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از 7/7 سال 35 تا 7/7 1361؛ 

 به شهادتم افتخار کنید
بار خدایا؛ مرا ببخش که عمرم را جز به گناه و خطا سپری نکردم و امانت تو و رسولت را که 

تکامل انسان است، حتی به اندازه قطره ای از دریای بیکران تکاملت به جای نیاوردم.

خدایا؛ اینک غرق در گناه، با قلبی سیاه و بی پناه و زار و درمانده از هر کس و هر چیز رو 

به سوی تو آورده ام که جز تو کسی را ندارم )الهی من لی غیرک اساله کشف رضی(؛ آیا مرا 

منی پذیری؟

خداوندا؛ سپاس بی کرانم را بپذیر که مرا به وظیفه خویش رهنمون گشتی و معرفت خویش 

را در دمل جای دادی و اسوه ی حسنه ی زمانم را به من شناساندی تا با پیروی از رهرب بتوانم 

در راه مقصود تو گام بردارم بر حسب دستورات عمل کنم.

من هیچم و به هیچ نیارزد دعای من؛ شاید مرا به هیچ ببخشد خدای من. عزیزان اگر فیض 

الهی نصیب این بنده حقیر و عاصی شد و به فوز عظیم شهادت نایل 

شدم، ناراحت نباشید و خدای را حمد و سپاس گویید که امانتش را به 

خوبی گذاردید.

پدر، مادر و برادران و خواهران؛ آیا من از علی اکرب حسین )ع( 

عزیزترم؟ و یا از قاسم ابن الحسن)ع( بهرت و یا از هزاران علی اکرب 

گونه های تاریخ برتر؟ پس شام به شهادتم افتخار کنید و دعا کنید 

که خداوند این قربانی را از شام بپذیرد.

فرازی از وصیت نامه ی شهید

منوچهر هاشمی یانسی 

محل خدمت:
 واحد تبلیغات فرهنگی 
سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان رشقی
مقطع تحصيلی: 
دانشجوی كارشناسی
رشته ی تحصيلی: 
علوم آزمایشگاهی
تولد:
 1335/07/07 
 روستای یانس آباد ـ توابع آبیک قزوین

شهادت: 
1361/07/07 
 سومارـ  عمليات مسلم بن عقيل
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یطاِن الرَّجیم؛  اَعوُذ ِباللِه ِمَن الشَّ

يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُْم أَنُْفَسكُْم ال 
يَُضُّكُْم َمْن َضلَّ إَِذا اْهَتَديُْتْم

﴾105﴿

ای کســانی کــه ایــامن آورده ایــد؛ مراقــب خــود باشــید؛ اگــر شــام 
هدایــت یافته ایــد، گمراهــی کســانی کــه گمــراه شــده اند به شــام 

زیانــی منی رســاند.
سوره ی مبارکه ی مائده، آیه ی 105

فرصت تحریم ها با تکیه 
بر توان مجموعه های 

دانش بنیان
باید به بخش های پیرشان نظیر مسکن، 

کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و هم چنین 
اقتصاد دانش بنیان توجه ویژه کرد، چراکه 

فعال شدن هرکدام از این ها می تواند بخش های 
مختلف دیگر را به حرکت وا دارد و حرکت 

عمومی اقتصادی کشور را به کلی متحول کند.
تغییر نگاه مجموعه ی دولت، مسووالن و 
دستگاه ها به تولیدکنندگان رضوری است؛ 
تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی با 

دشمنان هستند و باید با این چشم به آن ها 
نگاه کرد.

گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از 
۷ خان، بلکه از ۷۰ خان عبور کرد که مسووالن 

باید این مشکل جدی را حل کنند و مقررات 
زائد و موانع تولید را رفع کرد.

نگاه ویژه ی دولت به بنگاه های متوسط و 
کوچک، رکن اصلی در اقتصاد مقاومتی است که 
همه ی مسووالن آن را پسندیده اند و قول اجرا 

داده اند که البته کارهایی هم شده است.
اگر به نکات گفته شده اهتامم جدی شود، 
تحریم ها واقعا به فرصت تبدیل می شود، 

هامن گونه که در ماه های اخیر نیز چون واردات 
برخی کاالها دشوار شده، برخی مسووالن 

به رشکت های دانش بنیان مراجعه کرده اند و 
مقداری از ظرفیت های جوانان، رشکت های 

دانش بنیان، جهاددانشگاهی و مجموعه های 
تولیدی به کار گرفته شده است.

رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار با اعضای هیات دولت

30 مردادماه 1398



جوایز بین املللی »رویان« با وجود تحریم های 
آمریکا اهدا شد

آخرین دستاوردهای محققان

و پژوهشگران

آخرین تفاهم نامه های همکاری 
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درباره ی کتاب های چاپ اول در 

رسارس کشور

 از ساخت تجهیزات 
اسرتاتژیک تا 

همکاری در حوزه ی 
صنایع دارویی

 اعتامد باالی حاکمیت به 
جهاددانشگاهی و انتظارات از 

این نهاد

داستان جلد
عکس روی جلد این شامره ی پیام جهاد مربوط 

به مراسم امضای قرارداد جهاددانشگاهی با 
وزارت تعاون، کار و رفاه  اجتامعی و صندوق 

کارآفرینی امید با هدف توسعه ی مشاغل 
خانگی در 31 استان کشور است 91
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مقدمه
مروری بر

مهم ترین اخبار 
نیمه ی اول 
سال 1398
در قالب 

اینفوگرافیک
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آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و 
پژوهشگران جهاددانشگاهی

تازه

■ درمان کامل زخم های دیابتی؛ هشت هفته با هزینه ی پایین
■ دو محقق جهاددانشگاهی در فهرست پژوهشگران پراستناد جهان

■ شبیه سازی تخمدان مصنوعی در مدل حیوانی
■ رومنایی از ۳ محصول فناورانه و افتتاح دو آزمایشگاه

■ از ثبت اخرتاع شکالت عناب تا آب نبات فراسودمند زرشک
■ درمان انواع بیامری واریس بدون نیاز به عمل جراحی

■ تالش برای افزایش سازگاری فرآورده های لبنی سنتی با ذائقه ی مردم
■ راه های درمان ناباروری مردان؛ از اصالح سبک زندگی تا جراحی

■ از تحقیقات درمان رسطان سینه تا تاثیر یک گیاه بر سلول های بنیادی
■ گزارش یک پیامیش ملی؛ از طالق تا سن ازدواج در خانواده ها

■ استفاده از ایده های پژوهشی در تولید محصوالت پایلوت میوه و سبزی
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ــکی  ــوم پزشـ ــگاهی علـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
تهـــران: دکتـــر غالم رضـــا اســـماعیلی جاویـــد مدیـــر 
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــم جهاددانش ـــان زخ ـــز درم مرک
تهـــران اظهـــار کـــرد: درمـــان جامـــع و کوتاه مـــدت 
و  )نوروپاتـــی(  دیابـــت  از  ناشـــی  زخم هـــای 
زخم هـــای بســـتر در افـــراد ســـالمند بـــا کم تریـــن 
هزینـــه ی درمانـــی، از اصلی تریـــن دالیـــل تشـــکیل 
ــوم  ــگاهی علـ ــم در جهاددانشـ ــان زخـ ــز درمـ مرکـ
پزشـــکی تهـــران طـــی پنـــج ســـال گذشـــته بـــوده 
اســـت و بـــر همیـــن اســـاس، محققـــان و پزشـــکان 
ــگاهی  ــم جهاددانشـ ــان زخـ ــز درمـ ــر در مرکـ حاضـ
ـــان  ـــان درم ـــدت زم ـــش م ـــدد کاه ـــال در ص ـــر س ه
ـــاران  ـــه بیم ـــده ب ـــای وارد ش ـــش هزینه ه ـــدون افزای ب
بوده انـــد کـــه خوشـــبختانه در حـــال حاضـــر ایـــن 
ـــودی  ـــتثنایی بهب ـــورد اس ـــه رک ـــده و ب ـــق ش ـــر محق ام
کامـــل ظـــرف هشـــت هفتـــه، بـــا کم تریـــن هزینـــه 
ممکـــن بـــرای بیمـــاران رســـیده ایم؛ در حالـــی کـــه 
ـــن مراکـــز دولتـــی و حتـــی خصوصـــی  اکنـــون در بهتری

ــد  ــا نیازمنـ ــدل از زخم هـ ــن مـ ــان ایـ ــور درمـ کشـ
ماه هـــا زمـــان و صـــرف مبالـــغ ســـنگین از ســـوی 

بیمـــاران، اســـت.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش فشــار در ناحیــه زخم های 
نوروپاتــی در بیمــاران ادامــه داد: در روش هــای ســنتی 
ــه زخــم  ــادی در ناحی و پانســمان های ســاده فشــار زی
ــدن  ــر ش ــی طوالنی ت ــل اصل ــه عام ــود ک ــاد می ش ایج

رونــد بهبــودی بیمــاران مبتــال بــه دیابــت اســت.
ــردی  ــه ف ــزود: در روش منحصــر ب ــد اف ــر جاوی دکت
ــگاهی  ــم جهاددانش ــان زخ ــز درم ــکان مرک ــه پزش ک
ــه  ــار ب ــیده اند، فش ــه آن رس ــران ب ــکی ته ــوم پزش عل
ــدون  طــور کامــل از روی زخــم برداشــته می شــود و ب
ــران  ــیار گ ــه بس ــی ک ــت های خارج ــه پادکس ــاز ب نی
هســتند و در شــرایط تحریم هــای فعلــی تقریبــا 
ــال  ــتفاده از متری ــا اس ــته ایم ب ــده اند، توانس ــاب ش نای
ــوازم پزشــکی  کامــال بومــی کــه در صنعــت ســاخت ل
ــا  ــی را ب ــای نوروپات ــوند، زخم ه ــد می ش ــور تولی کش
هزینه هایــی ناچیــز بــه نســبت ســایر روش هــای جــاری 

ــوان آن  ــه نوعــی می ت در کشــور، درمــان کنیــم کــه ب
را انقالبــی در عرصــه درمــان زخم هــای نوروپاتیــک در 

ــه حســاب آورد. ــران ب ای
ــر مرکــز درمــان زخــم جهاددانشــگاهی واحــد  مدی
علــوم پزشــکی تهــران بــا اشــاره بــه ایــن کــه درمــان 
زخم هــای مزمــن بــدون مدیریــت صحیــح و تخصصــی 
ــن  ــان ای ــرد: درم ــح ک ــتند، تصری ــر نیس ــکان پذی ام
گونــه زخم هــا در تخصــص یــک فــرد نیســت و حتمــا 
تخصص هــای  بــا  پزشــکان  گروهــی  کار  نیازمنــد 
ــفانه  ــنتی متاس ــای س ــه در روش ه ــت ک ــف اس مختل

ــر هــم هســت. بســیار زمــان ب
ـــی  ـــه ناش ـــی ک ـــای نوروپات ـــرد: زخم ه ـــد ک وی تاکی
ــه  ــدن بـ ــان نشـ ــورت درمـ ــت در صـ ــت اسـ از دیابـ
ـــر  ـــای منج ـــاد عفونت ه ـــکان ایج ـــد ام ـــع و کارآم موق
ـــه  ـــد ک ـــم می کن ـــاران را فراه ـــو در بیم ـــع عض ـــه قط ب
ــای  ــا زخم هـ ــریانی یـ ــای شـ ــبت زخم هـ ــه نسـ بـ
ـــد؛  ـــتری برخوردارن ـــب بیش ـــر بـــه مرات بســـتر از خط
بنابرایـــن جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران 
ـــع  ـــه موق ـــان ب ـــس از درم ـــود را پ ـــدی خ ـــالت بع رس
ـــکان  ـــه پزش ـــی ب ـــح و اصول ـــوزش صحی ـــاران در آم بیم
و پرســـتاران شـــاغل در مراکـــز دولتـــی و خصوصـــی 

ـــت. ـــرده اس ـــن ک ـــور تبیی کش
دکتــر جاویــد در پایــان گفــت: هــدف مدیــران 
جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی تهــران بــه روز رســانی 
هرچــه تمام تــر از روش هــای درمانــی پزشــکی در 
کشــور اســت و بــه همیــن منظــور بخش هــای مربــوط 
ــکان و  ــوزش پزش ــز آم ــش و نی ــات، پژوه ــه تحقیق ب
ــا  پرســتاران در قالــب برگــزاری دوره هــای تخصصــی ب
جدیــت در دســتور کار قــرار گرفتــه تــا حــوزه ســالمت 
ــرب  ــه غ ــی ب کشــور هرچــه بیشــتر از وابســتگی علم
ــرفت های  ــده پیش ــان دهن ــه نش ــود ک ــاز ش ــی نی ب
ــم  ــز رق ــکان و نی ــرای پزش ــی ب ــده علم ــره کنن خی
ــه  ــه بیمــاران هــم ب ــد از ناحی خــوردن روزهــای پرامی
لحــاظ بهبــود مطابــق بــا اســتانداردهای روز جهانــی و 
هــم کاهــش چشــمگیر هزینه هــای درمــان بــه حســاب 

می آیــد.

تــازه

درمان کامل زخم های دیابتی؛ هشت هفته با 
هزینه ی پایین 

مدیر مرکز درمان زخم جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران از ثبت یک رکورد قابل توجه خرب داد

آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران جهاددانشگاهی
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روابط عمومی جهادداشگاهی به نقل از ایسنا: دکتر روح ا... 
به وسیله  مصنوعی  تخمدان  در ساخت  این که  بیان  با  فتحی 
مهندسی بافت، شرایط و ساختار تخمدان شبیه سازی می شود، 
گفت: این شبیه سازی به گونه ای است که همان ساختار بافت 
تخمدان در محیط آزمایشگاه از طریق مواد دیگری بازسازی 

می شود و در درون آن تخمک نابالغ، بالغ می شود.

عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان درباره طرح تحقیقاتی 
تولید تخمدان مصنوعی گفت: تخمدان و تخمک مصنوعی را 
نباید چیزی جدا از بافت ها و سلول های جنسی تصور کرد. 
تخمدان مصنوعی یعنی این که فرآیند ایجاد یک تخمک بالغ 
خارج از بدن انجام و در واقع شرایطی ایجاد می شود که در 

خارج از بدن تخمک بالغ ساخته شود.

وی افزود: شیمی درمانی منجر به آسیب به بافت تخمدان 
می شود. قبل از این که بیماران مبتال به سرطان شیمی درمانی 
انجام دهند توصیه می کنیم بافت تخمدان را در بانک تخمدان 
به روش انجماد نگهداری کنند. باید از این بافتی که در بانک 
تخمدان ذخیره می شود تخمک بالغ گرفته شود که با اسپرم لقاح 
داده شده و جنین گرفته شود. گرفتن تخمک بالغ از این بافت 
خیلی راحت نیست. ما یا باید این بافت را دوباره به بدن بیمار 
پیوند بزنیم یا در محیط آزمایشگاه از آن تخمک بالغ بگیریم که 

به روش دوم ساخت تخمدان مصنوعی گفته می شود.
بالغ  نحوه  داد:  ادامه  رویان  پژوهشگاه  آموزشی  معاون 
کار  آزمایشگاه  محیط  در  بالغ  تخمک  به  رسیدن  و  کردن 
کار  طرح  این  روی  بر  هنوز  دنیا  در  و  است  سختی  بسیار 
می کنند. ساخت تخمدان مصنوعی و گرفتن تخمک در مدل 

انسانی هنوز جواب های کامل و دقیقی نداده است.
در  تحقیقاتی  طرح  این  پیشرفت  میزان  درباره  فتحی 
پژوهشگاه رویان گفت: ما توانستیم ساختار تخمدان مصنوعی 
و رشد تخمک را تا مرحله بلوغ در مرحله آزمایشگاه و حتی 
در بدن هم شبیه سازی کنیم ولی این شبیه سازی در موش 
رخ داده و برای مدل انسانی هنوز در دنیا شبیه سازی انجام 
نشده است. در حوزه درمان تنها روشی که االن در دنیا پاسخ 
داده پیوند بافت تخمدان است. در ایران تنها موسسه ای که 
دو سال  است.  بوده  رویان  پژوهشگاه  داده  انجام  را  کار  این 
که  شده  انجام  تخمدان  بافت  پیوند  نخستین بار  برای  پیش 
پاسخ نگرفتیم و سه ماه قبل نیز برای بار دوم این پیوند انجام 

شد که امیدواریم پاسخ خوبی بگیریم.

ــهریور: در  ــگاهی، 6 شـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
کـــه   ESI رتبه بنـــدی  نظـــام  نتایـــج  تازه تریـــن 
ـــالت  ـــاالت مج ـــه مق ـــتنادات ب ـــزان اس ـــاس می ـــر اس ب
انتشـــار یافـــت، نـــام دکتـــر علـــی منتظـــری رییـــس 
جهاددانشـــگاهی  بهداشـــتی  علـــوم  پژوهشـــکده 
و دکتـــر حســـین بهارونـــد رییـــس پژوهشـــکده 
زیست شناســـی و ســـلول های بنیـــادی پژوهشـــگاه 
رویـــان جهاددانشـــگاهی در فهرســـت پژوهشـــگران 

ــت. ــرار گرفـ ــتناد قـ ــی پراسـ ایرانـ
تازه تریـــن فهرســـت پژوهشـــگران برتـــر پراســـتناد 
ــوالی  ــاه جـ ــش مـ ــور در ویرایـ ــکی کشـ ــوم پزشـ علـ
رتبه بنـــدی                      بین المللـــی  نظـــام  در   ۲۰۱۹ ســـال 
 )ESI: essential science indicators (
منتشـــر شـــده اســـت؛ ایـــن نظـــام رتبه بنـــدی یـــک 

ــود. ــوب می شـ ــام ISI محسـ ــر نظـ ــد برتـ درصـ
در  کشـور  پزشـکی  علـوم  علمـی  هیـات  عضـو   ۷۲
دارنـد. حضـور  پژوهشـگران  برتـر  یک درصـد  فهرسـت 
گفتنی است، بر اساس این فهرست که از سوی مرکز 
وزارت  علمی  انتشارات  و  اطالعات  هماهنگی  و  توسعه 
بهداشت تهیه شده است، سهم دانشگاه های علوم پزشکی 

دانشگاه  تعداد،  این  از  که  است  نفر   ۶۸ نفر،   ۷۲ این  از 
علوم پزشکی تهران با ۳۳ نفر، دارای بیشترین پژوهشگر 

از  نیز  نفر   ۲ و  جهاددانشگاهی  از  نفر   ۲ است.  پراستناد 
وزارت بهداشت در این فهرست حضور دارند.

دو محقق جهاددانشگاهی در فهرست 
پژوهشگران پراستناد جهان

تازه ترین فهرست پژوهشگران برتر پراستناد علوم پزشکی کشور منترش شد و در این لیست، دو نفر از پژوهشگران جهاددانشگاهی حضور دارند

شبیه سازی تخمدان مصنوعی در مدل حیوانی
عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی درباره ی میزان پیرشفت طرح تحقیقاتی ساخت تخمدان مصنوعی در این پژوهشگاه خرب داد
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■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران، 
ــای  ــی فرآورده هـ ــروه پژوهشـ ــان گـ ــهریور: محققـ 27 شـ
فنـــاوری  و  پژوهـــش  معاونـــت  دامـــی  بیولوژیـــک 
ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران موفـــق بـــه شناســـایی 
باکتری هـــای                                                                                 ژنـــوم  توالـــی  از  بخشـــی  ثبـــت  و 
 ruckeri و   azureus Vibrio، harveyi Vibrio
اطالعـــات  ملـــی  مرکـــز  پایـــگاه  در   Yersinia

شـــدند.  )NCBI( آمریـــکا  بیوتکنولـــوژی 
ـــروه پژوهشـــی  ـــر گ ـــان منـــش« مدی ـــر »احمـــد عرف دکت
فرآورده هـــای بیولوژیـــک دامـــی در این بـــاره اظهـــار 
 harveyi و azureus Vibrio ـــری ـــن دو باکت ـــرد: ای ک
 MN382341.1 و MN367963.1 ـــد ـــا ک Vibrio ب
بـــه ترتیـــب مربـــوط بـــه طـــرح جداســـازی باکتـــری از 
 ruckeri ــری ــاس( و باکتـ ــی بـ ــی بارامونـــدی )سـ ماهـ

Yersinia بـــا کـــد MN382357.1 مربـــوط بـــه 
ـــاوی  ـــینیوزیس ح ـــن یرس ـــرد واکس ـــه عملک ـــرح مقایس ط
ــلوالر( در  ــحی )آسـ ــای ترشـ ــل و وزیکول هـ ــلول کامـ سـ

ــتند. ــان هسـ ــزل آالی رنگین کمـ ــی قـ ماهـ
ـــر تکمیـــل  ـــی ثبـــت شـــده عـــالوه ب ـــن توال ـــزود: ای وی اف
ـــا در  ـــن باکتری ه ـــود ای ـــد وج ـــین در تایی ـــات پیش تحقیق
ـــی در  ـــت و ایمن ـــد بهداش ـــایی و فرآین ـــه شناس ـــور، ب کش
ـــه  ـــا، ادام ـــل فعالیت ه ـــن قبی ـــد. ای ـــک می کن ـــان کم آبزی
ـــرای  ـــان را ب ـــاری زا در آبزی ـــل بیم ـــه عوام ـــق در زمین تحقی

محققـــان بعـــدی فراهـــم می کنـــد.
در شناســـایی و ثبـــت بخشـــی از توالـــی ژنـــوم، 
ــک زاده  ــک بیـ ــر بابـ ــش و دکتـ ــد عرفان منـ ــر احمـ دکتـ
هم چنیـــن دکتـــر طاهـــره مهاجرفـــر و دکتـــر دنیـــا 

داشـــته اند. مشـــترک  همـــکاری  نیک آئیـــن 

تصفیه ی آب شور میادین نفتی 
محققان پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی با دستیابی به دانش فنی جداسازی نفت و آب شور از چاه های نفت به رفع این 

مشکل مهم همت گامرده اند

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل از 
ــن  ــده از میادیـ ــتخراج شـ ــام اسـ ــت خـ ــیناپرس: نفـ سـ
نفتـــی، همـــواره مقـــداری آب بـــه همـــراه دارد. ایـــن آب 
حـــاوی امـــالح و نمک هایـــی اســـت کـــه باعـــث ایجـــاد 
مشـــکالت فراوانـــی در فرآیندهـــای پاالیشـــی می شـــود.
ــاال رفتــن  آب شــور موجــود در مخــازن نفــت، ضمــن ب
هزینــه حمــل و نقــل و خوردگــی لوله هــا و مخــازن نفــت، 

ــد. ــه همــراه دارن ــی ب آلودگی هــای محیــط زیســتی فراوان
زیســت  محیــط  پژوهشــکده  محققــان  اخیــرا 

جهاددانشــگاهی بــا دســتیابی بــه دانــش فنــی و راهبــردی 
ــع  ــه رف ــت ب ــای نف ــور از چاه ه ــت و آب ش ــازی نف جداس

ایــن مشــکل مهــم برآمده انــد.
ســازمان  رییــس  فــالح  جمالــزاد  فریبــرز  دکتــر 
ــت:  ــوص گف ــن خص ــالن در ای ــتان گی ــگاهی اس جهاددانش
هنــگام اســتخراج نفــت از مخــازن، بــر اســاس ســن و عمــر 
چــاه نفــت، مقــداری آب نیــز اســتخراج می شــود. ایــن آب 
ــت  ــاد اس ــالح زی ــی و ام ــواد نفت ــاوی م ــور و ح ــیار ش بس
کــه اگــر در طبیعــت رهاســازی شــود، پیامدهــای محیــط 

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی ب ــتی فراوان زیس
ــگاهی  ــت جهاددانش ــط زیس ــکده محی ــس پژوهش ریی
طرح هــای  و  پژوهشــی  دســتاوردهای  از  یکــی  افــزود: 
ــت و  ــازی نف ــکده، جداس ــن پژوهش ــوب ای ــه و مص فناوران
ــدار  ــرح، مق ــن ط ــت اســت. در ای ــای نف ــور از چاه ه آب ش
ــه،  ــس از تصفی ــده و پ ــدا ش ــت ج ــور از نف ــادی آب ش زی

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــددا م مج
با  داشت:  اظهار  جهاددانشگاهی  علمی  هیات  عضو  این 
واسطه شوری  به  زیستی  محیط  معضالت  این طرح  اجرای 
از سوی دیگر صنایع  آب و ترکیبات نفتی برطرف می شود. 
مقادیر  به  نیاز  نفت  چاه های  خود  حتی  و  نفت  به  وابسته 
گشای  مشکل  می تواند  طرح  این  اجرای  دارند.  آب  زیادی 

این مساله هم باشد.
ــک  ــا کم ــون ب ــم اکن ــرح ه ــن ط ــرد: ای ــان ک وی بی
صنایــع نوســازی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه 
ــرح  ــزو ۳۲ ط ــت و ج ــده اس ــرا ش ــی اج ــورت آزمایش ص
ــد  ــاب می آی ــه حس ــگاهی ب ــوب جهاددانش ــب و مص منتخ
ــورو از ذخیــره ارزی  ــب برداشــت ۱5 میلیــون ی کــه در قال
ــم  ــری ه ــم رهب ــام معظ ــر مق ــت دفت ــورد حمای ــور م کش
قــرار گرفتــه اســت. برداشــت یــک پنــج هــزار بشــکه نفــت 
ــراه در روز( در  ــکه آب هم ــزار بش ــج ه ــه پن در روز )تصفی

ــت. ــرار داد اس ــد ق ــای عق ــک پ ــم نزدی ــم ه قش
دکتر جمال زاد در پایان گفت: در حال حاضر این آب های 
شور در آب های جاری از جمله خلیج فارس تخلیه می شوند. 
وزارت نفت نیز با قوانین مصوب و جاری محیط زیست باید 
حالی  در  این  بپردازد.  شور، جریمه  آب  این  تخلیه  ازای  به 
است که با اجرای این طرح، مشکالت صنایع نفتی نیز در این 

زمینه برطرف می شود.

ثبت بخشی از توالی ژنوم ۳ باکرتی بومی ایران در 
 NCBI پایگاه بین املللی

بخشــی از توالــی ژنــوم ۳ باکــرتی بومــی ایــران در پایــگاه مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی آمریــکا )NCBI( بــه همــت محققــان ســازمان 
جهاددانشــگاهی تهــران ثبت شــد
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مهر:   24 اصفهان،  صنعتی  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
دستگاه جوجه کشی تمام اتوماتیک صنعتی با ظرفیت ۱۰ 
هزار و 5۰۰ تخم مرغ، یک هزار و ۱۰۰ تخم شترمرغ 
باالی ۹۰ درصد،  راندمان  با  بلدرچین،  و ۲5 هزار تخم 
توسط دانشجویان کاردانی الکترونیک صنعتی مرکز علمی 
کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان، با حمایت دفتر 

کارآفرینی این مرکز ساخته شد.
در این دستگاه از سیستم گردش هوای سیرکوالسیون 
عمودی داخلی استفاده شده است. اتاق دستگاه به دلیل 

کنترل غلظت ذرات موجود در هوا کامال تمیز بوده و همین 
امر یکی از دالیل میزان باالی راندمان آن است. همچنین 
دستگاه توانایی کنترل دقیق دما، فشار و رطوبت و الگوی 

جریان هوای داخلی را دارد.
بهره  به  جاری  سال  ابتدای  از  جوجه  تولید  دستگاه 
برداری رسیده و به عنوان یک طرح اشتغال زا در حوزه 
ساخت تجهیزات و پرورش طیور در دفتر کارآفرینی مرکز 
به ثبت رسیده  آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی 

است.

دفتر کارآفرینی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی 
حوزه  در  اجرایی  واحد  یک  عنوان  به  اصفهان،  صنعتی 
ایده های  از  دارد  آمادگی  نوآوری،  توانمندی های  توسعه 
دانشجویی که منجر به ایجاد و توسعه اشتغال شود حمایت 
کند تا بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار دانشجویی 
فراهم شود. بدین منظور عالقه مندان می توانند با شماره 

۳۳۸۰۱4۹۱-۰۳۱ تماس حاصل کنند.

ساخت دستگاه جوجه کشی متام 
اتوماتیک صنعتی 

دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان، دستگاه جوجه کشی 
متام اتوماتیک صنعتی ای را با حامیت دفرت کارآفرینی این مرکز ساختند

 1 شـمالی،  خراسـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
مهـر: دکتـر نصـر اصفهانـی در نشسـت با معاون توسـعه 
مدیریـت و منابـع اسـتانداری خراسـان شـمالی با اشـاره 
بـه برخـی دسـتاوردهای ایـن پژوهشـکده به درمـان ۸۰ 
درصـد از اسـهال دامـی از طریق پادتن توسـط این مرکز 

داد. خبر 
ــال  ــا سـ ــود تـ ــی می شـ ــش بینـ ــزود: پیـ وی افـ
ــر مقاومـــت  ــای مـــرگ و میـ ۲۰5۰ یکـــی از علت هـ
ـــال در  ـــوان مث ـــه عن ـــرا ب ـــد، زی ـــک باش ـــی بیوتی ـــه آنت ب
ـــی از  ـــا حت ـــان دام ه ـــرای درم ـــا ب ـــی از دامداری ه برخ

آنتـــی بیوتیـــک انســـانی اســـتفاده می شـــود.
ـــن  ـــه ای ـــون ب ـــه داد: اکن ـــی ادام ـــر نصراصفهان دکت
ــتفاده از  ــا اسـ ــه بـ ــم کـ ــت یافته ایـ ــتاورد دسـ دسـ

ــان کنیـــم. ــهال را در دام درمـ ــاری اسـ پادتـــن بیمـ
رییـــس پژوهشـــکده زیســـت فنـــاوری پژوهشـــگاه 
ـــن  ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــگاهی در ادام ـــان جهاددانش روی
ـــه صـــورت ســـنتی  ـــروری در کشـــور ب ـــون دامپ ـــه اکن ک
ـــت،  ـــن اس ـــل آن پایی ـــب تبدی ـــود و ضری ـــام می ش انج
ـــش وزن در دام  ـــن افزای ـــا میانگی ـــرد: در اروپ ـــار ک اظه
ـــن درحالیســـت کـــه  ـــا 4۰۰ گـــرم در روز اســـت ای تقریب

ـــت. ـــرم اس ـــا ۲۰۰ گ ـــران ۱5۰ ت ـــم در ای ـــن رق ای
وی بیـــان کـــرد: در اروپـــا میـــزان تولیـــد شـــیر 
ـــا در  ـــت ام ـــرم اس ـــار کیلوگ ـــا چه ـــه ت ـــک دام س در ی
ـــا 5۰۰ گـــرم  ـــه ۲۰۰ ت ـــم در طـــول روز ب ـــن رق ـــران ای ای

ـــت. اس
دکتـــر نصراصفهانـــی خاطرنشـــان کـــرد: از ســـوی 
ـــنتی  ـــداری س ـــام دام ـــت انج ـــه عل ـــز ب ـــع نی ـــر مرات دیگ
ـــه  ـــی روی ـــرا ب ـــرا چ ـــت، زی ـــن اس ـــن رفت ـــال از بی در ح

بـــوده و اســـتفاده بهینـــه از آن نمی شـــود.
وی توضیـــح داد: در پژوهشـــکده زیســـت فنـــاوری 
نـــژاد مختلـــف دام از شـــش نـــوع گوســـفند و ســـه 
ـــتر را وارد  ـــیر بیش ـــت و ش ـــد گوش ـــرای تولی ـــز ب ـــوع ب ن
ـــد  ـــه تولی ـــق ب ـــازی موف ـــبیه س ـــق ش ـــم و از طری کردی

ـــدیم. ـــول ش ـــد محص ـــش تولی ـــا افزای ـــی ب دام های
رییـــس پژوهشـــکده زیســـت فنـــاوری پژوهشـــگاه 
رویـــان همچنیـــن در نشســـت بـــا سرپرســـت فرمانـــداری 
بجنـــورد گفـــت: ایـــن پژوهشـــگاه موفـــق شـــد تـــا مکمـــل 
ـــد و  ـــن کن ـــد و تامی ـــب را تولی ـــاز اس ـــورد نی ـــی م غذای

ـــت. ـــده اس ـــع ش ـــوزه مرتف ـــن ح ـــای ای ـــی از نیازه برخ
ـــرای  ـــادی ب ـــه زی ـــزود: هزین ـــی اف ـــر نصراصفهان دکت
ـــر  ـــوی دیگ ـــد از س ـــت می ش ـــل پرداخ ـــن مکم ورود ای
ـــی وارد  ـــای تقلب ـــی از مکمل ه ـــز برخ ـــات نی ـــی اوق گاه

کشـــور می شـــد.
ـــن  ـــه ای ـــز ب ـــن مرک ـــون ای ـــم اکن ـــه داد: ه وی ادام
ـــز  ـــمالی نی ـــان ش ـــت و در خراس ـــیده اس ـــتاورد رس دس
کـــه اســـب های اصیـــل در حـــال پـــرورش هســـتند 
ـــب  ـــی اس ـــل غذای ـــد مکم ـــمتی از تولی ـــم قس می توانی

ـــم. ـــن کنی ـــتان تامی ـــارکت اس ـــا مش را ب

رییـــس پژوهشـــکده زیســـت فنـــاوری پژوهشـــگاه 
ـــروژه  ـــام پ ـــا انج ـــاط ب ـــگاهی در ارتب ـــان جهاددانش روی
ـــرد:  ـــنهاد ک ـــان پیش ـــژادی دام در خراس ـــه ن ـــالح ب اص
ـــاد  ـــکاری جه ـــا هم ـــگاهی ب ـــروژه را جهاددانش ـــن پ ای
ـــام  ـــد انج ـــپرم می توان ـــح اس ـــب تلقی ـــاورزی در قال کش

ـــد. ـــش یاب ـــت افزای ـــه کمی ـــد ک ده
وی ادامـــه داد: روش دوم پیشـــنهادی ایـــن اســـت 
ـــود و  ـــرا ش ـــتان اج ـــدل در اس ـــداری م ـــک دام ـــه ی ک
دامـــداران از مشـــاهده نمونـــه موفـــق ترغیـــب بـــه 

اجـــرای ایـــن گونـــه پروژه هـــا در اســـتان شـــوند.

تامین مکمل غذایی اسب و 
درمان ۸۰ درصد از اسهال دامی

رییس پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی از درمان بیامری 
اسهال در دام با استفاده از پادتن خرب داد
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■ روابط عمومی پژوهشکده سـرطان معتمد جهاددانشگاهی، 
3 مهـر: مراسـم رونمایی از ۳ محصول فناورانه ی سیسـتم 
بیوپسـی  سیسـتم  سـرطانی،  بافـت  در  نشـانه گذاری 
بافـت نـرم و سیسـتم بیوپسـی مغـز اسـتخوان همـراه 
بـا افتتـاح آزمایشـگاه های مرکـزی جامـع تحقیقاتـی و 
آزمایشـگاه های فلوسـایتومتری و نانـو بیوالکتریـک بـه 
زیرسـاخت های کلیـدی،  و  عنـوان دسـتاوردهای کالن 
بـا حضـور معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی، 
جهاددانشـگاهی،  پزشـکی  تخصصـی  دفتـر  مدیـرکل 
مدیـرکل دفتـر دفتـر همکاری هـای علمـی و ارتباطـات 
بیـن الملل جهاددانشـگاهی و هیـات همراه و مسـووالن، 
اعضای هیات علمی و دانشـجویان این پژوهشـکده برگزار 

. شد

برند خوب در سطح ملی و بین املللی
دکتـر محمدرضـا پورعابدی معاون پژوهـش و فناوری 
جهاددانشـگاهی در ایـن مراسـم بـا ابـراز خرسـندی از 
حوزه هـای  در  جهاددانشـگاهی  علمـی  فعالیت هـای 
مختلـف بـه ویژه حـوزه ی پزشـکی و کم شـدن فاصله ی 
تحقیقـات تـا بالیـن در ایـن حـوزه، گفـت: فعالیت هـای 
جهاددانشـگاهی در حوزه هـای پزشـکی گزین، ارزشـمند 
و عمیـق اسـت و اکنـون در سـطح بین المللـی برندهای 
خوبـی از فعالیت هـای ایـن حـوزه داریـم که پژوهشـکده 

معتمد یکـی از آن هاسـت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی بــا 
ــه  ــا در جهاددانشــگاهی ب ــه کــه م ــن نکت ــر ای ــد ب تاکی
عنــوان پژوهشــگران چنــد ســو تــوان هســتیم تــا عــالوه 
ــر پژوهــش، در خصــوص کاربــردی کــردن تحقیقــات  ب
انجــام شــده نیــز موثــر باشــند و آالم و خالهــای 
موجــود را در کشــور مرتفــع کنــد، افــزود: وجــه تفــاوت 
ــا یــک مرکــز دانشــگاهی، توجــه بــه  جهاددانشــگاهی ب

ــت  ــات جه ــودن تحقیق ــردی ب ــور و کارب ــول مح محص
ــت. ــی اس ــای مل ــع آالم و نیازه رف

افـزود: جهاددانشـگاهی فضـای مناسـبی اسـت  وی 
بـرای رشـد و پـرورش پژوهشـگرانی کـه ایـده ای دارند و 

می خواهنـد ایـده ی ایشـان بـه ثمـر رسـد.
معـاون پژوهـش فنـاوری جهاددانشـگاهی با اشـاره به 
دیـدار اخیـر تعـدادی از محققـان برتـر جهاددانشـگاهی 
بـا مقـام معظم رهبـری )مدظله العالـی(، حمایـت وی را 
از اجـرای طرح هـای جهادگـران و اختصـاص بودجـه ی 
ویـژه از صنـدوق توسـعه بـرای کاربـردی کـردن طرح ها 
و محصوالت نشـان از اعتماد و جایگاه جهاددانشـگاهی و 

محققـان آن در کشـور عنـوان کردند.

آماده ی راه اندازی مراکز درمان اقامری 
تخصصی رسطان پستان در کشور

دکتـر مجیـدزاده رییس پژوهشـکده سـرطان معتمد 
نیـز بـا اشـاره بـه شـیب صعـودی رشـد فعالیت هـای 
پژوهشـی و محصـوالت فناورانـه ی پژوهشـکده در چنـد 
سـال اخیر، تصریح کـرد: مهم ترین محصول پژوهشـکده 
سـرطان معتمـد، نـه فقط محصـوالت فناورانه کـه وجود 
یـک تیم همـدل و همـراه و متخصص بـا دغدغه خدمت 
بـه میهـن بـرای رسـیدن بـه برتریـن جایـگاه الیـق این 
کشـور اسـت و ایـن توفیـق بزرگـی اسـت کـه بـه لطـف 

خداونـد بـر آن نایـل آمدیم.
ایـن کـه  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  دکتـر مجیـدزاده در 
پژوهشـکده سرطان معتمد پتانسـیل محوریت تحقیقات 
و ارایـه خدمـات درمانـی در حـوزه ی سـرطان بـه ویـژه 
پسـتان را در کشـور داراسـت، تصریـح کـرد: در حـال 
حاضـر این مجموعه عالقه مند، مشـتاق و توانمند اسـت 
تـا سـرویس های فناورانـه و ارایـه خدمـات درمانـی را در 

سراسـر کشـور و اسـتان ها راه انـدازی کنـد.

فناوری و درمان دو بال پژوهشکده ی 
معتمد

در ادامـه ی این مراسـم، دکتر رامین صرامی فروشـانی 
معاون پژوهـش، فناوری و خدمات تخصصی پژوهشـکده 
سـرطان معتمد بـا ارایه گزارش مبسـوطی از فعالیت های 
پژوهشـی و درمانی در یکسـال گذشـته و رشد چشمگیر 
کمـی و کیفی ایـن فعالیت ها، کاربردی کـردن تحقیقات 
ایـن  اصلـی  را هـدف  بـه محصـوالت  آن هـا  تبدیـل  و 
مجموعـه عنـوان و افزود: فناوری و درمان دو بال شـاهین 
معتمد هسـتند که بـرای اوج، نیاز به هر دوی آن هاسـت، 
بنابرایـن پژوهش هـای نه تنهـا ترجمان محور بلکـه الزاما 
بایـد در خدمـت تولیـد محصـول و یـا توسـعه خدمـات 
تخصصـی بـا کاربـرد در درمان باشـد به نحـوی که بالین 

بیمـار از آن منتفع شـود.
دکتـر صرامـی راه اندازی آزمایشـگاه جامـع تحقیقاتی 
و تجهیـز و تکمیـل آزمایشـگاه های تخصصـی همچنین 
توسـعه زیرسـاخت ها و فضاهـای فیزیکـی و تجهیـزات 
همـراه بـا گسـترش کلینیک هـای خدمـات تخصصی در 
حـوزه ی پیشـگیری، تشـخیص و درمـان سـرطان را از 
عمده فعالیت های پژوهشـی درمانی در یکسـال گذشـته 
عنـوان کـرده و افـزود: همـکاری تنگاتنـگ جراحـان و 
متخصصان بالینی در کنار مهندسـان و سـایر متخصصان 
علـوم پایـه ایـن موقعیـت را فراهـم آورده تـا ضمـن نیاز 
سـنجی و ارزیابـی کمبودهـای موجـود در شـرایط خاص 
کشـور )تحریم هـا(، اصـل تولیـد و فنـاوری محصـوالت 
کاربـردی را سـرلوحه ی فعالیت هـای خود قـرار دهیم که 
در ایـن راسـتا، سـه محصول معرفی شـده ی امـروز نیز از 

این دسـت اسـت.
معــاون پژوهــش، فنــاوری و خدمــات تخصصــی 
پژوهشــکده ســرطان معتمــد بــا اشــاره بــه کمبودهــای 
ارایــه  از جملــه فضــای فیزیکــی جهــت  موجــود 
بهــره  بــه هــم وطنــان،  خدمــات تخصصــی الزم 
ــام  ــی را در انج ــش خصوص ــای بخ ــری از ظرفیت ه گی
عملیــات عمرانــی و نوســازی بخش هــای مختلــف 
ــرداری هــر چــه بیشــتر از  ــره ب پژوهشــکده، جهــت به
ــه  ــن مجموع ــود در ای ــانی موج ــروی انس ــرمایه ی نی س
از شــاخص های فعالیــت یکســال گذشــته عنــوان کــرد 
ــدازی کلینیــک عصــر و  ــن راه ان ــه داد: هــم چنی و ادام
ــکل و نظــام  ــا پروت ــان به ــد درم ــر فرآین ــا تغیی شــب ب
ــن پژوهشــکده  چنــد تخصصــی توســط متخصصــان ای
بــرای ارایــه خدمــت بیشــتر در لــوای ســنجش رضایــت 
دریافــت ایــن خدمــات از بیمــاران، از جملــه برنامه هــای 
عمــده ی یکســال گذشــته در ایــن معاونــت بــوده اســت.

گفتنـی اسـت، "سیسـتم مارکـر قابـل کارگـذاری در 
"سیسـتم  بیوپسـی،  محـل  عالمتگـذاری  بافت"جهـت 
بیوپسـی بافـت نـرم" جهـت نمونه بـرداری از انـواع بافت 
نـرم تحـت گایـد سـونوگرافی ـ سـی تی اسـکن و غیـره 
و "سیسـتم بیوپسـی مغـز اسـتخوان" از جملـه نیازهایی 
کلینیکی بوده که جهت آسپیراسـیون و بیوپسی استفاده 
پژوهشـکده  پرتـوان جهادگـران  بـه دسـت  و  می شـود 
سـاخته شـده و بـا موفقیت مـورد ارزیابـی قـرار گرفتند.

ایـن  مـدرن  آزمایشـگاه های  افتتـاح  چنیـن  هـم 
مجموعـه بـه ویژه مرکز فلوسـایتومتری و آزمایشـگاه نانو 
بیوالکتریـک این قابلیـت را به مجموعـه اضافه می کند تا 
در حـوزه تشـخیص و درمـان سـرطان یـک بسـته کامل 

فناورانـه و مـرز دانـش را ارایـه کند.
گفتنی اسـت در این مراسـم، همچنین از پژوهشگران 
برتـر و دپارتمان هـای برتـر در سـال گذشـته تقدیـر و 

قدردانـی بـه عمـل آمد.

رومنایی از ۳ محصول فناورانه و 
افتتاح دو آزمایشگاه 

پژوهشکده رسطان معتمد جهاددانشگاهی از ۳ محصول فناورانه ی ساخت محققان این 
مرکز که در تشخیص و درمان رسطان کاربرد دارد، رومنایی کرد
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جالل  ایسنا:  از  نقل  به  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
الدین صادقی با اشاره به تاسیس مجتمع تحقیقات گیاهان 
دارویی جهاددانشگاهی در استان، گفت: مجتمع تحقیقات 
به  زمینی  در  جهاددانشگاهی  توسط  دارویی  گیاهان 
مساحت ۱4 هکتار در راستای حمایت از کشاورزان احداث 

شده است.
آموزش  ارزش،  تولید  زنجیره  بازتعریف  افزود:  وی 
روستائیان، بازاریابی، تکمیل فرآیند تولید و افزایش سهم 
کشاورز از بازار فروش، هدایت پایان نامه های دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی در راستای اجرای تحقیقات کاربردی با 
موضوع محصوالت استراتژیک استان از اهداف این دهکده 

است.
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: پروژه 
دهکده گیاهان دارویی از نظر ما یک پروژه ملی است که 
بسیاری از استان ها اجرای این طرح را از خراسان جنوبی 

الگوبرداری کرده اند.
صادقی با اشاره به این که این طرح برای حداقل ۱۰۰ 
اشتغال زایی  نفر  برای ۲۰۰  و  مستقیم  اشتغال زایی  نفر 
غیرمستقیم خواهد داشت، یادآور شد: فعالیت های مجتمع 
آگاهی  سطح  بردن  باال  برای  دارویی  گیاهان  تحقیقات 
کشاورزان و روستاییان در بهره گیری موثر و اقتصادی از 

گیاهان دارویی تاثیرگذار است.
تحقیقاتی  طرح های  مجتمع،  این  در  داد:  ادامه  وی 
مختلفی از جمله بسته بندی با رویکرد افزایش ماندگاری 
عناب، بهینه سازی کشت بافت عناب با هدف دستیابی به 
پروتکل تجاری، بررسی کارایی ترکیب دو ماده شیمیایی" 
اُمیک و شیلد" در مقایسه با روش های متداول در بهبود 
کاربردی  پتانسیل های  جامع  معرفی  و  زعفران  عملکرد 

گیاهان دارویی صورت گرفته است.
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با بیان این که 
بیش از ۱۰ فرآورده از عناب در این مجتمع تحقیقاتی به 
صورت پایلوت تولید شده است، تصریح کرد: اکنون آبنبات 
به  با خاصیت تصفیه خون و کمک  فراسودمند زرشک 
خون سازی، چیپس فراسودمند عناب، کلوچه فراسودمند 
عناب و مربای فراسودمند با شاخص گالیسمی پایین از 
عناب در مراحل ثبت اختراع قرار دارند، همچنین برای 

شکالت عناب گواهی ثبت اختراع صادر شده است.
کتاب های  چاپ  به  اشاره  با  صادقی  الدین  جالل 
کاربردی  "راهنمای  فراوری"،  تا  کاشت  از  "عناب، 
کاربرد  با  غذایی  مواد  جامع  "فرهنگ  دارویی"،  گیاهان 
حضور  افزود:  زعفران"  "آپوکاروتنوئیدهای  و  دارویی" 
المللی و همچنین چاپ  در ده ها کنفرانس ملی و بین 
مقاالت علمی- پژوهشی در مجالت معتبر علمی از دیگر 

فعالیت های علمی این مجموعه است.

جمع آوری بانک اطالعاتی بیش از ۲۵۰ 
کشاورز در حوزه گیاهان دارویی

جذب  که  این  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  رییس 
پرسنل تخصصی با رشته های گیاهان دارویی و صنایع و 
تشکیل گروه پژوهشی از جمله اقداماتی بود که توفیق 
جهاددانشگاهی را در این حوزه رقم زد، یادآور شد: داشتن 
از  الزم  تخصص  از  بهره مندی  درحین  جهادی  روحیه 

ویژگی های منحصر به فرد کارکنان این مجموعه است.
 4 نزدیک  پروژه  اجرای  برای  تاکنون  گفت:  صادقی 
میلیارد تومان از محل اعتبارات مرکزی جهاددانشگاهی 

هزینه شده است.

وی افزود: سعی کرده ایم توجه جامعه در سطح استان 
اما  کنیم  عناب جلب  استراتژیک  به محصول  را  ملی  و 
برای ادامه راه به حمایت بیش از پیش مسئوالن استانی 

نیازمندیم.
از ۲5۰  بیش  اطالعاتی  بانک  این که  بیان  با  صادقی 
کشاورز را که در حوزه گیاهان دارویی فعال هستند، تهیه 
کرده ایم، افزود: طرح توسعه بهره برداری تجاری از گیاهان 
دارویی تدوین شد و اقدامات الزم برای تحقق اهداف در قالب 
تاسیس مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک 

با محوریت عناب، زرشک و زعفران برنامه ریزی شد.
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
الزم است پایگاه هایی برای محصوالت استراتزیک استان 
داشته باشیم، تصریح کرد: خراسان جنوبی نیاز دارد که 
پژوهشکده ای برای عناب در بیرجند، پژوهشکده زرشک 
در قاین و پژوهشکده انار در فردوس داشته باشد که برای 

تحقق این امر تالش می کنیم.

شکالت فراسودمند عناب ثبت اخرتاع شد
لیال محمودی معاون پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان 
توسط محسن  فراسودمند عناب  جنوبی گفت: شکالت 
پویان مدیر مجتمع و ساره حسینی عضو گروه پژوهشی 
ثبت  کل  اداره  در  جهاددانشگاهی  تحقیقاتی  مجتمع 

اختراعات کشور به شماره ۹۸۹۰4 به ثبت رسید.
وی افزود: با توجه به افزایش سطح آگاهی افراد نسبت 
به محصوالت سالم و با کیفیت، تقاضا برای تهیه محصوالت 

غذایی فراسودمند در حال افزایش است.
جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  پژوهشی  معاون 
در سال ۱۳۹۶  عناب  تولید شکالت  کرد: طرح  تصریح 
وقفه  بی  تالش  با  عناب  شکالت  تولید  ایده  شد.  آغاز 
همکاران این مجتمع به ثمر رسید و امروز فرموالسیون 
شکالت عناب به منظور تولید یک محصول بازار پسند 
و پاسخگوی ذائقه و سلیقه مصرف کننده با حفظ خواص 
اصلی این محصول در مسیر ورود به بازارهای مصرف است 
و تاکید بر فراوری محصوالت استراتژیک منطقه خواهد 
توانست توسعه اقتصادی این محصوالت را تسهیل کرده و 
سهم اقتصادی کشاورزان و فعاالن این حوزه را به صورت 

چشمگیری افزایش دهد.
در  ایران  عناب  این که ۹۸ درصد  بیان  با  محمودی 
و جنوب خراسان قطب  تولید می شود  خراسان جنوبی 
تولید عناب در ایران است، اظهار کرد: در صورت پرداختن 
و تمرکز بر فراوری محصوالت استراتژیک استان از جمله 
خواهد  رونق  پیش  از  بیش  محصوالت  این  بازار  عناب، 
یافت که ره آورد آن بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی 

کشاورزان و سایر فعاالن این حوزه است.
وی گفت: محور فعالیت متخصصان حوزه صنایع غذایی 
جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  تحقیقاتی  مجتمع  در 
فراوری محصوالت استراتژیک استان مانند عناب، زرشک 
و زعفران است و تا کنون تولید دوازده فرآورده از عناب به 
صورت پایلوت انجام شده است و این محصوالت نیز در 
مسیر دریافت گواهینامه ها و دریافت مجوزهای الزم جهت 

ورود به بازار هستند.
جنوبی،  خراسان  جهاددانشگاهی  پژوهشی  معاون 
خراسان  جهاددانشگاهی  تحقیقاتی  مجتمع  آمادگی 
جنوبی را برای ارایه دانش فنی، ارایه مشاوره جهت تولید 
فرآورده های عناب یا همکاری در تولید صنعتی و نیمه 
صنعتی محصوالت فراسودمند تهیه شده در این مرکز را 
برای ارایه به بازار اعالم کرد و یادآور شد: سرمایه گذاران 
عالقه مند به فعالیت در این حوزه می توانند به این مجتمع 

مراجعه کنند.

از ثبت اخرتاع شکالت عناب تا 
آب نبات فراسودمند زرشک

رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از طی شدن مراحل ثبت اخرتاع آب نبات 
فراسودمند زرشک و چیپس فراسودمند عناب خرب داد



17
ه4

مار
│ش

تم
یس

ل ب
سا

تـــازہ

هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

14

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران: دکتر محمد نظری در آستانه پنجمین 
سال فعالیت کلینیک فوق تخصصی واریس جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران گفت: درمان 
برش های  آن  با عمل جراحی صورت می گرفت که الزمه  ایران  در  به صورت سنتی  واریس 
جراحی و خارج نمودن رگ های آسیب دیده است که منجر به روند طوالنی مرحله نقاهت 

بیماران می شود.
وی افزود: مشکالت ناشی از عمل های جراحی که مستلزم بستری شدن بیمار است باعث 
شد تا پژوهشگران جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران تحقیقات خود را به سمت خدمات کم 
بیهوشی  بیماران دچار عوارض  تا  واریس های پیش رفته معطوف کند  برای درمان  تهاجمی 

جراحی های سنتی و همچنین آنتی بیوتیک درمانی نشوند.
دکتر نظری ادامه داد: یک تفکر سنتی در جامعه ما از قدیم وجود داشته که بیماری واریس 
درمان قطعی ندارد که اشتباه است و امروزه در کلینیک فوق تخصصی جهاددانشگاهی انواع 

واریس ها بدون نیاز به عمل جراحی در کوتاه ترین زمان ممکن درمان می شود.
این فوق تخصص رادیولوژی مداخله ای و عروقی تاکید کرد: واریس های مویرگی که بعضا با 
ایجاد عالئم و ناراحتی برای بیمار هم همراه است و اصطالحا به آن تالنژکتازی گفته می شود در 
مراکز تخصصی واریس در کشورهای پیشرفته جهان از طریق تزریق دارو به رگ مدنظر صورت 
می گیرد و با جذب دارو در عروق واریس برطرف می شود که در کلینیک واریس جهاددانشگاهی 

علوم پزشکی تهران همکاران ما از چنین روشی برای درمان بیماران، استفاده می کنند.
دکتر نظری ادامه داد: نوع دیگری از واریس که پیشرفته تر هم هست به دلیل "اختالل در 
دریچه های النه کبوتری سیاهرگ ها" می باشد که پزشکان ما برای درمان آن از روش های کم 
تهاجمی از قبیل لیزر و رادیو فرکانس استفاده کرده و تنها با ایجاد یک برش به اندازه دومیلمتر 
در محل واریس، رگ را با بی حسی موضعی سوزانده و عامل بیماری را برطرف می کنند بدون 
این که فرد بیمار نیاز به استراحت در منزل داشته باشد و یا دردهای پس از جراحی را تحمل 
کند. در واقع فرد پس از درمان از طریق رادیو فرکانس با استراحتی چند ساعته می تواند به انجام 

فعالیت های روزمره خود مشغول شود.
وی افزود: از مزایای کلینیک واریس جهاددانشگاهی می توان به استفاده از تجهیزات پیشرفته 
و به روز دنیا و پزشکان مجرب اشاره کرد. مدیر کلینیک واریس فوق تخصصی جهاددانشگاهی 
تهران تصریح کرد: در حال حاضر در مسیر تاسیس پژوهشکده بیماری های وریدی و واریس 
قرار داریم تا پژوهشگران جهاددانشگاهی علوم پزشکی با توجه به روش های روز جهانی اقدام به 
جمع آوری و نوشتن مقاله های پیشرو در درمان بیماری واریس در نشریات معتبر جهان کنند.

دکتر نظری ادامه داد: کنگره های کشوری درمانی واریس نیز هرساله به همراه کلینیک زخم 
جهاددانشگاهی برگزار می شود و با مشارکت پزشکان از سراسر کشور پیشرفته ترین درمان های 

واریس را به اشتراک می گذاریم.

درمان انواع بیامری 
واریس بدون نیاز به 

عمل جراحی
مدیر کلینیک فوق تخصصی »واریس« جهاددانشگاهی علوم 

پزشکی تهران از درمان انواع واریس ها بدون نیاز به عمل جراحی 
در کوتاه ترین زمان ممکن اطالع داد

روشی برای کشت 
طوالنی مدت  سلول های 

پیش ساز کبدی 
نتایج یک پژوهش با همکاری پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی و 

چند موسسه ی بین املللی از روشی موثر برای کشت طوالنی مدت 
سلول های پیش ساز کبدی در رشایط آزمایشگاهی خرب می دهد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا: استفاده ی بالینی و داروشناسی از سلول های 
کبدی )هپاتوسیت( برداشت شده از بافت موجود زنده )اولیه(، به دلیل کمبود اهدا کننده 
و چالش های موجود در حفظ و نگهداری این سلول ها در شرایط آزمایشگاهی، محدود 
شده است. سلول های کبدی تازه برداشت شده ویژگی های اختصاصی خود را از دست 

.)de-differentiation( می دهند و به سرعت روند تمایزی آن ها معکوس می شود
پیش  سلول های  عنوان  به  که  توان،  دو  کبدی  سلول های  که  است  حالی  در  این 
و کولنژیوسیت ها )سلول های  به هپاتوسیت ها  ساز کبدی شناخته شده اند، می توانند 
در  هپاتوسیت ها  برای  مناسبی  جانشین  و  یابند  تمایز  صفراوی(  مجاری  اپیتلیالی 
شرایط آزمایشگاهی به شمار می روند؛ چرا که امکان تولید هپاتوسیت های کافی برای 

آزمایش های دارویی و حتی سلول درمانی ضایعات کبدی را فراهم می کنند.
با هدف یافتن روشی برای نگهداری کارآمد و کم هزینه سلول های پیش ساز کبدی 
وثوق،  مسعود  دکتر  بهاروند،  حسین  دکتر  آزمایشگاهی،  شرایط  در  )هپاتوبالست ها( 
زهرا فیضی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، 
پژوهشکده کارولینسکای سوئد و دانشگاه توبینگن آلمان، پژوهشی را طراحی کردند که 
در آن از هم کشتی سلول های استرومایی کبد موش، پیش یا پس از تولد، بدون اضافه 
کردن عوامل رشد برای حمایت از هپاتوبالست های تازه برداشت شده از موش استفاده 

شد.
در این پژوهش هپاتوبالست ها در روز ۱4.5 جنینی موش از کبد استخراج شده و در 
شرایط چسبیده به کف ظرف کشت با سلول های استرومایی هم کشتی داده شدند. دو 
توانی سلول های هپاتوبالست، سرعت تقسیم و ظرفیت تولید کلنی آنان 5 و ۷ روز پس 

از آغاز کشت مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Cellular Biochemistry به چاپ 
رسیده است، نشان داد، سلول ها 5 و ۷ روز پس از آغاز کشت دو توانی خود را حفظ 

کرده اند.
عالوه بر این، استفاده از هم کشتی با سلول های استرومایی باعث حفظ ویژگی های 
سلول های هپاتوبالست شده، سرعت تکثیر آنان را به شکل معنی داری افزایش می دهد. 
آزمایشگاهی،  شرایط  در  هپاتوبالست ها  از  زیادی  شمار  نگهداری  و  کشت  منظور  به 
از محیط حاصل  هپاتوبالست ها به صورت کره در شرایط شناور کشت داده شدند و 
از کشت سلول های استرومایی جنینی )conditioned medium( برای نگهداری 
نگهداری  برای  روش  این  داد  نشان  بررسی ها  شد؛  استفاده  روز   ۳۰ مدت  به  آنان 

هپپاتوبالست ها کامال موثر است.
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■ روابـط عمومـی مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی 
ایـران وابسـته به جهاددانشـگاهی: دکتر سـید مجیـد تولیت 
سرپرسـت مرکـز ملی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایران در 
ایـن خصوص گفت: گسـتردگی میکروارگانیسـم ها از نظر 
تعـداد، تنـوع محیط هـای زیسـت و همیـن طـور از نظـر 
مسـیرهای متابولیک، بیشـتر از سـایر موجودات است. به 
همیـن دلیل بررسـی تنوع آن هـا راه را برای دسـتیابی به 
سـویه های مفیـد و ارزشـمند صنعتـی می گشـاید. یکـی 
از رسـالت های مرکـز ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران 
ارایـه سـویه های ارزشـمند بیوتکنولوژیـک اسـت کـه در 

ایـن مسـیر محققـان ایـن مرکـز همـواره در تالشـند تـا 
را غنی تـر  بانـک میکروارگانیسـم ها  زیسـتی  نمونه هـای 

. کنند
وی ادامـه داد: از جملـه سـویه های ارزشـمند موجـود 
در ایـن بانـک می تـوان به سـویه های تولید کننـده آنزیم، 
سـویه های تجزیـه کننـده مـواد زنوبیوتیـک، سـویه های 
تولیـد کننـده آنتـی بیوتیک، سـویه های اسـید الکتیک، 

و سـویه های اسـتاندارد و مرجـع اشـاره کـرد.
زیسـتی  و  ژنتیکـی  ذخایـر  ملـی  مرکـز  سرپرسـت 
ایـران گفـت: سـویه های ارزشـمند پروبیوتیـک از جملـه 

سـویه هایی هسـتند کـه بـه زودی در دسـترس محققـان 
می گیرنـد. قـرار 

وی افـزود: بانـک میکروارگانیسـم های ایـن مرکـز بـه 
عنـوان مرکـزی پیشـرو در زمینـه جداسـازی، شناسـایی 
و نگهـداری انـواع متنوعـی از میکروارگانیسـم ها و ارایه ی 
سـویه ها بـه محققـان داخـل و خارج کشـور، در راسـتای 
اهـداف خـود در جهـت هرچـه غنی تـر کردن کلکسـیون 
میکروبـی، تعـداد کل سـویه های نگهـداری شـده موجود 
در بانـک را بـه 44۳۶ سـویه رسـانید کـه از ایـن بیـن 
۱۱۷۰ سـویه در کاتالـوگ رسـمی بانـک و در دسـترس 

محققـان قـرار دارد.
تولیـت خاطر نشـان کـرد: در بیـن سـویه های موجود 
در کاتالـوگ رسـمی مرکـز، انـواع سـویه های شناسـنامه 
دار و معتبـر کـه در کلکسـیون های مطـرح دنیـا از جمله 
چـک،   CCM آمریـکا،   ATCC آلمـان،   DSMZ
کـره   KCTC و  اسـپانیا   CECT بلژیـک،   BCCM

جنوبـی نیـز ثبـت شـده اسـت، بـه چشـم می خـورد.
گفتنـی اسـت، بـا تـالش محققـان ایـن مرکـز جهـت 
دسـتیابی بـه میکروارگانیسـم های بومـی کشـور، تاکنون 
۶۷ سـویه جدیـد میکروبـی در سـطوح مختلـف گونـه، 
پـس  و  جداسـازی  ایـران  کشـور  از  خانـواده  و  جنـس 
در  ثبـت  طریـق  از  فازیـک،  پلـی  کامـل  شناسـایی  از 
ژورنال هـای معتبـر بیـن المللـی، بـه دنیـا معرفـی شـده 
اسـت، کـه در ایـن میـان، دو خانـواده جدیـد مخمـری و 
باکتریایـی بـه عنـوان دسـتاوردهای چشـم گیـر محققان 

ایـن مرکـز محسـوب می شـود.
دارا  بــا  میکروارگانیســم ها،  بانــک  همچنیــن 
بــودن کلکســیون هایی چــون آرکی هــا، باکتری هــا، 
ــز  ــا و ری ــه ه ــیانوباکترها، دیاتوم ــا، س ــا، مخمره کپک ه
جلبک هــا جزمتنــوع تریــن کلکســیون میکروبــی ایــران 

ــت. اس
آنزیـم،  کننـده  تولیـد  سـویه های  اسـت،  گفتنـی 
سـویه های تجزیـه کننـده مـواد زنوبیوتیـک، سـویه های 
تولیـد کننـده آنتـی بیوتیک، سـویه های اسـید الکتیک، 
و سـویه های اسـتاندارد و مرجـع و همچنیـن سـویه های 
ارزشـمند پروبیوتیـک کـه بـه زودی در اختیـار محققـان 
قـرار خواهـد گرفـت، از جملـه سـویه هایی هسـتند کـه 
در بانـک میکروارگانیسـم های ایـن مرکز تهیه می شـوند.

سویه های ارزشمند پروبیوتیک 
در اختیار محققان کشور

سویه های ارزشمند بیوتکنولوژیک یکی از رسالت های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 
در جهت خدمت به محققان و مراکز تحقیقاتی است
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■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی به نقل از ایسـنا: شـقایق 
نصـر عضـو هیـات علمـی مرکـز ملـی ذخایـر زیسـتی و 
ژنتیکـی ایـران وابسـته بـه جهاددانشـگاهی بـا اشـاره به 
پروژه هـای اجرا شـده از سـوی این مرکـز در حوزه صنایع 
غذایـی، اظهـار کـرد: یکـی از پروژه هـای ما در ایـن مرکز 
ایـن بـوده کـه نمونه هایـی از فرآورده هـای لبنـی سـنتی 
کـه در شـهرهای مختلـف تولیـد می شـوند جمـع آوری و 
میکروارگانیزم هـای آن را جـدا سـازی کردیـم و بـر روی 
آن هـا تسـت هایی انجـاد دادیم تا اثر سـالمت بخشـی هر 

یـک از آن هـا را شناسـایی کنیم.
ایـــن  ترکیـــب  محقـــق،  ایـــن  گفتـــه ی  بـــه 
میکروارگانیزم هـــای شناســـایی شـــده و فرموالســـیون 
آن هـــا می توانـــد در تولیـــد محصـــوالت صنعتـــی 
مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد کـــه بـــا ذائقـــه مـــردم 

کشـــور ســـازگاری بیشـــتری دارد.
ــام  ــه انجـ ــی کـ ــا مطالعاتـ ــرد: بـ ــه کـ ــر اضافـ نصـ
ـــه پتانســـیل  ـــم ک ـــم در حـــال حاضـــر ۸ ســـویه داری دادی
ـــت و  ـــیده اس ـــات رس ـــه اثب ـــا ب ـــودن آن ه ـــک ب پروبیوتی
ـــویه از  ـــن ۸ س ـــد. ای ـــی دارن ـــتفاده صنعت ـــیل اس پتانس
ـــدا  ـــری و ج ـــویه غربالگ ـــدود ۷۰۰ س ـــه ح ـــک مجموع ی

ــده اند. ــازی شـ سـ
ـــی  ـــر ژنتیک ـــی ذخای ـــز مل ـــی مرک ـــات علم ـــو هی عض
ـــی  ـــز مل ـــای مرک ـــی از فعالیت ه ـــران بخش ـــتی ای و زیس
ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران را جمـــع آوری و 
ــت:  ــت و گفـ ــی دانسـ ــای میکروبـ ــداری نمونه هـ نگهـ
بـــر ایـــن اســـاس تاکنـــون 44۳۶ میکروارگانیـــزم 
ــع  ــرد در صنایـ ــا دارای کاربـ ــی از آن هـ ــه بخشـ را کـ
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــع آوری ش ـــد، جم ـــرد دارن ـــی کارب غذای
ــس  ــر ساکارومایسـ ــه مخمـ ــوان بـ ــه می تـ از آن جملـ
 )Saccharomyces cerevisiae( ســـرویزیه 
ـــورد  ـــی م ـــر نانوای ـــوان مخم ـــه عن ـــه ب ـــرد ک ـــاره ک اش
ـــی  ـــای پروبیوتیک ـــا میکروب ه ـــرد ی ـــرار گی ـــتفاده ق اس
ــی  ــای غذایـ ــد مکمل هـ ــی در تولیـ ــه نقـــش مهمـ کـ
دارنـــد و بـــه عنـــوان غنی کننـــده مـــاده غذایـــی 

ــوند. ــی شـ ــای ارزش غذایـ ــث ارتقـ ــد باعـ می تواننـ
وی همـــکاری بـــا شـــرکت های تولیـــد کننـــده 
ــکاری دارد،  ــی همـ ــع غذایـ ــای صنایـ میکروارگانیزم هـ
ــه  ــا در زمینـ ــر آن مـ ــالوه بـ ــرد: عـ ــان کـ خاطرنشـ
ــور  ــه منظـ ــی بـ ــوالت غذایـ ــی محصـ ــرل کیفـ کنتـ
شناســـایی آلودگی هـــا در خـــط تولیـــد، یافتـــن 
منشـــا آن هـــا و ارایـــه راهکارهـــای برطـــرف کـــردن 
آن بـــا شـــرکت ها همـــکاری داریـــم. کنتـــرل کیفـــی 

ــا  ــکاری مـ ــای همـ ــر زمینه هـ ــی از دیگـ ــواد غذایـ مـ
اســـت در ایـــن همـــکاری می توانیـــم کنتـــرل کنیـــم 
ــود  ــل آن وجـ ــر در داخـ ــای مضـ ــا میکروارگانیزم هـ تـ

نداشـــته باشـــد.
نصـــر بـــا اشـــاره بـــه همـــکاری ایـــن مرکـــز بـــا 
شـــرکت های دانـــش بنیـــان فعـــال در حـــوزه صنایـــع 
ــرکت های  ــری از شـ ــا یکسـ ــد: بـ ــادآور شـ ــی یـ غذایـ
صنایـــع  حوزه هـــای  در  فعـــال  بنیـــان  دانـــش 
غذایـــی کـــه خـــط تولیـــد آن هـــا بـــر اســـاس یـــک 
میکروارگانیـــزم اســـت ماننـــد تولیـــد مکمل هـــای 
ــر  ــده خمیـ ــد کننـ ــرکت های تولیـ ــا شـ ــی و یـ غذایـ
ــه  ــه تولیـــد خمیرمایـ ــتیم. پایـ مایـــه همـــکاری داشـ
مخمـــر ساکارومایســـس ســـرویزیه اســـت و مـــا 
ــردن  ــی کـ ــرای معرفـ ــا بـ ــنامه یـ ــه شناسـ در زمینـ
ســـویه های جدیـــد کـــه بـــه جـــای ســـویه های 
وارداتـــی مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیرنـــد، همـــکاری 

ــتیم. داشـ
پروبیوتیک هـــا دســـته ای از مـــواد غذایـــی حـــاوی 
میکروارگانیســـم های مفیـــد هســـتند کـــه عـــالوه بـــر 
نقـــش تغذیـــه ای بـــا مکانیســـم های مختلفـــی، باعـــث 
ــان  ــا درمـ ــا و یـ ــه بیماری هـ ــال بـ ــگیری از ابتـ پیشـ
برخـــی از بیماری هـــا می شـــوند. بـــه ایـــن دســـته از 
ـــز  ـــودمند نی ـــا فراس ـــرا ی ـــای عملگ ـــی، غذاه ـــواد غذای م

ـــا،  ـــن غذاه ـــد ای ـــده تولی ـــروزه ای ـــود و ام ـــالق می ش اط
ایده هـــای برتـــر در صنایـــع غذایـــی دنیـــا محســـوب 

می شـــود.
بـــر اســـاس بررســـی های انجـــام شـــده یـــک 
ـــه  ـــتفاده ب ـــد اس ـــد کاندی ـــه بتوان ـــن ک ـــرای ای ـــری ب باکت
ـــد دارای  ـــد بای ـــک باش ـــری پروبیوتی ـــک باکت ـــوان ی عن
خصوصیاتـــی ماننـــد غیـــر بیمـــاری زا بـــودن و عـــدم 
ایجـــاد مقاومـــت آنتی بیوتیکـــی در بـــدن، مقـــاوم در 
ـــی  ـــی و توانای ـــای گوارش ـــده و آنزیم ه ـــید مع ـــر اس براب

چســـبیدن بـــه دیـــواره روده باشـــد.
ـــی  ـــر ژنتیک ـــی ذخای ـــز مل ـــاس در مرک ـــن اس ـــر ای ب
ارزیابـــی ســـویه های  و  راســـتایی شناســـایی  در  و 
تـــوان  بررســـی  چـــون  خدماتـــی  پروبیوتیکـــی 
ــه ایـــن بررســـی ها  ــود کـ ــام می شـ پروبیوتیکـــی انجـ
ـــیره  ـــده، ش ـــید مع ـــه اس ـــت ب ـــنجش مقاوم ـــامل س ش
ــزان  ــراوی و میـ ــای صفـ ــوارش و نمک هـ ــتگاه گـ دسـ
اتصـــال بـــه ســـلول های اپیتلیـــال دســـتگاه گـــوارش 

. می شـــود
خالص ســـازی ســـویه های میکروبـــی، شناســـایی 
و  پروبیوتیـــک  میکروارگانیســـم های  فنوتیپـــی 
ــر  ــگ از دیگـ ــق کلونینـ ــول از طریـ ــایی مولکـ شناسـ
خدمـــات ایـــن مرکـــز در حـــوزه میکروارگانیزم هـــای 

صنایـــع غذایـــی بـــه شـــمار مـــی رود.

تالش برای افزایش سازگاری فرآورده های لبنی 
سنتی با ذائقه ی مردم

گروهی از محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران درصدد هستند تا بهرتین سویه های میکروارگانیسم های فرآورده های لبنی سنتی را 
برای سازگاری ذائقه ی مردم جداسازی کنند و در تولید محصوالت غذایی مورد استفاده قرار دهند
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■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بـه نقـل از سـیناپرس: 
علـوم  ملـی  پـارک  پژوهشـگران  از  گـروه  یـک  اخیـرا 
بـه  وابسـته  فرهنگـی  صنایـع  و  نـرم  فناوری هـای  و 
تخصصـی  آنالیـن  ابـزار  توانسـته اند  جهاددانشـگاهی 
سـنجش رضایـت مشـتری بـه نـام »آپ کـوک« را راه 
تـا  می کنـد  کمـک  کـه  آنالینـی  ابـزار  کننـد.  انـدازی 
کسـب و کارهـا مسـتقیما یـا بـی واسـطه میـزان رضایت 
مشتریانشـان را ارزیابـی و راهی برای افزایش درآمدشـان 

پیـدا کننـد.
مجید صالحیان مدیر عامل و بنیانگذار استارتاپ کوک 
در این خصوص گفت: استارتاپ کوک یک پلتفرم سنجش 
تجربه مشتری است. این پلتفرم کمک می کند تا کسب 
و کارهای آنالین، ضمن جذب مشتری، میزان رضایت و 
تجربه مشتریانشان را اندازی گیری کنند و درآمدشان را 

افزایش دهند.
در  سهولت  کارآمدی،  و  بودن  صرفه  به  مقرون  وی 
افزایش احتمال مشارکت  ارزیابی،  طراحی، پاسخگویی و 
میزان  و  وفاداری  افزایش  فروش،  افزایش  مشتریان، 
پلتفرم  این  مزایای  از مهم ترین  را  رضایتمندی مشتریان 
ابزارهایی  از  استفاده  با  کارها  و  کسب  افزود:  و  برشمرد 
مختلف  دالیل  »پایش  مشتریان«،  »نظرسنجی  مانند 
اساس  بر  بندی مشتریان  نارضایتی مشتریان« و »دسته 
می توانند  دارند«  کارها  و  کسب  برند  از  که  تجربه ای 
کارشان  و  کسب  به  نسبت  چقدر  مشتریان  که  دریابند 
رضایت  میزان  می توانند  آن ها  هستند.  راضی  و  وفادار 
مشتریان را به سه دسته »وفادار«، »معترض به کسب و 

کار« و »منفعل« تقسیم بندی کنند.
صالحیـان ادامـه داد: کسـب و کارهـا در صورتـی کـه 
نارضایتـی و علـل مشـکل مشـتریان را  بتواننـد دالیـل 
پیـدا کننـد و نسـبت بـه حـل آن مشـکل اقـدام کننـد، 

می تواننـد از طریـق ایـن سـامانه میزان درآمدشـان را نیز 
افزایـش دهنـد؛ آن هـا می تواننـد از مشـتریان خـود برای 
ارایـه خدمـات بهتـر نظـر سـنجی کننـد و بـا توجـه بـه 
وفـاداری مشـتریان بـه راحتـی محصوالت بیشـتری را به 

برسـانند. فروش 
وی تصریـح کـرد: از سـوی دیگـر، بـا این ابـزار آنالین 
می تـوان میـزان هزینـه کسـب و کارهـا را کاهـش داد؛ 
معمـوال هـر کسـب و کاری بـرای جـذب مشـتری جدید 
تقریبـا بایـد شـش برابـر نگهـداری یـک مشـتری هزینه 
کنـد امـا بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار آنالین، کسـب و کارها 
می تواننـد متوجـه دالیـل نارضایتـی مشـتریان بشـوند و 
از تـرک کـردن مشـتری پیشـگیری کننـد و هزینه هـای 

جـذب مشـتری را تـا یـک ششـم کاهـش دهند.
بنیانگـذار اسـتارتاپ کـوک گفـت: حـدود یـک مـاه 
پـردازش ایده و شـکل دهـی مدل کسـب و کار این طرح 
بـه درازا کشـید. پس از گذشـت سـه تـا چهار ماه نسـخه 
اولیـه ایـن محصـول نیـز از اردیبهشـت امسـال وارد بازار 
شـد. ایـن شـرکت از اردیبهشـت مـاه تاکنـون موفـق بـه 
جـذب ۳۷ کسـب و کار آنالیـن در حوزه هـای مختلـف 
)فرهنگـی، اطـالع رسـانی، خدمـات بیمـه ای و خودرویی 

و ...( شـده اسـت.
صالحیـان مدیـر بازرگانـی ایـن مجموعـه نیـز گفـت: 
بـه دسـت  را  و کارهـا  نبـض کسـب  اسـتارتاپ کـوک، 
صـدای  می پرسـد.  را  مشـتری ها  حـال  و  می گیـرد 
مشـتری ها را نیـز بـه گـوش صاحبـان کسـب و کارهـا 
می رسـاند و بـا ایجـاد ارتباطـی موثر میان کسـب و کارها 
و مشـتریان، کیفیـت خدمـات و سـرویس های کسـب و 

می دهـد. افزایـش  را  کارهـا 
وی افـزود: ایـن پلتفرم بازخوردهای مشـتریان کسـب 
سرویس هایشـان  و  محصـوالت  بـه  نسـبت  را  کارهـا  و 

ارزیابـی می کنـد. سـپس بـا جـع بنـدی و دسـته بنـدی 
بازخوردهـا، علـت نارضایتی مشـتری ها را شناسـایی و در 
نهایـت بـا برنامـه ریزی دقیـق و اقدام زودهنـگام، از ترک 

مشـتریان جلوگیـری می کنـد.
کارهـا  و  کسـب  صاحبـان  کـرد:  تصریـح  صالحیـان 
ابـزار آنالیـن، مشـتریان  ایـن  از  بـا اسـتفاده  می تواننـد 
وفـادار بـه برندشـان را شناسـایی کنند و از طریق دسـته 
بنـدی مشـتریان، پیشـنهادهای سـرویس ویـژه و فروش 

محصـول خـاص آن دسـته را در نظـر بگیرنـد.
ایـن  اصلـی  اهـداف  از  یکـی  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
پلتفـرم، حفـظ مشـتری قبلـی یـا شناسـایی مشـتریانی 
اسـت کـه بیشـترین کسـب و کارهـا را ایجـاد می کننـد. 
میـزان  می تواننـد  وکارهـا  کسـب  صاحبـان  همچنیـن 
نظرسـنجی ها  سـواالت  طریـق  از  را  مشـتری ها  خریـد 
متوجـه بشـوند. فـرض کنیـد صاحـب یـک کسـب و کار 
پـس از انجام نظرسـنجی متوجه می شـود کـه ۷۰ درصد 
ناراضـی  محصـول  تحویـل  خدمـات  از  مشـتری هایش 
هسـتند، او می توانـد بـا شناسـایی ایـن مشـکل، کیفیـت 

ایـن سـرویس را بـاال ببرنـد.
صالحیان افزود: یک سری از کسب و کارها نیز فعالیت 
در  است.  مشتری  نیازهای  به  پاسخگویی  اصلی شان، 
بسیاری از موارد میزان زمان انتظار مشتری برای اتصال 
این  صاحبان  باالست.  مربوطه  کارشناس  پاسخگویی  به 
که  می شوند  متوجه  نظرسنجی  از  پس  کارها  و  کسب 
علت نارضایتی مشتریانشان به چه علت است. در نتیجه 
را  کارشناسانشان  تعداد  می توانند  دقیق  ریزی  برنامه  با 
را  مشتری  انتظار  زمان  طریقی  هر  از  یا  دهند  افزایش 
تا صاحبان  می شود  باعث  موارد  این  تمام  دهند.  کاهش 
کسب و کارها محصول با کیفیت تر یا سرویس مطلوب تری 

به مشتریان ارایه بدهند.
وی بـه نحـوه ی ثبـت نـام صاحبـان کسـب و کار و 
مشـتریان اشـاره کـرد و گفـت: زمانی که صاحبان کسـب 
و کارهـا در وب سـایت www.upkook.com ثبـت 
نـام می کننـد، پنـل ادمینـی بـه آن هـا اختصـاص پیـدا 
از  ایـن سـایت  و سـوال هـای  فرم هـا  تمامـی  می یابـد. 
قبـل آمـاده اسـت. ایـن سـوال هـا طبـق اسـتانداردهای 
تمامـی شـرکت های بـه روز خارجـی ماننـد گـوگل، اپل، 
مایکروسـافت و ... و شـرکت های داخلـی طراحـی شـده 
اسـت. مشـتریان پس از مشـاهده سـوال ها از وب سـایت 
دریافـت  نظرسـنجی  لینـک  کـوک،  آپ  اپلیکیشـن  یـا 
ثانیـه می تواننـد بـه آن  از ۳۰  می کننـد کـه در کمتـر 
سـوال هـا پاسـخ بدهنـد و در نهایـت صاحبـان کسـب و 
کارهـا می تواننـد از طریـق پنـل ادمیـن، گـزارش ایـن 

نتایـج را مشـاهده کننـد.
گفتنــی اســت، »ســنجش رضایــت مشــتری«، یکــی 
از مهم تریــن روش هایــی اســت کــه بــا کمــک آن 
می تــوان از عملکــرد مطلــوب کســب و کارهــا اطمینــان 

پیــدا کــرد.

سنجش هوشمندانه و خالقانه ی 
رضایت مشرتیان

یک گروه از پژوهشگران پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی توانسته اند ابزار 
آنالین تخصصی سنجش رضایت مشرتی به نام »آپ کوک« را راه اندازی کنند
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ابن ســـینای  پژوهشـــگاه  عمومـــی  روابـــط   ■
ـــرده  ـــزول نک ـــه ن ـــور بیض ـــر آبادپ ـــگاهی: دکت جهاددانش
ـــح  ـــت و توضی ـــردان دانس ـــاروری م ـــل ناب ـــی از عل را یک
داد: به طـــور طبیعـــی در مراحـــل رشـــد جنیـــن 
بیضه هـــا شـــکل می گیرنـــد و پـــس از طـــی فرآینـــد 
ـــا  ـــد، ام ـــرار می گیرن ـــود ق ـــی خ ـــای اصل ـــد در ج رش
در برخـــی مـــوارد، ایـــن مســـیر متوقـــف می شـــود 
و بیضه هـــا نـــزول نمی کننـــد و در شـــکم باقـــی 
می ماننـــد. اگـــر ایـــن وضعیـــت در نـــوزادان اصـــالح 
ــود و دوره  ــد بـ ــت پذیر نخواهـ ــر برگشـ ــود، دیگـ نشـ
ـــرده شـــش  ـــزول نک ـــت بیضـــه ن ـــی اصـــالح وضعی طالی

ماهگـــی تـــا یـــک ســـالگی اســـت.
ـــل  ـــه عوام ـــاره ب ـــا اش ـــوژی ب ـــص اورول ـــن متخص ای
ـــی  ـــرف برخ ـــا، مص ـــش بیضه ه ـــد چرخ ـــری مانن دیگ
داروهـــا و ضربـــه یـــا ترومـــا بـــه بیضـــه در ســـنین 
ـــن  ـــه والدی ـــت ک ـــت: الزم اس ـــی گف ـــی و نوجوان کودک
از تاثیـــر ایـــن عوامـــل بـــر قـــدرت بـــاروری آینـــده 
فرزنـــد خـــود آگاه باشـــند و بتواننـــد بـــا اقـــدام بـــه 
موقـــع از مشـــکالت بـــاروری فرزندشـــان در آینـــده 

جلوگیـــری کننـــد.
عضـــو تیـــم تخصصـــی مرکـــز درمـــان نابـــاروری 

ابن ســـینا اصـــالح ســـبک زندگـــی را یکـــی از 
ـــاروری  ـــان ناب ـــگیری و درم ـــل در پیش ـــن عوام مهم تری
ـــای  ـــه درمان ه ـــه ب ـــش از آن ک ـــزود: پی ـــت و اف دانس
ــل  ــت عوامـ ــیم، الزم اسـ ــی برسـ ــی و جراحـ دارویـ
ـــم.  ـــی کنی ـــی را در او بررس ـــبک زندگ ـــه س ـــوط ب مرب
ـــوده  ـــاخص ت ـــودن ش ـــاال ب ـــی و ب ـــه، چاق ـــرای نمون ب
ـــود.  ـــی ش ـــالالت هورمون ـــث اخت ـــد باع ـــی می توان بدن
بنابرایـــن، بـــه افـــراد چـــاق توصیـــه می کنیـــم کـــه 
ـــه وزن  ـــاوران تغذی ـــا کمـــک مش ـــی و ب ـــه شـــکل علم ب
ـــیاری  ـــانند و در بس ـــب برس ـــد متناس ـــه ح ـــود را ب خ
از مـــوارد همیـــن تناســـب وزن باعـــث افزایـــش 
ــوط  ــر مربـ ــل دیگـ ــود. عوامـ ــاروری می شـ ــوان بـ تـ
بـــه ســـبک زندگـــی نادرســـت، ماننـــد بی تحرکـــی، 
کشـــیدن ســـیگار و قلیـــان و مصـــرف مـــواد مخـــدر 
و روان گـــردان نیـــز باعـــث کاهـــش شـــدید قـــدرت 
بـــاروری می شـــوند و الزم اســـت ایـــن عوامـــل 

خطرســـاز از زندگـــی فـــرد حـــذف شـــوند.
ـــه پررنـــگ شـــدن نقـــش  ـــا اشـــاره ب ـــور ب دکتـــر آبادپ
ـــای  ـــردان در دهه ه ـــاروری م ـــی ناب ـــای داروی درمان ه
اخیـــر گفـــت: نکتـــه مهـــم در درمـــان دارویـــی نابـــاروری 
ـــرا  ـــان دارد. زی ـــه زم ـــاز ب ـــه نی ـــت ک ـــن اس ـــردان ای م

ـــد  ـــک فراین ـــازی ی ـــا اسپرم س ـــپرماتوژنز ی ـــد اس فراین
حـــدودا نـــود روزه اســـت و بنابرایـــن، توصیـــه 
می شـــود کـــه درمـــان دارویـــی دســـت کم ســـه تـــا 
ـــر، در  ـــن خاط ـــه همی ـــد. ب ـــدا کن ـــه پی ـــاه ادام شـــش م
ـــودن  ـــاال ب ـــه ب ـــل، از جمل ـــر دلی ـــه ه ـــه ب ـــواردی ک م
ـــم،  ـــدان خان ـــره تخم ـــودن ذخی ـــم ب ـــا ک ـــم ی ـــن خان س
ـــان  ـــا از درم ـــود، م ـــام ش ـــریع تر انج ـــد س ـــان بای درم

دارویـــی عبـــور می کنیـــم.
انـــواع  دربـــاره  اورولـــوژی  متخصـــص  ایـــن 
درمان هـــای دارویـــی نابـــاروری مـــردان توضیـــح 
ـــل  ـــک عام ـــی از ی ـــاروری ناش ـــه ناب ـــواردی ک داد: در م
زمینـــه ای اســـت، مـــا از داروهـــای اســـتاندارد بـــرای 
رفـــع آن عامـــل اســـتفاده می کنیـــم. بـــرای مثـــال، 
اگـــر وجـــود عفونـــت و التهـــاب در دســـتگاه تولیـــد 
مثـــل تشـــخیص داده شـــود، مـــا از آنتی بیوتیک هـــا 
اگـــر  یـــا  اســـتفاده می کنیـــم.  و ضدالتهاب هـــا 
ــند،  ــده باشـ ــه شـ ــایی ثانویـ ــار نارسـ ــا دچـ بیضه هـ
ــون  ــز هورمـ ــل اختـــالالت هیپوفیـ ــه دلیـ ــی بـ یعنـ
کافـــی بـــرای تولیـــد اســـپرم دریافـــت نکننـــد، مـــا 
از هورمـــون درمانـــی اســـتفاده می کنیـــم. همچنیـــن 
گاهـــی اختـــالل انـــزال باعـــث نابـــاروری می شـــود 
ــی  ــان دارویـ ــم درمـ ــواردی هـ ــن مـ ــه در چنیـ کـ

معمـــوال موثـــر اســـت.
عضــو تیــم تخصصــی مرکــز درمــان نابــاروری 
ــه  ــی ب ــی تجرب ــان داروی ــه درم ــاره ب ــا اش ــینا ب ابن س
ــز  ــزود: به ج ــی اف ــری از دارودرمان ــته دیگ ــوان دس عن
مــوارد قطعــی و اســتاندارد تجویــز دارو کــه اشــاره شــد، 
در برخــی مــوارد مــا درمــان دارویــی تجربــی اســتفاده 
ــه  ــم ک ــز می کنی ــی را تجوی ــی داروهای ــم. یعن می کنی
ــده  ــخص ش ــا مش ــی آن ه ــی اثربخش ــاظ تجرب به لح
ــه، برخــی بیمــاران مشــکل کمبــود  ــرای نمون اســت. ب
تعــداد اســپرم یــا کاهــش تحــرک اســپرم دارنــد و مــا 
ــه  ــم و ب ــرای آن پیــدا نکرده ای هیــچ علــت زمینــه ای ب
ــم.  ــناخته می گویی ــت ناش ــا عل ــا ب ــک ی آن ایدیوپاتی
به صــورت تجربــی مشــخص شــده اســت کــه مصــرف 
 E برخــی ویتامین هــا و مــواد معدنــی، مثــل ویتامیــن
ــود وضعیــت  ــه بهب ــد ب و C و ســلنیوم و روی می توانن
اســپرم کمــک کننــد. در ایــن مــوارد، مــا مکمل هــای 
مناســب را تجویــز می کنیــم و اگــر زمــان کافــی 

راه های درمان ناباروری مردان؛ از اصالح سبک 
زندگی تا جراحی

متخصص اورولوژی و عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا، انواع روش های درمانی ناباروری مردان را ترشیح کرد
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داشــته باشــیم، صبــر می کنیــم تــا طــی ســه مــاه تــا 
شــش مــاه میــزان اثربخشــی آن هــا را ارزیابــی کنیــم.

