـالب و پیـش از تعطیلـی 
دانشـگاه ها در انقـالب فرهنگـی، کالس های دانشـگاهی 
روش  ایـن  کـه  می شـد  اداره  جزوه محـور  به صـورت 

مشـکالت زیـادی را بـه دنبـال داشـت.
مقـدس  دفـاع  سـال های  در  جهاددانشـگاهی   
عـالوه بـر حضـور مسـتقیم در جنـگ، وظیفـه بسـیج 
و اعـزام دانشـجویان و همچنیـن سـاماندهی و اعـزام 
بهیاران و پرسـتاران را در پشـت جبهه بر عهده داشـت. 
همچنیـن در همـان برهه جهاددانشـگاهی اصفهان، کار 
جـدی در پـروژه سـاخت پهپـاد یـا هواپیماهـای بـدون 
سرنشـین را بـرای اسـتفاده در جبهه هـا آغـاز کـرد کـه 

پـس از مراحـل اولیه علمـی و مطالعاتـی و تهیه ماکت، 
طـرح بـه سـپاه پاسـداران سـپرده و مراحـل تولیـد آن 

شـد. طی 
 نقـش موثر جهاددانشـگاهی در دوران سـازندگی 
بی بدیـل بـود؛ در ایـن دوران جهاددانشـگاهی اقدامـات 
سـاخت  از  داد.  انجـام  را  بسـیاری  گسـترده  و  موثـر 
دکل هـای اکتشـاف نفـت و وسـایل مخابراتـی تـا ایجاد 
رویـان.  پژوهشـکده  مثـل  پزشـکی  پژوهشـکده های 
پـس ازآن هـم رویکرد کلـی در مجموعه جهـاد، رویکرد 
پژوهشـی شـد و همچنـان نیـز ایـن نـگاه در مجموعـه 

اسـت. پررنگ 
 اهداف جهاددانشـگاهی در حـوزه پژوهش کمک 
به پیشـرفت کشـور و نیـل به خودکفایی ملـی، در حوزه 
فرهنگی کمک به اسـالمی شـدن دانشـگاه ها و گسترش 
و تعمیق شـناخت ارزش ها و آرمان های اسـالم و انقالب، 
در حـوزه آمـوزش، ارتقا سـطح دانش و بینـش و مهارت 
متخصصـان و فارغ التحصیـالن دانشـگاهی و در حـوزه 
اشـتغال، بهبـود وضعیـت کسـب وکار و توانمندسـازی و 
اشـتغال دانش آموختـگان و فارغ التحصیالن دانشـگاهی 

است.
کـه  بگیریـم  جـدی  را  موضـوع  ایـن  بایـد   
جهاددانشـگاهی یـک واحـد غیردولتـی اسـت، مزیـت 
تأثیرگـذاری  عـدم  جهاددانشـگاهی  بـودن  غیردولتـی 
شـدید نوسـانات درآمدهـای دولتـی بـر ایـن سـازمان 
اسـت؛ کمـا اینکـه جهاددانشـگاهی اصفهـان 80 درصد 
درآمـد خـود را از حوزه هـای آموزشـی بـه دسـت آورده 
و در حوزه هـای فرهنگـی و بـا رویکـرد دانشـجویی و 

می کنـد. هزینـه  پژوهشـی 
 از سـوی دیگـر پس از گذشـت 39 سـال از تولد 
جهاددانشـگاهی، رهبـر معظـم انقالب این نهـاد را یکی 
از ارکان اصلـی ابتـکار در کشـور می داننـد و در ایـن 
زمینـه در تیرمـاه سـال جـاری در جمـع ائمـه جمعـه 
ابتـکار  فرمودنـد، »مراجعـه بـه جوان هایـی کـه اهـل 
هسـتند از طـرف دسـتگاه های دولتـی جوانـی ماننـد 
جهاددانشـگاهی زیـاد شـده اسـت؛ دسـتگاه های خوبی 
کـه توانایی هـای زیـادی دارنـد، این ها همـواره منتظرند 
کسـی به آن هـا مراجعه کننـد و از این هـا کار بخواهند، 
دسـتگاه های  کـه  می کردنـد  شـکایت  مـا  بـه  خیلـی 
دولتـی از مـا کار نمی خواهنـد و کاری کـه مـا تولیـد 
کردیـم را از مـا نمی خرنـد اما بـه حمـدال دل بریدن از 
بیگانـگان باعث شـده به این دسـتگاه ها مراجعه شـود و 
یـک جوشـش درونی در کشـور بـه وجود آمده اسـت«.
 یکـی از دالیلـی کـه جهاددانشـگاهی توانسـته 
در جامعـه موفـق باشـد ایـن بـود کـه از بودجـه نفـت 
و دولـت فاصلـه گرفـت و امـروز فقـط 20 درصـد ایـن 
نهـاد بـا بودجـه دولتـی اداره می شـود و مابقـی درآمـد 
بـا ایده هـای نـو و فناورانـه و دانش بنیـان پیـش می رود. 
جهاددانشـگاهی بالغ بـر بیسـت و اندی سـال پیش یکی 
از مجموعه هـای دانش بنیـان بـود و دانش محـوری را در 
پیـش گرفـت و رویـان نمونـه بـارز ایـن موفقیت اسـت.
تخصصـی  زمینه هـای  از  شـهری  مطالعـات   
اسـت کـه جهاددانشـگاهی واحـد اصفهـان در حیطـه 
بـه  اتفـاق  ایـن  و  می کنـد  دنبـال  خـود  پژوهشـی 
دلیـل نیازسـنجی های متعـدد انتخـاب شـده اسـت و 
فعالیت هـای متعـددی در ایـن زمینه انجام شـده و ادامه 
دارد. محتـوای پژوهشـی و برنامه ریزی جهاددانشـگاهی 
در واقـع پشـتوانه عمل گرایی همراه با تعقـل برای دیگر 

نهادهـای کشـور اسـت.
 در معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی اصفهـان 

ایسـپا  افکارسـنجی  مرکـز  چـون  مزیت هایـی  امـروز 
ایسـنا  به عنـوان مرکـز معتبـر در کشـور، خبرگـزاری 
و  کشـور  برتـر  خبرگزاری هـای  از  یکـی  به عنـوان 
همچنیـن خبرگـزاری ایکنـا به عنـوان یـک خبرگـزاری 
تخصصی، مرکز گردشـگری و انتشـارات جهاددانشگاهی 
وجـود دارد کـه نـگاه بـه درون را بیش ازپیـش تقویـت 

می کنـد.
 معاونـت پژوهشـی جهاددانشـگاهی بـا زمینـه ی 
تخصصـی »مطالعـات شـهری« سـه گـروه مطالعاتـی 
فرهنگـی شـهر«، »مطالعـات  ـ  اجتماعـی  »مطالعـات 
بـه  گردشـگری شـهر« و »مطالعـات کالبـدی شـهر« 
سـوی چشـم اندازهای جهاددانشـگاهی در حرکت است؛ 
هرچنـد که ایـن همه ی ماجرا نیسـت و ایـن معاونت بر 
روی مباحـث تخصصـی بهداشـتی درمانـی نیـز تمرکـز 
به عنـوان  جهاددانشـگاهی  آزمایشـگاه  و  اسـت  کـرده 
یکـی از آزمایشـگاه های مجهـز سـطح شـهر اصفهـان و 
همچنیـن درمان در منزل توانسـته اسـت در این زمینه 
نیـز پیشـروی جـدی در سـطح شـهر اصفهـان داشـته 

. شد با
 جهاددانشـگاهی اسـتفاده از نیـروی جـوان را در 
دسـتور کار جـدی خـود قـرار داده و انتظـار دارد کـه 
مسـووالن اسـتان در ایـن زمینه هم این نهـاد انقالبی را 
کـه بدنه ی خـود را از جوانان تشـکیل داده، کمک کنند 
و هـم خـود سـازمان ها اسـتفاده از جوانان را در دسـتور 

کار خـود قـرار دهند.
پژوهش هـا،  بـه  توجـه  بـا  جهاددانشـگاهی   
آموزش هـا و ارزیابی هـای فرهنگـی کـه در طـول سـال 
انجـام می دهـد، می توانـد بسـتر و شـیوه حرکـت در 
جامعـه را بـا برنامه هـای صحیـح بـه نهادهـا ارایـه کند؛ 
پـس بـه نظـر می رسـد کـه سـازمان های مسـتقر در 
اسـتان می تواننـد بـا ایجـاد ارتبـاط نزدیک تـر بـا ایـن 
نهـاد، بسـتر برنامه ریزی هـای بهتر را با اسـتفاده از قوای 

جـوان جهاددانشـگاهی بـرای خـود فراهـم آورنـد.
 بـرای مثـال از یک سـو، مدیریت شـهری اصفهان 
می توانـد از گروه های مطالعات شـهری جهاددانشـگاهی 
کـه تخصصی بـر روی این مبحث کار می کنند اسـتفاده 
کنـد و از سـوی دیگـر اسـتانداری می توانـد در هر سـه 
بعـد آموزشـی، پژوهشـی و فرهنگـی جهاددانشـگاهی 

سـود ببرد.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان

■■■

مترکز بر مساله ی 
»ساملندی« و 

»توریسم درمانی« با 
راه اندازی دو مرکز 

تخصصی
 دکرت علی رضا بهرامی

رییس جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید 
بهشتی

 کشـور ما در حوزه ی سالمندی از نظر سیاست گذاری 
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گـروه  دلیـل  بـا همیـن  اسـت،  عقـب  نسـبتا  اجـرا  و 
پژوهشـی سـالمندی و مرکـز خدمات تخصصـی درمان 
در منـزل سـالمندی )امـداد( در جهاددانشـگاهی علـوم 
پزشـکی شـهید بهشـتی راه انـدازی شـد و هم اکنـون، 
سـالمندی  سـالمت  پایـش  مرکـز  راه انـدازی  پیگیـر 
هسـتیم تـا بتوانیم تمام خدمـات سـالمندی را در قالب 

یـک پکیـج کامـل ارایـه کنیم.
کـه  شـد  تاسـیس  زمانـی  جهاددانشـگاهی   
همیـن  بـه  می شـد،  احسـاس  به شـدت  آن  ضـرورت 
علـت تعطیلـی دانشـگاه ها در اوایـل انقـالب، ضـرورت 
وجـود یـک مدیریـت جهـادی و انقالبـی در ایـن حوزه 
به شـدت محسـوس و مورد نیاز بود و در همین راسـتا، 
جهاددانشـگاهی بـا رویکـرد ایجـاد پلـی بیـن دانشـگاه، 

صنعـت و جامعـه راه انـدازی شـد.
 مسـاله ی نفت در کشـور ما مشـکلی اسـت که از 
یـک سـو منابـع، پتانسـیل و امتیـازات آن مطرح شـده، 
ولـی از سـویی سـاختار پویـا و خـالق کشـور را دچـار 
رانـت نفتـی می کند و متاسـفانه بسـیاری از راهکارهای 
مدیریـت در کشـور مـا بـه بودجه هـای نفتـی وابسـته 
اسـت. در ایـن میان جهاددانشـگاهی بر مبنای سـاختار 
خودجـوش، مدیریـت هزینـه و درآمـد و بـا رویکرد حل 

مسـاله بـدون رانـت نفـت فعالیـت می کند.
 سـی ونهمین سـالگرد تاسـیس جهاددانشـگاهی 
بـا صـدور فرمـان گام دوم انقالب از سـوی مقـام معظم 
رهبـری مصـادف شـده اسـت؛ مهم تریـن موضـوع در 
به ویـژه  جامعـه،  بـه  امیـد  تزریـق  دوم،  گام  بیانیـه ی 
جامعـه ی دانشـگاهی و جوانـان اسـت و از دیـد ایشـان، 
مهم تریـن نیـاز جامعـه ی امـروز مـا، »امید« اسـت؛ این 
در حالـی اسـت کـه دشـمنان و بدخواهـان در حـال 
تزریـق و ترویـج بذر ناامیدی در سـطح جامعه هسـتند.
 ضمـن تاکیـد بر ضـرورت و اهمیت وجـود »امید 
و خودباوری« در سـطح جامعه، در کنار تمام مشـکالت، 
کشـور مـا پتانسـیل های زیـادی دارد و مسـاله ی مهمی 
کـه بـه حـل مشـکالت جوامـع کمـک می کنـد، امیـد 
دوم  گام  پیـام  مهم تریـن  شـاید  اسـت؛  خودبـاوری  و 
انقـالب، افزایـش امیـد و ایجـاد نگـرش مثبـت نسـبت 
بـه پتانسـیل های موجـود در جامعـه اسـت و در همیـن 
راسـتا یکـی از مهم تریـن بخش هایـی کـه می توانـد در 

ایـن مسـیر حرکـت کنـد، دانشـگاه و جوانان هسـتند.
معظـم  مقـام  اخیـر  سـخنان  بـه  توجـه  بـا   
رهبـری در جمـع ائمـه جمعـه، جهاددانشـگاهی یکـی 
از سـازمان هایی اسـت کـه بیشـترین امیـد در آن مـوج 
می زنـد؛ همان گونـه کـه مقام معظم رهبری در سـخنان 
خـود تاکیـد کردنـد، جوانـان جهاددانشـگاهی کارهـای 
بزرگـی انجـام داده انـد و دولـت بـا توجـه به نبـود نفت 
و بودجـه ی نفتـی، می تواند از این پتانسـیل ها اسـتفاده 

. کند
فعالیـت  حوزه هـای  مهم تریـن  از  »سـالمندی« 
ایـن واحـد اسـت؛ چراکـه مسـاله ی سـالمندی یکـی 
ماسـت؛  جامعـه  آینـده ی  چالش هـای  مهم تریـن  از 
به گونـه ای کـه در 20 سـال آینده با جمعیـت 26 تا 27 
میلیـون نفـری سـالمندی روبـه رو خواهیـم بـود و باید 
بـرای روبـه رو شـدن بـا آن برنامه ریـزی داشـته باشـیم.

در زمینـه ی »توریسـم درمانـی« می تـوان گفت: 
بـا توجـه بـه توانمنـدی و پتانسـیل بـاالی پزشـکان و 
حـوزه ی درمان کشـور از یک سـو و همچنین مسـاله ی 
حـال  در  دیگـر،  سـوی  از  تحریم هـا  و  ارز  نوسـانات 
حاضـر فرصـت بسـیار خوبـی بـرای فعالیـت در حوزه ی 
توریسـم درمانی مهیـا شـده و جهاددانشـگاهی نیـز بـا 

راه انـدازی »مرکز توریسـم درمانی« در ایـن حیطه ورود 
اسـت. کرده 

 دوره هـای »ام.بـی.ای سـالمت« بـا رویکـرد حل 
شـده  راه انـدازی  فارغ التحصیـالن  اشـتغال  مسـاله ی 
اسـت؛ یکـی از اهـداف ایـن دوره، آشـنایی دانشـجویان 
حـوزه ی سـالمت با مقولـه ی کارآفرینـی و تغییر نگرش 
مقولـه ی  بـه  نسـبت  فارغ التحصیـالن  و  دانشـجویان 
اشـتغال اسـت؛ در همیـن راسـتا تاکنـون چهـار دوره ی 
آموزشـی »ام بـی ای سـالمت« برگـزار شـده اسـت. در 
کنـار برگـزاری دوره هـای "Health MBA"، مرکـز 
ایده هـای  هدایـت  بـرای  نیـز  کارآفرینـی  مشـاوره ی 
اسـتارت آپی دانشـجویان در حـوزه ی سـالمت راه اندازی 

است. شـده 
 راه انـدازی مرکـز »داده کاوی حوزه سـالمت« نیز 
از مهم تریـن مقوله هـای  صـورت گرفتـه اسـت؛ یکـی 
مغفـول حـوزه ی سـالمت، جمـع آوری و پایـش دیتـای 
موجـود در ایـن حیطه هـا اسـت کـه در همیـن راسـتا 
اطالعـات  مدیریـت  یـا  داده کاوی  تخصصـی  »مرکـز 
سـالمت« در این واحد جهاددانشـگاهی راه اندازی شـده 
و تاکنـون با چندیـن مرکز تحقیقاتی و درمانـی، قرارداد 

همـکاری منعقـد کرده اسـت.
در  دانشـجویان  قرض الحسـنه  صنـدوق  دفتـر   
برقرارشـده  بهشـتی،  شـهید  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
اسـت و در حـال حاضـر تسـهیالت صنـدوق در قالـب 
و  تجهیـزات  خریـد  وام  و  ازدواج  وام  تحصیلـی،  وام 
پایان نامـه ارایـه می شـود و بنـا بـه موقعیت ها و شـرایط 
اضطـراری ماننـد سـیل و زلزلـه، مبالغـی در قالـب وام 
در اختیـار دانشـجویان قـرار می گیـرد.در ایـن راسـتا به 
طرح هـای اسـتارت آپی دانشـجویان در حوزه ی سـالمت 
 Health" و کارآفرینـی، به ویـژه فراگیـران دوره هـای

ارایـه می شـود. کارآفرینـی  وام   ،"MBA
 جوانـان مخزن امید جامعه هسـتند، خاطرنشـان 
سـالگرد  سـی ونهمین  در  بتوانیـم  امیدواریـم  کـرد: 
پتانسـیل ها،  بررسـی  و  ارزیابـی  بـا  جهاددانشـگاهی 
کارهـای بزرگ تـری اجـرا کنیـم و ما نیـز در مجموعه ی 
جهاددانشـگاهی علوم پزشکی شهید بهشـتی، بتوانیم با 
کمـک دانشـجویان عزیز این دانشـگاه که جـزو نخبگان 
اثربخشـی  گام هـای  زمینـه  ایـن  در  هسـتند،  کشـور 

برداریم.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی  

■■■

توان جهاددانشگاهی 
برای کاهش سطح 

آسیب های اجتامعیـ  
فرهنگی

دکرت مهری سادات موسوی
رییس جهاددانشگاهی عالمه طباطبایی

و  یاریگرسـازمان ها  می توانـد  جهاددانشـگاهی   
نهادهـای مختلـف و در مجمـوع کلیـت نظـام در امـر 
و  اقتصـادی  اجتماعـی،  آسـیب های  سـطح  کاهـش 
فرهنگـی باشـد و نـه تنهـا در بخـش خـرد کـه بخـش 

عمـده ای از منابـع کشـور را در آن صـرف می نماییـم، 
بلکـه در بخش هـای کالن نیـز که عمدتـا تولیدکننده و 

شـکل دهنده آسـیب اسـت، همـکاری داشـته باشـد.
بـا  سـویی  از  کـه  جامعـه  فعلـی  شـرایط  در   
تحریم هـای مختلـف مواجـه هسـتیم و از سـوی دیگـر 
مسـایل و آسـیب های متعـدد از حـد نرمـال خـود فراتر 
اسـت  الزم  شـده اند،  موجـب  را  نگرانی هایـی  و  رفتـه 
در  و  خـود  پیشـینه ی  بـه  توجـه  بـا  جهاددانشـگاهی 
راسـتای رفـع مشـکالت حوزه هـای مختلـف تمـام عزم 

و تـوان خـود را بـه کار گیـرد.
 ایـن روزهـا بسـیاری از سـازمان ها و نهادهـای 
اسـتانی و ملـی، نیازهـا و مشـکالت خـود را برخـالف 
رفـع  خواهـان  و  کـرده  بیـان  راحت تـر  گذشـته 
آن هـا هسـتند؛ در ایـن شـرایط بـه ویـژه الزم اسـت 
جهاددانشـگاهی در حـوزه ی علوم انسـانی بیش از پیش 
ورود نمـوده و سـهم خـود را در رفـع مسـایل اجتماعی، 
اقتصـادی و فرهنگـی ایفـا نماید. مسـایل و آسـیب های 
کاربـردی  و  علمـی  راهکارهـای  نیازمنـد  اجتماعـی 
طـالق  اعتیـاد،  بیـکاری،  همچـون  مسـایلی  هسـتند؛ 
و انـواع شـایع آن؛ از طـالق توافقـی گرفتـه تـا طـالق 
عاطفی، فسـاد اقتصادی، فرسـایش سـرمایه ی اجتماعی 
همگـی   ... و  سـرقت  خشـونت،  بی اعتمـادی،  رواج  و 
مباحثـی اسـت که نیازمنـد کاری جـدی و دلسـوزانه و 
دغدغه مندانـه هسـتند و بایـد در سـطوح خـرد، میانه و 

کالن بـه آن هـا پرداختـه شـود.
 جهاددانشـگاهی می توانـد نقـش نهـاد واسـط را 
بـه خوبـی ایفا کنـد و در اتخاذ سیاسـت واحـد و جاری 
سـاختن آن در بدنـه ی سـازمان ها و نهادهـای مرتبـط، 
و  سـازمان ها  میـان  در  هم فکـری  و  هم افزایـی  ایجـاد 
نهادها، ایجاد تقسـیم کار متناسـب در میان سـازمان ها، 
نهادهـا، حـذف  و  میـان سـازمان ها  در  تعامـل  ایجـاد 
نهادهـا،  و  سـازمان ها  میـان  در  جزیـره ای  کارهـای 
همـکاری بـا رسـانه ی ملـی کشـور در سـاخت و پخش 
حـذف  و  هدفمنـد  و  مرتبـط  برنامه هـای  و  فیلم هـا 
مـوازی کاری در انجـام پژوهش هـا و مطالعـات این حوزه 
و هدایـت مناسـب آن هـا همـکاری الزم را انجـام دهـد.

و  اقدامـات  در  می توانـد  جهاددانشـگاهی   
مداخـالت مختلـف کاهـش آسـیب هم چـون توانمنـد 
کـردن خانـواده و افـراد آسـیب دیده، اهتمام به مسـایل 
آسـیب دیدگان در سـطوح کالن و سـاختاری، کنتـرل 
ارتباطـی  پـل  برقـراری  آسـیب دیدگان،  از  مراقبـت  و 
توانمندسـازی  در  دولتـی  سـازمان های  و  سـمن ها 
قوانیـن  ارایـه  و  تدویـن  در  همـکاری  آسـیب دیدگان، 
و  مهارت آمـوزی  آسـیب دیدگان،  بـه  حمایتـی 
کارهـای  انجـام  آسـیب دیدگان،  بـه  اطالع رسـانی 
حـوزه  در  اقـدام  آسـیب دیدگان،  بـرای  تخصصـی 
توان افزایـی آن هـا در قالـب انـواع کارگاه هـا و حمایـت 
تعامـل  و...  آن هـا  بـرای  اشـتغال آفرینی  راسـتای  در 
و همـکاری کنـد. اعتیـاد، کـودک کار و ... همگـی بـه 
مسـاله ی طبقاتـی شـدن جامعه ربـط دارنـد و نمی توان 
ایـن مسـایل را سیاسـت زدایی کـرد و آن را بـه سـاحت 
فرد و خانواده محدود نمود و این مسـایل، مسـایل کالن 
ملی هسـتند. این آسـیب ها و آسـیب دیدگان عالیمی از 
بحران هـای مسـتمر در جایـی دیگـر هسـتند و بایـد به 
جـای رویکردهـای پاتولوژیـک که مسـایل را به سـمت 
فردگرایـی می برنـد، زمینه منـد و سـاختاری عمـل کرد 
و در ایـن خصـوص رسـالتی بـرای خـود تعریـف کنیم؛ 
سیاسـت ها بایـد مبتنـی بر شـواهد اخذ شـوند؛ بنابراین 
جهاددانشـگاهی می توانـد در شناسـایی و اولویت بنـدی 
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نیازهـای آن هـا همکاری کند؛ بـه عبارت دیگـر با توجه 
بـه این که سیاسـت در حـوزه ی آسـیب دیدگان هم باید 
بـه ریشـه ها و عوامـل موثر بـر آسـیب دیدگی توجه کند 
و هـم بـه سـامان دادن و کاهـش آالم و آسـیب دیدگی، 
تعامـل  حـوزه  دو  هـر  در  می توانـد  جهاددانشـگاهی 

مناسـبی بـا دسـتگاه های متولـی داشـته باشـد.
نیازهـای  شناسـایی  بـه  جهاددانشـگاهی  ورود   
مهارتـی حـوزه ی تولیـد و همـکاری بخش آموزشـی در 
به سـزایی در  نقـش  مهارت آمـوزی،  ارایـه ی دوره هـای 
خودبـاوری و کارآمـدی افـراد و ایفـای نقـش موثـر در 
بخـش تولیـد کشـور بـر جـای خواهـد نهـاد. از سـوی 
دیگـر اگـر پروژه هـای پژوهشـی جهاددانشـگاهی نیز در 
جهـت رفـع خألهـا و نقاط ضعـف موجود ابعـاد مختلف 
بخـش تولید کشـور معطـوف شـود، نتایج کاربـردی آن 
می توانـد در توسـعه اقدامـات عملـی مناسـب تأثیرگذار 
باشـد. تـالش بـرای ارتقـای سـطح توجـه سـازمانها بـه 
کیفی گرایـی بـه جـای کمی گرایـی، برنامـه محـوری تا 
افـزودن بـر حجـم قوانیـن، آیین نامـه و دسـتورالعمل ها 
و ارزیابـی مسـتمر و ارزشـیابی مسـتمر اقدامـات انجـام 
شـده در راسـتای رونـق تولیـد می توانـد از جمله سـایر 

اقدامـات ایـن حـوزه تلقـی گردد.
 جهاددانشـگاهی الزم اسـت اهتمـام ویـژه ای بـه 
سـرمایه انسـانی خـود و جامعـه داشـته باشـد. بخـش 
عمـده ای از دسـتاوردهای ایـن نهـاد تاکنون به واسـطه 
نیروهـای مسـئولیت پذیر و دغدغه منـد و عالقه منـد بـه 
پیشـرفت کشـور بوده است. در شـرایطی که بخش قابل 
توجهـی از نخبـگان کشـور در فکـر مهاجـرت هسـتند، 
مهیـا کـردن فضایـی که به خودبـاوری آنـان کمک کند 
و ایـن فرهنـگ کـه نسـبت بـه جامعـه خـود بی تفـاوت 
نباشـند و مسـوولیت پذیرانه در رفـع مشـکالت آن کمر 

همـت ببندنـد، بسـیار حائز اهمیت اسـت.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی عالمه طباطبایی

■■■

شناسایی نیاز بازار 
محصوالت کشاورزی و 
استفاده از فناوری های 

روز
دکرت امین رستم زاده

رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی

 مراکـز آموزشـی و تحقیقاتـی قبـل از انقالب نیز 
در کشـور وجـود داشـت، امـا جهاددانشـگاهی براسـاس 
رسـالت جهـادی و تاکیـدات مقـام معظـم رهبـری بـه 
عنـوان یـک نهـاد تحول آفرین در کشـور عمـل می کند 
ودستاوردهای جهاددانشـگاهی، شناسنامه موفقیت های 

نظـام جمهوری اسـالمی به شـمار مـی رود.
پیـدا   جهاددانشـگاهی در هیـچ حـوزه ای ورود 
نکـرده مگر ایـن که نیـازی از جامعه را حل کرده باشـد 
و در ایـن راسـتا تمامـی فناوری هایی که جهـاد به آن ها 
دسـت پیـدا کرده کاربـردی و راهی برای حل مشـکالت 

اسـتان و کشـور است.
پژوهشـکده  خصـوص  در  رهبـری  فرمایشـات   

رویـان جهاددانشـگاهی مـورد توجـه اسـت. معظم لـه 
پژوهشـگاه رویان را مرکزی موفق و نتیجه ای درخشـان 
از ترکیـب »علـم، ایمـان و تـالش« دانسـتند و تاکیـد 
قابلیت هـای  و  زمینه هـا  پژوهشـگاه  ایـن  کـه  کردنـد 
فراوانی برای پیشـرفت بیشـتر دارد و ایـن مرکز در واقع 
سـلول بنیـادی حرکت علمی کشـور اسـت همـان گونه 
کـه هـر دانشـمند و محقـق معتقـد بـه ترکیـب »علم و 

ایمـان« نیـز چنیـن ظرفیتـی را دارد.
 2 دسـتاورد فناورانـه ی پژوهشـی توسـط ایـن 
واحـد بـه مناسـبت سـالگرد جهاددانشـگاهی  رونمایـی 
شـد؛ در این مراسـم از دو دسـتاورد و فناوری پژوهشـی 
ملـی "اسـتخراج برم از بسـتر دریاچه ارومیـه" و "تولید 
پلـی آلومنیـوم کلراید" در این واحد با حضور مسـووالن 

اسـتانی رونمایی شـد.
ــر  ــزار نف ــته، 80 ه ــال گذش ــک س ــول ی  در ط
عنــوان   270 قالــب  در  آذربایجان غربــی  مــردم  از 
برنامــه از خدمــات تخصصــی آموزشــی، فرهنگــی، 
پژوهشــی، اشــتغال و دفاتــر تســهیل گری و مراکــز 
شــدند؛  بهره منــد  اســتان  جهاددانشــگاهی  رشــد 
جهاددانشــگاهی ســعی می کنــد در چهــار حــوزه 
ــتغال و  ــی و اش ــی، پژوهش ــی، آموزش ــت فرهنگ معاون
ــل  ــه حاص ــی ک ــق آموزش های ــا تعمی ــد ب ــز رش مراک
اســت،  رهبــری  منویــات  راســتای  در  و  انقــالب 
دانشــجویانی تربیــت نمایــد تــا آینــده انقــالب اســالمی 
ــی کشــور را  را تضمیــن کــرده و قله هــای رشــد و تعال

ــد. ــح کن فت
اقتصـاد  پایـه  بـر  اسـتانی  غربـی  آذربایجـان   
کشـاورزی اسـت؛ تولید محصوالت کشـاورزی صادراتی 
و بـا کیفیـت در راسـتای رونـق اقتصـادی اسـتان ضرور 
اسـت و عـدم شـناخت بـازار و برندسـازی از مشـکالت 
بازاریابی محصوالت کشـاورزی اسـتان اسـت که در این 
راسـتا جهاددانشـگاهی اسـتان بـا تالش گـروه مدیریت 
کسـب وکار بـه دنبال شناسـایی نیاز بازار و رفع مشـکل 

اتصـال بـه بـازار محصوالت کشـاورزی اسـت.
 جهاددانشـگاهی اسـتان در پژوهشـکده رویـان 
سـبز بـه دنبال تولیـد محصـول شناسـنامه دار بـا انجام 
پژوهش هـای ژنی بـر روی گیاه و محصوالت کشـاورزی 

بـرای افزایـش راندمـان تولید اسـت.
 در آزمایشـگاه های تخصصـی ایـن نهـاد بـا آنالیز 
مـواد غذایـی و سـموم موجـود در محصـوالت صادراتی 
گامـی مهـم در عـدم مرجـوع شـدن کاالهـای صادراتی 
از کشـورهای دیگر برداشـته شده اسـت. آزمایشگاه های 
جهاددانشـگاهی اسـتان بـه عنـوان آزمایشـگاه معتمـد 
زیسـتی،  آالینده هـای  پایـش  بـرای  زیسـت  محیـط 
صنعتـی  تحقیقـات  و  اسـتاندارد  همـکار  آزمایشـگاه 
فعالیـت اسـت کـه  جهـت کنتـرل کیفیـت در حـال 
کسـب مجـوز راه انـدازی آزمایشـگاه همـکار معاونـت 
غـذا و دارو نیـز در دسـت اقـدام اسـت. خدمـات ارایـه 
شـده در ایـن آزمایشـگاه تخصصـی و بی بدیل بـوده به 
طوری کـه عـالوه بر ارایـه خدمات به دسـتگاهها، صنایع 
و کارخانجـات و کشـاورزان، طی سـال گذشـته خدمات 
آنالیـز آزمایشـگاهی بـه اسـاتید، اعضای هیـات علمی و 
دانشـجویان دکتـری بـه تعـداد 600 مـورد آنالیـز انجام 

داده اسـت.
ــدازی مرکــز دیابــت و زخــم پــای دیابــت،   راه ان
ــز  ــی آنالی ــوق تخصص ــی و ف ــگاه های تخصص آزمایش
ــوع  ــه 500 ن ــب ب ــی آب و خــاک و... و قری ــواد غذای م
ــیاری از  ــی بس ــران و حت ــه از ته ــز ک ــات آنالی از خدم
ــتان  ــارج ازاس ــات خ ــگاهها و کارخانج ــق و دانش مناط

بــه جهاددانشــگاهی نمونــه آزمایشــگاهی جهــت آنالیــز 
معرفــی می کننــد نمونــه ای ازعــدم اطــالع از خدمــات 

ــی اســت. تخصصــی جهاددانشــگاهی آذربایجــان غرب
ــد  ــی بای ــت آموزش ــرد معاون ــه عملک  در زمین
ــروه آموزشــی  ــر در گ ــزار فراگی ــوزش 20 ه ــت: آم گف
فراگیــر  هــزار   20 آمــوزش  خارجــی،  زبان هــای 
در گــروه آموزش هــای ضمــن خدمــت کارکنــان، 
آمــوزش 2 هــزار فراگیــر در گروه هــای پزشــکی، 
هنــر، کامپیوتــر، کشــاورزی و منابــع طبیعــی از جملــه 
ــای  ــش آموزش ه ــی در بخ ــاد انقالب ــن نه ــات ای اقدام

ــود. ــته ب ــال گذش ــی در س ــدت تخصص ــاه م کوت
بهره بــرداری دپارتمــان آموزشــی  افتتــاح و   
تخصصــی زبــان انگلیســی ویــژه کــودکان زیــر 7 ســال 
ــرای  ــه و ب ــورت گرفت ــاری ص ــال ج ــه در س در ارومی
ایجــاد و تاســیس مرکــز آمــوزش جهاددانشــگاهی 
ــدن  ــم ش ــرط فراه ــه ش ــز ب ــاد نی ــتان مهاب در شهرس
ــه  ــات اولی ــدن مقدم ــم ش ــز فراه ــه و نی ــت اولی امکان
از ســوی مســووالن آن شهرســتان اعــالم آمادگــی 

می کنــد.
 2 دفتــر تســهیلگری در مناطــق حاشــیه نشــین 
شــهر ارومیــه محلــه دیــزج و پشــت کشــتارگاه در حال 
فعالیــت می باشــد کــه کارشناســان اقتصــادی، عمرانــی 
ــق  ــه مناط ــال ب ــایل مبت ــوص مس ــی در خص و حقوق
ــه ســاکنان  ــات ب ــه خدم حاشــیه نشــین مشــغول ارای

ایــن مناطــق هســتند.
 طبــق تحقیقــات انجــام شــده 50 درصــد مــردم 
اســتان از بیمــاری دیابــت خــود اطــالع ندارنــد، ودراین 
راســتا اولیــن مرکــز تخصصــی دیابــت و ترمیــم زخــم 
پــای دیابــت ارومیــه راه انــدازی شــده کــه بــا خدمــات 
ــر  ــو 250 نف ــع عض ــز از قط ــن مرک ــده در ای ــه ش ارای

جلوگیــری شــد.
 مرکــز رشــد جهاددانشــگاهی از ایــده فــارع 
ــه  ــا ارای ــد و ب ــت می کن ــاورزی حمای ــالن کش التحصی
فضــای فیزیکــی، آموزش هــای تخصصــی و عملــی بــه 
ــالن کشــاورزی  ــارغ التحصی ــه ف ــن اســت ک ــال ای دنب
در  کننــد.  عملیاتــی  را  خــود  علمــی  داشــته های 
ــه صــورت  حــال حاضــر 20 واحــد فنــاور کشــاورزی ب
ــتقر  ــگاهی مس ــد جهاددانش ــز رش ــی در مرک تخصص

ــتند. هس
 برگـــزاری موفـــق چهارمیـــن دوره ی همایـــش 
ـــی تبییـــن حقـــوق شـــهروندی، برگـــزاری مســـابقات  مل
ـــتان،  ـــار در اس ـــرای اولین ب ـــه ای ب ـــاع 3 دقیق ـــی دف مل
برگـــزاری هشـــتمین دوره مســـابقات ملـــی مناظـــره 
دانشـــجویی در اســـتان و برگـــزاری جشـــنواره ملـــی 
ـــط  ـــه توس ـــه ارومی ـــال دریاچ ـــوای دیجیت ـــد محت تولی
ــدی  ــگاهی و بهره منـ ــی جهاددانشـ ــت فرهنگـ معاونـ
ــتان از  ــداد اسـ ــاعت از 55 رویـ ــر سـ ــزار نفـ 15 هـ
ـــت  ـــن معاون ـــده ای ـــرا ش ـــاخص اج ـــن ش ـــه عناوی جمل

می باشـــد.
 در کنـــار تمامـــی ســـرفصل های ایـــن نهـــاد 
ـــی در  ـــارت آفرین ـــی و مه ـــای کارآفرین ـــی، دوره ه انقالب
ـــزار  ـــگاهی برگ ـــردی جهاددانش ـــی کارب ـــگاه علم دانش
ـــش  ـــای دان ـــه ج ـــا ب ـــتیم ت ـــدد هس ـــا درص ـــده و م ش
آموختـــه، کارآموختـــه بـــه جامعـــه تحویـــل دهیـــم.

ـــع  ـــته در مقاط ـــال گذش ـــل 600 دانشـــجو در س تحصی
ــجو در 10  ــذب دانشـ ــی و جـ ــی و کارشناسـ کاردانـ
ـــی  ـــی و کارشناس ـــع کاردان ـــی در مقط ـــته تحصیل رش
ـــر  ـــال حاض ـــه در ح ـــده ک ـــام ش ـــگاه انج ـــن دانش در ای
ـــتند. ـــل هس ـــه تحصی ـــغول ب ـــجو مش ـــز 647 دانش نی

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی
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از فعالیت در حوزه ی 
هوافضا و حمل ونقل 

تا کسب دانش فنی در 
صنایع دفاعی
دکرت علی رضا آخوندی

رییس جهاددانشگاهی صنعتی رشیف 

 دانــش، تکنیــک و تکنولــوژی کــه توســط 
ــرای  ــا اج ــال ها و ب ــن س ــول ای ــا در ط ــان م متخصص
بیــش از 2400 پــروژه در حوزه هــای اتوماســیون و 
ــزار  ــری و اب ــات، اندازه گی ــاوری اطالع ــک، فن مکاترونی
دقیــق، توســعه تکنولــوژی صنعتــی، مــواد پیشــرفته و... 
ــا ارزشــی می باشــد  ــه دســت آمــده اســت، دارایــی ب ب
ــه  ــا توج ــد و ب ــای جدی ــری از روش ه ــا بهره گی ــه ب ک
بــه نیــاز امــروز جامعــه و صنعــت، مســیر و ســرعت مــا 
ــی  ــی و غیردفاع ــع دفاع ــای صنای ــع نیازه ــرای رف را ب

تســهیل و ســرعت بخشــیده اســت.
 ما با مراجعه به تاریخچه فعالیت جهاددانشـگاهی 
در دهـه اول فعالیـت آن، به شـکل گسـترده ای با اجرای 
پروژه هـا در قالـب فرهنگ جهادی روبرو هسـتیم. نسـل 
اول جوانانـی کـه پایه گذار ایـن نهاد بودند، بـا فدا کردن 
جوانـی و عالقه مندی هـای خـود در زندگـی شـخصی و 
بـدون هیچ چشم داشـتی، مهم تریـن پروژه هـای دفاعی 

و غیر دفاعی را به سـرانجام رسـاندند.
انجـام  نیروهـا کـه مسـوولیت  ایـن  از   بخشـی 
عهـده دار  را  زیـادی  زمین مانـده ی  بـر  فعالیت هـای 
نهـاد  ایـن  پیشکسـوت  به عنـوان  هم اکنـون  بوده انـد، 
به عنـوان کسـانی کـه فقـط چنـد سـال تا بازنشسـتگی 
آن هـا باقیمانـده اسـت یـا بـا عنـوان همـکار یـا مشـاور 
در کنـار جوان ترهـا حضـور دارنـد کـه مـن به عنـوان 
یـادآوری بـه خـودم و دیگـر مدیـران جـوان ایـن نهـاد 
می گویـم کـه بایـد قـدر پیشکسـوتان جهاددانشـگاهی 
به عنـوان منبـع بـا ارزش سـرمایه های ذهنـی و فکـری، 
بیش ازپیـش مدنظـر باشـد تـا بتوانیم از تجربیـات آن ها 
از دوران جنـگ  ایـن دوره کـه سـختی آن کم تـر  در 

تحمیلـی نیسـت، بهـره بگیریـم.
 در سـال های پیـش رو، هر کدام از مـا دیر یا زود 
طبق مقررات کشـوری به سـن بازنشسـتگی می رسـیم؛ 
پـس بایـد طـوری کار کنیم کـه ایـن نگرانی بـرای آباد 
مانـدن در مـا هم باشـد و دغدغه ی کمـک و همراهی با 

جوان ترها را داشـته باشـیم.
 بایـــد دیـــد فرابخشـــی را در خـــود تقویـــت کنیـــم 
وگاهـــی افـــراد چـــون فقـــط بـــه بخش هـــای خـــود 
ــی  ــت فعالیت هایـ ــد عظمـ ــد نمی تواننـ ــه دارنـ توجـ
کـــه در دیگـــر بخش هـــای جهاددانشـــگاهی انجـــام 

می شـــود متوجـــه شـــوند و ببیننـــد.
 وقتـی مـا دور هـم جمـع می شـویم و کاری را 
شـروع می کنیـم تـا وقتـی آن کار تمـام نشـده، یـک 
کار نیمه تمـام اسـت. پـس مـا همـه در برابـر اهدافـی 
کـه جهاددانشـگاهی بـر اسـاس آن شـکل گرفته اسـت 
تشـکیل  از  هـدف  ببینیـم  بایـد  و  هسـتیم  مسـوول 
جهاددانشـگاهی چـه بـوده. آیا بـه این هدف رسـیدیم؟ 
اگـر رسـیدیم بایـد حافـظ و توسـعه دهنده آن باشـیم 
و اگـر هنـوز مسـافتی بـا آن فاصلـه داریـم بایـد کار 
پیشکسـوتان خـود را بـا روش هایـی نـو دنبـال و تمـام 

کنیـم و توسـعه دهیـم.
 جهاددانشـــگاهی، به ویـــژه جهاددانشـــگاهی 
صنعتـــی شـــریف در فعالیت هـــای مربـــوط بـــه 
ـــی  ـــش فن ـــال دان ـــن و انتق ـــوس و تدوی ـــی معک مهندس
ـــا ارزشـــی را در طـــول 4 دهـــه  ـــوژی اقدامـــات ب و تکنول
فعالیـــت خـــود در حوزه هـــای دفاعـــی و غیردفاعـــی 
ـــرای  ـــی را ب ـــا محصوالت ـــن زمینه ه ـــام داده و در ای انج
ـــرای  ـــه ب ـــرده ک ـــد ک ـــی و تولی ـــف طراح ـــع مختل صنای

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــران انج ـــار در ای ـــن ب اولی
 دانـــش، تکنیـــک و تکنولـــوژی کـــه توســـط 
ـــرای  ـــا اج ـــال ها و ب ـــن س ـــول ای ـــا در ط ـــان م متخصص
بیـــش از 2400 پـــروژه در حوزه هـــای اتوماســـیون و 
ـــزار  ـــری و اب ـــات، اندازه گی ـــاوری اطالع ـــک، فن مکاترونی
ـــواد پیشـــرفته،  ـــی، م ـــوژی صنعت ـــق، توســـعه تکنول دقی
فعالیت هـــای  و  آزمایشـــگاهی  خدمـــات  حـــوزه 
ــت،  ــده اسـ ــت آمـ ــه دسـ ــی بـ ــی و فرهنگـ آموزشـ
ــری  ــا بهره گیـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ ــا ارزشـ ــی بـ دارایـ
از روش هـــای جدیـــد و بـــا توجـــه بـــه نیـــاز امـــروز 
جامعـــه و صنعـــت، مســـیر و ســـرعت مـــا را بـــرای 
ـــی تســـهیل  ـــی و غیردفاع ـــع دفاع ـــای صنای ـــع نیازه رف
ــرمایه ی  ــیده اســـت. مهم تریـــن سـ و ســـرعت بخشـ
ســـازمان مـــا، ســـرمایه های انســـانی و مغزافـــزار 
آن اســـت و ایـــن توانمنـــدی و ســـرمایه ی موجـــود، 
هم اکنـــون انجـــام بخشـــی از نیازهـــای صنعـــت در 
ـــای  ـــدی حوزه ه ـــاخت نیازمن ـــی و س ـــه ی طراح زمین
ـــودرو(،  ـــی و خ ـــل )ریل ـــا، حمل ونق ـــت و گاز، هوافض نف
کشـــاورزی، پدافنـــد غیرعامـــل )حفاظـــت الکترونیکـــی(، 

تجهیـــزات اپتیکـــی و ... را عهـــده دار شـــده اســـت.
ــون  ــه هم اکنـ ــی کـ ــه وضعیتـ ــه بـ ــا توجـ  بـ
کشـــور مـــا بـــه دلیـــل تحریم هـــای ناجوانمردانـــه ای 
ــالش  ــام تـ ــد تمـ ــت، بایـ ــه اسـ ــرار گرفتـ در آن قـ
ـــه  ـــه ک ـــرار گرفت ـــر آن ق ـــازمان ب ـــن س ـــان ای متخصص
در راســـتای رفـــع نیـــاز صنایـــع مختلـــف و رونـــق 
ــا و  ــتغال، طرح هـ ــاد اشـ ــه ایجـ ــک بـ ــد و کمـ تولیـ
ــه  ــان بـ ــوزه ی فعالیت هایمـ ــه در حـ ــی کـ پروژه هایـ
ــر  ــورد نظـ ــت مـ ــا کیفیـ ــود، بـ ــذار می شـ ــا واگـ مـ
ـــرار دادن  ـــر ق ـــا مدنظ ـــرر و ب ـــد مق ـــت و در موع صنع
امـــکان تولیـــد و تجاری ســـازی در ســـطح کشـــور و 

منطقـــه در اختیـــار آن هـــا قـــرار دهـــد.
ایـــن  مهندســـی  و  فنـــی  فعالیت هـــای   
ـــاز  ـــی از نی ـــور بخش ـــع کش ـــی صنای ـــازمان در برخ س
ـــی و  ـــت، طراح ـــرده اس ـــع ک ـــه واردات را قط ـــا ب آن ه
ـــاخت  ـــزات دوار، س ـــت تجهی ـــامانه های تس ـــاخت س س
ــاوری  ــزات خودرویـــی، طراحـــی، تدویـــن فنـ تجهیـ
ســـاخت ابزارهـــای درون چاهـــی نفـــت، تدویـــن 
ـــاری، طراحـــی  ـــزات آبی ـــوازم و تجهی ـــی ل اســـتاندارد مل
و ســـاخت دســـتگاه لولـــه مغـــزی ســـیار و طراحـــی 
و ســـاخت فلوکامپیوتـــر میترینـــگ نفـــت خـــام را از 
ـــع  ـــت رف ـــازمان در جه ـــن س ـــتاوردهای ای ـــر دس دیگ

نیازهـــای ایـــن صنایـــع ذکـــر کـــرد.
ــه ی  ــاخت نمونـ ــی و سـ ــش فنـ ــن دانـ  تدویـ
عملیاتـــی تجهیـــزات واگن هـــای مســـافری و بـــاری، 
طراحـــی و مهندســـی معکـــوس جهـــت تهیـــه و تدویـــن 
ـــی  ـــزات مکانیک ـــات و تجهی ـــی قطع ـــنامه های فن شناس
ـــام  ـــتگاه تم ـــاخت دس ـــی و س ـــی، طراح ـــع معدن صنای
اتوماتیـــک موتـــور برگـــردان، طراحـــی و ســـاخت پهپـــاد 
و ســـاخت تجهیـــزات الیـــه نشـــانی نیـــز از جملـــه دیگـــر 
ـــی  ـــگاهی صنعت ـــان جهاددانش ـــتاوردهای متخصص دس

ـــت. ـــریف اس ش
روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی شریف

آمادگی اجرای طرح های 
کالن اقتصادی در زمینه ی 

بهره برداری از ذخایر 
ژنتیکی

سید مجید تولیت
رسپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی 

ایران

 آمادگـی مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی 
در  اقتصـادی  کالن  طرح هـای  اجـرای  بـرای  ایـران 
از  یکـی  ژنتیکـی  ذخایـر  از  بهره بـرداری  زمینـه ی 
گیاهـی،  زمینه هـای  در  مرکـز  برنامه هـای  و  اهـداف 
میکروارگانیسـم ها، جانـوری و انسـانی در حـال حاضـر 

اسـت.
 ایـن مرکـز در طـی 11 سـال گذشـته موفـق 
شـده اسـت بـا اتـکا بـه نیـروی انسـانی متخصـص و 
جـوان، یـک بانک زیسـتی بزرگ و زیرسـاخت مناسـب 
پایه گـذاری  کشـور  در  را  زیسـت فناوری  زمینـه ی  در 
نمایـد؛ به طوری کـه از حیـث تعـداد نمونه هـا، رعایـت 
اسـتانداردها، ارایـه ی خدمات و معرفـی گونه های جدید 
زیسـتی، جـزو برترین هـای کشـور باشـد. ایـن مهـم بـا 
حداقـل بودجـه، در مقایسـه بـا بانک هـای زیسـتی دنیا 
و در مدت زمـان بسـیار کم تـری صـورت پذیرفته اسـت.

دنیـای  بـه  ورود  بـرای  آغـازی  حرکـت،  ایـن   
تجاری سـازی و تولیـد محصـوالت زیسـت فناوری بـرای 
بهره منـدی از آن ها اسـت؛ محصوالتی کـه در حوزه های 
سـالمت، کشـاورزی، درمان، انرژی و محیط زیسـت جزو 

الینفـک زندگی بشـریت اسـت.
 کشـور مـا جـزو کشـورهای برتـر دنیـا از لحـاظ 
تنـوع زیسـتی اسـت؛ گام بزرگ تـری کـه ایـن مرکـز 
در دهـه ی دوم شـروع بـه برداشـتن آن کـرده اسـت، 
ارایـه ی طرح هـا و الگوهـای بهره برداری و تجاری سـازی 
محصـوالت زیسـت فناورانه، از این مواهب خـدادادی که 

همـان معـادن ژنتیکـی هسـتند، می باشـد.
 آمادگـی این مرکـز برای اجـرای طرح های کالن 
اقتصـادی در زمینـه ی بهره بـرداری از ذخایـر ژنتیکـی 
زمینه هـای  در  مرکـز  برنامه هـای  و  اهـداف  از  یکـی 
گیاهـی، میکروارگانیسـم ها، جانـوری و انسـانی در حال 
حاضـر اسـت کـه در ایـن راسـتا بـرای بهره منـدی از 
منابـع زیسـتی بـرای تحـول و رونق بخشـیدن به بخش 
می تـوان  انـرژی  و  غـذا  درمـان،  صنعـت،  کشـاورزی، 
منحصربه فـرد  شـرایط  و  امکانـات  توان مندی هـا،  از 
اسـتان ها در حـوزه ی ذخایر زیسـتی و ژنتیکی بهره مند 
در  توانمندی هـا  هم افزایـی  باعـث  مهـم  ایـن  شـد. 
زمینـه ی حفاظـت و بهره بـرداری از ذخایـر ژنتیکـی و 
هم چنیـن بهره گیـری از تـوان نیروی انسـانی متخصص 

می شـود. اسـتان ها 
پیش بینی شـده ی  اهـداف  تحقـق  بـه  کمـک   
زمینـه ی  در  توسـعه  ششـم  برنامـه ی  در  مرکـز  ایـن 
بهره بـرداری از ذخایـر ژنتیکـی و تجاری سـازی و تولیـد 
محصـوالت ضمـن آن کـه می توانـد فرصـت و امکانـی 
علـوم  حوزه هـای  رشـته های  فارغ التحصیـالن  بـرای 
زیسـتی در زمینـه ی اشـتغال و تولیـد باشـد، عـالوه بر 
آن بـرای خودکفایـی کشـور و نیز صادرات در سـالی که 
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رونـق تولیـد نام گـذاری شـده اسـت، یک حرکـت موثر 
بـرای قطـع وابسـتگی ها و اتـکا بـه خـود خواهـد بـود؛ 
بی گمـان رونـق تولیـد می توانـد تحریم هـای ظالمانه ی 
آمریـکا و وابسـتگانش را بی اثـر کـرده و در نتیجه جنگ 
تمام عیـار اقتصادی دشـمنان ملـت ایران را به شکسـت 

. ند بکشا
 مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیسـتی ایران وابسـته 
بـه جهاددانشـگاهی با توجـه به مأموریـت خاصی که در 
سـال 1386 از سـوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
ابـالغ شـد، فعالیـت خـود را آغاز کـرد. این مرکـز دارای 
سـلول های  )میکروارگانیسـم ها،  زیسـتی  بانـک  چهـار 
انسـانی و جانـوری، گیاهـی و مولکولـی( با بیـش از 27 
کلکسـیون و حـدود 40 هـزار نمونـه ی زیسـتی در ایـن 

اسـت. چهار حوزه 
■ روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 

■■■

اجرای سه پروژہ ی 
شاخص تحقیقاتی با 

حامیت دولت
حسن رهایی

رییس جهاددانشگاهی سمنان

 اجـرای سـه پـروژه ی شـاخص علمی، پژوهشـی 
امیـد  و  تدبیـر  دولـت  حمایت هـای  بـا  تحقیقاتـی  و 
توسـط جهاددانشـگاهی در اسـتان سـمنان در دسـت 
تکمیـل اسـت و پـروژه ی شـاخص پژوهشـی، آموزشـی 
و تحقیقاتـی جهاددانشـگاهی اسـتان نیـاز بـه کمـک و 

دارد. دولـت  مالـی  حمایت هـای 
 بـا حمایت های خوب و ارزشـمند دولـت تدبیر و 
امیـد و اسـتاندار سـمنان و هم چنیـن سـازمان مدیریت 
برنامه ریـزی اسـتان و نماینـدگان مـردم اسـتان در  و 
مجلـس از فعالیت هـای جهاددانشـگاهی، سـه پـروژه ی 
شـاخص در حوزه هـای علمی، پژوهشـی و تحقیقاتی در 

اسـتان سـمنان در حـال اجرا اسـت.
 شـعبه ی پژوهشـکده ی رویـان جهاددانشـگاهی 
در شهرسـتان مهدی شـهر بـا پیشـرفت فیزیکـی فـاز 
اول سـاختمانی 90 درصـد در حـال سـاخت اسـت کـه 
بـا تخصیص اعتبـارات الزم و مجوزهـای مربوطه فاز اول 

تکمیـل، تجهیـز و راه انـدازی می شـود.
 ایجـاد پژوهشـکده مطالعـات کویـر در سـمنان 
کـه تاکنـون مجـوز موافقت اصولـی گـروه برنامه ریزی و 
گردشـگری کویر آن اخذ و آزمایشگاه مصالح ساختمانی 
و مـواد معدنـی آن راه انـدازی و در حـال خدمت رسـانی 
اسـت؛ هم چنیـن زمیـن و پروانـه سـاختمانی قریـب به 
هفـت هـزار متـر بنـا جهـت احـداث مجتمع آموزشـی، 
تحقیقاتـی و فرهنگـی کویـر جهاددانشـگاهی سـمنان 
اخذ شـده اسـت کـه امیدواریم با تخصیـص اعتبار مورد 
نیاز سـاخت ایـن مجتمع نیز هرچه سـریع تر آغاز شـود 
کـه در ایـن راسـتا مسـووالن و نماینده ی مردم سـمنان 
و مهدی شـهر و سـرخه قـول پیگیـری و همـکاری و 
مسـاعدت الزم بـرای تامیـن مالـی مجتمـع یادشـده را 

داده اند.
 هم چنیـن مرکـز خدمـات تخصصـی تولیـدات 

گیاهـی در بسـطام شهرسـتان شـاهرود نیز بـه حمایت 
کـه  دارد  نیـاز  راه انـدازی  بـرای  مسـووالن  جدی تـر 
متاسـفانه با پیگیری هـای فراوان، تاکنـون حمایت مالی 
از ایـن پـروژه صـورت نگرفتـه اسـت و جهاددانشـگاهی 
اسـتان با اسـتفاده از منابـع داخلی اندک خـود اقداماتی 
در ایـن خصـوص صـورت داده اسـت کـه نیاز بـه تامین 

منابـع مالـی الزم بـرای تکمیـل آن اسـت.
تخصصـی،  خدمـات  و  پژوهشـی  حـوزه ی  در   
آزمایشـگاه مصالـح سـاختمانی و مـواد معدنـی بالغ بـر 
و  پیمانـکار  شـرکت های  بـا  همـکاری  قـرارداد   21
سـال  یـک  در  و  شـده  منعقـد  اجرایـی  دسـتگاه های 
گذشـته بالغ بـر 477 مـورد نمونـه مصالـح سـاختمانی 
و مـواد معدنـی در ایـن آزمایشـگاه مـورد آزمایـش قرار 

گرفتـه اسـت.
 ذخیره سـازی حـدود 500 مـورد خـون بندنـاف 
نـوزادان در بانـک خون بندنـاف رویان جهاددانشـگاهی 
خبـر داد و گفـت: نمایندگـی خـون بندنـاف در سـال 
1392 در اسـتان سـمنان تاسیس شـد و تا امروز بالغ بر 
520 قـرارداد جهت ذخیره سـازی خون بندنـاف نوزادان 

منعقد شـده اسـت.
مـورد   150 بالغ بـر  گذشـته  سـال  یـک  در   
ذخیره سـازی خـون بندنـاف نوزادان در اسـتان سـمنان 
انجـام و جهـت نگهـداری و فریـز به بانک خـون بندناف 

رویـان جهاددانشـگاهی ارسـال شـده اسـت.
 انعقـاد قـرارداد بـا پژوهشـکده گیاهـان دارویـی 
جهـت تولیـد نهـال عنـاب به صـورت کشـت و بافـت، 
پیگیـری فـاز عملیـات اجرایـی تولیـد گیاهـان دارویی، 
بیابانـی،  مناطـق  مدیریـت  و  روان  شـن های  تثبیـت 
اطالعـات  پایـگاه  در  امنیـت  پژوهشـی  طـرح  اجـرای 
جمعیتـی اداره ثبـت احوال سـمنان از جملـه این موارد 

. ست ا
سـمنان  هالل احمـر  بـا  همـکاری  تفاهم نامـه   
جهـت انجـام طرح هـای پژوهشـی، تفاهم نامـه همکاری 
بـا شـرکت نفت شـاهرود، همـکاری با سـازمان مدیریت 
برنامه ریـزی و بودجـه اسـتان جهـت جـذب اعتبـارات، 
همـکاری بـا آسـتان قـدس رضـوی جهـت انجـام طرح 
همـکاری  قـرارداد  انعقـاد  کارآفرینـی،  و  اشـتغال زایی 
بـا شـرکت آب و فاضـالب شـهری اسـتان و شـرکت 
گاز اسـتان سـمنان جهـت انجـام طـرح نظرسـنجی و 

پژوهشـی در یـک سـال گذشـته انجـام شـده اسـت.
 برگـزاری 220 دوره آموزشـی آزاد و قـراردادی 
شـامل دوره هـای عمومـی و تخصصـی آزاد و کارکنـان 
دولـت بـا شـرکت 40 هـزار و 202 فراگیر در یک سـال 
گذشـته خبـر داد و گفـت: برگزاری بیـش از 10 دوره ی 
آموزشـی دسـتیار دندان پزشـک، تکنسـین داروخانـه، 
امدادگـر  و  پرسـتاری  کمـک  و  پزشـکی  فوریت هـای 
از  نفـر  از 200  بیـش  اشـتغال  و  اسـتان  اورژانـس در 
فراگیـران دوره هـای ذکرشـده در مراکـز درمانی در یک 
سـال گذشـته از جملـه فعالیت هـای حـوزه آموزشـی 

جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان اسـت.
 انعقـاد تفاهم نامـه همـکاری بـا انجمـن اسـالمی 
خدمـات  ارایـه ی  و  سـمنان  اسـتان  آمـوزان  دانـش 
انعقـاد  دانش آمـوز،  هـزار  بالغ بـر 3  بـه  مهارت آمـوزی 
تفاهم نامـه همـکاری و برگـزاری طـرح توانمندسـازی 
زنـان سرپرسـت خانـواده )مشـاغل خانگی( بـا همکاری 
اداره کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان سـمنان و 
دفتر امور بانوان و خانواده اسـتانداری سـمنان، برگزاری 
و اجـرای طرح ملـی دانش آموزی نجـات آب )داناب( در 
اسـتان سـمنان برای هفتمین سـال متوالـی و برگزاری 

طـرح اطالع رسـانی احیـای و تعادل بخشـی منابع آب ها 
زیرزمینـی در اسـتان سـمنان از اهم فعالیت هـای حوزه 

آموزشـی در یـک سـال گذشـته بوده اسـت.
روش هـای  بین المللـی  دوره   3 برگـزاری   
نویـن آمـوزش زبـان انگلیسـی بـرای مدرسـین زبـان 
از  بین المللـی  مدرسـین  بـا حضـور  اسـتان  انگلیسـی 
موسسـه کمبریـج انگلسـتان، برگزاری ششـمین آزمون 
اسـتان  اجرائـی در  اسـتخدامی متمرکـز دسـتگاه های 
سـمنان برای 3000 نفر از شـرکت کنندگان در اسـتان، 
برگـزاری آزمـون اسـتخدامی آتش نشـانی بـرای 1270 
نفـر از متقاضیـان بـه کارفرمایـی دفتـر امـور شـهری 
اسـتانداری سـمنان و انعقـاد قـرارداد ملـی بـا سـامانه 
تـدارکات الکترونیـک دولـت )سـتاد ایـران( و آمـوزش 
دسـتگاه های اجرایـی و پایلـوت طـرح در 21 اسـتان بـا 
هماهنگـی واحد سـمنان نیـز از دیگـر فعالیت های مهم 

اسـت. بوده 
 در حوزه معاونت فرهنگی و در حوزه گردشـگری 
و سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی، اردوهای ایران 
و  صنعتـی  علمـی،  مراکـز  از  بازدیـد  و  پرگهـر  مـرز 
برگـزار می شـود؛ همچنیـن  اسـتان سـمنان  تولیـدی 
مسـابقات اسـتانی مناظره دانشـجویان اسـتان سـمنان 
در پـی تأکیـدات مقـام معظـم رهبـری بـر لـزوم ایجاد 
دانشـجویان  حضـور  بـا  دانشـگاه ها  در  گفتمان سـازی 

دانشـگاه های مختلـف اسـتان برگـزار شـد.
)ع(  امـام حسـین  قیـام  کتاب خوانـی  مسـابقه   
در  عفـاف  و  حجـاب  نمایشـگاه  عفـاف،  و  حجـاب  و 
حـوزه  در  فیلـم  اکـران  سـمنان،  و  آزاد  دانشـگاه های 
جشـنواره  تدبـر،  و  تـالوت  کرسـی  مقـدس،  دفـاع 
غـذای دانشـجویی، کارگاه آشـنایی بـا علـوم و معـارف 
دفـاع مقـدس، کارگاه آموزشـی تلـه شـادمانی، مراسـم 
نکوداشـت مقـام اسـتاد و جشـنواره خاطره نویسـی ویژه 
از جملـه مهم تریـن فعالیت هـای حـوزه  روز خبرنـگار 

فرهنگـی در یـک سـال اخیـر بـوده اسـت.
 بـا انعقـاد تفاهم نامـه همـکاری با سـازمان آب و 
فاضـالب شـهری اسـتان و شـرکت گاز اسـتان سـمنان 
ایسـپا  افکارسـنجی  مرکـز  در  نظرسـنجی  طـرح  دو 
جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان برگـزار شـد، همچنین 
در حـوزه رسـانه نیـز بالغ بر 5 هـزار محصـول خبری در 
خبرگـزاری ایسـنا و حـدود 3 هـزار محصـول خبری در 
خبرگـزاری تخصصـی قرآنی ایکنا شـعبه سـمنان تولید 

است. شـده 
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان

 

■■■

از بومی سازی تورهای 
قفس پرورش ماهی 

در دریا تا تجاری سازی 
لباس های دیرسوز پنبه ای

دکرت مهدی ورسه ای
رییس جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر 

 مـا توانسـته ایـم بومی سـازی چنـد محصـول و 
هم چنیـن تجاری سـازی آن هـا را انجـام دهیـم کـه از 
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جملـه آن می تـوان بـه بومی سـازی و تجـاری کـردن 
تورهـای قفـس پـرورش ماهـی در دریـا، تجاری سـازی 
لباس هـای دیرسـوز پنبـه ای، فعالیـت در حـوزه ی نانـو 
فنـاوری، فیلتراسـیون، منسـوجات پزشـکی و... اشـاره 

. د کر
 بحـث جهاددانشـگاهی و مأموریت هـا و اهـداف 
آن از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت کـه بـا توجـه به 
سیاسـت هایی کـه جهاددانشـگاهی در سـال های اخیـر 
داشـته، خوشـبختانه بـر اسـاس آمایـش سـرزمینی و 
مزیت هـای اسـتانی گام برداشـته و هدف گـذاری در هر 
اسـتان متناسـب بـا مزیت هـای بومـی و منطقـه ای آن 
سـعی شـده اسـت که فعالیت های شـاخصی انجام شود؛ 
بنابرایـن بـا توجه بـه اهدافی که در هر حـوزه و برای هر 
واحد اسـتانی در اسـتان ها و واحدهای مستقر در استان 
تعیین شـده،  جهاددانشـگاهی  همـکاران  بـرای  تهـران 
هدف گـذاری خوبـی انجـام شـده کـه امید اسـت بتوان 

بـه آن دسـت پیـدا کرد.
در  نیـز  امیرکبیـر  صنعتـی  جهاددانشـگاهی   
همیـن راسـتا به عنـوان یـک واحـد دانشـگاهی در کنار 
سـایر واحدهـای دانشـگاهی در اسـتان تهران بر اسـاس 
مزیت هـای بومـی و دانشـگاهی خـودش گام برداشـته 
نسـاجی  مهندسـی  حـوزه ی  در  هدف گـذاری  بـا  کـه 
دانشـگاه  مزیت هـای  از  یکـی  کـه  کشـور  پوشـاک  و 
صنعتـی امیرکبیر در ایـن حوزه اسـت، برنامه ریزی های 
حـوزه ی  در  شـده  سـعی  و  داده  انجـام  ارزنـده ای 
محصـوالت و تکنولوژی هـای نوین در تولیدات نسـاجی 
ورود پیـدا کنـد و گام هـای خیلی خوبی را هم برداشـته 

است. شـده 
 توانسـتیم بومی سـازی چند محصول و همچنین 
تجاری سـازی آن هـا را انجـام دهیم کـه از جمله ی آن ها 
تورهـای  کـردن  تجـاری  و  بومی سـازی  بـه  می تـوان 
قفـس پرورش ماهـی در دریـا، تجاری سـازی لباس های 
نانـو فنـاوری،  دیرسـوز پنبـه ای، فعالیـت در حـوزه ی 

فیلتراسـیون، منسـوجات پزشـکی و... اشـاره کرد.
 مبنـای رونـق اقتصـادی بـه حمایت هایـی کـه 
بایـد انجـام شـود بـاز می گـردد و همان طوری کـه مقام 
معظـم رهبری در بیانیـه ی گام دوم انقـالب به صراحت 
ایـن موضـوع را اعـالم کردنـد کـه از شـاخص های آن 
بیانیـه بحـث جـوان انقالبی امیـد به آینده پیشـرفت در 

علـم و دانـش و نهایتـا اقتصـاد قوی اسـت.
 مـا اعتقـاد داریـم در شـرایط فعلـی کـه بحـث 
می توانـد  دوم  گام  بیانیـه ی  اسـت،  مطـرح  تحریم هـا 
چـراغ راهـی برای رسـیدن بـه اهـداف انقالب اسـالمی 
باشـد و در حقیقـت پشـتیبانی اسـت بـرای دوری از 
هـر آسـیب و گزنـدی کـه دشـمنان انقـالب بـرای این 
کشـور و بـرای ایـن نظـام خـواب آن را دیده انـد؛ پـس 
داشـتن اقتصـاد قـوی به عنـوان نقطـه ی قـوت و عامـل 
مهـم سـلطهپ ناپذیری اسـت کـه یکـی از دالیـل آن 
می توانـد همیـن رونق تولید باشـد و جهاددانشـگاهی با 
توجـه بـه آن سـابقه ی دیرینه ای کـه همان توجـه ویژه 
بـه ظرفیت هـای داخلی بـا نگاه جهانی اسـت، توانسـته 
به طوری کـه  گیـرد؛  کار  بـه  را  دانش بنیـان  اقتصـاد 
دانش هـای زیـادی در حـوزه ی فنـی ـ مهندسـی، علوم 
پزشـکی و علوم انسـانی در مجموعه ی جهاددانشـگاهی 
بـه منصـه ی ظهـور رسـیده و آن هـا را توانسـته بـارور 
کنـد و به عنـوان یـک نقطـه ی قوت بـه آن دسـت یابد. 
ایـن مسـاله می توانـد چـراغ راهـی بـرای سـایر مراکـز 

تحقیقاتی کشـور باشـد.
 جهاددانشـگاهی بـر اسـاس مأموریـت خـود در 

سـال رونـق تولیـد ملـی بـا انجـام طرح هـای فناورانـه 
جهـت بومی سـازی برخـی مـواد و کاالهـای مـورد نیـاز 
جملـه  از  کـه  داده  انجـام  برنامه ریزی هایـی  کشـور، 
آن می تـوان بـه تصویـب 31 طـرح فنـاور ملـی بـرای 
بومی سـازی محصـوالت مختلفـی در حوزه هـای فنـیـ  
مهندسـی، پزشـکی و کشـاورزی نام برد که امید اسـت 
بـا انجـام آن گام بسـیار مهمـی در بی نیـازی کشـور بـه 
برخـی از محصـوالت و نهایتـا عدم خـروج ارز از کشـور 

شود. برداشـته 
 رونــق تولیــد زمانــی اتفــاق می افتد که بســیاری 
از قوانیــن ضدونقیــض در بخــش تولید، ســرمایه گذاری، 
امــور بانک هــا و بیمه هــا مرتفــع شــود؛ بعضــا شــاهدیم 
ــود،  ــذاری می ش ــوزه قانون گ ــک ح ــه در ی ــی ک قانون
ــق رخ  ــرار اســت رون ــا در همــان حــوزه ای کــه ق دقیق
دهــد، در یــک سیســتم دیگــر قانونــی وضــع می شــود 
کــه بــرای آن مانــع خواهــد بــود؛ بنابرایــن بایــد قوانیــن 
یــک جامعیتــی داشــته باشــد تــا بتوانــد ایــن مســایل 
را مرتفــع کنــد؛ بنابرایــن می توانیــم بگوییــم کــه فقــط 
تحریــم باعــث عــدم رونــق تولیــد نشــده، بلکــه قوانیــن 
ــدید  ــث تش ــی باع ــت اندازهای داخل ــیاری از دس و بس

ایــن امــر شــده اســت.
 یکــی از مباحــث اصلــی، پــرورش فرهنــگ 
ــدی  ــر کارمن ــدن از تفک ــارج ش ــور، خ ــادی کش جه
ــه  ــی این ک ــت؛ یعن ــادی اس ــه ی جه ــتن روحی و داش
ــدی آن را  ــر توانمن ــد، اگ ــا گفتن ــه م ــه ب ــر کاری ک ه
داشــتیم، انجــام می دهیــم و اگــر توانمنــدی آن را 
نداشــتیم، آن توانمنــدی را کســب می کنیــم کــه ایــن 
ــدارس  ــد در دانشــگاه ها و م ــه بای ــواردی اســت ک از م
بــه آن پرداختــه شــود؛ هرگــز پیشــرفت نخواهیــم کــرد 
ــا  ــود، مگــر این کــه ب و هیــچ فــردی موفــق نخواهــد ب
کســب دانــش و تجربــه خــود را توانمنــد کنیــم؛ پــس 
وقتی کــه عامــل موفقیــت یــک فــرد، پــرکاری و 
ــم  ــک ســازمان ه ــل ی ــادی اســتف عام ــه ی جه روحی

ــت. ــادی اس ــگ جه ــرش فرهن ــن نگ همی
 داشــتن روحیــه ی جهــادی بــه معنــای بی منــت 
کار کــردن و بــدون در نظــر گرفتــن زمــان انجــام دادن 
هــر آنچــه در تــوان اســت، می باشــد کــه ایــن از اصــول 

ــت. کار جهادی اس
 بحــث جــوان انقالبــی و مدیریــت جهــادی کــه 
در حقیقــت الهــام گرفتــه از ایمــان اســالمی و اعتقــاد 
بــه اصــل مــا می توانیــم کــه مقــام معظــم رهبــری در 
بیانیــه گام دوم انقــالب بــه آن اشــاره کــرده اســت، راه 
ــا هدف گذاری هــای صحیحــی  ــد ب گشــا اســت؛ مــا بای
ــانی  ــروی انس ــرورش نی ــا پ ــم و ب ــام می دهی ــه انج ک
کــه بــه فرمــوده امــام خمینــی )ره( دانشــگاه کارخانــه 
ــه ایــن امــر دســت پیــدا کنیــم  انسان ســازی اســت، ب
ــه  ــط ب ــی فق ــز تحقیقات ــگاه ها و در مراک ــه در دانش ک
بعــد دانشــی نــگاه نکنیــم و بــه دنبــال افزایــش ایمــان 
بــه خــدا و روحیــه خودبــاوری و واژه »مــا می توانیــم« 
ــا را  ــد م ــن می توان ــیم و ای ــجویان باش ــن دانش در بی
ــرای مــا دیــده  از بســیاری از برنامه هایــی کــه غــرب ب
ــاند؛  ــی برس ــه تعال ــور را ب ــد و کش ــدا کن ــت، ج اس
ــا  ــگاهی ب ــالت های جهاددانش ــی از رس ــال یک به هرح
توجــه بــه حضــور در بدنــه ی دانشــگاه و ارتبــاط خــوب 
ــه  ــد ب ــه می توان ــگاهی اســت ک ــوان دانش ــا قشــر ج ب
ــد و  ــک کن ــام کم ــای نظ ــا در مجموعه ه ــذب آن ه ج
ــا  ــرای کارورزی و کارآمــوزی و نهایت به عنــوان ورودی ب
ــر  ــداف بزرگ ت ــرای اه ــادی ب ــت جه ــن مدیری تمری

باشــد.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

مترکز بر حوزه ی 
گردشگری و شیالت 
و ایجاد زمینه های 

تحقیقاتی جدید
سهیل دادخواه

رییس جهاددانشگاهی هرمزگان

 در حـال ایجـاد زمینه هـای تحقیقاتـی جدیـدی 
در مجموعـه ی پژوهشـی خـود هسـتیم تـا بتوانیـم در 
حوزه هایـی ماننـد شـیالت و صنایـع باالدسـتی اسـتان 
ماننـد نفـت به خصـوص در زمینـه ی ارتقای بهـره وری، 
تامیـن قطعـه، بهبـود فرآینـد پاالیشـی )در زمینـه ی 
بازارهـای  توسـعه ی  بهـره وری،  ارتقـای  نیـز  و  نفـت( 
صادراتـی و انتقـال دانـش فنـی بـه روز در حوزه هـای 

شـیالتی بـه اسـتان کمـک کنیـم.
 سـعی می کنیـم نسـبت بـه عملکـردی کـه در 
و  داشـته  هرمـزگان   جهاددانشـگاهی  گذشـته  سـال 
بازخوردهایـی کـه از مدیـران و مـردم می گیریـم، بـرای 
سـال بعـد برنامه ریزی و اصالحـات الزم را انجـام دهیم.
 موجـب افتخار مجموعـه ی جهاددانشـگاهی بود 
کـه مقام معظـم رهبـری در جمع ائمه جمعه ی سراسـر 
مجموعه هـای  از  یکـی  به عنـوان  نهـاد  ایـن  از  کشـور 
علمـی و پژوهشـی جوان و فعـال یاد کردند. این مسـاله 
از یک طـرف موجـب خوشـحالی و دل گرمـی مـا بـوده 
و از طرفـی مسـوولیت و بـاری را کـه بـر دوش ماسـت، 
سـنگین تر و چندیـن برابـر می کنـد. امیـد کـه سـایر 
مسـووالن در حوزه هـای مختلـف نیـز با همیـن دیدگاه 

امـور علمـی و پژوهشـی، کشـور را اداره کننـد.
 هـر بـار کشـور در فضـای بحـران و تحریـم قرار 
چـون  مجموعه هایـی  سـمت  بـه  ارجـاع  می گیـرد، 
قبلـی  مقطـع  در  مـا  زیـاد می شـود؛  جهاددانشـگاهی 
تحریم هـا نیـز بـا این مسـاله مواجـه شـدیم و از ایده ها، 
اسـتقبال  جهاددانشـگاهی  توانمندی هـای  و  طرح هـا 

زیـادی بـه عمـل می آمـد.
 متاسـفانه وقتی که موانع حل می شـود و کشـور 
در مسـیر سـرازیری قـرار می گیـرد، خیلـی از مدیران از 
تـوان داخلـی غافل شـده و به سـمت بازارهـای خارجی 
سـرازیر می شـوند؛ وقتـی حمایـت مدیـران از محققـان 
و موسسـات تحقیقاتـی و علمـی داخلـی نباشـد قطعـاً 
بـه  جهاددانشـگاهی  مثـل  مجموعه هایـی  تالش هـای 
ثمـر نمی رسـد و یـا بـا هزینه های بسـیار باالیـی به ثمر 

می رسـد.
 می توانـم بـا قطعیـت بگویـم، سـال های 97 و 
98 کـه از سـخت ترین سـال های اقتصـادی بـرای کل 
اقشـار جامعـه بـوده، از موفق تریـن سـال های فعالیـت 
جهاددانشـگاهی نیـز بـوده اسـت؛ مـا در ایـن مـدت به 
موفقیت هایـی دسـت یافتیـم کـه شـاید در سـال های 
گذشـته کـه در شـرایط تحریم قرار نداشـتیم، نرسـیده 
بودیـم و علـت ایـن اسـت کـه توجـه مدیـران بـه توان 
داخلـی افزایـش یافتـه و زمینـه بـرای فعالیـت بیشـتر 

است. شـده 
 مـا از دو سـال گذشـته بـا توجـه بـه مجموعـه 
مسـووالن  سـایر  و  رهبـری  معظـم  مقـام  فرمایشـات 
کشـوری، سـعی کردیـم مجموعـه ی خـود را در سـطح 
یک سـو  از  تـا  کنیـم  سـازمان دهی  به گونـه ای  اسـتان 
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بحران هـا را در حـوزه ی داخلی خود پشـت سـر بگذاریم 
و از سـوی دیگـر از آرمان هـا و ماموریت هـای خـود نیـز 
دور نمانیـم و بتوانیـم گوشـه ای از مشـکالت مسـووالن 

اجرایـی در اسـتان را حـل کنیـم.
 مـا در سـال 97 و 98، تمرکـز خاصی بر اشـتغال 
دانش بنیان داشـتیم و اتفاقات خوبی در حوزه ی اشـتغال 
و مرکـز رشـد واحدهـای فنـاور مـا در جهاددانشـگاهی 

هرمـزگان رقم خورده اسـت.
 حـوزه ی دیگـری که بـه آن پرداختیم، توسـعه ی 
بخـش پژوهـش و نـوآوری بـوده و اکنـون اقبـال زیادی 
روی دسـتگاه آب سـاز مـا کـه از سـال 93 شـروع به کار 
کـرده وجـود دارد و بـه دنبـال تجاری سـازی و تولیـد 

انبـوه ایـن دانش فنی هسـتیم.
 در حـال ایجـاد زمینه هـای تحقیقاتـی جدیـدی 
در مجموعـه ی پژوهشـی خـود هسـتیم تـا بتوانیـم در 
حوزه هایـی ماننـد شـیالت و صنایـع باالدسـتی اسـتان 
ماننـد نفـت به خصـوص در زمینـه ی ارتقای بهـره وری، 
تامیـن قطعـه، بهبـود فرآینـد پاالیشـی )در زمینـه ی 
بازارهـای  توسـعه ی  بهـره وری،  ارتقـای  نیـز  و  نفـت( 
صادراتـی و انتقـال دانـش فنـی بـه روز در حوزه هـای 

شـیالتی بـه اسـتان کمـک کنیـم.
تولیـد  زنجیـره ی  از  بخشـی  حاضـر  حـال  در   
انجـام  جهاددانشـگاهی  در  قفـس  در  ماهـی  پـرورش 
می شـود و می خواهیـم در این خصوص گام های بیشـتر 

و موثرتـری برداریـم.
 سـال 97 ارتباط خوبی با مجموعه ی اسـتانداری 
گرفتیـم؛ نشسـت های خوبـی را داشـتیم و آقـای همتی 
اسـتاندار هرمزگان، بازدیدهـای مختلفی از دفتر مرکزی 
جهاددانشـگاهی و هم چنیـن واحـد هرمـزگان داشـت و 
مذاکـرات متعـددی اتفاق افتـاد که قرار اسـت از دل آن 

تفاهم نامـه ای صـورت بگیرد.
 اسـتاندار هرمـزگان در همـه ی زمینه هـا حامـی 
جهاددانشـگاهی بـوده و تاکیـد وی ایـن اسـت کـه از 
ظرفیت جهاددانشـگاهی در توسـعه ی استان به خصوص 

در بخـش اشـتغال و اقتصاد اسـتفاده شـود.
 در بحـث حمایتـی حـوزه ی اقتصـاد نیـز سـعی 
کردیـم زمینه هـای پژوهشـی را کـه بـه اقتصـاد اسـتان 
از محورهـای مدنظـر  افزایـش دهیـم و  کمـک کنـد، 
اسـتاندار، مسـاله ی گردشـگری و شـیالت را احصا کرده 
و به طـور خـاص در ایـن دو زمینـه ورود کردیـم و در 
سـال 97 و 98 عملکـرد قابـل قبولـی را در این دو حوزه 

داشـته ایم.
 بـا توجـه بـه تاکیـدات مقـام معظـم رهبـری در 
حـوزه ی گام دوم انقـالب، مجموعـه ی جهاددانشـگاهی 
هرمـزگان مجموعـه ای کامـال جـوان اسـت و میانگیـن 
سـنی مـا به زیر 40 سـال می رسـد و این مسـاله خیلی 
بـه مـا کمک می کند نقـش بهتری را درزمینـه ی اهداف 
و آرمان هایـی کـه در گام دوم انقالب مشخص شـده، ایفا 

. کنیم
اسـتان  مـا در سـطح  کاربـردی  علمـی  مرکـز   
از برتریـن مراکـز و در سـطح کشـور بیـن واحدهـای 
سـازمانی جهاددانشـگاهی جـز پنـج مرکـز برتـر اسـت.
 در حـوزه ی معاونـت فرهنگـی نیـز می تـوان بـه 
خبرگزاری ایسـنا، منطقـه ی خلیج فارس اشـاره کرد که 
جـز چهـار واحـد برتـر خبری ایسـنا در سراسـر کشـور 
و برتریـن خبرگزاری در سـطح اسـتان هرمزگان اسـت؛ 
خبرنـگاران خبرگـزاری ایسـنا در یـک سـال گذشـته 
موفقیت هـای بسـیاری از جمله کسـب مقام جـوان برتر 
در حـوزه ی رسـانه و هم چنیـن رتبه هـای متعـددی در 

جشـنواره های رسـانه ای داشـتند.
 حـوزه ی معاونـت پژوهشـی از لحـاظ شـاخص 
پژوهشـی کشـور  برتـر واحدهـای  از واحدهـای  رشـد 
هسـتیم و در یـک سـال گذشـته دو پژوهشـگر برتـر 

داشـتیم. اسـتانی 
 در حـوزه ی معاونـت اشـتغال، مرکـز رشـد ما در 
سـال گذشـته بیشـترین رشـد را نسـبت بـه حوزه های 
دیگـر در واحد داشـته و امید داریم امسـال جزو برترین 

مراکز رشـد جهاددانشـگاهی در کشـور باشیم.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی هرمزگان

 

■■■

ایجاد اشتغال مستمر 
برای جوانان به واسطه ی 

رشکت در دوره های 
آموزشی شغل محور

سیروس رضایی
رییس جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری 

فعالیت هـای  و  برنامه هـا  تاثیرگـذاری   
حوزه هـای  در  چهارمحال وبختیـاری  جهاددانشـگاهی 
مختلـف اعـم از آموزشـی، پژوهشـی، اشـتغال و به ویـژه 
در حـوزه ی فرهنگی،بـاال بـوده و اقدامـات و فعالیت های 
صـورت گرفته توسـط این واحـد، تاثیر زیـادی در ایجاد 
اشـتغال عمـوم مـردم به خصـوص جوانـان به واسـطه ی 
شـرکت در دوره هـای آموزشـی کوتاه مـدت تخصصـی و 

اسـت. اشـتغال محور داشـته 
موقعیـت  دارای  چهارمحال وبختیـاری  واحـد   
مختلـف  حوزه هـای  در  ارزشـمندی  ظرفیت هـای  و 
از  اشـتغال و درمانـی  آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگـی، 
جملـه بانـک خـون بندنـاف رویـان بـوده و هم چنیـن 
فعالیت هـای ایـن نهـاد در بخش آموزش هـای تخصصی 
علمـی  آمـوزش  مرکـز  و  اشـتغال محور  و  کوتاه مـدت 
کاربـردی در شـهرکرد در راسـتای رشـد و توسـعه ی 

اسـتان اسـت.
 در حـوزه ی آمـوزش، فعالیـت و اقدامـات خوبـی 
جملـه  از  چهارمحال وبختیـاری  جهاددانشـگاهی  در 
راه انـدازی 6 مرکـز آمـوزش تخصصـی و اشـتغال محور 
کوتاه مـدت در سراسـر اسـتان بـا تدویـن بیـش از 150 
مراکـز  ایـن  در  کوتاه مـدت  تخصصـی  آموزشـی  دوره 
صـورت گرفتـه اسـت؛ به طوری که سـالیانه بیـش از 50 

هـزار نفـر از ایـن آموزش هـا بهره منـد می شـوند.
بـه  توجـه  بـا  هـم   1398 سـال  تیرمـاه  در   
ظرفیـت بسـیار خـوب نیروی جـوان و تحصیل کـرده در 
شهرسـتان لـردگان، مرکز آمـوزش کوتاه مدت تخصصی 

ایـن شهرسـتان راه انـدازی شـد.
 ایـن مرکـز در نیمسـال اول تحصیلـی 1399-
1398 بـا اضافـه شـدن 6 رشـته ی جدیـد بـا عنـوان 
حقـوق با گرایش هـای خدمات قضایی، دسـتیار قضایی، 
شـورای حل اختـالف، نـگارش حقوقی و ارشـاد در امور 
کسـب وکار  مدیریـت  رشـته  و  کارشناسـی  و  کیفـری 
اینترنتـی آمـاده ارایـه خدمـات آموزشـی دانشـگاهی به 

عمـوم مـردم اسـتان به خصـوص جوانـان اسـت.

 جهاددانشـگاهی در حـوزه فرهنگـی در راسـتای 
توجـه به نیازهای فرهنگی دانشـجویان گام برمی دارد، و 
برنامه هـای فرهنگی این نهاد دانشـجومحور و بر اسـاس 

سـلیقه و نیاز فرهنگی دانشـجویان می باشـد.
 مرکـز فعالیت های قرآنی، مرکـز امام، والیت فقیه 
و انقـالب اسـالمی، شـعبه سـازمان دانشـجویان، مرکـز 
افکارسـنجی دانشـجویان ایـران )ایسـپا(، شـعبه مرکـز 
شـعبه  و  دانشـجویان  فرهنگـی  ـ  علمـی  گردشـگری 
انتشـارات جهاددانشـگاهی از جملـه ظرفیت هـای ایـن 

نهـاد در حـوزه ی فرهنگـی اسـت..
خدمـات  و  محصـوالت  تولیـد  مرکـز  افتتـاح   
فرهنگـی و هنری جهاددانشـگاهی چهارمحال وبختیاری 
در راسـتای رفـع نیاز اسـتان و خصوصا دانشـگاه ها برای 
تولیـد محصـوالت و خدمات فرهنگی و هنری می باشـد 

و ایـن مرکـز آمـاده ارایـه خدمات فرهنگی اسـت.
 در حـوزه پژوهـش و فنـاوری فعالیت های خوبی 
در جهاددانشـگاهی چهارمحال وبختیـاری انجـام گرفتـه 
و  پژوهـش  شـامل  ایـن حـوزه  توانمندی هـای  اسـت؛ 
و  محیط زیسـت  گردشـگری،  در حوزه هـای  مطالعـات 
پسـماند، آسـیب های اجتماعی، علوم انسانی و مدیریت، 
در  غیرمخـرب  تسـت های  نقشـه برداری،  و  معمـاری 
حـوزه جـوش و خوردگـی و در حـوزه درمانـی بانـک 
ذخیره سـازی سـلول های بنیـادی خـون بندنـاف نـوزاد 

اسـت. رویان 
نیروهـای  حضـور  بـا  اسـتان  جهاددانشـگاهی   
جـوان، پرانرژی، متعهـد، متخصص و باانگیزه، نویدبخش 
افق های بسـیار خوبـی در حوزه های مختلف اسـت و در 
حـد تـوان و در راسـتای رشـد و توسـعه اسـتان فعالیت 

داشـت. خواهد 
 جهاددانشـگاهی چهارمحال وبختیـاری می توانـد 
فرصت هایـی همچون ایجـاد مراکز آموزشـی کوتاه مدت 
در  کوتاه مـدت  دوره هـای  تدویـن  و  شهرسـتان ها  در 
و  دولـت  کارکنـان  جوانـان،  آموزشـی  نیـاز  راسـتای 
عمـوم مـردم، شـعبه ی سـازمان تجاری سـازی فنـاوری 
و اشـتغال دانش آموختـگان و ایجـاد زنجیـره ی کامل از 
تولیـد بـه اشـتغال تا اتصـال به بـازار با جلب مشـارکت 
اجـرای  در  اسـتان  در  مرتبـط  اجرایـی  دسـتگاه های 
برنامـه اشـتغال فراگیـر، مراکز و شـعب فرهنگـی مانند 
رفـع  به منظـور  دانشـجویان  قرض الحسـنه  موسسـه 
بی بضاعـت  دانشـجویان  مالـی  نیازهـای  کوتاه مـدت 
در حیـن تحصیـل، ایجـاد پردیـس پـارک ملـی علوم و 
فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی در اسـتان جهـت 
تبدیـل توانایی هـای فرهنگی بـه ثروت و مرکز پزشـکی 
و سـالمت بـا توجه به ظرفیت های بسـیار خوبـی که در 
پژوهشـگاه های رویان و ابن سـینا جهاددانشـگاهی وجود 
دارد بـا حمایت مسـووالن اسـتانی و ملـی را ایجاد کند.

 هـر سـاله شـاهد نام گذاری سـال ها توسـط مقام 
معظـم رهبـری بـا هـدف توجـه و اهمیت بـه مهم ترین 
مسـایل، اولویـت و دغدغه هـای کشـور هسـتیم که این 
شـعارها بـا توجه به تمـام جوانب مطرح شـده و به عنوان 
یـک سـند راهبردی و راهگشـا بـرای مسـووالن و مردم 
قابل اسـتفاده هسـتند و اگر از سـوی مردم و مسـئولین 
در حـد شـعار نگریسـته نشـوند، می تواننـد منجـر بـه 

رونق و پیشـرفت شـوند.
 از محاسـن ویـژه شـعار امسـال، ارایـه ی سـند 
تحقـق  اسـت؛  کشـور  اقتصـاد  خصـوص  در  راهگشـا 
ایـن شـعار، توجـه و اهمیـت مسـووالن بـه ظرفیت هـا 
جهاددانشـگاهی  می طلبـد؛  را  داخلـی  فرصت هـای  و 
و  سـابقه  بـا  خوش نـام،  علمـی،  نهـاد  یـک  به عنـوان 
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توانمند با اسـتفاده از پژوهشـگران، اسـاتید، دانشجویان 
و جوانـان نخبـه توانسـته بـا اسـتفاده از دانـش بومـی 

گام هـای علمـی بزرگـی بـردارد.
 رسـالت جهاددانشـگاهی در خصـوص پـرورش 
سـرمایه های انسـانی تـراز فرهنـگ جهـادی بـا بیـان 
اینکـه یکـی از ویژگی هـای برجسـته ایـن نهـاد انقالبی 
بـه  التـزام  اعتقـاد و  نهـاد،  ایـن  انسـانی در  نیـروی  و 
آرمان هـا، ارزش هـا و مدافـع اهـداف انقـالب اسـالمی و 
حضـرت امام خمینـی )ره(، پیـرو والیت فقیـه و رهبری 
نظـام، متعهـد بـه اهـداف انقـالب فرهنگـی، برخـوردار 
انقالبـی،  مؤمـن،  کارآمـد،  متعهـد،  انسـانی  منابـع  از 
متخصـص، خالق، پرتـالش، خودبـاور، مسـوولیت پذیر، 
دارای روحیـه کار جمعـی و ملتـزم بـه فرهنـگ جهادی 
اسـت، ایـن نهـاد انقالبی با توجـه به رسـالت اصلی خود 
در مسـیر حرکـت بـه جلو و انجـام اقدامـات و فعالیت ها 
در پـرورش سـرمایه نیـروی انسـانی با ویژگی هـای ذکر 
شـده و در تـراز انقـالب اسـالمی اهتمـام ویـژه ای دارد.

 جهاددانشـگاهی اسـتان بـه لحـاظ ظرفیت هایی 
پژوهشـی،  آموزشـی،  فرهنگـی،  حوزه هـای  در  کـه 
تجاری سـازی فنـاوری و اشـتغال دانش آموختـگان دارد 
و بـا برخـورداری از روحیه انقالبی و جهادی در پیشـبرد 

اهـداف ایـن نهـاد انقالبـی در اسـتان گام برمـی دارد.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

■■■

گسرتش ترجمه ی متون 
علمی ـ تخصصی با 

کیفیت تر از ماشین گوگل
دکرت فاطمه عظیم زاده

 رییس مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی 
)SID(

 مرکـز SID، مجموعـه کامـاًل شـناخته شـده ای 
اسـت کـه از سـال 83 فعالیت خـود را آغاز کرده اسـت، 
فعالیـت اولیـه ایـن مرکـز نمایه سـازی نشـریات علمی 
بـود. در زمانـی ایـن کار را انجـام دادیـم که هیـچ پایگاه 
دیگری در کشـور نشـریات علمی را با گسـتره نشـریات 
پزشـکی، غیرپزشـکی، علـوم انسـانی، فنی مهندسـی و 
تقریبـاً همه رشـته های تخصصی صاحب نشـریه علمی، 

نمی کرد. نمایـه 
چـون  کـه  اسـت  ایـن   SID ویژگی هـای  از   
مخاطبـان زیـادی دارد در موتورهای جسـتجو شـناخته 
شـده اسـت، بنابرایـن، کاربـران می تواننـد در موتورهای 
جسـتجو بـه راحتی به اطالعـات مورد نیاز خـود در این 

سـایت دسترسـی داشـته و از آنهـا اسـتفاده کنند.
 SID اسـتنادی بـودن یکـی از ویژگی هـای مهم 
اسـت. بـه این معنـا که در کنـار اینکه نشـریات را نمایه 
می کنـد یـک ارزیابـی کیفـی هـم از نشـریات دارد و در 
سـطح دنیـا موسسـه ISI و Scopus نشـریات را بـر 
اسـاس اسـتنادهای دریافت شـده ارزیابی می کنند و در 
ایـران SID ایـن ارزیابی را در خصوص نشـریات داخلی 

می دهد. انجـام 
 ایـن مرکـز بـه این حد بسـنده نکرده و در سـال 
گذشـته خدمـات جدیـدی را بـه کاربـران خـود ارایـه 

کرده اسـت کـه مهم ترین آن هـا عبارت انـد از: راه اندازی 
نسـخه ی اندرویـد سـایت SID، سیسـتم ارایه دهنده ی 
پیشـنهاد مقالـه بـه محققـان، بـالگ مرکـز اطالعـات 
علمـی، گسـترش ترجمـه ی مقـاالت علمـی از امـکان 
ترجمه ی ماشـینی به ترجمه ی ماشـینی و پساترجمه ی 
انسـانی و ترجمه ی انسـانی با رویکـرد علمیـ  تخصصی 

و ابـزار مصورسـازی متون.
 عمده تریـن تفـاوت ایـن مرکـز ایـن اسـت کـه 
در خصـوص نشـریات داخلـی فقـط نشـریاتی کـه در 
امـکان  شـدند  نمایـه   ISI و  اسـکوپوس  سـایت های 
در  امـا  دارد  وجـود  آنهـا  اسـتنادی  امتیـاز  محاسـبه 
خصوص نشـریات داخلی سـایت ماسـت که ایـن امتیاز 
را محاسـبه می کنـد و در اختیـار مخاطب قـرار می دهد. 
از سـوی دیگـر قـرار گرفتـن حجـم زیـادی از نشـریات 
بـا موضوعـات مختلـف بـه پژوهشـگران ایـن فرصـت را 
می دهـد تـا سـریعتر و دقیق تـر در جریان فعالیت سـایر 
همـکاران خـود قرار گیرنـد و در نتیجه سـرعت حرکت 
علمـی خـود را افزایش دهنـد. این موضـوع در خصوص 
تحقیقـات بیـن رشـته ای تأثیـر گـذاری بیشـتری دارد.

SID ، مولـود گران قـدری اسـت کـه از دامـان 
تاثیرگـذار،  به صورتـی  و  برخاسـته  جهاددانشـگاهی 
مسـوولیت اجتماعـی جهاددانشـگاهی در قبال جامعه ی 
علمـی کشـور را بـه دوش گرفته اسـت؛ مؤید ایـن ادعا، 
مراجعـه ی روزانـه بیـش از 55 هزارکاربـر فرهیختـه بـه 
صفحـات ایـن سـایت و بهره بـرداری از محتـوای علمـی 
تولیدشـده توسـط دانشـمندان و اندیشـمندان ایـن مرز 

و بوم اسـت.
 از جهـت پوشـش منابـع بـه تدریـج بعد از سـال 
83 کـه بانـک نشـریات را داشـتیم بانک هـای دیگـری 
ماننـد بانـک همایش هـا ایجـاد شـده کـه مقالـه تعـداد 
قابـل توجهـی از همایش ها آنجا نمایه سـازی شـده و در 
دسـترس اسـت. بانـک طرح هـای پژوهشـی را داریم که 

از بانک هـای خـاص ما اسـت.
 یـک تفاوت جـدی در حوزه طرح های پژوهشـی 
بـا سـایر فعالیت هـای علمـی وجـود دارد و آن تمرکز بر 
جنبه هـای کاربردی پژوهش اسـت. در اینجـا نگاه صرفاً 
تئـوری نیسـت در حالیکـه بایـد از تئوری هـا بـه عنوان 
منابـع بـرای طراحـی پایه هـای پژوهش اسـتفاده کرد و 
طرح هـا را بـه خوبـی تعریف کرد و پیش بـرد و خروجی 

مطلـوب را ارائه کرد.
اسـت کـه  ایـن  بانـک  ایـن  مزیـت  مهم تریـن   
وزارتخانه ها، سـازمان ها و مراکز پژوهشـی در عین اینکه 
از طریـق اخبـار و سـایر اشـکال رسـانه ای فعالیت هـای 
خـود را اطـالع رسـانی می کننـد، فعالیت هـای علمـی 
خـود را از طریـق یـک پایـگاه اطالعـات علمـی اطـالع 
رسـانی می کننـد و از ایـن طریق بسـتری بـرای معرفی 
و تبلیـغ فعالیت هـای علمـی آن ها فراهـم می آید. ضمن 
اینکـه مخاطبـان و کسـانی کـه می خواهنـد کارهـای 
پژوهشـی تعریـف کننـد از تجربـه ای که قباًل در کشـور 
انجام شـده اسـتفاده می کننـد و دوباره یک مسـیر رفته 

را طـی نمی کننـد.
 ترجمـه ی متـون علمـی ـ تخصصـی، مطالبـه ی 
کاربـران از مرکـز بـود؛ بنابرایـن از 2 سـال پیـش بـا 
را در  ترجم یـار  ترگمـان، محصـول  همـکاری شـرکت 
اختیـار مخاطبـان قرار دادیـم و با اسـتفاده از روش های 
ترجمـه ای  ماشـینی،  یادگیـری  و  مصنوعـی  هـوش 
تولیـد  را  گـوگل  ترجمـه ی  ماشـین  از  کیفیت تـر  بـا 
کردیـم؛ به دنبـال آن در کنـار وزارت تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی و سـازمان تجاری سـازی فنـاوری و اشـتغال 

و  گرفتیـم  قـرار  جهاددانشـگاهی  دانش آموختـگان 
سـامانه ی ترجمـه ی علمـی ـ تخصصـی اسـترس را که 
در آغـاز سـال تحصیلـی آینـده در اختیـار دانشـجویان 
و محققـان قـرار خواهـد گرفـت، آمـاده ی بهره بـرداری 

سـاختیم.
 هم زمـان بـا شـروع سـال تحصیلـی، خبرهـای 
خـوب زیادی بـرای محققـان خواهیم داشـت و امکانات 
و سـرویس های بیشـتری را بـرای آن ها فراهـم خواهیم 

ساخت.
 بـرای پـرورش سـرمایه ی انسـانی تـراز فرهنـگ 
جهـادی در سـطح کشـور، نیـاز بـه تغییـر رویکـرد در 
سـطوح مختلـف جامعه ی ایران اسـت؛ به نظر می رسـد 
مفاهیمـی مثـل بـه اشـتراک گذاری دانـش و اطالعـات 
بـرای رشـد سـریع تر و عمیق تـر در حوزه ی دانـش، نیاز 
بـه تمریـن بیشـتر و ایجـاد بسـترهای مسـاعد دارد؛ از 
دیگر سـو، شفاف سـازی در حوزه ی فعالیت های دانشـی 
و ارایـه ی گزارش هـای مالـی در کنـار گـزارش طرح هـا 
و پروژه هـا نیازمنـد فرهنگ سـازی و آغازگـری توسـط 
متولیـان امـر بـوده و ایـن مرکـز بـا اسـتفاده از ظرفیت 
ارایـه ی  آمـاده ی  گذشـته،  سـال  در 15  شـده  ایجـاد 

خدمـت در ایـن زمینه اسـت.
)SID( روابط عمومی مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی ■

 

■■■

بومی سازی دستاوردهای 
علمی با مترکز بر 
گردشگری سالمت

دکرت مهران اوچی
رییس جهاددانشگاهی اردبیل

تأسـی  بـا  اردبیـل  اسـتان  در   جهاددانشـگاهی 
از بدنـه ی ایـن نهـاد و بـا نیازسـنجی و بهره گیـری از 
ظرفیت هـای اسـتانی، وارد حـوزه ی پزشـکی بـا رویکرد 
سـالمت بـاروری، گردشـگری بـا رویکـرد گردشـگری 
سـالمت و کشـاورزی با رویکرد گیاهـان دارویی و فندق 

است. شـده 
 جهاددانشـگاهی مولـود انقالب اسـالمی اسـت و 
در تـراز انقـالب فعالیـت می کنـد، افـزود: فعالیت هـای 
علمـی و آموزشـی بهتریـن راه بـرای معرفـی ظرفیت و 
توانمندی هاسـت؛ بـه همیـن خاطـر واحد اردبیـل تمام 
تـالش خـود را بـه کار گرفتـه اسـت تـا بتوانـد بـا بومی 
کـردن دانـش فنی، نقش خود را در توسـعه ی اسـتان و 

رفـع نیازهـای آن ایفـا کند.
 وجود جهاددانشـگاهی در کشـور و اسـتان را یک 
ظرفیـت مناسـب بـرای انجـام فعالیت هـای توسـعه ای 
مـی باشـد و ایـن نهـاد بـا راه انـدازی مراکـز فرهنگـی 
و آموزشـی، پـارک علـم و فنـاوری و مراکـز رشـد در 
مسـیر شـکوفا کـردن اسـتعدادها، به کارگیـری نیـروی 
خـالق جوانـان و کشـف حلقه هـای مفقـوده ی علمـی و 
مدیریـت ایـن بخش بـرای حرکت در مسـیر رونق تولید 
و فنـاوری گام برمـی دارد و توانسـته اسـت در ایـن امـر 

موفـق عمـل کند.
جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای  تمـام  ماهیـت   
اردبیـل، گره گشـایی در عرصه هـای علمـی، صنعتـی، 
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تحقیقاتـی، کشـاورزی، کارآفرینـی، اقتصادی، پزشـکی، 
فرهنگـی و گردشـگری اسـت.

کارهـای  دارد  سـعی  اردبیـل  جهاددانشـگاهی   
روحیـه ی جهـادی  بـا  را  مانـده  زمیـن  روی  حسـاس 
انجـام دهـد، و ایـن نهـاد در اسـتان اردبیـل با تأسـی از 
بدنـه ی جهاددانشـگاهی و با نیازسـنجی و بهره گیری از 
ظرفیت هـای اسـتانی، وارد حـوزه ی پزشـکی بـا رویکرد 
سـالمت بـاروری، گردشـگری بـا رویکـرد گردشـگری 
سـالمت و کشـاورزی با رویکرد گیاهـان دارویی و فندق 

است. شـده 
 موقعیت اسـتراتژیک و ویژه ی جغرافیایی اسـتان 
اردبیـل، سـابقه ی درخشـان و کهـن طب سـنتی، وجود 
60 چشـمه ی آب گـرم معدنـی سـرد و گـرم بـا خـواص 
و  زیارتـی  ـ  سـیاحتی  ویژگی هـای  مختلـف،  درمانـی 
بـا  تاریخـی، گرایش هـای قومیتـی و دینـی مشـترک 
جمهـوری آذربایجـان و منطقـه ی z، می توانـد اسـتان 
اردبیـل را به قطب گردشـگری سـالمت منطقـه تبدیل 

. کند
 توسـعه ی توریسم سـالمت، اشـتغال زایی و رشد 
کیفـی در بخـش سـالمت، کسـب درآمـد و ارزآوری و 
تبدیـل منطقـه بـه قطـب گردشـگری سـالمت را بـه 
دنبـال خواهـد داشـت و سـند توسـعه ی گردشـگری 
سـالمت اسـتان بـه دسـتور اسـتاندار اردبیـل در دو فاز 
توسـط جهاددانشـگاهی اسـتان تدویـن شـده اسـت که 
امیدواریـم بـا اجرایـی شـدن آن بتوانیـم بـه توسـعه ی 

اسـتان کمـک کنیم.
 جهاددانشـگاهی بـا ایجـاد مرکـز رشـد گیاهـان 
دارویـی و مرکـز خدمـات تخصصـی درمـان نابـاروری 
در ایـن زمینه هـا ورود کـرده اسـت و در نظـر دارد بـا 
در   (Health Tourism( سـالمت  مجتمـع  ایجـاد 
راسـتای توسـعه ی فعالیت های سـالمت باروری و جذب 

گردشـگران خارجـی حضـور خـود را پررنگ تـر کنـد.
 ایجـاد مجتمـع سـالمت، عـالوه بر ایجـاد فضای 
درمـان  خدمـات  ارایـه ی  بـرای  اسـتاندارد  و  مناسـب 
نابـاروری، زمینـه ی ورود ایـن نهـاد بـه حـوزه ی سـلول 
درمانـی و مطالعـه و ارایـه ی خدمـات درمانـی بیمـاری 
سـرطان را کـه نیـز جـزو دغدغه هـای مهـم مسـووالن 

اسـتان اسـت، فراهـم می کنـد.
 پذیـرش بیـش از 300 زوج جمهـوری آذربایجان 
در مرکز درمان ناباروری جهاددانشـگاهی اردبیل، نشـان 
می دهـد توسـعه ی فعالیت هـای ایـن مرکـز می تواند در 
افزایـش میـزان مراجعه کنندگان داخلـی و خارجی موثر 

باشد.
آموزش هـای  ارایـه ی  بـا  جهاددانشـگاهی   
فضـای  کـردن  فراهـم  و  تخصص محـور  و  مهارت افـزا 
آموزشـی اسـتاندارد، ارتقـای سـطح دانـش و توانمندی 
کارکنان ادارات اسـتان و فراگیـران آزاد را دنبال می کند 
تا ضمـن توانمندسـازی، زمینه ی ایجاد کسـب وکارهای 

جدیـد را فراهـم کنـد.
آب  نجـات  دانش آمـوزی  ملـی  طـرح  اجـرای   
)دانـاب( بـرای اولین بـار در اسـتان، خدمـات آموزشـی 
شـاغل  بانـوان  کارآفرینـی  و  خانـواده  بنیـان  تحکیـم 
تولیـد  عرصـه ی  فعـال  زنـان  و  اجرایـی  دسـتگاه های 
اسـتان، طـرح ملـی سـرباز ماهـر، دوره هـای آمـوزش 
تخصصـی صنایع دسـتی بـرای شـاغالن در رشـته های 
مختلـف بافته هـای داری، پیگیـری طرح اشـتغال تعهد 
شـده دسـتگاه های اجرایی اسـتان و 29 طرح مطالعاتی 
و تحقیقاتـی بـه جهاددانشـگاهی در سـال گذشـته و 
سـال جاری، نشـان از حسـن اعتماد مسـووالن استان به 

ایـن نهـاد دارد.
اسـتخدامی  آزمـون  ششـمین  گذشـته  سـال   
در  اردبیـل  اسـتان  در  کشـور  اجرایـی  دسـتگاه های 
شهرسـتان های اردبیـل و پارس آبـاد و دومیـن دوره ی 
جـذب تسـهیل گران اقتصـادی ـ اجتماعـی در اردبیـل 
توسـط جهاددانشـگاهی در سـطح قابـل قبولـی برگـزار 
شـد و در مردادمـاه نیـز آزمون اسـتخدامی آتش نشـانی 

را برگـزار کردیـم.
 طبـق ارزیابی هـای انجام گرفته، میـزان قراردادها 
و واگـذاری طرح های تحقیقاتی در سـال 1397 نسـبت 
به سـال 1396 بیش از 300 درصد رشـد داشـته اسـت.
افکارسـنجی  قالـب مراکـز   جهاددانشـگاهی در 
دانشـجویان ایـران )ایسـپا(، انتشـارات و امـام و انقالب، 
سـازمان دانشـجویان ایـران و خبرگزاری هـای خـود در 
راسـتای پیشـبرد برنامه های توسـعه ی فرهنگی اسـتان 

فعالیـت می کنـد..
علمـی  نهـاد  عنـوان  بـه  جهاددانشـگاهی   
راسـتای  در  ماموریـت  انجـام  آمـاده ی  خدمت گـزار، 
توسـعه ی اسـتان اسـت و در حال حاضر ارتقا و گسترش 
فعالیت هـای خـود در اسـتان را دنبـال می کند تا سـطح 
توانمنـدی نیـروی انسـانی را بـرای ایجـاد فرصت هـای 

شـغلی و کارآفرینـی ارتقـا دهـد.
 اسـتقرار 15 شـرکت و یک هسـته ی فناور با 34 
ایـده ی فناورانـه در مرکز رشـد فناوری گیاهـان دارویی 
جهاددانشـگاهی اردبیـل  و فعالیت هـای ایـن مرکـز در 
گیاهـان  پتانسـیل  از  بهره بـرداری  توسـعه ی  راسـتای 

دارویـی اندومیـک و بومـی اسـتان انجام می شـود.
 فعالیت هـای مشـترک جهاددانشـگاهی بـا پارک 
علـم و فنـاوری اسـتان، موجب هم افزایی شـده اسـت و 
در آینـده ی نزدیـک شـاهد نتایـج اثربخـش آن خواهیم 

بود.
 بـرای رونـق تولیـد بایـد از ظرفیت هـای بومی و 
ملـی اسـتفاده کنیم؛ ایـن نهاد با ارزیابی درسـت و تکیه 
بـر پتاسـیل های خـود توانسـته اسـت در عرصه هـای 
علمـی، فرهنگـی و درمانـی گام برداشـته و در تقویـت 

اقتـدار و عظمـت ایـران اسـالمی تـالش کرده اسـت.
 طبـق فرموده ی مقـام معظم رهبـری، امیدواریم 
توانمندی هـای  از  اسـتفاده  زمینـه ی  پیـش  از  بیشـتر 
مجموعه هـای جوانـی چـون جهاددانشـگاهی در کشـور 
و اسـتان اردبیـل فراهـم گـردد که ایـن امر قطعـا باعث 
ایجـاد انگیـزه مضاعف در پیشـبرد اهداف عالـی نظام به 
ویـژه بومی سـازی فنـاوری جهت کاهش تاثیـر تحریم ها 

و اسـتغنای واقعـی کشـور از بیگانگان خواهد شـد.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

■■■

از فعالیت های فرهنگی 
نوآورانه تا آموزش های 
تخصصی و مهارت محور

احمدرضا فیروزی
رییس جهاددانشگاهی الربز

 امـروز کـه شـاهد تحمیـل تحریم هـای سـخت 
توسـط دشـمنان هسـتیم، می تـوان از ظرفیـت جهـاد 

دانشـگاهی بـرای دسـتیابی بـه خودکفایی بـه خصوص 
در حوزه هـای علمـی و فناورانـه اسـتفاده کـرد کـه این 
امـر در گـرو اعتمـاد مسـئولین بـه توانمندی هـای ایـن 

اسـت. نهاد 
فرهنگـی  انقـالب  عالـی  شـورای  تشـکیل  بـا   
در سـال 59 و بـه فرمـان بنیـان گـذار کبیـر انقـالب، 
جهاددانشـگاهی فعالیـت خـود را آغاز کرد و از آن سـال 
تـا کنـون این نهـاد توانسـته به وظایـف خود بر اسـاس 
اساسـنامه ای کـه بـرای آن تعریـف شـده در حوزه هـای 
مختلـف فرهنگـی، علمـی، پژوهشـی، اجتماعـی و ... به 

خوبـی عمـل کند.
 ایـن نهـاد در طول چند دهه فعالیت خود سـعی 
داشـته متناسـب با ظرفیت هـای اسـتان های مختلف در 
مسـیر توسـعه و رفـع کمبود و کاسـتی های کشـور گام 

بردارد.
 جهاددانشـگاهی تـا قبـل از اسـتانی شـدن البرز 
در دانشـگاه خوارزمـی به عنـوان جهاددانشـگاهی واحد 
از  بعـد  و  داشـت  فعالیـت  معلـم(  )تربیـت  خوارزمـی 
اسـتانی شـدن البـرز ارتقا پیـدا کـرد و به جهاد اسـتان 

تغییـر عنـوان داد.
 جهاددانشـگاهی البـرز در حـوزه پژوهـش دارای 
سـه گـروه آسـیب شناسـی اجتماعـی، برنامـه ریـزی و 

مطالعـات شـهری و گـروه علـوم شـناختی اسـت.
 در کنـار این سـه گروه، مرکـز خدمات تخصصی 
جی آی اس )سـامانه های جغرافیایـی( و مرکز تخصصی 
خـون بنـد نـاف کـرج و فردیـس نیـز تحـت پوشـش 
جهاددانشـگاهی البـرز در حوزه پژوهشـی فعالیت دارند.

 نمایندگـی بانـک خون بندناف رویـان در البرز از 
سـال 93 فعالیـت خـود را آغـاز کـرده و تا کنـون بیش 
از هـزار و 750 مـورد ذخیره سـازی سـلول های بنیـادی 
خون بندناف نوزادان در اسـتان انجام شـده اسـت. سـال 
گذشـته بیـش از 450 مـورد ذخیـره سـازی خـون بند 

نـاف نـوزادان در اسـتان صورت گرفته اسـت.
 اگـر خانـواده ای تمایـل بـه انجـام ذخیره سـازی 
خـون بندناف فرزنـد خود را دارد بایـد از ابتدای ماه نهم 
در 36 هفتگـی بارداری اقدامـات الزم را برای هماهنگی 

بـا مرکـز، جهـت تهیه خـون بندناف انجـام دهد.
 سـلول های بنیـادی بعد از زایمان در بیمارسـتان 
در شـرایط کامال اسـتریل توسـط کارشناسـان خون گیر 
جمـع آوری و نمونـه بـه تهـران منتقـل می شـود تـا در 
آنجـا سـلول های بنیـادی از سـایر سـلول ها جداشـده و 

آزمایش هـا مختلـف بـر روی آن صـورت بگیرد.
 سـلول های بنیـادی خـون بندناف بـرای هرکس 
باشـد  فـرد شـباهت داشـته  بـا  ژنتیکـی  نظـر  از  کـه 
ژنتیکـی  شـباهت  کـرد:  تصریـح  اسـت،  قابل اسـتفاده 
والدیـن 50 درصـد، خواهـر، بـرادر، عمـو، دایـی، خاله و 
سـایر بسـتگان حداقـل 25 تـا 30 درصـد اسـت و ایـن 
افـراد شـانس اسـتفاده از سـلول های بنیـادی را دارنـد.

 خـون بنـد ناف حاوی سـلول های بنیادین اسـت 
و بهتریـن فاکتورهـای خونـی را در خـود دارد و می توان 
از آن بـرای درمـان بسـیاری از بیماری هـای خـاص و 

صعـب العالج مثـل تاالسـمی اسـتفاده کرد.
 متاسـفانه خانواده های زیادی در اسـتان از امکان 
فریـز خـون بنـد نـاف فرزنـد خـود مطلـع نیسـتند که 
در ایـن خصـوص رسـانه ها باید اطالع رسـانی بیشـتری 
صـورت دهنـد تـا خانواده ها فرصـت موجود را از دسـت 

ندهند.
 یکـی از ویژگی هـای جهاددانشـگاهی در حـوزه 
فرهنگـی، فعالیت هـای نوآورانـه فرهنگـی اسـت کـه به 
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ویـژه با برگزاری سلسـله نشسـت های خالقانـه فرهنگی 
اجتماعـی، اردوهای فناورانه، مسـابقات و جشـنواره های 
فرهنگـی هنـری، در ایـن حـوزه همـواره پیشـرو بـوده 

است.
 جهاددانشـگاهی طی سـال های گذشـته اقدامات 
ایـن رسـالت های فرهنگـی  مناسـبی بـرای عمـل بـه 
صورت داده که برگزاری مسـابقات مناظرات دانشـجویی 

یکـی از مهم تریـن آن ها اسـت.
 سـالی که جهاددانشـگاهی البرز مجری برگزاری 
جشـنواره جشـنواره علـم تا عمل شـد، از اسـتان ما 80 
طـرح نوآورانـه انتخاب شـد که در مقایسـه بـا دوره های 
قبل قابل مقایسـه نبود و البرز جزء سـه اسـتان برتر در 

حـوزه معرفی طرح هـای فناورانه معرفی شـد.
از  یکـی دیگـر  ملـی خانـواده  پیمایـش   طـرح 
طرح هایـی اسـت کـه جهاددانشـگاهی بـه فراخـور نیاز 
جامعـه طـی دو سـال گذشـته اجـرا کـرده و ایـن طرح 
بـا هـدف حـل مشـکالتی کـه خانواده هـا بـا آن مواجـه 
هسـتند اجرایـی شـده اسـت. در ایـن طـرح محورهـای 
روابـط  نگـرش جنسـیتی،  ازدواج،  مختلفـی همچـون 
خانوادگـی و اجتماعـی، عوامل خوشـبختی، فرزندآوری، 
فرزندپـروری و ... مورد بررسـی قرار گرفت و امید اسـت 
نتایـج ایـن طـرح از طریـق دسـتگاه های مختلـف در 
برنامه ریزی هـا مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد ونتایـج اولیه 
ایـن پیمایـش در قالـب کتابـی بـه چاپ رسـیده اسـت.
 جهاددانشـگاهی به دنبال شناسـایی اولویت های 
جامعـه اسـت و امیدواریـم از ظرفیت هـای ایـن نهـاد به 
خوبـی اسـتفاده شـود تا کشـور بتواند در شـرایط خاص 

امـروز مسـیر توسـعه را به درسـتی طی کند.
اشـــتغال  و  تجاری ســـازی  دفتـــر   
ـــور  ـــاع مح ـــهیلگری اجتم ـــر تس ـــگان، دفت دانش آموخت
ـــرز  ـــه الب ـــنا منطق ـــزاری ایس ـــاد، خبرگ کالک و خلج آب
ــی  ــن المللـ ــزاری بیـ ــتانی خبرگـ ــی اسـ و نمایندگـ
قـــرآن )ایکنـــا(، دفتـــر مطالعـــات فرهنگـــی، شـــعبه 
مرکـــز افـــکار ســـنجی دانشـــجویان )ایســـپا(، مرکـــز 
آموزش هـــای کوتـــاه مـــدت و بلنـــد مـــدت از دیگـــر 

بخش هـــای جهاددانشـــگاهی البـــرز هســـتند.
ـــوزش  ـــز آم ـــش مرک ـــرز ش ـــگاهی الب  جهاددانش
کوتـــاه مـــدت دارد کـــه ســـاالنه حـــدود 40 هـــزار 
فراگیـــر از آموزش هـــای ایـــن مراکـــز بهره منـــد 
ـــز  ـــدت )مرک ـــد م ـــوزش بلن ـــز آم ـــوند و در مرک می ش
علمـــی کاربـــردی( نیـــز بیـــش از هـــزار و 200 

دانشـــجو مشـــغول تحصیـــل هســـتند.
 جهاددانشـــگاهی در طـــول چنـــد دهـــه فعالیـــت 
خـــود همـــواره حامـــی دولت هـــا بـــوده و نـــگاه 
سیاســـی بـــه هیـــچ دولتـــی نداشـــته، ابـــراز کـــرد: 
ــرد  ــه فـ ــل بـ ــز قائـ ــگاهی هرگـ ــرد جهاددانشـ رویکـ
ـــق  ـــتای تحق ـــال ها در راس ـــن س ـــام ای ـــوده و در تم نب
ـــت. ـــته اس ـــری گام برداش ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق منوی
 خوشـــبختانه بـــه واســـطه انعطافـــی کـــه 
پروژه هـــای  و  طرح هـــا  دارد،  جهاددانشـــگاهی 
ـــی  ـــدون بروکراس ـــه ب ـــن مجموع ـــده در ای ـــف ش تعری
اداری و در کوتاه تریـــن زمـــان ممکـــن اجرایـــی 
ـــادی  ـــد زی ـــا ح ـــده ت ـــث ش ـــن باع ـــه همی ـــود ک می ش
بـــه تحقـــق شـــعار مـــا می توانیـــم نزدیـــک شـــویم.

ــه  ــووالن بـ ــوی مسـ ــه از سـ ــان کـ ــر زمـ  هـ
جهاددانشـــگاهی اعتمـــاد شـــده و ماموریت هـــای 
ـــوده  ـــن ب ـــر ای ـــالش ب ـــواره ت ـــت هم ـــده اس ـــپرده ش س
ـــی  ـــه مطلوب ـــه گون ـــاد ب ـــن اعتم ـــخ ای ـــه پاس ـــت ک اس

داده شـــود.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

 اجرای ۵ طرح 
فناورانه ی کالن ملی و 
امضای قرارداد تامین 

 Ecu ۲۰۰ هزار قطعه ی
خودرو

دکرت سید علی طباطبایی
رییس سازمان جهاددانشگاهی تهران

 تامیـن کاتالیسـت خودرویـی، بومی سـازی تهیه 
فرمـون جنسـی پروانـه کـرم خـراط، اجـرای 5 طـرح 
آمـوزش  جامـع  اجـرای طـرح  و  ملـی  فناورانـه کالن 
نیروی انسـانی در مناطق آزاد کشـور از جمله اقدامات و 

برنامه هـای ایـن سـازمان محسـوب می شـوند.
از  ملـی  کالن  فناورانـه  طرح هـای  اجـرای   
مـی  تهـران  جهاددانشـگاهی  سـازمان  مأموریت هـای 
باشـد و ایـن طرح هـا مصوب مجلس شـورای اسـالمی و 
مـورد حمایـت دولت و سـایر ارکان نظام اسـت و از بین 
31 طـرح فناورانـه، تعـداد 5 طرح به صورت مسـتقیم به 
جهاددانشـگاهی تهران مربوط می شـود کـه از آن جمله 
می تـوان به طرح بومی سـازی سـاخت فرومون حشـرات 
بـرای مبـارزه با آفات گیاهی، سـاخت کویـل لوله مغزی 
چاه هـای نفـت، طرح کریسـتالیزاتور ریخته گـری فوالد، 
طـرح ایجـاد دانش فنـی تولید بچه ماهـی و طرح تولید 
برخـی مواد شـیمیایی پر مصـرف در صنایع نفت اشـاره 

کرد.
 جهاددانشـگاهی همـواره در حـوزه فنـاوری برای 
خـود ماموریت هـای حرفـه ای جدیـد تعریـف می کند تا 

بتوانـد مشـکالت فناورانـه کشـور را برطرف کند.
در  جهاددانشـگاهی  از  واحـد  هـر  کشـور  در   
زمینه ای خاص سـرآمد و دارای فعالیت گزین اسـت که 
سـازمان تهران هم از این موضوع مسـتثنی نیسـت و در 

چندیـن حوزه در کشـور شـناخته شـده اسـت.
 سـازمان تهـران عالوه بـر حوزه هـای آموزشـی و 
فرهنگـی در حـوزه پژوهش و فنـاوری در زمینه فرآوری 
و  آبزیـان  شـیمی،  مهندسـی  و  شـیمی  فلـزی،  مـواد 
کشـاورزی دارای طرح هـا و فعالیت هـای گزیـن اسـت.

 در زمینـه شـیمی و مهندسـی شـیمی طرح های 
تامیـن کاتالیسـت خودرویی، بومی سـازی تهیـه فرمون 
جنسـی پروانـه کـرم خـراط و فرمـون سـاقه خوار برنج، 
طرح هـای تولیـد اسـپن و سـورفکتانت های مـورد نیـاز 
صنایـع نفـت و طرح هـای حفاظت و ایمنـی صنایع نفت 

و گاز از طرح هـای شـاخص هسـتند.
 در این زمینه مهندسـی مکانیـک، برق، متالوژی 
و بـه طـور خـاص آلیاژهـای ویـژه مطـرح هسـتند کـه 
در صنایـع خـاص به ویـژه فـوالد و مـس کاربـرد دارد و 
سـازمان تهـران در آن برنـدی بـرای کشـور محسـوب 
فـوالدی  ورق هـای  تامیـن  حـوزه  ایـن  در  می شـود. 
 Ecu خـودرو، تأمیـن سیسـتم کنتـرل موتـور خـودرو
و سـاخت کریسـتالیزاتور مسـی، ترمزهـای دینامیکـی، 
قطعـات ویـژه مسـی و ایجاد دانـش فنی سـاخت کویل 
لولـه مغـزی بـرای صنعـت نفـت از جملـه طرح هـای 

شـاخص ایـن حوزه اسـت.
 ایـن سـازمان تفاهم نامـه ای بـرای تأمیـن 200 
هـزار قطعـه Ecu خـودرو بـا شـرکت مگاموتـور امضـا 

کـرده اسـت و در زمینه هـای دیگـر پژوهشـی و فناوری 
مـا موضـوع آبزیـان را داریـم کـه در بخـش واکسـن در 
کشـور شـناخته شـده هسـتیم و در زمینه کشـت بافت 
و پـرورش نهـال نیز در بخش کشـاورزی فعالیـت داریم.

 پژوهشـکده مطالعـات توسـعه بـا چهـار گـروه 
پژوهشـی فعـال در حـوزه علـوم انسـانی و در حیطـه 
مطالعـات توسـعه و مدیریـت در کشـور شـناخته شـده 
اسـت و از طرح هـای شـاخص آن می تـوان بـه طـرح 
پژوهشـی عوامـل بازماندگـی از تحصیـل دانش آمـوزان، 
طراحـی مدل شایسـتگی عمومـی مدیران دسـتگاه های 
اجرایـی کشـور، طراحـی مـدل و تدویـن دسـتورالعمل 
اسـتقرار مدیریـت دانـش دسـتگاه های اجرایـی کشـور، 
پایش محیط کسـب و کار، بازنگری و تدوین اسـتراتژی 
اسـتقرار  و  طراحـی  و  سـازمان ها  عملیاتـی  برنامـه  و 
اصفهـان  منطقـه ای  آب  شـرکت  در  دانـش  مدیریـت 

به عنـوان پایلـوت ملـی اشـاره کـرد.
 ایـن سـازمان هم چنیـن همـگام بـا پژوهـش در 
آمـوزش و برنامه هـای فرهنگـی فعـال بـوده اسـت و به 

نوعـی در کشـور برنـد محسـوب می شـود.
 تاکنـون دوره هـای آمـوزش الکترونیـک در جهاد 
دانشـگاهی تهران برگزار شـده اسـت، معاونت آموزشـی 
این سـازمان عالوه بـر برگزاری دوره هـای مربیان نهضت 
سـوادآموزی بـرای بیـش از 60 هـزار نفـر که در کشـور 
بی رقیـب اسـت، آزمـون اسـتخدامی را هـم در سـال 

گذشـته برگـزار کرد.
الکترونیـک  و  حضـوری  آمـوزش  برنامه هـای   
امسـال ویـژه نیـروی انسـانی در مناطـق آزاد از قبیـل 
موجـب  بـه  کـه  می شـود  برگـزار   ... و  قشـم  کیـش، 
قـرارداد منعقـد شـده ایـن برنامـه در سـال 98 اجرایـی 
می شـود. ایـن برنامه جـدای از برنامـه آموزش های روال 
سـاالنه اسـت. این برنامه هـا در کنار فعالیت هـای مداوم 
فعالیـت  و  تخصصـی  کوتاه مـدت  دوره هـای  برگـزاری 
مناسـب مرکـز آموزش علمـی کاربـردی اجرا می شـود.

 حـوزه فرهنگـی بـا تاکید بـر حضور دانشـجویان 
تاکنـون متولـی برگـزاری چندین گردهمایی و سـمینار 
ملـی در کشـور بـوده اسـت کـه آییـن اعطـای تندیس 
ملـی فـداکاری دانشـجویان ایـران یکـی از نمونه هـای 
بـارز آن اسـت کـه مجموعـه فشـرده ای از سـازمان ها 
حضـور دارنـد و هـر وزارتخانـه ای نماینـده ای دارد تـا 
بدیـن ترتیـب کار موثـری ارایه شـود. فعالیـت در حوزه 
معاونـت  فعالیت هـای  دیگـر  از  کارآفرینـی  فرهنـگ 
سـاالنه  هم چنیـن  اسـت،  تهـران  سـازمان  فرهنگـی 
مناظـرات دانشـجویی توسـط معاونـت فرهنگـی جهـاد 

دانشـگاهی تهـران برگـزار می شـود.
 ماموریـت جهاددانشـگاهی نسـبت بـه 30 سـال 
اکنـون  طوری کـه  بـه  اسـت،  کـرده  تغییـر  گذشـته 
نیازهـای  کـردن  برطـرف  بـرای  حرفـه ای  به صـورت 
ملـی برنامه ریـزی و فعالیـت می کنـد و در ایـن رابطـه 
از اعضـای جهـاد اسـاتید و دانشـجویان عالقه منـد بهره 

می بـرد.
 در کشـور سـاختارهای زیادی در حـوزه پژوهش 
شـامل گـروه پژوهـش، پژوهشـکده و پژوهشـگاه وجود 
دارد کـه در جـای خـود ارزشـمند هسـتند و بـه تـوان 
پژوهشـی کشـور کمـک می کننـد، امـا قابلیـت برطرف 
کـردن کامـل یـک نیـاز فناورانـه را ندارنـد؛ از ایـن رو 
مقـرر شـد یـک سـاختار فناورانـه منطبـق بـا شـرایط 
بومـی کشـور با حمایـت دفتـر مرکزی جهاددانشـگاهی 
به صـورت پایلوت اجرا شـود و در صـورت موفقیت دیگر 
واحدهـا از آن الگوبـرداری کننـد. ایـن سـاختار به عنوان 
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مرکـز تحقیقـات و فنـاوری معرفـی شـد کـه شـامل 
همـه ارکان چرخـه فنـاوری، شـامل گـروه پژوهشـی، 
مرکـز خدمـات تخصصـی فنـاوری و دفتـر بازرگانـی و 
شـرکت های دانش بنیـان مرتبـط اسـت، حوزه فـرآوری 
مـواد فلـزی به عنوان نخسـتین مرکـز و حوزه شـیمی و 

مهندسـی هـم راه اندازی شـد.
 رمـز موفقیـت سـازمان تهـران را در به کارگیـری 
سـاختار فناورانه اسـت وتصـور می کنیم در ایـن پایلوت 
موفـق عمـل کرده ایـم و در صـورت ارزیابـی مثبت دفتر 
مرکـزی ایـن الگـو حداقـل بـرای مجموعه هـای فنـی 
مهندسـی در بقیـه واحدهـا نیـز قابـل تسـری اسـت. 
حـوزه  به عنـوان  پشـتیبانی  حـوزه  راسـتا  همیـن  در 
عمـل  موفـق  اخیـر  سـال های  در  هماهنگ کننـده 
کـرده اسـت و در شـرایط دشـوار اقتصـادی اخیـر بـه 
ایجـاد فضـای مناسـب توسـعه فنـاوری کمـک کـرده، 
معوقـه  سـازمان،  هم اکنـون  خوشـبختانه  به طوری کـه 

بانکـی نـدارد.
■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران

■■■

انجام ۱۰۰ پروژہ ی 
تحقیقاتی در ۵ سال 

گذشته
مهندس مرتضی تیموری

رییس جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

جهاددانشـگاهی  بـودن  پیشـتاز  بـه  توجـه  بـا   
صنعتـی اصفهـان در کشـور، الزم اسـت وضعیـت آن را 
در سـه دوره بررسـی کنیـم؛ بـه این صورت کـه دوره ی 
اول دوره ی آغازیـن و تاسـیس آن اسـت کـه هم زمان با 
جهاددانشـگاهی مرکـز کشـور در 16 مـرداد 1359 رخ 

داد.
 دهـه ی اول فعالیت هـای مدیریتـی ایـن جهـاد 
جهاددانشـگاهی  واحدهـای  اکثـر  بـود؛  مهـم  بسـیار 
دیگـر در فاصلـه ی سـال های 1359 تـا 1361 تاسـیس 
عهـده ی  بـه  دانشـگاه  مدیریـت  زمـان  آن  در  شـدند. 
جهاددانشـگاهی بـود و ایـن نهـاد مدیریـت را به عنـوان 
بـازوی اجرایـی شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی اعمـال 
دفـاع  بـا  و  بـود  بسـیار حسـاس  دوره  ایـن  می کـرد؛ 
مقـدس هم زمان شـد؛ یعنی کم تـر از دو ماه از تشـکیل 
جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهـان، دفـاع مقـدس آغـاز 
شـد و ایـن نهـاد نقـش دانش بنیـان مهمـی را در دفـاع 

ایفـا کرد. مقـدس 
دانشـگاهی  تنهـا  اصفهـان  صنعتـی  دانشـگاه   
بـود کـه دفتـر پشـتیبانی جنـگ در اهـواز داشـت و 
نیازهـای علمـی، پژوهشـی و تحقیقاتـی دفـاع مقـدس 
صحنـه ی  در  و  می گرفـت  مختلـف  قرارگاه هـای  از  را 
جنـگ و به ویـژه خـط مقـدم، پـس از انجـام مطالعـات 
پیرامـون مسـاله، آن  اطالعـات الزم  و دریافـت  اولیـه 
صنعتـی  دانشـگاه  همـان  کـه  عقبـه  در  را  اطالعـات 
اصفهـان بود، می فرسـتادند تا کار شـود کـه در این بین 
جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهـان روی بیـش از 200 
پـروژه در زمـان جنگ کار کـرد که 50 مورد بـه ارایه ی 

محصـول و خدمـت موفـق و مؤثـر منجـر شـد؛

 در همیـن رابطه هم به پاسداشـت پیشکسـوتان 
جهاددانشـگاهی و هـم گرامی داشـت یـاد و خاطـره ی 
شـهدا همیشـه و هـر زمـان بخواهیـم وضعیـت امـروز 
جهاددانشـگاهی را توصیف کنیم، باید به گذشـته سری 
بزنیـم و از چهـار شـهید این واحـد یعنی شـهید آذری، 
شـهید فرهـادی، شـهید زریبافـان و شـهید مقیمی زاده 
یـاد کنیـم که بعـد از به ثمر رسـاندن پروژه هـای علمی 
دفـاع مقـدس در دفـاع علمـی و دانش بنیـان از کیـان 

اسـالمی، جـان خـود را فـدا کردند.
مقــدس،  دفــاع  دوران  در  بنابرایــن   
جهاددانشــگاهی فعالیت هــای گســترده ای در اعــزام 
ــی  ــای مردم ــع آوری کمک ه ــه، جم ــه جبه ــا ب نیروه
و دانشــگاهیان بــرای جبهه هــا، ارســال کمک هــا، 
تجهیــزات و ادوات مــورد نیــاز جبهــه انجــام داد؛ ایــن 
نهــاد در همــان دهــه ی اول، هم راهــی ســنگین و قــوی 

ــت. ــاع داش ــا دف ب
 از دهـه ی اول، پـرده ی دیگـری از فعالیت هـای 
جهاددانشـگاهی کنـار رفـت کـه در ارتباط بـا صنعت و 
جامعـه عـالوه بـر دانشـگاهیان بـود؛ به طوری کـه تـوان 
عملـی در راسـتای خدمت به صنایع کشـور و حوزه های 
فنـی و مهندسـی قرار گرفـت و از آن به بعـد، پروژه های 
متعـددی را ایـن نهـاد در حـوزه فعالیـت خـودش برای 

صنایـع مختلـف بزرگ اسـتان انجام داده اسـت.
 بعـد از آن بـا ایجـاد مرکـز آفـاق در اسـتان های 
مختلف مانند سیسـتان و بلوچسـتان، ایالم، سمنان و...، 
پروژه هـای دیگـری را انجـام داد کـه بعضـی از پروژه هـا 
مختلـف  اسـتان های  در  شـیمی  مهندسـی  حـوزه  در 

انجام شـد.
عالـی  آمـوزش  موسسـه  نخسـتین  راه انـدازی   
غیرانتفاعـی اسـتان در سـال 72 توسـط واحـد صنعتی 
پروژه هایـی کـه در زمـان دفـاع  ادامـه ی  اصفهـان در 
مقـدس انجام شـد و بـا صنایع دفـاع کشـور پروژه هایی 
صـورت گرفـت که هنوز هم در سـطح ملـی و به ویژه در 
حـوزه ی تسـت و اندازه گیـری با حـوزه ی دفاعی کشـور 

مرتبـط بـوده و فعالیت هـای زیـادی انجـام می شـود.
هـم  آمـوزش  بخـش  دوم،  دهـه ی  اواسـط  در   
شـد؛  اضافـه  جهاددانشـگاهی  فعالیـت  حوزه هـای  بـه 
جهاددانشـگاهی صنعتی اصفهان، نخسـتین موسسـه ی 
آمـوزش عالـی غیرانتفاعی را در سـال 72 راه اندازی کرد 
کـه در آن زمـان متقاضیان ورود به دانشـگاه خیلی زیاد 
بودنـد و بـه دالیـل محدودیت هایـی کـه در زمان جنگ 
ایجـاد شـده بـود و هنوز امـکان برطرف شـدن آن نبود، 
ظرفیت هـا بـرای ورود بـه تحصیالت عالی در کشـور کم 
بـود و ایـن یـک نیـاز بـود. در همیـن رابطه، امـروز این 
موسسـه در بیـش از 30 رشـته ی تحصیلـی دانشـجوی 
دانشـجوی  رشـته،   10 از  بیـش  در  و  کارشناسـی 
کارشناسـی ارشـد می پذیـرد کـه بیشـتر در رشـته های 

فنی و مهندسـی اسـت.
 اگـر می خواهیـم رونـق اقتصـادی ایجـاد کنیـم، 
بایـد بـه سـراغ شـرکت های دانش بنیـان برویـم؛ کلیـد 
واقعی حل مشـکالت کشـور، ایجاد، حمایت و گسـترش 

شـرکت های دانـش بنیان اسـت.
 چهارمیـن مرکـز علمی کاربردی اسـتان اصفهان 
را در سـال 77 جهاددانشـگاهی صنعتی راه اندازی شـد؛ 
ایـن واحـد از سـال 70 کـه وارد آموزش هـای تخصصی 
دانشـگاه  در  آن  مرکـز  نخسـتین  و  شـد  کوتاه مـدت 
صنعتـی اصفهـان دایر و امـروز 8 مرکز آمـوزش عمومی 

و تخصصـی در سـطح اسـتان دارد.
 راه انـدازی خبرگـزاری ایسـنا به عنوان نخسـتین 

خبرگـزاری غیردولتـی یـک خط شـکنی مهمـی بود که 
جهاددانشـگاهی انجـام داد و ثابـت کـرد که بـا نیروهای 
دانشـجویی قـوی و بـا هزینه ی انـدک و امکانات محدود 
هـم می تـوان در سـطح و تـراز سـازمان های بـا امکانات 
زیـاد کار کـرد؛ بـا ایـن کار، دیگـران هـم وارد صحنـه 
شـدند و االن بیـش از 50 خبرگـزاری غیردولتـی را در 
کشـور داریم و خود جهاددانشـگاهی، ایکنا را در حوزه ی 
قـرآن و خبرگـزاری سـیناپرس را در حـوزه ی علـم و 
فرهنـگ راه انـدازی کرده اسـت و دارای سـه خبرگزاری 

مسـتقل و موفق اسـت.
 در دهـه ی اول، در حـوزه ی تحقیقاتی به خصوص 
در حمایـت علمـی از دفـاع مقـدس پیشـتاز بودیـم؛ در 
در  تـا  شـدیم  کشـور  در  رمـز  بنیان گـذار  زمـان  آن 
مکالمـات بی سـیم ها از رمز اسـتفاده کنیـم. در آن زمان 
دفترچه هایـی بـود کـه مکالمـات به صـورت رمـز مبادله 
می شـد؛ مـا تمـام مکالمـات را کـد می کردیـم و وقتـی 
مخابـره می شـد، برای دشـمن به صـورت الفـاظ نامفهوم 
دریافت می شـد؛ سـپس برخی از پژوهشـگران از همین 
در  را  دانش بنیـان  شـرکت های  و  شـدند  جـدا  بدنـه 

حوزه هـای مختلـف راه انـدازی کردنـد.
 در همـان زمـان در حـوزه ی فرهنـگ هـم خیلی 
خـوب عمـل کردیـم؛ در دهـه ی دوم بـا جـدا شـدن 
عـده ای از پژوهشـگران جهـاد و تاسـیس شـرکت های 
دانش بنیـان، بخـش فرهنگـی اوج گرفـت؛ به نحـوی که 
نخسـتین نـرم افـزار قرآنـی کشـور در ابتـدای دهـه ی 
70 در جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهـان تولیـد شـد 
کـه در دنیـا کم نظیـر بـود. بنـا بـر سـفارش مصـر بـه 
مایکروسـافت، نرم افـزار سـاده ی قرآنـی وجـود داشـت، 
امـا نرم افـزار ما تحـت عنوان تنزیل بسـیار شـاخص بود 
کـه رهبـر معظـم انقـالب وقتـی از این رخـداد فرهنگی 
بـا خبر شـدند، فـوری دسـت اندرکاران ایـن نرم افـزار را 
دعـوت و از آن هـا تجلیـل کردنـد؛ ایـن هم خط شـکنی 
دیگـری در حـوزه ی علمـی بـا کاربـردی فرهنگـی بـود 
کـه پـس از آن تـا امروز هـزاران برنامـه ی قرآنی و حتی 

دینـی دیگـر تولید شـد.
 در همـان دهـه ی اول و دوم، بحثـی را تحـت 
عنـوان صندوق هـای مشـاوره ی مصاحـب ایجـاد کردیم 
در  دانشـگاهیان  بـود؛  مکتـوب  مشـاوره ی  یـک  کـه 
حوزه هـای مختلـف پزشـکی، دینی، تحصیلـی، روحی و 
حتی صنفی با اسـم رمز، سـواالت و شـبهات خود را در 
صنـدوق می انداختنـد و کارشناسـان با اسـم رمز پاسـخ 
می دادنـد؛ بـدون این کـه فـرد شناسـایی شـود و گاهـی 
برخـی افـراد را به مشـاوره ی حضوری دعـوت می کردند 
کـه بـا ایـن کار بیـش از 10 هـزار نامـه و پاسـخ مکاتبه 

شـد کـه در زمـان خود بسـیار عالـی بود.
ـــل  ـــه دلی ـــگاهی ب ـــوم، جهاددانش ـــه ی س  در ده
ــتان  ــوزه ی آمـــوزش عالـــی در اسـ ــتازی در حـ پیشـ
ــد و  ــدار شـ ــب و پرطرفـ ــیار پرمخاطـ ــان، بسـ اصفهـ
ــردی  ــی کاربـ ــای علمـ ــز آموزش هـ ــان مرکـ هم زمـ
و بعـــد مرکـــز آموزش هـــای عالـــی بـــا مجـــوز 
وزارت علـــوم و تاســـیس مراکـــز تخصصـــی آمـــوزش 
کوتاه مـــدت ایجـــاد شـــد کـــه در ایـــن دهـــه، غلبـــه 

فعالیت هـــای آموزشـــی را داشـــتیم.
 درحال حاضـر نیز در بخش آموزش، فعالیت های 
شـاخصی انجـام می شـود؛ در فعالیت هـای فرهنگی هم 
رو بـه رشـد حرکـت می کنیـم و برنامـه داریـم تـا یـک 
فعالیـت متوازنـی را تـا پایان برنامه ی ششـم توسـعه در 
سـال 1400 داشته باشـیم و بتوانیم حوزه های فرهنگی 
و پژوهشـی را هـم تقویـت کنیـم، ولـی در حـال حاضر 
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حجـم فعالیت هـای آموزشـی سـنگین تر اسـت و ثبـت 
اختراع هایـی را هـم در حـال نهایـی شـدن داریم.

 در پنـــج ســـال اخیـــر، نزدیـــک بـــه 100 پـــروژه ی 
ــی  ــگاهی صنعتـ ــی در جهاددانشـ ــی و تحقیقاتـ علمـ
ــی و  ــای علمـ ــت؛ حوزه هـ ــده اسـ ــان کار شـ اصفهـ
ـــرق  ـــوزه ی ب ـــج ح ـــامل پن ـــد ش ـــن واح ـــی ای تحقیقات
ــری،  ــت و اندازه گیـ ــت تسـ ــا اولویـ ــک بـ و الکترونیـ
ژئوشـــیمی و فـــرآوری مـــواد معدنـــی، صنایـــع و 
مهندســـی  و  شـــیمی  کشـــاورزی،  سیســـتم ها، 

شـــیمی اســـت.
 بـــا توجـــه بـــه هدف گذاری هـــای جدیـــد 
ــا  ــوزه ی آب، بنـ ــور در حـ ــاری کشـ ــکالت جـ و مشـ
ـــگاهی  ـــم جهاددانش ـــه ی شش ـــان برنام ـــا پای ـــم ت داری
ـــان  ـــی اصفه ـــگاهی صنعت ـــال 1400، جهاددانش در س
ـــن  ـــم و از ای ـــل کنی ـــات آب تبدی ـــب مطالع ـــه قط را ب
ـــی از  ـــا بخش ـــم ت ـــف کردی ـــا را مکل ـــه ی گروه ه رو هم
ـــد  ـــام دهن ـــوزه ی آب انج ـــود را در ح ـــای خ فعالیت ه
تـــا بـــا برآینـــد تمـــام ایـــن فعالیت هـــا، بتوانیـــم در 
ـــال  ـــد امس ـــم؛ هرچن ـــاز کنی ـــره ای را ب ـــوزه ی آب گ ح
بـــا بارندگی هـــا، مشـــکالت کم تـــر شـــد، ولـــی 
ــفره های  ــش سـ ــژه در بخـ ــع آب به ویـ ــطح منابـ سـ

ـــت. ـــم اس ـــیار ک ـــوز بس ـــی هن زیرزمین
ســـوپرجاذب  پـــروژه ی  روی  هم چنیـــن   
ـــی  ـــای خارج ـــا نمونه ه ـــه ب ـــم ک ـــاورزی کار کردی کش
این کـــه  بـــرای  و  می کنـــد  رقابـــت  کامـــال  آن 
بتوانیـــم آبـــی را کـــه جـــذب می کنـــد بـــه مـــرور 
ــام دادیـــم و در  ــادی انجـ ــات زیـ ــد، آزمایشـ آزاد کنـ
پایـــان کار مراحـــل ثبـــت اختـــراع آن هســـتیم تـــا 
هـــر چـــه ســـریع تر ایـــن محصـــول را بـــا قیمـــت 
بســـیار مناســـب، روانـــه ی بـــازار کـــرده و آمـــاده ی 

کنیـــم. آن  تجاری ســـازی 
 جهاددانشـــگاهی صنعتـــی اصفهـــان در پنـــج 
ـــده  ـــر دانشـــجویانی صاحـــب ای ـــت دارد؛ اگ حـــوزه فعالی
و طـــرح هســـتند، می تواننـــد بـــه بخـــش معاونـــت 
ــه  ــرده و بـ ــه کـ ــگاهی مراجعـ ــی جهاددانشـ پژوهشـ
هســـته های تحقیقاتـــی دانشـــجویی متصـــل شـــوند؛ 
ــرا  ــل اجـ ــا قابـ ــت، امـ ــوب اسـ ــا خـ ــی طرح هـ گاهـ
شـــدن نیســـت یـــا بـــا واقعیت هـــا فاصلـــه دارنـــد، 
ــرز  ــودن آن محـ ــا مفیدبـ ــی ارزیابی هـ ــر طـ ــا اگـ امـ
شـــود، از طـــرح ارایه شـــده حمایـــت می کنیـــم. ورود 
بـــه جهاددانشـــگاهی از طریـــق همیـــن هســـته های 
تحقیقاتـــی اســـت؛ ضمـــن این کـــه بیشـــترین و 
بهتریـــن حمایـــت را در اســـتان اصفهـــان، شـــهرک 
علمـــی و تحقیقاتـــی در حوزه هـــای متعـــدد انجـــام 

می دهـــد.
 در حوزه هـــای فرهنگـــی نیـــز چنـــد ســـالی 
ــه  ــه، فاصلـ ــکنی های اولیـ ــا خط شـ ــه بـ ــت کـ اسـ
ـــای  ـــو و کاره ـــای ن ـــا ایده ه ـــدد ب ـــد مج ـــم و بای گرفتی

ـــم. ـــوزه ورود کنی ـــن ح ـــه ای ـــد ب ـــوب جدی خ
 عرصـــه ی فعلـــی، عرصـــه ی فاصلـــه گرفتـــن 
ــم اجتماعـــی اســـت و الزم  ــایل مهـ ــان از مسـ جوانـ
ــه  ــاتید بـ ــجویان و اسـ ــری دانشـ ــا هم فکـ ــت بـ اسـ
ـــک  ـــا ی ـــد ب ـــیم؛ بای ـــی برس ـــد فرهنگ ـــای جدی ایده ه
ــان  ــا صاحبـ ــورت بـ ــق و مشـ ــن و دقیـ ــگاه تیزبیـ نـ
ـــه  ـــه ب ـــم؛ ن ـــوزه ورود کنی ـــن ح ـــه در ای ـــم و اندیش فه
ـــن معضـــالت  صـــورت شـــعاری و کلیشـــه ای؛ چراکـــه ای
ممکـــن اســـت جامعـــه را در آینـــده دچـــار مشـــکل 

ـــد. کن
روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

از فعالیت های متنوع 
کانون های دانشجویی 
تا آموزش های تخصصی 

مکمل
دکرتطبایی

 رییس جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران
 جهاددانشـگاهی بـه عنـوان یـک نهـاد عمومـی 
در سـال های  فعالیـت می کنـد.  در کشـور  غیردولتـی 
اولیـه انقـالب اسـالمی و در سـال 59 جهاد دانشـگاهی 
تشـکیل شـد کـه مـوارد مختلفـی را طی این 40 سـال 

اخیـر بـه عهده داشـته اسـت.
نهاد   عمده خصوصیت جهاددانشگاهی به عنوان 
فرهنگی،  مسائل  در  بودن  پیشرو  غیردولتی  عمومی 
آموزشی و پژوهشی است، گفت: مأموریت جهاد دانشگاهی 
در سه حوزه مسائل فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبیین 
شده است. جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران به 
عنوان یکی از واحدهای جهاددانشگاهی کل کشور است 

که در عرصه علوم پزشکی فعالیت می کند.
ـــاً از دانشـــجویان  ـــه جهـــاد دانشـــگاهی عمدت  بدن
فعالـــی اســـت کـــه عمدتـــاً در طـــول تحصیل شـــان 
همـــکاری خـــود را بـــا ایـــن نهـــاد شـــروع کردنـــد 
ــای  ــا نیروهـ ــر و یـ ــوان مدیـ ــه عنـ ــت بـ و در نهایـ
دیگـــر جـــذب جهـــاد دانشـــگاهی شـــدند. یکـــی از 
ــران  ــت مدیـ ــگاهی تربیـ ــاد دانشـ ــالت های جهـ رسـ
خـــالق و کارآمـــد اســـت. حـــوزه فرهنگـــی مـــا بـــا 
ـــا بتوانیـــم عرصـــه ای را در  ـــگاه تأســـیس شـــده ت ـــن ن ای
ـــان  ـــا خودش ـــا آنه ـــم ت ـــرار دهی ـــجویان ق ـــار دانش اختی
بتواننـــد فعالیت هـــای فرهنگی شـــان را تعریـــف و 
ـــاًل  ـــگاهی کام ـــاد دانش ـــع جه ـــد. در واق ـــت کنن مدیری

ــود. ــوب می شـ یـــک معاونـــت دانشـــجویی محسـ
ـــی  ـــا بروکراس ـــمی ب ـــاد رس ـــک نه ـــگاه ها ی  دانش
ـــگاهی  ـــاد دانش ـــا جه ـــتند و در اینج ـــود هس ـــاص خ خ
می توانـــد مکمـــل آنهـــا باشـــد و نقیصه هایـــی را 
ایـــن رو رســـالت های علمی و  از  برطـــرف کنـــد، 

پرورشـــی خـــاص خـــود را دارد.
جهاددانشـــگاهی  دانشـــجویی  کانون هـــای   
علـــوم پزشـــکی تهـــران در قالـــب فعالیت هـــای 
فرهنگـــی، اجتماعـــی، علمـــی تدویـــن شـــده اند. 
ـــجویان  ـــی از دانش ـــز همگ ـــا نی ـــن کانون ه ـــران ای مدی
ـــاد دانشـــگاهی  ـــا در جه ـــاد دانشـــگاهی هســـتند، م جه
کارمنـــد رســـمی نداریـــم و در واقـــع اغلـــب کارهـــا 
ـــام  ـــود و تم ـــام می ش ـــجویان انج ـــود دانش ـــط خ توس
برنامه هـــا و مناســـب های فرهنگـــی را خودشـــان 

اجـــرا می کننـــد.
ـــف خـــود در  ـــای مختل  دانشـــجویان در فعالیت ه
کانون هـــا  آزادی عمـــل دارنـــد و اقدامـــات در چارچـــوب 
قوانیـــن و مقـــررات رســـمی کشـــور و در حوزه هـــای 
مربـــوط بـــه برنامه ریـــزی، ایده پـــردازی و مدیریتـــی 
ـــی  ـــت، یعن ـــده اس ـــذار ش ـــجویان واگ ـــه دانش ـــاًل ب کام
ـــن  ـــگاهی کمتری ـــاد دانش ـــوان جه ـــه عن ـــا ب ـــه م اینک
ــجویان  ــای دانشـ ــرات و فعالیت هـ ــت را در نظـ دخالـ
ــا  ــت تـ ــی اسـ ــتر حمایتـ ــا بیشـ ــش مـ ــم. نقـ داریـ
ـــرار  ـــجویان ق ـــار دانش ـــا را در اختی ـــن فض ـــم ای بتوانی
دهیـــم تـــا تفکـــر و اندیشـــه خودشـــان را در یـــک 

ــاده کننـــد و هـــم اینکـــه بتواننـــد  کار جمعـــی پیـ
فعالیت هـــای مدیریتـــی را در جمـــع اعمـــال کننـــد.

 آموزش هـــای مـــا در واحدعلـــوم پزشـــکی 
ـــی  ـــور تخصص ـــا مح ـــی ب ـــاً آموزش های ـــران، عمدت ته
ـــوزش  ـــش آم ـــی نق ـــه نوع ـــا ب ـــن آموزش ه ـــت و ای اس
ـــگاه های  ـــالن دانش ـــارغ التحصی ـــه ف ـــد ک ـــی دارن تکمیل
علـــوم پزشـــکی کشـــور اعـــم از مقاطـــع کاردانـــی، 
کارشناســـی، کارشناســـی ارشـــد، دکتـــری و حتـــی 
ــرکت  ــد در آن شـ ــکی می تواننـ ــای پزشـ تخصص هـ
ـــن  ـــورت بی ـــه ص ـــز ب ـــا نی ـــن دوره ه ـــی ازای ـــد. برخ کنن

ــود. ــزار می شـ ــی برگـ المللـ
در  مختلـــف  آموزشـــی  دوره  نزدیـــک 20   
ایـــن حوزه هـــا در حـــال برگـــزاری اســـت کـــه 
ـــعی  ـــا س ـــور کل م ـــه ط ـــی دارد. ب ـــای گوناگون کاربرده
ــم و در  ــظ کنیـ ــه حفـ ــت را همیشـ ــم کیفیـ کردیـ
آموزش هایمـــان بـــه دنبـــال کمیـــت نبوده ایـــم.

ـــوم پزشـــکی تهـــران مبتکـــر کارهـــای   واحـــد عل
بزرگـــی در کشـــور بـــوده اســـت بـــه عنـــوان مثـــال 
راه انـــدازی خبرگـــزاری دانشـــجویان ایـــران )ایســـنا( 
ـــر  ـــه در اواخ ـــوده ک ـــد ب ـــن واح ـــکارات ای ـــی از ابت یک
ـــکل  ـــزاری ش ـــن خبرگ ـــرای ای ـــا ب ـــاد ایده ه ـــه هفت ده
گرفـــت. بـــه عنـــوان مثـــال مرکـــز امـــام و انقـــالب 
ــگاهی  ــاد دانشـ ــط جهـ ــش توسـ ــال ها پیـ ــز سـ نیـ
راه انـــدازی شـــد کـــه در حـــال حاضـــر بـــه عنـــوان 
ـــه  ـــا دبیرخان ـــد، ی ـــت می کن ـــمی فعالی ـــاد رس ـــک نه ی
ـــت  ـــی اس ـــوان پایگاه ـــه عن ـــتاد ب ـــام اس ـــت مق نکوداش
ــجویان و  ــر از دانشـ ــگ تقدیـ ــت فرهنـ ــه توانسـ کـ
ـــد از 18  ـــد و بع ـــه کن ـــگاه ها نهادین ـــاتید را در دانش اس

ـــت. ـــده اس ـــاد ش ـــک نم ـــه ی ـــل ب ـــال تبدی س
ـــا  ـــی م ـــای آموزش ـــر مجموعه ه ـــال حاض  در ح
ـــکاری دارد و  ـــی هم ـــی آموزش ـــز تخصص ـــه مرک ـــا س ب
ـــالن  ـــی از فارغ التحصی ـــل توجه ـــت قاب ـــاالنه جمعی س
را بـــا آموزش هـــای تکمیلـــی بـــه عنـــوان خروجـــی 
ــی  ــای همگانـ ــه آموزش هـ ــرد. البتـ ــر می گیـ در نظـ
ــالت هایمان  ــا و رسـ ــزو برنامه هـ ــز جـ ــی نیـ و عمومـ
ـــوزه  ـــا در ح ـــال آموزش ه ـــور مث ـــه ط ـــت. ب ـــوده اس ب
ـــه  ـــرای مـــدارس شـــهر تهـــران ب ـــی و بهداشـــتی ب درمان
ـــزار  ـــگاهی برگ ـــاد دانش ـــوی جه ـــگان از س ـــورت رای ص
ـــوزه  ـــی در ح ـــی بخش ـــا آگاه ـــتمرار دارد. م ـــده و اس ش
ـــا  ـــن ب ـــم. همچنی ـــود می دانی ـــالت خ ـــت را رس بهداش
شـــهرداری و آمـــوزش پـــرورش و نهادهـــای نظامـــی 
و انتظامـــی همکاری هایـــی خوبـــی صـــورت گرفتـــه 
ــت  ــا درخواسـ ــه آنهـ ــورت کـ ــن صـ ــه ایـ ــت. بـ اسـ
آمـــوزش دارنـــد و مـــا برایشـــان انجـــام می دهیـــم.

روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران
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درآمدزایی هشت 
میلیاردی رشکت های 

فناور در سال ۹۷
دکرت سیدعلی نادر دهقانی

رییس جهاددانشگاهی لرستان

 در حـال حاضر 40 شـرکت فنـاور تحت حمایت 
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مرکز رشـد جهاددانشـگاهی لرسـتان هسـتند که سـال 
گذشـته ایـن شـرکت ها بیـش از هشـت میلیـارد تومان 
کویـت،  همچـون  کشـورهایی  بـه  را  خـود  محصـول 

افغانسـتان و سـوئد فروخته انـد.
ــط  ــتان توسـ ــر در اسـ ــزار نفـ ــاالنه 20 هـ  سـ
ـــی  ـــف تخصص ـــای مختل ـــگاهی آموزش ه ـــاد دانش جه

ــد. ــرا می گیرنـ ــی را فـ ــی و عمومـ فنـ
 در خرم آبـــاد دو مرکـــز آمـــوزش داریـــم و در 
ـــگاهی  ـــاد دانش ـــعبه جه ـــز ش ـــت نی ـــرد و کوهدش بروج
ـــاد  ـــن نه ـــی ای ـــوزه فرهنگ ـــه ح ـــم، ب ـــیس کرده ای تأس
ــزاری  ــد: دو خبرگـ ــادآور شـ ــرد و یـ ــاره کـ ــز اشـ نیـ
ــنجی  ــز افکارسـ ــن مرکـ ــا و همچنیـ ــنا و ایکنـ ایسـ
ـــغول  ـــاد مش ـــن نه ـــی ای ـــوزه فرهنگ ـــز در ح ـــپا نی ایس
ـــق  ـــای موف ـــزو بخش ه ـــور ج ـــوده و در کش ـــت ب فعالی

محســـوب می شـــوند.
 ســـازمان دانشـــجویان جهـــاد دانشـــگاهی 
ــزار  ــه دو هـ ــک بـ ــر نزدیـ ــال حاضـ ــتان در حـ لرسـ

دانشـــجو عضـــو دارد.
ـــاحت  ـــار مس ـــش هکت ـــه ش ـــاد ک ـــام خرم آب  در ب
ــده و  ــداث شـ ــی احـ ــیار خوبـ ــای بسـ دارد گلخانه هـ

ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــی کش ـــاه داروی ـــدود 40 گی ح
ـــار  ـــش هکت ـــز ش ـــت نی ـــتان کوهدش  در شهرس
ـــی  ـــت خوب ـــه ظرفی ـــم ک ـــک داری ـــه هیدروپونی گلخان
ـــت  ـــرداری از ظرفی ـــرای بهره ب ـــی رود و ب ـــمار م ـــه ش ب
کشـــاورزی، ایجـــاد مـــدل کشـــاورزی بـــا بهـــره وری 
ــت  ــک فرصـ ــز یـ ــان نیـ ــتغال زایی جوانـ ــاال و اشـ بـ

ــود. ــوب می شـ ــوب محسـ خـ
 در حـــال حاضـــر 40 شـــرکت فنـــاور تحـــت 
حمایـــت مرکـــز رشـــد جهـــاد دانشـــگاهی لرســـتان 
ـــت. ـــمگیر اس ـــور چش ـــم در کش ـــن رق ـــه ای ـــتند ک هس
ــش از  ــرکت ها بیـ ــن شـ ــته ایـ ــال گذشـ  سـ
ــه  ــود را بـ ــول خـ ــان محصـ ــارد تومـ ــت میلیـ هشـ
کشـــورهایی همچـــون کویـــت، افغانســـتان و ســـوئد 
فروخته انـــد و ایـــن کار بســـیار بزرگـــی اســـت کـــه 

در جهـــاد دانشـــگاهی انجـــام شـــده اســـت.
ــن  ــا ایـ ــتان بـ ــر در اسـ ــرای 700 نفـ ــا بـ   مـ
بخـــش  و  کرده ایـــم  ایجـــاد  شـــغل  شـــرکت ها 
اعظمـــی از واحدهـــای فنـــاور را نیـــز دانش آمـــوزان 

نخبـــه و تیزهوشـــان تشـــکیل می دهنـــد.
 نیـــاز امـــروز کشـــور آموزش هـــای کاربـــردی 
اســـت، توســـعه یـــک حرکـــت درون زا اســـت و مـــا 
ـــم،  ـــی کنی ـــعه طراح ـــدل توس ـــان م ـــرای خودم ـــد ب بای
مدلـــی بومـــی مبتنـــی بـــر قابلیت هـــای محیطـــی و 
ـــه  ـــد ک ـــوده و ناکارآم ـــی فرس ـــدل واردات ـــه م ـــانی ن انس
ـــت و  ـــع اس ـــت مناب ـــدر رف ـــط ه ـــرای آن فق ـــه اج نتیج
ـــا و  ـــر ظرفیت ه ـــی ب ـــی مبتن ـــای آموزش ـــد دوره ه بای
ـــن  ـــتان تدوی ـــای اس ـــه و ضرورت ه ـــای روز جامع نیازه

ـــود. ش
 بایـــد آمـــوزش مهارت محـــور و فنـــی بـــه 
ــاز  ــتا نیـ ــن راسـ ــود در ایـ ــه شـ ــوزان ارائـ دانش آمـ
ـــه  ـــا و ب ـــتان احص ـــی روز اس ـــای آموزش ـــت مدل ه اس
دانش آمـــوزان تفهیـــم شـــود کـــه ایـــن آمـــوزش از 

نـــان شـــب بـــرای آنهـــا واجب تـــر اســـت.
در  را  دانش آمـــوزی  اســـتعدادهای  بایـــد   
بخش هـــای مختلـــف شناســـایی و بـــه مرکـــز رشـــد 
ـــرده  ـــا در اینجـــا رشـــد ک ـــی ت ـــاد دانشـــگاهی معرف جه
ــوند  ــل شـ ــالق تبدیـ ــاور و خـ ــای فنـ ــه واحدهـ و بـ
ـــن و  ـــر ف ـــی ب ـــی مبتن ـــای آموزش ـــا بحث ه ـــد م وتاکی

مهارت افزایـــی اســـت.
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رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی

دارای  مرکـــزی  اســـتان  جهاددانشـــگاهی   
در  ارزشـــمندی  پتانســـیل های  و  ظرفیت هـــا 
ـــی  ـــی و فرهنگ ـــی، پژوهش ـــف آموزش ـــای مختل حوزه ه
و درمانـــی از جملـــه مرکـــز فـــوق تخصـــص درمـــان 
نابـــاروری اســـت کـــه از طریـــق پیشـــرفته ترین 
 IVF و )ICSI( روش هـــا از جملـــه میکرواینجکشـــن
ــاروری  ــک نابـ ــای کلینیـ ــودن بخش هـ ــا دارا بـ و بـ
مـــردان، کلینیـــک تخصصـــی زنـــان و نازایـــی، 
ــارداری،  ــن بـ ــای حیـ ــرل مراقبت هـ ــک کنتـ کلینیـ
آزمایشـــگاه های جنیـــن شناســـی و آندرولـــوژی، 
آزمایشـــگاه تشـــخیص طبـــی، بخـــش ســـونوگرافی، 
مشـــاوره و روانشناســـی زوجیـــن نابـــارور و بانـــک خـــون 
ـــن  ـــد، همچنی ـــت می ده ـــه خدم ـــان ارائ ـــاف روی ـــد ن بن
ــزی  ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــاد دانشـ ــای جهـ فعالیت هـ
در بخـــش آموزش هـــای تخصصـــی کوتـــاه مـــدت و 
ـــهرهای اراک  ـــردی در ش ـــی کارب ـــوزش علم ـــز آم مراک
و ســـاوه و محـــالت در جهـــت رشـــد و توســـعه اســـتان 

اســـت.
ــاوری فعالیت هـــای   در حـــوزه پژوهـــش و فنـ
ـــت،  ـــه اس ـــورت گرفت ـــگاهی ص ـــاد دانش ـــی در جه خوب
ـــاد دانشـــگاهی  ـــارز حـــوزه پژوهـــش در جه مشـــخصه ب
ـــگاه  ـــات علمـــی پژوهشـــی اســـت. ن وجـــود اعضـــای هی
ـــاوری و  ـــعه فن ـــاوری، توس ـــش و فن ـــوزه پژوه ـــا در ح م
ـــم  ـــن مه ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــای پژوهش ـــرای طرح ه اج
ـــات  ـــعه مطالع ـــی توس ـــروه پژوهش ـــه گ ـــود س ـــا وج ب
ــهری  ــد شـ ــادی و کالبـ ــعه اقتصـ ــی و توسـ اجتماعـ

ــرد. ــورت می پذیـ صـ
ــگاهی در  ــای جهاددانشـ ــذاری فعالیت هـ  اثرگـ
حوزه هـــای مختلـــف اعـــم از آموزشـــی، پژوهشـــی، 
علمـــی و تحقیقـــات و به ویـــژه در حـــوزه فرهنگـــی 
اســـت و ایـــن مهـــم در شـــرایطی اتفـــاق می افتـــد 
ـــط  ـــه توس ـــورت گرفت ـــای ص ـــات و فعالیت ه ـــه خدم ک
اغلـــب فعالیـــن و متولیـــان ایـــن امـــور وابســـته بـــه 
ــرایط  ــن شـ ــنگین اســـت و در ایـ ــع مالـــی سـ منابـ
حضـــور نهادهایـــی همچـــون جهاددانشـــگاهی در 
چنیـــن عرصه هایـــی بـــه خـــودی خـــود یـــک 

ظرفیـــت محســـوب می شـــود.
 جهاددانشـــگاهی بـــار کارهـــای برزمیـــن 
ــوان در  ــد تـ ــه و در حـ ــده گرفتـ ــر عهـ ــده را بـ مانـ
راســـتای رشـــد و توســـعه اســـتان فعالیـــت خواهـــد 
ـــد  ـــزی می توان ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــت، جهاددانش داش
ـــی  ـــارک مل ـــس پ ـــاد پردی ـــون ایج ـــی همچ فرصت های
علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی در 
اســـتان جهـــت تبدیـــل توانایی هـــای فرهنگـــی 
بـــه ثـــروت، راه انـــدازی مرکـــز خدمـــات تخصصـــی 
ـــد  ـــل از تولی ـــره کام ـــاد زنجی ـــی و ایج ـــاغل خانگ مش

ـــا جلـــب مشـــارکت  ـــازار ب ـــه ب ـــا اتصـــال ب ـــه اشـــتغال ت ب
ـــرای  ـــتان در اج ـــط در اس ـــی مرتب ـــتگاه های اجرای دس
ـــون  ـــس کان ـــدازی پردی ـــر، راه ان ـــتغال فراگی ـــه اش برنام
ـــه ای  ـــران حرف ـــی مدی ـــتگی های عموم ـــی شایس ارزیاب
ـــای  ـــرورش نیروه ـــتای پ ـــی در راس ـــتگاه های اجرای دس
ـــی در  ـــت متعال ـــرای مدیری ـــاد فرصـــت ب ـــد و ایج کارآم
ـــوژی  ـــال تکنول ـــر انتق ـــعه دفت ـــت و توس ـــتان، تقوی اس
بـــه منظـــور کمـــک بـــه بخـــش تحقیـــق و توســـعه 
صنعـــت اســـتان بـــا مشـــارکت نهادهـــای صنعتـــی 
و صنایـــع، تقویـــت و راه انـــدازی کلینیک هـــای 
ـــاروری،  ـــای ناب ـــی در زمینه ه ـــن تخصص ـــات نوی خدم
ترمیـــم زخـــم و ســـرطان زنـــان، همـــکاری در 
و  فرهنگـــی  اجتماعـــی،  پیوســـت های  تدویـــن 
فناورانـــه پروژه هـــای اقتصـــادی و عمرانـــی اســـتان و 
ـــازی  ـــوری و مج ـــی حض ـــای تخصص ـــزاری دوره ه برگ
ـــرای  ـــژه ب ـــت بوی ـــان دول ـــوزش کارکن ـــا آم ـــه ب در رابط
ـــاران، بخشـــداران و ... را در چارچـــوب  ـــهرداران، دهی ش
ضوابـــط و مقـــررات مربوطـــه بـــا حمایـــت بیـــش از 
پیـــش مســـئولین و نماینـــدگان اســـتان در مجلـــس 
شـــورای اســـالمی منجـــر بـــه ارائـــه خدمـــات شایســـته و 
توســـعه همـــه جانبـــه اســـتان کنـــد، همچنیـــن حضـــور 
نیروهـــای جـــوان، پـــر انـــرژی، متعهـــد، متخصـــص 
ـــش  ـــتان، نویدبخ ـــگاهی اس ـــزه در جهاددانش ـــا انگی و ب
ــف  ــای مختلـ ــی در حوزه هـ ــیار خوبـ ــای بسـ افق هـ

ـــت. اس
 خبرگزاری هـــای جهاددانشـــگاهی بـــه همـــراه 
ــیر  ــتی یـــک تعریـــف و مسـ ــانه ها بایسـ ــایر رسـ سـ
ـــق  ـــاده ســـازی رون ـــرای پی ـــد ب ـــق و هدفمن واحـــد، دقی
تولیـــد و اقتصـــاد مقاومتـــی در کشـــور پایـــه ریـــزی 
ـــی  ـــن الملل ـــزاری بی ـــنا، خبرگ ـــزاری ایس ـــد. خبرگ کنن
ـــز  ـــن مرک ـــرس و همچنی ـــینا پ ـــزاری س ـــرآن، خبرگ ق
ــن  ــران از مهمتریـ ــجویان ایـ ــنجی دانشـ ــکار سـ افـ
در  دانشـــگاهی  جهـــاد  مجموعـــه  فعالیت هـــای 
ــت  ــاوری اسـ ــانه و فنـ ــی، رسـ ــای فرهنگـ عرصه هـ
کـــه بـــا انتقـــال نظـــرات و دیـــدگاه عمـــوم مـــردم 
می تواننـــد در جهـــت راهنمایـــی و هدایـــت تولیـــد 
ـــه  کننـــدگان و مســـئولین و همچنیـــن رغبـــت مـــردم ب
ـــد  ـــق تولی ـــت رون ـــی و در نهای ـــد داخل ـــتفاده از تولی اس

ـــوند. ـــع ش ـــر واق مؤث
 امـــروزه هیـــچ ســـازمانی بـــدون توجـــه بـــه 
نیـــروی انســـانی و نقـــش ســـازنده آن در ارائـــه 
ــت. در  ــات نیسـ ــه حیـ ــه ادامـ ــادر بـ ــات، قـ خدمـ
ــرکت ها در  ــازمان ها و شـ ــی سـ ــزان توانایـ ــع میـ واقـ
ـــانی اســـت  ـــرمایه انس ـــعه س ـــظ و توس ـــایی و حف شناس
ـــروی انســـانی ســـبب  ـــوزش و بهســـازی نی و اجـــرای آم
ـــرات  ـــا تغیی ـــب ب ـــد متناس ـــراد بتوانن ـــا اف ـــود ت می ش
ســـازمانی و محیـــط، بطـــور مؤثـــر فعالیت هـــا را 

ادامـــه داده و بـــر کارایـــی خـــود بیفزاینـــد.
 در همیـــن راســـتا می تـــوان گفـــت کـــه 
مرکـــز رشـــد واحدهـــای فنـــاور محـــالت و نیـــم ور 
و در مجمـــوع، جهاددانشـــگاهی بـــه لحـــاظ ماهیـــت 
ـــی،  ـــای فرهنگ ـــتی، در حوزه ه ـــناد باالدس ـــود و اس خ
ـــاوری  ـــر تجـــاری ســـازی فن آموزشـــی و پژوهشـــی، دفت
و اشـــتغال دانـــش آموختـــگان و مراکـــز رشـــد، بـــه 
ــوان  ــت عنـ ــی تحـ ــداف، مدلـ ــق اهـ ــور تحقـ منظـ
»زنجیـــره دانـــش تـــا ارزش« ترســـیم کـــرده اســـت 
ـــگاهی  ـــرای جهاددانش ـــی ب ـــی خوب ـــم خروج ـــا بتوانی ت

و ایـــران اســـالمی بـــه دســـت آوریـــم.
روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی
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81 گذشته، حال و آینده ی 
جهاددانشگاهی در گفتار 

مسووالن کشوری

نگاه از بیرون
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                     منایندگان ولی فقیه، امئه  جمعه
           و منایندگان مجلس خربگان

اهمیت فعالیت ها 
در حوزه ی مهارت افزایی 

جوانان
آیت ا... محمدتقی پورمحمدی

مناینده  آذربایجان رشقی 
در مجلس خربگان رهربی

زمینه هـای  در  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای   
مختلـف بـه ویـژه رشـته های مـورد نیـاز جامعـه قابـل 
تحسـین اسـت؛ ایـن نهـاد در حـوزه مهارت افزایـی نیـز 
فعـال بـوده و ایـن نـوع فعالیت هـا بسـیار اهمیـت دارد؛ 
چراکـه موفقیـت تنهـا بـا درس خواندن، بـدون تجربه و 

مهـارت الزم کسـب نمی شـود.
بـر  عـالوه  جهاددانشـگاهی  چـون  نهادهایـی   
تقویـت بنیـه علمـی جوانـان در رشـته های مرتبـط بـه 
تقویـت بنیـه ی عملـی و مهارت افزایی نیـز می پردازند و 
دولـت و مسـووالن نیـز در ایـن رابطـه وظیفـه دارند که 
از نیروهـای فعـال و اسـتعدادهای توانمنـد و درخشـان 

جامعـه اسـتفاده کـرده و حداکثـر بهـره را ببرنـد.
 بـرای مسـووالن ایـن نهـاد مقـدس و جوانـان 

دارم. روزافـزون  موفقیـت  آرزوی  جامعـه  پرشـور 
■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

■■■

تاثیرگذاری در تحقق 
بیانیه ی گام دوم انقالب

حجت االسالم واملسلمین 
شیخ جواد مجتهد شبسرتی
مناینده  آذربایجان غربی 
در مجلس خربگان رهربی

استان  در  جهادی  و  فعال  انقالبی  نهاد  این 
تمامی  برای  مناسبی  الگوی  می تواند  آذربایجان غربی 
تشکیالت، نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی باشد، 
کار جهادی  و  و تالش مضاعف  با همت  تاکنون  چراکه 
انجام  اسالمی  نظام جمهوری  برای  را  ارزنده ای  خدمات 

داده است.
 جهاددانشگاهی یکی از نهادهایی است که می تواند 
در تحقق بیانیه گام دوم انقالب تاثیرگذار باشد که تاکنون 
نیز با تکیه به نیروهای جهادی و به خصوص جوانان خود 
توانسته گام های موثری در پیشرفت های علمی و پژوهشی 
بردارد و امید است ازاین پس نیز در مسیر تحقق آرمان های 

اصیل انقالب اسالمی حرکت کند.

 این نهاد انقالبی، یکی از نهادهای موفق کشور در 
زمینه های علمی، پژوهشی و آموزشی بوده و از بدو تأسیس 

تاکنون خدمات ارزشمند بسیاری را انجام داده است.
کشور  که  موارد  از  بسیاری  در  جهاددانشگاهی   
امکان نیاز به بیگانگان را داشته، با فعالیت جهادی خود در 
زمینه های علمی و پژوهشی رهایی بخش مشکالت کشور 
پژوهشگاه هایی  فعالیت  به  این جمله می توان  از  و  بوده 

هم چون پژوهشگاه رویان اشاره کرد.
 جهاددانشگاهی قطعا یکی از نهادهایی است که 
می تواند در تحقق بیانیه ی گام دوم انقالب تاثیرگذار باشد 
و این نهاد با اهداف واالی خود و با توجه و عبرت گرفتن از 
گذشته و امید به آینده و تجربه اندوزی می تواند در تحقق 
بیانیه گام دوم انقالب و عمل به منویات مقام معظم رهبری 

گام های اساسی بردارد.
 اکنون انتظار مردم و مسووالن از جهاددانشگاهی 
به عنوان یک نهاد انقالبی این است که با تالش روزافزون در 
راه پیشرفت و اعتالی علمی و پژوهشی کشور قدم بردارد.

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی

■■■

لزوم فعالیت در 
متامی عرصه ها و 
متحول کننده ی 

دانشگاه ها
آیت ا... سید محمد حسینی شاهرودی
مناینده  ولی فقیه در استان کردستان

 جهاددانشگاهی یکی از نهادها و رویش های انقالب 
حالت  ایجادشده،  مجموعه های  در  نهادها  این  و  است 

پیشگامی که باید مجموعه را متحول کند، دارد.
 این نهاد نیز برای متحول کردن دانشگاه ها و اسالمی 
شدن، انقالبی شدن و جهادی عمل کردن دانشگاه ها وارد 

این عرصه شده است.
 در گام اول انقالب، سازوکار خوبی برای پیشرفت 
و توسعه کشور ایجاد شده است که در این امور نمی توان 

نقش جهاددانشگاهی را نادیده گرفت.
دقت  بیشتر،  با سرعت  باید  انقالب  دوم  گام  در   
بیشتر، ظرفیت قوی و گستردگی بیشتر عمل کرد؛ چراکه 
و مسایل  نظام  ثبات  و  ایران  استقالل  برای  اول  در گام 
زیرساختی کار شده و در گام دوم هدف رسیدن به تمدن 

اسالمی است.
نهاد متحول کننده  به عنوان یک   جهاددانشگاهی 
دانشگاه ها باید در این راستا حرکت کرده و پیشرانی برای 
سوق دادن دانشگاه ها به سمت توسعه ی تمدن اسالمی 
و پرچم داری گام دوم انقالب در بخش های ترسیم شده 

باشد.
در  جهاددانشگاهی  پیشرفت های  به  توجه  با   
که  امیدواریم  انقالب،  اول  گام  مختلف  عرصه های 
جهاددانشگاهی در گام دوم انقالب نیز موفق تر عمل کند.

 با توجه به درخشیدن جهاددانشگاهی در بخش های 
مختلف و صاحب نام و الگو بودن در عرصه های علمی و 
مسایل کاربردی در جامعه، جهاددانشگاهی را نباید در یک 
بخش منحصر کنیم؛ چراکه نیاز ما یک نیاز جامعی است؛ 

بنابراین باید در تمام زمینه ها فعال باشد.
نه  گیرد  قرار  دانشگاه ها  طول  در  باید  نهاد  این   
درست  مسیر  یک  به  را  دانشگاه  بتواند  و  آن  عرض  در 
هدایت کند؛ بنابراین در تمام هفت مورد گام دوم انقالب، 
جهاددانشگاهی می تواند نقش موثری داشته باشد و در 

بخش هایی موفق تر عمل کند.
نهادهای انقالب جزو نهادهای جوان و جوشیده   
نهادهای  این  باید مسووالن  لذا  انقالب هستند؛  از بطن 
انقالبی، کار تربیت نسل آینده را آغاز کنند و در بحث گام 
دوم انقالب، این امر را مورد توجه جدی قرار دهند؛ چراکه 
نسل انقالب باید روحیه ی جهادی، انقالبی و مهارتی خود 

را به نسل جوان منتقل کنند.
کار  دانشگاه ها  و  جامعه  کردن  دانش بنیان   
جهاددانشگاهی است و باید ورودی جدی در این عرصه 
فعالیت های  کردن  دانش بنیان  با  چراکه  باشد؛  داشته 
اقتصادی، اجتماعی و...، می توان ارزش افزوده را باال برد و 
محصوالت متنوعی تولید و از این طریق کشور را متحول 

کرد.
 مسووالن استان کردستان باید بتوانند از اهداف و 
برنامه های جهاددانشگاهی در جهت پیشرفت و توسعه ی 

استان بهره الزم را ببرند.
کار  با  کردستان  استان  جهاددانشگاهی  ظرفیت   
علمی بودن آن می تواند راهکار موثری برای کاهش بیکاری 
و رفع بسیاری از مشکالت جامعه باشد و با بومی کردن 
طرح های کشوری میزان بیکاری را در استان کاهش دهد.

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

■■■

مترکز و پیرشوی جامعه 
به سوی متدن سازی 

اسالمی
حجت االسالم حبیب ا... شعبانی موثقی

مناینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه همدان

 جهاددانشگاهی با فعالیت های دانش بنیان و مطالعه 
بر روی منابع انسانی سبب شکوفایی در تمامی عرصه ها به 

ویژه عرصه اقتصادی شده است.
 برای آن که بتوانیم به سوی تمدن سازی اسالمی 
در راستای ظهور حرکت کنیم باید از تمامی ظرفیت ها 
این  از  و داشته های نظام اسالمی استفاده کنیم و یکی 
به  را  داشته ها جهاددانشگاهی است که می تواند جامعه 

سوی تمدن اسالمی سوق دهد.
 جهادانشگاهی تنوع فعالیت های فراوان و نوآورانه ای 
در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و حتی پزشکی 

دارد.
توجه  قابل  و  عظیم  ظرفیت های  از  یکی   
کارگیری  به  و  آموزش  همدان  استان  جهاددانشگاهی 
ظرفیت های انسانی است که بروز فعالیت های دانش بنیان 

نمایانگر این امر است.
 در بحث فعالیت های دانش بنیان، جهاددانشگاهی 
منابع  از  استفاده  جای  به  انسانی  منابع  کارگیری  به  با 
کشوری سبب رشد اقتصادی و تبدیل شدن اندیشه های 

انسانی به ارزش های افزوده شده است.
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به  مشغول  انقالبی  و  نیروهای جوان  از  بسیاری   
فعالیت در جهاددانشگاهی هستند که این سبب امیدواری 
به این ارگان شده است و برگ زرینی در جهاددانشگاهی 

همدان است.
نوآوری  و  ابتکارات  بحث  در  جهاددانشگاهی   
پیشروی بسیار خوبی داشته است؛ مرکز رویان در سطح 
ناباروری،  درمان  و  زنان  جامع  مرکز  راه اندازی  و  کشور 
برگزاری کارگاه های آموزش مهارت های پیش از ازدواج و 
طالق، انجام فعالیت های قرآنی از شاخص ترین فعالیت های 

این واحد در استان همدان است.
 یکی از وظایف اصلی جهاددانشگاهی با توجه به 
توانایی هایی که دارد تمرکز و پیشروی جامعه به سوی 
تمدن سازی اسالمی و تربیت نیروهای دینی و انقالبی در 

تمامی عرصه های علوم دانش بنیان است.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان

■■■

نقش آفرینی ویژہ  در 
گام دوم انقالب با تکیه 

بر تجارب گذشته
حجت االسالم واملسلمین سید مهدی قریشی

مناینده ولی فقیه در آذربایجان غربی

 جهاددانشگاهی از بدو تاسیس که براساس مطالبه 
و دیدگاه امام راحل در جهت گسترش تحقیقات و رشد 
روحیه پژوهشی و نیل به اهداف خودکفایی زیرنظر شورای 
تجارب  با  اکنون  گرفت،  شکل  فرهنگی  انقالب  عالی 
ارزشمند خود می تواند در گام دوم انقالب سهم شایسته و 

قابل توجهی ایفا نماید.
در  ملی  به صورت  که  اقداماتی  حسن  تبع  به   
جهاددانشگاهی شاهد بودیم، جهاددانشگاهی استان نیز 
به لحاظ استعدادهای منطقه ای و بومی توانسته است در 
رشته های علمی و پژوهشی و بعضا فرهنگی نمود شاخصی 
داشته باشد که به لحاظ چنین پیشینه ای و ظرفیت موجود، 
انتظارات بیشتری برای عرصه حضور این نهاد در استان 

متصور هستیم.
زمینه ی  در  علمی  ورود  با  انقالبی  نهاد  این   
کشاورزی و فعالیت دانش بنیان، در زمینه ی تجاری سازی 
محصوالت کشاورزی استان و بازاریابی به شیوه های علمی 

باید مددرسان کشاورزان استان باشد.
و  آموزشی  نیازهای  به  عنایت  با  است  امید   
فرهنگ  شورای  مصوبات  براساس  استان  جهت گیری 
عمومی مبنی بر پرورش مدیران جهادی، جهاددانشگاهی 
مشارکت الزم در این خصوص با مسووالن استانی را داشته 
باشد و شاهد ورود مدیران جوان جهادی در عرصه های 

مسوولیتی و اجرایی و تولیدی باشیم.
جدی  توجه  به  عنایت  با  هستیم  امیدوار   
ایده پرداز،  و  دانش بنیان  شرکت های  به  جهاددانشگاهی 
سال های آتی با ورود جوانان به عرصه های کسب و کار، 
سرعت پیشرفت استان را بیش از پیش شاهد خواهیم بود 
و ضمن تبریک مجدد سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی 
به فرهیختگان این نهاد انقالبی امیدواریم انتظارات مقام 
معظم رهبری، مردم و مسئولین از جهاد دانشگاهی به 

سبک و سیاق جهاد علمی برطرف شود.
■ روابط عمومی جهادادنشگاهی آذربایجان غربی

وجود برنامه های 
خداپسند و جوان پسند

آیت ا... سیدمحمد شاهچراغی
مناینده ولی فقیه در استان 

و امام جمعه سمنان

 برنامه های جهاددانشگاهی استان سمنان خداپسند 
و جوان پسند هستند و تنوع برنامه ها و خدمات این نهاد 
انقالبی از نقاط مثبت این دستگاه علمی و آموزشی است.

 جهاد یک کلمه ی مقدس است و این واژه در هر 
جایی هم به کار گرفته شود، با خود قداست می برد و از 

همین رو جهاددانشگاهی نیز یک نهاد مقدس است.
 علم به تنهایی انسان ساز نیست، بسیاری عالمان 
بزرگی بودند اما عالمان و انسان های نافعی نبودند چرا که 
علم اگرچه وجودش الزم و ضروری است اما علم به تنهایی 

"آدم ساز" نیست.
 مدیران جهاددانشگاهی باید مردمی بودن و توجه 
به مردم را در سرلوحه کار خود قرار بدهند و بر اخالق، تقوا 

و خدمت به مردم توجه ویژه کنند.
 دانشگاه ها در کنار تعلیم و تعلم به تبیین مولفه های 
دیگری همچون تقوا، اخالق، والیت مداری و مردم داری و... 

نیز بپردازند.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان

■■■

رسانه ای  کردن فعالیت ها 
و اطالع مردم از 

دستاوردها
آیت ا... رسول فالحتی

مناینده ولی فقیه در گیالن

و  بنیان  دانش  مراکز  به  نسبت  جهاددانشگاهی   
پارک های علم و فناوری قدمت دارد؛ چابک سازی فیزیکی 
در جهاددانشگاهی موثر است ضمن اینکه کوچک سازی 
باید از حیث ساختاری باشد اما از نظر محتوایی و کیفی 

باید بزرگ تر شود.
 گسترش محتوایی جهاددانشگاهی موجب بالندگی 
این نهاد می شود و پارک های علم و فناوری، مراکز دانش 
بنیان و جهاد دانشگاهی می توانند امیدهایی برای ایران 

باشند.
با  ارتباط  ایجاد  برای  مختلف  نهادهای   
جهاددانشگاهی، پارک های علم و فناوری و مراکز دانش 
بنیان باید اقدام کنند؛ عده ای در جامعه کارآفرین هستند 

و این افراد در جهاددانشگاهی حضور دارند.
است؛  درخشیده  خوش  تاکنون  جهاددانشگاهی   
پژوهش را مقدم بر آموزش بدانید؛ افراد پژوهش محور را 
داشته  کنار خود  در  را  نشاط  با  آدم های  و  جذب کنید 

باشید.
 نشاط علمی در جهاددانشگاهی باید حرف نخست 
را بزند و به دنبال افراد نخبه بروید و منتظر مراجعه ی 

آن ها نباشید.

شود  رسانه ای  باید  جهاددانشگاهی  فعالیت های   
از برنامه ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  و تمام مردم 
اطالع داشته باشند؛ روز به روز شاهد آثار و دستاوردهای 

جهاددانشگاهی در جامعه هستیم.
گیالن  دانشگاهی  جهاد  سازمان  تالش های  از   
را  فعالیت های خود  روند  امیدواریم  و  قدردانی می کنیم 

استمرار دهید.
■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی گیالن

■■■

حرکت عاملانه در انجام 
فعالیت های رضوری 

کشور
حجت االسالم واملسلمین الله نور کریمی تبار

مناینده ولی فقیه در استان ایالم

بر  که  است  تکلیف مدار  نهادی  جهاددانشگاهی   
اساس نیازهای جامعه به عنوان حلقه ی اتصال بین دانشگاه 

و صنعت عمل می کند.
 این نهاد به خوبی نیازهای جامعه را شناسایی کرده 
و در راه انجام فعالیت های ضروری برای کشور عالمانه و 

مجاهدانه عمل کرده است.
انجام  تاکنون  را  خوبی  کارهای  جهاددانشگاهی   
داده و انتظار می رود با سرعت بیشتری در جهاد اقتصادی 
ایفای نقش کند و برای اشتغال زایی و رفع مشکالت بیش 

از گذشته تاثیرگذار باشد.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی ایالم

■■■

کاهش وابستگی
به خارج از کشور

آیت ا... مصطفی علام 
مناینده ولی فقیه در استان 

و امام جمعه کرمانشاه

 استان کرمانشاه رتبه های اول بیکاری را در کشور 
با ظرفیت ها و  این برای استانی مثل کرمانشاه  دارد که 

پتانسیل های زیادی که دارد، برازنده نیست.
 مجموعه هایی مثل جهاددانشگاهی اقدامات خوبی 
برای حل مشکل اشتغال جوانان تحصیلکرده انجام داده اند 

که باید این اقدامات با جدیت ادامه یابد.
مثل  مختلفی  حوزه های  در  کرمانشاه  استان   
کشاورزی، صنایع دستی و... خیلی جای کار دارد و کار 
بیکاری در  باالی  از آمار  این حوزه ها می تواند  کردن در 

استان بکاهد.
 اگر کشاورزی و صنایع دستی را سروسامان داده و 
به سمت مدرن کردن و به روز کردن این بخش ها با استفاده 
از ظرفیت نهادهای علمی هم چون جهاددانشگاهی برویم، 

می توان بخش زیادی از آمار باالی بیکاری را کاهش داد.
به  اتکا  با  که  است  نهادهایی  از  جهاددانشگاهی   
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توان داخل که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست، 
کشور  از  خارج  به  وابستگی  از  زیادی  تا حدود  توانسته 

بکاهد.
■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه

■■■

رسمایه ی ارزشمند
 حسن اعتامد 

مقام معظم رهربی
حجت االسالم واملسلمین 
سید محمدعلی آل هاشم

مناینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه تربیز

 جهاددانشـــگاهی صرفـــا یـــک نهـــاد نیســـت، 
بلکـــه یـــک فرهنـــگ اســـت کـــه بایـــد در جامعـــه 
دانشـــگاهی ســـاری و جـــاری شـــود و جهـــاد یـــک نهـــاد 
صـــرف نبـــوده، بلکـــه یـــک ســـمت گیری و حرکـــت 

ـــت. ـــادی اس جه
 فلســـفه تشـــکیل جهاددانشـــگاهی بســـیار بـــا 
اهمیـــت اســـت و هـــر قـــدر بتوانیـــم ایـــن فرهنـــگ 
در جامعـــه بـــه ویـــژه جامعـــه دانشـــگاهی گســـترش 
دهیـــم، ایـــن فرهنـــگ پایـــدار و اســـتوار می شـــود.

ـــل  ـــن، اه ـــل ف ـــمنان، اه ـــای دش ـــالف ادع  برخ
دانـــش و تحقیقـــات می داننـــد کـــه کشـــور از نظـــر 
عـــزت، اســـتقالل وخوداتکایـــی در چـــه مرحلـــه ای اســـت 
ــمندان  ــط دانشـ ــروز توسـ ــه امـ ــی کـ و موفقیت هایـ
ــیار  ــای بسـ ــد موفقیت هـ ــت می آیـ ــه دسـ ــی بـ ایرانـ

ـــت. ـــی اس بزرگ
واال  بســـیار  مســـوولیت  جهاددانشـــگاهی   
دســـت اندرکاران  و  دارد  عهـــده  بـــر  و ســـنگینی 
ــدس  ــوان مقـ ــه عنـ ــد بـ ــی بایـ ــاد انقالبـ ــن نهـ ایـ
ــا و  ــرده و فعالیت هـ ــک کـ ــگاهی" تمسـ "جهاددانشـ

وظایـــف خـــود را جهادگونـــه پیـــش ببرنـــد.
ــبرد  ــاد در پیشـ ــن نهـ ــدرکاران ایـ ــت انـ  دسـ
ـــق  ـــگ عمی ـــر "گســـترش فرهن ـــی ب ـــود مبن ـــالت خ رس
اســـالمی به صـــورت جهـــادی" جهـــاد کننـــد؛ ایـــن 
ـــد  ـــه می توان ـــت ک ـــی اس ـــن نهادهای ـــزو بهتری ـــاد ج نه
ــور  ــی کشـ ـــای علمـ ــری در عرصه ه ـــای موثـ گام ه

بـــردارد.
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــه مق ـــادی ک ـــن اعتم  حس
ــمند  ــرمایه ای ارزشـ ــد، سـ ــگاهی دارنـ ــه جهاددانشـ بـ

ـــت. ـــاد اس ـــن نه ـــرای ای ب
ـــات  ـــی از اقدام ـــاروری« یک ـــان ناب ـــز درم  »مرک
ــز  ــن مرکـ ــت و ایـ ــگاهی اسـ ــه جهاددانشـ جهادگونـ
خدمـــات ارزشـــمندی بـــه جامعـــه ارایـــه می دهـــد.

انقالبـــی  نهـــاد  دســـت اندرکاران  بـــرای   
ـــت  ـــد اس ـــم؛ امی ـــت داری ـــگاهی آرزوی موفقی جهاددانش
ـــن،  ـــردم متدی ـــام و م ـــه نظ ـــت ب ـــم در راه خدم بتوانی
ـــه ی  ـــژه خط ـــالمی و به وی ـــران اس ـــوز ای ـــد و دلس متعه

ــم. ــی برداریـ ــان قدم هایـ آذربایجـ
■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

استفاده از دانش فنی و 
علمی در توسعه ی استان 

کردستان
بهمن مرادنیا

استاندار کردستان

جهاددانشگاهی یکی از نهادهای بسیار تاثیرگذار در 
زمینه ی فناوری های نوین و علمی است که می تواند این 

بستر را نیز در استان فراهم کند.
ــرود،  ــر چنان چــه درســت پیــش ب ــاد اگ ــن نه ای
ــراغ  ــک چ ــوان ی ــتان به عن ــتان کردس ــد در اس می توان

راه مطــرح شــود.
جهاددانشگاهی توانسته کارهای بسیار خوبی را در 
بخش سلول های بنیادی، کشاورزی و ژنتیک انجام دهد که 

می تواند به عنوان یک الگو مطرح شود.
هم چنیــن جهاددانشــگاهی بــا توجــه بــه نیــروی 
جــوان و کارآمــد خــود یکــی از مجموعه هــای تاثیرگــذار 
ــد  ــالب اســت و می توان ــه ی گام دوم انق ــق بیانی در تحق

نقــش اساســی را در ایــن زمینــه ایفــا کنــد.
در جلســه ای کــه بــا دکتــر طیبــی رییــس 
ــه  ــد ک ــن ش ــر ای ــرار ب ــتیم، ق ــگاهی داش جهاددانش
توســعه ی  جهــت  در  را  دوجانبــه ای  تفاهم نامــه ی 

باشــیم. اســتان داشــته  جهاددانشــگاهی 
جهاددانشگاهی استان کردستان با توجه به این که 
نهادی علمی است، می تواند در زمینه ی توسعه ی باغات و 

بهبود وضعیت کشاورزی استان به ما کمک کند.
امــروزه اســتفاده از منابــع مفیــد انســانی، الزمــه ی 
ــی  ــاد علم ــن نه ــبختانه ای ــه خوش ــت ک ــعه اس توس

ــرد. ــره بگی ــت از آن به ــته اس ــی توانس به خوب
باید در جهت توســعه ی اســتان از جهاددانشــگاهی 
ــن  ــر همی ــود؛ ب ــه ش ــره گرفت ــوب به ــورت مطل به ص
ــا در  ــم ت ــتان می خواهی ــگاهی اس ــاس از جهاددانش اس
ــوان  ــتان، ت ــتان کردس ــتر اس ــعه ی بیش ــتای توس راس
ــرار دهــد. ــار اســتان ق علمــی و فنــی خــود را در اختی

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

■■■

کمک در دو حوزه ی 
مهم شیالت و گردشگری 

هرمزگان
دکرت فریدون همتی
استاندار هرمزگان

ـــی  ـــاد پژوهش ـــک نه ـــوان ی ـــگاهی به عن جهاددانش
ــای  ــا بتوانـــد در حوزه هـ و علمـــی تاســـیس شـــد تـ

مختلـــف علمـــی و کارشناســـی و بـــا برنامـــه بـــرای 
ـــد. ـــور کار کن ـــعه کش توس

ایـــن نهـــاد بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هـــای 
ـــه ی راه  ـــن نقش ـــد در تدوی ـــه دارد، می توان ـــی ک عظیم
توســـعه ی شهرســـتان های محـــروم اســـتان هم چـــون 

ـــد. ـــتان بیای ـــووالن اس ـــک مس ـــه کم ـــاگرد ب بش
طرح هـــای  در  می توانـــد  جهاددانشـــگاهی 
مطالعاتـــی کـــه در راســـتای توســـعه ی تولیـــد و اشـــتغال 
اســـتان هرمـــزگان صـــورت می گیـــرد بـــا اســـتفاده از 
ـــش  ـــتان، نق ـــی اس ـــان بوم ـــاتید و کارشناس ـــت اس ظرفی

ـــد. ـــا کن ـــذاری را ایف تاثیرگ
بایـــد بـــه مرحلـــه ای برســـیم کـــه هـــر فـــرد 
ــن  ــود را از بیـ ــه ی خـ ــورد عالقـ ــغل مـ ــد شـ بتوانـ
ــه  ــد؛ نـ ــاب کنـ ــغلی مختلـــف انتخـ ــای شـ فرصت هـ
ــا  ــرده ی مـ ــان تحصیل کـ ــه جوانـ ــروز کـ ــد امـ ماننـ

ــتند. بـــی کار هسـ
ـــه  ـــگان ب ـــی از نخب ـــکیل گروه ـــا تش ـــد ب ـــا بای م
مساله شناســـی پرداختـــه و از ایـــن راه بســـیاری از 
ـــه فرصـــت کنیـــم؛ جهاددانشـــگاهی  مســـایل را تبدیـــل ب
ـــرعت  ـــه س ـــن زمین ـــد در ای ـــزگان می توان ـــتان هرم اس
ـــر  ـــگاه های دیگ ـــه دانش ـــبت ب ـــتری نس ـــرفت بیش پیش

ـــد. ـــته باش داش
فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی مبتنـــی بـــر 
ـــودن  ـــا دارا ب ـــاد ب ـــن نه ـــت و ای ـــد اس ـــص و تعه تخص
ــته  ــزگان، توانسـ ــتان هرمـ ــنای اسـ ــزاری ایسـ خبرگـ
در زمینـــه ی اطالع رســـانی شـــفاف و به موقـــع در 
زمینه هـــای مختلـــف گام هـــای بســـیار خوبـــی را 

بـــردارد.
ـــای  ـــودن زیرمجموعه ه ـــا دارا ب ـــگاهی ب جهاددانش
ــی  ــای خوبـ ــد گام هـ ــد، می توانـ ــی و توانمنـ تخصصـ
در زمینـــه ی مختلـــف از جملـــه پژوهـــش و فرهنـــگ 

ـــردارد. ب
ـــیالت و  ـــه ی ش ـــه دو مقول ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ب
گردشـــگری به عنـــوان دو محـــرک اصلـــی در اســـتان 
ـــگاهی  ـــم جهاددانش ـــار داری ـــده، انتظ ـــر گرفته ش در نظ
بـــا انجـــام پروژه هـــای تحقیقاتـــی و هم چنیـــن 
ـــه  ـــش ب ـــن دو بخ ـــژه در ای ـــر به وی ـــروی ماه ـــت نی تربی

ـــد. ـــا بیای ـــک م کم
در افـــق توســـعه ی اســـتان، ایجـــاد 50 هـــزار 
هکتـــار ســـایت پـــرورش میگـــو در چنـــد فـــاز 
هدف گـــذاری شـــده و ســـعی می کنیـــم دغدغه هـــای 
ــای  ــا طرح هـ ــز بـ ــده را نیـ ــت محیطی پیش آمـ زیسـ
ـــا  ـــم ب ـــم بتوانی ـــه امیدواری ـــم ک ـــل کنی ـــی ح مطالعات
ـــی  ـــز همـــکاری خوب ـــه نی ـــن زمین جهاددانشـــگاهی در ای

ـــیم. ـــته باش داش
ـــان در اســـتان هرمـــزگان، ظرفیتـــی  ظرفیـــت آبزی
ــن  ــگری در ایـ ــن گردشـ ــت؛ هم چنیـ ــان اسـ بی پایـ
ــی  ــه تنهایـ ــه بـ ــی دارد کـ ــیل باالیـ ــتان، پتانسـ اسـ
ـــا  ـــد و این ه ـــزگان را اداره کن ـــتان هرم ـــد کل اس می توان
ـــه  ـــا هزین ـــن زمینه ه ـــه در ای ـــت ک ـــه آن اس ـــروط ب مش

و زیرســـاخت های الزم فراهـــم شـــود.
نقـــش  جهاددانشـــگاهی  مـــی رود  انتظـــار 
موثـــری در توســـعه ی اســـتان ایفـــا کنـــد و در 
سیاســـت گذاری ها و تصمیمـــات اثرگـــذار بـــوده و بـــه 
تحقـــق سیاســـت ها و برنامه هـــای اقتصـــاد مقاومتـــی 

و رونـــق تولیـــد کمـــک کنـــد.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی هرمزگان

                 استانداران
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برجستگی و توامنندی 
در رشایط تحریم و عدم 

فروش نفت
اقبال عباسی

استاندار چهارمحال وبختیاری

افـرادی کـه در جهاددانشـگاهی فعالیـت دارند 
متشـکل از تحصیل کرده هـای دانشـگاهی و نخبـگان 
هسـتند کـه به منظـور ارایـه راهـکار و حل مشـکالت 
اجتماعـی و اقتصـادی تحقیقـات و پژوهش هایـی را 

انجـام می دهنـد.
جهاددانشـــگاهی می توانـــد در حوزه هـــای 
و  پـــروژه  طریـــق  از  اجتماعـــی  و  اقتصـــادی 
ــاز را  ــورد نیـ ــات مـ ــون، اقدامـ ــات گوناگـ تحقیقـ
انجـــام دهـــد، بنابرایـــن تمامـــی دســـتگاه های 
ـــرار  ـــاط برق ـــاد ارتب ـــن نه ـــا ای ـــد ب ـــی می توانن دولت
ــوزه  ــن حـ ــاالن ایـ ــای فعـ ــد و از توانمندی هـ کننـ
آموزشـــی،  همچـــون  مختلـــف  عرصه هـــای  در 
ـــه و  ـــک گرفت ـــی کم ـــی و فرهنگ ـــادی، اجتماع اقتص
ـــود  ـــکالت خ ـــع مش ـــرای رف ـــات ب ـــج تحقیق از نتای

بهـــره گیرنـــد.
ـــت و  ـــت اس ـــه نف ـــته ب ـــور وابس ـــاد کش اقتص
ـــاماندهی  ـــور س ـــاد کش ـــل از آن اقتص ـــول حاص ـــا پ ب
نقـــش  میـــان  ایـــن  در  بنابرایـــن،  می شـــود، 

می شـــود. برجســـته تر  جهاددانشـــگاهی 
می تواننـــد  جهاددانشـــگاهی  پژوهشـــگران 
حوزه هـــای  در  پژوهـــش  و  تحقیـــق  بـــرای 
اقتصـــادی، دانش بنیـــان کـــردن اقتصـــاد، توســـعه 
و  اشـــتغال  ایجـــاد  اقتصـــادی،  مباحـــث  دادن 
رونـــق تولیـــد پروژه هـــای تحقیقاتـــی انجـــام 
ــتای  ــگان در راسـ ــری نخبـ ــا به کارگیـ ــد و بـ دهنـ
گســـترش  اقتصـــاد،  کـــردن  دانش بنیان تـــر 
و  تولیـــد  افزایـــش  اقتصـــادی،  فعالیت هـــای 
و  کشـــور  از  خـــارج  نیازمندی هـــای  کاهـــش 

اســـتکبار جهانـــی گام بردارنـــد.
بـــرای  موظف انـــد  مدیـــران  تمامـــی 
ــام  ــتری انجـ ــالش بیشـ ــردم تـ ــدی مـ رضایت منـ
ـــش  ـــر و دان ـــا فک ـــوأم ب ـــالش ت ـــه ت ـــر چ ـــد، ه دهن
بیشـــتر باشـــد، مـــردم بـــا مشـــاهده تـــالش 
ـــت  ـــه دس ـــا ب ـــتری از آن ه ـــت بیش ـــران، رضای مدی
می آورنـــد و بـــرای حفـــظ نظـــام منســـجم تر 

. ند می شـــو
قابـــل  خبرگزاری هـــای  از  یکـــی  ایســـنا 
از  آن  خبرنـــگاران  و  اســـت  اعتمـــاد  و  اعتنـــا 
اقشـــار زحمتکـــش و تالش گـــر جامعـــه هســـتند، 
نظرســـنجی هایی  و  بررســـی ها  به طوری کـــه 
ـــد  ـــان می ده ـــه نش ـــورت گرفت ـــته ص ـــه در گذش ک
ایســـنا در بحـــث انتخابـــات، بهتریـــن و قابـــل 

ــت. ــته اسـ ــرد را داشـ ــن عملکـ اعتمادتریـ
می شـــود  تاکیـــد  مدیـــران  تمـــام  بـــه 
بـــا خبرنـــگاران و اهالـــی رســـانه همـــکاری و 
هماهنگـــی نزدیکـــی به منظـــور اطالع رســـانی و 

ــند. ــته باشـ ــویه، داشـ ــات دوسـ ــال اطالعـ انتقـ
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

استفاده از ظرفیت پویا 
در حوزه ی اقتصاد

سید سعید شاهرخی
استاندار همدان

جهاددانشــگاهی مجموعــه ای پویــا و فعــال و 
نهــادی ارزشــمند، پرتــالش، بــی توقــع و زاینــده انقــالب 
ــی و  ــه انقالب ــودن روحی ــا دارا ب ــه ب ــت ک ــی اس فرهنگ
ــوده  ــی ب ــرات بزرگ ــأ اث ــی منش ــات مال ــن امکان کم تری

اســت.
ــیر  ــون مس ــیس تاکن ــدای تاس ــاد از ابت ــن نه ای
ــی  ــای علم ــرده و در حوزه ه ــی ک ــی ط ــود را به خوب خ
ــار  ــا در کن ــت و م ــیده اس ــوش درخش ــی خ و فرهنگ
جهاددانشــگاهی بــوده و از آن هــا حمایــت خواهیــم کرد.