ـــی  ـــه جراح ـــه ب ـــواردی ک ـــاره م ـــور درب ـــر آبادپ دکت
بـــرای درمـــان نابـــاروری نیـــاز اســـت، توضیـــح داد: 
گاهـــی اصـــالح ســـبک زندگـــی و درمان هـــای 
دارویـــی موثـــر نیســـت و مثـــال فـــرد مشـــکل 
آناتومیـــک دارد. در چنیـــن مـــواردی ممکـــن اســـت 
مـــا بـــه ســـراغ درمان هـــای جراحـــی برویـــم. بـــرای 
ــای  ــر جـ ــداد در هـ ــار انسـ ــرد دچـ ــر فـ ــه اگـ نمونـ
ــادرزادی و  ــه مـ ــد، چـ ــپرم باشـ ــال اسـ ــیر انتقـ مسـ
چـــه اکتســـابی، مـــا دو راه بـــرای درمـــان پیـــش رو 
ـــم  ـــالح و ترمی ـــرای اص ـــی ب ـــل جراح ـــا عم ـــم. ی داری
انســـداد انجـــام می دهیـــم، یـــا ســـعی می کنیـــم بـــا 
میکروجراحـــی از همـــان محـــل تولیـــد اســـپرم بـــه 
دســـت بیاوریـــم و از روش لقـــاح آزمایشـــگاهی یـــا 

میکرواینجکشـــن اســـتفاده کنیـــم.
وی گفــت: گاهــی مشــکل آناتومیــک و ســاختاری 
در بخــش انتقــال اســپرم بــه بیــرون بــدن وجــود دارد 
و جراحــی بــرای اصــالح آن الزم اســت. بــرای نمونــه، 
در هیپوســپادیاس کــه یــک بیمــاری مــادرزادی اســت، 
دهانــه مجــرای خروجــی ادرار زیــر محــل طبیعــی قــرار 
ــا  ــپرم ب ــروج اس ــزال و خ ــن، ان ــت و بنابرای ــه اس گرفت
ــت  ــواردی الزم اس ــن م ــت. در چنی ــه اس ــع مواج مان
ــن ناهنجــاری  ــرای اصــالح و ترمیــم ای کــه جراحــی ب

ســاختاری انجــام شــود.
عضــو تیــم تخصصــی مرکــز درمــان نابــاروری 
ابن ســینا کارکــرد مهــم دیگــر جراحــی را اســتحصال 
اســپرم بــرای روش هــای کمک بــاروری دانســت و 
ــن  ــا میکرواینجکش ــام آی وی اف ی ــرای انج ــت: ب گف
الزم اســت کــه تخمــک از خانــم و اســپرم از آقــا گرفتــه 
ــه  ــی در نمون ــپرم کاف ــا اس ــواردی، آق ــا در م ــود. ام ش
مایــع منــی نــدارد یــا اصــال اســپرم نــدارد. در چنیــن 
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــم ب ــعی می کنی ــا س ــواردی ی م
ــه دســت  ســوزن ظــرف از بیضــه و اپیدیــدم اســپرم ب
بیاوریــم یــا از روش tese یــا بیوپســی بافــت بیضــه و 

ــم. ــتفاده می کنی ــکوپی آن اس ــی میکروس بررس
ــوان  ــل به عن ــا واریکوس ــاره ب ــا اش ــور ب ــر آبادپ دکت
یکــی از علــل شــایع نابــاروری مــردان افــزود: یکــی از 
ــردان  ــاروری م ــی ناب ــان جراح ــم درم ــای مه کاربرده

جراحــی واریکوســل اســت. واریکوســل همــان اتســاع 
ــه  ــت ک ــه اس ــیاهرگ های بیض ــدن س ــاد ش ــا گش ی
ــود  ــا می ش ــون در بیضه ه ــردش خ ــالل گ ــث اخت باع
ــد باعــث کاهــش  ــا ســازوکارهای گوناگــون می توان و ب
ــل در  ــه واریکوس ــود. البت ــپرم ش ــت اس ــداد و کیفی تع
ــردان وجــود دارد  ــا بیســت درصــد م ــزده ت حــدود پان
ــاز  ــوارد نی ــب م ــه در اغل ــت ک ــایع اس ــکلی ش و مش
ــن صــرف تشــخیص  ــدارد. بنابرای ــی ن ــچ درمان ــه هی ب
واریکوســل بــه معنــی نابــاروری یــا ضــرورت جراحــی 
نیســت. واریکوســل فقــط در مــواردی نیــاز بــه درمــان 
دارد کــه باعــث نابــاروری شــده باشــد، دســت کم در دو 
آزمایــش اســپرموگرام اختــالالت شــاخص های اســپرم 
گــزارش شــده باشــد و همســر وی نیــز مشــکل بــاروری 
ــم هــم  خاصــی نداشــته باشــد. یعنــی وقتــی کــه خان
ــه  ــار ب ــا ناچ ــذاری دارد و م ــدید تخمک گ ــکل ش مش
انجــام آی وی اف یــا میکرواینجکشــن هســتیم، دیگــر 

ــم. ــدارد جراحــی واریکوســل انجــام دهی ــی ن ضرورت
ایـــن متخصـــص نابـــاروری مـــردان خاطرنشـــان 
کـــرد: البتـــه به تازگـــی مـــا بـــه پارامتـــر دیگـــری، 
یعنـــی DFI یـــا شکســـت کروموزومـــی اســـپرم 
هـــم توجـــه می کنیـــم. در مـــواردی آزمایـــش 
اســـپرموگرام فـــرد مبتـــال بـــه واریکوســـل نرمـــال 
اســـت، امـــا همچنـــان مشـــکل نابـــاروری دارد و مـــا 
تســـت ژنتیکـــی DFI را هـــم انجـــام می دهیـــم تـــا 
ـــاال  ـــزان آســـیب دیدگـــی DNA  اســـپرم ب ـــم می ببینی
ـــی  ـــت جراح ـــر اس ـــود بهت ـــاال ب ـــر ب ـــه. اگ ـــا ن ـــت ی اس
 DFI واریکوســـل را انجـــام دهیـــم، چـــون باالبـــودن

خطـــر ســـقط جنیـــن را افزایـــش می دهـــد.
دکتـــر آبادپـــور در خصـــوص میـــزان پاســـخ بـــه 
ـــرد  ـــح داد: دو رویک ـــل توضی ـــی واریکوس ـــان جراح درم
در ایـــن بـــاره وجـــود دارد. یـــک رویکـــرد نرمـــال شـــدن 
آزمایـــش اســـپرم پـــس از انجـــام جراحـــی واریکوســـل را 
ـــر  ـــرد دیگ ـــد و رویک ـــان می دان ـــت درم ـــاخص موفقی ش
ـــد و  ـــنده نمی کن ـــپرموگرام بس ـــدن اس ـــال ش ـــه نرم ب
می گویـــد اگـــر خانـــم پـــس از جراحـــی واریکوســـل 
بـــاردار شـــود می توانیـــم بگوییـــم کـــه درمـــان 
ــخ  ــی در کل، پاسـ ــت. ولـ ــوده اسـ ــز بـ موفقیت آمیـ
ـــتاد  ـــا هش ـــصت ت ـــدود ش ـــل ح ـــان واریکوس ـــه درم ب
ـــه  ـــه پاســـخ ب ـــد ک ـــب اســـت بدانی درصـــد اســـت و جال

ــر  ــوال بهتـ ــدیدتر، معمـ ــل های شـ ــان واریکوسـ درمـ
ـــل  ـــدت واریکوس ـــه ش ـــر چ ـــه ه ـــی اگرچ ـــت. یعن اس
ـــم بیشـــتر اســـت،  ـــالالت اســـپرم ه بیشـــتر باشـــد، اخت
امـــا معمـــوال بهتـــر بـــه جراحـــی جـــواب می دهـــد.

عضـــو تیـــم تخصصـــی مرکـــز درمـــان نابـــاروری 
روش  بهتریـــن  را  میکروجراحـــی  روش  ابن ســـینا 
جراحـــی واریکوســـل دانســـت و افـــزود: در ایـــن 
روش مـــا یـــک بـــرش کوچـــک ایجـــاد می کنیـــم و 
بـــا میکروســـکوپ های پیشـــرفته طنـــاب منـــوی را 
ـــم.  ـــع را می بندی ـــای متس ـــم و رگ ه ـــی می کنی بررس
مزیـــت ایـــن روش ایـــن اســـت کـــه مـــا می توانیـــم 
به طـــور دقیـــق رگ هـــای آســـیب دیده را شناســـایی 
و ترمیـــم کنیـــم و بـــه دیگـــر عـــروق آســـیبی وارد 
ـــن روش  ـــان در ای ـــه درم ـــخ ب ـــن پاس ـــم. همچنی نکنی

بســـیار بهتـــر و عـــوارض آن بســـیار کمتـــر اســـت.
دکتـــر آبادپـــور بـــا اشـــاره بـــه برخـــی باورهـــا و 
توصیه هـــای نادرســـت دربـــاره واریکوســـل هشـــدار 
ـــنهادات  ـــا و پیش ـــه تجویزه ـــنویم ک ـــی می ش داد: گاه
نادرســـتی بـــه بیمـــاران می شـــود. ماننـــد زالـــو 
درمانـــی کـــه نه تنهـــا هیـــچ مبنـــای علمـــی و 
ـــل  ـــن اســـت عوارضـــی مث ـــه ممک ـــدارد، بلک ـــی ن منطق

عفونـــت بـــه دنبـــال داشـــته باشـــد.
ـــزوم  ـــاره ل ـــان درب ـــوژی در پای ـــن متخصـــص اورول ای
ــرطان  ــه سـ ــال بـ ــاران مبتـ ــاروری در بیمـ ــظ بـ حفـ
ـــرطان  ـــیوع س ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــروز ب ـــد: ام ـــادآور ش ی
از یـــک ســـو و پیشـــرفت های چشـــمگیر در زمینـــه 
تشـــخیص و درمـــان ســـرطان مـــا بایـــد بـــه فکـــر 
ـــگان  ـــان و نجات یافت ـــی مبتالی ـــت زندگ ـــش کیفی افزای
ـــا  ـــروزه م ـــبختانه ام ـــیم. خوش ـــم باش ـــاری ه ـــن بیم ای
ــپرم،  ــاد اسـ ــز و انجمـ ــک فریـ ــا تکنیـ ــم بـ می توانیـ
ــرای  ــرد را بـ ــاروری فـ ــوان بـ ــن تـ ــک و جنیـ تخمـ
ســـالیان طوالنـــی حفـــظ کنیـــم. بنابرایـــن، از آنجـــا 
ـــث  ـــد باع ـــیمی درمانی می توانن ـــی و ش ـــه پرتودرمان ک
آســـیب بـــه قـــدرت بـــاروری فـــرد شـــوند، توصیـــه 
ــش از  ــرطان پیـ ــه سـ ــان بـ ــه مبتالیـ ــم کـ می کنیـ
آغـــاز درمـــان، بـــا انجمـــاد اســـپرم، تخمـــک و یـــا 
ـــظ  ـــده حف ـــرای آین ـــود را ب ـــاروری خ ـــدرت ب ـــن ق جنی
کننـــد، تـــا پـــس از بهبـــود بـــا مشـــکل نابـــاروری 

مواجـــه نشـــوند.
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قـــم: هـــدی 
فضائلـــی در تشـــریح طرح هـــای پژوهشـــی اخیـــر 
ــی از  ــرد: یکـ ــان کـ ــم بیـ ــتان قـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
ـــه  ـــم ادام ـــال ه ـــا امس ـــه ت ـــته ک ـــال گذش ـــای س طرح ه
ــام  ــال انجـ ــی آن در حـ ــل نهایـ ــرده و مراحـ ــدا کـ پیـ
اســـت، طرحـــی اســـت کـــه در مـــورد ســـرطان ســـینه 
انجـــام می شـــود و قـــرار اســـت محصـــوالت ترشـــحی 
)اگزوزوم هـــا(  مزانشـــیمی  بنیـــادی  ســـلول های 
ــا  ــرطانی )در اینجـ ــد سـ ــی ضـ ــل عاملـ ــوان حامـ به عنـ
ـــور  ـــل مذک ـــر عام ـــتفاده و تاثی ـــورد اس ـــرو آران ای( م میک
بـــر میـــزان متاســـتاز و مهاجـــرت الین هـــای ســـلولی 
ســـرطانی مـــورد بررســـی قـــرار گیـــرد تـــا بـــه ایـــن 
ـــد در  ـــی جدی ـــن و نگرش ـــی نوی ـــاد روش ـــب در ایج ترتی

مـــورد ســـرطان ســـینه گام برداریـــم.

استحصال سلول های جنسی
 از خون قاعدگی

مدیـــر اجرایـــی معاونـــت پژوهشـــی افـــزود: یکـــی 
دیگـــر از طرح هـــای ســـال گذشـــته طرحـــی بـــود کـــه 
بـــر روی ســـلول های بنیـــادی اندومتریـــال مشـــتق 

از خـــون قاعدگـــی خانم هـــا انجـــام گرفـــت. از آن جـــا 
کـــه خـــون قاعدگـــی همـــواره به عنـــوان یـــک زبالـــه 
بیولوژیـــک دور ریختـــه می شـــود، در ســـال های اخیـــر 
اســـتفاده از ایـــن منبـــع ســـلول بنیـــادی در مطالعـــات 
ـــی  ـــان و غیرتهاجم ـــی آس ـــل دسترس ـــه دلی ـــی ب تحقیقات
ـــه  ـــورد توج ـــیار م ـــه، بس ـــع آوری نمون ـــل جم ـــودن عم ب
قـــرار گرفتـــه اســـت به طوری کـــه هیچ گونـــه آســـیبی 

متوجـــه فـــرد دهنـــده نمونـــه نخواهـــد شـــد.
وی در مـــورد هـــدف ایـــن طـــرح بیـــان کـــرد: 
ایـــن طـــرح می توانیـــم  در صـــورت موفقیـــت در 
ســـلول های بنیـــادی اندومتریـــال را در خانم هایـــی کـــه 
ـــت  ـــوردار نیس ـــبی برخ ـــت مناس ـــان از کیفی تخمک هایش
ـــلول های شـــبه  ـــه ســـمت س ـــد تخمـــک هســـتند ب ـــا فاق ی
ـــن  ـــرای ای ـــد ب ـــن کار می توان ـــم. ای ـــز بدهی ـــک تمای تخم
دســـته از بیمـــاران بســـیار امیدبخـــش باشـــد چـــرا کـــه بـــه 
ــلول های  ــتفاده از سـ ــا اسـ ــد بـ ــیله می تواننـ ــن وسـ ایـ
ــه  ــا را بـ ــی زایـ ــلول های جنسـ ــان سـ ــادی خودشـ بنیـ
دســـت آورنـــد و در نهایـــت فرزنـــد بیولوژیـــک خـــود را 
داشـــته باشـــند. در حـــال حاضـــر ایـــن طـــرح در فـــاز 
ـــی  ـــج جالب توجه ـــت و نتای ـــال اجراس ـــگاهی در ح آزمایش

نیـــز از آن حاصـــل شـــده اســـت.

تاثیر کلم قمری بر ماندگاری 
سلول های بنیادی

فضائلـــی بـــه پژوهـــش در عصـــاره گیـــاه براســـیکا 
اشـــاره کـــرد و گفـــت: طـــرح دیگـــری هـــم کـــه کار 
ـــم  ـــا همـــان کل ـــاه براســـیکا ی ـــر روی عصـــاره ی گی شـــده ب
ـــت.  ـــم اس ـــهر ق ـــی ش ـــان بوم ـــه از گیاه ـــت ک ـــری اس قم
ـــاره  ـــاه دارد از عص ـــن گی ـــه ای ـــی ک ـــه ترکیبات ـــه ب ـــا توج ب
ـــا  ـــم ت ـــتفاده کردی ـــادی اس ـــلول های بنی ـــت س آن در کش
ــادی  ــلول های بنیـ ــای سـ ــر و بقـ ــر آن را در تکثیـ تاثیـ
در شـــرایط آزمایشـــگاهی بســـنجیم و به این ترتیـــب 
شـــرایط کشـــت ســـلول های بنیـــادی در آزمایشـــگاه را 

ــم. ــازی کنیـ بهینه سـ

امید پژوهشگران برای بالینی شدن سلول 
درمانی ضایعات غضوفی

ــوص  ــی در خصـ ــت پژوهشـ ــی معاونـ ــر اجرایـ مدیـ
طرح هـــای مرکـــز نابـــاروری جهاددانشـــگاهی قـــم 
در ســـال ۱۳۹۸ بیـــان کـــرد: یکـــی از طرح هایـــی 
کـــه امســـال در دســـت اجـــرا داریـــم طـــرح درمـــان 
اســـتئوآرتریت در مـــدل موشـــی اســـت کـــه طرح نامـــه 
ـــس  ـــت و پ ـــی اس ـــال بررس ـــی در ح ـــورای علم آن در ش
ـــرح  ـــی ط ـــورای عمل ـــای ش ـــد اخـــالق و مجوزه ـــذ ک از اخ

آغـــاز خواهـــد شـــد.
ــت  ــرار اسـ ــش قـ ــن پژوهـ ــزود: در ایـ ــی افـ فضائلـ
ــدل  ــی )مـ ــه غضروفـ ــی دارای ضایعـ ــای موشـ مدل هـ
اســـتئوآرتریتی( را ایجـــاده کـــرده و ســـپس بـــا تزریـــق 
اگزوزوم هـــای ســـلول های بنیـــادی مســـتخرج از دو 
منبـــع مختلـــف بافـــت چربـــی و مغـــز اســـتخوان بـــه محـــل 
ـــرده از  ـــی ک ـــی را بررس ـــرات ترمیم ـــی اث ـــه غضروف ضایع
لحـــاظ میـــزان ترمیـــم حاصلـــه دو منبـــع ســـلولی را مـــورد 

قیـــاس قـــرار دهیـــم.
ــی  ــد گامـ ــرح می توانـ ــن طـ ــرد: ایـ ــح کـ وی تصریـ
از  اســـتفاده  شـــدن  بالینـــی  جهـــت  در  ابتدایـــی 
ــد،  ــی می باشـ ــات غضروفـ ــم ضایعـ ــا درترمیـ اگزوزوم هـ
ـــش  ـــورت نتیجه بخ ـــت و در ص ـــت اس ـــز اهمی ـــیار حای بس
ـــاس  ـــام آن در مقی ـــه انج ـــبت ب ـــم نس ـــودن آن می توانی ب

کارآزمایـــی بالینـــی اقـــدام کنیـــم.

از تحقیقات درمان رسطان سینه تا تاثیر یک گیاه بر 
سلول های بنیادی

مدیر اجرایی معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی قم در ترشیح فعالیت های پژوهشی این واحد از طی مراحل نهایی طرح تحقیقاتی روش جدید 
رسطان سینه خرب داد
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ـــای  ـــی از روش ه ـــی یک ـــلول درمان ـــرد: س ـــد ک وی تاکی
رایـــج بـــرای درمـــان ضایعـــات غضروفـــی اســـت 
امـــا در روش ســـلول درمانـــی خطـــر تومورزایـــی و 
ـــی  ـــلول درمان ـــه س ـــود دارد ک ـــر وج ـــای دیگ محدودیت ه
را بـــه یـــک اقـــدام مخاطره آمیـــز تبدیـــل می کنـــد، در 
حالی کـــه اســـتفاده از محصـــوالت ترشـــحی ســـلول های 
بنیـــادی خطـــرات ســـلول درمانـــی را نـــدارد و همـــان 

ــد. ــاد می کنـ ــرات را ایجـ اثـ

خدمات مرکز تحقیقات جهاددانشگاهی 
استان قم

ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــت پژوهش ـــی معاون ـــر اجرای مدی
ـــرای  ـــی ب ـــای آموزش ـــزاری کارگاه ه ـــه برگ ـــم ب ـــتان ق اس
دانشـــجویان در جهاددانشـــگاهی اشـــاره کـــرد و گفـــت: 
ــی  ــارت افزایـ ــرای مهـ ــه بـ ــی کـ ــه کارگاه هایـ از نمونـ
دانشـــجویان اســـتان قـــم به طـــور مـــداوم برگـــزار 
می شـــود کارگاه Real Time PCR اســـت و تـــا 
ــلول های  ــت سـ ــتخراج و کشـ ــال کارگاه اسـ ــان سـ پایـ
ــزار  ــز برگـ ــزار SPSS نیـ ــوزش نرم افـ ــادی و آمـ بنیـ

خواهـــد شـــد.
پژوهشـــی  گروه هـــای  کـــرد:  تاکیـــد  فضائلـــی 
جهاددانشـــگاهی اســـتان قـــم تـــا پایـــان ســـال ۱۳۹۸ 
ـــرد  ـــد ک ـــدام خواه ـــز اق ـــوز نی ـــذب کارآم ـــه ج ـــبت ب نس
ـــه  ـــود ک ـــد ب ـــانی خواه ـــا کس ـــت ب ـــه اولوی ـــن زمین و در ای
در کارگاه هـــای آموزشـــی شـــرکت کـــرده باشـــند و تـــا 
حـــدودی بـــا تکنیک هـــای کار در آزمایشـــگاه آشـــنایی 
داشـــته باشـــند و به این ترتیـــب بتواننـــد به عنـــوان 
همـــکار در طرح هـــای پژوهشـــی واحـــد حضـــور فعـــال 

داشـــته باشـــند.
ـــی  ـــم در خدمت ـــتان ق ـــگاهی اس ـــزود: جهاددانش وی اف
دیگـــر پایان نامـــه دانشـــجویان مقاطـــع دکتـــری و 
کارشناســـی ارشـــد را در معاونـــت پژوهشـــی پذیـــرش 
می کنـــد. در ایـــن خدمـــت یکـــی از پژوهشـــگران 
ــل  ــام مراحـ ــر در تمـ ــوان ناظـ ــگاهی به عنـ جهاددانشـ
انجـــام کار عملـــی پایان نامـــه در کنـــار دانشـــجو 
ــه وی  ــاز را بـ ــورد نیـ ــای مـ ــود و تکنیک هـ ــد بـ خواهـ
ـــجو  ـــه دانش ـــن درصورتی ک ـــد داد. همچنی ـــوزش خواه آم
بـــرای انجـــام پایان نامـــه بـــه تجهیـــزات خاصـــی نیـــاز 
ـــگاهی  ـــدرن جهاددانش ـــوق م ـــزات ف ـــد تجهی ـــته باش داش
ـــد  ـــرار خواه ـــار وی ق ـــر در اختی ـــی دیگ ـــوان خدمت به عن

گرفـــت.

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل از 
ایســـنا: اشـــکان مزدگیـــر بـــا بیـــان ایـــن کـــه بانـــک 
خـــون بنـــد نـــاف رویـــان از ســـال ۱۳۸4 بـــا همـــت 
ــکده  ــتیانی در پژوهشـ ــی آشـ ــر کاظمـ ــوم دکتـ مرحـ
ـــار  ـــت، اظه ـــده اس ـــاح ش ـــگاهی افتت ـــاد دانش ـــان جه روی
کـــرد: ایـــن مرکـــز بـــه عنـــوان تنهـــا بانـــک خـــون 
بنـــد نـــاف فامیلـــی در کشـــور و بزرگ تریـــن بانـــک 
ـــش از ۱۱5  ـــون بی ـــه، تاکن ـــاف در خاورمیان ـــون بندن خ
ـــور را در  ـــر کش ـــاف از سراس ـــد ن ـــون بن ـــه خ ـــزار نمون ه
ـــرده  ـــازی ک ـــره س ـــان ذخی ـــاف روی ـــد ن ـــون بن ـــک خ بان
ـــا و  ـــا معیاره ـــق ب ـــود را مطاب ـــای خ ـــت و فعالیت ه اس

ــد. ــام می دهـ ــتانداردهای بیـــن المللـــی انجـ اسـ
وی ادامـــه داد: خـــون بنـــد نـــاف بـــرای درمـــان 
بیـــش از ۸۰ نـــوع بیمـــاری العـــالج یـــا صعـــب 
ـــا  ـــه آن ه ـــه از جمل ـــتفاده دارد ک ـــیل اس ـــالج پتانس الع
می تـــوان بـــه انـــواع بیماری هایـــی بـــا منشـــا خونـــی 
ــاری نقـــص  ــواع ســـرطان های خـــون، بیمـ ــد انـ ماننـ
بیماری هایـــی  و  تاالســـمی ها  ایمنـــی،  سیســـتم 
ــم و  ــی، اوتیسـ ــی پـ ــد سـ ــی ماننـ ــا عصبـ ــا منشـ بـ
پارکینســـون اشـــاره کـــرد. همیـــن طـــور کارآزمایـــی 
ــور در  ــا و کشـ ــطح دنیـ ــادی در سـ ــی زیـ بالینی هایـ
زمینـــه درمـــان بســـیاری از بیماری هـــای دیگـــر 
ــال  ــق، در حـ ــن طریـ ــا از ایـ ــواع دیابت هـ ــد انـ ماننـ
ـــات  ـــن تحقیق ـــج ای ـــم نتای ـــه امیدواری ـــت ک ـــام اس انج
ـــا  ـــد از آن ه ـــاران بتوانن ـــود و بیم ـــر ش ـــه زودی منتش ب

اســـتفاده کننـــد.
مزدگیـــر افـــزود: ایـــن مرکـــز در ابتـــدای فعالیـــت 

خـــود عـــالوه بـــر انجـــام پژوهش هـــای مربوطـــه در 
ـــر  ـــود را در سراس ـــی خ ـــر نمایندگ ـــران، دفات ـــهر ته ش
ـــی  ـــر نمایندگ ـــت و دفت ـــرده اس ـــاح ک ـــز افتت ـــور نی کش
ایـــن مرکـــز در اســـتان مرکـــزی نیـــز جـــزو اولیـــن 
ـــرداری  ـــره ب ـــه به ـــه در ســـال ۱۳۸۷ ب ـــری اســـت ک دفات
ـــن  ـــی ای ـــر نمایندگ ـــون دفات ـــم اکن ـــت. ه ـــیده اس رس
ــتند و در  ــال هسـ ــور فعـ ــتان کشـ ــز در ۳۱ اسـ مرکـ
برخـــی اســـتان ها از جملـــه اســـتان مرکـــزی، عـــالوه 
ــر  ــر زیـ ــتان، دفاتـ ــز اسـ ــر نمایندگـــی مرکـ ــر دفتـ بـ
مجموعـــه نیـــز در شهرســـتان ها فعـــال هســـتند. 
ـــه  ـــزار نمون ـــدود ۲ ه ـــر در ح ـــال حاض ـــن در ح همچنی
ـــزی  ـــتان مرک ـــی اس ـــر نمایندگ ـــاف در دفت ـــون بندن خ
جمـــع آوری شـــده اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه عـــدم 
ــت  ــزی از مزیـ ــتان مرکـ ــه اسـ ــی جامعـ ــالع کافـ اطـ
ســـلول های بنیـــادی، ایـــن رقـــم از میانگیـــن ســـطح 

ذخیـــره ســـازی شـــده در کشـــور کم تـــر اســـت.
بـــن  شـــرکت  محصـــوالت  توســـعه  مدیـــر 
ــه  ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ ــور بـ ــان کشـ ــای رویـ یاخته هـ
ــر  ــی سراسـ ــر نمایندگـ ــی دفاتـ ــاله از تمامـ ــر سـ هـ
کشـــور بازدیـــد می شـــود، گفـــت: در ایـــن بازدیدهـــا 
میـــزان انطبـــاق عملکـــرد هـــر دفتـــر بـــا معیارهـــا و 
ـــه  ـــود ک ـــنجیده می ش ـــی س ـــن الملل ـــتانداردهای بی اس
ـــز از  ـــزی نی ـــتان مرک ـــی اس ـــر نمایندگ ـــبختانه دفت خوش
ـــی  ـــل قبول ـــطح قاب ـــات در س ـــی خدم ـــه کیف ـــث ارای حی
ــی دو  ــز یکـ ــته نیـ ــال های گذشـ ــرار دارد و در سـ قـ
مرتبـــه بـــه عنـــوان دفتـــر نمایندگـــی برتـــر انتخـــاب 

شـــده اســـت.

انجام بزرگ ترین طرح کارآزمایی 
بالینی بیامران مبتال به فلج مغزی

مدیـر توسـعه ی محصـوالت رشکـت بن یاخته هـای رویـان از انجـام بزرگ ترین طـرح کارآزمایی 

بالینی بیامران مبتال به فلج مغزی با همکاری یکی از مراکز دانشـگاهی معترب کشـور خرب داد
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ـــنا:  ـــل از ایس ـــه نق ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ایـــن روزهـــا فضـــای مجـــازی و حقیقـــی پـــر شـــده 
ـــرای  ـــا ب ـــا و توصیه ه ـــام راهکاره ـــواع و اقس ـــت از ان اس
تعییـــن جنســـیت جنیـــن، از رژیم هـــای غذایـــی 
ــدام  ــرای اقـ ــون بـ ــای گوناگـ ــف و زمان بندی هـ مختلـ
بـــه بـــارداری گرفتـــه تـــا گیاهـــان دارویـــی و طـــب 
ســـنتی و غیـــره، به تازگـــی هـــم برخـــی کلینیک هـــا 
پیشـــنهاد  را  مدرن تـــری  روش هـــای  پزشـــکان  و 
می کننـــد، مثـــل انجـــام آی یـــو آی یـــا تزریـــق 
ـــی  ـــع علم ـــی مناب ـــا وقت ـــم. ام ـــل رح ـــه داخ ـــپرم ب اس
را جســـت وجو می کنیـــم، درمی یابیـــم کـــه تنهـــا 
روش قطعـــی انتخـــاب جنســـیت جنیـــن، انجـــام آی وی 
ـــی دی  ـــی ج ـــراه پ ـــه هم ـــگاهی ب ـــاح آزمایش ـــا لق اف ی
یـــا تشـــخیص ژنتیکـــی پیـــش از النه گزینـــی اســـت.

ـــو  ـــک و عض ـــص ژنتی ـــی متخص ـــم رفعت ـــر مری دکت
ـــگاهی  ـــینا جهاددانش ـــن س ـــگاه اب ـــی پژوهش ـــات علم هی
ـــد  ـــه آن ح ـــم ب ـــا عل ـــا واقع ـــه آی ـــن ک ـــا ای ـــه ب در رابط
ـــیت  ـــد جنس ـــر بتوان ـــه بش ـــت ک ـــیده اس ـــی رس از توانای
فرزنـــد خـــود را انتخـــاب کنـــد؟، اظهـــار کـــرد: 
پیشـــرفت هایی کـــه هـــم در حـــوزه فنـــاوری تولیـــد 
مثـــل و هـــم در حـــوزه ژنتیـــک بـــه دســـت آمـــده و 
ــن کار را  ــوزه، ایـ ــن دو حـ ــتاوردهای ایـ ترکیـــب دسـ
ممکـــن کـــرده اســـت. مـــا می توانیـــم بـــا انجـــام آی 
ـــط  ـــن را در محی ـــگاهی، جنی ـــاح آزمایش ـــا لق وی اف ی
ــرداری  ــا نمونه بـ ــم و بـ ــکیل دهیـ ــگاهی تشـ آزمایشـ
ـــی  ـــی ج ـــی پ ـــک ژنتیک ـــتفاده از تکنی ـــن و اس از جنی
ـــیت  ـــی، جنس ـــش از النه گزین ـــخیص پی ـــی تش دی، یعن
ـــم و  ـــه رحـــم مشـــخص کنی ـــال ب ـــل از انتق ـــن را قب جنی
ـــادر را  ـــدر و م ـــواه پ ـــیت دلخ ـــا جنس ـــن ب ـــپس جنی س

ـــم. ـــل کنی ـــادر منتق ـــم م ـــه رح ب

عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه ابن سـینا با بیـان این 
کـه در حـال حاضـر ایـن تنهـا راه قابـل اعتمـاد و دقیـق 
تعییـن جنسـیت جنیـن محسـوب می شـود، گفـت: در 
حـال حاضـر تنهـا راه دقیـق و نزدیـک بـه صـد در صـد، 
همیـن انجـام آی وی اف بـه همـراه پـی جی دی اسـت.

وی دربـاره صحبت هایـی کـه روش آی یـو آی را هـم 
به عنـوان روش قطعـی انتخـاب جنسـیت جنیـن مطـرح 
می کننـد، توضیـح داد: متاسـفانه ایـن رویکـرد نادرسـت 
و نادقیـق اسـت. شـاید الزم باشـد اول دربـاره آی یـو 
آی توضیـح بدهـم. در روش آی یـو آی، اسـپرم از آقـا 
گرفتـه می شـود و پـس از شست وشـو و آماده سـازی در 
آزمایشـگاه، بـه داخـل رحـم خانـم منتقـل می شـود تـا 
بتوانـد آن جـا بـا تخمـک لقـاح کنـد و جنیـن تشـکیل 
شـود. روش هایـی وجـود دارنـد کـه می تـوان پیـش از 
انتقـال، بـا اسـتفاده از آن هـا تکنیـک اسـپرم های دارای 
کرمـوزوم " را از اسـپرم های دارای کرمـوزوم " جـدا کرد. 
یعنـی در اصطـالح عامیانه، می توان اسـپرم های پسرسـاز 
و دخترسـاز را جـدا کـرد و فقـط اسـپرم هایی را منتقـل 
کـرد کـه جنسـیت دلخـواه زوج را می کند. امـا نکته مهم 
ایـن اسـت که میـزان قطعیـت ایـن روش چقدر اسـت؟!

دکتـر رفعتـی بـا تاکیـد بر ایـن کـه موفقیـت در این 
بـه  بسـته  کـرد:  اظهـار  نیسـت،  درصـدی   ۱۰۰ روش 
تکنیک هـای مـورد اسـتفاده دقـت ایـن روش در انتخاب 
جنسـیت، بیـن ۶۰ تـا ۸۰ درصـد اسـت. البتـه، در مورد 
جنسـیت دختـر دقـت ایـن روش باالتـر بـوده و بـه ۹۰ 
درصـد هـم می رسـد، امـا در مـورد جنسـیت پسـر ایـن 
جـدا سـازی بـه مراتـب کم تـر اسـت، بنابراین، ایـن ادعا 
کـه می تـوان بـا اسـتفاده از روش آی یـو آی به صـورت 

قطعـی تعییـن جنسـیت کـرد، نادرسـت اسـت.
تغذیـه ای  روش هـای  تاثیـر  دربـاره  متخصـص  ایـن 

در تعییـن جنسـیت جنیـن، گفـت: شـاید بهتـر باشـد 
متخصصـان تغذیـه بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهنـد، امـا 
شـواهد موجـود در منابع علمـی معتبر نشـان داده اند که 
رژیـم غذایـی تاثیر قابل توجـه و معنا داری در جنسـیت 

نـدارد. جنین 
وی در ارتبـاط بـا دالیـل انتخـاب شـیوه های تعییـن 
جنسـیت کـه کارآمـدی کم تـری دارنـد از سـوی مـردم، 
گفـت: یـک دلیـل می توانـد نداشـتن آگاهـی و اطالعات 
الزم باشـد. شـاید خیلی هـا از وجـود چنیـن امکاناتی در 
کشـور خبـر ندارنـد. دلیـل دیگر احتمـاال زمان بـر بودن، 
هزینه بـر بـودن و پیچیـده بـودن ایـن روش اسـت. مثـال 
آی یـو آی در مقایسـه بـا آی وی اف بسـیار ارزان تـر و 
روش  بـه  جنسـیت  انتخـاب  بـرای  و  اسـت  راحت تـر 
آی یـو آی، نیـازی بـه ای وی اف و نمونـه بـرداری از 
جنیـن و اسـتفاده از تکنیک هـای ژنتیکـی نیسـت. بـه 
همیـن خاطـر خیلی هـا ترجیـح می دهنـد آن روش ها را 
امتحـان کننـد. اما به دلیـل محدودیت هـای تکنیکی این 
روش هـا، مراجعانـی داشـته ایم کـه بعد از امتحـان کردن 
راهکارهـای مختلـف تغذیـه ای و انجام آی یـو آی، یک یا 
چنـد بـارداری دیگـر بـا جنین غیـر دلخـواه داشـته اند و 
بـه همین دلیـل به دنبـال روش های دقیـق و قطعی تری 

بوده انـد.
ایـن متخصـص ژنتیـک در پاسـخ بـه ایـن سـوال که 
آیـا شـما اقـدام بـرای تعییـن جنسـیت جنیـن را توصیه 
می کنیـد، اظهـار کـرد: از نگاه پزشـکی و بالینـی این کار 
توصیـه نمی شـود و مـا به هیـچ وجـه خانواده را تشـویق 
بـه انجـام ایـن امر نمی کنیم چـرا که از سـویی اقدامی پر 
هزینـه و پیچیده اسـت و از سـوی دیگر هیـچ نفع بالینی 
بـرای خانـواده بـه همـراه نـدارد. بـه خصـوص کـه اندک 
مـواردی هم که در گذشـته بـه دلیل وجـود بیماری های 
انتخـاب جنسـیت بـه  وابسـته بـه جنـس در خانـواده، 
عنـوان روش درمانـی توصیـه می شـد، در حـال حاضـر 
مـورد ندارنـد و بـا روش هـای پیشـرفته می تـوان جهـش 
را شناسـایی کـرد و بـدون انتخـاب جنسـیت از تکـرار 
بیمـاری در خانـواده پیشـگیری کـرد، امـا مـا در مقـام و 
جایـگاه قضـاوت دربـاره تصمیـم مراجعـان یـا توصیـه به 

آن هـا نیز نیسـتیم.
وی ادامـه داد: اگـر زوجـی بنـا بـه هر دلیل شـخصی، 
خانوادگـی یا فرهنگی، تصمیم به تعیین جنسـیت جنین 
می گیرنـد و متقاضـی ایـن خدمـت هسـتند، مشـروط به 
ایـن کـه انتخابشـان آگاهانـه باشـد و در مشـاوره ژنتیک 
ایـن  محدودیت هـای  و  توانایی هـا  و  جوانـب  تمـام  بـه 
روش آگاهـی پیـدا کننـد، ایـن خدمـت بـه آن هـا ارایـه 
می شـود، بـدون هرگونـه اظهـار نظـر یـا داوری اخالقـی 
یـا فرهنگـی. البته مرکـز ابن سـینا با توجه بـه مالحظات 
بالینـی و اخالقـی، ضوابطـی هـم در ایـن زمینـه دارد که 
مهم تریـن آن هـا در اولویـت قرار دادن سـالمتی و باروری 

اسـت. مادر 

تعیین جنسیت جنین به کدام 
شیوه موثرتر است؟

این روزها فضای مجازی و حقیقی از انواع و اقسام راهکارها و توصیه ها برای تعیین جنسیت 
جنین پر شده است؛ اما به راستی جواب این سوال چیست؟
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جهاددانشـــگاهی  ســـازمان  عمومـــی  روابـــط   ■
ــا  ــه بـ ــاری در رابطـ ــر آزاده عطـ ــان رضوی: دکتـ خراسـ
ـــا  ـــه م ـــرد: در جامع ـــار ک ـــی، اظه ـــه و فرزندخواندگ جامع
فرهنـــگ فرزندخواندگـــی وجـــود نـــدارد و بچه هـــای 
ــی  ــوع فرزندخواندگـ ــد موضـ ــده نمی تواننـ فرزندخوانـ
خـــود را در جایـــی مثـــال جمـــع دوســـتانه مطـــرح و 

راجـــع بـــه آن صحبـــت کننـــد.
اخیـر،  اقتصـادی  مسـایل  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  وی 
افزایـش جمعیـت حاشیه نشـینی و رهاکـردن فرزنـدان 
بی سرپرسـت  فرزنـدان  ورودی  شـمار  مطهـر،  حـرم  در 
در بهزیسـتی خراسـان رضـوی افزایـش یافتـه اسـت و با 
توجـه بـه ایـن موضـوع، قصـه فرزنـدان رهاشـده و تحت 

حمایـت در مشـهد جدی تـر از سـایر شهرهاسـت.

کمبود نیروی انسانی خربه
کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  روانشناسـی  دکتـرای  ایـن 
رهاشـدن  از  پـس  بی سرپرسـت  کـودکان  »ایـن 
کار  کـرد:  تصریـح  می شـوند«،  شـبه خانواده ها  وارد 
شـبه خانواده ها و مـددکاران ایـن اسـت کـه گذشـته این 
فرزنـدان را پیگیـری کنند. ما یک تروماتولوژیسـت ُخبره 
فرزنـدان  ایـن  جـدی  آسـیب های  بـه  رسـیدگی  بـرای 
نداریـم، کودکـی کـه برایـش پنـج تـا ۶ کـودک آزاری 
صورت گرفته اسـت، بسـیار آسـیب خواهد دیـد. کودکی 
کـه هنـوز نمی توانـد قلـم دسـتش بگیـرد، آسـیب جدی 
دیـده اسـت، یکـی از دالیـل ایـن اتفـاق، عـدم وجـود 

سـاختاری بـرای درمـان ایـن افـراد اسـت.
وی ادامـه داد: سـاختار جـدی بـرای درمان ایـن افراد 
طراحـی نشـده و مـواردی را داشـته ایم کـه هیـچ نظارت 
دقیقی از سـمت بهزیسـتی وجود نداشته اسـت. این بچه 
تحـت عنـوان بچه بهزیسـتی بزرگ می شـود، امـا نظارت 
دقیـق و جـدی بـر فعالیت هـای مـددکاری نیسـت. بـا 

بهزیسـتی،  بـا  سـاله ام   ۹ همـکاری  سـابقه  بـه  توجـه 
بهزیسـتی ابزارهـای دقیـق نظارتی نـدارد. شـبه خانوده ها 
لطـف می کننـد و بچه هـای بهزیسـتی را می گیرنـد، امـا 

ابزارهـای نظـارت بـر روی ایـن افـراد دیده نمی شـود.
مسایل  در  جدی  »نظارت  که  این  بیان  با  عطاری 
که  جایی  تا  کرد:  تصریح  نیست«،  کودکان  روانشناسی 
من می بینم، تنها یک روانشناس که اکثرشان کارشناسی 
دارند پیش فرزند می آید و دو هفته بازی درمانی می کند 
و این کار اصال پاسخگوی ضربه جدی که بچه دیده است، 

نیست.

بیشرتین آسیب، کم ترین خدمات درمانی
ایـــن روانشـــناس و اســـتاد دانشـــگاه، خاطرنشـــان 
کـــرد: یکـــی از معضـــالت شـــبه خانواده و مـــددکاران، 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــیار پایی ـــوق بس ـــا حق ـــان ب ـــود مربی وج
ـــر  ـــه خاط ـــودش ب ـــه خ ـــردی ک ـــوند. ف ـــتخدام می ش اس
ـــت،  ـــرده اس ـــاب ک ـــغل را انتخ ـــن ش ـــی ای ـــکالت مال مش
جـــای مـــادر بچـــه می شـــود. مراقبانـــی کـــه مـــدام 
ــه  ــه ای کـ ــوند و بچـ ــوض می شـ ــاعت عـ ــر ۱۲ سـ هـ
ـــات  ـــن خدم ـــت، کم تری ـــده اس ـــیب را دی ـــترین آس بیش

ــد. ــی را دریافـــت می کنـ درمانـ
وی با بیان این که »این کودکان شاید در شبه خانواده ها 
مدام  که  مربیانی  گفت:  ببینند«،  جدی تری  آسیب های 
ایجاد  را  الزم  دلبستگی  آن  نمی توانند  می شوند،  عوض 
وجود  جدی ای  نظارت  تربیتی  شیوه های  روی  بر  کنند. 
در  آمده اند.  کار  وارد  دلسوزی  مسووالن  اخیرا  ندارد. 
یک  دلسوزی  آیا  اما  داریم،  دلسوز  افراد  تک  بهزیستی 
فرد می تواند یک سیستم را درست کند؟ سازوکارها کافی 

نیست.

رهاشدگی یک تروماست
به  روانشناختی  »مسایل  که  این  به  اشاره  با  عطاری 
مراکز سپرده شده و فقدان آموزش و نظارت بر فعالیت های 
درصد  کرد:  عنوان  می شود«،  دیده  بسیار  روانشناسی 
کم  بسیار  نداریم،  اطالعی  آن ها  پیشینه  از  که  کودکانی 
هستند. بچه ای که از پیشینه اش اطالعی نداریم روش های 
درمانی متفاوتی دارد و رهاشدگی یک تروماست. حداقل 
کاری که می توانیم در این زمینه انجام دهیم، رسیدن به 

ترومای رهاشدگی است.
وی ادامه داد: تیم مددکاری مراکز باید به شدت قوی 
است  نقطه  مهم ترین  شبه خانواده  در  مددکاری  باشد، 
افراد  زمینه  این  در  می کند.  جمع آوری  را  اطالعات  که 
دغدغه مند نیازمندیم. این شعل نه جایگاه اجتماعی دارد 
این موضوع  به  باید  نه حقوق کافی داده می شود، فرد  و 
آمار  این  که  شود  کار  وارد  تا  باشد  داشته  عالقه  بسیار 

پایین است.
»در  که  این  به  اشاره  با  روان شناسی  دکترای  این 
وجود  پیشرفته ای  درمانی  برنامه های  و  روش ها  دنیا 
که  آکسفورد  مانند  دانشگاهی  در  کرد:  تصریح  دارد«، 
تمام  روی  بر  است،  روانشناسی  جهانی  مراکز  از  یکی 
این موضوعات مطالعات پیشرفته ای انجام می شود. مرکز 
است  راه هایی  پیداکردن  و  مطالعه  دانشگاهی، مخصوص 

که بتوانیم به بچه های در معرض آسیب کمک برسانیم.

برخی روان شناسان کودک
در پی کسب وکارند

مرکز  دانشگاهی،  شاخه  هیچ  ایران  در  افزود:  وی 
آسیب های  بررسی  و  مطالعه  برای  جایی  و  پژوهشی 
اجتماعی کودکان وجود ندارد. افراد دلسوز بسیار داریم، 
اما تخصص کافی نداریم. یک مرکز پژوهشی که به صورت 
ساختار یافته در این زمینه طرح پیشنهاد بدهد در ایران 
وجود ندارد. کسانی که در این زمینه متخصص می شوند، 
روانشناس هستند و حوزه ای است که می شود از آن خوب 
ندارد،  کشور  در  خوبی  درآمد  پژوهشگری  درآورد.  پول 
برخی روانشناسان کودک، بیشترکسب وکار راه انداخته اند 

و بازار خوبی دارند.
عطاری با بیان این که »مدیریت نگهداری برای سازمان 
فرزندخواندگی  گزینه  گفت:  است«،  سخت  بهزیستی 
به  کودک  که  است  خوب  بسیار  مساله  این  حل  برای 
خانواده های سالم برود. در دیگر کشورهای دنیا این قصه 
 Foster home فرق دارد و زن و شوهر خانه شان را به
کودکان  از  و  است  زن وشوهر  یک  نظر  زیر  که  )خانه ای 
بی سرپرست نگهداری می کنند( تبدیل می کنند و تعامل 

آن ها با فرزندخواندگان، مادر پدر- فرزندی است.

فرزندخواندگی آسیب ها را کم می کند
می کند،  کم  را  آسیب ها  که  چیزی  افزود:  وی 
دانش  زمینه  این  در  آنجایی که  از  است.  فرزندخواندگی 
عمومی و فرهنگ عمومی وجود ندارد، چند اتفاق می افتد؛ 
در ایران جا افتاده است که فرزندخواندگی سخت است، 
مردم  عموم  برای  نیست.  صورت  این  به  درحالی که 
فرزند  می تواند  کسی  چه  که  است  نشده  شفاف سازی 

خوانده بگیرد و چقدر زمان بر است.
فرزند  روند  باید  »ما  که  این  به  اشاره  با  عطاری 
خواندگی را تسهیل کنیم«، گفت: این امر از آن چه که 
مردم فکر می کنند، راحت تر است. مساله دوم این است، 
و  ندارند  بچه  می گیرند،  فرزندخوانده  کسانی که  بیشتر 
اغلب دنبال بچه شیرخواره هستند و از قشر کم برخوردار 

توصیه هایی برای ارتباط صحیح 
با فرزندخواندگان

مشاور مرکز روان شناسی و مشاوره جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: برخی روان شناسان 

کودک، بیشرت کسب وکار راه انداخته اند و اتفاقا بازار خوبی هم دارند
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عیب  آن ها  خانواده های  درون  در  بچه نداشتن  جامعه اند. 
محسوب می شود و این فرهنگ به جایی نرسیده است که 
افرادی که به سطح مالی خوبی رسیده اند و بچه دارند هم 

می توانند فرزندخوانده بگیرند.
جهاددانشگاهی  مشاور  و  روانشناسی  مرکز  مشاور 
کشورهای  »در  که  این  بیان  با  رضوی  خراسان 
من  بگوید،  می تواند  راحت  خیال  با  بچه  یک  خارجی، 
می بینیم  کم تر  ایران  در  کرد:  عنوان  فرزندخوانده ام«، 
خانواده هایی که تمکن مالی خوبی دارند، اقدام به گرفتن 
ندارد،  وجود  فرهنگ سازی  می کنند.  بهزیستی  از  فرزند 
اگر هزینه درمان یک بچه را فقط تقبل کنید، به سالمت 
روان و بازگشت یک انسان به جامعه کمک کرده اید. این 
فرهنگسازی برای قشر متوسط رو به باال ایجاد نشده است.

کودک،  انتخاب  زمان  در  »مردم  اینکه  بیان  با  وی 
در  کرد:  خاطرنشان  می دهند«،  اهمیت  بسیار  ظاهر  به 
سرحال بودن  و  شاد  خندان،  خوشگل،  هم،  موضوع  این 
کودک را مهم جلوه می دهند. اگر من یک توانمند هستم، 
به  به عنوان کار خیر  را  بهتر است یک بچه آسیب دیده 

فرزندخواندگی قبول کنم.

3 تا 5 سالگی؛ بهرتین سن مطلع شدن 
فرزندخوانده 

ـــه  ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــرای روانشناس ـــن دکت ای
ـــر  ـــادی نشـــده و تصوی ـــه ع ـــودن در جامع »فرزندخوانده ب

ـــراز  ـــرد: اب ـــار ک ـــت«، اظه ـــه نیس ـــی از آن در جامع خوب
ــد  ــول می کننـ ــاال موکـ ــن های بـ ــه سـ ــق را بـ حقایـ
ــه  ــادی بـ ــیب های زیـ ــار آسـ ــاله دچـ ــن مسـ ــه ایـ کـ
ــالگی  ــا 5 سـ ــن، ۳ تـ ــن سـ ــود. بهتریـ ــد می شـ فرزنـ
ـــن  ـــت. در ای ـــده اس ـــد فرزندخوان ـــد بدان ـــه فرزن ـــت ک اس
ـــن  ـــدارد و از گفت ـــود ن ـــوزش وج ـــگ و آم ـــه فرهن زمین

ـــد. ـــراس دارن ـــودک ه ـــه ک ـــت ب ـــن حقیق ای
وی افـــزود: در آموزش وپـــرورش بـــه بچه هـــای 
دیگـــر در مـــورد فرزندخواندگـــی آمـــوزش داده نمی شـــود 
ـــرورش  ـــه آموزش وپ ـــتی ب ـــمت بهزیس ـــی از س و محتوای
ـــود،  ـــث می ش ـــا باع ـــن آموزش ه ـــت. ای ـــده اس داده نش
ـــه،  ـــد جامع ـــد. بای ـــی نکن ـــرم زندگ ـــا ش ـــوأم ب ـــه ت بچ
ــته  ــکاری داشـ ــتی همـ ــرورش و بهزیسـ ــوزش و پـ آمـ

ـــود. ـــام داده ش ـــوزش پیغ ـــرای آم ـــند و ب باش
عطـــاری بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه »توصیه هایـــی 
ـــود  ـــده وج ـــتن فرزندخوان ـــه داش ـــدان ب ـــرای عالقه من ب
ـــه  ـــی ب ـــد خیل ـــه را گرفتن ـــر بچ ـــرد: اگ ـــار ک دارد«، اظه
ـــانس آوردی  ـــو ش ـــه ت ـــد ک ـــاره نکنن ـــوع اش ـــن موض ای
ـــا از آن طـــرف،  ـــه دســـت آوردی ی ـــن زندگـــی را ب ـــه ای ک
بـــه ایـــن نکتـــه نپردازنـــد کـــه پـــدر و مـــادرت 
خیلـــی تـــو را دوســـت داشـــتند، امـــا نتوانســـتند از 
ــودک را  ــان، کـ ــن گفتمـ ــد؛ ایـ ــداری کننـ ــو نگهـ تـ

می کنـــد. آســـیب پذیرتر 
وی ادامــه داد: اگــر کــودک در مــورد گذشــته خودش 
ســوالی کــرد بایــد بگوینــد، مــا نمی دانیــم پدرومــادرت 

چــه احساســی نســبت بــه تــو داشــته اند، احســاس بچــه 
ــه مکــررا  ــه او القــا نکننــد. در خان ــواده قبلــی را ب و خان
ــال  ــود. اص ــت ش ــی صحب ــورد فرزندخوادگ ــد در م بای
درســت نیســت کــه مســاله را در ســکوت جلــو ببریــم و 

حتمــا بایــد بــه ایــن مســاله بپردازیــم.

حق دانسنت را نباید از کودک محروم کنیم
عطـــاری بـــا اشـــاره بـــه یکـــی از دالیـــل گفتـــن 
حقیقـــت بـــه فرزنـــد، عنـــوان کـــرد: حـــق دانســـتن 
را نبایـــد از کـــودک محـــروم کنیـــم. بچـــه ای کـــه از 
کودکـــی حقیقـــت را می دانـــد، در یـــک بســـتر امـــن 
بـــزرگ می شـــود. ممکـــن اســـت بـــرود و پدرومـــادر 
ــد و از  ــی نمی افتـ ــا اتفاقـ ــد، امـ ــتی اش را ببینـ زیسـ

خانـــواده جـــدا نخواهـــد شـــد.
ــق  ــودک را از حـ ــر کـ ــرد: اگـ ــان کـ وی خاطرنشـ
دانســـتن محـــروم کنیـــم، بیشـــترین چالـــش در 
ـــاط  ـــس، ارتب ـــوارد عک ـــد در م ـــاق می افت ـــی اتف نوجوان
ــا خانـــواده، آگاهـــی از حقیقـــت،  ــالم بـ عمیـــق و سـ
ــری  ــی محکم تـ ــای هویتـ ــتر، پایه هـ ــدی بیشـ توانمنـ
خواهـــد داشـــت. در کتـــاب مـــن یـــک فرزندخوانـــده 
بـــه  را  فرزندخوانـــده  موفـــق  آدم هـــای  هســـتم، 
ــاب  ــن کتـ ــد. در ایـ ــاب درآورده انـ ــورت یـــک کتـ صـ
شـــخصیت ها، قطعـــا آســـیب هایی دیده انـــد، امـــا 
ــای  ــد و آدم هـ ــا کرده انـ ــان را بنـ ــای هویتی شـ پایه هـ

موفقـــی شـــده اند.

ـــان  ـــگاهی خراس ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم ■ رواب
رضـــوی: جـــالل قدوســـی عنـــوان کـــرد: گل محمـــدی 
ـــان دارد، کشـــت  ـــزد ایرانی ـــیعی ن ـــرد وس قداســـت و کارب

ــاز و  ــمر آغـ ــل در کاشـ ــال قبـ ــدی از ۳ سـ گل محمـ
ـــمر  ـــدی در کاش ـــام گل محم ـــن ارق ـــده بهتری ـــالش ش ت
ـــته  ـــال گذش ـــتا در ۳ س ـــن راس ـــوند، در همی ـــت ش کش

ـــزارع شهرســـتان کاشـــمر زیرکشـــت گل  ـــار از م 5۸ هکت
ـــت. ـــه اس ـــدی رفت محم

وی افـزود: هرچنـد از ۳5۰ سـال قبـل گل محمـدی 
در کشـور بلغارسـتان گالب گیـری می شـود و محصوالت 
دیگـر از آن بـه دسـت می آید، ولی در کشـور ما فقط گل 
محمـدی و گالب آن ارزش دارد. در دنیـا عالوه بر این دو 
محصـول ۸ محصـول دیگـر را بهره بـرداری می کننـد کـه 

در ایـران اصـال فراوری نمی شـود.
گل  زادگاه  شناسـان  گیـاه  برخـی  کـرد:  اظهـار  وی 
هـزاران  از  بیـش  و  کرده انـد  اعـالم  ایـران  را  محمـدی 
سـال اسـت کـه ایـن گیـاه ارزشـمند در ادیان مـا ارزش 

دارد. قداسـت خاصـی  و 
پالسمای  و  علمی  کردن  برای خشک  گفت:  قدوسی 
سرد و ضد عفونی این محصول نیاز به شرکت های دانش 
بنیان داریم، از وظایف دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کار بر 
روی این گیاه و به دست آوردن محصوالت مختلف است.

بیان کرد: ۷۰ درصد اسانس در گل برگ ها، ۱۳  وی 
درصد در پرچم و قسمت زایشی گیاه و ۱۲ درصد دیگر در 
قسمت کاسه برگ گیاه است، گلی که در ساعت ۶ صبح 
با گلی که در ساعت ۱۱ ظهر جمع آوری  جمع می شود 

می گردد از نظر کیفیت و قیمت بسیار متفاوت است.
مدیـر گروه آموزشـی گیاهان دارویی موسسـه آموزش 
عالـی جهاددانشـگاهی در کاشـمر بـا اشـاره بـه ایـن کـه 
گل محمـدی مصـرف بسـیاری در صنایع غذایـی، دارویی، 
آرایشـی و بـه بهداشـتی دارد، اظهـار کـرد: بـه دلیل این 
کـه کاشـمر ۲ اقلیـم متفـاوت کویـری و کوهسـتان دارد 

بهتریـن منطقـه بـرای کشـت گل محمدی اسـت.
وی گفـت: بـا توجه به اسـتقبال شـهروندان از کشـت 
گل محمـدی، کاشـمر می توانـد یکـی از قطب هـای تولید 
گل محمـدی در اسـتان خراسـان رضوی باشـد، از سـویی 
در حـوزه فـرآوری گل محمـدی می تـوان ارزش افـزوده 

مناسـبی ایجـاد کرد.

گل های محمدی؛ راه نجات 
زمین های خشکیده ی کاشمر

مدیر گروه آموزشی گیاهان دارویی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی در کاشمر گفت: 
کشت و توسعه ی گل محمدی در کاشمر به سبب کاهش مرصف آب می تواند نجات بخش 

زمین های خشکیده و مردم این منطقه باشد



w
w

w
.a

ce
cr

.a
c.

ir

هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

25

مطالعـات  و  انسـانی  علـوم  پژوهشـگاه  عمومـی  روابـط   ■
برنامـه  مطالعـات  مهرمـاه:   1۰ جهاددانشـگاهی  اجتماعـی 
همـکاری  بـا  کـه  کرمـان  اسـتان  سـرزمین  آمایـش 
مشـترک پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات اجتماعی 
شـده  انجـام  کرمـان  اسـتان  واحـد  جهاددانشـگاهی  و 
در جلسـه کمیسـیون تخصصـی شـورای عالـی آمایـش 
سـرزمین مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت و بـا موفقیت 

دفـاع شـد.
ـــع  ـــات وض ـــش مطالع ـــامل دو بخ ـــات ش ـــن مطالع ای
ـــه  ـــت ک ـــتگذاری اس ـــزی و سیاس ـــه ری ـــود و برنام موج
مشـــتمل بـــر ۷۰ جلـــد گـــزارش مطالعاتـــی و اســـناد 
ـــد  ـــک جل ـــنتر و ی ـــزارش س ـــد گ ـــک جل ـــتیبان و ی پش

ـــت. ـــی اس ـــده نهای چکی
پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی بـــا بســـیج بیـــش 
از ۱۰ نفـــر از اعضـــای هیـــات علمـــی گروه هـــای 
ـــت  ـــاد، مدیری ـــه ای، اقتص ـــهری و منطق ـــزی ش برنامه ری
فضایـــی  مطالعـــات  تدویـــن  در  آینده پژوهـــی  و 
و  برنامه ریـــزی  مطالعـــات  کل  نیـــز  و  -کالبـــدی 
ـــت.  ـــته اس ـــش داش ـــه دوم( نق ـــذاری )مرحل ـــت گ سیاس
ـــراد  ـــا اف ـــل ب ـــش از ۳۰ پن ـــات بی ـــن مطالع ـــن ای در ضم
ـــا  ـــن جلســـه کارشناســـی ب ذی نفـــع و ذی نفـــوذ و چندی
ـــث  ـــه بح ـــتان و دو جلس ـــش اس ـــروه آمای ـــای کارگ اعض
و بررســـی بـــا اســـتاندار وقـــت کرمـــان برگـــزار شـــد.

یافته هـــای مطالعـــه کـــه جهـــت گیـــری توســـعه 

ــا  ــد بـ ــخص می کنـ ــتان را مشـ ــده اسـ ــال آینـ ۲۰ سـ
ـــی  ـــور بخش ـــدگان ام ـــیون، نماین ـــای کمیس ـــور اعض حض
نماینـــدگان ســـازمان های مدیریـــت و  ســـازمان و 
اســـتان های  و  منطقـــه  اســـتان های  برنامه ریـــزی 
ــور  ــت امـ ــه ریاسـ ــزگان و بـ ــتان هرمـ ــوار اسـ همجـ
برنامه ریـــزی، نظـــارت و آمایـــش ســـرزمین ســـازمان 
برنامـــه و بودجـــه کشـــور، در محـــل ســـازمان برنامـــه 
ـــت. ـــرار گرف ـــد ق ـــورد تائی ـــرح و م ـــور مط ـــه کش و بودج

ــه  ــوان بـ ــزارش می تـ ــن گـ ــته ایـ ــکات برجسـ از نـ
ـــاد  ـــده اقتص ـــه آین ـــگاه ب ـــی و ن ـــی های ژئوپلیتیک بررس
ـــع  ـــی وض ـــتان در بررس ـــر اس ـــای آن ب ـــان و تاثیره جه
ـــن  ـــتان در بی ـــودن اس ـــتراتژیک ب ـــتان، اس ـــود اس موج
و  مولفه هـــا  کاال،  ترانزیـــت  کشـــور،  اســـتان های 
ــه ای و  ــی، منظقـ ــم از محلـ ــی اعـ ــای داخلـ فرآیندهـ
سیاســـی،  بازیگـــران  کنش هـــای  و  بین المللـــی 

اقتصـــادی و امنیتـــی اشـــاره کـــرد.
ــرای  ــده بـ ــه شـ ــنتز تهیـ ــزارش سـ ــز گـ ــال نیـ قبـ
ــازمان  ــط سـ ــان توسـ ــتان کرمـ ــش اسـ ــه آمایـ برنامـ
ـــه  ـــرار گرفت ـــر ق ـــورد تقدی ـــور م ـــه کش ـــه و بودج برنام
ــه  ــه همـ ــنتز بـ ــات سـ ــوی مطالعـ ــوان الگـ ــه عنـ و بـ

اســـتانها ابـــالغ گردیـــده بـــود.
ـــتانی  ـــد اس ـــکاری دو واح ـــه و هم ـــن مطالع ـــام ای انج
و پژوهشـــگاهی، می توانـــد بـــه عنـــوان الگویـــی بـــرای 

همـــکاری بیـــن واحـــدی مـــورد بررســـی قـــرار گیـــرد. 

جهت گیری توسعه ی 20 سال 
آینده ی استان کرمان

با همکاری مشرتک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتامعی جهاددانشگاهی و واحد 
کرمان این نهاد، مطالعات برنامه ی آمایش رسزمین استان کرمان انجام و به تصویب رسید

■ روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی: 
دکتـر مجیـد صنعت خانـی بیـان کـرد: اشـکال در چفت 
شـدن دندان هـای فکیـن، اشـکال در صحبت کـردن و یا 
بلـع و بیحسـی در صـورت و گـردن نیـز ممکـن از دیگر 

عالئـم احتمالـی ابتـال به سـرطان دهان باشـد.
بــه گفتــه ی وی، ســیگار کشــیدن، مکیــدن تنباکــو، 
ــی  ــاب ماندن هــای طوالن ــر آفت ــکل، زی ــاد ال مصــرف زی
و ســابقه خانوادگــی ســرطان نیــز در احتمــال افزایــش 

ــه ســرطان دهــان تاثیرگــذار اســت. ابتــال ب
کــه  معتقدنــد  متخصصــان  کــرد:  تصریــح  وی 
پاپیلومــا ویــروس )HPV( می توانــد باعــث ایجــاد 
ــرس  ــه ت ــد ک ــد بگذارن ــاران نبای ــود و بیم ــرطان ش س
مانــع از مراجعــه بــه پزشــک شــود و نکتــه بســیار مهــم 
ــه  ــت ک ــن اس ــرطان ای ــا و س ــخیص بیماری ه در تش
ــرد. ــته انجــام پذی ــن رش ــا توســط متخصصــان ای حتم

دکتر صنعت خانی اظهار کرد با تاکید بر این که باید 
به تغییرات مخاط دهان اهمیت داد، اظهار کرد: هرگونه 
تغییر پاتولوژیک و طوالنی مدت در سالمت دهان نقش 
دهان  مخاط  و  مزمن  زخم های  به  باید  و  دارد  زیادی 
اهمیت دهیم چرا که برخی از زخم ها ممکن است شروع 

برخی تغییرات بدخیم و سرطان ها باشد.
عضـو هیـات مدیره کلینیـک تخصصی دندان پزشـکی 
جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی بـا اشـاره بـه ایـن که 
ممکن اسـت ضایعات برجسـته از سـقف دهان باشـد که 
بـه ضایعـات پیـش بدخیـم معـروف هسـتند، ادامـه داد: 
بی توجهـی بـه ایـن تغییـرات باعـث پخش شـدن و بدتر 
شـدن شـرایط می شـود، بنابرایـن نقـش سـالمت بافت و 
مخـاط دهـان و زبـان اهمیـت باالیـی دارد و می بایسـتی 

بـه آن توجه و رسـیدگی شـود.

رسطان دهان و 
عالئم احتاملی ابتال 

به آن
عضو هیات مدیره کلینیک تخصصی 

دندان پزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی 
گفت: در صورتی که زخم دهانی بر طرف 
نشود یا بی حسی در دهان داشتید، باید به 

داشنت رسطان دهان شک کنید
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■ روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و 
مطالعـــات اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی، 9 مهـــر: در جلســـه 
ـــش  ـــزارش پیمای ـــور، گ ـــی کش ـــگ عموم ـــورای فرهن ش
ـــس  ـــی ریی ـــرج فیض ـــر ای ـــوی دکت ـــواده از س ـــی خان مل
ــانی  ــوم انسـ ــی و علـ ــات اجتماعـ ــگاه مطالعـ پژوهشـ

ــد. ــه شـ ــروژه ارایـ ــر پـ ــگاهی و مدیـ جهاددانشـ
ـــت:  ـــواده گف ـــه خان ـــت مقول ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــواده  ـــکالت خان ـــف مش ـــاد مختل ـــش ابع ـــن پیمای در ای
از جملـــه طـــالق، افزایـــش ســـن ازدواج، بیـــکاری و ... 

ـــت. ـــده اس ـــی ش بررس
ــن  ــروژه اولیـ ــن پـ ــه داد: ایـ ــی ادامـ ــر فیضـ دکتـ
ــت و دارای  ــواده اسـ ــوزه پیمایـــش خانـ ــروژه در حـ پـ
ویژگی هایـــی اســـت کـــه از آن جملـــه می تـــوان بـــه 
جامعیـــت طـــرح ســـنجش ابعـــاد مختلـــف خانـــواده 
ـــاره  ـــار اش ـــطح رفت ـــم در س ـــرش و ه ـــطح نگ ـــم در س ه

کـــرد.
وی افـــزود: ملـــی بـــودن طـــرح و قابلیـــت تعمیـــم 
یافته هـــا، دقـــت بســـیار بـــاال، ایجـــاد بنیـــان معتبـــر 
علمـــی بـــرای رصـــد تغییـــرات و تحـــوالت خانـــواده 
در ســـال های آتـــی، امـــکان انجـــام تحلیل هـــای 
ثانویـــه متعـــدد و ارایـــه گزارش هـــای راهبـــردی بـــه 
ویژگی هـــای  دیگـــر  از  و...  دســـتگاه های ذی ربـــط 

ایـــن طـــرح اســـت.
ـــن  ـــی ای ـــای اصل ـــه داد: محوره ـــی ادام ـــر فیض دکت
طـــرح شـــامل ســـن ازدواج، معیارهـــای انتخـــاب 
ـــت  ـــری، رضای ـــم گی ـــواده در تصمی ـــت خان همســـر، اهمی
ـــن،  ـــن زوجی ـــالف بی ـــل اخت ـــیوه های ح ـــی، ش از زندگ
خشـــونت در خانـــواده، طـــالق و احتمـــال جدایـــی و... 

می شـــود.
ـــنهادهای  ـــرات و پیش ـــر نظ ـــای حاض ـــه اعض در ادام

ـــد. ـــه کردن ـــرح را ارای ـــن ط ـــاره ای ـــود درب خ
ـــکار  ـــه ابت ـــر معصوم ـــه دکت ـــن جلس ـــی از ای در بخش
معـــاون رییـــس جمهـــور در امـــور زنـــان و خانـــواده 
ـــه  ـــالق ب ـــوع ط ـــه موض ـــع ب ـــتگذاران راج ـــت: سیاس گف
صـــورت پیـــش داوری ســـخن های بســـیاری گفته انـــد.

ــت،  ــش خیانـ ــاس افزایـ ــاره احسـ ــزود: دربـ وی افـ
ـــاد  ـــخن زی ـــن و ... س ـــن زوجی ـــادی، دروغ بی ـــی اعتم ب
ـــت و  ـــر اس ـــه ای دیگ ـــه گون ـــار ب ـــی آم ـــده ول ـــه ش گفت
ـــوی  ـــده از س ـــه ش ـــرح ارای ـــار ط ـــال آم ـــوان مث ـــه عن ب
ــه  ــان داده کـ ــه نشـ ــن جلسـ ــگاهی در ایـ جهاددانشـ
۸۰ درصـــد از زوجیـــن از یکدیگـــر احســـاس رضایـــت 

دارنـــد.
دکتـــر ابتـــکار تصریـــح کـــرد: بنابرایـــن بایـــد 
یافته هـــا را بـــه دور از پیـــش داوری هـــا تبدیـــل بـــه 

ــم. ــت کنیـ سیاسـ
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــاله ایـ ــن مسـ ــزود: مهم تریـ وی افـ
ـــه  ـــواده ب ـــوزه خان ـــات در ح ـــه مطالع ـــات از جمل مطالع
ـــتگاه  ـــر دس ـــود و ه ـــل ش ـــتی تبدی ـــته سیاس ـــک بس ی
ـــد. ـــام ده ـــود را انج ـــف خ ـــته وظای ـــن بس ـــب ای در قال

در ادامـــه ی ایـــن جلســـه، دکتـــر ســـیدعباس 
ـــاره  ـــا اش ـــالمی ب ـــاد اس ـــگ و ارش ـــر فرهن ـــی وزی صالح
بـــه طـــرح پیمایـــش ملـــی خانـــواده گفـــت: معمـــوال 
در ایـــن پیمایش هـــا ســـواالتی مطـــرح می شـــود. 
ـــه  ـــت ک ـــی آن اس ـــش روای ـــواالت بخ ـــن س ـــی از ای یک
بـــا مبانـــی علمـــی بحث هـــای پیمایشـــی ســـازگارتر 

باشـــد.
ــا  ــجام پیمایش هـ ــی و انسـ ــم افزایـ ــزود: هـ وی افـ
ـــرا خروجـــی و  ـــرد؛ زی ـــرار بگی ـــه ق ـــورد توج ـــد م ـــم بای ه
ـــا  ـــا داده ه ـــد ت ـــک می کن ـــا کم ـــی ه ـــم افزای ـــه ه نتیج

ـــد. ـــان برس ـــک اطمین ـــه ی ب
ــه  ــی ادامـ ــالب فرهنگـ ــی انقـ ــورای عالـ ــو شـ عضـ
داد: در تکمیـــل روش شـــناختی پیمایش هـــا بایـــد 
ـــوی و  ـــل ثان ـــرد. تحلی ـــرار بگی ـــه ق ـــورد توج ـــی م نکات
ـــن  ـــکات اســـت. بی ـــن ن ـــی از ای ـــش یک ـــتنتاجی پیمای اس
ـــم  ـــی داری ـــی فاصله های ـــش گاه ـــل پیمای ـــام و تحلی انج

ـــالل در ـــاد اخت ـــه ایج ـــر ب ـــن منج و ای
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه ظرفیـــت شـــوراهای 
ــور  ــر کشـ ــتان های سراسـ ــی در اسـ ــگ عمومـ فرهنـ
اســـتان ها هـــم ظرفیت هـــای خوبـــی  گفـــت: در 
ــات  ــر مطالعـ ــی بـ ــوان مبتنـ ــه می تـ ــود دارد کـ وجـ
ـــا  ـــده آن ه ـــر عه ـــات را ب ـــی اقدام ـــش برخ ـــن پیمای ای
گذاشـــت تـــا اطالعـــات روشـــن تری از وضعیـــت 

ــت آورد. ــه دسـ ــور بـ ــی کشـ ــی و اجتماعـ فرهنگـ

گزارش یک پیامیش ملی؛ از طالق 
تا سن ازدواج در خانواده ها

در جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد، 

گزارش طرح پیامیش ملی خانواده مورد بحث و بررسی قرار گرفت
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ـــنا:  ـــل از ایس ـــه نق ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــگاه  ـــی پژوهش ـــتاری مامای ـــر پرس ـــادی مدی ـــرا عزآب زه
ـــگاه  ـــن پژوهش ـــای ای ـــه فعالیت ه ـــاره ب ـــا اش ـــان ب روی
در عرصـــه توریســـم درمانـــی، اظهـــار کـــرد: رویـــان 
ـــوزه  ـــود را در ح ـــت خ ـــه فعالی ـــت ک ـــال اس ـــن س چندی
ـــن 5۰۰  ـــالیانه بی ـــترش داده و س ـــی گس ـــم درمان توریس
تـــا ۷۰۰ زوج خارجـــی از خدمـــات درمانـــی رویـــان 

ــد. ــره می برنـ بهـ
ایـن  سـالمت  توریسـتان  عمـده  کـرد:  تصریـح  وی 
پژوهشـگاه، از کشـورهای مختلـف و بیشـتر کشـورهای 
منطقـه و عربـی هسـتند و ایرانیان مقیم خارج از کشـور 
از جملـه افرادی هسـتند کـه برای مداوای خـود به ایران 

و مرکـز رویـان مراجعـه می کنـد.
 عزآبادی بیان کرد: رویان برای ارائه خدمات به افراد 
متقاضی از دو طریق کار خود را انجام می دهد؛ نخست در 
خارج از کشور با آن ها ارتباط برقرار کرده و سپس آن ها 
را راهنمایی می کند و در صورت امکان، بخشی از درمان 
این افراد را در آنجا انجام می دهد، برخی افراد دیگر در 

ایران به مرکز رویان مراجعه می کنند،
وی تصریـح کـرد: ضمـن اینکـه درمـان اصلی شـامل 
آزمایش هـا و عمل هـای جراحـی افـرادی کـه در خـارج 
از کشـور بـا آن هـا ارتبـاط برقـرار شـده اسـت، در مرکـز 

رویـان انجـام می شـود.
 عزآبـادی بیـان کـرد: برخـی از افـراد بـرای کارهـای 
سـلول درمانـی و برخـی دیگر نیز بـرای درمـان ناباروری 
بـه رویـان مراجعـه می کنند، میـزان مراجعه گردشـگران 
سـالمت نیـز روز به روز پیشـرفت کرده و شـاهد افزایش 

ایـن مراجعات هسـتیم.
 وی بـا بیـان اینکـه درمـان نابـاروری اولویـت اصلـی 
بـرای توریسـم درمانـی در نظر گرفته شـده اسـت، گفت: 
بـرای موضـوع هتلینـگ این افـراد نیز بخش وسـیعی در 
مجموعـه رویـان درنظر گرفته شـده و از نظـر درمانی نیز 

بـه آنـان کمک می شـود.

مراجعه ساالنه بیش 
از ۵۰۰ زوج خارجی 
به پژوهشگاه رویان

مدیر پرستاری مامایی پژوهشگاه رویان 
جهاددانشگاهی با اشاره به گسرتش خدمات 
توریسم سالمت این پژوهشگاه از مراجعه ی 

بیش از ۵۰۰ زوج خارجی به رویان و اخذ 
خدمات سالمت خرب داد

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بـه نقـل از سـیناپرس: 
دکتر جعفر محسـنی رییـس جهاددانشـگاهی آذربایجان 
عفونـی  بیماری هـای  گذشـته  در  کـرد:  اظهـار  شـرقی 
بـه علـت پاییـن بـودن سـطح بهداشـت عمومـی، سـهم 
زیـادی در مـرگ و میرهـا داشـتند امـا اخیـرا بـا تغییـر 
شـیوه و سـبک زندگی، پشـت میز نشـینی و کم تحرکی 
مـردم، بیماری هـای قلبـیـ  عروقـی و سـرطان ها شـیوع 

بیشـتری پیـدا کرده انـد.
ایـن دکتـرای ژنتیـک پزشـکی افـزود: بحـث کنتـرل 
بـارداری دوران جنینـی و تشـخیص مولکولی به خصوص 
بـا کمـک روش هـای نویـن جهانی نیـز از دیگـر مباحثی 
اسـت کـه امکانات بسـیاری کمی در شـمال غربـی ایران 
بـرای آن فراهـم بود. بـه همین دلیل نمونـه آزمایش های 
خونـی، برای بررسـی ژنتیک به تهران ارسـال می شـدند. 
بخشـی از ایـن بررسـی ها در تهـران انجـام و بخش عمده 
آن نیـز مخصوصـا در حـوزه غربالگـری سـالمت جنیـن 
در دوران بـارداری بـه خارج از کشـور ارسـال می شـدند.

وی بیـان کـرد: اکنون در مرکز درمـان ناباروری جهاد 
دانشـگاهی آذربایجـان شـرقی، سیسـتم NGS را نصب 
کرده ایـم. بـا نصـب ایـن سیسـتم دیگـر نیازی نیسـت تا 
نمونه هـای خونـی بـرای انجـام بررسـی های ژنتیکـی بـه 

آزمایشـگاه های تهـران یا خارج ارسـال بشـوند.
 NGS وی بـا اشـاره بـه قابلیت هـای متعدد دسـتگاه
ادامـه داد: از ایـن دسـتگاه در درجـه اول بـرای پـی جی 
اس و تشـخیص آنینوپلوئیدی همه کروموزوم ها اسـتفاده 
از کروموزوم هـای جنیـن در  بـه طـوری کـه  می شـود، 
روز سـوم و پنجـم آزمایشـگاهی نمونـه بـرداری شـده و 
اختـالالت کروموزومـی بـا اسـتفاده از چیپ هـای موجود 
در ایـن دسـتگاه و از یـک سـلول جنین، تشـخیص داده 

می شـود.
محسـنی افـزود: در روش هـای قبلـی، فقـط امـکان 
تشـخیص آنینوپلوئیـد تـا پنـج کرومـوزوم )کروموزم های 
بیشـترین  باعـث  کـه  کروموزومـی  سـه  و  جنسـی 

ایـن  بـا  امـا  داشـت،  وجـود  می شـوند(  ناهنجاری هـا 
دسـتگاه می تـوان کلیـه کروموزوم هـای جنین را بررسـی 

. د کر
وی بـا بیـان اینکـه هـدف مـا راه انـدازی غربالگـری 
جنیـن بـه روش غیـر تهاجمـی یـا NIPT اسـت، اظهار 
کـرد: بـا توجـه بـه بررسـی ها در سـه ماهـه اول و دوم 
بـارداری، تعـدادی از جنین هـا بـه دلیـل در معرض خطر 

بـودن، نیـاز بـه بررسـی دارند.
رییـس سـازمان جهـاد دانشـگاهی آذربایجان شـرقی 
بـا اشـاره بـه قابلیـت دیگـر ایـن دسـتگاه گفت: بررسـی 
مشـکل ژنـوم انسـان از دیگـر قابلیت هـای ایـن دسـتگاه 
معیـوب  ژن هـای  وجـود  احتمـال  بررسـی  بـا  و  بـوده 
در  خصـوص  بـه  ماندگـی  عقـب  بـروز  از  می تـوان 

کـرد. جلوگیـری  فامیلـی  ازدواج هـای 
وی خاطرنشـان کـرد: بررسـی بیـان ژن هـای مختلف 
کـه در بـروز بسـیاری از بیماری هـا از جملـه کانسـرها 
نقـش دارنـد، از دیگـر قابلیت هـای ایـن دسـتگاه اسـت.

رییـس جهاددانشـگاهی آذربایجـان شـرقی در پایـان 
خدمـات  ارائـه  مجموعـه،  در  تازگـی  بـه  اظهارداشـت: 
بـه  کـه  افزوده ایـم  را  سـرطان  غربالگـری  و  تشـخیص 
ایـن  گمرکـی،  مسـائل  ماننـد  مشـکالت  برخـی  دلیـل 
اتفـاق نیافتـاده اسـت و امیدواریـم در ماه هـای آینده این 

مشـکالت نیـز رفـع گـردد.
مطالعات نشـان داده اسـت کـه ۷5 درصـد روش های 
کمـک بـاروری کـه منجـر به شکسـت می شـوند، ناشـی 
از ناهنجاری هـای ژنتیکـی در جنیـن هسـتند بنابرایـن 
ضـرورت دارد در روش هـای درمـان نابـاروری، جنین هـا 
پیـش از انتقـال، مـورد بررسـی ژنتیکی قـرار بگیرند. این 

بررسـی، نیازمنـد تجهیـزات پیشـرفته و مدرن اسـت.
ایـن تجهیـزات پیشـرفته و  از  گفتنـی اسـت، یکـی 
مـدرن دسـتگاه NGS اسـت که در تشـخیص بـه موقع 
ناهنجاری هـا قبـل از انتقـال جنیـن به رحم مـادر کمک 

می کنـد.

بی نیازی آذربایجان رشقی از خدمات 
درمان ناباروری در پایتخت

یکی از دستاوردهای جهاددانشگاهی آذربایجان رشقی، راه اندازی بخش تشخیص اختالالت 
ژنتیکی جنین قبل از النه گزینی )PGS( در مرکز درمان ناباروری و تجهیز این مرکز به سیستم 

NGS است
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ـــان  ـــگاهی خراس ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم ■ رواب
ـــرآوری  ـــات علمـــی گـــروه پژوهشـــی ف ـــوی: عضـــو هی رض
مـــواد غذایـــی پژوهشـــکده علـــوم و فنـــاوری مـــواد 
غذایـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی 
ـــبزی  ـــوه و س ـــوت می ـــه کار پایل ـــاز ب ـــه آغ ـــاره ب ـــا اش ب
ایـــن پژوهشـــکده در راســـتای برنامـــه تجاری ســـازی 
گروه هـــای پژوهشـــی پژوهشـــکده، گفـــت: در حـــال 
حاضـــر در ایـــن پایلـــوت محصـــوالت غذایـــی نظیـــر 
انـــواع کمپـــوت و کنســـرو، مربـــا، شـــوری، ترشـــی، 
ـــاد  ـــد بهت ـــا برن ـــی ب ـــه فرنگ ـــوره و رب گوج ـــو، آبغ آبلیم

ـــت. ـــده اس ـــد ش تولی
دکتـر شـهرام بیرقـی طوسـی با بیـان ایـن مطلب که 
پایلـوت میـوه و سـبزی دارای سـردخانه و انبـار بـرای 
تولیـدی  غذایـی  فراورده هـای  و  اولیـه  مـواد  نگهـداری 
اسـت، افـزود: در حـال حاضـر محصـوالت تولیـد شـده 

پایلـوت در پردیـس دانشـگاه قابـل عرضـه اسـت.
نـوآوری در  بـه دسـتیابی چنـد فرمـول جدیـد  وی 
تولیـد محصـوالت پایلوت میوه و سـبزی اشـاره و تصریح 
کـرد: تولیـد مارمـاالد و مربای کـم کالری با میزان شـکر 
کم تـر از جملـه ایده هـای پژوهشـی در تولیـد محصوالت 

ایـن پایلوت بوده اسـت.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی فـرآوری مـواد 
غذایـی پژوهشـکده علوم و فنـاوری مواد غذایی سـازمان 

جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی بـا تاکید بر ایـن که از 
سـال آینـده محصـوالت نوآورانه و بـازار پسـند در برنامه 
تولیـد ایـن پایلـوت قـرار خواهـد گرفـت، ادامـه داد: بـا 
توجـه بـه ایـن کـه ظرفیـت تولیـد ایـن پایلـوت محدود 
اسـت سـعی نموده ایم در تولیـد محصوالت از مـواد اولیه 

بـا کیفیـت اسـتفاده کنیم.
بـه گفتـه بیرقـی طوسـی، اسـتفاده از مـواد اولیـه بـا 
را  هزینه هـای حاشـیه ای  کـه  ایـن  بـر  عـالوه  کیفیـت 
کاهـش می دهـد، کیفیـت ضایعـات را نیـز افزایـش داده 
بـه طـوری کـه از ایـن ضایعـات می تـوان در اسـتخراج 

مـواد بـا ارزش افـزوده بیشـتر نیـز اسـتفاده نمـود.
عضـو هیات علمی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان 
رضـوی افـزود: یکـی از مهم تریـن دالیـل فعـال سـازی 
ایـن پایلـوت در راسـتای فعالیت هـای پژوهشـی، امـکان 
تولیـد نمونـه محصـوالت غذایـی جدید در مقیـاس نیمه 
صنعتـی بـرای ارایـه بـه صنعت و پیـاده سـازی ایده های 
بهینـه سـازی فراینـد و خطـوط تولیـد می باشـد کـه در 
حـال حاضـر فعالیت هـای پژوهشـی با چند واحـد صنایع 

غذایی اسـتان شـروع شـده است.
عـدم  بـرای  برنامه هایـی  داد  خبـر  همچنیـن  وی 
توقـف خطـوط تولیـد در فصل زمسـتان داریم تـا امکان 
اسـتفاده بهینـه از خطـوط تولید بـرای تهیـه محصوالت 

غذایـی دیگـر فراهم شـود.

استفاده از ایده های پژوهشی در تولید 
محصوالت پایلوت میوه و سبزی

عضو هیات علمی گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی از 
آغاز به کار پایلوت میوه و سبزی در راستای برنامه ی تجاری سازی گروه های پژوهشی خرب داد

ـــزی:  ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
محمـــد فروتـــن مدیـــر ســـایت دیجـــی بـــاغ گفـــت: 
ـــدود ۲۰۰  ـــه ح ـــی ک ـــگاه اینترنت ـــا فروش ـــن و تنه اولی
نـــوع گیـــاه آپارتمانـــی را از طریـــق پســـت بـــه درب 
منـــزل مشـــتری می رســـاند و سفارشـــات را از مبـــدا 
ـــاه  ـــگاه گل و گی ـــد، فروش ـــی می کن ـــد گارانت ـــا مقص ت

ـــت. ـــاغ اس ـــی ب دیج
وی افـزود: قیمت بـاالی گیاهان آپارتمانـی و کمبود 
تنـوع آنـان یکـی از دغدغه هـای گیـاه دوسـتان اسـت. 
مخصوصـا افـرادی کـه دسترسـی به شـهرهای بـزرگ و 
یـا بازارهـای گل و گیـاه ندارنـد ایـن مشـکل را کامـال 
درک می کننـد. در ایـن مواقـع فروشـگاه های اینترنتـی 
ارسـال  امـا  دهنـد  پوشـش  را  خـالء  ایـن  می تواننـد 
گیاهـان توسـط پسـت یـک امـر تقریبـا محـال بـود و 
فروشـگاه های آنالینـی کـه امـکان فـروش گل و گیاه به 
سراسـر کشـور را دارا باشـند یا وجود نداشـتند و یا اگر 
وجـود داشـت از طریـق اتوبـوس و یـا باربـری اقـدام به 
توزیـع و تحویـل گیاهان به مشـتری مـی کردند. در این 
میـان مشـکالت عدیـده ای دیگـری نیز مانند گم شـدن 
سـفارش، مانـدن گیاهـان در باربـری، حمـل نامناسـب 

سـفارش ها وجـود داشـت.
مدیـر سـایت دیجی بـاغ ادامـه داد: مجموعـه دیجـی 
بـاغ بـا تمرکـز بـر ارسـال گل و گیـاه از طریـق پسـت، 
توانسـت ایـن معضـل را از پیـش رو بـردارد. شـناخت 
رفتارهـا و واکنش هـای گیاهـان در طـول مسـیر کـه 
گرمـا، سـرما و تاریکی بـه همراه دارد، یکـی از مهم ترین 
و  بـوده  پسـت  طریـق  از  گیاهـان  ارسـال  بخش هـای 
نیازمنـد تدبیـری درسـت اسـت. در این بیـن وجود یک 
سیسـتم بسـته بندی اختصاصـی نیـز از اهمیـت باالیـی 

اسـت. برخوردار 

نخستین فروشگاه 
اینرتنتی گل و گیاهان 

زینتی در محالت
نخستین فروشگاه اینرتنتی گل و گیاهان 

زینتی شهرستان محالت به همت واحد فناور 
دیجی باغ مستقر در مرکز رشد واحدهای 

فناور جهاددانشگاهی استان مرکزی راه اندازی 
شد
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آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش همکاری های 
جهاددانشگاهی با نهادها و سازمان های کشوری

تفاهم

■ رونق کسب وکارهای نوین صنایع فرهنگی و خالق
■ »مهارت آموزی کارکنان وظیفه« نیروهای مسلح قوت می گیرد

■ از ساخت تجهیزات اسرتاتژیک تا همکاری در حوزه ی صنایع دارویی
■ جهاددانشگاهی، بهزیستی و یک تفاهم نامه ی همکاری همه جانبه

■ انجام پروژہ های جدید ساخت قطعات صنعت نفت
■ انعقاد یک تفاهم نامه ی آموزشیـ  ترویجی برای بازآفرینی شهری

■ ورود جدی مراکز پزشکی و پژوهشکده ی گیاهان دارویی به استان گیالن
■ توسعه ی استانداردهای ملی و بین املللی در حوزه ی فعالیت های 

آزمایشگاهی

■ همکاری مشرتک در گسرتش تکنولوژی سامانه ی ارتباطات هوشمند 
خودرویی
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تفاهم

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 5 شـــهریور: 
وزارت  میـــان  تفاهم نامـــه  و  قـــرارداد  مجموعـــه ی 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی و جهاددانشـــگاهی در 
ــع  ــرم و صنایـ ــای نـ ــوم و فناوری هـ ــی علـ ــارک ملـ پـ

ــد. ــد شـ ــی منعقـ فرهنگـ
و  هنــر  و  فرهنــگ  اقتصــاد  رونــق  منظــور  بــه 
ــع  ــوزه صنای ــن در ح ــای نوی ــب و کاره ــت از کس حمای
ــای  ــان ایده ه ــارکت صاحب ــا مش ــالق ب ــی و خ فرهنگ
نوآورانــه فرهنــگ بنیــان و همچنیــن بهــره گیــری 
و  آموزشــی  تحقیقاتــی،  علمــی،  ظرفیت هــای  از 
ــر  ــن دکت ــکاری بی ــه هم ــم نام ــل، تفاه ــردی متقاب کارب
ســید علــی صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و 
دکترحمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی منعقــد 

ــد. ش

حامیت از توامنندی ایرانی در حوزه ی 
تولیدات فرهنگی

ــار  ــم اظه ــن مراس ــی در ای ــا طیب ــر حمیدرض دکت
ــن کــه بخــش عمــده فعالیت هــای  ــم ای ــی رغ کــرد: عل
جهاددانشــگاهی توســعه علمــی و فناورانــه اســت و 
ــط  ــای مرتب ــه کاره ــا ب ــه م ــد عالق ــی باش ــاید طبیع ش
بــا حــوزه علــم و فنــاوری بیشــتر باشــد ولــی بــه واقــع 
در جهاددانشــگاهی بســیار عالقــه منــد بودیــم کــه 
ــای  ــوم و فناوری ه ــی عل ــارک مل ــاد پ ــوولیت ایج مس
نــرم و صنایــع فرهنگــی بــه ایــن نهــاد واگــذار شــود، بــه 
ــا روح، جســم و جــان  دلیــل آن کــه ارتبــاط فرهنــگ ب
ــی  ــمت صنعت ــه س ــه ب ــی ک ــژه زمان ــه وی ــت ب آدم هاس
شــدن می رویــم نیــاز بــه آن بیشــتر و بیشــتر می شــود. 
ــل  ــه دالی ــز از جمل ــا نی ــی م ــن دین ــا موازی ــاط ب ارتب

ــوزه اســت. ــن ح ــت ای اهمی

ــا داده  ــه م ــوز ب ــن مج ــبختانه ای ــرد: خوش ــان ک بی
شــد و تاکیــد مــا هــم بــر ایــن بــود کــه فــردی شایســته 
ــم از  ــه ه ــرد ک ــده بگی ــارک را برعه ــن پ ــوولیت ای مس
ــر  ــه دکت ــر آشــنا باشــد ک ــا هن ــم ب ــا و ه ــواده علم خان

ــی انتخــاب شــد. ایمان
ــه  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
ــای  ــوم و فناوری ه ــی عل ــارک مل ــای پ ــس فعالیت ه جن
ــتای  ــگاهی در راس ــی جهاددانش ــع فرهنگ ــرم و صنای ن
تولیــدات  حــوزه  در  ایرانــی  توانمنــدی  از  حمایــت 
ــد  ــدی معتق ــور ج ــه ط ــه داد: ب ــت، ادام ــی اس فرهنگ
هســتیم تحریم هــا بایــد از کشــور برداشــته شــود و بایــد 
ــم. ــت کنی ــی حمای ــوان مل ــم از ت ــرایط غیرتحری در ش

وی افــزود: در ایــن شــرایط و بــرای حمایــت از 
تولیــدات فرهنگــی کــه محصــول کار پــارک ملــی 
ــاد  ــی جه ــع فرهنگ ــرم و صنای ــای ن ــوم و فناوری ه عل
اســت، نیازمنــد حمایــت جــدی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

ــتیم. ــالمی هس اس

نقطه ی تالقی بین وزارت فرهنگ و 
جهاددانشگاهی

دکتــر عبــاس صالحــی نیــز در ایــن مراســم بــا 
ــگ و  ــت: فرهن ــهدا گف ــره ش ــاد و خاط ــت ی گرامی داش
هنــر ایــران ثــروت ملــی و معنــوی ایــران بــوده و هســت 
ــناخته  ــف و ش ــوی تعری ــروت معن ــن ث ــا ای ــران ب و ای
می شــود، امــا گاهــی بُعــد دیگــری از ایــن ثــروت ملــی 
کــه ثــروت مــادی فرهنــگ و هنــر اســت یــا بــه انــدازه 
کافــی مــورد توجــه قــرار نمی گیــرد و گاهــی هــم 

می شــود گفــت مــورد غفلــت قــرار می گیــرد.
وزیــر ارشــاد بــا اشــاره بــه ایــن کــه جــان مایــه هــر 
ــت  ــد، آن مزی ــته باش ــی داش ــت بوم ــه مزی ــوری ک کش
حــوزه  بــرای  را  جهــش  فرصــت  می توانــد  بومــی 
اقتصــاد فراهــم کنــد، گفــت: مزیــت بومــی مــا در حــوزه 
ــم از آن  ــه می توانی ــزی ک ــت، تمای ــر اس ــگ و هن فرهن
ــان، اســتفاده  ــا، ارتباطــات و تعامالتم ــرای، اثرگذاری ه ب
کنیــم. ایــن کــه مــا اقتصــاد، فرهنــگ و هنــر را جدی تــر 
بگیریــم و بــه عنــوان یــک رویکــرد اساســی مــورد عنایت 
ــف  ــای مختل ــد از زاویه ه ــر می رس ــه نظ ــم ب ــرار دهی ق
ــا همیــن  قابلیــت پیگیــری دارد. در وزارت ارشــاد هــم ب

ــی صــورت گرفتــه اســت. ــگاه اقدامات ن
دکتــر صالحــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه امــروز فرصتــی 
بــرای یــک شــروع تــازه و خــوب اســت، افــزود: بــا توجــه 
ــرم و  ــای ن ــوم و فناوری ه ــی عل ــارک مل ــث پ ــه بح ب
ــی  ــه تالق ــک نقط ــگاهی ی ــی جهاددانش ــع فرهنگ صنای

رونق کسب وکارهای نوین صنایع 
فرهنگی و خالق

امضای دو قرارداد و یک تفاهم نامه ی همکاری بین جهاددانشگاهی و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی انجام شد
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ــرد وزارت  ــه در رویک ــن آن چ ــد بی ــد آم ــی پدی خوب
ــارک  ــه در پ ــت و آن چ ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن

در حــال رخ دادن می باشــد.
ــکل  ــا مش ــه حوزه ه ــه در هم ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــته بندی  ــوزه بس ــت: ح ــود دارد، گف ــدی وج ــته بن بس
در بخــش فرهنــگ و هنــر نیــاز بــه تکامــل و خالقیــت 
و  مشــاوره  حــوزه  آن،  بــر  عــالوه  دارد،  بیشــتری 
ــی  ــیار متنوع ــای بس ــد ایده ه ــم می توان ــی ه کارآفرین

ــد. ــته باش داش
دکتــر صالحــی بــا بیــان ایــن کــه آمــوزش طرح هــا و 
پروپوزال هــای فرهنگــی بــرای افزایــش ســرمایه در ایــن 
ــه  ــرح اولی ــت: ط ــد، گف ــدا می کن ــت پی ــا اهمی پارک ه

شــهرک کســب وکارهای فرهنگــی آمــاده شــده اســت.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی افــزود: وجــود 
و  ایــده  بیــن  هنــری  و  فرهنگــی  فن بازارهــای 
و  می کنــد  ایجــاد  ســرمایه گذار چرخــه ســریع تری 
می شــوند.  تبدیــل  محصــول  بــه  ســریع تر  ایده هــا 
ــا  ــده و م ــده ش ــیر دی ــن مس ــددی در ای ــای متع کاره
ــم  ــم و امیدواری ــال نیــک می گیری ــه ف ــداد را ب ــن روی ای
ــا  ــر م ــگ و هن ــرای فرهن ــی ب ــوب و مبارک ــات خ اتفاق

ــد. بیافت
ــکاری و  ــه هم ــم نام ــاد تفاه ــرد: انعق ــح ک وی تصری
قراردادهــا بــا جهاددانشــگاهی یــک اتفــاق خوبــی اســت 
ــال  ــای 4۰ س ــد کاره ــاد رخ داده؛ مانن ــن نه ــه در ای ک
ــوان  ــه عن ــالب ب ــد از انق ــگاهی بع ــته جهاددانش گذش
نهــادی برآمــده از انقــالب اســت و بــه فــال نیــک 
می گیریــم؛ هــم چنیــن ایــن رویکــرد وزارت بــرای 
ــرد  ــک رویک ــر ی ــگ و هن ــق فرهن ــروت از طری ــق ث خل
جــدی اســت و ایــن دو طــرف می تواننــد بــه هــم وصــل 
ــز  ــران عزی ــرای ای ــات خــوب و مبارکــی ب شــوند و اتفاق

ــد. رخ ده
 

کسب مهارت های نوین توسط دانشجویان
در ادامه، دکتر سـید سـعید هاشـمی رییس دانشـگاه 
علـم و فرهنـگ، بـا بیـان ایـن که تالش شـده متناسـب 
بـا ظرفیت هـا و نیازهـای جهاددانشـگاهی ایـن دانشـگاه 
فعالیـت کنـد، اظهـار کـرد: دانشـگاه علـم و فرهنـگ بـه 
لحـاظ علمـی، کار خـود را بـه گونـه ای دنبـال می کنـد 
کـه بحـث کسـب مهـارت دانشـجویان جـزو رویکردهای 
اصلـی آن باشـد. دانشـگاه علـم و فرهنـگ در میـان تمام 
دانشـگاه های جامـع کشـور، رتبـه 4۸ را کسـب کـرده 

ست. ا
وی بـا بیـان ایـن کـه کشـور بـه دانشـگاه کارآفریـن 
نیـاز دارد، افـزود: در ایـن زمینـه تالش می کنیـم که ۹۰ 
درصـد فارغ التحصیـالن دانشـگاه علـم و فرهنـگ پس از 
تحصیـل در رشـته تخصصی خود مشـغول به کار شـوند.

دکتـر هاشـمی گفـت: در کشـور مـا دانشـگاه فـراوان 
اشـتغال زایی  و  مهارت آمـوزی  دربـاره  امـا  اسـت، 
نمی شـود.  انجـام  کاری  دانشـگاه ها  فارغ التحصیـالن 
در دانشـگاه علـم و فرهنـگ در ۸۶ کدرشـته در تمامـی 
دانشـجو جـذب  و دکتـری  ارشـد  کارشناسـی،  مقاطـع 
می کنیـم. هـم چنین بـا بهره گیـری از ۱۳5 عضـو هیات 
علمـی تمـام وقـت تـالش می کنیم کـه بتوانیـم در حوزه 

آمـوزش عالـی نقش آفرینـی خوبـی داشـته باشـیم.

فضای جدید برای شکوفایی ظرفیت های 
فرهنگ و هرن

همچنیـن احمـد مسـجدجامعی عضـو شـورای شـهر 

بـا بیـان این کـه یـک سـال از زمـان افتتـاح ایـن پـارک 
گذشـته، اظهـار کـرد: حـس می کنـم ایـن پـارک فضای 
و  فرهنـگ  ظرفیت هـای  شـکوفایی  بـرای  را  جدیـدی 
هنـر ایجـاد کـرده اسـت. در حـوزه فرهنـگ و هنـر بـه 
اسـت.  نیـاز  هویتـی  و  تاریخـی  میراثـی،  نشانه شناسـی 
مثـال ما سـبکی بـه نـام سـقاخانه داریـم و هنرمندی که 
هنـر کهـن ایرانـی را می شناسـد و می توانـد ایـن هنـر را 

عرضـه کنـد بـا اسـتقبال رو بـه رو می شـود.
بایـد  داریـم  کـه  رویکـردی  ایـن  در  افـزود:  وی 
معاصـر  را  آن  و  شناسـایی  را  حـوزه  ایـن  مزیت نسـبی 
سـازی کنیـم. مثـال در نمونه هـای شهرسـازی هـم آن 
چـه موفـق اسـت معاصـر سـازی الگوهـای کهـن اسـت. 
امیـدوارم حرکتـی کـه آغاز شـده نتایـج خـوب و مثبتی 
داشـته باشـد و بحـث اقتصـاد و فرهنـگ بتوانـد جایـگاه 

خـود را پیـدا کنـد.

کسب درآمد از فضای فرهنگی
در ادامـه، رییـس پارک ملـی علـوم و فناوری های نرم 
و صنایـع فرهنگـی جهاددانشـگاهی گفـت: نزدیـک یـک 
سـال و پنـج مـاه از تاسـیس این پـارک می گذرد. شـاید 
اگـر این پـارک در دسـتگاه های دیگـر بود بایـد االن بعد 
از ایـن مـدت قدم هـای ابتدایـی را بـر می داشـتیم، امـا 
خاصیـت جهاد این اسـت کـه زمانی که مسـوولیت کاری 

را قبـول می کنـد زمـان و مـکان برایـش مطرح نیسـت.
ایمانـی خوشـخو تصریـح کـرد: هـر جـا کـه  دکتـر 
دیگـران  و  مانـد  زمیـن  کارش  و  کـرد  گیـر  مملکـت 
نتوانسـتند کاری کننـد، گفتند جهاددانشـگاهی کار کند. 
مقـام معظـم رهبـری با حکمت اسـم جهاد را اخیـرا زیاد 
می برنـد و االن نزدیـک ۲۰ یا ۳۰ طـرح "های تک" کالن 

کشـور بـه جهاددانشـگاهی سـپرده شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: مسـوولیت راه انـدازی ایـن پـارک 
کـه جایش در کشـور خالی بـود را جهاددانشـگاهی قبول 
کـرد و بـه محـض اعـالم موجودیـت پـارک ملـی علوم و 
جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  صنایـع  و  نـرم  فناوری هـای 

عالقـه منـدان و جوانـان از آن اسـتقبال کردنـد.
و  نـرم  فناوری هـای  و  علـوم  ملـی  پـارک  رییـس 
صنایـع فرهنگـی جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه ایـن کـه 
کارهـای بـزرگ جهاددانشـگاهی همیشـه از مکان هـای 
کوچـک شـروع می شـود، مانند پژوهشـگاه رویـان؛ اظهار 
کـرد: بـرای مـا در وهلـه اول امکانـات مهـم نیسـت بلکه 
اراده، تصمیـم جـدی و روحیـه جهـادی مهم اسـت و در 
سـال های آینـده خواهیـد دیـد کـه جایـگاه ایـن پـارک 
رفیع تـر خواهـد شـد. امیـدوارم بـه گونـه ای پیـش برویم 
کـه جایـگاه ایـده در کشـور بـاال رود و ایـران هـم ماننـد 
کشـورهای دیگـر بتوانـد از فضـای فرهنگـی خود کسـب 

کند. درآمـد 

درباره ی تفاهم نامه
افزایـش  بـه  می تـوان  نامـه  تفاهـم  ایـن  اهـداف  از 
میـزان اشـتغال در بخـش فرهنگ، هنـر و رسـانه، بهبود 
و تسـهیل فضـای کسـب و کارهـای فرهنگـی، هنـری و 
و جـذب سـرمایه،  کارآفرینـان  از  پشـتیبانی  رسـانه ای، 
حمایـت از نـوآوری و تقویـت و توسـعه صنایـع فرهنگی، 
نـرم در حـوزه  تبـادل فناوری هـای  توسـعه صـادرات و 
فرهنگ، هنر و رسـانه، حمایت از توسـعه بـازار فرهنگ و 

هنـر از مهم تریـن اهـداف ایـن تفاهـم نامـه اسـت.
»حمایـت از ایجـاد پردیس هـا، مراکـز رشـد و مراکـز 
مشـاوه کارآفرینـی تخصصـی«، »حمایـت از راه انـدازی 

شـهرک کسـب و کارهای نوپـای فرهنگـی«، »حمایت از 
راه انـدازی فـن بازار ملـی صنایع فرهنگی، هنری، رسـانه 
و تولیـدات محتوایـی دیجیتـال«، »طراحـی و برگـزاری 
سـطوح  در  رسـانه ای  هنـری،  فرهنگـی،  رویدادهـای 
اسـتانی و ملـی«، »برگزاری کارگاه ها، دوره های آموزشـی 
بلندمـدت و کوتـاه مـدت و نشسـت های تخصصـی دانش 
افزایـی در سـطوح اسـتانی و ملی«، »همـکاری در تالیف، 
چـاپ و انتشـار مقـاالت و کتـب تخصصـی« و »انجـام 
مطالعـات و پژوهش هـای تخصصی و کاربـردی« از جمله 

موضوع هـای فعالیـت مشـترک ایـن تفاهـم نامه اسـت.
بـه منظـور حسـن اجـرای ایـن تفاهـم نامـه و تدوین 
قـرارداد طرح هـای اجرایـی، تعییـن مصادیـق علمـی و 
عناویـن پژوهشـی و دیگـر موضوعـات مرتبـط، کمیته ای 
متشـکل از نماینـدگان دو طـرف تشـکیل خواهـد شـد و 
میـزان همـکاری هریـک از دو طرف در تامیـن امکانات و 
اعتبـارات، توسـط ایـن کمیتـه تعییـن و اعالم می شـود.

همچنیـن قـرارداد برگزاری دوره کوتـاه مدت مدیریت 
دکتـر  بیـن  فرهنگـی  صنایـع  در  کار  و  کسـب  ارشـد 
محمدحسـین ایمانـی خوشـخو رییـس پارک ملـی علوم 
و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی و الدن حیـدری 
معـاون توسـعه مدیریت و منابـع وزارت فرهنگ و ارشـاد 

اسـالمی بـه امضا رسـید.
هـدف از ایـن دوره، آمـوزش و توانمند سـازی معرفی 
شـدگان وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی برای حضور در 
دوره مدیریـت اجرایـی صنایـع فرهنگـی بـه مـدت ۱44 

سـاعت است.
محتـوای ایـن دوره آموزشـی بـر اسـاس مـاده ۳ ایـن 
قـرار داد، »مهارت هـای توسـعه فـردی و ارتباطی مدیران 
و صاحبـان کسـب و کارهـای صنایع فرهنگـی و خالق«، 
»محیـط شناسـی فرهنگی«، »اصول صـادرات محصوالت 
فرهنگـی«، »آشـنایی با مقررات بیمـه و مالیات«، »مبانی 
سـازمان و اصـول مدیریـت در صنایع فرهنگـی و خالق«، 
»برنامـه ریـزی و تفکر اسـتراتژیک در صنایـع فرهنگی و 
خـالق«، »خالقیت، نـوآوری، کارآفرینـی و ارزش آفرینی 
در فرآینـد مدیریـت صنایع فرهنگی و خـالق«، »نوآوری 
مدل هـا و طرح هـای کسـب و کار در صنایـع فرهنگـی 
و خـالق«، »بازاریابـی و بازاریابـی دیجیتالـی در صنایـع 
فرهنگـی و خـالق«، »مدیریـت مالـی و حقوقـی، بودجـه 
ریـزی عملیاتـی، تامیـن سـرمایه در صنایـع فرهنگـی و 
خـالق«، »مدیریـت پـروژه و کسـب و کارهـا در صنایـع 
فرهنگـی و خـالق«، »مدیریـت منابـع انسـانی در صنایع 
فرهنگـی و خـالق«، »مدیریـت زنجیره تامیـن در صنایع 
فرهنگـی و خـالق«، »تجاری سـازی در صنایـع فرهنگی 
و خـالق« و »فناوری هـای نویـن و کاربـرد آن در صنایـع 

فرهنگـی و خالق« اسـت.
قــرارداد نــگارش طــرح کســب و کارهــای فرهنگــی، 
هنــری و رســانه ای نیــز میــان وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی و جهاددانشــگاهی، بیــن معاونــت توســعه 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــع وزارت فرهن ــت و مناب مدیری
)طــرف اول( و پــارک ملــی علــوم و فناوری هــای نــرم و 

ــد. ــد ش ــرف دوم( منعق ــی )ط ــع فرهنگ صنای
ــگارش 5۰  ــات ن ــه خدم ــرارداد، ارای ــن ق ــوع ای موض
طــرح کســب و کار صنایــع فرهنگــی، هنــری، رســانه و 
تولیــدات محتوایــی دیجیتــال بــرای متقاضیــان معرفــی 

شــده از ســوی طــرف اول اســت.
گفتنــی اســت، در پایــان مراســم امضــای ایــن 
طراحــی  ملــی  جایــزه ی  پوســتر  از  تفاهم نامــه 
بســته بندی در صنایــع فرهنگــی رونمایــی و اســتودیوی 

صوتــی و تصویــری ایــن پــارک افتتــاح شــد.
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راستای  در  شهریور:   11 جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط   ■
اجتماعی  ـ  اقتصادی  دفاعی،  اقتدار  و  امنیت  ارتقای 
و  سربازی  خدمت  اثربخشی  افزایش  طریق  از  کشور 
فرماندهی  تایید  با  وظیفه  کارکنان  توانمندی  توسعه ی 
معظم کل قوا »مدظله العالی«، تفاهم نامه ی همکاری بین 

جهاددانشگاهی و ستاد کل نیروهای مسلح منعقد شد.
موضوع این تفاهم نامه که بین سرلشکر پاسدار محمد 
باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح و دکتر حمیدرضا 
ستاد  ساختمان  محل  در  جهاددانشگاهی  رییس  طیبی 
نقش  ایفای  و  همکاری  شد،  امضا  مسلح  نیروهای  کل 

برنامه های طرح جامع  و  فرآیند  موثر جهاددانشگاهی در 
مهارت آموزی کارکنان وظیفه است.

اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه ی 
آموزش های مهارتی، ایجاد مشوق های الزم جهت گرایش 
سمت  به  دانشجویان  و  دبیرستان  سطوح  دانش آموزان 
دوطرف  مشترک  ظرفیت های  از  استفاده  مهارت آموزی، 
در  موجود  ظرفیت های  سایر  و  دولتی  اعتبارات  تامین  و 
فرصت های  و  امکانات  مناسب،  ایجاد شرایط  برای  کشور 
بعد  و  حین  قبل،  مهارت آموزی  طرح  زمینه ی  در  جدید 
از خدمت وظیفه ی عمومی و تقویت معنویت و جذابیت 

تفاهم نامه  این  اهداف  جمله  از  عمومی  وظیفه ی  خدمت 
است.

هم چنیـن تحقـق عینـی قوانیـن برنامه های توسـعه ی 
برنامـه ی  قانـون  بنـدت«   4 »مـاده ی  به ویـژه  کشـور 
زیرسـاخت ها،  ایجـاد  بـه  کمـک  ششـم،  پنج سـاله ی 
فرآیندهـا و برنامه هـا بـرای اجـرای هـر چـه بهتـر طـرح 
کارورزی،  کارآمـوزی،  مراکـز  شـامل  مهارت آمـوزی 
رویدادهـا و...، اسـتفاده از توانمندی هـای علمی، تخصصی 
بـه  دوطـرف  سـخت افزاری  ظرفیت هـای  و  اجرایـی  و 
بـر  تاکیـد  بـا  آموزشـی  قابلیت هـای  توسـعه ی  منظـور 
پایـدار(  )اشـتغال  اشـتغال زا  مهارت محـور  آموزش هـای 
و توسـعه ی فرهنـگ کارآفرینـی در قالـب حمایت هـای 
معنـوی از طرح هـای کارآفرینانـه و خالقانـه ی مشـموالن 
و کارکنـان وظیفـه با رعایـت ضوابط مربـوط در نیروهای 
مسـلح از دیگـر اهـداف تفاهم نامـه ی امضـا شـده بیـن 
جهاددانشـگاهی و سـتاد کل نیروهـای مسـلح می باشـد.

گفتنـی اسـت، طـرح مهارت آمـوزی کارکنـان وظیفـه 
مسـلح  نیروهـای  کل  سـتاد  توسـط  مسـلح  نیروهـای 
بـا اهـداف و رویکردهـای مشـخص، تنظیـم و بـه تاییـد 
فرماندهـی معظـم کل قوا »مدظله العالی« رسـیده اسـت.

ایـن طرح شـامل مقاطـع زمانی قبل از شـروع خدمت 
وظیفـه، در حیـن انجـام خدمـت وظیفـه و پـس از آن بـا 
هـدف تامیـن نیـاز نیروهـای مسـلح در دفـاع و تامیـن 
امنیت کشـور و کمک به اشـتغال پذیری و تسـهیل ورود 

آن هـا به بـازار کار اسـت.
ایجاد جذابیت و نگرش متعالی نسبت به خدمت مقدس 
سربازی در سطح جامعه، خوشایند کردن خدمت وظیفه 
عمومی و افزایش نشاط کارکنان وظیفه، افزایش بهره وری 
کارکنان وظیفه و استفاده ی بهینه از اوقات فراغت آنان، 
استفاده از ظرفیت های نیروهای مسلح در کمک به تحقق 
با  نزدیک تر  همکاری  طریق  از  به ویژه  مقاومتی  اقتصاد 
فرصت های  نمودن  فراهم  و  کشور  غیرنظامی  بخش های 
اهداف  جمله  از  کار  محیط  در  آموزش  طریق  از  شغلی 
این طرح تدوین شده است و در راستای اجرای تدابیر و 
فرامین مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و تحقق اهداف 
بین  تفاهم نامه  این  وظیفه،  کارکنان  مهارت آموزی  طرح 

جهاددانشگاهی و ستادکل نیروهای مسلح منعقد شد.

»مهارت آموزی کارکنان وظیفه« 
نیروهای مسلح قوت می گیرد

تفاهم نامه ی همکاری بین جهاددانشگاهی و ستاد کل نیروهای مسلح برای افزایش اثربخشی 
خدمت رسبازی و توسعه ی توامنندی کارکنان وظیفه منعقد شد
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نشست مشرتک رسدار فرحی و دکرت طیبی
مشترک  نشست  مهر:   ۱ تفاهم نامه،  این  ادامه ی  در 
آموزی  مهارت  قرارگاه  فرمانده  فرحی  مهدی  سردار 
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و دکتر حمیدرضا طیبی 
مهارت آموزی  راستای  در  نیز  جهاددانشگاهی  رییس 
سربازان وظیفه با حضور معاونان، مدیران و مسووالن دو 

طرف برگزار شد.
مهارت  زمینه  در  که  نشست  این  در  فرحی  سردار 
آموزی سربازان وظیفه برگزار شد، با اشاره به این که دوره 
قشر  مخصوص  و  است  کشور  استان  تمام  برای  سربازی 
خاصی نیست، اظهار کرد: امیدواریم این گفت و گوها در 

عرصه ملی و ارزش آفرینی آغاز خوبی باشد.
وی بـا اشـاره به این کـه اگر این کار اساسـی عملیاتی 
شـود یک کار ملی و خدمت ملی بزرگی اسـت، افزود: در 
ایـن زمینـه بـرای این که بـه کمیت و کیفیـت حداکثری 
برسـیم زمـان سـربازی کفایت نمی کنـد، در نتیجه 5 گام 
بـرای ارایـه مهـارت آموزشـی به سـربازان در نظـر گرفته 
شـده کـه گام اول قبل خدمـت، گام دوم بدو خدمت، گام 
سـوم حیـن خدمـت، گام چهارم اوقـات فراغـت در حین 

خدمـت و گام پنجـم پس از خدمت اسـت.
وظیفـه  کارکنـان  آمـوزی  مهـارت  قـرارگاه  فرمانـده 
نیروهـای مسـلح بیـان کـرد: بـرای هـر گام یک مسـوول 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت و یـک بسـته نیـز طراحـی 
کرده ایـم. ۱5 فیلـم مسـتند ۲۰ دقیقه ای نیز آماده شـده 

ست. ا
سـردار فرحـی تصریـح کـرد: هـدف ایـن اسـت کـه 
تمامـی ورودی هـای مـا تـا سـال ۱4۰۱ دارای مهـارت 
باشـند و ۱5 درصـد مشـاغل کشـور را تضمیـن کنیـم.

در ادامـه دکتـر طیبـی گفـت: یکـی از نـکات مهمـی 
کـه در ایـن زمینـه بایـد بـه آن توجـه کـرد ایـن اسـت 
کـه زمینه شـغل در کشـور فراهم باشـد، زمانـی که همه 
چیـز از خـارج وارد می شـود و بـه تولیـد داخـل اهمیـت 
داده نمی شـود، زمینـه هـم وجـود نـدارد. در حالـی کـه 
نیـاز داریـم در کشـور زمینـه ایجـاد شـغل بـرای جوانان 

شـود. فراهم 
در  جهاددانشـگاهی  افکارسـنجی  مرکـز  افـزود:  وی 
رصدسـازی کار و مراکز رشـد و پارک هـای علم و فناوری 
و پـارک علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگی نیز 

در دیگـر مباحـث می توانـد بـا شـما همـکاری کند.
همچنیـن دکتـر بیجنـدی معـاون آموزشـی و رییـس 
آموختـگان  دانـش  اشـتغال  و  سـازی  تجـاری  سـازمان 
طبـق  کـرد:  اظهـار  نشسـت  ایـن  در  جهاددانشـگاهی 
جهاددانشـگاهی  جوانـان،  و  ورزش  وزارت  بـا  قـرارداد 
آمـوزش ۱۶ هـزار سـرباز وظیفـه را بـر عهـده گرفـت.

وی بـا اشـاره بـه ایـن که ایـن آموزش هـا در دو بخش 
تعریـف شـده  اشـتغال  و  زندگـی  مهارت هـای  آمـوزش 
اسـت، تاکیـد کـرد: تـا کنـون نیـز 5۷۱ هـزار و ۶۳۲ نفر 
سـاعت سـرباز آمـوزش داده شـده اند، هـزار و ۸۱۲ نفـر 
سـرباز در حیـن آمـوزش هسـتند، 5 هـزار و ۷4۹ نفـر 
سـرباز نیـز هـر دو دوره و ۳ هزار و ۱۱ نفر سـرباز یکی از 

دو دوره را آمـوزش دیده انـد.
در ادامـه مهندس سـید عزیز آشـنا مدیـر مرکز آزمون 
جهاددانشـگاهی در رابطه با تحلیل و ارزیابی شـخصیت و 
انجـام تسـت آنالین در راسـتای ارزیابی شـخصیتی پیش 
از خدمـت سـربازی در زمینـه مهـارت آمـوزی سـربازان 

توضیحاتـی را ارایه داد.
در  مشترکی  کمیته  شد  مقرر  نشست  این  پایان  در 
مستمر  جلسات  و  تشکیل  طرف  دو  همکاری  راستای 

هفتگی برگزار شود تا نقشه راه مشخص گردد. 

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، 9 مهــر: تفاهم نامــه ی 
همکاری هــای علمــی ـ تحقیقاتــی، فنــی و اجرایــی 
ــر  ــور دکت ــا حض ــه ب ــرارداد فناوران ــار ق ــترک و چه مش
حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی و دکتــر 
محمــد مخبــر رییــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( 

ــن ســتاد امضــا شــد. در محــل ســاختمان ای
4 قــرارداد فــروش جنیــن منجمــد گاو، احــداث 
ــد و  ــرارداد خری ــمند، ق ــه ی هوش ــد گل خان ــک واح ی
تامیــن دکل حفــاری و قــرارداد طراحــی، تامیــن، نصــب 
پمــپ درون چاهــی،  یــک مجموعــه ی  راه انــدازی  و 

ــد. ــد گردی ــه منعق ــت ک ــی اس قراردادهای
هم چنیــن در راســتای تحقــق تدابیــر ارزشــمند مقــام 
ــه ی گام  ــداف بیانی ــی«، اه ــری »مدظله العال معظــم رهب
ــق  ــی، رون ــاد مقاومت ــت های اقتص ــالب، سیاس دوم انق
تفاهم نامــه ای  فناورانــه  همــکاری  و  داخلــی  تولیــد 
بیــن ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام )ره( و 
جهاددانشــگاهی در خصــوص همکاری هــای علمــی ـ 

ــد. ــا ش ــترک امض ــی مش ــی و اجرای ــی، فن تحقیقات
ــش  ــش و پخ ــیمی، پاالی ــت، گاز، پتروش ــع نف صنای

ــتی و  ــع باالدس ــتراتژیک، صنای ــزات اس ــاخت تجهی )س
ــای  ــت ها و جرم ه ــیمیایی، کاتالیس ــواد ش ــاف، م اکتش
ــع  ــو و صنای ــای ن ــروگاه و انرژی ه ــاد نی نســوز و...(، ایج
ایــن  در  همــکاری  زمینه هــای  جملــه  از  دارویــی 

تفاهم نامــه اســت.
و  اطالعــات  فنــاوری  و  مخابــرات  هم چنیــن 
ــع دام و  ــی، صنای ــع غذای ــاورزی و صنای ــات، کش ارتباط
ــیس  ــت و تاس ــت، محیط زیس ــالمت و بهداش ــور، س طی
شــرکت مشــترک از دیگــر زمینه هــای همــکاری در 

ایــن تفاهم نامــه اســت.
مــدت ایــن تفاهم نامــه از تاریــخ امضــای آن 5 ســال 

اســت و بــا موافقــت دو طــرف قابــل تمدیــد می شــود.

قرارداد فروش جنین منجمد گاو
ــورد خدمــت  ــه ی 5۰۰ م ــرارداد، ارای ــن ق موضــوع ای
»فــروش و انتقــال جنیــن« از گاوهــای ممتــاز نژادهــای 
ــای  ــگاه فناوری ه ــط پژوهش ــیمنتال توس ــرزی و س ج
نویــن علــوم زیســتی جهاددانشــگاهی ـ ابن ســینا اســت.

از ساخت تجهیزات اسرتاتژیک تا 
همکاری در حوزه ی صنایع دارویی

مراسم امضای تفاهم نامه و 4 قرارداد همکاری های فناورانه در راستای حامیت از تولید داخلی 
در حوزه های انرژی، دام داری و کشاورزی بین جهاددانشگاهی و ستاد فرمان اجرایی حضت 

امام )ره( برگزار شد
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تفاهم

احداث یک واحد گل خانه ی هوشمند
بــه  واحــد گل خانــه ی هوشــمند  یــک  احــداث 
ــن  ــرکت زری ــی ش ــع در اراض ــاحت ۱۲۰۰۰ مترمرب مس
ــه ی  ــتان زرندی ــع در شهرس ــه واق ــدار زرندی ــت پای کش
ــاوری  ــش و فن ــت پژوه ــط معاون ــزی توس ــتان مرک اس
جهاددانشــگاهی نیــز از جملــه قراردادهــای منعقــد 

ــت. ــده ی اس ش

قرارداد خرید و تامین دکل حفاری
مراحــل  تمــام  در  علم وصنعــت  جهاددانشــگاهی 
خریــد )ســاخت( یــک دســتگاه دکل حفــاری تعمیراتــی 
۱۰۰۰ اســب بخــار و ســاخت، بازرســی، انتقــال و برپایــی 
دکل حفــاری مــورد نظــر، وظیفــه ی دریافــت تجــارب و 
انجــام انتقــال تکنولــوژی از ســازنده را از طــرف شــرکت 
ــام )ره(  ــی حضــرت ام ــان اجرای ــه ســتاد فرم وابســته ب

ــده دارد. برعه

قرارداد راه اندازی یک مجموعه ی پمپ 
درون چاهی

ــرارداد  ــامل ق ــز ش ــم نی ــن مراس ــرارداد ای ــن ق آخری
ــک  ــدازی ی ــب و راه ان ــن، نص ــاخت، تامی ــی، س طراح
یــاران  نفتــی  میــدان  در  درون چاهــی  مجموعــه ی 

شــمالی توســط جهاددانشــگاهی اســت.

پایه گذاری دو رشکت بزرگ در سطح ملی و 
بین املللی

دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی در 
ــدار  ــاد و اقت ــت اقتص ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــم ب ــن مراس ای
ــی  ــادی مبتن ــن اقتص ــت: چنی ــان گف ــاد دانش بنی اقتص
ــاز  ــزو دو نی ــوع ج ــن موض ــت و ای ــی اس ــد مل ــر تولی ب
ــی  ضــروری انقــالب و کشــور اســت؛ اســتعدادهای خوب
در ایــن حــوزه ایجــاد شــده کــه جهاددانشــگاهی 
ــدی  ــوزه ورود ج ــن ح ــود در ای ــت خ ــدای فعالی از ابت
ــدرت  ــا ق ــاوری را ب ــازی فن داشــت و موضــوع تجاری س

ــت. ــرده اس ــال ک دنب
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه تــوان تولیــد فنــاوری 
ــه در جهاددانشــگاهی وجــود داشــت  و تجاری ســازی ک
ــی  ــتاد اجرای ــا س ــا ب ــه م ــکاری ک ــابقه ی هم ــز س و نی
فرمــان امــام )ره( در زمینــه ی ســلول های بنیــادی 
ــا  ــترش فعالیت ه ــرای گس ــه ای را ب ــتیم، تفاهم نام داش

ــه امضــا رســاندیم. ــار محــور و موضــوع ب در چه
دکتــر طیبــی همــکاری در ایــن تفاهم نامــه را در 
ــیمی،  ــت، گاز و پتروش ــی، نف ــی مهندس ــای فن زمینه ه
ــرق و  ــرژی ب ــت، ان ــت و پایین دس ــت، میان دس باالدس
انــرژی نــو، فنــاوری اطالعــات، حــوزه پزشــکی، ســالمت، 
درمــان و دارو، هوشمندســازی کشــاورزی و اصــالح نــژاد 
دام دانســت و اظهــار کــرد: برنامــه مــا و ســتاد اجرایــی 
ــا اجــرای همــکاری  فرمــان امــام )ره( ایــن اســت کــه ب
ــزرگ را در  ــرکت ب ــم دو ش ــوق بتوانی ــای ف در زمینه ه
ســطح ملــی و بین المللــی پایه گــذاری کنیــم کــه 
ــاوری و محصــوالت باشــد. ــات و فن ــرون داد آن تحقیق ب

ــای  ــان صحبت هـ ــگاهی در پایـ ــس جهاددانشـ رییـ
ــری در  ــم رهبـ ــام معظـ ــر مقـ ــن نظـ ــود از حسـ خـ
ـــتاد  ـــر س ـــن نظ ـــان و حس ـــاد دانش بنی ـــعه ی اقتص توس
ـــی و تشـــکر  ـــی )ره( قدردان ـــام خمین ـــان ام ـــی فرم اجرای

ـــرد. ک

جزییات تفاهم نامه به ارزش تقریبی ۱۱۵ 
میلیارد تومان در چهارمحور

در ادامــه، دکتــر محمــد مخبــر رییــس ســتاد اجرایی 
فرمــان حضــرت امــام )ره(، یکــی از کاربردی تریــن، 
تخصصی تریــن و هوشــمندانه ترین راهبردهــای مقــام 
ــه  ــته و ب ــال گذش ــد س ــه در چن ــری را ک ــم رهب معظ
ویــژه از ابتــدای امســال بــر آن تاکیــد داشــته اند، 
ــوان کســی که از  ــت: به عن ــد دانســت و گف ــرد تولی راهب
نزدیــک بــا مباحــث اقتصــادی درگیــر هســتم، معتقــدم 
ــای  ــه محوره ــی از جمل ــادی مختلف ــای اقتص راهبرده
اشــتغال زایی، ثبــات اقتصــادی و کنتــرل تــورم یــا 
رشــد اقتصــادی وجــود دارد، امــا آن چــه همــه این هــا 
ــرایط  ــات در ش ــخه نج ــا نس ــد و تنه ــش می ده را پوش

ــد اســت. ــی، تولی فعل
وی عصــاره ی اقتصــاد مقاومتــی را مردمی کــردن 
اقتصــاد در بحــث تولیــد دانســت و گفــت: مــا در ســتاد 
ــوع را  ــن دو موض ــف ای ــام )ره( زل ــان ام ــی فرم اجرای
ــه  ــال ب ــدای امس ــژه از ابت ــه وی ــم و ب ــره زدی ــم گ به ه

ــم. ــق دادی ــرعت و عم ــد س ــق تولی رون
رییــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( بــا بیــان این 
کــه شــبکه ی مردمــی تولیــد را ســازمان دهی کرده ایــم، 
تصریــح کــرد: زیــر یک دهــم درصــد از تولیــد ناخالــص 
ــاص دارد،  ــا اختص ــه م ــور ب ــای کش ــور و دارایی ه کش

ــادی  ــوان و جه ــانی ج ــروی انس ــه نی ــه ب ــا توج ــا ب ام
از بهره بــرداری بــاال در ســتاد اجرایــی فرمــان امــام 
ــی از  ــا ناش ــم کار م ــم و حج ــی )ره( برخورداری خمین
ــا حاصــل  ــه م ــردم ب ــوده، بلکــه از اعتمــاد م ــی نب دارای

شــده اســت.
دکتــر مخبــر ادامــه داد: روزانــه ۱۰۰ طــرح تولیــدی 
کوچــک خانگــی توســط مــردم و بــا دارایــی آن هــا اجــرا 
ــه  ــه ن ــم ک ــد می کنی ــغل تولی ــه ۳۰۰ ش ــده و روزان ش
فرصــت شــغلی بلکــه بــه معنــی واقعــی شــغل هســتند.

ــهیل گری  ــبکه ی تس ــه ش ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ایجــاد شــغل بــه وجــود آورده ایــم و تاکنــون 4۰۰ نفــر 
و تــا پایــان ســال نیــز ۱5۰۰ تــا ۲۰۰۰ نفــر از افــرادی 
کــه بــا مــا رابطــه ی اســتخدامی ندارنــد، در ایــن شــبکه 
مشــارکت کــرده و بــه روســتاها اعــزام می شــوند و 
افــراد همه جانبــه  بــرای  را  اشــتغال زا  تســهیل گری 
ــرح را  ــوق ۱۷ ط ــبکه ی ف ــت: ش ــد، گف ــرا می کنن اج
ــازار و  ــث ب ــا بح ــهیل گران ت ــد و تس ــتیبانی می کن پش

ــراه هســتند. ــردم هم ــا م ــروش ب ف
امــام  حضــرت  فرمــان  اجرایــی  ســتاد  رییــس 
ــتاد  ــه در س ــی ک ــه فعالیت ــرد: مجموع ــح ک )ره( تصری
ســامان دهی شــده اســت، چیــزی حــدود تولیــد ۱۰۰۰ 
قلــم محصــول در ســه ســال اســت کــه برخــی از آن هــا 
تــا دو میلیــارد دالر ارزش دارد. در ایــن امــر جلوتــر 
ــردم  ــط م ــه توس ــرا ک ــم؛ چ ــت می کنی ــه حرک از برنام

ــد. ــد ش ــق خواه ــا محق ــود و قطع ــام می ش انج

 زمینه های همکاری با جهاددانشگاهی
ــگاهی  ــا جهاددانش ــور ب ــرد: در چهارمح ــان ک وی بی
ــه  ــن تفاهم نام ــم. ای ــکاری امضــا کردی ــه ی هم تفاهم نام
نزدیــک بــه ۱۱5 میلیــارد تومــان ارزش دارد کــه آغــازی 
ــا  ــد، قطع ــازار می رس ــه ب ــه ب ــی ک ــت و زمان ــوب اس خ

چندیــن برابــر خواهــد شــد.
دکتـــر مخبـــر ادامـــه داد: زمینه هـــای دیگـــر 
طراحـــی  جهاددانشـــگاهی  بـــا  مـــا  همـــکاری 
ــی  ــارد تومانـ ــی دو میلیـ ــپ درون چاهـ ــوع پمـ مجمـ
بـــا ســـرمایه گذاری ۱۶۲ هـــزار دالری و ســـاخت 
یـــک دکل حفـــاری تعمیراتـــی ۱۰۰۰ اســـب بخـــاری 
ــد 5۰۰۰  ــون دالر و تولیـ ــرمایه گذاری ۹ میلیـ ــا سـ بـ
ـــه ی  ـــرمایه گذاری اولی ـــا س ـــاز ب ـــای ممت ـــن از گاوه جنی
ــه را  ــک همـ ــه ریسـ ــت کـ ــان اسـ ــارد تومـ دو میلیـ

یـــم. پذیرفته ا
ـــام )ره(  ـــرت ام ـــان حض ـــی فرم ـــتاد اجرای ـــس س ریی
اضافـــه کـــرد: ایـــران ۱۰۰ ســـال اســـت کـــه نفـــت 
ـــورهایی  ـــزو کش ـــوز ج ـــه هن ـــت ک ـــب اس ـــا جال دارد؛ ام
هســـتیم کـــه بـــرای اکتشـــاف میادیـــن نفتـــی و 
ـــک  ـــه ی ـــم ک ـــورهایی محتاجی ـــه کش ـــت ب ـــتخراج نف اس

بشـــکه نفـــت ندارنـــد.
تفاهم نامـــه  همـــکاری  مـــوارد  از  یکـــی  وی 
ـــوان  ـــت دارو عن ـــگاهی را امنی ـــا جهاددانش ـــکاری ب هم
کـــرد و گفـــت: ۹۷ درصـــد دارو در داخـــل کشـــور تولیـــد 
ــزان دارو  ــن میـ ــرای ایـ ــه بـ ــی کـ ــود؛ در حالـ می شـ
ــه  ــه برنامـ ــاز اســـت کـ ــون دالر واردات نیـ ۷۰۰ میلیـ
داریـــم ایـــن میـــزان از واردات مـــواد اولیـــه را طـــی 

ســـه ســـال در داخـــل کشـــور تولیـــد کنیـــم.
دکتر مخبر در پایان دیگر زمینه ی همکاری را حمایت 
داریم  قصد  افزود:  و  دانست  دانش بنیان  شرکت های  از 
5۰۰ محصول استراتژیک و های تک را برای اولین بار در 

کشور تولید کنیم.
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی، 2 مهر: تفاهم نامه همکاری 
و  بهزیستی  سازمان  رییس  دانا  قبادی  وحید  دکتر  بین 
با محوریت  رییس جهاددانشگاهی  دکتر حمیدرضا طیبی 
همکاری و مشارکت در زمینه فعالیت های تخصصی سازمان 
و نیز بهره گیری متقابل از ظرفیت های موجود در راستای 

مسوولیت ها و ماموریت های دو طرف امضا شد.
از اهداف تفاهم نامه می توان به استفاده از توانمندی های 
علمی، فرهنگی، پژوهشی و آموزش جهاد در جهت پیشبرد 
اقتصادی  و  فرهنگی  توانمندسازی  و  سازمان  برنامه های 
گروه های هدف و پرسنل سازمان و ارتقای دانش تخصصی و 
افزایش مهارت نیروی انسانی و کیفیت بخشی تحقیقات علمی 
ـ کاربردی با هدف ارتقای کیفی خدمات سازمان اشاره کرد.

توان و تجربه ی ما در خدمت توسعه ی 
سازمان بهزیستی

نامه  تفاهم  انعقاد  مراسم  در  طیبی  حمیدرضا  دکتر 
همکاری با سازمان بهزیستی اظهار کرد: با توجه به اهمیت 
کار این سازمان با تمام توانی که در جهاددانشگاهی در حوزه 
فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و اشتغال را در خدمت توسعه 

اهداف این سازمان قرار می دهیم.
وی افزود: به لحاظ ساختاری و به لحاظ موضوعی و کاری 
توان و تجربه ارزشمندی که در جهاددانشگاهی وجود دارد 

می تواند در خدمت توسعه سازمان بهزیستی قرار گیرد.
رییس جهاددانشگاهی ابراز امیدواری کرد با امضای این تفاهم 

نامه بتوان خدمت خوبی به توسعه اهداف این سازمان کرد.

استفاده از ظرفیت ها در توامنندسازی 
مددجویان و ایجاد اشتغال

در ادامه، دکتر وحید قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی 
نیز بیان کرد: هدف ما بهتر زیستن مردم ایران است. بهزیستی 
و  مشاوره  مرکز  هزار  دو  کودک،  مهد  هزار  مسوولیت ۱5 
سالمندان،  شبانه روزی  نگهداری  مرکز  هزار  روانشناسی، 
معلوالن و بیماران روانی و هزار و ۶۰۰ مرکز توانبخشی روزانه 
را برعهده دارد و یک میلیون و 45۰ هزار فرد دارای معلولیت 
تحت پوشش بهزیستی بوده و یک میلیون و 5۰۰ هزار نفر 

نیز از این سازمان مستمری دریافت می کنند.
وی با تاکید بر این که تالش بهزیستی بر پیشگیری از 
معلولیت و وقوع آسیب اجتماعی است، گفت: در صورت بروز 
معلولیت یا آسیب اجتماعی نیز از این افراد حمایت می کنیم. 
همچنین این سازمان در حوزه مسکن و اشتغال معلوالن نیز 

فعالیت های زیادی انجام داده است.
رییس سازمان بهزیستی تاکید کرد: برای آگاه سازی و آموزش 
مردم جهت پیگیری بیماری های ژنتیک نیاز به مجموعه های اطالع 

رسان داریم که از ظرفیت جهاددانشگاهی بهره خواهیم برد.
دکتر قبادی دانا در ادامه وجود دو خبرگزاری ایکنا و ایسنا 
را فراهم کننده همکاری تنگاتنگ بهزیستی و جهاددانشگاهی 
برشمرد و افزود: در حوزه فعالیت های قرآنی کارهای خوبی 
انجام شده که باید گسترش یابد. پژوهش و فناوری نیز از 

اقدامات  جهاددانشگاهی  با  می توان  که  است  بخش هایی 
مشترکی در خصوص آن انجام داد.

رییس سازمان بهزیستی تصریح کرد: از برنامه های ایسپا 
در  جهاددانشگاهی  قابلیت های  از  و  نظرسنجی  زمینه  در 
راستای توانمندسازی افراد و ایجاد اشتغال و ورود به بازار کار 

استفاده خواهیم کرد.
وی در پایان اظهار کرد: در زمینه مربی مهد کودک، پیشگیری 
از اعتیاد و ... می توانیم همکاری های خوبی با جهاددانشگاهی 
داشته باشیم. در تفاهم نامه ای که امروز منعقد می شود نیز 
زمینه ها و جزئیات همکاری دو طرف درج شده که در ادامه آن 

قراردادهایی تنظیم خواهد شد و کار پیش خواهد رفت.

افزایش همکاری های آموزشی و فرهنگی
آموزشی  معاون  بیجندی  محمدصادق  دکتر  ادامه،  در 
جهاددانشگاهی تصریح کرد: یکی از مواردی که باید به آن 
توجه کرد نقش نهاد توسعه ای در پیاده سازی طرح های کالن 
ملی است که مغفول مانده است و با توجه به ظرفیت های 
دو مجموعه، جهاددانشگاهی می تواند یک عامل برای پیاده 

سازی طرح هایی که مد نظر سازمان است باشد.
وی اظهار کرد: زمینه های همکاری بسیار مناسبی تاکنون 

فراهم بوده است که می شود با اقدام خوب امروز تقویت شود.
که  مواردی  از  یکی  این که  به  اشاره  با  بیجندی  دکتر 
حوزه  باشد،  بهزیستی  خدمت  در  می تواند  جهاددانشگاهی 
آموزشی این نهاد است، گفت: این حوزه یکی از پیشگامان کمک 
به بهزیستی در زمینه آموزشی مربی مهد کودک بوده است. در 
حال حاضر نیز می توانید در زمینه آموزش های قبل از ازدواج و 

ژنتیک و آموزش های عالی با این سازمان همکاری کنیم.
مشاغل  طرح  زمینه  در  جهاددانشگاهی  داد:  ادامه  وی 
خانگی کارهای خوبی در ۳۱ استان در حال انجام دارد که 

می تواند در این موضوع نیز با سازمان همکاری کند.
فرهنگی  معاون  علیزاده  عیسی  دکتر  هم چنین 
بهزیستی  فعالیت های  اطالع رسانی  نیز  جهاددانشگاهی، 
دو  کمک  به  مددجویان  با  مردم  مواجهه  فرهنگ سازی  و 
خبرگزاری ایکنا و ایسنا را از توانمندی های جهاددانشگاهی 
در کمک به بهزیستی برشمرد و گفت: مشارکت در تولید 
محتوای فرهنگی ویژه مددجویان، برگزاری گالری های عرضه 
برنامه های  اجرای  مددجویان،  هنری  محصوالت  فروش  و 
قرآنی ویژه مددجویان و معلوالن از جمله طرح های قرآنی 
برای نابینایان و ... نیز از دیگر زمینه هایی است که می توانیم با 

بهزیستی همکاری مشترک داشته باشیم.

جهاددانشگاهی،  بهزیستی و یک 
تفاهم نامه ی همکاری همه جانبه
تفاهم نامه ی همکاری بین سازمان بهزیستی و جهاددانشگاهی با محوریت بهره گیری متقابل 
از ظرفیت های موجود در راستای مسوولیت ها و ماموریت های دو طرف امضا شد
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تفاهم

ـــی  ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــتان: دکت ـــگاهی خوزس ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم ■ رواب
رییـــس جهاددانشـــگاهی در ســـفر یـــک روزه بـــه اهـــواز در نشســـت بـــا احمـــد 
محمـــدی مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی مناطـــق نفت خیـــز جنـــوب بـــا تاکیـــد بـــر 
ـــات  ـــاخت قطع ـــی و س ـــش فن ـــن دان ـــه تدوی ـــگاهی در زمین ـــای جهاددانش توانمندی ه
مـــورد نیـــاز صنعـــت نفـــت از آمادگـــی ایـــن مجموعـــه جهـــت پذیـــرش و انجـــام 

پروژه هـــای جدیـــد تاکیـــد کـــرد.
در ایـــن نشســـت گزارشـــی از پروژه هـــای قطعه ســـازی در دســـت اجـــرا 
در مجموعـــه جهاددانشـــگاهی به ویـــژه تولیـــد انبـــوه مته هـــای حفـــاری در 

ــد. ــه شـ ــتان، ارائـ ــگاهی خوزسـ جهاددانشـ
ــای  ــازی کاالهـ ــزم وزارت نفـــت در بومی سـ ــر عـ ــد بـ ــا تاکیـ ــز بـ محمـــدی نیـ
اساســـی صنعـــت نفـــت، از آمادگـــی ایـــن مجموعـــه بـــرای توســـعه همکاری هـــای 

مشـــترک بـــا جهـــاد دانشـــگاهی تاکیـــد کـــرد.
ــا ســید عبــدا... موســوی  هم چنیــن دکتــر طیبــی در ایــن ســفر ضمــن نشســت ب
مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران بــه توانمندی هــای جهاددانشــگاهی در 
زمینــه ی تدویــن دانــش فنــی و ســاخت قطعــات مــورد نیــاز صنعــت نفــت و حفــاری 

ــرد. ــد ک ــترک تاکی ــای مش ــعه ی همکاری ه ــر توس ــاره و ب اش
ـــرای  ـــران ب ـــاری ای ـــی حف ـــرکت مل ـــی ش ـــت از آمادگ ـــن نشس ـــز در ای ـــوی نی موس

ـــر داد. ـــگاهی خب ـــاد دانش ـــه جه ـــترک ب ـــای کاری مش ـــذاری پروژه ه واگ

ـــور  ـــا حض ـــگاهی: ب ـــاری جهاددانش ـــر و معم ـــگ، هن ـــکده فرهن ـــی پژوهش ـــط عموم ■ رواب
علـــی ربیعـــی ســـخنگوی دولـــت، تفاهم نامـــه ی آموزشـــی ـ ترویجـــی بـــه همـــت 
شـــرکت بازآفرینـــی شـــهری ایـــران و همـــکاری اداره کل راه و شهرســـازی اســـتان 
تهـــران بـــا پژوهشـــکده فرهنـــگ، هنـــر و معمـــاری جهاددانشـــگاهی در افتتاحیـــه 
ـــد. ـــه ش ـــا و مبادل ـــد، امض ـــید منعق ـــتقل خورش ـــم مس ـــنواره فیل ـــن دوره جش هفتمی

سـید مجتبـی علـوی مقـدم معـاون عمـران و بهسـازی شـرکت بازآفرینـی شـهری 
ایـران در ایـن مراسـم گفـت: در اجـرای مـاده 5۹، ۶۱ و ۶۲ قانون برنامه ششـم توسـعه 
و  پایـدار  بازآفرینـی شـهری  برنامـه ملـی  و  اجتماعـی و فرهنگـی کشـور  اقتصـادی، 
همچنیـن در راسـتای محور ارتقـای توانمندی هـای اقتصادی، ظرفیت سـازی اجتماعی 
و نهـادی و بـه منظـور بهره گیـری از توانمندی هـای علمـی و آموزشـی و مشـاوره ای 
پژوهشـکده و انجـام همکاری هـای مشـترک، ایـن تفاهـم نامـه بیـن شـرکت بازآفرینی 
شـهری ایـران و اداره کل راه وشهرسـازی اسـتان تهـران و پژوهشـکده فرهنـگ، هنـر و 

معمـاری جهاددانشـگاهی منعقد شـد.
وی ادامـه داد: هـدف از ایـن تفاهـم نامـه همـکاری دو طـرف در جهـت برگـزاری 
دوره هـای آموزشـی و ترویجـی در راسـتای محـور ارتقـای توانمندی هـای اقتصـادی، 
ظرفیـت سـازی اجتماعـی و نهـادی تـا پایـان برنامـه ششـم توسـعه بـا اسـتفاده از 
ظرفیت هـا، منابـع و امکانـات و پتانسـیل های طرفیـن اعـم از علمـی و فنـی، اطالعـات، 
تجربـه و تخصـص، نیـروی انسـانی و توان سـخت افزاری و پشـتیبانی اجرایـی به منظور 
تحقـق برنامه هـا و سیاسـت های دولـت بـرای ارتقـای سـطح دانـش ذینفعـان و ذی 

مدخـالن شـهری در محـالت بـا هـدف بازآفرینـی شـهری اسـت.
بـر اسـاس ایـن تفاهـم نامـه زمینه هـای همـکاری بـه ۱۰ موضـوع خالصـه می شـود 
کـه شـامل، تبـادل نظر و همـکاری پیرامـون نیازهـای آموزشـی و ترویجی مـورد نیاز و 
اولویت بنـدی برنامه هـای آموزشـی، برنامه ریـزی، تدویـن محتـوا و برگـزاری دوره هـای 
آموزشـی، تدویـن سـرفصل، محتـوای آموزشـی و برگـزاری دوره هـای آموزش مدرسـان 

بازآفرینـی شـهری در اسـتان می شـود.
برنامه ریـزی و اجـرای بازدیدهـا و تورهـای علمی-آموزشـی، تولیـد محتـوای علمـی 
بازآفرینـی شـهری متناسـب بـا نیـاز مخاطبـان براسـاس تجربیـات موجـود، تولیـد و 
انتشـار مـواد آموزشـی وکمـک آموزشـی مـورد نیـاز در چارچـوب تفاهم نامـه، اسـتفاده 
تفاهم نامـه،  طرفیـن  زیرسـاختی  و  علمـی  وپتانسـیل های  اجرایـی  ظرفیت هـای  از 
مستندسـازی دوره های آموزشـی برگزارشـده بـا هماهنگی دوطـرف تفاهم نامـه، ارزیابی 
دوره هـای آموزشـی برگـزار شـده و بررسـی و ارزیابـی تفاهم نامـه در پایان برنامه ششـم 
توسـعه و تولیـد کتابچه هـای آموزشـی بـه عنـوان منبـع و مرجـع موضوعـات بازآفرینی 
شـهری پایـدار از دیگـر زمینه هـای همـکاری ایـن تفاهـم نامـه سـه جانبه عنـوان شـده 

ست. ا

انجام پروژہ های جدید 
ساخت قطعات صنعت نفت

دکرت طیبی در نشست با مدیرعامل رشکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب بر آمادگی این نهاد برای انجام پروژہ های جدید تاکید کرد

انعقاد یک تفاهم نامه ی 
آموزشی ـ ترویجی برای 

بازآفرینی شهری
ـ ترویجی به همت  با حضور سخنگوی دولت، یک تفاهم نامه ی آموزشی 

پژوهشکده ی فرهنگ، هرن و معامری جهاددانشگاهی منعقد شد
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ــت  ــر: نشس ــگاهی، 18 مه ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
ــس  ــا ریی ــالن ب ــدگان اســتان گی مشــترک مجمــع نماین
ــتان  ــن اس ــدگان ای ــد و نماین ــزار ش ــگاهی برگ جهاددانش
ــکده ی  ــکی و پژوهش ــز پزش ــدی مراک ــتار ورود ج خواس
گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی به اســتان گیالن شــدند.

ــگاهی در  ــس جهاددانش ــی ریی ــا طیب ــر حمیدرض دکت
نشســت مشــترک بــا مجمــع نمایندگان اســتان گیــالن در 
محــل ســاختمان پژوهشــکده ی محیط زیســت ایــن نهــاد، 
از واگــذاری طرح هــای فناورانــه جدیــد بــه جهاددانشــگاهی 
ــر داد و  ــی خب ــاد مقاومت ــت های اقتص ــتای سیاس در راس
اظهــار کــرد: جهاددانشــگاهی ۳۱ ماموریــت فناورانــه دارد.

وی بــا بیــان ایــن کــه جهاددانشــگاهی طــی ســه ســال 
آینــده در توســعه فناورانــه کشــور نقــش اساســی خواهــد 
ــی  ــای پژوهش ــگاهی ظرفیت ه ــزود: جهاددانش ــت، اف داش
ــماند و  ــت، پس ــط زیس ــوزه محی ــی در ح ــاوری خوب و فن
آلودگــی آب و... دارد و بنابرایــن پژوهشــکده محیط زیســت 
ــن  ــری در ای ــت جدی ت ــد فعالی ــگاهی می توان جهاددانش

بخــش داشــته باشــد.
ــال  ــزوم انتق ــر ل ــد ب ــا تاکی ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
کــرد:  عنــوان  کشــور،  بــه  ســوز  زبالــه  تکنولــوژی 
ــذار  ــوان ســرمایه گ ــه عن جهاددانشــگاهی آمادگــی دارد ب
در پــروژه زباله ســوز رشــت، کار انتقــال ایــن تکنولــوژی را 
انجــام دهــد، زیــرا زبالــه ســوزی بســیار حســاس اســت و 

ــد. ــته باش ــود داش ــش الزم وج ــد دان بای
ــل  ــا بیــان ایــن کــه همــه زباله هــا قاب دکتــر طیبــی ب
ســوزاندن نیســتند و می تواننــد آالیندگــی هوایــی ایجــاد 
کننــد، گفــت: گازهــای متصاعــد شــده ناشــی از ســوزاندن 
فلــزات ســنگین بیمــاری زا بــوده و مــردم در درازمــدت بــا 

ــود. ــه می ش ــرات آن مواج مض
وی خواســتار احیــای تــاالب انزلــی بــا محوریــت 
و  شــد  جهاددانشــگاهی  زیســت  محیــط  پژهشــکده 
ــکده  ــارات پژوهش ــه اعتب ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک خاطرنش
ــات و  ــش، تحقیق ــگاهی و دان ــت جهاددانش ــط زیس محی
ــرای  ــای الزم ب ــز برنامه ه ــن مرک ــود در ای ــاوری موج فن

احیــای تــاالب انزلــی وجــود دارد.
دکتــر طیبــی کار تحقیقاتــی را نیازمنــد اعتبــارات 
ــگاهی  ــرد: جهاددانش ــان ک ــت و خاطرنش ــب دانس مناس
ــرض  ــی منق ــی و درخت ــای گیاه ــر گونه ه ــوزه تکثی در ح

ــام داده و  ــی انج ــات خوب ــراض اقدام ــال انق ــده و در ح ش
پژوهشــگران جهاددانشــگاهی از طریــق دانش کشــت بافت 
گیاهــان اقــدام بــه تولیــد و تکثیــر مجــدد می کننــد؛ لــذا 
می توانیــم بــه صــورت یــک پــروژه تحقیقاتــی جنگل هــای 
هیرکانــی و گیاهــان دارویــی گیــالن را در دســتور کار قــرار 

دهیــم.
ــور  ــرطان در کش ــش س ــگاهی افزای ــس جهاددانش ریی
و گیــالن را نگــران کننــده دانســت و تاکیــد کــرد: مرکــز 
تحقیقــات ســرطان پســتان جهاددانشــگاهی )پژوهشــکده 
معتمــد( و پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهی پیگیــر 
ــد  ــا نیازمن ــود، ام ــد ب ــالن خواه ــرطان در گی ــوع س موض
ــد توســط مجلــس  ــه بای ــی هســتیم ک ــی خوب ــع مال مناب

ــود. ــده ش ــه دی ــالمی در بودج ــورای اس ش

پژوهشکده ی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی 
در گیالن تاسیس شود

ــژاد یکــی از نماینــدگان مــردم اســتان  جبــار کوچکی ن
ــاورزی  ــب کش ــالن را قط ــتان گی ــس، اس ــالن در مجل گی
دانســت و اظهــار کــرد: بــه دنبال مذاکــره با رییس ســازمان 
ــای  ــش پژوهش ه ــتقرار بخ ــتار اس ــی، خواس ــرژی اتم ان

هســته ای حــوزه کشــاورزی در گیــالن هســتیم.
وی کشــاورزی و دام پــروری گیــالن را ســنتی دانســت 
ــر  ــاورزان از نظ ــرای کش ــالن ب ــاورزی در گی ــزود: کش و اف
ــرف  ــادی مص ــرا آب زی ــت، زی ــه نیس ــه صرف ــادی ب اقتص

می کنــد.
عضــو کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری 
ــی  ــت ب ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
نظیــر گیــالن در رویــش گیاهــان دارویــی، تصریــح کــرد: 
گیــالن می توانــد قطــب گیاهــان دارویــی کشــور باشــد؛ لذا 
جهاددانشــگاهی پژوهشــکده گیاهــات دارویــی را در گیالن 
تاســیس کنــد، زیــرا گیالن بــه واســطه اقلیــم و آب و هوای 
مناســب رویشــگاه خوبــی بــرای گیاهــان دارویــی اســت و 

نیازمنــد یــک مرکــز تحقیقاتــی هســتیم.
ــالن  ــرطان در گی ــه س ــن ک ــان ای ــا بی ــژاد ب کوچکی ن
زندگــی مــردم را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت، گفــت: بــه 
واســطه آلودگی هــای زیســت محیطــی ناشــی از پســماند 
ــژه دســتگاه  ــه وی ــواع و اقســام ســرطان ها ب و فاضــالب ان
ــد  ــذا می طلب ــیوع دارد ل ــالن ش ــتان در گی ــوارش و پس گ
مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــکده های جهاددانشــگاهی ورود 

جــدی بــه ایــن امــر داشــته باشــد.

ورود جدی مراکز پزشکی و پژوهشکده ی گیاهان 
دارویی به استان گیالن
نشست مشرتک رییس جهاددانشگاهی و منایندگان استان گیالن با موضوع ورود جدی مراکز پزشکی
 و پژوهشکده ی گیاهان دارویی این نهاد به استان برگزار شد
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وی جهاددانشــگاهی را موتــور محــرک بخــش تحقیقات 
ــال  ــد: در س ــر ش ــت و متذک ــور دانس ــش در کش و پژوه
ــان  ــارد توم ــادل ۱۷۰ میلی ــورو مع ــون ی ــاری ۱5 میلی ج
ــش  ــر پژوه ــرای ام ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــل صن از مح
ــر  ــد پیگی ــگاهی می توان ــه جهاددانش ــه ک ــص یافت تخصی
دو پژوهشــکده محیــط زیســت و گیاهــان دارویــی گیــالن 

باشــد.
از تخصیــص ردیــف  نماینــده رشــت در مجلــس 
زیســت  محیــط  پژوهشــکده  بــرای  ویــژه  اعتبــاری 
جهاددانشــگاهی خبــر داد و تاکیــد کــرد: جهاددانشــگاهی 
بایــد از کارکــرد آموزشــی در مقطــع کاردانی و کارشناســی 
فاصلــه بگیــرد و دوره هــای دکتــری و پــی.اچ.دی را فعــال 
کنــد تــا پژوهشــگران در بخش هــای پزشــکی و کشــاورزی 

ــوند. ــت ش هدای
ــر  ــی دیگ ــی را یک ــای هیرکان ــژاد، جنگل ه ــی ن کوچک
ــرد:  ــه ک ــت و اضاف ــالن دانس ــی گی ــای طبیع از ظرفیت ه
ــه  ــوده و ب ــی ب ــره گاه ژنتیک ــی ذخی ــای هیرکان جنگل ه
ثبــت جهانــی از حیــث قدمــت و ارزش رســیده اســت، امــا 
متاســفانه برخــی از گونه هــا منقــرض شــده و یــا در حــال 
ــد  ــی می توان ــای هیرکان ــذا جنگل ه ــتند، ل ــراض هس انق

برنــد خوبــی بــرای جهاددانشــگاهی باشــد.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس، نوغــان و 
ابریشــم را یکــی از ظرفیت هــای در معــرض خطــر گیــالن 
دانســت و خاطرنشــان کــرد: ابریشــم یکــی از محصــوالت 
مهــم اســتان گیــالن در گذشــته بــود و ســاالنه بــه حــدود 
ــد  ــا تولی ــم، ام ــاز داری ــان نی ــم نوغ ــه تخ ــزار جعب ۳۰ ه
مــا 5 هــزار جعبــه اســت و مابقــی وارد می شــود. از 
ــوزه  ــات الزم را در ح ــم تحقیق ــگاهی می خواهی جهاددانش
تولیــد و اصــالح و پــرورش نوغــان در کشــور داشــته باشــد 

ــداری و ابریشــم مجــددا رونــق بگیــرد. تــا صنعــت نوغان

توجه جدی به چای، پسامند و پرورش ماهی 
در قفس

گیــالن  اســتاندار  زارع  ارســالن  دکتــر  هم چنیــن 
نیــز در نشســت مشــترک بــا دکتــر طیبــی کــه در 
ــن  ــد ضم ــزار ش ــتانداری برگ ــن اس ــاختمان ای ــل س مح
قدردانــی از فعالیت هــای علمــی و تحقیقاتــی مجموعــه ی 
جهاددانشــگاهی در اســتان گیــالن و پژوهشــکده محیــط 
ــگاهی  ــرد: جهاددانش ــار ک ــگاهی، اظه ــت جهاددانش زیس
حضــوری موثــر در کارگــروه مدیریت پســماند اســتان دارد.

وی زبالــه و پســماند را مهم تریــن اولویــت گیــالن 
دانســت و افــزود: جهاددانشــگاهی از زمــان تاســیس 
ــا  ــته و منش ــی داش ــی و پژوهش ــرد آموزش ــون رویک تاکن
ــوده  ــتان ب ــور و اس ــرای کش ــی ب ــرکات خوب ــات و ب خدم
اســت و امیدواریــم در حــوزه ی پســماند و تــاالب انزلــی نیز 
ــگاهی  ــی جهاددانش ــی پژوهش ــاهد نقش آفرین ــم ش بتوانی

باشــیم.
ــربلندی  ــاز س ــگاهی را زمینه س ــر زارع، جهاددانش دکت
ــدار علمــی کشــور در عرصــه ی پژوهــش دانســت و  و اقت
بیــان کــرد: تحــوالت سیاســی و اجتماعــی بین المللــی در 
ــرای  ــادی را ب ــده ی اقتص ــرایط پیچی ــر، ش ــال های اخی س
کشــور مــا رقــم زده، بنابرایــن ضــرورت دارد تــا مــا بــا تکیه 
بــر دانــش، علــم، فنــاوری و اســتفاده از طرح هــای فناورانــه 
و نوآورانــه بــرای برون رفــت از وضعیــت فعلی تــالش کنیم؛ 
بی تردیــد بی ثباتــی اقتصــاد کشــور به واســطه ی وابســتگی 
درآمدهــای دولــت بــه نفــت اســت و بایــد بــه ظرفیت هــای 

داخلــی در ابعــاد مختلــف رجــوع کنیــم.
طرح هـای  جـدی  توجـه  خواسـتار  گیـالن  اسـتاندار 
پژوهشـی و فنـاوری جهاددانشـگاهی بـه چـای و پـرورش 
ماهـی در قفـس شـد و ادامـه داد: پـرورش ماهـی در قفس 
یکـی از 5۳ زیرپـروژه از ۱۹ پروژه ی اقتصاد مقاومتی گیالن 
بـوده و بـه واسـطه ی توجیه اقتصـادی دارای اولویت اسـت.

وی پژوهشــکده ی محیــط زیســت جهاددانشــگاهی 
را یــک برنــد ملــی عنــوان کــرد و گفــت: تحقیقــات 
محیط زیســت  پژوهشــکده ی  پژوهش هــای  و 
انزلــی  تــاالب  راهگشــای  می توانــد  جهاددانشــگاهی 
و پســماند گیــالن باشــد. خوشــبختانه پژوهشــگران و 
اعضــای هیــات علمــی ایــن پژوهشــکده نقــش فعالــی در 
کارگروه هــای توســعه ی اســتان دارنــد کــه نشــان دهنده ی 

ــت. ــه اس ــن مجموع ــاالی ای ــت ب ظرفی
ــدی  ــهم نیم درص ــه س ــاره ب ــا اش ــالن ب ــتاندار گی اس
اعتبــارات پژوهشــی علی رغــم توجــه برنامــه ی ششــم بــه 
امــر پژوهــش و فنــاوری، یــادآور شــد: پروژه هــای اقتصــاد 
مقاومتــی گیــالن می توانــد در قالــب ۳۱ طــرح فناورانــه ی 

جهادانشــگاهی تعریــف شــود.
دکتــر حمیدرضــا طیبــی نیــز در ایــن نشســت، بــا بیان 
ــه همــکاری  ایــن کــه نهــاد جهاددانشــگاهی عالقه منــد ب
در راســتای توســعه ی اســتان گیــالن اســت، اظهــار کــرد: 
ــت  ــوزه ی مدیری ــی در ح ــبقه ی خوب ــگاهی س جهاددانش
پســماند و زباله ســوز دارد و امــروزه مســاله ی زبالــه و 
شــمالی  اســتان های  اولویت هــای  از  یکــی  پســماند 

ــت. ــالن اس ــژه گی به وی
دکتــر طیبــی بــا اشــاره بــه هزینه بــردار بــودن 
ــد:  ــادآور ش ــوز، ی ــط زباله س ــه توس ــن زبال ــر ت ــای ه امح
ــا  ــرده، ام ــوز ورود نک ــی زباله س ــگاهی در طراح جهاددانش
ــک  ــوز از ی ــداری زباله س ــورت خری ــم در ص ــی داری آمادگ
ــوژی  ــال تکنول ــه انتق ــدام ب ــی، اق ــر خارج ــرکت معتب ش
ــی  ــای پژوهش ــت در گروه ه ــن ظرفی ــرا ای ــم، زی الزم کنی
ــون از  ــفانه تاکن ــا متاس ــود دارد، ام ــگاهی وج جهاددانش
ایــن ظرفیــت اســتفاده نشــده و اســتان ها اقــدام بــه 
ــال  ــاز انتق ــت امتی ــدون دریاف ــوردی زباله ســوز ب ــد م خری

تکنولــوژی آن می کننــد.
ــر  ــارت ب ــر نظ ــگاهی در ام ــی جهاددانش وی از آمادگ
ــوژی زباله ســوز رشــت خبــر  حســن اجــرا و انتقــال تکنول
ــک  ــه ی ــل ب ــز تبدی ــی نی ــاالب انزل ــروز ت ــت: ام داد و گف
دغدغــه ی ملــی شــده و آلودگی هــای زیســت محیطی 
ــر  ــاالب را تغیی ــن ت ــت، ای ــالب ماهی ــی از ورود فاض ناش
ــوان نهــادی کــه  ــه عن ــذا جهاددانشــگاهی ب داده اســت؛ ل
نــگاه توأمــان علمــی، فنــاوری، فرهنگــی و اجتماعــی دارد، 
ــی  ــاالب انزل ــاره ی ت ــی درب ــورت تخصص ــه ص ــد ب می توان
ــی،  ــای علم ــه پژوهش ه ــاالب ب ــن ت ــرا ای ــد، زی ورود کن
ــاز دارد. ــم نی ــار ه ــی در کن ــی و اجتماع ــه، فرهنگ فناوران
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 14 مهـــر: دکتـــر 
در  جهاددانشـــگاهی  رییـــس  طیبـــی  حمیدرضـــا 
ـــازمان  ـــل س ـــات عام ـــس هی ـــا ریی ـــترک ب ـــت مش نشس
ــرد:  ــان کـ ــران، بیـ ــع ایـ ــازی صنایـ ــترش و نوسـ گسـ
از گذشـــته ی دور بـــا ایـــدرو در صنایـــع نویـــن و 
ــان  ــگاه رویـ ــته ایم؛ پژوهشـ ــکاری داشـ ــرفته همـ پیشـ
و پژوهشـــگاه ابن ســـینای جهاددانشـــگاهی و قســـمت 
ـــی،  ـــتن قراردادهای ـــا بس ـــاد ب ـــن نه ـــی ای ـــی ـ مهندس فن
ــترش و  ــازمان گسـ ــا سـ ــه را بـ ــازی فناورانـ تجاری سـ

نوســـازی صنایـــع ایـــران انجـــام داده انـــد.
در  زیمنس  مانند  الگوی شرکت هایی  به  اشاره  با  وی 
ایجاد  برای  دنیا  در  موفق  تجربه های  از  باید  گفت:  دنیا، 
یک مجموعه ی بزرگ در زمینه ی فناورانه و تجاری سازی 
آن بهره ببریم؛ مجموعه ای که خود تولید فناوری کند و 

نهادی فناورانه با ساختی صنعتی باشد.
ـــکاری  ـــای هم ـــه زمینه ه ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــر طیب دکت
بیـــن جهاددانشـــگاهی و ایـــدرو، تشـــریح کـــرد: ایـــن 
نهـــاد در زمینـــه ی UPS هـــای صنعتـــی در صنایـــع 
مختلـــف، الکتروموتورهـــای دور متغیـــر، فناوری هـــای 
ــال  ــش آن، انتقـ ــتم رانـ ــرو و سیسـ ــه متـ ــوط بـ مربـ
تکنولـــوژی در زمینـــه ی مبـــدل کنتـــرل دور موتـــور، 
نمک زدایـــی از نفـــت خـــام، دکل هـــای حفـــاری، 
بازوهـــای بارگیـــری نفـــت خـــام، مته هـــای حفـــاری، 
فرســـتنده های رادیویـــی، کنتـــرل تـــردد و دسترســـی 
و...توانایـــی ارایـــه ی محصـــوالت و تجاری ســـازی آن را 

دارا اســـت.
ــوژی  ــی تکنولـ ــا معرفـ ــگاهی بـ رییـــس جهاددانشـ
ــی،  ــمند خودرویـ ــات هوشـ ــامانه ی ارتباطـ ــه روز سـ بـ
اظهـــار کـــرد: دانـــش فنـــی ایـــن فنـــاوری را بومـــی 
کردیـــم و از ســـال ۱۳۹۳ آمـــاده ی تجاری ســـازی 
آن هســـتیم؛ امـــا ایـــن مســـاله نیـــاز بـــه همراهـــی 
ـــده  ـــر نش ـــروز میس ـــه ام ـــا ب ـــه ت ـــازان دارد ک خودروس
ــترش و  ــازمان گسـ ــت سـ ــه حمایـ ــاز بـ ــت و نیـ اسـ

ــران دارد. ــع ایـ ــازی صنایـ نوسـ

ارایه ی یک نقشه ی راه مشخص برای ایجاد 
یک مجموعه ی فناورانه

عامل  هیات  رییس  عالی  محمدباقر  دکتر  ادامه،  در 
این  در  نیز  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان 
جمهوری  داشته های  از  یکی  را  جهاددانشگاهی  نشست، 
از  باشد  نیاز  هرجا  گفت:  و  کرد  توصیف  ایران  اسالمی 
شخصه  به  و  می شویم  بهره مند  نهاد  این  توانایی هایی 
فعالیت های  از  خود،  قرن  ربع  اجرایی  تجربه ی  در 

جهاددانشگاهی اطالع دارم و از آن بهره برده ام.
اهمیت  و  نوین  تکنولوژی های  به  اشاره  با  وی 
استارت آپ ها در این زمان، بیان کرد: کسب وکارهای نوپا 

باید به محیط رشد خود توجه کنند تا شکست نخورند.
دکتر عالی با استقبال از پیشنهاد رییس جهاددانشگاهی 
به روز  فناورانه ی  شرکت  یک  راه اندازی  ایده ی  درباره ی 
مانند زیمنس آلمان، اظهار کرد: با کلیات این ایده موافق و 
آماده ی تشکیل یک کمیته ی مشترک از همکاران دوطرف 

برای پیگیری آن هستیم؛ البته باید یک نقشه ی راه کامال 
حقوقی  هویت  یک  با  شفاف  وظایف  تقسیم  و  مشخص 

مناسب برای این طرح تعریف کرد.
رییس هیات عامل ایدرو ادامه داد: این ایده، برای سالی 
بسیار  ایده ی  است،  تولید  رونق  نام گذاری  به  مزین  که 
درستی است و در راستای حمایت از نهضت ساخت داخل 

و بستر فراهم شده ی کشور در این سال است.
فنی غشای  دانش  به  پروژه ی دستیابی  در  افزود:  وی 
ارتباطات  سامانه ی  طراحی  و  )ممبران(  معکوس  اسمز 
هوشمند خودرویی )CVT( نیز آماده ی ادامه ی همکاری 
با جهاددانشگاهی هستیم؛ در زمینه ی انعقاد ۲ تفاهم نامه 
را  خود  آمادگی  نیز  ایدرو  کاوش  شهرک  در  همکاری  و 

اعالم می کنیم.
گفتنی است در پایان مقرر شد، کمیته ای مشترک از 
جهاددانشگاهی و ایدرو، زمینه های همکاری بیان شده در 

این نشست را پیگیری کنند.

همکاری مشرتک در گسرتش تکنولوژی سامانه ی 
ارتباطات هوشمند خودرویی
نشست مشرتک روسای جهاددانشگاهی و سازمان گسرتش صنایع و نوسازی ایران )ایدرو( با تاکید بر گسرتش همکاری های فناورانه برگزار شد
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■ روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتــی 
شــریف 3۰ مهــر: تفاهم نامــه ی ســه جانبــه همــکاری 
مشــترک بــا هــدف توســعه و ترویــج اســتانداردهای ملــی 
ــگاهی و  ــای آزمایش ــوزه ی فعالیت ه ــی در ح ــن الملل و بی
آموزشــی بیــن ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف، 
اداره کل اســتاندارد و جهاددانشــگاهی بوشــهر امضــا شــد.

ــی و  ــی، آموزش ــای علم ــه از توانایی ه ــتفاده ی بهین اس
پژوهشــی ســه طــرف و همــکاری در فعالیت هــای تدویــن 
ــزی  ــط برنامه ری ــی مرتب ــی و بین الملل ــتانداردهای مل اس
و طراحــی دوره هــای آموزشــی مرتبــط، توســعه و ترویــج 
فرهنــگ اســتاندارد بخشــی از محورهــای ایــن تفاهــم نامه 

اســت.
برگــزاری دوره هــای آموزشــی و گردهمایی هــای علمــی 
مرتبــط، استانداردســازی کیفیــت مواد، وســایل و تجهیزات 
ــازی  ــوزش استانداردس ــی، آم ــک آموزش ــی و کم آموزش
ــگاهی،  ــی و آزمایش ــزات آموزش ــایل و تجهی ــکان، وس م
پروژه هــای  ارایــه  و  مهارتــی  آموزش هــای  توســعه 
تحقیقاتــی و پژوهشــی در امــر اســتانداردهای اجتماعــی، 
ترویجــی و نظرســنجی های موردنیــاز بــا توجــه بــه 
ــم  ــای تفاه ــر محوره ــگاهی از دیگ ــدی جهاددانش توانمن

ــه اســت. نام
مـدت اعتبـار ایـن تفاهم نامـه کـه بـه امضـای دکتـر 
آخونـدی رییس سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف، 
دکتر بهره مند مدیرکل اداره کل اسـتاندارد اسـتان بوشـهر 
و علـی احمـدی زاده رییـس جهاددانشـگاهی واحد بوشـهر 

رسـیده اسـت، بـه مدت ۲ سـال تعیین شـده اسـت.
گفتنــی اســت، با صــدور گواهینامــه اســتاندارد مدیریت 

کیفیت آزمایشــگاه ها )اســتاندارد ISO/IEC17025( از 
ســوی مرکــز ملــی تایید صالحیــت ایران بــرای آزمایشــگاه 
ســامانه های الکترونیکــی و هوشــمند مرکــز پدافنــد 
غیرعامــل ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف، ایــن 
ــر و  ــی از آزمایشــگاه های معتب ــوان یک ــه عن آزمایشــگاه ب
مرجــع ایــران کــه توانایــی انجــام خدمــات در ســطح ملــی 

ــی شــده اســت. را دارا می باشــد معرف
آزمایشــگاه ســامانه های الکترونیکــی هوشــمند ســازمان 
تاییــد  جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف، همچنیــن 
صالحیــت آزمایشــگاه همــکار بابــت تجهیــزات مخابراتــی 
ــررات و  ــم مق ــازمان تنظی ــوی س ــر( از س ــوئیچ و روت )س
ارتباطــات رادیویــی تعییــن معیــار مصــرف انرژی و دســتور 
العمــل برچســب انــرژی بــرای تجهیــزات اداری و تجهیزات 

ــد. ــز دارا می باش ــردازی را نی ــر پ تصوی
ــا توســعه و ارتقــای کیفیــت فعالیت هــا  هــم اکنــون ب
و دریافــت مجوزهــای الزم، مرکــز خدمــات پدافنــد 
غیرعامــل ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف ارایــه 
مشــاوره و خدمــات آزمایشــگاهی را در اســتان تهــران بــه 
ســازمان های دولتــی، خصوصــی و بانک هــا در زمینــه 
تجهیــزات IT از قبیــل دوربیــن مــدار بســته، ســرور، لــب 

ــد. ــه می کن ــر و... را ارای ــاپ،NVR،DVR، کامپیوت ت
ــن  ــه بی ــه همــکاری ســه جانب ــم نام ــا امضــای تفاه ب
اداره کل  ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف، 
ــه  ــه س ــهر ک ــتان بوش ــگاهی اس ــتاندارد و جهاددانش اس
ــن  شــنبه ۳۰ مهرمــاه انجــام شــد، توســعه برنامه هــای ای
آزمایشــگاه در زمینــه ی ارایــه خدمــات مشــاوره و آزمون در 

ــت. ــده اس ــا ش ــز مهی ــور نی ــتان های کش ــایر اس س

توسعه ی استانداردهای ملی و 
بین املللی در حوزه ی فعالیت های 

آزمایشگاهی
تفاهم نامه ی سه جانبه ی همکاری بین سازمان جهاددانشگاهی صنعتی رشیف، اداره ی استاندارد 

و جهاددانشگاهی بوشهر امضا شد

علمـــی  اطالعـــات  مرکـــز  عمومـــی  روابـــط   ■
ــزاده  ــی علیـ ــر عیسـ ــر: دکتـ ــگاهی، 23 مهـ جهاددانشـ
نشســـت  در  جهاددانشـــگاهی  فرهنگـــی  معـــاون 
ـــی  ـــات علم ـــز اطالع ـــا مرک ـــت ب ـــن معاون ـــترک ای مش
ـــن  ـــاط بی ـــرورت ارتب ـــر ض ـــگاهی )SID( ب جهاددانش

ــرد. ــد کـ ــش تاکیـ ــگ و پژوهـ ــوزه ی فرهنـ حـ
وی در ایـن نشسـت اعـالم کـرد:SID محتواهـای 
علمـیـ  پژوهشـی خـود را جهـت ارتبـاط بیـن فرهنگ 
و حـوزه ی پژوهـش بـه نحو مطلـوب در اختیـار معاونت 

فرهنگـی قـرار دهد.
معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی بــر ضــرورت 
برنامه ریــزی مبتنــی بــر اطالعــات تاکیــد کــرد و 
افــزود: الزم اســت در زمینــه ی سیاســت گذاری در 
حــوزه ی فرهنگــی و هــم در ســایرحوزه ها برنامه ریــزی 

ــرد. ــورت پذی ــدارک ص ــات و م ــر اطالع ــی ب مبتن
در ادامــه، دکتــر ابوالقاســم رییســی مدیــرکل روابــط 
عمومــی جهاددانشــگاهی بــا تاکیــد بــر توافــق مشــترک 
حــوزه ی فرهنگــی و SID جهــت بهره منــدی دوطــرف، 
ــات  ــای مطالع ــت حوزه ه ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــاالت  ــود مق ــی و وج ــزی فرهنگ ــی و برنامه ری فرهنگ
ــف در  ــای مختل ــی در حوزه ه ــی و خارج ــر داخل معتب
ــاز  ــورد نی ــد واژه هــای م ــد کلی ــا می توانن SID واحده
جهــت موضوع یابــی و شــناخت موضوعــات مهــم و 

بــه روز فرهنگــی را از ایــن مرکــز دریافــت کننــد.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه دیتاهــای موجــود 
نتایــج  از خروجی هــا و  SID ســایر ســازمان ها  در 
ارایــه شــده توســط مرکــز اطالعــات علمــی بــه 
ــی در همایش هــا و ســایر  ــدرت اطالعات ــوان یــک ق عن
ــد و  ــتفاده می کنن ــود اس ــی خ ــای اطالعات خروجی ه
خــوب اســت کــه مجموعــه ی جهاددانشــگاهی هــم از 

ــود. ــد ش ــکان بهره من ــن ام ای
اطالعـات  مرکـز  رییـس  عظیـم زاده  فاطمـه  دکتـر 
علمـی وابسـته بـه جهاددانشـگاهی نیـز هـدف برگزاری 
ایـن نشسـت را برقـراری ارتبـاط و تعامـل بیش تـر بـا 
فعـال  مجموعه هـای  یـا  و  فرهنگـی  مطالعـات  دفتـر 
بـا  بیشـتر  ارتبـاط  همچنیـن  و  فرهنگـی  حـوزه  در 

کـرد. اعـالم  دانشـجویان 
هم افزایـی  بـر  سـرآغازی  جلسـه  ایـن  افـزود:  وی 
ایـن مرکـز بـا معاونـت فرهنگـی واحدهـای سـازمانی 
جهاددانشـگاهی بـرای برقـراری ارتبـاط بیـن SID بـا 

اسـت. دانشـجویان 

برنامه ریزی فرهنگی 
مبتنی بر اطالعات 
و ارتباط با بدنه ی 

دانشجویی
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی به همراه 
جمعی از مدیران کل و معاونان فرهنگی 

واحدهای مستقر در تهران در مرکز اطالعات 
علمی جهاددانشگاهی حضور یافتند

               اخبار کوتاه
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               اخبار کوتاه

سازمان جهاددانشگاهی تهرانـ   دبیرخانه 

شورای عالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و 

ویژہ ی اقتصادی

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران، 
1 آبـــان: تفاهم نامـــه ی همـــکاری بیـــن ســـازمان 
جهاددانشـــگاهی تهـــران و دبیرخانـــه شـــورای عالـــی 
ـــادی  ـــژه ی اقتص ـــی و وی ـــاری ـ صنعت ـــق آزاد تج مناط

ـــید. ـــا رس ـــه امض ب
ــن  ــکاری بیـ ــه همـ ــم نامـ ــای تفاهـ ــرو امضـ پیـ
ـــران  ـــگاهی ته ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــت آموزش معاون
ـــرای  ـــت اج ـــق آزاد جه ـــورایعالی مناط ـــه ش و دبیرخان
طـــرح جامـــع آمـــوزش مناطـــق آزاد، تجـــاری ـ صنعتـــی 
ـــرح در  ـــن ط ـــی ای ـــه اجرای ـــادی، توافق نام ـــژه اقتص و وی
ـــل  ـــی مدیرعام ـــن اســـماعیل زمان ـــد بی ـــه آزاد ارون منطق
ــاون  ــنا معـ ــز آشـ ــید عزیـ ــد و سـ ــه آزاد ارونـ منطقـ
ـــا  ـــه امض ـــران ب ـــگاهی ته ـــازمان جهاددانش ـــی س آموزش

ـــید. رس
ـــگاهی  ـــه، جهاددانش ـــم نام ـــن تفاه ـــه ای ـــه ب ـــا توج ب
نســـبت بـــه طراحـــی و اجـــرای دوره هـــای آموزشـــی 
جهـــت توانمندســـازی نیروهـــای شـــاغل در منطقـــه آزاد 
ـــه  ـــن منطق ـــازمان ای ـــان س ـــن کارکن ـــد و هم چنی ارون

ــد. ــدام می کنـ اقـ
ـــق آزاد،  ـــام مناط ـــرح در تم ـــن ط ـــت، ای ـــی اس گفتن
ـــد  ـــرا خواه ـــادی اج ـــژه اقتص ـــی و وی ـــاری ـ صنعت تج

ـــد. ش

■■■
پارک علم و فناوری الربز جهاددانشگاهیـ  

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
ـــته  ـــرز وابس ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــی پ ـــط عموم ■ رواب
بـــه جهاددانشـــگاهی: تفاهم نامـــه ی همکاری هـــای 
ــم  ــارک علـ ــن پـ ــاوری بیـ ــی و فنـ ــترک علمـ مشـ
ــگاهی و  ــه جهاددانشـ ــته بـ ــرز وابسـ ــاوری البـ و فنـ
موسســـه تحقیقـــات فنـــی و مهندســـی کشـــاورزی 
ـــعه  ـــور توس ـــه منظ ـــرز ب ـــتان الب ـــتقر در اس ـــور مس کش
زمینه هـــای همـــکاری مشـــترک علمـــی، پژوهشـــی، 
ـــدی و  ـــه از توانمن ـــتفاده بهین ـــن اس ـــاوری و همچنی فن
ــان  ــش بنیـ ــاور و دانـ ــرکت های فنـ ــای شـ ظرفیت هـ
در تجـــاری ســـازی و همچنیـــن توســـعه بخش هـــای 
ـــی  ـــی و مهندس ـــای فن ـــاورزی در حوزه ه ـــف کش مختل
ـــارک و  ـــس پ ـــی ریی ـــاءا... ربان ـــدس عط ـــور مهن ـــا حض ب
ـــد شـــد. ـــرز عباســـی رییـــس موسســـه منعق ـــر فریب دکت
مهنـــدس عطـــاءا... ربانـــی رییـــس پـــارک علـــم و 
فنـــاوری اســـتان البـــرز در حاشـــیه ی امضـــای ایـــن 
ـــر اهمیـــت بخـــش کشـــاورزی  ـــا تاکیـــد ب تفاهـــم نامـــه ب
ــش، فنـــاوری و تجـــاری ســـازی در  ــعه دانـ و توسـ
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــاورزی ب ـــش کش ـــدن بخ ـــادی ش اقتص
ــرکت های  ــت: شـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــم اشـ ــه مهـ مقولـ
دانش بنیـــان می تواننـــد بـــا ورود بـــه ایـــن عرصـــه و 
نشـــان دادن توانمندی هـــای خـــود گام هـــای موثـــری 
در راســـتای تحقـــق ایـــن اهـــداف و رفـــع مشـــکالت 

ـــد. ـــور بردارن ـــتان و کش اس
پـــارک،  سیاســـت های  از  یکـــی  گفـــت:  وی 
ورود شـــرکت های بخـــش فنـــاور بـــرای اجـــرای 
ـــه  ـــد ک ـــاورزی می باش ـــته ای کش ـــن رش ـــای بی پروژه ه
ـــاوری  ـــی وفن ـــت علم ـــک معاون ـــا کم ـــتا ب ـــن راس در ای
و ســـایر دســـتگاه های مرتبـــط و بخـــش خصوصـــی 
ـــت  ـــرای فعالی ـــزی ب ـــه و مرک ـــورت گرفت ـــی ص اقدامات
مشـــترک شـــرکت های همســـو ایجـــاد شـــده اســـت.