اقدامــات محــول شــده بــه جهاددانشــگاهی 
به درســتی انجام شــده، چراکــه حرکــت ایــن نهــاد 

ــت. ــده اس ــاب ش ــی و حس ــه علم ــی همیش انقالب
قطعــا در اســتان از ظرفیــت جهاددانشــگاهی 
ــای  ــام کاره ــرای انج ــی و ب ــی و فرهنگ ــوزه علم در ح
ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی ــاد اس ــوزه اقتص ــی در ح پژوهش
اولویــت اول اســتان بــه تأســی از سیاســت دولت و 
پیــروی از رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری توجــه بــه 
رونــق تولیــد بــرای بــاال بــردن معشــیت مــردم و ایجــاد 
شــغل اســت و در ایــن راســتا از کمــک جهاددانشــگاهی 

اســتقبال می کنیــم.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان

■■■

پشتوانه ی علمی کشور 
در زمینه ی توسعه 

علیرضا آشناگر
استاندار سمنان

پیــروزی  از  پــس  ابتدایــی  ســال های  در 
شــکوهمند انقــالب اســالمی ایــران، معمار کبیــر انقالب 
اســالمی، حضــرت امــام خمینــی )ره( بنــا بــه نیازهــای 
ــی در  ــد علم ــالب جدی ــاز انق ــی و آغ ــی و علم فرهنگ
ــیس  ــان تأس ــی، فرم ــز علم ــگاه ها و مراک ــطح دانش س
ــی  ــای انقالب ــایر نهاده ــار س ــگاهی را در کن جهاددانش

ــد. ــادر کردن ص
رهبــری،  معظــم  مقــام  فرمــوده ی  بــه 
جهاددانشــگاهی مولــود مبــارک انقــالب و از رویش هــای 
اصلــی خــود انقــالب اســت، بــا همیــن ویژگــی، 
ــه  ــورداری از روحی ــا برخ ــه ب ــگاهی همیش جهاددانش
انقالبــی و جهــادی نقــش بســیار مثبــت و ارزنــده ای در 
ــته  ــا داش ــه حوزه ه ــور در هم ــرفت کش ــعه و پیش توس

ــت. اس
عملکــرد موفــق ایــن نهــاد در حوزه هــای علمــی، 
ــرد  ــر عملک ــاهدی ب ــود ش ــانه ای، خ ــی و رس پژوهش
درخشــان ایــن نهــاد انقالبــی اســت کــه دســتاوردهای 
از  و  منحصربه فــردی در حوزه هــای علمــی داشــته 

ــود. ــوب می ش ــرآمد محس ــای س نهاده

معظم لــه تأکیــد دارنــد کــه جهاددانشــگاهی بایــد 
ــر در همــه زمینه هــا باشــد،  حــرِف گزیــن و حــرف برت
فلــذا جهاددانشــگاهی امــروز بهتریــن الگــو بــرای تــالش 

جهــادی در کشــور اســت.
امــروز جهاددانشــگاهی یکی از مصادیــق و بهترین 
ــروز  ــرایط ام ــت؛ ش ــادی اس ــالش جه ــرای ت ــا ب الگوه
کشــور مــا به گونــه ای اســت کــه نیازمنــد تــالش جهادی 
هســتیم و بــرای اینکــه تــالش جهــادی داشــته باشــیم 

نیازمنــد الگــو هســتیم.
حوزه هــای  در  جهاددانشــگاهی  فعالیت هــای 
آموزشــی، پژوهشــی، علمــی و تحقیقــات و همچنیــن در 
حــوزه فرهنگــی بســیار مطلــوب و اثرگــذار بــوده اســت و 
از ظرفیت هــای موجــود جهاددانشــگاهی بــرای توســعه 

ــم. اســتان ســمنان اســتفاده می کنی
دســتاوردهای بــزرگ علمــی در حــوزه ســلول های 
بنیادیــن، نانــو، فنــاوری، ایجــاد مراکــز و پژوهشــگاه های 
ــه  ــارات مجموع ــه از افتخ ــی و... هم ــی و تحقیقات علم
جــوان، انقالبــی و دارای تفکــر و روحیــه جهــادی 
جهاددانشــگاهی اســت کــه بــرای کشــور یــک پشــتوانه 

ــد. ــه حســاب می آی ــی ب ــم علم عظی
وجــود  کشــور،  امــروز  شــرایط حســاس  در 
ــادی و  ــی و جه ــه انقالب ــا روحی ــی ب ــای علم نهادی ه
بدنــه ی جــوان و متخصــص گره گشــای بســیاری از 
ــرفت و  ــیر پیش ــود و مس ــد ب ــور خواه ــکالت کش مش

ــرد. ــد ک ــوار خواه ــور را هم ــعه کش توس
بــرای  خوبــی  بســیار  پتانســیل  و  ظرفیــت 
مجموعــه  در  تحقیقاتــی  و  پژوهشــی  فعالیت هــای 
جهاددانشــگاهی وجــود دارد کــه می توانــد بــازوی 
توانمنــدی بــرای دولــت و دســتگاه های اجرایــی باشــد.

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان
 

■■■

بزرگ ترین افتخار 
علم »درمان ناباروری« 

در کشور
فتح ا... حقیقی
استاندار زنجان

جهاددانشــگاهی از یادگارهای امــام خمینی )ره( و 
تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری اســت و یکــی از اقدامات 
بســیار خــوب، ارزنــده و انقالبــی در راســتای توســعه ی 

علــم عملــی به شــمار مــی رود.
ایــن نهــاد در ابتــدا در راســتای اهــداف دیگــری 
راه انــدازی شــد و اقدامــات مختصــری انجام مــی داد، ولی 
امــروز شــاهدیم کــه ایــن نهــاد انقالبــی در دانشــگاه ها 
ــه این کــه در  ورود و توســعه پیــدا کــرده اســت. از جمل

موضــوع علوم پزشــکی نویــن قــدم برمــی دارد.
در حــال حاضــر، جهاددانشــگاهی بزرگ تریــن 
افتخــار علــم »درمــان نابــاروری« در کشــور را از آن 
ــن مســیر  ــود کــه در ای خــود کــرده و اولیــن نهــادی ب
گام برداشــت و افتخــارات زیــادی را کســب کــرده اســت.

حوزه هایــی  در  جهاددانشــگاهی  خوشــبختانه 
چــون پژوهــش نیــز قدم هــای بلنــدی برداشــته و 
اقدامــات بســیار ارزشــمندی را انجــام داده اســت. 
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مجموعــه اســتانداری زنجــان نیــز حمایت هــای خــود را 
از ایــن نهــاد انقالبــی در اســتان دریــغ نمی کنــد تــا بــه 

ــند. ــود برس ــی خ ــداف عال اه
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی زنجان

■■■

ظرفیت تربیت نیروی 
ماهر، کارآمد و انقالبی

استاندار مرکزی
سید علی آقازاده

ــه  ــت ک ــی اس ــی از نهادهای ــگاهی یک جهاددانش
ــذار  ــه گام دوم انقــالب تاثیرگ ــق بیانی ــد در تحق می توان
ــای  ــر نیروه ــه ب ــا تکی ــاد ب ــن نه ــون ای ــد و تاکن باش
جهــادی و به خصــوص جوانــان خــود توانســته گام هــای 
ــردارد  ــی ب ــی و پژوهش ــرفت های علم ــری در پیش موث
تحقــق  در مســیر  نیــز  ازاین پــس  اســت  امیــد  و 

ــد. ــت کن ــالمی حرک ــالب اس ــل انق ــای اصی آرمان ه
در شــرایط ســخت اقتصــادی و تحریــم دشــمنان، 
جهاددانشــگاهی بــا تلفیقــی از مدیریــت جهــادی و 
همچنیــن رویکــرد فناورانــه توانســته اســت گامــی بلنــد 
در حفــظ اســتقالل و امنیــت کشــور بــردارد و توفیقــات 

خوبــی را کســب کنــد.
آموزش هــای تخصصــی و پیشــرفته مهارت محــور 
کــه بــه اشــتغال ختــم شــود بایــد در دســتور کار 
جهاددانشــگاهی باشــد. درواقــع آموزش هایــی کــه 
ــر  ــد مبتنــی ب ــرد بای ــن نهــاد صــورت می گی توســط ای
نــوآوری و فناوری هــای روز دنیــا باشــد و بتوانــد بخشــی 

ــد. ــع کن از مشــکالت کشــور را مرتف
جهاددانشــگاهی ظرفیــت تربیــت نیــروی ماهــر، 
کارآمــد و انقالبــی را در حوزه هــای تخصصــی و مهارتــی 
دارد کــه نقــش مهمــی در ایجــاد اشــتغال و رونــق 
ــی  ــج بخــش مهم ــت نتای ــوان گف ــد و می ت ــد دارن تولی
از اقدامــات جهاددانشــگاهی، تحقــق عملــی رونــق تولید 

ــی دارد. را در پ
ایــن نهــاد با راه انــدازی پژوهشــگاه، پژوهشــکده ها، 
دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــی در کنــار دیگــر 
واحدهــای اســتانی خــود نه تنهــا باعث پیشــرفت کشــور 
شــده بلکــه تــوان رقابــت علمــی با کشــورهای پیشــرفته 
دنیــا را نیــز دارد و باوجودایــن ظرفیت هــا می توانــد 
ــردازی و  ــت ایده پ ــب جه ــیار مناس ــیل بس ــک پتانس ی
ایده ســازی تــا تجاری ســازی ایده هــای مختلــف بــا 
ــی اســتان ایجــاد  همــکاری تمامــی دســتگاه های اجرای

کنــد.
موثــر  راهبــردی  جهــادی،  مدیریــت  قطعــا 
در خودکفایــی کشــور اســت و جهاددانشــگاهی در 
ــت.  ــته اس ــری برداش ــای موث ــور گام ه ــی کش خودکفای
ــای  ــت در پروژه ه ــه موفقی ــیدن ب ــا رس ــاد ب ــن نه ای
علمــی، درمــان نازایــی، رویــان و ژنتیــک، توانایــی خــود 

ــت. ــرده اس ــت ک ــگان ثاب ــه هم را ب
خبرگــزاری ایســنا توانســته در اطالع رســانی 
شــفاف بــه مــردم موفــق عمــل کنــد و در خبررســانی و 
اطالع رســانی بــه جامعــه جایــگاه مطلوبــی را بــه دســت 

آورد.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

حامیت از اقدامات 
نوآورانه و کارهای نوین

دکرت بهرام رسمست
استاندار قم

جهاددانشـــگاهی یـــک مجموعـــه انقالبـــی 
ـــد  ـــه می توان ـــت ک ـــادی اس ـــت جه ـــا مدیری ـــد ب توانمن
ـــدازی  ـــا راه ان ـــرای اســـتان باشـــد؛ ب ـــت ب منشـــأ خیروبرک
دفتـــر ارتبـــاط بـــا دانشـــگاه ها و مراکـــز علمـــی بـــه 
دنبـــال پـــر شـــدن خـــأل ارتبـــاط بـــا مراکـــز علمـــی 
ـــا  ـــگاهی ب ـــات جهاددانش ـــم ارتباط ـــتیم و امیدواری هس
ایـــن دفتـــر در جهـــت هماهنگی هـــا تقویـــت شـــود.
طبـــق  قـــم  اســـتان  توســـعه  بنـــای 
برنامه ریزی هـــا، توســـعه گردشـــگری اســـت کـــه 
در بخش هـــای مختلـــف علمـــی، رفاهـــی و ســـالمت 
اســـت؛ اقدامـــات جهاددانشـــگاهی در راســـتای گســـترش 
گردشـــگری ســـالمت اســـتان قـــم بســـیار امیدوارکننـــده 
ـــای  ـــب در فض ـــورت مناس ـــات به ص ـــد خدم ـــت و بای اس
ـــه  ـــی ارای ـــان اصل ـــه مخاطب مجـــازی و فضاهـــای دیگـــر ب

ــرد. ــورت گیـ ــنایی های الزم صـ ــا آشـ ــود تـ شـ
ــه  ــت کـ ــده اسـ ــد شـ ــگاه ها تاکیـ ــه دانشـ بـ
ــودن  ــی بـ ــی و عملـ ــمت علمـ ــه سـ ــا بـ پژوهش هـ
ـــگاهی  ـــرد در جهاددانش ـــن رویک ـــود و ای ـــوق داده ش س
ـــن  ـــت از ای ـــی حمای ـــتانداری آمادگ ـــت و اس ـــم اس حاک
پژوهش هـــا را دارد؛ همچنیـــن جهاددانشـــگاهی بایـــد 
تـــالش کنـــد تـــا از تمـــام ظرفیت هـــای بودجـــه ای 
اســـتفاده کنـــد کـــه ایـــن نیـــاز بـــه پیگیـــری دارد.

و  کاری  مجموعـــه  یـــک  جهاددانشـــگاهی 
کاربـــردی اســـت و دیـــدگاه بـــه جهاددانشـــگاهی 
در مدیریـــت اســـتان بســـیار مثبـــت اســـت؛ گام اول 
ـــد و  ـــته ش ـــروز برداش ـــد ام ـــا بازدی ـــات ب ـــت ارتباط تقوی
ـــگاهی  ـــوی جهاددانش ـــدی از س ـــای بع ـــم گام ه امیدواری

انجـــام پذیـــرد.
ـــگاهی  ـــا جهاددانش ـــنا و ایکن ـــای ایس خبرگزاری ه
ـــی  ـــیار خوب ـــای بس ـــتند و ظرفیت ه ـــال هس ـــیار فع بس

ـــد. ـــردم دارن ـــوم م ـــه عم ـــی بخشـــی ب ـــرای آگاه ب
پژوهش هـــای  و  خدمـــات  اســـت  نیـــاز 
جهاددانشـــگاهی به طـــور مناســـب معرفـــی و بـــا 
دانشـــگاه های مســـتقر در اســـتان ارتبـــاط تنگاتنگـــی 
ــی و  ــداف علمـ ــبرد اهـ ــه پیشـ ــا بـ ــود تـ ــاد شـ ایجـ

ــود. ــر شـ ــم منجـ ــتان قـ ــی اسـ پژوهشـ
بخش هـــای  و  معاونت هـــا  در  بایـــد 
ـــق  ـــرد و طب ـــورت گی ـــدی ص ـــگاهی اولویت بن جهاددانش
ـــکل  ـــن ش ـــه ای ـــد؛ ب ـــام دهن ـــات را انج ـــداف، اقدام اه
ـــود؛  ـــد ب ـــان تر خواه ـــیار آس ـــداف بس ـــه اه ـــیدن ب رس
ــا در  ــه مجموعه هـ ــد کـ موفقیـــت زمانـــی رخ می دهـ
مســـایلی وارد شـــوند کـــه دیگـــران وارد آن نشـــدند و 

نبایـــد مـــوازی کاری صـــورت گیـــرد.
اقدامـــات جهاددانشـــگاهی در راســـتای درمـــان 
ـــت و  ـــمند اس ـــیار ارزش ـــگاهی، بس ـــاروری جهاددانش ناب
ـــر  ـــم از دیگ ـــگاهی ق ـــده جهاددانش ـــد تمایزدهن می توان
مجموعه هـــای اســـتان قـــم شـــود؛ اســـتانداری قـــم 
ــی  ــای نوینـ ــه و کارهـ ــا نوآورانـ ــات و طرح هـ از خدمـ
ـــد،  ـــع کن ـــتان را رف ـــکالت اس ـــود و مش ـــام ش ـــه انج ک

ـــرد. ـــد ک ـــت خواه حمای
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان قم

         منایندگان مجلس

لزوم حامیت از 
فعالیت ها و توسعه ی آن

دکرت محمدحسین فرهنگی
مناینده ی تربیز، آذرشهر و اسکو

 جهاددانشـگاهی در مسـیر اهداف خـود توفیقات 
خوبی کسـب کرده اسـت.

 جهاددانشـگاهی یـک نهـاد انقالبـی اسـت کـه 
ماننـد سـپاه، جهـاد سـازندگی و... بـرای پیـاده کـردن 
ایده های انقالبی تشـکیل شـده اسـت و هدف از تشکیل 
ایـن نهـاد، این بود کـه در فعالیت های پژوهشـی به ویژه 

در دانشـگاه ها تاثیـر بگـذارد.
 نوآوری هـا، ابتـکارات و تربیـت نیـروی انسـانی 
برنامه هـا و اهـداف جهاددانشـگاهی  کارآمـد و... جـزو 
بـوده و در ایـن زمینـه نیـز توفیقات خوبی کسـب کرده 

ست. ا
 الزم اسـت از برنامه های مختلف جهاددانشـگاهی 
حمایـت شـده و فعالیت هـای ایـن نهـاد توسـعه یابـد؛ 
پژوهشـی  و  آموزشـی  دسـتگاه های  سـایر  هم چنیـن 
سـطوح عالـی نیـز از ایـن ایده هـای ارایه شـده، حداکثر 

بهـره را ببرند.
■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

■■■

رهایی کشور از بسیاری 
وابستگی ها

حجت االسالم واملسلمین سید جواد حسینی کیا
مناینده ی سنقر و کلیایی

 جهاددانشـگاهی بـه معنـای واقعـی بـه ارزش و 
اهمیـت اسـتفاده از تـوان داخل و ظرفیـت جوانان نخبه 
پـی بـرده و در ایـن چنـد دهه بعـد از انقـالب، عملکرد 
ایـن نهـاد انقالبـی، کشـور را از بسـیاری وابسـتگی ها 
نجـات داده و امـروز در بسـیاری حوزه هـای علمی حرف 

برای گفتـن دارد.
 پژوهشـگاه رویـان برند جهاددانشـگاهی اسـت و 
ایـن نهـاد به واسـطه ی داشـتن ایـن پژوهشـگاه، امروزه 
در حـوزه ی پزشـکی حـرف بـرای گفتـن دارد و فعالیت 
ایـن نهـاد در عرصـه ی صنعـت نیـز قابـل تقدیـر اسـت 
و بایـد از ظرفیـت آن در خودکفایـی بسـیاری حوزه هـا 

کرد. اسـتفاده 
 ایـن نهـاد بـا توجه به ظرفیتـی کـه دارد باید در 
حوزه هایـی کـه پیش ازاین کسـی ورود نکرده وارد شـود 
و دانـش علمـی و فنی ایـن حوزه ها و صنایع ناشـناخته 

را به دسـت آورد.
 در شـرایط فعلی جهاددانشـگاهی رسالتی عظیم 
بـر دوش خـود دارد و بایـد بتوانـد در حـوزه علمـی و 
کسـب فناوری هـای نویـن و دانش فنی به کمک کشـور 
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بیاید.
 در سـاخت بسـیاری قطعات نیازمنـد دانش فنی 
هسـتیم و ایـن نهـاد می توانـد در ایـن زمینـه به کمک 

بیاید.
راه  تنهـا  داخـل  تـوان  از  حمایـت  و  اسـتفاده   
برون رفـت از شـرایط فعلـی اسـت و اگـر فرصت هـای 
کشـور را صـرف کمـک بـه نهادهـای مقدسـی ماننـد 
بـه خیلـی جاهـا  اکنـون  جهاددانشـگاهی می کردیـم، 
رسـیده بودیـم و از خیلـی واردات بی نیـاز شـده بودیـم.
 جهاددانشــگاهی یــک نهــاد مظلــوم اســت 
و متاســفانه بســیاری از مدیــران شــناخت اندکــی 
اســت  ضــروری  و  دارنــد  آن  فعالیت هــای  از 
توانمندی هــای ایــن نهــاد بهتــر بــه جامعــه شناســانده 
ــد خدمــات خــود را  ــد بتوان شــود؛ جهاددانشــگاهی بای
بــه نحــو موثــری بــه جامعــه معرفــی کــرده و ارتبــاط 

ــد. ــرار کن ــران برق ــا مدی ــی ب خوب
 از هیـچ کوششـی بـرای کمک به ایـن نهاد دریغ 
نخواهیـم کـرد و تمـام توانمـان را بـرای ایجـاد فضـای 
تحـت  دانش بنیـان  شـرکت های  بـرای  فعالیـت  بهتـر 
حمایـت پـارک علم و فنـاوری جهاددانشـگاهی اسـتان 

بـه کار خواهیم بسـت.
■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه

■■■

نقش تعیین کننده  در 
حوزه ی اتکا به منابع 

داخلی
دکرت سعید باستانی

مناینده ی تربت حیدریه، مه والت و زاوه

 هـر زمانـی کـه بحث هـای اقتصـاد مقاومتـی یـا 
تکیـه بـه منابـع داخلـی در کشـور مطـرح می شـود، به 

بحـث علـم و فنـاوری در کشـور توجـه می شـود.
 جهاددانشـــگاهی در کشـــور کـــه بـــر اســـاس 
منابـــع داخلـــی اش فعالیـــت می کنـــد، جایـــگاه 
ــل  ــاوری در تبدیـ ــم و فنـ ــوزه ی علـ ــژه ای در حـ ویـ

منابـــع طبیعـــی بـــه ثـــروت دارد.
  در شـرایط تحریـم، فرصـت مغتنمـی اسـت که 
باید از پتانسـیل جهاددانشـگاهی که جایـگاه ویژه ای در 

بخـش علـم و فناوری کشـور دارد، اسـتفاده کرد.
 جهاددانشـگاهی توانسته اسـت با تلفیق مدیریت 
جهـادی و علـم و فنـاوری، نقـش تعیین کننـده ای را در 

حـوزه ی اتـکا به منابـع داخلـی ایفا کند.
 سـاختار داخلـی کشـور از نقـش تعیین کننده ی 
اسـت؛  محـروم  جهاددانشـگاهی  ماننـد  دسـتگاه هایی 
ماننـد  نهادهایـی  کشـورها،  از  بسـیاری  سـاختار  در 
جهاددانشـگاهی کـه نقـش اتـاق فکـر را دارنـد، حضـور 
پررنگـی دارنـد و این در حالی اسـت که در سـاختارهای 
مرکـز  برنامه وبودجـه،  سـازمان  نظیـر  کشـورمان، 
کمیسـیون های  هم چنیـن  و  مجلـس  پژوهش هـای 
مجلـس شـورای اسـالمی، بـه نقـش جهاددانشـگاهی 
به عنـوان یـک اتـاق فکـر توجـه ویـژه ای نشـده اسـت.

 بـا توجـه بـه ایـن ایـراد سـاختاری در کشـور، 
دولت هـا در اسـتفاده از نهادهایی نظیر جهاددانشـگاهی 

عمـل  سـلیقه ای  مشـکالت،  حـل  بـه  کمـک  بـرای 
. می کننـد

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

■■■

کمک به دستگاه های 
اجرایی در مسیر تحقق 

اقتصاد مقاومتی
دکرت بهرام پارسایی

مناینده ی شیراز

 می توان از ظرفیت جهاددانشـگاهی در توسـعه ی 
شـرکت های دانش بنیان در کشـور و اسـتان فارس بهره 

د بر
 ایـــن مجموعـــه نهـــادی برخاســـته از دل 
ـــان در  ـــه درخش ـــود کارنام ـــا وج ـــه ب ـــت ک ـــالب اس انق
حوزه هـــای مختلـــف علمـــی و پژوهشـــی به ویـــژه در 
ــک  ــادی و بانـ ــلول های بنیـ ــد سـ ــی ماننـ عرصه هایـ
خـــون بندنـــاف، هنـــوز از ظرفیـــت آن به خوبـــی 

اســـتفاده نشـــده اســـت.
و  طرح هـا  ارایـه  بـا  می توانـد  جهاددانشـگاهی   
علـوم  انسـانی،  علـوم  زمینه هـای  در  خـود  ایده هـای 
پزشـکی، فنی ـ مهندسـی و حتی در حوزه فرهنگی، در 
مسـیر تحقق اقتصـاد مقاومتی بـه دسـتگاه های اجرایی 

کمـک کنـد و همـگام بـا نیازهـای روز گام بـردارد.
 حـل مشـکالت اقتصـادی مـردم و ارتقـای تـوان 
دفاعـی کشـور در مقابـل کینه ورزی هـای دشـمنان کـه 
حربـه تحریـم را علیه ما بـه کار گرفته انـد دارای اهمیت 
ایـن  در  می توانـد  جهاددانشـگاهی  و  اسـت  بسـیاری 

عرصـه موفق باشـد.
 هنـوز بسـیاری از مـردم از توانمندی هـای ایـن 
و  ندارنـد  اطـالع کافـی  نهـاد در بخش هـای مختلـف 
بایـد از ظرفیت هایـی نظیـر بانـک خون بندنـاف و دیگر 

توانایی هـای جهاددانشـگاهی مطلـع شـوند.
 دسـتگاه های اجرایـی بایـد بهـای بیشـتری بـه 
ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی داده و با آشـنایی نسـبت 
بـه توانایی هایـی ایـن نهـاد از ایـن توانمندی هـا بهـره 

. ند ببر
ـــر  ـــالوه ب ـــه ع ـــن مجموع ـــادی ای ـــرد جه  رویک
ــق  ــد در تحقـ ــگاهیان، می توانـ ــا دانشـ ــی بـ همراهـ
ـــق  ـــا و مســـیر رون اقتصـــاد مقاومتـــی نقـــش مهمـــی ایف

ـــد. ـــوار کن ـــد را هم تولی
 بسـیاری از موسسـات و مجموعه هـای پژوهشـی 
و تحقیقاتـی دانش بنیـان زیر نظر ایـن مجموعه فعالیت 
دارنـد، امـا عمـوم مـردم اطـالع زیـادی از فعالیت هـای 
تحقیقاتـی کـه کسـب  علمـی  و دسـتاوردهای  آن هـا 

کرده انـد ندارنـد.
بـرای  جهاددانشـگاهی  ظرفیـت  از  اسـتفاده   
فضـای  بـا  عمدتـا  کـه  دانشـگاهی  فارغ التحصیـالن 
کسـب وکار آشـنایی کافی ندارند را ظرفیتی مهم اسـت 
و ایـن مجموعـه بیش از گذشـته باید در توانمندسـازی 

کنـد. همـت  فارغ التحصیـالن 
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی فارس

مجموعه ای مهارت محور 
در ارتباط موثر با 
جامعه ی دانشگاهی

مهندس محمدرضا منصوری
مناینده ی ساوه و زرندیه

 جهاددانشـگاهی یـک نهـاد برتـر در حـوزه علـم 
و فنـاوری اسـت و فعالیت هـای آن کاربـردی بـوده و 
جهادگـران ایـن نهـاد انقالبـی در عرصـه کار و عمـل 
بـه خوبـی درخشـیدند؛ بنابرایـن از ظرفیـت باالیـی در 
پذیرفتـن مأموریت های حسـاس کشـور به ویـژه تحقق 

بیانیـه گام دوم انقـالب بهره منـد اسـت.
 مجموعـه ی جهاددانشـگاهی با خالقیـت و ابتکار 
عمـل توانسـته اسـت بـه یـک مجموعـه ی کارآفریـن و 
مهارت محـور تبدیـل شـود و بـرکات این عملکـرد را در 
ارتبـاط موثـر جوامع دانشـگاهی بـا صنعت بـا محوریت 

جهاددانشـگاهی شـاهد هستیم.
 پیشـگامی کشـور در حـوزه ی علمـی منـوط بـه 
و  پژوهشـی  تحقیقاتـی،  علمـی،  تـوان  از  بهره گیـری 
کاربـردی جامعه ی دانشـگاهی به ویژه جهاددانشـگاهی 
اسـت تـا بتوانیم جزو 10 کشـور برتر جهـان در حوزه ی 

علـم و فناوری باشـیم.
 جهاددانشـگاهی به عنـوان مجموعـه ی توانمنـد 
علمـی در فنـاوری اطالعـات مطـرح اسـت و فعالیت در 
حـوزه ی دانش بنیان نشـان ظرفیـت بـاالی فناورانه این 
نهـاد دارد و ایـن ظرفیـت می توانـد در ارتبـاط بـا سـایر 
جوامـع دانشـگاهی، کشـور را به سـمتی پیـش ببرد که 
در فنـاوری نویـن از ایـده و خالقیـت منجـر بـه تولید و 

تجاری سـازی بهره گیـری شـود.
 کار جهـادی توأم بـا تالش مضاعف از ویژگی های 
بـارز جهادانشـگاهی بـه عنـوان یکـی از کاربردی تریـن 
نهادهـای علمی کشـور اسـت و از آن جا کـه جوان گرایی 
اولویـت مهـم بیانیـه ی گام دوم انقـالب اسـت، وجـود 
نیـروی انسـانی جهادگـر جـوان در تحقـق مفـاد ایـن 

بیانیـه تاثیرگذار اسـت.
رونـق  در  جهاددانشـگاهی  تـوان  به کارگیـری   
تولیـد به عنـوان شـاخص اصلـی در بیانیـه ی گام دوم 
در  اقتصـادی  گشـایش  در  عملـی  راهـکاری  انقـالب، 

کشـور اسـت.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

■■■

نقش تربیتی در 
دانشگاه ها با تقویت 

روحیه ی جهادی
علی اسامعیلی

مناینده نور و محمودآباد
 نقـش تربیتی جهاددانشـگاهی کمـک می کند تا 
دانشـجویان بـا آمـوزش و پژوهـش، آرمان هـای دینی و 
انقالبـی و روحیـه ی جهادی در مسـیر درسـت گام های 

مثبـت بردارند.
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 کار جهـادی و روحیـه جهـادی کـه هـم مـورد 
تاکیـد قـرآن کریم و هم توصیه ی انبیـا و امامان معصوم 
بخش هـای  در  به دسـت آمده  موفقیت هـای  و  بـوده 
مختلـف از پیـروزی انقـالب تـا اکنـون دفاع از حـرم در 

سـوریه را مدیـون تفکـر جهادی هسـتیم.
 مطمئنـا آمـوزش و تعلیـم و تربیـت بـا روحیه ی 
جهـادی می توانـد دو بـال پرواز دانشـجو را برای کسـب 
موفقیـت و قـرار گرفتـن در مسـیر درسـت و راه انبیـا 

کند. هدایـت 
 بـه لطـف خـدا در طـول انقـالب بـا رهنمودهای 
معظـم  مقـام  گهربـار  بیانـات  هم چنیـن  و  )ره(  امـام 
دانشـگاه ها  در  جهـادی  روحیـه ی  تفکـر  رهبـری، 
نهادینه شـده و در حـال کار شـدن اسـت کـه البته مورد 

حمایـت مجلـس هـم قـرار دارد.
 بـا توجه به فرمایشـات رهبـری در خصوص کار و 
تفکـر جهـادی، تمام همـت و تالش خـود را در حمایت 
از بخش هـای مختلـف کارآفرینـی، اشـتغال و خالقیـت 

بـه کار گرفته ایم.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی مازندران

■■■

نقطه ی اتکای حرکت پویا 
و تحول آفرین نظام

مهندس صدیف بدری
مناینده ی مردم اردبیل، نیر، منین و رسعین

 در چهل سـال گذشـته، نهادهای مختلف انقالبی 
سـعی کردنـد تـا حرکـت تحول آفرینـی را انجـام دهند، 
امـا در بیـن ایـن نهادهـا، جهاددانشـگاهی در حوزه های 
مختلـف توانسـته اسـت جلوه هـای زیبایـی از حرکـت 
جهادگونـه بـا تکیـه بـر نیروهـای ارزشـی و توانمنـد را 

بـه نمایش بگـذارد.
بـر  عـالوه  جهاددانشـگاهی  تاریـخ،  گـذر  در   
عرصـه ی آموزشـی، فرهنگـی، رسـانه ای و... بـه نقطه ی 
اتـکای حرکـت پویـا و تحول آفرین نظام تبدیل شـد که 
قطعـا در ادامـه ی مسـیر انقالب ایـن فعالیت هـا تقویت 

شـد. خواهد 
بـر  تاکیـد  نیـز بیشـترین  انقـالب   در گام دوم 
اسـتفاده از نیروهای جوان، شـاداب و پرتالش اسـت؛ به 
همیـن خاطـر جهاددانشـگاهی باید این اصل اساسـی را 
مـورد توجـه قـرار دهد تـا زمینه ای بـرای بـروز و ظهور 

خالقیت هـا و نوآوری هـا فراهـم آیـد.
فعالیت هـا،  ایـن   خروجـی و دسـتاورد همـه ی 
قطعـا بـه نفع مـردم و حرکـت بالنده ی انقالب اسـالمی 
اسـت که اسـباب یأس و ناامیدی دشـمنان را نیز فراهم 

کرده اسـت.
 اسـتکبار جهانـی احسـاس می کنـد بـا تشـدید 
بـه  را  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  می توانـد  تحریم هـا 
سـتوه آورده و از مسـیر اصلـی خود منحـرف کنند؛ این 
درحالـی اسـت کـه جهاددانشـگاهی کـه مولـود انقالب 
را در بخش هـای  زمینـه ی خوداتکایـی کشـور  اسـت، 
فناورانـه و علوم و فنون روز دنیـا فراهم کرده و روزبه روز 
نیـز در حـال تحکیـم بنیان هـای علمـی و تحقیقاتی در 

است. کشـورمان 
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

نقش اساسی در رونق 
تولید داخلی کشور

دکرت حمید گرمابی
مناینده ی مردم نیشابور و فیروزه

 جهاددانشـگاهی یک نهاد برآمده از انقالب اسـت 
کـه از آغـاز تاسـیس خود تاکنـون در کنار مـردم بوده و 
توانسـته خدمـات ارزنده ای برای کشـور داشـته باشـد و 
توانسـته اسـت با کار جهـادی و کار تخصصـی در زمینه 
پیشـرفت علـم و فنـاوری کشـور، کمک هـای شـایانی 

انجـام دهد.
 در شـرایط تحریـم، جهاددانشـگاهی می تواند در 
تولیـد محصوالتـی کـه کشـور بـه خارج وابسـته اسـت، 

کمـک کند.
 ایـن نهـاد برآمـده از انقـالب با داشـتن نیروهای 
متخصـص، می توانـد نقـش ارزشـمندی در رونـق تولید 

داخلی کشـور ایفـا نماید.
 دولت های گذشـته در اسـتفاده از خدمات ارزنده 

جهاددانشـگاهی کوتاهی کرده اند.
 خبرگـزاری ایسـنا توانسـته اسـت وقایـع کشـور 
در  و  برسـاند  جامعـه  اطـالع  بـه  به صـورت شـفاف  را 
اطالع رسـانی شـفاف بـه مردم موفـق عمل کرده اسـت.

■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

■■■

لزوم ورود به 
فرهنگ سازی در عرصه ی 

تولید
سید مهدی مقدسی

مناینده اراک، خنداب و کمیجان

 خبرگـزاری ایسـنا، در کنـار انعـکاس اخبـار و 
رویدادهـای مختلـف خبـری، دغدغـه و مطالبـات مردم 
را بـه صـورت کارشناسـی دنبـال می کنـد و در واقـع 
جـز رسـانه های فعـال و پویـای اسـتان مرکـزی قلمداد 
می شـود و ایـن جایـگاه مطلـوب بـرای ایسـنا در تمـام 

کشـور حاصل شـده اسـت.
 ایـن نهـاد از آغـاز حیـات خـود تاکنـون هیچ گاه 
خـود را در یـک موضـوع خـاص و یـا طیفـی خـاص 
محصـور نکـرده اسـت و همـواره بـه عنـوان یـاور و یـار 

انقـالب ادامـه مسـیر داده اسـت.
 ایـن نهـاد انقالبـی در سـال 1358 هـم زمـان با 
انقـالب فرهنگـی با فلسـفه ایجـاد تحـول در بخش های 
مختلف کشـور تاسـیس شـد تـا بـا اسـتفاده از ظرفیت 
اسـاتید متعهـد و عالقمند و دانشـجویان و تحـول را در 

کشـور ایجـاد کند.
منـدان  عالقـه  گـردآوری  بـا  جهاددانشـگاهی   
و اسـاتید برجسـته و فعالیـت در موضوعـات مختلـف 
جلوه هایـی چـون مرکـز درمـان نابـاروری رویـان، بانک 
خـون بنـد نـاف، پژوهشـکده سـلول های بنیـادی بـه 
نمایش گذاشـت، همچنین در سـال های اخیـر در حوزه 
صنعـت و کشـاورزی تـالش ویـژه و پشـتیبانی علمی و 

پژوهشـی در امـر مکانیـزه کـردن کشـاورزی آبیـاری و 
تحـت فشـار و ... داشـته اسـت.

ظرفیت هـای  بـه  توجـه  کـه   97 سـال  از   
درونـی کشـور بیشـتر شـده اسـت، انتظـار از مجموعـه 
مـی رود  توقـع  یافـت.  افزایـش  نیـز  جهاددانشـگاهی 
کـه ایـن مولـود انقـالب از ظرفیـت دانشـگاه ها، مراکـز 
پژوهشـی و شـرکت های دانـش بنیـان بیشـتر اسـتفاده 

باشـد. نقش آفریـن  گذشـته  از  بیـش  و  کـرده 
 جهاددانشـگاهی در حـوزه دارویـی و تحقیقـات 
ژنتیکـی می توانـد بـا کمـک شـرکت های دانش بنیـان 
بـه عرصـه تحقیقاتـی در ایـن راسـتا و کمـک بـه تولید 

ورود کنـد.
سـاماندهی  بـا  می توانـد  انقالبـی  نهـاد  ایـن   
پژوهشـگران مـدل و سـازوکاری را جهـت اسـتفاده از 
ایـن ظرفیـت بـزرگ تعریـف کند. افـراد بسـیاری عالقه 
منـد بـه همـکاری بـا دانشـگاه هسـتند، امـا موفـق بـه 
یافتـن مسـیر و یـا اتصـال بـه حلقـه واسـط نشـده اند و 
جهاددانشـگاهی می توانـد ایـن چرخـه را تکمیـل کند.

 اخیـرا معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری 
بـه عقـد تفاهم نامه هـای سـه جانبه و همـکاری در ایـن 
راسـتا وارد شـده اسـت، امـا کافـی نیسـت. در راسـتای 
تولیـد دارو، قطعـات خـودرو، ماشـین آالت و تجهیـزات 
نفـت و گاز، صنعـت بـرق و نیـرو قدم هایـی در کشـور 
برداشـته شـده، اما با توجه به پیشـینه جهاددانشگاهی، 
ایـن مجموعـه بایـد امسـال نقش آفرینی پررنگ داشـته 

باشد.
 از رییـس جهاددانشـگاهی و ایـن مجموعـه در 
سراسـر کشـور انتظار مـی رود که حضوری فعال داشـته 
باشـد و از رسـانه نیـز همین انتظـار نقش آفرینی می رود 
تـا اخبـار، رویدادها، موفقیت هـا و نظرات کارشناسـی را 

منعکـس کنند.
 از ایـن نهـاد فعالیـت فرهنگـی در حـوزه تولیـد 
طلـب می کنیـم و الزم اسـت بـه جـای تربیـت نیـروی 
ناکارآمـد در دانشـگاه ها، بـرای مهارت آمـوزی  انسـانی 
از سـنین پیش دبسـتانی فرهنگ سـازی صـورت گیـرد، 
مصادیـق موفـق و مباحث کارشناسـی توسـط رسـانه ها 
معرفـی و مطـرح شـود. قطعـا با شـروع آموزش درسـت 
از نونهالـی می تـوان در تولیـد تحـول آفریـد و مجلس از 
مجموعه هایی مانند جهاددانشـگاهی کـه دارای ظرفیت 

باشـند، حمایـت می کنند.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

■■■

توانایی باال در بومی 
سازی محصوالت با 

تکنولوژی باال
عبدالرضا مصی
مناینده کرمانشاه

نهـاد  ایـن  اختیـار  در  امکانـات  بـه  توجـه  بـا   
داشـت،  وجـود  کشـور  در  آن  از  کـه  انتظاراتـی  و 
را  انتظـارات  برابـر  چندیـن  توانسـته  جهاددانشـگاهی 

کنـد. بـرآورده 
 ایـن نهاد علمـی و جهادی توفیقات ارزشـمندی 
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در ایـن سـال ها کسـب کـرده و در حال حاضـر به نقطه 
امیـد قشـر دانشـگاهی تبدیـل شـده و ثابـت کـرده که 
می تـوان علـم را به عمـل و تولید محصـول تبدیل کرد.
امیدبخـش  نقطـه ی  بـه  نهـاد  ایـن  همچنیـن   
صنعـت کشـور نیـز تبدیـل شـده و ایـن کـه می توانـد 

نیازهـا را از دانـش کشـور تامیـن کـرد.
 تمـام مشـکالت مـا از نبـود همین حلقه واسـطه 
بـود کـه جهاددانشـگاهی بـه خوبی ایـن بسـتر را امروز 

در کشـور فراهـم کرده اسـت.
 در سـال های اخیـر شـرکت های دانـش بنیـان 
و پارک هـای علـم و فنـاوری بـه بدنـه جهاددانشـگاهی 
اضافـه شـده، اما امکانات و ظرفیت های جهاددانشـگاهی 
همـان امکانـات گذشـته اسـت و قطعـا بـا ایـن امکانات 
توانایـی پاسـخگویی بـه نیازهـای بخش هـای جدیـد را 

ندارد.
 در این شـرایط باید دولت و مسـووالن متناسـب 
امکانـات و  افزایـش  نهـاد، در زمینـه  ایـن  بـا توسـعه 
اعتبـارات آن کمـک کننـد و امکانـات و لـوازم و ابـزار 
بیشـتری در اختیـار ایـن نهـاد جهـادی قرار داده شـود.
 جهاددانشـگاهی قابلیت های زیادی در توسـعه ی 
علـوم روز دنیـا در کشـور و بومـی سـازی محصـوالت با 
تکنولـوژی بـاال دارد و ایـن تحریم هـا فرصـت طالیـی 
بـرای جهاددانشـگاهی و سـایر نهادهـای علمـی کشـور 

محسـوب می شـود.
ایـن  تحریم هـا،  وجـود  بـا  حاضـر  حـال  در   
ظرفیـت بـرای تولیـد کاالهایـی وجـود دارد کـه پیـش 
از ایـن بـه راحتـی وارد کشـور می شـد و درایـن فرصت 
جهاددانشـگاهی می توانـد بـا بومـی سـازی سـریع ایـن 
محصـوالت نیـاز کشـور را در ایـن زمینـه مرتفـع کنـد.
بسـیاری حوزه هـای صنعـت، خودروسـازی  در   
و  شـده  ایجـاد  خالـی  ظرفیت هـای  کشـاورزی  و 
جهاددانشـگاهی می توانـد در این بازار بـی رقیب حضور 

یافتـه و نیازهـای کشـور را مرتفـع کنـد.
■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه

■■■

کیفیت مناسب
 در خدمات و لزوم 

گسرتش آن
حمید بنایی

مناینده گناباد و بجستان

 جهاددانشـگاهی بـه فرمان حضـرت امام خمینی 
)ره( در سـال 59 تشـکیل و بـه ایـن سـازمان مأموریت 
داده شـده کـه عـالوه بـر انجـام کارهـای تحقیقاتـی، 
پژوهشـی و آموزشـی، خدمـات درمانـی و تشـخیصی را 

نیـز بـه مـردم ارایـه نماید.
 مجتمع پزشــکی و پیراپزشــکی جهاددانشــگاهی 
گنابــاد بــه عنــوان مجهزتریــن مرکــز در جنــوب 
ــام  ــرای انج ــردم ب ــد م ــوی، از رفت وآم ــان رض خراس
برخــی آزمایشــات بــه مرکــز اســتان جلوگیــری نمــوده 
ــن  ــازمانی ای ــارت س ــکیل چ ــتار تش ــا خواس ــذا م و ل

ــز هســتیم. مرک
 »ضـــرورت راه انـــدازی آزمایشـــگاه تخصصـــی 

ـــاس  ـــاد احس ـــگاهی در گناب ـــط جهاددانش ـــک توس ژنتی
ــردم  ــز، مـ ــن مرکـ ــدازی ایـ ــا راه انـ ــود« و بـ می شـ
ـــوی  ـــان رض ـــتان خراس ـــوب اس ـــهرهای جن ـــی ش تمام
و شـــمال اســـتان خراســـان جنوبـــی از ایـــن مهـــم 

ــد. ــد شـ ــد خواهنـ بهره منـ
 جهاددانشـگاهی تاکنون در گناباد منشـأ خدمات 
شایسـته ای شـده و همـه عـزم خـود را بـرای کیفـی 
بخشـی بـه خدمـات در جنوب اسـتان خراسـان رضوی 

به کار بسـته اسـت.
■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

■■■

تبلوری عینی از 
الگوسازی انقالب

فریدون احمدی
مناینده زنجان و طارم

ــت  ــگاهی فرصـ ــیس جهاددانشـ ــالروز تاسـ  سـ
مغتنمـــی بـــرای بازشناســـی اهـــداف، جایـــگاه و 
ــده  ــگاهی برآمـ ــای دانشـ ــی از نهادهـ ــه یکـ کارنامـ
از انقـــالب اســـت و می تـــوان جهاددانشـــگاهی را 
ـــیدن  ـــرای رس ـــالب ب ـــازی انق ـــی از الگوس ـــوری عین تبل

ــمرد. ــش برشـ ــم و پژوهـ ــای علـ ــه پایه هـ بـ
ـــه عنـــوان نهـــادی برخواســـته   جهاددانشـــگاهی ب
از دل انقـــالب نیـــز ماننـــد بســـیاری از نهادهـــای برآمـــده 
از انقـــالب، بـــر اســـاس آرمان هـــا و اهـــداف بلنـــدی 
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــی از نهادهایـ ــده و یکـ ــکیل شـ تشـ
ـــم  ـــه عل ـــه عرص ـــادی را ب ـــگ جه ـــا فرهن ـــد ت می کوش

ـــد. ـــگاه وارد کن و دانش
ــه  ــد ب ــداف واالی خــود و امی ــا اه ــاد ب ــن نه  ای
آینــده و تجربه انــدوزی می توانــد در تحقــق بیانیــه 
ــم  ــام معظ ــات مق ــه منوی ــل ب ــالب و عم گام دوم انق
رهبــری گام هــای اساســی بــردارد و بــا در نظــر 
گرفتــن ویژگی هــای خــاص جوانــان و دانشــجویان 
می توانــد  فرهنگــی  و  اجتماعــی  ظرفیت هــای  و 
ــای  ــه از راه ه ــن بیانی ــن ای ــن تبیی ــه اول ضم در وهل
مختلــف جهــت بازشناســی و شــکل دهی بــه ذهنیــت 
ــات اساســی  ــان در برخــی از مســایل مهــم اقدام جوان

ــد. ــام ده انج
ــت  ــی اسـ ــی از نهادهایـ ــگاهی یکـ  جهاددانشـ
ــه گام دوم انقـــالب  ــق بیانیـ ــد در تحقـ ــه می توانـ کـ
تاثیرگـــذار باشـــد و تاکنـــون ایـــن نهـــاد بـــا تکیـــه 
ـــود  ـــوان خ ـــوص ج ـــه خص ـــادی و ب ـــای جه ـــه نیروه ب
ـــی  ـــرفت های علم ـــری در پیش ـــای موث ـــته گام ه توانس
ــن پـــس  ــت از ایـ ــد اسـ ــردارد و امیـ ــی بـ و پژوهشـ
نیـــز در مســـیر تحقـــق آرمان هـــای اصیـــل انقـــالب 

اســـالمی حرکـــت کنـــد.
ظرفیت هـــای  این کـــه  بـــه  توجـــه  بـــا   
گســـترده ی ایـــران اســـالمی از بعـــد منابـــع انســـانی 
بـــه خصـــوص جوانـــان در بیانیـــه گام دوم انقـــالب 
مـــورد تاکیـــد قـــرار گرفتـــه و بهره گیـــری مطلـــوب 
ـــش  ـــان نق ـــن می ـــت؛ در ای ـــده اس ـــیم ش ـــا ترس از آن ه
ـــژه ای  ـــت وی ـــه از اهمی ـــن زمین ـــگاهی در ای جهاددانش

برخـــوردار اســـت.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی زنجان

تکیه بر نیروهای جوان و 
خالق

دکرت علی قربانی
مناینده بجنورد، گرمه و جاجرم

 راه اندازی مرکز درمان ناباروری حهاددانشگاهی و 
پذیرش بیمار در این مرکز می تواند اقدام خوبی برای جذب 
توریست در استان باشد و با همکاری جهاددانشگاهی و 
اعتبار  تومان  دانشگاه علوم پزشکی، حدود 10 میلیارد 
برای راه اندازی فاز اول این کلینیک هزینه شده است و 
اگر فاز دوم آن راه اندازی نشود اعتبارهای گذشته از بین 
خواهد رفت و از همین جهت به دنبال حمایت های بیشتر 

برای افتتاح فاز دوم این کلینیک خواهیم بود.
 در برخی استان های هم جوار نیز کلینیک درمان 
ناباروری وجود ندارد و بیماران باید به استان های دیگر 
مراجعه کنند و با توجه به اینکه 15 تا 20 درصد زوج ها 
این  که  است  نیاز  مواجه هستند،  ناباروری  با مشکالت 
این  مشکالت  از  بسیاری  و  فعال  استان  در  کلینیک 

بیماران حل شود.
 از طریق صندوق توسعه ملی باید حمایت هایی 
نیازمند  این حمایت ها  و  انجام شود  از جهاددانشگاهی 

تحرک بیشتر مسووالن جهاددانشگاهی در کشور است.
 جهاددانشگاهی یک نهاد دانش بنیان و خالق است 
و این نهاد بر نیروهای جوان و خالق تکیه دارد و همین 

مساله نشان از اهمیت حمایت از این نهاد انقالبی دارد.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی

■■■

کمک به حرکت فعاالنه ی 
دانشگاه ها

حجت االسالم واملسلمین مجتبی ذوالنوری
مناینده قم

پیموده است  را  درستی  مسیر  جهاددانشگاهی   
بخواهیم  اگر  و  بود  بسیاری  تحوالت  منشأ  که 
دانشگاه ها فعاالنه حرکت کنند، الزم است در ابتدا نهاد 

جهاددانشگاهی تقویت شود.
 با توجه به اصول، مبانی و ارزش های ثابت ملت و 
انقالب اسالمی ما در مسیر تعالی و تکامل با دست انداز 
و فشارهای نظام سلطه روبه رو خواهیم بود و برای اینکه 
بتوانیم از این گردنه ها عبور کنیم و به استقالل علمی 
جهادی  مدیریت  و  روحیه  با  حرکت  نیازمند  برسیم 

هستیم.
میدان  به  که  عرصه ای  هر  در  جهاددانشگاهی   
همراه  به  را  مفیدی  بسیار  نتایج  و  دستاورد  آمده 
ناباروری یکی از دستاوردهای  داشته است؛ مرکز درمان 
مهم جهاددانشگاهی است که در این راستا شاهد اقدامات 
موثر و نتایج مفیدی هستیم و این اقدامات با بسیاری از 
مراکز علمی معتبر با وجوه و امکاناتی که در اختیار دارند، 

بسیار متفاوت است.
 مقام معظم رهبری بر روحیه و مدیریت جهادی تاکید 
ویژه داشتند که قطعا یکی از مصادیق آن جهاددانشگاهی 
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است که با فعالیت های دانش بنیان و مدیریت جهادی در 
مسیر توسعه و پیشرفت علمی قدم برمی دارد.

و  اختراعات  نوآوری،  علمی،  عرصه های  در  اگر   
تولید، روحیه و مدیریت جهادی وجود داشته باشد، نتایج 
بزرگی رقم می خورد، لذا جهاددانشگاهی در هر حوزه ای 
بنابراین  و  شده  حاصل  مثبتی  نتایج  کرده،  پیدا  ورود 
الزم است در بخش هایی که سستی و ضعف وجود دارد، 

جهاددانشگاهی ورود پیدا کند.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

■■■

ریل گذاری فرهنگی برای 
دستگاه های مختلف 

کشور
حسن کامران

مناینده ی اصفهان

 جهاددانشگاهی یک نهاد مولد است و در زمینه 
تولید علم و دانش و کارآفرینی نقش به سزایی داشته و 

همواره باید در این زمینه پیشرو و شتاب دهنده باشد.
 بنده معتقدم حفظ و تحکیم این نهاد بسیار ضروری 
است و الزم است که خود این نهاد نیز صرفا به برنامه های 
و  اشتغال  تولید،  زمینه  در  و  نکند  بسنده  علوم  وزارت 

حرکتهای دانش بنیان به صورت جهادی گام بردارد.
 جهاددانشگاهی باید از خود ایده و خالقیت به کار 
بگیرد تا جایی که بتواند الگویی در شأن کشور تولید کند 

و دیگر نهادها را نیز در این زمینه همراه سازد.
 جهاد دانشگاهی باید با جذب نخبگان گمنام و 
مستعد به سمت رونق تولید برود و با تولید علم به سمت 
ایجاد اشتغال حرکت کرد و این بار عظیم بیکاری را از 
دوش کشور بردارد؛ جهاددانشگاهی از معدود نهادهایی 

است که چنین توانمندی را داراست.
 جهاددانشگاهی می تواند در زمینه ی فرهنگ سازی 
مضاعف بر دستگاه های فرهنگی تولید فرهنگ متناسب 
خوراک  باید  نهاد  این  باشد،  داشته  اسالمی  انقالب  با 
فرهنگی برای دستگاه های مختلف فرهنگی را آماده کند 
متناسب  ریل  هنوز  فرهنگی  کارهای  در  که  و جاهایی 

با انقالب ایجاد نشده، ریل گذاری فرهنگی داشته باشد.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

■■■

روحیه خوداتکایی 
به عنوان یک الگو برای 

کشور
احمد همتی

مناینده سمنان، مهدی شهر و رسخه

جوان،  دانشگاهی،  عناصر  جهاددانشگاهی  در   

گذشته،  دهه   4 در  و  دارند  حضور  انگیزه  با  و  خالق 
جهاددانشگاهی  آورده اند؛  دست  به  خوبی  بسیار  نتایج 
نانو،  رویان،  پزشکی،  حوزه  در  بزرگی  دستاوردهای 
فناوری و حتی اقتصادی و صنعت به دست آورده است و 
امروز می تواند خدمات خود را در همه سطوح به جامعه، 

کشور و حتی در سطح بین المللی ارایه دهد.
ارایه  با  پرثمر،  و  علمی  نهاد  این  که  دارد  جا   
دستاوردهای عظیم و درخشان در حوزه علمی، پژوهشی 
و آموزشی، بیشتر خود را نشان دهد و تجاری سازی و 
تولید ثروت را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد و 

همچنین به فکر توسعه بیش از پیش خود باشد.
 الزمه توسعه بخش تولید، ایجاد یک رقابت جهانی 
و بین المللی است، اگر در رقابت جهانی نباشیم، تولید 
توسعه پیدا نخواهد کرد، الزمه پیروزی در رقابت جهانی 
و بین المللی نیز این است که در بخش علم، پژوهش و 
تحقیقات، پا به پای جهان پیش رویم و علم خود را به 
و  نهاد علمی  عنوان یک  به  روز کنیم؛ جهاددانشگاهی 

پژوهشی در این زمینه بسیار می تواند کمک کند.
اتکایی  خود  روحیه  یک  دارای  جهاددانشگاهی   
است و از ابتدا بر توان و ظرفیت های داخلی خود تکیه 
کرده است؛ این روحیه می تواند برای کشور الگو باشد، هر 
جا محدودیت داشتیم و در تحریم بودیم، به جلو حرکت 
کردیم و این حرکت رو به جلوی جهاددانشگاهی در زمان 
تحریم و با وجود محدودیت ها به هیچ عنوان متوقف نشد 

و به پیشرفت های زیادی دست پیدا کرد.
 تالش جهادی، مجموعه های جوان و پویایی مثل 
جهاددانشگاهی برای کشور یک الگو خواهد بود؛ همچنین 
جهاددانشگاهی در شناسایی و مدیریت نیروهای کارآمد، 
خالق و دانشمند در کشور موفق بوده است و با این کار 
جهش بزرگی در حوزه های علمی و پژوهشی در کشور 

ایجاد کرده است که طبعاً ثمرات آن بسیار زیاد است.
روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان

■■■

توان ارتقای توسعه علمی 
و فناوری در کشور

منوچهر جاملی
مناینده رودبار

بـه  انقـالب کمـک   جهاددانشـگاهی در مسـیر 
نظام و مردم داشـته و کارهای ارزشـمند بسـیاری نظیر 
سـلول های بنیـادی، نانـو تکنولـوژی، درمان نابـاروری و 
... را انجـام داده و پیشـرفت های فـوق العـاده ای بـرای 

کشـور داشـته است.
 جهاددانشـگاهی می توانـد بـا تولیـد و تجـاری 
سـازی نتایـج تحقیقـات خـود نقـش موثرتـری در حل 

مشـکالت جامعـه ایفـا کند.
 بر اسـاس نقشـه جامـع علمی، مبنای پیشـرفت 
کشـور تکیـه به تـوان داخلی اسـت که جهاددانشـگاهی 
تـوان ارتقای توسـعه علمـی و فناوری در کشـور را دارد.
خـود  کار  سـطح  ارتقـای  بـا  جهاددانشـگاهی   
در مسـیر توسـعه تولیـد و اقتصـاد، می توانـد بـا تـوان 
مضاعـف و انـرژی بیشـتری در جهـت تحقـق اهـداف 

بـردارد. مجموعـه و کشـور گام 
 جهاددانشـگاهی بـا تولیـد و تجاری سـازی نتایج 

تحقیقـات خـود می تواند عـالوه بـر درآمدزایـی در حل 
مشـکالت جامعـه از جملـه اشـتغال جوانـان و توسـعه 

کشـور نقـش موثرتـری ایفـا کند.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی گیالن

■■■

هرن فعال کردن 
ظرفیت های خالی

محمد حسینی
مناینده تفرش، فراهان و آشتیان

 جوانـان تولدیافتـه ابتدای انقالب امـروز به مرزی 
از پختگـی و پرورش یافتگـی رسـیده اند و در طـول ایـن 
مـدت بـا مبانی اسـالمی و انقالبی کامال آشـنا شـده اند، 
بنابرایـن الزم اسـت ایـن افـراد انقالبـی پـا بـه میـدان 
مسـوولیت پذیری گذاشـته و پسـت ها را عهده دار باشند.

 نگاهــی کــه مقــام معظــم رهبــری در گام 
ــدان  ــه می ــت ک ــن اس ــد ای ــان فرمودن ــالب بی دوم انق
افــراد  را بــا اســتفاده از تجربه هــای قدیمــی بــه 
ــد  ــرورش یافته ان ــالب پ ــه در انق ــوولیت پذیری ک مس
بســپاریم. بــرای تحقــق ایــن مهــم نیازمنــد ایــن 
ــان  ــاخص ها جوان ــاره ای از ش ــاس پ ــه براس هســتیم ک
ــادی و  ــه جه ــه روحی ــرادی ک ــرده و اف ــی ک را ارزیاب
ــته  ــی گماش ــوولیت های اصل ــه مس ــد ب ــی دارن انقالب

ــوند. ش
تشــکیل  بــدو  از  جهاددانشــگاهی  رســالت   
ــرا در  ــه اکث ــور ک ــگاه ها در کش ــدد دانش ــم تع علی رغ
ــش  ــوزه پژوه ــتند در ح ــت داش ــوزش فعالی ــوزه آم ح
و تحقیقــات تعریــف شــد، امــا ایــن مرکــز تحقیقاتــی 
ــی از  ــای بســیار خوب ــز فعالیت ه ــا نی ــر حوزه ه در دیگ

ــذارده اســت. ــای گ ــود برج خ
 بــا تکیــه بــر ظرفیت هــای بســیار خــوب 
ــز  ــوزه نی ــن ح ــی رود در ای ــار م ــگاهی انتظ جهاددانش
ورود جدی تــری داشــته باشــد و در مســیر توســعه 

ــردارد. ــد گام ب ــق تولی ــت و رون صنع
کارگاه هــای  و  دانش بنیــان  شــرکت های   
فنــاوری رســالت جهاددانشــگاهی را تــا حــدودی انجــام 
ــوان  ــگاهی ت ــر جهاددانش ــروز اگ ــی ام ــد، ول می دهن
ــه  ــزات الزم را دارد توصی ــی و تجهی ــی و پژوهش علم
می شــود کــه بــه ســمت توســعه صنعــت هــم حرکــت 
ــل  ــق عم ــه موف ــا ک ــر حوزه ه ــد دیگ ــه مانن ــد و ب کن

ــرکات شــود. ــرده منشــأ ب ک
ــتگاه  ــر دسـ ــه هـ ــن کـ ــی نگری ها و ایـ  بخشـ
ــد  ــور می دانـ ــری در کشـ ــتقل از دیگـ ــود را مسـ خـ
ــکالت  ــی از مشـ ــی آورد یکـ ــی روی مـ ــه اقداماتـ و بـ
جامعـــه اســـت؛ دانشـــگاه فنی حرفـــه ای، فرهنگیـــان، 
ــش  ــا کاهـ ــروز بـ ــت و.. امـ ــور، صنعـ ــام نـ آزاد، پیـ
جمعیـــت دانشـــجو مواجـــه هســـتند، امـــا همیـــن 
ـــه  ـــتند ک ـــی هس ـــی باالی ـــوان علم ـــگاه ها دارای ت دانش
ــن  ــرد؛ بنابرایـ ــرار گیـ ــتفاده قـ ــورد اسـ ــد مـ می توانـ
ـــای  ـــه ظرفیت ه ـــت ک ـــن اس ـــگاهی ای ـــر جهاددانش هن
ـــرای  ـــی را ب ـــت فضای ـــرده و در نهای ـــال ک ـــی را فع خال
ــوارد  ــایر مـ ــتغال و سـ ــت، اشـ ــد، صنعـ ــق تولیـ رونـ

ـــد. ـــاد کن ایج
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی
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ظرفیت جوان گرایی در 
تحقق بیانیه گام دوم

امیر خجسته
مناینده همدان و فامنین

 جهاددانشگاهی یک نهاد انقالبی است که از زمان 
واحد  است؛  کرده  نقش آفرینی  همیشه  تاکنون  جنگ 
به ویژه در  را  توانایی های خود  تاکنون  نهاد  این  همدان 
جذب نیروهای جوان و نخبه با نقش آفرینی های علمی 

بسیار نمایان کرده است.
 توجه به جوانان انقالبی و نخبه یکی از رسالت های 
لذا جهاد  است  انقالب  دوم  گام  بیانیه  تحقق  در  اصلی 
دانشگاهی استان همدان با ایجاد تحوالت علمی و انجام 

فعالیت های دانش بنیان می تواند به این مهم دست یابد.
از  ناباروری  درمان  و  زنان  جامع  مرکز  تاسیس   
مناسب  بستری  می تواند  همدان  جهاددانشگاهی  سوی 

برای نقش آفرینی و شناسایی نیروهای کارآمد باشد.
با کادر مدیریتی   جهاددانشگاهی استان همدان 
جذب  میان  از  می تواند  است  کرده  ایجاد  که  خوبی 

نیروهای جوان و انقالبی، مدیران خوبی پرورش دهد.
با  می تواند  هم چنین  همدان  جهاددانشگاهی   
نقش آفرینی و توانایی های بسیاری که دارد، بهترین ظرفیت 
برای ارتقای مدیران قوی و اثرگذار در مسایل دانش بنیان باشد.
با  اما  ندارد،  زیادی  مالی  توانایی  نهاد  این   
می تواند  دارد  علمی  زمینه های  در  که  باالیی  توانایی 
و رفع  به ویژه صنعت، کشاورزی  در عرصه های مختلف 

مشکالت اقتصادی اثرگذار باشد.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان

■■■
حامیت از فعالیت ها و 
حضور در مناطق محروم

حجت االسالم واملسلمین احمد سالک
مناینده اصفهان

 جهاددانشگاهی برخوردار از دو موضوع بسیار مهم 
جهاد و دانشگاه است و ترکیب این دو موضوع، وظیفه ی 
سنگینی را برای برادران و خواهرانی که در این تشکیالت 

فعال هستند، رقم می زند.
و  علمی  مرکز  یک  از  نشانگر  دانشگاهی  کلمه   
دانش پژوهی با تالش کشف گوهر علمی است؛ بر این 
و  جهادی  مرکز  یک  معنای  به  جهاددانشگاهی  اساس 
تالشگر برای توسعه فعالیتهای انقالبی و اسالم ناب در 

سطح بین المللی مبتنی بر مسایل علمی و الهی است.
شاهد  جهاددانشگاهی  فعالیت  مدت  طول  در   
گسترده ترین فعالیت های علمی و مکتوباتی هستیم؛ از 
طرفی حضورشان در مسایل علمی و اجتماعی بهویژه در 
مناطق محروم بر کسی پوشیده نیست؛ بر این اساس باید 

در حمایت از این نهاد تالش کرد.
این  فرمودند  انقالب  معظم  رهبر  که  همان گونه   
مجموعه باید در رشد تولیدات در ارتقای انقالب اسالمی در 
ابعاد مختلف بیفزاید و این مهم جز با مدیریت جهادی در 
تراز انقالب اسالمی و مبتنی بر مباحث علمی میسر نیست.

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

■■■

نقش موثر فعالیت های 
پژوهشی در اقتصاد

علی اصغر یوسف نژاد
مناینده ساری

خود  فعالیت  دهه  سه  از  بیش  جهاددانشگاهی   
مسیرهای پر فراز و نشیبی را طی کرده است و عملکرد 
از توانمندی ها و  این نهاد طی این سال ها نشان  خوب 

قابلیت هایی بوده که هنوز از آن استفاده نشده است.
 همه ی دستگاه های اجرایی مازندران باید به جهاددانشگاهی 
در اجرای مسئولیت و ماموریت کاریش کمک کنند و انتخاب 
مسیر این نهاد در راستای این که در تمام حوزه های فعالیت خود 

برنامه داشته باشد، مسیر خوب و راهبردی است.
 برنامه های جهاددانشگاهی در مازندران با توجه 
به قابلیت هایش مانند توجه به گردشگری، کشاورزی و 
داروهای گیاهی موثر بوده و با فعالیت های پژوهشی خود 

به اقتصاد استان و خانوار مازندران کمک خواهد کرد.
و  مناسب  مازندران  در  اگر  سیاست گذاری ها   
توسعه  راستای  در  موثری  گام  باشد، می تواند  برنامه  با 
استان و جلوگیری از انجام کارهای موازی باشد و باعث 

اتالف منابع در مازندران نشود.
دارویی  گیاهان  و  کشاورزی  بخش  در   
جهاددانشگاهی عملکرد خوبی داشته و بخش گردشگری 
کمک  و  حمایت  با  که  مانده  مغفول  کمی  استان  این 
اقدامات  می توان  مجموعه  این  به  مربوط  دستگاه های 

خوبی را در این راستا در مازندران شاهد باشیم.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی مازندران

■■■
توسعه ی دیدگاه صنعتی 

و اشتغال پایدار
سید کامل الدین شهریاری
مناینده دشتی و تنگستان

 بیش از دو سال فعالیت جهاددانشگاهی در استان 
بوشهر منشأ خدمات موثری در زمینه مسایل درمانی، 
آموزش و فعالیت های پژوهشی بوده که می بایست با در 
نظر گرفتن مسایل مبتال به استان، از ظرفیت این نهاد 

جهادی استفاده بهینه کرد.
بزرگ  صنایع  در  بومی  جوانان  اشتغال  موضوع   
استان یکی از اصلی ترین مسایل است که متاسفانه بعضا 
از سوی برخی مسئوالن این صنایع عنوان می شود که 
یکی از دالیل آن، عدم وجود مهارت های الزم حتی برای 

جوانان تحصیل کرده است.
 جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد علمی قابلیت 
مهارت های  ارتقای  و  بومی  نیروهای  توانمندسازی 

موردنیاز برای اشتغال آنان را دارد.
 مسووالن استان باید حمایت موثری از اقدامات 
فعالیت های  زمینه ی  تا  باشند  داشته  جهاددانشگاهی 

فرهنگی و علمی این نهاد به شکل بهتری فراهم شود.

 مدیران و مسووالن نباید از این نکته غافل باشند 
که بسیاری از تصمیم گیری ها و اقدامات فرهنگ ساز را 
که موجب اعتالی استان در کشور و حوزه خلیج فارس 
می شود، می توان با تکیه بر توان این نهاد جهادی انجام 
داد، چرا که انجام تحقیقات علمی و فعالیت های فرهنگی 

دو وظیفه اصلی این نهاد است.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی بوشهر

■■■

نهادینه کردن فرهنگ 
جهادی در متامی 
بخش های جامعه

محمد خالدی
مناینده لردگان

است  انقالبی  و  دانشگاه  یک  جهاددانشگاهی   
گام  جامعه  در  شده  تعیین  سیاست های  با  مطابق  که 
برمی دارد و خوشبختانه این نهاد در استان بازتاب خوبی 
و  پژوهشی  آموزشی،  حوزه های  در  فعالیت  جهت  به 

فرهنگی داشته است.
 هر دستگاهی بنا به حوزه ی تخصصی خود دارای 
اختیار  در  بودجه ها  این  اگر  که  است  پژوهشی  بودجه 
آن ها،  خروجی  و  فعالیت ها  گیرد،  قرار  جهاددانشگاهی 
سریع تر منجر به نتیجه خواهد شد؛ همچنین همکاری 
در  می تواند  پژوهشی  کار  به واسطه ی  دستگاه ها  بین 
از  می تواند  واقع شود؛ جهاددانشگاهی  موثر  زمینه  این 

سرمایه های استانی استفاده کند.
نمایندگان  مجمع  با  جهاددانشگاهی  است  الزم   
استان و دستگاه هایی که بودجه پژوهشی در اختیار دارند 
نیازمندی های  طریق  این  از  تا  دهد  ترتیب  را  جلسه ای 
جامعه را شناسایی و برای آن ها برنامه ریزی کند، گرچه 
جهاددانشگاهی در امر پژوهش بسیار موفق عمل کرده است.

 بـا توجـه به این کـه جهاددانشـگاهی در زمینه ی 
اشـتغال نیـز فعالیت هـای خوبـی در مـدت زمـان کوتاه 
ایجـاد  بـرای  اسـت  الزم  بنابرایـن  اسـت،  داده  انجـام 
اشـتغال از ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی اسـتفاده کرد.

 ایـن نهـاد به خوبـی می تواند فرهنـگ جهادی را 
در تمامـی بخش هـای جامعـه نهادینه کند.

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

■■■

پیشگام در کارآفرینی و 
توسعه ی علم و فناوری 

کشور
نادر قاضی پور

مناینده مردم ارومیه

 وجـود ایـن نهـاد انقالبی مایه ی خیـر و برکت در 
کشـور و اسـتان اسـت؛ جهاددانشـگاهی اسـتان تاکنون 
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در حوزه هـای آموزشـی و پژوهشـی و مراکـز رشـد و 
اشـتغال زایی موفـق بـوده و در حـوزه مشـکالت جوانان 
در راسـتای حـل معضـالت ورود پیـدا کـرده کـه انتظار 
مـی رود بیـش از ایـن نیـز بـا توجـه بـه پتانسـیل باالی 

ایـن نهـاد انقالبـی بیـش از ایـن تـالش کند.
نخبه هـای  غربـی  آذربایجـان  جهاددانشـگاهی   
علمـی را بـرای پیشـرفت همـه جانبـه کشـور و منطقه 
در یـک محیـط جمـع کـرده اسـت؛ داشـتن فرهنـگ 
جهـادی، اسـتفاده از توانایی علمی نخبـگان، بهره گیری 
از سـرمایه های ملـی بـرای اشـتغال و توسـعه از جملـه 

اقدامـات موثـر جهاددانشـگاهی اسـت.
در  آن  جهــادی  نیروهــای  و  نهــاد  ایــن   
ــی از  ــی، فرهنگ ــی و آموزش ــف علم ــای مختل عرصه ه
ــه بهانه هــای  ــل انقــالب کــه بســیاری از اســاتید ب اوای
ــا  مختلــف از کشــور خــارج شــدند پــای کار آمــده و ب
ــاز  ــب نی ــه حس ــی ک ــداع فناوری های ــات و اب اختراع
ــون  ــوده تاکن ــکالت ب ــع مش ــت رف ــه و در جه جامع

ــت. ــرده اس ــل ک ــق عم موف
 بـا توجـه بـه محوربـودن جوانـان در تاکیـدات 
رهبـری در گام دوم انقالب، الزم اسـت جهاددانشـگاهی 
نیز در این راسـتا وارد کارزار شـود تا فرمایشـات رهبری 
جهاددانشـگاهی  محوریـت  بـا  ارگان هـا  همـکاری  بـا 

شـود. اجرایی 
نفـت  کشـاورزی،  حـوزه  در  جهاددانشـگاهی   
و رویـان مطـرح و در راسـتای توسـعه کشـور موفـق 
عمـل کـرده اسـت و همان گونه که از گذشـته پیوسـت 
فرهنگـی در جهاددانشـگاهی جـز اولویت هـا ایـن نهـاد 
بـوده، انتظـار مـی رود ایـن رونـد تـداوم داشـته باشـد.

نشـدنی  کارهـای  از  بسـیاری  جهاددانشـگاهی   
را بـه صـورت علمـی، عملـی کـرده و باعث پیشـرفت و 
ارتقـای علمی در کشـور شـده اسـت و این نهـاد انقالبی 
در کارآفرینـی و توسـعه علـم و فنـاوری پیشـگام بوده و 
باعث پیشـرفت همه جانبه کشـور و اسـتان شـده است.
بـوده  احتـرام  قابـل   جهاددانشـگاهی محیطـی 
کـه از تمامـی ظرفیت هـای خود بـرای توسـعه علمی و 

اقتصـادی کشـور اسـتفاده می کنـد.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 

■■■

رضورت حامیت بیشرت 
برای ایجاد تحرک و 

پویایی علمی در کشور
سید حسن حسینی

مناینده شاهرود و میامی

 جهاددانشـگاهی نهـادی اسـت کـه بایـد بیشـتر 
مـورد توجـه و حمایـت مسـوولین و قـوای سـه گانـه 
قـرار گیـرد؛ اگـر می خواهیـم پویایـی و تحـرک علمـی 
در کشـور ایجـاد شـود، جهاددانشـگاهی در ایـن حـوزه 
پیشـتاز و پیشـقدم اسـت کـه الزم اسـت مـورد حمایت 

ویـژه ای قـرار گیرد.
 ایـن نهـاد، حـوزه ای متفـاوت از حـوزه دانشـگاه 
و  صنعـت  بیـن  وصلـی  حلقـه  و  اسـت  صنعـت  و 
دانشـگاه اسـت؛ در طـول 4 دهـه گذشـته از انقـالب، 

جهاددانشـگاهی بـا مدیریت جهادی و تفکـر جهادی به 
سـمتی پیش می رود کـه تعالی علـم را در جهت اهداف 
عالیـه نظـام و انقالب به دنبال داشـته و خواهد داشـت.
از  ارزشـمند  و  خـوب  حمایت هـای   
جهاددانشـگاهی، می توانـد تحـول و تحرکـی علمـی را 
در حـوزه دانشـگاه های کشـور بـه وجـود بیـاورد و ایـن 
می توانـد پویایی و کارآفرینی را در سـطح دانشـگاه ها به 
دنبال داشـته باشـد؛ بنابراین الزم اسـت جهاددانشگاهی 
خـودش را تکثیـر کنـد، گسـترش دهد و تفکـر جهادی 

خـود را در سـطح دانشـگاه ها بسـط دهـد.
بایـد در عرصـه کارآفرینـی و   جهاددانشـگاهی 
پویایـی علمی در کشـور به عنـوان پایلوت معرفی شـود 
تـا مسـایل و مشـکالت موجـود در عرصـه کارآفرینـی، 
تولیـد و... توسـط علـم آفرینـان و پژوهشـگران جـوان 

کشـور بـر طرف شـود.
مـا  دانشـگاه های  گذشـته،  سـالیان  طـول  در   
بیشـتر رسـالت علمـی داشـتند و کمتـر بـه مباحـث 
مدیریتـی بـا تفکـر جهـادی ورود کرده انـد؛ ایـن نقـص 
در دانشـگاه های مـا وجـود دارد و نیـاز اسـت کـه جـدا 
از نیازهـای اجتماعـی که مدیریـت خالقانـه، خالصانه و 
جهـادی را می طلبـد، در حـوزه تربیتـی نیـز ورود پیـدا 
کننـد، جهاددانشـگاهی در ایـن زمینـه نیـز بـه عنـوان 
شـاخص و نمونه در تربیت و پرورش سـرمایه انسـانی و 
مدیریتـی معرفی می شـود، امـا امیدواریـم در این حوزه 
محـدود بـه جهاددانشـگاهی نباشـد و سـایر دانشـگاه ها 

نیـز ورود پیـدا کنند.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان

■■■

حلقه ی مفقوده ی 
تعامل موسسات عالی و 

دانشگاهی کشور
مسعودی

مناینده نی ریز و استهبان

و مکمل  مهم  نهادهای  از  یکی   جهاددانشگاهی 
فرهنگی مولود انقالب بوده که در پی فرمان رهبرکبیر 
انقالب  عالی  شورای  ذیل  در  )ره(  امام  انقالب حضرت 

فرهنگی در سال 1359 تاسیس گردیده است.
 ایـن نهـاد بـه عنـوان مهم تریـن پـل ارتباطـی 
و حلقـه مفقـوده تعامـل موسسـات عالـی و دانشـگاهی 
کشـور بـا بخش هـای خصوصـی و خدماتـی جامعـه بـا 
دو وظیفـه ذاتـی انجـام تحقیقـات علمـی و فعالیت های 

فرهنگـی پـا بـه عرصـه وجود گذاشـته اسـت.
 جهاددانشـگاهی وظایـف و اهـداف بسـیار مهـم 
گسـترش  و  تحقیقـات  گسـترش  چـون  حساسـی  و 
روحیـه تتبـع و اسـتعدادها در سـطح جامعـه جهـت 
نیـل بـه خودکفایـی، توسـعه امـور فرهنگـی از طریـق 
همـکاری بـا حوزه، دانشـگاه و سـایر مراجـع و نهادهای 
گسـترش  و  جـوان  نسـل  علی الخصـوص  فرهنگـی 
طرح های کاربـردی و نیمه صنعتـی از طریـق پیونـد بـا 
مراکـز علمـی و تحقیقاتی به منظور بهره گیـری از نتایج 

اسـت. بـه عهده گرفتـه  را  پژوهش هـا 

 تجاری سـازی و تبدیـل علـم و دانش بـه عمل از 
رسـالت های بـزرگ جهاددانشـگاهی به شـمار می رود.

 همانطـور کـه مسـلم اسـت ایـن نهـاد پربرکـت، 
اقدامـات خوبـی را ازابتـدای انقالب تـا امـروز درکارنامه 
خـود ثبت کرده و منجر به بروز و شـکوفایی اسـتعدادها 

در زمینه هـای مختلف شـده اسـت.
 امروز شاهدیم که جهاددانشگاهی براساس تدابیر 
بالنده تر  روزبه روز  انقالب،  رهبرمعظم  سیاست های  و 
و  علمی  مختلف  ابعاد  توانسته  راستا  دراین  و  می شود 
فرهنگی کشور را درمحیط های نیمه دانشگاهی و آموزشی 

کشور به خوبی دنبال کنند.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی فارس

■■■

نقش سازنده در تولید 
علم و خودکفایی در 

رشایط تحریم
غالم رضا کاتب

مناینده گرمسار و آرادان

 جهاددانشـگاهی نقـش به سـزایی در تولیـد علـم 
بـه ویـژه علـوم و فناوری هـای نویـن دارد کـه نتیجتـا 
در شـرایط تحریـم می توانـد بـه خودکفایـی کشـور در 

بخش هـای مختلـف یـاری رسـاند.
 جهاددانشـگاهی بایـد بـا تکیـه بر دانـش داخلی 
نخبـگان و جوانـان مسـتعد عـالوه بـر حمایـت از تولید 
داخلـی تـالش کند تـا وابسـتگی تولید کشـور در حوزه 
تکنولـوژی خارجـی را رفع نماید؛ مشـکلی که بسـیاری 
از صاحبـان صنایـع بـا آن دسـت وپنجه نـرم می کننـد 
و بـرای تامیـن ماشـین آالت و دسـتگاه های مـورد نیـاز 
واحدهـای صنعتـی خـود با مشـکالتی همچـون واردات 

و... روبه رو هسـتند.
 جهاددانشـگاهی می توانـد از تولیـد ملـی و کار و 
سـرمایه ایرانـی بـا همراهی دانشـگاه ها حمایـت کرده و 
در تولیـد علـم و حل معضـل بیـکاری، از طریق آموزش 
نقـش  متعهـد  و  متخصـص  مهارت دیـده  کار  نیـروی 

موثـری ایفـا نماید.
 جهاددانشـگاهی بـا تکیـه بـر تـوان و ظرفیـت 
داخلـی باید به سـمت بومی سـازی علوم و فنـون جدید 
و تکنولوژی هـای روز حرکـت کند تا کشـور را به سـمت 

خـود کفایی و اسـتقالل سـوق دهد.
از  فرهنگـی  فعالیت هـای  و  علمـی  تحقیقـات   
دیـدگاه مقـام معظـم رهبـری دو وظیفـه ی عمـده ی 
جهاددانشـگاهی اسـت و مسـووالن ایـن نهـاد بایـد بـه 
وظایـف فرهنگـی نیـز بـه انـدازه وظایف علمـی اهمیت 
داده و تـالش کننـد تـا در راسـتای ایجـاد بسـترهای 
مناسـب برای اقدامات فرهنگی متناسـب بـا نیاز جامعه 

باشـند. موفق 
اســالمی  انقــالب  مولــود  جهاددانشــگاهی   
ــیار  ــد بس ــالش و تعه ــا ت ــاد ب ــن نه ــت و ای ــران اس ای
ــی و  ــف مل ــی در ســطوح مختل ــات خوب ــون اقدام تاکن
بیــن المللــی انجــام داده کــه موسســه رویــان یکــی از 

ــت. ــاد اس ــن نه ــار ای ــن آث مهم تری
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان
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■ بررسی جامع مسایل جهاددانشگاهی با حضور مسووالن 
عالی رتبه ی کشور

■ افتتاح نخستین واحد استانی پارکی از جنس فرهنگ و هرن
■ مفاهیم جدید و دریچه های نو در ادامه ی راه روابط 

عمومی های جهاددانشگاهی

■ بررسی ویژہ ی بیانیه ی »گام دوم« و استفاده از جوانان 
کارآمد انقالبی

■ بررسی دقیق اثرات حوزه ی وب پژوهی در بخش های 
مختلف زندگی برش

■ ۳ دقیقه وقت دفاع تا معرفی برترین پایان نامه ها
■ استمرار ارتباط سازمان یافته ی جهاددانشگاهی و جمعیت 

هالل احمر ایران

■ جشنواره ای برای الگوسازی نقوش ایرانی
■ اشتغال شش هزار زن رسپرست خانوار در قالب طرح 

مشاغل خانگی

■ آزمون موفق جهاددانشگاهی در برگزاری آزمون های ملی

گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی 
جهاددانشگاهی

ویــژہ
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خردادمـاه:   30 و   29 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط   ■
گردهمایی روسـای واحدهای سـازمانی جهاددانشگاهی 
آن چـه  شـد.  برگـزار  روز  دو  در  همـدان  شـهر  در 
می خوانیـد خالصـه ای از مطالـب مطـرح شـده در این 

اسـت. گردهمایـی 

روز اول
ـــازمانی  ـــای س ـــای واحده ـــی روس روز اول گردهمای
ــدی  ــخنرانی مهنـــدس اسـ ــا سـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
رییـــس جهاددانشـــگاهی همـــدان و میزبـــان ایـــن 
ـــد  ـــن واح ـــزارش ای ـــه گ ـــت ارائ ـــا محوری ـــی ب گردهمای
)تـــوازن منطقـــی بیـــن معاونت هـــا، توســـعه ی 
ـــص  ـــاب تخص ـــی، انتخ ـــت بوم ـــاس ظرفی ـــد براس واح
ـــاخص در  ـــته ی ش ـــوان رش ـــه عن ـــرامیک ب ـــفال و س س
ــدان( و هم چنیـــن ســـخنرانی  ــگاهی همـ جهاددانشـ
ابتدایـــی دکتـــر شـــریفی زاده معـــاون هماهنگـــی و 
ـــل  ـــت تعام ـــا محوری ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ـــور مجل ام
ـــگاهی  ـــاد )جهاددانش ـــن نه ـــتاد در ای ـــف و س ـــن ص بی
یـــک مجموعـــه ی گســـترده و بـــه هـــم پیوســـته، 
شناســـایی فرصت هـــای بـــزرگ ایـــن نهـــاد در 
شـــرایط امـــروز کشـــور و جایـــگاه آن بیانیـــه ی گام 

دوم انقـــالب( آغـــاز شـــد.

۳۱ طرح فناورانه را برای رفع نیازهای روز 
کشور پیاده سازی خواهیم کرد

روسای  جمع  در  رییس  طیبی  حمیدرضا  دکتر 
واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی در شهر همدان بیان 
با  را  توان کشور در حوزه های مختلف  الگوسازی  کرد: 

برنامه ریزی و تالش تا به امروز انجام داده ایم.
ســـند  اســـاس،  ایـــن  بـــر  داد:  ادامـــه  وی 
 1404 افـــق  در  جهاددانشـــگاهی  چشـــم انداز 
ناظـــر بـــر ارائـــه فعالیت هـــای شـــاخص واحدهـــای 
ـــور را  ـــرفت کش ـــرای پیش ـــازمانی جهاددانشـــگاهی ب س

کردیـــم. برنامه ریـــزی 
وی بـا اشـاره بـه موفقیـت بین المللـی رویـان اظهار 
کـرد: نشـان دادیـم در سـطح بین المللـی در صـورت 
وجـود بسـتر مناسـب کارهـای بزرگی انجـام می دهیم.

وی افـزود: در سـطح ملـی نیـز در چهـار زمینـه ی 
فعالیت هـای  و  الگوسـازی  جهاددانشـگاهی،  مختلـف 

مهمـی انجـام داده ایـم.
دکتر طیبی با تشریح به این که انجام کارهای بزرگ 
کار  گفت:  نیست،  پذیر  امکان  محدود  مالی  منابع  با 
بزرگ با منابع دولتی، نیاز به 3 تا 11 سال وقت تا قانع 

کردن مدیران دولتی خواهد داشت.
وی بـا اشـاره بـه درخواسـت جهاددانشـگاهی بـرای 
واگـذاری ماموریت هـای بزرگ بـه این نهـاد، بیان کرد: 

نقـش جهاددانشـگاهی در نقشـه ی جامع علمی کشـور 
بـرای همیـن امر مدون شـد.

رییـس جهاددانشـگاهی ادامه داد: این سـند، اهداف 
خوبـی بـرای جهاددانشـگاهی داشـت کـه متاسـفانه تا 
امـروز بـه دالیـل مختلف بـه خوبی اجرا نشـده اسـت.

جهادگـران  اختصاصـی  دیـدار  بـه  اشـاره  بـا  وی 
انقالبـی جـوان جهاددانشـگاهی با مقام معظـم رهبری 
و رونمایـی از 10 طـرح فناورانـه در سـال گذشـته و 
بـرکات آن، تشـریح کـرد: بـا حمایت ویـژه ی معظم له، 
قرار شـد تـا برنامه ریـزی خوبی بـرای نشـان دادن رفع 
توسـط  فناورانـه  در حوزه هـای  وابسـتگی های کشـور 

جهاددانشـگاهی انجـام گیـرد.
طـرح   31 اسـاس،  ایـن  بـر  افـزود:  طیبـی  دکتـر 
فناورانـه را بـرای رفـع نیازهـای روز کشـور مرتبـط بـا 

کـرد. خواهیـم  پیاده سـازی  اقتصـادی  مسـائل 
وی ادامـه داد: یـک جنبـه ی مثبـت دیگـر آن دیدار 
نیـز حضور جهاددانشـگاهی در جلسـات مهم کشـوری 

بـرای رفـع نیازهـای فناورانه ی کشـور بود.
فضـای  را  کشـور  فضـای  جهاددانشـگاهی  رییـس 
ایـن  بـرای کارهـای بـزرگ دانسـت و گفـت:  خوبـی 
نهـاد بایـد از فرصـت پیش آمـده با توجه بـه اختصاص 

بودجـه ی مناسـب، حداکثـر اسـتفاده را ببـرد.
وی نیـاز امـروز کشـور را وجـود مدیـران خودبـاور 
و بـا تجربـه در زمینه هـای علمـی و عملـی بـا توجـه 

بررسی جامع مسایل جهاددانشگاهی
با حضور مسووالن عالی رتبه ی کشور 

گردهامیی دو روزه ی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی به میزبانی واحد همدان این نهاد برگزار شد

    گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی جهاددانشگاهی

ویـژہ

■  گردهامیی 
روسای واحدهای 
سازمانی 
جهاددانشگاهی 
در شهر همدان

◄
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بـه نبـود احـزاب قـوی و سـاختارمند در کشـور عنوان 
کـرد و گفـت: مدیـران خودبـاور، مؤمـن و بـا ایمـان 
جهاددانشـگاهی که در این حوزه دسـت برتـر را دارند، 

بایـد از ایـن زمینـه بهره بـرداری الزم را ببرنـد.
دکتـر طیبـی هم چنیـن بـا تاکیـد بـر آماده سـازی 
نسـل سـوم و چهارم جهاددانشـگاهی برای مدیریت در 
این نهـاد، ادامـه داد: نیروهای کارآمد جهاددانشـگاهی 
را بـرای رفتـن بـه خـارج از ایـن نهـاد به دلیـل اعتال و 

نیـاز به پیشـرفت کشـور تشـویق می کنیم.
وی در پایـان بـا تاکیـد بـر درسـتی انتخـاب راه از 
گذشـته تـا بـه امـروز، گفـت: بایـد بـا حفـظ فرهنـگ 

انقالبـی بـه مسـیر خـود ادامـه دهیـم.

چالش های حوزه ی پژوهش و فناوری و 
افق های امیدبخش آینده

و  پژوهـش  معـاون  پورعابـدی  محمدرضـا  دکتـر 
فنـاوری جهاددانشـگاهی نیـز در ایـن گردهمایـی بـا 
اشـاره به دیـدار پژوهشـگران جهاددانشـگاهی بـا مقام 
معظـم رهبـری، اظهار کـرد: 15 میلیون یـورو از محل 
تبصـره 4 صنـدوق توسـعه ملـی بـه جهاددانشـگاهی 

اختصـاص یافـت.
طـرح   10 از  گذشـته  سـال  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
فناورانـه جهاددانشـگاهی در هفتـه پژوهـش رونمایـی 
شـد، افزود: از 20 برگزیده جشـنواره پژوهش کشـور 2 

پژوهشـگر مربـوط بـه جهاددانشـگاهی بـود.
معـاون پژوهش و فناوری جهاددانشـگاهی با اشـاره 
بـه ارتباطات گسـترده جهاددانشـگاهی با بدنـه اجرایی 
کشـور، ادامـه داد: در سـال گذشـته جلسـات متعددی 
بـا وزیر نفـت، وزیر کشـاورزی، وزیر آمـوزش و پرورش 

و دفاع و بسـیاری از روسـای سـازمان ها برگزار شـد.
دکتـر پورعابـدی بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی 
سـاالنه در 12 نمایشـگاه حضـور مسـتمر دارد، تصریح 
کـرد: در سـال گذشـته حرکـت خوبـی در ایـن زمینـه 
صـورت گزفـت بـه طـوری کـه جهاددانشـگاهی بـرای 
اولیـن بـار در نمایشـگاه بیـن المللـی نفـت و گاز باکـو 

کرد. شـرکت 
وی بـا تاکیـد بـه رایـن کـه 31 طـرح فناورانـه در 
کـرد:  اظهـار  اسـت،  شـده  تعریـف  جهاددانشـگاهی 
مشـخص شـده کـه این طرح هـا چـه چالشـهایی را در 
کشـور هدف گرفته اند و خروجی آن ها مشـخص شـده 

ست. ا
معـاون پژوهـش و فناوری جهاددانشـگاهی افزود: 9 
طـرح کشـاورزی، 17 طـرح در حوزه فنی و مهندسـی، 
6 طـرح پزشـکی در جهاددانشـگاهی تعریـف شـده که 

19 واحـد سـازمانی مـا درگیـر این 31 طرح اسـت.
دکتـر پورعابـدی در توضیـح نوع شناسـی طرح های 
پذیرفتـه شـده در جهاددانشـگاهی بیـان کـرد: تأمیـن 
هزینـه ی فـاز صفر توسـط خـود واحدهـای سـازمانی، 
دسـتیابی بـه نتایـج و خروجی هـای مشـخص فنـاوری 
و محصـول، تجاری سـازی و توسـعه محصـول و بـازار، 
جذب مشـارکت، توسـعه منابـع و تأمین بـازار، توجه و 
بـه کارگیـری کارفرمایـان و اسـتفاده کننـدگان نهایی، 
داشـتن شـورای رهبـری طرح ها و برگشـت منابع مالی 
بـه حـوزه ی پژوهـش و فنـاوری از جملـه مهم تریـن 

نـکات در ایـن زمینه اسـت.
در  عمـده  چالـش   4 برشـمردن  بـا  ادامـه  در  وی 
حـوزه ی پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی، تشـریح 
کشـف  بـه  بایـد  انسـانی  منابـع  زمینـه ی  در  کـرد: 
اسـتعدادها، ارتقـای آن و حفـظ و نگهداشـت، تربیـت 
منابـع انسـانی چیـره دسـت و نظـام جبـران خدمـات 

توجـه کـرد.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشـگاهی ادامه داد: مسائل 

بودجه ریـزی  و  درآمـد  توسـعه ی  بـه  توجـه  و  مالـی 
واحدهـای  در  مشـخص  کاری  زمینـه ی  انتخـاب  و 
سـازمانی جهاددانشـگاهی، دو مـورد چالـش دیگـر در 

ایـن زمینـه اسـت.
وی افـزود: تدوین سـاختارهای مناسـب و ارائه مدل 
در ایـن زمینـه و همـراه کردن با حوزه ی تجاری سـازی 

و فنـاوری، چهارمیـن چالش در این زمینه اسـت.
دکتـر پورعابـدی در پایـان بـا توجه بـه فرصت های 
جهادگـران  بـرای  رو  پیـش  امیدآفریـن  و  مهـم 
جهاددانشـگاهی تاکیـد کـرد: دیـدار پژوهشـگران ایـن 
میلیـون   15 اعتبـار  رهبـری،  معظـم  مقـام  بـا  نهـاد 
بلـوغ سـازمانی و  یورویـی بـرای 31 طـرح فناورانـه، 
اسـتفاده ی بهینـه از شـرایط تحریـم کـه یـک تهدید و 
فرصـت بـزرگ برای کشـور اسـت، از جملـه زمینه های 
پیـش روی امیدآفریـن بـرای جهاددانشـگاهی اسـت.

در ادامـه دکتـر بادکـو معـاون پشـتیبانی و مدیریت 
بودجـه ی سـال  نهـاد، جزییـات  ایـن  انسـانی  منابـع 
1398 جهاددانشـگاهی و نـکات و مالحظـات در ایـن 
زمینـه را تشـریح کـرد؛ هم چنین دکتـر متقیان رییس 
خبرگـزاری دانشـجویان ایـران )ایسـنا( از مرجـع مورد 
اعتمـاد ایـن خبرگزاری در بین فضای رسـانه ای کشـور 
و ارجاعـات فـراوان مطبوعـات و خبرگزاری ها به ایسـنا 

و نفـوذ بـاالی ایـن خبرگزاری در کشـور خبـر داد.
اصغـری  مهنـدس  گردهمایـی  ایـن  در  هم چنیـن 
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی خواجـه نصیرالدیـن 
طوسـی در کارگاه تخصصـی فنـاوری بـالک چیـن از 
سـونامی ایـن فنـاوری و آینـده و تحـوالت عظیـم دنیا 
پـس از اسـتفاده از آن و اقدامـات جهاددانشـگاهی در 
ایـن زمینـه، دکتـر ایمانی خوشـخو رییس پـارک ملی 
علـوم و فناوری های نـرم و صنایع فرهنگی به تأسـیس 
ایـن پـارک و اهمیـت تبدیل ایده ی فرهنگـی به کاالی 
فرهنگـی و آمادگی گسـترش ایـن پارک در اسـتان ها، 
مهندس چهارلنگ مدیر کل حراسـت جهاددانشـگاهی 
علیـه جمهـوری  دشـمنان  راهبردهـای  محوریـت  بـا 
اسـالمی ایـران و هوشـیاری ایـن نهـاد، دکتـر عظیـم 
زاده رییـس مرکـز اطالعات علمـی جهاددانشـگاهی از 
ظرفیـت بـاالی SID بـرای همـکاری بیـن واحـدی با 
توجـه بـه امکانـات جدیـد این مرکـز، دکتر بـه اصولی 
رییس سـازمان جهاددانشـگاهی یزد با تشـریح فعالیت 
نیمه صنعتـی  تولیـد  در  جهاددانشـگاهی  فناورانـه ی 
سـرامیک های ویـژه ی نسـوز، مهنـدس سـهراب نـژاد 
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رییـس جهاددانشـگاهی کردسـتان بـا معرفـی کامـل 
سـامانه ی جامـع اطالعـات مکانـی ایـن نهـاد، دکتـر 
علـوی رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان بـا 
موضـوع آسیب شناسـی فرهنـگ بازنشسـتگی در ایـن 

نهـاد، سـخنان خـود را ایـراد کردند.
بیجنـدی  دکتـر  از صحبت هـای  بعـد  و  ادامـه  در 
رییـس سـازمان  و  آموزشـی جهاددانشـگاهی  معـاون 
آموختـگان  دانـش  اشـتغال  و  فنـاوری  تجاری سـازی 
)سـتفا( و پاسـخ های وی به سـؤاالت آموزشـی روسای 
واحدهـای سـازمانی این نهـاد، دکتر مجیـدزاده رییس 
پژوهشـکده معتمـد بـا تشـریح فعالیت هـای شـاخص 
ایـن پژوهشـکده و لزوم گسـترش آن در بیـن واحدها، 
از  لرسـتان  جهاددانشـگاهی  رییـس  دهقانـی  دکتـر 
ضـرورت نقـش جهاددانشـگاهی در بیانیـه ی گام دوم 
انقـالب، مهنـدس پیلـه چـی رییـس جهاددانشـگاهی 
دربـاره ی  پیشـنهادهایی  مجموعـه  ارائـه  بـا  قزویـن 
حواشـی  و  نـکات  و  جهاددانشـگاهی  سـطح  ارتقـای 
پیرامـون آن و مهـدی عباسـی مدیرکل دفتـر مطالعات 
فرهنگـی معاونت فرهنگـی جهاددانشـگاهی از تامالتی 
چنـد دربـاره ی بیانیـه ی گام دوم انقـالب، صحبـت بـه 

آوردند. میـان 
دکتـر خجسـته نماینـده مـردم همـدان در مجلـس 
شـورای اسـالمی مهمـان ویـژه ی گردهمایـی روسـای 
واحدهـای سـازمانی جهاددانشـگاهی بـود و دربـاره ی 
گام  در  نهـاد  ایـن  نقش آفرینـی  و  قدرتمنـد  جایـگاه 
دوم انقـالب اسـالمی، ضـرورت مبـارزه بـا فسـاد بـه 
عنـوان یکـی از عوامـل اصلـی مانـع توسـعه ی کشـور، 
قـول پیگیـری طرح هـا و برنامه هـای جهاددانشـگاهی 
در مجلس شـورای اسـالمی و ایجاد بسـتر فعالیت های 

شـاخص در اسـتان همـدان، سـخن گفـت.
دکتـر شمسـیان رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی 
خراسـان رضـوی نیـز در ایـن گردهمایـی بـا موضـوع 
بـر  نهـاد،  ایـن  آینـده ی  بـرای  هم اندیشـی  مهـم 
موضوعاتـی چـون ضـرورت بیشـتر شـدن گفت وگـوی 
مشـترک،  نقـاط  کـردن  پیـدا  و  سـازمانی  درون 
جـوان  انقالبـی،  حقیقـی  روحیـه ی  داشـتن  تشـویق 
سـازی انگیزه هـا و حفـظ و اشـتیاق آن در نیروهـای 
جهـادی، مراقبـت از نخبـه گریـزی، دوسـت داشـتن 
جهاددانشـگاهی بـه عنـوان یک اصـل در بـه کارگیری 
نظـرات  وجـود  بـا  سـازمانی  وحـدت  ایجـاد  نیروهـا، 
مختلـف در آن، شـناخت مسـائل فرهنگـی روز و بهـا 

دادن بـا شـجاعت بـه آن، تعریف کارویـژه های مختص 
جهاددانشـگاهی و افتخار همیشـگی بـه هویت جهادی 

تاکیـد کـرد.

ترشیح مهم ترین فعالیت های معاونت 
آموزشی جهاددانشگاهی در سال ۹۸

دکتـر بیجنـدی معـاون آموزشـی و رییس سـازمان 
آموختـگان  دانـش  اشـتغال  و  فنـاوری  تجاری سـازی 
جهاددانشـگاهی نیـز در این این گردهمایـی بیان کرد: 
اسـتخدامی کشـور،  و  اداری  بـا هوشـمندی سـازمان 
برگـزاری آزمـون اسـتخدامی دسـتگاه های اجرایـی بر 
عهـده ی جهاددانشـگاهی قـرار گرفـت که ایـن فعالیت 

بـرکات زیـادی بـرای ایـن نهاد داشـت.
نشـانی  آتـش  اسـتخدامی  آزمـون  داد:  ادامـه  وی 
نیـز  را  دهیاری هـا  و  شـهرداری ها  سـازمان  و 

می کنـد. برگـزار  جهاددانشـگاهی 
دکتـر بیجندی اظهار کـرد: برنامه ریزی و هماهنگی 
آموزش هـای  نفـت،  وزارت  بـرای  پـروژه   11 جهـت 
حضـوری و مجـازی شـهرداران، معاونان و کارشناسـان 
شـهرداری کشـور، چنـد طـرح ملـی آموزشـی ماننـد 
تربیـت مهدکـودک، دانـاب، سـرباز ماهـر و... از جملـه 

فعالیت هـای شـاخص ادامـه دار ایـن معاونـت اسـت.