ـــه  ـــس موسس ـــی ریی ـــرز عباس ـــر فریب ـــه دکت در ادام
ــن  ــاورزی، ضمـ ــی کشـ ــی و مهندسـ ــات فنـ تحقیقـ
تمجیـــد از دســـتاوردهای پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز، 
ـــی  ـــی و مهندس ـــزات فن ـــات و تجهی ـــی امکان ـــه معرف ب
ـــه در  ـــن موسس ـــاالی ای ـــای ب ـــیل و توانمندی ه وپتانس

زمینه هـــای مختلـــف کشـــاورزی پرداخـــت.
ــه فراهـــم  ــوان بـ ــه می تـ ــاد ایـــن تفاهم نامـ از مفـ
ـــای  ـــات و توانمندی ه ـــتفاده از امکان ـــکان اس ـــردن ام ک
ـــانی  ـــروی انس ـــی و نی پژوهشـــی، آزمایشـــگاهی وکارگاه
متخصـــص دو مجموعـــه و همچنیـــن ایجـــاد زمینـــه 
ــکاری در  ــی و همـ ــای فیزیکـ ــتفاده از ظرفیت هـ اسـ
ـــه  ـــترک از جمل ـــاوری مش ـــاختارهای فن ـــدازی س راه ان

ـــرد. ـــاره ک ـــوآوری و.... اش ـــز ن ـــد، مرک ـــز رش مرک

■■■
جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاریـ  اداره 

کل آموزش و پرورش استان
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال   ■
ــن  ــی در آییـ ــیروس رضایـ ــر: سـ ــاری، 23 مهـ و بختیـ
ـــگاهی  ـــان جهاددانش ـــکاری می ـــه هم ـــاد تفاهم نام انعق
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــاری و اداره کل آم چهارمحـــال و بختی
اســـتان در تشـــریح فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی 
اســـتان بـــه فعالیت هـــای فرهنگـــی اشـــاره و بیـــان 
کـــرد: از ظرفیت هـــای خبرگزاری هـــای ایســـنا و 
ــارات  ــعبه انتشـ ــنجی و شـ ــکار سـ ــز افـ ــا، مرکـ ایکنـ
ــام  ــتفاده و تمـ ــتان اسـ ــه اسـ ــتای کمـــک بـ در راسـ
ــجویان  ــاز دانشـ ــاس نیـ ــی براسـ ــا فرهنگـ فعالیت هـ

می شـــود. برنامه ریـــزی 
رییـــس جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال و بختیـــاری در 
ـــرد:  ـــان ک ـــات بخـــش آموزشـــی واحـــد بی تشـــریح خدم
ـــه  ـــون ب ـــا کن ـــتان ها ت ـــهرکرد و شهرس ـــز در ش ۶ مرک
ـــب  ـــای تخصصـــی و اشـــتغال محـــور در قال ـــه دوره ه ارای
۱۰ دپارتمـــان پرداخته انـــد کـــه اکثـــر ایـــن دوره هـــا 
ـــده  ـــر ش ـــتان منج ـــتغال اس ـــاخص اش ـــود ش ـــه بهب ب

ـــت. اس
بـــا  جهاددانشـــگاهی  همکاری هـــای  بـــه  وی 
ــرد:  ــان کـ ــاره و بیـ ــرورش اشـ ــوزش و پـ اداره کل آمـ
ـــان  ـــوزش مربی ـــاب، آم ـــرح دان ـــه ط ـــکاری در زمین هم
ـــم  ـــت معل ـــای تربی ـــز دوره ه ـــوادآموزی و نی ـــت س نهض
ــا  ــن طرح هـ ــه ایـ ــتان از جملـ ــتانی و دبسـ پیش دبسـ
ـــاد  ـــن دو نه ـــتر ای ـــل بیش ـــم تعام ـــه امیدواری ـــت ک اس

مهـــم را شـــاهد باشـــیم.
ـــوزش  ـــرکل آم ـــی مدی ـــاز قائدامین ـــه، فرحن در ادام
و پـــرورش چهارمحال وبختیـــاری بـــا بیـــان ایـــن 
کـــه زمینـــه همـــکاری بیشـــتر و موثرتـــری میـــان 
ــوان  ــه عنـ ــرورش بـ ــگاهی و آمـــوزش و پـ جهاددانشـ
اســـت،  فراهـــم  دولـــت  ســـازمان  بزرگ تریـــن 
ــدت  ــای کوتاه مـ ــه آموزش هـ ــرد: در زمینـ ــار کـ اظهـ
می تـــوان دوره هایـــی از قبیـــل مهـــارت زندگـــی 
و تربیـــت فرزنـــدان بـــرای اولیـــای دانش آمـــوزان 

پیش بینـــی کـــرد و جهاددانشـــگاهی می توانـــد مـــا را 
در ایـــن زمینـــه کمـــک کنـــد.

وی امـــکان ایجـــاد شـــرایطی بـــرای آمـــوزش 
همـــکاران جدیدالـــورود حق التدریـــس بـــه بدنـــه 
ـــل دو  ـــم تعام ـــه مه ـــر زمین ـــرورش را دیگ ـــوزش و پ آم
نهـــاد دانســـت و ادامـــه داد: نیروهـــای جدیـــد قطعـــا 
ـــه  ـــا توج ـــگاهی ب ـــد و جهاددانش ـــوزش دارن ـــه آم ـــاز ب نی
ـــرورش را  ـــوزش و پ ـــد آم ـــود می توان ـــیل خ ـــه پتانس ب

در ایـــن زمینـــه یـــاری دهـــد.

■■■
جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتیـ  

سازمان نظام پزشکی کل کشور
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی 
ــکی  ــوم پزشـ ــگاهی علـ ــتی: جهاددانشـ ــهید بهشـ شـ
شـــهید بهشـــتی و ســـازمان نظـــام پزشـــکی کل کشـــور 
بـــا هـــدف بهره منـــدی دو طـــرف از منابـــع و تـــوان 
فکـــری، آموزشـــی، پژوهشـــی، اجرایـــی و ســـایر 
امکانـــات توافق شـــده به ویـــژه در زمینـــه ی برگـــزاری 
دوره هـــای آموزشـــی، رویدادهـــا و کنفرانس هـــای 
بین المللـــی  و  ملـــی  به صـــورت  مشـــترک 
ــد. ــا کردنـ ــترک امضـ ــکاری مشـ ــه ی همـ تفاهم نامـ

از مفـــاد ایـــن تفاهم نامـــه برگـــزاری همایش هـــا، 
کارگاه هـــا و دوره هـــای مهـــارت حرفـــه ای مشـــترک 
ـــکاری  ـــی، هم ـــازی و کارآفرین ـــت توانمندس ـــا محوری ب
ـــی  ـــز علم ـــتگاه ها و مراک ـــا دس ـــاط ب ـــراری ارتب در برق
ـــکیالتی دو  ـــات تش ـــتفاده از ارتباط ـــا اس ـــی ب و تحقیقات
طـــرف، اجـــرای پژوهش هـــای کاربـــردی و برگـــزاری 
ـــداف  ـــتای اه ـــی در راس ـــی و تحقیقات ـــای علم بازدیده
تفاهم نامـــه، اطالع رســـانی و معرفـــی ظرفیت هـــای 
ـــور و  ـــل کش ـــرف در داخ ـــات دو ط ـــکیالتی و خدم تش
ــد  ــکاری در طراحـــی، تولیـ ســـطح بین المللـــی، همـ
ــایر  ــی و سـ ــی، پژوهشـ ــته های آموزشـ ــه بسـ و عرضـ

ـــت. ـــق اس ـــورد تواف ـــوالت م محص
ـــای  ـــه امض ـــال ب ـــدت دو س ـــه م ـــه ب ـــن تفاهم نام ای
ــگاهی  ــا بهرامـــی رییـــس جهاددانشـ ــر علی رضـ دکتـ
علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی و دکتـــر علیرضـــا 
ـــکی  ـــام پزش ـــازمان نظ ـــی س ـــاون آموزش ـــلیمی مع س

کل کشـــور رســـید.
ـــروع  ـــرای ش ـــد ب ـــرر ش ـــان مق ـــی اســـت، در پای گفتن
ـــه، دوره  ـــن تفاهم نام ـــرای ای ـــتای اج ـــکاری در راس هم
ـــران حـــوزه  ـــژه کارشناســـان و مدی Health MBA وی
ـــک،  ـــب و کلینی ـــت مط ـــی گری و مدیری ـــالمت، منش س
ـــکاری  ـــا هم ـــکی ب ـــوق پزش ـــررات و حق ـــن و مق قوانی
ـــد  ـــل بع ـــود و در مراح ـــرا ش ـــی و اج ـــرف طراح دو ط
ـــق دو طـــرف و  ـــا تواف ـــز ب ـــر نی ـــردی دیگ ـــای کارب دوره ه

ـــود. ـــزوده ش ـــه اف ـــن مجموع ـــه ای ـــج ب ـــه تدری ب

■■■
جهاددانشگاهی شهید بهشتیـ  مرکز ملی 

ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
■ روابـــط عمومـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و 
ـــور  ـــه منظ ـــگاهی: ب ـــه جهاددانش ـــته ب ـــران وابس ـــتی ای زیس
ــرداری  ــکاری و بهره بـ ــطح همـ ــعه سـ ــاد و توسـ ایجـ
ــی دو  ــای اجرایـ ــی و ظرفیت هـ ــای علمـ از توانایی هـ
طـــرف تفاهـــم نامـــه همکاری هـــای مشـــترک بیـــن 
جهاددانشـــگاهی شـــهید بهشـــتی و مرکـــز ملـــی ذخایـــر 

ـــد. ـــد ش ـــران منعق ـــتی ای ـــی و زیس ژنتیک
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شناســـایی نیازهـــای مراکـــز پژوهشـــی کشـــور در 
حیطـــه فعالیت هـــای دوطـــرف، اجـــرای طرح هـــای 
پژوهشـــی، مشـــارکت در تهیـــه، تدویـــن و توســـعه 
برنامه هـــای  برگـــزاری  آموزشـــی؛  برنامه هـــای 
علمـــی و آموزشـــی مشـــترک، اســـتفاده از تجـــارب 
ــدی از  ــره منـ ــازی، بهـ ــاری سـ ــای تجـ و ظرفیت هـ
توانمندی هـــا و امکانـــات دو مجموعـــه از قبیـــل 
ـــی،  ـــگاهی، کارگاه ـــات آزمایش ـــانی، امکان ـــع انس )مناب
ـــه  ـــت ک ـــه اس ـــات تفاهم نام ـــه ای و...( از موضوع کتابخان

مـــورد توافـــق قـــرار گرفـــت.

■■■
پژوهشکده مواد نوین رسامیکی 

جهاددانشگاهیـ  پژوهشگاه رنگ
ــزد:  ــگاهی یـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ ■ روابـ
و  تحقیقاتـــی  علمـــی،  همـــکاری  تفاهم نامـــه ی 
ــوم،  ــگ وزارت علـ ــگاه رنـ ــن پژوهشـ ــی بیـ پژوهشـ
ــن  ــواد نویـ ــکده مـ ــاوری و پژوهشـ ــات و فنـ تحقیقـ
ـــر  ـــای دکت ـــه امض ـــزد ب ـــگاهی ی ـــرامیکی جهاددانش س
ـــگاه،  ـــی پژوهش ـــاون پژوهش ـــگ مع ـــن قرنجی کمال الدی
تحقیقـــات و فنـــاوری و ســـید حســـین میرحســـینی 

رییـــس پژوهشـــکده رســـید.
موضـــوع ایـــن تفاهم نامـــه، همـــکاری و اســـتفاده 
در  پژوهشـــکده  و  پژوهشـــگاه  توانایی هـــای  از 
ــردی  ــی، کاربـ ــای تحقیقاتـ ــرای پروژه هـ ــت اجـ جهـ
و تجاری ســـازی یافته هـــای پژوهشـــی، برگـــزاری 
ــناد و  ــادل اسـ ــترک، تبـ ــی مشـ ــت های علمـ نشسـ
مـــدارک علمـــی و اســـتفاده از تجهیـــزات مشـــترک 

اســـت.
گفتنـــی اســـت، تفاهم نامـــه ی همـــکاری علمـــی، 
ـــگ وزارت  ـــگاه رن ـــن پژوهش ـــی بی ـــی و پژوهش تحقیقات
علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری و پژوهشـــکده مـــواد نویـــن 
ـــال  ـــدت 5 س ـــه م ـــزد ب ـــگاهی ی ـــرامیکی جهاددانش س

ـــد. ـــد ش منعق

■■■
جهاددانشگاهی فارسـ  رشکت دشت بناب

ـــا حضـــور  ـــارس: ب ـــگاهی ف ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــاب و  ـــت دشـــت بن ـــل شـــرکت کشـــت و صنع مدیرعام
ـــه  ـــارس، تفاهم نام ـــتان ف ـــگاهی اس ـــس جهاددانش ریی

ـــد. ـــه ش ـــا و مبادل ـــکاری امض هم
ــت  ــت دشـ ــت و صنعـ ــرکت کشـ ــل شـ مدیرعامـ
بنـــاب، مبادلـــه ایـــن تفاهم نامـــه را بـــا هـــدف 
اســـتفاده از ظرفیت هـــای علمـــی، کارشناســـی و 
اجرایـــی جهاددانشـــگاهی در ارتقـــای بهـــره وری آن 

ــت. ــرکت دانسـ شـ
ـــت  ـــرکت کش ـــت: ش ـــعیدی گف ـــی س ـــر مصطف دکت
و صنعـــت دشـــت بنـــاب یکـــی از شـــرکت های 
ـــیالت  ـــروری و ش ـــاورزی، دامپ ـــه کش ـــد در زمین توانمن
ـــکان را دارد  ـــن ام ـــی رود و ای ـــمار م ـــه ش ـــور ب در کش
کـــه بـــا بهـــره گیـــری از تـــوان و ظرفیـــت علمـــی، 
تخصصـــی، کارشناســـی و اجرایـــی جهاددانشـــگاهی، 
ـــد  ـــرایط تولی ـــود ش ـــره وری و بهب ـــش به ـــه افزای زمین

را فراهـــم کنـــد.
وی خاطرنشـــان کـــرد: بـــا انعقـــاد و مبادلـــه 
ایـــن تفاهم نامـــه، جهاددانشـــگاهی فـــارس بـــه 
عنـــوان مشـــاور اجرایـــی شـــرکت دشـــت بنـــاب، در 
ــر  ــرد و هـ ــد کـ ــل خواهـ ــف عمـ ــای مختلـ زمینه هـ

ـــه توســـعه ای شـــرکت براســـاس نظـــر کارشناســـی  برنام
ــود. ــال می شـ ــاد دنبـ ــن نهـ ایـ

ــز  ــارس نیـ ــتان فـ ــگاهی اسـ ــس جهاددانشـ رییـ
گفـــت: ایـــن تفاهم نامـــه بسترســـاز یـــک همـــکاری 
ـــت  ـــرکت کش ـــگاهی و ش ـــن جهاددانش ـــاله بی ـــج س پن

و صنعـــت دشـــت بنـــاب اســـت.
دکتـــر مظاهـــر بابایـــی بـــا یـــادآوری ایـــن کـــه، 
ــک  ــوان یـ ــه عنـ ــس بـ ــن پـ ــگاهی از ایـ جهاددانشـ
ـــه  ـــعه ای از مطالع ـــای توس ـــوص طرح ه ـــاور در خص مش
ـــت و  ـــه کش ـــت مجموع ـــار مدیری ـــول در کن ـــا محص ت
ـــدف  ـــت: ه ـــود، گف ـــد ب ـــاب خواه ـــت بن ـــت دش صنع
از انعقـــاد و مبادلـــه ایـــن تفاهم نامـــه ارتقـــا و بـــروز 
ـــوان  ـــم روز و ت ـــه اعل ـــاورزی و... ب ـــت کش ـــانی صنع رس

ـــت. ـــی اس داخل

■■■
پارک علم و فناوری الربزـ  دانشگاه آزاد 

اسالمی استان
ــرز  ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــی پـ ــط عمومـ ■ روابـ
وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی: مهنـــدس عطـــاءا... 
ربانـــی رییـــس پـــارک و دکتـــر برهانی فـــر رییـــس 
ــاد  دانشـــگاه آزاد اســـالمی اســـتان در راســـتای ایجـ
ـــان  ـــش بنی ـــق اقتصـــاد دان ـــت تحق بســـتر مناســـب جه

ــد. ــا کردنـ ــکاری امضـ ــه ی همـ تفاهم نامـ
ـــا اســـتفاده  ـــه، دو طـــرف ب ـــن تفاهـــم نام براســـاس ای
ـــات  ـــات، اطالع ـــادل امکان ـــود در تب ـــای خ از ظرفیت ه
از ظرفیت هـــای علمـــی، پژوهشـــی،  اســـتفاده  و 
ــاوران،  ــت از فنـ ــرای حمایـ ــی بـ ــی و اجرایـ آموزشـ

ــد. ــده تـــالش می کننـ ــان ایـ ــاتید و صاحبـ اسـ
ـــا  ـــرز ب ـــتان الب ـــالمی اس ـــگاه آزاد اس ـــس دانش ریی
ــالمی  ــگاه آزاد اسـ ــای دانشـ ــه توانمندی هـ ــاره بـ اشـ
ـــی  ـــت: وقت ـــتان گف ـــاوری اس ـــم و فن ـــارک عل ـــرز و پ الب
بـــه توانمندی هـــای داخـــل کشـــور و توانمندی هـــای 
جوانـــان، دانشـــجویان و دانشـــگاهیان خـــود اتـــکا کنیـــم 
ـــم و  ـــه عل ـــی را در عرص ـــای بزرگ ـــم حرکت ه می توانی

ـــم. ـــام دهی ـــاوری انج فن
ـــی  ـــی، صنعت ـــای علم ـــه توانمندی ه ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــارک  ـــرد: پ ـــان ک ـــرز خاطرنش ـــتان الب ـــاورزی اس و کش
علـــم و فنـــاوری البـــرز بســـتر بســـیار ارزشـــمندی 
اســـت تـــا ایده هـــا و طرح هـــای دانشـــجویان و 
اســـاتید ایـــن دانشـــگاه بـــا همـــکاری پـــارک علـــم 
وفنـــاوری البـــرز تجـــاری شـــده و ایده هـــا و طرح هـــا 

ـــود. ـــل ش ـــروت تبدی ـــه ث ب
در ایـــن نشســـت همچنیـــن مهنـــدس عطاءالـــه 
ـــا  ـــز ب ـــرز نی ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــس پ ـــی ریی ربان
اســـتقبال از همکاری هـــای شـــکل گرفتـــه و بازدیـــد 
مســـووالن دانشـــگاه آزاد اســـالمی اســـتان البـــرز از 
پـــارک گفـــت: خوشـــبختانه هـــم ظرفیت هـــای 
ــی و  ــی، صنعتـ ــکاری علمـ ــه همـ ــتان در زمینـ اسـ
ـــد  ـــئوالن ارش ـــم مس ـــت و ه ـــه اس ـــل توج ـــاوری قاب فن
ـــعه  ـــاوری و توس ـــی و فن ـــعه علم ـــه توس ـــتان دغدغ اس

ــد. ــگاهی دارنـ ــان و دانشـ ــش بنیـ ــرکت های دانـ شـ
ـــای  ـــه امض ـــم نام ـــزارش در تفاه ـــن گ ـــاس ای براس
ـــتفاده از  ـــکان اس ـــا ام ـــد ت ـــد ش ـــگاه متعه ـــده، دانش ش
امکانـــات و توانمندی هـــای پژوهشـــی، آزمایشـــگاهی، 
ـــارک  ـــرای پ ـــل خـــود را ب ـــن المل ـــط بی کارگاهـــی و رواب
و واحدهـــای فنـــاور پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز 

ـــد. ـــم کن فراه
ـــاوری،  ـــی ـ فن ـــای صنعت ـــزاری توره ـــن برگ هم چنی

ـــگاه  ـــجویان و کارورزان دانش ـــوزان، دانش ـــی کارآم معرف
ـــای کارورزی و کار  ـــدن دوره ه ـــرای گذران ـــارک ب ـــه پ ب
ـــود کـــه دو طـــرف در رابطـــه  ـــی ب آمـــوزی از دیگـــر نکات

ـــیدند. ـــق رس ـــه تواف ـــا آن ب ب

■■■
جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتیـ  

شهرداری تهران
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی 
ـــر اداره پیشـــگیری  ـــم شـــیردل مدی ـــتی: مری ـــهید بهش ش
و ارتقـــای ســـالمت اجتماعـــی ســـازمان رفـــاه، 
خدمـــات و مشـــارکت های اجتماعـــی شـــهرداری 
ــترک  ــکاری مشـ ــه همـ ــاد تفاهم نامـ ــران از انعقـ تهـ
ـــتی  ـــهید بهش ـــکی ش ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــا جهاددانش ب
جهـــت توانمندســـازی مـــددکاران اجتماعـــی بـــرای 

آمـــوزش کـــودکان کار خیابانـــی خبـــر داد.
اقدامـــات و برنامه هـــای  وی بـــا اشـــاره بـــه 
ایـــن مرکـــز در راســـتای ســـاماندهی کـــودکان کار و 
خیابانـــی، بـــه همـــکاری بـــا جهاددانشـــگاهی علـــوم 
ــت:  ــرد و گفـ ــاره کـ ــتی اشـ ــهید بهشـ ــکی شـ پزشـ
طـــی نیازســـنجی های صـــورت گرفتـــه از کـــودکان 
کار خیابانـــی متوجـــه شـــدیم کـــه بســـیاری از ایـــن 
ـــد  ـــناختی و نیازمن ـــالالت روان ش ـــار اخت ـــودکان دچ ک
مشـــاوره و آموزش هـــای خـــاص هســـتند کـــه 
ـــا  ـــترک ب ـــی مش ـــاز طرح ـــن نی ـــه ای ـــخ ب ـــرای پاس ب

ــم. ــزار کردیـ ــگاهی برگـ جهاددانشـ
وی بـــا اشـــاره بـــه شناســـایی بیـــش از ۳ هـــزار و 
۷۰۰ کـــودک نیازمنـــد آمـــوزش و مشـــاوره، تصریـــح 
کـــرد: از آن جـــا کـــه ارایـــه آمـــوزش جداگانـــه بـــه 
تک تـــک ایـــن کـــودکان دشـــوار بـــود،  بـــر اســـاس 
ـــوم  ـــگاهی عل ـــوی جهاددانش ـــده از س ـــه ش ـــرح ارای ط
ـــددکاران  ـــه م ـــد ک ـــرر ش ـــتی مق ـــهید بهش ـــکی ش پزش
اجتماعـــی تشـــکل های مردم نهـــاد همـــکار بـــا 
شـــهرداری در مراکـــز پرتـــو و پایگاه هـــای خدمـــات 
اجتماعـــی شـــهرداری بـــا گذرانـــدن دوره هـــای 
آموزشـــی ارایـــه شـــده توســـط معاونـــت پژوهشـــی 
ـــن  ـــی ای ـــب مرب ـــگاهی، در قال ـــد جهاددانش ـــن واح ای
آموزش هـــا را بـــه کـــودکان کار و خیابانـــی منتقـــل 

ـــد. کنن
ــازی  ــرح توانمندسـ ــه طـ ــاره بـ ــا اشـ ــیردل بـ شـ
مـــددکاران اجتماعـــی طـــی امضـــای تفاهم نامـــه 
همـــکاری مشـــترک بـــا جهاددانشـــگاهی علـــوم 
ــن  ــرد:  در ایـ ــار کـ ــتی، اظهـ ــهید بهشـ ــکی شـ پزشـ
راســـتا در چنـــد نوبـــت دوره هـــا و کارگاه هـــای 
آموزشـــی مختلفـــی از جملـــه تربیـــت جنســـی، 
اختـــالالت یادگیـــری، مشـــکالت رفتـــاری کـــودکان، 
ـــایع دوران  ـــالالت ش ـــا اخت ـــنایی ب ـــی، آش ـــش فعال بی
ـــی  ـــی حس ـــالالت یکپارچگ ـــا اخت ـــنایی ب ـــی، آش کودک
ـــو  ـــز پرت ـــی مراک ـــددکاران اجتماع ـــرای م ـــی ب و حرکت
ـــران  ـــهرداری ته ـــی ش ـــات اجتماع ـــای خدم و پایگاه ه

برگـــزار می شـــود.

■■■
جهاددانشگاهی هرمزگانـ  اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتامعی استان
ـــر:  ـــزگان، 2 مه ـــگاهی هرم ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــتغال و  ـــی، اش ـــالت پژوهش ـــعه تعام ـــتای توس در راس
ـــدی از  ـــره من ـــور به ـــه منظ ـــی و ب ـــی و آموزش فرهنگ
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ظرفیت هـــا و امکانـــات موجـــود، اداره کل تعـــاون، کار 
ـــتان  ـــگاهی اس ـــزگان و جهاددانش ـــی هرم ـــاه اجتماع ورف

ـــد. ـــد کردن ـــکاری منعق ـــه هم ـــم نام تفاه
ــاه  ــاون، کار ورفـ ــرکل تعـ ــی مدیـ ــادی ابراهیمـ هـ
اجتماعـــی هرمـــزگان در ایـــن مراســـم بـــر الگـــوی 
توســـعه مشـــاغل خانگـــی در اســـتان تاکیـــد کـــرد و 
گفـــت: اســـتفاده از ظرفیت هـــای جهاددانشـــگاهی 
ــعه  ــوی توسـ ــرح الگـ ــف در طـ ــای مختلـ در بخش هـ
ـــده و در  ـــه ش ـــر گرفت ـــتان در نظ ـــی اس ـــاغل خانگ مش

ایـــن زمینـــه آمـــاده همـــکاری هســـتیم.
وی بـــر ســـاماندهی شـــرکت های پیمانـــکاری و 
ـــد و  ـــز تاکی ـــتان نی ـــی در اس ـــکاران بوم ـــت پیمان تقوی
ـــکاران  ـــد پیمان ـــو بای ـــک الگ ـــه ی ـــا ارای ـــرد: ب ـــه ک اضاف
ـــرد  ـــدگار ک ـــی و مان ـــای بوم ـــذب نیروه ـــه ج ـــزم ب را مل
و ایـــن امـــر نیـــاز بـــه یـــک دســـتورالعمل دارد کـــه 
ـــن زمینـــه  ـــا جهاددانشـــگاهی در ای نیازمنـــد همـــکاری ب

ـــتیم. ـــز هس نی
ـــزگان  ـــی هرم ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــرکل تع مدی
شـــهروند   – کارآفرینـــی  "محلـــه  از  همچنیـــن 
ـــد  ـــه می توان ـــرح ک ـــک ط ـــوان ی ـــه عن ـــی" ب کارآفرین
ـــا  ـــاد خانواره ـــت اقتص ـــت تقوی ـــی در جه ـــت داخل از باف
ــکاری  ــتار همـ ــرد و خواسـ ــام بـ ــرد، نـ ــتفاده کـ اسـ
جهاددانشـــگاهی بـــا ایـــن اداره در ایـــن زمینـــه نیـــز 

شـــد.
ـــس جهاددانشـــگاهی  ـــواه ریی ـــه ســـهیل دادخ در ادام
ــی از  ــه یکـ ــن کـ ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ ــز بـ ــتان نیـ اسـ
دغدغه هـــای جهاددانشـــگاهی بحـــث کارآفرینـــی 
ــا و  ــون دوره هـ ــگاه تاکنـ ــن دانشـ ــت: ایـ ــت، گفـ اسـ
ــتغال و کارآفرینـــی  ــوزه اشـ ــتارتاپ هایـــی در حـ اسـ
ـــت و  ـــدی، ظرفی ـــتفاده از توانمن ـــا اس ـــرده و ب ـــاد ک ایج
ـــش  ـــی نق ـــوزه کارآفرین ـــد در ح ـــود می توان ـــات خ امکان

مهمـــی داشـــته باشـــد.
ادامـــه داد: برگـــزاری رویدادهـــای کارآفرینـــی، 
برگـــزاری تورهـــای آموزشـــی ترویجـــی کارآفرینـــی 
ــن  ــترک بیـ ــت های مشـ ــزاری نشسـ ــوآوری، برگـ و نـ
کارآفرینـــان و اســـتارتاپ هـــا و ... از جملـــه اهـــداف ایـــن 

ـــت. تفاهـــم نامـــه اس
ــات،  ــدی از امکانـ ــره منـ ــرد: بهـ ــح کـ وی تصریـ
توانمندی هـــای علمـــی و تخصصـــی بـــرای ارتقـــای 
ـــاغل در  ـــانی ش ـــروی انس ـــص نی ـــش و تخص ـــطح دان س
ـــات  ـــاز از موضوع ـــاس نی ـــر اس ـــف ب ـــای مختل بخش ه

ـــت. ـــه اس ـــم نام ـــن تفاه ای

■■■
جهاددانشگاهی همدانـ  دانشگاه علوم 

پزشکی استان
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی همـــدان، 2 مهـــر: 
رییـــس جهاددانشـــگاهی همـــدان از امضـــای تفاهـــم 
ــات و  ــت تحقیقـ ــوزه معاونـ ــا حـ ــی بـ ــه پژوهشـ نامـ
فنـــاوری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی اســـتان در مـــاه 

خبـــر داد.
ـــی  ـــه پژوهش ـــم نام ـــن تفاه ـــدف ای ـــدی ه ـــر اس اکب
ـــای  ـــل از ظرفیت ه ـــری متقاب ـــره گی ـــارکت و به را مش
علمـــی، پژوهشـــی و تجهیـــزات دو دانشـــگاه و نیـــز 
ارتقـــای  منظـــور  بـــه  طـــرف  دو  حمایت هـــای 
ســـطح همکاری هـــای مشـــترک علمـــی پژوهشـــی و 
ـــرد. ـــوان ک ـــات عن ـــردن تحقیق ـــردی ک ـــن کارب همچنی
وی همچنیـــن تعریـــف پروژه هـــای پژوهشـــی 
ـــاالت  ـــار مق ـــا، انتش ـــردن آن ه ـــی ک ـــترک و اجرای مش

علمـــی حاصـــل از پژوهش هـــای مشـــترک، حمایـــت 
دو طـــرف از اجـــرای پروژه هـــای تحقیقاتـــی و پایـــان 
نامه هـــای تحقیقاتـــی دوره تحصیـــالت تکمیلـــی 
ــل از  ــتفاده متقابـ ــکان اسـ ــاد امـ ــجویان، ایجـ دانشـ
ـــاوره در  ـــه مش ـــی و ارای ـــز تحقیقات ـــگاه ها و مراک آزمایش
ـــکاری در  ـــای هم ـــعه را از زمینه ه ـــق و توس ـــور تحقی ام

ـــمرد. ـــه برش ـــم نام ـــن تفاه ای

■■■
جهاددانشگاهی فارسـ  دانشگاه جامع علمی 

کاربردی استان
ـــتای  ـــارس: در راس ـــگاهی ف ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
توســـعه همکاری هـــای مشـــترک و فعالیت هـــای 
ـــی  ـــات تخصص ـــی و خدم ـــی، فرهنگ ـــی، پژوهش آموزش
ـــگاهی و  ـــن جهاددانش ــکاری بی ــه همـ ـــم نامـ تفاه
دانشـــگاه جامـــع علمـــی کاربـــردی اســـتان فـــارس 

ـــد. ـــد ش منعق
ـــارس  ـــتان ف ـــردی اس ـــی کارب ـــگاه علم ـــس دانش ریی
ــن  ــکاری ضمـ ــه همـ ــای تفاهم نامـ ــالل امضـ در خـ
ـــرای  ـــرایط الزم ب ـــردن ش ـــم ک ـــندی از فراه ـــراز خرس اب
ـــگاه  ـــز و دانش ـــدان مراک ـــجویان و کارمن ـــتفاده دانش اس
ـــارس،  ـــات تخصصـــی جهاددانشـــگاهی ف ـــع از خدم جام
انعقـــاد تفاهم نامـــه مذکـــور را منشـــا خیـــر و برکـــت 

ـــت. ـــاد دانس ـــر دو نه ـــرای ه ب
دانش منـــش افـــزود: اســـتفاده از ظرفیت هـــای 
ـــی  ـــف و تخصص ـــای مختل ـــگاهی در بخش ه جهاددانش
و انعـــکاس اخبـــار توســـط خبرگزاری هـــای ایســـنا و 
ـــع  ـــگاه جام ـــداف دانش ـــبرد اه ـــد در پیش ـــا می توان ایکن

ـــد. ـــده باش ـــد فای ـــر و مفی ـــردی موث ـــی کارب علم
ــز  ــارس نیـ ــتان فـ ــگاهی اسـ ــس جهاددانشـ رییـ
ــای  ــی از دغدغه هـ ــه یکـ ــن کـ ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
جهاددانشـــگاهی بحـــث کارآفرینـــی اســـت، گفـــت: 
تاکنـــون دوره هـــا و اســـتارتاپ هایـــی در حـــوزه اشـــتغال 
ـــا  ـــده و ب ـــزار ش ـــاد برگ ـــن نه ـــط ای ـــی توس و کارآفرین
اســـتفاده از توانمنـــدی، ظرفیـــت و امکانـــات موجـــود 
ــا  ــتغال زایی بـ ــی و اشـ ــوزه کارآفرینـ ــوان در حـ می تـ
ـــای  ـــردی گام ه ـــی کارب ـــع علم ـــگاه جام ـــکاری دانش هم

مهـــم و مثمـــر ثمـــری برداشـــت.
مظاهـــر بابایـــی تصریـــح کـــرد: بهـــره منـــدی از 
امکانـــات، توانمندی هـــای علمـــی و تخصصـــی، برگـــزاری 
دوره هـــای آموزشـــی، ارایـــه خدمـــات مشـــاوره ای در 
ــجویان و  ــه دانشـ ــتغال بـ ــی و اشـ ــه کارآفرینـ زمینـ
ـــردی اســـتان  ـــز و دانشـــگاه علمـــی کارب ـــدان مراک کارمن
بـــر اســـاس نیـــاز از موضوعـــات ایـــن تفاهـــم نامـــه 

اســـت.

جهاددانشگاهی سمنانـ  کانون خیرین 

کارآفرینی و اشتغال استان
ســـمنان:  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   ■
جهاددانشـــگاهی ســـمنان و کانـــون خیریـــن کارآفرینـــی 
و اشـــتغال اســـتان بـــرای گســـترش همکاری هـــا 
و مشـــارکت در زمینـــه فعالیت هـــای آموزشـــی، 
پژوهشـــی، فرهنگـــی، اشـــتغال و کارآفرینـــی، اطـــالع 
ـــی  ـــای آموزش ـــزاری دوره ه ـــاوره ای و برگ ـــانی و مش رس
ــه  ــم نامـ ــاه مـــدت تفاهـ عمومـــی و تخصصـــی کوتـ

همـــکاری امضـــا کردنـــد.
ـــتغال  ـــی و اش ـــن کارآفرین ـــون خیری ـــل کان مدیرعام
ــم  ــن تفاهـ ــای ایـ ــه امضـ ــمنان در جلسـ ــتان سـ اسـ

ـــی و  ـــای آموزش ـــن نیازه ـــی و تعیی ـــت: بررس ـــه گف نام
ـــزی  ـــه ری ـــال، برنام ـــانی فع ـــروی انس ـــازی نی توانمندس
ـــترک،  ـــی مش ـــی و فرهنگ ـــای پژوهش ـــرای پروژه ه و اج
همـــکاری در تدویـــن و اجـــرای دوره هـــای آموزشـــی 
عمومـــی، تخصصـــی، مهـــارت افزایـــی بـــه صـــورت 
حضـــوری و الکترونیکـــی، برگـــزاری همایش هـــای 
انجـــام  و  اشـــتغال  و  کارآفرینـــی  بـــا  مرتبـــط 
ــورت  ــه صـ ــی بـ ــردی ـ مطالعاتـ ــای کاربـ پژوهش هـ
ـــون  ـــن کان ـــکاری ای ـــای هم ـــه محوره ـــترک از جمل مش

بـــا جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان اســـت.
نجفعلـــی انتظـــاری افـــزود: همچنیـــن در قالـــب 
و  از ظرفیت هـــا  نامـــه همـــکاری  تفاهـــم  ایـــن 
توانمندی هـــای جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان در 
ـــب  ـــع کت ـــی و توزی ـــای آموزش ـــرای دوره ه ـــه اج زمین
ـــت  ـــانی و هدای ـــروی انس ـــازی نی ـــی، توانمندس تخصص
ـــه منظـــور ایجـــاد اشـــتغال و تجـــازی  ـــروه مخاطـــب ب گ
ـــی  ـــارت افزای ـــی و مه ـــج فرهنـــگ کارآفرین ســـازی، تروی

متقاضیـــان و خانواده هـــا بهـــره خواهیـــم گرفـــت.
ــن  ــز در ایـ ــمنان نیـ ــگاهی سـ رییـــس جهاددانشـ
ـــوان دوره شـــغلی  ـــش از ۱۰۰ عن ـــزاری بی جلســـه از برگ
ـــت آموزشـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان  در معاون
ــتاری،  ــک پرسـ ــای کمـ ــت: دوره هـ ــر داد و گفـ خبـ
ــک،  ــار دندانپزشـ ــتیار کنـ ــه، دسـ ــین داروخانـ تکنسـ
دوره هـــای مهـــارت افزایـــی و ... از جملـــه دوره هـــای 
شـــغلی اســـت کـــه در جهاددانشـــگاهی ارایـــه 

می شـــود.

■■■
جهاددانشگاهی خراسان جنوبیـ  فرماندهی 

انتظامی استان
ــان جنوبی:  ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی و فرماندهـــی 
ـــودن  ـــم نم ـــدف فراه ـــا ه ـــی ب ـــان جنوب ـــی خراس انتظام
زمینه هـــای همـــکاری مشـــترک علمـــی، آموزشـــی، 
ـــی در  ـــات علم ـــادل اطالع ـــی و تب ـــاوره ای و پژوهش مش
ـــی و  ـــیب های اجتماع ـــرل آس ـــگیری، کنت ـــت پیش جه

ـــد. ـــا کردن ـــکاری امض ـــه هم ـــم نام ... تفاه
ـــکاری  ـــه هم ـــوان ب ـــه می ت ـــم نام ـــن تفاه ـــاد ای از مف
در زمینه هـــای علمـــی - پژوهشـــی در موضوعـــات 
ـــد  ـــا تاکی ـــم ب ـــا آســـیب های اجتماعـــی و جرای ـــط ب مرتب
ـــای  ـــودن زمینه ه ـــم نم ـــش آن، فراه ـــرل و کاه ـــر کنت ب
ــردی در  ــات کاربـ ــی و تحقیقـ ــور مطالعاتـ ــام امـ انجـ
ـــات  ـــادل اطالع ـــن، تب ـــق طرفی ـــورد تواف ـــات م موضوع
و تجربیـــات در برگـــزاری کارگاه هـــای آموزشـــی، 
ــی و  ــای علمـ ــی و همایش هـ ــگاه های تخصصـ نمایشـ
ـــش از  ـــاوره پی ـــات مش ـــه خدم ـــام ارای ـــکاری در انج هم
ـــاره  ـــات مشـــاوره ای دانشـــجویان اش ـــه خدم ازدواج و ارای

ـــرد. ک
گفتنـــی اســـت، ایـــن تفاهم نامـــه در 5 مـــاده و دو 
ـــی  ـــن صادق ـــالل الدی ـــای ج ـــه امض ـــه و ب ـــخه تهی نس
ـــد  ـــی و مجی ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــس جهاددانش ریی

ـــید. ـــتان رس ـــی اس ـــده انتظام ـــجاع فرمان ش

■■■
جهاددانشگاهی گلستانـ  قرارگاه پیرشفت و 

آبادانی سپاه نینوا استان
ــر:  ــتان، 13 مه ــگاهی گلس ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
تفاهم نامــه همکاری مشــترک جهاددانشــگاهی گلســتان 
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و قــرارگاه پیشــرفت و آبادانــی ســپاه نینوا بــه منظور هم 
افزایــی در اســتفاده از پتانســیل ها و امکانــات دو طــرف 
ــا هــدف توســعه اشــتغال و در زمینه هــای آموزشــی،  ب

پژوهشــی و کشــاورزی بــه امضــا رســید.
همــکاری در زمینه هــای آموزشــی و پژوهشــی، 
شــناخت نیــاز مناطــق هــدف، همــکاری حداکثــری در 
جلســات علمــی و پروژه هــای مشــترک، زمینــه ســازی 
در بهــره منــدی از امکانــات دو طــرف و اجرای پــروژه در 
ســطوح مختلــف از دیگــر موضوعــات ایــن تفاهــم نامــه 

ــد. ــمار می آی ــه ش ب
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی مــورد نیــاز دو طرف، 
کنتــرل و نظــارت در رونــد کاشــت، داشــت و برداشــت 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــی و اس ــان داروی ــوالت گیاه محص
خبرگزاری هــا از دیگــر بندهــای ایــن تفاهــم نامــه بــود.

■■■
سازمان جهاددانشگاهی یزدـ  فرماندهی 

انتظامی استان
یــزد:  جهاددانشــگاهی  ســازمان  عمومــی  روابــط   ■
ســازمان جهاددانشــگاهی یــزد و فرمانــده انتظامــی 
اســتان بــه منظــور اجــرای برنامه هــا و طرح هــای 
علمــی پژوهشــی، آموزشــی و فرهنگــی هنــری در 
ــم، آســیب های اجتماعــی،  راســتای پیشــگیری از جرای
توســعه، تعمیــق نظــم و انضبــاط اجتماعــی، تفاهــم نامه 

ــد. ــا کردن ــکاری امض هم
تفاهــم نامــه مذکــور پیرامــون همــکاری در برگــزاری 
ـ  علمــی  نشســت های  و  همایش هــا  نمایشــگاه ها، 
تخصصــی، تولیــد، چــاپ و توزیــع کتــب، جــزوات 
آموزشــی و مجموعــه نمایشــگاهی بــا رویکــرد فرهنگــی 
و اجتماعــی، تبــادل اخبــار، اطالعــات و موضوعــات روز 
ــازمان و  ــر س ــت نظ ــی تح ــز علم ــجویان و مراک دانش
تبــادل اســاتید بــرای فراگیــری علــوم مشــترک، منعقــد 

شــده اســت.
راسـتای  در  ویـژه  بـه  پژوهشـی  طرح هـای  انجـام 
گسـترش فرهنگ عفـاف و حجـاب، همـکاری در زمینه 
انتشـار خبرنامه هـای علمیـ  تحقیقاتی مشـترک، فراهم 
کردن امکان اسـتفاده از کتابخانه برای محققان دو طرف 
از دیگـر محورهـای تفاهم نامه همکاری جهاددانشـگاهی 

یـزد بـا فرماندهی انتظامی اسـتان اسـت.
جهاددانشـگاهی  سـازمان  رییـس  باصولـی  مهـدی 
اسـتان یـزد در این مراسـم،  با اشـاره به ظرفیـت اجرایی، 
آموزشـی و علمـی جهاددانشـگاهی، گفـت:  این سـازمان 
آمـاده هرگونـه همکاری با دسـتگاه های مختلـف اجرایی 

اسـتان بـه ویـژه فرماندهی انتظامـی یـزد را دارد.
ـــده  ـــدری فرمان ـــا میرحی ـــردار محمدرض ـــه س در ادام
ـــه  ـــش جامع ـــه نق ـــاره ب ـــا اش ـــزد ب ـــتان ی ـــی اس انتظام
ـــران،  دانشـــگاهی در پیشـــبرد اهـــداف نظـــام اســـالمی ای
گفـــت:  جهاددانشـــگاهی می توانـــد بـــا برگـــزاری 
جامعـــه  بیـــن  مشـــترک  علمـــی  نشســـت های 
ـــی در  ـــش مهم ـــی نق ـــای تخصص ـــگاهی و پلیس ه دانش
ـــتان  ـــی اس ـــی و داخل ـــت عموم ـــت امنی ـــای و تقوی ارتق

ـــد. ـــا کن ـــور ایف و کش

■■■
جهادانشگاهی اردبیلـ  رشکت آرتا پردیس 

سالمت شفا
ـــل، 16  ـــتان اردبی ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــرف  ـــای دو ط ـــترش همکاری ه ـــور گس ـــه منظ ـــر: ب مه

ـــگری  ـــوزه گردش ـــترک در ح ـــای مش ـــرای برنامه ه و اج
ـــگاهی  ـــن جهادانش ـــکاری بی ـــه هم ـــالمت، تفاهم نام س
اســـتان اردبیـــل و شـــرکت آرتـــا پردیـــس ســـالمت 

ـــد. ـــد ش ـــفا منعق ش
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل در مراسـم 
امضـای ایـن تفاهـم نامـه، گفـت: بـا توجـه بـه ظرفیـت 
بـرای  الزم  اقدامـات  بایـد  موجـود،  پتانسـیل های  و 
بهره مندی از آن ها در راسـتای توسـعه گردشگری استان 

گیرد. انجـام 
حوزه  توسعه  که  این  بیان  با  اردبیلی  اوچی  مهران 
خواهد  دنبال  به  را  استان  اقتصادی  رونق  گردشگری، 
داشت، یادآور شد: جهاددانشگاهی و شرکت آرتا پردیس 
تمام  در  تخصصی،  خدمات  ارایه  هدف  با  شفا  سالمت 
از  استفاده  و  سالمت  گردشگری  با  مرتبط  بخش های 

ظرفیت های استان اردبیل همکاری خواهند کرد.
در ادامـه رییـس هیـات مدیـره شـرکت آرتـا پردیس 
سـالمت شـفا بـا بیـان ایـن کـه متاسـفانه در سـال های 
اخیر گردشـگران سـالمت در سـفر خود به استان اردبیل 
دچـار مشـکالت زیـادی بوده انـد، گفـت: تیم شـفامدتور 
بـا طراحـی اپلیکیشـن سـعی کـرده بـا معرفی پزشـکان 
برجسـته و مراکـز اقامتـی مناسـب و همچنیـن سـامانه 
حمـل و نقـل اختصاصی به گردشـگران سـالمت، زمینه 

رفـاه هـر چه بیشـتر ایشـان را فراهـم کند.
سـعید جعفـری بـا بیـان ایـن کـه شـفامدتور، یـک 
تسـهیل کننـده سـفرهای پزشـکی بـرای بیمـاران بیـن 
المللـی اسـت، اضافـه کـرد: شـفامدتور بـه عنـوان یـک 
رابـط بیـن بیمـاران و مراکـز درمانـی بـا تجربـه و مراکز 
رفاهـی و اقامتـی در اسـتان اردبیـل، بهتریـن خدمات از 
جملـه خدمات درمانی و پزشـکی و طبیعـت درمانی را با 
کمترین قیمت به گردشـگران سـالمت معرفـی می کند.

■■■
جهاددانشگاهی همدانـ  دفرت امور شهری و 

شوراهای استانداری
■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی همـدان: امیـر عبـاس 
محبیـان معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی همـدان از 
انعقـاد قـرارداد آموزشـی دفتـر امور شـهری و شـوراهای 
اسـتانداری همدان و جهاددانشـگاهی اسـتان خبـر داد و 
گفـت: این قـرارداد بین جهاددانشـگاهی همـدان و دفتر 
امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری جهـت برگـزاری 
دوره هـای آموزشـی بـه منظـور ارتقـای سـطح دانـش 
کارکنـان شـهرداری های اسـتان ۲۳ مهـر منعقـد شـد.

امیـــر عبـــاس محبیـــان افـــزود: بـــا توجـــه بـــه 
ـــت دوره هـــای  ـــن معاون ـــاده شـــده از ســـوی ای ـــم آم تقوی
ـــان  ـــا پای ـــان مـــاه آغـــاز شـــده و ت آموزشـــی از ابتـــدای آب

ـــت. ـــد داش ـــه خواه ـــال ۹۹ ادام ـــهریورماه س ش
وی همچنیـــن ادامـــه داد: پیـــش بینـــی می شـــود 
ـــوان دوره  ـــر 4۰ عن ـــغ ب ـــرارداد منعقـــده بال ـــر اســـاس ق ب
ـــزار و  ـــازی برگ ـــوری و مج ـــورت حض ـــه ص ـــی ب آموزش

ـــوند. ـــد ش ـــره من ـــا به ـــر از دوره ه ـــدود ۱۲۰۰ نف ح
معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد همدان بیان کرد: 

ارزش این قرارداد نزدیک به ۱۲۰ میلیون تومان است.

■■■
جهاددانشگاهی هرمزگانـ  رشکت آب 

منطقه ای استان
ـــهیل  ـــزگان: س ـــگاهی هرم ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــت:  ـــزگان گف ـــگاهی هرم ـــس جهاددانش ـــواه ریی دادخ

ـــرکت  ـــا ش ـــده ب ـــکاری منعق ـــرارداد هم ـــتای ق در راس
ــا  ــاد بـ ــن نهـ ــزگان، ایـ ــتان هرمـ ــه ای اسـ آب منطقـ
ـــاب" را در  ـــرح "دان ـــود، ط ـــات خ ـــوان و امکان ـــام ت تم
ـــرا  ـــرورش اج ـــوزش و پ ـــکاری آم ـــا هم ـــتان ب ســـطح اس

می کنـــد.
ـــزود:  ـــور، اف ـــرارداد مذک ـــه موضـــوع ق ـــا اشـــاره ب وی ب
ـــاوره  ـــی و مش ـــات آموزش ـــه خدم ـــرارداد ارائ ـــن ق در ای
در قالـــب طـــرح ملـــی دانـــش آمـــوزی نجـــات آب 
ـــاب(، انســـان و محیـــط زیســـت در مـــدارس اســـتان  )دان

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــش بین پی
ـــن  ـــان ای ـــا بی ـــزگان ب ـــگاهی هرم ـــس جهاددانش ریی
ـــع  ـــطه اول و مقط ـــع متوس ـــاب در مقط ـــرح دان ـــه ط ک
ـــه  ـــزگان ب ـــتان هرم ـــطح اس ـــدارس س ـــی م ۱۱ تحصیل
مـــدت ۹ مـــاه از اول مهرمـــاه تـــا پایـــان خردادمـــاه اجـــرا 
ـــش  ـــش بخ ـــرح در ش ـــن ط ـــت: ای ـــد، گف ـــد ش خواه
آموزشـــی، مشـــارکتی، ارتباطـــی، رســـانه، انگیزشـــی، 

ارزیابـــی و ارزشـــیابی اجـــرا می شـــود.
وی طراحـــی، تدویـــن و چـــاپ اقـــالم انگیزشـــی 
آموزشـــی و فرهنگـــی بـــرای دانـــش آمـــوزان، تهیـــه 
جـــزوه آموزشـــی ویـــژه معلمـــان رابـــط، برگـــزاری 
ـــان  ـــوزان و معلم ـــش آم ـــع دان ـــابقه، حضـــور در جم مس
بـــا هـــدف آگاه ســـازی از ضـــرورت مصـــرف بهینـــه 
ــی  ــه جویـ ــرای صرفـ ــای الزم بـ ــه راهکارهـ آب و ارائـ
در مصـــرف آب، برگـــزاری کارگاه هـــای آموزشـــی 
بـــرای معلمـــان، بهـــره گیـــری از ظرفیـــت رســـانه ها 
بـــرای انتقـــال مدل هـــای مناســـب مصـــرف آب بـــه 
ـــر  ـــن ام ـــق ای ـــرای تحق ـــازی ب ـــگ س ـــه و فرهن جامع
ـــرد. ـــوان ک ـــرح عن ـــن ط ـــر در ای ـــای مدنظ را از برنامه ه

جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان از تمـــام تـــوان و 
ـــی  ـــی، فرهنگ ـــی، پژوهش ـــی، آموزش ـــای علم ظرفیت ه
ـــرح  ـــن ط ـــق ای ـــرای موف ـــرای اج ـــود ب ـــانه ای خ و رس

اســـتفاده می کنـــد.

■■■
جهاددانشگاهی الزهرا )س(ـ  کمیته امداد 

امام خمینی )ره( استان تهران
)س(:  الزهـرا  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
نشسـت مشـترک گسـترش زمینه هـای همـکاری بیـن 
جهاددانشـگاهی و کمیتـه امداد اسـتان تهـران با حضور 
دکتر سـکینه مفتـاح رییس جهاددانشـگاهی الزهرا )س( 
قائم مقـام مدیـرکل، مدیـرکل  نهـاد و  ایـن  و معاونـان 
مشـارکت های  حـوزه ی  کارشناسـان  و  برنامه ریـزی 
مردمـی کمیته ی امداد اسـتان تهران در دفتـر این واحد 

شـد. برگزار 
بیـن  همـکاری  زمینه هـای  نشسـت،  ایـن  در 
جهاددانشـگاهی و کمیته امداد مورد بررسـی قرار گرفت 
و دو طـرف ضمـن تاکیـد بـر اسـتفاده از توانمندی هـا و 
ظرفیت یک دیگر به بررسـی ابعاد و شـیوه های توسـعه ی 

پرداختنـد. همکاری هـا 
ـــت،  ـــن نشس ـــده در ای ـــرح ش ـــوارد مط ـــه م از جمل
می تـــوان بـــه طـــرح پیشـــنهادی »محرومیـــت 
زدایـــی« و توجـــه بـــه مســـایل گفتمان ســـازی ایـــن 
ـــره و  ـــن تشـــکل های دانشـــجویی و مناظ موضـــوع در بی
ـــرای دانشـــجویان تحـــت پوشـــش کمیتـــه  گردشـــگری ب

ـــرد. ـــاره ک ـــداد اش ام
ـــن  ـــترک بی ـــی مش ـــد، کارگروه ـــرر ش ـــان مق در پای
ـــری  ـــه ی پیگی ـــداد، وظیف ـــه ام ـــگاهی و کمیت جهاددانش
مـــوارد مطرح شـــده در ایـــن نشســـت را برعهـــده 

ـــد. بگیرن
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اخبار برگزاری دوره ها، کارگاه ها، نشست ها و 
هامیش های جهاددانشگاهی

برگزار

■ امتام رویدادی ملی برای احیای دریاچه ی ارومیه
■ گردهامیی دانشجویان کشوری عالقه مند به قرآن در رشته های 

مختلف

■ بررسی مسایل سازمان ارتباطی جهاددانشگاهی با دانشجویان
■ پنجاهمین تولد یک نرشیه ی ادبی و نکوداشت پدیدآورندگان آن

■ پایان آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری در کشور
■ توسعه ی هوش مصنوعی با دوره های فرشده ی آموزشی ویژہ 

برای فناوران

■ ساملندی؛ یکی از ۵ ابرچالش جامعه در ۲۰ سال آینده
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برگـزار

ــی،  ــگاهی آذربایجان غربـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
17 مهـــر: بـــه همـــت جهاددانشـــگاهی آذربایجان غربـــی 
ــاورزی  ــوع کشـ ــا موضـ ــو بـ ــده شـ ــی ایـ ــداد ملـ رویـ
مـــدرن و کاهـــش مصـــرف آب بـــا هـــدف مدیریـــت 
مصـــرف آب در حوضـــه آبریـــز دریاچـــه ارومیـــه بـــا 

ــان داد. ــود پایـ ــه کار خـ ــر بـ ــای برتـ ــی تیم هـ معرفـ
ـــتان،  ـــگاهی اس ـــت جهاددانش ـــه هم ـــداد ب ـــن روی ای
ـــا  ـــی و ب ـــان غرب ـــاور آذربایج ـــای فن ـــد واحده ـــز رش مرک
مشـــارکت ســـتاد احیـــای دریاچـــه ارومیـــه، ســـازمان 
تجـــاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانش آموختـــگان 
ــتاندار و  ــاون اسـ ــور معـ ــا حضـ ــه بـ ــگاه ارومیـ و دانشـ
مســـووالن دانشـــگاهی و اجرایـــی آذربایجـــان غربـــی 

در مجتمـــع پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی 
آذربایجـــان غربـــی برگـــزار شـــد.

ـــن  ـــی در ای ـــان غرب ـــگاهی آذربایج ـــس جهاددانش ریی
ــای  ــتان گام هـ ــگاهی اسـ ــت: جهاددانشـ ــم گفـ مراسـ
ـــردن  ـــرا ک ـــی اج ـــی و علم ـــت کیف ـــمندی در جه ارزش
طرح هـــای احیـــای دریاچـــه ارومیـــه برداشـــته اســـت 
ـــی  ـــی مل ـــان عموم ـــک گفتم ـــری دادن ی ـــدد تس و درص
ـــای  ـــرها و پایگاه ه ـــی در قش ـــه و علم ـــی خالقان ـــا قالب ب
ـــزم  ـــک ع ـــع ی ـــرای تجمی ـــه ب ـــوع جامع ـــف و متن مختل
ـــای  ـــام احی ـــگ ع ـــق فرهن ـــتای تعمی ـــی در راس همگان

ـــت. ـــه اس ـــه ارومی دریاچ
دکتـــر امیـــن رســـتم زاده افـــزود: احیـــای دریاچـــه 

و  اســـت  علمـــی  ملـــی  یـــک دغدغـــه  ارومیـــه 
جهاددانشـــگاهی اســـتان بـــا یـــک رســـالت جهـــادی 
ـــد  ـــوع دارد و امی ـــه موض ـــی ب ـــی و عمل ـــدی علم ورود ج
اســـت بـــا بســـتری کـــه جهاددانشـــگاهی اســـتان بـــا 
همـــکاری اســـتانداری، ســـتاداحیای دریاچـــه ارومیـــه 
و دانشـــگاه ارومیـــه فراهـــم کـــرده بتوانـــد گام هـــای 
کیفـــی، علمـــی و عملیاتـــی را در جهـــت احیـــای 

دریاچـــه ارومیـــه بـــردارد.
ـــان  ـــتانداری آذربایج ـــی اس ـــاون عمران ـــن مع همچنی
غربـــی در ایـــن مراســـم جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان 
غربـــی را یـــک دانشـــگاه پژوهشـــگر محـــور و امیـــن 
اســـتانداری اعـــالم و افـــزود: در بحـــث فنـــاوری و 
ـــه  ـــم ک ـــده ای داری ـــکالت عدی ـــی مش ـــای عمران پروژه ه
ـــتارت آپ  ـــراه اس ـــه هم ـــگاهی ب ـــت جهاددانش ـــاز اس نی
ـــکالت  ـــن مش ـــتند ای ـــاوری هس ـــه فن ـــک پای ـــه ی ـــا ک ه

را حـــل کننـــد.
پیمـــان آرامـــون بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه تونـــل 
ـــاح  ـــا آخـــر ســـال جـــاری افتت ـــه زاب ت ـــال آب منطق انتق
ـــه  ـــال آب منطق ـــل انتق ـــروژه تون ـــزود: پ ـــد، اف ـــد ش خواه
ــرداری  ــره بـ ــه بهـ ــاری بـ ــال جـ ــان سـ ــا پایـ زاب تـ
ـــب آب  ـــون مترمکع ـــاالنه ۶۰۰ میلی ـــید و س ـــد رس خواه

ـــد داد. ـــال خواه ـــه انتق ـــه ارومی ـــه دریاچ را ب
ـــال  ـــه از س ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــون ب ـــدس آرام مهن
۹۳ اعتبـــارات ریالـــی بـــرای پروژه هـــای احیـــای 
ـــار  ـــت، اظه ـــرده اس ـــدا ک ـــص پی ـــه تخصی ـــه ارومی دریاچ
ــی  ــای اجرایـ ــی پروژه هـ ــال ۹۶ تمامـ ــا سـ ــرد: تـ کـ
در دریاچـــه ارومیـــه بحـــث تثبیـــت ایـــن دریاچـــه را 
در پیـــش داشـــت امـــا بعـــد از ســـال ۹۶ بـــا اجـــرای 
طرح هـــای همچـــون الیروبـــی انهـــار، کنتورهـــای 
ــت  ــا در جهـ ــب آب هـ ــاماندهی مناسـ ــمند و سـ هوشـ

ــته ایم. ــه گام برداشـ ــه ارومیـ ــای دریاچـ احیـ

9 ایده ی برتر
ــز  ــس مرکـ ــی رییـ ــی عاقلـ ــر ولـ ــه، دکتـ در ادامـ
ـــم  ـــن مراس ـــز در ای ـــد نی ـــاور واح ـــای فن ـــد واحده رش
ـــداد  ـــه روی ـــه دبیرخان ـــه ب ـــر فناوران ـــده برت ـــت: 4۳ ای گف
ـــوزه  ـــه در ح ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتای احی ـــی در راس مل

کشـــاورزی ارســـال شـــده اســـت.
از  برگرفتـــه  شـــو  ایـــده  رویـــداد  افـــزود:  وی 
تئوری هـــای علمـــی و بـــا همـــکاری اســـتانداری، 

امتام رویدادی ملی برای احیای 
دریاچه ی ارومیه

رویداد ملی »ایده  شو« با محوریت دریاچه ی ارومیه و با معرفی تیم های برتر توسط 
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی به کار خود پایان داد
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ســـتاد احیـــای دریاچـــه ارومیـــه ودانشـــگاه ارومیـــه 
ـــه  ـــرار گرفت ـــد ق ـــورد تایی ـــده م ـــا 4۳ ای ـــکیل و نهایت تش
و در پایـــان ۹ ایـــده جهـــت ارایـــه در ایـــن رویـــداد 

مـــورد تاییـــد قـــرار گرفـــت.
ــد  ــاور واحـ ــای فنـ ــد واحدهـ ــز رشـ ــس مرکـ رییـ
ـــن  ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــان غرب ـــگاهی اذربایج جهاددانش
ـــرف  ـــت مص ـــدف مدیری ـــا ه ـــرف آب ب ـــش مص ـــه کاه ک
ـــداد  ـــن روی ـــی ای ـــداف اصل ـــه از اه ـــه دریاچ آب در حوض
اســـت، تصریـــح کـــرد: ایده هایـــی کـــه مطابـــق بـــا 
عنـــوان ایـــن رویـــداد نیســـتند نیـــز مـــورد حمایـــت 

شـــورای جهاددانشـــگاهی قـــرار خواهنـــد گرفـــت.
دکتـــر عاقلـــی بـــا تاکیـــد بـــه ایـــن کـــه تعامـــل 
ــوب  ــای خـ ــد ایده هـ ــث تولیـ ــم باعـ ــا هـ ــراد بـ افـ
خواهنـــد شـــد خاطرنشـــان کـــرد: نبایـــد ایده هـــای 
خـــوب و خالقانـــه را در کتابخانه هـــا نگهـــداری کـــرد 
بلکـــه بایـــد بایـــد بـــا تعامـــل ومشـــاوره تخصصـــی 

ــرد. ــمند را عملیاتـــی کـ ــای ارزشـ ایدهـ
ــه  ــه ارومیـ ــات دریاچـ ــکده مطالعـ رییـــس پژوهشـ
ـــکاری  ـــه هم ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــم ب ـــن مراس ـــز در ای نی
ـــه  ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــرای احی ـــه ب ـــار جامع ـــی اقش تمام
ـــرای  ـــرایط حاضـــر ب ـــرد: در ش ـــار ک ضـــروری اســـت اظه
ـــی و  ـــزش عموم ـــک خی ـــه ی ـــه ب ـــه ارومی ـــای دریاچ احی

ـــم. ـــاز داری ـــه نی ـــار جامع ـــی اقش ـــکاری تمام هم
وی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه سرمنشـــا تمامـــی 
ایده هـــای خـــوب، نیازهـــای اســـتان و کشـــور اســـت، 
ــه  ــات دریاچـ ــکده مطالعـ ــرد: پژوهشـ ــان کـ خاطرنشـ
ارومیـــه آمادگـــی دارد بـــرای کاهـــش مصـــرف آب در 
حوضـــه دریاچـــه، ایده هـــای کارســـاز را عملیاتـــی 

کنـــد.
ـــش  ـــاله کاه ـــد: مس ـــادآور ش ـــور ی ـــاس پ ـــر عب دکت
مصـــرف آب بـــه ویـــژه در منطقـــه آذربایجـــان کـــه 
حوضـــه آبریـــز دریاچـــه ارومیـــه اســـت، امـــری 

ــت. ــدی اسـ ــروری و جـ ضـ

معرفی برگزیدگان
در ایـــن رویـــداد ۹ ایـــده نهایـــی فناورانـــه ارایـــه 
ـــان  ـــات داوران از صاحب ـــد از داوری هی ـــه بع ـــدند ک ش
ـــای  ـــر و هدای ـــوح تقدی ـــدای ل ـــا اه ـــده ب ـــده برگزی 5 ای
نقـــدی و حمایتـــی تقدیـــر شـــدند کـــه بـــه ترتیـــب 
میلیـــون  اول و دوم 4۰۰  برتـــر  ایده هـــای  بـــرای 
ــد  ــز رشـ ــتقرار در مرکـ ــی و اسـ ــت مالـ ــال حمایـ ریـ
ـــم  ـــا پنج ـــوم ت ـــای س ـــرای رتبه ه ـــگاهی و ب جهاددانش
ـــدا  ـــی اه ـــک میلیون ـــدی ۳، ۲ و ی ـــز نق ـــب جوای ـــه ترتی ب

ـــد. ش
ـــودر  ـــد پ ـــده تولی ـــه ای ـــا ارای ـــین زاده ب ـــلیمان حس س
ــره  ــش بهـ ــت افزایـ ــاورزی در جهـ ــوپرجاذب کشـ سـ
ــی  ــرف آب در اراضـ ــش مصـ ــاری و کاهـ وری آب آبیـ
ـــاری  ـــده آبی ـــه ای ـــا ارای ـــری ب ـــجاد اصغ ـــاورزی، س کش
ـــیا،  ـــت اش ـــاوری اینترن ـــک فن ـــه کم ـــمند ب ـــال هوش کام
ـــوپرجاذب  ـــده س ـــه ای ـــا ارای ـــاعتلو ب ـــی س ـــن ابراهیم بهم
ــتفاده در  ــل اسـ ــر قابـ ــب پذیـ ــت تخریـ ــای زیسـ هـ
ـــده آبیـــاری  ـــه ای ـــا ارائ کشـــاورزی، ســـید دانیـــال صیـــد ب
ـــاه  ـــاز واقعـــی گی ـــزارع براســـاس نی هوشـــمند باغـــات و م
ـــش  ـــاک )تن ـــت خ ـــق رطوب ـــنجش دقی ـــا س ـــه آب ب ب
خـــاک( و کامـــران داوری نکوبـــا ارایـــه ایـــده مالـــچ 
چـــوب متشـــکل از ضایعـــات کشـــاورزی بـــه ترتیـــب 
ـــدند. ـــداد ش ـــن روی ـــم ای ـــا پنج ـــای اول ت ـــز رتبه ه حائ

ـــا، 7  ـــل از ایکن ـــه نق ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــر  ـــجو متدب ـــی »دانش ـــرح مل ـــن دوره ط ـــهریور: دومی ش
ـــزی  ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ـــه میزبان ـــرآن« ب ق
ـــی  ـــاون فرهنگ ـــزاده مع ـــی علی ـــر عیس ـــور دکت ـــا حض ب
ــردم  ــده مـ ــی نماینـ ــی ابراهیمـ ــگاهی، علـ جهاددانشـ
ـــرف  ـــی ع ـــالمی، مصطف ـــورای اس ـــس ش ـــازند در مجل ش
ـــتری  ـــواد شوش ـــید محمدج ـــر س ـــازند، دکت ـــدار ش فرمان
رییـــس ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور و 
ــعود  ــدس مسـ ــا و مهنـ ــزاری ایکنـ ــل خبرگـ مدیرعامـ
ـــزی  ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــس جهاددانش ـــهرجردی ریی ش
ـــد. ـــزار ش ـــازند برگ ـــتان ش ـــر شهرس در اردوگاه امیرکبی

دانشجویان قرآنی رسمایه های دینی کشور 
محسوب می شوند

فرهنگـــی  معـــاون  علیـــزاده  عیســـی  دکتـــر 
ــر از  ــن تقدیـ ــم ضمـ ــن مراسـ ــگاهی در ایـ جهاددانشـ

جهاددانشـــگاهی اســـتان جهـــت اجـــرای طـــرح و 
همچنیـــن فرمانـــدار شـــازند و نماینـــده مـــردم ایـــن 
ــای  ــالمی، فعالیت هـ ــورای اسـ ــس شـ ــهر در مجلـ شـ
برنامه هـــای  اهـــم  از  را  جهاددانشـــگاهی  قرآنـــی 
ـــه  ـــن مای ـــرای م ـــرد: ب ـــح ک ـــت و تصری ـــاخص دانس ش
ـــا  ـــگاهی ب ـــه جهاددانش ـــده ب ـــه ورود بن ـــت ک ـــار اس افتخ
فعالیت هـــای قرآنـــی و ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان 

آغـــاز شـــده اســـت.
وی در تشریح اهمیت اجرای طرح، حضور دانشجویان 
گفت:  و  شمرد  مغتنم  طرح  در  را  قرآن  حوزه  در  فعال 
محسوب  کشور  دینی  سرمایه های  قرآنی  دانشجویان 

می شوند و قطعا سفیران ما در حوزه دین هستند.
دکتـــر علیـــزاده ادامـــه داد: اســـاتید خوبـــی بـــرای 
اجـــرای طـــرح در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت و اگـــر 
ـــن  ـــود ای ـــی خ ـــاس مبان ـــرآن را براس ـــدف ق ـــم ه بخواهی
ـــن  ـــه مضامی ـــل ب ـــم، عم ـــن کنی ـــریف تبیی ـــف ش مصح

گردهامیی دانشجویان کشوری 
عالقه مند به قرآن در رشته های 
مختلف

مراسم دومین دوره ی طرح ملی »دانشجو متدبر قرآن« به میزبانی جهاددانشگاهی استان 
مرکزی برگزار شد
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ــت.  ــی اسـ ــه زندگـ ــرآن بـ ــم قـ ــی و ورود مفاهیـ الهـ
بســـیار عالقه منـــد بـــودم خیلـــی از پژوهش هـــا 
ــزان  ــر دیـــن داری، میـ ــا محـــور تغییـ و تحقیقـــات بـ
دیـــن داری و نحـــوه ســـبک زندگـــی اســـالمی بیـــن 
دانشـــجویان در نشســـت ها تبـــادل نظـــر می شـــد 
کـــه شـــاید اگـــر ایـــن اطالعـــات در دســـترس بـــود 
ـــی  ـــه در حـــال انجـــام اســـت خیل ارزش کار و تالشـــی ک

ــرد. ــدا می کـ ــود پیـ ــتر نمـ بیشـ
ـــا  ـــاب راهگش ـــوان کت ـــه عن ـــرآن ب ـــه ق ـــی ب وی تأس
در زندگـــی را مـــورد تاکیـــد قـــرار داد و افـــزود: 
ـــگاهیان  ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــی در س ـــای قرآن فعالیت ه
ـــه  ـــرآن ب ـــی ق ـــدف ورود مبان ـــا ه ـــا ب ـــزاری ایکن و خبرگ
زندگـــی مـــردم شـــکل گرفتـــه اســـت. در خصـــوص 
ــتیم  ــی نیسـ ــای تخصصـ ــال بحث هـ ــه دنبـ ــر بـ تدبـ
ـــی  ـــا زبان ـــرآن ب ـــی ق ـــا معان ـــوم ب ـــت عم ـــن اس ـــدف ای ه

ـــوند. ـــنا ش ـــم آش ـــل فه ـــاده و قاب س
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی تصریـــح کـــرد: 
مـــا و دیگـــر افـــرادی کـــه در حـــوزه قـــرآن فعالیـــت 
ـــزد  ـــران گوش ـــه دیگ ـــی را ب ـــم قرآن ـــد تعالی ـــد بای دارن
ـــم  ـــل کنی ـــی عم ـــی قرآن ـــه مبان ـــان ب ـــر خودم ـــد اگ کنن
می توانیـــم انتظـــار داشـــته باشـــیم بـــا انجـــام ایـــن 
عمـــل شـــاهد رشـــد و تعالـــی و تکامـــل در جامعـــه 
ـــیم و  ـــل باش ـــان عام ـــد اول خودم ـــن رو بای ـــیم؛ از ای باش

پـــس از آن مبانـــی را آمـــوزش دهیـــم.

شاخصه های اخالقی در کشور فروپاشیده 
است

ـــازند  ـــردم ش ـــده م ـــی نماین ـــی ابراهیم ـــه عل در ادام
در مجلـــس شـــورای اســـالمی، بیـــان کـــرد: شـــازند 
حوزه هـــای  در  موفـــق  شهرســـتان های  از  یکـــی 
ــن  ــهل بـ ــزادگان سـ ــود امامـ ــت، وجـ ــف اسـ مختلـ
علـــی )ع( و طالـــب بـــن علـــی )ع( باعـــث شـــده تـــا 
گردشـــگری دینـــی در ایـــن شهرســـتان از رونـــق 

خوبـــی برخـــوردار باشـــد.
وی اظهـــار کـــرد: اجـــرای طـــرح دانشـــجو متدبـــر 
ـــط  ـــه توس ـــت ک ـــی اس ـــای خوب ـــی از برنامه ه ـــرآن یک ق
ـــده  ـــذاری ش ـــاز و هدف گ ـــاس نی ـــگاهی احس جهاددانش
ـــد  ـــداف بلن ـــه اه ـــیدن ب ـــت در رس ـــرای موفقی ـــت، ب اس
ــه  ــرد، ناگفتـ ــورت گیـ ــزی دقیـــق صـ ــد برنامه ریـ بایـ
ـــت  ـــدف از بعث ـــالم )ص( ه ـــرم اس ـــی مک ـــه نب ـــد ک نمان

ـــد. ـــوان فرمودن ـــالق عن ـــکارم اخ ـــعه م را توس
ابراهیمـــی اضافـــه کـــرد: تمـــام آموزه هـــای قـــرآن 
دارای اشـــارات اخالقـــی اســـت، اخـــالق بـــه عنـــوان 
پایـــه و اســـاس زندگـــی بشـــر تعریـــف شـــده اســـت، 
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــالی اس ـــم چندس ـــر مه ـــن ام ـــفانه ای متاس
ـــه  ـــی ب ـــت تنزل ـــده و حال ـــپرده ش ـــی س ـــت فراموش دس
خـــود گرفتـــه، امیـــد اســـت اجـــرای ایـــن طرح هـــا و 
ـــالق  ـــج اخ ـــه تروی ـــی ب ـــای قرآن ـــوع فعالیت ه در مجم
ـــاره  ـــه دوب ـــن رفت ـــه از بی ـــرده و آن چ ـــک ک ـــی کم قرآن

ـــود. ـــا ش احی

ورود مضامین مصحف رشیف به بطن 
زندگی است

رییــس  شــهرجردی  مســعود  هم چنیــن، 
جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی، گفــت: دانشــجویان در 
ایــن طــرح شــرکت کردنــد تــا بــه تدبــر در آیــات قرآنــی 

پرداختــه و مبلــغ بهترین هــای جهــان باشــند.
وی بیــان کــرد: ورود بــه دوره هــای روخوانــی و 
روانخوانــی مقدمــه ای بــرای تدبــر در آیــات الهــی اســت. 
ــی  ــوزه قرآن ــال در ح ــجویان فع ــان دانش ــروز میزب ام
ــجویان در  ــن دانش ــدادی از ای ــا تع ــه بس ــتیم، چ هس
ــر  ــا ب ــد ام ــل نمی کنن ــز تحصی ــی نی ــوم قرآن ــه عل زمین
ــدا  ــر ورود پی ــوزه تدب ــا در ح ــتند ت ــب دانس ــود واج خ
ــته  ــن داش ــرای گفت ــی ب ــش حرف ــن بخ ــرده و در ای ک

ــند. باش

توسعه ی مبانی قرآنی در دانشگاه ها
دکتــر ســید محمدجــواد شوشــتری رییــس ســازمان 
قرآنــی دانشــگاهیان کشــور و مدیرعامــل ایکنــا، در 
متدبــر  »دانشــجو  ملــی  طــرح  برگــزاری  حاشــیه 
قــرآن« در خصــوص ضــرورت اجــرای طــرح یــاد شــده 
گفــت: یکــی از فعالیت هــای مهــم ســازمان قرآنــی 
ــه  ــرآن اســت ک ــر در ق دانشــجویان، اجــرای طــرح تدب
ــا  ــرآن برپ ــم ق ــجو معل ــت دانش ــز تربی ــت مرک ــه هم ب

می شــود.
قــرآن  دانشــجو متدبــر  بیــان کــرد: طــرح  وی 
ــال  ــا در 4 س ــد ام ــزار می ش ــز برگ ــل نی ــال های قب س
ــی  ــری در حــوزه عملیات ــت و شــتاب بهت ــر از جدی اخی
شــدن برخــوردار شــد و از ســال ۹4 تاکنــون ایــن طــرح 

ــود. ــه می ش ــجویان ارائ ــه دانش ــری ب ــب دیگ در قال
ــرآن  ــر در ق ــه کــرد: دوره تدب دکتــر شوشــتری اضاف
ویــژه دانشــجویان عالقه منــد بــه فراگیــری مبانــی 
قرآنــی طراحــی شــده اســت، آنــان بــا اســتفاده از 
ــی  ــی اله ــان مبان ــده و ذوق خودش ــی ش ــب معرف کت
را اســتخراج کــرده و در دســتور کار زندگــی قــرار 
می دهنــد، حضــور در ایــن طــرح دانشــجویان را مســلط 
می کنــد کــه در حــال تــالوت قــرآن مباحــث قرآنــی را 

کننــد. دســته بندی 
ایــن مقــام مســوول از ثبت نــام 5۰۰ دانشــجو در 
ــان  ــا بی ــر داد و ب ــور خب ــرح مذک ــی ط ــه مقدمات مرحل
ایــن مطلــب کــه از ایــن تعــداد در مرحلــه بعــدی ۳۰۰ 
دانشــجو و در مرحلــه پایانــی ۶۰ دانشــجو حضــور 
ــه  ــای صورت گرفت ــق برآورده ــرد: طب ــار ک ــد، اظه دارن
ــرح،  ــر در ط ــجویان حاض ــد دانش ــه 5۰ درص ــب ب قری
ــث  ــرآن و حدی ــوم ق ــا عل ــط ب ــته های غیرمرتب در رش

تحصیــل می کننــد.
رییـس سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور حضـور 
دانشـجویان محصـل در رشـته های غیـر از علـوم قرآن و 
حدیـث را نشـان گر محقق شـدن اهـداف سـازمان قرآنی 
کـردن  جمـع  هـم  دور  گفـت:  و  دانسـت  دانشـگاهیان 
دانشـجویان عالقه منـد بـه قـرآن در رشـته های مختلـف 

هـدف اصلـی سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان اسـت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ســخنان خــود ب وی در بخــش پایان
اســتقبال بانــوان از طــرح اضافــه کــرد: انجــام ایــن طــرح 
ــوان  ــا می ت ــل هزینه ه ــا حداق ــه ب ــن اســت ک بیانگــر ای
خدمــات ارزشــمندی انجــام داد. داشــتن مدیریــت 
ــک  ــای کوچ ــا بودجه ه ــا ب ــود ت ــث می ش ــادی باع جه
ــارز  ــاخصه ی ب ــن ش ــرد و ای ــورت گی ــادی ص کار جه

ــت. ــگاهی اس جهاددانش
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ـــن  ـــر: چهارمی ـــگاهی، 17 مه ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ســـازمان  شـــعب  اجرایـــی  مدیـــران  گردهمایـــی 
دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی، بـــه مناســـبت بیســـت 
ـــا  ـــجویان ب ـــازمان دانش ـــیس س ـــالگرد تاس ـــن س و یکمی
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــوردکترحمیدرضا طیب حش
ـــد. ـــزار ش ـــور برگ ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن در س

تالش برای حضور جناح های سیاسی در 
مناظره های دانشجویی

ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت
ــه از  ــی کـ ــرد: توقعـ ــار کـ ــی اظهـ ــن گردهمایـ در ایـ
ـــال  ـــه کان ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــجویان داری ـــازمان دانش س

ارتباطـــی جهاددانشـــگاهی بـــا دانشـــجویان باشـــد.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه بـــا روحیـــه دانشـــجویی 
بســـیاری از مســـایل را می تـــوان بیـــان کـــرد، افـــزود: 
تشـــویق دانشـــجویان بـــه فعالیت هـــای اجتماعـــی بـــا 
هـــدف فرهنـــگ ســـازی و نقـــد مســـایل و مشـــکالت 

کشـــور یکـــی از کارهـــای خـــوب ســـازمان اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد: انجـــام گفـــت 
و گـــو و فرهنـــگ ســـازی مناظـــره بـــه عنـــوان 
فعالیت هـــای شـــاخص ایـــن ســـازمان بایـــد جدی تـــر 
ـــایل  ـــجویان مس ـــه دانش ـــوع ک ـــن موض ـــود. ای ـــال ش دنب
کشـــور را بـــه طـــور علمـــی و دقیـــق بررســـی کننـــد 
تحســـین برانگیـــز اســـت و ســـازمان دانشـــجویان 
ــا  ــی بـ ــای سیاسـ ــا جناح هـ ــد تـ ــالش کنـ ــد تـ بایـ
ــرکت  ــا شـ ــن مناظره هـ ــف در ایـ ــای مختلـ دیدگاه هـ

کننـــد.
وی افـــزود: یکـــی از کارهـــای بســـیار مهـــم کـــه 
هـــم بـــرای دانشـــجویان خـــوب اســـت و هـــم بـــرای 
مـــا در جهاددانشـــگاهی مفیـــد اســـت آشـــنا کـــردن 
ــاد  ــن نهـ ــف ایـ ــای مختلـ ــا فعالیت هـ ــجویان بـ دانشـ
بـــه منظـــور هدایـــت شـــغلی و هدایـــت مســـیر کاری 
ــدی در  ــاد عالقه منـ ــز ایجـ ــجویان و نیـ ــده دانشـ آینـ
میـــان دانشـــجویان بـــرای همـــکاری و حضـــور در 

جهاددانشـــگاهی اســـت کـــه بایـــد امـــکان بازدیـــد از 
دســـتاوردهای ایـــن نهـــاد بـــرای دانشـــجویان فراهـــم 

شـــود.
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه ســـازمان 
ــاز  ــت: نیـ ــت، گفـ ــی اسـ ــازمان مهمـ ــجویان سـ دانشـ
ـــجویان  ـــازمان دانش ـــم س ـــه اس ـــد ب ـــک برن ـــا ی ـــت ت اس
ــای  ــام فعالیت هـ ــود و تمـ ــاد شـ ــگاه ها ایجـ در دانشـ
فرهنگـــی ایـــن نهـــاد ذیـــل فعالیت هـــای ایـــن 

ســـازمان انجـــام شـــود.
ــر و  ــاق فکـ ــکیل اتـ ــنهاد تشـ ــن پیشـ وی همچنیـ
ـــوب  ـــات خ ـــجویی را از اقدام ـــرات دانش ـــزاری مناظ برگ
ســـازمان دانشـــجویان در حـــوزه فرهنـــگ دانســـت و 
ـــده  ـــگاه آم ـــه دانش ـــه ب ـــی ک ـــگ در جوان ـــت: فرهن گف
شـــکل گرفتـــه اســـت و نمی تـــوان کارهـــای عجیـــب 
و غریبـــی کـــرد، امـــا از ســـازمان دانشـــجویان انتظـــار 
داریـــم بـــا ابداعـــات نـــو دســـت بـــه فرهنگ ســـازی 

بزنـــد ماننـــد مناظـــره و تشـــکیل اتـــاق فکـــر.

رومنایی از سامانه عضوگیری و راهربی 
اعضا و کانون های سازمان دانشجویان 

)سدا(
در ادامـــه، مهنـــدس مهـــدی کاظمـــی رییـــس 
ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی بـــه ارایـــه 
دانشـــجویی  تشـــکیالت  و  ســـاختار  از  گزارشـــی 
ســـازمان  گفـــت:  و  پرداخـــت  جهاددانشـــگاهی 
ـــن  ـــد، ای ـــیس ش ـــال ۷۷ تاس ـــاه س ـــجویان در مهرم دانش
ســـازمان دارای ۳۶ شـــعبه در سراســـر کشـــور اســـت کـــه 
5 واحـــد دانشـــگاهی همچـــون دانشـــگاه های تربیـــت 
مـــدرس، شـــریف، کرمانشـــاه، کهگیلویـــه و بویراحمـــد 
ـــای  ـــتند. واحده ـــعبه هس ـــدون ش ـــگ، ب ـــم و فرهن و عل
ــت  ــز درخواسـ ــزر نیـ ــمالی و البـ ــان شـ ــر، خراسـ هنـ

بررسی مسایل سازمان ارتباطی جهاددانشگاهی با 
دانشجویان
چهارمین گردهامیی مدیران اجرایی شعب سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی به مناسبت بیست ویکمین سالگرد تاسیس این سازمان برگزار شد
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برگـزار

ـــد  ـــداد ۲4 واح ـــن تع ـــه از ای ـــد، ک ـــعبه دارن ـــیس ش تاس
شـــعب مـــا دارای شـــورای شـــعبه هســـتند.

وی بــا اشــاره بــه وضعیــت کانون هــای شــعب 
گــروه   ۱۲۰ کــرد:  اظهــار  دانشــجویان  ســازمان 
دانشــجویی در سراســر کشــور داریــم کــه از بیــن آن هــا 
ــون  ــداد کان ــترین تع ــون دارای بیش ــا ۱۲ کان ــان ب زنج
ســمنان،  واحدهــای  اســت.  کشــور  در  دانشــجویی 
و  سیســتان  تهــران،  گلســتان،  کردســتان،  فــارس، 
بلوچســتان، علــم و صنعــت و بوشــهر فاقــد کانــون 
هســتند. کانون هــای دانشــجویی برحســب فعالیــت 
خــود در حــوزه فعالیت هــای اجتماعــی، فرهنــگ و 
ــاب  ــط زیســت، کت ــو و مناظــره، محی اندیشــه، گفت وگ
و کتابخوانــی، ورزش و ســالمت، نــوآوری و اشــتغال، 
ــی  ــی و ادب ــی، محرومیت زدای ــی و قرآن گردشــگری، دین

- هنــری فعالیــت می کننــد.
ــاره  ــه دربـ ــجویان در ادامـ ــازمان دانشـ ــس سـ رییـ
فراینـــد عضوگیـــری ســـازمان دانشـــجویان در ســـال 
ــای  ــان ورودی هـ ــال ۹۸ از میـ ــت: در سـ ــاری گفـ جـ
جدیـــد دانشـــگاه تعـــداد 5 هـــزار عضوگیـــری انجـــام 
ـــن تعـــداد از حـــدود ۱۰ شـــعبه در مجمـــوع  شـــد کـــه ای

کل کشـــور بـــوده اســـت. خراســـان رضـــوی بـــا ۱۳۷ 
ـــهر  ـــم، بوش ـــرار دارد. ق ـــا ق ـــو در راس واحده ـــزار عض ه
ــد. ــرار می گیرنـ ــای بعـــدی قـ ــتان در رتبه هـ و کردسـ

مهنـــدس کاظمـــی بیـــان کـــرد: ســـامانه ای بـــرای 
عضوگیـــری و راهبـــری اعضـــا و کانون هـــای ســـازمان 

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــدا( طراح ـــجویان )س دانش

برقراری ارتباط سازمان یافته، صمیامنه و 
صادقانه با جوانان

رییـــس  منتظـــری  علـــی  دکتـــر  همچنیـــن 
پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی جهاددانشـــگاهی در 
ـــور  ـــروز در کش ـــت: ام ـــی گف ـــن گردهمای ـــه ای افتتاحی
ـــم.  ـــجو داری ـــوان دانش ـــم ج ـــون و نی ـــار میلی ـــدود چه ح
ـــان اســـت؟  ـــن جوان ـــه راســـتی چـــه کســـی مســـوول ای ب
مـــا انتظـــار داریـــم آن هـــا مدافـــع انقـــالب، اســـالم و 
ـــن  ـــه کم تری ـــی ک ـــند، در حال ـــالمی باش ـــوری اس جمه
ــت  ــن جهـ ــت. از ایـ ــرار اسـ ــا برقـ ــا آن هـ ــاط بـ ارتبـ
ـــگاهی و  ـــگاه جهاددانش ـــن جای ـــر م ـــه نظ ـــه ب ـــت ک اس
ـــد  ـــا می کن ـــه ایف ـــی ک ـــجویان آن و نقش ـــازمان دانش س

بســـیار حایـــز اهمیـــت اســـت.

ــه ی  ــرای وظیفـ ــتین گام در اجـ ــزود: نخسـ وی افـ
ـــاط  ـــراری ارتب ـــت، برق ـــده ی ماس ـــر عه ـــه ب ـــنگینی ک س
ســـازمان یافتـــه، صمیمانـــه و صادقانـــه بـــا جوانـــان اســـت، 
چـــرا کـــه اگـــر از ایـــن کار غفلـــت کنیـــم دشـــمنان 
ـــرده و  ـــف ک ـــع را تحری ـــخ و وقای ـــی تاری ـــت حت ـــن مل ای

ـــت. ـــد گرف ـــا خواهن ـــده را از م ـــا و آین ـــل پوی نس
ـــن بپرســـند  ـــر از م ـــرد: اگ ـــار ک ـــر منتظـــری اظه دکت
ـــع  ـــه تب ـــگاهی و ب ـــی جهاددانش ـــن کار فرهنگ اصلی تری
ـــردن  ـــی ک ـــت، از صمیم ـــجویان چیس ـــازمان دانش آن س
دانشـــجویان بـــا انقـــالب، انقـــالب فرهنگـــی و نظـــام 
ــدف  ــن هـ ــر ایـ ــرد و اگـ ــم کـ ــاد خواهـ ــالمی، یـ اسـ
دنبـــال شـــود، جهاددانشـــگاهی بیشـــترین خدمـــت را 

ـــت. ـــرده اس ـــالب ک ـــالمی و انق ـــام اس ـــه نظ ب
ایـــن  برنامه هـــای  دیگـــر  از  اســـت،  گفتنـــی 
گردهمایـــی دو روزه می تـــوان بـــه گفت وگـــو بـــا 
ـــن  ـــه بیســـت و یکمی ـــس جهاددانشـــگاهی، ویژه برنام ریی
ســـالگرد تاســـیس ســـازمان دانشـــجویان، گفت وگـــو 
بـــا دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی 
ـــی  ـــده و معرف ـــعب برگزی ـــر از ش ـــگاهی، تقدی جهاددانش
ــرد. ــاره کـ ــازمان اشـ ــعب سـ ــق شـ ــای موفـ تجربه هـ
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ــهریورماه:  ــگاهی، 27 شـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
نکوداشـــت اعضـــا و اســـاتید فرهیختـــه ی هیـــات 
تحریریـــه ی فصل نامـــه علمـــی ـ پژوهشـــی »پژوهـــش 
زبـــان و ادبیـــات فارســـی« و رونمایـــی از پنجاهمیـــن 
ـــانی  ـــوم انس ـــگاه عل ـــریه در پژوهش ـــن نش ـــماره ی ای ش
و مطالعـــات اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد.

رضورت اهمیت دادن به رمان نویسی
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس ایـــن نهـــاد در ایـــن 
مراســـم بـــا تقدیـــر از فعالیت هـــای پژوهشـــگاه علـــوم 
انســـانی و مطالعـــات اجتماعـــی و انتشـــار پنجاهمیـــن 
شـــماره ی فصل نامـــه ی ایـــن پژوهشـــگاه و هم چنیـــن 
پیگیری هـــای دکتـــر حســـینعلی قبـــادی، گفـــت: 
ـــت و  ـــوم اس ـــت و ق ـــر مل ـــت ه ـــی هوی ـــل اصل ـــان عام زب
ـــود  ـــالب و مول ـــده از انق ـــاد برآم ـــک نه ـــوان ی ـــا به عن م
ـــان  ـــای زب ـــان در ارتق ـــد خودم ـــم در ح ـــه داری آن، وظیف

ـــم. ـــش کنی ـــالش و کوش ـــی ت ـــات فارس و ادبی
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه در کشـــور بـــا کمبـــود 
ــان  ــتیم، بیـ ــه هسـ ــوب مواجـ ــان خـ ــای رمـ کتاب هـ
کـــرد: مســـاله ی اهمیـــت رمان نویســـی به شـــدت 
ــث را  ــن بحـ ــود؛ ایـ ــاس می شـ ــا احسـ ــور مـ در کشـ
در تولیـــد آثـــار نمایشـــی، هـــم در ســـینما و هـــم در 

صداوســـیما شـــاهد هســـتیم.
دکتـــر طیبـــی ادامـــه داد: یکـــی از دالیـــل اصلـــی 
ـــوب  ـــان خ ـــود رم ـــب، نب ـــی مناس ـــار نمایش ـــتن آث نداش
اســـت کـــه از آن فیلم نامـــه ی درســـتی تولیـــد شـــود؛ 
ــژه در  ــا به ویـ ــگ مـ ــادت در فرهنـ ــه رشـ ــن همـ ایـ
دوران جنـــگ تحمیلـــی را شـــاهد بودیـــم کـــه منبـــع 
بســـیار مناســـبی بـــرای بهره گیـــری از آن اســـت 
ـــی  ـــه جای ـــث را ب ـــن بح ـــتیم ای ـــفانه نتوانس ـــه متاس ک

برســـانیم و بایـــد بـــر روی آن فکـــر کنیـــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا توجـــه بـــه مســـاله ی 
دیگـــری کـــه در ارتقـــای زبـــان موثـــر اســـت، 
گفـــت: دادوســـتدی کـــه بـــا دیگـــر ملت هـــا انجـــام 
می دهیـــم، یکـــی از عوامـــل اصلـــی آن کارهـــای 
علمـــی و فناورانـــه اســـت؛ هرچقـــدر تولیـــد علـــم در 
کشـــور مـــا توســـعه پیـــدا کنـــد، زبـــان نیـــز عامـــل 

انتقـــال خواهـــد بـــود.
ادامـــه داد: هرچقـــدر کشـــورمان در دنیـــا  وی 
معـــروف بشـــود کـــه تـــوان تولیـــد علـــم در دنیـــا را 

ـــش  ـــز افزای ـــی نی ـــان فارس ـــه زب ـــوزش ب ـــه آم دارد، عالق
پیـــدا خواهـــد کـــرد و باعـــث ارتقـــای آن می شـــود.

ـــز در  ـــرد: جهاددانشـــگاهی نی ـــه ک ـــی اضاف ـــر طیب دکت
ـــود  ـــوان خ ـــد ت ـــاوری در ح ـــم و فن ـــد عل ـــه ی تولی زمین
ســـعی و تـــالش کـــرده و دســـت بـــه الگوســـازی های 
ــدا  ــعه پیـ ــور توسـ ــی کشـ ــت و زمانـ ــی زده اسـ خوبـ
ـــم. ـــد کنی ـــی تاکی ـــوان داخل ـــر ت ـــه ب ـــرد ک ـــد ک خواه

فعالیت حدود 1500 نفر برای تولید یک 
نرشیه ی وزین

ــوم  ــگاه علـ ــی رییـــس پژوهشـ ــرج فیضـ ــر ایـ دکتـ
بـــه  وابســـته  اجتماعـــی  مطالعـــات  و  انســـانی 
جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن مراســـم بـــا تقدیـــر از 
ــراه آن در  ــاتید همـ ــه و اسـ ــات تحریریـ ــای هیـ اعضـ
ایـــن ســـال ها به ویـــژه دکتـــر قبـــادی، بیـــان کـــرد: 
خـــدا را شـــاکریم کـــه بعـــد از ســـال ها زحمـــت، 
ـــانی  ـــوم انس ـــه ی عل ـــذار در زمین ـــریه ی تاثیرگ ـــک نش ی

می شـــود. چـــاپ  هم چنـــان 
ـــال ها  ـــن س ـــر در ای ـــدود ۱5۰۰ نف ـــه داد: ح وی ادام

بـــا ایـــن فصل نامـــه در ارتبـــاط بوده انـــد.
دکتـر فیضـی بیـان کـرد: ایـن پژوهشـگاه بـه دلیـل 

وابسـته بـودن بـه جهاددانشـگاهی یـک تفـاوت بـزرگ با 
دیگـر مراکـز تحقیقاتـی کشـور دارد و آن مسـاله محوری 

در راسـتای رفـع نیازهـای جامعـه اسـت.
ــات  ــانی و مطالعـ ــوم انسـ ــگاه علـ ــس پژوهشـ رییـ
ایـــن  فعالیت هـــای  بـــه  اشـــاره  بـــا  اجتماعـــی 
در  ایرانـــی  هویـــت  کـــرد:  اظهـــار  پژوهشـــگاه، 
ــه  ــت از جملـ ــی هویـ ــش ملـ ــی و پیمایـ ــان فارسـ زبـ
پژوهش هایـــی اســـت کـــه گروه هـــای مختلـــف ایـــن 

پژوهشـــگاه بـــر روی آن تمرکـــز دارنـــد.
ــق  ــدی محق ــر مه ــم، دکت ــن مراس ــن در ای هم چنی
ــات فارســی، ســخنرانی  ــان و ادبی ــتاد برجســته ی زب اس
ــدر  ــان ص ــعر از زم ــت ش ــوع »اهمی ــا موض ــود را ب خ
اســالم« و دکتــر حســینعلی قبــادی رییــس پژوهشــگاه 
بنیان گــذار  و  فرهنگــی  مطالعــات  و  انســانی  علــوم 
اجتماعــی  مطالعــات  و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه 
ــوع  ــا موض ــود را ب ــخنرانی خ ــز س ــگاهی نی جهاددانش
»تــوان بــاالی جهاددانشــگاهی در ایفــای نقــش خــود در 

زمینــه ی تمدن ســازی« ارایــه کردنــد.
در پایـــان از پنجاهمیـــن شـــماره ی فصل نامـــه ی 
علمـــی ـ پژوهشـــی »پژوهـــش زبـــان و ادبیـــات فارســـی« 
رونمایـــی و از اســـاتید فرهیختـــه ی تحریریـــه ی ایـــن 

فصل نامـــه تقدیـــر شـــد.

پنجاهمین تولد یک نرشیه ی ادبی و نکوداشت 
پدیدآورندگان آن
نکوداشت اساتید هیات تحریریه ی فصل نامه ی »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« جهاددانشگاهی به مناسبت روز شعر و ادب فارسی برگزار شد
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برگـزار

ـــی  ـــی ـ فرهنگ ـــگری علم ـــز گردش ـــی مرک ـــط عموم ■ رواب
ـــع  ـــون هماهنـــگ جام ـــهریور: آزم ـــران، 8 ش ـــجویان ای دانش
دوره هـــای کوتاه مـــدت گردشـــگری شـــامل مدیریـــت 
فنـــی دفاتـــر خدمـــات مســـافرتی و گردشـــگری، 
ــان  ــردی، راهنمایـ ــردی و جهان گـ ــان ایران گـ راهنمایـ
در  زمین گردشـــگری  راهنمایـــان  و  طبیعت گـــردی 
سراســـر کشـــور بـــه طـــور همزمـــان از ســـوی وزارت 
ــتی و  ــع دسـ ــگری و صنایـ ــراث فرهنگـــی، گردشـ میـ
بـــا همـــکاری مرکـــز گردشـــگری علمـــی ـ فرهنگـــی 
دانشـــجویان ایـــران وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی 

ـــد. ـــزار ش برگ
آزمـــون هماهنـــگ جامـــع دوره هـــای کوتاه مـــدت 
گردشـــگری شـــامل مدیریـــت فنـــی دفاتـــر خدمـــات 
مســـافرتی و گردشـــگری، راهنمایـــان ایران گـــردی 
و  طبیعت گـــردی  راهنمایـــان  جهان گـــردی،  و 
راهنمایـــان زمین گردشـــگری در سراســـر کشـــور بـــا 
حضـــور دکتـــر تیمـــوری معـــاون گردشـــگری وزارت 
ــتی،  ــع دسـ ــگری و صنایـ ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ میـ
کرمـــی معـــاون گردشـــگری اســـتان تهـــران، یعقـــوب 
رئیـــس مرکـــز گردشـــگری علمی-فرهنگـــی  زاده 
ـــوالن وزارت  ـــر مس ـــران و دیگ ـــران در ته ـــجویان ای دانش
میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی در 

ــد. ــزار شـ ــتان ها برگـ اسـ
گفتنـــی اســـت، در ایـــن دوره، 4۷۷4 متقاضـــی از ۳۱ 
ـــار  ـــترین آم ـــه بیش ـــد ک ـــرکت کردن ـــور ش ـــتان کش اس
ـــر  ـــداد ۱۲۹۰ نف ـــه تع ـــران ب ـــه ته ـــوط ب ـــان مرب داوطلب
ـــه  ـــتان کهگیلوی ـــه اس ـــوط ب ـــان مرب ـــن داوطلب و کمتری

ـــود. ـــر ب ـــداد ۱۲ نف ـــه تع ـــد ب و بویراحم

پایان آزمون جامع 
دوره های کوتاه مدت 

گردشگری در کشور
آزمون جامع هامهنگ دوره های کوتاه مدت 
گردشگری با رقابت بیش از 4774 متقاضی 

در ۳۱ استان کشور و با همکاری مرکز 
گردشگری علمیـ  فرهنگی دانشجویان ایران 

به پایان رسید

ــاوری  ــازی فنـ ــازمان تجاری سـ ــی سـ ــط عمومـ ■ روابـ
ــهریور:  ــگاهی 7 شـ ــگان جهاددانشـ ــتغال دانش آموختـ و اشـ
ــی  ــوش مصنوعـ ــی هـ ــپ تخصصـ ــتین بوت کمـ نخسـ
ــازمان  توســـط یکـــی از شـــتاب دهنده های فعـــال، سـ
ــگان  ــتغال دانش آموختـ ــاوری و اشـ ــازی فنـ تجاری سـ
ـــات  ـــاوری اطالع ـــازمان فن ـــتفا(، س ـــگاهی )س جهاددانش
ـــوری  ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم ـــران، معاون ای
ـــوزه  ـــای ح ـــب و کاره ـــدل کس ـــعه م ـــدف توس ـــا ه و ب
هـــوش مصنوعـــی و تربیـــت تیم هـــای کارآفریـــن 
ـــر  ـــی از ۱۳ تی ـــوش مصنوع ـــوزه ه ـــت در ح ـــرای فعالی ب
ـــی  ـــا معرف ـــهریور ب ـــم ش ـــنبه هفت ـــده و پنجش ـــاز ش آغ

تیم هـــای برتـــر بـــه کار خـــود پایـــان داد.
هســـتند  فشـــرده ای  دوره هـــای  بوت کمپ هـــا 
ــاده  ــازار کار آمـ ــه بـ ــرای ورود بـ ــاوران را بـ ــه فنـ کـ
می کننـــد. در ایـــن رویـــداد دوره هایـــی جـــدی و 
سرشـــار از چالش هـــای متفـــاوت ارایـــه می شـــود 
ــاال  ــود را بـ ــای خـ ــاوران مهارت هـ ــت فنـ ــا در نهایـ تـ
بـــرده و طرح هـــای نوآورانـــه و فناورانـــه را بـــرای 
ســـرمایه گذاران و ســـازمان هایی کـــه چالش هـــای 
ـــتفاده از  ـــا اس ـــد، ب ـــرده بودن ـــالم ک ـــتر اع ـــود را پیش خ
ـــود را  ـــب و کار خ ـــرده و کس ـــه ک ـــی ارای ـــوش مصنوع ه

ــد. ــدازی کننـ راه انـ
در ایـــن رویـــداد از بیـــن تیم هـــای متقاضـــی 
شـــش تیـــم از ســـوی کمیتـــه داوران انتخـــاب و وارد 
ـــاه  ـــدت دو م ـــی م ـــا ط ـــدند ت ـــپ ش ـــوت کم ـــد ب فرآین
چالش هـــای ارایـــه شـــده از ســـوی ســـازمان های 
متقاضـــی همچـــون جهاددانشـــگاهی، وزارت بهداشـــت 
درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی و ســـازمان فنـــاوری 

اطالعـــات را رفـــع کننـــد.
ــاعت  ــنبه از سـ ــن دوره پنج شـ ــی ایـ ــه ی پایانـ ارایـ
ـــزار  ـــکوفایی برگ ـــوآوری و ش ـــدوق ن ـــا ۱۹ در صن ۱4 ت
و تیم هـــای برتـــر مـــورد حمایـــت حامیـــان رویـــداد 

ـــد. ـــرار گرفتن ق
مهنـــدس بختیـــاری در مراســـم اختتامیـــه اولیـــن 

ـــرد:  ـــار ک ـــی اظه ـــوش مصنوع ـــوت کمـــپ تخصصـــی ه ب
ـــعه  ـــج و توس ـــد تروی ـــی نیازمن ـــوش مصنوع ـــعه ه توس

ـــت. ـــاخت اس زیرس
ـــز  ـــا و مراک ـــور پارک ه ـــازی و ام ـــاری س ـــاون تج مع
ـــت  ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش ـــگاهی ب ـــتفا جهاددانش ـــد س رش
ــوژی  ــده تکنولـ ــی در آینـ ــوش مصنوعـ ــعه هـ و توسـ
گفـــت: هـــوش مصنوعـــی سیســـتم هایی هســـتند 
کـــه می تواننـــد واکنش هایـــی مشـــابه رفتارهـــای 
هوشـــمند انســـانی را در شـــرایط خـــاص و پیچیـــده 

بـــرای حـــل مســـایل ارایـــه دهنـــد.
ـــار  ـــال اظه ـــن ح ـــاری در عی ـــین بختی ـــدس حس مهن
ـــوش  ـــم ه ـــج مفاهی ـــدف تروی ـــا ه ـــداد ب ـــن روی ـــرد: ای ک
مصنوعـــی، توســـعه مـــدل کســـب و کارهـــای حـــوزه 
هـــوش مصنوعـــی و تربیـــت تیم هـــای کارآفریـــن 
ـــر  ـــی از ۱۳ تی ـــوش مصنوع ـــوزه ه ـــت در ح ـــرای فعالی ب
ـــدان  ـــه من ـــر از عالق ـــه ۱۰۰ نف ـــک ب ـــارکت نزدی ـــا مش ب
ـــاز  ـــش آغ ـــارت و دان ـــص و دارای مه ـــاوران متخص و فن
شـــده اســـت کـــه نهایتـــا در هفتـــم شـــهریور پـــس 
از داوری بـــا معرفـــی تیم هـــای برتـــر بـــه کار خـــود 

پایـــان داد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه هـــوش مصنوعـــی 
فنـــاوری  در  را  گســـترده ای  تحـــوالت  می تواننـــد 
ــی  ــی و حتـ ــای مهندسـ ــایر حوزه هـ ــات و سـ اطالعـ
ـــاغل  ـــاد مش ـــزود: ایج ـــد، اف ـــم بزن ـــان ها رق ـــی انس زندگ
ـــر  ـــاه از دیگ ـــش رف ـــا و افزای ـــش هزینه ه ـــد و کاه جدی

ــت. ــا اسـ ــه فناوری هـ ــن گونـ ــای ایـ مزایـ
ـــز  ـــا و مراک ـــور پارک ه ـــازی و ام ـــاری س ـــاون تج مع
رشـــد ســـازمان تجـــاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال 
دانـــش آموختـــگان جهاددانشـــگاهی افـــزود: در حـــال 
حاضـــر اطالعـــات مـــردم و حتـــی مســـووالن نســـبت 
ـــای آن بســـیار محـــدود  ـــی و کاربرده ـــه هـــوش مصنوع ب
ـــد  ـــا می توان ـــه رویداده ـــن گون ـــزاری ای ـــه برگ ـــت ک اس
باعـــث ترویـــج آن در ســـطح جامعـــه بخصـــوص 

نخبـــگان و فنـــاوران شـــود.
ـــن  ـــداد از بی ـــن روی ـــت: در ای ـــاری گف ـــدس بختی مهن
ـــد  ـــم بودن ـــه ۱۰ تی ـــک ب ـــه نزدی ـــی ک ـــای متقاض تیم ه
شـــش تیـــم از ســـوی کمیتـــه داوران انتخـــاب و وارد 
ـــاه  ـــدت دو م ـــی م ـــا ط ـــدند ت ـــپ ش ـــوت کم ـــد ب فرآین
چالش هـــای ارایـــه شـــده از ســـوی ســـازمان های 
متقاضـــی همچـــون جهاددانشـــگاهی، وزارت بهداشـــت 
درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی و ســـازمان فنـــاوری 
ـــا  ـــره ب ـــا و مشـــاوران خب ـــا کمـــک منتوره ـــات را ب اطالع

ـــد. ـــع کنن ـــی رف ـــوش مصنوع ـــتفاده از ه اس
ــه  ــا کـ ــی از تیم هـ ــداد یکـ ــن رویـ ــای ایـ در انتهـ
ـــگاهی را  ـــتغال جهاددانش ـــوزش و اش ـــوزه آم ـــش ح چال
ـــرار  ـــاد ق ـــن نه ـــت ای ـــورد حمای ـــود م ـــرده ب ـــاب ک انتخ
گرفـــت و یـــک اســـتارتاپ نیـــز توســـط شـــتابدهنده 
ـــد. ـــوی ش ـــی و معن ـــت مال ـــم، حمای ـــن مراس ـــی ای حام

توسعه ی هوش مصنوعی با دوره های 
فرشده ی آموزشی ویژہ برای فناوران

اولین بوت کمپ تخصصی هوش مصنوعی با معرفی تیم های برتر به همت سازمان »ستفا«ی 
جهاددانشگاهی پایان یافت

               اخبار کوتاه
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               اخبار کوتاه

مدیریت اقامتگاه بوم گردی در جزیره هرمز

ـــم  ـــزگان: مراس ـــگاهی هرم ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــی  ـــد محل ـــای بل ـــی راهنم ـــای آموزش ـــه دوره ه اختتامی
ـــا  ـــز ب ـــره هرم ـــردی در جزی ـــگاه بوم گ ـــت اقامت و مدیری

ـــد. ـــزار ش ـــتانی برگ ـــووالن اس ـــور مس حض
بـا  واحـد  ایـن  گردشـگری  ـ  آموزشـی  موسسـه 
همـکاری معاونت گردشـگری اداره کل میـراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری دوره آموزشـی "راهنمای بلد 

محلـی" را در هرمـز برگـزار کـرد.
رضـا برومنـد مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری هرمـزگان در مراسـم آغـاز بـه کار رشـته 
راهنمـای گردشـگری در هنرسـتان کاردانـش غدیرخـم 
جزیـره هرمـز، افـزود: امـروز بـرای سـرمایه گذاری بایـد 
بسـتر فراهم باشـد تا سـرمایه گذار دچار مشـکل نشـود، 

در آموزش وپـرورش نیـز ایـن بسـتر فراهـم بـود.
قویدل معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش 
استان هرمزگان نیز در این مراسم با اشاره به تربیت نیروی 
ماهر به ویژه در کاردانش گفت: باید رشته هایی را بر اساس 
آمایش سرزمین و منطقه شناسایی کنیم و این رشته ها 
گردشگری  راهنمای  رشته ی  افتتاح  کنیم،  راه اندازی  را 
در جزیره هرمز یکی از برنامه هایی است که به دنبال آن 
هستیم، امسال هم زمان رشته ی هتل داری را در ناحیه ی 
دو بندرعباس با همکاری جامعه ی هتل داران راه اندازی 
کردیم و با توجه به زمینه ای که استان در بحث اقتصاد 
بندرعباس  در شهر  بار  اولین  برای  را  بورس  دارد رشته 

راه اندازی کردیم.
سـید محمـد میرحسـینی رییـس دانشـگاه علمـی 
کاربـردی جهاددانشـگاهی هرمـزگان نیز در این مراسـم 
گفـت: حـج علمی زمیـن شناسـان جزیره ی هرمز اسـت 
امـا همیشـه ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه گردشـگری 
اگـر به صـورت اصولـی و هدفمنـد نباشـد، اگر گردشـگر 
آمـوزش ندیـده باشـد و راهنمـای گردشـگر حرفـه ای 
نباشـد آیا ده سـال بعد هم همین زیبایی هـا را در جزیره 

دید؟ خواهیـم 
ملـک شـاهی معـاون بخشـدار هرمـز مشـکالت ایـن 
منطقـه در خصـوص گردشـگری را عنـوان کـرد و گفت: 
وقتـی صحبـت از گـردش و گردشـگر می شـود )چـه در 
سـطح داخلـی و چـه در سـطح خارجـی( بایـد بسـتر و 
زمینـه نیـز فراهـم باشـد تـا بتوانیـم گردشـگر را جـذب 
کـرده و تبلیـغ کنیـم، چنـد مشـکل اساسـی در بحـث 
حـوزه گردشـگری بحث سـرویس های بهداشـتی اسـت، 
سـرویس بهداشـتی سـیار راهـکار مناسـبی نیسـت باید 
احـداث شـود، روزبـه روز تعداد مسـافر بیشـتر می شـود، 
سـه چهـار مـکان دیدنـی در جزیـره هرمـز وجـود دارد 
که سـرویس بهداشـتی مناسـبی برای خدمات رسـانی به 

گردشـگران در آن وجـود نـدارد.
سـروی مشـاور بنیـاد برکـت در این مراسـم گفت: فاز 
اول اقدامـات بنیـاد برکـت اختصاص داشـت بـه کارهای 
مطالعاتـی که در حوزه های مختلف قـرار بود در جزیره ی 

هرمـز به انجام برسـد.
وی ادامـه داد: در سـند توسـعه ی پیشـرفت جزیـره 
آن  بـه  مفصـل  به صـورت  مختلـف  موضوعـات  هرمـز 
پرداخته شـده اسـت کـه یکـی از موضوعات، گردشـگری 

اسـت، ایسـتگاه های گردشـگری و وام هایـی کـه بـه بوم 
گردی هـا قـرار اسـت اختصـاص داده شـود را در دسـت 

داریم. اقـدام 
حامیـان  مردم نهـاد  موسسـه  مدیرعامـل  همچنیـن 
گردشـگری اسـتان هرمـزگان در این مراسـم گفت: یکی 
از مقوله هایـی کـه به صنعت گردشـگری کمـک می کند 
سـازمان های مردم نهـاد هسـتند کـه در حقیقـت همـان 
فعالیـن اقتصادی هسـتند که در صنعت گردشـگری کار 

می کننـد.

■■■
 ایده بازار در حوزه ی گیاهان دارویی و صنایع 

وابسته
ــر:  ــان، 7 مهـ ــگاهی اصفهـ ــی جهادانشـ ــط عمومـ روابـ
رویـــداد »ایـــده بـــازار در حـــوزه گیاهـــان دارویـــی و 
ـــاب  ـــر انتخ ـــده برت ـــه ای ـــزار و س ـــته« برگ ـــع وابس صنای

و معرفـــی شـــدند.
واحـد  ایـن  اشـتغال  و  سـازی  تجـاری  مدیـر 
جهاددانشـگاهی واحـد اصفهان در آییـن اختتامیه »ایده 
بـازار در حـوزه گیاهـان دارویـی و صنایـع وابسـته« در 
اصفهـان، اظهـار کـرد: یکـی از صـادرات مهـم در کشـور 
گیاهـان دارویـی اسـت کـه اسـتان اصفهـان نیـز سـهم 

بـازار را تشـکیل می دهـد. ایـن  از  مهمـی 
هومن سـراج افزود: در شـعبه تجاری سـازی فناوری و 
اشـتغال دانش آموختگان جهاددانشـگاهی واحد اصفهان، 
کمیتـه علمـی رویداد تشـکیل و فراخوان ارسـال ایده در 
مباحـث مربـوط به حـوزه گیاهـان دارویـی در محورهای 
صنایـع غذایی، باغبانی و زراعـت، ژنتیک و بیوتکنولوژی، 
داروسـازی، صنعـت گیاهـان دارویـی و اشـتغال، توسـعه 
فرهنـگ تعـاون کار گروهـی، طـب سـنتی و بازاریابـی و 
اقتصـاد انتخـاب و پوسـتر رویـداد بـه تمـام دانشـگاه ها، 
مراکز رشـد، شـرکت های تعاونی کشـاورزی ارسـال شد.
وی تصریـح کـرد: از مجمـوع طرح هـای دریافتـی تـا 
مـرداد امسـال، در مرحلـه اول داوری ۲۷ ایـده انتخـاب 
و در مرحلـه بعـد ۱۷ طـرح برگزیده شـدند و ۱۰ طرح از 
کل کشـور جهـت شـرکت در اختتامیه و ارایـه حضوری 

یافتند. راه 
مدیر تجاری سـازی و اشـتغال جهاد دانشـگاهی واحد 
اصفهـان تاکیـد کـرد: طرح هایـی برگزیـده شـدند کـه 
زمینـه تجـاری سـازی دارند و بتوانند مشـکلی از اسـتان 

رفـع کنند.
صنایع  و  دارویی  گیاهان  حوزه  در  بازار  ایده  رویداد 
وابسته به همت سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان، مرکز رشد واحدهای فناوری و 
مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اصفهان )خوراسگان( برگزار شد.
ایـن ایـده بـازار در حـوزه صنایـع غذایـی، باغبانـی و 
زراعـت، ژنتیـک و بیوتکنولوژی و داروسـازی برگزار شـد 
و پـس از سـه مرحلـه داوری، ایـده »ناصـر پورسـعید« با 
عنـوان »تولیـد نسـل جدیـد مکمـل غذایـی ویتامیـن 
D کامـال طبیعـی بـا خصوصیـات عملکـردی بالقـوه در 
پیشـگری از اسـترس های اکسـیداتیو )بـه ویـژه بیماری 
آلزایمـر(« به عنـوان ایـده برتـر شـناخته شـد و پـس از 
بـا عنـوان »متابولیـت  ایده هـای »سـاناز شـیرانی«  آن 
هـای ثانویه هـدف و مواد موثـره از طریـق بیوراکتورهای 
زیسـتی« و »منیـر آگاهـی« بـا عنـوان »محـرک رشـد 
زعفـران« به ترتیـب عناوین دوم و سـوم را کسـب کردند.

کارگاه آموزش مجازی »سامپ«
ــات  ــاوری اطالعـ ــکده فنـ ــی پژوهشـ ــط عمومـ ■ روابـ
و ارتباطـــات جهاددانشـــگاهی: بـــه همـــت پژوهشـــکده 
فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات جهاددانشـــگاهی 
نخســـتین دوره کارگاه آمـــوزش مجـــازی ســـامپ در 
۶4 ســـاعت آموزشـــی بـــرای ۱۳5 نفـــر از معاونـــان، 
ـــا  ـــور ب ـــر کش ـــی سراس ـــان پژوهش ـــران و کارشناس مدی
ـــامانه  ـــن س ـــف ای ـــای مختل ـــتفاده از قابلیت ه ـــدف اس ه

برگـــزار شـــد.
نخسـتین دوره کارگاه آموزشی مجازی سامانه معاونت 
پژوهشی سـامپ برای واحدهای مختلف جهاددانشگاهی 
در سراسـر کشـور بـا تدریـس مهندس سـارا شـجاعی و 
ماهدخت قهاری از اعضای پژوهشـکده فنـاوری اطالعات 

و ارتباطات جهاددانشـگاهی به کار خـود پایان داد.
ایـن کارگاه هـا در ۶4 سـاعت آموزشـی در شـهریور 
و مهرمـاه ۹۸ بـه صـورت مجـازی بـرای ۱۳5 نفـر از 
مختلـف  واحدهـای  کارشناسـان  و  پژوهشـی  اعضـای 
جهاددانشـگاهی برگـزار شـد و مخاطبان شـامل مدیران، 
معاونـان و کارشناسـان پژوهشـی واحدهـا، سـازمان ها، 
پژوهشکده ها و پژوهشـگاه های جهاددانشگاهی از سراسر 
کشـور نحوه اسـتفاده از سـامانه، ورود اطالعات پژوهشی 
و برنامـه ریـزی بـه سـامانه و نحوه گـزارش گیـری را فرا 
گرفتنـد و بـا ویژگی هـای مختلف سـامانه آشـنا شـدند.

محصـوالت  از  یکـی  سـامانه  ایـن  اسـت،  گفتنـی 
پژوهشـکده فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات اسـت کـه با 
هـدف یکپارچـه کردن فعالیت هـای پژوهشـی واحدهای 
جهاددانشـگاهی سراسـر کشـور بـا امکان گـزارش گیری 
کامـل در اختیـار واحدهای این نهاد و معاونت پژوهشـی 

جهاددانشـگاهی قـرار گرفته اسـت.

■■■
اختتامیه ی سومین دوره ام بی ای سالمت

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی 
ــتی: اختتامیـــه ســـومین دوره ام بـــی ای  شـــهید بهشـ
ـــرکل  ـــور مدی ـــن پ ـــین وط ـــور حس ـــا حض ـــالمت ب س
ــاوری ســـالمت وزارت بهداشـــت،  ــعه فنـ ــر توسـ دفتـ
ــوم  ــگاهی علـ ــس جهاددانشـ ــی رییـ ــا بهرامـ علیرضـ
پزشـــکی شـــهید بهشـــتی، ســـاالر ارزیـــده معـــاون 
ـــن  ـــی ای ـــاون پژوهش ـــینیان مع ـــرج حس ـــی و ف آموزش

واحـــد برگـــزار شـــد.
وطـن پـور مدیـرکل دفتـر توسـعه فنـاوری سـالمت 
اختتامیـه سـومین دوره ام  مراسـم  بهداشـت در  وزارت 
بـی ای سـالمت بـا بیـان این کـه دانشـگاه ها در عرصـه 
داشـت:  اظهـار  نکرده انـد،  چندانـی  کار  کارآفرینـی 
کرده انـد  عمـل  خـوب  بسـیار  آمـوزش  در  دانشـگاه ها 
درحالی کـه در عرصـه کارآفرینـی کار چندانـی نکرده اند؛ 
در بحـث انتشـار مقـاالت در جهـان داری رتبـه ۱۶ و در 
منطقـه اول هسـتیم و در بحث پژوهش بـا ترکیه و مصر 

داریم. رقابـت 
در ادامـه دکتر علیرضا بهرامی رییس جهاددانشـگاهی 
علوم پزشکی شهید بهشـتی اظهار کرد: شرکت کنندگان 
دوره سـوم ام بی ای سـالمت بیشـتر جزو بنیـاد نخبگان 
و دارای دغدغـه هسـتند و مـا در جهاددانشـگاهی علـوم 
پزشـکی شـهید بهشـتی تالشـمان ایـن اسـت کـه بـه 
دغدغه های دانشـجویان کمک و از دانشـجویانی که طرح 
یـا ایـده ای در حـوزه سـالمندی و سـالمت روان دارنـد 

حمایـت کنیم.
همچنیـن فرج حسـینیان معاون پژوهشـی این واحد 
بـه معرفـی بخش های پژوهشـی واحـد پرداخـت و اظهار 
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کـرد: واحـد پژوهشـی جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی 
شـهید بهشـتی دارای بخش های مختلف از جمله "مرکز 
سـالمت روان"، "مرکـز سـالمندی" و "گـروه داده کاوی" 
اسـت کـه دانشـجویان عالقه منـد و خـالق می تواننـد در 

هرکـدام از حوزه فعالیت داشـته باشـند.
وی بـا اشـاره بـه توسـعه فعالیت هـای ایـن واحـد در 
زمینهی"توریسـم درمانـی"، خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه 
بـه توانمنـدی و پتانسـیل باالی پزشـکان و حـوزه درمان 
کشـور از یـک سـو و همچنیـن مسـاله نوسـانات ارز و 
تحریم هـا از سـوی دیگـر، در حـال حاضر فرصت بسـیار 
خوبـی بـرای فعالیـت در حـوزه توریسـم درمانـی مهیـا 
شـده و جهاددانشـگاهی نیز بـا راه اندازی "مرکز توریسـم 

درمانـی" در ایـن حیطـه ورود کـرده اسـت.

■■■
گردشگری و اشتغال؛ آینده ای برای همه

فرهنگـی  ـ  علمـی  گردشـگری  مرکـز  عمومـی  روابـط   ■
دانشـجویان ایران وابسـته به جهاددانشـگاهی: بیست ونهمین 
نشسـت علمـی ـ تخصصـی بـا موضـوع "گردشـگری و 
اشـتغال؛ آینـده ای برای همه" از سـومین مرحله سلسـله 
نشسـت های چشـم انداز صنعـت گردشـگری در ایران به 
مناسـبت ۲۷ سـپتامبر روز جهانی گردشگری برگزار شد.
این نشسـت توسط مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی 
دانشـجویان ایـران بـا حضـور دکتـر شـهرود امیرانتخابی 
مدیـرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان گیـالن، حرمـت ا... رفیعی رییـس انجمن صنفی 
دفاتـر خدمـات مسـافرت هوایـی و جهانگـردی و دکتـر 
محمدرضـا اکبـری اسـتاد دانشـگاه و پژوهشـگر حـوزه 

گردشـگری برگزار شـد.
رحیـم یعقـوب زاده رییـس مرکـز گردشـگری علمـی 
بـه  کوتاهـی  اشـاره  بـا  ایـران  دانشـجویان  فرهنگـی  ـ 
فعالیت هـای مرکـز گردشـگری گفـت: ایـن مرکـز دارای 
شـانزده سـال سـابقه فعالیت در حوزه گردشـگری و سی 
شـعبه در دانشـگاه های سراسـر کشـور اسـت که تاکنون 
اردوهـای تخصصـی علمـی و فناورانـه در سراسـر کشـور 

برگزار شـده اسـت.
یعقـوب زاده بـا اشـاره به اهمیـت موضوع گردشـگری 
در سـطح دانشـگاه ها بیـان کـرد: تاکنـون ۲۸ نشسـت 
توسـط مرکـز گردشـگری و همچنیـن سـایر اسـتان ها و 
شـعب مرکـز با هـدف ایجاد چالـش در این حـوزه برگزار 
شـده اسـت که مباحث مطرح شـده در این نشسـت ها به 
صـورت خبـر در رسـانه های خبـری و به صـورت کتابچه 
و کتـاب کلـی سـاالنه از مجموعه مقاالت مطرح شـده در 

نشسـت منتشـر می شود.
سلسـله نشسـت های چشـم انداز صنعت گردشـگری 
در کشـور بـا تـالش مرکز گردشـگری علمـیـ  فرهنگی 
دانشـجویان ایران و سـایر دسـتگاه ها با تمرکز بر مسـائل 
مربـوط بـه گردشـگری و ارائـه راهبردهـای مشـخص در 
ایـن خصـوص از مهـر سـال ۹4 شـروع شـده و تاکنـون 
۲۹ نشسـت از ایـن مجموعـه نشسـت ها در سـه مرحلـه 

برگزار شـده اسـت.

■■■
ساملندی؛ یکی از ۵ ابرچالش جامعه در ۲۰ 

سال آینده
■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید 
بهشـتی: نشسـت تخصصی "سالمت سـالمندی" با حضور 
اسـاتید و اعضای هیات علمی دانشـگاه، وزارت بهداشـت 

و سـازمان پژوهش هـای مجلس و همچنین دانشـجویان 
حـوزه سـالمندی در ۳ پنـل "حمایت هـای اجتماعـی و 
و کارآفرینـی" و  "اشـتغال، مهـارت ورزی  سـالمندی"، 
"سـالمندی سـالم در ایـران، چالش هـا و راهکارهـا" بـه 
همـت معاونت پژوهشـی جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی 

شـهید بهشـتی برگزار شـد.
دکتر علیرضا بهرامی رییس این واحد در این نشست 
با اشاره به اهمیت برنامه ریزی و سیاستگذاری برای حوزه 
نهادی  عنوان  به  جهاددانشگاهی  کرد:  اظهار  سالمندی، 
مساله محور همواره به دنبال حل مسایل و چالش های 
موجود در جامعه است و در همین راستا، بحث سالمندی و 
سالمند شدن جامعه نیز از مسایلی است که باید از همین 

امروز برای آن برنامه ریزی کنیم.
رییـس جهاددانشـگاهی شـهید بهشـتی با بیـان این 
کـه بحث سـالمندی بـه عنـوان یکـی از 5 ابرچالش های 
جامعه در ۲۰ سـال آینده مطرح اسـت، تاکید کرد:  اگر از 
همین امروز به فکر نباشـیم، مسـاله سـالمندی نیز مانند 

سـایر چالش هـا، بـدون راه حل مناسـب باقـی می ماند.
دکتـر بهرامـی تصریـح کـرد: امـروز حـدود ۷ میلیون 
سـالمند داریـم و ایـن رقـم در سـال ۱4۲۰ بـه بیـش از 
برنامه ریـزی و  افزایـش می یابـد کـه  نفـر  ۲۶ میلیـون 
سیاسـتگذاری مناسـبی را می طلبد. از طـرف دیگر امروز 
میانگیـن 5 نفـر در اطـراف هـر سـالمند وجـود دارد کـه 
ایـن رقـم در آینـده بـه ۱.۲ کاهـش می یابـد، در نتیجـه 
باید برای پیشـگیری از بروز مشـکالت بیشـتر در جامعه 

سـالمندی از امـروز بـه فکر باشـیم.
باید  مشکالت  حل  برای  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
و  دانشگاه  بین  ارتباط  برقراری  برای  موثری  پایگاه های 
مسایل موجود در جامعه تعبیه شود تا بتوان معضالت را 
این راستا  به صورت پایه ای و آکادمیک مرتفع کرد. در 
جهاددانشگاهی بستر خوبی برای انتقال دانش و رویکردها 

و نگرش ها به مساله سالمندی فراهم کرده است.

■■■
پایان مسابقات مناظره دانشجویی در الربز

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی واحـد البـرز: مرحلـه 
منطقـه ای هشـتمین دوره مسـابقات مناظره دانشـجویی 
از  تیـم   ۱۶ حضـور  بـا  البـرز  و  تهـران  دانشـگاه های 
دانشـگاه های الزهـرا، خواجـه نصیـر، عالمـه طباطبایـی، 
شـهید بهشـتی، صنعتـی شـریف، علوم پزشـکی شـهید 
بهشـتی ـ ورامیـن، امیرکبیـر فرهنگیان، علـم و صنعت، 
علوم پزشـکی شـهید بهشـتی، امیر کبیر )پلی تکنیک(، 
دانشـگاه علـم و فرهنـگ از هشـتم مهـر در دانشـگاه 

خوارزمـی آغـاز شـد و دهـم مهـر بـه پایـان رسـید.
دو تیـم دانشـگاه خواجـه نصیـر و عالمـه طباطبایـی 
در مرحلـه فینـال بـا هـم رقابـت کردنـد و در نهایت تیم 
ثامن الحجج دانشـگاه عالمه و تیم های آرمان از دانشـگاه 
خواجـه نصیر و تنقیح مناط از دانشـگاه علم و فرهنگ به 

مرحله کشـوری راه پیـدا کردند.
این  در  جهاددانشگاهی  دانشجویان  سازمان  رییس 
مسابقات با بیان این که تاکنون بالغ بر ۹ هزار دانشجو در 
هشت دوره از مسابقات مناظره دانشجویی در دانشگاه های 
کشور شرکت کرده اند گفت: این مسابقات توانسته برای 
درباره  ممانعت  بدون  که  کند  ایجاد  فضایی  دانشجویان 

موضوعات مختلف حرف بزنند.
مهـدی خالـدی کاظمـی با اشـاره به برگـزاری مرحله 
منطقه ای مسـابقات مناظره اسـتان های تهـران و البرز در 
دانشـگاه خوارزمـی گفت: این دوره از مسـابقات در حدود 
۲۷ اسـتان کشـور برگزار شـد و شـرایط برگزاری در چند 

اسـتان فراهم نشـد، در تهران هم در حدود ۱۰ دانشـگاه 
شاهد برگزاری مسـابقات بودیم.

در ادامه این مراسـم عباسـی مدیـرکل دفتر مطالعات 
فرهنگـی جهـاد دانشـگاهی کشـور از تصویـب راه اندازی 
مرکـز ملـی گفتگـو، آزاداندیشـی و مناظـره خبـر داد و 
گفـت: راه انـدازی ایـن مرکـز عالوه بـر تقویت مسـابقات 
مناظره، برگزاری کرسـی های آزاد اندیشـی در دانشگاه ها 
کـه مطالبه مقام معظم رهبری اسـت هـم تقویت خواهد 

کرد.
احمدرضـا فیروزی رییس جهاددانشـگاهی در مراسـم 
اختتامیـه ایـن دوره از مسـابقات بـا اشـاره بـه میزبانـی 
دانشـگاه خوارزمـی از مسـابقات منطقـه ای دانشـگاه های 
تهـران و البـرز، گفـت: فضـای دانشـگاهی بـه کارهایی از 
این دسـت نیاز دارد و سـبد فرهنگی دانشـگاه های کشور 

بایـد بـا فعالیت هـای گزیـن غنی شـود.
مرتضـی تهامی معاون فرهنگی دانشـگاه خوارزمی هم 
در ادامـه ایـن برنامـه گفـت: جهاددانشـگاهی از نهادهای 
مبتکـر، خالق و نـوآور بوده و نیروهای زیـادی را در طول 

مدت فعالیت خود تربیت کرده است. 

»تازه شو« با موضوع مد و فناوری
■ روابـط عمومـی سـازمان تجاری سـازی فناوری و اشـتغال 
دانـش آموختـگان جهاددانشـگاهی، 29 مهر: هفتمیـن رویداد 
کارآفرینـی تـازه شـو با هـدف ترویـج طراحی اسـالمی و 
بررسـی فرصت هـا و چالش هـای ایـن حـوزه بـا موضـوع 
مـد و فنـاوری توسـط سـازمان تجاری سـازی فنـاوری و 
اشـتغال دانـش آموختـگان جهاددانشـگاهی )سـتفا( و با 
همـکاری سـازمان فنـاوری اطالعـات ایران، پـارک علم و 
فنـاوری البـرز و پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و 
صنایـع فرهنگی در راسـتای طرح توسـعه توانمندی های 
نوآوری و کارآفرینی در منطقه ۲ کشـور در دانشـگاه علم 

و فرهنـگ برگزار شـد.
این رویداد با حضور بیش از ۲5۰ نفر شامل ۲ پنل 
تخصصی از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار شد، در بخش اول پنل 
استارتاپ های حوزه مد؛ با حضور حامد رضایی بنیانگذار 
ثنا  و  تگموند  مدیرعامل  سرشت  گران  ساالر  مدیسه، 
کنعانی مقدم بنیانگذار آنکس با بحث پیرامون چالش ها و 
فرصت های پیش روی استارتاپ های این حوزه سپری شد.

در ادامـه پنـل راه انـدازی برند توسـط مژگان سرشـار 
ازاسـتودیو طراز و فرشـته ضرغامی مهر بنیانگذار موسسه 
مـد سـازان فرشـته برگزار شـد و این بخش با سـخنرانی 

آرمیـن بهشـتی فعال این حـوزه پایـان یافت.
در انتهـای ایـن رویـداد نیـز سـیروس دشـتی معاون 
توانمندسـازی و تحقیقـات اشـتغال و کارآفرینـی سـتفا 
برگـزاری  برنامه هـای جهاددانشـگاهی در  ارایـه  ضمـن 
ایـن گونـه رویدادهـا از تـداوم ایـن برنامه هـا و حمایت از 

تیم هـای برتـر خبـر داد.
همچنین مسابقه طراحی لباس از دیگر بخش های این 
رویداد بود که در نهایت با معرفی طرح برتر، اهدای جایزه و 

قدردانی و تشکر از هیات داوران به پایان رسید.

■■■
EIGHT آموزش ۲۴۰ فراگیر زبان با منبع

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی: مدیر 
کالـج زبان هـای خارجـی ایـن واحـد نیـز بـا اشـاره بـه 
 EIGHT شـروع آموزش زبان انگلیسـی در قالب پـروژه
بـا رویکـرد ایرانـی و اسـالمی در جهاددانشـگاهی گفـت: 
 EIGHT بیـش از ۲4۰ فراگیـر آمـوزش زبـان با منبـع

فـرا گرفته انـد.



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

55

نرگـس معصومـی گفـت: کالـج زبان هـای خارجـی 
جهاددانشـگاهی آمـوزش منابع EIGHT را از زمسـتان 
۹۷ در دو سـطح آغـاز کـرد که بـرای زبان آمـوزان درترم 

هـای بهـار، تابسـتان و پاییز ادامه داشـت.
وی اظهـار کـرد: مجموعـه آمـوزش زبـان انگلیسـی 
EIGHT در ۱۶ جلـد از هشـت سـال پیـش بـا همت و 
تـالش ۲4 نفـر از متخصصـان تراز اول کشـور بـا رویکرد 

ایرانـی و اسـالمی تدوین شـده اسـت.
دانشـگاهی  جهـاد  خارجـی  زبان هـای  کالـج  مدیـر 
خراسـان جنوبـی بـا اشـاره بـه رویکـرد فراملیتـی ایـن 
زبـان  آمـوزش  ایـن مجموعـه  افـزود:  آموزشـی  پـروژه 
انگلیسـی می توانـد بـرای کشـورهای اسـالمی همجـوار 
چـون افغانسـتان نیـز ارایـه شـود کـه در همیـن راسـتا 
تعـدادی از اتباع خارجـی از سـرفصل های آموزش جدید 
جهاددانشـگاهی بهـره منـد شـده اند و آموزش ایـن افراد 

درتـرم پاییـز نیـز ادامـه دارد.
وی گفـت: ایـن منبـع جدیـد زبان انگلیسـی توسـط 
کالـج زبان هـای خارجـی جهـاد دانشـگاهی اسـتان در 
۱۶ تـرم و هشـت سـطح تدریـس می شـود که بـه لحاظ 

علمـی نیـز از کتاب هـای قبلـی قـوت بیشـتری دارد.

■■■
آموزش ۴۰۰ نفر از کارکنان شهرداری ها و 

دهیاری ها
سیستان وبلوچسـتان،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
آمـوزش  مدیـر  تاجـری  مجتبـی  دکتـر  مهرمـاه:   16
کـرد:  اظهـار  سیستان وبلوچسـتان،  جهاددانشـگاهی 
و  شـهرداری ها  کارکنـان  ویـژه  آموزشـی  دوره هـای 
دهیاری هـای اسـتان بـه همـت جهاددانشـگاهی اسـتان 

برگـزار شـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه مهم ترین هـدف برگـزاری 
این دوره ها آموزش و باال رفتن سـطح آموزشـی و آگاهی 
کارکنـان اسـت، ادامـه داد: در ایـن دوره ها بیـش از 4۰۰ 
نفـر از کارکنـان شـهرداری ها و دهیاری هـای اسـتان از 
آموزش هـای الزم ارایه شـده برخوردار شـده و می شـوند.

مدیر آموزش جهاددانشـگاهی سیسـتان و بلوچسـتان 
افـزود: سـر فصل هـای دوره هـای آموزشـی برگـزار شـده 
شـامل اصول حسـابداری، آموزش نـرم افرازهای معماری 
و عمـران، مدیریـت بحران، آشـنایی با روش هـای نوین و 
طراحـی سـاحتمان، کارگاه آموزشـی و تمرینی سـتادی 
حـوادث،  و  حریـف  علـل  بررسـی  بحـران،  مدیریـت 
شناسـایی مـواد خطرنـاک، آشـنایی بـا تخلفـات اداری و 

آشـنایی بـا نظـام حقوق و دسـتمزد اسـت.

■■■
مدرسه ی تابستانه ی رسطان

■ روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی، 5 
تا 7 شهریورماه: به همت معاونت پژوهش، فناوری و خدمات 
تخصصی و معاونت آموزش پژوهشکده، مراسم »مدرسه 

تابستانه سرطان« به صورت همایش سه روزه برگزار شد.
دکتـر علیرضـا خوشـدل معـاون آموزش پژوهشـکده 
معتمـد در مراسـم افتتاحیـه ی ایـن مدرسـه بـا معرفـی 
مختصـری از فعالیت هـای پژوهشـکده معتمـد و ارایـه 
گزارشـی از وضعیت سـرطان ایران و دنیا، ضمن آشـنایی 

بـا دانشـجویان بـه سـواالت آنـان پاسـخ گفت.
دپارتمان هـای  مدیـران  همایـش،  ایـن  ادامـه  در 
پژوهشـی بـا ارایـه فعالیت هـای شـاخص خـود و معرفی 
دپارتمـان مربوطـه گزارشـی از فعالیت هـای گسـترده ی 

تحقیقاتـی در حوزه هـای پزشـکی و مهندسـی مرتبط با 
حـوزه ی سـرطان پرداختنـد.

توسـط  روزه  سـه  همایـش  ایـن  اسـت،  گفتنـی 
انجمـن علمـی بیوتکنولوژی دانشـگاه تهران بـا همکاری 

پژوهشـکده معتمـد برگـزار شـد.

■■■
آب، روستا، زندگی

■ روابط عمومی جهاددانشـگاهی گلسـتان، 6 تا 9 شـهریور: 
همـت  بـه  زندگـی  روسـتا،  آب،  روسـتایی  جشـنواره 
جهاددانشـگاهی واحـد اسـتان گلسـتان و آّب منطقـه ای 

اسـتان برگزار شـد.
ایـن جشـنواره به همت حـوزه فرهنگی ایـن واحد در 
شهرسـتان های کردکوی )روسـتای مهترکالتـه(، رامیان 
)روسـتای تـوران فـارس( و گنبـد )روسـتای حاجـی بـه 
الخـان(، بـا هدف آگاهی بخشـی و فرهنگ سـازی صرفه 
جویـی مصـرف آب بـا همـکاری شـرکت آب منطقـه ای 

اسـتان گلسـتان برگزار گردید.
جشـنواره آب، روسـتا، زندگـی بر اسـاس قـراردادی با 
موضـوع تدویـن محتوای آب منطقه ای اسـتان گلسـتان 
کـه بیـن بیـن شـرکت آب منطقه ای اسـتان گلسـتان و 

جهاددانشـگاهی اسـتان منعقـد شـده بود برگزار شـد.
ایـن جشـنواره شـامل برنامه هـای متنـوع بـا موضوع 
مذکـور بـود و با حضور مسـووالن شـرکت آب منطقه ای 

اسـتان در بیـن مـردم اجرا شـد.
مراسـم  ایـن  برنامه هـای  جملـه  از  اسـت،  گفتنـی 
می تـوان بـه مسـابقات بومـی محلـی بـا موضـوع آب، 
موسـیقی محلی و مسـابقه نقاشـی بـا موضوع آب اشـاره 
کـرد کـه متناسـب بـا فرهنگ هر یـک از روسـتاها نوع و 

شـیوه ایـن برنامه هـا متفـاوت بـود.

■■■
بررسی معضالت بهداشتی و بیامری ها

بـه  تهـران، 22 مهـر:  روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی   ■
سـازمان  دامـی  بیولوژیـک  فرآورده هـای  گـروه  همـت 
جهاددانشـگاهی تهران نشسـت علمیـ  تخصصی بررسی 
معضـالت بهداشـتی و بیماری هـا در ماهیـان سـردآبی 

شـد. برگزار 
ایـن نشسـت تخصصـی کـه در سـالن شـورای  در 
اسـتادان دانشـکده دامپزشـکی دانشـگاه تهران با حضور 
اسـتادان و صاحبنظران دانشـگاه، نمایندگانی از سـازمان 
شـیالت ایران، موسسـه تحقیقات علوم شـیالتی کشـور، 
اتحادیه هـای  اعضـای  کشـور،  دام پزشـکی  سـازمان 
تخصصـی مرتبـط )اتحادیـه ماهیـان سـردآبی( و فعاالن 
ایـن حـوزه برگـزار شـد، در خصـوص وضعیـت موجود و 
مشـکالت بهداشـتی و بیماری هـای پیـش روی پـرورش 

ماهیـان سـردآبی بحـث و تبـادل نظر شـد.
و  بهداشـت  دفتـر  مدیـرکل  قاجـاری  امرالـه  دکتـر 
مدیریت بیماری های آبزیان سـازمان دامپزشـکی کشـور 
در ایـن نشسـت بـر لـزوم جلـب اعتمـاد بهره بـرداران و 

فعـاالن بخـش خصوصـی تاکیـد کـرد.
در ادامه دکتر کاظم عبدی، کارشناس ارشد سازمان 
دامپزشکی کشور مهم ترین چالش های اقلیمی، ساختاری، 
ماهیان  پرورش  پیش روی  محیطی  زیست  و  مدیریتی 
سردآبی را تشریح کرد. یکی از معضالت مربوط به بخش 
اقلیمی کشور می شود که باید در این حوزه متناسب با 
پرورش  و...(  جغرافیایی  منطقه  )دما،  اقلیمی  شرایط 

دهندگان اقدام به پرورش ماهیان سردآبی کنند.
مهنـدس سـید مهـدی سـمائی رییـس اداره تکثیر و 

پـرورش ماهیان سـردآبی سـازمان شـیالت ایـران در این 
نشسـت بـا ارایه آمـار تولیـد ماهیـان سـردآبی در جهان 
و ایـران، از کسـب رتبـه نخسـت ایـران در تولیـد ماهـی 

قـزل آال در جهـان خبـر داد.
همچنیــن دکتــر اشــکان زرگــر مدیــر کل دفتــر دارو 
و درمــان ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا بیــان ایــن کــه 
ــان  ــای آبزی ــن داروه ــوزه تامی ــن ح ــا در ای ــت م اولوی
اســت، گفــت: واکسیناســیون، داروهــای خــاص آبزیــان، 
ــاص  ــای خ ــی کننده ه ــی و ضدعفون ــای ایمن محرک ه
ــگیری از  ــان و پیش ــای درم ــه راهکاره ــان، از جمل آبزی

ــت. ــان اس ــای آبزی بیماری ه
دکتـر احمـد عرفان منـش، مدیـر گـروه فراورده هـای 
بیولوژیـک دامی سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران در این 
نشسـت در خصـوص مسـوولیت اجتماعـی در حوزه حل 
مشـکالت بهداشـتی و بیماری هـا در پـرورش ماهیـان 

سـردآبی بـه ایـراد سـخنرانی پرداخت.

■■■
اهدای اولین نشان های پژوهش کاوی

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی واحـد اصفهـان: اولیـن 
واحـد  جهاددانشـگاهی  »پژوهـش کاوی«  نشـان  از  دور 
اصفهـان بـه چهـار نفـر از مدیـران نهادهـای خصوصی و 
دولتـی اصفهـان بـه پـاس حمایـت از پژوهش اهدا شـد.

معاونت پژوهشـی ایـن واحد برای اولین بـار به افرادی 
کـه طـی سـال های گذشـته بـرای بهبـود رونـد پژوهش 
و کمـک بـه پیشـبرد ایـن امـر در شـهر شـده اند نشـان 

»پژوهـش کاوی« اهـدا کرد.
ایـن نشـان به افـرادی تعلـق می گیرد که در گذشـته 
بـرای اعتـالی پژوهـش تـالش کرده انـد و امـروز یـا در 
پسـت دیگری مشـغول به خدمت شـده اند یا بازنشسـته 
شـده اند، امـا جهاددانشـگاهی واحد اصفهان بـرای جاری 
مانـدن جریـان پژوهـش در شـهر ایـن نشـان را بـه افراد 

می کند. اهـدا 
در ایـن مراسـم محمود مراثی رییس جهاددانشـگاهی 
واحـد اصفهـان، اظهار کرد: هنگام اجـرای یک اتفاق مهم 
و یـا برپایـی یک سـازه با اهمیـت آن افرادی که شـالوده 
کار و پی ریـزی آن را بـه عهـده دارنـد افـراد تاثیرگـذار و 
مهم محسـوب می شـوند و افـرادی که بـه موضوعی مثل 
پژوهـش اهمیـت می دهنـد و آن را سـرلوحه کار خـود 
دارنـد از افـراد تاثیرگذار جامعه خود محسـوب می شـوند 

حتی اگر در سـمت پیشـین خود نباشـند.
جهـاد  پژوهشـی  بخـش  شـاید  کـرد:  تاکیـد  وی 
دانشـگاهی واحـد اصفهـان تاریخ طوالنی نداشـته باشـد، 
امـا در همیـن مـدت کوتـاه فعالیـت خود طی سـال های 
گذشـته توانسـته مسـیر پیشـرفت و تکامل را طی کند و 

گامـی در جهـت توسـعه شـهر بـردارد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی واحـــد اصفهـــان ادامـــه 
ـــش کاوی را  ـــان پژوه ـــه نش ـــرادی ک ـــک از اف ـــر ی داد: ه
دریافـــت می کننـــد می تواننـــد در آینـــده بـــه جهـــاد 

ـــد. ـــک کنن ـــز کم ـــگاهی نی دانش
»پژوهـش کاوی«  نشـان  اهـدا  از  دور  اولیـن  در 
جهاددانشـگاهی واحـد اصفهان، محمدحسـین قورچانی 
نویـن  فناوری هـای  و  خالقیت هـا  مرکـز  سـابق  مدیـر 
شـهرداری اصفهـان، خانـم پیرمرادیـان مدیـر یکـی از 
شـرکت های خصوصـی معمـاری و هتـل داری، کریمیان 
مدیـر بازنشسـته دفتـر طراحـی معاونـت شهرسـازی و 
معمـاری شـهرداری اصفهـان و احمـد مـکاری از مدیران 
بازنشسـته جهاددانشـگاهی واحـد اصفهـان این نشـان را 

دریافـت کردنـد.
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■ جوایز بین املللی »رویان« با وجود تحریم های آمریکا اهدا شد
■ توسعه ی »مشاغل خانگی« در 31 استان کشور

■ از ظرفیت باال در حوزه ی آموزش های مهارتی پزشکی تا 
توجه به آموزش های الکرتونیکی

■ اولین هامیش ملی تولید یک محصول اسرتاتژیک در 
خراسان جنوبی

■ اعتامد باالی حاکمیت به جهاددانشگاهی و انتظارات از 
این نهاد

■ »طریق جاوید« با مترکز بر نقش جوانان در گام دوم 
انقالب

■ همکاری ایران و اتریش برای گردشگری پایدار
■ همکاری جهاددانشگاهی و ایمیدرو در ۸ حوزه ی 

تکنولوژیک

■ »فردا«یی دیگر؛ پایان یک جشنواره ی هرنیـ  صنعتی با 
محوریت فیلم و عکس

 

گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی 
جهاددانشگاهی

ویــژہ
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 6 شـــهریور: در 
ایـــن مراســـم تقدیـــر کـــه در ســـالن همایش هـــای 
ــور  ــد، پروفسـ ــزار شـ ــران برگـ ــی رازی تهـ بین المللـ
جمـــا ایوانـــس از موسســـه تحقیقـــات پزشـــکی 
ـــر  ـــان مدی ـــان هرم ـــور برای ـــترالیا، پروفس ـــون اس هادس
ـــو  مرکـــز ژنومیکـــس دانشـــگاه تگـــزاس در ســـن آنتونی
ـــی  ـــگاه مل ـــق پژوهش ـــروه محق ـــت ه ـــور پتی و پروفس
تحقیقـــات پزشـــکی فرانســـه به عنـــوان برگزیـــدگان 
بین المللـــی و دکتـــر مهـــدی توتونچـــی از محققـــان 
پژوهشـــگاه رویـــان به عنـــوان برگزیـــده داخلـــی 

جشـــنواره معرفـــی و تقدیـــر شـــدند.

تاثیر مواد قندی در پذیرش جنین
پروفســـور جمـــا ایـــون از اســـترالیا یکـــی از 
ــان  ــره رویـ ــتمین کنگـ ــی بیسـ ــدگان بین المللـ برنـ
بـــود؛ تحقیقـــات ایـــن پروفســـور در زمینـــه ی اثـــر 
به طـــور  و  خانم هـــا  بـــاروری  در  وزن  افزایـــش 

مســـیر  مولکول هـــای  بررســـی  اختصاصـــی 
ـــدی  ـــواد قن ـــر م ـــر تاثی ـــوده اســـت. وی ب متابولیســـم ب
ـــارداری  ـــروع ب ـــر در ش ـــن در آندومت ـــرش جنی در پذی

تحقیـــق کـــرده اســـت.

محققی از آمریکا
ـــان  ـــان، برای ـــره ی روی ـــده ی دوم بیســـتمین کنگ برن
ــگاه  ــیار دانشـ ــت. وی دانشـ ــکا اسـ ــان از آمریـ هرمـ
ــه بیولـــوژی تولیدمثـــل  ــزاس اســـت و در زمینـ تگـ
تحصیـــل کـــرده اســـت. وی ۶۲ هـــزار ســـلول 
ــی  ــای حیوانـ ــپرم را در مدل هـ ــد اسـ ــادی مولـ بنیـ
ـــی  ـــان بررس ـــه انس ـــی بیض ـــت بیوپس ـــه باف و از نمون
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــیده اس ـــت رس ـــی دس ـــه نتایج ـــرده و ب ک
افزایـــش دانـــش مـــا در زمینـــه ســـلول های مولـــد 

ــد. ــک می کنـ ــپرم کمـ اسـ
وی بـــه دلیـــل تحریم هـــای ظالمانـــه ی آمریـــکا، 

ـــت. ـــنواره نداش ـــن جش ـــور در ای ـــکان حض ام

پیوند سلول های بنیادی به بیامران دارای 
مشکالت ارتوپدی

برنـــده ی ســـوم بیســـتمین کنگـــره رویـــان نیـــز 
ـــن  ـــو انجم ـــت. وی عض ـــه اس ـــه از فرانس ـــور هرب پرفس
ـــد  ـــه ی پیون ـــت و در زمین ـــا اس ـــت اروپ ـــی باف مهندس
ســـلول های بنیـــادی بـــه بیمـــاران دارای مشـــکالت 
ـــات  ـــه تحقیق ـــت. نتیج ـــته اس ـــت داش ـــدی فعالی ارتوپ
وی نشـــان می دهـــد اگـــر کمبـــود گلوکـــز در 
محـــل پیونـــد رفـــع شـــود النه گزینـــی ســـلول های 

بنیـــادی بهتـــر رخ خواهـــد داد.

تکنیک های کنرتل سلول های اسپرم
ــدی  ــر مهـ ــان، دکتـ ــره رویـ ــر کنگـ ــده دیگـ برنـ
وی  بـــود؛  رویـــان  پژوهشـــگاه  از  توتونچـــی 
در  علم وفرهنـــگ  دانشـــگاه  دانش آموختـــه ی 
زمینـــه ی زیست شناســـی تکوینـــی اســـت و اولیـــن 

جوایز بین املللی »رویان« با وجود تحریم های آمریکا اهدا شد
برگزیدگان بیستمین جشنواره ی بین املللی رویان جهاددانشگاهی تقدیر شدند

    گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی جهاددانشگاهی

ویـژہ
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ســـلول پرتـــوان القایـــی را بـــه همـــراه دیگـــر 
همکارانـــش در رویـــان در ســـال ۲۰۰۸ ثبـــت 
کرده انـــد؛ بخشـــی از مطالعـــات او در زمینـــه ی 
ـــاره ی  ـــات وی درب ـــت. تحقیق ـــز اس ـــاروری متمرک ناب
ــت  ــپرم اسـ ــلول های اسـ ــرل سـ ــای کنتـ تکنیک هـ
و وی توانســـت بـــه ژن هایـــی کـــه در ایـــن زمینـــه 

ــد. ــدا کنـ ــت پیـ ــد، دسـ تاثیرگذارنـ

یک پیشنهاد؛ ورود جدی رویان به حوزه ی 
ژن درمانی

دکتـــر رضـــا ملـــک زاده معـــاون تحقیقـــات و 
فنـــاوری وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش 
پزشـــکی ایـــران در ایـــن مراســـم گفـــت: مـــا بـــا 
پیشـــرفت های علمـــی زیـــادی در جهـــان روبـــه رو 
هســـتیم؛ بخشـــی از ایـــن پیشـــرفت ها بـــه نقـــش 
هـــوش مصنوعـــی در درمـــان اختصـــاص دارد و 
بخشـــی دیگـــر کـــه بـــه فعالیت هـــای رویـــان 
ارتبـــاط بیشـــتری دارد، ژن درمانـــی اســـت کـــه 
می توانـــد روش هـــای درمانـــی را دگرگـــون کنـــد و 
روش هـــای جدیـــدی را بـــرای درمـــان بیماری هـــا 

ــد. مشـــخص کنـ
وی بـــا اشـــاره بـــه تکنولـــوژی کریســـپر، گفـــت: 

ایـــن تکنولـــوژی باعـــث شـــده ژن درمانـــی بتوانـــد 
درمـــان دقیـــق و ارزانـــی باشـــد؛ ترایال هـــای 
متعـــددی بـــرای ژن درمانـــی در دنیـــا انجـــام 
کارآموزی هـــای   ۲۸5۰۰ از  بیشـــتر  می شـــود؛ 
مطالعاتـــی در دنیـــا در ایـــن زمینـــه ثبـــت شـــده 

اســـت.
ـــی  ـــرد: ژن درمان ـــان ک ـــت بی ـــر بهداش ـــاون وزی مع
چـــون  مزمنـــی  بیماری هـــای  درمـــان  بـــرای 
ـــرده  ـــاد ک ـــازه ایج ـــدی ت ـــی امی ـــمی و هموفیل تاالس
از  بســـیاری  درمـــان  روش  روش،  ایـــن  اســـت. 
بیماری هـــا در آینـــده خواهـــد بـــود. بـــه محققـــان 
ــز  ــه نیـ ــن زمینـ ــم در ایـ ــنهاد می کنـ ــان پیشـ رویـ
فعـــال شـــوند. امیدواریـــم بتوانیـــم کمـــک کنیـــم 
کـــه در ایـــن زمینـــه ســـرمایه گذاری های بیشـــتری 

انجـــام شـــود.

انتقاد از محدودیت برای »رویان« توسط 
دولت آمریکا

ـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی  دکت
ـــن  ـــت دو رک ـــالمت و امنی ـــت: س ـــم گف ـــن مراس در ای
ـــت؛  ـــه ای اس ـــر جامع ـــای دوام ه ـــن بق ـــی و ضام اساس
ســـالمت بـــه معنـــای امنیـــت غذایـــی، دارویـــی و 

ـــتن  ـــای داش ـــه معن ـــم ب ـــت ه ـــت و امنی ـــی اس درمان
ـــن دو  ـــی اســـت؛ ای ـــی و نظام ـــت اقتصـــادی، دفاع امنی
رکـــن زمانـــی می تواننـــد ضامـــن بقـــا باشـــند کـــه 

ـــند. ـــدار باش پای
ـــما  ـــی از ش ـــل را خیل ـــال قب ـــزود: 4۰ س وی اف
بـــه یـــاد می آوریـــد. بســـیاری از مـــا در آن 
ــم  ــی بودیـ ــتادان جوانـ ــا اسـ ــجو یـ ــان دانشـ زمـ
ــی  ــاوری ناراضـ ــعه ی فنـ ــت توسـ ــه از وضعیـ کـ

بودیـــم.
ـــاره ی تاســـیس جهاددانشـــگاهی،  دکتـــر طیبـــی درب
عمـــر  از  یک ســـال ونیم  گذشـــت  بـــا  گفـــت: 
ـــم  ـــاتید تصمی ـــجویان و اس ـــدادی از دانش ـــالب، تع انق
ـــام  ـــه ن ـــی ب ـــه ای علم ـــای مجموع ـــنگ بن ـــد س گرفتن
ـــه  ـــم ک ـــات کردی ـــا اثب ـــد؛ م جهاددانشـــگاهی را بگذارن
ـــم  ـــم و می توانی ـــم را داری ـــرز عل ـــت در م ـــوان حرک ت
علـــم خـــود را بـــه فنـــاوری تبدیـــل کنیـــم؛ 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــل کار مهم ـــان حاص ـــگاه روی پژوهش

در گذشـــته آغـــاز شـــده اســـت.
ـــن  ـــه ای ـــان این ک ـــا بی ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ریی
نهـــاد در حـــوزه ی پزشـــکی عـــالوه بـــر پژوهشـــگاه 
رویـــان، مراکـــزی چـــون پژوهشـــگاه ابن ســـینا 
و معتمـــد را نیـــز دارد، گفـــت: جهاددانشـــگاهی 
علـــوم پزشـــکی تهـــران و علـــوم پزشـــکی شـــهید 
ـــد؛  ـــت دارن ـــکی فعالی ـــوزه ی پزش ـــز در ح ـــتی نی بهش
زمینـــه ی  در  فعالیت هایـــی  واحدهـــا  ایـــن  در 
زیســـت فناوری، داروهـــای نوترکیـــب و ســـرطان 

پســـتان در جریـــان اســـت.
وی افـــزود: ایـــن نهـــاد عـــالوه بـــر پزشـــکی در 
زمینـــه ی مهندســـی، کشـــاورزی، صنایـــع غذایـــی 
و کارآفرینـــی نیـــز فعـــال اســـت. نـــگاه حاکـــم بـــر 
فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی کامـــال کاربـــردی 
ـــوع  ـــه مجم ـــتیم ک ـــر هس ـــد پیگی ـــه ج ـــا ب ـــت و م اس
تجاری ســـازی  حتمـــا  تولیدشـــده  فناوری هـــای 

شـــوند.
ــرد: در جاهایـــی  ــان کـ ــر طیبـــی خاطرنشـ دکتـ
کـــه صاحـــب فنـــاوری نیســـتیم، بایـــد از حضـــور 
ــال  ــه ازای انتقـ ــازار بـ ــی در بـ ــرکت های خارجـ شـ

فنـــاوری بهـــره بـــرد.
ـــاد دو  ـــن نه ـــه داد: ای ـــس جهاددانشـــگاهی ادام ریی
دانشـــگاه علم وفرهنـــگ و علم وهنـــر را دارد کـــه 
در آن هـــا دانشـــجویان بـــه خوداشـــتغالی تشـــویق 
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ـــن  ـــال ای ـــه دنب ـــی ب ـــوزه ی اجتماع ـــوند. در ح می ش
ــاغل خانگـــی توســـعه یابنـــد و  هســـتیم کـــه مشـ
ـــتغال  ـــب اش ـــد صاح ـــوار بتوانن ـــت خان ـــان سرپرس زن
ــی  ــیل خوبـ ــی دارای پتانسـ ــان ایرانـ ــوند. جوانـ شـ
ـــه  ـــرده ک ـــالش ک ـــم ت ـــگاهی ه ـــتند و جهاددانش هس

از حضـــور آن هـــا اســـتفاده کنـــد.
ـــره ی  ـــاد و خاط ـــت ی ـــا گرامی داش ـــان ب وی در پای
ـــی  ـــر گوراب ـــتیانی و تشـــکر از دکت ـــی آش ـــر کاظم دکت
ــه  ــه بـ ــفیم کـ ــیار متاسـ ــت: بسـ ــاهوردی گفـ و شـ
دلیـــل تحریم هـــای ظالمانـــه ی آمریـــکا، تعـــداد 
زیـــادی از کارشناســـان خارجـــی نتوانســـتند در 

بیســـتمین کنگـــره رویـــان شـــرکت کننـــد.

لزوم توجه به جنبه های اخالقی آیین نامه های 
ناباروری

ــس  ــی رییـ ــی گیالنـ ــی صدیقـ ــر محمدعلـ دکتـ
انجمـــن بـــاروری و نابـــاروری ایـــران نیـــز در ایـــن 
ـــان  ـــز درم ـــدود ۸۰ مرک ـــه ح ـــان این ک ـــا بی ـــم ب مراس
ـــم  ـــت: امیدواری ـــود دارد، گف ـــران وج ـــاروری در ای ناب
آیین نامه هـــای  اخالقـــی  جنبه هـــای  بتـــوان 

موجـــود در زمینـــه نابـــاروری را ارتقـــا داد.
و  بـــاروری  انجمـــن  این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 

ــد تخصصـــی  ــران یـــک انجمـــن چنـ ــاروری ایـ نابـ
ـــاروری  ـــان ناب ـــز درم ـــدود ۸۰ مرک ـــت: ح ـــت، گف اس
ــم  ــتند؛ امیدواریـ ــغول فعالیـــت هسـ ــران مشـ در ایـ
ـــت  ـــت وزارت بهداش ـــا حمای ـــد ب ـــن بتوان ـــن انجم ای
و ســـایر مراکـــز نابـــاروری آیین نامه هـــای مختلفـــی 

را در زمینـــه ی نابـــاروری تدویـــن کنـــد.
برخـــی  بتـــوان  امیدواریـــم  افـــزود:  وی 
آیین نامه هایـــی کـــه در کشـــور موجـــود اســـت 
ــود  ــا را بهبـ ــای اخالقـــی آن هـ ــا داد و جنبه هـ ارتقـ

بخشـــید.
ــک و  ــه ی پزشـ ــه رابطـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ صدیقـ
ــکی  ــه ی پزشـ ــبختانه جامعـ ــت: خوشـ ــار گفـ بیمـ
ــران  ــواره جامعـــه ی معتمـــد مـــردم ایـ ایـــران همـ
ــه  ــاد همیشـ ــن اعتمـ ــم ایـ ــت؛ امیدواریـ ــوده اسـ بـ
ـــدی  ـــه متص ـــی ک ـــز و نهادهای ـــد و مراک ـــا بمان پابرج
ـــاد را  ـــن اعتم ـــتند، ای ـــور هس ـــتی کش ـــایل بهداش مس

ارتقـــا دهنـــد.

از تعامل سازنده ی محققان داخلی و خارجی 
تا ارسال ۵۰۳ طرح و مقاله ی بین املللی به 

جشنواره رویان
دکتــر عبدالحســین شــاهوردی رییــس پژوهشــگاه 

و  افتتاحیــه  مراســم  در  جهاددانشــگاهی  رویــان 
و  جشــنواره  بیســتمین  اختتامیــه ی  هم زمــان 
در  کــه  رویــان  تحقیقاتــی  بین المللــی  کنگــره ی 
تهــران  رازی  بین المللــی  همایش هــای  ســالن 
ــا رازی  ــد زکری ــا تبریــک ســال روز تول برگــزار شــد، ب
ــر کاظمــی آشــتیانی  ــام دکت ــاد و ن و گرامی داشــت ی
ــی  ــی و خارج ــان داخل ــره محقق ــن کنگ ــت: در ای گف
ــد. ــه اشــتراک می گذارن ــن یافته هــای خــود را ب آخری
وی بـــا تشـــکر از معاونـــت علمـــی ریاســـت 
جمهـــوری و معاونـــت پژوهشـــی وزارت بهداشـــت و 
ـــه  ـــن برنام ـــرد: ای ـــار ک ـــگاهی، اظه ـــس جهاددانش ریی
یکـــی از یادگارهـــای زنده یـــاد کاظمـــی آشـــتیانی 
اســـت و ثمـــرات زیـــادی داشـــته اســـت. ارتبـــاط 
ــی  ــگران خارجـ ــا پژوهشـ ــی بـ ــگران داخلـ پژوهشـ
ـــا  ـــن تالش ه ـــل ای ـــت. حاص ـــرات آن اس ـــی از ثم یک
عـــالوه بـــر معرفـــی توانمندی هـــای ایرانیـــان بـــه 
جوامـــع بین المللـــی، ایجـــاد زمینـــه ی مناســـب 
و  تولیدمثـــل  پزشـــکی  حـــوزه  در  تبادل نظـــر 

ــت. ــوده اسـ ــادی بـ ــلول های بنیـ سـ
رییـــس کنگـــره و جشـــنواره بین المللـــی رویـــان 
افـــزود: چشـــم انداز بیســـتمین کنگـــره رویـــان 
کاربـــردی کـــردن دانـــش کسب شـــده از تحقیقـــات 
پزشـــکی تولیدمثـــل و ســـلول های بنیـــادی بـــوده 
اســـت؛ آنچـــه امـــروزه به عنـــوان نتیجـــه بـــه شـــما 
ارایـــه می شـــود حاصـــل تـــالش یک ســـاله ۲۰۶ 
ـــه  ـــای کمیت ـــر از اعض ـــی و ۲۹ نف ـــه علم ـــو کمیت عض

ـــت. ـــی اس اجرای
ـــیده  ـــه ی رس ـــرح و مقال ـــه داد: از 5۰۳ ط وی ادام
بـــه دبیرخانـــه جشـــنواره، ۶۸ طـــرح بـــه مرحلـــه ی 
ســـطح  در  طـــرح   ۳ از  امـــروز  و  رســـید  دوم 
بین المللـــی و یـــک طـــرح در ســـطح ملـــی تقدیـــر 

. می شـــود
دکتـــر شـــاهوردی بـــا اشـــاره بـــه جایـــزه 
دکتـــر ســـعید کاظمـــی آشـــتیانی گفـــت: بـــا 
ـــن  ـــوتان ای ـــان و پیشکس ـــی روی ـــورای علم ـــر ش نظ
ــاالنه  ــورت دوسـ ــزه به صـ ــن جایـ ــگاه، ایـ پژوهشـ

می شـــود. اهـــدا 
ــنواره و  ــن جشـ ــام ایـ ــت: پیـ ــان گفـ وی در پایـ
کنگـــره، کاهـــش آالم بیمـــاران بـــا ارســـال پیـــام 

ــت. ــا اسـ ــتی در دنیـ ــح و دوسـ صلـ
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■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، 1۰ مهر: مراسـم امضای 
قـرارداد میـان جهاددانشـگاهی و وزارت تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی و صنـدوق کارآفرینـی امید بـا موضوع 
پیاده سـازی طـرح ملـی توسـعه ی مشـاغل خانگـی و 
توانمندسـازی متقاضیـان بـرای راه انـدازی کسـب وکار 

شـد. برگزار 
بـا حضـور دکتـر حمیدرضـا طیبـی  ایـن قـرارداد 
رییس جهاددانشـگاهی، دکتر عیسـی منصـوری معاون 
توسـعه ی کارآفرینـی و اشـتغال وزارت تعـاون، کار و 
مدیرعامـل  نورالـه زاده  اصغـر  دکتـر  اجتماعـی،  رفـاه 
صنـدوق کارآفرینـی امید، دکتر محمدصـادق بیجندی 
اشـتغال  و  فنـاوری  تجاری سـازی  سـازمان  رییـس 
دانش آموختـگان وابسـته بـه جهاددانشـگاهی و دکتـر 
مهنـاز امامـدادی دبیـر سـتاد سـامان دهی و حمایت از 
مشـاغل خانگـی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
در محـل مرکـز همایش های سـازمان جهاددانشـگاهی 

صنعتـی شـریف منعقد شـد.
موضـوع این قـرارداد انجـام مطالعـات، سـاماندهی، 
بررسـی، استعدادسـنجی و توانمندسـازی 54 هـزار و 
۳۰۰ نفـر از متقاضیـان راه انـدازی مشـاغل خانگـی در 
۳۱ اسـتان کشـور بـر اسـاس الگـوی طـرح توسـعه ی 
مشـاغل خانگی توسـط سـازمان تجاری سـازی فناوری 
و اشـتغال دانش آموختگان وابسـته به جهاددانشـگاهی 

ست. ا
دستگاه های  با  تعامل  الگو  این  اجرای  از  هدف 
اجرایی و بخش خصوصی دخیل در اجرای طرح و ارایه 
به  غیرحضوری  و  حضوری  مشاوره  و  آموزش  خدمات 
ایجاد  بازار و  به  اتصال  برای  متقاضیان مشاغل خانگی 
مشاغل  محصوالت  فروش  و  بازاریابی  زیرساخت های 
خانگی و ایجاد امکان و تسهیل نظارت وزارت بر فرآیند 
بازدیدهای  و  پروژه  کنترل  نرم افزار  طریق  از  اجرای 

میدانی می باشد.

 اعتامد مجموعه ی نظام به جهاددانشگاهی
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در این 
الگوی  که  می دانیم  متعهد  را  خود  کرد:  اظهار  مراسم 
در  احسن  نحو  به  را  توسعه مشاغل خانگی  ملی  طرح 

جهاددانشگاهی ایجاد کنیم.
رهبری  حوزه  و  نظام  کل  خوشبختانه  افزود:  وی 
توجه خوبی به جهاددانشگاهی دارد و همه ی همت ما 
پاسخ  احسنت  شیوه ی  به  را  اعتماد  این  که  است  این 
دهیم؛ موفقیت جهاددانشگاهی نیز بر اساس اعتمادی 
در  خوبی  الگوسازی  امیدواریم  و  شده  ما  به  که  است 
مشاغل  توسعه  ملی  طرح  الگوی  توسعه  برای  کشور 

خانگی انجام شود.
تالش  تمام  جهاددانشگاهی  داد:  ادامه  طیبی  دکتر 
خود را در این برنامه های توسعه ای انجام می دهد و با 
تمام توان برای اجرای پروژه های در حال انجام این نهاد 

با دیگر دستگاه ها تالش خواهد کرد.

توان جهاددانشگاهی برای ایفای نقش 
سازمانی توسعه گرا

کارآفرینی  توسعه ی  معاون  منصوری  عیسی  دکتر 
در  نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اشتغال  و 
اشتغال  کار در حوزه ی  ماهیت  بیان کرد:  مراسم،  این 
و  افراد  قابلیت  به  و  است  توسعه  جنس  از  خانگی، 
ویژگی  مهم ترین  می شود.  توجه  ظرفیت ها  شکوفایی 
قرار  توجه  مورد  را  انسان  که  است  این  توسعه  برنامه 
این  شکوفایی  و  قابلیت  ایجاد  شخص،  یعنی  دهیم؛ 

قابلیت برای ما مهم است.
اما  وی تصریح کرد: تصور ذهنی عدد و آمار است، 
وقتی به توسعه نگاه می کنیم، اعداد و ارقام هم در پی 

آن خواهند آمد.
و  بازار  در  ناکارآمدی  کرد:  اضافه  منصوری  دکتر 
سیاست گذاری وجود دارد و وظیفه ی ما این است که 
این ناکارآمدی را مدیریت کنیم؛ البته باید گفت دولت 

به این موضوع ورود نکند.
ایجاد  اطالعات،  حوزه ی  سه  در  را  ناکارآمدی  وی 
و  ندارد  را  الزم  مهارت  و  دانش  که  فردی  در  قابلیت 
این سه  با  باید  و گفت:  دانست  بازار  به  فرد  دسترسی 

مورد، بازار را از این ناکارآمدی ها نجات دهیم.
و  قابلیت  اطالعات،  داد:  ادامه  منصوری  دکتر 
توسعه  به  تا  باشیم  داشته  بازار  در  باید  را  دسترسی 
کمک کنیم، چون معتقدیم اگر اقتصاد را با تسهیالت 

شروع کنیم پایدار نخواهد بود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای 
سوال  یک  باشد،  واقعی  توسعه ای  ما  اقدامات  که  این 
است که چرا در 4۰ سال و ماقبل آن این اتفاق نیفتاده 

است.

انتظار  از جهاددانشگاهی  اظهار کرد: آن چه که  وی 
داریم این است که نقش سازمان توسعه گر را ایفا کند؛ 
چون بازیگری است که از دل دستگاه فکری جاری در 
توسعه  امر  به  به شدت  آن  عملکرد  و  آمده  باال  کشور 

نزدیک است.
نمایندگی  به  اگر  کرد:  خاطرنشان  منصوری  دکتر 
از جهاددانشگاهی، تجربه نظام یافته و منسجم داشته 
دیگر  کنیم،  تبدیل  مشخص  الگوی  به  را  آن  و  باشیم 

نگران وضعیت توسعه ای نخواهیم بود.

رومنایی از 2 سامانه ی طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی

هم چنیـن از سـامانه ی طرح ملی توسـعه ی مشـاغل 
خانگـی رونمایی شـد. در این سـامانه، اطالعـات جامع 

دربـاره ی طرح های مشـاغل خانگی وجـود دارد.
و  پیشــران ها  بخــش  بــرای  نیــز  ســامانه ای 
توســعه ی  ســامانه ی  عنــوان  بــا  پشــتیبان ها 
ــن ســامانه  ــی شــد؛ ای کســب وکارهای خانگــی رونمای
ــتیبان  ــا پش ــرو ی ــا پیش ــی ب ــاط متقاض ــرای ارتب ب
ــات  ــامانه اطالع ــن س ــت. در ای ــده اس ــدازی ش راه ان
ــتان های  ــتیبان های اس ــران ها و پش ــه پیش ــوط ب مرب
ــود دارد. ــان وج ــتفاده ی متقاضی ــرای اس ــف ب مختل
ــش  ــان همای ــم در می ــن مراس ــت، ای ــی اس گفتن
دانش افزایــی  و  توانمندســازی  دوره ی  ســه روزه ی 
مدیــران و کارشناســان مجــری طــرح ملــی توســعه ی 
مشــاغل خانگــی واحدهــای ســازمانی جهاددانشــگاهی 
سراســر کشــور کــه از ۹ تــا ۱۱ مهــر برگــزار گردید، در 
ــای ســازمان جهاددانشــگاهی  محــل ســالن همایش ه

صنعتــی شــریف، انجــام شــد.

توسعه ی »مشاغل خانگی« در 31 استان کشور
با امضای قرارداد بین جهاددانشگاهی، وزارت کار و صندوق کارآفرینی امید، طرح توسعه ی مشاغل خانگی در ۳۱ استان کشور به 
همت سازمان »ستفا«ی جهاددانشگاهی اجرایی می شود
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ویـژہ

■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی، 16 مهر: چهل وششـمین 
سـازمانی  واحدهـای  آموزشـی  معاونـان  گردهمایـی 
جهاددانشـگاهی سراسـر کشـور در شـهر انزلی اسـتان 
گیـالن به میزبانی جهاددانشـگاهی اسـتان برگزار شـد.

مهارت محور کردن آموزش ها؛ گام اساسی در 
راستای رونق اشتغال

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی در 
ایـن گردهمایی، اظهـار کرد: جهاددانشـگاهی یک نهاد 
توسـعه ای اسـت و ماموریتـش الگوسـازی در حوزه های 
فرهنگـی، آموزشـی، علمـی و فناورانـه و تجاری سـازی 

است. آن 
آموزش هـای  سـمت  بـه  حرکـت  افـزود:  وی 
بین المللـی بـا تمرکـز بـر کشـورهای منطقـه و ارتقای 
کیفیـت موسسـات آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی بـا 
الگـوی دانشـگاه های نسـل سـه و چهـار را در دسـتور 

داریـم. کار 
دکتـر طیبـی گفـت: جهـت رسـیدن بـه افق هـای 
روشـن توسـعه و پیشـرفت بـا توجـه بـه جـوان بـودن 
مراجعـه  مـا  بـه  کـه  فراگیرانـی  همچنیـن  و  کشـور 

می کننـد بـرای رسـیدن بـه اقتصـاد دانش بنیـان بـه 
داریـم. نیـاز  آموزش هـا  ارتقـای 

رییـس جهاددانشـگاهی ادامـه داد: محصـول جانبی 
و  متبحـر  کار  نیـروی  تربیـت  و  الگوسـازی  کار  ایـن 
باسـواد اسـت؛ بایـد پژوهـش و فنـاوری را در تعامـل با 
موسسـات آمـوزش عالـی و در قالب دانشـگاه به عنوان 
زکات علـم بـه جامعـه منتقـل کنیـم؛ بایـد پژوهـش و 
آمـوزش بـا یکدیگـر ارتباط تنگاتنگی داشـته باشـند و 
پژوهـش بتواند بـا پروژه هـای موثر به حـوزه ی آموزش 

کند. کمـک 
وی بـا بیـان این کـه بـرای توسـعه ی اهـداف برنامه 
قابـل  و  شـاخص  بایـد  کـه  داریـم  نیـاز  مدون تـری 
تحقـق باشـد، گفـت: سـال ۹۳ در دیـدار جهادگـران 
جهاددانشـگاهی بـا مقـام معظـم رهبـری، ایشـان بـه 
ماموریـت  علمـی  جامعـه  در  جهاددانشـگاهی  نقـش 
دادنـد و مـا هم اقدام به تدوین سـند راهبـردی کردیم.
رییـس جهاددانشـگاهی تصریـح کرد: تاکیـد بر این 
اسـت کـه فناوری هایـی را تولیـد کنیـم کـه منطبق بر 
نیـاز کشـور باشـد؛ در حال حاضـر یکـی از دغدغه های 
مـا بهره گیـری از ظرفیـت دانشـجویان ارشـد و دکتری 

در پروژه هـای فناورانـه جهـاد اسـت و در تالشـیم تـا 
چگونـه فعالیت هـا را تخصصی تـر کنیـم.

دکتـر طیبـی بـا تاکید بـر این کـه بایـد فعالیت های 
آموزشـی را کیفی تـر کنیـم، افـزود: نبود سیاسـت های 
واحـد در بخش آمـوزش عالی جهاددانشـگاهی همواره 
ایـن  در  شـکر  را  خـدا  کـه  بـود  دغدغه هـا  از  یکـی 

گردهمایـی بـه تصویب رسـید.
عضـو شـورای عالی انقـالب فرهنگـی با بیـان اینکه 
رتبه بنـدی دانشـگاه ها بـه صـورت جـدی در این شـورا 
مطرح اسـت، خاطرنشـان کـرد: بایـد آموزش ها تجمیع 

شـود و بتوانیم الگوسـازی کنیم.
وی بـا بیـان ایـن کـه جهاددانشـگاهی در طی سـه 
سـال آینده در توسـعه ی فناورانه کشـور نقش اساسـی 
خواهـد داشـت، گفت: باید بـا کاربـردی و مهارت محور 
رونـق  جهـت  در  را  اساسـی  گام  آموزش هـا،  کـردن 

برداریم. اشـغال 
ممتـاز  موقعیـت  از  داد:  ادامـه  طیبـی  دکتـر 
اسـتفاده  حداکثـر  شـرایط،  ایـن  در  جهاددانشـگاهی 
ارتبـاط  می توانـد  آمـوزش  و  داد  انجـام  بایـد  را 
کنـد. تسـریع  را  دانشـجویان  بـا  جهاددانشـگاهی 

رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیـان اینکـه مـا ظرفیت 
بهره گیـری از به روزتریـن فناوری هـای دنیـا را داریـم، 
افـزود: بومی سـازی کتـب هم طرح بسـیار خوبی اسـت 
کـه در ایـن زمینه اقداماتی را هم در دسـتور کار داریم.