وی افـزود: اتمـام پـروژه ی ملـی eight، راه انـدازی 
سـازمان آموزش هـای مهارتی و تخصصی، پیاده سـازی 
و اجـرای قطـب بنـدی آموزشـی، راه انـدازی رسـمی 
دوره هـای  محتـوای  سـازی  کیفـی  آزمـون،  مرکـز 
آموزشـی  گروه هـای  سـاختار  سـاماندهی  و  آموزشـی 
و  برنامه ریـزی  حـوزه ی  برنامه هـای  رووس  جملـه  از 
نظـارت معاونـت آموزشـی در سـال 1398 می باشـد.

وی تاکیـد کرد: آمـوزش موتور پیشـران مجموعه ی 
فعالیت هـای جهاددانشـگاهی اسـت؛ بنابرایـن رعایـت 

الزامـات حفـظ و نگهـداری ایـن موتور نیاز اسـت
کـرد:  تشـریح  جهاددانشـگاهی  آموزشـی  معـاون 
هم چنیـن تدویـن نهایـی سـند نقشـه ی راه آمـوزش 
مقدمـات  فراهم سـازی  جهاددانشـگاهی،  عالـی 
اصـالح  و  بین المللـی  آموزش هـای  بـه  جـدی  ورود 
فرآیندهـای جـذب، پذیـرش، ارتقـا و تبدیـل وضعیـت 
از جملـه رووس برنامه هـای حـوزه ی آمـوزش عالـی و 
اعضـای هیـات علمـی ایـن معاونـت در سـال جـاری 

اسـت.
وی بـا اشـاره بـه حـوزه ی تجاری سـازی فنـاوری و 
جهاددانشـگاهی  )سـتفا(  آموختـگان  دانـش  اشـتغال 
و  شـغلی  هدایـت  نظـام  دهـی  سـامان  کـرد:  بیـان 
ارتقـای فرهنـگ کارآفرینـی و روحیه ی خودبـاوری دو 
مأموریـت مهـم این سـازمان در نقشـه ی جامـع علمی 

کشـور اسـت.
دکتـر بیجنـدی در پایان گفت: گسـترش طرح ملی 
توسـعه ی مشـاغل خانگـی در 31 اسـتان، راه انـدازی 
صنـدوق پژوهـش و فنـاوری، اجـرای طرح فـاوا و فعال 
سـازی مجـدد شـرکت دانش بنیـان جهاددانشـگاهی از 

برنامه هـای امسـال سـازمان سـتفا می باشـد.

روز دوم و پایانی گردهامیی
واحدهـای  روسـای  گردهمایـی  پایانـی  و  دوم  روز 
سـازمانی جهاددانشـگاهی بـا حضـور مهمانـان ویـژه ی 
بـا  همـدان  اسـتانی  مسـووالن  از  بعضـی  و  کشـوری 

قرائـت متـن بیانیـه ی پایانـی برگـزار شـد.
ســازمانی  واحدهــای  روســای  گردهمــــــایی 
ــور  ــا حض ــی آن ب ــگاهی در روز دوم و پایان جهاددانش
ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی ــر غالم دکت
نهــاد  رییــس  رســتمی  حجت االسالم والمســلمین 
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها، 
آیــت ا...  جهاددانشــگاهی،  رییــس  طیبــی  دکتــر 
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ــته و  ــر خجس ــدان، دکت ــه هم ــام جمع ــعبانی ام ش
ــدان در  ــردم هم ــدگان م ــی نماین ــر حاجــی بابای دکت
مجلــس شــورای اســالمی و تنــی چنــد از مســووالن 
ــالمت  ــی س ــی و پژوهش ــع درمان ــتانی در مجتم اس

ــد. ــزار ش ــدان برگ ــگاهی هم ــان جهاددانش زن

رضورت تربیت نیروی انقالبی برای ساخنت 
نظام پیرشفته ی اسالمی

دکتر سـید حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشـگاهی 
در اختتامیـه ی گردهمایی روسـای واحدهای سـازمانی 
جهاددانشـگاهی بـا بیـان این کـه هر توسـعه ی علمی و 
فناورانه را بر اسـاس توسـعه ی کشـور می دانیـم، اظهار 
کـرد: قبـل از پیروزی انقـالب نگران توسـعه ی فرهنگ 
غـرب در کشـور و توسـعه ی صنعـت مونتـاژ در کشـور 
بودیـم و بعـد از انقالب و پس از ایجاد جهاد سـازندگی 
ایـن تفکر شـکل گرفت کـه نهادی برای توسـعه ی علم 

و فناوری تشـکیل شود.
وی بـه شـکل گیری جهاددانشـگاهی در 16 مـرداد 
توانسـته  نهـاد  ایـن  گفـت:  و  کـرد  اشـاره   59 سـال 
کارهـای ارزشـمندی در حـوزه ی فرهنگـی، علمـی و 
فناورانـه کـه امروز هـم به سـلول درمانی رسـیده انجام 
دهـد؛ ضمـن این کـه در این زمینـه نیاز به بیمارسـتان 

داریـم. سـلول درمانی 
رییـس جهاددانشـگاهی کشـور بـا بیـان این کـه در 
حـوزه ی فنـی و مهندسـی و در حوزه ی کشـاورزی نیز 
کارهـای خـوب علمـی و فناورانـه انجـام شـده اسـت، 
گفـت: در حـوزه ی علمـی هـم دانشـگاه نسـل سـوم 

ایجاد شـده اسـت.
وی بـه نـکات و مطالـب عنوان شـده در بیانیه ی گام 
دوم انقـالب اشـاره کـرد و افـزود: بـا توجـه به گذشـته 
خـود طـی 39 سـال گذشـته، برنامه ریزی بـرای آینده 

را در بسـتر بیانیـه گام دوم انقـالب می دانیـم.
نسـبت  فرهنگـی  انقـالب  عالـی  شـورای  عضـو 
معظـم  مقـام  دوم  گام  بیانیـه ی  و  جهاددانشـگاهی 
رهبـری )مدظلـه العالی( را در یک سمت وسـو دانسـت 
و گفـت: امـروز علـم و فنـاوری موتـور پیشـران کشـور 
بـرای  انقالبـی  نیـروی  تربیـت  بـه  پرداختـن  و  بـوده 
و ضـروری  اسـالمی الزم  پیشـرفته ی  نظـام  سـاختن 

اسـت.
نیازمنـد  انجـام کارهـای بـزرگ  وی عنـوان کـرد: 

بودجه هـای بـزرگ بـوده و بـرای بـه ثمر رسـاندن یک 
پـروژه ی بـزرگ علمی و فرهنگی، 10 سـال زمـان نیاز 

ست. ا
دکتـر طیبی در ادامه انجـام اقدامات و تصمیم گیری 
در سیسـتم را بسـیار ُکند خواند و افـزود: نیروی جوان 
امـروز تـوان فعالیت هـای فناورانـه را دارد؛ در نتیجـه 
بـه زودی شـاهد سـرعت تصمیم گیری هـا خواهیم بود.
وی بـا تاکید بر این کـه نیروهای جهاددانشـگاهی از 
خـوردن بـه درهای بسـته هراسـی ندارند، خاطرنشـان 
کـرد: مواجهـه بـا بن بسـت ها فقـط زمـان را از نیـروی 
جـوان گرفتـه و روحیـه ی مبارزه سـتیزی در حوزه های 

علمـی را از جـوان انقالبـی نمی کاهد.
رییس جهاددانشـگاهی بـا بیان این که پیشـرفت در 
حالـت غیرتحریـم بـه وجـود می آیـد، امـا اگـر تحریـم 
هـم باشـد، پیشـرفت می کنیـم، ادامـه داد: 10 سـال 
از دسـت دادیـم؛ نظـام علمـی فنـاوری و  را  فرصـت 
نـوآوری، نظـام کارآیـی نیسـت؛ در حالی کـه ابزارها را 
داریـم؛ با پـول پخش کردن توسـعه ی علمـی و فناوری 

شـکل نمی گیـرد و بایـد ماموریت محـور کار کنیـم.
استان  بومی  مزیت های  باید  کرد:  خاطرنشان  وی 
مبنای توسعه ی جهاددانشگاهی در استان ها مانند همدان 
باشد؛ واحد همدان را واحدی فرهنگی می دانستند، اما ما 

جنبه های دیگر را هم برای آن فراهم کردیم.
دکتـر طیبـی بـه ارایـه ی خدمـات پزشـکی توسـط 
جهاددانشـگاهی در مرحلـه ی اول اشـاره کـرد و یادآور 
شـد: نیـاز بـه تجهیـز »مرکـز جامـع زنـان و درمـان 
نابـاروری« جهاددانشـگاهی همـدان داریم کـه باید مد 

نظـر قـرار گیرد.
و  پژوهشـکده  اولیـن  ایجـاد  بـه  اشـاره  بـا  وی 
دانشـکده ی گردشگری در جهاددانشـگاهی اظهار کرد: 
مرکـز سـفال نیـز تشـکیل شـده و در زمینـه ی گـردو، 
سـیر و سـیب زمینی نیـز بایـد کار علمـی انجـام شـود.

وی بـا بیـان این کـه اگـر همـت کنیـم طـی یـک 
برنامـه ی 10 سـاله بـه آرمان های رهبر کبیـر انقالب و 
مقـام معظـم رهبری می رسـیم، گفـت: این امـر نیاز به 
همـت و فرماندهـی واحـد برای توسـعه ی کشـور دارد.

جهاددانشگاهی؛ مدل مناسب خدمت به 
مردم بدون توقع و سود

دکتـر منصـور غالمـی نیز در ایـن اختتامیه بـا بیان 

اینکه جهاددانشـگاهی همدان از ابتـدا در کنار کارهای 
فرهنگـی، خدمـات پزشـکی را نیـز مـد نظر قـرار داده 
اسـت، اظهار کـرد: این واحد ظرفیت بسـیاری داشـت، 
امـا بـا تأخیـر از ایـن ظرفیت ها اسـتفاده شـد؛ البته از 
زمانـی کـه به تـوان خـود متکی شـد، توفیقـات خوبی 

در این حوزه کسـب شـده اسـت.
وی بـا بیـان این کـه طـی ایـن دوره هـر زمـان حال 
جهاددانشـگاهی  داشـتیم،  خوبـی  مالـی  وضعیـت  و 
را تحویـل نگرفتیـم، گفـت: این کـه بـه سـمت مـردم، 
محققـان، دانشـمندان و جامعـه ی علمـی برویم، خوب 

و مسـتمراً الزم اسـت.
وزیـر علـوم، تحقیقات و فنـاوری با تاکیـد بر این که 
جنـس دانشـگاهیان خاص اسـت، افـزود: دانشـگاهیان 
خوشـحال می شـوند از آن ها خواسـته شـود کار کنند؛ 
بنابرایـن بایـد وضعیت موجـود و تحریم هـا را زمینه ای 

بـرای آشـتی بیـن صنعـت، تولید و علم قـرار داد.
در حوزه هـای  وی خواسـتار شناسـایی ظرفیت هـا 
بایـد  افـزود:  و  شـد  دانشـگاهی  و  علمـی  مختلـف 
شناسـایی ظرفیت هـا و اسـتفاده از ایـن ظرفیت هـا در 
عرصـه ی علـم، تولیـد و صنعت مسـتمر باشـد و با رفع 

تنگناهـا ایـن مسـیر تغییـر نکنـد.
دکتـر غالمـی بـا اشـاره بـه انجـام کارهـای بـزرگ 
در مراکـز علمـی، تولیـدی و صنعتـی تصریـح کـرد: 
قراردادهـای بزرگی برای رفع مشـکالت منعقد شـده و 
در حـال انجـام اسـت؛ هـر جا مشـتری پـای کار علمی 

و دانشـگاهی بـوده موفـق شـده اسـت.
وی بـه سـفارش کارهایـی از سـوی وزارت دفـاع به 
مراکـز علمی اشـاره کرد و ادامـه داد: اعتبـار انجام این 
کار نیز به صورت 50 ـ 50 توسـط دانشـگاه ها پرداخت 
شـده اسـت؛ امیدواریـم این گونـه درخواسـت ها بـرای 

مراکز علمی، پژوهشـی و دانشـگاهی مسـتمر باشـد.
خاطرنشـان  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر 
کـرد: عنایـت رهبـر معظـم انقـالب بـه رشـد علمـی، 
وظیفـه ی مضاعفـی را بـرای دانشـگاه ها ایجـاد کـرده 
اسـت؛ انتظـار اثرگـذاری رشـد علـم در جامعـه نیز در 
کارهـای مشـترک و تحقیـق بـرای فناوری هـای جدید 
بـه خوبـی انجـام می شـود و برای حصـول نتیجـه باید 

بـا گسـتردگی بیشـتری پیـش برویـم.
به  خدمت  در  مناسب  مدل  را  جهاددانشگاهی  وی 
مردم در عرصه های مختلف دانست و گفت: مدل فعالیت 
جهاددانشگاهی، کار برای مردم بدون توقع و سود است.

دکتر غالمی اضافه کرد: جهاددانشگاهی هرگز دنبال 
کسب سود و منفعت نیست و این نقطه ی مثبت فعالیت 

نیروهای ارزشمند این نهاد علمی و فرهنگی است.
کـرد:  بیـان  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر 
جهاددانشـگاهی تالش جهادگونه ی خود را در راسـتای 
توسـعه ی علمـی، فنـاوری و فرهنگی کشـور ادامه دهد 

و انتظـار مـا تـداوم ایـن موفقیت هـا اسـت.
بـه فرارسـیدن  بـا اشـاره  ادامـه  دکتـر غالمـی در 
سـالگرد شـهادت شـهید چمـران، اظهـار کـرد: شـهید 
دانشـمند  و  محقـق  اسـتاد،  بـارز  نمونـه ی  چمـران، 
انقـالب  پیـروزی  از  بعـد  و  قبـل  و  اسـت  جهـادی 
اسـالمی، نـگاه بـه جایـگاه دنیـوی نداشـت و معامله ی 

خوبـی بـا خـدا کـرد.
وی با اشـاره به اقـدام دکتر شـریعتی در برانگیختن 
جوانـان بـه ویـژه قشـر دانشـجو و دانشـگاهی در توجه 
بـه ظرفیت هـا، یـادآور شـد: وظیفـه ی دانشـگاهیان به 
کار گرفتـن دانـش و علم بـرای ارتقای جامعـه و ناامید 

است. دشـمنان  کردن 
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جهاددانشگاهی منونه ی عالی گفتامن انقالبی 
و فعال است

در ادامـه، حجت االسالم والمسـلمین دکتـر مصطفی 
رسـتمی رییـس نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبری 
در دانشـگاه های کشـور نیـز اظهـار کـرد: تعبیـر زیبای 
قـرآن و شـجره ی طیبـه از حرکت هایـی کـه در مسـیر 
بندگـی خداونـد انجـام می شـود، تعبیر دقیقی اسـت.

بـا  زمیـن  در  اراده  بـذر  کـه  جـا  هـر  افـزود:  وی 
اسـتعداد فطـرت انسـان بـا آب و نـور والیـت پاشـیده 
شـود، رشـد و نمـو و تنـاور شـدن درختان سایه گسـتر 
و میـوه ده را شـاهد خواهیـم بـود که این مهـم منحصر 

بـه جهاددانشـگاهی نیسـت.
دکتـر رسـتمی اضافـه کـرد: هـر جـا کـه کار بـرای 
رضـای خـدا و بـا قطـع غیر از او همراه باشـد، بی شـک 

بـا موفقیـت و بازدهـی بـاال همـراه خواهـد بود.
در  رهبـری  معظـم  مقـام  نمایندگـی  رییـس 
و  یـاد  گرامی داشـت  ضمـن  کشـور  دانشـگاه های 
خاطـره ی شـهید چمـران ابـراز کـرد: شـهید چمـران، 
شـهیدی اسـت کـه محیـط مـورد آرزوی بسـیاری از 
انسـان های دنیادوسـت را رهـا و در منطقـه ی جنـوب 
لبنـان در میـان یتیمـان شـیعه در بذرافکنـی درختان 
الهـی مشـغول شـد؛ حـزب ا... لبنان کـه اکنـون دارای 
مجاهـدان بسـیاری اسـت، محصـول بـذری اسـت کـه 
دکتـر چمـران در کویـر خشـک آن منطقـه کاشـت.

وی ادامـه داد: دکتـر چمـران نه تنهـا در مجلـس و 
وزارت دفـاع، بلکـه در جنگ هـای نامنظـم کردسـتان 
نیـز حاضـر شـده و بـه دفـاع از مرزوبـوم کشـور خـود 
می پـردازد و ایـن همـان حرکت جهادی اسـت که ثمر 
می دهـد و آیـه ی »باغـی در سـرزمینی حاصل خیـز که 
بـاران خوبـی بـه آن برسـد چنـد برابـر میـوه می دهـد 
و اگـر انـدک بارانـی بـه آن برسـد او را بـه محصـول 

می رسـاند« نمونـه ی ایـن حرکـت جهـادی اسـت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حرکت هــای بــزرگ 
ــاز  ــم ارزش آغ ــک و ک ــای کوچ ــواره از حرکت ه هم
می شــود، ابــراز کــرد: گفتمــان انقــالب در برابــر 
ــابه  ــی مش ــوا و جدال ــی دع ــرال ـ دموکراس ــام لیب نظ
ــا  ــت دنی ــت مخالف ــود. عل ــا ب ــه ی عرصه ه آن در هم
بــا انقــالب آن اســت کــه دشــمن می ترســد پدیــده ی 

انقــالب بــه مــدل انقــالب تبدیــل شــود؛ لــذا بــا تمــام 
ــم ایســتاده اســت. ــن مه ــا ای ــه ب ــه مقابل ــوان ب ت

دکتـر رسـتمی گفت: در صـورت تحقق ایـن مهم و 
تبدیـل پدیـده انقـالب به الگـو و مدل در جهـان دیگر، 
فاتحـه ی نظام لیبـرال خوانده اسـت؛ تمـام هجمه های 
نگرانـی  دلیـل  بـه  آن  آثـار  و  انقـالب  علیـه  دشـمن 

جامعـه ی غـرب از انقـالب و فراگیر شـدن آن اسـت.
عضـو شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی بـا اشـاره به 
این کـه بسـیاری از دانشـمندان و دانشـجویان ایرانـی 
در جوامـع غـرب از بسـیاری امکانات محروم هسـتند و 
حتی دسـتگیر می شـوند، گفـت: غرب نگـران از جریان 
علمـی ایـران اسـت کـه پدیـده ی انقـالب در عرصـه ی 

علـم موجـب این چنیـن جریانی شـده اسـت.
ــم  ــای عالـ ــم قدرت هـ ــرد: علی رغـ ــان کـ وی بیـ
ــد  ــت و اراده خداونـ ــق خواسـ ــری مطابـ ــز دیگـ چیـ
ــتاوردهای آن  ــالب و دسـ ــت و آن انقـ ــکل گرفـ شـ
ـــای  ـــرای رض ـــد ب ـــن و مجاه ـــک مؤم ـــرگاه ی ـــود؛ ه ب

ــود. ــق می شـ ــک موفـ ــد، بی شـ ــدا کار کنـ خـ
دکتـر رسـتمی گفـت: زمانـی خـواب تلقی می شـد 
کـه ایـران جزو 10 کشـور برتـر علم پزشـکی، نانو، بایو 
و فناوری هـای نظامـی برتـر باشـد، اما امـروز این اتفاق 
افتـاده اسـت؛ ایران امـروز موفق به کسـب نمره ی یک 
در علـوم نویـن و قرارگیـری در 16 کشـور تولیـد علـم 
شـده اسـت؛ بـه عبارتـی ایـران سـهم 2 درصـد از علم 

دنیـا را در اختیار دارد.
ــان و  ــع زنـ ــز جامـ ــروز مرکـ ــه داد: امـ وی ادامـ
ـــا  ـــدان نه تنه ـــگاهی هم ـــاروری جهاددانش ـــان ناب درم
ــور،  ــرب کشـ ــاران غـ ــان بیمـ ــرای درمـ ــزی بـ مرکـ
ـــورهای  ـــایر کش ـــاران س ـــده ی بیم ـــد پذیرن ـــه بای بلک

همســـایه نیـــز باشـــد.
رییـس نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در 
و مجاهـدان  تـوان  تکیه بـر  بـا  داد:  ادامـه  دانشـگاه ها 
عرصـه ی علـم، بایـد بتـوان در برابـر دوگانـه ی جعلـی 
جعلـی،  دوگانـه ی  ایـن  و  کـرد  ایسـتادگی  دشـمن 
چیزی نیسـت جـز جمـود، عقب ماندگی، فرسـودگی و 
هم چنین وابسـتگی، تسـلیم و سـازش که خوشـبختانه 
انقـالب اسـالمی معادالت جعلی دشـمن را بـر هم زده 
و جهاددانشـگاهی نمونـه ی برهـم زدن ایـن دوگانـه ی 

اسـت. جعلی دشـمن 
ـــایه ی  ــگاهی در س ــرد: جهاددانشـ ــان کـ وی بیـ
ـــوان  ـــر ت ـــدا و تکیه ب ـــه خ ـــوکل ب ـــال و ت ـــت فع مقاوم
داخـــل بـــه دوگانـــه ی جعلـــی دشـــمن نـــه گفتـــه 
و پیشـــرفت اتفـــاق خواهـــد افتـــاد؛ ایـــن نکتـــه را 
ــی  ــه دوره ی عقب ماندگـ ــرد کـ ــوش کـ ــد فرامـ نبایـ
ایـــران بـــه زمانـــی بازمی گـــردد کـــه شـــاه در اوج 
وابســـتگی بـــه غـــرب حکومـــت می کـــرد، امـــا 
ـــوزه ی  ـــران در ح ـــمگیر ای ـــرفت های چش ـــون پیش اکن
پزشـــکی، نتیجـــه ی گفتمـــان مقاومـــت انقالبـــی و 
فعـــال اتفـــاق افتـــاده اســـت کـــه جهاددانشـــگاهی 

نمونـــه ی عالـــی ایـــن حرکـــت اســـت.
دکتر رسـتمی با اشـاره بـه این که کار جهـادی تنها 
مختص جهاددانشـگاهی نیسـت، ادامه داد: کسـانی که 
در عرصـه ی علـم مجاهدانـه حرکـت می کننـد، عضـو 
آشـتیانی  کاظمـی  دکتـر  و  جهاددانشـگاهی هسـتند 

الگـوی حرکـت مجاهدانـه در ایـن زمینه اسـت.
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 تالش برای توزیع عادالنه اعتبارات و 
رتبه بندی واحدها

دکتر علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در این 
مراسم از افزایش 26 درصدی بودجه متمرکز واحدهای 
فرهنگی جهاد دانشگاهی خبر داد و بیان کرد: با توجه 
به درآمدزایی قابل توجه سازمان ها و مراکز فرهنگی، در 
سال 97 توجه مضاعف به اعتبارات فرهنگی واحدها در 
دستور کار قرار گرفت و سهم واحدها از بودجه متمرکز 

فرهنگی 26 درصد افزایش یافت.
وی با اشـاره به توزیع اعتبارات در سـال 95، مطرح 
کـرد: 59 درصـد اعتبارات فرهنگی بیـن واحدها توزیع 
می شـود و 41 درصـد در اختیـار سـتاد و سـازمان ها و 

مراکـز فرهنگی قـرار گرفت.
دکتر علیزاده با بیان اینکه در توزیع اعتبارات سال 
96، 64 درصد اعتبارات بین واحدها توزیع شده است 
و مابقی در اختیار ستاد و سازمان ها بوده است، عنوان 
کرد: توزیع اعتبارات در سال 97. 85 درصد اعتبارات 
نیز  است. همچنین در سال جاری  واحدی شده  توزیع 

90 درصد اعتبار فرهنگی را توزیع واحدی کرده ایم.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی با تأکیـد بر اینکه 
در شـاخص های رتبـه بنـدی فرهنگی واحدهـا، مبنای 
تخصیـص بودجـه در راسـتای توزیـع عادالنـه صـورت 
گرفتـه اسـت، تصریح کـرد: اعتبارات میـان واحدها در 
سـال جـاری بـر مبنـای تخصیـص اعتبـارات متمرکـز 
اسـاس  بـر  واحدهـا  فرهنگـی  رتبه بنـدی  فرهنگـی، 
شـاخص هایی اعـم از نتایـج ارزیابـی واحدهـا در سـال 
1396، اجـرای تعهـدات برنامـه ای سـالهای 96 و 97 
در زمینـه طرح هـای داخلی و هماهنگ، منابع انسـانی 
فعـال در حـوزه فرهنگـی در پایـان سـال 97، میـزان 
و   )96 و   97 )سـال  سـاالنه  برنامه هـای  در  نـوآوری 
فضـای کالبـدی در اختیـار معاونـت فرهنگـی واحدهـا 

صـورت گرفته اسـت.
اصفهان،  خراسان رضوی،  واحدهای  علیزاده  دکتر 
بر اساس شاخص های ذکر شده در  را  زنجان و فارس 
افزود: واحدهای تهران، قزوین،  رتبه نخست دانست و 

لرستان، همدان و یزد در جایگاه دوم قرار دارند.
وی بـا اشـاره بـه تنگناهـای مالـی و اعتبـاری در 
ایـن وضعیـت  نیـز عنـوان کـرد: در  حـوزه فرهنگـی 
بایـد خواهـش کنـم از رؤسـای محتـرم واحدهـا که در 
شـرایط تنگناهـای مالـی همچنـان همراهی خـود را با 
حـوزه فرهنگـی حفـظ کننـد و بیـش از گذشـته ایـن 

حـوزه را مـورد توجـه قـرار دهنـد.
بـا  رابطـه  در  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
فرهنگـی  معاونت هـای  در  انسـانی  نیـروی  وضعیـت 
سراسـر کشـور نیـز مطـرح کـرد: از مجمـوع 765 نفـر 
اعضـای معاونـت فرهنگی واحدهـا، سـازمان ها و مراکز 
در پایـان سـال 1397، 326 نفـر، خبرنـگاران دفاتـر 
مرکـزی ایسـنا و ایکنـا، 439 نفـر، اعضـای فرهنگی در 
سـازمان ها، مراکـز فرهنگـی و خبرنـگاران و همـکاران 
فرهنگـی واحدهـا و از ایـن تعـداد تنهـا 21 نفـر عضـو 

هیـأت علمـی هسـتند.
دکتـر علیـزاده بـا بیـان اینکـه از جملـه کارهایـی 
کـه بـا همراهی و مسـاعدت دفتـر بودجه و تشـکیالت 
بـه  سـازمانی  پسـت های  اختصـاص  گرفـت  صـورت 
خبرنـگاران و دسـت اندرکاران ایسـنا و ایکنـا در چارت 
معاونـت فرهنگـی واحدهـا پیـش بینـی شـده اسـت، 
راه حـل  و  اسـت  موقتـی  کار  ایـن  کـرد:  خاطرنشـان 
اساسـی تصویـب چـارت سـازمانی شـعب و تخصیـص 
پسـت سـازمانی بـه شـعب خبرگزاری هاسـت کـه امید 

داریـم همـکاران خبرگزاری هـا در این زمینـه همکاری 
بیشـتری کننـد.

کالبدی  فضای  دانشگاه ها  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
خود را در اختیار حوزه پژوهشی و آموزشی جهاد قرار 
نمی دهند و حوزه فرهنگی تنها بخشی است که می تواند 
برای در اختیار داشتن قسمتی از فضای دانشگاه اقدام 
نماید، مطرح کرد: الزم است حمایت های بیشتری در 
عمل  به  واحدها  فرهنگی  معاونت های  از  این خصوص 
معاونت  با  خوبی  نامه  تفاهم  گذشته  سال  در  آید؛ 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منعقد شد که اخیراً 
به دانشگاه ها ابالغ شده و همکاران محترم می توانند از 

ظرفیت آن استفاده کنند.
جهـاد  واحـد   17 حاضـر  حـال  در  افـزود:  وی 
حضـور  دانشـگاه ها  فرهنگـی  شـورای  در  دانشـگاهی 
ندارنـد و خواهـش مـا ایـن اسـت کـه رؤسـای محترم 
در اولیـن گام پیگیـر حضـور در ایـن نهاد مهم باشـند.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی بـا بیـان اینکه در 
سـال تحصیلـی پیـش رو شـاهد حضـور ورودی هایـی 
از متولدیـن دهـه 80 بـه بعـد خواهیـم بـود، تأکیـد 
کـرد: توجـه جـدی بـه مسـاله تغییـرات نسـلی و لزوم 
برنامـه ریـزی بـر اسـاس نیازهـای مخاطبیـن جدیـد، 
جدی تریـن چالـش پیـش روی نهادهـای فرهنگـی بـه 

ویـژه در دانشـگاه ها خواهـد بـود.
ــش از  ــری بی ــه از عضوگی ــزاده در ادام ــر علی دکت
ــورود در  ــجویان جدیدال ــان دانش ــری از می 5000 نف
20 واحــد جهــاد دانشــگاهی خبــر داد و مطــرح 
ــا محوریــت ســازمان دانشــجویان و مشــارکت  کــرد: ب
ســازمان ها و مراکــز فرهنگــی از جملــه موفقیت هــای 
ــر  ــود ه ــته ب ــال گذش ــاد در س ــی جه ــوزه فرهنگ ح
چنــد کــه عــدم همراهــی جــدی در نیمــی از واحدهــا، 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــز اج ــا و نی ــی واحده ــکالت مال مش
ــا  ــار در ســال گذشــته موجــب شــد ت ــرای اولیــن ب ب
ــق  ــری محق ــزار نف ــری 20 ه ــی عضوگی ــش بین پی

نشــود.
ــری  ــکیل و راهب ــه تش ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ــال، گفــت:  ــون دانشــجویی در 26 واحــد فع 123 کان
ــی،  ــیب های اجتماع ــای آس ــا در حوزه ه ــن واحده ای
زیســت،  محیــط  هنــری،  اندیشــه،  و  فرهنــگ 
گردشــگری، دینــی و قرآنــی، علمــی پژوهشــی، ادبــی، 
کتــاب و کتابخوانــی، ورزش و ســالمت، اشــتغال و 

ــد. ــت دارن ــی فعالی کارآفرین

تلویزیون اینرتنتی؛ رویکرد نوین رسانه ای 
جهاددانشگاهی

روابـط  مدیـرکل  رییسـی  ابوالقاسـم  ادامـه،  در 
در  جدیـدی  بسـتر  گفـت:  جهاددانشـگاهی  عمومـی 
جهاددانشـگاهی در حـال شـکل گیری اسـت که هدف 

اینترنتـی اسـت. نهایـی آن ایجـاد یـک تلویزیـون 
وی افـزود: ایـن نهـاد بـه دلیـل تنـوع خدمـات و 
محصـوالت، بهتریـن ظرفیـت بـرای ایـن هدف اسـت.

رییســی بــا اشــاره بــه وجــود 55 میلیــون گوشــی 
ــون  ــرد: تلویزی ــان ک ــور بی ــمند در کش ــراه هوش هم
اینترنتــی بســتری اســت کــه در آن بــا اســتفاده 
فوق العــاده،  ظرفیــت  و  رســانه ای  هم گرایــی  از 
ــرعت  ــا س ــیع، ب ــم وس ــات را در حج ــوان اطالع می ت
ــب  ــار مخاط ــد در اختی ــن تولی ــه ی پایی ــاال و هزین ب

ــرار داد. ق
ــه  ــگاهی ادام ــی جهاددانش ــط عموم ــرکل رواب مدی
داد: معرفــی فعالیت هــای شــاخص و دســتاوردهای 
جهاددانشــگاهی، اســتفاده از نظــرات آزاد نخبــگان 
ــعه ی  ــادی، توس ــگ جه ــترش فرهن ــگاهی، گس دانش
اقتصــاد دیجیتــال و ارایــه ی خدمــات عمومــی از 
تلویزیــون  بســتر  ایجــاد  اولویت هــای  مهم تریــن 

اینترنتــی توســط جهاددانشــگاهی می باشــد.
وی افــزود: تلویزیــون اینترنتــی یــک ســاختار 
فرابخشــی اســت و انتظــار مــی رود همــه ی واحدهــای 
ورود  موضــوع  ایــن  در  ســازمانی جهاددانشــگاهی 

ــد. کنن
ــال در  ــف فع ــای مختل ــریح گروه ه ــی در تش رییس
ایــن بســتر، اظهــار کــرد: گــروه سیاســی و اجتماعــی 
ایــن تلویزیــون توســط خبرگــزاری ایســنا، گــروه 
فرهنگــی توســط خبرگــزاری ایکنــا، گــروه دانش بنیان 
توســط پارک هــای علمــی و فرهنگی جهاددانشــگاهی، 
گــروه آموزشــی توســط معاونــت آموزشــی ایــن نهــاد و 
بــا ایجــاد فضــای تعاملــی آموزشــی، گــروه پزشــکی بــا 
هدایــت ســاختار پزشــکی و بهداشــتی جهــاد و گــروه 
ســرگرمی بــا تولیــد محصــوالت نمایشــی بــه فعالیــت 

خواهنــد پرداخــت.
ــن بســتر در حــال  وی گفــت: هم اکنــون ایجــاد ای
ــه زودی  ــم ب ــت و امیدواری ــای الزم اس ــذ مجوزه اخ
ــکاری  ــا هم ــون ب ــن تلویزی ــک ای ــده ی نزدی و در آین

ــاح شــود. ــی افتت ــت فرهنگ معاون
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برنامه رضورت هر سازمان است، 
نه تحمیل آن

ــزی و  ــر برنامه ریـ ــرکل دفتـ ــری مدیـ ــر باقـ دکتـ
ـــن  ـــز در ای ـــگاهی نی ـــردی جهاددانش ـــات راهب مطالع
ـــه ی  ـــن برنام ـــد تدوی ـــرد: فرآین ـــی تشـــریح ک گردهمای
ـــزار  ـــدود 10 ه ـــگاهی ح ـــعه ی جهاددانش ـــم توس شش
ـــم  ـــان علی رغ ـــن زم ـــه ای ـــرد ک ـــان ب ـــاعت زم ـــر س نف
تالش هـــای فـــراوان، بـــرای یـــک برنامه ریـــزی بـــا 
ــان  ــاله، زمـ ــه ی 5 سـ ــک برنامـ ــه ی یـ ــدف ارایـ هـ
ـــه ی  ـــه هم ـــورد توج ـــتر م ـــد بیش ـــت و بای ـــی اس کم

ـــرد. ـــرار گی ـــگاهی ق ـــای جهاددانش روس
مدیـران  و  ارزیابـان  توانمندسـازی  داد:  ادامـه  وی 
و  پیچیـده  مراحـل  ارزیابـی،  فرآینـد  و  برنامه ریـزی 
سـختی بـود که بـرای اولین بـار در این نهاد انجام شـد.

دکتـر باقری افـزود: رتبه بنـدی واحدهای سـازمانی 
از  واحـد  هـر  رشـد  و  پیشـرفت  و  جهاددانشـگاهی 
مهم تریـن نتایجـی اسـت کـه نبایـد از آن غفلت شـود.

مطالعــات  و  برنامه ریــزی  دفتــر  مدیــرکل 
ــد  ــه بای ــان این ک ــا بی ــگاهی ب ــردی جهاددانش راهب
ــازمان  ــک س ــزرگ در ی ــرمایه گذاری ب ــن س ــدر ای ق
را بدانیــم، اظهــار کــرد: توجــه بــه بودجه ریــزی 
جهاددانشــگاهی،  توســعه ی  برنامــه ی  براســاس 
ــزی  ــه و ضــرورت برنامه ری ــش دوســاالنه ی برنام ویرای
به عنــوان ضــرورت ســازمان نــه تحمیــل آن، از جملــه 
ــه آن در فرآینــد  مهم تریــن نکاتــی اســت کــه بایــد ب

برنامه ریــزی توجــه شــود.
ــگاه  ــس پژوهش ــاهوردی ریی ــر ش ــه، دکت در ادام
نهــاد  ایــن  بیــان کــرد:  رویــان جهاددانشــگاهی 
هماننــد یــک دولــت خدمــات جامعــی دارد کــه بایــد 

از ایــن ظرفیت هــا حداکثــر اســتفاده کــرد.
ــران خــالق  ــاالی مدی ــی ب ــه توانای ــا اشــاره ب وی ب
بیــن  نهــاد  ایــن  کــرد:  مطــرح  جهاددانشــگاهی 

مســووالن و مــردم مقبولیتــی خــاص دارد.
ــب  ــد مراق ــه بای ــان این ک ــا بی ــاهوردی ب ــر ش دکت
ــیم،  ــای آن باش ــتمرار موفقیت ه ــان و اس ــار روی اعتب
افــزود: آماده ایــم تجربــه ی رویــان را بــه همــه ی 
ــم. ــال دهی ــای ســازمانی جهاددانشــگاهی انتق واحده
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت همــکاری بیــن واحــدی، 
تاکیــد کــرد: همــکاری درســت بــا بخــش خصوصــی، 

ــروژه را تضمیــن می کنــد. موفقیــت پ

جهاددانشگاهی خدمت گزار جهادی در علم 
و فرهنگ است

فقیـه  ولـی  نماینـده  شـعبانی  آیـت ا...  هم چنیـن 
در اسـتان و امـام جمعـه ی شـهر همـدان نیـز در ایـن 
گردهمایـی گفت: جهاددانشـگاهی منشـأ خدمتگزاری 
در علـم و فرهنـگ کشـور اسـت و تنـوع خدمات دهـی 

ایـن نهـاد، نشـاط آدمـی را بـه دنبـال دارد.
وی اظهـار کـرد: فعـاالن جهاددانشـگاهی اهـل علم 
و جهـاد هسـتند و خدمـات شـایانی بـه جامعـه دارند.

آیـت ا... شـعبانی اضافـه کـرد: ایـن نهـاد بـه خوبـی 
توانسـته در عرصـه ی فرهنگـی و علمـی فعالیت هـای 
می دهـد  نشـان  کـه  باشـد  داشـته  گسـترده 

اسـت. فرهیختـه  و  علـم  اهـل  جهاددانشـگاهی 
امـام جمعـه همدان بـا تمجید از احداث سـاختمان 
جامـع زنـان در نقطـه ای از بطـن شـهر همـدان گفت: 
تصـور می کـردم کـه بـرای حضـور در ایـن مراسـم بـه 
نقـاط بـاالی شـهر می رویم و اکنون بسـیار خوشـحالم 

کـه ایـن مرکـز در بطـن جامعه ایجاد شـده اسـت.
قشـر  به ویـژه  جامعـه  دسترسـی  افـزود:  وی 
مسـتضعف بـه امکانات، خدمـت ارزنده ای اسـت که به 

می شـود. نزدیـک  عدالـت  تحقـق 
در ادامـه، ریس جهاددانشـگاهی همـدان نیز در این 

مراسـم گفـت: امـروزه ایـن نهـاد در عرصه هـای علمی 
و فرهنگـی دسـتاوردهای مهمـی را ایجاد کرده اسـت.

مهنـدس اسـدی افـزود: ایـن واحـد در عرصه هـای 
فعالیت هـای  فنـاوری  و  علمـی  فرهنگـی،  مختلـف 
چشـمگیری داشـته اسـت و عـالوه بـر ایجاد اشـتغال، 

خدمـات شـایانی را نیـز بـه مـردم ارائـه می کنـد.
مرکز  ایجاد  رویان،  پژوهشکده  در  خدمت دهی  وی 
از  را  خانواده  کلینیک  و  سرامیک  و  سفال  تخصصی 

مهم ترین اقدامات جهاددانشگاهی همدان عنوان کرد.

توجه جدی به جهاددانشگاهی در برنامه ی 
ششم توسعه ی کشور

مـردم  نماینـده  بابایـی  حاجـی  حمیدرضـا  دکتـر 
همدان در مجلس شـورای اسـالمی نیز در این مراسـم 
بـه سـمت جـذب سـرمایه گذاران  بایـد  اظهـار کـرد: 
نیـز  و  خارجـی  و  داخلـی  از  اعـم  خصوصـی  بخـش 

برویـم. غیردولتـی  عمومـی  نهادهـای 
در  دولتی  بودجه ی  به  عادت  کرد:  اضافه  وی 
ایجاد کرده و رمز موفقیت  توسعه ی کشور محدودیت 
ایجاد ظرفیت برای  در مسیر تعالی و پیشرفت کشور، 

سرمایه گذاران و کم کردن توقع از دولت است.
محاسـبات  و  بودجـه  برنامـه،  کمیسـیون  عضـو 
مجلـس اظهـار بیـان کـرد: هـم اینـک در نظـام جدید 
بودجه ریـزی کشـور نباید خیلـی از دولت توقع داشـته 

باشـیم کـه بـا پرداخـت اعتبـار، کمـک کنـد.
وی یکـی از اولویت هـای برنامـه ششـم توسـعه را 
کاربسـت علـم دانسـت و گفـت: ایـن برنامـه در قالـب 
برنامـه ششـم بـرای نخسـتین بار در برنامه های توسـعه 

کشـور گنجانده شـد.
دکتر حاجی بابایی خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم علم 
کنیم،  اقتصادی  رونق  و  ثروت  به  تبدیل  جامعه  در  را 

تحقق اقتصاد مقاومتی نیز کم رنگ خواهد بود.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه پیونـد بیـن دانشـگاه بـا 
صنایـع، اقتصـاد و جامعـه حـرف اول را در توسـعه ی 
عرصه هـای مختلـف کشـور می زنـد، گفـت: هم اینـک 
کشـور بـه چهار قطـب فناوری هـای نوین برتر تقسـیم 
شـده کـه آزمونـه ی آن نیـز اسـتان همـدان بـا هـزار 

اسـت. زمین  هکتـار 
محاسـبات  و  بودجـه  برنامـه،  کمیسـیون  عضـو 
مجلـس بـا اشـاره به توجـه جدی بـه جهاددانشـگاهی 
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در برنامـه ی ششـم توسـعه گفـت: در برنامـه ی ششـم 
تمامـی ظرفیـت الزم را بـرای جهاددانشـگاهی ایچـاد 

کرده ایـم و گره هـا بـاز شـده اسـت.
برنامـه بـرای جهاددانشـگاهی  ایـن  افـزود: در  وی 

ظرفیـت بسـیار باالیـی ایجـاد شـده اسـت.

تبادل یک تفاهم نامه در حاشیه ی این 
گردهامیی

ملی  مرکز  و  جهاددانشگاهی  تفاهم نامه ی  تبادل 
تحقیقات، تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت 
گردهمایی  حاشیه ی  در  اجتماعی  امور  و  رفاه  کار، 

روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی انجام شد.
تحقیقـات،  ملـی  مرکـز  رییـس  پرکنـی  دکتـر 
تعلیمـات حفاظت فنی و بهداشـت کار وزارت کار، رفاه 
و امـور اجتماعـی در توضیـح موضـوع ایـن تفاهم نامـه 
بـا اشـاره بـه جمعیـت 13 میلیونی جامعـه ی کارگر در 
کشـور بیـان کرد: سـاالنه طبـق الـزام قانـون کار، یک 
میلیون و سـی صد سـاعت آمـوزش در زمینـه ی ایمنی 

محیـط کاری بـه کارگـران ارائـه می شـود.
وی بـا اشـاره بـه ظرفیت بـاالی جهاددانشـگاهی در 
زمینـه ی آموزشـی، گفت: طبق ایـن تفاهم نامـه از توان 
آموزشـی ایـن نهـاد در زمینه ی آموزش هـای حضوری و 
مجـازی و اجـرای آزمون های هماهنگ بـرای کارگران و 

کارفرمایـان اسـتفاده ی حداکثـری را خواهیم کرد.

التزام به فرهنگ جهادی؛ اکسیر مقاومت 
عاقالنه

متن بیانیه ی پایانی گردهمایی روسای واحدهای سازمانی 
جهاددانشگاهی که توسط ابوالقاسم رییسی مدیرکل روابط 

عمومی این نهاد قرائت شد، به شرح زیر است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

در ماه هـای آغازیـن سـالی قـرار داریـم کـه »رونـق 
تولیـد« نـام گرفتـه اسـت؛ در راِه سـاختن ایرانـی آباد، 
تولیـد ایرانـی اجتنـاب ناپذیـر و نقش نهادهـای مولود 
انقـالب کـه عهـدی ناگسسـتنی بـا خـدا و اعتبـاری 
بـاارزش از مـردم دارنـد، ویـژه و مهـم اسـت. تولیـد، 
جنـگ  هنگامـه  در  و  اسـت؛  خودبـاوری  محصـول 
اقتصـادی دشـمن کـه لطمـات فرهنگـی و اجتماعـی 
آن، روح خودبـاوری یـک ملـت را نشـانه گرفتـه،  التزام 
و اعتصـام بـه فرهنـگ جهـادی، راه چـاره و اکسـیر 

مقاومـت عاقالنـه خواهـد بـود.
نهـاد انقالبـی جهاددانشـگاهی، امـروز و در شـرایط 
جنـگ تمـام عیـار اقتصـادی با نیرویـی مضاعـف، رفع 
دانـش  اجـرای طرح هـای  از طریـق  نیازهـای کشـور 
بنیـان در منظومـه اقتصـاد مقاومتی را دنبـال می کند. 
در عیـن حـال بـا جـذب و پـرورش عالمانـه و جهادی 
جوانـان کارآمـد و پیشـرو بـه عنـوان عناصـر مؤثـر و 
سرنوشـت سـاز در رقـم خـوردن آینـده نظـام اندیشـه 
و فرهنـگ جامعـه، بـر ایـن گـزاره پرمفهـوم پافشـاری 
دسـتگاهی  اسـاس  از  جهاددانشـگاهی  کـه  می کنـد 

معنـوی، فرهنگـی و اخالقـی اسـت.
رؤسـای  مـا  متعـال،  قـادر  خـدای  بـه  تـوکل  بـا 
واحدهـای سـازمانی نهـاد جهاددانشـگاهی، حاضـر در 
گردهمائـی سراسـری سـاالنه خـرداد مـاه 1398 که با 
هـدف بحـث و تبـادل نظر پیرامون شـش محـور اصلی 

برگـزار شـده اسـت، قاطعانـه اعـالم می کنیـم:
1- بـه توطئـه تحریـم ظالمانـه و جنـگ اقتصـادی 
آمریـکا و هم دسـتانش با شـجاعت، مقاومت،  وحدت و 
ابتـکار در انجـام مأموریت هـا و رونق بخشـی بـه تولید 
محصـوالت دانـش بنیـان و ارائـه خدمـات تخصصـی 

فراگیر پاسـخ خواهیـم داد.
تمـدن  و  پـردازی  جامعـه  خودسـازی،  تـداوم   -2
سـازی مورد تاکیـد در بیانیـه گام دوم انقالب همچون 
فناورانـه  فعالیت هـای  پیشـاپیش  همـواره  راه،  چـراغ 
بـود؛  خواهـد  فرهنگـی  پیوسـت  بـا  جهاددانشـگاهی 
از طریـق  را  گوهـر خودبـاوری  مناسـبت  همیـن  بـه 
شـبکه ارتباطـی فعال و گسـترده بـا آحاد دانشـجویان 
و  کـرده  عرضـه  قبـل  از  درخشـان تر  دانشـگاهیان  و 
امیدوارانـه از هر اقدامی در مسـیر تحقق منشـور فصل 
جدیـد زندگی جمهـوری اسـالمی حمایـت می نماییم.

3- برخـی غفلت هـا و وجـود بعضـی انسـدادها در 
بـا مـردم را  ارتباطـات و گفتگـوی مسـئوالن  عرصـه 
شایسـته نظـام مردمـی جمهـوری اسـالمی نمی دانیـم 
و بـار دیگـر تاکیـد می کنیـم گفتمـان پیشـرفت ایرانی 
اسـالمی سـطحی فراتر از گروه ها و جناح های سیاسـی 
دارد و خواسـت و دغدغـه ای عمومـی و شـفاف اسـت.

4- اسـالم مبنـای عزت ماسـت و اطاعـت از فرامین 
الهـی، بـن بسـت های موهـوم را از سـر راه ملـت بیدار 

و خدامـدار بر خواهد داشـت.
5- جنگ نرم دشمن به ویژه در فضای تعاملی دیجیتال، 

عالوه بر اهداف سابق ضد فرهنگی، امروز حرکت

علمـی ایـران را کـه ضامـن امنیـت بلندمـدت کشـور 
اسـت نشـانه گرفته؛ لذا تاکید می نماییم جهاددانشـگاهی 
با درک شـرایط پیچیده جنگ اقتصادی، هیچ گاه از سـایر 
میادیـن مقابلـه با دشـمن غفلت نخواهـد کـرد و اقدامات 
مسـتقیم و غیرمستقیم جهت آسـیب به کار علمی مراکز 
تحقیقاتـی را بـا ظرفیت هـای مراکز تخصصی، رسـانه ای و 
علـم سـنجی این نهـاد دفع و خنثی سـازی خواهـد نمود.

6- جهاددانشـگاهی بـه پشـتوانه بدنـه تخصصـی و 
کارشناسـان خبـره خـود اعـالم آمادگـی می کنـد تا به 
طـور پویـا در نظام هـای برنامه ریزی کاهش وابسـتگی 
اقتصـاد ملـی به فـروش نفت مشـارکت فعاالنه داشـته 
و ظرفیت هـای خـود را بیـش از پیـش عملیاتـی نماید.
7- همچـون گذشـته بـر موضوعات اساسـی افزایش 
ناخالـص  تولیـد  در  بنیـان  دانـش  محصـوالت  سـهم 
داخلـی، گـردش کامـل چرخـه ی نـوآوری و فنـاوری 
بومـی، تجـاری سـازی دانـش، برنامـه ریـزی اصولـی 
در مواجهـه بـا درهـم تنیدگـی فرهنگ و علوم انسـانی 
بـا حـوزه اقتصـاد و زندگـی روزمـره مـردم و در نهایت 
دسـتیابی بـه الگـوی اقتصـادی بومـی و علمـی متکـی 
بـه دانـش و فنـاوری تاکیـد کـرده و از همـه نخبـگان، 
دانشـمندان  صنعتگـران،  کارآفرینـان،  صاحبنظـران، 
علـوم اجتماعـی و مسـووالن اجرایـی دعـوت می کنیم 

بـه طـور مجدانـه بـه ایـن عرصه هـا ورود کننـد.
8- بـا اسـتعانت از درگاه خداونـد متعـال کـه فرمـود 
َوالذیِـَن جاَهـدوا فینـا لََنهدیِنَُّهـم ُسـبلنا و إن ال لََمـع 
معظـم  رهبـر  رهنمودهـای  سـایه ی  در  المحسـنین، 
انقالب اسـالمی و دوش به دوش سـایر مسـووالن به ویژه 
دولـت محتـرم بـرای سـربلندی اسـالم و ایـران حرکـت 
خواهیـم کـرد تـا بـه فضـل الهـی و بـه برکـت اتحـاد و 
همدلـی مسـووالن نظـام و مـردم در شـرایط تحریم های 
خباثت آلود مسـتکبران عالم، اثرات ایـن تحریم اقتصادی 
را بـه فرصت هایـی برای شـکوفایی تبدیل کـرده و زمینه 

را بـرای رشـد اقتصـادی کشـور فراهم سـازیم.
9- ایمـان، علـم و عمـل انقالبـی خصیصه مشـترک 
جهادگران جهاددانشـگاهی در گسـتره ی پهنـاور ایران 
حفـظ  را  ارزشـمند  سـرمایه ی  ایـن  اسـت؛  اسـالمی 
فعالیت هـای  قـدردان  همـواره  و  نمـوده  حراسـت  و 
فنـاوری،  و  پژوهـش  حوزه هـای  در  آنـان  جهـادی 

اشـتغال هسـتیم. و  آمـوزش، کارآفرینـی  فرهنـگ، 
جهادگران جهاددانشگاهی
همدان ـ 30 خرداد 139۸
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی زنجان، 19 تیرماه: آیین افتتاح 
فناوری های  و  علوم  ملی  پارک  استانی  واحد  نخستین 
مسووالن  از  تعدادی  حضور  با  فرهنگی  صنایع  و  نرم 
شهر  این  در  زنجان  استانی  مقامات  و  جهاددانشگاهی 

برگزار شد.

رضورت توجه به فرآیند تبدیل ایده به 
محصول و ارسال محصول به بازار

دکتر محمدصادق بیجندی معاون آموزشی و رییس 
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 
زمینه  در  دولت  گفت:  مراسم  این  در  جهاددانشگاهی 

زیست بوم کارآفرینی اقدامات خوبی انجام داده است.
وی ادامه داد: حال زمان آن است که با هم افزایی در 
قرار  مورداستفاده  کامل  به طور  فرصت ها  نو  حوزه های 
گیرد و فرآیند تبدیل ایده به محصول، ارسال محصول 

به بازار و حفظ بازار بیش ازپیش موردتوجه قرار گیرد.
دکتر بیجندی افزود: باید توجه داشت که در فرآیند 
بازار  بازار و حفظ  تبدیل ایده به محصول، محصول به 
وجود دارد که جز با هم افزایی مدیران ارشد استانی و 

کشور محقق نخواهد شد.
وی یادآور شد: جهاددانشگاهی نهاد توسعه ای است و 

می تواند در کنار سایر دستگاه ها استفاده کند.

کارهای بر زمین مانده به جهاددانشگاهی 
واگذار می شود

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارک علوم 
و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی نیز 
و  مهم  فعالیت های  همواره  کرد:  اظهار  مراسم  این  در 
مانده  باقی  مغفول  که  کشور  پیشرفت  حوزه  پربازده 
است به جهاددانشگاهی واگذار می شود و هر جا کاری 
انقالبی  نهاد  به  می ماند  زمین  روی  بر  دلیلی  هر  به 

جهاددانشگاهی سپرده می شود.
طرح های  جهاددانشگاهی  هم اکنون  داد:  ادامه  وی 
کالن و مهم ملی کشور را بر عهده دارد که این واگذاری 

در راستای شرایط موجود کشور انجام می شود.
فناوری  و  علوم  پارک  به  اشاره  با  ایمانی  دکتر 
فناوری  و  علوم  پارک  افزود:  جهاددانشگاهی، 
جهاددانشگاهی در راستای همین اقدام تأسیس می شود. 
همچنین این پارک با رویکرد ورود جهاددانشگاهی در 

این حوزه است.
صنایع  و  نرم  فناوری های  و  علوم  پارک  رییس 
خبرگزاری  اینکه  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  فرهنگی 

ایسنا از رسانه های نخست در کشور است، تصریح کرد: 
فعال  نیز  قرآنی  فعالیت های  حوزه  در  جهاددانشگاهی 
به عنوان زیرمجموعه  ایسپا  آماری  نتایج نظری  و  است 

جهاددانشگاهی نیز بسیار معتبر است.
کشور  خاص  شرایط  در  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فعالیت های با بازده عملیاتی انجام شود، گفت: تحریم ها 
با وجود ایرادات موجب شده نگاه به خارج برداشته شود 
که خود جزو برکات تحریم است. همچنین باید توجه 
منابع  حوزه  در  برتر  کشور   10 جزو  ایران  که  داشت 
فرهنگی است اما از این منابع بسیار کم استفاده شده و 

االن وقت بهره گیری از این توان است.
دکتر ایمانی با بیان اینکه پارک تخصصی از استان 
دارای  زنجان  کرد:  خاطرنشان  است،  آغاز شده  زنجان 
اولین  و  است  فرهنگ  و  علم  در  طوالنی  علمی  سابقه 
پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی از استان 
زنجان آغاز شده است و باید کاری کرد که باور کنیم 
از  نیز می توان کسب درآمد کرد و فرهنگ  از فرهنگ 

بخش کمک بگیر به بخش مولد تغییر پیدا کند.

جهاددانشگاهی جایگاه بسیار خوبی در حوزه 
علمی دارد

هم چنین فتح ا... حقیقی استاندار زنجان نیز در این 
مراسم اظهار کرد: جهاددانشگاهی تنها مرکز دانشگاهی 
ناباروری  مرکز  اولین  و  است  کاربردی  کاماًل  که  است 
است،  هایتک  پزشکی  تکنولوژی در صنایع  نظر  از  که 
همچنین  است.  شده  ایجاد  جهاددانشگاهی  توسط 
انجام  مطلوبی  بسیار  افکارسنجی  جهاددانشگاهی 
می دهد، مرکزی کاماًل علمی است و جایگاه خوبی دارد.

بزرگ ترین  از  یکی  داد:  ادامه  زنجان  استاندار 
این است که همه می خواهیم پشت میز  مشکالت مان 
داریم؟  نیاز  فارغ التحصیل  نفر  مگر چند  ولی  بنشینیم 
باید اقداماتی انجام دهیم که کشورمان از نظر اقتصادی 
مبتنی بر فناوری اطالعات بوده و جایگاه برتر در دنیا 

داشته باشد.
کار  ثروت  به  فرهنگی  صنایع  تبدیل  افزود:  وی 
سختی است؛ چراکه کیفیت به کمیت تبدیل می شود. 
درعین حال، ثروت سازی از مسائل فرهنگی و اجتماعی 
اقدام بسیار برجسته ای است ولی اینکه به فرهنگ غالب 

تبدیل شود، کار دشواری است.
هم  اجتماعی  مسائل  از  اینکه  بر  تاکید  با  حقیقی 

افتتاح نخستین واحد استانی پارکی
از جنس فرهنگ و هرن 

آیین افتتاح نخستین واحد استانی پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی وابسته به جهاددانشگاهی در زنجان برگزار شد

■  آیین افتتاح 
نخستین واحد 
استانی پارک 
ملی علوم و 
فناوری های نرم 
و صنایع فرهنگی 
در شهر زنجان 

◄
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می توان تولید ثروت کرد و جوانان باید این را باور کنند، 
جوانان  عاشق  استان،  خدمت گزاران  ما  کرد:  تصریح 
هستیم و برای اینکه چنین موضوع استراتژیکی را در 
می کنیم.  آمادگی  اعالم  کنیم،  غالب  فرهنگ  زنجان 
امیدواریم شرایط به گونه ای رقم بخورد که در عرض یک 
سال گزارش خوبی از اقدامات پارک علم و فناوری های 

نرم و صنایع فرهنگی استان زنجان ارائه دهیم.
مجلس  در  طارم  و  زنجان  مردم  نماینده  ادامه،  در 
شورای اسالمی نیز اظهار کرد: ایران کشور ثروتمند و 
از  را  منابع می تواند کشور  این  و  باالیی است  منابع  با 

مشکالت موجود نجات دهد.
علی وقف چی ادامه داد: در حال حاضر در رابطه با 
جنگ و صلح مباحث زیادی مطرح است و باید توجه 
زیرساخت  می توان  که  است  سایه صلح  در  که  داشت 
باید از علم  توسعه را پیش برد که در این بحث حتماً 

کمک گرفت.
وی افزود: بحث فرهنگی در رابطه با صلح، بزرگ ترین 

زبانی است که می تواند بستر توسعه را فراهم کند.

صنایع فرهنگی، اقتصادمحور است
جهاددانشگاهی  رییس  جعفری  کامران  ادامه،  در 
جهاددانشگاهی  کرد:  اظهار  مراسم  این  در  نیز  زنجان 
فرهنگی  در حوزه صنایع  که  است  به 10 سال  قریب 
ریل گذاری کرده و در این نهاد اعتقاد بر این است که 
صنایع فرهنگی اقتصادمحور بوده است؛ چراکه در برخی 
کشورها اشتغال و درآمد بسیاری را به وجود آورده، به 
همین دلیل در این راستا ایجاد اولین باشگاه فرهنگی 
برنامه های  جزو  شکوفایی  و  نوآوری  مرکز  اولین  و 

جهاددانشگاهی بوده است.
وی از اخذ مجوز مرکز صنایع فرهنگی خالق پس از 
موفقیت های کسب شده خبر داد و گفت: یک سال است 
که این مرکز افتتاح شده و 690 میلیون تومان برای 17 
شرکت مستقر در این بخش هزینه شده و جوانان فعال 
در این مرکز توانسته اند 230 میلیون تومان محصول به 

فروش برسانند.
هزینه کرد  برای  جامعه  عادت  به  اشاره  با  جعفری 
این  در  فعال  جوانان  افزود:  فرهنگ،  بخش  در  محض 
مرکز توانستند از فرهنگ، چرخه اقتصادی ایجاد کنند 
و با توسعه این اقدامات می توان حتی انقالب را با تولید 

محصوالت فرهنگی صادر کرد.
انقالب  کرد:  تصریح  زنجان  جهاددانشگاهی  رییس 
را  خود  پیروزی  سالگرد  چهلمین  حالی  در  اسالمی 
سر  در  را  توطئه هایی  دشمنان  که  گذاشت  سر  پشت 
داشتند که در چنین نقطه عطفی رهبر معظم انقالب 
راه  این  ادامه  برای  و  انقالب  دوم  گام  بیانیه  صدور  با 
روشن به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه گذشته 
پرداختند و باید توجه داشت که بیانیه گام دوم انقالب 
خودسازی،  مرحله  دومین  برای  منشوری  به مثابه 

جامعه پردازی و تمدن سازی است.
دوم  گام  بیانیه  اصلی  محورهای  به  اشاره  با  وی 
رسیدن  و  پیشرفت  پایدار،  توسعه  داد:  ادامه  انقالب، 
و  علم  فرهنگ،  در  توسعه  از  حاصل  پایدار  توسعه  به 
هویت سازی  بر  تاکید  اجتماعی،  و  سیاسی  فناوری، 
فناوری  و  علم  در  پیشرفت  پایدار،  توسعه  بر  مبتنی 
فرهنگی و سیاسی، توجه به مدیریت جهادی و تاکید بر 
موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری محورهای 
انقالب است که در هفت بخش  بیانیه گام دوم  اصلی 
سیاست  و  ملی  عزت  اقتصاد،  پژوهش،  و  علم  اصلی 
با فساد، استقالل و آزادی و  خارجی، عدالت و مبارزه 

معنویت و اخالق سبک زندگی آورده شده است.
جعفری یادآور شد: با در نظر گرفتن هویت حرفه ای 
بر اساس موارد فوق  و شکل گیری جهاددانشگاهی که 
در  انقالبی  نهاد  این  در  که  فعالیت هایی  اساس  بوده، 
و  است  نزدیک  بسیار  بیانیه  این  به  است  انجام  حال 
ازآنجایی که جهاددانشگاهی نهادی انقالبی و غیردولتی 
انقالب  معظم  رهبر  موردنظر  ویژگی های  همه  و  بوده 
و  تصمیم گیری  در  بودن  پیشگام  و  بودن  چابک  در 
فعالیت های  عمده  آن  بر  عالوه  دارد،  برنامه ها  اجرای 
نهاد  این  و  است  جوانان  برای  نیز  جهاددانشگاهی 

می تواند از این بیانیه استفاده کند.
اهمیت  به  اشاره  با  زنجان  جهاددانشگاهی  رییس 
صنایع فرهنگی، عنوان کرد: کارآفرینی، دیگر زمینه ای 
است.  برداشته  قدم  آن  در  جهاددانشگاهی  که  است 
خلق  به  که  است  صنعت  از  گونه ای  فرهنگی  صنایع 
توزیع محصوالت خدماتی می پردازد که  و  تولید  ایده، 
ماهیت فرهنگی دارد و صنایع فرهنگی را صنایع خالق 
کشورهای  از  بسیاری  در  صنایع  این  و  می نامند  نیز 
اقتصادی  نظر  از  را  اول  جایگاه  تقریباً  پیشرفته جهان 

به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی و درون زا و برون نگر 
و  فرهنگی  به صنایع  پرداختن  تصریح کرد:  آن،  بودن 
و  غرب  فرهنگی  سلطه  با  مبارزه  نوعی  نه تنها  خالق، 
نفوذ نرم دشمن بوده، بلکه اشاعه فرهنگ الگوی ایرانی 
- اسالمی و فرهنگ جهادی است و در بعد اشتغال زایی 

نیز به میزان سرمایه گذاری کمتری نیاز دارد.

پیش بینی ایجاد ۵۰۰ شغل در پارک علوم و 
فناوری های نرم استان زنجان

افتتاح  آیین  حاشیه ی  در  بیجندی  محمدصادق 
نخستین واحد استانی پارک علوم و فناوری های نرم و 
صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی زنجان، اظهار کرد: یکی 
از بخش های مغفول در زیست بوم کارآفرینی و اشتغال 
در کشور، بخش فرهنگ و اقتصاد فرهنگ است. البته 
ریاست جمهوری،  علمی  معاونت  همت  با  خوشبختانه 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیگیری های مجدانه 
جهاددانشگاهی، امکان توجه بیش ازپیش به این حوزه 

فراهم شده است.
وی ادامه داد: پارک ملی علوم و فناوری های نرم و 

شد  تأسیس  تهران  در  گذشته  سال  فرهنگی،  صنایع 
خواهد  راه اندازی  استانی  گستره های  در  امسال  از  و 
شد؛ درواقع مقرر است که امسال هفت یا هشت واحد 
استانی تأسیس و زمینه برای گستره خدمات پارک در 

سطح کشور فراهم شود.
دکتر بیجندی با اشاره به این که اولین واحد استانی 
در  فرهنگی  صنایع  و  نرم  فناوری های  و  علوم  پارک 
کرد:  تصریح  است،  شده  راه اندازی  زنجان  استان 
ظرفیت ها  و  شده  مطالعه  استانی،  هر  به  ورود  برای 
زنجان  استان  می گیرد.  قرار  مدنظر  پتانسیل ها  و 
نبود  و خأل  دارد  بسیار خوبی  زیست بوم  و  اکوسیستم 
حوزه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی کاماًل احساس 

می شد.
اشتغال  و  فناوری  تجاری سازی  سازمان  سرپرست 
فارغ التحصیالن جهاددانشگاهی، یادآور شد: با راه اندازی 
شغل   500 حداقل  که  می شود  پیش بینی  واحد،  این 
و  مردم  به همت  باقی  و  ایجاد شود  اول  در یک سال 

مسووالن پرشور و پرتالش استان بستگی دارد.
از  بعد  دوم  قدم  کرد:  تصریح  بیجندی  دکتر 
راه اندازی فیزیکی مرکز، انتشار فراخوان به مرکز رشد 
خدمات  از  تا  است  حوزه  این  در  فعال  شرکت هایی  و 
فناوری های  پارک  درواقع  شوند؛  برخوردار  پارک  این 
نرم خدمات مختلفی دارد که ازجمله آموزش، مشاوره، 
را  نمایشگاه ها  در  و شرکت  صادرات  امکان  تسهیالت، 

شامل می شود.

به دنبال ایجاد پلی بین فرهنگ و اقتصاد 
هستیم

نیز در حاشیه ی  ایمانی خوشخو  دکتر محمدحسین 
این افتتاح اظهار کرد: زنجان مهد فرهنگ و علم و ادب 
در  حامی حرکت های  نیز  استان  این  مدیریت  و  است 

ارتباط با امور جوانان و فناوری های نوین است.
که  هستیم  آن  دنبال  به  داد:  ادامه  مسوول  این 
فرهنگی  صنایع  و  نرم  فناوری های  و  علوم  پارک  در 
بین  پلی  و  تولید  فرهنگی  محصوالت  جهاددانشگاهی 
در  اتفاق می تواند  این  و  ایجاد شود  اقتصاد  و  فرهنگ 

استان زنجان به عنوان اولین استان رخ دهد.
فراهم  استان  این  در  الزم  زمینه های  افزود:  وی 
است، عالوه بر آن استان زمینه های فرهنگی، تاریخی و 
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آموزشی را نیز دارد. همچنین حمایت مدیریت استان بر 
شکوفایی این بخش می تواند کمک شایانی کند.

دکتر ایمانی خوشخو با بیان این که جوانان می توانند 
در این پارک استعدادهای خود را شکوفا کنند، تاکید 
به  رسیدن  به  می تواند  پارک هایی  چنین  وجود  کرد: 
توجه  باید  و  کند  کمک  می توانیم«  »ما  خودباوری 
تمدن  و  فرهنگ  کشور،  منبع  مهم ترین  که  داشت 

نزدیک به اقتصاد است.
صنایع  و  نرم  فناوری های  و  علوم  پارک  رییس 
و  علوم  پارک  شد:  یادآور  جهاددانشگاهی  فرهنگی 
جهاددانشگاهی  فرهنگی  صنایع  و  نرم  فناوری های 
زنجان پارکی ملی است، به همین دلیل ردیف بودجه 
اختصاصی دارد ولی در این پارک ها حرف اول را بودجه 
نمی زند، بلکه حمایت و فراهم کردن محیط و شرایط 
حرف اول را می زند و یقیناً استان زنجان در سال های 
اقتصاد فرهنگ در کشور  الگوی  ارائه  برای  آتی محلی 

خواهد شد.

نقش فناوری های نرم در توسعه اقتصاد 
فرهنگی

هم چنین دکتر عیسی علیزاده نیز در حاشیه ی آیین 
افتتاح نخستین واحد استانی پارک علوم و فناوری های 
نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی زنجان اظهار کرد: 
افتتاح پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 
فرهنگی  اقتصاد  توسعه  راستای  در  اقدامی  زنجان  در 
که  است  از حوزه هایی  یکی  فرهنگ  معتقدیم  و  است 

می توانیم با استفاده از آن به درآمد برسیم.
را  جدید  تکنولوژی های  از  استفاده  و  اشتغال  وی، 
 80 و   70 دهه  متولدین  به ویژه  امروز  جوانان  دغدغه 
دانست و گفت: هدف از ایجاد پارک علوم و فناوری نرم 
و صنایع فرهنگی، استفاده از ابزارهای جدید در حوزه 

فرهنگ و درآمدزایی است.
این  در  یادآور شد:  فرهنگی جهاددانشگاهی  معاون 
چارچوب ها  رعایت  و  با حفظ  می شود  تالش  مجموعه 
درآمد  به  که  کنیم  ایجاد  را  ابزاری  فرهنگی،  اصول  و 
برسد و این کار مهم تری نسبت به کار صرف فرهنگی 
است؛ چنانکه اگر برای محصولی هزینه کنید و انتظار 

متفاوت کار  برگردد قطعاً  به شما  باشید هزینه  داشته 
می کنید. در این صورت حتماً بازار، نیاز مخاطب و رقبا 
مخاطب  که  می کنید  ارائه  محصولی  و  می سنجید  را 

بپسندد.
وی با بیان اینکه کشور دچار تحریم و مشکالت حوزه 
اقتصادی است، تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که 
شاید بتوان از لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور 
را تحریم کرد، اما فرهنگ تحریم پذیر نیست و امروز چه 
در بخش گفت وگوی بین ملت ها و چه در بخش رشد 
فرهنگی، ابزارهای جدید و متفاوت با دهه های گذشته 

به  وجود آمده است.
دکتر علیزاده با اشاره به گسترده بودن دامنه فرهنگ 
بیان کرد: صنایع دستی، میراث فرهنگی، موسیقی، هنر، 
این  اما  می شود  بخش  این  شامل  لباس  و  پوشش 
چون  می شود،  حساس تر  دینی  موضوعات  در  حوزه 
نظر  در  هم  را  این  باید  گذشته  موارد  همه  رعایت  با 
در  استارت آپی  بخواهیم  اگر  به عنوان مثال  بگیریم. 
فقط  اگر  است  ممکن  کنیم،  برگزار  زیورآالت  حوزه 
کار فرهنگی را در نظر بگیریم به یک شکل رفتار کنیم 
پیچیده تر  را  کار  دینی  نگاه  با  موضوع  این  بررسی  اما 

می کند.
وی در مورد تفاوت صنایع فرهنگی دینی با غیردینی 
فرهنگی  صنایع  وارد  می خواهد  که  کسی  کرد:  عنوان 
دینی شود در عین اینکه صنعت و فرهنگ را می فهمد 
باید از چارچوب ها و خط قرمزهای دینی نیز آگاه باشد 
و اینجاست که این مجموعه ها باید کارگاه های آموزشی 
با  می شود  تولید  که  محصولی  تا  بگذارند  را  مشخصی 
داشته  تناسب  عرفی  هنجارهای  و  دینی  ارزش های 

باشد.
اینکه  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون 
دو آیتم ایده و صبر در موفقیت فعالیت های درآمدزای 
ایده تنها فکر کردن  فرهنگی نقش دارد، تصریح کرد: 
نیست، بلکه فرد باید معلومات داشته باشد تا فکر کند. 
تجربه  نیست؛  زودبازده  کارهایی  دیگر چنین  از طرف 
می دهد  نشان  شدند،  حوزه  این  وارد  که  کشورهایی 
مرارت در این کار نتیجه می دهد. رسانه هایی همچون 
ایکنا و ایسنا به عنوان زیرمجموعه های معاونت فرهنگی 

مجموعه ها  این  فرهنگی  جریان سازی  در  می توانند 
کمک کنند.

در  درآمدزایی  و  اشتغال  پایدارسازی  مورد  در  وی 
کار  که  است  این  اصل  کرد:  تصریح  مجموعه ها،  این 
نقاط ضعف و قوت  شروع شود؛ وقتی کاری آغاز شد، 
آن شناسایی می شود و گام نخست این است که ما به 
این باور برسیم که این کار باید انجام شود. استفاده از 
اساتید حرفه ای و مطالعه تجربیات بین المللی می تواند 

نقش مهمی را در این بخش ایفا کند.

در زمره ی پروژہ های اقتصاد مقاومتی
پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 
جهاددانشگاهی زنجان جزو پروژه های اقتصاد مقاومتی 

امسال استان زنجان قرار گرفت.
ششمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان 
و  بررسی  کار  دستور  با  و  زنجان  استاندار  ریاست  به 
تأیید پروژه های پیشنهادی دستگاه های اجرایی استان 
در سال جاری با 62 عنوان برگزار و 34 عنوان به عنوان 
پروژه های تأییدشده به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی 

کشور ارسال شد.
پروژه  عنوان   34 از  به عمل آمده  بررسی های  از  بعد 
پروژه  عنوان   21 درنهایت  دبیرخانه،  این  به  ارسالی 
تأیید  مورد  برنامه وبودجه  سازمان  دبیرخانه  توسط 
استانی  واحد  نخستین  راه اندازی  که  گرفت  قرار 
فرهنگی  صنایع  و  نرم  فناوری های  و  علوم  ملی  پارک 
پروژه  عنوان   21 زمره  در  نیز  زنجان  جهاددانشگاهی 

ستاد اقتصاد مقاومتی امسال قرار گرفت.
فناوری های  و  علوم  ملی  پارک  پروژه  گرفتن  قرار 
زمره  زنجان در  نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی 
پروژه های اقتصادی مقاومتی استان، در حالی رقم خورد 
برنامه وبودجه،  سازمان  سوی  از  اعالمی  لیست  در  که 
بزرگ  دانشگاه های  از  پروژه هایی  گرفتن  قرار  شاهد 
تحصیالت  دانشگاه  زنجان،  دانشگاه  جمله  از  استان 
تکمیلی علوم پایه و دانشگاه علوم پزشکی استان هستیم 
برای جهاددانشگاهی  ارزشمندی  موفقیت  مهم،  این  و 

زنجان به شمار می رود.
ــوم و  ــی عل ــارک مل ــتانی پ ــد اس ــتین واح نخس
فناوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی جهاددانشــگاهی 
و  اقتصــادی  توانمندســازی  راســتای  در  زنجــان 
ــه  ــاور در زمین ــای فن ــری واحده ــش رقابت پذی افزای
علــوم و فناوری هــای نــرم و صنایــع خــالق، فرهنگــی، 
ــات  ــات و ارتباطــات، کشــاورزی، خدم ــاوری اطالع فن
ــاد  ــت از ایج ــی و حمای ــعه کارآفرین ــی، توس و صنعت
ــه  ــوآور در زمین ــا و ن ــاور نوپ ــای فن ــعه واحده و توس
ــی،  ــات و صنعت ــات و ارتباطــات، خدم ــاوری اطالع فن
توســعه فنــاوری و نــوآوری و حمایــت از ایجــاد و 
ــازی  ــان، تجاری س ــب وکارهای دانش بنی ــعه کس توس
ــم و  ــر عل ــی ب ــی مبتن ــات و ثروت آفرین ــج تحقیق نتای
فنــاوری، تحقــق ارتبــاط مراکــز علمــی و پژوهشــی بــا 
ــه  ــادی جامع ــی و اقتص ــی اجتماع ــای فرهنگ بخش ه
ــرمایه های  ــی و س ــش فن ــذب دان ــال و ج ــز انتق و نی

ــد. ــدازی ش ــی راه ان ــی و بین الملل داخل
و  علم  پارک  استانی  واحد  نخستین  پارک  این 
با  که  است  هنر  و  انسانی  علوم  حوزه  در  فناوری 
جهاددانشگاهی  و  فرهنگ  و  علم  دانشگاه  همکاری 
همچون  حوزه هایی  در  نو  ایده های  تبدیل  به منظور 
علوم  و  تصویری  رسانه های  گردشگری،  صنایع دستی، 
انسانی به محصول و فناوری های نوین در کشور شروع 

به کار کرده است.
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دوره ی  چهارمین  جهاددانشگاهی:  عمومی  روابط   ■
همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با حضور مقامات 
استانی و پیام رییس مجلس شورای اسالمی و رییس 
علمی  مجتمع  اجتماعات  سالن  در  جهاددانشگاهی 

تحقیقاتی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی برگزار شد.

پیام دکرت الریجانی به چهارمین هامیش ملی 
»تبیین حقوق شهروندی«

به  دکتر علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی 
چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی پیامی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:
»یکی از مبانی مهم در تفکر اسالمی ایجاد جامعه ای 
است که عدالت محقق گردد و در مدینه فاضله اسالمی 
ابتناء  خود  عدالت  تئوری  اما  است  اصلی  رکن  عدالت 
دارد بر تحقق حقوق طبیعی انسان ها که در لسان دینی 

از آن به حقوق فطری یاد شده است.
در  وقتی  فطری  حقوق  یا  انسان ها  طبیعی  حقوق   
جامعه رعایت می گردد که استعدادهای نهفته در همه 
انسان ها زمینه رشد پیدا کند و همه انسان ها از استعداد 
ذوقی، اخالقی، کمال جویی، علم خواهی و ... برخوردارند 

زمانی این استعدادها به شکوفایی می رسند که

 اوال: آزادی برای افراد جامعه وجود داشته باشد تا 
الزم  بسترهای  جامعه  ثانیا:   گردد  فراهم  رشد  زمینه 
برای رقابت برابر انسان ها را فراهم نماید و در پناه قانون 

همه به نحو مساوات بهره مندی داشته باشند.
در  عمیقی  فکری  مبانی  چنین  از  اسالمی  انقالب   
تحقق حقوق طبیعی و فطری انسان ها برخوردار است و 
در این 40 سال در این مسیر تالش های ستودنی داشته 
است و  باید به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی در طی 
ابعاد  همه  تا  گردد  مرتفع  کاستی ها  آینده  دهه  طریق 
زمینه  همایش  این  امیدوارم  برسد  ظهور  به  تفکر  این 
از  و  نماید  فراهم  را  ابعاد  این  در  جدی تری  تعامالت 

تالش دست اندرکاران این مهم تشکر می کنم.«

پیرشفت بدون در نظر گرفنت و اعامل حق 
شهروندی ممکن نیست

نیز  جهاددانشگاهی  رییس  طیبی  حمیدرضا  دکتر 
پیامی  شهروندی  حقوق  همایش  دوره ی  چهارمین  به 

ارسال کرد؛ متن این پیام به این شرح است:
ْمنا بَنی آَدَم َو َحَملْناُهْم فِی الَْبرِّ َو الَْبْحِر َو  »َو لََقْد َکرَّ
ْن َخلَْقنا  لْناُهْم َعلی َکثیٍر ِممَّ یِّباِت َو َفضَّ َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّ

تَْفضیاًل  )اسراء 70(

»و به تحقیق فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آن ها 
را بر مرکب های دریایی و زمینی سوار کردیم و از هر 
غذای پاکیزه به آن ها روزی دادیم و آن ها را بر بسیاری 

از مخلوقات خود برتری دادیم و چه برتری دادنی«
یک  اصلی  صاحبان  و  اعضاء  به عنوان  شهروندان 
جامعه در قبال آن دارای حقوق و تکالیفی اند. در وهله 
نخست شناخت این حقوق و تکالیف از سوی شهروندان، 
نقش مهمی در سنجش وضعیت شهروندی یک جامعه 
دارد. حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که افراد 
به اعتبار شهروندی خود از آن برخوردارند و بر موقعیت 
ضمن  مهم  این  طبعاً  می گذارد.  صحه  جامعه  در  آنان 
نیاز به  از این منظر که  ایجاب و تعریف یک وضعیت، 
حوزه  جایگاه  و  نقش  دارد،  اعمال  و  حفاظت  حمایت، 
طرح  طبعاً  می سازد.  برجسته  امر  این  در  را  سیاست 
رابطه  نوع  در  نقطه عطفی  تاریخی  لحاظ  به  مهم  این 
حاکمان و مردم ایجاد کرده است که وضعیت امروز ما 

گویای آن است.
کارآمـدی و پیشـرفت بدون در نظـر گرفتن و اعمال 
پیشـرفت  درواقـع،  نیسـت  ممکـن  شـهروندی  حـق 
حقیقـی جامعـه منـوط بـه وجـود رابطـه ای منطقـی 
و منسـجم میـان ایـن دو ضلـع مهـم یعنـی دولـت و 
بـا  بایـد  شـهروندان  یک سـو  از  اسـت.  شـهروندان 
شـناخت دایـره حقوق و تکالیف خـود در جهت حرکت 
و ارتقـای جامعـه ایفـای نقـش نمایند و از سـوی دیگر 
دولت هـا بـا فـرض ایـن مهـم مکلف انـد ضمـن تعهـد 
بـه تکریـم ایـن حـق و جایـگاه شـهروندی، بپذیرند که 
بـدون حمایـت و مشـارکت عامـه مـردم نمی تواننـد از 
عهـده وظایـف خـود برآینـد و اگـر هـم توفیـق یابنـد 

پایـداری آن در معـرض تهدیـد خواهـد بـود.
امام خمینی )ره( و  انقالب اسالمی و حرکت   فهم 
گرفتن  نظر  در  بدون  رهبری،  معظم  مقام  اندیشه های 
این مهم ناقص خواهد بود. به عبارتی از جمله اهداف 
به عنوان  مردم  حق  بر  گذاشتن  صحه  اسالمی  انقالب 
ابعاد مختلف آن  و  این حق  بوده است که  ولی نعمتان 
گرفته  نادیده  استبدادی  و  نامشروع  رژیم های  توسط 
انقالب  پنجم  دهه  به  ورود  آستانه  در  اینک  می شد. 
شناخت  در جهت  باید  آن،  دوم  گام  شروع  و  اسالمی 
ضعف ها و کاستی ها و البته در جهت تحکیم نقاط قوت 
و پاسداشت فرصت ها در زمینه تحقق حقوق شهروندی 

گام برداریم.

آموزه های اصیل حقوق شهروندی
در بیانیه ی »گام دوم« 

چهارمین هامیش ملی تبیین حقوق شهروندی به همت جهاددانشگاهی آذربایجان غربی برگزار شد

■  چهارمین 
هامیش ملی 
تبیین حقوق 
شهروندی  در 
مجتمع علمی 
جهاددانشگاهی 
آذربایجان غربی

◄
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جهاددانشگاهی  واحد  همکاران  از  پایان،  در 
آذربایجان غربی و استادان، پژوهشگران و صاحب نظران 
که با نگاه علمی، دغدغه جهادی و با تجربه سه دوره 
با  را  شهروندی  حقوق  همایش  چهارمین  گذشته، 
نهادهای  با همکاری  و  و دانش  مشارکت اصحاب علم 
توفیق  و  کرده  قدردانی  و  تشکر  کرده اند  اجرا  مرتبط 
روزافزون آنان را در تحقق اهداف خود که همانا تبیین 

و ترویج این مهم می باشد مسألت نمایم.«

نقش موثر هامیش ملی حقوق شهروندی در 
توسعه ی علمی استان

با  ارومیه  دانشگاه  رییس  نقی  حب  رحیم  دکتر 
شهروندی  حقوق  ملی  همایش   برگزاری  به  اشاره 
با مشارکت دانشگاه ها و  توسط جهاددانشگاهی استان 
دستگاه های اجرایی، برگزاری این رویداد ملی را برای 
چهارمین سال پیاپی در استان  قابل تحسین دانست و 
افزود: همان طور که در ماده های 105 و 106  منشور 
و  استادان  همه  است،  شده  اشاره  شهروندی  حقوق 
حق  سیاسی  و  جناحی  بحث های  از  فارغ  دانشجویان 
و  تسهیالت  ارتقا،  پژوهش،  آموزش،  از  بهره مندی 
را  خود  توانمندی های  اساس  بر  علمی  حمایت های 
دارند و همین امر باعث پیشرفت در میان عالقه مندان 
و توانمندان می شود که  برگزاری چنین همایش هایی 
با عنوان حقوق شهروندی که مواد این منشور را جهت 
باعث  می کند  تشریح  و  یادآوری  جامعه  در  اجراشدن 
شهروندی  حقوق  با  دانشجویان  و  اساتید  شدن  آشنا 
با مطالبه گری حق خود و  خاصه حقوق خود شده و 
حرکت در سوی آن باعث بروز و ظهور دست آوردها و 
پیشرفت های علمی جدید شده که برآیند آن ها توسعه 

علمی استان را در پی خواهد داشت.
اساسی جمهوری  قانون  اصل 134  به  اشاره  با  وی 
اسالمی ایران و »منشور حقوق شهروندی« تصریح کرد: 
حقوق شهروندی برنامه و خط مشی دولت برای رعایت 
و پیشبرد حقوق اساسی ملت است و مسلما اگر ملت 
باعث  امر  همین  شوند،  آشنا  منشور  این  مفاد  با  نیز 
می شود شاهد وحدت بیشتر و همچنین همدلی اقوام و 
احزاب ملی در تصمیم گیری ها باشیم  که این امور در 

جهت توسعه پایدار کشور تاثیر گذار خواهد بود.
برگزاری  اهمیت  به  اشاره  با  ارومیه  دانشگاه  رییس 
همایش حقوق شهروندی در راستای آگاه سازی جامعه 
اظهار کرد: در زمینه حقوق شهروندی  از حقوق خود 
نباشد  بازگشت  قابل  که  کنیم  تعیین  را  مسیری  باید 
و همگان ملزم به رعایت حقوق شهروندان باشند  که 
حقوق  شدن  فراگیر  و  فرهنگ  آن   راه های  از  یکی 

شهروندی است.
دکتر حب نقی با تاکید بر اینکه برای فرهنگ سازی 
به اطالع رسانی  باید نسبت  این حقوق  فراگیر شدن  و 
ابعاد مختلف آن اقدام کنیم بیان کرد: مطمئنا یکی از 
راه های اطالع رسانی و فرهنگ سازی یک امر، برگزاری 
جوانب  تبیین  جهت  در  نشست هایی  و  همایش ها 
مختلف آن است؛ پس مطئمنا یکی از راه های آگاه سازی 
جامعه نسبت به مفاد حقوق شهروندی  که در جهت 
رشد و تعالی کشور است، برگزاری همایش هایی از این 

قسم است.
به  توجه  با  کرد:  اظهار  ارومیه  دانشگاه  رییس 
محورهای مختلف این همایش از جمله توسعه و حقوق 
و  خودکفایی  شهروندی،  حقوق  و  اشتغال  شهروندی، 
و حقوق شهروندی،  سرمایه  امنیت  حقوق شهروندی، 

سیاست  و  شهروندی  حقوق  و  مجازی  کسب وکار 
ارائه  و  اقتصاد سیاسی و حقوق شهروندی   اقتصادی، 
مقاالت علمی در پانل های تخصصی با حضور اساتید و 
برگزاری  به نظر می آید  از سراسر کشور  صاحب نظران 
در  بسزایی  تاثیر  دوره  سه  این  طول  در  همایش  این 
و  دارد  شهروندی  حقوق  منشور  مفاد  تبیین  جهت 
مسلما تداوم آن باعث نهادینه  شدن حقوق شهروندی 

در بین ملت و دولت خواهد بود.

موفقیت در تبیین حقوق شهروندی به اقشار 
مختلف جامعه

همایش  برگزاری  خصوص  در  نیز  ارومیه  شهردار 
با  استان  ملی حقوق شهروندی گفت: جهاددانشگاهی 
برگزاری همایش حقوق شهروندی در تبیین کیفی این 

حقوق در کشور  موفق عمل کرده است.
محمد حضرت پور با اشاره به اهمیت کرامت انسانی 
و اینکه این مسئله مفهومی بسیار گسترده دارد که هم 
در اسناد حقوق بشری و هم در مبانی دینی و مذهبی 
محور  قانون  کرد:  اظهار  دارد  قابل توجهی  جایگاه  ما 
دستگاه های  توسط  شهروندی  حقوق  رعایت  و  عمل 
اجرایی در کشور است و چنانچه بتوانیم در این راستا 
حقوق و مطالبه مردمی را رعایت و جامه عمل بپوشانیم 

جامعه به سمت تعالی پیش خواهد رفت.
به صورت  باید  شهروندی  حقوق  اینکه  بیان  با  وی 
هم  و  حاکمیت  به  نسبت  مردم  سوی  از  هم  دوسویه 
رعایت  مردم  به  نسبت  اجرایی  دستگاه های  سوی  از 
چهارچوب های  و  اصول  اینکه  به  توجه  با  افزود:  شود 
قانون اساسی کشور تعریف شده  حقوق شهروندی در 
است الزم است در شفاف سازی و تبیین عام به مردم 
کارهای فرهنگی انجام شود که جهاددانشگاهی استان 
تبیین  در  توانسته  همایش  این  از  دوره   3 برگزاری  با 
اقشار مختلف جامعه موفق عمل  به  حقوق شهروندی 

کند.
شهردار کالن شهر ارومیه احترام به حقوق شهروندی 
توسط مردم در جامعه را از ثمرات برگزاری همایش حقوق 
شهروندی در استان عنوان کرد و گفت: جهاددانشگاهی 
کسب  بر  عالوه  علمی  و  انقالبی  نهاد  به عنوان  استان 
پژوهشی  و  علمی  زمینه های  در  متعدد  موفقیت های 
حقوق  همایش  برگزاری  با  را  خود  رسالت  توانسته 

شهروندی به نحو احسن انجام داده که قابل تقدیر است.
دانشگاهی  و  علمی  نهادهای  همکاری  پور  حضرت 
را در اجرای بهتر همایش حقوق شهروندی تاثیر گذار 
دانست و افزود: دستگاه های مرتبط باید در حرکت های 
علمی این چنینی برای رسیدن به جامعه ای پویا و رشد 

یافته تعامل و همراهی داشته باشند.

برنامه ریزی جامع و فراگیر در فرآیند 
توسعه ای همه جانبه و پایدار

نیز  ارومیه در مجلس شورای اسالمی  نماینده مردم 
در خصوص این همایش گفت: برگزاری همایش حقوق 
شهروندی از سوی جهاددانشگاهی و دانشگاه ها در عملیاتی 

شدن منشور حقوق شهروندی در استان موثر است.
سید هادی بهادری با اشاره به اینکه مراعات تمامی 
برنامه ریزی جامع  نیازمند  جنبه های حقوق شهروندی 
و فراگیر در فرآیند توسعه ای همه جانبه و پایدار است 
به  دستیابی  برای  باید  نیز  برنامه ریزی ها  کرد:  تصریح 
توسعه بر مبنایی علمی و عملی و متناسب با امکانات 

موجود جامعه انجام گیرد.
بهادری اظهار کرد: دوره خوردن همایش ملی حقوق 
و  کارشناسان  نظرات  از  استفاده  و  استان  در  شهروندی 
صاحب نظران این حوزه در این همایش به منظور آگاه سازی 

مخاطبان نشان از اعتبار علمی این رویداد است.
اسالمی  شورای  مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده 
نهادی  به عنوان  استان  جهاددانشگاهی  اینکه  بیان  با 
نقش  استان  علمی  توسعه  مسیر  در  تاکنون  انقالبی 
اظهار  است  داشته  قابل تحسینی  دستاوردهای  و  موثر 
کرد: جهاددانشگاهی آذربایجان غربی از طریق مشارکت 
را  دانشگاه  و  جامعه  بین صنعت،  ارتباط  دانشگاه ها  با 

تسهیل کرده است.
در  جهاددانشگاهی  اقدام  از  تقدیر  با  بهادری 
کنار  در  دستگاه ها  تجمیع  و  اجرا  تدوین،  طراحی، 
دانشگاه ها در برگزاری چنین همایشی با رویکرد علمی 
چهارمین  برای  شهروندی  حقوق  موضوع  با  و  ملی 
با  علمی  مجامع  چنین  برگزاری  گفت:  پیاپی  سال 
برای  ارومیه  در  شهروندی  حقوق  تخصصی  محوریت 

آذربایجان غربی ارزشمند و مایه مباهات است.
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آموزه های اصیل حقوق شهروندی در بیانیه ی 
»گام دوم« رهرب معظم انقالب

جهاددانشگاهی  سرپرست  زاده  رستم  امین  دکتر 
 520 کرد:  اظهار  مراسم  این  در  نیز  آذربایجان غربی 
به صورت  را  خود  مقاالت  پژوهشگر  به عنوان  نویسنده 
انفرادی و مشترک به این همایش ارسال کرده بودند که 
از این تعداد درمجموع 43 درصد در مقطع کارشناسی 
ارشد و پایین تر و 57 درصد در مقطع دکترا و دانشجوی 

دکتری هستند.
وی گفت: وابستگی علمی  52 درصد ارائه دهندگان 
بومی  درصد   48 و  استان  خارج  دانشگاه های  مقاالت 

دانشگاه های استان بودند.
سرپرست جهاددانشگاهی آذربایجان غربی  گفت: در 
علمی  کمیته  اعضای  درصد   58 همایش  از  دوره  این 
و داوران از اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه های 
خارج استان و 42 درصد نیز از اعضای هیات علمی و 
بر  را  مقاالت  داوری  استان  داخل  دانشگاه های  اساتید 

عهده داشتند.
پژوهشگران  مختلف  ترکیب  به  اشاره  با  وی 
 65 کرد:  اظهار  همایش  از  دوره  این  در  شرکت کننده 
مختلف  رشته های  از  مقاله  ارائه دهندگان  از  درصد 
فنی  حوزه های  از  نیز  درصد   35 و  بوده  انسانی  علوم 
از  نشان  خود  این  که  بودند  علوم  سایر  و  مهندسی  و 
بین علوم مختلف  ارتقای جایگاه حقوق شهروندی در 
با  مهندسی  و  فنی  رشته های  سایر  و  انسانی  علوم 

رویکرد بین رشته ای دارد.
حقوق  اینکه  به  اشاره  با  همایش  علمی  دبیر 
هر  اولویت های  و  ضرورت ها  از  امروزه  شهروندی 
عنصر  کلیدی ترین  کرد:  اظهار  می شود  تلقی  کشوری 
و  آن محسوب می شود  توسعه یک جامعه، شهروندان 
دانش،  از  که  شوند  تربیت  و  آموزش  کیفیتی  به  باید 

نگرش و مهارت های گوناگون برخوردار باشند
وی ادامه داد: دانش عمومی مردم و ضریب پردازش 
میزان  بر  اثرگذاری  رابطه  جامعه  یک  مردم  فکری 
دارد  اجتماعی شان  مسوولیت  ارتقاء  و  مردم  مشارکت 
و سبب نقش آفرینی هر چه بیشتر مردم در فعال سازی 

عناصر توسعه و پیشرفت یک کشور می شود.
و  بشر  حقوق  اعالمیه  اینکه  به  اشاره  با  رستم زاده 
شهروندی فرانسه در سال 1789 جزء اولین اسناد این 

در  می توان  را  دیدگاه  سه  گفت:  می شود  تلقی  حوزه 
خصوص حقوق بشر و شهروندی قائل شد  که در رویکرد 
اول نگرش عمومی یک کشور بر کل کشورها غالب است 

و به الگوی آمریکایی یا هانتینگتون معروف است.
دوم  رویکرد  در  داد:  ادامه  همایش  علمی  دبیر 
حقوق  بنیادهای  مدرنیست ها  رویکرد  منظر  از  و 
تفکیک حقوق  به  قائل  و  بوده  شهروندی جهان شمول 
بشر و شهروندی نیستند و سخن گفتن از حقوق بشر 
مربوط به یک کشور و جامعه را ناصحیح می دانند که  
بر  و  داشته  قرار  رویکرد  این  مقابل  در  پست مدرن ها 
فرهنگ های  و  ارزش ها  و  منطقه ای  بومی  مولفه های 
اجتماعی هر جامعه تاکید داشته و معتقدند نمی توان 

یک نسخه را برای همه پیچید
با اشاره به اینکه تفاوت های بین حقوق بشر و  وی 
آموزه های  ساخت:  خاطرنشان  دارد  وجود  شهروندی 
حقوق بشری منبعث از فطرت انسان است و در تمامی 
انسانی بی بدیل ترین مولفه وحیانی  الهی کرامت  ادیان 
تلقی می شود و انسان در نگاه قرآن از کرامت و شرافت 

ذاتی برخوردار است.
ادامه  آذربایجان غربی  جهاددانشگاهی  سرپرست 
اعتباری  نه  است  حقیقی  امر  یک  کرامت  این  داد: 
و  شرافت  از  بودنش  انسانی  به صرف  انسان  یعنی 
مهم ترین  از  یکی  مهم  این  که  است  برخوردار  کرامت 
زمانی  و  می باشد  اسالمی  بشری  حقوق  تجلی گاه های 
باید  است  کریم  جوهری  دارای  انسان  پذیرفتیم  که 
حریت، امنیت و برابری، استقالل و... انواع حقوق او را 

نیز محترم شمرده و بپذیریم
دکتر رستم زاده گفت: اساس حقوق بشری در قرآن 
ابتناء  عدالت  و  آزادی  حیات،  کرامت،  حق  محور  بر 

گردیده است
نور  سوره   59 و   28  ،27 آیه های  به  اشاره  با  وی 
بیان  النباء   9 و  غافر، 10  آیه 64  و  آیه 12 حجرات  و 
کرد: بهره مندی از آرامش در این آیه ها حق هر انسانی 
قلمداد شده و هرگونه مداخله در امور داخلی آنان منع 
 100 و   75 آیه  و  توبه   6 آیه  اساس  بر  و  است  شده 
نساء: افراد جامعه صرف نظر از دین و عقیده خود حق 
پناهندگی دارند و آیه 56 عنکبوت حق برخورداری از 

تابعیت را یک حق پذیرفته شده تلقی کرده است.
دبیر علمی همایش با اشاره به مبنای نظری حقوق 

بشر اسالمی گفت: هدف و غرض خلقت خداوند کمال 
یافتن هر ناقص است و فطرت انسان با لذاِت عاشق کمال 
و خیر است و این عشق به کمال پایانی ندارد و به هر 
مرتبه ای که ارضاء می شود طلب باالتر از آن را می نماید 

و آرامش در کمال فقط با خدایی شدن نهایی می شود.
دکتر رستم زاده ادامه داد: در فلسفه اسالمی، انسان و 
حقوق بشری انسانی برگرفته از جوهری مادی و روحانی 
انسان اغنا  باید هردوی این حقیقت وجودی  است که 
گردد و با تمام شدن جسم روح به کمال خویش ادامه 
می دهد و درواقع انسان تا رسیدن به سعادت دائم در 
حال سیر به سمت عشق به خوبی و کمال است لذا در 
فلسفه اسالمی به انسانی بهاء و ارزش داده می شود که 
روحانی  و  مادی  ابعاد  تمامی  دادن  قرار  مدنظر  ضمن 
نه  و  است  مطلق  کمال  به  رسیدن  پی  در  زندگی اش 

محدود و محصور در این دنیای مادی.
در  گفت:  آذربایجان غربی  جهاددانشگاهی  سرپرست 
حقوق اسالمی حقوق بشر و شهروندی با تبیین بر مبنای 
خدامحوری بسترساز متعالی ترین حقوق برای انسان ها است.
ـــهروندی  ـــوق ش ـــی حق ـــی از مبان ـــت: در بعض وی گف
ــرا دارد  ــی حق گـ ــوق بیانـ ــن حقـ ــالمی ایـ ــر اسـ غیـ
ـــدارد  ـــف پن ـــی پیـــش و بیـــش از آنکـــه بشـــر را مکل یعن
ــوق  ــث حقـ ــه در مباحـ ــگارد درحالی کـ ــق می انـ محـ
ـــد  ـــان تاکی ـــر هـــر دو وجهـــه موضـــوع توأم شـــهروندی ب
ـــال  ـــهروندان در قب ـــف ش ـــوولیت و تکلی ـــود و مس می ش
هـــم و جامعـــه خـــود ســـبب تحقـــق عنصـــر مهـــم 
مشـــارکت در تعالـــی حقـــوق شـــهروندی اســـت و از 
ـــق  ـــز ح ـــالم نی ـــی اس ـــام حقوق ـــاً در نظ ـــویی اساس س

ـــود دارد. ـــم وج ـــا ه ـــف ب و تکلی
حقوق  ملی  همایش  دوره  چهارمین  علمی  دبیر 
حقوق  خصوص  در  مکاتب  سایر  تشریح  با  شهروندی 
برای  پوزیتویستی  حقوق  مکتب  گفت:  شهروندی 
اعتباری  و  قراردادی  صرفاً  ماهیتی  شهروندان  حقوق 
را  عملی  عقل  حقوق  قواعد  طبیعی  حقوق  است  قائل 
مبنای نظریات خود قرار داده اند ولی حقوق شهروندی 
در اسالم با نگرشی کامل تر و جامع الوجهین بر مصالح، 
ماهیت  از  ترکیبی  و  داشته  تکیه  واقعیات  و  مفاسد 

اعتباری – واقعی است.
را سه رکن  وی فرهنگ سازی و آموزش و پژوهش 
رکین تحقق حقوق شهروندی در جامعه عنوان کرد و 
توأمان  خالقانه  و  علمی  ظریف  گام های  با  باید  افزود: 
داشته  عملی  و  علمی  برنامه ریزی  مسیرها  این  برای 
ابعاد  باشیم چراکه سیطره حقوق شهروندی بر تمامی 

و مؤلفه های زندگی اجتماعی انسان انکارناپذیر است
با تشریح رهنمون های مقام معظم  دکتر رستم زاده 
رهبری در خصوص حقوق شهروندی گفت: بیانیه گام 
از  سرشار  و  ماالمال  رهبری  معظم  مقام  انقالب  دوم 

آموزه هایی اصیل و جوهره حقوق شهروندی است.
اشاره  با  آذربایجان غربی  جهاددانشگاهی  سرپرست 
این  در  رهبری  معظم  مقام  اشاره  مورد  فصول  اهم  به 
مشارکت  رسیدن  اوج  به  امنیت،  و  ثبات  گفت:  بیانیه 
سیاسی،  بینش  تعالی  خدمت رسانی،  مسابقه  مردم، 
امکانات عمومی  سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم 
فضای  در  اخالق  و  معنویت  چشمگیر  افزایش  کشور، 
از  همه  دیگر  آموزه های  از  بسیاری  و  جامعه  عمومی 
بسترهای مهم و یا عناصر و ارکان بی بدیل تحقق حقوق 
شهروندی است که با عملیاتی شدن آن جوهر حقوق 
مهیا  جامعه  و  مردم  برای  عملی  به صورت  شهروندی 
برای مردم و کشور  روزافزون تر  تعالی  و گام های  شده 

محقق می شود.
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■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، 27 تیرمــاه: چهارمیــن 
گردهمایــی یــک روزه ی مدیــران روابــط عمومــی 
تــاالر  در  ایــن حــوزه  فعــاالن  و  جهاددانشــگاهی 
اســناد  مرکــز  و  مرکــزی  کتابخانــه ی  اجتماعــات 

دانشــگاه عالمــه طباطبایــی برگــزار شــد.
ایــن گردهمایــی بــا حضــور دکتــر حمیدرضــا 
طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی، محمــد خــدادی 
وزارت  اطالع رســانی  و  مطبوعاتــی  امــور  معــاون 
ــلیمی  ــین س ــر حس ــالمی، دکت ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــی  ــر عیس ــی، دکت ــه طباطبای ــگاه عالم ــس دانش ریی
علیــزاده معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی، ابوالقاســم 
ایــن نهــاد و  رئیســی مدیــرکل روابــط عمومــی 
ــات  ــوزه ی ارتباط ــان ح ــاالن و کارشناس ــران، فع مدی
جهاددانشــگاهی بــه میزبانــی جهاددانشــگاهی عالمــه 

ــد. ــزار ش ــی برگ طباطبای
ــخنان  ــی از س ــی، بخش ــن گردهمای ــدای ای در ابت
مقــام معظــم رهبــری در دیــدار اخیــر ائمــه ی جمعــه 
ــی  ــتگاه های جوان ــه دس ــان ب ــه جوان ــه مراجع ــه ب ک
ــه ســمع و  ــاره داشــتند، ب ــد جهاددانشــگاهی اش مانن

نظــر حاضــران رســید.
در ادامــه، دکتــر موســوی رییــس جهاددانشــگاهی 

عالمــه طباطبایــی از آمادگــی ایــن واحــد در میزبانــی 
از رویدادهــای حــوزه ی علــوم ارتباطــات و روابــط 

ــژه کــرد. عمومــی اســتقبال وی

روابط عمومی ها؛ مشاور امین روسا در 
جهاددانشگاهی

ــی رییــس جهاددانشــگاهی  ــر حمیدرضــا طیب دکت
ــژه  ــی از توجــه وی ــی ضمــن قدردان ــن گردهمای در ای
ــدار  ــه جهاددانشــگاهی در دی ــام معظــم رهبــری ب مق
دو روز گذشــته بــا ائمــه جمعــه سراســر کشــور، بیــان 
کــرد: تمــام ســخنان رهبــر معظــم انقــالب ســنجیده 
ــق را  ــن توفی ــه ای ــم ک اســت و خــدا را شــکر می کنی
بــه مــا داده تــا بــه راهــی برویــم و کارهای شایســته ای 
ــرد.  ــرار بگی انجــام دهیــم کــه مــورد لطــف ایشــان ق
ــه  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــت مق ــس از عنای ــون و پ اکن
ــخت تر  ــتر و س ــا بیش ــئولیت م ــگاهی، مس جهاددانش
ــان  ــار می ــطح از اعتب ــن س ــت. در عالی تری ــده اس ش
مســئوالن، جهاددانشــگاهی جایــگاه ویــژه ای دارد و مــا 
ــن نهــاد  ــه ای ــن فرصــت و اعتمــادی کــه ب ــد از ای بای

وجــود دارد، اســتفاده کنیــم.
وی ادامــه داد: در دیــداری کــه در آبــان مــاه ســال 

ــی انجــام  ــم تــالش خوب گذشــته خدمــت رهبــر بودی
شــد تــا تالش هــای جهاددانشــگاهی بــه شــکل 
ــرد و  ــرار بگی ــورد توجــه ایشــان ق ــان و م ــوب بی مطل
ــای  ــت فناوری ه ــتند لیس ــا خواس ــالب از م ــر انق رهب

ــم. ــه دهی ــاد را ارائ ــن نه ای
ــا  ــح کــرد: تــالش م رییــس جهاددانشــگاهی تصری
در دفتــر مرکــزی ایــن اســت کــه طرح هــای هدفمنــد 
بــه ثمــر برســد و توقعــات رهبــری را بــرآورده کنیــم. 
در ایــن میــان روابــط عمومــی نقــش اساســی در 
برقــراری ارتبــاط مناســب میــان درون و بیــرون 
ســازمان دارد، همچنیــن ایــن حــوزه نقــش مناســبی 
در ایجــاد فضایــی خــوب میــان اعضــای درون ســازمان 
دارد. اعضــای روابــط عمومــی، همــواره مشــاوری 
ــازمانی  ــای س ــنل واحده ــا و پرس ــرای روس ــن ب امی

ــتند. ــگاهی هس جهاددانش
ــط عمومــی  ــه رواب ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب ــر طیب دکت
دیــد  از  افــزود:  اســت،  هنــر  هــم  و  علــم  هــم 
بنــده رســالت اصلــی جهاددانشــگاهی الگوســازی 
تــوان کشــور در رســیدن بــه پیشــرفت و نهایتــاً 
ــدن  ــکوفا ش ــوان و ش ــل ج ــاوری در نس ــاد خودب ایج
اســتعدادها اســت. وظیفــه معاونت هــا در ایــن عرصــه، 
ــرای  ــم اج ــتاد ه ــداف و کار س ــرای اه ــزی ب برنامه ری
مناســب ایــن برنامه هــا و اهــداف جهاددانشــگاهی 
تحقــق  از  پــس  عمومی هــا  روابــط  کار  و  اســت 
ــانی  ــالع رس ــوزه اط ــود و آن ح ــاز می ش ــداف آغ اه

و خبررســانی اســت.
وی افــزود: ارتبــاط خــوب بــا رســانه ها، خبرنگارهــا، 
صداوســیما، چــاپ کاتالــوگ و بروشــور و مســتند 
کــردن توانمندی هــا و برندســازی و رســیدگی بــه 
دوش  بــر  محولــه  وظایــف  دیگــر  از  وبســایت ها 
ارتبــاط  اســت.  نهــاد  ایــن  عمومی هــای  روابــط 
ــم  ــری جهاددانشــگاهی مه ــانه های خب ــا رس خــوب ب
ــی  ــه خوب ــا ب ــانه های م ــت رس ــوب اس ــت، مطل اس

ــد. ــش بگذارن ــه نمای ــاد را ب ــن نه ــتاوردهای ای دس
ــر از  ــار دیگ ــت: انتظ ــگاهی گف ــس جهاددانش ریی
روابــط عمومــی، اطــالع رســانی دربــاره توانمندی هــای 
واحدهــای ســازمانی اســت. یکــی از بحث هــای مــا در 
ــم  ــن اســت کــه حتــی اگــر نتوانی جهاددانشــگاهی ای
ــته  ــاخص داش ــدی و ش ــت ج ــتان، فعالی ــک اس در ی
باشــیم، دســتاوردهای خــوب دیگــر واحدهــای اســتانی 
ــا را اطالع رســانی  ــم و آن ه ــرار دهی ــورد توجــه ق را م

مفاهیم جدید و دریچه های نو در ادامه ی راه
روابط عمومی های جهاددانشگاهی 

چهارمین گردهامیی مدیران روابط عمومی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی به میزبانی جهاددانشگاهی عالمه طباطبایی برگزار شد

■  چهارمین 
گردهامیی 
یک روزه ی 
مدیران روابط 
عمومی 
جهاددانشگاهی/ 
عکس: محمد 
جواد فرمانی
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کنیــم.
ــران و  ــه مدی ــاب ب ــن خط ــی همچنی ــر طیب دکت
ــورت  ــه ص ــه ب ــوب اســت ک ــرد: خ ــان ک ــان بی معاون
ایکنــا،  خبرگزاری هــای  ظرفیت هــای  از  دوره ای 
ــا و  ــد و مصاحبه ه ــتفاده کنی ــیناپرس اس ــنا و س ایس
ــانه ها  ــن رس ــا ای ــدف دار ب ــای دوره ای و ه صحبت ه
انجــام دهیــد؛ ایــن بایــد جــزو برنامه هــای واحدهــای 

ــد. ــگاهی باش ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ــانه ای  ــای رس ــا، تخریب ه ــن روزه ــزود: ای وی اف
ــده  ــاد ش ــی زی ــخصیت های علم ــا و ش ــه نهاده علی
ــی رصــد شــوند و  ــه خوب ــد ب ــا بای ــن فضاه اســت، ای
ــن راســتا  اطالع رســانی صحیحــی انجــام شــود. در ای
افزایــش ســواد رســانه ای ســازوکار مناســب و موثــری 

اســت.
گفــت:  همچنیــن  جهاددانشــگاهی  رییــس 
جهاددانشــگاهی نهــادی اســت کــه بــا خواســت 
ــدازی شــده اســت.  ــی از اعضــای خــود آن راه ان جمع
بــا ایــن حــال، نظــام اجرایــی کشــور علی رغــم اینکــه 
ــان  ــش بنی ــت دان ــر فعالی ــا ب ــد م ــال می بین ــر س ه
تاکیــد داریــم، امــا ایــن نهــاد هنــوز نتوانســته جایــگاه 
ــن  ــش و تأمی ــرای افزای ــوری ب ــدرت مان ــوب و ق خ
ــا در  ــود م ــد. خ ــته باش ــود داش ــدی خ ــع درآم مناب
ــگاه جهاددانشــگاهی  ــرای تثبیــت جای ــالش ب حــال ت
ــه مســووالن و  ــات توانمنــدی جهاددانشــگاهی ب و اثب

مدیــران عالی رتبــه کشــور هســتیم.
دکتــر طیبــی بــا اشــاره بــه بیانیــه گام دوم انقــالب 
ــده  ــادر ش ــری ص ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــه از س ک
اســت، گفــت: مــا خــود را بــه صــورت کامــل در متــن 
ــه صــورت  ــه 30 ســال ب ــب ب ــم و قری ــه می بینی بیانی
ــم.  ــاوری ورود کرده ای ــم و فن ــوزه عل ــه ای در ح حرف
معتقدیــم یکــی از روش هــای تحقــق بیانیــه گام دوم، 

ــتاوردهای جهاددانشــگاهی اســت. اســتفاده از دس
وی در پایــان افــزود: اشــتراک و انتقــال تجربه هــای 
ــرای  ــی ب موفــق در حــوزه اطالع رســانی، راهــکار خوب
ــن  ــی ای ــط عموم ــای رواب ــد کار واحده پیشــرفت رون
افکارســنجی در هدایــت  اســت. همچنیــن  نهــاد 
ــری  ــر دیگ ــکار مؤث ــا، راه ــازمانی واحده ــران س مدی
اســت کــه الزم اســت مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
پاســخگویی ذرســت بــه مخاطبــان درونــی و بیرونــی 
نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا افــراد بتواننــد 
ــته و  ــان گذاش ــران درمی ــا مدی ــود را ب ــای خ حرف ه

ــد. ــت کنن ــخ را دریاف پاس
نشســت  گردهمایــی،  ادامــه ی  در  هم چنیــن 
رییــس  طیبــی  دکتــر  صمیمــی  گفت وگــوی 
جهاددانشــگاهی بــا مدیــران و فعــاالن حــوزه ی روابــط 

ــد. ــزار ش ــاد برگ ــن نه ــی ای عموم

مدل رشیک سازی؛ نیاز امروز روابط 
عمومی ها برای اقناع مخاطب

و  مطبوعاتــی  امــور  معــاون  خــدادی  محمــد 
ــز  ــالمی نی ــاد اس ــگ و ارش ــانی وزارت فرهن اطالع رس
در ادامــه ی ایــن گردهمایــی بیــان کــرد: مــا هــر کجــا 
ــر  ــیدیم و ه ــه رس ــر و نتیج ــه اث ــم، ب ــادی بودی جه
کجــا از جهــاد دور بودیــم در مضیغــه قــرار گرفته ایــم 
و پیــروز نشــدیم. تــا بــه امــروز، دنیــا، بدتریــن مــدل 
جنــگ بــا کشــورها را علیــه مــا بــه کار گرفتــه اســت. 
ــی  ــای جنگ ــا - از مدل ه ــی در دنی ــدل تقابل ــچ م هی
ــل  ــا تقاب اســتراتژیکی، نظامــی، سیاســی، اقتصــادی ت

فرهنگــی، تــرور، عملیات هــای ایضایــی و نیابتــی 
ــه  ــه کار نگرفت ــا ب ــه م ــا علی ــه دنی ــدارد ک - وجــود ن
باشــد، تنهــا از حملــه اتمــی اســتفاده نکرده انــد، 
علــت ایــن هــم کــه وارد ایــن نــوع جنــگ نشــده اند، 

ظرفیت هــای ماســت.
ــت،  ــگ اراده هاس ــروز جن ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ــر آن  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــه مق ــه ک ــه داد: آنچ ادام
تاکیــد داشــته اند و جنــگ اراده هــا اســت را اگــر 
بررســی کنیــد، خواهیــد دیــد عاقبــت اراده مــا 
چیســت و عاقبــت اراده آن هــا چیســت! اراده برگرفتــه 
ــا هــم  ــاد آدم ه ــراد اســت. اعتق ــکار و اندیشــه اف از اف
بــه ایمــان و یقیــن افــراد برمی گــردد. اکنــون در 
جنــگ اراده هــا، می خواهنــد افــکار عمومــی مــا را بــه 

ــانند. ــاش بکش اغتش
خــدادی افــزود: در ایــن میــان جنــگ اصلــی، 
ــن اســت  جنــگ رســانه ای اســت. انتخــاب ترامــپ ای
ــا منتشــر  ــه کشــور م ــت علی ــک تویی ــر روز ی ــه ه ک
کنــد؛ لــذا جنــگ اقتصــادی و خــود اقتصــاد موضــوع 
ــا در  ــاد دنی ــارم اقتص ــه یک چه ــرا ک ــت، چ اول نیس
اختیــار آمریــکا و ســه چهارم آن، در دســت دیگــر 
کشــورها اســت. 140 کشــور می خواهنــد بــا مــا 
رابطــه اقتصــادی داشــته باشــند و تنهــا یــک کشــور 
ــا راه انداختــن جنــگ  ــن کشــور ب ــا ای نمی خواهــد؛ ام
ــردازد. ــه بپ ــه مقابل ــد دارد ب ــا قص ــه م ــانه ای علی رس

وی خطــاب بــه مدیــران روابــط عمومــی حاضــر در 
ایــن گردهمایــی گفــت: کار شــما شــغل شــما نیســت، 
امنیــت،  بــرای  تکلیــف  ایــن  تکلیــف شماســت، 
حفاظــت، تعالــی، رشــد، موفقیــت، مانــدگاری، عــزت، 
ــط عمومــی  ــان اســت. رواب هویــت و شــخصیت خودت
اســمی از گذشــته اســت، امــروز بایــد نــام آن را ارتباط 
گذاشــت. واژه روابــط عمومــی بایــد تغییــر کنــد. شــما 

ــان باشــید. ــای مجموعــه خودت ــان گوی بایــد زب
بــه گفتــه ی معــاون مطبوعاتــی وزیــر ارشــاد، بیــان 
ــه  ــی ک ــت، در حال ــی اس ــا، تبلیغ ــدل م ــوع و م موض
ــم منقضــی شــده  ــت ه ــغ در اداره حکوم دوره ی تبلی

اســت.
ــگاهی  ــی جهاددانش ــط عموم ــر رواب ــزود: اگ وی اف
ــازی  ــد شریک س ــد، بای ــل کن ــق عم ــد موف می خواه
ــرد  ــیم. کارک ــاع برس ــه اقن ــت ب ــرار اس ــا ق ــد، م کن

ــر،  ــاط مؤث ــی در دســتگاه ها ایجــاد ارتب ــط عموم رواب
ــرای  ــه ب ــغ، بلک ــویق و تبلی ــرای تش ــه ب ــم ن آن ه

اســت. شریک ســازی 
ــد  ــده بمان ــه می خواهــد زن ــر ک خــدادی گفــت: ه
ــد  ــم می خواه ــه ه ــر ک ــیژن دارد، ه ــه اکس ــاز ب نی
زندگــی کنــد، بایــد ارتبــاط بگیــرد. بزرگ تریــن 
ــان، عــدم  ــرای مجرم ــه بشــر هــم در زندان هــا ب تنبی
ارتبــاط بــا آدم هاســت. در دنیــا هــم قدرت هــای 
مختلفــی وجــود داشــته اند، امــا امــروز قــدرت اصلــی 
در دنیــا، ارتباطــات اســت. وقتــی تحلیــل و پــردازش 
اطالعــات ارزش شــود، تصمیــم بــر مبنــای اطالعــات 
هــم ارزش خواهــد بــود. هــر کشــوری برتــری قــدرت 
تصمیم گیــری  قــدرت  باشــد،  داشــته  اطالعــات 
باالتــری هــم دارد. قــدرت اصلــی دنیــا، قــدرت 

ــت. ــات اس اطالع
ــات  ــراری ارتباط ــی در برق ــرد: ناتوان ــان ک وی بی
و اطالعــات، موجــب زوال قــدرت هــم می شــود. 
ــروش  ــات خام ف ــادل اطالع ــان تب ــب، در جری ــا اغل م
ــم، اصــوالً  ــوان تحلیــل اطالعــات را نداری هســتیم و ت
ــیاری  ــم. بس ــد بزنی ــی بای ــه حرف ــم چ ــم نمی دانی ه
ــا  ــا از اقدامــات اقدامــی م ــع اقدامــات اعالمــی م مواق
ــم از  ــان ه ــه زندگی م ــدل مواج ــت. در م ــر اس جلوت
ــم.  ــذت می بری ــتفاده آن ل ــه اس ــزی و ن ــتن چی داش
کل اروپــا تعــداد خبرگــزاری کمتــری از مــا دارد، 
ــد،  ــمان می آی ــزی خوش ــتن چی ــا از داش ــه م ــرا ک چ
ــم،  ــد نمی کنی ــات را تولی ــتفاده از آن. اطالع ــه اس ن
ــم  ــتفاده ه ــم و اس ــم نداری ــادل ه ــل و تب ــا تحلی ام
نمی کنیــم. در آمــوزش هــم مهــارت تولیــد اطالعــات، 
دغدغــه مــا نیســت. کوتــاه نویســی و خالصــه نویســی 

ــت. ــا نیس ــی م ــای آموزش ــزو مهارت ه ج
ــاد، در  ــر ارش ــت وزی ــاون مطبوعای ــه ی مع ــه گفت ب
ــود را از  ــت خ ــوژی قیم ــانه، تکنول ــوع رس ــر تن عص
ــرو  ــتگاه ها روب ــع دس ــا تجمی ــروز ب ــت داده و ام دس
ــع  ــتگاه ها را تجمی ــه دس ــراه هم ــن هم ــتیم. تلف هس
ــال  ــه دنب ــد ب ــانه ها بای ــه رس ــن عرص ــرده و در ای ک

باشــند. شریک ســازی 
ــش  ــه دوران تبیلغ محــور و افزای ــان اینک ــا بی وی ب
فالــورر تمــام شــده اســت، گفــت: دوران شریک ســازی، 
پایــان جریــان یکســویه اســت و مختصــات آن ارزانــی، 
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فراگیــری، دربرگیــری، ســرعت، حــذف مــکان و زمــان 
ــرده  ــر ک ــان تغیی ــوژی آن چن ــاختار تکنول ــت. س اس
ــادی  ــت زی ــاره جمعی ــه یک ب ــری ب ــر تغیی ــا ه ــه ب ک
از جهــان تغییــر می کنــد. هــر کــه یــک تلفــن همــراه 
ــراز و اظهــار  دارد، دارای یــک رســانه اســت و حــق اب

نظــر دارد.
خــدادی افــزود: در عصــر حاضــر و بــا وجــود 
ــای  ــتر تلفن ه ــتقر در بس ــی مس ــبکه های اجتماع ش
ــن فضــا  ــم، ای ــی نداری ــر شــورش خیابان ــراه، دیگ هم
لحظــه  در  موضــوع  و  نــدارد  مکانــی  محدودیــت 
ــازی  ــر و فکت س ــادل نظ ــد و تب ــر کن ــد تغیی می توان
در آن باالســت. بازگشــت هویــت از دســت رفتــه 
ــراه  ــن هم ــتفاده از تلف ــی اس ــن ویژگ ــز، مهم تری نی
تحــول  و  تغییــر  اســت.  اجتماعــی  شــبکه های  و 
ناشــناخته و غیرقابــل پیش بینــی در عرصــه فنــاوری و 
تولیــد محتــوا و تحمیــل جایگاه رســانه در همــه ارکان 
و اجــزا در اقتصــاد، سیاســت، اجتمــاع، صنعــت و ... از 

ــت. ــن فضاس ــدن ای ــود آم ــه وج ــار ب ــر آث دیگ
وی گفــت: آینــده رســانه در دنیــا وابســته بــه 
ظرفیت هــای تلفــن همــراه اســت، اکنــون در اســتفاده 
از تلفــن همــراه، اولویــت نخســت، دسترســی بــه 
اطالعــات و پــردازش آن هــا اســت؛ امــا اینکــه اســتفاده 
مــا از ایــن فضــا بــرای چــه مــواردی اســت، بــا نگاهــی 
ــه اســتفاده مــا از تلفــن همــراه مشــخص می شــود،  ب
میــزان اســتفاده کشــورهای پیشــرفته از تلفــن همــراه 
ــی 16 درصــد و  ــرای حضــور در شــبکه های اجتماع ب
اســتفاده مــا 65 درصــد اســت، ایــن در حالــی اســت 
ــدی از  ــتفاده 5 درص ــا اس ــی م ــوزه کاریاب ــه در ح ک
تلفــن همــراه داریــم و میــزان حضــور آن هــا در ایــن 

عرصــه 45 درصــد اســت.
خــدادی بــا بیــان اینکــه متاســفانه فضــای تولیــد، 
ــف  ــا ضعی ــور م ــات در کش ــردازش اطالع ــادل و پ تب
ساده ســازی،  یعنــی  اطالعــات  گفــت:  اســت، 
کــردن  ریاضــی  و  دســته بندی  مصداق ســازی، 
داده هــا تــا اینکــه بــه تبییــن، اقنــاع و درک متناســب 

بــا هــدف تعیین شــده بــرای مخاطــب برســد. در 
ایــن راســتا، یکــی از نیازهــای اصلــی در ایــن عرصــه، 
ــان  ــد مخاطب ــت بای ــت. نخس ــب اس ــناخت مخاط ش
مشــخص شــده و ســپس نیازشناســی صــورت بگیــرد 
ــه  ــد و ارائ ــات تولی ــا اطالع ــاز آن ه ــا نی ــب ب و متناس
شــود و آنچــه را نمی داننــد ارائــه کنیــم. ایجــاد بســتر 
تضــارب آرا و خــط دوســویه نیــاز هــر ارتباطــی اســت 

ــر شــود. ــازنده و موث ــا س ت
بــه گفتــه ی معــاون مطبوعاتــی وزیــر ارشــاد، نظــر، 
برداشــت از موضــوع بــدون نیــاز بــه مــدرک ســند یــا 
اســتدالل و اطالعــات مســتند بــر حتی االمــکان عــدد 
ــت،  ــه اس ــل ارائ ــی قاب ــه راحت ــر ب ــت. نظ ــم اس و رق
ــرداری  ــه و بهره ب ــورد توج ــزان م ــن می ــه همی ــا ب ام
ــان  ــت و زم ــد وق ــات نیازمن ــرد. اطالع ــرار نمی گی ق
ــا  ــدرک و ســند و داده اســت، ام ــرای جمــع آوری م ب
ــدام  ــه اق مــورد قضــاوت و تصمیــم و عمومــاً منجــر ب

می شــود.
ــه  ــا ب ــط عمومی ه ــدرت رواب ــر و ق ــزود: هن وی اف
ارائــه حجــم زیــاد مطلــب نیســت. عینی کــردن 
اطالعــات و اســتفاده از نقشــه، درک ســریع مطلــب را 
موجــب می شــود. مــا بایــد بپذیریــم کــه امــروز یــک 
ــدارد.  ــل ن ــا قب ــباهتی ب ــچ ش ــت و هی ــر اس روز دیگ
ــان رســانه دار و رســانه مدار هســتند  ــردم جه همــه م
و مــا میلیاردهــا نفــر شــریک رســانه ای داریــم و 
نبایــد بــه آن هــا بــه عنــوان رقیــب نــگاه کنیــم، بلکــه 
ــان باشــد  ــد یادم ــم. بای ــا شــراکت کنی ــا آن ه ــد ب بای
ــه  ــات فرصــت اســت ن ــاوری اطالع کــه تحــول در فن
تهدیــد؛ بایــد بــه دنبــال تولیــد اطالعــات و مهندســی 
ــات  ــد اطالع ــه تولی ــب ب ــیم و از مخاط ــب باش مخاط
ــد  ــات بای ــد اطالع ــرد تولی ــن کارک ــیم و همچنی برس
تخصصــی شــود و بــه دنبــال مهــارت باشــیم و خــود را 
بــرای تغییــر و تحــول روزانــه آمــاده کنیــم و قابلیــت 
ژلــه ای و خمیــری و انعطافــی مناســب بــا نیــاز جامعــه 

داشــته باشــیم.
در ادامــه، دکتــر حســین امامــی نیــز در ایــن 

ــد  ــوع »تولی ــا موض ــود را ب ــخنرانی خ ــی س گردهمای
و  نویــن  رســانه های  بســتر  در  مؤثــر  محتــوای 

داد. ارایــه  موبایــل«  بــا  روزنامه نــگاری 

انتخاب رویکرد روابط عمومی دانش محور و 
دانش بنیان

هم چنیــن ابوالقاســم رئیســی مدیــرکل روابــط 
گردهمایــی  ایــن  در  جهاددانشــگاهی  عمومــی 
بیــان کــرد: جهاددانشــگاهی نهــادی اســت کــه 
ــث  ــن باع ــته و همی ــگی داش ــزوده ی همیش ارزش اف
بســتری بــرای انجــام کارهــای بــزرگ بعــدی آن شــده 
اســت. نهــادی کــه در مقاطــع حســاس، حــل مســائل 
ــای کار و  ــور را مبن ــوری کش ــای ف ــروری و نیازه ض
حرکــت خــود قــرار داده اســت و فرهنــگ جهــادی را 

ــت. ــته اس ــش گذاش ــه نمای ــا ب ــه در معن این گون
ــد دارای  ــاً بای ــادی حتم ــن نه ــه داد: چنی وی ادام
ــودش  ــاص خ ــای خ ــا ویژگی ه ــی ای ب ــط عموم رواب
ــر  ــفه و تفک ــر فلس ــه ب ــی ای ک ــط عموم ــد؛ رواب باش
ــی انســان،  ــناخت واقع ــاس ش ــر اس انســان محوری )ب
ــی  ــا متک ــات آن ه ــان ها و خدم ــرام انس ــم، احت تکری
اســت(، اخالق محــوری )کــه در صــورت نداشــتن 
بــه  نمی تــوان  فضیلت محــور،  اخــالق  گســترش 
هویت محــوری  و  رســید(  انســان محوری  جنبــه ی 
)کــه در حقیقــت منعکس کننــده ی تاریــخ و ریشــه ی 
ــق و  ــا عم ــه ب ــازمانی ک ــازمان اســت؛ س ــی س فرهنگ
ــن  ــاً از ای ــرده، قطع ــاب ک ــود را انتخ ــت، راه خ درای
اصالت هــای فرهنگــی برخــوردار اســت و ایــن مســاله 
نمی باشــد( شــکل می گیــرد. امــری خلق الســاعه 

مدیــر کل روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی بــا 
ــدار در  ــی پای ــت رقابت ــش، مزی ــه دان ــه این ک اشــاره ب
ســازمان های دانش بنیــان اســت، گفــت: رویکــرد 
در  دانش محــور  و  دانش بنیــان  عمومــی  روابــط 
ســازمان های دانش بنیانــی ماننــد جهاددانشــگاهی، 
ــرای  امــری طبیعــی اســت کــه مــا ایــن رویکــرد را ب
ــاس  ــن اس ــر ای ــم و ب ــاب کردی ــی انتخ ــط عموم رواب
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ــم. ــو می بری ــه جل ــود را ب ــت خ فعالی
ــرای  ــی ب ــط عموم ــزود: رواب ــی اف ــم رئیس ابوالقاس
ــان،  ــاد دانش بنی ــث اقتص ــرو در بح ــه پیش ــادی ک نه
ملــی  تولیــد  بــرای  تــالش  و  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــه دنبــال ایفــای نقــش خــود در ایــن  اســت، قطعــاً ب
ــاً  ــی دقیق ــد؛ یعن ــال می کن ــت و آن را دنب حوزه هاس
ایفــای نقــش در تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان، ایفــای 
ــش در مســوولیت  ــای نق ــد، ایف ــق تولی ــش در رون نق
اجتماعــی؛ خروجــی تمــام ایفــای نقــش مــا در 
ــام  ــه ن ــری ب ــش بزرگ ت ــه نق ــده ب ــر ش ــوارد ذک م
منجــر  عمومــی  روابــط  از طریــق  فرهنگ ســازی 
ــوق، ایجــاد  ــوارد ف ــت تحقــق م می شــود کــه در نهای
ــاوری و نشــر فرهنــگ و مــدل  امیــد، روحیــه ی خودب
جهــادی بــرای توســعه ی همه جانبــه و پیشــرفت 

ــت. ــد داش ــر خواه ــالمی را در ب ــران اس ای
عمومــی  روابــط  وظایــف  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  بیــان  در جهاددانشــگاهی، 
ــط  ــی جهاددانشــگاهی از رواب ویژگی هــای نهــاد انقالب
ــغ مخاطــب نیســت؛  ــی و تبلی ــع بازاریاب ــی توق عموم
مــا در روابــط عمومــی ایــن نهــاد بــه دنبــال تبییــن، 
ــه  ــت ک ــازمانی اس ــری از س ــال تصوی ــت و انتق تثبی
صنعتگــران،  مــردم،  عمــوم  دســتیابی  چگونگــی 
بــه آن خدمــات و  و...  پژوهشــگران، دانشــگاهیان 

محصــوالت اســت.
ــه  ــی جهاددانشــگاهی اضاف ــط عموم ــرکل رواب مدی
کــرد: بــا انتقــال و نشــر اطالعــات در قالب هــای 
ــن  ــل در ای ــارات حاص ــدی و افتخ ــف از توانمن مختل
کشــور توســط جهادگــران بــه دنبــال ایجــاد روحیــه ی 

ــود. ــم ب ــم، خواهی ــا می توانی ــاوری و م خودب
رئیســی افــزود: بــا ایجــاد بســترهای مقایســه ای در 
محتــوا بــه تحریــک دیگــر ســاختارهای غیرچابــک در 

ــم. ــور می پردازی کش
ــط عمومــی در  ــه ویژگی هــای رواب ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــط عموم ــرد: رواب ــار ک ــاد جهاددانشــگاهی، اظه نه
ــود،  ــازمان خ ــاختار کل س ــون س ــاد، هم چ ــن نه ای
کم هزینــه، چابــک، متکــی بــر تــوان و خالقیــت 
ــرد. ــو می ب ــه جل ــور را ب ــود، ام ــانی خ ــای انس نیروه
ــه  ــگاهی ادام ــی جهاددانش ــط عموم ــرکل رواب مدی
ــدی و  ــی فرآین ــازمانی، یک پارچگ ــبک بالی س داد: س
ــان  ــی دانش بنی ــط عموم ــای رواب ــاف از ویژگی ه انعط

ــت. ــعه یافته اس ــع توس در جوام
رئیســی بــا توجــه بــه اهــداف برگــزاری ایــن 
گردهمایــی، گفــت: یادگیــری مســتمر، پرســش و 
گفت وگــو و یادگیــری تیمــی از عوامــل مؤثــر در 
ــن  ــه ای ــان اســت ک ــی دانش بنی ــط عموم ــای رواب پوی
ــده  ــکیل ش ــتا تش ــن راس ــم در همی ــی ه گردهمای

ــت. اس
ارایــه ی  مناســب،  تصمیم گیــری  افــزود:  وی 
ــار  ــد در کن ــوآوری در فرآین ــوب، ن ــای مطل راه حل ه
ــد  ــیاری، می توان ــات و هوش ــات احساس ــت، ثب فراس
در عملکــرد مناســب روابــط عمومی هــا در مواجــه بــا 

ــد. ــذار باش ــی تاثیرگ ــکار عموم اف
مدیــرکل روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی در پایان 
ساده ســازی  علمــی،  ژورنالیســم  موضــوع  گفــت: 
و عمومی ســازی علــم، نیازمنــد تربیــت نیروهــای 
از دانشــگاه های تخصصــی  متخصــص اســت کــه 
حــوزه ی ارتباطــات و رســانه انتظــار مــی رود کــه ایــن 

ــد. ــری کنن ــاله را پیگی مس

تقدیر از فعاالن برتر روابط عمومی 
جهاددانشگاهی

ــده ی  ــار برگزی ــن از چه ــم هم چنی ــن مراس در ای
حــوزه ی روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی شــامل 
علــی شــریعتی مدیــر روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 
قــم، محمــد حاتمــی مدیــر روابــط عمومــی ســازمان 
قرآنــی دانشــگاهیان کشــور، آســیه خزیمه نــژاد مدیــر 
ــی و  ــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوب ــط عموم رواب
ــی  ــز مل ــی مرک ــط عموم ــر رواب ــی مدی ــرا ابراهیم زه
ــوح  ــدای ل ــا اه ــران ب ــتی ای ــی و زیس ــر ژنتیک ذخای

ــر شــد. ــزی تقدی ــود و جوای یادب

نقش روابط عمومی ها در تالطم حفظ 
ارزش ها

ــه  ــگاه عالم ــس دانش ــلیمی ریی ــین س ــر حس دکت
طباطبایــی نیــز در ایــن گردهمایــی گفــت: دانشــگاه 
عالمــه تنهــا دانشــگاه علــوم انســانی دولتــی اســت کــه 
ــه لحــاظ حجــم اســتاد و دانشــجو بعــد از دانشــگاه  ب

ــود. ــوب می ش ــگاه محس ــن دانش ــران بزرگتری ته
وی افــزود: بــه دلیــل اینکــه دانشــگاه عالمــه 
ــوم انســانی اســت،  طباطبایــی دانشــگاه تخصصــی عل
ــا  ــانی ب ــوم انس ــه عل ــری ب ــم مه ــی ک ــد از مدت بع
ــت  ــان توانس ــجویان و کارکن ــتادان و دانش ــت اس هم
جایــگاه خــود را بازیابــی کنــد؛ بــه طــوری کــه امــروزه 
ــون حــل بســیاری از مشــکالت کشــور محســوب  کان
ــالش  ــار نشســتن ت ــه ب ــروز شــاهد ب ــا ام می شــود. م
ــالش  ــه ت ــتادانی ک ــتیم. اس ــگاه هس ــتادان دانش اس
ــا  ــی ب ــد ول ــه بگذارن ــئوالن جلس ــا مس ــد ب می کردن
بی رغبتــی روبــه رو می شــدند، امــا االن می بینیــم 
کــه مســئوالن بســیاری از مســائل و مشــکالت خــود 
را بــا اســتادان دانشــگاه عالمه طباطبایــی مطــرح 

می کننــد.
دکتــر ســلیمی ادامــه داد: از آن جایــی کــه برخــی 
اســتادان و پیشکســوتان روابــط عمومــی در ایــن 
جمــع حضــور ندارنــد مــن می خواهــم دربــاره تحــول 
ــد  ــای جدی ــی در فض ــط عموم ــت رواب ــوی فعالی ماه
ــدی در  ــوم جدی ــا مفه ــروز ب ــا ام ــم. م ــت کن صحب
ــه رو  ــی رو ب ــای عموم ــام فض ــا ن ــی ب ــوم اجتماع عل
هســتیم. فضایــی کــه بــه نوعــی اندیشــه ها و آمــال و 

آرزوهــا و خوشــی ها و ناراحتی هــای مــا در آن شــکل 
ــتم های  ــه سیس ــاًل ب ــی قب ــای عموم ــرد. فض می گی
ــا  ــروزه ب ــا ام ــود ام ــدود ب ــانی مح ــر رس ــادی خب ع
ــق  ــه روز در عم ــه روز ب ــتیم ک ــه رو هس ــی روب دنیای
و عرصــه جغرافیایــی تاثیرگــذاری در حــال گســترش 

اســت.
یــا  در ســی  روابط عمومــی  کار  داد:  ادامــه  وی 
ــوذ  ــر و نف ــد نف ــا چن ــاط ب ــش، ارتب ــال پی ــل س چه
ــرای  ــا ب ــتفاده از آن ه ــن و اس ــانه معی ــد رس ــه چن ب
ــه  ــی ب ــای عموم ــروزه فض ــا ام ــود ام ــذاری ب تاثیرگ
ــرده  ــدا ک ــف پی ــاد مختل ــده شــده و ابع ــدری پیچی ق
کــه ماهیــت واقعیــت را در ذهــن انســان ها دگرگــون 
ــار  ــد در رفت کــرده اســت. امــروز عادت واره هــای جدی
ــن عادت واره هــای  ــه ای اجتماعــی انســان شــکل گرفت
موجودیت هــای  بــا  را  انســان ها  بعضــاً  جدیــد 
اجتماعــی چندگانــه مواجــه کــرده، بــه نوعــی کــه در 
ــا  ــت تنه ــک هوی ــف، انســان ها دارای ی ــع مختل جوام
کــه در ســپهر عمومــی شــکل می گیــرد نیســتند 
ــغلی و  ــازی، ش ــای مج ــن اســت در فضاه ــه ممک بلک

ــند. ــته باش ــری داش ــای دیگ ــمی هویت ه رس
رییــس دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــا بیــان 
ــن  ــی بنیادی ــع بشــری تحول ــه در تمــام جوام ــن ک ای
ــای  ــا پدیده ه ــا ب ــروزه م ــت: ام ــده گف ــود آم ــه وج ب
اجتماعــی ای رو بــه رو هســتیم کــه معلــوم نیســت بــا 

ــد. ــود می آی ــه وج ــانی ب ــه کس ــازماندهی چ س
ــن  ــت ای ــن کــه مدیری ــان ای ــا بی ــر ســلیمی ب دکت
ــی  ــت: زمان ــت گف ــر نیس ــی امکان پذی ــپهر عموم س
ــن فضــای  ــتم ای ــار داش ــی انتظ ــط عموم ــن از رواب م
ــت.  ــر نیس ــا امکان پذی ــد ام ــت کنن ــی را مدیری عموم
تنهــا کاری کــه می تــوان کــرد شــناخت این جریانــات 
ــال  ــای انفع ــه معن ــاق ب ــت. انطب ــا آنهاس ــاق ب و انطب
نیســت بلکــه بایــد ارزش هــای خــود را بایــد در ایــن 

ــم. ــظ کنی تالطــم حف
ــده  ــدری پیچی ــه ق ــی ب ــای عموم ــزود: فض وی اف
شــده کــه حتــی بــه وجــود آورنــدگان ایــن فضــا هــم 
تــوان مدیریــت آن را ندارنــد. در قــدم اول روابــط 
عمومی هــا بایــد ایــن فضــای عمومــی را بــه درســتی 
ــتی درک  ــه درس ــف آن را ب ــاد مختل ــند و ابع بشناس

ــد. ــن فضــا منطبــق کنن ــا ای ــد و خــود را ب کنن
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رییــس دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــا بیــان اینکــه 
ــی  ــت های مختلف ــی برداش ــای اجتماع االن از اتفاق ه
ــونت در  ــن خش ــر لح ــاره تغیی ــرد درب ــورت می گی ص
جامعــه گفــت: چهــره خشــونت در جامعــه مــا تغییــر 
کــرده اســت. االن، خشــونت خدشــه بــه ســازمان ها و 
آبــروی افــراد از خشــونت فیزیکــی بدتــر اســت. ایــن 
خشــونت کار روابط عمومی هــا را دشــوار می کنــد. 
ــی  ــای علم ــب نهاده ــان تخری ــن، جری ــر ای ــالوه ب ع
ــا  ــا را ب ــط عمومی ه ــت رواب ــم فعالی ــی ه و مدیریت

ــد. ــه رو می کن ــواری روب دش
ــه  ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب ــان ب ــر ســلیمی در پای دکت
ــی  ــی و برخ ــران در فضــای عموم هجمــه بــه مدی
ــادی  ــگاه نه ــاد دانش ــت: نه ــود دارد گف ــانه ها وج رس
ــت  ــده اس ــته ش ــت درون آن انباش ــه عقالنی ــت ک اس
ــردم  ــروه مرجــع م ــه گ ــل اســت ک ــن دلی ــه همی و ب
ــرار  ــورد تهاجــم ق ــروه مرجــع م ــن گ ــا ای هســتند ام
ــئولیت  ــار مس ــت و ب ــن فعالی ــت. مهم تری ــه اس گرفت
ــه در  ــت ک ــی اس ــده جهادگران ــه برعه ــن زمین در ای
آرزو  می کننــد.  فعالیــت  عمومــی  روابــط  عرصــه 
پاســخی  جمــع  ایــن  در  هم اندیشــی  می کنــم 
ــدوارم  ــد. امی ــده بیاب ــرح ش ــش های مط ــرای پرس ب
همانطــور کــه جهاددانشــگاهی پاســخ هایی بــرای 
گره هــای علمــی جامعــه پیــدا کــرده بــرای ایــن گــره 
ــاری کنــد. ــا را ی ــد م هایاجتماعــی جامعــه هــم بتوان

نشست های عص گردهامیی
ــران  ــی مدی ــن گردهمای ــر چهارمی ــه ی عص برنام
روابــط عمومــی واحدهــای ســازمانی جهاددانشــگاهی 
ــن  ــی بی ــت هماهنگ ــا نشس ــوزه ب ــن ح ــاالن ای و فع
واحــدی و ارائــه گــزارش ارزیابــی روابــط عمومی هــای 

ــرد. ــدا ک ــه پی جهاددانشــگاهی ادام
و  بصــری  هویــت  کتابچــه  نشســت،  ایــن  در 
اصــول برگــزاری مراســم در جهاددانشــگاهی، مولتــی 
مدیــای شــناخت ایــن نهــاد و اینفوگرافیــک آمــاری از 
واحدهــای ســازمانی روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 

ــی شــد. ــز معرف نی
در ادامــه، دکتــر ســید نظــام الدیــن امامی فــر 
ــت در  ــوع »خالقی ــا موض ــود را ب ــی خ کارگاه آموزش

ــه داد. ــات« ارائ تبلیغ

برنامه ی اختتامیه
ــازمانی  ــای س ــی واحده ــط عموم ــی رواب گردهمای
جهاددانشــگاهی بــا برگــزاری نشســت اختتامیــه 

ــت. ــان پذیرف پای
در ایــن نشســت از گیتــی نزاکت مــآب مدیــر 

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی عالمــه طباطبایــی و 
ــد. ــر ش ــی تقدی ــن گردهمای ــان ای میزب

ــکالت  ــی مش ــرات، بررس ــادل نظ ــی، تب هم اندیش
دیگــر  از  موفــق  تجربه هــای  ارایــه ی  و  واحدهــا 

بخش هــای پایانــی ایــن نشســت بــود.

ژورنالیسم علم نیازمند تربیت نیروهای 
متخصص است

عمومــی  روابــط  مدیــرکل  رئیســی  ابوالقاســم 
ــی  جهاددانشــگاهی در حاشــیه ی چهارمیــن گردهمای
ســازمانی  واحدهــای  عمومــی  روابــط  مدیــران 
ــرد:  ــان ک ــوزه، بی ــن ح ــاالن ای ــگاهی و فع جهاددانش
ــزوده ی  ــه ارزش اف ــت ک ــادی اس ــگاهی نه جهاددانش
ــرای  ــتری ب ــث بس ــن باع ــته و همی ــگی داش همیش
انجــام کارهــای بــزرگ بعــدی آن شــده اســت. نهــادی 
ــروری و  ــایل ض ــل مس ــاس، ح ــع حس ــه در مقاط ک
نیازهــای فــوری کشــور را مبنــای کار و حرکــت خــود 
ــه در  ــادی را این گون ــگ جه ــت و فرهن ــرار داده اس ق

ــت. ــته اس ــش گذاش ــه نمای ــا ب معن
وی ادامه داد: چنین نهادی حتماً باید دارای روابط 
روابط  باشد؛  خودش  خاص  ویژگی های  با  عمومی ای 
)بر  انسان محوری  تفکر  و  فلسفه  بر  که  عمومی ای 
انسان ها  احترام  تکریم،  انسان،  واقعی  شناخت  اساس 
در  )که  اخالق محوری  است(،  متکی  آن ها  خدمات  و 
صورت نداشتن گسترش اخالق فضیلت محور، نمی توان 
)که  هویت محوری  و  رسید(  انسان محوری  جنبه ی  به 
تاریخ و ریشه ی فرهنگی  در حقیقت منعکس کننده ی 
را  راه خود  با عمق و درایت،  سازمان است؛ سازمانی که 
انتخاب کرده، قطعاً از این اصالت های فرهنگی برخوردار است 

و این مساله امری خلق الساعه نمی باشد( شکل می گیرد.
بـا  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط  کل  مدیـر 
در  پایـدار  رقابتـی  مزیـت  دانـش،  این کـه  بـه  اشـاره 
سـازمان های دانش بنیـان اسـت، گفـت: رویکـرد روابط 
سـازمان های  در  دانش محـور  و  دانش بنیـان  عمومـی 
طبیعـی  امـری  جهاددانشـگاهی،  ماننـد  دانش بنیانـی 
اسـت کـه مـا ایـن رویکـرد را بـرای روابـط عمومـی 
انتخـاب کردیـم و بـر ایـن اسـاس فعالیـت خـود را بـه 

می بریـم. جلـو 
بـرای  عمومـی  روابـط  افـزود:  رئیسـی  ابوالقاسـم 
دانش بنیـان،  اقتصـاد  بحـث  در  پیشـرو  کـه  نهـادی 
اقتصـاد مقاومتـی و تـالش بـرای تولیـد ملـی اسـت، 
قطعـاً بـه دنبـال ایفای نقش خـود در این حوزه هاسـت 
و آن را دنبـال می کنـد؛ یعنـی دقیقـاً ایفـای نقـش در 
رونـق  در  نقـش  ایفـای  دانش بنیـان،  اقتصـاد  تحقـق 
تولیـد، ایفـای نقش در مسـوولیت اجتماعـی؛ خروجی 

تمـام ایفـای نقـش مـا در مـوارد ذکـر شـده بـه نقـش 
روابـط  طریـق  از  فرهنگ سـازی  نـام  بـه  بزرگ تـری 
عمومـی منجـر می شـود کـه در نهایـت تحقـق مـوارد 
فـوق، ایجـاد امید، روحیـه ی خودباوری و نشـر فرهنگ 
و مـدل جهـادی برای توسـعه ی همه جانبه و پیشـرفت 

ایـران اسـالمی را در بـر خواهـد داشـت.
در  عمومـی  روابـط  وظایـف  بـه  اشـاره  بـا  وی 
جهاددانشـگاهی، بیـان کـرد: بـا توجـه بـه ویژگی های 
نهـاد انقالبـی جهاددانشـگاهی از روابـط عمومـی توقع 
روابـط  در  مـا  نیسـت؛  مخاطـب  تبلیـغ  و  بازاریابـی 
عمومـی ایـن نهـاد بـه دنبـال تبییـن، تثبیـت و انتقال 
تصویـری از سـازمانی اسـت کـه چگونگـی دسـتیابی 
عمـوم مـردم، صنعتگـران، پژوهشـگران، دانشـگاهیان 

و... بـه آن خدمـات و محصـوالت اسـت.
اضافـه  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط  مدیـرکل 
کـرد: بـا انتقال و نشـر اطالعـات در قالب هـای مختلف 
از توانمنـدی و افتخـارات حاصل در این کشـور توسـط 
جهادگـران بـه دنبـال ایجاد روحیـه ی خودبـاوری و ما 

می توانیـم، خواهیـم بـود.
رئیسـی افـزود: بـا ایجـاد بسـترهای مقایسـه ای در 
محتـوا بـه تحریـک دیگـر سـاختارهای غیرچابـک در 

می پردازیـم. کشـور 
بـه ویژگی هـای روابـط عمومـی در  اشـاره  بـا  وی 
نهـاد جهاددانشـگاهی، اظهار کـرد: روابـط عمومی این 
نهـاد، هم چـون سـاختار کل سـازمان خـود، کم هزینه، 
چابـک، متکـی بـر تـوان و خالقیـت نیروهـای انسـانی 

خـود، امـور را بـه جلـو می بـرد.
مدیـرکل روابط عمومـی جهاددانشـگاهی ادامه داد: 
سـبک بالی سـازمانی، یک پارچگـی فرآینـدی و انعطاف 
از ویژگی هـای روابـط عمومـی دانش بنیـان در جوامـع 

است. توسـعه یافته 
ایـن  برگـزاری  اهـداف  بـه  توجـه  بـا  رئیسـی 
و  پرسـش  مسـتمر،  یادگیـری  گفـت:  گردهمایـی، 
گفت وگـو و یادگیـری تیمـی از عوامـل مؤثـر در پویای 
روابـط عمومـی دانش بنیان اسـت کـه ایـن گردهمایی 

هـم در همیـن راسـتا تشـکیل شـده اسـت.
راه حل های  ارایه ی  افزود: تصمیم گیری مناسب،  وی 
ثبات  فراست،  کنار  در  فرآیند  در  نوآوری  مطلوب، 
مناسب  عملکرد  در  می تواند  هوشیاری،  و  احساسات 
روابط عمومی ها در مواجه با افکار عمومی تاثیرگذار باشد.
در  جهاددانشــگاهی  عمومــی  روابــط  مدیــرکل 
ــم، ساده ســازی  ــان گفــت: موضــوع ژورنالیســم عل پای
نیروهــای  تربیــت  نیازمنــد  آن،  عمومی ســازی  و 
از دانشــگاه های تخصصــی  متخصــص اســت کــه 
حــوزه ی ارتباطــات و رســانه انتظــار مــی رود کــه ایــن 

ــد. ــری کنن ــاله را پیگی مس
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■ روابط عمومی جهاددانشـگاهی: مراسـم اختتامیه ی 
پرگهـر«  مـرز  »ایـران  ملـی  دوره طـرح  سـیزدهمین 
بـا محوریـت شـهر گردشـگر بـا حضـور دکتـر عیسـی 
قـدرت ا...  فرهنگـی جهاددانشـگاهی،  معـاون  علیـزاده 
نوروزی شـهردار شـهر اصفهان، سـید کاظـم دل خوش 
نماینـده مجلـس و عضو کمیسـیون گردشـگری، احمد 
مسـجد جامعـی عضـو شـورای اسـالمی شـهر تهـران، 
رحیـم یعقـوب زاده رییـس مرکـز گردشـگری علمـی ـ 
فرهنگـی دانشـجویان ایـران و رییس طـرح ملی »ایران 
مـرز پرگهـر« و جمعـی از دانشـجویان و عالقه منـدان 
بـه حوزه ی گردشـگری در دانشـگاه تهران برگزار شـد.

دانشـجویان  فرهنگـی  ـ  مرکـز گردشـگری علمـی 
ایـران بـا هـدف ایجـاد ارتبـاط بیـن صنعت و دانشـگاه 
و  ملـی  انسـجام  و  خودبـاوری  روحیـه  ایجـاد  و 
شناسـاندن دسـتاوردهای علمـی و فناورانه ایجادشـده 
یـا توسـعه یافته پـس از انقـالب شـکوهمند اسـالمی و 
نیـز مواریـث و تنـوع فرهنگـی اقصی نقـاط کشـور بـه 
دانشـگاهیان و نخبـگاِن جـوان طـرح ملی ایـران مرکز 

می کنـد. برگـزار  سـالیانه  به صـورت  را  پرگهـر 
در ایـن دوره طـرح، عـالوه بـر بازدیـد دانشـجویان 
دانشـگاه های سراسـر کشـور از مراکـز علمـی و مواریث 
تاریخـی تمدنـی، بازدید ویژه مسـتعدین تحت پوشـش 

بنیـاد ملـی نخبـگان و همچنیـن همـکاری در اجـرای 
بازدیدهـای علمی-فرهنگـی ویـژه اعضـای دانشـجویی 
و دانش آمـوزی سـازمان جوانـان جمعیـت هالل احمـر 
کشـور بـا عنوان اردوهای نشـاط و امید صـورت گرفت.
مراسـم اختتامیـه بـا محوریت »شـهر گردشـگر« بر 
شناسـایی نقـاط قوت و کاسـتی های شـهرهای کشـور 
برای پیشـبرد گردشـگری، آشـنایی با الگوهـای جهانی 
و تجربیـات موفـق ملـی بـرای ایجـاد شـهر گردشـگر، 

داشـت تمرکز 

آمادگی فراکسیون گردشگری برای تعامل با 
جهاددانشگاهی

سـید کاظـم دل خوش عضو فراکسـیون گردشـگری 
در ایـن مراسـم، ضمـن اعـالم آمادگـی بـرای برگزاری 
نشسـت های تخصصـی و همـکاری بـا مسـووالن حوزه 
گردشـگری جهاددانشـگاهی، گفـت: بخـش خصوصـی 

نیـز مشـکالت خـود را در ایـن زمینـه اعـالم کند.
وی ادامـه داد: بعـد از فرمایـش مقـام معظم رهبری 
در ارتبـاط بـا بازبینی در قانون اصل 44، در کمیسـیون 
ویـژه قانـون اصـل 44 کامـاًل رویکـرد قانـون را تغییـر 

داده ایـم و امـروز قوانینـی مترقـی در ارتبـاط بـا حضور 
بخـش  و  مردم نهـاد  سـازمان های  خصوصـی،  بخـش 
تعـاون در اقتصـاد پیش بینی شـده اسـت؛ یعنـی دولت 
اجراکننـده  خصوصـی  بخـش  و  ناظـر  و  قانون گـذار 

طرح هـا خواهنـد بـود.
دل خـوش افـزود: وابسـتگی مـا بـه نفـت بـه حدی 
اسـت کـه علی رغـم اینکـه مقـام معظـم رهبـری افـق 
1404 را تبییـن کرده انـد و در ایـن سـند قـرار بـود 
سـالیانه پنـج درصـد از وابسـتگی مـا بـه نفـت کاهش 
تحریم هـا،  موجـود،  دلیـل مشـکالت  بـه  کنـد،  پیـدا 
ناهماهنگی هـای داخلـی و عـدم ورود بخـش خصوصی 

نتوانسـته ایم بـه ایـن مهـم دسـت پیـدا کنیـم.
وی بـا تأکیـد بـر اینکه از منظـر قانون گـذاری آماده 
قوانیـن  وضـع  بـرای  خصوصـی  بخـش  بـا  همـکاری 
بخـش  گفـت:  هسـتیم،  مشـکالت  رفـع  و  مناسـب 
خصوصـی مشـکالت خـود را در ایـن خصـوص بـه مـا 
اعـالم کنـد تـا مـا بتوانیـم قوانیـن تسـهیل گر وضـع 

کنیـم.

قابلیت »طرح ایران مرز پرگهر« برای گذر از 
گردنه های سخت توسعه

فرهنگـی  معـاون  علیـزاده  عیسـی  دکتـر 
از  ایرانیـان  هویـت  کـرد:  بیـان  جهاددانشـگاهی 
نظام هـای  و  پایـداری حاکمیـت  و  زنده بـودن  عوامـل 
اجتماعـی در طـول تاریـخ اسـت کـه ابعـاد مختلـف 
تاریخـی، جامعه شـناختی و سـرزمینی دارد و موجـب 
شـکل گیری روح مشـترک در پرتـو مسـئولیت پذیری 

اسـت. شـده 
وی تحـوالت سیاسـی و اجتماعی دهه هـای اخیر را 
موجـب ایجـاد بـاور مـا می توانیم دانسـت و گفـت: این 
بـاور به ویژه در میان نخبگان و دانشـگاهیان ایجادشـده 
و طـرح ایـن مسـئله از ایـن منظـر حائـز اهمیت اسـت 
برخـی  در  مجـازی  و  نویـن  رسـانه های  توسـعه  کـه 
بحـران هویـت و  مـوارد موجـب آشـفتگی فرهنگـی، 
افـول برخـی ارزش هـای فرهنـگ بومـی شـده اسـت. 
لـذا دغدغه منـدان فرهنگـی بایـد متناسـب بـا این فضا 
در جهـت بالندگـی فرهنگـی و نوسـازی فرهنگی آحاد 
جامعـه به ویژه نسـل جوان و دانشـگاهی کوشـا باشـند.

معاونـت  راسـتا  همیـن  در  افـزود:  علیـزاده  دکتـر 
و  برنامه هـا  قالـب  در  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی 
جشـنواره های متعـدد فرهنگـی بـا تأکیـد بـر هویت و 

قابلیت طرح ملی »ایران مرز پرگهر«
برای گذر از گردنه های سخت توسعه
مراسم اختتامیه ی سیزدهمین دوره ی طرح ملی »ایران مرز پرگهر« با محوریت شهر گردشگر برگزار شد.

■  مراسم 
اختتامیه ی 
سیزدهمین 
دوره ی طرح 
ملی »ایران مرز 
پرگهر« 

◄



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

17
ه3

مار
│ش

تم
یس

ل ب
سا

114
ویـژہ

شناسـایی مفاخر گام های مؤثری را در راسـتای تقویت 
روحیـه خودبـاوری و احیـای هویت ملی برمـی دارد که 

از آن جملـه طـرح ملـی ایـران مـرز پرگهـر اسـت.
اینکه  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون 
ایران،  دانشجویان  فرهنگی  علمی  گردشگری  مرکز 
فناورانه  و  علمی  مراکز  از  دانشگاهیان  بازدید هدفمند 
و میراث تاریخی کشور را به منظور شناساندن فرهنگ 
دانشگاهیان  به ویژه  جوان  نسل  به  ایرانی  تمدن  و 
طرح  این  اجرای  با  گفت:  است،  کرده  برنامه ریزی 
تاریخی و تمدنی،  از مواریث  بازدید  دانشجویان ضمن 
شوند  آشنا  نیز  فنی  و  علمی  فناورانه،  دستاوردهای  با 
و با مسئولیت پذیری و به دوراز هرگونه تعصب و تقلید 
به  و  بردارند  گام  کشور  پیشرفت  و  رشد  جهت  در 
عبارتی به عنوان سفیران غیررسمی راوی صادق حدیث 
استقالل، پیشرفت، خودباوری مردمان این سرزمین در 
و  پزشکی  کشاورزی،  گردشگری،  صنعت،  حوزه های 

علوم انسانی باشند.
وی افـزود: طـرح ملـی ایـران مـرز پرگهـر به مثابـه 
رویـدادی گردشـگری و علمی قابلیت فرهنگ سـازی و 
معرفـی توانمندی هـای ایـن مرزوبوم را به دانشـگاهیان 
دارد. لـذا تنهـا راه پیـش رو بـرای گـذر از گردنه هـای 
سـخت و رسـیدن بـه توسـعه پایـدار، شـناخت نقـاط 
قـوت و ضعـف و اعتمـاد دانشـگاهیان و نخبـگان بـه 

راهکارهـای مبتنـی بـر دانش اسـت.

بازدید ۱۰۳ هزار نفر از مراکز گردشگری و 
صنعتی

رحیـم یعقـوب زاده رییس مرکز گردشـگری علمیـ  
فرهنگی دانشـجویان ایـران و رییس طـرح ملی »ایران 
مـرز پرگهـر« نیـز در ایـن بـا اشـاره بـه تاسـیس ایـن 
مرکـز در سـال 82، گفـت: مرکـز گردشـگری علمـیـ  
فرهنگـی دانشـجویان ایـران در راسـتای رویکردهـای 

فرهنگی جهاددانشـگاهی تاسـیس شـد.
وی گفـت: به غیـراز طـرح مـرز پرگهر مـا طرح های 
دیگـری مثل دریـای خاک برای حضور گردشـگران در 
کویـر، طـرح گنبد گیتی بـرای کوه پیمایـی و 12 دوره 
همایـش علمـی خلیج فـارس را برگـزار کرده ایم، سـال 
آینـده نیـز قـرار اسـت همایـش خلیج فـارس به صورت 

بین المللـی برگزار شـود.

فرهنگـی  ـ  علمـی  گردشـگری  مرکـز  رییـس 
دانشـجویان ایـران در خصـوص نتایـج برگـزاری طـرح 
ایـران مـرز پرگهـر، گفـت: اجـرای ایـن طـرح موجـب 
می شـود دانشـجویان نه تنهـا بـا میـراث عظیـم تمدنی 
ایران آشـنا شـوند بلکـه در کنار آن از مراکـز فناورانه و 
صنعتـی نیـز بازدیـد کننـد، این امر سـبب می شـود با 

دسـتاوردهای 40 سـاله انقـالب نیـز آشـنا شـوند.
برگـزاری  دوره  اعـالم کـرد: طـی 13  یعقـوب زاده 
اردو در سراسـر کشـور  ایـن طـرح، دو هـزار و 790 
برگـزار شـد و 103 هـزار نفر تـا پایان دی مـاه از مراکز 

گردشـگری و صنعتـی بازدیـد کردنـد.

شهر گردشگر در ذات خود در فرهنگ ما 
وجود داشته است

دکتـر غالم رضا غفـاری معاون فرهنگـی و اجتماعی 
وزارت علـوم نیـز بـا تأکید بر اینکه گردشـگری و سـفر 
صرفـاً امـری اقتصـادی نیسـت و بایـد بـه جنبه هـای 
توجـه شـود،  آن   ... و  اجتماعـی، سیاسـی  فرهنگـی، 
گفـت: بایـد تأثیر گردشـگری بـر محل و مـردم مقصد 

گردشـگری نیـز مـورد توجـه قـرار گیرد.

دکتر احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران 
نیز به عنوان آخرین سخنران با اشاره به اینکه بنیان این 
طرح توسط علی منتظری، رییس اسبق جهاددانشگاهی 
بنا نهاده شده است، گفت: شهر گردشگر در ذات خود 

در فرهنگ ما وجود داشته است.
ظرفیت  از  استفاده  کنار  در  کرد:  پیشنهاد  وی 
و  مطرح  نیز  سفرنویسی  گزارش  موضوع  گردشگری، 
از  استفاده  به  اشاره  با  همچنین  شود.  کار  آن  روی  بر 
شعر »ای ایران ای مرز پرگهر« در تیزر این جشنواره، به 
تاریخچه این شعر اشاره کرد و گفت: نباید در این شعر و 
آهنگ که پیشینه ارزشمندی دارد داخل و تصرف شود.

رومنایی و تقدیر
از کتاب »گردشگری شهری و  این مراسم  پایان  در 
یادبود  تمبر  و  گردشگر«  شهر  به  معطوف  رویکردهای 
سیزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر رونمایی شد 
و درنهایت از متصدیان برتر این دوره تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم از مهدی ابهریان مدیر مرکز گردشگری 
جهاددانشگاهی همدان به عنوان مجری برتر اردوهای ایران 

مرز پرگهر در سیزدهمین دوره این اردوها تجلیل شد.
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ــر:  ــگاهی،11، 12 و 13 تیـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
هشـــتادویکمین گردهمایـــی دو روزه ی معاونـــان 
ــای  ــگاهی و روسـ ــای جهاددانشـ ــی واحدهـ فرهنگـ
معاونـــت  تخصصـــی  ســـازمان های  و  مراکـــز 
ــترک و  ــت مشـ ــزاری 4 نشسـ ــا برگـ ــی بـ فرهنگـ
ـــد.  ـــزار ش ـــهرکرد برگ ـــهر ش ـــه در ش ـــم اختتامی مراس
هم چنیـــن پنجمیـــن گردهمایـــی مدیـــران شـــعب 
ـــگاهی در  ـــازمانی جهاددانش ـــای س ـــارات واحده انتش
ـــان  ـــی معاون ـــزاری گردهمای ـــل از برگ ـــیه و قب حاش

فرهنگـــی ایـــن نهـــاد برپـــا شـــد.

نشست اول
محمدتقـــی حســـین پور سرپرســـت معاونـــت 
فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی چهارمحال وبختیـــاری 
اولیـــن ســـخنران ایـــن مراســـم بـــود کـــه ضمـــن 
خیرمقـــدم، توضیحاتـــی در مـــورد فعالیت هـــای 

ــه داد. ــود ارائـ ــد خـ ــف واحـ محتلـ
در ادامـــه، محمـــود علیگـــو مدیـــرکل راهبـــری 
امـــور فرهنگـــی و مهـــدی عباســـی مدیـــرکل 
ــا  ــگاهی بـ ــی جهاددانشـ ــات فرهنگـ ــر مطالعـ دفتـ
تاکیـــد بـــر ایـــن نکتـــه کـــه تمرکـــز اصلـــی ایـــن 
ـــالمی  ـــالب اس ـــه ی گام دوم انق ـــر بیانی ـــی ب گردهمای
ــن  ــای ایـ ــورد برنامه هـ ــی در مـ ــت، توضیحاتـ اسـ

گردهمایـــی ارائـــه دادنـــد.

رویکرد فرهنگی؛ روح بیانیه ی گام دوم 
انقالب اسالمی

فرهنگـی  معـاون  علیـزاده  عیسـی  دکتـر 
کـرد:  اظهـار  گردهمایـی،  ایـن  در  جهاددانشـگاهی 
بحـث اصلـی و تمرکـز گردهمایـی بـر روی بیانیه گام 
دوم انقـالب اسـالمی و ایفـای نقش جهاد دانشـگاهی 

اسـت. آن  در 
وی بـا اشـاره به اینکه نخسـتین رویکـرد در تحقق 
بیانیـه گام دوم انقـالب شـناخت کامـل و دقیق بیانیه 
اسـت، افـزود: شـناخت، تبییـن، تعمیق و تقسـیم کار 
طبـق بیانیـه گام دوم و رسـالت جهـاد دانشـگاهی در 

آن، از مهم تریـن وظایـف فعلی ماسـت.
دکتـر علیـزاده تاکیـد کـرد: روح بیانیـه گام دوم با 
وجـود مباحثـی مانند خودبـاوری، تمدن سـازی و… 

بر اسـاس مباحـث فرهنگی اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در گردهمایی روسـا و معاونین 
فرهنگی مراکز جهاددانشـگاهی کشـور پیشـنهادها در 
بـاب راه هـای تحقق بیانیـه گام دوم انقالب جمع آوری 
می شـود، خاطرنشـان کـرد: ایـن پیشـنهادها پـس از 
تصویـب اعضا بـه راهبردهـای عملی بـرای تحقق این 

بیانیـه تبدیـل و ابالغ خواهد شـد.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی ادامـه داد: هـر 
زمـان کـه حـوزه فرهنگـی جهـاد دانشـگاهی بـه اوج 
خـود برسـد، ایـن نهـاد بیشـتر شـکوفا خواهـد شـد.

و  جوان گرایـی  کـرد:  خاطرنشـان  پایـان  در  وی 
جانشـین پروری عملیاتـی دو محـور اصلـی در سـتاد 

معاونـت فرهنگـی بـوده اسـت.

آشنایی با تجربه های موفق فرهنگی واحدها
فرهنگـی  معاونـان  از  تعـدادی  بخـش،  ایـن  در 
تجربیـات  بـه  جهاددانشـگاهی  سـازمانی  واحدهـای 
موفـق خـود در زمینـه ی فعالیت هـای فرهنگی اشـاره 

کردنـد.
دهقانی معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی یزد 
جهادی  حرکت  زمینه ی  در  خود  تجربیات  ارایه ی  با 
برای توسعه ی هنر زیلوبافی در شهر یزد و معرفی آن به 
داخل و خارج از کشور، رشیدی رییس جهاددانشگاهی 
جشنواره ی  پنجمین  پیرامون  توضیحاتی  ارائه  با  هنر 
الگوی  و  )فردا(  صنعتی  و  فناوری  عکس  و  فیلم 
و  آن  گسترش  و  استان ها  در  اجرا  برای  پیشنهادی 
لرستان  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون  جانی پور 
و  سیل زده  مناطق  در  انجام شده  اقدامات  گزارش  به 
طبیعی  واقعه ی  این  در  منظم  سازمان دهی  چگونگی 

پرداختند.

آشنایی با فرصت های فرهنگی بودجه ی سال 
1398 کشور

ــین  ــات محمدحسـ ــد از توضیحـ ــه و بعـ در ادامـ

بررسی ویژہ ی بیانیه ی »گام دوم« و استفاده
از جوانان کارآمد انقالبی 

هشتادویکمین گردهامیی دو روزه ی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی به میزبانی واحد چهارمحال وبختیاری 
این نهاد برگزار شد

■   هشتادویکمین گردهامیی دو روزه ی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
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و  برنامه ریـــزی  دفتـــر  مدیـــرکل  حســـنی 
ــون  ــگاهی پیرامـ ــی جهاددانشـ ــعه ی فرهنگـ توسـ
تغییـــر در اعتبـــارات فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی، 
ـــی،  ـــر فرهنگ ـــاون دفت ـــوروزی مع ـــا ن ـــر پریس دکت
ـــه ی  ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــگری و ورزش س گردش
کشـــور نیـــز گفـــت: میـــراث فرهنگـــی و توســـعه 
ـــن توســـعه  گردشـــگری و ســـازماندهی آن و همچنی
ــه ای،  ــای رایانـ ــد بازی هـ ــی ماننـ ــع فرهنگـ صنایـ
انیمیشن ســـازی و… را از جملـــه اولویت هـــای 

حمایتـــی در برنامـــه ششـــم توســـعه برشـــمرد.
ـــی  ـــش فرهنگ ـــتردگی بخ ـــرد: گس ـــار ک وی اظه

ـــت. ـــل اس ـــک اص ـــورها ی ـــعه کش در توس
و  کتاب خوانـی  و  کتـاب  افـزود:  نـوروزی  دکتـر 
فرهنگ سـازی در ایـن زمینـه و همچنیـن تدویـن 
سـند سـبک زندگـی ایرانـی اسـالمی از مهم تریـن 

اولویت هـای برنامـه ششـم توسـعه اسـت.
معـــاون دفتـــر فرهنگـــی، گردشـــگری و ورزش 
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه ی کشـــور ادامـــه 
ــگری و  ــعه گردشـ ــی و توسـ ــراث فرهنگـ داد: میـ
ســـازماندهی آن و همچنیـــن توســـعه صنایـــع 
رایانـــه ای،  بازی هـــای  ماننـــد  فرهنگـــی 
اولویت هـــای  دیگـــر  از  و…  انیمیشن ســـازی 
ــتند. ــعه هسـ ــم توسـ ــه ششـ ــی در برنامـ حمایتـ
ـــد  ـــگاهی می توان ـــه جهاددانش ـــان اینک ـــا بی وی ب
ــگاه ها  ــا دانشـ ــاط بـ ــا و ارتبـ ــوزش نیروهـ در آمـ
ــا بـــه منظـــور ایجـــاد  بـــرای اســـتفاده از ایده هـ
ـــح  ـــد، تصری ـــت کن ـــا فعالی ـــن زمینه ه ـــول در ای تح
ـــا  ـــت، ام ـــم اس ـــه ک ـــن زمین ـــارات در ای ـــرد: اعتب ک

ظرفیت هـــا بســـیار فـــراوان اســـت.
ــاس  ــر اسـ ــرد: بـ ــد کـ ــوروزی تاکیـ ــر نـ دکتـ
توانایی هـــای جهـــاد دانشـــگاهی، مـــا می توانیـــم 
نقـــش تســـهیل گر را بـــرای گرفتـــن بودجه هـــای 

ـــیم. ـــته باش ـــاد داش ـــن نه ـــرای ای ـــوب ب مص
جهاددانشـــگاهی  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
می توانـــد بـــا تعامـــل و ارتبـــاط مؤثـــر بـــا 
دســـتگاه های مختلـــف، بخشـــی از اعتبـــارات 

خـــود را تأمیـــن کنـــد.
ــت  ــن بخـــش، نشسـ ــان ایـ ــن در پایـ هم چنیـ
پرســـش و پاســـخی بـــا موضوعـــات ظرفیـــت 
فرهنگـــی،  حـــوزه ی  در  درآمدزایـــی  بـــاالی 

چگونگـــی گرفتـــن تســـهیالت از وزارت خانه هـــای 
ـــه ی  ـــوه ی بودج ـــت در نح ـــراری عدال ـــوط و برق مرب

کشـــوری در حـــوزه ی فرهنـــگ برگـــزار شـــد.

نشست دوم
واحدهای  معاونان  پرسش وپاسخ  با  دوم  نشست 
سازمانی از روسای مراکز، سازمان ها و خبرگزاری های 
جهاددانشگاهی آغاز شد و موضوعات مختلفی مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.

نشست سوم؛
تاکید بر تحقق معنویت و اخالق در 

بیانیه ی گام دوم
معـاون فرهنگـی سیاسـی نهـاد نمایندگـی مقام 
معظـم رهبری در دانشـگاه ها نیز در ایـن گردهمایی 
اظهـار کـرد: ارزش ذاتـی و محتوایـی تمـام اهـداف 
و  معنویـت  تحقـق  توصیه هـا  و  دسـتاوردها  و 
اخـالق اسـت کـه در بیانیـه گام دوم بیـش از دیگـر 
دسـتاوردها نـگارش رهبـر معظـم انقـالب را به خود 
اختصـاص داده و تنهـا توصیـه ای اسـت کـه ایشـان 
برنامه ریـزی کوتاه مـدت و بلندمـدت در آن موضـوع 

را بـه صراحـت مطالبـه کرده انـد.
حجت االسالم والمسـلمین محمدمهـدی صالحـی 
افـزود: البتـه طبیعـی اسـت انقالبـی کـه بنیان گذار 
آن شـخصیتی اسـت کـه در کنـار والیـت سیاسـی 
اندیشـه سیاسـی فقهـی دارای والیـت  از  برگرفتـه 
مزیـت،  بزرگتریـن  بـوده  نیـز  معنـوی  و  عرفانـی 
دسـتاورد و توصیه هایـش معنویت و اخـالق، آن هم 

بـا رویکـرد اجتماعـی باشـد.
معاصـرت  حجـاب  نبایـد  کـرد:  تاکیـد  وی 
)هم زمانـی( مانـع از توجـه بـه ایـن نکتـه شـود کـه 
شـخصیت رهبـر عزیـز انقـالب نیـز در کنـار مراتب 
فقهـی و علمـی دارای مقامات عرفان اسـت که مورد 
اشـاره و تصریـح اهل سـیر و سـلوک قـرار می گیرد.

ظرفیت باالی جوان کارآمد انقالبی بر اساس 
بیانیه ی گام دوم

رییـس  طیبـی  حمیدرضـا  دکتـر  ادامـه،  در 
گردهمایـی  هشـتادویکمین  در  جهاددانشـگاهی 
معاونان فرهنگی واحدهای سـازمانی جهاددانشگاهی 
اظهـار کـرد: علی رغـم برخـی از فـراز و نشـیب ها، 
جهاددانشـگاهی در مسـیر خود حرکت کرده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه بـرای محقـق شـدن اهـداف 
مشـکلی وجود ندارد، افزود: برخی از مسـائل موجود 
در کشـور نیازمنـد تعییـن تکلیف هسـتند تـا از این 
طریـق بتوان بـرای تحقق اهـداف برنامه ریـزی کرد.
سیاسـت  حـوزه  در  گفـت:  طیبـی  دکتـر 
نتوانسـته ایم بـه وحـدت نظـری در خصوص مسـائل 

یابیـم. دسـت  کشـور  اصلـی 
دنیـا  در  برون نگـری  و  درون زا  بایـد  افـزود:  وی 
را بـه درسـتی تعریـف کنیـم و ارتبـاط وسـیعی بـا 

جامعـه داشـته باشـیم.
نقـش  کـرد:  بیـان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
چشـم انداز در افـق 1404 بیانگـر آن اسـت کـه باید 
بـا دنیـا به جـز دو کشـور مشـخص، ارتباط سـازنده 

برقـرار کـرد.
وی ادامـه داد: بـا گذشـت 40 سـال از انقـالب 
اسـالمی، مشـکلی در رسـیدن بـه اهـداف نداریـم؛ 
بنابرایـن الزم اسـت اقدامـات مطلوبـی بـرای محقق 

شـدن برنامه هـا صـورت گیـرد.
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دکتـر طیبـی تاکیـد کـرد: دنیـا نگران آن اسـت 
نیـروی  و  انگیـزه  پتانسـیل،  ایـن  بـا  کـه کشـوری 
انسـانی قـوی و توانمنـد می تواند به خوبـی کار کند 
و موفـق باشـد و در هـر جایـی وارد شـود اثرگـذار 

بود. خواهـد 
رییـس جهاددانشـگاهی اضافـه کـرد: بسـیاری از 
اختالفـات کـه دیگـران بـرای مـا طراحـی می کننـد 
در پشـت صحنه انجام می شـود؛ بنابراین الزم اسـت 
بـا برنامه ریـزی بـه اهـداف مـورد نظـر دسـت یافت.

را  فعالیت هـا  وی گفـت: الزم اسـت سـاز و کار 
تقویـت و مسـائل اصولـی را برطـرف کـرد.

دکتـر طیبی بیـان کـرد: در متن بیانیـه گام دوم 
انقـالب، جـوان کارآمـد مدنظـر اسـت، زیـرا جـوان 
را  بی شـماری  کارهـای  می توانـد  انقالبـی  کارآمـد 

دهد. انجـام 
رییـس جهاددانشـگاهی گفـت: اقداماتـی کـه در 
ایـن نهـاد شـکل گرفتـه، ماموریت گرا نبـوده، بلکه با 
تشـخیص ایـن مجموعه، اقدامات انجام شـده اسـت.
وی خاطرنشان کرد: کشور در حوزه فرهنگی دچار 
اقدامات  زمینه  این  در  است  الزم  که  بوده  مشکل 
روی  بر  است  الزم  همچنین  گیرد؛  صورت  جدی 

ساختارهای موجود در کشور نقد جدی شود.

مهم ترین اتفاق در حوزه ی فرهنگی، 
توسعه ی فضای گفت وگو است

ــاون  ــزاده معـ ــر عیســـی علیـ هم چنیـــن، دکتـ
ـــرد: الزم  ـــار ک ـــز اظه ـــگاهی نی ـــی جهاددانش فرهنگ
ـــه هنـــر و حضـــور در فضـــای  اســـت توجـــه جـــدی ب
مجـــازی در مراکـــز نـــوع ب جهـــاد دانشـــگاهی 

صـــورت گیـــرد.
وی افـــزود: مهم تریـــن اتفـــاق در حـــوزه ی 
فرهنگـــی، توســـعه فضـــای گفت وگـــو اســـت 
ــوان تمایـــل  ــود نســـل جـ ــه احســـاس می شـ کـ
بســـیاری بـــه گفت وگـــو دارنـــد؛ بنابرایـــن ایـــن 
ــوان  ــران جـ ــه از مدیـ ــد آن اســـت کـ کار نیازمنـ
ــرای محقـــق شـــدن  ــابقه ی اجرایـــی بـ ــا سـ و بـ

اقدامـــات اســـتفاده کـــرد.
روی  ســـرمایه گذاری  بـــر  علیـــزاده  دکتـــر 
ـــرد  ـــد ک ـــی تاکی ـــوزه فرهنگ ـــانی در ح ـــروی انس نی
ـــرمایه گذاری  ـــوزه س ـــن ح ـــه در ای ـــر چ ـــت: ه و گف
ـــت  ـــن الزم اس ـــت؛ بنابرای ـــم اس ـــرد ک ـــورت گی ص
توجـــه جـــدی بـــه نیـــروی انســـانی در حـــوزه ی 

ـــود. ـــی ش فرهنگ
وی بـــا بیـــان اینکـــه 16 درصـــد از مجمـــوع 
اســـت،  فرهنگـــی  جهاددانشـــگاهی،  بودجـــه 
تصریـــح کـــرد: علی رغـــم اینکـــه ســـال گذشـــته 
ــم،  ــه بودیـ ــه مواجـ ــار بودجـ ــزم اعتبـ ــا مکانیـ بـ
ـــدی  ـــد 103 درص ـــه از رش ـــذب بودج ـــی در ج ول
ـــار از  ـــن اعتب ـــی از ای ـــه بخش ـــدیم ک ـــوردار ش برخ
محـــل تفاهم نامـــه بـــا وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــال نی ـــود و امس ـــی و… ب اجتماع
کاهـــش 15 درصـــدی بودجـــه، انتظـــار مـــی رود 

ــد. ــه افزایـــش یابـ ــن زمینـ ــا در ایـ تالش هـ
در پایـان ایـن چند سـخنرانی، نشسـت مشـترک 
رییـس  طیبـی  دکتـر  حضـور  بـا  پرسش وپاسـخ 
معـاون  علیـزاده  عیسـی  دکتـر  و  جهاددانشـگاهی 
فرهنگـی ایـن نهـاد بـا معاونـان فرهنگـی واحدهای 

برگـزار شـد. سـازمانی جهاددانشـگاهی 
تجلیل از معاونان فرهنگی برتر واحدهای 

سازمانی جهاددانشگاهی
برتـر  از معاونـان  اول گردهمایـی  پایـان روز  در 
در حوزه هـای مختلـف بـا حضـور دکتـر حمیدرضـا 
طیبـی رییس جهاددانشـگاهی تجلیل بـه عمل آمد.
در این مراسـم بهزاد خدادادی از واحد کرمانشـاه 
در مرکـز افکارسـنجی ایسـپا، محمدرضـا دهقانـی 
برگـزاری  در  شایسـته  همـکاری  در  یـزد  مرکـز  از 
هشـتمین مسـابقات ملی مناظره دانشـجویان ایران، 
رامیـن جانی پـور از مرکـز لرسـتان بـه عنوان شـعبه 
برتـر سـازمان دانشـجویان در راهبری شـبکه محیط 
زیسـت و فعالیت هـای اجتماعـی مـورد تقدیـر قـرار 

. فتند گر
محمـد  از  جهاددانشـگاهی  رییـس  هم چنیـن 
حاتمـی روابط عمومی سـازمان قرآنـی در اهتمام به 
اطالع رسـانی اخبـار و برنامه های فرهنگی در سـایت 
معاونـت فرهنگـی، حمیـد مـرادی از مرکز خراسـان 
جنوبـی در اجرای شایسـته برنامه هـای هماهنگ در 
سـال 97، داریـوش اسـماعیلی از مرکـز اصفهـان در 
کسـب رتبه برتر در میان شـعب سـازمان انتشـارات 
و مجتبـی غالمـی از مرکز اسـتان مرکزی در کسـب 
رتبـه برتـر در میـان شـعب سـازمان قرآنـی تجلیـل 

کرد.
در  مرکـز خراسـان رضـوی  از  علیرضـا حاتمـی 
کسـب رتبـه برتر در ارزیابی سـال اول برنامه ششـم 
توسـعه، فاطمـه عزیـزی از مرکـز همـدان در اهتمام 
جـدی بـه ارتقـای سـطح عملکـرد واحد، سـید علی 
محمدپـور از مرکـز امیرکبیـر تهـران در کسـب رتبه 
برتـر در میـان شـعب مرکـز گردشـگری و اردوهـا، 
احمـد پایـداری از مرکـز صنعتی اصفهان در کسـب 
رتبـه برتـر در میـان شـعب صنـدوق قرض الحسـنه 
دانشـجویان و کامـران جعفـری از مرکـز زنجـان بـه 
عنوان شـعبه برتـر سـازمان دانشـجویان در راهبری 
تقدیـر  و  معرفـی  دانشـجویی  شـبکه  و  کانون هـا 

. ند شد
مرکـز  از  صالحی نـژاد  محمدامیـن  هم چنیـن 
و  لرسـتان  مرکـز  از  جانی پـور  رامیـن  خوزسـتان، 
محمد شـریف زاده از مرکز گلسـتان در اطالع رسـانی 
دقیـق و شایسـته حـوادث غیرمترقبـه فروردین 98 

مـورد تجلیـل واقـع شـدند.
فریبـرزی،  فریبـرز  از تالش هـای  نیـز  ادامـه  در 
نجیبـه خروشـی و زینـب تقـوی به عنـوان معاونـان 
سـابق فرهنگـی مراکـز جهاددانشـگاهی تجلیـل بـه 

آمد. عمـل 

نشست چهارم
تقـی  دکتـر  سـخنرانی  بـا  گردهمایـی  دوم  روز 
آزاد ارمکـی اسـتاد جامعه شناسـی دانشـگاه تهـران 
تزاحم هـای  نتایـج  و  منشـأ  در  تاملـی  موضـوع  بـا 

فرهنگـی در ایـران آغـاز شـد.
در ادامه نشسـت بررسـی فرصت هـا و چالش های 
فرهنگـی جهاددانشـگاهی در دانشـگاه ها بـا حضـور 
مهنـدس محمدهـادی عسـگری مدیرکل پشـتیبانی 
امـور فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم و دکتر امیر 
امیـر لــله گانی مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشـت و 
هم چنیـن نشسـت پرسش وپاسـخ با این حضـور این 
دو مسـوول و معاونـان فرهنگـی واحدهای سـازمانی 

برگزار شد. جهاددانشـگاهی 

از رضورت شناسایی جوانان کارآمد انقالبی 
تا تشکیل متدن بزرگ اسالمی

فرهنگـی  معاونـان  گردهمایـی  هشـتادویکمین 
شـهرکرد  در  جهاددانشـگاهی  سـازمانی  واحدهـای 
میزبـان نشسـت ویـژه ی نقـش دانشـگاه ها در تحقق 
بیانیـه ی گام دوم انقـالب اسـالمی بـا حضـور دکتـر 
جهاددانشـگاهی،  رییـس  طیبـی  حمیدرضـا  سـید 
مصطفـی  دکتـر  حجت االسالم والمسـلمین 
معظـم  مقـام  نمایندگـی  نهـاد  رییـس  رسـتمی 
حجت االسالم والمسـلمین  دانشـگاه ها،  در  رهبـری 
محمدعلـی نکونـام نماینـده ی ولی فقیـه در اسـتان 
و  امـام جمعـه ی شـهرکرد  و  چهارمحال وبختیـاری 
دکتـر غالم رضـا غفـاری معـاون فرهنگـی اجتماعـی 

وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـود.
 

رضورت شناسایی جوانان کارآمد انقالبی
رییـس جهاددانشـگاهی در این نشسـت با اشـاره 
بـه بیانیـه ی گام دوم انقـالب اسـالمی، اظهـار کـرد: 
بـا توجـه بـه ایـن بیانیـه بایـد از وضعیـت موجـود 
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اسـتفاده کنیـم تـا بـه وضعیت مطلـوب برسـیم؛ باید 
بـه نیروهـای کارآمـد و به ویـژه جوانان تکیـه کرده تا 

هرچـه زودتـر بـه وضعیت مطلـوب دسـت یابیم.
دکتـر طیبـی بـا بیـان این کـه فسـاد در کشـور 
ترویـج پیـدا کـرده اسـت، گفـت: شـدت برخـورد ما 
نبـوده و در نظرسـنجی ها  اصـاًل مناسـب  بـا فسـاد 
حـال  در  مسـووالن  بـه  نسـبت  مـردم  نارضایتـی 

اسـت. افزایـش 
وی بـه مهاجـرت نیـروی انسـانی بـه عنـوان یکی 
از مشـکالت کشـور اشـاره و تصریـح کـرد: بـا توجـه 
بـه اینکه زیرسـاخت مناسـب بـرای پیشـرفت داریم، 
امـا بسـیاری از نیروهـای کارآمد در این کشـور رشـد 
پیـدا کـرده و متاسـفانه در خـارج از کشـور فعالیـت 
می کننـد، ولـی بـا این وجـود هنوز نیـروی کار خوب 
در کشـور داریم و مشـکالت نیز قابل اصالح هسـتند.
دکتـر طیبـی بـا بیـان این کـه نیـروی انسـانی مـا 
بـا توجـه بـه تـوان علمی شـان، تـوان خلـق مزیـت 
دارد، تصریـح کـرد: در ایـن زمـان، زیـاد فرصت خطا 
نداریـم و باید با سـرعت مقدمـات کار را فراهم کنیم؛ 
زیـرا کـه رقیبـان نیـز بـا سـرعت در حـال کار کردن 

. هستند
رییـس جهاددانشـگاهی روش انتخـاب دولت ها را 
یکـی از ناکارآمدی هـا و چالش های کشـور دانسـت و 
اظهـار کـرد: متاسـفانه در انتخـاب دولت بـه گونه ای 
عمـل می کنیـم کـه دولتـی کـه انتظـار داریـم، سـر 

نمی آیـد. کار 
وی تقویـت نظـام حزبی را از راهکارهـای رفع این 
چالـش دانسـت و تصریـح کـرد: نبـود حـزب کارآمد 
و سـازمان یافته در کشـور سـبب شـده تـا دولت هـا 
بـدون تجربـه قبلـی و بـدون تیـم تشـکیالتی قـوی 
انتخـاب شـوند و نتواننـد در فرصـت چهـار سـاله بـه 

وعده هایشـان عمـل کننـد.
عضـو شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی با اشـاره به 
وجـود نیروهـای وفـادار و معتقـد اصولگـرا و اصـالح 
طلـب در کشـور، عنـوان کرد: شـرایط برای تشـکیل 
دو حـزب واقعـی بـا حضـور ایـن دو طیف در کشـور 

وجـود دارد.
رییس جهاددانشـگاهی ادامـه داد: زمانی که مردم 
می بیننـد مشـکالت توسـط دولـت حـل نمی شـوند، 
سیاسـت رأی دادنشـان را عـوض می کننـد و هـر بار 
بـه یـک جنـاح رأی می دهنـد و همیـن اسـت که در 

دولـت شـاهد سیاسـت های زیگزاگی هسـتیم.
دکتـر طیبـی گفـت: دنیـا بـه ایـن نکتـه رسـیده 
اسـت کـه اگـر قـرار اسـت دولتـی روی کار بیایـد، 
بایـد حـزب داشـته باشـیم و اگر حـزب نداریـم، باید 
روش شناسـایی و جایگزیـن کـردن نیروهـای کارآمد 
را بدانیـم تـا بتوانیـم آن هـا را اصـالح کنیـم. جـوان 
کارآمد در کشـور زیاد اسـت، اما باید روش شناسـایی 
ایـن جوانـان را بلد باشـیم تـا بتوانیم نیـروی کارآمد 
و وفـادار انقـالب اسـالمی را شناسـایی کـرده و روی 

کار بیاوریـم.
وی تاکیـد کـرد: مقـام معظم رهبری بـر روی نهاد 
جهاددانشـگاهی نظـارت خوبـی دارند، لذا مـا خود را 
از متـن ایـن بیانیـه می دانیـم و برنامه ریزی های الزم 
را نیـز انجـام داده ایـم؛ سـال گذشـته نیـز منابع الزم 

بـرای اجرایـی شـدن 30 پـروژه به ما تعلـق گرفت.
بایـد مشـکالتی کـه مانـع  دکتـر طیبـی گفـت: 
کارآمـدی اسـت را رفـع کنیـم. بـا تحریم هـا موافـق 

نیسـتیم، امـا در این شـرایط هم می توان موفق شـد.
تشکیل متدن بزرگ اسالمی

حجت االسالم والمسـلمین دکتـر رسـتمی نیـز در 
ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه اهمیـت بـاالی شـناخت 
سـند بیانیـه ی گام دوم انقـالب اسـالمی، بیـان کرد: 
ایـن بیانیـه، یکـی از محوری تریـن اسـناد جمهـوری 
و  افق هـا  رویکردهـا،  بیـان  بـه  کـه  اسـت  اسـالمی 

می پـردازد. کشـور  ایـن  آینـده ی  چشـم اندازهای 
رییـس نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در 
دانشـگاه ها ادامـه داد: دقـت و تمرکـز ویـژه ی مقـام 
معظـم رهبـری بـرای تدویـن ایـن بیانیـه، محتـوای 
فاخـر و واژه سـازی های جدیـد آن، بسـیار قابل تأمل 

ست. ا
وی بـا تبییـن نظریـه ی »نظـام انقالبـی« مـورد 
اشـاره در بیانیـه ی گام دوم، تاکیـد کـرد: ایـن نظریه 
از یـک طـرف بـه مـا می گویـد کـه مـا در قالـب یک 
نظـام و تشـکیالت منسـجم خواهـان ایفـای نقش در 
مـراودات جهانـی هسـتیم و از یـک طـرف روحیـه ی 
انقالبی و ساختارشـکن خود را در مقابل نظام سـلطه 

حفـظ خواهیـم کرد.
دکتـر رسـتمی افـزود: تکیه بـه جوانان بـه صورت 
رسـمی بـرای پذیرش مسـوولیت از دیگـر اصول مهم 

بیانیه اسـت. این 
بیانیـه،  ایـن  غایـت  نهایـت،  در  داد:  ادامـه  وی 
مطالبـه ی تشـکیل تمـدن بـزرگ اسـالمی و تولیـد 
یـک تمـدن جایگزیـن بـرای اداره ی دنیـا می باشـد.

سایتی مهم برای نظریه پردازی
هم چنیـن معـاون فرهنگـی اجتماعی وزیـر علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری نیـز در ایـن نشسـت بـا بیـان 
اینکـه بیانیـه گام دوم انقـالب در دو سـطح متـن و 
محتـوا مـورد توجه اسـت، اظهار کرد: سـطح سـومی 
هـم وجـود دارد کـه همانـا اقداماتـی اسـت کـه باید 
از سـوی مراکـز فرهنگـی بـه ویـژه دانشـگاه ها بـرای 

تحقـق آن صـورت بگیـرد.
دکتـر غفـاری بـا تأکیـد بـر اینکـه میـان بیانیه و 
سـند تفاوت هایـی وجـود دارد، تصریـح کـرد: متـن 
»بیانیـه« رهبـری متنی تأمل شـده و فنی اسـت و از 
ایـن رو بایـد بـا تأمـل به ایـن متـن ورود پیـدا کرد و 

متوجـه خـاص بـودن متـن و محتـوای آن بـود.
وی یکـی از زمینه هـای ورود بـه این متـن را ورود 
بـا نگاه سیاسـی خوانـد و افـزود: با این نـگاه می توان 
اقدامات سیاسـی مطلوب را از بیانیه اسـتخراج کرد و 
اهـداف و کمـال مطلوب سیاسـی را با اسـتناد به این 
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بیانیـه در اختیار اسـناد دیگـر قرار داد.
دکتـر غفـاری بـا اشـاره بـه اهمیـت توجـه بـه 
بیـان  محتـوا،  تحلیـل  جهـت  محتـوا  تولیدکننـده 
کـرد: توجه به شـخصیت و سـیر حیات مقـام معظم 
رهبـری و شـناخت فـراز و فرودهـای بسـتر زندگـی 
بهتـر  شـناخت  جهـت  در  بزرگـی  کمـک  ایشـان 

تحلیـل گفتمانـی بیانیـه خواهـد بـود.
معـاون وزیـر علوم یکی از ویژگی های برجسـته ی 
متـن بیانیـه را منظومـه ای بـودن آن عنـوان کـرد 
و افـزود: ایـن متـن حـاوی بسـیاری از بینش هـای 
جامـع و کامـل اسـت که ایشـان به صـورت ترکیبی 

و منظومـه ای لحـاظ کرده انـد.
وی در تشـریح دیگـر ویژگی هـای بیانیـه، نـگاه 
آینده نگرانـه آن را یکـی از ویژگی هـای بیانیـه خواند 
و بیـان کـرد: جهـان در دگرگونـی مـداوم قـرار دارد 
و در دهه هـای اخیـر نیـز ایـن دگرگونـی با شـدت و 
حـدت بیشـتری ایجاد شـده کـه در بیانیـه گام دوم 
عـالوه بر اشـاراتی بـه گذشـته، نـگاه آینده نگرانه نیز 

دارد. وجود 
معـاون وزیـر علوم با اشـاره بـه تأکید ایـن بیانیه 
انقـالب اسـالمی، گفـت:  تـراز  نیـروی جوانـان  بـر 
جوانـان و تحـول نسـل مـورد تأکیـد مقـام معظـم 
رهبـری اسـت و اینکـه بـه رغـم ایـن تحول، شـاهد 
هیـچ  عمـر  و  هسـتیم  اسـالمی  انقـالب  اسـتمرار 

انقالبـی در جهـان بـه چهـل نرسـیده اسـت.
دکتـر غفـاری نـگاه فـرا نسـلی بیانیـه را ویژگـی 
دیگـر آن برشـمرد و گفـت: »جامعه سـازی« یکی از 
اصطالحـات مهـم این بیانیه اسـت که از خودسـازی 
آغـاز می شـود؛ ضمـن این کـه در جامعـه سـاختن و 
تولیـد شـدن وجـود دارد کـه بـه جامعه پـردازی و 

سـپس تمدن سـازی منجـر می شـود.
وی نـگاه توأمـان به دیـن و دنیا و علـم و دین در 
ایـن بیانیـه را شـاخص خوانـد و ادامـه داد: اگر فقط 
روی یک بخش تأکید وجود داشـته باشـد، آسـیب زا 

خواهدبـود؛ امـا نـگاه رهبری جامع و کامل اسـت.
معـاون وزیـر علـوم، اشـاره رهبـری به آغـاز عصر 
جدیـد را در ایـن بیانیـه یـادآور شـد و گفـت: عصـر 
جدیـد بـه لطف تحـوالت ذهنـی و عینـی و به یمن 
انقـالب 1357 آغاز شـده اسـت که در جامعـه ایران 

آثـار این تحوالت مشـهود اسـت.
دکتـر غفـاری تصریـح کـرد: مقام معظـم رهبری 
در ایـن بیانیـه بـه دوری از نـگاه متحجرانـه تأکیـد 
دارنـد و معتقدنـد کـه بایـد موقعیت هـا و اقتضائـات 
سـپس  و  تبییـن  را  خطاهـا  و  شـناخت  را  زمـان 

تصحیـح کـرد.
بی شـک  تغییـری  هـر  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
هزینه هایـی هـم دارد، گفـت: اگـر از تغییـر و تحول 
بترسـیم، قطعـاً نبایـد انتظـار تحقق جامعـه انقالبی 

مـورد نظـر بیانیـه را داشـت.
معـاون وزیـر علـوم پرهیـز از افـراط و تفریـط در 
کنـار جامعیـت را ویژگـی دیگـر ایـن بیانیـه خوانـد 
و تأکیـد کـرد: ایـن بیانیـه یک سـایت مهـم و جامع 

بـرای نظریه پـردازی و طـرح مباحـث تـازه اسـت.
دکتـر غفـاری خاطرنشـان کـرد: بیانیـه گام دوم 
انقـالب حـاوی حدود 6 هـزار و 100 واژه و بین 3 تا 
4 هزارتـم اسـت کـه اسـتخراج این تِم ها بـر عهده ی 
مجموعه هـای فرهنگـی بـه ویـژه دانشـگاه ها اسـت 

کـه بایـد در کنـار هـم قـرار گیرنـد و بـا هم افزایی و 
همـکاری در کنـار یکدیگـر واژگان و مباحث کلیدی 

بیانیـه را اسـتخراج کنند.
و  خوانـد  امـر  ایـن  پیشـگام  را  دانشـگاه ها  وی 
مراکـز  و  دانشـگاه ها  در  دانشـگاهیان  تأکیـد کـرد: 
آمـوزش عالـی می توانند نقش بسـیار مهـم و کلیدی 
و  باشـند  داشـته  بیانیـه  ایـن  تحقـق  و  تبییـن  در 
معاونـت فرهنگـی وزارت علـوم نیـز در این خصوص 

می کنـد. تـالش 
در  امیدبخشـی  و  اعتمادآفرینـی  غفـاری  دکتـر 
دانشـگاه ها را بسـیار مهـم ارزیابـی کـرد و گفت: این 
امـر سـبب گرم تـر و پویاتـر شـدن فضـا می شـود و 
طـرح مباحـث بیانیـه باید در ایـن فضا مطرح شـود 
و راهکارهـای تحقـق آن مـورد بررسـی قـرار بگیرد.

نیاز انقالب اسالمی به تربیت مدیران 
متعهد و توامنند

اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده  ادامـه،  در 
چهارمحـال و بختیـاری و امـام جمعه ی شـهرکرد بر 
توجـه مدیـران بـه بایدهـا و نبایدهای انقـالب تاکید 
کـرد و گفـت: بیانیـه گام دوم انقـالب حـاوی بایدها 
و نبایدهـا و نـکات اساسـی و کلیدی بسـیاری اسـت 

کـه بایـد مـورد توجـه مسـووالن باشـد.
کـرد:  بیـان  نکونـام  حجت االسالم والمسـلمین 
جهاددانشـگاهی یـک مرکـز فرهنگـی اسـت و نقش 

مهمـی در توسـعه ی فرهنگـی دارد.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  شـهرکرد  جمعـه ی  امـام 
مدیـران نبایـد از گفتمـان سـازی و تبییـن بیانیـه 
متاسـفانه  افـزود:  کننـد،  غفلـت  انقـالب  دوم  گام 
دسـت های آشـکار و پنهـان بسـیاری وجـود دارنـد 
نشـان  انقـالب  از  تیـره ای  چهـره  می خواهنـد  کـه 
بـا این هـا  بایـد  دهنـد و شـما مجموعـه فرهنگـی 

کنیـد. مقابلـه 
وی بـا بیـان اینکه انقالب در چهل سـال گذشـته 
کـرد:  اظهـار  اسـت،  داشـته  بسـیار  بالندگی هـای 
اکنـون دسـت دشـمن خالـی شـده اسـت؛ زیـرا در 
ایـن سـال ها هرچـه در تـوان داشـته رو کرده اسـت 
برابـر  در  جهادگرانـه  نیـز  ایـران  انقالبـی  ملـت  و 

ایسـتادگی کـرده و می کننـد. دشـمنان 

حجت االسالم والمسـلمین نکونـام خواسـتار توجه 
گسـترده بـه بیانیـه ی گام دوم انقالب در دانشـگاه ها 
شـد و تصریـح کـرد: بایـد با تبییـن این بیانیـه برای 
دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاهی یـک نـگاه روشـن 
و امیدوارانـه در حرکـت آن هـا ایجـاد کـرد و تـالش 

دشـمنان در ایـن رابطـه را خنثـی کرد.
نماینـده ی ولـی فقیـه در اسـتان بـا اشـاره بـه 
اینکـه آنچـه مـا بـرای آینـده انقـالب نیـاز داریـم 
انسـان مدیـر، مؤمـن، متعهـد، الیق، توانمنـد و قوی 
در برابـر مشـکالت اسـت، ادامـه داد: بایـد مدیرانـی 
تربیـت کنیـم کـه متفاوت از نسـل گذشـته باشـند 
تـا بتواننـد چرخ انقالب را در راسـتای اهـداف واالی 

آن بچرخاننـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه متاسـفانه در بخش هایی 
بـا مدیرانـی مواجـه بودیم کـه شایسـتگی الزم برای 
انقالب را نداشـتند، خاطرنشـان کرد: انقالب اسالمی 
اکنـون نیازمنـد انسـان های هـم تـراز بـا ارزش های 
انقـالب و فکـر جهادی امـام و دیدگاه های ارزشـمند 

رهبری اسـت.

مراسم اختتامیه
مراسـم  در  رضایـی  سـیروس  ادامـه،  در 
اختتامیـه ی هشـتادو یکمیـن گردهمایـی معاونـان 
واحدهـای سـازمانی جهاددانشـگاهی، اظهـار کـرد: 
جهاددانشـگاهی در کنـار سـایر دانشـگاه ها و مراکـز 
آموزشـی اسـتان در حوزه هـای فرهنگـی، آموزشـی، 

می کنـد. فعالیـت  اشـتغال  و  پژوهشـی 
چهارمحال وبختیـاری  جهاددانشـگاهی  رییـس 
در  برنامـه  عنـوان   100 از  بیـش  سـاالنه  افـزود: 
جهاددانشـگاهی  آموزشـی  مراکـز  و  دانشـگاه ها 
برنامه هـای  اجـرای  کـه  می شـود  برگـزار  اسـتان 
دینـی، قرآنـی، هنـری و ادبـی، برگـزاری مناظـرات 
دانشـجویی، دفاع سـه دقیقه ای، اردوهـای ایران مرز 
پرگهـر، انتشـار بیـش از چهـار هـزار خبـر فرهنگی، 
اجتماعـی توسـط خبرگزاری هـای ایسـنا و ایکنا و... 
از جملـه برنامه هـای فرهنگـی جهاددانشـگاهی بوده 

. ست ا
کوتـاه  مرکـز  هفـت  فعالیـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مـدت و بلندمـدت در اسـتان، تصریـح کرد: سـاالنه 
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آموزشـی  دوره هـای  از  فراگیـر  هـزار   50 از  بیـش 
می کننـد. اسـتفاده  جهاددانشـگاهی 

رضایـی گفـت: بـه منظـور توسـعه آموزش هـا در 
سـطح اسـتان در آینـده ای نزدیـک مرکـز لـردگان 
راه انـدازی خواهـد شـد تا نیـاز مردم و مسـئوالن آن 

برطرف شـود. منطقـه 
ــا بیــان اینکــه  رییــس جهاددانشــگاهی اســتان ب
ــوی  ــق از س ــده و موف ــرا ش ــای اج ــی از طرح ه یک
ــن  ــرح نوی ــتغال، ط ــوزه اش ــگاهی در ح جهاددانش
مشــاغل خانگــی بــوده اســت، خاطرنشــان کــرد: دو 
هــزار نفــر در اســتان در ایــن طــرح شــرکت کــرده 
و اکنــون وارد فــاز ســوم ایــن طــرح شــده کــه امیــد 
ــه ایجــاد  ــوان ب ــی بت ــه نوع ــق ب ــن طری اســت از ای

اشــتغال کمــک کــرد.
هم چنیــن مجیــد نظــری معــاون هماهنگــی 
امــور عمرانــی اســتانداری چهارمحال وبختیــاری 
ــی  ــرد: آمادگ ــان ک ــم خاطرنش ــن مراس ــز در ای نی
ــارات  ــه ی اعتب ــک در زمین ــوص کم ــل در خص کام
و مباحــث فنــی بــه جهاددانشــگاهی اســتان وجــود 

دارد.
در پایــان ایــن مراســم از رییــس جهاددانشــگاهی 
چهارمحال وبختیــاری بــه دلیــل میزبانــی گردهمایی 
ــه  ــتان ب ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم ــر رواب و مدی
دلیــل همــکاری بــرون ســازمانی بــا جهاددانشــگاهی 

تجلیــل شــد.
ــور  ــن جانی پ ــد، رامی ــد حاجی بلن ــن اح هم چنی
ــورای  ــای ش ــوان اعض ــروزی به عن ــا فی و احمدرض
فنــی شــعب مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران 

)ایســپا( معرفــی شــدند.
گفتنــی اســت، دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس 
جهاددانشــگاهی در حاشــیه ی ســفر اســتانی خــود 
ــا مهنــدس  ــه ای ب ــه شــهرکرد در جلســات جداگان ب
اقبــال عباســی اســتاندار چهارمحــال و محــال 
نکونــام  حجت االسالم والمســلمین  بختیــاری، 
ــه ی  ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــس  ــی ریی ــدس الیاس ــن مهن ــهرکرد و هم چنی ش
ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان دیــدار گفت وگــو 

ــرد. ک

لزوم بازنگری برنامه ها در حوزه ی نرش 
جهاددانشگاهی

هم چنیــن پنجمیــن گردهمایــی مدیــران شــعب 
ــازمانی جهاددانشــگاهی در  ــای س انتشــارات واحده
ــان  ــی معاون ــزاری گردهمای ــل از برگ ــیه و قب حاش
فرهنگــی جهاددانشــگاهی در شــهرکرد برگــزار شــد.