وی بـا اشـاره بـه تاثیرگـذاری جهاددانشـگاهی در 
عرصه هـای علمـی و پژوهشـی، گفـت: بایـد همـه باهم 
کمـک کنیم تـا در تحقق اهـداف انقالب نقـش موثری 

را ایفـا کنیم.
ارتقـای  کـرد:  تاکیـد  پایـان  در  طیبـی  دکتـر 
مهارتـی  آموزش هـای  در  آموزشـی خصوصـا  کیفیـت 
و تخصصـی، لـزوم اجـرای سیاسـت واحـد موسسـات 
پـروژه ی  بـر  عالـی جهاددانشـگاهی، تمرکـز  آمـوزش 
eight و برندسـازی یکسـان در ایـن نهـاد از مهم ترین 
معاونـت  در  مـا  تاییـد  و  تاکیـد  مـورد  اولویت هـای 

می باشـد. جهاددانشـگاهی  آموزشـی 

از امتام پروژه ی ملی Eight تا کیفی سازی 
محتوای دوره های آموزشی

آموزشـی  معـاون  بیجنـدی  محمدصـادق  دکتـر 
جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر نقـش جهاددانشـگاهی 

از ظرفیت باال در حوزه ی آموزش های مهارتی پزشکی تا 
توجه به آموزش های الکرتونیکی 

چهل وششمین گردهامیی معاونان آموزشی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی رسارس کشور در شهر انزلی استان گیالن به میزبانی 

جهاددانشگاهی استان برگزار شد
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بـه عنـوان یـک نهـاد توسـعه ای، اظهـار کـرد: نقـش و 
توسـعه یافته  کشـورهای  در  توسـعه ای  نهـاد  جایـگاه 
برنامه هـای مصـوب  بـه عنـوان مجـری سیاسـت ها و 

می باشـد. دولت هـا  و  قانون گـذار 
وی با تاکید بر ویژگی ها و سـاختارهای جهاددانشگاهی 
در حـوزه ی فرهنگـی، آموزشـی، پژوهـش و فنـاوری، 
کارآفرینـی و اشـتغال و تجاری سـازی فنـاوری، افـزود: 
سـاختار و ویژگی هـای سـاختاری در جهاددانشـگاهی 
باعـث شـده در حـال حاضـر سـازمان ها و دسـتگاه های 
دولتـی بـه تـوان و ظرفیـت ایـن نهـاد توسـعه ای بـاور 
داشـته باشـند؛ بـه گونـه ای کـه پیاده سـازی و اجـرای 
طرح هـای ملـی مختلفـی نظیـر طـرح سـرباز مهـارت، 
مجـری آزمون هـای فراگیـر، مجـری کانـون ارزیابـی و 
توسـعه شایسـتگی های حرفه ای، آموزش سـتاد )سامانه 
تـدارکات الکترونیکی دولت( ایران را به جهاددانشـگاهی 

واگـذار کرده انـد.
سـرباز  ملـی  طـرح  خصـوص  در  بیجنـدی  دکنـر 
و  تاکیـد  براسـاس  طـرح  ایـن  شـد:  یـادآور  مهـارت 
اسـتفاده  بـر  مبنـی  رهبـری  معظـم  مقـام  دغدغـه 
بهینـه از دوران خدمـت وظیفـه بـه ویـژه برای کسـب 
مهارت هـای مختلف توسـط سـتاد کل نیروهای مسـلح 
و بـا همـکاری وزارت خانـه و سـازمان های مختلـف در 

پنـج مرحلـه طراحـی و برنامـه ریـزی شـده اسـت.
ایـن  گفـت:  جهاددانشـگاهی  آموزشـی  معـاون 
نهـاد در حـال حاضـر بـا همـکاری قـرارگاه مرکـزی 
و  ورزش  وزارت  و  وظیفـه  کارکنـان  مهارت آمـوزی 
ابتـدای  در  مهارتـی  آموزش هـای  مجـری  جوانـان، 
خدمـت در ۱۶ اسـتان اسـت و بـا تفاهم نامـه ای کـه 
اخیـرا با سـتاد کل نیروهای مسـلح منعقد شـده اسـت 
در همـه ی اسـتان ها بـا همـکاری دسـتگاه های مجری 

پیـاده سـازی و عملیاتـی خواهـد شـد.
ادامـه داد: محتـوای طـرح سـرباز مهـارت در  وی 
اختیار جهاددانشـگاهی اسـت و در این راسـتا از همه ی 
پتانسـیل ها کمـک گرفتـه شـد و بـه دلیـل عملکـرد 
واحدهـای اسـتانی بـه سـایر اسـتان ها هـم ابالغ شـد.
دکتـر بیجنـدی بـا بیـان این کـه تاکنـون بیـش از 
۷۰۰ هـزار نفـر سـاعت از آموزش هـای ایـن طـرح در 
۱۶ شهرسـتان پایلـوت بهره منـد شـده اند، گفـت: برای 
اجـرای ایـن طـرح دو میلیـارد و 5۲۹ میلیـون تومـان 
اعتبـار در نظـر گرفتـه شـده بـود کـه تاکنـون بیش از 
یـک میلیـارد و ۷۰۰ میلیـون تومان جذب اعتبار شـده 

ست. ا

پروژه ی ملی Eight در حال پیاده سازی
 و تکمیل است

ِ ی بومی سازی  معاون آموزشـی جهاددانشـگاهی پروژه 
منابـع زبان هـای خارجـی بـا عنـوان Eight را یکـی 
از پروژه هـای شـاخص در دسـت اجـرا عنـوان کـرد و 
گفـت: از زمانـی کـه مقـام معظـم رهبـری نسـبت بـه 
شـبیخون فرهنگـی و جنـگ نـرم تاکیـد و توجـه الزم 
را داشـتند، جهاددانشـگاهی به عنـوان یک نهـاد برآمده 
از انقـالب اسـالمی کـه بـه تعبیر مقـام معظـم رهبری 
»از رویش هـای مبـارک انقـالب بـوده و بایـد کارهـای 
گزیـن انجـام دهـد« در سـال ۹۲ اقـدام بـه تشـکیل 
کارگروهـی، جهـت تهیـه و تدویـن منابـع بومی سـازی 

در حـوزه زبـان انگلیسـی نمـوده اسـت.
وی اضافـه کـرد: در حـال حاضر پـس از برنامه ریزی 
بسـیار دقیـق و بهره منـدی از توانمندی هـای مجموعه 

جهاددانشـگاهی و سـایر مجموعه هـا از مجموعـه ۱۶ 
جلـدی پیـش بینـی شـده، ۱۰ مجموعـه نهایـی شـده 
از بزرگ تریـن موسسـات  تاییـد یکـی  و ضمـن اخـذ 
آموزشـی دنیـا در حـوزه تالیف کتب آموزشـی در ۱۶۲ 
مرکـز آموزشـی و تخصصـی و مهارتی جهاددانشـگاهی 
بـه صـورت تدریجـی در حال پیاده سـازی و اجراسـت.

دکتـر بیجنـدی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد بـه بـازار 
بسـیار بـزرگ آمـوزش توجـه کـرد، گفـت: در دیداری 
کـه بـا وزیر دفـاع داشـتیم، وی از مـا به سـبب اجرای 
طـرح حکمـت و انسـتیتو ایزایـران کـه با رویکـرد ارایه 
خدمـات علمی و آموزشـی به فرزندان نیروهای مسـلح 

انجـام می شـود، تشـکر و قدردانـی کرد.
بـه  اشـاره  بـا  جهاددانشـگاهی  آموزشـی  معـاون 
راه انـدازی دفتر مشـترک با انیسـتیتو ایزایران، گفت: از 
مجمـوع 5۰ هـزار و ۷۶۸ نفـری که در طـرح باقرالعلوم 
)ع( ثبت نام کرده اند، ۱۹ درصد سـهم جهاددانشـگاهی 
بـوده کـه بایـد سـهم بیـش از 5۰ درصد از ایـن جامع 
هـدف را داشـته باشـیم؛ در اجـرای این طرح ده شـهر 
برتـر کرمانشـاه، کرمـان، ایالم، فارس، خراسـان رضوی 
و جنوبـی، سیستان وبلوچسـتان، شـیراز و ... عملکـرد 

داشـتند. پررنگی 
وی بـا بیان اینکه در همه واحدهای اسـتانی شـبکه 
مجـازی فعـال اسـت کـه انتظـار داریـم بیـش از پیش 
تقویـت شـود، تصریح کـرد: عملکرد سـتاد و واحدهای 
سـازمانی بیانگـر ایـن اسـت کـه بنـا بـر برنامـه تدوین 

شـده، بـه خوبـی پیـش رفته ایم.

برنامه های آینده ی معاونت آموزشی
 تا پایان سال

دکتـر بیجنـدی بـا بیـان این کـه بـرای اسـتخراج 
طرح هـای  از  بایـد  آموزشـی  دوره هـای  اجـرای  و 
پژوهشـی اختتام یافتـه، بهـره گیریـم تا جایـگاه و برند 
جهاددانشـگاهی را حفـظ کنیـم، ادامـه داد: راه انـدازی 
سـازمان مهارتـی و تخصصـی در قالـب یـک فرآینـد 
صحیـح و درسـت، راه انـدازی رسـمی مرکـز آزمـون، 
راه انـدازی کانون ارزیابی و توسـعه شایسـتگی، پیگیری 
طرح هـای کارآفرینـی و اشـتغال، اجـرای طـرح سـرباز 
تصویـب  و  تدویـن  و  تهیـه  ایـران،  سـتاد  و  مهـارت 
دسـتورالعمل های آموزشـی در خصـوص هویـت بصری 

و مشـتری مـداری از جملـه برنامه های شـاخص و آتی 
اسـت. جهاددانشـگاهی 

معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی بیـان کـرد: بایـد 
اسـتانی  و واحدهـای  در حـوزه مشـارکت سـازمان ها 
بـا بخـش خصوصـی تـا پایـان سـال بـه دسـتورالعمل 
مشـترک برسـیم؛ هـر طـرح پژوهشـی کـه در واحدها 
آموزش هـای  سـمت  بـه  بایـد  می شـود  تصویـب 

تخصصـی و فـوق تخصصـی بـرود.
گروه هـای  به روزرسـانی  لـزوم  بـه  اشـاره  بـا  وی 
آموزشـی، گفـت: معتقدیـم کـه ۹ گـروه آموزشـی مـا 
بایـد به روزرسـانی و اصـالح شـوند و بیشـتر از جایـگاه 
بهره منـد  گانـه   ۹ گروه هـای  در  آموزشـی  معاونـان 
شـویم. هم چنیـن برنامه ریـزی و کیفی سـازی محتوای 
ایـن  بـر  و  می کنیـم  دنبـال  را  مراکـز  در  آموزشـی 

موضـوع تاکیـد داریـم.
دکتـر بیجندی بـا بیان اینکـه فراهمسـازی ورود به 
آموزش هـای بین الملـل را در دسـتورکار داریـم، افزود: 
تقویـت نظارت بـر عملکرد موسسـات آمـوزش عالی را 

دسـتور کار قرار دارد.
گفـــت:  جهاددانشـــگاهی  آموزشـــی  معـــاون 
ــزی  ــن مرکـ ــالن اولیـ ــد گیـ ــگاهی واحـ جهاددانشـ
ـــوزش  ـــی آم ـــز مل ـــیس مرک ـــوز تاس ـــه مج ـــت ک اس
ــت. ــرده اسـ ــت کـ ــکی را دریافـ ــای پزشـ مهارت هـ

وی ضمـن اعـالم آمادگـی در اجـرا و پیاده سـازی 
طرح هـای ملـی و اسـتانی در حوزه ی آمـوزش، تصریح 
اسـتانی،  واحدهـای  موفـق  تجربه هـای  بیـان  کـرد: 
بومی سـازی مبانی زبان هـای خارجی، آشـنایی با طرح 
سـرباز مهارت، آشـنایی بیـن واحدی، تدویـن و تهیه ی 
نقشـه ی راه موسسـات آمـوزش عالی جهاددانشـگاهی، 
بررسـی فرآینـد راه انـدازی مرکـز آمـوزش مهارت های 
پزشـکی از جملـه مباحثـی بـود که در ایـن گردهمایی 
بـه اشـتراک گذاشـته شـد؛ امیـد داریـم پـس از ایـن 
گردهمایـی شـرایط انجـام کارهـای گزیـن بـا کیفیت، 
شـاخص، نوآورانـه و بدیـع در گسـتره ملـی و اسـتانی 

بیـش از پیـش فراهم شـود.
وی در پایـان گفـت: اتمـام پـروژه ی ملـی eight و 
پیاده سـازی کامـل آن، راه اندازی سـازمان آموزش های 
مهارتـی و تخصصـی، راه انـدازی رسـمی مرکـز آزمون، 
سراسـری  طرح هـای  و  پروژه هـا  اجـرای  پیگیـری 
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توسـعه ای  اشـتغال زای  و  مهارتـی  آموزش هـای 
ملـی، راه انـدازی رسـمی کانـون ارزیابـی و توسـعه ی 
و  آیین نامـه  تصویـب  و  تدویـن  تهیـه،  شایسـتگی، 
دسـتورالعمل های مربـوط به تبلیغات آموزشـی، تدوین 
و تصویـب مشـارکت واحدهـای سـازمانی آموزشـی بـا 
بخـش خصوصـی، آغـاز مستندسـازی تجـارب موفـق 
بسـتر  از  بهینـه  اسـتفاده  مراکـز،  اسـتفاده ی  جهـت 
کیفی سـازی  بـرای  برنامه ریـزی  اطالعـات،  فنـاوری 
محتـوای دوره هـای آموزشـی در مراکـز، تدویـن نهایی 
و  جهاددانشـگاهی  عالـی  آمـوزش  راه  نقشـه ی  سـند 
آموزش هـای  بـه  جـدی  ورود  مقدمـات  فراهم سـازی 
معاونـت  برنامه هـای  رووس  مهم تریـن  از  بین المللـی 
آموزشـی جهاددانشـگاهی تا پایان سـال ۱۳۹۸ اسـت.

    
حرکت برای برندشدن در تعیین حق آبه ی 

تاالب های کشور
دکتر فریبرز جمالزاد رییس سازمان جهاددانشگاهی 
با وجود پتاسیل ها و  گیالن، اظهار کرد: استان گیالن 
موهبت های الهی در حوزه ی کشاورزی و دام داری، در 

بخش صنعتی مغفول مانده است.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت تولیـد فنـاوری، افـزود: 
فرهنگـی،  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای  محوریـت 
آمـوزش و پژوهـش بـوده کـه همـواره بـه عنـوان یک 
نهـاد انقالبـی بـا نیروهای متعهـد و کارآمـد معرفی در 

عرصـه آمـوزش و فنـاوری پیشـگام اسـت.
دکتـر جمالـزاد بـا بیـان این کـه فنـاوری و پژوهش 
و  رفـاه  جهـت  در  و  روز  نیـاز  بـا  متناسـب  بایـد  را 
معیشـت مـردم کاربردی کـرد تا بتوانیم از مشـکالت و 
دشـواری ها، بـه خوبـی عبـور کنیـم، ادامه داد: دانشـی 

کارآمـد اسـت کـه منجـر بـه تولیـد فناوری شـود.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی گیـالن بـا اشـاره 
نهـاد  ایـن  زیسـت  محیـط  پژوهشـکده  ظرفیـت  بـه 
و اعـالم آمادگـی بـرای ارایـه ی خدمـات گسـترده در 
و  و  طرح هـا  پژوهشـکده  ایـن  گفـت:  کشـور،  سـطح 
بـه  خدمـت  راسـتای  در  را  مختلفـی  پژوهش هـای 
جامعـه اجرایـی کـرده و در حـال حاضـر بـا توجـه بـه 
اهمیـت حفاظـت از تاالب هـا در این راسـتا اقداماتی را 

هـم در دسـتور کار دارد.
پنجـم  برنامـه  مطابـق  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
ویـژه ای  جایـگاه  زیسـت محیطی  حق آبـه ی  توسـعه، 
دارد، زیـرا تعییـن حق آبـه گامـی در راسـتای حفاظت 
بیـان کـرد: دولـت موظـف شـده  اسـت،  تاالب هـا  از 
حق آبه هـای تاالب هـای کشـور را مشـخص کنـد کـه 
در ایـن راسـتا گـروه پایـش منابـع آبـی پژوهشـکده 
محیـط زیسـت جهاددانشـگاهی، طرح هایـی را تصویب 

کـرده و می توانـد تبدیـل به برنـد در تعییـن حق آبه ی 
شـود. تاالب هـا  زیسـت محیطی 

دکتر جمالزاد تصفیه ی پساب واحدهای تخلیه ی نفت 
پژوهشکده ی محیط زیست  مهم  پروژه های  از جمله  را 
عنوان کرد و افزود: در بخش های آموزشی، فرهنگی و 
پژوهشی، فعالیت های اثرگذاری توسط همکاران ما در 

واحد استان انجام گرفته که جای قدردانی دارد.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی گیـالن بـا اشـاره 
بـه میزبانـی اسـتان از گردهمایـی معاونـان آموزشـی، 
خاطرنشـان کـرد: در طـی ایـن سـه روز کارگاه هـای 
مختلفـی در حوزه هـای آموزشـی برگـزار شـد و تبادل 
اطالعـات صـورت گرفـت کـه امید اسـت خروجـی این 
و  تعییـن شـده  پیـش  از  اهـداف  گردهمایـی تحقـق 

باشـد. برندسـازی پژوهش هـای فناورانـه 
آموزش هـای  توسـعه ی  گفـت:  پایـان  در  وی 
 4 حداقـل  در  گیـالن  اسـتان  سـطح  در  کوتاه مـدت 
بـرای  پژوهـش  پایـه ی  بـر  هویت سـازی  شهرسـتان، 
ارتبـاط  و  سـازمان  ایـن  در  زیرسـاخت ها  گسـترش 
مناسـب بیـن مراکـز آموزشـی بـا معاونـت پژوهشـی، 
فناورانـه ی  طرح هـای  جـدی  ادامـه ی  و  پیگیـری 
پژوهشـکده ی محیط زیسـت جهاددانشـگاهی و تشریح 
و بسـط فعالیت های فرهنگی سـازمان جهاددانشـگاهی 
گیـالن بـرای جـذب دانشـجویان را از جملـه مهم ترین 

اسـت. ایـن سـازمان  آتـی  برنامه هـای 

توجه به ظرفیت جهاددانشگاهی در حوزه ی 
آموزش مهارت های پزشکی

دکتر مهدی سروش معاون فنی مرکز ملی مهارتی 
بهداشت،  وزارت  پزشکی  علوم  آموزش های  حرفه ای  و 
از  »گزارش  محوریت  با  پزشکی  آموزش  و  درمان 
پزشکی«  حوزه ی  آموزش های  و  مهارت  ملی  مرکز 
دوره های  استانداردهای  و  مجوز  صدور  روند  درباره ی 
آموزشی مهارتی پزشکی به سخنرانی پرداخت و گفت: 
امیدواریم بتوانیم از ظرفیت هایی که جهاددانشگاهی در 
استانداردهایی که حوزه آموزش پزشکی دارد  راستای 
استفاده ی  بهداشت است،  راستای ضوابط وزارت  و در 

حداکثری داشته باشیم.
وی بـا بیـان این کـه مرکـز ملـی آمـوزش مهارتی از 
اواخـر سـال ۹۶ فعـال شـد، افـزود: پـس از راه انـدازی 
مرکـز با تعامـل و همکاری جهادگران جهاددانشـگاهی، 
هم افزایـی خوبی را در راسـتای منافع کشـور داشـتیم.

حرفـه ای  و  مهارتـی  ملـی  مرکـز  فنـی  معـاون 
آموزش هـای علـوم پزشـکی وزارت بهداشـت بـا اشـاره 
بـه ایـن کـه این مرکـز 4 ماموریـت دارد، تصریـح کرد: 
آموزش هـای مهارتـی،  بـر مراکـز  نظـارت  و  تاسـیس 

صـدور مجوز و موافقـت بهره برداری، تدویـن و تصویب 
اسـتاندارد دوره هـای آموزشـی و روابـط مرتبط، نظارت 
بـر درخواسـت های اجـرای دوره هـا و مراکـز مجـری 
همچنیـن ارزشـیابی گواهینامه هـای خـارج از کشـور 
در حوزه هـای مهارتـی ماموریـت مرکـز ملـی آمـوزش 

مهارتـی هسـتند.
علـوم  حـوزه  آموزش هـای  این کـه  بیـان  بـا  وی 
پزشـکی چهـار نـوع اسـت، افـزود: آموزش هـای منجر 
بـه اخـذ مـدرک تحصیلـی، آمـوزش مـداوم، آمـوزش 
ضمـن خدمـت و آمـوزش حـوزه ی مهارتـی کـه مرکز 
ملـی مهـارت راهبـری حـوزه چهـارم را بر عهـده دارد.

دکتـر سـروش گفـت: تاکنـون از سـوی ۱5 واحـد 
دوره هـای  مرکـز  راه انـدازی  بـرای  جهاددانشـگاهی 
آموزشـی مهارتـی اقـدام شـده کـه در صـورت تکمیل 
هـر چـه سـریع تر مـدارک، مـا هـم کمـک الزم بـرای 

دریافـت مجـوز را خواهیـم کـرد.
جهاددانشـگاهی  شـامل  واحدهـا  ایـن  افـزود:  وی 
شـامل گیـالن، خوزسـتان، مرکـزی، لرسـتان، همدان، 
فـارس، قزویـن، قـم، ارومیـه، علـوم پزشـکی تهـران، 
البـرز،  خراسـان جنوبی،  شـرقی،  آذربایجـان  سـمنان، 
پژوهشـگاه ابن سـینا، پژوهشـکده معتمـد، پژوهشـکده 

می باشـند. دارویـی  گیاهـان 

اهمیت یادگیری الکرتونیکی
پنل دوم این گردهمایی با ارایه ی مهندس عزیز آشنا 

معاون آموزشی جهاددانشگاهی تهران ادامه یافت.
در ایـن پنـل کـه بـا عنـوان »کارگاه آموزش هـای 
الکترونیکـی« بـر تغییـر پارادایـم دنیا سـخن بـه میان 
الکترونیکـی  یادگیـری  اهمیـت  و  آمـوزش  بـر  آمـد، 

شـد. تاکید 
همچنیـن پیشـنهاد طـرح ایجاد یک مرکز منسـجم 
بـا هم افزایـی حداکثـری بیـن واحدهـا در ایـن زمینـه 
بـا پرسش وپاسـخ بیـن معاونان آموزشـی بررسـی شـد.

در ادامـه، »نرم افـزار رویـش« بـا ارایـه ی مهنـدس 
اطالعـات  فنـاوری  توسـعه ی  مدیـرکل  عبدالحـی 
جهاددانشـگاهی نیـز عنـوان پنـل سـومی بـود کـه بـا 
بررسـی مشـکالت و رفـع اصالحات پیرامـون آن، مورد 

گفت وگـو و تبـادل نظـر قـرار گرفـت.
و  دانشـگاه ها  ویـژه ی  عالـی  آمـوزش  کمیسـیون 
در  نیـز  جهاددانشـگاهی  عالـی  آمـوزش  موسسـات 
حاشـیه ی روز اول ایـن گردهمایـی بـا ارایـه ی دکتـر 
غفوریـان مدیـرکل امور آموزشـی این نهاد برگزار شـد.

از  تعـدادی  از  مراسـم،  ایـن  در  اسـت،  گفتنـی 
برگزیـدگان حوزه ی معاونت آموزشـی جهاددانشـگاهی 

بـا حضـور رییـس ایـن نهـاد تقدیـر شـد.
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 3 خراسان جنوبی،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی  منصور  دکتر  شهریور: 
عناب،  ملی  همایش  اولین  به  پیامی  با صدور  فناوری، 
اظهار کرد: برگزاری همایش ها و سمپوزیوم های علمی 
در رابطه با محصوالت مهم کشاورزی از جمله گونه های 

بومی، در مناطق مختلف کشور کار پسندیده ای است.
از  زیادی  ارقام  و  گونه ها  کشور  در  افزود:  وی 
محصوالت مختلف باغی داریم که در نوع خود منحصر 
که  است  ویژه  مناطق  در  و  خاص  هوای  و  آب  به 
را  اقتصادی خوبی  پتانسیل های  و  می توانیم ظرفیت ها 

برای تولید در مناطق مختلف فراهم کنیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: محصولی مانند 
عناب که این نشست علمی برای بررسی مسائل حول 
این رقم مهم گیاهی تشکیل شده به عنوان یکی از اقالم 
ویژه در مناطق مختلف کشور شناخته می شود، خصوصا 
در  محصول  این  تولید  که  جنوبی  خراسان  استان  در 

شهرهای این استان صورت می گیرد.
تولید  به ۹4 درصد  نزدیک  بیان کرد:  دکتر غالمی 
دنیا  در  و  است  منطقه  این  به  مربوط  کشور  عناب 
کشورهای مختلفی از جمله کشور چین به این محصول 

توجه دارند.
مهم  بسیار  عناب  مسائل  بررسی  اینکه  بیان  با  وی 

زمینه های  در  که  کسانی  همه  از  شد:  یادآور  است، 
مختلف علمی برای فرآوری از محصوالت عناب و این 

گیاه تالش می کنند، تشکر ویژه دارم.

 معرفی خراسان جنوبی 
به عنوان قطب ملی عناب

المجالس  بین  مجمع  دبیر  مجیدی  محمدرضا   
عناب  حوزه  کرد:  اظهار  همایش  این  در  نیز  آسیایی 
کشورهای  به  ایران  شناساندن  برای  جدیدی  پنجره 
همسایه بوده و حوزه ای راهگشا برای عرصه ملی است.

در  که  است  ما  طبیعی  اثر  اولین  عناب  گفت:  وی 
فهرست میراث فرهنگی در عرصه بین الملل ثبت کردیم.
ارتباط  هیرکانی  و  لوت  بیابان  بین  اگر  افزود:  وی 
برقرار شود، خطی از دیپلماسی شکل خواهیم داد که 

مکمل دیپلماسی دولتی ما است.
مجیدی ادامه داد: در عرصه دیپلماسی و در عرصه 
فرهنگی، علم و فناوری، اقتصادی و همچنین در حوزه 
گردشگری ۲ سال است کمیسیون گردشگری و کسب 
و کارهای وابسته در اتاق بازرگانی برای معرفی استان 
تشکیل شده و راهگشای این حوزه برای معرفی استان 

از منظر عناب است.

برای  جدیدی  پنجره  عناب  حوزه  داد:  ادامه  وی 
شناساندن ایران به کشورهای همسایه بوده و حوزه ای 

راهگشا برای عرصه ملی است.
دبیر مجمع بین المجالس آسیایی بیان کرد: با توجه 
به ارگانیک بودن محصول عناب می توان در گردشگری 
عناب در فصل برداشت روزانه هزار نفر بازدید از باغات 

استان داشت.
مجیدی با ابراز خوشحالی از برگزاری این همایش، 
ادامه داد: در سفرهای مکرر به چین اشاره شد که اگر 
و  ایران  آسیا  قلب  دارد در  آسیا وجود  عناب در شرق 

خراسان جنوبی نیز وجود دارد.
وی افزود: وجود عناب باعث می شود که ما توضیح 
این  شناساندن  برای  بهانه ای  و  چیست  عناب  دهیم 
محصول در سطح بین الملل است و همین همایش ها 
نسل  به  محصول  این  معرفی  برای  مناسب  رهگذری 

آینده است.
آســـیایی  المجالـــس  بیـــن  مجمـــع  دبیـــر 
ـــه  ـــاختار وزارت خارج ـــر س ـــرد: در تغیی ـــان ک خاطرنش
ــت  ــوان معاونـ ــا عنـ ــی بـ ــم معاونتـ در دوره دوازدهـ
دیپلماســـی اقتصـــادی تشـــکیل شـــده اســـت و 
ـــکیل  ـــی تش ـــگر خارج ـــذب گردش ـــور اداره ج همینط
شـــده کـــه بـــا شـــناختن عناصـــر گردشـــگری خراســـان 
ـــاب  ـــن حـــوزه را توســـعه داد و عن ـــوان ای ـــی می ت جنوب

پتانســـیل بســـیار مناســـبی در ایـــن حـــوزه دارد.
کشور  در  گردشگری  که  این  به  اشاره  با  مجیدی 
ما میراث پایه است در حالی که باید مردم پایه باشد، 
زعفران،  عناب،  گردشگری  بسته  چهار  کرد:  تصریح 

زرشک و آلو در حال ساماندهی است.
وی با اشاره به این که در حوزه دیپلماسی فرهنگی 
بسته  اما  بود  عناب  ما  ارزشمند  داشته های  از  یکی 
معرفی نداشتیم، افزود: باید عرصه اقتصاد و دیپلماسی 
ملی را به گونه ای دیگر دید چراکه گردشگری هم درون 
زا و هم برون زا بوده و این از مصادیق گردشگری است.

این  کرد:  بیان  آسیایی  المجالس  بین  مجمع  دبیر 
همایش باید به برنامه ملی عناب ختم شود و خراسان 

جنوبی به عنوان قطب ملی عناب معرفی شود.

راه تحقق اقتصاد مبتنی بر دانش، توسعه ی 
فناوری است

دکترحمیدرضا طیبی با تاکید بر اهمیت توسعه علم 
از  فناوری  و  علم  توسعه  با  باید  اظهار کرد:  فناوری،  و 

اولین هامیش ملی تولید یک محصول اسرتاتژیک 
در خراسان جنوبی

هامیش ملی عناب با پیام وزیر علوم، رومنایی از یک کتاب و محصول غذایی به همت جهاددانشگاهی خراسان جنوبی برگزار شد
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ویـژہ

ظرفیت های کشور بهره ببریم.
اقتصاد  یافته،  توسعه  کشورهای  در  کرد:  بیان  وی 
توجه  مورد  باید  که  بوده  فن  و  علمی  تولید  بر  متکی 

ما قرار گیرد.
نیز  مسئوالن  کرد:  تصریح  جهاددانشگاهی  رییس 
اقتصاد  به  این حوزه همکاری کنند و رسیدن  باید در 
و  مدیران  تصمیمات  به  فناوری  و  علم  بر  مبتنی 

مسئوالن بستگی دارد.
دکترطیبی ادامه داد: اقتصاد ما باید متکی بر تولید باشد 

و این امر تنها با توسعه علمی و فناوری محقق می شود.
وی با بیان این که کیفیت آموزش بسیار مهم است، 
اظهار کرد: در جهاددانشگاهی با توسعه علمی فناورانه 
سعی کردیم توان علمی کشور را نشان داده و توسعه 

دهیم.
ـــت  ـــه فعالی ـــاره ب ـــا اش ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ریی
ــادی،  ــلول های بنیـ ــوزه سـ ــگاهی در حـ جهاددانشـ
ـــای  ـــگاهی کاره ـــروز در جهاددانش ـــرد: ام ـــح ک تصری
ـــه  ـــف از جمل ـــای مختل ـــاوری در حوزه ه ـــی و فن علم
حـــوزه مهندســـی و کشـــاورزی صـــورت می گیـــرد.

اساس  بر  داریم  ریزی  برنامه  داد:  ادامه  دکترطیبی 
مزیت های هر منطقه در کشور کارهای شاخصی انجام 
دهیم که در خراسان جنوبی عناب را به عنوان مزیت 

شناسایی کردیم.
ــر  ــالوه بـ ــور عـ ــه کشـ ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ وی بـ
ـــادآور  ـــی دارد، ی ـــی خوب ـــع طبیع ـــانی مناب ـــر انس ذخای
شـــد: امیدواریـــم مســـئوالن اســـتانی بـــا همـــکاری 
ــه  ــا بـ ــد تـ ــک کننـ ــد کمـ ــگاهی بتواننـ جهاددانشـ

اقتصـــاد دانـــش بنیـــان دســـت یابیـــم.

تشکیل بانک ژن عناب در مرکز تحقیقات 
جهاددانشگاهی

محمدصادق معتمدیان اظهار کرد: خراسان جنوبی 
سومین استان پهناور کشور است که کمتر از یک درصد 
کشور  با  مرز  کیلومتر   ۳۳۱ و  دارد  را  کشور  جمعیت 

افغانستان دارد که بیشترین مرز با این کشور است.
از نزدیک ترین و  اینکه این استان یکی  با بیان  وی 
میانه  آسیای  کشور   ۱۱ با  ارتباطی  مناطق  امن ترین 
است، افزود: گمرک ماهیرود از واحدهای اقتصادی مهم 
در منطقه مرزی شهرستان سربیشه است که ۳۰ درصد 

صادرات به افغانستان از این منطقه صورت می گیرد.
با  جنوبی  خراسان  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
بسیار  شرایط  طبیعتا  که  است  همسایه  استان  شش 
همچنین  و  است  آورده  وجود  به  استان  برای  ویژه ای 
جمله  از  خوبی  توامندی های  و  قابلیت ها  استان  در 

برخورداری از نعمات الهی وجود دارد.
استراتزیک،  محصوالت  معادن،  افزود:  معتمدیان 
دستی  صنایع  گردشگری،  الملل،  بین  تجارت  و  مرز 
استان  توسعه  اصلی  پیشران های  از  نوین  انرژی های  و 

هستند.
وی اظهار کرد: در بحث تجارت بین الملل در سال 
گذشته مجموعه صادرات جمهوری اسالمی منهای نفت 
به ۲۷ کشور اروپایی، کمتر از یک میلیار دالر بوده، این 
در حالی است که در سال گذشته میزان صادرات کشور 

به کشور افغانستان سه میلیارد دالر بوده است.
تعداد  نظر  از  ما  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
و  هستیم  رتبه  دارای  آن  از  حاصل  اشتغال  و  معادن 
استان  در  فلزی  غیر  و  فلزی  از  اعم  مادهمعدنی   4۹

شناسایی شده است.
وی افزود: خراسان جنوبی در بحث گردشگری یکی 

از استان های مستعد است و عالوه بر این که اولین اثر 
اثر  بیابان لوت بوده، بیش از ۶۰  جاذبه طبیعی کشور 

طبیعی در خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.
معتمدیان بیان کرد: در بحث میراث فرهنگی ۱5۰۰ 
اثر ملی شناسایی شده است و بیش از ۸5۰ اثر به ثبت 

ملی رسیده است.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: 4۰ نوع محصول 
صنایع دستی در استان داریم که به وسیله هنرمندان 

در استان تولید می شود.
تجدیدپذیر  انرژی های  بحث  در  افزود:  معتمدیان 
ظرفیت های خوبی از جمله در بحث انرژی باد و در بحث 
انرژی خورشیدی با توجه به آب و هوای استان زمینه های 

خوبی برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی داریم.
استان  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  کرد:  بیان  وی 
برخورداری از محصوالت استراتژیک است به طوری که 
این استان در بحث زرشک رتبه اول جهانی را دارد و ۹۷ 
درصد تولید زرشک کشور در استان خراسان جنوبی است.

خراسان  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  استاندار 
جنوبی دومین استان از نظر کمی در تولید زعفران و اولین 
استان از نظر کیفی در این زمینه است، تصریح کرد: ۸۷ 
درصد تولید عناب کشور در خراسان جنوبی است و رتبه 

چهار را در جهان از نظر میزان تولید عناب داریم.
برداری  بهره  نتوانسته ایم  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
داشته  استان  و  کشور  در  عناب  از  خوبی  اقتصادی 
این است که  این زمینه  از مشکالت مهم در  و  باشیم 
فروش  به  برند  بدون  و  فله ای  به صورت  محصول  این 

می رسد و باعث می شود سود آن به دالالن برسد.
استان،  در  ما  اولویت های  از  کرد:  اظهار  معتمدیان 
بحث توجه به محصوالت استراتژیک است که در این 
زمینه کمیته ای را در معاونت اقتصادی استانداری تحت 
و  دادیم  تشکیل  استراتژیک  محصوالت  کمیته  عنوان 
دنبال  این کمیته  در  که  مهم ترین محورهایی  از  یکی 
می کنیم، تدوین طرح هایی در رابطه با زرشک و عناب 
و زعفران است تا در نهایت منجر به تشکیل سند جامع 

محصوالت استراتژیک استان شود.
و  برندسازی  بحث  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
فرآوری محصوالتی مانند عناب از اولویت های ما است 

و برنامه های خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
معتمدیان یادآور شد: برگزاری اولین جشنواره عناب که 
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در روستای سیوجان خوسف، به عنوان یکی از قطب های 
تولید عناب و تشکیل بانک ژن عناب در مرکز تحقیقات 

جهاددانشگاهی، از دیگر برنامه ها در این حوزه است.

عناب؛ محصول فوق اسرتاتژیک استان
ملی  همایش  کرد:  اظهار  الدین  جالل  مهندس 
عناب که شاهد برگزاری آن در روزهای سوم و چهارم 
نفر ساعت  از 4۸۰۰  بیش  شهریورماه هستیم، حاصل 
برنامه ریزی هدفمند، جلسه، مشورت علمی و تخصصی 

و تفکر خالق است.
وی افزود: بیش از ۹5 درصد عناب کشور در خراسان 
جنوبی تولید می شود، بیش از ۳۶۰۰ هکتار از اراضی 
کشاورزی استان به کشت عناب اختصاص یافته است 
و بیش از ۶5۰۰ عناب سالیانه در استان تولید می شود.
کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  رییس 
عناب برای استان خراسان جنوبی نه تنها یک محصول 
استراتژیک بلکه فوق استراتژیک است که فرآوری های 

حاصل از آن می تواند اقتصاد منطقه را دگرگون کند.
تحقیقاتی  علمی  مراکز  باید  گفت:  صادقی  مهندس 
و  سازمان ها  سایر  همکاری  با  دانشگاهی  جهاد  مانند 
مراکز تحقیقاتی و همچنین حمایت مسئولین کشوری 
و استانی، به آموزش و توانمندسازی کشاورزان و فرآوری 
عناب بپردازند و جهاددانشگاهی استان با ایجاد مجتمع 

تحقیقات گیاهان دارویی به این مهم پرداخته است.
وی افزود: برندسازی و بازاریابی با تکیه بر تکنولوژی 
نوین باید شکل گیرد و جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
با برخورداری از سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 
این  به  استراتژیک  دارویی  گیاهان  تخصصی  مرکز  و 

موضوع پرداخته است.
اینکه  بیان  با  رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
افزایش  باید  از عناب و خواص آن  سطح آگاهی عمومی 
یابد، تصریح کرد: یافته های علمی مرتبط با عناب باید در 
قالب مقاله و کتاب ارایه شود و همینطور ایده های فناورانه در 
عرصه عناب و فرآورده های آن تحت پوشش و حمایت قرار 
گیرد که همایش ملی عناب این موارد را فراهم آورده است.

مهندس صادقی خاطرنشان کرد: امیدواریم مسووالن بر 
اساس نگاه بلند رهبر فرزانه و تاکیدات ایشان، این ثروت های 
منطقه ای وگنج های ناشناخته را به گونه ای حمایت کنند و 

توسعه دهند تا جایگزین مناسبی برای نفت باشد.

ارسال 93 مقاله به دبیرخانه ی هامیش
همچنین در این همایش دکتر یزدانی مدیرکل دفتر 
جهاددانشگاهی  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  تخصصی 
گفت: ۹۳ مقاله به دبیرخانه همایش ملی عناب رسید 
شد  پذیرفته  همایش  در  شرکت  برای  مقاله   ۶5 که 
این  از  تعدادی  همایش،  این  کارگاه های  در خالل  که 

پژوهشگران سخنرانی خواهند داشت.
وی افزود: برگزاری همایش ملی عناب در خراسان 
جنوبی این پیام را دارد که این استان رویشگاه اصلی 

این محصول است.
دبیر علمی اولین همایش ملی عناب بیان کرد: عناب 
این  از  و  است  گرما  و  شوری  برابر خشکی،  در  مقاوم 

جهت کشت آن بسیار مناسب اقلیم ما می باشد.
دکتر یزدانی ادامه داد: بحران آب بحران قرن است 
اقلیم خشک و  از اراضی کشور در  و حدود ۶5 درصد 

فراخشک قرار دارند.
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  تخصصی  دفتر  مدیرکل 
جهاد دانشگاهی کشور گفت: خراسان جنوبی از چهار 

استان کم باران کشور بوده که متوسط بارندگی در آن 
۱۱4 میلی متر است.

رومنایی از کتاب و محصول غذایی مرتبط با 
عناب

همچنین در اولین همایش ملی عناب، از کتاب عناب 
)از کاشت تا فرآوری( که به همت پژوهشگران مجتمع 
تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان تالیف 
رییس  استاندار خراسان جنوبی،  با حضور  است،  شده 

جهاددانشگاهی و مسووالن استانی رونمایی شد.
تقدیر از سه برگزیده جشنواره عکس عناب، تجلیل 
تجارت  سایت  از  رونمایی  و  همایش  این  حامیان  از 
استراتژیک  محصوالت  فروش  که  )بیرناب(  الکترونیک 
برنامه های  دیگر  از  گرفت،  خواهد  انجام  آن  طریق  از 

این همایش بود.
از  مسووالن،  حضور  با  همایش  این  در  همچنین 
مجتمع  مدیر  و  پژوهشگر  اختراع  که  عناب  شکالت 
تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان است، 
رونمایی و از ۸ مقاله برگزیده رسیده به دبیرخانه این 

همایش تقدیر شد.
در حاشیه این همایش نیز نمایشگاه ایده های فناورانه 
که متشکل از فرآورده های عناب و دست سازه های این 
محصول استراتژیک بود، در معرض نمایش گذاشته شد.

نهادینه سازی توان کشور یکی از اهداف 
جهاددانشگاهی است

دردیدار  طیبی  دکترحمیدرضا  همایش  حاشیه  در 
به  رسیدن  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  استاندار  با 
اهداف  از  یکی  کشور  توان  نهادینه سازی  و  پیشرفت 

جهاد دانشگاهی است.
توسعه  پیشرفت  عوامل  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاهی  واحدهای جهاد  افزود: همه  است،  فرهنگی 
بومی  مزیت های  یا  و  ملی  نیازهای  تامین  مبنای  بر 
و  دانشگاهی  جهاد  فعالیت های  حوزه  در  استان ها 
فعالیت های  پشتیبانی  معاونت  حوزه  در  همچنین 

شاخصی را انجام می دهند.
آموزشی  بعد  در  کرد:  بیان  جهاددانشگاهی  رییس 
اشتغال و کارآفرینی اقدامات خوبی در جهاددانشگاهی 

صورت گرفته است.
ایسنا و  فعالیت خبرگزاری  به  اشاره  با  دکتر طیبی 
ایکنا، بیان کرد: در حوزه علم و فناوری و پزشکی سعی 
کردیم با تمرکز بر سلول های بنیادی فعالیت های خود 

را انجام دهیم.
مهارتی  آموزش های  بحث  بر  تاکید  با  دکترطیبی 
بین  خوبی  ارتباط  کرد:  تصریح  جهاددانشگاهی،  در 

دانشگاه ها با جهاددانشگاهی وجود دارد.
 ۹ در  خانگی  نوین  اشتغال  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
استان به خوبی اجرا شد، افزود: در این حوزه در هر استان 
بر روی مزیت های خاص آن استان تولید اشتغال می شود 
که در خراسان جنوبی دز حوزه تولید عناب وارد شده ایم.

خانگی،  اشتغال  حوزه  در  شد:  یادآور  طیبی  دکتر 
مزیت ها و استعدادهای استان شناسایی شده و براساس 

آن کار صورت گرفته است.
اظهار  جنوبی  خراسان  دیداراستاندار  این  ادامه  در 
کرد: خراسان جنوبی اولین تولیدکننده عناب در کشور 
است اما نبود صنایع فرآوری و بسته بندی در استان در 

این حوزه یکی از مشکالت اساسی است.
جنوبی،  خراسان  استاندار  معتمدیان  محمدصادق 
گفت: خراسان جنوبی، از تنوع معادن خوبی برخوردار 
است اما عدم وجود صنایع فراوری در بحث معادن یکی 

از مشکالت عمده استان است.
فرآورده های  بحث  در  گذاری  سرمایه  افزود:  وی 
معدنی و جلوگیری از خام فروشی یکی از راهکارهای 

توسعه استان در بخش معدن است.
رغم  علی  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  استاندار 
اینکه خراسان جنوبی در منطقه کویری واقع شده اما 
دارد  استراتژیکی  محصوالت  و  کشاورزی  ظرفیت های 

که رتبه های برتر کشوری را از آن خود کرده اند.
اولین  جنوبی  خراسان  کرد:  اظهار  معتمدیان 
صنایع  نبود  اما  است  کشور  در  عناب  تولیدکننده 
از  فرآوری و بسته بندی در استان در این حوزه یکی 

مشکالت اساسی است.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ۹۱ درصد آب 
استان در بخش کشاورزی مصرف می شود، خاطرنشان 
کرد: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری محصوالت 
مزیت دار کشاورزی و معدنی، از جمله مواردی است که 

باید برای سرمایه گذاری به آن توجه کرد.
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ـــر  ـــاه: دکت ـــگاهی، 15 مهرم ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــگاهی، در  ــس جهاددانشـ ــی رییـ ــا طیبـ حمیدرضـ
ـــالب  ـــروزی انق ـــا پی ـــرد: ب ـــان ک ـــی بی ـــن گردهمای ای
اســـالمی و ایجـــاد روحیـــه ی خودبـــاوری توســـط 
ـــرداد  ـــگاهی در ۱۶ م ـــی )ره(، جهاددانش ـــام خمین ام
ـــور  ـــتگی کش ـــع وابس ـــروری رف ـــر ض ـــرای ام ۱۳5۹ ب
ـــی  ـــه، فرهنگ ـــی، فناوران ـــف علم ـــای مختل در حوزه ه

ـــد. ـــود آم ـــه وج ـــی ب و آموزش
ـــراوان در  ـــکالت ف ـــود مش ـــا وج ـــه داد: ب وی ادام
ســـاختار رســـمی اداری کشـــور و کمبـــود منابـــع 
بودجـــه ای در ایـــن زمینـــه و آرمان هـــای واالی 
ایـــن نهـــاد، جهادگـــران توانســـتند بـــا تکیـــه بـــر 
برنامـــه، اراده، تـــالش و پشـــتکار و تـــوکل بـــر 
خداونـــد و در یـــک کالم »فرهنـــگ جهـــادی«، راه 

خـــود را بـــا قـــدرت تـــا امـــروز ادامـــه دهنـــد.
ـــه دوره ی  ـــریح س ـــا تش ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ریی
ـــزارش  ـــه ی گ ـــاد و ارای ـــن نه ـــود در ای ـــوولیت خ مس
ـــرد:  ـــار ک ـــازمانی، اظه ـــای س ـــای واحده ـــه روس آن ب
جـــذب مناســـب منابـــع از ســـازمان ها، ارگان هـــا و 

ــور،  ــی در کشـ ــدرت مالـ ــای دارای قـ وزارت خانه هـ
ـــور،  ـــی کش ـــع علم ـــه ی جام ـــر در نقش ـــور موث حض
جهاددانشـــگاهی،  در  سیاســـت کاری  از  دوری 
بازنگـــری و بازنویســـی در برنامه هـــای ایـــن نهـــاد 
ـــالمی،  ـــورای اس ـــس ش ـــا مجل ـــوب ب ـــات خ و ارتباط
ـــوولیت  ـــارز دوره ی اول مس ـــای ب ـــه فعالیت ه از جمل

ــود. ــب بـ این جانـ
ــای  ــا مقام هـ ــاد بـ ــات زیـ ــه داد: مکاتبـ وی ادامـ
عالی رتبـــه ی نظـــام و اعطـــای ۷ ماموریـــت مهـــم 
ــی  ــع علمـ ــه ی جامـ ــگاهی در نقشـ ــه جهاددانشـ بـ
ــر،  ــردی پرثمـ ــای کاربـ ــم قراردادهـ ــور، تنظیـ کشـ
معاونـــت  در  مناســـب  زیرســـاخت های  ایجـــاد 
کـــردن  اجرایـــی  جهاددانشـــگاهی،  پشـــتیبانی 
پروژه هـــای مانـــده از قبـــل و شـــروع فعالیت هـــای 
واحدهـــای اســـتانی بـــر اســـاس مزیـــت بومـــی را 
نیـــز می تـــوان از جملـــه فعالیت هـــای شـــاخص در 

ــرد. ــی کـ دوره ی دوم معرفـ
ـــه ی  ـــن برنام ـــه تدوی ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــر طیب دکت
ششـــم توســـعه ی جهاددانشـــگاهی در ســـومین 

توســـعه ی  گفـــت:  خـــود،  مســـوولیت  دوره ی 
ــرای  ــی بـ ــا، رایزنـ ــاخص واحدهـ ــای شـ فعالیت هـ
گرفتـــن ماموریـــت از مجموعـــه ی نظـــام و قبـــول 
فناورانـــه  پروژه هـــای  و  طرح هـــا  اجـــرای 
ــول و  ــل قبـ ــه ی قابـ ــک بودجـ ــاص یـ ــا اختصـ بـ
اظهـــار اعتمـــاد بـــاالی مقـــام معظـــم رهبـــری و 
رییس جمهـــور بـــه جهاددانشـــگاهی در ایـــن دوره 

اتفـــاق افتـــاد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی در بخـــش دیگـــری از 
ـــای  ـــه پروژه ه ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــود ب ـــخنان خ س
ـــت  ـــن اس ـــه گرفت ـــال نتیج ـــاد در ح ـــن نه ـــدد ای متع
و امیدواریـــم در افـــق ۱4۰4، ســـازمان اول کشـــور در 
ـــب  ـــرد: از جل ـــار ک ـــیم، اظه ـــعه باش ـــرفت و توس پیش
ــور  ــری، رییس جمهـ ــم رهبـ ــام معظـ ــاد مقـ اعتمـ
و بدنـــه ی دولـــت بایـــد حداکثـــر بهـــره را بـــرای 

ادامـــه ی فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی ببریـــم.
وی افـــزود: تعـــداد قابـــل توجهـــی از قراردادهـــا 
ســـازمان های  و  ســـتادها  وزارتخانه هـــا،  بـــا 
ـــی  ـــه زودی از آن رونمای ـــت و ب ـــاده اس ـــوری آم کش

در گردهامیی یک روزه ی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی مطرح شد؛

اعتامد باالی حاکمیت به جهاددانشگاهی و انتظارات از 
این نهاد

گردهامیی یک روزه ی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی برگزار شد و در آن بر الگوی سازمان برتر بودن در افق ۱۴۰۴ و 

چابک سازی و جوان گرایی تاکید شد
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. می شـــود
نیــروی  جــذب  داد:  ادامــه  طیبــی  دکتــر 
ــرای  ــی ب ــن و ارزش ــد، مؤم ــوان، توانمن ــانی ج انس
اولویت هــای  از  یکــی  بایــد  پروژه هــا  اجــرای 
بخواهیــم  اگــر  گیــرد.  قــرار  جهاددانشــگاهی 
ــور  ــازمان کش ــن س ــوان اولی ــگاهی به عن جهاددانش
ــو  ــن نح ــه بهتری ــا ب ــد پروژه ه ــد، بای ــرح باش مط

انجــام، مدیریــت و جــدی گرفتــه شــود.
ــرایط  ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــح کـ وی تصریـ
کشـــور، به دنبـــال کم کـــردن وابســـتگی ایـــن 
ـــدار  ـــد توســـعه ای پای ـــه نفـــت و ایجـــاد درآم ـــاد ب نه
هســـتیم، گفـــت: ســـهامداری در جهاددانشـــگاهی 
ــای  ــد و از توانایی هـ ــد شـ ــه خواهـ ــدی گرفتـ جـ
ــرای  ــرکت ها بـ ــت شـ ــیده و ثبـ ــوغ رسـ ــه بلـ بـ
تولیـــد درآمـــد اســـتفاده می شـــود. فعالیت هـــای 
شـــاخص در واحدهـــا بـــا جدیـــت پیگیـــری 
می شـــود و در ایـــن زمینـــه نگرانـــی وجـــود 

نـــدارد.
کـــرد:  اظهـــار  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
ـــروزه  ـــه ام ـــت ک ـــه ای اس ـــگاهی مجموع جهاددانش
دارای اعتبـــار باالیـــی اســـت و از زبـــان مقامـــات 
عالی رتبـــه کشـــوری به عنـــوان الگـــو مطـــرح 
می شـــود و انتظـــارات از آن بـــا توجـــه بـــه 
ــت. ــاال اسـ ــیار بـ ــاد بسـ ــن نهـ ــای ایـ توانایی هـ
کــه  مجموعــه ای  قطعــا  داد:  ادامــه  وی 
نیســت،  چشم پوشــی  قابــل  آن  موفقیت هــای 
ــد  ــه دنبــال تخریــب آن هســتند کــه بای عــده ای ب
آن را بــا توجــه بــه فضــای مجــازی مدیریــت کــرد. 
به شــدت از نقــد اســتقبال می کنیــم و راه هــای 
نقــد کــردن بــاز اســت و آمــاده دریافت آن هســتیم.
در ادامـــه، دکتـــر بهـــروز بادکـــو معـــاون 
انســـانی  منابـــع  مدیریـــت  و  پشـــتیبانی 
ـــخنرانی  ـــم س ـــن مراس ـــز در ای ـــگاهی نی جهاددانش
ـــی  ـــی و بازرس ـــتگاه های نظارت ـــت: دس ـــرد و گف ک
ــورت دوره ای  ــگاهی به صـ ــه جهاددانشـ در مجموعـ
بـــه بررســـی اســـناد و مـــدارک می پردازنـــد و در 

ـــررات  ـــن و مق ـــت قوانی ـــت درس ـــان رعای ـــن جری ای
ــود. ــازمان می شـ ــای سـ ــب ارتقـ موجـ

معـــاون  بیجنـــدی  محمدصـــادق  دکتـــر 
سرپرســـت  و  جهاددانشـــگاهی  آموزشـــی 
اشـــتغال  و  فنـــاوری  تجاری ســـازی  ســـازمان 
دانش آموختـــگان وابســـته بـــه ایـــن نهـــاد نیـــز 
در ایـــن مراســـم اظهـــار کـــرد: ضـــرورت توجـــه 
ــرا  ــت اجـ ــی در دسـ ــای ملـ ــه طرح هـ ــتر بـ بیشـ
ـــی  ـــرح مل ـــارت، ط ـــرباز مه ـــی س ـــرح مل ـــامل ط ش
خارجـــی  زبان هـــای  بومی ســـازی،  پـــروژه ی 
ـــون  ـــون و کان ـــی آزم ـــز مل ـــروژه ی eight(، مرک )پ
حرفـــه ای،  شایســـتگی صالحیـــت  توســـعه ی 

اولویـــت دارد.
آمـــوزش،  حـــوزه ی  کـــرد:  اضافـــه  وی 
ــور  ــگاهی موتـ ــتغال جهاددانشـ ــی و اشـ کارآفرینـ
ــاد  ــن نهـ ــای ایـ ــه ی فعالیت هـ ــران مجموعـ پیشـ
ــش  ــه بیش ازپیـ ــد توجـ ــن نیازمنـ ــت، بنابرایـ اسـ

. شـــد می با

ــت کالن  ــت: دو ماموریـ ــدی گفـ ــر بیجنـ دکتـ
ـــی  ـــک و خانگ ـــرد و کوچ ـــاغل خ ـــوزه ی مش در ح
فرصـــت  شـــغلی،  هدایـــت  جامـــع  نظـــام  و 
بی نظیـــری بـــرای جهاددانشـــگاهی بـــه منظـــور 
ایفـــای نقـــش در نظـــام مدیریتـــی کشـــور بـــه 

ــت. ــود آورده اسـ وجـ
ـــرات  ـــه ی نظ ـــی، ارای ـــن گردهمای ـــه ی ای در ادام
جوان گرایـــی  لـــزوم  چابک ســـازی،  پیرامـــون 
در  فعالیت هـــا  بـــه  بخشـــیدن  تعمیـــق  و 
جهاددانشـــگاهی، بـــه بحـــث و بررســـی گذاشـــته 

شـــد.
ــز  ــک روزه نیـ ــی یـ ــن گردهمایـ ــان ایـ در پایـ
ـــای  ـــات امن ـــادی هی ـــای جه ـــور اعض ـــا حض ـــه ب ک
گفت وگـــو  شـــد،  برگـــزار  جهاددانشـــگاهی 
ـــی  ـــاد و مســـایل مدیریت ـــن نه ـــده ی ای ـــون آین پیرام
ـــای  ـــی روس ـــث و بررس ـــورد بح ـــه آن، م ـــوط ب مرب
قـــرار  واحدهـــای ســـازمانی جهاددانشـــگاهی 

گرفـــت.
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ویـژہ

ـــهریور:  ـــگاهی، 7 ش ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــی  ـــی آموزش ـــتمین دوره اردوی فرهنگ ـــم هش مراس
طریـــق جاویـــد بـــا محوریـــت نقـــش جوانـــان در 
ــی  ــز فرهنگـ ــت مرکـ ــه همـ ــالب، بـ گام دوم انقـ
دانشـــجویی امـــام )ره(، والیـــت فقیـــه و انقـــالب 
ـــدت  ـــه م ـــگاهی ب ـــه جهاددانش ـــته ب ـــالمی وابس اس
ــهریورماه( در  ــم شـ ــا هفتـ ــارم تـ ــار روز )چهـ چهـ
ـــزار  ـــی )ره( برگ ـــام خمین ـــرت ام ـــر حض ـــرم مطه ح

شـــد.
ــا حضــور  هشــتمین دوره اردوی طریــق جاویــد ب
ــگاهی،  ــس جهاددانش ــی ریی ــا طیب ــر حمیدرض دکت
فرهنگــی  معــاون  علیــزاده  عیســی  دکتــر 
جهاددانشــگاهی، دکتــر صالحــی امیــری رییــس 
ــه ی المپیــک جمهــوری اســالمی، دکتررشــید  کمیت
جعفرپــور رییــس اداره فعالیت هــای دینــی و قرآنــی 
فنــاوری، ســیدمحمد  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
)ره(،  امــام  مرکــز  رییــس  تروجنــی  هاشــمی 
والیــت فقیــه و انقــالب اســالمی، دکتــر محمدعلــی 
گــودرزی سرپرســت موسســه آمــوزش عالــی علمــی 
ــردی جهاددانشــگاهی و جمعــی از دانشــجویان  کارب
ــور، در  ــر کش ــن دوره از سراس ــرکت کننده در ای ش

ــد. ــزار ش ــام )ره( برگ ــرت ام ــر حض ــرم مطه ح

»ما می توانیم« و »وحدت کلمه«؛ عوامل 
اصلی موفقیت انقالب و اجرایی شدن گام دوم

دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی 
ــاره  ــا اش ــهدا و ب ــام و ش ــاد ام ــت ی ــا گرامی داش ب
ــم  ــر بخواهی ــرد: اگ ــان ک ــه ی گام دوم بی ــه بیانی ب
داشــته  انقــالب  اول  چهل ســالگی  از  تبیینــی 
روحیــه ی  اول،  گام  موفقیت هــای  علــت  باشــیم، 
خودبــاوری اســت و رهبــری هــم در کالمشــان 
می توانیــم«  »مــا  در  را  موفقیت هــا  عامــل 
می داننــد؛ در ادامــه کــه ایشــان گام دوم را توضیــح 
می دهنــد، منشــأ حرکــت در ایــن گام را همیــن 
ــه  ــاوِر ب ــد. در بحــِث ب ــوان کرده ان ــم عن ــا می توانی م
ــیدن  ــه ی رس ــور محرک ــان موت ــم، ایش ــا می توانی م
بــه اهــداف را توســعه ی علمــی فنــاوری خاطرنشــان 
ــه مقصــد  ــرای رســیدن ب ــد و نیــز چــراغ راه ب کردن

را معنویــت و اخــالق ذکــر کرده انــد.
وی ادامــه داد: هــدف بــزرگ در بیانیــه ی گام 
ــران اســالمی  ــاختن ای ــرای س ــزرگ ب ــاد ب دوم، جه
ــت.  ــده اس ــر ش ــی ذک ــه ی انقالب ــظ روحی ــا حف ب

در بحــث پیشــرفت و مزیت هــای کشــور هــم در 
ــودن  ــا دارا ب ــا ب ــت، م ــده اس ــه ی گام دوم آم بیانی
درصــد   ۷ دارای  جهــان،  جمعیــت  یک درصــد 
ــود ۱5  ــا وج ــتیم و ب ــا هس ــی در دنی ــر معدن ذخای
ــی  ــازار خوب ــران، ب ــراف ای ــایه در اط ــور همس کش
می توانــد بــرای ارایــه ی محصــوالت علــم و فنــاوری 
کشــورمان فراهــم شــود؛ ایــن را هــم قیــد کرده انــد 
ــده  ــتفاده نش ــای اس ــاظ ظرفیت ه ــران از لح ــه ای ک
طبیعــی و انســانی، در رتبــه ی اول جهــان قــرار 
دارد؛ ایــن موضــوع بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 

ــد. ــته باش ــود داش ــد وج ــور نبای کش
دکتــر طیبــی افــزود: رهبــر معظــم انقــالب، دانش 
را آشــکارترین وســیله ی عــزت و قــدرت کشــور ذکــر 
ــتند و  ــی دانس ــی را توانای ــر دانای ــرده و روی دیگ ک
اقتصــاد را نقطــه ی کلیــدی تعیین کننــده بــرای 
کشــور برشــمردند و این کــه فقــر و غنــا در مادیــات 

ــذارد. ــر می گ ــر اث ــات بش و معنوی
ــرایط  ــر ش ــد ب ــا تاکی ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
تحقــق بیانیــه ی گام دوم، گفــت: امــام راحــل و 
مقــام معظــم رهبــری، ترویــج علــم و فنــاوری و اتــکا 
ــرای حــل مشــکالت و توســعه ی اقتصــادی  ــر آن ب ب
کشــور  پیشــرفت  اصلــی  عوامــل  از  را  کشــوری 
می فرماینــد:  ســخنانی  در  )ره(  امــام  می داننــد. 
»دانشــگاه بایــد علــم و تخصــص را بــه آن مرتبــه ی 
ــز  ــانیت را نی ــالق و انس ــد، اخ ــاند و تعب ــی برس عال
ــا علــم اســت کــه  ــه آن مرتبــه ی عالــی برســاند. ب ب
ــرت  ــا و آخ ــعادت دنی ــن س ــد تامی ــان می توان انس
ــوزد،  ــم را بیام ــا عل ــور م ــر کش ــد؛ اگ ــم کن را فراه
را  عمــل  و  علــم  جهت یابــی  بیامــوزد،  را  ادب 
ــت  ــر او حکوم ــد ب ــی نمی توان ــچ قدرت ــوزد، هی بیام
کنــد. بایــد کوشــش در راه علــم و بــه دســت آوردن 
ــت  ــاس فعالی ــف اس ــته های مختل ــص در رش تخص
ــای  ــه نیازمندی ه ــد ک ــا باش ــز م ــجویان عزی دانش
ــور  ــرآورده و کش ــا ب ــود آن ه ــت خ ــه دس ــن ب میه
ــه ی  ــالم هم ــود. اس ــا ش ــا خودکف ــش آن ه ــا کوش ب
تلقیــات و همــه ی صنعت هــا را قبــول دارد و بــا 

تباهی هــا مخالــف اســت.«
دکتــر طیبــی گفــت: مقــام معظــم رهبــری 
و امــام راحــل، فعــل خواســتن و اراده را عامــل 
گام  شــدن  اجرایــی  و  انقــالب  موفقیــت  اصلــی 
دوم می داننــد و مســاله ی مهــم در تحقــق اراده 

»طریق جاوید« با مترکز بر نقش جوانان
در گام دوم انقالب

هشتمین دوره ی اردوی ملی آموزشیـ  فرهنگی طریق جاوید به همت مرکز فرهنگی دانشجویی امام )ره(، والیت فقیه و انقالب 
اسالمی وابسته به جهاددانشگاهی برگزار شد
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را وحــدت کلمــه و وفــاق ملــی می داننــد. ایــن 
درازمــدت  برنامه ریزی هــای  پیش شــرط  مســاله 
ــن اســت  ــا احســاس جــدی ای در کشــور اســت، ام
کــه مــا هنــوز تصمیمــی در ایــن زمینــه نگرفته ایــم 
و اراده ی جــدی پیشــرفت در کشــور مــا ایجــاد 
ــر روی  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــان مق ــده و هم چن نش

ایــن موضــوع تاکیــد می کننــد.
ــا  ــم پیشــرفت م ــم بگیری ــد تصمی ــزود: بای وی اف
ــه داشــته باشــد؛  ــای توســعه ی علمــی و فناوران مبن
ــروزی  ــعار آن در پی ــه ش ــرای کشــوری ک ــژه ب به وی
ــعار  ــه ش ــود ک ــی ب ــه غرب ــرقی و ن ــه ش ــالب، ن انق
درســتی هــم بــود و مــا را خــارج از دو بلــوک 
ــا هــم مصمــم  ــه پیــروزی رســاند؛ م ــا ب ــدرت دنی ق
هســتیم ایــن انقالبــی بــودن را حفــظ کنیــم و 
ــم  ــظ کنی ــودن را حف ــی ب ــم انقالب ــی می توانی زمان
ــر  ــی ب ــان متک ــی دانش بنی ــدار دفاع ــه دارای اقت ک
ــادی  ــدار اقتص ــش و اقت ــود و دان ــی خ ــوان علم ت
متکــی بــر دانــش و تــوان خودمــان داشــته باشــیم. 
ــاور  ــران خودب ــر نیازمنــد مدی ــن ام ــرای تحقــق ای ب
ــچ  ــود، هی ــق ش ــرورت محق ــن ض ــر ای ــتیم. اگ هس

شــیطانی نمی توانــد آن را زمیــن بزنــد.

آوردن دین به عرصه ی اجتامع و تحجرزدایی 
از آن؛ راه حل ادامه ی مسیر در گام دوم 

انقالب
حجت االسالم والمســـلمین ســـید حســـن خمینـــی 
تولیـــت آســـتان مقـــدس حضـــرت امـــام خمینـــی 
ــاط  ــایر نقـ ــای سـ ــه انقالب هـ ــاره بـ ــا اشـ )ره( بـ
از  کـــه  انقالب هایـــی  تمـــام  گفـــت:  جهـــان، 
۱۹۱۷ در جهـــان شـــکل گرفـــت، ماتریالیســـتی و 
کمونیســـتی بودنـــد و جنـــگ جهانـــی دوم ورق را 
ــان  ــه ی جهـ ــت ها در مجموعـ ــع کمونیسـ ــه نفـ بـ
برگردانـــده اســـت؛ در ایـــن مســـیر مطالعـــه ی 
ــی و  ــیار خواندنـ ــا بسـ ــرای مـ ــن بـ ــالب چیـ انقـ

ــگ  ــد از جنـ ــت ها بعـ ــت؛ کمونیسـ ــده اسـ آموزنـ
جهانـــی دوم توفیـــق پیـــدا می کننـــد کـــه کل 
ــن  ــه دامـ ــن بـ ــادن چیـ ــد و افتـ ــن را بگیرنـ چیـ
کمونیســـت یـــک اتفـــاق بســـیار بـــزرگ اســـت.

ــداری  ــد دین ــه مه ــان این ک ــا بی ــام ب ــادگار ام ی
ــکا  ــر آمری ــه ظاه ــع ب ــن در آن مقط ــاع از دی و دف
ــب  ــه مذه ــر ب ــکا تظاه ــد: در آمری ــادآور ش ــود، ی ب
ــس  ــالح آن روز، هرک ــون در اصط ــت؛ چ ــوی اس ق
ــا  ــود، ام ــت ب ــن دار و راس ــا دی ــپ و ی ــی و چ انقالب
انقــالب اســالمی شکســت بــزرگ ایــن دوگانــه 
ــا در  ــش م ــن نق ــم مهم تری ــر می کن ــن فک اســت؛ م
آن روزگار ایــن بــود کــه انقالبــی و دیــن دار بودیــم 
و علیــه نظــم موجــود در فضــای آن روزگار بــا زبــان 
دیــن مبــارزه کردیــم؛ ایــن نقطــه ی عطفــی قبــل و 
ــی آن،  ــه در پ ــه بالفاصل ــت ک ــالب اس ــد از انق بع
نیــز  التیــن  آمریــکای  در  رهایی بخــش  الهیــات 
ــز  ــطین نی ــارزه در فلس ــان مب ــت و جری ــکل گرف ش
ــودن خــارج شــده و اســالمی می شــود و  ــی ب از عرب

جریان هــای اســالمی شــکل می گیــرد.
ــه  ــن ب ــت دی ــه بازگش ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــران  ــالمی ای ــالب اس ــود انق ــه، مول ــه ی جامع عرص
ــی  ــر دین ــک رهب ــه ی ــرد: این ک ــح ک ــت، تصری اس
از  می شــود  انقالبــی  مبــارزه  یــک  عهــده دار 

ــت. ــده اس ــن پدی ــای ای نموده
یــادگار امــام بــا بیــان این کــه هیچ کــدام از 
انقالب هــای دنیــا بــه انــدازه ی انقــالب ایــران، 
ــه داد:  ــت، ادام ــالب نیس ــل انق ــای کام ــد معن واج
ایــن ســخن بــدان معناســت کــه در جریــان انقــالب 
بــه خیابان هــا  ایــران همــه ی جامعــه  اســالمی 
آمدنــد؛ یــک پیرمــرد رهبــری انقــالب را علیــه 
نظــام کاپیتالیســتی در دفــاع از اقشــار ضعیــف 
در دســت گرفــت و ضمنــا از زبــان دیــن ایــن 
ــار  ــرای اولین ب ــا ب شــعارها را ســر داد. در انقــالب م
اســت کــه دینــداران پشــت ســر حکومت هــای 
اتفــاق  لــذا  و  نمی گیرنــد  قــرار  کاپیتالیســتی 

ــن داری را  ــالب دی ــه انق ــد ک ــا می افت ــزرگ اینج ب
ــر  ــداد را اگ ــن رخ ــد. ای ــارزه می کن ــه مب وارد عرص
نگوییــم ســنگ بنــای پایــان کمونیســت اســت، 
ــت. ــتان اس ــن داس ــل ای ــن عوام ــی از بزرگ تری یک

ــای  ــور از ارزش ه ــرد: عب ــد ک ــام تاکی ــادگار ام ی
دینــی، راه حــل مشــکل نیســت. در شــوروی ۷۰ 
ســال نیــز گفتنــد دیــن مخــدر جامعــه اســت، امــا 
بعــد از نظرســنجی ها بــاز هــم بــه ایــن نتیجــه 
معتقــد  جامعــه  درصــد   ۸۰ کــه  می رســیدند 

ــود دارد. ــدا« وج ــه »خ ــتند ک هس
ــی  ــن خمین ــید حس ــلمین س حجت االسالم والمس
ــن از عرصــه ی  ــردن دی ــان ب ــت: از می ــان گف در پای
راهــی  هیــچ  بــه  انســان ها  اجتماعــی  حیــات 
نمی رســد؛ امــا محــدود کــردن دیــن بــه یــک نظــام 
ــا جامعــه  بســته ی غیــر راهگشــا و غیــر هماهنــگ ب
ــه  ــت ک ــته اس ــای گذش ــه قرائت ه ــت ب ــز بازگش نی
را  مشــکالت  آن هــا  توســط  نمی توانیــد  امــروزه 
ــش رو،  ــای پی ــور از بحران ه ــرای عب ــد؛ ب ــل کنی ح
محتــاج توجــه بــه دیــن غیرمتحجــر و نقــش زمــان 
ــام،  ــه ام ــزی ک ــتیم؛ چی ــاد هس ــکان در اجته و م
آخــر عمــر بــه آن اســالم نــاب محمــدی )ص( 

. می گفتنــد

تالش برای برقراری ارتباط میان دانشگاهیان و 
سیره حضت امام )ره(

معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی گفــت: شــناخت 
و تحقــق بیانیــه گام دوم مرهــون شــناخت مســیری 
اســت کــه تــا کنــون طــی شــده، چــرا کــه گذشــته 

چــراغ راه آینــده اســت.
ــت  ــرد: گذش ــار ک ــزاده اظه ــی علی ــر عیس دکت
را  کشــورمان  اســالمی،  انقــالب  از  دهــه  چهــار 
وارد مرحلــه جدیــدی از تشــکیل تمــدن نویــن 
اســالمی کــرده اســت، گام دومــی کــه بایــد در 
چارچــوب نظریــه نظــام انقالبــی آن را تبییــن کــرد. 
ــرز  ــن م ــان ای ــس جوان ــه نف ــاد ب ــدت و اعتم مجاه
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ــی را  ــدل جهان ــت ع ــق حکوم ــات تحق ــوم موجب و ب
ــاخت. ــد س ــر خواه هموارت

وی در ادامــه بــر ضــرورت توجــه بــه نقش آفرینــی 
ــده  ــه آین ــه ب ــجویان و توج ــان و دانش ــاد جوان آح
ــرد:   ــح ک ــد و تصری ــور، تأکی ــی کش ــت واقع و هوی
ــراز و نشــیب های  ــن بررســی ف ــه گام دوم ضم بیانی
چهــار دهــه تــالش، مســیر حرکــت آینــده انقــالب 
اســالمی را روشــن و تبییــن می کنــد و حرکــت 
ــدون شــناخت و بررســی  ــه ســوی افــق روشــن، ب ب
ــران در دهه هــای  تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی ای

ــت. ــر نیس ــته امکان پذی گذش
دکترعلیـزاده بـا بیـان اینکـه تحـوالت منبعـث از 
نـگاه انقالبـی و دینـی رهبـر کبیـر انقـالب اسـالمی، 
بـا تأکیـد بـر نقـش مـردم بـه عنـوان سـرمایه اصلی 
و ولـی نعمـت نظـام مقـدس جمهوری اسـالمی بوده 
اردوهـا  ایـن  برگـزاری  از  مـا  هـدف  افـزود:  اسـت، 
دانشـگاهیان  میـان  ارتبـاط  برقـراری  بـرای  تـالش 
بـه  آن هـا  تشـویق  و  )ره(  امـام  حضـرت  سـیره  و 
مطالعـه پیرامـون زندگـی شـخصی، سیاسـی، فکـری 

و فرهنگـی امـام )ره( اسـت.
بـه گفتـه دکترعیسـی علیـزاده؛ جهاددانشـگاهی 
بـه عنـوان نهـادی انقالبـی، بعـد از برگـزاری هفـت 
اردوی طریـق جاویـد توسـط مرکـز فرهنگـی  دوره 
والیـت  و  اسـالمی  انقـالب  )ره(،  امـام  دانشـجویی 
فقیـه، بـا هـدف بازگشـت بـه گفتمـان اصیـل و ناب 
دوم،  گام  بیانیـه  تحقـق  در  آن  نقـش  و  )ره(  امـام 
اقـدام بـه برگـزاری هشـتمین دوره مذکـور در جـوار 
مضجـع نورانـی آن عزیـز کـرده اسـت؛ سـندی کـه 
مخاطـب اصلـی آن جوانـان هسـتند و تحقـق آن نیز 
سـاختن  فراهـم  بـا  دانشـگاهیان  و  جوانـان  توسـط 
زیرسـاخت های فکـری و عملیاتـی امکان پذیر اسـت.

حضور ۲۸۰ دانشجوی داخلی و خارجی در 
اردوی ملی طریق جاوید

هاشــمی تروجنــی رییــس مرکــز امــام )ره(، 
والیــت فقیــه و انقــالب اســالمی نیــز طــی ســخنانی 
ــه امســال نخســتین  ــان اینک ــا بی ــن مراســم ب در ای
ــام  ــه در حــرم حضــرت ام اردو و نشســتی اســت ک
دوره هــای  کــرد:  اظهــار  می شــود،  برگــزار  )ره( 
ــی  ــا محوریت های ــد ب ــق جاوی ــین اردوی طری پیش
سیاســی  اندیشــه  و  فرهنــگ  اخــالق،  همچــون 
حضــرت امــام )ره( برگــزار شــده اســت. هــدف مــا 
ــراری  ــرای برق ــالش ب ــا ت ــن اردوه ــزاری ای از برگ
ــام  ــان دانشــگاهیان و ســیره حضــرت ام ــاط می ارتب
)ره( و تشــویق آن هــا بــه مطالعــه پیرامــون زندگــی 
ــام )ره(  ــی ام ــری و فرهنگ ــی، فک ــخصی، سیاس ش
اســت. امســال نیــز بــا بیانیــه گام دوم انقــالب 
روبــرو بودیــم و مناســب دیدیــم ایــن دوره بــا 
محوریــت برنامه ریــزی پیرامــون ایــن بیانیــه باشــد.
کار در  تروجنــی؛ شــیوه  بــه گفتــه هاشــمی 
ــال می شــده  ــد، دانشــجویی دنب ــق جاوی اردوی طری
نداشــته  تشــریفاتی  و  اداری  فعالیت هــا جنبــه  و 
ــته،  ــود داش ــه وج ــکالتی ک ــام مش ــا تم ــت و ب اس
ــود. ــزار ش ــد برگ ــق جاوی ــده اردوی طری ــعی ش س
ــام )ره(،  ــجویی ام ــی دانش ــز فرهنگ ــس مرک رئی
ــی  ــت: بازخوان ــه گف ــت فقی ــالب اســالمی و والی انق
جوانــان  بــرای  جهــت  ایــن  از  دوم  گام  بیانیــه 
ــه  ــد ک ــاله را درک کنن ــن مس ــا ای ــت دارد ت اهمی

انقــالب از چــه مســیرهایی عبــور کــرده و امــروز بــه 
اینجــا رســیده اســت. ایــن بازخوانــی می توانــد مــا را 
بــه هویــت واقعــی خودمــان نزدیــک کنــد و بتوانیــم 

ــم. ــیم کنی ــردا را ترس ــرای ف ــان ب ــالت جوان رس
ـ  فرهنگی  مرکز  رییس  تروجنی  هاشمی  محمد 
اسالمی  انقالب  و  فقیه  والیت  )ره(،  امام  دانشجویی 
نیز در این مراسم گفت: اردوی طریق جاوید هر ساله 
برای  به ویژه  )ره(  امام  حضرت  آرای  بازاندیشی  به 
صدور  با  هم زمان  نیز  امسال  می پردازد.  جوان  نسل 
بیانیه ی گام دوم انقالب از سوی مقام معظم رهبری، 
استفاده  آمده  از فرصت پیش  بر آن داشت که  را  ما 
جاوید  اردوی طریق  دوره ی  محور هشتمین  و  کنیم 

را بیانیه ی گام دوم انتخاب کنیم.
وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس، طــی چهــار روز، 
ــه،  ــوق برنام ــای ف ــر برنامه ه ــار و دیگ ۹ درس گفت
ــور و ۳۰  ــر کش ــجوی سراس ــور ۲5۰ دانش ــا حض ب
ــه،  ــا، نیجری ــورهای غن ــی از کش ــجوی خارج دانش

ــد. ــرا ش ــتان اج ــزی و افغانس ــتان، اندون پاکس

برگزاری این اردو در حرم امام )ره(
جای خوشحالی دارد

ــودرزی سرپرســت موسســه  ــی گ ــر محمدعل دکت
ــگاهی  ــردی جهاددانش ــی کارب ــی علم ــوزش عال آم
نیــز در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه برگــزاری ایــن 
ــن  ــالب در ای ــام )ره( و انق ــز ام ــوی مرک اردو از س
مــکان خوشــحال کننده بــود، گفــت: مفهــوم نظریــه 
انقالبــی از آن روســت کــه نــگاه بــه انقــالب و نظــام، 
ــی را  ــن توانای ایســتایی نیســت. انقــالب اســالمی ای
ــه طــور مــداوم خــود را بازتولیــد کنــد. دارد کــه ب

وی افـزود: ممکـن اسـت هر کـدام از دانشـجویان 
بـا پیش زمینـه ای مجـزا از هـم در ایـن اردو شـرکت 
کـرده باشـند، امـا دانشـجویان سـعی کنند بـا تعمق 
همه جانبـه  ابعـاد  فهـم  بـرای  بیشـتری  جدیـت  و 
ایـن  بـه  اگـر  بپردازنـد.  )ره(  امـام  منظومـه فکـری 
مهـم دسـت پیدا کنیـد، دیـدگاه حقیقی تری نسـبت 
و  انقـالب  آرمان هـای  )ره(،  امـام  دیدگاه هـای  بـه 
آینـده کشـور پیـدا می کنیـد و بسـیاری از سـؤاالت 

شـما پاسـخ داده می شـود.

بیانیه ی گام دوم گویای تدریجی بودن 
پدیده انقالب است

فعالیت های  اداره  رییس  جعفرپور  رشید  دکتر 
دینی و قرآنی وزارت علوم نیز با بیان این که دو نوع 
انقالب وجود داشته،  تدریجی در وقوع  و  نگاه دفعی 
انقالب  که  است  مفهوم  این  به  تدریجی  نگاه  گفت: 
همچنان در مرحله تکامل و طی طریق است. از میان 
گام  یک  تاکنون  اسالمی،  تمدن  تحقق  در  مراحل 
انقالب  وقوع  آن  و  شده  برداشته  اسالمی  انقالب  از 
دهنده  نشان  نیز  دوم  گام  بیانیه  است.  بوده  اسالمی 

این است که انقالب پدیده ای تدریجی است.
تکامـل  راسـتای  در  جعفرپـور  دکتـر  گفتـه  بـه 
انقـالب اسـالمی، نقطـه ثقـل بیانیـه گام دوم، امیـد 
نظـام  نظریـه  دیگـر،  موضـوع  اسـت.  جوانـان  بـه 
انقـالب اسـالمی اسـت. مفهـوم نظریه انقالبـی از آن 
روسـت کـه نگاه بـه انقالب و نظام، ایسـتایی نیسـت. 
انقـالب اسـالمی ایـن توانایـی را دارد کـه بـه طـور 

مـداوم خـود را بـاز تولیـد کنـد.
وی گفـت: در بیانیـه گام دوم 4۳ بـار مفهـوم و 
در  بیانیـه  ایـن  اسـت.  شـده  مطـرح  جـوان  عنـوان 
هفـت محـور تبییـن شـده و اگـر هـر یـک از ایـن 
قـرار  بررسـی  مـورد  تخصصـی  طـور  بـه  محورهـا 
گیرنـد، قطعـا نتایـج خوبـی را شـاهد خواهیـم بـود.

حضـور  بـا  و  مراسـم  ایـن  پایـان  در  هم چنیـن 
خمینـی  حسـن  سـید  حجت االسالم والمسـلمین 
تولیـت آسـتان مقـدس حضـرت امـام خمینـی )ره(، 
جهاددانشـگاهی،  رییـس  طیبـی  حمیدرضـا  دکتـر 
دکتـر عیسـی علیـزاده معـاون فرهنگـی دانشـجویی 
و محمـد هاشـمی تروجنـی رییـس مرکـز فرهنگـی 
انقـالب  و  والیت فقیـه  )ره(،  امـام  دانشـجویی  ـ 
اسـالمی، از دانشـجویان برگزیده ی هشـتمین اردوی 
ملـی آموزشـی ـ فرهنگـی طریـق جاویـد بـا اهـدای 

تقدیرنامـه و جوایـزی تقدیـر بـه عمـل آمـد.
گفتنـی اسـت، هشـتمین اردوی ملـی آموزشـی ـ 
فرهنگـی طریـق جاویـد بـه همـت مرکـز فرهنگـی ـ 
دانشـجویی امـام )ره(، والیت فقیـه و انقالب اسـالمی 
وابسـته بـه جهاددانشـگاهی در حـرم مطهـر حضرت 

امـام خمینـی )ره( برگزار شـد.
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 3 مهـــر: 
ـــتفان  ـــور اش ـــا حض ـــدار ب ـــگری پای ـــمپوزیوم گردش س
شـــولتز ســـفیر اتریـــش در ایـــران، دکترحمیدرضـــا 
ــیله  ــن شـ ــگاهی، کاریـ ــس جهاددانشـ ــی رییـ طیبـ
ــاون وزیـــر میـــراث فرهنگـــی،  ولـــی تیمـــوری معـ
ـــل  ـــر لیب ـــران، گونت ـــگری ای ـــتی و گردش ـــع دس صنای
ـــس  ـــش، ریی ـــط زیســـت و آب اتری ـــاون وزارت محی مع
ـــاون  ـــی مع ـــا زارع ـــران، رض ـــوردان ای ـــیون کوهن فدراس
دوســـتداران طبیعـــت اتریـــش و دکترســـید ســـعید 
ـــزار  ـــگ برگ ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــس دانش ـــمی ریی هاش

ـــد. ش

نیازمند توجه ویژه به بعد فرهنگی در توسعه 
گردشگری هستیم

کــرد:  اظهــار  مراســم  ایــن  در  طیبــی  دکتــر 
ــی،  ــم فرهنگ ــد مه ــدار دارای چهاربع ــگری پای گردش
اســت.  زیســت محیطــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
ــم آوردن  ــل فراه ــه دلی ــگری ب ــی گردش ــد فرهنگ بع
شــرایط مناســب بــرای نزدیکــی اقــوام بــا یــک دیگــر 
ــم  ــیار مه ــورها بس ــر کش ــا دیگ ــا ب ــدن آن ه و آشناش

ــت. اس

ــا  ــوری ب ــران کش ــه ای ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــی،  ــر فرهنگ ــم نظی ــای ک ــی و جاذبه ه ــگ غن فرهن
ــه ای  ــات منصفان ــه تبلیغ ــی اســت ک تاریخــی و طبیع
دربــاره آن نشــده اســت، اظهــار کــرد: گردشــگرانی کــه 
از ایــران بازدیــد کرده انــد و بــا تصویــر واقعــی توســعه 
ــذت  ــه رو شــده اند، خاطــرات ل ــران روب و پیشــرفت ای
ــنیده های  ــا ش ــا ب ــه عموم ــد ک ــران دارن ــی از ای بخش

آن هــا متفــاوت اســت.
ــی  ــه نزدیک ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر طیب دکت
ــاد  ــگری ایج ــا گردش ــا ب ــی ملت ه ــل فرهنگ و تعام
ادامــه داد: گردشــگری می توانــد مانــع  می شــود، 
وقــوع بســیاری از چالش هــا، درگیری هــا و حتــی 
ــال  ــه دنب ــان ب ــت طلب ــه منفع ــد ک ــی باش جنگ های
ــعه  ــی در توس ــد فرهنگ ــه بع ــن ب ــتند؛ بنابرای آن هس

ــود. ــژه ای ش ــه وی ــد توج ــگری بای گردش
موضــوع  داد:  ادامــه  جهاددانشــگاهی  رییــس 
ــت  ــا محوری ــدار ب ــگری پای ــمپوزیوم، »گردش ــن س ای
»آینــده  آن،  رویکــرد  و  اســت  گــردی«  طبیعــت 
ــین  ــل تحس ــیار قاب ــی« بس ــع محل ــرای جوام ــر ب بهت
ــگری  ــروت گردش ــه ث ــع عادالن ــه توزی ــرا ک ــت چ اس
ــگری  ــاد گردش ــت اقتص ــادی دارد و هدای ــت زی اهمی

ــتانی  ــیرهای کوهس ــا در مس ــه عموم ــتاها ک ــه روس ب
ــی نظیــر گردشــگری محســوب  ــای ب هســتند، از مزای

می شــود.
وی گفــت: جهاددانشــگاهی بــه عنــوان بزرگ تریــن 
ســازمان غیــر دولتــی فعــال در انجــام تحقیقــات 
کاربــردی و تولیــد نــوآوری در حوزه هــای فنــی و 
مهندســی، پزشــکی، کشــاورزیف محیــط زیســت 
ــه  ــواره ب ــران هم ــی در ای ــانی و اجتماع ــوم انس و عل
ــژه  ــه وی ــط زیســتی توج ــگری و محی مباحــث گردش

ــت. ــته اس داش
ــرد: نخســتین پژوهشــکده  ــار ک ــی اظه ــر طیب دکت
گردشــگری در ایــران بــا هــدف مطالعــه و تحقیــق در 
ــع و توســعه صنعــت گردشــگری در  زمینــه رفــع موان
مشــهد ایجــاد شــده و پژوهشــکده محیــط زیســت این 

نهــاد در اســتان گیــالن نیــز گــواه ایــن مدعاســت.
وی افــزود: نخســتین و تنهــا دانشــکده علــوم 
ــر  ــم و فرهنــگ دای ــران در دانشــگاه عل گردشــگری ای
ــی  ــی و تمدن ــراث فرهنگ ــالع از می ــرای اط ــده و ب ش
ــگری  ــی گردش ــی – فرهنگ ــز علم ــز مرک ــران نی ای
دانشــجویان ایــران در جهــاد دانشــگاهی ایجــاد شــده 
ــی در  ــیار خوب ــر بس ــوع تاثی ــن موض ــه ای ــت ک اس

ــت. ــته اس ــجویان داش ــی دانش ــت مل ــای هوی ارتق

عزم اتریش برای تعامل با ایران
ســفیر اتریــش در ایــران در ســمپوزیوم گردشــگری 
ــران در گزارشــی  ــن کــه کشــور ای ــا بیــان ای ــدار ب پای
ــی اقتصــاد  ــع جهان ــته توســط مجم ــه گذش ــه هفت ک
مقصــد  ارزان تریــن  عنــوان  بــه  شــده،  منتشــر 
گردشــگری در بیــن کشــورهای جهــان شــناخته 
ــه  ــزرگ را ب ــتاورد ب ــن دس ــا دارد ای ــت: ج ــد، گف ش
ایــران تبریــک بگویــم. ایــن موضــوع بــه آمادگی هــای 
موجــود در ایــن کشــور در اســتفاده از زیرســاخت های 

ICT مربــوط می شــود.
و  تشکیل  از  که  است  سال  سه  کرد:  تصریح  وی 
این  از  می گذرد، پس  اتریش  و  ایران  راه  نقشه  تدوین 
توسط روسای دولت دو کشور مورد  راه  نقشه  این  که 
تایید قرار گرفت، اقدام به تعامالتی کردیم که امیدواریم 
بر  را  برجام  مذاکرات  میزبانی  اتریش  که  این  دلیل  به 
نیز  برجام  دستاوردهای  حفظ  در  بتوانیم  دارد،  عهده 

نقش مهمی را ایفا کنیم.
ــروه  ــه کارگ ــته، س ــرد: روز گذش ــان ک ــولتز بی ش

همکاری ایران و اتریش برای گردشگری پایدار 
سمپوزیوم گردشگری پایدار با حضور سفیر اتریش در ایران به همت دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاددانشگاهی برگزار شد
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دوجانبــه، در حوزه هــای محیــط زیســت، گردشــگری 
و آب برگــزار شــد کــه در رابطــه بــا پروژه هــای مرتبــط 
بــا ایــن موضوعــات بحث هایــی صــورت گرفــت. امــروز 
ــمپوزیوم  ــن س ــی و اتریشــی در ای ــرکای ایران ــم ش ه
چندبعــدی کنارهــم آمدنــد تــا در حــوزه گردشــگری 

پایــدار بــا هــم بحــث و تبــادل نظــر کننــد.
ــا  ــن تالش ه ــا ای ــه قطع ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــور  ــهروندان دو کش ــرای ش ــی ب ــل توجه ــع قاب مناف
مهم تریــن  کــرد:  خاطرنشــان  داشــت،  خواهــد 
دســتاوردهای ایــن رویــداد در حــوزه تجــارت، توســعه 

ــت. ــی اس ــت زندگ ــای کیفی ــادی و ارتق اقتص
گردشگری  و  سفر  افزود:  ایران  در  اتریش  سفیر 
همواره به عنوان مقوله ای محسوب می شود که می تواند 
به پیشبرد صلح، امنیت و تفاهم کمک کند. همچنین 
تحقیقات نشان می دهد پایداری در گردشگری می تواند 
سطح باالیی از صلح را برای کشورها به ارمغان آورده و 
نهاد و ساختارهایی که به شکل گیری جوامع صلح مدار 

کمک می کند را شکل دهد.
وی تاکیــد کــرد: مــا می توانیــم بحــث اکوتوریســم 
ــم.  ــی کنی ــرش تلق ــکوی پ ــوان س ــه عن ــدار را ب پای
ــایه  ــورهای همس ــفیرای کش ــور س ــا حض ــدوارم ب امی
ایــران در ایــن رویــداد بتوانیــم شــاهد حداکثــر 

همکاری هــای منطقــه ای نیــز باشــیم.
شولتز تصریح کرد: امروز دولت های دو کشور ایران 
و اتریش سنگ بنای این تعامالت را گذاشتند و باید با 
تالش به سمت ایده هایی که برای آینده این همکاری ها 

متصور هستیم حرکت کنیم.
ســفیر اتریــش در ایــران بــا بیــان ایــن کــه در حــال 
ــتیم،  ــی هس ــن الملل ــش بی ــرایط پرتن ــر در ش حاض
ــزم و اراده  ــده ع ــان دهن ــکاری نش ــن هم ــت: ای گف
اتریــش بــرای تعامــل هرچــه بیشــتر بــا ایــران اســت 
ــود  ــاذ می ش ــه اتخ ــی ک ــا راهبردهای ــم ب و امیدواری
ــم. ــن مســیر حرکــت کنی ــه درســتی در ای ــم ب بتوانی
ــی دارد  ــگ غن ــران فرهن ــرد: ای ــد ک ــولتز تاکی ش
ــت و  ــعر داده اس ــر و ش ــات، هن ــان ادبی ــه جهانی و ب
ــق مشــارکت و  ــه از طری ــیده ک ــت آن رس ــون وق اکن
ــم  ــوزه اکوتوریس ــب در ح ــای مناس ــه راه حل ه ارای

ــم. ــران کنی ــور را جب ــن کش ــاف ای ــدار الط پای

معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی، در ادامه این سمپوزیوم خاطرنشان کرد: امروز 
یاد وخاطره شهدای ۸  دفاع مقدس،  با هفته  همزمان 

سال دفاع مقدس را گرامی می داریم.
ولــی تیمــوری ضمــن ابــراز امیــدواری درخصــوص 
همزمانــی ســمپوزیوم بیــن المللــی گردشــگری پایــدار 
و روز جهانــی گردشــگری، گفــت: خوشــحالیم کــه این 
ــگری  ــرا گردش ــت، زی ــده اس ــه وجودآم ــی ب همزمان
ــان  ــات می ــل و ارتباط ــرای تعام ــب ب ــزاری مناس اب

ــت. ــن ملت هاس ــی، بی فرهنگ
وی افــزود: همــان طــور کــه شــعار امســال ســازمان 
گردشــگری   )UNWTO( گردشــگری  جهانــی 
ــوان  ــه عن ــرای هم ــر ب ــده بهت ــک آین ــاغل؛ ی و مش
شــده، نشــان می دهــد کــه بــر ســه موضــوع مهــارت، 
اشــتعال وآمــوزش نیــز توجــه ویــژه ای داشــته اســت.

گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزارت  معــاون 
ــینه  ــه پیش ــاره ب ــا اش ــن ب ــتی همچنی ــع دس و صنای

ــان جمهــوری اســالمی  همکاری هــای گردشــگری می
ــن کشــور  ــی بی ــط خوب ــت: رواب ــش، گف ــران و اتری ای
ایــران و اتریــش در همــه زمینه هــا برقــرار اســت و در 
ایــن میــان روابــط و همکاری هــای حــوزه گردشــگری 
ــد. ــر باش ــگ دوکشــور موث ــل فرهن ــد در تعام می توان

چنیــن  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  تیمــوری 
همکاری هــای بیــن المللــی، افــزود: روابــط بیــن 
ــاز  ــد بسترس ــگری می توان ــوزه گردش ــورها درح کش
تعمیــق ارتباطــات بیــن بخش هــای خصوصــی حــوزه 

گردشــگری در ســطح بیــن المللــی باشــد.
در  تصمیمــی  هیــچ  گفــت:  پایــان  در  وی 
ــدون در نظــر گرفتــن  برنامه هــای کالن گردشــگری ب

نمی شــود. انجــام  پایــداری  شــاخص های 
دکتــر گونترلیبــل معــاون وزیــر گردشــگری و 
محیــط زیســت اتریــش نیــز در ایــن مراســم گفــت: از 
معــاون وزیــر در حــوزه گردشــگری و ریاســت دانشــگاه 
علــم و فرهنــگ تشــکر می کنــم. همچنیــن مفتخــرم 
اکنــون در تهــران بــه مناســبت ایــن ســمپوزیوم کــه 
ــم. موضــوع اش اکوتوریســم اســت، ســخنرانی می کن

ــان از  ــمپوزیوم نش ــن س ــزاری ای ــزود: برگ وی اف
ــر  ــت ه ــه تقوی ــور دارد و ب ــط دو کش ــت رواب اهمی
ــمپوزیوم  ــن س ــوع ای ــد. موض ــک می کن ــز کم دو نی
ــردی  ــت گ ــگری و طبیع ــم، گردش ــه توریس از جمل
کامــال مرتبــط بــا مباحثــی اســت کــه اکنــون مــا در 

هســتیم. آن  دنبــال  وزارتخانه مــان 
معــاون وزیــر گردشــگری و محیــط زیســت اتریــش 
اظهــار داشــت: اکنــون مــا طبــق آمــار و ارقام هــا، در 
حــوزه گردشــگری ۶ پــارک ملــی و 5۰ ســایت محلــی 
ــعه  ــا در توس ــی م ــای مل ــن پارک ه ــم. همچنی داری

ــد. ــی می کنن ــش آفرین ــم نق اکوتوریس
وی بیــان کــرد: طــی دو دهــه گذشــته نیــز بیــش 
از ۱۰۰ محــل در حــوزه اکوتوریســم و گردشــگری در 
ــه  ــون در زمین ــه اکن ــده ک ــایی ش ــورمان شناس کش
حفــظ تنــوع زیســتی و ایجــاد مراکــز تحقیقاتــی 
فعالیــت می کننــد؛ در ایــن مراکــز نقــش گردشــگری 

ــد. ــرار دارن ــژه ای ق و توســعه اکوتوریســم توجــه وی
معــاون وزیــر گردشــگری و محیــط زیســت اتریــش 
ــژه ای روی رنجرهــای  ــا توجــه وی گفــت: همچنیــن م



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

75

پارک هــای ملــی داریــم. ایــن رنجرهــا در واقــع نقــش 
ــش  ــد و نق ــا می کنن ــی را ایف ــای مل ــفرای پارک ه س

مهمــی در حفــظ محیــط زیســت دارنــد.
ــال  ــن ح ــا در عی ــن م ــرد: همچنی ــح ک وی تصری
توجــه ویــژه ای بــه مباحــث حفاظــت میــراث فرهنگــی 
ــکر  ــران تش ــان ای ــز از میزبانم ــان نی ــم. در پای داری
ــرای برگــزاری ســمپوزیم بعــدی  می کنــم امیــدورام ب

ــش باشــیم. ــان شــما در اتری ــا میزب م
ــش از  ــت اتری ــتداران طبیع ــن دوس ــاون انجم مع
ــه از  ــان اینک ــا بی ــم ب ــن مراس ــخنرانان ای ــر س دیگ
ــتان  ــا دوس ــی را ب ــال ۲۰۱۸ همکاری های ــدای س ابت
خــود در ایــران شــروع کردیــم، گفــت: هــدف از ایــن 
همــکاری، تبــادل اطالعــات ایــران و اتریــش در حــوزه 
کوهنــوردی اســت. از آنجــا کــه ایــن انجمــن اتریشــی 
بــه قلــه دماونــد نیــز صعــود کــرده و عــالوه بــر ایــن، 
تجربیــات ارزشــمندی در کوهنــوردی کوهســتان دارد، 

ــع شــود. ــر واق ــد بســیار موث ــل می توان ــن تعام ای
ــبی  ــای مناس ــه فض ــان اینک ــا بی ــیله ب ــن ش کاری
بــرای همــکاری بیــن ایــن دو کشــور مهیاســت، 
ــادل آرا و  ــن تب ــن، ای ــر ای ــالوه ب ــرد: ع ــح ک تصری
عقایــد تنهــا منــوط بــه کوهنــوردی کوهســتان نیســت 
و می توانــد ســایر حوزه هــا را هــم شــامل شــود.

دوســتداران  تشــکل  و  انجمــن  داد:  ادامــه  وی 
در  را  زیــادی  فعالیت هــای  اتریــش  طبیعــت 
حوزه هــای ورزشــی بــه ویــژه کوهنــوردی انجــام داده 
اســت و یکــی از مهمتریــن اهــداف مــا در ایــن حــوزه 
ایــن اســت کــه در قالــب فعالیت هــای ورزشــی، 

ــم. ــته کنی ــداری را برجس ــه پای مقول
شــیله تاکیــد کــرد: در خــالل کارگروه هــا بــه ایــن 
ــوان  ــه می ت ــه چگون ــت ک ــم پرداخ ــوع خواهی موض
در حــوزه اکوتوریســم کوهســتان بــه طراحــی و 

ــت. ــوردی پرداخ ــیرهای کوهن ــازی مس مدلس
ــا  ــر روی ایده ه ــد ب ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
و راهبردهــای مشــترک متمرکــز شــویم، گفــت: 
ــتاوردهای  ــد از دس ــی بتوانن ــع محل ــم جوام امیدواری
ایــن همــکاری منتفــع شــده و ســمپوزیوم بتواننــد بــه 
ایده هایــی کــه مــد نظــر دارد، جامــه عمــل بپوشــاند.

رییــس فدراســیون کوهنــوردی ایــران نیــز گفــت: 
ــات ســازنده در  ــداد اتفاق ــن روی ــی ای ــم در پ امیدواری
زمینــه توســعه پایــدار در حــوزه کوهســتان رخ دهــد 
و بتوانیــم بــا بــه کارگیــری علــم و تجربــه در اینگونــه 
و  کــرده  اتخــاذ  درســتی  تصمیم هــای  رویدادهــا 
امیدواریــم ایــن تصمیمــات بــه مرحلــه اجــرا دربیایــد.
رضــا زارعــی بــا اشــاره بــه اینکــه نیمی از مســاحت 
ــی تشــکیل داده  ــران را مناطــق کوهســتانی و بیابان ای
اســت، گفــت: ایــران بــا در اختیــار داشــتن ۲۶۰ قلــه 
ــی در  ــهرهای بزرگ ــود ش ــزار و وج ــر از چهاره باالت
دامنــه کوه هــا می توانــد از کوهســتان بــه عنــوان 

ــی بهــره بیشــتری ببــرد. مخــازن ارزشــمند آب
ــع  ــا منب ــه تنه ــتان ها ن ــرد: کوهس ــوان ک وی عن
اصلــی آب و عامــل مقاومــت خــاک در مناطق خشــک 
ــای  ــن گونه ه ــتگاه و مام ــه، زیس ــتند بلک ــران هس ای
ــه فــردی هســتند کــه  ــوری منحصــر ب گیاهــی و جان

ــاد  ــی ی ــادر جهان ــای ن ــوان گونه ه ــت عن ــا تح از آنه
می شــود.

ــرای حفاظــت  ــن رو، ب ــرد: از ای ــح ک ــی تصری زارع
از کوهســتان های ایــران، ایــن میــراث ارزشــمند، 
تدویــن قوانیــن معیــن و طبقــه بنــدی شــده از 
جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. ایــن اتفاقــی اســت 
ــد آن را  ــتان می توان ــی کوهس ــگری علم ــه گردش ک

ــد. ــم بزن رق

فرصتی مناسب برای تبادل تجربیات ایران و 
اتریش در بخش گردشگری

دکتــر ســید ســعید هاشــمی رییــس دانشــگاه علــم 
ــگری  ــی گردش ــک روز جهان ــن تبری ــگ ضم و فرهن
ــوان  ــه عن ــگ ب ــم و فرهن ــگاه عل ــرد: دانش ــان ک بی
بزرگ تریــن دانشــگاه غیردولتــی ایــران یــک دانشــگاه 
کارآفریــن اســت کــه بــه دلیــل وابســتگی بــه 
ــا پژوهشــگاه ها  ــر ب ــی موث ــاط علم ACECR و ارتب
و پژوهشــکده های جهــاد دانشــگاهی در حــال حرکــت 
ــد. ــارم می باش ــل چه ــگاه های نس ــمت دانش ــه س ب

ــا همــواره  ــالش دارد ت ــن دانشــگاه ت وی گفــت: ای
در فعالیت هــای علمــی، فرهنگــی و تخصصــی پیشــرو 
ــه  ــی از جمل ــالت بین الملل ــات و تعام ــد و ارتباط باش
اهــداف مهــم دانشــگاه علــم و فرهنــگ اســت. اعتقــاد 
گردشــگری  بین المللــی  ســمپوزیوم  کــه  داریــم 
فرصــت بســیار عالــی بــرای تبــادل تجربیــات دو 
ــت. ــرده اس ــم ک ــگری فراه ــش گردش ــور در بخ کش

رییــس دانشــگاه علــم و فرهنــگ اظهــار کــرد: زمان 
ایــن ســمپوزیوم بــا روز جهانــی گردشــگری مصــادف 
شــده و شــعار گردشــگری امســال هــم »گردشــگری 
و مشــاغل؛ یــک آینــده بهتــر بــرای همــه« اســت کــه 
ــن  ــی ای ــع محل ــرای جوام ــر ب ــده بهت ــا رویکــرد آین ب

ســمپوزیوم همخوانــی مناســبی دارد.
ــود  ــل خ ــی کام ــگ آمادگ ــم و فرهن ــگاه عل دانش
را بــرای آغــاز و یــا توســعه همکاری هــای علمــی 
در حوزه هــای مختلــف بــا تمــام کشــورهایی کــه 
نماینــدگان آن هــا در ایــن ســمپوزیوم حضــور دارنــد، 

ــی دارد. ــالم م اع
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■ روابط عمومی جهاددانشـگاهی، 25 شـهریور: تفاهم نامه ی 
تحقیقـات  مرکـز  و  جهاددانشـگاهی  بیـن  همـکاری 
فـرآوری مـواد معدنی ایـران در راسـتای عارضـه یابی، 
انتقـال  و  فـرآوری  کارخانجـات  فرآیندهـای  اصـالح 
دانـش فنـی بـه منظـور اسـتفاده بهینـه از پتانسـیل و 
ظرفیت هـا و توانایی هـای علمـی ـ اجرایـی دو طـرف 

شـد. امضا 
بیــن  همــکاری  نامــه  تفاهــم  انعقــاد  مراســم 
ــواد  ــرآوری م ــات ف ــز تحقیق ــگاهی و مرک جهاددانش
ــی  ــا طیب ــر حمیدرض ــور دکت ــا حض ــران ب ــی ای معدن
غریــب  خــداداد  دکتــر  جهاددانشــگاهی،  رییــس 
ــس  ــری ریی ــدی ذاک ــدرو و مه ــل ایمی ــور مدیرعام پ
ــی  ــد وفای ــی، مجی ــواد معدن ــرآوری م ــکده ف پژوهش
ــواد  ــرآوری م ــات ف ــز تحقیق ــز مرک ــر مرک ــرد مدی ف
ــه در  ــران دو مجموع ــان و مدی ــر معاون ــی و دیگ معدن

ــد. ــزار ش ــگاهی برگ ــزی جهاددانش ــر مرک دفت
نامـه همـکاری مشـترک در راسـتای  ایـن تفاهـم 
فـرآوری  کارخانجـات  فرایندهـای  اصـالح  و  ارزیابـی 
و انتقـال دانـش فنـی بـه منظـور اسـتفاده بهینـه از 
پتانسـیل و ظرفیت هـا و توانایی هـای علمـی و اجرایـی 
امضـای مدیـر مرکـز مرکـز تحقیقـات  بـه  دو طـرف 

فـرآوری مـواد معدنـی و رییـس پژوهشـکده فـرآوری 
مـواد معدنـی رسـید.

ــه  ــن تفاهم نامـ ــرای ایـ ــم و اجـ ــدف از تنظیـ هـ
ـــه  ـــش عارض ـــرف در بخ ـــن دو ط ـــکاری بی ـــاد هم ایج
یابـــی و انتقـــال دانـــش فنـــی در کارخانجـــات فـــرآوری 
مـــواد معدنـــی کشـــور بیـــن مرکـــز تحقیقـــات فـــرآوری 
ـــی  ـــواد معدن ـــرآوری م ـــکده ف ـــی و پژوهش ـــواد معدن م
ـــا  ـــی ب ـــی و اجرای ـــای فن ـــگاهی در زمینه ه جهاددانش
در نظـــر گرفتـــن کلیـــه امکانـــات طرف هـــا اعـــم از 
ـــات  ـــا، اطالع ـــی، داده ه ـــع مال ـــود، مناب ـــاوری موج فن

ـــت. ـــانی اس ـــروی انس و نی
ــالح  ــی و اص ــه یاب ــه "عارض ــم نام ــوع تفاه موض
در  کشــور  در  فــرآوری  کارخانجــات  فرایندهــای 
راســتای اســتفاده از ظرفیت هــای فنــی و تکنولوژیــک 
ــالح  ــی و اص ــرای عارضه یاب ــتی اج ــرف در راس دو ط
کشــور،  در  فــرآوری  کارخانجــات  فرآیندهــای 
کمیته هــای  و  کارگروه هــا  تشــکیل  در  همــکاری 
ســازی  بهینــه  و  اســتاندارد  جهــت  تخصصــی 
ــترک  ــای مش ــام پروژه ه ــکاری در انج ــا، هم فرآینده
ــای  ــازی فرآینده ــتاندارد و بهینه س ــی، اس ــه یاب عارض
فنــاوری صنایــع معدنــی کشــور، همــکاری و تســهیل 

بهــره گیــری از تــوان تخصصــی داخلــی بیــن المللــی 
ــکاری در  ــی و هم ــه یاب ــای عارض ــرای طرح ه در اج
ــا رویکــرد یکپارچــه  ایجــاد توســعه دســتورالعمل ها ب
توســعه  و  تدویــن  و  فرآیندهــا  یابــی  عارضــه  در 
ــی  ــواد معدن ــرآوری م ــای ف ــدل ســازی در فرآینده م
و "انتقــال دانــش فنــی" در راســتای همــکاری و 
مشــارکت در فرآینــد جلــب، جــذب و انتقــال دانــش 
فنــی در بخــش فــرآوری مــواد معدنــی و بسترســازی 
ــش  ــه در بخ ــای فناوران ــعه همکاری ه ــاد و توس ایج
ــرآوری  ــوژی هــای ف ــی و تکنل ــع معدن معــدن و صنای

ــت. ــی اس ــواد معدن م

عالقه مند همکاری با جهاددانشگاهی هستیم
ایمیـدرو  مدیرعامـل  پـور  غریـب  خـداداد  دکتـر 
ایـن مراسـم بـر همـکاری بـا جهاددانشـگاهی در  در 

کـرد. تاکیـد  صنعتـی  و  اسـتراتژیک  پروژه هـای 
جهاددانشـگاهی  توانمندی هـای  بـا  رابطـه  در  وی 
اظهـار کـرد: کارهایـی را کـه این نهاد شـروع کـرده به 
نتیجـه رسـانده اسـت، یعنـی نهال هایـی را که کاشـته 
بـه ویـژه در حـوزه نفت و مس تـا کنون به بار نشسـته 

ست. ا
دکتـر غریـب پـور در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه 
جهاددانشـگاهی بایـد بـه حـوزه انتقـال دانـش فنـی 
وارد شـود، افـزود: عالقـه منـد همـکاری بـا ایـن نهـاد 
در پروژه هـای نـرم افـزاری )مدیریـت دانش( و سـخت 

افـزاری هسـتیم.
بومـی  بیـان ضـرورت  ایمیـدرو ضمـن  مدیرعامـل 
سـازی دانـش تولیـد کاالهـای مـورد نیـاز ایمیـدرو بر 
عـزم سـازمان بـه منظـور انتقـال دانـش فنـی کاالهای 

مـورد نیـاز و سـاخت داخـل آن هـا تاکیـد کـرد.
وی همچنیـن اظهـار کرد: ایمیدرو بسترسـازی الزم 
را بـرای تعامـل و ارتباط جهاددانشـگاهی بـا بنگاه های 
بـزرگ صنایـع معدنـی ایجـاد می کنـد و حمایـت الزم 
را انجـام می دهـد تا جهاددانشـگاهی نیازهـای فناورانه 

صنعـت معدنی کشـور را حـل کند.

عزم و اراده جهادگران برای حل مشکالت و 
الگوسازی در جامعه جدی است

ــگاهی  ــس جهاددانش ــی ریی ــا طیب دکترحمیدرض
در ایــن مراســم در راســتای اســتفاده از نیروهــای 

همکاری جهاددانشگاهی و ایمیدرو در ۸ حوزه ی 
تکنولوژیک

انعقاد تفاهم نامه ی همکاری بین جهاددانشگاهی و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران )ایمیدرو( برگزار شد
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توانمنــد بیــان کــرد: در جهاددانشــگاهی بــه آدم هــای 
ــم  ــم و می توانی ــی داری ــگاه ها دسترس ــوب در دانش خ
ــود  ــم، خ ــتفاده کنی ــا اس ــا از آن ه ــام پروژه ه در انج
نیــز پاســخگو باشــیم و حرفــه ای کار را انجــام دهیــم.
وی افــزود: تــا ایــن لحظــه کار یــا قــراردادی نبــوده 
ــان  ــه پای ــن نهــاد پــس از امضــا آن را ب اســت کــه ای
نرســانده باشــد. در حــال حاضــر تیــم خوبــی در 
ــکاری  ــدرو در هم ــر ایمی ــم. اگ ــگاهی داری جهاددانش
ــال جــدی  ــم کام ــا ه ــد، م ــاد جــدی باش ــن نه ــا ای ب

ــتیم. هس
ــح کــرد: واحدهــای  رییــس جهاددانشــگاهی تصری
بــه  درصــد   5 از  کم تــر  جهاددانشــگاهی  موفــق 
ــگاهی را  ــک جهاددانش ــی کم ــع پژوهش ــورت مناب ص
ــود  ــورت خ ــه ص ــد ب ــد و ۹5 درص ــت می کنن دریاف
اتــکا هســتند و همیــن خوداتکایــی ســبب شــده اســت 
ــد و کاری را  ــل کنن ــت عم ــا دق ــا در انتخــاب کار ب ت

ــد. ــام آن را دارن ــوان انج ــه ت ــد ک انتخــاب کنن
ــه ایــن واحدهــا تاکیــد می کنــم  وی افــزود: مــن ب
کــه بایــد ریســک معقــول کننــد و در صــورت داشــتن 

تــوان علمــی، کار را انجــام دهنــد.
ایــن مســوول تصریــح کــرد: عــزم و اراده جهادگران 
بــرای حــل مشــکالت و توســعه و الگوســازی در 

ــه جــدی اســت. جامع
ــورت  ــاخصی ص ــی کار ش ــر جای ــه داد: ه وی ادام
ــا جســارت  ــران ارشــد ب ــت مدی ــه نتیجــه حمای گرفت
و  اســت  بــوده  معقــول  ریســک  قــدرت  بــا  و 
ــا  ــاد آن ه ــه اعتم ــی ب ــخ معقول ــگاهی پاس جهاددانش

داده اســت.

تبدیل ۵ پروژہ به قرارداد
در نشســتی کــه پــس از مراســم انعقــاد تفاهــم نامه 
برگــزاری شــد، مطــرح شــد کــه ایمیــدرو بسترســازی 
ــا  ــگاهی ب ــاط جهاددانش ــل و ارتب ــرای تعام الزم را ب
ــد  ــاد می کن ــی ایج ــع معدن ــزرگ صنای ــای ب بنگاه ه
و حمایــت الزم را انجــام می دهــد تــا جهاددانشــگاهی 
ــل  ــور را ح ــی کش ــت معدن ــه صنع ــای فناوران نیازه

کنــد.
ــل در ۸  ــه حداق ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــه ب در ادام

ایمیــدرو می تواننــد  حــوزه تکنولوژیــک جهــاد و 
همــکاری کننــد، در نهایــت پــس از بحــث و بررســی 
و تبــادل نظــر مــوارد ذیــل مــورد تاییــد قــرار گرفــت:
ــا عناویــن " تولیــد فلوریــن  مقــرر شــد 4 پــروژه ب
ــی"، "  ــه صنعت ــاس نیم ــیدی در مقی ــد اس ــا گری ب
تولیــد آلومینــا از آلومیــت"، " تولیــد آلومینــا از 
کائولــن و بوکســیت هــای کــم عیــار" و "ســیانور" بــا 
ــی و  ــواد معدن ــرآوری م ــات ف ــز تحقیق همــکاری مرک
ــگاهی  ــی جهاددانش ــواد معدن ــرآوری م ــکده ف پژوهش
ــادن کوچــک" توســط  ــا مع ــروژه "احی ــن پ و همچنی
ــگاهی  ــی جهاددانش ــواد معدن ــرآوری م ــکده ف پژوهش
بــه کارفرمایــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی 
ایــران حداکثــر تــا ۱5 مهرمــاه ۹۸ تبدیــل بــه قــرارداد 

شــود.
تعریــف  بــه  نســبت  ایمیــدرو  گردیــد  مقــرر 
ــای  ــاوری واحده ــت فن ــوص مدیری ــروژه ای در خص پ
ــور حداکثــر تــا ۱5 مهرمــاه  ــی کش ــی معدن صنعت

ــا  ــد و ب ــالم نمای ــگاهی اع ــه جهاددانش ــدام و ب ۹۸ اق
ــه  ــکاری فناوران ــدل هم ــک م ــرف ی ــکاری دو ط هم
بــرای حــل مشــکالت فناورانــه صنعــت معدنــی کشــور 

ــود. ــی ش ــاه ۹۸ اجرای ــان مهرم ــا پای ــر ت حداکث
مقــرر شــد جهاددانشــگاهی تربیــت مــدرس و 
ــروژه ای  ــی پ ــواد معدن ــرآوری م ــات ف ــز تحقیق مرک
مشــترک جهــت افزایــش راندمــان طــالی زرشــوران 
تعریــف و اجــرا نماینــد و پژوهشــکده توســعه صنایــع 
شــیمیایی وابســته بــه جهاددانشــگاهی نیــز تــا پایــان 
ــروژه آذرشــهر  ــه اجــرای کامــل پ ســال ۹۸ نســبت ب
در صــورت تامیــن منابــع مالــی توســط ایمیــدرو 

ــد. ــدام کن اق

پیگیری همکاری های متقابل ایمیدرو و 
جهاددانشگاهی

همچنیـن پیگیـری همکاری هـای متقابـل سـازمان 
ایـران  معدنـی  صنایـع  و  معـادن  نوسـازی  و  توسـعه 
)ایمیـدرو( و جهاددانشـگاهی بـا حضـور دکتـر دکتـر 
رییـس  و  وزیـر صمـت  معـاون  پـور  غریـب  خـداداد 
هیـات عامـل ایمیـدرو و دکتر حمیدرضـا طیبی رییس 
جهاددانشـگاهی و مدیـران کارشناسـان مرتبـط ۷ مهر 

در ایمیـدرو برگـزار شـد.
در ایــن نشســت براســاس گزارش هــای ارایــه شــد، 
ــر ۹  ــرای ه ــه ب ــام گرفت ــات انج ــد اقدام مشــخص ش
ــف شــده دو طــرف از پیشــرفت مناســب  ــروژه تعری پ

ــود. ــرارداد می ش ــه ق ــر ب ــوده و منج ــوردار ب برخ
ــور  ــا حض ــت و ب ــن نشس ــه ای ــن در ادام همچنی
ــازی  ــین س ــع ماش ــرکل صنای ــیروی مدی ــر ش دکت
و نیــروی محرکــه وزارت صمــت موضــوع توســعه 
فنــاوری ملــی در صنایــع تکرارپذیــر کشــور در حــوزه 
ــادل  ــورد بحــث و تب ــزی م ــزی و غیرفل ــای فل کانی ه
ــرد  ــالم ک ــور اع ــب پ ــر غری ــت و دکت ــرار گرف نظــر ق
ــکار  ــا حضــور جهاددانشــگاهی و پیمان در جلســه ای ب
ــران  ــل و مدی ــی وزارت صمــت و مدیرعام ــوی داخل ق
ــی  ــوع بررس ــن موض ــک ای ــده نزدی ــدرو در آین ایمی
ــه و  ــی پای ــش طراح ــاوری در دان ــعه فن ــده و توس ش
فنــاوری ســاخت داخــل ماشــین آالت مــورد بحــث و 

ــرد. ــرار می گی ــری ق ــم گی ــر و تصمی ــادل نظ تب
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی، 15 مهر: مراسم اختتامیه ی 
طیبی  حمیدرضا  دکتر  حضور  با  »فردا«  جشنواره ی 
جعفرپور  جمشید  دکتر  جهاددانشگاهی،  رییس 
اسالمی،  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
اقتصاد  فرهنگ سازی  ستاد  دبیر  کرمی  پرویز  دکتر 
ریاست جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاونت  دانش بنیان 
نظارت  و  ارزشیابی  معاون  طباطبایی نژاد  محمدمهدی 
سازمان سینمایی، محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز 
گسترش مستند و سینمای تجربی، مجید رجبی معمار 
مدیران  از  جمعی  و  ایران  هنرمندان  خانه  مدیرعامل 
سوره ی  تاالر  در  رسانه  اهالی  و  صنعتی  و  سینمایی 

حوزه ی هنری برگزار شد.

استفاده از زبان هرن در بیان کاستی ها با ابزار 
فیلم خوب

جهاددانشگاهی  رییس  طیبی  حمیدرضا  دکتر 
به  توجه  با  فناور  یک  به عنوان  گفت:  مراسم،  این  در 
الگوسازی های خوبی که در جهاددانشگاهی در حوزه ی 
ما  اعالم می کنم که کشور  داشته ایم،  فناوری  و  علمی 
هیچ مشکلی در زمینه ی توسعه ی علم و فناوری ندارد 
آبرومند  شغل  می توانیم  کشور  جوانان  همه ی  برای  و 

از  با مشکالتی مواجه هستیم که هنر  اما  ایجاد کنیم، 
بیان  در  می تواند  خوب  خیلی  و...  فیلم  عکس،  جمله 

توانمندی های کشور و مشکالت آن کمک کند.
وی ادامه داد: من به عنوان یک فناور از سال ۱۳5۸ 
عکس  که  داشتم  اعتقاد  و  بوده ام  جهاددانشگاهی  در 
فکر  اما  است،  موثر  توانمندی هایمان  دادن  نشان  در 
می کردم همه ی این اتفاق در خرید یک دوربین خوب 
و عکاسی توسط یک عکاس خوب امکان پذیر است؛ اما 
به مرور فهمیدیم که دوربین حل کننده مشکل نیست 
و حتما باید یک عکاس صنعتی خوب داشته باشیم تا 
عکاس  یک  از  هم  ما  و  کند  درک  را  صنعتی  عکاسی 
صنعتی حرفه ای استفاده کردیم و زیباترین کاتالوگ ها 

را تولید کردیم.
معرفی  در  هنر  نقش  به  اشاره  با  طیبی  دکتر 
فیلم  داد:  توضیح  فناوری،  و  صنعتی  توانمندی های 
صنعتی هم همین طور است و می تواند خیلی خوب به 
که  فهمیدیم  و  بپردازد  توانمندی ها  و  دستاوردها  بیان 
فیلم بردار، فیلم نامه نویس و کارگردان هم در صنعت غرق 
باشند و بفهمند تا بتوانند بیان خوبی داشته باشند. این 

جنبه ی مثبت کار هنر است که بسیار ارزشمند است.
بیان  در  گفت:  ادامه  در  جهاددانشگاهی  رییس 

داشته  موثری  نقش  بسیار  می تواند  هنر  هم  کاستی ها 
فناوری  و  علمی  توسعه  زمینه ی  در  مشکلی  ما  باشد؛ 
نداریم، اما کاستی هایی داریم که باید رفع شوند و هنر 
با زبان فیلم خیلی خوب می تواند این کارها را بیان کند.
استراتژی  کشور  در  هنوز  ما  این که  بیان  با  وی 
توسعه ی صنعتی نداریم، اظهار کرد: زیرساخت پیشرفت 
هر کشور استراتژی توسعه ی صنعتی است که بر پایه ی 
مزیت های بومی تحقق پیدا می کند و باید فهم فناوری 
خلق  می توانیم  همچنین  باشیم؛  داشته  زمینه  این  در 
مزیت کنیم و الکترونیک و آی تی خلق مزیت است. در 
این زمینه ما مشکل داریم و استراتژی توسعه ی صنعتی 
نداریم و این مساله باید به شکلی بیان شود. عالوه بر 
این کار  فناوری پای  جهاددانشگاهی، معاونت علمی و 

آمده و اقدامات خوبی هم انجام شده است.
و  مدیران  خودباوری  عدم  داد:  ادامه  طیبی  دکتر 
کارشناسان یکی از مشکالت جدی ماست که آسیب های 
این مسایل کار  باید روی  این مساله می زند.  به  جدی 
شود و به مردم هم آگاهی زیادی داده شود. فکر می کنم 
که با زبان فیلم خیلی خوب می شود مسایل و مشکالت 
را برطرف کرد و برنامه ریزان این حوزه می توانند تعیین 
و  شود  میدان  وارد  می تواند  هنر  زمانی  چه  که  کنند 
ایرانی  از محصوالت خوب  تا  قانع و آگاه کند  را  مردم 

استفاده کنند.
که  مشکالتی  از  یکی  گفت:  جهاددانشگاهی  رییس 
و  از مسایل  این است که خیلی  ما در کشور داشتیم، 
موضوعات شفاهی هستند. در حوزه ی صنعت و فناوری 
بسیاری از خاطرات شفاهی وجود دارند که می توانند در 
فیلم ها  این  می دانیم  ما  البته  شوند؛  عرضه  فیلم  قالب 
از  باید  و  نمی گیرد  قرار  عمومی  حمایت  مورد  خیلی 
فیلم ساز توسط مسووالن و مدیران حمایت شود؛ ما در 
کردیم  تالش  این جشنواره  برگزاری  با  خود  توان  حد 
و  دهیم  انجام  هنرمندان  شما  از  را  خود  حمایت  تا 

امیدواریم مدیران هم در این زمینه کمک کنند.

ارایه ی محصوالت از طریق ابزار هرن
ادامه، دکتر جمشید جعفرپور رییس کمیسیون  در 
کرد:  بیان  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی 
برگزاری  زمینه ی  در  جهاددانشگاهی  که  خوشحالیم 
و  تقویت  به  حتما  ما  است؛  شده  پیشگام  رویداد  این 
شدت  به  ما  داریم.  نیاز  فعالیت هایی  چنین  توسعه ی 
نیازمند توسعه ی این فناوری هستیم. جامعه ی امروز ما 

»فردا« یی دیگر؛ پایان یک جشنواره ی هرنی ـ صنعتی با 
محوریت فیلم و عکس 

پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی )فردا( با معرفی برگزیدگان توسط جهاددانشگاهی هرن به کار خود پایان داد.
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در شرایط تحریم است و باید به بازارهای جوامع دیگر 
حضور  ما  همسایگی  در  کشور   ۱5 کنیم؛  پیدا  دست 
دارند که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را وارد می کنند، 
اما ما بازار آن ها را در اختیار نداریم. همواره شنیده ایم 
که محصوالت ایرانی از کیفیت باالیی برخوردار هستند، 
اما بسته بندی خوبی ندارند؛ در حالی که سایر کشورها 
بسته بندی  دلیل  به  را  خارجی  بی کیفیت  کاالهای 

مناسب خریداری می کنند.
شغلی  می تواند  فعالیت  همین  کرد:  تاکید  وی 
سرمایه  و  کاال  صاحبان  صورتی که  در  باشد؛  پردرآمد 
هنر  این  کارگیری  به  با  ما  کنند؛  هزینه  آن  برای 
می توانیم بسیاری از مشکالت و تحریم ها را رفع کنیم. 
هنر  از طریق  را  مختلف خود  می توانیم محصوالت  ما 
مشکالت  پس  از  و  کنیم  معرفی  و  عرضه  درستی  به 
بربیاییم. نیاز است که آموزش این حوزه را در رشته های 

دانشگاهی هم انجام دهیم.

پیام رییس سازمان سینامیی به این جشنواره 
سازمان  رییس  انتظامی  حسین  پیام  متن  در 
هنرمندانه  »بازتاب  است:  آمده  کشور  سینمایی 
با  اسالمی،  ایران  گوناگون  رویش های  و  توانمندی ها 
وجود پشتوانه های فرهنگی و تمدنی آن، مستلزم نگاه 
حمایتی به حرکت های خالقانه و نوآورانه فرهنگ ساز و 

بهره مندی از همه ظرفیت های موجود در کشور است.
به  منجر  که  صادقانه ای  تالش  هر  مسیر،  این  در 
ظرفیت های  هم افزایی  و  خودباوری  روحیه  تقویت 

پراکنده موجود در کشور شود، شایسته تقدیر است.
فردا«  صنعتی  و  فناوری  عکس  و  »فیلم  جشنواره 
به عنوان یک جشنواره موضوعی و تخصصی، کوششی 
است برای شناسایی و معرفی هنرمندان و فیلمسازان 
جوان، خالق و نوآور و رقابت آثاری که روایتگر فن آوری 

و صنعت ایرانی هستند.
بدیهی است چشم انداز این رویداد اوال تمرکز بر تولید 
و حضور جوانان سینماگر و عالقمند به سینما را مدنظر 
دارد و ثانیا منجر به توجه عمیق تر به پیوند میان صنعت 
و سینما و نمایشی عملی از همراهی موثر آنان در راستای 
کمک به پیشرفت ایران عزیز و رونق تولید ملی می شود.

و  جهاددانشگاهی  تالش های  از  سپاسگزاری  ضمن 
تعالی  رویداد سینمایی،  این  برگزاری  اندرکاران  دست 

این جشنواره جوان را آرزومندم.«

نگاه خالق و هرنمندانه در فیلم صنعتی به 
فعالیت های فناورانه

این  در  گفت:  »فردا«  دبیر جشنواره  رشیدی  بهزاد 
پرشور  حضور  شاهد  خوشبختانه  جشنواره  از  دوره 
و مدیران  از یک سو  فیلم ساز و عکاس  شما هنرمندان 
از دیگرسو بودیم  و کارگزاران صنعت و فناوری کشور 
که با ارایه ی آثار خودتان، محتوای جشنواره را به لحاظ 
تعداد و کیفیت آثار برجسته کردید. همچنین در ایام 

برگزاری جشنواره حضور گرم و پرشوری داشتید.
و  جشنواره  شما،  خندان  چهره های  داد:  ادامه  وی 
با  که  جایی  تا  می کرد  تایید  را  آن  برگزاری  کیفیت 
روز  سه  و  تشکر  برگزارکنندگان  از  خود  لبخندهای 
گذشته را برای ما و جشنواره »فردا« باشکوه می کردید. 
آن ها  کمک  با  که  جشنواره  حامیان  و  هم راهان  از 
توانستیم این رویداد را برگزار کنیم، تشکر می کنم؛ غیر 
انتظار داشتیم، سایر مدیران  این مراکز، آن طور که  از 
صنعت و فناوری و مدیران روابط عمومی حضور گرم و 

نداشتند  آن  برنامه های  و  ایام جشنواره  در  محسوسی 
این  بود؛ در صورتی که حضور  ناباورانه  ما  برای  این  و 
گفت وگو  و  شناسایی  و  آثار جشنواره  دیدن  و  عزیزان 
برای آن ها بسیار کاربردی و  با هنرمندان، می توانست 

آموزش دهنده باشد.
کرد:  تاکید  فردا  عکس  و  فیلم  جشنواره  دبیر 
و  شود  کم تر  روزمره  و  سنتی  نگاه های  این  امیدواریم 
این مدیران با همکاری، توان و سرمایه ی باالی هنرهای 
فیلم و عکس که توسط این جشنواره به میدان آمدن 
با  کشور  این  پول  و  سرمایه ها  اتالف  از  و  کنند  همت 
و  بپرهیزند  مصرف  یکبار  و  بی کیفیت  هنری  تولیدات 
در عوض سطح تولیدات هنری خودشان را ارتقا دهند 
و آثاری تولید کنند که هم متناسب با شأن صنعت و 
فعالیت هایشان  و  باشد و هم دستاوردها  ایران  فناوری 
را  ملی  غرور  و  و هم خودباری  کند  معرفی  درست  را 
به  ما  مدیران صنعتی  امیدواریم  کند؛  زنده  جامعه  در 
آگهی  یک  مشخصا  صنعتی،  فیلم  که  برسند  باور  این 
تبلیغاتی، یک محصول سطحی ارتباطی یا یک گزارش 

تلویزیونی نیست.
کرد:  بیان  همچنین  هنر  جهاددانشگاهی  رییس 
فیلم صنعتی یک نگاه خالق و هنرمندانه به یک تولید 
یا فعالیت صنعتی و فناوری است. این جشنواره تالش 
می کند ظرفیت باالی هنرهای تصویری را به میدان بیاورد 
و فضای گفت وگو و همکاری را میان هنر و صنعت فراهم 
کند تا در این فضای تعاملی، تولیدات هنری با کیفیت 
در مورد صنعت و فناوری بیشتر شود. این تولیدات در 
و  داخلی  سایر جشنواره های  در  و حتی  فردا  جشنواره 
خارجی حضور یافته و بدرخشند و در بسترهایی هم چون 
سینما، تلویزیون، فضای مجازی، محیط های آموزشی و 
بازتابی  و  دربیایند  نمایش عمومی  به  فضاهای صنعتی 
توانمندی های  و  سرمایه ها  معرف  و  روشنگرانه  نقادانه، 

جمهوری اسالمی باشند.
تالش های  داریم  یقین  گفت:  هم چنین  رشیدی 
جهاددانشگاهی هنر در قالب این جشنواره، بی شک به 
بار خواهد نشست و همگان شاهد ثمرات این کوشش ها 
خواهند بود. الزم می دانم از مشارکت و همکاری همه ی 
از  ویژه  به  و  کردند  یاری  را  ما  راه  این  در  که  کسانی 
زحمات تک تک همکاران جوان، هنرمند و خالق حاضر 

در دبیرخانه جشنواره سپاسگزاری کنم.

معرفی برگزیدگان بخش عکس
ولی زاده،  یدا...  عکس،  بخش  داوران  هیات  سپس 
داریوش کیانی، مجتبی آقایی و امید پورآذر دبیر بخش 
عکس و هم چنین فرهود حقی عکاس پیشکسوت برای 

اهدای جوایز روی صحنه حاضر شدند.
ترتیب  این  به  بخش تک عکس صنعتی  جوایز 

اهدا شد:
رتبه ی سوم: لوح تقدیر و جایزه ی نقدی در بخش 

تک عکس صنعتی به مرتضی نورمحمدی؛
رتبه ی دوم: لوح تقدیر و جایزه ی نقدی در بخش 

تک عکس صنعتی به نیما ابوالقاسمی؛
و رتبه ی اول: تندیس و لوح تقدیر و جایزه ی نقدی 

بخش تک عکس صنعتی به محمد خیاطی اهدا شد.
سپس نوبت به بخش مجموعه ی عکس صنعتی 
رسید و جوایز این بخش به این ترتیب اعالم شد:

به  نقدی  جایزه ی  و  تقدیر  لوح  سوم:  رتبه ی 
محمدمهدی کشاورزی؛

رتبه ی دوم: لوح تقدیر و جایزه ی نقدی به مسعود 
بهاری؛

و رتبه ی اول: تندیس و لوح تقدیر و جایزه ی نقدی 
به محمد قورچیان رسید.

در ادامه برگزیدگان تک عکس تبلیغاتی به این 
ترتیب معرفی شد:

رتبه ی سوم: لوح تقدیر و جایزه ی نقدی به مهشید 
زارع کاریزی؛

به حامد  نقدی  تقدیر و جایزه ی  لوح  رتبه ی دوم: 
فخاران؛

و رتبه ی اول: تندیس و لوح تقدیر و جایزه ی نقدی 
به سید حسین اشرف السادات اهدا شد.

بخش  برگزیدگان  اعالم  به  نوبت  سپس 
برگزیدگان  تبلیغاتی رسید که  مجموعه ی عکس 

به این شرح هستند:
به  نقدی  جایزه ی  و  تقدیر  لوح  سوم:  رتبه ی 

حمیدرضا سبزه علی؛
رتبه ی دوم: لوح تقدیر و جایزه ی نقدی به پریسا نارنجی؛

و رتبه ی اول: تندیس، لوح تقدیر و جایزه ی نقدی 
به سید مهدی یداللهی تقدیم شد.

رسید  دانشجویی  جوایز  معرفی  به  نوبت  ادامه،  در 
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و در بخش تک عکس تندیس و لوح تقدیر و جایزه ی 
نقدی به محمدعلی پورشکوری اهدا شد.

در بخش مجموعه ی عکس هم تندیس، لوح تقدیر و 
جایزه ی نقدی به حمیدرضا امیدبخش رسید.

اهدای نشان انجمن کارگردانان سینامی 
مستند

انجمن  نشان  اهدای  به  مراسم  این  دیگر  بخش 
منظور  به همین  و  رسید  کارگردانان سینمای مستند 
بابک بهداد و پریسا عشقی برای اهدای این نشان روی 
صحنه حضور پیدا کردند و پس از قرائت بیانیه، نشان 
حمید  به  را  کارگردانی  بهترین  تقدیر  لوح  و  انجمن 
علیداد و باقر سروش برای فیلم »قوس الکتریکی« اهدا 

کردند.
رسید  فیلم  بخش  جوایز  معرفی  به  نوبت  ادامه،  در 
دانشجویان،  نگاه  از  مستند  فیلم  بهترین  بخش  در  و 
تندیس و لوح تقدیر به الهام معروفی برای فیلم »۳۳۰ 

سی سی خاطره« رسید.
دیپلم افتخار این بخش به بهرام عظیمی برای فیلم 

»سیم ششم« تعلق گرفت.

سوژہ های پیرشفت برای عکاسان و هرن 
صنعت سینام

اقتصاد  فرهنگی  ستاد  رییس  کرمی  پرویز  دکتر 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
تشکر از مسووالن و هنرمندان حاضر در این جشنواره، 
گفت: 4 هزار و 5۰۰ شرکت دانش بنیان کجا باید دیده 
شود و چه کسی باید آن ها را معرفی کند؟ ۱۸۰ مرکز 
صنعت  هنر  و  عکاسان  برای  خوبی  سوژه ی  نوآوری 
امروز شکل  که  نیست؟ شتاب دهنده هایی  ما  سینمای 
گرفتند و در حوزه های فرهنگ و هنر و صنایع خالق 
همت  به  امروز  ما  می کنند.  فعالیت  سینما  جمله  از 
جوانان دانشجو و اساتید حوزه های مختلف به نوآوری 

کارخانه های خود پرداخته ایم.
استارت آپ ها  حوزه ی  در  هم چنین  داد:  ادامه  وی 
مسیر  در  ما  برداریم؛  موفقی  قدم های  توانستیم 
استارت آپ های پیشرفته، گام های جدی برداشتیم؛ چه 
در  منتقل کند؟  به جامعه  را  پیشرفت  این  باید  کسی 

چنین رویدادهایی و با تفاهم با هنرمندان می توانیم به 
این زمینه دست پیدا کنیم.

برگزیدگان بخش فیلم های دانشجویی
فیلم های  بخش  برگزیدگان  معرفی  زمان  سپس 
دانشجویی رسید و تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی 

به ناصر ناصرپور برای فیلم »دسترنج« اهدا شد.
دیپلم افتخار این بخش هم به عابدین محمدی برای 
فیلم  برای  حسینی  صفی ا...  سید  و  »چرخش«  فیلم 

»سرتیفیکیت« تعلق گرفت.

برگزیدگان بخش فیلم های تبلیغاتی
تقدیر  لوح  و  تندیس  تبلیغاتی،  فیلم های  بخش  در 
فیلم  برای  پایه شناس  مرتضی  به  کارگردانی  بهترین 

»بلوک زنی« اهدا شد.
متحرک(  )گرافیک  پویانمایی  بخش  در  سپس 

برگزیدگان به این ترتیب معرفی شدند:
مهدی  به  کارگردانی  بهترین  تقدیر  لوح  و  تندیس 

خرمیان به فیلم »سوزن بان« تعلق گرفت.
جایزه ی  کارگردانی  بهترین  تقدیر  لوح  و  تندیس 
ویژه ی هیات داوران به بهرام عظیمی برای فیلم »سیم 

ششم« رسید.
دیپلم افتخار این بخش به علی نیکوکار برای فیلم 

»مجتمع شهید مدرس« رسید.

برگزیدگان مجموعه ی مستندهای تلویزیونی
برگزیدگان  اعالم  به  نوبت  مراسم  این  ادامه ی  در 

بخش مجموعه ی مستندهای تلویزیونی رسید.
وحید  به  کارگردانی  بهترین  تقدیر  لوح  و  تندیس 

فرجی برای فیلم »مسیر نو« تعلق گرفت.
جایزه ی  کارگردانی  بهترین  تقدیر  لوح  و  تندیس 
فیلم  برای  اسالمی  حسام  به  داوران  هیات  ویژه ی 

»غرامت« رسید.
دیپلم افتخار این بخش به احمد شفیعی برای »نبرد 

امواج« رسید.
جشنواره  فیلم  بخش  داوران  هیات  بیانیه ی  سپس 
فیلم و عکس صنعتی با محوریت تنوع آثار و ارتباطشان 
با سال حمایت از تولید ملی قرائت شد و برگزیدگان به 

این شرح معرفی شدند:
سید  به  کارگردانی  بهترین  تقدیر  لوح  و  تندیس 
و  هم«  کنار  »در  فیلم  برای  خیام الحسینی  مجتبی 

محمد اسکندرزاده برای فیلم »شور شیرین« شد.
به یاسر  بهترین تهیه کنندگی  تندیس و لوح تقدیر 
طالبی برای فیلم »کاغذ یک درنگ مچاله« تعلق گرفت.

دیپلم افتخار این بخش به سید وحید حسینی نامی 
برای فیلم »کل به جز« رسید.

سه نشان جشنواره اهدا شد
در بخش دیگر جشنواره سه نشان پنجمین جشنواره 
محسن  به  فردا  صنعتی  و  فناوری  عکس  و  فیلم 

استادعلی، مهدی مطهر و صادق سکری اهدا شد.

 راه آهن عرصه ی تلفیق هرن و صنعت
سخنران  راه آهن  شرکت  مدیرعامل  رسولی  سعید 
دیگر این مراسم بود که گفت: فکر می کنم اسم راه آهن، 
قطار، ریل، کوپه، ایستگاه و... کلمات و واژه های آشنایی 
برای اهالی هنر است؛ راه آهن را می توان عرصه ی تلفیق 
هنر و صنعت نامید. راه آهن در کشور عزیز ایران از سال 
۱۲۲۷ حضور داشته است. در طول تاریخ در ایران، ما 

شاهد تالش و پژوهش گسترده در این حوزه بودیم.
وی ادامه داد: در این سال ها، توجه جدی از طرف 
مسووالن عالی نظام به این عرصه صورت گرفته و در 
رأس فعالیت های دولت قرار داد. به تازگی هم شهرهای 
قطار  طرح  و  پیوستند  ریلی  شبکه ی  به  هم  دیگری 
است  اجرا  دست  در  اصفهان  و  قم  تهران،  سریع السیر 
که با بهره برداری از آن اتفاقی نو در حوزه ی راه آهن رخ 
می دهد. ما با استفاده از نظرات مسافرانی که از خطوط 
راه آهن استفاده می کنند از سرمایه ها و داشته های خود 
یونسکو  توسط  ایران  سراسری  راه آهن  می بریم.  بهره 
در حال ثبت جهانی است و مراحل نهایی آن در حال 
انجام است و نمایندگان این سازمان بازدیدهای نهایی 

را انجام دادند.
و خطوط  ایستگاه  راه آهن،  گفت:  هم چنین  رسولی 
اماکن  تمامی  بلکه  نمی رسند،  ثبت  به  تنها  ما  ریلی 
در  ما  می رسند.  ثبت  به  و...  ریل ها  روستاها،  تاریخی، 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران به بخش های فرهنگی 
و هنری جامعه بسیار توجه داریم و ساالنه حدود ۳۰ 
سازمان ها،  با  هم چنین  داریم.  مسافر  هم  نفر  میلیون 
تا  و  داریم  تنگاتنگ  ارتباط  کشور  بزرگ  کارآفرینان 
که  کردیم  برگزار  عکس  و  فیلم  جشنواره  دو  حال  به 
محصول  توانسته  و  است  بوده  ارزشمندی  دستاورد 

مناسبی را در اختیار هنرمندان قرار دهد.

برگزیدگان بخش موضوعی
ویژه ی  موضوعی  فیلم های  بخش  در  هم چنین 

برگزیدگان به این ترتیب معرفی شدند:
نرگس  به  کارگردانی  بهترین  تقدیر  لوح  و  تندیس 

رستمی معز برای فیلم »دیده بان« رسید.
جواد  به  کارگردانی  بهترین  تقدیر  لوح  و  تندیس 

وطنی برای فیلم »ورس« اهدا شد.
محمد  به  بخش  این  افتخار  دیپلم  دو  هم چنین 
دهستانی برای فیلم »نظر« و رضا شیخالنی برای فیلم 

»قطار اندیمشک« اهدا شد.
لوح تقدیر بخش عکس های موضوعی هم به حسین 

جوادی و رسا قوام شهیدی اهدا شد.
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از میناکاری و تولید لباس محلی
 تا ارایه ی محصوالت چرم و گلیم در حوزه ی مشاغل خانگی

ـــس  ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــهریورماه: دکت ـــگاهی، 7 ش ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــواده  ــان و خانـ ــور زنـ ــاون امـ ــکار معـ ــه ابتـ ــر معصومـ ــگاهی و دکتـ جهاددانشـ
رییس جمهـــور، از غرفه هـــای ســـازمان تجاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال 
ــی  ــگاه ملـ ــی ودومین نمایشـ ــتفا( در سـ ــگاهی )سـ ــگان جهاددانشـ دانش آموختـ
ــد  ــران بازدیـ ــی تهـ ــگاه های بین المللـ ــوع نمایشـ ــع در مجمـ ــتی واقـ صنایع دسـ
کردنـــد و از نزدیـــک بـــا رونـــد اجـــرا و ارایـــه ی محصـــوالت در طـــرح ملـــی 

توســـعه ی مشـــاغل خانگـــی آشـــنا شـــدند.
ـــگاهی  ـــگان جهاددانش ـــتغال دانش آموخت ـــاوری و اش ـــازی فن ـــازمان تجاری س س
)ســـتفا( به عنـــوان مجـــری طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی در ســـی و 
ـــگاه  ـــل نمایش ـــهریور در مح ـــا ۹ ش ـــتی از ۳ ت ـــی صنایع دس ـــگاه مل ـــن نمایش دومی
بین المللـــی تهـــران، برخـــی از برنامه هـــا و دســـتاوردهای طـــرح ملـــی توســـعه 
مشـــاغل خانگـــی در حـــوزه صنایع دســـتی در ۹ اســـتان خراســـان رضوی، 
خراســـان جنوبی، خراسان شـــمالی، کردســـتان، کرمانشـــاه، ایـــالم، لرســـتان، 
ــرانان  ــدادی از پیشـ ــور تعـ ــا حضـ ــی را بـ ــاری و آذربایجان غربـ چهارمحال وبختیـ
ـــک  ـــی، نزدی ـــرح مل ـــن ط ـــت. در ای ـــش گذاش ـــه نمای ـــور ب ـــرح مذک ـــال در ط فع
بـــه ۱۰ هـــزار نفـــر از متقاضیـــان در زمینه هـــای مختلـــف صنایع دســـتی فعـــال 

ـــتند. هس
در ایـــن نمایشـــگاه ۳۰ نفـــر از پیشـــران های همـــکار در پیاده ســـازی و 
ـــنتی،  ـــاجی س ـــه نس ـــتی از جمل ـــف صنایع دس ـــای مختل ـــرح در حوزه ه ـــرای ط اج
ـــراش  ـــم، ت ـــی، گلی ـــاکاری، ترمه باف ـــد، مین ـــوالت نم ـــی، محص ـــاس محل ـــد لب تولی

ســـنگ های نیمـــه قیمتـــی، حولـــه بافـــی، مجسمه ســـازی، محصـــوالت چـــرم، 
ــتی  ــته بندی صنایع دسـ ــی و بسـ ــی، چیت بافـ ــی، زیلوبافـ ــی، گیوه بافـ ــرت باقـ فـ

ـــد. ـــور دارن ـــه( حض ـــه )۲۳ غرف ـــک مجموع ـــتان در ی از ۹ اس
ـــی  ـــی توســـعه مشـــاغل خانگ ـــه طـــرح مل ـــی غرف ـــر برپای ـــالوه ب ـــازمان ع ـــن س ای
کارگاه هـــای آموزشـــی را نیـــز در زمینه هـــای بازاریابـــی در صنایع دســـتی، 
بســـته بندی، فـــروش آنالیـــن صنایع دســـتی، برندینـــگ، استانداردســـازی، 
قیمت گـــذاری در صنایع دســـتی و آشـــنایی بـــا قوانیـــن و مقـــررات بـــرای 

عالقه منـــدان برگـــزار می کنـــد.
ـــگری  ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــت وزارت می ـــان سرپرس ـــر مونس ـــی اصغ ـــر عل دکت
و صنایـــع دســـتی نیـــز در ایـــن نمایشـــگاه، بـــا حضـــور در غرفه هـــای مختلـــف 
ـــرد. ـــو ک ـــا گفت وگ ـــا آن ه ـــدار و ب ـــتی دی ـــع دس ـــدان صنای ـــا هنرمن ـــک ب از نزدی

ـــیه  ـــتی در حاش ـــع دس ـــگری و صنای ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــت وزارت می سرپرس
افتتـــاح ایـــن نمایشـــگاه و در بازدیـــد از غرفه هـــای مربـــوط بـــه پیشـــران های 
ــه  ــاغل خانگـــی، بـــر حمایت هـــای همـ همـــکار در طـــرح ملـــی توســـعه مشـ
ـــه  ـــاب ب ـــال خط ـــن ح ـــرد و در عی ـــد ک ـــتی تاکی ـــع دس ـــدان صنای ـــه از هنرمن جانب
ـــای  ـــد هنره ـــی در تولی ـــه طراح ـــه ب ـــتار توج ـــتی خواس ـــع دس ـــدان صنای هنرمن

ـــد. ـــتی ش ـــع دس ـــنتی و صنای س

جهاددانشگاهی؛ بسرتی مناسب برای رشد جوانان نخبه

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی زنجـــان، 13 مهرمـــاه: دکترمعصومـــه ابتـــکار در 
ــی  ــع فرهنگـ ــرم و صنایـ ــای نـ ــم و فناوری هـ ــارک علـ ــد از پـ ــیه بازدیـ حاشـ
ـــان و  ـــور زن ـــت ام ـــر معاون ـــال حاض ـــرد: در ح ـــار ک ـــان، اظه ـــگاهی زنج جهاددانش

معرفی توامنندی های جهاددانشگاهی در قالب 
بازدیدهای داخلی و بین املللی

تعدادی از مسووالن داخلی و خارجی از واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی بازدید کردند و در جریان آخرین توامنندی های این 

نهاد قرار گرفتند

    مرور برگزیده ی اخبار مهم جهاددانشگاهی در حوزه های مختلف

دیگــر
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ـــن  ـــه ای ـــترکی دارد ک ـــرح مش ـــگاهی ط ـــا جهاددانش ـــت جمهوری ب ـــواده ریاس خان
طـــرح مربـــوط بـــه اشـــتغال زنـــان اســـت.

ـــرای  ـــرح ب ـــن ط ـــه داد: ای ـــرح مشـــترک، ادام ـــن ط ـــا تشـــریح ای ـــن مســـوول ب ای
ـــوده  ـــن ب ـــی نوی ـــاغل خانگ ـــش مش ـــوار در بخ ـــت خان ـــان سرپرس ـــی زن کارآفرین
ـــی  ـــع فرهنگ ـــث صنای ـــرده و در بح ـــروع ک ـــود را ش ـــت خ ـــان فعالی ـــه در زنج ک

خـــالق نیـــز قطعـــا خانم هـــا پیشـــگام هســـتند.
ـــع فرهنگـــی خـــالق  ـــان در بحـــث صنای ـــت از پیشـــگامی زن ـــا حمای ـــزود: ب وی اف
می تـــوان زمینـــه ی مناســـبی بـــرای بانـــوان فراهـــم کـــرد؛ چراکـــه بســـیاری از 
ـــش  ـــن بخ ـــد و ای ـــام دهن ـــی انج ـــات خوب ـــه اقدام ـــن زمین ـــد در ای ـــوان می توانن بان

ـــی دارد. ـــت باالی ـــز اهمی ـــی نی ـــاظ فرهنگ ـــه لح ب
دکتـــر ابتـــکار بـــا اشـــاره بـــه بازدیـــد از جهاددانشـــگاهی واحـــد زنجـــان، 
تصریـــح کـــرد: در بازدیـــدی کـــه از جهاددانشـــگاهی زنجـــان بـــه عمـــل آمـــد، 
ایـــن نهـــاد در بخـــش پـــارک علـــوم، فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی 
ـــی  ـــالق فرهنگ ـــع خ ـــد صنای ـــز رش ـــن در مرک ـــته، همچنی ـــی داش ـــات خوب اقدام

نیـــز فضـــای مناســـبی بـــرای جوانـــان تـــدارک دیـــده اســـت.
معـــاون رییس جمهـــور در امـــور زنـــان و خانـــواده ضمـــن تشـــکر از 
ــادآور  ــع فرهنگـــی خـــالق، یـ ــد صنایـ ــز رشـ ــاد مرکـ ــگاهی در ایجـ جهاددانشـ
ـــان  ـــرای جوان ـــبی ب ـــه مناس ـــالق زمین ـــی خ ـــع فرهنگ ـــد صنای ـــز رش ـــد: در مرک ش
ـــای  ـــز دوره ه ـــن مرک ـــان در ای ـــر آن، جوان ـــالوه ب ـــده و ع ـــم ش ـــرده فراه تحصیل ک
مـــورد نیـــاز را می گذراننـــد و بایـــد توجـــه داشـــت کـــه ایـــن گونـــه مراکـــز 

فرصـــت مناســـبی بـــرای ایجـــاد کســـب و کار اســـت.
ـــرای  ـــان ب ـــر جوان ـــالوه ب ـــا ع ـــه فضاه ـــن گون ـــود ای ـــرد: وج ـــان ک وی خاطرنش
ـــت  ـــر در جه ـــالق و هن ـــع خ ـــه صنای ـــا ب ـــت ت ـــژه ای اس ـــت وی ـــز فرص ـــا نی خانم ه
ـــن  ـــعه ای ـــرای توس ـــوان ب ـــه بت ـــم ک ـــند و امیدواری ـــته باش ـــه داش ـــب و کار توج کس

ــام دهیـــم. ــای الزم را انجـ ــا کمک هـ فعالیت هـ

آمادگی مجلس برای ایجاد بانک خون بندناف غرب کشور

ـــب  ـــی نای ـــین قربان ـــهریور: محمدحس ـــدان، 7 ش ـــگاهی هم ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
رییـــس کمیســـیون بهداشـــت مجلـــس شـــورای اســـالمی در بازدیـــد از مرکـــز 
جامـــع زنـــان و درمـــان نابـــاروری جهاددانشـــگاهی همـــدان، بـــا بیـــان این کـــه 
ـــی )ره(  ـــام خمین ـــه ام ـــورد توج ـــی و م ـــای انقالب ـــی از نهاده ـــگاهی یک جهاددانش
ـــاد  ـــن نه ـــی ای ـــی و میدان ـــادی، عملیات ـــه جه ـــرد: روحی ـــار ک ـــت، اظه ـــوده اس ب
انقالبـــی بعـــد از گذشـــت 4۰ ســـال از پیـــروزی انقـــالب اســـالمی نـــه تنهـــا 

کمرنـــگ نشـــده بلکـــه پررنگ تـــر نیـــز شـــده اســـت.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه جهاددانشـــگاهی در بســـیاری از حوزه هـــای توســـعه 
محـــور علمـــی و پایـــه ای بـــرای گســـترش و پیشـــرفت کشـــور گام برداشـــته 
ـــی  ـــتانی و درمان ـــی، دانشـــگاهی، بیمارس ـــی و فن ـــز علم ـــزود: وجـــود مراک اســـت، اف

از جملـــه اقدامـــات خـــوب جهاددانشـــگاهی در مراکـــز اســـتان ها اســـت.
ـــت  ـــگاهی دانس ـــاد جهاددانش ـــه را نم ـــت صادقان ـــس خدم ـــده ی مجل ـــن نماین ای
و اضافـــه کـــرد: راه انـــدازی بانـــک خـــون بندنـــاف، راه انـــدازی مرکـــز درمـــان 

نابـــاروری و ســـلول های بنیادیـــن از اقدامـــات خـــوب جهاددانشـــگاهی اســـت.
قربانـــی بـــا بیـــان ایـــن کـــه بانـــک خـــون بندنـــاف همـــدان بایـــد بـــرای 
ـــران  ـــه ته ـــا ب ـــاف ه ـــن بندن ـــون ای ـــال خ ـــی انتق ـــای اضاف ـــری از هزینه ه جلوگی
ـــان  ـــت و درم ـــیون بهداش ـــت: کمیس ـــود، گف ـــل ش ـــور تبدی ـــرب کش ـــب غ ـــه قط ب

مجلـــس شـــورای اســـالمی آمادگـــی کامـــل بـــرای کمـــک بـــه ایجـــاد بانـــک 
خـــون بندنـــاف غـــرب کشـــور در همـــدان را دارد.

ـــاروری  ـــان ناب ـــان و درم ـــع زن ـــز جام ـــت مرک ـــه محوری ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــاروری  ـــار ناب ـــرد: آم ـــار ک ـــت، اظه ـــاروری اس ـــان ناب ـــدان، درم ـــگاهی هم جهاددانش
ـــی  ـــع خوب ـــت وض ـــد جمعی ـــودار رش ـــت و نم ـــه اس ـــل توج ـــور قاب ـــی در کش و نازای
ـــم. ـــک کنی ـــز کم ـــن مرک ـــدازی ای ـــراد در راه ان ـــن اف ـــه ای ـــد ب ـــن بای ـــدارد، بنابرای ن

اکبـــر اســـدی رییـــس جهاددانشـــگاهی همـــدان مرکـــز خـــون بنـــد نـــاف 
ـــاخص  ـــی ش ـــای پژوهش ـــزو فعالیت ه ـــی را ج ـــخیص طب ـــگاه تش ـــان و آزمایش روی
جهاددانشـــگاهی معرفـــی کـــرد و ادامـــه داد: ۳ هـــزار خانـــواده همدانـــی عضـــو 
بانـــک خـــون بندنـــاف رویـــان هســـتند و ســـاالنه حـــدود ۲5 هـــزار نفـــر بـــه 

آزمایشـــگاه تشـــخیص طبـــی جهاددانشـــگاهی مراجعـــه می کننـــد.
ـــا درآمدهـــای  ـــاروری ب ـــان ناب ـــان و درم ـــع زن ـــن کـــه مرکـــز جام ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــم،  ـــت نکرده ای ـــی دریاف ـــت پول ـــده و از دول ـــاخته ش ـــگاهی س ـــی جهاددانش داخل
ـــت  ـــای بهداش ـــتای ارتق ـــد در راس ـــه بتوان ـــن مجموع ـــم ای ـــرد: امیدواری ـــح ک تصری
و درمـــان اســـتان یـــاری گـــر حـــوزه درمـــان و دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ابـــن 

ـــد. ـــینا باش س
اســـدی بـــا بیـــان ایـــن کـــه ۱5۰ نفـــر در مرکـــز جامـــع زنـــان و درمـــان 
ـــن  ـــات ای ـــی از طبق ـــرد: یک ـــوان ک ـــد، عن ـــد ش ـــه کار خواهن ـــغول ب ـــاروری مش ناب

ســـاختمان بـــه همـــراه بیمـــاران اختصـــاص داده می شـــود.
ــیون  ــب رییـــس کمیسـ ــان از نایـ ــدان در پایـ ــگاهی همـ رییـــس جهاددانشـ
ـــذاری  ـــا در تســـریع واگ ـــورای اســـالمی خواســـت ت ـــس ش ـــان مجل بهداشـــت و درم
ـــد  ـــول نق ـــه پ ـــل اوراق ب ـــاروری و تبدی ـــان ناب ـــان و درم ـــع زن ـــز جام ـــزات مرک تجهی

ـــد. ـــدان باش ـــگاهی هم ـــی جهاددانش ـــراه و حام هم
ـــد  ـــو ارش ـــس، عض ـــب ریی ـــت نای ـــه دول ـــمین روز از هفت ـــت، در شش ـــی اس گفتن
و دبیـــر کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان مجلـــس شـــورای اســـالمی، رییـــس 
ـــع  ـــز جام ـــاختمان مرک ـــراه از س ـــات هم ـــینا و هی ـــن س ـــوم پزشـــکی اب دانشـــگاه عل
ـــد  ـــل آن بازدی ـــد تکمی ـــاروری جهاددانشـــگاهی همـــدان و از رون ـــان ناب ـــان و درم زن

ـــد. کردن

افزایش ارتباطات »ایسپا« با منایندگان مجلس 
و بدنه ی سیاست گذاری کشور

ــه  ــته بـ ــپا( وابسـ ــران )ایسـ ــجویان ایـ ــنجی دانشـ ــز افکارسـ ــی مرکـ ــط عمومـ ■ روابـ
ـــران  ـــردم ته ـــده م ـــوی نماین ـــد موس ـــید فری ـــر س ـــهریورماه: دکت ـــگاهی، 13 ش جهاددانش
و رییـــس فراکســـیون جوانـــان دهمیـــن دوره مجلـــس شـــورای اســـالمی، بـــه 
منظـــور آشـــنایی بیشـــتر بـــا اهـــداف و فعالیت هـــای ایســـپا و نیـــز افزایـــش 
تعامـــالت، از مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران )ایســـپا( بازدیـــد کـــرد.

مهـــدی رفیعـــی سرپرســـت مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران ضمـــن 
ـــی،  ـــت اجتماع ـــی از وضعی ـــزارش کل ـــپا، گ ـــای ایس ـــف و ماموریت ه ـــریح وظای تش
ــج  ــا و نتایـ ــه یافته هـ ــه بـ ــا توجـ ــهروندان بـ ــی شـ ــار انتخاباتـ ــی و رفتـ سیاسـ
ـــردم  ـــنجی از م ـــران« و »نظرس ـــردم ای ـــی م ـــگ سیاس ـــنجش فرهن ـــای »س طرح ه
ـــایر  ـــالمی« و س ـــورای اس ـــس ش ـــات مجل ـــن دوره انتخاب ـــون یازدهمی ـــران پیرام ته

طرح هـــای نظرســـنجی ارایـــه کـــرد.
ـــران«، »ســـنجش شـــادکامی  ـــردم ای ـــار اعتراضـــی م وی بررســـی »پتانســـیل رفت
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ایرانیـــان«، »کیفیـــت زندگـــی مـــردم ایـــران« و »رفتـــار سیاســـی و انتخاباتـــی 
مـــردم ایـــران در انتخابـــات مجلـــس یازدهـــم« را از اهـــداف مهـــم و عملیاتـــی 

ـــرد. ـــوان ک ـــال ۱۳۹۸ عن ـــپا در س ایس
ـــنجی های  ـــج نظرس ـــن نتای ـــالع از آخری ـــن اط ـــوی ضم ـــر موس ـــه، دکت در ادام
ـــس  ـــات مجل ـــن دوره انتخاب ـــون یازدهمی ـــی پیرام ـــنجی های انتخابات ـــی و نظرس مل
شـــورای اســـالمی در شـــهر تهـــران، اظهـــار کـــرد: شـــرط الزم سیاســـت گذاری 
و برنامه ریـــزی اثربخـــش در حوزه هـــای اجتماعـــی و جوانـــان توجـــه بـــه 
آمـــار، اطالعـــات و نتایـــج پژوهش هـــا و نظرســـنجی ها اســـت؛ بنابرایـــن بایـــد 
تعامـــالت و ارتباطـــات ایســـپا بـــا نماینـــدگان مجلـــس، فراکســـیون جوانـــان، 
مرکـــز پژوهش هـــا و بدنـــه ی سیاســـت گذاری و برنامه ریـــزی کشـــور افزایـــش 

ـــد. یاب
ـــا  ـــه ظرفیت ه ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــان ک ـــس بی ـــان مجل ـــیون جوان ـــس فراکس ریی
و توانمندی هـــا در حـــوزه ی نظرســـنجی و تحقیقـــات افـــکار عمومـــی، ایســـپا 
ـــی  ـــی و فرهنگ ـــرات اجتماع ـــوالت و تغیی ـــد تح ـــی در رص ـــش پررنگ ـــد نق می توان
ـــا و  ـــه ی داده ه ـــا ارای ـــد و ب ـــته باش ـــان داش ـــوزه جوان ـــوص در ح ـــه خص ـــور ب کش
شـــواهد بـــه روز و متقـــن بـــه نماینـــدگان مجلـــس و سیاســـت گذاران عرصـــه ی 

ـــد. ـــک کن ـــی کم ـــی و فرهنگ اجتماع

گسرتش همکاری آموزشیـ  پژوهشی
 بین جهاددانشگاهی و دانشگاه برصه ی عراق

ـــد رییـــس دانشـــگاه بصـــره از پژوهشـــگاه  ـــی جهاددانشـــگاهی: در بازدی ـــط عموم ■ رواب
ـــگاهی و  ـــن جهاددانش ـــی بی ـــی ـ پژوهش ـــکاری آموزش ـــترش هم ـــر گس ـــان ب روی

ـــد. ـــد ش ـــراق تاکی ـــره ی ع ـــگاه بص دانش
درحاشـــیه ی ایـــن بازدیـــد، نشســـت مشـــترکی بـــا حضـــور دکتـــر طیبـــی 
ـــاهین  ـــعد ش ـــر س ـــان و دکت ـــگاه روی ـــووالن پژوهش ـــگاهی و مس ـــس جهاددانش ریی

حمـــادی رییـــس دانشـــگاه بصـــره عـــراق و هیـــات همـــراه برگـــزار شـــد.
ـــی  ـــت ارزیاب ـــن مثب ـــت، ضم ـــن نشس ـــره در ای ـــگاه بص ـــان دانش ـــس و معاون ریی
کـــردن بازدیدهـــای صـــورت گرفتـــه از جهاددانشـــگاهی هـــدف اصلـــی ایـــن 
ـــن  ـــی و پژوهشـــی بی ـــات علم ـــط و ارتباط ـــش رواب ـــش از پی ـــعه بی ـــا را توس دیداره
ـــی  ـــای آموزش ـــترش همکاری ه ـــط و گس ـــرای بس ـــالش ب ـــن ت ـــرف و همچنی دو ط

ـــمردند. ـــگاهی برش ـــا جهاددانش ـــی ب و پژوهش
دکتـــر طیبـــی نیـــز در ایـــن نشســـت ضمـــن برشـــمردن امکانـــات و 
توانمندی هـــای موجـــود جهاددانشـــگاهی، بـــر گســـترش همکاری هـــای علمـــی 
و فنـــاوری و همچنیـــن ارایـــه خدمـــات فنـــی و مهندســـی و درمانـــی، تبـــادل 
ـــام  ـــز انج ـــدت و نی ـــاه م ـــی کوت ـــای تخصص ـــزاری کارگاه ه ـــجو، برگ ـــتاد و دانش اس

ــرد. ــد کـ ــترک تاکیـ ــای مشـ پروژه هـ
ـــس  ـــه ریی ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ـــط ریی ـــود توس ـــوح یادب ـــدای ل ـــا اه ـــم ب مراس

ـــید. ـــان رس ـــه پای ـــره ب ـــگاه بص دانش
گفتنـــی اســـت، دانشـــگاه بصـــره بـــا دارا بـــودن حـــدود 45 هـــزار دانشـــجو 

دومیـــن دانشـــگاه مهـــم کشـــور عـــراق اســـت.

برخورد قاطع با فساد برای حامیت از تولید داخلی
 و پاسخ منفی به خرید خارجی

ـــه  ـــاری ب ـــرب انص ـــالم ع ـــهریورماه: حجت االس ـــگاهی 4 ش ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــر  ـــی دکت ـــا همراه ـــور ب ـــی کش ـــازمان بازرس ـــران کل س ـــدادی از مدی ـــراه تع هم
طیبـــی از مجتمـــع تحقیقاتـــی شـــهدای جهاددانشـــگاهی بازدیـــد کـــرد و بـــر 

ـــرد. ـــد ک ـــگاهی تاکی ـــل و جهاددانش ـــوان داخ ـــت از ت حمای
ــازمان  ــاون سـ ــاری معـ ــرب انصـ ــدی عـ ــلمین محمدمهـ حجت االسالم والمسـ
ـــورت  ـــوب ص ـــات خ ـــه اقدام ـــاره ب ـــا اش ـــد ب ـــن بازدی ـــور در ای ـــی کل کش بازرس
گرفتـــه در مجتمـــع تحقیقاتـــی شـــهدای جهاددانشـــگاهی، گفـــت: امیدواریـــم 
دولـــت در مســـیر اعتـــالی کشـــور و کمـــک بـــه چنیـــن مجموعه هایـــی کـــه 

منشـــأ خدمـــت هســـتند، بیـــش از گذشـــته کمـــک کنـــد.
وی بـــا تبریـــک هفتـــه ی دولـــت و بزرگداشـــت روز مباهلـــه، بیـــان کـــرد: 
ـــالب و  ـــرای انق ـــد ب ـــام ق ـــارت تم ـــک عم ـــر ی ـــد آج ـــته مانن ـــا در گذش ـــک از م هری
ـــم نترســـیدیم،  ـــی ه ـــچ نیروی ـــدس ایســـتادیم و از هی ـــاع مق ـــان دف ـــه در زم در ادام

ـــم. ـــاده کردی ـــیر را آم ـــود و مس ـــذاری ب ـــا ریل گ ـــه ی کار م ـــا هم ام
ـــه  ـــتند ک ـــروز هس ـــان ام ـــه داد: جوان ـــور ادام ـــی کل کش ـــازمان بازرس ـــاون س مع
ـــور  ـــده عب ـــاده ش ـــیر آم ـــن مس ـــازند و از ای ـــات را بس ـــار و تاسیس ـــن قط ـــد ای بای

ـــد. کنن
ـــع  ـــد از مجتم ـــه بازدی ـــاره ب ـــا اش ـــاری ب ـــرب انص ـــلمین ع حجت االسالم والمس
ـــاد از  ـــن نه ـــتاوردهای ای ـــاهده ی دس ـــگاهی و مش ـــهدای جهاددانش ـــی ش تحقیقات
نزدیـــک، افـــزود: یـــک جمـــع فرهیختـــه ی عاشـــق معتقـــد، مشـــغول تجهیـــز 
ـــه  ـــن مســـیر ب ـــم ای ـــن مســـیر هســـتند و امیدواری ـــور از ای ـــرای عب ـــالب ب ـــار انق قط

ـــود. ـــم ش ـــار خت ـــی و افتخ ـــد، تعال رش
وی بیـــان کـــرد: مـــا چنـــد مســـاله ی مفقـــوده در کشـــور داشـــتیم کـــه در 
حـــال پیـــدا شـــدن اســـت؛ اعتمـــاد بـــه نفـــس، خودبـــاوری، اعتقـــاد بـــه »مـــا 
ــود،  ــه ی خـ ــی و تجربـ ــادن دانشـ ــازن و معـ ــه مخـ ــه بـ ــم« و مراجعـ می توانیـ

ــت. ــی اسـ ــرمایه های اصلـ سـ
ــت  ــه حرکـ ــل بـ ــن نسـ ــزود: ایـ ــور افـ ــی کل کشـ ــازمان بازرسـ ــاون سـ معـ
ـــتاوردهای  ـــا دس ـــه این ه ـــیده ک ـــی رس ـــگ کار جمع ـــجم و فرهن ـــگ، منس هماهن

بزرگـــی اســـت.
حجت االسالم والمســـلمین عـــرب انصـــاری بـــا بیـــان این کـــه ایـــن حرکـــت 
ـــن مجتمـــع  ـــه ای ـــن شـــبیه ب ـــت شـــود، گفـــت: م ـــا تقوی ـــد در کشـــور م ـــی بای جمع
ـــی  ـــن موفقیت های ـــا چنی ـــر ج ـــده ام و ه ـــم دی ـــر ه ـــای دیگ ـــی را در جاه تحقیقات
به دســـت آمـــده، مرهـــون حرکـــت جمعـــی اســـت و امـــروز جهاددانشـــگاهی 
ــار ایـــن را دارد کـــه در زمینه هـــای مختلـــف وارد شـــده و تک محصـــول  افتخـ
نیســـت؛ ایـــن نشـــان می دهـــد کـــه جهاددانشـــگاهی ذهـــن متمرکـــزی دارد و 

یـــک عقالنیـــت زنـــده آن را مدیریـــت می کنـــد.
معـــاون ســـازمان بازرســـی کل کشـــور ادامـــه داد: گســـتره ی فعالیـــت 
ـــا  ـــد موفقیت ه ـــت و رش ـــیع اس ـــیار وس ـــوع بس ـــاظ موض ـــه لح ـــگاهی ب جهاددانش
تـــا رســـیدن بـــه محصـــول هـــم بـــه تعـــداد رســـیده؛ ایـــن بـــه بـــار نشســـتن 
اهمیـــت زیـــادی دارد و تحقیقاتـــی اســـت کـــه در کتاب خانـــه خالصـــه نشـــده 

اســـت.
حجت االسالم والمســـلمین عـــرب انصـــاری خاطرنشـــان کـــرد: در کشـــور 
جـــای چنیـــن کاری خالـــی بـــود؛ امـــروز دیگـــر نمی تـــوان پیشـــرفت کشـــور 
ـــور  ـــد در کش ـــم رش ـــن امیدواری ـــرد؛ بنابرای ـــیم ک ـــف تقس ـــای مختل ـــه دهه ه را ب
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ـــود. ـــد ش ـــال بع ـــرای س ـــاری ب ـــال معی ـــر س ـــه ه ـــود ک ـــتابان ش ـــدر ش آن ق
ـــک  ـــوان ی ـــگاهی به عن ـــه جهاددانش ـــی ب ـــازمان بازرس ـــت: س ـــان گف وی در پای
ـــران  ـــبختانه مدی ـــرد؛ خوش ـــد ک ـــک خواه ـــی کم ـــود انقالب ـــی و مول ـــاد انقالب نه
ـــتیم و  ـــاهد هس ـــگاهی ش ـــه کار را در جهاددانش ـــبت ب ـــب نس ـــا تعص ـــن و ب متدی

ـــود. ـــیرینی ب ـــدگار و ش ـــن روز مان ـــرای م ـــروز ب ام
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن مراســـم 
ـــویم،  ـــه می ش ـــا آن مواج ـــه ب ـــده ای ک ـــزرگ و عم ـــکل ب ـــرد: مش ـــان ک ـــد، بی بازدی
در کاربـــردی کـــردن پژوهش هـــا در حـــوزه ی تجاری ســـازی فناوری هـــا 

علی رغـــم تـــالش گســـترده ی مـــا در صنعتـــی کـــردن آن اســـت.
ـــا  ـــی ی ـــان دولت ـــت کارفرمای ـــراوان در دس ـــه ارز ف ـــا زمانی ک ـــه داد: ت وی ادام
حتـــی بخـــش خصوصـــی وجـــود دارد و کشـــوری مثـــل چیـــن هـــم یارانـــه ی 
ـــه  ـــه ب ـــفانه عالق ـــد، متاس ـــرار می ده ـــود ق ـــوالت خ ـــادرات محص ـــی در ص فراوان
ـــه  ـــن زمین ـــرل الزم را در ای ـــز کنت ـــع نی ـــت؛ وزارت صنای ـــاد اس ـــی زی ـــد خارج خری

ــد. ــام نمی دهـ انجـ
ـــکا،  ـــوی آمری ـــاری از س ـــای اجب ـــل تحریم ه ـــه تحمی ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــر طیب دکت
اضافـــه کـــرد: در ایـــن فرصـــت پیش آمـــده و بـــا توجـــه بـــه ســـختی دور زدن 
تحریم هـــا و اقـــدام بـــرای خریدهـــای خارجـــی، عالقـــه بـــه خریـــد تولیـــدات 
داخلـــی و رجـــوع بـــه جهاددانشـــگاهی بیشـــتر شـــده اســـت؛ البتـــه متاســـفانه 
ـــا  ـــاره تحریم ه ـــر دوب ـــه اگ ـــتند ک ـــت هس ـــن موقعی ـــد ای ـــل مترص ـــرادی در داخ اف

ـــد. ـــی بازگردن ـــای خارج ـــه خریده ـــود، ب ـــته ش برداش
ـــم  ـــار داری ـــی انتظ ـــازمان بازرس ـــا از س ـــه داد: م ـــگاهی ادام ـــس جهاددانش ریی
کـــه روی ایـــن مســـایل نظـــارت داشـــته باشـــد؛ وقتـــی یـــک فنـــاوری تولیـــد 
می شـــود، بایـــد اســـتفاده بشـــود و کشـــور نیـــز بـــر همیـــن رویـــه پیشـــرفت 
خواهـــد کـــرد؛ راهـــی کـــه در ایـــن زمینـــه کشـــورهای توســـعه یافته ماننـــد 
ژاپـــن، مالـــزی، چیـــن و... بـــا دقت هـــای الزم و برخـــورد قاطـــع بـــا متخلفـــان 

ـــد. ـــام داده ان انج
وی گفـــت: مـــا بـــه لحـــاظ نیـــروی انســـانی مشـــکلی در داخـــل نداریـــم و 
دانشـــگاه های مـــا نیروهـــای توانمنـــدی را تربیـــت می کننـــد؛ مـــا بـــه لحـــاظ 
منابـــع انـــرژی و معدنـــی مزیـــت داریـــم و ایـــن نیـــروی انســـانی توانـــا هـــم 
می توانـــد در حوزه هـــای مختلـــف خلـــق مزیـــت کنـــد و بایـــد از ایـــن منابـــع 

انســـانی، حمایـــت و اســـتفاده شـــود.
ـــرای  ـــور ب ـــی کش ـــاختارهای اصل ـــه در س ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــر طیب دکت
ـــل  ـــوان داخ ـــه ت ـــود و ب ـــام ش ـــدی انج ـــت ج ـــد حمای ـــه بای ـــی و فناوران ـــد علم رش
ـــرد و  ـــدی ک ـــورد ج ـــد برخ ـــور بای ـــاد در کش ـــا فس ـــرد: ب ـــار ک ـــت، اظه ـــاور داش ب
ـــت و  ـــه اس ـــور کم هزین ـــف در کش ـــت. تخل ـــن اس ـــور پایی ـــاد در کش ـــه ی فس هزین

ـــود. ـــه ش ـــوی آن گرفت ـــد جل بای

بازدید رییس و مدیران دانشگاه برصه عراق
 از پارک علم و فناوری الربز

■ روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی، 26 شـــهریورماه: در راســـتای 
ـــراق  ـــره ع ـــتان بص ـــی از اس ـــی و تحقیقات ـــم علم ـــک تی ـــا ی ـــترش همکاری ه گس
ـــوالت و  ـــگاهی و محص ـــی جهاددانش ـــی و تحقیقات ـــع علم ـــتاوردهای مجتم از دس

ـــد. ـــد کردن ـــرز بازدی ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــتاوردهای پ دس

دکتـــر ســـعد شـــاهین حمـــادی رییـــس دانشـــگاه بصـــره عـــراق و دکتـــر 
عبدالرضـــا االهـــواز رییـــس کالـــج پزشـــکی الزهـــرا ایـــن شـــهر بـــه همـــراه 
تیمـــی از کارشناســـان بـــا حضـــور در مجتمـــع علمـــی و تحقیقاتـــی شـــهدای 
ـــاون  ـــدی مع ـــر پورعاب ـــا دکت ـــرز ب ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــگاهی و پ جهاددانش
ــتغال  ــازی و اشـ ــاری سـ ــاون تجـ ــر بیجنـــدی معـ ــاوری و دکتـ پژوهـــش و فنـ
ـــی،  ـــای علم ـــه در حوزه ه ـــکاری دو جانب ـــه هم ـــدار و در زمین ـــگاهی دی جهاددانش

پژوهشـــی و تجـــاری ســـازی بـــه رایزنـــی و تبـــادل نظـــر پرداختنـــد.
دکتـــر محمدرضـــا پورعابـــدی معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی 
ـــم  ـــارک عل ـــس پ ـــی ریی ـــه ربان ـــاء ال ـــر عط ـــور دکت ـــا حض ـــه ب ـــد ک ـــن بازدی در ای
ـــی  ـــای علم ـــتاوردها و توانمندی ه ـــا، دس ـــد ظرفیت ه ـــام ش ـــرز انج ـــاوری الب و فن
ـــی،  ـــات علم ـــدور خدم ـــرای ص ـــود و ب ـــریح نم ـــگاهی را تش ـــاوری جهاددانش و فن
ـــی  ـــالم آمادگ ـــراق اع ـــور ع ـــه کش ـــگاهی ب ـــاوری جهاددانش ـــی و فن ـــی، صنعت فن

ـــرد. ک
همچنیـــن دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی معـــاون جهاددانشـــگاهی و 
ـــه  ـــتفا( ب ـــگان )س ـــش آموخت ـــتغال دان ـــازی و اش ـــاری س ـــازمان تج ـــت س سرپرس
ـــی و  ـــعه علم ـــازی، توس ـــاری س ـــه تج ـــگاهی در زمین ـــات جهاددانش ـــه تجربی ارای
کارشناســـی اشـــتغال و کارآفرینـــی و توســـعه اســـتارت آپ هـــا پرداخـــت و بـــا 
توجـــه بـــه ظرفیت هـــای دو کشـــور و همـــکاری حاکـــم بـــر روابـــط دو کشـــور 

بـــه صـــدور دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی بـــه کشـــور عـــراق تاکیـــد کـــرد.
در ایـــن بازدیـــد دکتـــر عطـــاء الـــه ربانـــی رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری 
ـــرکت های  ـــعه ش ـــوزه توس ـــارک در ح ـــن پ ـــتاوردهای ای ـــه دس ـــه ارای ـــز ب ـــرز نی الب
ــازار و  ــد بـ ــراق می توانـ ــرد: عـ ــالم کـ ــت و اعـ ــاور پرداخـ ــان و فنـ دانـــش بینـ
ـــرکت های  ـــد و ش ـــم باش ـــاوری مه ـــارک فن ـــن پ ـــوالت ای ـــادرات محص ـــد ص مقص
ـــراق را  ـــه ع ـــای فناوران ـــد نیازه ـــارک می توانن ـــن پ ـــتقر در ای ـــان مس ـــش بنی دان

ـــد. ـــن کنن ـــان تامی ـــش بنی ـــوالت دان ـــه محص در زمین
بازدیـــد از نمایشـــگاه دائمـــی دســـتاوردهای دانـــش بنیـــان پـــارک علـــم و 
ـــز  ـــی، مرک ـــان داروی ـــکده گیاه ـــینا، پژوهش ـــن س ـــکده اب ـــرز، پژوهش ـــاوری الب فن
ــه  ــود کـ ــی بـ ــات عراقـ ــای هیـ ــر برنامه هـ ــک و ... از دیگـ ــر ژنتیـ ــی ذخایـ ملـ
ــه  ــگاهی بـ ــتر و ورود جهاددانشـ ــای بیشـ ــاز همکاری هـ ــه سـ ــد زمینـ می توانـ

بـــازار عـــراق باشـــد.

مناینده ی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در ایران

■ روابط عمومی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربی: ِگرولـد بودِکر نماینده سـازمان خواربار 
و کشـاروزی ملـل متحـد در ایران در جریـان بازدید از مزرعه پایلوت کشـت گیاهان 
دارویـی کـم آب بـر جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی بـا اشـاره بـه اجـرای موفـق 
ایـن طـرح توسـط ایـن واحـد در شهرسـتان نقده اظهـار کرد: ایـن واحـد در اجرای 
طرح هـای احیـای دریاچـه ارومیـه همچون طرح کشـت گیاهـان دارویی کـم اب بر 

گام های خوبی برداشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه تجربیـات آذربایجـان غربـی در بخـش کشـاورزی و 
جایگزیـن کـردن محصـوالت کـم آب بـر به جـای محصوالت پـر آب بر یـک الگوی 
علمـی و عملی برای سـایر کشـورها خواهـد بود، اظهار کرد: سـازمان جهانـی فائو از 
طرح هایـی کـه در جهـت توسـعه کشـاورزی مـدرن موثر هسـتند، حمایـت می کند.

گـرود برودکـر بـا اشـاره بـه ایـن کـه انتقـال تجربیـات و دانـش بین المللـی در 
اولویـت کاری سـازمان فائـو اسـت، افـزود: انتقـال تجربیـات و دانـش بین المللـی با 
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هـدف صرفـه جویـی در مصـرف آب و احیـای دریاچـه ارومیـه در اولویـت کاری 
سـازمان جهانـی فائـو اسـت.

نماینـده سـازمان خواربـار و کشـاورزی ملـل متحـد )فائـو( خاطرنشـان کـرد: 
گیاهـان دارویـی بـا جایگزیـن شـدن به جای محصـوالت پرآب بـر هم برای کشـاورز 

سـود اقتصـادی دارد هـم باعـث احیـای دریاچـه ارومیـه می شـود.
گفتنـی اسـت، جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی، 4 طـرح در راسـتای احیـای 
دریاچـه ارومیـه بـا همـکاری سـتاد احیـا از جملـه جشـنواره ملـی تولیـد محتـوای 
دیجیتـال دریاچـه ارومیـه، طرح ظرفیت سـازی در خصـوص معیشـت های جایگزین 
و توسـعه مشـاغل خانگـی با تکیه بـر آموزش زنان روسـتایی در روسـتاهای منتخب 
حوضـه آبریـز دریاچـه ارومیـه در دو فـاز و طرح توسـعه کشـت گیاهـان دارویی کم 

آب بـر در حوضـه دریاچـه ارومیـه را بـا موفقیـت به انجام رسـانده اسـت.

برنامه ریزی برای تولید ۲۰۰ هزار تن آبزی
 از طریق پرورش ماهی در قفس

ــاوری  ــش و فنـ ــاون پژوهـ ــهریورماه: معـ ــگاهی، 5 شـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ـــزی  ـــر مرک ـــهر در دفت ـــتان بوش ـــه اس ـــا ورود ب ـــراه ب ـــات هم ـــگاهی و هی جهاددانش
ـــی  ـــکده مل ـــد از پژوهش ـــه بازدی ـــه و ب ـــور یافت ـــتان حض ـــگاهی اس ـــد جهاددانش واح

ـــت. ـــور پرداخ ـــوی کش میگ
کاری  حـوزه  بیشـتر  گفـت:  بازدیـد  ایـن  در  پورعابـدی  محمدرضـا  دکتـر 
جهاددانشـگاهی کاربـردی و توسـعه ای اسـت و جهاددانشـگاهی به عنـوان یک حلقه 

واسـط بیـن دانشـگاه و نیازهـای جامعـه عمـل کـرده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه در واقـع جهاددانشـگاهی وظیفه تجاری سـازی علـوم را بر 
عهـده دارد، متذکـر شـد: جهاددانشـگاهی در سـال های ابتدایـی بیشـتر بـه دنبـال 
سـاخت تجهیـزات و قطعـات بـوده ولـی در سـال های اخیر به سیسـتم سـازی روی 

است. آورده 
دکتـر پورعابـدی افـزود: جهاددانشـگاهی با شناسـایی مشـکالت کشـور بـه ارایه 
و اجـرای روش هایـی بـرای رفـع آن پرداختـه و در برنامـه ششـم توسـعه تولید ۲۰۰ 

هـزار تـن آبـزی در بحـث پـرورش ماهـی در قفـس برنامه ریزی شـده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت تکمیـل بومـی سـازی صنعـت آبـزی پـروری دریایـی 
افـزود: اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود و امکانـات در دسـترس با هـدف خودکفایی 
در ایـن صنعـت و تکمیـل چرخـه تکثیـر و پـرورش آبزیـان نیازمنـد بومـی سـازی 

فرآینـد تولیـد بچـه ماهـی سـی باس هسـتیم.
در ادامـه ی ایـن نشسـت، جزییـات طـرح تولیـد بچـه ماهـی سـی باس توسـط 
جهاددانشـگاهی، هزینه هـا، زمینه هـای اجرای طـرح، وضعیت زیرسـاخت ها و میزان 

تولیـد هدف مـورد بررسـی قـرار گرفت.
دکتـر داراب یزدانـی مدیـر دفتـر کشـاورزی و منابـع طبیعی، دکتر احمـد عرفان 
سرپرسـت  میرخانـی  ریحانـه  تهـران،  اسـتان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  از  منـش 
معاونـت پژوهشـی جهاددانشـگاهی واحـد صنعتـی امیرکبیر به همـراه مهندس علی 
احمـدی زاده رییس جهاددانشـگاهی اسـتان بوشـهر، دکتر کهن کارشـناس پژوهش 
جهاددانشـگاهی بوشـهر، دکتـر دشـتبان نسـب رییس پژوهشـکده ملی میگـو، دکتر 
آییـن جمشـید معـاون پژوهش پژوهشـکده میگو نیز در این مراسـم حضور داشـتند.
بازدیـد از پژوهشـکده ملـی میگـوی کشـور، مرکـز ملـی تحقیقات میگـوی عاری 
از بیمـاری خلیـج فـارس، نشسـت کارگـروه آبزیـان اسـتان بوشـهر با حضـور معاون 

اسـتاندار و مدیـران اسـتانی، بازدیـد از شـهرک شـیالتی دلـوار از جملـه برنامه هـای 
این سـفر اسـت.

همچنیـن بازدیـد از سـاختمان آمـوزش و پژوهش جهاددانشـگاهی بوشـهر، دفتر 
خـون بنـد نـاف و جلسـه جمـع بندی سـفر و پـروژه بچـه ماهی سـی بـاس از دیگر 

برنامه هـای سـفر معـاون پژوهـش و فناوری جهاد دانشـگاهی اسـت.

مرکز »منش« جهاددانشگاهی؛
 زمینه ای برای ورود جوانان به بازار کار جدی

ـــیه ی  ـــحاق در حاش ـــین آل اس ـــزگان: امیرحس ـــگاهی هرم ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــای  ـــرد: ج ـــار ک ـــزگان اظه ـــد هرم ـــگاهی واح ـــش جهاددانش ـــز من ـــد از مرک بازدی
ـــه کار  ـــان ک ـــدادی از جوان ـــش تع ـــز من ـــدازی مرک ـــا راه ان ـــه ب ـــت ک ـــحالی اس خوش
تیمـــی را فراگرفته انـــد، می تواننـــد ایـــده و خالقیـــت خـــود را بـــه کســـب وکار 
تبدیـــل و به صـــورت کارگاهـــی فعالیـــت کننـــد، امیـــد اســـت کـــه بـــه زودی 
تیم هایـــی از ایـــن مجموعـــه آمادگـــی ورود خالقانـــه و نوآورانـــه بـــه عرصـــه 

ـــند. ـــته باش ـــب وکار داش کس
ـــب وکار  ـــه در کس ـــی ک ـــطه خالقیت ـــا به واس ـــن تیم ه ـــدام از ای ـــزود: هرک وی اف
ــاد  ــوزه ایجـ ــرانان حـ ــه پیشـ ــد بـ ــوزش دیده انـ ــه آمـ ــن مجموعـ ــود در ایـ خـ

ـــد. ـــد ش ـــل خواهن ـــتغال تبدی اش
ـــرد:  ـــح ک ـــان تصری ـــر وزارت ورزش و جوان ـــی و فراگی ـــای مل ـــرکل طرح ه مدی
ـــک  ـــز کم ـــزگان و نی ـــگاهی هرم ـــط جهاددانش ـــش توس ـــز من ـــدازی مرک ـــا راه ان ب
ـــدی و  ـــازار ج ـــه ب ـــان ب ـــای ورود جوان ـــتان زمینه ه ـــان اس ـــازمان ورزش و جوان س
بعضـــا دارای خشـــونت های اقتصـــادی کســـب وکارها امکان پذیـــر خواهـــد بـــود.
ــرد:  ــوان کـ ــد عنـ ــن بازدیـ ــز در ایـ ــزگان نیـ ــگاهی هرمـ ــس جهاددانشـ رییـ
ـــالن  ـــتغال فارغ التحصی ـــوزه اش ـــه در ح ـــالتی ک ـــتای رس ـــگاهی در راس جهاددانش
دانشـــگاه ها و تجاری ســـازی دارد، ســـاالنه فعالیت هـــای بســـیاری را انجـــام 

می دهـــد.
ســـهیل دادخـــواه افـــزود: حـــدود ۱۰ ســـال اســـت کـــه در هرمـــزگان بـــا 
ـــاوران و  ـــرای فن ـــاالنه پذی ـــوده و س ـــت ب ـــال فعالی ـــاوری در ح ـــد و فن ـــز رش مرک

ــتیم. ــی هسـ ــتارت آپ های مختلفـ اسـ
ـــری  ـــن بهره گی ـــتارت آپ ها ضم ـــردازان و اس ـــده پ ـــاوران، ای ـــرد: فن ـــراز ک وی اب
ـــازار  ـــه ب ـــرورش و ب ـــود را پ ـــای خ ـــا و نوآوری ه ـــد، ایده ه ـــز رش ـــات مرک از خدم

کار عرضـــه می کننـــد.
ــته  ــال گذشـ ــرد: از سـ ــان کـ ــزگان خاطرنشـ ــگاهی هرمـ ــس جهاددانشـ رییـ
بـــا همـــکاری وزارت ورزش و جوانـــان کشـــور، ســـازمان ملـــی جوانـــان 
ــتغال  ــازی و اشـ ــازمان تجاری سـ ــت سـ ــن معاونـ ــزگان و همچنیـ ــتان هرمـ اسـ
مطابـــق  شـــد؛  منعقـــد  تفاهم نامـــه ای  جهاددانشـــگاهی  فارغ التحصیـــالن 
ایـــن تفاهم نامـــه مرکـــز نـــوآوری و شـــکوفایی )منـــش( را تاســـیس کـــرده و 
ــردی،  ــی کاربـ ــگاه علمـ ــجویان دانشـ ــه دانشـ ــود از جملـ ــای موجـ از ظرفیت هـ
ــن  ــانی ایـ ــت اطالع رسـ ــا در جهـ ــز خبرگزاری هـ ــد و نیـ ــز رشـ ــات مرکـ خدمـ

طـــرح اســـتفاده کردیـــم.
دادخــواه ســوق دادن جوانــان به ســوی فرایندهــای کســب وکاری و اســتارت آپ ها 
ــگ  ــر فرهن ــه عمــل و تغیی ــه مرحل ــا، رســیدن ب ــه شــدن ایده ه در جهــت خالقان

اســتخدامی را از اهــداف راه انــدازی ایــن مرکــز عنــوان کــرد.
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دیگــر

اخذ مجوز جذب دانشجوی خارجی
 توسط دانشگاه علم و فرهنگ

ـــم  ـــگاه عل ـــس دانش ـــمی ریی ـــر هاش ـــگ: دکت ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــی دانش ـــط عموم ■ رواب
و فرهنـــگ گفـــت: دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ موفـــق بـــه اخـــذ مجـــوز جـــذب 
ـــزاری  ـــی و برگ ـــن الملل ـــارات بی دانشـــجوی خارجـــی شـــد و در بخـــش جـــذب اعتب

ـــت. ـــته اس ـــبی داش ـــرد مناس ـــی عملک ـــن الملل ـــای بی رویداده
ـــا  ـــگ ب ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــبختانه دانش ـــزود: خوش ـــر اف ـــن خب ـــالم ای ـــا اع وی ب
توجـــه بـــه فعالیت هـــای متعـــدد داخلـــی و تعامـــالت موثـــر در حـــوزه بیـــن 
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــی ش ـــجوی خارج ـــذب دانش ـــوز ج ـــذ مج ـــه اخ ـــق ب ـــل، موف المل

گام بزرگـــی در راســـتای برنامـــه توســـعه دانشـــگاه محســـوب می شـــود.
ـــی  ـــن الملل ـــالت بی ـــات و تعام ـــزود: ارتباط ـــگ اف ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــس دانش ریی
ـــترک  ـــای مش ـــب همکاری ه ـــه در قال ـــت ک ـــگاه اس ـــم دانش ـــداف مه ـــه اه از جمل
ــه  ــورها از جملـ ــایر کشـ ــگاه های سـ ــگ و دانشـ ــم و فرهنـ ــگاه علـ ــن دانشـ بیـ

ـــت. ـــه اس ـــکل گرفت ـــه ش ـــزی و فرانس ـــش، مال اتری
وی افـــزود: مهم تریـــن نتیجـــه همـــکاری مشـــترک بیـــن دانشـــگاه علـــم و 
فرهنـــگ و دانشـــگاه imc اتریـــش اخـــذ فانـــد اراســـموس پـــالس از اتحادیـــه 
ـــات  ـــو هی ـــمند ۲۰ عض ـــی ارزش ـــکاری علم ـــن هم ـــب ای ـــه در قال ـــت ک ـــا اس اروپ
ــای  ــدن کارگاه هـ ــرای گذرانـ ــگاه بـ ــن دانشـ ــری ایـ ــجوی دکتـ ــی و دانشـ علمـ
آموزشـــی و تخصصـــی کوتـــاه مـــدت مهارتـــی در بخـــش گردشـــگری و هتـــل 

ــوند. ــزام می شـ ــش اعـ ــه اتریـ داری بـ
ـــگری  ـــی گردش ـــن الملل ـــمپوزیوم بی ـــزاری س ـــن از برگ ـــمی همچنی ـــر هاش دکت
ـــن  ـــم ای ـــت مه ـــر فعالی ـــوان دیگ ـــه عن ـــردی ب ـــت گ ـــت طبیع ـــا محوری ـــدار ب پای

دانشـــگاه در بخـــش بیـــن المللـــی یـــاد کـــرد و افـــزود: ایـــن ســـمپوزیوم بیـــن 
ـــکل  ـــش ش ـــفارت اتری ـــگ و س ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــارکت دانش ـــا مش ـــه ب ـــی ک الملل
ـــان  ـــه زم ـــود ک ـــوب می ش ـــور محس ـــرای کش ـــبی ب ـــیار مناس ـــت بس ـــه فرص گرفت

ـــت. ـــده اس ـــادف ش ـــگری مص ـــی گردش ـــا روز جهان ـــز ب ـــزاری آن نی برگ
ـــن  ـــی ای ـــن الملل ـــای بی ـــری از همکاری ه ـــش دیگ ـــت: بخ ـــمی گف ـــر هاش دکت
ـــال  ـــده در ح ـــه منعق ـــم نام ـــاس تفاه ـــر اس ـــت و ب ـــزی اس ـــور مال ـــا کش ـــگاه ب دانش
حاضـــر دانشـــجوی مشـــترک بـــا UPM مالـــزی در رشـــته دکتـــری عمـــران 
داریـــم و همچنیـــن تعامـــالت علمـــی و پژوهشـــی خوبـــی را بـــا دانشـــگاه های 
ــاز  ــاری آغـ ــر و معمـ ــای هنـ ــوربن در بخش هـ ــه سـ ــه از جملـ ــرح فرانسـ مطـ

کرده ایـــم کـــه امیدواریـــم بـــه نتایـــج مطلوبـــی برســـد.

راه اندازی مرکز نوآوری علمیـ  کاربردی جهاددانشگاهی ارومیه با 
محوریت کشاورزی هوشمند

ـــوز  ـــت: مج ـــتم زاده گف ـــر رس ـــی: دکت ـــگاهی آذربایجان غرب ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــز  ـــتان در مرک ـــردی اس ـــی کارب ـــگاه علم ـــوآوری دانش ـــز ن ـــن مرک ـــدازی اولی راه ان

ـــد. ـــذ ش ـــه اخ ـــگاهی ارومی ـــردی جهاددانش ـــی کارب علم
آمـوزش علمـی  امیـن رسـتم زاده در جلسـه شـورای کارآفرینـی مرکـز  دکتـر 
کاربـردی جهاددانشـگاهی کـه بـا حضـور مدیـران گروه هـای آموزشـی برگزار شـد، 
بـا اعـالم مطلـب فـوق اظهار کـرد: مجـوز راه انـدازی مرکز نـوآوری جهاددانشـگاهی 
ارومیـه بـا موضـوع کشـاورزی هوشـمند از سـوی دکتـر امیـد رییس دانشـگاه جامع 
علمـی کاربـردی کشـور و مهدخـت بروجـردی معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه 

صدور مجوزهای ملی و بین املللی برای ترسیع 
حرکت علمی و فناورانه

در این خرب برخی از مجوزهای ملی و بین املللی صادرشده برای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی را مرور می کنیم
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جامـع علمـی کاربـردی کشـور صادر شـد.
استناد  به  نوآوری  مرکز  این  افزود:  آذربایجان غربی  جهاددانشگاهی  رییس 
دستورالعمل ایجاد مراکز نوآوری و مراکز رشد در دانشگاه ها، ابالغی معاونت پژوهش 
علمی  عالی  آموزش  مرکز  به  وابسته  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری  و 

کاربردی جهاددانشگاهی ارومیه راه اندازی خواهد شد.
کاربردی  علمی  عالی  آموزش  مرکز  اهداف  از  یکی  که  این  به  اشاره  با  وی 
جهاددانشگاهی ارومیه تولید محصوالت فناورانه و خدمت تخصصی کاربردی باشد، 
اظهار کرد: تجاری سازی فناوری یکی از زمینه های بسیار مناسب اشتغال زایی و کسب 
درآمد می باشد که جهاددانشگاهی با علم بر این موضوع و همچنین براساس برنامه 

ششم توسعه برنامه ریزی های الزم برای رسیدن به این هدف را انجام داده است.
کارآفرینان،  و  نخبگان  شناسایی  افزود:  آذربایجان غربی  جهاددانشگاهی  رییس 
جمله  از  دانش بنیان  از شرکت های  حمایت  و  و صنعت  دانشگاه  بین  ارتباط  ایجاد 
مواردی است که در جوامع توسعه یافته کنونی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد 
و  فناوری  تلفیق  با  ارومیه  جهاددانشگاهی  کاربردی  علمی  مرکز  راستا  این  در  که 
هوشمند«  »کشاورزی  عنوان  با  نوآوری  مرکز  مجوز  اخذ  به  اقدام  نوین  کشاورزی 

کرده است.
وی افزود: این مرکز با ایده جذب خالقیت ها و نوآوری های دانشجویان ایجاد شده 
و به دنبال حمایت از صاحبان ایده به منظور عرضه یک محصول مبتنی بر دانش و 

پژوهش به بازار است.
دکتر رستم زاده افزود: ایجاد زمینه مناسب برای بروز خالقیت و بستری برای رشد 
پژوهشگران، محققان،  از طرح های  دانش، حمایت  مبنای  بر  نو  ایده های  پرورش  و 
دانشجویان و دانش آموزان، کمک به شکل گیری و حیات شرکت های دانش بنیان، 
ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی، اشتغال و تجاری سازی محصوالت، تولید فن آوری 
و  و دولت  دانشگاه، صنعت  بین  ارتباط  ایجاد  زمینه کشاورزی هوشمند،  جدید در 
تامین سرمایه های مادی و معنوی، گسترش فناوری و ایجاد بستر تجاری سازی در 
زمینه های مختلف و راه اندازی گلخانه های هوشمند و صدور دانش فنی آن به سایر 

کشورها ازجمله اهداف راه اندازی این مرکز نوآوری است.
گفتنی است، طبق آیین نامه جدید مراکز علمی کاربردی کشور، ارایه هر گونه 
تمدید و تصویب رشته ی دانشگاهی جدید منوط به طی مراحل و اخذ مجوز راه اندازی 
مرکز نوآوری دانشگاهی در مرکز علمی کاربردی به عنوان محیط واقعی کار می باشد 
که جهاددانشگاهی آذربایجان غربی در راستای اجرای نظام آموزشی مهارتی دانشگاه 
نوآوری جهاددانشگاهی  مرکز  راه اندازی  مجوز  اخد  به  اقدام  کاربردی،  علمی  جامع 

ارومیه با موضوع کشاورزی هوشمند کرده است.

 ۳MT اخذ مجوز برگزاری مسابقات جهانی
از دانشگاه کوئیزلند اسرتالیا

■ روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی: با رایزنی های و مکاتبات صورت گرفته 
عنوان  به  استرالیا،  کوئیزلند  دانشگاه  با  جهاددانشگاهی  انتشارات  سازمان  سوی  از 
برگزارکننده مسابقات جهانی ۳MT( Three Minute Thesis(، این سازمان 

مجوز برگزاری این مسابقات در سال ۲۰۲۰ را در کشور ایران کسب کرد.
از سال ۲۰۰۸ در   )۳MT( دانشجویی  نامه  پایان  ای  دقیقه  دفاع سه  مسابقات 
دانشگاه کوئیزلند استرالیا آغاز شده است و این دانشگاه مرجع اصلی در اعطای مجوز 
به سایر دانشگاه ها و نهادهای دانشگاهی در برگزاری این مسابقات به شمار می رود.
این مسابقات در سال های گذشته در اقصی نقاط دنیا و توسط بسیاری از دانشگاه 
راستای  در  نیز  جهاددانشگاهی  انتشارات  سازمان  و  است  شده  برگزار  معتبر  های 
ماموریت ها و رسالت های معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، برگزاری این مسابقات را 

از سال ۱۳۹5 در دستور کار قرار داد.

تولید گیاهان باغبانی
 توسط سازمان جهاددانشگاهی تهران رسعت می گیرد

■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران: با تایید دفتر تخصصی کشاورزی و منابع 
طبیعی جهادادنشگاهی، با در خواست سازمان جهاددانشگاهی تهران جهت تاسیس 
مرکز خدمات تخصصی کشت بافت و تکثیر درختان میوه و گیاهان زینتی به مدت 

یک سال، موافقت شد.
این مرکز پس از بازسازی کلی، فعالیت جدید خود را از سال ۹۷ آغاز کرده است 
»گزیال،  میوه  درختان  سه پایه ی  روی  به ویژه  باغبانی  گیاهان  تولید  زمینه ی  در  و 
گالبی  و  بادام  هلو،  آلبالو،  گیالس،  برای  اصلی  پایه های  که  پیرودوآلف«  و  جی اف 

است، فعالیت می کند.

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، 29 مهرمـاه: در یک صدوپنجاه ویکمیـن جلسـه ی 
هیـات امنـای جهاددانشـگاهی کـه در دفتـر مرکـزی ایـن نهاد بـه پایان رسـید، 
دکتـر حمیـد رضـا طیبـی با کسـب ۹ رأی از مجمـوع ۹ رأی اخذ شـده، به اتفاق 

آرا بـرای سـه سـال دیگـر به عنـوان رییـس جهاددانشـگاهی انتخاب شـد.
هیـات امنـای ایـن نهاد در جلسـه ای کـه برگزار شـد، دکتر حمیدرضـا طیبی 
را بـا کسـب ۹ رای از مجمـوع ۹ رای مأخـوذه، به عنـوان گزینـه ی نهایـی تصدی 

ریاسـت جهاددانشـگاهی انتخاب کردند.
شـامل  جهاددانشـگاهی  امنـای  هیـات  اعضـای  حضـور  بـا  جلسـه  ایـن 
حجت االسالم والمسـلمین دکتـر مصطفـی رسـتمی رییـس نهـاد نمایندگـی مقام 
معظـم رهبـری در دانشـگاه ها، دکتـر محمدباقـر نوبخـت معاون رییـس جمهور و 
رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، دکتـر ایـرج حریرچـی نماینـده ی وزیر 
سـید  دکتـر  حجت االسالم والمسـلمین  پزشـکی،   آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت، 
سـعیدرضا عاملـی دبیـر شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی، دکتـر منصـور غالمـی 
وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، دکتـر طیبـی )رییـس هیـات امنـا( و سـه نفر 
از اعضـای هیـات علمی معرفی شـده توسـط رییس جهاددانشـگاهی شـامل دکتر 
عبدالحسـین شـاهوردی، دکتـر محسـن قرنفلـی و دکتـر محمدحسـین ایمانـی 

برگزار شـد. خوشـخو 
دکتـر طیبـی که بین سـال های ۱۳۸5 تا ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ مسـوولیت 
دانشـگاه  از  بـرق  دکتـری  مـدرک  دارای  داشـته،  برعهـده  را  جهاددانشـگاهی 

انگلسـتان اسـت. برادفورد 
وی کـه از بـدو تاسـیس جهاددانشـگاهی )سـال ۱۳5۹( در ایـن نهاد مشـغول 
بـه فعالیـت بـوده، سـابقه ی ریاسـت جهاددانشـگاهی واحـد علـم و صنعـت را که 
یکـی از واحدهـای فنـی و تولیـدی ایـن نهـاد محسـوب می شـود در کارنامـه ی 

کاری خـود دارد.

دکرت طیبی 
سکاندار جهاددانشگاهی 

باقی ماند
دکرت حمید رضا طیبی به اتفاق آرا برای سه سال دیگر به عنوان 

رییس جهاددانشگاهی انتخاب شد
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تجلیل رییس کمیته امداد امام خمینی )ره(
 از جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی سیســـتان و بلوچســـتان، 14 شـــهریورماه: ســـید مرتضـــی 
ـــی )ره( از رییـــس جهاددانشـــگاهی  ـــام خمین ـــداد ام ـــه ام ـــاری رییـــس کمیت بختی

ـــرد. ـــل ک سیســـتان و بلوچســـتان تجلی
در مراســـمی کـــه بـــا حضـــور ســـید مرتضـــی بختیـــاری رییـــس کمیتـــه 
ـــتان،  ـــه در اس ـــی فقی ـــده ول ـــی نماین ـــت ا... محام ـــی )ره(، آی ـــام خمین ـــداد ام ام
ــری از  ــع کثیـ ــتان و جمـ ــتان و بلوچسـ ــتاندار سیسـ ــی اسـ ــدس موهبتـ مهنـ
مســـووالن و خیریـــن و منتخبـــان برگـــزار شـــد، از دکتـــر منصـــور تاجـــری رییـــس 
ـــتان  ـــی اس ـــتگاه های اجرای ـــران دس ـــدادی از مدی ـــتان و تع ـــگاهی اس جهاددانش
ـــل  ـــام )ره( تجلی ـــرت ام ـــداد حض ـــه ام ـــا کمیت ـــکاری ب ـــن هم ـــطه ی حس به واس

ـــد. ش
ـــری  ـــر تاج ـــه دکت ـــاری ب ـــی بختی ـــید مرتض ـــی س ـــوح اعطای ـــی از ل در بخش
آمـــده اســـت: تالش هـــا و کوشـــش جناب عالـــی به منظـــور تحقـــق بخشـــیدن 
بـــه اهـــداف عالـــی نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـالمی و والیـــت فقیـــه در 
حمایـــت از محرومـــان جامعـــه ی اســـالمی و توانمندســـازی آنـــان بـــر کســـی 
ــت  ــما در جهـ ــاعدت های شـ ــکاری و مسـ ــن همـ ــت؛ از حسـ ــیده نیسـ پوشـ
ـــم. ـــی می کنی ـــان قدردان ـــور محروم ـــایی از ام ـــدان و گره گش ـــش آالم دردمن کاه

واگذاری دبیرخانه ی کمیته ی تخصصی
 آموزش خراسان جنوبی به جهاددانشگاهی

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبی: جالل الدیـــن صادقـــی رییـــس 
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبی اظهـــار کـــرد: دبیرخانـــه کمیتـــه تخصصـــی 
ـــوآوری  ـــاوری و ن ـــش، فن ـــوزش، پژوه ـــروه آم ـــل کارگ ـــه ذی ـــتان ک ـــوزش اس آم

اســـتان اســـت، بـــه جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبی واگـــذار شـــد.
ـــوآوری  ـــاوری و ن ـــش فن ـــروه پژوه ـــاه، کارگ ـــه ۲۰ مردادم ـــزود: در جلس وی اف
اســـتان بـــا واگـــذاری دبیرخانـــه کمیته هـــای پژوهـــش و فنـــاوری و نـــوآوری 
بـــه دانشـــگاه بیرجنـــد و دبیرخانـــه کمیتـــه آمـــوزش بـــه جهاددانشـــگاهی 

ــرد. ــت کـ ــان جنوبی موافقـ خراسـ
ــرای  ــهیل اجـ ــرد: تسـ ــان کـ ــان جنوبی بیـ ــگاهی خراسـ رییـــس جهاددانشـ
ـــرورش،  ـــی آموزش وپ ـــورای عال ـــه ش ـــط از جمل ـــی مرتب ـــورای عال ـــات ش تصمیم
ـــی،  ـــت فن ـــوزش و تربی ـــی آم ـــورای عال ـــی و ش ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ش
حرفـــه ای و مهارتـــی، پایـــش و پیگیـــری وضعیـــت کمـــی و کیفـــی مراکـــز 

ـــت. ـــه اس ـــن کمیت ـــف ای ـــتان از وظای ـــی در اس ـــوزش عال آم
ـــته های  ـــاق رش ـــرای انطب ـــت هایی ب ـــاذ سیاس ـــرد: اتخ ـــان ک ـــی خاطرنش صادق
ــه ای و  ــای منطقـ ــا مزیت هـ ــب بـ ــی متناسـ ــوزش عالـ ــز آمـ ــی مراکـ تحصیلـ
نیازهـــای بـــازار کار اســـتان و بررســـی راه هـــای توســـعه فضاهـــا و تجهیـــزات 
آموزشـــی و غیرآموزشـــی بـــا ارتبـــاط بـــا آموزش وپـــرورش از دیگـــر وظایـــف 

کمیتـــه تخصصـــی آمـــوزش اســـتان اســـت.

کسب مدال طال و نقره توسط دانشجویان علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی قزوین

ـــی  ـــی ورزش ـــاد فرهنگ ـــن المپی ـــن: پنجمی ـــگاهی قزوی ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
پســـران دانشـــگاه علمـــی کاربـــردی سراســـر کشـــور در دانشـــکده فنـــی مهندســـی 
ـــدای ۳۳  ـــا اه ـــن ب ـــن آیی ـــان داد و در ای ـــود پای ـــه کار خ ـــهرکرد ب ـــگاه ش دانش

ـــد. ـــل آم ـــه عم ـــل ب ـــر تجلی ـــکاران برت کاپ از ورزش
ـــز  ـــجویان مرک ـــی، دانش ـــعود محب ـــاورز و مس ـــواد کش ـــابقات ج ـــن مس در ای
ـــره را  ـــال و نق ـــدال ط ـــب م ـــه ترتی ـــن ب ـــگاهی قزوی ـــردی جهاددانش ـــی کارب علم

ـــد. ـــب کردن ـــه کس ـــته کارات در رش
ــتان  ــکار از ۳۲ اسـ ــزار و ۳۰۰ ورزشـ ــک هـ ــا، یـ ــن دوره از رقابت هـ در ایـ
در رشـــته های تکوانـــدو، شـــنا، دو و میدانـــی، شـــطرنج، بدمینتـــون، کاراتـــه، 
شـــطرنج، تیرانـــدازی، کشـــتی آزاد و فرنگـــی و تنیـــس روی میـــز بـــا هـــم 

رقابـــت کردنـــد.

درخشش دانشجویان دانشگاه علم وهرن جهاددانشگاهی
 در آزمون کارشناسی ارشد

ـــج  ـــا اعـــالم نتای ـــگاهی: ب ـــه جهاددانش ـــته ب ـــر وابس ـــم و هن ـــگاه عل ـــی دانش ـــط عموم ■ رواب
آزمـــون کارشناســـی ارشـــد وزارت علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری و همچنیـــن 
وزارت بهداشـــت، برخـــی دانشـــجویان گـــروه زیست شناســـی دانشـــگاه علـــم و 
ـــت  ـــن رقاب ـــر ای ـــای برت ـــگاهی رتبه ه ـــه جهاددانش ـــته ب ـــزد وابس ـــز ی ـــر حای هن

ـــدند. ـــوری ش کش
ــدم«  ــی مقـ ــواد فروزانـ ــادی«، »محمدجـ ــی مهدی آبـ ــم گلـ »محمدابراهیـ
ــع  ــه در مقطـ ــر کـ ــم و هنـ ــگاه علـ ــجوی دانشـ ــه دانشـ ــن زارع« سـ و »نازنیـ

مرور کوتاه 
موفقیت های 

واحدهای سازمانی 
جهاددانشگاهی

موفقیت ها و کسب رتبه های برتر واحدهای سازمانی 

جهاددانشگاهی را به صورت گذرا در این گزارش بررسی 

می کنیم



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

89

ـــور  ـــدند در کنک ـــق ش ـــده اند، موف ـــل ش ـــارغ التحصی ـــگاه ف ـــن دانش ـــی ای کارشناس
ــای اول،  ــب رتبه هـ ــه ترتیـ ــت بـ ــد وزارت بهداشـ ــی ارشـ ــری کارشناسـ سراسـ
ـــد  ـــب کنن ـــی را کس ـــی موادغذای ـــروب شناس ـــته میک ـــم رش ـــم و دوازده ـــوم، نه س
ـــم در  ـــه دوازده ـــب رتب ـــه کس ـــق ب ـــواه« موف ـــین خیرخ ـــر حس ـــن »امی و همچنی

آزمـــون کارشناســـی ارشـــد وزارت علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری شـــده اســـت.
ــر  ــگاه برتـ ــج دانشـ ــی از پنـ ــر یکـ ــم و هنـ ــگاه علـ ــت؛ دانشـ ــی اسـ گفتنـ
ـــوزش  ـــی آم ـــه غیرانتفاع ـــگاه و ۲۸۰ موسس ـــان ۱۶ دانش ـــور از می ـــی کش غیرانتفاع
عالـــی اســـت کـــه بـــه گفتـــه ی معـــاون آموزشـــی ایـــن دانشـــگاه چهارمیـــن 
ـــی  ـــع کارشناس ـــگان مقط ـــتغال دانش اموخت ـــوزه اش ـــور در ح ـــر کش ـــگاه برت دانش
ارشـــد و هشـــتمین دانشـــگاه در اشـــتغال فارغ التحصیـــالن مقطـــع کارشناســـی 

ــت. ــز هسـ ــوم نیـ ــدی وزارت علـ ــاس رتبه بنـ براسـ
سراســـری  آزمـــون  در  نیـــز  دانشـــگاه  ایـــن  دانشـــجویان  هم چنـــان 
کارشناسی ارشـــد و دکتـــری رتبه هـــای اول و دوم را کســـب کـــرده بودنـــد.

کسب رتبه ی برتر کشوری در اجرای طرح داناب

ـــرح  ـــر ط ـــناس ناظ ـــاری: کارش ـــال و بختی ـــگاهی چهارمح ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
اطـــالع رســـانی پـــروژه »احیـــاء و تعـــادل بخشـــی آب هـــای زیـــر زمینـــی« در 
شـــرکت مدیریـــت آب ایـــران گفـــت: کســـب رتبـــه برتـــر کشـــوری در اجـــرای 
طـــرح دانـــاب، نتیجـــه تعامـــل جهاددانشـــگاهی و شـــرکت آب منطقـــه ای بـــود 

ـــت. اس
ــی  ــادل بخشـ ــاء و تعـ ــرح »احیـ ــر طـ ــناس ناظـ ــدی کارشـ ــاره محمـ رخسـ
آب هـــای زیرزمینـــی« در شـــرکت مدیریـــت آب ایـــران در نشســـت بـــا 
رییـــس جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال و بختیـــاری اظهـــار کـــرد: هـــرگاه پـــای 
ـــت و  ـــا موفقی ـــرح ب ـــد، آن ط ـــان باش ـــی در می ـــرای طرح ـــگاهی در اج جهاددانش

ــود. ــرا می شـ ــوب اجـ ــو مطلـ ــه نحـ بـ
مجموعـــه  در  بین بخشـــی  مطلـــوب  همـــکاری  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ـــرح  ـــه در ط ـــن رتب ـــب باالتری ـــبب کس ـــر س ـــن ام ـــه داد: ای ـــگاهی، ادام جهاددانش
اطـــالع رســـانی پـــروژه تعادل بخشـــی آب هـــای زیرزمینـــی در ســـطح کشـــور 

شـــد.
محمـــدی بـــه پیشـــرفت ۸۶ درصـــدی در طـــرح »احیـــاء و تعـــادل بخشـــی 
آب هـــای زیـــر زمینـــی« اشـــاره و بیـــان کـــرد: پیشـــرفت ۸۶ درصـــدی رقـــم 

ـــه  ـــه ای ک ـــگاهی و آب منطق ـــوب جهاددانش ـــکاری خ ـــا هم ـــه ب ـــت ک ـــی نیس کم
فراتـــر از وظیفه شـــان فعالیـــت کردنـــد ایجـــاد شـــده اســـت.

ــتمر  ــاد مسـ ــن دو نهـ ــای ایـ ــم موفقیت هـ ــت: امیدواریـ ــان گفـ وی در پایـ
ــیم و  ــاری باشـ ــال و بختیـ ــای چهارمحـ ــاهد موفقیت هـ ــواره شـ ــد و همـ باشـ
بتوانیـــم ایـــن اســـتان را بـــه عنـــوان الگـــو بـــرای اســـتان های دیگـــر مثـــال 

بزنیـــم.
ــرد:  ــان کـ ــاری بیـ ــال و بختیـ ــگاهی چهارمحـ ــس جهاددانشـ ــه رییـ در ادامـ
ـــنام و  ـــابقه، خوش ـــا س ـــی، ب ـــی، انقالب ـــاد علم ـــک نه ـــوان ی ـــه عن ـــگاهی ب جهاددانش
ـــم  ـــام معظ ـــت مق ـــف و حمای ـــورد لط ـــه م ـــه همیش ـــت ک ـــه اس ـــذار در جامع اثرگ

ــرار می گیـــرد. رهبـــری قـ
ـــا  ـــی ب ـــیار خوب ـــاط بس ـــاد ارتب ـــن نه ـــه ای ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــی ب ـــیروس رضای س
دســـتگاه های دولتـــی، نهادهـــا و دانشـــگاه ها دارد، ادامـــه داد: جهاددانشـــگاهی 
ـــرح  ـــت و ط ـــرده اس ـــرار ک ـــتان برق ـــه ای اس ـــرکت آب منطق ـــا ش ـــوی ب ـــاط ق ارتب
ـــز  ـــد را نی ـــرح جدی ـــام داد و ط ـــوب انج ـــو مطل ـــه نح ـــته ب ـــال گذش ـــاب را در س دان

ـــاند. ـــد رس ـــان خواه ـــه پای ـــالش ب ـــام ت ـــا تم ب
وی گفـــت: در ایـــن طـــرح جدیـــد تالشـــمان را بـــر روی مســـایل جدیـــد از 

جملـــه فرهنـــگ اســـتفاده درســـت از آب متمرکـــز خواهیـــم کـــرد.

برتری نرشیه ی جهاددانشگاهی خراسان رضوی
 در جشنواره رسارسی نرشیات دانشجویی

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی: حســـین 
ـــوی  ـــان رض ـــگاهی خراس ـــجویان جهاددانش ـــازمان دانش ـــس س ـــفی ریی یوس
گفـــت: در مراســـم اختتامیـــه یازدهمیـــن جشـــنواره سراســـری نشـــریات 
دانشـــجویی »تیتـــر ۱۱« کـــه بـــا حضـــور دکتـــر غالمرضـــا غفـــاری 
ــاوری، در  ــات و فنـ ــوم، تحقیقـ ــی وزارت علـ ــی و اجتماعـ ــاون فرهنگـ معـ
تـــاالر امینـــی کتابخانـــه مرکـــزی دانشـــگاه تهـــران برگـــزار شـــد، نشـــریه 
وقایـــع اتفاقیـــه ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی 

ــد. ــر شـ ــای برتـ موفـــق بـــه کســـب رتبه هـ
ـــازمان  ـــازی س ـــب امتی ـــه صاح ـــه ب ـــع اتفاقی ـــریه وقای ـــه وی، نش ـــه گفت ب
 ۹ ــب  ــه کسـ ــق بـ ــوی، موفـ ــان رضـ ــگاهی خراسـ ــجویان جهاددانشـ دانشـ
رتبـــه برتـــر در ایـــن جشـــنواره گردیـــد و بدیـــن ترتیـــب پرافتخارتریـــن 
نشـــریه وزارت علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری و البتـــه دانشـــگاه فردوســـی 

ـــد. ش
رییـــس ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی 
ـــا،  ـــه نامه ه ـــار در دوهفت ـــی انتش ـــش توال ـــه اول بخ ـــرد: رتب ـــان ک خاطرنش
ـــش  ـــوم بخ ـــه س ـــان، رتب ـــان ثقفی ـــی از بره ـــه سیاس ـــش مقال ـــه اول بخ رتب
مقالـــه سیاســـی از ســـجاد هوشـــمند، رتبـــه اول بخـــش مقالـــه ادبـــی از 
ـــمند،  ـــجاد هوش ـــادی از س ـــه اقتص ـــش مقال ـــه اول بخ ـــاالری، رتب ـــرا س زه
ـــش  ـــه دوم بخ ـــر زاده، رتب ـــا امی ـــادی از رض ـــه اقتص ـــش مقال ـــه دوم بخ رتب
ـــی از  ـــه صنف ـــش مقال ـــوم بخ ـــه س ـــهریاری، رتب ـــم ش ـــی از قاس ـــه صنف مقال
ـــگاه  ـــور دانش ـــژه )مح ـــش وی ـــه بخ ـــوم مصاحب ـــه س ـــر زاده و رتب ـــا امی رض
ــوا و محیـــط زیســـت(  ــران آب و آلودگـــی هـ ــائل ملـــی بحـ و حـــل مسـ
از فرنـــاز محمدیـــان از جملـــه رتبه هـــای برتـــر نشـــریه وقایـــع اتفاقیـــه 

ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی بـــود.
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بهره برداری از طرح 
توسعه ی تنها مرکز علمی 

ـ کاربردی هرن استان 
الربز

مراسم بهره برداری از طرح توسعه ی مرکز علمیـ  کاربردی 

جهاددانشگاهی الربز با حضور مسووالن جهاددانشگاهی و 

دانشگاه علمیـ  کاربردی برگزار شد

ــرح  ــرداری طـ ــن بهره بـ ــر: آییـ ــرز، 22 مهـ ــگاهی البـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ـــور  ـــا حض ـــرج ب ـــگاهی ک ـــردی جهاددانش ـــی ـ کارب ـــوزش علم ـــز آم ـــعه مرک توس
ـــگاهی،  ـــس جهاددانش ـــور مجل ـــی و ام ـــاون هماهنگ ـــریفی زاده مع ـــد ش دکتراحم
ـــار  ـــر مخت ـــگاهی، دکت ـــی جهاددانش ـــاون آموزش ـــدی مع ـــادق بیجن ـــر محمدص دکت
ـــی  ـــر محمدعل ـــردی، دکت ـــی کارب ـــع علم ـــگاه جام ـــی دانش ـــاون آموزش ـــی مع جالل
ـــس،  ـــگاهی، ریی ـــردی جهاددانش ـــی کارب ـــوزش علم ـــه آم ـــس موسس ـــودرزی ریی گ

ـــد. ـــزار ش ـــرز برگ ـــگاهی الب ـــکاران جهاددانش ـــان و هم معاون
در طرح توسعه مرکز علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی البرز، عالوه بر نوسازی و 
بهسازی، ۱5 کالس جدید هم به این مرکز اضافه شده است. این مرکز در رشته های 

هنر دانشجو می پذیرد و تنها مرکز علمی ـ کاربردی هنر استان البرز است.

نظارت های دانشگاه علمیـ  کاربردی
 به ارتقای این دانشگاه کمک می کند

ـــا  ـــی نهاده ـــرد: برخ ـــار ک ـــم اظه ـــن مراس ـــدی در ای ـــادق بیجن ـــر محمدص دکت
ـــا  ـــود ب ـــداف خ ـــبرد اه ـــده در پیش ـــث ش ـــن باع ـــتند و همی ـــز هس ـــارت گری نظ

ـــوند. ـــه ش ـــکل مواج مش
ـــگاهی  ـــز جهاددانش ـــعه مرک ـــد توس ـــر رون ـــتمر ب ـــارت مس ـــه نظ ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــت  ـــن کیفی ـــا ای ـــروژه ب ـــن پ ـــود ای ـــا نب ـــن نظارت ه ـــر ای ـــک اگ ـــه داد: بی ش ادام

و در زمان بنـــدی اعـــالم شـــده بـــه پایـــان نمی رســـید.
ــوزش  ــز آمـ ــرد: مراکـ ــان کـ ــگاهی خاطرنشـ ــی جهاددانشـ ــاون آموزشـ معـ
علمی-کاربـــردی جهاددانشـــگاهی بـــا وجـــود آن کـــه خـــود از نظـــارت درونـــی 
ـــع  ـــگاه جام ـــی دانش ـــای بیرون ـــا از نظارت ه ـــت، ام ـــوردار اس ـــگاهی برخ جهاددانش
ـــد  ـــتای رش ـــد و آن را در راس ـــتقبال می کن ـــدت اس ـــز به ش ـــردی نی ـــی ـ کارب علم

و ارتقـــای مراکـــز قلمـــداد می کنـــد.
ــای  ــود، بخش هـ ــی نبـ ــای بیرونـ ــر نظارت هـ ــک اگـ ــدون شـ ــت: بـ وی گفـ
ـــود  ـــروز خ ـــت ام ـــه موفقی ـــان ب ـــه پژوهشـــگاه روی ـــف جهاددانشـــگاهی از جمل مختل

ــد. ــت نمی یافتنـ دسـ

فضای علمیـ  کاربردی های جهاددانشگاهی
 به 155 هزار مرتمربع می رسد

رییـــس موسســـه آمـــوزش علمی-کاربـــردی جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه 
ــردی،  ــای علمی-کاربـ ــوزه آموزش هـ ــگاهی در حـ ــت جهاددانشـ ــابقه فعالیـ سـ
ـــال ۹۱  ـــرد و در س ـــدازی ک ـــز را راه ان ـــن مرک ـــال ۷۷ اولی ـــاد در س ـــن نه ـــزود: ای اف
ـــت  ـــغول فعالی ـــز مش ـــا 4۰ مرک ـــر ب ـــال حاض ـــد و در ح ـــه ش ـــه موسس ـــل ب تبدی
ـــن  ـــل و یکمی ـــه زودی چه ـــده و ب ـــه ش ـــم گرفت ـــهر ه ـــز بوش ـــوز مرک ـــت، مج اس

ـــرد. ـــد ک ـــروع خواه ـــود را ش ـــهر کار خ ـــتان بوش ـــم در اس ـــز ه مرک
دکتـــر محمدعلـــی گـــودرزی بـــا بیـــان این کـــه تـــالش همیشـــگی مـــا بـــر 
ـــت:  ـــت، گف ـــوده اس ـــردی ب ـــز علمی-کارب ـــرای مراک ـــوب ب ـــای خ ـــازی فض فراهم س
ایـــن نهـــاد در حـــال حاضـــر ۱55 هـــزار مترمربـــع فضـــای کالبـــدی در ایـــن 
ـــت  ـــک موفقی ـــن ی ـــده و ای ـــاخته ش ـــال س ـــا ۹ س ـــت ت ـــی هش ـــه ط ـــش دارد ک بخ

ــود. ــداد می شـ قلمـ
ـــار  ـــم اظه ـــرز ه ـــگاهی الب ـــردی جهاددانش ـــز علمی-کارب ـــوص مرک وی در خص
کـــرد: فعالیـــت ایـــن مرکـــز از ســـال ۸۶ شـــروع شـــده و جـــزو مراکـــز خـــوب 
ـــک  ـــم در ی ـــز ه ـــن مرک ـــازی ای ـــت؛ نوس ـــه اس ـــمار می رفت ـــه ش ـــگاهی ب جهاددانش
ـــوزه  ـــجو در ح ـــرش دانش ـــی پذی ـــون آمادگ ـــده و اکن ـــام ش ـــادی انج ـــت جه حرک

ـــر را دارد. ـــگ و هن فرهن

این مرکز تنها مرکز علمی-کاربردی هرن
استان الربز است

احمدرضـــا فیـــروزی در خصـــوص طـــرح توســـعه دانشـــگاه علمی-کاربـــردی 
جهاددانشـــگاهی البـــرز گفـــت: بازســـازی و بهســـازی ایـــن فضـــا از بهمن مـــاه 
ــای  ــادی و تالش هـ ــک کار جهـ ــا یـ ــود و بـ ــده بـ ــاز شـ ــته آغـ ــال گذشـ سـ

شـــبانه روزی موفـــق شـــدیم ایـــن کار را بـــه پایـــان برســـانیم.
ــی در  ــکاالت قبلـ ــه اشـ ــان این کـ ــا بیـ ــرز بـ ــگاهی البـ ــس جهاددانشـ رییـ
ســـاختمان ایـــن مرکـــز بـــا بهســـازی های صـــورت گرفتـــه رفـــع شـــده اســـت 
افـــزود: سیســـتم های سرمایشـــی، گرمایشـــی و شـــبکه بـــرق ســـاختمان هـــم 

جدیـــد شـــده اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه ایجـــاد ظرفیـــت جدیـــد فیزیکـــی در ســـاختمان مرکـــز 
علمی-کاربـــردی جهاددانشـــگاهی البـــرز و اضافـــه شـــدن ۱5 کالس درس و 
کارگاه تصریـــح کـــرد: اهدافـــی کـــه مـــا در ایـــن مرکـــز دنبـــال می کنیـــم در 
ـــردی در  ـــز علمی-کارب ـــا مرک ـــر تنه ـــارت دیگ ـــه عب ـــت و ب ـــر اس ـــته های هن رش
ـــن  ـــم از ای ـــم بتوانی ـــت و امیدواری ـــال اس ـــر فع ـــوزه هن ـــه در ح ـــتیم ک ـــتان هس اس

ظرفیـــت اســـتفاده کنیـــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی البـــرز در پایـــان اعـــالم کـــرد: بنـــا داریـــم در فـــاز 
ـــه  ـــای محوط ـــن فض ـــروع و همچنی ـــز را ش ـــات مرک ـــالن اجتماع ـــاخت س ـــدی س بع

ـــیم. ـــود بخش ـــز را بهب مرک

فعالیت 541 مرکز علمی کاربردی در کشور
ــاون آموزشـــی دانشـــگاه جامـــع علمـــی کاربـــردی در  ــار جاللـــی معـ مختـ
ایـــن مراســـم اظهـــار کـــرد: تعـــداد مراکـــز آمـــوزش عالـــی ایـــران پنـــج برابـــر 
ـــداد  ـــر تع ـــت از نظ ـــد گف ـــاف بای ـــن اوص ـــا ای ـــت و ب ـــه اس ـــعه یافت ـــورهای توس کش

ـــز کمبـــودی نداریـــم. ایـــن مراک
جاللـــی بـــا اشـــاره بـــه رســـالت جهاددانشـــگاهی در تربیـــت دانشـــجویان مهارتـــی 
ـــت  ـــاد ســـازندگی اســـت و در طـــول انقـــالب ثاب ـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی، جه اظه
کـــرده در انجـــام کارهایـــی کـــه بســـیاری از نهادهـــا از عهـــده انجامشـــان بـــر 

نمی آینـــد، موفـــق بـــوده اســـت.
وی افـــزود: امیدواریـــم بـــا تکمیـــل فازهـــای بعـــدی توســـعه مرکـــز علمـــی 
ـ کاربـــردی جهاددانشـــگاهی تـــا پنـــج ســـال آینـــده ایـــن مرکـــز بـــه یکـــی از 

بهتریـــن مراکـــز کشـــور تبدیـــل شـــود.
ـــی  ـــز علم ـــت: مرک ـــرز گف ـــتان الب ـــردی اس ـــی کارب ـــع علم ـــس دانشـــگاه جام ریی
کاربـــردی جهاددانشـــگاهی می توانـــد بـــه قطـــب رشـــته های فرهنـــگ و هنـــر 

دانشـــگاه های اســـتان تبدیـــل شـــود.
ـــگاهی  ـــردی جهاددانش ـــی کارب ـــز علم ـــر در مرک ـــال حاض ـــت، در ح ـــی اس گفتن
کـــرج بـــا ۲۳ کـــد رشـــته فعـــال، بیـــش از هـــزار و ۲۰۰ دانشـــجو شـــاغل بـــه 

ـــتند. ـــل هس تحصی
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 عنوان: »راهنمای 

کنترل شیمیایی علف های هرز 
ایران«

 مولفـان: دکتـر اسـکندر زنـد، دکتر 
محمدعلـی  دکتـر  نظام آبـادی،  نوشـین 
و  شـیمی  پرویـز  مهنـدس  باغسـتانی، 

دکتـر سـید کریـم موسـوی
انتشارات: جهاددانشگاهی 

خراسان رضوی
تعداد صفحه: ۲۳ فصل

روش تهیه: مراجعه به درگاه 
www.jdmpress.com :اینترنتی

مباحثی  به  کتاب  این  در  چکیده: 
چون مصرف علف کش ها در ایران و جهان، 
طبقه بندی جدید علف کش ها بر اساس خانواده شیمیایی به منظور مدیریت مقاومت، 
مروری بر علف های هرز مهم مزارع ایران و گیاهان مهاجم جهان و بررسی احتمال 
گسترش آن ها در ایران، علف های هرز و علف کش های مزارع گندم و جو، برنج، 
ذرت، نیشکر، چغندرقند، سیب زمینی، پنبه، سویا، کلز، آفتابگردان، گل رنگ، کنجد، 
یونجه، شبدر و اسپرس، حبوبات، پیاز و سیر، گوجه فرنگی، سبزی و صیفی، باغات، 
توت فرنگی، زعفران، زیره سبز و توتون و چمن و گیاهان زینتی و مدیریت گیاهان 

انگلی و مدیریت علف های هرز مناطق غیر مزروعی پرداخته شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

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

کتاب

 عنوان:  »آلودگی هوا سالمت و 
اثرات محیط زیستی«

مترجمـان: مهنـدس آناهیتـا کریمـی، دکتر 
حسـین بشـری و دکتـر محسـن سـلیمانی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
تعداد صفحه: ۶5۰

قیمت: ۱۰۰ هزار تومان
شـــماره  بـــا  تمـــاس  تهیـــه:  روش 
۰۳۱۳۳۹۱۲5۹4 فروشـــگاه کتـــاب جهاددانشـــگاهی 

ــان ــی اصفهـ صنعتـ
مفصـل  به طـور  کتـاب  ایـن  در  چکیـده: 
جهانـی  مقیـاس  در  هـوا  آلودگـی  تشـریح  بـه 
و  انسـان  بـر  آن  پیامدهـای  و  منطقـه ای  و 
محیط زیسـت پرداخته شـده اسـت. ایـن اثـر یک متـن تخصصی اسـت کـه ترکیبی از 
علـوم ریاضـی و آمار، پزشـکی و شـیمی اسـت که مخاطبان آن اسـاتید و دانشـجویان 
محیط زیسـت و ریاضـی، پزشـکان و شـیمیدان ها هسـتند. بـا توجه به اینکـه اطالعات 
ارایـه شـده در کتـاب همـراه بـا آزمایـش و نمونه بـرداری اسـت می تواند منبـع کاملی 
بـرای افـراد در سرتاسـر جهـان و همچنیـن ایـران باشـد. تمامـی فصـول ایـن کتـاب 
حاصـل جمـع آوری مقـاالت و کتـب معتبر اسـت و موضوعـات بررسی شـده در ارتباط 
بـا آلودگـی هـوا از فصلـی به فصل دیگـر تغییـر می کند؛ بنابرایـن تنوع بـاالی کلمات 
تخصصـی از ویژگی هـای اصلـی ایـن کتـاب بـوده به گونـه ای کـه فرآینـد ترجمـه را 
پیچیـده می کنـد. تمـام سـعی مترجمیـن بـر ایـن بوده اسـت کـه از اعمال سـلیقه ی 
شـخصی و ابـداع کلمـات نامأنـوس بـرای خواننـده ی زبـان مقصـد خـودداری کنـد و 
درعین حـال متنـی روان و قابل قبـول ارایـه دهـد به گونـه ای کـه بـوی ترجمـه ندهـد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان:  
»مباحثی در گراف اول و 

شناسایی گروه ها توسط آن«
ـــه  ـــم قلع ـــر اعظ ـــف: دکت مول

ـــی آقابابای
ـــگاهی  ـــارات: جهاددانش انتش

ـــر ـــی امیرکبی صنعت
تعداد صفحه: ۱۱۲

قیمت: ۱۹۰ هزار تومان
طریـــق  از  تهیـــه:  روش 
ــگاه دائمـــی  ــگاه و نمایشـ فروشـ
جهاددانشـــگاهی  انتشـــارات 
امیرکبیـــر واقـــع در خیابـــان 
ــی  ــگاه اینترنتـ ــا فروشـ ــگاه یـ ــی دانشـ ــب درب اصلـ ــظ جنـ حافـ

jdamirkabir.ac.ir/shop آدرس:   بـــه  انتشـــارات 
اول  فصل  در  است،  فصل  پنج  بر  مشتمل  کتاب  این  چکیده: 
بعدی  فصل های  برای  موردنیاز  مطالب  حداقل  پیش نیاز،  عنوان  تحت 
جمع آوری شده است. در فصل دوم، گراف اول و سپس قضایای مربوط به 
آن مطرح شده است که به واسطه آن ها خواننده می تواند در مورد گراف 
اول گروه ها بحث نماید. آنچه در فصل سوم خواهید دید یکی از مهم ترین 
قضایای گراف اول است و هدف از این فصل بررسی ساختار گروه ها با 
گراف اول همبند است. در فصل چهارم گزاره هایی بیان می شود که به 
کمک آن ها اتصاالت گراف اول گروه های ساده متناهی را می توان رسم 
کرد. به بیان دیگر در انتهای این فصل انتظار می رود خواننده بتواند گراف 
اول گروه های ساده متناهی را رسم کند. در نهایت در فصل آخر این 
کتاب مساله شناسایی پذیری برای گروه ساده ۳α(۲Dn( به عنوان یک 

نمونه از حل مسئله شناسایی پذیری بررسی می شود.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

 Introductory« :عنوان 
Accounting )حسابداری مقدماتی(«

ــالف  ــد عـ ــروی و امیـ ــرداد سـ ــان: مهـ مولفـ
ــری اکبـ

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: ۱44

قیمت: ۲5 هزار تومان
 Introductory« کتـاب  مولفـان  چکیـده: 
سیسـتم  این کـه  بـه  اعتقـاد  بـا   »Accounting
اطالعات حسـابداری به عنـوان مهم تریـن زیرمجموعه 
ایـن سیسـتم، اطالعـات مالـی متنوعـی را در اختیـار 
اسـتفاده کنندگان خصوصـا مدیـران هـر سـازمان قرار 
می دهـد بـر ایـن باورند کـه نیـاز روزافزون موسسـات 
و سـازمان ها بـه اطالعـات صحیـح و به هنـگام جهت به کارگیـری در فرآینـد تصمیم گیری 

مدیـران، مقولـه ای اجتناب ناپذیـر اسـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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کتــاب

 عنوان: »مدیریت محله های 
شهری؛ مبتنی بر سازمان های مردم نهاد«
مولفان: دکتر سید رفیع موسوی و دکتر 

حسین کالنتری خلیل آباد
انتشارات: انتشارت جهاددانشگاهی اردبیل

تعداد صفحه: ۲5۶
قیمت: 45 هزار تومان

چکیده: کتاب »مدیریت محله های شهری؛ 
مبتنی بر سازمان های مردم نهاد« که مشارکت 

را در سه حوزه نظر، روش و واقعیت تشریح 
کرده و به بررسی نوآوری های مدیریت شهری 

مشارکتی و گروه های مردم نهاد در ایران و 
خارج از کشور پرداخته است می تواند مورد 

استفاده کارشناسان، مدیران شهرداری ها، 
دهیاری ها، شوراهای اسالمی شهر و روستا و همچنین برای دانشجویان رشته های 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری قرار گیرد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان: »استاتیک«
مولفان: دکتر عزیزه جوادی و 

مهندس سعید مولودی
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 

امیرکبیر
تعداد صفحه: 4۳۲

قیمت: 4۹ هزار تومان
ــگاه  ــق فروش ــه: از طری روش تهی
انتشــارات  دائمــی  نمایشــگاه  و 
امیرکبیــر واقــع در  جهاددانشــگاهی 
خیابــان حافــظ جنــب درب اصلــی 
اینترنتــی  فروشــگاه  یــا  دانشــگاه 

jdamirkabir.ac.ir/shop آدرس:  بــه  انتشــارات 
چکیـــده: کتـــاب حاضـــر، کتابـــی جامـــع شـــامل هشـــت فصـــل 
اصلـــی اســـتاتیک بـــوده و بـــا ادبیاتـــی ســـاده و قابـــل فهـــم بـــرای 
دانشـــجویان نوشـــته شـــده اســـت. هـــر فصـــل بـــا ارایـــه و تشـــریح مفاهیـــم 
ـــل  ـــای ح ـــب، مثال ه ـــر مطال ـــم بهت ـــرای تفهی ـــده و ب ـــاز ش ـــه آغ مربوط
شـــده متعـــددی نیـــز هـــر قســـمت آورده شـــده اســـت. در آخـــر هـــر 
فصـــل نیـــز خالصـــه ای از نـــکات مهـــم آن ارایـــه شـــده و چندیـــن 
ـــت.  ـــده اس ـــرار داده ش ـــجویان ق ـــن دانش ـــرای تمری ـــده ب ـــل نش ـــاله ح مس
ـــواالتی  ـــا س ـــجویان ب ـــنایی دانش ـــتر و آش ـــایل بیش ـــل مس ـــور ح به منظ
کـــه عمدتـــا در کنکورهـــای ورودی کارشناســـی ارشـــد دانشـــگاه های 
سراســـری مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد، بخـــش پیوســـت کتـــاب 
ــدا  ــت، ابتـ ــش پیوسـ ــت. در بخـ ــه اسـ ــر اختصاص یافتـ ــن امـ ــه ایـ بـ
ـــه  ـــرار گرفت ـــل ق ـــر فص ـــه ه ـــوط ب ـــده مرب ـــدی ش ـــه بن ـــت های طبق تس
ــریح  ــه تشـ ــده و بـ ــا مشخص شـ ــح آن هـ ــای صحیـ ــپس جواب هـ و سـ

ـــوال پرداختـــه شـــده اســـت. ـــل هـــر س مفاهیـــم و حـــل کام
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

 عنوان: »گل های شاخه بریده 
اصول علمی و عملی پرورش«

ـــر  ـــت و دکت ـــی نیکبخ ـــر عل ـــان: دکت مولف
ـــرفی ـــی ا... اش نب

انتشـــارات: جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 
ــان اصفهـ

تعداد صفحه: 4۶۲
قیمت: ۶5 هزار تومان

ـــاب  ـــگاه کت ـــا فروش ـــاس ب ـــه: تم روش تهی
ــماره  ــان شـ ــی اصفهـ ــگاهی صنعتـ جهاددانشـ

۰۳۱۳۳۹۱۲5۹4
ــده  ــالش شـ ــر، تـ ــن اثـ ــده: در ایـ چکیـ
اســـت کـــه هـــم تولیدکننـــدگان و هـــم 
دانشـــجویان بتواننـــد موضوعـــات متنـــوع 
ـــه  ـــه( از مرحل ـــازده گون ـــده )ی ـــاخه بری ـــای ش ـــن گل ه ـــرورش مهم تری ـــد و پ تولی
پیش تولیـــد تـــا مرحلـــه پـــس از برداشـــت را در یـــک دســـته بندی منطقـــی و 
ـــک  ـــرورش هیدروپونی ـــول پ ـــدی اص ـــوع کلی ـــه موض ـــد. ب ـــت آورن ـــه دس ـــم ب منظ
ـــاب  ـــدای کت ـــه در ابت ـــل جداگان ـــک فص ـــده در ی ـــاخه بری ـــای ش ـــه گل ه و تغذی
ـــع  ـــب مناب ـــری از مطال ـــار بهره گی ـــاب در کن ـــب کت ـــت. مطال ـــده اس ـــه ش پرداخت
علمـــی بین المللـــی، مســـتند بـــر پژوهش هـــای انجـــام شـــده در دانشـــگاه های 
معتبـــر داخـــل کشـــور و تجربه هـــای مؤلفـــان اثـــر اســـت. امیـــد کـــه مفیـــد 

ـــرد. ـــرار گی ـــده ق فای
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان: 
»استنباط های فلسفی از آیات 

و روایات«
مولف: عسکر دیرباز
تعداد صفحه: ۱۹۹

کتـــاب  ایـــن  چکیـــده: 
اســـتنباط های فلســـفی و کالمـــی از 
آیـــات به ویـــژه روایـــات یـــا الهیـــات 
نقلـــی، اســـت و ســـعی می کنـــد 
معرفـــت صحیـــح و گســـترده ای 
در حـــد تـــوان بـــرای خواننـــده 
فراهـــم کنـــد. منابـــع ایـــن نوشـــته 
ــادی  ــات اعتقـ ــور عمـــده روایـ به طـ
ــول  ــای اصـ ــه در کتاب هـ ــت کـ اسـ
ـــاب  ـــا در کت ـــه آن ه ـــه مجموع ـــت ک ـــده اس ـــدوق آم ـــد ص ـــی و توحی کاف
ـــه در  ـــی ک ـــت. روش ـــته اس ـــن نوش ـــدر ای ـــده و مص ـــع ش ـــوار جم بحاراالن
ایـــن کتـــاب به کاررفتـــه اســـت تبییـــن مدلـــول مطابقـــی، تضمنـــی و 

ــت. ــی آن هاسـ التزامـ
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

 عنوان:  »روش تحقیق در علوم 
کشاورزی«

مولفـــان: دکتـــر مرتضـــی مبلغـــی، دکتـــر 
ـــر  ـــتان و دکت ـــلمان دس ـــر س ـــب، دکت ـــمانه راه س

ابراهیـــم حبیبـــی
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

قیمت: ۲5 هزار تومان
روش تهیه: فروشگاه کتاب جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان با شماره ۰۳۱۳۳۹۱۲5۹4

ـــه  ـــی ب ـــوزش عال ـــز آم ـــگاه ها و مراک ـــل دانش ـــان و تبدی ـــی جه ـــان علم ـــا جری ـــگاه ها ب ـــن دانش ـــاط بنیادی ـــور ارتب ـــده: به منظ چکی
ـــجو و  ـــه دانش ـــید ک ـــاور رس ـــن ب ـــه ای ـــد ب ـــود. بای ـــه ش ـــش توج ـــش از پی ـــات بی ـــه تحقیق ـــرورت دارد ب ـــی، ض ـــای علم ـــز پژوهش ه مراک
ـــن  ـــور روش ـــدگان کش ـــرفت تولیدکنن ـــعه و پیش ـــت توس ـــی در جه ـــازه، چراغ ـــق ت ـــر تحقی ـــام ه ـــا انج ـــت ب ـــادر اس ـــاورزی ق ـــق کش محق
نمایـــد؛ بنابرایـــن کتـــاب حاضـــر بـــا تاکیـــد بـــرای رشـــته های کشـــاورزی تدویـــن و مطالبـــی در چارچـــوب مســـایل و جنبه هـــای 

ـــد. ـــر درآم ـــته تحری ـــه رش ـــاورزی ب ـــای کش ـــق و آزمایش ه ـــای تحقی ـــاورزی، روش ه ـــات کش ـــف تحقیق مختل
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
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 عنوان:   »اصول 
عملی آنالیز داده های توالی یابی 

»RNA
مترجمان: دکتر فرجاد رفیعی و 

دکتر حبیب اله سمیع زاده الهیجی
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 

اصفهان
تعداد صفحه: ۳۸۸

ـــماره  ـــا ش ـــاس ب ـــه: تم روش تهی
ــاب  ــگاه کتـ ۰۳۱۳۳۹۱۲5۹4 فروشـ
جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی 

اصفهـــان
از  یکـی  حاضـر،  کتـاب  چکیـده: 
منابـع تقریبـا منحصـر بـه فـرد در رابطـه بـا آنالیـز داده هـای توالی یابـی 
RNA بـوده کـه در سـال های اخیـر همگام با سـایر مجامع علمـی جهان، 
ایـران و به خصـوص در دوره هـای تحصیـالت تکمیلـی،  در دانشـگاه های 

مـورد توجـه و تدریـس قـرار گرفتـه اسـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان:»هیدرولوژی«
مترجمان: دکتر علیرضا 

نیکبخت شهبازی، دکتر داود 
خدادادی و دکتر اصالن اگدرنژاد

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
امیرکبیر

تعداد صفحه: 4۲4
قیمت: ۳۰ هزار تومان

ـــگاه  ـــق فروش ـــه: از طری روش تهی
انتشـــارات  دائمـــی  نمایشـــگاه  و 
ـــع در  ـــر واق ـــگاهی امیرکبی جهاددانش
ـــی  ـــب درب اصل ـــظ جن ـــان حاف خیاب
دانشـــگاه و یـــا فروشـــگاه اینترنتـــی 

jdamirkabir.ac.ir/shop انتشـــارات بـــه آدرس
ــتفاده  ــی اسـ ــا کم آبـ ــازگاری بـ ــای سـ ــی از راه هـ ــده: یکـ چکیـ
بهینـــه از منابـــع آب اســـت. بایـــد ســـعی کـــرد کـــه تـــا حـــد امـــکان 
ـــی  ـــع زیرزمین ـــطحی و مناب ـــای س ـــان آب ه ـــوی، جری ـــای ج از ریزش ه
ـــای  ـــناخت پدیده ه ـــا ش ـــن کار ب ـــود و ای ـــتفاده ش ـــوب اس ـــو مطل ـــه نح ب
هیدرولوژیکـــی میســـر می شـــود؛ بنابرایـــن کتـــاب حاضـــر کـــه یکـــی 
از معـــدود کتاب هایـــی اســـت کـــه در زمینـــه هیدرولـــوژی کاربـــردی 
ـــه  ـــرای ترجم ـــده، ب ـــف ش ـــی تالی ـــیوه درس ـــه ش ـــز و ب ـــورت موج به ص

ــت. ــده اسـ انتخاب شـ
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر  عنوان: »کشاورزی 

دقیق؛ جنبه های حاصلخیزی و 
بهره وری خاک«

رسـولی  ولـی  دکتـر  مترجمـان: 
شـربیانی و مهنـدس سـجاد سـرداری

جهاددانشـــگاهی  انتشـــارات: 
ــل اردبیـ

تعداد صفحه: ۲5۶
قیمت: ۳۰ هزار تومان

چکیــده: از مطالــب مهــم کتــاب 
ــاروری خــاک، نظــارت  ــه ب می تــوان ب
تجهیــزات  محصــول،  رشــد  بــر 
دور،  از  ســنجش  الکترونیکــی، 
ــری،  ــای کامپیوت ــی، مدل ه ــتم های موقعیت یاب ــی و سیس ــات جهان اطالع
و  حسابرســی  ســرعت،  متغیــر  فنــاوری  تصمیم گیــری،  پشــتیبانی 
ــل و  ــنایی کام ــه آش ــاب زمین ــن کت ــرد. ای ــاره ک ــق اش ــای دقی تکنیک ه
ــر  ــود ب ــه ک ــم عرض ــرای تنظی ــای GPS را ب ــر تکنیک ه ــردی تاثی کارب
اســاس توزیــع مــواد مغــذی خــاک و اهــداف تولیــدی کشــاورزان فراهــم 

ــت. ــرده اس ک
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان: »رودهای 
خاموش؛ پیامدهای بوم شناختی 

سدهای بزرگ«
مترجم: فاطمه ظفرنژاد

جهاددانشـــگاهی  انتشـــارات: 
ن رضوی ســـا ا خر

تعداد صفحه: ۳۹۶
عالقه منـــدان  تهیـــه:  روش 
ـــاب  ـــن کت ـــه ای ـــی ب ـــت دسترس جه
ــه  ــد بـ ــگان می تواننـ ــورت رایـ به صـ
ــارات جهاددانشـــگاهی  ســـایت انتشـ
نشـــانی  بـــه  رضـــوی  خراســـان 
 w w w. j d m p r e s s . c o m

ــد. ــه کننـ مراجعـ
ـــی در  ـــی تهاجم ـــوش« از مهندس ـــای خام ـــاب »روده ـــده: کت چکی
آبخیزهـــا و فســـاد پنهـــان شـــرکت ها )دولتـــی، خصوصـــی، خصولتـــی 
ـــِخ  ـــتان تل ـــنده، داس ـــد. نویس ـــرداری می کن ـــه پرده ب ـــن زمین و…( در ای
ـــا،  ـــن روده ـــیدن خش ـــن و به بندکش ـــی کره زمی ـــای زندگ ـــدن رگ ه بری
ــه  ــته بـ ــی وابسـ ــع بومـ ــتگاه ها و جوامـ ـــا، زیسـ ـــا، دریاچه ه تاالب ه

آن هـــا را بازگـــو می کنـــد.
فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

 عنوان:  »اندیشه 
سیاسی امام خمینی«
مولف: علی شیرخانی

انتشارات: جهاددانشگاهی قم
اندیشـه های  فهـم  چکیـده: 
سیاسـی اجتماعـی امـام خمینـی)ره( 
کـه خود را در فلسـفه سیاسـی متجلی 
می کنـد، ضرورتـی اساسـی اسـت کـه 
در این نوشـتار بـه آن پرداخته خواهد 
شـد و جنبه هـای مختلف اندیشـه های 
و  تحلیـل  مـورد  )ره(  خمینـی  امـام 

بررسـی قـرار خواهـد گرفـت.
فرســـتنده: روابـــط عمومـــی 

جهاددانشـــگاهی قـــم

09191774887
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کتــاب

 عنوان: »مقدمه ای بر کاربرد 
بیوسرامیک ها در مهندسی بافت«

ــدی،  ــدی موحـ ــر مهـ ــان: دکتـ مولفـ
ـــان ـــه یاراحمدی ســـینا اعتمـــاد مقـــدم و ریحان

انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه: ۱۸۶

قیمت: ۲5 هزار تومان
ـــن  ـــماره تلف ـــا ش ـــاس ب ـــه: تم روش تهی

و ۰۲۱-۷۷5۰۳۸۲4  ۰۲۶-۳45۰5۱5۱
ــل  ــش فص ــاب در ش ــن کت ــده: ای چکی
بــه موضوعاتــی پیرامــون »تاریخچــه، تعریــف 
»کاربــرد  بافــت«،  مهندســی  کاربــرد  و 
مهندســی بافــت در اســتخوان«، »کاربــرد 
بافــت«،  مهندســی  در  هــا  بیوســرامیک 
»مهندســی بافــت HA-SAL۲« » مطالعــات حیوانــی و استحکام بخشــی در 
مهندســی بافــت«، »کاربــرد بیوســرامیک هــا در بازســازی بافــت« می پــردازد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

 عنوان: »فناوری چاپگرهای 
زیستی سه بعدی«

مولفان: میدیا خادمی، علی نکو و حامد 
کیوان پور ایرانی

انتشارات: جهاددانشگاهی امیرکبیر
تعداد صفحه: ۱۶۰

قیمت: ۲۶۰۰۰ تومان
روش تهیـــه: عالقه منــــــــــــــدان 
می تواننـــد کتـــاب مذکـــور را از طریـــق 
ــارات  ــی انتشـ ــگاه دائمـ ــگاه و نمایشـ فروشـ
ـــان  ـــع در خیاب ـــر واق جهاددانشـــگاهی امیرکبی
حافـــظ جنـــب درب اصلـــی دانشـــگاه و یـــا 
فروشـــگاه اینترنتـــی انتشـــارات بـــه آدرس: 

jdamirkabir.ac.ir/shop خریـــداری کننـــد.
ـــای  ـــدن تکنولوژی ه ـــناخته ش ـــدف ش ـــا ه ـــاب ب ـــن کت ـــگارش ای ـــده: ن چکی
پرینـــت ســـه بعدی و بیوپرینـــت و انـــواع کاربـــرد آن هـــا در دنیـــای پزشـــکی 
صـــورت گرفتـــه و ســـعی مـــا بـــر ایـــن بـــوده کـــه عالقه منـــدان بـــا خوانـــدن 
ـــد.  ـــدا کنن ـــن حـــوزه را پی ـــه ای ـــی الزم جهـــت ورود ب ـــاب، آمادگ ـــن کت ـــب ای مطال
فصـــل اول ایـــن کتـــاب بـــه معرفـــی فنـــاوری ســـاخت افزودنـــی یـــا پرینـــت 
ســـه بعدی اختصـــاص دارد. در ایـــن فصـــل بـــا زنجیـــره فرآینـــد، دســـته بندی 
انـــواع فرآیندهـــا و مفهـــوم طراحـــی بـــرای ســـاخت افزودنـــی آشـــنا خواهیـــد 
شـــد. ســـپس در فصـــل دوم انـــواع تکنولوژی هـــای بیوپرینـــت تشـــریح شـــده 
ـــای  ـــت در دنی ـــی و بیوپرین ـــاخت افزودن ـــای س ـــواع کاربرده ـــوم ان ـــل س و در فص
پزشـــکی را ازنظـــر خواهیـــم گذرانـــد. در فصـــل چهـــارم بـــا انـــواع بیومـــواد و 
ـــازار  ـــناخت ب ـــه ش ـــز ب ـــم نی ـــل پنج ـــده و فص ـــنا ش ـــلولی آش ـــت س ـــرایط کش ش

ــت. ــه اسـ ــکی اختصاص یافتـ ــتفاده در پزشـ ــه بعدی مورداسـ ــای سـ پرینترهـ
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

 عنوان: »راهنمای 
مهندسی نفت و گاز«

مترجمان: جمشید ابراهیم خانی و 
داریوش مردمی

انتشارات: سازمان جهاددانشگاهی 
تهران

روش تهیـــه: مراجعـــه بـــه فروشـــگاه 
ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران بـــه 
ـ  انقـــالب  خیابـــان  ـ  تهـــران  آدرس 
خیابـــان ۱۶ آذر یـــا تمـــاس بـــا شـــماره 

۰۲۱۶۶۹۷۳4۲۳ تلفـــن 
چکیـــده: در ایـــن کتـــاب ســـعی 
ـــدگان  ـــت و گاز، خوانن ـــت نف ـــای صنع ـــی پروژه ه ـــه پیچیدگ ـــه ب ـــا توج ـــده ب ش
بـــا چگونگـــی تکمیـــل ایـــن پروژه هـــا از زمـــان طراحـــی تـــا بهره بـــرداری 
ـــی  ـــف مهندس ـــای مختل ـــوولیت واحده ـــدارک و مس ـــی م ـــوند. معرف ـــنا ش آش
ـــت.  ـــاب اس ـــن کت ـــداف ای ـــر اه ـــز از دیگ ـــر نی ـــا یکدیگ ـــا ب ـــاط آن ه ـــز ارتب و نی
ـــات،  ـــی تاسیس ـــزات، جانمای ـــد، تجهی ـــی، فراین ـــی طراح ـــروژه، مبان ـــی پ مهندس
ـــگ،  ـــی، پایپین ـــال و خوردگ ـــران، متری ـــی عم ـــت، مهندس ـــی و محیط زیس ایمن
ــزار دقیـــق و کنتـــرل، بـــرق، فراســـاحل، روش کلـــی  مـــدل تاسیســـات، ابـ
ــروژه،  ــدی پـ ــی زمان بنـ ــی، هماهنگـ ــی و تفضیلـ ــه، مبانـ ــی پایـ کار، مهندسـ
ــعه،  ــا، مهندســـی کارگاهـــی و توسـ ــا و ابزارهـ مدیریـــت مهندســـی، روش هـ

عناویـــن فصل هـــای ایـــن کتـــاب اســـت.
فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

»اخـــالق  عنـــوان:   
» یـــس ر تد

مترجم: محبوبه خسروی
انتشـــارات  ســـازمان  انتشـــارات: 

نشـــگاهی ا دد جها
قیمت: 55۰۰۰ تومان

روش تهیـــه: فروشـــگاه ســـازمان 
انتشـــارات جهاددانشـــگاهی بـــه آدرس 
ـــر  ـــان فخ ـــالب ـ خیاب ـــان انق ـــران ـ خیاب ته
ــاختمان  ــری ـ سـ ــع ژاندارمـ رازی ـ تقاطـ
همکـــف- طبقـــه  ـ  دانـــش  منشـــور 
پـــالک ۶ یـــا تمـــاس بـــا شـــماره تلفـــن 

۰۲۱۶۶4۸۷۶۲5
ـــوزش  ـــه آم ـــی حرف ـــور اخالق ـــه منش ـــتناد ب ـــا اس ـــر ب ـــاب حاض ـــده: کت چکی
ـــور  ـــم فک ـــن معل ـــت ای ـــده اس ـــوب ش ـــوزش مص ـــی آم ـــن مل ـــط انجم ـــه توس ک
ـــد و  ـــرار می ده ـــی ق ـــی گوناگون ـــای اخالق ـــت معماه ـــردورز را در موقعی ـــا خ ی
ـــای  ـــه دیدگاه ه ـــاوت از جمل ـــی متف ـــای اخالق ـــریح دیدگاه ه ـــان و تش ـــن بی ضم
ـــا  ـــی دارد ت ـــل وا م ـــه تام ـــده وی را ب ـــت فای ـــرا و اصال ـــه گ ـــرا، غیرنتیج ـــه گ نتیج
در تصمیم گیـــری، انتخـــاب و ارزش یابـــی و حتـــی تنبیـــه و تشـــویق بتوانـــد 
ـــر  ـــد. اگ ـــل کن ـــتری عم ـــت بیش ـــا قطعی ـــی ب ـــام اخالق ـــک نظ ـــه ی ـــوع ب ـــا رج ب
چـــه مثال هـــا و معماهـــای مطـــرح شـــده در ایـــن کتـــاب شـــاید در فضـــا و 
ـــی  ـــی غیربوم ـــارب معلمان ـــده تج ـــد و زایی ـــکل گرفته باش ـــاوت ش ـــی متف فرهنگ
ـــی  ـــارب پ ـــابه تج ـــتراک و تش ـــه اش ـــده ب ـــاب خوانن ـــه کت ـــی در مطالع ـــد ول باش
ـــاب  ـــن کت ـــه ای ـــه مطالع ـــی رود ک ـــن م ـــد ای ـــال امی ـــر ح ـــه ه ـــرد. ب ـــد ب خواه
ارزشـــمند راهگشـــا و راهنمـــای عمـــل بســـیاری از معلمـــان اندیشـــمند در 

وضعیت هـــای مختلـــف فراینـــد تدریـــس را فراهـــم آورد.
فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
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 عنوان: »ساخت گشایی 
عقالنیت اسالمی«

مولف: حامد علی اکبرزاده
انتشارات: انتشارات طه

قیمت: 5۳۰۰۰ تومان
چکیـده: ایـن کتـاب بـه دو طـرح فکـری 
از دو اندیشـمند مسـلمان یعنـی محمـد عابـد 
بـا  کـه  پرداختـه  ارکـون  محمـد  و  الجابـری 
)سـاختار  گشـایی  سـاخت   فلسـفی  رویکـرد 
شـکنی ـ واسـازی ـ شالوده شـکنی( به سـراغ 
اندیشـه اسـالمی و عقالنیـت در جهان اسـالم 

رفته انـد.
فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات 

جهاددانشگاهی

 عنوان: »مطالعات برنامه 
آمایش سرزمین استان خراسان 

رضوی«
مولف: حسین آقاجانی

ـــخه  ـــن نس ـــاب دومی ـــن کت ـــده: ای چکی
مطالعـــات  از  تلخیـــص شـــده  مکتـــوب 
ـــت  ـــوی اس ـــان رض ـــش خراس ـــی آمای تفصیل
به لحـــاظ روش شناســـی و محتـــوا  کـــه 
ــه کتـــاب  ــبت بـ نســـخه کامل تـــری نسـ
»مطالعـــات آمایـــش اســـتان خراســـان 
ــال ۱۳۹۰  ــده در سـ ــر شـ ــوی« منتشـ رضـ
ـــی و  ـــی متن ـــاب، راهنمای ـــع کت ـــت. در واق اس
ـــی و کالن  ـــوط کل ـــه خط ـــت ک ـــری اس تصوی
ــر  ــه تصویـ ــان رضـــوی را در آینـــده بـ ــتان خراسـ ــعه اسـ برنامه ریـــزی و توسـ
ــتان ها(  ــتان )شهرسـ ــزی اسـ ــی برنامه ریـ ــطوح محلـ ــا سـ ــت تـ ــیده اسـ کشـ

جایـــگاه و نقـــش محلـــی خـــود را در آن یافتـــه و بـــا آن همـــگام شـــوند.
فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

 عنوان: مجموعه 
چهارجلدی »منتخب متون فلسفی«

مولف: حسین مصباحیان
انتشارات: سازمان انتشارات 

جهاددانشگاهی
روش تهیه: فروشـگاه سـازمان انتشارات 
جهاددانشـگاهی بـه آدرس تهـران، خیابـان 
تقاطـع  رازی،  فخـر  خیابـان  انقـالب، 
ژاندارمـری، سـاختمان منشـور دانش، طبقه 
همکـف، پـالک ۶ یا تمـاس با شـماره تلفن 

۰۲۱۶۶4۸۷۶۲5
چکیـده: مباحـث ایـن کتـاب در چهار 
مرحلـه ارایـه می شـود و هدف کلـی مراحل 
چهارگانـه هـر جلسـه درس ایـن اسـت کـه با 
فلسـفه یـک فیلسـوف مواجهـه ای از زوایـای مختلـف صـورت گیـرد و برخـی از 

لحظـات کلیـدی فلسـفه او اسـتخراج شـود.
فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

 عنوان: »آنالیز و 
محاسبات عددی«

مولف: جمال صفار اردبیلی
انتشارات: مرکز انتشارت 

جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: ۱۶۸

قیمت: ۳۰ هزار تومان
چکیــده: در کتــاب مذکــور آنالیــز 
محاســبات  روش هــای  و  عــددی 
خطاهــا و بســط اعــداد، انــواع تقریــب 
تعییــن  معادلــه،  یــک  ریشــه های 
حــدود ریشــه قاعــده عالمــات دکارت، 
ــی و تقریــب چنــد جملــه ای،  درون یاب
ــای  ــی و روش ه ــع جدول ــددی تاب ــری ع ــواع مشــتق گیری و انتگرال گی ان
حــل معــادالت دیفرانســیل مــورد بحــث قرارگرفتــه کــه می توانــد 
ــی از  ــی مهندس ــه و فن ــوم پای ــته های عل ــجویان رش ــتفاده دانش مورداس
ــرد. ــرار گی ــع ق ــیمی و صنای ــران، ش ــرق، عم ــی ب ــی، مهندس ــه ریاض جمل

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

ـــگ آب و  ـــوان: »فرهن  عن
ـــاری« آبی

مولفان: مهدی مبارکی، زهره شهبازی و 
اکرم جدیدی

انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی
ـــده: کتـــاب فرهنـــگ آب و آبیـــاری  چکی
ــک کار  ــل یـ ــزی ماحصـ ــتان مرکـ در اسـ
تحقیقاتـــی بـــا همـــکاری جهاددانشـــگاهی 
ــی  ــت و یکـ ــتان اسـ ــه ای اسـ و آب منطقـ
ــات  ــال اطالعـ ــار آن انتقـ ــداف انتشـ از اهـ
و فرهنـــگ و آداب و رســـوم گذشـــتگان 
در خصـــوص آب بـــه نســـل جـــوان بـــود، 
همچنیـــن روش هـــای تقســـیم و توزیـــع و 
ـــاب  ـــن کت ـــته در ای ـــتفاده از آب در گذش اس

ــت. ــده اسـ ــان شـ ــوح بیـ به وضـ
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

 عنوان:  مجموعه دو جلدی  
»Premium English«

مولفان: مصطفی میرزایی و زهرا متقی
انتشارات: سازمان انتشارات 

جهاددانشگاهی
قیمت: ۶5 هزار تومان

روش تهیـــه: مراجعـــه بـــه آدرس 
ـــر  ـــان فخ ـــالب، خیاب ـــان انق ـــران، خیاب ته
رازی، تقاطـــع ژاندارمـــری، ســـاختمان 
همکـــف،  طبقـــه  دانـــش،  منشـــور 
ـــن  ـــماره تلف ـــا ش ـــاس ب ـــا تم ـــالک ۶ ی پ

۰۲۱۶۶4۸۷۶۲5
چکیـــده: ایـــن دو کتـــاب به عنـــوان 

منبعـــی مناســـب جهـــت آمـــوزش زبـــان در محیط هـــای علمـــی همچـــون 
ـــب،  ـــوزش درک مطل ـــر آم ـــی ب ـــز اصل ـــت و تمرک ـــده اس ـــی ش ـــگاه طراح دانش

ـــت. ـــتوری اس ـــکات دس ـــه گام ن ـــس گام ب ـــره واژگان و تدری ـــا دای ارتق
فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
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کتــاب

 عنـوان: »درمان دل بسـتگی ـ 
روایتی«

مترجمـان: نیـره آرین فـر، دکتـر رویـا و دکتر 
اعتمادی عـذرا 

انتشارات: سازمان جهاددانشگاهی تهران
چکیـده: ایـن مجموعـه بـه تلفیـق ۳ درمـان 
و  مینوچیـن  سیسـتمی  روایتـی،  پسـت مدرن 
دل بسـتگی می پـردازد کـه کاربـرد بسـیاری برای 

دارد. برطـرف کـردن مشـکالت زوجیـن 
فرســـتنده: روابـــط عمومـــی ســـازمان 

جهاددانشـــگاهی تهـــران

»انداختـن  عنـوان:  
در  توسـعه  اسـتراتژی  نردبـان 

تاریخـی« چشـم اندازی 
کریمـی  زهـرا  دکتـر  مترجمـان: 
عبـدی  محمـد  دکتـر  موغـاری، 
براتـی جـواد  دکتـر  و  سـیدکالیی 
انتشارات: سازمان جهاددانشگاهی 

خراسان رضوی
تعداد صفحه: ۱۸۱

ــه درگاه  ــه بـ ــه: مراجعـ روش تهیـ
 www.jdmpress.com :اینترنتـــی
یـــا تمـــاس بـــا شـــماره تلفـــن ۳۸۸4۲۲۳۰

چکیـده: ایـن کتـاب در چهارفصل 
»کشـورهای ثروتمنـد به راسـتی چگونه 
سیاسـت های  اقتصـادی:  توسـعه  »سیاسـت های  شـدند؟«،  ثروتمنـد 
صنعتـی، تجـاری و فناوری از منظـر تاریخی«، »نهادها و توسـعه اقتصادی: 
حکمرانـی خـوب از منظـر تاریخـی« و »درس هایی بـرای امروز« به رشـته 

تحریـر درآمده اسـت.
فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

 عنوان:  »دیباچه ای بر 
مردم ساالری دینی و توسعه سیاسی«

ـــیرخانی و داوود  ـــی ش ـــر عل ـــف: دکت مول
ـــبزی س

انتشارات: جهاددانشگاهی قم
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

قم
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