مطالعه؛ مهم ترین رکن فرهنگ
دکترعیسی علیزاده در این گردهمایی ظهار کرد: 
کاربردی  و  عملی  کار  به  گردهمایی ها  این  در  باید 
دست یافت و الزم است دست یابی به هدف در حوزه 

انتشارات مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه امروزه حوزه نشر، حوزه بسیار 
ارکانی در  برای فرهنگ  اگر  افزود:  پیچیده ای است، 
مطالعه  آن،  بحث  مهم ترین  شاید  شود  گرفته  نظر 
باشد و این نشان دهنده آن است که همچنان کتاب 

نقش مهمی را در حوزه فرهنگ ایفا می کند.
پویا  سازمان هایی  کرد:  بیان  علیزاده  دکتر 
هستند که جسارت در تغییر را پذیرفته اند، بنابراین 
سازمان هایی که متناسب با نیاز حرکت کنند خود به 

خود فعال خواهند شد.
رییس جهاددانشگاهی  رضایی  ادامه، سیروس  در 
معاونت  حوزه  اینکه  بیان  با  چهارمحال وبختیاری 
شهرکرد  دانشگاه  در  دانشگاهی  جهاد  فرهنگی 
گفت:  است،  مستقر  بوده  استان  مادر  دانشگاه  که 
خوشبختانه در این مدت برنامه های مطلوب فرهنگی 
انجام شده به طوری که در سال بیش از 100 عنوان 

برنامه فرهنگی انجام می شود.
انتشارات،  ایسنا،  و  ایکنا  خبرگزاری های  وی 
دیگر  از  را  افکارسنجی  مرکز  دانشجویان،  سازمان 
جهاد  فرهنگی  معاونت  مجموعه  زیر  حوزه های 
دانشگاهی استان برشمرد و گفت: برگزاری مناظرات 
از  و...  دقیقه ای  سه  دفاع  مسابقات  دانشجویی، 

برنامه های فرهنگی جهاد دانشگاهی است.
رضایی ادامه داد: برای نخستین بار مسابقات دفاع 
سه دقیقه ای از سوی جهاد دانشگاهی استان در سال 
گذشته اجرا شد که چهارمحال و بختیاری به عنوان 
مجری  عنوان  به  و  کننده  استقبال  استان  بیشترین 

برتر در این زمینه شناخته شد.
وی افزود: در اواخر سال 96، حوزه انتشارات جهاد 
دانشگاهی افتتاح و شورای عالی انتشارات متشکل از 

اعضای هیات علمی دانشگاه تشکیل شد.
تبلیغات  گفت:  استان  جهاددانشگاهی  رییس 
آموزشی  مراکز  و  دانشگاهی  سطح  در  گسترده ای 
برای حوزه انتشارات صورت گرفت که از ابتدای آغاز 
فعالیت، تاکنون 50 عنوان کتاب بررسی و 16 جلد از 

آن ها به چاپ رسیده است.
جهاد  آموزشی  مرکز  پنج  وجود  به  اشاره  با  وی 
چهارمحال  کرد:  خاطرنشان  استان،  در  دانشگاهی 
از  آموزش  حوزه  فراگیران  جذب  در  بختیاری  و 
به سال 96  رشد 230 درصدی در سال 97 نسبت 

برخوردار بوده است.

فناوری  پژوهشی،  حوزه  در  فعالیت  رضایی 
جهاد  حوزه های  دیگر  از  را  گردشگری  و  اطالعات 
دانشگاهی دانست و گفت: در حوزه اشتغال نیز طرح 
مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار از سوی جهاد 

دانشگاهی در حال برگزاری است.

لزوم بازنگری برنامه ها در حوزه ی نرش 
جهاددانشگاهی

هم چنین عادل تقوی نیز در پنجمین گردهمایی 
جهاددانشگاهی  واحدهای  انتشارات  شعب  مدیران 
فعالیت های  قدیمی ترین  از  یکی  کرد:  اظهار  کشور، 
حوزه  دانشگاهی،  جهاد  فرهنگی  معاونت  حوزه 

انتشارات است.
جهاد  انتشارات  سازمان  فعالیت  افزود:  وی 
دانشگاهی از سال 80 آغاز شد، گرچه فعالیت حوزه 
انتشارات همزمان با تأسیس جهاد دانشگاهی از سال 
فعالیت  و  کتاب  انتشار  مختلف  قالب های  در   59

فرهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی آغاز شده بود.
تقوی گفت: علی رغم نوساناتی که در طی مسیر با 
آن ها مواجه بودیم، ولی دهه های 60 و 70 انتشارات 
نقش رویان فعلی را برای جهاد دانشگاهی ایفا می کرد.

وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته شرایط سختی 
گریبان گیر حوزه اقتصاد نشر شد و معضالتی را در این 
گردهمایی ها  این  است  امید  گفت:  کرد،  ایجاد  زمینه 

بتواند بخشی از مشکالت حوزه نشر را برطرف کند.
رییس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی با اشاره 
به چهارمین گردهمایی که به میزبانی زنجان برگزار 
شد، تصریح کرد: اگر این گردهمایی ها به طور منظم 
و با فاصله زمانی کوتاه برگزار شوند قطعاً تاثیرگذاری 

آن بر حوزه نشر قابل مشاهده خواهد بود.
هماهنگی  با  اقدامات  از  بخشی  کرد:  بیان  وی 
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی در قالب برنامه پنج 
ساله طراحی شده است، در برنامه ششم توسعه هشت 
انتشارات در نظر گرفته شد که  برای سازمان  هدف 
بخشی از برنامه ها به صورت ملی در سازمان انتشارات 
دانشگاهی  جهاد  واحدهای  در  برنامه ها  از  بخشی  و 

محقق خواهد شد.
تقوی ادامه داد: بخش هایی از برنامه ها که در حوزه 
ترویجی ارائه می شود برای محقق شدن آن ها باید به 

صورت منسجم عمل کرد.
وی با اشاره به لزوم بازنگری برنامه ها و اتفاقاتی که 
در حوزه نشر رخ داده است، خاطرنشان کرد: این نیاز 
احساس می شود که برنامه ها باید تغییر، تحلیل و یا 

بخشی از آن ها اصالح شوند.
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل از 
ــن  ــم پنجمیـ ــت : مراسـ ــیناپرس، 4 و 5 اردیبهشـ سـ
کنفرانـــس بین المللـــی وب پژوهـــی در دانشـــگاه 

علـــم و فرهنـــگ برگـــزار شـــد.
ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــال اس ـــج س ـــی پن ـــس وب پژوه کنفران
گـــرد هـــم آوردن متخصصـــان حـــوزه وب در نظـــر 
دارد علی رغـــم وجـــود ســـایه ســـنگین تحریـــم 
ـــه بـــا  ـــز در برگرفت ـــش را نی کـــه حـــوزه علـــم و دان
بین المللـــی  و  ملـــی  عرصه هـــای  در  همگرایـــی 
بتوانـــد تـــوان و تخصـــص صاحب نظـــران ایـــن 
ـــد  ـــکان بتوان ـــد ام ـــا در ح ـــرد ت ـــه کار گی ـــه را ب عرص
قـــدم مثبتـــی در حـــوزه ی وب در کشـــور بـــردارد.

بسرتی برای ارایه نتایج پژوهشی و فناورانه 
در متام حوزه ها

ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــم ریی ـــن مراس ـــدای ای در ابت
بـــا بیـــان اینکـــه در عصـــر حاضـــر تحـــوالت 
ـــنتی رســـوخ  ـــی بـــه همـــه حوزه هـــای س تکنولوژیک
پیـــدا می کنـــد و ماهیـــت ســـازوکاری آن هـــا را 
تغییـــر می دهـــد، گفـــت: فنـــاوری اطالعـــات یـــک 
ـــی  ـــاد زندگ ـــه ابع ـــه هم ـــه ب ـــت ک ـــدی اس ـــوع ج موض

افـــراد وارد شـــده اســـت.
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی اظهـــار کـــرد: تجربـــه 
ـــه  ـــت ک ـــوع اس ـــن موض ـــر ای ـــر بیانگ ـــورهای دیگ کش
ــعه،  ــران توسـ ــوان پیشـ ــات به عنـ ــاوری اطالعـ فنـ
ــدف  ــور هـ ــعه ای در کشـ ــای توسـ ــث جهش هـ باعـ
خواهـــد شـــد همچـــون ســـنگاپور و کـــره جنوبـــی 
ـــعه  ـــرفت و توس ـــه پیش ـــوزه ب ـــن ح ـــک ای ـــا کم ـــه ب ک

دســـت یافتنـــد.
ــم  ــا فراهـ ــورها بـ ــن کشـ ــرد: ایـ ــح کـ وی تصریـ
آوردن زیرســـاخت های دیجیتالـــی موجبـــات رشـــد 
ــد.  ــم کرده انـ ــود فراهـ ــور خـ ــادی را در کشـ اقتصـ
ــوزه  ــق در حـ ــی دقیـ ــی های علمـ ــن رو، بررسـ ازایـ
ایـــران  در  اطالعـــات  فنـــاوری  آینده پژوهـــی 
ــا  ــازی بـ ــای مجـ ــوزه فضـ ــد در حـ ــان می دهـ نشـ
سیاســـی،  اقتصـــادی،  اجتماعـــی،  پیشـــران های 
مواجـــه  زیســـت محیطی  و  فناورانـــه  حقوقـــی، 
ــگاه  ــاد جایـ ــن ابعـ ــک از ایـ ــر یـ ــه هـ ــتیم کـ هسـ
ـــه  ـــی و مطالع ـــل بررس ـــته و قاب ـــود را داش ـــاص خ خ

اســـت.
کنفرانـــس  افـــزود:  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
ـــدی  ـــگاه تک بع ـــاوت از ن ـــی متف ـــا نگاه ـــی ب وب پژوه

بـــه ایـــن عرصـــه پرهیزکـــرده و بســـتری را فراهـــم 
آورده تـــا تمـــام حوزه هـــای اجتماعـــی، اقتصـــادی، 
سیاســـی، حقوقـــی، زیســـت محیطی و فناورانـــه 
نتایـــج پژوهـــش و مطالعـــه خـــود را ارائـــه کننـــد.

بـــه  البتـــه  کـــرد:  تاکیـــد  طیبـــی  دکتـــر 
دلیـــل شـــرایط خـــاص کشـــور مـــا برخـــی از 
ابعـــاد ذکرشـــده توجـــه بیشـــتری را می طلبـــد. 
حوزه هایـــی  از  یکـــی  اقتصـــاد  به عنوان مثـــال، 
همـــه  در  و  اخیـــر  ســـال های  در  کـــه  اســـت 
شـــاخه های بانکـــداری، تجـــارت، صنعـــت، اشـــتغال 
و… از فناوری هـــای اطالعاتـــی و ارتباطاتـــی تأثیـــر 
ـــالوه  ـــازی ع ـــای مج ـــون فض ـــت. هم اکن ـــه اس پذیرفت
ـــاخه ای  ـــته ش ـــاد گذاش ـــر اقتص ـــه ب ـــی ک ـــر تأثیرات ب
ـــال را  ـــاد دیجیت ـــوان اقتص ـــا عن ـــاد ب ـــد از اقتص جدی

بنـــا نهـــاده اســـت.
بنـــا بـــه گفتـــه وی اقتصـــاد دیجیتالـــی مفهـــوم 
ـــاوری  ـــترش فن ـــا گس ـــه ب ـــت ک ـــدی اس ـــبتاً جدی نس
ــال  ــع در حـ ــری آن در جوامـ ــات و به کارگیـ اطالعـ
ــف و  ــی ظریـ ــوع نگاهـ ــن موضـ ــت. ایـ ــل اسـ تکامـ
عمیـــق در حـــوزه کاربســـت فناوری هـــای نویـــن در 
ـــاد از  ـــوه اقتص ـــایر وج ـــت و س ـــد و صنع ـــوزه تولی ح

قبیـــل بانـــک، بیمـــه، اشـــتغال و… دارد.
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه نیـــاز کشـــور بـــه  
ـــبات  ـــف مناس ـــب وکار و بازتعری ـــد کس ـــای جدی مدل ه
ـــر  ـــال های اخی ـــبختانه در س ـــزود: خوش ـــادی اف اقتص
کشـــور مـــا شـــاهد تحوالتـــی در عرصـــه اقتصـــادی 
و مرتبـــط بـــا فنـــاوری اطالعـــات بـــوده و وب 
ـــق  ـــای خـــود را در توســـعه کســـب وکار و رون ظرفیت ه
بخشـــی بـــه عرصـــه تولیـــد و اشـــتغال نمایـــان ســـاخته 
اســـت. تاکســـی های اینترنتـــی، اپلیکیشـــن های 
ـــی،  ـــی، اجتماع ـــادی، مال ـــای اقتص ـــق در حوزه ه موف
نمونه هایـــی  اینترنتـــی  بازی هـــای  و  فرهنگـــی 

ازاین دســـت هســـتند.
تعــداد  رشــد  گفــت:  جهاددانشــگاهی  رییــس 
کاربــران اینترنــت در کشــور از پنــج میلیــون در ســال 
92 بــه حــدود 55 میلیــون در ســال 97 رســیده کــه 
ایــن بیانگــر ظرفیــت بــاالی بســتر فنــاوری اطالعــات 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  مختلــف  عرصه هــای  در 
سیاســی اســت کــه ایــن موضــوع توجــه قانون گــذاران 
را در ایجــاد بســترهای مناســب قانونــی بــرای رشــد و 

ــد. ــوزه می طلب ــن ح ــرفت ای پیش

بررسی دقیق اثرات حوزه ی وب پژوهی
در بخش های مختلف زندگی برش

مراسم پنجمین کنفرانس بین املللی وب پژوهی در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد

■  مراسم 
پنجمین 
کنفرانس 
بین املللی 
وب پژوهی/ 
عکاس: محمود 
بیات

◄
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سهم ۶۰ درصدی
 مقاله های التین

ـــت  ـــه گذش ـــاره ب ـــا اش ـــایگان فرد ب ـــواد ش محمدج
ـــس  ـــزاری کنفران ـــال برگ ـــتین س ـــال از نخس ـــج س پن
ـــل خـــأل موجـــود در حـــوزه وب،  ـــه دلی ـــادآور شـــد: ب ی
مرکـــز وب پژوهـــی را در دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ 
ـــه در  ـــی ک ـــد پژوهش های ـــا بتوان ـــم ت ـــیس کردی تأس

ـــد. ـــد کن ـــود را رص ـــام می ش ـــه وب انج عرص
وی ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه بازخـــورد خوبـــی 
ــس  ــزاری کنفرانـ ــال برگـ ــن سـ ــد از اولیـ ــه بعـ کـ
 IEEE ـــدن آن در ـــه ش ـــز نمای ـــم و نی ـــت کردی دریاف
کنفرانـــس از شـــکل ملـــی بـــه بین المللـــی تبدیـــل 
ــه  ــازی بـ ــوزه مجـ ــس در حـ ــا کنفرانـ ــد و تنهـ شـ
ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــه در IEEE نمای ـــد ک ـــمار می آی ش
ـــاره  ـــا اش ـــی ب ـــس وب پژوه ـــن کنفران ـــر پنجمی دبی
بـــه اینکـــه کمیتـــه علمـــی کنفرانـــس متشـــکل از 
ـــای  ـــواره محوره ـــات هم ـــاوری اطالع ـــان فن متخصص
ــرد:  ــان کـ ــته اند، خاطرنشـ ــه داشـ ــه روز نگـ آن را بـ
دنیـــا  در  وب  حـــوزه  در  کنفرانـــس  مهم تریـــن 
کنفرانـــس www اســـت کـــه البتـــه فقـــط حـــوزه 
ـــت  ـــی اس ـــن در حال ـــد؛ ای ـــال می کن ـــی وب را دنب فن
کـــه وب پژوهـــی بـــه معنـــی آن اســـت کـــه تمـــام 
ـــد را در یکجـــا  ـــه در حـــوزه وب کار می کنن کســـانی ک
ـــن  ـــه دهیـــم؛ بنابرای جمـــع کنیـــم و کارهایشـــان را ارائ
شـــرکت کنندگان در ایـــن کنفرانـــس از رشـــته های 
ـــر  ـــانی، هن ـــوم انس ـــر، عل ـــون کامپیوت ـــی همچ مختلف

و… هســـتند.
ـــده  ـــت ش ـــاالت دریاف ـــداد کل مق ـــرد تع ـــایگان ف ش
در پنجمیـــن کنفرانـــس بین المللـــی وب پژوهـــی را 
پذیرفته شـــده  شـــفاهی  مقـــاالت  مقالـــه،   160
را 50 مقالـــه و نیـــز تعـــداد مقـــاالت پوســـتری 
پذیرفته شـــده را 46 مقالـــه عنـــوان کـــرد و افـــزود: 
ـــوده  ـــد ب ـــاالت 31 درص ـــفاهی مق ـــرش ش ـــرخ پذی ن
ـــم  ـــال پنج ـــت در س ـــوان گف ـــن می ت ـــت. همچنی اس
ــم. ــت کرده ایـ ــاالت را دریافـ ــداد مقـ ــترین تعـ بیشـ

وی ذیـــل کیفـــت و محتـــوای مقـــاالت اظهـــار 
کـــرد: در ســـال اول 85 درصـــد مقـــاالت بـــه 
زبـــان فارســـی و 15 درصـــد بـــه زبـــان انگلیســـی 
نوشـــته شـــده بـــود، ایـــن در حالـــی اســـت کـــه 
ـــهم  ـــد س ـــن 60 درص ـــاالت التی ـــم مق در دوره پنج
ــاص داده و 40  ــود اختصـ ــه خـ ــاالت را بـ کل مقـ
درصـــد مقـــاالت فارســـی هســـتند. البتـــه هـــدف 
ـــوده  ـــی نب ـــاالت فارس ـــداد مق ـــدن تع ـــر ش ـــا کمت م
ــندگان  ــود نویسـ ــد خـ ــر می رسـ ــه نظـ ــه بـ بلکـ
بـــا توجـــه بـــه نمایـــه شـــدن مقـــاالت انگلیســـی 
ــان  ــه زبـ ــاالت بـ ــتن مقـ ــل نوشـ در IEEE تمایـ

داشـــته اند. انگلیســـی 
وب پژوهـــی  کنفرانـــس  پنجمیـــن  دبیـــر 
ســـپس بـــه جـــدول ســـطح بندی دانشـــگاه های 
شـــرکت کننده در کنفرانـــس اشـــاره کـــرد و گفـــت: 
ـــطح  ـــگاه های س ـــالی از دانش ـــاالت ارس ـــترین مق بیش
اول ملـــی و بین المللـــی بـــوده و تقریبـــاً موفـــق 
شـــدیم از همـــه ایـــن دانشـــگاه ها مقالـــه دریافـــت 

کنیـــم.
ــگاه های  ــهم دانشـ ــه سـ ــپس بـ ــایگان فرد سـ شـ
ــال  ــت: امسـ ــت و گفـ ــاالت پرداخـ ــی از مقـ داخلـ
ــران  ــرات ایـ ــات مخابـ ــز تحقیقـ ــه از مرکـ 14 مقالـ
)پژوهشـــکده ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات(، 12 
ــگاه  ــه از دانشـ ــران، 9 مقالـ ــگاه تهـ ــه از دانشـ مقالـ
ـــرا)س(،  ـــگاه الزه ـــه از دانش ـــتی، 9 مقال ـــهید بهش ش
7 مقالـــه از دانشـــگاه علـــوم و تحقیقـــات دریافـــت 
کردیـــم و دانشـــگاه های امیرکبیـــر، علـــم و صنعـــت 
و اصفهـــان نیـــز هرکـــدام 6 مقالـــه بـــه کنفرانـــس 

فرســـتاده اند.
وی افـــزود: همچنیـــن از دانشـــگاه واســـدا در 
ــگاه  ــس، دانشـ ــکس در انگلیـ ــگاه اسـ ــن، دانشـ ژاپـ
کنکوردیـــا در کانـــادا، دانشـــگاه دویســـبورگ در 
آلمـــان و تعـــدادی دیگـــر از دانشـــگاه های خارجـــی 
در اســـترالیا، پاکســـتان و مالـــزی مقالـــه دریافـــت 

کردیـــم.

دبیـــر پنجمیـــن کنفرانـــس وب پژوهـــی ســـپس 
بـــه بازدیدهـــا از مقـــاالت کنفرانـــس وب پژوهـــی 
پرداخـــت و گفـــت: در پایـــگاه ســـیلویکا 127 
هـــزار بازدیـــد از مقـــاالت وجـــود داشـــته و از 
200 مقالـــه نمایـــه شـــده در چهـــار ســـال، نـــرخ 
متوســـط 635 بازدیـــد بـــرای هـــر مقالـــه قابـــل 
مشـــاهده اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه در 
پایـــگاه SID نیـــز طـــی شـــش مـــاه گذشـــته از 
ــد  ــزار و 610 بازدیـ ــی، 14 هـ ــه فارسـ 165 مقالـ
و 9 هـــزار و 519 دانلـــود )نـــرخ 65 درصـــد( 
ـــر  ـــه تأثی ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ک ـــه اس ـــورت گرفت ص
ــنجی  ــاخص های علم سـ ــاالت و شـ ــی مقـ اجتماعـ
ــن  ــد. ایـ ــاب می آینـ ــی به حسـ ــداد قابل توجهـ اعـ
ـــود  ـــد و دانل ـــزان بازدی ـــه از می ـــت ک ـــی اس در حال
و   ISC بین المللـــی  پایگاه هـــای  در  مقـــاالت 

ــم. ــی نداریـ IEEE اطالعـ
ــار  ــه انتشـ ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ ــایگان فرد در پایـ شـ
مجلـــه بین المللـــی وب پژوهـــی در ســـال گذشـــته 
دو  گفـــت:  ارشـــاد  وزارت  مجـــوز  دریافـــت  و 
شـــماره اختصاصـــی مجلـــه را بـــرای کنفرانـــس 
ــر  ــا را منتشـ ــه آن هـ ــم و چنانچـ ــر گرفته ایـ در نظـ
ــدد  ــه عـ ــی بـ ــه وب پژوهـ ــمارگان مجلـ ــم شـ کنیـ
3 می رســـد. همچنیـــن مدنظـــر داریـــم مجـــوز 
مجـــالت علمی-پژوهشـــی وزارت علـــوم را دریافـــت 
ــالغ  ــوز ابـ ــد آن هنـ ــه جدیـ ــه آئین نامـ ــم کـ کنیـ
نشـــده اســـت، ضمـــن آنکـــه هم زمـــان بـــا انتشـــار 
ـــدن در  ـــه ش ـــرای نمای ـــوان ب ـــه می ت ـــماره 3 مجل ش

پایـــگاه اســـکوپوس نیـــز اقـــدام کـــرد.

کارایی پایین
 موتورهای جستجوی سازمانی

ـــژه ای  ـــگاه وی ـــوزه وب جای ـــر ح ـــال های اخی در س
ــت و  ــرده اسـ ــاز کـ ــردم بـ ــره مـ ــی روزمـ در زندگـ
و  اجتماعـــی  اقتصـــادی،  تاثیـــرات  آن،  به تبـــع 

ــت. ــده اسـ ــر شـ ــز ملموس تـ ــی آن نیـ فرهنگـ
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ــرای  ــت بـ ــی اسـ ــل محکمـ ــوع دلیـ ــن موضـ ایـ
در  ریـــزان  برنامـــه  و  سیاســـت گذاران  اینکـــه 
خـــود  اجرایـــی  فعالیت هـــای  و  برنامه ریـــزی 
جایـــگاه و نقـــش وب را به عنـــوان مقولـــه ای جـــدی 
و اثرگـــذار در نظـــر گرفتـــه و در راســـتای تحقـــق 
ایـــن امـــر بـــه ظرفیت هـــای فنـــی، فرهنگـــی، 
اجتماعـــی کـــه در حـــوزه پژوهـــش بررســـی شـــده 

اســـت، توجـــه کننـــد.
ـــی  ـــس وب پژوه ـــم کنفران ـــن مه ـــق ای ـــرای تحق ب
ــم آوردن  ــرد هـ ــا گـ ــه بـ ــت کـ ــال اسـ ــج سـ پنـ
ـــم وجـــود  متخصصـــان حـــوزه وب در نظـــر دارد علیرغ
ـــش  ـــم و دان ـــوزه عل ـــه ح ـــم ک ـــنگین تحری ـــایه س س
را نیـــز در برگرفتـــه بـــا همگرایـــی در عرصه هـــای 
ملـــی و بین المللـــی بتوانـــد تـــوان و تخصـــص 
صاحب نظـــران ایـــن عرصـــه را بـــه کار گیـــرد تـــا 
ـــوزه وب  ـــی در ح ـــدم مثبت ـــد ق ـــکان بتوان ـــد ام در ح

در کشـــور بـــردارد.
از  بســـیاری  موجـــود  آمارهـــای  طبـــق 
ســـازمان های کشـــور، ســـاالنه ضـــرر و زیـــان 
هنگفتـــی را بـــه علـــت کارایـــی پاییـــن موتورهـــای 

می شـــوند. متحمـــل  ســـازمانی  جســـتجوی 
کاربـــران  وب  حـــوزه  کاربردهـــای  از  یکـــی 
اســـت.  آنـــان  بـــه  پاســـخگویی  و  ســـازمان ها 
به گونـــه ای کـــه چنانچـــه کاربـــران یـــک ســـازمان 
ـــخ  ـــتی پاس ـــود را به درس ـــی خ ـــاز اطالعات ـــد نی نتوانن
ــد  ــدا خواهـ ــا کاهـــش پیـ ــره وری آن هـ ــد، بهـ دهنـ

کـــرد.
ازایـــن رو، طبـــق آمارهـــای موجـــود بســـیاری 
و  ضـــرر  ســـاالنه  کشـــور،  ســـازمان های  از 
ــن  ــی پاییـ ــت کارایـ ــه علـ ــی را بـ ــان هنگفتـ زیـ
متحمـــل  ســـازمانی  جســـتجوی  موتورهـــای 

. ند می شـــو
ــی  ــه، یکـ ــورت گرفتـ ــش صـ ــاس پژوهـ ــر اسـ بـ
از دالیـــل کارایـــی پاییـــن موتورهـــای جســـتجوی 
ســـازمانی اســـتفاده از مدل هـــای بازیابـــی مبتنـــی 
ـــن  ـــه ای ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــت. ب ـــات اس ـــته کلم ـــر بس ب
ـــر  ـــوی کارب ـــرس و ج ـــه در پ ـــای نهفت ـــا معن روش ه
ــرس و  ــق پـ ــه تطابـ ــا بـ ــد و تنهـ را درک نمی کننـ
جـــوی کاربـــر و ســـند در ســـطح کلمـــات بســـنده 

می کننـــد.
ـــد  ـــه درص ـــد ک ـــان می ده ـــا نش ـــج پژوهش ه نتای
ارتبـــاط  از پرس وجوهـــای کاربـــران در  باالیـــی 
ــه  ــاره بـ ــایی اشـ ــه شناسـ ــت. بـ ــا موجودیت هاسـ بـ
ـــط  ـــران و مرتب ـــوی کارب ـــرس و ج ـــا در پ موجودیت ه
ـــگاه  ـــط در پای ـــت مرتب ـــه موجودی ـــا ب ـــاختن آن ه س
دانـــش، پیونـــد موجودیـــت گفتـــه می شـــود. ایـــن 
ـــی  ـــاز اطالعات ـــتای درک نی ـــی در راس ـــدام گام مهم اق

ـــت. ـــران اس کارب
در پژوهشـــی کـــه تحـــت عنـــوان »پیونـــد 
بهبـــود  به منظـــور  پرس وجـــو  در  موجودیـــت 
کارایـــی موتورهـــای جســـتجوی ســـازمانی« در 
ـــرای  ـــکاری ب ـــد، راه ـــرح ش ـــی مط ـــس وب پژوه کنفران
پیونـــد موجودیـــت در پرس وجـــو ارائـــه شـــد کـــه 

مختـــص محیط هـــای ســـازمانی اســـت.
می دهـــد  نشـــان  انجام شـــده  آزمایش هـــای 
ـــی  ـــرعت باالی ـــت و س ـــنهادی از دق ـــکار پیش ـــه راه ک
ــای  ــوردار اســـت و می توانـــد کارایـــی موتورهـ برخـ
ــی  ــرز قابل توجهـ ــه طـ ــازمانی را بـ ــتجوی سـ جسـ

بهبـــود دهـــد.

»پیونـــد موجودیـــت در پرس وجـــو به منظـــور 
بهبـــود کارایـــی موتورهـــای جســـتجوی ســـازمانی« 
ــه  ــرد، ملیکـ ــماعیلی فـ ــان اسـ ــط نریمـ ــه توسـ کـ
حـــاج خـــان میـــرزای صـــراف، محمـــود نشـــاطی از 
دانشـــکده مهندســـی و علـــوم کامپیوتـــر، دانشـــگاه 
ـــی  ـــوان یک ـــده، عن ـــف ش ـــران تالی ـــتی ته ـــهید بهش ش
از مقـــاالت ارائه شـــده در کنفرانـــس وب پژوهـــی 

اســـت.

مذاکره در تجارت الکرتونیکی
 با پیدایش نسل  چهارم وب

کاربـــرد  گســـترش  و   4.0 وب  ظهـــور  بـــا 
تجـــارت  آن،  بســـتر  در  هوشـــمند  عامل هـــای 
ــدی  ــات جدیـ ــا و ملزومـ ــا قابلیت هـ ــی بـ الکترونیکـ

می شـــود. مواجـــه 
یکـــی از ایـــن ملزومـــات، طراحـــی پروتـــکل 
و اســـتراتژی مناســـب بـــرای مذاکـــره اســـت. 
مذاکـــره در دنیـــای واقعـــی بـــا اطالعـــات ناقـــص 
در مـــورد حریـــف انجـــام می شـــود و موفقیـــت 
ــا در  ــه توانایـــی آن هـ ــتگی بـ ــرکت کنندگان بسـ شـ
ــیدن  ــه رسـ ــات دارد به نحوی کـ ــازی اطالعـ فاش سـ
بـــه توافـــق را بـــدون بـــه خطـــر انداختـــن ســـود 

فـــردی آن هـــا آســـان کنـــد.
ـــازه  ـــل وب Web( 4.0 4.0( را در ب ـــش نس پیدای
ـــالدی  ـــی 2030 می ـــال های 2020 ال ـــن س ـــی بی زمان
ــمند  ــه وب 4.0، وب هوشـ ــد. بـ ــی کرده انـ پیش بینـ
 )Meta Web( یـــا فـــرا وب  )Smart Web(
نیـــز گفتـــه می شـــود. در ایـــن نســـل، شـــبکه های 
ــت  ــتر اینترنـ ــد در بسـ ــورت نظام منـ ــش به صـ دانـ
ـــاط  ـــب ارتب ـــر موج ـــن ام ـــد و ای ـــد ش ـــتقر خواهن مس
ـــدن  ـــن ش ـــر و جایگزی ـــا همدیگ ـــا ب ـــل هوش ه و تعام
ـــش  ـــت دان ـــای مدیری ـــوش به ج ـــت ه ـــوم مدیری مفه

ـــد. ـــد ش خواه
تفکـــر  معنایـــی،  وبالگ هـــای   ،4.0 وب  در 
مصنوعـــی، جوامـــع نامتمرکـــز، فضـــای بـــازار 
هوشـــمند و ذهن هـــای بنگاهـــی ظهـــور خواهنـــد 
ــام  ــرای انجـ ــل، بـ ــن نسـ ــن در ایـ ــرد. همچنیـ کـ
نرم افـــزاری  عامل هـــای  مختلـــف،  امـــورات 

هوشـــمند حضـــور گســـترده خواهنـــد داشـــت 
طریـــق  از  تـــا  می شـــود  تـــالش  همـــواره  و 
بهره بـــرداری هـــر چـــه بیشـــتر از دانش هـــای 
فـــردی و ســـازمانی ارزش هـــای افـــزوده بیشـــتری 

تولیـــد و اســـتفاده شـــوند.
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، نســـل اول وب را 
می تـــوان نســـل وب داده محـــور، نســـل دوم وب 
را انســـان محور، نســـل ســـوم وب را نســـل ماشـــین 
ـــور  ـــل مح ـــل عام ـــارم وب را نس ـــل چه ـــور و نس مح

نامیـــد.  )Agent-Oriented(
ـــه ای تحـــت عنـــوان »اســـتفاده از یادگیـــری  در مقال
ـــرد  ـــف در کارب ـــار حری ـــازی رفت ـــرای مدل س ـــزی ب بی
مذاکـــره خـــودکار چندعاملـــی« کـــه در پنجمیـــن 
ــده اســـت. یـــک  ــه شـ کنفرانـــس وب پژوهـــی ارائـ
ـــی  ـــه توانای ـــت ک ـــده اس ـــی ش ـــدار طراح ـــل خری عام
ـــتفاده  ـــا اس ـــره را دارد و ب ـــک مذاک ـــودکار ی ـــام خ انج
ــی  ــینی، اطالعاتـ ــری ماشـ ــک یادگیـ ــک تکنیـ از یـ
را در قالـــب اســـتراتژی از حریـــف بـــه دســـت 
ــب  ــف موجـ ــتراتژی حریـ ــتن اسـ ــی آورد. دانسـ مـ
کســـب ســـودمندی باالتـــر بـــرای عامـــل می شـــود. 
ـــزی،  ـــری بی ـــتفاده از روش یادگی ـــا اس ـــل ب ـــن عام ای
اســـتراتژی حریـــف را در طـــول مذاکـــره یـــاد 
می گیـــرد. نتایـــج تجــــربی نشـــان دهنده افزایـــش 
ــری  ــتفاده از روش یادگیـ ــا اسـ ــره بـ ــی مذاکـ کارایـ
ـــن  ـــون میانگی ـــی چ ـــا پارامترهای ـــه ب ـــت ک ـــزی اس بی
ـــرای  ـــنده ب ـــودمندی فروش ـــدار و س ـــودمندی خری س

ــود. ــی می شـ ــره ارزیابـ مذاکـ
میانگیـــن  افزایـــش  نشـــان دهنده  نتایـــج، 
ســـودمندی خریـــدار از 90 درصـــد بـــه 94 درصـــد 
ـــه  ـــد ب ـــنده از 27 درص ـــودمندی فروش ـــن س و میانگی

ــد اســـت. 31 درصـ
ــرای  ــزی بـ ــری بیـ ــتفاده از یادگیـ ــه »اسـ مقالـ
ــره  ــرد مذاکـ ــف در کاربـ ــار حریـ ــازی رفتـ مدل سـ
خـــودکار چندعاملـــی« توســـط فاطمـــه محمـــدی 
آشـــنانی، زهـــرا موحـــدی، کاظـــم فـــوالدی قلعـــه 
مهندســـی،  دانشـــکده  دانش آموخته هـــای 
پردیـــس فارابـــی، دانشـــگاه تهـــران تالیـــف شـــده 

اســـت.
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■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی بــه نقــل از ایکنــا، 
ــی ـ  ــی علم ــش مل ــیزدهمین همای ــت: س 14 اردیبهش
ــام و  ــدف پاسداشــت ن ــا ه ــارس ب ــج ف فرهنگــی خلی
بیــان مزیت هــای سیاســی، فرهنگــی، گردشــگری 
ــم  ــگاه عل ــل دانش ــارس در مح ــج ف ــادی خلی و اقتص
عالقه منــدان،  مســووالن،  حضــور  بــا  فرهنــگ  و 

پژوهشــگران و دانشــجویان برگــزار شــد.

باید کشور را مقتدر 
و الگو کنیم

ــش  ــیزدهمین همای ــگاهی در س ــس جهاددانش ریی
ملــی خلیــج فــارس، اظهــار کــرد: بــرای حفــظ نــام و 
ــد کشــور را مقتــدر و الگــو  ــارس بای امنیــت خلیــج ف
کنیــم و در راســتای شــکوفایی اقتصــادی آن گام 

ــم. برداری
ــی  ــد بازمهندس ــا نیازمن ــت: م ــی گف ــر طیب دکت
ــعه  ــر توس ــروزه عم ــتیم. ام ــور هس در روش اداره کش
ــرف  ــورها ظ ــیده و کش ــال رس ــه 10 س ــورها ب کش
مــدت 10 ســال بــرای توســعه برنامه ریــزی می کننــد 

ــند. ــدف می رس ــه ه و ب
ــدر  ــه کشــوری مقت ــم ب ــد بتوانی ــه داد: بای وی ادام

تبدیــل شــویم. مــا دارای نیــروی انســانی فوق العــاده ای 
هســتیم. 40 ســال از انقــالب اســالمی گذشــته اســت 

و مــا بایــد مطالعــه دقیقــی داشــته باشــیم.
دکتــر طیبــی بیــان کــرد: بایــد از دعواهــای 
سیاســی دوری کنیــم و گذشــته خــود را جبــران 
کنیــم در حــوزه علــم و فنــاوری اثبات شــده کــه 

ایــران هیــچ مشــکلی نــدارد.
وی افــزود: مــا نیــاز بــه بازمهندســی در روش اداره 
کشــور داریــم. امــروزه عمــر توســعه کشــورها بــه 10 
ســال رســیده و کشــورها ظــرف مــدت 10 ســال 
بــرای توســعه برنامه ریــزی می کننــد و بــه هــدف 

می رســند.

اعطای فرصت مطالعاتی 
حوزه خلیج فارس به دانشجویان

ــب رییــس کمیســیون  ســیده فاطمــه ذوالقــدر نای
فرهنگــی مجلــس شــورای اســالمی و نماینــده مــردم 
تهــران در ایــن همایــش طــی ســخنانی بــا بیــان اینکه 
خلیــج فــارس ســرمایه ملــی اســت و مــا بــا تعصــب بر 
روی نــام خلیــج فــارس بــزرگ شــده ایم، اظهــار کــرد: 
در ســال رونــق تولیــد خــوب اســت توجــه بــه صنعــت 

ــرد و  ــرار گی ــتور کار ق ــگری در دس ــم و گردش توریس
امیدواریــم ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری مــا 

بــه حــوزه خلیــج فــارس توجــه خاصــی کنــد.
ـــس،  ـــی مجل ـــیون فرهنگ ـــه داد: در کمیس وی ادام
ـــای  ـــه و احی ـــن منطق ـــاره ای ـــددی درب ـــات متع جلس
گردشـــگری حـــوزه خلیـــج فـــارس داشـــته ایم. 
مـــا معتقدیـــم خلیـــج فـــارس از آِن همـــه ایـــران 
ــر و  ــک یکدیگـ ــا کمـ ــم بـ ــا می توانیـ ــت و مـ اسـ
ـــا  ـــالمی و ب ـــورای اس ـــس ش ـــش مجل ـــای نق ـــا ایف ب
کمـــک دانشـــگاهیان بتوانیـــم خألهـــای موجـــود را 
برطـــرف کنیـــم. در ایـــن راســـتا ضـــروری اســـت 
فرصـــت مطالعاتـــی بـــه دانشـــجویان بدهیـــم و 
بـــرای اســـتفاده بهینـــه از امکانـــات حـــوزه خلیـــج 

فـــارس کار کنیـــم.
ــن همایــش، حجت االسالم والمســلمین  در ادامــه ای
مهــدی شــیخ عضــو کمیســیون فرهنگــی و نماینــده 
مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســالمی نیــز بیــان 
ــرد  ــک رویک ــر ی ــال عبدالناص ــرد: در دوره ای، جم ک
پان عربیســم را مطــرح کــرد و بــرای اینکــه بقیــه 
ــد، دســت روی  ــراه کن ــود هم ــا خ ــم ب کشــورها را ه
ــمی آن  ــات رس ــت و در مکاتب ــارس گذاش ــج ف خلی
ــم  ــرد پان عربیس ــروع رویک ــل از ش ــی قب ــان و حت زم
ــت.  ــرده اس ــتفاده ک ــارس اس ــج ف ــام خلی ــود از ن خ
ــرب  ــه ع ــن کار او، اتحادی ــال ای ــه دنب ــس ازآن و ب پ
کاربــرد نــام خلیــج فــارس را بــرای کشــورهای عربــی 
ممنــوع کــرد. تــا ایــن اواخــر و زمانــی کــه ماهواره هــا 
ــی از  ــاهد خیزش ــان ش ــد و جه ــدا کردن ــترش پی گس
ســوی مــردم بــود و منجــر بــه ایــن شــد کــه بســیاری 
از کشــورها از اســتعمال نــام جعلــی عقب نشــینی 

ــد. کردن
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســالمی 
بــا بیــان اینکــه خلیــج فــارس حــوزه خــاص و 
اســتراتژیکی اســت، افــزود: برخــی کشــورهای کوچــک 
حــوزه خلیــج فــارس اتــکای بــه قــدرت خارجــی و نــه 
قــدرت داخلــی خــود دارنــد و در دامــن زدن بــه ایــن 
مســئله نگاهشــان بــه بیــرون بــود، در حالــی خواســت 
مردمانشــان چیــز دیگــری اســت. مــردم مــا آماده انــد 
ــد.  ــروز دهن ــود ب ــد از خ ــاز باش ــه واکنشــی نی هرگون
ــا  ــم تنه ــارس ه ــج ف کشــورهای کوچــک حــوزه خلی
بــه صــدور بیانیه هــای آبکــی بســنده می کننــد و 

ــد. ــرای عرضــه ندارن چیــزی ب

دستاوردهای پرداخنت به حفظ و پاسداشت
 نام خلیج  فارس 

سیزدهمین هامیش ملی علمیـ  فرهنگی خلیج فارس در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد

■  سیزدهمین 
هامیش ملی 
علمیـ  فرهنگی 
خلیج فارس

◄



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

125

مستندات علمی و تاریخی دستخوش دنیای 
سیاست قرار منی گیرد

ــم  ــی ه ــگ عموم ــورای فرهن ــر ش ــی زاده دبی موال
ــود. وی  ــش ب ــن همای ــخنرانان ای ــر از س ــی دیگ یک
طــی ســخنانی اظهــار کــرد: جمــال عبدالناصــر فــردی 
ــوئز  ــال س ــان کان ــوده و در جری ــم ب ــد امپریالیس ض
ــادی کــرده، امــا در دوره ای، او راه  هــم تالش هــای زی

ــرد. ــی می گی ــری را پ دیگ
ــج  ــام خلی ــل ن ــا جع ــئله تنه ــه داد: مس وی ادام
فــارس نیســت، بلکــه مباحــث دیگــری همچــون 
ــرح  ــی را مط ــه گانه ایران ــر س ــر جزای ــا ب ــت م مالکی
می کننــد و حتــی ســعی می کننــد اســتان خوزســتان 
ــام دیگــری تحریــف  را هــم در نقشــه های خــود بــه ن

ــران نیســت. ــه ای ــق ب ــه متعل ــد ک کنن
ــان  ــا بی ــی کشــور ب ــگ عموم ــر شــورای فرهن دبی
ــزود:  ــم، اف ــکلی نداری ــچ مش ــل هی ــا مل ــا ب ــه م اینک
اگــر بــه محیط هــای دانشــگاهی و تحقیقاتــی برویــد، 
ــارس صحــه  ــام بلنــدآوازه خلیــج ف ــر ن همــه آن هــا ب
ــام  ــم، ن ــته برمی گردی ــه گذش ــه ب ــد. هرچ می گذارن
خلیــج فــارس را بــر گســتره ایــران حــک شــده 
ــه  ــه هم ــم، چراک ــزاف نمی کنی ــه گ ــای ب ــت. ادع اس
دانشــمندان و مورخــان در چارســوی دنیــا بــه آن 
ــت مســتند  ــک واقعی ــز از ی ــا نی ــد و م اشــاره می کنن

دفــاع می کنیــم.
ــم  ــوزه عل ــه در ح ــا ک ــه آن ه ــان اینک ــا بی وی ب
فعالیــت می کننــد، اجــازه نمی دهنــد مســتندات 
علمــی و تاریخــی تحــت تأثیــر سیاســت قــرار بگیــرد، 
فــارس دســت خوش چنیــن  نــام خلیــج  گفــت: 
ــا خلیــج  ــا منتهاالیــه دنی ــی نخواهــد شــد و ت تغییرات

ــد. ــد مان ــارس خواه ف

احیای مجدد شهرهای جنوبی ایران
ــراث  ــازمان می ــاون س ــان مع ــن طالبی محمدحس
فرهنگــی ضمــن اشــاره بــه وضعیــت راهبــردی 
ــوذ  ــده نف ــد پدی ــت: بای ــان گف ــارس در جه ــج ف خلی
ــود،  ــه ش ــدی گرفت ــارس ج ــج ف ــم در خلی صهیونیس
چراکــه زمانــی از دســتیابی شــوروی بــه خلیــج فــارس 

نگرانــی داشــتیم امــا امــروز اســرائیل در ایــن منطقــه 
ــوذ اســت. ــال نف در ح

معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی صنایع دســتی و 
گردشــگری گفــت: یکــی از ظرفیت هــای ویــژه منطقــه 
خلیــج فــارس مقولــه میــراث فرهنگــی و گردشــگری 
اســت کــه موجــب احیــای مجــدد شــهرهای جنوبــی 
ایــران می شــود. عــالوه بــر ایــن میــراث کهــن خلیــج 
ــازی و  ــوردی و لنج س ــارت دریان ــش و مه ــارس دان ف
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــت ک ــازی اس کشتی س
آن را در فهرســت جهانــی میــراث فرهنگــی ناملمــوس 

یونســکو ثبــت کــرده اســت.
طالبیــان گفــت: مناطقــی کــه در گذشــته اهمیــت 
داشــتند و نــام خلیــج فــارس بــه آن هــا گــره خــورده 
ــوان  ــک به عن ــوند. جاس ــا ش ــد احی ــدداً بای ــت مج اس
دروازه خلیــج فــارس از دوره هخامنشــیان بنــدری آزاد 
ــوان  ــز به عن ــه نی ــت. بندرلنگ ــوده اس ــت ب و پرجمعی
ــد  ــارس شــناخته شــده اســت و بای ــج ف ــروس خلی ع

ــارس اســتفاده  ــج ف ــا در حــوزه خلی ــن ظرفیت ه از ای
کــرد.

معاونــت فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی 
ــای  ــه رویداده ــه ب ــرد: توج ــان ک ــان خاطرنش در پای
فــارس  خلیــج  حاشــیه  در  مهــم  بین المللــی 
نظیــر جــام جهانــی 2022 قطــر و نمایشــگاه های 
ــال  ــت کهن س ــن هوی ــی ای ــرای معرف ــی ب بین الملل
ایرانــی بــه جهــان و جهانیــان در آینــده بایــد بــا توجــه 

ــود. ــال ش ــتری دنب بیش

قرائت بیانیه ی سیزدهمین
 هامیش ملی خلیج فارس

رحیــم یعقــوب زاده رییــس مرکــز گردشــگری 
بیانیــه ی  ایــران  دانشــجویان  فرهنگــی  ـ  علمــی 
ــرد  ــت ک ــارس را قرائ ــج ف ــش خلی ســیزدهمین همای

ــت: ــرح اس ــن ش ــه ای ــل آن ب ــن کام ــه مت ک
اســتادان،  همــت  بــه  کــه  را  خــدای  منــت 
بــا  و  عالقه منــدان  و  دانشــجویان  پژوهشــگران، 
همــکاری دســتگاه ها و نهادهــای مربوطــه اجــرای 
فرهنگــی  ـ  علمــی  ملــی  همایــش  ســیزدهمین 
ــام  ــف ن ــان تحری ــد. از زم ــر ش ــارس میس ــج ف خلی
ــه و  ــورهای منطق ــی کش ــط برخ ــارس توس ــج ف خلی
بین المللــی  ســازمان های  و  دانشــگاه ها  نهادهــا، 
اردیبهشــت ماه   10 روز   1384 ســال  حــدود  در 
به عنــوان روز ملــی خلیــج فــارس تعییــن شــد و 
ــجویان  ــی دانش ــی – فرهنگ ــگری علم ــز گردش مرک
ایــران وابســته بــه جهاددانشــگاهی دبیرخانــه همایــش 
ــت  ــت هوی ــعار پاسداش ــا ش ــارس را ب ــج ف ــی خلی مل
تاریخــی خلیــج فــارس راه انــدازی کــرد کــه در نتیجــه 
مجموعــه همایش هــای خلیــج فــارس بــا تأکیــد 
بــر مزیت هــای اقتصــادی، گردشــگری، سیاســی، 
ــد  ــزار ش ــارس برگ ــج ف ــی خلی ــگری و اجتماع گردش
ــه وجــوه  ــع علمــی ب ــا مجام ــن همایش ه ــا طــی ای ت
ــی  ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــف اقتص مختل

ــد. ــتر بپردازن بیش
ــا موضــوع خلیــج  گردهمایــی علمــی و فرهنگــی ب
فــارس فرصــت مناســبی را فراهــم مــی آورد تــا 
ــگاه  ــا ن ــدان ب ــگاهیان و عالقه من ــران، دانش صاحب نظ
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ــناخت  ــرای ش ــارس، راه را ب ــج ف ــای خلی ــه مزیت ه ب
ایــن خلیــج ایرانــی و میــل بــه توســعه همه جانبــه آن 
فراهــم کننــد. خلیــج فــارس مهــد تمــدن ایران زمیــن 
و عرصــه ای بــرای ارتباطــات میان فرهنگــی ملت هــا و 
اقــوام مختلــف بــوده و اهمیــت پرداخــت عالمانــه بــه 
ایــن موضــوع بــر همــگان آشــکار اســت و جعــل ایــن 
نــام تاریخــی از سیاســت های نابخردانــه ای اســت کــه 
ریشــه در اختالف انگیــزی بیــن کشــورهای حــوزه 
ــه  ــه و پای ــگان مای ــه از بیگان ــارس دارد ک ــج ف خلی
می گیــرد و ایمــان و مشــی ایرانیــان در تمامــی تاریــخ 
ــه گاه  ــد عرص ــارس بای ــج ف ــوده خلی ــن ب ــون ای تاکن
پایــدار  همکاری هــای  و  مــداوم  دوســتی های 
ــارس  ــج ف ــی خلی ــد. روز مل ــه باش ــورهای منطق کش
ــی  ــگاه تاریخ ــان جای ــه ایرانی ــا هم ــت ت ــی اس فرصت
خلیــج فــارس و کارکــرد کنونــی آن در جهــان را 
ــند و در برابــر دســت درازی بیگانــگان بــه  بازشناس

ــد. ــه کنن ــکوه آن مقابل ــخ پرش تاری
پیشرفت  و  پایدار  توسعه  فرآیند  در  این که  به  نظر 
کشور، منطقه خلیج فارس از جایگاه خاصی برخوردار 
توسعه  به  مربوط  الزامات  دقیق  اجرای  و  توجه  است، 
این منطقه یک ضرورت است، بر این اساس انتظار دارد 
در برنامه های توسعه ای و چشم انداز آتی کشور، توجه 
ویژه ای به این موضوعات صورت پذیرد و با تأکید مجدد 
بر نقش پراهمیت خلیج فارس در توسعه پایدار کشور، 
نهادها، مؤسسات پژوهشی و آموزشی، جوامع  از کلیه 
علمی و سایر تشکل های مردمی درخواست می شود تا 
برای ظرفیت سازی در توسعه پایدار این خلیج ایرانی، با 
تولید دانش کاربردی و تحول ساز و نشر و به کارگیری 

آن در حوزه های مختلف، زمینه را فراهم سازند.
همایـش  ایـن  در  کـه  مباحثـی  مجموعـه  برآینـد 
مطـرح می شـود بـر لزوم جـدی گرفتـن مسـئله جعل 
نـام و مسـتلزم مشـارکت فراگیـر دسـتگاه های دولتی، 
نهادهـای عمومـی و مردم نهـاد اسـت. بـرای توسـعه و 
ارتقـای همه جانبـه مطالعـات مربـوط بـه خلیـج فارس 
بـرد  سـود  دانشـگاهیان  ظرفیت هـای  همـه  از  بایـد 
و ایـن منـوط بـه گفتگـوی مسـتمر و مـداوم اسـت و 
تـوان محملـی  افتخـار دارد در حـد  جهاددانشـگاهی 

را بـرای گفتگـو در ایـن بـاب فراهـم سـازد و از همـه 
نهادهـای علمـی و اجرایی می خواهیـم کـه در این راه و 

تـالش ملـی همـراه ما باشـند.
همچنیـن در پایـان ایـن مراسـم و ضمـن تقدیـر از 
برگزیـدگان فعـال در حـوزه خلیج فـارس، کتاب خلیج 
فـارس )مجموعـه مقـاالت سـیزده دوره همایـش ملی 

خلیـج فـارس( رونمایی شـد.

انعقاد تفاهم نامه در حاشیه ی
 هامیش خلیج فارس

جهاددانشگاهی  بین  مشترک  همکاری  تفاهم نامه 
گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  سازمان  و 
برگزاری سیزدهمین همایش ملی علمی ـ  با  هم زمان 

فرهنگی خلیج فارس منعقد شد.
در حاشیه برگزاری سیزدهمین همایش ملی علمیـ  

فرهنگی خلیج فارس و در راستای توسعه همکاری های 
حوزه  در  پایدار  توسعه  تحقق  برای  بین بخشی 
گردشگری،  صنعت  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
فرهنگی،  میراث  سازمان  میان  همکاری  تفاهم نامه 
صنایع دستی و گردشگری و جهاددانشگاهی در دانشگاه 

علم و فرهنگ منعقد شد.
این  در  همکاری  موضوعات  و  موارد  جمله  از 
تفاهم نامه می توان به استفاده از توانمندی های علمی، 
تخصصی و تجربیات جهاددانشگاهی در راستای تحقق 
سازمان  توسعه ای  برنامه های  و  رسالت ها  اهداف، 
تخصصی  دانش  ارتقای  در  همکاری  فرهنگی،  میراث 
از  سازمان،  ذی نفعان  و  کارکنان  مهارت های  توسعه  و 
دوره های  برگزاری  تحقیقاتی،  پروژه های  اجرای  طریق 
آموزش های  اجرای  و  طراحی  کارکنان،  توانمندسازی 
همایش ها،  کنگره ها،  برگزاری  در  مشارکت  نیاز،  مورد 
تورهای  و  کاربردی  و  علمی  نشست های  سمینارها، 
تخصصی با رویکرد علمی، آموزشی و ترویجی، همکاری 
در تولید محتوای علمی، آموزشی، فرهنگی و رسانه ای در 
راستای توسعه بخش های میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اعم از تألیف و چاپ و نشر کتاب و مجالت 
علمی و تخصصی، محصوالت چندرسانه ای و دیجیتال، 
الکترونیکی، حمایت  تولیدات خبری، محتوای آموزش 
و  مرتبط  کارآفرینی  رویدادهای  برگزاری  از  مشترک 
حمایت از تاسیس کسب وکارهای فناورانه در حوزه های 
گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، همکاری در 
ارتقای هویت ایرانی و اسالمی جوانان به ویژه دانشجویان 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای آشنا کردن هرچه 
بیشتر نسل جوان ایران و کشورهای اسالمی و فارسی 
قالب  در  مشترک  تمدنی  و  تاریخی  مواریث  با  زبان 
مرز  ایران  اردوهای  فارس،  خلیج  بین المللی  همایش 

پرگهر و ... اشاره کرد.
گفتنــی اســت، مرکــز گردشــگری علمــی ـ فرهنگی 
دانشــجویان ایــران پیش ازایــن نیــز همکاری هــای 
ــی،  ــراث فرهنگ ــازمان می ــا س ــددی ب ــتمر و متع مس
زمینه هــای  در  گردشــگری  و  صنایع دســتی 
مختلفــی همچــون برگــزاری آزمــون جامــع دوره هــای 

کوتاه مــدت گردشــگری و... داشــته اســت.
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی، 30 تیر: مراسم امضای 
و  جهاددانشگاهی  بین  مشترک  همکاری  تفاهم نامه ی 
سازمان منطقه آزاد کیش در زمینه های مختلف فرهنگی، 
مرکزی  دفتر  سالن  در  فناوری  و  آموزشی  پژوهشی، 

جهاددانشگاهی برگزار شد.
با حضور دکتر سید حمیدرضا طیبی  این تفاهم نامه 
رییس جهاددانشگاهی و دکتر غالم حسین مظفری رییس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش امضا 

شد.
فرهنگی،  همکاری های  حوزه های  در  تفاهم نامه  این 
پژوهشی، آموزشی و فناوری و همچنین خدمات مشاوره ای، 
خدمات تخصصی، فنی و عمرانی بین جهاددانشگاهی و 
سازمان منطقه آزاد کیش به منظور طراحی، اجرا، نظارت 
و  اشتغال زایی  و  آموزشی  پژوهشی،  پروژه های  پایش  و 
کارآفرینی با به کارگیری امکانات، تسهیالت و خدمات دو 

طرف منعقد شد.
تفاهم نامه در بخش های پژوهش و فناوری و خدمات 
تخصصی، فرهنگی، پشتیبانی و رفاهی و آموزشی، اشتغال 

و کارآفرینی به شرح زیر است:
و  پژوهش ها  اجرای  در  تخصصی  مشاوره های  ارایه ی 
پروژه های علمی، پژوهشی و فناوری در حوزه های علوم 

انسانی، فنی و مهندسی، هنر و معماری به سازمان منطقه 
آزاد کیش، همکاری در تعریف و انجام پروژه های تحقیقاتی، 
فناورانه و اجرایی، همکاری در برگزاری همایش های علمی 
اجرای  و  نظارت  مشاوره،  کیش،  جزیره ی  در  مرتبط 
پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش، همکاری و 
مشاوره در راه اندازی مراکز فنی و خدمات تخصصی مورد 
نیاز در جزیره ی کیش و بررسی و همکاری در ایجاد مراکز 
رشد و پارک های علم و فناوری از جمله همکاری های دو 
طرف در حوزه ی پژوهش و فناوری و خدمات تخصصی 

می باشد.
نیاز،  مورد  افکارسنجی  پروژه های  اجرای  و  مشاوره 
همکاری و مشارکت در برگزاری کرسی های آزاداندیشی، 
در  نوآورانه  سراسر  فعالیت های  در  مشارکت  و  همکاری 
و  همکاری  فرهنگی،  و  علمی  جدید  قالب های  ارایه ی 
مشارکت در برگزاری همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها، 
فرهنگی،  ـ  علمی  نشست های  و  کارگاه ها  جشنواره ها، 
و  آموزشی  علمی،  گردشگری،  اردوهای  و  نمایشگاه ها 
سیاحتی، مشارکت در تألیف و انتشار کتاب در زمینه های 
علمی، فرهنگی و هنری و همکاری در حوزه هایی از قبیل 
اطالع رسانی، کتاب و کتاب خوانی، شعر، ادبیات و داستان، 
اقدام و ادیان، مناظره های دانشجویی، مطالعات فرهنگی و 

اجتماعی، میراث فرهنگی، دستاوردهای انقالب اسالمی، 
تحلیل محتوای مصرف برخی از کاالهای فرهنگی در حوزه 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، سبک زندگی، محیط زیست، 
محرومیت زدایی، تقویت هم بستگی و انسجام ملی نیز از 
جمله همکاری های جهاددانشگاهی و سازمان منطقه آزاد 

کیش است.
هم چنین خدمات فنی و مهندسی )مطالعات و اجرا( 
امکانات،  )زمین،  متقابل  رفاهی  خدمات  از  استفاده  و 
گردشگری و پزشکی( از زمینه های همکاری در حوزه ی 

پشتیبانی و رفاهی می باشد.
نیازسنجی رشته های دانشگاهی مورد نیاز دانشگاه های 
کیش متناسب با اهداف و مأموریت های سازمان، اجرای 
نظام جامع آموزش و پایش نیروی کار در جزیره کیش 
برگزاری  جمله:  از  زمینه هایی  در  مشاوره  و  همکاری  و 
و  نیاز  مورد  کوتاه مدت  آموزشی  دوره های  و  کارگاه ها 
درخواستی سازمان، راه اندازی دفتر آموزش و اعزام نیروی 
رویدادهای  مجموعه  برگزاری  کشور،  از  خارج  به  کار 
نمایشگاه های  برگزاری  کیش،  جزیره  در  کارآفرینی 
تخصصی در حوزه اشتغال و کارآفرینی در جزیره کیش، 
راه اندازی مرکز آموزش های تخصصی و مهارتی پیشرفته با 
همکاری مراکز علمی خارجی در جزیره کیش، راه اندازی 
مرکز تخصصی و مهارتی آموزش گردشگری با همکاری 
حوزه  در  شتاب دهنده  دو  راه اندازی  خارجی،  کشورهای 
راه اندازی  در جزیره کیش،  و شهر هوشمند  گردشگری 
آموزش  و  کیش  جزیره  در  شکوفایی  و  نوآوری  مراکز 
افراد  از  دعوت  با  منطقه  نیاز  مورد  تخصصی  نیروهای 
متخصص خارج از کشور نیز از جمله زمینه های همکاری 

دو طرف در حوزه ی آموزش، اشتغال و کارآفرینی است.
مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت دو سال است 
که پس از انجام توافقات و طی قراردادهای جداگانه ای با 
رعایت مقررات مربوط و پس از اخذ مصوبات و مجوزهای 
مورد نیاز، مطابق مقررات و قوانین موضوعه بین دو طرف 
تفاهم نامه و با امضای صاحبان امضای مجاز، منعقد می شود.

استفاده از فرصت های جهاددانشگاهی برای 
توسعه ی فعالیت های دانش بنیان

و  مدیره  هیات  رییس  مظفری  غالم حسین  دکتر 
کرد:  بیان  مراسم،  این  در  آزاد کیش  منطقه  مدیرعامل 
سوی  از  متعددی  مأموریت های  سال   21 به  قریب 
جهاددانشگاهی در مناطق مختلف کشور داشته ام و این 
مجموعه ای  جهاددانشگاهی  است.  بوده  برایم  افتخاری 

ارایه ی بسته ی کامل گسرتش همکاری ها بین 
جهاددانشگاهی و سازمان منطقه آزاد کیش

مراسم امضای تفاهم نامه ی همکاری مشرتک بین جهاددانشگاهی و سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد

■  مراسم 
امضای 
تفاهم نامه ی 
همکاری 
مشرتک بین 
جهاددانشگاهی 
و سازمان 
منطقه آزاد 
کیش

◄
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باافتخار، خوش نام، توانمند و باسابقه است و امضای این 
تفاهم نامه فرصتی برای ما فراهم می کند که از ظرفیت این 
نهاد در بسیاری عرصه ها استفاده کنیم. این توانمندی در 

حوزه های مختلف گسترده است.
محول  من  به  ماموریتی  هرکجا  در  داد:  ادامه  وی 
شد، اعتقاد داشتم کارهای مشترکی می توان با همراهی 
جهاددانشگاهی انجام داد و برخی مواقع هم اتفاقات خوبی 

رخ داد و ما در حد توان از این ظرفیت استفاده کرده ایم.
کیش  منطقه  اینکه  بر  عالوه  افزود:  مظفری  دکتر 
فرصت ها و ظرفیت های خوبی دارد، جهاددانشگاهی هم 
دارای ظرفیت های خوبی است؛ تلفیق این دو مورد منجر 
به اتفاقات خوبی خواهد شد. امروز شرایط نسبتاً خوبی در 
این منطقه و در مقایسه با مناطق آزاد دیگر وجود دارد، 
مهم ترین برندهای دانشگاهی هم در آنجا پردیس دارند. در 
کنار تمام این فرصت ها، می توان فعالیت های خوبی داشت. 
در کنار همه این ها، رویکرد ما این است که به سمت استفاده 
از فرصت های جهاددانشگاهی به منظور توسعه فعالیت های 
دانش بنیان و گسترش استارت آپ ها حرکت کنیم. هم اکنون 
برج نوآوری و فناوری منطقه آزاد کیش تا ماه آینده افتتاح 
می شود، توسعه فعالیت ها در این زمینه در دستور کار ما 
فناوری کیش، شهرک  و  نوآوری  برج  کنار  در  دارد.  قرار 
فناوری را طراحی کرده ایم تا واحدهای فعال در این حوزه 
از این ظرفیت استفاده کنند، اگرچه این منطقه به منطقه 
تفریحی مشهور شده، اما از ظرفیت های خوبی برای گسترش 

فعالیت های دانش بنیان برخوردار است.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش با اشاره به این که جزیره ی 
کیش علی رغم اینکه یک منطقه آزاد تجاری است، پایه 
اصلی فعالیت های آن، حول محور گردشگری است، گفت: 
در همین زمینه هم می توان با به کارگیری ظرفیت های 
به منظور  جهاددانشگاهی  پژوهشگاه های  و  پژوهشکده ها 
مطالعات موردنیاز در حوزه گردشگری، بسیاری از طرح ها 

را به صورت پایلوت در این منطقه اجرایی کرد.
وی افزود: هماهنگی نسبی با حضور مدیریت کشوری 
ایده های  معتقدیم  و  متمرکزشده  آزاد کیش  منطقه  در 
ملی می تواند در این منطقه پیاده و به کل کشور تعمیم 
داده شود. زمینه های فعالیت در این منطقه خوب است. 
ما باید سرعت و گذر زمان را هم در نظر بگیریم. بالفاصله 
بعدازاین تفاهم نامه باید وارد فاز عملیاتی شویم. امیدواریم 
با هم افزایی میان این دو مجموعه، بتوان اتفاقات خوبی 

برای کشور رقم زد.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفت: 
استقرار و استفاده از فضای منطقه آزاد کیش نیاز به مطالعات 
بیشتری دارد، همچنین در فضای منطقه آزاد کیش تمایل 
به استفاده از گردشگری سالمت مثبت است. می توان در این 
منطقه، نمایشگاه ثابتی به منظور ارائه محصوالت تولید داخل 

با حضور جهاددانشگاهی راه اندازی کرد.
جدی  توجه  نیازمند  کیش  بومی  مردم  افزود:  وی 
محلی،  تولیدات  و  سنتی  غذاهای  حوزه  در  هستند، 
محصوالتی وجود دارد که در هیچ جای کشور وجود ندارد.
را  تابستانی  جشنواره های  برگزاری  مظفری  دکتر 
مهم ترین برنامه این روزهای جزیره کیش دانست و گفت: 
مجموعه هایی برای این فعالیت ها ساخته شده، اما ساختار 
ندارد و بهتر است در این زمینه از ظرفیت جهاددانشگاهی 

نیز بهره مند شویم.
است  دیگری  دانشی، طرح  ایده شهر  کرد:  بیان  وی 
که در منطقه آزاد کیش پیگیری می شود؛ اکنون اعضای 
روسای  و  شدند  مشخص  شهر  این  راهبردی  شورای 
دانشگاه شریف و سازمان دانشجویان کشور هم عضو این 
شورا هستند. از رییس جهاددانشگاهی هم دعوت می کنیم 

می توان  بپیوندند.  کیش  دانش  شهر  شورای  اعضای  به 
تبادل دانشجو هم در این طرح داشت.

 حرکت در راستای صادرات محصوالت 
فناورانه ی جهاددانشگاهی

رییس جهاددانشگاهی نیز در این مراسم با بیان اینکه 
مدیریت جدید منطقه آزاد کیش رویکرد خوبی به توسعه این 
منطقه دارد، اظهار کرد: منطقه آزاد کیش، در زمینه تولید 
و صادرات فناوری برای کل کشور ظرفیت های خوبی دارد و 
این ظرفیت ها، فرصت خوبی برای جهاددانشگاهی خواهد بود، 
مأموریت ما هم تولید و صادرات فناوری است. منطقه آزاد 
کیش، جزیره ای با امکانات خوب در حوزه های مختلف آموزش 
عالی و حتی مهارتی است که با رویکرد ملی و بین المللی 
قابلیت توسعه دارد. به علت وجود مواد هیدروکربوری فراوان 
در آن مناطق هم الزم است از این ظرفیت علی رغم توجه به 

مسائل حفظ محیط زیست، استفاده کرد.
فناوری،  و  پژوهش  حوزه های  در  داد:  ادامه  وی 
اجتماعی،  فعالیت های  و  فرهنگی  اشتغال،  تجاری سازی 
جهاددانشگاهی ظرفیت ها و توانمندی های خوبی دارد. در 
بحث اشتغال و کارآفرینی اقدام به راه اندازی اشتغال های 
خانگی و تولید محصول کرده ایم و توانسته ایم در این عرصه 

پیشینه خوبی برای جهاددانشگاهی رقم بزنیم.
دکتر طیبی با بیان اینکه می توان از ظرفیت گردشگری 
منطقه آزاد کیش استفاده کرد، افزود: حضور مدیرعامل 
منطقه آزاد کیش در اینجا را فرصت مغتنمی می دانیم 
را  جهاد  دستاوردهای  و  آینده  فعالیت های  بتوانیم  تا 
در خدمت توسعه منطقه آزاد کیش قرار دهیم و بتوان 
خدمت رسانی در راستای توسعه منطقه آزاد کیش به ویژه 
توسعه صادرات محصوالت فناورانه را در آن منطقه مورد 

توجه قرار داد.
امضای  امیدواریم  کرد:  اضافه  جهاددانشگاهی  رییس 
این تفاهم نامه سرآغاز خوبی برای خدمت به مردم کیش و 
هم چنین صادرات محصوالت فناورانه جهاددانشگاهی باشد.

ایجاد یک منایشگاه دامئی در کیش 
در حوزه ی محصوالت خانگی

محمدصادق  دکتر  جلسه،  این  از  دیگری  بخش  در 
اشتغال  فناوری و  بیجندی رییس سازمان تجاری سازی 
دانش آموختگان جهاددانشگاهی با بیان این که برای این 
و 24 مرکز رشد  علم وفناوری  پارک  دارای سه  نهاد که 

است فرصت مناسبی است که از حضور در جزیره کیش 
استفاده کند، گفت: ایجاد محدوده ای برای حضور تلفیقی 
نوآوری  برج  در  رشد  مراکز  و  علم وفناوری  پارک های  از 

کیش می تواند سازنده باشد.
فنی  دانش  خانگی،  مشاغل  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
و فرآیندها در اختیار جهاددانشگاهی است و ایجاد یک 
نمایشگاه دائمی در کیش برای فروش و ارائه محصوالت 
خرد و کوچک خانگی سودمند خواهد بود. کیش می تواند 
در حوزه آموزش پزشکی، نفت وگاز، تأیید صالحیت های 
حوزه  در  تخصصی  کارگاه های  برگزاری  و  حرفه ای 

استارت آپ ها به مرکز ثقل تبدیل شود.
 

همکاری در سه حوزه ی فرهنگیـ  اجتامعی
دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با 
اشاره به سه حوزه به منظور فعالیت در منطقه آزاد کیش، 
گفت: در کنار توجه به گردشگری، باید به بحث آسیب های 
اجتماعی این فعالیت ها هم توجه شود. بحث دیگر توسعه 
گردشگری دانشجویی است، سفر به جزیره کیش گران 
دانشجویان هم  ایجاد کرد که  است و می توان ظرفیتی 
کنند.  استفاده  منطقه  این  در  حضور  فرصت  از  بتوانند 
ظرفیت های خوبی هم برای توسعه مباحث زیست محیطی 

در این منطقه وجود دارد.

موقعیت ویژہ برای همکاری جهاددانشگاهی 
و سازمان منطقه آزاد کیش

در بخش دیگری از جلسه امضای تفاهم نامه همکاری 
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  و  جهاددانشگاهی  میان 
فناوری  و  پژوهش  معاون  پورعابدی،  محمدرضا  دکتر 
جهاددانشگاهی با بیان این که این یک موقعیت ویژه برای 
همکاری میان جهاد و سازمان منطقه آزاد کیش است، 
گفت: با توجه به تحریم ها، گرانی قیمت دالر و در نتیجه 
افزایش هزینه های خارجی و هم چنین حضور دکتر مظفری 
در رأس سازمان منطقه آزاد کیش، اکنون موقعیت بسیار 
خوبی برای همکاری میان جهاددانشگاهی و منطقه آزاد 
کیش است و اگر االن نتوانیم در حوزه گسترش همکاری 
میان جهاد و سازمان منطقه آزاد کیش کاری کنیم در 
آینده، فراهم کردن بسترهای این همکاری دشوار خواهد 
شد. امیدواریم امضای این تفاهم نامه منجر به ارتباطی شود 
که هم برای منطقه آزاد کیش، هم برای جهاددانشگاهی و 

هم برای ایران مفید باشد.
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■ روابـــط عمومـــی ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی، 11 
ـــر از برگزیـــدگان  اردیبهشـــت: آییـــن اختتامیـــه و تقدی
ــه دقیقه ای  ــاع سـ ــابقات دفـ ــومین دوره ی مسـ سـ
ــر  ــور دکتـ ــا حضـ ــجویی بـ ــای دانشـ پایان نامه هـ
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی 
ـــی  ـــاون فرهنگ ـــزاده مع ـــی علی ـــر عیس ـــور، دکت کش
ـــس  ـــمی ریی ـــعید هاش ـــید س ـــر س ـــاد، دکت ـــن نه ای
ـــدی  ـــی احم ـــر عل ـــگ و دکت ـــم و فرهن ـــگاه عل دانش
معـــاون فرهنگـــی وزیـــر ورزش و جوانـــان در 

ـــد. ـــزار ش ـــگ برگ ـــم و فرهن ـــگاه عل دانش
ـــای  ـــرکت کننده از واحده ـــن دوره 269 ش در ای
ـــه  ـــتند ک ـــور داش ـــور حض ـــر کش ـــگاهی سراس دانش
ـــه  ـــر ب ـــرکت کننده، 54 نف ـــداد ش ـــن تع ـــان ای از می
ـــا  ـــه ب ـــن مرحل ـــد. ای ـــی راه یافتن ـــه نیمه نهای مرحل
تقســـیم بندی نفـــرات در ســـه گـــروه تخصصـــی 
برگـــزار شـــد و درنهایـــت 8 برگزیـــده از مرحلـــه 

نیمه نهایـــی بـــه فینـــال راه یافتنـــد.

اسامی هشت فینالیست و عنوان 
پایان نامه ها

ـــد  ـــی ارش ـــینی، کارشناس ـــادات حس ـــه س فاطم
زیســـت ســـلولی و مولکولـــی، عنـــوان پایان نامـــه: 
اپیتلیـــوم  ســـلول های  آماده ســـازی  »پیـــش 
ـــدل  ـــه م ـــد ب ـــرای پیون ـــبکیه ب ـــه دار ش ـــگ دان رن

بیمـــاری تخریـــب شـــبکیه«.
آرزو لیمویـــی، کارشناســـی ارشـــد مهندســـی 
و  »بخش بنـــدی  پایان نامـــه:  عنـــوان  بـــرق، 
تخمیـــن پارامترهـــای تصاویـــر زخـــم دیابتـــی«.
محمدعلـــی عبدالصمـــدی، کارشناســـی ارشـــد 
ــس  ــش حـ ــه: »نقـ ــوان پایان نامـ ــاری، عنـ معمـ

بینایـــی در فراینـــد خلـــق فضـــای معمـــاری«.
مهندســـی  دکتـــری  افشـــاری،  مهـــوش 
»بررســـی  پایان نامـــه:  عنـــوان  کشـــاورزی، 
ـــادران«. ـــی بوم ـــاه داروی ـــک گی ـــت ضددیابتی خاصی
ارشـــد  کارشناســـی  چاهیـــان،  مـــژگان 
آهنگســـازی، عنـــوان پایان نامـــه: »بررســـی و 
تحلیـــل تکنیک هـــای آوازی مقام هـــای لـــو و 

هرایـــی«.
ارشـــد  کارشناســـی  نوذریـــان،  مهـــدی 
ــه:  ــوان پایان نامـ ــدرت، عنـ ــرق ـ قـ ــی بـ مهندسـ
مشـــارکت  مقیـــد  امنیـــت  »برنامه ریـــزی 
واحدهـــای آبـــی و حرارتـــی بـــا لحـــاظ منابـــع 

پاســـخگویی بـــار«.
محیـــا لطیـــف، کارشناســـی ارشـــد فیزیـــک، 
ســـاخت  و  »طراحـــی  پایان نامـــه:  عنـــوان 
ـــع  ـــتفاده از منب ـــا اس ـــی ب ـــرک یون ـــنج تح طیف س

یونیزاســـیون«.
ـــته ای از  ـــک هس ـــری فیزی ـــی، دکت ـــمانه رضای س

ـــان. ـــی اصفه ـــگاه صنعت دانش

در پایـــان برگـــزاری مرحلـــه فینـــال و ارایـــه 
در  شـــرکت کنندگان  از  یـــک  هـــر  دفـــاع  و 
جمع بنـــدی  بـــا  دقیقـــه  ســـه  مدت زمـــان 
آرای نهایـــی هیـــات چهـــار نفـــره داوران نفـــرات 
برگزیـــده در رتبه هـــای اول تـــا ســـوم معرفـــی و 

تقدیـــر شـــدند.
بـــر ایـــن اســـاس طبـــق نظـــر هیـــات داوران 
ـــمانه  ـــازی، س ـــته ی آهنگ س ـــان رش ـــژگان چاهی م
رضایـــی رشـــته ی فیزیـــک هســـته ای و آرزو 
لیمویـــی رشـــته ی مهندســـی بـــرق بـــه ترتیـــب 
رتبه هـــای اول تـــا ســـوم ایـــن دوره از مســـابقات 
دفـــاع ســـه دقیقه ای پایان نامـــه شـــناخته شـــدند 
ـــزی از  ـــود و جوای ـــوح یادب ـــدای ل ـــا اه ـــان ب و در پای

ـــد. ـــر ش ـــا تقدی آن ه

نفرات برگزیده آرای
 مردمی

در ضمـــن برگـــزاری مســـابقه فینـــال، برگه هایـــی 
در اختیـــار حاضـــران در ســـالن قـــرار داده شـــده 
بـــود تـــا پـــس از ارائـــه همـــه شـــرکت کنندگان 
ـــاس و  ـــن اس ـــر ای ـــد. ب ـــه رأی دهن ـــن ارائ ـــه برتری ب
نفـــرات برگزیـــده اول تـــا ســـوم در آرای مردمـــی 
ـــان،  ـــژگان چاهی ـــی، م ـــمانه رضای ـــب: س ـــه ترتی ب

ـــدند. ـــی ش ـــناخته و معرف ـــی ش آرزو لیموی

۳ دقیقه وقت دفاع
تا معرفی برترین پایان نامه ها 

سومین دوره ی مسابقات ملی دفاع سه دقیقه ای پایان نامه توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به کار خود پایان داد

■  سومین دوره ی مسابقات ملی دفاع سه دقیقه ای پایان نامه
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پرورش استعدادهای نقادانه، اصلی ترین 
مبنای توسعه و رشد است

در  جهاددانشـــگاهی  فرهنگـــی  معـــاون 
ــرد:  ــار کـ ــخنانی اظهـ ــی سـ ـــم طـ ـــن مراس ای
از  جهاددانشـــگاهی  فرهنگـــی  فعالیت هـــای 
آغـــاز تاکنـــون ارتبـــاط وثیـــق و هدفمنـــدی بـــا 
حوزه هـــای آموزشـــی و پژوهشـــی داشـــته اســـت 
ـــف  ـــز مختل ـــازمان ها و مراک ـــاس س ـــن اس ـــر ای و ب
فرهنگـــی فعالیت هـــای متنوعـــی را بـــر مبنـــای 
ــای  ــاس نیازهـ ــر اسـ ــی و بـ ــن بخشـ ــل بیـ تعامـ
ـــد. ـــرار داده ان ـــتور کار ق ـــگاهی در دس ـــه دانش جامع

وی ادامـــه داد: بـــه بـــاور بســـیاری از جامعـــه 
شناســـان و صاحب نظـــران، یکـــی از اصلی تریـــن 
ــدان  ــران فقـ ــی در ایـ ــام آموزشـ ــکالت نظـ مشـ
پـــرورش  به ضـــرورت  کم توجهـــی  و  نـــوآوری 
اســـتعدادهای نقادانـــه و تفکـــر انتقـــادی اســـت. 
ـــعه  ـــای توس ـــن مبن ـــاید اصلی تری ـــه ش ـــری ک تفک

و رشـــد در جوامـــع پیشـــرفته باشـــد.
ـــی  ـــات بین الملل ـــزود: تحقیق ـــزاده اف ـــر علی دکت
تالش هـــای  به رغـــم  کـــه  می دهـــد  نشـــان 
گســـترده و شایســـته کشـــور در دوران پـــس 
و  علـــم  گســـترش  خصـــوص  در  انقـــالب  از 

زیرســـاخت های انکارناپذیـــر آموزشـــی، متأســـفانه 
اســـتادان  و  دانشـــجویان  آمـــوزان،  دانـــش 
ــه  ــدات خالقانـ ــایی هایی در تولیـ ــاکان نارسـ کمـ
ـــی  ـــت فرهنگ ـــذا معاون ـــد؛ ل ـــون دارن ـــگارش مت و ن
جهاددانشـــگاهی در کنـــار ســـایر طرح هـــای 
ـــر  ـــی ب ـــن مبتن ـــور و همچنی ـــی پژوهش مح فرهنگ
رفـــع کاســـتی ها، در مـــورد تعریـــف فعالیت هـــای 

نـــو و کارآمـــد اقـــدام کـــرده اســـت.
ـــر  ـــت: ب ـــگاهی گف ـــی جهاددانش ـــاون فرهنگ مع
ـــگاهی  ـــارات جهاددانش ـــازمان انتش ـــاس س ـــن اس ای
پـــس از برگـــزاری 17 دوره جشـــنواره پایان نامـــه 
ســـال دانشـــجویی، بـــه برگـــزاری ســـومین دوره 
مســـابقات دفـــاع ســـه دقیقه ای اقـــدام کـــرده 

ـــت. اس
وی بیـــان کـــرد: ایـــن مســـابقات کـــه خـــود 
ـــش از 200  ـــروز در بی ـــه دارد، ام پیشـــینه ای خالقان
دانشـــگاه جهـــان برگـــزار می شـــود و در راســـتای 
ــجویان در  ــی دانشـ ــای ارتباطـ ــن مهارت هـ تمریـ
انتقـــال مضمـــون می کوشـــد کـــه مهم تریـــن 
ــان  ــه زبـ ــی بـ ــی دوران تحصیلـ ــتاورد علمـ دسـ

ــت. ــم اسـ ــاده و همه فهـ سـ
ـــه اهـــداف برگـــزاری  ـــا اشـــاره ب ـــزاده ب ـــر علی دکت

مســـابقات دفـــاع ســـه دقیقه ای گفـــت: افزایـــش 
ـــف  ـــته های مختل ـــجویان رش ـــی دانش ـــوان ارتباط ت
ــازی  ــود، زمینه سـ ــای خـ ــان آرا و دیدگاه هـ در بیـ
ــراری  ــای غیرتکـ ــن پایان نامه هـ ــت تدویـ در جهـ
ـــور  ـــرای حض ـــازی ب ـــاز و بسترس ـــر نی ـــی ب و مبتن
ـــاع  ـــی دف ـــابقات بین الملل ـــر در مس ـــجویان برت دانش
ســـه دقیقه ای از جملـــه اهـــداف ایـــن مســـابقات 

ـــت. اس

مجری برتر کشوری مسابقات دفاع 
سه دقیقه ای

مجـری  چهارمحال وبختیـاری  جهاددانشـگاهی 
سـه دقیقه ای  دفـاع  مسـابقات  کشـوری  برتـر 

شـد. دانشـجویی  پایان نامه هـای 
جهاددانشــگاهی  رییــس  رضایــی  ســیروس 
ــن  ــتانی ای ــه ی اس ــزود: مرحل ــاری اف چهارمحال وبختی
مســابقات بــا حضــور تعــدادی از دانشــجویان عالقه منــد 
مقاطع کارشناســی ارشــد و دکترا دانشــگاه های سراســر 
اســتان بــه همــت معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی 
ــتان در  ــگاه های اس ــه ی دانش ــکاری هم ــتان و هم اس

ــد. ــزار ش ــال 97 برگ ــاه س بهمن م
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایکنا، 22 خرداد: 
مراسم شانزدهمین سال تاسیس خبرگزاری بین المللی 
بیست و هفتمین  نشست های  سالن  در  )ایکنا(  قرآن 
امام  مصالی  در  واقع  کریم  قرآن  بین المللی  نمایشگاه 

خمینی )ره( تهران برگزار شد.
ایـن مراسـم با حضـور جمعی از مسـووالن سیاسـی 
دکتـر  و شـخصیت هایی همچـون  فرهنگـی کشـور  و 
سـید عبـاس صالحـی وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، 
عبدالهـادی فقهـی زاده رییس نمایشـگاه قرآن و معاون 
اسـالمی،  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  عتـرت  و  قـرآن 
جهاددانشـگاهی،  رییـس  طیبـی  حمیدرضـا  دکتـر 
فاطمـه ذوالقـدر، زهـرا سـعیدی، حجت االسـالم احمد 
نماینـدگان  آزادیخـواه،  احـد  حجت االسـالم  سـالک، 
مجلس شـورای اسـالمی، دکتر عیسـی علیـزاده معاون 
فرهنگـی جهاددانشـگاهی، ابوالقاسـم رئیسـی مدیرکل 
نهـاد، حجت االسالم والمسـلمین  ایـن  روابـط عمومـی 
سـید محمـود دعایـی مدیرمسـوول روزنامـه اطالعات، 
حجت االسالم والمسـلمین محمدرضـا نورالهیان مشـاور 
عالـی رییـس کتابخانـه ملـی و حسـن بـه یـادی فعال 

قرآنـی برگزار شـد.

ایکنا؛ دانش نامه ای مرتاکم از معارف قرآن

دکتـر سـید عبـاس صالحـی وزیـر فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی در این مراسـم با گرامیداشت سـوم خردادماه، 
سـالروز آزادسـازی خرمشـهر و با اشـاره به چهل سالگی 
انقـالب اسـالمی اظهـار کـرد: در چهـار دهـه اخیـر، 
فعالیت هـای قرآنی رشـد چشـمگیری پیدا کرده اسـت 
به گونـه ای کـه جامعه شـیعی ایـران یکی از پیشـتازان 

قرآنـی در جهان اسـالم محسـوب می شـود.
کشـورهای  برخـی  در  سـابقا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اسـالمی گمـان می شـد کـه جامعـه شـیعی توجهی به 
فعالیت هـای قرآنـی نـدارد، اظهار کرد: انقالب اسـالمی 
فرصتـی پدید آورد تـا فعالیت های قرآنی در کشـورمان 
بـا ایجـاد شـبکه قـرآن، رادیـو قـرآن، هنرهای قـرآن و 
تـرازی  قرآنـی،  دانش هـای  از  عظیـم  مجموعه هایـی 

جدیـد پیـدا کند.
وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی در ادامـه گفت: یکی 
از اتفاقـات خوب قرآنی در جمهوری اسـالمی، تأسـیس 
خبرگـزاری قرآنـی ایکنـا بـود و مـن از دوران پیـش از 
وزارت نیـز از آن شـناخت خوبی دارم، جهاددانشـگاهی 
به عنـوان نهـادی برخاسـته از انقـالب کـه در توسـعه 
علمـی کشـور نقـش قابل توجهـی داشـته اسـت، ایـن 

خبرگـزاری را تأسـیس کرد.
ایکنـا،  خبرگـزاری  کـرد:  تصریـح  صالحـی  دکتـر 
دانش نامـه ای متراکـم از قـرآن کریم در طول 16 سـال 

اخیـر اسـت کـه لحظه به لحظـه غنی تـر می شـود زیـرا 
صرفـاً انتقـال خـام اخبار قرآنـی را دنبـال نمی کند و با 
رویکـردی پویـا، تولیـد محتـوای کارآمد بـرای قرآنیان 

را در دسـتور کار قـرار داده اسـت.
وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی با بیـان اینکه وجود 
یـک خبرگـزاری تخصصی در حـوزه ای کـه تبلیغ برای 
آن ظرافت هـا و سـختی های خاص خود را دارد، نشـان 
دسـتاوردهای  گفـت:  اسـت،  آن  متصدیـان  همـت  از 
ایکنـا نشـان دهنده تعلـق همـکاران آن بـه قـرآن کریم 
و ظرفیـت بی پایـان ایـن کتـاب آسـمانی بـرای زندگی 

امروز بشـر اسـت.
ایکنـا  متصدیـان  همـه  بـه  گفـت:  دکتـر صالحـی 
دسـت مریزاد می گویـم و امیـدوارم شانزده سـالگی ایکنا 

برسـد. هزارسـالگی  به 

راه اندازی پژوهشکده مطالعات 
میان رشته ای قرآنی

دکتـر حمیدرضـا طیبـی نیـز در ایـن مراسـم اظهار 
کـرد: جهاددانشـگاهی، مولـود مبـارک انقالب اسـالمی 
از ابتـدای تأسـیس خـود بـه ترویـج فرهنـگ قرآنـی با 
رویکرد عمق بخشـی بـه مطالعات قرآنی اهتمام داشـته 
اسـت و در ادامـه مسـیر خـود بـا تأسـیس خبرگـزاری 
ایکنـا گامـی جدید در مسـیر فنـاوری اطالعـات قرآنی 

برداشت.
عالـی  شـورای  عضـو  و  جهاددانشـگاهی  رییـس 
انقـالب فرهنگـی بـا قدردانـی از زحمـات مدیـران این 
خبرگـزاری و دسـت اندرکاران آن در طـول 16 سـال 
گذشـته اظهـار کرد: همه مـا وظیفه داریـم در خواندن 
درسـت، فهـم صحیـح و هـر فعالیتـی کـه مربـوط بـه 

قـرآن کریـم اسـت، تـالش کنیـم.
وی افـزود: جهاددانشـگاهی، مولـود مبـارک انقالب 
اسـالمی از ابتـدای تأسـیس خـود بـه ترویـج فرهنـگ 
قرآنـی بـا رویکـرد عمق بخشـی بـه مطالعـات قرآنـی 
اهتمام داشـته اسـت و در ادامه مسـیر خود با تأسـیس 
فنـاوری  مسـیر  در  جدیـد  گامـی  ایکنـا  خبرگـزاری 

اطالعـات قرآنـی برداشـت.
بخـش  در  فرهنگـی  انقـالب  عالـی  شـورای  عضـو 
لـزوم عمـل  بـر  تأکیـد  بـا  از سـخنان خـود  دیگـری 
بـه قـرآن گفـت: اگـر مـا به عنـوان مسـلمان و شـیعه 
رسـیدن  جامـع  برنامـه  کریـم،  قـرآن  کـه  معتقدیـم 
بـه سـعادت در دنیـا و آخـرت اسـت بایـد بـرای آن 

تاسیس ایکنا؛ گامی بلند
در فناوری اطالعات دینی

مراسم شانزدهمین سال تاسیس خربگزاری بین املللی قرآن )ایکنا( در بیست و هفتمین منایشگاه بین املللی قرآن کریم برگزار شد

■   مراسم 
شانزدهمین 
سال تاسیس 
خربگزاری 
بین املللی قرآن 
)ایکنا(

◄
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الگوسـازی و تعالیـم آن را در جامعه پیاده سـازی کنیم.
رییـس جهاددانشـگاهی ادامـه داد: یکـی از تعالیـم 
قرآنـی، دعـوت بـه آگاهـی و فهمیـدن و دیـن اسـالم 
می خواهیـم  اگـر  اسـت.  دانـش  و  علـم  مظهـر  نیـز 
بگیریـم،  را جـدی  علـم  بایـد  کنیـم  زندگـی  قرآنـی 
شـمار  بـه  الگوسـاز  نهـادی  کـه  جهاددانشـگاهی 
مـی رود، توانمندی هـای خـود را در زمینـه تولیـد علم 
و کاربردی سـازی آن نشـان داده اسـت کـه ازایـن رو، 

بایـد توجـه بیشـتری داشـته باشـند. مسـئوالن 
دکتـر طیبـی در پایـان بـا اشـاره بـه لـزوم کمـک 
قرآنـی  بودجـه  بحـث  در  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
جهاددانشـگاهی اظهار کـرد: یکـی از برنامه های جهاد، 
مطالعـات  پژوهشـکده  تقویـت  و  راه انـدازی  پیگیـری 
میان رشـته ای قرآنـی اسـت کـه اگر ایـن ایـده بخواهد 
به خوبـی عملیاتـی شـود، نیـاز بـه بودجـه و حمایـت 

کافـی دارد.
برنامه های ویژه خربگزاری ایکنا برای فضای 

مجازی در سال جاری
هم چنیـن دکتر سـید محمدجواد شوشـتری رییس 
سـازمان قرآنی دانشـگاهیان کشـور و مدیرعامـل ایکنا 
در مراسـم اظهـار کـرد: ایکنـا در طـول شـانزده سـال 
اخیر، مسـیر پرفرازونشیبی را پشـت سر گذاشته است، 
در ایـن مسـیر طوالنـی و نورانی، افـراد فراوانـی افتخار 
خدمـت در سـایه قـرآن را داشـته اند، شـخصیت هایی 
همچـون دکتـر منتظـری، دکتـر طیبـی، دکتـر خاکی 
و دکتـر صابرفـرزام شـخصیت هایی هسـتند کـه باید از 
زحمـات آن هـا بـرای حمایـت و پشـتیبانی از ایکنـا در 
طـول سـال های اخیـر تاکنـون به طـور ویـژه قدردانـی 

کرد.
مدیرعامـل ایکنـا در ادامـه تصریـح کـرد: نکتـه ای 

کـه بایـد بـه آن توجـه داشـت ایـن اسـت کـه زمانـی 
ایـن خبرگـزاری بـه 43 زبـان پوشـش خبر داشـت اما 
کسـی سـؤال نکـرد چرا بـه 19 زبان کاهش پیـدا کرد، 
قطعـاً بـه دلیـل عـدم حمایت هـای مالـی کافـی بـوده 
اسـت، امیدواریـم نماینـدگان محتـرم مجلس شـورای 
اسـالمی حمایـت کننـد تا مشـکالت مالـی خبرگزاری 

شـود. حل 
سرپرسـت سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور در 
پایـان تأکیـد کـرد: همـه باید کمـک کنیم تـا برقراری 
ارتباطـات قرآنـی در فضـای مجـازی، تقویـت و عطـر 
قـرآن را بیش ازپیـش در ایـن فضـا پخـش شـود کـه 
بـه این منظـور خبرگـزاری ایکنـا برای فضـای مجازی 

برنامه هـای ویـژه ای را در سـال جـاری مدنظـر دارد.

رومنایی از اپلیکیشن ایکنا
در ادامـه این مراسـم، از اپلیکیشـن ایکنـا که اخبار 
ایـن خبرگـزاری را به صـورت شـبانه روزی در اختیـار 
کاربـران ایـن اپلیکشـین قـرار می دهـد، رونمایـی بـه 
عمـل آمـد کـه اقدامـی در راسـتای ترویـج محتـوای 

قرآنـی در فضـای مجـازی محسـوب می شـود.
حسـن بـه یـادی فعـال قرآنـی در سـخنانی کوتـاه 
اظهار کرد: رسـول خـدا)ص( به اصحاب خـود فرمودند 
انسـان تـا آخـر عمر بـه موعظـه نیـاز دارد، پـس قرآن 
بخوانیـد کـه بهتریـن موعظه هاسـت. خبرگـزاری ایکنا 
بـرای ایـن موعظـه تـالش و مثـل یـک وزارت ارشـاد 

کوچـک عمـل می کنـد کـه قابل تحسـین اسـت.
خاطـره  و  یـاد  قرآنـی،  مراسـم  ایـن  حاشـیه  در 
مرحـوم محسـن مظاهـری، پیشکسـوت قرآنـی و یـار 
قدیمی اسـتاد موالیی که شـب گذشـته دعـوت حق را 
لبیـک گفت، گرامی داشـته شـد و مسـئوالن سیاسـی 
و فرهنگـی و شـخصیت های قرآنـی حاضـر، بـرای ایـن 
خـادم آسـتان قـرآن کریـم فاتحـه و صلـوات قرائـت 

کردند.
گفتنـی اسـت، خبرگـزاری بین المللی قـرآن )ایکنا( 
نیمـه مـاه مبـارک رمضـان سـال 1382 در نمایشـگاه 

بین المللـی قـرآن کار خـود را آغـاز کرده اسـت.
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی، 31 اردیبهشت: مراسم امضای 
و  جهاددانشگاهی  بین  مشترک  همکاری  تفاهم نامه ی 
و  مشترک  زمینه های  به  توجه  با  هالل احمر  جمعیت 
تحقیقاتی،  همکاری  و  هم فکری  گسترش  به منظور 

آموزشی، درمانی و فرهنگی برگزار شد.
این تفاهم نامه با حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی 
جمهوری  هالل احمر  جمعیت  رییس  پیوندی  دکتر  و 
صلح  ساختمان  همایش های  سالن  در  ایران  اسالمی 

جمعیت هالل احمر برگزار شد.
هدف از این تفاهم نامه، استفاده از توانایی های فناورانه ی 
تحقیقاتی،  آموزشی،  همکاری های  توسعه ی  و  علمی 
درمانی و فرهنگی در جهت استمرار ارتباط سازمان یافته 
جهاددانشگاهی و جمعیت هالل احمر ایران به منظور نیل 

به اهداف مطرح شده در اساس نامه های دو طرف می باشد.
تفاهم نامه  این  طبق  مشترک  همکاری  زمینه های 
دادن  قرار  اختیار  در  مناسب جهت  بستر  ایجاد  شامل 
وابسته،  مراکز  درمانی  و  پیراپزشکی  پزشکی،  امکانات 
پژوهشی،  آموزشی،  حوزه های  در  مشترک  همکاری 
و...،  نجات  و  امداد  بحران،  مدیریت  توان بخشی، 
استفاده از توانمندی های فناورانه ی جهاددانشگاهی در 
تولید  زمینه ی  در  همکاری  ایران،  هالل احمر  جمعیت 
از  استفاده  پزشکی،  تجهیزات  و  دارویی  فرآورده های 
ظرفیت های مراکز فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی 

جهاددانشگاهی می شود.

هم چنین انجام طرح های مشترک پژوهشی و تسهیل 
دسترسی پژوهشگران دو طرف در زمینه ی استفاده از 
نتایج گزارش های طرح های پژوهشی، بررسی راه اندازی 
واحد مشترک پژوهشی درمانی، همکاری در خصوص 
بالیای  و  مانورهای مشترک در زمینه ی سوانح  اجرای 
طبیعی در دوره های آموزشی، علمی و مهارتی، استفاده 
از ظرفیت های دوره های تحصیالت تکمیلی و همکاری 
در طراحی و راه اندازی مرکز آموزش مشترک و تهیه ی 
محتوا و بسته های آموزشی از دیگر موارد موردتوافق در 

این تفاهم نامه است.
جهاددانشگاهی  مسووالن  نشست،  این  در  هم چنین 
مشترک  زمینه های  تشریح  به  هالل احمر  جمعیت  و 
این  محورهای  مهم ترین  جمله  از  پرداختند.  همکاری 
علم وفناوری  پارک های  از  استفاده  به  می توان  سخنان 
جمعیت  فعالیت های  برای  جهاددانشگاهی  فرهنگی  و 
دو  این  رسانه ای  تنگاتنگ  رابطه ی  ارتقای  هالل احمر، 
نهاد، تدوین دوره های مشترک آموزشی تخصصی، ایجاد 
فعالیت های پزشکی با رویکرد نو، مردمی و جهادی بودن؛ 
فعالیت های  در  همکاری  مشترک،  فعالیت های  ویژگی 
بین رشته ای، تولید داروهای نوترکیب و گیاهی، واگذاری 
فضاهای آموزشی جمعیت هالل احمر به جهاددانشگاهی، 
توجه به حوزه های فعالیتی استارت آپی مشترک، گسترش 
فرهنگ آموزش همگانی و توجه به حوزه ی توان بخشی و 

طب بازساختی اشاره کرد.

ارایه ی بسته ی کامل همکاری
 در زمینه های پزشکی و تولید دارو

در  جهاددانشگاهی  رییس  طیبی  حمیدرضا  دکتر 
این مراسم با بیان این که جمعیت هالل احمر ایران در 
سیل اخیر خوش درخشید، اظهار کرد: جهاددانشگاهی 
آموزشی،  فناوری،  و  پژوهش  مختلف  حوزه های  در 
خوبی  فعالیت های  محیط زیست  و  مهندسی  فرهنگی، 

انجام داده است.
جمعیت  و  نهاد  این  همکاری  اینکه  بیان  با  وی 
هالل احمر می تواند منجر به کاهش آالم و رنج های مردم 
با وجود  افزود: جهاددانشگاهی در حوزه فرهنگی  شود، 
برخورداری از سه خبرگزاری، مرکز افکارسنجی، سازمان 
توانمندی های  دارای  دانشجویان  سازمان  و  انتشارات 
زمینه  در  جهاددانشگاهی  آن  بر  عالوه  است.  خوبی 
اشتغال، کارآفرینی و تجاری سازی فناوری توانا است. من 
فکر می کنم وظیفه ما است که با جمعیت هالل احمر تا 
جایی که امکان پذیر است و با توجه به عالقه مندی این 
جمعیت و در جهت افزایش رفاه و ترویج صلح و کاهش 

آالم مردم همکاری داشته باشیم.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به سازمان »جایکا«ی 
ژاپن که نقش ایجاد بازار برای این کشور را در دنیا بر 
سازمان  ایجاد  پیشنهاد  نیز  ما  کرد:  بیان  دارد،  عهده 
»ایریکا« را برای گسترش خدمات و فناوری های ایران 
مسووالن  و  خارجه  امور  وزارت  به  دیگر  کشورهای  به 
زودتر  این طرح هرچه  امیدواریم  داده ایم.  ارایه  دولتی 
اجرایی شود و از توانمندی های جمعیت هالل احمر نیز 

در این زمینه استفاده کنیم.
در  ملی  آزمون های  از  بسیاری  افزود:  طیبی  دکتر 
مرکز آزمون جهاددانشگاهی برگزار می شود و این یعنی 
برای  جدی  رقیبی  جهاددانشگاهی  آزمون های  مرکز 
IT جهاددانشگاهی  پژوهشکده  سازمان سنجش است. 
می تواند در زمینه اطالع رسانی و خدمات رسانی سریع 

در بحران با هالل احمر همکاری داشته باشد.
و  علمی  موسسات  زمینه  در  اینکه  بیان  با  وی 
با  همکاری  برای  کامل  آمادگی  آموزش  و  کاربردی 
جمعیت هالل احمر را داریم، گفت: با توجه به فعالیت ها 
امیدوارم  هالل احمر  جمعیت  برون مرزی  ارتباطات  و 
به  برون مرزی  فعالیت های  حوزه  در  بتواند  نهاد  این 

جهاددانشگاهی کمک کند.

شباهت ساختاری جهاددانشگاهی 
و جمعیت هالل احمر

در ادامه ی این نشست دکتر علی اصغر پیوندی رییس 

استمرار ارتباط سازمان یافته ی جهاددانشگاهی
و جمعیت هالل احمر ایران 

 مراسم امضای تفاهم نامه ی همکاری مشرتک بین جهاددانشگاهی و جمعیت هالل احمر برگزار شد

■  مراسم 
امضای 
تفاهم نامه ی 
همکاری 
مشرتک بین 
جهاددانشگاهی 
و جمعیت 
هالل احمر
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جمعیت هالل احمر با بیان این که روز تولد امام حسن)ع( 
فال  به  با جهاددانشگاهی  تفاهم نامه  انعقاد  به عنوان روز  را 
نیک می گیرم، گفت: هم جهاددانشگاهی و هم هالل احمر 
دارند.  مشترک  فعالیت های  زمینه  در  خوبی  پتانسیل های 
آالم  کاهش  زمینه  چهار  در  را  فعالیت هایش  هالل احمر 
بشری فارغ از نژاد و رنگ و مذهب، تکریم و افزایش حرمت 
و  صلح  روحیه  ترویج  و  جامعه  سالمت  ارتقای  انسان ها، 

دوستی بین همه ملل انجام می دهد.
وی افزود: جمعیت هالل احمر و واحدها و سازمان های 
زیادی  فعالیت های  گذشته  سال   97 طول  در  آن  متعدد 
داشتند و این سرمایه اجتماعی خوبی را برای این جمعیت 
بنیاد  نیز  جهاددانشگاهی  است.  کرده  فراهم  مردم  بین 
مستحکمی است که افراد توانمندی را در خود جای داده 
است. از بسترهای مشترک بین جهاد و جمعیت هالل احمر 
می توان در جهت رفع نیازهای مردم به صورت حرفه ای تر و 
اساسی تر که می تواند موجب دستیابی به فناوری های نوین 
نقطه  تفاهم نامه  این  امضای  امیدوارم  استفاده کرد.  شود، 

عطفی برای فعالیت های مؤثرتر میان این دو نهاد باشد.
تولید  کرد:  تشریح  ج.ا.ا  هالل احمر  جمعیت  رییس 
داروهای نوترکیب و گیاهی از جمله موارد الزم و ضروری 
نظام سالمت است که هم جهاددانشگاهی و هم جمعیت 
از  ما  داشته اند.  فعالیت هایی  زمینه  این  در  هالل احمر 
پتانسیل های بومی کشور در زمینه داروهای گیاهی خوب 
استفاده نشده و فکر می کنم در قالب این تفاهم نامه می توان 

همکاری هایی با جهاددانشگاهی داشت.
دکتر پیوندی با بیان اینکه در حوزه آموزش، هالل احمر 
فعالیت های متعددی را بر عهده دارد، گفت: مؤسسه های 
علمی و کاربردی جمعیت هالل احمر در تمام استان ها با 
توجه به مصوبه شورای آموزشی منحل شده و در زمینه 
آموزش می توانیم همکاری خوبی با جهاددانشگاهی داشته 

باشیم.
وی درباره موسسه های علمی و کاربردی این جمعیت، 
را  مدرک  تولید  مسیر  هالل احمر  جمعیت  شاید  گفت: 
باید روی  ما  نیست.  تولید مدرک  ما  اشتباه رفت. وظیفه 
بگذاریم.  انرژی  و  وقت  همگانی  و  کاربردی  آموزش های 
جهاد با توجه به زمینه های خوب در آموزش می تواند در 

حوزه آموزش از ما دستگیری کند.
دکتر پیوندی با اشاره به استارت آپ های این جمعیت 
گفت: ما استارت آپ های مختلفی داریم. در این حوزه نیز 
می توانیم با جهاددانشگاهی در اثرگذاری و تولید محصول 
مشترکی  فعالیت های  نوین  فناوری های  بردن  کار  به  و 
داشته باشیم. اگر فناوری های ما پیشرفته تر بود در زمان 
داشته  بهتری  امدادرسانی  می توانستیم  کرمانشاه  زلزله 
باشیم؛ چراکه این زلزله در شب اتفاق رخ داد و ما با توجه 

به نبود امکانات تا صبح نمی توانستیم امدادرسانی کنیم.
درمان  در حوزه  داد:  ادامه  رییس جمعیت هالل احمر 
ناباروری هم فعالیت هایی داریم و از سوی دیگر پژوهشگاه 

رویان جهاد هم جهانی است. عالوه بر آن در زمینه طب 
باشیم؛  داشته  همکاری هایی  می توانیم  هم  بازساختی 

چراکه طب بازساختی آینده نظام سالمت است.
معاون  پورعابدی  دکتر  نشست،  این  ادامه ی  در 
اینکه  بیان  با  جهاددانشگاهی  پژوهش وفناوری 
جهاددانشگاهی و جمعیت هالل احمر، به لحاظ ساختاری 
گفت:  دارند،  زیادی  شباهت  جوان  بدنه  از  استفاده  و 
سه  پژوهشکده،   25 پژوهش  حوزه  در  جهاددانشگاهی 
خدمات  مرکز   116 و  پژوهشی  گروه   146 پژوهشگاه، 
تخصصی دارد که می توانیم هم افزایی خوبی را در این زمینه 
با جمعیت هالل احمر داشته باشیم. ما در جهاددانشگاهی 
داریم  پژوهشگر  و 300  علمی  هیات  عضو  از 700  بیش 
تشخیص  بر  بنا  که  داریم  آمادگی  آن ها،  به  توجه  با  که 
هالل احمر با شما همکاری کنیم. قطعاً جهاددانشگاهی هم 

از ظرفیت های هالل احمر به نحو موثری استفاده می کند.

وجه متایز فعالیت های فرهنگی 
جهاددانشگاهی

این نشست، دکتر علیزاده معاون  از  در بخش دیگری 
تخصصی  مراکز  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  فرهنگی 
افکارسنجی  اطالع رسانی،  حوزه  در  جهاددانشگاهی 
می توانیم  ذکرشده  حوزه های  در  گفت:  گردشگری  و 

فعالیت های مؤثری با هالل احمر داشته باشیم.
جهاددانشگاهی  فعالیت های  افزود:  علیزاده  دکتر 
داشتن  با  جهاددانشگاهی  است.  مردم  نیاز  بر  مبتنی 
همچنین  و  ایکنا  و  )ایسنا(  ایران  دانشجویان  خبرگزاری 
مرکز افکارسنجی شاید سریع تر از جاهای دیگر نیازها را 
می فهمد. در سیل اخیر جهاددانشگاهی استان های لرستان 

و خوزستان بازوان خوبی در کمک رسانی به مردم بودند.
خبرگزاری  مدیرعامل  متقیان  علی  دکتر  هم چنین 
و  هالل احمر  اینکه  بیان  با  )ایسنا(  ایران  دانشجویان 
جهاددانشگاهی دو نهاد مردمی هستند، گفت: خوشحالم 
که این دو نهاد همدل به تفاهم نامه رسیدند. ما در ایسنا، 
در  نیز  هالل احمر  و  داریم  هالل احمر  با  تنگاتنگی  رابطه 
زمینه اعزام خبرنگار در دوران وقوع سیل همکاری خوبی 

با ایسنا داشت.
ادامه صحبت های خود به تالش های  دکتر متقیان در 
نیز  هالل احمر  جمعیت  ریاست  دوران  در  پیوندی  دکتر 
اشاره کرد و گفت: دکتر پیوندی در طول دو سال فعالیت 
خود، انصافاً تالش ستودنی در سیل اخیر و زلزله داشتند.

مدیریت جهادی؛ ویژگی مشرتک
دکتر  تفاهم نامه،  امضای  مراسم  از  دیگری  بخش  در 
آموزش  توسعه ی  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل  کالنتری 
جمعیت  با  ما  مشترک  ویژگی  گفت:  جهاددانشگاهی 
جهاددانشگاهی  در  ما  است.  جهادی  مدیریت  هالل احمر 

در زمینه های آموزشی چه در حوزه آموزش عالی و چه در 
علمی و کاربردی فعالیت هایی را داریم. در جهاددانشگاهی 
برگزار  کار  نیروی  تربیت  هدف  با  کوتاه مدت  دوره های 
 760 آموزشی،  مرکز   160 از  برخورداری  با  ما  می شود، 
دوره آموزشی برگزار کرده ایم که طی 11 سال گذشته 9 
میلیون نفر در این دوره ها آموزش دیده اند. این آموزش ها 
در زمینه های علوم انسانی، مهندسی، پزشکی و کشاورزی 
است. ما آموزش کارکنان دولت را هم بر عهده داشتیم و 
منعقد  دولتی  ارگان های  با  زمینه  این  در  تفاهم نامه هایی 

کرده بودیم.
علوم  تخصصی  دفتر  مدیرکل  جاوید  دکتر  ادامه،  در 
میان  اینکه همکاری های  بیان  با  پزشکی جهاددانشگاهی 
جهاد و هالل احمر در حوزه پزشکی، مدتی است که شروع 
شده است، گفت: در این همکاری، مرکز ناباروری رویش در 
مجتمع هالل احمر راه اندازی شد که متخصصان هالل احمر 
رویان  پژوهشگاه  در  که  توانایی هایی  به سرعت  توانستند 

وجود داشت را فراهم کنند.
درمان  و  پستان  سرطان  زمینه  در  ما  داد:  ادامه  وی 
زخم دانش خوبی در جهاددانشگاهی داریم که با توجه به 
با  راه اندازی مراکز درمان می توانیم  با  پتانسیل های جهاد 

هالل احمر همکاری کنیم.
از موفقیت های جهاد کار  ادامه داد: یکی  دکتر جاوید 
تیمی است و فعالیت های سرطان پستان و درمان ناباروری 

هم از نمودهای این کار تیمی است.

همکاری های فرشده ی جهاددانشگاهی و 
هالل احمر

داوطلبان  سازمان  رییس  نصیری  محمد  ادامه  در 
هالل احمر اظهار کرد: فعالیت ما فرآیندسازی برای خدمات 
ولی  است؛  فرصت  داوطلبان  خدمات  است.  داوطلبان 
ریسک هایی هم دارد و این ریسک ها در سازمان داوطلبان 
منابع  تجهیز  بخش  در  و  زمینه  این  در  می شود.  برطرف 
همکاری  جهاددانشگاهی  با  می توانیم  خیرین  فعالیت  و 
داشته باشیم. ما در تولید علم در زمینه خدمات داوطلبانه 
در کشور کمبودهایی داریم و به دنبال مراکزی هستیم که 
از  یکی  کار کنیم.  آن ها  با  زمینه  این  در  به طور مشترک 
دغدغه های ما در سیل اخیر از سوی تشکل های مردم نهاد 
و نهادهایی مانند اصناف، آموزش اعضای آن ها بود که در 
جهاددانشگاهی  با  پایدار  کاری  می توان  هم  موضوع  این 

انجام داد.
در بخش دیگری از این نشست، شهاب الدین صابونچی 
بیشترین  اینکه  بیان  با  رییس سازمان جوانان هالل احمر 
همکاری ها با جهاددانشگاهی در این سازمان انجام گرفته 
بود، گفت: ایسنا می تواند در آموزش رابطان خبری به ما 
کمک کند و گروه ها و باشگاه های تخصصی هم می توانند 

با سازمان جهاددانشگاهی کار کنند.
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■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی هنر، 16 تیـر: هفتمین 
جشـنواره ی ملـی نقـش تن پوش بـا معرفـی و تقدیر از 

برگزیـدگان به ایسـتگاه پایانی رسـید.
مراسـم اختتامیـه هفتمیـن جشـنواره ملـی »نقـش 
بـا حضـور دکتـر عیسـی علیـزاده معـاون  تن پـوش« 
حجت االسالم والمسـلمین  جهاددانشـگاهی،  فرهنگـی 
معظـم  مقـام  نمایندگـی  نهـاد  مسـوول  دوسـت پرور 
رهبـری در دانشـگاه هنـر، برخـی از اسـاتید و اعضـای 
هیـات علمـی ایـن دانشـگاه، بهـزاد رشـیدی رییـس 
جهاددانشـگاهی هنـر و بهنـام کامرانـی بـه نمایندگـی 
از هیـات داوران، هنرمنـدان و طراحـان عرصـه ی مد و 
لباس در سـالن اسـتاد جلیل شـهناز خانه ی هنرمندان 

ایـران برگزار شـد.

نقش تن پوش بین املللی می شود
در ابتـدای این مراسـم الهام زایجانـی دبیر هفتمین 
جشـنواره ملـی »نقـش تن پـوش« گفـت: خوشـبختانه 
ایـن جشـنواره در دوره اخیـر موفـق بـه ثبـت به عنوان 
جشـنواره خـالق از سـوی سـتاد توسـعه فناوری هـای 
نـرم و هویت سـاز ریاسـت جمهـوری شـد و ایـن یعنی 
آغـازی نـو در رونـد اجرایـی ایـن جشـنواره کـه بـه 
شـکوفایی و بـاروری بیش ازپیـش آن خواهـد انجامیـد 

کـه البتـه در آینـده در قالـب خبرهایـی ایـن رونـد رو 
بـه رشـد و تـوأم با پیشـرفت جشـنواره، حاصـل اطالق 

عنـوان خـالق بـه آن را اطالع رسـانی خواهیـم کـرد.
وی بـا اشـاره بـه افزایـش کمـی و کیفـی ایـن دوره 
و مشـارکت مطلـوب  تن پـوش«  »نقـش  از جشـنواره 
همـه اسـتان ها در ارسـال آثـار و برنامه هـای آن، گفت: 
در طـول مهلـت فراخـوان جشـنواره ورک شـاپ هایی 
در سـنندج، شـهرکرد، بندرعبـاس و بجنـورد و برخـی 
دیگـر از مراکـز اسـتانی برگـزار شـد تـا منجـر به اتفاق 
خـوب در یکـی از عرصه هـای مهـم مـد و لبـاس یعنی 
قالـب  در  را  آن  ایـن جشـنواره  در  مـا  کـه  تن پـوش 
تی شـرت به عنـوان یکـی از اقـالم پرمصـرف پوشـاکی 

مـردم انتخـاب کردیم، شـود.
تصریـح  هنـر  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
کـرد: تشـکر ویـژه ای دارم از گـروه اجرایـی ایـن دوره 
از جشـنواره کـه غالـب آن هـا را دانشـجویان مسـتعد 
نه تنهـا از دانشـگاه هنـر بلکه از بسـیاری از دانشـگاه ها 
تشـکیل می دادنـد کـه این امر به نشـاط، سـرزندگی و 
پویایـی بیشـتر جشـنواره ای که اساسـاً مخاطـب اصلی 
آن طراحـان و هنرمنـدان مسـتعد و جوان و آینده سـاز 
این کشـور هسـتند، مـی داد. همین جا باید ایـن نکته را 
یادآور شـوم کـه هراندازه کـه از این جشـنواره حمایت 
صـورت گیـرد در حقیقـت ایـن حمایـت و پشـتیبانی 

از نسـل جوانـی صـورت گرفتـه اسـت کـه خالقانـه به 
تولیـد آثـار هنـری در این جشـنواره مشـغول هسـتند.

مؤسسـه  خـوب  تعامـل  بـا  امیدواریـم  گفـت:  وی 
فرهنگـی اکـو، اتفاقی مهـم از دور آینده این جشـنواره 
را شـاهد باشـیم و آن بین المللی شـدن جشـنواره است 
کـه بـا مشـارکت کشـورهای عضـو اکـو، ایـن رویـداد 

هنـری تبدیـل بـه یـک رویـداد بین المللـی شـود.

طراحی لباس و توسعه ی اقتصادی و 
شکوفایی

در ادامـه ی این مراسـم، شـاهین فاطمـی مدیر برند 
»ُدرسـا« نیـز بیـان کـرد: از مـن پرسـیده می شـود که 
چـرا در هـر رویـداد و برنامـه مرتبـط بـا حـوزه ُمـد و 
لبـاس حضـور دارم؛ بایـد بگویـم کـه ایـن یـک وظیفه 
اسـت که مـن به حوزه ای کـه در آن تخصص دارم و در 
آن فعـال هسـتم حسـاس باشـم و دل بسـوزانم چراکه 
هرکـدام از مـا اگـر در حـوزه فعالیت خود دلسـوزانه به 
حرکـت و پویایـی بپردازیـم، صاحب کشـوری قدرتمند 

خواهیم شـد.
وی گفـت: در ایـن فرصـت کـم مـن نمی توانـم در 
مـورد مسـئله خاصـی صحبـت کنـم و لـذا سـخنانم را 
در ایـن مجـال بیشـتر معطـوف بـه طراحـی در آینـده 
در  غـرق  کنونـی  در شـرایط  مـا  متأسـفانه  می کنـم؛ 
نوسـتالژی هسـتیم و اینکـه آینـده بـا چنیـن رویکـرد 
چـه می شـود، شـاید در ابتـدای امـر چنـدان اهمیتـی 
نداشـته باشـد، این در حالی اسـت که صاحب اندیشـه 
و تمـدن فراوانـی هسـتیم، مـا در یکـی از نقـاط مؤثر و 
اسـتراتژیک جهـان قـرار داریـم کـه در موضـوع مـورد 
بحـث یعنـی پوشـاک نقـش مهمـی را می توانیـم بازی 
کنیـم چراکـه موقعیـت جغرافیایـی مـا محـل اتصـال 

شـرق بـه غرب اسـت.
فاطمـی تصریـح کـرد: فـوران انـرژی، کمـی نـرخ 
دسـتمزد، موجـب شـده اسـت کـه ایـران در موقعیـت 
خاصـی از نظـر فعالیت های بازرگانی و تجـاری نیز قرار 
داشـته باشـد و لـذا عـالوه بر به خـود بالیـدن به جهت 
ایـن موقعیت خـاص باید بـه دنبال راهکارهایی باشـیم 
تـا از ایـن فرصت هـای پیش آمـده بـه نحو شایسـته ای 
اسـتفاده کنیـم. بـه نظـر مـن طراحـی لبـاس یکـی از 
مـواردی اسـت که به توسـعه اقتصادی و شـکوفایی آن 
منجـر می شـود چراکه ایـن عرصه تنها طراحی نیسـت 
بلکـه طیـف گوناگونـی از مشـاغل و حـرف مختلـف را 

جشنواره ای برای الگوسازی نقوش ایرانی
هفتمین جشنواره ی »نقش تن پوش« به همت جهاددانشگاهی هرن با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

■   مراسم 
پایانی 
هفتمین 
جشنواره ی 
»نقش تن پوش«

◄
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نیـز درگیـر خـود خواهد کـرد و زمینه را برای اشـتغال 
مولـد فراهم خواهـد آورد.

مدیـر برنـد »ُدرسـا« در ادامه گفت: سال هاسـت که 
ایـران از ابـزار قدرتمنـدی کـه در اختیار دارد اسـتفاده 
نمی کنـد، مقولـه ُمـد که هـر بـار راجع بـه آن صحبت 
شـد، آن را امـری غربـی و نامتجانس با فرهنگ شـرقی 
و باورهـای ارزشـی مـا معرفی کردنـد درحالی کـه باید 
بگویـم ُمـد اساسـاً چیـزی بـدی نیسـت و صدالبته که 
مقولـه ای ارزشـی نیز محسـوب می شـود چراکه سـبک 
پوشـش هـر قـوم و ملیتـی اسـت کـه نشـان از شـور و 

شـوق و تمدن مردمـان هر کشـوری دارد.
فاطمـی تأکیـد کـرد: متأسـفانه به جهـت بی تفاوتی 
و عـدم برنامـه در پرداختـی مؤثـر بـه ایـن مقولـه مهم 
در عرصـه پوشـاک زمینـه بـرای تجـاوز بـه مـا طـی 
ایـن سـال های اخیـر بیش ازپیـش فراهم شـده اسـت، 
چراکـه مـا زمانـی کـه خودمـان بـه فکـر ُمـد و نحـوه 
پوششـی کـه بایـد از آن اسـتفاده کنیـم نباشـیم ایـن 
بـاور غیربومـی و معـارض  ناحیـه فرهنـگ و  از  خـأل 
بـا فرهنـگ و باورهـای مـا پُـر خواهـد شـد، وضعیتـی 
کـه اکنـون شـاهد آن هسـتیم و همین طـور نیـز در 
حـال گسـترش و تسـری یافتـن آن در ابعـاد گوناگون 

اجتماعـی و فرهنگـی ماسـت.
وی بـا اشـاره به اینکـه از عصر تولیـد، عصر عرضه و 
عصـر ارتباطـات گـذر کرده ایم، تشـریح کرد: مشـخص 
نیسـت کـه مثاًل در حدفاصل 2020 تـا 2025 میالدی 
چـه بـر سـر عرصـه مـد و لبـاس در کل جهـان خواهد 
آمـد، بـه نظـر مـن ما در گـذر از اعصـاری که بـه آن ها 
اشـاره شـد بایـد بـه فکـر ایـن باشـیم کـه مخاطـب و 
مصرف کننـده از مـا چـه می خواهـد و بـر این  اسـاس و 
بـا اسـتفاده از دانـش، تخصـص و خالقیـت هنری خود 

بـه تولیـد در عرصه مـد و لبـاس بپردازیم.
ایـن فعـال عرصـه مـد و لبـاس گفـت: بـه طراحان 
جـوان و هنرمنـدان عالقه منـد بـه فعالیـت در عرصـه 
مـد و لبـاس توصیـه می کنـم که بـا دانـش و اطالعات 
کافـی از تاریـخ و تمـدن خـود در ایـن عرصـه خطیـر 
بـه دنبـال تولیـد محصولـی باشـند کـه مـورد دلخـواه 
می کنـم  تأکیـد  اسـت،  ایرانـی  امـروز  مصرف کننـده 
کـه بایـد در ایـن عرصـه بـه تولیـد پرداخـت و دیگـر 

زمـان کپـی و تقلیـد از طرح هـا و نشـان ها و نمادهایی 
کـه شـاید بتـوان آن را مرتبـط بـا فرهنـگ و تمـدن 
ایرانـی دانسـت گذشـته اسـت؛ منظـور از تولیـد یعنی 
ارائـه طـرح و محصولـی کـه هرچنـد برگرفتـه از عالئم 
و نشـان های فرهنگـی ماسـت؛ امـا در آن چیـزی نـو و 
بدیـع بـرای جذب مخاطـب امـروزی به کاررفته اسـت.

جایگزینی نقوش ایرانی 
و بومی بر روی لباس ها

همچنیـن در ایـن مراسـم ضمن پخـش کلیپ هایی 
جشـنواره  از  دوره  ایـن  داوری  و  اجرایـی  مراحـل  از 
رشـیدی  بهـزاد  تصویـری  پیـام  تن پـوش«،  »نقـش 
رییـس جهاددانشـگاهی هنـر نیـز بـرای حضـار پخش 
شـد کـه وی در آن بـر اسـتفاده از حداکثـر ظرفیـت 
موجـود بـرای حمایـت از طراحان این جشـنواره تأکید 

بود. کـرده 

رشـیدی همچنیـن از مدیـران فرهنگـی و صاحبان 
صنعـت مد و لباس خواسـت تا بـرای جایگزینی نقوش 
ایرانـی و بومـی بر روی البسـه مصرفی مردم با نقوشـی 
کـه چنـدان سـنخیتی بـا باورهـا و عقایـد و اندیشـه 
رویدادهایـی  بـا  و  شـده  میـدان  وارد  ندارنـد  ایرانـی 
همچـون »نقـش تن پـوش« نهایـت همکاری را داشـته 

. شند با

معرفی برگزیدگان
ایـن دوره  داوران در بخـش صنعتـی  آرای هیـات 
از جشـنواره متشـکل از مرجـان صدرالعلمایـی، سـتاره 
اسـکندری، شـاهرخ جعفـری، رامیـن جوانـرود، محمد 

خاضـع و علیرضـا صفـاری بـه ایـن شـرح اعالم شـد:
هیـات داوران ایـن بخـش هیچ یـک از آثـار را حائـز 
رتبه اول تا سـوم ندانسـته و تنها 4 اثر را به شـرح زیر 

شایسـته تقدیر تشـخیص دادند:
◄ فاطمـه آتش سـخن )بـه دلیـل همخوانـی اثر با 

موضـوع جشـنواره و قابلیت تولیـد انبوه(
به منظـور  انتخابـی  )طـرح  قاسـمی نژاد  زهـرا   ◄

تولیـد انبـوه از سـوی برنـد بـادی اسـپینر(
◄ مهرآسـا لشـنی )به دلیل طراحـی و ایده پردازی 

خالقانه(
◄ فرنـاز قاسـمی )به دلیل اسـتفاده از تکنیک های 

مختلف در طراحی(
بـه هرکدام از ایـن طراحان شایسـته تقدیر در بخش 
صنعتـی، مبلـغ 500 هـزار تومـان در این مراسـم اهدا 

. شد
امـا در بخـش هنـری ایـن دوره از جشـنواره »نقش 
بهنـام  از  متشـکل  داوران  هیـات  نیـز  تن پـوش« 
کامرانـی، همـا دلـورای و سـحر سـیدجعفر، 700 اثـر 
ارسـالی بـه دبیرخانـه جشـنواره را مـورد ارزیابـی قرار 
داده و درنهایـت هیـچ اثـری را حائـز رتبـه ی نخسـت 
ندانسـته و ترجیـح دادنـد تـا دو اثر را به طور مشـترک 
به عنـوان رتبـه دوم معرفـی کننـد کـه عبارت انـد از: 

علیرضـا اصغریـان و صالـح الهـی.
جشـنواره،  اختتامیـه  در  بخـش  ایـن  دوم  نفـرات 
عـالوه بـر لوح تقدیـر و تندیس جشـنواره، جایزه نقدی 
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یک میلیـون و دویسـت هزارتومانـی دریافـت کردنـد.
رتبـه سـوم این بخـش بر اسـاس نظر هیئـت داوران 
به طـور مشـترک به یاسـمن شـاملو و زهرا قاسـمی نژاد 

تعلـق گرفت.
بـه نفـرات سـوم ایـن بخـش نیـز عـالوه بـر لـوح 
تقدیـر، تندیـس جشـنواره، مبلـغ 800 هـزار تومـان 

جایـزه نقـدی اهـدا شـد.
اثـر(،  )دو  منجـی  ویـری  معصومـه  بـه  همچنیـن 
مهرآسـا لشـنی، کتایون پایندی مطلق و بهزاد بخشـی، 
طراحـان شایسـته ی   تقدیـر در ایـن بخـش نیـز مبلـغ 

200 هـزار تومـان اهـدا شـد.
آثـار ایـن دوره از جشـنواره »نقـش تن پـوش« بـا 
نـوآوری،  خالقیـت،  همچـون  معیارهایـی  بـه  توجـه 
هماهنگـی طـرح و رنـگ، هماهنگـی طـرح بـا موضوع 
جشـنواره، قابلیـت تولیـد انبـوه و ارائـه بـه بازارهـای 
یـا  دسـت  )چـاپ  اجـرا  شـیوه  هنـری،  و  تجـاری 
دیجیتـال، اسـتفاده از دوخت هـای سـنتی و یـا پارچـه 

سـازی( مـورد ارزیابـی و داوری قـرار گرفتنـد.

منایشگاه هفتمین جشنواره »نقش تن پوش«
در ورودی نمایشـگاه هفتمین جشـنواره ملی »نقش 
تن پـوش« کـه در نگارخانـه بهـار خانـه ی هنرمنـدان 
ایـران افتتـاح شـد، عبارتـی به چشـم می خـورد که در 
بخشـی از آن آمده اسـت: جشـنواره »نقـش تن پوش« 
تالشـی بـرای الگوسـازی و ترویـج نقش هـای ایرانـی 
متناسـب با فرهنـگ و نیاز جامعه و ترغیـب هنرمندان 
جـوان بـه خلـق تصاویر زیبا بـر روی تن پـوش یا همان 

تی شـرت سـاده است.
الهـام زایجانی دبیـر هفتمین جشـنواره ملی »نقش 
تن پـوش« نیـز بـا صحـه گذاشـتن بـه ایـن حرکـت 
فرهنگـی  معاونـت  گفـت:  جشـنواره،  فرهنگ سـاز 
جهاددانشـگاهی واحـد هنـر در قالـب دبیرخانـه دائمی 
بـا  تـا  جشـنواره »نقـش تن پـوش« در تـالش اسـت 
نمادهـای  و  طرح هـا  موضـوع،  ایـن  برجسته سـازی 
متناسـب بـا فرهنـگ ایرانـی را جایگزیـن طرح هـای 

غیربومـی کنـد.
معـاون فرهنگی جهاددانشـگاهی واحـد هنر تصریح 
کـرد: ایـن جشـنواره بـا اهدافـی همچـون بسترسـازی 

جهـت حضـور دانشـجویان و طراحان خـالق در عرصه 
مـد و لبـاس، کمـک بـه انتقـال مفاهیـم و مؤلفه هـای 
فرهنـگ ایرانـی، اسـالمی از طریق تن پوش )تی شـرت( 
و بـا محور فرهنـگ و تمدن ایرانی در ایـن دوره برگزار 
شـد و بـا اسـتفاده از تجارب به دسـت آمده برگـزاری 6 
دوره گذشـته خـود سـعی دارد تـا همچنان بـه ارتقای 

کمـی و کیفـی آثار هنرمنـدان طراح بیندیشـد.
نمایشـگاه آثـار منتخـب هفتمیـن جشـنواره ملـی 
»نقـش تن پـوش« از 14 تـا 18 تیرمـاه بـرای بازدیـد 

عالقه منـدان دایـر بـود.

معرفی دو برگزیده از نگاه مخاطبان
 منایشگاه و کاربران اینرتنتی

اختتامیـه  از  روز   10 بـه  قریـب  گذشـت  از  پـس 
هفتمیـن جشـنواره »نقـش تن پـوش« و اعالم اسـامی 
برگزیـدگان و تقدیـر از آن هـا، دبیرخانه این جشـنواره 
بخـش  دو  در  دوره  ایـن  برگزیـده  طراحـان  اسـامی 

برتریـن اثـر از نگاه مخاطـب نمایشـگاه و پربازدیدترین 
اثـر از نـگاه کاربـران در فضـای مجـازی را معرفی کرد.

دبیرخانـه جشـنواره ملـی »نقش تن پـوش« در این 
دوره بـا هـدف مشـارکت بیشـتر مخاطبـان و توجـه و 
ترغیـب هرچـه بیشـتر آن هـا بـه طرح هـا و نقوشـی 
برآمـده از تفکـر و بـاور ایرانـی و اسـالمی، دسـت بـه 
ابتـکاری زد کـه طـی آن عـالوه بـر داوری بخش اصلی 
اختتامیـه،  مراسـم  آن در  برگزیـدگان  جشـنواره کـه 
معرفـی  بـه  مرحلـه  دو  در  شـدند،  تقدیـر  و  معرفـی 
برتریـن اثـر ایـن دوره از جشـنواره از دیـد مخاطبـان 
نمایشـگاه و پربازدیدتریـن اثـر از نـگاه کاربـران فضای 
مجـازی پرداختـه تـا به اثـر برگزیـده در هـر دو بخش 

نیـز جایـزه ای اهـدا نماید.
آثـار  نمایشـگاه  برپایـی  مـدت  در  براین اسـاس 
منتخـب هفتمیـن جشـنواره »نقـش تن پـوش« کـه از 
14 تـا 18 تیرمـاه در نگارخانـه بهـار خانـه هنرمنـدان 
ایـران دایـر بـود، بازدیدکننـدگان در صـورت تمایـل 
اقـدام بـه انتخـاب اثـر برتـر از منظر شـخصی کـرده و 
به مـوازات ایـن اتفـاق نیـز کاربـران در فضـای مجـازی 
آثـار  نمایـش  بـه  اقـدام  اجتماعـی کـه  و شـبکه های 
اثـر  بودنـد،  کـرده  جشـنواره  ایـن  در  شـرکت کننده 

مطلـوب خـود را تـگ کردنـد.
پـس از طی شـدن ایـن مراحل، دبیرخانه جشـنواره 
بـا تجمیع و شـمارش آرای به دسـت آمده، به شـرح زیر 
اسـامی طراحـان برتـر و اثر آن ها در هـر دو بخش را به 

شـرح زیر اعـالم کرد:
در بخـش انتخـاب برتریـن اثـر از نـگاه مخاطبـان 
نمایشـگاه؛ زهـرا قاسـمی نژاد بـا خلـق اثر تحـت عنوان 

»اقیانـوس پالسـتیکی« حائـز رتبـه برتر شـد.
کاربـران  نـگاه  از  اثـر  پربازدیدتریـن  بخـش  در 
بـا  بویری منجـی  معصومـه  نیـز  مجـازی  فضـای  در 
اثـری تحـت عنـوان »بوشـهر« بیشـتری آرای  خلـق 

کـرد. خـود  آن  از  را  بازدیدکننـدگان 
یـادآور می شـود، هفتمیـن جشـنواره ملـی »نقـش 
سـتاد  از  نیـز  را  عنـوان جشـنواره خـالق  تن پـوش« 
ریاسـت  هویت سـاز  و  نـرم  فناوری هـای  توسـعه 

اسـت. کـرده  خـود  آن  از  جمهـوری 
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 14 اردیبهشـــت: 
ـــاغل  ـــعه مش ـــی توس ـــرح مل ـــرای ط ـــه ی اج توافق نام
ـــتغال  ـــتای اش ـــور در راس ـــتان کش ـــی در 23 اس خانگ
شـــش هزار زن سرپرســـت خانـــوار بیـــن وزیـــر 
تعـــاون،کار و رفـــاه اجتماعـــی، رفـــاه معـــاون امـــور 
رییـــس  و  ریاســـت جمهوری  خانـــواده  و  زنـــان 
جهاددانشـــگاهی در پژوهشـــکده فرهنـــگ و هنـــر و 

معمـــاری مبادلـــه شـــد.
همـــکاری  موافقت نامـــه ی  مبادلـــه ی  آییـــن 
ــت  ــواده ریاسـ ــان و خانـ ــور زنـ ــت امـ ــن معاونـ بیـ
جمهـــوری، وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی و 
ـــریعتمداری،  ـــد ش ـــور محم ـــا حض ـــگاهی ب جهاددانش
ـــکار  ـــه ابت ـــر معصوم ـــی و دکت ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت

برگـــزار شـــد.
بـــر اســـاس ایـــن تفاهم نامـــه بـــا اجـــرای طـــرح 
ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی در 23 اســـتان 
کشـــور بـــرای شـــش هـــزار زن سرپرســـت خانـــوار 

ــود. ــاد می شـ ــغل ایجـ شـ

آمادگی برای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی در رسارس کشور

ـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی  ـــر حمیدرضـــا طیب دکت
ـــرای اجـــرای  ـــن نهـــاد ب ـــن مراســـم از آمادگـــی ای در ای
طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی در سراســـر 
کشـــور خبـــر داد و بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه امـــروز 
مجموعـــه فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی در حـــوزه 
اشـــتغال موجـــب شـــده مـــورد اعتمـــاد وزارت کار 
ـــی  ـــن خانگ ـــتغال نوی ـــرح اش ـــت: ط ـــد، گف ـــرار گیرن ق
ــحالیم  ــد و خوشـ ــرا شـ ــی اجـ ــتان به خوبـ در 9 اسـ
کـــه مـــورد اعتمـــاد معـــاون رئیس جمهـــور بـــرای 
کار در حـــوزه زنـــان سرپرســـت خانـــوار نیـــز قـــرار 

گرفته ایـــم.

لزوم ایجاد سازمان ویژہ ی
 زنان رسپرست خانوار

ـــاه  ـــاون، کار و رف ـــر تع ـــریعتمداری وزی ـــد ش محم
ـــا  ـــخنانی ب ـــی س ـــم ط ـــن مراس ـــز در ای ـــی نی اجتماع
اشـــاره بـــه این کـــه در برنامـــه ی پنج ســـاله، ششـــم 
ــال  ــارد ریـ ــزار میلیـ ــد 770 هـ ــرر شـ ــعه مقـ توسـ
ســـرمایه گذاری داخلـــی، خارجـــی، خصوصـــی و 
دولتـــی جـــذب شـــود، گفـــت: قـــرار بـــود حاصـــل 
هشـــت درصدی  رشـــد  ســـرمایه گذاری  ایـــن 

اقتصـــاد و کاهـــش هشـــت دهم درصـــدی بـــی کاری 
ـــه  ـــده در زمین ـــائل پیش آم ـــل مس ـــه دلی ـــا ب ـــود ام ش
رشـــد اقتصـــادی اتفاقاتـــی غیـــر از پیش بینی هـــای 

انجـــام شـــده رخ داد.
ـــد  ـــرایط جدی ـــا ش ـــه ب ـــرد: در مواجه ـــار ک وی اظه
دو راهـــکار پیـــش روی ماســـت؛ اول اینکـــه رونـــد 
ــت  ــه خواسـ ــم کـ ــل کنیـ ــکاری را تحمـ ــد بیـ رشـ
تکیه بـــر  دوم  راه حـــل  امـــا  اســـت،  دشـــمنان 
اقدامـــات  از  اســـتفاده  و  خودمـــان  توانمنـــدی 
سمت وســـوی  بـــه  حرکـــت  و  مشـــارکت جویانه 

ــت. ــد اسـ ــات جدیـ اقدامـ
ـــه 30  ـــتایی ب ـــتغال روس ـــش اش ـــر کار از افزای وزی
درصـــد ســـخن گفـــت و اظهـــار کـــرد: کمک هـــای 
ـــوزش،  ـــار آم ـــرای اشـــتغال در کن ـــی بالعـــوض ب حداقل
ــه  ــال بـ ــازار، اتصـ ــه بـ ــی بـ ــازی، دسترسـ برندسـ
ـــه ای  ـــای نوآوران ـــتیبانان و... روش ه ـــهیلگران و پش تس
ـــور  ـــه کش ـــاری ک ـــا را از گرفت ـــد م ـــه می توان ـــت ک اس

در آن قـــرار دارد، نجـــات دهـــد.
ـــرای  ـــه اشـــتغال خانگـــی ب ـــن ب وی از چشـــم دوخت
کمـــک بـــه اشـــتغال مـــردم نیـــز ســـخن گفـــت و 
اظهـــار کـــرد: وجـــود 3. 2 درصـــد جمعیـــت زنـــان 
ــت  ــم فرصـ ــد و هـ ــم تهدیـ ــوار هـ ــت خانـ سرپرسـ
اســـت و 70 درصـــد ثبت نـــام کننـــدگان در ســـایت 
اشـــتغال خانگـــی مـــا را زنـــان تشـــکیل می دهنـــد. 
ــاز  ــتغال را آغـ ــال 96 الگـــوی نویـــن اشـ ــا از سـ مـ
ــتان  ــو در 9 اسـ ــن الگـ ــال 97 ایـ ــم و در سـ کردیـ
ــد  ــن راه نیازمنـ ــه ایـ ــد؛ در ادامـ ــرا شـ ــور اجـ کشـ

همـــکاری جـــدی جهاددانشـــگاهی هســـتیم.
ــن  ــه در ایـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــریعتمداری بـ شـ
ـــزار  ـــده و ه ـــنجی ش ـــر استعدادس ـــزار نف ـــرح 33 ه ط
ــازار کار معرفـــی شـــده اند، گفـــت: 23  نفـــر بـــه بـ
ـــای الزم  ـــتغال راهنمایی ه ـــرای اش ـــز ب ـــر نی ـــزار نف ه

را دریافـــت کرده انـــد.
وی بیـــان کـــرد: ایجـــاد اشـــتغال بـــرای شـــش 
ـــر  ـــزار نف ـــون و 200 ه ـــه میلی ـــان س ـــر از می ـــزار نف ه
ـــد  ـــت و بای ـــی نیس ـــم باالی ـــوار، رق ـــت خان زن سرپرس

ـــد. ـــترش یاب ـــرح گس ـــن ط ای
ــت  ــان سرپرسـ ــت: زنـ ــه گفـ ــر کار در ادامـ وزیـ
خانـــوار ایـــن ارزش را دارنـــد کـــه یـــک ســـازمان 
ــور  ــت امـ ــر معاونـ ــر نظـ ــان را زیـ مختـــص خودشـ
ـــند  ـــته باش ـــوری داش ـــت جمه ـــواده ریاس ـــان و خان زن

اشتغال شش هزار زن رسپرست خانوار در قالب طرح 
مشاغل خانگی

مراسم امضای توافق نامه ی سه جانبه میان جهاددانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی 
و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد

■  مراسم 
امضای 
توافق نامه ی 
سه جانبه میان 
جهاددانشگاهی، 
وزارت تعاون، 
کار و رفاه 
اجتامعی 
و معاونت امور 
زنان و خانواده 
ریاست جمهوری
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ـــه  ـــم ب ـــا ناچاری ـــه تشـــکیل دهنـــد چراکـــه م و دبیرخان
ــون و  ــه میلیـ ــه سـ ــده تر بـ ــکل سازمان دهی شـ شـ

200 هـــزار زن سرپرســـت خانـــوار بپردازیـــم.
ـــه  ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی ـــگاران ب ـــع خبرن وی در جم
ـــر  ـــلطه منج ـــام س ـــوی نظ ـــده از س ـــرایط تحمیل ش ش
ـــه ایـــن شـــد کـــه کشـــور در پـــروژه توســـعه مشـــاغل  ب
ــور  ــی کشـ ــای اصلـ ــعه در کانون هـ ــر و توسـ فراگیـ
بـــردارد، گفـــت:  قدم هـــای خـــود را جدی تـــر 
ایـــن راهـــی اســـت کـــه دولـــت انتخـــاب کـــرده و 
فکـــر می کنـــم در ایـــن زمینـــه موفقیت هـــای 
چشـــم گیری بـــه دســـت آمـــده اســـت و در آینـــده 
نتایـــج ثمربخش تـــری بـــه دســـت خواهـــد آمـــد.

ـــز  ـــتایی نی ـــاغل روس ـــد مش ـــه رش ـــریعتمداری ب ش
ـــد  ـــان می ده ـــد نش ـــن رش ـــرد: ای ـــار ک ـــاره و اظه اش
وقتـــی بـــر الگـــوی جدیـــدی پافشـــاری می کنیـــم 
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــک مق ـــا کم ـــویم. ب ـــق می ش موف
یـــک و نیـــم میلیـــارد دالر از صنـــدوق ذخیـــره 
ارزی برداشـــت شـــد کـــه نیمـــی از آن در تمامـــی 
بخش هـــای زیـــر 10 هـــزار نفـــر و روســـتاهای 
کشـــور مـــورد اســـتفاده کارآفرینـــان قـــرار خواهـــد 

گرفـــت.
ـــه  وی ادامـــه داد: در حـــوزه اشـــتغال فراگیـــر نیـــز ب
ــه  ــم از جملـ ــه کرده ایـ ــون توجـ ــای گوناگـ بخش هـ
کارورزی  دانشـــگاهی،  دانش آموختـــگان  اشـــتغال 
در محـــل واقعـــی کار و ... و یکـــی از مهم تریـــن 
مباحـــث مـــورد توجـــه مشـــاغل خانگـــی و توســـعه 
بیشـــتر آن هاســـت. آمارهـــا نشـــان می دهـــد از 
ســـال 91 تـــا 97 کـــه موضـــوع مشـــاغل خانگـــی 
ـــدون  ـــت ب ـــه اس ـــرار گرفت ـــه ق ـــورد توج ـــور م در کش
ـــز  ـــه مراک ـــان ب ـــد از مراجع ـــدی 70 درص ـــه ج مداخل

ـــتند. ـــان هس ـــا زن م
ـــش از  ـــروز بی ـــه ام ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــر کار ب وزی
ـــه  ـــوار ک ـــت خان ـــان سرپرس ـــر از زن ـــون نف ـــه میلی س
ـــان در اداره  ـــادری را هم زم ـــدری و م ـــش پ ـــای نق ایف
خانـــواده بـــر عهـــده دارنـــد ظرفیـــت فوق العـــاده ای 
بـــرای توســـعه مشـــاغل خانگـــی هســـتند، گفـــت: 
ـــت  ـــکاری معاون ـــا هم ـــت ب ـــن ظرفی ـــاس همی ـــر اس ب
ــش هـــزار نفـــر  ــان رئیس جمهـــور، شـ ــور زنـ امـ

ــوان  ــت بانـ ــا اولویـ ــوار بـ ــت خانـ ــان سرپرسـ از زنـ
ــعه  ــی توسـ ــرح ملـ ــیل زده در »طـ ــتان های سـ اسـ
ــن  ــد. در ایـ ــوزش می بیننـ ــی« آمـ ــاغل خانگـ مشـ
رقابتـــی  و  نســـبی  مزیت هـــای  ابتـــدا  طـــرح 
ــی  ــورد بررسـ ــف مـ ــتان های مختلـ ــود در اسـ موجـ
قـــرار می دهیـــم، در قـــدم بعـــد بـــه توانمندســـازی 
خواهیـــم پرداخـــت و در قـــدم ســـوم صنایـــع 
ــوار  ــان سرپرســـت خانـ ــه توســـط زنـ ــی کـ مختلفـ
بـــا اســـتفاده از الگوهـــای جدیـــد اشـــتغال تولیـــد 

می شـــود در بـــازار عرضـــه می شـــود.

حامیت های مالی از طرح های اشتغال زنان 
رسپرست خانوار

هم چنیـــن دکتـــر ابتـــکار معـــاون امـــور زنـــان و 
خانـــواده نهـــاد ریاســـت جمهـــوری بـــا تأکیـــد بـــر 
اینکـــه بـــه مســـئله زنـــان سرپرســـت خانـــوار نـــه 
به منزلـــه آســـیب بلکـــه به عنـــوان یـــک فرصـــت از 

ـــای  ـــه ظرفیت ه ـــه ب ـــان و توج ـــدی زن ـــت توانمن جه
ـــه  ـــت ک ـــت اس ـــت: درس ـــود، گف ـــگاه می ش ـــوان ن بان
در ایـــن طـــرح رویکـــرد فقـــط اعطـــای تســـهیالت 
نیســـت امـــا امیـــدوارم بـــا هماهنگـــی بنگاه هـــای 
ــای  ــز از طرح هـ ــی نیـ ــای مالـ ــادی حمایت هـ اقتصـ

اشـــتغال زنـــان سرپرســـت خانـــوار انجـــام شـــود.
در  کشـــور  بانـــوان  توانمندی هـــای  بـــه  وی 
حـــوزه اقتصـــاد اشـــاره کـــرد و گفـــت: 75 درصـــد 
صنایع دســـتی ایـــران، 40 درصـــد فراورده هـــای 
ــان  ــران را زنـ ــرش ایـ ــد فـ ــاورزی و 80 درصـ کشـ

می کننـــد. تولیـــد 
معـــاون امـــور زنـــان و خانـــواده نهـــاد ریاســـت 
جمهـــوری بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه ســـهم زنـــان در 
ـــت:  ـــود، گف ـــناخته ش ـــمیت ش ـــه رس ـــد ب ـــاد بای اقتص
در شـــرایط جنـــگ و تحریـــم اقتصـــادی و روانـــی 
آمریـــکا بایـــد بـــا هم افزایـــی و همـــکاری نهادهـــای 
ـــه  ـــی و ... ب ـــش خصوص ـــی، بخ ـــام بانک ـــف، نظ مختل

اشـــتغال پایـــدار زنـــان کمـــک کنیـــم.

اطالعات تکمیلی از اجرای طرح ملی 
توسعه ی مشاغل خانگی

بـــر اســـاس تفاهم نامـــه ی صـــورت گرفتـــه کـــه 
ــاون، کار و  ــر تعـ ــریعتمداری وزیـ ــد شـ ــن محمـ بیـ
رفـــاه اجتماعـــی، دکتـــر معصومـــه ابتـــکار معـــاون 
امـــور زنـــان و خانـــواده ریاســـت جمهوری و دکتـــر 
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی امضـــا 
شـــد، بیـــش از 6 هـــزار زن سرپرســـت خانـــوار 
در 23 اســـتان کشـــور توســـط جهاددانشـــگاهی 

می شـــوند. توانمندســـازی 
و  خانـــوار  سرپرســـت  زنـــان  خوداشـــتغالی 
ـــود  ـــی، بهب ـــه ی حمایت ـــه چرخ ـــگیری از ورود ب پیش
ـــوار،  ـــت خان ـــان سرپرس ـــاه زن ـــش رف ـــت و افزای معیش
ـــاد  ـــرای ایج ـــی ب ـــاغل خانگ ـــت مش ـــتفاده از ظرفی اس
اشـــتغال پایـــدار، اتصـــال صاحبـــان کســـب وکار 
ـــرو،  ـــای پیش ـــدف و بنگاه ه ـــای ه ـــه بازاره ـــی ب خانگ
از اهـــداف کیفـــی طـــرح توانمندســـازی اقتصـــادی 
ـــن  ـــوی نوی ـــر الگ ـــی ب ـــوار مبتن ـــت خان ـــان سرپرس زن

ــد. ــی می باشـ ــاغل خانگـ ــعه ی مشـ توسـ
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ایجـاد  نیـز  موافقت نامـه  ایـن  کمـی  اهـداف  در 
اشـتغال پایـدار بـرای 6000 زن سرپرسـت خانـوار در 
23 اسـتان کشـور در رشـته های مزیـت دار منطقـه ای 
و مصـوب مشـاغل خانگـی و افزایـش سـهم مشـاغل 

خانگـی در اقتصـاد مناطـق ذکـر شـده اسـت.
در این مراسـم سوسـن باسـتانی معاون بررسی های 
ریاسـت  خانـواده  و  زنـان  امـور  معاونـت  راهبـردی 
جمهـوری بـا اشـاره بـه افزایش تعـداد زنان سرپرسـت 
زنـان  تعـداد   90 سـال  در  گفـت:  کشـور  در  خانـوار 
سرپرسـت خانـوار 12. 1 درصـد بـود امـا این آمـار در 

سـال 95 بـه 12.6 درصـد رسـید.
وی افـزود: بـا توجـه به لـزوم انجام اقدامـات مربوط 
طـرح  خانـوار  سرپرسـت  زنـان  وضعیـت  بهبـود  بـه 
زنـان  بـرای  الزم  اقدامـات  خصـوص  در  تقسـیم کار 
سرپرسـت خانـوار و کنتـرل و کاهـش آسـیب بـرای 
ایـن بانـوان در دسـتور کار قـرار گرفت. بر اسـاس آمار 
70 درصـد زنـان سرپرسـت خانـوار همسـر خـود را از 
دسـت داده انـد، 10 درصـد طـالق گرفته انـد و هشـت 
درصـد نیـز مجرد قطعی و الباقی بدسرپرسـت هسـتند 

)همسـر آن هـا زندانـی اسـت و ...(.
باسـتانی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح ملـی توسـعه 
مشـاغل خانگی در 23 اسـتان کشـور، گفت: دو استان 
سـیل زده نیـز که قباًل قـرار نبود جزو محـدوده اجرایی 
ایـن طـرح باشـند، بـه دلیـل شـرایط جدیـد حاکم به 

دایـره اجـرا افزوده شـدند.
از  حمایـت  و  سـاماندهی  سـتاد  دبیـر  امامـدادی 
مشـاغل خانگـی نیز ضمـن تشـریح ابعاد طـرح، گفت: 
در طرح هـای اشـتغال زایی گذشـته بیشـتر تأکیـدات 
بـر اعطـای تسـهیالت بود امـا در ایـن طرح وابسـتگی 
بـر  و  داده  کاهـش  را  مالـی  تسـهیالت  دریافـت  بـه 

توانمندسـازی بانـوان تأکیـد شـده اسـت.
از  استفاده  و  قانونی  حقوق  آموزش  لزوم  از  وی 
معافیت های مالیاتی و سایر تسهیالت به زنان سرپرست 
خانواری که اشتغال خانگی دارند سخن گفت و اظهار 
استان   9 در  خانگی  مشاغل  توسعه  ملی  طرح  کرد: 
کشور به صورت آزمایشی و بر مبنای الگوی نوین توسعه 
مشاغل خانگی اجرا شد و توانستیم در مدت دو سال 

هزار  کنیم،  برندسازی  محصول   200 و  هزار  دو  برای 
نفر را به بازار و بنگاه های باالدستی متصل و مشارکت 
این 9  بنگاه تعاونی را جلب کردیم. موفقیت در   150
استان موجب شد، اجرای آن به 23 استان کشور تعمیم 

داده شود.
آموزشی  معاون  بیجندی  محمدصادق  دکتر 
تجاری سازی  سازمان  سرپرست  و  جهاددانشگاهی 
نیز ضمن  نهاد  این  دانش آموختگان  اشتغال  و  فناوری 
به عنوان  طرح  این  در  جهاددانشگاهی  وظایف  تشریح 
لزوم  بر  و  تشریح  را  طرح  این  مزیت های  مجری، 

هم افزایی بین بخشی برای ایجاد اشتغال تأکید کرد.
ــعه  ــاون توسـ ــوری معـ ــی منصـ ــه، عیسـ در ادامـ
ــاه  ــاون، کار و رفـ ــتغال وزارت تعـ ــی و اشـ کارآفرینـ
اجتماعـــی بـــر لـــزوم توجـــه بـــه مشـــاغل خانگـــی 
ــوب  ــای خـ ــه نهادهـ ــئله بـ ــن مسـ ــذاری ایـ و واگـ
ــرد. ــد کـ ــگاهی تأکیـ ــد جهاددانشـ ــعه ای ماننـ توسـ

اجرای طرح توامنندسازی زنان رسپرست 
خانواده در ۲۳ استان

دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی در حاشـــیه ی 
ـــت  ـــرح تح ـــن ط ـــه ای ـــان این ک ـــا بی ـــم ب ـــن مراس ای
ـــرا  ـــی اج ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــارت وزارت تع نظ
ـــرح  ـــن ط ـــرای ای ـــری اج ـــت: مج ـــد، گف ـــد ش خواه
اشـــتغال  و  فنـــاوری  تجاری ســـازی،  ســـازمان 

دانش آموختـــگان جهاددانشـــگاهی اســـت.
طـــرح  ایـــن  این کـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
به صـــورت ملـــی تعریف شـــده، خوداشـــتغالی زنـــان 
ـــه  ـــان ب ـــگیری از ورود آن ـــواده و پیش ـــت خان سرپرس
ـــاه  ـــش رف ـــت و افزای ـــود معیش ـــی، بهب ـــه حمایت چرخ
ــت  ــتفاده از ظرفیـ ــواده، اسـ ــت خانـ ــان سرپرسـ زنـ
ــدار  ــتغال پایـ ــاد اشـ ــرای ایجـ ــی بـ ــاغل خانگـ مشـ
ــی  ــب وکار خانگـ ــان کسـ ــال صاحبـ ــد و اتصـ و مولـ
بـــه بازارهـــای هـــدف را از جملـــه اهـــداف کیفـــی 

پیش بینی شـــده در ایـــن طـــرح برشـــمرد.
و  فنـــاوری  تجاری ســـازی  ســـازمان  رییـــس 
اشـــتغال دانش آموختـــگان جهاددانشـــگاهی ایجـــاد 
ـــی  ـــاغل خانگ ـــهم مش ـــش س ـــدار و افزای ـــتغال پای اش
ــرار داد و  ــد قـ ــورد تاکیـ ــق را مـ ــاد مناطـ در اقتصـ
ـــاغل  ـــعه مش ـــوی توس ـــق الگ ـــال تطاب ـــه دنب ـــت: ب گف
ــاغل و  ــی، مداخلـــه توســـعه ای، ثبـــت مشـ خانگـ
ـــازی  ـــازار و توانمندس ـــه ب ـــال ب ـــق اتص ـــش از طری آمای

هســـتیم.
ـــرح در  ـــن ط ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ـــدی ب ـــر بیجن دکت
ـــازار از  ـــه ب ـــال ب ـــی و اتص ـــایی، ارزیاب ـــاز شناس ـــه ف س
طریـــق شبکه ســـازی دنبـــال می شـــود، خاطرنشـــان 
کـــرد: تاکیـــد بـــر مداخـــالت توســـعه ای به جـــای 
پارک هـــا،  ظرفیـــت  از  اســـتفاده  تســـهیالت، 
ــرکت های  ــاور و شـ ــای فنـ ــد، واحدهـ ــز رشـ مراکـ
دانش بنیـــان، ایجـــاد بانـــک اطالعاتـــی از مشـــاوران 
و  خانگـــی  مشـــاغل  حـــوزه  در  تســـهیلگران  و 
کســـب وکارهای خـــرد از جملـــه نقـــاط قـــوت ایـــن 

طـــرح اســـت.



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

141

آزمـون  ششـمین  جهاددانشـگاهی:  عمومـی  روابـط   ■
کشـور  اجرایـی  دسـتگاه های  فراگیـر  اسـتخدامی 
 128 در  هم زمـان  به صـورت   1397 اسـفندماه   17
شـهر و 262 حـوزه بـه میزبانـی واحدهـای سـازمانی 
جهاددانشـگاهی در سراسر کشـور برگزار شد. 12 حوزه 
در شـهر تهـران و تعـدادی حـوزه در شهرسـتان های 
اسـتان تهـران از جمله اسالم شـهر، ورامین، بهارسـتان، 
پرند، شـهریار، شـهرری و پردیس، میزبانـی این آزمون 

را بـر عهـده داشـتند.
227 هـزار و 891 نفر در این آزمون شـرکت کردند؛ 
از ایـن تعـداد، حـدود 105 هـزار نفـر زن و مابقی مرد 
بودنـد؛ حـدود 15 هـزار نفـر از شـرکت کنندگان نیـز 
مـدرک دیپلـم داشـتند و مابقـی کاردانی به بـاال بودند 
کـه افـراد دارای دیپلم تنهـا در آزمون عمومی شـرکت 

کردنـد و آزمـون اختصاصی نداشـتند.
تعـداد نیروهـای کل کشـور از جهاددانشـگاهی کـه 
وظیفـه ی برگزاری ششـمین آزمون اسـتخدامی فراگیر 
دسـتگاه های اجرایـی کشـور را بر عهده داشـتند، بیش 
از 5 هـزار نفـر بودنـد کـه عـالوه بـر آن هـا، نیروهـای 
انتظامـی و امنیتـی نیـز بـه تعـداد حوزه ها و اسـکورت 

سـواالت بـا جهاددانشـگاهی همـکاری کردند.
جهاددانشـگاهی تـا انتهـای ایـن آزمـون وظیفـه ی 
اعـالم چنـد برابـر ظرفیـت )15 اردیبهشـت 1398(، 
معرفـی افـراد قبول شـده بـه دسـتگاه ها، اعـالم زمـان 

نتایـج مصاحبه هـا  مصاحبه هـا در پروفایـل اشـخاص، 
و نتایـج نهایـی ششـمین آزمـون فراگیـر دسـتگاه های 
اجرایی را از طریق سـایت مرکز آزمون جهاددانشـگاهی 

بـه نشـانی www.hrtc.ir بـر عهـده داشـت.
پیمانـی  مشـاغل  اسـتخدامی  آزمـون  همچنیـن   
آتش نشـانی نیـز 18 مـرداد در سراسـر کشـور بـرای 
جـذب 3 هـزار و 871 نفـر در چهـار رشـته ی شـغلی 
آتش نشـانی، راننـده ی وسـایط نقلیه تندروی سـنگین، 
کاردان آتش نشـانی و کارشـناس آتش نشـانی به صورت 
هم زمـان در 63 شـهر در 31 اسـتان کشـور و در 98 

حـوزه ی آزمـون برگزار شـد.
در ایـن آزمـون، 106 هـزار و 387 داوطلـب ثبت نام 

کردنـد کـه به رقابت بـا یکدیگـر پرداختند.
واحدهـای  مسـووالن  از  بخشـی  زیـر،  گـزارش  در 
مسـووالن  از  تعـدادی  و  جهاددانشـگاهی  سـازمانی 
اسـتخدامی  آزمـون  برگـزاری  دربـاره ی  کشـور، 
دسـتگاه های اجرایـی و هم چنیـن آزمـون اسـتخدامی 

می گوینـد. آتش نشـانی  پیمانـی  مشـاغل 

چهارمحال وبختیاری
رییـــس جهاددانشـــگاهی  رضایـــی  ســـیروس 
آزمـــون  کـــرد:  اظهـــار  چهارمحال وبختیـــاری، 
ســـه  در  اجرایـــی  دســـتگاه های  اســـتخدامی 
ــتان  ــردگان در اسـ ــن و لـ ــهرکرد، بروجـ ــوزه شـ حـ

شـــد. برگـــزار  چهارمحال وبختیـــاری 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه 12 دسـتگاه اسـتان نیـرو 
جـذب خواهنـد کـرد، تصریـح کـرد: ایـن دسـتگاه ها 
آزمـون  در  شـرکت کنندگان  از  نفـر   85 درمجمـوع 

می کننـد. جـذب  را  اسـتخدامی 
 4424 چهارمحال وبختیـاری  در  افـزود:  رضایـی 
داوطلب در آزمون دسـتگاه های اسـتان شـرکت کردند 
کـه از ایـن تعـداد 1764 نفـر خانـم و 2660 نفـر آقـا 

. هستند
سـازمان  رییـس  الیاسـی  طهمـورث  هم چنیـن 
مدیریـت و برنامه ریـزی چهارمحال وبختیـاری بختیاری 
ضمـن رضایت منـدی از برگـزاری آزمـون اسـتخدامی 
در  جهاددانشـگاهی  توسـط  اجرایـی  دسـتگاه های 
اسـتان، اظهـار کـرد: خوشـبختانه تمامی اسـتاندارهای 
الزم بـرای برگـزاری آزمـون از سـوی رعایت شـده بود.

وی بـا اشـاره بـه سرکشـی از دو حـوزه برگـزاری 
آزمـون در شـهرکرد و بروجـن،  افـزود: ایـن آزمـون به 

نحـو احسـن در حوزه هـا برگـزار شـد.

خراسان شاملی
رضـــا شـــاهین فـــر رییـــس جهاددانشـــگاهی 
حوزه هـــای  از  بازدیـــد  در  خراسان شـــمالی 
ـــون  ـــن آزم ـــت: ای ـــورد گف ـــون در بجن ـــزاری آزم برگ
در ســـه شهرســـتان خراسان شـــمالی در چهـــار 

ــد. ــزار شـ ــی برگـ ــوزه امتحانـ حـ
وی افزود: سـهمیه اسـتان از استخدامی دستگاه های 

اجرایی 83 نفر و برای 13 دسـتگاه اجرایی اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی ادامـه داد: 
نفـر شـرکت کننده در آزمـون  از چهـار هـزار و 147 
اسـتخدامی دسـتگاه های اجرایی اسـتان، دو هزار و 68 
داوطلـب مـرد و دو هـزار و 79 داوطلـب زن در ایـن 

آزمـون شـرکت کرده انـد.
بـه گفتـه وی 54 درصد شـرکت کنندگان در آزمون 

مـرد و 44 درصد زن هسـتند.
شـاهین فـر افـزود: این آزمون در سـه محـل آزمون 
بجنـورد، اسـفراین و شـیروان، هـر یـک در دو حـوزه 

خواهـران و بـرادران برگزار شـد.
 

خوزستان
ششـمین آزمـون اسـتخدامی دسـتگاه های اجرایـی 
کشـور هم زمان با سراسـر کشـور در 6 شهرستان اهواز، 
خرمشـهر، بهبهـان، ایذه، دزفول و مسجدسـلیمان و در 
9 حوزه خوزسـتان به میزبانی جهاددانشـگاهی اسـتان 

برگزار شـد.

آزمون موفق جهاددانشگاهی در برگزاری آزمون های ملی 
ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و هم چنین آزمون استخدامی آتش نشانی

در رسارس ایران با تالش مرکز آزمون جهاددانشگاهی برگزار شد

■  بازدید 
معاون اول 
رییس جمهور از 
ششمین آزمون 
استخدامی 
آتش نشانی

◄
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در  خوزسـتانی  داوطلـب   500 و  هـزار   9 تعـداد 
اجرایـی  دسـتگاه های  اسـتخدامی  آزمـون  ششـمین 

کرده انـد. ثبت نـام  کشـور 
هم چنیـن امیـد حاجتـی رییس سـازمان مدیریت و 
برنامه ریـزی خوزسـتان بـا اشـاره به برگزاری ششـمین 
آزمـون مشـترک فراگیـر دسـتگاه های اجرایـی کشـور 
ایـن  در  توسـط سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان 
اسـتان اظهـار کـرد: ایـن آزمـون امسـال در مقایسـه 
9 حـوزه  در  منظم تـر  و  بهتـر  گذشـته  سـال های  بـا 

امتحانـی در اسـتان برگـزار شـد.
وی بـا بیـان اینکه این آزمون در 128 شـهر کشـور 
برگـزار شـد و 262 حـوزه، میزبانـی ایـن آزمـون را بـر 
عهـده داشـتند، افـزود:  مجـری برگـزاری ایـن آزمـون 
اسـتان ها  در  آن  به تبـع  و  کشـور  جهاددانشـگاهی 
سـازمان جهاددانشـگاهی هـر اسـتان بـود. همچنیـن 
نظـارت بـر ایـن آزمـون در کشـور بـر عهـده سـازمان 
اداری و اسـتخدامی و در اسـتان ها سـازمان مدیریـت 

بـود. اسـتان ها  برنامه ریـزی  و 
سـازمان  رییـس  علـوی  علیرضـا  سـید  هم چنیـن 
جهاددانشـگاهی خوزسـتان گفـت: آزمـون اسـتخدامی 
به صـورت  کشـور  کل  شـهرداری های  آتش نشـانی 
هم زمان در اسـتان های کشـور برگزار شـد و در اسـتان 
خوزسـتان نیـز 6 هـزار و 333 داوطلـب اسـتخدام در 
ثبت نـام  آزمـون  ایـن  در  بـرای شـرکت  آتش نشـانی، 

کردند.
دو  در  آزمـون  خوزسـتان  اسـتان  در  افـزود:  وی 
شـهر اهـواز و دزفـول برگـزار شـد؛ به این ترتیـب که از 
مجمـوع شـرکت کنندگان، 983 نفـر در حـوزه آزمـون 
دزفـول و 5 هـزار و 350 داوطلـب در حوزه های آزمون 
اهـواز حضـور یافتنـد. در اهـواز نیـز بـا توجه بـه تعداد 
مجتمـع  شـامل  حـوزه  دو  شـرکت کنندگان،  بـاالی 
آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی خوزسـتان و مجتمـع 
فنـی و حرفـه ای شـهید چمران بـرای برگـزاری آزمون 

در نظـر گرفته شـدند.
علوی با اشـاره به تجربه جهاددانشـگاهی خوزسـتان 
در برگـزاری آزمـون، تاکیـد کـرد: جهاددانشـگاهی در 
چندیـن سـال اخیـر آزمون هـای متعـددی از جملـه 
آزمون هـای دانشـگاهی و اسـتخدامی را برگـزار کـرده 
اسـت و بارهـا نیـز به عنـوان مرکـز آزمون برتـر انتخاب 

شـده اسـت؛ بـه همیـن دلیـل تیـم اجرایی آزمـون در 
ایـن مجموعـه تجربـه خوبـی در برگـزاری دارنـد و بـه 
همیـن دلیل همـه هماهنگی هـای الزم بـرای برگزاری 
منظـم و دقیـق آزمون اسـتخدامی آتش نشـانی از چند 

مـاه قبـل پیش بینی شـده اسـت.

سمنان
حسـن رهایـی رییـس جهاددانشـگاهی سـمنان در 
حاشـیه ی بازدید از فرآیند برگزاری آزمون اسـتخدامی 
دسـتگاه های اجرایـی در دانشـگاه سـمنان، گفـت: این 
آزمـون اسـتخدامی هم زمـان با سراسـر کشـور توسـط 
جهاددانشـگاهی استان سـمنان در سـه حوزه امتحانی 

گرمسـار، سـمنان و شـاهرود برگزار شد.
وی اضافـه کـرد: دو هـزار و 950 نفـر در این آزمون 
بـه رقابـت پرداختنـد؛ از ایـن تعـداد، یک هـزار و 129 

نفـر خانـم و یـک هـزار و 821 نفـر نیز آقا هسـتند.
رییس جهاددانشـگاهی سـمنان ادامـه داد: در حوزه 
امتحانـی سـمنان، تعـداد یک هـزار و 172 نفر، شـامل 
716 آقـا و 456 خانـم، در حـوزه امتحانی شـاهرود نیز 
یـک هـزار و 340 نفـر شـامل 861 نفر آقـا و 479 نفر 
خانـم و حوزه امتحانی گرمسـار تعداد 438 نفر شـامل 
244 نفـر آقـا و 194 نفـر خانم، جمعاً تعـداد دو هزار و 

950 نفر در کل اسـتان شـرکت کردند.
آزمـون  دوره  ششـمین  کـرد:  تصریـح  رهایـی 
حـوزه  در  کشـور  اجرایـی  دسـتگاه های  اسـتخدامی 
سـمنان در دانشـکده بـرق و دانشـکده علـوم انسـانی 
دانشـگاه سـمنان، حـوزه شـاهرود در دانشـگاه صنعتی 
شـاهرود و همچنیـن حـوزه گرمسـار در دانشـگاه پیام 

نـور ایـن شـهر برگـزار شـد.
اسـتان های  در کل  آزمـون  ایـن  کـرد:  اظهـار  وی 
و  شـد  برگـزار  شـعبه   200 از  بیـش  در  و  کشـور 
آزمـون  دوره  برگـزاری ششـمین  اجرایـی  مسـؤولیت 
بـا  نیـز  کشـور  اجرایـی  دسـتگاه های  اسـتخدامی 
جهاددانشـگاهی اسـت و در اسـتان سـمنان نیز توسط 
جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان و با همکاری دانشـگاه 

سـمنان برگـزار شـد.
هم چنیـن نـادر مالکـی رییـس سـازمان مدیریـت 
و برنامه ریـزی اسـتان سـمنان گفـت: ششـمین دوره 
آزمـون اسـتخدامی دسـتگاه های اجرایـی بـا میزبانـی 

خـوب و موفق جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان برگزار 
. شد

وی افـزود: رونـد برگـزاری ششـمین دوره آزمـون 
دسـتگاه های اجرایـی در اسـتان سـمنان در مقایسـه 
بـا دوره هـای گذشـته بسـیار مطلـوب و خـوب بـود و 
به عنـوان  سـمنان   اسـتان  جهاددانشـگاهی  عملکـرد 
و  مطلـوب  بسـیار  دوره  ایـن  برگـزاری  مجـری 

بـود. رضایت بخـش 
مالکـی از برگـزاری ایـن آزمون در سـه نقطه اسـتان 
خبـر داد و گفـت: مجموعـه جهاددانشـگاهی به عنـوان 
فعالیت هـای  در  اسـتان  توانمنـد  بازوهـای  از  یکـی 
و  اجـرا  رونـد  در  فرهنگـی  و  پژوهشـی  و  آموزشـی 
برگـزاری ایـن آزمون بسـیار پرتـالش و جهـادی عمل 
کردنـد و از زحمـات و فعالیت هـای چنـدروزه مجموعه 
جهاددانشـگاهی جهـت اجرای مطلوب ایـن دوره تقدیر 

و تشـکر می کنیـم.
اسـتان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
سـمنان تأکیـد کـرد: قریـب بـه 3 هـزار نفر در اسـتان 
سـمنان،  دانشـگاه  سـه  در  آزمـون  ایـن  در  سـمنان 
دانشـگاه صنعتی شـاهرود و دانشـگاه پیام نور گرمسـار 

بـه رقابـت پرداختنـد.
آموزشـی  معـاون  راد  منصفـی  علـی  هم چنیـن 
اسـتخدامی  آزمـون  گفـت:  سـمنان  جهاددانشـگاهی 
مشـاغل عملیاتـی آتش نشـانی از صبـح 18 مردادمـاه، 
امتحانـی  حـوزه  دو  در  کشـور  سراسـر  بـا  هم زمـان 
سـمنان و شـاهرود برگـزار شـد و 1272 نفـر در ایـن 

آزمـون بـه رقابـت پرداختنـد.
وی ادامـه داد: در ایـن آزمون تعداد 684 نفر شـامل 
549 نفـر از سـمنان، 83 نفـر از گرمسـار، 12 نفـر از 
آرادان، 32 نفـر از مهدی شـهر و 8 نفـر از سـرخه در 
حـوزه امتحانـی سـمنان و 588 نفر شـامل 470 نفر از 
شـاهرود، 116 نفـر از دامغـان و 2 نفـر از میامی نیز در 

حـوزه امتحانی شـاهرود بـه رقابـت پرداختند.
گفتنـی اسـت، معـاون سیاسـی، امنیتی اسـتانداری 
شـهری  امـور  دفتـر  مدیـرکل  همـراه  بـه  سـمنان 
اسـتانداری سـمنان و جمعـی از مسـووالن اسـتان از 
رونـد برگـزاری آزمـون اسـتخدامی مشـاغل عملیاتـی 
آتش نشـانی در دانشـگاه آزاد سـمنان بازدیـد کردنـد.

کردستان
اسـتان  آزمـون  مرکـز  رییـس  سـهراب نژاد  چیـا 
در  داوطلـب،   953 و  هـزار   4 شـرکت  از  کردسـتان 
کردسـتان  اجرایـی  دسـتگاه های  اسـتخدامی  آزمـون 

داد. خبـر 
وی ضمـن تشـکر از همـکاری سـایر دسـتگاه های 
اجرایـی و دانشـگاه های اسـتان در خصـوص برگـزاری 
اسـتان  جهاددانشـگاهی  کـرد:  عنـوان  آزمـون،  ایـن 
کردسـتان، بـا به کارگیـری نیروهـای مجـرب در ایـن 
آزمـون  برگـزاری  اسـتاندارد  امکانـات  تمـام  زمینـه 
را مهیـا کـرد و داوطلبـان در آرامـش کامـل و بـدون 

کردنـد. آزمـون شـرکت  در  مشـکلی  هیچ گونـه 
رییس جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان افـزود: با 
توجـه بـه حجـم بـاالی ثبت نام کننـدگان، ایـن آزمون 

در سـه حـوزه و در چند شهرسـتان برگزار شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: در سـقز 790 نفـر، مریـوان 
595 نفـر و در سـنندج 3 هـزار و 568 نفـر در ایـن 

آزمـون بـه رقابـت پرداختنـد.
سـازمان  رییـس  زاده  نصراللهـی  بهـرام  هم چنیـن 
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مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان کردسـتان در جریـان 
بازدیـد از رونـد برگـزاری ششـمین آزمون اسـتخدامی 
فراگیـر اسـتان، اظهار کرد: در اسـتان کردسـتان بالغ بر 
4953 نفـر داوطلـب در سـه حـوزه مریـوان، سـقز و 

سـنندج در ایـن آزمـون شـرکت کرده انـد.
وی ضمـن اشـاره بـه مطلوب بـودن نحـوه برگزاری 
ایـن آزمون توسـط جهاددانشـگاهی کردسـتان، عنوان 
اسـتخدامی  آزمـون  ششـمین  خوشـبختانه  کـرد: 
دسـتگاه های اجرایـی اسـتان توسـط جهاددانشـگاهی 
بـه خوبـی و بـدون نقـص برگـزار شـده اسـت کـه این 

مهـم جـای تشـکر دارد.
نصراللهـی زاده با بیان این مهم که جهاددانشـگاهی 
اسـتان کردسـتان تـوان اجـرای برنامه های مهـم را در 
برنامه هـای  چنیـن  اجـرای  کـرد:  ذکـر  دارد،  اسـتان 
مهـم و بـا گسـتردگی بـاال کار دشـواری اسـت  کـه 
جهاددانشـگاهی اسـتان به خوبی توانسـت آن را اجرایی 

. کند
از  تشـکر  ضمـن  پایـان  در  مسـئول  مقـام  ایـن 
خصـوص  در  دانشـگاه ها  و  اجرایـی  دسـتگاه های 
شـد:  یـادآور  آزمـون،  ایـن  برگـزاری  در  همـکاری 
جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان یک نهـاد علمـی و 
پژوهشـی اسـت و می توانـد در رونـد توسـعه ایـن دیار 

بـردارد. را  مهمـی  گام هـای 
 

استان مرکزی
مسـعود شـهرجردی رییس جهاددانشـگاهی اسـتان 
دسـتگاه های  اسـتخدامی  آزمـون  گفـت:  مرکـزی 
اجرایـی بـا حضور شـرکت کنندگانی از سراسـر اسـتان 
در دو حـوزه اراک، یک حوزه سـاوه و یـک حوزه نیم ور 

محـالت برگزار شـد.
رئیـس جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی با اشـاره به 
رقابـت سـه هـزار و 400 نفر در این آزمـون اظهار کرد: 
1600 نفـر از شـرکت کنندگان در ایـن آزمـون زن و 

مابقـی مرد هسـتند.
 

کرمانشاه
ششـمین آزمـون فراگیـر اسـتخدامی دسـتگاه های 
اجرایـی کشـور توسـط جهاددانشـگاهی و بـا حضـور 
7461 شـرکت کننده از اسـتان کرمانشـاه در سه حوزه 
امتحانـی کرمانشـاه، روانسـر و اسـالم آ باد غـرب برگزار 

. شد
از مجمـوع شـرکت کنندگان در ایـن آزمـون، 4477 
داوطلـب در حـوزه امتحانی کرمانشـاه، 1973 داوطلب 
در حـوزه امتحانـی اسـالم آباد غـرب و 1011 داوطلـب 

در حـوزه امتحانی روانسـر شـرکت کردند.
سـازمان  رییـس  وفایـی  حبیـب ا...  هم چنیـن 
برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  کرمانشـاه  برنامه وبودجـه 
ششـمین آزمـون سراسـری اسـتخدامی دسـتگاه های 
اجرایـی کشـور در اسـتان هم زمـان بـا سراسـر کشـور، 
گفـت: در ایـن دوره آزمـون بیش از 227 هـزار و 891 
مجـوز   4300 حـدود  تعـداد  کسـب  بـرای  داوطلـب 
اسـتخدامی در کشـور بـا یکدیگـر به رقابـت پرداختند.
وی افزود: در اسـتان کرمانشـاه نیـز 4712 داوطلب 
شـامل 2631 مـرد و 2081 زن در این آزمون شـرکت 
کـرده و برای کسـب سـهمیه اسـتخدامی دسـتگاه های 

اجرایـی اسـتان بـا هم رقابـت کردند.
وفایـی بـا اشـاره بـه برگـزاری ایـن آزمـون توسـط 
جهاددانشـگاهی، گفـت: بـر اسـاس تفاهـم به عمل آمده 

از سـوی سـازمان اداری اسـتخدامی کشـور، ایـن دوره 
کشـور  سراسـر  در  جهاددانشـگاهی  توسـط  آزمـون 

شـد. برگزار 
وفایـی بـا ابراز رضایـت از نحوه برگـزاری این آزمون 
در اسـتان توسـط سـازمان جهاددانشـگاهی کرمانشاه، 
گفـت: بحـث نظـارت بـر اجـرای آزمـون بـر عهـده مـا 
بـود کـه خوشـبختانه طبـق گـزارش ناظـران از تمـام 
حوزه هـای امتحانـی در سـطح اسـتان، تمـام مراحـل 
آزمـون به خوبـی و بـدون کوچک تریـن تخلفـی انجـام 

. شد
وفایـی تصریـح کـرد: ایـن آزمـون در 12 حـوزه در 
شهرسـتان های کرمانشـاه، اسـالم آباد غـرب و روانسـر 
برگزار شـد که خوشـبختانه هیـچ گزارشـی از تخلفات 

در برگـزاری ایـن آزمـون نداشـته ایم.
کرمانشـاه  اسـتان  برنامه وبودجـه  سـازمان  رییـس 
بـا قدردانـی از سـازمان جهاددانشـگاهی کرمانشـاه در 
برگـزاری ایـن آزمون گفـت: طبق گزارش های رسـیده 
از ناظـران می تـوان گفت عملکـرد جهاددانشـگاهی در 
ایـن آزمـون ایـده آل بـوده  و بـا توجـه بـه امکانـات و 
وسـع موجـود عملکـرد قابل قبولـی داشـتند و رضایت 
کامـل خـود را از نحـوه برگـزاری ایـن آزمـون اعـالم 

می کنیـم.
وفایـی بـه شـرایط آب و هوایـی نامناسـب اسـتان 
در روز برگـزاری آزمـون اشـاره کـرد و یـادآور شـد: به 
همیـن خاطـر با توجـه به  سـختی تـردد در محورهای 
اسـتان، اجـازه داده شـد شـرکت کنندگان در تمامـی 
هـم  آزمـون  از شـروع  پـس  دقیقـه  تـا 80  حوزه هـا 

بتواننـد سـر جلسـه آزمـون حاضـر شـوند.
هم چنیـن دکتـر حمیدرضـا مجـردی دبیـر اجرایی 
آزمون اسـتخدامی مشـاغل آتش نشانی شـهرداری های 
آتش نشـانی  اسـتخدامی  آزمـون  گفـت:  کرمانشـاه 
شـهرداری های کشـور امـروز هم زمـان بـا 30 اسـتان 
در اسـتان کرمانشـاه نیـز بـا 6 هزار و 137 برگزار شـد.

مجـردی بـا اشـاره بـه این کـه در اسـتان کرمانشـاه 
ایـن آزمـون در سـه شـهر کرمانشـاه، اسـالم آباد غـرب 
مجـری  حـوزه   18 افـزود:  شـد،  برگـزار  جوانـرود  و 
برگـزاری آزمـون اسـتخدامی مشـاغل آتش نشـانی در 

اسـتان کرمانشـاه بودنـد.
وی افـزود: سـهمیه اسـتان در کسـب ایـن مشـاغل 

220 نفـر اسـت.
آزمـون  ایـن  برگـزاری  در جریـان  اسـت،  گفتنـی 
مهنـدس  و  کرمانشـاه  اسـتاندار  بازونـد  مهنـدس 
کرمانشـاه،  اسـتانداری  عمرانـی  معـاون  سـاالری 
دفتـر  مدیـرکل  عزیـزی  حجت االسالم والمسـلمین 
مدیریـت عملکـرد، بازرسـی و امور حقوقی اسـتانداری، 
مهنـدس احمـد صفـری نماینـده مـردم کرمانشـاه در 
جهاددانشـگاهی  حـوزه  از  اسـالمی  شـورای  مجلـس 

کردنـد. بازدیـد 

بوشهر
آزمــون  مرکــز  رییــس  احمــدی زاده  علــی 
جهاددانشــگاهی بوشــهر بــا بیــان این کــه خوشــبختانه 
آزمــون فراگیــر اســتخدامی دســتگاه های اجرایــی 
کشــور در اســتان بوشــهر، هم زمــان بــا سراســر 
کشــور و بــدون هیچ گونــه مشــکلی برگــزار شــد، 
اظهــار کــرد: از ســه حــوزه برگــزاری آزمــون مســتقر 
ــه همــراه نماینــده ســازمان امــور  در ســطح اســتان ب
اداری و اســتخدامی کشــور و معــاون ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی اســتان بوشــهر بازدیــد صــورت گرفــت.

وی عنـوان کـرد: حوزه هـای برگـزاری ایـن آزمـون 
در اسـتان بوشـهر شـامل دانشـگاه پیام نور بوشهر، آزاد 

عالـی شـهر و آزاد دشتسـتان بوده اسـت.
رییـس مرکز آزمون جهاددانشـگاهی بوشـهر تصریح 
کـرد: در مجمـوع تعداد 3 هزار و 625 داوطلب، شـامل 
2 هـزار و 89 آقـا و یـک هـزار و 536 خانـم در ایـن 

آزمـون شـرکت کردند.
احمـدی زاده بـا اشـاره بـه جزئیـات آمـار داوطلبان 
تصریـح کـرد: از ایـن تعداد یـک هـزار و 226 داوطلب 
در دانشـگاه پیام نور بوشـهر، یک هزار و 400 داوطلب 
در دانشـگاه آزاد عالی شـهر و 999 داوطلب در دانشگاه 

آزاد دشتسـتان بـا یکدیگـر به رقابـت پرداختند.
 

فارس
آزمـون فراگیر اسـتخدامی برای جـذب نیروی مورد 
نیـاز در بانـک ملـی، بنیـاد شـهید، امـور اراضـی، امور 
مالیاتـی، تعزیـرات حکومتـی، ثبـت اسـناد و امـالک، 
منابـع طبیعـی، حفاظـت محیط زیسـت، آبفـا، تعـاون، 
و  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  اجتماعـی،  رفـاه  و  کار 
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ورزش و جوانـان در اسـتان فارس و هم زمان با سراسـر 
کشـور برگزار شـد.

بـر اسـاس اعـالم قبلـی، ایـن آزمـون در فـارس بـا 
هـدف جـذب 188 نفـر بـه شـکل پیمانی و قـراردادی 

برگزار شـده اسـت.
اسـتان  جهاددانشـگاهی  رئیـس  بابایـی  مظاهـر 
فـارس بـا بیـان اینکـه آزمـون در کمـال آرامـش و بـا 
موفقیـت برگـزار شـد، گفـت: در برگزاری ایـن آزمون، 
بـا  مرتبـط  دسـتگاه های  و  سـازمان ها  نهادهـا،  تمـام 

داشـتند. همـکاری  جهاددانشـگاهی 
بابایـی بـا قدردانـی از همـکاری تمـام مسـئوالن و 
ارگان هـای  و  نهادهـا  سـازمان ها،  دسـت اندرکاران، 
مختلـف در فـارس برای برگـزاری مطلوب ایـن آزمون، 
تعـداد عوامـل اجرایـی این آزمـون را 970 نفـر اعالم و 
خاطرنشـان کـرد: بـرای برگـزاری این آزمون، جلسـات 
متعـدد توجیهی و آموزشـی بـرای عوامـل برگزارکننده 

و اجرایـی برگزار شـد.
سـازمان  همراهـی  از  قدردانـی  ضمـن  وی 
فـارس  اسـتانداری  و  اسـتان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت 
برگـزاری  درگیـر  شهرسـتان های  فرمانداری هـای  و 
آزمـون در برگـزاری مطلـوب ایـن آزمون، خاطرنشـان 
کـرد: در اسـتان فـارس آزمـون در 23 حـوزه برگـزار 

. شد
از میـان 23 حـوزه پیش بینی شـده  بابایـی گفـت: 
بـرای برگـزاری این آزمـون، 9 حوزه در شـیراز و مابقی 
حوزه هـا در شهرسـتان های اسـتهبان، اقلیـد، جهـرم، 
داراب، فسـا، فیروزآباد، الرسـتان، مرودشـت، ممسـنی 

و کازرون مسـتقر بـود.
رئیـس جهاددانشـگاهی فـارس خاطرنشـان کرد: بر 
اسـاس آمـار تعـداد 11 هـزار و 243 نفر برای شـرکت 
در ایـن آزمـون از سراسـر فـارس ثبت نـام کـرده بودند 
کـه 4 هـزار و 781 نفـر آنان را بانـوان و 6 هزار و 462 

نفـر را آقایـان تشـکیل می دادند.
 

خراسان رضوی
به  رییس جمهور  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
آزمون  برگزاری  از  استانی  مسووالن  از  جمعی  همراه 
استخدامی مشاغل آتش نشانی در مشهد بازدید کردند.

ایـن آزمـون با بیـش از 13 هـزار داوطلب از اسـتان 
سـازمان  و  اسـتانداری  همـکاری  بـا  خراسـان رضوی 

برگـزار شـد. جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی 
هم چنیـن دکتـر حسـین امینـی معـاون آموزشـی 
سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی اظهـار کـرد: 
اجرایـی  دسـتگاه های  اسـتخدامی  آزمـون  ششـمین 
کشـور بـا تعـداد کل 227 هـزار و 791 داوطلب برگزار 
شـد. سـهم خراسـان رضوی در این آزمون بیـش از 11 

هـزار و 305 نفـر بوده اسـت.
وی افـزود: ایـن آزمون در کل کشـور در 128 شـهر 
برگـزار شـد و 262 حـوزه میزبانـی آزمـون را بـر عهده 

داشتند.
معـــاون آموزشـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
خراســـان رضوی خاطرنشـــان کـــرد: از میـــان کل 
داوطلبیـــن نقـــش آقایـــان 51 درصـــد و ســـهم 
ـــز  ـــان رضوی نی ـــوده و در خراس ـــد ب ـــوان 49 درص بان
58 درصـــد آقایـــان و 42 درصـــد بانـــوان در ایـــن 

آزمـــون شـــرکت کردنـــد.
وی بیـان کـرد: آزمـون در هفت مرکز اصلـی برگزار 
شـده اسـت کـه سـهم مشـهد در ایـن آزمـون حـدود 
نفـر، سـبزوار  و 100  تربـت هـزار  نفـر،  هفـت هـزار 

1000 نفـر، کاشـمر حـدود 700 نفـر، نیشـابور حـدود 
800 نفـر، قوچـان بیـش از 500 نفـر و گنابـاد 300 

نفـر بوده اسـت.
 

کهگیلویه و بویراحمد
رییـس  یـدک  بـه  کاظمـی  قائـم  محمـد  سـید 
جهاددانشـگاهی کهگیلویـه و بویراحمـد اظهـار کـرد: 
اسـتان  در  دولتـی  دسـتگاه های  اسـتخدامی  آزمـون 
کهگیلویه و بویراحمد در سـه حوزه گچسـاران، یاسـوج 

و دهدشـت برگـزار شـد.
و  کهگیلویـه  اسـتان  از  نفـر   4687 افـزود:  وی 
بویراحمـد متقاضـی شـرکت در ایـن آزمون شـدند که 
در شهرسـتان های بویراحمـد و دنـا 2724 نفـر )محـل 
آزمـون دانشـگاه دولتـی یاسـوج(، در شهرسـتان های 
کهگیلویـه، بهمئـی، چـرام و لنـده 1312 نفـر )محـل 
آزمـون دانشـگاه پیـام نور و آزاد اسـالمی دهدشـت( و 
در شهرسـتان های گچسـاران و باشـت 651 نفر )محل 
آزمـون دانشـکده نفـت و گاز، سـالن شـهید جهـان آرا 
دبیرسـتان شـاهد و دبسـتان آسـیه( بـا هـم بـه رقابت 

پرداختنـد.
کاظمـی به یدک بـا بیان اینکه پلمب همه سـواالت 
هم زمـان بـا سراسـر کشـور در یـک سـاعت خـاص باز 
شـد، بیان کرد: بر اسـاس اشـتباه نیروی انسـانی لیبل 
یـک بسـته پلمـپ شـده سـواالت دهدشـت و یاسـوج 
جابه جـا شـده بود کـه سـریع ترین زمان سـواالت را به 
حوزه هـا برگرداندیـم و کار انتقـال انجام گرفـت و ما با 
شـورای تأمین و مسـئوالن امر هماهنگـی الزم را انجام 

دادیم کـه در جریان باشـند.
بویراحمـد  و  کهگیلویـه  جهاددانشـگاهی  رییـس 
اضافـه کـرد: هیچ گونـه شـائبه ای در برگـزاری و اجرای 
ایـن آزمـون در  نداشـت و  آزمـون در اسـتان وجـود 
صحـت و سـالمتی و بـا هماهنگـی مرکز آزمون کشـور 

شـد. برگزار 
هم چنیـن وی گفت: آزمون اسـتخدامی آتش نشـانی 
و  کهگیلویـه  اسـتان  در  کشـور  کل  شـهرداری های 
بویراحمـد نیـز یـک هـزار و 122 نفـر شـامل 69 خانم 
و 1053 آقـا، داوطلـب اسـتخدام در آتش نشـانی، برای 

شـرکت در ایـن آزمـون ثبت نـام کردند.
وی افـزود: از بیـن متقاضیـان شـرکت کننده در این 

آزمـون 25 نفـر شـامل 23 آقـا و دو خانـم پذیرفتـه 
می شـوند.

کاظمـی به یـدک تاکید کـرد: در اسـتان کهگیلویه 
و بویراحمـد ایـن آزمـون در سـه دانشـکده علـوم پایه، 
علوم انسـانی و کشـاورزی دانشـگاه یاسـوج برگزار شد.

بویراحمـد  و  کهگیلویـه  جهاددانشـگاهی  رئیـس 
تصریـح کـرد: از همـه دسـتگاه های خدماتـی، اورژانس 
و آتش نشـانی، امنیتـی و انتظامـی، اسـتانداری، امـور 
آزمـون  ایـن  بـرای  کـه  یاسـوج  دانشـگاه  و  شـهری 

می کنـم. تشـکر  داشـتند  همـکاری 
و  امنیـت  جهـت  الزم  تمهیـدات  کـرد:  بیـان  وی 
حفاظت از آزمون اندیشـیده شـد و آزمـون در صحت و 

سـالمت کامـل برگزار شـده اسـت.
امـور  مدیـرکل  کاظمـی  سـید حسـین  همچنیـن 
شـهری اسـتانداری کهگیلویـه و بویراحمـد نیـز گفت: 
بـرای هماهنگی هـای الزم جهـت برگزاری ایـن آزمون 
راهـور،  انتظامـی،  دسـتگاه های  مختلفـی  جلسـات 
اورژانس، آتش نشـانی، حراسـت و بازرسـی اسـتانداری 

و جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
وی افـزود: رونـد برگـزاری آزمـون رضایت بخش بود 
و قـول می دهیـم کـه قانـون و عدالت نیز رعایت شـود.
کاظمـی بیـان کـرد: مجموعـه مجـری آزمـون کـه 
جهاددانشـگاهی بـوده پـای کار بودنـد و از سـاعت 5 

صبـح در محـل آزمـون مسـتقر شـدند.
و  کهگیلویـه  اسـتانداری  شـهری  امـور  مدیـرکل 
امـور  مجموعـه  همچنیـن  کـرد:  تصریـح  بویراحمـد 
نحـوه  بـر  اسـتانداری  بازرسـی  و  حراسـت  شـهری، 

داشـتند. کامـل  نظـارت  آزمـون  برگـزاری 

گلستان
امیرحسـین تنـاور مدیـر اجرایـی برگـزاری آزمـون 
اسـتخدامی دسـتگاه های اجرایـی در گلسـتان اظهـار 
کـرد: آزمـون فراگیـر اسـتخدامی دسـتگاه های اجرایی 
بـا حضـور داوطلبـان از سراسـر اسـتان در 14 حـوزه 
امتحانـی در شـهرهای گـرگان و گنبـدکاووس برگـزار 

. شد
اسـتخدامی  آزمـون  برگـزاری  اجرایـی  مدیـر 
دسـتگاه های اجرایـی در گلسـتان بـا بیـان اینکـه 9 
هـزار و 143 نفـر مجمـوع آمـار داوطلبـان ایـن آزمون 
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در اسـتان گلسـتان بـوده اسـت، افـزود: از ایـن تعـداد 
بودنـد. مـرد  مابقـی  و  3753 زن 

 
خراسان جنوبی

علی رضـــا معصومـــی مدیـــر اجرایـــی آزمـــون 
اســـتخدامی دســـتگاه های اجرایـــی در خراســـان جنوبی 
ـــمین  ـــزاری شش ـــون از برگ ـــزاری آزم ـــان برگ در جری
آزمـــون اســـتخدامی فراگیـــر دســـتگاه های اجرایـــی 
توســـط جهاددانشـــگاهی در پنـــج حـــوزه امتحانـــی 
ــر در  ــرد: 4095 نفـ ــار کـ ــر داد و اظهـ ــتان خبـ اسـ
اســـتان به منظـــور اســـتخدام در 96 شـــغل دولتـــی 
در دســـتگاه های اجرایـــی بـــا یکدیگـــر بـــه رقابـــت 

پرداختنـــد.
وی بـا بیـان این کـه این آزمـون در پنج شهرسـتان 
اسـتان برگزار شـد، افزود: ششـمین آزمون اسـتخدامی 
فراگیر دسـتگاه های اجرایی در شهرسـتان بیرجند، در دو 

حوزه دانشـگاه بیرجند و دانشـگاه پیام نور برگزار شـد.
دسـتگاه های  اسـتخدامی  آزمـون  اجرایـی  مدیـر 
اجرایـی در خراسـان جنوبی بیان کـرد: در حوزه قائنات 
نیـز داوطلبـان از شهرسـتان های قایـن و زیرکـوه و در 
حـوزه طبـس داوطلبـان از شهرسـتان های بشـرویه و 

طبـس بـا یکدیگـر بـه رقابـت پرداختند.
تعـداد  بیشـترین  داد:  ادامـه  معصومـی 
کـه  بودنـد  بیرجنـد  شهرسـتان  در  شـرکت کنندگان 
1396 نفـر آن را بانـوان و 1808 نفر را آقایان تشـکیل 

دادنـد.
وی تصریـح کـرد: در شهرسـتان قایـن 211 زن و 
311 مـرد و در شهرسـتان طبس نیـز 128 زن و 241 

مـرد در ایـن آزمـون شـرکت کردند.
جهاددانشـگاهی  رییـس  صادقـی  جالل الدیـن 
 250 همـکاری  بـه  اشـاره  بـا  نیـز  خراسـان جنوبی 
عامـل اجرایـی در برگـزاری ایـن آزمـون، از همـکاری 
خـوب اسـتانداری خراسـان جنوبی، سـازمان مدیریـت 
اورژانـس  انتظامـی،  نیـروی  اسـتان،  برنامه ریـزی  و 
و  راهـور  پلیـس  بیرجنـد،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
شـرکت های آب و بـرق و گاز بـرای بهتـر برگزار شـدن 

ایـن آزمـون تشـکر کـرد.
 

همدان
سید اسـکندر صیدایی رییس سازمان برنامه وبودجه 
اسـتان همـدان بـا تاکید بـر اینکـه آزمون اسـتخدامی 
دسـتگاه های اجرایـی توسـط جهاددانشـگاهی برگـزار 
قبـل  از مدت هـا  کـرد: جهاددانشـگاهی  اظهـار  شـد، 
و  هماهنگـی  آزمـون  از  دوره  ایـن  برگـزاری  بـرای 

برنامه ریـزی الزم را انجـام داده بـود.
 وی افـزود: ششـمین دوره آزمـون اسـتخدامی در 

اسـتان بـا حضـور حـدود 4000 نفـر برگـزار شـد.
در  آزمـون  ایـن  برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  صیدایـی 
آزمـون  دوره  کـرد: ششـمین  بیـان  اسـتان  حـوزه   6
نهاونـد،  مالیـر،  همـدان،  حـوزه   6 در  اسـتخدامی 
تویسـرکان و اسـدآباد برگـزار شـد کـه در شهرسـتان 

بـود. نظـر گرفتـه شـده  همـدان دو حـوزه در 
وی تاکیـد کـرد: نظـارت بـر نحـوه برگـزاری آزمون 
بـر عهـده سـازمان برنامه وبودجـه بـود کـه از تمامـی 
حوزه هـا ایـن نظارت صـورت گرفت و خوشـبختانه این 
آزمـون در اسـتان همـدان به خوبـی و بـا نظـم خاصـی 

شـد. برگزار 
هم چنیـن مدیـرکل دفتـر امور شـهری و شـوراهای 

اسـتانداری همـدان نیـز بـا اشـاره بـه برگـزاری آزمون 
کشـور  سراسـر  بـا  هم زمـان  اسـتان  آتش نشـانی 
گفـت: آزمـون در دو حـوزه همـدان و مالیـر در یـک 
فضـای خـوب و منظـم برگـزار شـد و جهاددانشـگاهی 
برنامه ریـزی منظمـی داشـت و آزمـون بـدون نقـص و 

در فضایـی امـن و آرام برگـزار شـد.
و  جهاددانشـگاهی  از  تشـکر  ضمـن  جعفـری 
آزمـون  ایـن  داد:  ادامـه  همـدان  نـور  پیـام  دانشـگاه 
توسـط جهاددانشـگاهی در دو حـوزه همـدان و مالیـر 
بـا شـرکت 2426 داوطلـب برگـزار شـد کـه در حـوزه 
همـدان 1715 نفـر و در حـوزه مالیـر 711 نفـر در 

کردنـد. شـرکت  آزمـون 
وی بـا بیـان اینکـه 45 نفـر از طریـق آزمـون جذب 
سـازمان آتش نشانی اسـتان خواهند شـد، تصریح کرد: 
بـر اسـاس نیازسـنجی دفتر امور شـهری اسـتانداری از 
شـهرداری های اسـتان و اعـالم نیـاز شـهرداری ها 45 

نفـر از طریـق ایـن آزمـون جذب خواهند شـد.

ایالم
اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی  معـاون  بازدیـد  در 
اسـتاندار از محـل حوزه هـای امتحانـی آزمـون سـید 
غالمرضا حسـینی رییـس جهاددانشـگاهی ایالم گفت: 
دسـتگاه های  فراگیـر  اسـتخدامی  آزمـون  ششـمین 
اجرایـی در 8 حـوزه امتحانـی در شـهر ایـالم هم زمـان 
با سراسـر کشـور برگزار شـد. وی افـزود: در این آزمون 

4796 داوطلـب از اسـتان ایـالم شـرکت کردنـد.
 الزم بـه ذکـر اسـت بـا توجـه به شـرایط نامسـاعد 
جـوی بـا پیگیری هـای اسـتاندار ایـالم و تاکیـد ویـژه 
ایشـان بـه سـتاد بحـران و راهـداری بـرای بازگشـایی 
مسـیرها و نیـز هماهنگی فـوری با مسـئولین برگزاری 
آزمـون، تمام کسـانی که از شهرسـتان ها برای شـرکت 
در آزمـون بـه ایـالم مراجعـه کـرده و بـه علـت بـارش 
بـرف تاخیـر داشـتند به محل آزمـون رسـیده و در آن 

کردند. شـرکت 
 

آذربایجان غربی
ــون  ــز آزم ــس مرک ــتم زاده رئی ــن رس ــر امی دکت
حاشــیه ی  در  آذربایجان غربــی  جهاددانشــگاهی 

برگــزاری ششــمین آزمــون اســتخدامی دســتگاه های 
ــون  ــن آزم ــات ای ــریح جزیی ــور در تش ــی کش اجرای
ــغل  ــدی 135 ش ــرای تص ــر ب ــرد: 9115 نف ــار ک اظه

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ــتان ب در اس
اسـتان  جهاددانشـگاهی  آزمـون  مرکـز  رئیـس 
آذربایجان غربـی  افـزود: بـرای تصـدی 135 شـغل در 
12 دسـتگاه اجرایـی اسـتان آذربایجان غربـی  9115 
نفـر شـامل 3558 نفـر زن و 5557 نفـر مـرد به رقابت 
بـرای تصـدی هـر شـغل  به گونـه ای کـه  پرداختنـد  
در ایـن مرحلـه در اسـتان حـدود 72 نفـر بـه رقابـت 

پرداختنـد.
سرپرسـت  جهاددانشـگاهی واحـد آذربایجان غربـی  
آزمـون  اسـتان  شهرسـتان   7 در  اینکـه  بیـان  بـا 
در  برنامـه  طبـق  آزمـون  کـرد:  اضافـه  شـد،  برگـزار 
شهرسـتان های  ارومیـه، بـوکان، خـوی، نقـده، مهاباد، 

میانـدوآب و ماکـو برگـزار شـد.
از جملـه  اسـتانی  از مسـئوالن  همچنیـن چنـدی 
اسـتانداری  اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی  معـاون 
اسـتانداری،  امنیتـی  مدیـرکل  آذربایجان غربـی، 
رئیـس  و  اسـتانداری  پژوهـش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
سـازمان برنامه وبودجـه آذربایجان غربـی بـه همراهـی 
سرپرسـت جهاددانشـگاهی اسـتان از رونـد برگـزاری 

بازدیـد کردنـد. آزمـون  ایـن 
 

اردبیل
رئیـس جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل از برگزاری  
اجرایـی  دسـتگاه های  اسـتخدامی  آزمـون  ششـمین 
کشـور در هفـت حـوزه امتحانی در شـهر اردبیـل و دو 

حـوزه امتحانـی در شـهر پارس آبـاد خبـر داد.
آزمـون  اینکـه  بیـان  بـا  اردبیلـی  اوچـی  دکتـر 
راسـتای تسـهیل  و در  بـار  اولیـن  بـرای  اسـتخدامی 
دسترسـی داوطلبـان بـه حـوزه امتحانی در شهرسـتان 
امـروز  کـرد:  خاطرنشـان  شـد،  برگـزار  پارس آبـاد 
دسـتگاه های  در  اشـتغال  بـرای  متقاضـی  داوطلبـان 
اجرایـی 11 شـهر اسـتان، بـه رقابـت پرداختنـد و بـه 

دادنـد. پاسـخ  اختصاصـی  و  عمومـی  سـؤاالت 
 وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن آزمـون در صحـت 
آزمـون کشـور  بـا مرکـز  بـا هماهنگـی  و  و سـالمت 
برگـزار شـد، تصریح کـرد: در آزمـون مذکـور در حوزه 
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امتحانـی اردبیـل بیـش از 3 هـزار و 500 نفـر و در 
حـوزه امتحانـی پارس آبـاد حـدود 800 نفـر بـه رقابت 
پرداختنـد کـه 60 درصـد شـرکت کنندگان مـرد و 40 

درصـد زن بودنـد.
اوچـی اردبیـل ضمـن قدردانـی از حسـن همکاری 
اردبیـل،  اسـتانداری و فرمانـداری  اسـتان،  مسـئوالن 
فرمانـداری پارس آباد، سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
اسـتان، دانشـگاه های محقق اردبیلی، پیـام نور اردبیل، 
آزاد اسـالمی و پیـام نور پارس آباد، صداوسـیمای مرکز 
علـوم  دانشـگاه  اورژانـس  انتظامـی،  نیـروی  اردبیـل، 
پزشـکی و کلیـه عوامـل اجرایـی در برگزاری مناسـب 
ایـن آزمون، اضافه کـرد: برای برگـزاری هرچه مطلوب 
ایـن آزمـون جلسـات متعددی بـا نهادهای اسـتان و با 
عوامـل اجرایـی برگـزار شـد کـه نتیجـه ایـن اقدامات 

برگـزاری یـک آزمون سـالم و امـن بود.
هم چنیـن داوود شـایقی رییـس سـازمان مدیریـت 
و برنامه ریـزی اسـتان اردبیـل گفـت: آزمـون متمرکـز 
اسـتخدامی دسـتگاه های اجرایـی سـاالنه دو بـار هـم 
می شـود  برگـزار  دوم  نیمـه  در  هـم  و  اول  نیمـه  در 
همـکاری  بـا  اردبیـل  اسـتان  در  نیـز  امسـال  کـه 
جهاددانشـگاهی واحـد اسـتان اردبیل موفـق به اجرای 

ایـن آزمـون اسـتخدامی شـدیم.
اسـتخدامی  آزمـون  ششـمین  داد:  ادامـه  وی 
در  اردبیـل  بـر  عـالوه  کشـور  اجرایـی  دسـتگاه های 
شهرسـتان پارس آبـاد نیـز برگزار شـد و امسـال موفق 
شـدیم بـا برگـزاری ایـن آزمـون در ایـن شهرسـتان 
از تـردد متقاضیـان در جاده هـا بـا وجـود آب وهـوای 
نامناسـب بـه مرکـز اسـتان اردبیـل جلوگیـری کنیـم.
شـایقی از همـکاری موثـر جهاددانشـگاهی اسـتان 
آزمـون  ایـن  بهتـر  چـه  هـر  برگـزاری  در  اردبیـل 

کـرد. قدردانـی  اسـتخدامی 
شرکت  اعالم  با  اردبیلی  اوچی  مهران  هم چنین 
اردبیل،  آتش نشانی  استخدامی  آزمون  در  نفر   1087
گفت: هدف از برگزاری این آزمون، جذب پیمانی 40 
وسایط  راننده  آتش نشان،  شغلی  رشته  چهار  در  نفر 
نقلیه تندرو سنگین، کاردان و کارشناس آتش نشان بود.

ضمـن  اردبیـل  اسـتان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
قدردانـی از همکاری خوب معاونت عمرانی اسـتانداری 
اردبیـل در برگـزاری آزمـون اسـتخدامی آتش نشـانی 
خاطرنشـان کـرد: واگـذاری اجـرای برخـی آزمون های 
اخیـر  سـال های  در  جهاددانشـگاهی  بـه  اسـتخدامی 
نشـان از اعتماد مسـووالن بـه این نهاد بـرای برگزاری 

ایـن آزمون هـا دارد.
گفتنـی اسـت، در اسـتان اردبیـل یـک هـزار و 87 
نفـر بـرای شـرکت در آزمـون اسـتخدامی آتش نشـانی 

ثبت نـام کـرده بودنـد.

قم
اسـتخدامی  فراگیـر  آزمـون  دوره  ششـمین 
دسـتگاه های اجرایی کشـور بـرای 2730 نفـر داوطلب 
در سـه حـوزه امتحانـی برگـزار شـد کـه از ایـن تعداد 
829 نفـر زن و 1901 نفـر مـرد متقاضـی اشـتغال در 

هسـتند. اجرایـی  دسـتگاه های 
شـامل  امتحانـی  حـوزه  پنـج  در  آزمـون  ایـن 
سـاختمان شـماره 2 دانشـگاه پیام نور با ظرفیت 560 
نفـر، سـاختمان تحصیـالت تکمیلـی دانشـگاه پیام نور 
بـا ظرفیت  230 نفر، سـاختمان کوثر بـا ظرفیت 540 
نفـر و سـاختمان غدیـر دانشـگاه پیـام نـور بـا ظرفیت 
544 نفـر بـرای داوطلبـان مـرد و دانشـگاه مفیـد بـا 

ظرفیـت 829 نفـر بـرای داوطلبـان زن برگـزار شـد.
امـور  دفتـر  مدیـرکل  ملکـی  ابراهیـم  هم چنیـن 
در  قـم  اسـتانداری  شـوراهای  و  روسـتایی  شـهری، 
آتش نشـانی  اسـتخدامی  آزمـون  برگـزاری  خصـوص 
گفـت: بـا تدبیـر دولـت در راسـتای جـذب نیـرو و کم 
کـردن بیـکاری، 4 هـزار مجوز در سـطح کشـور صادر 
شـده اسـت کـه از ایـن تعـداد 60 مـورد برای اسـتان 
قـم اسـت؛ البتـه در اسـتان قـم، در دوره هـای قبلـی 
تقریبـا  و  اسـت  نفـر جـذب شـده  نفـر و 120   300
اسـتان  در  را  آتش نشـانی های کشـور  اسـتانداردترین 
داریـم چراکـه ایسـتگاه های آتش نشـانی بـه ازای هـر 
50 هـزار نفـر تاسـیس می شـود و تعـداد نیروهـای هر 

ایسـتگاه 23 نفـر اسـت.
وی افزود: حدود 24 ایسـتگاه آتش نشـانی در سطح 
اسـتان داریـم کـه با جـذب 58 نفر از 60 نفر سـهمیه، 
ظرفیـت مـورد نیاز شـهر قـم تقریبا تکمیل می شـود و 
از این 60 نفر، 2 نفر هم برای شـهر سـلفچگان اسـت.
ملکـی گفـت: به غیـراز اسـتان هرمـزگان، تمامـی 
اسـتان ها بـر اسـاس تفاهم نامـه ای کـه بیـن سـازمان 
شـهرداری و دهیاری کشـور با جهاددانشـگاهی منعقد 
شـد، صفـر تا صـد برگـزاری آزمـون و اعـالم نتیجه به 
جهاددانشـگاهی محول شـده اسـت؛ تاکنـون هیچ گونه 
مشـکلی نداشـتیم، نظـم و ترتیبـش هـم خیلـی خوب 
بوده اسـت. هرکسـی هم هر مشـکلی داشـت، از سوی 
اسـتانداری و جهاددانشـگاهی پاسـخ مناسـب دریافـت 
کـرد و مراجعه کننـده ای نداشـتیم کـه بـرای ثبت نـام 

نارضایتـی وجود داشـته باشـد.
مدیـرکل دفتر امور شـهری، روسـتایی و شـوراهای 
ایـن  نفـر در  اینکـه 3183  بیـان  بـا  اسـتانداری قـم 
آزمـون در قـم شـرکت کرده انـد، اظهـار کـرد: پـس از 
برگـزاری آزمـون، نتایـج در اختیـار مـا قـرار می گیـرد 
بـرای  کـه  می شـوند  پذیرفتـه  برابـر ظرفیـت  و سـه 
مرحلـه دوم، آزمـون عملـی می روند، مـدرک تحصیلی 
حـدود 2232 نفـر از شـرکت کنندگان دیپلم، 280 نفر 
کاردانـی، 441 نفـر کارشناسـی اسـت که این هـا برای 
پسـت آتش نشـان اسـت؛ البتـه پسـت های دیگری هم 
داریـم کـه بـرای راننده وسـایل نقلیـه تندرو سـنگین، 
152 نفـر دیپلم، 11 نفر کاردانی و 21 نفر کارشناسـی 

شـرکت کرده انـد.

  خراسان شاملی
آزمـون  کـرد:  اظهـار  فـر  شـاهین  رضـا  دکتـر 
اسـتخدامی دسـتگاه های اجرایـی در سـه شهرسـتان 
خراسان شـمالی در چهـار حـوزه امتحانـی برگزار شـد.

اسـتخدامی  از  اسـتان  سـهمیه  افـزود:  وی 
دسـتگاه   13 بـرای  و  نفـر   83 اجرایـی  دسـتگاه های 

اسـت. اجرایـی 
شـاهین فـر ادامـه داد: از چهـار هـزار و 147 نفـر 
دسـتگاه های  اسـتخدامی  آزمـون  در  شـرکت کننده 
اجرایـی، دو هـزار و 68 داوطلـب مـرد و دو هـزار و 79 

داوطلـب زن در ایـن آزمـون شـرکت کرده انـد.
بـه گفتـه وی 54 درصد شـرکت کنندگان در آزمون 

مرد و 44 درصد زن هسـتند.
ایـن مقـام مسـئول افزود: ایـن آزمون در سـه محل 
آزمـون بجنـورد، اسـفراین و شـیروان، هـر یـک در دو 

حـوزه خواهـران و بـرادران برگزار شـد.
گفتنـی اسـت ولـی ال حیاتـی معـاون سیاسـی و 
پارسـی  حسـن  خراسان شـمالی،  اسـتانداری  امنیتـی 
پـور رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان 
و فرجـی معـاون توسـعه مدیریـت و سـرمایه انسـانی 
سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان از حوزه هـای 

آزمونـی بازدیـد کردنـد.
 

جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
ششـمین آزمـون اسـتخدامی فراگیـر دسـتگاه های 
به صـورت  اسـفندماه   17 صبـح  اسـتان،  اجرایـی 
هم زمـان در سراسـر کشـور در 9 حـوزه ی شـهرهای 
شـهرضا،  خمینی شـهر،  شاهین شـهر،  اصفهـان، 
گلپایـگان، کاشـان، نائیـن، فریدن، زرین شـهر، توسـط 
جهاددانشـگاهی واحـد صنعتـی اصفهـان، برگزار شـد.

داوطلـب  نفـر   641 هـزار   10 تعـداد  مجمـوع  از 
ثبت نام شـده، 5 هـزار و 822  نفـر مـرد و 4 هـزار و 
819  نفـر زن و از ایـن میـان 983 نفر دیپلـم بوده اند.

نیـاز 18  مـورد  انسـانی  نیـروی  آزمـون   ایـن  در 
دسـتگاه اجرایی اسـتان، پس از کسـب امتیـاز الزم در 
آزمـون کتبـی و طـی مراحـل مصاحبـه و گزینش های 

الزم، اسـتخدام خواهنـد شـد.
انسـانی  نیـروی  نفـر    450 از  بیـش  همچنیـن 
آزمـون،  اجرائـی  عوامـل  و  سـتادی  حوزه هـای  در 
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نیروهـای انتظامـی و امنیتـی، اورژانـس و آتش نشـانی، 
فراگیـر  اسـتخدامی  آزمـون  ششـمین  برگـزاری  در 
داشـتند. مشـارکت  را  اسـتان  اجرایـی  دسـتگاه های 
هم چنیـن دکتر نعمت ا... اکبری در خصوص ششـمین 
آزمون مشـترک اسـتخدامی فراگیر دسـتگاه های اجرایی 
بـا بیـان اینکـه در اصفهـان تعـداد 10 هـزار و 641 نفـر 
شـرکت  اجرایـی  دسـتگاه های  اسـتخدامی  آزمـون  در 
کردنـد اظهـار کرد: از این تعداد شـرکت کننده در اسـتان 
اصفهـان تعـداد 211 نفـر ظرفیـت پذیرش داریـم که در 

مقاطـع دیپلـم به بـاال شـرکت کردند.
اکبـری افـزود: ایـن آزمـون به منظور تامین کسـری 
نیـروی دسـتگاه هایی همچـون بانـک ملـی، اداره امـور 
مالیاتـی، اداره ثبـت، منابع طبیعی، آبفا و دسـتگاه های 

اجرایـی دیگری اسـت که مجوز اسـتخدام داشـتند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ششـمین دوره از آزمـون 
جمعـه  روز  اجرایـی  دسـتگاه های  تـوأم  اسـتخدامی 
برگزارشـده اظهـار کـرد: مهم تریـن حـوزه آزمـون مـا 
دانشـگاه اصفهـان بـود کـه جهاددانشـگاهی صنعتـی 
اصفهـان، در اسـتان مسـئولیت برگـزاری آزمـون را بـر 

عهـده داشـت.
اسـتان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  مدیـر 
اصفهـان با بیـان اینکه سـازمان سـنجش نظارت کننده 
آزمـون بـوده عنـوان کـرد: ازآنجاکـه جهاددانشـگاهی 
در سراسـر کشـور شـعبه دارد مسـئولیت اجـرای ایـن 
آزمـون بـر عهـده جهاددانشـگاهی بـود و در اصفهـان 
محـل  به عنـوان  اصفهـان  دانشـگاه  انتخـاب  بـا  نیـز 
آزمـون، این آزمون از کیفیت بسـیار خوب و در سـطح 

اسـتاندارد کنکـور برخـوردار بـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن آزمـون اولیـن آزمونی 
بود که توسـط جهاددانشـگاهی برگزارشـده ابـراز کرد: 
بازخوردهایـی کـه مـا از ایـن آزمـون گرفتیـم نشـان 
می دهـد جهاددانشـگاهی برگزارکننـده موفقـی بوده و 
بـا توجـه بـه تجربه و گسـتردگی کـه جهاددانشـگاهی 
در سراسـر کشـور دارد می توانـد آزمون هـای موفقی را 

کند. برگـزار 
 

سیستان وبلوچستان
و  سیستان وبلوچسـتان  جهاددانشـگاهی  رئیـس 
از  اسـتعانت  بـا  اسـتان گفـت:  آزمـون  رئیـس مرکـز 

درگاه خداونـد متعـال، ششـمین آزمـون اسـتخدامی 
بـا  هم زمـان  و  اسـتان  اجرایـی  دسـتگاه های  فراگیـر 
سراسـر کشـور در 6 شهرسـتان، زاهدان، زابـل، خاش، 
ایرانشـهر، نیـک شـهر و چابهـار و در 8 حـوزه امتحانی 

بـه همـت جهاددانشـگاهی اسـتان برگـزار شـد.
دکتـر منصـور تاجـری اظهـار داشـت: در ششـمین 
آزمـون اسـتخدامی دسـتگاه های اجرایـی اسـتان،  7 

هـزار و 853 داوطلـب اسـتان بـه رقابـت پرداختنـد.
وی در ادامـه بیـان کرد: از این تعـداد داوطلب 239 
نفر برای اسـتخدام در 20 وزارتخانه و دسـتگاه اجرایی 
اسـالمی،  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  جملـه  از  دولتـی 
وزارت صنعـت و معـدن و تجـارت، وزارت کار و رفـاه و 
تعـاون اجتماعـی، وزارت ورزش و جوانـان و... پذیرفتـه 

می شـوند.
رئیـس مرکـز آزمـون سیستان وبلوچسـتان گفت: از 
ایـن تعـداد داوطلب در اسـتان، 3 هـزار و 721 نفر زن 

و 4 هـزار و 132 نفـر مـرد تشـکیل می دهند.
داوطلـب، 4  تعـداد  ایـن  از  افـزود:  تاجـری  دکتـر 
هـزار و 318 داوطلـب در زاهـدان، 1200 نفـر در زابل، 
337 نفـر در خـاش، 984 نفـر در ایرانشـهر، 274 نفـر 
در نیکشـهر، 740 نفـر در چابهـار و کنـارک ثبت نـام 

کرده انـد.
اسـتخدامی  آزمـون  در ششـمین  کـرد:  بیـان  وی 
دسـتگاه های اجرایی اسـتان، 113 رسـته شـغلی وجود 
دارد و 400 نفـر از جهادگـران و همـکاران دانشـگاهی 
به عنـوان عوامـل اجرایـی همکاری و شـرکت داشـتند.
رئیـس مرکز آزمـون سیستان وبلوچسـتان همچنین 
از سـازمان های تاثیـر گـذار برگـزاری ایـن آزمـون اعم 
از اسـتانداری سیستان وبلوچسـتان، سـازمان مدیریـت 
بـرق،  امنیتـی،  و  انتظامـی  نیروهـای  برنامه ریـزی،  و 
اورژانس، آتش نشـانی و همکاران دانشـگاهی در سـطح 

اسـتان و ... صمیمانـه قدردانـی کرد.
 هم چنیـن مهنـدس مالکی رییس سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزی سیستان وبلوچسـتان خاطرنشـان کـرد: 
دسـتگاه های  فراگیـر  اسـتخدامی  آزمـون  ششـمین 
اجرائـی اسـتان هم زمـان بـا سراسـر کشـور بـه همـت 
جهاددانشـگاهی و در شـش شهرسـتان زاهـدان، زابل، 
خـاش، ایرانشـهر، نیـک شـهر و چابهـار و در هشـت 
حـوزه امتحانـی و بـا حضـور 7853 تـن از داوطلبـان 

برگـزار شـد کـه از ایـن تعـداد 3721 نََفـر را خانم ها و 
4132 نََفـر را آقایـان بـه خـود اختصـاص دادنـد.

اسـتان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  رییـس 
تصریـح کـرد: از ایـن تعـداد داوطلـب 4318 نََفـر در 
زاهـدان، 1200 نفـر در زابل، 337 نفـر در خاش، 984 
نفـر در ایرانشـهر، 274 نفـر در نیـک شـهر و 740 نفر 
در چابهـار ثبت نـام کرده انـد کـه در بیسـت وزارتخانـه 
و سـازمان و دسـتگاه اجرایـی اسـتخدام خواهنـد شـد.

همـت  از  قدردانـی  ضمـن  مالکـی  مهنـدس 
ایـن  مطلـوب  برگـزاری  در  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
کـرد:  خاطرنشـان  اسـتخدامی  آزمون هـای  از  دوره 
داوطلبـان  امـروز  اسـتخدامی،  آزمـون  ششـمین  در 
بـرای احـراز 113 رسـته شـغلی بـا یکدیگـر بـه رقابت 

پرداختنـد.
هم چنیـن رییـس جهاددانشـگاهی و رییـس مرکـز 
از  اسـتعانت  بـا  گفـت:  سیستان وبلوچسـتان  آزمـون 
درگاه خداونـد متعـال، آزمون اسـتخدامی آتش نشـانی 
هم زمـان بـا سراسـر کشـور در 3 شهرسـتان زاهـدان، 
ایرانشـهر و در 3 حـوزه امتحانـی بـه همـت  زابـل و 

جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
در  آزمـون  ایـن  در  داد:  ادامـه  تاجـری  دکتـر 
رقابـت  یکدیگـر  بـا  نفـر   1732 سیستان وبلوچسـتان 
تـن پذیرفتـه  تعـداد 70  ایـن  از  نهایتـا  و  پرداختنـد 
خواهنـد شـد کـه 35 نفر در رسـته شـغلی آتش نشـان 
ماشـین های  راننـده  شـغلی  رسـته  بـرای  نفـر   35 و 

شـد. خواهنـد  جـذب  آتش نشـانی  سـنگین 
رییـس مرکـز آزمـون اسـتان افـزود: از ایـن تعـداد 
داوطلـب 1730 تـن را آقایـان و دو تـن را خانم ها برای 

سـایر اسـتان ها تشـکیل می دهنـد.
دکتـر تاجـری گفـت: از ایـن تعـداد 1110 نفـر از 
حـوزه زاهـدان، 271 نفـر از حـوزه زابـل و 351 نفـر از 

ایرانشـهر ثبت نـام نموده انـد. حـوزه 
وی تصریح کرد: در آزمون اسـتخدامی آتش نشـانی، 
105 نفـر از جهادگـران و همکاران دانشـگاهی به عنوان 

عوامل اجرایی همکاری و شـرکت داشـتند.

آذربایجان رشقی
دکتر جعفر محسـنی رییس سازمان جهاددانشگاهی 
متولـی  جهاددانشـگاهی  گفـت:  شـرقی  آذربایجـان 
اسـتخدامی  فراگیـر  آزمـون  برگـزاری ششـمین دوره 
دسـتگاه های اجرایـی کشـور بـود کـه در ایـن اسـتان 

ایـن آزمـون بـدون هیـچ مشـکلی برگـزار شـد.
وی گفـت: ششـمین دوره آزمون فراگیر اسـتخدامی 
امتحانـی،  حـوزه   5 در  کشـور  اجرایـی  دسـتگاه های 

تبریـز، اهـر، مرنـد، میانـه و مراغـه برگزار شـد.
بیـان  بـا  اسـتان  رئیـس سـازمان جهاددانشـگاهی 
اینکـه 9576 داوطلـب از آذربایجان شـرقی برای رقابت 
در ایـن آزمـون ثبت نـام کـرده بودنـد، گفـت: از ایـن 
تعـداد 6 هـزار و 110 نفـر مـرد و 3 هـزار و 466 نفـر 

زن هسـتند.
دکتر محسنی بیان کرد: با توجه به شرایط بد جوی 
و بارش برف در برخی از شهرستان های استان، 1400 

داوطلب در این آزمون غائب بودند.
وی با بیان اینکه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های 
اجرایی کشور در کمال آرامش و امنیت برگزار شد، بیان 
و تک تک  انتظامی  نیروی  استانداری،  از مجموعه  کرد: 
اعضای شورای تامین استان که در برگزاری این آزمون ما 

را یاری کردند، تشکر و قدردانی می کنم.
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تهران
دستگاه های  فراگیر  استخدامی  آزمون  ششمین 
هزار   39 از  بیش  حضور  با  تهران  استان  در  اجرایی 
همت  به  حوزه   24 در   97 اسفند   17 جمعه  روز  نفر 

جهاددانشگاهی شهید بهشتی برگزار شد.
شهید  واحد  آموزشی  معاون  سلگی  حسین  احمد 
بهشتی و مدیر مرکز آزمون استان تهران گفت: حدود 
33 هزار نفر در 12 حوزه شهر تهران و حدود 6 هزار نفر 
پرند،  بهارستان،  ورامین،  اسالم شهر،  شهرستان های  در 
شهریار، شهرری و پردیس در این رقابت، شرکت نمودند.
وی در ادامه افزود: مسئولیت برنامه ریزی و برگزاری 
جهاددانشگاهی  عهده  بر  تهران  استان  در  آزمون  این 
شهید بهشتی بود و با همت و تالش همکاران محترم 
پایه  علوم  پژوهشکده  و  بهشتی  جهاددانشگاهی شهید 
نظم،  درنهایت  استخدامی  آزمون  ششمین  کاربردی 
صحت و امنیت و به صورت تفکیک حوزه های بانوان و 

آقایان در استان تهران برگزار شد.
گفت:  ادامه  در  تهران  استان  آزمون  مرکز  مدیر 
نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 
به عنوان ناظرین سازمان اداری و استخدامی بر برگزاری 
این آزمون نظارت داشته و ناظرین عالی سازمان اداری 
و استخدامی نیز از کلیه حوزه ها بازدید به عمل آوردند.

هرمزگان
صالح دریانورد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
برای  استخدامی  آزمون  کرد:  اظهار  هرمزگان  استان 
دستگاه   14 در  استخدام  متقاضی  نفر   173 گزینش 

دولتی در بندرعباس برگزار شد.
وی با اشاره به این که در سایر شهرستان های استان 
نیز این آزمون برگزار شده است، عنوان کرد: به طور دقیق 
تعداد 4 هزار و 841 نفر داوطلب که از این تعداد 3 هزار 

و 471 نفر در 8 حوزه برگزاری آزمون شرکت کردند.
وی افزود: 51 درصد از این تعداد آقایان و 49 درصد 

دیگر را بانوان تشکیل دادند.
آزمون  برگزاری  درمجموع  کرد:  تصریح  دریانورد 
تمامی  در  خوبی  نظم  و  بود  مطلوب  و  خوب  بسیار 
حوزه ها حاکم بود. نظارت به خوبی انجام شده و آرامش 

در این حوزه ها برقرار بود.
وی با بیان این که از جهاددانشگاهی به دلیل برگزاری 
سپاسگزاریم،  دقیق  و  منظم  شکل  این  به  آزمون  این 
اضافه کرد: امیدواریم در این فضای رقابتی سالم کسانی 
برگزیده شوند که توانایی انجام امور محوله داشته باشند.
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
هرمزگان گفت: این جانب به نمایندگی از سازمان امور 
آن  استانی  نمایندگی  و  کشور   استخدامی  و  اداری 
یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و همچنین  
آزمون دهندگان  به  استان،  جهاددانشگاهی  مجموعه 
اطمینان می دهم که  آزمون در فضایی کامال مسئوالنه 

و با رقابتی سالم برگزار شده است.
در  هرمزگان  استاندار  همتی  فریدون  هم چنین 
از  دوره  اولین  برگزاری  حوزه های  از  یکی  از  بازدید 
جهاددانشگاهی  توسط  برگزارشده  استخدامی  آزمون 
عنوان کرد: 173 نفر برگزیده این آزمون در 28 نقطه 

استان به کار گرفته می شوند.
مجموع   نفر   800 و  هزار   4 این که   بیان  با  وی 
است،  بوده  هرمزگان  استان  در  شرکت کنندگان  آمار 
ادامه داد: به عبارتی از میان هر 28 نفر یک داوطلب 
برگزیده شده و بیشترین شرکت کننده ها بیش از 3 هزار 

و 400 نفر از بندرعباس بوده است.

همتی تصریح کرد: آزمون در 4 نقطه استان از جمله 
میناب، قشم، بندرلنگه و بندرعباس برگزار شد.

یزد
جعفر رحمانی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
آزمون  مورد  در  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور اظهار کرد: 
کشور  اجرایی  دستگاه های  فراگیر  استخدامی  آزمون 
در  و  برگزار شد  توسط جهاددانشگاهی  بار  اولین  برای 
و  بازدیدهای صورت گرفته  نیز خوشبختانه  یزد  استان 
خواهران  و  برادران  حوزه های  از  واصله  گزارش های 

حکایت از برگزاری آزمون بدون هیچ مشکلی داشت.
به گفته وی، این آزمون که با حضور 3304 داوطلب از 
سراسر استان یزد مشتمل بر 1964 داوطلب آقا و 1340 
داوطلب خانم برگزار شد، هم به لحاظ شرایط محیطی و هم 

به لحاظ زمان بندی دارای نظم و انضباط بسیار خوبی بود.
این آزمون در استان یزد در قالب دو حوزه فرعی آقایان 
و بانوان در سازمان جهاددانشگاهی یزد و دانشکده های علوم 

و انسانی و فنی و مهندسی دانشگاه علم و هنر برگزار شد.
گفتنی است؛ تعداد شرکت کنندگان ششمین آزمون 
استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور 227 هزار 
و 891 نفر بود که این افراد به منظور استخدام در حدود 
4500 شغل دولتی داوطلب شرکت در آزمون شده بودند.

قزوین
ابوالفضل یاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان قزوین تصریح کرد: در ششمین آزمون استخدامی 
نفر  و 500  هزار  قزوین سه  اجرایی  فراگیر دستگاه های 
شرکت کردند که درنهایت از این تعداد 77 نفر پذیرفته 
می شوند، پذیرفتگان باید دانش آموخته مقطع کارشناسی و 
باالتر باشند و جذب دیپلم در دستگاه های اجرایی نداریم.

با  استخدامی  آزمون های  هرسال  کرد:  تأکید  وی 
تعدادی  و  می شود  برگزار  سازمان  نیازهای  به  توجه 

نیروی مورد نیاز جذب می شود.
آزمون  ششمین  اجرایی  امور  اینکه  بیان  با  یاری 
تأکید کرد: طبق  بود،  بر عهده جهاددانشگاهی  فراگیر 
بازدیدی که انجام دادم نحوه اجرایی آزمون مطلوب و 
دستورالعمل  اساس  بر  کامال  آزمون  و  بود  تایید  مورد 
برگزار شد، مشکالت موجود صرفاً در حوزه دیر رسیدن 

تا  یا همراه نداشتن مدارک شناسایی بود که  داوطلب 
حد ممکن مساعدت صورت گرفت.

الربز
زهرا عربشاهی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استخدامی  آزمون  ششمین  برگزاری  به  اشاره  با  البرز 
با سراسر کشور  البرز هم زمان  در  اجرایی  دستگاه های 
برای  داوطلب  و 235  هزار  پنج  استان  در  کرد:  اظهار 
این  از  که  بودند  کرده  ثبت نام  آزمون  این  در  شرکت 

تعداد دو هزار و 454 نفر زن و بقیه مرد بودند.
عربشاهی افزود: این آزمون در سه مرکز ساوجبالغ با 741 
داوطلب، دانشگاه پیام نور کرج با سه هزار و 697 داوطلب و 
پردیس کشاورزی دانشگاه تهران با 797 نفر داوطلب برگزار شد.

توســط  آزمــون  برگــزاری  خصــوص  در  وی 
تجربــه  اولیــن  به عنــوان  گفــت:  جهاددانشــگاهی 
ــت  ــا موفقی ــی و ب ــد کار به خوب ــگاهی، رون جهاددانش
بعــدی  آزمون هــای  و در  به مــرور  و  پیــش رفــت 
نواقصــی هــم کــه وجــود داشــت، رفــع خواهــد شــد.

لرستان
توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  امیری   
تامین  هدف  با  کرد:  اظهار  لرستان  استانداری  منابع 
استخدامی  آزمون  امروز ششمین دوره  انسانی،  نیروی 
به  استان  شهرستان  شش  در  اجرایی  دستگاه های 

بهترین نحو ممکن برگزار شد.
وی ادامه داد: جهاددانشگاهی دستگاه متولی برگزاری 

آزمون بود که آن را به بهترین شکل ممکن انجام داد.
راستا  این  در  زیادی  جلسات  شد:  یادآور  امیری 
برگزار و هماهنگی های الزم با دستگاه های اجرایی انجام 
آزمون  این  بهتر  برگزاری هرچه  برای  شد. خوشبختانه 
همکاری خوبی را در استان بین دستگاه ها شاهد بودیم.

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری لرستان تأکید کرد: جهاددانشگاهی با اینکه 
دستگاه های  استخدامی  آزمون  که  بود  دوره  نخستین 
اجرایی را برگزار می کرد اما به خوبی از عهده آن برآمد 

و نمره قبولی گرفت.
در  نفر   7536 لرستان  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  بودند  کرده  ثبت نام  آزمون  برای  مختلف  رشته های 

امیدواریم هرچه سریع تر نتایج اعالم شود.
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     آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ 
اول جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانید

کتاب

■  پیش درآمدی بر هویت معامری اسالمی ایران
■  راهنامی کاربردی گیاهان دارویی
■  سیری در قلمرو ادبیات تطبیقی

■  برنامه ریزی و سامان دهی مبلامن شهری
■  برای امروز، برای فردا

■  به سوی دانشگاه فضیلت مند
■  مدل سازی معادالت ساختاری فراتحلیلی

■  اطلس جامع تناسب اندام و بدن سازی
■  انگشت نگاری ژنتیکی در گیاهان

■  ژئو شیمی کاربردی نفت در اکتشاف و تولید
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کتــاب

 عنوان: »تربیت بدنی خالق؛ 
انسجام برنامه درسی از طریق پروژه 

تربیت بدنی خالق«
میرابراهیـــم حســـینی،  مترجمـــان: 

حکم آبـــادی تکتـــم 
انتشارات: جهاددانشگاهی قزوین

تعداد صفحه: 130
قیمت: 23000  تومان

چکیـــده: در ایـــن کتـــاب روش هـــای 
بـــه  تربیت بدنـــی  آمـــوزش  در  جدیـــد 
هم چنیـــن  می شـــود؛  ارایـــه  کـــودکان 
داشـــته های  و  تجربیـــات  از  اســـتفاده 
ســـایر کشـــورها در زمینـــه ی به کارگیـــری 
ـــن درس، بســـیار  ـــوزش ای ـــن آم ـــای نوی روش ه

مهـــم و حیاتـــی اســـت کـــه در ایـــن کتـــاب بـــه آن توجـــه شـــده اســـت
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

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

کتاب

 عنوان: »پیش  درآمدی 
بر هویت معماری اسالمی ایران«

مولف: دکتر جمال الدین مهدی نژاد 
و علی صادقی حبیب آباد

انتشارات: جهاددانشگاهی قزوین
تعداد صفحه: 164

قیمت: 28000   تومان
چکیـده: در کتـاب حاضـر سـعی 
جامـع  فرآینـد  یـک  در  اسـت  شـده 
چگونگـی  بـه  دسـتیابی  به منظـور 
شـکل گیری یـک اثـر فاخـر معمـاری 
ایرانـی اسـالمی که نتیجـه ی مجموعه 
مقـاالت نگارندگان در سـه سـال اخیر 
بـوده اسـت، پرداختـه شـود؛ از جملـه پرداختن بـه مفاهیم هویت، بررسـی 
فضـا و مـکان در شـکل دهی بـه مکان هـای مقـدس، عناصـر، جزییـات و 
نقـوش کـه باهـدف دسـتیابی بـه بایسـته ای کمـی و هم چنیـن توجـه بـه 
روان شناسـی محیطـی و تاثیـر روابـط اجتماعـی و فرهنگـی و حـس تعلق 
بـه مـکان کـه جـزو بایسـته های کیفی ایـن فرآیند اسـت مورد تاکیـد قرار 

گرفتـه و در نهایـت بـه معمـاری و هنـر اسـالمی ختـم می شـود.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

 عنوان: »بیولوژی مورچه ها، 
زنبوران عسل و عنکبوت در قرآن 

کریم«
ــی و  ــمی  خادمـ ــی قاسـ ــان: تقـ  مولفـ

ــدزاده ــعود مجـ ــید مسـ ــر سـ دکتـ
 انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

 تعداد صفحه: 520 )3 فصل(
 قیمت: 34000  تومان

 روش تهیه: با مراجعه به کتاب فروشی ها
کـــه  کتـــاب  ایـــن  در  چکیـــده:   
ــته ای  ــع میان رشـ ــث جامـ ــه ی مباحـ ادامـ
پیرامـــون قـــرآن و علـــوم جانـــوری اســـت، 
بـــه حقـــوق جانـــوران در دیـــن مبیـــن 
ـــیمات  ـــرآن، تقس ـــر ق ـــوران از نظ ـــای جان ـــدن در دنی ـــالمی، تم ـــه اس ـــالم و فق اس
اصلـــی تاکســـونومیک و بیولـــوژی مورچه هـــا، زنبـــوران عســـل و عنکبـــوت در 
ـــته  ی  ـــی رش ـــای علم ـــات و یافته ه ـــن نظری ـــر آخری ـــتناد ب ـــا اس ـــم ب ـــرآن کری ق
ـــه  ـــی پرداخت ـــکل جامع ـــه ش ـــالم ب ـــان اس ـــار در جه ـــرای اولین ب ـــی ب جانورشناس

می شـــود.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان: »از تبار غیور 
مردان، با موضوع نقش ایل الیکایی در 

هشت سال دفاع مقدس«
مولف: خالق شاه حسینی

انتشارات: جهاددانشگاهی سمنان
چکیـده: : این کتاب شـامل زندگی نامه، 
یـا  دیده نشـده  عکس هـای  وصیت نامـه، 
کمتـر دیده شـده، نامه های شـهدا و اسـامی 
جانبـازان، رزمنـدگان و آزادگان ایل الیکایی 

در دوران 8 سـال دفـاع مقدس اسـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

سمنان

 عنوان: »مهندسی 
آکوستیک و کاربردهای آن در 
مهندسی ساختمان، معماری و 

راه آهن«
مولف: دکتر داوود یونسیان

انتشارات: سازمان جهاددانشگاهی 
صنعتی شریف

ـــن  ـــا تلف ـــاس ب ـــه: تم  روش تهی
021-66075011

چکیـــده: مباحـــث حـــوزه ی 
مهندســـی آکوســـتیک از جملـــه 
اطالعـــات الزم جهـــت شـــناخت 
مهندســـی،  تعاریـــف  و  مفاهیـــم 
ــای  ــی و روش هـ ــیگنال های صوتـ ــردازش سـ ــوت، پـ ــاخص های صـ شـ
ــون  ــای گوناگـ ــتیکی محیط هـ ــرایط آکوسـ ــی شـ ــری و ارزیابـ اندازه گیـ

می گیـــرد. بـــر  در  را 
فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف
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 عنوان:  »آشنایی با 
مواد و مصالح ساختمانی«

مولفان: دکتر مهدی مهدی خانی و 
علی فرهادی

انتشارات: جهاددانشگاهی قزوین
تعداد صفحه: 544

قیمت: 45000 تومان
اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  چکیـده: 
شـناخت مواد و مصالـح و فرآورده های 
سـاختمانی و عمرانـی و پیشـرفت های 
اخیـر در تولیـد فرآورده هـای جدیـد و 
کاربـرد آن هـا در سیسـتم های جدیـد 
و  عمرانـی  فعالیت هـای  و  سـاختمانی 
تدویـن اسـتانداردهای جدید، ویژگی ها و مشـخصات فنی مصالـح و کاربرد 

انـواع مصالـح سـاختمانی در ایـن مجموعـه گـردآوری شـده اسـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

 عنوان: »سیری در 
قلمرو ادبیات تطبیقی«

مولفـان: دکتر مسـروره مختاری و 
کاظم پور مهسـا 

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 160 )3 فصل(

قیمت: 20000  تومان
روش تهیـــه: بـــا مراجعـــه بـــه 

شـــی ها و ب فر کتا
و  مفاهیم  کتاب  این  چکیده:  
روایت شناسی  روایت،  داستان،  تعاریف 
مطالعه ی  و  بررسی  و  آن  عناصر  و 
دو  در  رئالیستی  عناصر  تطبیقی 
ژیل  سرگذشت  و  عیار  داستان سمک 

بالس از نظر ساختار را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان: »پایه های 
برنامه ریزی خطی«

مولف: دکتر محمدرضا انصاری
انتشارات: جهاددانشگاهی قزوین

تعداد صفحه: 336
قیمت: 49000  تومان

چکیـــده: ایـــن کتــــاب، مقدمـــه ای 
ــری  ــای نظـ ــا، بحث هـ ــر کاربردهـ بـ
در  مطـــرح  الگوریتم هـــای  و 
ارایـــه  را  خطـــی  برنامه ریـــزی 
ـــتفاده از  ـــر اس ـــد آن ب ـــد؛ تاکی می ده
الگوریتم هـــای پیشـــرفته، چگونگـــی 
اســـتفاده از مباحـــث نظـــری بـــرای 
ـــازی  ـــا پیاده س ـــه ب ـــی در رابط ـــه ی مباحث ـــژه ارای ـــج و به وی ـــیر نتای تفس

موثـــر روش هـــا اســـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

 عنوان:  »اصول 
به نژادی گیاه«

ـــینی  ـــم حس ـــر مری ـــف: دکت مول
چالشـــتری

جهاددانشـــگاهی  انتشـــارات: 
صنعتـــی اصفهـــان

تعداد صفحه: 200
روش تهیه: تماس با شماره ی 

031-33912594
به نـــژادی  علـــم  چکیـــده: 
گیاهـــی در طـــول قرن هـــا توســـط 
کشـــاورزان مختلـــف تکامـــل یافتـــه 
ـــان  ـــتم، متخصص ـــرن بیس ـــت؛ در ق اس
ــای  ــن، روش هـ ــره ی زمیـ ــر کـ ــات در سراسـ ــالح نباتـ ــک و اصـ ژنتیـ
ــد؛  ــایی کرده انـ ــکافی و شناسـ ــم را موشـ ــاخه از علـ مختلـــف ایـــن شـ
در ســـال های اخیـــر، روش هـــای اصالحـــی بـــه ســـطوح مولکولـــی و 
ژنتیکـــی بـــه ســـرعت ارتقـــا داده شـــده اند؛ در نتیجـــه، ارقـــام جدیـــد 

ــده اند. ــد شـ ــی تولیـ ــی و زینتـ ــی، دارویـ ــان زراعـ گیاهـ
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

ـــای  ـــوان: »راهنم  عن
ـــی« ـــان داروی ـــردی گیاه کارب

ـــع  ـــگران مجتم ـــان: پژوهش مولف
تحقیقاتی گیاهـــان دارویی جهاددانشـــگاهی 

خراســـان جنوبی
جهاددانشـــگاهی  انتشـــارات: 

بی ن جنو ســـا ا خر
ـــده: ایـــن کتـــاب ســـعی دارد  چکی
ـــا زبانـــی ســـاده و در عیـــن حـــال  ـــا ب ت
ـــل از  ـــج حاص ـــه ی نتای ـــه ارای ـــا ب گوی
ــه ی  ــی در زمینـ ــای علمـ پژوهش هـ
ـــردازد؛  ـــرد بپ ـــی پرکارب ـــان داروی گیاه
ــر  ــر قشـ ــالوه بـ ــاب عـ ــن کتـ از ایـ
دانشـــگاهی، عمـــوم افـــراد جامعـــه نیـــز می تواننـــد بهره منـــد شـــوند؛ 
ـــه  ـــاب ک ـــات کت ـــتی از صفح ـــه ی فهرس ـــاه و ارای ـــر گی ـــامی ه ـــر اس ذک
ایـــن اســـامی در آن هـــا درج شـــده اند، ســـبب تســـریع در دسترســـی 
خواننـــدگان بـــه اطالعـــات مرتبـــط بـــا هـــر گیـــاه دارویـــی می شـــود.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

 عنوان: »روان شناسی 
اجرا؛ نظریه و تمرین«

مترجمـــان: حامـــد اصولـــی 
اودلـــو، حامـــد مـــرادی و محمـــد 

ن فـــر میا ر صا
جهاددانشـــگاهی  انتشـــارات: 

ــل اردبیـ
تعداد صفحه: 232 )14 فصل(

قیمت: 20000   تومان
روش تهیـــه: بـــا مراجعـــه بـــه 

شـــی ها و ب فر کتا
چکیـده: در این کتاب بـه  نحوه ی 
فشـار،  تحـت  اجـرای  تصمیم گیـری، 
هیجـان، تـاب آوری، اسـتحکام روانـی، شـناخت و ادراک، پیـری و تجربـه، 
اعتمـاد بـه نفـس، تغذیـه و بازیابـی اشـاره شـده و هم چنیـن بـه بررسـی 
توسـعه ی توانایـی  اجـرا کـردن بـا توجـه بـه ارتقـای مهارت هـای کلیـدی 
روان شـناختی، حرکتـی و نیازهـای محیـط عملکرد بـا اسـتفاده از حداکثر 

پتانسـیل ها توسـط اجراکننـدگان پرداختـه شـده اسـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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کتــاب

 عنوان:  »حنا )مطالعات 
نظری و کاربردی(«

مولفـان: دکتـر حسـن فرح بخـش و دکتر 
امیـن پسـندی پور

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

تعداد صفحه: 120
شــماره ی  بــا  تمــاس  تهیــه:  روش 
33912594-031 یــا مراجعــه بــه فروشــگاه 
کتــاب جهاددانشــگاهی صنعتــی اصفهــان

چکیده: از اهداف اصلی انتشار این کتاب، 
و  حنا  صنعتی  ـ  دارویی  گیاه  جامع  معرفی 
عرصه ی  پژوهشگران  و  دانشمندان  ترغیب 
تحقیقات  انجام  به  دارویی  گیاهان  و  کشاورزی 

بیشتر و بررسی زوایای پنهان و رمزگشایی نشده ی این گیاه با ارزش است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان: »برنامه ریزی و 
سامان دهی مبلمان شهری«

مولفان: مهندس سپیده بویری شمی و 
دکتر داوود مهدوی

انتشارات: جهاددانشگاهی 
چهارمحال وبختیاری

روش تهیـــه: تمـــاس بـــا شـــماره ی 
دفتـــر  بـــه  مراجعـــه  یـــا   32320323
ـــع در  ـــتان واق ـــگاهی اس ـــارات جهاددانش انتش
ـــع  ـــب دانشـــکده مناب ـــهرکرد، جن دانشـــگاه ش

ــی ــت فرهنگـ ــی، معاونـ طبیعـ
چکیـــده: ایـــن اثـــر بـــه بررســـی ماهیـــت، 
ــان  ــته بندی مبلمـ ــر و دسـ ــم، عناصـ مفاهیـ
ــول و  ــوط و اصـ ــات مربـ ــات و نظریـ ــن واکاوی ادبیـ ــه و ضمـ ــهری پرداختـ شـ
ــی  ــش فضایـ ــوه ی پراکنـ ــل نحـ ــه تحلیـ ــهری، بـ ــان شـ ــتانداردهای مبلمـ اسـ
و برنامه ریـــزی و ســـامان دهی صحیـــح ایـــن مبلمـــان شـــهری پرداختـــه 
اســـت کـــه مطالعـــه ی آن می توانـــد بـــرای مدیـــران و برنامه ریـــزان شـــهری، 

پژوهشـــگران و نویســـندگان فعـــال در ایـــن حـــوزه مفیـــد باشـــد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

 عنوان: »تراتولوژی باروری 
و تکامل«

مترجم: خاطره طوبا
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

تعداد صفحه: 256 )3 فصل(
قیمت: 25000 تومان

ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــاب ب ـــن کت ـــده: ای چکی
داشـــتن اطالعـــات کامـــل از متدولـــوژی 
بهره منـــدی  به منظـــور  سم شناســـی  و 
داروســـازی،  تحقیقاتـــی،  مراکـــز 
دانشـــکده ها و مراکـــز تاییـــد غـــذا و 
ـــاوی  ـــه ح ـــد ک ـــه ش ـــاب و ترجم دارو انتخ
روش هـــای ارزیابـــی و تاثیـــر مـــواد ســـمیت در ارگانوژنـــز و دوره هـــای حـــاد 
ـــرایط  ـــگاهی در ش ـــای آزمایش ـــی از روش ه ـــلما آگاه ـــه مس ـــت ک ـــی اس جنین
invitro و invivo، می توانـــد در تســـت های مربـــوط بـــه مـــواد شـــیمیایی، 
ـــکرین  ـــرای اس ـــذا ب ـــل دارو در غ ـــرات متقاب ـــا و اث ـــز داروه ـــه ای و نی ـــواد تغذی م
خاصیـــت تراتوژنـــی آن هـــا به منظـــور مصـــرف در دوران مهـــم و موثـــر بـــر 

ارگانوژنـــز توســـط والدیـــن مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان:  »سایه نویسی 
و اخالق اصالت«

مترجم: احسان شاه قاسمی
انتشـــارات: ســـازمان انتشـــارات 

جهاددانشـــگاهی
قیمت:39000  تومان

ــه  ــه بـ ــا مراجعـ ــه: بـ روش تهیـ
انتشـــارات  ســـازمان  فروشـــگاه 
جهاددانشـــگاهی بـــه آدرس تهـــران، 
خیابـــان انقـــالب، بیـــن فلســـطین و 

چهـــارراه ولی عصـــر، فروشـــگاه و نمایشـــگاه دایمـــی کتـــاب جهاددانشـــگاهی
ـــر  ـــک رهب ـــی ی ـــه زمان ـــه چ ـــد این ک ـــی مانن ـــم اخالق ـــش های مه ـــه پرس ـــی ب ـــه خوب ـــنده ب ـــاب نویس ـــن کت ـــده: در ای چکی
اجتماعـــی می توانـــد ادعـــا کنـــد واژگان یـــک ســـایه نویس متعلـــق بـــه او هســـتند، سایه نویســـی چـــه زمانـــی درســـت یـــا 

ـــد. ـــخ می ده ـــد و... پاس ـــر کنن ـــود منتش ـــام خ ـــه ن ـــجویان را ب ـــای دانش ـــد مقاله ه ـــق دارن ـــگاه ح ـــتادان دانش ـــا اس ـــت، آی ـــط اس غل
فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

 عنوان: »برای امروز، برای 
فردا«

مولف: داریوش اسماعیلی
انتشارات: جهاددانشگاهی اصفهان

تعداد صفحه: 184
قیمت: 15000  تومان

ـــاب  ـــن کت ـــد ای ـــت جل ـــده: در پش چکی
ـــد  ـــده باش ـــش آم ـــاید پی ـــت: »ش ـــده اس آم
کـــه در یـــک غـــروب ســـاکت و آرام در کنـــار 
ـــا، آن گاه کـــه خورشـــید آخریـــن  ســـاحل دری
ــد و  ــن می بخشـ ــه زمیـ ــعله هایش را بـ شـ
شـــرمگین  گونه هـــای  چـــون  ســـرخ، 
ـــی  ـــه، زیبای ـــه در آین ـــوب ک ـــی محب دخترک

ـــرار خویـــش را برانـــداز می کنـــد و  ـــه ف ـــا ب ـــیمه پ ـــران سراس ـــدن دیگ ـــا دی ب
می گـــذارد، رد خورشـــید را در آن آیینـــه دنبـــال کـــرده باشـــی؛ کـــه پـــس از 
لختـــی، راضـــی و شـــاد، بـــه آرامـــش و نـــاز، دامن کشـــان چهـــره از زمیـــن 
ـــادوی  ـــا و در ج ـــاف و زیب ـــه ص ـــن آیین ـــوز ای ـــعت مرم ـــو در وس ـــد و ت می پوش
ـــود آن بی کرانگـــی ســـحرآمیز آرام، بـــه تماشـــا نشســـته ای؛ عظمـــت و  رمـــز آل
آرامـــش و وقـــار و گســـتردگی و بی کرانگـــی دریـــا، دســـت نـــگاه و احســـاس 
تـــو را دســـتان خویـــش گرفتـــه اســـت و ســـاعت ها اســـت از خـــود بی خـــود 
ــرد؛  ــرا می گیـ ــش فـ ــو را در خویـ ــایند تـ ــب و خوشـ ــی عجیـ ــده ای! حسـ شـ
حالـــت چشـــم ها و نگاهـــت ایـــن راز درون را لـــو می دهنـــد. گویـــی در ایـــن 
بی کرانـــه ی بی مـــرز، غـــرق شـــده باشـــی و او تـــو را بی هیـــچ مقاومتـــی بـــا 

ـــد.« ـــرده باش ـــود ب خ
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان
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 عنوان: »انگیختگی در 
زبان«

مولفـان: لیـال عرفانیان قونسـولی و شـهال 
یفی شر

انتشارات: جهاددانشگاهی اصفهان
تعداد صفحه: 103

قیمت: 20000  تومان
چکیـده: در ایـن کتـاب بـرای اولین بار به 
بررسـی جامـع امـا مختصـر تمـام جنبه هـای 
انگیختگـی پرداختـه شـده اسـت، انگیختگـی 
بـه معنـای رابطـه ی صـورت بـا معناسـت و از 
مسـایلی اسـت کـه از سـالیان دور و از زمـان 
افالطـون و ارسـطو مـورد توجـه بسـیاری از 
فالسـفه بـوده اسـت و در زمـان حال نیـز توجه 
بسـیاری از زبان شناسـان را بـه خـود جلـب کـرده اسـت و در حـوزه هـای مختلفی 
از زبان شناسـی، از سـاخت واژه تـا زبان شناسـی شـناختی مورد بررسـی قـرار گرفته 

ست. ا
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان

 عنوان:  »بررسی فقهی 
نُشوز زوجین به همراه مروری بر مباحث 

حقوقی مرتبط«
دکتـر  حجت االسالم والمسـلمین  مولـف: 

حسنی سـعید 
ــی،  ــزت اا... فتحـ ــر عـ ــان: دکتـ مترجمـ

ــاری ــارک و مائـــده قـ ــه مبـ حلیمـ
انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی

چکیـــده: نشـــوز زوجیـــن از مباحـــث 
ـــایلی  ـــه مس ـــاب ب ـــن کت ـــی اســـت. در ای کالم
ماننـــد این کـــه آیـــا دیـــن فعلـــی و زبـــان 
آن متاثـــر از فرهنـــگ و تاریـــخ اســـت یـــا 
ــری  ــادی و جواهـ ــه اجتهـ ــا فقـ ــه بـ این کـ
ـــد  ـــا تاکی ـــخ داد و ب ـــالق پاس ـــن و اخ ـــه دی ـــروز را ب ـــر ام ـــنگی بش ـــوان تش می ت
بـــر این کـــه حقـــوق متقابـــل زوجیـــن کـــه یکـــی از مباحـــث جـــدی اســـالم 
اســـت، بـــه جایـــگاه زن در خانـــواده، حقـــوق و تکالیـــف متقابـــل و متـــالزم 

زوجیـــن و... از جانـــب قـــرآن و روایـــات بـــه آن پرداختـــه اســـت.
فرستنده: ر روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

 عنوان:  »متابولیت های 
ثانویه گیاهی«

مولف: دکتر مجتبی کریمی
ــی  ــگاهی صنعت ــارات: جهاددانش انتش

ــان اصفه
تعداد صفحه: 162

شـماره ی  بـا  تمـاس  تهیـه:  روش 
03133912594

چکیـده: به دلیـل اثـرات متابولیت های 
ضـد  اثـرات  جملـه  از  گیاهـی  ثانویـه ی 
باکتریایـی، ضـد ویروسـی  سـرطانی، ضـد 
وجـود  آن هـا  در  کـه  اکسـیدانی  آنتـی  و 
دارد، بسـیاری از زیست شناسـان مولکولـی 
اخیـر  سـال های  در  گیاهـی  اصالح گـران  و 
بـه ایـن متابولیت هـا توجـه ویـژه کرده انـد؛ در ایـن کتـاب ویژگـی شـیمیایی 
متابولیت هـای ثانویـه، اثـرات فیزیولوژیـک شناخته شـده  ی آن ها و سـازوکار عمل 

آن هـا نیـز بـه طـور مختصـر ارایـه شـده اسـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان: »به سوی 
دانشگاه فضیلت مند«

مترجم: امیرحسین خداپرست
انتشارات: سازمان انتشارات 

جهاددانشگاهی
قیمت: 39000  تومان

روش تهیـه: بـا مراجعـه به فروشـگاه 
جهاددانشـگاهی  انتشـارات  سـازمان 
انقـالب،  خیابـان  تهـران،  آدرس  بـه 
بیـن فلسـطین و چهـارراه ولی عصـر، 
فروشـگاه و نمایشـگاه دایمـی کتـاب 
جهاددانشـگاهی یـا تماس با شـماره ی 

02166487625 تلفـن 
ــص  ــی تخص ــی اخالق ــن مبان ــاب، تعیی ــن کت ــدف ای ــده: ه چکی
ــانی  ــگاهی و کس ــاالن دانش ــه ی فع ــب آن هم ــت. مخاط ــگاهی اس دانش
هســتند کــه عالقــه ای عام تــر بــه سیاســت گذاری و کار در آمــوزش 

ــد. ــی دارن ــری مدن ــعه و رهب ــه ای و توس ــت حرف ــی، هوی عال
 فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

 عنوان:  »بحوث فقهیه 
حول قاعده حرمه اهانه حرمات ا... و 

وجوب تعظیم شعائره«
دکتـر  حجت االسالم والمسـلمین  مولـف: 

حسنی سـعید 
انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی

قـرآن  آموزه هـای  از  یکـی  چکیـده: 
و  دیـن  شـعار  آن چـه  هـر  کـه  اسـت  ایـن 
پرچـم اسـالم اسـت، ماننـد اعیـاد و روزهای 
نصـرت الهـی، سـادات و ریـش سـفیدان و... 
بایـد بـزرگ داشـته شـود؛ در واقـع ایـن کار 
احتـرام بـه خداوند اسـت؛ در ایـن زمینه نیز 
قواعـد فقهـی وجـود دارد که آیا بزرگداشـت 
ایـن مـوارد واجب اسـت یـا مسـتحب. در این 
کتـاب، حـدود واجـب و مسـتحب بزرگداشـت 

شـعائر اسـالمی مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

 عنوان: »شیمی آالینده ها«
مولفـان: دکتـر مجتبـی هادوی فـر و 

مهنـدس راضیـه فرهـادی
ـــگاهی  ـــازمان جهاددانش ـــارات: س انتش

خراســـان رضوی
سـایت  بـه  مراجعـه  بـا  تهیـه:  روش 
خراسـان رضوی  جهاددانشـگاهی  انتشـارات 
یـا   jdmpress.com نشـانی:  بـه 
مراجعـه ی حضـوری بـه فروشـگاه های ایـن 
انتشـارات واقـع در میـدان دکتـر شـریعتی، 

آزادی میـدان  و  ادبیـات  سـه راه 
به  توجه  با  حاضر  مجموعه ی  چکیده: 
به  عالقه مند  پژوهشگران  و  دانشجویان  نیاز 
محیط زیست در رابطه با پاره ای از مهم ترین عناصر و ترکیبات آالینده با توجه به 

شیمِی تشکیل و روش های حذف آن ها تهیه و تدوین شده است.
فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
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کتــاب

 عنوان: »متون دانشگاهی«
مولف: مالحت شعبانی میناباد

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 160

قیمت: 25000  تومان
ـــف در  ـــالش مول ـــه ت ـــه ب ـــا توج ـــده: ب چکی
ایـــن اثـــر، کتـــاب   مذکـــور می توانـــد به عنـــوان 
ــتفاده  ــورد اسـ ــی مـ ــوب آموزشـ ــع مطلـ منبـ
ــی در  ــان انگلیسـ ــته های زبـ ــجویان رشـ دانشـ
ــوزش  ــز آمـ ــران در مراکـ ــگاه ها و فراگیـ دانشـ

زبـــان قـــرار گیـــرد.
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی  فرسـتنده: 

ردبیل ا

 عنوان:  »چهار واژه گیج کننده 
در زبان انگلیسی«

مولف: مالحت شعبانی میناباد
مترجم: موسی وطن دوست

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 88

قیمت: 12000 تومان
ـــف در  ـــالش مول ـــه ت ـــه ب ـــا توج ـــده: ب چکی
ایـــن اثـــر، کتـــاب   مذکـــور می توانـــد به عنـــوان 
ــتفاده  ــورد اسـ ــی، مـ ــوب آموزشـ ــع مطلـ منبـ
ــی در  ــان انگلیسـ ــته های زبـ ــجویان رشـ دانشـ
ــوزش  ــز آمـ ــران در مراکـ ــگاه ها و فراگیـ دانشـ

ـــرد. ـــرار گی ـــان ق زب
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان: »گرده شناسی فلور 
گرده نهاندانگان ایران«

مولف: میترا نوری
انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی

قیمت: 30000  تومان
فرسـتنده: روابـط عمومی جهاددانشـگاهی 

مرکزی اسـتان 

 عنوان: »مهارت های 
زندگی در اندیشه و کالم 

بزرگان علم و دین«
مولف: دکتر بتول بصیری

ـــگاهی  ـــارات: جهاددانش انتش
ـــان اصفه

ایـــن  رویکـــرد  چکیـــده: 
و  تطبیقـــی  بیشـــتر  کتـــاب 
بومی ســـازی مســـایل اجتماعـــی 
و مهارت هـــای زندگـــی بـــوده 
اســـت؛ متاســـفانه گاهـــی بـــرای 
ــی  ــای زندگـ ــن مهارت هـ آموختـ
نـــگاه  غـــرب  فرهنـــگ  بـــه 

ــرب، می کنیـــم؛ برخـــی از  ــی در غـ ــای زندگـ مهارت هـ
ـــالش  ـــاب در ت ـــن کت ـــن ای ـــت؛ بنابرای ـــازگار نیس ـــی س ـــگ ایران ـــا فرهن ب
بـــوده تـــا مهارت هایـــی در تناســـب بـــا ارزش هـــای ایرانـــی تدویـــن 
کنـــد؛ بـــه همیـــن دلیـــل در آن بـــر احادیـــث بســـیاری تکیـــه شـــده 

اســـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان

 عنوان: »مجموعه نکات مهم 
علوم و صنایع غذایی«

مولفــان: مهنــدس احســان دالونــد، دکتــر 
عاطفــه دالونــد و دکتــر محمــد گلــی

ــی  ــگاهی صنعتـ ــارات: جهاددانشـ انتشـ
ــان اصفهـ

تعداد صفحه: 560
روش تهیـــه: تمـــاس بـــا شـــماره ی 

03133912594
دلیـل  بـه  اخیـر  سـال های  در  چکیـده: 
رشـته ی  بـه  افـراد  جـذب  و  عالقـه  افزایـش 

تحصیلـی علـوم و صنایـع غذایـی و هم چنیـن 
بـا توجـه بـه افزایـش علـم و تکنولـوژی در ایـن 
زمینـه، کتـب مختلفـی در ایـن زمینـه ترجمه و 
تالیـف شـده اسـت. آن چه ایـن کتاب را از سـایر کتاب های مشـابه متمایـز می کند، 
آن اسـت کـه از تمامـی فصـول بـا منابـع مختلـف آزمون هـا خالصه نویسـی شـده 
اسـت؛ یعنـی در هـر فصـل از چندین منبع بـه گونه ای کـه نکات بسـیار مهم آن ها 
مشـخص باشـد، اسـتفاده شـده و در حجمـی کوچک به صـورت مفیـد و مختصر در 

اختیـار دانشـجویان قـرار گرفتـه اسـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان:  »اطالعات 
محیطی بازار جهان«

مولفان: دکتر ناصر آزاد، آزاده چتر روز
انتشارات: جهاددانشگاهی البرز

تعداد صفحه: 497
قیمت: 70000  تومان

روش تهیه: تماس با شماره تلفن های 
34505151 - 026 یا 77503824 

021 -
آمده  کتاب  این  درمقدمه ی  چکیده: 
شبکه ای  و  اطالعات  نقش  »امروزه  است: 
ورود  رقابتی،  مزیت  کسب  برای  آن ها  از 
ایجاد  و  مشخص  بازارهای  عرصه ی  به 
ویژه ای  اهمیت  از  بسیار  ارزش افزوده ی 
باشند  قادر  که  می یابد  افزایش  هنگامی  صادرکنندگان  توانمندی  است.  برخوردار 
بر عنصر پیچیدگی بازار از طریق شناخت فائق آیند؛ استراتژی برگشت سرمایه و 
کوتاه سازی زمان آن نیز مولفه ی دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد. مطالعات 
بهتر  نفوذ  امکان تشخیص، تصمیم گیری و  به روزرسانی اطالعات آن ها،  محیطی و 
را فراهم می سازد. تالش مولفان این کتاب، شروع یک حرکت بنیادی برای افزایش 

توان اطالعات و قدرت شناخت صادرکنندگان است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز
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ــه برداری  ــوان: »نقشـ  عنـ
ـــدن« مع

مولف: مهندس رحمت ا... استوار
انتشـــارات: جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 

امیرکبیـــر
تعداد صفحه: 444 )10 فصل(

ــگاه  ــگاه و نمایشـ ــه: فروشـ روش تهیـ
جهاددانشـــگاهی  انتشـــارات  دائمـــی 
صنعتـــی امیرکبیـــر واقـــع در خیابـــان 
حافـــظ، جنـــب درب اصلـــی دانشـــگاه یـــا 
فروشـــگاه اینترنتـــی انتشـــارات بـــه آدرس: 

jdamirkabir.ac.ir
چکیـــده: اولیـــن کتـــاب نقشـــه برداری 
معـــدن بـــه زبـــان فارســـی توســـط مولـــف 
در ســـال 1368 بـــرای هنرســـتان های معـــدن نوشـــه شـــد. ایـــن کتـــاب کـــه 
حاصـــل ســـال ها تدریـــس نقشـــه برداری معـــدن در دانشـــگاه و ســـروکار 
ـــر  ـــه ابوبک ـــمند گران مای ـــاد دانش ـــه ی ـــت ب ـــی اس ـــه های معدن ـــا نقش ـــتن ب داش

ـــت. ـــده اس ـــف ش ـــی تألی ـــد کرج محم
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

عنوان: »سیستم های 
قدرت پایدار؛ مدل سازی، 

شبیه سازی و تحلیل«
مترجمان: حبیب راثی و زهرا 

اسماعیلی
انتشارات: پژوهشکده فناوری 

اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی
چکیـده: ایـن کتـاب راه حل هایـی 
بیشـتر سیسـتم های  کارآمـدی  بـرای 
قـدرت آینـده، گذر از حالـت افت ولتاژ 
در سیسـتم های انـرژی بـادی، ارزیابی 
قابلیـت اطمینـان سیسـتم توزیـع بـا 
تولیـدات  پیکربنـدی مجـدد شـبکه و 
و  اطمینـان  عـدم  ردیابـی  پراکنـده، 
انـرژی  بهینه سـازی  شـناخت بخش هـای ضعیـف یـک سیسـتم قـدرت، 
پایـدار در یک ریزشـبکه ی هوشـمند، برنامه ریزی توسـعه ی سیسـتم تولید 
انـرژی تجدیدپذیـر و شـبکه ی کوچـک مبتنی بـر نیـروگاه برق آبی کوچک 

بـرای توسـعه ی پایـدار جوامـع روسـتایی را ارایـه می دهـد.
ــات و  ــاوری اطالعـ ــکده فنـ ــی پژوهشـ ــط عمومـ ــتنده: روابـ فرسـ

ــگاهی ــات جهاددانشـ ارتباطـ

 عنوان: »آزمایشگاه 
میکروبیولوژی صنعتی«

مولفان: دکتر انسیه صالح قمری، 
دکتر مرضیه عزیزی، مهندس ابوالفضل 

عباسی
انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه: 205 )24 فصل(

قیمت: 30000  تومان
روش تهیه: تماس با شماره 

تلفن های 34505151 - 026 یا 
021 - 77503824

در  کتـــاب  ایـــن  چکیـــده: 
زمینـــه ی آزمایشـــگاه میکروبیولـــوژی 
صنعتـــی اســـت کـــه شـــامل تئـــوری 
ـــپس  ـــش و س ـــورد آزمای ـــث م ـــا بح ـــجویان ب ـــنایی دانش ـــرای آش ـــری ب مختص
روش یـــا روش هـــای انجـــام آن اســـت؛ به طورکلـــی در ایـــن کتـــاب نحـــوه ی 
ـــد  ـــف مانن ـــع مختل ـــی از مناب ـــرد صنعت ـــا کارب ـــم ها ب ـــازی میکروارگانیس جداس
ــد و ســـنجش  ــده اســـت؛ هم چنیـــن روش تولیـ ــان شـ ــاب بیـ خـــاک و پسـ
از میکروارگانیســـم های جداســـازی  آنزیم هـــای صنعتـــی  و  متابولیت هـــا 
ـــواد  ـــد م ـــه تولی ـــول ب ـــی فص ـــت. در برخ ـــه اس ـــرار گرفت ـــی ق ـــورد بررس ـــده م ش
ـــن  ـــز چندی ـــر نی ـــده و در آخ ـــه ش ـــم ها پرداخت ـــط میکروارگانیس ـــی توس غذای
ـــد  ـــد در ح ـــاس تولی ـــش مقی ـــور و افزای ـــواع فرمانت ـــا ان ـــنایی ب ـــه آش ـــل ب فص

صنعتـــی تخصیـــص یافتـــه اســـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

 عنوان: »تحلیل سازه ها 
)روش کالسیک و ماتریسی(«

مولفان: مهندس شاپور طاحونی و 
محمدرضا اخوان لیل آبادی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
امیرکبیر

تعداد صفحه: 1022 )7 فصل(
قیمت: 85000  تومان

و  فروشـگاه  بـه  مراجعـه  تهیـه:  روش 
نمایشـگاه دائمـی انتشـارات جهاددانشـگاهی 
خیابـان  در  واقـع  امیرکبیـر  صنعتـی 
یـا  دانشـگاه  اصلـی  درب  جنـب  حافـظ، 
آدرس:  بـه  انتشـارات  اینترنتـی  فروشـگاه 

jdamirkabir.ac.ir
چکیـده: در پیش گفتـار ایـن کتـاب آمـده اسـت: »تحلیل سـازه، علمی اسـت 
کـه عمـل نیروهـا را روی سـازه بررسـی می نمایـد؛ بـه عبـارت دیگر، تاثیـر نحوه ی 
انتقـال نیروهـای موثـر به سـازه که توسـط اجـزای آن از نقـاط تأثیر بـه تکیه گاه ها 
هدایـت می گردنـد، توسـط علمی که تحلیل سـازه نامیده می شـود، مورد بررسـی و 
مطالعـه قـرار می گیـرد. تحلیل سـازه به طور کلی شـامل بررسـی پایـداری، تعیین 
واکنش هـای تکیه گاهـی، تعییـن نیروهـای داخلـی و محاسـبه ی تغییر شـکل های 
سـازه می باشـد. کار اصلـی هـر سـازه، انتقـال نیروهـای مؤثـر بـر آن بـه نقـاط 
تکیه گاهـی بـه نحـوی امن و اقتصادی می باشـد. مسـاله ي مهم در طراحی سـازه ها، 
تشـخیص فـرم، انتخاب نوع و سیسـتم سـازه ها بـا توجه بـه محدودیت های مختلف 

و شـرایط محیـط می باشـد تا سـازه ای امـن و اقتصـادی به وجـود آید.«
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

 عنوان: »تاریخ تربیت 
بدنی در اروپا و آمریکای التین«

دکتـر  آقایـی،  نجـف  دکتـر  مولفـان: 
موسـوی اسـفندیار 

انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه: 189

قیمت: 22000  تومان
روش تهیه: تماس با شماره تلفن های 34505151 - 026 و 77503824 - 021

چکیده: استفاده از دانش و تجربه های کشورهای مختلف در حوزه های متنوع می تواند عالوه بر افزایش دانش و آگاهی در مورد آن 
کشورها، دید جامع تری را نسبت به هر کدام از آن ها ارایه می دهد. این کتاب دارای نویسندگانی از کشورهای مختلف می باشد؛ لذا به نظر 
می رسد پژوهش های نویسندگان می تواند کتابی مفید در زمینه ی تاریخ تربیت بدنی اروپا و آمریکای التین برای محققان، دانشجویان و 

دوست داران در حوزه ی تاریخ و تربیت بدنی و علوم ورزشی باشد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز
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کتــاب

 عنوان:  »آنالیز بهینه سازه های 
فضاکار با مدول تکرارشونده دورانی«

مولف: زهرا میرزاکریمی اصفهانی
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

قیمت: 16000  تومان
روش تهیه: تماس با شماره ی 03139122594

در  پیشرفت هایی  امروزه  این که  وجود  با  چکیده: 
هنوز  ولی  گرفته،  صورت  کامپیوترها  محاسباتی  ظرفیت 
هم کارآیی روش هایی که باعث ذخیره ی زمانی در مسایل 
مرتبط با سازه می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در 
این جا اطالعات توپولوژیک و تاشه سازه توسط مدل ریاضی 
این خصوص  در  و  است  شده  بیان  جبری  فرم  و 
تئوری گراف مورد استفاده قرار می گیرد. این متد 
باعث صرفه جویی در زمان و حافظه ی کامپیوتری 
بوده که تحلیل بهینه ای را برای ما به ارمغان می آورد. آن چه در این کتاب به آن 

پرداخته شده، شامل روشی بهینه برای آنالیز نوعی از سازه های فضاکار است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان: »مدل سازی 
معادالت ساختاری فراتحلیلی«

ــید  ــی و سـ ــت وحدتـ ــان: حجـ مولفـ
موســـوی نژاد هـــادی 

انتشـــارات  ســـازمان  انتشـــارات: 
هی نشـــگا ا د د جها

روش تهیـه: مراجعـه به آدرس فروشـگاه 
تهـران،  جهاددانشـگاهی:  انتشـارات  سـازمان 
چهـارراه  و  فلسـطین  بیـن  انقـالب،  خیابـان 
ولی عصـر، فروشـگاه و نمایشـگاه دائمی کتاب 
جهاددانشـگاهی یـا تمـاس بـا شـماره تلفـن 

02166487625
معـادالت  مدل سـازی  کتـاب  چکیـده: 
اختصـار  بـه  یـا  فراتحلیلـی  سـاختاری 
MASEM یـک شـاخه ی تحقیقاتـی جدیـد و دارای جهت گیری کاربردی اسـت. 
بـه طریـق MASEM و بـا تمرکـز بـر رویکـرد دو مرحلـه ی مدل سـازی معادالت 
سـاختاری می تـوان یـک مـدل واحـد را بـرای تبییـن روابـط بیـن  مجموعـه ای از 
متغیرهـا در چندیـن مطالعـه مـورد آزمـون قـرار داد. ایـن کتـاب دانـش عملـی 
مـورد نیـاز بـرای انجـام پژوهش هـا در حـوزه ی مدل سـازی را بـا ارایـه ی مثال های 
کاربـردی بـا نرم افـزار مربـوط کـه داده هـای آن بـه صـورت آنالیـن در دسـترس 

می کنـد. فراهـم  دارد،  قـرار  محققـان 
فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

 عنوان: »توسعه روستایی )مبانی، 
سیاست ها و مدیریت(«
مترجم: مجتبی شمس

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
تعداد صفحه: 592 )15 فصل(

قیمت: 90000  تومان
روش تهیه: تماس با شماره ی 03133912594

چکیده: در این کتاب می خوانیم: چرخه یا همان چرخ 
استفاده  کادی  نام  به  نخی  لباسی  بافتن  برای  نخ ریسی 
می شود که پوشش ملی هند است. سالحی که در نهضت 
بی خشونت مقاومت منفی گاندی، به نماد جنبش بومی گرا 
این  و ساده زیست تحت رهبری وی بدل گردید. در اصل، 
پنبه نبود که در چرخه رشته می شد، بلکه گاندی، استقالل 
و اتحاد و خودکفایی را در آن می رشت. او با چرخه رشته ای 
از هویت ملی را پدید آورد که حتی بزرگ ترین استعمار جهان 
نیز پنبه کردنش را برنتافت! چرخه ی گاندی و پوشش نیمه برهنه اش، ساده گیری را 
جایگزین ساده انگاری آن هایی ساخت که هر تغییری را در گام های بلند و رخ دادهای 
بزرگ جستجو می کردند؛ شاید بزرگ ترین درس های او در توسعه و به ویژه توسعه ی 

روستایی، اول خودشناسی و خوداتکایی باشد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان: »اینجا برای از تو 
نوشتن هوا کم است«

مولف: سیده صغری جوادی
تعداد صفحه: 272

چکیـده: در ایـن مجموعـه سـعی شـده 
گوشـه هایی از خاطـرات تلـخ و شـیرین در 
اسـارت  دوران  و  عـراق  بعثـی  اردوگاه هـای 
از زبـان تعـدادی از آزادگان سـرفراز اسـتان 
اردبیـل بـه رشـته ی تحریـر درآیـد. مطالـب 
ایـن کتـاب در سـی بخـش مسـتقل تهیـه 
از  یکـی  بخـش  هـر  در  و  شـده  تدویـن  و 
ایـن آزادمـردان بـه مـرور خاطـرات خـود از 
سـال های کودکـی، نوجوانـی، جوانـی، جنگ 

و اسارت پرداخته است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنـــوان:  »ارزیابـــی خســـارت 
ســـازه های بتـــن آرمـــه«

مولف: دکتر مصطفی رضوانی شریف
انتشارات: جهاددانشگاهی البرز

تعداد صفحه: 111 )6 فصل(
قیمت: 16000  تومان

روش تهیه: تماس با شماره تلفن های 
02634505151 و 021-77503824

پیرامون »خسارت  موضوعاتی  به  کتاب  این  چکیده: 
خسارت  نشانه  مدل های  »انواع  آرم«،  بتن  سازه های  در 
سازه های بتنی«، »مطالعه و ارزیابی نشانه خسارت 
سایت  ستون های  »مشخصات  انگ«،  و  پارک 
تعیین  و  انهدام  نوع  »پیش بینی   ،»PEER
ظرفیت تغییر شکل جانبی ستون های بتن آرمه« 
و »ظرفیت برشی و روند تغییر آن در ستون های 

بتن آرمه« می پردازد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

 عنوان: »پژوهش عملیاتی 
»)GAMS بهینه سازی با نرم افزار(

مولف: سارا زارع رئیس آبادی
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

تعداد صفحه: 202
روش تهیـــه: تمـــاس بـــا شـــماره ی 

03133912594
ــر آن  ــعی ب ــاب س ــن کت ــده: در ای چکی
شــده اســت کــه مبانــی و اصــول برنامه نویســی 
ــردی به نحــوی ارایــه  ــا ذکــر مثال هــای کارب ب
شــود کــه مطالعــه ی ایــن کتــاب بــرای تمــام 
رشــته های  فارغ التحصیــالن  و  دانشــجویان 
صنعتــی،  مدیریــت  صنایــع،  مهندســی 
مهندســی بــرق و رشــته هایی کــه بــا تصمیم گیــری و برنامه ریــزی ســروکار 
ــع شــود. ــد واق ــال مفی ــران کام ــت و مدی ــرای متخصصــان صنع ــن ب ــد و هم چنی دارن

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
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ـــع  ـــس جام ـــوان: »اطل  عن
تناســـب انـــدام و بدن ســـازی«

ـــا  ـــو و رض ـــی اودل ـــد اصول ـــان: حام مولف
ـــهبازی ش

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 216 )10 فصل(

قیمت: 30000  تومان
ــه  ــاب بـ ــل اول کتـ ــده: در فصـ چکیـ
مفاهیـــم اساســـی در تناســـب انـــدام و 
اساســـی  اصـــول  از  اعـــم  بدن ســـازی 
تمریـــن، انـــواع گـــرم کـــردن، متغیرهـــای 
تمریـــن،  طراحـــی  مراحـــل  تمریـــن، 
مـــورد  تجهیـــزات  انـــواع  کاربردهـــای 
ــای  ــواع برنامه هـ ــازی و انـ ــتفاده در بدن سـ اسـ
تمرینـــی اشـــاره شـــده و فصل هـــای دوم تـــا نهـــم شـــامل برنامه هـــای مصـــور 
تمرینـــات بدن ســـازی بـــرای عضـــالت مختلـــف بـــدن و فصـــل دهـــم شـــامل 

اســـت. ورزشـــی  مکمل هـــای 
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنـوان:  »فنـاوری شـیمی 
نانورنگدانه هـای  سـنتز  بـرای  سـبز 

معدنـی«
ــو و  ــاز قراگوزلـ ــر مهرنـ ــان: دکتـ مولفـ

ــمی ــودی هاشـ ــه محمـ ــدس هانیـ مهنـ
ــارات: جهاددانشـــگاهی صنعتـــی  انتشـ

امیرکبیـــر
تعداد صفحه: 96 )8 فصل(

قیمت: 18000  تومان
روش تهیـــه: مراجعـــه بـــه فروشـــگاه و 
نمایشـــگاه دائمـــی انتشـــارات جهاددانشـــگاهی 
ـــب  ـــظ، جن ـــان حاف ـــع در خیاب ـــر واق امیرکبی
درب اصلـــی دانشـــگاه یـــا فروشـــگاه اینترنتـــی 
jdamirkabir.ac.ir :ـــه آدرس ـــارات ب انتش
چکیـــده: نانوفنـــاوری امـــروزه شـــاهد پیشـــرفت های چشـــم گیری در 
ـــوده  ـــد ب ـــواد جدی ـــا و م ـــتفاده از روش ه ـــا و اس ـــاخت نانورنگدانه ه ـــه ی س زمین
اســـت. بـــا توســـعه ی مـــواد یـــا روش هـــای جدیـــد نگرانـــی بـــرای آلودگـــی 
زیســـت محیطی توســـط نانـــوذرات تولیدشـــده از روش هـــای شـــیمیایی و 
ـــاز  ـــن نی ـــت؛ بنابرای ـــده اس ـــدان ش ـــاک دوچن ـــی خطرن ـــوالت جانب ـــد محص تولی
ـــا  ـــازگار ب ـــمی و س ـــز، غیرس ـــه تمی ـــبز ک ـــیمی س ـــر ش ـــی ب ـــای مبتن ـــه روش ه ب

ــود دارد. ــتند، وجـ ــت هسـ محیط زیسـ
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

 عنوان:  »محسن ما«
مولف: کبری خدابخشی

انتشـــارات: جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 
اصفهـــان

ــر  ــتمل بـ ــاب مشـ ــن کتـ ــده: ایـ چکیـ
ـــهید  ـــان ش ـــرات هم رزم ـــه ای از خاط مجموع
ــرم  ــهید مدافـــع حـ محســـن حججـــی، شـ

می باشـــد.
فرسـتنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

اصفهان صنعتی 

 عنوان: »برنامه ریزی 
و کنترل پروژه برای مهندسی

»2016 Microsoft Project
مولفـــان: ســـارا زارع رئیس آبـــادی و 

ــادولی ــی سـ محمدعلـ
ــی  ــگاهی صنعتـ ــارات: جهاددانشـ انتشـ

اصفهـــان
تعداد صفحه: 196 )13 فصل(

قیمت: 30000 تومان
روش تهیـــه: تمـــاس بـــا شـــماره ي 

03133912594
کتـاب  ایـن  از  بخش هایـی  در  چکیـده: 
می خوانیـم: علـم مدیریت و کنتـرل پروژه های 
صنعتـی از تکنیک هـای اصلـی برنامه ریـزی در 
سـازمان های تولیـدی و خدماتـی به شـمار مـی رود 
و هـر سـازمانی کـه ایـن مقولـه را در برنامه ریـزی خود قـرار دهد، جـزو مزیت های 

رقابتـی آن محسـوب می شـود.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان: »اچ متالوگرافی«
مترجمـــان: آریـــن قنـــدی، محمـــد 

رزازی بروجنـــی و پـــدرام وردی
انتشـــارات: جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 

اصفهـــان
تعداد صفحه: 366

 قیمت: 55000 تومان
روش تهیه:  تماس با شماره ی 

03139122594
چکیده: در بخش هایی از این کتاب آمده 
است: امروزه پیشرفت تکنولوژی بسیار وابسته 
و  خواص  است.  مهندسی  مواد  از  استفاده  به 
ویژگی های  گرفتن  نظر  در  با  آن ها  ساختار 
متعددی از جمله فواصل اتمی اندازه گیری شده 
در مقیاس نانومتر تا محصول نهایی در مقیاس سانتی متر و حتی گاهی در مقیاس 
متری تعیین می شود. اعمال این مقیاس اندازه ای، مراتب مختلفی از بزرگی شامل 
ساختار کریستالی )ساختار شبکه( و نظم آن را در محدوده نانو، میکرو و ماکرو در بر 

خواهد گرفت که در ایجاد طیف گسترده ای از خواص تاثیرگذار است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان: »بیولوژی 
مولکولی«

مولفـــان: حســـین رحیمـــی، داود 
ـــه  ـــزاده و فاطم ـــا علی ـــک زاده، محمدرض مل

فاتـــح
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

تعداد صفحه: 280 )9 فصل(
قیمت: 30000 تومان

ضمــن  کتــاب  ایــن  در  چکیــده: 
بررســی ســاختار اســیدهای نوکلئیــک، ژن، 
ــاده ی  ــازی م ــوزوم، همانندس ــوم وکروم ژن
ژنتیکــی، رونویســی، پــردازش، ترجمــه، 
چرخــه ی  کنتــرل  ژن،  بیــان  تنظیــم 
ســلولی و مــرگ، جهــش، ترمیــم و نوترکیبــی 
ــوط،  ــم های مرب ــا و مکانیس ــه ی نکته ه و کلی

ــت. ــده اس ــن ش ــم تبیی ــل فه ــاده و قاب ــورت س به ص
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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 عنوان: »ژئو شیمی 
کاربردی نفت در اکتشاف و تولید«

ربانـی،  رضـا  احمـد  دکتـر  مترجمـان:  
رحیـم باقـری تیرتاشـی و زهرا صـادق طبقی
ــارات: جهاددانشـــگاهی صنعتـــی  انتشـ

امیرکبیـــر
 روش تهیـــه: مراجعـــه بـــه ســـایت 
www.jdamirkabir.ac.ir انتشـــارات 

فرسـتنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 
امیرکبیر صنعتی 

 عنوان: »اهمیت شیمی 
و شیمی کاربردی در فرآوری مواد 

معدنی«
مولف: دکتر بهرام رضایی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
امیرکبیر

روش تهیـــه: مراجعـــه بـــه ســـایت 
www.jdamirkabir.ac.ir انتشـــارات 
فرسـتنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

امیرکبیر صنعتی 

 عنـــوان: »مـــدل تعالـــی 
لجســـتیک و زنجیـــره تأمیـــن«

مولفـــان: دکتـــر بهـــروز کریمـــی، 
دکتـــر محســـن شـــیخ ســـجادیه، مجتبـــی 

ــروزش ــن فـ ــدهی و نازنیـ ــلیمانی سـ سـ
انتشـــارات: جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 

امیرکبیـــر
روش تهیـــه: مراجعـــه بـــه ســـایت 
www.jdamirkabir.ac.ir انتشـــارات 

جهاددانشگاهی  عمومی  روابط  فرستنده: 
صنعتی امیرکبیر

»روش هـــای  عنـــوان:   
ــا  ــی تـ ــاک از طراحـ ــازی خـ بهسـ

ــرا« اجـ
مولفـــان: دکتـــر حمیـــد علـــی الهـــی، 

شـــایان محجوبـــی
ــارات: جهاددانشـــگاهی صنعتـــی  انتشـ

امیرکبیـــر
روش تهیـــه: مراجعـــه بـــه ســـایت 
www.jdamirkabir.ac.ir انتشـــارات 
فرسـتنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

امیرکبیر صنعتی 

 عنوان:   »کاربرد 
تنظیم کننده های رشد گیاهی در کشک 

بافت«
مولف: دکتر کامران مرادی پینوندی

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 424 )4 فصل(

قیمت: 40000  تومان
چکیده: کتاب حاضر

انتشارات: جهاددانشگاهی خراسان رضوی
ــده: در ایـــن کتـــاب نقش هـــای  چکیـ
اکســـین،  کاربـــرد  و  فیزیولوژیـــک 
ــنتز در کشـــت بافـــت  ــیتوکینین، بیوسـ سـ
و  مولکولـــی  ســـاز وکارهای  گیاهـــی، 
عملکـــرد و نقـــش هورمون هـــای گیاهـــی 
بخش هـــای مختلـــف بررســـی شـــده کـــه می توانـــد مـــورد اســـتفاده 
ــاورزی  ــی کشـ ــای مهندسـ ــی و گرایش هـ ــته ی زیست شناسـ ــجویان رشـ دانشـ

ــرد. ــرار گیـ قـ
فرستنده: روابط عمومی جهادانشگاهی اردبیل

 عنوان:  »مدیریت یکپارچه 
ریسک در مباحث زنجیره تأمین«

فائـزه  شیشـه بری،  داود  دکتـر  مولفـان: 
اسـفندارانی صالحـی  میتـرا  زحمت کـش، 

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
تعداد صفحه: 238 )7 فصل(

قیمت: 36000  تومان
روش تهیه: تماس با شماره ی 03139122594
ارایـه ی  چکیـده: کتـاب حاضـر بـا هـدف 
مجموعـه ی جامعـی از کاربـرد اصـول و مفاهیـم 
مدیریـت یکپارچـه ریسـک در مباحـث زنجیـره 
تأمین از کتاب بسـیار معتبری )تألیف: کوولیس و 
 (John Wiley & Sons :همکاران؛ انتشارات

بـارز ایـن مجموعـه می تـوان بـه پرداختـن بـه ترجمه شـده اسـت. از ویژگی های 
نقـش اساسـی مدیریـت یکپارچه ریسـک در مباحـث مختلـف زنجیره تأمین اشـاره 
کـرد. در البـه الی مطالـب و مباحـث، تالش شـده تا با ارایـه ی مثال هـای کاربردی و 

عینـی، تفهیـم مطالـب بـرای خواننـدگان بـه سـادگی و روشـنی صـورت گیرد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
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 عنوان:  »بهسازی خاک«
مولفـــان: حامـــد نیرومنـــد و ســـعید 

نیکخـــواه نســـب
انتشارات: جهاددانشگاهی قزوین

تعداد صفحه: 276 )8 فصل(
قیمت: 52000  تومان

چکیـــده: خـــاک یکـــی از اصلی تریـــن 
کـــه  اســـت  مـــواردی  بنیادی تریـــن  و 
امنیـــت  ایجـــاد  می بایســـت در جهـــت 
بیشـــتر کنتـــرل شـــود. بـــرای مثـــال 
نزدیکـــی  در  ســـازه ها  ساخت وســـاز 
ـــت،  ـــاال اس ـــطح آب ب ـــه دارای س ـــواحل ک س
می توانـــد توســـط فشـــار آب ایجادشـــده 
در  خـــاک آن محـــل دارای مســـایل مختلـــف 
ــا و  ــتفاده از تکنیک هـ ــا اسـ ــاک را بـ ــا خـ ــت تـ ــاز اسـ ــن نیـ ــود؛ بنابرایـ شـ

ــرد. ــازی کـ ــی بهسـ روش هایـ
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

 عنوان: »غذا، کشاورزی و 
گردشگری«

ــی و  ــادی رفیعـ ــر هـ ــان: دکتـ مترجمـ
راحلـــه والـــی زاده

انتشارات: جهاددانشگاهی خراسان رضوی
روش تهیـه: مراجعـه بـه درگاه اینترنتـی 
www.jdmpress.com یـا تمـاس بـا 

تلفـن 38842230
ـــد  ـــالش می کن ـــاب ت ـــن کت ـــده: ای چکی
ـــتایی  ـــگری روس ـــن گردش ـــتی بی ـــا هم زیس ت
ـــا تولیـــد غـــذا  و کشـــاورزی و ارتبـــاط آن هـــا ب
ـــورد  ـــف م ـــای مختل ـــیدنی را از چیزه و نوش
بررســـی قـــرار دهـــد کـــه می توانـــد در 
جـــذب گردشـــگران بـــه مناطـــق روســـتایی 
و کشـــاورزی نقـــش بســـیار مهمـــی ایفـــا نمایـــد. هم چنیـــن بـــا رویکـــردی 
بین رشـــته ای و بـــا هـــدف ارایـــه ی تجـــارب مختلـــف گردشـــگری مزرعـــه و 
ـــد  ـــگری، می توان ـــات گردش ـــی خدم ـــالق در بازاریاب ـــو و خ ـــای ن ـــتا و ایده ه روس
ـــی و  ـــای اجرای ـــه در بخش ه ـــی، بلک ـــک و علم ـــای آکادمی ـــا در بخش ه ـــه تنه ن

ـــرد. ـــرار گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــوزه م ـــن ح ـــاالن ای ـــرف فع از ط
فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

 عنوان: »علم طراحی در 
گردشگری«

ــادی رفیعـــی و  ــر هـ ــان: دکتـ مترجمـ
رؤیـــا ســـادات علوی پـــور

انتشارات: جهاددانشگاهی خراسان رضوی
ــگاه های  ــه فروش ــه ب ــه: مراجع روش تهی
معتبــر سراســر کشــور یــا مراجعــه بــه درگاه 
یــا   www.jdmpress.com اینترنتــی 

ــن 38842230 ــا تلف ــاس ب تم
مفاهیم  دارد  تالش  کتاب  این  چکیده: 
گردشگری  صنعت  در خصوص  جدیدی  و  نو 
کتاب  این  دهد.  ارایه  طراحی  علم  بر  مبتنی 
طراحی  خصوص  در  جدیدی  و  نو  ایده های 
مدیریت  در  آن  به کارگیری  نحوه  و  گردشگری 
مقاصد گردشگری دارد که می تواند نه تنها در بخش های آکادمیک و علمی، بلکه در 

بخش های اجرایی و برای فعاالن این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.
فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

 عنوان:  »انگشت نگاری 
ژنتیکی در گیاهان«

مولف: دکتر زهرا نورمحمدی
انتشارات: جهاددانشگاهی البرز

تعداد صفحه: 159
قیمت: 20000  تومان

روش تهیـه: تمـاس بـا شـماره تلفن هـای 
021-77503824 و   026-34505151

 Bretting کتـاب  ایـن  در  چکیـده: 
نشـانگرهای  کاربـرد   Widrlechner و 
را  مولکولـی  نشـانگرهای  ژنتیکـی مخصوصـا 
به طـور  باغبانـی  در  ژرپالسـم  مدیریـت  در 
بـه  ایـن محققـان  جامـع توصیـف کرده انـد. 
بهتریـن  را  مولکولـی  نشـانگرهای  کارگیـری 
نـوع نشـانگرهای ژنتیکـی معرفـی نمـوده و نقش مهـم آن هـا را در مدیریـت منابع 
ژنتیکـی، بررسـی تنوع ژنتیکی درون ژرپالسـم ها، شناسـایی نمونه هـای مضاعف در 

کرده انـد. بیـان  ژرپالسـم  و حفـظ  تکـراری  افـراد  تعـداد  کاهـش  ژرپالسـم، 
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

 عنوان: »دستورالعمل 
طراحی ایمنی پل ها«

مترجم: دکتر غالم رضا هوایی
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

تعداد صفحه: 104 )6 فصل(
قیمت: 15000 تومان

و  فروشـگاه  بـه  مراجعـه  تهیـه:  روش 
انتشـارات جهاددانشـگاهی  دائمـی  نمایشـگاه 
خیابـان  در  واقـع  امیرکبیـر  صنعتـی 
یـا  دانشـگاه  اصلـی  درب  جنـب  حافـظ، 
آدرس  بـه  انتشـارات  اینترنتـی  فروشـگاه 

jdamirkabir.ac.ir
آمده  کتاب  این  پیش گفتار  در  چکیده: 
است: »پل ها و به طورخاص پل های بزرگ راهی 
و  پایداری  می روند.  شمار  به  کشور  هر  حیاتی  شاه رگ های  مهم ترین  ازجمله ی 
قابلیت سرویس دهی این پل ها در مواقع بجرانی در بروز سوانح طبیعی و غیرطبیعی 
اهمیت بسیار زیادی دارد. این مساله سبب شده تا پل های بزرگ راهی در دسته ی 
سازه های بسیار مهم قرار گیرد و روش های طراحی، مقاوم سازی و حفاظت از آن ها در 
تحقیقات متعددی مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت باالی این سازه ها سبب شده تا پل های 
بزرگ راهی همواره به عنوان نقاط حساس و پتانسیل های آسیب هر کشور شناخته شود«.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر
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کتــاب

»جریان هـای  عنـوان:   
برنامه ریـزی  چالش هـای  و  جهانـی 

» ی شـهر
مولف: دکتر میالد همافر

انتشارات: جهاددانشگاهی مرکزی
ـــت  ـــده اس ـــاب آم ـــن کت ـــده: در ای چکی
ــد  ــدی می باشـ ــه حـ ــرات بـ ــتاب تغییـ شـ
کـــه هم زمانـــی نظریـــه و حتـــی عمـــل 
ــوالت  ــن تحـ ــا ایـ ــهری بـ ــزی شـ برنامه ریـ
ـــر  ـــه نظ ـــن ب ـــب ناممک ـــوار و اغل ـــیار دش بس
نظریه هـــای  درحالی کـــه  می رســـد. 
ـــخ  ـــول پاس ـــهری ح ـــزی ش ـــار برنامه ری هنج
بـــه ســـواالت اساســـی و تحقیـــق ارزش هـــا 
ــه  ــتند، برنامـ ــمکش هسـ ــان در کشـ همچنـ
ریـــزان و مدیـــران شـــهری مجبـــور بـــه چاره اندیشـــی بی درنـــگ بـــرای 

ــتند ــش رو هسـ ــی پیـ ــای مدیریتـ ــا و چالش هـ ــا واقعیت هـ ــه بـ مواجهـ
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی مرکزی

ـــی  ـــی علم ـــوان: »مبان  عن
پـــودری  رنگ هـــای  عملـــی  و 

الکترواســـتاتیک«
ـــب زاده و  ـــت رج ـــدس حج ـــف: مهن مول

ـــان ـــینا چنگیزی ـــدس س مهن
انتشـــارات: جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 

امیرکبیـــر
تعداد صفحه:200 )7 فصل(

قیمت: 16000 تومان
ــه: مراجعـــه بـــه فروشـــگاه  روش تهیـ
انتشـــارات  دائمـــی  نمایشـــگاه  و 
ـــان  ـــع در خیاب ـــر واق جهاددانشـــگاهی امیرکبی
حافـــظ جنـــب درب اصلـــی دانشـــگاه و 
یـــا ســـایت اینترنتـــی انتشـــارات بـــه آدرس:  

jdamirkabir.ac.ir/shop
چکیـــده: در ایـــن کتـــاب ســـعی بـــر آن شـــده اســـت تـــا بـــا تکیـــه بـــر 
مـــوارد تجربـــی به دســـت آمده در طـــول چنـــد ســـال کار بـــا انـــواع رنگ هـــا 

ـــود ـــه ش ـــز پرداخت ـــی آن نی ـــث علم ـــه مباح ب
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

در  »کارآفرینـی  عنـوان:   
)بـا  روسـتایی  توسـعه  و  کشـاورزی 

رویکرد جامعه شناسـی توسـعه ی پایدار 
روسـتایی(«

مولفـــان: دکتـــر خلیـــل میرزایـــی، 
ـــکوری  ـــم ش ـــاه، اعظ ـــپه پن ـــان س ـــر مرج دکت

و دکتـــر مســـعود ســـامیان
انتشارات: جهاددانشگاهی همدان

ـــرای  ـــی ب ـــاب مرجع ـــن کت ـــده: ای چکی
اســـتفاده بهینـــه از منابـــع، ظرفیت هـــا 
محیـــط  در  موجـــود  پتانســـیل های  و 
ــری  ــه و به کارگیـ ــت. مطالعـ ــتایی اسـ روسـ
ــعه  ــات توسـ ــد موجبـ ــب آن می توانـ مطالـ
ــه  ــی جامعـ ــی و فرهنگـ ــادی، اجتماعـ اقتصـ
روســـتایی را از رهگـــذر توســـعه کارآفرینـــی در ایـــن محیط هـــا فراهـــم آورد

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان

 عنوان: »شـیمی بـا نگرش 
آزمایشگاهی«

مولـــف: دکتـــر غالمرضـــا ابراهیـــم زاده 
رجائـــی

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 160) 12 فصل(

قیمت: 18000 تومان
نگـرش  بـا  شـیمی  کتـاب  چکیـده: 
آزمایشـگاهی کـه مفاهیـم اساسـی شـیمی را 
به صـورت سـاده و شـیوا، تبییـن و بـا طـرح 
آزمایـش و سـؤاالت آخـر فصل بـه خوانندگان 
یـک  به عنـوان  می توانـد  می کنـد،  تفهیـم 
منبـع مطلـوب، مـورد اسـتفاده دانشـجویان و 

پژوهشگران قرار گیرد
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان: »پرسمان ازدواج«
مترجمـــان: دکتـــر محمـــد ربیعـــی، 

ابوالفضـــل شـــیرازی و ملیحـــه خبـــازی
انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال

شـــماره:  بـــا  تمـــاس  تهیـــه:  روش 
32320070 یـــا   32320323

ـــش  ـــه بخ ـــامل س ـــاب ش ـــن کت ـــده: ای چکی
ـــاب  ـــن کت ـــت ای ـــش نخس ـــه در بخ ـــت ک اس
بـــه مقدمـــه ای پیرامـــون ازدواج، تاریخچـــه 
ازدواج در ایـــران، آثـــار ازدواج، باورهـــای 
ـــوط  ـــل مرب ـــه ازدواج و عوام ـــبت ب ـــوم نس عم
بخـــش  می  پـــردازد،  ازدواج  آمـــار  بـــه 
ــرح  ــی را طـ ــوال رایجـ ــاب 38 سـ دوم کتـ
ـــا آن  ـــل از ازدواج ب ـــان قب ـــه جوان ـــد ک می کن
روبـــه رو هســـتند و در کارگاه هـــای آموزشـــی قبـــل از ازدواج به صـــورت مکـــرر 
ـــت  ـــاب کار اس ـــک کت ـــه ی ـــبیه ب ـــه ش ـــوم ک ـــش س ـــیده اند و بخ ـــان پرس از مولف
ـــه  ـــد ک ـــرار می ده ـــراد ق ـــار اف ـــواالت را در اختی ـــی از س ـــیار خوب ـــه بس مجموع

بهتـــر اســـت قبـــل از تصمیـــم قطعـــی بـــه ازدواج از یکدیگـــر بپرســـند
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

 عنوان: »تک یاخته شناسی 
پزشکی )ویرایش جدید(«

دکتـــر ســـید علی اکبـــر  مولفـــان: 
شمســـیان و مســـعود مهاجـــری

انتشـــارات: ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
خراســـان رضوی

روش تهیه: مراجعه به سـایت انتشـارات این 
 www.jdmpress.com سـازمان به نشـانی

و در فروشـگاه های معتبر کتاب
حاصـــل  کتـــاب،  ایـــن  چکیـــده: 
مباحـــث  تدریـــس  و  تجربـــه  ســـال ها 
انگل شناســـی در دانشـــکده های مختلـــف 
ـــه  ـــت ک ـــهد اس ـــکی مش ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
در آن ســـعی شـــده عـــالوه بـــر مرفولـــوژی، 
ســـیر تکامـــل تک یاخته ای هـــا، جنبه هـــای 
ــگیری  ــان و پیشـ ــخیص، درمـ ــاری ، تشـ ــم بیمـ ــی، عالئـ ــف بیماری زایـ مختلـ
آن هـــا نیـــز مـــورد بحـــث و توجـــه قـــرار گیـــرد تـــا بتوانـــد مـــورد اســـتفاده 
ـــطوح  ـــه س ـــکی در هم ـــوم پزش ـــته های عل ـــی رش ـــتیاران تمام ـــجویان و دس دانش

واقـــع شـــود
فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
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 عنوان:  »فیزیک در منظر 
قرآن«

ـــام  ـــی و بهن ـــر آرش انجام ـــان: دکت مولف
ـــو ـــاری ادل به

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 128 )6 فصل(

قیمت: 18000 تومان
در  عنوان شـــده  مباحـــث  چکیـــده: 
ـــرآن و  ـــات ق ـــه موضوع ـــاب از جمل ـــن کت ای
کیهان شناســـی، قـــرآن و ذرات، مکانیـــک 
ــن، آب  ــورد زمیـ ــی در مـ ــرآن، نکاتـ در قـ
بـــاران در قـــرآن، مکـــه و پیامبـــر و  و 
ــتاوردهای  ــری از دسـ ــا بهره گیـ ــت بـ قیامـ
علـــم فیزیـــک، فهـــم بهتـــری را ارایـــه 
می نمایـــد و روزنـــه ای دیگـــر از اعجازهایـــی 
ـــم  ـــش چش ـــت، پی ـــدس اس ـــاب مق ـــن کت ـــودن ای ـــر ب ـــان دهنده بی نظی ـــه نش ک

می گشـــاید مخاطـــب 
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان: »آلودگی های 
محیط زیست، علل، مخاطرات و 

راهکارهای کاهش«
مولفـــان: دکتـــر نســـرین چوبـــکار، 
ــم  ــر مریـ ــی، دکتـ ــاپور کاکولکـ ــر شـ دکتـ
ـــد  ـــدس امیرمحم ـــی و مهن ـــدی روزبهان محم

ــی راد امامـ
ــارات: جهاددانشـــگاهی صنعتـــی  انتشـ

امیرکبیـــر
تعداد صفحه: 232

قیمت: 20000 تومان
ــه: مراجعـــه بـــه فروشـــگاه  روش تهیـ
انتشـــارات  دائمـــی  نمایشـــگاه  و 
ـــان  ـــع در خیاب ـــر واق ـــگاهی امیرکبی جهاددانش
حافـــظ جنـــب درب اصلـــی دانشـــگاه یـــا 
jdamirkabir.ac.ir/shop آدرس  بـــه  انتشـــارات  اینترنتـــی  فروشـــگاه 
آلودگی هـــای  مختلفـــی،  بخش هـــای  در  کتـــاب  ایـــن  چکیـــده: 
ـــروه  ـــی گ ـــای عملیات ـــاره ای از کاره ـــاس پ ـــر اس ـــی و ب ـــت را به طورکل محیط زیس
ـــی  ـــد، آلودگ ـــد جام ـــواد زای ـــوت، م ـــاک، ص ـــوا، آب، خ ـــه ه ـــول جداگان و در فص
ـــی و  ـــاد آلودگ ـــت ایج ـــه عل ـــن ب ـــد، همچنی ـــی می کن ـــوری بررس ـــته ای و ن هس
ـــولHSE  آورده  ـــرده و در آن اص ـــاره ک ـــالب اش ـــاب و فاض ـــه پس ـــی تصفی حت
ـــای  ـــر روش ه ـــد ب ـــا تاکی ـــی را ب ـــش آلودگ ـــکار کاه ـــان راه ـــت و در پای ـــده اس ش

ــد. ــان می کنـ ــتی بیـ زیسـ
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر




