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چهــل
سالگی

از کسب رتبه ی ۲۶ در 
رشته ی برق تا شهادت

 در سن ۲۲ سالگی
شهید اصغر نعمت الهی بین آبادی در روز بیست و نهم اسفندماه سال ۱۳۳۹ در یزد متولد شد و در 

آغوش پرمهر خانواده بزرگ شد. آموخنت علم را از سن ۷ سالگی آغاز کرد و بعد از اخذ مدرک دیپلم وارد 

دانشگاه تهران شد و رتبه ۲۶ در رشته برق را کسب کرد. در زمان انقالب اسالمی مشتاقانه در صفوف 

مخالفان رژیم پهلوی حارض شد.

 بعد از پیروزی انقالب و تعطیلی دانشگاه، نعمت اللهی در جهاد دانشگاهی تهران و جهاد سازندگی 

با  و  گردید  زمین  واگذاری  نفره  هفت  هیئت  عضو  و  گشت  کار  به  مشغول 

مسافرت های پی در پی به ایالم و نقاط محروم، کتب و لوازم التحریر را در بین 

مشتاقان علم تقسیم کرد. او در راه ایالم با اتومبیل به دره سقوط کرد و از ناحیه 

دندان و کمر مجروح شد. او را با هلیکوپرت به تهران انتقال داده و بعد از 

بهبودی نسبی دوباره کارش را از رس گرفت.

او رسانجام در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۶۱ در منطقه سومار (عملیات مسلم بن 

عقیل) بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید و نامش در سن ۲۲ 

سالگی در جرگه شهدای جنگ تحمیلی ثبت گشت. مزار پاک و مطهرش 

در گلزار شهدای خلدبرین یزد قرار دارد.       

گزیده ای از وصیت نامه:

 قرآن مجید: «کسانی که در راه ما جهاد می کنند هدایتشان می کنیم و 

راهایامن را به ایشان نشان می دهیم.» پدر اگر فرزندت لیاقت شهادت را 

داشت هیچ گاه نگران مباش که این لحظه را به هر ناکس ندهند. اولیاء

آن را با آغوش باز پذیرایند. اگر گاهی دلت گرفت تا می توانی به یاد خدا 

دلت را آرام کن و از برای فرزند بس مغفرت استغفار کن ولی اگر باز هم 

گرفت.... به یاد سید شهدای احد (حمزه) و به یاد سید الشهدای کربال 

(حسین (ع)) و به یاد سید شهیدان ایران بهشتی مظلوم و به یاد علی اکرب 

لیال و به یاد شهیدان دیگر بگریی؛ ولی تا می توانی در تنهایی باشد که خدا 

دوست تر می دارد.

نثار روح طیبهی شهدا صلوات

با  و  گردید  زمین  واگذاری  نفره  هفت  هیئت  عضو  و  گشت  کار  به  مشغول 

مسافرت های پی در پی به ایالم و نقاط محروم، کتب و لوازم التحریر را در بین 

مشتاقان علم تقسیم کرد. او در راه ایالم با اتومبیل به دره سقوط کرد و از ناحیه 

دندان و کمر مجروح شد. او را با هلیکوپرت به تهران انتقال داده و بعد از 

بهبودی نسبی دوباره کارش را از رس گرفت.

او رسانجام در تاریخ 

گزیده ای از وصیت نامه:

 قرآن مجید: «کسانی که در راه ما جهاد می کنند هدایتشان می کنیم و 

راهایامن را به ایشان نشان می دهیم.» پدر اگر فرزندت لیاقت شهادت را 

داشت هیچ گاه نگران مباش که این لحظه را به هر ناکس ندهند. اولیاء

آن را با آغوش باز پذیرایند. اگر گاهی دلت گرفت تا می توانی به یاد خدا 

دلت را آرام کن و از برای فرزند بس مغفرت استغفار کن ولی اگر باز هم 

گرفت.... به یاد سید شهدای احد (حمزه) و به یاد سید الشهدای کربال 

(حسین (ع)) و به یاد سید شهیدان ایران بهشتی مظلوم و به یاد علی اکرب 

لیال و به یاد شهیدان دیگر بگریی؛ ولی تا می توانی در تنهایی باشد که خدا 

دوست تر می دارد.

فرازی از زندگینامه ی 

شهید اصغر نعمت الهی بین آبادی
دانشجوی دوره کارشناسی رشته مهندسی برق و 
عضو سازمان جهاددانشگاهی تهران

نحوه شهادت:
در منطقه سومار (عملیات مسلم بن عقیل) بر اثر 
اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید و نامش در 
سن ۲۲ سالگی در جرگه شهدای جنگ تحمیلی ثبت 
گشت.
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یطاِن الرَّجیم؛  اَعوُذ ِباللِه ِمَن الشَّ

لََقد جاءَکُم َرسوٌل ِمن اَنُفِسکُم 
َعزیٌز َعلَیِه ما َعِنتُّم َحریٌص 

َعلَیکُم  ِباملُؤِمنیَن رَءوٌف رَحیم؛  
﴾۱۲۸﴿

ــام در  ــت ش ــوار اس ــر او دش ــه ب ــد ک ــان آم ــربى از خودت ــام پیام ــراى ش ــاً ب «قطع
رنــج بیفتیــد، بــه [هدایــت ] شــام حریــص، و نســبت بــه مؤمنــان دلســوز مهربــان 

اســت.»﴿١٢٨﴾
سوره ی توبه، آیه ی ۱۲۸؛ 

استفاده ی استکبار از ابزار 
علم و فّناوری برای اعامل 

قدرت طاغوتی

نابرابری، تبعیض، عدم عدالت، وجود طواغیت 
همیشه در طول تاریخ بوده است، مال امروز 

نیست منتها امروز برای اِعامل این قدرت 
طاغوتی از ابزار علم دارد استفاده می شود، از 
فّناوری دارد استفاده میشود ؛ یعنی مثالً فرض 

کنید که فرعون می گفت «اَلَیَس لی ُملُک ِمرص»؛ 
خیلی خب، در محدوده ی مرص هر غلطی 
میخواست می کرد. امروز آمریکا که هامن 

فرعوِن آن روِز مرص است، به کشور آمریکا اکتفا 
منی کند و منی گوید «الیس لی ملک آمریکا»! 

[بلکه] بلند می شود می آید وارد کشورهای 
دیگر می شود، جنگ درست می کند، تسلّط پیدا 
می کند، پایگاه می سازد؛ یعنی وضع این جوری 

است و کاری که امروز طواغیت با استفاده ی 
از دانش برشی و پیرشفت دانش می کنند، 

تبعیضی که هست، نابرابری ای که هست، جنگ 
افروزی ای که هست، از همیشه بیشرت است. 
واقعاً «َعزیٌز َعلَیِه ما َعِنتُّم»؛ روح مطّهر نبیّ  
مکرّم امروز از این رنج برشی آزرده است؛ و 
مشتاق سعادت برش است و مشتاق هدایت 

برش است و به معنای واقعی کلمه مثل یک پدر 
مهربان به دنبال این است که برش خوشبخت 
بشود، به رصاط مستقیم هدایت بشود و به 

رسانجامی که به نفع او است برسد.

بیانات رهرب معظم انقالب اسالمی در سخرنانی تلویزیونی به 

مناسبت سالروز والدت پیامرب اعظم(ص) و امام صادق(ع)

١٣ آبان ١٣٩٩



چهل سال دوم؛ میدان حرف نوی جهاددانشگاهی برای دنیا 

آخرین دستاوردهای محققان

و پژوهشگران

برگزاری دوره ها، نشست ها و 

هامیش های جهاددانشگاهی

 مهم ترین 
فعالیت های 

جهاددانشگاهی در 
ارتباط با ویروس 
کوید ١٩ (کرونا)

صاحب امتیاز: جهاددانشگاهی

مدیر مسئول: ابوالقاسم رئیسی

دبیر تحریریه:  امین بلند همت

تحریریه: رقیه گل محمدی، لیال هدایتی

محمد یاسمی، سید محمدرضا تجلی حسینی 

صفحه آرایی: محمود بیات

عکس: مهرداد میرزاپور

حروف چینی: مرضیه یوسفی

چاپ: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

ماه نامه  «پیام جهاد» در پایگاه اطالع رسانی 

 www.acecr.ac.ir جهاددانشگاهی به آدرس

قابل رویت است.

نشانی: تهران، خیابان انقالب اسالمی، روبروی 

دانشگاه تهران، شامره ١٢٧٠، دفرت مرکزی 

جهاددانشگاهی، اداره کل روابط عمومی

تلفن: ٧-٦٦٤٨٨٥١٥     

منابر: ٦٦٤٨٨٥١٨

پیامک: ٣٠٠٠١٣٥٩

تلگرام:               

@acecr1359
اینستاگرام:               

@acecr1359
آپارات:               

www.aparat.com/acecr
رسوش: 

 @1359acecr
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برگزار تفاهمتــازه

سال ١٣٩٩



چهل سال دوم؛ میدان حرف نوی جهاددانشگاهی برای دنیا 

درباره ی کتاب های چاپ اول در 

رسارس کشور

کنگره ی بین املللی 
رویان؛ فرصتی برای 

پیرشفت پژوهش در 
حوزه ها ی پزشکی 
باروری و ترمیمی

رومنایی از پروژہ ی چرخ مسی؛ 
رفع گلوگاه صنعت مس به دست 

جهادگران جهاددانشگاهی

داستان جلد
طرح جلد این شامره پیام جهاد به 
برخی از مهم ترین طرح های ملی 

جهاددانشگاهی در ماه های گذشته 
پرداخته است. 159

30

36

فهرست

کتاب

از ساخت مجتمع آبزیان دریایی 
جهاددانشگاهی بوشهر تا افتتاح 

آزمایشگاه تشخیص کرونا

54

چالش های اجرای فعالیت های فرهنگی 
جهاددانشگاهی در رشایط کرونایی

68

آخرین تفاهم نامه های همکاری 

با سازمان های کشوری

٦ گزارش ویژہ
٦  چهل سال دوم؛ میدان حرف نوی جهاددانشگاهی برای دنیا

١١  نتیجه ی۱۰سال تحقیقات؛ نقطه ی عطف تولید داروهای گیاهی در کشور
١٣  رومنایی از پوسرت چهل سالگی یک نهاد انقالبی

١٤  مهمرتین ماموریت جهاددانشگاهی؛ اثبات توان کشور در رسیدن به توسعه  ی پایدار
١٧  پخش «الگو» از سیام؛ ویژہ برنامه ی تلویزیونی معرفی دستاوردهای جهاددانشگاهی

١٩  ١٣برداشت از سیزده سالگی یک بازدید تاریخی
  

٢١ پرونده کرونا
٢٢  از اعالم آمادگی برای تولید تجهیزات حفاظتی کرونا در زمستان تا تدوین برنامه های آموزشی دوران 

پساکرونا

٢٧ ویژہ نوشت
٢٨ قطار ملی دهه ی فجر بر روی ریل می رود

٣٠ کنگره ی بین املللی رویان؛ فرصتی برای پیرشفت پژوهش در حوزه ها ی پزشکی باروری و ترمیمی
٣٣ آغاز فاز دوم و سوم طرح مشاغل خانگی توسط جهاددانشگاهی

٣٥ تازه نوشت
٣٦ رومنایی از پروژہ ی چرخ مسی؛ رفع گلوگاه صنعت مس به دست جهادگران جهاددانشگاهی

٣٨ دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی در بین۱۰ دانشگاه برتر کشور قرار گرفت
٤٦ اخبار کوتاه

٥٣ افتتاح نوشت
٥٤  از ساخت مجتمع آبزیان دریایی جهاددانشگاهی بوشهر تا افتتاح آزمایشگاه تشخیص کرونا

٥٩ سنگ بنای پروژہ ی بزرگ مجتمع فرهنگی و آموزشی جهاددانشگاهی گذاشته شد
٦٢ رومنایی از دو سامانه «شهر دانشجو» و «دست در دست»

٦٣ راه اندازی سه سامانه تخصصی توسط مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی

٦٧ برگزار نوشت
٦٨ چالش های اجرای فعالیتهای فرهنگی جهاددانشگاهی در رشایط کرونایی

٧١  الگو بودن جهاددانشگاهی برای کشورهای اسالمی
٧٣ از رضورت تحول در آموزش های مجازی جهاددانشگاهی تا رومنایی از دو سامانه ی جدید

٧٥  ظرفیت های فرهنگی دوران پساکرونا کم ترموردتوجه قرارگرفته است
٧٧ خودباوری به کارهای بزرگ در الگوی حرکتی امام خمینی(ره)

٨٢ حامیت از ایده های کارآفرینانه در حوزه سالمت
٨٦ مطالعه ی کتاب؛ دومین فعالیت مردم در فراغت ایام کرونا

١٠١ تفاهم نوشت
١٠٢ از بومی سازی تولید کاتالیست خودرو تا توسعه ی فناوری خودروهای برقی و هیربیدی

١٠٥ افزایش تعامل پویا و سازنده بین جهاددانشگاهی ودانشگاه فرهنگیان
١٠٧ توسعه ی صنایع فرهنگی و خالق با رویکرد ایجاد اشتغال

١١٠ آمادگی برای بومی سازی ۲طرح اسرتاتژیک صنعت فوالد با دانش فنی جهاددانشگاهی
١١٢ گسرتش همکاری های مشرتک بین جهاددانشگاهی و سازمان منطقه آزاد قشم کلید خورد

١١٤ افزایش تعامل جهاددانشگاهی با مرکز خدمات حوزه های علمیه ی کشور

١٣٥ گفتار نوشت
١٣٦ استفاده از ظرفیت جهاددانشگاهی در زمینه تولید محصوالت اسرتاتژیک پرمرصف حوزه ی نفت

١٣٨ تبدیل سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی به یک سازمان فعال و تأثیرگذار دانشجویی
١٣٩ اصالح و بازنگری سند توامنندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی کشور

١٤٠ بسیاری از معضالت با کتاب قابل حل است

١٤٩ دیگر نوشت
١٧١ کتاب نوشت
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■ روابــط عمومــی جهاددانشــــــــگاهی، 
۱۵ مــرداد: مراســم بزرگداشــت چهــل ســالگی 
جهاددانشــگاهی و تقدیــر از جهادگــران نمونه ی 
کشــوری، از طریــق اســتودیوی مبیــن ســازمان 
قرآنــی دانشــگاهیان کشــور وابســته بــه 
جهاددانشــگاهی و بــا حضــور دکتــر حمیدرضــا 

طیبــی رییــس ایــن نهــاد بــه همــراه معاونــان، 
ــرکل  ــا و مدی ــات امن ــای هی ــن از اعض دو ت
ــل  ــگاهی در مح ــت جهاددانش ــوزه ی ریاس ح
ــده  ــاط زن ــازی و ارتب ــورت مج ــتودیو به ص اس
جهاددانشــگاهی  ســازمانی  واحدهــای  بــا 

ــد. ــزار ش برگ

جهاددانشگاهی؛ نهادی فرهنگ ساز در 
تربیت نیروی انسانی کارآمد

ــگاهی  ــس جهاددانش ــا ریی ــر حمیدرض دکت
در ایــن مراســم بــا یــادآوری خاطــره ی 
راحــل)ره(،  امــام  و  نهــاد  ایــن  شــهدای 
ــل  ــاوری ماحاص ــه ی خودب ــرد: روحی ــار ک اظه

گزارش ویژہ

چهل سال دوم؛ میدان حرف نوی جهاددانشگاهی 
برای دنیا 

آیین بَرخط چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی برگزار شد و جهادگران منونه ی کشوری در آن معرفی شدند

    گزارشی از مراسم چهل سالگی جهاددانشگاهی و حواشی آن
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ــر  ــد »اگ ــه فرمودن ــان ک ــیحایی ایش از دم مس
بخواهیــم می توانیــم«، محــرک اصلــی تشــکیل 
و موفقیــت جهادانشــگاهی تــا بــه امــروز بــوده 
اســت را گرامــی می داریــم. آرزوی طــول عمــر 
ــر  ــرای رهب ــامتی ب ــت و س ــا صح ــم راه ب ه
ــی  ــواره حام ــه هم ــم ک ــاب داری ــم انق معظ
ــیر  ــن مس ــی ای ــا در ط ــی م ــای اصل و راهنم
ــاد  ــن ی ــد. هم چنی ــراز بوده ان ــیب و ف پرنش
ــگاهی  ــه در جهاددانش ــران ک ــه ی جهادگ هم
بودنــد و از میــان مــا بــه ســرای باقــی رفتنــد، 
اخیــر  ازدســت رفته ی  عزیــز  دو  به ویــژه 
مــا، دکتــر فرزانــه همســر دانشــمند ارجمنــد 
ــی را  ــر بدراق ــوم دکت ــد و مرح ــر بهارون دکت
ــارگاه  ــا از ب ــرای آن ه ــم و ب ــی می داری گرام
ــات  ــو درج ــرت و عل ــت و مغف ــد رحم خداون

ــتاریم. خواس
قدردانـــی  و  تشـــکر  داد:  ادامـــه  وی 
ـــات  ـــه زحم ـــی ک ـــه ی عزیزان ـــم از هم می کن
ـــه  ـــیدند و ب ـــگاهی کش ـــادی در جهاددانش زی
ـــده،  ـــدا ش ـــازمان ج ـــن س ـــی از ای ـــر دلیل ه
ـــاد  ـــن نه ـــر ای ـــود را جهادگ ـــه خ ـــی همیش ول
ـــارک انقـــاب اســـامی  ـــود مب ـــته و از مول دانس
ـــای  ـــم از روس ـــد. الزم می دان ـــت کرده ان حمای
به ویـــژه  جهاددانشـــگاهی  گران قـــدر 
واعـــظ زاده،  دکتـــر  گرامـــی  بـــرادران 
ـــکر  ـــری تش ـــر منتظ ـــی و دکت ـــدس رحمت مهن
ـــر  ـــول عم ـــامتی و ط ـــی و آرزوی س و قدردان

پربرکـــت بـــرای آن هـــا داریـــم.

دکتـــر طیبـــی اضافـــه کـــرد: پس فـــردا 
ـــه ی  ـــه هم ـــن روز را ب ـــت، ای ـــگار اس روز خبرن
همـــکاران عزیـــز خبرنـــگار در رســـانه های 
ــا،  ــنا، ایکنـ ــگاهی؛ ایسـ ــری جهاددانشـ خبـ
ــکاران  ــازار کار، همـ ــه ی بـ ــینا، هفته نامـ سـ
ــگاران  ــن خبرنـ ــی و هم چنیـ ــط عمومـ روابـ
ســـایر رســـانه های خـــارج جهاددانشـــگاهی 
ـــد،  ـــاد بوده ان ـــن نه ـــی ای ـــواره حام ـــه هم ک

ــم. ــک می گویـ تبریـ
رییـــس جهاددانشـــگاهی تصریـــح کـــرد: 

جهاددانشـــگاهی یـــک نهـــاد فرهنگ ســـاز 
ــد در  ــانی کارآمـ ــروی انسـ ــت نیـ در تربیـ
ــاد  ــک نهـ ــامی و یـ ــاب اسـ ــراز انقـ تـ
الگوســـاز بـــه لحـــاظ انجـــام فعالیت هـــای 
ــی و  ــی، علمـ ــی، آموزشـ ــاخص فرهنگـ شـ
فناورانـــه و کارآفرینـــی و اثبـــات پتانســـیل 
ـــعه ی  ـــرفت توس ـــه پیش ـــیدن ب ـــور در رس کش
ـــام  ـــز در انج ـــون نی ـــه تاکن ـــت ک ـــدار اس پای
ـــث  ـــرده و باع ـــل ک ـــوب عم ـــود خ ـــف خ وظای
ـــروع  ـــی و ش ـــرور مل ـــاوری و غ ـــاد خودب ایج



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

17
ه 6

مار
│ش

تم
یس

ل ب
سا

8
چهــل
سالگی

ــده  ــور شـ ــان در کشـ ــعه ی دانش بنیـ توسـ
اســـت.

عملکـــرد  این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ـــدس را  ـــاع مق ـــگاهی در دوران دف جهاددانش
بســـیار خـــوب و ارزنـــده و شـــروع کننده ی 
ـــم،  ـــور می دانی ـــان در کش ـــش بنی ـــاع دان دف
افـــزود: در شـــروع دهـــه ی پنجـــم عمـــر 
بابرکـــت جهاددانشـــگاهی نگاهمـــان بایـــد 
ــاد  ــن نهـ ــزی ایـ ــده و برنامه ریـ ــه آینـ بـ
ـــری  ـــول رهب ـــه ق ـــدی و ب ـــال بع ـــرای ۴۰ س ب
ــازی،  ــه ی گام دوم خودسـ ــاب در بیانیـ انقـ

باشـــد. تمدن ســـازی  و  جامعه پـــردازی 
ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ریی
ــژه  ــان و به ویـ ــه جوانـ ــه بـ ــه توجـ این کـ

دانشـــجویان و تبدیـــل خیـــل کثیـــری 
ــان و  ــان و محققـ ــه کارشناسـ ــا بـ از آن هـ
ـــد و انقابـــی در  ـــص و متعه مدیـــران متخص
ــعه خواهانه ی  ــداف توسـ ــق اهـ ــراز تحقـ تـ
ـــدت  ـــا ش ـــد ب ـــران بای ـــامی ای ـــوری اس جمه
بیشـــتری در اولویـــت برنامه ریـــزی مـــا 
قـــرار گیـــرد، افـــزود: ایـــن مهـــم بایـــد 
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــت فرهنگ ـــط معاون توس
معاونت هـــا،  ســـایر  بـــا  تعامـــل  در 
برنامه ریـــزی، مدیریـــت و اجـــرا شـــود.
ـــی  ـــاب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــو ش عض
ــی  ــت فرهنگـ ــاختارهای معاونـ ــت: سـ گفـ
ـــی  ـــا کاف ـــت کام ـــن ماموری ـــام ای ـــرای انج ب
بـــه نظـــر می رســـند. توســـعه ی فرهنگـــی، 

ــعه ی  ــه، توسـ ــی و فناورانـ ــعه ی علمـ توسـ
ـــا  ـــق ب ـــی مطاب ـــعه ی سیاس ـــی و توس اجتماع
معیارهـــای انقـــاب اســـامی ایـــران بایـــد 

ــرد. ــرار گیـ ــا قـ ــور برنامه ریزی هـ محـ
وی افـــزود: رهبـــر معظـــم انقـــاب، 
اعتمـــاد  محتـــرم  مجلـــس  و  دولـــت 
بزرگـــی بـــه جهاددانشـــگاهی در گذاشـــتن 
برگ هـــای زریـــن دیگـــری در اثبـــات 
تـــوان کشـــور در توســـعه ی علمـــی و 
فناورانـــه بـــا تامیـــن منابـــع مالـــی مـــور 
دنیـــار اجـــرای ۳۱ پـــروژه ی فناورانـــه 
ــرای  ــا اجـ ــیم بـ ــد بکوشـ ــد. بایـ کرده انـ
ــردن  ــا و کاربردی کـ ــن طرح هـ ــق ایـ موفـ
ـــه و  ـــای جامع ـــن نیازه ـــا در تامی ـــل آن ه کام
ـــای  ـــخ و گام ه ـــاد را پاس ـــن اعتم ـــت ای صنع
ــتگی ها،  ــع وابسـ ــری در رفـ ــزرگ دیگـ بـ
ـــان و  ـــان عزیزم ـــرای جوان ـــتغال ب ـــاد اش ایج
توســـعه ی اقتصـــاد دانش بنیـــان برداریـــم.
ـــوزه ی  ـــت: ح ـــگاهی گف ـــس جهاددانش ریی
علـــوم انســـانی و اجتماعـــی چنان کـــه 
آغـــاز کـــرده اســـت، محـــور فعالیت هـــای 
ــکات کان و  ــی مشـ ــد بررسـ ــود را بایـ خـ
ــا  ــرار داده و بـ ــا قـ ــور مـ ــاختاری کشـ سـ
ـــتفاده  ـــی و اس ـــق علم ـــات دقی ـــام مطالع انج
از نجربـــه ی ۴۰ ســـاله جهاددانشـــگاهی و 
ســـازمان های موفـــق مشـــابه و نظرخواهـــی 
دلســـوز  و  متخصـــص  صاحب نظـــران  از 
ـــم  ـــکات مه ـــل مش ـــای ح ـــاب، راهکاره انق
کشـــور را بـــه مســـووالن ارایـــه می کننـــد.
ــوزش  ــه آمـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
از  دیگـــری  عرصـــه ی  اشـــتغال  و 
توانمندی هـــای جهاددانشـــگاهی اســـت 
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ــت  ــدی در تربیـ ــیار کلیـ ــش بسـ ــه نقـ کـ
ـــوع  ـــن موض ـــزود: ای ـــور دارد، اف ـــان کش جوان
ـــور در  ـــان کش ـــت جوان ـــی در تربی ـــش مهم نق
ـــا  ـــل ب ـــاد و در تعام ـــن نه ـــاده ی ای ـــتر آم بس
حوزه هـــای فرهنگـــی، پژوهـــش و فنـــاوری، 
ـــا  ـــد آن ه ـــازی دارد و بای ـــتغال و تجاری س اش
ـــل  ـــای چه ـــا نیازه ـــب ب ـــمندانه متناس را هوش
ــت  ــت و مدیریـ ــاب تربیـ ــاله ی دوم انقـ سـ

کنیـــم.
یـــک  در  گفـــت:  طیبـــی  دکتـــر 
جمع بنـــدی اگـــر بخواهیـــم بیـــان کنیـــم 
ــر در  ــته اگـ ــال گذشـ ــل سـ ــه در چهـ کـ
ـــام  ـــا انج ـــم ب ـــاش کردی ـــگاهی ت جهاددانش
فعالیت هـــای شـــاخص عـــاوه بـــر ایجـــاد 
خودبـــاوری و تامیـــن برخـــی نیازهـــای 
ـــود  ـــه خ ـــی و فناوران ـــه ی علم ـــه، فاصل جامع
ـــا  ـــطوح روز دنی ـــه س ـــا ب ـــم ی ـــا ک ـــا دنی را ب
برســـانیم، چهـــل ســـال دوم بایـــد میـــدان 
حـــرف نـــو مـــا بـــرای دنیـــا در توســـعه ی 
دانش بنیـــان  اداره ی  فناورانـــه  و  علمـــی 
جامعـــه، تحقـــق اقتصـــاد دانش بنیـــان 
تمدن ســـازی  راســـتای  در  حرکـــت  و 

ــد. ــران باشـ ــامی ایـ ــوری اسـ جمهـ
ـــروز  ـــزت ام ـــرد: ع ـــان ک ـــان بی وی در پای
ـــد،  ـــه خداون ـــکال ب جهاددانشـــگاهی حاصـــل ات
خودبـــاوری و تـــاش و مدیریـــت جهـــادی 
ــم و  ــان، علـ ــر ایمـ ــه عنصـ ــع سـ در تقاطـ
ــت  ــن موفقیـ ــت و ضامـ ــوده اسـ ــل بـ عمـ
ــت  ــیر حرکـ ــه ی مسـ ــاد در ادامـ ــن نهـ ایـ
ــن  ــت همیـ ــظ و پاسداشـ ــز حفـ ــود نیـ خـ
ـــا  ـــط ب ـــم مرتب ـــث مه ـــت. مباح ـــگ اس فرهن
برنامه ریزی هـــا و حوزه هـــای کاری را بـــه 
امیـــد خـــدا در جلســـه ی قاعدتـــا مجـــازی 
بـــا روســـای محتـــرم واحدهـــای ســـازمانی 

جهاددانشـــگاهی مطـــرح می کنیـــم.

انتخاب دشوار جهادگران منونه
ـــت  ـــاون وق ـــریفی زاده مع ـــد ش ـــر احم دکت
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــور مجل ـــی و ام هماهنگ

ــت  ــا گرامی داشـ ــم بـ ــن مراسـ ــز در ایـ نیـ
یـــاد و خاطـــره شـــهدای جهاددانشـــگاهی، 
ــتاد  ــای سـ ــرد: در برنامه ریزی هـ ــان کـ بیـ
گرامی داشـــت چهلمیـــن ســـالگرد ایـــن 
ــرایط  ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــی بـ ــاد انقابـ نهـ
ـــا  ـــب ب ـــناریو متناس ـــور دو س ـــر کش ـــم ب حاک
شـــرایط عدم وجـــود کرونـــا یـــا در شـــرایط 
ـــه  ـــود و البت ـــر ب ـــاری مدنظ ـــن بیم ـــود ای وج
پیش بینـــی مـــا ایـــن بـــود کـــه بتوانیـــم 
ـــوری  ـــورت حض ـــت را به ص ـــه گرامیداش برنام
برگـــزار کنیـــم و در خدمـــت جهادگـــران در 
ـــی  ـــیم و حت ـــگ باش ـــم و فرهن ـــگاه عل دانش
نمایشـــگاه  برگـــزاری  برنامه ریزی هـــای 
ـــام  ـــم انج ـــگاهی ه ـــتاوردهای جهاددانش دس

ـــود. ـــده ب ش
وی بـــا بیـــان این کـــه مقـــرر شـــد 
ـــانه ها  ـــت رس ـــتفاده را از ظرفی ـــترین اس بیش
ــتاوردهای  ــریح دسـ ــش و تشـ ــرای نمایـ بـ
ـــه داد:  ـــیم، ادام ـــته باش ـــگاهی داش جهاددانش

یکـــی از برنامه هـــای مراســـم ســـالگرد 
ـــت،  ـــه اس ـــران نمون ـــر از جهادگ ـــوع تقدی موض
7 هـــزار و ۵۰۰ جهادگـــر در مجموعـــه ایـــن 
نهـــاد وجـــود دارد و مطابـــق آیین نامـــه 
انتخـــاب جهادگـــر نمونـــه، بـــه همـــه 
واحدهـــا اعـــام کردیـــم در حوزه هـــای 
ــود را  ــده خـ ــران برگزیـ ــف جهادگـ مختلـ
ــا و در  ــی واحدهـ ــد. از تمامـ ــی کننـ معرفـ
ـــی  ـــر معرف ـــداد ۳۰۵ نف ـــا تع ـــی حوزه ه تمام
ــا، دو  ــی حوزه هـ ــا در تمامـ ــدند و تقریبـ شـ
ـــاب  ـــدند و کار انتخ ـــی ش ـــهمیه معرف ـــر س براب
جهادگـــران نمونـــه بســـیار دشـــوار بـــود. 
ـــن کار  ـــه ای ـــود ک ـــن ب ـــا ای ـــاش م ـــعی و ت س

بـــه نحـــو احســـن انجـــام پذیـــرد.

تقدیر از جهادگران منونه ی کشوری
آییـــن چهـــل ســـالگی جهاددانشـــگاهی 
ــا  ــده بـ ــری زنـ ــاط تصویـ ــد ارتبـ ــا چنـ بـ
ــه  ــاد کـ ــن نهـ ــازمانی ایـ ــای سـ واحدهـ
نماینـــده یـــا نمایندگانـــی در فهرســـت 
ــتند،  ــوری داشـ ــه ی کشـ ــران نمونـ جهادگـ

ــت. ــان یافـ پایـ

ــوری  ــه ی کشـ ــران نمونـ اســـامی جهادگـ
ـــدند،  ـــل ش ـــن تجلی ـــن آیی ـــروز در ای ـــه ام ک

ـــت: ـــر اس ـــرح زی ـــه ش ب
◄ علی منصفی راد/ واحد سمنان

ــگاه  ــی/ پژوهشـ ــر روح الل فتحـ ◄ دکتـ
رویـــان

ـــگاه  ـــی/ پژوهش ـــدی توتونچ ـــر مه ◄ دکت
ـــان روی

◄ هادی حقی مکرم/ واحد همدان
ــازمان  ــعاری/ سـ ــود اشـ ــر محمـ ◄ دکتـ

یـــزد
شـــایگان فرد/  محمدجـــواد  دکتـــر   ◄

ــگ ــم و فرهنـ ــگاه علـ دانشـ
ـــم و  ـــگاه عل ـــش/ دانش ـــی ایثاربخ ◄ موس

ـــگ فرهن
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واحـــد  آهن پنجـــه/  میثـــم   ◄
بـــی ن غر یجا با ر ذ آ

◄ دکتـــر مهـــدی ژیان پـــور/ واحـــد 
ــان اصفهـ

ـــه  ـــازمان خواج ـــی/ س ـــام روزبهان ـــر س ◄ دکت
ـــن طوســـی نصیرالدی

◄ دکتـــر محســـن فاتـــح/ ســـازمان 
ــران ــکی تهـ ــوم پزشـ علـ

◄ دکتـــر جـــواد براتـــی/ ســـازمان 
ی ضو ن ر ســـا ا خر

◄ دکتـــر معیـــن فرشـــچیان/ ســـازمان 
خراســـان رضوی

صادقی تبـــار/  علـــی  دکتـــر   ◄
ابن ســـینا پژوهشـــگاه 

 / صادقـــی  محمدرضـــا  دکتـــر   ◄

ابن ســـینا پژوهشـــگاه 
رضاخانـــی/  ناصـــر  مهنـــدس   ◄
ـــیمیایی ـــع ش ـــعه ی صنای ـــکده ی توس پژوهش
◄ دکتـــر محمدرضـــا توکلـــی محمـــدی/ 

پژوهشـــکده ی فـــرآوری معدنـــی
◄ مهنـــدس محســـن قربانعلـــی افجـــه/ 

پژوهشـــکده ی بـــرق
◄ مهندس شعله عطایی/ واحد زنجان

◄ مهندس رحیم امیری/ سازمان خوزستان
◄ مهنـدس محمدامین صالحی نژاد/ سـازمان 

خوزستان
◄ محمد علیزاده جناقرد/ واحد اردبیل

ــزاری  ــتان/ خبرگـ ــی گلسـ ــی زکایـ ◄ علـ
ــنا( ــران )ایسـ ــجویان ایـ دانشـ

◄ علی کوثر بیات / سازمان تهران

◄ محمدرضـــا علـــی آبـــادی/ ســـازمان 
کرمانشـــاه

صنـــدوق   / بیـــات  افســـانه   ◄
ایـــران دانشـــجویان  قرض الحســـنه ی 
ــد  ــی زاده/ واحـ ــا زمانـ ــدس رضـ ◄ مهنـ

صنعتـــی اصفهـــان
◄ نـــدا عباســـی/ ســـازمان قرآنـــی 

دانشـــگاهیان کشـــور
◄ علی حسینی/ واحد قم

◄ یاسر بشارتی/ واحد ایام
◄ دکتر محمدصادق بیجندی/ دفتر مرکزی

◄ دکتر ابوالقاسم رییسی/ دفتر مرکزی
◄ سید محمد جاویدان/ دفتر مرکزی

دولت آبـــادی/  قنبـــری  مصطفـــی   ◄
ــزی ــر مرکـ دفتـ
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، ۱۵ مـــرداد: اولیـــن 
ـــی  ـــای کارآزمای ـــر مبن ـــاد ب ـــرک اعتی ـــی ت داروی گیاه
توســـط  کـــه  کشـــور  در  تاییدشـــده  بالینـــی 
دارویـــی  گیاهـــان  پژوهشـــکده ی  پژوهشـــگران 
جهاددانشـــگاهی تولیـــد شـــده اســـت، بـــا حضـــور 
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی 
ــازمان  ــس سـ ــاز رییـ ــا شانه سـ ــر محمدرضـ و دکتـ
ــان  ــت هم زمـ ــر بهداشـ ــاون وزیـ ــذا و دارو و معـ غـ
ــاد در  ــن نهـ ــکیل ایـ ــالگرد تشـ ــن سـ ــا چهلمیـ بـ
ــور  ــگاهیان کشـ ــی دانشـ ــازمان قرآنـ ــاختمان سـ سـ

رونمایـــی شـــد.
ایـن داروی گیاهـی حاوی 4۰۰ میلی گـرم عصاره ی 
خشـک استانداردشـده دانـه ی گیـاه تلخ بیـان در هـر 
کپسـول خوراکـی می باشـد که تاثیـر فوق العـاده ای در 

کاهـش شـدت عایم تـرک اعتیـاد دارد.

کسب موفقیت در انجام مطالعات بالینی بر روی 
تعداد زیادی از بیماران

دکتـر محمدرضـا شانه سـاز معـاون وزیر بهداشـت و 
رییـس سـازمان غـذا و دارو در این مراسـم، اظهار کرد: 
سـال های  در  کـه  نهـادی  به عنـوان  جهاددانشـگاهی 
ابتدایـی پیـروزی انقـاب به عنـوان پرچمدار توسـعه ی 
علمـی کشـور پـا به عرصـه ی فعالیـت گذاشـت و افراد 
نخبـه و توانمنـد را تحـت حمایـت خـود قـرار داد کـه 
شـرکت های  صاحـب  توانسـتند  آن هـا  از  بسـیاری 
دانش بنیـان و صنعتـی شـوند و کشـور امـروز از ثمرات 

آن هـا بهـره مند شـود.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه برگـزاری مراسـم سـالگرد 

تشـکیل جهاددانشـگاهی بهانـه ای شـد بـرای معرفـی 
یـک داروی گیاهـی جدیـد که می توانـد نقطه ی عطفی 
در زمینـه ی تولیـد داروهـای گیاهـی در کشـور باشـد، 
افـزود: یکـی از انتظـارات و اهرم هایـی کـه در مقابلـه 
بـا تحریم هـای ظالمانـه بـا ایـران داریـم، اسـتفاده از 
ظرفیت هـای بومی و ملی به دسـت نیروهـای متخصص 
خودمـان اسـت کـه در ایـن راسـتا داروهـای طبیعی و 

گیاهـی در ایـن سیاسـت جایـگاه ویـژه ای دارند.
ـــی  ـــذا و دارو را متول ـــازمان غ ـــاز، س ـــر شانه س دکت
ـــن  ـــه داد: در ای ـــت و ادام ـــا دانس ـــدور مجوزه ـــر ص ام
ــهیات و  ــه ی تسـ ــا ارایـ ــم بـ ــعی کردیـ ــتا سـ راسـ
ـــاری  ـــه را ی ـــن عرص ـــاالن ای ـــاوره، فع ـــکاری و مش هم
کنیـــم و تـــاش شـــد بـــا همـــکاری بـــا محققـــان 
جهاددانشـــگاهی ایـــن داروی گیاهـــی تولیـــد شـــود 

نتیجه ی ۱۰ سال تحقیقات؛ نقطه ی عطف تولید داروهای گیاهی 
در کشور

مراسم رومنایی از اولین داروی گیاهی ترک اعتیاد بر مبنای کارآزمایی بالینی تاییدشده در کشور به همت پژوهشگران پژوهشکده ی 

گیاهان دارویی جهاددانشگاهی برگزار شد
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ـــم. ـــل کنی ـــود عم ـــه ی خ ـــه وظیف و ب
رییـس سـازمان غذا و دارو خاطر نشـان کـرد: امروز 
خوشـبختانه شـاهد فعالیت ۲۵۰ کارخانـه در زمینه ی 
گیاهـان دارویی هسـتیم کـه با حجم بـازار بزرگ چند 
هـزار میلیـارد تومانـی به تولیـد می پردازنـد. تولید این 
دارو هـم مشـت نمونـه ی خـروار اسـت کـه در بخـش 

درمـان جایـگاه خود را به دسـت آورده اسـت.
و  پزشـکان  کـه  اسـت  نیـاز  این کـه  بیـان  بـا  وی 
اثربخشـی  نشـان دادن  و  اثبـات  بـرای  داروسـازان 
داروهـای گیاهـی سـندی را ارایـه کننـد، اظهـار کرد: 
ایـن دارو با کسـب موفقیـت در انجام مطالعـات بالینی 
بـر روی تعداد زیـادی از بیماران و فرهنگ سـازی برای 
انجـام مطالعـات بالینـی داروهـای گیاهـی تولیدشـده 

کردند.
معـاون وزیـر بهداشـت بـا تاکیـد بـر این کـه اداره 
کل گیاهـان دارویی سـازمان غـذا و دارو بـرای معرفی 
هـر چه بهتـر داروهـای گیاهی تـاش می کنـد، تاکید 
کـرد: بـر ایـن اسـاس، فعالیت هایـی را اجرایـی کـرده 

داروهـای  مصـرف  توسـعه ی  در  رونـد  ایـن  و  اسـت 
گیاهـی موثـر خواهـد بـود و امیـدوار هسـتیم کـه این 
داروهـای گیاهـی بـه مرحله ی صـادرات به کشـورهای 

دیگـر هم برسـند.

تحقیقات ۱۰ ساله بر روی »دتوکسین«
سرپرسـت  غفـارزادگان  رضـا  دکتـر  ادامـه،  در 
داروی  بـا  رابطـه  در  دارویـی  گیاهـان  پژوهشـکده ی 
گیاهـی کـه دتوکسـین، گفـت: ایـن دارو حـاوی 4۰۰ 
میلی گـرم عصاره ی خشـک استانداردشـده دانه ی گیاه 
تلخ بیـان در هـر کپسـول خوراکـی می باشـد کـه تاثیر 
فوق العـاده ای در کاهـش شـدت عائـم تـرک اعتیـاد 

دارد.
وی اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه این کـه اعتیـاد یکـی 
از مشـکاتی اسـت کـه بسـیاری از افـراد در جامعـه با 
آن دسـت بـه گریبان هسـتند و هزینه های بسـیاری را 
بـه جامعـه و خانواده هـا تحمیـل می کند بر آن شـدیم 
داروی گیاهـی را بـرای کمـک به ترک اعتیـاد معتادان 

بـه مواد مخـدر تولیـد کنیم.
دکتـر غفـارزادگان با اشـاره به این کـه مراحل انجام 
ایـن ثبـت اختـراع در پژوهشـکده ی گیاهـان دارویی و 
در قالـب ۲ طـرح پژوهشـی شـامل شناسـایی گیـاه و 
شناسـایی مـواد موثـره گیـاه، اسـتخراج مـواد گیاهـی 
موثـر در درمـان بیماری می شـود، افزود: فرموالسـیون 
ایـن دارو و انجـام تسـت های حیوانـی روی مـوش و 
نهایتـا انجـام آزمایشـات بالینـی و بررسـی اثربخشـی 
آن در مـوارد ادعایـی ثبـت اختـراع مورد بررسـی قرار 

گرفـت و بالـغ بـر 1۰ سـال بـه طـول انجامید.
سرپرسـت پژوهشـکده گیاهـان دارویـی درخصوص 
دانه هـای  کـرد:  عنـوان  گیـاه  ایـن  دارویـی  خـواص 
 Sophora alopecuroides( بیـان  تلـخ  گیـاه 
L. var. alopecuroides( بـه طـور سـنتی در 
ایـران به جـای متادون و به ویـژه مورفین بـرای درمان 
اعتیـاد بـه اپیـات مصـرف می شـود. همچنیـن بـرای 
التهـاب،  درد،  شـامل  بیماری هـا  از  بسـیاری  درمـان 
اسـهال، تـب، بیمـاری کبد مزمـن، عفونـت باکتریایی، 
نارسـایی قلبـی و پرفشـاری خـون نیـز اسـتفاده شـده 
اسـت و پـس از 1۰ سـال تحقیـق و مطالعـه بـر روی 
ایـن گیـاه هیچ گونـه تداخـل اثـر، سـمیت یـا عارضـه 

نامطلوبـی بـرای ایـن گیـاه گزارش نشـده اسـت.
دکتـر غفـارزادگان در پایـان بـا تاکیـد بـر این کـه 
صفـر تـا صـد فرموالسـیون این کپسـول گیاهـی برای 
تـرک اعتیـاد را در ایـن پژوهشـکده به دسـت آوردیـم 
دارو  و  غـذا  سـازمان  حمایـت  بـا  را  آن  توانسـتیم  و 
وارد بـازار کنیـم، اظهـار کـرد: مطالعـات انجـام شـده 
بـر روی ایـن گیـاه نشـان داد کـه ایـن گیـاه سـمیت 
کمـی داشـته و عائـم محرومیـت از مورفیـن را مهـار 
می کنـد و می تـوان از آن به عنـوان یـک داروی گیاهی 
بـرای مهـار عائم ترک اعتیاد اسـتفاده کـرد. همچنین 
ایـن دارو می توانـد جایگزیـن مناسـبی بـرای داروهای 
شـیمیایی کاهنـده درد معتـادان در حـال ترک باشـد 
کـه اثـرات تداخلـی دارویی کم تـری در برابـر داروهای 

شـیمیایی ایجـاد کند.
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ـــن  ـــتر چهلمی ـــگاهی: پوس ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ســـالگرد تشـــکیل جهاددانشـــگاهی بـــا شـــعار »چهـــل 
ــگاهی« در اداره کل  ــا جهاددانشـ ــاوری بـ ــال خودبـ سـ

ــد. ــی شـ ــاد رونمایـ ــن نهـ ــی ایـ روابط عمومـ
ـــن  ـــراح ای ـــت و ط ـــینی گرافیس ـــان حس ـــید احس س
پوســـتر بـــا ارایـــه ی توضیحاتـــی، نمادهـــا و اجـــزای مـــورد 
اســـتفاده در آن را تشـــریح کـــرد و گفـــت: مفاهیمـــی 
ـــد  ـــی، پیشـــرفت، رش ـــی ایران ـــت مل ـــخ و هوی ـــد تاری مانن
و تعالـــی، آزاداندیشـــی، حرکـــت، تـــاش و روحیـــه ی 
جهـــادی و نمایـــش جنبه هـــای هنـــری از مفاهیمـــی 

ـــد. ـــه ش ـــه آن توج ـــتر ب ـــی پوس ـــه در طراح ـــود ک ب
وی در خصـــوص ایـــده ی شـــکل گیری و رونـــد 
تشـــکیل  ســـالگرد  چهلمیـــن  پوســـتر  طراحـــی 
ـــن  ـــه مهم تری ـــال« ک ـــرد: »ب ـــان ک ـــگاهی، بی جهاددانش
ـــی و  ـــاد تاریخ ـــک نم ـــت، ی ـــتر اس ـــن پوس ـــاخصه ی ای ش
ـــرواز،  ـــرفت، پ ـــاد پیش ـــه نم ـــد ک ـــی می باش ـــی ایران مل

تعالـــی و میـــل بـــه جاودانگـــی اســـت.
وی ادامـــه داد: عنصـــر بـــال در بیشـــتر نمادهـــای 
ایرانـــی هم چـــون فروهـــر، ســـیمرغ و انســـان های 
بـــال دار اســـتفاده می شـــده کـــه در واقـــع نمـــاد 
ـــی  ـــی و تعال ـــت، آزاداندیش ـــن، حرک ـــرفت و باالرفت پیش

اســـت.
حسـینی افـزود: بـال به کاررفتـه از 4۰ قطعه تشـکیل 
شـده اسـت کـه هریـک بـه نشـان سـال و درمجمـوع به 

چهـل سـالگی جهاددانشـگاهی اشـاره دارد.
تشــکیل  ســالگرد  چهلمیــن  پوســتر  طــراح 
استفاده شــده  رنگ هــای  دربــاره ی  جهاددانشــگاهی 
ــی  ــه، آب ــگ پس زمین ــرد: رن ــان ک ــتر بی ــن پوس در ای
ســرمه ای اســت کــه ایــن رنــگ، رنگــی بــا اصالــت اســت 
ــات در آن فضــا می باشــد  ــدرت و ثب و نشــان دهنده ی ق
ــه بیننــده القــا می کنــد. بهتریــن رنــگ  و اطمینــان را ب
مکمــل بــرای ســرمه ای، رنــگ ســفید اســت. هم چنیــن 
ــرمه ای  ــد، س ــل می کن ــز می ــه مرک ــتر ب ــه پوس هرچ
ــز  ــره ای در مرک ــور دای ــورت دوار، ن ــده و به ص ــر ش کم ت

ــت. ــده اس ــی ش ــا طراح ــر بال ه و زی
وی اضافـــه کـــرد: اســـتفاده از طـــرح اســـلیمی در 
پس زمینـــه، عـــاوه بـــر این کـــه پس زمینـــه را از 
یک دســـتی خـــارج می کنـــد، نشـــانه ی معنویـــت 

می باشـــد.
حســـینی در پایـــان بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه 
ــکل  ــره شـ ــز دایـ ــای مرکـ ــر مبنـ ــتر بـ ــام پوسـ تمـ
ـــت،  ـــی، لطاف ـــاد نرم ـــره نم ـــت: دای ـــت، گف ـــه اس گرفت
ســـیال بودن، آرامـــش و معنویـــت می باشـــد. در هنـــر 
ــادی برخـــورد می کنیـــم  ایرانـــی بـــه نمونه هـــای زیـ
ــره  ــای دایـ ــا ترکیب بندی هـ ــد از کادر یـ ــه هنرمنـ کـ

اســـتفاده کـــرده اســـت. هم چنیـــن دایـــره در تمـــام 
حـــاالت دارای تعـــادل می باشـــد.

ـــر انقـــاب  ـــی فرمـــان رهبـــر کبی گفتنـــی اســـت، در پ
ـــی  ـــدس ســـره( مبن ـــی )ق ـــام خمین اســـامی حضـــرت ام
ـــی، جهاددانشـــگاهی  ـــاب فرهنگ ـــتاد انق ـــر تشـــکیل س ب
ــق  ــور تحقـ ــورخ 13۵9/۵/16 به منظـ ــه ای مـ در جلسـ

بخشـــیدن بـــه اهـــداف انقـــاب فرهنگـــی به عنـــوان 
ـــی  ـــاب فرهنگ ـــته از انق ـــی و برخاس ـــاد انقاب ـــک نه ی
در  هم اکنـــون  جهاددانشـــگاهی  شـــد.  تشـــکیل 
حوزه هـــای پژوهـــش و فنـــاوری، فرهنـــگ، آمـــوزش،  
ــگاهی  ــگان دانشـ ــتغال دانش آموختـ ــی و اشـ کارآفرینـ

ـــت. ـــت اس ـــال فعالی در ح

رومنایی از پوسرت چهل سالگی یک نهاد انقالبی
پوسرت چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با شعار «چهل سال خودباوری با جهاددانشگاهی» رومنایی شد
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، ۱۳ مـــرداد: دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی  رییـــس  طیبـــی  حمیدرضـــا 
در نشســـت خبـــری بـــا اصحـــاب رســـانه کـــه 
ـــاد  ـــن نه ـــکیل ای ـــالگرد تش ـــن س ـــبت چهلمی به مناس
بـــا توجـــه بـــه شـــیوع ویـــروس کرونـــا به صـــورت 
ــای  ــالن همایش هـ ــوری در سـ ــوری و غیرحضـ حضـ
دفتـــر مرکـــزی جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد، بـــا 
ـــال  ـــاد در 4۰ س ـــن نه ـــت ای ـــن ماموری ـــه مهم تری ـــاره ب اش
ــگاهی  ــاش جهاددانشـ ــت: تـ ــود، گفـ ــت خـ فعالیـ
اثبـــات تـــوان کشـــور در رســـیدن بـــه پیشـــرفت و 
ـــا انجـــام فعالیت هـــای شـــاخص  ـــدار ب ـــعه ی پای توس
ــازی های فرهنگـــی و  ــه، ساختارسـ علمـــی و فناورانـ
آموزشـــی و هم چنیـــن ایجـــاد خودبـــاوری و غـــرور 
ـــگ و  ـــج فرهن ـــوان، تروی ـــل ج ـــردم و نس ـــی در م مل
مدیریـــت جهـــادی و کارآمـــدی آن و تامیـــن برخـــی از 
ـــف  ـــای مختل ـــت در حوزه ه ـــه و صنع ـــای جامع نیازه
ــوب  ــه را خـ ــن وظیفـ ــم ایـ ــر می کنـ ــت و فکـ اسـ
انجـــام داده ایـــم و در ســـال های آتـــی و به ویـــژه در 
ـــه  ـــتاوردهای فناوران ـــاهد دس ـــاری، ش ـــال ج ـــان س پای
تامیـــن  در  جهاددانشـــگاهی  از  زیـــادی  بســـیار 
نیازهـــای کشـــور و رفـــع وابســـتگی ها خواهیـــم 

ـــود. ب
وی با اشـاره به فعالیت ها و دسـتاوردهای چهل سـاله ی 
ایـن نهـاد در حــــوزه ی پژوهــــــــش و فنـــاوری 
پروژه هـای  تعـداد  افـزود:  گذشـته،  سـال  پایـان  تـا 

فناورانـه ی انجـام شـده در ایـن چهل سـال، 13 هزار و 
473 پـروژه اسـت کـه 8 هزار و 7۲9 )تولید و اسـتفاده 
از فنـاوری( کارفرمایـی و 4 هـزار و 744 )تولید فناوری 
و پروژه هـای حـوزه علـوم انسـانی و اجتماعـی( داخلی 

می باشـد.
پروژه هایـی  خصـوص  در  جهاددانشـگاهی  رییـس 
کـه توسـط ایـن نهـاد تجاری سـازی شـده اند، گفـت: 
فنـی  فنـاوری، در حـوزه ی  پزشـکی 3۲  در حـوزه ی 
و  و در حـوزه ی کشـاورزی  نـوآوری  و مهندسـی ۵8 
شـده اند؛  تجاری سـازی  فنـاوری   31 طبیعـی  منابـع 
عناویـن ایـن فناوری هـا در زمینـه ی داروهـای گیاهی، 
فرسـتنده های رادیویـی )مـوج متوسـط در قدرت هـای 
مبدل هـای صنعتـی  دیگـر(،  فرسـتنده های  و  مختـل 
غبارگیرهـای  موتـور(،  دور  کنتـرل  شـارژر،   ،UPS(
بـرج  و  فیلتـر  بـگ  الکتروفیلتـر،  )شـامل  صنعتـی 
خنک کـن( اسـت. البتـه ذکـر ایـن نکته ضروری اسـت 
فناوری هـای  بـه  فناوری هـا  تعـداد  بررسـی  در  کـه 
حـوزه ی  در  مثـا  می شـود؛  اشـاره  اصلـی  گروه هـای 
دسـت  زیـادی  فناوری هـای  بـه  دارویـی  گیاهـان 
یافته ایـم، امـا همـه ی آن هـا تحـت یـک عنـوان واحـد 

شـده اند. شـمرده  دارویـی  گیاهـان  فناوری هـای 
دسـتاوردهای  و  فعالیـت  اشـاره  بـا  طیبـی  دکتـر 
حـوزه ی نشـر جهاددانشـگاهی تعـداد کتـب تالیفـی و 
ترجمـه شـده در ایـن نهـاد را 1۲19 کتاب اعـام کرد 
و ادامـه داد: تعـداد مقاالت چاپ شـده 19 هـزار و 679 

مقالـه اسـت کـه از این تعـداد، 4 هـزار و 6۰8 مقاله در 
مجـات خارجـی و 3 هـزار و 8۵4 مقالـه در مجـات 
داخلـی چاپ شـده و 11 هـزار و ۲17 مقاله در همایش 

و سـمینارها ارایه شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: کل نیـروی انسـانی هیـات علمی 
و پژوهشـگر ایـن نهـاد، ۲397 اسـت کـه از ایـن تعداد 
464 نفـر هیـات علمـی و 1933 نفـر نیـز کارشـناس 

. هستند

افتخارات جهاددانشگاهی
رییـس جهاددانشـگاهی در بخشـی از سـخنان خود 
بـه افتخـارات این نهاد اشـاره کرد و گفـت: از افتخارات 
بـه دریافـت ۲7 جایـزه در  جهاددانشـگاهی می تـوان 
جشـنواره ی  در  جایـزه   ۲۲ خوارزمـی،  جشـنواره ی 
رازی، 6 جایـزه ی جشـنواره ی جـوان  علـوم پزشـکی 
ملـی،  جشـنواره های  در  جایـزه   1۰۰ خوارزمـی، 
دریافـت جایـزه ی سـال ۲۰19 آکادمـی جهانـی علـوم 
دکتـر  توسـط  زیست شناسـی  رشـته ی  در   TWAS
بهارونـد و دریافـت جایـزه ی بین المللی یونسـکو سـال 
۲۰14 در حـوزه ی علـوم زیسـتی، قـرار گرفتـن دکتـر 
علـی منتظـری و دکتـر حسـین بهاروند در فهرسـت 1 
درصد دانشـمندان پراسـتناد جهان، کسـب رتبه ی اول 
کشـوری توسـط پژوهشـکده ی بیوتکنولوژی تولیدمثل 
پژوهشـگاه ابن سـینا و اخـذ رتبـه ی عالـی در سـطح 
بین المللـی از سـوی کمیته ی ارزشـیابی کیفـی وزارت 

مهم ترین ماموریت جهاددانشگاهی؛  اثبات توان کشور در 
رسیدن به توسعه ی پایدار

نشست خربی رییس جهاددانشگاهی با اصحاب رسانه به مناسبت چهلمین سالگرد تشکیل این نهاد برگزار شد
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ریاسـت دکتـر سـمیه  بـه  بهداشـت در سـال 1398 
کاظم نـژاد و انتخـاب دکتـر حسـین بهارونـد به عنـوان 
پژوهشـگر برتـر جهـان اسـام از پژوهشـگاه رویـان در 
سـومین دوره ی جایـزه مصطفـی)ص( در سـال ۲۰19 
در رشـته ی زیست شناسـی و سـلول های بنیـادی بابت 

کار در حـوزه ی درمـان پارکینسـون، اشـاره کـرد.
یک  شاخص  فعالیت های  با  رابطه  در  طیبی  دکتر 
و  پژوهش  حوزه ی  در  جهاددانشگاهی  گذشته ی  سال 
فناوری، اظهار کرد: توسعه ی همکاری با »ایمیدرو« در 
فلزی  کانی های  نیاز  مورد  فناوری های  تولید  زمینه ی 
طراحی  کرایوژنیک،  فوالدهای  تولید  برای  غیرفلزی  و 
کوره های  گاز  تصفیه ی  و  اصاح سیستم جمع آوری  و 
دانش  مستندسازی  ذوب،  اصلی  سالن  الکتریک  قوس 
زمینه ی  در  و همکاری  فوالد  ریخته گری  فنی خطوط 
اجرایی  ستاد  با  همکاری  گرافیتی،  الکترودهای  تولید 
موتور  ساخت  و  طراحی  برای  امام)ره(  حضرت  فرمان 
در  مذاکره  دام،  نژاد  اصاح  قرارداد  نفت،  درون چاهی 
تعمیراتی صنعت  دکل های  ساخت  و  طراحی  زمینه ی 
نفت، تولید کیت کرونا وکسب دانش فنی و طراحی و 

ساخت گل خانه های هوشمند از آن جمله است.

وی اضافه کرد: همکاری با وزارت ورزش و جوانان در 
تولید محصوالت  زمینه ی  تفاهم نامه در  انعقاد  راستای 
مکمل غذائی و مواد انرژی زا و تولید چهار مکمل غذایی 
اوقات  با سازمان  و همکاری  بدن سازی  برای  پرمصرف 
مشترک  شرکت  تشکیل  راستای  در  خیریه  امور  و 
اصاح  هدف  با  مرغوب  جنین های  تولید  زمینه ی  در 
در  نفت  وزارت  با  همکاری  و  ایران  سنگین  دام  نژاد 
مختلف  مدل های  فنی  دانش  کسب  ادامه ی  زمینه ی 
اولین  تحویل  و  دندانه ای(  )سه   RockBit مته های 
دوم  دکل  تحویل  و  رونمایی  تولیدی،  مته های  سری 
نفت طراحی و ساخته شده توسط جهاددانشگاهی علم 
واحد  یک  ساخت  و  طراحی  قرارداد  عقد  و  صنعت  و 
نفت  زودهنگام  تولید  و  زدایی  نمک  بشکه ای   ۵۰۰۰۰
به روش اسکیدموانتد نیز از دیگر دستاوردهای حوزه ی 

پژوهش و فناوری می باشد.
علت  به  این که  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  رییس 
سالگرد  چهلمین  در  بود  قرار  که  رونمایی هایی  کرونا 
کرد:  بیان  است،  شده  موکول  پاییز  به  شود  انجام 
کسب فناوری و ساخت دو دستگاه موتور درون چاهی 
حفاری، رونمایی کسب دانش فنی و طراحی و ساخت 

بدون  آسانسورهای  فرکانسی  مبدل های  و  الکتروموتور 
و  کیلووات   13 و   7  ،۵/۵ قدرت های  در  گیربکس 
رونمایی از کسب دانش فنی و ساخت سیستم روشنایی 
فرودگاهی  باند  ناوبری  بصری  سامانه ی  فرودگاه؛  باند 
رونمایی ها  این  جمله ی  از   CCR= Constant
بود و اتمام پروژه ی تولید داروی گیاهی ترک اعتیاد را 
 Detoxine داشتیم که مجوز تولید دارو با نام تجاری
این هفته رونمایی شود که  بود در  قرار  گرفته شده و 

آن هم به دلیل کرونا نامشخص مانده است.
دکتر طیبی در رابطه با اقدامات جهاددانشگاهی در 
کیت،  تولید  کرد:  تصریح  کرونا،  ویروس  شیوع  زمان 
آسیب دیده ی  بافت های  سلول درمانی  پروژه ی  شروع 
خدمت  و  نهاد  این  رسانه ای  ظرفیت  از  استفاده  ریه، 
مواد  تولید  مردم،  درست  رفتار  ترویج  و  خبررسانی 
و  پزشکی  کادر  البسه ی  تولید  و  ضدعفونی کننده 

پیشنهاد تولید واکسن از جمله ی این فعالیت ها است.
 

فعاالیت های جهاددانشگاهی
در حوزه ی فرهنگی و آموزشی

این  فرهنگی  حوزه ی  فعالیت های  برشمردن  با  وی 
نهاد، بیان کرد: راه اندازی اولین خبرگزاری غیردولتی با 
نام خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، راه اندازی مرکز 
فعالیت های قرآنی دانشجویان کشور در سال 138۰ و 
راه اندازی  دانشگاهیان کشور،  قرآنی  به سازمان  تبدیل 
و   138۰ سال  در  ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز 
اجرای بیش از ۵۰۰۰ طرح نظرسنجی در سطوح ملی، 
انتشارات  مرکز  تاسیس  محلی،  و  استانی  و  منطقه ای 
جهاددانشگاهی در سال 136۰ و تبدیل آن به سازمان 
انتشارات در سال 1379 از جمله اقدامات انجام شده در 

حوزه ی فرهنگی است.
سازمان  تاسیس  ادامه،  در  جهاددانشگاهی  رییس 
سامان دهی  هدف  با  جهاددانشگاهی  دانشجویان 
زمینه ی  در  دانشجویان  مشارکت  توسعه ی  و  مطلوب 
برگزاری  و  برنامه  فوق  و  صنفی  علمی،  اجتماعی، 
مسابقات  برگزاری  دانشجویی،  مناظره ی  ملی  مسابقات 
ایجاد  دانشجویان،  پایان نامه های  از  سه دقیقه ای  دفاع 
باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی، 
برگزاری برنامه ی نکوداشت مقام استاد، راه اندازی مرکز 
فرهنگی ـ دانشجویی امام، والیت فقیه و انقاب اسامی 
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در سال 1383، برگزاری جشنواره ی تندیس فداکاری با 
هدف ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری و روحیه ی کمک 
به هم وطنان، راه اندازی مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی 
دانشجویان در سال 138۰، برگزاری 13 دوره ی همایش 
راه اندازی صندق  ملی علمی ـ فرهنگی خلیج فارس و 
از  دیگری  بخش  را  ایران  دانشجویان  قرض الحسنه 

اقدامات این نهاد در حوزه ی فرهنگی دانست.
خبری  نشست  از  دیگری  بخش  در  طیبی  دکتر 
اقدامات جهاددانشگاهی  و  به تشریح دستاوردها  خود، 
بیان  و  پرداخت  اشتغال  و  عالی  آموزش  حوزه ی  در 
دانشگاه،  دو  دارای  ما  آموزش،  حوزه ی  ذیل  کرد: 
کل  هستیم.  عالی  آموزش  مؤسسه   6 و  دانشکده  یک 
دانشجویان شاغل به تحصیل در این سه دسته، تعداد 
۲۲ هزار و 96۰ نفر است که در مقطع کاردانی یک هزار و 
38 نفر، در مقطع کارشناسی 17 هزار و 4۲8 دانشجو، 
در مقطع کارشناسی ارشد تعداد 4 هزار و 339 دانشجو 
و در مقطع دکتری 1۵۵ دانشجو مشغول تحصیل اند. 
علمی  موسسه ی   41 دارای  همچنین  جهاددانشگاهی 
دانش آموختگان  کل  که  است  کشور  در  کاربردی  ـ 
این موسسات 1۵۲ هزار و 669 نفر است. در زمینه  ی 
ذیل   ،98 تا   7۵ سال  از  نیز  کوتاه مدت  آموزش های 
تعداد  جهاددانشگاهی،  کوتاه مدت  آموزش  های  مرکز 
آموزش ها  این  مخاطب  نفر  هزار   11۰ و  میلیون   1۰
به  زیادی  اهتمام  هم چنین  اشتغال  بحث  در  بوده اند. 
اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی داشته ایم و با راه اندازی 
پایگاه  هــــای اطاع  رسانی بازار کار و کــــــاریابی و 
اخیرا هم با اجرای طرح جامع هدایت شغلی دانشجویان 
موضوع  این  دانشجویان،  مهارت های  شناسایی  به منظور 
را پیگیری می کنیم. طرح جامع هدایت شغلی در حال 
در  فرهنگ  و  علم  دانشگاه  در  پایلوت  به  صورت  حاضر 
سال  هم چنین  اشتغال  حوزه ی  در  است.  انجام  حال 
گذشته قراردادی با وزارت کار منعقد کردیم؛ به  منظور 
نفر در 19 استان  برای ۲۰ هزار  ایجاد ظرفیت شغلی 
کشور و نیز در زمینه ی اشتغال بانوان سرپرست خانوار 
و با همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری 
برای 6 هزار و  اشتغال  استان، ظرفیت  بناشده در ۲4 

۲۰۰ بانوی سرپرست خانوار فراهم شود.
وی با اشاره به این که جهاددانشگاهی از سال 1373 
است،  داشته  اهتمام  دانش آموختگان  اشتغال  بحث  به 
کاریابی،  و  بازارکار  اطاع رسانی  پایگاه های  راه اندازی 
انشار مجله ی بازار کار، اجرای طرح جامع هدایت شغلی 
و  علم  دانشگاه  در  پایلوت  به صورت  اجرا  دانشجویان، 
توانمندسازی  مهارتی،  دوره های  برگزاری  فرهنگ، 
آموزشی  منابع  تولید  خانگی،  مشاغل  کارآفرینی،  و 
با  آزمون  مرکز  راه اندازی  و   EIGHT انگلیسی  زبان 

اقدامات  از  را  استخدامی  اداری  سازمان  رسمی  مجوز 
جهاددانشگاهی در این حوزه دانست.

مشکلی در زمینه ی تولیدات علمی و توسعه ی 
فناوری در کشور نداریم

رییس جهاددانشگاهی با تاکید بر این که با توجه به 
چهل سال فعالیت جهاددانشگاهی، می دانیم ما در کشور 
مشکلی در زمینه ی تولیدات علمی و توسعه ی فناوری 
نداریم، افزود: این به شرطی است که در زمان مناسب به 
توسعه ی علمی و به ویژه تولید فناوری بپردازیم و نگاه 
جامع به تولید فناوری های مورد نیاز داشته باشیم، زیرا 
زمینه ی  در  فناوری  تولید  به  توجه  بیشتر  گذشته  در 
تجهیزات و مواد اولیه بود و از فناوری انجام طراحی های 

پایه غفلت کرده ایم.
برای  فناوری  توسعه ی  و  علم  تولید  داد:  ادامه  وی 
است  اقتصادی  رقابت  و حفظ  و حل مشکات  کاربرد 
شود  وارد  خارج  از  تجهیزات  و  طراحی  دانش  نباید  و 
و واگذاری بخش کمی از بازار در مقابل انتقال فناوری 

می توان این موضوع را حل کرد.
دکتر طیبی با بیان این مطلب که عاوه بر اراده و برنامه، 
نیاز به اصاح ساختار تولید علم و فناوری خود تا تبدیل 
به ثروت هستیم، افزود: نظام علم، فناوری و نوآوری ما از 
کارآمدی مناسب برخوردار نیست. ساختار بنگاه داری ما 
هم باید اصاح شود و به سمت بخش خصوصی واقعی برود. 

بنگاه های بزرگ اقتصادی ما شبه دولتی یا خصوصی - دولتی 
هستند. اگر رانتهایی که به آنها داده می شود، قطع شود 
عموما اقتصادی نیستند. سوبسیدها باید به بنگاه هایی داده 
شود که دارای مراکز تحقیق و توسعه تری بوده و مرتب 

فناوری های خود را ارتقا می دهند.
وی با تاکید بر این که برای توسعه ی فناوری در صنایع 
کوچک و متوسط باید مراکز تحقیقاتی تخصصی ایجاد 
کنیم، گفت: سیاست گذاری توسعه ی اقتصاد دانش بنیان 
نیاز به مرکز فرماندهی دارد؛ کشورهای توسعه یافته این 
اکثریت  حضور  با  اجرایی  بدنه ی  از  خارج  در  را  مرکز 
نخبگانی، اما حضور اول شخص اجرایی و وزرا و مدیران 
مرتبط ایجاد کرده اند؛ علت حضور اکثریت نخبگانی هم 
مجلس،  و  دولت  سیاسی  گردش های  در  که  است  این 

سیاست های توسعه ی کشور تغییر نکند
ملی  وفاق  به  نیاز  ما  افزود:  جهاددانشگاهی  رییس 
که  همان طور  و  داریم  کشور  ملی  مصالح  تعیین  در 
تلویزیونی به مناسبت  انقاب در سخنرانی  رهبر معظم 
عیدسعید قربان بیان فرمودند، ما نیاز به تاش، تمرکز 
نیروها در برابر دشمنی ها و ساخت و توسعه ی کشورمان 
و  اجرایی  مدیران  و  سیاسی  مدیران  تعریف  داریم؛ 
به حداقل رساندن تغییر مدیران اجرایی در گردش های 
انتخاب مدیران  برای  سیاسی کشور و داشتن شاخص 
اسامی  جمهوری  توسعه ای  اهداف  براساس  اجرایی 

ایران، از دیگر نیازهای امروز کشور است.
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی: در آســـتانه ی 
جهاددانشـــگاهی،  تشـــکیل  ســـالگرد  چهلمیـــن 
ـــی  ـــت معرف ـــا محوری ـــو« ب ـــوان »الگ ـــا عن ـــه ای ب برنام
ـــبکه ی  ـــش ش ـــروه دان ـــاد در گ ـــن نه ـــتاوردهای ای دس
چهـــار ســـیما تهیـــه شـــد. ایـــن برنامـــه از 1۲ تـــا 
ـــیما  ـــارم س ـــبکه ی چه ـــاعت 17 از ش ـــاه س 16 مردادم

پخـــش شـــد.
موضـــوع ایـــن برنامـــه ی گفت وگومحـــور، تبییـــن 
ــه ی  ــار دهـ ــگاهی در چهـ ــتاوردهای جهاددانشـ دسـ
هم چـــون؛  مختلفـــی  حوزه هـــای  در  فعالیـــت 
و  آمـــوزش  فرهنگـــی،  فنـــاوری،  و  پژوهـــش 
ــاوه  ــه، عـ ــر برنامـ ــه در هـ ــود کـ ــازی بـ تجاری سـ
ــگاهی،  ــان جهاددانشـ ــی از معاونـ ــور یکـ ــر حضـ بـ
ــورد  ــت مـ ــای معاونـ ــی از زیرمجموعه هـ گزارش هایـ

نظـــر نیـــز پخـــش شـــد.
ـــده ی  ـــه عه ـــه ای ب ـــه ی 4۵ دقیق ـــن برنام اجـــرای ای
ـــات  ـــان بی ـــده ی آن، مرج ـــی و تهیه کنن ـــهریار ربان ش
ــر  ــور دکتـ ــا حضـ ــه ی اول بـ ــش برنامـ ــود و پخـ بـ
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــود 
چشـــم اندازهای  و  دســـتاوردها  دربـــاره ی  کـــه 

جهاددانشـــگاهی صحبـــت شـــد.
ــا  ــر محمدرضـ ــور دکتـ ــا حضـ ــه ی دوم بـ برنامـ
فنـــاوری  و  پژوهـــش  معـــاون  پورعابـــدی 
ــای  ــی پروژه هـ ــه معرفـ ــر بـ ــگاهی و ناظـ جهاددانشـ
ـــش  ـــاد پخ ـــن نه ـــترده ی ای ـــات گس ـــه و تحقیق فناوران

 شـــد.
ــی و  ــت فرهنگ ــی معاون ــه معرف ــه ب ــومین برنام س
زیرمجموعه هــای آن نظیــر ایســنا، ایکنــا و... پرداخــت 
کــه بــا حضــور دکتــر عیســی علیــزاده معــاون 

ــد. ــش داده ش ــگاهی نمای ــی جهاددانش فرهنگ
دکتـر  میزبـان  »الگـو«  چهـارم،  برنامـه ی  در 
محمدصـادق بیجنـدی معاون آموزش جهاددانشـگاهی 
بـود کـه او دربـاره ی آمـــــــوزش عالـی، دوره هـای 

و  دسـتاوردها  و  گوناگـون  آزمون هـای  و  کوتاه مـدت 
گفـت. سـخن  رو  پیـش  چشـم انداز 

بــا  هم زمــان  برنامــه  ایــن  پنجــم  برنامــه ی 
ســالگرد تشــکیل جهاددانشــگاهی و بــا حضــور دکتــر 
ــش  ــگاهی پخ ــس جهاددانش ــی ریی ــا طیب حمیدرض
شــد و دربــاره ی تجاری ســازی در ایــن نهــاد و مراکــز 
ــه آن  ــته ب ــاوری وابس ــم و فن ــای عل ــد و پارک ه رش

گفت وگــو شــد.

پخش «الگو» از سیام؛ ویژہ برنامه ی تلویزیونی معرفی 
دستاوردهای جهاددانشگاهی

در آستانه ی چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، برنامه ای با عنوان «الگو» با محوریت معرفی دستاوردهای این نهاد در گروه 
دانش شبکه ی چهار سیام تهیه و پخش شد
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کارنامه ای مشحون از 
تعالی و شکوفایی

وزیر آموزش وپرورش در پیامی فرارسیدن 
چهلمین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی را 

تربیک گفت

ـــرورش در  ـــر آموزش وپ ـــگاهی: وزی ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــکیل  ـــالروز تش ـــن س ـــرداد، چهلمی ـــیدن 16 م ـــی فرارس پیام
ــر  ــام دکتـ ــن پیـ ــت. متـ ــک گفـ ــگاهی را تبریـ جهاددانشـ

ـــت: ـــر اس ـــرح زی ـــه ش ـــی، ب ـــی میرزای ـــن حاج محس

ــس  ــی، رییـ ــا طیبـ ــر حمیدرضـ ــای دکتـ ــاب آقـ »جنـ
ــرداد  ــیدن 16 مـ ــور؛ فرارسـ ــگاهی کشـ ــرم جهاددانشـ محتـ
ســـالروز تاســـیس جهاددانشـــگاهی و فرارســـیدن چهلمیـــن 
ســـال تأســـیس ایـــن نهـــاد پربرکـــت بـــا کارنامـــه ای 
مشـــحون از تعالـــی و شـــکوفایی بـــه حضـــور جنابعالـــی و 
ـــم. ـــرض می کن ـــک ع ـــه تبری ـــان صمیمان ـــکاران محترمت هم

کشـــور  جهاددانشـــگاهی  چهل ســـالگی  امیـــدوارم 
نیـــز براســـاس تدابیـــر و منویـــات مقـــام معظـــم رهبـــری 
ـــذاری  ـــانی از اثرگ ـــه ی درخش ـــی و طلیع ـــی( تجل )مدظله العال
ـــت  ـــا محوری ـــی ب ـــاوری و پژوهش ـــی و فن ـــای علم در حوزه ه
ـــران  ـــامی ای ـــوری اس ـــدس جمه ـــام مق ـــی نظ ـــتحکام علم اس

ـــد. باش
ـــکاری  ـــعه ی هم ـــندی از توس ـــراز خرس ـــرای اب ـــت را ب فرص
ــر  ــگاهی در سراسـ ــرورش و جهاددانشـ ــترک آموزش وپـ مشـ
ــان و  ــای دانش بنیـ ــعه ی رویکردهـ ــژه در توسـ ــور به ویـ کشـ

مهارت آمـــوزی مغتنـــم می شـــمارم.«

قدردانی از حامیت و اقدامات 
ارزشمند صداوسیام

رییس جهاددانشگاهی در نامه ای خطاب به رییس سازمان صدا و 
سیامی جمهوری اسالمی ایران از همکاری و حامیت این سازمان 
هم زمان با چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی که در اختیار 

این نهاد قرار داد، تقدیر و تشکر کرد

ـــاب  ـــه ای خط ـــی در نام ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــگاهی: دکت ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــیمای  ــدا و سـ ــازمان صـ ــس سـ ــگری، رییـ ــی عسـ ــی علـ ــر عبدالعلـ ــه دکتـ بـ
ـــی  ـــانه مل ـــدام ارزشـــمند رس ـــت و اق ـــکاری، حمای ـــران از هم ـــوری اســـامی ای جمه
کـــه بســـتر رســـانه ای مؤثـــر، متنـــوع و گســـترده ای را همزمـــان بـــا چهلمیـــن 
ســـالگرد تشـــکیل جهاددانشـــگاهی در اختیـــار ایـــن نهـــاد قـــرار داد، تقدیـــر و 

ـــرد. ـــکر ک تش
در متـن نامـه ی رییـس ایـن نهـاد به رییـس سـازمان صـدا و سـیمای جمهوری 
اسـامی ایـران آمـده اسـت: »بدین وسـیله مراتب سـپاس و قدردانی خود را نسـبت 
بـه جنابعالـی کـه بـا تدبیـر شایسـته و نشـأت گرفتـه از آگاهـی و درک عمیـق از 
خودبـاوری ملـی و اهمیـت فـوق العـاده تحقق جهش تولیـد به ویژه در حـوزه دانش 
بنیـان، متعهدانـه و سـخاوتمندانه بسـتر رسـانه ای مؤثـر، متنـوع و گسـترده ای را 
همزمـان با چهلمین سـال تشـکیل جهاددانشـگاهی در اختیـار این نهاد قـرار دادید، 

ابـراز می نمایـم.
امـروز، محققان جهاددانشـگاهی خرسـند از این سـطح همـکاری، حمایت و اقدام 
ارزشـمند رسـانه ملـی و دلگـرم از بازخوردهـای مردمـی، مصمم تـر از قبـل در راه 
دسـتیابی بـه فناوری هـای پیشـرفته و سـاخت و تولید محصـوالت اسـتراتژیک فنی 

در حوزه هـای مختلـف علـوم گام بـر می دارنـد.
سـازمان  در  پرتاش تـان  همـکاران  و  جنابعالـی  از  دیگـر  بـار  می دانـم  الزم 
صداوسـیمای جمهـوری اسـامی ایـران حق شناسـی نمـوده و عافیـت و سـربلندی 

شـما عزیـزان را از خداونـد سـبحان مسـألت نمایـم.«
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■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی: 2۵ تیرمـاه ۱۳99 
سـیزدهمین سـالگرد بازدیـد رهبـر انقـاب از 
پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی و نمایشـگاه 
نزدیـک  آشـنایی  و  نهـاد  ایـن  دسـتاوردهای 
ایشـان با دسـتاوردهای دانشـمندان و محققان 

جهاددانشـگاهی در 2۵ تیرمـاه ۱۳8۶ اسـت.
رهبـر معظم انقـاب اسـامی آیت الل العظمی 
سـید علـی خامنـه ای )مدظله العالـی( تـا امروز 
هفت دیدار رسـمی بـا اعضای جهاددانشـگاهی 
داشـته اند کـه دراین بیـن شـاید بتـوان گفـت 
فضا و سـخنان ایشـان در ششـمین دیـدار خود 
کـه بـا حضـور در پژوهشـگاه رویـان ایـن نهاد 
و صحبـت نزدیـک بـا محققـان و پژوهشـگران 
جهاددانشـگاهی بـود، از همـه بـرای جهادگران 
و تاریـخ ایـن نهـاد، شـیرین تر و ماندگارتر بوده 

. ست ا
سـالگرد  چهلمیـن  در  و  همین مناسـبت  بـه 
بـه  گـذرا  مـروری  جهاددانشـگاهی،  تشـکیل 
سـخنان مقـام معظـم رهبـری و نـکات مدنظـر 
ایشـان دربـاره ی این نهـاد انقابـی انداخته ایم.

برداشت یک؛ الگوی نمادین
»امـروز آمـدن مـن بـه ایـن مرکـز درواقـع 
یـک حرکـت نمادین اسـت برای قدرشناسـی از 
حرکـت علمی عظیم و وسـیعی که خوشـبختانه 
در کشـور مـا شـروع شـده؛ اگرچـه هنـوز در 
آغاز راه اسـت. اینجـا را انتخاب کردیـم، اوالً به 

خاطـر رویـان؛ ثانیًا به خاطـر جهاددانشـگاهی. 
موسسـه ی رویان، یـک موسسـه ی موفق و یک 
نمونـه ی کامـل و چشـمگیر از آن چیـزی بود و 

هسـت که انسـان آرزویـش را دارد.

برداشت دو؛ انسانم آرزوست
»علـت این کـه من بـه مرحوم سـعید کاظمی 
این قـدر عاقـه داشـتم و االن هـم در دلـم و در 
ذهنـم بـرای آن جـوان عزیـز، ارزش و جایـگاه 
قائلـم، همین اسـت. حرکـت او، نحـوه ی کار او، 
مدیریـت او، پیگیـری او، یـک مجموعه ی کاملی 
بود از آن چیزی که آدم دوسـت مـی دارد و آرزو 

دارد.«

برداشت سه؛ معجزه ی ترکیب سه گانه
»اگـر بخواهـم ایـن الگـوی مطلـوب )رویـان 
جهاددانشـگاهی( را در یـک جملـه معرفی کنم، 
عبـارت اسـت از: ترکیب علم، ایمـان، تاش. هم 
علـم را جـدی گرفتند، هـم ایمـان و پایبندی و 
تقـوا را؛ نـه به صـورت یـک سـربار، بلکـه بـه 
شـکل یک عنصر اصلـی در بافـت مجموعه و در 
بافـت کار؛ و هـم خسـتگی را فرامـوش کردند.«

َس َعَلی التَّقوی برداشت چهار؛ أسِّ
»امـا جهاددانشـگاهی را انتخاب کـردم، چون 
جهاددانشـگاهی مولـود مبـارک انقاب اسـت. 
مقایسـه ی  در  کریـم  قـرآن  در  همین طورکـه 

ـَس َعَلـی  دو مسـجد می فرمایـد: »لََمسـِجٌد أُسِّ
التَّقـوی ِمـن أوَّل یَـوم أََحـقُّ أَن تََقوَم ِفیـه، فیِه 
ـروا«؛ جهاددانشـگاهی  ِرجـاٌل یُحّبـَون أن یََتطهَّ
رویش هـای  معـدود  جـزو  اسـت؛  همین جـور 

اصلـی خـود انقاب اسـت.«

برداشت پنج؛ جوهره ی جهاددانشگاهی
»جهاددانشگاهی مرکب از دو کلمه است دیگر: 
جهاد و دانشگاه؛ هم باید در آن جهاد باشد، هم 
باید متناسب با دانشگاه باشد. جهادی عمل کردن، 
مفهوم خاصی دارد. هرجور کاری، جهادی نیست.«

برداشت شش؛ واجبات جهاد
»دایره ی جهاد شما علم و فناوری است؛ یعنی 
نیزه و ژـ۳ نمی خواهید  از شمشیر و  این جا  شما 
استفاده کنید؛ از مغز و امکانات اندیشمندی درون 
می خواهید  این ها  و  و چشم  قلم  و  فکر  و  انسان 
استفاده کنید. مجموعه، مجموعه ی علمی است؛ 
مهم  این  باشد؟  جهاد  تا  باشد  جهتی  چه  در  اما 
برای  شما،  کشور  برای  ببینید  کنید  نگاه  است. 
ترسیم  انقاب  این  که  اهدافی  برای  انقاب شما، 
کرده، کدام دشمن عنود در کمین نشسته و شما 
باید با آن دشمن عنود مبارزه کنید؟ کارتان در آن 
صراط که شد، می شود جهاد؛ بنابراین، اگر دنبال 
علمی بگردید که این علم، دشمنان آن اهداف را 
نه فقط ناراضی نمی کند، خرسند هم می کند، این 

جهاد نیست.«

۱۳ برداشت از سیزده سالگی یک بازدید تاریخی
رهنمودهای رهرب معظم انقالب در بازدید از پژوهشگاه رویان و منایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی به مناسبت چهلمین سالگرد 

تشکیل این نهاد مرور شد



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

17
ه 6

مار
│ش

تم
یس

ل ب
سا

20
چهــل
سالگی

برداشت هفت؛ موضع دشمن
»فرض کنیم جهاددانشگاهی یا فان موسسه ی 
فان،  سال  در  بگوید  جهاددانشگاهی  به  مربوط 
صد یا پانصد مقاله از من در »ISI« منتشر شده. 
این، ماک نیست. این مقاله چه بود؟ در چه جهت 
با  که  کسانی  آن  خورد؟  شما  درد  چه  به  بود؟ 
آرمان های شما دشمن اند، نسبت به این مقاله چه 
موضعی داشتند؟ آیا آن ها احساس خطر کردند؟ 
البته سیاسیونشان ـ اهل علم که نگاه شان جور 

دیگری است ـ یا نه؛ احساس خطر نکردند؟«

برداشت هشت؛ درد دشمن
بنیـادی  سـلول های  بـه  راجـع  »وقتی کـه 
حـرف  آقایـان  کارهـا  این طـور  و  شبیه سـازی 
زدیـد و بنـده یـا دیگـری هـم تجلیلـی از این 
کار کردنـد، مقامـات آمریکایی اعـام کردند که 
بـرای علـوم ژنتیک هـم بایـد شـورای حکامی 
بـه وجود بیایـد! این معنایش چیسـت؟ دشـمن 
از این کـه شـما در ایـن رشـته داریـد حرکـت 

می کنیـد، دردش آمـده اسـت.«

برداشت نُه؛ سطح راقی دانشگاهی
»و امـا دانشـگاهی. دانشـگاهی یعنی سـطح 
ایـن فعالیـت و تحرک، یک سـطح راقی اسـت؛ 
متناسـب بـا دانشـجو و اسـتاد و ذهـن فعـال 
بایـد  همیـن  کارهـا  همـه ی  در  اسـت.  علمـی 
در  عوام پسـندی  و  عوام گرایـی  رعایـت شـود. 
کار و در همـه ی فعالیت هـا نباید دخالت داشـته 
باشـد؛ البته بخشـی از فعالیت ها علمی اسـت و 
خـوب اسـت؛ مثـل همیـن تحقیقات؛ امـا فرض 
علـوم  زمینه هـای  در  فعالیـت  اگـر  بفرماییـد 
انسـانی و فـرض کنیـد در ادبیـات اسـت، بایـد 
حرفـی کـه از این جـا بیـرون می آیـد، فراتـر از 
آن حرفـی باشـد کـه ممکـن اسـت یـک ادیب 
معمولـی بزند. یعنی سـطح، باید سـطح راقی ای 

» . شد با

برداشت ده؛ مختصات حرِف گزین
برتر  باید حرِف گزین، حرِف  »جهاددانشگاهی 
فعالیت  شما  مثال،  باب  از  بیاورد؛  میدان  به  را 
دارند؛  خیلی ها  را  قرآنی  فعالیت  دارید.  قرآنی 
فعالیت  اگر  شما  لکن  است؛  خوب  هم  همه اش 

قرآنی می خواهید بکنید، باید فعالیت قرآنی شما 
با فعالیت قرآنی غیردانشگاهی فرق داشته باشد؛ 
لذا اگر شما هم فرض کنید بخواهید همان لحن و 
نوا و شیوه ی فان قاری و تجوید و صدای خوش 
خوب  خیلی  البته  کنید،  تکرار  بقیه  مثل  را  و... 
این  قرآن  در  جهاددانشگاهی  فعالیت  اما  است؛ 
نیست؛ یک چیزی فراتر از این است. ببینید باب 

فهم دانشگاهی در مواجهه ی با قرآن چیست.«

برداشت یازده؛ اعتقاد راسخ
این  و  امکانات  این  جهاددانشگاهی  »بنابراین، 
اعتقاد  به جهاددانشگاهی  بنده  و  دارد  را  وسایل 
کارهای  کرده اند؛  بزرگی  کارهای  دارم.  راسخ 
»أُّسَس  گفتیم:  همین طورکه  و  کردید  خوبی 
ما  که  حاال  تا  اول  از  یَوم«.  أّوِل  ِمن  التَّقوی  َعلی 
جهاددانشگاهی را شناختیم، بر اساس دین و تقوا 

بود. بر اساس دین و تقوا نگهش دارید.«

برداشت دوازده؛ نه به هویت غیرانقابی
نکند.  پیدا  تغییر  جهاد،  هویت  کنید  »سعی 
اشخاص  از  بعضی  هویت  می بینید  شما  که  اینی 
اول  از  ـ  ذهنی شان  ترکیب های  فکرهایشان،  ـ 
یک  این  شده،  عوض  درجه   ۱8۰ حاال  تا  انقاب 
روال و ممشای طبیعی نیست که بگویید طبیعتش 
همین است دیگر؛ نخیر، هرگز این جوری نیست. 
نگذارید نهاد جهاددانشگاهی، تبدیل شود به یک 
هویت دیگر؛ به یک هویت غیردینی، غیرانقابی.«

برداشت سیزده؛ علم ضرب در ایمان
شما،  جهاددانشگاهی  خود  همین  »االن 
به وسیله ی  که  ـ  شما  کارهای  مجموعه  همین 
ـ  گرفته  انجام  بزرگ  کار  همه  این  مؤمن  عناصر 
ایمان  با  وقتی  علم  که  است  این  نشان دهنده ی 
بود.  خواهد  بیشتر  هم  توفیقاتش  باشد،  همراه 
امیدواریم ان شااللَّ این دیدار ما بتواند پیامی باشد 
مجموعه ی  سوی  از  کشور  علمی  جامعه ی  برای 
پیام  ارج گزاری،  پیام  قدرشناسی،  پیام  دستگاه؛ 
بالخصوص درباره ی  از حرکت علمی و  حق گزاری 

جهاددانشگاهی.«
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  گزارش مهم ترین فعالیت های جهاددانشگاهی 
در ارتباط با ویروس کوید ١٩ (کرونا)

کــــــرونا

■ از اعالم آمادگی برای تولید تجهیزات حفاظتی کرونا در زمستان تا تدوین 
برنامه های آموزشی دوران پساکرونا
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زمـــان  از  جهاددانشـــگاهی:  عمومـــی  روابـــط   ■
ــور  ــد در کشـ ــی جدیـ ــیوع ویروسـ ــدن شـ مطرح شـ
چیـــن  و دادن ایـــن احتمـــال کـــه شـــاید ایـــن بیمـــاری 
ــگاهی  ــد جهاددانشـ ــرایت کنـ ــز سـ ــران نیـ ــه ایـ بـ
ــاد  ــن نهـ ــگاه های ایـ ــد و در پژوهشـ ــدم شـ پیش قـ
ـــرار  ـــی ق ـــورد ارزیاب ـــاری م ـــخیص بیم ـــای تش روش ه
گرفـــت و پس ازآنکـــه اعـــام شـــد در ایـــران نیـــز 
ـــد  ـــن رون ـــت، ای ـــرده اس ـــیوع پیداک ـــاری ش ـــن بیم ای
ـــدم  ـــط مق ـــز وارد خ ـــاد نی ـــن نه ـــت و ای ـــرعت گرف س

مبـــارزه بـــا ایـــن ویـــروس شـــد.
ـــود را  ـــز خ ـــگاهی تمرک ـــای اول جهاددانش در روزه
ـــرارداد  ـــا ق ـــخیص کرون ـــت تش ـــاخت کی ـــر روی س ب
کـــه در نتیجـــه باهمـــت و تـــاش پژوهشـــگران 
کیـــت  جهاددانشـــگاهی،  معتمـــد  ســـرطان 

ـــاری  ـــام تج ـــا ن ـــد ـ 19 ب ـــی کووی ـــخیص مولکول تش
فناوری هـــای  از  اســـتفاده  بـــا   COVIMED
ـــز  ـــس از آن نی ـــد و پ ـــد ش ـــی و تولی ـــد، طراح روزآم
ـــال  ـــی ارس ـــت نهای ـــرای تس ـــتور ب ـــگاه پاس ـــه پژوهش ب
ـــورد  ـــت م ـــن کی ـــز ای ـــا نی ـــبختانه آنج ـــه خوش ـــد ک ش

تاییـــد قـــرار گرفـــت.
ــد ـ 19  ــدازی آزمایشــگاه های تشــخیص کووی راه ان
جهاددانشــگاهی در تهــران و اســتان های مختلــف، 
تولیــد ماســک و تجهیــزات حفاظتــی کرونــا بــا 
بهره گیــری از ظرفیــت مشــاغل خانگــی، اقدامــات 
آموزشــی و فرهنگــی در مقابلــه بــا شــیوع ایــن ویروس 
و... بخش هایــی از فعالیت  هــای ایــن نهــاد اســت 
ــه بخش هایــی کوچکــی  کــه در ایــن گــزارش  فقــط ب

ــود. ــاره می ش ــاده اش ــاق افت ــه اتف ازآنچ

اعالم آمادگی رییس جهاددانشگاهی
 برای تولید ماسک و تجهیزات حفاظتی

کرونا در زمستان
دکتـر حمیدرضـا طیبـی بـرای تولیـد انـواع مـواد 
ضدعفونـی و تجهیـزات حفاظتی کرونا بـرای ایام پیش 
رو کـه احتمال تشـدید ایـن بیماری وجـود دارد، اعام 

کرد. آمادگـی 
رییـس جهاددانشـگاهی ایـن سـخنان را در آخریـن 
اسـتان  بـه  سـفر  جریـان  در  شـهریورماه،  روزهـای 
کرمانشـاه جهـت افتتاح برج فناوری پـارک علم و فناوری 
اشــــــاره  بـا  و  کـرد  بیـان  جهاددانشـــــــگاهی 
بـه این کـه از زمـان شـیوع بیمـاری کرونـا در جهـان 
و بافاصلـه کمـی از آن در ایـران، جهاددانشـگاهی در 
زمینه هـای مختلـف مقابلـه بـا ایـن ویـروس پـای کار 

از اعالم آمادگی برای تولید تجهیزات حفاظتی کرونا در زمستان
تا تدوین برنامه های آموزشی دوران پساکرونا

رییس جهاددانشگاهی برای تولید انواع مواد ضدعفونی و تجهیزات حفاظتی کرونا برای ایام پیش رو  اعالم آمادگی کرد و معاون 

آموزشی این نهاد از برنامه ریزی برای دوران پساکرونا سخن گفت

    گزارش مهم ترین فعالیت های جهاددانشگاهی در ارتباط با ویروس کوید ١٩ (کرونا)

(کرونا)پرونده
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بـوده گفـت: در اولیـن گام پـس از ورود بیمـاری کرونا 
 PCR بـه ایـران بافاصلـه تولید کیت های تشـخیصی
را آغاز کردیم  که توسـط انسـتیتو پاسـتور مورد تایید 

گرفت. قـرار 
وی ادامه داد: تولید این کیت ها با همکاری شرکت های 
دانش بنیان انجام شد و طی قراردادی در اختیار وزارت 

بهداشت و آزمایشگاه های مختلف قرار گرفت.
تولیـد  جهاددانشـگاهی،  رییـس  گفتـه ی  بـه 
همـکاری  بـا  همچنـان  کرونـا  تشـخیصی  کیت هـای 
اسـت. انجـام  حـال  در  بنیـان  دانـش  شـرکت های 
دکتـر طیبـی دربـاره اقداماتـی که در زمینـه درمان 
بیمـاری کرونا از سـوی جهاددانشـگاهی و شـرکت های 
دانـش بنیـان در حـال انجـام اسـت نیـز اظهـار کـرد: 
بنیادیـن  سـلول های  بـا  کرونـا  درمـان  زمینـه ی  در 
بیمارسـتان  سـه  بـا  همـکاری  حـال  در  مزانشـیمی، 
مسـیح دانشـوری، بیمارسـتان شـریعتی و بیمارسـتان 
هاجـر هسـتیم که فـاز اول این طـرح به اتمام رسـیده 
و فـاز دوم آن بـرای تعداد بیشـتری از بیمـاران در حال 

اسـت. انجام 
نیـز  ابن سـینا  پژوهشـگاه  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
هم اکنـون در زمینـه تولیـد آنتـی ژن تشـخیصی بـرای 
اطـاع از وجـود آنتـی بـادی در بـدن افـراد فعالیـت 
دارد کـه کار علمـی بسـیار قابـل توجهـی اسـت، زیـرا 

بـود. وارداتـی  عمدتـاً  آنتی ژن هـا  پیش ازایـن 
دکتـر طیبـی همچنیـن بـا بیـان این کـه در همـان 
انـواع مـواد ضدعفونی کننـده در  تولیـد  اول  روزهـای 
واحدهـای مختلـف زیرمجموعـه جهاددانشـگاهی آغاز 
اشـتغال  طرح هـای  طریـق  از  کـرد:  یـادآوری  شـد، 

خانگـی فعالـی که داشـتیم در زمینه تولید ماسـک نیز 
پـای کار آمدیـم. مجموعه هـای همکار جهاددانشـگاهی 

نیـز تولیـد گان را اسـتارت زدنـد.
اکنـون  این کـه  بیـان  بـا  جهاددانشـگاهی  رییـس 
میـزان  بـه  کرونـا  شـیوع  ابتـدای  به روزهـای  نسـبت 
کافـی انـواع مـواد ضدعفونـی و تجهیـزات حفاظتی در 
اختیـار مـردم قـرار دارد و شـرکت های مختلف دیگری 
هـم در ایـن زمینـه پـای کار آمده اند، خاطرنشـان کرد: 
بـا شـدت بیمـاری  اگـر در فصـل سـرمای پیـش رو 
مواجـه شـدیم، همچنـان آمادگـی بـرای تولیـد ایـن 

محصـوالت را داریـم.
وی درباره فعالیت جهاددانشگاهی در زمینه تولید واکسن 
کرونا نیز گفت: اگرچه در ابتدای کار برای تولید واکسن 
و  اعتبارات  نیازمند  بخش  این  اما  کردیم،  آمادگی  اعام 
زیرساخت های قابل توجه دارد که شرایط آن چندان فراهم 

نیست و فعاً برنامه ای برای تولید واکسن نداریم.
خدمـات  از  دیگـری  بخـش  طیبـی  دکتـر 
جهاددانشـگاهی از زمـان شـیوع کرونا را اطاع رسـانی 
بـه مـردم و آمـوزش آن هـا از طریـق زیرمجموعه هـای 
مختلـف جهاددانشـگاهی از جمله رسـانه ایسـنا، حوزه 
آمـوزش و ... دانسـت کـه این فعالیت هـا همچنان ادامه 

دارد.
گفت وگـوی  در  طیبـی  دکتـر  کـه  اسـت  گفتنـی 
دیگـری نیـز اعـام کـرده بـود در حـال حاضـر تـوان 
تولیـد کیـت بـرای انجـام ماهانـه  یک میلیـون تسـت 
کرونـا را داریـم، امـا مسـووالن از این ظرفیت اسـتفاده 

نمی دانیـم. را  آن  دلیـل  و  نمی کننـد 
امـا همان گونه که اشـاره شـد از زمـان ورود ویروس 

کرونـا بـه کشـور جهاددانشـگاهی نیـز وارد خـط مقدم 
مبـارزه بـا این ویروس شـد.

امیدی که محققان رویان
به جامعه تزریق کردند

رویـان  پژوهشـگاه  کـه  اقداماتـی  از  یکـی 
جهاددانشـگاهی بـه خاطـر آن شـناخته شـده اسـت، 
ظرفیت سـلول درمانی آن اسـت که اخیرا هم محققان 
آن اقداماتـی را بـرای به کارگیـری ظرفیت هـای سـلول 

درمانـی بـرای مقابلـه بـا کرونـا انجـام داده انـد.
در  جهاددانشـگاهی  رویـان  پژوهشـگاه  رییـس 
گفت وگویـی وجـود نیرو هـای زبـده علمـی و عملیاتـی 
را در پشـت سـر گذاشـتن بیماری کرونا بسـیار حیاتی 
دانسـت و عنـوان کـرد: پژوهشـگاه رویـان در زمینـه 
نابـاروری، سـلول های بنیـادی و همچنیـن موضوعـات 
بیوفنـاوری ماننـد شبیه سـازی سـابقه درخشـانی دارد. 
یکـی از بخش های مهمـی که رویـان روی آن کارکرده 
اسـت، بخـش سـلولی و مولکولـی اسـت که ایـن روز ها 

اهمیـت بیشـتری پیداکرده اسـت.
دکتر عبدالحسین شاهوردی در رابطه با اولین قدم 
این پژوهشگاه در مواجه با ویروس کرونا اظهار کرد: با 
توجه به تجربه خوب پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی 
در  الزم  زیرساخت های  وجود  و  سلول  علم  زمینه  در 
احساس  جهاددانشگاهی،  رویان  پژوهشگاه  مجموعه 
توان پژوهشگاه رویان، رسالت  به اندازه  باید  کردیم که 
به  کمک  برای  را  رویان  پژوهشگاه  اجتماعی  و  علمی 
حل گوشه ای از این گرفتاری که در کشور ایجاد شده 

به خدمت بگیریم.
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رویـان  پژوهشـگاه  درمان هـای  البتـه  افـزود:  وی 
تاکنـون بیشـتر در زمینـه درمـان نابـاروری یـا سـلول 
درمانـی بـرای بیماری هـای صعب العـاج بـوده اسـت، 
امـا به هرحـال زیرسـاخت هـای خوبـی دراین بـاره در 
رویـان وجـود داشـت و بـا اتکا بـه همین زیرسـاخت ها 
بـا  مولکولـی  تشـخیص  آزمایشـگاه  راه انـدازی  بـرای 
همـکاری وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی 
تسـت  تشـخیص  پشـتیبان  آزمایشـگاه  عنـوان  بـه 

ویـروس کرونـا اقـدام کردیـم.
وی بیـان کـرد: پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی 
سـلول های  از  اسـتفاده  و  سـلول درمانی  زمینـه  در 
مزانشـیمی تجربـه دارد و سـابقه درمان هـای مختلـف 
دارد،  وجـود  پژوهشـگاه  ایـن  در  درمانـی  سـلول 
سـلول های مزانشـیمی یکی از سـلول های خـوب برای 
سـلول درمانی هسـتند و این پژوهشـگاه مجوزهای اولیه 
وزارت  از  را  مزانشـیمی  سـلول های  از  اسـتفاده  بـرای 

بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی گرفتـه اسـت. 

تولید آنتی ژن های کرونا و اتخاذ تمهیداتی 
برای مقابله با موج چهارم بیماری

پژوهشـگاه  رییـس  صادقـی  محمدرضـا  دکتـر   
کـه  ایـن  بیـان  بـا  نیـز  جهاددانشـگاهی  ابن سـینای 
آنتی ژن هـای کرونـا برای سـاخت کیت های سـرولوژی 
در ایـن پژوهشـگاه تولیـد می شـود دربـاره اقداماتـی 
گفـت:  کرونـا  شـیوع  چهـارم  مـوج  بـا  مقابلـه  بـرای 
ابن سـینا  پژوهشـگاه  کرونـای  تشـخیص  آزمایشـگاه 
بـرای فصـل پاییـز و زمسـتان ظرفیت خـود را افزایش 
داده تـا در صـورت مواجهـه با موج چهارم شـیوع کرونا 
امـکان پاسـخگویی بـه نیاز تشـخیصی بیمارسـتان ها و 

مراکـز درمانـی در شـهر تهـران فراهـم باشـد.
رییـس پژوهشـگاه ابن سـینا دربـاره ی کاربردهـای 
اسـتفاده از آنتی ژن هـای ویروسـی گفـت: یـک کاربـرد 
آنتی ژن هـا ایـن اسـت کـه آن هـا ترکیباتـی هسـتند 
کـه بـدن علیـه آن هـا آنتی بـادی می سـازد و از ایـن 
راه مصونیـت کسـب می کنـد. فـردی کـه مبتـا بـه 
یـک بیمـاری ویروسـی باشـد، اگر بـه پزشـک مراجعه 
کنـد بـرای این کـه متوجه شـوند مبتا اسـت یـا قبًا 
مبتـا شـده و اآلن ایمن اسـت یـا خیـر؟ آزمایش هایی 
را انجـام مـی دهـد که آنتی بـادی یا پادتـن آن ویروس 
در بـدن فـرد وجـود دارد یـا خیـر. مثـًا فـردی را در 
برابـر ویـروس هپاتیـت واکسـینه گردیـده اسـت برای 

بررسـی وجـود آنتـی بـادی ضدویـروس موردبررسـی 
قـرار می گیـرد.

وجـود  بـه  اشـاره  بـا  ابن سـینا  پژوهشـگاه  رییـس 
کیت هـای سـرولوژی در بـازار ایـران دربـاره ی کاربـرد 
آنتی ژن هـا در آن هـا بیـان کـرد: در افـرادی کــــــه 
بـه کرونـا مبتـا شـده اند بـا اسـتفاده از ایـن کیت هـا 
سـطح IgG و IgM خون آن ها بررسـی می شـود. این 
کیت هـا نیـاز بـه آنتی ژن های ویروسـی دارنـد. ویروس 
کرونـا، آنتی ژن هـای مختلفـی دارد کـه ایـن آنتی ژن ها 
کارکردهـای متفاوتـی دارنـد. بـا اسـتفاده از مهندسـی 
ژنتیـک، ژن هـای ویروسـی را اسـتخراج و آنتی ژن های 
ویـروس را در یـک میزبـان باکتریایی یا میزبان سـلول 
سـلولی  مـا  بنابرایـن  می کننـد.  تولیـد  پسـتانداران 
داریـم کـه تولیدکننـده آنتی ژن هـای ویـروس کرونـا 
خالص سـازی  و  جمـع آوری  آنتی ژن هـا  ایـن  اسـت. 
می شـود. بسـیاری از کمپانی هـا و شـرکت های فعـال 
در ایـن زمینـه تولیـد کیـت، در ابتـدای شـیوع کرونـا 
از کشـور تهیـه کردنـد  از خـارج  را  ایـن پروتئین هـا 
پژوهشـگاه  محققـان  کشـور،  نیـاز  بـه  توجـه  بـا  امـا 
ابن سـینا ایـن آنتی ژن هـا را تولیـد کردنـد و در اختیار 
شـرکت های تولیدکننـده کیت هـای سـرولوژی کرونـا 

قراردادنـد.
رییـس پژوهشـگاه ابن سـینا دربـاره دیگـر اقدامـات 
ایـن پژوهشـگاه در راسـتای مقابلـه بـا کرونـا گفـت: 
تولیـد کیـت مولکولی تشـخیص کرونـا نیز در دسـتور 

کار همـکاران مـا قـرار گرفتـه اسـت. 
شـیوع  ابتدایـی  روزهـای  در  ابن سـینا  پژوهشـگاه 
کرونا آزمایشـگاه مولکولی تشـخیص کرونا را راه اندازی 
کـرد. یکـی دیگـر از اقدامات انجام شـده، فراهم شـدن 
ایـن امـکان اسـت کـه اگـر افـرادی در فصـول سـرما 
عائم مشـابه کرونا داشـته باشـند، می تواند بـا مراجعه 
بـه آزمایشـگاه مشـخص کنـد بیمـاری ای کـه بـه آن 
دچـار شـده کرونـا اسـت یـا آنفلوانـزا، حتـی امـکان 

تشـخیص نـوع آنفلوانـزا، نیـز وجـود دارد. 

راه اندازی آزمایشگاه تشخیص کووید ـ 19
 در استان خراسان رضوی توسط جهاددانشگاهی

راه اندازی آزمایشـگاه تشـخیص کووید ـ 19 توسـط 
جهاددانشـگاهی در اسـتان های مختلـف از جمله دیگر 
اقدامـات ایـن نهـاد در مواجهه با شـیوع ویـروس کرونا 

است.

در ایـن رابطـه دکتـر سـید علی اکبـر شمسـیان از 
راه اندازی آزمایشـگاه تشـخیص کووید ـ 19 در اسـتان 
خراسـان رضوی توسـط جهاددانشـگاهی بـرای بیماران 

سـرپایی خبر داد.
بـاالی  تـوان  بـه  توجـه  بـا  وی،  گفتـه  بـه 
و  طراحـی  پزشـکی،  پایـه  علـوم  در  جهاددانشـگاهی 
سـاخت کیـت تشـخیصی  کوویـد 19 در دسـتور کار 
سـازمان  جملـه  از  نهـاد  ایـن  توانمنـد  واحـد  چنـد 

گرفـت. قـرار  رضـوی  خراسـان  جهاددانشـگاهی 
دکتر شمسـیان بیان کرد: سـازمان جهاددانشـگاهی 
خراسـان رضوی باسـابقه موفـق بیش از چهـار دهه در 
حـوزه تشـخیص طبـی و دارا بـودن مرکـز تحقیقاتـی 
در زمینـه ویروس شناسـی و گـروه پژوهشـی بیولـوژی 
سـلولی و مولکولـی با همـکاری معاونت درمـان و گروه 
ایمنولـوژی دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد، حمایـت 
شـورای اسامی شـهر مشهد مقدس و مسـووالن ارشد 
اسـتان از ۲۵ فروردین ماه سـال 99، فعالیت خود را در 
زمینـه بیمـاران سـرپایی مشـکوک بـه ابتا بـه کووید 

19 آغـاز کرد.
وی ادامـه داد: در آزمایشـگاه تشـخیص کویـد 19 
جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی، از کیـت تشـخیص 
 COVIMED نـام تجـاری  بـا  مولکولـی کویـد 19 
سـاخت پژوهشـکده معتمـد جهاددانشـگاهی اسـتفاده 
می گـردد کـه با بررسـی سـه ناحیـه ی از ژنـوم ویروس 
و بـر مبنـای پروتـکل سـازمان بهداشـت جهانـی انجام 

می شـود.

آزمایشگاه کرونا جهاددانشگاهی بوشهر به 
بهره برداری رسید

کوویـد-19  تشـخیص  آزمایشـگاه  همچنیـن 
جهاددانشـگاهی بوشـهر به عنوان دومیـن و بزرگ ترین 
آزمایشـگاه تشـخیص کرونا در اسـتان بـا حضور رییس 

جهاددانشـگاهی افتتـاح شـد.
دکتر طیبی  در آیین افتتاح آزمایشگاه تشخیص کرونا 
جهاددانشگاهی بوشهر عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر حمایت های خوبی را با در اختیار قرار دادن فضا و 
برخی تجهیزات موردنیاز انجام داد، همچنین هزینه های 
بازسازی مجموعه و برخی از تجهیزات موردنیاز دیگر نیز 
داده ایم  قول  نیز  ما  شد.  تأمین  جهاددانشگاهی  توسط 
که کیت  تشخیص کرونا را به میزان موردنیاز در اختیار 

مجموعه قرار دهیم.
شـایان ذکر اسـت که این آزمایشـگاه که بـا همراهی 
بالغ بـر  بااعتبـاری  اسـتان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
یـک میلیـارد و ۲۰۰ میلیـون تومـان راه انـدازی شـد، 
ظرفیـت نمونه گیـری و انجـام آزمایش حـدوداً ۲۰۰ تا 
۲۵۰ کیـت در روز را دارد کـه کیـت  موردنیـاز آن از 
کیت هـای تولیـدی جهاددانشـگاهی تأمیـن می شـود.

ارایه ی خدمات درمانی
ویژه ی روزهای مقابله با کرونا در منزل

کرونـا  ویـروس  همه گیـری  روزهـای  اولیـن  از 
)دم(  منـزل  در  درمـان  تخصصـی  خدمـات  مرکـز 
 جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهران به منظـور رعایت 
بـه  ابتـا  فاصله گـذاری اجتماعـی و قطـع زنجیـره ی 
کرونـا، اقـدام به ارایـه ی سـرویس های درمانـی ویژه ی 
ایـن ایـام از جمله آزمایش تشـخیص کرونـا در منزل و 

ضدعفونـی اماکـن کـرده اسـت.
همچنیـن مرکز خدمـات تخصصی درمـان در منزل 
»امداد« جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی شـهید بهشتی 
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نیـز به منظـور رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی و قطـع 
زنجیـره ی ابتـا بـه کرونـا اقـدام بـه ارایه طـرح درمان 
و کلیـه خدمـات  بیمـاران کرونایـی  ویـژه  در منـزل، 
تشـخیصی درمانـی و حمایتـی در مناطـق ۲۲ گانـه 

کرد. تهـران 
ابوحســن فرهنــگ ســردرودی مدیــر مرکــز درمــان 
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــد ب ــن واح ــداد" ای ــزل "ام در من
امــداد جهاددانشــگاهی  منــزل  در  درمــان  مرکــز 
از  مجــوز  دارای  بهشــتی  شــهید  پزشــکی  علــوم 
ــت،  ــکی اس ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ــی  ــزام پزشــک عموم ــات اع ــز خدم ــن مرک ــت: ای گف
پرســتاری  خدمــات  تمــام  انجــام  متخصــص،  و 
امــور  تمــام  انجــام  و  نمونه گیــری  پزشــکی،  و 
آزمایشــگاهی، فیزیوتراپــی، کاردرمانــی و گفتاردرمانــی 
و ... را بــه صــورت شــبانه روزی، حتــی در ایــام تعطیــل 

ــد. ــی ده ــه م ارای

پایش سالمت کارکنان در برابر ویروس کرونا
تهـران  پزشـکی  علـوم  جهاددانشـگاهی  سـازمان 
نیـز بـا هـدف حفـظ و ارتقـای سـامت مـردم کشـور 
به خصـوص کارکنـان سـازمان ها وادارات طرحـی تحت 
ویـروس  برابـر  در  کارکنـان  عنـوان »پایـش سـامت 
کرونـا« در برابـر بیمـاری کووید 19 را به اجـرا درآورد.

از  مختلفــی  خدمــات  طــرح  ایــن  طبــق  بــر 
ــل کار«،  ــتیار در مح ــک و دس ــتقرار پزش ــه »اس جمل
بالینــی، تشــخیص ســامت کارکنــان«،  »پایــش 
ــه  ــان« ، »ارای ــا از کارکن ــت کرون ــری و تس »نمونه گی
»گندزدایــی  منــزل«،  در  نقاهتگاهــی  خدمــات 
محیــط ســازمان«، »ارایــه مــواد ضدعفونی کننــده 
ــه کارکنــان« و »آمــوزش کارکنــان ســازمان جهــت  ب
ــتور کار  دارد.  ــدی« در دس ــات بع ــری و ارجاع پیگی

تدوین دستورالعمل غربال گری و پایش 
بیماری ویروس )کووید ـ 19(

یکـــی دیگـــر از اقدامـــات جهاددانشـــگاهی در 
ــور  ــه کشـ ــاری بـ ــن بیمـ ــای ورود ایـ ــن روزهـ اولیـ
ـــاری  ـــش بیم ـــری و پای ـــتورالعمل غربال گ ـــن دس تدوی
ـــوم  ـــد ـ 19( توســـط پژوهشـــکده ی عل ـــروس )کووی وی

بهداشـــتی جهاددانشـــگاهی اســـت .
پایـــش  و  غربالگـــری  دســـتورالعمل  تدویـــن 
ـــد-19( در  ـــد )کووی ـــای جدی ـــروس کرون ـــاری وی بیم
جهاددانشـــگاهی، تدویـــن راهنمـــای فاصله گـــذاری 
ـــط و کار در گام  ـــامت محی ـــات س ـــی و الزام اجتماع
ـــای  ـــروس کرون ـــاری وی ـــرل بیم ـــگیری و کنت دوم پیش
ــن  ــای اداری ایـ ــد-19( در  محیط هـ ــد )کوویـ جدیـ
نهـــاد از اقدامـــات پژوهشـــکده ی علـــوم بهداشـــتی 
جهاددانشـــگاهی در خصـــوص پیشـــگیری از شـــیوع 

ـــت. ـــوده اس ـــا ب کرون
دســـتورالعمل های کلـــی پیشـــگیری از ایـــن 
ــز  ــن پخت وپـ ــای اداری، اماکـ ــروس در محیط هـ ویـ
و ســـرو غـــذا، حـــوزه ی ترابـــری و حمـــل و نقـــل، 
ـــردی،  ـــی و بهداشـــتی، خـــود مراقبتـــی ف اماکـــن درمان
ـــکده در  ـــن پژوهش ـــط ای ـــز توس ـــزل نی ـــت در من مراقب

ـــت. ـــده اس ـــن ش ـــگاهی تدوی جهاددانش
هم چنیـــن تـــدارک تجهیـــزات و ضدعفونـــی، 
ـــرای  ـــراد و دورکاری ب ـــور اف ـــیوه حض ـــتورالعمل ش دس
ــت  ــظ کیفیـ ــن حفـ ــا در عیـ ــر ابتـ ــش خطـ کاهـ
کار، عضویـــت معـــاون پژوهشـــی پژوهشـــکده در 
ســـتاد بیماری هـــای نوپدیـــد جهاددانشـــگاهی و 
ـــتی  ـــوم بهداش ـــکده عل ـــط در پژوهش ـــروه ذی رب کارگ

ــت. ــده اسـ ــام شـ ــگاهی انجـ جهاددانشـ

حضور شرکت های مستقر در پارك ها و مراکز 
رشد در خط مقدم مبارزه با کرونا

در کنـار کارهـای اشـاره شـده شـرکت های فنـاور 
جهاددانشـگاهی نیـز بیـکار ننشسـتند و بـا تولیـد مواد 
ضدعفونی کننـده و تجهیـزات مـورد نیـاز بـرای مبارزه 
بـا بیمـاری کرونـا در خـط مقدم مبـارزه قـرار گرفتند.

پارک های  در  مستقر  شامل ۲3 شرکت  ۲6 شرکت 
و  جهاددانشگاهی  البرز  و  کرمانشاه  فناوری  و  علم 
رشد  مرکز  در  مستقر  دانش بنیان  شرکت   3 هم چنین 
لرستان و پژوهشگاه ابن سینای این نهاد از اولین روزهای 
مواد  تولید  زمینه ی  در  خدمت رسانی  کرونا  همه گیری 
با  مبارزه  برای  نیاز  مورد  تجهیزات  و  ضدعفونی کننده 
بیماری کرونا به صورت تمام وقت شروع کردند و در خط 

مقدم این بیماری به یاری کادر درمانی خود شتافتند.
مواد  مختلف  انواع  شامل  شرکت ها  این  تولیدات 
ضدعفونی کننده  گیت  ضدعفونی کننده،  ژل های  و 
نفوذ  لباس های غیرقابل  و  افراد، ماسک  ورود و خروج 
اکسترودرمی، استریل با الیه های هم پوشانی و هم چنین 
به سزایی  ترانسفر ویروس )VTM(، گام  محیط کشت 

در نابودی هر چه زودتر این ویروس برمی دارد.
تولیـد انبـوه تونل هـای ضـد کرونایـی و راه انـدازی 
اتانـول  فاقـد  ضدعفونی کننـده  محلـول  تولیـد  خـط 
اسـتند  تولیـد  البـرز،  فنـاوری  و  علـم  پـارک  در 
سـازمان  توسـط  کرونـا  تشـخیص  لیـزری  دیجیتـال 
دانش آموختـگان  اشـتغال  و  فنـاوری  تجاری سـازی 
سیسـتم  ،سـاخت  مرکـزی  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
ضدعفونـی دسـتگاه های خودپـرداز در مرکـز نـوآوری 
ربـات  سـاخت  فـارس،  جهاددانشـگاهی  شـکوفایی  و 
ضدعفونی کننـده ی سـطوح با اشـعه یUV  با همکاری 
محققان جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی شـهید بهشتی 
و... بخـش کوچکـی از فعالیت هـا در ایـن رابطـه اسـت.
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استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای تولید 
اقالم بهداشتی مورد نیاز ایام کرونا

ویـروس  همه گیـری  زمـان  از  کـه  اسـت  گفتنـی 
کرونـا بـا توجـه بـه اجرای طـرح ملی توسـعه مشـاغل 
خانگـی در 31 اسـتان توسـط جهاددانشـگاهی از ایـن 
ظرفیـت بـرای تولیـد اقـام بهداشـتی مـورد نیـاز ایام 
کرونا اسـتفاده شـد. در ایـن زمینه پس از بررسـی های 
میدانـی، بخشـی از پشـتیبانان و کارآفرینـان در حـوزه 
تولید ماسـک و گان بهداشـتی مشـغول فعالیت شـدند 

کـه خوشـبختانه عملکـرد موفقـی هم داشـتند.
در ایــن زمینــه دکتــر محمدصــادق بیجنــدی 
معــاون آموزشــی جهاددانشــگاهی وی ابــراز امیــدواری 
ــیوع  ــرایط ش ــد و در ش ــش تولی ــال جه ــرد: در س ک
ــای  ــا همــکاری و همراهــی همــه مجموعه ه ــا، ب کرون
اجرایــی بتــوان از ظرفیــت بی نظیــر مشــاغل خانگــی 
بــرای کمــک بــه اقتصــاد کشــور و اقتصــاد خانواده هــا 
ــار  ــک اخب ــده نزدی ــم در آین ــرده  و بتوانی ــتفاده ک اس
ــی را از حــوزه اشــتغال خانگــی در کشــور  ــل قبول قاب

داشــته باشــیم.

پویش »در خانه بمانیم« و آمادگی
 برای دوران پساکرونا

ــزات  ــن تجهی ــکی و تامی ــات پزش ــار اقدام در کن
مــورد نیــاز بــرای مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا معاونــت 
ــد و  ــتای تعه ــز در راس ــگاهی نی ــی جهاددانش آموزش
وظیفــه ملــی خــود در امــر آمــوزش بــا شــعار آمــوزش، 
تحــول و نــوآوری و در پــی شــرایط اضطــراری ناشــی 
ــتوانه  ــه پش ــژه و ب ــی وی ــا، در اقدام ــروس کرون از وی
تجربــه ی چندیــن ســاله در امــر آمــوزش و بــه یــاری 
ــازمانی  ــای س ــی واحده ــای آموزش ــی معاونت ه تمام
ــای آموزشــی  ــزاری دوره ه ــه برگ ــدام ب ــاد، اق ــن نه ای
از راه دور )آمــوزش الکترونیکــی( بــرای مخاطبــان 
ــه  ــش در خان ــه پوی ــه منظــور کمــک ب ــران ب و فراگی

ــرد. ــم ک بمانی
ــی  ــاون آموزش ــدی مع ــادق بیجن ــر محمدص دکت
ــتیم  ــاش هس ــه در ت ــان اینک ــا بی ــگاهی ب جهاددانش
بازنویســی  و  بازنگــری  بــرای  کرونــا  تهدیــد  از 
سیاســت ها، برنامه هــا و تدویــن یــک نقشــه ی راه 
ــای جهاددانشــگاهی اســتفاده  ــرای آموزش ه ــد ب جدی
ــاد شــده در  ــر و تحــول ایج ــم در خصــوص تغیی کنی
نظــام آموزشــی کشــور در پــی شــیوع ویــروس کرونــا، 

اظهــار کــرد: کرونــا مســایل و مشــکات بســیاری را در 
ــرده اســت،  ــا و کشــورایجاد ک ــف در دنی حــوزه مختل
ــر  ــی از تاثی ــوزش یک ــوزه آم ــت ح ــوان گف ــاید بت ش
پذیرتریــن حوزه هــای ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا 
ــادی را  ــف آســیب های زی ــات مختل ــه از جه اســت ک

ــد. ــل ش متحم
و  ســـاده ترین  افـــزود:  بیجنـــدی  دکتـــر 
قابل لمس تریـــن تاثیـــر کرونـــا بـــر نظـــام آموزشـــی 
ســـنتی،  تغییـــر آمـــوزش از شـــیوه حضـــوری بـــه 
غیرحضـــوری و به نوعـــی مجـــازی بـــود و ایـــن 
ــور در  ــوزش کشـ ــام آمـ ــه نظـ ــت کـ ــی اسـ در حالـ
همـــه زیـــر نظام هـــا آمادگـــی الزم را از نظـــر 
ــفانه  ــت و متأسـ ــزاری نداشـ ــخت افزاری و  نرم افـ سـ
همچنـــان هـــم آمادگـــی الزم بـــه طـــور کامـــل در 

ایـــن حـــوزه فراهـــم نشـــد.
خصوص  در  جهاددانشگاهی  آموزشی  معاون 
وضعیت حوزه آموزش جهاددانشگاهی در دوران کرونا، 
زیر  کرونا  ویروس  شیوع  ابتدای  در  کرد:  خاطرنشان 
همانند  جهاددانشگاهی  در  آموزشی  فعال  نظام های 
سایر زیر نظام های آموزشی کشور تحت تاثیر جدی قرار 
گرفت، اما باهمت جهادی و همکاری همه جهادگران در 
زیرساخت های سخت افزاری  همچنین  و  کشور  سراسر 
زود  خیلی  توانستیم  فراهم شده  قبل  از  نرم افزاری  و 
فعالیت ها و مخاطبان را در بستر مجازی هماهنگ کرده 

و خدمات خود را ارایه دهیم.
وی یــادآور شــد: در تــاش هســتیم از تهدیــد کرونا 
بــرای بازنگــری و بازنویســی سیاســت ها، برنامه هــا 
ــای  ــرای آموزش ه ــد ب ــک نقشــه راه جدی ــن ی و تدوی
دوران  بــرای  و  کنیــم  اســتفاده  جهاددانشــگاهی 
ــات  ــرای خدم ــد ب ــدل جدی ــو و م ــک الگ پســاکرونا ی

ــم. ــه دهی ــه ارای ــه جامع ــی ب آموزش

تاسیس صندوق ویژه حمایت از دانشجویان 
آسیب دیده از کرونا در دانشگاه علم و فرهنگ

دانشـگاه علـم و فرهنگ جهاددانشـگاهی نیز در این 
ایـام از دانشـجویان آسـیب دیده از کرونـا غافل نشـد و 
بر اسـاس اعام دکترسـید سـعید هاشـمی، بـه منظور 
حمایـت از دانشـجویانی کـه تحـت تاثیر تبعـات منفی 
اقتصـادی شـیوع بیماری کرونـا قرارگرفته انـد، صندوق 
ویـژه حمایـت از دانشـجویان آسـیب دیده از کوویـد19 

در این دانشـگاه تاسـیس شد.

ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــمی ب ــعید هاش ــید س دکترس
ــط  ــده توس ــاد ش ــادی ایج ــی اقتص ــه حواش ــه ب توج
ــت  ــمی و بهداش ــامت جس ــت: س ــاری گف ــن بیم ای
روانــی دانشــجویان و خانواده هــای آنــان اهمیــت 
زیــادی دارد و از ایــن رو عــاوه بــر تمهیداتــی کــه در 
جهــت تســهیل رونــد امــور آموزشــی نیمســال جــاری 
ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــد، ب ــام ش ــیده و اع اندیش
ــار  ــجویان و فش ــادی دانش ــی اقتص ــکات احتمال مش
اقتصــادی بــه خانواده هــای آســیب پذیر، صنــدوق 
ــا  ــیب دیده از کرون ــجویان آس ــت از دانش ــژه حمای وی

ــت. ــده اس ــگاه تشکیل ش ــن دانش در ای
از  همچنیـن  فرهنـگ؛  و  علـم  دانشـگاه  رییـس 
راه انـدازی مرکـز مشـاوره تلفنـی دانشـگاه بـه صـورت 
رایگان، تمدید سررسـید اقسـاط تسـهیات دانشجویی 
شـهریه  وام  نـام  ثبـت  مهلـت  تمدیـد  همچنیـن  و 
دانشـگاه  ایـن  کـه  بـرد  نـام  اقداماتـی  دیگـر  از  نیـز 
بـرای  منفـی  ایجـاد دغدغه هـای  از  بـرای جلوگیـری 
اسـت. داده  انجـام  آنـان  خانواده هـای  و  دانشـجویان 

توجه به برنامه های فرهنگی
 متناسب با ایام کرونا

ــای  ــام فعالیت ه ــه انج ــگاهی ب ــام جهاددانش  در ای
توجــه  نیــز  کرونایــی  شــرایط  در  فرهنگــی 
هشــتادوپنجمین  همیــن  بــر  و  داشــت  ویــژه ای 
ــازمانی  ــای س ــی واحده ــان فرهنگ ــی معاون گردهمای
محوریــت  بــا  کشــور  سراســر  جهاددانشــگاهی 
برنامه ریــزی،  چگونگــی  پیرامــون  »هم اندیشــی 
فعالیت هــای  چالش هــای  و  اجرایــی  تقویــم 
فرهنگــی در شــرایط کرونایــی تــرم تحصیلــی جدیــد 

شــد. برگــزار  دانشــگاه ها« 
فرهنگــی  معــاون  علیــزاده  عیســی  دکتــر 
جهاددانشــگاهی در ایــن گردهمایــی کــه بــه صــورت 
ــه  ــان این ک ــا بی ــد ب ــزار ش ــط برگ ــوری و برخ حض
حــوزه ی فرهنــگ در ایــام کرونــا آســیب زیــادی دیــده 
و همــه ی نهادهــا در ایــن زمینــه آســیب دیده اند، 
گفــت: دراین بیــن، نهــادی موفــق اســت کــه خــود را 

ــد. ــق بده ــرایط تطبی ــن ش ــا ای ــر ب زودت
فعالیت هــای  همــه ی  افــزود:  علیــزاده  دکتــر   
فرهنگــی واحدهــای ســازمانی جهاددانشــگاهی را 
ــرد.  ــرا ک ــازی اج ــای مج ــن و در فض ــوان آنای نمی ت
اســاس فرهنــگ بــر تعامــل، حضــور و مشــارکت اســت 

ــدازد. ــتباه بین ــا را به اش ــد م ــه نبای ــن نکت و ای
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی در ادامه با اشـاره 
مجـازی،  فضـای  از  فرهنگـی  اسـتفاده ی  این کـه  بـه 
حداقلـی اسـت، گفـت: بایـد وجـه ممیـزه ی مـا در این 
شـرایط بـا ارایـه ی برنامه هـای مجازی محور نسـبت به 
نهادهـای دیگر مشـخص شـود؛ تـراز این گونـه برنامه ها 
بایـد در حـد ملـی و حتـی بین المللـی دیـده شـود و 
جهاددانشـگاهی در سـتاد نیـز درصـدد فراهـم  آوردن 

اسـت. زیرسـاخت های الزم 
ــم  ــه ی هفتـ ــتن برنامـ ــه نوشـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
مهـــم  ســـهم  و  جهاددانشـــگاهی  توســـعه ی 
ــرد:  ــار کـ ــه، اظهـ ــن برنامـ ــی در ایـ بخـــش فرهنگـ
مقدمـــه ی  ششـــم،  برنامـــه ی  آسیب شناســـی 
برنامـــه ی هفتـــم توســـعه ی جهاددانشـــگاهی اســـت 
ـــه  ـــتن برنام ـــی، نوش ـــرایط کرونای ـــه ش ـــه ب ـــا توج و ب
ـــم توســـعه ی فرهنگـــی  ـــه ی هفت ســـخت اســـت و برنام

ــت. ــن دوران نوشـ ــا ایـ ــب بـ ــد متناسـ را بایـ
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  گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی 
جهاددانشگاهی

■ قطار ملی دهه ی فجر بر روی ریل می رود
■ کنگره ی بین املللی رویان؛ فرصتی برای پیرشفت پژوهش 

در حوزه ها ی پزشکی باروری و ترمیمی 

■ آغاز فاز دوم و سوم طرح مشاغل خانگی توسط 
جهاددانشگاهی

ویـژہ
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دکتـر  شـهریور:   ۴ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط   ■
عضـو  آقامحمـدی  دکتـر  و  تهـران  شـهردار  حناچـی 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام از رونـد قطعه سـازی و 
سـاخت تجهیـزات پیشـرفته مـورد اسـتفاده در حـوزه ی 
حمل ونقـل ریلی شـهری توسـط جهاددانشـگاهی بازدید 
کردنـد. دکتـر طیبی رییـس این نهاد و مدیـران پروژه در 

جریـان ایـن بازدیـد، توضیحاتـی ارایـه کردنـد.
تهـران، دکتـر علـی  پیـروز حناچـی شـهردار  دکتـر 
نظـام و  آقامحمـدی عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت 
جمعـی از مسـووالن کشـور بـا همراهی دکتـر حمیدرضا 
طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی بـه مجموعـه ی شـرکت 
واگن سـازی تهـران واقع در باقرشـهر این اسـتان رفتند و 
از نزدیـک در جریـان آخریـن اقدامـات صـورت گرفته در 
ایـن مجموعـه در سـاخت تجهیـزات متـرو قـرار گرفتند.

قطار ملی دهه ی فجر
 بر روی ریل می رود

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در 
حاشـیه ی ایـن مراسـم و در جمـع خبرنـگاران بـا بیـان 
این کـه جهاددانشـگاهی در پـروژه ی سـاخت واگـن ملـی 
نقـش جـدی داشـته اسـت، گفـت: در برنامـه ی ششـم 
توسـعه بـا همـکاری سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی و 
مجلس شـورای اسـامی، ماده ای را گنجاندیم که تا 8۵ درصد 

واگن هـای قطـار متـرو سـاخت داخـل باشـد.
اجرایی شـدن  در  این کـه  بیـان  بـا  ادامـه  در  وی 
همیـن مـاده نیـز بـا معاونـت علمـی صحبتی داشـتیم و 
خوشـبختانه آن ها قبول کردند بخشـی از منابع مورد نیاز 
ایـن پـروژه را تامیـن کنند، افزود: شـرکت متـروی تهران 
نیـز قبول کـرد که کارفرما باشـد و خود جهاددانشـگاهی 
بخـش  های تک تریـن  سـاخت   و  طراحـی  مجـری  نیـز 
واگن هـای متـرو یعنـی سیسـتم های رانـش واگـن متـرو 

شـده اسـت کـه ایـن کار خوشـبختانه بـا موفقیـت کامل 
انجـام شـده و وارد فـاز اجرایی شـده اسـت.

ماننـد  قسـمت ها  از  بخشـی  افـزود:  طیبـی  دکتـر 
الکتروموتـور و مقاومـت ترمـزی را نیـز زیـر نظـر خـود 
برون سـپاری کردیـم و در مجمـوع پـروژه ی بسـیار خوبی 
بـود کـه بـرای اولین بار تمـام اجـزای آن ایرانی اسـت که 
طراحـی بدنـه ی واگـن، طراحـی بوژیـک را کـه شـرکت 
مپنـا انجـام داده و سیسـتم رانـش و سـایر اجـزا ایرانـی 
اسـت. بـه امیـد خـدا پـروژه ی موفقی بـرای الگوبـرداری 

باشـد. سـایر صنایع 
رییـس جهاددانشـگاهی ادامـه داد: ایـن پـروژه عـاوه 
بـر این کـه می توانـد نیازهـای فـوری صنعـت حمل ونقـل 

ریلـی کشـور را برطـرف کند، ایجاد اشـتغال نیـز می کند. 
هم چنیـن برنامه ریزی شـده اسـت کـه قطـار ملـی دهه ی 

فجـر روی ریـل قـرار بگیرد.
وی ضمـن اشـاره بـه مشـکات پیـش رو، بـا بیـان 
این کـه مشـکل ایـن اسـت کـه بـاور بـه تـوان ملـی در 
کشـور کم اسـت، گفت: بایـد در صنایع مختلـف الگوهای 
مشـابه نیـز اجـرا شـود و بـه تـوان داخلـی اعتمـاد شـده 
و تیمـی کـه کننـده ی کار اسـت انتخـاب شـود. یکـی 
کـه  بـود  ایـن  تهـران  متـروی  شـرکت  ویژگی هـای  از 
مجموعه هایـی کـه توان انجـام این کار رادارند، شناسـایی 

کـرد و گـرد هـم آورد.
بـه گفتـه ی دکتـر طیبی، مـا اول باید به تـوان داخلی 

قطار ملی دهه ی فجر بر روی ریل می رود
دکرت طیبی در جریان بازدید شهردار تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از توامنندی های جهاددانشگاهی در 

ساخت قطعات و تجهیزات مرتو اعالم کرد

       آ  گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی جهاددانشگاهی

ویژہ
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اعتمـاد و تـاش کنیـم ایـن توانمنـدی را در قالـب یـک 
پـروژه اجرایـی کنیـم. در سـاخت واگن هـای متـرو، ایـن 
مـی رود؛  پیـش  خـوب  بسـیار  و  گرفته شـده  تصمیم هـا 
چنیـن رویکـردی باید در سـایر حوزه ها ماننـد حوزه های 

نفتـی هـم اجرایی شـود.
رییـس جهاددانشـگاهی با اشـاره بـه این که ایـن نهاد 
نیازهای کشـور را شناسـایی کـرده و مرتباً بـا کارفرمایان 
در ارتبـاط اسـت، گفـت: امـا متأسـفانه بـه علـل مختلف 
ماننـد عـدم اعتماد به تـوان داخل، حجـم عقب ماندگی ها 
کـه موجـب می شـود به سـرعت بـه واردات رو بیاوریـم و 
تحریـم بیـن سـه تـا دوازده سـال طـول بکشـد تـا اثبات 

کنیـم تـوان انجام یـک کار بـزرگ را در کشـور داریم.
وی بـا اشـاره بـه دیـدار جهادگـران بـا مقـام معظـم 
سـال  در  خوشـبختانه  گفـت:   97 سـال  در  رهبـری 
97 دیـداری بـا مقـام معظـم رهبـری داشـتیم کـه در 
ایـن  توانمندی هـا  ارایـه ی  ضمـن  دیـدار  آن  جریـان 
مسـایل و مشـکات را نیـز بیـان کردیـم و گفتیـم مـا 
می خواهیـم شـرایطی فراهـم شـود کـه بتوانیـم بخـش 
زیـادی از فناوری هـای مـورد نیـاز کشـور را تولیـد کنیم 
و بـا دسـت پر بـه سـراغ کارفرمایـان برویـم. مقـام معظم 
رهبـری نیـز خوشـبختانه کمـک کردنـد و ایـن بودجه از 

محـل صنـدوق توسـعه ی ملـی فراهـم شـد.
دکتـر طیبـی تاکید کـرد: ما در حال حاضـر، 31 طرح 
فناورانـه ی بـزرگ را در دسـت اجـرا داریـم کـه یکـی از 
آن هـا سـاخت تجهیـزات مترو بوده اسـت و دلیـل این که 
به خوبـی هـم در حـال پیشـروی اسـت، ایـن اسـت کـه 
بخشـی از منابـع آن از همـان منابـع 31 طـرح تامیـن 

است. شـده 
بایـد  افـزود:  فرهنگـی  انقـاب  عالـی  عضـو شـورای 
کارفرماهـا اعتمـاد و تیم هـای خـوب را شناسـایی کنند و 
منابـع مالـی الزم را در اختیارشـان قرار دهنـد. امیدواریم 
سـاخت تجهیـزات متـرو منجـر بـه عقـد قـرارداد بزرگی 
بـرای سـاخت حداقـل 4۰۰ واگـن بـرای تهـران و سـایر 
مشـکل  هـم  می توانـد  ایـده  ایـن  شـود.  کان شـهرها 

اشـتغال را حـل کنـد و نیـاز کشـور را رفـع کنـد.

همکاری 2۰۰ شرکت در ساخت واگن ملی
دکتر علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز در این مراسم گفت: شرکت واگن سازی تهران که 
ما در آن حضور داریم در حقیقت تاکنون بیشترین سهم 

را در تولید واگن برای مترو داشته است و بیش از 11۰۰ 
واگن را وارد خط کند.

وی افـزود: تحولـی کـه اکنون در حال رخ دادن اسـت 
ایـن اسـت کـه در حقیقـت یـک جهـش تولیـد در عمق 
اتفـاق افتـاده اسـت. بـه جـای این کـه ظرفیـت سـاخت 
داخلـی 3۰ درصـد باشـد، اآلن در واگـن ملی ایـن میزان 
به 8۵ درصد رسـیده اسـت. چنین فرآیندی، از شـروع تا 
زمـان افتتـاح در یـک سـال و نیم طی شـده اسـت. ۲۰۰ 
شـرکت در سـطح کشـور همکاری کرده انـد و حداقل 7۰ 
شـرکت دانش بنیـان در سـاخت ایـن تجهیـزات فعالیـت 
داشـته اند؛ بنابرایـن، ایـن پـروژه، پـروژه ای کامـا ملـی و 
اثرگـذار اسـت کـه می تواند بـرای صنایع دیگر نیـز نمونه 

باشد.
در خصـوص  امیـدواری  ابـراز  بـا  آقامحمـدی  دکتـر 
بـاال رفتـن سـرعت سـاخت واگن هـای مترویـی، گفـت: 
امیدواریـم بتوانیـم فاصلـه دوونیـم دقیقه ای بیـن قطارها 
داشـته باشـیم تـا در تهـران حداقل پنـج میلیون مسـافر 
بنیادیـن  تحولـی  یعنـی  ایـن  کـرد.  جابه جـا  بتـوان  را 
بـه زودی محقـق شـود. چنیـن چیـزی  امیدواریـم  کـه 
اسـت  پیش بینی شـده  توسـعه  ی  ششـم  برنامـه ی  در 
برنامـه  از  یکـی دو سـالی کـه  امیدواریـم در همیـن  و 

باقی مانـده اسـت، ایـن کار بـه انجـام برسـد.

در ادامـه، دکتـر پیـروز حناچـی شـهردار تهـران بـا 
در  ملـی  واگـن  سـاخت  اصلـی  پایـه ی  این کـه  بیـان 
شـهرداری و بـا توافقـی کـه بـا معاونـت علمـی فنـاوری 
ریاسـت جمهوری وجـود داشـته، شـکل پیداکرده اسـت، 
گفـت: هـدف این بـوده اسـت که هفـت واگن قطـار را تا 
جایـی کـه امکان داشـته باشـد داخلی سـازی کنیـم. در 
سـال جهـش تولیـد، تقریباً ۲۰۰ شـرکت داخلـی در این 
زمینـه همـکاری دارنـد و بنـا داریـم تـا اوایـل بهمن مـاه 

پـروژه را بـه بهره بـرداری برسـانیم.
وی دربـاره ی اهمیـت این طـرح بیان کـرد: این پروژه 
از آن جهـت مهـم اسـت که طراحـی آن در داخـل انجام 
و تـاش شـده اسـت قطعاتـی کـه تولیـد آن هـا ازلحـاظ 
اقتصـادی منطقـی اسـت در داخـل تولیـد شـود و قطـار 

ملـی را بـرای اولیـن بار داشـته باشـیم.
دکتـر حناچـی و دکتـر آقامحمـدی با هم راهـی دکتر 
دینامیـک  ترمـزی  مقاومت هـای  گیربکـس،  از  طیبـی 
کمکـی،  تغذیـه ی  کششـی،  موتـور   ،AC قطارهـای 
 DC سیسـتم کنتـرل دور موتـور و تابلـوی توزیـع بـرق
کـه توسـط جهادگـران جهاددانشـگاهی علـم و صنعـت 

تولیـد شـده بـود، بازدیـد کردنـد.

جهاددانشگاهی ۱۰۵ دستگاه واگن 
تولید می کند

گفتنی است تفاهم نامه مشترک شرکت راه آهن شهری 
تهران و حومه با جهاددانشگاهی و شرکت واگن سازی برای 

تولید 1۰۵ دستگاه واگن ملی ۲۰ مرداد ماه امضا شد.
علـی امـام مدیرعامـل شـرکت راه آهـن شـهری تهران 
و حومـه در مراسـم رونمایـی از دسـتاوردهای طراحـی و 
سـاخت قطـار ملـی متروکـه بـه صـورت مجـازی برگـزار 
شـد بـا بیـان ایـن کـه امـروز مایـه افتخـار اسـت کـه در 
خدمـت تولیدکننـدگان داخلـی قطعـات متـرو هسـتیم، 
گفـت: پـروژه تولیـد یـک رام قطار متـروی ملی بـه میانه 
راه رسـیده اسـت و امیدواریـم تـا دهـه فجـر بتوانیم یک 

رام قطـار تولیـد ملـی را عرضـه کنیم.
وی بـا بیـان ایـن کـه کار مـا محـدود بـه تولیـد یـک 
را دنبـال می کنیـم،  انبوه سـازی  نیسـت و حتمـاً  قطـار 
تصریـح کـرد: بـر همیـن اسـاس در مجمع عمومـی مترو 
مجـوز انعقاد قـرارداد با همیـن مجموعه ها را بـرای تولید 
1۰۵ واگـن دریافـت کردیـم کـه حـاال تفاهم نامه های آن 
امضـاء  سـازی  واگـن  شـرکت  و  جهاددانشـگاهی  بـا  را 

کردیم.



هى
گا

نش
ددا

جها
ى 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پي

30
ویـژہ

17
ه 6

مار
│ش

كم
 و ي

ت
يس

ل ب
سا

اد
جه

ام 
پي

30
ویـژہ

17
ه 6

مار
ش

17
ه 6

مار
ش

17
6

│
كم

 و ي
ت

يس
ل ب

سا

شـهریور:   ۱2 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط   ■
بیسـت ویکمین کنگـره ی بین المللـی پزشـکی تولیدمثـل 
و شـانزدهمین کنگـره ی بین المللـی سـلول های بنیـادی 
معـاون  جهاددانشـگاهی،  رییـس  حضـور  بـا  رویـان 
وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و جمعـی از 
مسـووالن علمی کشـور از تاریخ 1۲ تا 16 شـهریورماه در 
سـالن همایش هـای پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی به 

صـورت حضـوری و مجـازی برگـزار شـد. 
ــن کنگــره ، دکتــر طیبــی  در مراســم افتتاحیــه ی ای
رییــس جهاددانشــگاهی، دکتــر ملــک زاده معــاون وقــت 
پژوهــش و فنــاوری وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی، دکتــر صدیقــی رییــس انجمــن علمــی بــاروری 
و نابــاروری ایــران و دکتــر شــاهوردی رییــس پژوهشــگاه 
رویــان جهاددانشــگاهی، ســخنرانی های خــود را بــه 

زبــان انگلیســی ارایــه کردنــد.

فرصت های کنگره ی بین المللی رویان برای 
پیشرفت پژوهش در حوزه ی پزشکی

دکتـــر طیبـــی در ایـــن کنگـــره بیـــان کـــرد: 
رویـــان  بین المللـــی  کنگـــره ی  بیســـت ویکمین 
جهاددانشـــگاهی بـــه پیشـــرفت پژوهـــش در حـــوزه ی 
منجـــر  ترمیمـــی  پزشـــکی  و  بـــاروری  پزشـــکی 

. د می شـــو
رییـــس جهاددانشـــگاهی ضمـــن تشـــکر از رییـــس 
ــش،  ــگاهی و همکارانـ ــان جهاددانشـ ــگاه رویـ پژوهشـ
تصریـــح کـــرد: برگـــزاری ایـــن کنگـــره ی مهـــم 
و ارزشـــمند بین المللـــی، افتخـــار بزرگـــی بـــرای 
ــن  ــه ایـ ــاور دارم کـ ــن بـ ــت. مـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
ـــه  ـــت و ب ـــد داش ـــی خواه ـــای مهم ـــت، انعکاس ه نشس
پیشـــرفت پژوهـــش در حـــوزه ی پزشـــکی بـــاروری و 

ــد. ــد شـ ــر خواهـ ــی منجـ ــکی ترمیمـ پزشـ
از  مختصـــری  توضیـــح  ارایـــه ی  ضمـــن  وی 
یـــک  به عنـــوان  جهاددانشـــگاهی  فعالیت هـــای 
ســـازمان علمـــی، فرهنگـــی و آموزشـــی غیردولتـــی و 
ــن و  ــای نویـ ــا و پروژه هـ ــه در پژوهش هـ ــی کـ عمومـ

ــرد  ــاوری و کاربـ ــم و فنـ ــاوت علـ ــای متفـ در حوزه هـ
ــت:  ــود، گفـ ــام می شـ ــی انجـ ــان واقعـ ــا در جهـ آن هـ
حوزه هـــای  در  جهاددانشـــگاهی  فعالیت هـــای 
پژوهـــش و فنـــاوری را می تـــوان بـــه چهـــار دســـته ی 
ـــی،  ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــی، کش ـــه و مهندس ـــوم پای عل

هنـــر و علـــوم انســـانی و پزشـــکی تقســـیم کـــرد.
دکتـــر طیبـــی بـــا بیـــان این کـــه پژوهـــش، 
توســـعه و نـــوآوری، موتورهـــای توســـعه ی اقتصـــادی 
ــرد:  ــار کـ ــتند، اظهـ ــوری هسـ ــر کشـ ــی هـ و اجتماعـ
ــم  ــورد علـ ــم در مـ ــوع مهـ ــگاهی، موضـ در جهاددانشـ
ــا در  ــای علمـــی، تشـــخیص نقـــش آن هـ و پژوهش هـ
ـــه،  ـــعه ی جامع ـــطح توس ـــت. س ـــر اس ـــاه بش ـــن رف تضمی
عمدتـــاً بـــا بررســـی عملکـــرد سیســـتم های آموزشـــی 
ــهروندان، کیفیـــت  ــی، ســـطح تحصیـــل شـ و پژوهشـ
منصفانـــه ی  ارزیابـــی  و  پژوهشـــی  فعالیت هـــای 
ــدات  ــات و تولیـ ــی از خدمـ ــران احتمالـ ــه ی کاربـ همـ
بـــاور  مـــا  می شـــود.  تعییـــن  سیســـتم ها  ایـــن 

داریـــم کـــه در 4۰ ســـال اخیـــر و از زمـــان تشـــکیل 
ــت یافته ایم. ــداف دسـ ــن اهـ ــه ایـ ــگاهی، بـ جهاددانشـ

ـــاد در  ـــن نه ـــرد: ای ـــار ک ـــس جهاددانشـــگاهی اظه ریی
ـــز  حـــوزه ی پزشـــکی، 6 موسســـه ی پژوهشـــی و 1۲ مرک
پژوهشـــی در حوزه هـــای پزشـــکی بـــاروری، پزشـــکی 
ترمیمـــی، ســـلول درمانی، ســـرطان پســـتان، گیاهـــان 
ــه ی  ــه همـ ــتی دارد کـ ــای بهداشـ ــی و معیارهـ دارویـ
ـــدف  ـــیده اند. ه ـــت رس ـــد وزارت بهداش ـــه تایی ـــا ب آن ه
اصلـــی مـــا در ایـــن مراکـــز، بهبـــود نجـــات بیمـــاران 
و کیفیـــت زندگـــی آن هـــا بـــا اســـتفاده از روش هـــا، 
ـــکی،  ـــوم پزش ـــازی عل ـــان کاربردی س ـــع و متخصص مناب
بـــر  مبتنـــی  پزشـــکی  مشـــترک،  پژوهش هـــای 
شـــواهد، نوآوری هـــای پزشـــکی و آمـــوزش پزشـــکی 

ـــت. ـــداوم اس م
ــال  ــان در ۲3 سـ ــگاه رویـ ــد: پژوهشـ ــادآور شـ وی یـ
یـــک  امـــروز  و  اســـت  توســـعه یافته  گذشـــته، 
ـــی رود  ـــمار م ـــه ش ـــه ب ـــته در خاورمیان ـــه ی برجس موسس

کنگره ی بین املللی رویان؛ فرصتی برای پیرشفت 
پژوهش در حوزه ها ی پزشکی باروری و ترمیمی 

بیست ویکمین کنگره ی بین املللی رویان جهاددانشگاهی با رشکت مجازی ۲۴ محقق بین املللی از ۱۴ کشور دنیا برگزار شد
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کـــه بـــه پژوهـــش و برنامه هـــای توســـعه ی فنـــاوری 
اختصـــاص دارد. ایـــن برنامه هـــا بـــا فعالیت هـــای 
زیست شناســـی  و  بـــاروری  حـــوزه ی  در  بالینـــی 
ســـلول بنیـــادی همـــراه هســـتند. بـــرای مثـــال، مـــا 
در حـــوزه ی پزشـــکی بـــاروری، بیـــش از 11۰ مرکـــز 
ـــم.  ـــران داری ـــاروری« )ART( در ای ـــک ب ـــاوری کم »فن
ــش از  ــه بیـ ــم کـ ــار بگوییـ ــا افتخـ ــم بـ ــا می توانیـ مـ
کمک بـــاروری،  فنـــاوری  چرخه هـــای  درصـــد   ۲۰
در پژوهشـــگاه رویـــان اجـــرا می شـــوند. بـــه همیـــن 
دلیـــل مـــا معتقدیـــم کـــه در مســـیر درســـتی قـــرار 
ـــخیص  ـــگاهی، تش ـــت در جهاددانش ـــد موفقی ـــم. کلی داری
نیـــاز واقعـــی، راه حـــل درســـت و اطمینـــان جامعـــه 

اســـت.
ـــیوع  ـــه دوره ی ش ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــی گف ـــر طیب دکت
کروناویـــروس، مـــن از کادر درمـــان بـــه خاطـــر کاری 
ـــی  ـــد، قدردان ـــام می دهن ـــا انج ـــه ی م ـــرای جامع ـــه ب ک
ـــتند.  ـــا هس ـــی م ـــان واقع ـــا قهرمان ـــا قطع ـــم. آن ه می کن

از همـــه ی آن هـــا تشـــکر می کنـــم.
مســـووالن  گفـــت:  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
ــد ـ 19،  ــری کوویـ ــر همه گیـ ــه خاطـ ــزی بـ برنامه ریـ
نشســـت امســـال را در قالـــب یـــک رویـــداد مجـــازی 
ـــای  ـــن رویداده ـــم ای ـــدوارم بتوانی ـــد. امی ـــزار کرده ان برگ
ــوری  ــورت حضـ ــده به صـ ــال های آینـ علمـــی را در سـ

ادامـــه دهیـــم.
ــز  ــم نیـ ــن مراسـ ــیه ی ایـ ــی در حاشـ ــر طیبـ دکتـ
دربـــاره ی اقدامـــات رویـــان در خصـــوص اســـتفاده از 
ــت:  ــا گفـ ــان کرونـ ــرای درمـ ــادی بـ ــلول های بنیـ سـ
ـــلول های  ـــتفاده از س ـــث اس ـــی زود، بح ـــم خیل ـــان ه روی
ــا  ــه را بـ ــیب دیده ریـ ــای آسـ ــیمی در بافت هـ مزانشـ
ـــاز  بیمارســـتان مســـیح دانشـــوری، هاجـــر و شـــریعتی آغ
کـــرد. فـــاز اول کار بـــه پایـــان رســـید و فـــاز دوم بـــا 
تعـــداد بیشـــتری از بیمـــاران در حـــال انجـــام اســـت. 
بـــه طـــور طبیعـــی ایـــن تحقیقـــات نیـــاز بـــه زمـــان 
ـــج  ـــم نتای ـــود. امیدواری ـــخص ش ـــج کار مش ـــا نتای دارد ت
خوبـــی از ســـلول درمانی گرفتـــه شـــود. در زمینـــه ی 
تولیـــد واکســـن نیـــز اعـــام آمادگـــی کردیـــم، امـــا 
ــود  ــاز وجـ ــورد نیـ ــی مـ ــع مالـ ــن منابـ ــکان تامیـ امـ
نداشـــت. در حـــوزه ی تولیـــد مـــواد ضدعفونی کننـــده، 
ماســـک و لـــوازم بهداشـــتی نیـــز اقداماتـــی را انجـــام 
دادیـــم و هنگامی کـــه شـــرکت های دیگـــری هـــم 
در ایـــن عرصـــه وارد شـــدند، مـــا بـــه طـــور طبیعـــی 

ـــد  ـــه ی تولی ـــم. در زمین ـــف کردی ـــود را متوق ـــات خ اقدام
ــم. ــام دادیـ ــی انجـ ــم فعالیتـ ــا هـ آنتی ژن هـ

ــؤالی  ــه سـ ــخ بـ ــگاهی در پاسـ ــس جهاددانشـ رییـ
ـــت:  ـــلول درمانی گف ـــتان س ـــدازی بیمارس ـــاره ی راه ان درب
مشـــکل منابـــع مالـــی در ایـــن زمینـــه وجـــود دارد. 
ــد  ــول کردنـ ــران قبـ ــت تهـ ــهردار وقـ ــی شـ یک زمانـ
ایـــن بیمارســـتان را راه انـــدازی کننـــد، امـــا بـــا بـــروز 
مشـــکات مالـــی در کشـــور کار متوقـــف شـــد. قـــرار 
بـــود رویـــان مجموعـــه ی امکانـــات و ســـاختمان هایی 
ـــهرداری  ـــد و ش ـــذار کن ـــهرداری واگ ـــه ش ـــه دارد ب را ک
در مقابـــل ســـاختمان را بســـازد. کل کشـــور اآلن بـــا 
مشـــکات اقتصـــادی مواجـــه اســـت و نمی تـــوان 
ـــدام  ـــن اق ـــهرداری ای ـــم ش ـــه اآلن ه ـــت ک ـــار داش انتظ
ــم  ــی هـ ــاظ قانونـ ــه لحـ ــون بـ ــد، چـ ــام دهـ را انجـ
ـــران در  ـــت ته ـــدارد. شـــهردار وق ـــه ای ن شـــهرداری وظیف
ـــگاهی  ـــا جهاددانش ـــی ب ـــام توافق ـــال انج ـــان در ح آن زم
بـــود کـــه ایـــن ســـاختمان ها را از ایـــن نهـــاد بگیـــرد 
ـــا در  ـــد. م ـــداث کن ـــتان اح ـــرای بیمارس ـــاختمانی ب و س
ایـــن زمینـــه ناامیـــد نمی شـــویم و در حـــال تـــاش 
ــک  ــه کمـ ــن زمینـ ــران در ایـ ــه از خیـ ــتیم کـ هسـ

بگیریـــم.
ـــده ایم  ـــازی ش ـــا وارد ف ـــه داد: م ـــی ادام ـــر طیب دکت
ــای  ــادی حرف هـ ــلول های بنیـ ــه ی سـ ــه در زمینـ کـ

ــا  ــه ی مـ ــی دغدغـ ــم. زمانـ ــان داریـ ــرای جهـ ــو بـ نـ
ـــم  ـــای عل ـــه مرزه ـــود را ب ـــریع تر خ ـــه س ـــود ک ـــن ب ای
و فنـــاوری برســـانیم. اآلن در زمینـــه ی ســـلول های 
ـــدی  ـــای جدی ـــه حرف ه ـــم ک ـــم بگویی ـــادی می توانی بنی
ــوزه ی  ــه در حـ ــم؛ چـ ــا داریـ ــیاری از زمینه هـ در بسـ
درمـــان بیمـــاران و چـــه در حـــوزه ی فنـــی، زمانـــی 
کار قابل رقابـــت اســـت کـــه صاحـــب علـــم و فنـــاوری 

پیشـــرفته باشـــیم و مـــدام آن را ارتقـــا دهیـــم.
وی دربـــاره ی فعالیت هـــای رویـــان در زمینـــه ی 
ــه اکنـــون  ــان پارکینســـون گفـــت: فعالیتـــی کـ درمـ
ـــرده  ـــاز ک ـــون آغ ـــان پارکینس ـــه ی درم ـــان در زمین روی
ـــاز آزمایشـــگاهی  ـــه ف ـــا اســـت ک ـــدی در دنی حـــرف جدی
ـــاز  ـــت و ف ـــرده اس ـــی ک ـــت ط ـــا موفقی ـــی را ب و حیوان

ـــت. ـــده اس ـــاز ش ـــانی آن آغ انس

انجام مطالعه ای مهم
بر روی بیماران دارای کرونا با همکاری 

پژوهشگاه رویان
ـــاوری  ـــش و فن ـــت پژوه ـــاون وق ـــک زاده مع ـــر مل دکت
ـــز در  ـــکی نی ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم وزارت بهداش
حاشـــیه ی ایـــن مراســـم و در جمـــع خبرنـــگاران بـــا 
بیـــان این کـــه پژوهشـــگاه رویـــان یکـــی از موسســـات 
مهـــم و فعـــال در زمینـــه ی ســـلول های بنیـــادی 
اســـت، گفـــت: ســـلول های بنیـــادی یـــک روش 
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــی بیماری هایـ ــرای برخـ ــی بـ درمانـ
ـــرد.  ـــه ک ـــول معالج ـــه روش معم ـــا را ب ـــوان آن ه نمی ت
ــل  ــرفت های قابـ ــه پیشـ ــن زمینـ ــبختانه در ایـ خوشـ

توجهـــی رخ داده اســـت.
ســـلول های  کنـــار  در  امیدواریـــم  افـــزود:  وی 
بنیـــادی، بتوانیـــم در آینـــده از روش ژن درمانـــی 
هـــم کـــه بـــه نظـــر می آیـــد روش مؤثرتـــری اســـت، 
بـــرای درمـــان بیماری هـــا اســـتفاده کنیـــم. در مـــورد 
و  کرده ایـــم  آغـــاز  را  فعالیت هایـــی  ژن درمانـــی 
ـــی را  ـــار خوب ـــم اخب ـــک بتوانی ـــده نزدی ـــم در آین امیدواری

بـــه مـــردم بدهیـــم.
ــاره ی نقـــش  معـــاون وقـــت وزیـــر بهداشـــت دربـ
ــا  ــت: مـ ــا گفـ ــا کرونـ ــه بـ ــی در مقابلـ ــلول درمانـ سـ
ـــان در  ـــه ی روی ـــک موسس ـــا کم ـــی را ب ـــه ی مهم مطالع
ـــد و  ـــد ـ 19 بودن ـــه دارای کووی ـــی ک ـــدادی از بیماران تع
ـــم.  ـــام دادی ـــد، انج ـــواب نمی دادن ـــی ج ـــچ درمان ـــه هی ب
ـــه  ـــرای این ک ـــا ب ـــود، ام ـــده ب ـــه امیدوارکنن ـــج اولی نتای



هى
گا

نش
ددا

جها
ى 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پي

32
ویـژہ

17
ه 6

مار
│ش

كم
 و ي

ت
يس

ل ب
سا

ــت، الزم  ــر اسـ ــن روش موثـ ــاً ایـ ــم واقعـ ــت کنیـ ثابـ
اســـت کـــه در تعـــداد بیشـــتری از بیمـــاران تحقیـــق 
ـــه  ـــادی ک ـــای زی ـــه هزینه ه ـــه ب ـــا توج ـــود. ب ـــام ش انج

ــت. ــده اسـ ــروع نشـ ــوز شـ ــلول درمانی دارد، هنـ سـ
ـــا  ـــر کرون ـــاره ی تاثی ـــؤالی درب ـــه س ـــخ ب وی در پاس
بـــر بـــاروری افـــراد گفـــت: تاثیـــر کوویـــد ـ 19 بـــر 
ــوز  ــا هنـ ــت. مـ ــده اسـ ــت نشـ ــوز ثابـ ــاروری هنـ بـ
اطاعـــات علمـــی کافـــی نداریـــم کـــه کرونـــا باعـــث 
در شـــرایط شـــیوع  نابـــاروری می شـــود؛ حتـــی 
ــاروری را  ــه بـ ــوط بـ ــایل مربـ ــا، مسـ ــروس کرونـ ویـ
ـــاروری  ـــار ناب ـــه دچ ـــرادی ک ـــه اف ـــم و ب ـــه می دهی ادام

هســـتند، کمـــک می کنیـــم.

جزییاتی از بیست ویکمین کنگره ی 
بین المللی رویان

دکتـــر فیـــروزه احمـــدی دبیـــر علمـــی کنگـــره ی 
ـــان  ـــره ی روی ـــه کنگ ـــان این ک ـــا بی ـــان ب ـــل روی تولیدمث
ـــده  ـــزار ش ـــل برگ ـــر از قب ـــال پربارت ـــال ۲۰۰۰ هرس از س
ـــت  ـــرفصل داش ـــال 9 س ـــره ی امس ـــت: کنگ ـــت، گف اس
کـــه در هرکـــدام از بخش هـــا ســـخنرانانی از ایـــران و 
دیگـــر کشـــورها، آخریـــن یافته هـــای علمـــی را بیـــان 

ـــد. کردن
وی افـــزود: یکـــی از ســـرفصل ها بـــه موضـــوع 
امـــروز دنیـــا یعنـــی کوویـــد ـ 19 اختصـــاص داشـــت 
ـــران  ـــترالیا و ای ـــنگاپور، اس ـــا، س ـــی از ایتالی ـــه محققان ک
ـــه ی ســـقط مکـــرر  ـــد. در زمین ـــاره ی آن صحبـــت کردن درب
و تســـت های ارزیابـــی پیـــش از النه گزینـــی نیـــز بـــه 
ــن  ــران و هم چنیـ ــپانیا و ایـ ــی از اسـ ــب محققانـ ترتیـ
انگلســـتان، آمریـــکا و ایـــران، آخریـــن دســـتاوردهای 

ـــد. ـــه دادن ـــی را ارای علم
ـــان  ـــرفصل درم ـــرد: در س ـــان ک ـــدی بی ـــر احم دکت
نابـــاروری مـــردان، پژوهشـــگرانی از فنانـــد و ایـــران 
ــتماتیک و چاقـــی در  ــوزه ی اختـــاالت سیسـ و در حـ
نابـــاروری، چهـــار ســـخنران از ایـــران توضیحاتـــی را 

ارایـــه دادنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه یکـــی دیگـــر از 
ســـرفصل های ایـــن کنگـــره، چالش هـــای روش هـــای 
ـــت:  ـــت گف ـــام داش ـــاروری )ART( ن ـــی ناب کمک درمان
در ایـــن بخـــش، ســـخنرانانی از اندونـــزی، ســـوییس 
ــای  ــه ی جنبه هـ ــتند. در زمینـ ــور داشـ ــران حضـ و ایـ
آزمایشـــگاهی ART محققـــان ایتالیایـــی، اســـپانیایی 
زمینه هـــای  در  و  کردنـــد  ســـخنرانی  ایرانـــی  و 

زیســـت فناوری حیوانـــات و حفـــظ بـــاروری در مـــوارد 
تخمدان هـــای حـــاوی تـــوده بـــه ترتیـــب ســـخنرانانی 
از نیوزیلنـــد، آلمـــان و ایـــران و هم چنیـــن اســـترالیا و 
ایـــران آخریـــن یافته هـــای علمـــی را ارایـــه کردنـــد.

کنگـــره ی  بیســـت ویکمین  علمـــی  دبیـــر 
این کـــه حـــدود  بیـــان  بـــا  بین المللـــی رویـــان 
17۰ خاصـــه مقالـــه دریافـــت شـــده اســـت، گفـــت: 
بـــه دلیـــل محدودیـــت زمـــان، 1۵۰ خاصـــه مقالـــه 
امیدواریـــم  شـــد.  پذیرفتـــه  پوســـتر  به صـــورت 
ــی و  ــش علمـ ــب جهـ ــره موجـ ــن کنگـ ــزاری ایـ برگـ
دســـتیابی بـــه فناوری هـــای روز در زمینـــه ی درمـــان 

نابـــاروری و ســـلول های بنیـــادی شـــود.

سخنرانی2۴ محقق ارشد بین المللی از ۱۴ کشور
پوســتر  بخــش  برگزیــدگان  مراســم،  ایــن  در 
شــامل دکتــر مریــم هــزاوه ای از پژوهشــگاه رویــان 
دانشــجوی  میرصانعــی  جمیلــه  جهاددانشــگاهی، 
دکتــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران، مهســا ذبیحــی 
دانشــجوی دکتــرای ژنتیــک دانشــگاه علــم و فرهنــگ، 
راضیــه نجف لــو دانشــجوی دکتــرای بیوانفورماتیــک 
ــران  ــدند و از دبی ــی ش ــدرس معرف ــت م ــگاه تربی دانش
علمــی و چهــار حمایت کننــده ی ایــن کنگــره نیــز 

ــد. ــر ش تقدی
سـقط مکـرر، تسـت های ارزیابـی پیـش از النه گزینی، 
درمـان نابـاروری مـردان، اختـاالت سیسـتمی و چاقـی 
در نابـاروری مـردان، اختـاالت سیسـتماتیک و چاقـی 
درمانـی  کمـک  روش هـای  چالش هـای  نابـاروری، 
نابـاروری، جنبه هـای آزمایشـگاهی art، زیسـت فناوری 
حیوانـات و حفـظ بـاروری در تخمـدان حـاوی تـوده از 

جملـه محورهـای ایـن کنگـره بـود.
در جریــان ایــن کنگــره ی مجــازی ، ۲4 محقــق 
ارشــد بین المللــی از 14 کشــور شــامل کشــورهای 
ــوئد،  ــتان، س ــا، انگلس ــوییس، ایتالی ــان، س ــکا، آلم آمری
ــزی،  ــن، اندون ــد، چی ــد، نیوزلن ــپانیا، فنان ــترالیا، اس اس
ســنگاپور، کانــادا و ۵۰ محقــق برتــر ایرانــی در خصــوص 

ــد. ــخنرانی کردن ــش س ــن همای ــای ای محوره
ــه  ــش از 17۰ خاصـ ــن دوره بیـ ــن در ایـ همچنیـ
ـــرش  ـــر موردپذی ـــه 1۵۰ نف ـــه مقال ـــده ک ـــه ارایه ش مقال

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ق
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پیاده سازی  از  پس  جهاددانشگاهی:  عمومی  روابط   ■
 9 در  خانگی  مشاغل  توسعه  نوین  الگوی  قابل قبول 
طی  پایلوت  صورت  به  نفر  هزار   ۲۰ ظرفیت  با  استان 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت   ،98 تا   96 سال ها 
تصمیم گرفت این طرح را در 31 استان کشور با توجه 
به ضرورت توجه بیش ازپیش به مشاغل خانگی در دوران 
اقتصاد خانوار، تحقق  رونق  و  به منظور کمک  و  کرونا 
اقتصاد  در  مشاغل خانگی  جایگاه  توسعه  و  شعار سال 

کشور تعمیم دهد.
عنـوان  بـه  جهاددانشـگاهی  بـه  اسـاس  ایـن  بـر 
یک نهـاد توسـعه ای کـه پیاده سـازی طـرح پایلـوت در 
9 اسـتان کشـور را طـی سـال های 96 تـا 98 بـر عهده 
داشـت، از سـوی وزارت، وظیفه مطالعـات فاز اول طرح 
ظرفیت سـنجی  و  مزیت سـنجی  نیازسـنجی،  شـامل 
الگـوی توسـعه مشـاغل  بـر  مشـاغل خانگـی مبتنـی 
خانگـی محـول شـد. ایـن نهـاد بـا بهره گیـری از تـوان 
پژوهشـی خـود و بـا همـکاری ادارات کل تعـاون، کار 
دسـتگاه های  سـایر  و  اسـتان ها  در  اجتماعـی  رفـاه  و 
ذی ربـط اسـتانی و ملـی، فاز مطالعاتـی طرح را بـه اتمام 
رسـانده و آمادگـی خـود را جهـت شـروع فـاز دوم و 
سـوم طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی کـه شـامل 
آزمایـی،  راسـتی  غربال گـری،  متقاضیـان،  از  ثبت نـام 
ارایـه آموزش هـا و مشـاوره های عمومـی و تخصصـی و 
اتصـال بـه بـازار اسـت را، بـه وزارت اعام کـرد. وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی پس از بررسـی گزارش فاز 
اول، مجـوز شـروع فازهـای دوم و سـوم طرح بر اسـاس 
دسـتورالعمل ها و آیین نامه هـای مربـوط را هم زمـان بـا 
هفتـه دولـت در روز پنج شـنبه 6 شـهریور صـادر کـرد.

ثبت نام متقاضیان مشاغل خانگی
دکتـر عیسـی منصـوری، معـاون توسـعه کارآفرینـی 
و اشـتغال وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا اشـاره بـه 
آغـاز ثبت نـام متقاضیـان مشـاغل خانگـی در »طـرح ملی 
توسـعه مشـاغل خانگی« در 31 استان کشـور با ظرفیت ۵4 هزار 
و 3۰۰ نفـر هم زمـان بـا هفتـه دولـت )6 شـهریور مـاه(                           
اظهـار داشـت: کلیـه متقاضیـان الزم اسـت به سـامانه 
inhb.ir کـه بـه همیـن منظـور طراحی شـده اسـت، 
مراجعـه و نسـبت به تکمیـل فرم ها و اطاعـات مربوط 

اقـدام کننـد. بدیهی اسـت پـس از ثبت نـام متقاضیان، 
واحدهـای مجـری جهاددانشـگاهی در کلیـه اسـتان ها 
نسـبت بـه پایش و راسـتی آزمایی اطاعـات متقاضیان 
اقـدام خواهنـد  مربـوط  اسـاس دسـتورالعمل های  بـر 

. د کر
ظرفیـت  خصـوص  در  همچنیـن  منصـوری  دکتـر 
تخصیص یافتـه بـه هـر اسـتان اعـام کـرد: بـه منظـور 
تعییـن ظرفیـت هر اسـتان، جلسـات متعـددی مبتنی 
بـر گزارش هـای وضعیت اشـتغال هر اسـتان، طرح های 
ملـی اشـتغال زای در دسـت اجـرا در اسـتان ها، برگـزار 
و درنهایـت بـا توجـه بـه شـاخص های متعدد بـرای هر 
اسـتان، ظرفیـت مربوطه مصـوب و به جهاددانشـگاهی 

بـه عنـوان مجـری اباغ شـد.
وی در مـورد نحـوه نظارت و پایـش فازهای مختلف 
طـرح اعـام کـرد: بـه منظـور نظـارت دقیق بـر اجرا و 
پیاده سـازی طـرح در فازهـای مختلـف، تمامـی ادارات 
کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در اسـتان ها به عنوان 
ناظـر تعیین شـده و هـر مرحلـه از کار قطعا الزم اسـت 

بـه تاییـد این ادارات کل برسـد.
دکتـر منصـوری در خصـوص ویژگی هـای این طرح 

گفـت: طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی مبتنـی بر 
آسیب شناسـی طرح های پیشـین، مطالعات کشـورهای 
موفـق و پیشـرو دنیـا در ایـن حـوزه اسـت کـه توسـط 
دبیرخانـه سـتاد مشـاغل خانگـی تهیـه و پـس از طرح 
در سـتاد سـاماندهی و حمایـت از مشـاغل خانگـی، به 

رسـید. تصویب 
وی در ادامـه بـه تعـداد دیگـری از ویژگی هـای این 
طرح اشـاره و تصریح کرد: توجـه به بازار یا همان تولید 
مبتنـی بـر بـازار، توانمندسـازی متقاضیـان و کاهـش 
وابسـتگی به وام، توجـه بیش ازپیش به پیشـرانان ملی، 
منطقـه ای، اسـتانی و محلـی، شبکه سـازی های افقـی و 
عمـودی اسـتانی و ملـی، توجه به تجـارت الکترونیک و 
فـروش الکترونیکـی محصوالت، بازنگری در رشـته های 
قبلـی مشـاغل خانگی، توجه بـه رشـته های نوین نظیر 
ویراسـتاری،  تولیـد محتـوا، مترجمـی،  برنامه نویسـی، 
مشـاوره، تولیـد انیمیشـن و همچنیـن توجـه بـه نقش 
و جایـگاه نهادهـای توسـعه ای نظیـر جهاددانشـگاهی 
قانون گـذار،  سیاسـت های  و  برنامه هـا  پیاده سـازی  در 
شـاید از مهم تریـن ویژگی هـای شـاخص در اجرای این 

طرح باشـد. 

آغاز فاز دوم و سوم طرح مشاغل خانگی توسط 
جهاددانشگاهی

اقدامات جدیدی که طی اجرای طرح ملی مشاغل خانگی توسط جهاددانشگاهی انجام می شود
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دکتـر منصـوری در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد،  بـا 
ایـن طـرح در گسـتره ملـی کـه  پیاده سـازی موفـق 
نیازمنـد همراهـی، همـکاری و هم اندیشـی بخش هـای 
نهادینـه  شـاهد  اسـت،  و خصوصـی  دولتـی  مختلـف 
شـدن سـهم مشـاغل خانگـی در اقتصاد کشـور به ویژه 

در سـال "جهـش تولیـد" باشـیم.

استفاده از ظرفیت فضای مجازی و مکان 
بازارها برای فروش محصوالت

در رابطـه با این طـرح دکتر محمدصـادق بیجندی، 
معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی اعتقـاددارد که یکی 
ملـی  طـرح  اجـرای  طـی  کـه  جدیـدی  کارهـای  از 
مشـاغل خانگـی انجـام می شـود، اسـتفاده از ظرفیـت 
فضـای مجازی و مـکان بازارها برای فـروش محصوالت 

اسـت. آن ها 
از  بازدیـد  در  جهاددانشـگاهی  آموزشـی  معـاون 
نمایشـگاه دسـتاوردهای اجـرای طـرح ملـی مشـاغل 
از  یکـی  کـرد:  اظهـار  خراسان شـمالی   در  خانگـی 
انجـام  ایـن طـرح  کارهـای جدیـدی کـه طـی اجـرا 
می شـود، اسـتفاده از ظرفیـت فضـای مجـازی و مـکان 

اسـت. آن هـا  محصـوالت  فـروش  بـرای  بازارهـا 
وی افـزود: بسـیاری از محصوالت مشـاغل خانگی و 
تولیـدات آن هـا در گذشـته در فضای فیزیکـی فروخته 
می شـد و در تـاش هسـتیم بـا افزایـش کیفیـت، برند 
و بسـته بندی، یـک بـازار خوب در کشـور با اسـتفاده از 
توان بخـش خصوصـی و فضـای مجازی اسـتفاده کنیم.

دکتـر بیجنـدی ادامه داد: جهاددانشـگاهی از سـال 
خانگـی  مشـاغل  توسـعه  بحـث  در  به طورجـدی   96
ورود پیداکـرده اسـت و امـر پیاده سـازی ایـن طـرح را 
بـا همـکاری وزارت کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی انجام 

می دهـد.
وی تصریـح کـرد: طـی اجـرای ایـن طرح بـه دنبال 
مطالعـه و پژوهـش مزیت هـای هـر اسـتان، آمـوزش و 

مشـاوره، و درنهایـت اتصـال بـه بـازار بوده ایم.
کـه  بحث هایـی  از  دیگـر  یکـی  کـرد:  تاکیـد  وی 
پیداکرده ایـم، موضـوع  ورود  آن  بـه  به صـورت جـدی 
اسـتفاده از تمـام اقشـار جامعـه از ایـن طـرح اسـت.

معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی گفـت: امیدواریم 
بـا همـکاری و همراهـی تمـام مجموعه هـای اجرایـی 
بتـوان از ظرفیـت بی نظیر مشـاغل خانگی بـرای کمک 

بـه اقتصـاد کشـور و اقتصـاد خانواده ها اسـتفاده کنیم.
وی ابـراز امیـدواری کـرد: در سـال جهـش تولیـد و 
در شـرایط شـیوع کرونـا، بـا همـکاری و همراهی همه 
بی نظیـر  ظرفیـت  از  بتـوان  اجرایـی  مجموعه هـای 
و  کشـور  اقتصـاد  بـه  کمـک  بـرای  خانگـی  مشـاغل 
اقتصـاد خانواده هـا اسـتفاده کـرده  و بتوانیـم در آینـده 
نزدیـک اخبـار قابـل قبولـی را از حوزه اشـتغال خانگی 

در کشـور داشـته باشـیم.
ـــی  ـــت: یک ـــگاهی گف ـــی جهاددانش ـــاون آموزش مع
از ویژگی هـــای مهـــم طـــرح توســـعه مشـــاغل 
خانگـــی، توجـــه بـــه مشـــاغل نویـــن ماننـــد 
ـــن و  ـــوا، انیمیش ـــد محت ـــی، تولی ـــتاری، مترجم ویراس
برنامه نویســـی اســـت کـــه بـــه طـــور ویـــژه روی آن 

تمرکـــز کرده ایـــم.

تاش برای بهترین خروجی
 با منابع محدود

مهنـــاز امامـــدادی رییـــس دبیرخانـــه ســـتاد 
ــی وزارت  ــاغل خانگـ ــت از مشـ ــاماندهی و حمایـ سـ
تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی نیـــز در رابطـــه بـــا 
ـــون جهاددانشـــگاهی در  ـــرد: تاکن ـــان ک ـــرح بی ـــن ط ای
ایجـــاد رشـــته های شـــغلی نوآورانـــه موفـــق عمـــل 

ـــی  ـــرح مل ـــد در ط ـــت بای ـــن موفقی ـــت و ای ـــرده اس ک
توســـعه مشـــاغل خانگـــی به خوبـــی دیـــده شـــود 
و تنـــوع رشـــته ای بـــر اســـاس نیازهـــای موجـــود، 

ایجـــاد شـــود.
ـــداف توســـعه  ـــی از اه ـــه یک ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــرای قشـــر  ـــغلی ب ـــاد فرصـــت ش ـــی ایج مشـــاغل خانگ
ــاش  ــد تـ ــه داد: بایـ ــت،  ادامـ ــل اسـ فارغ التحصیـ
ـــی را  ـــن خروج ـــدود بهتری ـــع مح ـــا مناب ـــا ب ـــود ت ش

ـــم. ـــب کنی کس
ـــرانه  ـــرح س ـــن ط ـــه در ای ـــان اینک ـــا بی ـــدادی ب امام
ـــت،  ـــاعت اس ـــر س ـــر 1۰ نف ـــر نف ـــرای ه ـــی ب آموزش
ــران های  ــد پیشـ ــی بایـ ــته ها انتخابـ ــزود: در رشـ افـ
قـــوی  پیشـــران های  و  انتخـــاب شـــوند  قـــوی 
ـــد  ـــا نیازمن ـــود دارد و تنه ـــتان وج ـــع در اس به طورقط

ـــت. ـــان اس ـــق آن ـــایی دقی شناس
بیـــن  در  بایـــد  خودبـــاوری  داد:  ادامـــه  وی 
پیشـــران ها وجـــود داشـــته باشـــد و اگـــر ایـــن 
ــش  ــی افزایـ ــاوره های انگیزشـ ــا مشـ ــاوری بـ خودبـ
ـــت  ـــه دس ـــری ب ـــج بهت ـــع نتای ـــد، به طورقط ـــدا کن پی

ــد. ــد آمـ خواهـ
از  و حمایـت  سـاماندهی  سـتاد  دبیرخانـه  رییـس 
مشـاغل خانگـی وزارت کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی 
بایـد  زنـان  قشـر  در  ایجـاد خودبـاوری  کـرد:  تأکیـد 
در شـرایط کنونـی  و  قـرار گیـرد  موردتوجـه  بیشـتر 
از تغییـرات مهارتـی مهم تـر اسـت. تغییـرات فکـری 

امامـــدادی تاکیـــد کـــرد: در آمـــوزش بایـــد 
ـــن  ـــیم و ای ـــته باش ـــس را داش ـــت و اعتمادبه نف خاقی
ـــش  ـــه عط ـــم ک ـــود آوری ـــه وج ـــی ب ـــاز را در متقاض نی

بـــه یادگیـــری داشـــته باشـــد.
وی بـا تاکیـد بر اینکه بیـن محصوالت پیونـد ایجاد 
بسـته بندی  بـرای  اسـتانی  ظرفیت هـای  از  و  کنیـم 
اسـتفاده کنیـم، یـادآور شـد: در رشـته ها و فعالیت هـا 
بـه  را  بـاور  ایـن  و  باشـیم  بین رشـته ای داشـته  نـگاه 
پیشـرانان منتقـل کنیـم کـه مکمـل هـم هسـتند و 
از طریـق هم افزایـی و مشـارکت می تواننـد بـه نتایـج  

مثبـت دسـت یابنـد.
مشـاغل  متقاضیـان  از  ثبـت  کـه  اسـت  گفتنـی   
خانگـی در »طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی« در 
31 اسـتان کشـور از طریـق سـامانه inhb.ir بـا چند 

بـار تمدیـد تـا پایـان آبـان مـاه ادامـه داشـت.
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آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران 
جهاددانشگاهی

■  رومنایی از پروژہ چرخ مسی؛ رفع گلوگاه صنعت مس به 
دست جهادگران جهاددانشگاهی

■  دانشگاه علم و فرهنگ در بین ١٠ دانشگاه برتر کشور 
قرار گرفت

■  تولید رسکه از گل محمدی و عناب
■  سالمت جنسی ساملندان؛  موضوعی مهم که نادیده گرفته 

می شود

■  جدیدترین یافته های پژوهشگران پژوهشگاه رویان
■  اخبار کوتاه 

تـــازه
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ـــم  ـــرداد: مراس ـــگاهی، 27 خ ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
رونمایـــی از پـــروژه ی چـــرخ مســـی )از آلیـــاژ مـــس 
ـــی  ـــر حمیدرضـــا طیب ـــا حضـــور دکت ـــم( ب ـــروم زیرکونی ک
رییـــس جهاددانشـــگاهی، دکتـــر خـــداداد غریب پـــور 
هیات عامـــل  رییـــس  و  صنعـــت  وزیـــر  معـــاون 
ـــس  ـــادی ریی ـــی احمدآب ـــود نیل ـــر محم ـــدرو، دکت ایمی
ــی  ــی طباطبایـ ــید علـ ــر سـ ــران، دکتـ ــگاه تهـ دانشـ
ـــماری از  ـــران و ش ـــگاهی ته ـــازمان جهاددانش ـــس س ریی
ـــرآوری  ـــاوری و ف ـــز فن ـــور در مرک ـــع کش ـــران صنای مدی
ـــران  ـــگاهی ته ـــازمان جهاددانش ـــزی س ـــژه ی فل ـــواد وی م

ـــد. ـــزار ش برگ
ــم  ــزای مهـ ــی از اجـ ــوان یکـ ــی به عنـ ــرخ مسـ چـ
خـــط ریخته گـــری پیوســـته ی مـــس اســـت کـــه 
ــت  ــرزی )properzi( در صنعـ ــط پراپـ ــوان خـ به عنـ

ـــن  ـــده و ای ـــد آن پیچی ـــل تولی ـــده و مراح ـــناخته ش ش
دانـــش در انحصـــار چنـــد کشـــور اســـت.

ـــع  ـــا همـــکاری جهاددانشـــگاهی و صنای ـــروژه ب ـــن پ ای
ـــت. ـــده اس ـــس، انجام ش ـــوگاه م ـــع گل ـــرای رف ـــزرگ ب ب

ریخته گـــری  قالـــب  به عنـــوان  مســـی  چـــرخ 
ــود  ــتفاده می شـ ــول اسـ ــد مفتـ ــرای تولیـ ــته بـ پیوسـ
ـــی،  ـــل ریختگ ـــد مراح ـــرخ بای ـــن چ ـــد ای ـــرای تولی و ب
ـــات  ـــرد، عملی ـــورج س ـــگ، ف ـــگ رولین ـــرم، رین ـــورج گ ف
حرارتـــی و ماشـــین کاری طـــی  شـــود، زیـــرا جنـــس 
ــل  ــم و مراحـ ــروم زیرکونیـ ــس کـ ــاژ مـ ــرخ از آلیـ چـ

تولیـــد آن پیچیـــده اســـت.
از ویژگی هـــای ایـــن چـــرخ، اســـتحکام مکانیکـــی، 
ـــت  ـــاال اس ـــدد ب ـــور مج ـــای تبل ـــی و دم ـــت حرارت هدای
ـــود. ـــه می ش ـــردی قطع ـــر کارک ـــش عم ـــث افزای ـــه باع ک

توان تولید اکثر فناوری های
 موردنیاز کشور راداریم

ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت
ــتانه  بـــودن  ــاره بـــه در آسـ ــا اشـ در ایـــن مراســـم بـ
چهل ســـالگی نهـــاد جهاددنشـــگاهی و تأکیـــد بـــر 
ارایـــه ی الگـــوی فناورانـــه و دانش بنیـــان و بابیـــان 
ــری  ــت رهبـ ــا حمایـ ــاد بـ ــن نهـ ــروز ایـ ــه  امـ این کـ
مجـــری بســـیاری از فناوری هـــا در کشـــور اســـت، 
ـــال های  ـــال و در س ـــان س ـــا پای ـــور ت ـــرد: کش ـــار ک اظه
آینـــده شـــاهد پیشـــرفت در ایـــن زمینـــه و جهـــش 

تولیـــد خواهـــد بـــود.
تاکنـــون  جهاددانشـــگاهی  این کـــه   بابیـــان  وی 
توانســـته کارهـــای بزرگـــی در علـــم و توســـعه ی 
فناورانـــه در حوزه هـــای مختلـــف پزشـــکی، فنـــی 
مهندســـی، کشـــاورزی، علـــوم انســـانی و علـــوم 
ـــی  ـــا موفقیت ـــر ج ـــت: ه ـــد، گف ـــته باش ـــی داش اجتماع
ـــی  ـــران انقاب ـــاش مدی ـــون ت ـــت، مره ـــده اس حاصل ش
ـــد و  ـــک را پذیرفته ان ـــن ریس ـــه ای ـــوده ک ـــاوری ب و خودب
ـــاد  ـــن اعتم ـــم پاســـخ ای ـــا ه ـــد و م ـــاد کردن ـــا اعتم ـــه م ب

را بـــاکار خـــوب داده ایـــم.
ـــی  ـــل هرجای ـــزود: در مقاب ـــس جهاددانشـــگاهی اف ریی
کـــه موفقیتـــی حاصـــل نشـــده و فنـــاوری تولیـــدی 
ـــروز  ـــازه ی ب ـــدی اج ـــه توانمن ـــا ب ـــته، ی ـــردی نداش کارب
ـــی  ـــود مدیران ـــطه ی وج ـــا به واس ـــده ی ـــور داده نش و ظه
بـــوده کـــه دیگـــر امـــروز نمی تـــوان گفـــت خودبـــاور 
نبوده انـــد، بلکـــه بایـــد گفـــت ملـــی نبوده انـــد و بـــه 
دنبـــال منافـــع شـــخصی خـــود بـــوده  و بـــرای آن هـــا 

ـــرد. ـــدی ک ـــر ج ـــد فک بای
ــروز  ــه  ام ــندی از این ک ــراز خرس ــا اب ــی ب ــر طیب دکت
در بحــث کانی هــای فلــزی و غیرفلــزی، تــوان توســعه ای 
ــزایی دارد،  ــهم به س ــور س ــت کش ــاال در صنع ــاوری ب فن
ــرار  ــدرو ق ــون در رأس ایمی ــه اکن ــردی  ک ــه داد: ف ادام

رومنایی از پروژہ ی چرخ مسی؛ رفع گلوگاه صنعت 
مس به دست جهادگران جهاددانشگاهی

مراسم رومنایی از پروژه ی چرخ مسی و عبور از مرز ریخته گری با تولید ۷۰۰۰ تن مفتول مسی به همت سازمان جهاددانشگاهی تهران برگزار شد

       آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران جهاددانشگاهی

تازه
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ــوان  ــعه ی ت ــت از توس ــرای حمای ــی ب دارد، اراده ی خوب
ملــی از طریــق همــکاری بــا دانشــگاه ها و مراکــزی 

ــگاهی دارد. ــون جهاددانش چ
وی بابیـــان این کـــه  دکتـــر غریب پـــور و همـــکاران 
دراین بـــاره بایـــد قاطعیـــت و ســـرعت بیشـــتری 
ـــت  ـــا قاطعی ـــده ب ـــرد: بن ـــان ک ـــند، خاطرنش ـــته باش داش
می گویـــم کـــه جهاددانشـــگاهی تـــوان تولیـــد اکثـــر 
فناوری هـــای موردنیـــاز کشـــور را دارد، امـــا ایـــن در 
ـــاص  ـــان خ ـــاوری زم ـــر فن ـــد ه ـــه تولی ـــت ک ـــی اس حال
ــع  ــد به موقـ ــت بایـ ــن رو فعالیـ ــرد، ازایـ ــود را می بـ خـ

ـــود. ـــاز ش آغ
ــم  ــا می توانیـ ــت: مـ ــگاهی گفـ ــس جهاددانشـ رییـ
بـــا برنامه ریـــزی، اولویت هـــای فناورانـــه، اولویـــت 
روز صنعتـــی کشـــور، توســـعه ی صنعتـــی و اولویـــت 
ــزات و  ــه، تجهیـ ــاوری در حـــوزه ی مهندســـی پایـ فنـ
مـــواد را تعییـــن و در ایـــن راســـتا به موقـــع فعالیـــت 

کنیـــم تـــا صاحـــب دانـــش فنـــی شـــویم.
ـــرای  ـــروز ب ـــه  ام ـــاد از این ک ـــا انتق ـــی ب ـــر طیب دکت
ـــزرگ در  ـــای ب ـــام کاره ـــت انج ـــدی جه ـــات توانمن اثب
ـــت:  ـــت، گف ـــاز اس ـــان نی ـــال زم ـــا 1۲ س ـــه 3 ت ـــور ب کش
ــن  ــم و ایـ ــت می دهیـ ــان را از دسـ ــب زمـ به این ترتیـ
ـــود. ـــور ش ـــاوری در کش ـــد فن ـــرف تولی ـــد ص ـــان بای زم

وی در پایـــان یـــادآور شـــد: اگرچـــه می تـــوان 
ــاز  ــورها( امتیـ ــر کشـ ــی )دیگـ ــا خارجـ ــر کار بـ براثـ
ـــا  ـــش داد، ام ـــرعت را افزای ـــه و س ـــاوری گرفت ـــال فن انتق
هم اکنـــون کـــه ایـــن امتیـــاز را بـــه مـــا نمی دهنـــد 
ــم  ــروع کنیـ ــع شـ ــن کار را به موقـ ــم ایـ ــا می توانیـ مـ

ــویم. ــد شـ ــا از آن بهره منـ تـ

تعریف ۶ پروژه ی تخصصی با 
جهاددانشگاهی

ــت و  ــر صنع ــاون وزی ــور مع ــداداد غریب پ ــر خ دکت
ــا  ــم ب ــن مراس ــز در ای ــدرو نی ــل ایمی ــس هیات عام ریی
ــزات،  ــده ی تجهی ــال ها واردکنن ــه  ماس ــه این ک ــاره ب اش
مــواد اولیــه ی ماشــین آالت و دانــش فنــی بودیــم، حــال 
ــت:  ــم، گف ــاز می کردی ــی آن را آغ ــد از جای ــه بای آن ک
ــگاه ها  ــا دانش ــروژه و ب ــگاهی 6 پ ــا جهاددانش ــون ب اکن
حــدود 3۰ پــروژه تحقیقاتــی کــه بیشــتر ســاخت 

ــم. ــرا داری ــال اج ــتند، در ح ــول هس محص
ایمیـــدرو اظهـــار کـــرد:  رییـــس هیات عامـــل 

ایمیـــدرو کوشـــید تـــا تحقیقـــات مســـاله محور و 
نیازمحـــور شـــود. چـــرخ مســـی تولیدشـــده توســـط 
جهاددانشـــگاهی نتیجـــه ی همـــکاری بـــا بخـــش 
خصوصـــی اســـت؛ مـــا بـــرای ســـال ها واردکننـــده ی 
ـــه ی ماشـــین آالت و دانـــش  ــواد اولی ــزات، مـ تجهیـ
ـــاز  ـــی آن را آغ ـــد از جای ـــه بای ـــال آن ک ـــم؛ ح ـــی بودی فن

می کردیـــم.
وی گفـت: اکنـون بـا جهاددانشـگاهی 6 پـروژه و بـا 
بیشـتر  کـه  تحقیقاتـی  پـروژه   3۰ حـدود  دانشـگاه ها 

سـاخت محصـول هسـتند، در حـال اجـرا داریـم.
ســـال  در  این کـــه   بابیـــان  غریب پـــور  دکتـــر 
ـــد و  ـــد رش ـــی، 3۰ درص ـــه ی پژوهش ـــته در بودج گذش
ـــته  ـــری داش ـــد دو براب ـــه  رش ـــی بودج ـــش آموزش در بخ
اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: جهـــش و رونـــق تولیـــد، 
اشـــتغال، افزایـــش تولیـــد ناخالـــص داخلـــی همگـــی 
ـــیم  ـــده باش ـــود آفرینن ـــه خ ـــت ک ـــن اس ـــه ای ـــوف ب معط
ــین آالت  ــزات و ماشـ ــود را در تجهیـ ــاز خـ ــد نیـ و بایـ

صنعتـــی برطـــرف کنیـــم.
رییـــس هیات عامـــل ایمیـــدرو بابیـــان این کـــه  
توانایـــی ســـاخت ماشـــین آالت، تجهیـــزات صنعتـــی 
و دانـــش فنـــی را در داخـــل کشـــور داریـــم، گفـــت: 

ـــادت  ـــزات ع ـــت واردات تجهی ـــان ثاب ـــه جری ـــال ها ب س
بهره بـــرداری،  در  به طوری کـــه  بودیـــم؛  کـــرده 
از  کارخانه هـــا  به روزرســـانی  حتـــی  و  راه انـــدازی 
شـــرکت های ســـازنده خارجـــی کمـــک می گرفتیـــم، 
ـــدن  ـــاح  ش ـــال اص ـــد در ح ـــن رون ـــبختانه ای ـــا خوش ام

اســـت.
ـــزات  ـــاخت تجهی ـــی س ـــا توانای ـــور م ـــزود: کش وی اف
ـــتی  ـــوالت پایین دس ـــد محص ـــرای تولی ـــین آالت ب و ماش
معـــدن و صنایـــع معدنـــی را دارد و این گونـــه نیســـت 
کـــه تولیـــد ایـــن محصـــوالت تنهـــا در اختیـــار 
کشـــورهای خـــاص باشـــد و مـــا تنهـــا تولیدکننـــده 
ـــمش و  ـــه، ش ـــانتره، گندل ـــتی )کنس ـــوالت باالدس محص

غیـــره( باشـــیم.
ـــاره  ـــا اش ـــارت ب ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع ـــاون وزی مع
ــه  ــگاه بـ ــت و دانشـ ــبختانه صنعـ ــه  خوشـ ــه این کـ بـ
هم دلـــی و هم زبانـــی رســـیده اند و ایـــن امـــر بـــرای 
ـــتکار،  ـــااراده، پش ـــت: ب ـــان داش ـــی اســـت، بی ـــروع، کاف ش
ـــی  ـــش فن ـــه دان ـــم ب ـــر می توانی ـــه صب ـــت و البت مقاوم

ســـاخت تکنولـــوژی و تجهیـــزات دســـت یابیم.
ایمیـــدرو،  در  مـــا  افـــزود:  غریب پـــور  دکتـــر 
ــار  ــار در کنـ ــعه ای، باافتخـ ــازمان توسـ ــوان سـ به عنـ
ـــت،  ـــعه صنع ـــرای توس ـــی ب ـــتیم و حت ـــگاه ها هس دانش

تـــاش می کنیـــم پیشـــتاز باشـــیم.

اجرای الگوی جدید برای طراحی و 
راه اندازی چرخه های صنعتی

دکتـــر ســـید محمـــد طباطبایـــی رییـــس مرکـــز 
تحقیقـــات و فـــرآوری جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن 
مراســـم گفـــت: بـــا توجـــه بـــه بـــاال بـــودن تعـــداد 
نیازهـــا و درعین حـــال محدودیـــت زمـــان و هزینـــه، 
ـــدازی  ـــی و راه ان ـــرای طراح ـــد ب ـــوی جدی ـــه الگ ـــاز ب نی

ــم. ــی داریـ ــای صنعتـ چرخه هـ
وی ادامـــه داد: در ایـــن شـــرایط بـــه ســـرمایه گذار 
ـــد  ـــم و بای ـــاد کنی ـــم اعتم ـــی نمی توانی ـــاور خارج و مش

ـــم. ـــه گام برداری ـــن زمین ـــان در ای خودم
دکتـــر طباطبایـــی بـــه تجهیـــزات بومی شـــده 
در ایـــن مرکـــز همچـــون تولیـــد ورق ولولـــه بـــا 
آلیاژی هـــای خـــاص، دســـتگاه ســـختی القایـــی، 
ـــل و  ـــوزن ری ـــزی س ـــه مرک ـــاری تک ـــخت کاری انفج س

غیـــره اشـــاره کـــرد.
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ـــا  ـــایمگو ب ـــات س ـــدی موسس ـــه بن ـــگ: رتب ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــی دانش ـــط عموم ■ رواب
ـــه  ـــی ب ـــر اجتماع ـــه و تاثی ـــی نوآوران ـــی، خروج ـــرد تحقیقات ـــاد عملک ـــتفاده از ابع اس

رتبه بنـــدی دانشـــگاه ها و موسســـات تحقیقاتـــی می پـــردازد.
ــگاه علـــم و فرهنـــگ  ــران، دانشـ ــه بررســـی وضعیـــت ایـ ــزارش، بـ در ایـــن گـ

پرداختـــه می شـــود: جهاددانشـــگاهی 
وضعیت ایران

ــدی  ــن رتبه بنـ ــران در ایـ ــی از ایـ ــز تحقیقاتـ ــگاه و مراکـ ــه، دانشـ 1۵7 موسسـ
حضـــور دارنـــد کـــه نســـبت بـــه ســـال گذشـــته 1۵ واحـــد اضافه شـــده اســـت، 
ـــه  ـــه رتب ـــت. میان ـــا 1۲۰ اس ـــر ب ـــه براب ـــور ترکی ـــرای کش ـــدار ب ـــن مق ـــه ای درحالی ک
ـــی موسســـات  ـــه جهان ـــا کـــه رتب ـــن معن ـــه ای ـــران ۲8 واحـــد افزایـــش دارد، ب ـــی ای جهان
ـــوده  ـــه رو ب ـــتری روب ـــت بیش ـــا اف ـــل ب ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــته و نس ـــش داش ـــی افزای ایران
اســـت. 9 مرکـــز وابســـته بـــه دولـــت، 9 مرکـــز ســـامت و 139 دانشـــگاه در ایـــن 

ــد. ــور دارنـ رتبه بنـــدی حضـ
دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ، دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی البـــرز، مرکـــز تحقیقـــات 
ـــد  ـــمالی، واح ـــان ش ـــکی خراس ـــوم پزش ـــگاه عل ـــه، دانش ـــک مراغ ـــوم و اخترفیزی نج
ــران،  ــز قلـــب تهـ علـــوم دارویـــی دانشـــگاه آزاد اســـامی، دانشـــگاه بنـــاب، مرکـ
ـــگاه  ـــه، دانش ـــکی تربت حیدری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــاد، دانش ـــکی گناب ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
ـــدران،  آزاد اســـامی واحـــد اردبیـــل، دانشـــگاه بجنـــورد، دانشـــگاه علـــوم و فنـــاوری مازن
ـــرق  ـــد ش ـــامی واح ـــگاه آزاد اس ـــدان، دانش ـــی هم ـــگاه صنعت ـــان، دانش ـــگاه دامغ دانش
ـــدی  ـــن رتبه بن ـــه ای ـــال ب ـــه امس ـــتند ک ـــزی هس ـــزگان مراک ـــگاه هرم ـــران و دانش ته

و  ســـینا  بیمارســـتان  اضافه شـــده اند. 
ـــان  ـــه دامغ ـــوم پای ـــگاه عل دانش

مراکـــزی هســـتند 
کـــه امســـال 

برخـــاف ســـال گذشـــته در ایـــن رتبه بنـــدی حضـــور ندارنـــد.
ـــر  ـــد. ب ـــان می ده ـــاس SIR را نش ـــر اس ـــران ب ـــر ای ـــز برت ـــر 1۰ مرک ـــدول زی ج
ـــگاه  ـــران، دانش ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاه عل ـــته دانش ـــال گذش ـــد س ـــاس، همانن ـــن اس ای
ـــهید بهشـــتی در  ـــی ش ـــات بهداشـــتی درمان ـــوم پزشـــکی و خدم ـــران و دانشـــگاه عل ته
ـــبت  ـــا نس ـــی آن ه ـــه جهان ـــه رتب ـــد درحالی ک ـــرار دارن ـــور ق ـــوم کش ـــا س ـــه اول ت رتب
ـــم  ـــگاه عل ـــوص دانش ـــم در خص ـــه مه ـــت. نکت ـــته اس ـــت داش ـــته اف ـــال گذش ـــه س ب
و فرهنـــگ اســـت کـــه ســـال گذشـــته در ایـــن رتبه بنـــدی حضـــور نداشـــته ولـــی 

ـــرار دارد. ـــان ق ـــور و 66۰ جه ـــه 1۰ کش ـــون در رتب اکن
بررسی وضعیت دانشگاه علم و فرهنگ

ـــرور  ـــه م ـــور دارد ک ـــدی حض ـــه بن ـــن رتب ـــار در ای ـــن ب ـــرای اولی ـــگاه ب ـــن دانش ای
ــن  ــد ایـ ــان می دهـ ــاخص های SIR نشـ ــاس شـ ــر اسـ ــت آن را بـ ــی از وضعیـ کلـ
ـــرار  ـــان ق ـــدک 37 ام جه ـــه و ص ـــک اول منطق ـــور، ده ـــارک اول کش ـــگاه در چ دانش

دارد.
محققـــان دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ مـــدارک علمـــی خـــود را در 67 مجلـــه 
ــوزه  ــی آن در حـ ــدارک علمـ ــترین مـ ــاس، بیشـ ــن اسـ ــر ایـ ــد. بـ ــر کرده انـ منتشـ
شـــیمی و مهندســـی اســـت. انـــدازه دایـــره شـــاخص sjr را نشـــان می دهـــد، بـــه 
 journal بـــا SJR 1,44 نظـــر می رســـد بزرگ تریـــن دایـــره مربـــوط بـــه مجلـــه

of cellular physiology اســـت.
 SCImago گفتنـــی اســـت، نظـــام رتبه بنـــدی ســـایمگو یـــا رتبه بنـــدی
ـــام  ـــپانیا انج ـــادا در اس ـــگاه گران ـــام در دانش ـــن ن ـــه همی ـــی ب ـــروه پژوهش ـــط گ توس
می شـــود کـــه براســـاس تعـــداد مقـــاالت علمـــی موسســـات آمـــوزش عالـــی 
ـــا  ـــکوپوس آن ه ـــی اس ـــک اطاعات ـــود در بان ـــف موج ـــورهای مختل کش
رتبه بنـــدی  ایـــن  می کنـــد.  رتبه بنـــدی  و  ارزیابـــی  را 
نظام هـــای  جامع تریـــن  و  از جدیدتریـــن  یکـــی 
و  دانشـــگاه ها  پژوهشـــی  رتبه بنـــدی 
موسســـات پژوهـــش محـــور در جهـــان 

اســـت.

دانشگاه علم و فرهنگ در بین ۱۰ دانشگاه برتر 
کشور قرار گرفت

رتبه بندی مؤسسات سایمگو با استفاده از ابعاد عملکرد تحقیقاتی، خروجی نوآورانه و تاثیر اجتامعی به رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 

می پردازد که در این رتبه بندی دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی در رتبه ۱۰ کشور و ۶۶۰ جهان در سال ۲۰۲۰ قرار دارد
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نظر والدین درباره آموزش مجازی 
فرزندانشان

نتایج یکی از نظرسنجی های ایسپا نشان می دهد ۳۶ درصد والدین 
دانش آموزان تهرانی که فرزند آن ها به صورت غیرحضوری آموزش 

می بیند، تا حد زیادی با جمله ی «در آموزش مجازی و غیرحضوری، 
آموزش و یادگیری به صورت مناسب انجام منی شود» موافق هستند

ـــا از  ـــروس کرون ـــیوع وی ـــران: ش ـــجویان ای ـــنجی دانش ـــز افکارس ـــی مرک ـــط عموم ■ رواب
ـــت  ـــوری را تح ـــهای حض ـــا و آموزش ـــتر فعالیت ه ـــون، بیش ـــال 1398 تاکن ـــر س اواخ
ـــورهای  ـــتر کش ـــی در بیش ـــای آموزش ـــب فعالیت ه ـــن رو اغل ـــرار داده و از ای ـــر ق تاثی
ـــرده  ـــه پیداک ـــوری ادام ـــازی و غیرحض ـــورت مج ـــه ص ـــر ب ـــران، ناگزی ـــه ای ـــا از جمل دنی
ـــن  ـــپا( از والدی ـــران )ایس ـــجویان ای ـــنجی دانش ـــز افکارس ـــوص مرک ـــن خص ـــت. در ای اس
ـــان  ـــتفاده فرزندت ـــران اس ـــد نگ ـــه ح ـــا چ ـــت »ت ـــیده اس ـــی پرس ـــوزان تهران ـــش آم دان

ـــتید؟« ـــت هس از اینترن
ـــتفاده  ـــت اس ـــن باب ـــد والدی ـــد 34.7 درص ـــان می ده ـــنجی نش ـــن نظرس ـــج ای نتای
ـــًا  ـــر اص ـــد دیگ ـــل 3۰.۲ درص ـــد. در مقاب ـــادی دارن ـــی زی ـــت نگران ـــان از اینترن فرزندش
ـــم و در  ـــد ک ـــن 13.7 درص ـــی در بی ـــزان نگران ـــن می ـــتند. ای ـــی ای نداش ـــن نگران چنی

ـــت. ـــوده اس ـــط ب ـــد متوس ـــد در ح ـــن ۲۰.7 درص بی
ـــزان  ـــت. می ـــردان اس ـــتر از م ـــی بیش ـــوص اندک ـــن خص ـــان در ای ـــی زن ـــزان نگران می
نگرانـــی والدیـــن در خصـــوص اســـتفاده فرزندانشـــان از اینترنـــت برحســـب مقطـــع 
تحصیلـــی نشـــان می دهـــد، نگرانـــی در بیـــن والدیـــن دانش آمـــوزان متوســـطه اول 

بیشـــتر از والدیـــن دانش آمـــوزان ســـایر مقاطـــع اســـت.
ـــت  ـــده اس ـــیده ش ـــی پرس ـــوزان تهران ـــن دانش آم ـــری از والدی ـــنجی دیگ در نظرس
ـــه  ـــری ب ـــوزش و یادگی ـــوری، آم ـــازی و غیرحض ـــوزش مج ـــد در آم ـــی می گوین »برخ
ـــد؟« ـــر موافقی ـــن نظ ـــا ای ـــد ب ـــه ح ـــا چ ـــما ت ـــود. ش ـــام نمی ش ـــب انج ـــورت مناس ص

ـــه »در  ـــر ک ـــن نظ ـــا ای ـــن ب ـــد والدی ـــنجی، 36 درص ـــن نظرس ـــج ای ـــاس نتای ـــر اس ب
ـــام  ـــب انج ـــورت مناس ـــه ص ـــری ب ـــوزش و یادگی ـــوری، آم ـــازی و غیرحض ـــوزش مج آم
نمی شـــود« تـــا حـــد زیـــادی موافـــق هســـتند کـــه در مقابـــل 11.9 درصـــد بـــا 
ـــن 1۵.6  ـــوق، در بی ـــزاره ف ـــا گ ـــت ب ـــزان موافق ـــتند. می ـــق نیس ـــًا مواف ـــر اص ـــن نظ ای

ـــت. ـــوده اس ـــط ب ـــد متوس ـــد در ح ـــن 33.۵ درص ـــم و در بی ـــد ک ـــد در ح درص
والدیـــن فـــارغ از نـــوع جنســـیت دیـــدگاه یکســـان و نزدیـــک بـــه هـــم نســـبت 
ـــدگاه  ـــتند. دی ـــری داش ـــرای یادگی ـــازی ب ـــوزش مج ـــودن آم ـــب ب ـــزان مناس ـــه می ب
ـــت  ـــرار گرف ـــی ق ـــز موردبررس ـــی نی ـــع تحصیل ـــک از مقاط ـــر ی ـــب ه ـــن برحس والدی
ـــبتاً  ـــدگاه نس ـــع دی ـــه مقط ـــر س ـــن ه ـــت و والدی ـــده اس ـــادار نش ـــا معن ـــه تفاوت ه ک

ـــد. ـــوص دارن ـــن خص ـــانی در ای یکس
نیمـــی از والدیـــن اعـــام کردنـــد فرزندانشـــان به تنهایـــی می تواننـــد بـــا 

اپلیکیشـــن های آموزشـــی مجـــازی کار کننـــد.
ــن  ــری از والدیـ ــنجی دیگـ ــران در نظرسـ ــجویان ایـ ــنجی دانشـ ــز افکارسـ مرکـ
ـــا  ـــد ب ـــی می توان ـــما به تنهای ـــد ش ـــا فرزن ـــت »آی ـــیده اس ـــی پرس ـــوزان تهران دانش آم
اپلیکیشـــن های آمـــوزش غیرحضـــوری کار کنـــد یـــا نیـــاز بـــه کمـــک بزرگ ترهـــا 
ـــن  ـــا اپلیکیش ـــد ب ـــی می توان ـــان به تنهای ـــد فرزندش ـــان کردن ـــد بی دارد؟« ۵۰.۲ درص

ـــاز دارد. ـــک نی ـــه کم ـــان ب ـــد فرزندش ـــد گفتن ـــا 48.7 درص ـــد ام ـــا کار کن ه
33.۵ درصـــد والدیـــن دانش آمـــوزان ابتدایـــی گفته انـــد فرزندشـــان به تنهایـــی 
ــوزان  ــن دانش آمـ ــد والدیـ ــا 63.۵ درصـ ــد؛ امـ ــن ها کار کنـ ــا اپلیکیشـ ــد بـ می توانـ
متوســـطه اول و 7۲ درصـــد متوســـطه دوم هســـتند اظهـــار کرده انـــد فرزندانشـــان 

ــد. ــن ها کار کننـ ــا اپلیکیشـ ــد بـ می تواننـ
در ادامـــه از والدینـــی کـــه گفته انـــد فرزنـــدان آن هـــا نیـــاز بـــه کمـــک دارنـــد 
ـــک  ـــه وی کم ـــه ب ـــن زمین ـــه در ای ـــت ک ـــی هس ـــواده کس ـــا در خان ـــد »آی ـــیده ش پرس
ــه  ــه بـ ــت کـ ــی هسـ ــواده کسـ ــته اند در خانـ ــار داشـ ــد اظهـ ــد؟« 91.9 درصـ کنـ
ـــان در  ـــه فرزندش ـــت ب ـــی نیس ـــد کس ـــد گفتن ـــد و 7.9 درص ـــک نمای ـــان کم فرزندش

ـــد. ـــک کن ـــوزش کم آم
گفتنی اســـت، هـــر دو نظرســـنجی بـــا جامعـــه آمـــاری والدیـــن دانش آمـــوزان 
تهرانـــی کـــه فرزنـــد آن هـــا بـــه صـــورت غیرحضـــوری آمـــوزش می بینـــد و انـــدازه 
ـــط  ـــی توس ـــه تلفن ـــیوه مصاحب ـــه ش ـــر 1399 ب ـــا 6 مه ـــخ 1 ت ـــه 1۲17 در تاری نمون

ـــت. ـــده اس ـــرا ش ـــپا اج ایس

مردم ایران ترجیح می دهند پس انداز 
خود را چگونه مدیریت کنند؟

نتایج نظرسنجی ایسپا در طرح سنجش نگرش مردم ایران پیرامون 
وضعیت اقتصادی کشور با موضوع عملکرد مردم در مدیریت پس انداز 

زندگی خود، منترش شد

در طرح سنجش  روابط عمومی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا(:   ■
باالی 18  شهروندان  آماری  جامعه ی  با  کشور  اقتصادی  وضعیت  پیرامون  ایران  مردم  نگرش 
سال کل کشور و تعداد نمونه ی 1۵9۰ که به شیوه ی مصاحبه ی تلفنی اجرا شد، )۲9 تیر تا 
۵ مرداد 1399( در سؤالی از مردم پرسیده شده است: »هر خانواده ای ممکن است در زندگی 
بتواند پس انداز کند. شما ترجیح می دهید پس انداز خود را چگونه مدیریت کنید؟«؛ 39,1 درصد 
پاسخ گویان گفته اند پس اندازی ندارند؛ 17 درصد گفته اند در بازار زمین و مسکن و 16,۵ درصد 
درزمینه ی اشتغال زایی و کارآفرینی سرمایه گذاری می کنند. هم چنین در مراتب بعدی به ترتیب 
9,۲ درصد پاسخ گویان گفته اند در بورس سرمایه گذاری می کنند و 8,1 درصد پس انداز خود را 
در بانک می گذارند؛ ۵,8 درصد گفته اند طا و سکه و 1,6 درصد نیز دالر و ارز خریداری می کنند.
نکتـه ی قابل توجـه در مقایسـه ی مدیریـت پس انـداز کل جمعیت در مـرداد 1399 بـا خرداد 
1398، کاهـش قابل توجـه میـزان تمایـل به پس انـداز در بانک و افزایش تمایل به سـرمایه گذاری 
در بـازار بـورس اسـت. در خـرداد 98، ۲4,8 درصد مـردم گفته اند ترجیح می دهند پس اندازشـان 
را در بانک هـا سـپرده گذاری کننـد. ایـن میـزان در مـرداد 1399 بـا حجـم قابل توجـه کاهش به 
8,1 درصد رسـیده اسـت. در مقابل سـرمایه گذاری مردم در بورس رشـد داشـته و از 1,۵ درصد 
در خـرداد 98 بـه 9,۲ درصـد در مـرداد 99 رسـیده اسـت. اشـتغال زایی و کارآفرینی نیز با رشـد 
۵,9 درصـدی نسـبت بـه خـرداد 98 مواجـه بوده اسـت. تمایل به سـرمایه گذاری در طا و سـکه 

نیز در مقایسـه با سـال گذشـته حدود 4 درصد کاهش داشـته اسـت.
39,1 درصد مردم اعام کرده اند هیچ پس اندازی ندارند که این میزان نیز نسبت به سال 
از  را  ندارند  پس اندازی  هیچ  گفته اند  که  کسانی  اگر  است.  داشته  افزایش  درصد   ۵ گذشته 
درصد   ۲7,1 مسکن،  و  زمین  بازار  در  می دهند  ترجیح  درصد   ۲7,9 بگذاریم،  کنار  تحلیل 
درزمینه ی اشتغال زایی و کارآفرینی و 1۵,1 درصد در بورس سرمایه گذاری کنند. تمایل به 
پس انداز در بانک در میان این افراد نسبت به سال گذشته ۲4,۵ درصد کاهش یافته است، اما 
گرایش به سرمایه گذاری در بورس در میان این افراد 1۲,8 درصد و اشتغال زایی و کارآفرینی 

1۰,9 درصد نسبت به سال 1398 بیشتر شده است.
گفتنی است، طبق نتایج آزمون های آماری، رفتار زنان و مردان در مدیریت پس انداز تفاوت 
با یکدیگر دارد. 4۲,۲ درصد زنان و 36,۲ درصد مردان گفته اند پس انداز ندارند. در  معناداری 
حوزه ی مدیریت پس انداز، مردان )۲1,3 درصد( بیش از زنان )11,6 درصد( پس اندازشان را صرف 
از زنان )7 درصد( به  اشتغال زایی و کارآفرینی می کنند. هم چنین مردان )11,3 درصد( بیش 
سرمایه گذاری در بورس می پردازند. در مقابل زنان )8,1 درصد( بیش از مردان )3,6 درصد( طا و 
سکه خریداری می کنند. در خصوص پس انداز در بانک نیز زنان )1۰,۵ درصد( بیش از مردان )۵,9 

درصد( پس اندازشان را در بانک سپرده گذاری می کنند.
نحوه ی مدیریت پس انداز بین گروه های مختلف سنی نیز تفاوت معناداری دارد. افراد باالی 
سپرده گذاری  بانک  در  را  پس اندازشان  گروه های سنی  سایر  از  بیش  درصد(   1۲( سال   ۵۰
به  تمایل  سنی  گروه های  سایر  از  بیش  درصد(   ۲1,۲( سال   ۲9 تا   18 جوانان  می کنند. 
اشتغال زایی و کارآفرینی دارند. هم چنین میزان تمایل به سرمایه گذاری در بورس بین جوانان 
)1۲,9 درصد( بیش از سایر گروه های سنی است. الزم به ذکر است ۵4,۵ درصد افراد باالی 
۵۰ سال، 38,۵ درصد افراد 3۰ تا 49 سال و ۲۵,1 درصد جوانان 18 تا ۲9 سال در پاسخ به 

این سوال گفته اند پس اندازی ندارند.
نتایج آزمون های آماری نشان می دهد، با توجه به سطح تحصیات افراد، نوع مدیریت پس انداز 
تفاوت معناداری دارد. تمایل به سرمایه گذاری در بورس با باال رفتن سطح تحصیات افزایش پیدا 
می کند. ۲۲,1 درصد افراد با تحصیات کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین 14,6 درصد افراد 
با تحصیات کاردانی و کارشناسی سرمایه گذاری در بورس را به سایر شیوه های مدیریت پس انداز 
ترجیح می دهند، درحالی که این میزان بین افراد با تحصیات دیپلم 9 درصد و افراد با تحصیات 
کمتر از دیپلم 1,9 درصد است. همچنین با افزایش سطح تحصیات میزان تمایل به سرمایه گذاری 
در اشتغال و کارآفرینی افزایش پیدا می کند. در مقابل میزان تمایل به پس انداز در بانک با افزایش 
سطح تحصیات کاهش پیدا می کند. 9,3 درصد افراد با تحصیات کمتر از دیپلم، 9 درصد افراد با 
تحصیات دیپلم، 7,3 درصد افراد با تحصیات کاردانی و کارشناسی و ۲,7 درصد افراد با تحصیات 

کارشناسی ارشد و دکتری گفته اند پس اندازشان را در بانک سپرده گذاری می کنند.
گفتنی است، میزان افرادی که در پاسخ به این سوال گفته اند پس اندازی ندارند به ترتیب 
بین افراد با تحصیات کمتر از دیپلم ۵7,7 درصد، افراد با تحصیات دیپلم 34,6 درصد، گروه 
تحصیلی کاردانی و کارشناسی با ۲۵,8 درصد و افراد با تحصیات کارشناسی ارشد و دکتری 

۲6,۵ درصد است.
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تولید رسکه از گل محمدی و عناب

رسکه گل محمدی و عناب توسط محققان مجتمع تحقیقات جهاددانشگاهی خراسان جنوبی تولید شد

ــی  ــن صادقـ ــال الدیـ ــی: جـ ــان جنوبـ ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی بابیـــان اینکـــه هدایـــت بـــه ســـمت 
تولیـــد محصـــوالت بـــاارزش افـــزوده بیشـــتر و بهره گیـــری از فنـــاوری روز دنیـــا 
از نیاز هـــای حـــال حاضـــر بخـــش کشـــاورزی اســـت گفـــت: گل محمـــدی یـــا گل 
ســـرخ بـــا نـــام علمـــی Rosa damascena نـــام نوعـــی گل رز اســـت کـــه 
مقاومـــت باالیـــی در مقابـــل کم آبـــی و تنش هـــای محیطـــی دارد و در اکثـــر 

شـــهر های ایـــران به خوبـــی رشـــد می کنـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی عنـــوان کـــرد: خراســـان جنوبـــی 
ظرفیـــت فوق العـــاده ای در تولیـــد گل محمـــدی دارد، در ســـال 1399 حـــدود 
ـــت،  ـــده اس ـــی برداشت ش ـــان جنوب ـــتان خراس ـــزارع اس ـــدی از م ـــن گل محم 36۵ تُ
ـــرگ خشـــک اســـت  ـــانس و گلب ـــاً گاب، اس محصـــوالت حاصـــل از گل محمـــدی عمدت
ـــی  ـــتی و آرایش ـــای بهداش ـــازی، فرآورده  ه ـــی، عطرس ـــع داروی ـــا در صنای ـــه از آن  ه ک

و صنایـــع غذایـــی اســـتفاده می شـــود.
ـــرآوری گل محمـــدی در خراســـان  ـــع ف ـــود صنای ـــت نب ـــه عل ـــرد: ب ـــار ک ـــی اظه صادق
ـــد  ـــانند. ۵۰ درص ـــروش می رس ـــه ف ـــد ب ـــرده و بع ـــک ک ـــا را خش ـــب گل  ه ـــی اغل جنوب
ایـــن گل هـــای خشک شـــده بـــه صـــورت فلـــه ای بـــه خـــارج از اســـتان و غنچـــه 
ــی  ــام  فروشـ ــود، خـ ــادر می شـ ــایه صـ ــور های همسـ ــه کشـ ــز بـ ــا نیـ ــن گل هـ ایـ
ـــی  ـــان  جنوب ـــتان خراس ـــاه از اس ـــن گی ـــزوده ای ـــروج ارزش اف ـــث خ ـــدی باع گل محم
ـــزوده  ـــاد ارزش اف ـــب ایج ـــول موج ـــن محص ـــراوری ای ـــای ف ـــاد واحد ه ـــود، ایج می ش

و درنتیجـــه اشـــتغال و پویایـــی اقتصـــاد اســـتان می شـــود.
ـــدی از  ـــرکه گل محم ـــرد: س ـــح ک ـــی تصری ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــس جهاددانش ریی
ـــوان  ـــته و به عن ـــی داش ـــی و داروی ـــرف خوراک ـــه مص ـــت ک ـــی اس ـــه فرآورده های جمل
ـــیاری  ـــی بس ـــای درمان ـــرد و کاربرد ه ـــرار می گی ـــتفاده ق ـــی مورداس ـــاده غذای ـــک م ی

دارد.

ـــال 1399 و  ـــدی در س ـــودمند گل محم ـــرکه فراس ـــد س ـــرح تولی ـــزود: ط ـــی اف صادق
ـــگاهی  ـــدی جهاددانش ـــه گل محم ـــدی از مزرع ـــت گل محم ـــروع برداش ـــا ش ـــان ب هم زم
خراســـان جنوبـــی در مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی و در گـــروه پژوهشـــی 
ـــز  ـــرای آن نی ـــوده و اج ـــی ب ـــان جنوب ـــتراتژیک خراس ـــان اس ـــرآوری گیاه ـــد و ف تولی

ـــت. ـــرده اس ـــان ب ـــاه زم ـــدود دو م ح
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی بیـــان کـــرد: محصـــول حاصـــل از 
ایـــن طـــرح به عنـــوان یـــک محصـــول فراســـودمند و دانش بنیـــان قابلیـــت تولیـــد 
ـــت  ـــود وضعی ـــدار و بهب ـــتغال پای ـــاد اش ـــت ایج ـــد در جه ـــته و می توان ـــی را داش صنعت

معیشـــت بهره بـــرداران در اســـتان اســـتفاده شـــود.
وی ادامـــه داد: جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی آمادگـــی دارد دانـــش فنـــی تولیـــد 
ایـــن محصـــول را بـــه شـــرکت ها و کارآفرینـــان عاقه منـــد در ســـرمایه گذاری در 

ـــد. ـــکاری کن ـــی آن هم ـــد صنعت ـــا در تولی ـــذار ی ـــرح واگ ـــن ط ای
مزیت اقتصادی تولید سرکه ی عناب

همچنیـــن عضـــو هیـــات علمـــی مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی 
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی گفـــت: بـــا توجـــه بـــه وجـــود مقـــدار زیـــاد 
ترکیبـــات کربوهیدراتـــی در عنـــاب به عنـــوان مهم تریـــن عامـــل در فرآینـــد تولیـــد 
ـــی  ـــیار خوب ـــادی بس ـــت اقتص ـــاب دارای مزی ـــرکه از عن ـــد س ـــی، تولی ـــرکه طبیع س

اســـت
ـــتراتژیک  ـــان اس ـــرآوری گیاه ـــد و ف ـــی تولی ـــروه پژوهش ـــو گ ـــاهی عض ـــه ش طیب
واحـــد اظهـــار کـــرد: ســـرکه طبیعـــی از دیربـــاز در کشـــورهای مختلـــف به عنـــوان 
ــه  ــتفاده قرارگرفتـ ــی مورداسـ ــواد غذایـ ــیاری از مـ ــده در بسـ ــنی و طعم دهنـ چاشـ
ـــده و  ـــنی، طعم دهن ـــوان چاش ـــی )به عن ـــع غذای ـــرد در صنای ـــر کارب ـــاوه ب ـــت و ع اس

نگهدارنـــده( بـــرای اهـــداف پزشـــکی نیـــز مورداســـتفاده قـــرار می گیـــرد.
وی افـــزود: ســـرکه طبیعـــی بـــا توجـــه بـــه دارا بـــودن اســـیدیته الزم، باعـــث 
هضـــم بهتـــر غـــذا، تعدیـــل و پاییـــن آوردن چربـــی خـــون، بـــاز کـــردن عـــروق، 
ـــولین  ـــه انس ـــت ب ـــود مقاوم ـــارخون و بهب ـــش فش ـــدن، کاه ـــاز ب ـــهیل سوخت وس تس

می شـــود.
ـــگاهی  ـــتراتژیک جهاددانش ـــان اس ـــرآوری گیاه ـــد و ف ـــی تولی ـــروه پژوهش ـــو گ عض
ـــول  ـــرکه از اتان ـــی از س ـــش قابل توجه ـــران بخ ـــرد: در ای ـــان ک ـــی بی ـــان جنوب خراس
تهیـــه می شـــود، اتانـــول ابتـــدا تقطیرشـــده و ســـپس بـــه کارخانـــه سرکه ســـازی 
ارســـال می شـــود، درنتیجـــه بـــه ســـرکه تولیـــدی، ســـرکه تقطیـــری نیـــز گفتـــه 

می شـــود کـــه خـــواص درمانـــی ســـرکه طبیعـــی را نـــدارد.
شـــاهی بابیـــان این کـــه  در ایـــران ســـرکه طبیعـــی عمدتـــاً از میـــوه ســـیب و 
ـــه  ـــورت نگرفت ـــون ص ـــاب تاکن ـــوه عن ـــرکه از می ـــد س ـــود و تولی ـــد می ش ـــور تولی انگ
اســـت، افـــزود: در کشـــورهای دیگـــر ماننـــد عـــراق تولیـــد ســـرکه از خرمـــا و در 

چیـــن تولیـــد ســـرکه از عنـــاب انجـــام می گیـــرد.
وی بیـــان کـــرد: به طـــور خـــاص، میـــوه عنـــاب غنـــی از کربوهیـــدرات، 
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 ،C و B بیوفاونوئیـــد، ویتامین هـــای
ــی  ــواد معدنـ ــی و مـ ــر خوراکـ فیبـ

ـــت. ـــیم اس ـــن و پتاس ـــژه آه به وی
علمـــی  هیـــات  عضـــو 

ـــان  ـــات گیاه ـــع تحقیق مجتم
دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
خراســـان جنوبـــی اظهـــار 
کـــرد: میـــوه عنـــاب بـــه 
دلیـــل خاصیـــت ضـــد 
برخـــی  از  اکسایشـــی 
بیماری هـــا کـــه در آن هـــا 
گونه هـــای رادیـــکال آزاد 

درنتیجـــه فشـــار اکسایشـــی 
تولیـــد می شـــوند، جلوگیـــری 

. می کنـــد
وی افـــزود: هـــدف اصلـــی از 

اجـــرای طـــرح تولیـــد ســـرکه عنـــاب 
در گـــروه پژوهشـــی تولیـــد و فـــرآوری 

ــان  ــگاهی خراسـ ــتراتژیک جهاددانشـ ــان اسـ گیاهـ
جنوبـــی، در ابتـــدا تولیـــد محصـــول طبیعـــی فراســـودمند ســـرکه از عناب هـــای 
ـــی  ـــژه، حت ـــم وی ـــاال و طع ـــه ای ب ـــم ارزش تغذی ـــه علی رغ ـــت ک ـــه اس ـــه دو و س درج

ازنظـــر خـــام فروشـــی نیـــز بـــازار مناســـبی ندارنـــد.
عضـــو هیـــات علمـــی مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
ــن  ــام ایـ ــه انجـ ــت کـ ــن اسـ ــر ایـ ــدف دیگـ ــرد: هـ ــان کـ ــی بیـ ــان جنوبـ خراسـ
ـــادرات  ـــزوده، ص ـــش ارزش اف ـــی و افزای ـــام فروش ـــری از خ ـــه جلوگی ـــج ب ـــرح منت ط
ـــی  ـــی و معرف ـــی و داروی ـــف غذای ـــع مختل ـــرد آن در صنای ـــاب، کارب ـــای عن فرآورده ه

ــود. ــر می شـ ــای دیگـ ــد فرآورده هـ ــرای تولیـ ــاب بـ ــیل عنـ پتانسـ
ـــی  ـــرکه طبیع ـــه ای س ـــت تغذی ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ـــن رو ب ـــرد: از ای ـــان ک ـــاهی بی ش
در رژیـــم غذایـــی و همچنیـــن جایـــگاه ارزشـــمند میـــوه عنـــاب در طـــب ســـنتی 
ایـــران، طـــرح تولیـــد ســـرکه از عنـــاب بـــرای بهینه ســـازی پارامترهـــای فرآینـــد 
ـــتراتژیک جهاددانشـــگاهی  ـــان اس ـــرآوری گیاه ـــد و ف ـــروه تولی ـــتور کارگ ـــد در دس تولی

ـــت. ـــرار گرف ق
ـــزود: در ایـــن طـــرح کـــه حـــدود 1۰ مـــاه بـــه طـــول انجامیـــد، پـــس از  وی اف
ـــی  ـــرکه موردبررس ـــد س ـــرای تولی ـــف ب ـــار مختل ـــت 1۵ تیم ـــه درنهای ـــی های اولی بررس
ــرکه های  ــا سـ ــده بـ ــرکه تولیدشـ ــه سـ ــن نمونـ ــت بهتریـ ــت و درنهایـ ــرار گرفـ قـ
ـــرکه  ـــاری و س ـــیب تج ـــرکه س ـــنتی، س ـــیب س ـــرکه س ـــامل س ـــازار ش ـــود در ب موج

ـــد. ـــه ش ـــه ای مقایس ـــای تغذی ـــر پارامتره ـــور ازنظ انگ
عضـــو هیـــات علمـــی مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
ـــی  ـــی حس ـــر ارزیاب ـــرح ازنظ ـــن ط ـــج ای ـــق نتای ـــرد: مطاب ـــان ک ـــی بی ـــان جنوب خراس
ـــه اســـیدیته  ـــول ب ـــد محل ـــواد جام ـــادل م ـــل نســـبت متع ـــه دلی ـــو( ب ـــگ و ب ـــم، رن )طع
ـــت  ـــاهده و مقبولی ـــرکه ها مش ـــایر س ـــا س ـــی داری ب ـــاف معن ـــاب، اخت ـــرکه عن در س

آن در بیـــن افـــراد بیشـــتر از ســـایر ســـرکه ها بـــود.
ــیدانی  ــت آنتی اکسـ ــی و خاصیـ ــات فنلـ ــن ترکیبـ ــه داد: همچنیـ ــاهی ادامـ شـ
ـــر  ـــه ازنظ ـــود ک ـــی ب ـــرکه های طبیع ـــر س ـــر دیگ ـــاً دو براب ـــز تقریب ـــاب نی ـــرکه عن س

خـــواص درمانـــی و آنتی اکســـیدانی می توانـــد بســـیار موردتوجـــه قـــرار گیـــرد.
عضـــو هیـــات علمـــی مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
ـــان  ـــتراتژیک خراس ـــوالت اس ـــی از محص ـــاب یک ـــرد: عن ـــح ک ـــی تصری ـــان جنوب خراس
ـــول  ـــن محص ـــب ای ـــی مناس ـــدم معرف ـــی، ع ـــام فروش ـــت خ ـــه عل ـــوده و ب ـــی ب جنوب
ـــاد  ـــث ایج ـــد باع ـــرکه آن می توان ـــد س ـــرآوری آن، تولی ـــدم ف ـــور و ع ـــی در کش داروی

ـــود. ـــاورزان ش ـــرای کش ـــزوده ب ـــش ارزش اف ـــه و افزای ـــرای منطق ـــتغال ب اش
ـــر  ـــرح تاثی ـــن ط ـــی ای ـــد صنعت ـــت از تولی ـــی رود حمای ـــد م ـــرد: امی ـــان ک وی بی
ـــه  ـــتان و منطق ـــدار در ســـطح اس ـــتغال پای ـــاد اش ـــد و ایج ـــش تولی ـــزایی در جه ـــه س ب

ـــد. ـــته باش داش
عضـــو هیـــات علمـــی مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
خراســـان جنوبـــی یـــادآور شـــد: طـــرح تولیـــد ســـرکه عنـــاب گـــروه پژوهشـــی 
ـــط  ـــی توس ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــتراتژیک جهاددانش ـــان اس ـــرآوری گیاه ـــد و ف تولی
ــوان  ــان جنوبـــی به عنـ ــوآوری خراسـ ــاوری و نـ ــوزش، پژوهـــش، فنـ ــروه آمـ کارگـ

ــت. ــده اسـ ــتان معرفی شـ ــت دار اسـ ــب و اولویـ ــای منتخـ ــی از طرح هـ یکـ

ثبت اخرتاع آب نبات فراسودمند 
زرشک با خاصیت تصفیه ی خون

آبنبات فراسودمند زرشک با خاصیت تصفیه خون و کمک به 
خون سازی به همت جهادگران مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در سامانه مالکیت فکری کشور به 
ثبت رسید

ـــودمند  ـــول فراس ـــن محص ـــی: ای ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
توســـط مهنـــدس محســـن پویـــان مدیـــر مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی 
ـــرآوری  ـــد و ف ـــی تولی ـــروه پژوهش ـــو گ ـــینی عض ـــاره حس ـــر س ـــگاهی و دکت جهاددانش
گیاهـــان اســـتراتژیک جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی و بـــا همـــکاری دکتـــر 
ــبزوار  ــد سـ ــگاه آزاد واحـ ــی دانشـ ــات علمـ ــو هیـ ــی راد عضـ ــین الهامـ امیرحسـ
ـــت  ـــماره 1۰۰۲87 ثب ـــه ش ـــور ب ـــری کش ـــت فک ـــامانه مالکی ـــراع در س ـــوان اخت به عن

ـــد. ش
ـــراه  ـــه هم ـــا آب ب ـــکر ب ـــظ ش ـــوط غلی ـــازار از مخل ـــود در ب ـــیرین موج ـــات ش آبنب

ــت. ــده اسـ ــده ساخته شـ ــگ دهنـ ــده و رنـ ــای طعم دهنـ افزودنی هـ
شـکر موجـود در ایـن آبنبات هـا باعث فسـاد دندان شـده و همچنین بـا افزایش قند 
خـون احتمـال ابتـا بـه دیابـت را افزایـش می دهـد. عـاوه بـر آن مـازاد قنـد محصول 
در بـدن بـه چربـی تبدیل شـده و موجـب افزایـش تدریجـی چربـی و تـری گلیسـیرید 

می شـود کـه عامـل ابتـا به اضافـه وزن و چاقی اسـت.
رنـگ خوراکـی دارای نانـو ذرات اکسـیدتیتانیوم موجـود در آبنبـات نیـز منجـر بـه 
کاهـش توانایـی سـلول های روده در جـذب مـواد مغـذی می شـود و همچنیـن توانایـی 

روده در برابـر عوامـل بیمـاری زا را تضعیـف می کنـد.
بـا  اسـت  آمـده  بـازار  بـه  اخیـر  سـال های  در  کـه  رژیمـی  آب نبات هـای 
شـیرین کننده هایی ماننـد ایزومالـت، اسـتویا و سـوکرالوز تهیـه شـده اند و غالبـا از رنگ 
دهنده هـا و طعم دهنده هـای غیرطبیعـی در فراینـد تولیـد آن هـا اسـتفاده می شـود.

رنـگ  به عنـوان  زرشـک  عصـاره  از  زرشـک  فراسـودمند  آبنبـات  فرموالسـیون  در 
دهنـده و طعم دهنـده طبیعـی استفاده شـده کـه محصـول موردنظـر را به یک فـرآورده 

فراسـودمند تبدیـل کرده اسـت.
زرشـک دارای ترکیـب فعالـی بـه نـام بربامین اسـت که از قلـب در برابر آسـیب های 
بافتـی جلوگیـری می کنـد. بـا کاهـش میـزان سـاکارز در فرموالسـیون ایـن محصول از 
افزایـش قنـد خـون و همچنیـن افزایش وزن پـس از مصرف محصول ممانعت می شـود.

ایـن محصـول قابلیـت تولیـد در کارخانه بـرای مصـارف داخلی و همچنیـن صادرات 
بـه بازار هـای هـدف را داشـته و قابلیـت جایگزینی بـا آبنبـات معمولی موجـود در بازار 
را دارد، عـاوه بـر ایـن محصـول مذکـور با افزایـش تمایـل مصرف کنندگان به اسـتفاده 

از میـوه زرشـک باعـث افزایش بهـره وری ایـن میوه نیز می شـود.
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،C و B بیوفاونوئیـــد، ویتامین هـــای
ــی  ــواد معدنـ ــی و مـ ــر خوراکـ فیبـ

ـــت. ـــیم اس ـــن و پتاس ـــژه آه به وی
علمـــی  هیـــات  عضـــو 

ـــان  ـــات گیاه ـــع تحقیق مجتم
دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
خراســـان جنوبـــی اظهـــار 
کـــرد: میـــوه عنـــاب بـــه 
دلیـــل خاصیـــت ضـــد 
برخـــی  از  اکسایشـــی 
بیماری هـــا کـــه در آن هـــا 
گونه هـــای رادیـــکال آزاد 

درنتیجـــه فشـــار اکسایشـــی 
تولیـــد می شـــوند، جلوگیـــری 

وی افـــزود: هـــدف اصلـــی از 
اجـــرای طـــرح تولیـــد ســـرکه عنـــاب 

در گـــروه پژوهشـــی تولیـــد و فـــرآوری 
ــان  ــگاهی خراسـ ــتراتژیک جهاددانشـ ــان اسـ گیاهـ

جنوبـــی، در ابتـــدا تولیـــد محصـــول طبیعـــی فراســـودمند ســـرکه از عناب هـــای 
ـــی  ـــژه، حت ـــم وی ـــاال و طع ـــه ای ب ـــم ارزش تغذی ـــه علی رغ ـــت ک ـــه اس ـــه دو و س درج

ازنظـــر خـــام فروشـــی نیـــز بـــازار مناســـبی ندارنـــد.
عضـــو هیـــات علمـــی مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
ــن  ــام ایـ ــه انجـ ــت کـ ــن اسـ ــر ایـ ــدف دیگـ ــرد: هـ ــان کـ ــی بیـ ــان جنوبـ خراسـ
ـــادرات  ـــزوده، ص ـــش ارزش اف ـــی و افزای ـــام فروش ـــری از خ ـــه جلوگی ـــج ب ـــرح منت ط
ـــی  ـــی و معرف ـــی و داروی ـــف غذای ـــع مختل ـــرد آن در صنای ـــاب، کارب ـــای عن فرآورده ه

ــود. ــر می شـ ــای دیگـ ــد فرآورده هـ ــرای تولیـ ــاب بـ ــیل عنـ پتانسـ

ثبت اخرتاع آب نبات فراسودمند 
زرشک با خاصیت تصفیه ی خون

آبنبات فراسودمند زرشک با خاصیت تصفیه خون و کمک به 
خون سازی به همت جهادگران مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در سامانه مالکیت فکری کشور به 
ثبت رسید
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■ روابط عمومی مرکز درمان ناباروری ابن سینا جهاددانشگاهی: هاله ملکی مسوول کلینیک 
سامت جنسی مرکز درمان ناباروری ابن سینا با اشاره به رشد جمعیت سالمند جهان 
گفت: جمعیت سالمندان جهان از ۲۰۵ میلیون نفر در سال 19۵۰ به 96۲ میلیون نفر 
در سال ۲۰17 افزایش یافته است که دوسوم این جمعیت در کشورهای کم درآمد یا با 

درآمد متوسط )مانند ایران( زندگی می کنند.
طبق پیش بینی ها تا سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندان جهان دو برابر خواهد شد که 
نشان دهنده سالخوردگی جمعیت جهان است. افزایش جمعیت سالمندان تاثیر مستقیم 
بر راهبردها و سیاست های کشوری، از جمله در زمینه سیاست های بهداشتی و درمانی 
دارد و سامت جنسی و سامت روان سالمندان نیز بخش مهمی از حوزه بهداشت و 

درمان را تشکیل می دهد.
ملکی برخورداری از سامت و رفاه را حق همه افراد در همه سنین دانست و افزود: 

جمعیت سالمندان بسیاری از کشورها از جمله کشورهای کم درآمد از 
دسترسی به خدمات 

سامت محروم هستند و صحبت 
نوعی  جنسی شان  درموردنیازهای 

در  متأسفانه،  می شود.  تلقی  اجتماعی  منع 
اغلب جوامع تصور بر این است که سالمندان نیاز 

جنسی ندارند و اگر هم دارند نباید درباره آن صحبت 
را  مقوله  این  اغلب  بهداشتی،  مراقبان  کنند. حتی 
تقاضای  یا  و  شکایت  نوع  هر  و  می گیرند  نادیده 
و  امری عادی می دانند  را  امور جنسی  سالمند در 

با هدف  به فرایند پیری نسبت دهند. چنین رویکردی 
سامت باروری و جنسی که از قبل از دوره بارداری تا سال های 

پس از دوره باروری را شامل می شود، مغایرت دارد.
ادامه  در  ابن سینا  جنسی  سامت  کلینیک  مسوول 

به  تمایل  و  دارد  اهمیت  سنی  هر  در  جنسی  سامت  کرد:  خاطرنشان 
برقراری رابطه صمیمی، منحصر به زمان خاصی نیست. با افزایش سن، 
تواند همچنان رضایت بخش  ولی می  تغییر می کند،  عملکرد جنسی 
شرایط  با  افراد  بهتر  تطابق  به  ایجادشده،  تغییرات  شناخت  باشد. 
سالمند  مردان  و  زنان  در  تغییرات  این  می کند.  جدیدشان کمک 
به دلیل کاهش ترشح هورمون های جنسی اتفاق می افتد و شامل 
تغییرات جسمی و روانی است. البته، نگرش های فرهنگی نیز در 
این زمینه نقش مهمی دارد. برای نمونه در بعضی فرهنگ ها، 
یائسگی برای زنان تجربه خوشایندی است، چراکه باعث رها 
بارداری  درباره  نگرانی  و  ماهیانه  خونریزی  از  آن ها  شدن 
ناخواسته می شود، ولی در برخی دیگر، به عنوان یک پدیده 

غم انگیز و ناتوان کننده در نظر گرفته می شود.
ملکی در ادامه با اشاره به افزایش بیماری های زمینه ای 
و غیر واگیر در دوره سالمندی افزود: بیماری های زمینه ای 
کنترل  برای  که  داروهایی  و  به سن  وابسته  واگیر  غیر  و 
این دسته از بیماری ها تجویز می شوند، بر عملکرد جنسی 
و  دارند  قابل ماحظه ای  اثرات  سالمند  و خانم های  آقایان 
حرکتی  مشکات  نعوظ،  اختال  جنسی،  میل  تغییرات 
البته،  است.  عوارض  این  جمله  از  انرژی  سطح  کاهش  و 
مردان  از  شایع تر  سالمند  زنان  در  غیرواگیر  بیماری های 
سالمند است و نتیجه بارداری ها و زایمان هایی است که در 

سنین باروری داشته اند.
مسوول کلینیک سامت جنسی ابن سینا افزایش خطر 
ابتا به بیماری های مقاربتی را از جمله چالش های سامت 
جنسی  رابطه  برقراری  افزود:  و  دانست  سالمندان  جنسی 
حفاظت نشده و عدم رضایت بخش رابطه جنسی با همسر، 
بیماری های مقاربتی  به  ابتا  نیز در معرض  را  افراد سالمند 
را  باروری  دوره  که  تصور  این  می دهد.  قرار   HIV جمله  از 
پشت سر گذاشته اند و نیازی به روش های جلوگیری از بارداری 
مقاربتی  بیماری های  به  ابتا  برابر  در  می شود  سبب  ندارند، 
محافظتی نداشته باشند و خطر ابتای آن ها بیشتر از جوانان 
و  دیواره ها  شدن  نازک  علت  به  سالمند  زنان  به ویژه  باشد. 
در  راحتی  و  لذت  میزان  کاهش  بر  عاوه  واژن،  خشکی 
به  ابتا  برابر  در  بیشتری  آسیب پذیری  جنسی،  فعالیت 

بیماری های مقاربتی دارند.
ملکی در ادامه با اشاره به شواهد و ارزیابی های موجود 
در زمینه فعالیت جنسی سالمندان، گفت: شواهد حاکی 

سالمت جنسی ساملندان؛ 
موضوعی مهم که نادیده گرفته می شود

 با پیرشفت های پزشکی و افزایش امید به زندگی جمعیت ساملند جهان رو به افزایش 
است، اما جنبه هایی از زندگی ساملندان، از جمله سالمت جنسی این جمعیت کمرت 

موردتوجه قرارگرفته است

سامت محروم هستند و صحبت 
نوعی  جنسی شان  درموردنیازهای 

در  متأسفانه،  می شود.  تلقی  اجتماعی  منع 
اغلب جوامع تصور بر این است که سالمندان نیاز 

جنسی ندارند و اگر هم دارند نباید درباره آن صحبت 
را  مقوله  این  اغلب  بهداشتی،  مراقبان  کنند. حتی 
تقاضای  یا  و  شکایت  نوع  هر  و  می گیرند  نادیده 
و  امری عادی می دانند  را  امور جنسی  سالمند در 

با هدف  به فرایند پیری نسبت دهند. چنین رویکردی 
سامت باروری و جنسی که از قبل از دوره بارداری تا سال های سامت باروری و جنسی که از قبل از دوره بارداری تا سال های 

با پیرشفت های پزشکی و افزایش امید به زندگی جمعیت ساملند جهان رو به افزایش 
است، اما جنبه هایی از زندگی ساملندان، از جمله سالمت جنسی این جمعیت کمرت 
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از آن است که بیش از 8۰ درصد مردان و 6۵ درصد زنان در دوره سالمندی 
حداقل  ایشان،  درصد   39 و   ۲8 ترتیب  به  و  هستند  فعال  جنسی  نظر  از 
از  زیادی  شمار  همچنین  کرده اند.  گزارش  را  جنسی  عملکرد  اختال  یک 
سالمندان، مشکات جنسی ای دارند که بیش از 3 ماه طول کشیده و سبب 
بازندگی جنسی سالمندان،  مرتبط  البته، مشکات  است.  آن ها شده  نگرانی 
ثبت و گزارش دهی منسجمی ندارد، بنابراین از میزانی که تخمین زده می شود 

بیشتر است. همچنین در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط که پژوهش های 
اندکی درباره حقوق باروری و جنسی سالمندان انجام شده است، تخمینی از شیوع 

این مشکات وجود ندارد. باید در نظر داشت که تفاوت های فرهنگی چشمگیری 
از مشکات وجود دارد. فرهنگ هر جامعه تعیین کننده  در گزارش کردن این دسته 

نقش های جنسیتی است و عموماً زنان نسبت به مردان، کمتر مشکات جنسی خود را 
مطرح می کنند و بیشتر تحمل می کنند؛ بنابراین، به ویژه در جوامعی که موانع متعدد 
با  بهداشتی  سیاست گذاری های  دارد،  وجود  جنسی  مشکات  بیان  برابر  در  فرهنگی 

چالش گزارش دهی و آمارهای نادرست مواجه اند.
سالم«  »سالمندی  نام گذاری  به  اشاره  با  ابن سینا  جنسی  کلینیک سامت  مسوول 
بر  نام گذاری  این  داد:  توضیح  بهداشت،  جهانی  سازمان  سوی  از  میادی  دهه  این  بر 
تاکید می کند. طبیعی  رفاهی  امکانات  از  ایشان  برخورداری  و  توانمندسازی سالمندان 
ارزش  گذشتگان،  به  نسبت  می رسند،  سالمندی  دوره  به  جدیداً  که  افرادی  که  است 
بیشتری برای کیفیت زندگی خود قائل باشند. کیفیت زندگی مقوله ای چندبعدی است 
کیفیت  ابعاد  دارد.  تنگاتنگ  ارتباط  رضایت بخش،  و  سالم  جنسی  زندگی  داشتن  با  و 
از زندگی، داشتن رفاه و سامتی، شادکامی، مشارکت در  زندگی شامل رضایت مندی 
احساس  کارآمدی،  خود  خود،  دانستن  ارزشمند  مثبت اندیشی،  اجتماعی،  فعالیت های 
کیفیت  بنابراین  است؛  استقال  و  تصمیم گیری  در  اختیار  داشتن  زندگی،  بر  کنترل 
و  سالم  جنسی  فعالیت  داشتن  نمی توان  است  عمر  تمام  در  پویا  فرآیندی  زندگی، 

رضایت بخش را از مؤلفه های کیفیت زندگی در دوران سالمندی کنار گذاشت .
ملکی در پایان با اشاره به تاش های انجام شده در سه دهه گذشته برای احقاق حقوق 
باروری و جنسی سالمندان یادآور شد: در دهه های گذشته بسیار تاش شد تا مسائل جنسی 
سالمندان از حالت تابو خارج شود و به مجامع علمی راه یابد و این قشر از جامعه که به حاشیه 
رانده شده اند، جزو اولویت های سیاست گذاری جوامع در نظر گرفته شوند؛ اما همچنان در این 
زمینه در ابتدای راه قرار داریم؛ در حال حاضر، هنگامی که افراد مسن به مراکز بهداشتی- 
درمانی مراجعه می کنند، با مجموعه ای روبه رو می شوند که برای مشاوره و درمان مشکات 
جنسی آن ها، آموزش ندیده اند و آمادگی ندارند. درحالی که با نگاهی به آمار فزاینده جمعیت 
سالمندان در سال های اخیر و نیز تخمین شتاب گرفتن این روند در سال های آتی، می توان 
دریافت که تمرکز بر ارتقای کیفیت زندگی سالمندان باید در زمره اولویت های سیاست گذاری 
کشور قرار گیرد. خوشبختانه، کلینیک سامت جنسی مرکز درمان ابن سینا با داشتن مشاوران 
و متخصصان زبده، آمادگی کامل برای ارایه خدمات مشاوره ای و درمانی به افراد میان سال و 
سالمند را دارد و امیدواریم این گونه خدمات در سطح کشور گسترش یابد و سالمندان عزیز 

بتوانند با استفاده از این خدمات، کیفیت زندگی خود را ارتقا دهند.

■□■
تولید مکمل غذایی نسرتن کوهی 

با هدف کاربرد در بیامری های 
ضدالتهابی

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی از تولید مکمل غذایی نسرتن کوهی با 

هدف کاربرد در بیامری های ضدالتهابی در این پژوهشکده خرب داد

بیان  با  صابریان  حامد  دکتر  رضوی:  خراسان  جهاددانشگاهی  سازمان  عمومی  روابط   ■
امروزه تمایل مصرف کنندگان مواد غذایی نسبت به مصرف غذاها و  افزود:  این مطلب 
داروهایی که عاری از مواد شیمیایی هستند و در آن ها مواد طبیعی به کاررفته است، رو 

به افزایش است.
وی تصریح کرد: نسترن کوهی یکی از گیاهان دارویی ارزشمند بومی ایران است و 
به طور گسترده ای در اروپا، آسیا، خاورمیانه و آمریکای شمالی پخش شده است. این گیاه 

در بخش های وسیعی از ایران در شمال، شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز و شمال 
شرق ایران نیز پراکنش گسترده دارد.

به گفته وی، نسترن کوهی منبع مناسبی از ویتامین C، پلی فنول ها و فاونوئیدها، 
تری ترپنوئیدها، لیکوپن و ترکیب ضد التهاب GOPO )نوعی گاالکتولیپید( می باشد.

وی عنوان کرد: از میوه نسترن کوهی در بسیاری از دارونامه ها به عنوان دارو یاد شده است و 
برای درمان اختاالت آرتروز، روماتیسم، نقرس، سیاتیک، سرماخوردگی و بیماری های عفونی 

از جمله آنفلوآنزا، پیشگیری از التهاب مخاط معده و زخم معده مناسب شناخته شده است.
انواع  بر   Rosa تاثیر جنس های  مختلف،  محققان  نتایج  کرد:  بیان  دکتر صابریان 
کلینیکی  آزمون های  در  را  استئوآرتریت(  و  روماتوئیدی  آرتروز  )شامل  آرتروز  مختلف 
نشان داده است؛ براساس تحقیقات متعدد، پودر و عصاره نسترن کوهی حاوی ترکیبات 

فیتوشیمیایی مفید به عنوان ضد آرتروز می باشند.
خراسان  جهاددانشگاهی  غذایی  مواد  فناوری  و  علوم  پژوهشکده  علمی  هیات  عضو 
رضوی اظهار کرد: برای تاثیرگذاری این گیاه بر سامتی و ایجاد اثرات ضد التهابی، دوز 
زیادی از این گیاه باید مصرف شود که به خاطر طعم و بافت گیاه، برای بیمار مشکل 
است؛ بنابراین کاهش دوز مصرفی نسترن کوهی به نحوی که دارای اثرات ضد التهابی 

باشد، حایز اهمیت است.
وی ادامه داد: بنابراین هدف اصلی این تحقیق، تولید کنسانتره نسترن کوهی جهت 
از قبیل  ترپنوئیدهایی  افزایش میزان مواد موثره )فاونوئیدها، فنول ها، کاروتنوئیدها، 
Ursolic acid، Oleanolic acid و Betulinic acid( در واحد کپسول جهت 
ارتقای سطح سامتی - مخصوصا افزایش مقاومت بدن در برابر سرماخوردگی و بهبود 
کن  خشک  روش  دو  با  شده  بهینه  عصاره  بود.  آرتروز(  )ازقبیل  التهابی  بیماری های 
پاششی و خشک کن انجمادی خشک شد و پودر حاصل به همراه ویتامین C )به میزان 

8۰ میلی گرم( در کپسول های ۵۰۰ میلی گرمی پر شد.
به گفته وی، نتایج حاکی از آن بود که پودر عصاره نسترن حاصل، حاوی مقدار قابل 
توجهی ترپنوئیک اسید )8٪( و مقادیر قابل توجهی ترکیبات فنولی و فاونوئیدی بود 

که واند اثرات ضد التهابی موثری را به دنبال داشته باشد.
التهابی  اثرات ضد  متعددی،  اختراعات  ثبت  و  مقاالت  اگرچه  افزود:  صابریان  دکتر 
اما  ترپنوئیدها نسبت داده اند،  به ترکیبات فنولی، فاونوئیدی و تری  را  نسترن کوهی 

آزمون های کلینیکی برای تایید اثرگذاری این کپسول ها ضرورت دارد.
وی گفت: تحقیقات کلینیکی صورت گرفته در کشورهای مختلف، حاکی از تاثیرگذاری 
این مکمل غذایی بر افزایش مقاومت به سرماخوردگی و بیماری های ویروسی نیز موثر است 

و می تواند در این شرایط کرونایی، به عنوان مکمل غذایی مطلوب و موثری نیز مطرح شود.
به گفته عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی 
تجاری  نام  با  کوهی  نسترن  کپسول های  حاضر  حال  در  رضوی،  خراسان 
کوهی  نسترن  پودر  و   ®  ROSENOID Complex و   ®ROSENOID
شامل  که  است  شده  عرضه  دانمارک(  کشور  )در   Hyben Vital تجاری  نام  با 

التهابی است. از بیماری های  ترکیبات فعال نسترن برای درمان و پیشگیری 
 ۵۰۰ کپسول های  نیز   Natures Best انگلیسی  شرکت  کرد:  خاطرنشان  وی 
میلی گرمی حاوی عصاره استخراجی از 1۰ گرم نسترن کوهی را تولید می کند که حاوی 
۲۵۰ میلی گرم ویتامین C است؛ بنابراین با توجه به منابع بومی مستعد ایران و دانش فنی 
حاصل شده، امکان تولید این چنین محصوالت با ارزش افزوده ای در پژوهشکده علوم و فناوری 
مواد غذایی جهاددانشگاهی موجود است. سرمایه گذاران عاقه مند به این حوزه می توانند با 

شماره تماس های ۰۵131997417 یا ۰91۰3۰11۲۵7 تماس حاصل کنند.
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آسـیب های  ترمیـم  رویـان:  پژوهشـگاه  نقـل  بـه  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
و  ترمیمـی  بافـت در خـود  ایـن  انـدک  تـوان  بـه دلیـل  بـه مفاصـل  واردشـده 
پژوهش هـای  تاکنـون  اسـت.  دشـوار  بسـیار  آسـیب،  محـل  در  لتهـاب  ا ایجـاد 
از  امـا هـر یـک  انجام شـده اسـت  ترمیـم مفاصـل آسـیب دیده  بـرای  متعـددی 
درمـان  تاکنـون  و  داشـته اند  را  خـود  معایـب  و  منافـع  پیشـنهادی  روش هـای 
از روش هـای  یکـی  اسـت.  نشـده  معرفـی  آسـیب ها  از  این دسـت  بـرای  قطعـی 
سـلولی  ُکره هـای  از  متشـکل  سـاختاری  از  اسـتفاده  نـد  می توا مفصـل  ترمیـم 

ساخته شـده اند. مزانشـیمی  بنیـادی  سـلول های  از  کـه  باشـد 
تقسـیم  بین الملـل،  برهم کنش هـای  در  سـلول ها  ایـن  نایـی  توا بـه  توجـه  بـا 
از  تشکیل شـده  سـلولی  ُکره هـای  از  جسـتن  سـود  هـدف،  بافـت  بـه  تمایـز  و 
مفصـل  ترمیـم  بـرای  سـاختمانی  بلوک هـای  به عنـوان  هـم  کنـار  در  آن هـا 
آسـیب دیده مؤثـر بـه نظـر می رسـد. بـه همیـن منظـور، دکتـر فاطمـه باقـری، 
در  همکارانشـان  و  اسـامی نژاد  باغبـان  محمدرضـا  دکتـر  عسـگری،  نـگار 
دانشـگاه تربیـت مـدرس، پژوهشـگاه رویـان و آبـو آکادمـی فنانـد، پژوهشـی 
طراحـی کردنـد کـه طـی آن بـرای ترمیم آسـیب وارده بـه مفاصـل از کره های 
درون  کـه  شـد  اسـتفاده  مزانشـیمی  بنیـادی  سـلول های  از  متشـکل  سـلولی 
لقاکننـده تمایـز بـه  آن هـا ریـزذرات ترشـح کننده کارتوژنیـن )به عنـوان مـاده ا

مفصـل( قـرار داده شـده بـود.
ـــن  ـــس ژالتی ـــی از جن ـــور درون هیدروژل ـــای مذک ـــن، ُکره ه ی ـــر ا ـــاوه  ب ع
لتهابـــی هســـتند( قـــرار  متاکریلویـــل و کورکومیـــن )کـــه دارای خـــواص ضدا
ــگاهی  ــوان مـــدل آزمایشـ ــه محـــل آســـیب مفصلـــی در حیـ ــده، بـ داده شـ
نتقـــال یافتنـــد. میـــزان ترمیـــم در مفصـــل دریافت کننـــده پیونـــد بـــا  ا

روش هـــای آزمایشـــگاهی بررســـی شـــد.
 Stem Cell Research & بین المللـی  پژوهـش کـه در مجلـه  ایـن  نتایـج 
بـه چـاپ رسـیده اسـت، نشـان داد حضـور کارتوژنیـن درون ُکره هـای   Therapy
سـلولی منجـر بـه القـای سـلول های بنیـادی مزانشـیمی بـرای تمایـز بـه سـلول های 
مفصـل می شـود. همچنیـن مطالعـات آزمایشـگاهی نشـان داد حضـور کورکومین منجر 
بـه کاهـش تولیـد عوامـل التهابـی به وسـیله سـلول های بنیادی مزانشـیمی می شـود؛ و 
در بـدن حیـوان مـدل دریافت کننده پیونـد، حضـور کورکومین باعث شـد بافت مفصلی 

حاصـل سـاختاری نزدیک تـر بـه مفاصـل طبیعـی داشـته باشـد.
ـــار  ـــن در کن ـــن و کورکومی ـــتفاده از کندروژنی ـــان داد اس ـــش نش ـــن پژوه ـــج ای نتای
آســـیب های  ترمیـــم  می توانـــد  مزانشـــیمی  بنیـــادی  ســـلول های  ُکره هـــای 

ــد. ــود می بخشـ ــی را بهبـ مفصلـ

راهکاری برای ترمیم آسیب های 
مفصلی

نتایج محققان رویان جهاددانشگاهی نشان می دهد استفاده از 
کندروژنین و کورکومین در کنار کُره های سلول های بنیادی مزانشیمی 

می تواند ترمیم آسیب های مفصلی را بهبود می بخشد

گلیوباستومامولتی فورم،  رویان:  پژوهشگاه  از  نقل  به  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
سرطان سلول های گلیال مغز است و یکی از تهاجمی ترین و کشنده ترین انواع سرطان ها 
محسوب می شود. این بیماری معموال 1۵ ماه پس از تشخیص به علت باال رفتن فشار 
درون جمجمه و ایجاد اختال در عملکرد مغز منجر به مرگ فرد مبتا می شود. درمان 
امیدبخش ترین  از  یکی   )Natural Killer cells( طبیعی  کشنده  سلول های  با 
رویکردهای درمانی برای این بیماری است؛ اما عدم دسترسی به شمار کافی از سلول های 

کشنده طبیعی دارای عملکرد، محدودیت اصلی این روش درمانی به شمار می رود.
به منظور حل این مشکل، فرزانه شریف زاده، دکتر سورا مردپور، دکتر مرضیه ابراهیمی، 
دکتر امیرعلی حمیدیه و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 
تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  مدرس،  تربیت  دانشگاه  تهران،  خمینی  امام  بیمارستان 
پروتئین شوک  و  اینترلوکین ۲  از  لهستان،  و  کانادا، سوئیس  از  پژوهشگرانی  کنار  در 
بدن  در  و  آزمایشگاهی  شرایط  در  طبیعی  کشنده  سلول های  القاء  برای   7۰ حرارتی 
موجود زنده استفاده کردند. پس از هر القا میزان تقسیم و سم بودن سلولی کشنده های 
طبیعی در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد و سلول هایی که شرایط طبیعی خود را حفظ 
کرده بودند، به داخل گردش خون یا درون جمجمه حیوان مدل آزمایشگاهی مبتابه 

گلیوباستومامولتی فورم انتقال یافتند تا عملکرد ضد توموری آن ها بررسی شود.
 International Journal of بین المللی  مجله  در  که  پژوهش  این  نتایج 
Molecular Sciences به چاپ رسیده است، نشان داد، در شرایط آزمایشگاهی 
سلول های کشنده طبیعی به شکل مؤثری سلول های تومورزای رده C6 را از بین می برند. 
در بدن موجود زنده، این سلول ها در شمار زیاد داخل و پیرامون تومور ساکن می شوند. 
MRI نشان داد، در حیواناتی  به وسیله  آزمایشگاهی  بررسی حیوانات مدل  همچنین 
با حیواناتی که  بودند در مقایسه  القاشده دریافت کرده  که سلول های کشنده طبیعی 
سلول های کشنده طبیعی غیر القاشده دریافت کرده بودند، میزان تخریب تومور به شکل 
معنی داری بیشتر بود. عاوه بر این، نتایج نشان داد که پس از تزریق سلول های کشنده 
طبیعی به گردش خون، سلول های فعال می توانند از سد خونی- مغزی عبور کنند، خود 

را به ناحیه تومور برسانند.
کشنده  سلول های  از  استفاده  می توان  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  درمجموع، 
طبیعی القاشده با اینترلوکین ۲ و پروتئین شوک حرارتی 7۰ را به عنوان درمانی برای 

گلیوباستومامولتی فورم پیشنهاد کرد.

استفاده از سلول های بنیادی برای 
درمان ضایعات نخاعی در مدل 

آزمایشگاهی
نتایج یک پژوهش در پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی نشان داد، 

استفاده ی هم زمان از سلول    های بنیادی عصبی و لیتیم کلراید یا 
لیتیم کلراید به تنهایی، می    تواند باعث بهبود در آسیب نخاعی حیوانات 

مدل آزمایشگاهی شود
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جهش های ویروس کرونا در 
مبتالیان ایرانی

نتایج پژوهش گروهی از محققان پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی 
نشان می دهد ویروس کووید-۱۹ در جامعه ایرانی جهش داشته است 
■  روابط عمومی جهادانشگاهی به نقل از پژوهشگاه رویان: با توجه به همه گیری سارس-

یافتن  برای  آن  ژنتیکی(  )ماده  ژنوم  بررسی  و  شناخت  جهان،  سراسر  در   19  کووید 
روش های درمانی و کنترل بیماری ضروری است. در این میان توجه به این نکته که ماده 

ژنتیکی ویروس به سرعت دچار جهش شده و تغییر می کند، بسیار مهم است.
باهـدف شناسـایی جهش های ایجادشـده در ویروس  کوویـد- 19 در مبتایان ایرانی، 
دکتـر مهـدی توتونچـی، دکتر نجمه صالحـی، دکتر امیر امیـری یکتا و همکارانشـان در 
پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی، بـه مقایسـه ژنوم ایـن ویـروس در ۲۰ بیمـار ایرانی 
و غیـر ایرانـی کـه سـابقه مسـافرت بـه ایـران یـا ارتبـاط بـا فـردی از جامعـه ایرانـی را 

پرداختند. داشـتند، 
نتایـج ایـن پژوهـش که در مجلـه یاخته )Cell Journal( به چاپ رسـیده اسـت، 
نشـان دهنده 44 تفـاوت در سـطح نوکلئوتیدهـا و ۲6 تفاوت در پروتئیـن حاصل بود که 

بـه علت جهش )موتاسـیون( ایجادشـده بودند.
مقایسـه ایـن داده هـا بـا داده هـای جهانی نشـان داد که برخـی از ایـن جهش ها تنها 
در جامعـه ایرانـی دیده می شـود. بررسـی محل جهش ها نشـان داد که محـل قرارگیری 
آنـان روی پروتئیـن ویـروس از بخـش متصـل شـونده به گیرنده های سـلول انسـانی که 
بـا فراهـم کـردن امـکان ورود ویـروس بـه درون سـلول های انسـانی باعـث آلوده شـده 

آن هـا می گردد، فاصلـه دارد.
نتایـج ایـن پژوهش برای طراحـی روش های تشـخیصی اختصاصی، بررسـی تغییرات 
ژنـوم ویـروس در ایـران، پژوهـش در خصـوص روش های درمانـی و تولید واکسـن برای 

جامعـه ایرانـی ارزشـمند خواهد بود.

■□■
بررسی رویکردی جدید برای ترمیم 
ساختار و عملکرد قلب آسیب دیده
پژوهشگران پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی و دانشگاه آزاد اسالمی 

موفق به تولید بسرتی از ماتریکس خارج سلولی قلبی شدند که برای 
مهندسی بافت قلب مناسب  است و امکان بهبود رشایط کشت سلولی 

را فراهم می کند
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل از پژوهشـــگاه رویـــان: بیماری هـــای 
قلبـــی عروقـــی نخســـتین عامـــل مرگ ومیـــر در ســـطح جهـــان هســـتند. یکـــی از 
ـــی  ـــکته قلب ـــان س ـــا هم ـــب ی ـــه قل ـــرد عضل ـــال عملک ـــی اخت ـــم قلب ـــای مه بیماری ه
ـــا  ـــود. تنه ـــرگ می ش ـــت، م ـــب و درنهای ـــت قل ـــص در فعالی ـــه نق ـــر ب ـــه منج ـــت ک اس
ـــا اســـتفاده از ابزارهـــای مکانیکـــی  ـــب ی ـــد قل ـــن اختـــال پیون ـــرای ای ـــان ممکـــن ب درم
ـــده  ـــود اهداکنن ـــت کمب ـــه عل ـــت. ب ـــب اس ـــپ قل ـــن چ ـــت بط ـــده از فعالی حمایت کنن
ـــادی،  ـــلول های بنی ـــان س ـــی، متخصص ـــلول درمان ـــای س ـــدک در روش ه ـــت ان و موفقی
ـــه  ـــاد ب ـــاش زی ـــا ت ـــک ب ـــوم فیزی ـــان عل ـــان و متخصص ـــت شناس ـــین، زیس مهندس

ـــتند. ـــیب دیده هس ـــب آس ـــرد قل ـــاختار و عملک ـــم س ـــرای ترمی ـــردی ب ـــال رویک دنب
ـــود،  ـــوب می ش ـــت محس ـــی باف ـــاخه ای از مهندس ـــه ش ـــب ک ـــت قل ـــی باف مهندس
یکـــی از رویکردهـــای درمانـــی اســـت کـــه توســـط پژوهشـــگران دنبـــال می شـــود. 
باهـــدف تولیـــد بســـتری مناســـب بـــرای مهندســـی بافـــت قلـــب، دکتـــر ســـاره 
ــان در  ــی و همکارانشـ ــم تمیمـ ــدرس، مریـ ــکی مـ ــد پزشـ ــر محمـ ــی، دکتـ رجبـ
ـــران  ـــامی ته ـــگاه آزاد اس ـــران و دانش ـــکی ای ـــوم پزش ـــگاه عل ـــان، دانش ـــگاه روی پژوهش
مرکـــز، از ماتریکـــس خـــارج ســـلولی قابـــل انحـــال شـــده قلـــب در ترکیـــب بـــا 
ـــی  ـــای فیزیک ـــپس ویژگی ه ـــد. س ـــتفاده کردن ـــوزان )chitisan( اس ـــات و چیت آلژین
ـــد. ـــی قراردادن ـــگاهی موردبررس ـــای آزمایش ـــا روش ه ـــل را ب ـــتر حاص ـــیمیایی بس و ش

 International Journal of بین المللی  مجله  در  که  پژوهش  این  نتایج 
Biological Macromolecules به چاپ رسیده است، نشان داد، میزان تخلل 

بستر حاصل بیش از 96 درصد است. بااین حال پایداری و قوام خود را حفظ می کند. همچنین 
استفاده از آلژینات و چیتوزان به شکل معنی داری قدرت کشش ماتریکس خارج سلولی قلب 
را افزایش می دهند. کشت سلول های بنیادی مزانشیمی انسان بر بستر یادشده نشان داد در 
صورت ترکیب ماتریکس خارج سلولی قلب با پلی ساکاریدهای نام برده شده به نسبت 7۵ به 

۲۵ توان تقسیم سلول های مزانشیمی بهبود می یابد.
همچنین بررسی های بافت شناسی نشان داد هفت روز پس از آغاز کشت سلول های 
قلبی در محیط پیرامون بستر، سلول ها به داخل آن نفوذ می کنند. عاوه بر این، بیان 
نشانگرهای قلبی در سلول های کشت شده روی این بستر نسبت به سلول های کشت شده 

روی ماتریکس خارج سلولی قلب، بیش تر است.
کنار  در  قلب  سلولی  خارج  ماتریکس  از  حاصل  بستر  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
شرایط  بهبود  امکان  و  است  مناسب تر  قلب  بافت  مهندسی  برای  چیتوزان،  و  آلژینات 

■□■کشت سلول را فراهم می کند.
راهی برای کاهش پیرشفت نوعی 

بیامری چشمی در افراد مسن
نتایج تحقیقاتی گروهی از پژوهشگران پژوهشگاه رویان 

جهاددانشگاهی و دانشگاه درسدن آملان گویای آن است که استفاده 
از آنتی اکسیدان های طبیعی مانند کروکتین می تواند اثر اسرتس 

اکسیداتیو بر سلول های شبکیه را کاهش داده و پیرشفت بیامری 
تحلیل لکه ی زرد را کاهش دهد یا متوقف کند

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از پژوهشگاه رویان: تحلیل رفتن لکه زرد )ماکوال( بر 
اثر کهولت سن، یکی از علل اختال بینایی در جمعیت مسن است که روش های درمانی 
محدودی برای آن وجود دارد. یکی از علل مهم بروز این بیماری استرس اکسیداتیو است 
که با صدمه زدن به اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه منجر به بروز اختال در گیرنده های 

نور می شود.
پدیده کریمی، علی قیصری، دکتر لیا ستاریان، دکتر ماریوس ادر و همکارانشان در 
پژوهشگاه رویان و دانشگاه درسدن آلمان، با هدف بررسی کروکتین، یکی از مواد اصلی 
تشکیل دهنده ی زعفران، بر مدل آزمایشگاهی تحلیل لکه ی زرد، پژوهشی را طراحی کردند 
که طی آن مدل بیماری با القای استرس اکسیداتیو بر رده ی سلولی ARPE۱۹ ساخته 

شد؛ سپس اثر کروکتین بر این سلول ها با روش های آزمایشگاهی موردبررسی قرار گرفت.
 International Journal of بین المللی  مجله ی  در  که  پژوهش  این  نتایج 
Molecular Sciences به چاپ رسیده است، نشان داد، استفاده از کروکتین پیش 
از القای استرس اکسیداتیو اثر آن بر سلول ها را کاهش داده، از سلول ها در برابر عوارضی 
مانند تخلیه انرژی )ATP( بین سلولی، متراکم شدن هسته، تخریب اتصاالت بین سلولی 
و اسکلت سلول  ها، محافظت می کند. کروکتین کاهش اثر استرس اکسیداتیو را با حفاظت 

از مسیرهای حیاتی سلول، مانند مسیر تولید انرژی انجام می دهد.
آنتی اکسـیدان های  از  اسـتفاده  می دهـد،  نشـان  پژوهـش  ایـن  نتایـج  به طورکلـی 
طبیعـی ماننـد کروکتیـن می توانـد اثـر اسـترس اکسـیداتیو بـر سـلول های شـبکیه و 

پیشـرفت بیمـاری تحلیـل لکـه زرد را کاهـش دهـد یـا متوقـف کنـد.
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صدور تونل های ضدعفونی کننده 
به کشورهای خاورمیانه آغاز شد

ــرز  ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــی پـ ــط عمومـ ■ روابـ
جهاددانشـــگاهی: تونـــل و گیت هـــای ضدعفونی کننـــده 
ـــم  ـــارک عل ـــتقر در پ ـــان مس ـــرکت دانش بنی ـــط ش توس
 Outdoor و Indoor ـــدل ـــرز در دو م ـــاوری الب و فن
و همچنیـــن دســـتگاه های کاور زن اتوماتیـــک کفـــش 
ـــد  ـــت تولی ـــک دس ـــده اتوماتی ـــتگاه ضدعفونی کنن و دس
می شـــود کـــه می تـــوان از آن جهـــت ضدعفونـــی 
ــروج از  ــا خـ ــد ورود و یـ ــه قصـ ــرادی کـ ــردن افـ کـ

ــرد. ــره بـ ــد بهـ ــاختمان ها رادارنـ ــا و سـ مکان هـ
ـــان  ـــرکت دانش بنی ـــل ش ـــدوی مدیرعام ـــدس ف مهن
اکســـون بـــا اشـــاره بـــه این کـــه  چنـــد مرحلـــه 
صـــادرات ایـــن محصـــوالت و دســـتگاه های تولیـــدی 
بـــه کشـــورهای عمـــان، عـــراق و کردســـتان عـــراق انجـــام 
ـــای  ـــا حمایت ه ـــم ب ـــار داری ـــت: انتظ ـــت، گف ـــده اس ش
پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز و معاونـــت علمـــی ریاســـت 
جمهـــوری و رایزنی هـــای فشـــرده تیـــم بازاریابـــی 
نه تنهـــا  بـــه زودی  ایـــن محصـــوالت  و صـــادرات 
بـــه کشـــورهای آســـیای میانـــه و قفقـــاز بلکـــه بـــه 

کشـــورهای مختلـــف اروپایـــی نیـــز آغـــاز شـــود.
داد:  توضیـــح  محصـــوالت  ایـــن  دربـــاره ی  وی 
ـــکلی  ـــه ش ـــا ب ـــن گیت ه ـــردن ای ـــی ک ـــد ضدعفون فرآین
ــراد از آن  ــه افـ ــی کـ ــه زمانـ ــت کـ ــده اسـ طراحی شـ
گـــذر می کننـــد تمامـــی اندام هـــای آن هـــا بـــا مـــواد 
ضدعفونی کننـــده مـــورد مـــه پاشـــی قـــرار می گیـــرد 
ـــطح  ـــی از س ـــن آلودگ ـــن رفت ـــه از بی ـــر ب ـــن ام ـــه ای ک
ـــتگاه  ـــن دس ـــن در ای ـــد، همچنی ـــراد می انجام ـــدن اف ب
از سنســـورهای حرکتـــی استفاده شـــده کـــه ایـــن 
ـــور  ـــان عب ـــا در زم ـــه تنه ـــد ک ـــم می کن ـــکان را فراه ام
ــی  ــد ضدعفونی کنندگـ ــا فراینـ ــن گیت هـ ــراد از ایـ افـ
ـــی  ـــث صرفه جوی ـــود باع ـــن خ ـــه ای ـــرد ک ـــورت پذی ص

در مصـــرف مـــواد ضدعفونی کننـــده می شـــود.
ـــه  ـــری به کاررفت ـــزن 1۰۰ لیت ـــرد: مخ ـــوان ک وی عن
بـــرای  را  آن  کاری  مداومـــت  تونل هـــا  ایـــن  در 
ــی آورد  ــم مـ ــدت روز فراهـ ــام مـ ــی در تمـ ــه پاشـ مـ
ایـــن  در  مورداســـتفاده  کفی هـــای  همچنیـــن  و 
دســـتگاه ها جاذب هـــای مناســـب آب بـــوده کـــه مـــه 
پاشـــی هایی کـــه بـــه زمیـــن می رســـند را به خوبـــی 

جـــذب می کننـــد.
مدیرعامـــل شـــرکت دانش بنیـــان اکســـون بـــا 
اشـــاره بـــه این کـــه  تعـــداد اشـــتغال مســـتقیم 
ایـــن شـــرکت از 1۲ نفـــر نزدیـــک بـــه 3۰ نفـــر 
رســـیده اســـت، افـــزود: انتظـــار مـــا ایـــن اســـت کـــه 
ـــر  ـــهیل در ام ـــرای تس ـــتری ب ـــی بیش ـــهیات گمرک تس
ــه شـــرکت های  ــان بـ ــادرات محصـــوالت دانش بنیـ صـ
ــا  ــا آن هـ ــد تـ ــاص یابـ ــاور اختصـ ــان و فنـ دانش بنیـ
ـــادرات،  ـــد ص ـــه رش ـــخت ب ـــرایط س ـــن ش ـــد در ای بتوانن

جهـــش تولیـــد و ایجـــاد اشـــتغال کمـــک کننـــد.
 

صدور محصوالت غذایی، بهداشتی 
و دامی به بیش از ده کشور

ــرز  ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــی پـ ــط عمومـ ■ روابـ
تحقیقاتـــی  تولیـــدی  شـــرکت  جهاددانشـــگاهی: 
ــاور و  ــدی، فنـ ــرکت تولیـ ــک شـ ــوان یـ ــا به عنـ پرسـ
دانش محـــور در حـــوزه محصـــوالت غذایـــی، دارویـــی 
ــای  ــت نیروهـ ــه همـ ــت بـ ــته اسـ ــتی توانسـ و بهداشـ
ـــا  ـــور دنی ـــش از 1۰ کش ـــه بی ـــرده ب ـــوان و تحصیل ک ج

ــد. ــادر کنـ ــول صـ محصـ
ـــت:  ـــر گف ـــن خب ـــام ای ـــا اع ـــی ب ـــال نجف ـــر جم دکت
ـــداف کان  ـــرکت، اه ـــن ش ـــت ای ـــاز فعالی ـــدای آغ از ابت
ـــاز  ـــد و موردنی ـــوالت جدی ـــد محص ـــاس تولی ـــر اس آن ب
بـــا فرموالســـیون های نویـــن و بـــدون کپی بـــرداری از 

ـــت. ـــوده اس ـــورها ب ـــایر کش س
ـــن  ـــوالت ای ـــاره محص ـــا درب ـــرکت پرس ـــل ش مدیرعام
شـــرکت توضیـــح داد: ایـــن شـــرکت بـــا بیـــش از 3۵ 
نیـــروی توانمنـــد، توانســـته حـــدود 1۵۰ قلـــم دارو و 

ـــد. ـــادر کن ـــد و ص ـــه، تولی ـــتی را فرمول ـــواد بهداش م
ـــدی  ـــای تولی ـــم از کااله ـــدود 1۰۰ قل ـــزود: ح وی اف
ـــرز در  ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــو پ ـــرکت عض ـــن ش ای
ـــش  ـــان و بی ـــور و آبزی ـــامل دام، طی ـــات ش ـــوزه حیوان ح
از ۵۰ محصـــول نیـــز در حـــوزه بهداشـــتی و مصـــارف 
انســـانی اســـت کـــه بـــا اســـتقبال خـــوب بازارهـــای 

ـــت. ـــه اس ـــی قرارگرفت ـــی خارج ـــی و حت داخل
ـــاوری  ـــم و فن ـــارک عل ـــه  پ ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش وی ب
البـــرز بســـتر خوبـــی بـــرای فعالیت هـــای فنـــاور 
ــد از  ــاً 14 درصـ ــزود: تقریبـ ــت افـ ــان اسـ و دانش بنیـ
ـــث  ـــوده و از حی ـــرز ب ـــتان الب ـــا در اس ـــور م ـــت کش صنع
ــوان  ــتان به عنـ ــن اسـ ــوآوری، ایـ ــد و نـ ــوان تولیـ تـ
ــت و  ــه اسـ ــور نام گرفتـ ــاوری کشـ ــم و فنـ قطـــب علـ
ـــا  ـــی ب ـــی خوب ـــم تعامل ـــرز ه ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل پ

ــتان دارد. ــی اسـ ــی و صنعتـ ــای علمـ بخش هـ
 

■■■

تحویل فاز اول فرستنده های اف.ام 
جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین 

طوسی به سازمان صداوسیما

جهاددانشـــگاهی  ســـازمان  عمومـــی  روابـــط   ■
خواجه نصیرالدیـــن طوســـی: مدیـــر پـــروژه طراحـــی 
و ســـاخت فرســـتنده های ۲۰۰ وات FM ســـازمان 
از  طوســـی  خواجه نصیرالدیـــن  جهاددانشـــگاهی 
ســـازمان  بـــه  فرســـتنده  دســـتگاه   ۵۰ تحویـــل 
صداوســـیمای جمهـــوری اســـامی ایـــران خبـــر داد.

بـــه گفتـــه مهنـــدس ســـجادی، به منظـــور ایجـــاد 
ــم  ــا وســـعت کـ پوشـــش رادیویـــی در محل هایـــی بـ
ــد  ــدرت ماننـ ــی پرقـ ــتگاه های رادیویـ ــه دوراز ایسـ و بـ
ــدرت  ــم قـ ــتنده های کـ ــتاها، از فرسـ ــی از روسـ برخـ
 JDN-FMTX200C ـــتنده ـــود. فرس ـــتفاده می ش اس
بـــا تـــوان خروجـــی ۲۰۰ وات می توانـــد به عنـــوان 
ـــی  ـــاژول اصل ـــک م ـــا ی ـــتقل رزرو ی ـــتنده مس ـــک فرس ی
در فرســـتنده های چنـــد برنامـــه مورداســـتفاده قـــرار 

بگیـــرد.
به عنـــوان  می تواننـــد  فرســـتنده ها  ایـــن 

فرســـتنده ی اصلـــی بـــرای پوشـــش یـــک برنامـــه ی 
ـــش  ـــاد پوش ـــا ایج ـــتا ی ـــد روس ـــراف چن ـــی در اط رادیوی
ـــی  ـــدرت رادیوی ـــم ق ـــتگاه های ک ـــی FM در ایس رادیوی
و همچنیـــن اســـتفاده به عنـــوان فرســـتنده رزرو در 
ــرد. ــرار گیـ ــتفاده قـ ــدرت مورداسـ ــتگاه های پرقـ ایسـ

دســـتگاه  ایـــن  ویژگی هـــای  مهم تریـــن  از 
ــزا جهـــت  ــه مجـ ــتفاده از دو تغذیـ ــه اسـ ــوان بـ می تـ
ـــوع  ـــی از ن ـــور خروج ـــان، کانکت ـــت اطمین ـــش قابلی افزای
ــل  ــتنده، پنـ ــی فرسـ ــوان خروجـ ــا تـ ــب بـ N متناسـ
ــای  ــواع پارامترهـ ــش انـ ــت نمایـ ــند باقابلیـ کاربرپسـ
 RDS Encoder ـــه ـــز ب ـــتگاه مجه ـــه دس ـــوط ب مرب

داخلـــی اشـــاره کـــرد.
ایـــن فرســـتنده ها بـــا تـــوان خروجـــی قابـــل 
تنظیـــم بیـــن 4۰ تـــا ۲۲۰ وات در بانـــد اف ام و محـــدوده 
ـــل  ـــورت کام ـــه ص ـــز ب ـــا 1۰8 مگاهرت ـــی 87/۵ ت فرکانس
ــتنده های  ــی فرسـ ــات تخصصـ ــز خدمـ ــط مرکـ توسـ
ـــن  ـــگاهی خواجه نصیرالدی ـــازمان جهاددانش ـــی س رادیوی
ـــداد  ـــاز اول تع ـــده و در ف ـــی و ساخته ش ـــی طراح طوس
۵۰ دســـتگاه بـــه ســـازمان صداوســـیمای جمهـــوری 
اســـامی ایـــران ارایـــه می شـــود و فـــاز دوم و ســـوم 
ـــل داده  ـــاری تحوی ـــال ج ـــتان س ـــان تابس ـــا پای ـــز ت نی

ـــد. ـــد ش خواه
گفتنـــی اســـت، ایـــن ســـازمان بـــا بهره منـــدی از 
تـــوان متخصصـــان داخلـــی از دهـــه هفتـــاد طراحـــی 
و  کـــرده  آغـــاز  را   FM و   MW فرســـتنده های 
هم اکنـــون حـــدود هشـــتاد درصـــد ایســـتگاه های 
رادیویـــی کشـــور بـــه فرســـتنده های تولیـــد داخلـــی 

ایـــن ســـازمان مجهـــز اســـت.
 

 ■■■

تعداد ذخایر میکروبی مرکز ملی 
ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از 

مرز ۵۰۰۰ سویه گذشت
ایران:  زیستی  و  ژنتیکی  ذخایر  ملی  مرکز  عمومی  روابط   ■
بانک میکروارگانیسم های  به همت محققان و جهادگران 
به  وابسته  ایران  زیستی  و  ژنتیکی  ذخایر  ملی  مرکز 
جهاددانشگاهی، تعداد میکروارگانیسم های نگهداری شده 
در بانک میکروارگانیسم های این مرکز از مرز ۵۰۰۰ سویه 

گذشت.
بانـــک  مدیـــر  مشـــتاقی  مهـــدی  دکتـــر 
ــی  ــر ژنتیکـ ــی ذخایـ ــز ملـ ــم های مرکـ میکروارگانیسـ
و زیســـتی ایـــران در خصـــوص ایـــن خبـــر گفـــت: در 
ـــردی و  ـــتی کارب ـــوع زیس ـــات تن ـــام مطالع ـــتای انج راس
ـــعه  ـــیر توس ـــدی در مس ـــدواژه جدی ـــه کلی ـــد ک هدفمن

ــد. ــمار می آیـ ــه شـ ــز بـ ــن مرکـ ایـ
ـــی،  ـــای دام ـــتی پروبیوتیک ه ـــوع زیس ـــزود: تن وی اف
ـــوان  ـــی به عن ـــنتی لبن ـــوالت س ـــان و محص ـــور، آبزی طی
هـــدف اصلـــی طـــرح فناورانـــه مرکـــز موســـوم بـــه کســـب 
ـــرار  ـــرد ق ـــای پرکارب ـــد پروبیوتیک ه ـــی تولی ـــش فن دان
داده شـــده اســـت به طوری کـــه تاکنـــون ۵89 ســـویه 
بومـــی از انـــواع نمونه هـــای دامـــی، طیـــور، آبزیـــان و 
محصـــوالت لبنـــی ســـنتی در شـــش ماهه اول ســـال 
99 جداســـازی، تعییـــن هویـــت و نگهـــداری شـــده اند 
ـــی  ـــویه میکروب ـــرز 8۰۰ س ـــا م ـــش آن ت ـــال افزای و احتم

ـــود دارد. ـــز وج ـــال 99 نی ـــان س ـــا پای ت
ــی  ــز ملـ ــم های مرکـ ــک میکروارگانیسـ ــر بانـ مدیـ

                                   اخبار کوتاه
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ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران بیـــان کـــرد: 
اهمیـــت ایـــن تعـــداد ســـویه بـــه دلیـــل کاربـــردی و 
بومـــی بـــودن آن هـــا اســـت کـــه جلـــوه خاصـــی بـــه 

ــد داد. ــده خواهـ ــز در آینـ ــی مرکـ ــر میکروبـ ذخایـ
ـــه زیســـتی  ـــه نمون ـــد تهی ـــزود: فرآین ـــه اف وی در ادام
از منابـــع مختلـــف به عنـــوان برنامـــه دایـــم و مـــدون 
بانـــک میکروارگانیســـم ها در حـــال پیگیـــری اســـت 
و ایـــن بانـــک به عنـــوان یکـــی از مأموریت هـــای 
ــز از  ــر را نیـ ــویه دیگـ ــت 88 سـ ــته اسـ ــود توانسـ خـ
ـــادن  ـــی مع ـــه برخ ـــی از جمل ـــه بوم ـــع متفرق ـــایر مناب س
کشـــور جداســـازی و نگهـــداری کنـــد. ایـــن بـــدان معنـــی 
اســـت کـــه برخـــی متقاضیـــان خدمـــات تخصصـــی 
ــنهاد  ــا پیشـ ــم ها، بـ ــک میکروارگانیسـ ــایی بانـ شناسـ
ایـــن بانـــک جهـــت اهـــدای ســـوش های شناســـایی 
شـــده خـــود بـــه مرکـــز موافقـــت کرده انـــد و بدیـــن 
ــع آوری و  ــد جمـ ــیرهای جدیـ ــی از مسـ ــب یکـ ترتیـ
شناســـایی ســـوش های میکروبـــی بومـــی ایجادشـــده 

ـــت. اس
مشـــتاقی درمجمـــوع افزایـــش تعـــداد ذخایـــر 
ـــب  ـــرد و به این ترتی ـــام ک ـــویه اع ـــی را 677 س میکروب
ــه  ــم ها بـ ــک میکروارگانیسـ ــویه های بانـ ــار کل سـ آمـ

۵33۲ ســـویه رســـیده اســـت.

■■■

معرفی گونه گیاهی جدید در مرکز 
ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

ـــتی  ـــی و زیس ـــر ژنتیک ـــز ذخای ـــی مرک ـــط عموم ■ رواب
جهاددانشـــگاهی: محققـــان ایـــن مرکـــز بـــا همـــکاری 
محققـــان داخلـــی و بین المللـــی موفـــق بـــه کشـــف 
 Allium ـــام ـــد بان ـــی جدی ـــد گیاه ـــه جدی ـــی گون و معرف

schisticola از جنـــس Allium شـــدند.

تنـــوع زیســـتی ایـــران در دنیـــا کم نظیـــر اســـت 
ــه و  ــه 8۰۰۰ گونـ ــک بـ ــون نزدیـ ــه تاکنـ به طوری کـ
زیرگونـــه گیاهـــی از کشـــورمان گزارش شـــده اســـت. 
ــران  ــور ایـ ــی فلـ ــون بومـ ــه 17۰۰ تاکسـ ــک بـ نزدیـ
هســـتند کـــه بـــه عبارتـــی فقـــط در محـــدوده 

ــد. ــور پراکنـــش دارنـ ــای کشـ ــی مرزهـ جغرافیایـ
متخصصـــان  از  دولتیـــاری  علیرضـــا  دکتـــر 
ـــتی  ـــی و زیس ـــر ژنتیک ـــی ذخای ـــز مل ـــناس مرک گیاه ش
ـــت:  ـــی گف ـــد گیاه ـــه جدی ـــوص این گون ـــران در خص ای
ـــا  ـــرای دنی ـــان ب ـــرو گیاه ـــد در قلم ـــه جدی ـــن گون یافت
بـــه دلیـــل حجـــم زیـــاد تحقیقـــات صـــورت گرفتـــه 
ـــاال، کار  ـــص ب ـــه تخص ـــاز ب ـــل نی ـــه دلی ـــن ب و همچنی
بســـیار دشـــواری اســـت. خوشـــبختانه درنتیجـــه فعالیـــت 
ـــر  ـــی ذخای ـــز مل ـــان مرک ـــی محقق ـــی و هرباریوم میدان
ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران یک گونـــه جدیـــد از 

جنـــس پیـــاز )Allium( کشـــف شـــد.
وی افـــزود: مطالعـــات مولکولـــی و فیلوژنـــی ایـــن 
ـــی  ـــگاه فردوس ـــگرانی از دانش ـــکاری پژوهش ـــا هم کار ب
ــا  ــاً بـ ــد و نهایتـ ــام شـ ــان انجـ ــهد و IPK آلمـ مشـ
ـــیتولوژیکی،  ـــی، س ـــواهد مورفولوژیک ـــردن ش ـــم ک فراه
ــی از  ــد گیاهـ ــه جدیـ ــی گونـ ــی و تبارشناسـ مولکولـ
ـــران  ـــام Allium schisticola از ای ـــاز بان ـــس پی جن
شـــرح و به عنـــوان گونـــه ای جدیـــد بـــرای دنیـــا در 
مجلـــه معتبـــر بین المللـــی Phytotaxa چـــاپ 

ـــد. ش

دکتـــر دولتیـــاری تصریـــح کـــرد: جمـــع آوری، 
شناســـایی، طبقه بنـــدی و بررســـی روابـــط فیلوژنـــی 
ـــتی  ـــوع زیس ـــوم تن ـــگران عل ـــه پژوهش ـــه کاری هم زمین
اســـت. گاهـــی اوقـــات نمونـــه ای در طبیعـــت یافـــت 
می شـــود کـــه بـــا هیچ کـــدام از کلیدهـــای شناســـایی 
ریخت شناســـی  داده هـــای  براســـاس  موجـــود 
ــق از  ــرایط محقـ ــایی نیســـت. در ایـــن شـ قابل شناسـ
داده هـــای کاریولوژیکـــی و مولکولـــی بـــرای تعییـــن 
ـــی  ـــک علم ـــان از ش ـــول اطمین ـــی و حص ـــط فیلوژن رواب
خـــود اســـتفاده می کنـــد. چنانچـــه همـــه اطاعـــات 
جدیـــد بـــودن نمونـــه را بـــرای دنیـــای علـــم تأییـــد 
به عنـــوان  را  نمونـــه  آن  محقـــق  آنـــگاه  کننـــد، 
ــد. ــی می کنـ ــا معرفـ ــرای دنیـ ــد بـ ــه جدیـ یک گونـ

 IBRC کـد  بـا  جدیـد  این گونـه  اسـت:  گفتنـی 
هرباریومـی  کـد  بـا  آن  تیـپ  نمونـه  و   P۱00۹۹۸٤
می شـود. نگهـداری  و  ثبـت  گیاهـی  بانـک  در   338۵

■■■

دریافت پروانه ی کارشناسی 
استاندارد در ۴ رشته ی تخصصی

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف: 
ــق  ــریف موفـ ــی شـ ــگاهی صنعتـ ــازمان جهاددانشـ سـ
ــتاندارد در  ــی اسـ ــه ی کارشناسـ ــت پروانـ ــه دریافـ بـ
ــتاندارد  ــی اسـ ــازمان ملـ ــی از سـ ــته ی تخصصـ 4 رشـ
ایـــران شـــد. ســـازمان ملـــی اســـتاندارد ایـــران بـــه 
ـــدور  ـــا ص ـــد« ب ـــه تأیی ـــه »کمیت ـــه جلس ـــتناد مصوب اس
گواهـــی تأییـــد اشـــخاص حقوقـــی متقاضـــی تهیـــه 
پیش نویـــس اســـتانداردهای ملـــی ایـــران بـــرای 
پژوهشـــکده توســـعه تکنولـــوژی جهاددانشـــگاهی 
صنعتـــی شـــریف، ایـــن پژوهشـــکده را به عنـــوان 
رشـــته های  در  حقوقـــی  اســـتاندارد  کارشـــناس 
»خـــودرو و نیرومحرکـــه، مکانیـــک، آب و آبفـــا و 

ــرد. ــد کـ ــات« تاییـ خدمـ
ـــعه  ـــز توس ـــر مرک ـــدی زاده مدی ـــی مه ـــدس عل مهن
ــن  ــت: تدویـ ــر گفـ ــن خبـ ــان ایـ ــا بیـ ــوژی بـ تکنولـ
اســـتاندارد و نظـــارت و بازرســـی فنـــی به عنـــوان 
یکـــی از محورهـــای فعالیـــت ایـــن مرکـــز محســـوب 
می شـــود و ازآنجایی کـــه دریافـــت پروانـــه کارشـــناس 
ـــت،  ـــوزه اس ـــن ح ـــت در ای ـــات فعالی ـــتاندارد از الزام اس
ــد  ــرر شـ ــه مقـ ــورت گرفتـ ــزی صـ ــق برنامه ریـ طبـ
الزامـــات ســـازمان ملـــی اســـتاندارد در ایـــن زمینـــه 

تأمیـــن شـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه قوانیـــن و مقـــررات ســـازمان 
ملـــی اســـتاندارد در ایـــن زمینـــه، اظهـــار کـــرد: 
ـــی  ـــی حقوق ـــه کارشناس ـــن، پروان ـــن قوانی ـــاس ای براس
ـــی  ـــه کارشناســـی حقیق ـــه پروان ـــا اســـتناد ب اســـتاندارد ب
اســـتاندارد در حداقـــل یک رشـــته تخصصـــی، ســـوابق 
مجموعـــه در زمینـــه تدویـــن اســـتاندارد ملـــی و دبیـــران 
رشـــته های تخصصـــی مختلـــف کـــه حایـــز شـــرایط 
ـــند،  ـــتاندارد باش ـــی اس ـــازمان مل ـــی س ـــی و علم تخصص

ــود. ــادر می شـ صـ
ـــی  ـــه کارشناس ـــزود: پروان ـــدی زاده اف ـــدس مه مهن
و  خـــودرو  رشـــته ی   4 در  حقوقـــی  اســـتاندارد 
ــا  ــات، بـ ــا و خدمـ ــک، آب و آبفـ ــه، مکانیـ نیرومحرکـ
ـــات  ـــن الزام ـــوژی و تأمی ـــعه تکنول ـــز توس ـــری مرک پیگی
ســـازمان ملـــی اســـتاندارد در ایـــن زمینـــه، دریافـــت 

شـــد.
 مدیـــر مرکـــز توســـعه تکنولـــوژی در ادامـــه بـــا 
ـــن  ـــه تدوی ـــز در زمین ـــن مرک ـــای ای ـــه برنامه ه ـــاره ب اش
ــابقه ی  ــه سـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ ــی افـ ــتاندارد ملـ اسـ
فعالیـــت ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف 
در ایـــن زمینـــه و حضـــور فعـــال در کمیته هـــای 
ــدد  ــای متعـ ــتاندارد و همکاری هـ ــن اسـ ــی تدویـ ملـ
ــتیم  ــدد هسـ ــتاندارد، درصـ ــی اسـ ــازمان ملـ ــا سـ بـ
فعالیت هـــای ایـــن مرکـــز را در زمینـــه تدویـــن ایـــن 
اســـتانداردها و نظـــارت بـــر اجـــرای آن هـــا گســـترش 

دهیـــم.
در پروانـه ی صادرشـده، مهنـدس علـی مهـدی زاده 
دبیـر تدویـن در رشـته خـودرو و نیرومحرکـه، مهنـدس 
بهـرام ایمانـی دبیـر تدویـن در رشـته مکانیـک، مهندس 
و  خدمـات  رشـته  در  تدویـن  دبیـر  کریمـی  فاطمـه 
مهنـدس مرجانـه میرزایـی بوئین مقـدم دبیـر تدوین در 

رشـته آب و آبفـا، دبیـران تدویـن هسـتند.

■■■

تولید شمش ۶ تنی یکی از 
آلیاژهای خاص پایه ی مس در 

کشور

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران: 
پژوهشـــگران مرکـــز تحقیقـــات و فنـــاوری فـــرآوری 
ـــق  ـــران موف ـــگاهی ته ـــازمان جهاددانش ـــزی س ـــواد فل م
ـــی  ـــمش 6 تن ـــور ش ـــار در کش ـــن ب ـــرای اولی ـــدند ب ش
ـــری C۱۸۱۵0( را  ـــم )س ـــروم زیرکونی ـــس ک ـــاژ م آلی
تولیـــد کننـــد. آلیـــاژ مـــس کـــروم زیرکونیـــم یکـــی 
از آلیاژهـــای خـــاص پایـــه مـــس اســـت کـــه عـــاوه 
بـــر دارا بـــودن هدایـــت الکتریکـــی و حرارتـــی بـــاال، 
ـــای  ـــه کاربرده ـــت. از جمل ـــی اس ـــتحکام باالی دارای اس
ایـــن آلیـــاژ می تـــوان قالب هـــای کریســـتالیزتور، 
کانکتورهـــای  مقاومتـــی،  جـــوش  الکترودهـــای 

الکتریکـــی اســـتحکام بـــاال را نـــام بـــرد.
ـــدید  ـــل ش ـــل تمای ـــه دلی ـــاژ ب ـــن آلی ـــری ای ریخته گ
ـــن ذوب  ـــم در حی ـــروم و زیرکونی ـــدن ک ـــید ش ـــه اکس ب
و ســـیالیت نســـبتا کـــم آلیـــاژ، تولیـــد شـــمش ایـــن 
ـــد. ـــه رو می کن ـــود روب ـــاص خ ـــکات خ ـــا مش ـــاژ را ب آلی

ـــرآوری  ـــاوری ف ـــات و فن ـــز تحقیق ـــگران مرک پژوهش
ـــی  ـــام ذوب های ـــا انج ـــی ب ـــاز مطالعات ـــزی در ف ـــواد فل م
در مقیـــاس ۵۰ کیلوگـــرم، مشـــخصات فرآینـــدی 
ــان  ــد از اطمینـ ــی و بعـ ــاژ را بررسـ ــن آلیـ ــد ایـ تولیـ
از تکرارپذیـــری، شـــرایط را بـــرای تولیـــد شـــمش 6 
ـــری  ـــام ریخته گ ـــد. انج ـــم کردن ـــاژ فراه ـــن آلی ـــی ای تن
شـــمش 6 تنـــی ایـــن آلیـــاژ یکـــی از پیچیده تریـــن 
ریخته گری هـــای انجـــام شـــده در ایـــن مرکـــز بـــود.

ـــیمیایی  ـــب ش ـــدی، ترکی ـــمش تولی ـــی ش ـــا بررس ب
در محـــدوده اســـتاندارد و شـــمش عـــاری از عیـــوب 
ریخته گـــری اســـت. ایـــن شـــمش به منظـــور ســـاخت 
ــتالیزاتور  ــته مـــس )کریسـ چـــرخ ریخته گـــری پیوسـ
ریخته گـــری پیوســـته مـــس( تولیدشـــده اســـت، 
ـــت  ـــی جه ـــد تکمیل ـــل تولی ـــی مراح ـــال ط ـــه در ح ک

ســـاخت قطعـــه نهایـــی موردنظـــر اســـت.
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ورود به مرحله ی تست مزرعه؛ 
تحویل اولین محموله ی مبارزه با 

آفت کرم خراط
■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران: 
ــواد  ــا مـ ــده بـ ــای آماده شـ ــاوی لورهـ ــته های حـ بسـ
ـــرم  ـــت ک ـــا آف ـــارزه ب ـــی مب ـــون جنس ـــی فرم ـــر داخل مؤث
ـــش و  ـــوزه پژوه ـــط ح ـــج توس ـــوار برن ـــاقه خ ـــراط و س خ
ـــده و  ـــران تولیدش ـــازمان جهاددانشـــگاهی ته ـــاوری س فن
ـــه  ـــی ب ـــر میدان ـــد اث ـــرای تایی ـــت، ب ـــس از تســـت کیفی پ

ـــد. ـــل داده ش ـــور تحوی ـــتان کش 6 اس
کـــرم خـــراط آفتـــی چوب خـــوار بـــا میزبان هـــای 
ــه  ــت کـ ــه اسـ ــون و بـ ــردو، زیتـ ــی، گـ ــیب، گابـ سـ
ـــد  ـــش از 7۰ درص ـــه بی ـــارت ب ـــث خس ـــت آن باع فعالی
باغـــات کل کشـــور شـــده اســـت. ایـــن محصـــول بـــا 
ــوه و اخـــال  ــکار انبـ ــرد مانیتورینـــگ، شـ ــه کاربـ سـ
ــره  ــتفاده دارد و در زمـ ــت اسـ ــری، قابلیـ در جفت گیـ
ــه بـــدون  ــد دنیاســـت کـ ــای روزآمـ بهتریـــن روش هـ
ــودات،  ــر موجـ ــت دیگـ ــه محیط زیسـ ــانی بـ آسیب رسـ
ـــدف  ـــورد ه ـــراط را م ـــرم خ ـــت ک ـــتقیم آف ـــور مس به ط
ـــا  ـــاورزی را ت ـــموم کش ـــتفاده از س ـــد و اس ـــرار می ده ق
ـــت  ـــای کیفی ـــق ارتق ـــش داده و از طری ـــادی کاه ـــد زی ح
و ســـامت باغـــات میـــوه به طـــور مؤثـــر در دســـتیابی 
بـــه توســـعه پایـــدار در حـــوزه کشـــاورزی عمـــل 

می کنـــد.
ــد  ــران پـــس از چنـ ــگاهی تهـ ــازمان جهاددانشـ سـ
ـــاخت   ـــتیابی س ـــه دس ـــق ب ـــتمر موف ـــق مس ـــال تحقی س
ـــده  ـــرات ش ـــن حش ـــا ای ـــی ب ـــارزه  فرمون ـــته های مب بس
ــی  ــه ای، آمادگـ ــج مزرعـ ــذ نتایـ ــت و پـــس از اخـ اسـ
کامـــل بـــرای بومی ســـازی کامـــل چرخـــه فنـــاوری و 

تجاری ســـازی آن در کشـــور وجـــود دارد.
گفتنـی اسـت، تولید فرمون حشـره سـاقه خـوار برنج 
نیـز بخشـی از همیـن چرخـه اسـت کـه در حـال حاضـر 
خسـارت فراوانـی بـه مـزارع برنـج می زنـد و بـا سـموم 

خطرنـاک کنتـرل می شـود.
 

■■■
تولید فنر از جنس سوپر 

آلیاژ MP۳۵ توسط سازمان 
جهاددانشگاهی تهران

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران: 
ــژه  ــواد ویـ ــراوری مـ ــاوری فـ ــات و فنـ ــز تحقیقـ مرکـ
فلـــزی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران، موفـــق 
بـــه دســـتیابی بـــه فنـــاوری تولیـــد فنـــر از جنـــس 
قـــرارداد  به موجـــب   . شـــد   MP۳۵ ســـوپرآلیاژ 
ســـاخت فنـــر از جنـــس ســـوپرآلیاژ MP۳5، پـــس از 
ـــاژ  ـــن آلی ـــرد ای ـــاخت، عملک ـــق و س ـــال تحقی ـــد س چن

مـــورد تاییـــد کارفرمـــا قـــرار گرفـــت.
ایـــن فنرهـــا بـــه دلیـــل پیچیدگی هـــای ســـاختار 
فلـــزی تـــا پیش ازایـــن از تأمین کننـــده خارجـــی 
ـــی  ـــران تمام ـــار در ای ـــن ب ـــرای اولی ـــد و ب ـــه می ش تهی
ـــازی  ـــه آلیاژس ـــر از مرحل ـــن فن ـــاخت ای ـــای س فرآینده
و تولیـــد شـــمش، شـــکل دهی ســـرد تولیـــد ســـیم و 

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــور انج ـــل کش ـــازی در داخ ـــر س فن
ـــل  ـــه دلی ـــاژ MP۳5 ب ـــرد آلی ـــت، کارب ـــی اس گفتن
اســـتحکام و مقاومـــت خوردگـــی بســـیار بـــاال در 

ــاص از  ــع خـ ــت و گاز و صنایـ ــکی، نفـ ــع پزشـ صنایـ
ــت. ــوردار اسـ ــژه ای برخـ ــت ویـ اهمیـ

■■■
ESR به روش c۶۳۰۰۰ تولید آلیاژ

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران: 
ــژه  ــواد ویـ ــرآوری مـ ــاوری فـ ــات و فنـ ــز تحقیقـ مرکـ
فلـــزی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران، موفـــق بـــه 

ــد ــه روش ESR شـ ــاژ c۶۳000 بـ ــد آلیـ تولیـ
ـــار  ـــرای اولین ب ـــا روش ESR ب ـــاژ ب ـــن آلی ـــد ای تولی
ــای  ــه روش هـ ــبت بـ ــاد و نسـ ــاق افتـ ــور اتفـ در کشـ
ریخته گـــری مرســـوم از کیفیـــت باالتـــری برخـــوردار 

ـــت. اس
دارای   )c۶۳000( برنـــز  آلومینیـــم  آلیاژهـــای 
اســـتحکام بـــاال و قابلیـــت جـــذب ارتعـــاش بـــاال 
هســـتند )دو برابـــر فـــوالد(. ایـــن آلیاژهـــا مقاومـــت 
خوبـــی بـــه خوردگـــی و ســـایش نشـــان می دهنـــد و 
ــا، مبدل هـــای حرارتـــی، صنایـــع  در قطعـــات هواپیمـ
خودرویـــی، یاتاقان هـــا، شـــیرآالت و صنایـــع دریایـــی 

ــرد دارد. کاربـ
۵۰ کیلـــو از ایـــن آلیـــاژ در مرحلـــه ی اول موفـــق 
ـــت. ـــده اس ـــده و تحویل ش ـــا ش ـــد کارفرم ـــذ تایی ـــه اخ ب

ـــای  ـــزو فرآینده ـــد ESR، ج ـــت، فرآین ـــی اس گفتن
ـــت  ـــش کیفی ـــت افزای ـــه جه ـــت ک ـــه اس ـــوژی ثانوی متال
آلیاژســـازی و حـــذف عناصـــر نامطلـــوب کاربـــرد دارد. 
ایـــن شـــیوه نه تنهـــا بـــرای تولیـــد شـــمش های 
ســـبک تری از جنـــس فوالدهـــای ابـــزار و ســـوپر 
شـــمش های  بلکـــه  اســـت،  موردتوجـــه  آلیاژهـــا 
ســـنگین تر تـــا 16۵ تـــن نیـــز بـــا اســـتفاده از ایـــن 
ــاخت  ــه سـ ــود؛ چراکـ ــد بـ ــه خواهنـ ــل تهیـ روش قابـ
بعضـــی از قطعـــات مهندســـی نیازمنـــد تهیـــه ی 
ـــنگین  ـــاد س ـــاد زی ـــا ابع ـــوالدی ب ـــه ی ف ـــای اولی بلوک ه

در حـــد چندیـــن صدتـــن اســـت.
ـــاخت  ـــه س ـــوان ب ـــای ESR می ت ـــر کاربرده از دیگ
ــار و  ــزا و قطعـــات نظامـــی، اجـــزای توربیـــن بخـ اجـ
گاز، اجـــزای هواپیماهـــا، فضاپیماهـــا، موشـــک ها، 
لولـــه و مخـــازن تحت فشـــار، قالب هـــا، پرس هـــای 
ســـوراخ کاری،  و  پانـــچ  ابـــزار  هیدرواســـتاتیک، 
غلتک هـــای نـــورد و انـــواع و اقســـام فوالدهـــای 

ــرد. ــاره کـ ــوص اشـ مخصـ

■■■
از آبکاری و پوشش دهی فلزی و 
غیرفلزی خاص تا تأمین قطعات 

صنعت خودرویی کشور
ـــان  ـــگاهی خراس ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم ■ رواب
ــن  ــواد نویـ ــی مـ ــروه پژوهشـ ــت گـ ــوی: سرپرسـ رضـ
ـــروع  ـــا ش ـــت: ب ـــوی گف ـــان رض ـــگاهی خراس جهاددانش
ـــی  ـــای ارتباط ـــدن مرزه ـــته ش ـــع آن بس ـــا و به تب کرون
ـــه  ـــی ک ـــع داخل ـــیاری از صنای ـــورها، بس ـــایر کش ـــا س ب
برخـــی از نیازهـــای اساســـی خـــود را از خـــارج از کشـــور 
ــده و در  ــه رو شـ ــکل روبـ ــا مشـ ــد بـ ــن می کردنـ تأمیـ
ـــی  ـــع داخل ـــا مناب ـــا ب ـــن آن ه ـــی و تأمی ـــر جایگزین فک
هســـتند؛ بنابرایـــن این یـــک فرصـــت مناســـب بـــرای 

ـــت. ـــتگی اس ـــه وابس ـــا و قطع ـــن نیازه ـــایی ای شناس

ـــب  ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــودی ب ـــد مول ـــدس احم مهن
ـــث  ـــی، باع ـــع زمان ـــک مقط ـــازار در ی ـــی ب ـــزود: تعطیل اف
شـــد تـــا صنایـــع نتواننـــد بـــه برخـــی از تعهداتشـــان 

ـــند. ـــخگو باش پاس
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــر بـ ــال حاضـ ــه داد: در حـ وی ادامـ
ــه  ــات بـ ــایی کارخانجـ ــروع کســـب وکارها و بازگشـ شـ
دنبـــال اخـــذ ســـفارش های جدیـــد می باشـــیم و 
امیدواریـــم فعالیت هـــای ایـــن گـــروه تـــا یـــک مـــاه 

دیگـــر بـــه دوران قبـــل از کرونـــا برســـد.
ـــروه  ـــر گ ـــال حاض ـــه  در ح ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــان  ــگاهی خراسـ ــن جهاددانشـ ــواد نویـ ــی مـ پژوهشـ
رضـــوی بـــا برخـــی از صنایـــع همچـــون ایران خـــودرو 
و شـــرکت  گاز قـــرارداد دارد، بیـــان کـــرد: آبـــکاری و 
پوشـــش دهی فلـــزی و غیرفلـــزی خـــاص بـــا رعایـــت 
الزامـــات و اســـتانداردهای نســـبتا ســـختگیرانه بـــرای 
قطعـــات صنعتـــی از جملـــه فعالیت هـــای ایـــن گـــروه 

اســـت.
مهنـــدس مولـــودی بـــه تولیـــد یـــک قطعـــه 
آلومینومـــی در سیســـتم تعلیـــق خـــودرو دنـــا پـــاس 
اتومـــات بـــرای اولیـــن بـــار در کشـــور بـــا همـــکاری 
ـــح  ـــاره و تصری ـــروه اش ـــن گ بخـــش خصوصـــی توســـط ای
ــی  ــه خوردگـ ــاس بـ ــای حسـ ــکاری پیچ هـ ــرد: آبـ کـ
در سیســـتم داخلـــی خودروهـــای ســـنگین، از دیگـــر 
ـــام آن  ـــال انج ـــروه در ح ـــن گ ـــه ای ـــت ک ـــواردی اس م

اســـت.
ـــن  ـــواد نوی ـــی م ـــروه پژوهش ـــت گ ـــه سرپرس ـــه گفت ب
ـــه  ـــدا خف ـــد ص ـــوی، تولی ـــان رض ـــگاهی خراس جهاددانش
ـــهری از  ـــار گاز ش ـــل فش ـــتگاه های تقلی ـــرای ایس ـــن ب ک

ـــت. ـــروه اس ـــن گ ـــای ای ـــر فعالیت ه دیگ

■■■

باباآدم؛ گیاهی مؤثر در درمان 
دیابت

ــی:  ــان دارویـ ــکده گیاهـ ــی پژوهشـ ــط عمومـ ■ روابـ
در مطالعـــات آزمایشـــگاهی انجـــام شـــده در ایـــن 
ـــاه  ـــه گی ـــاره ریش ـــی عص ـــد دیابت ـــرات ض ـــکده، اث پژوهش
دارویـــی بابـــاآدم در موش هـــای آزمایشـــگاهی نشـــان 
ـــری  ـــددی از جمله ت ـــات متع ـــاه ترکیب ـــه گی داد در ریش
ترپن هـــا، اســـیدهای چـــرب، پلـــی ســـاکاریدها، پلـــی 

فنول هـــا و لیگنان هـــا وجـــود دارد.
دکتـــر حســـن فـــاح حســـینی مدیـــر گـــروه 
فارماکولـــوژی و طـــب کاربـــردی و عضـــو هیـــات 
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــکده گیاه ـــی پژوهش علم
ـــه  ـــرد ک ـــان ک ـــق بی ـــن تحقی ـــج ای ـــه نتای ـــاره ب ـــا اش ب
تجویـــز عصـــاره ریشـــه گیـــاه دارویـــی بابـــا آدم بـــه 
قابل توجهـــی  به طـــور  آزمایشـــگاهی  موش هـــای 
موجـــب کاهـــش قنـــد خـــون و افزایـــش ســـطح 

انســـولین در موش هـــای دیابتـــی شـــده اســـت.
ـــه  ـــاره ریش ـــی عص ـــرف خوراک ـــرد: مص ـــح ک وی تصری
ـــن  ـــی دار اوره و کراتینی ـــش معن ـــث کاه ـــاه باع ـــن گی ای
ـــود،  ـــد می ش ـــت کب ـــوژن در باف ـــوای گلیک ـــرم و محت س
ــت  ــت دیابـ ــود وضعیـ ــان دهنده بهبـ ــن نشـ ــه ایـ کـ

ـــت. اس
مدیـــر گـــروه فارماکولـــوژی پژوهشـــکده گیاهـــان 
دارویـــی در خصـــوص تداخـــات ایـــن گیـــاه بـــا 
دارو و عـــوارض جانبـــی آن گفـــت: دم کـــرده ریشـــه 
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گیـــاه بابـــا آدم بـــه مقـــدار 6 گـــرم و یـــا میـــوه آن 
ــه مـــدت ۲8 روز روی  ــرم در روزبـ ــدار 1۲ گـ ــه مقـ بـ
انســـان بـــدون عـــوارض جانبـــی آزمایش شـــده اســـت 
ـــاد  ـــد انعق ـــای ض ـــا داروه ـــراه ب ـــا آدم هم ـــرف باب و مص
ـــن،  ـــن، ناپروکس ـــس، ایبوپروف ـــپیرین، پلویک ـــد آس مانن
ــودی و  ــن اســـت موجـــب کبـ ــاک و ... ممکـ دیکلوفنـ

خونریـــزی شـــود.
ــاه در دوران  ــن گیـ ــرف ایـ ــا مصـ ــه بـ وی در رابطـ
بـــارداری و شـــیردهی تاکیـــد کـــرد کـــه بابـــا آدم در 
ــود،  ــم می شـ ــک رحـ ــب تحریـ ــی موجـ ــدل حیوانـ مـ
بنابرایـــن بـــا توجـــه بـــه ایـــن اثـــر و عـــدم وجـــود 
داده هـــای ایمنـــی، اســـتفاده از بابـــا آدم در دوران 

بـــارداری و شـــیردهی توصیـــه نمی شـــود.

■■■

اخذ مجوز صادرات محصوالت 
تولیدشده در پژوهشکده گیاهان 

دارویی جهاددانشگاهی
ــی  ــان دارویـ ــکده گیاهـ ــی پژوهشـ ــط عمومـ ■ روابـ
جهاددانشـــگاهی 29 مهرمـــاه: دکتـــر رضـــا غفـــار 
زادگان سرپرســـت پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی 
جهاددانشـــگاهی بـــا تبریـــک روز ملـــی صـــادرات 
بیـــان کـــرد: صـــادرات به عنـــوان موتـــور محرکـــه 
ــش  ــی، نقـ ــای جهانـ ــور در بازارهـ ــاد کشـ اقتصـ
مهمـــی را ایفـــا می کنـــد کـــه توســـعه صـــادرات 
مهـــم،  اســـتراتژی  یـــک  به عنـــوان  غیرنفتـــی 
نـــد از جملـــه روش هـــای دســـتیابی بـــه  می توا

ــد. ــادی باشـ ــتمر اقتصـ ــد مسـ رشـ
افـــزود: عـــدم توجـــه  دکتـــر غفـــارزادگان 
ــث  ــی باعـ ــان دارویـ ــت گیاهـ ــه صنعـ ــل بـ کامـ
صـــدور گیاهـــان دارویـــی خـــام بـــه کشـــورهای 
مختلـــف و ورود محصـــوالت فـــرآوری شـــده و 
داروهـــای گیاهـــی بـــه کشـــور شـــده اســـت کـــه 
ــدک  نـ ــزوده ا ــه ارزش افـ ــه بـ ــا توجـ ــوان بـ می تـ
ــادرات  ــی، صـ ــام فروشـ ــه روش خـ ــادرات بـ صـ
ــی  ــان دارویـ ــده گیاهـ ــرآوری شـ ــوالت فـ محصـ
و داروهـــای گیاهـــی بـــاارزش افـــزوده باالتـــر را 

ــرد. ــن کـ جایگزیـ
ـــداف  ـــی از اه ـــرد: یک ـــح ک ـــه تصری وی در ادام
ــان دارویـــی و طـــب ســـنتی،  ســـند ملـــی گیاهـ
ــان  ــور اول جهـ 1۰ کشـ ــن  ــن در بیـ ــرار گرفتـ قـ
گیاهـــان  زمینـــه  در  صـــادرات  افزایـــش  بـــا 
دارویـــی و فرآورده هـــای گیاهـــی اســـت کـــه 
ــی  ــان دارویـ ــکده گیاهـ ــتا پژوهشـ ــن راسـ در ایـ
ــن  ــه ایـ ــتیابی بـ ــور دسـ ــگاهی به منظـ جهاددانشـ
ـــوز  ـــذ مج ـــه اخ ـــق ب ـــار موف ـــن ب ـــرای اولی ـــدف ب ه
ــده در  ــی تولیدشـ ــول دارویـ 13 محصـ ــادرات  صـ
ایـــن پژوهشـــکده از ســـازمان غـــذا و دارو شـــد.

دارویـــی  گیاهـــان  پژوهشـــکده  سرپرســـت 
کـــه  کـــرد  امیـــدواری  بـــراز  ا پایـــان  در 
بـــودن  دارا  بـــا  نـــد  بتوا پژوهشـــکده  ایـــن 
توســـعه  مســـیر  در  فـــراوان،  پتانســـیل های 
دارویـــی  گیاهـــان  فرآورده هـــای  صـــادرات 

بـــردارد. مؤثـــری  گام هـــای 

اجرای طرح
 فرموالسیون دارویی مؤثر 

در پیشگیری و درمان
 آلزایمر

ــی  ــان دارویـ ــکده گیاهـ ــی پژوهشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ـــان  ـــت، درم ـــارکت وزارت بهداش ـــا مش ـــگاهی: ب جهاددانش
ـــی  ـــوم داروی ـــات عل ـــز تحقیق ـــکی و مرک ـــوزش پزش و آم
ـــر  ـــی مؤث ـــاخت داروی ـــدف س ـــا ه ـــران و ب ـــگاه ته دانش
ـــر  ـــی اث ـــرح بررس ـــر، ط ـــان آلزایم ـــگیری و درم در پیش
یـــک فرموالســـیون دارویـــی شـــامل عصاره هـــای 
گیاهـــان،  از  خالص شـــده  ترکیبـــات  گیاهـــی، 
ــش  ــر کاهـ ــا بـ ــرب، ویتامین هـ ــیدهای چـ ــواع اسـ انـ
فاکتورهـــای بیوشـــیمیایی و بیـــان ژن هـــای موثـــر در 
آلزایمـــر در مـــدل حیوانـــی و ســـلولی بـــا مســـوولیت 
دکتـــر ســـعیده ممتـــاز عضـــو هیـــات علمـــی گـــروه 
ـــان  ـــکده گیاه ـــردی پژوهش ـــب کارب ـــوژی و ط فارماکول

ــد. ــام می باشـ ــال انجـ ــی درحـ دارویـ
دکتـــر ممتـــاز دراین بـــاره عنـــوان کـــرد: بـــا 
توجـــه بـــه شـــیوع بیمـــاری آلزایمـــر و نیـــاز جامعـــه 
بـــرای دسترســـی بـــه داروهـــا و مکمل هـــای درمانـــی 
ـــای  ـــر مبن ـــن بیمـــاری و ب ـــان ای ـــرای پیشـــگیری و درم ب
مطالعـــات صـــورت گرفتـــه، پیش بینـــی می شـــود 
کـــه ایـــن فرموالســـیون دارویـــی، مکمـــل بتوانـــد از 
ـــر  ـــاوت ب ـــم های متف ـــا مکانیس ـــف و ب ـــای مختل جنبه ه

پیشـــگیری یـــا درمـــان آلزایمـــر موثـــر باشـــد.

■■■

فروش اولین
 سری از تولیدات

 »پایه های رویشی«
■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران: 
مرکـــز خدمـــات تخصصـــی کشـــت بافـــت و تکثیـــر 
ـــش  ـــت پژوه ـــی معاون ـــان زینت ـــوه و گیاه ـــان می درخت
و فنـــاوری ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران موفـــق 
ــای  ــدات »پایه هـ ــری از تولیـ ــن سـ ــه اولیـ ــه عرضـ بـ
رویشـــی« شـــد . باوجـــود پاندمـــی کرونـــا در حـــال 
ـــف  ـــام مختل ـــه از ارق ـــزار اصل ـــه ۵۰ ه ـــک ب ـــر نزدی حاض
ــو  ــاس و آلبالـ ــرودوارف(؛ گیـ ــی )پیـ ــای گابـ پایه هـ
)ماکســـیما و گزیـــا( و آلـــو و گوجـــه )میروبـــاالن( در 
ــاورزی و منابـــع طبیعـــی  ــای پردیـــس کشـ گلخانه هـ

ایـــن ســـازمان تولیـــد و آمـــاده شـــده اســـت.
ــت  ــامل: کشـ ــول شـ ــن محصـ ــد ایـ ــل تولیـ مراحـ
ـــد  ـــگاه، تولی ـــرآوری در آزمایش ـــگاه، پ ـــت در آزمایش باف
ــازگاری  ــت، سـ ــینی کاشـ ــه سـ ــال بـ ــه، انتقـ گیاهچـ
و درنهایـــت انتقـــال از ســـینی بـــه گلـــدان، پـــرورش 
آن هـــا تـــا ارتفـــاع بیـــش از ۲۰ ســـانتی متر و عرضـــه 

بـــه بـــازار اســـت.
گفتنـــی اســـت، تولیـــد درختـــان میـــوه بـــه روش 
ـــه  ـــز ب ـــن مرک ـــار در ای ـــن ب ـــرای اولی ـــت ب ـــت باف کش
نتیجـــه رســـیده و قـــرارداد مرحلـــه اول فـــروش ایـــن 
محصـــول در بـــازار بـــه مبلـــغ ۲۰۰ میلیـــون تومـــان 

منعقـــد و عملیاتـــی شـــده اســـت.

ارسال اولین محموله دمولسیفایر 
به شرکت نفت فات قاره ایران 

درجزیره خارک
■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران: 
ـــی  ـــروه طراح ـــر گ ـــور مدی ـــران پ ـــعید ای ـــه س به گفت
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــازمان، ب ـــن س ـــیمیایی ای ـــای ش فرایند ه
ــش  ــازی دانـ ــرح »بومی سـ ــز طـ ــرای موفقیت آمیـ اجـ
فنـــی تولیـــد مـــواد موثـــره تعلیق شـــکن نفـــت خـــام 
در ســـه حـــوزه ی نفتـــی« کـــه در ســـال 1393 بـــه 
ـــت  ـــی نف ـــرکت مل ـــد، ش ـــرر ش ـــود، مق ـــیده ب ـــام رس اتم
ــای  ــرف حوزه هـ ــد از مصـ ــن 3۰ درصـ ــران، تأمیـ ایـ
طـــرف قـــرارداد را خـــارج از تشـــریفات مناقصـــه، بـــه 
جهاددانشـــگاهی واگـــذار کنـــد. بـــر همیـــن اســـاس، 
ـــراردادی  ـــب ق ـــران در قال ـــگاهی ته ـــازمان جهاددانش س
مجـــری تولیـــد و تأمیـــن 4۰۰۰۰ کیلوگـــرم از مـــاده 
ـــات  ـــت ف ـــرکت نف ـــرای ش ـــام ب ـــت خ ـــکن نف ـــق ش تعلی

ـــد. ـــاره ش ق
مدیـــر گـــروه پژوهشـــی طراحـــی فرآیندهـــای 
شـــیمیایی در ادامـــه افـــزود: اولیـــن محمولـــه از ایـــن 
ــه  ــواد اولیـ ــرم از مـ ــه وزن 114۰۰ کیلوگـ ــرارداد بـ قـ
موجـــود در داخـــل و بـــا دانـــش فنـــی ایجادشـــده در 
ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران در کارگاه تولیـــدی 
گـــروه طراحـــی فرآیندهـــای شـــیمیایی در مجتمـــع 
ـــد  ـــرد( تولی ـــگاهی )هلج ـــهدای جهاددانش ـــی ش تحقیقات
ـــل  ـــر، مراح ـــد. پیش ت ـــال ش ـــارک ارس ـــره خ ـــه جزی و ب
تســـت میدانـــی ایـــن محصـــول بـــا موفقیـــت انجـــام 
و مجـــوز مصـــرف آن از ســـوی شـــرکت نفـــت فـــات 

ـــود. ـــده ب ـــادر ش ـــاره ص ق
وی همچنیـــن گفـــت: مقـــرر شـــده اســـت تـــا بـــا 
حمایت هـــای ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران و 
ـــد و  ـــاوری جهاددانشـــگاهی، تولی ـــت پژوهـــش و فن معاون
ـــط  ـــی توس ـــای نفت ـــایر حوزه ه ـــاده در س ـــن م ـــن ای تامی
ـــرا  ـــیمیایی اج ـــای ش ـــی فرآینده ـــروه پژوهشـــی طراح گ
ـــرد،  ـــای عملک ـــا ارتق ـــواد ب ـــن م ـــری از ای ـــل دیگ و نس

ـــد. ـــه ش ـــت ارای ـــرکت نف ـــه ش ب

■■■

مدیریت محیط زیست با کمک 
روشی جدید از فناوری های 

سنجش از راه دور
ـــینا  ـــل از س ـــه نق ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــازمان  ـــس س ـــاح ریی ـــزاد ف ـــرز جمال ـــر فریب ـــرس: دکت پ
ــت:  ــوص گفـ ــن خصـ ــان در ایـ ــگاهی گیـ جهادد انشـ
ــالت ها و  ــی از رسـ ــه یکـ ــای فناورانـ ــرای طرح هـ اجـ
ماموریت هایـــی اســـت کـــه در دو ســـال اخیـــر بـــرای 
ــن  ــت. دراین بیـ ــده اسـ ــف شـ ــگاهی تعریـ جهاددانشـ
واحـــد جهاددانشـــگاهی گیـــان جایگاهـــی را بـــرای 
تحقـــق ایـــن مســـئله معنـــا کـــرده اســـت. ازایـــن رو 
ـــه  ـــتیم بلک ـــش نیس ـــد دان ـــال تولی ـــه دنب ـــا ب ـــر م دیگ
بحث هـــای فناورانـــه و تجاری ســـازی را مدنظرمـــان 

قـــرار داده ایـــم.
وی افـــزود: بهتریـــن خدمتـــی کـــه مجموعـــه 
ـــه  ـــد ب ـــد می توان ـــش تولی ـــال جه ـــگاهی در س جهاددانش
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سیســـتم های کشـــور و نظـــام جمهـــوری اســـامی انجـــام 
ــای  ــرای طرح هـ ــه اجـ ــه رو بـ ــت کـ ــن اسـ ــد ایـ دهـ
ـــد. ـــازی دارن ـــت تجاری س ـــه قابلی ـــاورد ک ـــه ای بی فناوران

امســـال  کـــرد:  تصریـــح  جمالـــزاد  دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی گیـــان بنـــا دارد طـــرح فناورانـــه ای 
ـــنجش  ـــدار س ـــتم های لی ـــتفاده از سیس ـــوان »اس ـــا عن ب
از راه دور« به منظـــور کاربردهـــای مختلـــف نظامـــی و 

غیـــر نظامـــی اجرایـــی کنـــد.
ـــی  ـــابه داخل ـــه مش ـــرح نمون ـــن ط ـــه وی، ای ـــه گفت ب
ــار در  ــتین بـ ــرای نخسـ ــدارد و دانـــش فنـــی آن بـ نـ

کشـــور بومـــی ســـازی شـــده اســـت.
رییـــس جهادانشـــگاهی گیـــان بـــه وجـــه تمایـــز 
ـــی  ـــابه خارج ـــای مش ـــه نمونه ه ـــبت ب ـــتم نس ـــن سیس ای
ـــت  ـــر قیم ـــاوری از نظ ـــن فن ـــت: ای ـــرد و گف ـــاره ک اش
نســـبت بـــه نمونـــه مشـــابه خارجـــی بســـیار مقـــرون 
به صرفه تـــر و ارزان تـــر اســـت. کیفیـــت ایـــن سیســـتم 
ــی  ــابه خارجـ ــای مشـ ــر از نمونه هـ ــیار بهتـ ــز بسـ نیـ

ـــت. اس
وی یـــادآور شـــد: طبـــق تغییراتـــی کـــه روی 
ســـنجنده ها اعمـــال کردیـــم، ایـــن قابلیـــت را پیـــدا 
کردنـــد تـــا خروجـــی نتایـــج را بـــه یک ســـوم تغییـــر 
ـــدی  ـــرات پهنه بن ـــه تغیی ـــد نقش ـــر تولی ـــًا اگ ـــد. مث دهن
ـــا  ـــد م ـــر باش ـــاه زمان ب ـــک م ـــی ی ـــع طبیع ـــوزه مناب ح
بـــا تغییـــر سنســـورها و نـــوع برداشـــت ها می توانیـــم 
ـــم. ـــر دهی ـــه تغیی ـــک هفت ـــه ی ـــد نقشـــه را ب ـــزان تولی می

گیـــان  جهاد دانشـــگاهی  ســـازمان  رییـــس 
همچنیـــن  لیـــدار  فنـــاوری  کـــرد:  خاطرنشـــان 
می توانـــد در حـــوادث غیرمترقبـــه، پهنه بندی هـــا و 
شـــهرداری ها، حـــذف کارکـــرد نظامـــی مورداســـتفاده 

قـــرار گیـــرد.
دکتـــر جمالـــزاد تصریـــح کـــرد: مـــا اکنـــون 
بهره بـــرداران مختلفـــی بـــرای ایـــن سیســـتم تعریـــف 
ــف  ــتگاه های مختلـ ــاز دسـ ــاس نیـ ــم و براسـ کرده ایـ
ـــی  ـــورهای مختلف ـــی سنس ـــر نظام ـــی و غی ـــم از نظام اع
بـــر مبنـــا و کارکـــرد آن هـــا،  را تقســـیم بندی و 

کرده ایـــم. پیاده ســـازی  را  اهدافمـــان 

■■■

تولید ۴۰ هزار نشاء گیاه دارویی 
استویا از طریق کشت بافت

ــی:  ــگاهی آذربایجان غربـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ـــی  ـــان غرب ـــگاهی آذربایج ـــی جهاددانش ـــاون پژوهش مع
گفـــت: 4۰ هـــزار نشـــاء گیـــاه دارویـــی اســـتویا 
ــت  ــت بافـ ــز کشـ ــت در مرکـ ــت بافـ ــق کشـ از طریـ
جهاددانشـــگاهی واحـــد آذربایجـــان غربـــی در ســـال 
ــی زاده در  ــب ولـ ــر حبیـ ــد . دکتـ ــد شـ ــاری تولیـ جـ
ـــز  ـــرد: مرک ـــار ک ـــد اظه ـــی واح ـــورای پژوهش ـــت ش نشس
ــان  ــگاهی آذربایجـ کشـــت بافـــت گیاهـــی جهاددانشـ
ـــتان،  ـــت اس ـــت باف ـــز کش ـــن مرک ـــوان اولی ـــی به عن غرب
ـــمالغرب  ـــت ش ـــت باف ـــز کش ـــن مراک ـــی از مجهزتری یک
ـــه در  ـــت ک ـــص اس ـــانی متخص ـــروی انس ـــا نی ـــور ب کش
ــان دارویـــی و  ــواع گیاهـ ــر انـ ــه پروتـــکل تکثیـ زمینـ
ـــادی  ـــات زی ـــوه مطالع ـــان می ـــی درخت ـــای رویش پایه ه
ـــرده  ـــروع ک ـــا را ش ـــاری آن ه ـــد تج ـــام داده و تولی انج

اســـت.
وی ادامـــه داد: در همیـــن راســـتا پروتـــکل تکثیـــر 

گیـــاه اســـتویا از طریـــق کشـــت بافـــت توســـط 
ــه  ــده و بـ ــازی شـ ــز بهینه سـ ــن مرکـ ــان ایـ متخصصـ

مرحلـــه تکثیـــر انبـــوه رســـیده اســـت.
ــاه  ــه  گیـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــی زاده بـ ــر ولـ دکتـ
اســـتویا هـــم بـــه صـــورت پـــودر خشـــک در انـــواع 
ـــده  ـــرآوری ش ـــورت ف ـــم به ص ـــا و ه ـــا و دم نوش ه غذاه
در کارخانه هـــا جهـــت تهیـــه قنـــد اســـتویا، در انـــواع 
ــود،  ــتفاده می شـ ــی اسـ ــع غذایـ ــیدنی ها و صنایـ نوشـ
اظهـــار کـــرد: بـــا تولیـــد و صـــادرات ایـــن محصـــول، 
ـــه  ـــور ک ـــوب کش ـــمال و جن ـــق ش ـــوص در مناط به خص
در فضـــای آزاد قابل کشـــت اســـت، می تـــوان ارزآوری 
ـــادرات  ـــعه ص ـــتر توس ـــرده و بس ـــاد ک ـــی ایج قابل توجه

کیفی تـــر را بـــرای کشـــور فراهـــم نمـــود.
معـــاون پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان 
غربـــی اظهـــار کـــرد: در حـــال حاضـــر گیـــاه اســـتویا 
ــدران و  ــر مازنـ ــور نظیـ ــمالی کشـ ــتان های شـ در اسـ
ــان  ــتان های اصفهـ ــز در اسـ ــده و نیـ گیـــان کشت شـ
ـــت. ـــه اس ـــری یافت ـــت و کار آن تس ـــز کش ـــیراز نی و ش

وی افـــزود: بـــا توجـــه بـــه این کـــه  کارخانه هـــای 
موجـــود در کشـــور بـــرگ خشـــک گیـــاه اســـتویا را 
ــد،  ــداری می کننـ ــتویا خریـ ــد اسـ ــد قنـ ــت تولیـ جهـ
ـــه روز در  ـــول روزب ـــن محص ـــد ای ـــت و تولی ـــن کش بنابرای
ـــاه  ـــن گی ـــا ای ـــدف نش ـــه ه ـــوده و جامع ـــش ب ـــال افزای ح
کـــه کشـــاورزان و کارخانه هـــای دارویـــی هســـتند در 

ــند. ــال افزایـــش می باشـ حـ
ـــود  ـــیل های موج ـــه پتانس ـــا توج ـــی زاده ب ـــر ول دکت
در زمینـــه کشـــت بافـــت در ایـــن واحـــد، آمادگـــی 
خـــود را جهـــت عقـــد قـــرارداد بـــا کشـــاورزان و 
شـــرکت های دارویـــی و کارخانجـــات جهـــت تامیـــن 
ـــتویا  ـــی اس ـــمند داروی ـــاه ارزش ـــن گی ـــاز ای ـــاء موردنی نش

اعـــام مـــی دارد.
ــکر  ــا شـ ــتویا یـ ــه  اسـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
 Stevia rebaudiana بـــرگ بـــا نـــام علمـــی
کـــه  می باشـــد  ای  بوتـــه  و  چندســـاله  گیاهـــی 
ــت  ــل اسـ ــه و برزیـ ــی آن در پاراگوئـ ــش طبیعـ پیدایـ
ـــی  ـــد باالی ـــتویا دارای درص ـــاه اس ـــای گی ـــزود: برگ ه اف
ـــدن  ـــه ب ـــت ک ـــدی اس ـــن گلیکوزای ـــای دی ترپ از قنده
ـــت و در  ـــا نیس ـــن قنده ـــتن ای ـــه شکس ـــادر ب ـــان ق انس
نتیجـــه ایـــن قندهـــا جـــذب خـــون نمـــی شـــوند و 
ـــی  ـــن در حال ـــد ای ـــون ندارن ـــد خ ـــزان قن ـــری در می تاثی
اســـت کـــه ایـــن قندهـــا بـــر خـــاف قندهـــای کـــم 
کالـــری ســـنتتیک )شـــیمیایی(، کامـــا بـــی خطـــر، 
ــدون  ــتند و بـ ــش زا هسـ ــر جهـ ــمی و غیـ ــر سـ غیـ
ـــکر  ـــوکروز )ش ـــار از س ـــش از 3۰۰ ب ـــری بی ـــتن کال داش

معمولـــی( شـــیرین ترنـــد.
معـــاون پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی 
ـــه  ـــاه اســـتویا را ن ـــرگ گی ـــای موجـــود در ب ـــزود: قنده اف
تنهـــا می تـــوان بـــه جـــای قنـــد حاصـــل از نیشـــکر و 
ــا  ــوان بـ ــی تـ ــه مـ ــرد، بلکـ ــتفاده کـ ــد اسـ چغندرقنـ
ـــروز  ـــاه از ب ـــن گی ـــود در ای ـــای موج ـــی قنده جایگزین
ـــژه  ـــه وی ـــد ب ـــرف قن ـــی از مص ـــای ناش ـــواع بیماری ه ان
ـــت،  ـــت اس ـــوع دیاب ـــن ن ـــایع تری ـــه ش ـــوع II ک ـــت ن دیاب

ـــرد. ـــگیری ک پیش
ـــاه  ـــن گی ـــی ای ـــر خـــواص داروی ـــه داد: از دیگ وی ادام
ـــش  ـــر در کاه ـــون، موث ـــد خ ـــرل قن ـــه کنت ـــوان ب ـــی ت م
ـــی اکســـیدان  وزن )کاهـــش اشـــتها( و دارای خـــواص آنت

ـــرد. ـــاره ک ـــون اش ـــار خ ـــد فش و ض
دکتـر ولـی زاده زاده بـا اشـاره بـه این کـه  قـوه نامیـه 
و درصـد جوانـه زنـی بـذر ایـن گیـاه پاییـن می باشـد، 

همچنیـن درصـد ریشـه زایی پاییـن در تکثیـر بـا قلمه و 
مدت زمـان طوالنـی ریشـه زایی در تکثیـر رویشـی باعـث 
شـده اسـت که تکثیـر این گیـاه با مشـکل مواجـه گردد 
اظهـار کـرد: اسـتفاده از کشـت بافـت جهـت تکثیـر این 
گیـاه دارویـی می توانـد مشـکات موجـود در ایـن زمینه 
را برطـرف نمایـد و دارای مزیت هایـی از جملـه تکثیـر 
کوتاه مـدت،  زمانـی  دوره  در  گیاهـان  از  زیـادی  تعـداد 
قابلیـت تولیـد در تمـام شـرایط فصلـی و دمایـی، تولیـد 
گیاهـان عـاری از بیمـاری و تولیـد گیاهـان یکنواخـت از 

نظـر ژنتیکـی می باشـد.

■■■

سند ارتقای وضعیت زنان و 
خانواده در البرز رونمایی شد

سند  خرداد:  یک  البرز،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
با اجرای جهاددانشگاهی  ارتقای وضعیت زنان و خانواده 
البرز با حضور معاون رییس جمهوردر شورای برنامه ریزی 
در  و  استان  در  که  مراسم  این  در  شد.  رونمایی  استان 
رییس  معاون  ابتکار  معصومه  دکتر  با  ویدیویی  ارتباطی 
شهبازی  دکتر  با حضور  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور 
بانوان  امور  مدیرکل  فرد  اسماعیلی  مریم  البرز،  استاندار 
رییس  فیروزی  احمدرضا  البرز،  استاندار  خانواده  و 
برگزار  استانی  مدیران  از  برخی  و  البرز  جهاددانشگاهی 
زنان  وضعیت  ارتقای  سند  در خصوص  ابتکار  دکتر  شد، 
و خانواده با قدردانی از توجه ویژه استاندار البرز به حوزه 
زنان و خانواده البرز و با اشاره به این که  استان البرز رتبه 
استان  اظهار کرد:  انتصاب مدیران زن دارد،  را در  پنجم 

البرز نیازمند توجه ملی است.
خانـواده  و  زنـان  امـور  در  جمهـور  رییـس  معـاون 
دربـاره اهمیـت سـند ارتقـای وضعیـت زنـان و خانـواده، 
بحران هـای  و  مشـکات  اسـاس  بـر  سـند  ایـن  گفـت: 
هـر اسـتان تدوین شـده اسـت و بـرای اجـرای ایـن سـند 
نیازمنـد همـکاری همـه دسـتگاه های اجرایـی، انجمن ها 

هسـتیم. تشـکل ها  و 
تحقـق  را  سـند  ایـن  اجـرای  اصلـی  هـدف  وی 
سیاسـت های اباغـی مقـام معظـم رهبری، برنامه ششـم 
توسـعه، سیاسـت های اباغی ریاسـت جمهـوری و تحقق 
عدالـت جنسـیتی  گفـت:  و  دانسـت  عدالـت جنسـیتی 
تکلیـف قانـون برنامـه ششـم توسـعه اسـت و مبنـای آن 
تفکـر قرآنـی و نشـأت گرفتـه از نـگاه دینـی مـا اسـت.

دکتـر ابتـکار بـا ضـروری دانسـتن برقـراری عدالـت 
جنسـیتی و فرصت هـای برابـری زنان و مـردان در جامعه 
سـند  و  جنسـیتی  عدالـت  شـاخص های  کـرد:  تاکیـد 
ارتقـای جایـگاه زنـان و خانـواده سـال 96 بـه اسـتان ها 

اسـت. اباغ شـده 
وی گفـت: توجـه بـه تعـداد بانـوان فـارغ التحصیـل 
بیـکار، تحکیـم خانـواده و اشـتغال بانوان از دیگر مسـایل 

مهم سـند اسـت.
معـاون رییـس جمهـور در امـور زنـان و خانـواده بـا 
اشـاره بـه این کـه  بـا همـکاری جهـاد کشـاورزی بحـث 
آمـوزش، تولیـد و ترویـج محصـوالت سـالم و اسـتاندارد 
بـرای توان افزایـی جوامـع روسـتایی دنبـال شـده اسـت، 
بحـث  البـرز  کشـاورزی  جهـاد  مرکـز  پنـج  در  گفـت: 
توانمندسـازی زنـان در زنجیـره پـرورش گیاهـان دارویی 

دنبـال شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه طـرح ارتقـای تـاب آوری اجتماعـی 
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جوامـع محلـی آسـیب دیده کـه در 9۵۰ نقطـه کشـور 
انجـام شـده اسـت، گفـت: در البـرز نیـز 97 طـرح اجـرا 

است. شـده 
ایـن مراسـم دکتـر عزیزالـه شـهبازی  همچنیـن در 
اسـتاندار البـرز اظهـار کـرد: بـا پیگیری های جـدی دکتر 
ابتـکار معـاون بانـوان و خانـواده ریاسـت جمهـوری در 
حـوزه خانـواده و بانـوان البـرز، ایـن سـند رونمایی شـد.

شـهبازی گفـت: راه کارهـای اجرایـی ایـن سـند ملـی 
در کمیته هـای فرعی اسـتان موردبررسـی قـرار می گیرد.

اسـتاندار البـرز بـا تاکیـد بـر ضـرورت تحقـق عدالـت 
جنسـیتی، اضافـه کـرد: البـرز ایـران کوچـک اسـت و بـا 
تهدیـد آسـیب های  و همچنیـن  اقـوام  از  رنگین کمانـی 
بافت هـای  اسـاس  ایـن  بـر  دارد  وجـود  کـه  اجتماعـی 
ناکارآمـد اسـتان شناسـایی شـد و ایـن سـند می تواند در 
جهـت خانـواده ای شـاداب و چابـک نقش آفرینـی کنـد.

نماینــده  مراســم  ایــن  در  اســت،  گفتنــی 
ارتقــای  ســند  از  گزارشــی  البــرز  جهاددانشــگاهی 
ــری  ــوان مج ــرز به عن ــواده در الب ــان و خان ــت زن وضعی

طــرح ارایــه شــد.

■■■

طراحی سامانه ی دارورسانی 
با استفاده از یک نانوساختار 

زیست سازگار
■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی تهــران: 
ــارا(  ــت )ی ــم و باف ــم زخ پژوهشــگران پژوهشــکده ترمی
و مرکــز تحقیقــات لیــزر پزشــکی جهاددانشــگاهی 
الیــه ای  نانــوذرات  تولیــد  فنــاوری  بــا  توانســتند 
ــازگار  ــی و زیست س ــادل یون ــت تب ــا قابلی ــوم ب زیرکونی
بــودن، یــک نــوع ســامانه ی دارورســانی بــا کارایــی بــاال 
را طراحــی کننــد. رضــا حســین زاده اســتادیار بیوفیزیــک 
ــات  ــز تحقیق ــت مرک ــم و باف ــم زخ ــکده ترمی پژوهش
لیــزر پزشــکی دربــاره ی طــرح حاضــر گفــت: از اهــداف 
ایــن طــرح، طراحــی  پژوهشــی  گــروه  تحقیقاتــی 
ســامانه های دارورســانی اســت کــه بتواننــد اثــرات 
ــر،  ــال بهت ــاد انح ــا ایج ــرده و ب ــم ک ــی دارو را ک جانب
ــن  ــانند. ای ــر برس ــورد نظ ــدف م ــه ه ــظ و ب دارو را حف
طــرح توانســته بــا کاهــش اثــرات ســمیت دارو و انتقــال 
مناســب آن بــه بافــت ســرطانی و در معــرض قــرار دادن 
دارو بــا روش تبــادل یونــی در محیــط ســلول ســرطانی 
کــه دارای pH پایین تــری اســت، اثرگــذاری دارو را 
ــرل  ــت کنت ــزر تح ــو لی ــا پرت ــازی ب ــورت فعال س به ص
قــرار داده و اثــر آن را نیــز بهتــر کــرده و اثــرات جانبــی 

ــد. ــش ده آن را کاه
محقــق مرکــز تحقیقــات لیــزر پزشــکی گفــت: ایــن 
طــرح در صنعــت دارویــی و پزشــکی و به ویــژه در درمــان 
ترکیبــات  و  قــرار می گیــرد  ســرطان مورداســتفاده 
مورداســتفاده کامــا زیست ســازگار بــوده و واکنــش 

ــد. ــی ندارن منف
مقیــاس  در  طــرح  ایــن  گفــت:  ادامــه  در  وی 
آزمایشــگاهی انجــام شــده اســت و از اهــداف آتــی 
ــا  ــرد آن ب ــکان کارب ــی ام ــا، بررس ــی م ــروه تحقیقات گ
انجــام آزمون هایــی روی موش هــا و کارآزمایی هــای 
ــد در  بالینــی اســت و دانــش فنــی ایجــاد شــده می توان
اندازه هــای بزرگ تــر و نیمه صنعتــی و دارویــی نیــز 

ــد. ــه یاب ادام

یکــی از اهــداف اصلــی طراحــان ایــن پژوهــش، 
ــوده و در  ــرای درمــان ســرطان ب ــی ب ــه ی راهکارهای ارای
ــدل  ــک داروی م ــتفاده از ی ــا اس ــا ب ــده ت ــعی ش آن س
بــه امــکان اســتفاده از ســامانه به منظــور کاهــش اثــرات 
جانبــی دارو و تحویــل در محــل مناســب دارو بپــردازد.

حســین زاده بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب گفــت: 
آزمون هــای ســلولی ماننــد تعییــن بقــای ســلول ها 
پــس از تیمارهــای مختلــف، ســنجش کلونی زائــی، 
ترکیبــات  میــزان  ســنجش  نورپویادرمانــی،  اثــر 
بــه  ســلولی  مــرگ  مکانیســم  همچنیــن   ،ROS
ــای  ــه روش ه ــاختار ب ــن س ــایتومتری، تعیی روش فلوس
از   XRD طیف نــگاری  از  اســتفاده  و   TEM،SEM
ــج از  ــد نتای ــرای تایی ــه ب ــت ک ــی اس ــه آزمون های جمل

بهــره گرفته ایــم. آن هــا 
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه  فنـــاوری تولیـــد 
ــادل  ــت تبـ ــا قابلیـ ــوم بـ ــه ای زیرکونیـ ــوذرات الیـ نانـ
یونـــی و هم چنیـــن زیست ســـازگاری خـــوب ایـــن 
نانوســـاختار از جملـــه نتایـــج کلیـــدی ایـــن پژوهـــش 
اســـت، گفـــت: از ویژگی هـــای ایـــن طـــرح کاهـــش 
ــگر  ــلول دارو و حساسـ ــمیت سـ ــی و سـ ــرات جانبـ اثـ
نـــوری، جلوگیـــری از حـــذف دارو در مســـیر انتقـــال 
بـــه محـــل، رهایـــش دارو در محـــل ســـلول های 
ســـرطانی بـــه دلیـــل قابلیـــت تبـــادل یونـــی خـــوب 
ـــرطانی  ـــلول س ـــراف س ـــیدی اط ـــط اس ـــامانه در محی س
و انتخاب پذیـــری فعال ســـازی دارو بـــا اســـتفاده از 

لیـــزر نـــور قرمـــز اســـت.
ـــه ی  ـــی فناوران ـــن پژوهـــش حاصـــل طـــرح تحقیقات ای
جهاددانشـــگاهی پژوهشـــکده ترمیـــم زخـــم و بافـــت 
یـــارا و مرکـــز تحقیقـــات لیـــزر پزشـــکی ایـــن نهـــاد 
ـــتادیار  ـــین زاده اس ـــا حس ـــکاری رض ـــا هم ـــه ب ـــت ک اس
بیوفیزیـــک و نویســـنده ی مســـوول ایـــن مقالـــه و 
ــب  ــیمی در قالـ ــتادیار بیوشـ ــندی اسـ ــره خرسـ خاطـ
 Photodynamic effect of ـــوان ـــا عن ـــه ای ب مقال
 Zirconium phosphate bio-compatible
 nano-bilayers containing methylene
در   blue on cancer and normal cells
ـــر  ـــب تاثی ـــا ضری ـــه ی Scientific Reports ب مجل

4٫۰11 )ســـال ۲۰19( چـــاپ شـــده اســـت.

■■■

تولید شمش نورد گرم شده اسلب 
کریستالیزاتورهای بزرگ

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران: 
مرکـــز تحقیقـــات و فنـــاوری فـــرآوری مـــواد فلـــزی 
ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران موفـــق بـــه تولیـــد 
اســـلب  های بـــزرگ صفحـــات کریســـتالیزاتور صنایـــع 
ــت  ــا ضخامـ ــرم بـ ــورد گـ ــورت نـ ــزی به صـ فوالدریـ
مناســـب شـــد. ایـــن کریســـتالیزاتورها قالب  هـــای 
کلیـــدی صنایـــع فوالدریـــزی هســـتند کـــه بـــه 
ـــن  ـــد، ای ـــرار می گیرن ـــتفاده ق ـــتمر مورداس ـــورت مس ص
ـــن  ـــکل داده و اولی ـــده را ش ـــه ش ـــذاب ریخت ـــا، م قالب  ه
ــوند.  ــوب می  شـ ــد محسـ ــکل دهی فرآینـ ــه شـ مرحلـ
نـــوع کریســـتالیزاتورهای صفحـــه ای )اســـلب( کـــه در 
صنایـــع بزرگ تـــر فوالدریـــزی مصـــرف می شـــود 
ـــزرگ  ـــات ب ـــه صفح ـــتند ک ـــی هس ـــاد مختلف دارای ابع

ــای  ــد(. از گلوگاه  هـ ــول دارنـ ــر طـ ــش از 1,۵ متـ )بیـ
ــوند. ــوب می  شـ ــزی محسـ ــع فوالدریـ ــم صنایـ مهـ

خصوصیـــات مهـــم ایـــن صفحـــات نـــوع آلیـــاژ و 
ـــازمان  ـــان س ـــه محقق ـــت ک ـــده آن اس ـــکل دهی پیچی ش
ـــای  ـــال  ها فعالیت ه ـــس از س ـــران پ ـــگاهی ته جهاددانش
تحقیقاتـــی کاربـــردی موفـــق بـــه تولیـــد نمونه هـــای 
کوچک تـــر و دریافـــت تاییدیـــه اولیـــه آن از صنایـــع 
ــد  ــال تولیـ ــز در حـ ــر نیـ ــات بزرگ تـ ــدند و صفحـ شـ

هســـتند.

■■■

صدور موافقت اصولی تاسیس 
درمانگاه جهاددانشگاهی سیستان 

و بلوچستان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی سیســـتان و   ■
ــا  ــور تاجـــری بـ ــر منصـ ــرداد: دکتـ ــتان، 2۵ خـ بلوچسـ
ـــرای  ـــتای اج ـــرد: در راس ـــار ک ـــر اظه ـــن خب ـــام ای اع
ـــی  ـــاد م ـــن نه ـــه ای ـــگاهی ک ـــنامه جهاددانش ـــاد اساس مف
ـــه  ـــادرت ب ـــا اخـــذ مجـــوز از وزارت بهداشـــت مب ـــد ب توان
ـــدد  ـــی کن ـــات تخصصـــی بهداشـــتی و درمان انجـــام خدم
ـــر  ـــی ب ـــه مبن ـــورت گرفت ـــای ص ـــاس پیگیری ه و براس
ـــت  ـــگاهیان موافق ـــگاه دانش ـــیس درمان ـــدازی و تاس راه ان
اصولـــی تاســـیس درمانـــگاه بـــا موافقـــت وزارت 
ـــدان  ـــکی زاه ـــوم پزش ـــگاه عل ـــط دانش ـــت و توس بهداش

صـــادر و تحویـــل جهاددانشـــگاهی شـــد.
ــای  ــا و برنامه هـ ــی از اولویت هـ ــه داد: یکـ وی ادامـ
ـــوولیت  ـــدی مس ـــگام تص ـــه در هن ـــاد ک ـــن نه ـــی ای اصل
جهـــاد در دوره جدیـــد بـــه رییـــس جهاددانشـــگاهی 
بیـــان و در اولیـــن نشســـت شـــورای عمومـــی جهادگـــران 
ـــرای  ـــری ب ـــام و پیگی ـــودم اهتم ـــام نم ـــم اع ـــتان ه اس
ورود جهـــاد بـــه حـــوزه ســـامت اســـت بـــا توجـــه 
ـــتان  ـــوزه در اس ـــن ح ـــه در ای ـــازی ک ـــود و نی ـــه کمب ب

احســـاس می شـــود.
ــتان  ــتان و بلوچسـ ــگاهی سیسـ ــس جهاددانشـ رییـ
تصریـــح کـــرد: بـــا راه انـــدازی درمانـــگاه دانشـــگاهیان 
ـــت  ـــد اس ـــن واح ـــعه ای ـــه توس ـــر برنام ـــی ب ـــه مبتن ک
ــه ای  ــده و مجموعـ ــامت آمـ ــوزه سـ ــک حـ ــه کمـ بـ
ـــاد  ـــتان ایج ـــه دانشـــگاهی اس ـــأن جامع ـــم ش ـــی ه درمان
ـــات  ـــز از خدم ـــهروندان نی ـــایر ش ـــه س ـــرد ک ـــم ک خواهی

ــوند. ــد شـ ــی آن بهره  منـ ــی و عمومـ تخصصـ
ـــی  ـــای موفق ـــرد: فعالیت ه ـــار ک ـــری اظه ـــر تاج دکت
ـــلول های  ـــاف س ـــون بندن ـــک خ ـــر بان ـــاد دفات ـــون ایج چ
بنیـــادی در بیمارســـتان های زاهـــدان به عنـــوان یـــک 
ـــی  ـــز تخصص ـــک مجه ـــدازی کلینی ـــاری، راه ان کار انحص
مرکـــز  اخـــذ مجـــوز  در  اهتمـــام  دندانپزشـــکی، 
آموزش هـــای حرفـــه ای ســـامت، پیگیـــری اخـــذ 
ـــی  ـــخیص طب ـــز تش ـــگاه مجه ـــیس آزمایش ـــوز تاس مج
ـــی  ـــای آموزش ـــرای دوره ه ـــد 9، اج ـــی و کووی و مولکول
تخصصـــی دســـتیار کنـــار دندانپزشـــک، تکنیســـتین 
داروخانـــه و ...، تربیـــت صدهـــا کمـــک بهیـــار بـــرای 
دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی اســـتان، راه انـــدازی 
مرکـــز مشـــاوره روانشـــناختی رویـــش و پیگیـــری ایجـــاد 
ـــاروری در  ـــان ناب ـــان و درم ـــگاه روی ـــی پژوهش نمایندگ
ـــد  ـــن واح ـــاخص ای ـــای ش ـــه فعالیت ه ـــدان از جمل زاه

در حـــوزه بهداشـــت و ســـامت بـــوده اســـت.
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 مقاله ی محققان پژوهشکده ی 

سرطان معتمد جزو یک درصد برتر 
حوزه ی نانوتکنولوژی شد

ــد  ــرطان معتمـ ــکده ی سـ ــی پژوهشـ ــط عمومـ ■ روابـ
جهاددانشـــگاهی: محققـــان پژوهشـــکده ی ســـرطان 
ـــاح و  ـــا اص ـــدند ب ـــق ش ـــگاهی موف ـــد جهاددانش معتم
ـــری  ـــا بهره گی ـــد ب ـــخیصی جدی ـــک روش تش ـــود ی بهب
از نانوتکنولـــوژی و چـــاپ مقالـــه ی مرتبـــط بـــا آن در 
ــر،  ــر نیچـ ــریه ی معتبـ ــروه نشـ ــات گـ ــی از مجـ یکـ
جـــزو مقـــاالت یک درصـــد برتـــر حـــوزه ی موضوعـــی 

ــوند ــوژی شـ نانوتکنولـ
دکتـــر کیـــوان مجیـــدزاده رییـــس پژوهشـــکده ی 
ـــه  ـــن مقال ـــوول ای ـــنده ی مس ـــد و نویس ـــرطان معتم س
ـــره ی  ـــوژی پنج ـــت: نانوتکنول ـــر، گف ـــن خب ـــام ای ـــا اع ب
بزرگـــی را بـــرای تشـــخیص ســـریع و زودهنـــگام 

ــت. ــرده اسـ ــان بازکـ ــه روی محققـ ــا بـ بیماری هـ
وی بـــا ذکـــر ایـــن مطلـــب کـــه ایـــن مقالـــه بـــه 
ــازی تکنیـــک جدیـــد تشـــخیص  روشـــی در بهینه سـ
ـــک  ـــری از ی ـــا بهره گی ـــرطان ب ـــه س ـــا از جمل بیماری ه
ـــره و  ـــوذرات نق ـــن، نان ـــه ی گراف ـــر پای ـــت ب ـــو کامپوزی نان
ـــد  ـــت جدی ـــزود: نانوکامپوزی ـــاره دارد، اف ـــن اش پلی آنیلی
ـــخیصی را  ـــای تش ـــت عملکرده ـــادر اس ـــده، ق ـــد ش تولی
ـــود بخشـــیده و حساســـیت،  ـــادی بهب ـــا حـــد بســـیار زی ت

دقـــت و ســـرعت پاســـخ دهی را افزایـــش دهـــد.
هیات علمـــی  عضـــو  نقیـــب  مرتضـــی  دکتـــر 
بین رشـــته ای  فناوری هـــای  پژوهشـــی  دپارتمـــان 
پژوهشـــکده ی ســـرطان معتمـــد نیـــز بـــا اشـــاره بـــه 
این کـــه  ایـــن طراحـــی و دســـتاورد حاصـــل کار 
ــت،  ــوده اسـ ــان بـ ــن دپارتمـ ــان ایـ ــی محققـ پژوهشـ
اضافـــه کـــرد: دو مقالـــه در ایـــن مـــورد توســـط 
ــد  ــه ی یک درصـ ــان در مجلـ ــن دپارتمـ ــان ایـ محققـ
برتـــر Biosensors and Bioelectronics بـــه 
چـــاپ رســـیده اســـت کـــه در آن چگونگـــی امـــکان 
ــتان در  ــرطان پسـ ــم سـ ــر مهـ ــخیص ۲ بیومارکـ تشـ
ـــاال  ـــت ب ـــن و دق ـــه ی پایی ـــا هزین ـــم و ب ـــان ک ـــدت زم م

)در حـــد دو ســـلول( ذکـــر شـــده اســـت.
وی افـــزود: مقالـــه ی مذکـــور جـــزو 1۰۰ مقالـــه ی 
ـــط  ـــده )Most Downloaded( توس ـــود ش اول دانل
ــزو  ــن جـ ــال ۲۰19 و هم چنیـ ــا در سـ ــان دنیـ محققـ
ـــت. ـــرار گرف ـــاالت و highly cited ق ـــر مق لیســـت برت

 
■■■

طراحی سلول های خورشیدی 
نانوساختار پروسکایتی بازده باال با 

مواد معدنی ارزان قیمت
ـــی  ـــواد معدن ـــرآوری م ـــکده ف ـــی پژوهش ـــط عموم ■ رواب
جهاددانشـــگاهی تربیـــت مـــدرس: محققـــان پژوهشـــکده 
ـــکاری  ـــا هم ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــواد معدن ـــرآوری م ف
ــواد  ــتفاده از مـ ــا اسـ ــدرس و بـ ــت مـ ــگاه تربیـ دانشـ
ــد  ــس و هیبدریـ ــیانات مـ ــت تیوسـ ــی ارزانقیمـ معدنـ
آلی-معدنـــی ســـربی ماننـــد متیـــل آمونیـــوم یدیـــد 
کـــه یـــک ترکیـــب نیمـــه هـــادی دوقطبـــی اســـت 
موفـــق بـــه طراحـــی ســـلول خورشـــیدی نانوســـاختار 

پروســـکایتی بـــا بـــازده حـــدود ۲3 درصـــد شـــدند.
ـــگاه  ـــکاری دانش ـــا هم ـــکده ب ـــن پژوهش ـــان ای : محقق
ـــی ارزان  ـــواد معدن ـــتفاده از م ـــا اس ـــدرس و ب ـــت م تربی
ـــی  ـــی- معدن ـــد آل ـــس و هیبدری ـــیانات م ـــت تیوس قیم
ــک  ــه یـ ــد کـ ــوم یدیـ ــل آمونیـ ــد متیـ ــربی ماننـ سـ
ترکیـــب نیمـــه هـــادی دوقطبـــی اســـت موفـــق بـــه 
ـــکایتی  ـــاختار پروس ـــیدی نانوس ـــلول خورش ـــی س طراح

ـــدند. ـــد ش ـــدود ۲3 درص ـــازده ح ـــا ب ب
ـــوژی  ـــروه تکنول ـــر گ ـــکندری مدی ـــدی اس ـــر مه دکت
نانـــو ذرات پژوهشـــکده فـــرآوری مـــواد معدنـــی بـــا 
بیـــان این کـــه  در ســـال های اخیـــر، ســـلول های 
خورشـــیدی نســـل ســـومی پروســـکایتی نانوســـاختار 
بـــه دلیـــل خـــواص بســـیار خـــوب اپتیکـــی و 
ـــرژی  ـــاال، گاف ان ـــوری ب ـــذب ن ـــه ج ـــی، از جمل الکتریک
مناســـب و طـــول نفـــوذ زیـــاد حامل هـــا بســـیار 
ــه داد:  ــه اســـت، ادامـ ــان قرارگرفتـ موردتوجـــه محققـ
ــی- ــد آلـ ــک هیبریـ ــاً از یـ ــلول ها عمومـ ــن سـ در ایـ

ـــد کـــه یـــک  ـــی ســـربی ماننـــد متیـــل آمونیـــوم یدی معدن
ــوان  ــت به عنـ ــی اسـ ــادی دوقطبـ ــه هـ ــب نیمـ ترکیـ
مـــاده ی جـــاذب نـــور اســـتفاده می شـــود. تحقیقـــات 
نشـــان می دهـــد کـــه تلفـــات نـــوری موجـــود در 
ـــع  ـــلول ها مان ـــوع س ـــن ن ـــطحی ای ـــول مس ـــاختار معم س

ــود. ــا می شـ ــاالی آن هـ ــرژی بـ ــی انـ بازدهـ
عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــکده فـــرآوری مـــواد 
معدنـــی گفـــت: در حـــال حاضـــر، در ایـــن پژوهـــش 
از ســـلول های  معمـــاری جدیـــدی  بـــا طراحـــی 
ــش  ــوری را کاهـ ــات نـ ــکایتی تلفـ ــیدی پروسـ خورشـ
ـــت.  ـــود داده اس ـــلول را بهب ـــی س ـــواص الکتریک داده و خ
ـــد  ـــی ارش ـــه کارشناس ـــب پایان نام ـــق در قال ـــن تحقی ای
ـــت  ـــگاه تربی ـــی از دانش ـــر داوود فتح ـــی دکت ـــه راهنمای ب
مـــدرس و دکتـــر مهـــدی اســـکندری به عنـــوان 
ـــدس  ـــدرس و مهن ـــت م ـــگاهی تربی ـــاور از جهاددانش مش
ــی  ــجوی کارشناسـ ــوان دانشـ ــی به عنـ ــا طوقـ علیرضـ
ارشـــد انجـــام شـــده اســـت و نتایـــج آن در مجلـــه ی 
از   Scientific Reports بین المللـــی  معتبـــر 

انتشـــارات معتبـــر Nature چـــاپ شـــده اســـت.

 
■■■

امکان ثبت نام اینترنتی ذخیره 
سازی خون بند ناف

ـــی:  ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــه  ـــرایطی ک ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــان گف ـــه بهنامی ملیح
بـــا ظهـــور ویـــروس کرونـــا در کشـــور اتفـــاق افتـــاد 
ثبـــت نـــام جهـــت ذخیـــره ســـازی خـــون بندنـــاف 
نـــوزدان بـــه صـــورت الکترونیکـــی انجـــام می شـــود.

جهاددانشــگاهی  بندنــاف  خــون  بانــک  مســوول 
نمایندگــی  دفتــر  کــرد:  اظهــار  جنوبــی  خراســان 
ــر  ــان جهاددانشــگاهی به صــورت غی ــاف روی خــون بندن
حضــوری خدمــات خــود را بــرای ذخیــره ســازی خــون 
بندنــاف نــوزادان در ســایت rsct.ir ارایــه می دهــد.

ــن  ــی جدیدتری ــلول درمان ــه س ــان این ک ــا بی وی ب
ــرد:  ــوان ک ــت، عن ــی اس ــن روش درمان ــم خطرتری وک
امــروزه ثابــت شــده اســت کــه ســلول های بنیــادی قــادر 
ــن و  ــای مزم ــان محــدوده وســیعی از بیماری ه ــه درم ب

ــتفاده  ــه اس ــادی در زمین ــات زی ــاد هســتند و تحقیق ح
ــون  ــی چ ــان بیماری های ــادی در درم ــلول های بنی از س
دیابــت،  کبــدی،  قلبــی،  بیماری هــای  پارکینســون، 
ــی و ســکته در  ــی، آســیب های نخاع دیســتروفی عضان

حــال انجــام اســت.
بهنامیــان ادامــه داد: ســلول های بنیــادی خــون بنــد 
ــر  ــواع ســلول های دیگ ــه ســاخت ان ــادر ب ــوزاد ق ــاف ن ن
و ترمیــم و نگهــداری ســلول ها در هنــگام جراحــت 

هســتند.

■■■
اجرای طرح فرموالسیون و 

تولید آفت کش های گیاهی در 
پژوهشکده گیاهان دارویی
طرح فرموالسیون و تولید آفت کش های 

گیاهی به منظور کنرتل آفات گلخانه ای سبزی 
و صیفی در پژوهشکده گیاهان دارویی 

توسط دکرت فرزانه نباتی عضو هیات علمی 
پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، 

اجرا شد

دارویـی  گیاهـان  پژوهشـکده  عمومـی  روابـط   ■
جهاددانشـگاهی: دکتـر نباتـی اهـداف اجـرای ایـن طـرح 
بـه  گیاهـی  و  طبیعـی  آفت کش هـای  جایگزینـی  را 
جـای آفت کش هـای شـیمیایی، تامیـن بخشـی از نیـاز 
آفت کـش کشـور و جلوگیـری از خـروج ارز و درنهایـت 
کمـک بـه ارتقـای و سـامت محصـوالت کشـاورزی بـا 

دانسـت. کشـاورزی  سـموم  کاربـرد  کاهـش 
ایـن  اجـرای  ضـرورت  خصـوص  در  نباتـی  دکتـر 
طـرح عنـوان کـرد بـا توجـه بـه اثبـات خطـر اسـتفاده 
در  متأسـفانه  کشـاورزی،  صنعـت  در  آفت کش هـا  از 
مـدت پنجـاه سـال گذشـته، آفت کش هـا جـزء ضـروری 
دنیـای کشـاورزی بوده انـد و گرچـه تقاضـا بـرای تولیـد 
و توزیـع آفت کـش کـه باعـث افزایـش بهبـود کیفیـت و 
کارایـی کشـاورزی می شـود محـرز اسـت، امـا احتمـال 
اسـت.  زیـاد  بسـیار  غیرمعقـول  و  نابجـا  به کارگیـری 
و  بهتریـن  از  دارنـد  ایـن  بـر  سـعی  همـه  متأسـفانه 
قوی تریـن حشـره کش ها و قارچ کش هـا در کنتـرل آفـات 
و بیماری هـای محصوالتشـان اسـتفاده کننـد تا سـرمایه 
ریالـی افزایـش یابد ولی ازآنچه سـموم شـیمیایی به طور 
نهفتـه بـا جـان و روان بشـر می کننـد چنـدان اطاعـی 

ندارنـد.
وی در ادامـه افـزود: در کشـور مـا با توجه بـه روند رو 
به رشـد جمعیت و محدودیت منابع در بخش کشـاورزی 
و نیـازی کـه بـا افزایـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی 
علیـه  اصولـی  مبارزه هـای  انجـام  دارد، ضـرورت  وجـود 
آفـات، عوامـل بیمـاری زای گیاهـی و علف هـای هـرز بـا 
تاکیـد بر رعایت مسـایل زیسـت محیطی و حفظ سـامت 
و بهداشـت افـراد جامعـه بیش ازپیش احسـاس می شـود.

ــود  ــش موجـ ــه دانـ ــه بـ ــا توجـ ــرح بـ ــن طـ در ایـ
در حـــوزه کشـــاورزی و بـــه ویـــژه گیاهـــان دارویـــی 
ـــردآوری  ـــا گ ـــا ب ـــد ت ـــد ش ـــعی خواه ـــگاهی س جهاددانش
ــی  ــی و خارجـ ــر داخلـ ــتاوردهای حاضـ ــی دسـ تمامـ
ـــای  ـــیون آفت کش ه ـــری و فرموالس ـــه غربالگ ـــبت ب نس

گیاهـــی اقـــدام شـــود.
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گزارشی از اخبار افتتاح و راه اندازی مراکز 
و طرح های جدید جهاددانشگاهی

■  از ساخت مجتمع آبزیان دریایی جهاددانشگاهی بوشهر تا 
افتتاح آزمایشگاه تشخیص کرونا

■  سنگ بنای پروژه ی بزرگ مجتمع فرهنگی و آموزشی 
جهاددانشگاهی گذاشته شد

■   رومنایی از دو سامانه «شهر دانشجو» و «دست در دست» 
■  راه اندازی سه سامانه تخصصی توسط مرکز اطالعات علمی 

جهاددانشگاهی

■  اخبار کوتاه

افتتاح
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، ۴ شـــهریور:دکتر 
در  جهاددانشـــگاهی،  رییـــس  طیبـــی  حمیدرضـــا 
ســـفر یـــک روزه بـــه اســـتان بوشـــهر ضمـــن دیـــدار 
ــی  ــگ زنـ ــن کلنـ ــتان، ضمـ ــی اسـ ــات عالـ ــا مقامـ بـ
ــان دریایـــی جهاددانشـــگاهی  ســـاخت مجتمـــع آبزیـ
ایـــن اســـتان، آزمایشـــگاه تشـــخیص کرونـــا و مرکـــز 
ـــوزش  ـــاختمان اداری، آم ـــردی، س ـــی کارب ـــوزش علم آم
ـــرد. ـــاح ک ـــهر را افتت ـــگاهی بوش ـــی جهاددانش و پژوهش

راه انـــدازی شـــعبه بوشـــهر خبرگـــزاری بین المللـــی 
ـــازی  ـــوزش مج ـــامانه آم ـــی از س ـــا( و رونمای ـــرآن )ایکن ق

ـــس  ـــای ریی ـــر برنامه ه ـــهر از دیگ ـــگاهی بوش جهاددانش
ـــود. ـــفر ب ـــن س ـــگاهی در ای جهاددانش

ساخت مجتمع آبزیان دریایی
 جهاددانشگاهی بوشهر

اســـتان  بـــه  جهاددانشـــگاهی  رییـــس  ســـفر 
ــتاندار و نماینـــدگان ایـــن  ــور اسـ ــا حضـ ــهر و بـ بوشـ
ــر اول  ــامی و دبیـ ــورای اسـ ــس شـ ــتان در مجلـ اسـ
کمیســـیون برنامه وبودجـــه و محاســـبات، معـــاون 
ــدار  ــوار و فرمانـ ــه دلـ ــتاندار، امام جمعـ ــادی اسـ اقتصـ

تنگســـتان، مراســـم کلنـــگ زنـــی ســـاخت مجتمـــع 
ــا  ــتان بـ ــن اسـ ــگاهی ایـ ــی جهاددانشـ ــان دریایـ آبزیـ
ـــاالنه  ـــر س ـــد و تکثی ـــی تولی ـــش فن ـــب دان ـــرح کس ط
۵ میلیـــون قطعـــه بچه ماهـــی ســـی باس در شـــهرک 

زیســـت فناورانـــه دلـــوار برگـــزار شـــد.
ـــان در  ـــرورش آبزی ـــاالی پ ـــت ب ـــه ظرفی ـــه ب ـــا توج ب
ـــد  ـــت تولی ـــازی جه ـــهر، بسترس ـــتان بوش ـــای اس آب ه
و تکثیـــر بچه ماهـــی ســـی باس در جهاددانشـــگاهی 
ــارد  ــار 8 میلیـ ــا اعتبـ ــروژه بـ ــاز اول پـ ــهر در فـ بوشـ
تومـــان فراهم شـــده کـــه ایـــن پـــروژه مهـــم اســـتان 
ــی  ــر بچه ماهـ ــد و تکثیـ ــب تولیـ ــه قطـ ــهر را بـ بوشـ

تبدیـــل می کنـــد.
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان دریای ـــع آبزی ـــاخت مجتم س
ـــر  ـــد و تکثی ـــی تولی ـــش فن ـــرح کســـب دان ـــهر در ط بوش
ســـاالنه ۵ میلیـــون قطعـــه بچه ماهـــی ســـی باس 
ملـــی  فناورانـــه  طـــرح   31 از  یکـــی  به عنـــوان 
جهاددانشـــگاهی در ســـال 98، کشـــور را از واردات 
ـــد،  ـــر از کشـــورهای هن ـــال حاض ـــه در ح ـــی ک ـــه ماه بچ
اســـترالیا و تایلنـــد بـــرای پـــرورش در قفـــس انجـــام 

می شـــود، بی نیـــاز خواهـــد کـــرد.
ــاحت  ــه مسـ ــی بـ ــروژه در زمینـ ــن پـ ــاز اول ایـ فـ
ــان  ــارد تومـ ــار 8 میلیـ ــا اعتبـ ــع بـ ــزار مترمربـ 13هـ
ـــعه  ـــرای توس ـــع ب ـــن مجتم ـــد و در ای ـــی ش ـــگ زن کلن
ـــد  ـــی، تولی ـــر بچـــه ماه ـــد و تکثی ـــار تولی ـــاوری در کن فن
ـــر  ـــا، روتیف ـــد آرتمی ـــون تولی ـــان همچ ـــده آبزی ـــذای زن غ
و جلبـــک نیـــز - برنامه هـــای تدوینـــی اســـتان در 

عرصـــه دریـــا - اتفـــاق خواهـــد افتـــاد.
ـــگاهی  ـــروژه جهاددانش ـــاز دوم پ ـــرای ف ـــن ب همچنی

از ساخت مجتمع آبزیان دریایی جهاددانشگاهی 
بوشهر تا افتتاح آزمایشگاه تشخیص کرونا

بــا ســفر رییــس جهاددانشــگاهی بــه اســتان بوشــهر ســاخت مجتمع آبزیــان دریایــی جهاددانشــگاهی این اســتان باهــدف تولید و تکثیر ســاالنه 
۵ میلیــون قطعــه بچه ماهــی کلیــد خــورد. در ایــن ســفر همچنیــن چندین پــروژہ مهم جهاددانشــگاهی بوشــهر افتتاح شــد

    گزارشی از اخبار افتتاح و راه اندازی مراکز و طرح های جدید جهاددانشگاهی

افتتاح
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ــووالن  ــن از مسـ ــار زمیـ ــت ۵ هکتـ ــهر درخواسـ بوشـ
ـــه  ـــت فناوران ـــث زیس ـــترش بح ـــا گس ـــا ب ـــتانی دارد ت اس
ـــرورش  ـــد و پ ـــره تولی ـــتان زنجی ـــت اس ـــه ظرفی ـــا توج ب

ـــد. ـــل کن ـــس را تکمی ـــی در قف ماه

ایجاد زنجیره تولید فناوری های پرورش ماهی 
در قفس از اهداف جهاددانشگاهی است

ایـــن  حاشـــیه ی  در  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
ـــگاهی  ـــت جهاددانش ـــاس ماموری ـــر اس ـــت: ب ـــم، گف مراس
در حـــوزه فناورانـــه، ایجـــاد زنجیره هـــای تولیـــد 
ــی از  ــس را یکـ ــی در قفـ ــرورش ماهـ ــای پـ فناوری هـ

ــم. ــرار داده ایـ ــگاهی قـ ــه جهاددانشـ ــداف فناورانـ اهـ
وی عنـــوان کـــرد: یکـــی از مســـایل مهـــم در کشـــور و 
ـــادرات،  ـــرای ص ـــوب ب ـــای خ ـــی از زمینه ه ـــن یک همچنی
ـــرای مـــردم اســـت؛ در  موضـــوع تامیـــن امنیـــت غذایـــی ب
ـــت  ـــن گوش ـــم تامی ـــات مه ـــی از موضوع ـــوزه یک ـــن ح ای
ــق  ــه از طریـ ــت کـ ــردم اسـ ــاز مـ ــورد نیـ ــفید مـ سـ

پـــرورش ماهـــی تامیـــن می شـــود.
ــش  ــب دانـ ــه کسـ ــان این کـ ــی بابیـ ــر طیبـ دکتـ
ـــذا و داروی  ـــی و غ ـــد بچـــه ماه ـــس، تولی ـــور، قف ـــی ت فن
ــور  ــزود: به طـ ــیار مهـــم اســـت، افـ ــه ماهـــی بسـ بچـ
ــتان های  ــی از اسـ ــد دریکـ ــروژه بایـ ــی ایـــن پـ طبیعـ

جنوبـــی اجـــرا می شـــد کـــه بـــا همـــت و پیگیـــری 
ـــهر،  ـــگاهی بوش ـــس جهاددانش ـــدی زاده ریی ـــر احم دکت
مـــا ایـــن اســـتان را بـــرای اجـــرای پـــروژه انتخـــاب 
ـــی  ـــه و علم ـــم فناوران ـــک تی ـــبختانه ی ـــم و خوش کردی
ـــا  ـــه کار شـــدند و م ـــی خـــوب در بوشـــهر مشـــغول ب بوم
ـــام  ـــی انج ـــع مال ـــاظ مناب ـــه لح ـــت الزم را ب ـــز حمای نی
می دهیـــم و همچنیـــن جهاددانشـــگاهی به عنـــوان 

مشـــاور در ایـــن حـــوزه کمـــک خواهـــد کـــرد.
بوشـهر  کـرد:  خاطرنشـان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
به عنـوان پایلـوت طـرح تولیـد و تکثیـر بچـه ماهی سـی 
بـاس، انتخـاب  شـده و کار را شـروع کرده انـد کـه امـروز 
عملیـات کلنـگ زنـی مجموعـه اصلـی انجـام می شـود. 
هـدف ایـن کار نه تنهـا رفـع نیازهـای اسـتان بلکـه در 
قدم هـای بعـدی رفـع نیازهـای ملـی و حتی صـادرات به 

منطقـه و کشـورهای دیگـر اسـت.
وی خاطرنشـــان کـــرد: خیلـــی امیـــدوارم بـــا 
ــه  ــی کـ ــال و خوبـ ــوان و فعـ ــروی جـ ــه نیـ مجموعـ
ـــای  ـــم کاره ـــهر دارد بتوانی ـــتان بوش ـــگاهی اس جهاددانش
ــام دهیـــم؛ زمینه هـــای جدیـــدی مثـــل  خوبـــی انجـ
گیاهـــان دارویـــی و رفـــع آلودگی هـــای نفتـــی در 
دریـــا برنامه هایـــی اســـت کـــه مـــا می توانیـــم در 

ایـــن اســـتان انجـــام دهیـــم.

ـــتان  ـــا در اس ـــزرگ دری ـــت ب ـــد از ظرفی  بای
ـــم ـــتفاده کنی ـــهر اس بوش

ــز در  ــهر نیـ ــتاندار بوشـ ــد اسـ ــم گراونـ  عبدالکریـ
حاشـــیه ی ایـــن مراســـم بیـــان کـــرد: اگـــر بهتریـــن 
ـــاس  ـــیم احس ـــته باش ـــم داش ـــا را ه ـــای دنی تکنولوژی ه
ـــم  ـــرور خواهی ـــاس غ ـــی احس ـــه زمان ـــدارد بلک ـــرور ن غ
کـــرد کـــه ایرانـــی باشـــد و خوشـــبختانه امـــروز 

جهاددانشـــگاهی در ایـــن حـــوزه پرچـــم دار اســـت.
ــه  ــتیم کـ ــوری هسـ ــا کشـ ــرد: مـ ــار کـ وی اظهـ
ــا و مســـتقل  ــان باشـــیم، خودکفـ می خواهیـــم خودمـ
و راه رســـیدن بـــه شـــعار اســـتقال آزادی جمهـــوری 

ــذرد. ــه می گـ ــن عرصـ ــامی از همیـ اسـ
ایـــن مســـوول بـــا تأکیـــد بـــر این کـــه درزمینـــه ی 
ــا اســـتفاده کنیـــم، گفـــت:  ــا از تمـــام ظرفیت هـ دریـ
تمـــام  از  دریـــا  درزمینـــه ی  کـــه  دارد  ضـــرورت 

ظرفیت هـــای موجـــود اســـتفاده کنیـــم.
ـــرخ  ـــرایط کشـــور چ ـــن ش ـــرد: در بدتری ـــد ک وی تأکی
ـــش  ـــروز بی ـــت و ام ـــده اس ـــف نش ـــور متوق ـــعه کش توس
از هـــر زمـــان دیگـــری نیـــاز داریـــم کـــه دســـت در 
دســـت هـــم توســـعه کشـــور را رقـــم بزنیـــم. تمـــام 
ـــش  ـــتان آرام ـــه اس ـــت ک ـــوده اس ـــن ب ـــن ای ـــاش م ت
خـــود را داشـــته باشـــد و توســـعه اســـتان در آرامـــش 
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ـــورد. ـــم بخ رق

آزمایشگاه کرونا جهاددانشگاهی بوشهر به 
بهره برداری رسید

ـــگاهی  ـــد-19 جهاددانش ـــخیص کووی ـــگاه تش آزمایش
بوشـــهر به عنـــوان دومیـــن و بزرگ تریـــن آزمایشـــگاه 
ـــه   ـــود ک ـــری ب ـــرح دیگ ـــتان، ط ـــا در اس ـــخیص کرون تش

ـــد. ـــاح ش ـــگاهی افتت ـــس جهاددانش ـــور ریی ـــا حض ب
دکتـــر طیبـــی در آییـــن افتتـــاح ایـــن آزمایشـــگاه 
ـــهر  ـــتان بوش ـــه از اس ـــی ک ـــرد: در بازدیدهای ـــوان ک عن
ــه  ــه مجموعـ ــم کـ ــام کردیـ ــم اعـ ــام داده بودیـ انجـ
ــا  ــت تـ ــاده اسـ ــگاهی آمـ ــای جهاددانشـ توانمندی هـ
ـــز  ـــردم عزی ـــه م ـــانی ب ـــعه و خدمت رس ـــت توس در جه

اســـتان بوشـــهر قـــرار بگیـــرد.
وی افـــزود: دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی بوشـــهر 
ــرار دادن  ــار قـ ــا در اختیـ ــی را بـ ــای خوبـ حمایت هـ
فضـــا و برخـــی تجهیـــزات موردنیـــاز انجـــام داد، 
و  مجموعـــه  بازســـازی  هزینه هـــای  همچنیـــن 
برخـــی از تجهیـــزات موردنیـــاز دیگـــر نیـــز توســـط 
ـــم  ـــول داده ای ـــز ق ـــا نی ـــد. م ـــن ش ـــگاهی تامی جهاددانش
ـــاز  ـــزان موردنی ـــه می ـــا را ب ـــخیص کرون ـــت تش ـــه کی ک

ــم. ــرار دهیـ ــه قـ ــار مجموعـ در اختیـ
وی خاطرنشـــان کـــرد: در دیـــداری کـــه بـــا 
متخصصـــان و متولیـــان درمـــان اســـتان بوشـــهر 
داشـــتیم، عنـــوان شـــد کـــه در ســـایر حوزه هـــا 
مثـــل درمـــان نابـــاروری و ســـرطان پســـتان و ســـایر 
زمینه هـــا نیـــز می توانیـــم و عاقه منـــد هســـتیم بـــا 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی همـــکاری داشـــته باشـــیم. 
دکتـــر کشـــمیری پیشـــنهاد کردنـــد آزمایشـــگاه 
ــود  ــدازی شـ ــهر راه انـ ــتان بوشـ ــز در اسـ ــک نیـ ژنتیـ

ــان شـــاهلل بررســـی خواهـــد شـــد. کهـ
از  کـــرد:  تأکیـــد  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
ابتـــدای شـــیوع کرونـــا در کشـــور چیـــن، محققیـــن 
جهاددانشـــگاهی اعـــام کردنـــد کـــه یقینـــا بـــه 
ــر روی  ــد و بـ ــرایت می کنـ ــم سـ ــورها هـ ــایر کشـ سـ
تولیـــد کیـــت تشـــخیص کار شـــد و به محـــض اعـــام 
اولیـــن مـــوارد مثبـــت در ایـــران، خیلـــی زود کیـــت 
جهاددانشـــگاهی آمـــاده شـــد و جهـــت آزمایـــش 
بـــه پاســـتور ارســـال گردیـــد کـــه پـــس از تائیـــد در 
قالـــب یـــک شـــرکت دانش بنیـــان کار تولیـــد آن 

اســـت. شروع شـــده 

ــا  ــه بـ ــگاه کـ ــن آزمایشـ ــه ایـ ــت کـ ــی اسـ گفتنـ
ـــاری  ـــتان بااعتب ـــکی اس ـــوم پزش ـــگاه عل ـــی دانش همراه
بالغ بـــر یـــک میلیـــارد و ۲۰۰ میلیـــون تومـــان 
راه انـــدازی شـــد، ظرفیـــت نمونه گیـــری و انجـــام 
آزمایـــش حـــدوداً ۲۰۰ تـــا ۲۵۰ کیـــت در روز را دارد 
ــدی  ــای تولیـ ــاز آن از کیت هـ ــورد نیـ ــت مـ ــه کیـ کـ

جهاددانشـــگاهی تامیـــن می شـــود.
همچنیـــن جهاددانشـــگاهی یـــک میلیـــارد تومـــان 
ـــاختمان  ـــم س ـــزات و ترمی ـــن تجهی ـــرای تامی ـــار ب اعتب
ـــداری  ـــرای خری ـــز ب ـــان نی ـــون توم ـــدود ۲۰۰ میلی و ح
کیـــت آزمایشـــگاهی اختصـــاص داده کـــه درمجمـــوع 
ـــارد و 4۰۰  ـــغ دو میلی ـــگاه مبل ـــدازی آزمایش ـــرای راه ان ب

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــان هزین ـــون توم میلی

آیین افتتاح مرکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی استان بوشهر

عصـــر 4 شـــهریورماه نیـــز آییـــن افتتـــاح مرکـــز 
ــهر  ــتان بوشـ ــگاهی اسـ ــردی جهاددانشـ ــی کاربـ علمـ
ـــووالن  ـــگاهی و مس ـــس جهاددانش ـــور ریی ـــا حض ـــز ب نی

اســـتانی و کشـــوری برگـــزار شـــد.
ـــی و  ـــته در مقطـــع کاردان ـــد رش ـــا 7 ک ـــز ب ـــن مرک ای
در رشـــته هایی چـــون حسابداری-حســـابداری مالـــی، 

بازاریابـــی، امـــور دفتـــری، بازرگانی-امـــور گمرکـــی، 
ـــب وکار  ـــت کس ـــی، مدیری ـــابداری دولت حسابداری-حس
ـــال  ـــاه س ـــور اداری از اول مهرم ـــت ام ـــی مدیری و کاردان

جـــاری دانشـــجو می پذیـــرد.

افتتاح ساختمان اداری، آموزش و پژوهشی 
جهاددانشگاهی بوشهر

پژوهشـــی  و  آموزشـــی  اداری،  ســـاختمان 
ــای  ــه طرح هـ ــز ازجملـ ــهر نیـ ــگاهی بوشـ جهاددانشـ
دیگـــری بـــود کـــه در ســـفر یـــک روزه ی جهـــت 

دانشـــگاهی افتتـــاح شـــد.
ایـــن ســـاختمان در عمارتـــی بـــه مســـاحت 4۰۰۰ 
ـــرف به  ـــهر، مش ـــارس بوش ـــان خلیج ف ـــع در خیاب مترمرب
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــه اس ـــش جداگان ـــن بخ ـــا دارای چندی دری
واحدهـــای اداری، آمـــوزش، پژوهـــش و نـــوآوری و 

فرهنگـــی اختصـــاص داده شـــده اســـت.
از اواخـــر ســـال 1398، عملیـــات بازســـازی و 
تجهیـــز ایـــن ســـاختمان بااعتبـــار یـــک میلیـــارد و 
ــومین  ــه در سـ ــده کـ ــان آغازشـ ــون تومـ ۵۰۰ میلیـ
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــط ریی ـــت توس ـــه دول روز از هفت

ــد. ــاح شـ ــمی افتتـ ــور رسـ به طـ

راه اندازی شعبه ی بوشهر خبرگزاری 
بین المللی قرآن )ایکنا(

خبرگـــزاری  بوشـــهر  شـــعبه ی  همچنیـــن 
ــا  ــته بـ ــز روز گذشـ ــا( نیـ ــرآن )ایکنـ ــی قـ بین المللـ
ــد. ــدازی شـ ــگاهی راه انـ ــس جهاددانشـ ــور رییـ حضـ

جهاددانشـــگاهی بوشـــهر بـــا راه انـــدازی و افتتـــاح 
ـــا(  ـــرآن )ایکن ـــی ق ـــزاری بین الملل ـــهر خبرگ ـــعبه بوش ش
امیـــدوار اســـت شـــاهد اســـتفاده از ظرفیت هـــای 
ــون  ــی چـ ــق اهدافـ ــتای تحقـ ــوزه در راسـ ــن حـ ایـ
اطاع رســـانی ســـریع و دقیـــق اخبـــار و رویدادهـــای 
ـــل  ـــان داخ ـــه مخاطب ـــهر ب ـــتان بوش ـــی اس ـــی و دین قرآن
ـــه  ـــی، ســـوق دادن جامع ـــق فرهنـــگ قرآن و خـــارج، تحق
ــی  ــی، مهجوریت زدایـ ــی قرآنـ ــبک زندگـ ــوی سـ به سـ
ــف و  ــای مختلـ ــم در عرصه هـ ــرآن کریـ ــارف قـ از معـ
شـــبهه زدایی از تـــارک نظـــام مقـــدس جمهـــوری 
ـــار  ـــرآن در انظ ـــه ق ـــن ب ـــوص پرداخت ـــامی در خص اس

ـــد. ـــلمان باش ـــل مس ـــایر مل س
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رونمایی از سامانه آموزش مجازی 
جهاددانشگاهی بوشهر

مجـــازی  آمـــوزش  ســـامانه  از  رونمایـــی 
ــت  ــی اسـ ــر اقداماتـ ــهر از دیگـ ــگاهی بوشـ جهاددانشـ
کـــه در کنـــار افتتـــاح طرح هـــای اشاره شـــده توســـط 

رییـــس جهاددانشـــگاهی انجـــام گرفـــت.
جامـــع،  ســـامانه  به عنـــوان  ســـامانه  ایـــن  در 
ــای  ــه آموزش هـ ــرای ارایـ ــود بـ ــد بـ ــتری خواهـ بسـ
فـــردی و ســـازمانی به صـــورت آنایـــن و آفایـــن 
ــات الزم را  ــامجد« خدمـ ــام »سـ ــه بانـ ــتان کـ در اسـ

مخصوصـــاً در ایـــام کرونـــا ارایـــه می دهـــد.

استان بوشهر می تواند قطب فعالیت های 
جهاددانشگاهی باشد

در ایـــن ســـفر یـــک روزه رییـــس جهاددانشـــگاهی 
در کنـــار افتتـــاح پروژه هـــای ایـــن نهـــاد در اســـتان 
بوشـــهر بـــا تعـــدادی از مســـووالن اســـتانی نیـــز بـــه 

ــت. ــو نشسـ ــدار و گفت وگـ دیـ
آیـــت اهلل غام علـــی صفایـــی بوشـــهری نماینـــده ی 
ــر  ــا دکتـ ــدار بـ ــهر دردیـ ــتان بوشـ ــه در اسـ ولی فقیـ
طیبـــی گفـــت: یـــک ظرفیـــت بســـیار مناســـب 
ــه ی کشـــف  ــه، درزمینـ ــدی و فناورانـ ــگاه تولیـ ــا نـ بـ
ــور  ــام و کشـ ــروری نظـ ــتراتژیک و ضـ ــای اسـ نیازهـ
ــه  ــم در عرصـ ــگاهی، هـ ــز دانشـ ــتفاده از مراکـ و اسـ
و  نوپیـــدا  دانش هـــای  تولیـــد  و  علـــم  تدویـــن 
ـــگاه  ـــا ن ـــد ب ـــروت مول ـــد ث ـــن و تولی ـــای نوی فناوری ه
ـــرده و ان  ـــل ک ـــق عم ـــیار موف ـــادی بس ـــی و جه انقاب
ــور  ــا حضـ ــا تاشـــی کـــه می شـــود و بـ ــاء اهلل بـ شـ
نیروهـــای نخبـــه و جهـــادی در افـــق 14۲۰ بـــه 
درجـــه ای از اقتـــدار علمـــی و فنـــاوری برســـیم کـــه 
ـــیم  ـــته باش ـــور نداش ـــارج از کش ـــه خ ـــازی ب ـــچ نی هی
مگـــر اینکـــه جهاددانشـــگاهی و مراکـــز مرتبـــط بـــا 
ـــه  ـــی ب ـــر از خودکفای ـــند و فرات ـــرده باش ـــد ک آن تولی
مرحلـــه مرجعیـــت در عرصه هـــای مختلـــف دســـت 

پیـــدا کنیـــم.
وی ادامـــه داد: علـــم هـــم ثـــروت اســـت و هـــم 
ـــد  ـــد تولی ـــروت کن ـــد ث ـــه تولی ـــش از آن ک ـــدار و بی اقت
ـــاد  ـــگاهی جه ـــن جهاددانش ـــد و همچنی ـــدار می کن اقت
ــروت  ــه ثـ ــی؛ چراکـ ــدار حقیقـ ــت، اقتـ ــدار اسـ اقتـ
ـــی  ـــدار حقیق ـــد و اقت ـــاد نمی کن ـــی ایج ـــدار حقیق اقت
در عرصـــه دانـــش و فرهنـــگ نمـــود پیـــدا می کنـــد 

ـــاص  ـــه خ ـــبختانه جهاددانشـــگاهی در مجموع ـــه خوش ک
ـــت. ـــردو هس ـــل ه ـــود متکف خ

امام جمعـــه بوشـــهر اظهـــار کـــرد: خوشـــبختانه از 
ـــکیل  ـــان تش ـــگاهی و در زم ـــکیل جهاددانش ـــان تش زم
ــیب هایی  ــراز و نشـ ــام فـ ــا تمـ ــهر بـ ــتان بوشـ در اسـ
ـــد  ـــا تعه ـــداهلل ب ـــود الحم ـــیس آن ب ـــیر تأس ـــه در مس ک
ــی در  ــیار خوبـ ــاش بسـ ــی تـ ــی و عملـ ــاد علمـ جهـ
اســـتان داشـــته و منشـــا خدمـــات بســـیار خوبـــی در 

ــد. ــتانی بوده انـ ــی و اسـ ــه ملـ عرصـ
آیـــت اهلل صفایـــی بوشـــهری بابیـــان این کـــه 
اســـتان بوشـــهر می توانـــد در تمامـــی ظرفیت هـــای 
ــح  ــد، تصریـ ــر باشـ ــا اثـ ــرزمینی منشـ ــی سـ آمایشـ
ـــق  ـــیر تحق ـــگاهی در مس ـــتفاده از جهاددانش ـــرد: اس ک
اهـــداف و پیشـــرفت و توســـعه بایـــد در جمیـــع 
ظرفیت هـــای کرانـــه ای بـــرای تولیـــدات علمـــی 
صـــورت بگیـــرد. اســـتان بوشـــهر می توانـــد قطـــب 
فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی باشـــد و مـــا ایـــن 
آمادگـــی راداریـــم کـــه حمایـــت کنیـــم و میزبـــان 
خوبـــی بـــرای فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی باشـــیم 
هرچنـــد جهاددانشـــگاهی خـــود اینجـــا میزبـــان 

اســـت.

توسعه ی علمی باعث اقتدار اقتصادی
 و دفاعی کشور می شود

رییـــس جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن دیـــدار 
ـــه  ـــی و فناوران ـــی و علم ـــعه فرهنگ ـــرد: توس ـــوان ک عن
اســـاس توســـعه و پیشـــرفت هـــر کشـــوری هســـتند، 
ــرای اداره  ــعه یافته بـ ــان توسـ ــت انسـ ــه باتربیـ چراکـ

کشـــور و جامعـــه بـــرای کشـــور ســـودمندی دارد.
ــزود: توســـعه علمـــی  رییـــس جهاددانشـــگاهی افـ
باعـــث اقتـــدار اقتصـــادی و دفاعـــی کشـــور می شـــود 
و مـــا در جمهـــوری اســـامی به عنـــوان انقابـــی کـــه 
ــروزی  ــه پیـ ــرب بـ ــرق و غـ ــب شـ ــارج از دو قطـ خـ
ـــادی  ـــدار اقتص ـــب اقت ـــاً صاح ـــد حتم ـــت بای ـــیده اس رس
ـــی  ـــرفته بوم ـــاوری پیش ـــم و فن ـــر عل ـــی ب ـــی متک و دفاع

ـــیم. ـــود باش خ

رشد و توسعه ی استان بوشهر
 اتفاقی نبوده است

ـــدار  ـــز در دی ـــد اســـتاندار بوشـــهر نی ـــم گراون عبدالکری
ـــه مناســـبت  ـــا رییـــس جهاددانشـــگاهی عنـــوان کـــرد: ب ب
هفتـــه ی دولـــت، کارهـــای خیلـــی خوبـــی در نقـــاط 
ـــاخت  ـــت. س ـــده اس ـــهر شروع ش ـــتان بوش ـــف اس مختل
ـــیار  ـــز کار بس ـــی نی ـــه ماه ـــد بچ ـــان و تولی ـــع آبزی مجتم
ــای  ــتفاده از ظرفیت هـ ــا اسـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ بزرگـ
عظیـــم دریـــا می تـــوان از آن بهـــره فراوانـــی گرفـــت.

ـــکاری  ـــل و هم ـــه تعام ـــر روحی ـــد ب ـــا تأکی ـــد ب گراون
گفـــت: ازجملـــه نقـــاط قـــوت جهاددانشـــگاهی ایـــن 
ـــه  ـــه البت ـــتید ک ـــردن هس ـــال کار ک ـــه دنب ـــه ب ـــت ک اس
در ایـــن میـــان ممکـــن اســـت قضاوت هایـــی صـــورت 
ـــش  ـــا خواه ـــد، ام ـــکنی هایی رخ ده ـــا کارش ـــرد و ی بگی
ـــت از  ـــل و گذش ـــه تعام ـــه باروحی ـــت ک ـــن اس ـــن ای م
ـــداف و  ـــر اه ـــما ب ـــز ش ـــا تمرک ـــرده و تنه ـــور ک آن عب

برنامه ریزی هـــای توســـعه ای باشـــد.
وی تصریـــح کـــرد: مـــن فضـــای اســـتان و حتـــی 
ـــرده و  ـــد ک ـــازی را رص ـــای مج ـــب فض ـــی از مطال برخ
مســـایل را جهـــت پیگیـــری بـــه معاونـــان مربوطـــه و 
ـــل  ـــا ح ـــرد م ـــدف و رویک ـــم. ه ـــاع می ده ـــران ارج مدی
ـــد و  ـــه رش ـــک ب ـــود و کم ـــای موج ـــکات و کمبوده مش

ـــت. ـــهر اس ـــتان بوش ـــعه اس توس
گراونـــد تصریـــح کـــرد: هـــر جـــا جهاددانشـــگاهی 
ظرفیـــت داشـــته، ســـعی شـــده اســـتفاده شـــود. در 
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اســـتان بوشـــهر نیروهـــای نخبـــه و علمـــی زیـــادی 
ــا  ــن نیروهـ ــتفاده از ایـ ــرای اسـ ــه بـ ــود دارد کـ وجـ
بایـــد ظرفیت ســـازی نماییـــم. نخبـــه بوشـــهری اگـــر 
ظرفیـــت وجـــود داشـــته باشـــد در همیـــن منطقـــه 
ــا اگـــر ظرفیتـــی بـــرای  کار و فعالیـــت می کنـــد، امـ
ــد  ــرت می کنـ ــد هجـ ــود نیابـ ــای خـ ــروز توانایی هـ بـ
و درواقـــع اســـتفاده از ظرفیت هـــا جلـــوی هجـــرت را 

می گیـــرد.
توانمندی هـــای  از  حداکثـــری  اســـتفاده ی 
بوشـــهر اســـتان  توســـعه ی  در  جهاددانشـــگاهی 

ــای  ــکر از حمایت هـ ــا تشـ ــز بـ ــی نیـ ــر طیبـ دکتـ
اســـتاندار، عنـــوان کـــرد: آمادگـــی داریـــم تـــا تمـــام 
توانمندی هـــای جهاددانشـــگاهی را در خدمـــت رشـــد 
و توســـعه ی اســـتان بوشـــهر قـــرار داده و هم چنیـــن 
ــود،  ــای موجـ ــته ها و ظرفیت هـ ــه داشـ ــه بـ ــا توجـ بـ

زمینه هـــای جدیـــدی نیـــز ایجـــاد کنیـــم.
تمـام  تـا  داریـم  آمادگـی  اینکـه  بابیـان  وی 
و  رشـد  خدمـت  در  را  جهاددانشـگاهی  توانمندی هـای 
توسـعه اسـتان بوشـهر قـرار داده و همچنین بـا توجه به 
داشـته ها و ظرفیت هـای موجـود، زمینه هـای جدیـدی 
نیـز ایجـاد کنیـم. تأکیـد کـرد: بـرای اجـرای پروژه های 
مـورد نیـاز اسـتان بوشـهر و ارایـه ی خدمـات، آمـاده ی 
و  خراسان شـمالی  در  نمونـه  بـرای  هسـتیم.  همـکاری 
سـمنان ایـن کار انجام شـده اسـت. درزمینـه ی اصـاح 
نـژاد دام سـبک و سـنگین، فعالیت هـای خوبـی صـورت 
نژادهـای مرغـوب  تکثیـر  بـر روی  گرفتـه و همچنیـن 

می کنیـم. کار  ایرانـی 

هدایت آموزش های جهاددانشگاهی
 به سمت ایجاد اشتغال

همچنیـن علـی احمـدی زاده رییـس جهاددانشـگاهی 
اسـتاندار  گفـت: خوشـبختانه  نشسـت  ایـن  در  بوشـهر 
همیشـه خـود را جهـادی دیـده و حمایت هـای ایشـان 

بـرای مـا قـوت قلـب بوده اسـت.
احمـدی زاده بابیـان اینکـه سـعی شـده آموزش هـای 

هدایـت  اشـتغال  ایجـاد  سـمت  بـه  را  جهاددانشـگاهی 
کنیـم، افـزود: حوزه هـای آمـوزش و پژوهـش مـا بسـیار 
تـا حـدودی  آمـوزش  البتـه حـوزه  فعـال هسـتند کـه 
ایـن  در  اسـت.  قرارگرفتـه  کرونـا  شـیوع  تأثیـر  تحـت 
زمینـه آموزش هـای مبتنـی بـر اشـتغال و برنامـه محـور 
را بـه سـمت الکترونیـک شـدن –آموزش آنایـن- پیش 

برده ایـم.
وی خاطرنشـــان کـــرد: در برهه هـــای مختلـــف 
ـــن  ـــا و تامی ـــع کمبوده ـــتای رف ـــم در راس ـــعی کرده ای س
نیازمندی هـــای اســـتان تـــاش کنیـــم. در طـــرح 
اشـــتغال زنـــان سرپرســـت خانـــوار کـــه بـــا آمـــوزش 
و توانمندســـازی زمینـــه اشـــتغال و خودکفایـــی ایـــن 

قشـــر از جامعـــه را فراهـــم کردیـــم.
ـــا  ـــان شـــیوع کرون ـــرد: در زم ـــه ک ـــن مســـوول اضاف ای
ــوار  ــان سرپرســـت خانـ ــوان و ظرفیـــت زنـ ــز از تـ نیـ
بـــرای تولیـــد ماســـک در اســـتان بوشـــهر اســـتفاده 
ـــع شـــد. ـــد و توزی ـــه ۵۰۰۰ ماســـک تولی ـــم و روزان کردی

ــرد:  ــح کـ ــهر تصریـ ــگاهی بوشـ رییـــس جهاددانشـ
ـــراردادی  ـــی ق ـــش( ط ـــکوفایی )من ـــوآوری و ش ـــز ن مرک
بـــا وزارت ورزش راه انـــدازی شـــد کـــه مأموریـــت آن 
برگـــزاری رویدادهـــای کارآفرینـــی و آموزش هـــای 
مرحلـــه  تـــا  شـــکوفایی  و  نـــوآوری  ترویجـــی، 
ـــا  ـــیوع کرون ـــس از ش ـــود و پ ـــاوری ب ـــازی فن تجاری س
در یـــک ســـامانه آنایـــن بـــه برگـــزاری رویدادهـــا و 

اســـتارتاپ های مجـــازی پرداختـــه اســـت.
وی بـا بیـان اینکـه در کشـورهای دیگـر چنـد حالت 
بـرای حـل تعـارض وجـود داشـته اسـت گفـت: نخسـت 
سیاسـی  جناح هـای  سـوی  از  منافـع  هماهنگ سـازی 
اسـت کـه بـه نظـام اجرایـی و نهادهـای مردمی تسـری 
می یابـد. گاهـی هـم برعکـس اسـت و نهادهـای مردمـی 
بـا فرهنگ سـازی به سـمت حل تعـارض منافـع می روند. 
در برخـی مواقـع نیـز بخش خصوصی پیشـگام می شـود. 
امیدواریـم بـه وجـوه مختلـف اشـکال تعـارض در ایـن 

تفاهم نامـه توجـه شـود.
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■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، 9 مهــر: ســنگ 
ــزرگ مجتمــع فرهنگــی و آموزشــی  ــروژه ی ب بنــای پ
جهاددانشــگاهی )چابکســر( توســط دکتــر حمیدرضــا 
حضــور  بــا  و  جهاددانشــگاهی  رییــس  طیبــی 
ــده ی  ــری نماین ــد صف ــلمین محم حجت االسام والمس
مــردم رودســر و املــش در مجلــس شــورای اســامی، 

ــد. ــته ش ــتانی گذاش ــات اس ــر مقام ــهردار و دیگ ش
ایــن مجتمــع در زمینــی بــه مســاحت ۵۵3۲ 
ــه در  ــا در 8 طبق ــع زیربن ــا 93۵۰ مترمرب ــع ب مترمرب
شــهر چابکســر اســتان گیــان ســاخته می شــود.

توجه جهاددانشگاهی
 به پیوست فرهنگی در افتتاح پروژه ها

دکتــر طیبــی در ایــن مراســم بــا تأکیــد بــر 

گفــت:  فناورانــه  و  علمــی  فرهنگــی،  توســعه ی 
توســعه ی فرهنگــی، فنــاوری و مهارتــی در چهــار 
ــای  ــزو اولویت ه ــگاهی ج ــت جهاددانش ــه ی فعالی ده

ــت. ــوده اس ــاد ب ــن نه ای
ــی  ــتانی و محل ــات اس ــه از مقام ــان این ک وی بابی
انتظــار همــکاری داریــم، افــزود: جهاددانشــگاهی 
همــواره در کنــار افتتــاح پروژه هــا، توجــه ویــژه ای بــه 

ــز دارد. ــی آن نی ــت فرهنگ پیوس
ــه ی  ــواره در مجموع ــه داد: هم ــی ادام ــر طیب دکت
جهاددانشــگاهی ســعی کردیــم کــه الگوســازی خوبــی 
ــزرگ را  ــی انجــام کار ب ــا توانای ــان م ــه جوان ــم ک کنی

داشــته باشــند.
ــم  ــن مراس ــیه ای ــگاهی در حاش ــس جهاددانش ریی
ــدف از  ــه ه ــت: البت ــنا گف ــا ایس ــو ب ــز در گفت وگ نی

ــن  ــا از ای ــن اســت ت ــه ای ای ــن مجموع تأســیس چنی
و  فرهنگــی  مــوارد  و  اســتفاده می کنیــم  فرصــت 
آموزشــی را بــرای خانواده هــا پیگیــری و اجــرا کنیــم.

رییــس جهاددانشــگاهی بابیــان اینکــه در طــی 4۰ 
ســال اخیــر بیــش از 1۰ هــزار پژوهش فناورانه توســط 
پژوهشــگران جهاددانشــگاهی انجام شــده اســت گفــت: 
ــی  ــه فناوری های ــًا هم ــه کام ــود ک ــن ب ــا ای ــگاه م ن
ــع  ــاز کشــور و رف ــا نی کــه تولیــد می کنیــم مرتبــط ب
ــه مرحلــه  وابســتگی باشــد و اغلــب پژوهش هــا نیــز ب
تجاری ســازی رســیده تــا مــورد کاربــرد جامعــه قــرار 

گیــرد.
ــود  ــا وج ــه در کار م ــکلی ک ــک مش ــت: ی وی گف
داشــت ایــن بــود کــه اثبــات توانمنــدی بــرای 
کارهــای بــزرگ بســیار زمان بــر اســت به ویــژه عمــده 
کارفرمایــان دولتــی هســتند، بــه همیــن دلیــل بــرای 
برخــی از فناوری هــا بیــن 3 تــا 1۲ ســال زمــان 

ــیدند. ــه رس ــه نتیج ــا ب ــتیم ت گذاش
ــه  ــی ک ــی صحبت های ــه داد: ط ــی ادام ــر طیب دکت
بــا مقــام معظــم رهبــری و همچنیــن رییــس جمهــور 
انجــام گرفــت مبنــی بــر اینکــه منابعــی در اختیارمــان 
ــا ســرعت بیشــتر فناوری هایــی کــه  ــا ب ــرار گیــرد ت ق
تــوان تولیــد داریــم انجــام دهیــم و خوشــبختانه مــورد 
تاییــد واقــع شــد؛ در حــال حاضــر 31 پــروژه فناورانــه 
در دســت اجــرا داریــم کــه بــرای کشــور بســیار مهــم 
هســتند و تامیــن بودجــه هــم شــده اند؛ مجــدد 
برنامه ریزی شــده تــا پروژه هــای فناورانــه بیشــتری 

ــم. ــه عهــده بگیری ــرای ســال 14۰۰ – 14۰1 ب ب

لزوم تعریف پروژه هایی
 با توجه به نیازهای محلی و حل مشکل منطقه 

در ادامــه ی مراســم گذاشــتن ســنگ بنــای پــروژه ی 
بــزرگ مجتمــع فرهنگــی و آموزشــی جهاددانشــگاهی 
ــری  ــد صف ــلمین محم ــر( حجت االسام والمس )چابکس
ــه این کــه پروژه هــای بســیاری در شــمال  ــا اشــاره ب ب

سنگ بنای پروژہ ی بزرگ مجتمع فرهنگی و 
آموزشی جهاددانشگاهی گذاشته شد 

با حضور رییس جهاددانشگاهی در شهر چابکرس استان گیالن ساخت مجتمع فرهنگی و آموزشی این نهاد به طور رسمی آغاز شد
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کشــور افتتــاح می شــود، بــر توجــه بــه پیوســت 
ــن  ــت: از ای ــرد و گف ــد ک ــروژه تاکی ــن پ ــی ای فرهنگ
ــدس  ــاد مق ــط نه ــوق توس ــروژه ی ف ــون پ ــاظ چ لح
جهاددانشــگاهی راه انــدازی می شــود، نگرانــی نداریــم.

افــزود:  املــش  و  رودســر  مــردم  نماینــده 
جهاددانشــگاهی به عنــوان نهــاد برخواســته از انقــاب 
ــان  ــه همچن ــم دارد ک ــد عل ــده ای در تولی ــش ارزن نق
ــه  ــف علمــی، پژوهشــی و فناوران در عرصه هــای مختل

می کنــد. ارایــه  را  قابل توجهــی  خدمــات 
جهاددانشــگاهی  رییــس  از  هم چنیــن  وی 
ــه  ــه ب ــا توج ــی را ب ــا پروژه های ــرد ت ــت ک درخواس
نیازهــای محلــی و حــل مشــکل منطقــه تعریــف کنــد.

 
آمادگی برای راه اندازی

 مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش
 دکتــر طیبــی همچنیــن در ایــن ســفر در نشســت 
ــتانداری  ــل اس ــان در مح ــتاندار گی ــا اس ــترک ب مش
ــاد در حوزه هــای  ــن نه ــای ای ــه ظرفیت ه ــا اشــاره ب ب
ــرد:  ــار ک ــه اظه ــی و فناوران ــی، پژوهش ــف علم مختل
ــه  ــه ب ــا توج ــگاهی ب ــتانی جهاددانش ــای اس واحده
را  تخصصــی  فعالیت هــای  بومــی  ظرفیت هــای 

به صــورت هدفمنــد دنبــال می کننــد.
وی افــزود: عاقه منــد هســتیم جهاددانشــگاهی 
گیــان و پژوهشــکده ی محیط زیســت در حــوزه ی 
ــد، مرجــع  ــا پژوهش هایــی کــه انجــام دادن پســماند ب

باشــند.
دکتــر طیبــی بــا اشــاره بــه این کــه فنــاوری 
الزم جهــت ســاخت زباله ســوز در کشــور وجــود 
دارد، گفــت: اگــر مطالعــات الزم انجــام گیــرد، نبایــد 
ــد آن  ــت خری ــن اس ــد؛ ممک ــده باش ــش آن پیچی دان
منطقــی بــه نظــر برســد، امــا بــر اســاس ظرفیت هــای 
جهاددانشــگاهی امــکان ســاخت آن در کشــور وجــود 
ــدارد، چــون  ــرداری هــم وجــود ن دارد. ضــرورت الگوب
تخصــص کامــل آن وجــود دارد؛ لــذا بامطالعــه ی کوتاه 
بــه فنــاوری تولیــد آن دســت یافت. در  می تــوان 
ســاختن کــوره ی زباله ســوز در داخــل کشــور ظرفیــت 
داریــم، بنابرایــن بایــد از همــه ی ظرفیت هــای داخــل 

ــرد. ــرای ســاخت آن بهــره ب ب
رییــس جهاددانشــگاهی در خصــوص اقدامــات 

»تصفیــه ی  حــوزه ی  در  انجام گرفتــه  تخصصــی 
و  نفــت  همــراه  »آب  و  صنعتــی«  پســاب های 
نمک زدایــی«، تصریــح کــرد: بــرای این کــه نفــت 
ــد،  ــادرات برس ــا ص ــارف ی ــت مص ــگاه جه ــه پاالیش ب
ــات  ــت جــدا شــود؛ تحقیق ــد آب و آب نمــک از نف بای
نشــان داده کــه هرچقــدر چــاه نفــت عمیق تــر باشــد، 
ــد؛ در  ــد ش ــم بیشــتر خواه حجــم آب و آب نمــک ه
ایــن راســتا پژوهشــگران پژوهشــکده ی محیط زیســت 
ــای  ــه جداســازی ناخالصی ه ــق ب ــدی موف طــی فرآین

ــدند. ــور ش مذک
صنعتــی  پســاب های  همــواره  داد:  ادامــه  وی 
ــش بزرگــی  ــور، خــود چال ــد مذک ــده از فرآین به جامان
بــرای محیط زیســت بــوده کــه پژوهشــگران مــا 
توانســتند آب و آب نمــک موجــود را بــه قابلیــت 
اســتفاده در کشــاورزی و هم چنیــن خــود صنایــع 

برســانند.
دکتــر طیبــی اضافــه کــرد: آب همــراه نفــت یــک 
مبحــث اســتراتژیکی بــرای کشــور اســت و بایــد 
ــش و  ــود؛ دان ــدا ش ــه ج ــک در دو مرحل آب و آب نم

ــرای مصــارف  ــا ب ــز در دســت اســت ت ــاوری آن نی فن
ــه این کــه  ــا توجــه ب کشــاورزی قابل اســتفاده شــود. ب
کشــور مشــکل آب دارد، بهتــر اســت کــه ایــن آب بــه 
فرآینــد اســتفاده وارد شــود؛ ایــن پــروژه بــا موفقیــت 
انجام شــده و دنبــال عقــد قــرارداد در جنــوب هســتیم.

ــای  ــث چ ــت: در بح ــگاهی گف ــس جهاددانش ریی
عاقــه داشــتیم کمــک کنیــم تــا ایــن بوتــه ی چــای 
بــا بهــره وری، کیفیــت و چینــش باالتــر انجــام گیــرد. 
ــر  ــای از دیگ ــه چ ــبز ب ــرگ س ــل ب ــن تبدی هم چنی
ــر  ــم اگ ــوزه ه ــن ح ــه در ای ــت ک ــنهاد هایی اس پیش
حمایت هــای الزم از طــرف اســتان باشــد، حاضــر بــه 

ــتیم. ــترک هس کار مش
ــز  ــیس مرک ــی تأس ــا آمادگ ــه م ــان این ک وی بابی
ــوارش را در  ــان ســرطان دســتگاه گ ــات و درم تحقیق
گیــان داریــم، ادامــه داد: جهاددانشــگاهی درزمینــه ی 
ســرطان ســینه بســیار خــوب عمــل کــرده اســت، لــذا 
ــه  ــتیم ک ــد هس ــای الزم عاقه من ــود ظرفیت ه باوج
ــرطان  ــات س ــز تحقیق ــی مرک ــه ی آزاد انزل در منطق
ــا در صــورت  ــم ت ــدازی کنی ــوارش را راه ان دســتگاه گ
ــر ایــن  ــا چالــش مواجــه نشــویم؛ ب ــه واردات ب نیــاز ب
اســاس امیدواریــم بــا حمایــت شــما بتوانیــم در 
ــه  ــی را ب ــات خوب ــوارش خدم ــرطان گ ــوزه ی س ح

ــم. ــه کنی ــردم و کشــور ارای م

نقش مؤثر جهاددانشگاهی
 در تحقق خوداتکایی ملی

دکتــر ارســان زارع اســتاندار گیــان نیــز در 
ــی از مجموعــه  ــن نشســت مشــترک ضمــن قدردان ای
ــاره  ــا اش ــتان، ب ــگاهی در اس ــای جهاددانش فعالیت ه
پســماند،  حــوزه ی  در  انجام گرفتــه  اقدامــات  بــه 
و  جهاددانشــگاهی  تأثیرگــذاری  به ســبب  افــزود: 
پژوهــش،  حــوزه ی  در  آن  فعالیت هــای  گســترش 
آمــوزش، پیونــد علــم و دانــش بــا صنعــت و هم چنیــن 
ــام داده،  ــور انج ــه در کش ــه ای ک ــای فناوران فعالیت ه
ــت  ــکده ی محیط زیس ــت پژوهش ــا ظرفی ــد ب می توان
ــات  ــز اقدام ــماند نی ــوزه ی پس ــگاهی در ح جهاددانش

ــد. ــام ده ــده ای انج ارزن
ــام  ــدف از انج ــه ه ــان این ک ــان بابی ــتاندار گی اس
خوداتکایــی  بــه  رســیدن  فناورانــه  فعالیت هــای 
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ــه داد: عمــًا موسســات دانشــگاهی  ــی اســت، ادام مل
ــه  ــا را ب ــا م ــردن پژوهش ه ــا کاربردی ک ــد ب می توانن
ــگاهی  ــن جهاددانش ــانند؛ هم چنی ــتقال برس ــن اس ای
ــه  ــن زمین ــد در ای ــه دارد می توان ــی ک ــا ظرفیت های ب

ــد. ــن باش ــز نقش آفری نی
ــل  ــه حاصـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــر زارع بـ دکتـ
ـــا صنعـــت  ـــش و تولیـــد و اشـــتغال ب ـــم و دان ـــد عل پیون
خوداتکایـــی اســـت، بیـــان کـــرد: شـــرکت های 
دانش بنیـــان در خلـــق مؤلفـــه ی توســـعه یافتگی 
و درآمـــد ســـرانه ی مـــردم بســـیار نقـــش دارنـــد؛ 
ــاق  ــر اتفـ ــال های اخیـ ــی در سـ ــای خوبـ حرکت هـ
افتـــاده کـــه زمینه هـــای خوداتکایـــی را فراهـــم 

کـــرده اســـت.
ـــت  ـــماند، دول ـــوزه ی پس ـــرد: در ح ـــح ک وی تصری
ــمالی دارد و  ــتان های شـ ــه اسـ ــژه ای بـ ــه ویـ توجـ
عمـــًا میـــزان اعتبـــاری کـــه پیش بینـــی کردیـــم 
نســـبت بـــه ســـال های گذشـــته بی ســـابقه اســـت؛ 
لـــذا از طرح هـــای جدیـــدی کـــه بتوانـــد در ایـــن 
ــود. ــتقبال می شـ ــد، اسـ ــده باشـ ــتا کمک کننـ راسـ
ـــت  ـــان ظرفی ـــه داد: در گی ـــان ادام ـــتاندار گی اس
ـــی  ـــاالب انزل ـــه ت ـــود دارد ک ـــماند وج ـــری از پس فرات
یکـــی از همیـــن مـــوارد اســـت. بـــا کلیـــات طـــرح 
ــر ۲6۰۰  ــده و بالغ بـ ــت شـ ــاالب موافقـ ــای تـ احیـ
میلیـــارد تومـــان اعتبـــار نیـــز پیش بینی شـــده 
و بـــا توجـــه بـــه این کـــه وقتـــی ظرفیـــت الزم در 
جهاددانشـــگاهی اســـتان وجـــود دارد، می توانـــد 

ذی نقـــش باشـــد.
وی چـــای را از دیگـــر ظرفیت هـــای اســـتان 
ـــم  ـــرد: در حـــوزه ی چـــای ه دانســـت و خاطرنشـــان ک

بـــرای کارهـــای پژوهشـــی، تحقیقاتـــی و بهـــره وری 
و میـــزان تولیـــد چـــای، حتـــی کیفیت بخشـــی 
ــای  ــم حمایت هـ ــای هـ ــوزه ی چـ ــین آالت حـ ماشـ

الزم انجـــام می گیـــرد.
دکتـــر زارع بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات تخصصـــی 
در حـــوزه ی »تصفیـــه پســـاب های صنعتـــی« و 
»آب همـــراه نفـــت« و »نمک زدایـــی«، بیـــان کـــرد: 
ـــت  ـــتیم و از باب ـــرح داش ـــن ط ـــدی از ای ـــراً بازدی اخی
ـــم. ـــکلی نداری ـــار مش ـــن اعتب ـــا و تامی ـــدور مجوزه ص

حمایت سازمان منطقه آزاد انزلی
 از فعالیت های تحقیقاتی جهاددانشگاهی

رییـــس جهاددانشـــگاهی در نشســـت مشـــترکی 
بـــا مدیرعامـــل ســـازمان منطقـــه آزاد انزلـــی نیـــز 
ـــی  ـــه زمان ـــعه ی فناوران ـــت: توس ـــرد و  گف ـــزار ک برگ
محقـــق می شـــود کـــه توســـعه ی بـــازار را در پـــی 

داشـــته باشـــد.
ــای  ــت آموزش هـ ــن نشسـ ــی در ایـ ــر طیبـ دکتـ
کوتاه مـــدت بـــا محوریـــت جهاددانشـــگاهی گیـــان 
را یکـــی از فرصت هـــا عنـــوان کـــرد و پیرامـــون 
درخواســـت ها جهـــت راه انـــدازی مرکـــز تحقیقاتـــی 
ـ خدماتـــی در حـــوزه ی پزشـــکی مناســـب بـــا 
نیازهـــای اســـتان گفـــت: در صـــورت حمایـــت 
ـــز  ـــر مرک ـــزی نظی ـــم مراک ـــتانی می توانی ـــات اس مقام
تحقیقاتـــی درمـــان ســـرطان گـــوارش و معـــده در 

منطقـــه آزاد انزلـــی راه انـــدازی کنیـــم.
ــاوری  ــه فن ــاره ب ــا اش ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
ــزود: یکــی از فناوری هــا  ــژاد دام ســنگین اف اصــاح ن
کــه توســط جهادگــران جهاددانشــگاهی محقــق 

ــه  ــا توج ــت. ب ــور اس ــژاد دام در کش ــاح ن ــده، اص ش
ــا  بــه کمبــود آب و علوفــه در کشــور بایــد از دامــی ب
ــوان یکــی  ــم کــه می ت جنیــن مرغــوب اســتفاده کنی
از مراکــز آن را در اســتان گیــان و منطقــه آزاد انزلــی 

ــر کــرد. دای

بهره مندی جهاددانشگاهی 
از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی

ــدار  ــن دی ــز در ای ــان نی ــی روزبه ــر محمدول دکت
اظهــار کــرد: جهاددانشــگاهی به عنــوان یک نهــاد 
و  پیشــرفت  راســتای  در  دانش بنیــان  و  انقابــی 
ــه  ــای منطق ــد از ظرفیت ه ــور می توان ــعه ی کش توس

آزاد انزلــی بهره منــد شــود.
ــا اشــاره  ــی ب مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد انزل
ــه آزاد  ــزود: منطق ــه اف ــن منطق ــای ای ــه ظرفیت ه ب
انزلــی بــا برخــورداری از شــرایط اقلیمــی بســیار 
مناســب، قــرار گرفتــن در کریــدور شــمال � جنــوب، 
امنیــت درونــی و بین المللــی همــواره موردتوجــه 

ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی اســت.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد انزلــی بیــان کــرد: 
ــه پایتخــت  ــی ب ــودن منطقــه آزاد انزل ایــن نزدیــک ب
و تســهیل شــرایط رفت وآمــد و خــوش قیمــت بــودن 
ــع  ــیاری از موان ــل بس ــت ح ــه، قابلی ــن در منطق زمی

ــادرات و واردات را دارد. ص
ــگاهی،  ــای جهاددانش ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــد در رشــته های  ــم می توان ــت: جهاددانشــگاهی ه گف
ــروه  ــاد، گ ــارت و اقتص ــدری، تج ــوم بن ــف عل مختل
آزاد  منطقــه  در  موجــود  فرصت هــای  از  پزشــکی 

ــود. ــد ش ــی بهره من انزل
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ـــگاهی:  ـــجویان جهاددانش ـــازمان دانش ـــی س ـــط عموم ■ رواب
مهنـــدس مهـــدی عباســـی سرپرســـت ســـازمان دانشـــجویان 
ـــجویی  ـــبکه دانش ـــامانه ش ـــی س ـــگاهی از رونمای جهاددانش
ـــهر  ـــوان »ش ـــا عن ـــازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی ب س
ثبت نـــام  ســـامانه  و   )studentcity.ir( دانشـــجو« 
دانشـــجویان داوطلـــب شـــرکت در اردوهـــای جهـــادی 
ـــت«  ـــت در دس ـــوان »دس ـــا عن ـــه ب ـــوادث غیرمترقب و ح
)dastdardast.com( به منظـــور ســـاماندهی هـــر 

ــر داد. ــجویی خبـ ــای دانشـ ــر فعالیت هـ ــه بیش تـ چـ
ــش  ــارکت اثربخ ــد مش ــداوم رون ــی ت ــدس عباس مهن
توســعه  محرومیت زدایــی،  مســیر  در  جهاددانشــگاهی 
و پیشــرفت کشــور را مســتلزم تــداوم جریــان بالنــده 
جهاددانشــگاهی  در  دانشــجویان  شــبکه ای  مشــارکت 
ــازمان  ــرورت، س ــن ض ــاس همی ــر اس ــت: ب ــت و گف دانس
ــازی دانشــجویی را  دانشــجویان جهاددانشــگاهی، شبکه س

ــت. ــرار داده اس ــتور کار ق دس
ــازمان  ــو س ــه عض ــجویانی ک ــه دانش ــان این ک وی بابی
دانشــجویان می شــوند یــک ارتبــاط دانشــجویی بــا 
ــاد  ــرد: ایج ــح ک ــد، تصری ــرار می کنن ــگاهی برق جهاددانش
در  به ویــژه  دانشــجویی  توان هــای  میــان  هم افزایــی 
ــجویان  ــایی دانش ــی، شناس ــی و علم ــای فرهنگ عرصه ه
اســتعدادهای  پــرورش  بــرای  زمینه ســازی  مســتعد، 
آن هــا در راســتای تبدیل شــدن بــه دانشــجویان نخبــه بــا 
ــرون جهاددانشــگاهی،  ــای درون و بی اســتفاده از ظرفیت ه
ــورد  ــانی م ــروی انس ــن نی ــد تامی ــازوکار کارآم ــاد س ایج
ــن  ــگاهی از مهم تری ــون جهاددانش ــای گوناگ ــاز بخش ه نی

ــت. ــبکه اس ــن ش ــای ای مزای
وی خاطرنشــان کــرد: در ســامانه شــهر دانشــجو، 
ــد از  ــه می توانن ــت ک ــل اس ــک پروفای ــو دارای ی ــر عض ه
طریــق آن، کارنامــه و وضعیــت عضویــت خــود را در ســدا 

)ســازمان دانشــجویان( ببیننــد، بــا دفاتــر و شــعب ســازمان 
دانشــجویان ارتبــاط برقــرار کننــد و از مزایــا و فرصت هــای 

فعالیــت در ســازمان دانشــجویان مطلــع شــوند.
شهر  دانشجویان،  بر  عاوه  داد:  ادامه  عباسی  مهندس 
دانشجو صفحاتی هم برای اطاع رسانی درباره فعالیت های 

کانون ها، دفترها و شعبه های سازمان دانشجویان دارد.
ــی  ــای آموزش ــدی از تخفیف ه ــه وی؛ بهره من ــه گفت ب
در  جهاددانشــگاهی  آموزشــی  دوره هــای  و  مراکــز  در 
ــای  ــرای طرح ه ــکان اج ــدی از ام ــور، بهره من ــر کش سراس
ــود  ــات موج ــتفاده از امکان ــا اس ــی ب ــی ـ پژوهش مطالعات
ــاب  ــد کت ــگاه ها، خری ــد آزمایش ــگاهی مانن در جهاددانش
ــا  ــور ب ــر کش ــگاهی سراس ــی های جهاددانش از کتابفروش
ــجویان  ــت دانش ــازات عضوی ــه امتی ــژه ازجمل ــف وی تخفی
در ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی اســت و فعالیــت 
فرهنگــی در ســطح دانشــگاه و اســتان در قالــب کانون هــای 
قالــب  در  تخصصــی  ـ  علمــی  فعالیــت  دانشــجویی، 
ــوراهای  ــرکت در ش ــی، ش ــجویی تخصص ــای دانش گروه ه
دانشــجوییـ  مشــورتی واحدهــا و مشــارکت در برنامه هــای 
ــواردی  ــگاهی م ــی جهاددانش ــی و آموزش ــی، علم فرهنگ
ــه انتظــار مــی رود اعضــای ســازمان دانشــجویان  اســت ک

ــد. انجــام دهن
جهاددانشــگاهی  دانشــجویان  ســازمان  سرپرســت 
در خصــوص ســامانه »دســت در دســت« نیــز گفــت: 
حــوزه  در  فعــال  دانشــجویی  گروه هــای  و  تشــکل ها 
محرومیت زدایــی، در کنــار نقــش تأثیرگــذار و فرهنگ ســاز 
ــی  ــه در محرومیت زدای ــی ک ــای اجتماع ــود و کارکرده خ
از جوامــع درگیــر فقــر و محرومیــت دارنــد، به خوبــی 
می تواننــد مســوولیت دوســویه ناظــران جامعــه و مشــاوران 
ــوند. ــده دار ش ــی عه ــعه و فقرزدای ــد توس ــت را دررون دول

وی ادامــه داد: ســازماندهی فعالیت هــای گروه هــای 
ــه  ــک ب ــه ی کم ــگاهی در عرص ــجویی و جهاددانش دانش
محرومــان و نهادینــه کــردن فرهنــگ محرومیت زدایــی در 
ــای  ــگ و حرکت ه ــترش فرهن ــج و گس ــگاه ها، تروی دانش
جهــادی بــرای آبادانــی ایــران اســامی و ســاماندهی 
برگــزاری اردوهــای جهــادی، ســازمان دانشــجویان ســامانه 
ثبت نــام دانشــجویان داوطلــب شــرکت در اردوهــای 
جهــادی و حــوادث غیرمترقبــه را راه انــدازی کــرده اســت.

دانشــجویان عاقه منــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر 
و ثبت نــام در ایــن دو ســامانه می تواننــد بــه نشــانی 
مراجعــه   studentcity.ir و   dastdardast.com

کننــد.

رومنایی از دو سامانه «شهر دانشجو»
و «دست در دست» 

این دو سامانه توسط سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی به منظور ساماندهی هر چه بیش تر فعالیت های دانشجویی رومنایی شد
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علمــی  اطاعــات  مرکــز  عمومــی  روابــط   ■
رییــس  فاطمــه عظیــم زاده  جهاددانشــگاهی: دکتــر 
ــدازی  ــگاهی از راه ان ــی جهاددانش ــات علم ــز اطاع مرک
»ســرویس ارایــه ویدیویــی مقاله هــای همایش هــای 

علمــی کشــور« خبــر داد.
ــای  ــعه ابزارهـ ــه توسـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ وی گفـ
ــای  ــده در فضـ ــم آمـ ــات فراهـ ــی و امکانـ الکترونیکـ
ســـایبری، روش هـــای اطاع رســـانی از نوشـــتاری بـــه 
ــده  ــل شـ ــنیداری متمایـ ــداری و شـ ــای دیـ روش هـ
ضـــرورت   ،19 ـ  کوویـــد  بیمـــاری  همه گیـــری  و 
ــازی  ــای مجـ ــود در فضـ ــای موجـ ــتفاده از ابزارهـ اسـ
ــه ای  ــت؛ به گونـ ــرده اسـ ــان کـ ــش نمایـ را بیش ازپیـ
ــزاری  ــکان برگـ ــه امـ ــی کـ ــای علمـ ــه همایش هـ کـ
وب  بســـتر  از  ندارنـــد،  را  حضـــوری  به صـــورت 
بـــرای اجـــرای برنامـــه ی خـــود اســـتفاده می کننـــد، 
ــرای  ــی بـ ــای اطاعاتـ ــتفاده از بانک هـ ــن اسـ بنابرایـ
ــا،  ــن همایش هـ ــای ایـ ــا و ویدیوهـ ــی مقاله هـ خروجـ
ــتاوردهای  ــری را از دسـ ــه ی بزرگ تـ ــد جامعـ می توانـ

علمـــی بهره منـــد کنـــد.
وی افـــزود: یکـــی از مهم تریـــن رســـالت های 
ــی  ــتاوردهای علمـ ــن دسـ ــانی آخریـ SID اطاع رسـ
بـــه جامعـــه ی دانشـــگاهی و پژوهشـــی کشـــور 
تعریف شـــده و در ایـــن راســـتا، راه انـــدازی ســـرویس 
ارایـــه  شـــده در  نمایـــش ویدیویـــی مقاله هـــای 
ـــه  ـــن مجموع ـــتور کار ای ـــی در دس ـــای علم کنفرانس ه

قرارگرفتـــه اســـت.
ـــن  ـــدازی ای ـــرد: راه ان ـــان ک ـــه خاطرنش وی در ادام
ـــگران،  ـــرای پژوهش ـــمند را ب ـــی ارزش ـــرویس، فرصت س
دانشـــجویان و عاقه منـــدان فراهـــم مـــی آورد تـــا 
ـــن  ـــان آخری ـــاه در جری ـــی کوت ـــاهده ی ویدیوی ـــا مش ب
فعالیت هـــای علمـــی همـــکاران خـــود قـــرار گیرنـــد 
ـــه  ـــه را مطالع ـــل مقال ـــن کام ـــل مت ـــورت تمای و در ص
ــه  ــا کـ ــا و کم بینـ ــزان نابینـ ــن عزیـ ــد. هم چنیـ کننـ
ـــن  ـــد، از ای ـــی را ندارن ـــون معمول ـــه ی مت ـــکان مطالع ام
ــوزه ی  ــی حـ ــای پژوهشـ ــان روندهـ ــق در جریـ طریـ

تخصصـــی فعالیـــت خـــود قـــرار خواهنـــد گرفـــت.

امکان شناسایی و اعتبارسنجی
 مجات معتبر علمی 

ـــات  ـــز اطاع ـــاون مرک ـــیدی مع ـــدی مش محمدمه
علمـــی جهاددانشـــگاهی نیـــز از راه انـــدازی »ســـامانه 
شناســـایی و انتخـــاب مجـــات معتبـــر بین المللـــی« 
ــر  ــان خبـ ــی محققـ ــاریافته های پژوهشـ ــرای انتشـ بـ

داد.
 وی اظهـــار کـــرد: ســـامانه ای جهـــت شناســـایی 

و اعتبارســـنجی مجـــات معتبـــر علمـــی در عرصـــه 
بین المللـــی راه انـــدازی شـــده اســـت؛ کـــه محققـــان 
می تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه ایـــن ســـامانه بـــه 
ـــایی  ـــن شناس ـــانی http://rank.sid.ir/jcr ضم نش
مجـــات معتبـــر در عرصـــه بین المللـــی بـــه رتبـــه و 
جایـــگاه علمـــی نشـــریات بـــر اســـاس شـــاخص های 

ــد. ــی یابنـ ــز دسترسـ ــنجی نیـ علم سـ
معــاون توســعه بانک هــا و خدمــات تخصصــی 
ــرای  ــد ب ــامانه از یک ســو می توان ــن س ــت: ای ــز گف مرک
دانشــجویان و پژوهشــگران بــه هنــگام نشــر آثــار خــود 
راهنمــای خوبــی باشــد تــا در دام مجــات تقلبــی 
نیافتنــد و از ســوی دیگــر بــه بخش هــای اجرایــی 
معاونــت پژوهشــی در دانشــگاه ها و مراکــز علمــی 
جهــت رتبه بنــدی مقــاالت افــراد کمــک خواهــد کــرد.
و  دانشـــجویان  این کـــه  بابیـــان  مشـــیدی 
از  و شـــناخت الزم  تجربـــه  پژوهشـــگران جـــوان 
مجـــات معتبـــر حـــوزه موضوعـــی خـــود نداشـــته و 
ـــرای  ـــزرگ ب ـــی ب ـــی چالش ـــات علم ـــنجی مج اعتبارس
محققـــان اســـت، افـــزود: بـــدون تردیـــد مهم تریـــن 
فاکتـــور در انتخـــاب مجلـــه علمـــی مناســـب بـــرای 
چـــاپ مقالـــه کیفیـــت مجلـــه اســـت. بـــرای تعییـــن 
کیفیـــت مجلـــه راه هـــای مختلفـــی وجـــود دارد. 
ـــد  ـــه ببینی ـــت ک ـــن اس ـــاده ترین روش ای ـــن و س بهتری
ـــت  ـــده اس ـــه ش ـــر نمای ـــای معتب ـــه در پایگاه ه ـــا مجل آی
ـــوم  ـــاخص های مرس ـــاس ش ـــر اس ـــورت ب ـــن ص و در ای
ـــی دارد. ـــه جایگاه ـــا SJR چ ـــد IF ی ـــگاه مانن آن پای

استخراج و برچسب گذاری داده از پایگاه های 
اطاعات علمی و شبکه های اجتماعی

علمی  اطاعات  مرکز  اعام  اساس  بر  همچنین 
 Extract and Labeling جهاددانشگاهی سرویس
پایگاه های  از  داده  برچسب گذاری  و  استخراج  برای 
مرکز  این  توسط  اجتماعی  و شبکه های  علمی  اطاعات 

راه اندازی شد.
بــا اتــکا بــه داده هــای علمــی موجــود در بانک هــای 
از  بهره منــدی  همچنیــن  و   SID اختیــار  تحــت 
ــن  ــا ای ــی و ب ــاع و دانش شناس ــم اط ــان عل متخصص
مرکــز هــدف کمــک بــه محققــان عاقه منــد بــه 
مطالعــه در حــوزه فنــاوری اطاعــات، علــوم اجتماعــی، 
رفتارشناســی و ... اقــدام بــه راه انــدازی سرویســی جهــت 
اســتخراج، پــردازش و ارایــه دیتــای مــورد نیــاز از 
ــی  ــبکه های اجتماع ــی و ش ــات علم ــای اطاع پایگاه ه

ــت. ــوده اس ــی نم ــی و خارج داخل
بــا توجــه بــه ایــن مطلــب کــه امــروزه بانک هــای 
اطاعاتــی و شــبکه های اجتماعــی به عنــوان یکــی 
از اصلی تریــن منابــع تولیــد داده در جهــان مطــرح 
می شــوند، پــردازش و تحلیــل داده هــای بــزرگ حاصــل 
ــف  ــد در کش ــی می توانن ــم اطاعات ــع مه ــن مناب از ای
الگــوی رفتــاری در حوزه هــای موضوعــی مختلــف 
بســیار مؤثــر باشــد؛ تــا جایــی کــه در ســال های اخیــر 
ــی  ــات علم ــادی در مج ــای زی ــار مقاله ه ــاهد انتش ش
معتبــر )حاصــل از تحلیــل داده هــا( در پایگاه هــای 

ــتیم. ــی هس ــی بین الملل ــات علم اطاع

 راه اندازی سه سامانه تخصصی توسط 
مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی

سه سامانه تخصصی مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی باهدف ارایه ی ویدیویی مقاله های هامیش های علمی کشور و امکان شناسایی و 

اعتبارسنجی مجالت معترب علمی و استخراج و برچسب گذاری داده از پایگاه های اطالعات علمی و شبکه های اجتامعی طی مراسم های جداگانه 

راه اندازی شدند
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               اخبار کوتاه

راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی 
خوردگی گازترش )H2S( و 

پوشش 
■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 
ــی  ــگاه های خوردگـ ــاح آزمایشـ ــم افتتـ ــریف: مراسـ شـ
گازتـــرش و پوشـــش گـــروه پژوهشـــی متالـــورژی 
ـــرداد  ـــریف 11 م ـــی ش ـــگاهی صنعت ـــازمان جهاددانش س
ــاون  ــدی معـ ــا پورعابـ ــر محمدرضـ ــور دکتـ ــا حضـ بـ
ـــی اهلل  ـــدس ول ـــاوری جهاددانشـــگاهی، مهن پژوهـــش و فن
ـــی  ـــه و فن ـــوم پای ـــی عل ـــر تخصص ـــرکل دفت ـــن مدی روش
ـــدی  ـــا آخون ـــر علیرض ـــگاهی، دکت ـــی جهاددانش مهندس
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف و 

معاونـــان و مدیـــران ایـــن ســـازمان برگـــزار شـــد.
مهنـــدس زینـــب ســـتاریان مدیـــر آزمایشـــگاه های 
صنعتـــی  جهاددانشـــگاهی  ســـازمان  متالـــورژی 
ـــن  ـــت ای ـــا فعالی ـــه ب ـــم در رابط ـــن مراس ـــریف در ای ش
خوردگـــی  آزمایشـــگاه های  گفـــت:  آزمایشـــگاه ها 
ــی در  ــای خوردگـ ــت آزمون هـ ــا محوریـ ــش بـ و پوشـ
محیـــط گازتـــرش، به عنـــوان آزمایشـــگاه های مرجـــع 
ــه  ــذ تاییدیـ ــا اخـ ــطح، بـ ــی سـ ــوزه ی مهندسـ در حـ
ــه ی  ــن ارایـ ــت ضمـ ــادر اسـ ــاح، قـ ــز ذی صـ از مراکـ
 HIC خدمـــات آزمایشـــگاهی آزمون هـــای خوردگـــی
و SSC کششـــی و خمشـــی و دیگـــر آزمون هـــای 
خوردگـــی بـــا بـــه کار بـــردن تجهیـــزات پیشـــرفته و 
ــرای  ــت اجـ ــرب جهـ ــان مجـ ــری از کارشناسـ بهره گیـ
طرح هـــای پژوهشـــی در زمینه هـــای علـــل خوردگـــی 
و ارایـــه روش هـــای پیشـــگیری از خوردگـــی، انتخـــاب 
پوشـــش و انتخـــاب مـــواد مناســـب آبـــکاری فعالیـــت 

کنـــد.
وی در ادامـــه افـــزود: ایـــن خدمـــات قابـــل ارایـــه 
بـــه صنایـــع نفـــت و گاز و پتروشـــیمی، خودروســـازی 
و حمل ونقـــل، نیروگاهـــی، آهـــن و فـــوالد و ... در 

سرتاســـر کشـــور اســـت.
■■■

تأسیس دفتر سازمان دانشجویان 
در دانشگاه فنی و حرفه ای 

گلستان
ـــر:  ـــتان، ۱۵ مه ـــگاهی گلس ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
هم زمـــان بـــا ســـالروز تأســـیس ســـازمان دانشـــجویان 
ـــتان  ـــگاهی گلس ـــجویان جهاددانش ـــازمان دانش ـــر س دفت
ــرگان  ــتان در گـ ــه ای اسـ ــی و حرفـ ــگاه فنـ در دانشـ

ـــد. ـــاح ش افتت
ســـید عزیـــز موســـوی سرپرســـت جهاددانشـــگاهی 
ـــجویان  ـــازمان دانش ـــر س ـــاح دفت ـــن افتت ـــتان در آیی گلس
گفـــت: دانشـــجو، محـــور توســـعه در دانشـــگاه و 
ــده،  ــاظ ایـ ــی ازلحـ ــجو ظرفیتـ ــت. دانشـ ــه اسـ جامعـ
ــی،  ــی، اجتماعـ ــایل فرهنگـ ــوآوری، مسـ ــت، نـ خاقیـ
سیاســـی، اشـــتغال و کارآفرینـــی دارد و اگـــر این هـــا 
بـــا ظرفیت هـــای جهاددانشـــگاهی هم افـــزا شـــود، 

ــود. ــل می شـ ــه حـ ــکات جامعـ ــیاری از مشـ بسـ
محبوبـــه کشـــیری رییـــس دانشـــگاه فنـــی و 
ــم  ــن مراسـ ــز در ایـ ــتان نیـ ــتان گلسـ ــه ای اسـ حرفـ

ـــی  ـــتغال اقدامات ـــش اش ـــگاهی در بخ ـــت: جهاددانش گف
ــوان  ــتان می تـ ــن راسـ ــه در ایـ ــد کـ ــال می کنـ را دنبـ
اشـــتغال فارغ التحصیـــان را نیـــز پیگیـــری کـــرد.

فعالیت هـــای  بـــه  اشـــاره  بـــا  کشـــیری 
جهاددانشـــگاهی در حوزه هـــای فرهنگـــی، کانون هـــای 
علمـــی، اشـــتغال، کارآفرینـــی و ... تصریـــح کـــرد: 
در کنـــار هـــم می توانیـــم برنامه هـــای منســـجمی 
داشـــته باشـــیم کـــه خروجـــی آن هدفمنـــد کـــردن 
ــام مقـــدس جمهـــوری  ــربلندی نظـ دانشـــجویان و سـ

ــد. ــران باشـ ــامی ایـ اسـ
همچنیـــن علیرضـــا ســـعیدی مدیـــر اجرایـــی ســـازمان 
ــدازی  ــدف از راه انـ ــتان، هـ ــد گلسـ ــجویان واحـ دانشـ
ایـــن دفتـــر را ارتبـــاط بیشـــتر و مؤثرتـــر دانشـــجویان 
اعـــام  ســـازمان  ایـــن  برنامه هـــای  پیگیـــری  و 
کـــرد و گفـــت: دانشـــگاه فنـــی و حرفـــه ای ظرفیـــت 
مناســـبی در رشـــته های هنـــری دارد و بی تردیـــد بـــا 
تکیه بـــر ایـــن پتانســـیل، می تـــوان اقدامـــات مؤثـــر و 

ــام داد. ــذاری را انجـ تأثیرگـ

■■■

راه اندازی بانک پدیدآورندگان 
محتوای صنایع فرهنگی  

ـــای  ـــوم و فناوری ه ـــی عل ـــارک مل ـــی پ ـــط عموم ■ رواب
نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی: پـــارک ملـــی 
علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی 
به عنـــوان نخســـتین پـــارک ملـــی علـــم و فنـــاوری در 
حـــوزه علـــوم انســـانی و صنایـــع خـــاق فرهنگـــی در 
راســـتای تحقـــق مســـوولیت ها و مأموریت هـــای خـــود 
ـــوای  ـــدگان محت ـــک پدیدآورن ـــدازی »بان ـــه راه ان ـــدام ب اق

ـــت. ـــرده اس ـــی« ک ـــع فرهنگ صنای
تجمیـــع  باهـــدف  بانـــک  ایـــن  راه انـــدازی 
در  هم افزایـــی  ایجـــاد  و  تخصصـــی  ظرفیت هـــای 
تولیـــد محتـــوای موردنیـــاز تدویـــن برنامه هـــای کان 
ـــق  ـــی از طری ـــان دانش ـــاد جری ـــی و ایج ـــع فرهنگ صنای
ــارک،  ــن پـ ــود در ایـ ــبکه های موجـ ــاختارها و شـ سـ

ــت. ــان اسـ ــک و مخاطبـ ــای بانـ ــن اعضـ بیـ
ــع  ــوزه صنایـ ــاالن حـ ــدان و فعـ ــه ی عاقه منـ همـ
فرهنگـــی می تواننـــد محتواهـــای صوتـــی، تصویـــری و 
ـــه  ـــک ب ـــن بان ـــت در ای ـــت عضوی ـــود را جه ـــتاری خ نوش

آدرس ایمیـــل s.soufi@usc.ac.ir ارســـال کننـــد.

■■■

توسعه فناوری های دیجیتال در 
دانشگاه علم و فرهنگ

■ روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ 
جهاددانشـــگاهی: مرکـــز فنـــاوری دیجیتـــال دانشـــگاه 
ــی و  ــعه کیفـ ــرورت توسـ ــر ضـ ــگ بنابـ ــم و فرهنـ علـ
ـــات  ـــات و اطاع ـــن ارتباط ـــای نوی ــی فناوری ه کمـ
ــای  ــری ابزارهـ ــدی کاربـ ــعه و تصـ ــن توسـ و همچنیـ
ـــدازی  ـــی راه ان ـــن دیجیتال ـــای نوی ـــر فناوری ه ـــی ب مبتن

شـــده اســـت.
ـــم  ـــر خ ـــعید غدی ـــد س ـــبت عی ـــه مناس ـــز ب ـــن مرک ای
ـــگ  ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــای دانش ـــات امن ـــب هی ـــا تصوی و ب
ــید  ــر سـ ــوی دکتـ ــی از سـ ــی حکمـ ــدازی و طـ راه انـ
ســـعید هاشـــمی رییـــس دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ، 
ــز  ــس مرکـ ــوان رییـ ــایگان فرد به عنـ ــواد شـ محمدجـ

ـــگاه منصـــوب شـــد. ـــن دانش ـــاوری دیجیتـــال ای فن

راه اندازی مرکز نوآوری طراحی 
اپلیکیشن موبایل 

ــمنان: علـــی  ــگاهی سـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی ســـمنان  منصفـــی راد مع
ـــگاهی  ـــوآوری جهاددانش ـــز ن ـــن مرک ـــوز دومی ـــت: مج گف
ـــن  ـــی اپلیکیش ـــوآوری طراح ـــز ن ـــوان مرک ـــا عن ـــتان ب اس
موبایـــل از ســـوی دانشـــگاه جامـــع علمـــی کاربـــردی 

ـــد. ـــادر ش ـــاری ص ـــال ج ـــاه س ـــور در تیرم کش
وی بابیـــان این کـــه ایـــن دومیـــن مرکـــز نـــوآوری 
جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان اســـت، افـــزود: 
ـــتاب ده ی  ـــوآوری و ش ـــز ن ـــوز مرک ـــز مج ـــن نی پیش ازای
بـــا زمینـــه فعالیـــت نرم افزارهـــای کاربـــردی مبتنـــی 
ــازی  ــازمان تجاری سـ ــز از سـ ــراه نیـ ــن همـ ــر تلفـ بـ
فنـــاوری و اشـــتغال دانش آموختـــگان جهاددانشـــگاهی 
ــده  ــمنان صادرشـ ــگاهی سـ ــرای جهاددانشـ ــور بـ کشـ

ـــود. ب
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان 
ــز  ــدازی مرکـ ــوز راه انـ ــه داد: مجـ ــمنان ادامـ سـ
نـــوآوری جهاددانشـــگاهی ســـمنان وابســـته بـــه 
ـــگاهی  ـــردی جهاددانش ـــی کارب ـــوزش علم ـــز آم مرک
ـــل  ـــن موبای ـــی اپلیکیش ـــوع طراح ـــا موض ـــمنان ب س
ــات  ــه ملزومـ ــدف تهیـ ــمنان باهـ ــتان سـ در اسـ
ــن  ــی و همچنیـ ــای فیزیکـ ــزات، فضـ الزم، تجهیـ
ــگاه  ــوی دانشـ ــاز از سـ ــورد نیـ ــای مـ آموزش هـ
ـــردی کشـــور صادرشـــده اســـت. ـــع علمـــی کارب جام

منصفـــی راد اظهـــار داشـــت: دانشـــگاه جامـــع 
ـــردی اســـتان ســـمنان در حـــال حاضـــر  علمـــی کارب
ـــی  ـــز علم ـــال در مراک ـــوآوری فع ـــز ن دارای 4 مرک
ـــوآوری  ـــز ن ـــت و مرک ـــتان اس ـــطح اس ـــردی س کارب
ــن  ــوان چهارمیـ ــمنان به عنـ ــگاهی سـ جهاددانشـ
ـــردی  ـــی کارب ـــع علم ـــگاه جام ـــوآوری دانش ـــز ن مرک

ـــود. ـــد ب ـــتان خواه ـــطح اس در س
ــن  ــی ایـ ــت اصلـ ــت: ماموریـ ــان داشـ وی اذعـ
ــوزه  ــگاهی در حـ ــوآوری در جهاددانشـ ــز نـ مرکـ
اپلیکیشـــن هـــا اســـت و ســـعی بـــر ایـــن اســـت 
ـــی  ـــداف آموزش ـــا و اه ـــت ه ـــتای ماموری ـــا در راس ت
و پژوهشـــی دانشـــگاه جامـــع علمـــی کاربـــردی 
فعالیـــت کنـــد و بســـتر مناســـبی بـــرای ایجـــاد 

اشـــتغال در جوانـــان باشـــد.

■■■

رونمایی از فاز اول 
سامانه ی جامع برنامه ریزی 

جهاددانشگاهی
ایـــن  جهاددانشـــگاهی:  عمومـــی  روابـــط   ■
ـــازمانی  ـــای س ـــه واحده ـــک ب ـــدف کم ـــامانه باه س
برنامه ریـــزی،  فرآینـــد  در  جهاددانشـــگاهی 
ــزی،  ــذاری و برنامه ریـ ــق هدف گـ ــود و تدقیـ بهبـ
کاهـــش حجـــم فرآیندهـــای اضافـــی و مـــوازی، 
دسترســـی بـــه گزارش هـــای آنایـــن مدیریتـــی، 
ــش  ــا، کاهـ ــت پروژه هـ ــد مدیریـ ــهیل فرآینـ تسـ
برنامه ریـــزی  فرآینـــد  اجرایـــی  هزینه هـــای 
و پایـــش و برقـــراری ارتبـــاط سیســـتمی بـــا 
تهیه شـــده  مختلـــف  ســـامانه های حوزه هـــای 

اســـت.
ـــگاهی  ـــزی جهاددانش ـــع برنامه ری ـــامانه ی جام س
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ـــن  ـــی ای ـــص داخل ـــوان و تخص ـــک ت ـــه کم ـــه ب ک
ـــه و اجـــرا اســـت، زیرسیســـتم  نهـــاد در دســـت تهی
مرتبـــط بـــا حـــوزه ی پژوهـــش آن در مرحلـــه ی 

ـــت. ـــه اس ـــت قرارگرفت تس
اســـتفاده  ســـامانه،  ایـــن  مشـــخصات  از 
کســـب وکار  فرآینـــد  مدیریـــت  سیســـتم  از 
پســـندبودن،  کاربـــر  اســـتاندارد،   )BPMS(
ــت  ــد و قابلیـ ــل قدرتمنـ ــورداری از کارتابـ برخـ

بســـط و توســـعه اســـت.
 

راه اندازی مرکز آموزش های 
تخصصی مواد و فناوری های 

نوین جهاددانشگاهی یزد
ــگاهی  ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ ■ روابـ
ـــس  ـــینی ریی ـــین میرحس ـــید حس ـــزد: س ـــتان ی اس
ـــگاهی  ـــازمان جهاددانش ـــرامیکی س ـــن س ـــواد نوی م
ــوص  ــر در خصـ ــن خبـ ــام ایـ ــن اعـ ــزد ضمـ یـ
ــن  ــن ایـ ــی آنایـ ــای آموزشـ ــزاری دوره هـ برگـ
ــی و  ــای اطاعاتـ ــا پایگاه هـ ــنایی بـ ــز آشـ مرکـ
شـــیوه های جســـت وجو در منابـــع علمـــی را 
ـــمرد و  ـــی برش ـــای آموزش ـــن دوره ه ـــث ای از مباح
ـــه  ـــواد ب ـــو م ـــنتز نان ـــا س ـــنایی ب ـــرد: آش ـــح ک تصری
ـــای  ـــا روش ه ـــنایی ب ـــول، آش ـــراق محل روش احت
ـــنتز  ـــا س ـــنایی ب ـــواد، آش ـــو م ـــنتز نان ـــیمیایی س ش
ــول و  ــال، اصـ ــه روش هیدورترمـ ــواد بـ ــو مـ نانـ
ــه  ــر سـ ــی، چاپگـ ــرل خوردگـ ــای کنتـ راه کارهـ
بعـــدی در پزشـــکی، مفاهیـــم پایـــه کشـــت 
ســـلولی، تســـت ســـمیت ســـلولی MTH و 
ـــن  ـــر مباحـــث ای ـــگ و پوشـــش از دیگ بازرســـی رن

دوره هـــای تخصصـــی اســـت.
ــن  ــزاری ایـ ــرای برگـ ــزود: بـ ــینی افـ میرحسـ
دوره هـــای آموزشـــی، اســـاتید مجربـــی بـــه کار 
ــان  ــر در پایـ ــه معتبـ ــده و گواهینامـ ــه شـ گرفتـ
ــه  ــدگان ارایـ ــرکت کننـ ــه شـ ــا بـ ــن دوره هـ ایـ

خواهـــد شـــد.

■■■

ارایه خدمات تخصصی 
دندانپزشکی به بیماران کم 

توان ذهنی و جسمی و اعصاب 
و روان

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم 
ـــکی  ـــک دندانپزش ـــتی: کلینی ـــهید بهش ـــکی ش پزش
ـــتی  ـــهید بهش ـــکی ش ـــوم پزش ـــگاهی عل جهاددانش
ـــی  ـــات تخصص ـــه ی خدم ـــه هم ـــا ارای ـــن( ب )نوری
ویـــژه  خدمـــات  همچنیـــن  و  دندانپزشـــکی 
ـــمی  ـــی و جس ـــوان ذهن ـــم ت ـــاران ک ـــال، بیم اطف
و بیمـــاران اعصـــاب و روان آغـــاز بـــه کار کـــرد.
کلینیـــک  مدیـــر  اســـماعیلی  دکتـــر 
ـــتی  ـــهید بهش ـــکی ش ـــوم پزش ـــگاهی عل جهاددانش
ـــی  ـــات تخصص ـــز خدم ـــن مرک ـــه ای ـــان این ک بابی
ـــت،  ـــده اس ـــدازی ش ـــار راه ان ـــتان نورافش در بیمارس
ـــه در کلینیـــک  ـــل ارای ضمـــن تشـــریح خدمـــات قاب
دندانپزشـــکی اظهـــار کـــرد: بـــا وجـــود شـــیوع 
بیمـــاری کرونـــا کلیـــه خدمـــات دندانپزشـــکی 
ایـــن کلینیـــک بـــا تاکیـــد بـــر رعایـــت کامـــل 

ــکی  ــات دندانپزشـ ــی خدمـ ــتورالعمل اباغـ دسـ
ــان و  ــت، درمـ ــته وزارت بهداشـ ــرف وابسـ و حـ

آمـــوزش پزشـــکی انجـــام می گـــردد.
مدیـــر کلینیـــک جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی 
ـــی  ـــات تخصص ـــوص خدم ـــتی در خص ـــهید بهش ش
بخـــش دندانپزشـــکی کلینیـــک، تصریـــح کـــرد: 
ــای  ــکی از درمان هـ ــات دندانپزشـ ــه ی خدمـ همـ
ـــات  ـــی و خدم ـــای تخصص ـــا جراحی ه ـــی ت ابتدای
ـــواد موجـــود  ـــن م ـــری بهتری ـــه کارگی ـــا ب ـــی ب زیبای
ــازار در کلینیـــک تخصصـــی دندانپزشـــکی  در بـ
ـــتی  ـــهید بهش ـــکی ش ـــوم پزش ـــگاهی عل جهاددانش

ــود. ــه می شـ ارایـ
اطاعـــات  کســـب  جهـــت  عاقه منـــدان 
بیشـــتر می تواننـــد بـــا شـــماره  ۲۲8۲4۰۲۵ 
ـــهید  ـــدان ش ـــانی می ـــه نش ـــا ب ـــه و ی ـــاس گرفت تم
ـــاج،  ـــور ابته ـــهید پ ـــان ش ـــاوران(، خیاب ـــر )نی باهن
ــان  ــای خیابـ ــداوردی، انتهـ ــهید خـ ــان شـ خیابـ
ـــور  ـــتان ن ـــی(، بیمارس ـــن )17 غرب ـــهید صادقی ش

افشـــار کلینیـــک نوریـــن مراجعـــه کننـــد.

■■■

ارایه خدمات درمانی و 
زیبایی پوست و مو توسط 

جهاددانشگاهی علوم پزشکی 
شهیدبهشتی

ــوم  ــگاهی علـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ــماعیلی  ــر اسـ ــتی: دکتـ ــهید بهشـ ــکی شـ پزشـ
ــد  ــن واحـ ــی ایـ ــای درمانـ ــر کلینیک هـ مدیـ
خدمـــات  مرکـــز  ایـــن  این کـــه  بابیـــان 
ـــدازی  ـــار راه ان ـــتان نورافش ـــی در بیمارس تخصص
شـــده اســـت، ضمـــن تشـــریح خدمـــات قابـــل 
ارایـــه در کلینیـــک پوســـت و مـــو و لیـــزر، اظهـــار 
ــی  ــی و زیبایـ ــات درمانـ ــه ی خدمـ ــرد: همـ کـ
ــی و  ــات مراقبتـ ــامل خدمـ ــو شـ ــت و مـ پوسـ
تخصصـــی در ایـــن مرکـــز بـــا رعایـــت کامـــل 
ـــار  ـــی از انتش ـــی ناش ـــتی درمان ـــکل بهداش پروت

کرونـــا ویـــروس پوشـــش داده می شـــود.
وی ادامـــه داد: خدمـــات مراقبـــت پوســـت 
)انـــواع روش هـــای پاکســـازی، آبرســـانی و 
غیـــره( و خدمـــات تخصصـــی شـــامل تزریـــق 
ـــازی  ـــه س ـــورت، زاوی ـــف ص ـــی مختل ژل در نواح
فـــک، چانـــه، تزریـــق بوتاکـــس، خدمـــات 
ـــی،  ـــگ، مزوتراپ ـــرو نیدلین ـــازی )میک ـــوان س ج
لیفتینـــگ صـــورت، غیـــره(، درمـــان ریـــزش 
مـــو بـــا بهره گیـــری از تکنولـــوژی ســـلول های 
ـــط  ـــز توس ـــک نی ـــای کوچ ـــادی و جراحی ه بنی
ــه  ــز ارایـ ــن مراکـ ــص در ایـ ــک متخصـ پزشـ

. می شـــود
عاقه منـــدان می تواننـــد جهـــت کســـب 
اطاعـــات بیشـــتر می تواننـــد بـــا شـــماره  
بـــه  یـــا  و  گرفتـــه  تمـــاس   ۲۲8۲4۰۲۵
ــاوران(،  ــر )نیـ ــهید باهنـ ــدان شـ ــانی میـ نشـ
ـــهید  ـــان ش ـــاج، خیاب ـــور ابته ـــهید پ ـــان ش خیاب
ـــن  ـــهید صادقی ـــان ش ـــای خیاب ـــداوردی، انته خ
ـــک  ـــار کلینی ـــور افش ـــتان ن ـــی(، بیمارس )17 غرب

نوریـــن مراجعـــه کننـــد.

آغاز فعالیت آزمایشگاه 
تخصصی HLA )ژنتیک( 

در چهارمحال وبختیاری
بـــه  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   ■
نقـــل از ایســـنا: ســـیروس رضایـــی رییـــس 
جهاددانشـــگاهی چهارمحال وبختیـــاری اظهـــار 
کـــرد: آزمایشـــگاه تخصصـــی HLA جهاددانشـــگاهی 
ــاخص های  ــن شـ ــور تعییـ ــد به منظـ ــن واحـ ایـ
HLA، فعالیـــت خـــود را بـــرای نخســـتین بار در 

اســـتان آغـــاز کـــرد.
آزمایشـــگاه  مزیت هـــای  خصـــوص  در  وی 
ـــتانداردهای  ـــن اس ـــت: باالتری ـــی HLA، گف تخصص
ــده و  ــت شـ ــگاه رعایـ ــن آزمایشـ ــی در ایـ جهانـ
هم چنیـــن آزمایشـــگاه دارای مجـــوز فعالیـــت از 
ــکی  ــوزش پزشـ ــان و آمـ ــت، درمـ وزارت بهداشـ

اســـت.
ـــه  ـــل ارای ـــات قاب ـــرد: خدم ـــح ک ـــی تصری رضای
تســـت های  انجـــام  مراجعه کننـــدگان،  بـــه 
درخواســـتی بـــر روی انـــواع نمونه هـــای خـــون 
ــپیره  ــه ی آسـ ــی، نمونـ ــون محیطـ ــاف، خـ بندنـ
مغـــز اســـتخوان، بـــزاق، ژنوتایـــپ تمامـــی 
Hla- شـــامل   ۲۰  ,Hla class1 لکوس هـــای 

ــاط  ــخیص Hla در ارتبـ A,B,C,DRB,DQB تشـ
HLA_,)۵۲  ,۵1(  HLA_B۵ بیماری هـــای  بـــا 

HLA_B۲7,HLA_B8 ,B7 آزمایشـــگاه تخصصـــی 
ـــه  ـــاوت از جمل ـــای تشـــخیصی متف HLA از روش ه
و  گرفتـــه  بهـــره   SSO-PCR و   SSp-PCR

انجـــام تســـت 
 HLA-Ant ibody  )screen ing  and

 )identification
بـــه روش هیبریداســـیون اتوماتیـــک و بـــا 
ــن  ــای ایـ ــر ویژگی هـ ــاال از دیگـ ــیت بـ حساسـ

ــت. ــگاه اسـ آزمایشـ
رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان گفـــت: 
ــام و  ــت انجـ ــی HLA قابلیـ ــگاه تخصصـ آزمایشـ
digit( 4( ـــورت ـــه ص ـــی ب ـــج مولکول ـــزارش نتای گ

داراســـت. را   Intermediate resolution

■■■
افتتاح مرکز نوآوری و 

شکوفایی جهاددانشگاهی در 
استان قم 

ـــس  ـــم: ریی ـــگاهی ق ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
جهاددانشـــگاهی قـــم در مراســـم افتتـــاح مرکـــز 
ــتان  ــگاهی در اسـ ــد جهاددانشـ ــوآوری و رشـ نـ
ــوآوری و  ــز نـ ــا مرکـ ــا بـ ــم تـ ــت: امیدواریـ گفـ
ــه  ــای نهفتـ ــدی هـ ــم توانمنـ ــکوفایی بتوانیـ شـ
و پنهـــان را در اســـتان شناســـایی کنیـــم و 
ــد  ــر محمـ ــانیم. دکتـ ــرا برسـ ــه اجـ ــه مرحلـ بـ
ــکوفایی  ــوآوری و شـ ــز نـ حیـــدری گفـــت: مرکـ
ـــم  ـــا ه ـــایر نهاده ـــک س ـــا کم ـــگاهی ب جهاددانش
ـــگان  ـــاد نخب ـــاوری، بنی ـــم و فن ـــارک عل ـــون پ چ
ـــتن  ـــر نشس ـــه ثم ـــرای ب ـــت و ب ـــه اس ـــکل گرفت ش
ـــاز  ـــا نی ـــن نهاده ـــکاری ای ـــه هم ـــود ب ـــداف خ اه

دارد.
محمـــد محمـــد رضایـــی رییـــس بنیـــاد 
نخبـــگان قـــم در ایـــن مراســـم بیـــان کـــرد: در 
احادیـــث بســـیاری تاکیـــد بـــر کســـب علـــم و 
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دانـــش شـــده اســـت، در ایـــن احادیـــث، منظـــور 
ـــت  ـــت، در حقیق ـــع اس ـــم ناف ـــامی، عل ـــم اس از عل
ــا  ــی مـ ــردی و اجتماعـ ــد فـ ــد در رشـ ــم بایـ علـ
ـــرای کار  ـــت الزم ب ـــا ظرفی ـــان م ـــد، جوان ـــر باش موث

را دارنـــد.
ــازی  ــاری سـ ــاون تجـ ــاری معـ ــین بختیـ حسـ
ـــن  ـــز در ای ـــگاهی نی ـــوآوری جهاددانش ـــور ن در ام
مراســـم، بابیـــان این کـــه جهاددانشـــگاهی در 
ایـــن ســـال ها در حـــال تبدیل شـــدن بـــه یـــک 
ــت،  ــور اسـ ــد در کشـ ــه دار و تنومنـ ــاد ریشـ نهـ
ــا از  ــای مـ ــا و تجربه هـ ــرد: تحلیل هـ ــار کـ اظهـ
ــان  ــال ها نشـ ــن سـ ــود در ایـ ــای موجـ فعالیت هـ
داد کـــه حلقـــه ی مفقـــوده ای وجـــود دارد کـــه 
ـــود و آن  ـــع ش ـــد رف ـــب و کار بای ـــق کس ـــرای رون ب
ـــه  ـــراد فرهیخت ـــن اف ـــاط بی ـــوده ارتب ـــه ی مفق حلق
فعالیـــت  عرصـــه ی  بـــا  الزم  دانـــش  دارای  و 
ــه و  ــراد نخبـ ــت افـ ــت، در حقیقـ ــادی اسـ اقتصـ
ـــارت  ـــش و مه ـــه دان ـــد ک ـــود دارن ـــدی وج توانمن
ـــب و  ـــه ی کس ـــه عرص ـــرای ورود ب ـــاز ب ـــورد نی م
کار را بایـــد از طریـــق همیـــن مراکـــز نـــوآوری 

جهاددانشـــگاهی بـــرای آن هـــا فراهـــم کـــرد.

■■■

تولید فوم های فلزی 
برای استفاده در صنایع نظامی

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
خراســـان رضوی:مهنـــدس احمـــد مولـــودی مدیـــر 
ــگاهی  ــن جهاددانشـ ــواد نویـ ــی مـ ــروه پژوهشـ گـ
ــر  ــال های اخیـ ــت: در سـ ــوی گفـ ــان رضـ خراسـ
مطالعـــه و اســـتفاده از فوم هـــای فلـــزی بـــا 
منحصربه فـــردی  خصوصیـــات  بـــه  توجـــه 
همچـــون نســـبت اســـتحکام بـــه وزن بـــاال، 
ـــواج  ـــت از ام ـــژه، حفاظ ـــرارت وی ـــال ح ـــواص انتق خ
ــوت،  ــودن صـ ــق بـ ــاال، عایـ ــس بـ الکترومغناطیـ
فوق العـــاده  انـــرژی  و جـــذب  چگالـــی کـــم 
ـــی  ـــای علم ـــمگیری در فض ـــترش چش ـــوب، گس خ

ــت. ــته اسـ ــان داشـ ــی جهـ و صنعتـ
افـــزود:  مطلـــب  ایـــن  بابیـــان  مولـــودی 
جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی، از ســـال 
ـــه  ـــق ب ـــت دارد و موف ـــه فعالی ـــن زمین 1386 در ای
ــای  ــد فوم هـ ــی تولیـ ــوت صنعتـ ــدازی پایلـ راه انـ
فلـــزی به ویـــژه فـــوم آلومینیومـــی تخلخـــل 

ــت. ــده اسـ ــته  شـ بسـ
صنایـــع  در  اســـتفاده  کـــرد:  تصریـــح  وی 
نظامـــی به عنـــوان جاذب هـــای انـــرژی و مقـــاوم 
بـــه انفجـــار از مهم تریـــن کاربردهـــای تولیـــد 

فوم هـــای فلـــزی اســـت.
مـــواد  پژوهشـــی  گـــروه  افـــزود:  وی 
روش  از  رضـــوی،  خراســـان  جهاددانشـــگاهی 
فـــوم ســـازی بـــه کمـــک عامـــل بوم ســـاز بـــرای 
تولیـــد فـــوم آلومینیومـــی در ابعـــاد نیمه صنعتـــی 

می نمایـــد. اســـتفاده 
ـــته  ـــل بس ـــای تخلخ ـــودی، فوم ه ـــه مول ـــه گفت ب
ـــود  ـــد می ش ـــگاهی تولی ـــون در جهاددانش ـــه اکن ک
ـــوان  ـــه می ت ـــه از جمل ـــی دارد ک ـــای فراوان کاربرده
ـــه  ـــذب ضرب ـــی )ج ـــع نظام ـــتفاده در صنای ـــه اس ب
ـــس  ـــواج الکترومغناطی ـــذب ام ـــودرو، ج ـــه خ در بدن
ـــای  ـــه کن ه ـــدا خف ـــز ص ـــزی و نی ـــت رادار گری جه
ـــپر  ـــرد در س ـــازی )کارب ـــت خودروس ـــت( صنع صنع

ـــتفاده  ـــین( اس ـــان سرنش ـــظ ج ـــت حف ـــودرو جه خ
ــه  ــی در بدنـ ــی و حرارتـ ــق صوتـ ــوان عایـ به عنـ
کشـــتی ها و نیـــز در ساختمان ســـازی اشـــاره 

ـــرد. ک
نویـــن  مـــواد  پژوهشـــی  گـــروه  مدیـــر 
جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی بیـــان کـــرد: 
ـــی  ـــودن و بازدارندگ ـــتعال ب ـــل اش ـــن غیرقاب همچنی
ـــدد در  ـــی مج ـــت بازیاب ـــز قابلی ـــش و نی ـــوذ آت از نف
طبیعـــت از دیگـــر مزیت هـــای عمـــده ایـــن نـــوع 

از فوم هـــای آلومینیومـــی اســـت.

■■■ 

حمایت از کسب وکارهای نو در 
HSE حوزه

ـــکی  ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــان  ــی بابیـ ــر داوود پیرانـ ــتی: دکتـ ــهید بهشـ شـ
این کـــه مرکـــز HSE جهاددانشـــگاهی علـــوم 
شـــتاب دهنده  راه انـــدازی  حـــال  در  پزشـــکی 
ـــن  ـــز HSE ای ـــرد: مرک ـــح ک ـــت، تصری HSE اس
ــات  ــکات و موضوعـ ــل مشـ ــدف حـ ــد باهـ واحـ
حـــوزه HSE و حمایـــت از ظرفیـــت نخبـــگان و 
اســـاتید ایـــن حـــوزه بـــا خلـــق ایده هـــای نـــو و 
کارآفرینـــی اقـــدام بـــه راه انـــدازی شـــتاب دهنده 

ــرده اســـت. HSE کـ
چابـــک  ســـاختار  بـــه  ادامـــه  در  وی 
ــا  ــت: بـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــگاهی اشـ جهاددانشـ
توجـــه بـــه ســـاختار جهاددانشـــگاهی و نقـــش 
ـــت  ـــتای تقوی ـــز در راس ـــن مرک ـــی ای ـــل ارتباط پ
همـــکاری دانشـــگاه و صنعـــت امیـــدوارم کـــه 
بتوانـــد   HSE شـــتاب دهنده  راه انـــدازی 

ــد. ــل کنـ ــوزه را حـ ــن حـ ــکات ایـ مشـ
دکتـــر پیرانـــی بابیـــان این کـــه متأســـفانه 
درصـــد زیـــادی از محیط هـــای کاری و آموزشـــی 
ایمنـــی  اصـــول  ایـــن  رعایـــت  بـــدون  مـــا 
ــول  ــرد: اصـ ــان کـ ــت، خاطرنشـ ــده اسـ ساخته شـ
ــه از  ــای جامعـ ــی بخش هـ ــد در تمامـ HSE بایـ
جملـــه صنایـــع مـــادر از قبیـــل صنایـــع نفـــت، 
گاز و پتروشـــیمی ها و ســـایر مراکـــز از قبیـــل 
مهدکودک هـــا، مـــدارس و مراکـــز اداری و ســـایر 

بخش هـــای جامعـــه رعایـــت شـــود.

■■■

راه اندازی آزمایشگاه های 
تحقیقاتی »سلولی مولکولی« و 

»کشاورزی« در اردبیل 
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان   ■
اردبیـــل: دکتـــر اوچـــی اردبیلـــی بـــا اعـــام ایـــن 
خبـــر افـــزود: ایـــن آزمایشـــگاه ها بـــرای تســـریع 
ـــتان  ـــی اس ـــی و تحقیقات ـــای مطالعات ـــام طرح ه انج
ـــات  ـــه خدم ـــاده ارای ـــدازی شـــده و آم ـــز و راه ان تجهی
بـــه پژوهشـــگران، اســـاتید و دانشـــجویان اســـت.

 ،DNA و RNA ـــتخراج ـــام PCR، اس وی انج
ــلولی، اســـتخراج و  ســـاخت cDNA، کشـــت سـ
ــد  ــای ضـ ــادی، آنالیزهـ ــلول های بنیـ ــت سـ کشـ
ـــزی،  ـــو ذرات فل ـــنتز نان ـــورز، س ـــرطانی، الکتروف س
ـــات بیوانفورماتیـــک شـــامل  طراحـــی پرایمـــر و خدم

آنالیـــز ســـاختاری و عملکـــردی ژن و پروتیین هـــا 
ـــه در آزمایشـــگاه تخصصـــی  ـــل ارای را از خدمـــات قاب

ـــرد. ـــوان ک ـــی عن ـــلولی مولکول س
اوچـــی اردبیلـــی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه 
ســـریع ترین  و  دقیق تریـــن  از  یکـــی   PCR
ـــیاری از  ـــه در بس ـــت ک ـــخیصی اس ـــای تش روش ه
پژوهش هـــای علمـــی بـــه کار گرفتـــه می شـــود، 
تصریـــح کـــرد: بررســـی بیـــان ژن هـــا، بررســـی 
ـــی  ـــا، ارزیاب ـــگ داروه ـــزان اثربخشـــی و مانیتورین می
ـــخیص  ـــاری زا، تش ـــل بیم ـــایی عوام ـــان، شناس درم
آلل هـــا،  افتراقـــی  تشـــخیص  موتاســـیون ها، 
مـــورد  در  پیش آگهـــی  ویروس هـــا،  ســـنجش 
ســـرطان ها، ژن درمانـــی و ارزیابـــی موفقیـــت 
روش  ایـــن  کاربردهـــای  جملـــه  از  پیوندهـــا 

ــت. ــخیصی اسـ تشـ
ـــه  ـــل ادام ـــتان اردبی ـــگاهی اس ـــس جهاددانش ریی
داد: اســـتخراج عصـــاره گیاهـــان دارویـــی، فریـــز 
درایـــر، کلونجـــر و کشـــت بافـــت از خدمـــات 
ـــه  ـــت ک ـــاورزی اس ـــگاه کش ـــه در آزمایش ـــل ارای قاب
می توانـــد راه گشـــا و تســـهیلگر فعالیت هـــای 

محققـــان ایـــن حـــوزه باشـــد.

■■■

کلنگ ساخت سوله ی فرآوری 
گیاهان دارویی در گلستان به 

زمین زده شد
ــتان: ایــن  ــگاهی گلس ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
ــی  ــان داروی ــرآوری گیاه ــوله ف ــی س ــگ زن کلن
ــا حضــور دکتــر داراب یزدانــی  جهاددانشــگاهی ب
ــع  ــاورزی و مناب ــی کش ــر تخصص ــرکل دفت مدی
طبیعــی ایــن نهــاد در دهکــده گیاهــان دارویــی 
شــد.  برگــزار  گالیکــش  در  گلســتان  اســتان 
ــز موســوی سرپرســت جهاددانشــگاهی  ســید عزی
گیاهــان  دهکــده ی  کــرد:  بیــان  گلســتان 
دارویــی شــامل ســه بخــش اصلــی گلخانــه، 
و  الگویــی  کشــت  زمیــن  فــرآوری،  ســوله ی 
ــوزان در  ــجویان و دانش آم ــت. دانش ــی اس ترویج
ــن  ــور در ای ــا حض ــد ب ــف می توانن ــع مختل مقاط
ــد و  ــی و روش تولی ــان داروی ــا گیاه ــمت ها ب قس

ــوند. ــنا ش ــا آش ــرآوری آن ه ف
ـــان  ـــد گیاه ـــرد: کشـــاورزان می توانن ـــان ک  وی بی
ـــا  ـــد ت ـــل دهن ـــده تحوی ـــه دهک ـــود را ب ـــی خ داروی
جهاددانشـــگاهی ایـــن محصـــوالت را فـــرآوری شـــده 
و به صـــورت برنـــد واحـــد بـــه خـــارج از اســـتان 

ـــد. ـــادر کن ص
موسـوی خاطرنشـان کـرد: گیاهـان دارویـی در 
صنایـع غذایـی، تهیـه ی عطـر، اسـانس و... کاربـرد 

دارد.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی گلسـتان بـا اشـاره به 
این کـه سـوله ی فـرآوری گیاهـان دارویـی به منظـور 
تکمیـل چرخـه ی زنجیـره ی ارزش احداث می شـود، 
گفـت: پیش بینـی می شـود در صـورت مهیـا شـدن 
زیرسـاخت های الزم شـامل آب، بـرق و گاز از سـوی 
دسـتگاه های متولـی، ایـن سـوله تـا پایان امسـال به 

بهره بـرداری برسـد.
فـــرآوری  دســـتگاه های  کـــرد:  بیـــان  وی 
اســـانس بـــرای ایـــن ســـوله ســـفارش داده  شـــده 
و در حـــال ســـاخت اســـت و بـــه زودی تحویـــل 

می شـــود. جهاددانشـــگاهی 
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اخبار برگزاری دوره ها، کارگاه ها، نشست ها و 
هامیش های جهاددانشگاهی

■  چالش های اجرای فعالیت های فرهنگی جهاددانشگاهی 
در رشایط کرونایی

■  الگو بودن جهاددانشگاهی برای کشورهای اسالمی
■  از رضورت تحول در آموزش های مجازی جهاددانشگاهی 

تا رومنایی از دو سامانه ی جدید

■   ظرفیت های فرهنگی دوران پساکرونا کم تر موردتوجه 
قرارگرفته است

■  و ...

برگزار



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

17
ه6

مار
│ش

تم
یس

ل ب
سا

68
برگـزار

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 8 مـــرداد و 2۵ شـــهریور: 
ــی  ــان فرهنگـ ــی معاونـ ــتادوپنجمین گردهمایـ هشـ
ـــای ســـازمانی جهاددانشـــگاهی سراســـر کشـــور  واحده
ـــت  ـــا محوری ـــوری( ب ـــی غیرحض ـــن گردهمای )چهارمی
»هم اندیشـــی پیرامـــون چگونگـــی برنامه ریـــزی، 
فعالیت هـــای  چالش هـــای  و  اجرایـــی  تقویـــم 
ــی  ــرم تحصیلـ ــی تـ ــرایط کرونایـ ــی در شـ فرهنگـ
ـــازمان  ـــات س ـــالن اجتماع ـــگاه ها« در س ـــد دانش جدی

قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور برگـــزار شـــد.
ـــه 8  ـــد ک ـــزار ش ـــس ازآن برگ ـــی پ ـــن گردهمای ای
مردادمـــاه در ســـالن شـــهید صبـــوری ایـــن نهـــاد 
ــان  ــوری معاونـ ــی غیرحضـ ــومین گردهمایـ و در سـ
فرهنگـــی و روســـای ســـازمان ها و مراکـــز فرهنگـــی 
ـــرا  ـــزی، اج ـــی برنامه ری ـــز چگونگ ـــگاهی نی جهاددانش
ــرایط  ــی در شـ ــای فرهنگـ ــای فعالیت هـ و چالش هـ
شـــیوع کرونـــا موردبحـــث، بررســـی و هم اندیشـــی 

ـــود. ـــه ب قرارگرفت

رونمایـــی از کتـــاب چهـــل )چهـــل بـــرگ از 
رویدادهـــای فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی( و ســـامانه 
ــی  ــای فرهنگـ ــاب رویدادهـ ــامانه بازتـ ــاب )سـ رویتـ
ــا  ــدس علیرضـ ــور مهنـ ــا حضـ ــگاهی(، بـ جهاددانشـ
ـــگاهی  ـــت جهاددانش ـــوزه ریاس ـــرکل ح ـــی مدی زجاج
گردهمایـــی  ســـومین  برنامه هـــای  دیگـــر  از 
روســـای  و  فرهنگـــی  معاونـــان  غیرحضـــوری 
ســـازمان ها و مراکـــز فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی 

بـــود.

حوزه ی فرهنگ
در ایام کرونا آسیب زیادی دیده است

دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی 
گردهمایـــی  چهارمیـــن  در  جهاددانشـــگاهی 
ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــان فرهنگـ ــوری معاونـ غیرحضـ
بابیـــان این کـــه حـــوزه ی فرهنـــگ در ایـــام کرونـــا 
آســـیب زیـــادی دیـــده و همـــه ی نهادهـــا در ایـــن 

دراین بیـــن،  گفـــت:  آســـیب دیده اند،  زمینـــه 
ـــن  ـــا ای ـــر ب ـــود را زودت ـــه خ ـــت ک ـــق اس ـــادی موف نه

ــد. ــق بدهـ ــرایط تطبیـ شـ
ــای  ــه ی فعالیت هـ ــزود: همـ ــزاده افـ ــر علیـ دکتـ
فرهنگـــی واحدهـــای ســـازمانی جهاددانشـــگاهی 
ــرا  ــازی اجـ ــای مجـ ــن و در فضـ ــوان آنایـ را نمی تـ
کـــرد. اســـاس فرهنـــگ بـــر تعامـــل، حضـــور 
ــا را  ــد مـ ــه نبایـ ــن نکتـ ــت و ایـ ــارکت اسـ و مشـ

بیانـــدازد. به اشـــتباه 
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی در ادامـــه 
ــی از  ــتفاده ی فرهنگـ ــه اسـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ــد  ــت: بایـ ــت، گفـ ــی اسـ ــازی، حداقلـ ــای مجـ فضـ
وجـــه ممیـــزه ی مـــا در ایـــن شـــرایط بـــا ارایـــه ی 
ــای  ــه نهادهـ ــبت بـ ــور نسـ ــای مجازی محـ برنامه هـ
دیگـــر مشـــخص شـــود؛ تـــراز این گونـــه برنامه هـــا 
ــده  ــی دیـ ــی بین المللـ ــی و حتـ ــد ملـ ــد در حـ بایـ
ــدد  ــز درصـ ــتاد نیـ ــگاهی در سـ ــود و جهاددانشـ شـ

فراهـــم آوردن زیرســـاخت های الزم اســـت.
ــم  ــه ی هفتـ ــتن برنامـ ــه نوشـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
مهـــم  ســـهم  و  جهاددانشـــگاهی  توســـعه ی 
ــرد:  ــار کـ ــه، اظهـ ــن برنامـ ــی در ایـ بخـــش فرهنگـ
مقدمـــه ی  ششـــم،  برنامـــه ی  آسیب شناســـی 
برنامـــه ی هفتـــم توســـعه ی جهاددانشـــگاهی اســـت 
ـــه  ـــتن برنام ـــی، نوش ـــرایط کرونای ـــه ش ـــه ب ـــا توج و ب
ـــم توســـعه ی فرهنگـــی  ـــه ی هفت ســـخت اســـت و برنام

ــت. ــن دوران نوشـ ــا ایـ ــب بـ ــد متناسـ را بایـ
دکتـــر علیـــزاده بـــا اشـــاره بـــه انتخابـــات 
ســـال  ریاســـت جمهوری  انتخابـــات  و  آمریـــکا 
ــای  ــرد: خبرگزاری هـ ــد کـ ــور، تأکیـ ــده در کشـ آینـ
ایســـنا و ایکنـــا و مرکـــز افکارســـنجی ایســـپای 
ـــا را  ـــن رویداده ـــی پوشـــش ای جهاددانشـــگاهی، آمادگ
ـــوج  ـــد؛ م ـــای خوددارن ـــن در برنامه ه ـــو احس ـــه نح ب
اول نظرســـنجی ایســـپا دربـــاره ی انتخابـــات 14۰۰ 
ــته،  ــا ماننـــد گذشـ شروع شـــده اســـت و مشـــی مـ
تشـــویق بـــه حضـــور حداکثـــری مـــردم و انتخـــاب 

نامـــزد اصلـــح اســـت.
بابیـــان  جهاددانشـــگاهی  فرهنگـــی  معـــاون 

چالش های اجرای فعالیت های فرهنگی 
جهاددانشگاهی در رشایط کرونایی 

آنچه در سومین و چهارمین گردهامیی غیرحضوری معاونان فرهنگی جهاددانشگاهی مطرح شد

    اخبار برگزاری دوره ها، کارگاه ها، نشست ها و هامیش های جهاددانشگاهی

برگزار
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در  موفـــق  برنامه هـــای  نیســـت  قـــرار  این کـــه 
حـــوزه ی فرهنگـــی را کنـــار بگذاریـــم، ابـــراز کـــرد: 
ـــی  ـــازمانی و بررس ـــای س ـــا واحده ـــتمر ب ـــاط مس ارتب
ــازی  ــه و مجـ ــورت ماهانـ ــا، به صـ ــکات آن هـ مشـ
برگـــزار خواهـــد شـــد و مســـایلی ماننـــد چگونگـــی 
ـــال  ـــی س ـــرایط کرونای ـــجویان در ش ـــری دانش عضوگی
تحصیلـــی جدیـــد، موردبررســـی بیشـــتر قـــرار 

. د می گیـــر

لزوم انجام کارهای هماهنگ
 در بستر فضای مجازی

ـــی  ـــزاده همچنیـــن در ســـومین گردهمای ـــر علی دکت
ـــان فرهنگـــی واحدهـــای ســـازمانی  غیرحضـــوری معاون
ـــد  ـــا نیازمن ـــه م ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی ـــگاهی ب جهاددانش
انجـــام کارهـــای هماهنـــگ در بســـتر فضـــای مجـــازی 
هســـتیم، افـــزود: فعالیـــت در چنیـــن بســـتری، 
و  دارد  نیـــاز  ملـــی  ســـطح  در  هماهنگی هایـــی 
ــطح  ــد در سـ ــا بایـ ــاس، برنامه هـ ــن اسـ ــر همیـ بـ
ملـــی برگـــزار شـــود. تجربـــه ی جشـــنواره ی شـــعر 
بســـتر  در همیـــن  آن  برگـــزاری  و  دانشـــجویی 
دانشـــجو   ۵۰۰ حـــدود  هم زمـــان  مشـــارکت  و 
در زمـــان برگـــزاری ایـــن جشـــنواره به صـــورت 
ــن  ــش روشـ ــوع را بیش ازپیـ ــن موضـ ــازی، ایـ مجـ
ــی را در  ــای فرهنگـ ــوان برنامه هـ ــه می تـ ــرد کـ کـ
ایـــن بســـتر و بـــا مشـــارکت بیشـــتر دانشـــجویان 

برگـــزار کـــرد.
)بازتـــاب  رویتـــاب  ســـامانه  دربـــاره  وی 
رویدادهـــای فرهنگـــی( نیـــز بیـــان کـــرد: یکـــی از 
ـــه در  ـــود ک ـــن ب ـــامانه، ای ـــن س ـــدازی ای ـــل راه ان دالی
جهاددانشـــگاهی، موضـــوع مستندســـازی فرهنگـــی 
ــن  ــص ایـ ــی از خصایـ ــود و یکـ ــوی نبـ ــدان قـ چنـ
ـــر  ـــه ه ـــت ک ـــن اس ـــه ای ـــامانه مربوط ـــایت و س وب س
ـــدگار  ـــود، مان ـــزار می ش ـــه برگ ـــی ک ـــه ی فرهنگ برنام

خواهـــد بـــود.

خدمت رسانی به مردم؛ اولویت اول 
جهاددانشگاهی در شرایط فعلی

ــوزه  ــرکل حـ ــی مدیـ ــا زجاجـ ــدس علیرضـ مهنـ
ـــی  ـــن گردهمای ـــز در ای ـــگاهی نی ـــت جهاددانش ریاس
ــانی  ــی خدمت رسـ ــرایط فعلـ ــه در شـ ــان اینکـ بابیـ
بـــه مـــردم بایـــد اولویـــت اول ایـــن نهـــاد باشـــد 
ـــزاری  ـــل برگ ـــده مراح ـــاه آین ـــد م ـــی چن ـــت: ط گف
ـــر  ـــوراها در سراس ـــوری و ش ـــت جمه ـــات ریاس انتخاب
ـــت  ـــی معاون ـــت و نقش آفرین ـــم داش ـــور را خواهی کش
ـــاهد  ـــه را ش ـــن زمین ـــگاهی در ای ـــی جهاددانش فرهنگ

ـــود. ـــم ب خواهی
ـــا در ســـایر  ـــت اعض ـــاً اکثری ـــه داد: تقریب وی ادام
از طریـــق کانـــال  حوزه هـــای جهاددانشـــگاهی، 
جهاددانشـــگاهی  وارد  فرهنگـــی  فعالیت هـــای 
ــاد  ــن نهـ ــای ایـ ــن اعضـ ــده اند و زحمت کش تریـ شـ
ــی  ــوزه ی فرهنگـ ــی در حـ ــدی و فعالـ ــور جـ حضـ
ــه،  ــن حیطـ ــته اند. کار در ایـ ــگاهی داشـ جهاددانشـ
بـــه دلیـــل عقیـــده و نیـــت پـــاک انجـــام می شـــد 
ـــت،  ـــر نیس ـــادی مدنظ ـــات م ـــی و نی ـــث سیاس و مباح
لـــذا وظیفـــه ی مســـووالن ارشـــد جهاددانشـــگاهی 
ایـــن اســـت کـــه بـــه دغدغه هـــای فرهنگـــی 

اعضـــای ایـــن نهـــاد توجـــه کننـــد.

شیوه نظرسنجی های ایسپا در ایام کرونا
ــنجی  ــز افکارسـ ــس مرکـ ــی رییـ ــدی رفیعـ مهـ
ـــی  ـــن گردهمای ـــز در ای ـــران )ایســـپا( نی دانشـــجویان ای
و طـــی ســـخنانی بـــه ارایـــه گزارشـــی از آخریـــن 
دســـتاوردها و نتایـــج پیمایش هـــای انجام شـــده 
از ســـوی مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران 
پرداخـــت و اظهـــار کـــرد: بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
شـــیوع کرونـــا کـــه در آغـــاز ســـال جـــاری بـــا آن 
ـــکان نظرســـنجی حضـــوری وجـــود  ـــم، ام ـــه بودی مواج
ـــتعام از  ـــق اس ـــدت و طب ـــن م ـــه در ای ـــت، البت نداش
ـــالم  ـــت س ـــه در وضعی ـــتان ها ک ـــی اس ـــت برخ وضعی

قـــرار داشـــتند، شـــرایط بـــرای اجـــرای طرح هـــای 
ــی  ــا در بعضـ ــد، امـ ــم شـ ــوری فراهـ ــوت حضـ پایلـ
اســـتان ها ازجملـــه ی تهـــران کـــه قـــرار بـــود 
طرح هایـــی به صـــورت پایلـــوت اجرایـــی شـــود، 
امـــکان انجـــام مصاحبـــه و نظرســـنجی به صـــورت 
ـــا  ـــه ت ـــال، س ـــی امس ـــت. ط ـــود نداش ـــوری وج حض
چهـــار طـــرح پایلـــوت 1۰ هزارتایـــی داریـــم کـــه 
می بایســـت بـــا همـــکاری معاونت هـــای اســـتانی و 
ـــه  ـــه مرحل ـــا ب ـــیوع کرون ـــرایط ش ـــود ش ـــس از بهب پ
اجـــرا برســـند، امـــا در شـــرایط حاضـــر، کمـــاکان 
ــود.  ــام می شـ ــی انجـ ــورت تلفنـ ــا به صـ پیمایش هـ
در طـــول مـــدت شـــیوع کرونـــا، تعـــداد 16 طـــرح 
اجرایـــی  کارفرمایـــی، ۵ طـــرح خویش فرمایـــی 
شـــده اســـت کـــه فقـــط 1۰ طـــرح بـــه موضـــوع 

کرونـــا اختصـــاص داشـــته اســـت.
ــار  ــدم اعتبـ ــر عـ ــد بـ ــا تاکیـ ــپا بـ ــس ایسـ رییـ
در  گفـــت:  اینترنتـــی،  به صـــورت  نظرســـنجی 
مرکـــز مـــا، نظرســـنجی های اینترنتـــی مطلقـــاً 
فاقـــد اعتبـــار اســـت و در ایـــن ایـــام، نظرســـنجی 
ــنجی های  ــن نظرسـ ــازی را جایگزیـ ــورت مجـ به صـ
حضـــوری کرده ایـــم. امســـال همچنیـــن قـــرار 
ـــات  ـــا امکان ـــه ب ـــنجی ک ـــزار نظرس ـــک نرم اف ـــت، ی اس
بســـیار پیشـــرفته و خـــوب طراحـــی کرده ایـــم و در 
خـــود ایســـپا هـــم طراحی شـــده و برنامـــه ای فـــوق 
ـــاس،  ـــن اس ـــر ای ـــم. ب ـــی کنی ـــت، رونمای ـــرفته اس پیش
ـــزار در  ـــن نرم اف ـــی، ای ـــج آموزش ـــه ی پکی ـــس از تهی پ
اختیـــار شـــعب ایســـپا قـــرار می گیـــرد. در بحـــث 
ســـخت افزاری نیـــز تعـــدادی تبلـــت در اختیـــار 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــر ب ـــن ام ـــه ای ـــه ک ـــتان ها قرارگرفت اس
ــه اســـت.  ــورت گرفتـ ــتان ها صـ ــه اسـ ــم نمونـ حجـ
ـــرای  ـــرد، در اج ـــن رویک ـــاذ ای ـــا اتخ ـــم ب ـــاش داری ت
ــمی  ــور رسـ ــذ را به طـ ــی کاغـ ــای پیمایشـ طرح هـ
ــی  ــایل الکترونیکـ ــطه وسـ ــم و به واسـ ــذف کنیـ حـ
کار انجـــام شـــود. آخریـــن نظرســـنجی انجام شـــده 
ــت  ــوع وضعیـ ــه موضـ ــوط بـ ــپا مربـ ــط ایسـ توسـ
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برگـزار

اقتصـــادی و معیشـــتی و نگرش هـــای اقتصـــادی 
مـــردم بـــا حجـــم نمونـــه یک هـــزار و 6۰۰ نفـــری 
در همـــه اســـتان ها طـــی هفتـــه اخیـــر بـــوده کـــه 
ـــر  ـــه زودی منتش ـــش ب ـــن پیمای ـــی ای ـــج و خروج نتای

خواهـــد شـــد.

راه اندازی شبکه ی »شهر دانشجو«
ـــی،  ـــدی عباس ـــن مه ـــی همچنی ـــن گردهمای در ای
ــگاهی در  ــجویان جهاددانشـ ــازمان دانشـ رییـــس سـ
ـــازمان  ـــن س ـــات ای ـــزارش اقدام ـــه گ ـــا ارای ـــخنانی ب س
ــجویان در  ــروز، دانشـ ــرایط امـ ــرد: در شـ ــار کـ اظهـ
ــا  ــد، بـ ــور ندارنـ ــگاه حضـ ــی دانشـ ــای فیزیکـ فضـ
ــگاه،  ــای دانشـ ــزاری کاس هـ ــدن برگـ ــازی شـ مجـ
فعالیـــت در ایـــن عرصـــه بیشـــتر شـــده و حضـــور 
ـــی  ـــنتی و فیزیک ـــورت س ـــجویان به ص ـــی دانش فیزیک
ـــای  ـــث فعالیت ه ـــا در بح ـــدارد؛ ام ـــود ن ـــوم وج مرس
ـــجو  ـــرد دانش ـــگاهی، رویک ـــای دانش ـــی در فض فرهنگ

ـــه و  ـــرد همدالن ـــن رویک ـــه ای ـــت اســـت، ک ـــز اهمی حائ
ـــگاه  ـــمی در دانش ـــگ رس ـــای فرهن ـــا فض ـــگ ب هماهن
نیســـت. دراین بـــاره بـــا چنـــد موضـــوع روبـــرو 
ــنتی  ــای سـ ــزار از نگرش هـ ــت گـ ــتیم، نخسـ هسـ
ــای  ــمت رویکردهـ ــه سـ ــگ بـ ــه ی فرهنـ ــه مقولـ بـ
دانشـــجوی  از  گـــزار  و  فرهنگی-فناوری محـــور 
ــه در  ــجوی همیشـ ــه دانشـ ــترس بـ ــی در دسـ گاهـ
دســـترس. امـــروز مخاطـــب برنامه هـــای فرهنگـــی 
ـــد  ـــرده و بای ـــترش پیداک ـــاوری، گس ـــتر فن ـــا در بس م
بپذیریـــم جهاددانشـــگاهی بـــه جهـــان پیشـــاکرونا 

بازنخواهـــد گشـــت.
ــگاهی  ــجویان جهاددانشـ ــازمان دانشـ ــس سـ رییـ
بـــا بیـــان این کـــه در ایـــن ســـازمان قـــرار اســـت 
ـــزود:  ـــود، اف ـــری ش ـــت های کان پیگی ـــی سیاس برخ
قـــرار اســـت ســـازمان دانشـــجویان و شـــعب آن در 
دانشـــگاه ها به عنـــوان تشـــکل فراگیـــر دانشـــجویی 
شـــناخته و تقویـــت شـــوند و فعالیـــت آن هـــا گســـترش 

ــورت  ــه صـ ــن زمینـ ــا در ایـ ــد. رایزنی هـ ــدا کنـ پیـ
ــر  ــیده ایم، بـ ــتاورد رسـ ــد دسـ ــه چنـ ــه و بـ گرفتـ
ـــوم  ـــن عل ـــه ی وزارتی ـــا مجموع ـــی ب ـــاس هماهنگ اس
ـــال  ـــو فع ـــجویان عض ـــت دانش ـــرار اس ـــت، ق و بهداش
در کانون هـــای دانشـــجویی ســـازمان دانشـــجویان از 
ـــن موضـــوع در انتخـــاب  ـــاز برخـــوردار شـــوند و ای امتی
ـــر  ـــه مدنظـــر قـــرار خواهـــد گرفـــت. ب دانشـــجویان نمون
ایـــن اســـاس، بـــا مشـــارکت کانون هـــای ســـازمان 
دانشـــجویان سراســـر کشـــور جشـــنواره ای داخلـــی 
ــداد  ــه رویـ ــدگان آن بـ ــم و برگزیـ ــزار می کنیـ برگـ

ملـــی رویـــش راه پیـــدا می کننـــد.
ــر  ــبکه ی فراگیـــــــــــ ــدازی شـ ــه راه انـ وی بـ
ـــن ســـایت  ـــزود: ای ـــرد و اف »شـــهر دانشـــجو« اشـــاره ک
ــل  ــجو پروفایـ ــر دانشـ ــادی دارد و هـ ــات زیـ امکانـ
اختصاصـــی دارد و تبدیـــل وضعیـــت عضویـــت 
آن هـــا از ایـــن طریـــق صـــورت می پذیـــرد. شـــعب 
و کانون هـــای مختلـــف ســـازمان دانشـــجویان در 
ـــود و  ـــد ب ـــتقل خواهن ـــه مس ـــبکه دارای صفح ـــن ش ای
ـــا  ـــد. ب ـــاط بگیرن ـــد ارتب ـــر می توانن ـــا یکدیگ ـــا ب اعض
ـــی  ـــتر مطلوب ـــجو بس ـــهر دانش ـــامانه ش ـــدازی س راه ان
ـــد  ـــم خواه ـــجویی فراه ـــبکه دانش ـــترش ش ـــرای گس ب

ـــد. ش

تالش برای تولید کتاب صوتی
 و انتشار مجالت الکترونیکی

دکتــر حامــد علــی اکبــرزاده رییــس ســازمان 
ــی  ــن گردهمای ــز در ای ــگاهی نی ــارات جهاددانش انتش
ــات  ــتاوردها و اقدام ــی از دس ــه بخش های ــن ارای ضم
ــار  ــه، اظه ــر و پایان نام ــوزه نش ــازمان در ح ــن س ای
مســایل  از  یکــی  امــروز  مجــازی  فضــای  کــرد: 
ــن  ــان را در ای ــیاری از فعالیت هایم ــت، بس ــم اس مه
ــم  ــان معتقدی ــه همچن ــم، البت ــال می کنی ــتر دنب بس
درزمینــه ی کتــاب صوتــی عقــب هســتیم و بایــد کار 
ــاش  ــن ت ــم. همچنی ــدی بگیری ــوزه را ج ــن ح در ای
ــارات  ــازمان انتش ــر س ــات نش ــز تحقیق ــم مرک داری
جهاددانشــگاهی را کــه مجــات الکترونیکــی چــاپ و 

ــم. ــت کنی ــد، تقوی ــر می کن منتش
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■  روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، 29 مهر: همایش 
ملـی )نهمیـن دوره اردوی فرهنگـی- آموزشـی( طریق 
رییـس  طیبـی  حمیدرضـا  دکتـر  حضـور  بـا  جاویـد 
جهاددانشـگاهی، دکتر عیسـی علیـزاده معاون فرهنگی 
جهاددانشـگاهی و جمعی از دانشـجویان، صاحب نظران 
و اسـاتید دانشـگاه های سراسـر کشـور به صورت آناین 
از سـوی مرکـز فرهنگـی دانشـجویی امـام، والیت فقیه 
و انقـاب اسـامی وابسـته بـه جهاددانشـگاهی برگـزار 

. شد
کـه  همایـش  ایـن  روز  اولیـن  در  طیبـی،  دکتـر 
بیـداری  مقاومـت؛  و  اسـامی  »انقـاب  محوریـت  بـا 
مسـتضعفان جهان« به صـورت آنایـن در دفتر معاونت 
فرهنگـی جهاددانشـگاهی برگـزار شـد و بـه مـدت دو 
روز نیـز ادامـه داشـت، اظهـار کـرد: اگـر بـه سـال های 
قبـل از انقـاب برگردیـم، می بینیـم کـه دوران غفلـت 
مسـلمانان جوامـع غربی به توسـعه علمی بسـیار خوبی 
دسـت پیـدا کردنـد، اما برای این توسـعه نیـاز به منابع 
طبیعـی داشـتند و اسـتعمار کشـورها یکـی از راه هایی 
بـود کـه ایـن نیـاز آن هـا را برطـرف می کـرد. هرچقدر 
روزبـه روز  نیـاز  ایـن  می شـد  بیشـتر  علـم  پیشـرفت 

افزایـش پیـدا می کـرد و بعدتـر در مقاطعـی اسـتعمار 
مسـتقیم جوابگوی نیـاز آن ها نبود چراکـه ارزش افزوده 
علـم و فـن در محصـول نظامـی و غیرنظامـی بسـیار 
زیـاد شـده بـود؛ بنابرایـن تصمیـم گرفتنـد حاکمـان 
دست نشـانده در کشـورهای مسـتعمره داشـته باشند و 
در مراکـز علمـی بنشـینند و کار را دسـت بگیرنـد و 

توسـعه علمـی و فناورانـه را پیـش ببرنـد.
وی بـا بیـان این کـه آن زمـان مـا دانشـجو بودیـم و 
ایـن موضـوع را به خوبـی درک می کردیـم، ادامـه داد: 
بـرای مثـال اگـر مـن در یـک دانشـکده فنـی درس 
می خوانـدم بایـد نهایتـاً یـک مونتاژکار خوبی می شـدم 
و جوامـع غربـی هـم با توسـعه علمـی و فناورانـه خود 
بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودنـد کـه صنایـع آنهـا نیـاز 
بـه نیروهایـی از ایـن کشـورها دارد. رفته رفتـه غـرب 
تصمیـم گرفـت دانشـجویان ما را بـرای ادامـه تحصیل 
بـه خـارج از کشـور ببـرد و سـپس بـا رفاهی کـه برای 
آن هـا ایجـاد کرده انـد آن هـا را همان جـا نگه دارنـد و 

کنند. جـذب 
رییـس جهاددانشـگاهی اظهـار کـرد: شـروع انقاب 
اسـامی و پیـروزی آن بـه رهبـری امـام خمینـی )ره( 

و بیـداری ای کـه درزمینـه ی خــــــودباوری امام )ره( 
در نسـل جـوان ایـن مملکـت ایجـاد کـرد و آن حـرف 
معـروف امـام »که اگـر بخواهیم می توانیم« برای نسـل 
جـوان مـا بسـیار انگیـزه زیـادی بـود کـه بـه دنبـال این 

باشـند کـه مشـکات و عقب ماندگی هـا را رفـع کنند.
افـزود: در جوامـع دانشـگاهی مـا و در میـان  وی 
بچه هـای انقابـی مسـلمان و معتقـد طرفـدار انقـاب 
ایـن حـرف مطـرح بـود کـه حـال کـه انقـاب پیـروز 
ایـن  کـه  دهیـم  انجـام  بایـد  اسـت، چـه کاری  شـده 
الگوسـازی  و  کنیـم  جبـران  را  کشـور  عقب ماندگـی 

خوبـی انجـام دهیـم.
دکتـر طیبـی بـا اشـاره بـه این کـه تشـکیل جهـاد 
سـازندگی ایـن فکـر را بـه وجـود آورد که شـاید ما هم 
یـک نهـادی را بـه وجـود بیاوریم که درزمینـه ی علمی 
و فناورانـه بتوانـد الگوسـازی های خوبـی در کشـوران 
جـام دهـد، گفـت: تشـکیل نهـاد فرهنگـی، عملـی و 
فناورانـه جهاددانشـگاهی در سـال 13۵9 حاصل همان 
دم مسـیحایی امـام )ره( بـود کـه در جوان های کشـور 
عـدم  لـزوم  و  خودبـاوری  روحیـه  ایجـاد  درزمینـه ی 
وادادگـی درزمینـه ی توسـعه علمـی و فناورانـه دمیده 
شـد و این کـه مـا هـم خودمـان می توانیـم تولیـد علم 
کنیـم و در مـرز علـم حرکـت کنیـم و علـم خـود را 
تبدیـل بـه فـن کنیـم و ایـن فـن مـا مبنـای اقتـدار 

اقتصـادی و اقتـدار دفاعـی کشـور باشـد.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر این کـه امروز 
بعـد از 4۰ سـال کـه از عمـر ایـن سـازمان می گـذرد 
اثبـات کردیـم کـه در پیشـرفته ترین علـوم می توانیـم 
در مـرز علـم و فنـاوری حرکـت کنیـم، ادامـه داد: کار 
مـا درزمینه ی تولید سـلول های بنیادی در پژوهشـگاه رویان 
همیـن بحـث اسـت کـه در مرز علـم حرکـت کردیم و 
علـم را تبدیـل بـه فن کردیـم و امروز این فـن در حال 
اسـتفاده شـدن اسـت. کاری کـه امـروز مـا درزمینه ی 
درمـان پارکینسـون می کنیـم حـرف نوی ما بـرای دنیا 
اسـت کـه مـا می توانیـم حـرف نـو بـرای دنیـا داشـته 
فـاز آزمایشـگاهی  پارکینسـون  باشـیم و االن درمـان 
و حیوانـی خـود را بـا موفقیـت پشـت سـر گذاشـته و 
وارد فاز انسـانی شـده و بـه همین شـکل در حوزه های 
صنعتـی، نفـت، گاز و پتروشـیمی اثبـات کردیـم تـوان 

تولیـد بهتریـن فنـاوری راداریم.
وی گفـت: اقتصـاد مـا می تواند دانش بنیـان و متکی 

الگو بودن جهاددانشگاهی برای کشورهای اسالمی
هامیش طریق جاوید با حضور رییس جهاددانشگاهی از سوی مرکز فرهنگی دانشجویی امام، والیت فقیه و انقالب اسالمی برگزار شد
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بـر توسـعه علمـی و فناورانه باشـد، اما همچنـان از این 
الگوسـازی های خوبـی مانند جهاددانشـگاهی اسـتفاده 
حرکـت  ایـن  مسـبب  )ره(  امـام  حضـرت  نمی شـود. 
بـزرگ بـود و ایـن الگـو تحقق پیـدا کرد. ایـن مختص 
جمهـوری اسـامی نیسـت و همه کشـورهای اسـامی 
می تواننـد از ایـن الگـو بهـره بگیرنـد. آنچـه را کـه امام 
)ره( گفـت اقـدام پذیر شـد آن هم به واسـطه نهادی که 
مولود مبارک انقاب اسـامی اسـت. در حال حاضر در 
حـال انجـام بزرگ تریـن پروژه هـای کشـور بـا حمایت 

مسـتقیم مقام معظـم رهبری هسـتیم.

تأسیس باشگاه دانشجویان عالقه مند 
به مباحث انقالب اسالمی و والیت فقیه

علیـزاده  عیسـی  دکتـر  همایـش  ایـن  ادامـه  در 
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی نیـز در سـخنانی بـا 
بیـان این کـه اگـر دانشـجویان در شـکل گیری انقـاب 
اسـامی نقـش داشـتند در تـداوم و ادامـه حیـات آن 
نیـز نقـش خواهنـد داشـت، اظهـار کـرد: تاکیـد ما در 
امـام،  دانشـجویی  فرهنگـی  و مرکـز  جهاددانشـگاهی 
والیت فقیـه و انقـاب اسـامی؛ بازگشـت بـه گفتمـان 
راه حـل  می توانـد  کـه  اسـت  امـام  حضـرت  اصیـل 
بسـیاری از مشـکات امروز ما باشـد. اگرچه متأسـفانه 
همچنـان بسـیاری از مباحـث و مسـایل فرهنگـی در 

جامعـه مغفـول مانـده اسـت.
وی اشـاره بـه همه گیـری ویروس کرونا و مشـکات 
آن در کشـور تاکید کرد: در این مدت جهاددانشـگاهی 
سـعی کـرده از ظرفیـت فضـای مجـازی برای پیشـبرد 
برنامه هـای فرهنگـی خـود اسـتفاده کنـد، زیـرا اگـر 
بتوانیـم نسـل جـوان را کـه از فضاهـای انقابـی دور 
هسـتند را بـه ایـن مسـیر هدایـت کنیـم قطعـاً نتایـج 

خوبـی حاصـل خواهد شـد.
دکتـر علیـزاده افزود: در جهاددانشـگاهی و در حوزه 
فرهنگـی تـاش داریـم در کنـار مباحث علمـی فضایی 
ایجـاد کنیـم کـه بـا اسـتفاده از هنـر، ادبیـات، نمایش 
و ... بـه گسـترش مفاهیـم فرهنـگ انقـاب اسـامی 
و حضـرت امـام کمـک کنیـم و در ایـن زمینـه سـعی 
داریـم به طبقـه ای از دانشـجویان که مراتـب تحصیلی 
باالتـری دارنـد اهمیـت بیشـتری بدهیـم و از حضـور 
آن هـا در تولیـد محتواهـای مناسـب بهـره بگیریـم و 

تـاش  همچنیـن  بگیـرد.  صـورت  اساسـی  اقدامـات 
خواهیـم کـرد در عرصـه بین المللـی از فضـای مجازی 
اسـتفاده بیشـتری داشـته باشـیم و به معرفـی گفتمان 
اهـداف  ایـن  راسـتای  بپردازیـم. در  اسـامی  انقـاب 
تـاش داریم باشـگاه دانشـجویان عاقه منـد به مباحث 

انقـاب اسـامی و والیت فقیـه را تأسـیس کنیـم.

مقاومت، دکترین پیش رونده و تکاملی و ایران، 
مرکز و قرارگاه مقاومت جهانی

سـید محمد هاشـمی تروجنی رییس مرکز فرهنگی 
دانشـجویی امـام، والیت فقیـه و انقاب اسـامی نیز در 
خصـوص علـت انتخـاب موضـوع »انقـاب اسـامی و 
مقاومـت؛ بیـداری مسـتضعفان جهان« گفـت: پیروزی 
انقـاب اسـامی، درخشـش تـازه ای از اراده مـردم بـه 
رهبـری امـام خمینـی )ره( بـا الگـوی معرفـت دینـی 
در جامعـه ایـران ایجـاد کرد. برای نخسـتین بـار نقش 
و جایـگاه دیـن و اراده مـردم در تحـوالت بـه شـکل 

گسـترده و همگانـی نشـان داده شـد.
قدرت های  قرن ها،  هرچند  افزود:  تروجنی  هاشمی 
حاکم برجهان چون مارکسیسم و لیبرالیسم تاش کردند 
نقش دین و مذهب در تحوالت را در حاشیه قرارداده یا 
به طور کامل نادیده بگیرند و آن را مخدر جامعه نشان 
دهند، مردی از تبار ابراهیمیان برخاست و فریاد زد که 
اسام دارای فرهنگ غنی انسان ساز است که ملت ها را 
بدون گرایش به راست و چپ، بدون در نظر گرفتن رنگ، 
زبان و منطقه به پیش می برد؛ انسان ها را در ابعاد اعتقادی 
و اخاقی و معنوی هدایت می کند؛ از گهواره تا گور به 

تحصیل علم و جستجوی دانش سوق می دهد.
وی تاکیـد کرد: اسـام در بعد سیاسـی، کشـورها را 
در همـه ی زمینه هـا بـدون تمسـک بـه دروغ، خدعـه و 
توطئه هـای فریبنـده، بـه اداره حکومت سـالم هدایت و 
روابـط بـا کشـورهای دیگر را به زیسـت مسـالمت آمیز 
و برادرانـه خـارج از ظلـم و سـتم کاری دعـوت می کند.
رییس مرکـز فرهنگی دانشـجویی امـام، والیت فقیه 
وارد  را  دیـن  )ره(،  امـام  گفـت:  اسـامی  انقـاب  و 
عرصه هـای سیاسـی و اجتماعـی کـرد و مـرز حـق و 
باطـل را ترسـیم کرد. تئوری »دین مخدر اسـت« را در 
هـم کوبیـد و اسـام، مکتـب مبـارزه و الگـوی فرهنگ 
اجتماعـی شـد. پایه هـای جامعـه ایـران را تغییـر داد و 

قدرتـی کـه قرن هـا تحقیرشـده بـود و توسـط سـلطه 
اسـتفاده  سـلطه  پیش برنـده  ابـزار  به عنـوان  گـران 
می شـد، از مواهـب مذهـب بهره مند شـد و روح تازه ای 

در جامعـه دمیـده شـد.
هاشـمی تروجنـی خاطرنشـان کـرد: امـام )ره( بـه 
همـه اندیشـمندان، روشـنفکران و علمـای باد اسـام 
اعـام کـرد اگـر بخواهیـد مشـکات اسـام و ممالـک 
اسـامی حـل بشـود، بایـد مـردم را بیـدار کنیـد و این 
بیـداری در قـدرت اجتماعـی، عامل خیـزش، حرکت و 

شـد. انقاب 
وی افـزود: پیـروزی انقـاب، تـوزان معادالت شـرق 
نـام  بـه  سـوم  نیـروی  و  می ریـزد  درهـم  را  غـرب  و 
انقـاب اسـامی در جهـان بـا تکیه بـر دیـن و قـدرت 
اجتماعـی ظهـور می کنـد؛ بنابراین چالش بزرگ شـرق 
و غـرب، رویـارو شـدن بـا انقـاب اسـامی اسـت کـه 
بـر سـه پایه اصلـی مذهـب، قـدرت اجتماعـی متکی بر 
فرهنـگ مذهبـی و رهبر دینی اسـت. هیچ کـدام از این 
جامعه شـناختی  و  سیاسـی  تئوری هـای  بـا  سـتون ها 
و تحـوالت سیاسـی موجـود در دنیـا سـازگار نیسـت. 
بـه همیـن علـت، هـم شـرق مارکسیسـم و هـم غـرب 
لیبرالیسـم، در رویـارو شـدن بـا ایـن قـدرت شـریک 

بودنـد و بـرای سـرکوب کـردن آن تـاش کردنـد.
رییس مرکـز فرهنگی دانشـجویی امـام، والیت فقیه 
امـام )ره( تـاش می کنـد  انقـاب اسـامی گفـت:  و 
مختلـف،  ابعـاد  در  مقاومـت  هسـته های  ایجـاد  بـا 
تـوان انقـاب اسـامی در جـدال بـا شـرق و غـرب را 
افزایـش دهـد. آنچـه در ایـن 4۰ سـال رویـارو شـدن 
بـا قدرت هـای جهانـی می بینیـم، چیـزی جز دشـمنی 
نیسـت؛ کودتـا، جنـگ تحمیلـی، محاصـره اقتصـادی، 
شـبیخون های فرهنگـی و تـرور، همگـی تاشـی بـرای 
سـرکوب انقـاب اسـامی اسـت. حتـی در هم گرایـی 
آن هـا در زمینه هـای مختلـف ماننـد فرهنگـی و علمی 

نیـز بایـد شـک کرد.
ایـن  تمـام  هوشـیاری،  بـا  )ره(  امـام  افـزود:  وی 
رویارویـی را بـه فرصـت تبدیـل می کنـد و بـا دکترین 
مقاومـت بر اسـاس عقـل و منطـق، با توجه به شـرایط 
زمانـی و مکانـی بـرای بازآفرینـی تـوان داخلـی، روح 
خودبـاوری در ابعـاد مختلـف را ایجـاد می کنـد. ایـن 
و  سـیره  قـرآن،  از  کـه  تجربـی  مبانـی  بـا  دکتریـن 
احادیـث پیامبـر )ص( و ائمـه اطهـار )س( گرفته شـده 
اسـت، بـر اصـل توحیـد اسـتوار بـوده و در منظومـه 
فکـری امـام )ره( و مقـام معظـم رهبـری، مقاومت یک 
دکتریـن پیش رونـده و تکاملـی اسـت و ایـران، مرکز و 

قـرارگاه ایـن مقاومـت جهانـی اسـت.
والیت فقیه  امام،  دانشجویی  فرهنگی  مرکز  رییس 
)ره(  امام  خاطر  همین  به  گفت:  اسامی  انقاب  و 
و  نظامی  دژ  به عنوان  ایران  کشور  که  می کند  اعام 
می کند  تأمین  را  اسام  سربازان  نیاز  آسیب پذیر،  غیر 
اسام همچنین  تربیتی  و  عقیدتی  مبانی  به  را  آنان  و 
به اصول و روش در مبارزه علیه نظام های کنونی کفر 
بسیج  راهبردی،  نگاه  همین  با  می کند.  آشنا  شرک  و 
مستضعفان جهان را اعام می کند تا بیداری نیروهای 

خفته اجتماعی سراسر جهان را ایجاد کند.
هاشـمی تروجنی خاطرنشـان کـرد: مرکـز فرهنگی 
دانشـجویی امـام، والیت فقیـه و انقاب اسـامی تاش 
زمینـه  مقاومـت،  مختلـف  ابعـاد  بازخوانـی  بـا  دارد 
بازخوانـی منظومـه فکـری امـام )ره( و مقـام معظـم 
رهبـری را بـرای نسـل جدیـد در گام دوم فراهـم کند.
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ـــال  ـــر: ح ـــگاهی، ۵ تی ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
و آینـــده ی آمـــوزش کشـــور و برنامه هـــا، انتظـــارات 
گردهمایـــی  ایـــن  در  رو  پیـــش  چالش هـــای  و 
ـــی  ـــت و توضیحات ـــرار گرف ـــی ق ـــث و بررس ـــورد بح م
ـــازی  ـــای مج ـــت آموزش ه ـــامانه ی مدیری ـــون س پیرام

ـــد. ـــگاهی ارایـــه ش جهاددانش
دوره هـــای  و  مراکـــز  ســـامانه ی  از  رونمایـــی 
آمـــوزش تخصصـــی کوتاه مـــدت، ارایـــه ی گزارشـــی 
ســـامانه ی  و  آزمـــون  مرکـــز  فعالیت هـــای  از 
آزمـــون مجـــازی و ارایـــه ی گـــزارش توســـط ســـه 
نفـــر از معاونـــان آموزشـــی واحدهـــا به همـــراه 
ایـــن  برنامه هـــای  دیگـــر  از  پرسش وپاســـخ 

گردهمایـــی بـــود.

لزوم ارتقاءکیفیت آموزش های
 جهاددانشگاهی در شرایط کرونا

ـــس جهاددانشـــگاهی  ـــی ریی ـــر حمیدرضـــا طیب دکت
ــا و  ــرایط کرونـ ــت: در شـ ــی گفـ ــن گردهمایـ در ایـ
ــا  ــی از این هـ ــکات ناشـ ــادی و مشـ ــم اقتصـ تحریـ
بـــرای مـــردم به خصـــوص جوانـــان، بایـــد کیفیـــت 
ــد و  ــدا کنـ ــا پیـ ــگاهی ارتقـ ــوزش در جهاددانشـ آمـ

ــود. ــم شـ ــا کـ هزینه هـ
ــوای  ــد محتـ ــت تولیـ ــه اهمیـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
الکترونیکـــی و مجـــازی در شـــرایط شـــیوع کرونـــا، 
بیـــان کـــرد: بـــرای تولیـــد محتـــوای فاخـــر بایـــد 
ــر  ــخصی در سراسـ ــازوکار مشـ ــرمایه گذاری و سـ سـ
کشـــور تعییـــن شـــود کـــه ایـــن مـــورد و تامیـــن 
ـــگاهی  ـــزی جهاددانش ـــر مرک ـــوی دفت ـــع آن از س مناب

مـــورد حمایـــت خواهـــد بـــود.
تمـــام  ســـرمایه گذاری  طیبـــی  دکتـــر 
ـــی  ـــایل آموزش ـــوزه ی مس ـــی در ح ـــای ایران خانواده ه
ـــل  ـــی از دالی ـــرد:  یک ـــد ک ـــد و تاکی ـــگی خوان را همیش
ـــگاهی،  ـــوزش جهاددانش ـــه آم ـــا ب ـــه ی خانواده ه مراجع
ـــه  ـــت ک ـــه ماس ـــا ب ـــاد آن ه ـــت و اعتم ـــاس امنی احس
ـــص  ـــای متخص ـــت نیروه ـــا تربی ـــد ب ـــاله بای ـــن مس ای

بـــا حفـــظ فرهنـــگ جهـــادی انجـــام شـــود.
بـــه  اشـــاره  بـــا  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
صحبت هـــای تعـــدادی از معاونـــان آموزشـــی ایـــن 
ــازی  ــوزش مجـ ــتم آمـ ــرد: سیسـ ــار کـ ــاد، اظهـ نهـ
ـــای  ـــه بازخورده ـــا توجـــه ب جهاددانشـــگاهی )امجـــد( ب
ـــه ی افتخـــار  ـــا، مای ـــت آن در شـــرایط شـــیوع کرون مثب

ــا داد. اســـت و بایـــد آن را حفـــظ و ارتقـ

ارتقـــای آموزش هـــای  تـــوان  ادامـــه داد:  وی 
ـــای  ـــوزش فناوری ه ـــا در آم ـــود را خصوص ـــازی خ مج

نوظهـــور دارا هســـتیم.
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه اقـــدام مناســـب 
جهاددانشـــگاهی در راه انـــدازی مرکـــز آزمـــون ایـــن 
نهـــاد در گســـتره ی کشـــوری، گفـــت: تاثیـــرات 
نامطلـــوب ایـــن اقـــدام مفیـــد کـــه توســـط ایـــن 
نهـــاد بـــا پشـــتوانه ی اعتمـــاد مردمـــی راه انـــدازی 
شـــده اســـت، بایـــد بررســـی و بـــه حداقـــل برســـد 
چـــه  آزمون هـــا  ایـــن  برگـــزاری  ســـامانه ی  و 
ــا  ــازی بایـــد ارتقـ به صـــورت حضـــوری و چـــه مجـ

پیـــدا کنـــد.

فعالیت های آموزشی جهاددانشگاهی در شرایط 
شیوع کرونا و ضرورت تحول در آن

ـــی  ـــاون آموزش ـــدی مع ـــادق بیجن ـــر محمدص دکت
جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن گردهمایـــی بـــا 
اشـــاره بـــه این کـــه آمـــوزش موتـــور پیشـــران 
فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی اســـت، بیـــان کـــرد: 
فعالیـــت مـــا از آن جهـــت اهمیـــت دارد کـــه ابتـــدا 
ــود و در  ــت می شـ ــول دریافـ ــردم پـ ــت آن از مـ بابـ
ـــدی  ـــش ج ـــک چال ـــا ی ـــا ب ـــیوع کرون ـــرایط ش ـــن ش ای

مواجـــه شـــدیم.
وی ادامـــه داد: شـــرایط جدیـــد شـــیوع ویـــروس 
کرونـــا، بخـــش آموزشـــی را به شـــدت تحـــت تاثیـــر 
قـــرارداده اســـت و بـــه مـــا اشـــکاالت و شناســـایی 

ــت. ــد را آموخـ ــای جدیـ ظرفیت هـ
این کـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  بیجنـــدی  دکتـــر 
ـــگاه  ـــرده و ن ـــر ک ـــه ی آن تغیی ـــدل ارای ـــوزش و م آم
ــد  ــت و بایـ ــده اسـ ــز عوض شـ ــردم نیـ ــنتی مـ سـ
ــت:  ــرد، گفـ ــتفاده کـ ــزرگ اسـ ــت بـ ــن فرصـ از ایـ
اگـــر قـــرار اســـت نقـــش خـــود را در ایـــن شـــرایط 
به خوبـــی ایفـــا کنیـــم، نیـــاز بـــه حمایـــت همـــه ی 
ظرفیت هـــای واحدهـــای ســـازمانی جهاددانشـــگاهی 

داریـــم.
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــاون آموزش مع
اهمیـــت تولیـــد محتـــوای الکترونیکـــی در آمـــوزش 
ـــا  ـــرد: ب ـــار ک ـــا، اظه ـــیوع کرون ـــرایط ش ـــازی و ش مج
جدیـــت به دنبـــال ایـــن موضـــوع هســـتیم و تولیـــد 
ـــی  ـــوزش الکترونیک ـــرای آم ـــی را ب ـــوای اختصاص محت
جهاددانشـــگاهی بـــا همـــکاری اســـتودیوی مبیـــن 

از رضورت تحول در آموزش های مجازی 
جهاددانشگاهی تا رومنایی از دو سامانه ی جدید 

چهل وهفتمین گردهامیی معاونان آموزشی سازمان ها، واحدها، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز تابعه ی جهاددانشگاهی به صورت 
حضوری و مجازی با حضور رییس این نهاد برگزار شد
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برگـزار

ســـازمانی قرآنـــی ایـــن نهـــاد شـــروع کرده ایـــم.
آمـــوزش  ســـامانه ی  از  اســـتفاده  وی 
جهاددانشـــگاهی )امجـــد( را یـــک افتخـــار بـــزرگ 
ــی در  ــرورهای اختصاصـ ــرد: سـ ــان کـ ــد و بیـ خوانـ
ســـامانه ی امجـــد بـــا موفقیـــت در تعـــدادی از 
واحدهـــای ســـازمانی جهاددانشـــگاهی از همـــان 
ــد و در  ــه شـ ــه کار گرفتـ ــا بـ ــیوع کرونـ ابتـــدای شـ
آینـــده ی نزدیـــک، ســـامانه ی رویـــش را بـــا خـــرد 
ـــرد. ـــم ک ـــط خواهی ـــامانه مرتب ـــن س ـــه ای ـــی ب جمع
دکتـــر بیجنـــدی افـــزود: به دنبـــال اجـــرای 
آموزش هـــای تلفیقـــی بـــا نـــگاه ملـــی هســـتیم و 
در فضـــای جدیـــد اطاعـــات و فنـــاوری بـــا توجـــه 
ــم. ــه اهمیـــت بیش ازپیـــش آن حرکـــت می کنیـ بـ
ــراز  ــا ابـ ــگاهی بـ ــی جهادددانشـ ــاون آموزشـ معـ
ـــرای شـــروع  ـــی ب ـــن گردهمای ـــج ای ـــه نتای ـــدواری ب امی
یـــک تحـــول بـــزرگ در آمـــوزش جهاددانشـــگاهی، 
اعـــام کـــرد: بحـــث اشـــتغال نویـــن و کارآفرینـــی 
ـــگاهی  ـــوزش جهاددانش ـــی در آم ـــن اصل ـــک رک ـــه ی ب
اضافـــه می شـــود و بـــه زودی یـــک اداره بـــا همیـــن 

ـــد. ـــد ش ـــاد خواه ـــت ایج محوری

رونمایی از دو سامانه ی جدید آموزشی و 
گفت وگو درباره ی مسایل مهم آموزشی 

جهاددانشگاهی
ــر از  ــار نفـ ــی، چهـ ــن گردهمایـ ــه ی ایـ در ادامـ
ــه ی  ــه ارایـ ــگاهی بـ ــی جهاددانشـ ــان آموزشـ معاونـ
تجربیـــات موفـــق خـــود در زمینـــه ی آموزش هـــای 
ـــد. ـــا پرداختن ـــروس کرون مجـــازی در دوران شـــیوع وی
ـــات  ـــز اطاع ـــه ی مرک ـــای مجموع ـــن روس هم چنی
ــان  ــکده ی گیاهـ ــگاهی و پژوهشـ ــی جهاددانشـ علمـ
دارویـــی بـــه ترتیـــب بـــا موضـــوع »ایجـــاد دفتـــر 
پیشـــرفته  مهارت هـــای  و  نویـــن  آموزش هـــای 
مهارت هـــای  ارتقـــای  و  کســـب  حـــوزه ی  در 
پژوهشـــی« و »ایجـــاد قطـــب آمـــوزش و اشـــتغال 
گیاهـــان دارویـــی در کشـــور«، بـــر ایجـــاد ارتبـــاط 
منســـجم بیـــن بخش هـــای پژوهشـــی و آموزشـــی 

ــاون  ــژه ی معـ ــر ویـ ــه موردنظـ ــگاهی کـ جهاددانشـ
آموزشـــی ایـــن نهـــاد نیـــز بـــود، تاکیـــد کردنـــد.

ایـــن گردهمایـــی کـــه بـــا شـــرکت تمـــام 
ـــگاهی  ـــور جهاددانش ـــر کش ـــی سراس ـــان آموزش معاون
به صـــورت حضـــوری و مجـــازی برگـــزار شـــد، بـــا 
ســـخنرانی مدیـــران کل آموزشـــی جهاددانشـــگاهی، 
ـــاد  ـــن نه ـــی ای ـــان آموزش ـــدادی از معاون ـــر از تع تقدی
و هم چنیـــن رونمایـــی از دو ســـامانه ی »مراکـــز 
کوتاه مـــدت«  تخصصـــی  آمـــوزش  دوره هـــای  و 
ــان  ــن« پایـ ــون آنایـ ــزاری »آزمـ ــامانه ی برگـ و سـ

یافـــت.
ــای پژوهشـــی  ــا مجموعه هـ ــکاری جـــدی بـ همـ
ـــای  ـــری آموزش ه ـــر پیگی ـــد ب ـــگاهی، تاکی جهاددانش
تخصصـــی اشـــتغال نویـــن و کارآفرینـــی، اســـتفاده 
در  هیئت علمـــی  اعضـــای  بـــزرگ  ظرفیـــت  از 
ـــی،  ـــر آموزش ـــوای فاخ ـــد محت ـــد تولی ـــایلی مانن مس

تفاهم نامه هـــای  انعقـــاد  نتایـــج  پیگیـــری 
مهـــم جهاددانشـــگاهی در حـــوزه ی آمـــوزش از 
طریـــق واحدهـــای ســـازمانی ایـــن نهـــاد، بررســـی 
ـــرباز  ـــرح س ـــد ط ـــت مانن ـــن معاون ـــی ای ـــای مل طرح ه
ــی و  ــای ملـ ــزاری آزمون هـ ــران، برگـ ــر، ایزایـ ماهـ
نتایـــج فعالیت هـــای کانـــون ارزیابـــی، طـــرح ملـــی 
مشـــاغل خانگـــی و زنـــان سرپرســـت خانـــوار و ...، 
ـــوزش  ـــوزه ی آم ـــد ح ـــث جدی ـــه مباح ـــژه ب ـــه وی توج
ـــده ی مشـــاغل و مشـــاغل  ـــه آین ـــگاه ب ـــا ن ـــتغال ب و اش
آینـــده، ضـــرورت اســـتفاده از کتاب هـــای پـــروژه ی 
ــگاهی و  ــای جهاددانشـ ــام آموزش هـ Eight در تمـ
ـــروژه  ـــن پ ـــه ای ـــام ب ـــه ی نظ ـــژه ی مجموع ـــه وی توج
ــی  ــای الکترونیکـ ــت آموزش هـ ــتفاده از ظرفیـ و اسـ
جهاددانشـــگاهی، از جملـــه مهم تریـــن مباحـــث 
ــی ایـــن  مطرح شـــده در جمـــع معاونـــان آموزشـ

ـــود. ـــاد ب نه
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از  نقـل  بـه  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
سـیناپرس: نخسـتین نشسـت از سلسـله نشسـت های 
خـاق  صنایـع  اقتصـاد  »توسـعه ی  هم اندیشـی 
 16 کاربـردی  ـ  دانشـی  رویکـرد  بـا  فرهنگـی« 
اردیبهشـت  در پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نرم 
شـد. برگـزار  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  صنایـع  و 
فرهنگـی  صنایـع  اقتصـاد  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
بهـره وری  و  رشـد  اشـتغال،  پیشـرفت،  توسـعه،  در 
پایه هـای  تحکیـم  در  آن  تأثیـر  هم چنیـن  و  کشـور 
اخاقـی، فرهنگـی و ارزشـی جامعه درکلیت سـاختار 
اقتصـادی، پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و 
نشسـت های  سلسـله  برگـزاری  بـا  فرهنگـی  صنایـع 
هم اندیشــــــی »توســــعه ی اقتصـاد صنایع خاق 
ایـن  ـ کاربـردی در  دانشـی  بـا رویکـرد  فرهنگـی« 
مسـیر قـدم برداشـت تـا بتوانـد تاثیـرات مثبتـی در 

ایـن حـوزه داشـته باشـد.

لزوم توجه به ظرفیت های فرهنگی
 در دوران پساکرونا

نـرم و  رییـس پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای 

صنایـع فرهنگـی در ابتـدای این نشسـت خاطرنشـان 
اقـدام  دسـت  در  پـارک  ایـن  در  پـروژه ای  کـرد: 
ارایـه شـده  بـه دسـتگاه های ذی ربـط  و  قرارگرفتـه 

اسـت.
دکتـر محمدحسـین ایمانـی خوشـخو افـزود: یکی 
ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  بررسـی  پروژه هـا  ایـن  از 
کم تـر  کـه  پساکروناسـت  دوران  در  فرهنگـی 
موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت؛ زیـرا در حـال حاضـر 
پیامدهـای  کـه  هسـتیم  کرونـا  درگیـر  به قـدری 
ایـن  گرفته ایـم؛  نادیـده  را  آن  اجتماعـی  فرهنگـی، 
ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  بـه  را  طـرح 
بررسـی  دسـت  در  و  داده ایـم  تحویـل  جمهـوری 

اسـت. قرارگرفتـه 
دیگـر،  پـروژه ی  کـرد:  تصریـح  ادامـه  در  وی 
موضـوع اقتصـاد صنایـع فرهنگـی اسـت؛ کشـور مـا 
ازنظـر صنایـع فرهنگـی از ذخایـر عظیـم و ویـژه ای 
برخوردار اسـت، بنابراین در این راسـتا از کشـورهای 
دیگـر بسـیار جلوتـر هسـتیم و بایـد کاری کنیـم که 
ایـن ذخایـر بـه محصـول فرهنگـی تبدیـل شـود، اما 
متأسـفانه تـا امـروز بـه دلیـل وجـود نفـت و منابـع 

روش هـای  پیاده سـازی  فکـر  بـه  کسـی  خـدادادی 
جایگزیـن بـرای درآمدزایـی نبـوده و از ایـن موضوع 

شـده ایم. غافـل 
دکترایمانـی خوشـخو خاطرنشـان کـرد: این حوزه 
در  امـا  اسـت،  اقتصـاد  مولـد  دیگـر،  کشـورهای  در 
در  ایـن  می شـود؛  تلقـی  مصرف کننـده  مـا  کشـور 
حالـی اسـت کـه هنرهایـی ماننـد هنرهای تجسـمی، 
موسـیقی، عکاسـی و... می توانـد مولـد اقتصاد کشـور 
باشـد؛ البتـه نبایـد ایـن نکتـه را فرامـوش کـرد کـه 
ایـن کوتاهـی دوجانبـه بـوده و این به آن معنا اسـت 
کـه هم از سـوی هنرمنـدان و هم از سـوی مدیران و 

مسـووالن کم کاری هایـی صـورت گرفتـه اسـت.

فرهنگ باید در کنار رسانه قرار بگیرد
رابطـه  در  نیـز  فرهنگـی جهاددانشـگاهی  معـاون 
در  فرهنـگ  اگـر  گفـت:  نشسـت  ایـن  موضـوع  بـا 
کنـار رسـانه قـرار بگیـرد، می توانـد تأثیرگـذار باشـد 
کـه جهاددانشـگاهی بـا حمایـت از سـه خبرگـزاری 
کشـور یعنـی ایسـنا، ایکنا و سـیناپرس، توانسـته این 

موضـوع را مدنظـر قـرار دهـد.
دکتـر عیسـی علیـزاده افـزود: حمایتـی کـه پارک 
فرهنگـی  نـرم و صنایـع  فناوری هـای  و  ملـی علـوم 
می توانـد از ایـن حـوزه داشـته باشـد ایـن اسـت که 
دانشـجویان عاقه منـد بـه این حـوزه را تربیـت کند؛ 
به گونـه ای کـه افـراد تحصیلکـرده در ایـن حـوزه بـه 
ایـن بـاور برسـند کـه بـا همیـن بضاعتـی کـه دارنـد 

می تواننـد سـرمایه ایجـاد کننـد.
بـا  می توانـد  جهاددانشـگاهی  کـرد:  تاکیـد  وی 
انسـانی در تولیـد  نیـروی  توجـه ویـژه بـه ظرفیـت 
اقتصـاد  شـکل گیری  و  فرهنـگ  صنعـت  از  سـرمایه 

ایفـا کنـد. فرهنـگ نقـش مؤثـری 

نقش مهم رسانه ها در جریان سازی 
و نشان دادن صنایع فرهنگی

معـاون صنایع دسـتی وزارت میـراث فرهنگـی نیـز 
در رابطـه بـا موضـوع ایـن نشسـت، خاطرنشـان کرد: 
بـه میـان می آیـد، منظـور  از توسـعه  وقتـی سـخن 
توسـعه ی ظرفیت هـا و شناسـایی آن هـا اسـت؛ ایـن 
در حالـی اسـت کـه در حـوزه ی صنایـع فرهنگـی و 
مـا  کشـور  ظرفیت هـای  از  بسـیاری  خـاق  صنایـع 

ظرفیت های فرهنگی دوران پساکرونا کم تر 
موردتوجه قرارگرفته است

در نشست هم اندیشی «توسعه ی اقتصاد صنایع خالق فرهنگی» پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 

جهاددانشگاهی مطرح شد
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نشـده اند. شناسـایی  هنـوز 
شناسـایی،  از  پـس  افـزود:  محمودیـان  پویـا 
بـرای  هدف گـذاری  و  هم افزایـی  اقـدام  مهم تریـن 
تحقـق ایـن امر اسـت. در مدل های توسـعه بسـیاری 
از مزیت هـای رقابتـی کشـورها پررنـگ و تأثیرگـذار 

می شـود. دیـده 
همچـــون  موضوعاتـــی  کـــرد:  تصریـــح  وی 
صنایع دســـتی، موســـیقی، گردشـــگری، رســـانه 
و... نیـــز وقتـــی کنـــار یکدیگـــر قـــرار می گیرنـــد، 
ــاری  ــای تجـ ــی از بازارهـ ــهم بزرگـ ــد سـ می تواننـ

دنیـــا را بـــه خـــود اختصـــاص دهنـــد.
محمودیـــان عنـــوان کـــرد: البتـــه در ایـــن 
جریان ســـازی، رســـانه ها نیـــز نقـــش مهمـــی 
صنایع دســـتی  این گونـــه  کرده انـــد؛  ایفـــا 
کشورشـــان را توســـط گردشـــگران بـــا یـــک 
شناســـنامه بـــه خـــارج از مرزهـــای کشـــور خـــود 

. ســـتند می فر

انسان امروزی رخدادمحور
 شده است

ــی  ــامی ایرانـ ــای اسـ ــگاه هنرهـ ــس دانشـ رییـ
اســـتاد فرشـــچیان نیـــز کـــه به عنـــوان یکـــی 
ــور  ــت حضـ ــن نشسـ ــوزه در ایـ ــان حـ از متخصصـ
داشـــت بـــا تاکیـــد بـــر مفهـــوم صنایـــع خـــاق، 
بـــه   Develop واژه شناســـی  ازنظـــر  گفـــت: 
معنـــای ظاهـــر کـــردن اســـت؛ یعنـــی آنچـــه 
ـــت  ـــی صحب ـــت. وقت ـــکار نیس ـــا آش ـــود دارد، ام وج
از صنایـــع خـــاق می شـــود، یعنـــی بتوانیـــم 
مســـایل پیـــش رو را بـــا توجـــه بـــه قابلیت هـــا و 

بضاعت هـــای درونـــی حـــل کنیـــم.
دکتـــر بهمـــن نامـــور مطلـــق ادامـــه داد: ایـــن 
ــت،  ــاوت اسـ ــرداری متفـ ــد و الگوبـ ــا تقلیـ کار بـ
ــر  ــرد، دیگـ ــورت بگیـ ــدی صـ ــر تقلیـ ــه اگـ چراکـ
خاقیتـــی در کار نیســـت. ایـــن در حالـــی اســـت 
کـــه در کشـــور مـــا بضاعـــت ایـــن حـــوزه وجـــود 

ــم. ــکار کنیـ ــد آن را آشـ ــط بایـ دارد و فقـ
ــان  ــرد: انسـ ــر نامـــور مطلـــق تصریـــح کـ دکتـ
امـــروزی رخدادمحـــور شـــده اســـت؛ از ایـــن 
ـــتقیم  ـــاط مس ـــران ارتب ـــا دیگ ـــه ب ـــت ک ـــق اس طری

ــت  ــت اسـ ــر اصالـ ــوع دیگـ ــد. موضـ ــدا می کنـ پیـ
کـــه در رخدادهـــا قابل لمـــس اســـت.

لزوم جراحی اساسی
 بر روی حوزه ی فرهنگ

فعـــال  ایرانـــی  اســـتاد  و  پژوهشـــگر  یـــک 
ـــا  ـــت ب ـــن نشس ـــز در ای ـــر نی ـــفه هن ـــه ی فلس درزمین
ـــام  ـــا در نظ ـــاده و معن ـــل م ـــش تقاب ـــر نق ـــد ب تاکی
ـــن  ـــت: همی ـــاله ی کشـــورمان، گف ـــی دوهزارس فرهنگ
ــت و  ــد صنعـ ــازه نمی دهـ ــه اجـ ــت کـ ــل اسـ تقابـ
ــی  ــد و تاقـ ــرار گیرنـ ــم قـ ــار هـ فرهنـــگ در کنـ

ــد. ــی می کنـ ــوم تلقـ ــوم را مذمـ ــن دو مفهـ ایـ
ـــن در  ـــرد: ای ـــح ک ـــاری تصری ـــن بلخ ـــر حس دکت
حالی اســـت کـــه اگـــر تفکـــر اقتصـــادی نباشـــد، 
ـــوع در  ـــن موض ـــرورش داد. ای ـــده ای پ ـــوان ای نمی ت
حوزه هـــای فلســـفه، دیـــن، عرفـــان و هنـــر هـــم 

ـــداق دارد. مص
ـــت  ـــیر الزم اس ـــن تفاس ـــا ای ـــرد: ب ـــار ک وی اظه

ــی  ــوزه فرهنگـ ــی روی حـ ــی اساسـ ــل جراحـ عمـ
انجـــام دهیـــم و بدانیـــم کـــه اقتصـــاد و فرهنـــگ 

مکمـــل یکدیگرنـــد.

عدم توجه به توسعه ی استراتژی بخش فرهنگ
ـــه ی  ـــر از پژوهشـــگران کشـــور در زمین ـــی دیگ یک
اقتصـــاد فرهنـــگ و هنـــر نیـــز در ایـــن نشســـت 
کـــه بـــا ویدیوکنفـــراس در جمـــع حضـــور یافـــت، 
ـــا  ـــت: ب ـــاق، گف ـــع خ ـــوم صنای ـــه مفه ـــاره ب ـــا اش ب
ــاد  ــد اقتصـ ــران یک درصـ ــه ایـ ــه این کـ ــه بـ توجـ
ـــن  ـــم همی ـــر بخواهی ـــار دارد، اگ ـــان را در اختی جه
اتفـــاق بـــرای صنایـــع خـــاق هـــم بیفتـــد، بایـــد 

ـــم. ـــوزه کار کنی ـــن ح ـــال روی ای ۲۰ س
ــان  ــن همـ ــزود: ایـ ــجوانی افـ ــا ششـ حمیدرضـ
ــت  ــه آن صحبـ ــع بـ ــه راجـ ــت کـ ــاله ای اسـ مسـ
ــر می رســـد مهم تریـــن مانـــع  ــه نظـ ــم. بـ می کنیـ
ـــعه  ـــتراتژی توس ـــدان اس ـــوع، فق ـــن موض ـــق ای تحق

در ســـطحی باالتـــر از اقتصـــاد کان اســـت.
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ـــر  ـــرداد: دکت ـــگاهی ۱2 خ ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــت  ـــاد در نشس ـــن نه ـــس ای ـــی ریی ـــا طیب حمیدرض
ـــی  ـــیب های اجتماع ـــردم و آس ـــه، م ـــی »جامع تخصص
ــتانه ی  ــه در آسـ ــی)ره(« کـ ــام خمینـ ــر امـ از منظـ
ســـی ویکمین ســـالگرد ارتحـــال بنیان گـــذار فقیـــد 
انقـــاب اســـامی کـــه به صـــورت برخـــط )آنایـــن( 
ــام،  ــجویی امـ ــی دانشـ ــز فرهنگـ ــت مرکـ ــه همـ بـ
والیت فقیـــه و انقـــاب اســـامی جهاددانشـــگاهی و 
ـــت فرهنگـــی ایـــن  ـــارکت و همـــکاری معاون بـــا مش
ــات  ــری و ارتباطـ ــی و هنـ ــت فرهنگـ ــاد، معاونـ نهـ
ـــی)ره(  ـــام خمین ـــار ام ـــر آث ـــم و نش ـــه ی تنظی موسس
ــی)ره(  ــام خمینـ ــال امـ ــت ارتحـ ــتاد بزرگداشـ و سـ
ـــان  ـــری بی ـــم رهب ـــام معظ ـــت: مق ـــد، گف ـــزار ش برگ
داشـــتند کـــه ایـــن انقـــاب بـــدون امـــام خمینـــی 

در هیـــچ جـــای جهـــان شناخته شـــده نیســـت کـــه 
به واقـــع همین طـــور اســـت.

ــه ای  ــر مجموعـ ــه اگـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــای  ـــا کاره ـــد ت ـــیس ش ـــگاهی تأس ـــد جهاددانش مانن
بزرگـــی انجـــام دهـــد، حاصـــل خودبـــاوری اســـت 
ــزود:  ــرد و افـ ــاد کـ ــی)ره( ایجـ ــام خمینـ ــه امـ کـ
ـــم  ـــر بخواهی ـــت: اگ ـــاده گف ـــی س ـــل خیل ـــام راح ام

نیـــم. می توا
ــرد:  ــد کــــــــ ــگاهی تاکیـ ــس جهاددانشـ رییـ
در حـــال حاضـــر مشـــکلی در زمینـــه ی توســـعه ی 
ـــم؛ مشـــکل  ـــاوری و فرهنگـــی کشـــور نداری علمـــی، فن
بـــه توانمندی هـــای  اعتمـــاد  اصلـــی نداشـــتن 

داخلـــی اســـت.
وی بـــا بیـــان این کـــه اگـــر می خواهیـــم در 
کشـــور بـــه پیشـــرفت برســـیم بایـــد یـــک وفـــاق 

ــز  ــات پرهیـ ــیم و از اختافـ ــته باشـ ــی داشـ عمومـ
ــیوع  ــر و شـ ــران اخیـ ــن بحـ ــت: در ایـ ــم، گفـ کنیـ
ـــگان  ـــن هم ـــبی بی ـــی نس ـــه همدل ـــم ک ـــا، دیدی کرون
وجـــود داشـــت و موفقیت هـــا در ایـــن عرصـــه کـــم 
ـــر  ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــه ی م ـــاح جامع ـــود. ص نب
ــا و  ــد، بایـــد بـــه توصیه هـ می خواهـــد موفـــق باشـ
فرمان هـــا امـــام راحـــل عمـــل کنـــد. امامـــی کـــه 
ــامی  ــت؛ اسـ ــام اسـ ــب اسـ ــه ی مکتـ پرورش یافتـ
ــر  ــار بشـ ــی در اختیـ ــن کاملـ ــوان دیـ ــه به عنـ کـ
گذاشته شـــده و قـــرار اســـت زندگـــی ســـعادتمندانه 

دنیـــا و آخـــرت را بـــرای آن هـــا ایجـــاد کنـــد.

استفاده از ظرفیت های مختلف جهاددانشگاهی
 برای معرفی شخصیت، آرمان ها و باور های 

امام)ره(
دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی 
جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن نشســـت بـــا بیـــان 
این کـــه جهاددانشـــگاهی ثمـــره عملـــی ایـــده 
تقویـــت خودبـــاوری در ادبیـــات حضـــرت امـــام)ره( 
ــد  ـــاید الزم باشـ ــرد: ش ــار کـ ــت، اظهـ ــوده اسـ بـ
ـــه  ـــم توج ـــا ه ـــه راهکار ه ـــث ب ـــن مباح ـــن تبیی ضم
ــه  ــه فاصلـ ــد اگرچـ ــل جدیـ ــود. نسـ ــتری شـ بیشـ
ـــام)ره(  ـــرت ام ـــات حض ـــا دوران حی ـــادی ب ـــی زی زمان
باور هـــا و عقایـــد  امـــا می توانـــد مؤلـــف  دارد، 

ــد. ــان باشـ ایشـ
فرهنگـــی  معاونـــت  رویکـــرد  افـــزود:  وی 
جهاددانشـــگاهی اســـتفاده از ظرفیت هـــای مختلـــف 
ــای  ــا و باور هـ ــخصیت، آرمان هـ ــی شـ ــرای معرفـ بـ
حضـــرت امـــام)ره( اســـت. امـــروزه بســـیاری از 
شـــبهات وجـــود دارد و بـــا نســـلی روبـــرو هســـتیم 
ــاز  ــات موردنیـ ــع اطاعـ ــک مرجـ ــط از یـ ــه فقـ کـ
بـــه پرســـش های خـــود را دریافـــت  و پاســـخ 

ـــر  ـــرداد: دکت ـــگاهی ۱2 خ ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــت  ـــاد در نشس ـــن نه ـــس ای ـــی ریی ـــا طیب حمیدرض
ـــی  ـــیب های اجتماع ـــردم و آس ـــه، م ـــی »جامع تخصص
ــتانه ی  ــه در آسـ ــی)ره(« کـ ــام خمینـ ــر امـ از منظـ
ســـی ویکمین ســـالگرد ارتحـــال بنیان گـــذار فقیـــد 
انقـــاب اســـامی کـــه به صـــورت برخـــط )آنایـــن( 
ــام،  ــجویی امـ ــی دانشـ ــز فرهنگـ ــت مرکـ ــه همـ بـ
والیت فقیـــه و انقـــاب اســـامی جهاددانشـــگاهی و 
ـــت فرهنگـــی ایـــن  ـــارکت و همـــکاری معاون بـــا مش
ــات  ــری و ارتباطـ ــی و هنـ ــت فرهنگـ ــاد، معاونـ نهـ
ـــی)ره(  ـــام خمین ـــار ام ـــر آث ـــم و نش ـــه ی تنظی موسس
ــی)ره(  ــام خمینـ ــال امـ ــت ارتحـ ــتاد بزرگداشـ و سـ
ـــان  ـــری بی ـــم رهب ـــام معظ ـــت: مق ـــد، گف ـــزار ش برگ
داشـــتند کـــه ایـــن انقـــاب بـــدون امـــام خمینـــی 

در هیـــچ جـــای جهـــان شناخته شـــده نیســـت کـــه 
به واقـــع همین طـــور اســـت.

ــه ای  ــر مجموعـ ــه اگـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــای  ـــا کاره ـــد ت ـــیس ش ـــگاهی تأس ـــد جهاددانش مانن
بزرگـــی انجـــام دهـــد، حاصـــل خودبـــاوری اســـت 
ــزود:  ــرد و افـ ــاد کـ ــی)ره( ایجـ ــام خمینـ ــه امـ کـ
ـــم  ـــر بخواهی ـــت: اگ ـــاده گف ـــی س ـــل خیل ـــام راح ام

نیـــم. می توا
ــرد:  ــد کــــــــ ــگاهی تاکیـ ــس جهاددانشـ رییـ
در حـــال حاضـــر مشـــکلی در زمینـــه ی توســـعه ی 
ـــم؛ مشـــکل  ـــاوری و فرهنگـــی کشـــور نداری علمـــی، فن
بـــه توانمندی هـــای  اعتمـــاد  اصلـــی نداشـــتن 

داخلـــی اســـت.
وی بـــا بیـــان این کـــه اگـــر می خواهیـــم در 
کشـــور بـــه پیشـــرفت برســـیم بایـــد یـــک وفـــاق 

ــز  ــات پرهیـ ــیم و از اختافـ ــته باشـ ــی داشـ عمومـ
ــیوع  ــر و شـ ــران اخیـ ــن بحـ ــت: در ایـ ــم، گفـ کنیـ
ـــگان  ـــن هم ـــبی بی ـــی نس ـــه همدل ـــم ک ـــا، دیدی کرون
وجـــود داشـــت و موفقیت هـــا در ایـــن عرصـــه کـــم 
ـــر  ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــه ی م ـــاح جامع ـــود. ص نب
ــا و  ــد، بایـــد بـــه توصیه هـ می خواهـــد موفـــق باشـ
فرمان هـــا امـــام راحـــل عمـــل کنـــد. امامـــی کـــه 
ــامی  ــت؛ اسـ ــام اسـ ــب اسـ ــه ی مکتـ پرورش یافتـ
ــر  ــار بشـ ــی در اختیـ ــن کاملـ ــوان دیـ ــه به عنـ کـ
گذاشته شـــده و قـــرار اســـت زندگـــی ســـعادتمندانه 

دنیـــا و آخـــرت را بـــرای آن هـــا ایجـــاد کنـــد.

استفاده از ظرفیت های مختلف جهاددانشگاهی
 برای معرفی شخصیت، آرمان ها و باور های 

امام)ره(
دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی 
جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن نشســـت بـــا بیـــان 
این کـــه جهاددانشـــگاهی ثمـــره عملـــی ایـــده 
تقویـــت خودبـــاوری در ادبیـــات حضـــرت امـــام)ره( 
ــد  ـــاید الزم باشـ ــرد: ش ــار کـ ــت، اظهـ ــوده اسـ بـ
ـــه  ـــم توج ـــا ه ـــه راهکار ه ـــث ب ـــن مباح ـــن تبیی ضم
ــه  ــه فاصلـ ــد اگرچـ ــل جدیـ ــود. نسـ ــتری شـ بیشـ
ـــام)ره(  ـــرت ام ـــات حض ـــا دوران حی ـــادی ب ـــی زی زمان
باور هـــا و عقایـــد  امـــا می توانـــد مؤلـــف  دارد، 

ــد. ــان باشـ ایشـ
فرهنگـــی  معاونـــت  رویکـــرد  افـــزود:  وی 
جهاددانشـــگاهی اســـتفاده از ظرفیت هـــای مختلـــف 
ــای  ــا و باور هـ ــخصیت، آرمان هـ ــی شـ ــرای معرفـ بـ
حضـــرت امـــام)ره( اســـت. امـــروزه بســـیاری از 
شـــبهات وجـــود دارد و بـــا نســـلی روبـــرو هســـتیم 
ــاز  ــات موردنیـ ــع اطاعـ ــک مرجـ ــط از یـ ــه فقـ کـ
بـــه پرســـش های خـــود را دریافـــت  و پاســـخ 
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خودباوری به کارهای بزرگ
در الگوی حرکتی امام خمینی(ره)

دکرت حمیدرضا طیبی در نشست تخصصی «جامعه، مردم و آسیب های اجتامعی از منظر امام خمینی(ره)» اظهار کرد: اگر مجموعه ای 
مانند جهاددانشگاهی تأسیس شد تا کارهای بزرگی انجام دهد، حاصل خودباوری است که امام خمینی(ره) ایجاد کرد
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ـــن  ـــری ای ـــرق دیگ ـــه ط ـــت ب ـــن اس ـــد و ممک نمی کن
پرســـش ها پاســـخ داده شـــود. الزم اســـت از همـــه 

ــم. ــتفاده کنیـ ــتا اسـ ــن راسـ ــا در ایـ ظرفیت هـ

بحران سالمت و جایگاه مستضعفان
دکتـــر  حجت االسام والمســـلمین  ادامـــه،  در 
ـــران،  ـــگاه ته ـــی دانش ـــات علم ـــو هی ـــی عض داود فیرح
ــامت و  ــران سـ ــوع »بحـ ــا موضـ ــخنرانی بـ ــه سـ بـ
ـــی)ره(«  ـــام خمین ـــات ام ـــگاه مســـتضعفان در ادبی جای
ـــت  ـــام رحل ـــال و در ای ـــرد: امس ـــان ک ـــت و بی پرداخ
رهبـــر کبیـــر انقـــاب بـــا بحـــران بـــزرگ جهانـــی 
ـــش  ـــده ایم و پرس ـــه ش ـــامت مواج ـــران س ـــام بح بان
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــود ایـ ــرح می شـ ــه مطـ ــی کـ مهمـ
ــه  ــه، چـ ــک جامعـ ــری یـ ــی و فکـ ــران سیاسـ رهبـ
ـــر  ـــد. ه ـــامت دارن ـــران س ـــوع بح ـــه ای در موض برنام
ـــوژی سیاســـی، کوشـــش دارد  ـــر ایدئول ـــا ه کشـــوری ب
ـــد. در  ـــته باش ـــران داش ـــن بح ـــود را در ای ـــه خ برنام
ـــا  ـــود را ب ـــات خ ـــاش دارم توضیح ـــت، ت ـــن نشس ای
تکیه بـــر ادبیـــات حضـــرت امـــام)ره( ارایـــه کنـــم.

دکتـــر فیرحـــی ادامـــه داد: نیازمنـــد بازاندیشـــی 
و  حکمرانـــی«  و  »مذهـــب  رابطـــه  پیرامـــون 
ــی«  ــا حکمرانـ ــام)ره( بـ ــای امـ ــه »دیدگاه هـ رابطـ
ــتیم.  ــی« هسـ ــی حکمرانـ ــت کنونـ ــز »وضعیـ و نیـ
بازاندیشـــی هیـــچ ضـــرری نـــدارد، بلکـــه مـــا را بـــا 
اهدافمـــان  و  چشـــم انداز ها  مســـیر،  امکانـــات، 
آشـــناتر می کنـــد؛ بنابرایـــن امـــروز آنچـــه بـــه 
آن احتیـــاج داریـــم، فکـــر، اندیشـــه و بیـــان ممتـــد 
ـــه  ـــان اســـت. جامع ـــی خودم ـــت حکمران ـــاره وضعی درب
ـــدن  ـــزه واداری ش ـــی مکانی ـــمت نوع ـــه س ـــج ب به تدری
پیـــش مـــی رود و ایـــن رخـــدادی طبیعـــی اســـت. ایـــن 
خاصیـــت نظـــام مـــا هـــم نیســـت و مربـــوط بـــه 

همـــه نظام هاســـت.
وی افـــزود: یـــک پرســـش جـــدی وجـــود دارد و 
ــی)ره(  ــام خمینـ ــد امـ ــی ماننـ ــه رهبرانـ آن این کـ
در مـــورد مســـاله ســـامت به خصـــوص بـــرای 
ــه  ــتضعف« چـ ــان »مسـ ــر ایشـ ــه تعبیـ ــار بـ اقشـ
ـــتضعفان  ـــوم مس ـــت مفه ـــتند؟ نخس ـــه ای داش اندیش
در ایـــن مقولـــه مهـــم اســـت. مرحـــوم امـــام)ره(، 
می کردنـــد  کوشـــش  اولیـــه  ســـخنرانی های  در 
بعضـــی مفاهیـــم را توضیـــح دهنـــد و یکـــی از 

ــال  ــاه سـ ــارم خردادمـ ــه در چهـ ــم کـ ــن مفاهیـ ایـ
۵8 در فیضیـــه تـــاش خوبـــی بـــرای توضیـــح 
ــان از  ــور ایشـ ــود. منظـ ــتضعف بـ ــتند، مسـ آن داشـ
مســـتضعف، قشـــر آســـیب پذیر نبـــود، چنیـــن 
مفهومـــی در ادبیـــات لیبـــرال آمـــده و از مفاهیـــم 
توانمنـــدی و ناتوانـــی اقتصـــادی افـــراد نشـــات 
ــک  ــار یـ ــات دچـ ــن ادبیـ ــپس در ایـ ــه و سـ گرفتـ
ـــدان و  ـــت ثروتمن ـــرای حمای ـــاش ب ـــم و ت ـــوع توه ن
یـــا دولـــت از ناتوانـــان می شـــوند و شـــاهد نوعـــی 
ــر  ــتیم. از منظـ ــار هسـ ــن اقشـ ــی ایـ ــر ذاتـ تحقیـ
امـــام)ره( و مطابـــق تعریـــف ایشـــان از مســـتضعف، 
ــی و  ــاختار های سیاسـ ــراد در سـ ــه افـ ــر چنانچـ اگـ
اجتماعـــی به رغـــم توانمنـــدی، در شـــرایط ضعـــف 
قـــرار گیرنـــد، مفهـــوم اســـتضعاف معنـــا می یابـــد؛ 
ــت. در  ــی اسـ ــی بیرونـ ــتضعاف عاملـ ــن اسـ بنابرایـ
ــام)ره( به کارگیـــری واژه مســـتضعف در  ــات امـ ادبیـ
مســـاله سیاســـت گذاری معنـــا دارد و این طـــور 
نیســـت کـــه عـــده ای ذاتـــاً ناتـــوان باشـــند و بایـــد 
ـــتضعف  ـــه مس ـــر در جامع ـــرد. اگ ـــک ک ـــا کم ـــه آن ه ب
وجـــود دارد، ضعـــف از سیاســـت گذاران اســـت، نـــه 
ـــد  ـــت، درص ـــروعیت دول ـــت و مش ـــار موفقی ـــراد. عی اف

ـــدن آن  ـــم ش ـــد ک ـــتضعفان و رون ـــداد مس ـــن تع پایی
اســـت.

ـــان  ـــا بی ـــران ب ـــگاه ته ـــی دانش ـــات علم ـــو هی  عض
ــاری  ــم و عیـ ــیار مهـ ــی بسـ ــن مفهومـ ــه ایـ این کـ
کـــرد:  اظهـــار  دولت هاســـت،  بـــرای ســـنجش 
بـــر اســـاس همیـــن تعریـــف در ادبیـــات حضـــرت 
ـــا در حـــوزه بهداشـــت  ـــام)ره(، بحـــران ســـامت تنه ام
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــود، بلک ـــه نمی ش ـــامت خاص و س
ــای  ــه و آموزش هـ ــان، تغذیـ ــام)ره(، نـ ــات امـ ادبیـ
ــران  ــی از بحـ ــوند. وقتـ ــی می شـ ــم تلقـ ــه مهـ اولیـ
عـــدم  مســـئله  می کنیـــم،  صحبـــت  ســـامت 
ــه  ــات اولیـ ــا و خدمـ ــود کاال هـ ــه، نبـ ــن تغذیـ تأمیـ
بـــرای همـــگان نیـــز ســـامتی را تهدیـــد می کنـــد. 
ـــامت  ـــه س ـــد ک ـــته باش ـــی داش ـــد تمهیدات ـــت بای دول
ـــود  ـــه وج ـــی ب ـــر بحران ـــد و اگ ـــران نرس ـــه بح ـــه نقط ب
ـــد.  ـــر نیفت ـــه خط ـــامت ب ـــه س ـــد ک ـــد، کاری کن آم
ـــن  ـــان در ای ـــر ن ـــه فق ـــد ک ـــود دارن ـــور هایی وج کش
ـــرای  ـــا ب ـــران کرون ـــر از بح ـــدی بزرگ ت ـــع تهدی جوام

ســـامت مـــردم آن هاســـت.
دکتـــر فیرحـــی ادامـــه داد: در ادبیـــات امـــام)ره( 
و تعریـــف ایشـــان از جمهـــوری اســـامی، عبارتـــی 
ـــان«  ـــت محروم ـــوان »حکوم ـــت عن ـــود دارد، تح وج
در  ایشـــان  و  مســـتضعفان«،  »حکومـــت  یـــا  و 
ســـخنرانی های خـــود تعابیـــری داشـــتند بـــا ایـــن 
موضـــوع کـــه یکـــی از نعمت هـــای جمهـــوری 
ـــت.  ـــان اس ـــتضعفان و محروم ـــت مس ـــامی حاکمی اس
در ادامـــه بـــه توضیـــح دربـــاره خاصیـــت و فایـــده 
حکومـــت محرومـــان و مســـتضعفان می پردازنـــد 
و درجایـــی بســـیار جالـــب ایـــن بحـــث را توضیـــح 
می دهنـــد و می فرماینـــد؛ حکومـــت مســـتضعفان 
ــس آن  ــه مجلـ ــت کـ ــی اسـ ــان حکومتـ و محرومـ
ـــی  ـــه. گاه ـــی چ ـــروم یعن ـــتضعف و مح ـــد مس می فهم
ـــت  ـــت اس ـــا یک وق ـــم، ام ـــه کار می بری ـــزاره ای را ب گ
ـــد؛  ـــپس می فرماین ـــم. س ـــوم را می فهمی ـــه آن مفه ک
ایـــن حکومـــت اگـــر حکومـــت مســـتضعفان و 
محرومـــان اســـت، رییـــس جمهـــور و مســـوول آن 
ـــرده  ـــتضعاف را درک ک ـــت و اس ـــم محرومی ـــد طع بای

باشـــند.
وی بـــا بیـــان این کـــه آنچـــه امـــروز بـــا آن 
مواجـــه هســـتیم، فرامـــوش کـــردن طبقـــه و 
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ــت: در  ــت، گفـ ــاب اسـ ــت و انقـ ــتگاه حکومـ خاسـ
ــود دارد  ــه ای وجـ ــر)ع( نکتـ ــرت امیـ ــات حضـ ادبیـ
ــه  ــه در خانـ ــتقیماً بـ ــان مسـ ــد؛ خودتـ و می فرماینـ
محرومـــان برویـــد. شـــاید برخـــی بگوینـــد حاکـــم 
می توانـــد  و  باشـــد  مدیریـــت  مقـــام  در  بایـــد 
سیاســـتی بیمـــه ای و حمایتـــی تعییـــن کنـــد، امـــا 
بـــه تعبیـــر حضـــرت، دیـــدن فقـــر و محرومیت هـــا 
از نزدیـــک، عمـــق قضیـــه را بـــرای مســـئول و 
در  حتـــی  می کنـــد.  مشـــخص  بهتـــر  حاکـــم 
ـــد  ـــنفکر بای ـــه روش ـــم ک ـــتی داری ـــات مارکسیس ادبی
بنابرایـــن  کنـــد؛  کار  کوره هـــا  در  روز  چندیـــن 
ـــت  ـــاهده وضعی ـــرای مش ـــم ب ـــتقیم حاک ـــور مس حض
ــت. ــت گذاری نیسـ ــر سیاسـ ــی امـ ــان، نافـ محرومـ
ـــه  ـــران در ادام ـــگاه ته ـــی دانش ـــات علم ـــو هی عض
بـــه بیـــان خصایـــص حکومـــت مســـتضعفان و 
محرومـــان از منظـــر امـــام)ره( پرداخـــت و اظهـــار 
کـــرد: بـــا نظـــر بـــه ادبیـــات حضـــرت امـــام)ره(، 
ـــه  ـــود ک ـــه ای اداره ش ـــد به گون ـــی بای ـــن حکومت چنی
حاکمـــان، فقـــر و محرومیـــت را بفهمنـــد و دربـــاره 

فقـــر و محرومیـــت برنامـــه اولویـــت دار داشـــته 
باشـــند. ادبیـــات امـــام)ره(، سوسیالیســـتی و چـــپ 
ـــم  ـــه به رغ ـــت ک ـــن اس ـــان ای ـــر ایش ـــا نظ ـــت، ام نیس
دنبـــال کـــردن مفهـــوم دموکراســـی، بایـــد به طـــور 
ـــیدگی کـــرد تـــا آن هـــا  ویـــژه بـــه مســـتضعفان رس
بتواننـــد از چرخـــه نـــاروای مدیریتـــی خـــارج و 

مشکاتشـــان حـــل شـــود.
ـــوزه  ـــد ح ـــاج دارد در چن ـــت احتی ـــزود: دول  وی اف
ـــد.  ـــرا کن ـــان فق ـــدان را مهم ـــزرگ و اساســـی ثروتمن ب
ایـــن حوزه هـــا شـــامل نـــان و تغذیـــه، بهداشـــت، 
ـــک از  ـــر ی ـــت، در ه ـــی اس ـــوزش همگان ـــان و آم درم
ــام)ره(  ــای امـ ــه آرمان هـ ــر بـ ــا، اگـ ــن عرصه هـ ایـ
ایـــن  در  خصوصی ســـازی  مفهـــوم  بازگردیـــم، 
حوزه هـــا را بـــه خوبـــی می توانیـــم تبییـــن کنیـــم. 
ــات  ــدان مالیـ ــت از ثروتمنـ ــر بناسـ ــن اگـ همچنیـ
می توانـــد  محور هـــا  ایـــن  در  شـــود،  دریافـــت 
ــدان را  ــات ثروتمنـ ــب مالیـ ــوان ضریـ ــد، می تـ باشـ
افزایـــش داد و همچنیـــن درآمـــد عمومـــی ناشـــی 
ــای اساســـی  ــه ایـــن حوزه هـ از منابـــع کانـــی را بـ

اختصـــاص داد. بـــر اســـاس ایـــن توضیحـــات، 
امـــام)ره(  حضـــرت  دیدگاه هـــای  و  نظریـــات 
ــا را  ــای مـ ــا دولت هـ ــی دارد تـ ــیل های خوبـ پتانسـ

مـــورد ارزیابـــی قـــرار دهـــد.

  جمهوری اسالمی؛ نقطه خروش حق
ــیخ  ــای شـ ــت، صحبت هـ ــن نشسـ ــه ایـ در ادامـ
تاج الدیـــن الهالـــی رییـــس مرکـــز Ifta اســـترالیا 
ـــه  ـــان این ک ـــا بی ـــد. وی ب ـــه ش ـــو ارای ـــورت ویدئ به ص
در روزگاری کـــه همـــه از نجـــات جامعـــه بـــا مدل هـــای 
ـــاق  ـــرای اخ ـــردی ب ـــد، م ـــده بودن ـــد ش ـــی ناامی غرب
برخواســـت کـــه معتقـــد بـــود شـــریعت می توانـــد 
ـــه  ـــران، بلک ـــردم ای ـــا م ـــد و نه تنه ـــده باش نجات دهن
جهانیـــان او را همراهـــی کردنـــد، اظهـــار کـــرد: در 
دوره ای کـــه انســـان های شکســـت خورده فزونـــی 
می یافتنـــد، مـــردی بـــر خواســـته از مکتـــب امـــام 
حســـین)ع( جمهـــوری اســـامی را تأســـیس کـــرد. 
ــه ها  ــر اندیشـ ــی بـ ــه مبتنـ ــوری اســـامی کـ جمهـ
شـــکل گرفته،  امـــام)ره(  حضـــرت  باور هـــای  و 
ـــوری  ـــت و جمه ـــکیل حکوم ـــم تش ـــد، مفاهی می توان

اســـامی را تـــا مرز هـــای فلســـطین ببـــرد.
در ادامـــه حجت االســـام یحیـــی جهانگیـــری 
مـــدرس حـــوزه و دانشـــگاه و مدیـــرکل ارتباطـــات 
ــران  ــه خواهـ ــای علمیـ ــل حوزه هـ ــور بین الملـ و امـ
در ســـخنانی بـــا بیـــان این کـــه امـــام)ره( را رهبـــر 
و حاکـــم می دانیـــم، امـــا ایشـــان حکیـــم فقیـــه و 
دانشـــمند هـــم بودنـــد، اظهـــار کـــرد: امـــام)ره( معتقـــد 
ــار آســـیب ها و  بودنـــد بـــرای جامعـــه ای کـــه دچـ
ــا  ــایی آن هـ ــه شناسـ ــدا بـ ــد ابتـ چالش هاســـت بایـ
بپردازیـــم و راهـــکار الگویـــی، اندیشـــه ای و دانشـــی 
ارایـــه دهیـــم. در کنـــار چشـــیدن دردهـــا، راهـــکار 
ــدا  ــام)ره( ابتـ ــن امـ ــه داد، بنابرایـ ــه ای ارایـ اندیشـ
ـــه  ـــال ارای ـــه دنب ـــپس ب ـــناخت و س ـــردم را ش درد م

ــد. ــی برآمـ ــکار این چنینـ راهـ

◄جهاددانشگاهی یاد و خاطره مرحوم 
حجت االسام والمسلمین دکتر داود فیرحی را 
گرامی می دارد
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برگـزار

روابط عمومی پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع   ■
فرهنگی، ۱۴ مرداد: مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان 
با  گردشگری  صنعت  تعالی  ملی  جایزه  دوره  دومین 
حضور رییس دانشگاه علم و فرهنگ، رییس پارک ملی 
علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، معاون وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از 
فعاالن و دست اندرکاران حوزه گردشگری در دانشگاه 

علم و فرهنگ جهاددانشگاهی برگزار شد.
در ابتدای این مراسم رییس دانشگاه علم و فرهنگ 
گفت: هم دانشگاه علم و فرهنگ و هم پارک ملی علوم 
و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی زاییده ی مجموعه 
جهاددانشگاهی است که تاکنون توانسته اتفاقات خوبی 
را رقم زده و خدمات خوبی را به جامعه و مردم ارایه دهد.
دست  همه  از  افزود:  هاشمی  سیدسعید  دکتر 
با  سختی  شرایط  چنین  در  که  برنامه  این  اندرکاران 
رعایت پروتکل های بهداشتی همت کرده و توانسته اند 

این مراسم را به سرانجام برسانند کمال تشکر را دارم.

وی تصریح کرد: قطعا برگزاری این مراسم به تعالی، 
توسعه و رشد صنعت گردشگری کمک کرده و رقابت و 
ارزیابی در این مسیر کیفیت کار را افزایش خواهد داد.

در ادامه رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و 
صنایع فرهنگی با بیان این که تاش همکاران، اساتید، 
کردند  همکاری  ما  با  که  متخصصانی  و  کارشناسان 
شرایط  در  مراسم  این  برگزاری  گفت:  است،  ستودنی 
و  رسید  سامان  به  باالخره  که  بود  سختی  کار  فعلی 

اکنون در خدمت همه عزیزان هستیم.
داد:  ادامه  خوشخو  ایمانی  محمدحسین  دکتر 
صرفاً  گردشگری  صنعت  تعالی  جایزه  مراسم  برگزاری 
بررسی  یک  با  و  نیست  دستگاه  و  سازمان  یک  کار 
و  جمعی  به صورت  کشورها  سایر  درمی یابید  اجمالی 

مشارکت همه دستگاه ها این کار را انجام می دهند.
مراسم  این  که  است  حالی  در  این  داد:  ادامه  وی 
همراهی  با  و  دولتی  مدیریتی  فعالیت  هیچ گونه  بدون 
تیم تخصصی متشکل از کارشناسان ارشد انجام شده که 

با فراغ بال و دقت ارزیابی ها را انجام دادند و امروز شاهد 
اعام نتایج آن هستیم.

افزود:  گردشگری  صنعت  تعالی  ملی  جایزه  رییس 
امیدوارم این حرکت مسیر روبه رشدی را طی کند و شاهد 
آن باشیم مردمی که از خانه ماندن و شرایط کرونا خسته 
شده اند و منتظر فرصتی هستند که بعدازاین بحران به 

شکل انفجاری راه بیفتد، اتفاقات خوبی را تجربه کنند.
متقاضیان  تعداد  دوره  این  در  کرد:  اظهار  وی 
ارزیابی  در  شرکت کننده  بنگاه های  کیفی  سطح  و 
میراث  وزارت  این که  ضمن  است.  افزایش یافته  بسیار 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، انجمن گردشگری 
الکترونیک، کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، اساتید 
فعال در بخش های مختلف این حوزه نیز در این راستا 

همراه ما بودند.
تعالی صنعت گردشگری تصریح  رییس جایزه ملی 
کرد: تأیید جامعه تخصصی کشور انگیزه همکاران ما را 
برای انجام این حرکت بیشتر کرد؛ بنابراین، امیدواریم 
فرهنگی  صنایع  و  نرم  فناوری های  و  علوم  ملی  پارک 
در  مثبت  فعالیت های  ملی  پارک  یک  به عنوان  بتواند 

حوزه گردشگری را به نحو احسن انجام دهد.
همچنین بخش هایی از متن پیام وزیر میراث فرهنگی، 
گفت وگوی  یک  در  که  نیز  صنایع دستی  و  گردشگری 

ویدئویی به شرح زیر در این مراسم خوانده شد:
ما  که  کرد  خواهد  کمک  ارزشمند  رویداد  این   «
خدمات  کیفی  سطح  کمی،  سطح  افزایش  کنار  در 
و  سرمایه گذاری  روند  دهیم.  ارتقا  را  گردشگری 
پروژه های در حال اجرای بخش گردشگری در سال های 
اخیر به شدت افزایش پیداکرده، به گونه ای که بالغ بر دو 
هزار و 4۰۰ پروژه در کشور با سرمایه گذاری مردم در 
حال اجراست. از این تعداد حدود 6۰۰ پروژه مربوط به 
هتل است که آینده را بسیار امیدوارکننده نشان داده 
آینده  که سرمایه گذاران  منتقل می کند  را  پیام  این  و 
گردشگری کشور را آینده مناسب و پرسودی می دانند.

کشور ما با ظرفیت های بی نظیر تاریخی و طبیعی انصافا 
یک فرصت و ظرفیت بی نظیری را برای ایجاد یک اقتصاد 

کرونا منی تواند گردشگری را متوقف کند
در اختتامیه دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری با حضور مسووالن و فعاالن حوزه گردشگری

در دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی مطرح شد
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اقتصادی  اقتصاد،  این  دارد.  گردشگری  نام  به  نوظهور 
مردم پایه است. یعنی عمده فعالیت های گردشگری به 
دوش فعاالن این حوزه در غیر دولت قرار داشته و وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به نمایندگی 
از دولت وظیفه سیاست گذاری، حمایت و هدایت را بر 
برای  بسیار خوب  ظرفیت  یک  از  نشان  که  دارد  عهده 

ایجاد یک اقتصاد جدید در کشور است.
ما نمی گوییم گردشگری جایگزین نفت شود، اما واقعاً 
گردشگری می تواند به اقتصاد اول کشور تبدیل شده و 
از منابع زیرزمینی و منابع خام کشور  به جای استفاده 
مسیری راحت برای درآمد و ایجاد اشتغال با بهره گیری 
قالب  در  را  موجود  طبیعی  و  تاریخی  ظرفیت های  از 

گردشگری ایجاد کند.
صنعت گردشگری با یک بحران بزرگ و بیماری به 
این  این حوزه آسیب زد مواجه شده،  به  نام کرونا که 
در سطح دنیا یک واقعیت است، اما آیا کرونا می تواند 

گردشگری را متوقف کند؟ قطعا نمی تواند.
مواجهه  راستای  در  جدید  تجربه ای  ما  برای  کرونا 
فعاالن حوزه  به  دنیا  بحران هاست که در همه جای  با 
گردشگری نحوه مواجه شدن با یک بحران را می آموزد؛ 
برای  فرصتی  به  را  موضوع  این  دولت ها  خداروشکر 

برنامه ریزی بهتر تبدیل می کنند.
با این بحران  فعاالن گردشگری روش مواجهه  حتماً 
بزرگ را پیدا خواهند کرد. کما این که اقداماتی که تاکنون 
در همه جای دنیا و در ایران نیز انجام شده نشان از آن 
دارد که حتماً با برنامه ریزی مناسب موفق خواهیم شد و 

با اقدامات پیش رو می توانیم از این بحران عبور کنیم.
همایش هایی  چنین  برگزاری  با  بتوانیم  که  انشااهلل 
ارتقا  را هم  در کشور  سطح کیفی خدمات گردشگری 
دهیم. بی شک ادامه سرمایه گذاری ها و اجرای پروژه های 
در  خدمات  سطح  ارتقای  همراه  به  گردشگری  حوزه 
بخش های موجود گردشگری می تواند کشور را به نقطه 

مطلوبی در سطح گردشگری جهانی قرار دهد.«

 شرح فرآیند تخصصی مورد تأیید شورای 
راهبردی

دکتر علیرضا یاوری فر، رییس کمیته فنی جایزه تعالی 
صنعت گردشگری نیز با بیان این که از سال 97 برگزاری 
مراسم مربوط به این جایزه ملی شکل گرفت، گفت: دور 
دوم این جایزه هم با اندکی تأخیر به دلیل شیوع کرونا 
برگزار شد که جا دارد از تک تک دست اندرکارانی که در 

برگزاری این مراسم نقش داشتند، تشکر کنم.
 98 سال  در  داد:  ادامه  فر  یاوری  علیرضا  دکتر 
دستورالعمل ها  روش ها،  جلساتی  طی  راهبری  شورای 
به  و  کرده  تدوین  را  رویداد  این  کان  سیاست های  و 
دبیرخانه ارسال کردند، کمیته فنی هم نسبت به مدل 
جایزه جلساتی را برگزار کرده و اصاحاتی را اعمال کرد.
وی تصریح کرد: کمیته فنی به ویژه کمیته ارزیابان 
بیش از 1۰ جلسه تشکیل دادند که در پس زمینه تمام 
و  گرفت  شکل  مراسم  این  برگزاری  فرآیند  فعالیت ها، 
توانست نزدیک به 1۰ ارزیاب جدید را به ارزیابان ما و 
۲4 بنگاه را به عنوان پیشکسوت که با حضور خود به این 

جایزه اعتبار دادند، به این مجموعه اضافه کند.
یاوری فر بیان کرد: سرانجام، در اردیبهشت ماه سال 
گرفت  شکل  بیشتری  دانش  و  باتجربه  فضا  که  جاری 
به دبیرخانه  اظهارنامه  آرامش نسبی حاکم شد، ۲4  و 
ارسال و در دست ارزیابی انفرادی قرار گرفت و سپس 

جلسات اجماع نقطه نظرات و رای ها نیز برگزار شد.
شورای  به  ارزیابی  نتایج  سرانجام،  کرد:  تاکید  وی 

راهبردی گزارش شده و درنهایت امتیازات برای این ۲4 
شرکت نهایی شده و کل فرآیند تخصصی که مورد تأیید 

شورای راهبردی بود، با دقت انجام گرفت.

لزوم توجه به تعالی و کیفیت صنعت گردشگری
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر  معاون 
با  مراسم  این  سخنرانان  دیگر  از  که  صنایع دستی 
تاکید بر این که در ارایه خدمات به گردشگران مواردی 
وجود دارد که باید به آن ها دقت کنیم، گفت: موضوع 
استانداردسازی و ارزیابی خدمات در صنعت گردشگری 
و  نویسی  ضابطه  حیث  از  که  است  جدیدی  موضوع 

ارزیابی خیلی به آن پرداخته نشده است.
دکتر ولی تیموری اظهار کرد: اغلب ضابطه های موجود 
فضا،  اسکلت بندی،  قبیل  از  و ساختمانی  فنی  موارد  بر 
رویکردی  با  مدت  این  در  اما  است.  بوده  و...  مساحت 
و  تجهیزات  حوزه  در  کیفیت  سمت  به  محور  کیفیت 
خدمات رفتیم که در مشتری احساس رضایت ایجاد کند.
وی عنوان کرد: با تکیه بر کلمه تعالی در نظر داشتیم 
ارزش های  ازاین رو  کنیم.  تمرکز  نیز  اخاقی  بعد  بر 
اخاقی در صنعت گردشگری و ضوابط مربوط به توسعه 
پایدار و گردشگری در دسترس برای معلوالن و جانبازان 
را اضافه کردیم. این در حالی است که تا قبل از سال 93 

این بخش در صنعت گردشگری کشور وجود نداشت.
مدنظر  را  آن  که  دوم  بخش  کرد:  اظهار  تیموری 
معنا که مدیر  این  به  بود.  قراردادیم بحث خودارزیابی 
که  دهد  نمره  خود  خدمات  به  مجموعه  کارشناس  یا 
فرآیند  در  کردیم  سعی  که  بود  اقداماتی  از  این یکی 

ارزیابی آن را لحاظ کنیم.
پرداختیم  آن  به  که  بعدی  موضوع  کرد:  تصریح  وی 
اختاف در چارچوب نظام برندینگ بود که آن را به مرحله 
اجرا رسانده و هویت بصری و کامی آن را مدنظر قراردادیم. 

اکنون در فاز تدوین نظام استاندارد برندینگ هستیم.
این  سؤال  حال  داد:  ادامه  گردشگری  وزیر  معاون 
است که در این حوزه نشان ملی داریم این نشان را باید 
به چه کسی و با چه خدماتی ارایه کنیم؟ آیا هرکسی 
می تواند به این نشان دست پیدا کند؟ قطعا این خدمات 
باید تاش کنیم  ارایه می دهد و  تصویری از کشورمان 
تصویری جذاب در ذهن مخاطبان ایجاد کرده و آن را 
اختیار کسانی  باید در  این نشان  ازاین رو،  حفظ کنیم. 

خدمات  و  قرارداده  مدنظر  را  حداقل ها  که  بگیرد  قرار 
باکیفیتی را ارایه کرده اند.

اقدام  رویدادهایی  چنین  برگزاری  افزود:  وی 
ارزشمندی است. وقتی سالیان سال در حوزه گردشگری 
فکر و کارکردیم و اکنون در مرحله عمق دادن و کیفیت 
به  تا  کنیم  کاری  باید  هستیم  خدمات  به  بخشیدن 
فعاالن این حوزه انگیزه دهیم تا این افراد وارد جریان 

شده و بخش مغفول مانده را جبران کنند.

تقدیر از برگزیدگان و ارزیابان ارشد
بین المللی  موسسه  از  مراسم،  این  ادامه  در 
حرم  مقدس  آستان  بین الملل  امور  دفتر  المرتضی)ع(، 
مقدس  آستان  بین الملل  واحد  معصومه)س(،  حضرت 
بخش  برگزیدگان  به عنوان  )ع(  حمزه  بن  علی  حرم 
بین المللی  هتل  از  همچنین  مذهبی،  گردشگری 
هتل های  گروه  مشیرالممالک،  باغ  هتل  قصرطایی، 
هما، هتل هما احمدآباد مشهد، هتل هما شیراز، هتل 
بین المللی تبریز، هتل هما خیام مشهد، هتل پارسیان 
خانه  بندرعباس،  هما  هتل  تهران،  هما  هتل  اوین، 
بخش  برگزیدگان  به عنوان  اورین  هتل  زواره،  توریست 

هتل ها و مراکز اقامتی تقدیر شد.
موزه انقاب اسامی و دفاع مقدس، مجموعه تاریخی، 
فرهنگی  مجموعه  و  فوالد  تخت  مذهبی  و  فرهنگی 
مجموعه های  و  موزه ها  بخش  در  سعدآباد  تاریخی 
فرهنگی، تاریخی، شرکت حمل ونقل ریلی رجا در بخش 
گردشگری  هلدینگ  شرکت  گردشگری،  حمل ونقل 
مارکوپلو، شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و 
زیارتی و سامت کاج نقره ای، شرکت خدمات مسافرت 
بخش  در  ایرانیان  سیر  بعثت  جهانگردی  و  هوایی 
شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی نیز از دیگر 

برگزیدگانی بودند که در این مراسم از آنها تقدیر شد.
از  نیز  ساحلی  دهکده  شرکت  و  ارس  آزاد  منطقه 
بر  عاوه  بودند.  گردشگری  خدمات  بخش  برگزیدگان 
شیریان،  عباس  دکتر  فر،  یاوری  علیرضا  دکتر  از  این، 
دکتر احمد اثنی عشری، دکتر محمدرضا رضوانی، دکتر 
دکتر  محمودزاده،  سیدمجتبی  دکتر  احمدی،  مرتضی 
محسن مردانی، مهندس جلیل حبیبی، مهندس وحید 
سائمی صدیق، دکتر بابک یاوری فر، پگاه یاوری فر نیز 

به عنوان ارزیابان ارشد تقدیر و قدردانی شد.
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برگـزار

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی 
شـــهید بهشـــتی 8 تیـــر: دکتـــر حســـین وطـــن پـــور 
مدیـــرکل دفتـــر توســـعه فنـــاوری ســـامت وزارت 
ـــاد  ـــه ایج ـــان این ک ـــا بی ـــم، ب ـــن مراس ـــت در ای بهداش
ــی  ــات عالـ ــراد دارای تحصیـ ــن افـ ــه در بیـ دغدغـ
ــار  ــت، اظهـ ــه اسـ ــارک در جامعـ ــاق مبـ ــک اتفـ یـ
کـــرد: متأســـفانه باوجـــود جمعیـــت بـــاالی افـــراد 
ــگاه های  ــطح دانشـ ــق در سـ ــرده و محقـ تحصیل کـ
ـــه ای  ـــچ دغدغ ـــراد هی ـــن اف ـــده ای ـــش عم ـــور، بخ کش

راجـــع بـــه مســـایل محیطـــی جامعـــه ندارنـــد.
دکتـــر وطـــن پـــور بـــا اشـــاره بـــه مســـاله 
ســـالمندی در جامعـــه و تبعـــات ناشـــی از آن طـــی 
ـــکده  ـــن دانش ـــرد: چندی ـــوان ک ـــده، عن ـــال های آین س
و مرکـــز تحقیقـــات در ایـــن زمینـــه فعـــال بـــوده 
و بـــرای حـــل مشـــکل ســـالمندی جامعـــه بودجـــه 
دریافـــت می کننـــد ولـــی هنـــوز راه حـــل درســـتی 
در ایـــن رابطـــه ارایـــه نشـــده اســـت. مشـــکل 
ـــکل  ـــه مش ـــت بلک ـــه نیس ـــود بودج ـــا نب ـــه ی م جامع
اصلـــی نبـــود دغدغـــه و مدیریـــت صحیـــح اســـت.
ـــردی  ـــای کارب ـــزاری دوره ه ـــا اســـتقبال از برگ وی ب
و کارآفرینانـــه همچـــون »ام بـــی ای ســـامت« یـــا 
همـــان کارآفرینـــی در ســـامت، خاطرنشـــان کـــرد: 
ـــیم  ـــت باش ـــال کمی ـــه دنب ـــا ب ـــن دوره ه ـــد در ای نبای
بلکـــه جـــذب افـــراد عاقه منـــد و باانگیـــزه در 
ـــن  ـــد ضم ـــتری دارد. بای ـــت بیش ـــا اهمی ـــن دوره ه ای
بـــه دنبـــال  فنـــاوری در دانشـــگاه ها،  توســـعه 
ـــن  ـــد از بی ـــیم. بای ـــه باش ـــراد دارای دغدغ ـــذب اف ج

آموزش دهنـــدگان و پژوهـــش کننـــدگان افـــراد 
دارای دغدغـــه را پیـــدا کنیـــم ماننـــد افـــرادی کـــه 
ــزات  ــت، تجهیـ ــی بافـ ــی، مهندسـ ــواد دارویـ در مـ
ـــی  ـــرا پ ـــال و ژن ت ـــامت دیجیت ـــزر، س ـــکی، لی پزش

فعالیـــت می کننـــد.
مدیـــرکل دفتـــر توســـعه فنـــاوری ســـامت وزارت بهداشـــت با 
ـــته های  ـــت از هس ـــت وزارت بهداش ـــه حمای ـــاره ب اش
در  دانش بنیـــان  شـــرکت های  و  فنـــاوری 
بخش هـــای مختلـــف زیســـت بوم فنـــاوری از ایـــده 
بـــازار تـــا تجاری ســـازی محصـــوالت اظهـــار کـــرد: 
ـــود  ـــه وج ـــود بودج ـــکل کمب ـــور مش ـــه در کش اگرچ
دارد ولـــی ایـــن مســـاله دربـــاره ی فنـــاوری صـــدق 
نمی کنـــد و از ایده هـــای خـــوب فناورانـــه بـــا 
ـــدوق  ـــق صن ـــهیات از طری ـــا تس ـــت و ی ـــای گرن اعط
ـــت  ـــی حمای ـــت علم ـــا معاون ـــکوفایی و ی ـــوآوری و ش ن

می شـــوند.
ــت و  ــام حمایـ ــن اعـ ــور ضمـ ــن پـ ــر وطـ دکتـ
ــگان  ــه دانش آموختـ ــای نوآورانـ ــتقبال از ایده هـ اسـ
ـــعه  ـــر توس ـــامت« در دفت ـــی ای س ـــای »ام ب دوره ه
ـــای  ـــرد: پروژه ه ـــوان ک ـــت، عن ـــاوری وزارت بهداش فن
ــده بازارهـــا می تواننـــد در معـــرض  موفـــق در ایـ
ــاری  ــا ارزش تجـ ــد تـ ــرار گیرنـ ــرمایه گذاران قـ سـ
شـــدن آن هـــا نیـــز مشـــخص شـــود. همچنیـــن در 
کمیتـــه تجاری ســـازی کـــه به صـــورت ماهانـــه 
ــراد  ــل افـ ــاور در مقابـ ــراد فنـ ــود افـ ــزار می شـ برگـ
ایده هـــای  از  و  می گیرنـــد  قـــرار  ســـرمایه گذار 

خـــود دفـــاع کننـــد.

در ادامـــه دکتـــر علیرضـــا بهرامـــی رییـــس 
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی 
بـــا اشـــاره بـــه تاکیـــد قـــرآن بـــر تـــاش مســـتمر 
افـــراد بـــرای کســـب موفقیـــت و کامیابـــی، اظهـــار 
کـــرد: فـــرق افـــراد موفـــق و غیـــر موفـــق در ایـــن 
ـــت  ـــد، شکس ـــاش می کنن ـــده ت ـــک ع ـــه ی ـــت ک اس
ــی  ــد ولـ ــاش برمی دارنـ ــت از تـ ــد و دسـ می خورنـ
ـــد  ـــت می خورن ـــد، شکس ـــاش می کنن ـــده ت ـــک ع ی

ــوند. ــلیم نمی شـ ــرده و تسـ ــاش کـ ــدداً تـ و مجـ
وی بـــا اعـــام حمایـــت جهاددانشـــگاهی علـــوم 
ـــران  ـــکی ته ـــوم پزش ـــتی و عل ـــهید بهش ـــکی ش پزش
از ایده هـــای کارآفرینانـــه و نـــوآوری در حـــوزه 
ـــه  ـــت: ارای ـــج، گف ـــی رای ـــارج از بروکراس ـــامت خ س
مختلـــف  حوزه هـــای  در  ســـامت  بســـته های 
ســـالمندی، ســـامت خانـــواده و ســـایر بخش هـــای 
ـــیار  ـــتا بس ـــن راس ـــامت در ای ـــام س ـــش نظ دارای چال
ـــتر الزم  ـــگاهی بس ـــود و جهاددانش ـــد ب ـــا خواه راهگش
ــم  ــا را فراهـ ــن ایده هـ ــردن ایـ ــی کـ ــرای عملیاتـ بـ

کـــرده اســـت.
فعالیـــت  بـــه  اشـــاره  بـــا  بهرامـــی  دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی 
در حوزه هـــای ســـامت ســـالمندی، ســـامت روان، 
ــت از پروژه هـــای ایـــن  داده کاوی و HSE و حمایـ
ـــوم پزشـــکی  ـــرد: جهاددانشـــگاهی عل ـــح ک حـــوزه، تصری
ـــون  ـــیل هایی همچ ـــودن پتانس ـــا دارا ب ـــز ب ـــران نی ته
ـــک  ـــز ژنتی ـــم و مرک ـــک زخ ـــزر، کلین ـــکده لی پژوهش

از ایده هـــای مرتبـــط حمایـــت می کنـــد.
همچنیــن دکتــر مســعود حبیبــی رییــس ســازمان 
ــن  ــز در ای ــران نی ــوم پزشــکی ته جهاددانشــگاهی عل
ــی  ــت و کارای ــورد مثب ــه بازخ ــاره ب ــا اش ــم ب مراس
دوره هــای Health MBA در حــل مســایل جامعــه 
ــم و  ــوزش مفاهی ــرد: آم ــار ک ــامت، اظه ــام س و نظ
ــراد و  ــی اف ــرای تمام ــا ب ــن دوره ه ــرفصل های ای س
مدیــران مجموعه هــای مختلــف می توانــد بســیار 
مفیــد و راهگشــا باشــد. بســیاری از مســایل جامعــه بــا 
اعتمــاد بــه جوانــان مســتعد و کارآفریــن و هم جهــت 
شــدن و هم افزایــی و همکاری هــای بیــن بخشــی 

مرتفــع خواهــد شــد.
ارزیـــده  ســـاالر  دکتـــر  مراســـم  ادامـــه  در 
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی 
ــگان،  ــه دانش آموختـ ــاب بـ ــتی خطـ ــهید بهشـ شـ
ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه پایـــان ایـــن دوره 
آغـــاز مســـیری نـــو بـــرای افـــراد باشـــد و گفـــت: 
ابـــزار  دوره،  ایـــن  در  کسب شـــده  مهارت هـــای 
جدیـــدی در جعبـــه تفکـــر زندگـــی افـــراد ایجـــاد 
ـــد و  ـــیار مفی ـــد بس ـــه و کار جدی ـــه در حرف ـــرده ک ک

کمک کننـــده خواهـــد بـــود.

حامیت از ایده های کارآفرینانه در حوزه سالمت
اختتامیه پنجمین دوره Health MBA با حضور مدیرکل دفرت توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت توسط علوم پزشکی شهید 

بهشتی برگزار شد
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وبینار  تیرماه:  الزهرا)س(، 9  روابط عمومی جهاددانشگاهی   ■
علمی تخصصی »نقش ابعاد کلی سامت دختران در توسعه 
پایدار«، با محوریت حمایت های روانیـ  اجتماعی از دختران 
اداره  با همکاری  الزهرا)س(  واحد  از سوی جهاددانشگاهی 
کل امور بانوان شهرداری تهران و پژوهشکده زنان دانشگاه 
صاحب نظران،  اساتید،  از  جمعی  حضور  با  الزهرا)س( 
متخصصان و مسووالن اجرایی در حوزه فرهنگ در سالن 

شورا پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا)س( برگزار شد.

نتایج قابل تأمل افکارسنجی جوانان درباره ازدواج
دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، در 
بیان  با  برگزار شد  به صورت ویدئوکنفرانس  وبینار که  این 
برگزار  دختران  ویژه  همه ساله  متعددی  برنامه های  این که 
می کنیم، اظهار کرد: این قشر نقش مهمی در آینده کشور 
سمت  به  پژوهشگران،  و  محققان  اذعان  به  می کند.  ایفا 
دانشگاهی  جامعه  بین  در  بانوان  و  دختران  بیشتر  حضور 
و  برنامه ریزی ها  در  که  می دهد  نشان  این  و  رفته ایم 
ساختارها، این قشر را باید پررنگ تر دید. یکی از دالیل اصلی 
این امر نیز مشکات جامعه و به تبع آن وضعیت معیشتی 
است که پسران ناچارند به جای تحصیل در دانشگاه به کار 

روی بیاورند و تمایلی به رفتن به دانشگاه ندارند.
به  آینده  نسل  صحیح  تربیت  این که  بر  تاکید  با  وی 
به  بی توجهی  داد:  ادامه  می خورد،  رقم  دختران  دست 
داشت.  خواهد  پی  در  جبران ناپذیری  خسارات  قشر  این 
با توجه به جنس مطالبه گری های جوانان متولد دهه های 
7۰ و 8۰، دریافته ایم که آرمان گرایی، تمایل به گفت وگو و 

مذاکره از ویژگی ها و خصلت های این جوانان است.
دکتر علیزاده با اشاره به افکارسنجی جوانان در سال 97، 
اضافه کرد: این کار با موضوع ازدواج و با مشارکت جوانان 18 تا 
3۵ سال انجام گرفت که البته نتایج آن به دالیلی منتشر نشد. 
اگر نسل جوان را نشناسیم و فعالیت ها را پژوهش محور پیش 
نبریم، هر نوع برنامه ریزی عقیم خواهد بود. مرکز افکارسنجی 
جهاددانشگاهی که وظیفه رصد و پایش نظرات و دیدگاه های 
و  موردنیاز  اطاعات  می کند،  افکارسنجی  و  دارد  را  جامعه 
برنامه ریزی  مبنای  اما  می دهد،  ارایه  را  مشخصی  داده های 
و سیاست گذاری قرار نمی گیرد. طبق این نظرسنجی که در 
میان جامعه آماری جوانانی متشکل از شهر و روستا انجام شده، 
دغدغه اصلی نسل جوان به ویژه دختران دو مورد است؛ اشتغال 
و ازدواج. همچنین در پاسخ به برخی پرسش ها از جمله این که 
ازدواج شما چیست؟ پسران در وهله  مهم ترین دالیل عدم 
نخست، هزینه باالی زندگی را انتخاب کرده اند، این در حالی 
است که ۵9 درصد دختران نیافتن همسر دلخواه را انتخاب 
کرده اند که بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. در 
رتبه دوم همین پرسش، پسران، نداشتن شغل را و دختران، 

ترس از ازدواج ناموفق را انتخاب کرده اند.
این  طبق  داد:  ادامه  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون 
این پرسش که نظر چه کسی در  به  پاسخ  نظرسنجی، در 
انتخاب همسر برای شما مهم است، 4۵ درصد جوانان گفته اند 

نظر خودمان. اما در نتایج برخی از پرسش ها، مسایل قابل تأملی 
به چشم می خورد؛ درصد باالیی از دختران در ارایه دالیل خود 
برای ازدواج، گفته اند می خواهیم به رابطه مان در قالب خانواده 
رسمیت دهیم. همچنین ۵4.۲ درصد دختران مهم ترین عامل 
در ازدواج موفق را عایق مشترک می دانند و فقط 17.3 درصد 
انتخاب  ازدواج  در  موفقیت  عامل  به عنوان  را  درآمد  داشتن 
ترجیح می دهند  که  گزاره  این  مورد  در  کرده اند. همچنین 
نحوه آشنایی با همسر آینده به چه شکل باشد، ۵۲.۵ درصد 
دختران، آشنایی از طریق خانواده و حدود 34 درصد آشنایی 
در قالب دوستی پیش از ازدواج را انتخاب کرده اند. در ادامه 
این نظرسنجی، این نتایج نیز به دست آمد؛ 34 درصد دختران 
گفته اند خواستگاری دختران از پسران اشکالی ندارد. همچنین 
درباره ازدواج با فردی که قباً رابطه دوستی با جنس مخالف 
را داشته، نزدیک به 3۰ درصد دختران گفته اند موافق ازدواج با 

چنین فردی هستند و مشکلی ندارند.
وی با تاکید بر این که ما قصد سیاه نمایی نداریم، گفت: 
باشیم،  نداشته  جامعه  از  کافی  و  صحیح  شناخت  اگر 
متولد  نسل  امروز  کنیم.  برنامه ریزی  آن  برای  نمی توانیم 
دهه 8۰ وارد دانشگاه شده اند، این در حالی است که در 
به همه چیز  آنجا  از جاهایی که می شد در  برهه ای، یکی 
برای  مکانی  فقط  دانشگاه  اآلن  اما  بود،  دانشگاه  رسید، 
دریافت نمره و مدرک شده است. از طرفی، ما نمی توانیم 
به مطالبات جوانان بی توجه باشیم و بنابراین راه برون رفت 
فعالیت های  گرفتن  جدی  فرهنگی،  نامطلوب  فضای  از 

فرهنگی در بطن دانشگاه است.

احادیث فراوانی از ائمه)ع( در تکریم زن و دختر 
به ما رسیده است

در ادامه این وبینار، بتول مشکین فام رییس پژوهشکده 
روایات،  برخی  به  اشاره  با  الزهرا)س(،  دانشگاه  زنان 
»اإلحسان  همچون  اهل بیت)ع(  و  پیامبر)ص(  از  حدیثی 
در  ائمه)ع(  از  فراوانی  احادیث  کرد:  اظهار  البنات«،  إلی 
کسی  این که  بر  مبنی  رسیده،  ما  به  دختر  و  زن  تکریم 
بزرگی است، حتی  انسان  بزرگ می کند حتماً  را  که زن 
خواستگاری  به  می خواهند  اگر  دختران  می شود؛  توصیه 
چگونه  خود  مادر  با  مرد  آن  ببینند  حتماً  دهند،  جواب 
رفتار می کند. در جای دیگری آمده که خداوند به کسی 

که دختر و زن خود را کرامت نکند، غضب می کند.
در  مسایل  و  موارد  این  همه  داد:  ادامه  مشکین فام 
رعایت کرامت و حقوق دختران، نیازمند آموزش است که 
این امربر عهده ماست و باید به نحو احسن انجام دهیم. 
دانشگاهی مانند الزهرا)س(، 1۰ هزار دختر دانشجو دارد، 
چقدر آموزش این دختران اهمیت دارد؟  ای کاش دختران 
بعدتر مدرسه و دانشگاه،  و  از مهدکودک و پیش دبستان 
تحت تربیت صحیحی قرار گیرند. ما در برابر امانت هایی 
که به ما سپرده شده، مسوول هستیم، بنابراین آموزش در 
دو حوزه خانواده ها و دختران ضروری و از نیازهای امروز 
اختصاص به  این مسایل، بعضاً  اما صحبت درباره  ماست. 

دهه کرامت و روز دختر دارد.
فضای  باعث شد  کرونا  این که شرایط  بر  تاکید  با  وی 
در  باید  آنچه  گفت:  گیرد،  قرار  ما  اختیار  تحت  مجازی 
اولویت باشد، آموزش به خانواده ها و دختران با محوریت 
دانشگاه  فرهنگی  بخش های  متأسفانه  است.  عزتمندی 
خودآگاهی،  آموزش  درزمینه ی  ارزنده ای  فعالیت 
تصمیم گیری،  مسوولیت پذیری،  زندگی،  مهارت های 
انتقادی،  تفکر  هیجانات،  با  مقابله  توانایی  مثبت اندیشی، 
به  ابراز وجود  و  احساسات  انتقال  تفکر خاق،  و  همدلی 
دختران ندارد. بارها تکرار شده که سر کاس رفته ایم و از 
دانشجویان پرسیدیم چه خبر؟ و پاسخ شنیده ایم؛ خوب 
نیستم! اگر مشکل نداشتن اعتمادبه نفس دختران را حل 
کنیم، مسایل زیادی از جمله عفاف و حجاب و ابراز وجود 
آن ها را حل خواهیم کرد. خانواده ها باید یاد بگیرند برای 

دختران مشوق باشند و در جای درست انتقاد کنند.

ظرفیت های قانونی در حمایت 
روانی - اجتماعی از دختران

در ادامه لیا ثمنی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا)س(، 
به سخنرانی درباره موضوع ظرفیت های قانونی موجود در 
بیان  و  پرداخت  دختران  از  اجتماعی  ـ  روانی  حمایت 
کرد؛  ذکر  مقوله  این  در  می توان  را  عمده  بحث  کرد: سه 
ـ  روانی  حمایت های  برای  موجود  قانونی  ظرفیت های 
اجتماعی از دختران، سیاست گذاری ها و نیز قوانین موجود، 
که قوانین به دودسته عام و خاص تقسیم بندی می شود و 
قوانین مدنی، اساسی و حقوق شهروندی در این دسته بندی 
بعد  در  دختران  و  زنان  از  حمایت  در  می گیرد.  جای 
اجتماعی، انتظار می رود احساس مؤثر بودن برای دختران، 
امکان تحصیل، اشتغال، رشد اجتماعی و احساس موفقیت 
در دختران و زنان تقویت شود و قوانین به این موارد توجه 
کند و در جنبه های پیشگیرانه و درمانی قوانین لحاظ شود.

مذاهب  دانشگاه  پژوهشی  معاون  ملکی  ندا  همچنین 
بسیار مهی در  اظهار کرد: عزت نفس موضوع  نیز  اسامی، 
این  بشر  لطیف  مورد جنس  در  اما  ماست،  اعتبار عملکرد 
عزت نفس تاثیر بیشتری در عملکردها دارد. عزت نفس تعاریف 
مختلفی دارد و در معنایی کلی نظر شخص درباره خود و 
درک او از شایستگی ها و توانایی هایش است. در تعریف دیگر 
عزت نفس مرکب از مجموعه باورها و گرایش هایی است که 
بنابراین می توان گفت دیدگاه و  نهادینه شده،  در ما  عمیقاً 

نگرش نسبت به ارزشمندی، عزت نفس ما را شکل می دهد.
اسامی؛  مذاهب  دانشگاه  پژوهشی  معاون  گفته  به 
عزت نفس پایین و مشکات روانشناختی، تاثیرات متقابلی 
از ویژگی های  دارند و به طورکلی ویژگی های منفی بیش 
باال مشاهده می شود. هرچه  با عزت نفس  افراد  در  مثبت 
به  دستیابی  به  تمایل  باشد،  پایین تر  فرد  در  عزت نفس 
موفقیت هم پایین تر خواهد بود و نیز این افراد از برقراری 
فردی  چنین  خودپنداره  گریزانند.  دیگران  با  ارتباط 

ضعیف تر خواهد بود.
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نقش والدین ظرفیت های 
قانونی در حامیت

روانی - اجتامعی از دخرتان
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■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی بـه نقل از ایسـنا، 2۶ تیر: 
دکتـر حمیدرضـا طیبـی در دیـدار بـا عزیزالـه شـهبازی 
از  گسـترده ای  حجـم  این کـه  بیـان  بـا  البـرز،  اسـتاندار 
فعالیت هـای جهاددانشـگاهی در اسـتان البـرز قـرار دارد، 
البـرز تنهـا اسـتانی اسـت کـه عـاوه بـر واحـد  گفـت: 
اسـتانی، خـود جهاددانشـگاهی هـم برنامه های توسـعه ای 

زیـادی در آن دارد.
وی ادامـه داد: مـا در حـوزه پژوهش و فنـاوری کارهای 
تولیـد  را  زیـادی  فناوری هـای  و  انجـام داده ایـم  بزرگـی 
کرده ایـم کـه بخـش زیـادی از آن در مجتمـع تحقیقاتـی 
شـهدای جهاددانشـگاهی و پـارک علـم و فنـاوری البـرز 
فناوری هـا  ایـن  توسـعه  دنبـال  شـدت  بـه  و  دارد  قـرار 

هسـتیم.
دکتـر طیبـی با بیـان این کـه اقدامات جهاددانشـگاهی 
می توانـد هـم نیازهـای کشـور را رفـع کنـد و هـم منجـر 
در  هـم  مـا  اسـتراتژی  افـزود:  شـود،  اشـتغال زایی  بـه 
اشـتغالزایی این اسـت که نیروهای علمی و کارشناسـی از 

اسـتان جذب شـوند.

اصاح نژاد اسب و شتر 
را در دستور کارداریم

رییـس جهاددانشـگاهی به تشـریح مهم تریـن اقدامات 
ایـن نهـاد در اسـتان البـرز پرداخـت و افـزود: مـا در البرز 
موضـوع اصـاح نـژاد دام سـنگین را شـروع کرده ایـم و 
تاکنـون هم توسـعه خوبـی پیداکرده اسـت، در این بخش 
یـک کار مشـترک را بـا اوقـاف شـروع کرده ایـم و قصـد 
داریـم اصـاح نژاد را برای اسـب و شـتر هم توسـعه دهیم 

کـه البتـه بـرای آن بـه فضای جدیـد نیـاز داریم.
دکتـر طیبـی افـزود: یکـی دیگـر از اقدامـات در زمینه 
بـذر هیبریـدی اسـت کـه بـه خوبـی در حال پیـش رفتن 
اسـت و بـرای توسـعه ایـن کار هـم به فضـای جدیـد نیاز 

داریم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـه فعالیت هـای ایـن نهـاد در 

بخـش صنعـت نفـت هـم اشـاره و اعـام کـرد: در صنعت 
نفـت و حفـاری فناوری هـای بزرگـی ایجـاد کرده ایـم کـه 
یکـی از آن هـا دانـش طراحـی و سـاخت دکل هـای بزرگ 
آن  انجـام  حـال  در  کـه  جدیـدی  کار  و  اسـت  حفـاری 
هسـتیم کار بـر روی پمپ هـای درون چاهـی اسـت. وقتی 
فشـار گاز از روی نفـت برداشـته می شـود نیـاز بـه پمـپ 
ایجـاد می شـود تـا در عمـق دو تـا سـه هـزار متـری در 
دمـا و خورندگـی بـاال نفـت را به سـطح زمین پمـپ کند، 
این هـا پمپ هـای هایتکـی اسـت کـه مشـغول کار بر روی 

هسـتیم. آن ها 
بزرگـی  کار  جهاددانشـگاهی  این کـه  بیـان  بـا  وی 
را در بخـش ریلـی شـروع کـرده اسـت، افـزود: ایـن کار 
بسـیار بـزرگ سیسـتم رانـش واگن هـای مترو اسـت، این 
واگن هـا همـه از خـارج وارد می شـد و اکنـون مـا یـک 
پـروژه را بـا معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوری و شـرکت 
متـرو در دسـتور کار داریـم تـا یـک رام قطار هفـت واگنه 
ملـی طراحـی کنیـم، قـرار اسـت هـم بدنـه هـم سیسـتم 

موفقیت رویان در ترمیم آسیب های کرونا به ریه
در نشست مشرتک رییس جهاددانشگاهی و استاندار الربز مطرح شد
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رانـش و هـم سیسـتم ترمز آن در داخل طراحی و سـاخته 
شـود؛ مـا سیسـتم رانـش را بـر عهـده داریـم کـه در کرج 

مشـغول فعالیـت بـر روی آن هسـتیم.
دکتـر طیبـی با اشـاره بـه این کـه در تجهیـزات خودرو 
فنـاوری کاتالیسـت خـودرو را در دسـتور کار داریم و برای 
پیشـبرد ایـن پـروژه بـه فضـا نیـاز داریـم گفـت: در بحث 
غبارگیرهـای صنعتـی هم دانـش آن را به دسـت آورده ایم 

و در حـال کار بر روی آن هسـتیم.

موفقیت رویان
 در ترمیم آسیب های کرونا به ریه

حـوزه  در  کـرد:  تصریـح  جهاددانشـگاهی  رییـس 
پزشـکی و بحـث درمان ناباروری، پژوهشـکده ابن سـینای 
جهاددانشـگاهی در بیمارسـتان کمالـی کـرج فعالیت دارد 
ولـی بـا مشـکاتی در حـوزه تعرفـه و منابـع مالـی مواجه 
اسـت. در حـوزه درمـان سـرطان پسـتان کـه شـیوع آن 
بسـیار زیاد اسـت و آقایان هم در حال مبتا شـدن به آن 
هسـتند توانمندی خوبی داریم در اسـتان اگـر امکانات در 

اختیـار گذاشـته شـود آمادگـی فعالیـت داریم.
وی بـا اشـاره بـه اقدامـات جهاددانشـگاهی در بحـث 
کرونـا و موفقیـت آن در تولیـد کیت های تشـخیص، ادامه 
داد: رویـان روی بحـث اسـتفاده از سـلول درمانـی بـرای 
ترمیـم بخش هـای آسـیب دیده ریـه کارکـرده و موفق هم 
بـوده اسـت، کارهایـی مثـل تولیـد مـواد ضدعفونـی هـم 
پژوهشـکده صنایـع شـیمایی در کـرج خیلـی سـریع کار 

خـود را آغـاز کرد.
دکتـر طیبـی در ادامـه بـا بیان این کـه در حـوزه علوم 
انسـانی زمینـه کاری بـرای جهـاد در البـرز زیـاد اسـت، 
گفـت: به خصـوص آسـیب های اجتماعـی مثـل کـودکان 
کار، مهاجـرت، زندانیـان، طـاق و... آمـاده کارهای جدی 
در ایـن حـوزه هسـتیم. در بحـث توسـعه اشـتغال اسـتان 
در حـوزه گردشـگری هـم توانمندی هـای زیـادی داریـم 
چـون جهاددانشـگاهی اولیـن پژوهشـکده گردشـگری را 
در خراسـان رضـوی و اولیـن دانشـکده گردشـگری را در 
دانشـگاه علـم و فرهنـگ ایجـاد کـرده اسـت و جـای کار 

زیـادی در ایـن بخـش دارد.
اشـتغال  به خصـوص  اشـتغال  حـوزه  در  افـزود:  وی 
خانگـی خـوب کارکرده ایـم، در ایـن بخـش برای اشـتغال 
زنـان سرپرسـت خانوار بـا معاونت زنان ریاسـت جمهوری 

داریم. قـرارداد 
دکتـر طیبی با بیـان این که درمجموع جهاددانشـگاهی 
زمینـه کاری بسـیار زیـادی در اسـتان البـرز و توانمنـدی 
خوبـی در تولیـد فنـاوری دارد کـه بـرای ایـن توسـعه بـه 
دارد،  نیـاز  مـکان  و  فضـا  بخـش  در  به خصـوص  کمـک 
گفت: آینده کاری جهاددانشـگاهی در البرز بسـیار روشـن 

اسـت و بـر همیـن مبنـا تقاضـای کمـک از طـرف اسـتان 
به خصـوص در بحـث فضـا و توسـعه زیرسـاخت ها داریـم.

نتایج طرح پیمایش ملی خانواده می تواند به 
برنامه ریزی های کان کشور کمک کند

رییـس  فیـروزی  احمدرضـا  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
بـر  عـاوه  این کـه  بیـان  بـا  هـم  البـرز  جهاددانشـگاهی 
مجتمـع تحقیقاتـی شـهدای دانشـگاهی و پـارک علـم و 
فنـاوری، جهاددانشـگاهی اسـتان در چهـار حـوزه فعالیت 
دارد، گفـت: یکـی از ایـن بخش هـا حوزه پژوهشـی اسـت 
کـه بیشـتر در بسـتر علوم انسـانی مستقرشـده اسـت و با 
سـه گـروه پژوهشـی و دو مرکـز خدمات تخصصـی کارها 
را دنبـال می کنیـم و اقدامـات خوبی هم انجام شـده اسـت 
کـه یکـی از ایـن کارها بحـث پیمایش ملی خانـواده بود و 
نتایـج آن می توانـد به بحـث برنامه ریزی های کان کشـور 

و اسـتان ها کمـک کنـد.
بحـث  در  البـرز  جهاددانشـگاهی  افـزود:  فیـروزی 
آسیب شناسـی اجتماعـی، علـوم شـناختی و برنامه ریـزی 
بـرای  خوبـی  ظرفیت هـای  می توانـد  شـهری  مطالعـات 
اسـتان داشـته باشـد بـه ویـژه این کـه البـرز اسـتانی بـا 
آسـیب ها و مسـایل اجتماعی زیـادی از طـاق، بزهکاری، 
گروه هـای  بخش هـا  ایـن  در  اسـت.  مواجـه   ... و  اعتیـاد 
طرح هـای  می تواننـد  البـرز  جهاددانشـگاهی  پژوهشـی 
خوبـی اجـرا کننـد و اگر فضای حمایتی در اسـتان شـکل 
بگیـرد می تـوان طرح هـای مناسـبی متناسـب بـا وضعیت 

اسـتان بـرای برون رفـت از مشـکات تعریـف کـرد.

استقبال مردم از بانک خون بندناف
 در حال زیاد شدن است

فیـروزی در ادامـه خاطرنشـان کـرد: جهاددانشـگاهی 
البـرز در بخـش پزشـکی یـک مرکـز بانـک خـون بندناف 
هـم در اسـتان دارد. خـون بندنـاف کـه درگذشـته دور 
ریختـه می شـد می توانـد بـرای درمـان بیماری هایـی کـه 
احتمـال دارد فـرد در آینـده بـه آن مبتـا شـود اسـتفاده 
شـود. ایـن بانک در یک سـال گذشـته 6۰۰ مـورد ذخیره 
خـون بندنـاف را داشـته و خوشـبختانه اسـتقبال از آن در 

حـال زیاد شـدن اسـت.
وی بـه فعالیـت جهاددانشـگاهی البـرز در بخـش دفاتر 
تسـهیلگری هـم اشـاره و اعام کرد: این دفاتـر در 9 محله 

مشـغول فعالیت هستند.
رییـس جهاددانشـگاهی البـرز به فعالیت هـای این نهاد 
در بخش اشـتغال هم اشـاره و خاطرنشـان کـرد: در حوزه 
اشـتغال یکـی از کارهـای مهمی که داریم مشـاغل خانگی 
اسـت و طبـق برنامه ریـزی قـرار اسـت ۲۵۰۰ نفـر شـغل 

خانگـی بـه بازار متصل شـود.

وی در ادامــه گفــت: از دیگــر اقدامات جهاددانشــگاهی 
اســتارتان،  خانــه  بحــث  بــه  می تــوان  البــرز 
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــز ن ــردی، مرک ــای کارب پایان نامه ه
کــه در حــال راه انــدازی آن هســتیم و مرکــز تســهیلگری 
ــدازی  ــی راه ان ــاق بازرگان ــا همــکاری ات کســب وکار کــه ب

ــرد. ــاره ک ــت اش ــده اس ش
رویکردهای  از  یکی  این که  بیان  با  پایان  در  فیروزی 
اصلی جهاددانشگاهی جریان سازی در حوزه فرهنگی بوده 
است، گفت: در حوزه فرهنگی همواره تاش کرده ایم در 
بین جامعه دانشجویی و دانشگاهی پیشرو باشیم و بسیاری 

از طرح هایی که اجراشده برای اولین بار بوده است.
معـاون  بادکـو  بهـروز  دیـدار  ایـن  در  اسـت،  گفتنـی 
رییـس جهاددانشـگاهی و رییـس سـازمان تجاری سـازی 
عباسـی  مهـدی  دانش آموختـگان،  اشـتغال  و  فنـاوری 
رییـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز و مجتمـع تحقیقاتی 
شـهدای جهاددانشگاهی و مهشـید منزوی سرپرست دفتر 
تخصصـی علـوم انسـانی، اجتماعی و هنر جهاددانشـگاهی 

هم حضـور داشـتند.
فعالیت هـای  پیشـرفت  بـرای  داریـم  تـوان  در  آنچـه 

کـرد خواهیـم  صـرف  جهاددانشـگاهی 
این کـه  بیـان  بـا  نیـز  شـهبازی  عزیـزاهلل  دکتـر 
فنـاوری  و  علـم  پـارک  مجموعـه ی  و  جهاددانشـگاهی 
دانش بنیـان  و  پژوهشـی  مختلـف  عرصه هـای  در  البـرز 
اکنـون  افـزود:  داشـته اند،  خوبـی  بسـیار  دسـتاوردهای 
نـگاه  بـا  البـرز  در  دانش بنیـان  و  پژوهشـی  فعالیت هـای 

می شـود. حمایـت  ویـژه ای 
وی ادامــه داد: آمــاده هســتیم هــر چــه در تــوان 
داریــم بــرای توســعه، پیشــرفت و رشــد مجموعــه ی 

جهاددانشــگاهی مســاعدت کنیــم.
دکتـر شـهبازی بـا بیان این کـه اتحاد و انسـجام به ویژه 
در شـرایط فعلـی از اهمیـت باالیی برخوردار اسـت، گفت: 
بایـد دست دردسـت هـم دهیـم و بـا بهره بـرداری از تـوان 
تحقیقاتـی و پژوهشـی دانشـگاهیان بـرای آبادانـی کشـور 

برداریم. گام 
وی بـا اشـاره بـه رشـد روزافـزون مهاجـرت در البـرز، 
بـه  مهاجـرت  چرایـی  خصـوص  در  پژوهـش  افـزود: 
اسـتان های تهـران و البـرز و تدویـن سـندی ملـی بـا این 
و  دغدغه هـا  و  چالش هـا  دقیـق  احصـای  بـرای  عنـوان 
ترسـیم مسـیر صحیـح بـرای حـل آن هـا، ضـرورت دارد و 
جهاددانشـگاهی می توانـد در ایـن بخـش وارد عمل شـود.
ـــو  ـــروز بادک ـــر به ـــدار، دکت ـــن دی ـــی اســـت، در ای گفتن
ــازمان  ــگاهی و رییـــس سـ ــاون رییـــس جهاددانشـ معـ
تجاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانش آموختـــگان و 
دکتـــر مهشـــید منـــزوی سرپرســـت دفتـــر تخصصـــی 
ـــم  ـــگاهی ه ـــر جهاددانش ـــی و هن ـــانی، اجتماع ـــوم انس عل

حضـــور داشـــتند.
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■ روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، 2۳ شهریور: 
آیین اختتامیه ی دومین دوره ی طرح ملی فصل سخن 
انسانی(  علوم  کتب  بررسی  و  نقد  نشست های  )سلسله 
علیزاده  عیسی  دکتر  حضور  با  مراسم  این  شد.  برگزار 
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و حجت االسام والمسلمین 
دبیر  و  دانشگاه  علمی  هیات  اسامی عضو  دکتر حسن 
نقد کتاب، در سالن شهید صبوری معاونت  جشنواره ی 

فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار شد.
دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در 
این نشست با بیان این که اگر ادعا کنیم جهاددانشگاهی 
سازمانی فرهنگی است و شکل گیری آن بر اساس نیازهای 
فرهنگی بوده، ادعای گزافی نیست، اظهار کرد: در آغاز 
انقاب بسیاری از فعالیت های فرهنگی در جهاددانشگاهی 
متناسب با مساله محوری شکل گرفت و به مرور سازمان و 
از  تشکیاتی در آن حوزه شکل گرفته است. شاید یکی 
اتفاقات مهم، ارتباط جهاددانشگاهی با اساتید دانشگاهی 

در زمینه ی تألیف کتاب بود.
وی ادامه داد: بسیاری از کسانی که در این جشنواره 
شرکت کرده اند، بعضاً جزو نویسندگان مطرح در آینده 
می شوند و نسبت به اولین اثر تألیفی خود حس خوبی 
در  خوبی  تاثیرات  سخن،  فصل  جشنواره ی  دارند. 

حوزه ی نشر و تألیف کتاب داشته است.
دکتر علیزاده افزود: تصور عمومی جامعه این است 
و  معیشت  وضعیت  طبعاً  و  نمی شود  کتاب خوانده  که 
اقتصاد در قدرت خرید فرهنگی مردم اثرگذار است، اما 
به  وابسته  )ایسپا(  ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز 
جهاددانشگاهی، اخیراً آماری درباره ی عاقه مندی افراد 
است  ارایه کرده  ایام شیوع کرونا  در  فراغت  اوقات  در 
که با این تصور متفاوت است. بر اساس این آمار، اولین 
و  تلویزیون  کرونا  ایام  در  آماری  جامعه ی  عاقه مندی 

دومین عاقه مندی آن ها، مطالعه ی کتاب بوده است.
با  متناسب  گفت:  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون 
جشنواره ی فصل سخن، تصمیم گرفتیم برای کارکنان 
جهاددانشگاهی نیز اقدامی صورت بگیرد و امسال و در 
این دوره به این مقوله پرداخته شد. مهم ترین محصول 
فعالیت های  توسعه ی  زمینه ی  و  است  کتاب  فرهنگی 

فرهنگی در این حیطه در کشور فراهم است.
اهمیت نقد و گشودگی

 به روی غیر
انتشارات  سازمان  رییس  علی اکبرزاده  حامد  دکتر 
جهاددانشگاهی نیز در این مراسم اظهار کرد: اهمیت نقد 
کتاب از این جهت که نوعی توجه به دیگری بوده، حائز 
را  غیر«  روی  به  »گشودگی  و  »دیگری«  است.  اهمیت 
فراموش کرده ایم. نقد را اگر به معنای جداکردن سره از ناسره 
تلقی کنیم، امری اخاقی محسوب می شود. ارزشمندی دیگر 
در بحث نقد این است که نقد مانند ماشین الیروبی عمل 

می کند و اجازه می دهد بسیار شفاف به حقیقت پرداخت.
وی با تاکید بر این که نقد به ما کمک می کند گام به گام 
حقیقت  اگر  گفت:  برسیم،  حقیقت  به  و  برویم  جلو 
دست یافتنی باشد، بااین حال، حقیقت مراتب مختلف دارد 

و آنچه باعث می شود ما به مراتب باالتر برویم، نقد است.
معنا  یک  به  کتاب  کرد:  اضافه  علی اکبرزاده  دکتر 
معنا  و  است  کتاب  مانند  امری  حقیقت  است.  نشانه 
بر  بگیرد.  قرار  ندارد، مگر آن که مورداشاره  و مفهومی 
همین اساس، اگر کتاب نبود، حقیقتی وجود نداشت؛ 
اگر هم وجود داشت، نام و نشان و سخنی از آن نبود. 
لفظ، کتابت و خط با حقیقت به شدت گره خورده اند و 

برای روشن شدن حقیقت باید به کتاب روی بیاوریم.
بر  تاکید  با  انتشارات جهاددانشگاهی  سازمان  رییس 
این که کتاب با هستی گره خورده است، گفت: دوست داشتن 
نیز  نقد  و  است  و حقیقت  کتاب، دوست داشتن هستی 
دویدن به سمت حقیقت است. فطرت حقیقت جوی انسان 
می گوید باید به این سمت برود، اما بازکردن گره ها کار 

هرکسی نیست و همه انتقادپذیر نیستند.
حکایت نقدی

 که خوب است اما برای همسایه
جشنواره ی  دبیر  اسامی  حجت االسام والمسلمین 
به دنبال  کرد:   اظهار  مراسم  این  در  نیز  کتاب  نقد 
برخوردهای  داشتم،  تألیفات  برخی  به  که  نقدهایی 
تندی با من شد و لذا همیشه از نقد استقبال نمی شود. 
گویی نقد خوب است، ولی برای همسایه. همه از نقد 
استقبال می کنیم، اما تا جایی که خودمان موردنقد قرار 

نگیریم؛ حتی گفته می شود کسانی که خوب نمی توانند 
کار کنند، منتقد می شوند که این صحیح نیست.

وی با تاکید بر این که کارکردهای نقد چند دسته است، 
گفت: نخستین کارکرد نقد، فردیت بخشی به انسان است. 
انسان نوع منحصربه فرد است و هر انسانی باید خودش 
باشد و ما از طریق فعالیت هایی که داریم، آرام آرام خودمان 
می شویم. نقد باعث می شود فرد خودش باشد و حرف خود 
را بزند. مانند ورزش کردن است که به واسطه ی ورزش، 

بدن تقویت می شود؛ با نقد نیز ذهن تقویت خواهد شد.
به  کمک  نقد،  دیگر  کارکرد  افزود:  اسامی  دکتر 
بداند کجا  نویسنده  اگر  این که  است. در عین  نویسنده 
خطا کرده، جلواش را می گیرد، اما اگر منتشر شد، این 
منتقد است که با نقد خود می تواند مانع انتشار اشتباهات 
نقد  است.  داوری  معنای  به  کتاب  یا  نوشتار  نقد  شود. 
اگر  بزنیم.  داوری  به  دست  که  می شود  پدیدار  زمانی 
کتابی بخوانید یا فیلمی ببینید و نظری نداشته باشید، 
نمی توانید داوری کنید. ناهم دالنه بودن و خرده گیری در 
نقد حایز اهمیت است؛ این به معنای نشان دادن برخی 
نمی توان  است.  اثر  یک  کژی های  و  کاستی ها  کمی ها، 
نقدی به یک اثر داشت، اما گفت من آن را دوست داشتم.

به گفته ی دبیر جشنواره ی نقد کتاب، سازندگی نقد 
نقد بستگی دارد. کسی  به مستدل بودن و معقول بودن 
بیان  اثر  یک  به  نسبت  را  حسی  دلیل،  ذکر  بدون  که 
می کند، صرفاً برخوردی احساسی دارد و این نقد نیست. 
هم چنین باید این دالیل برای دیگران هم مقبول باشد 
و صرف این که منتقد می گوید این کتاب را نمی پسندم، 
قابل قبول نیست، بلکه باید دالیل خود را ارایه دهد و این 
دالیل برای فرد دیگری هم قابل درک و مقبول باشد؛ لذا 
داوری ما در نقد یک اثر باید قابل پذیرش باشد. نقد امری 
شخصی نیست، بلکه امری جمعی است. در هنگام سخن 

با دیگران این نقد در جمع معنا پیدا می کند.
وی گفت: نقد وقتی ارزشمند است که انتشار پیدا کند، نه 
آن که مطلبی گفته و ثبت و منتشر نشود؛ نقد کاری دشوار 
نقد کار  لذا  باالیی می طلبد،  توان سنجش گری  است که 
هرکسی نیست و آن فردی می تواند کتابی را نقد کند که خود 
در سطح نویسنده یا حتی باالتر باشد. ما از نقد می رنجیم، اما از 
آن بهره می بریم. کارکرد دیگر نقد پیشبرد علم است. جامعه ی 
مبتنی بر دانایی، جامعه ای کتاب محور و بیانگر علم است، ولی 

علم زمانی رشد پیدا می کند که نقد شود.
 9۵ سال  از  سخن  فصل  نشست های  مجموعه 
طرح ریزی و سپس به صورت هماهنگ در سراسر کشور 

و واحدهای استانی جهاددانشگاهی اجرایی شد.
جهاددانشگاهی  سازمان  از  مراسم  این  پایان  در 
تهران و جهاددانشگاهی اصفهان که بهترین عملکرد را 

در اجرای طرح فصل سخن داشتند، تقدیر شد.
مسیح  و  خاکی  محمد  عزیزی،  روژینا  از  هم چنین 
کتاب خوانی  مسابقات  سوم  تا  اول  نفرات  فرهمندنیا 

فرزندان جهادگران دانشگاهی تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است، مسابقات کتاب خوانی ویژه ی فرزندان 
ترویج  باهدف  بار  برای نخستین  دانشگاهی  جهادگران 
بزرگ  اعضای خانواده ی  میان  فرهنگ کتاب خوانی در 
سراسر  در  انتشارات  سازمان  باهمت  جهاددانشگاهی 

کشور برگزار شد.

مطالعه ی کتاب؛ دومین فعالیت مردم در فراغت ایام کرونا
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در آیین اختتامیه ی دومین دوره ی طرح ملی «فصل سخن» مطرح کرد
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از فرصتی برای تحقیقات 
میان رشته ای تا رومنایی از سیستم 

درماتوسکوپی
وبینار مدرسه تابستانی لیزر و بیومدیکال فوتونیک 

به همت مرکز تحقیقات لیزر پزشکی جهاددانشگاهی 
و شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی ایران و مرکز 

تحقیقات لیزر در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی برگزار شد

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بـه نقل از ایسـنا: در این رویـداد که در روزهـای 1۵ تا 
۲۰ شـهریور برگزار شـد روزانه چهار سـخنرانی درباره »تکنولوژی های اسپکتروسـکوپی 
و تصویربـرداری مبتنـی بـر نـور«، »لیزر در پزشـکی«، »مدالسـیون و تحریـک نوری« و 

»لیـزر و نور در درمان سـرطان« برگزار  شـد.
ــات  ــز تحقیق ــس مرک ــار و ریی ــی وبین ــات علم ــس هی ــی ریی دکترمحمدرضــا رزاق
کاربــرد لیــزر در علــوم پزشــکی در ســخنرانی افتتاحیــه ایــن وبینــار، لیــزر را انقابــی 
ــرات  ــان اث ــاد درم ــر اقتص ــه ب ــد ک ــد خوان ــزاری قدرتمن ــا و اب ــان بیماری ه در درم

ــته اســت. چشــمگیری گذاش
علمی  هیات  اعضای  همکاری  با  که  تابستانی  مدرسه  این  افزود: هدف  رزاقی  دکتر 
شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی کشور و جهاددانشگاهی علوم پزشکی 
تهران برگزار می شود این است که در آن به محققان و دانشجویان تحصیات تکمیلی، 

چشم اندازهای زمینه کاری در لیزر پزشکی و بیوفوتونیک ارایه شود.
در  نیز  تهران  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  سازمان  رییس  حبیبی  مسعود  دکتر 
بیومدیکال  و  لیزر  تابستانی  مدرسه  وبینار  تابستانی،  مدرسه  این  افتتاحیه  سخنرانی 
کمک  برنامه  این  گفت:  و  خواند  اساتید  تجارب  از  استفاده  برای  فرصتی  را  فوتونیک 
می کند که نگاهی اجمالی به لیزر پزشکی و کاربردهای آن در طب داشته باشید و فرصتی 

برای انجام فعالیت و تحقیقات میان رشته ای را فراهم آورده است.
دکتر حبیبی با بیان این که جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران برای انجام طرح های 
این  امیدواری کرد که  ابراز  انجام خواهد داد،  را  تحقیقاتی میان رشته ای همکاری الزم 

مدرسه تابستانی در ارتقای دانش لیزرپزشکی مفید باشد.
مو  و  پوست  کلینیک  لیزرهای  معرفی  درماتوسکوپی،  سیستم  از  رونمایی 
جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران، مبانی مدالسیون نوری و کاربرد بالینی BM، بازدید 
مجازی آزمایشگاه فوتونیک پلیمرها و مواد آلی پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی، 
استفاده از لیزر در درمان بیماری های ارولوژی و زخم های دهانی از دیگر برنامه های وبینار 

مدرسه تابستانی لیزر و بیومدیکال فوتونیک بود.
در پایان سخنرانی ها دکتر رزاقی رییس شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی کشور با 
این وبینار را شروعی  پایان  تابستان آینده،  از برگزاری حضوری مدرسه  امیدواری  ابراز 

برای برنامه ریزی مدرسه ی سال آینده دانست.

مأموریت دانشگاه تبدیل امر 
سیاسی و اجتامعی به امر 

آکادمیک است
اولین نشست »انفعال دانشگاه« با حضور دکتر 
سیدجواد میری عضو هیات علمی پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سوی دفتر مطالعات 
فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار شد

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 2۶ شـــهریور: دکتـــر ســـیدجواد میـــری عضـــو هیـــات 
ـــه  ـــت در رابط ـــن نشس ـــی، در ای ـــات فرهنگ ـــانی و مطالع ـــوم انس ـــگاه عل ـــی پژوهش علم
بامعنـــای انفعـــال دانشـــگاه و مصداق هـــای آن اظهـــار کـــرد: اولیـــن پرسشـــی کـــه 
ـــرح  ـــد مط ـــانی بای ـــه کس ـــر چ ـــال را از منظ ـــه انفع ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــرح کنی ـــد مط بای
ـــش دوم  ـــیون؟ پرس ـــر سیاس ـــا از منظ ـــاتید ی ـــجوها، اس ـــر دانش ـــال از منظ ـــم، انفع کنی
ـــگاه  ـــه دانش ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ـــت؟ ب ـــال اس ـــگاه در انفع ـــا دانش ـــه آی ـــت ک ـــن اس ای
یک نهـــاد اســـت، ســـومین پرســـش نیـــز ایـــن اســـت کـــه از چـــه طریـــق بـــرای 

ـــویم؟ ـــد وارد  ش ـــم آن بای فه
ـــه واحـــد در ســـاحت زیســـت انســـان  ـــت دو مؤلف ـــه ســـاختار و عاملی ـــان این ک ـــا بی وی ب
ـــه  ـــود دارد ک ـــاختاری وج ـــک س ـــه ی ـــتند ک ـــاور هس ـــن ب ـــر ای ـــی ب ـــت: برخ ـــتند، گف هس
قواعـــد آن خـــارج از ایـــن ســـاختار شـــکل می گیـــرد، درحالی کـــه این گونـــه نیســـت 
و نمی تـــوان یـــک ســـاختار را بـــدون کنـــش و فهـــم در نظـــر گرفـــت. وقتـــی تاریـــخ 
ـــای سیاســـی  ـــازی نیروه ـــه زمین ب ـــل ب ـــیم تبدی ـــگاه می کنــــــــ ـــران را ن دانشـــگاه در ای
ـــزی  ـــا آن چی ـــه اســـت. کار دانشـــگاه ب ـــر سیاســـی قرارگرفت ـــل تولیـــت ام شـــده اســـت و ذی
کـــه احـــزاب سیاســـی کـــه دنبـــال فعالیـــت سیاســـی هســـتند، متفـــاوت اســـت. دال اصلـــی 
دانشـــگاه فعالیـــت سیاســـی نیســـت، بلکـــه کارش ایـــن اســـت کـــه امـــر سیاســـی را بـــه امـــر 
آکادمیـــک محـــول کنـــد. در دانشـــگاه نبایـــد فعالیـــت سیاســـی کـــرد، بلکـــه بایـــد مفاهیـــم 
ـــپ  ـــه چ ـــم ک ـــی می گویی ـــًا وقت ـــرد؛ مث ـــدی ک ـــی صورت بن ـــاحت دانای ـــی را در س سیاس
بایـــد ببینیـــم نگاهـــش بـــه بـــازار، عدالـــت و ... چیســـت؟ تفاوتـــش بـــا راســـت چیســـت؟ نـــه 

ـــه داد. ـــپ ارای ـــا چ ـــی ی ـــم سیاس ـــا مفاهی ـــگاهی را ب ـــم دانش ـــه مفاهی این ک
ـــس  ـــک از جن ـــران آکادمی ـــای مدی ـــی دغدغه ه ـــرد: وقت ـــد ک ـــری تاکی ـــر می دکت
ـــام  ـــس نظ ـــگاهی از جن ـــای دانش ـــگاه و فعالیت ه ـــت دانش ـــد و از مدیری ـــی باش سیاس
ـــی  ـــرای تمام ـــی ب ـــد فضای ـــد بتوانن ـــک بای ـــس آکادمی ـــران از جن ـــت. مدی ـــی نیس دانای
ـــدی  ـــایل را صورت بن ـــن مس ـــد ای ـــا بتوانن ـــا این ه ـــد ت ـــاد کنن ـــی ایج ـــایل اجتماع مس
کننـــد. متأســـفانه در ایـــران چنیـــن اتفاقـــی نیفتـــاده اســـت. عوامـــل موفقیـــت 
ـــا  ـــران آن ه ـــی مدی ـــای سیاس ـــه دغدغه ه ـــت ک ـــن نیس ـــا ای ـــر دنی ـــگاه های برت دانش
ـــت  ـــه را از سیاس ـــایل جامع ـــا مس ـــت آن ه ـــل موفقی ـــه عوام ـــت. بلک ـــه اس را فراگرفت

ـــه داد. ـــک ارای ـــکار آکادمی ـــکات آن راه ـــرای مش ـــرده و ب ـــدی ک ـــا ... صورت بن ت
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ــوغ  ــانه های بلـ ــه نشـ ــد کـ ــن باشـ ــد ایـ ــر می توانـ ــؤال دیگـ ــه داد: سـ وی ادامـ
ـــت  ـــی نیس ـــگاه مکان ـــد. دانش ـــته باش ـــود داش ـــیم کار وج ـــه تقس ـــت ک ـــن اس ـــه ای جامع
ـــته  ـــگاهی داش ـــم دانش ـــر می خواهی ـــد. اگ ـــت کن ـــی فعالی ـــزب سیاس ـــد ح ـــه مانن ک
ـــانی  ـــم. کس ـــف کنی ـــت آن را تعری ـــاخصه های فعالی ـــد ش ـــد بای ـــال باش ـــه فع ـــیم ک باش
ـــند و  ـــی آن را می پرس ـــر سیاس ـــت، از منظ ـــال اس ـــگاه در انفع ـــند دانش ـــه می پرس ک

دغدغـــه آکادمیـــک و پژوهش محورانـــه در پشـــت آن قـــرار نـــدارد.
بی ارتباطی مدیران دانشگاهی با امر آکادمیک

عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و مطالعـــات فرهنگـــی یـــادآور 
شـــد: نکتـــه بعـــدی چرخـــش مدیـــران دانشـــگاه اســـت. تجربـــه زیســـته مـــن در 
ایـــن ســـه دولـــت اخیـــر نشـــان می دهـــد کـــه مدیـــران دانشـــگاهی ارتباطـــی بـــا 
ـــا  ـــت ت ـــده اس ـــب ش ـــی موج ـــی ـ حزب ـــه سیاس ـــه دغدغ ـــد. بلک ـــک ندارن ـــر آکادمی ام
ـــه  ـــال بلک ـــد از انفع ـــه نبای ـــن رابط ـــد، در ای ـــده او بگذارن ـــر عه ـــگاه را ب ـــت دانش مدیری
ـــی در آن  ـــر دانای ـــچ ام ـــه هی ـــرد؛ چراک ـــت ک ـــگاه صحب ـــدن دانش ـــوک ش ـــد از مفل بای

ــرد. ــورت نمی گیـ صـ
ـــی  ـــی و سیاس ـــدی حزب ـــه صورت بن ـــت ک ـــن نیس ـــگاه ای ـــرد: کار دانش ـــد ک وی تاکی
از مســـایل آکادمیـــک بدهـــد، بلکـــه بایـــد برعکـــس باشـــد کـــه چنیـــن نیســـت. 
ـــک  ـــان آکادمی ـــکاوی انس ـــه کنج ـــه ک ـــال قرارگرفت ـــت انفع ـــه در حال ـــگاهی ک دانش
فضولـــی و نقـــد ســـرپیچی از ریاســـت دانشـــگاه و آکادمـــی تلقـــی می شـــود، ایـــن 
ــز عاملیـــت، فاعلیـــت و کنـــش و  ــگاه مرکـ ــن دانشـ ــل اســـت. ایـ ــگاه منفعـ دانشـ
ـــکات  ـــه مش ـــت ک ـــد داش ـــوان امی ـــگاهی نمی ت ـــن دانش ـــت، در چنی ـــگری نیس پرسش

جامعـــه را صورت بنـــدی و آن را حـــل کـــرد.

■□■

آیا دانشگاه ها مسوولیت 
اجتامعی دارند؟

دکتر کیوان الستی در دومین نشست مجازی 
»انفعال دانشگاه« که از سوی دفتر مطالعات فرهنگی 

جهاددانشگاهی برگزار شد به این سؤال پاسخ داد
ــر: در  ــگاهی، 9 مهـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ـــات  ـــو هی ـــتی عض ـــوان الس ـــر کی ـــت دکت ـــن نشس ای
علمـــی گـــروه اخـــاق پژوهـــش و فنـــاوری مرکـــز 
تحقیقـــات سیاســـت علمـــی کشـــور، بـــه تبییـــن 
ــت و  ــگاه پرداخـ ــال دانشـ ــه ای انفعـ ــوم ریشـ مفهـ
ــون  ــخصی در متـ ــادل مشـ ــن واژه معـ ــت: ایـ گفـ
بین المللـــی نـــدارد؛ امـــا برداشـــت خـــاص مـــن از 
ــوولیت اجتماعـــی  ــوزه مسـ ــال در حـ ــوم انفعـ مفهـ
ـــم  ـــار داری ـــاً انتظ ـــگاه قاعدت ـــرد. از دانش ـــرار می گی ق
مســـئولیت هایی در قبـــال محیـــط اطـــراف خـــود 
ـــود  ـــط خ ـــکات محی ـــایل و مش ـــد، مس ـــته باش داش
ـــای  ـــل دیواره ـــایل را در داخ ـــه مس ـــد ک ـــته باش ـــته نداش ـــای بس ـــد و فض ـــل کن را ح
محـــدود تعریـــف و در داخـــل همـــان دیوارهـــا حـــل کنـــد و بازخـــوردی بـــرای 

جامعـــه نداشـــته باشـــد.
ــاره بـــه این کـــه تصـــور خـــاص ایـــن اســـت کـــه اگـــر دانشـــگاه  ــا اشـ وی بـ
ـــت  ـــن اس ـــاله ای ـــت: مس ـــت، گف ـــل اس ـــد، منفع ـــته باش ـــی نداش ـــوولیت اجتماع مس
کـــه عـــده ای فکـــر می کننـــد انجـــام مســـوولیت اجتماعـــی از ســـوی دانشـــگاه از 
طریـــق روال عـــادی سیاســـت گذاری آمـــوزش عالـــی محقـــق می شـــود، امـــا 

این گونـــه نیســـت.
دکتـــر الســـتی در ادامـــه بـــه بیـــان تاریخچـــه ای از فعالیت هـــای دانشـــگاه های 
ـــطح  ـــر در س ـــت: اگ ـــت و گف ـــی پرداخ ـــف زمان ـــای مختل ـــان در برهه ه ـــف جه مختل
ـــوولیت  ـــه مس ـــوده ک ـــور نب ـــه این ط ـــم، همیش ـــگاه ها بنگری ـــخ دانش ـــه تاری ـــر ب کان ت
ـــن  ـــی معتبرتری ـــد و حت ـــگاه ها باش ـــده دانش ـــر عه ـــم ب ـــه گفت ـــی ک ـــی خاص اجتماع

ـــد. ـــام نداده ان ـــه را انج ـــن وظیف ـــع ای ـــیاری از مواق ـــز بس ـــا نی آن ه

ایـــن اســـتاد دانشـــگاه، بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه در طـــول تاریـــخ، دانشـــگاه ها 
همیشـــه بـــا تغییـــر مواجـــه هســـتند، گفـــت: ایـــن تغییـــرات را در دانشـــگاه های 
ـــرایط  ـــر ش ـــًا تغیی ـــم. مث ـــاهد بودی ـــفورد و... ش ـــدن، آکس ـــگاه لن ـــد دانش ـــی مانن بزرگ
در دانشـــگاه لنـــدن شـــکل می گیـــرد و چـــون ایـــن دانشـــگاه نمی خواهـــد پیـــرو 
ــی مـــی رود و  ــات محلـ ــراغ موضوعـ ــه سـ ــد بـ ــفورد باشـ ــگاه آکسـ ــرد دانشـ عملکـ
گســـترش زیـــادی پیـــدا می کنـــد و موجـــب تغییـــرات زیـــادی در دانشـــگاه های 

ــود. ــس می شـ انگلیـ
وی در ادامـــه مفهـــوم یکپارچگـــی و وحـــدت را مطـــرح کـــرد و گفـــت: اجـــزا 
ـــند و  ـــته باش ـــاب آوری داش ـــد ت ـــد بتوانن ـــد بای ـــود دارن ـــه وج ـــی ک ـــط خاص در محی
درعین حـــال تغییـــرات الزم را انجـــام دهنـــد بـــدون این کـــه مکانیســـم های 
اصلـــی از دســـت بـــرود. کارکردهایـــی از دانشـــگاه ها داریـــم مثـــل ایجـــاد نیـــروی 
کار متخصـــص، مســـوولیت اجتماعـــی و ...؛ یعنـــی درنهایـــت سیســـتم یکپارچـــه 
در محیـــط داریـــم کـــه کارکردهـــای متفاوتـــی را می توانـــد محقـــق کنـــد و اگـــر 
ســـامت و یکپارچگـــی دانشـــگاهی را داشـــته باشـــد بایـــد بتوانـــد عمـــل خوبـــی 

انجـــام دهـــد و کارکردهـــای خـــود را محقـــق کنـــد.
دکتـر السـتی افـزود: البتـه این کـه دانشـگاه بتوانـد کارکردهـای متفـاوت را محقـق 
کنــــد بـه معنـای آن نیسـت کـه صـد درصـد ایـن کارکردهـا از یـک سیسـتم دارای 
یعنـی  دوم،  نـوع  کشـورهای  در  وضعیتـی  اکنـون  باشـد.  آمـده  بیـرون  یکپارچگـی 
کشـورهایی کـه بعدهـا بـا پدیـده دانشـگاه مواجـه شـده و آن را وارد کرده انـد، وجـود 
دارد. در ایـن کشـورها لـزوم و انتظـاری بـرای بـه وجود آمدن دانشـگاه شـکل گرفت اما 
ایـن اتفـاق دیرتـر از سـایر کشـورها رخ داد؛ یعنی دانشـگاه برخاسـته از نیـاز درونی آن 

کشـورها نبـود و ریشـه نداشـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه، بـا اشـاره بـه این کـه در ایجـاد دانشـگاه ها در کشـور نیـز ایـن 
تصـور وجـود داشـت که برخی مسـایل ضرورتـی ندارد و برخـی دیگر از مسـایل اهمیت 
بیشـتری دارد، گفـت: بـه همین دلیل به رشـته های فنی و پزشـکی بیشـتر توجه کردیم 
و علـوم انسـانی به عنـوان اولویـت مطـرح نشـد. در دوره هـای مختلـف سیاسـت گذاری 
آموزشـی نیـز همیـن نـگاه بی توجهی به رشـته های علوم انسـانی مطـرح بود و تـا امروز 
نیـز وجـود دارد. همیـن مسـاله ریشـه مباحثـی اسـت کـه منجـر به انفعـال دانشـگاه ها 

شـده است.
وی در ادامـه بـه مسـاله سیاسـت گذاران دانشـگاه ها اشـاره و بـا بیـان این کـه برخـی 
افـراد از بیـرون دانشـگاه ها بـرای آن هـا هدف گـذاری و سیاسـت گذاری می کننـد، اظهـار 
کـرد: ایـن افـراد در مقـام مصلـح به دنبـال یکپارچگـی دانشـگاه ها و وجود وحـدت در آن 
نرفته انـد بلکـه بـه کارکردهـا فکـر کرده انـد و همیـن امـر موجب شـد صرفـاً کارکردهای 

مجـزا محقـق شـود نه یـک کلیت.
دکترالسـتی نتیجه این نگاه و روند را توجه و تمرکز دانشـجویان برای تحــــــــقق 
یـک کارکـرد بیـان کـرد و گفـت: در ایـن شـرایط کارکردهای دیگـری مثل مسـوولیت 
اجتماعـی کـه بـه یکپارچگـی وابسـته بـوده از بین مـی رود و دانشـگاهی ایجاد می شـود 
کـه فکـر می کنـد مسـایل بیرون دانشـگاه بـه داخل دانشـگاه مربـوط نیسـت و صرفاً به 

کارکـردی کـه در دانشـگاه مطرح شـده فکـر می کند.
وی ادامـه داد: در همیـن رونـد بـا سـوء رفتارهایـی بـرای تحقـق سـریع تر کارکردها 
مواجـه هسـتیم، مثـًا تقلـب در نوشـتن پایان نامه هـا و مقاله هـا و کارکردهـای دیگـری 

کـه انتظـار داریـم یـک نظـام دانشـگاهی یکپارچه انجـام دهـد را از دسـت می دهیم.
وی در جمع بنـدی ایـن بخـش از سـخنان خـود، گفـت: درنتیجـه انفعـال دانشـگاه 
یعنـی دانشـگاه را محـدود کنیـم کـه کارکردهای خـود را به خوبـی انجام دهـد اما عمل 
علمـی خـوب در آن انجـام نشـود و بیشـتر تظاهر شـود که کلیـت دانشـگاه ویژگی های 

الزم را دارد.
در ادامـه ایـن نشسـت، السـتی در پاسـخ بـه این سـؤال کـه کارکـرد اصلی دانشـگاه 
چیسـت و چگونـه قابـل تحقـق اسـت؟ گفـت: دانشـگاه از زمـان دوران باسـتان وجـود 
داشـته و وظیفـه آمـوزش دادن بـرای بازتولیـد افـراد خـاص را بـر عهـده داشـته اسـت. 
مسـاله آمـوزش همیشـه در دانشـگاه بـوده و باکیفیـت انجـام دادن ایـن مسـاله یکی از 

مهم تریـن وظایـف دانشـگاه اسـت.
وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه آیـــا دانشـــگاه مســـؤولیتی در شناســـایی و 
ـــه  ـــد. البت ـــته باش ـــد داش ـــاً بای ـــاً و قاعدت ـــه؛ قطع ـــت: بل ـــه دارد؟ گف ـــایل جامع ـــل مس ح
ـــن  ـــون ای ـــا اکن ـــدارد ام ـــؤولیتی ن ـــن مس ـــد چنی ـــاس ش ـــخ احس ـــول تاری ـــی در ط زمان

ـــه دارد. ـــه وظیف ـــت ک ـــاد هس اعتق
ـــدا  ـــودش را پی ـــور خ ـــگاه چط ـــه دانش ـــؤال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــتی در پاس ـــر الس دکت
می کنـــد، مگـــر سیاســـت گذاران دانشـــگاهی وجـــود ندارنـــد؟ گفـــت: مســـووالن و 
ـــل  ـــگاه عم ـــتم دانش ـــل سیس ـــاً داخ ـــا لزوم ـــتند، ام ـــگاهی هس ـــت گذاران دانش سیاس

نمی کننـــد؛ مـــا دانشـــگاه را به عنـــوان یـــک سیســـتم در نظـــر می گیریـــم.
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ـ ۱۹ برای توجه به   تلنگر کووید 

روح و روان
در نشست »بحران کرونا و سبک زندگی ایرانیان« دفتر 

مطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی به 
این موضوع پرداخته شد

ــل  ــه نقـ ــگاهی بـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ــا  ــران کرونـ ــت »بحـ ــرداد: نشسـ ــا، ۱8 خـ از ایکنـ
و ســـبک زندگـــی ایرانیـــان« از ســـوی دفتـــر 
ـــت فرهنگـــی  ـــه معاون مطالعـــات فرهنگـــی وابســـته ب
و  ویدیوکنفرانـــس  به صـــورت  جهاددانشـــگاهی 
بـــا ارایـــه مباحثـــی از ســـوی دکتـــر عبدالعظیـــم 
ــوزه ی  ــر در حـ ــناس و صاحب نظـ ــی روانشـ کریمـ
تعلیـــم و تربیـــت و دکتـــر ســـید علی رضـــا 
ــد. ــزار شـ ــناس برگـ ــاور و روان شـ مرتضـــوی مشـ

در ایـــن نشســـت دوســـاعته ی مجـــازی کـــه 
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان فرهنگ ـــور معاون ـــا حض ب
ـــم  ـــر عبدالعظی ـــد، دکت ـــزار ش ـــور برگ ـــر کش سراس
ـــی  ـــدی در ســـبک زندگ ـــامانه باورمن ـــوع س ـــه دو ن ـــان این ک ـــا بی ـــاز ب کریمـــی در آغ
مـــا وجـــود دارد و انســـان ها در ایـــن مقولـــه دودســـته هســـتند، اظهـــار کـــرد: 
ـــود را از  ـــه خ ـــی ک ـــد و آن های ـــش می نگرن ـــم خوی ـــان را از چش ـــه جه ـــی ک آن های
ـــان  ـــد جه ـــه می خواهن ـــی ک ـــر، آن های ـــر دیگ ـــه تعبی ـــد. ب ـــان می نگرن ـــم جه چش
برایشـــان بهتریـــن باشـــد و آن هایـــی کـــه می خواهنـــد بـــرای جهـــان بهتریـــن 
ـــود  ـــه خ ـــی ک ـــد و آن های ـــش می نگرن ـــم خوی ـــدا را از چش ـــه خ ـــان ک ـــند. آن باش
را از چشـــم خـــدا می بیننـــد؛ آنـــان کـــه خـــدا را بـــرای خـــود می خواهنـــد و 

آن هایـــی کـــه خـــود را بـــرای خـــدا می خواهنـــد.
ـــروس،  ـــر وی ـــان از منظ ـــان و انس ـــر انس ـــروس از منظ ـــث وی ـــرح بح ـــا ط وی ب
ادامـــه داد: اگـــر خـــود را از منظـــر جهـــان ببینیـــم، معادلـــه ویـــروس کرونـــا و 
ــان  ــد جهـ ــود را از دیـ ــی خـ ــرا برخـ ــود؛ زیـ ــوس می شـ ــًا معکـ ــان کامـ انسـ
می بیننـــد و برخـــی جهـــان را از دیـــد خـــود می نگرنـــد. بـــرای آن هایـــی کـــه 
جهـــان را از دیـــد خـــود می نگرنـــد، کرونـــا یـــک ویـــروس مزاحـــم و مخـــرب و 
کشـــنده اســـت کـــه موجـــب بیمـــاری و نابـــودی انســـان می شـــود و بایـــد هـــر 
چـــه ســـریع تر آن را نابـــود کـــرد؛ امـــا بـــرای آن هایـــی کـــه خـــود را از منظـــر 
جهـــان می نگرنـــد ویـــروس کرونـــا یـــک ناجـــی و مدافـــع حیـــات بشـــر و کـــره 
زمیـــن اســـت و معتقدنـــد کرونـــا بـــا فـــدا کـــردن خـــود )پاکســـازی( درصـــدد 

نجـــات انسان هاســـت.
ایـــن روانشـــناس اضافـــه کـــرد: در گام نخســـت بایـــد دربـــاره برخـــی 
پرســـش های چالش انگیـــز بـــه تأمـــل نشســـت کـــه آیـــا انســـان یـــک ویـــروس 
مخـــرب در طبیعـــت اســـت یـــا کرونـــا؟ آیـــا طبیعـــت هوشـــمند اســـت کـــه 
ــتگاه تنظیم کننـــده خـــودکار )self-correction( در پـــی  ــازوکار دسـ ــا سـ بـ
ـــرای  ـــان ب ـــا انس ـــت و ی ـــروس اس ـــه وی ـــان به مثاب ـــت انس ـــش از دس ـــات خوی نج
ـــتیم  ـــا هس ـــن م ـــا ای ـــرود؟ آی ـــا ب ـــروس کرون ـــگ وی ـــه جن ـــد ب ـــود بای ـــات خ نج
ـــت  ـــه محیط زیس ـــن و ری ـــات زمی ـــره حی ـــر در پیک ـــروس ویرانگ ـــش وی ـــه در نق ک
نفـــوذ کرده ایـــم و ناخواســـته در حـــال تخریـــب همه چیـــز هســـتیم و یـــا ایـــن 
ـــن  ـــی بی ـــک جابجای ـــا ی ـــات اســـت؟ گوی ـــده حی ـــه تهدیدکنن ـــت ک ـــروس کروناس وی
نقـــش ویـــروس و انســـان رخ داده اســـت کـــه مـــا در مقـــام ویـــروس آلوده ســـاز 
ـــتیم  ـــت هس ـــامت محیط زیس ـــات و س ـــی حی ـــال فروپاش ـــه در ح ـــت ک مدت هاس
و اکنـــون ایـــن ویـــروس آلـــوده زا آمـــده اســـت تـــا مـــا را از آلودگی هـــا نجـــات 

ـــد! ده
کریمـــی گفـــت: اغلـــب مـــا درجایـــی کـــه هســـتیم وجـــود نداریـــم، بلکـــه 
ــده ایم،  ــه شـ ــا آنچـ ــب مـ ــم. اغلـ ــر می بریـ ــه سـ ــتیم بـ ــه نیسـ ــی کـ درجایـ
نیســـتیم و آنچـــه هســـتیم، نشـــده ایم. مـــا آنچـــه می نماییـــم نیســـتیم و آنچـــه 
ــز  ــان هیچ چیـ ــی انسـ ــبک زندگـ ــر سـ ــد تغییـ ــم. در فراینـ ــتیم نمی نماییـ هسـ
ـــود  ـــه معب ـــال ب ـــع و اتص ـــت طب ـــای روح و مناع ـــتن، غن ـــت خویش ـــر از اصال مهم ت
ـــه  ـــریفه ک ـــه ش ـــن آی ـــا ای ـــُکْم« ی ـــْم أَنُْفَس ـــوا َعلَْیُک ـــَن آَمُن ـــا الَّذی ـــا أَیَُّه ـــت؛ »یَ نیس

ـــت  ـــیباً؛ )در قیام ـــَک َحِس ـــْوَم َعلَْی ـــَک الَْی ـــی بَنْفِس ـــَک َکف َ ـــَرأْ ِکتاب ـــد: »اْق می فرمای
بـــه انســـان گفتـــه می شـــود( کتابـــت را بخـــوان، کافـــی اســـت کـــه امـــروز، 
خـــودت حســـابگر خویـــش باشـــی«. گویـــی کرونـــا بـــه مثابـــه رســـالتی الهـــی، 
ـــته  ـــه گذش ـــت ب ـــرای بازگش ـــد، آرزو ب ـــا باش ـــرای م ـــی ب ـــدار باش ـــت بی ـــده اس آم
ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــن معناس ـــه ای ـــم ب ـــاکله می کنی ـــت از ش ـــی صحب ـــت، وقت ـــال اس مح
ـــه آن  ـــود و ب ـــال ش ـــاکله فع ـــر ش ـــویم. اگ ـــازگار ش ـــازی س ـــازی و برون س درون س
ـــان  ـــتی جه ـــای هس ـــا در پهن ـــاکله م ـــان ش ـــا هم ـــی ی ـــبک زندگ ـــم، س ـــل کنی عم
ـــود  ـــانه خ ـــتی شناس ـــودی و هس ـــاکله وج ـــم ش ـــا بتوانی ـــر م ـــد. اگ ـــر می کن تغیی
ـــات  ـــک و ارتباط ـــت، ترافی ـــرف، فراغ ـــی( مص ـــبک زندگ ـــاکله )س ـــاً ش ـــه صرف و ن
ـــبک  ـــان س ـــاکله هم ـــید. ش ـــم رس ـــی خواهی ـــد مطلوب ـــه مقص ـــم، ب ـــر دهی را تغیی
ـــی  ـــی و پویش ـــث و زایش ـــم مؤن ـــاکله اس ـــت. ش ـــی اس ـــی قرآن ـــی و اصطاح زندگ

ــرد. ــکل می پذیـ ــد و از آن شـ ــکل می دهـ ــان را شـ ــت. جهـ اسـ
سطوح مهم در فرایند درمان اختاالت روحی

ـــی  ـــص روانشناس ـــوی متخص ـــیدعلیرضا مرتض ـــت، س ـــن نشس ـــه ای در ادام
ــی  ــه وقتـ ــان این کـ ــا بیـ ــت و بـ ــث پرداخـ ــه بحـ ــه ارایـ ــاوره بـ و مشـ
ـــار  ـــد، اظه ـــا باش ـــا معن ـــراه ب ـــه هم ـــت ک ـــاد اس ـــی ش ـــت زندگ ـــوان گف می ت
ـــرد؟ در  ـــد ک ـــه بای ـــا چ ـــاد معن ـــرای ایج ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــش ای ـــرد: پرس ک
ـــا  ـــود. کرون ـــه می ش ـــرد خاص ـــود ف ـــا در خ ـــاد معن ـــی، ایج ـــث معناگرای بح
ـــه  ـــد ک ـــاد ش ـــالت ایج ـــق و رس ـــن توفی ـــی زد و ای ـــر بزرگ ـــد، تلنگ ـــه آم ک
ـــا  ـــات م ـــی و ارتباط ـــبک زندگ ـــا س ـــم؛ آی ـــل کنی ـــش تأم ـــن پرس ـــاره ای درب
ـــراه  ـــاد و هم ـــی ش ـــی زندگ ـــر کس ـــت؟ اگ ـــت ماس ـــا و حقیق ـــا معن ـــق ب مطاب
بـــا شـــادکامی حقیقـــی را دنبـــال می کنـــد بایـــد بـــه ایجـــاد معنـــا در 
ـــد.  ـــوَن« بیندیش ـــِه َراِجُع ـــا إِلَْی َّ ِّ َو إِن ـــا هلِلَ َّ ـــی ِ»ان ـــوم حقیق ـــه مفه ـــود و ب خ
ـــرد؛  ـــا وارد ک ـــه م ـــه ب ـــود ک ـــوکی ب ـــا ش ـــزرگ کرون ـــای ب ـــی از تلنگره یک

ـــرار دارد؟ ـــا ق ـــرایط در کج ـــن ش ـــت ای ـــی مدیری ـــا توانای ام
وی ادامـــه داد: وقتـــی در پـــی فراینـــد درمـــان هســـتیم، بایـــد بـــه 
ســـه طبقه بنـــدی توجـــه کنیـــم؛ نخســـت مهارت هـــای فـــردی اســـت، 
ـــان  ـــت؟ انس ـــران چیس ـــک بح ـــا ی ـــه ب ـــرد در مواجه ـــک ف ـــای ی توانمندی ه
ـــد  ـــی کن ـــود و بررس ـــات دور ش ـــد، از هیجان ـــوت کن ـــود خل ـــا خ ـــاز دارد ب نی
ــرایط  ــن شـ ــرای مدیریـــت ایـ ــدر بـ ــی دارد و چقـ ــه مهارت هایـ ــه چـ کـ
توانمنـــد اســـت؟ چقـــدر توانایـــی خودتنظیمـــی و تســـلط بـــر خـــود را 
دارد؟ آن دســـته افـــرادی کـــه مهـــارت خودآگاهـــی را دارا هســـتند، در 
بحـــران کرونـــا و در مواجهـــه بـــا ایـــن تلنگـــر بـــزرگ می تواننـــد 
ـــرای  ـــی را ب ـــت و فراغت ـــد فرص ـــراد بای ـــذا اف ـــد؛ ل ـــت کنن ـــاع را مدیری اوض
ـــند و  ـــد باش ـــه را بای ـــتند و آنچ ـــه هس ـــد و آنچ ـــاظ کنن ـــود لح ـــی خ ارزیاب
می تواننـــد باشـــند ارزیابـــی کننـــد. کســـانی می تواننـــد مســـیر ســـامت 
روانـــی را بـــه خوبـــی طـــی کننـــد کـــه توانایی هـــای خـــود را بشناســـند 

و ارتقـــا بخشـــند.
ـــی  ـــی و روان ـــاالت روح ـــروز اخت ـــای ب ـــرد: زمینه ه ـــه ک ـــوی اضاف مرتض
در افـــرادی کـــه ســـاختار خانـــواده آن هـــا دچـــار ایـــراد شـــده بیشـــتر 
ــوع  ــد، وقـ ــری دارنـ ــی قوی تـ ــاختار خانوادگـ ــه سـ ــی کـ ــت. آن هایـ اسـ
ایـــن فرایندهـــا در آن هـــا کمتـــر اســـت. یکـــی از نیازهـــای اصلـــی در 
ایـــن ســـاختار، نیازهـــای عاطفـــی و احساســـی اســـت کـــه نبایـــد در آن 
ـــی و احساســـی اعضـــای  ـــای عاطف ـــر نیازه ـــد. اگ ـــته باش ـــود داش خـــألی وج
ـــر  ـــود. ب ـــم ب ـــاهد خواهی ـــزل را ش ـــود، تزل ـــن نش ـــی تأمی ـــه خوب ـــواده ب خان
ـــطح  ـــان، دو س ـــد درم ـــده در فراین ـــر ش ـــدی ذک ـــاس، در طبقه بن ـــن اس همی
ـــورد  ـــه م ـــت ک ـــی اس ـــت اجتماع ـــواده و حمای ـــت خان ـــامل حمای ـــر ش دیگ
ـــه  ـــا ب ـــت. بدبینی ه ـــئوالن اس ـــت مس ـــه دس ـــی( ب ـــت اجتماع ـــوم )حمای س
اخبـــار منتشرشـــده از کرونـــا، یکـــی از جنبه هـــای خـــأل حمایت هـــا در 

ـــت. ـــاع اس ـــطح اجتم س
مرتضـــوی در پایـــان گفـــت: اگـــر می خواهیـــم بـــه بیماری هـــای 
روحـــی و روانـــی دچـــار نشـــویم، بایـــد بـــر روی فرایندهـــای ذهنـــی و 
شـــناختی ســـرمایه گذاری کنیـــم، خـــود حقیقی مـــان را بشناســـیم 
و روی توانمندی هـــای ارتباطی مـــان کار کنیـــم. در حـــوزه روحـــی و 
ـــار  ـــان دچ ـــم انس ـــر جس ـــت. اگ ـــم اس ـــی مه ـــان خیل ـــر زم ـــی پارامت روان
ــت  ــده و عفونـ ــق شـ ــد، عمیـ ــیدگی نکنـ ــود و رسـ ــی شـ ــم کوچکـ زخـ
ـــیم،  ـــاس باش ـــای آن حس ـــوزه روح و روان و فراینده ـــد در ح ـــد. بای می کن
ـــم  ـــری کنی ـــرعت پیگی ـــه س ـــم، ب ـــاهده کردی ـــرادی را مش ـــن ای کوچک تری

و بـــه فکـــر درمـــان آن باشـــیم.
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                         اخبار کوتاه

حمیدرضا  دکتر  اردبیل:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
طیبی رییس جهاددانشگاهی در نشست مشترک با مهندس 
در  سرعین  و  نمین  نیر،  اردبیل،  نماینده ی  بدری  صدیف 
دفتر  هماهیش های  سالن  در  که  اسامی  شورای  مجلس 
مرکزی برگزار شد، گفت: خوشبختانه ظرفیت های استان 
بخشی  و  شناسایی شده  به خوبی  نهاد  این  توسط  اردبیل 
و  فراهم شده  آن ها  از  استفاده  برای  الزم  زیرساخت های 

بخشی در حال مهیا شدن است.
استان  واحد  توسعه ای  فعالیت های  این که  بیان  با  وی 
ادامه  است،  داشته  خوبی  رشد  اخیر  سال های  در  اردبیل 
با  نیز  اردبیل  جهاددانشگاهی  ناباروری  درمان  مرکز  داد: 
انسانی خود، در حال  نیروی  و  ارتقای تجهیزات  به  توجه 

حاضر خدمات خوبی به مراجعه کنندگان ارایه می کند.
با  داریم  تاش  کرد:  اظهار  جهاددانشگاهی  رییس 
پژوهشگاه  فنی  دانش  تکیه بر  با  درمانی  مجتمع  ایجاد 
ناباروری  درمان  مرکز  فعالیت های  توسعه ی  رویان، ضمن 
پزشکی  و  درمانی  خدمات  دیگر  اردبیل،  جهاددانشگاهی 

این نهاد را در استان اردبیل ارایه نماییم.
در  استان  مجموعه  امیدواریم  شد:  یادآور  طیبی  دکتر 
مجتمع سامت جهاددانشگاهی  احداث  و  زمین  واگذاری 

در اردبیل همکاری و مساعدت کنند.
وی به احداث ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی استان 
اردبیل در بیش از 3 هزار و ۲۰۰ مترمربع مساحت اشاره 
کرد و گفت: این ساختمان با کاربری فرهنگی، آموزشی و 
پژوهشی با تکیه بر منابع درآمدی داخلی جهاددانشگاهی و 

بدون مساعدت استان احداث شده است.
کل  این که  به  توجه  با  افزود:  جهاددانشگاهی  رییس 
بودجه تخصیصی جهاددانشگاهی تنها ۲۰ درصد از بودجه 
دولتی است، لذا انتظار داریم در ساخت و راه اندازی مجتمع 
سامت مساعدت ویژه ای از سوی دولت و مجلس از طریق 

سازمان برنامه وبودجه استان انجام گیرد.
دکتر طیبی، ایجاد پایلوت نیمه صنعتی نشاسته حفاری 
اولویت دار  فناورانه  طرح های  از  یکی  را  اردبیل  استان  در 
از  یکی  طرح  این  افزود:  و  کرد  عنوان  جهاددانشگاهی 
پژوهشکده  و  اردبیل  جهاددانشگاهی  مشترک  پروژه های 

توسعه شیمیایی ایران وابسته به این نهاد است.

وی حمایت استان از جهاددانشگاهی در خرید سوله 
و تجهیز این واحد صنعتی را خواستار شد و اضافه کرد: 
تأمین امکانات برای راه اندازی پایلوت نیمه صنعتی نشاسته 
سوی  از  تسهیات  و  بودجه  اعتبار،  تخصیص  با  حفاری 

متولیان حمایت شود.
انجام  ازآنجاکه  داد:  ادامه  جهاددانشگاهی  رییس 
وظایف  از  کشور  موردنیاز  و  کاربردی  تحقیقات 
جهاددانشگاهی است به همین خاطر راه اندازی این واحد 
می تواند نیاز کشور به این محصول را در صنعت نفت تامین 

و به اقتصاد کشور و استان کمک  کند.
انجام  را  استان  جهاددانشگاهی  دیگر  اقدام  طیبی  دکتر 
تحقیقات بر روی جنگل های فندق استان عنوان کرد و ادامه داد: 
فندق یکی از ظرفیت های اردبیل برای توسعه می تواند باشد به 
همین خاطر واحد اردبیل در سال های گذشته انجام مطالعات و 

تحقیقات برای حفظ و توسعه این جنگل ها را آغاز کرده است.
وی به پیگیری های جهاددانشگاهی اردبیل برای تأمین زمین 
مناسب برای راه اندازی کلکسیون فندق و انجام تحقیقات الزم 
اشاره و تصریح کرد: با تحقق این امر زمینه برای تولید نهال 
شناسنامه دار فندق فراهم خواهد شد که به یقین نقش مؤثری در 

توسعه اقتصاد و کشاورزی منطقه می تواند داشته باشد.

تمام تاشم را برای پیشبرد اهداف 
جهاددانشگاهی به کارخواهم بست

نماینده ی مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس 
شورای اسامی نیز با بیان این که جهاددانشگاهی به عنوان 
یک ن هاد علمی و تأثیرگذار، در طول چهل سال فعالیت 
خودکاره ای ارزشمندی در حوزه فناوری انجام داده است، 
گفت: با توجه به عملکرد خوب جهاددانشگاهی در سطح 
از  آن  از  بیشتری  حمایت های  است  الزم  استان  و  کشور 
طرف دولت و مجلس شورای اسامی انجام گیرد تا زمینه 

بهره مندی همگانی از ظرفیت های علمی آن فراهم شود.
اردبیل  استان  در  کرد:  اظهار  بدری  صدیف  مهندس 
جهاددانشگاهی در حوزه سامت باروری با ایجاد و ارتقای 
زیرساخت های مناسب و ارایه ی خدمات پزشکی و درمانی 
مناسب به خانواده ها موفق عمل کرده است. همچنین در 

این مرکز تسهیات خوبی با جلب حمایت خیرین و اجرای 
کم بضاعت  نابارور  زوجین  درمان  برای  حمایتی  طرح های 

ارایه می شود که قابل تحسین است.
راه اندازی  و  احداث  جهت  مساعدت  شد:  یادآور  وی 
استان  نمایندگان  اصلی  اولویت های  مجتمع سامت جزء 
به ویژه بنده است که امیدوارم با همدلی موجود شاهد آغاز 

به کار این مجتمع در آینده نزدیک باشیم.
وی تصریح کرد: جهاددانشگاهی استان اردبیل با اجرای 
طرح های ملی توسعه مشاغل خانگی، داناب و سرباز ماهر، 
خدمات  ارایه  و  استخدامی  آزمون های  برگزاری  همچنین 
آموزشی تخصصی و مهارتی نقش بسزای در توانمندسازی 

و ایجاد اشتغال استان داشته است.
این نماینده مجلس، با اشاره به این که توسعه خدمات 
و  مسؤوالن  مساعدت  و  حمایت  به  نیاز  جهاددانشگاهی 
استان دارد، خاطرنشان کرد: تمام تاش خود  نمایندگان 
را برای پیشبرد اهداف تعیین شده این نهاد در راستای رفع 

نیازهای استان به کارخواهم بست.
طرح   تصویب  در  کرد:  اظهار  سخنانش  پایان  در  وی 
شورای  مجلس  به  جهاددانشگاهی  ارایه  شده  برنامه های  و 
از صندوق  نهاد  این  پروژه های  بیشتر  بهره مندی  اسامی، 
توسعه ملی و افزایش اعتبارات تخصیصی به جهاددانشگاهی 

در مجلس تاش خواهم کرد.

انتقال تجهیزات واحد صنعتی 
تولید نشاسته حفاری به اردبیل

نیز ضمن  اردبیل  این دیدار رییس جهاددانشگاهی  در 
جهادانشگاهی،  رییس  پیگیری  و  حمایت  از  قدردانی 
استاندار  و  اسامی  شورای  مجلس  در  استان  نمایندگان 
گفت:  نهاد،  این  توسعه ای  اهداف  پیشبرد  برای  اردبیل 
پتانسیل های  از  بهره گیری  با  دارد  تاش  جهاددانشگاهی 
موجود و با راه اندازی مراکز پژوهشی، درمانی، فرهنگی و 

آموزشی، گامی اساسی در رشد و توسعه استان بردارد.
مهران اوچی اردبیلی از تخصیص بیست میلیارد ریال از 
صندوق توسعه ملی جهت ساخت تجهیزات الزم برای راه اندازی 
پایلوت نیمه صنعتی نشاسته حفاری خبر داد و خاطرنشان کرد: 
با بهره گیری از حمایت های علمی و فنی پژوهشکده صنایع 
شیمیایی ایران، ساخت این واحد نیمه صنعتی در قالب طرح 
فناورانه با حمایت دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و استانداری 

اردبیل و با همکاری این پژوهشکده در حال اجرا است.
این  تجهیزات  آینده  روز  چهل  تا  این که  بیان  با  وی 
واحد صنعتی به اردبیل منتقل خواهد شد، اضافه کرد: در 
راه اندازی  برای  مناسب  تامین سوله  دنبال  به  حال حاضر 
نهایت  استان  مسئوالن  داریم  انتظار  و  هستیم  واحد  این 

همکاری را با ما داشته باشند.
انسانی  نیروی  تامین  از  اردبیل  جهاددانشگاهی  رییس 
محصول  یک  حفاری  نشاسته  افزود:  و  داد  خبر  طرح  این 
که  است  وارداتی  صددرصد  و  کشور  موردنیاز  استراتژیک 
نیاز کشور به این محصول را  راه اندازی این واحد می تواند 
در صنعت نفت تامین و به اقتصاد کشور و استان کمک  کند.

مسئوالن  حمایت  با  این که  به  اشاره  با  اردبیلی  اوچی 
استانی زمینی به مساحت یک هزار و 3۰۰ مترمربع برای 
طی  حال  در  که  اختصاص یافته  سامت  مجتمع  احداث 
امر  این  واگذاری است، تصریح کرد: تحقق  کردن مراحل 
توسعه فعالیت های درمان ناباروری و ایجاد مرکز تحقیقات 

سلولی را به دنبال خواهد داشت.
جامع  طرح  بازنگری  انجام  واگذاری  به  اردبیلی  اوچی 
اداره  سوی  از  جهاددانشگاهی  به  استان  گردشگری 
اجرای  کرد:  تصریح  و  اشاره  اردبیل  فرهنگی  میراث  کل 
حوزه  پتانسیل های  به روزرسانی  بر  عاوه  طرح  این  موفق 
گردشگری، فرصت  و ظرفیت های جدیدی را برای توسعه 

در استان و فرصت های شغلی ایجاد خواهد کرد.

حامیت ویژہ از راه اندازی مجتمع 
سالمت جهاددانشگاهی در اردبیل

در نشست مشرتک  رییس جهاددانشگاهی با  مناینده ی اردبیل مطرح شد
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 نقش والدین

در تربیت کودک با الهام گیری از 
فرهنگ عاشورا

ـــان، 22  ـــی اصفه ـــگاهی صنعت ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــت  ـــن در تربی ـــش والدی ـــهریور: نشســـت تخصصـــی »نق ش
کـــودک بـــا الهـــام گیـــری از فرهنـــگ عاشـــورا« بـــا 
ـــگاه  ـــی دانش ـــات علم ـــو هی ـــرزی عض ـــر فرام ـــور دکت حض
ــناختی و  ــام روان شـ ــازمان نظـ ــس سـ ــان و رییـ اصفهـ
مشـــاوره اســـتان اصفهـــان و دکتـــر ابطحـــی دکتـــرای 

ـــد. ـــزار ش ـــگاه برگ ـــدرس دانش ـــی و م ـــوم قرآن عل
ــی  ــتی، چرایـ ــی در چیسـ ــه مباحثـ ــن برنامـ در ایـ
ــگ  ــام از فرهنـ ــا الهـ ــودک بـ ــت کـ ــی تربیـ و چگونگـ

عاشـــورا ارایـــه شـــد.
ـــهم و  ـــودک و س ـــی ک ـــت دین ـــف تربی ـــل مختل مراح
ـــل،  ـــن مراح ـــک از ای ـــر ی ـــادر در ه ـــدر و م ـــه ی پ وظیف
ـــت  ـــی در تربی ـــرال غرب ـــدگاه اســـامی و لیب ـــل دو دی تقاب
ــورایی و وظایـــف  ــای فرهنـــگ عاشـ ــودک، مؤلفه هـ کـ
والدیـــن در انتقـــال آن هـــا بـــه کـــودکان از مباحـــث 

ـــود. ـــت ب ـــن نشس ـــده در ای ـــه ش ارای
بـــه  مباحـــث مطرح شـــده می تـــوان  دیگـــر  از 
ـــین)ع(  ـــام حس ـــژه ام ـــه وی ـــان و ب ـــاء و امام ـــیره ی انبی س
ـــن  ـــرای والدی ـــی ب ـــای تربیت ـــودکان، درس ه ـــت ک در تربی
ـــش  ـــش آن در کاه ـــم و نق ـــورا فمینیس ـــه ی عاش در واقع
نقـــش مـــادران در تربیـــت کـــودک و چالش هـــای 
فعلـــی خانواده هـــا در تربیـــت دینـــی کـــودکان اشـــاره 

ـــرد. ک
گفتنـــی اســـت، ایـــن نشســـت کـــه به صـــورت 
ـــد،  ـــش داده ش ـــز پوش ـــازی نی ـــبکه های مج ـــده از ش زن
ـــت  ـــی دانشـــگاهیان و معاون ـــازمان قرآن توســـط شـــعبه س
ـــز  ـــکاری مرک ـــا هم ـــان ب ـــی اصفه ـــد صنعت ـــی واح فرهنگ

ـــد. ـــزار ش ـــان برگ ـــی اصفه ـــگاه صنعت ـــاوره دانش مش

■■■ 

تبیین شخصیت حضرت 
علی اکبر)ع( به عنوان الگوی 

جوانان
کردســـتان:  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   ■
نشســـت »نقـــش جـــوان در خانـــواده و اجتمـــاع« 
کـــه بـــا محوریـــت »تبییـــن شـــخصیت حضـــرت 
علی اکبـــر)ع( به عنـــوان الگـــوی جوانـــان« بـــه همـــت 
ــازمانی  ــکاری سـ ــا همـ ــتان بـ ــگاهی کردسـ جهاددانشـ
قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور، خبرگـــزاری بین المللـــی 
ـــگاهی  ـــجویان جهاددانش ـــازمان دانش ـــا(، س ـــرآن )ایکن ق
ــور  ــا حضـ ــتان بـ ــه در اسـ ــده ولی فقیـ ــر نماینـ و دفتـ
در  فرهنگـــی  فعـــاالن  و  دانشـــجویان  از  جمعـــی 
ـــورت  ـــزار و به ص ـــتان برگ ـــد کردس ـــگاهی واح جهاددانش

آنایـــن از شـــبکه های اجتماعـــی پخـــش شـــد.
مسـوول  طاهـری  مجیـد  حجت االسام والمسـلمین 
دفتـر نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه 
آزاد اسـامی اسـتان کردسـتان، در نشسـت »نقش جوان 
در خانـواده و اجتمـاع« که با محوریت »تبیین شـخصیت 
الگـوی جوانـان« اظهـار  حضـرت علی اکبـر)ع( به عنـوان 

کـرد: بر اسـاس بیانیـه گام دوم انقاب محوریت پیشـرفت 
و پیشـران پیشـرفت کشـور جوانان هسـتند و مقام معظم 
رهبـری در ایـن بیانیـه ادامـه حیـات انقـاب اسـامی و 

مدیریـت انقابـی را بـر عهـده جوانان گذاشـته اند.
در  رهبـری  معظـم  مقـام  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بیانیـه گام دوم انقـاب بـه دالیل و چگونگی شـکل گیری 
انقـاب و وضعیـت کنونـی جامعـه پرداختـه اسـت و برای 
آینـده نیـز نقشـه راهـی را ترسـیم کرده انـد، افـزود: مقام 
معظـم رهبـری در بیانیـه گام دوم انقاب بیشـترین نقش 
در نظـام مقـدس انقـاب اسـامی را بـر عهـده ی جوانـان 
گذاشـته اسـت. بر اسـاس بیانیـه گام دوم انقـاب جوانان 
بایـد نسـل آینـده را مدیریت کنند و مدیریتـی انقابی که 
از آرمان هـا و ارزش هـای مقـدس انقـاب اسـامی کوتـاه 

. یند نیا
دکتر عثمان یوسـفی رییس دانشـگاه مذاهب اسـامی 
شـعبه سـنندج در این نشسـت دوران جوانـی را یک دوره 
و بـازده زمانـی خاصـی از زندگـی هـر انسـانی دانسـت و 
زیباتریـن،  حسـاس ترین،  جوانـی  دوران  کـرد:  اظهـار 
بهتریـن و پربارتریـن دوران زندگـی هـر انسـانی و حتـی 

هـر موجـود زنده ای اسـت.
و  گـری  مطالبـه  روحیـه  دارای  جـوان  افـزود:  وی 
خواسـتن ها بـوده و ایـن روحیـه موجـب می شـود تـا بـا 
بهره گیـری از اسـتعدادها و پتانسـیل های خـود به مسـیر 

ترقـی راه پیـدا کنـد.
 

■■■

برگزاری وبینار تخصصی 
»همسفر تا بهشت«

ـــی:  ـــان غرب ـــگاهی آذربایج ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــگاهی  ــجویان جهاددانشـ ــازمان دانشـ ــت سـ ــه همـ بـ
آذربایجـــان غربـــی، وبینـــار تخصصـــی »همســـفر تـــا 
ـــی  ـــرت عل ـــالروز ازدواج حض ـــبت س ـــه مناس ـــت« ب بهش
ــرا )س(، در جهاددانشـــگاهی ایـــن  )ع( و حضـــرت زهـ
اســـتان و بـــا حضـــور دکتـــر علـــی قاســـمی مشـــاور 

خانـــواده و ازدواج برگـــزار شـــد.
ایـــن وبینـــار باهـــدف آشـــنا ســـازی جوانـــان بـــا 
ــازش در  ــه ازدواج و سـ ــدام بـ ــح اقـ ــیوه های صحیـ شـ
ـــان  ـــمی بی ـــر قاس ـــد و دکت ـــزار ش ـــترک برگ ـــی مش زندگ
ــی  ــش و تجلـ ــه آفرینـ ــه این کـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ کـ
ـــودی  ـــای وج ـــوده، ویژگی ه ـــم ب ـــاوت از ه ـــد متف خداون
ـــتثنا  ـــده مس ـــن قاع ـــز از ای ـــان نی ـــوان و آقای ـــری بان و فط
ــای  ــاوت به جـ ــارت متفـ ــه کار بـــردن عبـ نیســـت و بـ
عبـــارت مخالـــف صحـــت بیشـــتری دارد، ایـــده آل گرایـــی 
ـــی در مســـاله ازدواج، شـــاید ازنظـــر برخـــی  و کمـــال طلب
کارشناســـان و مشـــاوران، یـــک اختـــال روانـــی محســـوب 
ـــه  ـــی و ن ـــایل کل ـــن در مس ـــتراک زوجی ـــه اش ـــود، وج ش

ـــت. ـــد اس ـــورد تاکی ـــات م در جزئی
ـــاالری«،  ـــد »مردس ـــی مانن ـــرد: مفاهیم ـــح ک وی تصری
ـــواده  ـــط خان ـــد ســـاالری« در محی »زن ســـاالری« و »فرزن
معنـــا و مفهـــوم پیـــدا نمی کنـــد، هـــر عضـــوی از 
خانـــواده بایـــد نســـبت بـــه ســـایر اعضـــا، تکالیفـــی را 
ـــود  ـــه خ ـــق ب ـــاص دادن ح ـــع اختص ـــوده و درواق ادا نم
ــت،  ــح اسـ ــر صحیـ ــا غیـ ــایل و تصمیم گیری هـ در مسـ
هرکـــدام از زوجیـــن، در خانـــه بایســـتی »ســـهم« 
ــاوت  ــا متفـ ــب بـ ــد و متناسـ ــت کننـ ــود را پرداخـ خـ
بـــودن عایـــق و روحیـــات طـــرف مقابـــل، بـــه درک 

واقع بینانه تـــر از همدیگـــر برســـند.

ایده ها محوریت صنایع فرهنگی را 
تشکیل می دهند

ـــای  ـــوم و فناوری ه ـــی عل ـــارک مل ـــی پ ـــط عموم ■ رواب
ــرداد:  ــگاهی 2۶ خـ ــی جهاددانشـ ــع فرهنگـ ــرم و صنایـ نـ
ــی  ـــای آموزشـ ــله دوره ه ــه از سلسـ ــتین جلسـ نخسـ
مالکیـــت فکـــری در صنایـــع فرهنگـــی بـــا مشـــارکت 
وزارت دادگســـتری به صـــورت مجـــازی در پـــارک 
ملـــی علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی 

ــد. ــزار شـ ــگاهی برگـ جهاددانشـ
ــس  ــخو رییـ ــی خوشـ ــین ایمانـ ــر محمدحسـ دکتـ
ــع  ــرم و صنایـ ــای نـ ــوم و فناوری هـ ــی علـ ــارک ملـ پـ
ـــده  ـــت ای ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش ـــگاهی ب ـــی جهاددانش فرهنگ
ـــا  ـــرد: ایده ه ـــان ک ـــی خاطرنش ـــع فرهنگ ـــوزه صنای در ح
ـــکیل  ـــی را تش ـــع فرهنگ ـــت صنای ـــه محوری ـــتند ک هس
می دهنـــد بنابرایـــن حفاظـــت از ایـــن ایده هـــا بـــرای 
مؤسســـات، شـــرکت های حقیقـــی و حقوقـــی مهـــم و 

ـــت. ـــروری اس ض
محمـــود  دکتـــر  جلســـه،  ایـــن  ادامـــه  در 
ــری وزارت  ــت فکـ ــوق مالکیـ ــاون حقـ ــا معـ حکمت نیـ
ــت  ــت مالکیـ ــه اهمیـ ــاره بـ ــن اشـ ــتری ضمـ دادگسـ
فکـــری در کاالهـــای فیزیکـــی، جنبـــه غیرمـــادی آن 
را بیش ازپیـــش مهـــم دانســـت و اظهـــار کـــرد: در 
وهلـــه اول آنچـــه در مالکیـــت فکـــری مـــورد حمایـــت 
ـــاد  ـــه نم ـــت ک ـــی اس ـــول فیزیک ـــرد، محص ـــرار می گی ق
اصلـــی محســـوب می شـــود. پـــس ازآن حقوقـــی اســـت 
کـــه بـــرای مالـــک ایجـــاد می کنـــد بنابرایـــن حقـــوق 

ــوی دارد. ــادی و معنـ ــول ارزش مـ ــاری محصـ انحصـ
دکتـــر حمیدرضـــا شـــش جوانـــی، متخصـــص 
حـــوزه اقتصـــاد فرهنـــگ و هنـــر نیـــز ضمـــن اشـــاره 
بـــه آمـــار رشـــد اقتصـــادی صنایـــع فرهنگـــی در 
جهـــان، خاطرنشـــان کـــرد: صنایـــع فرهنگـــی ســـهم 
ــد  ــع در دنیادارنـ ــادی جوامـ ــد اقتصـ ــی در رشـ باالیـ
ـــی  ـــص داخل ـــد ناخال ـــتغال و تولی ـــش اش ـــه در دو بخ ک

اســـت. قابل بررســـی 
ــتقر در  ــرکت های مسـ ــران شـ ــز مدیـ ــان نیـ در پایـ
ــع  ــرم و صنایـ ــی نـ ــوم و فناوری هایـ ــی علـ ــارک ملـ پـ

فرهنگـــی ســـؤاالت خـــود را مطـــرح کردنـــد.

■■■

برگزاری دوره آموزشی 
»سرباز ماهر« در ایام

ــی  ــام: علـ ــگاهی ایـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ـــتان  ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ـــاون آموزش ـــی مع حیدربیگ
ـــرح  ـــن ط ـــرای ای ـــد اج ـــد از رون ـــیه بازدی ـــام در حاش ای
ــاس  ــر اسـ ــرح بـ ــن طـ ــرد: ایـ ــار کـ ــام، اظهـ در ایـ
تفاهم نامـــه همـــکاری بیـــن وزارت ورزش و جوانـــان و 
ـــای مســـلح توســـط جهاددانشـــگاهی در  ســـتاد کل نیروه

16 اســـتان کشـــور در حـــال اجراســـت.
حیدربیگــی بــا اشــاره بــه این کــه ایــن دوره آموزشــی 
ــه  ــان وظیف ــر از کارکن ــرای 3۵۰ نف ــام ب ــتان ای در اس
ــرح  ــزود: ط ــد، اف ــد ش ــزار خواه ــلح برگ ــای مس نیروه
ســرباز ماهــر بســتر مناســبی بــرای مهارت آمــوزی، 
ــدار  ــد و پای ــتغال مول ــاد اش ــدی و ایج ــش توانمن افزای

ــت. ــوان اس ــر ج ــرای قش ب
وی در تشـــریح ایـــن دوره آموزشـــی عنـــوان کـــرد: 
ــای  ــامل »مهارت هـ ــر شـ ــرباز ماهـ ــی سـ دوره آموزشـ
عمومـــی اشـــتغال« بـــه مـــدت 48 ســـاعت نظـــری و 

                         اخبار کوتاه
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عملـــی و همچنیـــن »مهارت هـــای عمومـــی زندگـــی« 
بـــه مـــدت 3۲ ســـاعت نظـــری و عملـــی اســـت.

■■■

اجرای طرح کشوری سرباز ماهر 
در قزوین

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قزویـــن: ســـمانه 
موالوردیخانـــی معـــاون آمـــوزش جهاددانشـــگاهی قزویـــن، 
ـــش و  ـــدف دان ـــر باه ـــرباز ماه ـــرح س ـــرد: ط ـــح ک تصری
ـــرای ورود  ـــان ب ـــی آن ـــربازان و آمادگ ـــی س ـــارت افزای مه
ــدازی شـــده اســـت و  ــای مختلـــف راه انـ ــه عرصه هـ بـ
تمرکـــز آن بـــر کســـب مهارت هـــای فـــردی و شـــغلی 

ـــت. ـــرب اس ـــه و مج ـــاتید نخب ـــط اس توس
موالوردیخانـــی تصریـــح کـــرد: جهاددانشـــگاهی 
ــرای      ــزاری دوره بـ ــه برگـ ــق بـ ــون موفـ ــن تاکنـ قزویـ
ـــی،  ـــروی انتظام ـــکاری نی ـــا هم ـــربازان ب ـــر از س 1۵۰ نف
ــهید  ــع شـ ــاع )صنایـ ــی و وزارت دفـ ــگر 16 زرهـ لشـ

ــده اســـت. ــفیع زاده( شـ شـ
 گفتنـــی اســـت، در ایـــن طـــرح 4۰۰ نفـــر از 

ســـربازان اســـتان تعلیـــم خواهنـــد دیـــد.

■■■

برگزاری دوره های آموزشی »طرح 
سرباز ماهر« در نیروی زمینی 

ارتش اردبیل
بهــزاد  اردبیــل:  جهاددانشــگاهی  عمومــی  روابــط   ■
ــماره 3  ــدت ش ــوزش کوتاه م ــز آم ــر مرک ــایقی مدی ش
ــزود:  ــر اف ــن خب ــام ای ــا اع ــل ب ــگاهی اردبی جهاددانش
ــن وزارت ورزش و  ــکاری بی ــه هم ــاس تفاهم نام ــر اس ب
ــای مســلح، جهاددانشــگاهی  ــان و ســتاد کل نیروه جوان
ارایــه دوره هــای  بــا  ایــن طــرح  به عنــوان مجــری 
مهارتــی مناســب، توانمنــدی جوانــان در حیــن خدمــت 
ســربازی را افزایــش می دهــد و زمینه هــای الزم را بــرای 
ــان خدمــت فراهــم  ــس از پای ــازار کار پ ــه ب ــان ب ورود آن

می کنــد.
وی اظهـــار کـــرد: دوره آموزشـــی مهارت هـــای 
ـــگاهی  ـــت جهاددانش ـــه هم ـــی ب ـــتغال وزندگ ـــی اش عموم
ـــلح  ـــای مس ـــه نیروه ـــربازان وظیف ـــر از س ـــرای 44۵ نف ب
ـــت  ـــا رعای ـــی ب ـــروی انتظام ـــپاه و نی ـــش، س ـــم از ارت اع
و  پادگان هـــا  محـــل  در  بهداشـــتی  پروتکل هـــای 
مراکـــز آمـــوزش نظامـــی اردبیـــل در حـــال برگـــزاری 

اســـت.
شــــــــایقی بــا اشـــــــــاره بــه ظرفیت هــای 
جهاددانشــگاهی اردبیــل بــرای برگــزاری دوره هــای 
آمــوزش عمومــی و تخصصــی حضــوری و مجــازی، 
ــش،  ــر از ارتــــــ ــرح ۲۰۰ نف ــن ط ــد: در ای ــادآور ش ی
19۰ نفــر از نیــروی انتظامــی و ۵۵ نفــر از ســپاه حضــرت 
عبــاس )ع( از خدمــات آموزشــی بهره منــد می شــوند 
ــر  ــه معتب ــی، گواهینام ــون نهای ــی در آزم ــد از قبول و بع

می کننــد. دریافــت 
ــرح  ــن طـ ــرای ایـ ــه اجـ ــان این کـ ــا بیـ ــایقی بـ شـ
بـــه دلیـــل شـــیوع ویـــروس کرونـــا متوقف شـــده 
ـــت  ـــا رعای ـــرح ب ـــن ط ـــزاری ای ـــرد: برگ ـــح ک ـــود، تصری ب
پروتکل هـــای بهداشـــتی از 16 شـــهریور بـــا برگـــزاری 
دوره هـــای آموزشـــی بـــرای ســـربازان وظیفـــه ســـپاه 

ــت. ــده اسـ ــاس )ع( شروع شـ ــرت عبـ حضـ

اجرای طرح »مهارت آموزی 
سربازان« در استان قم

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قـــم: علـــی 
حســـینی در خصـــوص محتـــوای طـــرح اظهـــار کـــرد: 
ایـــن طـــرح ۲ دوره مهارت هـــای شـــغلی و کارآفرینـــی 
ــا  ــه مجموعـ ــر دارد کـ ــی را در بـ ــای زندگـ و مهارت هـ
شـــامل 18 ســـرفصل در قالـــب 8۰ ســـاعت کاس 

آموزشـــی اســـت.
ـــم  ـــگاهی ق ـــی جهاددانش ـــت آموزش ـــت معاون سرپرس
گفـــت: از جملـــه مهارت هـــای شـــغلی می تـــوان بـــه 
مهارت هـــای رزومـــه نویســـی و مصاحبـــه شـــغلی، 
ــب وکارهای  ــدازی کسـ ــی، راه انـ ــب وکارهای خانگـ کسـ
ـــای  ـــرد و مهارت ه ـــاره ک ـــروش اش ـــی و ف ـــرد، بازاریاب خ
ــای  ــه مهارت هـ ــرفصل هایی از جملـ ــز سـ ــی نیـ زندگـ
تفکـــر خـــاق و حـــل مســـئله، ارتبـــاط مؤثـــر، تفکـــر 

ــود. ــامل می شـ ــی ازدواج را شـ ــادی و مبانـ انتقـ
ــور از  ــرح مذکـ ــرای طـ ــه اجـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
بهمن مـــاه 98 در قـــم آغـــاز شـــده بـــود و بـــه دلیـــل 
همه گیـــری کرونـــا در همـــان ابتـــدای امـــر متوقـــف 
شـــد، ادامـــه داد: در مردادمـــاه ســـال جـــاری بعـــد از 
ـــروی  ـــدگان نی ـــا نماین ـــی ب ـــات هماهنگ ـــزاری جلس برگ
ـــا  ـــرح ب ـــاره ط ـــرای دوب ـــش، اج ـــپاه و ارت ـــی، س انتظام
فاصله گـــذاری  و  بهداشـــتی  پروتکل هـــای  رعایـــت 

اجتماعـــی در دســـتور کار قـــرار گرفـــت.
سرپرســـت معاونـــت آموزشـــی جهاددانشـــگاهی 
ــا  ــربازان بـ ــوزی سـ ــرح مهارت آمـ ــرای طـ ــزود: اجـ افـ
حضـــور گروهـــی از نیروهـــای وظیفـــه ســـپاه اســـتان 
از ۲۲ مردادمـــاه در محـــل ســـپاه حضـــرت علـــی بـــن 
ــدن دو  ــه شـ ــا اضافـ ــد و بـ ــاز شـ ــب )ع( آغـ ابی طالـ
ـــزاری  ـــا برگ ـــده ب ـــه آین ـــاء اهلل در هفت ـــران ش ـــروه دیگ گ
ــل  ــپاه تکمیـ ــی سـ ــهمیه آموزشـ ــی سـ ــون پایانـ آزمـ

خواهـــد شـــد.
ــی  ــهمیه آموزشـ ــه سـ ــان این کـ ــا بیـ ــینی بـ حسـ
نیروهـــای مســـلح اســـتان 3۵۰ نفـــر نیـــروی وظیفـــه 
ـــربازان  ـــرای س ـــز ب ـــک دوره نی ـــرد: ی ـــه ک ـــت، اضاف اس
ـــن  ـــا ای ـــت و ب ـــده اس ـــتان برگزارش ـــش اس ـــه ارت وظیف
ـــرح در  ـــد از ط ـــه 3۰ درص ـــت ک ـــوان گف ـــاب می ت حس

اســـتان اجرایـــی شـــده اســـت.

■■■

برگزاری طرح »سرباز مهارت«
 در یزد

■ روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی یــزد: احمــد 
افروزیــان معــاون آموزشــی جهاددانشــگاهی یــزد با اشــاره 
ــزد، گفــت:  ــاز طــرح ســرباز مهــارت در اســتان ی ــه آغ ب
ــای  ــا مهارت ه ــنایی ب ــی آش ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ
از  نفــر  بــرای ۲۲۰  کارآفرینــی  و  اشــتغال  زندگــی، 
ــزد  ــر و نیــروی انتظامــی اســتان ی ســربازان ســپاه الغدی

ــت. ــزاری اس ــال برگ در ح
ــه گفتــه وی، ایــن دوره هــای آموزشــی در راســتای  ب
بیــن  مهــارت  ســرباز  آموزشــی  قــرارداد  اجــرای 
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان  جهاددانشــگاهی و 
یــزد اســت کــه در آن آموزش هــای عملــی و تئــوری بــا 
هماهنگــی ســپاه الغدیــر یــزد در محــل پــادگان و مراکــز 

آموزشــی مربوطــه انجــام می شــود.
شــده  ارایــه  آموزش هــای  داد:  ادامــه  افروزیــان 
بــه ســربازان بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و 
ــا  ــنایی ب ــامل دو دوره »آش ــی، ش ــذاری فیزیک فاصله گ

مهارت هــای زندگــی« بــه میــزان 3۲ ســاعت و »آشــنایی 
ــی«  ــی حــوزه اشــتغال و کارآفرین ــای عموم ــا مهارت ه ب

ــت. ــاعت اس ــزان 48 س ــه می ب
وی در ادامــه اصــول رزومــه نویســی و مصاحبــه 
شــغلی، آشــنایی بــا مراکــز و برنامه هــای حمایتــی 
راه انــدازی  مراحــل  بــا  آشــنایی  کســب وکارها، 
بازندگــی  آشــنایی  کلیــات  خــرد،  کســب وکارهای 
شــغلی، آشــنایی بــا آمادگــی و برنامه ریــزی شــغلی، 
آشــنایی بــا قوانیــن و مقــررات کســب وکار و آشــنایی بــا 
ــی و فــروش را از اهــم ســرفصل های  مهارت هــای بازاریاب
دوره مهارت هــای عمومــی حــوزه اشــتغال و کارآفرینــی 

ــد. خوان

■■■

تجلیل از جهاددانشگاهی بوشهر 
در همایش طرح سرباز مهارت

ــان  ــهر: هم زم ــگاهی بوش ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
ــرباز، در  ــدس و روز س ــاع مق ــه دف ــن روز هفت ــا دومی ب
آییــن تجلیــل از ســربازان و کادر نمونــه نیروهــای مســلح 
ــتان  ــگاهی اس ــهر، از جهاددانش ــتان بوش ــتقر در اس مس
ــان  ــرای کارکن ــی ب ــای مهارت ــزاری دوره ه ــاس برگ به پ

ــد. ــر ش ــلح تقدی ــای مس ــه و کادر نیروه وظیف
ــرباز  ــوزش 1۵۰۰ س ــا آم ــهر ب ــگاهی بوش جهاددانش
اســتان در مرحلــه اول طــرح ســرباز مهــارت بــرای ایجــاد 
ــو  ــردار رزمج ــوی س ــدار، از س ــتغال پای ــای اش زمینه ه
مســلح  نیروهــای  مهارت آمــوزی  قــرارگاه  فرمانــده 

ــد. ــر ش ــپاس تقدی ــوح س ــدای ل ــا اه ــهر ب ــتان بوش اس
ــیه  ــهر در حاش ــتان بوش ــگاهی اس ــس جهاددانش ریی
ــلح  ــای مس ــه نیروه ــربازان نمون ــل از س ــم تجلی مراس
مســتقر در اســتان، گفــت: طــرح ملــی »ســرباز مهــارت« 
ــر  ــه ب ــت ک ــگاهی اس ــاخص جهاددانش ــای ش از پروژه ه
ــی  ــری مبن ــم رهب ــام معظ ــه مق ــد و دغدغ ــاس تاکی اس
بــر اســتفاده بهینــه از دوران خدمــت وظیفــه، طراحــی و 

اســت. برنامه ریزی شــده 
احمــدی زاده بــا اشــاره بــه اهــداف و برنامه هــای 
ایــن طــرح، تصریــح کــرد: در ایــن طــرح 1۵۰۰ ســرباز 
نیروهــای مســلح اســتان شــامل نیروهــای ســپاه، نیــروی 
انتظامــی، ارتــش و دریابانــی دوره هــای مهارت هــای 
عمومــی حــوزه کارآفرینــی، اشــتغال و مهارت هــای 

ــد. ــی را فراگرفتن ــی زندگ عموم

■■■

دوره بازآموزی گیاهان دارویی 
و داروهای گیاهی مؤثر در 

بیماری های گوارشی
دارویـی  گیاهـان  پژوهشـکده  عمومـی  روابـط   ■
جهاددانشـگاهی: معـاون پژوهش و آموزش این پژوهشـکده 
و مـدرس ایـن دوره آموزشـی، ضمـن اعـام ایـن خبـر 
گفـت: ایـن دوره آموزشـی دارای امتیـاز بازآمـوزی بوده و 
بـا مجـوز اداره کل آمـوزش مداوم جامعه پزشـکی کشـور 
آمـوزش  و  بهداشـت، درمـان  وزارت  زیرمجموعه هـای  از 

پزشـکی برگـزار شـد.
آمـوزش  و  پژوهـش  معـاون  آقایـی  حاجـی  دکتـر 
پژوهشـکده گیاهـان دارویـی اظهـار کـرد: مخاطبـان این 
دوره پزشـکان عمومـی، داروسـازان و متخصصـان طـب 
سـنتی بودنـد و ایـن دوره به صـورت مجـازی و آنایـن بر 
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بسـتر آموزش هـای مجازی جهاددانشـگاهی )امجـد( اجرا 
شـد و در انتهـای برنامـه فایـل پاورپوینـت ارایـه شـده و 
فیلـم ضبط شـده برنامـه نیـز در اختیـار شـرکت کنندگان 

گرفت. قـرار 
مباحثـی چـون  دوره  ایـن  در  افـزود:  آقایـی  حاجـی 
سـوءهاضمه،  و  بی اشـتهایی  بـر  مؤثـر  دارویـی  گیاهـان 
نفـخ،  ضـد  دارویـی  گیاهـان  آور،  صفـرا  فرآورده هـای 
گیاهـان دارویـی مؤثر بر گاسـتریت و زخم معـده، گیاهان 
دارویـی مؤثـر بـر سـندروم روده تحریک پذیـر، گیاهـان 

دارویـی مؤثـر بـر بیماری هـای کبـدی و ... ارایـه شـد.

■■■

»پویش روضه های خانگی«؛ 
پاسخی به نیاز آنی استفاده از 

شبکه های اجتماعی
کشـور:  دانشـگاهیان  قرآنـی  سـازمان  عمومـی  روابـط   ■
سـازمان  سرپرسـت  سرپرسـت  حسـنی  محمدحسـین 
گفـت:  ایکنـا  مدیرعامـل  و  کشـور  دانشـگاهیان  قرآنـی 
پویـش روضه هـای خانگـی بـا توجـه بـه شـرایط کرونایی 
از شـبکه های  اسـتفاده  بـه  آنـی  نیـاز  و جهـان،  کشـور 
اجتماعـی بـود کـه از سـوی سـازمان قرآنی دانشـگاهیان، 
پاسـخ موقتـی بـه آن داده شـد و بـر ایـن عقیـده هسـتم 
کـه بایـد بـه دنبـال سـاخت پلتفرم هایی بـا اسـتاندارهای 
داخلـی خـود باشـیم و در ایـن راه بایـد اندیشـمندان در 
برونـد. پیـش  بین رشـته ای  به صـورت  مهندسـین  کنـار 

و  کشـور  دانشـگاهیان  قرآنـی  سـازمان  سرپرسـت 
مدیرعامـل ایکنـا در گفت وگـو با شـبکه خبر، با اشـاره به 
اجـرای پویش روضه هـای خانگی و احیـای مجازی تاوت 
شـب عاشـورا گفـت: با توجـه به شـرایط کرونایی کشـور، 
نیـاز آنـی بـه اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی داشـتیم، 
بنابرایـن در سـازمان قرآنی دانشـگاهیان جهاددانشـگاهی 
و مجموعه هـای خودجـوش فرهنگـی دیگـر سـعی شـد تا 

ایـن نیـاز آنـی را پاسـخ موقتـی دهیم.
مدیرعامـل ایکنـا بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن چارچـوب 
به صـورت دائمـی در شـبکه های اجتماعـی قابل اسـتفاده 
نخواهـد بـود، افـزود: طـی سـال های گذشـته اهتمـام بـه 
پویـش احیـای قـرآن در مـاه محرم به ویژه شـب عاشـورا 
از سـوی ایـن سـازمان و خبرگـزاری ایکنـا وجـود داشـت 
کـه امسـال بـه دلیل شـرایط کرونـا توجه بیشـتری به آن 

شـد و ابعـاد جدیـدی بـه خـود گرفت.
حسـنی دربـاره احیـای مجازی قرآن در شـب عاشـورا 
ادامـه داد: در واقعـه کربا جایی را سـراغ نداریم که امام از 
دشـمن، خواسـته ای را مطالبـه کنند، اما امام حسـین)ع( 
شـب عاشـورا، صرفـاً بـرای اینکـه نمـاز بخواننـد و قـرآن 
تـاوت کننـد، مهلـت خواسـتند، موضوعـی کـه توجـه به 
آن طـی ایـن سـال ها در مجالـس عاشـورایی و عـزاداری 
اباعبداهلل الحسـین)ع( خالی بود . از سـال های گذشـته کار 
جـدی در راسـتای احیـای سـنت قرائـت و تدبـر در قرآن 
آغـاز شـد و جمع هـای خوبـی در ایـن قالب شـکل گرفت 
و امسـال بـه دلیل شـرایط کرونایـی، ایـن کار فرهنگی به 

فضای مجـازی منتقل شـد.
تکنولـوژی  می شـد  گفتـه  زمانـی  گفـت:  حسـنی 
وارداتـی، فرهنـگ خارجـی را بـا خود بـه همراه مـی آورد، 
ایـن اسـت هنگامی کـه تکنولـوژی وارد  امـا تصـور مـن 
تحمیـل  کشـور  آن  بـه  را  فرهنـگ  می شـود،  کشـوری 

. می کنـد
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه ایـن خطـر بـزرگ بـه ویـژه در 
حـوزه فضـای مجازی وجـود دارد، بیـان کـرد: پلتفرم هایی 
عمومـاً  می شـود،  اسـتفاده  مجـازی  فضـای  در  کـه 

پلتفرم هایـی نیسـت کـه با نیاز بومی ما آماده شـده باشـد و 
نظـام معنایـی که ایـن پلتفرم ها داخلش سـاخته و طراحی 

می شـود، در چارچـوب اسـتاندارهای نظـام غربـی اسـت.
فعلـی  پلتفرم هـای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  حسـنی 
نظـام  یـا  لیبرالـی  اقتصـاد  معنایـی  نظـام  بـر  مبتنـی 
اومانیسـم)فردگرایی( و سکوالریسـم اسـت، افزود: معتقدم 
فعلـی  اجتماعـی  شـبکه های  طریـق  از  نیسـت  درسـت 
ورود داشـته باشـیم، امـا اآلن نیـاز آنـی بـه دلیل شـرایط 
کرونایـی پیداکرده ایـم، امـا کار درسـت تر ایـن اسـت کـه 
بـر روی طراحـی پلتفرم هایـی بـه ویـژه بـرای شـبکه های 
به نظـام  توجـه  بـا  رسـانه ای  طراحی هـای  و  اجتماعـی 

معنایـی خودمـان کار کنیـم.

■■■ 

اسامی برگزیدگان مسابقه ی 
پیامکی »ناصرالحسین«

برگزیـدگان مسـابقه ی پیامکـی »ناصـر الحسـین« که 
هم زمـان بـا ایـام تجلـی شـور و شـعور حسـینی ویـژه ی 
از  برگـزار شـد  اعضـای جهاددانشـگاهی سراسـر کشـور 

سـوی اداره کل روابـط عمومـی معرفـی شـدند

روابط عمومی جهاددانشگاهی:
وصیت نامـه ی  از  پیامکـی  مسـابقه ی  ایـن  سـؤاالت 
سیاسـی الهی سـردار سـلیمانی بـه همـت اداره کل روابط 

عمومـی جهاددانشـگاهی طراحـی شـد.
اسـامی 1۵ نفـر از برگزیـدگان این مسـابقه که برنده ی 
کارت هدیـه ی ۲۰۰ هزارتومانـی شـدند، بـه شـرح زیـر 

ست: ا
مسعود رجایی ـ واحد کرمان

سمانه اشرف ـ دانشگاه علم و هنر
کلثوم بابایی جلودار ـ واحد علم و صنعت

علی رضا سامانی ـ معاونت فرهنگی
محمدرضا مرزبان ـ بازار کار

ناهید ارنجی ـ خبرگزاری ایکنا
مینا آقاجان ـ واحد اصفهان

آذر عاشور مراد ـ پژوهشگاه رویان
مریم یاری زاده ـ واحد صنعتی اصفهان

فاطمه عزیزی هرمز ـ واحد همدان
فریده ابراهیمی ـ مرکز اطاعات علمی

گیاهـان  پژوهشـکده ی  ـ  کاوانلـو  رمضانـی  علی رضـا 
دارویـی

سمیه عبادی ـ واحد علم و صنعت
زینب عباسی ـ واحد صنعتی اصفهان

علی رضا ولیلو ـ دفتر مرکزی

■■■

 مستوره های دفاع؛ روایت شنیده 

 نشده ی زنان رزمنده ی دفاع 
مقدس خراسان شمالی

ــمالی: در  ــگاهی خراسان شـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــدس  ـــاع مق ـــه دف ـــبت هفت ـــه مناس ـــه ب ـــت ک ـــن نشس ای
ــن  ــد، پرویـ ــزار شـ ــورد برگـ ــهدای بجنـ ــزار شـ در گلـ
ــدگان  ــن از رزمنـ ــان، دو تـ ــرا روغنیـ ــان و زهـ رنجبریـ
ــیره و  ــرات و سـ ــت خاطـ ــه روایـ ــگ بـ ــه و جنـ جبهـ
ــای  ــهدا و ارزش هـ ــدگان و شـ ــی رزمنـ ــبک زندگـ سـ

دفـــاع مقـــدس پرداختنـــد.
پرویـن رنجبریـان، در ایـن نشسـت بـا بیـان این کـه 
در  و  اسـامی  انقـاب  عرصه هـای  تمـام  در  همـواره 

راهپیمایی هـا، انتخابات هـا و هـر صحنـه ای کـه نیـاز بـه 
دفـاع از کیـان نظـام وجـود داشـت حاضـر بـوده اسـت، 
افـزود: حضـور زنـان در هشـت سـال دفاع مقدس و سـایر 
عرصه هـای انقـاب اسـامی همـواره مؤثـر و حیاتـی بوده 

. ست ا
دفـاع  رزمنـده  زنـان  از  یکـی دیگـر  روغنیـان،  زهـرا 
مقـدس در خراسـان شـمالی، در ایـن نشسـت، بـا بیـان 
این کـه شـرط ازدواج مـن همـراه بـودن بـا همسـرم در 
جبهه هـای دفـاع بـود و مهریـه ام بـرای ازدواج نیـز یـک 
بـا  ازدواج، همـراه  از  پـس  بـود کـه  قـرآن کریـم  جلـد 
همسـرم بـه جبهـه اعـزام شـدیم و مـن در پشـت خـط 

می کـردم. خدمـت  مقـدم 
وی بـا اشـاره بـه بیانـات امـام راحـل در خصـوص زن 
افـزود: امـام راحـل بـه زن هویـت دادنـد و فرمودنـد »من 
از شـجاعت های زنـان ایـران احسـاس غرور می کنم. شـما 
زنـان دلیـر در ایـن پیـروزی پیش قدم بودید و هسـتید. ما 
مرهـون شـجاعت های شـما زنـان شـیردل هسـتیم.« که 
ایـن اظهـار لطف ایشـان مسـوولیت زنان ایران اسـامی را 

دفـاع و حفـظ نظـام اسـامی سـنگین تر می کند.
 

■■■

آموزش ۵2 هزار نفر
 در قالب طرح داناب

 2۱ اردبیـــل  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   ■
خـــرداد: مراســـم اختتامیـــه طـــرح ملـــی دانش آمـــوزی 
نجـــات آب )دانـــاب( و انســـان و محیط زیســـت در 
ســـال تحصیلـــی 98 در ســـالن جلســـات شـــرکت آب 

ــزار شـــد. ــه ای اردبیـــل برگـ منطقـ
در ایـن مراسـم رییس جهاددانشـگاهی اردبیـل، اظهار 
بـا تشـکیل پنـج کمیتـه  کـرد: جهاددانشـگاهی اسـتان 
تخصصـی از تمـام پتانسـیل و ظرفیـت خود بـرای اجرای 
موفـق طـرح داناب اسـتفاده کـرد و ۵۲ هزار نفـر را تحت 
پوشـش آموزش هـای الزم برای مصرف بهینـه آب قرارداد.
این کـه  بـه  اشـاره  بـا  اردبیلـی  اوچـی  مهـران  دکتـر 
بهره گیـری از ظرفیـت رسـانه ها بـرای انتقـال مدل هـای 
از  فرهنگ سـازی،  و  جامعـه  بـه  آب  مصـرف  مناسـب 
برنامه هـای مهـم ایـن طـرح بـود کـه بـه خوبـی انجـام 
اردبیـل  منطقـه ای  آب  شـرکت  شـد:  یـادآور  گرفـت، 
مشـاور  به عنـوان  جهاددانشـگاهی  کارفرمـا،  به عنـوان 
به عنـوان  اردبیـل  اسـتان  آموزش وپـرورش  کل  اداره  و 
همـکار، تعامـات و همکاری هـای خوبی در اجـرای بهینه 
طـرح ملـی دانش آمـوزی نجـات آب )دانـاب( و انسـان و 

داشـتند. اسـتان  جهاددانشـگاهی  بـا  محیط زیسـت 
و مدیرعامـل  مدیـره  رییـس هیـات  مراسـم  ایـن  در 
اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  اردبیـل  منطقـه ای  آب  شـرکت 
اجـرای طـرح ملـی دانش آمـوزی نجـات آب )دانـاب( در 
عبـاس  گفـت:  کم آبـی،  از  جلوگیـری  و  جبـران  جهـت 
ایـن  جهاددانشـگاهی  این کـه  بیـان  بـا  مرنـی  جنگـی 
طـرح را در سـال 1398 بـه خوبـی اجـرا کرد، ادامـه داد: 
جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیل پتانسـیل خوبی در استان 
محسـوب می شـود و به عنـوان مشـاور و مجـری این طرح 

در اسـتان اثربخـش عمـل کـرده اسـت.
در این مراسـم احمد ناصری مدیـرکل آموزش وپرورش 
اسـتان اردبیل، ضمـن تقدیر از جهاددانشـگاهی در اجرای 
بهینـه ایـن طـرح و تعامـل خـوب ایـن نهاد بـا ایـن اداره 
کل، گفـت: در سـال جـاری آموزش وپرورش اسـتان برای 
دانـش  و  معلمـان  بـه  دانـاب  طـرح  آموزش هـای  ارایـه 
آمـوزان از طریـق مجـازی بـا جهاددانشـگاهی همـکاری 

کرد. خواهـد 
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ارایه توانمندی ها 
و تولیدات جهاددانشگاهی
در حوزه ی برق و کامپیوتر

 ۳ اصفهـــان  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   ■
»فناوری هـــای  ملـــی  کنفرانـــس  ســـومین  تیـــر: 
ــورت  ــر« به صـ ــرق و کامپیوتـ ــی بـ ــن در مهندسـ نویـ
ـــور  ـــا پ ـــر محمدرض ـــخنرانی دکت ـــا س ـــس و ب ویدئوکنفران
ـــگاهی و  ـــاوری جهاددانش ـــش و فن ـــاون پژوه ـــدی مع عاب
ـــازمان  ـــس س ـــری ریی ـــر اصغ ـــس و دکت ـــس کنفران ریی
جهاددانشـــگاهی واحـــد خواجه نصیرالدیـــن طوســـی 
ــگاهی و  ــکاری معاونـــت پژوهشـــی جهاددانشـ ــا همـ بـ
ـــد. ـــزار ش ـــان برگ ـــی اصفه ـــد صنعت ـــگاهی واح جهاددانش

تشـریح  بـه  کنفرانـس،  ایـن  در  پورعابـدی  دکتـر 
توانمندی هـا و تولیـدات جهاددانشـگاهی در حـوزه بـرق 
و کامپیوتـر در سـطح کشـور و گروه هـا و مراکـز خدمـات 
تخصصـی پژوهشـی جهاددانشـگاهی در زمینه های برق و 

کامپیوتـر پرداخـت.
اعـام  جهاددانشـگاهی  فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون 
نفـت  بـرق،  فناورانـه در صنعت هـای  اقدامـات  بـا  کـرد: 
ایجـاد  باعـث  جهاددانشـگاهی  ریلـی،  حمل ونقـل  و 

اسـت. شـده  کشـور  در  خودکفایـی 
بـرای  پژوهش هـا در جهاددانشـگاهی  داد:  ادامـه  وی 
را  وابسـتگی  تـا  بـوده  ملـی  نیازهـای  کـردن  بـرآورده 
بـه کشـورهای خارجـی قطـع کنیـم. البتـه انجـام ایـن 
پژوهش هـا منجـر بـه چـاپ مقـاالت و کتاب هـای بااعتبار 
ملـی و بین المللـی و دریافـت جوایـز متعـدد نیـز شـده 

اسـت.
دکتـر پورعابـدی ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا تـوان 
بـاالی جهاددانشـگاهی در تربیـت متخصصـان و جوانـان 
تولیـد  را  موردنیـاز کشـور  فناوری هـای  کوشـا می تـوان 
ایجـاد  کنیـم و اشـتغال آبرومندانـه ای را بـرای جوانـان 
نماییـم کـه درنهایـت باعـث ایجـاد ارزش افـزوده خوبـی 

بـرای مـردم کشـورمان خواهـد شـد.
در ادامه دکتر اصغری رییس سـازمان جهاددانشـگاهی 
سـخنران  به عنـوان  طوسـی  نصیرالدیـن  خواجـه  واحـد 
اینترنـت  و  "باکچیـن  موضـوع  کنفرانـس،  کلیـدی 
ارزش هـا" را ارایـه کـرد و در ادامـه دکتـر عبدالحسـین 
رضائـی دبیـر علمـی کنفرانـس و رییس موسسـه آموزش 
عالـی جهاددانشـگاهی نیـز با ارایـه گزارش رونـد برگزاری 
سـومین کنفرانـس اظهـار کـرد: از 163 مقاله ارسال شـده 
بـه دبیرخانـه این کنفرانـس ملی، تعـداد 1۰4 مقاله واجد 
شـرایط تشـخیص داده شـد و تعـداد 1۰ مقالـه به صـورت 

شـفاهی در کنفرانـس ارایه شـد.

■■■

برگزاری آزمون ارزیابی
و توسعه شایستگی مدیران 
دستگاه های اجرایی زنجان

ـــیدرفیع  ـــان: س ـــگاهی زنج ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــتگی  ـــعه شایس ـــی و توس ـــون ارزیاب ـــو کان ـــوی عض موس
جهاددانشـــگاهی در حاشـــیه بـــرزاری آزمـــون، بـــا 
ــاالری در  ــرورت شایسته سـ ــت و ضـ ــه اهمیـ ــاره بـ اشـ
ســـازمان ها، به ویـــژه در دســـتگاه های اجرایـــی بخـــش 
عمومـــی و دولتـــی، افـــزود: بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت 
جایـــگاه مدیریتـــی، به نظـــر می رســـد کـــه ســـازمان ها 
نـــگاه ویژه تـــری را بـــه ســـمت های مدیریتـــی داشـــته 
ـــرورش  ـــاب و پ ـــه انتخ ـــواس بیشـــتری ب ـــا وس ـــند و ب باش

ـــد. ـــود بپردازن ـــده خ ـــران آین مدی
زنجـان  اسـتان  جهاددانشـگاهی  رییـس  ادامـه،  در 
نیـز گفـت: کانـون ارزیابـی و توسـعه شایسـتگی، یکـی از 
کارآمدتریـن روش هـا بـرای احـراز شایسـتگی کارکنـان 
و مدیـران اسـت کـه در سـال های اخیـر بـرای سـنجش 
شایسـتگی مدیـران دولتـی مورداسـتفاده قـرار می گیـرد.

وی افـزود: ازاین رو کانون ارزیابی و توسـعه شایسـتگی 
مدیـران جهاددانشـگاهی کشـور بـا بهره گیـری از آخریـن 
پیشـرفته  روش هـای  و  پژوهشـی  علمـی،  دسـتاوردهای 
مدیریـت منابـع انسـانی و نیـز توسـعه فناوری هـای نوین 
سـازگار بـا نظـام منابـع انسـانی یکـی از مراکـز عهـده دار 
ارزیابـی مناسـب شایسـتگی سـرمایه انسـانی سـازمان ها 
رعایـت  بـا  کـه  اسـت  کشـور  اجرایـی  دسـتگاه های  و 
بـا  مبـارزه  ملـی  بهداشـتی مصـوب سـتاد  پروتکل هـای 
کرونـا بـا حضـور ارزیابـان حرفـه ای و صاحـب صاحیـت 
جهاددانشـگاهی بـه ارزیابـی مدیـران اسـتان در چهار روز 

پرداختنـد.

■■■

برگزاری نشست »وحدت اسامی 
در اندیشه امام خمینی )ره(« 

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان کردســـتان: 
ـــا  ـــنایی ب ـــد آش ـــن واح ـــی ای ـــاون فرهنگ ـــد آوج مع مجی
ـــداری اســـامی  ـــوزه بی ـــام در ح اندیشـــه های حضـــرت ام
ـــن  ـــزاری ای ـــداف برگ ـــامی را از اه ـــت اس ـــدت ام و وح
ـــد  ـــل جدی ـــنایی نس ـــرد: آش ـــان ک ـــت و بی ـــت دانس نشس
بـــه ویـــژه جامعـــه دانشـــگاهی بـــا اندیشـــه های امـــام 
)ره( باعـــث تقویـــت روحیـــه مســـوولیت پذیری آنـــان 
ــایل  ــراد را از بی تفاوتـــی نســـبت بـــه مسـ شـــده و افـ

ــد. ــه دور می کنـ جامعـ
حسـینی  سـیدمحمد  آیـت اهلل  نشسـت  ایـن  در 
شـاهرودی نماینـده ولی فقیـه در اسـتان کردسـتان اظهار 
ویـژه ای  جایـگاه  از  ایـران  ملـت  بـرای  کـرد: خردادمـاه 
برخـوردار اسـت چراکـه آغـاز نهضت امـام خمینـی )ره(، 
ارتحـال رهبرکبیـر انقـاب و انتخاب مقام معظـم رهبری 

در خردادمـاه بـوده اسـت.
قالـب  در  را  امـام، شایسته سـاالری  تاکیـد کـرد:  وی 
والیت فقیـه معرفـی کـرد کـه ایـن والیت مختـص مذهب 
شـیعه نیسـت و ولی فقیـه با هـر مذهبی بایـد حافظ دین 

اسـام بـوده و دنبالـه رو آمریـکا، اروپا و اسـرائیل نباشـد.

■■■

 

بنیان گذار انقاب اسامی
 نظریه ی اخاق در نظام سیاسی

 را نوآفرینی کرد
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجان غربـــی، 
ــی  ــه های فرهنگـ ــی اندیشـ ــت بررسـ ــرداد: نشسـ ۱7 خـ
و سیاســـی امـــام خمینـــی بـــا نگاهـــی بـــه قیـــام 1۵ 
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــت فرهنگ ـــت معاون ـــه هم ـــرداد ب خ
ــی  ــت فرهنگـ ــکاری معاونـ ــا همـ ــی و بـ آذربایجان غربـ
ــورت  ــه به صـ ــش جداگانـ ــه در دو بخـ ــگاه ارومیـ دانشـ
ــزار  ــا شـــرکت جمعـــی از دانشـــجویان برگـ ــار بـ وبینـ

ـــد. ش
جهاددانشـگاهی  رییـس  زاده  رسـتم  امیـن  دکتـر 
بـه  اشـاره  بـا  نشسـت  ایـن  ابتـدای  در  آذربایجان غربـی 
این کـه آموزه هـای حقـوق شـهروندی در تمامـی منظومه 

فکـری امـام )ره( متجلـی اسـت اظهـار کـرد: آراسـتگی 
بـه فضایـل و زدایـش از رذایـل مبتنـی بـر چارچوب هـای 
فکـری، اخاقـی، انسـانی و شـرعی یکـی از رویکردهـای 
بنیادیـن امـام خمینی)ره( در حوزه ی نظـری و عملی بود.

وی بـا تشـریح آراء و اندیشـه های امـام)ره( گفـت: از 
منظـر مبنایـی دیـدگاه امـام)ره( مبتنـی بر ایـن نکته بود 
کـه سـیرت سیاسـت عین اخاق بـوده و درواقع سیاسـت 
بایـد صـورت اخـاق باشـد و بـا چنیـن مبنایـی نظریـه 
اخـاق در نظـام سیاسـی عصـر حاضـر را متحـول کردند 
و می تـوان اذعـان نمـود امـام)ره( نوآفریـن ایـن موضوع با 

اسـتدالالت قـوی بود.
در ادامـه حجت االسـام دکتـر کریـم جبـاری مدیرکل 
فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه ارومیه نیز در این نشسـت 
مهم تریـن علـل برجسـتگی امـام خمینـی )ره( در تاریـخ 
معاصـر و بلکـه تاریخ ایران و اسـام را آغاز فعالیت ایشـان 
از مراکـز علمـی و آموزشـی مخصوصاً حوزه هـای علمیه با 
تکیه بـر علـم و فرهنـگ و ایجـاد تحـول دانسـت و گفـت: 
امـام خمینی )ره( تحـول اجتماعـی را از حوزه های علمیه 
آغـاز کـرد و مهم تریـن موانـع تحـول و سـازندگی جامعـه 
را نیـز در همیـن حوزه هـا می دیـد و از قضـای بـد روزگار، 
بخشـی از مهم تریـن مقابله کننـدگان با حرکـت انقاب در 

متـن حوزه هـای علمیـه بودند.
 

■■■

آغاز نشست های تخصصی 
چهاردهمین همایش ملی

 علمیـ  فرهنگی خلیج فارس 
ـــی  ـــی- فرهنگ ـــگری علم ـــز گردش ـــی مرک ـــط عموم ■ رواب
ـــس  ـــوب زاده ریی ـــم یعق ـــر رحی ـــران: دکت ـــجویان ای دانش
ــجویان  ــی دانشـ ــی ـ فرهنگـ ــگری علمـ ــز گردشـ مرکـ
ایـــران، از برگـــزاری چهاردهمیـــن همایـــش ملـــی 
علمـــی - فرهنگـــی خلیج فـــارس در ســـال جـــاری 

ــر داد. خبـ
رییـس مرکـز گردشـگری علمی-فرهنگی دانشـجویان 
ایـران، بـا تاکیـد بـر اهمیـت خلیج فـارس افـزود: در ایـن 
سـال ها تاش شـده اسـت در قالـب همایـش خلیج فارس 
بـا  پیونـد  در  تاریخـی  برجای مانـده  اطاعـات  بـه 
خلیج فـارس و آثـار تاریخـی و فرهنگـی تمدنـی مربـوط 
بـه آن ایـران پرداختـه شـود و از زبـان دانشـگاهیان ایـن 
موضـوع مطـرح گـردد؛ چراکه دانشـگاهیان نقـش مهمی 
در عرصـه معرفـی فرهنـگ و افتخـار ایرانیـان در حـوزه 
خلیج فـارس دارنـد و ایـن همایـش زمینه را بـرای تولید و 

نشـر محتـوای ایـن حـوزه را فراهـم می کنـد.
 13 موفـق  برگـزاری  بـه  اشـاره  زاده ضمـن  یعقـوب 
دوره همایـش خلیج فـارس توسـط ایـن مرکـز بیـان کرد: 
ایـن همایـش بسـتری جهـت تبـادل علمـی بـا محوریـت 
نـام خلیج فـارس و اسـتفاده از تجربیات اسـاتید برجسـته 
ایـن نکتـه تاکیـد دارد  بـر  فراهـم می کنـد و دبیرخانـه 
آحـاد  توسـط  خلیج فـارس  نـام  پاسداشـت  کـه  اسـت 
جامعـه مزیت هـای مربـوط بـه خلیج فـارس بایـد توسـط 
قالـب  در  و  شناسایی شـده  و  بررسـی  دانشـگاهیان 
پیشـنهادات کاربـردی بـه مسـووالن و مدیـران حوزه های 

مختلـف ارایـه گـردد.
 یعقـوب زاده بـا بیـان این که مرکز گردشـگری علمی-

فرهنگـی دانشـجویان ایـران به عنـوان دبیرخانـه دائمـی 
همایـش ملـی خلیج فـارس از ابتـدا تاکنـون تـاش کرده 
اسـت تـا با سـامان بخشـیدن بـه تاش هـا و پژوهش های 
پراکنـده دانشـگاهیان، موضـوع خلیج فـارس را بـه مثابـه 
دغدغـه جـدی بـرای احقـاق حقـوق مشـروع فرهنگـی و 
سیاسـی ملـت ایـران برجسـته نمایـد، افـزود: ایـن مرکـز 
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و  خلیج فـارس  روز  مسـائل  بـه  باتوجـه  دارد  درنظـر 
حساسـیت بیش ازپیـش ایـن منطقـه، چهاردهمیـن دوره 
ایـن همایـش را نیـز بـا سـه رویکـرد اصلـی دانشـجویی، 
و  متعـدد  حوزه هـای  در  مردمـی  رویکـرد  و  بین المللـی 

مرتبـط بـا ایـن حـوزه برگـزار نماید.
وی در ادامـه افـزود: بـا توجـه به شـیوع کرونـا ویروس 
آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه ها  تعطیلـی  و   )19 )کوویـد 
عالـی و بـر اسـاس ابـاغ سـتاد کرونـا مبنـی بر لغـو کلیه 
همایش هـا در کشـور بـه دلیـل رعایـت ایمنی و سـامت 
دبیرخانـه  بیمـاری،  ایـن  بـه  ابتـا  از  شـرکت کنندگان 
پانل هـای  دارد  درنظـر  خلیج فـارس  ملـی  همایـش 
را  خلیج فـارس  ملـی  همایـش  چهاردهمیـن  تخصصـی 
در قالـب مجموعـه گفتگوهـای مجـازی برگـزار کنـد؛ بـر 
همیـن اسـاس، نخسـتین پانـل بـا موضـوع "خلیج فـارس 
و هویـت ملـی" بـا حضـور شـخصیت های علمـی کشـور 
دانشـگاه  دانشـیار  حاجیانـی؛  ابراهیـم  دکتـر  ازجملـه 
بررسـی های  مرکـز  برنامه ریـزی  و  فرهنگـی  معـاون  و 
پورعلـی؛  دکتـر سـعید  ریاسـت جمهـوری،  اسـتراتژیک 
معـاون فرهنگـی و اجتماعـی منطقـه آزاد کیـش، دکتـر 
علی اشـرف نظـری؛ دانشـیار گروه علوم سیاسـی دانشـگاه 
تهـران و مدیـر بخـش سیاسـت داخلی مرکز بررسـی های 
اسـتراتژیک ریاسـت جمهـوری و دکتـر مجیـد تفرشـی؛ 
و  ایـران  مسـائل  کارشـناس  و  سـندپژوه  تاریخ نـگار، 

اسـت. برگزارشـده   1399 خـرداد  در  بین الملـل 
دانشـجویان  فرهنگـی  ـ  علمـی  گردشـگری  مرکـز 
ایـران دومیـن پانـل تخصصـی چهاردهمیـن همایش ملی 
مجـازی  گفتگوهـای  قالـب مجموعـه  در  را  خلیج فـارس 
منطقـه  در  فرهنگـی  میـراث  و  گردشـگری  موضـوع  بـا 

کـرد. برگـزار  خلیج فـارس 
موضـوع  بـا  همایـش  تخصصـی  پانـل  دومیـن 
»گردشـگری و میـراث فرهنگـی در منطقـه خلیج فارس« 
بـا حضـور شـخصیت های علمـی کشـور از جملـه دکتـر 
غام حیـدر ابراهیم بای سـامی اسـتادیار گروه کسـب وکار 
جدید دانشـکده ی کارآفرینی دانشـگاه تهران، دکتر سـید 
هنرهـای  پژوهشـکده ی  رییـس  عبدالمجیـد شـریف زاده 
سـنتی ایـران، دکتر محمـد پناهی رییس گـروه تخصصی 
خدمـات الکترونیـک گردشـگری سـامت، طبیعت درمانی 
و طـب سـنتی، دکتـر مهـدی مرتضـوی دانشـیار گـروه 
باستان شناسـی دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان و دکتـر 
پژوهشـگر  و  دانشـگاه  اسـتادیار  امیرانتخابـی  شـهرود 
گردشـگری  توانمندی هـای  موضوعـات  بـا  گردشـگری 
و  فرهنگـی  میـراث  خلیج فـارس،  سـواحل  و  جزایـر 
خلیج فـارس،  جزایـر  و  سـواحل  در  سـنتی  هنرهـای 
جایـگاه خلیج فـارس در توسـعه ی گردشـگری سـامت، 
تـا  تهدیـد  از  ایـران،  سـنتی  طـب  و  طبیعت درمانـی 
فرصـت، کوویـد ـ 19 محرک گردشـگری مجـازی میراث 
فرهنگـی خلیج فـارس و بایدها و نبایدهای گردشـگری در 

تیـر و مردادمـاه 1399 برگـزار شـد. خلیج فـارس در 
همچنیـن دبیرخانـه چهاردهمیـن همایـش ملی علمی 
خـود  نشسـت های  ادامـه  در  خلیج فـارس  فرهنگـی   -
در سـومین پانـل بـا موضـوع ابعـاد سیاسـی و اجتماعـی 
خلیج فـارس بـا دکتـر محمدرضـا مجیـدی مدیرعامـل و 
رییـس هیئت مدیـره انجمـن ایرانـی همـکار بـا یونسـکو 
ایـران  اسـامی  نماینـده ی سـابق جمهـوری  و  و سـفیر 
و  گردشـگری  »دیپلماسـی  محوریـت  بـا  یونسـکو  در 
خلیج فـارس«  حـوزه ی  در  منطقـه ای  همکاری هـای 

کـرد. خواهـد  گفت وگـو 
ویدیـوی  مشـاهده  بـرای  می تواننـد  عاقه منـدان 
پانل هـای تخصصـی در سـایت مرکز IGTV اینسـتاگرام 
https://www.instagram.com/ نشـانی  بـه 
https://www. در کانـال آپـارات به نشـانی ،istta.ir

کننـد. مراجعـه   aparat.com/istta

اجرای پرده خوانی و حماسه خوانی 
واقعه عاشورا

مهـــر:   ۱۶ جهاددانشـــگاهی،  عمومـــی  روابـــط   ■
ــن  ــینی، آییـ ــن حسـ ــیدن اربعیـ ــا فرارسـ ــان بـ هم زمـ
پرده خوانـــی واقعـــه عاشـــورا بـــه همـــراه تاریخچـــه و 
ـــوری  ـــهید صب ـــالن ش ـــی در س ـــر آیین ـــن هن ـــل ای تحلی
ـــط  ـــورت برخ ـــگاهی به ص ـــی جهاددانش ـــت فرهنگ معاون

اجـــرا شـــد.
از جلوه هـــای دیگـــر هنـــر  پرده خوانـــی  هنـــر 
ـــه  ـــری ک ـــر تصاوی ـــا تکیه ب ـــد ب ـــه مرش ـــت ک ـــی اس نقال
ـــای تاریخـــی،  ـــل رویداده ـــه نق ـــده ب ـــرده نقاشـــی ش در پ

ــردازد. ــی می پـ ــی و مذهبـ فرهنگـ
ــراح و  ــی طـ ــد رحمتـ ــی مجیـ ــن پرده خوانـ در ایـ
کارگـــردان، حســـین جمالـــی پژوهشـــگر و کارشـــناس 
و ناصـــر کریمی نیـــک نوازنـــده و پرده خـــوان بـــه 

ــد. ــی پرداختنـ هنرنمایـ
تاریخچـــه  بررســـی  جمالـــی ضمـــن  حســـین 
پرده خوانـــی در ایـــران گفـــت: در تمـــام نمایش هـــای 
ــود دارد؛  ــی وجـ ــی و تفکیکـ ــمت اصلـ ــی 4 قسـ ایرانـ
پیش درآمـــد، درآمـــد یـــا طـــرح داســـتان، بســـط 
ـــن  ـــدام از ای ـــه هرک ـــری ک ـــارم نتیجه گی ـــتان و چه داس
ـــا  ـــر ب ـــاط صحیح ت ـــتان و ارتب ـــر داس ـــم بهت ارکان در فه

مخاطـــب تاثیـــر دارد.
 

■■■

آسیب های اجتماعی و فرهنگی 
متعددی قشر جوان و دانشجو را 

تهدید می کند
ـــی،  ـــان غرب ـــگاهی آذربایج ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
2۱ مهـــر: حجت االســـام ســـجاد بیگـــی مســـوول نهـــاد 
ــگاه های  ــری در دانشـ ــم رهبـ ــام معظـ ــی مقـ نمایندگـ
پیـــام نـــور و آزاد اســـامی آذربایجـــان غربـــی در 
ــیب های  ــه آسـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــرد بـ ــن میزگـ ایـ
اجتماعـــی و فرهنگـــی متعـــددی قشـــر جـــوان و 
دانشـــجو را تهدیـــد می کنـــد، بیـــان کـــرد: بایـــد بـــا 
انجـــام مطالعـــات و پژوهش هـــای کاربـــردی وضعیـــت 
ــوان و  ــر جـ ــر قشـ ــم بـ ــی حاکـ ــی و فرهنگـ اجتماعـ
ــتی  ــایی کاسـ ــا شناسـ ــا بـ ــده تـ ــجو بررسی شـ دانشـ
وضعیت هـــای موجـــود ســـعی در رفـــع آن هـــا نمـــود.
وی بـا اشـاره بـه این کـه توسـعه اجتماعـی اقتصادی و 
فرهنگـی کشـور در گـرو توجه جـدی بـر روی مقوله های 
اجتماعـی  و  فرهنگـی  مطلـوب  وضعیـت  بـر  تأثیرگـذار 
دانشـگاه ها اسـت، اظهـار کـرد: بی توجهـی به آسـیب های 
اجتماعـی مبتابه قشـر جوان و دانشـجو می توانـد تبعات 
جبران ناپذیری در سـامت اجتماعی کشـور داشـته باشـد 
کـه بایـد نهادها و دانشـگاه های متولی ورود جـدی به این 

حوزه داشـته باشـند.
سـرهنگ نعمـت پـور رییـس پلیـس امنیـت اخاقـی 
فرماندهـی انتظامـی اسـتان نیـز در ایـن میزگرد با اشـاره 
بـه این کـه نیـروی انتظامـی به عنـوان یک نهـاد مردمی در 
راسـتای جامعه محـوری و مـردم مـداری خـود نیازمنـد 
ارتبـاط تنگاتنـگ بـا دانشـگاه و اقشـار دانشـگاهی اسـت، 
اظهـار کـرد: اهمیـت ارتباط با دانشـگاه با در نظـر گرفتن 
تحـوالت امـروزی و لـزوم پویایـی نیـروی انتظامـی بـرای 
دسـتیابی بـه هـدف »پلیـس در تـراز انقاب اسـامی« و 
باالتریـن سـطح از تامین مطالبـات مردمـی و موفقیت در 
نقـش قانونـی خود برای ایجـاد و ارتقای نظـم و امنیت در 

جامعـه مضاعـف می شـود.

روابط عمومی ها؛ چشم و گوش و 
سیستم عصبی سازمان 

■ روابـــط عمومـــی مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان 
ــجویان  ــنجی دانشـ ــز افکارسـ ــاه: مرکـ ــران  29 مهرمـ ایـ
ــتان  ــا همـــکاری جهاددانشـــگاهی اسـ ــپا( بـ ایران)ایسـ
ـــور  ـــی و ام ـــط عموم ـــرقی و اداره کل رواب ـــان ش آذربایج
ــن  ــرقی دهمیـ ــان شـ ــتانداری آذربایجـ ــل اسـ بین الملـ
ــط  ــنجی و روابـ ــگار )نظرسـ ــی نوانـ ــت تخصصـ نشسـ
ـــر  ـــور دکت ـــا حض ـــار ب ـــورت وبین ـــر( را به ص ـــی برت عموم
ـــگاه  ـــی دانش ـــات علم ـــو هی ـــم عض ـــر قائ ـــدی منتظ مه
تهـــران و مهـــدی رفیعـــی بهابـــادی سرپرســـت مرکـــز 
ــپا( و باهـــدف  ــران )ایسـ افکارســـنجی دانشـــجویان ایـ
آشـــنایی مدیـــران و کارشناســـان روابـــط عمومـــی 
و  نظرســـنجی  جایـــگاه  و  بااهمیـــت  ســـازمان ها 
ـــازمان  ـــی س ـــعه و تعال ـــی در توس ـــکار عموم ـــات اف تحقیق

برگـــزار کـــرد.
دکتـر منتظـر قائم به عنوان سـخنران اول این نشسـت 
بیـان کـرد: نظرسـنجی یـا افکارسـنجی در درون مفهـوم 
مخاطـب  اصطـاح  می گیـرد.  جـای  شناسـی  مخاطـب 
نشـات  ارتباطـات  علـم  از  آن  و  اسـت  ممتنـع  و  سـهل 
می گیـرد. مخاطـب در معنـای عـام آن کسـی اسـت کـه 
پیـام دیگـری را دریافـت می کند یا مخاطب کسـی اسـت 
کـه فـرد به عنـوان ارتباط گـر پیام خـود را معطـوف به او 

تولیـد و عرضـه می کنـد.
وی بـا بیـان این کـه مخاطب شناسـی مدیریـت علمی 
سـازمان اسـت کـه کمـک می کنـد تـا سـازمان در جهان 
اجتماعـی بـه کارایـی خـود برسـد و آن بامطالعـه وضـع 
عمومی هـا  روابـط  داد:  ادامـه  می شـود،  شـروع  موجـود 
یکـی از سـاختارهای ارتباط گری هسـتند. چشـم و گوش 
و سیسـتم عصبی سـازمان محسـوب می شـوند. هـر کاری 
در سـازمان انجـام می شـود و قرار اسـت که نقطـه اتصالی 
با شـهروندان، جامعه، مخاطبان و مشـتریان داشـته باشد، 

بایـد روابـط عمومی ها در آن مشـارکت داشـته باشـند.
در ادامـه نشسـت رفیعـی بهابـادی بیان کـرد: علی رغم 
بـودن  ناشـناخته  مـورد  در  کـه  ایده هایـی  و  نظریه هـا 
جامعـه ایرانـی و محافظـه کاری مـردم ایـران وجـود دارد 
داده  نشـان  ایسـپا  تجربـه  کوتاه مـدت(  جامعـه  )ماننـد 
نظرسـنجی و پیمایـش ابزاری اسـت کـه می تواند وضعیت 
و رونـد تغییـرات و تحوالت جامعه ایران را مشـخص کند.
سرپرسـت ایسـپا بـر علمـی بـودن، فراینـدی بـودن و 
پیمایشـی  و  و تحقیقـات علمـی  پیچیدگـی نظرسـنجی 
و  مهـم  بخـش  به عنـوان  را  نمونه گیـری  و  کـرد  تاکیـد 
علی رغـم  افـزود:  و  کـرد  معرفـی  نظرسـنجی  اساسـی 
اهمیـت نمونه گیـری، در نظرسـنجی های رایـج سـازمانی 
کـه از طریـق اینترنـت یـا از طریـق سـایت و اپلیکیشـن 
به صـورت  نمونه گیـری  می شـود  انجـام  ارتباطـی  هـای 

نمی شـود. رعایـت  علمـی 

■■■

احتیاط مصرف گیاهان دارویی
 و داروهای گیاهی در دوران 

بارداری و شیردهی
ــی  ــان دارویـ ــکده گیاهـ ــی پژوهشـ ــط عمومـ ■ روابـ
راســـتای  در  پژوهشـــکده  ایـــن  جهاددانشـــگاهی: 
ـــترده  ـــات گس ـــام تحقیق ـــر انج ـــی ب ـــود مبن ـــالت خ رس
در حـــوزه ی گیاهـــان دارویـــی و داروهـــای گیاهـــی و 
ــی  ــای گیاهـ ــی و داروهـ ــان دارویـ ــاندن گیاهـ شناسـ
ـــکان  ـــه پزش ـــف ب ـــای مختل ـــان بیماری ه ـــر در درم مؤث
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و داروســـازان، نســـبت بـــه برگـــزاری وبینارهـــای 
ــت. ــرده اسـ ــدام کـ ــوزی اقـ بازآمـ

دکتـر رضـا حاجـی آقایـی معـاون پژوهـش و آمـوزش 
ایـن پژوهشـکده گفـت: این وبینـار آموزشـی دارای امتیاز 
بازآمـوزی بوده و بـا مجوز اداره کل آمـوزش مداوم جامعه 
بهداشـت،  وزارت  زیرمجموعه هـای  از  کشـور  پزشـکی 

درمـان و آمـوزش پزشـکی برگزار شـد.
وی اظهـار کرد: مخاطبـان این دوره پزشـکان عمومی، 
داروسـازان و متخصصـان طـب سـنتی بودنـد و ایـن دوره 
به صـورت مجـازی و آناین بر بسـتر آموزش هـای مجازی 
خلیقـی  فرحنـاز  دکتـر  توسـط  جهاددانشـگاهی)امجد( 
فارماکوگنـوزی و دانشـیار گـروه  سـیگارودی متخصـص 
فارماکوگنـوزی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی برگـزار شـد 
و در انتهـای برنامـه فایـل پاورپوینـت ارایـه شـده و فیلـم 
ضبـط شـده برنامه نیـز در اختیار شـرکت کننـدگان قرار 

فت. گر
وی افـزود: در ایـن دوره مباحثی چـون گیاهان دارویی 
احتیـاط  مصرفـی،  دوز  مؤثـر،  گیاهـی  فرآورده هـای  و 

مصـرف در دوران بـارداری و شـیردهی ارایـه شـد.

 
■■■

تبدیل ایده ها به محصول در اولین 
رویداد شتاب سازه های نوین

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی کرمـــان: رویـــداد 
ـــور  ـــا حض ـــن ب ـــازه های نوی ـــی( س ـــتارت آپ ـــتاب )اس ش
دکتـــر بازمانـــده سرپرســـت جهاددانشـــگاهی اســـتان 
کرمـــان، دکتـــر شمســـی رییـــس دانشـــگاه جامـــع علمـــی 
کاربـــردی، مهنـــدس ســـلطانی نژاد رییـــس بنیـــاد 
ـــدم  ـــماعیلی مق ـــدس اس ـــامی، مهن ـــاب اس ـــکن انق مس
ـــت و  ـــازمان مدیری ـــی س ـــی و مهندس ـــام فن ـــس نظ ریی
برنامه ریـــزی اســـتان و جمعـــی از ســـرمایه گذاران 
بخـــش خصوصـــی، دانشـــجویان و ایـــده پـــردازان 
نـــوآوری  مرکـــز  توســـط  مجـــازی  به صـــورت 
علمـــی  ســـاختمانی،  پیشـــرفته  تکنولوژی هـــای 

ــد. ــزار شـ ــان برگـ ــگاهی کرمـ ــردی جهاددانشـ کاربـ
سرپرســت جهاددانشــگاهی اســتان کرمــان در مراســم 
ــازه های  ــی( س ــتارت آپ ــتاب )اس ــداد ش ــه روی اختتامی
ــای  ــوآوری تکنولوژی ه ــز ن ــت مرک ــه هم ــه ب ــن ک نوی
ــردی جهاددانشــگاهی  پیشــرفته ســاختمانی علمــی کارب
ــتاب  ــداد ش ــه روی ــان این ک ــا بی ــد، ب ــزار ش ــان برگ کرم
به صــورت جــدی در دنیــا مطــرح اســت و نــگاه ویــژه ای 
ــزاری  ــرد: برگ ــار ک ــود دارد، اظه ــه وج ــن مقول ــه ای ب
ــول در  ــه محص ــا ب ــل ایده ه ــتاب و تبدی ــای ش رویداده
شــکوفایی اقتصــاد کشــورها کمــک شــایانی کــرده اســت.

ــی  ــع علم ــگاه جام ــالت دانش ــه رس ــاره ب ــا اش وی ب
کاربــردی و جهاددانشــگاهی در ایــن راســتا گفــت: 
ــتاب  ــای ش ــزاری رویداده ــاله برگ ــدی مس ــورت ج به ص
و تبدیــل ایــده بــه محصــول را از طریــق مراکــز نــوآوری 
ــرد  ــم ک ــال خواهی ــان دنب ــتان کرم ــگاهی اس جهاددانش
کــه در ایــن راســتا نیــز اولیــن رویــداد شــتاب بــا عنــوان 
ــزار  ــور برگ ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــن ب ــازه های نوی س
شــد کــه امیدواریــم برگــزاری ایــن رویدادهــا و پیگیــری 
ــال  ــه محصــول به صــورت مســتمر دنب ــا ب ــل ایده ه تبدی

شــود.
ــان  ــا بی ــان ب سرپرســت جهاددانشــگاهی اســتان کرم
ــا  ــدادی از ایده ه ــه تع ــال آن هســتیم ک ــه دنب ــه ب این ک
را بــه ســمت کســب وکارها ســوق دهیــم افــزود: نــوآوری 
ــد در  ــود می توان ــرح می ش ــه مط ــی ک ــب ایده های در قال

رشــد اقتصــادی کشــور و رفــع نیازهایــی کــه در کشــور 
وجــود دارد در جهــت کاهــش هزینه هــا و رشــد و 

ــع شــود. ــر واق افزایــش بهــره وری مؤث
دکتــر بازمانــده بــا اشــاره بــه این کــه ۵3 ایــده 
ــس از  ــه پ ــد ک ــال ش ــداد ارس ــن روی ــه ای ــه دبیرخان ب
ــم  ــر در مراس ــده برت ــه 1۰ ای ــورت گرفت ــای ص داوری ه
اختتامیــه ایــن رویــداد موردنقــد و بررســی قــرار خواهــد 
گرفــت، اظهــار کــرد: بــا حمایت هایــی کــه انجــام 
ــا  ــه محصــول را ت ــا ب ــل ایده ه ــم داد بحــث تبدی خواهی

ــرد. ــم ب ــش خواهی ــازی پی ــرا و بومی س ــل اج مراح
دکتــر محســن شمســی رییــس دانشــگاه جامــع 
ــن  ــز در ای ــان نی ــتانی کرم ــد اس ــردی واح ــی کارب علم
ــال 94  ــردی از س ــی کارب ــگاه علم ــت: دانش ــم گف مراس
ــه  ــبت ب ــگاه، نس ــن دانش ــت ای ــد مدیری ــا دوره جدی و ب
برگــزاری رویدادهــای شــتاب برنامــه جــدی داشــته 
ــددی  ــتاب متع ــای ش ــز رویداده ــتا نی ــن راس ــه در ای ک
ــردی در  ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــوی دانش ــون از س تاکن

ــت. ــده اس ــور برگزارش ــطح کش س
ــایی  ــای شناس ــه معن ــتاب ب ــه ش ــان این ک ــا بی وی ب
ــدف  ــرد: ه ــار ک ــت اظه ــر اس ــای برت ــی ایده ه و توانای
اصلــی ایــن رویدادهــا ایــن اســت کــه در دانشــگاه بتوانیم 
ــک  ــده کم ــن ای ــه ای ــایی و ب ــر را شناس ــای برت ایده ه
ــرده و  ــد راه پیداک ــوآوری و رش ــز ن ــه مراک ــه ب ــم ک کنی

نهایتــاً بــرای تجاری ســازی برنامه ریــزی شــوند.
دکترشمســی بــا بیــان این کــه دانشــگاه علمــی 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــی اس ــگاه مهارت ــک دانش ــردی ی کارب
ــم  مهــارت حلقــه ی مفقــوده در کشــور اســت و امیدواری
بــا پــرورش دانشــجویان مهارتــی در کنــار ایجــاد مراکــز 
ــوآوری بتوانیــم جــای ایــن حلقــه مفقــوده را پرکنیــم. ن

رییــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی واحــد 
اســتان کرمــان بیــان کــرد: در ســال گذشــته در اســتان 
کرمــان موفــق بــه برگــزاری رویــداد شــتاب خرمــا 
ــداد  ــن روی ــای ای ــی از ایده ه ــی برخ ــه حت ــدیم ک ش
ــه  ــه فــروش محصوالتشــان ب شــتاب هم اکنــون در مرحل
کشــورهای همســایه هســتند و در همیــن راســتا نیــز در 
ســال جــاری دومیــن رویــداد شــتاب خرمــان و همچنیــن 
رویدادهــای شــتابی در ارتبــاط بــا کســب وکارهای پیــدار 
در زمینــه آرایشــگاهی را در اســتان کرمــان برگــزار 

ــرد. ــم ک خواهی
اختتامیــه  مراســم  در  گــزارش،  ایــن  براســاس 
رویــداد شــتاب ســازه های نویــن، 1۰ ایــده برتــر از 
نویــن  ســازه های  زمینــه  در  پــردازان  ایــده  ســوی 
ــن  ــروش آنای ــر ف ــده برت ــس از داوری ۵ ای ــرح و پ مط
ــور،  ــدا رحیم پ ــر ن ــط دکت ــاخته توس ــای پیش س ویاه
ــر  ــط امی ــن توس ــت زمی ــروش نشس ــا ف ــه ب ــده مقابل ای
خانه هــای  شبیه ســازی  ایــده  ایرانمنــش،  مســعود 
ــده پشــت بام  ــژاد، ای ــی ن ــه کریم ــی توســط فاطم درخت
بــا  شــهری  ســاختمان های  در  ســبز  بالکان هــای  و 
اســتفاده از مصالــح نویــن توســط فرهــاد رضایــی و 
ــده گلخانه هــای هیدروپونیــک خانگــی توســط مهســا  ای

ــدند. ــی ش ــفی معرف یوس

■■■

کارگاه آموزشی
»آشنایی با نحوه ثبت دارو«

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اردبیـــل: محمـــود 
خروشـــی مـــدرس کارگاه کـــه بـــا حضـــور جمعـــی از 
ـــن  ـــدان ای ـــی و عاقه من ـــان داروی ـــوزه گیاه ـــاوران ح فن
حـــوزه و بـــا رعایـــت دســـتورالعمل های بهداشـــتی 

برگـــزار شـــد گفـــت: ایـــن کارگاه آموزشـــی باهـــدف 
آشـــنایی فنـــاوران و فعـــاالن حـــوزه گیاهـــان دارویـــی 
ــوز  ــذ مجـ ــه اخـ ــوط بـ ــررات مربـ ــن و مقـ ــا قوانیـ بـ
ــنتی  ــای گیاهـــی و سـ ــد فرآورده هـ ــته بندی، تولیـ بسـ

و داروهـــای گیاهـــی ارایـــه شـــد.
آموزشـــی  کارگاه  در  کـــرد:  تصریـــح  خروشـــی 
ــای  ــگاه داروهـ ــوه ثبـــت دارو و جایـ ــا نحـ ــنایی بـ آشـ
گیاهـــی و نحـــوه ثبـــت آن هـــا و همچنیـــن مســـیری 
ـــذا و دارو  ـــازمان غ ـــوز از س ـــذ مج ـــرای اخ ـــد ب ـــه بای ک
ـــد. ـــریح ش ـــدگان تش ـــرکت کنن ـــرای ش ـــود، ب ـــی ش ط

ــا  ــت: بـ ــار داشـ ــد اظهـ ــز رشـ ــاور مرکـ ــن فنـ ایـ
توجـــه بـــه لـــزوم بـــه روز بـــودن اطاعـــات در ایـــن 
زمینـــه، منابـــع علمـــی مـــورد تأییـــد وزارت بهداشـــت 
ـــنتی  ـــی و س ـــیرهای ورود داروی طبیع ـــن مس و همچنی
ـــی  ـــور موردبررس ـــی کش ـــت داروهـــای طبیع بـــه فهرس

قـــرار گرفـــت.

■■■

آشنایی با مدل های درآمدی
در حوزه ی کسب وکارهای خانگی

ــتان  ــد اسـ ــگاهی واحـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ــی  ــار آموزشـ ــدرس وبینـ ــان مـ ــان: داوود دهقـ اصفهـ
حـــوزه  در  درآمـــدی  مدل هـــای  بـــا  آشـــنایی 
کســـب وکارهای خانگـــی توســـط جهاددانشـــگاهی 
ـــا  ـــن روزه ـــرد: ای ـــار ک ـــد اظه ـــزار ش ـــان برگ ـــد اصفه واح
ـــن  ـــا ای ـــی ب ـــا به نوع ـــور م ـــراد در کش ـــه اف ـــاً هم تقریب
نـــوع کســـب وکارها آشـــنایی دارنـــد. ایـــن مدل هـــای 
جدیـــد کســـب وکار، روزبـــه روز بـــا نـــوآوری در تـــاش 
هســـتند بخشـــی از نیازهـــای مـــا را پوشـــش دهنـــد.

وی افـــزود: ایـــن روزهـــا همـــه از کســـب درآمـــد 
از اینترنـــت حـــرف می زننـــد، بنابـــر آمارهـــا تـــا 
یـــک دهـــه پیـــش تنهـــا 3۰۰ هـــزار نفـــر در ایـــران 
می کردنـــد،  اســـتفاده  اینترنـــت  از  به طورجـــدی 
امـــا اکنـــون نزدیـــک بـــه 7۰ میلیـــون نفـــر به طـــور 
ـــردم  ـــتر م ـــد. بیش ـــتفاده می کنن ـــت اس ـــب از اینترن مرت
گوشـــی های هوشـــمند دارنـــد و میلیون هـــا ایرانـــی در 
ـــک  ـــت ی ـــتند. اینترن ـــو هس ـــی عض ـــبکه های اجتماع ش
ـــر راه  ـــد اســـت و اگ ـــرای کســـب درآم ـــدود ب ـــع نامح منب
ـــق  ـــا تلفی ـــد ب ـــد باشـــید می توانی ـــح آن را بل و روش صحی
هنـــر، دانـــش و تجربـــه خـــود در تولیـــد محصـــوالت 
کســـب وکارهای خانگـــی از جملـــه صنایع دســـتی، 
ـــادی  ـــای زی ـــات، درآمده ـــاوری اطاع ـــا فن ـــرش و... ب ف
ـــا  ـــا ب ـــف در دنی ـــراد مختل ـــد. اف ـــب کنی ـــت کس از اینترن
ـــی  ـــب وکار اینترنت ـــب از کس ـــدل مناس ـــک م ـــاب ی انتخ

بـــه موفقیت هـــای بزرگـــی رســـیده اند.
در ادامـــه حاضـــران در کارگاه بـــا انـــواع مدل هـــای 
درفـــروش  موفـــق  اینترنتـــی  کســـب وکار  رایـــج 
ــکاری  ــی همـ ــب وکار اینترنتـ ــدل کسـ ــوالت، مـ محصـ
ــات  ــروش خدمـ ــگ(، فـ ــت مارکتینـ ــروش )افیلیـ درفـ
ــنا  ــات و... آشـ ــاوره، فریلنســـری، فـــروش تبلیغـ و مشـ

شـــدند.
■■■

بهره مندی 7۰۰ نفر
 از آموزش های مدیریت سبز 

جهاددانشگاهی همدان
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی همـــدان: معـــاون 
ــن  ــدان ضمـ ــد همـ ــگاهی واحـ ــی جهاددانشـ آموزشـ
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ــرو  ــا پیـ ــن آموزش هـ ــت: ایـ ــر گفـ ــن خبـ ــام ایـ اعـ
ـــت  ـــگاهی و اداره کل حفاظ ـــن جهاددانش ـــه بی تفاهم نام
ـــه از دی  ـــد ک ـــدان می باش ـــتان هم ـــت اس ـــط زیس محی
ـــه  ـــگاهی در هم ـــط جهاددانش ـــته توس ـــال گذش ـــاه س م
اداره هـــا، ســـازمان ها و ارگان هـــای دولتـــی و غیـــر 

دولتـــی در حـــال اجراســـت.
دوره هـای  کـرد:  خاطرنشـان  محبیـان  امیرعبـاس 
آموزشـی مدیریـت سـبز بـه مـدت 8 سـاعت به صـورت 
به صـورت  تاکنـون  نفـر   1۰۰۰ بالغ بـر  بـرای  مجـازی 

اسـت. ارایـه شـده  مجـازی 

■■■

راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی 
جهاددانشگاهی در واحدهای 

قزوین و اصفهان
مردادماه:   11 ستفا،  سازمان  عمومی  روابط   ■
و  نوآوری  مراکز  مرکزی  شورای  جلسه  دوازدهمین 
راه اندازی  موضوع  با  جهاددانشگاهی  )منش(  شتابدهی 
منش در واحدهای قزوین و اصفهان، در محل سازمان با 
حضور دکتر بادکو رییس ستفا و سایر اعضا شورا برگزار شد 
صنعتی  واحد  جهاددانشگاهی  رییس  تیموری  مهندس  و 
واحد  این  دستاوردهای  و  برنامه ها  تشریح  به  اصفهان 
و  اطاعات  فناوری  و  الکترونیک  برق،  حوزه  در  ویژه  به 
آموزش های آناین پرداخت و درخواست راه اندازی منش 
با  اعضا  بین  تبادل نظر  و  بحث  از  پس  که  کرد  مطرح  را 
و  الکترونیک  موضوع  با  واحد  این  در  منش  راه اندازی 

فناوری اطاعات موافقت شد.
در ادامـه ایـن جلسـه کـه ارایـه واحدهـای متقاضـی 
منـش به صـورت ویدیـو کنفرانسـی انجام می شـد، خاکباز 
معـاون پژوهشـی واحد قزویـن ضمن معرفـی فعالیت های 
جهاددانشـگاهی اسـتان قزوین در زمینه آموزش، پژوهش 
و فرهنگـی و همچنیـن مرکز علمی کاربردی، درخواسـت 
خـود مبنـی بـر راه انـدازی مرکـز نـوآوری و شـتابدهی در 
شـهر قزویـن را مطـرح کرد که بـا کلیات راه انـدازی منش 

در اسـتان قزویـن نیز موافقت شـد.

■■■
برگزاری مراسم گرامیداشت 

سومین سالگرد شهادت 
حجت االسام والمسلمین تقوی

ـــاه:  ـــم، ۱8 خردادم ـــگاهی ق ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــم و  ـــهدای ق ـــزار ش ـــرم گل ـــع ح ـــهدای مداف ـــه ش قطع
ــوی،  ــیدمهدی تقـ ــلمین سـ ــزار حجت االسام والمسـ مـ
شـــامگاه یکشـــنبه، 18 خردادمـــاه میزبـــان جمعـــی از 
ــگاهیان  ــازمان  قرآنـــی دانشـ ــان سـ ــران و کارکنـ مدیـ
کشـــور و خبرگـــزاری ایکنـــا و همچنیـــن مســـووالن و 
ـــومین  ـــبت س ـــه مناس ـــم ب ـــگاهی ق ـــان جهاددانش کارکن

ـــود. ـــوار ب ـــهید بزرگ ـــن ش ـــهادت ای ـــالگرد ش س
قرآنـی  سـازمان  سرپرسـت  حسـنی  محمدحسـین 
محمـد  دکتـر  ایکنـا،  مدیرعامـل  و  کشـور  دانشـگاهیان 
حیـدری رییـس جهاددانشـگاهی قـم، اعضـای خانـواده 
فرهنگـی  معـاون  حسـینی  علـی  و  تقـوی  شـهید 
مراسـم  در  حاضـران  جملـه  از  قـم  جهاددانشـگاهی 
گفتمـان  شـهید  شـهادت  سـالگرد  سـومین  بزرگداشـت 

بودنـد. اسـامی  انقـاب 
تروریسـتی  حادثـه  شـهید  ایـن  بزرگداشـت  مراسـم 

مجلس شـورای اسـامی با تاوت آیاتـی از کام اهلل مجید 
توسـط مهـدی فروغـی قـاری قـرآن آغاز شـد.

آیـه 111 سـوره  بـا تـاوت  را  قرائـت خـود  فروغـی 
َ اْشـَتَری ِمـنَ الُْمْؤِمِنیـَن أَنُْفَسـُهْم  مبارکـه توبـه؛ »إِنَّ اهللَّ
ِ َفَیْقُتُلوَن  َوأَْمَوالَُهـْم بـَأنَّ لَُهُم الَْجنَّـَه یَُقاتُِلوَن فِی َسـبیِل اهللَّ
ـا فِـی التَّـْوَراِه َواْإلِنِْجیـِل َوالُْقْرآِن  َویُْقَتُلـوَن َوْعـًدا َعلَْیـِه َحقًّ
ذی  الـَّ بَبْیِعُکـُم  َفاْسَتْبِشـُروا   ِ بَعْهـدِه ِمـَن اهللَّ أَْوَفـی  َوَمـْن 
بَایَْعُتـْم بـِه َوَذلِـَک ُهـَو الَْفـْوُز الَْعِظیُم« که در شـأن و مقام 
واالی امیرالمؤمنیـن)ع( و مجاهـدان در راه خداسـت، آغاز 
کـرد و بـا تـاوت سـوره مبارکـه بلـد ادامـه و بـا سـوره 

مبارکـه حمـد خاتمـه داد.
در ادامـه هم هـادی خورسـند از مداحـان اهل بیت)ع( 
و کارکنـان جهاددانشـگاهی قـم بـه قرائت زیارت عاشـورا 

پرداخت.

 جایگاه شهید در روایات
در ادامـه حجت االسـام والمسـلمین ابوالفتـح دعوتـی 
مشـاور سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان در سـخنانی ضمـن 
تجلیـل از شـخصیت شـهید تقـوی بیـان کـرد: رفتـار آن 
بـه مقـام  ایشـان  تـا  اقتضـاء داشـت  شـهید در زندگـی 

شـهادت نائـل شـود.
وی اضافـه کـرد: در روایتـی از پیامبـر)ص( بیان شـده 
اسـت کـه هیـچ قطـره خونـی در نـزد خداونـد محبوب تر 
دیگـری  روایـت  در  همچنیـن  نیسـت؛  شـهید  خـون  از 
بیان شـده کـه بـرای همـه افـراد بعـد از مـرگ، سـؤال و 
جواب هسـت ولی خداوند اجازه جواب و سـؤال از شـهید 
را نمی دهـد و شـهید مـورد رحمـت خـدا قـرار می گیـرد.
امـام خمینـی)ره(  تعبیـر  بـه  افـزود: شـهید  دعوتـی 
بـه وجـه اهلل نظـر می کنـد و طـوری در حیاتـش، زندگـی 

بـرای خـود می خـرد. می کنـد کـه شـهادت را 

شهادت نشانه صالح بودن شهید است
همچنین حجت االسـام سـیدعلی تقوی فرزند شـهید 
سـیدمهدی تقـوی در سـخنانی بـا بیـان این کـه بهتریـن 
رفتـن از دنیـا، رسـیدن بـه مقـام شـهادت اسـت، گفـت: 
شـهید آوینـی تعبیـر جالـب و لطیفی در ایـن زمینه دارد؛ 
او گفته اسـت »کسـانی که شـهید نشـوند الجرم خواهند 

ُمرد«.
هرکسـی  نصیـب  شـهادت  این کـه  بیـان  بـا  وی 
کـه  اسـت  آن  نشـانه  شـهادت  کـرد:  اضافـه  نمی شـود، 
شـهید در حیاتـش، فـرد صالحـی بوده اسـت؛ مـا از مرگ 
معمولـی افـراد نمی توانیـم بفهمیـم صالح بوده یا نـه؛ زیرا 
هـم یـک کافـر و زندیـق و هم انسـان مومن ممکن اسـت 
بـر اثـر تصـادف کشـته شـود، ولـی نـوع مـرگ، قرینـه ای 
بـرای صالـح بـودن یـا نبـودن فـرد نیسـت ولـی شـهادت 

نشـان دهنده صالـح بـودن شـهید اسـت.
تقـوی بیـان کرد: کسـی کـه در زندگی مومـن و صالح 
باشـد، اگـر در میـدان جنـگ هـم نباشـد و در پشـت میز 
اداره نشسـته باشـد، شـهادت سـراغ او خواهـد رفـت و به 
تعبیـر سـردار سـلیمانی شـهید قبل از آنکه شـهید شـود 

نفـس خـود را قربانـی کرده اسـت.

 شهید گفتمان انقاب اسامی
فرزنـد شـهید تقـوی تصریـح کـرد: گاهـی این سـوال 
مطـرح می شـود کـه برخـی افـراد کـه سـابقه خوبـی در 
زندگـی هـم ندارنـد بـه شـهادت می رسـند؟ ولـی قطعـا 
ایـن افـراد هـم مسـیری را طـی کرده انـد تـا بـه شـهادت 
رسـیده اند ولـو این کـه ایـن مسـیر یـک شـبه طـی شـده 
باشـد؛ حـر چـون معرفت به امـام پیدا کـرد و از جهل رها 

شـد، بـه مقام شـهادت رسـید.

تقـوی اضافه کرد: شـهید تقـوی از ابتدا در مسـیر اهل 
بیـت)ع( بـود و در منـزل، جلسـات روضـه و حدیث خوانی 

و قرائـت قـرآن برپـا می کرد.
وی بیـان کـرد: باالتریـن دغدغـه ایشـان در سـال های 
پایانـی عمـر، ترویـج و تبلیـغ گفتمـان انقاب اسـامی و 
احیـا و زنده سـازی ایـن گفتمـان و تبییـن ابعـاد مختلـف 
آن بـود و وقـت زیـادی را صـرف ایـن کار می کـرد و بـه 
همیـن دلیـل هـم نام »شـهید گفتمـان انقاب اسـامی« 

را بـرای او انتخـاب کردنـد.
یـادآور می شـود، ایـن مراسـم از سـوی سـازمان قرآنی 
ایکنـا و بـا همـکاری  دانشـگاهیان کشـور و خبرگـزاری 
جهاددانشـگاهی قم برگـزار و در پایان مراسـم، قاب مزین 

بـه تصویـر شـهید تقـوی به پـدر ایشـان تقدیم شـد.
 

■■■

لزوم استفاده از ظرفیت 
جهاددانشگاهی برای توسعه 

خراسان شمالی
ـــمالی:  ـــان ش ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ســـردار ابوالقاســـم چمـــن، در نشســـت بـــا مهنـــدس 
ــتان   ــگاهی اسـ ــس جهادانشـ ــی رییـ ــن رحمانـ محسـ
ـــتفاده  ـــرای اس ـــگاهی ب ـــگاه جهاددانش ـــه ن ـــاره ب ـــا اش ب
ـــداف،  ـــبرد اه ـــدف پیش ـــیج باه ـــوان بس ـــت و ت از ظرفی
به منظـــور  جهاددانشـــگاهی  نـــگاه  کـــرد:  اظهـــار 
ـــپاه  ـــوان س ـــتفاده از ت ـــا اس ـــمالی ب ـــان ش ـــعه خراس توس
و ظرفیت هـــای موجـــود در ایـــن مجموعـــه، نـــگاه 

ــت. ــمندی اسـ ارزشـ
ـــات  ـــرح و اقدام ـــتان ط ـــه در اس ـــان این ک ـــا بی وی ب
در  جواداالئمـــه)ع(  ســـپاه  ســـوی  از  ارزشـــمندی 
حوزه هـــای اقتصـــادی و بهداشـــت و درمـــان صـــورت 
ـــام  ـــخنان مق ـــاس س ـــد براس ـــت: بای ـــت، گف ـــه اس گرفت
معظـــم رهبـــری هـــر کاری ســـه مشـــخصه عالمانـــه، 
ـــه  ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــد، ب ـــته باش ـــه داش ـــه و عازمان عاقان
ـــزم و  ـــم و ع ـــق، عل ـــل و منط ـــای عق ـــر مبن ـــد ب ـــور بای ام

اراده راســـخ انجـــام شـــود.
ـــعه ای  ـــور توس ـــام ام ـــه انج ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــی  ـــز علم ـــا مشـــارکت مراک ـــپاه و ب ـــتان توســـط س در اس
هماننـــد جهاددانشـــگاهی بـــر اعتبـــار و ارزش کار 
می افزایـــد، یـــادآور شـــد: بایـــد کارگـــروه ویـــژه ای در 
حوزه هـــای موردعاقـــه دو طـــرف تشـــکیل شـــود تـــا 
ـــکاری  ـــه هم ـــترک تفاهم نام ـــاط مش ـــی نق ـــس از بررس پ
منعقـــد شـــود و اقدامـــات براســـاس برنامه ریـــزی 

ـــود. ـــام ش انج
ـــرفت و  ـــد پیش ـــه بای ـــان این ک ـــا بی ـــن ب ـــردار چم س
ـــان  ـــود، خاطرنش ـــه ش ـــدی گرفت ـــامت ج ـــی و س آبادان
کـــرد: بایـــد نقـــاط مشـــترک در حوزه هـــای مختلـــف 
ســـپاه و جهاددانشـــگاهی را بـــه همـــراه برندهـــای 
ـــی  ـــورت عملیات ـــم و به ص ـــم بگذاری ـــار ه ـــود در کن موج

ـــم. ـــتان گام برداری ـــعه اس ـــرای توس ب
ـــد  ـــرد: بای ـــوان ک ـــه)ع( عن ـــپاه جواداالئم ـــده س فرمان
ــرح و  ــرای طـ ــرای اجـ ــرر بـ ــات مکـ ــی جلسـ از برپایـ
ــی  ــورت عملیاتـ ــم و به صـ ــودداری کنیـ ــا خـ برنامه هـ

درصـــدد اجـــرای آنهـــا برآییـــم.
وی در ادامـــه بـــه برنامه هـــای ســـپاه در حوزه هـــای 
نـــان و غنی ســـازی آن، افزایـــش بهـــره وری در حـــوزه 
ـــاره  ـــره اش ـــی و غی ـــاغل خانگ ـــی، مش ـــان داروی دام، گیاه
کـــرد و افـــزود: ســـپاه جواداالئمـــه)ع( بـــرای توســـعه 
امـــور در ســـطح روســـتاها و دهســـتان ها و یـــا ارایـــه 
تســـهیات در ایـــن حـــوزه بـــا مشـــارکت بســـیج 
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ـــکاری  ـــاده هم ـــژه ای آم ـــروه وی ـــب کارگ ـــایری در قال عش
ـــت. ـــگاهی اس ـــا جهاددانش ب

ـــگاهی  ـــس جهادانش ـــی ریی ـــن رحمان ـــدس محس مهن
ــاره  ــا اشـ ــدار بـ ــن دیـ ــز در ایـ ــمالی نیـ ــان شـ خراسـ
بـــه ســـخنان مقـــام معظـــم رهبـــری دربـــاره اقتصـــاد 
مؤلفه هـــای  از  یکـــی  کـــرد:  اظهـــار  مقاومتـــی، 
ــی  ــث علمـ ــی مباحـ ــاد مقاومتـ ــق اقتصـ ــی تحقـ اصلـ
و دانش بنیـــان بـــوده کـــه ایـــن مهـــم یکـــی از 

رویکردهـــای اصلـــی جهاددانشـــگاهی اســـت.
بـــه فعالیـــت پژوهشـــکده های  بـــا اشـــاره  وی 
دارویـــی  گیاهـــان  و  رویـــان  زیســـت فناوری 
ـــوع،  ـــن موض ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــگاهی گف جهاددانش
جهاددانشـــگاهی بـــا کمـــک اســـتانداری خراســـان 
ـــان  ـــژاد دام و گیاه ـــاح ن ـــرح اص ـــرای دو ط ـــمالی اج ش
در  آن  دانـــش  برخـــورداری  به واســـطه  را  دارویـــی 
در  جهاددانشـــگاهی  زیرمجموعـــه  پژوهشـــکده های 

ــت. ــرارداده اسـ ــتور کار قـ دسـ
ـــگاهی  ـــکاری جهاددانش ـــه هم ـــاره ب ـــا اش ـــی ب رحمان
اســـتان بـــا پژوهشـــکده زیســـت فناوری رویـــان در 
زمینـــه اصـــاح نـــژاد دام بـــر قابلیـــت توســـعه آن در 
روســـتاها بـــا مشـــارکت ســـپاه جواداالئمـــه)ع( تاکیـــد 

ـــرد. ک
ــرفت  ــرارگاه پیشـ ــت قـ ــه فعالیـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
آمادگـــی کامـــل  و  اســـتان  آبادانـــی ســـپاه در  و 
ــورت  ــا به صـ ــرای پروژه هـ ــرای اجـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
مشـــترک، یـــادآور شـــد: در بحـــث گیاهـــان دارویـــی 
نیـــز جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی دارای دانـــش 
فنـــی الزم بـــوده و همـــکاری ســـپاه اســـتان در ایـــن 

ــر اســـت. ــوع موردنظـ موضـ
در  این کـــه  بیـــان  بـــا  رحمانـــی  مهنـــدس 
مهارت هـــای  بـــه  نیـــاز  مـــدارس  و  دانشـــگاه ها 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب ـــود دارد اف ـــردی وج ـــی و ف تخصص
وجـــود 16۰ مرکـــز آمـــوزش تخصصـــی زیرمجموعـــه 
جهاددانشـــگاهی در کشـــور، می تـــوان در خراســـان 
ــه)ع(  ــپاه جواداالئمـ ــارکت سـ ــا مشـ ــز بـ ــمالی نیـ شـ
بـــا کمتریـــن هزینـــه مرکـــز آموزش هـــای تخصصـــی 
و راهبـــری شـــغلی را راه انـــدازی کنیـــم تـــا افـــراد بـــا 
ـــازار کار وارد شـــوند. ـــه ب ـــش الزم ب ـــارت و دان کســـب مه

ـــا مشـــارکت ســـپاه  ـــه ب ـــرد ک ـــدواری ک ـــار امی وی اظه
ـــرد  ـــا رویک ـــد ب ـــای مفی ـــتان برنامه ه ـــه)ع( اس جواداالئم

ـــود. ـــن ش ـــتان تدوی ـــعه اس توس

■■■

مدیریت در جهاددانشگاهی بر 
مبنای روابط ایمانی و عاطفی

ــتی  ــوم بهداشـ ــکده علـ ــی پژوهشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ــان  ــت معاونـ ــن نشسـ ــر: دومیـ ــگاهی، ۳۱ تیـ جهاددانشـ
ـــت،  ـــرد مدیری ـــوان خ ـــا عن ـــگاهی ب ـــتیبانی جهاددانش پش
ــتیبانی  ــاون پشـ ــتری معـ ــر شوشـ ــور دکتـ ــا حضـ بـ
از  تعـــدادی  و  جهاددانشـــگاهی  انســـانی  منابـــع  و 
ــورت  ــران به صـ ــتقر در تهـ ــای مسـ ــان واحدهـ معاونـ
حضـــوری و ســـایر واحدهـــا و پژوهشـــکده ها از طریـــق 
بهداشـــتی  علـــوم  پژوهشـــکده  در  ویدئوکنفرانـــس 

ــد. ــزار شـ ــگاهی برگـ جهاددانشـ
در ابتـــدای ایـــن نشســـت دکتـــر علـــی منتظـــری 
ـــمند  ـــش ارزش ـــان نق ـــه بی ـــکده ب ـــن پژوهش ـــس ای ریی
ـــاره  ـــادی اش ـــران جه ـــرورش مدی ـــگاهی در پ جهاددانش
ـــر  ـــد ب ـــگاهی بای ـــت در جهاددانش ـــت: مدیری ـــرد و گف ک
ـــی باشـــد. ـــی و عاطف ـــط ایمان ـــوب و رواب ـــح قل ـــای فت مبن

در  مدیریـــت  کـــرد:  اظهـــار  ادامـــه  در  وی 
جهاددانشـــگاهی یـــک مزیـــت بـــرای افـــراد نیســـت و 
ـــش  ـــد بی ـــران بای ـــگاهی مدی ـــد. در جهاددانش ـــد باش نبای
ـــوند. ـــد ش ـــه بهره من ـــر از هم ـــد و کمت ـــه کار کنن از هم

ـــگاهی  ـــت: جهاددانش ـــه گف ـــری در ادام ـــر منتظ دکت
ـــک  ـــد ی ـــد مانن ـــن بای ـــت، بنابرای ـــی اس ـــاد انقاب یک نه
ـــد  ـــا بای ـــود. م ـــت ش ـــاالک مدیری ـــک و چ ـــازمان چاب س
فاصلـــه  دیوان ســـاالری  از  می توانیـــم  چـــه  هـــر 
ـــر  ـــت وپا گی ـــررات دس ـــر مق ـــود را در زنجی ـــم و خ بگیری

اســـیر نکنیـــم.
وی بـــر لـــزوم ارزش گـــذاری بـــه نیـــروی انســـانی 
به عنـــوان مهم تریـــن ســـرمایه جهاددانشـــگاهی اشـــاره 
کـــرد و گفـــت: بایـــد بـــرای همـــه اعضـــا ارزش قائـــل 
ــا  ــا آن هـ ــورت بـ ــا از مشـ ــیم و در تصمیم گیری هـ باشـ

ـــویم. ـــل نش غاف
در ادامـــه ایـــن نشســـت دکتـــر شوشـــتری معـــاون 
ـــزاری  ـــداف برگ ـــان اه ـــه بی پشـــتیبانی جهاددانشـــگاهی ب
نشســـت مســـتمر و هـــر دو هفتـــه ایـــن معاونـــت بـــا 
عنـــوان خـــرد مدیریـــت پرداخـــت و یکـــی از وظایـــف 
ـــی  ـــن خط مش ـــا را تعیی ـــتیبانی واحده ـــوزه پش ـــم ح مه
ــاس  ــر اسـ ــه بـ ــز تابعـ ــت مراکـ ــیر حرکـ ــرای مسـ بـ
ـــل  ـــایر عوام ـــه س ـــد و هزین ـــت درآم ـــات و وضعی اطاع

تأثیرگـــذار بـــر عملکـــرد واحدهـــا دانســـت.

■■■

معرفی برگزیدگان چهارمین 
جشنواره ی سراسری طنز 

دانشجویی »تلخند«
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی زنجـــان، ۱۶ مـــرداد: 
چهارمیـــن جشـــنواره ی سراســـری طنـــز دانشـــجویی 
تلخنـــد کـــه هرســـاله بـــه همـــت معاونـــت فرهنگـــی 
ـــان برگـــزار می شـــود، امســـال در  ـــگاهی زنج جهاددانش
راســـتای حفـــظ ســـامت شـــرکت کنندگان ایـــن دوره 
از جشـــنواره و پیشـــگیری از شـــیوع بیمـــاری کرونـــا، 
به صـــورت مجـــازی برگـــزار و برگزیـــدگان نیـــز از 

همیـــن طریـــق انتخـــاب شـــدند.
در چهارمیـــن دوره ایـــن جشـــنواره و در بخـــش 
نثـــر بـــا موضـــوع طنـــز اجتماعـــی و سیاســـی؛ علـــی 
ـــلیمانی از  ـــی س ـــوم و امیرعل ـــگاه باقرالعل ـــاری از دانش به
ـــترک  ـــه دوم مش ـــوب رتب ـــران جن ـــور ته ـــگاه پیام ن دانش
ــر  ــور مایـ ــگاه پیام نـ ــی نیا از دانشـ ــین مقدسـ و حسـ

ـــب کردنـــد. ـــوم را کس رتبـــه س
در بخـــش نثـــر بـــا موضـــوع زندگـــی دانشـــجویی؛ 
مهنـــاز حســـینی نژاد دیـــزگاه از دانشـــگاه آزاد رشـــت 
ـــدرس  ـــت م ـــگاه تربی ـــی از دانش ـــک ثبوت ـــه اول و باب رتب
ــم  ــه قـ ــوزه علمیـ ــگاه حـ ــری از دانشـ ــا کبیـ و علیرضـ

رتبـــه ســـوم مشـــترک را کســـب کردنـــد.
ــی  ــبک زندگـ ــوع سـ ــا موضـ ــعر بـ ــش شـ در بخـ
دانشـــجویی؛ حســـن مســـیبی از دانشـــگاه شـــهید 
رجایـــی تهـــران و محمدجـــواد میرصفـــی از دانشـــگاه 
ـــری  ـــه ندی ـــه دوم مشـــترک و رقی ـــی رتب ـــه طباطبای عام
از دانشـــگاه الزهـــرا )س( تهـــران رتبـــه ســـوم را بـــه 

دســـت آوردنـــد.
ـــی؛  ـــی و سیاس ـــوع اجتماع ـــا موض ـــعر ب ـــش ش در بخ
حســـن رحمانی نکـــو از دانشـــگاه شـــهاب قـــم رتبـــه 
ـــل  ـــکی اردبی ـــگاه علوم پزش ـــی از دانش ـــد حق دوم و مجی
و مجتبـــی خرســـندی از دانشـــگاه قـــم رتبـــه ســـوم 

ـــد. ـــب کردن ـــترک را کس مش

حمایت سازمان برنامه وبودجه 
آذربایجان غربی از طرح های 

پژوهشی جهاددانشگاهی
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان 
غربـــی، ۱۴ مهرمـــاه: در ایـــن نشســـت کـــه به منظـــور 
پژوهشـــی  پیشـــنهادی  طرح هـــای  تشـــریح 
ــد،  ــزار شـ ــی برگـ ــان غربـ ــگاهی آذربایجـ جهاددانشـ
ــر امیـــن رســـتم زاده رییـــس جهاددانشـــگاهی  دکتـ
آذربایجـــان غربـــی گفـــت: طرح هـــای پژوهشـــی 
ـــا  ـــه ب ـــی ک ـــای پژوهش ـــگاهی در دل گروه ه جهاددانش
ــود  ــکیل می شـ ــی کاری تشـ ــه تخصصـ ــن زمینـ تعییـ

طراحـــی، تدویـــن و پیشـــنهاد می شـــود.
وی ادامـــه داد: شـــرط اخـــذ مجـــوز گروه هـــای 
ـــره ارزش  ـــا در زنجی ـــی آن ه ـــی کیف پژوهشـــی نقش آفرین
ـــا  ـــی ب ـــان غرب ـــد آذربایج ـــه واح ـــوده ک ـــتان ب ـــعه اس توس
اخـــذ مجـــوز موافقـــت اصولـــی گـــروه متابولیت هـــای 
ثانویـــه در حـــوزه کشـــاورزی طـــی ســـال گذشـــته و 
ــب وکار  ــت کسـ ــه و مدیریـ ــیمی تجزیـ ــای شـ گروه هـ
ـــی  ـــوای پژوهش ـــد محت ـــی و تولی ـــی علم ـــدد خروج درص
ـــتان را  ـــه اس ـــت ک ـــه اس ـــای منطق ـــاس مزیت ه ـــر اس ب
ــا  ــه کاری گروه هـ ــوزه تخصصـــی زمینـ حداقـــل در حـ
ـــعه  ـــرای توس ـــردی ب ـــًا کارب ـــتر کام ـــرده و بس ـــی ک غن
ـــم آورده  ـــی فراه ـــعه بوم ـــر توس ـــدل مدنظ ـــتان در م اس

ـــت. اس
مهنـــدس ابوالفضـــل عبـــادی معـــاون توســـعه 
مدیریـــت و نیـــروی انســـانی ســـازمان برنامه وبودجـــه 
ـــازمان  ـــن س ـــداف ای ـــه اه ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــان غرب آذربایج
ــای  ــب طرح هـ ــارت و تصویـ ــی نظـ ــوزه تخصصـ در حـ
به جـــای  کـــرد:  خاطرنشـــان  اســـتان  مطالعاتـــی 
اجـــرای طرح هـــای خـــرد و کوچـــک حســـب تجـــارب 
ــا  ــی یـ ــرای یکـ ــال اجـ ــه دنبـ ــته بـ ــال های گذشـ سـ
ــوی  ــاز از سـ ــی سـ ــاخص و کیفـ ــن شـ ــرح وزیـ دو طـ
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــی از جمل ـــز علم ـــگاه ها و مراک دانش

هســـتیم.
 

■■■

نقش آفرینی پارک علم و فناوری 
البرز در ایجاد شهرک دانش بنیان 

شهرستان هشتگرد
ــرز  ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــی پـ ــط عمومـ ■ روابـ
ـــاد و  ـــاوجباغ، نظرآب ـــردم س ـــده م ـــگاهی: نماین جهاددانش
ـــت:  ـــترک گف ـــت مش ـــن نشس ـــس در ای ـــان در مجل طالق
ــدات  ــد تولیـ ــار درصـ ــا چهـ ــه تـ ــرز سـ ــتان البـ اسـ
کشـــور را بـــر عهـــده دارد امـــا هنـــوز نتوانســـته ایم از 
ـــوب  ـــعه مطل ـــرای توس ـــاوری ب ـــم و فن ـــای عل ظرفیت ه

اســـتان اســـتفاده کنیـــم.
ــا آسیب شناســـی تولیـــد  دکتـــر علـــی حـــدادی بـ
علـــم و فنـــاوری در کشـــور خاطرنشـــان کـــرد: تولیـــد 
ـــیاری از  ـــا بس ـــود دارد ام ـــتان وج ـــاوری در اس ـــم و فن عل
ـــد  ـــازی و تولی ـــه تجاری س ـــاوری ب ـــم و فن ـــدات عل تولی
ــم  ــوزه ختـ ــادرات در ایـــن حـ ــروت از دانـــش و صـ ثـ

نمی شـــود.
بـا  مجلـس  در  هشـتگرد  و  نظرآبـاد  مـردم   نماینـده 
تصریـح این کـه ما از دسـتاوردها و فعالیت هـای پارک علم 
و فنـاوری البـرز حمایـت می کنیم گفت: در زمینه توسـعه 
علـم و فنـاوری همـکاری مجلـس، دولت و پژوهشـگران و 
فنـاوران یـک ضرورت اسـت و بایـد جوانان، افـراد صاحب 
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ایـده و فنـاوری را بـرای نقش آفرینـی بیشـتر در حـوزه 
تجاری سـازی و تولیـد ثـروت از دانـش و فنـاوری آمـاده 
کنیـم کـه در ایـن زمینـه نقـش پـارک علـم و فنـاوری 

بسـیار مهم اسـت.
شهرسـتان  در  دانش بنیـان  شـهرک  ایجـاد  بـر  وی 
هشـتگرد اشـاره کـرد و گفـت: نقش آفرینـی پـارک علـم 
ایـن شـهرک و  ایجـاد و راه انـدازی  البـرز در  و فنـاوری 
راه انـدازی و اسـتقرار شـرکت های دانش بنیـان در مرکـز 
تحقیقـات کاوش و همچنیـن راه انـدازی مراکـز رشـد در 
شهرسـتان های هشـتگرد، نظرآبـاد و طالقـان بسـیار مهم 

و حیاتـی اسـت.
و  علـم  پـارک  رییـس  عباسـی  مهـدی  مهنـدس 
فنـاوری البـرز نیـز در ایـن نشسـت با اشـاره بـه این که 
و  علـم   قطـب  بـه  تبدیل شـدن  البـرز  اسـتان  اولویـت 
فنـاوری کشـور اسـت ، گفـت: تـاش کنیـم ظرفیت های 
فنـاوری  و  علـم  قطـب  بـه  تبدیل شـدن  بـرای  الزم 
شهرسـتان های اسـتان البـرز به ویـژه نظرآبـاد، طالقـان 

فراهـم شـود. و هشـتگرد 
بـه  اشـاره  بـا  البـرز  فنـاوری  و  علـم  پـارک  رییـس 
این کـه بیـش از دویسـت و سـی شـرکت دانش بنیـان در 
اسـتان البـرز فعالیـت دارنـد بیـان کـرد: تـاش می کنیم 
رشـد  مراکـز  ایجـاد  فنـاوری،  توسـعه  زیرسـاخت های 
در  را  البـرز  فنـاوری  و  علـم  پـارک  زیرسـاخت های  و 
شهرسـتان های البـرز ایجـاد کنیـم و بـر عملیاتـی شـدن 
البـرز در  اسـتان  نماینـدگان  بـا حمایـت  برنامه هـا  ایـن 

داریـم. اصـرار  کوتاه مـدت  در  مجلـس 
شـرکت های  قالـب  در  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
دانش بنیـان و فنـاور پـارک علـم و فنـاوری البـرز حـدود 
هـزار شـغل بـرای جوانـان و دانش آموختـگان ایجادشـده 
اسـت، گفـت: آمادگی داریـم در صـورت حمایت های الزم 
ایـن میـزان اشـتغال را بـه دو هـزار نفـر افزایـش دهیـم.

ایجـاد  بـر  ادامـه  در  صمیمـی  نشسـت  ایـن  در 
شـرکت های دانش بنیـان متناسـب بـا آمایش سـرزمینی، 
ایـده،  صاحـب  دانش آموختـگان  و  جوانـان  از  حمایـت 
پرهیـز از خـام فروشـی، توسـعه کشـت گیاهـان دارویی و 
محصوالت کشـاورزی و توسـعه صنایع تبدیلی و همچنین 
فعال شـدن شـرکت های دان بنیان و فنـاور در عرصه های 

مختلـف دانش بنیـان تاکیـد شـد.
 

■■■
کمک پژوهشگاه رویان به زوج های 

نابارور استان گلستان
ـــت  ـــتان: نشس ـــگاهی گلس ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــا  ــتان بـ ــگاهی گلسـ ــت جهاددانشـ ــترک سرپرسـ مشـ
نماینـــده ی مـــردم گـــرگان و آق قـــا در مجلـــس 
ـــاالی  ـــای ب ـــر ظرفیت ه ـــد ب ـــا تاکی ـــامی ب ـــورای اس ش
ـــتان،  ـــتان گلس ـــرا در اس ـــت اج ـــگاهی و قابلی جهاددانش

برگـــزار شـــد.
ســـید عزیـــز موســـوی سرپرســـت جهاددانشـــگاهی 
کـــرد:  اظهـــار  نشســـت  ایـــن  در  گلســـتان 
کـــه  اســـت  انقابـــی  یک نهـــاد  جهاددانشـــگاهی 
به فرمـــان حضـــرت امـــام خمینـــی )ره( در ســـال 
ــان  ــگاه رویـ ــه پژوهشـ ــت کـ ــده اسـ 13۵9 تشکیل شـ
و ابن ســـینای جهاددانشـــگاهی و پژوهشـــکده گیاهـــان 
مجموعه هـــای  ظرفیت هـــای  از  بخشـــی  دارویـــی 
جهاددانشـــگاهی اســـت و جهاددانشـــگاهی اســـتان در 
ـــی  ـــتغال و پژوهش ـــی، اش ـــی، آموزش ـــای فرهنگ بخش ه
در حـــال فعالیـــت اســـت و اشـــتغال را در دســـتور کار 
ــا  ــب بـ ــی متناسـ ــای آموزشـ ــت و دوره هـ قراردادهاسـ

اشـــتغال در ایـــن واحـــد برگـــزار می شـــود.

ـــرد:  ـــار ک ـــتان اظه ـــگاهی گلس ـــت جهاددانش سرپرس
ــع  ــتان واقـ ــتان گلسـ ــی اسـ ــان دارویـ ــده گیاهـ دهکـ
ــی در  ــاد مقاومتـ ــورای اقتصـ ــه در شـ در گالیکـــش کـ
ســـال 1396 مصـــوب شـــده و بهره بـــرداری از آن 
ــون  ــت و تاکنـ ــده اسـ ــگاهی واگذارشـ ــه جهاددانشـ بـ
ــده  ــروژه انجام شـ ــن پـ ــاخت های ایـ ــد زیرسـ 8۰ درصـ

اســـت.
ــاغل  ــعه مشـ ــی توسـ ــرح ملـ ــرد: طـ ــان کـ وی بیـ
ـــت و در  ـــده اس ـــول ش ـــگاهی مح ـــه جهاددانش ـــی ب خانگ
ـــه اشـــتغال  ـــر را در اســـتان ب ـــد ۲3۰۰ نف ـــتا بای ـــن راس ای
ـــت. ـــه وام نیس ـــی ب ـــرح متک ـــن ط ـــانیم و ای ـــدار برس پای
ـــرگان و  ـــردم گ ـــده م ـــنگدوینی نماین ـــی س رمضان عل
ـــت  ـــن نشس ـــامی در ای ـــورای اس ـــس ش ـــا در مجل آق ق
ــیار  ــای بسـ ــگاهی ظرفیت هـ ــرد: جهاددانشـ ــان کـ بیـ
زیـــادی دارد کـــه قابلیـــت ایـــن را دارد در اســـتان 
ــای  ــتان ظرفیت هـ ــن اسـ ــود و ایـ ــرا شـ ــتان اجـ گلسـ
بســـیار زیـــادی در عرصه هـــای مختلـــف را دارا اســـت.
ســـنگدوینی گفـــت: جلســـاتی بـــا مدیـــران بانکـــی 
در اســـتان برگـــزار شـــد و چنـــد بانـــک اعـــام 
ـــتان  ـــف اس ـــای مختل ـــه در بخش ه ـــد ک ـــی کردن آمادگ

کننـــد. ســـرمایه گذاری 
وی خاطرنشـــان کـــرد: در اســـتان گلســـتان تعـــداد 
زیـــادی زوج نابـــارور داریـــم کـــه پژوهشـــگاه رویـــان 
می توانـــد در زمینـــه درمـــان ایـــن زوج هـــای نابـــارور 

ورود پیـــدا کنـــد.
ـــرد:  ـــار ک ـــتان اظه ـــگاهی گلس ـــت جهاددانش سرپرس
مـــا بـــه ظرفیت هـــای جهاددانشـــگاهی کـــه یک نهـــاد 
انقابـــی اســـت اعتقادداریـــم و ایـــن نهـــاد می توانـــد 
ـــد. ـــادی کن ـــک زی ـــتان کم ـــتان گلس ـــرفت اس ـــه پیش ب

■■■

فعالیت جهاددانشگاهی
 کرمان در زمینه بومی سازی 

قطعات و فناوری تولید در بخش 
صنایع و معادن

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل از 
ایســـنا، 27 مهـــر: دکتـــر مهـــدی بازمانـــده سرپرســـت 
جهاددانشـــگاهی کرمـــان در دیـــدار بـــا جانشـــین 
ــی و  ــن معرفـ ــتان ضمـ ــاراهلل اسـ ــپاه ثـ ــده سـ فرمانـ
تبییـــن فعالیت هـــا و توانایی هـــای جهاددانشـــگاهی  
ـــای در  ـــه رویکرده ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــان گف ـــتان کرم اس
ـــور،  ـــر کش ـــگاهی  سراس ـــای دانش ـــه در جهاده پیش گرفت
ـــاهد  ـــد را ش ـــه تولی ـــر ب ـــی منج ـــراوان علم ـــای ف کاره
هســـتیم کـــه ایـــن اقدامـــات به گونـــه ای بـــارز و 
مشـــهود بـــوده اســـت کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری در 
چنـــد نوبـــت از فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی بـــه 
ـــان  ـــه جوان ـــکا ب ـــارز ات ـــای ب ـــوان نمونه ه ـــی و به عن نیک
بـــرای دســـتگاه های اجرایـــی کشـــور یادکرده انـــد.
ــه در  ــورت گرفتـ ــات صـ ــه اقدامـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
جهاددانشـــگاهی اســـتان کرمـــان در ســـنوات گذشـــته 
ـــنوات  ـــان در س ـــگاهی کرم ـــرد: جهاددانش ـــار ک ـــز اظه نی
گذشـــته درزمینـــه ی عمـــران و ســـازه کارهـــای 
باارزشـــی را انجـــام داده اســـت، ضمـــن آن کـــه اخیـــراً 
نیـــز طـــرح آمایـــش کرمـــان توســـط جهاددانشـــگاهی 
اســـتان تدویـــن و در شـــورای برنامه ریـــزی و توســـعه 
اســـتان کرمـــان و همچنیـــن ســـازمان برنامه وبودجـــه 
کشـــور تصویب شـــده اســـت و در حـــال حاضـــر نیـــز 
ـــی  ـــاه اجتماع ـــاون و رف ـــا اداره کل کار، تع ـــاد ب ـــن نه ای

ـــی  ـــتغال خانگ ـــعه اش ـــه ی توس ـــان در زمین ـــتان کرم اس
ـــکاری دارد. ـــرح هم ـــن ط ـــی ای ـــازوی اجرای ـــوان ب به عن
دکتـــر بازمانـــده اســـتان کرمـــان را یـــک اســـتان 
ـــتان  ـــرد: در اس ـــان ک ـــت و بی ـــی دانس ـــی و معدن صنعت
ــدود 46۰  ــه حـ ــود دارد کـ ــدن وجـ ــان 74۲ معـ کرمـ
ــهم  ــه سـ ــد کـ ــرداری دارنـ ــه  بهره بـ ــورد آن پروانـ مـ
ویـــژه ای در اشـــتغال و اقتصـــاد اســـتان ایفـــا می کنـــد 
شـــرکت   9 بـــا  میدکـــو  هلدینـــگ  به طوری کـــه 
اقمـــاری در اســـتان کرمـــان هم اکنـــون مشـــغول بـــه 

فعالیـــت اســـت.
ــدن  ــان تبدیل شـ ــگاهی کرمـ ــت جهاددانشـ سرپرسـ
از  یکـــی  را  فـــوالد کشـــور  قطـــب  بـــه  اســـتان 
چشـــم اندازهای اســـتان برشـــمرد و در ادامـــه بـــه 
ــاره و  ــان اشـ ــی کرمـ ــی و صنعتـ ــای معدنـ ظرفیت هـ
تصریـــح کـــرد: بـــا توجـــه بـــه پتانســـیل های بـــاالی 
اســـتان در حـــوزه معدنـــی و وجـــود شـــرکت های 
ـــرد  ـــتان، در رویک ـــن اس ـــی در ای ـــی و معدن ـــزرگ صنعت ب
جدیـــد فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی کرمـــان بـــر 
روی موضـــوع صنعـــت و به ویـــژه حـــوزه معـــدن نـــگاه 

کرده ایـــم. برنامه ریـــزی  و  ترســـیم  را  ویـــژه ای 
و  اســـامی  انقـــاب  پاســـداران  ســـپاه  وی 
جهاددانشـــگاهی را دو نهـــاد مولـــود انقـــاب اســـامی 
را  بزرگـــی  کارهـــای  می تواننـــد  کـــه  دانســـت 
بـــا همـــکاری یکدیگـــر انجـــام دهنـــد و افـــزود: 
ـــی  ـــای صنعت ـــاز اســـتان را در زمینه ه جهاددانشـــگاهی نی
و معدنـــی شناســـایی کـــرده و امیدواریـــم بتوانیـــم بـــا 
ـــای  ـــایر نهاده ـــکاری س ـــا هم ـــب و ب ـــزی مناس برنامه ری
ـــاز  ـــزات موردنی ـــات و تجهی ـــوزه قطع ـــن ح ـــط در ای مرتب
کارخانه هـــا صنعتـــی و معـــادن اســـتان را بومی ســـازی 
ـــه  ـــن آن ک ـــم ضم ـــد کنی ـــتان تولی ـــل اس ـــرده و در داخ ک
بـــه امـــر جمـــع آوری علـــم و فنـــاوری نیـــز در کنـــار 
ســـایر مأموریت هـــای تعیین شـــده بـــرای ایـــن نهـــاد، 

خواهیـــم پرداخـــت.
ـــع  ـــماندهای صنای ـــه پس ـــاره ب ـــا اش ـــده ب ـــر بازمان دکت
ـــزی  ـــک برنامه ری ـــا ی ـــم ب ـــرد: معتقدی ـــوان ک ـــی عن معدن
مناســـب و بـــا اســـتفاده از دانـــش فـــرآوری مجـــدد، 
می تـــوان پســـماندها و باطله هایـــی کـــه ســـال ها 
ــه  ــده را بـ ــت شـ ــتان انباشـ ــی اسـ ــع معدنـ در صنایـ
عناصـــر بـــا ارزش تبدیـــل کـــرد کـــه جهاددانشـــگاهی 
اســـتان کرمـــان بـــرای تحقـــق ایـــن برنامـــه در ابتـــدا 
از متخصصـــان داخـــل اســـتان و ســـپس متخصصـــان 
ــرای ایـــن مهـــم بهـــره خواهـــد  ــتان بـ ــارج از اسـ خـ

گرفـــت.
ــه  ــم و فناورانـ ــگاهی را علـ ــرد جهاددانشـ وی رویکـ
ــزود:  ــرد و افـ ــر کـ ــع ذکـ ــدن و صنایـ ــث معـ در بحـ
جهاددانشـــگاهی کرمـــان بـــه دنبـــال بومی ســـازی 
ـــادن  ـــع و مع ـــش صنای ـــد در بخ ـــاوری تولی ـــات و فن قطع
ــود را در  ــش خـ ــن دانـ ــت ایـ ــاش اسـ ــت و در تـ اسـ
اختیـــار صنایـــع و معـــادن اســـتان نیـــز قـــرار دهـــد.
سرپرســـت جهاددانشـــگاهی کرمـــان ادامـــه داد: 
دانـــش فـــرآوری کرومیـــت حتـــی کرومیت هـــای 
ـــن  ـــا ای ـــه قطع ـــود دارد ک ـــتان وج ـــز در اس ـــار نی کم عی
ــای  ــا و نهادهـ ــار ارگان هـ ــاوری را در اختیـ ــش فنـ دانـ

ــرار خواهیـــم داد. ــه قـ مربوطـ
ــای  ــی مرزهـ ــه جابجایـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــم  ـــام معظ ـــد مق ـــورد تاکی ـــاب م ـــش در گام دوم انق دان
ـــال  ـــی انتق ـــرد: آمادگ ـــح ک ـــت، تصری ـــوده اس ـــری ب رهب
دانـــش خـــود بـــه اســـتان های هم جـــوار را نیـــز 
ـــتان های  ـــکاری اس ـــا هم ـــم ب ـــا بتوانی ـــت ت ـــم داش خواهی
ـــش  ـــاوری و دان ـــم، فن ـــعه عل ـــتای توس ـــوار در راس هم ج

ـــم. ـــتواری را برداری ـــم و اس ـــای محک گام ه
 



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

17
ه6

مار
│ش

تم
یس

ل ب
سا

100
برگـزار

جهاددانشگاهی در حوزه گیاهان 
دارویی پیشتاز است

ـــمالی:  ـــان ش ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــن  ـــدس محس ـــا مهن ـــت ب ـــدی در نشس ـــی ج ـــر عل دکت
رحمانـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی، 
ــت  ــر فرصـ ــال حاضـ ــه در حـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
آزمون وخطـــا وجـــود نـــدارد، افـــزود: جهاددانشـــگاهی 
ـــه  ـــی تجرب ـــان داروی ـــرآوری گیاه ـــت و ف ـــوزه کش در ح
موفقـــی را داشـــته و بـــه ایـــن دلیـــل نبایـــد شـــرایط 
ــه  ــم بلکـ ــم کنیـ ــردم فراهـ ــرای مـ ــا را بـ آزمون وخطـ
ــتاوردهای  ــه دسـ ــق از جملـ ــای موفـ ــد از تجربه هـ بایـ

ــرد. ــرداری کـ ــگاهی بهره بـ جهاددانشـ
به صـــورت  بایـــد  کار  این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ــا  ــر کارهـ ــرد: اگـ ــار کـ ــود، اظهـ ــام شـ ــه ای انجـ حرفـ
به صـــورت حرفـــه ای و باکیفیـــت انجـــام شـــود، مـــردم 
ـــان  ـــد و خودش ـــدا می کنن ـــام آن کار پی ـــه انج ـــت ب رغب

پـــای کار خواهنـــد بـــود.
جـــدی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه بـــه دنبـــال ایجـــاد 
ـــل  ـــه گلی ـــی در منطق ـــش خصوص ـــور بخ ـــرایط حض ش
شـــیروان هســـتیم، اضافـــه کـــرد: در حـــوزه کشـــت و 
ـــژاد دام مشـــکات  ـــی و اصـــاح ن ـــرآوری گیاهـــان داروی ف
ـــی های  ـــتی بررس ـــه درس ـــر ب ـــود دارد و اگ ـــیاری وج بس
ـــی  ـــه خوب ـــق ب ـــات موف ـــم و از تجربی ـــام ندهی الزم را انج
اســـتفاده نکنیـــم، بازخـــورد منفـــی بـــرای مـــردم بـــه 

ـــت. ـــد داش ـــال خواه دنب
نماینـــده مـــردم شـــیروان در مجلـــس بـــا اشـــاره 
ــت  ــی از اهمیـ ــان دارویـ ــرآوری گیاهـ ــه فـ ــه این کـ بـ
ـــه  ـــر منطق ـــرد: در ه ـــان ک ـــوردار اســـت، بی بســـیاری برخ
ــی  ــاه دارویـ ــوع گیـ ــن نـ ــمالی، چندیـ ــان شـ از خراسـ
ـــد  ـــه بای ـــد ک ـــان می ده ـــاله نش ـــن مس ـــود دارد و ای وج
مدیریـــت صحیـــح در ایـــن حـــوزه ایجـــاد شـــود و از 

ــم. ــتفاده کنیـ ــود اسـ ــای موجـ ظرفیت هـ
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ســـرعت تصمیم گیـــری 
در نگهـــداری بخـــش خصوصـــی در اســـتان بســـیار مـــورد 
ــه بخـــش  ــی کـ ــرد: زمانـ ــار کـ ــت، اظهـ ــت اسـ اهمیـ
ــورات  ــد در امـ ــود، بایـ ــتان می شـ ــی وارد اسـ خصوصـ
ــد در  ــته باشـ ــود داشـ ــل وجـ ــرعت عمـ ــه سـ مربوطـ
ـــیر  ـــه مس ـــی از ادام ـــش خصوص ـــورت بخ ـــن ص ـــر ای غی

منصـــرف می شـــود.
بایـــد  این کـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  جـــدی 
ســـرمایه گذاران دارای تـــوان مالـــی وارد اســـتان 
شـــوند، افـــزود: بـــرای بهبـــود وضعیـــت در حـــوزه 
گیاهـــان دارویـــی و اصـــاح نـــژاد دام در شـــیروان، 
از  و  بـــه کار می گیریـــم  را  تـــوان خـــود  تمـــام 
تجربیـــات موفـــق جهاددانشـــگاهی نیـــز به طورقطـــع 

ــد. ــد شـ ــتفاده خواهـ اسـ

■■■

ظرفیت   جهاددانشگاهی 
گشودن  برای  گسترده ای 

دارد جامعه  گره های 
ـــتان  ـــگاهی اس ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم ■ رواب
یـــزد: فاطمـــه ســـعادت جو در نشســـت بـــا مدیـــران 
زن دســـتگاه های اجرایـــی اســـتان، ضمـــن معرفـــی 
و ارایـــه توضیحاتـــی پیرامـــون ســـابقه فعالیتـــی 
دانشـــگاهی،  و  علمـــی  حوزه هـــای  در  خـــود 
ــتان  ــگاهی اسـ ــای جهاددانشـ ــی از فعالیت هـ گزارشـ
ـــی  ـــازمان هلدینگ ـــن س ـــرد: ای ـــار ک ـــه داد و اظه ارای

متشـــکل از چنـــد حـــوزه محســـوب می شـــود کـــه 
بخش هـــای  در  خـــود  رســـالت های  براســـاس 
آموزشـــی، فرهنگـــی، تجاری ســـازی و پژوهشـــی 

می کنـــد. فعالیـــت 
ــوزه  ــازمان در دو حـ ــن سـ ــت ایـ ــه فعالیـ وی بـ
آمـــوزش عالـــی در قالـــب دانشـــگاه علـــم و هنـــر و 
ــت:  ــرد و گفـ ــاره کـ ــدت اشـ ــای کوتاه مـ آموزش هـ
ـــه  ـــک ب ـــا نزدی ـــر ب ـــم و هن ـــگاه عل ـــبختانه دانش خوش
ـــی  ـــب و متنوع ـــات مناس ـــجو خدم ـــزار دانش ـــش ه ش
ــه  ــف ارایـ ــی مختلـ ــع تحصیلـ ــته ها و مقاطـ در رشـ

. می کنـــد
آموزش هـــای  مـــورد  در  ســـعادت جو 
کوتاه مـــدت جهاددانشـــگاهی نیـــز گفـــت: ایـــن 
کارمنـــدان  آموزش هـــای  بخـــش  در  آموزش هـــا 
ــی  ــوع قابل توجهـ ــا تنـ ــردم بـ ــوم مـ ــت و عمـ دولـ

می شـــود. ارایـــه 
ــا بیـــان این کـــه آموزش هـــای کســـب وکار  وی بـ
آموزش هـــای  حـــوزه  مهـــم  بخش هـــای  از 
کوتاه مـــدت ایـــن ســـازمان اســـت، تصریـــح کـــرد: 
بـــا توجـــه بـــه نیـــاز جامعـــه در ایـــن بخـــش، 
ارایـــه  بـــه  نســـبت  جهاددانشـــگاهی  ســـازمان 
آموزش هـــای کســـب وکار اقـــدام کـــرده و بـــه زودی 
ایـــن زمینـــه خدمـــات قابل توجهـــی انجـــام  در 

خواهـــد داد.
سرپرســـت ســـازمان جهاددانشـــگاهی یـــزد از 
به عنـــوان  ســـازمان  ایـــن  پژوهشـــی  معاونـــت 
ــکات و  ــع مشـ ــر در رفـ ــای مؤثـ ــی از بخش هـ یکـ
ـــن  ـــت: ای ـــرد و گف ـــتان یادک ـــور و اس ـــی کش خودکفائ
ــز  ــکده و مرکـ ــن پژوهشـ ــود چندیـ ــت باوجـ معاونـ
ــود را  ــه خوبـــی فعالیـــت خـ ــات تخصصـــی بـ خدمـ
بـــه ویـــژه در بخش هـــای تخصصـــی ماننـــد حـــوزه 

ســـرامیک انجـــام می دهـــد.
ــزد  ــگاهی یـ ــکده  جهاددانشـ ــزود: پژوهشـ وی افـ
ــور  ــه در کشـ ــگاه قابل توجـ ــورداری از جایـ ــا برخـ بـ
و اجـــرای طرح هـــای ملـــی و اقـــدام بـــرای تولیـــد 
ـــتگاه ها  ـــات دس ـــد قطع ـــور مانن ـــاز کش ـــام موردنی اق
و کاتالیزهـــا، گام هـــای بلنـــدی در اســـتقال کشـــور 
ـــت. ـــته  اس ـــاوری برداش ـــم و فن ـــد و عل ـــش تولی در بخ

ســـعادت جو بـــا تاکیـــد  بـــر ظرفیـــت بـــزرگ 
ــرد:  ــار کـ ــگاهی، اظهـ ــی جهاددانشـ ــوزه فرهنگـ حـ
حـــوزه فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی بـــه علـــت تنـــوع 
فعالیت هـــا حائـــز اهمیـــت اســـت و خوشـــبختانه 
آثـــار محســـوس فعالیت هـــای ایـــن حـــوزه را در 

ــتیم. ــاهد هسـ ــتان شـ اسـ
ــپا، و  ــنا، ایسـ ــا، ایسـ ــای ایکنـ ــه ظرفیت هـ وی بـ
ســـایر فعالیت هـــای فرهنگـــی ایـــن ســـازمان اشـــاره 
ــهم  ــا سـ ــن بخش هـ ــدام از ایـ ــت: هرکـ ــرد و گفـ کـ
اســـتان  فرهنگـــی  فعالیت هـــای  در  شایســـته ای 

ماننـــد رســـانه و قـــرآن و نشـــر کتـــاب دارنـــد.
ایـــن مســـوول بـــه خدمـــات قابل توجـــه مراکـــز 
مطالعـــات  خـــاک،  زیســـت،  محیـــط  پژوهشـــی 
اجتماعـــی و ســـایر بخش هـــا اشـــاره کـــرد و گفـــت: 
ــای  ــون پژوهش هـ ــا تاکنـ ــن بخش هـ ــدام از ایـ هرکـ
ـــت   ـــد و ظرفی ـــه کرده ان ـــه ارای ـــه جامع ـــده ای را ب ارزن
ــه و  ــای جامعـ ــودن گره هـ ــرای گشـ ــترده ای بـ گسـ
ـــد. ـــتان دارن ـــور و اس ـــکات کش ـــا و مش ـــایر نیازه س

ـــی  ـــان داروی ـــات گیاه ـــز خدم ـــت مرک وی از فعالی
ــاغل  ــی مشـ ــرح ملـ ــوزه و طـ ــن حـ ــرفت ایـ و پیشـ
خانگـــی در حـــوزه تجاری ســـازی یادکـــرد و گفـــت: 
ایـــن ســـازمان از ظرفیـــت بســـیار گســـترده ای 
ــگ در  ــور پررنـ ــی حضـ ــت و آمادگـ ــوردار اسـ برخـ

تمـــام صحنه هـــای فعالیتـــی در اســـتان را دارد.

کتاب از  رونمایی  مراسم 
تاوت« »آخرین 

■ روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، ۳۱ شهریور: 
مراسم رونمایی از کتاب »آخرین تاوت« که شرحی بر زندگی 
و خاطرات قاری و معلم قرآن کریم شهید »احمد انصاری اصیل« 

است، ظهر دوشنبه هم زمان با آغاز هفته دفاع مقدس برگزار شد.
در  کشورمان  قرآنی  شهید  اولین  دوستان  از  جمعی  امروز 
سالن شهید تقوی ایکنا گرد هم آمده بودند تا به مرور خاطرات 
دوست شهیدشان که گوشه ای از آن را در کتاب آخرین تاوت به 

اشتراک گذاشته اند،  بپردازند.
پیشکسوت  موسوی بلده،  حسین  سید  مراسم  این  ابتدای  در 
قرآنی کشورمان به تاوت آیاتی از کام اهلل مجید پرداخت و در ادامه 
محمدحسین حسنی، مدیرعامل ایکنا به بیان سخنان کوتاهی پرداخت.

حسنی با بیان این که مجموعه خبرگزاری قرآن افتخار دارد 
بر  تاکید  با  باشد،  قرآنی  جامعه  میزبان  مراسمی  چنین  در  که 
و  داشته  میهنی  جنگ  از  مضاعفی  ارزش  مقدس  دفاع  این که 
آن هم جنگ برای خدا بوده است، گفت: این ارزشی است که دفاع 
مقدس را متمایز از تمام جنگ ها کرده است. چنگ زدن به حبل 
متین، قرآن و اهل بیت)ع( ویژگی خاصی است که آن را متمایز 
کرده است. حتماً جا دارد در مورد این گنجینه تولیدات مختلفی 

از جمله در حوزه کتاب صورت بگیرد.
در ادامه محمدرضا صلح جو پیشکسوت قرآنی کشورمان، در 
سخنان خود به گوشه ای از فعالیت های ایکنا اشاره کرد و گفت: 
این خبرگزاری از زمان تأسیس تاکنون در راستای احیای فرهنگ 
زیادی  گام های  قرآنی  اساتید  معرفی  و  قرآنی  جلسات  قرآنی، 
برداشته است و امیدوارم در این مسیر همواره موفق و مؤید باشد.

پیشکسوت  موسوی بلده،  سیدمحسن  مراسم  این  ادامه  در 
بیان  به  نیز  انصاری اصیل  شهید  دوستان  از  و  کشور  قرآنی 

خاطراتی از آن شهید پرداخت.
موسوی بلده با اشاره به این که هر یک از ما در رابطه با جنبه ای 
از شخصیت شهید احمد انصاری  مطالبی برای گفتن داریم، گفت:  
و  است  ماندگار  من  در ذهن  انصاری  از شهید  که  تصویری  آن 
تداعی می شود،  من  برای  این شهید  نام  آورده شدن  با  همواره 

بمب روحیه، صفا و انرژی آن شهید بود.
وی با تاکید بر این که  تواضع،  فروتنی، سادگی و صداقتی که در 
شهید انصاری اصیل وجود داشت را در وجود هیچ یک از دوستانی 
که در این رشته به تحصیل پرداختند، ندیده ام،  گفت: هرجایی که 
نداشت.  وجود  افسردگی  و  داشت، سکوت  انصاری حضور  شهید 

شهید سرشار از انرژی و به شدت دوست داشتنی بود.
موسوی بلده در ادامه با نشان دادن عکس معروفی که بر روی 
جلد کتاب نیز قرارگرفته است،  اشاره کرد و گفت:  پس زمینه این 
عکس محراب مسجد آیت اهلل کاشانی منطقه پامنار و متعلق به سال 
این مسجد به سبک جلسات قرآن  13۵3 است. جلسه قرآن در 
کشور مصر و شهر قاهره در ابتدای هرماه برگزار می شد و پخش 
رادیویی هم داشت. در هر جلسه ای، اساتید و قراء بزرگ تهران حضور 
می یافتند. سخنران این مجلس هم اغلب یکی از روحانیون بود. در 
آن زمان، اولین دوربین عکاسی خودم را از دوستی به نام مرحوم 
»حمید میرخانی« که بعدها چهره ماندگار پزشکی شد، خریدم. این 
عکس با همان دوربین ثبت شده است. در لحظه ثبت این عکس، 
استاد صلح جو از قرآن آموزان امتحان می گیرد و برای تصحیح اوراق 
امتحانی به گوشه ای می رود و از شهید انصاری می خواهد تا مدیریت 
جلسه را بر عهده بگیرد. این تصویر در همان لحظه ثبت شده است.

در بخش دیگری از این مراسم، علی اکبر حشمتی، پیشکسوت قرآنی کشور 
و یکی دیگر از دوستان نزدیک شهید انصاری اصیل به بیان نکاتی پرداخت.

در انتهای این مراسم از کتاب »آخرین تاوت« رونمایی شد. 
این کتاب تألیف رضا کریمی واقف است که به همت مرکز امور 
قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه منتشرشده است. در پایان نیز 
هدایایی به نویسنده کتاب و خانواده شهید احمد انصاری اصیل 
از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان 

قرآنی دانشگاهیان اهدا شد.
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آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش 
همکاری های جهاددانشگاهی با نهادها و سازمان های کشوری

■  از بومی سازی تولید کاتالیست خودرو تا توسعه ی فناوری  
خودروهای برقی و هیربیدی

■  افزایش تعامل پویا و سازنده بین جهاددانشگاهی 
و دانشگاه فرهنگیان

■  توسعه ی صنایع فرهنگی و خالق با رویکرد ایجاد اشتغال
■  آمادگی برای بومی سازی ۲ طرح اسرتاتژیک صنعت فوالد با 

دانش فنی جهاددانشگاهی

■  گسرتش همکاری های مشرتک بین جهاددانشگاهی و سازمان 
منطقه آزاد قشم کلید خورد

■  افزایش تعامل جهاددانشگاهی با مرکز خدمات حوزه های 
علمیه ی کشور

■   و ...

تفاهم
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■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۱۰ اردیبهشـت و 2۴ تیر: 
فنـی،  فناورانـه،  همکاری هـای  گسـترش  تفاهم نامـه ی 
تخصصـی و اجرایـی بـرای توسـعه ی حوزه هـای مرتبـط 
بـا خـودرو بیـن جهاددانشـگاهی و شـرکت ایران خـودرو 
منعقـد شـد. مراسـم انعقـاد ایـن تفاهم نامـه، بـا حضـور 
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی، دکتـر 
و  ایران خـودرو  شـرکت  مدیرعامـل  مقیمـی  فرشـاد 
ایران خـودرو  شـرکت  در  مجموعـه  دو  ایـن  مسـووالن 

برگـزار شـد.
گسـترش همکاری هـای فناورانـه، فنـی، تخصصـی و 
اجرایـی بـرای توسـعه ی حوزه هـای مرتبـط بـا خـودرو، 

موضـوع ایـن تفاهم نامـه اسـت.
گفتنـی اسـت باگذشـت حـدود سـه مـاه از امضـای 
و  جهاددانشـگاهی  همـکاری  قـرارداد  تفاهم نامـه،  ایـن 
ایران خـودرو نیـز درزمینـه ی »خدمات فنی و مهندسـی، 

تدویـن دانـش فنـی، طراحـی، مشـاوره و سـاخت قطعات 
همکاری هـای  »گسـترش  و  جانبـی«  لـوازم  و  اپتیـک 
فناورانـه، تخصصـی و اجرایـی بـرای توسـعه ی حوزه های 

مرتبـط بـا خـودرو« بـه امضا رسـید.

محورهای همکاری
خـودرو  کاتالیسـت  تولیـد  و  فنـاوری  بومی سـازی 
بـا همـکاری شـرکت یاپکـو، توسـعه ی سیسـتم کنتـرل 
بـرق  سیسـتم   های  و   )ECU/EMS( خـودرو  موتـور 
 EPS، ESC، و الکترونیـک خودرو هـای آتـی )نظیـر
TPMS، ADAS و...(، توسـعه ی پلتفـرم الکترونیـک 
خـودرو بـرای خودرو هـای فعلـی و آتـی شـرکت شـامل 
بنزینـی، هیبریـد و برقـی، از محورهـای مهـم همـکاری 
تفاهم نامـه بیـن جهاددانشـگاهی و شـرکت ایران خـودرو 

می باشـد.

متصـل  خودرو هـای  فنـاوری  توسـعه ی 
)Connected Cars( و سـامانه ی ارتباطات هوشمند 
خودرویـی )CVT( به صـورت بومی، بومی سـازی فناوری 
موردنیـاز خودرو هـای برقـی و هیبریدی، سـاخت و تولید 
درایـو و الکتروموتورهـای به کاربـرده شـده در خـودرو و 
ابرخازن هـای مـورد اسـتفاده در خودروهـای برقـی نیز از 
جملـه مـوارد دیگـر همـکاری در ایـن تفاهم نامـه اسـت.

هم چنیـن محورهـای همـکاری دیگـر شـامل تامیـن 
نیـاز جهـت  آلیاژهـای خـاص و مـواد شـیمیایی مـورد 
سـاخت قطعـات خـودرو، بومی سـازی فنـاوری و سـاخت 
مـدرن  خودروهـای  سـپر  آلومینیومـی  فلـزی  فوم هـای 
خودروهـا،  صندلـی  پلی یورتـان  فوم هـای  و  خـاص 
 )EMC( الکترومغناطیسـی تجهیـز و تسـت سـازگاری 
اولیـه مصرفـی  مـواد  و سـاخت  فنـاوری  بومی سـازی  و 

می شـود. یاتاقان هـا  و  سنسـورها 

از بومی سازی تولید کاتالیست خودرو تا توسعه ی 
فناوری  خودروهای برقی و هیربیدی

بسته ی کامل همکاری دوجانبه و قرارداد همکاری های فناورانه، فنی، تخصصی و اجرایی برای توسعه ی حوزه های مرتبط با خودرو بین 

جهاددانشگاهی و ایران خودرو امضا شد

    آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش همکاری های  جهاددانشگاهی با نهادها و سازمان های کشوری

تفاهم
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تفاهم نامـه ۵ سـال  ایـن  اسـت، مدت زمـان  گفتنـی 
اسـت کـه در صورت تمایـل دوطـرف قابل تمدید اسـت.

توان جهاددانشگاهی
 برای ارتقای صنعت  خودرو

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در 
ایـن مراسـم بیان کـرد: صنعت خـودرو یـک صنعت مهم 
و دارای فناوری پیشـرفته در دنیاسـت و الزام می کند که 
رقابـت، افزایـش کیفیت و روزآمدی در آن جریان داشـته 
باشـد؛ ایـن صنعـت بـه دلیـل این کـه جلـوی چشـمان 
مـردم و در ارتبـاط بـا زندگـی روزمـره ی آن هـا اسـت، از 

اهمیـت فوق العـاده ای در دنیـا برخـوردار می باشـد.
وی بــا ابــراز خوشــحالی از اعتمــاد ایران خـــــــودرو 
بــه روزآمــدی فنــاوری بــه دســت فنــاوران داخــل کشــور، 
گفــت: جهاددانشــگاهی بــا توجــه بــه سیاســت های 
حــوزه ی  در  را  خــود  فعالیت هــای  ایران خــودرو، 
کاتالیســت، فلــزات گران بهــا و بحــث کنتــرل موتــور بــا 

ــرده اســت. ــاز ک ــن شــرکت آغ ای
رییس جهاددانشـگاهی با بیان این که اسـاس تشـکیل 
کشـور  صنایـع  بومـی  فنـاوری  تولیـد  جهاددانشـگاهی 
و ارتقـای روزآمـدی آن اسـت، اظهـار کـرد: در صنعـت 
فناوری هـای  و  کرده ایـم  کار  خـوب  فوق العـاده  نفـت 

پیشـرفته ای را در آن بـه دسـت آوردیـم.
الکترونیـک،  بـرق،  زمینـه ی  در  داد:  ادامـه  وی 
الکتروموتورهـا، ارتباطات هوشـمند خودرویی و آلیاژهای 
خـاص مرتبـط با صنعـت خودرو نیـز زمینـه ی  تحقیقاتی 

داشـته ایم و تـوان رقابتـی داریـم.
از  ایران خـودرو  از حمایـت مسـووالن  تشـکر  بـا  وی 
فنـاوران داخلـی، بیان کـرد: امیدواریم بتوانیم در توسـعه 
و تعالـی ایران خـودرو به عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننده ی 
خـودرو در کشـور، سـهم و مشـارکت داشـته باشـیم و 
باکارهـای باکیفیـت، حمایـت بـرای بومی سـازی داخلـی 

کنیم. را جبـران 

شروع یک پیوند ناگسستنی
 بین ایران خودرو و جهاددانشگاهی

دکتـر فرشـاد مقیمی مدیرعامـل شـرکت ایران خودرو 
نیـز در این مراسـم بـا تاکید  بر این که گسـترش همکاری 
بـا جهاددانشـگاهی در محورهای بسـیار کلیـدی در قالب 
ایـن تفاهم نامـه دنبـال خواهد شـد، اظهـار کرد: بـا توجه 

بـه توانمندی های ایـن نهاد، بومی سـازی کاتالیسـت های 
خودرویـی یکـی از نیازهـای ضـروری برای محیط زیسـت 
کشـور اسـت و جـزو اولویت هـای کاری برای ما می باشـد 
کـه بایـد بـه زودی آغـاز و ظـرف مدت زمـان کوتـاه بـا 

همـکاری جهاددانشـگاهی بـه قرارداد تبدیل شـود.
و  گران بهـا  فلـزات  اسـتحصال  این کـه  بیـان  بـا  وی 
تولید کاتالیسـت ها کار بسـیار ارزشـمندی اسـت که عدد 
آن در دنیـا افزایـش قابل توجهی پیداکرده، گفـت: ما به دنبال 
آن هسـتیم کـه هم زمـان اهدافـی در داخل بـرای کاهش 
وابسـتگی و بحـث میزان کم کـردن از خروج ارزی کشـور 
داشـته باشـیم و از طریـق ایـن تفاهم نامه، بحـث فناوری 
ترکیبـات واشـُکت، دسترسـی بـه این فنـاوری و تغییرات 
در اسـتانداردها در ایـن زمینـه را بـرای کشـور و جامعه و 

داشـتن محیط زیست سـبز دنبـال  کنیم.
الکترونیـک  و  بـرق  حـوزه ی  افـزود:  مقیمـی  دکتـر 
بخـش قابل توجـه دیگـری اسـت کـه رابطه ی مسـتقیمی 
بـا افزایـش یـا کاهـش قیمـت خـودرو دارد و بایـد ایـن 
حـوزه را ارتقـا و اختافـات تکنولـوژی بـا دنیـا را کاهش 

. هیم د
مدیرعامـل شـرکت ایران خـودرو تصریـح کـرد: برقـی 
ایـن  در  موجـود  پلتفرم هـای  ارتقـای  و  کـردن خـودرو 
حـوزه دو حـوزه ی مهمـی اسـت که بایـد از توان دانشـی 

جهاددانشـگاهی کمـک بگیریـم. در آلیاژهـای خـاص و 
سـبک نیـز ایـن نهـاد می توانـد بـه مـا کمـک کنـد؛ زیرا 
مصـرف کم تـر و آلودگـی کم تر بـا ارتقای فنـاوری در این 

حـوزه از اهـداف ما اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه بااهمیت تـر از انعقـاد ایـن 
ویـژه  اجرایـی  و  عملیاتـی  کارهـای  شـروع  تفاهم نامـه، 
در ایـن زمینـه اسـت، ادامـه داد: ممکـن اسـت از ایـن  
تفاهم نامـه صدهـا قـرارداد خـارج شـود، امـا مهـم ایـن 
اسـت کـه حتـی اگـر دو قـرارداد هم بسـته شـد، نیازهای 
اساسـی مـا و تـوان علمـی جهاددانشـگاهی را پوشـش و 

نیـاز مـا بـه خـارج از کشـور را کاهـش دهـد.
در  بایـد  را  انگیزه هـا  کـرد:  تاکیـد   مقیمـی  دکتـر 
کوتاه مـدت و از طریـق اجـرای با سـرعت ایـن تفاهم نامه 
تقویـت کنیـم تـا شـیرینی های این همـکاری ادامـه دار و 

مراحـل بعـدی جـدی بلندمـدت آغـاز شـود.
امیدواریـم  گفـت:  ایران خـودرو  شـرکت  مدیرعامـل 
انعقـاد ایـن تفاهم نامـه باعث یـک پیوند ناگسسـتنی بین 
ایران خـودرو و جهاددانشـگاهی کـه از رکن هـای اساسـی 
و مهـم تحقیقـات و فناوری در داخل کشـور اسـت، شـود 
و امـروز نیـز یک نقطـه ی عطفـی در گسـترش ارتباطات 

بیـن ایـن دو مجموعه باشـد.
در پایـان نیـز رییس و مدیران جهاددانشـگاهی به همراه 
گـروه  مجموعـه ی  از  ایران خـودرو  شـرکت  مسـووالن 

صنعتـی ایـن شـرکت بازدیـد کردنـد.

امضای قرارداد همکاری بین جهاددانشگاهی 
و ایران خودرو

نشسـت مشترک بررسی گزارش پیشـرفت کار برطبق 
تفاهم نامـه ی گسـترش همکاری هـای فناورانـه، تخصصی 
و اجرایـی بـرای توسـعه ی حوزه هـای مرتبط با خـودرو با 
حضـور دکتـر حمیدرضـا طیبی رییـس جهاددانشـگاهی، 
دکتـر فرشـاد مقیمـی مدیرعامـل شـرکت ایران خـودرو و 

مدیـران ارشـد ایـن دو مجموعـه ۲4 تیر برگزار شـد.
در ایـن نشسـت کـه باگذشـت کم تـر از سـه مـاه از 
امضـای تفاهم نامـه رییـس جهاددانشـگاهی و مدیرعامـل 
ایران خـودرو برگـزار شـد، یـک قـرارداد و یـک تفاهم نامه 
همـکاری درزمینـه ی »خدمـات فنی و مهندسـی، تدوین 
دانـش فنـی، طراحی، مشـاوره و سـاخت قطعـات اپتیک 
فناورانـه،  لـوازم جانبـی« و »گسـترش همکاری هـای  و 
تخصصـی و اجرایـی بـرای توسـعه ی حوزه هـای مرتبـط 
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تفاهم

بـا خـودرو« بـه امضا رسـید.

همکاری جهاددانشگاهی 
در تولید خودروهای برقی

دکتـر طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در این نشسـت 
بـا اشـاره به اهمیت همـکاری بخش صنعت و دانشـگاهی 
گفـت: هرجا کـه مدیران صنعتـی به دانشـگاهیان اعتماد 
کردنـد و بـا آن هـا همکاری می کنند، سـرعت کار بیشـتر 

شـده و زودتر بـه نتیجه می رسـد.
وی بـا بیـان این کـه تجربیات مدیـران صنعتی بسـیار 
ارزشـمند اسـت، ادامـه داد: بـه همـکاری بـا ایران خودرو 
به صـورت بلندمـدت فکـر می کنیـم و متعهد هسـتیم این 

اعتمـاد را بـاکار خوب پاسـخ دهیم.
دکتـر طیبـی بـا اشـاره بـه این کـه به صـورت برخـط 
و  ایران خـودرو  تفاهم نامـه ی  تحقـق  جلسـات  پیگیـر 
جهاددانشـگاهی اسـت، افزود: برای جهاددانشـگاهی مهم 

اسـت کـه اگـر قولـی دادیـم به خوبـی عملیاتـی کنیـم.
بـا  رابطـه  در  هم چنیـن  جهاددانشـگاهی  رییـس 
پیرامـون  نشسـت  ایـن  در  مطرح شـده  پیشـنهادهای 
همـکاری در تولیـد خودروهـای برقی، گفـت: در زمینه ی 
جهاددانشـگاهی  الکتروموتورهـا،  و  برقـی  خودروهـای 
بـا  همـکاری  آمـاده ی  و  دارد  خوبـی  توانمندی هـای 

اسـت. ایران خـودرو 

ادامه ی همکاری گسترده ی استراتژیک
 بین جهاددانشگاهی و ایران خودرو

دکتـر مقیمـی مدیرعامل شـرکت ایران خـودرو نیز در 
این نشسـت بـا تقدیر از برگزاری 1۰۰ جلسـه در سـه ماه 
گذشـته بـرای تحقـق اهـداف تفاهم نامـه ی ایـن شـرکت 
و  ایران خـودرو  همـکاری  گفـت:  جهاددانشـگاهی،  و 
جهاددانشـگاهی اسـتراتژیک اسـت و می تواند گسـترده تر 

. شود
وی بـا تاکیـد  بـر این که ادامـه ی کار نیز بایـد با همین 
سـرعت دنبال شـود، ادامه داد: امیدواریم در همین سـال 

99 بسـیاری از موضوعات تفاهم نامه ی جهاددانشـگاهی و 
ایران خـودرو به ثمر برسـد.

مدیرعامـل شـرکت ایران خـودرو بـا اشـاره بـه این کـه 
بـه  نیـاز  تفاهم نامـه  ایـن  از  بخش هایـی  اجرایی شـدن 
سـرمایه گذاری دارد، عنـوان کرد: کارها بایـد ازآنجایی که 
سـاده تر اسـت، آغـاز شـود و ایـن قراردادهـا بایـد کنترل 
پروژه داشـته باشـد تـا در زمان پیش بینی شـده بـه انجام 

برسد.
»سـاپکو«  شـرکت  این کـه  بیـان  بـا  مقیمـی  دکتـر 
بایـد سـازنده ها را در کنـار جهاددانشـگاهی قـرار دهـد، 
افـزود: بـرای حـل مشـکل سـرمایه گذاری، بایـد دسـت 
بزنیـم  گـره  جهاددانشـگاهی  بـه  را  خصوصـی  بخـش 
بیـن  سـه جانبه  به صـورت  می توانـد  قراردادهـا  ایـن  و 
بـه  خصوصـی  بخـش  و  ایران خـودرو  جهاددانشـگاهی، 

امضـا برسـد.
دو  و  ایران خـودرو  تفاهم نامـه ی  بـه  هم چنیـن  وی 

بانـک بـرای حـل مشـکل سـرمایه گذاری اشـاره کـرد و 
گفـت: همـه ی ایـن مـوارد در جهـت تحقق اهداف سـال 

جهـش تولیـد اسـت.

محورهای همکاری جهاددانشگاهی 
و ایران خودرو

در پایان این نشسـت، قـراردادی در زمینه ی »خدمات 
فنـی و مهندسـی، تدویـن دانش فنـی، طراحی، مشـاوره 
و سـاخت قطعـات اپتیـک و لـوازم جانبـی« بـه امضـای 
و  جهاددانشـگاهی  تکنولـوژی  توسـعه ی  پژوهشـکده ی 
شـرکت مشـترک ایران خـودرو و اتومبیـل پـژو )ایـکاپ( 

سید. ر
تفاهم نامـه ای نیز در رابطه با »گسـترش همکاری های 
فناورانـه، تخصصـی و اجرایـی بـرای توسـعه ی حوزه های 
مرتبـط با خـودرو« میان جهاددانشـگاهی و گروه صنعتی 

قطعـات اتومبیـل ایران »یاپکو« منعقد شـد.
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، ۱8 شـــهریور: 
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی و 
دکتـــر حســـین خنیفـــر رییـــس دانشـــگاه فرهنگیـــان 
ـــترک در  ـــکاری مش ـــه ی هم ـــک تفاهم نام ـــای ی ـــا امض ب
ســـالن همایش هـــای دفتـــر مرکـــزی جهاددانشـــگاهی، 
فصـــل جدیـــدی از گســـترش تعامـــات علمـــی و 

آموزشـــی بیـــن ایـــن دو مجموعـــه را آغـــاز کردنـــد.
ایـــن تفاهم نامـــه به منظـــور ارتقـــای مشـــارکت 
ـــی در  ـــدات علم ـــش تولی ـــم، افزای ـــد عل ـــت تولی در نهض
ـــی  ـــای مل ـــج نیازه ـــی و تروی ـــی و تربیت ـــوای آموزش محت
و کاربردی کـــردن دســـتاوردهای علمـــی و پژوهشـــی از 
ـ پژوهشـــی  ـــا مراکـــز علمـــی  طریـــق تعامـــل پویـــا و ســـازنده ب
ـــاعه ی  ـــردازی و اش ـــیر نظریه پ ـــت در مس ـــی و حرک داخل
ــی روح  ــی و تعالـ ــطح زندگـ ــای سـ ــم، ارتقـ ــر علـ تفکـ
ــود در  ــات موجـ ــه از امکانـ ــتفاده ی بهینـ ــان و اسـ انسـ
جهـــت اهـــداف مشـــترک بیـــن جهاددانشـــگاهی و 

دانشـــگاه فرهنگیـــان منعقـــد شـــد.
ــای  ــام همکاری هـ ــه، انجـ ــن تفاهم نامـ ــوع ایـ موضـ
علمـــی، آموزشـــی و پژوهشـــی در زمینه هـــای مرتبـــط 

ـــت. ـــه  اس ـــن دو مجموع ای
همـــکاری در تبلیـــغ و ترویـــج فرهنـــگ و هنـــر اســـامی 
و برنامه ریـــزی فرهنگـــی و تربیتـــی و ایجـــاد آمادگـــی 
ـــژه دانشـــجویان  ـــه وی ـــی در قشـــر جـــوان ب فکـــری و مکتب
به منظـــور مقابلـــه بـــا غرب زدگـــی و انحرافـــات در 
ـــکاری در  ـــور، هم ـــی کش ـــت های فرهنگ ـــوب سیاس چارچ
ـــه  ـــف، ترجم ـــور تالی ـــب به منظ ـــکیات مناس ـــاد تش ایج
ـــاالت  ـــات و مق ـــج تحقیق ـــریات نتای ـــب، نش ـــار کت و انتش
علمـــی، آموزشـــی، فرهنگـــی، فصل نامـــه و تولیـــد 
موردتوافـــق،  حوزه هـــای  در  کمک آموزشـــی  مـــواد 
مشـــارکت در حمایـــت، تشـــویق و جـــذب دانشـــجویان 
و پژوهشـــگران جـــوان و مســـتعد و برنامه ریـــزی و 
ـــم آوردن  ـــور فراه ـــات الزم به منظ ـــرایط و امکان ـــاد ش ایج
ــر  ــان بـ ــی آنـ ــی و پژوهشـ ــای علمـ ــه فعالیت هـ زمینـ
مبنـــای شـــناخت مشـــکات واقعـــی و نیازهـــای تخصصـــی 
جامعـــه، بهره گیـــری از تجـــارب، ظرفیت هـــا و امکانـــات 
متقابـــل علمـــی، آموزشـــی، پژوهشـــی بـــا رعایـــت مقـــررات 
ـــی  ـــات آموزش ـــتفاده از امکان ـــکاری در اس ـــه و هم مربوط
ـــتر  ـــی در بس ـــای آموزش ـــزاری دوره ه ـــرای برگ ـــن ب طرفی

ــن  ــیوه های نویـ ــری شـ ــک و به کارگیـ ــت الکترونیـ دولـ
آموزشـــی از زمینه هـــای همـــکاری مشـــترک ایـــن 

ــت. ــه اسـ تفاهم نامـ
هم چنیـــن همـــکاری در اطاع رســـانی و ارســـال 
ــی و  ــریات علمـ ــوان نشـ ــر عنـ ــماره ی هـ ــن شـ آخریـ
پژوهشـــی، همـــکاری در برگـــزاری دوره هـــای رســـمی 
آموزش هـــای علمـــی ـ کاربـــردی و اردوهـــا و بازدیدهـــا 
ــرای  ــی بـ ــی و آموزشـ ــی، فرهنگـ ــای علمـ در زمینه هـ
ـــترک  ـــکاری مش ـــگاهی، هم ـــاتید دانش ـــجویان و اس دانش
ــی،  ــع علمـ ــاپ منابـ ــم و چـ ــد فیلـ ــتای تولیـ در راسـ
ـــوح  آموزشـــی و فرهنگـــی در قالـــب )کاتالـــوگ، بروشـــور، ل
فشـــرده، فیلم هـــای مســـتند( بـــرای تمـــام گروه هـــای 
ـــص  ـــی مخت ـــته های آموزش ـــد بس ـــه و تولی ـــا تهی ـــدف ب ه
دانشـــجویان، معلمـــان و کارکنـــان دانشـــگاه، همـــکاری 
در راه انـــدازی، توســـعه و تجهیـــز کانون هـــای علـــوم و 
ــور  ــه به منظـ ــکاری دوجانبـ ــگاه، همـ ــاوری در دانشـ فنـ
در  آموزشـــی  و  پژوهشـــی  نیازمندی هـــای  تعییـــن 
توســـعه و به کارگیـــری فناوری هـــای نویـــن و همـــکاری 
ـــب  ـــی در قال ـــای پژوهش ـــات و فعالیت ه ـــرای تحقیق و اج
طرح هـــای تحقیقاتـــی از دیگـــر زمینه هـــای همـــکاری 
ـــگاهی  ـــن جهاددانش ـــکاری بی ـــه ی هم ـــترک تفاهم نام مش

ــد. ــان می باشـ ــگاه فرهنگیـ و دانشـ
ـــت  ـــال اس ـــج س ـــه پن ـــن تفاهم نام ـــرای ای ـــدت اج م
ــت.  ــع اسـ ــرف بامانـ ــق دو طـ ــا توافـ ــد آن بـ و تمدیـ
ـــه  ـــاد تفاهم نام ـــه، مف ـــترک از دو مجموع ـــه ای مش کمیت

را پیگیـــری می کننـــد.

هم افزایی جهاددانشگاهی و دانشگاه فرهنگیان 
برای کمک به پیشرفت کشور

دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی 
ـــی  ـــه، آموزش ـــی و فناوران ـــعه ی علم ـــه توس ـــاره ب ـــا اش ب
ـــور  ـــک کش ـــرفت ی ـــی پیش ـــل اصل ـــه عوام ـــی ک و فرهنگ
اســـت، بیـــان کـــرد: دانشـــگاه به عنـــوان مجموعـــه ای 
شـــناخته می شـــود کـــه وظیفـــه ی توســـعه ی علـــم و 
تربیـــت و توســـعه ی نیـــروی انســـانی را در جامعـــه بـــر 
ـــان  ـــر بنی ـــور ب ـــدار کش ـــل آن، اقت ـــه حاص ـــده دارد ک عه

ـــت. ـــت اس ـــاق و عدال اخ

افزایش تعامل پویا و سازنده بین جهاددانشگاهی و 
دانشگاه فرهنگیان

تفاهم نامه ی همکاری مشرتک بین جهاددانشگاهی و دانشگاه فرهنگیان با موضوع انجام همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه های 

مرتبط این دو مجموعه  منعقد شد
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تفاهم

ــا  ــود تحریم هـ ــور باوجـ ــه کشـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
و مشـــکات ناشـــی از آن در مســـیر توســـعه قـــرار دارد 
و اغلـــب مشـــکات جامعـــه قابل حـــل اســـت، گفـــت: 
جهاددانشـــگاهی و دانشـــگاه فرهنگیـــان دارای امکانـــات 
خوبـــی بـــرای هم افزایـــی و همـــکاری مشـــترک در 
ـــعه  ـــه توس ـــد ب ـــکاری می توان ـــن هم ـــه ای ـــد ک اختیاردارن

ـــود. ـــر ش ـــور منج ـــرفت کش و پیش
ـــراد  ـــن اف ـــه توانمندتری ـــان این ک ـــا بی ـــی ب ـــر طیب دکت
بایـــد در نقـــش معلمـــی ظاهـــر شـــوند، اظهـــار کـــرد: 
ــه  ــه بـ ــد کـ ــود می دانـ ــه ی خـ ــگاهی وظیفـ جهاددانشـ
ــن  ــژه ی ایـ ــای ویـ ــان و مأموریت هـ ــگاه فرهنگیـ دانشـ

دانشـــگاه کمـــک کنـــد.

ارتقای کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان با 
همکاری جهاددانشگاهی

ــگاه  ــس دانش ــر ریی ــین خنیف ــر حس ــه، دکت در ادام
فرهنگیــان نیــز بــا اشــاره بــه این کــه دانشــگاه فرهنگیــان، 
ــا بیــش از 98  یــک دانشــگاه حاکمیتــی و ماموریت گــرا ب
شــعبه در کشــور اســت، بیــان کــرد: ایــن دانشــگاه دارای 
ــال ورودی  ــه امس ــت ک ــجو اس ــزار دانش ــش از 16۰ ه بی

ــتگان در  ــاالی بازنشس ــداد ب ــی تع ــل پیش بین ــا به دلی م
ــر  ــزار نف ــر(، 77 ه ــزار نف ــا 4۰۰ ه ــن 3۰۰ ت ــور )بی کش
می باشــد و ایــن کمبــود بایــد در کشــور تــا 14۰1 جبــران 
شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه تــا ســال 96 حــدود ســه هزار 

ورودی داشــتیم.
وی بـــا توجـــه بـــه لـــزوم ارتقـــای کمـــی و کیفـــی 
ــل  ــه دلیـ ــت: بـ ــور، گفـ ــان در کشـ ــگاه فرهنگیـ دانشـ
ــراوان  ــارب فـ ــه تجـ ــه بـ ــا توجـ ــرورت و بـ ــن ضـ ایـ
جهاددانشـــگاهی، عاقه منـــدی فراوانـــی بـــرای انعقـــاد 
ایـــن تفاهم نامـــه ماننـــد امضـــای همـــکاری مشـــترک 

بـــا دانشـــگاه فنـــی حرفـــه ای داشـــتیم.
دکتـــر خنیفـــر افـــزود: جهاددانشـــگاهی بـــا دیگـــر 
مجموعه هـــای علمـــی در کشـــور تفـــاوت می کنـــد؛ 
ـــان  ـــی در جری ـــم کار علم ـــادی و ه ـــم کار جه ـــا ه این ج
اســـت و بـــر طبـــق رصـــد و ارتباطـــات قبلـــی مـــا بـــا 
ـــمندی در  ـــیار ارزش ـــات بس ـــاهد اتفاق ـــه، ش ـــن مجموع ای

ــود. ــم بـ ــترک خواهیـ ــای مشـ حوزه هـ
رییـــس دانشـــگاه فرهنگیـــان بـــا اشـــاره بـــه تاریخچـــه ی 
ـــن  ـــژه ی ای ـــگاه وی ـــت جای ـــران و اهمی ـــم در ای تربیت معل
ــری و  ــم رهبـ ــام معظـ ــاص مقـ ــه خـ ــگاه و توجـ دانشـ

مســـووالن دولتـــی بـــه آن، گفـــت: تفاهم نامـــه بـــا 
جهاددانشـــگاهی را بـــه فـــال نیـــک می گیریـــم و 
امیدواریـــم بـــا عملیاتـــی کـــردن ایـــن تفاهم نامـــه، در 
پاییـــز امســـال اولیـــن محصـــول و همـــکاری مشـــترک 

ایـــن دو مجموعـــه بـــه منصـــه ی ظهـــور برســـد.
دکتــر محمدرضــا پورعابــدی معــاون پژوهــش و فناوری 
ــا بیــان ســابقه ی  جهاددانشــگاهی نیــز در ایــن مراســم، ب
ــرورش،  ــاد و آموزش وپ ــن نه ــترک ای ــای مش همکاری ه
ــود  ــته وج ــه درگذش ــی ک ــه تجربیات ــه ب ــا توج ــت: ب گف
داشــته و بــا توجــه بــه مأموریت هــای جدیــدی کــه 
دانشــگاه فرهنگیــان دارد، امیدواریــم بتوانیــم فعالیت هــای 

ــداری داشــته باشــیم. گســترده و پای
همـــواره  جهاددانشـــگاهی  بـــرای  افـــزود:  وی 
آموزش وپـــرورش به عنـــوان یـــک کانـــون اصلـــی و 
قابل احتـــرام مطـــرح بـــوده و هســـت. اعتقادداریـــم 
خروجـــی مـــا از ایـــن همکاری هـــا می توانـــد در تمـــام 

ــد. ــاری باشـ ــاری و جـ ــه سـ جامعـ
گفتنـــی اســـت در ایـــن مراســـم، تفاهم نامـــه ی 
ــای  ــه امضـ ــان بـ ــگاه فرهنگیـ ــگاهی و دانشـ جهاددانشـ

ــید. ــه رسـ ــر دو مجموعـ ــای هـ روسـ
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 7 خـــرداد: ایـــن 
تفاهم نامـــه در محـــل پـــارک علـــوم و فناوری هـــای 
ـــای  ـــه امض ـــگاهی، ب ـــی جهاددانش ـــع فرهنگ ـــرم و صنای ن
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی و 
ـــام  ـــداد ام ـــه ی ام ـــس کمیت ـــاری ریی ـــید مرتضـــی بختی س

خمینـــی )ره( رســـید.
بیـــن  منعقدشـــده  تفاهم نامـــه ی  موضـــوع 
ــی  ــام خمینـ ــداد امـ ــه ی امـ ــگاهی و کمیتـ جهاددانشـ
)ره(، همـــکاری در راســـتای تهیـــه، تدویـــن و اجـــرای 
ــی  ــادی، اجتماعـ ــرایط اقتصـ ــای شـ ــای ارتقـ برنامه هـ
ــت  ــوآوری و تقویـ ــت از نـ ــق حمایـ ــی از طریـ و فرهنگـ
صنایـــع  ســـخت افزاری  و  نرم افـــزاری  توســـعه ی  و 
ـــب وکارهای  ـــعه کس ـــاد و توس ـــتای ایج ـــی در راس فرهنگ

ــت. ــان اسـ ــتغال محرومـ ــی و اشـ تخصصـ
حمایـــت، توســـعه و پشـــتیبانی از کســـب وکارها 
ــام  ــداد امـ ــه ی امـ ــدف کمیتـ ــه ی هـ ــتغال جامعـ و اشـ
ـــع  ـــی صنای ـــز تخصص ـــدازی مراک ـــا راه ان ـــی )ره( ب خمین
فرهنگـــی و حمایـــت از ایجـــاد واحدهـــا، مراکـــز رشـــد 
و مراکـــز مشـــاوره ی کارآفرینـــی تخصصـــی و ارتقـــای 

ســـطح دانـــش تخصصـــی و افزایـــش مهارت هـــای 
ـــه  ـــن کمیت ـــان ای ـــان و مددجوی ـــروی انســـانی در کارکن نی
ـــوای علمـــی، آموزشـــی، فرهنگـــی و  ـــق تولیـــد محت از طری
ـــه  ـــن تفاهم نام ـــم ای ـــداف مه ـــاز از اه ـــورد نی ـــانه ای م رس

ـــت. اس

فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در همه 
کشورها نقش سازنده ای ایفا می کنند

دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی 
ــارک  ــه در پـ ــه کـ ــای ایـــن تفاهم نامـ ــم امضـ در مراسـ
ملـــی علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی 
ــای  ــت: فناوری هـ ــد، گفـ ــزار شـ ــگاهی برگـ جهاددانشـ
ـــم  ـــش مه ـــه کشـــورها نق ـــی در هم ـــع فرهنگ ـــرم و صنای ن

ــد. ــا می کننـ ــازنده ای را ایفـ و سـ
ــور فرهنگـــی و  ــاً یـــک کشـ ــران ذاتـ ــزود: ایـ وی افـ
ـــد  ـــه می توان ـــتعدادی دارد ک ـــردم بااس ـــت و م ـــری اس هن

ــد. ــی بدرخشـ ــا به خوبـ ــن حوزه هـ در ایـ
رییـــس جهاددانشـــگاهی اظهـــار کـــرد: بـــا امضـــای 

ایـــن تفاهم نامـــه قصـــد داریـــم همـــه توانمندی هـــای 
ــی  ــارک ملـ ــت پـ ــق مدیریـ ــگاهی را از طریـ جهاددانشـ
علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی در 
ــی،  ــی و فرهنگـ ــادی، اجتماعـ ــای اقتصـ ــت ارتقـ خدمـ

جامعـــه هـــدف کمیتـــه امـــداد قـــرار دهیـــم.
ـــازی  ـــتغال و تجاری س ـــوزه اش ـــرد: در ح ـــان ک وی بی
ــای  ــوم و فناوری هـ ــی علـ ــارک ملـ ــر پـ ــاوه بـ ــا عـ مـ
ــر در  ــارک دیگـ ــی، دارای دو پـ ــع فرهنگـ ــرم و صنایـ نـ
ــن  ــتیم. همچنیـ ــاه هسـ ــرز و کرمانشـ ــتان های البـ اسـ
ـــش،  ـــز منـ ـــد و ۲۵ مرک ـــز رش ـــگاهی ۲3 مرک جهاددانش
ـــز علمـــی  ـــی، 3 مرک ـــوزش عال ۲ دانشـــگاه، 6 موسســـه آم
ــدت دارد. ــوزش کوتاه مـ ــز آمـ ــردی و 1۵9 مرکـ و کاربـ

رییـــس جهاددانشـــگاهی گفـــت: اکنـــون تجربـــه بســـیار 
ارزنـــده ای نیـــز در زمینـــه اشـــتغال خانگـــی داریـــم و 
ـــی  ـــور اجتماع ـــاون و ام ـــا وزارت تع ـــی ب ـــای بزرگ قرارداده
زنـــان آغـــاز کرده ایـــم. در حـــوزه پژوهـــش و فنـــاوری 
ـــروه  ـــون 1۲6 گ ـــم. اکن ـــی داری ـــیار خوب ـــات بس ـــز امکان نی
ـــکده ها  ـــی، پژوهش ـــات تخصص ـــز خدم ـــی در مراک پژوهش
و پژوهشـــگاه ها داریـــم کـــه توانمندی هـــای ایـــن 
ــرار  ــداد قـ ــه امـ ــت کمیتـ ــد در خدمـ ــز می تواننـ مراکـ

ـــد. گیرن
بـــه گفتـــه وی، در حـــوزه فرهنگـــی نیـــز دارای 
ـــا  ـــی(، ایکن ـــی و سیاس ـــنا )اجتماع ـــزاری ایس ـــه خبرگ س
ـــه(  ـــی و فناوران ـــیناپرس )علم ـــی( و س ـــی و فرهنگ )قرآن
هســـتیم. مرکـــز افـــکار ســـنجی دانشـــجویان ایـــران و 
ــد  ــم می تواننـ ــگاهی هـ ــارات جهاددانشـ ــازمان انتشـ سـ
ــه در ایـــن  ــند کـ ــترکی باشـ ــداف مشـ در خدمـــت اهـ

تفاهم نامـــه بـــه آنهـــا اشـــاره شـــده اســـت.

وابسته نبودن صنایع فرهنگی به خارج
ــس  ــخو رییـ ــی خوشـ ــین ایمانـ ــد حسـ دکترمحمـ
ــع  ــرم و صنایـ ــای نـ ــوم و فناوری هـ ــی علـ ــارک ملـ پـ
ـــم  ـــگاه عل ـــت: دانش ـــم گف ـــن مراس ـــز در ای ـــی نی فرهنگ
ـــور  ـــی کش ـــر انتفاع ـــگاه غی ـــن دانش ـــگ، بزرگ تری و فرهن
اســـت کـــه اکنـــون کم تریـــن فـــارغ التحصیـــل بیـــکار 
ـــگاه  ـــن دانش ـــز از دل ای ـــارک نی ـــن پ ـــور را دارد. ای در کش

ـــت. ـــده اس ـــور ش متبل

توسعه ی صنایع فرهنگی 
و خالق با رویکرد ایجاد اشتغال

این تفاهم نامه ی همکاری به منظور فراهم آوردن زمینه ی همکاری های سازنده برای توسعه ی فناوری و نوآوری در حوزه ی علوم و فناوری های نرم و 
صنایع فرهنگی و ایجاد مشارکت و بهره گیری از توانایی های علمی، فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی منعقد شد
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وی افـــزود: امـــروزه بنابـــر دالیـــل مختلفـــی منابـــع 
ـــت،  ـــیده اس ـــود رس ـــزان خ ـــل می ـــه حداق ـــا ب ـــره م روزم
ـــته  ـــش از گذش ـــی بی ـــع فرهنگ ـــت صنای ـــن رو اهمی از ای
از  یکـــی  فرهنگـــی،  می شـــود. صنایـــع  احســـاس 
ـــع  ـــه مناب ـــتگی را ب ـــن وابس ـــه کم تری ـــت ک ـــی اس صنایع

خـــارج دارد.
رییـــس پـــارک ملـــی علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و 
ـــی  ـــردش مال ـــون گ ـــرد: اکن ـــار ک ـــی اظه ـــع فرهنگ صنای
فرهنـــگ در کشـــورهای دیگـــر بـــاور نکردنـــی اســـت. 
ـــگاهی  ـــا جهاددانش ـــد ت ـــث ش ـــوع باع ـــن موض ـــت ای اهمی
به عنـــوان نهـــاد پیشـــرو در همـــه عرصه هـــا بـــه ایـــن 
ـــوم و  ـــی عل ـــارک مل ـــون پ ـــد؛ اکن ـــدا کن ـــه ورود پی عرص
ـــی  ـــوان یک ـــه عن ـــی ب ـــع فرهنگ ـــرم و صنای ـــای ن فناوری ه
از بخش هـــای جهاددانشـــگاهی بـــا اتـــکا بـــه نیروهـــای 
جـــوان و متخصـــص خـــود وارد عرصـــه فن آوری هـــای 

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــع فرهنگ ـــرم و صنای ن
ـــر  ـــال اخی ـــی دو س ـــبختانه ط ـــد: خوش ـــادآور ش وی ی
ــا  ــه بـ ــن زمینـ ــی در ایـ ــووالن دولتـ ــیاری از مسـ بسـ
جهاددانشـــگاهی تفاهم نامه هایـــی را امضـــا کرده انـــد. 
اخیـــراً نیـــز در خصـــوص بحـــث مالکیـــت فکـــری 
ــا  ــتری امضـ ــر دادگسـ ــاون وزیـ ــا معـ ــه ای بـ تفاهم نامـ
ــه  ــی بـ ــع فرهنگـ ــری صنایـ ــت فکـ ــم و مالکیـ کرده ایـ

ــت. ــده اسـ ــارک سپرده شـ ــن پـ ایـ
ــون  ــرد: اکنـ ــان کـ ــخو خاطرنشـ دکترایمانـــی خوشـ
کمیتـــه امـــداد خمینـــی )ره( مخالـــف در اختیـــار گذاشـــتن 
ـــت  ـــراد تح ـــت اف ـــه دس ـــتقیم ب ـــورت مس ـــه ص ـــرمایه ب س
ـــن نهـــاد، فراگیـــری کار  ـــا و اســـاس ای پوشـــش اســـت. مبن
ـــد  ـــه می توان ـــزی ک ـــی از مراک ـــاً یک ـــت. قطع ـــارت اس و مه
به راحتـــی شـــمارا در ایـــن امـــر یـــاری کنـــد، پـــارک 
ملـــی علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی 
اســـت چراکـــه اعضـــای ایـــن پـــارک همگـــی جـــوان و 
ـــرای  ـــی ب ـــای خوب ـــد بازوه ـــتند و می توانن ـــزه هس باانگی

ـــند. ـــده باش ـــما در آین ش

اشتغال خانگی، رسالت اصلی کمیته امداد
ــام  ــه امـــداد امـ ــاری رییـــس کمیتـ مرتضـــی بختیـ
ــز در ایـــن مراســـم گفـــت: یکـــی از  خمینـــی )ره( نیـ
رســـالت های کمیتـــه امـــداد، ایجـــاد اشـــتغال خانگـــی 
اســـت. اشـــتغال زایی کـــه همـــراه بامهـــارت آمـــوزی و 
فنـــاوری باشـــد، می توانـــد درآمـــد و اشـــتغالی باثبـــات 

ایجـــاد کنـــد.

ــر این کــه در گســترش مهارت آمــوزی  ــا تاکیــد  ب وی ب
ــا 8۵ درصــد  ــق آماره ــون طب ــزود: اکن ــب هســتیم، اف عق
فارغ التحصیــان دانشــگاهی در جهــان بــه صــورت مهارتی 
ــد.  ــری آموزش دیده ان ــورت نظ ــه ص ــد ب ــا 1۵ درص و تنه
ــد  ــا 1۵ درص ــران تنه ــه در ای ــت ک ــی اس ــن در حال ای
فارغ التحصیــان دانشــگاهی مان آموزش هــای مهارتــی 

ــد. ــت می کنن دریاف
رییـــس کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره( یـــادآور 
ـــش  ـــی )ره( بی ـــام خمین ـــداد ام ـــه ام ـــون کمیت ـــد: اکن ش
ــزار  ــا ۵8 هـ ــدود ۵۵ تـ ــوز و حـ ــزار دانش آمـ از 3۵۰ هـ
ـــن  ـــم از ای ـــه می توانی ـــرا دارد ک ـــع دکت ـــا مقط ـــجو ت دانش

ظرفیت هـــا اســـتفاده ببریـــم.
وی بیـــان کـــرد: طبـــق مـــاده 83 برنامـــه پنج ســـاله 
ششـــم توســـعه، کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره( و 
ـــد  ـــاد کن ـــغل ایج ـــزار ش ـــاالنه 1۰۰ ه ـــد س ـــتی بای بهزیس
کـــه 7۰ هـــزار ســـهم کمیتـــه امـــداد و 3۰ هـــزار بـــر 

ـــت. ـــتی اس ـــده بهزیس عه
مرتضـــی بختیـــاری اظهـــار داشـــت: کمیتـــه امـــداد 
ـــدود  ـــال 97 ح ـــغل و در س ـــزار ش ـــال 96، 17۰ ه در س
148 هـــزار شـــغل )معـــادل یک ســـوم میـــزان ایجـــاد 
اشـــتغال در کشـــور( و در ســـال 98 نیـــز 17۵ و 9۰۰ شـــغل 
ـــرای            ـــم ب ـــرار داری ـــز ق ـــال نی ـــت. امس ـــرده اس ـــاد ک ایج

ـــم. ـــاد کنی ـــتغال ایج ـــر اش ـــزار نف ۲۰۰ ه
ــول  ــد تحـ ــه می توانـ ــن تفاهم نامـ ــه داد: ایـ وی ادامـ
عظیمـــی در اشـــتغال خودکفـــا ایجـــاد کنـــد. مقـــام معظـــم 
ـــد کـــه توانمندســـازی و ایجـــاد  ـــاً فرموده ان رهبـــری صراحت
ــه  ــای کمیتـ ــدر برنامه هـ ــد در صـ ــات بایـ ــد باثبـ درآمـ
امـــداد قـــرار داشـــته باشـــد. مـــا امیدواریـــم این گونـــه 
تفاهم نامه هـــا بتوانـــد تحولـــی در عرصـــه اشـــتغال 
ـــای  ـــه درآمده ـــم هنرمندان ـــا بتوانی ـــد و م ـــاد کن ـــا ایج م
ـــم. ـــاد کنی ـــی ایج ـــتغال خانگ ـــرد اش ـــا رویک ـــات و ب باثب

رییـــس کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره( گفـــت: 
امـــروزه اشـــتغال های خانگـــی ســـوددهی باالیـــی 
دارنـــد و بـــازار دیجیتالـــی نیـــز می تواننـــد درفـــروش 
ــند.  ــته باشـ ــادی داشـ ــک زیـ ــا کمـ ــوالت آن هـ محصـ
ـــه  ـــش کمیت ـــت پوش ـــای تح ـــد خانواره ـــون ۵۵ درص اکن
ـــد.  ـــکیل می دهن ـــوار تش ـــت خان ـــان سرپرس ـــداد را زن ام
ـــت  ـــه سرپرس ـــادری، قهرمانان ـــش م ـــن نق ـــه ضم ـــی ک زنان

ــد. ــر عهده دارنـ ــود را بـ ــدان خـ فرزنـ
بختیـاری همچنیـن بـا اشـاره بـه فعالیت هـای کمیتـه 
امـداد در حـوزه مالکیـت فکـری نیـز گفـت: خوشـبختانه 
هسـتیم  برنـد  صاحـب  نیـز  فـرش  تولیـد  در  اکنـون 
به طوری کـه سـال گذشـته بیـش از 13۰ هـزار مترمربـع 

فـرش توسـط کمیتـه امـداد تولیـد شـده اسـت.
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تعهدات جهاددانشگاهی
ـــه ای  ـــز تخصصـــی و حرف ـــدازی مراک مشـــارکت در راه ان
ــتای  ــاق در راسـ ــی و خـ ــع فرهنگـ ــوزه ی صنایـ در حـ
ــای کار  ــاد فضـ ــه و ایجـ ــای نوآورانـ ــت از ایده هـ حمایـ
ـــور  ـــه منظ ـــتاب دهنده ها و ... ب ـــد، ش ـــز رش ـــتراکی، مراک اش
حمایـــت، توســـعه و پشـــتیبانی از اشـــتغال جامعـــه ی 
ـــراد  ـــور اف ـــه ی حض ـــاد زمین ـــداد، ایج ـــه ی ام ـــدف کمیت ه
فعـــال، نخبـــه و عاقه منـــد تحـــت پوشـــش کمیتـــه ی 
ـــان،  ـــرکت های دانش بنی ـــز و ش ـــام )ره( در مراک ـــداد ام ام
ــتای  ــکاری در راسـ ــاق، همـ ــی و خـ ــع فرهنگـ صنایـ
در  ظرفیت ســـازی  و  ظرفیت ســـنجی  ظرفیت یابـــی، 
ــای  ــور ارتقـ ــه به منظـ ــن کمیتـ ــدف ایـ ــه ی هـ جامعـ
ســـطح درآمـــدی، دانشـــی و فرهنگـــی آن هـــا بـــا 
اســـتفاده از تـــوان اشـــتغال زایی، آموزشـــی و فرهنگـــی 
جهاددانشـــگاهی، طراحـــی، برنامه ریـــزی، ایجـــاد و 
هدایـــت کارگاه هـــا و شـــرکت های تولیـــدی به ویـــژه در 
ـــدف  ـــا ه ـــاق ب ـــاور و خ ـــی، فن ـــع فرهنگ ـــوزه ی صنای ح
به کارگیـــری افـــراد مســـتعد از بیـــن گروه هـــای هـــدف 
ـــگاهی در  ـــدات جهاددانش ـــه تعه ـــداد از جمل ـــه ی ام کمیت

ایـــن تفاهم نامـــه می باشـــد.
هم چنیـــن مشـــارکت در برگـــزاری نمایشـــگاه ها، 
دســـت  ارایـــه  بـــرای  نشســـت ها  و  همایش هـــا 
ــام )ره(،  ــداد امـ ــا امـ ــکاری بـ ــوزه همـ ــا در حـ آوردهـ
تدویـــن و برگـــزاری دوره هـــای تخصصـــی آمـــوزش در 
ـــک  ـــاوری و کم ـــرورش خودب ـــازی، پ ـــتای توانمندس راس
بـــه مـــدد جویـــان بـــرای اســـتفاده از اســـتعداد، تـــوان 
ـــت  ـــد جه ـــتغال و درآم ـــاد اش ـــی و ایج ـــده یاب ـــری، ای فک
ـــکاری  ـــا، هم ـــتی آن ه ـــایل معیش ـــل مس ـــه ح ـــک ب کم
ــا  ــی در برنامه هـ ــارکت های مردمـ ــعه مشـ ــرای توسـ بـ
ــا  ــام خمینـــی )ره( بـ و خدمـــات کمیتـــه ی امـــداد امـ
ـــز افکارســـنجی  ـــا و مرک ـــت ایســـنا، ایکن ـــتفاده از ظرفی اس
جهاددانشـــگاهی و همـــکاری در تولیـــد محتواهـــای 
ـــتغال محور  ـــانه ای و اش ـــی، رس ـــی، آموزش ـــی، علم فرهنگ
ــه ی  ــگاهی در تفاهم نامـ ــدات جهاددانشـ ــر تعهـ از دیگـ

ذکـــر شـــده اســـت.
ایجـــاد زمینـــه ی بهره بـــرداری از ظرفیـــت اســـاتید و 
ـــای  ـــزاری دوره ه ـــت برگ ـــگاهی جه ـــرگان جهاددانش خب
آمـــوزش تخصصـــی ضمـــن خدمـــت بـــرای همـــکاران 
کمیتـــه امـــداد، بهره بـــرداری از ظرفیـــت فضـــا و 
امکانـــات جهاددانشـــگاهی بـــرای برگـــزاری رویدادهـــا و 
آموزش هـــای جمعـــی اشـــتغال، همـــکاری در موضـــوع 
ــر  ــز بـ ــا تمرکـ ــور بـ ــب وکار کشـ ــای کسـ ــود فضـ بهبـ
ــه ی  ــه ارایـ ــک بـ ــان، کمـ ــب وکار محرومـ ــای کسـ فضـ

ــی و  ــوزه ی بازاریابـ ــن در حـ ــد و نویـ ــای کارآمـ روش هـ
فـــروش محصـــوالت مددجویـــان ایـــن کمیتـــه به ویـــژه 
ــدازی  ــه راه انـ ــک بـ ــاق، کمـ ــی و خـ ــع فرهنگـ صنایـ
ـــای  ـــکاری واحده ـــا هم ـــی ب ـــوکاری کارآفرین ـــز نیک مراک
جهاددانشـــگاهی سراســـر کشـــور، معرفـــی کارآفرینـــان 
حرفـــه ای فعـــال در بـــازار کســـب وکار مرتبـــط بـــا 
جهاددانشـــگاهی بـــه کمیتـــه ی امـــداد امـــام خمینـــی 
)ره( به منظـــور مشـــارکت در الگـــوی راهبـــری شـــغلی 
ــر و  ــد فقـ ــل مولـ ــایی عوامـ ــی وشناسـ و آسیب شناسـ
ارایـــه ی راهکارهـــای پیشـــگیری از آن نیـــز برعهـــده ی 

جهاددانشـــگاهی در ایـــن تفاهم نامـــه می باشـــد.

تعهدات کمیته ی امداد امام خمینی )ره(
ـــتعد  ـــان مس ـــی مددجوی ـــایی و معرف ـــن شناس هم چنی
جهـــت اســـتفاده از خدمـــات موضـــوع تفاهم نامـــه، 
ـــرکت های  ـــی و ش ـــز تخصص ـــدازی مراک ـــکاری در راه ان هم
ـــن  ـــاق، تامی ـــی و خ ـــع فرهنگ ـــوزه ی صنای ـــه ای ح حرف
ـــا در  ـــری آن ه ـــت به کارگی ـــراد جه ـــوزش اف ـــه ی آم هزین
شـــرکت های صنایـــع فرهنگـــی در چارچـــوب قوانیـــن 
ــزاری  ــکاری در برگـ ــداد، همـ ــه ی امـ ــررات کمیتـ و مقـ
نشســـت ها، همایش هـــا و نمایشـــگاه های تخصصـــی، 
ـــان  ـــه مددجوی ـــه ی تســـهیات ب ـــراردادن ارای ـــت ق در اولوی

و شـــرکت های صنایـــع فرهنگـــی و خـــاق ایجادشـــده، 
دراختیـــار قـــراردادن دانـــش و تجربیـــات موجـــود 
ســـازمان در زمینـــه ی توانمندســـازی و ایجـــاد اشـــتغال 
ــداف  ــه اهـ ــتیابی بـ ــرای دسـ ــزار الزم بـ ــوان ابـ به عنـ
تفاهم نامـــه از جملـــه تعهـــدات کمیتـــه ی امـــداد امـــام 

خمینـــی )ره( در ایـــن تفاهم نامـــه اســـت.

 تعهدات مشترك
ــی  ــعه ی فرهنگ ــتای توس ــکاری در راس ــاش و هم ت
ــه  ــژه ب ــه وی ــگری و توج ــادی، گردش ــی، اقتص ـ اجتماع
زیســت بوم ها، نخبــگان و طبقــه ی خــاق هــر شــهر 
و ســامان دهی آن هــا، تــاش و همــکاری در راســتای 
شناســایی مزیت هــای نســبی فرهنگــی، اجتماعــی و 
اقتصــادی شــهرها و روســتاهای کشــور و بسترســازی در 
راســتای شــکوفایی مزیت هــای نســبی از طریــق همــکاری 
بــا عناصــر کلیــدی فرهنگــی ـ اجتماعــی محلــی، تــاش 
ــر  ــال و موث ــاط فع ــراری ارتب ــتای برق ــکاری در راس و هم
ــترک  ــی مش ــای کارآفرین ــزاری رویداده ــور برگ ــه منظ ب
بــا هــدف تســهیل در ایجــاد کســب وکارها و تحقــق 
ماموریت هــای توســعه ی هــر دو نهــاد نیــز از جملــه 
تعهــدات مشــترک بیــن جهاددانشــگاهی و کمیتــه ی 

ــد. ــی )ره( می باش ــام خمین ــداد ام ام
راســـتای  در  همـــکاری  و  تـــاش  هم چنیـــن 
جلـــب مشـــارکت نخبـــگان بـــرای اجـــرای طرح هـــا و 
ــی،  ــه ای و محلـ ــی، منطقـ ــم ملـ ــای موردتفاهـ پروژه هـ
تـــاش و همـــکاری در راســـتای بسترســـازی ایجـــاد و 
ـــی  ـــدازی نمایندگ ـــرای راه ان ـــب ب ـــای مناس ـــترش فض گس
ــع  ــرم و صنایـ ــای نـ ــوم و فناوری هـ ــی علـ ــارک ملـ پـ
ـــق،  ـــهرهای موردتواف ـــتان ها و ش ـــز اس ـــی در مراک فرهنگ
تشـــکیل کارگروه هـــای مشـــترک فرهنگـــی، اشـــتغال، 
ـــای  ـــازی و ارتق ـــور توانمندس ـــش به منظ ـــوزش و پژوه آم
برنامـــه از نظـــر کمـــی و کیفـــی در راســـتای اهـــداف و 
برنامه هـــای کان جمهـــوری اســـامی ایـــران، اســـتفاده 
ـــتای  ـــه در راس ـــر دو مجموع ـــات ه ـــا و امکان از ظرفیت ه
ـــرای  ـــازمان دهی ب ـــزی و س ـــترک و برنامه ری ـــداف مش اه
جـــذب کمک هـــای مردمـــی و دولتـــی به منظـــور 
از  مشـــترک  برنامه هـــای  و  فعالیت هـــا  گســـترش 
ـــر در  ـــه یکدیگ ـــاد ب ـــن دو نه ـــدات مشـــترک ای ـــر تعه دیگ

ــت. ــده اسـ ــه ی امضاشـ تفاهم نامـ
گفتنـی اسـت، مـدت اعتبـار ایـن تفاهم نامـه پنج سـاله 

می باشـد.
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ــت: در  ــگاهی، ۳۱ اردیبهش ــی جهاددانش ــط عموم ■ رواب
ایــن نشســت مشــترک کــه بــا حضــور دکتــر حمیدرضــا 
خــداداد  دکتــر  و  جهاددانشــگاهی  رییــس  طیبــی 
و  توســعه  ســازمان  هیات عامــل  رییــس  غریب پــور 
ــدرو(  ــران )ایمی ــی ای ــع معدن ــادن و صنای ــازی مع نوس
ــرف  ــد، دو ط ــزار ش ــازمان برگ ــن س ــاختمان ای در س
ــری  ــوط ریخته گ ــازی خط ــه ی بومی س ــاره ی زمین درب
پیوســته ی فوالدســازی، ابــاغ موافقت نامــه ی همــکاری 
تولیــد فوالدهــای کرایوژنیــک و جمع آوری و تمیزســازی 
ــه  ــه ب ــوالد مبارک ــع ف ــالن های ذوب مجتم ــای س گازه

بحــث و تبادل نظــر نشســتند.
ســازمانی  واحدهــای  مدیــران  از  تعــدادی 
شــرکت  نفــت،  وزارت  مســووالن  و  جهاددانشــگاهی 
فــوالد مبارکــه، شــرکت فــوالد خوزســتان، شــرکت 
فــوالد اکســین خوزســتان و شــرکت اســفراین به صــورت 
برخــط )آنایــن( در ایــن نشســت حضــور داشــتند.

بومی سازی ساخت فوالد کرایوژنیک با همکاری 
4 مجموعه ی مهم کشور

ـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی  ـــد رضـــا طیب ـــر حمی دکت
ـــن  ـــی ای ـــام آمادگ ـــه اع ـــاره ب ـــا اش ـــت ب ـــن نشس در ای
ــک،  ــوالد کرایوژنیـ ــاخت فـ ــرح سـ ــرای طـ ــاد بـ نهـ
ــن  ــبی بیـ ــکاری مناسـ ــرح، همـ ــن طـ ــت: در ایـ گفـ
ـــاد  ـــگاهی ایج ـــین و جهاددانش ـــه، اکس ـــدرو، مبارک ایمی
ـــرای  ـــرح ب ـــن ط ـــق ای ـــرای موف ـــدی اج ـــده و توانمن ش
ـــود دارد. ـــده وج ـــاد ش ـــه ی ی ـــازی در 4 مجموع بومی س

زمینـــه ی  ایرانـــی در  افـــزود: شـــرکت های  وی 
بـــا  تجهیـــزات  و  امکانـــات  و  انســـانی  نیـــروی 
ــد  ــری می کننـ ــی برابـ ــی و چینـ ــرکت های اروپایـ شـ
اشـــتراک گذاری  و  بـــا ســـازمان دهی  می تواننـــد  و 
ــد. ــت یابنـ ــعه دسـ ــه توسـ ــود بـ ــای خـ توانمندی هـ

ابالغ بومی سازی 2 طرح فوالدی استراتژیک
ــن  ــز در ایـ ــدرو نیـ ــل ایمیـ ــات عامـ ــس هیـ رییـ
نشســـت از ابـــاغ بومی ســـازی ۲ طـــرح فـــوالدی 
شـــامل »ماشـــین ریخته گـــــــــــری« و »فـــوالد 

کرایوژنیـــک« در کشـــور خبـــر داد.
ـــه  ـــا توج ـــرد: ب ـــار ک ـــور اظه ـــداداد غریب پ ـــر خ دکت
ــی از  ــوان یکـ ــک به عنـ ــوالد کرایوژنیـ ــد فـ ــه تولیـ بـ
اولویت هـــای کشـــور، مـــاه گذشـــته تفاهم نامـــه ی 
ــرکت های  ــگاهی و شـ ــا جهاددانشـ ــی بـ ــیار مهمـ بسـ
فـــوالد مبارکـــه و فـــوالد اکســـین بـــرای بومی ســـازی 
ــه از  ــم کـ ــا کردیـ ــوالد امضـ ــوع فـ ــن نـ ــاوری ایـ فنـ

ــم. ــکر می کنیـ ــرکت ها تشـ ــن شـ ــت ایـ حمایـ
ـــور  ـــرح مذک ـــرای ط ـــرای اج ـــروز ب ـــه داد: ام وی ادام

بـــا حضـــور شـــرکت های فـــوالد مبارکـــه و اکســـین، 
برنامـــه ی زمان بنـــدی تعییـــن شـــد تـــا قـــرارداد آن 
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــر طیب ـــود. دکت ـــا ش احص
ــوده و  ــوع بـ ــن موضـ ــر ایـ ــفند، پیگیـ ــز از ۲8 اسـ نیـ
ـــرای  ـــانی ب ـــج درخش ـــه نتای ـــت ب ـــن جدی ـــم ای امیدواری
ـــوالد و جهاددانشـــگاهی منتهـــی شـــود.  ـــت، ف ـــع نف صنای
اشـــاره  بـــا  ایمیـــدرو  هیات عامـــل  رییـــس 
بـــه این کـــه از مهـــر ســـال گذشـــته، موضـــوع 
بومی ســـازی ماشـــین ریخته گـــری صنعـــت فـــوالد را 
بـــا جهاددانشـــگاهی و واحـــد صنعتـــی شـــریف آغـــاز 
ـــده  ـــاد ش ـــازمان دهی ایج ـــا اراده و س ـــت: ب ـــم، گف کردی
ــه و  ــوالد مبارکـ ــگاهی، فـ ــدرو، جهاددانشـ ــن ایمیـ بیـ
ــان داخلـــی،  ــز تـــوان متخصصـ فـــوالد اکســـین و نیـ

 
آمادگی برای بومی سازی ۲ طرح اسرتاتژیک 
صنعت فوالد با دانش فنی جهاددانشگاهی

نشست مشرتک چندجانبه بین جهاددانشگاهی، ایمیدرو، وزارت نفت و رشکت های تولید فوالد برگزار و در آن بر بومی سازی دو طرح مهم 
فوالدی شامل «ماشین ریخته گری» و «فوالد کرایوژنیک» در کشور تاکید  شد
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می توانیـــم صاحـــب دانـــش ریخته گـــری شـــویم.
وی ادامــه داد: در ایــن طــرح، ایمیــدرو »ناظــر«، 
فنــی«،  دانــش  تولیــد  »مســوول  جهاددانشــگاهی 
ــی.ای »مســوول  ــا و ام.ام.ت شــرکت های پیمــان کاری پای
فوالدســاز  شــرکت های  و  مهندســی«  طراحــی 

بــود. فنــی« خواهنــد  و  مالــی  »تامین کننــده ی 

تاکید  بر اجرای طرح غبارگیر فوالد مبارکه
دکتـــر غریب پـــور در ایـــن نشســـت، خواســـتار 
جدیـــت در اجـــرای طـــرح زیســـت محیطی غبارگیـــر 
ـــت محیطی  ـــرات زیس ـــت: اث ـــد و گف ـــه ش ـــوالد مبارک ف
ــق در  ــرای موفـ ــا اجـ ــت و بـ ــم اسـ ــرح مهـ ــن طـ ایـ
ـــایر  ـــه س ـــم ب ـــل تعمی ـــرح قاب ـــن ط ـــه، ای ـــوالد مبارک ف

فوالدســـازی ها اســـت.
در  مبارکـــه  فـــوالد  شـــرکت  داد:  ادامـــه  وی 
بازیابـــی آب، جـــزو برترین هـــای کشـــور اســـت و 
ـــرکت  ـــن ش ـــوژی در ای ـــرو، تکنول ـــر نی ـــان وزی ـــه اذع ب

می باشـــد. منحصربه فـــرد 

 فوالد کرایوژنیک برای توسعه ی زیرساخت 
های صنعت گاز

در ادامـــه، علـــی کاکـــی نماینـــده ی شـــرکت 
مهندســـی و توســـعه ی نفـــت بـــا اشـــاره بـــه کاربـــرد 
فـــوالد  لوله هـــای  گفـــت:  کرایوژنیـــک  فـــوالد 
کرایوژنیـــک در توســـعه ی زیرســـاخت های صنعـــت 
ــتن  ــه نداشـ ــه بـ ــا توجـ ــت و بـ ــتفاده اسـ گاز قابل اسـ
ـــن  ـــاخت ای ـــم، س ـــکات تحری ـــد آن و مش ـــت تولی صنع

نـــوع فـــوالد در کشـــور ضـــروری اســـت.
ـــارد  ـــدود 6 میلی ـــال ۲۰19، ح ـــا س ـــه داد: ت وی ادام
ـــوالد کرایوژنیـــک  ـــد ف ـــی ناشـــی از تولی دالر گـــردش مال
در دنیـــا حاصل شـــده و پیش بینـــی می شـــود تـــا 

ـــد. ـــارد دالر برس ـــه 8 میلی ـــم ب ـــن رق ـــال ۲۰۲4 ای س

توجیه اقتصادی تولید فوالد کرایوژنیک
امیــن ابراهیمــی مدیرعامــل شــرکت فــوالد اکســین 
بــه بومی ســازی  بــا اشــاره  ایــن نشســت  نیــز در 

لولــه ی  خــط  در  قابل اســتفاده  فــوالدی  ورق هــای 
ــبی در  ــه ی مناس ــورد، تجرب ــش ن ــت: در بخ ــت گف نف

داریــم. بومی ســازی 
مهم تریــن  کرایوژنیــک،  تولیــد  در  افــزود:  وی 
ــن  ــت و در ای ــاز اس ــورد نی ــلب م ــن اس ــوع، تامی موض
موضــوع، آمــاده ی همــکاری هســتیم. کل صــادرات 
فــوالد مــا 4 میلیــارد دالر اســت کــه تولیــد ایــن 

دارد. اقتصــادی  توجیــه  محصــول 

 توانایی تامین اسلب مورد نیاز
ــع  ــل مجتم ــی مدیرعام ــرث میرزای ــن کیوم همچنی
ــد  ــوان تولی ــرکت ت ــن ش ــت: ای ــفراین گف ــی اس صنعت
ــوالد  ــاز شــرکت ف ــم نی ــی دارد و می توانی اســلب ۵۰ تن
اکســین را بــرای تولیــد فــوالد کرایوژنیــک تامیــن کنیم.

توانایی داشتن دانش ریخته گری
مهـــران خرم نیـــا معـــاون برنامه ریـــزی و توســـعه ی 
فـــوالد خوزســـتان نیـــز در ایـــن نشســـت بـــا بیـــان 

بومی ســـازی ریخته گـــری ســـال  بحـــث  این کـــه 
ـــه ی  ـــه تجرب ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــد، گف ـــرح ش ـــته مط گذش
هم چنیـــن  و  قطعـــات  و  تجهیـــزات  بومی ســـازی 
ــرکت  ــک شـ ــیس یـ ــه تاسـ ــاز بـ ــرد، نیـ ــش پـ دانـ

مهندســـی بـــرای اجـــرای ایـــن طـــرح داریـــم.
وی ادامـــه داد: برخـــی ســـازندگان در زمینـــه ی 
ریخته گـــری، اقداماتـــی انجـــام داده انـــد کـــه بیشـــتر 
به صـــورت مونتـــاژ بـــوده اســـت؛ امـــا بـــا همـــکاری 
فوالدســـازان،  و  پیمانـــکاران  جهاددانشـــگاهی، 
می توانیـــم صاحـــب دانـــش ریخته گـــری شـــویم.

وجود 70 درصد دانش ریخته گری
ـــوژی  ـــاون تکنول ـــوی مع ـــدی نق ـــید مه ـــان، س در پای
ــن  ــز در ایـ ــه نیـ ــوالد مبارکـ ــرکت فـ ــاوری شـ و فنـ
ـــد  ـــه 7۰ درص ـــد ک ـــان می ده ـــا نش ـــت: برآورده ـــت گف نشس
دانـــش ســـاخت ماشـــین ریخته گـــری راداریـــم و 
می توانیـــم بـــا اســـتفاده از ظرفیت هـــای موجـــود، 
ایـــن صنعـــت را به طـــور کامـــل بومی ســـازی کنیـــم.
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، ۱۵ شـــهریور: 
و  همـــکاری  توســـعه ی  بـــه  دســـتیابی  به منظـــور 
هم چنیـــن بهره منـــدی حداکثـــری از توانمندی هـــا، 
تفاهم نامـــه ی  طـــرف،  دو  تجـــارب  و  ظرفیت هـــا 
ـــه آزاد  ـــازمان منطق ـــگاهی و س ـــن جهاددانش ـــکاری بی هم

ــا شـــد. تجـــاری ـ صنعتـــی قشـــم امضـ
به منظـــور دســـتیابی بـــه توســـعه ی همـــکاری و 
همچنیـــن بهره منـــدی حداکثـــری از توانمندی هـــا، 
ظرفیت هـــا و تجـــارب دو طـــرف، تفاهم نامـــه همـــکاری 
ـــس  ـــی ریی ـــی ازندریان ـــا مؤمن ـــدس حمیدرض ـــن مهن بی
هیـــات مدیـــره و مدیرعامـــل و عابدیـــن ســـعادت فر 
ـــاری  ـــه آزاد تج ـــازمان منطق ـــره س ـــات مدی ـــب هی منتخ
ـ صنعتـــی قشـــم و دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس 
ــزی  ــر مرکـ ــات دفتـ ــالن جلسـ ــگاهی در سـ جهاددانشـ

ـــد. ـــا ش امض
موضـــوع ایـــن تفاهم نامـــه همکاری هـــای فرهنگـــی، 
پژوهشـــی، آموزشـــی، کارآفرینـــی، اشـــتغال، فناورانـــه، 
مشـــاوره ای، بیـــن ســـازمان منطقـــه آزاد قشـــم  و 

ــت. ــگاهی اسـ جهاددانشـ
ـــی  ـــات تخصص ـــاوری و خدم ـــش، فن ـــوزه ی پژوه در ح

و  توانمندی هـــا  شناســـایی  همچـــون  محورهایـــی 
ــان  ــوب میــــــــ ــکاری مطلـ ــای همـ ــاد زمینه هـ ایجـ
دو طـــرف، ارایـــه ی مشـــاوره های تخصصـــی در اجـــرای 
پژوهش هـــا و پروژه هـــای علمـــی، پژوهشـــی و فنـــاوری 
در حوزه هـــای علـــوم انســـانی و اجتماعـــی، فنـــی و 
مهندســـی، محیط زیســـت، پزشـــکی، هنـــر و معمـــاری 
بـــه ســـازمان، همـــکاری در انجـــام امـــور مطالعاتـــی و 
ـــف  ـــکاری در تعری ـــازمان، هم ـــاز س ـــنجی موردنی امکان س
ــازمان،  ــاز سـ ــی موردنیـ ــای تحقیقاتـ ــرای پروژه هـ و اجـ
ـــط در  ـــی مرتب ـــای علم ـــزاری همایش ه ـــکاری در برگ هم
ـــز  ـــدازی مراک ـــکاری و مشـــاوره در راه ان ـــره قشـــم، هم جزی
ـــم  ـــره قش ـــاز در جزی ـــی موردنی ـــات تخصص ـــی و خدم فن
ــاف  ــد نـ ــک خون بنـ ــز بانـ ــتقرار مرکـ ــیس و اسـ و تاسـ
رویـــان در منطقـــه آزاد قشـــم در نظـــر گرفته شـــده 

اســـت.
پروژه هـــای  اجـــرای  و  مشـــاوره  هم چنیـــن 
افکارســـنجی مـــورد نیـــاز ســـازمان، راه انـــدازی دفتـــر 
خبرگـــزاری دانشـــجویان ایـــران )ایســـنا( منطقـــه 
خلیج فـــارس در منطقـــه آزاد قشـــم، همـــکاری و مشـــارکت 
در برگـــزاری کرســـی های آزاداندیشـــی، همـــکاری و 

ـــه  ـــه در ارای ـــری نوآوران ـــای سراس ـــارکت در فعالیت ه مش
ــکاری  ــی، همـ ــی و فرهنگـ ــدی علمـ ــای جدیـ قالب هـ
و مشـــارکت در برگـــزاری همایش هـــا، ســـمینارها، 
کنفرانس هـــا، جشـــنواره ها، کارگاه هـــا و نشســـت های 
ـــف و  ـــارکت در تالی ـــگاه ها، مش ـــی، نمایش ـــی - فرهنگ علم
ـــاب در زمینه هـــای علمـــی، فرهنگـــی و هنـــری  انتشـــار کت
و همـــکاری در حوزه هایـــی از قبیـــل؛ اطاع رســـانی، 
کتـــاب و کتاب خوانـــی، ادبیـــات، اقـــوام و ادیـــان، 
ــبک  ــی، سـ ــراث فرهنگـ ــجویی، میـ ــای دانشـ مناظره هـ
زندگـــی، محیط زیســـت، محرومیت زدایـــی، تقویـــت 
همبســـتگی و انســـجام ملـــی و دســـتاوردهای انقـــاب 
اســـامی در حـــوزه ی فرهنگـــی لحـــاظ شـــده اســـت.

ـــامل  ـــز ش ـــی نی ـــتغال و کارآفرین ـــوزش، اش ـــوزه ی آم ح
همـــکاری در زمینـــه ی تعییـــن اولویت هـــای آموزشـــی 
ـــراردادن  ـــت ق ـــازمان، در اولوی ـــاز س ـــورد نی ـــوارد م ـــا م ب
ــوی  ــاز از سـ ــورد نیـ ــای مـ ــام آموزش هـ ــفارش انجـ سـ
ســـازمان و انجـــام آن توســـط جهـــاد، همـــکاری و 
مشـــاوره در برگـــزاری کارگاه هـــا و دوره هـــای آموزشـــی 
تخصصـــی کوتاه مـــدت مـــورد نیـــاز و درخواســـتی 
ســـازمان، اجـــرای نظام منـــد آموزش هـــای موردنیـــاز و 
انجـــام مشـــاوره های الزم بـــه کارکنـــان، اجـــرای نظـــام 
ـــم،  ـــره قش ـــروی کار در جزی ـــش نی ـــوزش و پای ـــع آم جام
ـــای  ـــه رویداده ـــزاری مجموع ـــاوره در برگ ـــکاری و مش هم
کارآفرینـــی در جزیـــره قشـــم، همـــکاری و مشـــاوره در 
برگـــزاری نمایشـــگاه های تخصصـــی در حـــوزه اشـــتغال 
ـــاوره در  ـــکاری و مش ـــم، هم ـــره قش ـــی در جزی و کارآفرین
ــی  ــی و مهارتـ ــای تخصصـ ــز آموزش هـ ــدازی مرکـ راه انـ
ــز  ــدازی مرکـ ــاوره در راه انـ ــکاری و مشـ ــرفته، همـ پیشـ
تخصصـــی و مهارتـــی آمـــوزش گردشـــگری، همـــکاری 
حـــوزه  در  شـــتاب دهنده  راه انـــدازی  در  مشـــاوره  و 
ــاوره  ــکاری و مشـ ــمند، همـ ــهر هوشـ ــگری و شـ گردشـ
در راه انـــدازی مراکـــز نـــوآوری و شـــکوفایی در جزیـــره 
قشـــم، همـــکاری و مشـــاوره در آمـــوزش نیروهـــای 
ـــته های  ـــنجی رش ـــه، نیازس ـــاز منطق ـــورد نی ـــی م تخصص
ـــا  ـــب ب ـــم متناس ـــگاه های قش ـــاز دانش ـــگاهی موردنی دانش
ـــرای  ـــکاری در اج ـــازمان، هم ـــای س ـــداف و ماموریت ه اه
آموزش هـــای منتهـــی بـــه اشـــتغال و کارآفرینـــی، 
ـــک و  ـــرد، کوچ ـــاغل خ ـــرح مش ـــرای ط ـــکاری در اج هم
ـــادی  ـــازی اقتص ـــرای توانمندس ـــکاری در اج ـــی، هم خانگ

گسرتش همکاری های مشرتک بین جهاددانشگاهی 
و سازمان منطقه آزاد قشم کلید خورد

به منظور دستیابی به توسعه ی همکاری و هم چنین بهره مندی حداکرثی از توامنندی ها، ظرفیت ها و تجارب دو طرف 

این تفاهم نامه ی همکاری امضا شد
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ــدازی  ــکاری در راه انـ ــوار و همـ ــت خانـ ــان سرپرسـ زنـ
در  کمـــک  و  اقتصـــادی  دانش بنیـــان  شـــرکت های 

ــود. ــادی می شـ ــی و اقتصـ ــگان علمـ ــذب نخبـ جـ

حل مشکالت اقتصادی کشور مبتنی بر 
توانمندی های ملی 

ــا  ــم بـ ــن مراسـ ــی در ایـ ــا طیبـ ــر حمیدرضـ دکتـ
معرفـــی توانمندی هـــای و دســـتاوردهای فناورانـــه ی 
ــی،  ــی، آموزشـ ــای پژوهشـ ــگاهی در حوزه هـ جهاددانشـ
کشـــاورزی، مهندســـی و پزشـــکی گفـــت: ایـــن نهـــاد 
ـــت  ـــمندی اس ـــیار ارزش ـــه بس ـــتاوردهای فناوران دارای دس
ــه ی   ــم در زمینـ ــد هـ ــتاوردها می توانـ ــن دسـ ــه ایـ کـ
نیازهـــای ملـــی و هـــم تامیـــن نیازهـــای بین المللـــی و 

منطقـــه ای مـــورد اســـتفاده قـــرار بگیـــرد.
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه جهاددانشـــگاهی در 
ـــی  زمینـــه ی آمـــوزش دارای دســـتاوردها و توانمنـــدی خوب
اســـت، افـــزود: ایـــن نهـــاد دارای دو دانشـــگاه اســـت؛ یکـــی 
ـــیاری از  ـــه در بس ـــران ک ـــگ در ته ـــم و فرهن ـــگاه عل دانش
ـــی  ـــی، کارشناس ـــع کارشناس ـــی مقط ـــته های تحصیل رش
ـــگاه  ـــری دانش ـــد و دیگ ـــت می کن ـــری فعالی ـــد و دکت ارش
علـــم و هنـــر یـــزد اســـت. همچنیـــن جهاددانشـــگاهی 
ـــی  ـــزی علم ـــی و 43 مرک ـــوزش عال ـــه آم دارای 6 موسس
کاربـــردی و تعـــداد زیـــادی مراکـــز آموزش هـــای 
ــه  ــور کوتاه مـــدت اســـت کـ ــارت محـ تخصصـــی و مهـ
همـــه این هـــا می توانـــد در خدمـــت توســـعه ســـازمان 

ـــرد. ـــرار گی ـــم ق ـــه آزاد قش منطق
دکتـــر طیبـــی بـــا بیـــان این کـــه جهاددانشـــگاهی 
در حـــوزه فرهنگـــی ســـه خبرگـــزاری ایســـنا، ایکنـــا و 
ـــز  ـــتغال نی ـــوزه ی اش ـــت: در ح ـــرس را دارد، گف ـــینا پ س
فعالیت هـــای ارزنـــده ای انجـــام داده ایـــم کـــه یکـــی از 
ـــا اشـــتغال خانگـــی اســـت. طـــرح اشـــتغال در ســـطح  آن ه
ــتان ها در  ــه ی اسـ ــی و در همـ ــطح ملـ ــواده در سـ خانـ
ـــدون  ـــد ب ـــه شـــکلی تولی ـــوان ب ـــا بت ـــال انجـــام اســـت ت ح

ـــرد. ـــی ک ـــه را اجرای کارخان
وی تاکیـــد  کـــرد: ایـــن پتانســـیل در کشـــور وجـــود 
دارد کـــه اقتصـــاد کشـــور را براســـاس اقتصـــاد مبتنـــی 

بـــر توانمندی هـــای ملـــی خودمـــان بســـازیم.

توجه به تولید صنعتی با رویکرد صادرات محور
ـــر  ـــا تاکیـــد  ب در ادامـــه، مهنـــدس حمیدرضـــا مؤمنـــی ب
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــت ک ـــحالی اس ـــای خوش ـــه ج این ک
بـــه موضـــوع قشـــم ورود پیـــدا می کنـــد، گفـــت: مـــا 

ـــاد در  ـــن نه ـــدی ای ـــا از توانمن ـــم ت ـــن بودی ـــال ای ـــه دنب ب
ـــم. ـــتری ببری ـــره ی بیش ـــم به قش

ــه ی  ــن ســازمان در برنام ــت ای ــان کــرد: مأموری وی بی
ــورت  ــم، به ص ــه ی هفت ــه برنام ــتانه ی ورود ب ــم و آس شش
ــاب  ــم انق ــر معظـــــــ ــط رهب ــد توس ــر و مفی مختص
دربنــد 11 مشخص شــده و اســتفاده از ســرمایه گذاری 
ــوژی  ــی و تکنول ــش فن ــال دان ــی و انتق ــی و خارج داخل

ــت. ــا اس ــن مأموریت ه ــی از ای بخش
ــه  ــره و مدیرعامــل ســازمان منطق ــات مدی رییــس هی
ــی  ــد صنعت ــزود: تولی ــم، اف ــی قش ــاری ـ صنعت آزاد تج
ــه و  ــات موردتوج ــی از موضوع ــادرات یک ــرد ص ــا رویک ب
ــا یــک  مأموریــت ایــن ســازمان اســت. مــا نیــاز داریــم ت
ــته  ــازمان داش ــن س ــرای ای ــتی ب ــوب باالدس ــند مص س
باشــیم و براســاس توانمنــدی و قابلیت هــای داخــل قشــم، 

سیاســت های اجرایــی را برنامه ریــزی کنیــم.
ــاد  ــوزه ی اقتص ــر ح ــد  ب ــا تاکی ــی ب ــدس مؤمن مهن
دریامحــور تصریــح کــرد: تاکنــون در حــوزه ی دریامحــور 
ــرای قشــم ســاده  خــوب کار نشــده اســت. برنامه ریــزی ب

ــم. ــان را داری ــات خودم ــا الزام ــت و م نیس

تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد قشم و 
دانشگاه علم و فرهنگ به امضا رسید

همچنیـن تفاهم نامـه همـکاری سـازمان منطقـه آزاد 
قشـم و دانشـگاه علـم و فرهنـگ نیـز بـا هـدف توسـعه 

سـرمایه های فکـری، تقویـت پیوندهـای علمـی، آموزشـی، 
پژوهشـی و اجرایـی در سـطوح ملـی و بین المللـی به امضا 

. سید ر
 ایــن تفاهم نامــه بــا هــدف توســعه ســرمایه های 
فکــری و تقویــت پیوندهــای علمــی، آموزشــی، پژوهشــی 
و اجرایــی در ســطوح ملــی و بین المللــی و به طــور خــاص 
توســعه پایــدار صنعــت گردشــگری منطقــه آزاد قشــم بــه 
امضــای دکتــر ســید ســعید هاشــمی رییــس دانشــگاه علم 
و فرهنــگ و حمیدرضــا مؤمنــی رییــس هیــات مدیــره و 

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم رســید.
تقویــت پیوندهــای علمــی، آموزشــی، پژوهشــی و 
اجرایــی در ســطوح ملــی و بین المللــی و همچنیــن ارتقــا 
و گســترش علــوم مربــوط بــه صنعــت گردشــگری جزیــره 
قشــم در گســتره جهانــی اهــداف اصلــی ایــن تفاهم نامــه 

ــد. ــکیل می ده را تش
مشـارکت در زمینـه طرح هـای پژوهشـی موردتوافق در 
قالـب پایان نامـه و رسـاله های دکتـری، تدویـن، طراحـی و 
اجـرای دوره هـای آموزشـی تخصصی گردشـگری، تربیت و 
بازآمـوزی راهنمایـان تخصصـی بومی و محلـی و همکاری 
اقامتگاه هـای  اسـتانداردهای  پیاده سـازی  و  طراحـی  در 
معیارهـای  اسـاس  بـر  قشـم  آزاد  منطقـه  در  بومگـردی 
ایـن  در  همـکاری  زمینه هـای  مهم تریـن  از  بین المللـی 

تفاهم نامـه اسـت.  
همچنیـن همکاری و مشـارکت در ایجاد دفاتر و شـعب 
اسـتارتاپ های دانش بنیان در بخش گردشـگری، مشـارکت 
و  تخصصـی  نشسـت های  و  سـخنرانی ها  برگـزاری  در 
کارگاه های آموزشـی و پژوهشـی تخصصی در حوزه داخلی 
و بین المللـی، توسـعه منابـع انسـانی در قالـب طرح هـای 
پژوهشـی موردتوافـق و پایان نامه های تحصیـات تکمیلی، 
برنامه ریـزی تدویـن، ترجمـه و تالیـف کتـاب و ... از دیگـر 

موضوعـات مطرح شـده در ایـن تفاهم نامـه اسـت.
ــی  ــا مؤمن ــت حمیدرض ــن نشس ــت؛ در ای ــی اس گفتن
رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد 
قشــم، علــی یدقــار مشــاور عالــی مدیــر عامــل، مرتضــی 
شــیخ زاده معــاون فرهنگــی، اجتماعــی و گردشــگری، 
ــازمان  ــامت س ــی و س ــر اجتماع ــلجوقی مدی ــته س فرش
منطقــه آزاد قشــم، دکتــر ســید ســعید هاشــمی رییــس 
دانشــگاه علــم و فرهنــگ، دکتــر پروانــه پرچکانــی 
مدیــر روابــط عمومــی و دفتــر همکاری هــای علمــی 
ــتارتاپ  ــل اس ــمی مدیرعام ــود هاش ــی، محم و بین الملل
DPL دانشــگاه علــم و فرهنــگ و محمدســعید موســایی 
باغســتانی رییــس هیــات کوهنــوردی و صعودهــای 

ــتند. ــور داش ــم حض ــه آزاد قش ــی منطق ورزش
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تفاهم

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قـــم ۱۶ شـــهریور: 
ـــا  ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت
ــا  ــه بـ ــای علمیـ ــات حوزه هـ ــز خدمـ ــور در مرکـ حضـ
حجت االسام والمســـلمین ربانـــی رییـــس ایـــن مرکـــز 

ـــرد. ـــو ک ـــدار و گفتگ دی
در ایـن دیـدار کـه بـا حضـور دکتـر محمـد حیـدری 
رییـس جهاددانشـگاهی قـم، دکتـر جاوید مدیـرکل دفتر 
تخصصـی علـوم پزشـکی جهاددانشـگاهی، لیـا ناصرپـور 
معـاون پژوهشـی جهاددانشـگاهی قـم و علـی شـریعتی 
مدیـر حـوزه ریاسـت و روابـط عمومـی ایـن واحـد برگزار 
شـد دو طـرف بـر لـزوم توسـعه فعالیت هـای مرتبـط بـا 
مباحـث فرهنگـی، آموزشـی و علمـی و فنـاوری و درمانی 

کردند. تاکیـد  
ربانـی  نشسـت، حجت االسام والمسـلمین  ابتـدای  در 
نهادهـای  از  جهاددانشـگاهی  کـه  مطلـب  ایـن  ذکـر  بـا 
انقابـی اسـت، گفت: خوشـبختانه این نهـاد علمی ثمرات 
ارزشـمندی بـرای کشـور و نظام اسـامی داشـته اسـت و 
بـرکات این خدمـات در بخش هـای مختلف قابل مشـاهده 

ست. ا
وی افـزود: افزایـش تعامـات و فعالیت هـای مشـترک 

بـا ایـن نهـاد علمـی و انقابـی بـا مرکـز خدمات حـوزه با 
دامنه شـمول گسـترده جامعه ۲۵۰ هزار نفـری روحانیون 
سـطح کشـور بسـیار مهم و راهگشا اسـت. در همین رابطه 
امیدواریـم کـه به زودی در قالـب یک تفاهم نامـه همکاری 

به گسـتره باالیـی از فعالیت های مشـترک برسـیم.
ادامـه دکتـر طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی نیـز  در 
بـه فعالیت هـای گسـترده جهاددانشـگاهی در  بـا اشـاره 
آموزشـی، درمانـی  پژوهشـی،  فنـی،  عرصه هـای علمـی، 
و فرهنگـی و رسـانه ای کشـور گفـت: خوشـبختانه امـروز 
گسـتره فعالیت هـای جهاددانشـگاهی بـه حدی اسـت که 
می تـوان ایـن نهـاد را به عنـوان یکی از بازوهای ارزشـمند 

کشـور در تمـام ایـن حوزه هـا نـام بـرد.
وی بـا اشـاره بـه عنایـت ویـژه مقـام معظـم رهبـری 
بـه ایـن نهـاد انقابـی افـزود: امـروزه دامنـه تحقیقـات و 
سـاخت و تولید جهاددانشـگاهی از دکل هـای عظیم نفتی 
و فعالیت هـای مخابراتـی پیشـرفته تـا سـلول های بینادی 
کـه آینـده علـم در جهـان اسـت را در بـر گرفتـه اسـت و 
بسـیار خرسـند خواهیم شـد که این فعالیت هـا و خدمات 
و توانمندی هایـی کـه بافکـر و ایـده و عزم انقابـی جوانان 
کشـور به وجود آمـده اسـت را در اختیار جامعـه روحانیت 

کشـور قـرار دهیم.
در ادامـه دکتر محمـد حیدری رییس جهاددانشـگاهی 
گفت: خوشـبختانه خدمـات و ارتباطات مناسـبی بین این 
نهـاد و مرکـز خدمـات حـوزه برقـرار اسـت کـه امیدواریم 
همکاری هـای  از  جدیـدی  فصـل  سـرآغاز  نشسـت  ایـن 

پیش رو باشـد.
ــی  ــر تخصص ــرکل دفت ــد مدی ــر جاوی ــن دکت همچنی
علــوم پزشــکی جهاددانشــگاهی نیــز بــا اشــاره بــه 
ظرفیت هــای ایــن حــوزه گفــت: هم اکنــون فعالیت هــای 
ــاروری، ســلول های  جهاددانشــگاهی در حــوزه درمــان ناب
بنیــادی و ... ســرآمد اســت و مراجعــان زیــادی از ایــران 
ــز حضــور  ــن مراک ــان در ای ــرای درم ــان ب ــر جه و سراس
ــن  ــز در ای ــم نی ــتان ق ــبختانه اس ــه خوش ــد ک می یابن
زمینــه بســیار توانمنــد اســت و امیدواریــم از ایــن 
ظرفیــت بــرای توســعه فعالیت هــای درمانــی و پژوهشــی 

بهره منــد شــویم.
وی در ادامـه بـه ظرفیت هـای همـکاری در زمینـه تله 
مدیسـین، فعالیت هـای مشـترک علمـی پژوهشـی، مراکز 
فعـال آزمایشـگاهی و خدماتـی و درمانـی و ... بـه عنـوان 

ظرفیت هـای همـکاری مشـترک تاکیـد  کـرد.

افزایش تعامل جهاددانشگاهی با مرکز خدمات 
حوزه های علمیه ی کشور

رییس جهاددانشگاهی و رییس مرکز خدمات حوزه های علمیه جهت توسعه فعالیت های مشرتک بین این دو نهاد به گفتگو پرداختند
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پارک ملی علوم و فناوری های نرم 
صنایع فرهنگی خالق از بخش های 

هرنی حامیت می کند
تبادل تفاهم نامه ی میان پارک ملی علوم و فناوری های 

نرم و صنایع فرهنگی و واحد دانشگاهی هنرهای 
اسامی ایرانی

ـــادل  ـــن تب ـــهریور: آیی ـــیناپرس، ۱7 ش ـــل از س ـــه نق ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــی  ــع فرهنگـ ــرم صنایـ ــای نـ ــوم و فناوری هـ ــی علـ ــارک ملـ ــان پـ ــه میـ تفاهم نامـ
خـــاق جهاددانشـــگاهی و واحـــد دانشـــگاهی هنرهـــای اســـامی ایرانـــی رییـــس 

ـــد. ـــزار ش ـــچیان برگ ـــود فرش ـــتاد محم ـــگاه اس دانش
آییـــن تبـــادل تفاهم نامـــه میـــان پـــارک ملـــی علـــوم و فناوری هـــای نـــرم 
ـــامی  ـــای اس ـــگاهی هنره ـــد دانش ـــگاهی و واح ـــاق جهاددانش ـــی خ ـــع فرهنگ صنای
ـــود  ـــتاد محم ـــگاه اس ـــس دانش ـــق ریی ـــور مطل ـــن نام ـــر بهم ـــور دکت ـــا حض ـــی ب ایران
ـــوم  ـــی عل ـــارک مل ـــس پ ـــخو ریی ـــی خوش ـــین ایمان ـــر محمدحس ـــچیان، دکت فرش
ــی  ــی رجبـ ــر محمد علـ ــاق و دکتـ ــی خـ ــع فرهنگـ ــرم صنایـ ــای نـ و فناوری هـ
ـــان  ـــر معاون ـــچیان و دیگ ـــود فرش ـــتاد محم ـــگاه اس ـــردی دانش ـــورای راهب ـــو ش عض
ــی و  ــی، آموزشـ ــای علمـ ــام همکاری هـ ــت انجـ ــا محوریـ ــه و بـ ــر دو مجموعـ هـ
ـــی  ـــوزه کارآفرین ـــرف در ح ـــای دو ط ـــتفاده از ظرفیت ه ـــترک و اس ـــی مش پژوهش
ــهریور  ــری 17 شـ ــب وکارهای هنـ ــت از کسـ ــر و حمایـ ــاد هنـ ــعه اقتصـ و توسـ

ـــد. ـــزار ش برگ
ــاوت  ــرد متفـ ــه رویکـ ــاره بـ ــا اشـ ــق بـ ــور مطلـ ــم نامـ ــن مراسـ ــدای ایـ در ابتـ
ــچیان  ــود فرشـ ــتاد محمـ ــی اسـ ــامی ایرانـ ــای اسـ ــگاه هنرهـ ــت های دانشـ سیاسـ
گفـــت: می خواهیـــم یـــک دانشـــگاه متفـــاوت ازآنچـــه کـــه از دانشـــگاه های هنـــر 
ـــن  ـــد و در همی ـــی باش ـــا کارآفرین ـــراه ب ـــه هم ـــیم ک ـــته باش ـــود داش ـــناخته می ش ش
راســـتا امســـال نخســـتین پذیـــرش دانشـــجویان در رشـــته های نقاشـــی و فـــرش 

ـــود. ـــد ب خواه
وی افـــزود: در آینـــده ای نزدیـــک در رشـــته های خطاطـــی و معمـــاری داخلـــی 
هـــم فعالیت هـــای خـــود را توســـعه خواهیم داد و امیدواریـــم بتوانیـــم از توانمنـــدی  
ـــدان مســـاعدی  ـــرایط چن ـــدای کار ش ـــم. در ابت ـــره بگیری ـــی به ـــای فرهنگ ـــایر نهاده س
بـــه دلیـــل شـــیوع پاندمـــی کرونـــا نداشـــتیم، امـــا بـــا توجـــه بـــه ایـــن شـــرایط، 
ـــون  ـــت و اکن ـــش رف ـــون پی ـــا تاکن ـــی کاره ـــدد اله ـــه م ـــود و ب ـــان خ ـــت حامی باهم

بـــه مســـیر خـــود ادامـــه می دهـــد.
نامـــور مطلـــق دربـــاره حمایت هـــای پـــارک ملـــی علـــوم و فناوری هـــای نـــرم 
ـــراه  ـــه هم ـــی ب ـــبختانه دکترایمان ـــرد: خوش ـــان ک ـــاق خاطرنش ـــی خ ـــع فرهنگ صنای
ــه در  ــت کـ ــگاه اسـ ــن دانشـ ــان ایـ ــن حامیـ ــی از بزرگ تریـ ــود، یکـ ــه خـ مجموعـ
همیـــن راســـتا تفاهم نامه هـــای دیگـــری بـــه منظـــور تربیـــت دانشـــجویان بـــرای 

ــت. ــتر در راه اسـ ــای بیشـ ــری مهارت هـ یادگیـ

موضوع تربیت هنرمند مغفول بوده است
ـــری  ـــای هن ـــادی در فعالیت ه ـــدگاه اقتص ـــاعه دی ـــاره اش ـــی درب ـــه دکترایمان در ادام
ـــچیان  ـــتاد فرش ـــگاه اس ـــت دانش ـــروز در خدم ـــه ام ـــت ک ـــی اس ـــق بزرگ ـــت: توفی گف
هســـتیم. باورکـــردن ایـــن موضـــوع کـــه دانشـــگاه فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرده 
ـــون در  ـــود دارد. تاکن ـــادی وج ـــع زی ـــکات و موان ـــه مش ـــت؛ چراک ـــوار اس ـــی دش کم
ـــوده  ـــول ب ـــد مغف ـــت هنرمن ـــوع تربی ـــامی موض ـــام اس ـــت های نظ ـــوب سیاس چارچ
ـــر را  ـــن ام ـــچیان ای ـــود فرش ـــتاد محم ـــگاه اس ـــه دانش ـــم ک ـــروز مفتخری ـــا ام ـــت، ام اس

جـــزو وظایـــف خـــود می دانـــد.
 وی افـــزود: یکـــی از وظایـــف اصلـــی دانشـــگاه ترویـــج نـــگاه استادشـــاگردی 
ـــه  ـــان ب ـــن زم ـــر از ای ـــد زودت ـــن بای ـــت. همچنی ـــه اس ـــری قابل توج ـــن ام ـــت و ای اس
ـــای  ـــا حرف ه ـــور م ـــت کش ـــم. در حقیق ـــزی می افتادی ـــن مرک ـــدازی چنی ـــر راه ان فک
زیـــادی در هنـــر بـــرای رخ نمایـــی در عرصه هـــای خارجـــی دارد و  ایـــن دانشـــگاه 

ــد. ــی باشـ ــای بین المللـ ــبرد فعالیت هـ ــرای پیشـ ــی بـ ــازوی خوبـ ــد بـ می توانـ
ـــاره  ـــا اش ـــی ب ـــع فرهنگ ـــرم و صنای ـــای ن ـــوم و فناوری ه ـــی عل ـــارک مل ـــس پ ریی
ــوان  ــروزه نمی تـ ــت: امـ ــاد گفـ ــا اقتصـ ــری بـ ــای هنـ ــتگی فعالیت هـ ــه همبسـ بـ
ـــفانه  ـــت. متأس ـــزی نگف ـــته از آن چی ـــرد و از اقتصـــاد برخواس ـــت ک ـــر صحب ـــاره هن درب
برداشـــت ناصحیحـــی در میـــان برخـــی تصمیم گیـــران رســـوخ کـــرده اســـت کـــه 
ـــود.  ـــت آن می ش ـــردن اصال ـــوال ب ـــر س ـــث زی ـــر باع ـــه هن ـــادی ب ـــگاه اقتص ـــتن ن داش
بـــه اعتقـــاد مـــن داشـــتن ایـــن نـــوع نگـــرش در هنـــر آن را از اصـــول محتوایـــی 

ــد. ــارج نمی کنـ خـ
ـــته  ـــت: درگذش ـــر گف ـــاد در هن ـــت اقتص ـــی اهمی ـــابقه تاریخ ـــه س ـــاره ب ـــا اش وی ب
محصـــوالت هنـــری در زندگـــی مـــردم جایـــگاه باالیـــی داشـــته اســـت. امـــروزه 
ـــردن آن  ـــاقط ک ـــود، در س ـــع ش ـــر قط ـــت از هن ـــر حمای ـــه اگ ـــیدیم ک ـــی رس به جای
گام برداشـــته ایم. امـــا مـــن معتقـــدم هنرمنـــد بایـــد به قـــدری قـــوی باشـــد کـــه 
ـــوان  ـــه می ت ـــت ک ـــرایط اس ـــن ش ـــتد؛ در ای ـــود بایس ـــای خ ـــی روی پ ـــد به تنهای بتوان

انتظـــار داشـــت بخش هـــای هنـــری حامـــی دیگـــر بخش هـــا شـــوند.
بـــه گفتـــه ایمانـــی رواج نـــگاه اقتصـــادی بـــه هنـــر بـــه اصالـــت آن آســـیب 

ــتند. ــر هسـ ــل یکدیگـ ــه مکمـ ــد بلکـ نمی زنـ
ــوم و  ــی علـ ــارک ملـ ــی پـ ــای حمایتـ ــه فعالیت هـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ دکترایمانـ
فناوری هـــای نـــرم صنایـــع فرهنگـــی خـــاق از بخش هـــای هنـــری گفـــت: مـــا 
ـــری  ـــب وکار هن ـــت کس ـــرار اس ـــه ق ـــتیم ک ـــی هس ـــی هنرمندان ـــارک حام ـــن پ در ای
داشـــته باشـــند. در چهـــل ســـال دوم انقـــاب اســـامی می خواهیـــم ثابـــت کنیـــم 
ـــی  ـــدی مبتن ـــن توانمن ـــتند و ای ـــاد هس ـــد در اقتص ـــش مول ـــگ بخ ـــر و فرهن ـــه هن ک
بـــر فعالیت هـــای دانشـــجویان و صاحب نظـــران اســـت. به طورقطـــع اگـــر چنیـــن 
ـــه  ـــد ک ـــتری دارن ـــل بیش ـــی تمای ـــگاه های دولت ـــجویان دانش ـــد دانش ـــی رخ ده اتفاق

ـــد. ـــت بپردازن ـــه فعالی ـــگاه ب ـــن دانش در ای
ترویج فرهنگ استادشاگردی شعار بسیار خوبی است

در ادامـــه ایـــن مراســـم رجبـــی بـــا اشـــاره بـــه شـــعار اصلـــی دانشـــگاه کـــه 
ترویـــج فرهنـــگ استادشـــاگردی اســـت، گفـــت: ترویـــج فرهنـــگ استادشـــاگردی 
ـــود  ـــتاد محم ـــگاه اس ـــکل  گیری آن دانش ـــه ش ـــه نطف ـــت ک ـــی اس ـــیار خوب ـــعار بس ش
فرشـــچیان بـــوده اســـت. امـــا نکتـــه قابل ذکـــر ایـــن اســـت کـــه مســـیر تطبیـــق 
ـــیر  ـــودن در مس ـــاوت ب ـــاوری و متف ـــات و فن ـــوم تحقیق ـــی وزارت عل ـــارت علم ـــا چ ب
ـــع  ـــع را رف ـــن موان ـــادی ای ـــد زی ـــا ح ـــادی ت ـــگاه اقتص ـــتن ن ـــت و داش ـــوار اس ـــر دش هن

می کنـــد.
ـــرون  ـــای کاری بی ـــود در فض ـــرد خ ـــه عملک ـــا نتیج ـــد ب ـــجویان بای ـــزود: دانش وی اف
ـــه  ـــه دل جامع ـــد ب ـــا بتوان ـــد ت ـــگاه بده ـــد دانش ـــنایی را بای ـــن آش ـــوند و ای ـــنا ش آش
ـــا  ـــه و تقاض ـــاره عرض ـــت درب ـــا صحب ـــد و در اینج ـــرح کن ـــود را مط ـــر خ ـــرود و اث ب
ـــه رو  ـــت روب ـــا شکس ـــت ب ـــرد درنهای ـــورت بگی ـــا ص ـــی تقاض ـــه ای ب ـــر عرض ـــت. اگ اس

ـــد. ـــم ش خواهی
ـــای  ـــا معیاره ـــا ب ـــه دنی ـــود را ب ـــر خ ـــم هن ـــا بتوانی ـــر م ـــرد: اگ ـــد  ک ـــی تاکی رجب
اســـتاندارد معرفـــی کنیـــم، یقیـــن دارم در همـــه جـــای جهـــان خواســـتار دارد؛ 
ـــت.  ـــادی داش ـــگاه اقتص ـــد ن ـــن بای ـــتند؛ بنابرای ـــت هس ـــا هنردوس ـــردم دنی ـــه م چراک
ـــرد.  ـــن ک ـــری تدوی ـــای هن ـــبرد فعالیت ه ـــرای پیش ـــادی ب ـــه اقتص ـــدا برنام ـــد از ابت بای
ـــاد  ـــا اقتص ـــم ب ـــای قدی ـــد نظام ه ـــنتی را مانن ـــای س ـــم هنره ـــر بتوانی ـــت اگ در حقیق

پیونـــد بدهیـــم موفق تـــر خواهیـــم بـــود.
ـــارک  ـــان پ ـــه می ـــادل تفاهم نام ـــند تب ـــم س ـــن مراس ـــان ای ـــت، در پای ـــی اس گفتن
ملـــی علـــوم و فناوری هـــای نـــرم صنایـــع فرهنگـــی خـــاق و واحـــد دانشـــگاهی 
ـــید. ـــرف رس ـــه امضـــای دو ط ـــود فرشـــچیان ب ـــتاد محم ـــی اس ـــای اســـامی ایران هنره
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ترویج و گسرتش فرهنگ 
اردوهای جهادی برای 

محرومیت زدایی و آبادانی ایران 
اسالمی

امضای این تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و بسیج 
سازندگی سرآغازی برای تعمیق هرچه بیشتر گفتمان 

جهادی در بین دانشجویان و جوانان است

تفاهم نامه ی  امضای  مراسم  مرداد:  دانشجویان جهاددانشگاهی، ۶  روابط عمومی سازمان   ■
همکاری بین سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و بسیج سازندگی با موضوع برگزاری 
اردوهای جهادی، با حضور صادق میرزاده مفرد معاون عملیات جهادی بسیج دانشجویی 
کشور، دکتر عادل تقوی مدیرکل اداره ی راهبری امور فرهنگی جهاددانشگاهی و مهدی 
عباسی سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در ساختمان معاونت فرهنگی این 

نهاد برگزار شد.
مهدی عباسی سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در این مراسم با اشاره 
به  این که در آستانه ی چهل سالگی جهاددانشگاهی تاش می کنیم فرهنگ جهادی  به 
حوزه ی  در  جدی ای  دغدغه های  همواره  جهاددانشگاهی  گفت:  شود،  یادآوری  جامعه 

ترویج گفتمان و حرکت جهادی در بین دانشجویان داشته است.
وی افزود: جهاددانشگاهی در سال هایی که کم تر به این موضوع توجه می شد، تاش 

کرد حرکتی را آغاز و این نگاه را در جامعه ی دانشگاهی ترویج کند.
و  برده  پیش  قوت  با  را  موضوع  این  نیز  دانشجویی  بسیج  کرد:  تصریح  عباسی 

گفتمان سازی و نهادسازی را در این خصوص انجام داده است.
معظم  مقام  فرمایشات  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  دانشجویان  سازمان  سرپرست 
و  دانشجویی  جمع های  و  جهاددانشگاهی  اعضای  با  مختلف  گفت و گوهای  در  رهبری 
با توجه به نگاه مثبت  تاکید  بر توسعه ی اردوهای جهادی بین دانشجویان اظهار کرد: 
حوزه ی  در  که  مجموعه هایی  است  الزم  جهادی،  حرکت های  به  دانشگاهی  جامعه ی 
این  در  بیشتر  هم افزایی  با  می کنند،  فعالیت  دانشجویان  و  جوانان  اجتماعی  فرهنگی، 

حوزه قدم بردارند.
به دنبال  همواره  جوان،  مجموعه ای  به عنوان  جهاددانشگاهی  این که  بیان  با  وی 
توانمندسازی دانشجویان در عرصه ی ایفای نقش و مسوولیت اجتماعی آن ها بوده است، 
گفت: برپایی اردوهای جهادی از موفق ترین سازوکارهای جلب مشارکت دانشجویان در 

عرصه ی محرومیت زدایی و آبادانی کشور است.
مجموعه  دو  هم افزایی  و  همکاری  برای  خوبی  آغاز  تفاهم نامه  این  افزود:  عباسی 

برمبنای مسوولیت های مشترک و با اهتمام جدی نسبت به محقق کردن آن ها است.
گفتمان  بیشتر  هرچه  تعمیق  برای  سرآغازی  تفاهم نامه  این  امیدواریم  افزود:  وی 
جهادی در بین دانشجویان و جوانان باشد و شاهد خیزش دانشجویان در اردوی جهادی 

در راستای آبادانی و توسعه کشور باشیم.
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آمادگی جهاددانشگاهی برای 
رفع نیازهای اسرتاتژیک کشور در 

پروژہ های ملی وزارت دفاع
نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی و وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح با هم راهی مسووالن این 

دومجموعه و تاکید  بر گسترش همکاری های دوجانبه و 
رفع نیازهای استراتژیک کشور برگزار شد

رییـس  طیبـی  حمیدرضـا  دکتـر  شـهریور:   ۱۰ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط   ■
جهاددانشـگاهی در نشسـت مشـترک با امیر سـرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشـتیبانی 
نیروهـای مسـلح کـه در دفتـر ایـن وزارت خانـه برگـزار شـد، بـا اشـاره بـه تفاهم نامـه ی 
قبلـی میـان جهاددانشـگاهی و وزارت دفـاع و بـا تاکیـد  بـر توسـعه  و سـرعت  بخشـیدن 
بـه همکاری هـای دو طـرف، بیـان کـرد: جهاددانشـگاهی آمادگـی کامـل خـود را بـرای 
همـکاری بـا مجموعه ی عظیـم وزارت دفاع برای بومی سـازی محصوالت فناورانه ی کشـور 

بـا حداکثـر اسـتفاده از ظرفیـت داخـل و مقابلـه بـا تحریم هـا اعـام می کنـد.
وی بـا تقدیـر از حمایت هـای وزارت دفـاع از توجه به بومی سـازی داخلـی فناوری های 
مـورد نیـاز کشـور، خواسـتار تسـریع در رونـد همکاری هـای دو طـرف شـد و افـزود: در 
زمینـه ی بومی سـازی و سـاخت پمپ هـای ESP، تامیـن آلیاژهـای ویـژه ی مـورد نیـاز 
صنعـت دفاعـی، همـکاری در زمینـه ی امنیـت غذایـی و همـکاری در طراحـی و سـاخت 
دوجانبـه  همکاری هـای  آمـاده ی  کشـور،  دفاعـی  صنایـع  نیـاز  مـورد  الکتروموتورهـای 

. هستیم
دکتـر طیبی با اشـاره به ضـرورت اسـتفاده از توانمندی های فناورانه ی جهاددانشـگاهی 
بـرای رفع نیازهای اسـتراتژیک کشـور و ایجاد اشـتغال بـرای فارغ التحصیان دانشـگاهی، 
گفـت: از مجموعـه ی وزارت دفـاع تقاضـا داریـم، زمینـه ی اجرایـی  شـدن تفاهم نامـه ی 
همـکاری و تخصیـص منابع مالی مناسـب بـرای مگاپروژه هـای مورد نیاز ایـن وزارت خانه 

را فراهـم کند.
در ادامـه، امیـر سـرتیپ امیـر حاتمـی وزیر دفـاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح نیز در 
ایـن نشسـت ضمـن تشـکر از مجموعـه اقدامـات و خدمـات جهاددانشـگاهی بـرای رفـع 
نیازهـای کشـور، بـر آمادگـی کامـل تمامی صنایع وابسـته بـه وزارت دفاع بـرای همکاری 
نظام منـد و درازمـدت بـا ایـن نهـاد، تاکیـد  کـرد و گفـت: از ظرفیت هـای فناورانـه ی 
جهاددانشـگاهی بـرای رفـع نیازهـای اسـتراتژیک کشـور در پروژه هـای ملـی وزارت دفاع 
در حوزه هـای نفـت و گاز، صنعـت خـودرو، صنایـع بـرق و الکترونیـک و صنایع هـوا فضا، 

اسـتفاده خواهد شـد.
سـوربیتول  تولیـد  خـط  راه انـدازی  مشـارکت  قـرارداد  نشسـت،  ایـن  حاشـیه ی  در 
)شـیرین کننده ی جایگزیـن شـکر( بیـن جهاددانشـگاهی و سـازمان صنایـع دفـاع بـرای 

تولیـد سـوربیتول مـورد نیـاز کشـور و جلوگیـری از واردات آن، امضـا و مبادلـه شـد.
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ارتقای مشارکت دانشجویان در 
توسعه فناوری و نوآوری در 

عرصه های علوم و فنون 
تفاهم نامه همکاری سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی 

و پارک علم و فناوری البرز با محوریت همکاری های 
سازنده در زمینه ایجاد و ارتقای مشارکت دانشجویان در 

توسعه فناوری و نوآوری در عرصه های علوم و فنون
 به امضا رسید

■ روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی،۱7 مرداد: مهدی عباسی سرپرست این 
سازمان با اشاره به ظرفیت های دانشجویی سازمان و شعب فعال در سراسر کشور تصریح 
کرد: سازمان دانشجویان پتانسیل خوبی برای اتصال مجموعه دانشجویی به فضای علمی 

جهاد و کشور دارد.
وی افزود: ایجاد ارتباط عمیق بین دانشجویان و فضای علمی اتفاق مثبتی است که 
اتصال  به  برود کمک شایانی  پیش  استان ها  در  فناوری  و  علم  پارک های  دریچه  از  اگر 
دانشجویان رشته های مختلف به مجموعه علمی جهاددانشگاهی و در نتیجه ورود نیروی 

تحصیل کرده و با تجربه دارای روحیه جهادی به مجموعه جهاددانشگاهی خواهد کرد.

عباسی با اشاره به رهاشدگی  دانشجویان در حوزه علم و فناوری گفت: با بررسی های صورت 
گرفته متوجه شدیم که بسیاری از دانشجویان دارای ایده های خوبی هستند، ولی سازوکار 
مشخصی برای پیشبرد این ایده ها وجود ندارد. این در حالی است که جهاددانشگاهی با توجه 
به پتانسیل داخلی و اعتباری که در سطح نهادهای علمی و رسمی کسب کرده می تواند فضای 

مناسبی برای دانشجویان فراهم کند تا بتوانند ایده خود را به مرحله ی عمل برسانند.
تواند  فناوری می  و  علم  پارک های  این که  بر  تاکید   با  دانشجویان  سرپرست سازمان 
فضایی باشد تا دانشجویان با پتانسل ها و توانمندی های جهاددانشگاهی آشنا شوند، اذعان 
داشت: با برگزاری رویدادهای مختلف می توان این ظرفیت ها را به دانشجویان معرفی کرد.

کرد:  تصریح  مختلف  حوزه های  در  دانشجویان  سازمان  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
توانمندسازی دانشجویان در حوزه علم و فناوری نیز یکی از وظایف سازمان و بخشی از 

فرآیند شبکه سازی دانشجویی جهاددانشگاهی است.
در ادامه، رییس پارک علم و فناوری البرز نیز با اشاره به تجربیات دوران دانشجویی 
خود برای شروع کارهای علمی گفت: زمانی با جمعی از دانشجویان دغدغه مند متوجه 
وجود فضای رهاشده ای در دانشگاه شدیم که با پیگیری های متعدد توانستیم این فضای 

بدون استفاده را به محلی برای اجرای ایده های علمی دانشجویان تبدیل کنیم.
مهندس مهدی عباسی ادامه داد: با حضور دانشجویان در فضای به وجود آمده و ایجاد محلی 
برای تجربه و امکان خطا و آزمون، دانشجویانی که ابتدا شجاعت انجام عمل نداشتند به مرورزمان 

وارد کار تحقیقاتی شده و توانستند در حوزه تخصصی خود به مرحله اظهارنظر برسند.
بر  مبتنی  دانشجویی  نوآورانه  ایده های  با  توانستیم  بارها  دوران  در همان  افزود:  وی 
خاقیت های خاص قشر جوان، طرح هایی را با حداقل هزینه ممکن جهت رفع معضات 

در حوزه های مختلف ارایه کنیم.
رییس مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: در حوزه دانشجویی 
اتفاق بسیار بزرگی است که رسیدن به این  اگر فردی بتواند به مرحله اظهارنظر برسد 

مرحله اصل اول داستان های کارآفرینی است.
مهندس عباسی با تاکید  بر این که مجموعه جهاددانشگاهی برای نیل به موفقیت بیشتر 
نباید نسبت به دو مؤلفه حوزه دانشجویان و حوزه فرهنگی بی توجه باشد، اذعان داشت: 
در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز هر کمکی که 
بتوانیم برای ارتقای سطح علمی و ورود به مرحله عملی ایده های دانشجویی به خصوص 

در مقطع ارشد و دکتری انجام دهیم کوتاهی نخواهیم کرد.
وی با بیان این که ممکن است بعضی از دانشجویان نگاه ناامیدانه ای نسبت به حوزه 
علمی کشور داشته باشند، تصریح کرد: دانشجویان می توانند با حضور در پارک و بازدید 
از این محیط به چشم خود ببینند که کشور در بخش هایی از حوزه های علمی بسیار عالی 

پیش رفته است.
فرهنگـی  معاونـت  صبـوری  شـهید  سـالن  در  کـه  جلسـه ای  در  اسـت،  گفتنـی 
دانشـجویان  سـازمان  میـان  همـکاری  تفاهم نامـه  شـد،  برگـزار  جهاددانشـگاهی 
جهاددانشـگاهی و مجتمـع تحقیقاتـی شـهدای جهاددانشـگاهی به منظـور فراهم آوردن 
زمینه هـای همکاری هـای سـازنده در زمینـه ایجـاد و ارتقـای مشـارکت دانشـجویان در 
توسـعه فنـاوری و نـوآوری در عرصه هـای علـوم و فنـون، و بهره گیـری از توانایی هـای 

فرهنگـی، علمـی، فنـاوری، آموزشـی، و تحقیقاتـی امضـا شـد.

مجموعه ی  تاش  کرد:  تاکید   جهاددانشگاهی  دانشجویان  سازمان  سرپرست 
جهاددانشگاهی و سازمان دانشجویان به عنوان شبکه ی فراگیر دانشجویی جهاددانشگاهی 
الگوی جهادی را به یک گفتمان همگانی  در سراسر کشور بر این است که فرهنگ و 

تبدیل کنیم.
عباسی در پایان تاکید  کرد: سامانه ی ویژه ی ثبت نام دانشجویان داوطلب عاقه مند 
سازمان  توسط  آینده  هفته ی  نیز  غیرمترقبه  حوادث  و  جهادی  اردوی  در  شرکت  به 

دانشجویان رونمایی خواهد شد.
در ادامه، صادق میرزاده مفرد معاون عملیات جهادی سازمان بسیج دانشجویی نیز 
فعال  مختلف  دانشگاه های  در  جهادی  گروه   18۰۰ حاضر  حال  در  این که  به  اشاره  با 
هستند، گفت: اردوها و حرکت های جهادی امروز به بلوغ خوبی رسیده است و شاید کم تر 

دانشگاهی داشته باشیم که گروه جهادی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: آن چه امروز در جامعه به عنوان گروه و فعالیت های جهادی شناخته 
می شود، میوه و شجره ی جهاد سازندگی است که در ابتدای انقاب شکل گرفت. امروزه 
در فضای جهادی این موضوع برند شده است که موضوعات و مشکات کشور صرفاً به 
آن،  شکل  بهترین  که  دارد  مردمی  اتحاد  به  نیاز  بلکه  نمی شود،  حل  حاکمیت  دست 

گروه های جهادی است.
وی افزود: در برهه ای نیز کار جهادی به عنوان ویترین امور فرهنگی بوده است، ولی 
در چند سال اخیر، توانسته به عنوان کار فرهنگی موثر در بین مردم بروز کند و به عنوان 

راهگشا و بازوی توانمند در کنار بقیه ارگان ها دیده شود.
دو  در  کرد:  اظهار  بلباسی  و شهید  مثل »شهید حججی«  به شهدایی  اشاره  با  وی 

دهه ی اخیر 39 شهید در اردوهای جهادی تقدیم جامعه شده است.
معاون عملیات جهادی بسیج دانشجویی با اشاره به این که مطالبه ی عمومی شدن کار 
این تفاهم نامه مخاطب  با  امیدواریم  امروز  جهادی، مطالبه ی رهبری بوده است، گفت: 
و  باشیم  داشته  کنار خودمان  در  فعالیت های جهادی  در  متنوع تری  قالب  در  و  بیشتر 

بتوانیم به شیوه های مختلف افراد بیشتری را در دانشگاه درگیر کار جهادی کنیم.
ـــای  ـــه معن ـــادی ب ـــه کار جه ـــر ب ـــاً منج ـــه صرف ـــن تفاهم نام ـــرد: ای ـــد  ک ـــرد تاکی مف
ـــگاهی،  ـــت جهاددانش ـــه ظرفی ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــد، بلک ـــد ش ـــی نخواه ـــای عملیات اردوه
فعالیت هـــای پژوهشـــی و علمـــی نیـــز در قالـــب اردوهـــای جهـــادی قابـــل انجـــام 

ـــت. اس
گفتنی است، در بخشی از این تفاهم نامه آمده است: به منظور توسعه ی خدمت رسانی 
فعالیت های  گسترش  همچنین  و  جهادی  حرکت های  و  فرهنگ  تعمیق  و  اشاعه  و 
معظم  مقام  و  )ره(  امام  حضرت  تاکید   مورد  اسامی  ایران  آبادانی  و  محرومیت زدایی 
رهبری، این تفاهم نامه بین سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و معاونت عملیات جهادی 
اعای  تفاهم نامه دوطرف حد  این  امضای  با  منعقد می شود.  دانشجویی  بسیج  سازمان 
تاش خویش را در موضوع این تفاهم نامه مبذول داشته و از هیچ کوششی در این جهت 

دریغ نخواهند کرد.
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همکاری های جهاددانشگاهی
 و اتحادیه ی پوشاک

 گسرتش می یابد
با امضای تفاهم نامه همه جانبه و همکاری مشترک 

جهاددانشگاهی و اتحادیه ی صنف تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشاک تهران کلید خورد

ـــه  ـــن تفاهم نام ـــای ای ـــم امض ـــت: مراس ـــگاهی، 22 اردیبهش ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــر  ــور دکتـ ــا حضـ ــاک بـ ــندگان پوشـ ــدگان و فروشـ ــه تولیدکننـ ــل اتحادیـ در محـ
محمدصـــادق بیجنـــدی معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی و ابوالقاســـم شـــیرازی 
ـــد.  ـــزار ش ـــه برگ ـــگاهی و اتحادی ـــران جهاددانش ـــدادی از مدی ـــه و تع ـــس اتحادی ریی
ـــترک در  ـــای مش ـــرف و ماموریت ه ـــن دو ط ـــکاری بی ـــی هم ـــت چگونگ ـــن نشس در ای

قالـــب امضـــای تفاهم نامـــه همـــکاری موردبررســـی قـــرار گرفـــت.
مشـــارکت  و  همکاری هـــا  گســـترش  راســـتای  در  تفاهم نامـــه  یـــن  ا
اشـــتغال،  فرهنگـــی،  پژوهشـــی،  آموزشـــی،  فعالیت هـــای  زمینـــه  در 
دوره هـــای  یـــی،  اجرا مشـــاوره های  اطاع رســـانی،  کارآفرینـــی، 
یـــش تعامـــات  فزا ا تخصصـــی علمـــی - کاربـــردی و آمـــوزش عالـــی و 
در  علمـــی  همکاری هـــای  کیفـــی  و  کمـــی  توســـعه  و  بخشـــی  بیـــن 

ر گرفـــت و بـــه امضـــا رســـید. فـــق قـــرا حوزه هـــای موردتوا
ــگاهی  نشـ ــی جهاددا ــاون آموزشـ ــدی معـ ــر بیجنـ ــت دکتـ ــن نشسـ یـ ا در 
بالفعـــل  بالقـــوه و  نمندی هـــا و ظرفیت هـــای  ز توا ا یـــه گزارشـــی  را ا بـــا 
ــوزش  ــوزه آمـ ــژه در حـ ــه ویـ بـ ــف  ــای مختلـ ــگاهی در حوزه هـ نشـ جهاددا
ــور،  ــارت محـ ــوزش مهـ ــگاهی در آمـ نشـ ــگاه جهاددا ــه نـ ــرد کـ ــام کـ اعـ
ـــن  ی ا ـــا  ـــاش م ـــت و ت ـــور اس ـــول مح ـــور و محص ـــغل مح ـــور، ش ـــاور مح فن
تفاقـــات  ا تحادیـــه در حـــوزه آمـــوزش  بـــا همـــکاری ا بـــود کـــه  خواهـــد 

خوبـــی را رقـــم بزنیـــم.
فـــزود: مجموعـــه  فعالیت هایـــی کـــه در حـــوزه ی  ا دکتـــر بیجنـــدی 
نجـــام اســـت،  ا آمـــوزش، اشـــتغال، پژوهـــش و ســـایر حوزه   هـــا در حـــال 
بـــه جـــرات می تـــوان  یجـــاد کنـــدد و  نـــد فرصت هـــای زیـــادی را ا می توا
ـــوزه  ـــال در ح ـــز فع ک ز مرا ا ـــی  ـــوان یک ـــه عن ب ـــور  ـــاد در کش ـــن نه ی ا ـــت  گف
ــردی و  ــی کاربـ ــی علمـ ــز آموزشـ ــوزش در مراکـ ــه و آمـ ــی پارچـ طراحـ
ــه  ــارت و تجربـ ــال مهـ نتقـ ا ــود و  ــه ی خـ ــی تابعـ لـ ــوزش عا ــات آمـ موسسـ

نشـــجویان و فراگیـــران خـــود اســـت. بـــه دا
یـــن مهارت هـــا مطابـــق بـــا ســـرفصل های  ا د: تمامـــی  مـــه دا دا وی ا
اســـاتید  ز  ا بهره گیـــری  بـــا  آموزشـــی  اســـتانداردهای  و  آکادمیـــک 

اســـت. اجـــرا  برنامه ریـــزی و در حـــال  نشـــگاهی  دا
دانش آموخته هـــای  حضـــور  کـــرد:  اظهـــار  بیجنـــدی  دکتـــر 
اعضـــای  و  اســـاتید  بـــا  همـــکاری  و  برنامه ریـــزی  در  نشـــگاهی  جهاددا

ــی  ــاد علمـ ــن نهـ یـ ا ــارات  فتخـ ــر ا ز دیگـ ــگاهی ا نشـ ــی جهاددا ــات علمـ هیـ
نشـــگاهی  اســـت، کثـــرت مراکـــز آموزشـــی و پوشـــش فعالیت هـــای جهاددا
نشـــگاهی اســـت. ز دیگـــر ویژگی هـــای جهاددا در ســـطح کشـــور نیـــز ا

11 مرکـــز آموزشـــی  معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی گفـــت: بیـــش از 
ــی  ــته طراحـ ــوزه ی رشـ ــور در حـ ــاد در کشـ ــن نهـ ــردی ایـ ــی کاربـ علمـ
ــی از  ــد و یکـ ــر دارنـ ــجو و فراگیـ ــاس دانشـ ــد لبـ ــه و مـ ــاس و پارچـ لبـ
ــردن  ــه کـ ــر نهادینـ ــاش بـ ــوزش تـ ــر آمـ ــگاهی در امـ ــداف جهاددانشـ اهـ
ــوزش  ــر آمـ ــی بـ ــای مبتنـ ــش آموزش هـ ــم در بخـ ــوزش، هـ ــگ آمـ فرهنـ
تئـــوری محـــور و هـــم آموزش هـــای عملی محـــور در جامعـــه اســـت. بـــرای 
ـــه  ـــزان ک ـــن عزی ی ـــده ا ـــرای آین ـــتری ب ـــت بس ـــداف الزم اس ـــن اه ی ـــق ا تحق
ــش  نـ ــب دا ــر کسـ ــاوه بـ ــا عـ ــود تـ ــم شـ ــوند، فراهـ ــگاه می شـ وارد دانشـ
ــی،  ــات اجتماعـ ــاد، ارتباطـ ــب وکار، اقتصـ ــم کسـ ــایر مفاهیـ ــا سـ ــوری بـ تئـ
ــاده  ــازار کار آمـ ــور در بـ ــرای حضـ ــم بـ ــایر مفاهیـ ــداری و سـ ــتری مـ مشـ
ــه در  ــر آن دارد کـ ــاش بـ ــعی و تـ ــگاهی سـ ــه جهاددانشـ ــود. مجموعـ شـ
تـــا  کنـــد  مدیریـــت  و  برنامه ریـــزی  به گونـــه ای  آمـــوزش  حـــوزه ی 
نـــش پایـــه ای، تجربـــه و  هم زمـــان بـــا آموزش هـــای تئـــوری و ارتقـــای دا

ــد. ــال دهـ نتقـ ــود ا ــان خـ ــه مخاطبـ ــی را بـ ــای کارگاهـ مهارت هـ
ــه حــدود 1۲۰ کارگاه  ــه این ک ــا اشــاره ب ــاون آموزشــی جهاددانشــگاهی ب مع
بــا  نــی کشــور و  نشــگاهی در شــرایط بحرا بــا همــکاری جهاددا کوچــک 
ــظ  ــه در حف ــاز جامع نی ــورد  ــام م ق ا ز  ا ــی  ــود برخ ــاز و کمب نی ــه  ب ــه  توج
ــد  بای ــت:  ــت، گف ــرده اس ــک ک ــد ماس ــه تولی ب م  ــدا ق ا ــان،  ــامت هم وطن س
ــاس  ــد اجن نن ــاک بتوا ــدگان پوش ــه تولیدکنن ــم ک ــت کنی ــمتی حرک ــه س ب
ینترنــت عرضــه کننــد بــه همیــن دلیــل ســامانه ای  ا خــود را در بســتر 
ــز  نی ــاز دوم آن  ــده و ف ــاده ش ــاز اول آن آم ــه ف ــم ک ی ــی کرده ا را طراح
ــده ی  ــم در آین ری ــد دا ــن قص ــد. همچنی ــرداری می رس ــه بهره ب ب ــه زودی  ب

ــم. ر کنی ــزا ــک را برگ ــی ماس ره مل ــنوا ــک، جش نزدی
نشـــگاهی آمادگـــی دارد در تعییـــن  بـــه این کـــه جهاددا بـــا اشـــاره  وی 
ــد  ــال و تولیـ ــانی فعـ نسـ ا نمندســـازی نیـــروی  ـــای آموزشـــی و توا نیازه
ــی(،  لکترونیکـ ا ــری  ــازی )یادگیـ ــای مجـ ــی و آموزش هـ ــوای آموزشـ محتـ
و  بـــا صنعـــت  آمـــوزش  تلفیـــق حـــوزه ی  و  بازارســـازی  و  ریابـــی  بازا
تحادیـــه و برندســـازی همـــکاری و  نشـــر و توزیـــع آن هـــا در حـــوزه ا
ــوزه  ــه در حـ ــوع فعالیت هایـــی کـ ــد، گفـــت: مجمـ ــته باشـ ــارکت داشـ مشـ
را  زیـــادی  فرصت هـــای  نـــد  می توا می شـــود  نجـــام  ا نشـــگاهی  جهاددا

یجـــاد کنـــد. یـــش تولیـــد ا فزا ا بـــه  بـــرای کمـــک 
یـــن نشســـت اظهـــار کـــرد:  ا تحادیـــه پوشـــاک تهـــران نیـــز در  رییـــس ا
به ســـوی مجموعـــه  نیـــاز  تحادیـــه دســـت  ا اعضـــای  رتقـــای  ا جهـــت 
مطمئـــن  و  می کنیـــم  ز  درا نشـــگاهی  جهاددا دانش بنیـــان  و  علمـــی 
ــت  ــی را جهـ ــل توجهـ ــایان و قابـ ــات شـ ــاد خدمـ ــن نهـ یـ ا ــه  ــتیم کـ هسـ
بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هایـــی کـــه در ســـطح  تحادیـــه  پیشـــبرد اهـــداف ا

ــود. ــد نمـ ــی دارد خواهـ ملـ ــی و فرا ملـ
ــه  بـ ــا  ــا مـ ــروز کامـ مـ ــه ا ــه این کـ بـ ــاره  ــا اشـ بـ ــیرازی  ــم شـ لقاسـ بوا ا
ــل  ــه  مکمـ ــوزش همیشـ ــت: آمـ ــتیم، گفـ ــته هسـ بسـ ــوزش وا ــوزه آمـ حـ
مـــروز بیشـــتر فعـــاالن حـــوزه  بحـــث تولیـــد بـــوده اســـت و خوشـــبختانه ا
و  نشـــگاهی  دا و  تحصیل کـــرده  فـــراد  ا پوشـــاک،  در  فـــروش  و  تولیـــد 
ــی  ــای علمـ ــد چهره هـ رنـ ــوولیت دا ــه مسـ تحادیـ ــه در ا ــم کـ ــانی هـ کسـ

هســـتند.
نشـــگاهی  ز مشـــاوره علمـــی جهاددا رد ا تحادیـــه در نظـــر دا فـــزود: ا ا وی 
ـــات  ز تجربی ا ـــدرن  ـــورت م ـــه ص ب ـــداری  ـــتری م ـــی و مش ب ریا بازا ـــوزه  در ح
رتقـــای اعضـــای خـــود عـــاوه  ا بـــرای  نشـــگاهی بهره منـــد شـــود و  جهاددا
حوزه هـــای  در  مجـــازی  آموزش هـــای  ز  ا حضـــوری  آموزش هـــای  بـــر 

ــود. ــد شـ ــگاهی بهره منـ نشـ ــز جهاددا ز مراکـ ا ــاک  ــی پوشـ تخصصـ
فـــزود: فـــروش و معرفـــی پوشـــاک  ا تحادیـــه پوشـــاک تهـــران  رییـــس ا
بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هایـــی کـــه در جامعـــه اســـت  بـــه صـــورت مجـــازی 
نشـــگاهی در  ریـــم جهاددا نتظـــار دا ا تحادیـــه می باشـــد کـــه  مدنظـــر ا

یـــن خصـــوص نیـــز مـــا را یـــاری کنـــد. ا
ــت  ــن اسـ یـ ا ــا  ــداف مـ ز اهـ ا ــی  ــت: یکـ ــان گفـ ــن در پایـ وی همچنیـ
ــای  ــی و فضـ ینترنتـ ا ــای  ــوی فروش هـ ــم به سـ ــوق دهیـ ــبه را سـ ــه کسـ کـ
نشـــگاهی در  میـــد اســـت بـــا تجربـــه بـــاالی جهاددا مجـــازی، کـــه ا
بـــه نتیجـــه رســـد. یـــن مهـــم نیـــز  ا مدیریـــت، برنامه ریـــزی و آمـــوزش، 
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 گسرتش همکاری های 

جهاددانشگاهی و وزارت 
ورزش در ایجاد مراکز نوآوری و 

شتاب دهی جوانان
در یک نشست مشترک با حضور وزیر ورزش و جوانان 
و معاونان این وزارتخانه بر توسعه ی این طرح در تمامی 

استان های کشور تاکید شد

■ روابط عمومی ستفا جهاددانشگاهی، ۴ مرداد: با توجه به ایجاد مراکز نوآوری و شتاب دهی 
جوانان توسط سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان )ستفا( و معاونت 
ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان که سال گذشته در ۵ استان زنجان، ایام، 
با حضور وزیر ورزش و  بوشهر، کردستان و هرمزگان اجرایی شده بود، در جلسه ای که 
جوانان و معاونان برگزار شد، گزارشی از روند اجرایی این طرح و دستاوردهای آن ارایه شد.

در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور دکتـر طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی، دکتـر بهـروز 
بادکـو رییـس سـازمان سـتفای ایـن نهـاد و مهنـدس بختیاری معـاون تجاری سـازی و 
امـور پارک هـا و مراکـز رشـد سـتفا برگـزار شـد، ابتـدا دکتر طیبـی گزارشـی از آخرین 
شـرایط تفاهم نامـه امضـا شـده بیـن جهاددانشـگاهی و وزارت ورزش و جوانان در سـال 
گذشـته ارایـه کـرد و گفـت: در زمینـه ی آموزش، اشـتغال جوانـان و تولیـد مکمل های 

غذایـی می توانیـم فعالیت هـای بیشـتری را انجـام دهیـم.
در ایـن نشسـت دکتـر مسـعود سـلطانی فر وزیـر ورزش و جوانـان ضمـن موافقـت 
بـا توسـعه ی همکاری هـای مشـترک بـا جهاددانشـگاهی از جملـه  اجـرای طرح هایـی 
هم چـون ایجـاد مراکـز نـوآوری و شـتاب دهـی جوانـان، بـر توسـعه ی مراکز نـوآوری و 

شـکوفایی در سـایر اسـتان های کشـور تاکیـد  کـرد.
در ادامـه، دکتـر بهـروز بادکـو ضمـن معرفـی مراکز نوآوری و شـتاب دهـی جوانان و 
دسـتاوردهای آن در ۵ اسـتان زنجـان، ایام، بوشـهر، کردسـتان و هرمـزگان، با توجه به 

تجـارب اجـرای پایلوت طـرح، پیشـنهادهایی را ارایه کرد.
رییـس سـازمان سـتفای جهاددانشـگاهی در ادامـه افـزود: در ایـن طـرح به سـمتی 
حرکـت کردیـم تـا در ایـن ۵ اسـتان جوانانـی کـه واجـد اسـتعداد هسـتند؛ امـا بنـا به 
دالیـل مختلـف نتوانسـتند از امکانـات، تسـهیات و حمایت هـای زیسـت بوم فنـاوری 
کشـور اسـتفاده کننـد، بـا یـک سـری رویدادهـای انگیزشـی، ایده پـروری و تیم سـازی 
ارایـه ی  بـا  بتوانیـم  ادامـه  در  و  کنیـم  آمـاده  زیسـت بوم کسـب وکار  بـه  ورود  بـرای 
کنیـم. همراهـی  در کسب وکارشـان  را  آن هـا  شبکه سـازی،  و  مشـاوره ها  آموزش هـا، 

مهنـدس تندگویـان نیـز در این نشسـت ضمن تشـکر از زحمات جهاددانشـگاهی در 
ایجـاد ایـن مراکـز، افـزود: اگـر منابـع بیشـتر تخصیص یابـد قطعا شـاهد دسـتاوردهای 

بیشـتری خواهیـم بود.
معـاون سـاماندهی امـور جوانـان در ادامـه خواسـتار توسـعه ی ایـن طـرح در تمامی 

اسـتان های کشـور شـد.

استفاده از ظرفیت پست برای 
اتصال محصوالت مشاغل خانگی 

به بازار فروش 
با امضای تفاهم نامه ای  بین معاونت آموزشی 

جهاددانشگاهی و شرکت ملی پست ایران محقق شد

ـــت  ـــن معاون ـــکاری بی ـــه ی هم ـــر: تفاهم نام ـــگاهی، ۱8 تی ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــاد و  ــور ایجـ ــران به منظـ ــت ایـ ــی پسـ ــرکت ملـ ــگاهی و شـ ــی جهاددانشـ آموزشـ
توســـعه ی ظرفیت هـــای همکاری هـــای مشـــترک در جهـــت اتصـــال بـــه بـــازار و 

ـــید. ـــا رس ـــه امض ـــی ب ـــاغل خانگ ـــوالت مش ـــع محص ـــروش و توزی ف
تفاهم نامـــه ی همـــکاری معاونـــت آموزشـــی جهاددانشـــگاهی و شـــرکت ملـــی 
ــی  ــاون آموزشـ ــدی معـ ــادق بیجنـ ــر محمدصـ ــور دکتـ ــا حضـ ــران، بـ ــت ایـ پسـ
ـــت  ـــب وکار پس ـــعه ی کس ـــی و توس ـــرکل بازاریاب ـــروز مدی ـــک اف ـــگاهی و باب جهاددانش
ـــران  ـــتان ته ـــرب پســـت اس ـــوب غ ـــه جن ـــرکل منطق ـــی مدی ـــران، امیرحســـین کریم ای

ـــید. ـــرف رس ـــای دوط ـــه امض ـــت ب ـــی پس ـــرکت مل ـــران ش ـــی از مدی و جمع
موضـــوع تفاهم نامـــه، توســـعه ی همـــکاری مشـــترک و بهره منـــدی از ظرفیـــت، 
ـــژه  ـــتغال زایی به وی ـــی اش ـــای مل ـــرای طرح ه ـــرف در اج ـــارب دو ط ـــدی و تج توانمن
طـــرح ملـــی توســـعه ی مشـــاغل خانگـــی و طـــرح توانمندســـازی اقتصـــادی زنـــان 

ـــت. ـــوار اس ـــت خان سرپرس
ــعه  ــی توسـ ــرح ملـ ــازی طـ ــرا و پیاده سـ ــتای اجـ ــکاری در راسـ ــعه ی همـ توسـ
ـــوی  ـــادی و معن ـــیل های م ـــا و پتانس ـــه از ظرفیت ه ـــتفاده ی بهین ـــی، اس ـــاغل خانگ مش
دوطـــرف، همـــکاری در اتصـــال بـــه ســـامانه ی »ای بـــازار« و توزیـــع محصـــوالت 
خانگـــی )کاال و خدمـــات(، ارایـــه ی ســـرویس های انطبـــاق نشـــانی و وب ســـرویس 
ـــی  ـــت مکان ـــد پســـتی ده رقمـــی و احـــراز هوی ـــتاندارد ک اســـتعام نشـــانی براســـاس اس
به صـــورت برخـــط جهاددانشـــگاهی، قبـــول، ارســـال و توزیـــع تمامـــی مرســـوالت 
و بســـته های مراســـاتی از جملـــه هدایـــا و جوایـــز مشـــتریان جهاددانشـــگاهی و 
ـــر  ـــوارد دیگ ـــه م ـــت، از جمل ـــط پس ـــگاهی توس ـــازمانی جهاددانش ـــن س ـــای بی نامه ه

در ایـــن تفاهم نامـــه اســـت.
هم چنیـــن اســـتفاده از ظرفیـــت، فضـــا و امکانـــات تبلیغاتـــی پســـت به منظـــور 
تبلیـــغ جهاددانشـــگاهی، چـــاپ، رونمایـــی و فـــروش تمبـــر تبلیغاتـــی بـــا لوگـــوی 
ـــت  ـــی پس ـــک اطاعات ـــتفاده از بان ـــتی، اس ـــر پس ـــای دفات ـــگاهی در باجه ه جهاددانش
ـــگاهی در  ـــط جهاددانش ـــدف مرتب ـــای ه ـــه بازاره ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــت معرف جه
قالـــب ســـرویس پســـت مســـتقیم، ســـرویس ســـفارش الکترونیکـــی کارت پســـتال بـــرای 
مناســـبت های خـــاص، ارایـــه ی خدمـــات نیابتـــی بـــه مشـــتریان جهاددانشـــگاهی 
ــامانه  ــازی( در سـ ــه مجـ ــی )غرفـ ــای الکترونیکـ ــاص فضـ ــت، اختصـ ــط پسـ توسـ
ــه  ــزار مربوطـ ــه ی نرم افـ ــانی www.ebazar.post.ir و ارایـ ــه نشـ ebazar بـ
به منظـــور معرفـــی و فـــروش محصـــوالت، کاال و خدمـــات جهـــاد در ســـامانه 
ـــی  ـــرکت مل ـــگاهی و ش ـــن جهاددانش ـــه بی ـــاد تفاهم نام ـــر مف ـــز از دیگ ebazar نی

ــد. ــران می باشـ ــت ایـ پسـ
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تفاهم

انعقاد قرارداد آموزشی بین 
جهاددانشگاهی همدان

با سه سازمان استانی
 با امضای سه قرارداد جداگانه با شهرداری، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسامی و اداره کل راه و شهرسازی 

استان  انجام گرفت

ـــر:  ـــرداد و ۱۱ تی ـــت، ۶ خ ـــدان، 9 اردیبهش ـــد هم ـــگاهی واح ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــزاری  ـــدان در راســـتای برگ ـــن جهاددانشـــگاهی و شـــهرداری هم ـــرارداد آموزشـــی بی ق

ـــد. ـــد ش ـــی منعق ـــای آموزش دوره ه
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی همـــدان، بـــا اشـــاره بـــه این کـــه در ســـال 
1398 تعـــداد 49 عنـــوان دوره حضـــوری و مجـــازی بـــرای کارکنـــان شـــهرداری 

ـــرکت  ـــا ش ـــن دوره ه ـــر در ای ـــر ۲۵۰۰ نف ـــداد بالغ ب ـــزود: تع ـــد، اف ـــزار ش ـــدان برگ هم
ـــد. کردن

امیرعبـــاس محبیـــان دربـــاره جزییـــات قـــرارداد جدیـــد گفـــت: از موضوعـــات 
ـــوری  ـــای غیرحض ـــترش آموزش ه ـــت گس ـــرا اس ـــاری قابل اج ـــال ج ـــه در س ـــم ک مه
اســـت کـــه دارای ویژگی هایـــی از جملـــه یادگیـــری زنـــده، پویـــا و درعین حـــال 

ــت. ــه اسـ کمک هزینـ
ـــداد ۵۰ دوره  ـــاده شـــده در ســـال 99 تع ـــم آم ـــه تقوی ـــا توجـــه ب ـــادآور شـــد: ب وی ی

ـــود. ـــزار می ش ـــال برگ ـــان س ـــا پای ـــه ت ـــت ک ـــزی اس ـــال برنامه ری ـــی در ح آموزش
گفتنـــی اســـت قـــرارداد آموزشـــی بیـــن معاونـــت آموزشـــی جهاددانشـــگاهی 
ـــای  ـــزاری دوره ه ـــرای برگ ـــتان ب ـــامی اس ـــاد اس ـــگ و ارش ـــدان و اداره کل فرهن هم

آموزشـــی کارکنـــان آن اداره کل منعقـــد شـــد.
ـــن  ـــت: ای ـــر گف ـــن خب ـــام ای ـــن اع ـــدان ضم ـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی هم مع
ـــامی  ـــاد اس ـــگ و ارش ـــان اداره کل فرهن ـــدی کارکن ـــرای بهره من ـــی ب ـــرارداد آموزش ق
ـــد  ـــاری منعق ـــال ج ـــت در س ـــن خدم ـــی ضم ـــای آموزش ـــدان از دوره ه ـــتان هم اس

ـــد. ش
امیرعبـــاس محبیـــان افـــزود بـــا توجـــه بـــه شـــیوع ویـــروس کرونـــا و عـــدم 
ـــورت  ـــی به ص ـــای آموزش ـــد دوره ه ـــرر ش ـــوری، مق ـــورت حض ـــا به ص ـــزاری دوره ه برگ

ـــود. ـــزار ش ـــازی برگ مج
همچنیـــن قـــرارداد آموزشـــی بیـــن معاونـــت آموزشـــی واحـــد و اداره کل راه و 
ـــن اداره کل  ـــان ای ـــی کارکن ـــای آموزش ـــزاری دوره ه ـــت برگ ـــتان جه ـــازی اس شهرس

ـــد. ـــد ش منعق
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی همـــدان ضمـــن اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت: 
ــوزه  ــی در حـ ــات آموزشـ ــام خدمـ ــتای انجـ ــور در راسـ ــی مذکـ ــرارداد آموزشـ قـ

ــتان اســـت. بازآفرینـــی شـــهری در اسـ
امیرعبـــاس محبیـــان درس آمـــوزی از تجـــارب برتـــر داخلـــی و خارجـــی 
بازآفرینـــی شـــهری، بررســـی نقـــش مدیریـــت یکپارچـــه شـــهری، آسیب شناســـی 
و نقـــد سیاســـت بازآفرینـــی، ارزیابـــی برنامه هـــا، چشـــم انداز و نقشـــه اســـتراتژیک 
بافت هـــای ســـکونت گاهی، برگـــزاری کارگاه هـــا و دوره هـــای آموزشـــی ویـــژه 
ـــران  ـــب نظ ـــگان و صاح ـــبکه نخب ـــاد ش ـــایی و ایج ـــی، شناس ـــهری و محل ـــران ش مدی

در حـــوزه بازآفرینـــی را از اهـــداف ایـــن قـــرارداد برشـــمرد.
 

ارایه مشاوره و آموزش های آنالین 
به واحدهای فناور تحت حامیت 

جهاددانشگاهی
با توافقی بین سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 

دانش آموختگان جهاددانشگاهی و شرکت الو بیزینس 
انجام می شود

و  فناوری  تجاری سازی  سازمان  بین  توافقی  در  جهاددانشگاهی:  ستفا  عمومی  روابط   ■
اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی و شرکت الو بیزینس ارایه مشاورها و آموزش های 
عمومی و تخصصی به صورت حضوری و مجازی به واحدهای فناور مستقر در پارک ها و 

مراکز رشد و شرکت های زایشی جهاددانشگاهی آغاز شد.
شـده  انجـام  موفقیـت  میـزان  افزایـش  و  تقویـت  هـدف  بـا  کـه  توافـق  ایـن  در 
اسـت فنـاوران از طریـق دریافـت مشـاوره و آمـوزش در مـواردی همچـون بازاریابـی، 
تجاری سـازی، ثبـت برنـد و شـرکت قوانیـن حقوقـی، مالیاتـی و تامیـن اجتماعـی و ... 

آشـنا می شـوند و نسـبت بـه رفـع مشـکات خـود اقـدام می کننـد.
از آن جـا کـه شـرکت الـو بیزینـس بـا دارا بـودن بسـتر مبتنـی بـر موبایـل می تواند 

خدمـات مشـاوره را به صـورت تلفنـی و آنایـن ارایـه دهـد انتظـار مـی رود، بـا توجـه 
بـه ایـن توافـق سـطح ارایـه کارگاه هـای آموزشـی و مشـاوره های تخصصـی در زمینـه 

کسـب وکار باکیفیـت و تخصـص بیشـتری صـورت می پذیـرد.
گفتنـی اسـت، بـا توجه به این کـه قلب تپنـده پارک ها و مراکز رشـد، مراکـز نوآوری 
و شـتابدهی دسـت واحدهـای فنـاور مسـتقر در آن مرکـز اسـت این همـکاری می تواند 
کمـک شـایانی جهـت ارتقـای سـطح کمـی و کیفـی واحدهـای فنـاور کنـد کـه خـود 

نویدبخـش رونـق هر چـه بیشـتر این مراکز شـود.

ارایه مشاوره و آموزش های آنالین ارایه مشاوره و آموزش های آنالین 
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انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی و دانشگاه جامع 

علمی کاربردی سمنان
جهاددانشگاهی سمنان و دانشگاه جامع علمی کاربردی 

استان برای ارایه خدمات مجازی مطلوب تر
به دانشجویان، مدرسان و اساتید مراکز علمی کاربردی 

استان سمنان قرارداد همکاری امضا کردند

خدمات  ارایه  موضوع  با  همکاری  قرارداد  این  سمنان:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
به دانشجویان، مدرسان مراکز علمی کاربردی و همه ی مراکز  آزمون برخط و مجازی 
آموزشی واحد استان سمنان و با حضور رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و 

رییس جهاددانشگاهی استان سمنان امضا و تبادل شد.
بـه طـور متوسـط روزانـه یـک هـزار دانشـجو از 13 مرکـز علمـی کاربـردی سـطح 
اسـتان، از طریـق سـامانه آزمـون آنایـن جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان در امتحانات 
مراکـز علمـی کاربـردی اسـتان شـرکت می کننـد و روزانـه تقریبـاً 38 آزمون بـرای این 

مراکـز در ایـن سـامانه برگـزار می شـود.
از سـوی سـتاد مرکـزی دانشـگاه جامع علمـی کاربردی برگـزاری آزمون هـای نظری 
در کلیـه مراکـز علمـی کاربـردی اسـتان به صـورت غیر حضوری اباغ شـده  و براسـاس 
ایـن قـرارداد همـکاری، آزمـون برخـط و آنایـن تمـام مراکـز علمـی کاربـردی اسـتان 

سـمنان از طریـق سـامانه مجـازی رویـش جهاددانشـگاهی برگزار می شـود.
 

■□■
 

استفاده از ظرفیت های دانشگاه 
علم و فرهنگ در حوزه های 
آموزش و پژوهش ایمنی کار

معاون وزیرکار با اشاره به سه تفاهم نامه این وزارتخانه با 
جهاددانشگاهی تاکید  کرد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی، 28 مهر: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
جهاددانشگاهی  فرهنگ  و  علم  دانشگاه  با  معاونت  این  منعقده  تفاهم نامه  به  اشاره  با 
گفت: آمادگی داریم در قالب این تفاهم نامه از ظرفیت های علمی دانشگاه علم و فرهنگ 
درزمینه ی سامت نیروی کار و خدمات الکترونیکی به جامعه هدف خود استفاده کنیم.

حاتم شـاکرمی در نشسـتی که در دانشـگاه علم و فرهنگ جهاددانشـگاهی به منظور 
همـکاری و تعامـل در حوزه هـای آمـوزش و پژوهـش ایمنـی کار برگـزار شـد، افـزود: 

جهاددانشـگاهی یکـی از مراکـزی اسـت کـه بـا تـاش علمی و پژوهشـی تـوأم باروحیه 
انقابـی و ایثارگـری عـاوه بـر نقش آفرینـی در ارتقـاء سـطح علمـی و دانـش کشـور 
توانسـته بسـتر مناسـب را بـرای توسـعه شـرکت های دانش بنیـان و زمینـه فعالیت های 

اسـتارت آپ هـا و اقتصـاد دیجیتـال در کشـور فراهـم کند.
معاون روابط کار با اشاره به 3 تفاهم نامه منعقد شده این وزارتخانه با جهاددانشگاهی 
در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی گفت: یکی از این تفاهم نامه ها بین موسسه علم و فرهنگ 

با مرکز تحقیقات، تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار بوده است.
جهاددانشگاهی  آورده  وجود  به  تفاهم نامه  این  که  بسترهایی  با  شاکرمی  گفته  به 
زمینه ی  در  کار  روابط  حوزه  ماموریت های  می تواند  فرهنگ  و  علم  دانشگاه  به ویژه  و 

آموزش های ایمنی و تدوین استاندارد وسایل حفاظت فردی را در آینده توسعه دهد.
است،  کار  نیروی  سامت  حوزه،  این  در  اولویت ها  از  یکی  این که  به  اشاره  با  وی 
در  می توان  و  است  مهم  بسیار  آموزش  کار،  نیروی  بحث سامت  در  کرد:  خاطرنشان 

آموزش های عمومی و تخصصی از ظرفیت های این دانشگاه استفاده کرد.
افزود:  مختلف  مقاطع  در  بازرس   9۰۰ از  بیش  وجود  به  اشاره  با  کار  روابط  معاون 
می توان با استفاده از ظرفیت های مختلف دولتی، موسسات خصوصی و مراکز علمی از 
جمله دانشگاه علم و فرهنگ و با امضای تفاهم نامه بسترهای همکاری الزم را برای ارتقای 

علمی و حتی تحصیات تکمیلی آنان ایجاد فراهم کرد.
وی افزود: در رابطه با سامت نیروی کار به ویژه در شرایط تحریم به تدوین استاندارد وسایل 
حفاظت فردی مورد استفاده نیروی کار اعم از وسایل تولیدی داخل و وارداتی نیازمند هستیم.

تجهیزات  و  وسایل  ورود  مشکل  دو  با  کشور  در  متأسفانه  این که  بیان  با  شاکرمی 
من  اعتقاد  به  کرد:  عنوان  هستیم،  روبرو  تحریم ها  دلیل  به  تولید  و  غیراستاندارد 
جهاددانشگاهی با توان علمی و پژوهشی در زمینه ی تهیه و تولید حفاظت فردی می تواند 

نقشی اساسی در این زمینه ایفا کند.
ارایه  با اشاره به گسترده شدن جامعه کار و تولید کشور و تغییر  معاون روابط کار 
خدمات از روش سنتی به روش الکترونیکی گفت: یکی دیگر از توجهات ما ارایه خدمات 

الکترونیکی شفاف، سالم و سریع به جامعه هدف است.
وی با تاکید  بر دو شاخص اصلی فرهنگ سازی و آموزش در جهت اجرای سامانه های 
الکترونیکی به ویژه در حوزه کار و تولید خاطرنشان کرد: دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان 

یک مرکز علمی می تواند در ارزیابی و تسهیل امور این بخش با معاونت همکاری کند.
در ادامه این نشست، دکتر سید سعید هاشمی رییس دانشگاه علم و فرهنگ، گفت: نگاه ما 
در دانشگاه علم و فرهنگ عاوه بر استفاده از ظرفیت های علمی و فرهنگی، ایجاد اشتغال برای 
دانشجویان است در این راستا و با توجه به توسعه مراکز آموزش عالی بعد از انقاب جمهوری 

اسامی ایران، وجود بازار کار و آماده سازی بسترهای اشتغال یک مؤلفه مهم به حساب می آید.
وی با اشاره به اهمیت توسعه دانشگاه ها گفت: یکی از مهم ترین اهداف دانشگاه های 
نسل سوم این است که بتوانند معضل اشتغال را برطرف کنند، در همین راستا راه اندازی 
کسب وکار یک راهکار جدید است، عاوه بر آن پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع 
فرهنگی نیز به عنوان نخستین مجموعه در حوزه صنایع فرهنگی برای نیل به این هدف 

راه اندازی شده است.
رییـس دانشـگاه علـم و فرهنـگ فعالیت هـای ذکرشـده را زمینه سـاز کارآفرینـی که 
یکـی از اهـداف دیگر این دانشـگاه اسـت، دانسـت و خاطرنشـان کرد: نگاه ما این اسـت 
کـه دانشـجویان بتواننـد در ایـن مجموعه هـا به فعالیـت و توسـعه کسـب وکار بپردازند؛ 
همچنیـن تـاش داریـم در حـوزه پژوهش نگاه نوآورانه داشـته باشـیم، بـه همین دلیل 

بـا پژوهشـگاه های مختلـف همـکاری می کنیم.
ایـن مراسـم بـا بازدیـد از مجموعه هـای دانشـگاه علم و فرهنـگ و پارک ملـی علوم، 

فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگی همـراه بود.
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تفاهم

                            اخبار کوتاه

اجرای برنامه های آموزشی 
مورد نیاز تعاونی ها توسط 

جهاددانشگاهی
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی مرکـــز هرمـــزگان: 
محمـــد دلپســـند سرپرســـت معاونـــت آموزشـــی ایـــن 
ـــای  ـــرای برنامه ه ـــتای اج ـــرد: در راس ـــار ک ـــز، اظه مرک
آموزشـــی تعاونی هـــا، قـــراردادی بـــا اداره کل تعـــاون، 
ـــز  ـــیمای مرک ـــزگان و صداوس ـــی هرم ـــاه اجتماع کار و رف
خلیج فـــارس جهـــت تولیـــد و پخـــش برنامه هـــای 

آموزشـــی مـــورد نیـــاز تعاونی هـــا منعقـــد شـــد.
وی افـــزود: ایـــن تفاهم نامـــه در قالـــب پنـــج 
ــوط  ــوان مربـ ــه عنـ ــه سـ ــده کـ ــد شـ ــوان منعقـ عنـ
ــه  ــوط بـ ــوان مربـ ــی و دو عنـ ــای پژوهشـ ــه طرح هـ بـ
فعالیت هـــای آموزشـــی اســـت. در جهـــت »تهیـــه 
ـــوع  ـــاون در مجم ـــا تع ـــه ب ـــی« در رابط ـــوای آموزش محت
3۲ برنامـــه در صـــدا و 16 برنامـــه در ســـیمای مرکـــز 
ــته  ــه گذشـ ــط آن از هفتـ ــد و ضبـ ــارس تولیـ خلیج فـ

آغازشـــده اســـت.
سرپرســـت معاونـــت آموزشـــی جهاددانشـــگاهی 
هرمـــزگان ادامـــه داد: همچنیـــن 1۲ هـــزار نفـــر 
ــا 6  ــران بـ ــاون گـ ــژه تعـ ــی ویـ ــاعت دوره آموزشـ سـ
عنـــوان دوره آموزشـــی تخصصـــی بـــرای شـــرکت های 
ــن  ــای آنایـ ــا و آزمون هـ ــب کاس هـ ــی در قالـ تعاونـ

اســـت. برنامه ریزی شـــده 
 

■■■

اشتغال زایی
 در روستاهای محروم لرستان

 در رسته گیاهان دارویی
لرســـتان:  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   ■
تفاهم نامـــه همـــکاری بیـــن قـــرارگاه پیشـــرفت و 
ــتان و  ــل )ع( لرسـ ــرت ابوالفضـ ــپاه حضـ ــی سـ آبادانـ

جهاددانشـــگاهی اســـتان منعقـــد شـــد.
راســـتای  در  تفاهم نامـــه  ایـــن  موضـــوع 
اشـــتغال زایی در ســـطح دهســـتان ها و روســـتاهای 
دارویـــی،  گیاهـــان  رســـته  در  اســـتان  محـــروم 
ــی در  ــان دارویـ ــت گیاهـ ــر کشـ ــطح زیـ ــعه سـ توسـ
ســـطح دهســـتان های تحـــت پوشـــش قـــرارگاه، 
فرهنگ ســـازی و نیـــز آموزش هـــای انگیزشـــی جهـــت 
ـــت و  ـــمت کش ـــه س ـــان ب ـــان و جوان ـــوق دادن نوجوان س

ــت. ــی اسـ ــان دارویـ ــرآوری گیاهـ فـ
از  اقداماتـــی  جهاددانشـــگاهی  اســـت؛  گفتنـــی 
ـــان  ـــاری متقاضی ـــی و اعتب ـــنجی فن ـــت س ـــه اهلی جمل
ـــوزش و  ـــرارگاه و آم ـــرف ق ـــده از ط ـــتایی معرفی ش روس
ـــرآوری  ـــت و ف ـــرای کش ـــان ب ـــی آن ـــازی مهارت توانمندس

گیاهـــان دارویـــی را بـــر عهـــده دارد.

شناسایی  ظرفیت های علمی و 
عملیاتی بازی و اسباب بازی در 

کشور 

ـــگاهی:  ـــجویان جهاددانش ـــازمان دانش ـــی س ـــط عموم ■ رواب
دانشـــجویان  ســـازمان  همـــکاری  تفاهم نامـــه 
ــازنده و  ــرگرمی های سـ ــگاهی و اداره کل سـ جهاددانشـ
ـــودکان   ـــری ک ـــرورش فک ـــون پ ـــه ای کان ـــای رایان بازی ه
ـــی  ـــزی و محیط ـــای رومی ـــوزه بازی ه ـــان در ح و  نوجوان
ــه  ــگاهی بـ ــی جهاددانشـ ــت فرهنگـ ــل معاونـ در محـ

امضـــا رســـید.
در ادامه مهدی عباسـی سرپرسـت سازمان دانشجویان 
بـه  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  مطالعـات  مدیـرکل  و 
کـرد:  عنـوان  جهاددانشـگاهی،  مجموعـه  از  نمایندگـی 
به واسـطه ایـن تفاهم نامـه، مجموعه های جهاددانشـگاهی 
در حوزه هـای مختلـف آموزشـی، پژوهشـی و فرهنگـی، 
دو  اهـداف مشـترک  در خدمـت  کارآفرینـی  و  اشـتغال 
مجموعـه قـرار خواهنـد گرفـت و از پتانسـیل های موجود 
در جهاددانشـگاهی در راسـتای عملیاتـی کـردن اهـداف 

ایـن تفاهم نامـه اسـتفاده خواهـد شـد.
ــرگرمی های  ــرکل س ــه مدی ــن حمول ــه، محس در ادام
ــری  ــرورش فک ــون پ ــه ای کان ــای رایان ــازنده و بازی ه س
را  تفاهم نامــه  ایــن  امضــای  و  نوجوانــان،  کــودکان  
ــران  ــباب بازی در ای ــازی و اس ــت ب ــی در صنع نقطه عطف
ــه  ــه ک ــن تفاهم نام ــرد: در ای ــان ک ــت و خاطرنش دانس
ــطح  ــازی در س ــگ ب ــاعه فرهن ــج و اش ــدف تروی ــا ه ب
ــی  ــای مهم ــود، گام ه ــد می ش ــجو منعق ــان دانش جوان
بــرای شناســایی  ظرفیت هــای علمــی و عملیاتــی بــازی 

و اســباب بازی در کشــور برداشــته می شــود.
ایــن تفاهم نامــه به منظــور بسترســازی و ارتقــای 
ــای  ــد بازی ه ــی و تولی ــجویان در طراح ــارکت دانش مش
ــری و  ــای فک ــرد بازی ه ــا رویک ــی ب ــزی و محیط رومی
ــن ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی و  ــی، بی حرکت
اداره کل ســرگرمی های ســازنده کانــون پــرورش فکــری 

ــد شــد. ــان منعق ــودکان و نوجوان ک
 

■■■

توانمندسازی اقتصادی
 زنان سرپرست خانوار اردبیلی با  

توسعه مشاغل خانگی
ـــتای  ـــل: در راس ـــگاهی اردبی ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
زنـــان  اقتصـــادی  توانمندســـازی  طـــرح  اجـــرای 
ــاغل  ــوار و طـــرح ملـــی توســـعه مشـ سرپرســـت خانـ
خانگـــی، تفاهم نامـــه همـــکاری جهاددانشـــگاهی و 
ـــاورزی  ـــازمان جهادکش ـــج س ـــی تروی ـــت هماهنگ مدیری

اســـتان اردبیـــل منعقـــد شـــد.
در مراســـم امضـــای ایـــن تفاهم نامـــه رییـــس 
ـــات  ـــه کلی ـــاره ب ـــا اش ـــل ب ـــتان اردبی ـــگاهی اس جهاددانش
طـــرح توانمندســـازی اقتصـــادی زنـــان سرپرســـت 
ــای  ــرای طرح هـ ــا اجـ ــاد بـ ــوار، گفـــت: ایـــن نهـ خانـ
ـــان سرپرســـت  ـــر از زن ـــک صـــد و دو نف توانمندســـازی، ی
خانـــوار، همچنیـــن در طـــرح نویـــن توســـعه مشـــاغل 
خانگـــی دو هـــزار نفـــر را در قالـــب مشـــاغل خانگـــی 
ــتغال خواهـــد  ــازار و اشـ ــه بـ ــاماندهی و وارد چرخـ سـ

ـــرد. ک
ـــن  ـــه در ای ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــی اردبیل ـــران اوچ مه

ــازار  ــایی بـ ــازی و شناسـ ــازی، تیم سـ ــرح، شبکه سـ طـ
ـــات از  ـــه خدم ـــوالت و ارای ـــه محص ـــرای عرض ـــروش ب ف
مهم تریـــن اولویت هـــا اســـت، افـــزود: ایـــن همـــکاری 
می توانـــد بـــه توســـعه و پایدارســـازی کســـب وکارهای 
زنـــان روســـتایی بـــا بهره منـــدی از ظرفیـــت صنـــدوق 
اعتبـــاری خـــرد زنـــان روســـتایی، زنـــان آســـیب پذیر، 

ـــد. ـــک کن ـــتایی کم ـــن روس ـــاورز و کارآفری کش
علیرضـــا خواجـــوی مدیـــر هماهنگـــی ترویـــج 
ـــم  ـــن مراس ـــز در ای ـــل نی ـــتان اردبی ـــاورزی اس جهادکش
ـــل  ـــتان اردبی ـــگاهی اس ـــه جهاددانش ـــن ک ـــان ای ـــا بی ب
ـــی  ـــانی ورود خوب ـــروی انس ـــازی نی ـــوزه توانمندس ـــه ح ب
داشـــته اســـت، اظهـــار کـــرد: در طرح هـــای توســـعه 
ــان  ــادی زنـ ــازی اقتصـ ــی و توانمندسـ ــاغل خانگـ مشـ
ــراد  ــی افـ ــه مهارت افزایـ ــد بـ ــوار بایـ ــت خانـ سرپرسـ
ــت الزم از  ــود و حمایـ ــه شـ ــتر توجـ ــتایی بیشـ روسـ

ســـوی متولیـــان صـــورت گیـــرد.
ــرح از  ــن دو طـ ــه ایـ ــن کـ ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
طرح هـــای هدفمنـــدی هســـتند کـــه بـــازار محـــوری 
و شبکه ســـازی در آن بـــه اشـــتغال افـــراد کمـــک 
ـــترهای  ـــد بس ـــرد: بای ـــه ک ـــرد، اضاف ـــد ک ـــایانی خواه ش
الزم بـــرای ارتقـــای مهارت هـــای زنـــان اســـتان کـــه 
ـــورت  ـــد، ص ـــی ده ـــکیل م ـــت را تش ـــد جمعی ۵۰ درص
ـــی  ـــای حمایت ـــه نهاده ـــان ب ـــتگی آن ـــا از وابس ـــرد ت گی
جلوگیـــری و زمینـــه اشـــتغال آنـــان در صـــورت نیـــاز 

فراهـــم شـــود.
 

■■■

طرح مهارت آموزی 
سربازان وظیفه  توسط 

جهاددانشگاهی در گیان
ـــه  ـــان: تفاهم نام ـــگاهی گی ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــان و اداره کل  ــگاهی گیـ ــن جهاددانشـ ــکاری بیـ همـ
ـــدن  ـــی ش ـــوص اجرای ـــتان در خص ـــان اس ورزش و جوان
طـــرح مهـــارت آمـــوزی ســـربازان وظیفـــه نیروهـــای 

ـــد. ـــد ش ـــلح منعق مس
جهاددانشـــگاهی  بیـــن  همـــکاری  تفاهم نامـــه 
ــتان  ــان اسـ ــان و اداره کل ورزش و جوانـ ــتان گیـ اسـ
ــوزی  ــرح مهارت آمـ ــدن طـ ــی شـ ــوص اجرایـ در خصـ
ـــن  ـــدف تامی ـــا ه ـــلح ب ـــای مس ـــه نیروه ـــربازان وظیف س
ــاع و تامیـــن امنیـــت  ــلح در دفـ ــای مسـ ــاز نیروهـ نیـ
ـــهیل ورود  ـــری و تس ـــتغال پذی ـــه اش ـــک ب ـــور و کم کش
ـــازمان  ـــترکی در س ـــت مش ـــازار کار در نشس ـــه ب ـــا ب آن ه
ـــس و  ـــور ریی ـــا حض ـــان ب ـــتان گی ـــگاهی اس جهاددانش
ـــان و  ـــگاهی گی ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــاون آموزش مع
ـــی،  ـــروی انتظام ـــش نی ـــان، ارت ـــدگان ورزش و جوان نماین
ـــد  ـــوان منعق ـــی ج ـــار زندگ ـــش به ـــون روی ـــپاه و کان س

ـــد. ش
ــت  ــه جهـ ــای اولیـ ــت هماهنگی هـ ــن نشسـ در ایـ
برنامه ریـــزی و اجرایـــی شـــدن طـــرح آموزشـــی، بـــا 
فاصله گـــذاری  و  بهداشـــتی  پروتکل هـــای  رعایـــت 
فیزیکـــی در ســـه ســـطح عمومـــی، دیپلـــم بـــه بـــاال 
و کاردانـــی بـــه بـــاال، بـــه میـــزان 8۰ ســـاعت بـــرای 
ــای  ــرباز نیروهـ ــداد 7۵۰ سـ ــرای تعـ ــرباز بـ ــر سـ هـ
مســـلح )نیـــروی دریایـــی، نیـــروی زمینـــی، نیـــروی 
ـــاب اســـامی( صـــورت  ـــداران انق ـــپاه پاس ـــی و س انتظام
ـــی  ـــی و تخصص ـــد در دو دوره عموم ـــرر ش ـــت و مق گرف
مهارت آمـــوزی و اشـــتغال آموزش هـــای الزم ارایـــه 

شـــود.
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استفاده از زیست فناوری در 
سرطان پستان

ـــنا:  ـــل از ایس ـــه نق ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــک  ـــی ژنتی ـــی مهندس ـــگاه مل ـــی پژوهش ـــاون پژوهش مع
ـــگاه  ـــن پژوهش ـــکاری ای ـــعه هم ـــت فناوری از توس و زیس
ـــر  ـــد جهاددانشـــگاهی خب ـــرطان معتم ـــا پژوهشـــکده س ب
داد و گفـــت: ایـــن همکاری هـــا در زمینـــه اســـتفاده از 

زیســـت فناوری در ســـرطان پســـتان خواهـــد بـــود.
دکتـــر محمدعلـــی ملبوبـــی معـــاون پژوهشـــی 
ـــت فناوری،  ـــک و زیس ـــی ژنتی ـــی مهندس ـــگاه مل پژوهش
ــد  ــکده معتمـ ــا پژوهشـ ــه بـ ــی کـ ــزود: در مذاکراتـ افـ
جهاددانشـــگاهی داشـــتیم، بـــه نتایـــج خوبـــی بـــرای 

دســـت یافتیم. همـــکاری 
وی بـــا بیـــان این کـــه تفاهم نامـــه  ی همـــکاری 
و  ژنتیـــک  مهندســـی  ملـــی  پژوهشـــگاه  میـــان 
پژوهشـــکده معتمـــد جهاددانشـــگاهی بـــه امضـــا 
رســـید، اظهـــار کـــرد: در پژوهشـــگاه مـــا بیشـــتر کار 
پژوهشـــی انجـــام می شـــود تـــا توســـعه فنـــاوری، 
ـــام  ـــا انج ـــاوری ت ـــد فن ـــد از تولی ـــکده معتم ـــی پژوهش ول
ـــه  ـــکاری رابط ـــن هم ـــت و ای ـــال اس ـــی فع ـــت بالین فعالی
ـــاوری  ـــی و فن ـــز پژوهش ـــن دو مرک ـــان ای ـــی را می مکمل

موجـــب می شـــود.
ــر دوی  ــه هـ ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ ــی بـ ــر ملبوبـ دکتـ
ایـــن مرکـــز فعالیت شـــان در حـــوزه ســـرطان اســـت، 
ـــب  ـــکاری موج ـــن هم ـــن رو ای ـــرد: از ای ـــان ک خاطرنش
می شـــود کـــه در ســـال های آینـــده بـــه نتایـــج 

خوبـــی دســـت یابیـــم.
ــی  ــی پژوهشـــگاه ملـــی مهندسـ ــاون پژوهشـ معـ
ژنتیـــک و زیســـت فناوری در خصـــوص زمینه هـــای 
همـــکاری در تفاهم نامـــه ی امضـــا شـــده میـــان دو 
ـــکاری  ـــای هم ـــن زمینه ه ـــه ای ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــرف ب ط
در دســـت بررســـی اســـت، یـــادآور شـــد: بـــر اســـاس 
ــن  ــان ایـ ــترکی میـ ــروه مشـ ــه کارگـ ــن تفاهم نامـ ایـ
پژوهشـــگاه و پژوهشـــکده معتمـــد جهاددانشـــگاهی 
ایجـــاد شـــده اســـت تـــا زمینه هـــای همـــکاری 

ــد. مشـــترک را بررســـی کنـ
ــوزه  ــکاری در حـ ــای همـ ــه وی، حوزه هـ ــه گفتـ بـ
ـــت. ـــتان اس ـــرطان پس ـــت فناوری در س ـــتفاده از زیس اس

■■■

انعقاد قرارداد تولید لوله بدون درز 
مخزن سی ان جی برای خودروهای 

گازسوز
■روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران: 
ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران بـــا همـــکاری 
ــور  ــار در کشـ ــتین بـ ــرای نخسـ ــی بـ ــع داخلـ صنایـ
لولـــه بـــدون درز مخـــزن ســـی ان جی را جهـــت 
خودروهـــای گازســـوز بـــرای شـــرکت زامیـــاد تولیـــد 

. می کنـــد
بـــر اســـاس ایـــن قـــرارداد منعقـــد شـــده میـــان 
ــژه  ــواد ویـ ــرآوری مـ ــاوری و فـ ــات فنـ ــز تحقیقـ مرکـ
فلـــزی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران بـــا شـــرکت 
ـــت  ـــه نخس ـــد در مرحل ـــرر ش ـــاد، مق ـــازی زامی خودروس
ــی  ــع داخلـ ــک صنایـ ــا کمـ ــه بـ ــن ورق و لولـ ۵۵۰ تـ

ــود. ــوه شـ ــد انبـ ــپس تولیـ ــازی و سـ بومی سـ
ــور  ــارج کشـ ــزن CNG از خـ ــه مخـ ــون لولـ تاکنـ
ــوالد  ــا از  فـ ــن لوله هـ ــس ایـ ــده و جنـ ــن می شـ تامیـ

کم آلیـــاژ و بســـیار تمیـــز بـــا عناصـــر آلیـــاژی کـــروم 
ـــت. ـــیار باالس ـــی بس ـــخصات ایمن ـــا مش ـــدن و ب - مولیب
ــاالی  ــی بـ ــواص مکانیکـ ــه خـ ــیدن بـ ــرای رسـ بـ
ــاز  ــاص نیـ ــکل دهی خـ ــد شـ ــه فرآینـ ــاژ بـ ــن آلیـ ایـ
دارد و از آن جایی کـــه تاکنـــون ایـــن لولـــه در کشـــور 
تولیـــد نشـــده چندیـــن صنعـــت در ایـــن پـــروژه بـــا 
محصـــول  ایـــن  بومی ســـازی  در  جهاددانشـــگاهی 

می کننـــد. مشـــارکت 
 

■■■
 

 همکاری پژوهشی جهاددانشگاهی 

و دانشگاه علوم پزشکی قم کلید 
خورد

ـــد  ـــر محم ـــم: دکت ـــگاهی ق ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
حیـــدری در حاشـــیه آییـــن امضـــای ایـــن تفاهم نامـــه 
گفـــت: جلســـات معاونـــت پژوهشـــی دانشـــگاه علـــوم 
ــت  ــاتی اسـ ــدود جلسـ ــم از  معـ ــتان قـ ــکی اسـ پزشـ
کـــه حضـــور در آن حـــس روحیـــه همکاری هـــای 
جهاددانشـــگاهی را بـــه اعضـــای جهاددانشـــگاهی القـــا 

می کنـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی قـــم بـــا بیـــان ایـــن کـــه 
تمـــام ســـرمایه جهاددانشـــگاهی نیـــروی انســـانی 
متخصـــص آن اســـت، گفـــت: معاونـــت پژوهشـــی 
ـــرمایه ای دارد  ـــن س ـــز چنی ـــکی نی ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
و امیدواریـــم بـــا بهره گیـــری از ایـــن ســـرمایه عظیـــم 

علمـــی بتوانیـــم در کشـــور موثـــر باشـــیم.
ــاون  ــور معـ ــریفی  پـ ــان شـ ــر احسـ ــه دکتـ در ادامـ
تحقیقـــات و فنـــاوری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی قـــم 
ــوری  ــر کشـ ــتحکام هـ ــرفت و اسـ ــرد: پیشـ ــان کـ بیـ
ـــی  ـــتحکام علم ـــرفت و اس ـــه پیش ـــزی ب ـــر چی ـــل از ه قب

ــردد. ــاز می گـ ــور بـ ــان کشـ همـ
وی ابـــراز امیـــدواری کـــرد برآینـــد فنـــاوری و 
ــوم  ــگاه علـ ــگاهی و دانشـ ــه در جهاددانشـ ــری کـ فکـ
ــری  ــیر بهتـ ــود دارد مسـ ــم وجـ ــتان قـ ــکی اسـ پزشـ
ــد و  ــم بزنـ ــور رقـ ــدگان کشـ ــده و آینـ ــرای آینـ را بـ
ـــا  ـــکل از صده ـــا متش ـــر م ـــاق فک ـــه ات ـــد ک روزی برس
ــوالت  ــد و محصـ ــی باشـ ــی و بین المللـ ــگاه ملـ دانشـ
ــاز روز و آینـــده مـــردم خروجـــی جلســـات ایـــن  نیـ

اتـــاق فکـــر باشـــد.
گفتنـــی اســـت، ایـــن تفاهم نامـــه در راســـتای 
ـــم و دانشـــگاه  ـــن جهاددانشـــگاهی اســـتان ق همـــکاری بی
ـــردی  ـــه منظـــور انجـــام پروژه هـــای کارب ـــوم پزشـــکی ب عل
ـــردی  ـــای تحقیقاتی-کارب ـــاز ه ـــتای نی ـــی در راس تخصص
ــا،  ــترش همکاری هـ ــت. گسـ ــده اسـ ــور تنظیم شـ کشـ
برنامه ریـــزی  هدفمنـــد،  تحقیقـــات  توســـعه 
ــاد  ــور ایجـ ــه منظـ ــترک بـ ــات مشـ ــجم و اقدامـ منسـ
ارتباطـــات مســـتمر و دوســـویه بیـــن حوزه هـــای 
هم افزایـــی  ایجـــاد  آن  به تبـــع  عمـــل«  و  »علـــم 
در موضوعـــات پروژه هـــای، علمـــی و پژوهشـــی و 
کارآمـــوزی در راســـتای تحقـــق اقتصـــاد دانش بنیـــان 
ــداف  ــر از اهـ ــای برتـ ــازی ایده هـ ــق تجاری سـ از طریـ
ترسیم شـــده در انعقـــاد ایـــن تفاهم نامـــه می باشـــد 
ـــود  ـــاش خ ـــای ت ـــد اع ـــای آن ح ـــا امض ـــرف ب و دو ط
ـــکات  ـــل مش ـــی در ح ـــوان مل ـــترش ت ـــت گس را در جه
ــه  ــل بـ ــوع و نیـ ــی موضـ ــی- عملـ ــات علمـ و معضـ
خوداتکایـــی، مبـــذول داشـــته و از هیـــچ کوششـــی در 

ایـــن راســـتا خـــودداری نخواهنـــد کـــرد.

استفاده از لجن تصفیه خانه 
فاضاب شهری در تولید آجر 

سبک
گلســـتان:  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   ■
جهاددانشـــگاهی گلســـتان قـــرارداد طـــرح تحقیقاتـــی 
ـــرکت  ـــی ش ـــه کارفرمای ـــال ب ـــون ری ـــه ارزش 7۵8 میلی ب
آب و فاضـــاب اســـتان گلســـتان منعقـــد کـــرد کـــه 
ــتقیم  ــوولیت مسـ ــا مسـ ــور بـ طـــرح تحقیقاتـــی مذکـ
ــگاهی  ــو جهاددانشـ ــور عضـ ــن قلی پـ ــدس محسـ مهنـ
گلســـتان بـــا عنـــوان اســـتفاده از لجـــن تصفیه خانـــه 
فاضـــاب شـــهری در تولیـــد آجـــر ســـبک )مطالعـــه 
اجـــرا  گـــرگان(  فاضـــاب  تصفیه خانـــه  مـــوردی؛ 

. می شـــود
گفتنـــی اســـت؛ تصفیـــه فاضـــاب شـــهری در 
ـــن  ـــاالی لج ـــر ب ـــد مقادی ـــب تولی ـــان موج ـــر جه سرتاس
ــکات  ــازاد مشـ ــن مـ ــن لجـ ــود. ایـ ــاب می شـ فاضـ
فراوانـــی را بـــه وجـــود مـــی آورد کـــه از جملـــه 
ــاالی  ــای بـ ــه هزینه هـ ــوان بـ ــا می تـ ــن آن هـ مهم تریـ
ـــد  ـــه می توان ـــی ک ـــز خطرات ـــا و نی ـــذف آن ه ـــع و ح دف
ـــد  ـــته باش ـــت داش ـــان و محیط زیس ـــامتی انس ـــرای س ب

اشـــاره کـــرد.
تصفیـــه  فرآیندهـــای  از  به دســـت آمده  لجـــن 
ـــا  ـــود. ب ـــع ش ـــه و دف ـــد تصفی ـــز بای ـــود نی ـــاب، خ فاض
توجـــه بـــه محدودیت هـــای زیســـت محیطی دفـــع 
نهایـــی لجـــن مـــازاد و هزینه هـــای ســـنگین تصفیـــه 
و دفـــع لجـــن بـــا روش هـــای فعلـــی؛ طبیعـــی اســـت 
ـــناخت و  ـــال ش ـــه دنب ـــان ب ـــی جه ـــز تحقیقات ـــه مراک ک
توســـعه روش هـــای جدیـــد بـــرای مدیریـــت مناســـب 
فاضـــاب  تصفیه خانه هـــای  در  تولیـــدی  لجـــن 
ـــن  ـــد لج ـــرانه تولی ـــط س ـــا متوس ـــور م ـــند. در کش باش
ـــه  ـــر ب ـــر نف ـــه ازای ه ـــاب ب ـــه فاض ـــه و ثانوی ـــازاد اولی م

ــود. ــرآورد می شـ ــر بـ ــب ۰,7 و ۲ لیتـ ترتیـ
فاضـــاب  لجـــن  تشـــکیل دهنده  مـــواد 
به طورمعمـــول شـــامل آب )بیـــش از 9۵ درصـــد(، 
ـــد از وزن  ـــدود 6۰ درص ـــی )در ح ـــی آل ـــات کربن ترکیب
خشـــک لجـــن(، آلوده کننده هـــای آلـــی و معدنـــی 
ـــوی  ـــک حلق ـــات آروماتی ـــنگین، ترکیب ـــزات س ـــامل فل ش
)ماننـــد دیوکســـین(، ترکیبـــات نیتـــروژن و فســـفردار، 
ترکیبـــات معدنـــی )ســـیلیکا، آلومینـــا، کلســـیم و 

منیزیـــم( و ارگانیســـم های بیمـــاری زا اســـت.
بـــا توجـــه بـــه ترکیبـــات آلـــی و معدنـــی موجـــود 
در لجـــن تصفیه خانـــه فاضـــاب شـــهری می تـــوان از 
ـــت  ـــام صنع ـــواد خ ـــی از م ـــوان بخش ـــک به عن ـــن خش لج
آجـــر اســـتفاده کـــرد. در تصفیه خانـــه فاضـــاب شـــهر 
ـــب  ـــه 1۵۰۰۰ مترمکع ـــی تصفی ـــت فعل ـــا ظرفی ـــرگان ب گ
ــن  ــن لجـ ــدود 1۰۰۰ تـ ــبانه روز، حـ ــاب در شـ فاضـ

ــود.  ــد می شـ ــک تولیـ خشـ
بـــا توجـــه بـــه رونـــد افزایشـــی تعـــداد مشـــترکان 
و تکمیـــل و بهره بـــرداری از فازهـــای بعـــدی ایـــن 
تصفیه خانـــه، میـــزان لجـــن خشـــک تولیـــد شـــده در 
تصفیه خانـــه فاضـــاب شـــهری گـــرگان بـــا رســـیدن 
بـــه ظرفیـــت اســـمی خـــود در افـــق ۲۵ ســـاله بـــه 
ـــدف  ـــد. ه ـــش می یاب ـــال افزای ـــن در س ـــش از 6۰۰۰ ت بی
ـــبک تر  ـــفالی س ـــر س ـــد آج ـــق تولی ـــن تحقی ـــام ای از انج
بـــا اســـتفاده از لجـــن خشـــک تصفیه خانـــه فاضـــاب 
شـــهر گـــرگان به عنـــوان یـــک راهـــکار بســـیار 
ســـودمند در مدیریـــت دفـــع لجـــن فاضـــاب شـــهری 

اســـت.
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مستندسازی تجارب شیوه ها و 
فنون تولید محصوالت خوشه 

صنعتی سفال و سرامیک اللجین
ـــهریور:  ـــدان، ۱۶ ش ـــگاهی هم ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــر  ــن خبـ ــام ایـ ــن اعـ ــد ضمـ ــن واحـ ــت ایـ سرپرسـ
ــت  ــه مدیریـ ــرم بـ ــاز مبـ ــه نیـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ گفـ
ـــک  ـــع کوچ ـــژه صنای ـــه وی ـــت ب ـــوزه صنع ـــش در ح دان
و بـــا هـــدف ثبـــت، نگهـــداری و اشـــاعه تجـــارب 
ـــفال و  ـــوالت س ـــاخت محص ـــون س ـــوه و فن ـــق، نح موف
ســـرامیک، ایـــن طـــرح پژوهشـــی در قالـــب قـــرارداد 
ــیوه ها  ــارب شـ ــازی تجـ ــرح مستندسـ ــی »طـ پژوهشـ
و فنـــون تولیـــد محصـــوالت خوشـــه صنعتـــی ســـفال 
ــهرک های  ــرکت شـ ــن شـ ــن« بیـ ــرامیک اللجیـ و سـ
صنعتـــی اســـتان همـــدان و جهاددانشـــگاهی همـــدان 

منعقـــد شـــد.
ــازی  ــه مستندس ــن ک ــان ای ــا بی ــا ب ــی کانترنی عل
شــیوه ها و فنــون ســاخت محصــوالت ســفال و ســرامیک، 
ــی  ــای اساســی بســیاری از تولیدکنندگان ــه نیازه از جمل
اســت کــه قــدم در ایــن حــوزه می گذارنــد، گفــت: 
ــی و  ــد کم ــا رش ــن ب ــرامیک اللجی ــفال و س ــه س خوش
کیفــی خــود در عرصــه تولیــد و صــادرات در چنــد دهــه 
ــیوه های  ــوآوری و در ش ــزایی در ن ــه س ــهم ب ــته س گذش
ــیوه های  ــارب و ش ــاعه تج ــت و اش ــته اس ــاخت داش س
ــک  ــب وکارهای کوچ ــدی کس ــور بهره من ــق به منظ موف
ــن  ــق ای ــای موف ــارب نمونه ه ــور از تج ــط کش و متوس

ــن طــرح اســت. ــداف ای ــی از اه خوشــه صنعت
حســینی کیــا مدیــر مرکــز خدمــات تخصصــی 
ــانی  ــروز رس ــت: ب ــگاهی گف ــفال جهاددانش ــاوری س فن
ــات  ــج اطاع ــت و تروی ــق ثب ــد از طری ــیوه های تولی ش
مفیــد گردآوری شــده به صــورت نظام منــد و منســجم 
ــاهده  ــا مش ــتباهات ب ــرار اش ــگیری از تک ــور پیش به منظ
ــه  ــت ها و درنتیج ــا و شکس ــر موفقیت ه ــر ب ــل موث عوام
ــای  ــه ارتق ــر ب ــد منج ــرد، می توان ــتمر عملک ــود مس بهب

ــود. ــه ش ــن خوش ــوالت ای ــت محص کیفی

■■■
طراحی و برنامه نویسی تارنما و 
اپلیکیشن جامع دفاع  مقدس

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی زنجـــان: بـــه 
همـــت معاونـــت پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی زنجـــان، 
و  تارنمـــا  برنامه نویســـی  و  طراحـــی  تفاهم نامـــه 
اپلیکیشـــن جامـــع دفاع مقـــدس زنجـــان بـــه امضـــای 
ـــر  ـــار و نش ـــظ آث ـــرکل حف ـــگاهی، مدی ـــس جهاددانش ریی
ارزش هـــای دفـــاع مقـــدس و معـــاون اجرایـــی ســـپاه 

انصارالمهـــدی )عـــج( اســـتان زنجـــان رســـید.
مهنــدس جعفــری در آییــن امضــای تفاهم نامــه 
شــهید   3۵3۵ ملــی  کنگــره  دفاع مقــدس  نرم افــزار 
ــن  ــی مزی ــای انقاب ــرد: نهاده ــار ک اســتان زنجــان، اظه
ــامی  ــاب اس ــر انق ــر کبی ــی رهب ــای ملکوت ــه نفس ه ب
انقــاب  رویش هــای  جــزو  جهاددانشــگاهی  و  بــوده 
اســت و مــردم بعــد از گذشــت 4۰ ســال از عمــر انقــاب، 
ــن ســال ها  ــه دســتاوردهای ای ــد ک ــن دارن ــه ای چشــم ب

ــد. را ببینن
ــات و  ــود امکان ــه کمب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــری ب جعف
ــه شــهرهای  ــکان ایجــاد شــعبه در هم ــی، ام ــع مال مناب
اســتان را دشــوار کــرده اســت، عنــوان کــرد: بااین حــال 
ــا  ــرار داده و ب ــت ق ــن نهــاد توســعه کیفــی را در اولوی ای
ایجــاد مراکــز آموزشــی بلندمــدت و کوتاه مــدت بــه 
مهارت افزایــی و دانش افزایــی مــردم پرداختــه اســت؛ 

ــتان از  ــردم اس ــر از م ــزار نف ــال 3۲ ه ــه پارس به طوری ک
ایــن نهــاد خریــد خدمــت کردنــد و از ایــن حیــث زنجــان 
به تناســب جمعیــت در امــر آمــوزش رتبــه یــک کشــور 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. را ب
رییــس جهاددانشــگاهی زنجــان تصریــح کــرد: زنجــان 
ــاق را دارد و  ــی خ ــع فرهنگ ــد صنای ــز رش ــا مرک تنه
ــرم و صنایــع  اولیــن پــارک ملــی علــوم و فناوری هــای ن
ــد.  ــیس ش ــاد تاس ــن نه ــط ای ــتان توس ــی در اس فرهنگ
همچنیــن تنهــا اســتانی هســتیم کــه اکوسیســتم کامــل 
ــا  ــم ت ــاد کردی ــتغال را ایج ــی و اش ــوزه کارآفرین در ح
صاحبــان فکــر و اندیشــه، ایده هــای خــود را تــا رســیدن 
بــه محصــول و تجاری ســازی بــه منصــه ظهــور برســانند.

ــار و نشــر  ــرکل حفــظ آث ــن جلســه، مدی در ادامــه ای
ــن  ــز ضم ــان نی ــتان زنج ــدس اس ــاع مق ــای دف ارزش ه
تقدیــر از اقدامــات جهاددانشــگاهی زنجــان، اظهــار کــرد: 
ــی  ــای ملموس ــور فعالیت ه ــان و کش ــاد در زنج ــن نه ای
داشــته و ســوابق درخشــانی در عرصــه علــم و فنــاوری و 
ترویــج آمــوزش و مهــارت بــه جــای گذاشــته و خدمــات 
ــه داده  ــور ارای ــرفت کش ــعه و پیش ــرای توس ــده ای ب ارزن

اســت.
گفتنــی اســت، در ایــن مراســم تفاهم نامــه طراحــی و 
برنامه نویســی تارنمــا و اپلیکیشــن )اندرویــد و آی.او. اس( 
ــع دفاع مقــدس اســتان زنجــان در راســتای اهــداف  جام
کنگــره ملــی 3۵3۵ شــهید اســتان زنجــان به امضــای دو 
طــرف قــرارداد شــامل دبیــر کنگــره ملــی 3۵3۵ شــهید 
اســتان زنجــان، مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
دفاع مقــدس اســتان، مدیــر روابط عمومــی و فضــای 
ــدس و  ــای دفاع مق ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث ــازی حف مج

رییــس جهاددانشــگاهی اســتان زنجــان رســید.
همچــون  اقداماتــی  تفاهم نامــه،  ایــن  براســاس 
ــات  ــاهده اطاع ــرای مش ــزار ب ــا و نرم اف ــی تارنم طراح
ــات،  ــهید، عملی ــع ش ــات جام ــراه اطاع ــه هم ــدا ب شهـ
تقویــم دفاع مقــدس، دســته بندی و جســتجوی پیشــرفته 
ــش  ــدس، بخ ــای دفاع مق ــا، رویداده ــهدا و عملیات ه ش
ویــژه دل نوشــته های مردمــی، بخــش ویــژه نایب الزیــاره 
ــری  ــار و اطاع رســانی و گال ــودن شــهدا، سیســتم اخب ب

ــد شــد. ــر انجــام خواه تصوی
 

■■■

ارتقای توانمندی های آموزشی 
اقشار آسیب پذیر خراسان شمالی

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی: 
و  جهاددانشـــگاهی  بیـــن  همـــکاری  تفاهم نامـــه 
ـــمالی،  ـــان ش ـــی )ره( خراس ـــام خمین ـــداد ام ـــه ام کمیت
کیفیت بخشـــی  و  توانمندســـازی  راســـتای  در 
ــدف و  ــه هـ ــه ای جامعـ ــی و حرفـ ــش فنـ ــطح دانـ سـ
ارتقـــای توانمندی هـــای آموزشـــی اقشـــار محـــروم 
ــش  ــت پوشـ ــان تحـ ــژه مددجویـ ــیب پذیر به ویـ و آسـ

ــد. ــد شـ ــی )ره( منعقـ ــام خمینـ ــداد امـ ــه امـ کمیتـ
ــس جهاددانشــگاهی  ــی ریی ــدس محســن رحمان مهن
ــه  ــن تفاهم نام ــاد ای ــم انعق ــمالی در مراس ــان ش خراس
جهاددانشــگاهی  پژوهشــکده   ۲۵ این کــه  بیــان  بــا 
در حوزه هــای مختلــف در کشــور در حــال فعالیــت 
ــی  ــت خوب ــن پتانســیل، ظرفی ــرد: ای ــار ک هســتند، اظه
را بــرای ارایــه خدمــات بــه جامعــه فراهــم کــرده اســت.

مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان شــمالی نیــز در ایــن 
مراســم بــا اشــاره بــه کشــت گیاهــان دارویــی در منطقــه 
و ایجــاد اشــتغال پایــدار متناســب بــا ویژگی هــای بومــی 

ــه توســعه و کشــت طــرح  اســتان اظهــار کــرد: توجــه ب
گیاهــان دارویــی می توانــد زمینــه خوبــی بــرای اشــتغال 
خانواده هــای روســتایی باشــد و تاکنــون نیــز ایــن نهــاد 
ــه را  ــات اولی ــته اقدام ــغلی توانس ــری ش ــق راهب از طری

انجــام دهــد.
آموزش هــای  بحــث  گفــت:  راد  الهــی  مجیــد 
ــروری از شــکل ســنتی  ــد دام پ ــر فرآین ــداران و تغیی دام
بــه صنعتــی بــا همــکاری جهاددانشــگاهی برآینــد خوبــی 

ــت. ــد داش خواه
وی بــه ورود جهاددانشــگاهی در بحــث برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی نیــز اشــاره و تصریــح کــرد: برگــزاری 
دوره هــای مجــازی توســط جهاددانشــگاهی نقطــه قــوت 

ــت. ــتغال اس ــای اش ــداری طرح ه ــم در پای مه
 

■■■

استفاده از ظرفیت های 
جهاددانشگاهی گیان در 

توسعه کسب وکارهای مربوط به 
گردشگری

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی گیـــان: 
توســـعه  شـــرکت  بیـــن  همـــکاری  تفاهم نامـــه ی 
ـــتان  ـــگاهی اس ـــازمان جهاددانش ـــان و س ـــگری گی گردش
در راســـتای اســـتفاده از ظرفیت هـــای آموزشـــی و 
ـــان در  ـــتان گی ـــگاهی اس ـــازمان جهاددانش ـــی س پژوهش
ـــگری  ـــت گردش ـــه صنع ـــوط ب ـــور مرب ـــعه ام ـــه توس مقول

در اســـتان بـــه امضـــای دو طـــرف رســـید.
در ایــن نشســت دکتــر جمالــزاد فــاح رییــس 
ــعه  ــد توس ــن فراین ــان ای ــگاهی گی ــازمان جهاددانش س
نگــر را یکــی از وظایــف و ماموریت هــای جهاددانشــگاهی 
ــراز  ــمرد و اب ــتان برش ــعه اس ــند توس ــر س ــد  ب ــا تاکی ب
امیــدواری کــرد کــه جهاددانشــگاهی بتوانــد بــازوی 
علمــی شــرکت توســعه گردشــگری در مباحــث آموزشــی 

ــد. ــی باش و پژوهش
باکــری مدیرعامــل شــرکت  همچنیــن مهنــدس 
توســعه گردشــگری اســتان گیــان تصریــح کــرد: مــی تــوان 
ــگاه  ــک دانش ــوان ی ــه عن ــگاهی ب ــیل جهاددانش از پتانس
بــه  مربــوط  کســب وکارهای  توســعه  در  پیشــرو 
گردشــگری اســتان اســتفاده شایســته و بهینــه کــرد و بــا 
ــی  ــات علم ــای هی ــت اعض ــدی از ظرفی ــر بهره من تکیه ب

ــت. ــره جس ــش به ــاد بیش ازپی ــن نه ای
 

■■■
برگزاری دوره های عمومی 

و تخصصی در حوزه پدافند 
غیرعامل توسط جهاددانشگاهی 

سمنان
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان: 
جهاددانشـــگاهی اســـتان و اداره کل پدافنـــد غیرعامـــل 
بـــا  همـــکاری  تفاهم نامـــه  ســـمنان  اســـتانداری 
موضـــوع گســـترش همـــکاری و مشـــارکت در زمینـــه 
فرهنگـــی،  پژوهشـــی،  آموزشـــی،  فعالیت هـــای 
اطاع رســـانی و... و همچنیـــن برگـــزاری دوره هـــای 
مـــورد نیـــاز عمومـــی و تخصصـــی در حـــوزه پدافنـــد 

ــد. ــد کردنـ ــل منعقـ غیرعامـ
ــا  ــمنان ب ــتانداری س ــل اس ــد غیرعام ــرکل پدافن مدی
برشــمردن فعالیت هــای مختلــف جهاددانشــگاهی، از ایــن 
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ــوان یکــی از مراکــز مهــم علمــی،  ــه عن ــی ب ــاد انقاب نه
ــرد. ــام ب ــور ن ــانی در کش ــی و اطاع رس فرهنگ

توجــه  بــه  عنایــت  بــا  گفــت:  کارخائــی  ایــرج 
ــی،  ــاد انقاب ــن نه ــه ای ــری ب ــم رهب ــام معظ ــژه مق وی
ــازوی علمــی، نخبــه پــروری و دانــش  جهاددانشــگاهی ب
نظــام اســت و هــر زمــان در ایــن عرصــه نیــاز بــه کمک و 
کار جهــادی داشــتیم، اشــاره ی مقــام معظــم رهبــری بــه 
ســمت جهاددانشــگاهی بــوده اســت، ایــن نشــان دهنده ی 
توانمنــدی و کارائــی ایــن نهــاد در عرصــه علــم و دانــش 

در کشــور اســت.
برنامه هــای  و  باسیاســت ها  همراهــی  افــزود:  وی 
برجســته ی  و  مهــم  خصوصیــات  از  یکــی  دولــت 
جهاددانشــگاهی اســت کــه در عرصــه ملــی و همچنیــن 
اســت،  مشــهود  به خوبــی  نیــز  ســمنان  اســتان  در 
جهاددانشــگاهی همیشــه در کنــار دســتگاه های اجرایــی 
بــوده و ایــن موضــوع در اســتان ســمنان بســیار ملمــوس 

ــت. اس
رییــس جهاددانشــگاهی ســمنان  نیــز در ایــن جلســه 
بــا اشــاره بــه کارنامــه درخشــان و مطلــوب اســتان 
ســمنان در مقابلــه بــا بیمــاری همه گیــر ویــروس کرونــا 
گفــت: ضــرورت دارد تجربیــات موفــق و مدیریــت دانــش 
ــی و  ــش بین ــرای پی ــمنان ب ــتان س ــای اس ــتاد کرون س
پیشــگیری از بحران هــای آینــده ثبــت تدویــن و تبییــن 
شــود و جهاددانشــگاهی بــرای ارایــه خدمــات پژوهشــی 

ــد. ــی می کن ــام آمادگ ــوزه اع ــن ح در ای
اســتان  جهاددانشــگاهی  افــزود:  رهایــی  حســن 
ــک طــرح  ــب ی ــا در قال ــی را دارد ت ــن آمادگ ســمنان ای
ــن و  ــن، تبیی ــت، تدوی ــه ثب ــبت ب ــدون نس ــی م پژوهش
ــت  ــق  و مدیری ــات موف ــازی تجربی ــن مستندس همچنی
دانــش ســتاد مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در اســتان 

ــد. ــدام کن ــمنان اق س

■■■ 

گسترش همکاری های پژوهشی و 
آموزشی جهاددانشگاهی البرز و  

اداره کل محیط زیست 
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی البـــرز، 8 تیرمـــاه: 
رییـــس  فیـــروزی  احمدرضـــا  مراســـم  ایـــن  در 
ــاره  ــا اشـ ــرز بـ ــتان البـ ــد اسـ ــگاهی واحـ جهاددانشـ
ــگاهی و  ــه جهاددانشـ ــل دیرینـ ــکاری و تعامـ ــه همـ بـ
ــاد  ــن اعتمـ ــتان از حسـ ــطح اسـ ــت در سـ محیط زیسـ
اداره کل محیط زیســـت بـــه جهاددانشـــگاهی قدردانـــی 

کـــرد.
ــگاهی در  ــای جهاددانش ــی و ظرفیت ه ــه توانای وی ب
ــتغال  ــی و اش ــی، فرهنگ ــی، پژوهش ــای آموزش زمینه ه
ــزود: در ســال های اخیــر همکاری هــای  اشــاره کــرد و اف
ــن محیط زیســت و جهاددانشــگاهی  ــادی بی مشــترک زی
از جملــه تدویــن بســته های فرهنگــی و آموزشــی، چــاپ 
ــان  ــوزش مربی ــت محیطی، آم ــای زیس ــاب و اطلس ه کت
ــم  ــد فیل ــاخت و تولی ــتانی، س ــا و پیش دبس مهدکودک ه

ــت. ــه اس ــت تحقق یافت ــات محیط زیس ــا موضوع ب
ــی  ــن حکیم ــدس فردی ــم مهن ــن مراس ــه ای در ادام
البــرز  اســتان  محیط زیســت  حفاظــت  مدیــرکل 
بــا قدردانــی از همــکاری و تعامــل خــوب و مثبــت 
جهاددانشــگاهی در ســال های اخیــر اظهــار کــرد: در 
بخش هــای مختلــف آموزشــی، فرهنگــی و پژوهشــی 
جهاددانشــگاهی  بــا  خوبــی  خروجــی  و  عملکــرد 
داشــته ایم کــه امیدواریــم ایــن همکاری هــا تــداوم 

ــد. ــته باش داش

ــه داد: بســیاری از مشــکات زیســت محیطی  وی ادام
در اســتان البــرز وجــود دارد کــه نیازمنــد اطاع رســانی، 
ــا  ــگاهی ب ــت و جهاددانش ــوزش اس ــازی و آم فرهنگ س
ــراه  ــد هم ــه دارد می توان ــی ک ــا و توانمندی های ظرفیت ه

و همیــار مــا در رفــع ایــن مشــکات باشــد.
ــور  ــه به منظ ــه ک ــن تفاهم نام ــت، در ای ــی اس گفتن
در  فرهنگــی  و  پژوهشــی  آموزشــی،  همکاری هــای 
راســتای اســتفاده از ظرفیــت و توانایی هــای علمــی، 
ــرف  ــای دو ط ــه امض ــی ب ــی و فرهنگ ــی، پژوهش آموزش
ــای  ــزاری همایش ه ــون »برگ ــی همچ ــید، موضوعات رس
علمــی، فرهنگــی، نشســت ها و اردوهــا و کارگاه هــای 
جشــنواره های  »برگــزاری  آموزشــی«،   - کاربــردی 
مــورد  فرهنگــی در حوزه هــای  و  پژوهشــی  علمــی، 
ــاز  توافــق«، »انجــام نیازســنجی در زمینه هــای مــورد نی
ــای آموزشــی  ــزاری دوره ه ــکاری در برگ ــن«، »هم طرفی
توانایــی  و  دانــش  ارتقــای  راســتای  در  کوتاه مــدت 
مخاطبــان«، »انجــام پژوهــش در خصــوص همــه ی امــور 
مرتبــط«، »همــکاری در جهــت ایجــاد اتــاق فکــر«، 
ــای  ــزاری دوره ه ــرف در برگ ــاتید دو ط ــتفاده از اس »اس
آموزشــی کوتاه مــدت تخصصــی«، »همــکاری در جهــت 
ــن  ــتی در بی ــواد محیط زیس ــعه س ــازی و توس فرهنگ س
مخاطبــان اثرگــذار اجتماعــی« و »همــکاری در ســاخت و 
تولیــد محتواهــای آمــوزش محیط زیســت« مــورد تاکیــد  

ــت. ــرار گرف ق
■■■

استفاده از توانمندی های 
جهاددانشگاهی برای 

محرومیت زدایی در سیستان و 
بلوچستان

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی سیسـتان و بلوچسـتان، 
بیـن  مشـترک  همکاری هـای  تفاهم نامـه  تیـر:   2۵
جهاددانشـگاهی و بسیج دانشـجویی سیستان و بلوچستان 
منعقـد و امضـا شـد و دکتـر منصـور تاجـری در آییـن 
امضـای ایـن تفاهم نامه اظهار داشـت: جهاددانشـگاهی به 
عنـوان نهـادی علمـی، انقابـی و دانش بنیـان در جامعـه 

می شـود. شـناخته 
و  مأموریت هـــا  خاســـتگاه،  تبییـــن  ضمـــن  وی 
رســـالت های جهاددانشـــگاهی بـــر آمادگـــی ایـــن 
ــای  ــان در حوزه هـ ــی، انقابـــی و دانش بنیـ ــاد علمـ نهـ
و  تجاری ســـازی  و  پژوهـــش  آمـــوزش،  فرهنـــگ، 
فنـــاوری و حمایـــت از نوآوری هـــای علمـــی نخبـــگان 

بســـیجی تاکیـــد  کـــرد.
بســـیج  ســـازمان  مســـوول  کیخـــا  ســـرهنگ 
از  نیـــز  بلوچســـتان  و  سیســـتان  دانشـــجویی 
ـــه دارای  ـــرد ک ـــادی یادک ـــوان نه ـــه عن جهاددانشـــگاهی ب
ظرفیت هـــا و توانمندی هـــای متنـــوع و متکثـــر اســـت 
کـــه هم افزایـــی بیشـــتر در ماموریت هـــای ایـــن دو 
ـــی  ـــه محرومیت زدای ـــر ب ـــد منج ـــی توان ـــی م ـــاد انقاب نه

از اســـتان شـــود.
ــای  ــعه و ارتقـ ــور توسـ ــه منظـ ــه بـ ــن تفاهم نامـ ایـ
بهره منـــدی  و  مشـــترک  همکاری هـــای  زمینـــه 
تعامـــات  افزایـــش  موجـــود،  ظرفیت هـــای  از 
ــه  ــات بـ ــی خدمـ ــی و کیفـ ــعه کمـ ــه، توسـ همه جانبـ
ــا  ــت ها، برنامه هـ ــاذ سیاسـ ــف و اتخـ ــای مختلـ گروه هـ
و روش هـــای کارآمـــد و بـــا بهره منـــدی از امکانـــات و 
پتانســـیل های دو طـــرف در زمینـــه توانمندی هـــای 
علمـــی، فرهنگـــی، تحقیقاتـــی، آموزشـــی، فـــن آوری، 

ــد. ــد شـ ــانه منعقـ ــتغال و رسـ ــوآوری، اشـ نـ

بهره مندی واحدهای فناور از طرح 
سکوی تجارت الکترونیک پست 

در اردبیل
ـــاه:  ـــل، 27 خردادم ـــگاهی اردبی ـــی جهادانش ـــط عموم ■ رواب
ـــد،  ـــزار ش ـــه برگ ـــه ک ـــن تفاهم نام ـــای ای ـــم امض در مراس
رییـــس جهاددانشـــگاهی اردبیـــل، گفـــت: شناســـایی، 
فعـــال  و  نوپـــا  آمـــوزش شـــرکت های  و  ارزیابـــی 
در حـــوزه ی کســـب وکار الکترونیـــک و هم چنیـــن 
ـــداف  ـــارت، از اه ـــکوی تج ـــن س ـــات ای ـــعه ی امکان توس

مهـــم انعقـــاد ایـــن تفاهم نامـــه اســـت.
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  اردبیلــی  اوچــی  مهــران 
ــاوری  ــش و فن ــوزه پژوه ــل در ح ــگاهی اردبی جهاددانش
ــاروری،  ــا محوریــت ســامت ب در ســه حــوزه پزشــکی ب
و  ســامت  گردشــگری  محوریــت  بــا  گردشــگری 
ــی فعــال اســت،  ــت گیاهــان داروی ــا محوری کشــاورزی ب
ادامــه داد: ایــن نهــاد بــا توجــه بــه پتانســیل های 
موجــود در اســتان در راســتای توســعه همه جانبــه و 

متــوازن اســتان گام برمــی دارد.
در ایــن مراســم مدیــرکل پســت اســتان اردبیــل 
ــتان  ــگاهی در اس ــت جهاددانش ــه فعالی ــان این ک ــا بی ب
اســتان  بــرای  پتانســیل  و  مزیــت  یــک  اردبیــل، 
زمینــه ی  فراهم کــردن  افــزود:  می شــود،  محســوب 
ــا در فضــای اقتصــاد  ــق کســب وکار شــرکت های نوپ رون
ــکوی  ــرح س ــرای ط ــداف اج ــن اه ــال از مهم تری دیجیت
ــتاپ( در  ــت )س ــی پس ــرکت مل ــک ش ــارت الکترونی تج
ــاوری  ــد فن ــز رش ــت مرک ــه هم ــه ب ــت ک ــتان اس اس
ــتان  ــگاهی اس ــی جهادانش ــان داروی ــای گیاه فرآورده ه

ــد. ــد ش ــی خواه ــل عملیات اردبی
ظرفیــت  از  این کــه  بیــان  بــا  محمدجــوادی 
جهادانشــگاهی اســتان اردبیــل در جهــت ارتقــا توانمندی 
کارکنــان و فعــاالن ایــن اداره کل اســتفاده خواهــد شــد، 
ادامــه داد: به یقیــن بــا همــکاری اداره کل پســت و 
حــوزه  در  فعالیــت  اردبیــل،  اســتان  جهادانشــگاهی 
ــت. ــد یاف ــعه خواه ــتان توس ــک در اس ــارت الکترونی تج

■■■

تدوین طرح جامع مدیریت پسماند 
بهاباد توسط جهاددانشگاهی یزد

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی یـــزد: مدیـــر 
مرکـــز خدمـــات تخصصـــی محیط زیســـت و آلودگـــی 
ــاد  ــزد از انعقـ ــگاهی یـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ محیطـ
ـــاد  ـــماند بهاب ـــت پس ـــع مدیری ـــرح جام ـــه ط ـــرارداد تهی ق
خبـــر داد و تاکیـــد  کـــرد: مدیریـــت پســـماند یکـــی از 

ــت. ــدار اسـ ــعه پایـ ــای توسـ ــن محورهـ ضروری تریـ
خدمــات  مرکــز  مدیــر  تفتــی  دهقانــی  مائــده 
ــی از  ــی یک ــی محیط ــت و آلودگ ــی محیط زیس تخصص
ضروری تریــن محورهــای توســعه پایــدار را مدیریــت 
ــل  ــه اص ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــد و تصری ــماند خوان پس
۵۰ قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و اهمیــت 
حفــظ محیط زیســت و همچنیــن براســاس ابــاغ قانــون 
اردیبهشــت ماه  بیســتم  مصــوب  پســماند  مدیریــت 
ــزی و چشــم انداز  ــق برنامه ری 1383، مشــخص کــردن اف
ــتان  ــر اس ــماند در ه ــا پس ــط ب ــای مرتب ــرای طرح ه اج
ــت پســماند بســیار  ــع مدیری ــه طــرح جام ــب تهی در قال

ــت. ــروری اس ض
وی افــزود: البتــه پیــش از اجــرای طرح هــای مرتبــط 
بــا پســماند در هــر شــهری، الزم اســت کــه ابتدا براســاس 
ــه در  ــدار و از جمل ــعه پای ــا توس ــط ب ــاختارهای مرتب س
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بخش هــای فنــی، مهندســی و محیط زیســت، بــا دو 
دیــدگاه برنامه ریزی هــای میــان مــدت و بلندمــدت، 
ــه اهــداف اســتراتژیک مدیریــت  ــرای نیــل ب مطالعــات ب

پســماند تهیــه شــود.
بــه گفتــه ی مســوول ایــن مرکــز ضمــن اشــاره 
بــه ســوابق فعالیت هــای پژوهشــی مرکــز خدمــات 
محیطــی  آلودگی هــای  و  محیط زیســت  تخصصــی 
ســازمان جهاددانشــگاهی یــزد از ســال 1386 تاکنــون در 
حــوزه مدیریــت پســماند، اعــام کــرد: در همیــن راســتا 
ــهر  ــماند ش ــت پس ــع مدیری ــرح جام ــرارداد ط ــرا ق اخی
بهابــاد بــا اهــداف شناســایی وضعیــت موجــود مدیریــت 
ــماند و  ــت پس ــب مدیری ــه مناس ــه گزین ــماند،  ارای پس
ــا  ــت پســماند ب ــی جهــت مدیری ــه برنامه هــای اجرای تهی

ــت. ــده اس ــد ش ــاد منعق ــهرداری بهاب ش
ــج  ــرد: نتای ــان ک ــان خاطرنش ــی در پای ــی تفت دهقان
ــری  ــای تصمیم گی ــاس و مبن ــد اس ــرح می توان ــن ط ای
ــه  ــر پای ــد و ب ــهر باش ــزان ش ــران و برنامه ری ــرای مدی ب
ایــن اطاعــات، تصمیمــات کاربــردی بــرای ارایــه هرچــه 

ــد. ــدام کنن ــات اق ــر خدم بهت
 

■■■

صنایع دستی ایرانی اسامی و 
مشاغل بومی قزوین احیا می شوند

ـــه  ـــن: تفاهم نام ـــگاهی قزوی ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــن و اداره کل  ــگاهی قزویـ ــن جهاددانشـ ــکاری بیـ همـ
ــنجی  ــور نیازسـ ــه منظـ ــتان بـ ــی اسـ ــراث  فرهنگـ میـ
ـــوزش  ـــای آم ـــرای دوره ه ـــاماندهی اج ـــزی و س برنامه    ری
صنایع دســـتی منعقـــد شـــده و اســـتفاده از پتانســـیل 
و امکانـــات علمـــی و اجرایـــی بـــرای ارتقـــای ســـطح 
ـــتگاه  ـــتور کار دو دس ـــی در دس ـــای آموزش ـــی دوره ه کیف

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ق
صنایع دســتی  آمــوزش   فرهنگ ســازی  همچنیــن 
ــای کار و  ــراد جوی ــتغال اف ــه اش ــاد زمین ــدف ایج ــا ه ب
شــاغان حــوزه صنایع دســتی در ســطح اســتان، احیــای 
صنایع دســتی ایرانــی اســامی و مشــاغل بومــی بــا 
مزیــت ملــی و منطقــه ای و برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
ایــن رشــته ها و فرهنــگ اســتفاده از آن هــا از دیگــر 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــه ب ــن تفاهم نام ــداف ای اه
ــد، ســه تبصــره  ــاده، 48 بن ــه در 1۲ م ــن تفاهم نام ای
و در ســه نســخه بــرا ی مــدت ســه ســال تنظیــم و  بــه 

امضــای روســای دو دســتگاه رســید.

■■■
عرضه و فروش محصوالت خاق 

توسط بانوان در ارومیه 
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی: 
بـــا همـــکاری مشـــترک مرکـــز رشـــد واحدهـــای 
ـــی،  ـــان غرب ـــگاهی آذربایج ـــاورزی جهاددانش ـــاور کش فن
اداره کل امـــور زنـــان و خانـــواده اســـتانداری و مرکـــز 
ـــتان  ـــاوری اس ـــم و فن ـــارک عل ـــاور پ ـــای فن ـــد واحده رش
تفاهم نامـــه ی ایجـــاد مرکـــز نـــوآوری و شـــکوفایی 
بانـــوان شهرســـتان ارومیـــه بـــا هـــدف توانمندســـازی، 
ـــوزش  ـــاوره و آم ـــات مش ـــه خدم ـــا ارای ـــی ب ـــوان افزای ت
ـــروش  ـــی، عرضـــه و ف ـــرای بازاریاب شـــغلی و بسترســـازی ب
محصـــوالت و صنایـــع تولیـــدی دانش بنیـــان و خـــاق 

توســـط بانـــوان بـــه امضـــای طرفیـــن رســـید.
واحدهــای  مرکــز رشــد  رییــس   عاقلــی  دکتــر 
فنــاور کشــاورزی جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی 

از  را  دســتگاهی  بیــن  هم افزایــی  و  تشریک مســاعی 
جملــه عوامــل موثــر در زمینه شناســایی و توانمندســازی 
ــای مشــاغل خانگــی و مشــاغل دانش بنیــان  ــوان جوی بان
عنــوان و اظهــار کــرد: ارایــه خدمــات آموزشــی، مشــاوره 
ــب وکار  ــدازی کس ــوان در راه ان ــت از بان ــغلی و حمای ش
ــاد از  ــن نه ــود در ای ــات موج ــا امکان ــب ب ــد متناس جدی
ــتا  ــن راس ــوده و در ای ــگاهی ب ــدات جهاددانش ــم تعه اه
ــق  ــن و موف ــوان کارآفری ــای بان ــارب و ایده ه ــد از تج بای

ــرد. ــره ب ــتان به اس
در ایــن نشســت علیلــو مدیــرکل امــور زنــان و 
پتانســیل های  بــه  اشــاره  بــا  اســتانداری  خانــواده 
موجــود در بانــوان و ظرفیت هــای جهاددانشــگاهی و 
ــایی  ــه شناس ــتان و در زمین ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ
ــن،  ــای کارآفری ــه عرصه ه ــت ورود ب ــازی جه و بسترس
درآمدزایــی، رشــد نــوآوری و خاقیــت در بانــوان اظهــار 
کــرد: در شــرایط حاضــر کــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس 
تعطیل شــده اند  کســب وکارها  از  بســیاری  کرونــا 
ــب وکارهای  ــی و کس ــاغل خانگ ــترش مش ــعه و گس توس
ــا و  ــی رشــد اقتصــاد خانواده ه ــان محــرک اصل دانش بنی

به تبــع آن جامعــه اســت.
وی گفــت: فراخــوان، جــذب و پذیــرش افــراد متقاضی 
کســب وکارهای  و  دانش بنیــان  مشــاغل  راه انــدازی 
ــارکت  ــب مش ــد و جل ــوان توانمن ــایی بان ــرد، شناس خ
ســطح  در  محصــوالت  عرضــه  و  نمایــش  در  آن هــا 
ــوان از  ــتفاده بان ــرای اس ــازی ب ــی، بسترس ــتانی و مل اس
تجــارب و موفقیت هــای شــغلی بانــوان کارآفریــن و 
ــی از  ــک اطاعات ــه بان ــر شــغلی، تهی دارای ایده هــای برت
ــراری  ــل و برق ــی، تعام ــای کارآفرین ــوان دارای ایده ه بان
ــتغال از  ــوزش و اش ــی آم ــتگاه های متول ــا دس ــاط ب ارتب
اهــم مــواردی اســت کــه در ایــن تفاهم نامــه بــه صــورت 

ــید. ــا رس ــه امض ــه جانبه ب س
ــد  ــز رش ــر مرک ــو مدی ــی ل ــر فتحعل ــن دکت همچنی
ــاوری اســتان  ــم و فن ــارک عل ــاور پ جامــع واحدهــای فن
ــذب،  ــوان ج ــام فراخ ــه اع ــبت ب ــود را نس ــی خ آمادگ
ــاغل  ــدازی مش ــی راه ان ــراد متقاض ــرش و داوری اف پذی
دانش بنیــان و کســب وکارهای خــرد اعــام و اظهــار 
ــوان  ــت از بان ــاده حمای ــاوری آم ــم و فن ــارک عل ــرد: پ ک

ــت. ــارک اس ــط پ ــوب ضواب ــن در چهارچ کارآفری

■■■

توسعه سکوی تجارت الکترونیک 
شرکت ملی پست در استان البرز

ــرز  ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــی پـ ــط عمومـ ■ روابـ
جهاددانشـــگاهی: هـــدف از ایـــن تفاهم نامـــه همـــکاری 
کـــه بـــا حضـــور مهنـــدس مهـــدی عباســـی رییـــس 
ــود  ــرز و مهنـــدس محمـ ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ پـ
ــا  ــه امضـ ــرز بـ ــتان البـ ــرکل پســـت اسـ ــن مدیـ فرزیـ
ـــرکت  ـــک ش ـــارت الکترونی ـــکوی تج ـــعه س ـــید توس رس
ـــی  ـــایی، ارزیاب ـــور شناس ـــه منظ ـــتاپ( ب ـــت )س ـــی پس مل
و آمـــوزش شـــرکت های نوپـــا )اســـتارت آپـــی( در 
حـــوزه کســـب وکار الکترونیـــک بـــرای همـــکاری و 
ــارت  توســـعه و بهره بـــرداری از امکانـــات ســـکوی تجـ

الکترونیـــک شـــرکت ملـــی پســـت اســـت.
ــارت  ــه عب ــوع تفاهم نام ــزارش موض ــن گ ــاس ای براس
و  نوپــا  شــرکت های  ارزیابــی  و  شناســایی  از  اســت 
ــک  ــب وکار الکترونی ــوزه کس ــال در ح ــی فع ــتارت آپ اس
بــا شــرایط مــورد نظــر شــرکت ملــی پســت و همچنیــن 
اهــداف  مطابــق  آن هــا  عملکــرد  پایــش  و  نظــارت 
ترسیم شــده شــرکت ملــی پســت و در صــورت نیــاز 

ــا. ــر آن  ه ــورد نظ ــای م ــه آموزش ه ارای
بــا  قــرارداد  انعقــاد  طریــق  از  همــکاری  ایــن 
ــرک و  ــت تح ــرد و فرص ــورت می گی ــتاب دهنده ها ص ش
ــارک  ــی مســتقر در پ ــت شــرکت های اســتارت آپ موفقی

علــم و فنــاوری البــرز فراهــم می شــود.
 

■■■

کسب وکارهای دانشجویان و 
فناوران استان البرز توسعه می یابد

ــرز  ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــی پـ ــط عمومـ ■ روابـ
جهاددانشـــگاهی: مهـــدی عباســـی رییـــس پـــارک علـــم 
و فنـــاوری البـــرز و دکتـــر ترکیـــان رییـــس دانشـــگاه 
ـــترک  ـــت مش ـــان نشس ـــتان در جری ـــه ای اس ـــی و حرف فن
ــی و  ــگاه فنـ ــرز و دانشـ ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ پـ
حرفـــه ای ضمـــن امضـــای تفاهم نامـــه ی همـــکاری 
ــن  ــاوری بیـ ــی و فنـ ــای علمـ ــعه همکاری هـ ــر توسـ بـ
دو مجموعـــه و راه انـــدازی مرکـــز رشـــد مشـــترک بـــا 
ـــاوران  ـــجویان و فن ـــب وکارهای دانش ـــعه کس ـــدف توس ه

اســـتان تاکیـــد  کردنـــد.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز در ایــن نشســت 
بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای همــکاری مجتمــع تحقیقاتــی 
ــد  ــزی مانن ــامل مراک ــه ش ــگاهی ک ــهدای جهاددانش ش
ــت،  ــگاهی اس ــی جهاددانش ــان داروی ــکده گیاه پژوهش
ــگاهی  ــی جهاددانش ــان داروی ــکده گیاه ــت: پژوهش گف
پژوهشــکده ای اســت کــه در ســطح ایــران منحصربه فــرد 
اســت و در هیــچ نقطــه ای از کشــور نظیــر نــدارد چراکــه 
ــری  ــاره گی ــرآوری و عص ــت و ف ــت، داش ــل کاش مراح

ــود. ــام می ش ــه انج ــن مجموع ــه در ای هم
رییــس مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای جهاددانشــگاهی 
بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای پــارک علــم و فنــاوری البــرز 
گفــت: در تمــام کشــورهای پیشــرفته، وجــود پارک هــای 
علــم و فنــاوری اهمیــت باالیــی بــرای مســووالن و 
ــور  ــاوری در کش ــم و فن ــه عل ــاالن عرص ــت دارد. فع دول
مــا همیشــه از ایــن ســخن می گوینــد کــه ای کاش 
ــا از وابســتگی  چاه هــای نفــت خشــک شــود و کشــور م
ــه  ــه ب ــا توج ــون ب ــود. اکن ــا ش ــی ره ــاد نفت ــه اقتص ب
ــا و تحریم هــای  ــروس کرون شــرایط موجــود و شــیوع وی
ــرای  ــه ب ــاده و زمین ــی افت ــن اتفاق ــًا چنی ــه، عم ظالمان

فعالیت هــای علمــی و فنــاوری فراهم شــده اســت.
ــی و  ــگاه فن ــس دانش ــان ریی ــر ترکی ــه دکت در ادام
ــی و  ــای علم ــتقبال از همکاری ه ــا اس ــرز ب ــه ای الب حرف
فنــاوری در حــوزه دانش بنیــان و مهارتــی بــا پــارک علــم 
ــا  ــه ای ب ــی و حرف ــگاه فن ــت: دانش ــرز گف ــاوری الب و فن
ــی  ــیار خوب ــیل  بس ــاوری، پتانس ــی فن ــز علم 173 مرک

ــاوری دارد. ــم و فن ــارک عل ــا پ ــکاری ب ــرای هم ب

■■■

مشموالن طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی در اردبیل 

شناسایی می شوند
ــل:  ــتان اردبیـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ایـــن تفاهم نامـــه در راســـتای پیاده ســـازی طـــرح 
ـــکاری  ـــدف هم ـــا ه ـــی و ب ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــی توس مل
در انجـــام و اجـــرای طـــرح از طریـــق معرفـــی افـــراد 
ــرف و  ــای دو طـ ــعه همکاری هـ ــرح، توسـ ــمول طـ مشـ
اســـتفاده بهینـــه از پتانســـیل های مـــادی، معنـــوی و 
فنـــاوری از جملـــه آمـــوزش، بسترســـازی و امکانـــات 
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موجـــود انعقادیافتـــه اســـت.
ــک  ــار آن یـ ــدت اعتبـ ــه مـ ــه کـ ــن تفاهم نامـ در ایـ
ســـال می باشـــد بـــر بسترســـازی و فـــروش از طریـــق 
ــورداری  ــت برخـ ــی جهـ ــانه ای، هماهنگـ ظرفیـــت رسـ
از مزایـــای قانونـــی طـــرح ملـــی  معرفی شـــدگان 
توســـعه مشـــاغل خانگـــی، برگـــزاری کاس هـــای 
آموزشـــی بـــرای معرفی شـــدگان از ســـوی کاریابی هـــا، 
همـــکاری در شناســـایی ظرفیت هـــا و قابلیت هـــای 
منطقـــه ای بـــرای ایجـــاد و توســـعه مشـــاغل خانگـــی 

تاکیـــد  شـــده اســـت.
بـــر اســـاس ایـــن تفاهم نامـــه همـــکاری، شناســـایی 
ــی  ــاغل خانگـ ــعه مشـ ــی توسـ ــرح ملـ ــموالن طـ مشـ
ــرای  ــه و بـ ــورت گرفتـ ــر کاریابـــی صـ از طریـــق دفاتـ
ـــد. ـــد ش ـــت خواهن ـــامانه Inhb.ir هدای ـــه س ـــام ب ثبت ن

ــاده تنظیـــم شـــد و بـــه  ایـــن تفاهم نامـــه در 9 مـ
ــتان  ــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی اسـ امضـــای  معـ
کاریابی هـــای  صنفـــی  انجمـــن  دبیـــر  و  اردبیـــل 

ــید. ــتان رسـ ــی اسـ غیردولتـ

■■■

انعقاد تفاهم نامه ی همکاری بین 
جهاددانشگاهی مازندران و 

نظام مهندسی کشاورزی استان
ـــرداد:  ـــدران، 2۵ خ ـــگاهی مازن ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــاوری و  ــی، فنـ ــی، پژوهشـ ــکاری علمـ ــه همـ تفاهم نامـ
ـــا  ـــدس محمدرض ـــا امضـــای مهن ـــور ب ـــی در 8 مح آموزش
ـــدران و  ـــد مازن ـــگاهی واح ـــس جهاددانش ـــافعیان ریی ش
مهنـــدس کاوه جعفـــری خورشـــیدی رییـــس ســـازمان 
نظام مهندســـی کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی اســـتان 

ـــد. ـــد ش ـــاری منعق در س
ــری  ــدس کاوه جعفـ ــن مهنـ ــن آییـ ــیه ایـ در حاشـ
نظام مهندســـی  ســـازمان  رییـــس  خورشـــیدی 
ــا  ــاورزی و منابـــع طبیعـــی اســـتان مازنـــدران بـ کشـ
ــاورزی و  ــی کشـ ــت نظام مهندسـ ــه مأموریـ ــاره بـ اشـ
منابـــع طبیعـــی، اظهـــار کـــرد: بـــه دنبـــال دو هـــدف 
کان، جـــذب ســـرمایه بـــرای ســـرمایه گذاری و رونـــق 

دانـــش بـــه همـــراه افزایـــش بهـــره وری هســـتیم.
وی تصریـــح کـــرد: نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و 
ـــی  ـــوزه تخصص ـــتان و ۲8 ح ـــی، در 31 اس ـــع طبیع مناب
ــت  ــور فعالیـ ــو در کشـ ــزار عضـ ــش از ۲6۰ هـ ــا بیـ بـ
ـــو دارد. ـــزار عض ـــش از 16 ه ـــدران بی ـــد و در مازن می کن
رییـــس  شـــافعیان  محمدرضـــا  مهنـــدس 
ـــن  ـــن آیی ـــز در ای ـــدران نی ـــد مازن ـــگاهی واح جهاددانش
اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی بـــه دنبـــال تحقیقـــات 
فناورانـــه و تعامـــل علمـــی و دانشـــی بـــا ســـایر 
ســـازمان ها و مراکـــز تحقیقاتـــی و علمـــی اســـت.

ــگاهی  ــای جهاددانشـ ــه فعالیت هـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــه  ــی کـ ــرد: کارهایـ ــح کـ ــش، تصریـ ــوزه پژوهـ در حـ
ــهید  ــپهبد شـ ــدی سـ ــی - تولیـ ــع تحقیقاتـ در مجتمـ
ــی و  ــتوانه علمـ ــا پشـ ــرد بـ ــام می گیـ ــلیمانی انجـ سـ
ـــات  ـــه از امکان ـــره وری بهین ـــا به ـــکاران و ب ـــی هم تخصص

و تولیـــد محصـــول باکیفیـــت اســـت.
گفتنـــی اســـت، بـــه اشـــتراک گذاری توانمنـــدی دو 
ـــات  ـــش و اطاع ـــی، دان ـــانی، فیزیک ـــع انس ـــرف از مناب ط
ــانی  ــروی انسـ ــازی نیـ ــود، توانمندسـ ــارب موجـ و تجـ
ـــی،  ـــای تخصص ـــا و دوره ه ـــزاری کارگاه ه ـــص، برگ متخص
ـــه  ـــای 8 گان ـــه محوره ـــمینارها از جمل ـــا و س همایش ه
تفاهم نامـــه همـــکاری بیـــن جهاددانشـــگاهی و نظـــام 

ـــت. ـــی اس مهندس

ارایه خدمات و ارسال تجهیزات 
مورد نیاز جهت مبارزه شهروندان 

با ویروس کرونا
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی: 
جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، شرکت زیست 
ارایه خدمات و  با هدف  تهران  اپ و شهرداری منطقه ۲ 
با  شهروندان  مبارزه  جهت  نیاز  مورد  تجهیزات  ارسال 

ویروس کرونا، تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند.
براساس این تفاهم نامه جهاددانشگاهی نسبت به ارایه 
خدمات آموزشی و اطاع رسانی مطمئن و به هنگام، ارایه 
از منازل  مشاوره رایگان خدمات ضد عفونی و گندزدایی 
و محیط های اقامتی و انجام خدمات متقابل مطابق تعرفه 
و  خفیف  موارد  پایش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  مصوب 
بهداشت  وزارت  مصوب  تعرفه های  مطابق  عامت  کم 
یا  اولیه و تشکیل پرونده سامت در منزل  شامل ویزیت 
مرکز درمانی، پایش و مراقبت از طریق سامانه و ابزارهای 
هدایت  و  آموزش  پزشک،  روزانه  تلفنی  ویزیت  هوشمند، 

خودمراقبتی از طریق سامانه 1۲3 کرونا متعهد شد.
و  غربالگری  آزمایش های  انجام  از  می توان  همچنین 
نمونه گیری در منزل، محیط های اداری و خدماتی مطابق 
و  پایش  بسته  ارایه  بهداشت،  وزارت  مصوب  تعرفه های 
مراکز  و  مسکونی  مجتمع های  شهروندان  ویژه  غربالگری 
وزارت  تعرفه ی مصوب  مطابق  وابسته شهرداری  خدماتی 
افراد  ارایه بسته پایش و غربالگری رایگان ویژه  بهداشت، 
تحت پوشش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شامل زنان 
ارایه پک های بهداشتی  ... و همچنین  سرپرست خانوار و 
شامل مواد ضدعفونی کننده و ماسک به اماکن وابسته به 
معاونت  پوشش  تحت  افراد  و  محات  سرای  و  شهرداری 
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری، به عنوان دیگر تعهدات 
این  براساس  بهشتی  جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید 

تفاهم نامه مشترک اشاره کرد.
گفتنی است، در مفاد این تفاهم نامه مشترک، معرفی 
پیام  ارسال  با  اپلیکیشن  کاربران  و  شهروندان  به  خدمت 
از  سفارش خدمات  دریافت  فروشگاه خدمات،  در  درج  و 
تیم  به  خدمت  محل  اعام  کاربران،  و  شهروندان  سوی 
جهاددانشگاهی با اعام قیمت و هزینه کاربران و دریافت 
زیست  شرکت  تعهدات  جزو  کاربران،  نظرات  بازخورد 
به  تفاهم نامه  در  مندرج  خدمات  معرفی  هم چنین  و  اپ 
شهروندان از طریق ابزارهای ارتباطی فضای مجازی، سرای 
دراختیار  جهت  هماهنگی  و  محات  شورایاران  محات، 
اقدامات اجرایی  انجام  نیاز جهت  قراردادن فضاهای مورد 
در اماکن وابسته به معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲ 
شامل سرای محات و غیره به عنوان تعهدات شهرداری 

منطقه ۲ مطرح شده است.

■■■

گسترش همکاری  
بین جهاددانشگاهی 

سیستان وبلوچستان و پژوهشکده 
گیاهان دارویی 

و  سیســـتان  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   ■
بلوچســـتان، ۳۰ اردیبهشـــت: دکتـــر منصـــور تاجـــری بـــا 
ـــور  ـــه منظ ـــه ب ـــن تفاهم نام ـــزود: ای ـــر اف ـــن خب ـــام ای اع
ـــی  ـــدی و آموزش ـــی، تولی ـــای پژوهش ـــعه همکاری ه توس
ــود در  ــای موجـ ــدی از ظرفیت هـ ــور بهره منـ ــه منظـ بـ
ـــان  ـــکده گیاه ـــتان و پژوهش ـــد اس ـــگاهی واح جهاددانش

دارویـــی منعقـــد شـــده اســـت.

ــا موضــوع اســتفاده  ــه ب ــن تفاهم نام ــه داد: ای وی ادام
تولیــدی،  آموزشــی،  پژوهشــی،  توانمندی هــای  از 
و خدمــات  تجاری ســازی  کارآفرینــی،  آزمایشــگاهی، 
تخصصــی در راســتای عملیاتــی کــردن مفــاد تفاهم نامــه 
در خصــوص اجــرای پروژه هــای مشــترک در زمینــه 
ــان  ــا گیاه ــط ب ــای مرتب ــی و فرآورده ه ــان داروی گیاه

ــت. ــیده اس ــا رس ــه امض ــاد و ب ــی انعق داروی
بلوچســتان  و  سیســتان  جهاددانشــگاهی  رییــس 
طــرف  دو  موجــود  توانمندی هــای  از  بهره منــدی 
ــی،  ــی، تحقیقات ــای مشــترک علم ــرای پروژه ه ــرای اج ب
آموزشــی و ... در حــوزه گیاهــان دارویــی تمامــی پــرورش 
و فــرآوری، تجاری ســازی و فــروش دانــش فنــی مرتبــط، 
پژوهشــی،  طرح هــای  یابــی  پــروژه  و  نیازســنجی 
ــورد  ــوای م ــع و محت ــد مناب ــی و تولی ــای آموزش دوره ه
ــردی  ــی و کارب ــای تحقیقات ــازی پروژ ه ه ــاز، تجاری س نی
ــط  ــای مرتب ــد فرآورده ه ــی و تولی ــتای کارآفرین در راس
بــا گیاهــان دارویــی و راه انــدازی واحدهــای آماده ســازی، 
ــه  ــترک در زمین ــی مش ــرآوری و بازرگان ــته بندی، ف بس
از مهم تریــن زمینه هــا و  گیاهــان دارویــی و معطــر 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــترک ب ــکاری مش ــای هم محوره

■■■

انعقاد تفاهم نامه ی همکاری بین 
جهاددانشگاهی گیان و صندوق 

پژوهش و فناوری غیردولتی 
■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی گیـــان: 
تفاهم نامـــه همـــکاری بیـــن ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
ــی  ــاوری غیردولتـ ــش و فنـ ــدوق پژوهـ ــان و صنـ گیـ
گیـــان بـــا امضـــای دکتـــر فریبـــرز جمالـــزاد فـــاح، 
ـــمیعی  ـــر س ـــال صاب ـــر دانی ـــازمان و دکت ـــن س ـــس ای ریی
ـــان  ـــی گی ـــاوری غیردولت ـــش و فن ـــدوق پژوه ـــر صن مدی

منعقـــد شـــد.
خدماتــی نظیــر ارایــه تســهیات، توانمندســازی، 
ــرمایه گذاری،  ــی، س ــات ارزیاب ــه، خدم ــدور ضمانت نام ص
اختصــاص خــط اعتبــاری و همچنیــن تامیــن، عاملیــت 
ــر کــردن ســامانه های  ــی، دای ــع مال ــا کارگــزاری مناب و ی
برخــط الزم بــرای ارایــه خدمــات به صــورت غیرحضــوری 
ــط  ــامانه های برخ ــودن س ــر نم ــدوق و دای ــوی صن از س
و  غیرحضــوری  به صــورت  خدمــات  ارایــه  جهــت 
تمهیــدات الزم جهــت ایجــاد مقدمــات کارگــزاری و 
ــد  ــراردادن پیون ــدوق، ق ــط صن ــی توس ــت مال ــا عاملی ی
اینترنتــی ســایت صنــدوق در وب ســایت اصلــی، از ســوی 
ــات  ــه موضوع ــان از جمل ــگاهی گی ــازمان جهاددانش س

ــت. ــه اس ــن تفاهم نام ای

■■■

آغاز همکاری با شرکت 
شهرک های صنعتی لرستان با 

هدف بهینه سازی تجهیزات
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی لرســتان، 13 خــرداد: 
ــا  ــه ب ــتی ک ــی در نشس ــادر دهقان ــی ن ــید عل ــر س دکت
حضــور بــا مســووالن شــرکت شــهرک های صنعتــی 
ــد  ــم کار بای ــرد: معتقدی ــار ک ــزار شــد، اظه لرســتان برگ
ــاً  ــده و حتم ــام ش ــود انج ــح خ ــد صحی ــاس فرآین براس

ــود. ــه نتیجــه ش ــر ب منج
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بـه  اشـاره  بـا  لرسـتان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
تفاهم نامه ی همکاری جهاددانشـگاهی لرسـتان و شـرکت 
شـهرک های صنعتـی اسـتان اظهـار کـرد: ایـن نهـاد در 
و عمومـی  فنـی، تخصصـی  آموزش هـای  ارایـه ی  بحـث 

نـدارد. محدودیتـی  و  مشـکل 
دکتـر دهقانـی تصریـح کـرد: در غـرب کشـور، اولیـن 
مرکـز هسـتیم که آموزش های پزشـکی را ارایـه می دهیم.

عضـو هیـات علمی جهاددانشـگاهی لرسـتان با اشـاره 
صنعتـی  شـهرک های  در  بااسـتفاده  زمین هـای  بـه 
به  عنـوان ظرفیتـی خـوب در بحـث کشـاورزی افـزود: بـا 
ایـن  انسـانی و آب می تـوان در  داشـتن زمیـن، نیـروی 
به انـدازه یـک کارخانـه صنعتـی خـوب ثـروت  زمین هـا 

تولیـد کـرد.
 

■■■ 

انعقاد تفاهم نامه ی همکاری میان 
جهاددانشگاهی بوشهر و اداره ی 

کل زندان های استان
■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بوشـهر: نشسـت انعقاد 
تفاهم نامـه همـکاری میـان اداره کل زندان هـا و اقدامـات 
تأمینی و تربیتی و جهاددانشـگاهی اسـتان بوشـهر برگزار 
شـد و رییـس جهاددانشـگاهی بوشـهر در ایـن نشسـت 
سـایر  و  پژوهـش  آمـوزش،  در حوزه هـای  کـرد:  عنـوان 
توانمندی هـای جهاددانشـگاهی آمـاده همـکاری و تعامل 

و خدمات دهـی هسـتیم.
آموزشـی،  سـوابق  بـه  اشـاره  بـا  زاده  احمـدی  علـی 
کـرد:  اظهـار  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  و  پژوهشـی 
اعتقـاد مـا بـر پژوهش هـای کاربـردی و نـه پژوهش هـای 
کتابخانـه ای اسـت تا بتوانیم به قشـر و جامعـه هدف خود 

خدمـات الزم را ارایـه دهیـم.
وی افـزود: تشـکیل کارگروه هـای علمـی و تخصصـی 
بـا هـدف آموزش صحیـح، پژوهـش کاربـردی و همچنین 
اقدامـات فرهنگـی موثـر در حوزه هـای مختلف مـورد نظر 
مـی توانـد در راسـتای اهداف عالی سـازمانی بسـیار مثمر 

ثمـر واقع شـود.
مدیـرکل زندان هـا و اقدامـات تأمینی و تربیتی اسـتان 
بوشـهر بـا تاکیـد  بـر اسـتفاده از ظرفیت هـای دانشـگاهی 
گفـت: منابع انسـانی سـرمایه اصلی ما هسـتند و هرچقدر 
کـه نیـروی انسـانی مـا دانش، علـم و مهارت بیشـتری در 
حـوزه تخصصی خود داشـته باشـد مـی تواند در راسـتای 
اجـرای سیاسـت قـوه قضائیـه یعنـی پیشـگیری از جـرم 

موفق تـر عمـل کند.
سـید قاسـم طباطبایـی مهـر بـا بیـان این کـه خانواده 
زندانیـان در معـرض آسـیب های مختلفـی هسـتند، ادامه 
داد: بیـن 8۵ تـا 9۰ درصـد زندانیان اسـتان بوشـهر بومی 
و تقریبـاً 6۰ درصـد سرپرسـت خانـوار هسـتند کـه وقتی 
اول  سرپرسـت خانـواده وارد زنـدان می شـود در درجـه 
معیشـت آن خانـواده و اقتصـاد و به تبـع آن دیگـر مـوارد 

تحـت تاثیـر قـرار می گیرد.

■■■
توسعه ی همکاری های 

جهاددانشگاهی آذربایجان غربی و 
شرکت آب منطقه ای استان

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی، 
ـــور  ـــی و حض ـــا همراه ـــه ب ـــدار ک ـــن دی ـــرداد: در ای ۱۳ خ
ــای  ــران گروه هـ ــی و مدیـ ــاون پژوهشـ ــس و معـ رییـ

ـــت آب  ـــات ریاس ـــالن جلس ـــل س ـــرف در مح ـــر دو ط ه
ـــا  ـــتم زاده ب ـــن رس ـــر امی ـــد، دکت ـــزار ش ـــه ای برگ منطق
ـــات  ـــه خدم ـــگاهی در ارای ـــش جهاددانش ـــه نق ـــاره ب اش
ــی  ــی و فرهنگـ ــی، آموزشـ ــی، پژوهشـ ــف علمـ مختلـ
ــی  ــگاه تخصصـ ــا نـ ــگاهی بـ ــرد: جهاددانشـ ــار کـ اظهـ
ـــه ای را شناســـایی کـــرده  مســـئله محـــور، نیازهـــای منطق
و بـــا تدویـــن و اجـــرای یـــک مـــدل علمـــی و عملیاتـــی در 
ـــی دارد. ـــدی برم ـــای ج ـــایل گام ه ـــن مس ـــع ای ـــت رف جه

رییــس جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی اظهــار 
کــرد: ایــن نهــاد آمادگــی خــود را جهــت اجــرای 
ــی و آموزشــی  ــی، فرهنگ ــی، تحقیقات ــای مطالعات طرح ه
مشــترک بــا شــرکت آب منطقــه ای بــا تکیه بــر پتانســیل 
پژوهشــگران و نیــروی تخصصــی جهــادی در حوزه هــای 

ــی دارد. ــام م ــاز دو طــرف اع ــورد نی م
دکتــر رســتم زاده بــا اشــاره بــه رویکردهــای مبنایــی 
مدیریــت در جهاددانشــگاهی خاطرنشــان کــرد: مدیریــت 
دانــش بنیــان وزن ضرایــب توســعه را از منابــع محســوس 
ــص و  ــانی متخص ــروی انس ــمت نی ــه س ــی ب و زیرزمین
خــاق کــه ارزش آفرینــی و تجاری ســازی بســیار باالتــر 
ــرمایه گذاری  ــد و س ــوق می ده ــد س ــری دارن و متفاوت ت
ــز  ــادی رم ــه جه ــص متعهدان ــر روی تخص ــی ب مدیریت
ــوده  ــگاهی ب ــه جهاددانش ــی خاقان ــا و پویای موفقیت ه

اســت.
ــری  ــک جعف ــر اتاب ــدار، دکت ــن دی ــن در ای همچنی
ــی  ــان غرب ــه ای آذربایج ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
جهاددانشــگاهی را یکــی از نهادهــای علمــی، فرهنگــی و 
آموزشــی موفــق در ســطح کشــور عنــوان کــرد و افــزود: 
ــگاهی  ــا جهاددانش ــازنده ای ب ــر و س ــای موث همکاری ه
و  پژوهشــی  مختلــف  طرح هــای  اجــرای  زمینــه  در 
ــا  ــن همکاری ه ــا ای ــزی کــرده و قطع ــی برنامه ری مطالعات
بــا تشــریک مســاعی هــر چــه بیش تــر ادامــه دار و مفیــد 

ــود. ــرای اهــداف ســازمانی هــر دو نهــاد خواهــد ب ب
ــای  ــام کاره ــی انج ــت: جهاددانشــگاهی توانای وی گف
ــن نهــاد توانمنــد  ــد از ای بزرگــی در کشــور دارد کــه بای
حمایت هــای جــدی در زمینه هــای مختلــف صــورت 
گرفتــه تــا شــاهد اســتفاده از توانمنــدی هــر چــه 
ظرفیت هــای  بــا  کــه  باشــیم  نهــاد  ایــن  بیش تــر 
تخصصــی برشــمرده در حــوزه آب قطعــا کیفــی ســازی 

فعالیت هــا را شــاهد خواهیــم بــود.
 

■■■
بازنگری طرح جامع گردشگری 

استان اردبیل کلید خورد
ــل،  ــتان اردبیـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
در  اردبیـــل،  اســـتاندار  بهنام جـــو  اکبـــر  تیـــر:   ۱2
ــع  ــرح جامـ ــری طـ ــرارداد بازنگـ ــای قـ ــم امضـ مراسـ
گردشـــگری اســـتان بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب، افـــزود: 
ـــع آوری  ـــرای جم ـــتند ب ـــف هس ـــتگاه ها موظ ـــام دس تم
ـــا جهاددانشـــگاهی  ـــه ای، همـــکاری الزم را ب ـــات پای اطاع
ـــام  ـــگری انج ـــع گردش ـــرح جام ـــری ط ـــتان در بازنگ اس

دهنـــد.
ــروس  ــیوع وی ــای ش ــه در روزه ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
کرونــا، اســتقبال مــردم از ظرفیت هــای گردشــگری 
در  سرپوشــیده  مکان هــای  بــه  نســبت  طبیعــت  در 
اســتان بیشــتر شــده اســت، ادامــه داد: توســعه صنعــت 
ــاط  ــادی و نش ــد ش ــل می توان ــتان اردبی ــگری اس گردش

ــاورد. ــان بی ــه ارمغ ــهریان ب ــرای همش ــی را ب اجتماع
اســتاندار اردبیــل بــا اشــاره بــه این کــه ایــن بازنگــری 
اســتان  گردشــگری  توســعه  بــرای  خوبــی  فرصــت 
ــرح  ــری ط ــا بازنگ ــرد: ب ــح ک ــود، تصری ــوب می ش محس

اهــداف  و  زیرســاخت ها  اســتان  گردشــگری  جامــع 
کان و توســعه ای اســتان در حــوزه گردشــگری محقــق 

می شــود.
بهنام جــو اقدامــات جهاددانشــگاهی را در راســتای 
ــام  ــب اع ــتان را مناس ــگری اس ــت گردش ــای صنع اعت
کــرد و گفــت: در طــرح جامــع گردشــگری کــه در 
ــد  ــت، 9۰ درص ــده اس ــی ش ــته اجرای ــال های گذش س
ــاخص های  ــاس ش ــر اس ــتان ب ــگری اس ــات گردش اطاع
گردشــگری استحصال شــده کــه در بازنگــری طــرح 
ــا مدنظــر قــرار دادن  ضمــن به روزرســانی آن اطاعــات ب
شــاخص های جدیــد، ایــن طــرح تکمیلــی می توانــد 
ــتان  ــگری اس ــای گردش ــازی و برنامه ریزی ه ــه بسترس ب

ــد. کمــک کن
تنظیم دقیق شرح خدمات بازنگری طرح جامع 

گردشگری توسط جهاددانشگاهی
مدیــرکل  فاحــی  نــادر  مراســم  ایــن  در  
اســتان  میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ــای جهاددانشــگاهی  ــی از تاش ه ــل ضمــن قدردان اردبی
اســتان اردبیــل در ارایــه دقیــق شــرح خدمــات بازنگــری 
طــرح جامــع گردشــگری اســتان اردبیــل، اظهــار کــرد: 
ــه نحــو مطلــوب، کامــل و دقیــق  ایــن شــرح خدمــات ب
توســط جهاددانشــگاهی اســتان اردبیــل تنظیــم و ارایــه 

ــت. ــده اس ش
انطباق اهداف طرح جامع گردشگری با 

توانمندی های استان ضرورت دارد
در ایــن مراســم رییــس جهاددانشــگاهی اردبیــل 
مانــدگار  گزیــن،  کاری  بتوانیــم  امیدواریــم  افــزود: 
بدنــه  ظرفیت هــای  تکیه بــر  بــا  را  ارزشــمند  و 
کنیــم. ارایــه  اردبیــل  اســتان  در  جهاددانشــگاهی 

ــای  ــه تاکید ه ــاره ب ــا اش ــی ب ــی اردبیل ــران اوچ مه
ــری طــرح  ــق بازنگ ــرای اجــرای دقی ــل ب اســتاندار اردبی
جامــع گردشــگری اســتان، افــزود: جهاددانشــگاهی 
ــرح  ــی ط ــام آسیب شناس ــر انج ــاوه ب ــرح ع ــن ط در ای
و  آمــار  به روزرســانی  اســتان،  گردشــگری  جامــع 
اطاعــات حــوزه گردشــگری، تهیــه نقشــه از تمــام 
قالــب  در  اســتان  تاریخــی  و  طبیعــی  ظرفیت هــای 
بــرای  عملیاتــی  برنامه هــای  ارایــه   ،GIS سیســتم 
ــی  ــد طائ ــژه کمربن ــه وی ــتان ب ــای شــاخص اس پروژه ه
ــاله  ــق بیست س ــیم اف ــرای ترس ــی ب ــبان، آینده پژوه س
گردشــگری اســتان، ســاماندهی گردشــگری الکترونیــک، 
برندســازی و اتصــال بــه بازارهــای بین المللــی بــا توجــه 
بــا  هم جــواری  در  اســتان  اســتثنائی  موقعیــت  بــه 
ــژه ای  ــگاه وی ــه CIS، ن ــان و منطق ــوری آذربایج جمه
ــگری  ــون گردش ــن چ ــگری نوی ــای گردش ــه بخش ه ب

ورزشــی، مذهبــی و گردشــگری ســامت دارد.
اوچــی اردبیلــی یــادآور شــد: اجــرای بازنگــری طــرح 
ــتر  ــد بس ــی توان ــل م ــتان اردبی ــگری اس ــع گردش جام
ســرمایه گذاری  بســته های  معرفــی  بــرای  مناســبی 

ــد. ــم نمای ــتان فراه ــف اس ــق مختل ــرای مناط ب
توسعه صنعت گردشگری موجب ایجاد درآمد 

پایدار در استان می شود
ــی  ــوم انســانی، اجتماع ــر تخصصــی عل ــرکل دفت مدی
و هنــر جهاددانشــگاهی در مراســم تبــادل قــرارداد 
بازنگــری طــرح جامــع گردشــگری اســتان اظهــار کــرد: 
ــد  ــع درآم ــاد مناب ــه ایج ــگری ب ــت گردش ــعه صنع توس

ــد. ــد انجامی ــل خواه ــتان اردبی ــرای اس ــدار ب پای
مهشــید منــزوی بــا بیــان ایــن کــه اســتفاده از 
مهــم  فعالیت هــا  توســعه  در  اســتان  ظرفیت هــای 
و ارزشــمند اســت، یــادآور شــد: جهادانشــگاهی بــا 
ــات ارزشــمندی  ــری از پتانســیل های خــود خدم بهره گی
در حوزه هــای مختلــف در سراســر کشــور ارایــه کــرده و 

بــرای انجــام ماموریت هــای جدیــد آمادگــی دارد.
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طــرح  اجــرای  قــرارداد  مراســم  ایــن  پایــان  در 
بازنگــری طــرح جامــع گردشــگری اســتان اردبیــل بیــن 
ــی،  ــراث فرهنگ ــل و اداره کل می ــگاهی اردبی جهاددانش
ــید  ــه امضــا رس ــتان ب ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای

ــد. ــه ش و مبادل
 

■■■
انعقاد تفاهم نامه ی همکاری بین 

مجتمع صنعتی اسفراین و سازمان 
جهاددانشگاهی تهران

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران: 
تفاهم نامـــه ی همـــکاری مشـــترک بیـــن مجتمـــع 
جهاددانشـــگاهی  ســـازمان  و  اســـفراین  صنعتـــی 
تهـــران در خصـــوص اســـتفاده متقابـــل و مطلـــوب از 
دانـــش فنـــی، تجـــارب، توانایی هـــا، امکانـــات علمـــی 
و تخصصـــی و کارگاهـــی و اعتبـــاری دو طـــرف امضـــا 

شـــد.
ــن تفاهم نامــه، همــکاری مشــترک در خصــوص  در ای
ــارب،  ــی، تج ــش فن ــوب از دان ــل و مطل ــتفاده متقاب اس
ــی و  ــی و کارگاه ــی و تخصص ــات علم ــا، امکان توانایی ه
اعتبــاری دو طــرف بــرای انجــام موضوعــات و پروژه هــای 
تحقیقاتــی، مهندســی و اجرایــی در زمینــه تدویــن دانش 
فنــی و تولیــد محصــوالت و ارایــه خدمــات دانــش بنیــان 
ــاژی، ذوب  ــای آلی ــای ESR، پروفیل ه ــل قالب ه از قبی
ــه  ــه CRA، لول ــازی لول ــط ESR، آلیاژس ــزات توس فل
CNG و ریفورمــر و فــوالد منگنــزدار، ســاخت تجهیــزات 
مربــوط بــه فــورج ریــل، ســوپر آلیاژهــا ماننــد: یودیمــت، 
اینکنــل، و دیگــر آلیاژهــای خــاص، بیــن رییــس ســازمان 
ــی  ــع صنعت ــل مجتم ــران و مدیرعام جهاددانشــگاهی ته

اســفراین منعقــد شــد.
ــای  ــب قرارداده ــا در قال ــن پروژه ه ــی اســت، ای گفتن
پژوهشــی و نیمــه صنعتــی در مرکــز تحقیقــات و فنــاوری 
مــواد ویــژه فلــزی ســازمان جهاددانشــگاهی تهــران 

ــود. ــام می ش انج
 

■■■
توسعه ی همکاری جهاددانشگاهی 

و اداره کل ورزش و جوانان
 در فارس

شـهریور:   2۳ فـارس،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
دکتـر مظاهـر بابایـی بـا همراهـی معاونـان پشـتیبانی و 
پژوهشـی جهاددانشـگاهی فـارس طی نشسـتی بـا عباس 
حاجـی زاده مدیـرکل ورزش و جوانـان ایـن اسـتان ضمن 
بررسـی ظرفیت هـای همـکاری متقابل، خصوصـاً در حوزه 
جوانـان و توسـعه و نهادینـه کـردن ورزش در جامعـه، در 
خصـوص اسـتفاده از ظرفیت جهاددانشـگاهی بـرای انجام 

طرح هـای مشـترک بـه بحـث و تبادل نظـر پرداختنـد.
خدمــات  و  فعالیت هــا  معرفــی  ضمــن  بابایــی 
جهاددانشــگاهی در ابعــاد مختلــف، گفــت: بــا توجــه بنیــه 
ــی  ــاد آمادگ ــن نه ــای مشــابه، ای علمــی و انجــام طرح ه
دارد تــا در بحــث جوانــان بــا راه انــدازی مرکز تندرســتی و 
ســامت بــا همــکاری اداره ورزش و جوانــان بتوانــد گامی 
اساســی در راســتای تبدیــل شــیوه های ســنتی ورزش بــه 

ــردارد. ــی و علمــی ب ــای آکادم روش ه
بابایــی بــا اشــاره بــه آمادگــی جهاددانشــگاهی بــرای 
ــل در مباحــث آموزشــی، پژوهشــی،  همکاری هــای متقاب
فعالیت هــای  و  اشــتغال زایی  ورزشــی،  فرهنگــی، 
رســانه ای، گفــت: خوشــبختانه جهاددانشــگاهی در حــوزه 

ــان از پیشــینه و اندوختــه خوبــی برخــوردار اســت. جوان
ــز  ــز ضمــن حائ ــارس نی ــان ف ــرکل ورزش و جوان مدی
در  جهاددانشــگاهی  فعالیت هــای  دانســتن  اهمیــت 
ــای  ــام طرح ه ــت: انج ــارس، گف ــژه ف ــه وی ــور و ب کش
ــان و  ــامت جوان ــتای س ــی در راس ــی و تخصص پژوهش
ــن  ــه اهــداف ای ــه نشــاط و شــادابی از جمل ایجــاد روحی
ــل  ــکاری متقاب ــا هم ــم ب ــه امیدواری ــت ک اداره کل اس
ــه ثمــر رســیدن  ــا جهاددانشــگاهی شــاهد ب ــن اداره ب ای

باشــیم. این چنینــی  فعالیت هــای 
عبــاس حاجــی زاده بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهم نامــه ای 
بیــن وزارت ورزش و جوانــان و جهاددانشــگاهی در ســطح 
ــک  ــده نزدی ــه در آین ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــور، اب کش
ــدن  ــی ش ــی و تخصص ــمگیر و علم ــد چش ــاهد رش ش
ــان در  ــوزه ورزش و جوان ــای ح ــتر فعالیت ه ــه بیش هرچ

ــارس باشــیم. کشــور و اســتان ف

■■■
گسترش فضای کسب وکارهای نوپا 

در حوزه ی دارویی در قالب یک 
تفاهم نامه

ــرز  ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــی پـ ــط عمومـ ■ روابـ
جهاددانشـــگاهی، ۱9 شـــهریور: در ایـــن مراســـم کـــه 
ــی  ــان دارویـ ــگاه  گیاهـ ــد از پژوهشـ ــا بازدیـ ــدا بـ ابتـ
جهاددانشـــگاهی، بانـــک ژن مرکـــز ملـــی ذخایـــر 
ژنتیکـــی و همچنیـــن نمایشـــگاه دائمـــی محصـــوالت 
ــروع  ــرز شـ ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــرکت های پـ شـ
ــان دو  ــترک میـ ــای مشـ ــای همکاری هـ ــد، جنبه هـ شـ

طـــرف تفاهم نامـــه تشـــریح شـــد.
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ ــی ریی ــدس عباس مهن
ــگاهی  ــهدای جهاددانش ــی ش ــع تحقیقات ــرز و مجتم الب
در ایــن مراســم در خصــوص راه هــای مختلــف همــکاری 
ــوزه ی  ــی در ح ــد خصوص ــز رش ــک مرک ــدازی ی و راه ان
دارویــی بــا توجــه بــه پتانســیل اســتان البــرز توضیحاتــی 
فضــای  گســترش  خواهــان  ادامــه  در  و  داد  ارایــه 
شــتاب دهنده دارویــی پرســیس ژن در محــل پــارک 

ــد. ــرز ش ــاوری الب ــم و فن عل
ــدی  ــدس محم ــد مهن ــن بازدی ــت، در ای ــی اس گفتن
و همچنیــن  فارمــد  ژن  بهنــود  مدیرعامــل شــرکت 
از  ژن  پرســیس  شــتاب دهنده  مدیــر  آقائــی  دکتــر 
ــده  ــد ش ــز بازدی ــا مراک ــود ب ــترک خ ــای مش همکاری ه
ســخن گفتنــد و در پایــان نیــز تفاهم نامــه تهیــه  ی شــده 
ــان  ــی می ــوزه داروی ــای ح ــترش فعالیت ه ــور گس به منظ

ــید. ــا رس ــه امض ــرف ب دو ط
 

■■■
استفاده بهینه از ظرفیت های 
جهاددانشگاهی در زمینه ی 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
■ روابـــط عمومـــی جهادانشـــگاهی بوشـــهر: بـــا توجـــه 
بـــه اهمیـــت و نقـــش جهاددانشـــگاهی و دادگســـتری 
ـــوزش  ـــاب، آم ـــتاوردهای انق ـــا و دس ـــاع از ارزش  ه در دف
و  از آســـیب ها  پیشـــگیری  زمینـــه  پژوهـــش در  و 
ناهنجاری  هـــای اجتماعـــی، ارتقـــای دانـــش و آگاهـــی 
ــتفاده  ــگیری و اسـ ــگ پیشـ ــج فرهنـ ــی و ترویـ عمومـ
از ظرفیت هـــای پژوهشـــی، فرهنگـــی و آموزشـــی 
بیـــن  تفاهم  نامـــه ای  مشـــترک،  توانمندی  هـــای  و 
جهاددانشـــگاهی واحـــد بوشـــهر و معاونـــت اجتماعـــی 
پیشـــگیری از جـــرم دادگســـتری اســـتان بوشـــهر 

منعقـــد شـــد.
موضـــوع ایـــن تفاهم نامـــه اســـتفاده بهینـــه از 
ـــدی،  ـــی، تولی ـــی، آموزش ـــی، پژوهش ـــای علم توانمندی  ه
فرهنگ ســـازی و اجرایـــی در زمینـــه پیشـــگیری از 
آســـیب های اجتماعـــی و وقـــوع جـــرم بـــا هماهنگـــی 
و  جهاددانشـــگاهی  ظرفیت  هـــای  از  بهره  گیـــری  و 

معاونـــت اجتماعـــی پیشـــگیری از جـــرم اســـت.
ـــرف  ـــترک دو ط ـــکاری مش ـــای هم ـــی از محوره بخش
قـــرارداد انجـــام پژوهش هـــای کاربـــردی در راســـتای 
پیشـــگیری از وقـــوع جـــرم و آســـیب های اجتماعـــی، 
اســـتفاده از توانمندی  هـــای آموزشـــی و پژوهشـــی 
طرفیـــن، نیازســـنجی آموزشـــی در زمینـــه پیشـــگیری 
از وقـــوع جـــرم، خشـــونت و نـــزاع، جرایـــم اقتصـــادی 
و ســـایر جرایـــم و آســـیب  های اجتماعـــی موجـــود 
در ســـطح اســـتان بوشـــهر، طراحـــی و برگـــزاری 
دوره هـــا و کارگاه هـــای آموزشـــی  مشـــترک متناســـب 
بـــا ویژگی هـــا و نیازهـــای گروه  هـــای مخاطـــب در 
ـــی،  ـــیب های اجتماع ـــم و آس ـــگیری از جرای ـــه پیش زمین
همـــکاری مشـــترک در تولیـــد منابـــع آموزشـــی و 
ــارکت  ــکاری و مشـ ــاز، همـ ــورد نیـ ــی مـ کمک آموزشـ
در زمینـــه تولیـــد خبـــر، گـــزارش و انعـــکاس اخبـــار، 
اطاع رســـانی، آگاهی بخشـــی در زمینـــه جرایـــم و 
آســـیب های اجتماعـــی در خبرگزاری  هـــای ایســـنا 
و ایکنـــای جهاددانشـــگاهی، مشـــارکت و همـــکاری در 
ــای زندگـــی  ــای عمومـــی، مهارت  هـ ــای آگاهی هـ ارتقـ
ـــرای  ـــا ب ـــامی و ارزش ه ـــی و اس ـــی ایران ـــاس مبان براس
اســـتان  در  خانواده هـــا  و  دانشـــگاه ها  دانشـــجویان 

بوشـــهر اســـت.
 

■■■
همکاری جهاددانشگاهی جهت 

تسهیل روند توسعه استان 
گلستان

گلســـتان:  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   ■
ایـــن تفاهم نامـــه همـــکاری بـــا حضـــور احمـــد 
ــگری و  ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــرکل میـ ــری مدیـ تجـ
ـــت  ـــوی سرپرس ـــیدعزیز موس ـــتان و س ـــتی اس صنایع دس

ــتان بـــه امضـــا رســـید. ــگاهی گلسـ جهاددانشـ
هـــدف از انعقـــاد ایـــن تفاهم نامـــه، گســـترش و 
تعمیـــق همکاری هـــا بیـــن جهاددانشـــگاهی گلســـتان 
به منظـــور  اســـتان  فرهنگـــی  میـــراث  کل  اداره  و 
ـــتای  ـــات در راس ـــا و خدم ـــارب، توانمندی ه ـــال تج انتق
ـــی و  ـــه و آموزش ـــی و فناوران ـــی، پژوهش ـــعه فرهنگ توس
ــت  ــی جهـ ــای اجرایـ ــتان و راهکارهـ ــتغال زایی اسـ اشـ

تســـهیل رونـــد توســـعه اســـتان اســـت.
تفاهم نامـــه  ایـــن  در  همـــکاری  محورهـــای  از 
ــی و  ــای علمـ ــتفاده از توانمندی هـ ــه اسـ ــوان بـ می تـ
ـــای  ـــداف و برنامه ه ـــتای اه ـــرف در راس ـــی دو ط تخصص
ــتای  ــکاری در راسـ ــور، همـ ــتان و کشـ ــعه ای اسـ توسـ
ــان،  ــای کارکنـ ــعه مهارت هـ ــی و توسـ ــش تخصصـ دانـ
همـــکاری در تولیـــد محتـــوای علمـــی، آموزشـــی، 
در  مشـــارکت  و  حمایـــت  رســـانه ای،  و  فرهنگـــی 
برگـــزاری رویدادهـــای کارآفرینـــی مرتبـــط و حمایـــت 
از تاســـیس کســـب وکارهای فناورانـــه، همـــکاری در 
ارتقـــای هویـــت ایرانـــی و اســـامی جوانـــان به ویـــژه 
ـــات  ـــا موضوع ـــا ب ـــردن آن ه ـــنا ک ـــرای آش ـــجویان ب دانش
مرتبـــط بـــا صنایع دســـتی و گردشـــگری و همـــکاری 
در راســـتای مباحـــث کارشناســـی و تکمیـــل مـــدارک 
ـــرد. ـــاره ک ـــتان اش ـــی اس ـــار طبیع ـــت آث ـــه ثب ـــوط ب مرب
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ارتقای سطح معرفتی و بصیرتی 
اساتید، دانشجویان و اعضای 
جهاددانشگاهی چهارمحال و 

بختیاری
چهارمحال وبختیـاری:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
سـیروس رضایـی رییس این واحـد، افزود: ایـن تفاهم نامه 
بـر اسـاس ضـرورت توسـعه و تعمیـق فرهنـگ نورانـی 
مهدویـت و انتظـار و بـا توجـه بـه ظرفیت هـای موجـود 
در نمایندگـی اسـتانی بنیـاد فرهنگـی حضـرت مهـدی 
موعـود )عـج( و سـاختارها و ظرفیت های علمـی، فرهنگی 

جهاددانشـگاهی اسـتان منعقـد شـده اسـت.
وی از جملـه اهـداف ایـن تفاهم نامـه را ارتقـای سـطح 
اعضـای  و  دانشـجویان  اسـاتید،  بصیرتـی  و  معرفتـی 
معـارف  و  علـوم  بـه  نسـبت  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
فرهنـگ صحیـح  تعمیـق  و  ترویـج  انتظـار،  و  مهدویـت 
انتظـار و پیرایـش مباحـث و معارف مهدویـت از تحریف و 
انحـراف و انجام همکاری های علمی، آموزشـی، پژوهشـی، 
فرهنگـی و تربیتـی در راسـتای اهداف تفاهم نامه دانسـت.

وی برخـی از زمینه هـای همـکاری جهاددانشـگاهی و 
بنیـاد فرهنگـی حضـرت مهـدی موعـود )عـج( در اسـتان 
و  اسـاتید  معرفتـی  سـطح  ارتقـای  بـرای  همـکاری  را 
کارکنـان  و  دانشـجویان  آموزشـی،  فراگیـران  مدرسـان، 
جهاددانشـگاهی اسـتان در مباحـث مربـوط بـه مهدویـت 
نشسـت های  و  کارگاه هـا  دوره هـا،  برگـزاری  قالـب  در 
آموزشـی و مهارتـی مهـدوی، همـکاری مشـترک بـرای 
تولیـد محصـوالت فرهنگی هنـری و محتوای قابل انتشـار 
و  اخبـار  انعـکاس  در  همـکاری  مجـازی،  فضـای  در 
و  طـرف  دو  فعالیت هـای  و  برنامه هـا  اطاع رسـانی 
نشسـت های رسـانه محـور از طریق خبرگزاری های ایسـنا 

و ایکنـا جهاددانشـگاهی اعـام کـرد.
■■■ 

توسعه ی همکاری های علمی و 
تحقیقاتی ایسپا و فدراسیون 

ورزش های همگانی
■ روابـط عمومـی ایسـپا، 29 مـرداد: بـه منظور گسـترش 
انجـام  نیـز  و  تحقیقاتـی  و  علمـی  همکاری هـای 
بیشـتر،  هرچـه  هم افزایـی  و  مشـترک  فعالیت هـای 
تفاهم نامـه ی همـکاری بـا امضـای مهـدی رفیعـی رییس 
ایـران )ایسـپا( و دکتـر  افکارسـنجی دانشـجویان  مرکـز 
افشـین مایـی رییـس فدراسـیون ورزش هـای همگانـی 

منعقـد شـد.
همـگام  نظام منـد،  همـکاری  ظرفیت هـای  ایجـاد 
اهـداف  کـردن  عملیاتـی  راسـتای  در  طـرف  دو  شـدن 
مصوبـه ی »فدراسـیون ورزش هـای همگانـی« و »مرکـز 
افکارسـنجی دانشـجویان ایـران« و نیـز کمـک به توسـعه 
و ترویـج ورزش هـای همگانـی در کشـور از طریـق اجرای 
تحقیقـات و نظرسـنجی ها بـا موضوعـات مرتبـط و تحقق 
سیاسـت گذاری مبتنـی بر شـواهد علمی و آمـاری در این 

حـوزه از جملـه اهـداف تفاهم نامـه قیدشـده اسـت.
 

■■■ 

نوآوران و فناوران قمی حمایت های 
هدفمند مادی و معنوی می شوند

راسـتای  در  قـم:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■

سیاسـت های  و  رهبـری  معظـم  مقـام  منویـات  تحقـق 
فنـاوری،  و  برنامـه ششـم توسـعه در حـوزه علـم  کلـی 
مـادی  هدفمنـد  حمایت هـای  گسـترش  بـر  تاکیـد   بـا 
و همچنیـن گسـترش  فنـاوران  و  نـوآوران  از  معنـوی  و 
هم فکـری و همکاری هـای آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگی، 
تفاهم  نامـه  ای بیـن جهاددانشـگاهی قـم و بنیـاد نخبـگان 

اسـتان بـه امضـا رسـید.
این تفاهم نامه با موضوع توسعه همکار    ی های نوآوری، 
فناوری، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی جهاد و بنیاد با در 
نظر گرفتن سرمایه ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل مادی، 
اجتماعی، و معنوی آن ها در راستای هم افزایی دستگاه های 
متولی نظام نخبگانی برای توانمندسازی جامعه نخبگانی و 

استفاده از  ظرفیت آنان منعقد شد.
بازدیـد،  برگـزاری  مشـترک  تعهـدات  همچنیـن 
کارگاه هـای آموزشـی عمومـی و تخصصـی و مشـاوره های 
حقوقـی، کارآفرینـی و ... مـورد نیـاز دو طـرف جامعـه ی 
نظیـر  فناورانـه  رویدادهـای  مشـترک  برگـزاری  هـدف، 
ایـده تـاپ و اسـتارتاپ های اسـتانی در راسـتای توسـعه 
مشـترک  برگـزاری  اسـتان  فنـاوری  تجاری سـازی 
نمایشـگاه های علمـی، فنـاوری، هنـری، و فرهنگـی، تهیه 
و انتشـار محتـوا و ویژه نامه هایـی بـا موضوعـات آموزشـی 
و فرهنگـی و نـوآوری و فنـاوری و توسـعه تجاری سـازی 
فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان بـه صـورت مشـترک، در 

اسـت. عنوان شـده  تفاهم نامـه  ایـن  ذیـل 
■■■ 

ارایه خدمات پیشگیرانه
 به زندانیان و خانواده آنان توسط 
جهاددانشگاهی خراسان شمالی

شـمالی:  خراسـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی و اداره کل زندان هـا و 
اقدامـات تأمینـی و تربیتـی اسـتان، به منظـور همگرایـی، 
و  ظرفیت هـا  از  بهره بـرداری  و  تعامـات  توسـعه 
توانمندی هـای یکدیگـر تفاهم نامـه همکاری امضـا کردند.

محسـن  امضـای  بـه  کـه  تفاهم نامـه  ایـن  موضـوع 
و  شـمالی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  رییـس  رحمانـی 
مجتبـی محمـدی مدیـرکل زندان هـا و اقدامـات تأمینـی 
همکاری هـای  انجـام  اسـت،  رسـیده  اسـتان  تربیتـی  و 
آمـوزش،  فرهنگـی،  اشـتغال،  زمینه هـای  در  مشـترک 

اسـت. پژوهـش  و  اجتماعـی 
بهره گیری از ظرفیت دفتر تسهیلگری جهاددانشگاهی 
و  زندانیان  به  پیشگیرانه  رویکرد  با  خدمات  ارایه  در 
واحد  از  استفاده  با  رسانه ای  فعالیت های  آنان،  خانواده 
ایکنا  )خبرگزاری  جهاددانشگاهی  به  متعلق  خبرگزاری 
سنجی  افکار  و  ترویجی  و  تبلیغی  اقدامات  ایسنا(،  و 
مددجویان  برای  اشتغال  ایجاد  و  توانمندسازی  )ایسپا(، 
دستگاهی،  بین  هم افزایی  ایجاد  با  آنان  خانواده های  و 
برگزاری دوره های آموزش عمومی و تخصصی کوتاه مدت 
و علمی کاربردی ویژه کارکنان، مددجویان و خانواده های 

آنان از جمله مفاد این تفاهم نامه است.
 

■■■ 

همکاری های دانشگاه
 علم و فرهنگ و پژوهشکده 

گیاهان دارویی جهاددانشگاهی 
گسترش می یابد

ــومی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی  ــط عمـ ■ روابـ

جهاددانشـــگاهی: از اهـــم موضوعـــات ایـــن تفاهم نامـــه 
در خصـــوص  بـــه همـــکاری مشـــترک  می تـــوان 
و  تخصصـــی  مشـــاوره  جامـــع  مرکـــز  راه انـــدازی 
ــای  ــاخه ها، گرایش هـ ــه شـ ــغلی در همـ ــری شـ راهبـ
تحصیلـــی و رســـته های شـــغلی در حـــوزه علـــوم 
ــع  ــروری(، منابـ ــی، دامپـ ــت، باغبانـ ــاورزی )زراعـ کشـ
ــانی  ــتای خدمت رسـ ــت در راسـ ــی و محیط زیسـ طبیعـ
بـــه جامعـــه دانش آموختـــگان دانشـــگاهی و ســـایر 
متقاضیـــان مرتبـــط بـــا ایـــن حوزه هـــا اشـــاره کـــرد.

ـــه،  ـــن تفاهم نام ـــدف از ای ـــز ه ـــی نی ـــوزه آموزش در ح
برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی کاربـــردی و همچنیـــن 
ـــاورزی،  ـــوم کش ـــوزه عل ـــی در ح ـــات تخصص ـــه خدم ارای

منابـــع طبیعـــی و محیط زیســـت اســـت.
همـــکاری مشـــترک در خصـــوص تجاری ســـازی 
پروژه هـــای تحقیقاتـــی ـ کاربـــردی و تولیـــدی در 
ــای  ــای فضـ ــود و ارتقـ ــردازی، بهبـ ــده پـ ــتای ایـ راسـ
کســـب وکار، همچنیـــن مستندســـازی، چـــاپ مقـــاالت 
ایـــن  موضوعـــات  دیگـــر  از  پژوهشـــی  و  علمـــی 

می باشـــد. همـــکاری  تفاهم نامـــه 
ـــعید  ـــید س ـــر س ـــای دکت ـــه امض ـــه ب ـــن تفاهم نام ای
هاشـــمی رییـــس دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ و دکتـــر 
ــان  ــکده گیاهـ ــت پژوهشـ ــارزادگان سرپرسـ ــا غفـ رضـ
ـــدت  ـــه م ـــاد ب ـــخ انعق ـــت و از تاری ـــیده اس ـــی رس داروی

پنـــج ســـال اعتبـــار دارد.

■■■ 

ترغیب جوانان خراسان جنوبی 
برای به کارگیری علم و خاقیت 
در راستای رفع نیازهای استان

ـــی: در  ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
راســـتای نقشـــه جامـــع علمـــی کشـــور و همچنیـــن ســـند 
ــات  ــن موضوعـ ــف و تبییـ ــا تعریـ ــم انداز 14۰4 بـ چشـ
کلیـــدی و راهبـــردی و بهره گیـــری از دانـــش ملـــی در 
جهـــت رفـــع نیازهـــای اولویـــت دار کشـــور و اســـتان و 
ـــان  ـــتعدادهای مخترع ـــتر اس ـــه بیش ـــکوفایی هرچ ـــز ش نی
و محققـــان در عرصه هـــای علـــم و فنـــاوری و ترغیـــب 
ــان در خصـــوص به کارگیـــری علـــم و خاقیـــت  جوانـ
ـــی  ـــاوری، پژوهش ـــی، فن ـــای علم ـــع نیازه ـــتای رف در راس
تفاهم نامـــه همـــکاری بیـــن جهاددانشـــگاهی خراســـان 
ـــپاه  ـــاوری س ـــی و فن ـــی، پژوهش ـــیج علم ـــی و بس جنوب

ـــد. ـــد ش ـــتان منعق ـــا )ع( اس انصارالرض
ـــزاری  ـــرا و برگ ـــت اج ـــازمان در جه ـــا س ـــکاری ب هم
آموزشـــی،  دوره هـــای  ســـمینارها،  کنفرانس هـــا، 
ـــاوری و...،  ـــی و فن ـــای کارآفرین ـــا، رویداده ـــتارتاپ ه اس
ــه  ــگاه ها بـ ــا و آزمایشـ ــتن کارگاه هـ ــار گذاشـ در اختیـ
مخترعـــان معرفی شـــده از طـــرف ســـازمان، شناســـایی 
ــازمان،  ــه سـ ــان بـ ــی آنـ ــاق و معرفـ ــجویان خـ دانشـ
برگـــزاری کارگاه هـــا و دوره هـــای آموزشـــی و اجـــرای 
ـــمتی از  ـــازمان قس ـــاز س ـــورد نی ـــی م ـــای پژوهش طرح ه
تعهـــدات جهاددانشـــگاهی در ایـــن تفاهم نامـــه اســـت.

ــی  ــات کارگاهـ ــه خدمـ ــت ارایـ ــکاری در جهـ همـ
ــجویان  ــاتید و دانشـ ــاز اسـ ــورد نیـ ــگاهی مـ و آزمایشـ
ـــا  ـــوی از طرح ه ـــادی و معن ـــت م ـــگاهی، حمای جهاددانش
ــگاهی  ــمت جهاددانشـ ــده از سـ ــای معرفی شـ و ایده هـ
ــط  ــای مرتبـ ــب در کارگروه هـ ــد و تصویـ ــد از تاییـ بعـ
ـــی بـــا افـــراد  ـــی و پژوهش بـــا موضـــوع، همـــکاری علم
خـــاق معرفی شـــده از طـــرف جهـــاد در انجـــام 
طرح هـــا و ایده هـــا بخشـــی از تعهـــدات بســـیج در 

ــت. ــه اسـ ــن تفاهم نامـ ایـ
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توسعه ی همکاری های علمی . 
فناورانه جهاددانشگاهی لرستان و 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان

ـــهریور:  ـــتان، ۱9 ش ـــگاهی لرس ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ــا  ــت بـ ــی در نشسـ ــادر دهقانـ ــی نـ ــید علـ ــر سـ دکتـ
ــناد و  ــرکل ثبت اسـ ــری مدیـ ــر باقـ ــدس علی اکبـ مهنـ
ــه  ــن تفاهم نامـ ــرد: در ایـ ــار کـ ــتان اظهـ امـــاک لرسـ
ــازی و  ــی، توانمندسـ ــای آموزشـ ــرای دوره هـ ــر اجـ بـ
مهارت افزایـــی ویـــژه کارکنـــان، افـــراد، گروه هـــای 
ــتان  ــاک اسـ ــناد و امـ ــازمان ثبت اسـ ــا سـ ــط بـ مرتبـ
ــای  ــرای پروژه هـ ــی بـ ــای آموزشـ ــزاری دوره هـ و برگـ
ــن در  ــد؛ همچنیـ ــد  شـ ــازمان تاکیـ ــن سـ ــاص ایـ خـ
حوزه هـــای فرهنگـــی، افکارســـنجی، اطاع رســـانی 
و تولیـــد محتـــوا، فعالیت هـــای آموزشـــی، پژوهشـــی، 
ــا  ــت همکاری هـ ــرر اسـ ــازی مقـ ــانه و فرهنگ سـ رسـ

توســـعه یابـــد.
ــن جلســه بحــث  ــان اینکــه در ای ــا بی ــی ب دکتردهقان
پــروژه ملــی ســازمان ثبت اســناد و امــاک کشــور و 
ــام  ــی انج ــرح و مذاکرات ــم مط ــتر ه ــه های کاداس نقش
شــد، تصریــح کــرد: جهاددانشــگاهی بــه عنــوان نهــادی 
دانشــگاهی و علمــی ایــن پــروژه را بــه نحــو شایســته ای 
ــع آوری  ــامل جم ــه ش ــد داد ک ــام خواه ــتان انج در اس
دیتــا، ســازماندهی منابــع انســانی و تجهیــزات موردنیاز و 
ثبــت آمــار و ایجــاد ســاختاری بــرای گزارش گیری هــای 

شــفاف اســت.
بیــن  این کــه توســعه همکاری هــا  بیــان  بــا  وی 
جهاددانشــگاهی و دســتگاه های اجرایــی اســتان بــه 
ــه  ــد، اضاف ــک می کن ــا کم ــی فعالیت آن ه ــت بخش کیفی
ایــن همکاری هــا کمــک می کنــد  کــرد: همچنیــن 
کــه  دانشــگاهی  و  علمــی  تجــارب  از   ســازمان ها 
جهاددانشــگاهی در طــول ســالیان متمــادی کســب 

ــد. ــتفاده کنن ــرده اس ک

■■■ 

راه اندازی مرکز آفرینش های 
هنری و ایجاد و توسعه ی دوره های 

جهاددانشگاهی فارس
تفاهم نامـه  فـارس:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
همـکاری بین این واحد و دانشـگاه شـیراز بـا هدف فراهم 
کـردن زمینـه همکاری هـای منظـم و مسـتمر فرهنگـی، 
هنـری و اجتماعـی، بـه امضای مسـووالن فرهنگـی این ۲ 

نهـاد دانشـگاهی رسـید و مبادله شـد.
ــاد  ــوص مف ــارس در خص ــگاهی ف ــس جهاددانش ریی
تفاهم نامــه  ایــن  موضــوع  گفــت:  تفاهم نامــه  ایــن 
از  بهره منــدی  و  مشــترک  همکاری هــای  گســترش 
ــگاهی  ــی دانش ــاد علم ــای دو نه ــات و توانمندی ه امکان
بــرای اســتفاده از فرصت هــای فرهنگــی، اجتماعــی، 
هنــری، آموزشــی و توانمندســازی نیــروی انســانی اســت.

ادامــه داد: زمینه هــای همــکاری  بابایــی  مظاهــر 
ــز  ــدازی مرک ــامل راه ان ــه ش ــن تفاهم نام ــر در ای مدنظ
و  دوره هــا  توســعه  و  ایجــاد  هنــری،  آفرینش هــای 
ــب  ــی در قال ــزاری رویدادهای ــی، برگ ــای آموزش کارگاه ه
همایــش، ســمینار، کرســی آزاداندیشــی، جشــنواره 
انتشــار کتــب و نشــریه های مرتبــط،  ...، چــاپ و  و 
ســاماندهی و حمایــت از کانون هــا، مشــارکت در اجــرای 
برنامه هــای قرآنــی و نمایشــگاه های مختلــف، ارایــه 

مقالــه بــه ســمینارها و کنفرانس هــا و ... اســت.

حمایت از تولید فناوری های 
مجازی و کسب وکارهای فرهنگی و 

هنری در لرستان
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی لرســـتان: در   ■
ــاد  ــگ و ارشـ ــرکل فرهنـ ــور مدیـ ــا حضـ ــمی بـ مراسـ
لرســـتان،  جهاددانشـــگاهی  رییـــس  و  اســـامی 
ـــد  ـــت از تولی ـــت حمای ـــا محوری ـــکاری ب ـــه هم تفاهم نام
ــی و  ــب وکارهای فرهنگـ ــازی و کسـ ــای مجـ فناوری هـ

هنـــری بـــه امضـــا رســـید.
ــاد  ــگ و ارش ــرکل فرهن ــی مدی ــین فتای ــد حس احم
ــرد:  ــار ک ــن جلســه اظه ــدای ای اســامی لرســتان در ابت
جهاددانشــگاهی از ظرفیــت علمــی، آموزشــی و اجرایــی 
فرهنگــی  جملــه  از  مختلــف  حوزه هــای  در  باالیــی 
ــات  ــا و تعام ــته همکاری ه ــت و درگذش ــوردار اس برخ
خوبــی میــان ایــن اداره کل و جهاددانشــگاهی اســتان در 

ــت. ــه اس ــی صــورت گرفت ــگ عموم ــورای فرهن ش
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی لرســتان اظهــار 
ــه  ــن تفاهم نام ــدن ای ــی ش ــا اجرای ــم ب ــرد: امیدواری ک
کــه در راســتای توســعه همکاری هــای مشــترک در 
زمینه هــای علمــی، آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی، 
فنــاوری و کارآفرینــی و اســتفاده بهینــه از امکانــات 
و ظرفیت هــای موجــود بــه امضــا رســیده در آینــده 
ــری و  ــی و هن ــدات فرهنگ ــش تولی ــاهد جه ــک ش نزدی

ــیم. ــه باش ــن زمین ــادی در ای ــعه اقتص توس
دکترســیدعلی نــادر دهقانــی رییــس جهاددانشــگاهی 
لرســتان نیــز در ایــن جلســه بــا تاکیــد  بــر لــزوم 
ــرد: اداره  ــار ک ــرف، اظه ــای دو ط ــترش همکاری ه گس
جهاددانشــگاهی،  و  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل 
ــوان  ــد و می ت ــر دارن ــه یکدیگ ــی ب ــت کاری نزدیک ماهی
ــا اســتفاده از ظرفیــت جهاددانشــگاهی زمینــه تقویــت  ب
ــی و هنــری را فراهــم آورد. ــی فرهنگ جنبه هــای علم
وی بیــان کــرد: تهیــه اطلــس فرهنگــی اســتان، 
ــارک  ــط پ ــی توس ــع فرهنگ ــدات صنای ــت از تولی حمای
صنایــع فرهنگــی جهاددانشــگاهی، جــذب، پذیــرش 
و حمایــت از ایده هــای خاقانــه و نوآورانــه توســط 
مشــاوره های  ارایــه  و  جهاددانشــگاهی  رشــد  مرکــز 
ــدازی کســب وکار،  عمومــی و اختصاصــی در زمینــه راه ان
ــرای فراهــم آوردن حمایت هــای  ثبــت اختــراع، تــاش ب
قانونــی در رونــد تســریع رشــد واحدهــای فنــاور و کمــک 
ــط  ــاور توس ــای فن ــوالت واحده ــازی محص ــه تجاری س ب
جهاددانشــگاهی، مهم تریــن موضوعــات مطرح شــده و 

ــت. ــه اس ــن تفاهم نام ــرف در ای ــد  دو ط ــورد تاکی م
 

■■■
گسترش همکاری جهاددانشگاهی 
گلستان با بنیاد شهید و دانشگاه 

آزاد گنبدکاووس 
ـــدف از  ـــتان: ه ـــگاهی گلس ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
انعقـــاد ایـــن تفاهم نامـــه همـــکاری در زمینه هـــای 
فعالیت هـــای  اخبـــار  انتشـــار  و  اطاع رســـانی 
ــام  ــی، انجـ ــی و اجتماعـ ــری و ترویجـ ــی، هنـ فرهنگـ
ــط  ــای مرتبـ ــرای برنامه هـ ــی، اجـ ــای مطالعاتـ طرح هـ
ـــم  ـــم، فراه ـــرآن کری ـــر در ق ـــه و تدب ـــیر، ترجم ـــا تفس ب
ــتفاده از امکانـــات کتابخانـــه ای و  ــرایط اسـ کـــردن شـ
ــزاری کاس  ــف، برگـ ــای مختلـ ــی در زمینه هـ کارگاهـ
و کارگاه هـــای آمورشـــی عمومـــی و تخصصـــی در 
حوزه هـــای تعریـــف شـــده و همـــکاری در تدویـــن 
دوره هـــای آموزشـــی تخصصـــی مـــورد نیـــاز اســـت.

ـــه در  ـــتان و منطق ـــترک در اس ـــد مش ـــزاری بازدی برگ
ــکاری  ــی، همـ ــی و فرهنگـ ــف علمـ ــای مختلـ زمینه هـ
ــی،  ــری، ترویجـ ــی، هنـ ــای فرهنگـ ــرای طرح هـ در اجـ
علمـــی،  متقابـــل  اطاعـــات  تبـــادل  فوق برنامـــه، 
ـــدارک  ـــناد و م ـــری از اس ـــی و بهره گی ـــی، ترویج فرهنگ
موجـــود در دو دســـتگاه اعـــم از گزارش هـــا، کتاب هـــا، 
مکتوبـــات، مقـــاالت، و اطاعـــات، عـــادی و غیـــر 
طبقه بنـــدی از جملـــه اقدامـــات مشـــترک یـــاد شـــده 

ــت. ــه اسـ ــن تفاهم نامـ ــرف در ایـ دو طـ
بیـــن  همـــکاری  تفاهم نامـــه ی  همچنیـــن 
ــامی  ــگاه آزاد اسـ ــتان و دانشـ ــگاهی گلسـ جهاددانشـ
واحدگنبـــدکاووس نیـــز بـــا حضـــور ســـید عزیـــز 
ـــتان  ـــتان گلس ـــگاهی اس ـــت جهاددانش ـــوی، سرپرس موس
و احمـــد مهرابیـــان، ریاســـت دانشـــگاه آزاد اســـامی 

ــید. ــا رسـ ــه امضـ ــدکاووس بـ ــد گنبـ واحـ
از  اســـتفاده  تفاهم نامـــه  ایـــن  از  هـــدف 
ــی،  ــکاری فرهنگـ ــعه همـ ــی و توسـ ــای علمـ توانایی هـ
آموزشـــی، پژوهشـــی و تحقیقاتـــی، جهـــت اســـتمرار 
ــور  ــن به منظـ ــن طرفیـ ــازمان یافته فی مابیـ ــاط سـ ارتبـ

ــت. ــل اسـ ــای متقابـ ــردن نیازهـ ــرف کـ برطـ

■■■

آموزش ۱۵۰۰ نفر همدانی  جهت 
اتصال به بازار کار

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی همـــدان، ۵ مهـــر: 
ــن  ــدان ضمـ ــد همـ ــگاهی واحـ ــت جهاددانشـ سرپرسـ
اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت: ایـــن قـــرارداد بـــه منظـــور 
ایجـــاد و گســـترش همفکـــری و همـــکاری بیـــن 
جهاددانشـــگاهی اســـتان و ســـپاه ناحیـــه همـــدان بـــه 

امضـــا رســـید.
علـــی کانترنیـــا افـــزود: بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه 
ــگاهی،  ــداران و جهاددانشـ ــپاه پاسـ ــر دو ارگان، سـ هـ
ـــاد  ـــن دو نه ـــن ای ـــکاری بی ـــتند، هم ـــاب هس ـــود انق مول
می توانـــد باعـــث اعتـــای هـــر چـــه بیشـــتر هـــر دو 

مجموعـــه شـــود.
ـــد 1۵۰۰  ـــرر ش ـــرارداد مق ـــن ق ـــت، در ای ـــی اس گفتن
ــدان  ــه همـ ــپاه ناحیـ ــرف سـ ــی از طـ ــا معرفـ ــر بـ نفـ
جهـــت اتصـــال بـــه بـــازار کار آمـــوزش ببیننـــد کـــه 
۵۰۰ نفـــر آن هـــا در قالـــب طـــرح مشـــاغل خانگـــی 

جهاددانشـــگاهی صـــورت می پذیـــرد.

■■■

اجرای برنامه های مهارت محور 
جهاددانشگاهی فارس در دانشگاه 

سلمان فارسی 
ـــارس:  در نشســـتی  ـــگاهی ف ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــور  ـــا حض ـــارس و ب ـــگاهی ف ـــی جهاددانش ـــه میزبان ـــه ب ک
ــاد و  ــن نهـ ــان ایـ ــی از معاونـ ــی رییـــس و جمعـ بابایـ
فاضل نیـــا رییـــس دانشـــگاه ســـلمان فارســـی کازرون 
برگـــزار شـــد، تفاهم نامـــه همـــکاری جهاددانشـــگاهی 
فـــارس بـــا دانشـــگاه ســـلمان فارســـی کازرون در 
حوزه هـــای مختلـــف پژوهشـــی، آموزشـــی و فرهنگـــی 
بـــه امضـــا روســـا و معاونـــان آموزشـــی ایـــن دو نهـــاد 

علمـــی و پژوهشـــی رســـید.
از مفـــاد منـــدرج در ایـــن تفاهم نامـــه می تـــوان 
بـــه تدویـــن و اجـــرای برنامه هـــای توانمندســـازی 
بـــا رویکـــرد مهارت محـــور و فناورمحـــور، انجـــام 
پژوهش هـــای کاربـــردی ـ مطالعاتـــی بـــه صـــورت 
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مشـــترک، ایجـــاد زمینه هـــای الزم بـــرای اجـــرای 
از  طـــرف  دو  بهره منـــدی  پژوهشـــی،  طرح هـــای 
امکانـــات ســـخت افزاری و توانمندی هـــای علمـــی، 
ـــی و تخصصـــی،  ـــای عموم ـــزاری دوره ه ـــکاری در برگ هم
همـــکاری مشـــترک در راه انـــدازی مراکـــز پژوهشـــی 
و خدمـــات تخصصـــی و برخـــی مـــوارد دیگـــر اشـــاره 

کـــرد.
ــگاهی  ــس جهاددانشـ ــی رییـ ــر بابایـ ــر مظاهـ دکتـ
فـــارس، بـــا تاکیـــد  بـــر ضـــرورت همکاری هـــای 
مشـــترک بیـــن نهادهـــای علمـــی، بیـــان کـــرد: 
جهاددانشـــگاهی بـــا رویکردهایـــی کاربـــردی کـــه در 
حوزه هـــای آمـــوزش و پژوهـــش دارد، می توانـــد در 
ـــات  ـــه خدم ـــه ارای ـــور ب ـــر کش ـــگاه های معتب ـــار دانش کن
گوناگـــون پرداختـــه و در ایـــن راســـتا بـــرای ارتقـــائ 
ســـطح علمـــی و کاربـــردی نمـــودن آموزش هـــا و 
ــه  ــف جامعـ ــای مختلـ ــه طیف هـ ــارت بـ ــه ی مهـ ارایـ

ارایـــه خدمـــات داشـــته باشـــد.
دانشـــگاه  رییـــس  فاضل نیـــا  غریـــب  دکتـــر 
ــال  ــه دنبـ ــم بـ ــه داد: امیدواریـ ــلمان کازرون ادامـ سـ
ــیرها  ــدن مسـ ــفاف تر شـ ــا شـ ــه و بـ ــاد تفاهم نامـ انعقـ
از  و بســـترهای همکاری هـــای مشـــترک، بتوانیـــم 
ـــر دو  ـــی ه ـــی و فرهنگ ـــای علم ـــه ی توانمندی ه مجموع
طـــرف بـــرای ارایـــه خدمـــات مطلوب تـــر بـــه جامعـــه 

اســـتفاده کنیـــم.

■■■ 

پرورش ماهیان گرمابی توسط 
جهاددانشگاهی مازندران 

ـــر:  ـــدران، ۱۶ مه ـــگاهی مازن ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
در ایـــن مراســـم مهنـــدس محمدرضـــا شـــافعیان 
ــار کـــرد: در  رییـــس جهاددانشـــگاهی مازنـــدران اظهـ
جهاددانشـــگاهی مازنـــدران بـــا به کارگیـــری نیروهـــای 
ـــا  ـــی ب ـــام فعالیت های ـــی انج ـــرب در پ ـــص و مج متخص
ـــتیم. ـــتان هس ـــعه اس ـــتای توس ـــاال و در راس ـــره وری ب به

ـــان  ـــرورش ماهی ـــال پ ـــه در ح ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــح  ـــتیم، تصری ـــرود، هس ـــای چپک ـــی در آب بندان ه گرماب
ــع  ــر وضـ ــال تغییـ ــه دنبـ ــر بـ ــال حاضـ ــرد: در حـ کـ
موجـــود هســـتیم و بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن هـــدف 
از نیروهـــای متخصـــص ایـــن نهـــاد خواسته شـــده بـــر 
ــه دوراز   ــود بـ ــای خـ ــا و توانمندی هـ ــاس قابلیت هـ اسـ
روزمرگـــی، کاری مانـــدگار بـــرای توســـعه اســـتان در 

دســـتور کار قـــرار دهنـــد.
ــرکل  ــحاقی مدیـ ــن اسـ ــدس حسـ ــه مهنـ در ادامـ
شـــیات مازنـــدران بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه نقـــش 
جهاددانشـــگاهی در توســـعه ایـــن اســـتان بـــه ویـــژه 
ـــت: اداره   ـــت، گف ـــذار اس ـــم و اثرگ ـــیاتی مه ـــایل ش مس
کل شـــیات بـــه دنبـــال انجـــام فعالیت هـــای علمـــی 
ــف  ــازمان های مختلـ ــا سـ ــه بـ ــن زمینـ ــوده و در ایـ بـ

آمـــاده همـــکاری اســـت.
 

■■■ 

ضرورت هم افزایی دانشگاه 
فرهنگیان و جهاددانشگاهی 

قزوین برای اصاح سبک زندگی 
دانشجویان

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان قزویـــن، 2۱ 

مهـــر: در ایـــن نشســـت کـــه بـــه میزبانـــی دانشـــگاه 
فرهنگیـــان برگـــزار شـــد دکتـــر حمیدرضـــا مشـــهدی 
رییـــس ایـــن دانشـــگاه گفـــت: نـــگاه مـــا بـــه ایـــن 
تفاهم نامـــه یـــک نـــگاه کاربـــردی و اثربخـــش اســـت 
ـــود  ـــاد وج ـــن دو نه ـــترکی بی ـــای مش ـــه دغدغه ه چراک
ـــزان  ـــع می ـــری جوام ـــطح فک ـــقف س ـــا س ـــر م دارد، از نظ
ـــاس و  ـــن اس ـــر ای ـــت، ب ـــه اس ـــان آن جامع ـــش معلم دان
بـــا توجـــه بـــه آرمان هـــای نظـــام مقـــدس جمهـــوری 
اســـامی بـــه دنبـــال ایجـــاد فضـــای فکـــری بـــاارزش 
بـــرای رشـــد و تعالـــی دانشـــجویانمان کـــه معلمـــان 

آینـــده جامعـــه خواهنـــد بـــود هســـتیم.
ـــد  ـــت: امی ـــه گف ـــهدی در ادام ـــا مش ـــر حمیدرض دکت
ــش  ــگاهی بخـ ــدی جهاددانشـ ــور جـ ــا حضـ ــت بـ اسـ
عمـــده ای از نیازهـــای فرهنگـــی و کمک آموزشـــی 
کـــه بـــا توجـــه بـــه شـــرایط کرونایـــی کمرنگ تـــر از 
گذشـــته شـــده پویـــا و فعال تـــر ادامـــه یابـــد، چراکـــه 
ــه  ــی و توجـ ــبک زندگـ ــاح سـ ــر اصـ ــال حاضـ در حـ
بـــه ســـبک زندگـــی ایرانـــی اســـامی از اولویت هـــای 
دانشـــگاه  هم افزایـــی  و ضـــرورت  اســـت  جامعـــه 
فرهنگیـــان و جهاددانشـــگاهی بـــرای اصـــاح ســـبک 

زندگـــی دانشـــجویان، روشـــن و قابـــل درک اســـت.
در ادامـــه ی ایـــن نشســـت مهنـــدس فرشـــاد پیلـــه 
ــاره بـــه  ــا اشـ چـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی نیـــز بـ
ظرفیت هـــای موجـــود در جهاددانشـــگاهی گفـــت: 
ــجویان،  ــازمان دانشـ ــای سـ ــه ظرفیت هـ ــه بـ ــا توجـ بـ
آمـــاده انجـــام همکاری هـــای مشـــترک در موضوعـــات 

فرهنگـــی هســـتیم.
 

■■■ 

توسعه همکاری جهاددانشگاهی 
خراسان شمالی و مجتمع آموزش 

عالی فنی و مهندسی اسفراین
ـــا  ـــمالی: ب ـــان ش ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــانی،  ـــع انس ـــعه مناب ـــرورت توس ـــت و ض ـــه اهمی ـــه ب توج
ــی  ــانی و کیفـ ــروی انسـ ــش نیـ ــطح دانـ ــای سـ ارتقـ
کـــردن برنامه هـــای آموزشـــی، پژوهشـــی و گســـترش 
همکاری هـــای تخصصـــی و اجرایـــی، ایـــن توافق نامـــه 
ــس  ــی رییـ ــن رحمانـ ــدس محسـ ــای مهنـ ــه امضـ بـ
جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی و دکتـــر مصطفـــی 
ـــفراین  ـــی و مهندســـی اس ـــس دانشـــکده فن ـــدری ریی حی

ـــت. ـــیده اس رس
موضـــوع ایـــن تفاهم نامـــه اســـتفاده مطلـــوب از 
ـــگاهی  ـــی، آزمایش ـــی، تخصص ـــات علم ـــا، امکان توانایی ه
و کارگاهـــی دو طـــرف جهـــت انجـــام موضوعـــات 
ــژه  ــی ویـ ــی ـ اجتماعـ ــی، فرهنگـ ــی، پژوهشـ آموزشـ
دانشـــجویان، اســـاتید، کارکنـــان، خانـــواده کارکنـــان و 

عمـــوم شـــهروندان ذکـــر شـــده اســـت.
ـــق  ـــرای تحق ـــاز ب ـــورد نی ـــع م ـــات و مناب ـــن امکان تامی
همکاری هـــای  گســـترش  و  توافق نامـــه  اهـــداف 
ـــعه  ـــی و توس ـــی ـ اجتماع ـــی، فرهنگ ـــی، آموزش پژوهش
فنـــاوری و تخصصـــی، ایجـــاد ارتبـــاط بـــا ســـازمان ها 
و دســـتگاه های دولتـــی و غیردولتـــی، شـــرکت ها و 
ـــور  ـــه منظ ـــی ب ـــی و حقوق ـــخاص حقیق ـــا، اش کارخانه ه
ـــت  ـــرای فعالی ـــرایط الزم ب ـــاد ش ـــا، ایج ـــرای فعالیت ه اج
توســـعه  و  تخصصـــی  طرح هـــای  در  مشـــارکت  و 
فنـــاوری، شناســـایی نیازهـــا و تقاضاهـــا کـــه امـــکان 
ـــود  ـــرف وج ـــدی دو ط ـــارکت و توانمن ـــا مش ـــام آن ب انج

ــت. ــه اسـ ــن توافق نامـ ــات ایـ ــر موضوعـ دارد، از دیگـ

 ترویج ارزش های دینی و 

انقابی در عرصه های علمی و 
پژوهشی استان مرکزی

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی: 
اســـتان  جهاددانشـــگاهی  رییـــس  شـــهرجردی 
مرکـــزی اظهـــار کـــرد: تفاهم نامـــه ای بیـــن ســـازمان 
بســـیج علمـــی، پژوهشـــی و فنـــاوری ســـپاه روح اهلل و 
جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی بـــا هـــدف ترویـــج 
ارزش هـــای دینـــی، انقابـــی و فرهنـــگ تفکـــر در 
ــتان و  ــاوری اسـ ــی و فنـ ــی، پژوهشـ ــای علمـ عرصه هـ
از پتانســـیل ها،  به منظـــور هم افزایـــی در اســـتفاده 
ـــت  ـــن حمای ـــی و همچنی ـــای علم ـــات و ظرفیت ه امکان
ـــاه  ـــران در مهرم ـــان و مبتک ـــوی از مخترع ـــادی و معن م

امضـــا شـــد.
وی افـــزود: ایـــن تفاهم نامـــه در هفـــت مـــاده 
و بـــا موضوعاتـــی از جملـــه حمایـــت مشـــترک از 
تحقیقـــات کاربـــردی و فن آورانـــه، آینده پژوهـــی در 
حوزه هـــای مختلـــف علمـــی بنابـــر نیـــاز و توافـــق دو 
طـــرف، مشـــارکت و همـــکاری در ســـازمان دهی و 
به کارگیـــری افـــراد توانمنـــد، نخبـــگان و ظرفیت هـــای 
ـــم  ـــرفت عل ـــارکت در پیش ـــانی، مش ـــروی انس ـــوه نی بالق
ـــرای  ـــامی-ایرانی ب ـــوی اس ـــا الگ ـــتان ب ـــن آوری اس و ف

رســـیدن بـــه مرجعیـــت علمـــی بـــه امضـــا رســـید.
 

■■■ 

مدیریت شهری؛ بستری برای 
همکاری جهاددانشگاهی 

چهارمحال وبختیاری و شهرداری 
شهرکرد

جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   ■
ــی  ــادر عبدالغنـ ــر: بهـ ــاری، 27 مهـ چهارمحال وبختیـ
رییـــس  بـــا  دیـــدار  در  شـــهرکرد  شـــهردار 
و  بختیـــاری  و  چهارمحـــال  جهاددانشـــگاهی 
ــارب  ــان و تجـ ــوابق درخشـ ــه سـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
مباحـــث  در  جهاددانشـــگاهی  خـــوب  بســـیار 
علمـــی، پژوهشـــی و فرهنگـــی اظهـــار کـــرد: 
تعامـــل دوطرفـــه میـــان شـــهرداری شـــهرکرد و 
ــی را در  ــج مطلوبـ ــتان نتایـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ

پـــی خواهـــد داشـــت.
ــگاهی  ــس جهاددانشـ ــی رییـ ــیروس رضایـ سـ
ـــدار  ـــن دی ـــه ای ـــز در ادام ـــاری نی چهارمحال وبختی
ـــی  ـــیار خوب ـــای بس ـــه ظرفیت ه ـــن ک ـــان ای ـــا بی ب
ـــی  ـــتغال و فرهنگ ـــوزش، اش ـــش، آم ـــوزه پژوه در ح
ــرد:  ــار کـ ــود دارد، اظهـ ــگاهی وجـ در جهاددانشـ
ــروی  ــت نیـ ــر ظرفیـ ــا تکیه بـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
انســـانی جـــوان و تحصیل کـــرده می توانـــد در 

مدیریـــت شـــهری موثـــر باشـــد.
ـــای  ـــردم از فعالیت ه ـــوم م ـــرد: عم ـــان ک وی بی
ــوند  ــد می شـ ــور بهره منـ ــگاهی در کشـ جهاددانشـ
ــان و  ــگاه های رویـ ــارز آن پژوهشـ ــه بـ ــه نمونـ کـ
ابن ســـینا کـــه خدمـــات ارزنـــده ای را بـــه مـــردم 
ارایـــه می دهنـــد و همچنیـــن ایـــن نهـــاد در 
ــیما و  ــتنده های صداوسـ ــده  و فرسـ ــوزه گیرنـ حـ
ـــده و  ـــیار ارزن ـــدات بس ـــکی و... تولی ـــوزه پزش در ح
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ـــت. ـــرده اس ـــه ک ـــه ارای ـــه جامع ـــر ب موث
رییـــس جهاددانشـــگاهی چهارمحال وبختیـــاری 
بـــا اشـــاره بـــه ظرفیت هـــای مراکـــز آموزشـــی، 
ــی  ــاد انقابـ ــن نهـ ــی در ایـ ــی و فرهنگـ پژوهشـ
گفـــت: مراکـــز آموزشـــی، فنـــاوری اطاعـــات 
ــنجی  ــکار سـ ــتفا، افـ ــعب سـ ــگری و شـ و گردشـ
ــاد  ــن نهـ ــا ایـ ــنا و ایکنـ ــای ایسـ و خبرگزاری هـ
آمادگـــی دارنـــد در راســـتای مدیریـــت شـــهری 
ـــد. ـــک کنن ـــهرداری کم ـــه ش ـــه مجموع ـــهرکرد ب ش

■■■ 

 تولید محتواهای الکترونیکی 

آموزش های ضمن خدمت 
سازمان حفاظت محیط زیست 

کشور 
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی البـــرز: در نشســـت 
محیط زیســـت  حفاظـــت  ســـازمان  مشـــترک 
و اداره کل حفاظـــت محیط زیســـت البـــرز بـــا 
ـــای  ـــد محتواه ـــتان، تولی ـــد اس جهاددانشـــگاهی واح
ــه  ــت بـ ــن خدمـ ــای ضمـ ــی آموزش هـ الکترونیکـ
عنـــوان اســـتان معیـــن بـــه معاونـــت آموزشـــی 

ــد. ــپرده شـ ــگاهی سـ جهاددانشـ
ایـــن نشســـت مقـــرر شـــد محتـــوای  در 
ـــی  ـــی تخصص ـــوان دوره آموزش ـــی 3۰ عن الکترونیک
ــه و  ــر تهیـ ــاتید معتبـ ــط اسـ ــت توسـ محیط زیسـ
جهـــت بارگـــذاری در ســـامانه جـــام آن ســـازمان 
ــنل  ــتفاده 8۰۰۰ پرسـ ــرا و اسـ ــور اجـ ــه منظـ بـ
ســـازمان محیط زیســـت کشـــور و بهره منـــدی 
ـــت  ـــن خدم ـــی ضم ـــی تخصص ـــای آموزش از دوره ه
ــا همـــکاری جهاددانشـــگاهی البـــرز و اداره کل  بـ
اختیـــار  در  اســـتان  محیط زیســـت  حفاظـــت 
ــرار  ــور قـ ــت کشـ ــت محیط زیسـ ــازمان حفاظـ سـ

گیـــرد.
در ایـــن نشســـت کـــه بـــا حضـــور دکتـــر 
آمـــوزش ســـازمان  یوســـفی رییـــس مرکـــز 
ــاون  ــا معـ ــور، آرتـ ــت کشـ ــت محیط زیسـ حفاظـ
ـــن  ـــوزش ضم ـــروه آم ـــر گ ـــا مدی ـــز، رمضان نی مرک
خدمـــت مرکـــز آمـــوزش محیط زیســـت کشـــور، 
ـــت  ـــوزش اداره کل حفاظ ـــس اداره آم ـــریفی ریی ش
محیط زیســـت اســـتان البـــرز برگـــزار شـــد، 
ضمـــن اشـــاره بـــه اعتبـــار و کیفیـــت مجموعـــه 
جهاددانشـــگاهی در ارایـــه خدمـــات و اعتمـــاد آن 
ســـازمان بـــه ایـــن نهـــاد، بـــه تشـــریح فرآینـــد 
اجرایـــی کار و مـــوارد مـــورد نظـــر ســـازمان 

ــد. ــه شـ پرداختـ
همچنیـــن در ایـــن نشســـت شـــکریان معـــاون 
آموزشـــی واحـــد البـــرز و عســـگری مســـوول 
دپارتمـــان آمـــوزش ضمـــن خدمـــت واحـــد بـــر 
حفـــظ کیفیـــت مطلـــوب محتواهـــای آموزشـــی 
و اســـتفاده از اســـاتید بـــه نـــام در ایـــن زمینـــه 

ــد. ــد کردنـ تاکیـ
گفتنـــی اســـت، براســـاس تفاهم نامـــه ای کـــه 
ــگاهی  ــت و جهاددانشـ ــن اداره کل محیط زیسـ بیـ
ـــکاری در  ـــه هم ـــت زمین ـــده اس ـــد ش ـــرز منعق الب
ـــی،  ـــی، فرهنگ ـــای علم ـــزاری همایش ه ـــورد برگ م
نشســـت ها و اردوهـــا و کارگاه هـــای کاربـــردی 
- آموزشـــی، برگـــزاری جشـــنواره های علمـــی، 
ــورد  ــای مـ ــوزه هـ ــی در حـ ــی و فرهنگـ پژوهشـ

توافـــق، انجـــام نیازســـنجی در زمینه هـــای مـــورد 
نیـــاز طرفـــان، همـــکاری در برگـــزاری دوره هـــای 
ارتقـــای  راســـتای  در  کوتاه مـــدت  آموزشـــی 
ـــش در  ـــام پژوه ـــان، انج ـــی مخاطب ـــش و توانای دان
خصـــوص کلیـــه امـــور مرتبـــط، همـــکاری در جهـــت 
ـــرف  ـــاتید دو ط ـــتفاده از اس ـــر، اس ـــاق فک ـــاد ات ایج
در برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی کوتاه مـــدت 
تخصصـــی، همـــکاری در جهـــت فرهنگ ســـازی و 
ـــان  ـــن مخاطب ـــتی در بی ـــواد محیط زیس ـــعه س توس
اثرگـــذار اجتماعـــی و همـــکاری در ســـاخت و 
ـــورد  ـــت م ـــوزش محیط زیس ـــای آم ـــد محتواه تولی

تاکیـــد قـــرار گرفـــت.
ـــی  ـــای الکترونیک ـــد محتواه ـــت؛ تولی ـــی اس گفتن
آموزش هـــای ضمـــن خدمـــت یکـــی از مفـــاد 
موضوعـــات  بـــا  و  اســـت  تفاهم نامـــه  ایـــن 
ــم«،  ــر اقلیـ ــوا و تغییـ ــه »هـ ــی از جملـ تخصصـ
زیســـت محیطی  مدیریـــت  و  »حفاظـــت 
آب وخـــاک«، »مدیریـــت پســـماند«، »پایـــش 
اثـــرات  »ارزیابـــی  محیط زیســـت«،  فراگیـــر 
مدیریـــت  و  »حفاظـــت  زیســـت محیطی«، 
زیســـت بوم های  از  »حفاظـــت  حیات وحـــش«، 
»امـــور  محیط زیســـت«،  »حراســـت  آبـــی«، 
حفـــظ  و  »زنـــان  محیط زیســـت«،  و  رســـانه 
محیط زیســـت«، »آمـــوزش محیط زیســـت بـــه 

می شـــود. تولیـــد   ... و  کـــودکان« 
 

■■■ 

برندسازی فرآورده های 
گیاهان دارویی با همکاری 

جهاددانشگاهی
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اردبیـــل، 
یزدانـــی مدیـــرکل  2۴ خـــرداد: دکتـــر داراب 
دفتـــر تخصصـــی کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی 
جهاددانشـــگاهی در دیـــدار بـــا جهانگیـــرزاده 
نماینـــده شهرســـتان های پارس آبـــاد و بیلـــه 
ســـوار در مجلـــس کـــه در جهاددانشـــگاهی 
ــه،  ــق برنامـ ــت: طبـ ــد، گفـ ــام شـ ــل انجـ اردبیـ
از  اســـتفاده  بـــا  اردبیـــل  جهاددانشـــگاهی 
ــال  ــه دنبـ ــه بـ ــدادادی منطقـ ــای خـ ظرفیت هـ
توســـعه فعالیت هـــای حـــوزه کشـــاورزی اســـت 
ـــا و  ـــتای ارتق ـــری در راس ـــای موث ـــد گام ه ـــا بتوان ت

ــردارد. ــتان بـ ــرفت اسـ پیشـ
ــت  ــد از ظرفیـ ــه بایـ ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ وی بـ
ــت  ــور در جهـ ــی کشـ ــان دارویـ ــمند گیاهـ ارزشـ
ـــرد:  ـــان ک ـــرد، خاطرنش ـــره ب ـــعه به ـــتغال و توس اش
اســـتان اردبیـــل تنـــوع گیاهـــی منحصربه فـــرد و 
متنوعـــی دارد کـــه بـــه عنـــوان یـــک پتانســـیل 
ـــرد و  ـــتفاده ک ـــد از آن اس ـــور بای ـــدر در کش گران ق

ایـــن بخـــش را توســـعه بخشـــید.
ـــع  ـــاورزی و مناب ـــی کش ـــر تخصص ـــرکل دفت مدی
ـــرورت  ـــت و ض ـــه اهمی ـــگاهی ب ـــی جهاددانش طبیع
ـــی  ـــره تولیـــد و عرضـــه گیاهـــان داروی تکمیـــل زنجی
ـــگاهی  ـــت: جهاددانش ـــرد و گف ـــد ک ـــور تاکی در کش
ــاوری  ــد فنـ ــز رشـ ــدازی مرکـ ــا راه انـ ــل بـ اردبیـ
راســـتای  در  دارویـــی  گیاهـــان  فرآورده هـــای 
ارتقـــای ایـــن حـــوزه زیرســـاخت  خوبـــی فراهـــم 
کـــرده اســـت و حمایـــت الزم را از فعـــاالن ایـــن 

ــد. ــام می دهـ ــش انجـ بخـ

دکتـــر یزدانـــی یـــادآور شـــد: جهاددانشـــگاهی 
تجاری ســـازی  جهـــت  در  را  مناســـب  بســـتر 
ــا  ــاوران فراهـــم کـــرده اســـت تـ محصـــوالت فنـ
زمینـــه بهره منـــدی از ایـــن پتانســـیل ارزشـــمند 

در کشـــور ایجـــاد شـــود.
شهرســـتان های  نماینـــده  دیـــدار  ایـــن  در 
بیله ســـوار در مجلـــس شـــورای  پارس آبـــاد و 
اســـامی گفـــت: بـــا همـــکاری جهاددانشـــگاهی، 
فرآورده هـــای گیاهـــان دارویـــی، برندســـازی و 

زمینـــه عرضـــه آن هـــا فراهـــم شـــود.
عبـــاس جهانگیـــرزاده، بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب 
افـــزود: بایـــد مشـــکل عرضـــه فرآورده هـــای 
گیاهـــان دارویـــی در کشـــور مرتفـــع شـــود کـــه 
حمایـــت و فعالیـــت جهاددانشـــگاهی در ایـــن 
حـــوزه می توانـــد در توســـعه ایـــن بخـــش موثـــر 

واقـــع شـــود.
وی بـــه آمادگـــی نماینـــدگان اســـتان جهـــت 
ـــع  ـــع موان ـــرای رف ـــگاهی ب ـــا جهاددانش ـــکاری ب هم
ــاره  ــاورزی اشـ ــوزه کشـ ــعه حـ ــادرات و توسـ صـ
و اظهـــار کـــرد: بایـــد از ظرفیت هایـــی کـــه 
در اردبیـــل وجـــود دارد، در راســـتای ارزآوری، 
اشـــتغال زایی و توســـعه اقتصـــادی و صنعتـــی 

اســـتان اســـتفاده شـــود.
و  پارس آبـــاد  شهرســـتان های  نماینـــده 
ــارب  ــتفاده از تجـ ــه اسـ ــوار در مجلـــس بـ بیله سـ
کشـــورهای موفـــق در زمینـــه توســـعه کشـــت و 
فـــرآوری گیاهـــان دارویـــی تاکیـــد و خاطرنشـــان 
کـــرد: در حـــال حاضـــر در اســـتان اردبیـــل 
گونه هـــای متنـــوع گیاهـــان دارویـــی وجـــود دارد 
کـــه بهره گیـــری از ایـــن پتانســـیل می توانـــد بـــه 
ــه  ــاورزی منطقـ ــادی و کشـ ــره اقتصـ ــر چهـ تغییـ

کمـــک شـــایان بکنـــد.
 در ادامـــه رییـــس جهادانشـــگاهی اردبیـــل بـــا 
بیـــان ایـــن کـــه جهادانشـــگاهی بـــا توجـــه بـــه 
ــت  ــاش اسـ ــود در تـ ــای خـ ــف و برنامه هـ وظایـ
ــی  ــی دارویـ ــان بومـ ــد گیاهـ ــوزه تولیـ ــا در حـ تـ
ــزود:  ــد، افـ ــام دهـ ــجمی را انجـ ــات منسـ اقدامـ
ـــرای  ـــی ب ـــردی و مدون ـــه کارب جهاددانشـــگاهی برنام
ـــی  ـــان داروی ـــعه گیاه ـــت و توس ـــوی کش ـــر الگ تغیی
ـــووالن  ـــی مس ـــا همراه ـــه ب ـــان دارد ک ـــه مغ منطق

ایـــن امـــر بـــه زودی عملیاتـــی خواهـــد شـــد.
اوچـــی اردبیلـــی ادامـــه داد: مرکـــز رشـــد گیاهـــان 
ـــری  ـــا بهره گی ـــل ب ـــگاهی اردبی ـــی جهاددانش داروی
از پتانســـیل  پژوهشـــگران و فعـــاالن ایـــن عرصـــه بـــه 
دنبـــال توســـعه و تجاری ســـازی فرآورده هـــای 

ـــت. ـــه اس ـــی منطق ـــان داروی گیاه
وی اظهـــار کـــرد: در تـــاش هســـتیم بـــا 
ایده هـــای  پژوهشـــگران،  از  الزم  حمایت هـــای 
ــات تبدیـــل و  ــول و خدمـ ــه محصـ ــه را بـ فناورانـ
ــوالت و  ــه محصـ ــرای ارایـ ــاعد را بـ ــه مسـ زمینـ

ــم. ــم کنیـ ــا فراهـ ــدی آن هـ توانمنـ
ــا بیـــان  رییـــس جهادانشـــگاهی اردبیـــل بـ
ــی  ــان دارویـ ــازی گیاهـ ــرای برندسـ ــه بـ این کـ
اندومیـــک اســـتان تـــاش می کنیـــم، اضافـــه 
کـــرد: هـــدف از برندســـازی، تکمیـــل زنجیـــره 
ایجـــاد ارزش افـــزوده تـــا تولیـــد دارو از گیـــاه 
ـــک  ـــرای کم ـــر ب ـــال حاض ـــی اســـت و در ح داروی
بـــه ایـــن امـــر، آزمایشـــگاه های تخصصـــی در 
جهاددانشـــگاهی اردبیـــل راه انـــدازی شـــده 

اســـت.
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مهم ترین گفته های مسووالن جهاددانشگاهی و سایر 
مسووالن درباره این نهاد

■  استفاده از ظرفیت جهاددانشگاهی در زمینه ی تولید 
محصوالت اسرتاتژیک پرمرصف حوزه ی نفت

■  تبدیل سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی به یک 
سازمان فعال و تأثیرگذار دانشجویی

■   اصالح و بازنگری سند توامنندسازی و ساماندهی 
سکونتگاه های غیررسمی کشور

■   بسیاری از معضالت با کتاب قابل حل است
■   و ...

گفتار
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گفتـار

ـــر  ـــهریور: دکت ـــگاهی، ۱8 ش ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــی  ـــا همراه ـــت ب ـــر نف ـــاون وزی ـــدزاده مع ـــعید محم س
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی، 
ـــس  ـــگاهی، ریی ـــاوری جهاددانش ـــش و فن ـــاون پژوه مع
ـــران  ـــدادی از مدی ـــت و تع ـــم و صنع ـــگاهی عل جهاددانش
جهاددانشـــگاهی از توانمندی هـــای ایـــن نهـــاد در 

ـــرد. ـــد ک ـــت بازدی ـــم و صنع ـــد عل واح
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــد ب ـــن بازدی ـــدزاده در ای ـــر محم دکت
توانمنـــدی جهاددانشـــگاهی و تـــاش بـــرای تبدیـــل 

ــرای  ــتمی بـ ــه سیسـ ــگاهی بـ ــتم جهاددانشـ اکوسیسـ
ـــوان  ـــام ت ـــت تم ـــت: الزم اس ـــت، گف ـــاوری نف ـــعه فن توس
ــوژی  ــعه تکنولـ ــمت توسـ ــه سـ ــگاهی را بـ جهاددانشـ

نفـــت ببریـــم.
ـــری در  ـــم رهب ـــام معظ ـــد مق ـــا تاکی ـــه ب وی در رابط
ـــه در  ـــوان داخـــل و تســـهیل بســـترهایی ک ـــتفاده از ت اس
کشـــور وجـــود دارد، گفـــت: مســـاله ایـــن اســـت کـــه 
ـــوع  ـــن موض ـــرای ای ـــرد. ب ـــم ک ـــا را فراه ـــن فض ـــود ای بش
ـــه پیگیـــری  چنـــد بخـــش را جـــدا جـــدا در ایـــن وزارتخان

ـــن اســـت کـــه بشـــود اعـــام  ـــم. یکـــی از مســـایل ای کردی
ـــی  ـــه چیزهای ـــه ب ـــرد. این ک ـــف ک ـــن تکلی ـــاز را تعیی نی
ـــی وارد  ـــا وقت ـــت، ام ـــکار اس ـــرش آش ـــم، ظاه ـــاز داری نی

ــت. ــفته بازار اسـ ــویم آشـ می شـ
معـــاون وزیـــر نفـــت بیـــان کـــرد: ســـال ها قبـــل 
ـــام  ـــه ن ـــامانه ب ـــک س ـــت ی ـــا در وزارت نف ـــکاران م هم
ـــی  ـــه یک ـــد ک ـــدازی کردن ـــک را راه ان ـــدارکات الکترونی ت
ــه ای از  ــه مجموعـ ــت کـ ــن اسـ ــای آن ایـ از ویژگی هـ
همـــه ی آن چیـــزی کـــه در مجموعـــه تـــدارکات الزم 
ــت  ــود را ثبـ ــن بشـ ــد و تامیـ ــدارک، خریـ ــت تـ اسـ
و ضبـــط می کنـــد. بـــا ایـــن ســـامانه مشـــخص 
ــل  ــا در داخـ ــن بخش هـ ــدام از ایـ ــه کـ ــود کـ می شـ

ایـــران قابـــل تامیـــن اســـت و کـــدام نیســـت.
دکتـــر محمـــدزاده ادامـــه داد: همچنیـــن ســـامانه 
دیگـــری هـــم وجـــود دارد بـــه نـــام ســـامانه لیســـت 
کاالهـــای مـــورد تاییـــد وزارت نفـــت کـــه مشـــخص 
ــد  ــود دارد و تاییـ ــی اآلن وجـ ــه کاالهایـ ــد چـ می کنـ
ــه را  ــات زمینـ ــن اتفاقـ ــه ی ایـ ــت. مجموعـ ــده اسـ شـ
بـــرای اســـتفاده از کاالهـــای ایرانـــی آمـــاده می کنـــد.

وی بـــه توانمندی هـــای جهاددانشـــگاهی اشـــاره 
ـــم  ـــه مه ـــد مؤلف ـــگاهی از چن ـــزود: جهاددانش ـــرد و اف ک
ـــک  ـــگاهی ی ـــه جهاددانش ـــی این ک ـــت یک ـــوردار اس برخ
ـــه  ـــت، مؤلف ـــگاهی اس ـــی و دانش ـــی، تحقیقات ـــز علم مرک
ـــر و  ـــگاهی انقابی گ ـــه جهاددانش ـــت ک ـــن اس ـــدی ای بع
جهـــادی می باشـــد و مؤلفـــه دیگـــر جهاددانشـــگاهی 

ـــت. ـــودن آن اس ـــی ب ـــی و صنعت ـــی، اجرای عملیات

استفاده از ظرفیت جهاددانشگاهی در زمینه ی 
تولید محصوالت اسرتاتژیک پرمرصف حوزه ی نفت

به گفته معاون وزیر نفت مدیرعامل رشکت ملی نفت تاکید دارد از مجموعه دستاوردهای جهاددانشگاهی استفاده شود

       مهم ترین گفته های مسووالن جهاددانشگاهی و سایر مسووالن درباره این نهاد

گفتار
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 جهاددانشگاهی؛ 
ماشین بزرگ برای حل مسایل صنعت صنایع

ـــاط  ـــه ارتب ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــار ک ـــوول اظه ـــن مس ای
ایـــن نهـــاد بـــا الیه هـــای صنعتـــی در کشـــور، ایـــن 
ــم و  ــراغ داریـ ــگاهی سـ ــتم را در جهاددانشـ اکوسیسـ
ایـــن نهـــاد از ایـــن ظرفیـــت برخـــوردار اســـت کـــه 
بتوانـــد یـــک ماشـــین بـــزرگ بـــرای حـــل مســـایل 
ــاً بـــا درایتـــی کـــه  صنعـــت صنایـــع باشـــد. طبیعتـ
در مجموعـــه ی جهاددانشـــگاهی وجـــود دارد و بـــا 
ـــاد  ـــن نه ـــور ای ـــگان کش ـــه  ی نخب ـــام بدن ـــتفاده از تم اس
می توانـــد ماشـــین حـــل مســـاله صنعـــت نفـــت و گاز 

کشـــور شـــود.
ــران  ــت ایـ ــی نفـ ــرکت ملـ ــل شـ ــد مدیرعامـ تاکیـ
بـــرای اســـتفاده از دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی

معـــاون وزیـــر نفـــت بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه 
ـــا  ـــی را ب ـــت قراردادهای ـــه وزارت نف ـــتیم ک ـــاهد هس ش

ــت  ــرده اسـ ــد کـ ــگاهی منعقـ ــه ی جهاددانشـ مجموعـ
چـــه در زمینـــه دکل هـــای حفـــاری نفـــت و چـــه در 
ـــد  ـــر تاکی ـــت: بناب ـــرک و ...، گف ـــای متح ـــه بازوه زمین
ـــد از  ـــرار ش ـــران ق ـــت ای ـــی نف ـــرکت مل ـــل ش مدیرعام
مجموعـــه دســـتاوردهای ایـــن نهـــاد اســـتفاده شـــود. 
از جملـــه پیگیری هایـــی کـــه در حـــال انجـــام اســـت 
ــوالت  ــه محصـ ــاد در زمینـ ــت جهـ ــتفاده از ظرفیـ اسـ
ـــه در  ـــت ک ـــت اس ـــوزه ی نف ـــرف ح ـــتراتژیک پرمص اس
جهاددانشـــگاهی زمینـــه تولیـــد و ســـاخت آن وجـــود 

دارد.
ـــزار  ـــتی برگ ـــد نشس ـــش از بازدی ـــت، پی ـــی اس گفتن
شـــد کـــه در آن دکتـــر طیبـــی بـــه تشـــریح دســـتاوردها و 
ـــه  ـــت و در ادام ـــگاهی پرداخ ـــای جهاددانش توانمندی ه
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــن ریی ـــد آب روش ـــدس حمی مهن
ـــه جهاددانشـــگاهی  ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــت ب ـــم و صنع عل
ـــی  ـــای اداری، مهندس ـــر فضاه ـــاوه ب ـــت ع ـــم و صنع عل

و کارگاه هـــای پژوهشـــی در تهـــران، کارگاه هایـــی در 
ـــریح  ـــه تش ـــرج دارد، ب ـــوالت در ک ـــد محص ـــه تولی زمین
ــن  ــت: ایـ ــت و گفـ ــد پرداخـ ــن واحـ ــای ایـ فعالیت هـ
ـــیمی،  ـــت و گاز و پتروش ـــع نف ـــه ی صنای ـــد در زمین واح
ـــیمان  ـــوم، س ـــس، آلومینی ـــوالد، م ـــی )ف ـــع معدن صنای
ـــرق و  ـــع ب ـــی و صنای ـــل ریل ـــل و نق ـــع حم و ...(، صنای

انـــرژی فعالیـــت می کنـــد.
وی افـــزود: ترانـــس رکتیفایـــر حفاظـــت کاندیـــک، 
ـــرق و  ـــی AC ـ DC، ب ـــارژرهای صنعت ـــی.اس و ش یو.پ
ـــاری  ـــای حف ـــت، دکل ه ـــاری نف ـــای حف ـــرل دکل ه کنت
ــوب در  ــکیل رسـ ــگیری از تشـ ــامانه پیشـ ــت، سـ نفـ
ـــیموالتور  ـــی، س ـــری دریای ـــازوی بارگی ـــت، ب ـــازن نف مخ
نکمزایـــی الکترواســـتاتیکی از نفـــت خـــام و کنتـــرل 
دور موتـــور المتریکی)درایـــو( از جملـــه دســـتاوردهای 
ـــیمی  ـــت، گاز و پتروش ـــع نف ـــوزه صنای ـــد در ح ـــن واح ای

ـــت. اس
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گفتـار

ـــگاهی،  ـــجویان جهاددانش ـــازمان دانش ـــی س ـــط عموم ■ رواب
رییـــس  طیبـــی  حمیدرضـــا  دکتـــر  ۱9 شـــهریور: 
ـــورای  ـــه ش ـــومین جلس ـــل و س ـــگاهی در چه جهاددانش
ـــور  ـــه حض ـــاره ب ـــا اش ـــجویان ب ـــازمان دانش ـــزی س مرک
ـــرد:  ـــح ک ـــازمان تصری ـــعب س ـــجویان در ش ـــوب دانش خ
بایـــد برنامـــه ریـــزی صـــورت گیـــرد تـــا بـــا کمـــک 
ــازی  ــرای فرهنگ سـ ــور بـ ــر کشـ ــجویان سراسـ دانشـ
در حوزه هـــای مختلـــف و در ســـطح ملـــی گام هـــای 

موثـــری برداشـــته شـــود.

برگـــزاری مســـابقات مناظـــره دانشـــجویی  وی 
توســـط ســـازمان دانشـــجویان را بســـیار مطلـــوب 
ـــد  ـــد بتوان ـــرات بای ـــن مناظ ـــرد: ای ـــد ک ـــی و تاکی ارزیاب
ـــور  ـــکات کش ـــع مش ـــه رف ـــر ب ـــرات موث ـــه نظ ـــا ارای ب

کمـــک کنـــد.
ـــزود: در  ـــی اف ـــاب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــو ش عض
حـــوزه محیط زیســـت نیـــز می تـــوان بـــا بهره گیـــری 
از ظرفیـــت دانشـــجویی فرهنگ ســـازی در حوزه هـــای 

مختلـــف را ســـامان دهی کـــرد.

رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت 
توجـــه همنوعانـــی کـــه بـــه نحـــوی زندگـــی آن هـــا دچـــار 
ــان  ــت، خاطرنشـ ــده اسـ ــادی شـ ــختی های اقتصـ سـ
ـــوع  ـــم دار موض ـــد پرچ ـــجویان بای ـــازمان دانش ـــرد: س ک

حمایـــت از محرومـــان در جهاددانشـــگاهی باشـــد.
در ایـــن جلســـه، مســـعود شـــهرجردی و ســـیروس 
رضایـــی روســـای واحدهـــای اســـتان مرکـــزی و 
چهارمحـــال بختیـــاری از طریـــق ویدئوکنفرانـــس و 
ـــران  ـــوم پزشـــکی ته ـــد عل ـــس واح ـــی ریی مســـعود حبیب
بـــه صـــورت حضـــوری گزارشـــی از فعالیت هـــای 
شـــعبه ســـازمان دانشـــجویان در واحدهـــای مربوطـــه 
ارایـــه کردنـــد و خواســـتار موافقـــت قطعـــی شـــورای 
ــود  ــای خـ ــازمان در واحدهـ ــعبه سـ ــا شـ ــزی بـ مرکـ

شـــدند.
چهـــل و دومیـــن جلســـه شـــورای مرکـــزی بـــا 
حضـــور دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی 
سرپرســـت  عباســـی  مهـــدی  جهاددانشـــگاهی، 
ســـازمان دانشـــجویان و ســـایر اعضـــای شـــورای 
ـــگاهی  ـــت جهاددانش ـــوزه ریاس ـــازمان در ح ـــزی س مرک

برگـــزار شـــد.
ـــت  ـــه فعالی ـــی از آیین نام ـــر دربندهای ـــاح و تغیی اص
شـــعب ســـازمان دانشـــجویان، موافقـــت اصولـــی 
ــر و  ــد هنـ ــازمان در واحـ ــعبه سـ ــکیل شـ ــرای تشـ بـ
اعطـــای موافقـــت قطعـــی بـــه ســـه شـــعبه مرکـــزی، 
چهارمحال وبختیـــاری و علـــوم پزشـــکی تهـــران از 

جملـــه مصوبـــات ایـــن جلســـه بـــود.

تبدیل سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی به یک 
سازمان فعال و تأثیرگذار دانشجویی

رییس جهاددانشگاهی در چهل و سومین جلسه شورای مرکزی سازمان دانشجویان گفت: سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی باید به یک سازمان 

فعال و تأثیرگذار دانشجویی تبدیل شود
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دکتــر  مهــر:   ۱9 جهاددانشــگاهی  عمومــی  روابــط   ■
فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون  پورعابــدی  محمدرضــا 
جهاددانشــگاهی بــا اشــاره قــرارداد همــکاری بیــن 
پژوهشــگاه  معمــاری  و  هنــر  فرهنــگ،  پژوهشــکده 
ــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی جهاددانشــگاهی و  عل
شــرکت بازآفرینــی شــهری ایــران گفــت: در ســال 138۲ 
ــمی و  ــکان غیررس ــزون اس ــترش روزاف ــل گس ــه دلی ب
ــن ســند  ــای آن در شــهرهای کشــور تدوی ــار پیامده آث
ــمی  ــکونتگاه های غیررس ــاماندهی س ــازی و س توانمندس

ــید. ــران رس ــأت وزی ــب هی ــه تصوی ــور ب کش
وی بابیـــان اینکـــه متعاقـــب ایـــن اقـــدام در ســـال 
1393 ســـند دیگـــری بـــا عنـــوان »ســـند ملـــی 
ــای  ــازی بافت هـ ــازی و نوسـ ــاء، بهسـ ــردی احیـ راهبـ
ــات  ــد شـــهری« جایگزیـــن ترتیبـ ــوده و ناکارآمـ فرسـ
ســـاماندهی  و  توانمندســـازی  ســـتادهای  نهـــادی 
ــت  ــأت دولـ ــه هیـ ــمی )مصوبـ ــکونتگاه های غیررسـ سـ
ــه  ــند کلیـ ــن سـ ــرد: ایـ ــوان کـ ــد عنـ در 138۲( شـ

محدوده هـــای هـــدف نیازمنـــد احیـــاء، بهســـازی 
تاریخـــی  نوســـازی شـــهری شـــامل محـــدوده  و 
ــوده(،  ــی )فرسـ ــامان میانـ ــای نابسـ ــهرها، پهنه هـ شـ
شـــهری  پهنه هـــای  و  غیررســـمی  ســـکونتگاه های 
ـــت  ـــوم باف ـــه و مفه ـــتایی را در برگرفت ـــینه روس ـــا پیش ب
ناکارآمـــد جایگزیـــن اســـامی جداگانـــه بافت هـــا 

ــت. ــده اسـ ــمی شـ ــکان غیررسـ ــه اسـ ازجملـ
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی  بـــا 
بیـــان اینکـــه امـــروز پـــس از گذشـــت نزدیـــک بـــه 
ـــج  ـــی نتای ـــند در ارزیاب ـــن س ـــم آخری ـــه از تنظی دو ده
حاصلـــه می تـــوان گفـــت کـــه مســـایل مختلـــف 
ســـکونت گاه های  در  همچنـــان  حل نشـــده ای  و 
غیررســـمی کشـــور  باقی مانـــده اســـت ادامـــه داد: 
ـــری در  ـــزوم بازنگ ـــه ل ـــه ب ـــا توج ـــاس ب ـــن اس ـــر همی ب
ــای  ــا چالش هـ ــه بـ ــا و سیاســـت های مواجهـ راهبردهـ
زیســـت محیطی، اقتصـــادی، اجتماعـــی و فرهنگـــی 
ایـــن ســـکونتگاه ها و همچنیـــن طبـــق قانـــون برنامـــه 

ششـــم توســـعه اقتصـــادی و اجتماعـــی کشـــور ایـــن 
ــود. ــری می شـ ــند بازنگـ سـ

وی بابیـــان اینکـــه طـــی قـــراردادی، شـــرکت 
بازآفرینـــی شـــهری ایـــران مســـوولیت ایـــن بازنگـــری 
را بـــه جهاددانشـــگاهی واگـــذار کـــرده اســـت افـــزود: 
ــی،  ــای علمـ ــاس ظرفیت هـ ــر اسـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
نـــگاه فرابخشـــی و ارتباطـــات گســـترده بـــا نهادهـــای 
دولتـــی، دانشـــگاهی و بخـــش خصوصـــی، گســـتردگی 
ــود را  ــام خـ ــام اهتمـ ــور تمـ ــطح کشـ ــت در سـ فعالیـ
ــه کار  ــر بـ ــن امـ ــه ایـ ــیدن بـ ــت رسـ ــه موفقیـ در بـ

. د می گیـــر
ـــدازی  ـــه راه ان ـــا اشـــاره ب ـــه ب ـــدی در ادام ـــر پورعاب دکت
بیـــش از ۲۰ دفتـــر تســـهیلگری اجتماع محـــور در 
کرمـــان،  اســـتان های  غیررســـمی  ســـکونتگاه های 
البـــرز، لرســـتان ، آذربایجـــان شـــرقی،  خراســـان 
شـــمالی و کرمانشـــاه توســـط جهاددانشـــگاهی گفـــت: 
ــط  ــای مرتبـ ــام پژوهش هـ ــدف انجـ ــاد باهـ ــن نهـ ایـ
بـــا ســـکونتگاه های غیررســـمی تهـــران طـــی انعقـــاد 
ـــتانداری  ـــور، اس ـــا وزارت کش ـــه ب ـــه چهارجانب تفاهم نام
ـــه ی  ـــران درزمین ـــهر ته ـــازی ش ـــازمان نوس ـــران و س ته
ـــر تســـهیلگری و  ـــدازی و پشـــتیبانی از فعالیـــت  دفات راه ان
ـــود  ـــرای خ ـــژه ای را ب ـــری وی ـــی نقش پذی ـــعه محل توس

ـــت. ـــرده اس ـــم ک فراه
جهاددانشـــگاهی  فنـــاوری  و  پژوهـــش  معـــاون 
در پایـــان ســـخنانش بابیـــان اینکـــه از گام هـــای 
ــاماندهی  ــازی و سـ ــند توانمندسـ ــری سـ ــم بازنگـ مهـ
ســـکونتگاه های غیررســـمی کشـــورمی توان بـــه انجـــام 
ــاء  ــی و احصـ ــدف آسیب شناسـ ــه باهـ ــات پایـ مطالعـ
مســـایل ســـکونتگاه ها، تبییـــن ســـاختار کلـــی ســـند، 
ــران  ــف مدیـ ــطوح مختلـ ــرات در سـ ــذ آراء و نظـ اخـ
تبادل نظـــر در  نهـــادی مردمـــی و  و متخصصـــان، 
ـــرد  ـــاره ک ـــی اش ـــطح مل ـــی در س ـــای فرابخش کارگروه ه
ـــر  ـــی مؤث ـــم گام ـــن مه ـــا انجـــام ای ـــم ب ـــت: امیدواری و گف
ــیب های  ــی، آسـ ــر، بی عدالتـ ــش فقـ ــت کاهـ در جهـ
ـــی  ـــت زندگ ـــاء کیفی ـــب ارتق ـــم و موج ـــی برداری اجتماع

از ســـکونتگاه ها شـــویم. این گونـــه  در 

اصالح و بازنگری سند توامنندسازی و ساماندهی 
سکونتگاه های غیررسمی کشور 

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گفت: سند توامنندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی کشور  از طریق همکاری رشکت 

بازآفرینی شهری ایران با پژوهشکده فرهنگ، هرن و معامری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتامعی جهاددانشگاهی اصالح و بازنگری 

می شود
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■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بـه نقـل از ایسـنا: دکتر 
بـه  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون  علیـزاده  عیسـی 
مناسـبت روز قلم و سـالروز تاسـیس سـازمان انتشـارات 
ضـرورت  و  اهمیـت  تبییـن  بـه  جهاددانشـگاهی، 
شـد:  یـادآور  و  پرداخـت  کتاب خوانـی  فرهنـگ  ترویـج 
جهاددانشـگاهی در سـال 13۵9 بـا تصویـب در شـورای 
عالـی انقـاب فرهنگـی تاسـیس شـد. یکـی از برنامه هـا 
ایـن بـود که بـا تغییراتـی که در فضـای کشـور در حوزه 
انقـاب و ارزش هـای انقـاب بـه وجـود آمد، دانشـگاه ها 
هـم بایـد چه در حـوزه مدیریتی، چه در حـوزه فعالیتی و 
چـه در حـوزه محتـوا تغییراتی می کردند. از سـال 136۰ 
سـازمان انتشـارات نیـز شـروع بـه کار کـرد. بسـیاری از 

رشـته ها بایـد متناسـب با شـرایط انقاب تدوین می شـد 
و اصـل اول بـرای آن تولیـد کتـاب و محتـوا بـود.

سـازمان  ایـن سـال ها  در  مـن  نظـر  بـه  افـزود:  وی 
هـزار   8 از  بیـش  و  بـوده  موفقـی  سـازمان  انتشـارات، 
عنـوان منتشـر کـرده اسـت. بسـیاری از ایـن کتاب هـا و 
نویسـنده های آن جوایـز متعـدد از کتاب سـال جمهوری 
اسـامی و جاهـای دیگـر دریافـت کرده اند. این سـازمان 
همچنین قشـر زیادی از دانشـجویان را به سـمت مطالعه، 

انتشـار و انگیـزه بـرای تالیـف کتـاب سـوق داده اسـت.
معـاون فرهنگی جهاددانشـگاهی در ادامه خاطرنشـان 
کـرد: اما نکته  این اسـت کـه آیا ما در جمهوری اسـامی 
در کشـورمان در نتیجـه انگیزه ایجاد کـردن برای مطالعه 

کـردن کتـاب موفـق بوده ایم؟ مرکـز افکارسـنجی آماری 
را دربـاره شـهرهایی کـه بیشـترین مطالعه رادارنـد، ارایه 
کـرده کـه در صـدر آن توکیـو، باالترین میـزان مطالعه را 
داشـت و بعـدازآن شـانگ های و بعـد هـم نیویـورک. اگر 
واقعـاً از حیـث رفتـاری خیلـی از این ها را تحلیـل کنید، 
تمایـز بیـن مردم شـهری کـه کتـاب می خواننـد و مردم 

شـهری کـه کتـاب نمی خوانند، کاما مشـخص اسـت.
دکتـر علیـزاده بیـان کرد: شـاید از ابتـدای انقاب چه 
در حـوزه نشـر، چـه در حـوزه کیفیـت، تعـداد ناشـران و 
انتشـارات تخصصـی موفـق بوده باشـیم، امـا واقعیت این 
اسـت کـه نتوانسـتیم به جایـگاه اصلـی کـه می خواهیم، 

برسیم.
در  جهاددانشـگاهی  انتشـارات  سـازمان  افـزود:  وی 
برنامه هـای حمایتـی مثل کتاب سـال دانشـجویی با یک 
دوره تأخیـر نسـبت بـه کتـاب سـال جمهوری اسـامی، 
ایـن رویـداد را برگـزار کـرده و بسـیاری از نوقلمانـی کـه 
صاحب آثار بسـیار خوبی شـدند و حرفه ای شـدند، شروع 
کارشـان با کتاب سـال دانشـجویی بوده اسـت. بااین حال 

تـا رسـیدن بـه جایـگاه اصلی راه بسـیاری وجـود دارد.
بـه  اشـاره  بـا  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
این کـه شـاکله کار جهاددانشـگاهی و سـازمان انتشـارات 
جهاددانشـگاهی، فعالیـت دانشـجویی و تعامـل بـا بدنـه 
تمـام  تقریبـاً  کـرد:  تصریـح  اسـت،  کشـور  دانشـگاهی 
برنامه هایـی کـه در سـازمان انتشـارات در حـال انجـام 
اسـت، در همیـن راسـتا اسـت. یکـی از کارهـا، برنامـه 
موضـوع  بنابرایـن  اسـت.  دانشـجویی  سـال  پایان نامـه 
پایان نامـه سـال دانشـجویی در راسـتای ترویـج موضـوع 

اسـت.  کتاب خوانـی 
دکتـر علیـزاده سـپس بیـان کـرد: ایـن را نیـز اضافـه 
کنـم کـه مـا یـک شـبکه تشـکیاتی منسـجم در حـوزه 

بسیاری از معضالت با کتاب قابل حل است
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی اظهار کرد: بسیاری از معضالتی که در حوزه اجتامعی وجود دارد و این که مردم از سیاست های فرهنگی چندان 

استقبال منی کنند، از طریق کتاب قابل حل است
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کتـاب داریـم؛ یعنـی در تمامـی معاونت هـای فرهنگـی 
سراسـر کشـور سـازمانی تحـت عنـوان انتشـارات دارند و 

حـوزه نشـر بـرای آن هـا اهمیـت دارد.
آن  در  کـه  مجموعـه ای  تنهـا  ازقضـا  گفـت:  وی 
عـاوه بـر دانشـجویان، ارتبـاط بـا اسـاتید را نیـز داریـم، 
در  کـه  فعالیت هایـی  عمـده  اسـت.  انتشـارات  سـازمان 
معاونـت فرهنگـی اسـت، بـر مبنـای دانشـجویان اسـت 
ولـی تنهـا قسـمتی کـه می شـود گفـت در عیـن این کـه 
بـا دانشـجویان در ارتبـاط اسـت بـا اسـاتید هـم ارتبـاط 

اسـت. انتشـارات  سـازمان  دارد،  تنگاتنگـی 
بـر  تاکیـد  بـا  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
و  خانـواده  در  کتـاب  مقولـه  فرهنگ سـازی  ضـرورت 
آموزش وپـرورش، ادامـه داد: متأسـفانه در دانشـگاه ها نیز 
بسـیاری از دروس مـا جزوه محور اسـت و اسـتاد به جای 
معرفـی کتـاب و بـه جـای این که پایـه را بر محـور کتاب 

قـرار دهـد، به سـمت جـزوه مـی رود.
کـرد:  خاطرنشـان  رویـه،  ایـن  از  انتقـاد  ضمـن  وی 
درجایـی بیـان کـردم کـه می شـود دانشـجویی بـه دوره 
تحصیـات عالیـه برسـد ولی یـک کتـاب ۵۰۰ صفحه ای 
را از اول تـا آخـر نخوانـده باشـد؟ یعنی صرفـاً فقط واحد 
پـاس کـرده اسـت. به نظـر من ایـن یعنی عـدم رفاقت با 
کتـاب؛ درحالی کـه در بسـیاری از کشـورهای دیگر مردم 
واقعـاً بـا کتـاب رفاقـت دارنـد و احسـاس نیـاز بـه کتاب 
دارنـد و مـا نتوانسـتیم ایـن احسـاس نیـاز را بـه وجـود 
بیاوریـم. نظرسـنجی کـه در ایـام کرونـا توسـط مرکـز 
افکارسـنجی دانشـجویان جهاددانشـگاهی صورت گرفت، 
مجـازی  کتـاب  مـا  مـردم  درصـد   ۲۵ می دهـد  نشـان 

کردند. مطالعـه 
دکتـر علیـزاده در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره معضـل 
»کتاب نخوانـی« در کشـور، بیـان کـرد: ایـن امـر دالیـل 
بسـیاری دارد کـه خیلی هـا معتقدنـد علـت آن اقتصـاد 
اسـت. کتـاب بایـد بـه صـورت مناسـب و بسـیار ارزان 
معتقـدم  بااین حـال،  بگیـرد.  قـرار  مـردم  اختیـار  در 
فرهنگ سـازی برای کتـاب هنوز در جامعه شـکل نگرفته 
و نهادهایـی که پیگیر این کار هسـتند، نتوانسـتند انگیزه 
نتوانسـته  هنـوز  آموزش وپـرورش  کننـد.  ایجـاد  را  الزم 

دانش آمـوزان را بـه کتـاب عاقه منـد کنـد.
وی اظهــار کــرد: اســاس تحصیــات و فرهنــگ کتــاب 
اســت. بســیاری از معضاتــی کــه مــا در حــوزه اجتماعی 
ــرا  ــه اخی ــایلی ک ــن مس ــتیم و همی ــه هس ــا آن مواج ب
ــردم از سیاســت های فرهنگــی  ــه م ــده ک ــه وجــود آم ب
چنــدان اســتقبال نمی کننــد، از عــدم آشــنایی بــا 
ــد آن را  ــاب می توان ــه کت ــت ک ــایل اس ــیاری از مس بس
حــل کنــد. بااین حــال، معتقــدم نســل کتابخــوان داریــم. 
ــاد  ــان دهــه هفت ــی از دانشــجویان و جوان کمــاکان خیل
ــاب هســتند.  ــه کت ــد ب ــه عاقه من و هشــتاد هســتند ک
صفحــات متعــدد در فضــای مجــازی بــا محوریــت کتــاب 
ــت  ــن اس ــا ای ــی کتاب خوان ه ــاید ویژگ ــود دارد. ش وج

کــه جامعــه اطرافشــان، جامعــه متفاوتــی اســت.
دکتــر علیــزاده اضافــه کــرد: ممکــن اســت بــه 
ــی  ــم اســت ول ــا ک ــرات آن ه ــم تأثی ــی بگوی لحــاظ کم
بــه لحــاظ کیفــی افــراد بســیار تاثیرگــذاری هســتند. در 
ــاپ ها  ــل کافی ش ــا مث ــی از پاتوق ه ــران برخ ــن ته همی
جمع هــای  یعنــی  اســت؛  کتــاب  اساسشــان 
کتاب خوانــی دارنــد، عنــوان مشــخصی بــرای خــود 
در نظــر گرفته انــد و افــراد جمــع  می شــوند، کتــاب 

می خواننــد و نظراتشــان را بــه اشــتراک می گذارنــد. 
ــن  ــر گرفت ــاید در نظ ــود و ش ــت ش ــد حمای ــا بای این ه

ــد. ــر باش ــیار موث ــد بس ــار بتوان ــه اقش ــایق هم س
وی همچنیـن گفـت: آمـار حاکـی از آن اسـت کـه 
کتـب  از  پـس  جـوان،  نسـل  مطالعـات  حـوزه  عمـده 
آموزشـی، ادبیـات، رمـان و شـعر اسـت کـه اگـر ترویـج 
پیـدا کنـد بسـیار موثـر اسـت. یکـی از مشـکاتی کـه 
اجتماعـی  آسـیب های  بحـث  دارد،  وجـود  جامعـه  در 
اسـت. اگـر از طریـق ادبیـات، رمـان و داسـتان بتوانیـم 
قـوه تخیـل، نوع دوسـتی و همزادپنـداری را در جوانـان 
تقویـت کنیـم، به نوعی مشـکاتی کـه ما از طریـق تبلیغ 
می خواهیـم حلشـان کنیـم، حـل می شـود. کسـی کـه 
نتوانـد خـود را در هنگام مشـکات جای دیگـری بگذارد، 
هیچ وقـت نمی توانـد در جهـت رفـع مشـکل برآیـد. ایـن 
کارهـا را تخیـل انجام می دهـد و تخیل از طریـق مطالعه 

و خوانـدن بـه وجـود می آیـد.
اطـراف  گفـت:  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
دارد  مناسـبی وجـود  بسـیار  کافه هـای  انقـاب  همیـن 
کـه بـا همیـن شـرایطی کـه داریـم، کتاب هـای مطـرح 
و پرفروشـی را می گذارنـد کـه بـه نظـر مـن، حمایـت از 

آن هـا می توانـد در رونـق ایـن موضـوع کمـک کنـد.
ــام  ــد از تم ــه اول بای ــرد: در وهل ــان ک وی خاطرنش
دوســتانی کــه از ابتــدای راه انــدازی ایــن مجموعــه 
بودنــد، تشــکر کنــم. باالخــره مجموعــه ای کــه بــه ایــن 
نقطــه می رســد، حاصــل زحمــات گروهــی اســت و اگــر 
ــن معناســت  ــه ای ــت می رســد ب ــه موفقی ــه ای ب مجموع
کــه تمــام اجــزای آن موفــق بــوده کــه توانســته بــه ایــن 

نقطــه برســد.
حوزه هایی  در  »واقعاً  این که  بیان  با  علیزاده  دکتر 
موفق بودیم و در بخش هایی هم نه«، تصریح کرد: یکی 
فرهنگی  معاونت  حوزه  در  که  اقتصادی  مجموعه های  از 
است.  انتشارات  سازمان  می شود،  درآمد  کسب  به  منجر 
کمتر مجموعه ای داریم که محصول تولید کند و مخاطب 
تصمیم بگیرد آن را بخرد و بابت آن پول بدهد. بنابراین 
باید این مجموعه با قواعد بازار اداره شود؛ در عین این که 
باید با یک سری از قواعد و سیاست های جهاددانشگاهی 

نیز هماهنگی داشته باشد.
مـن  نظـر  بـه  کـرد:  اظهـار  فرهنگـی  مسـوول  ایـن 
عاقه منـد  فـرد  دسـت  بـه  مـا  کتاب هـای  از  بسـیاری 
و اهالـی کتـاب نمی رسـد. ایـن مسـاله نیـاز بـه برنامـه 
درازمـدت دارد. بایـد ایـن حـوزه تقویـت شـود کـه البته 
همـکاران ما در سـازمان انتشـارات برنامه هایـی برای این 

حـوزه دارنـد.
وی افـزود: معتقـدم مردم کماکان دوسـت دارند کتاب 
کاغـذی بخوانند ولـی بخش دیجیتال و نشـر الکترونیک، 
سـهمی از بـازار را بـه خود اختصـاص می دهـد و نباید از 
ایـن حـوزه غافـل بـود. در ایـن بخش نیـز بـا مراکزی که 

کارهـای دیجیتـال انجـام می دهند، در تعامل هسـتیم.
دکتـر علیزاده گفت: شـاید در شـکل کتـاب مثل طرح 
جلـد، فونت، سـایز قلـم، صفحه آرایـی و غیره بایـد تغییر 
حاصـل شـود زیرا این مسـائل نیـز در دنیا در حال رشـد 
اسـت. نکتـه دیگـر دربـاره تغییـرات در رشته هاسـت که 
رشـته های بسـیاری آمـده و رقبـای جـدی نیـز در ایـن 
برهـه داریـم امـا بایـد بـه عمـوم نیز توجـه کنیـم و نکته 
مهـم، جـذب جوانـان و دانشـجویان اسـت و ایـن جـذب 
و  بـه جـد  اگـر  نمی گیـرد.  دانشـگاه صـورت  در  صرفـاً 
دقیـق حوزه نشـر را بشناسـیم، می توانیـم وارد این حوزه 

بشـویم و کارهـای خیلـی خـوب انجـام دهیم.
وی بـه اهمیـت ترجمـه در نشـر نیـز پرداخـت و بیان 

کـرد: بـه نظـر مـن، در بسـیاری از حوزه هـا 
می توانیـم بـه حـوزه ترجمـه توجـه کنیـم. 
هنـوز کـه هنـوز اسـت، بایـد در بسـیاری 
دنیـا  در  کـه  را  فاخـری  آثـار  حوزه هـا  از 
در  کار  ایـن  کنیـم.  ترجمـه  می شـود،  کار 
دسـتور کار قـرار دارد؛ مخصوصـاً آثـاری که 
باسیاسـت های فرهنگی، مطالعـات فرهنگی 

و کارهـای آمـاری در ارتبـاط باشـد.
دکتـر علیـزاده با اشـاره بـه این کـه »ورود یک سـری 
ادبیـات به حـوزه فرهنگـی نیاز بـه ترجمـه دارد«، تاکید 
کـرد: اگـر بـا فضـای کتـاب در دنیـا و مؤلفـان تأثیرگذار 
آشـنا نباشـیم، نمی توانیـم خودمـان را در سـطح کتاب و 
انتشـارات فاخـر قـرار بدهیم. ایـن موضوع هم در دسـتور 

است. کار 
وی اظهـار کـرد: سـال گذشـته کارهای بسـیار خوبی 
انجـام دادیـم و بازهـم بایـد بـا هماهنگی و همـکاری که 
بیـن دفتر مطالعـات فرهنگی معاونت فرهنگی و سـازمان 
ایـن کارهـا در  انتشـارات جهاددانشـگاهی وجـود دارد، 
حـال انجـام اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه همـه ایـن 
اتفاقـات بایـد منجـر بـه خوانـدن کتاب شـود و ایـن، کار 
یک نهـاد نیسـت. اگـر نگوییم که یـک سـری از نهادها به 
لحـاظ فرهنگـی در حـال خنثی سـازی کارهـای نهادهای 
دیگـر هسـتند، حداقـل می تـوان گفـت که موازی سـازی 

صـورت می گیـرد.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی در بخـش دیگـری 
از اظهاراتـش بـا اشـاره بـه عـدم رعایـت حقـوق معنـوی 
سـری  یـک  بایـد  گفـت:  بی اخاقی هـا،  برخـی  و 
سیاسـت هایی وجـود داشـته باشـد کـه مکمـل یکدیگـر 
باشـد کـه این امـر باید از طریق شـورای سیاسـت گذاری 

انجـام گیـرد.
وی در ادامـه بـر اهمیـت درسـت خوانـدن تاکیـد و 
تصریـح کـرد: بایـد بگویـم کـه در گذشـته واقعـاً خـوب 
در  را  بافقـی  وحشـی  دیـوان  اگـر  امـروز  می خواندنـد. 
اختیـار کسـی بگذاریـم، شـاید نتوانـد ۲۰ بیـت را از رو 

درسـت بخوانـد.
مسـابقه  بـه  همچنیـن  علیـزاده  دکتـر 
»کتـاب سـه دقیقه ای« کـه بـرای اولیــــــن 
برگـزار  انتشـارات  سـازمان  همـت  بـه  بـار 
ارایـه  کـرد:  بیـان  و  پرداخـت  اسـت،  شـده 
سـه دقیقه ای برای یک کتـاب ۵۰۰ صفحه ای 
واقعـاً کار سـختی اسـت. اگر بخواهـم یکی از 
کتاب هایـی را کـه خوانـده ام، در سـه دقیقـه 
قطعـاً  باشـم  نکـرده  تمریـن  اگـر  بگویـم، 
امکان پذیـر نیسـت. ایـن حرکـت در ترویـج 

اسـت. موثـر  قطعـا  کتاب خوانـی 
کسـی  اگـر  داد:  ادامـه  دراین بـاره  وی 
کتابـی را خوانـده باشـد و برای خـودش موثر 
بـوده باشـد، بایـد بتوانـد آن را در سـه دقیقه 
توضیـح دهـد و فـرد دیگـری را ترغیـب کند 
کـه بـرود و آن کتـاب را بخوانـد. محدودیتـی 
هـم بـرای کتـاب وجود نـدارد. شـخصاً خیلی 
بـه ایـن کار عاقـه دارم. تعلق خاطـر ویـژه ای 

و  اسـت  تأثیرگـذار  بسـیار  زیـرا  دارم  برنامـه  ایـن  بـه 
جمع هـای خانوادگـی، دانشـجویی، دوسـتانه و همـکاری 

می توانـد بـا ایـن موضـوع تحـت تاثیـر قـرار بگیـرد.
دکتـر علیـزاده گفـت: کمـاکان کتـاب هـم یکـی از 
کتـاب  نمی توانـم  هنـوز  گرچـه  اسـت؛  مـن  تفریحـات 
دیجیتـال بخوانـم و بـه خوانـدن کتـاب کاغـذی بیشـتر 

عاقه منـدم.

ــن معناســت  ــه ای ــت می رســد ب ــه موفقی ــه ای ب مجموع
کــه تمــام اجــزای آن موفــق بــوده کــه توانســته بــه ایــن 

نقطــه برســد.
حوزه هایی  در  »واقعاً  این که  بیان  با  علیزاده  دکتر 
موفق بودیم و در بخش هایی هم نه«، تصریح کرد: یکی 
فرهنگی  معاونت  حوزه  در  که  اقتصادی  مجموعه های  از 
است.  انتشارات  سازمان  می شود،  درآمد  کسب  به  منجر 
کمتر مجموعه ای داریم که محصول تولید کند و مخاطب 
تصمیم بگیرد آن را بخرد و بابت آن پول بدهد. بنابراین 
باید این مجموعه با قواعد بازار اداره شود؛ در عین این که 
باید با یک سری از قواعد و سیاست های جهاددانشگاهی 

نیز هماهنگی داشته باشد.
مـن  نظـر  بـه  کـرد:  اظهـار  فرهنگـی  مسـوول  ایـن 
عاقه منـد  فـرد  دسـت  بـه  مـا  کتاب هـای  از  بسـیاری 
و اهالـی کتـاب نمی رسـد. ایـن مسـاله نیـاز بـه برنامـه 
درازمـدت دارد. بایـد ایـن حـوزه تقویـت شـود کـه البته 
همـکاران ما در سـازمان انتشـارات برنامه هایـی برای این 

حـوزه دارنـد.
وی افـزود: معتقـدم مردم کماکان دوسـت دارند کتاب 
کاغـذی بخوانند ولـی بخش دیجیتال و نشـر الکترونیک، 
سـهمی از بـازار را بـه خود اختصـاص می دهـد و نباید از 
ایـن حـوزه غافـل بـود. در ایـن بخش نیـز بـا مراکزی که 

کارهـای دیجیتـال انجـام می دهند، در تعامل هسـتیم.
دکتـر علیزاده گفت: شـاید در شـکل کتـاب مثل طرح 
جلـد، فونت، سـایز قلـم، صفحه آرایـی و غیره بایـد تغییر 
حاصـل شـود زیرا این مسـائل نیـز در دنیا در حال رشـد 
اسـت. نکتـه دیگـر دربـاره تغییـرات در رشته هاسـت که 
رشـته های بسـیاری آمـده و رقبـای جـدی نیـز در ایـن 
برهـه داریـم امـا بایـد بـه عمـوم نیز توجـه کنیـم و نکته 
مهـم، جـذب جوانـان و دانشـجویان اسـت و ایـن جـذب 
و  بـه جـد  اگـر  نمی گیـرد.  دانشـگاه صـورت  در  صرفـاً 
دقیـق حوزه نشـر را بشناسـیم، می توانیـم وارد این حوزه 

بشـویم و کارهـای خیلـی خـوب انجـام دهیم.
وی بـه اهمیـت ترجمـه در نشـر نیـز پرداخـت و بیان 

از اظهاراتـش بـا اشـاره بـه عـدم رعایـت حقـوق معنـوی 
سـری  یـک  بایـد  گفـت:  بی اخاقی هـا،  برخـی  و 
سیاسـت هایی وجـود داشـته باشـد کـه مکمـل یکدیگـر 
باشـد کـه این امـر باید از طریق شـورای سیاسـت گذاری 

انجـام گیـرد.
وی در ادامـه بـر اهمیـت درسـت خوانـدن تاکیـد و 
تصریـح کـرد: بایـد بگویـم کـه در گذشـته واقعـاً خـوب 
در  را  بافقـی  وحشـی  دیـوان  اگـر  امـروز  می خواندنـد. 
اختیـار کسـی بگذاریـم، شـاید نتوانـد ۲۰ بیـت را از رو 

درسـت بخوانـد.
مسـابقه  بـه  همچنیـن  علیـزاده  دکتـر 
»کتـاب سـه دقیقه ای« کـه بـرای اولیــــــن 
برگـزار  انتشـارات  سـازمان  همـت  بـه  بـار 
ارایـه  کـرد:  بیـان  و  پرداخـت  اسـت،  شـده 
سـه دقیقه ای برای یک کتـاب ۵۰۰ صفحه ای 
واقعـاً کار سـختی اسـت. اگر بخواهـم یکی از 
کتاب هایـی را کـه خوانـده ام، در سـه دقیقـه 
قطعـاً  باشـم  نکـرده  تمریـن  اگـر  بگویـم، 
امکان پذیـر نیسـت. ایـن حرکـت در ترویـج 

اسـت. موثـر  قطعـا  کتاب خوانـی 
کسـی  اگـر  داد:  ادامـه  دراین بـاره  وی 
کتابـی را خوانـده باشـد و برای خـودش موثر 
بـوده باشـد، بایـد بتوانـد آن را در سـه دقیقه 
توضیـح دهـد و فـرد دیگـری را ترغیـب کند 
کـه بـرود و آن کتـاب را بخوانـد. محدودیتـی 
هـم بـرای کتـاب وجود نـدارد. شـخصاً خیلی 
بـه ایـن کار عاقـه دارم. تعلق خاطـر ویـژه ای 

و  اسـت  تأثیرگـذار  بسـیار  زیـرا  دارم  برنامـه  ایـن  بـه 
جمع هـای خانوادگـی، دانشـجویی، دوسـتانه و همـکاری 

می توانـد بـا ایـن موضـوع تحـت تاثیـر قـرار بگیـرد.
دکتـر علیـزاده گفـت: کمـاکان کتـاب هـم یکـی از 
کتـاب  نمی توانـم  هنـوز  گرچـه  اسـت؛  مـن  تفریحـات 
دیجیتـال بخوانـم و بـه خوانـدن کتـاب کاغـذی بیشـتر 

عاقه منـدم.

کتـاب داریـم؛ یعنـی در تمامـی معاونت هـای فرهنگـی 
سراسـر کشـور سـازمانی تحـت عنـوان انتشـارات دارند و 

حـوزه نشـر بـرای آن هـا اهمیـت دارد.
آن  در  کـه  مجموعـه ای  تنهـا  ازقضـا  گفـت:  وی 
عـاوه بـر دانشـجویان، ارتبـاط بـا اسـاتید را نیـز داریـم، 
در  کـه  فعالیت هایـی  عمـده  اسـت.  انتشـارات  سـازمان 
معاونـت فرهنگـی اسـت، بـر مبنـای دانشـجویان اسـت 
ولـی تنهـا قسـمتی کـه می شـود گفـت در عیـن این کـه 
بـا دانشـجویان در ارتبـاط اسـت بـا اسـاتید هـم ارتبـاط 

اسـت. انتشـارات  سـازمان  دارد،  تنگاتنگـی 
بـر  تاکیـد  بـا  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
و  خانـواده  در  کتـاب  مقولـه  فرهنگ سـازی  ضـرورت 
آموزش وپـرورش، ادامـه داد: متأسـفانه در دانشـگاه ها نیز 
بسـیاری از دروس مـا جزوه محور اسـت و اسـتاد به جای 
معرفـی کتـاب و بـه جـای این که پایـه را بر محـور کتاب 

قـرار دهـد، به سـمت جـزوه مـی رود.
کـرد:  خاطرنشـان  رویـه،  ایـن  از  انتقـاد  ضمـن  وی 
درجایـی بیـان کـردم کـه می شـود دانشـجویی بـه دوره 
تحصیـات عالیـه برسـد ولی یـک کتـاب ۵۰۰ صفحه ای 
را از اول تـا آخـر نخوانـده باشـد؟ یعنی صرفـاً فقط واحد 
پـاس کـرده اسـت. به نظـر من ایـن یعنی عـدم رفاقت با 
کتـاب؛ درحالی کـه در بسـیاری از کشـورهای دیگر مردم 
واقعـاً بـا کتـاب رفاقـت دارنـد و احسـاس نیـاز بـه کتاب 

می خواننــد و نظراتشــان را بــه اشــتراک می گذارنــد. 
ــن  ــر گرفت ــاید در نظ ــود و ش ــت ش ــد حمای ــا بای این ه

ــد. ــر باش ــیار موث ــد بس ــار بتوان ــه اقش ــایق هم س
وی همچنیـن گفـت: آمـار حاکـی از آن اسـت کـه 
کتـب  از  پـس  جـوان،  نسـل  مطالعـات  حـوزه  عمـده 
آموزشـی، ادبیـات، رمـان و شـعر اسـت کـه اگـر ترویـج 
پیـدا کنـد بسـیار موثـر اسـت. یکـی از مشـکاتی کـه 
اجتماعـی  آسـیب های  بحـث  دارد،  وجـود  جامعـه  در 
اسـت. اگـر از طریـق ادبیـات، رمـان و داسـتان بتوانیـم 
قـوه تخیـل، نوع دوسـتی و همزادپنـداری را در جوانـان 
تقویـت کنیـم، به نوعی مشـکاتی کـه ما از طریـق تبلیغ 
می خواهیـم حلشـان کنیـم، حـل می شـود. کسـی کـه 
نتوانـد خـود را در هنگام مشـکات جای دیگـری بگذارد، 
هیچ وقـت نمی توانـد در جهـت رفـع مشـکل برآیـد. ایـن 
کارهـا را تخیـل انجام می دهـد و تخیل از طریـق مطالعه 

و خوانـدن بـه وجـود می آیـد.
اطـراف  گفـت:  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
دارد  مناسـبی وجـود  بسـیار  کافه هـای  انقـاب  همیـن 
کـه بـا همیـن شـرایطی کـه داریـم، کتاب هـای مطـرح 
و پرفروشـی را می گذارنـد کـه بـه نظـر مـن، حمایـت از 

آن هـا می توانـد در رونـق ایـن موضـوع کمـک کنـد.
ــام  ــد از تم ــه اول بای ــرد: در وهل ــان ک وی خاطرنش
دوســتانی کــه از ابتــدای راه انــدازی ایــن مجموعــه 
بودنــد، تشــکر کنــم. باالخــره مجموعــه ای کــه بــه ایــن 
نقطــه می رســد، حاصــل زحمــات گروهــی اســت و اگــر 
ــن معناســت  ــه ای ــت می رســد ب ــه موفقی ــه ای ب مجموع
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می خواننــد و نظراتشــان را بــه اشــتراک می گذارنــد. 
ــن  ــر گرفت ــاید در نظ ــود و ش ــت ش ــد حمای ــا بای این ه

ــد. ــر باش ــیار موث ــد بس ــار بتوان ــه اقش ــایق هم س
وی همچنیـن گفـت: آمـار حاکـی از آن اسـت کـه 
کتـب  از  پـس  جـوان،  نسـل  مطالعـات  حـوزه  عمـده 
آموزشـی، ادبیـات، رمـان و شـعر اسـت کـه اگـر ترویـج 
پیـدا کنـد بسـیار موثـر اسـت. یکـی از مشـکاتی کـه 
اجتماعـی  آسـیب های  بحـث  دارد،  وجـود  جامعـه  در 
اسـت. اگـر از طریـق ادبیـات، رمـان و داسـتان بتوانیـم 
قـوه تخیـل، نوع دوسـتی و همزادپنـداری را در جوانـان 
تقویـت کنیـم، به نوعی مشـکاتی کـه ما از طریـق تبلیغ 
می خواهیـم حلشـان کنیـم، حـل می شـود. کسـی کـه 
نتوانـد خـود را در هنگام مشـکات جای دیگـری بگذارد، 
هیچ وقـت نمی توانـد در جهـت رفـع مشـکل برآیـد. ایـن 
کارهـا را تخیـل انجام می دهـد و تخیل از طریـق مطالعه 

و خوانـدن بـه وجـود می آیـد.
اطـراف  گفـت:  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
دارد  مناسـبی وجـود  بسـیار  کافه هـای  انقـاب  همیـن 
کـه بـا همیـن شـرایطی کـه داریـم، کتاب هـای مطـرح 
و پرفروشـی را می گذارنـد کـه بـه نظـر مـن، حمایـت از 

آن هـا می توانـد در رونـق ایـن موضـوع کمـک کنـد.
ــام  ــد از تم ــه اول بای ــرد: در وهل ــان ک وی خاطرنش
دوســتانی کــه از ابتــدای راه انــدازی ایــن مجموعــه 
بودنــد، تشــکر کنــم. باالخــره مجموعــه ای کــه بــه ایــن 
نقطــه می رســد، حاصــل زحمــات گروهــی اســت و اگــر 
ــن معناســت  ــه ای ــت می رســد ب ــه موفقی ــه ای ب مجموع

کـرد: بـه نظـر مـن، در بسـیاری از حوزه هـا 
می توانیـم بـه حـوزه ترجمـه توجـه کنیـم. 
هنـوز کـه هنـوز اسـت، بایـد در بسـیاری 
دنیـا  در  کـه  را  فاخـری  آثـار  حوزه هـا  از 
در  کار  ایـن  کنیـم.  ترجمـه  می شـود،  کار 
دسـتور کار قـرار دارد؛ مخصوصـاً آثـاری که 
باسیاسـت های فرهنگی، مطالعـات فرهنگی 

و کارهـای آمـاری در ارتبـاط باشـد.
دکتـر علیـزاده با اشـاره بـه این کـه »ورود یک سـری 
ادبیـات به حـوزه فرهنگـی نیاز بـه ترجمـه دارد«، تاکید 
کـرد: اگـر بـا فضـای کتـاب در دنیـا و مؤلفـان تأثیرگذار 
آشـنا نباشـیم، نمی توانیـم خودمـان را در سـطح کتاب و 
انتشـارات فاخـر قـرار بدهیم. ایـن موضوع هم در دسـتور 

است. کار 
وی اظهـار کـرد: سـال گذشـته کارهای بسـیار خوبی 
انجـام دادیـم و بازهـم بایـد بـا هماهنگی و همـکاری که 
بیـن دفتر مطالعـات فرهنگی معاونت فرهنگی و سـازمان 
ایـن کارهـا در  انتشـارات جهاددانشـگاهی وجـود دارد، 
حـال انجـام اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه همـه ایـن 
اتفاقـات بایـد منجـر بـه خوانـدن کتاب شـود و ایـن، کار 
یک نهـاد نیسـت. اگـر نگوییم که یـک سـری از نهادها به 
لحـاظ فرهنگـی در حـال خنثی سـازی کارهـای نهادهای 
دیگـر هسـتند، حداقـل می تـوان گفـت که موازی سـازی 

صـورت می گیـرد.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی در بخـش دیگـری 
از اظهاراتـش بـا اشـاره بـه عـدم رعایـت حقـوق معنـوی 
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گفتـار

راهکاری برای تامین لبنیات 
پرچرب کشور

رییس پژوهشگاه ابن سینای جهاددانشگاهی درباره 
تاثیر گسترش تکثیر گاوهای نژاد برتر بر کاهش قیمت 

مواد لبنی و از جمله کره سخن گفت
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا: رییس پژوهشگاه ابن سینای جهاددانشگاهی 
درباره تاثیر گسترش تکثیر گاوهای نژاد برتر بر کاهش قیمت مواد لبنی و از جمله کره 
گفت: اگر بخواهیم کره را وارد نکنیم و کره ی مورد نیاز را از موجودی کشور تامین کنیم، 
باید ذائقه مردم را عوض کنیم. یعنی مردم به جای ماست و شیر پرچرب نمونه ی کم چرب 

آن را مصرف کنند و چربی شیر موجود به کره تبدیل شود.
دکتـر محمدرضـا صادقی رییس پژوهشـگاه ابن سـینای جهاددانشـگاهی درباره نقش 
گسـترش تکثیـر گاوهـای نـژاد برتـر در مقابلـه بـا افزایـش قیمـت لبنیـات ازجمله کره 
گفـت: ایـن امـر در کوتاه مـدت تغییـری ایجـاد نمی کنـد. گاوهایـی کـه در مزرعـه ی 
نـژاد  پـرورش داده می شـود،  اوقـاف  ابن سـینا و سـازمان  پژوهشـگاه  مشـترک میـان 
»جـرزی« و »سـمینتال« هسـتند کـه میـزان چربـی موجـود در شـیر نـژاد »جـرزی« 
حـدودا پنج تـا هفـت درصـد اسـت و نسـبت به چربی شـیر نـژاد رایج هلشـتاین بیشـتر 
اسـت. ظرفیـت تولیـد ایـن مجموعـه در سـال 1۰ حداقـل هـزار عـدد جنیـن اسـت، 
درحالی کـه تعـداد گاو هلشـتاین موجـود در کشـور شـاید نزدیـک به پنـج میلیون رأس 
باشـد. در حـال حاضر سـهم اصلی شـیر کشـور را نـژاد هلشـتاین تامین می کنـد. میزان 

چربـی موجـود در ایـن شـیر سـه تا چهـار درصد اسـت و درنتیجـه میزان کـره ای که از 
ایـن شـیر اسـتخراج می شـود، نمی توانـد نیـاز کشـور را رفـع کنـد.

دکتـر صادقـی ادامـه داد: می تـوان نیـاز بـه کـره را از نـژاد هولشـتاین مرتفـع کـرد، 
امـا وقتـی ذائقـه خانواده هـا را در نظـر بگیریـد می بینیـد کـه گرایـش زیـادی به شـیر، 
ماسـت و دوغ پرچـرب وجـود دارد. کارخانـه لبنیاتـی نیز برای افزایش فروش سـود خود 
ترجیـح می دهـد به جـای ایـن کـه کـره و خامـه شـیر خریداری شـده از دامـدار را برای 
تولیـد کـره اسـتفاده کنـد، آن را بـه ماسـت و کشـک پرچـرب و خامه تبدیـل کند و در 

اختیـار مشـتری قـرار دهد.
رییـس پژوهشـگاه ابن سـینا بیـان کـرد: اگـر بخواهیـم کـره را وارد نکنیـم و کـره  
موردنیـاز را از موجـودی کشـور تامیـن کنیـم، بایـد ذائقـه مـردم را عـوض کنیـم. یعنی 
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گفتـار

رضورت شبکه سازی دانشجویی 
جهاددانشگاهی

سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی از آغاز به دست 
دانشجویان و برای دانشجویان تاسیس شد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایکنا: مهدی عباسی گفت: تداوم روند مشارکت 
اثربخش جهاددانشگاهی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور، مستلزم تداوم جریان بالنده 

مشارکت شبکه ای دانشجویان در جهاددانشگاهی است.
مهـدی عباسـی اظهـار کـرد: جامعـه حـدود چهارمیلیون نفری دانشـجو در ایـران که 
در ۲746 دانشـگاه و مرکـز آمـوزش عالی تحصیـل می کنند، تضمین کننـده آینده منابع 
انسـانی کارآمـد، تحصیل کـرده، و ماهـر کشـور اسـت و 4176 نفـر از ایـن دانشـجویان، 
دانشـجویان نخبـه نامیـده می شـوند. طبـق اعـام بنیـاد ملـی نخبـگان، واژه نخبـه بـه 
فـردی برجسـته و کارآمـد اطـاق می شـود کـه در خلق و گسـترش علم، فنـاوری، هنر، 
ادب، فرهنـگ و مدیریـت کشـور در چارچـوب ارزش های اسـامی اثرگذاری بارز داشـته 
باشـد و همچنیـن فعالیت هـای وی بـر پایـه هـوش، خاقیـت، انگیـزه و توانمندی هـای 
ذاتـی از یک سـو و خبرگـی، تخصـص و توانمندی های اکتسـابی از سـوی دیگـر، موجب 

سـرعت  بخشـیدن به پیشـرفت و اعتای کشـور شـود.
وی افـزود: هرگـز نمی تـوان ایـن بزرگ تریـن سـرمایه ی انسـانی جامعـه را نادیـده 
انگاشـت. امـا بهره منـدی از این سـرمایه عظیـم، الزاماتـی دارد که آن ها را نیـز نمی توان 
از نظـر دور داشـت. بی تردیـد بایـد بسـترهای الزم را برای شـکوفایی آن هـا فراهم آورد.

عباسـی گفـت: وظیفـه سـازمان های گوناگونـی کـه مجموعـه نهـاد آمـوزش عالـی 
ایـران را شـکل می دهنـد، فراهـم  کـردن اتمسـفر مناسـب برای بالیدن و سـهیم شـدن 

دانشـجویان در فراینـد پیشـرفت کشـور اسـت.
ــر این کــه ایــن نهــاد  ــا تاکیــد ب سرپرســت ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی ب
ــرای دانشــجویان تاســیس شــد،  ــه دســت دانشــجویان و ب جهاددانشــگاهی، از آغــاز ب
ــعه ی  ــارکت آن در توس ــش و مش ــگاهی، در نق ــن جهاددانش ــت بنیادی ــزود: اهمی اف
ــداوم  ــی اســت. بنابرایــن، ت ــژه در آمــوزش عال ســرمایه انســانی آینــده ی کشــور، به وی
ــور،  ــرفت کش ــعه و پیش ــیر توس ــگاهی در مس ــش جهاددانش ــارکت اثربخ ــد مش رون
ــده مشــارکت شــبکه ای دانشــجویان در جهاددانشــگاهی  ــان بالن ــداوم جری مســتلزم ت

اســت.

عباسـی افزود: براسـاس این ضرورت هاسـت که سازمان دانشـجویان جهاددانشگاهی، 
شبکه سـازی دانشـجویی را دسـتور کار قرار داده است.

سرپرسـت سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی، ایجـاد هم افزایـی میـان توان هـای 
دانشـجویی به ویـژه در عرصه هـای فرهنگـی و علمـی، شناسـایی دانشـجویان مسـتعد، 
زمینه سـازی بـرای پـرورش اسـتعدادهای آن ها در راسـتای تبدیل شـدن به دانشـجویان 
نخبـه بـا اسـتفاده از ظرفیت های درون و بیرون جهاددانشـگاهی، ایجاد سـازوکار کارآمد 
تامیـن نیـروی انسـانی مـورد نیـاز بخش هـای گوناگـون جهاددانشـگاهی را از مهم ترین 

اهـداف و مزایای این شـبکه برشـمرد.
از  مجموعـه ای  از  متشـکل  جهاددانشـگاهی  دانشـجویی  شـبکه  افـزود:  عباسـی 
دانشـجویان در حـال تحصیـل در دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی سراسـر کشـور 
اسـت کـه از طریـق عضویـت در سـازمان دانشـجویان، در کنـار تحصیـل، می کوشـند 
اسـتعدادهای درونـی خـود را کشـف و نسـبت بـه فعال سـازی، شـکوفایی و رشـد آن ها 
اقـدام کننـد. مجموعـه ای از فعالیت هـای فرهنگـی و علمـی تعریف شـده در سـازمان، 
در کنـار توانایی هـای گسـترده دانشـجویی در سراسـر کشـور، بسـتر پویایـی را بـرای 

می کنـد. فراهـم  دانشـجویی  هم افزایـی 
بـه گفتـه سرپرسـت سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی، در ایـن شـبکه، شـعب 
فعـال،  دانشـجویی  تشـکل  یـک  به مثابـه  کشـور،  سراسـر  در  دانشـجویان  سـازمان 

سـازمان دهی ایـن شـبکه را بـر عهـده خواهنـد داشـت.
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مـردم به جـای ماسـت و شـیر پرچـرب نمونـه ی کم چـرب آن را مصـرف کننـد و چربـی شـیر موجـود بـه کـره تبدیل شـود.  ازآنجایی کـه چربی نژاد هلشـتاین در حد سـه تـا چهار 
درصـد اسـت، اگـر نـژاد »جـرزی« جایگزیـن هلشـتاین شـود یـا از شـیر گاومیش اسـتفاده شـود کـه چربی بیشـتری از نـژاد جـرزی دارد بخشـی از چربی شـیر برای کـره و خامه 

تامیـن می شـود و شـیر پرچـرب مصرفـی خانواده هـا نیـز فراهـم می شـود.
دکتـر صادقـی بابیـان ایـن کـه جایگزیـن شـدن یک نـژاد با نژاد دیگـر به زمانی طوالنـی نیـاز دارد، گفت: به مدت پنجاه سـال طول کشـیده که نژاد هلشـتاین در ایـران تثبیت، 
تکثیـر و بومـی شـود. در حـال حاضـر اگـر بخواهیـم نـژاد هلشـتاین را بـا نـژاد برتر دیگـری جایگزیـن کنیم بـا تمام تاشـی کـه جهاددانشـگاهی و اوقـاف و دیگر شـرکت ها انجام 

دهنـد، بـه یک رونـد نسـبتاً طوالنی مدت نیـاز داریم.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در دامـداری صنعتـی، ایجـاد تغییـر در نـژاد، ژنتیـک و بسـیاری دیگـر از فاکتورهـا به راحتـی انجام می شـود، خاطرنشـان کـرد: وقتی بخـش عمده ای 
از دامـداری کشـور بـه شـکل سـنتی اسـت و دامـدار چنـد رأس محـدود گاو دارد و شـاخص های دامـداری مـدرن در آن وجـود نـدارد، ایجـاد تغییر دشـوار اسـت. هر چه سـریع تر 
جایگزینـی نـژاد هلشـتاین بـا نژادهـای برتـر را آغـاز کنیـم بـه نفـع کشـور و آینده اسـت. باید دامی برای کشـور انتخاب شـود کـه تولید شـیر و گوشـت و فرآورده هـای مختلف آن 
بیشـتر باشـد. درعین حـال، نهاده هـای دامـی کمتـری نسـبت بـه دام بومی ما مصرف کند. کشـور ما یک کشـور نیمه خشـک اسـت و آب کمی برای مصـارف کشـاورزی و دامپروری 
وجـود دارد. افـزون بـر آن، آب کافـی بـرای تامیـن علوفـه نیز وجود ندارد. باید دامی داشـته باشـیم کـه بتواند با کمترین میزان مصرف نهاده ها، بیشـترین بهره وری را داشـته باشـد.

رییـس پژوهشـگاه ابن سـینای جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه لـزوم پرورش دام هـای بومی هر اسـتان گفـت: ازآنجاکه بخش نسـبتاً زیادی از کشـور مـا را بیابان تشـکیل می دهد، 
شـاید شـتر دامـی باشـد کـه بـا کمتریـن میـزان اسـتفاده از نهاده هـای دامـی وارداتـی بتوانـد بهـره وری خوبی داشـته باشـد. لـذا مـا می توانیم بخشـی از هزینـه را صـرف تکثیر و 
اصـاح نـژاد شـترهای بومـی کنیـم تـا بتوانیـم شـترداری را به صـورت صنعتـی انجـام دهیـم. با یـک برنامـه هماهنـگ، می توانیـم ذائقـه مـردم را به تدریج تغییـر دهیم و اسـتفاده 
از فرآورده هـای شـتر را جـا بیندازیـم. همچنیـن، اسـتان  خوزسـتان نیـز درزمینـه ی پـرورش گاومیـش دارای مزیت نسـبی اسـت که می تـوان از شـرایط و امکانات آن اسـتان برای 

گسـترش پرورش ایـن دام اسـتفاده کرد.
وی در پایـان در خصـوص آمادگـی پژوهشـگاه ابن سـینا بـا دیگـر نهادهـا دربـاره  تکثیـر دام هـای نـژاد برتـر گفـت: همکاری پژوهشـگاه ابن سـینا بـا اوقـاف اکنـون در قالب یک 
شـرکت دانش بنیـان مشـترک بیـن جهاددانشـگاهی و سـازمان اوقـاف ادامـه دارد و اگر سـازمان های دیگر و یا بخـش خصوصی سـرمایه گذاری کننـد می توانند جنیـن گاوهای نژاد 

برتـر کـه توسـط ایـن شـرکت دانش بنیـان تولیـد می شـود را بـه گاوهای مـزارع منتقـل نمـوده و گوسـاله هایی را که متولد می شـوند، در سـطح کشـور توزیـع کنند.

لزوم مراجعه زوج های نابارور به 
مراکز معترب درمان ناباروری

مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر 
ابن سینای جهاددانشگاهی مطرح کرد

■ روابط عمومی مرکز درمان ناباروری ابن سینای جهاددانشگاهی: دکتر علی صادقی تبار مدیر 
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا، بر اهمیت توجه به زوج های 
زوج های  از  بیست درصد  آماری، حدود  مطالعات  اساس  بر  و گفت:  کرد  تاکید  نابارور 
از جمعیت جوان و در سنین  با گروهی  ناباروری مواجه اند. درواقع ما  با مشکل  کشور 
باروری مواجه ایم که قصد و تمایل به فرزندآوری داشته و نیاز به حمایت و درمان دارند. 
ایشان  برای  ناباروری  درمان  امکان  کردن  فراهم  و  زوج ها  این  به  ویژه  توجه  بنابراین، 
می تواند یکی از برنامه های راهبردی افزایش جمعیت در کشور باشد. بدیهی است که 
یکی از ملزومات این راهبرد حمایت از مراکز درمان ناباروری و گسترش خدمات درمان 

ناباروری در کشور است.
دکترصادقی تبـار نتیجه بخـش بودن درمان ناباروری را مسـتلزم تکرار درمان دانسـت 
و توضیـح داد: نابـاروری یعنـی یـک سـال اقـدام ناموفق برای بـارداری. یعنی مـا به طور 
طبیعـی دوازده مـاه یـا دوازده سـیکل بـه زوج فرصـت می دهیـم که بـاردار شـوند. زیرا 
می دانیـم کـه همـه سـلول های جنسـی کـه در هر مـاه تولیـد و آزاد می شـود، سـالم و 
نرمـال نیسـتند و ممکـن اسـت به طور طبیعـی از چرخـه تولیدمثل حذف شـود. درواقع 
مـا شـانس بـارداری طبیعـی را یـک بـه دوازده می دانیم. اما این شـانس در سـیکل های 
آی وی اف، بـه یک به سـه افزایـش می یابـد. یعنـی در مرکـز مـا کـه هم سـطح مراکـز 

پیشـرفته جهـان اسـت، انتظـار داریـم حداکثر پس از سـه سـیکل درمان، بـارداری رخ 
دهـد. زیـرا در آی وی اف مـا می توانیـم سـلول های ناهنجـار را حـذف و سـلول های 
سـالم تر و باکیفیت تـر را بـرای لقـاح انتخـاب کنیم و شـانس موفقیـت را افزایش دهیم، 
امـا بازهـم شـرایطی مثـل کیفیـت تخمـک و اسـپرم و درنهایـت جنیـن و همچنیـن 

وضعیـت رحـم در النـه گزینـی جنین موثر اسـت.
مدیـر مرکـز درمـان نابـاروری ابن سـینا در ادامـه تاکید کـرد: باید این آگاهی رسـانی 
بـه زوج هـای نابـارور انجـام شـود کـه حتمـاً بـرای درمـان بـه مراکـز درمـان نابـاروری 
معتبـر مراجعـه کننـد. یـک مرکز درمان نابـاروری خوب بایـد همه خدمـات کلینیکی و 
پاراکلینیکـی، ماننـد کلینیک هـای  تخصصـی، اتـاق عمـل، آزمایشـگاه ها، کلینیک های 
رادیولـوژی و سـونوگرافی و داروخانـه را در خـود داشـته باشـد و زوج ها مجبور نباشـند 
بـرای انجـام کارهـای تشـخیصی و درمانی بـه مناطق مختلف شـهر برونـد. همچنین، از 
نظـر مکانـی باید دسترسـی مناسـب داشـته باشـد و وسـایل نقلیه عمومی در دسـترس 
مراجعـان باشـد تـا بـرای تردد دچـار مشـکل نشـوند. همچنیـن، هزینه هـای درمان در 
یـک مرکـز معتبـر و خـوب بایـد طبـق تعرفه هـای قانونـی و مصـوب باشـد. عـاوه بـر 
این هـا، مهم تریـن ویژگـی یـک مرکـز درمـان نابـاروری حضـور تخصص هـای مرتبـط، 
کار  و  داخلـی  و  ایمونولـوژی  عفونـی،  ژنتیـک،  مـردان، جنین شناسـی،  زنـان،  ماننـد 

گروهـی و مشـارکت ایـن متخصصـان در رونـد تشـخیص و درمان اسـت.
دکترصادقی تبـار دربـاره هزینه هـای درمـان نابـاروری در کشـور گفـت: روش هـای 
نویـن درمـان نابـاروری وابسـته به تجهیـزات و موادی مثل محیط کشـت آزمایشـگاهی 
اسـت کـه توسـط چنـد کمپانی محـدود در جهـان تولید می شـود و قیمت یکسـانی در 
تمـام جهـان دارد. مـا هـم مصرف کننـده ایـن تجهیـزات و متریـال هسـتیم. بنابرایـن، 
هزینه هـای درمـان تـا حـد زیـادی متأثـر از نـرخ ارز و واردات ایـن تجهیزات اسـت. اما 
هزینـه درمـان نابـاروری در کشـور ما ارزان تر از دیگر کشـورها، حتی کشـورهای منطقه 
اسـت و دلیـل آن ارزان تـر بـودن همـه ی تعرفه هـای پزشـکی ایـران نسـبت بـه دیگـر 
کشـورها اسـت. هزینـه درمـان نابـاروری در ایـران یک چهـارم تـا یک پنجم کشـورهای 
منطقـه اسـت و یک دهـم کشـورهای اروپایـی و یک پانزدهـم آمریـکا اسـت. امـا همیـن 
هزینه هـا هـم بـا توجـه به شـرایط اقتصادی کشـور و سـطح درآمدها ممکن اسـت برای 

برخـی زوج های نابارور سـنگین باشـد.
مدیـر مرکـز درمان ناباروری ابن سـینا جهاددانشـگاهی دربـاره تمهیـدات حمایتی از 
زوج هـای نابـارور در ایـن مرکـز افزود: مرکز ابن سـینا وابسـته به جهاددانشـگاهی اسـت 
کـه یک نهـاد عمومـی غیردولتـی اسـت. بنابرایـن، تعرفه های ایـن مرکز تقریباً یک سـوم 
بخـش خصوصـی اسـت و مـا تـاش کرده ایـم تعرفه هـا و هزینه هـا را تـا حـد امـکان 
پاییـن نگه داریـم کـه برای اقشـار ضعیف نیـز قابل پرداخت باشـد. همچنیـن، در برخی 

کلینیک هـا امـکان پرداخـت تدریجـی و اقسـاطی بـرای مراجعـان را فراهـم کرده ایم.
وی اظهـار کـرد: متأسـفانه، بیمه هـا خدمات درمـان ناباروری را به طور کامل پوشـش 
نمی دهنـد، امـا مـا در مرکـز ابن سـینا ایـن امـکان را فراهـم کرده ایـم کـه مراجعـان 
بتواننـد بـرای آن دسـته از خدماتـی کـه بیمه هـا پوشـش می دهنـد، ماننـد خدمـات 
آزمایشـگاهی و داروخانـه، از دفترچـه بیمـه اسـتفاده کنند. خوشـبختانه طـرح حمایت 
از زوج هـای نابـارور هـم به تصویب رسـیده اسـت و امیدواریـم به زودی بـه مراکز درمان 
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گفتـار

نابـاروری تخصیـص داده شـود تـا بتوانیـم به زوج هـای نابـارور کم درآمد کمـک کنیم تا 
بـه آرزوی خـود، یعنی داشـتن فرزند، برسـند.

مدیـر مرکـز درمـان نابـاروری ابن سـینا دربـاره ارایه درمـان اهدای تخمـک و جنین 
در ایـن مرکـز توضیـح داد: مرکـز درمـان نابـاروری ابن سـینا یکـی از مراکـز ارجاعی در 
زمینـه درمـان بـه روش اهـدای تخمـک و جنیـن اسـت. اهـدا درواقـع روش جایگزیـن 
درمان هـای معمـول نابـاروری اسـت. پیـش از قانونـی شـدن ایـن روش، اگـر زوجـی از 
روش هایـی متعـارف درمـان ناباروری نتیجـه نمی گرفت ناگزیـر از پذیـرش فرزندخوانده 
بـود. فرزندخواندگـی نیـز مشـکاتی ماننـد مطلـع نبـودن از وضعیت و سـامت والدین 
فرزندخوانـده و نگرانـی از آینـده را بـه همراه داشـت. اما با رسـمیت یافتـن روش اهدای 
تخمـک و جنیـن کـه پژوهشـگاه ابن سـینا در بررسـی ابعـاد مختلف حقوقـی، اخاقی و 
مذهبـی و قانونـی شـدن آن پیشـگام بود، زوج هـای نابارور توانسـتند از ایـن روش برای 
بـاروری اسـتفاده کننـد. در ایـن روش از تخمک یـا جنین یک زوج اهداکننـده که مورد 
ارزیابی هـای مختلـف از نظـر سـامت جسـمی و روانـی قرارگرفته انـد و مشـاوره های 
مختلـف شـرعی، حقوقـی و روانشـناختی بـرای آن هـا انجـام شـده اسـت، برای بـاروری 
زوج نابـارور اسـتفاده می شـود. از جمله مزایـای این روش اطمینان از سـامت تخمک و 
جنیـن و نیـز پـرورش جنیـن در داخـل رحم مادر اسـت و خانـم می توانـد در این روش 
دوران بـارداری و شـیردهی را تجربـه کنـد و زن و شـوهر کامـا بـه طفل حاصـل از این 
روش احسـاس تعلـق خواهنـد کـرد. البته، نکته بسـیار مهم این اسـت که اهـدا در مرکز 
درمـان نابـاروری ابن سـینا، مطابـق قانون مصوب، کامـا محرمانه اسـت و دو طرف نباید 

یکدیگـر را بشناسـند تـا از هرگونـه پیامـد احتمالـی در آینده جلوگیری شـود.
دکترصادقی تبـار واحـد بیمـاران بین الملـل )IPD( ایـن مرکـز را یکـی از واحد هـای 
فعـال در زمینه گردشـگری سـامت دانسـت و افزود: خوشـبختانه تخصـص و کارآمدی 
متخصصـان مـا و ارایـه خدمـات باکیفیـت و هم طراز کشـورهای پیشـرفته جهـان باعث 
شـده اسـت کـه ایران بـه مقصد گردشـگری سـامت در زمینه درمـان نابـاروری تبدیل 
شـود. دانـش و تجربـه پزشـکان مـا، کیفیـت باال و نیـز ارزان بـودن خدمات باعث شـده 
اسـت کـه مـا مراجعـان ایرانـی و غیرایرانی بسـیاری از کشـورهای دیگر داشـته باشـیم. 
مشـاوران مسـلط بـه زبان هـای خارجـی بـا ایـن مراجعـان در ارتبـاط هسـتند و مـا 
به گونـه ای برنامه ریـزی می کنیـم کـه ایـن دسـته از مراجعـان در کوتاه تریـن زمـان و با 

کمتریـن مـدت اقامـت خدمـات را دریافـت کنند.
مدیـر مرکـز درمـان نابـاروری ابن سـینا در پایـان گفـت: زوج های عزیـز نابـارور باید 
بداننـد کـه پیمـودن مسـیر درمـان نابـاروری به صبـر و اراده و پشـتکار نیـاز دارد. نباید 
بـا یـک شکسـت ناامیـد شـوند و از پیگیـری درمـان صرف نظـر کننـد. به تازگـی یکی از 
مراجعـان مرکـز در تمـاس بـا بنـده اظهـار کـرد که پـس از چهـارده سـال نابـاروری، با 
مراجعـه بـه مرکـز مـا درمـان شـده اند و شـب قـدر فرزندشـان به دنیـا آمده اسـت. این 
خبـر خـوش و شـادی بخش اهمیت صبـر و پایداری در مسـیر درمـان را به خوبی نمایان 
می کنـد و امیـدوارم همـه زوج هـای نابـارور بتوانند ایـن لحظه شـیرین را تجربـه کنند.

 

■□■
پژوهش های جهاددانشگاهی؛ 

مسیر همواری در تحقق جهش 
تولید

رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی تاکید کرد: 
پژوهش های جهاددانشگاهی از جنس پژوهش های 

کاربردی مبتنی بر نیاز و مزیت های منطقه است
رییـس  صادقـی  جال الدیـن  جنوبـی:  خراسـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   ■
جنـس  از  جهاددانشـگاهی  پژوهش هـای  گفـت:  جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی 
پژوهش هـای کاربـردی مبتنـی بـر نیـاز و مزیت هـای منطقه اسـت و قطعا کمک بسـیار 

موثـری بـه جهـش تولیـد خواهـد کـرد.
جـال الدیـن صادقـی بـا اشـاره بـه شـعار سـال، اظهـار کـرد: جهـش تولیـد بـدون 

حمایـت جـدی از بخـش تولیـد اتفـاق نمی افتـد.

وی بـا بیـان این کـه بهتریـن کمـک دولـت در ایـن راسـتا نگرفتـن مالیـات از بخش 
تولیـدی و پرداخـت وام بـا بهـره حداکثـر 6 درصـد بـه بخـش تولیـد بـرای مـــــدت 
دو سـال اسـت، اظهـار کـرد: زیرسـاخت های تحقـق ایـن شـعار در کشـور فراهم اسـت 

درصورتی کـه دولـت حمایت هـای الزم را از بخـش تولیـدی انجـام دهـد.
رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی اظهار کرد: آنچـه کشـور را در تولید دانش 
کاربـردی و قـوی شـدن کمـک می کند و کرده اسـت، پژوهش هـای کاربـردی مبتنی بر 

نیـاز و مزیت های منطقه اسـت.
صادقـی افـزود: پژوهش هـای جهاددانشـگاهی از ایـن جنـس اسـت و قطعـا کمـک 

بسـیار موثـری بـه جهـش تولیـد خواهـد کرد.
وی در مورداجـرای طـرح فاصله گـذاری اجتماعـی نیز یادآور شـد: این طـرح، اقدامی 
اسـت کـه در دنیـا و سـایر کشـورها از جملـه چیـن نتیجه بخـش بـوده و تنهـا راه حلـی 

اسـت کـه دنیـا روی آن اجمـاع دارد و بنابرایـن یک ضرورت اسـت.
 

■□■
ارایه ی خدمات آموزش مجازی 

به مدارس توسط جهاددانشگاهی 
تهران

معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی تهران از 
ارایه ی خدمات و زیرساخت های الزم آموزش های 

الکترونیکی به مدارس خبر داد 

■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران: سید عزیز آشنا اظهار کرد: از زمستان سال 
پیش تاکنون بیش از ۵۰ هزار آزمون آناین برای سازمان ها برگزار شد و همچنان در حال 
برگزاری است. بخشی از دوره های آموزشی به الکترونیکی تبدیل شد و میزان استقبال 
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شرکت کنندگان از آموزش مجازی بیش از حضوری بود از آن جمله دوره های آموزشی 
سازمان نظام مهندسی است. مهندسان به علت درگیری های کاری و ضرورت حضور در 

کارگاه ها و ... استفاده از آموزش الکترونیکی را ترجیح دادند.
وی بـا تاکیـد مجـدد بـر این کـه معاونـت آموزشـی سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران 
همـکاری بـا برخـی سـازمان ها را گسـترش داد و بـا اسـتفاده از سـامانه، ارتبـاط آناین 
برقـرار شـد و آزمون هـای آنایـن توسـعه یافـت، گفـت: در ایـام کرونایی و بـرای حدود 
۲ مـاه آمـوزش نظام مهندسـی بـر پایـه وب و موبایـل آغـاز شـد و بیـش از ۲ هـزار نفـر 
در ایـن دوره هـا آمـوزش دیدنـد. سـامانه آمـوزش الکترونیکی کـه تنها با هـدف آموزش 
الکترونیکی طراحی شـده اسـت سـامانه اختصاصی آموزشـی IMOOC.IR را دارد که 
تاکنـون حـدود 6 نفـر شـرکت کرده انـد و از خدمـات آمـوزش الکترونیکـی آن بهره مند 

شـده اند.
معـاون آموزشـی سـازمان جهاددانشـگاهی تهران ادامـه داد: در خصوص سـامانه های 
مدیریـت آمـوزش مجـازی هـم با مناطق آزاد کشـور هماهنگ شـدیم تـا در کل مناطق 
آزاد از ایـن شـیوه ی آموزش اسـتفاده شـود. از ایـن رو در این خصـوص تفاهم نامه ای هم 

بـا شـورای عالـی مناطق آزاد به امضا رسـیده اسـت.

مدیریت استعداد با آزمون های روان شناختی
آشـنا بـا بیـان این کـه فعالیت هـای دیگـری تحت فشـار مدیریـت اسـتعداد در حـال 
انجـام اسـت، گفـت: در آن پرونـده نرم شـخصیت برگرفتـه از آزمون های روان شـناختی 
بـرای فـرد تشـکیل می شـود و بیـش از ۵۰ صفحـه گـزارش بـرای وی تهیـه و درنهایت 
برنامـه توسـعه فـردی و آمـوزش فرد در آینـده بر اسـاس آزمون های روانشـناختی برای 

وی نوشـته می شـود.
وی بـا بیـان این کـه آزمون هـای تدویـن مـدل شایسـتگی از دیگـر آزمون هاسـت، 
تصریـح کـرد: ایـن آزمـون بـرای مشـاغل مختلـف مـدل شایسـتگی تدویـن می کنـد 
و آموزش هـا بـر پایـه مـدل شایسـتگی و شایسـتگی شـغل و مشـاغل ارایـه و در ایـن 

می شـود. اسـتفاده  و...  الکترونیـک  ابزارهـای  از  آزمون هـا 
معـاون آموزشـی سـازمان جهاددانشـگاهی تهران افـزود: با توجه به تجـارب  در حوزه 
زیرسـاخت الکترونیکـی می کوشـیم زیرسـاخت و نرم افزارهـا را بـه خـارج از کشـور ارایه 
دهیـم. در ایـن راسـتا بـرای برخی کشـورها، شـرکت ها و اشـخاص در این باره گزارشـی 
ارسـال شـده اسـت و در حـال رایزنـی هسـتیم تـا این سـرویس به خـارج از کشـور هم 

ارایـه شـود کـه می تواند در حـوزه آموزش ارزآوری داشـته باشـد.
آشـنا یـادآور شـد: بسـیاری از آموزش هـای کاربـردی بـه ایجـاد شـغل یـا محصـول 
منجـر می شـود. از ایـن رو تاش بر این اسـت در سـال جهـش تولید آموزش هـای منجر 
بـه تولیـد و شـغل را افزایـش دهیم. هم چنیـن افزایش کیفیـت آموزش از دیگـر اهداف 

برنامه هـای آموزشـی ایـن معاونت اسـت.
وی تصریـح کـرد: از دیگـر فعالیت هـای معاونـت آموزشـی همـکاری با سـایر واحدها 
در حـوزه آمـوزش بـرای شـکل گرفتـن همـکاری بیـن واحـدی در فضـای آموزشـی 

الکترونیکـی و دیجیتالـی اسـت.

چالش های آموزش آنالین
معـاون آموزشـی سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران بـا بیـان این کـه در یـک سـال 
گذشـته معاونـت آموزشـی سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران به ویـژه در بخـش آموزش 
آزاد بـه صـورت مقطعـی بـا مشـکات و تاطم هایی مواجه شـد، ادامه داد: بـه علت یک 
سـری اعتراضـات بـا قطعـی مقطعـی اینترنـت روبـه رو شـدیم کـه تاثیـر مسـتقیمی بر 
ثبت نـام دوره هـای آموزشـی گذاشـت. سـپس با شـیوع کروناویـروس به نوعی کسـب و 

کار و فعالیت هـای آموزشـی دسـتخوش تغییراتـی شـدند.
آشـنا گفـت: گـزارش اتـاق بازرگانـی ایـران حاکی از آن اسـت کـه از ابتـدای تحریم 
بخشـی از کسـب و کارهـا آسـیب دیده انـد کـه آمـوزش از آن جملـه اسـت. چـون بـا 
کوچک تـر شـدن سـبد خریـد خانـوار بخش آموزش دسـتخوش مشـکل شـد. سـال 98 
نسـبت بـه سـال 97 وضعیـت کلـی کسـب و کار در کل کشـور بهتر شـد، امـا در حوزه 

خدمـات آموزشـی مشـکات هم چنـان مانـدگار بود.
وی بـا بیـان این کـه بـا اپیدمـی کرونـا به مشـکات آموزشـی دامـن زده شـد، افزود: 
هم اکنـون 3 نـوع کاس )هیبریـدی( برگـزار می شـود. با رعایـت پروتکل های بهداشـتی 
همـراه بـا رعایت فاصله گذاری اجتماعی و اسـتفاده از دسـتکش و مـاده ضدعفونی کننده 
کاس هـای حضـوری، برخـی کاس هـا بـه صورت آنایـن و برخـی به صـورت محتوای 
آفایـن برگـزار می شـود. بـه عبارتـی نرم افـزار و زیرسـاخت های الزم بـرای ارایـه آن هـا 
فراهـم شـده اسـت تا دانشـجو بـا اختیار خـود کاس حضـوری، آناین یا شـیوه آفاین 

را انتخـاب کند.
 

طرح جامع گردشگری استان 
بازنگری می شود

رییس جهاددانشگاهی اردبیل از واگذاری بازنگری طرح 
جامع گردشگری استان به این نهاد خبر داد

افزود:  خبر  این  اعام  با  اردبیلی  اوچی  مهران  اردبیل:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
و صنایع دستی  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره کل  با  تعامل خوبی  جهاددانشگاهی 

استان اردبیل جهت پیشبرد اهداف گردشگری استان دارد.
وی خاطرنشـان کـرد: در بازنگـری این طرح عـاوه بر به روزرسـانی اطاعات عمومی 
مربـوط بـه اسـتان، مطالعـات خاص گردشـگری اعـم از منابـع و جاذبه های گردشـگری 
اسـتان، بـازار گردشـگری اسـتان و تاثیـر گردشـگری بر توسـعه حـال حاضر اسـتان نیز 

می شـود. بازنگری 
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی از تمـام 
ظرفیـت خـود در کشـور بـرای اجـرای موفـق ایـن طـرح اسـتفاده خواهـد کـرد، افزود: 
در بازنگـری طـرح جامـع گردشـگری اسـتان ضمـن تجزیه وتحلیل نقاط قـوت و ضعف، 
فرصت هـا و تهدیدهـا، راهبردهـای کان توسـعه گردشـگری اسـتان و برنامـه ریـزی 

سـاختاری- عملیاتـی تحقـق ایـن امـر تدویـن می شـود.
اوچـی اردبیلـی بـه ظرفیت هـای اسـتان اردبیل در گردشـگری اشـاره و اضافـه کرد: 
بهره بـرداری مناسـب از ایـن ظرفیت هـا ضمـن ایجـاد فرصت های شـغلی می توانـد تاثیر 

به سـزایی در تغییر اقتصادی و توسـعه ای اسـتان داشـته باشـد.
 

■□■
نگاه توسعه ای باید مبتنی بر 

دانش، علم و موضوعات روز دنیا 
باشد

رییس جهاددانشگاهی لرستان گفت: توسعه و پیشرفت 
هر کشوری باید مبتنی بر دانش، فکر، ایده، خاقیت، 

قابلیت ها و ظرفیت های هر منطقه باشد
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی لرستان: دکتر سید علی نادر دهقانی در دیدار با احمد 
جلسات  سالن  در  که  لرستان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  دبیر  مجدیان 
جهاددانشگاهی استان برگزار شد، اظهار کرد: توسعه و پیشرفت هر کشوری باید مبتنی 

بر دانش، فکر، ایده، خاقیت، قابلیت ها و ظرفیت های هر منطقه باشد.
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و  باید خودجوش  توسعه  تصریح کرد:  نیست،  وارداتی  توسعه  براین که  تاکید  با  وی 
درون زا باشد و از قابلیت های هر منطقه آغاز و در سطح گسترده تکثیر شود.

توسعه  بر  منطقه ای  توسعه  بر  عاوه  این که  بیان  با  لرستان  جهاددانشگاهی  رییس 
نوشته  خاص  برنامه  و  نسخه  یک  باید  منطقه ای  هر  برای  افزود:  اعتقادداریم،  نقطه ای 
شود و این دیدگاه و اعتقادات سبب شده کارهایی که در استان انجام شده موفق بودند.

دهقانی با تاکید براین که موفقیت با وجود نیروی انسانی توانمند و برنامه ریزی قوی و 
منسجم تحقق می یابد، اضافه کرد: در هر سازمان تیم های قوی و منسجم برنامه ریزی و 

فعالیت کنند تا کاری به سرانجام برسد.
وی با بیان این که در مواردی این برنامه ریزی ها تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار گرفته و 
موانعی را ایجاد می کند، ادامه داد: حضور جهاددانشگاهی در استان سبب شده چرخه های 

مختلف فعالیت شکل گیرد.
رییس جهاددانشگاهی لرستان با بیان این که بزرگ ترین سیستم تولید فناوری، دانش 
و برنامه های نرم افزاری در غرب کشور و لرستان هستیم، بیان کرد: بزرگ ترین سیستم 
برای جذب فارغ التحصیان خاق و نخبه استان در مراکز رشد هستیم و چنانچه از این 

افراد حمایت نمی کردیم آنان به تهران یا خارج از کشور مهاجرت می کردند.
دهقانی افزود: کارهایی که در جهاددانشگاهی انجام شده محصول این بوده که اگر از 
توان دانشگاهی و علمی استفاده کنیم و توانمندی های دانشگاهی را برای هر کاری بسیج 

کنیم آن کار شدنی است.
وی با بیان این که توسعه در ابعاد مختلف کشاورزی، محیط زیست، مسایل فرهنگی، 
اجتماعی و ... در استان شدنی است به شرطی که از توان نیروهای نخبه  در بخش های 
که  بگیریم، گفت: طرح هایی  بهره  دانش بنیان  توسعه  از مدل  و  کنیم  استفاده  مختلف 

لحاظ می شود باید  براساس فکر، دانش، خاقیت و یافته های دانشگاهی باشد.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی لرستان با اشاره به این که باید به بنیان های توسعه و 
ضعف هایی که در مسیر توسعه رفتیم برگردیم و آن ها را بررسی کنیم، بیان کرد: برای شروع 
هر کاری باید هدف، جهت و مسیر درستی انتخاب کنید تا فاصله رسیدن به توسعه کم تر شود.

مشکات  برای  است  موظف  دانشگاه  و  جهاددانشگاهی  این که  به  اشاره  با  دهقانی 
دستگاه های اجرایی و جامعه نسخه بپیچد، افزود: معتقدیم هیچ کاری نشدنی نیست و 
جهاددانشگاهی به عنوان بازوی توانمند کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بدانیـــد و 

هر آنچه توان داشته باشیم در راستای حل این مهم به کارخواهیم گرفت.
تمام جلسات منطق علمی  اگر پشت  این که  بیان  با  لرستان  رییس جهاددانشگاهی 
نباشد و چارچوب، ساختار و جهت نداشته باشد راه بجایی نمی بریم، اضافه کرد: البته 
انجام کارهای علمی هزینه بر و زمان بر است و باید در طول انجام کار مسیر رسیدن به 

هدف مشخص و سپس کار انجام شود.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی لرستان عنوان کرد: در مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
باید کار علمی انجام شود و جهاددانشگاهی استان آمادگی دارد با تمام توان و ظرفیت 
ارز در استان  با قاچاق کاال و  بازوی توانمند کمیسیون مبارزه  خود به عنوان مشاور و 

همکاری الزم را داشته باشد.
وی گفت: جهاددانشگاهی شناسنامه آسیب های اجتماعی استان را تعریف و انجام و 
تحویل بهزیستی لرستان داده است که این منبع عظیمی در حوزه مقابله با آسیب های 

اجتماعی است.
فرهنگی،  پژوهشی،  مختلف  بخش های  در  داریم  آمادگی  شد:   یادآور  دهقانی 
برنامه ریزی، تولید محتوا و آگاهی بخشی تفاهم نامه ای با کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز در استان منعقد و نسبت به عملیاتی کردن آن اقدام کنیم.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی لرستان گفت: همه مردم از ما مدیران برای انجام 
کارهای توسعه ای در استان توقع دارند و باید تمام تاش خود را در این راستا به کارگیریم.

اجرای طرح «معرفی تازه های 
نرش بین امللل» در سازمان 
انتشارات جهاددانشگاهی

سرپرست سازمان انتشارات جهاددانشگاهی از آغاز 
اجرای طرح »معرفی تازه های نشر بین الملل« در این 

سازمان خبر داد

ــد  ــر حامـ ــگاهی: دکتـ ــارات جهاددانشـ ــازمان انتشـ ــی سـ ــط عمومـ ■ روابـ
ـــا  ـــرح ب ـــن ط ـــرد: ای ـــام ک ـــرح اع ـــن ط ـــداف ای ـــاره اه ـــرزاده درب علی اکب
ـــده و  ـــاز ش ـــی آغ ـــد خارج ـــای جدی ـــی کتاب ه ـــایی و معرف ـــدف شناس ه

تمرکـــز اصلـــی آن روی کتـــب علـــوم انســـانی اســـت.
وی افـــزود: ســـازمان انتشـــارات می کوشـــد بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح، 
جدیدتریـــن کتاب هـــای علمـــی حـــوزه علـــوم انســـانی را کـــه توســـط 
ناشـــران برجســـته بین المللـــی بـــه چـــاپ می رســـد، بـــه پژوهشـــگران 
ـــنایی  ـــاظ آش ـــه لح ـــد ب ـــدام می توان ـــن اق ـــد. ای ـــی کن ـــور معرف ـــل کش داخ
ــد  ــایل جدیـ ــا و مسـ ــا، زمینه هـ ــا رویکردهـ ــان بـ ــگران و مترجمـ پژوهشـ

ـــود. ـــع ش ـــد واق ـــانی مفی ـــوم انس عل
ـــوب  ـــرح در چارچ ـــن ط ـــه ای ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــرزاده ب ـــر علی اکب دکت
فعالیت هـــای معاونـــت پژوهـــش و برنامه ریـــزی ســـازمان انتشـــارات 
ـــت،  ـــه نخس ـــرد: در مرحل ـــان ک ـــود، خاطرنش ـــرا می ش ـــگاهی اج جهاددانش
کار را بـــا معرفـــی هفتگـــی کتاب هـــای جدیـــد آغـــاز کردیـــم و تـــاش 
ــای  ــه نیازهـ ــه بـ ــا توجـ ــه و بـ ــی و نقادانـ ــی علمـ ــا نگاهـ ــم بـ می کنیـ
ـــن  ـــم؛ ضم ـــی کنی ـــایی و معرف ـــد را شناس ـــه روز و کارآم ـــوای ب کشـــور، محت
ـــور  ـــر کش ـــگاهی در سراس ـــارات جهاددانش ـــازمان انتش ـــعب س ـــه ش ـــن ک ای
ـــده را در  ـــی ش ـــای معرف ـــد کتاب ه ـــگاهی می توانن ـــران دانش ـــایر ناش و س

ـــد. ـــرار دهن ـــت ق ـــر در اولوی ـــه و نش ـــد ترجم رون
ـــد  ـــب »نق ـــه اول در قال ـــرح در وهل ـــن ط ـــه ای ـــرد: نتیج ـــح ک وی تصری
ـــی  ـــگاه اینترنت ـــق پای ـــه از طری ـــا »Book Review« اســـت ک ـــاب« ی کت
ســـازمان و نیـــز مجلـــه »نوشـــتار« منتشـــر می شـــود. در مراحـــل 
بعـــدی نیـــز در نظـــر داریـــم جلســـات نقـــد و بررســـی تازه هـــای نشـــر 

ــم. ــزار کنیـ ــل را برگـ بین الملـ
ـــر ضـــرورت  ـــد ب ـــا تاکی ـــازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی ب سرپرســـت س
ـــرد:  ـــان ک ـــرح، بی ـــن ط ـــرای ای ـــگاهی در اج ـــای دانش ـــتفاده از ظرفیت ه اس
ایـــن آمادگـــی را داریـــم کـــه بـــا اســـاتید، پژوهشـــگران و دانشـــجویان 

ـــیم. ـــته باش ـــل داش ـــکاری و تعام ـــرح هم ـــن ط ـــرای ای ـــرای اج ب
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رضورت بهره گیری از ظرفیت های 
جهاددانشگاهی جهت شکوفایی 

صنعت و معدن سمنان
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

سمنان بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های متعدد 
جهاددانشگاهی جهت شکوفایی و توسعه صنعت و 

معدن استان سمنان تاکید کرد
و  رییس  با  نشستی  در  دل  تشنه  علی  تیر:  روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان، 7    ■
روبه روست،  جدی  خأل  یک  با  استان  توسعه  گفت:  سمنان  جهاددانشگاهی  معاونان 
متأسفانه نقش دانشگاه ها در توسعه بسیار کمرنگ است و جهاددانشگاهی با ظرفیت های 

متعدد و شاخه های خدماتی مختلف می تواند این خأل را پر کند.
انقـاب  ابتـدای  از  این کـه جهاددانشـگاهی یک نهـاد خوش نـام  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
اسـامی تاکنـون بـوده اسـت، افـزود: ایـن نهـاد انقابـی در 4۰ سـال از عمـر انقـاب 
اسـامی، بالنـده و شـاخه های خدماتـی مختلـف در ایـن نهـاد ایجاد شـده اسـت که در 
همـه عرصه هـا اعم از آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگـی، علمـی و تحقیقاتی برای کشـور و 

نظـام دسـتاوردهای بزرگی داشـته اسـت.
سرپرسـت سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان سـمنان تصریـح کـرد: بـرای 
معرفـی ظرفیت هـا و پتانسـیل های موجـود در حـوزه صنعت و معدن اسـتان و همچنین 
شـکوفایی آن ضـرورت دارد از امکانـات موجـود در اسـتان و ظرفیت هـای بدیـع و نـو 
مانند ظرفیت های پژوهشـی، آزمایشـگاهی، آموزشـی و فرهنگی جهاددانشـگاهی استان 

سـمنان بهـره ببریم.
تشـنه دل اذعـان داشـت: ضـرورت دارد در معرفـی ظرفیت هـای اسـتان در جهـت 
توسـعه هـر چه بیشـتر اسـتان هم افزایی وجود داشـته باشـد، در حوزه آمـوزش اصناف، 
اجـرای طرح هـای افکارسـنجی و نظرسـنجی، اجـرای طرح هـای پژوهشـی و فناورانـه و 

اقدامـات رسـانه ای از ظرفیت هـای موجـود در جهاددانشـگاهی کمـک خواهیـم گرفت.
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان نیـز در ایـن نشسـت گفـت: امـروزه همه بر 
ایـن نکتـه اجمـاع نظـر دارنـد کـه صنعت و معـدن محور اصلی توسـعه سـمنان اسـت، 
مجموعـه جهاددانشـگاهی اسـتان نیـز با بسـته های خدمـات تخصصی متنـوع در جهت 

تحقـق بخشـیدن بـه اهداف توسـعه ای در اسـتان سـمنان اعـام آمادگی مـی کند.
حسـن رهایـی افـزود: ظرفیت ها و پتانسـیل های جهاددانشـگاهی متنوع اسـت، یکی 
از مهم تریـن ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی در حـوزه خدمـات تخصصـی پژوهشـی و 
فناورانـه اسـت کـه در ایـن حـوزه و خصوصـاً جهـت شـکوفایی صنعـت و معدن اسـتان 

آمـاده ارایـه خدمـات تخصصی هسـتیم.
وی اظهـار داشـت: مرکـز تخصصـی زمین شناسـی و معـدن جهاددانشـگاهی اسـتان 
سـمنان نیـز در ایـن حـوزه فعالیت دارد و آزمایشـگاه مصالح سـاختمانی و مـواد معدنی 
همکار اداره کل اسـتاندارد اسـتان سـمنان نیز در جهاددانشـگاهی اسـتان در این راسـتا 

فعالیـت مـی کند.
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان همچنیـن از آمادگـی این نهاد بـرای اجرای 
طرح هـای پژوهشـی و فناورانـه در حـوزه معـدن زئولیت در اسـتان سـمنان خبـر داد و 
گفـت: در حـوزه آمـوزش کوتاه مـدت، آمـوزش صنـوف، دوره هـای آمـوزش کوتاه مـدت 
بـرای صنـوف و کارکنـان، طرح هـای نظرسـنجی و افکارسـنجی و فعالیت هـای متعـدد 

فرهنگـی نیز جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان آمـاده همکاری اسـت.  

 نیاز مربم خراسان جنوبی به 

تحقیقات در صنایع تبدیلی و 
دارویی عناب و زرشک

عضو کمیسیون عالی کانون های هماهنگی دانش، 
صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

مطرح کرد
از  یکی  گفت:  پیش بین  محمدجواد  تیر:   ۱7 جنوبی،  خراسان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
کمبودهای شدیدی که در این منطقه مشاهده شد، نقص تحقیقات به ویژه روی صنایع تبدیلی 

و دارویی است که عناب و زرشک می توانند نقشی مهمی در این صنایع داشته باشند.
عضو کمیسیون عالی کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری 
به  اشاره  با  دارویی جهاددانشگاهی  تحقیقات گیاهان  از مجتمع  بازدید  در  ریاست جمهوری 
این که زرشک و عناب جزو مزیت های اقتصادی و کشاورزی منطقه خراسان جنوبی و به ویژه 
بیرجند است، گفت: این منطقه مزیت های نسبی معدنی هم دارد، ولی در بخش کشاورزی این 
محصوالت یکی از مزیت های بسیار مهم است که می تواند در بهبود شاخص های اقتصادی چه 
از نظر کسب درآمد و تاثیر در تولید ناخالص ملی و چه از نظر اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده 

تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: یکی از کمبودهای شدیدی که در این منطقه مشاهده شد، نقص تحقیقات 
به ویژه روی صنایع تبدیلی و دارویی است که عناب و زرشک می توانند نقشی مهمی در این 

صنایع داشته باشند.
پیش بین تاکید کرد: الزم است بخش هایی روی این موضوع کار کنند و بتوانند تحوالت 
تاثیر  اشتغال  در  این  قطعا  و  آورند  وجود  به  محصوالت  این  بازار  در  محسوسی  و  منطقی 
بسیار زیادی دارد و این محصوالت می توانند به عنوان یک مزیت منطقه ای در بهبود وضعیت 

اقتصادی منطقه بسیار موثر باشند.
وی با اشاره به بازدید از مجتمع تحقیقات جهاددانشگاهی گفت: اقدامات بسیار خوبی در 
این مرکز انجام شده که در کنار این اقدامات، شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی نیز 

وارد راه اندازی خوشه صنعتی زرشک و عناب شده است.
عضو کمیسیون عالی کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری 
به  حقیقت  در  خوشه  ها  این  افزود:  و  پرداخت  صنعتی  خوشه های  معرفی  به  ریاست جمهور 
و  دورهم جمع شده  در یک صنعت  که  گفته می شود  متوسط  و  فعالیت های خرد  مجموعه 
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جهاددانشگاهی؛ بزرگ ترین 
شبکه ی آموزش همکار دانشگاه 

علمی کاربردی کشور
رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 

جهاددانشگاهی از فعالیت مرکز علمی کاربردی این نهاد 
در تمام استان ها خبر داد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی بوشهر: دکتر محمدعلی گودرزی رییس موسسه آموزش 
عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی گفت: با افتخار می توانیم بگوییم که جهاددانشگاهی 
در تمام استان ها دارای مرکز علمی کاربردی است و بزرگ ترین شبکه ی آموزش همکار 

دانشگاه علمی کاربردی در کشور هستیم.
رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی با اشاره به اهداف آموزش 
علمی کاربردی، عنوان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی یا آموزش های مهارتی یکی از 
زیرنظام های کشور است که در سال 1373 تاسیس شده و با تکیه بر آموزش های مهارتی، 
به تربیت نیروی ماهر کاردان و کارشناس برای بخش های مختلف کشور اعم از کشاورزی، 

صنعت، اقتصاد، هنر و ... می پردازد.
هدف  گفت:  مهارت آموزی،  به  کاربردی  علمی  آموزش های  تمرکز  بر  تاکید  با  وی 
بتواند  بعد  و  بتواند شاغل شده  فرد  این است که  کاربردی  اصلی در مجموعه ی علمی 
اشتغال ایجاد کند؛ به همین دلیل بیش از 6۰ درصد دروس علمی کاربردی عملی است 
که دانشجو بتواند هم زمان با فراگیری دانش تئوری، این آموزش ها را به کار ببندد. این 
نیازمند داشتن محیط کار است که همواره در کنار آموزش های تئوری موردتوجه  امر 

بوده است.
این مسوول توضیح داد: فردی که در رشته ی نظری لیسانس می گیرد، تازه باید برود 
اما در دانشگاه علمی  بوده اند،  بداند درس هایی که خوانده چگونه  تا  تجربه کسب کند 
کاربردی هدف این است که دانشجو ضمن تحصیل در دانشگاه با کار و رشته خود آشنا 
بشود و تفاوت حوزه ی نظری و حوزه ی عملی این است که در حوزه ی علمی کاربردی 
ـ برخاف حوزه ی نظری ـ بیش از 6۰ درصد دروس به شکل عملی کار می شود؛ یعنی 
بتواند در محیط واقعی کار کند.  دانشجو هم زمان که به صورت نظری تحصیل می کند 
بنابراین مراکز علمی کاربردی باید محیط واقعی کار را در کنار خودشان داشته باشند 
تا بتوانند کار کنند و این مهم ترین هدف تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده و 

باید دید تا به امروز چقدر به این هدف نزدیک شده و در این مسیر گام برداشته است.
برخی  کرد:  اظهار  جهاددانشگاهی  کاربردی  علمی  عالی  آموزش  موسسه  رییس 
معتقدند دانشگاه علمی کاربردی از مسیر خود منحرف شده و تبدیل به مرکزی برای 
تولید مدرک شده و بعضی ها معتقدند که این طور نیست و جمعیت بیشتری از خروجی 

علمی کاربردی شاغل شده اند و به نظر من همین نظریه ی دوم مهم است.
دکتر گودرزی درباره ی اساس کار و حوزه های علمی کاربردی جهاددانشگاهی گفت: یک 
نکته ی خیلی جالب این که با توجه به اساس نامه ی جهاددانشگاهی که آخرین اصاحات 

درباره ی  به صراحت  اساس نامه  این  و 8  بندهای 7  آن در سال 1369 تصویب شد، در 
اجرای دوره های آموزش علمی کاربردی و راه اندازی تشکیات آموزشی و پژوهشی متناسب 
راهبردهای  و  وظایف  از  یکی  زمان  آن  از  یعنی  است؛  گفته شده  کشور  ساختارهای  با 

جهاددانشگاهی به صراحت برگزاری دوره های آموزش علمی کاربردی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اولین پذیرش علمی کاربردی جهاددانشگاهی از سال 77 بوده 
است که در ابتدا با هفت مرکز شروع کردیم و در حال حاضر چهل ویکمین مرکز ما در 
بوشهر نیز تاسیس شده و با افتخار می توانیم بگوییم که جهاددانشگاهی در تمام استان ها 
علمی  دانشگاه  آموزش همکار  بزرگ ترین شبکه ی  و  است  کاربردی  علمی  مرکز  دارای 
کاربردی در کشور هستیم. در این سال ها سعی کرده ایم در حوزه ی آموزش های مهارتی 
متناسب با نیازهای استان ها و پتانسیل موجود در جهاددانشگاهی ماموریت هایی را برای 

خود تعریف کنیم.
رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی با بیان این که اصلی ترین 
ماموریت مراکز علمی کاربردی در حوزه ی IT و ماموریت دوم بر اساس نیازهای استان ها 
در حوزه هایی هم چون صنعت یا تجارت است، عنوان کرد: در طی سال های گذشته، از 
سال 139۰ تا 1397 همواره بین 8 تا 1۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های 
علمی کاربردی جهاددانشگاهی صورت گرفته است و این نشان می دهد ما با حدود 4۰ 
مرکز و ظرفیت می توانیم بین 8 تا 1۰ درصد ظرفیت دانشگاه را پرکنیم. این دو نکته ی 
»اعتماد عمومی« و »کیفیت علمی« مراکز جهاددانشگاهی را به ما نشان می دهد و این 

فاکتورها باعث شد افراد جذب مراکز این نهاد بشوند.
کاربردی  علمی  مراکز  در  دانشجو  جذب  درصد  شد:  یادآور  گودرزی  دکتر 
جهاددانشگاهی 8۵ درصد است و این در حالی است که این شاخص در سایر مراکز حدود 
7۰ تا 7۵ درصد است. هم چنین در سطح بندی ساالنه ای که سال گذشته به عمل آمده 
است، خوشبختانه مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی همیشه در سطح باالیی بوده اند؛ 
برای مثال در سطح بندی سال 99 با حضور 478 مرکز، در مرحله ی ارزیابی و سطح بندی، 
38 مرکز جهاددانشگاهی وارد ارزیابی شده است که از این میان 3۰ مرکز در سطح دو و 8 
مرکز در سطح سه ارزیابی شده است و در بین 1۰ مرکز برتر در سراسر کشور که از آن ها 
تقدیر هم شده، سال قبل و سال جاری دو مرکز از جهاددانشگاهی )مشهد و کرمانشاه( 

مربوط به جهاددانشگاهی بوده است.

چالش ها و فرصت های توسعه مشترک را شناسایی و بررسی می کنند.
پیش بین ادامه داد: خوشه های صنعتی به عنوان یک مدل توسعه صنایع خرد و متوسط 
می توانند در بهبود وضعیت این گونه صنایع در مناطق مختلف بسیار موثر باشند به این صورت 
که با تجزیه وتحلیل زنجیره ارزش و مطالعات کاما علمی و تعیین استراتژی منطبق با واقعیت 
با هماهنگی همه دستگاه های اجرایی در یک منطقه می توانند در رشد  نیاز آن صنعت و  و 

مبتنی بر اصول علمی و کارشناسی این صنعت موثر باشند.
وی تاکید کرد: توسعه یک صنعت در هرجایی، حاصل همدلی و وفاق بین بخش خصوصی 

و دولتی است.
عضو کمیسیون عالی کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهور بیان کرد: وظایف کانون ها تصمیم گیری نیست، بلکه به عنوان یک NGO کاما 
علمی اشکاالت قوانین و مقررات حاکم بر یک صنعت را بررسی کرده و از طریق معاونت علمی 
و فناوری با ارایه پیشنهاد به دولت و دستگاه های تصمیم گیرنده می توانند منجر به پیگیری 

روند قانونی و اصاح قوانین شوند.
پیش بین از دیگر وظایف کانون ها، حمایت از شرکت های دانش بنیان و یا اقدام در جهت 
ایجاد شرکت های دانش بنیان، حمایت از نخبگان بخش، معرفی سرفصل های تحقیقاتی و ایجاد 

ارتباط بین صنعت و دانشگاه در یک صنعت خاص است که می تواند باعث رشد یک صنعت 
مبتنی بر اصول علمی شود، عنوان کرد.

وی اظهار کرد: در استان خراسان جنوبی با هماهنگی به وجود آمده بین جهاددانشگاهی 
و خوشه زرشک و عناب نه تنها از موازی سازی جلوگیری می شود، بلکه در جلوگیری از هدر 
رفت وقت و هزینه نیز تاثیر گذار بوده و با اقدامات مطابق با نیاز منطقه، در آینده با حضور 
کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار زرشک و عناب شاهد تحوالت بسیار خوبی در این منطقه 

خواهیم بود.
عضو کمیسیون عالی کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری 
از  یکی  زرشک  و  عناب  فروشی  خام  که  موضوع  این  تصریح  پایان ضمن  در  ریاست جمهور 
اشکاالت این منطقه است که به صورت درست نیز اجرا نمی شود، یادآور شد: از وظایف مهم 
کانون و خوشه این است که به دنبال صنایع تبدیلی باشد چراکه از محصوالت این منطقه می 

توان فرآورده های بسیاری تولیدی کرد که به نسبت ارزش مالی بسیار زیادی دارد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با وجود تحریم و فشار اقتصادی بهترین کار، حرکت به 
سمت صنایع تبدیلی چون معادن و کشاورزی است که با حضور کانون و خوشه صنعتی زرشک 

و زعفران قطعا شاهد تحوالت خوبی در منطقه خواهیم بود.
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 مرور برگزیده های اخبار مهم جهاددانشگاهی در 
حوزه مختلف

■  تحویل به موقع مته های تولیدشده به صنعت نفت 
با هدف تامین نیاز این صنعت

■   بررسی پیرشفت پروژہ های در دست اقدام مجتمع تحقیقاتی
 شهدای جهاددانشگاهی

■  برند «رویان» برای فعالیت در سمنان نیازمند حامیت همه جانبه است
■   از درمان واریس در کمرت از یک ساعت تا جلوگیری

 از قطع عضو بیامران دیابتی

■   آخرین مصوبات بیست وپنجمین جلسه ی هیات اجرایی جذب 
جهاددانشگاهی

■   بیانیه ها و پیام ها

دیگر
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بازدید  این  خوزستان:در  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
مدیرامور  معاونت  سرپرست  بزرگی  دشت  جاسم  که 
و  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  )حفاری(  فنی 
فناوری  و  پژوهش  معاون  پورعابدی  محمدرضا  دکتر 
روند  از  گزارشی  داشتند،  حضور  نیز  جهاددانشگاهی 
فعالیت خط تولید انبوه مته های حفاری و همچنین تولید 

مته های PDC به رییس جهاددانشگاهی ارایه شد.
پس ازایـن بازدیـد، شـورای راهبـری مته هـای حفاری 
بـا حضـور رییـس جهاددانشـگاهی و معـاون پژوهـش و 
فنـاوری برگـزار و مدیـران واحدهـای مختلف خـط تولید 
انبـوه مته هـای حفـاری گزارشـی از روند پیشـرفت پروژه 

دادند. ارایـه 
رییس جهاددانشـگاهی در این نشسـت ضمن تشکر از 
تـاش اعضـای فعـال در خـط تولید، بـر ضـرورت اهتمام 
به موقـع  تحویـل  و  پـروژه  در  فعـال  جهادگـران  همـه 
مته هـای تولیـد شـده بـه صنعـت نفـت بـا هـدف تامیـن 
نیـاز ایـن صنعـت از طریـق محصـول تولید شـده داخلی 

کرد. تاکیـد 

تحویل به موقع مته های تولیدشده به صنعت نفت با 
هدف تامین نیاز این صنعت

دکرت حمیدرضا طیبی در سفری یک روزه به اهواز، از روند فعالیت خط تولید مته های حفاری بازدید کرد

    مرور برگزیده های اخبار مهم جهاددانشگاهی در حوزه مختلف

دیگر

بررسی پیرشفت پروژہ های در 
دست اقدام مجتمع تحقیقاتی 

شهدای جهاددانشگاهی 
 رییس جهاددانشگاهی و جمعی از معاونان و مدیران 

این نهاد ضمن بازدید از بخش های مختلف مجتمع 
تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و پارک علم و 

فناوری البرز به بررسی پیشرفت پروژه های در دست 
اقدام پرداختند

■ روابـط عمومـی پارک علـم و فناوری البـرز جهاددانشـگاهی، ۱۱ شـهریور: دکتـر حمیدرضا 
طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی، دکتـر محمدرضـا پورعابدی معـاون پژوهـش و فناوری 
و دکتـر سـید محمدجـواد شوشـتری معـاون پشـتیبانی و مدیریـت منابـع  بـا همراهی 
جمعـی از مدیـران ایـن نهـاد انقابی در سـفری یـک روزه به اسـتان البرز ضمـن بازدید 
از مجتمـع تحقیقاتی شـهدای جهاددانشـگاهی و پـارک علم و فناوری البرز در نشسـتی 
توسـعه امور زیرسـاختی، عمرانی و بررسـی پیشـرفت پروژه های تحقیقاتـی این مجتمع 

را موردبحـث و بررسـی قراردادند.
مهنـدس مهـدی عباسـی رییـس مجتمـع تحقیقاتـی شـهدای جهاددانشـگاهی و 
پـارک علـم و فنـاوری البـرز نیـز در ایـن بازدیـد ضمـن ارایـه گزارشـی از فعالیت هـای 

در حـال انجـام، بـه برنامه هـای پیش روی 
ایـن مجموعـه درزمینه ی توسـعه مجتمع 
تحقیقاتـی و پـارک علـم و فنـاوری اشـاره 

. د کر
 16 از  بیـش  اسـتقرار  اسـت،  گفتنـی 
مرکـز جهاددانشـگاهی از جملـه؛ 4 مرکـز 
)مرکزمهندسـی  صنعـت  و  علـم  واحـد 
مهندسـی  مرکـز  حفـاری،  دکل هـای 
و  مبدل هـا  مهندسـی  مرکـز  فشـارقوی، 
کنتـرل  مهندسـی  مرکـز  تغذیـه،  منابـع 
توسـعه  پژوهشـکده  هـوا(،  آالینده هـای 
عصـاره  )مرکـز  ایـران  شـیمیایی  صنایـع 
گیـری گیاهـان، مرکـز آزمایشـگاه های آنالیـز دسـتگاهی، مرکز آزمایشـگاه های شـیمی 
و مهندسـی شـیمی، مرکـز پایلوت هـای شـیمیایی(، مرکـز رشـد زیسـت فناوری رویان، 
فـارم حیوانـات پژوهشـگاه فناوری هـای نویـن علوم زیسـتی جهاددانشـگاهی ابن سـینا، 
مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایران، پژوهشـکده گیاهان دارویـی )مرکز خدمات 
تخصصـی داروهـای گیاهـی، مرکـز خدمـات تخصصـی تولیـد گیاهـان دارویـی، مرکـز 
خدمـات تخصصـی آنالیـز دسـتگاهی، مرکـز کشـت و توسـعه گیاهـان دارویـی، مرکـز 
فارماکولـوژی، گـروه فارماکوگنـوزی و طب کاربردی(، پژوهشـکده فـرآوری مواد معدنی 
واحـد تربیـت مـدرس، مرکـز طراحـی و تولیـد تورهـای قفـس پـرورش ماهـی، گـروه 
پژوهشـی فرآیندهـای شـیمیایی سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران و مرکـز تحقیقـات 
و فنـاوری فـرآوری مـواد ویـژه فلـزی سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران و وجـود بیـش 
از 7۲ واحـد فنـاور و دانش بنیـان و ۲ مرکـز رشـد در مجتمـع تحقیقاتـی شـهدای 
جهاددانشـگاهی و پـارک علـم و فنـاوری البـرز باعث شـده این منطقه در توسـعه علمی 

و صنعتـی اسـتان، نقشـی مهـم و کلیـدی داشـته باشـد.
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ـــده  ـــمنان: نماین ـــگاهی س ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
مـــردم ســـمنان، مهدیشـــهر و ســـرخه به اتفـــاق 
ـــتان  ـــگاهی اس ـــس جهاددانش ـــهر، ریی ـــدار مهدیش فرمان
و جمعـــی از مســـوولین شهرســـتان از پـــروژه رویـــان 
ـــتان  ـــن شهرس ـــمنان در ای ـــتان س ـــگاهی اس جهاددانش
پشـــتیبانی  و  حمایـــت  ضـــرورت  بـــر  و  بازدیـــد 

ــرد. ــد کـ ــروژه تاکیـ ــن پـ ــه از ایـ همه جانبـ
و  فعالیت هـــا  تشـــریح  بـــا  گلـــرو  عبـــاس 
ـــان  ـــگاه روی ـــمند پژوهش ـــم و ارزش ـــتاوردهای عظی دس
جهاددانشـــگاهی در کشـــور و ضمـــن تجلیـــل از خدمـــات 
ارزشـــمند دکتـــر کاظمـــی آشـــتیانی از بنیان گـــذاران 
ـــات  ـــا و خدم ـــه کاره ـــت: مجموع ـــور گف ـــان در کش روی
پژوهشـــی، علمـــی و آموزشـــی کـــه در مجموعـــه 
رویـــان در حـــال انجـــام اســـت، پـــس از فعالیت هـــای 
هســـته ای، مهم تریـــن و کاربردی تریـــن کارهـــا اســـت 
ـــرای  ـــمنان ب ـــتان س ـــز در اس ـــروژه نی ـــن پ ـــن ای و بنابرای

ـــت. ـــت اس ـــز اهمی ـــیار حائ ـــا بس م
وی همچنیـــن افـــزود: پـــروژه پژوهشـــکده رویـــان 
ــرای  ــا بـ ــه تنهـ ــمنان نـ ــتان سـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
ـــتان  ـــرای اس ـــه ب ـــه، بلک ـــهر و منطق ـــتان مهدیش شهرس
ـــگاه  ـــر جای ـــه خاط ـــن ب ـــت و ای ـــد اس ـــک برن ـــمنان ی س
ـــت  ـــکده اس ـــن پژوهش ـــی ای ـــی و آموزش ـــی، پژوهش علم

ـــتانی  ـــم از اس ـــه اع ـــت همه جانب ـــد حمای ـــذا نیازمن و ل
ـــت. ـــی اس و مل

پژوهشـــکده رویـــان جهاددانشـــگاهی اســـتان 
و  علمـــی  آینــــــــده پژوهشی،  بـــرای  ســـمنان 
و  مهـــم  بســـیار  و منطقـــه  اســـتان  تحقیقاتـــی 

کاربـــردی اســـت.
ـــم  ـــس یازده ـــی مجل ـــت مل ـــیون امنی ـــو کمیس عض
ـــگاهی  ـــان جهاددانش ـــکده روی ـــروژه پژوهش ـــه داد: پ ادام
اســـتان ســـمنان در شهرســـتان مهدیشـــهر بـــرای 
آینـــده اســـتان، آینده پژوهشـــی، علمـــی و تحقیقاتـــی 
اســـتان و منطقـــه بســـیار مهـــم و کاربـــردی اســـت، 
ـــانیت  ـــل انس ـــه نس ـــک ب ـــروژه کم ـــن پ ـــه ای ـــک ب کم
ـــی  ـــی و تحقیقات ـــه علم ـــه مجموع ـــت چراک ـــر اس و بش
رویـــان در کشـــور در حـــال خدمـــت بـــه نســـل 

انســـانیت و بشـــر اســـت.
گلـــرو همچنیـــن اظهـــار کـــرد: قطعـــاً مأموریـــت 
ـــمنان  ـــتان س ـــگاهی اس ـــان جهاددانش ـــکده روی پژوهش
ـــت  ـــتانی اس ـــرا اس ـــتانی و ف ـــرا شهرس ـــت ف ـــک مأموری ی
و بـــرای کل منطقـــه و بخـــش مهمـــی از کشـــور 
ـــکاران  ـــدای کار هم ـــت ابت ـــور دارد، الزم اس ـــدرت مان ق
جهاددانشـــگاهی اســـتان یـــک نقشـــه راه بـــرای ایـــن 
ـــون  ـــاً تاکن ـــه قطع ـــد ک ـــن کنن ـــیم و تدوی ـــروژه ترس پ

ـــدگان  ـــه نماین ـــت و مجموع ـــده اس ـــام ش ـــن کار انج ای
اســـتان ســـمنان در مجلـــس شـــورای اســـامی نیـــز 
ــای الزم را  ــروژه پیگیری هـ ــن پـ ــرفت ایـ ــرای پیشـ بـ

انجـــام خواهیـــم داد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان نیـــز در 
ایـــن بازدیـــد گفـــت: مأموریتـــی کـــه بـــرای پـــروژه 
ــر  ــمنان در نظـ ــتان سـ ــگاهی اسـ ــان جهاددانشـ رویـ
گرفته شـــده اســـت یـــک مأموریـــت فـــرا منطقـــه ای 
ـــی،  ـــز علم ـــک مرک ـــان ی ـــروژه روی ـــت، پ ـــتانی اس و اس
آموزشـــی و تحقیقاتـــی و همچنیـــن فرهنگـــی در 

منطقـــه خواهـــد بـــود.
رویـــان  پـــروژه  افـــزود:  رهایـــی  حســـن 
جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان از مصوبـــات ســـفر 
ریاســـت جمهـــوری بـــه اســـتان ســـمنان اســـت کـــه 
ـــک  ـــا کم ـــع و ب ـــزار مترمرب ـــر 18 ه ـــاحتی بالغ ب در مس
و حمایـــت همه جانبـــه مجموعـــه اســـتان ســـمنان در 

حـــال ســـاخت اســـت.
ــروژه در  ــن پـ ــت ایـ ــه فعالیـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
ــگاهی  ــن جهاددانشـ ــکاری بیـ ــه همـ ــب تفاهم نامـ قالـ
کشـــور و اســـتانداری ســـمنان در ابتـــدای دولـــت 
ـــل  ـــرای تکمی ـــت: ب ـــت، گف ـــتاب گرف ـــد ش ـــر و امی تدبی
ـــن  ـــان در آخری ـــارد توم ـــروژه  8 میلی ـــن پ ـــز ای و تجهی
ســـفر دولـــت تدبیـــر و امیـــد بـــه اســـتان ســـمنان، 
ـــرده  ـــدا نک ـــاص پی ـــون اختص ـــی تاکن ـــد ول ـــوب ش مص
ــا کمـــک مســـوولین اســـتان و  اســـت، امیدواریـــم بـ
شهرســـتان و پیگیری هـــای ســـازمان مدیریـــت و 
ــارات الزم اختصـــاص پیـــدا کنـــد. برنامه ریـــزی اعتبـ

رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان اذعـــان 
ـــاختمان ها  ـــز س ـــرای تجهی ـــر ب ـــال حاض ـــت: در ح داش
و افتتـــاح فـــاز اول پـــروژه رویـــان در شهرســـتان 
مهدیشـــهر نزدیـــک بـــه ۲۰ میلیـــارد تومـــان اعتبـــار 
الزم اســـت کـــه عـــزم همگانـــی و حمایـــت و وفـــاق 

می طلبـــد. را  همه جانبـــه 
گفتنـــی اســـت ایـــن دومیـــن بازدیـــد مســـوولین 
ــگاهی  ــان جهاددانشـ ــروژه رویـ ــمنان از پـ ــتان سـ اسـ
ـــن  ـــت، پیش ازای ـــاری اس ـــه ج ـــمنان در هفت ـــتان س اس
ـــتان  ـــدار شهرس ـــاری، فرمان ـــه ج ـــنبه هفت و در روز دوش
مهدیشـــهر به اتفـــاق معـــاون فرمانـــدار، شـــهردار، 
رییـــس شـــورای شـــهر و جمعـــی از مســـوولین 

شهرســـتان از پـــروژه رویـــان بازدیـــد کردنـــد.

برند «رویان» برای فعالیت در سمنان 
نیازمند حامیت همه جانبه است

در بازدید مناینده مردم سمنان و جمعی از مسووالن شهرستان از پروژه رویان جهاددانشگاهی سمنان مطرح شد
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تهران:  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
تاسیس  با  هم زمان  تهران  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی 
این  راه اندازی شد.   ۵9 در سال  سازمان جهاددانشگاهی 
اقداماتی همچون  فعالیت خود  در طول سال های  واحد، 
بیماران  به  کمک  پستان،  سرطان  درمان  امداد،  آموزش 
در  را  ساعت  یک  از  کمتر  در  واریس  درمان  و  آلرژیک 

کارنامه خود دارد.
که  می شود  پیدا  کسی  کم تر  دهه  چهار  از  بعد 
خدمات  از  اما  باشد،  کرده  طی  را  دانشگاهی  تحصیات 
جهاددانشگاهی اطاعی نداشته باشد. از اخبار خبرگزاری 
ایسنا و مرکز افکار سنجی ایران که خدماتشان به جامعه 
را می توان عمومی تلقی کرد تا پایگاه مرکز اطاعات علمی 
)SID( که هر دانشجویی برای پایان نامه و تحقیقات خود 
از  یکی  به عنوان  را  جهاددانشگاهی  می برد  بهره  آن  از 
بازوهای فرآیند توسعه کشور تبدیل کرده است. عاوه بر 
این نمونه ها جهاددانشگاهی ید طوالیی در ارایه خدمات 
در حوزه پزشکی دارد که به مناسبت روز پزشک به برخی 

از آن ها خواهیم پرداخت.

پاسخ جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران
 به نیازها در برهه های مختلف

فعال  حوزه های  از  پزشکی  و  سامت  حوزه 
سازمان  تاسیس  با  هم زمان  است.  جهاددانشگاهی 
واحد  جهاددانشگاهی   ،۵9 سال  در  جهاددانشگاهی 

علوم پزشکی تهران نیز تاسیس شد. جهاد علوم پزشکی 
جشن  را  خود  چهل سالگی  امسال  مرداد   16 که  تهران 
جهاددانشگاهی  واحد  دو  از  یکی  و  قدیمی ترین  گرفت، 
این  شکل گیری  از  پس  است.  پزشکی  علوم  حوزه  در 
جهاددانشگاهی  دیگر  واحد  دو  جهاددانشگاهی  واحد 
شهید  پزشکی  علوم  )جهاددانشگاهی  پزشکی  حوزه  در 
دهه  در  ایران(  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  و  بهشتی 
6۰ شکل گرفتند که اکنون فقط جهادهای علوم پزشکی 
نظر  به  رو  این  از  دارند.  فعالیت  بهشتی  شهید  و  تهران 
می رسد باید به صورت جداگانه به فعالیت های تأثیرگذار 
و  حوزه سامت  در  تهران  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی 

پزشکی پرداخت.
تهران  پزشکی  علوم  جهاد  فعالیت های  به  نگاهی  با 
این مجموعه در  مشاهده می کنیم جامعه هدف خدمات 
حوزه پزشکی دو گروه به شمار می روند. اول ازهمه عموم 

مردم و افراد جامعه و سپس جامعه پزشکی.
عموم مردم این خدمات را به طور مستقیم از واحدها 
تهران که  پزشکی  علوم  درمانی جهاددانشگاهی  مراکز  و 
هستند  کشور  در سطح  درمانی  واحدهای  معتبرترین  از 
دریافت می کنند. دسته دوم خدمات نیز درنهایت به طور 
غیرمستقیم به عموم مردم تسری پیدا می کند. این نوع 
خدمات از جنس آموزش و پژوهش هستند. اما به دلیل 
دقیق  آمار  ارایه  چهل ساله  سابقه  پر  و  گسترده  فعالیت 
از   – کرده اند  استفاده  خدمات  این  از  که  کسانی  به 
بسیار   – پزشکی  فارغ التحصیان  تا  گرفته  مردم  عموم 
شاخص  فعالیت های  به  می توان  بااین حال  است.  دشوار 

در  تهران  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  تأثیرگذار  و 
حوزه های  در  فعالیت هایی  کرد؛  اشاره  مختلف  سال های 
متفاوت که عزم این مجموعه به پاسخ دادن به نیازهای 

زمان را نشان می دهد.

40 سال آموزش امداد
پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  که  جامعه  نیاز  اولین 
آموزش های  دهد  درخور  پاسخ  آن  به  کرد  سعی  تهران 
که  بود  دانشجویانی  به  پزشکی  فوریت های  و  امدادی 
عاقه مند بودند در دوران دفاع از سرزمین خود، به یاری 
پزشکی  علوم  واحد  جهاددانشگاهی  بشتابند.  رزمندگان 
انداخت  راه  به  را  خود  امدادی  آموزش های  نیز  تهران 
جبهه  به  پا  رزمنده ها  به  کمک  برای  که  دانشجویانی  تا 
کمک  مجروحان  به  الزم  زمان ها  در  بتوانند  می گذارند 
مجموعه  این  در  است  هنوز  که  هنوز  دوره  این  کنند. 
به تناسب  که  تفاوت  این  با  البته  می شود،  داده  آموزش 

زمان و پیشرفت علم، دوره ها به روزتر شده اند.

خدمات دندانپزشکی از سال 62؛ از ارتودنسی 
تا ایمپلنت

دندان  کاشت  یا  ایمپلنت  که  ندانند  خیلی ها  شاید 
دندانپزشکی  کلینیک  در  بار  نخستین  برای  ایران  در 
جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران انجام شد؛ کلینیکی 
که  هم  دوره ای  در  شد.  آغاز   6۲ سال  از  فعالیتش  که 
کلینیک های  از  کمی  تعداد  در  ارتودنسی  خدمات 
تقاضا  اقتصادی  زبان  به  و  می شد  ارایه  دندانپزشکی 
جهاددانشگاهی  دندان پزشکی  مرکز  بود  عرضه  از  بیشتر 
نیازمند  هزاران  به  را  خدمات  نوع  این  آن که  بر  عاوه 
مشکات دندان ارایه کرد با آموزش های تخصصی خود به 
دندان پزشکان این نوع خدمات به عموم دندان پزشکی ها 

برد تا همگان بتوانند با هزینه بهتر از آن استفاده کنند.
 

گام بزرگ جهاددانشگاهی در سال 75 برای 
درمان شایع ترین سرطان زنان

به  سامت  حوزه  در  جامعه  عمومی  نیازهای  از  یکی 
پستان  سرطان  آمار  براساس  برمی گردد.  زنان  حوزه 
زنان  سرطان های  بین  در  و  سرطان هاست  شایع ترین 
رتبه اول را دارد. البته مردان هم دچار این نوع سرطان 
در  پستان  سرطان  به  مردان  ابتای  نسبت  اما  می شوند 
مقایسه با زنان یک به 99 است. هر 4۰ دقیقه یک زن در 
ایران به سرطان سینه مبتا می شود  و گفته می شود آمار 
مبتایان به این بیماری در کشور هشت درصد جمعیت 
زنان است و از هر هشت زن مبتا تنها دو نفر از بیماری 

از درمان واریس در کمرت از یک ساعت تا 
جلوگیری از قطع عضو بیامران دیابتی

به مناسبت روز پزشک به فعالیت های جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران مرور شد
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مبتابه  نفر  هزار   1۵ حدود  هرسال  دارند.  اطاع  خود 
اساس  بر  می شوند.  شناسایی  ایران  در  پستان  سرطان 

برآوردها این نرخ در دهه آینده به ۲۵ هزار نفر می رسد.
از  یکی  تهران  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی 
گذشته  سال  چهل  در  خود  عملکرد  پرافتخارترین 
یا  برست  بیماری های  درمان  پژوهشکده  تاسیس  را 
»پژوهشکده سرطان معتمد« می داند. این مرکز در سال 
توسعه  بعدازآنکه  معتمد  پژوهشکده  شد.  راه اندازی   7۵
جدا  تهران  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  از  کرد  پیدا 
کشور  در  پستان  سرطان  علمی  قطب  همچنان  اما  شد. 
و خاورمیانه است. پلی کلینیک فوق تخصصی پژوهشکده 
پستان ساالنه بیش از 1۵۰ هزار مراجعه کننده از سراسر 

ایران و کشورهای همسایه دارد.

سال 78؛ در منزل بمانید تا پزشک به شما مراجعه کند
وابسته  مراکز  از  یکی  منزل  در  درمان  یا  »دم« 
جهاددانشگاهی است که در سال 78 تاسیس شد. »دم« 
اولین مرکزی در کشور است که به جای آنکه بیماران را 
بالین  به  را  پزشکان  کند،  روانه  کلینیک ها  و  به مطلب ها 
بیماران می فرستند. امروزه به خاطر گسترش فضای مجازی 
و تشکیل موسسه هایی که به نوعی رونوشتی از این موسسه 
محسوب می شوند »دم« آن طور که باید شهرت گذشته را 
نیازهای  به  بتواند  که  دارد  در دست  اما طرح هایی  ندارد 
بیشتری در حوزه پزشکی پاسخ گو باشد. اکنون ۵۰ هزار 
با تماس با شماره پنج رقمی 64۰64 از خدمات  مشترک 
این مرکز استفاده می کنند البته بخش اعظمی از مشترکان 

را سالمندانی که توان حرکت ندارند تشکیل می دهد.

استفاده از تجهیزات مدرن ترین تجهیزات 
لیزر پزشکی در جهاد از سال 80

مرکز خدمات تخصصی پوست، مو و لیزر جهاددانشگاهی 
علوم پزشکی تهران در سال 8۰ کار خود را آغاز کرد. این 
مرکز ابتدا با هدف ارایه خدمات در حوزه لیزر به پژوهشکده 
برست تاسیس شده بود اما با جدا شدن برست از مجموعه 
خدمات خود را در حوزه پوست و مو ارایه کرد. این مرکز به 
نوین ترین تجهیزات لیزر پزشکی مجهز است به گونه ای که 
در آغاز فعالیت نمونه برخی از تجهیزات مورد استفاده در 

هیچ مرکزی پیدا نمی شد.

شعار جهاد علوم پزشکی تهران در سال 89:
 کمک به بیماران آلرژیک برای زندگی بهتر

زندگی  آن که  باوجود  شدن  صنعتی  به سوی  حرکت 
بشر را آسان تر کرده است اما آثار مخربی نیز در پی داشته 

است که اصلی ترین آن نشانه گرفتن سامت انسان است. 
در  آالینده ها  افزایش  دنبال  به  که  آلرژیک  بیماری های 
محیط زندگی به بیماری های مزمن تبدیل شده اند از دیگر 
تهران  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  که  است  حوزه هایی 
تاش کرده با شعار »کمک به بیماران آلرژیک برای زندگی 
بهتر« و به طور تخصصی به آن وارد شود. از این رو جهاد 
در  را  آلرژی  فوق تخصصی  کلینیک  تهران  پزشکی  علوم 
سال 1389 تاسیس کرد. در این کلینیک که یکی از معدود 
مراکز جامع درمانی در کشور است عاوه بر ویزیت بیماران 
مبتا به آسم، سرفه مزمن، آلرژی غذایی و دارویی، کهیر و 

… کلیه تست های تشخیصی نیز انجام می شود.

مبارزه جهاددانشگاهی با قطع عضو بیماران 
دیابتی از سال 94

قطع عضو تا چندی پیش همیشه یکی از کابوس های 
بیماران مبتا به زخم های مزمن اندام تحتانی مثل زخم های 
مزمن پای دیابتی و یا وریدی بود. پژوهشکده فناوری های 
زخم و ترمیم بافت )یارا( و مرکز درمانی زخم جهاد علوم 
دانشگاهی علوم پزشکی تهران که در سال 94 تاسیس شد 
اندام تحتانی به دلیل  سهم مهمی در کاهش موارد قطع 
از  با ترکیبی  این مرکز  برداشته است.  را  زخم های مزمن 
گروه های مختلف پزشکی مختلف بر اساس جدیدترین و 
مؤثرترین دستورالعمل های مدیریت زخم های مزمن سعی 
دارد طول درمان بیماران مبتا به زخم های مزمن از جمله 
به  مرکز  این  دهد.  کاهش  را  وریدی  و  دیابتی  زخم های 
صدها پزشک و پرستار آموزش داده است که اگر هر یک از 

آن ها از قطع عضو یک نفر جلوگیری کرده باشند یارا نقش 
مهمی در سامت جامعه ایفا کرده است.

درمان واریس از سال 95 در کمتر از یک ساعت 
و بدون بیهوشی

که  است  کشور  در  شایع  بیماری های  از  واریس 
امکانات  آخرین  با  تهران  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی 
به آن ها پاسخ می دهد. کلینیک  و دستاوردهای پزشکی 
کلینیک مدت  این  در  تاسیس شد.  واریس در سال 9۵ 
درمان واریس به یک ساعت نمی رسد. روش های درمان 
واریس در این کلینیک بدون بیهوشی است و بیمار پس از 
درمان می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. از دیگر مزایای 
درمان واریس در این کلینیک باید به بستری نشدن بیمار، 

درد کمتر، استفاده نکردن از آنتی بیوتیک ها اشاره کرد.

سالمت آینده دغدغه امروز جهاددانشگاهی
همان طور که مشاهده می کنیم جهاددانشگاهی در هر 
برهه تاریخی سعی کرده است که به یکی از نیازهای جامعه 
در حوزه سامت و پزشکی پاسخ دهد. گاهی پاسخ گویی 
بوده است و گاه  برای عموم مردم ملموس  نیازها  این  به 
به  را  آنها  عموم  و  بوده  تخصصی  به صورت  این خدمات 
طور غیرمستقیم از پزشکان دریافت کرده اند؛ همچون دو 
در  لیزر  و  پستان  بیماری های  پژوهشی  علمی  فصلنامه 

پزشکی که در راستای مراکز مربوط منتشر می شوند.
آن که  بر  عاوه  تهران  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی 
خدمات گذشته خود را به روزرسانی و از آخرین دستاوردها و 
تجهیزات استفاده می کند قصد ورود به چند حوزه جدیدتر 
این  تهران  علوم پزشکی  نمونه جهاددانشگاهی  برای  دارد. 
در  ژنتیکی  اختاالت  شناسایی  پروژه  کان  مجری  روزها 
خانواده هایی است که دو یا چند معلول دارند. این پروژه که 
در سطح ملی اجرایی می شود به دنبال دست پیدا کردن 
به نقشه ژن های معیوب معلولیت است تا از این طریق به 

جلوگیری از معلولیت در نسل های آینده کمک کند.
با  همچنین  تهران  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی 
ایده های  از  راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی »منش« 
می کند  کمک  جامعه  به سامت  که  جوانان  خاقانه 
در  کشور  که  کنونی  شرایط  در  ویژه  به  کند.  حمایت 
و  خدمات  برخی  خرید  و  دارد  قرار  تحریمی  وضعیت 
تجهیزات پزشکی از نظر اقتصادی هزینه باالیی به دنبال 
دارند، جهاددانشگاهی سعی دارد به این حوزه ها ورود پیدا 
خروج  مانع  درمانی  هزینه های  کاهش  بر  عاوه  تا  کند 

ثروت ملی از کشور شود.
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■ روابـط عمومی پارک علـم و فناوری البرز جهاددانشـگاهی، 
و  سـابق  رییـس  ربانـی  دکتـر  تکریـم  مراسـم  تیـر:   ۱۶
معارفـه مهنـدس عباسـی رییـس جدیـد پـارک علـم و 
فنـاوری البـرز و سرپرسـت مجتمـع تحقیقاتـی شـهدای 
معـاون  پورعابـدی  دکتـر  حضـور  بـا  جهاددانشـگاهی 
پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی، دکتـر بادکـو معاون 
رییـس جهاددانشـگاهی و رییـس سـازمان تجاری سـازی 
فنـاوری و اشـتغال دانش آموختـگان و جمعـی از مدیـران 

و اعضـا برگـزار شـد.
فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون  پورعابـدی  دکتـر 
جهاددانشـگاهی در این مراسـم ضمن تقدیر از تاش های 
دکتـر ربانی عنـوان کـرد: از زمانی که مجتمـع تحقیقاتی 
بـه کارکـرد،  ایـن مجموعـه شـروع  جهاددانشـگاهی در 
نیازمنـد  کـه  جهاددانشـگاهی  پژوهشـی  قسـمت های 
آزمایشـگاه و فضـا بودنـد در ایـن محـل شـکل گرفتنـد.

وی گفـت: پـارک علـم و فناوری مجموعه ای اسـت که 
نظیـر آن در کشـورهای دیگـر هـم وجـود ندارنـد و ایـن 
اکوسیسـتم با وجـود کارگاه هـا، آزمایشـگاه ها و ... در نوع 

خـود بی نظیر اسـت.
افـزود:  جهاددانشـگاهی  فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون 
وجـه تمایـز این پـارک در بیـن 43 پارک فناوری کشـور 
وجـود مراکـز پژوهش و فنـاوری و تولیـد نیمه صنعتی در 
آن اسـت کـه بایـد از ایـن وجـه تمایز اسـتفاده کـرد و از 
پتانسـیل آن بـرای ایجـاد ارزش افـزوده و ثـروت و بهبـود 
اقتصـاد دانش بنیـان اسـتفاده کـرد. ایـن مجتمـع درواقع 
ویترین جهاددانشـگاهی اسـت و ثمـره فعالیت های علمی 
می گـذارد.  نمایـش  بـه  را  جهاددانشـگاهی  پژوهشـی  و 
جهـاد هـم بایـد بیش ازپیش بـه این پـارک توجـه کند و 
درآینـده ایـن تعامل بین پارک و جهاددانشـگاهی بیشـتر 

خواهـد شـد تـا فضـا و بسـتر بهتـری بیـن جهادگـران و 
فنـاوران و صنعتگـران بـه وجـود آید.

استفاده بیشتر از فضای موجود در مجموعه پارک 
علم و فناوری البرز

در ادامـه دکتر بادکـو معاون جهاددانشـگاهی و رییس 
ایـن مراسـم گفـت:  فنـاوری در  سـازمان تجاری سـازی 
تاکیـد مـا این اسـت که از فضـای موجـود مجموعه پارک 
علـم و فنـاوری البرز اسـتفاده شـود و هم افزایی واحدهای 
در  مسـتقر  خصوصـی  بخـش  و  جهاددانشـگاهی  فنـاور 
پـارک علـم و فنـاوری البـرز هـر چه بیشـتر توسـعه یابد.

دکتـر بادکـو بـا اشـاره بـه این کـه مجتمـع تحقیقاتی 
شـهدای جهاددانشـگاهی مجموعـه ای عظیـم و حاصـل 
حـوزه  در  جهاددانشـگاهی  تـوان  و  تجربـه  سـال   4۰
تولیـد دانـش و فنـاوری اسـت، اظهـار کـرد: ایـن پـارک 
و  خوارزمـی  دانشـگاه  مجـاورت  پایتخـت،  نزدیکـی  در 
همچنیـن در کنـار مجموعـه علمی و صنعتـی و همچنین 
 )ICT( در کنـار پـارک فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات
کـه در اسـتان البـرز مستقرشـده اسـت، قـرار دارد و باید 
همـکاری و هم افزایـی در همـه ایـن زمینه هـا موردتوجـه 

باشـد. پارک 
دکتـر بادکـو افـزود: همـه دانش آموختـگان و جوانـان 
بایـد بتواننـد در ایـن پـارک مسـتقر شـوند و از مزایـا و 
امکانـات آن بـرای ایـده پردازی و تجاری سـازی اسـتفاده 

. کنند

تاش برای تبدیل پارک علم و فناوری 
جهاددانشگاهی در زمینه تبدیل دانش و فناوری 

به ثروت
ــم و  ــارک عل ــس پ ــی ریی ــدس عباس ــه مهن در ادام

فنــاوری البــرز و سرپرســت مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای 
ــتیم و  ــر هس ــا جهادگ ــه م ــت: هم ــگاهی گف جهاددانش

ــیم. ــته باش ــف داش ــاش مضاع ــواره کار و ت ــد هم بای
ـــبانه روزی  ـــای ش ـــر از تاش ه ـــپاس و تقدی ـــا س وی ب
دکتـــر ربانـــی و تیـــم کاری ایشـــان اظهـــار داشـــت: دکتـــر 
ربانـــی و همـــکاران ایـــن مجموعـــه کارهـــای بســـیار 
عظیمـــی را انجـــام داده انـــد و بایـــد ایـــن تاش هـــا را 

ـــرد. ـــال ک ـــتر دنب ـــدرت بیش ـــاش و ق ـــا ت ب
رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز بـــا اشـــاره 
بـــه این کـــه بایـــد از پتانســـیل های واحدهـــا و مراکـــز 
و واحدهـــای مختلـــف مســـتقر در مجتمـــع و پـــارک 
ــتفاده  ــته اسـ ــرز بیـــش از گذشـ ــاوری البـ ــم و فنـ علـ
ـــارک  ـــرد پ ـــم ک ـــاش خواهی ـــت: ت ـــار داش ـــم، اظه کنی
ــتقرار  ــارک اسـ ــا پـ ــه تنهـ ــرز نـ ــاوری البـ ــم و فنـ علـ
و  علـــم  پـــارک  بلکـــه  شـــرکت های دانش بنیـــان 
ـــش و  ـــل دان ـــه تبدی ـــگاهی در زمین ـــاوری جهاددانش فن

فنـــاوری بـــه ثـــروت تبدیـــل شـــود.

پارک علم و فناوری البرز توانسته نقش بسیار 
مهمی در توسعه فناوری در سطح ملی و استانی 

ایجاد کند
ــم و  ــارک علـ ــین پـ ــس پیشـ ــی رییـ ــر ربانـ دکتـ
ــای  ــی از بخش هـ ــه گزارشـ ــا ارایـ ــرز بـ ــاوری البـ فنـ
ـــگاهی  ـــهدای جهاددانش ـــی ش ـــع تحقیقات ـــف مجتم مختل
ـــال  ـــد س ـــت: در چن ـــرز گف ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل و پ
ــن  ــران ایـ ــان و مدیـ ــادی کارکنـ ــاش و جهـ کار پرتـ
مجموعـــه، شـــاهد موفقیت هـــای بســـیاری در پـــارک 
ــاش  ــه تـ ــه نتیجـ ــم کـ ــی بودیـ ــع تحقیقاتـ و مجتمـ
ـــت. ـــوده اس ـــکاران ب ـــه هم ـــه هم ـــقانه و جهادگران عاش

شـــرکت های  جایـــگاه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ــان در توســـعه کشـــور و تعامـــل و امضـــای  دانش بنیـ
ــا دســـتگاه های مختلـــف  تفاهم نامه هـــای مشـــترک بـ
ـــم و  ـــارک عل ـــه پ ـــاش مجموع ـــه ت ـــت: هم ـــار داش اظه
ـــن  ـــوری ای ـــتانی و کش ـــات اس ـــرز در تعام ـــاوری الب فن
ـــعه  ـــاد و توس ـــرای ایج ـــاخت های الزم ب ـــه زیرس ـــود ک ب
ــن  ــود و در ایـ ــم شـ ــان فراهـ ــرکت های دانش بنیـ شـ
زمینـــه زیرســـاخت های بســـیار مهمـــی در ابعـــاد 

مختلـــف بـــرای ایـــن پـــارک فراهم شـــده اســـت.
دکتر ربانی با اشاره به اهمیت پارک های علم و فناوری 
در توسعه فناوری استان ها و مناطق مختلف کشور افزود: 
پارک علم و فناوری البرز در استان البرز که قطب علمی و 
فناوری کشور است توانسته نقش بسیار مهمی در توسعه 

فناوری در سطح ملی و استانی ایفاد کند.
ــر  ــای دکتـ ــان از تاش هـ ــت، در پایـ ــی اسـ گفتنـ
ربانـــی بـــا اهـــدای تندیـــس و لـــوح  از ســـوی 
ــز علمـــی  ــان جهاددانشـــگاهی، مراکـ رییـــس و معاونـ
و  فنـــاور  واحدهـــای  مدیـــران  .جهاددانشـــگاهی، 
شـــرکت های مســـتقر و کارکنـــان مجموعـــه تقدیـــر و 

تشـــکر بـــه عمـــل آمـــد.

برگزاری مراسم تکریم رییس پیشین و معارفه ی رسپرست 
جدید مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی 

مراسم تکریم دکرت ربانی رییس سابق و معارفه ی مهندس عباسی رییس جدید پارک علم و فناوری الربز و رسپرست مجتمع تحقیقاتی شهدای 

جهاددانشگاهی برگزار شد
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■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی همـدان، 2 مهر: مسـوول 
دفتـر نمایندگـی نهـاد رهبری در دانشـگاه علوم پزشـکی 
ابن سـینای همـدان بـا بیـان این کـه آنچـه از خوبی ها در 
نظـام جمهـوری اسـامی داریـم از فرهنگ فضائلی اسـت 
کـه در دوران دفـاع مقـدس تبلور پیدا کـرد، گفت: هرچه 
نقـاط ضعـف در جامعه شـاهد هسـتیم به علـت دوری از 

ایـن فرهنگ بوده اسـت.
کــرد:  اظهــار  کاظمــی  ســعید  حجت االســام 
جهاددانشــگاهی بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری 
ترکیبــی از جهــاد و دانشــگاه اســت؛ جهــاد یعنــی 

مبــارزه و دانشــگاه عرصــه علــم و فرهنــگ.
اسـت  نهـادی  این کـه جهاددانشـگاهی  بیـان  بـا  وی 
کـه با نـگاه بـه مبـارزه فعالیـت دارد، تصریح کـرد: الزمه 
دشمن شناسـی  بـرای  و  اسـت  دشمن شناسـی  مبـارزه 

حتمـاً بسـتر دشـمنی و دشـمن را بایـد شـناخت.
این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  کاظمـی  حجت االسـام 
علـم و  اسـت کـه عرصـه  جهاددانشـگاهی مجموعـه ای 
فرهنـگ را بـا نـگاه مبـارزه دنبـال می کنـد، ادامـه داد: 
بارزتریـن وجـه تمایـز جهاددانشـگاهی بـا سـایر ارگان ها 
کار  و  مبـارزه  جهـاد،  فرهنـگ  بتوانـد  کـه  اسـت  ایـن 

بیـاورد. فرهنـگ  و  علـم  عرصـه  در  را  بسـیجی 
در ادامـه دکتـر مهـدی باصولـی معـاون هماهنگـی و 
امـور مجلس جهادانشـگاهی نیز با اشـاره بـه این که جای 
کار در حوزه هـای مختلف جهاددانشـگاهی بسـیار اسـت، 
گفـت: امیدواریـم رییس جدیـد جهاددانشـگاهی همدان 
بـا اسـتفاده از ظرفیـت افـراد مجـرب و نخبـه همـراه بـا 
تعامـل دسـتگاه های دیگر اقدامـات این مجموعـه را بهتر 

از قبـل پیـش ببرد.
سیاسـی  امـور  دفتـر  مدیـرکل  الماسـی  ابوالقاسـم 
از  یکـی  گفـت:  نیـز  همـدان  اسـتانداری  انتخابـات  و 

علمـی  نخبـگان  بـه  نـگاه  جهاددانشـگاهی،  ارزش هـای 
کشـور و اسـتفاده از ظرفیـت دانشـگاه در ایـن مجموعـه 
اسـت کـه خوشـبختانه گام های خـوب و اساسـی در این 

اسـت. برداشته شـده  حـوزه 
رهبـری  معظـم  مقـام  سـخن  طبـق  افـزود:  وی 
اسـت«،  انقـاب  پویش هـای  از  یکـی  »جهاددانشـگاهی 
ایـن جملـه عمیق و مهم نشـان از جایگاه باال و ارزشـمند 
ایـن مجموعـه در تحـوالت انقـاب فرهنگـی و حوزه های 

مختلـف آموزشـی، پژوهشـی و ... دارد.
الماسـی بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی در کشـور 
بـدون حاشـیه کارهـای بزرگی را به انجام رسـانده اسـت، 
اقدامـات خوبـی در  نیـز  ادامـه داد: در اسـتان همـدان 

حوزه هـای مختلـف انجـام شـده اسـت.
در ادامـه علـی کانترنیـا سرپرسـت جهاددانشـگاهی 
شـهرک های  شـرکت  کمـک  بـه  کـرد:  اعـام  همـدان 
صنعتـی، یـک آزمایشـگاه در مجموعـه جهاددانشـگاهی 
راه انـدازی شـده اسـت تـا در ادامـه مسـیر به آزمایشـگاه 

کنتـرل کیفیـت سـفال و سـرامیک تبدیـل شـود.
جهاددانشـگاهی  کان  نـگاه  داد:  ادامـه  کانترنیـا 
همـدان واردکـردن ایـن ظرفیت هـا بـه اسـتان و ایجـاد 
زمینه هـای  به طوری کـه  اسـت  جدیـد  سـاختارهای 
خدمت رسـانی بـرای مردم همـدان فراهم شـود همچنین 
بـا توجـه بـه برنامـه توسـعه ششـم برنامه هایـی در نظـر 

اسـت. گرفته شـده 
حوزه هـای  در  چشـم اندازها  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مختلـف جهاددانشـگاهی یادآور شـد: در حوزه پژوهشـی 
نـگاه بـه ظرفیت هـای بومـی اسـتان اسـت و از ایـن رو 
تشـکیل  نیازمنـد  نهـاد  ایـن  و سـرامیک  مرکـز سـفال 
یـک گـروه پژوهشـی بـا رویکـرد خـاص اسـت به عـاوه 
بـه کمک شـرکت شـهرک های صنعتـی، یک آزمایشـگاه 

در مجموعـه خـود جهاددانشـگاهی راه اندازی شـده تا در 
ادامـه مسـیر به یـک آزمایشـگاه کنتـرل کیفیـت تبدیل 

. د شو
ـــان  ـــز درم ـــه مرک ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــا در ادام کانترنی
نابـــاروری جهاددانشـــگاهی مطـــرح کـــرد: راه انـــدازی 
ــای  ــت، در حوزه هـ ــتور کار اسـ ــز در دسـ ــن مرکـ ایـ
درمانـــی ظرفیت هـــای دیگـــری نیـــز وجـــود دارد 
تشـــخیص  آزمایشـــگاه  و  زخـــم  جمله ترمیـــم  از 
طبـــی جهاددانشـــگاهی کـــه یکـــی از ســـابقه دارترین 

آزمایشـــگاه های اســـتان اســـت.
ــای  ــه فضـ ــاره بـ ــا اشـ ــری بـ ــش دیگـ وی در بخـ
ایجـــاد شـــده بـــه علـــت شـــیوع کرونـــا و تغییـــرات 
ــرد:  ــار کـ ــی، اظهـ ــای آموزشـ ــده در زمینه هـ پیش آمـ
تولیـــد محتـــوای الکترونیکـــی و توســـعه آموزش هـــای 
مجـــازی در ایـــن راســـتا انجـــام شـــد تـــا در بســـتر 

فضـــای مجـــازی از آن بتـــوان بهـــره بـــرد.
ــا  ــدان بـ ــد همـ ــگاهی واحـ ــت جهاددانشـ سرپرسـ
اشـــاره بـــه راه انـــدازی مرکـــز نـــوآوری و شـــکوفایی 
در ایـــن واحـــد اســـتانی اعـــام کـــرد: در حـــوزه 
ـــای  ـــده و در روزه ـــوز اخذش ـــفال مج ـــتی و س صنایع دس

آینـــده شـــاهد راه انـــدازی ایـــن مرکـــز هســـتیم.
ــال  ــی و فعـ ــای فرهنگـ ــعه فعالیت هـ ــه توسـ وی بـ
کـــردن ســـازمان دانشـــجویان اشـــاره کـــرد و گفـــت: 
توســـعه بازاریابـــی فرهنگـــی و کارآفرینـــی در دســـتور 
فعالیت هـــای فرهنگـــی اســـت و ارتقـــای ســـرمایه 
انســـانی بـــا محوریـــت فرهنـــگ جهـــادی مـــورد 
ـــوز  ـــی مج ـــن به تازگ ـــت در ضم ـــاد اس ـــن نه ـــد ای تاکی
ـــده  ـــه گرفته ش ـــب و ترجم ـــف کت ـــرای تالی ـــارات ب انتش
اســـت و توســـعه فرهنـــگ اجتماعـــی در مرکـــز 
افکارســـنجی نیـــز بایـــد در دســـتور کار قـــرار گیـــرد.

ـــدان  ـــگاهی هم ـــابق جهاددانش ـــس س ـــه ریی در ادام
ـــی  ـــگاهی فرهنگ ـــه ذات جهاددانش ـــان این ک ـــا بی ـــز ب نی
اســـت، گفـــت: حـــوزه فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی 
بـــا کم تریـــن امکانـــات بهترین هـــا را بـــه وجـــود 
فرهنگـــی  حـــوزه  در  باالیـــی  پتانســـیل های  آورد. 
جهاددانشـــگاهی وجـــود دارد امـــا امکانـــات محـــدود 

اســـت.
اســـدی بـــا بیـــان این کـــه مرکـــز درمـــان زنـــان و 
ـــگاهی  ـــای جهاددانش ـــتفاده از درآمده ـــا اس ـــاروری ب ناب
احداث شـــده اســـت، افـــزود: همچنیـــن یـــک و نیـــم 
ـــارد  ـــدود 9 میلی ـــزی و ح ـــر مرک ـــان از دفت ـــارد توم میلی
ــروژه  ــه پـ ــتانی بـ ــی و اسـ ــارات ملـ ــان از اعتبـ تومـ
مرکـــز نابـــاروری اختصـــاص داده شـــده و خروجـــی و 

ــت. ــوده اسـ ــاده بـ ــز فوق العـ ــن مرکـ ــت ایـ برون رفـ
گفتنـی اسـت، در پایـان بـا اهـدای لـوح سـپاس از 
اکبر اسـدی رییس سـابق جهاددانشـگاهی واحـد همدان 
تشـکر و قدردانی شـد و حکم سرپرسـتی جهاددانشگاهی 

واحـد همـدان بـه علـی کانترنیا اعطا شـد.

برگزاری مراسم تکریم رییس پیشین و معارفه ی 
رسپرست جدید جهاددانشگاهی همدان 

آیین تکریم و معارفه ی رییس جهاددانشگاهی همدان با حضور معاون هامهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی، مسوول دفرت منایندگی نهاد رهربی 

در دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا برگزار شد
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آخرین مصوبات بیست وپنجمین 
جلسه هیات اجرایی جذب 

جهاددانشگاهی 
با حضور رییس جهاددانشگاهی و سایر اعضا برگزار 

شد و اعضای هیات اجرایی جذب، اعضای کارگروه های 
علمی غیرپزشکی و گروه علوم پزشکی برای مدت دو 

سال تعیین شدند

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 22 شـــهریور: بیســـت و پنجمیـــن جلســـه 
ـــات  ـــس هی ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــور دکت ـــا حض ـــذب ب ـــی ج ـــات اجرای هی
اجرایـــی جـــذب، حجت االسام والمســـلمین محمـــد دوســـت پـــرور نماینـــده 
ـــادق  ـــر محمدص ـــگاه ها، دکت ـــری در دانش ـــم رهب ـــام معظ ـــی مق ـــاد نمایندگ نه
ـــاهوردی،  ـــا ش ـــر عبدالرض ـــمی، دکت ـــعید هاش ـــید س ـــر س ـــر، دکت ـــدی دبی بیجن
دکتـــر نـــدا ســـلطانی، دکتـــر حمیدرضـــا صـــادق محمـــدی، دکتـــر قـــدرت 
ـــهدی  ـــی مش ـــین امین ـــر حس ـــلگی و دکت ـــد س ـــر محم ـــژاد، دکت ـــاکری ن اهلل ش
اعضـــای هیـــات اجرایـــی جـــذب، دکتـــر محمدمحســـن غفوریـــان مدیـــر کل 
امـــور آموزشـــی و دکتـــر علیرضـــا شـــفیعی رییـــس اداره دبیرخانـــه هیـــات 
اجرایـــی جـــذب جهاددانشـــگاهی در ســـالن شـــهدای دفتـــر مرکـــزی جهـــاد 

ـــد. ـــزار ش برگ
جـــذب  اجرایـــی  هیـــات  دبیرخانـــه  اداره  رییـــس  شـــفیعی  دکتـــر 
ایـــن جلســـه، اظهـــار  جهاددانشـــگاهی دربـــاره ی مهم تریـــن مصوبـــات 
ــذب،  ــی جـ ــات اجرایـ ــای هیـ ــب اعضـ ــا تصویـ ــه بـ ــن جلسـ ــرد: در ایـ کـ
اعضـــای کارگروه هـــای علمـــی غیرپزشـــکی و گـــروه علـــوم پزشـــکی بـــرای 

ــدند. ــن شـ ــال تعییـ ــدت دو سـ مـ
ــات  ــته هیـ ــه رسـ ــده ورود بـ ــار پرونـ ــه چهـ ــن جلسـ ــزود: در ایـ وی افـ
علمـــی پیمانـــی از پژوهشـــکده ســـرطان معتمـــد، دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ، 
پژوهشـــکده توســـعه و برنامـــه ریـــزی تبریـــز و دو پرونـــده تبدیـــل وضعیـــت 
ــر  ــم و هنـ ــگاه علـ ــی از دانشـ ــمی آزمایشـ ــه رسـ ــی بـ ــتخدامی از پیمانـ اسـ
یـــزد، پژوهشـــکده علـــوم پایـــه کاربـــردی و یـــک پرونـــده تبدیـــل وضعیـــت 
اســـتخدامی از رســـمی آزمایشـــی بـــه رســـمی قطعـــی از دانشـــگاه علـــم و 

فرهنـــگ بررســـی شـــد.
ـــه  ـــگاهی در ادام ـــذب جهاددانش ـــی ج ـــات اجرای ـــه هی ـــس اداره دبیرخان ریی
ــه  ــاده 11 آیین نامـ ــاس مـ ــر اسـ ــذب بـ ــی جـ ــات اجرایـ ــرد: هیـ ــح کـ تصریـ
ــاغل در  ــوری شـ ــه منصـ ــن خواجـ ــد حسـ ــدگاری محمـ ــا مانـ ــتخدامی بـ اسـ
دانشـــگاه علـــم و هنـــر یـــزد در وضعیـــت اســـتخدامی پیمانـــی تـــا زمـــان 

ــرد. ــتگی موافقـــت کـ بازنشسـ

راه اندازی مراکز اقامری 
پژوهشکده ی رسطان معتمد در 

خراسان شاملی
در بازدید نماینده مجلس شورای اسامی از 

پژوهشکده ی سرطان معتمد جهاددانشگاهی مطرح شد

■ روابـط عمومـی پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی: نایـب رییـس کمیسـیون 
آمـوزش و تحقیقـات مجلـس بـه همـراه رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی در 
بازدیـد از پژوهشـکده سـرطان معتمـد و آشـنایی بـا بخش هـای مختلـف پلـی کلینیک 
فـوق تخصصـی بیماری هـای پسـتان خواسـتار راه انـدازی مراکـز اقمـاری پژوهشـکده 

سـرطان معتمـد در اسـتان خراسـان شـمالی شـدند.
دکتـر سـید محمـد پاک مهـر نماینـده ی مـردم بجنـورد و نایـب رییـس کمیسـیون 
بهداشـت و درمـان مجلـس شـورای اسـامی به همراه مهنـدس محسـن رحمانی رییس 
جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی در بازدید از پژوهشـکده ی سـرطان معتمد و آشـنایی 
پسـتان خواسـتار  بیماری هـای  فـوق تخصصـی  پلی کلینیـک  بـا بخش هـای مختلـف 
راه انـدازی مراکـز اقمـاری پژوهشـکده ی سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی در اسـتان 

خراسـان شـمالی شدند.
دکتـر کیـوان مجیدزاده رییس پژوهشـکده ی سـرطان معتمد در این نشسـت با ارایه 
گـزارش مبسـوطی از فعالیت هـای ایـن پژوهشـکده در حوزه هـای پژوهـش و فنـاوری 
و دسـتاوردهای اخیـر ایـن مجموعـه، هم چنیـن اقدامـات درمـان و پیشـگیری انجـام 
 شـده کـه تاکنـون تعـداد بسـیاری از مبتایان در سراسـر کشـور را پوشـش داده اسـت، 
گفـت: بـه دنبـال درخواسـت و اعام نیـاز مراکـز جهاددانشـگاهی در اسـتان ها به منظور 
راه انـدازی مراکـز اقماری پژوهشـکده ی سـرطان معتمد جهـت ارایه ی خدمـات درمانی 
و پیشـگیری از سـرطان پسـتان و نظـر بـه امـکان توسـعه ی ارایـه ی خدمـات تخصصی 
و درمانـی در سـطح ملـی، ایـن پژوهشـکده آمـاده ی راه انـدازی ایـن مراکـز در سراسـر 

است. کشـور 
وی بـا اشـاره بـه هـدف کلی پژوهشـکده در ایجاد شـبکه ملی سـرطان و پیشـگیری 
و درمـان در تمـام نقـاط کشـور از طریـق راه اندازی مراکـز اقماری، گفـت: حمایت مردم 
و مسـووالن در تکمیل سـاختمان اصلی پژوهشـکده که مدتی اسـت در دسـت سـاخت 
و تجهیـز اسـت، کمـک بسـیاری در جهت تقویـت ارایه ی خدمـات اقمار ایجاد شـده در 

بود. کشـور خواهد 
دکتـر پاک مهـر نیـز بـا اشـاره بـه فعالیت هـای شـاخص و بی نظیـر پژوهشـکده از 
جملـه تولیـد نخسـتین کیـت تشـخیصی کرونـا در کشـور و هم چنیـن تولیـد کیت ۲1 
ژنـی جهت تشـخیص نیـاز بیماران مبتا به سـرطان جهـت شـیمی درمانی، فعالیت های 

انجام شـده در ایـن مجموعـه را بسـیار ارزشـمند ارزیابـی کرد.
گفتنی اسـت، در این نشسـت، دکتر مهـدی باصولی معاون هماهنگـی و امور مجلس 
جهاددانشـگاهی و دکتـر غام رضـا اسـماعیلی جاویـد مدیـرکل دفتر پزشـکی ایـن نهاد 
و همین طـور اعضـای هیـات رییسـه ی پژوهشـکده ی سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی 

حضور داشـتند.
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روز قدس؛ روز حیات اسالم و 
مقاومت

جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن روز قدس 
بیانیه ای صادر کرد و در آن بر روش های تازه ی مبارزه با 

آلودگی بزرگ جهان تاکید نمود
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی۱ خردادماه : در بخش هایی از این بیانیه آمده است:

جهـــان، سال هاســـت بـــا آلودگـــی بـــزرگ ناشـــی از یـــک مرکـــز شـــرارت، 
ـــغالگر و  ـــم اش ـــک رژی ـــگ و ی ـــه و نیرن ـــار توطئ ـــد و انتش ـــی تولی ـــع دائم ـــک منب ی

ســـلطه جو دســـت وپنجه نـــرم می کنـــد.
ـــی  ـــردن ملت ـــارت و آواره ک ـــب و غ ـــا غص ـــه ب ـــتی ک ـــکار صهیونیس ـــم جنایت رژی
ـــراث  ـــر می ـــتیا ب ـــوی اس ـــان در تکاپ ـــرد، همچن ـــروع ک ـــود را ش ـــوم، کار خ مظل

ـــت. ـــلمانان اس ـــی مس ـــوی و تمدن معن
ــزرگ و  ــت بـ ــا ملـ ــدل بـ ــراه و همـ ــگاهی، همـ ــاد جهاددانشـ ــای نهـ اعضـ
ـــز  ـــهدای عزی ـــت ش ـــی داش ـــن گرام ـــام)ره( ضم ـــام و ام ـــان اس ـــه آرم ـــد ب متعه
فلســـطینی و جبهـــه مقاومـــت در برابـــر اســـرائیل، همبســـتگی خـــود را بـــا 
ملـــت مظلـــوم و رنجدیـــده فلســـطین اعـــام کـــرده و در جمعـــه پیـــش رو 
ـــاب  ـــم انق ـــر معظ ـــات رهب ـــدگان بیان ـــنوندگان و بینن ـــی ش ـــع میلیون ـــه جم ب
اســـامی)مدظله العالی( می پیوندنـــد تـــا بـــه فضـــل و امـــداد الهـــی تـــوان و 
ـــدس  ـــان ق ـــه در راه آرم ـــم ل ـــای معظ ـــق رهنموده ـــرای تحق ـــود را ب ـــات خ امکان

عزیـــز به کارگیرنـــد.

قلم از عظیم ترین نعمت های 
الهی است 

دکتر حمیدرضا طیبی به مناسبت روز قلم و سالروز 
تاسیس سازمان انتشارات جهاددانشگاهی پیامی صادر 

کرد
زیر  به شرح  پیام  از  بخش هایی   : انتشارات جهاددانشگاهی۱۴ تیرماه  ■ روابط عمومی سازمان 

است:
ـــوگند  ـــود، س ـــته می ش ـــا آن نوش ـــه ب ـــم و آنچ ـــه قل ـــش ب ـــاب خوی ـــد در کت خداون
ـــن  ـــم از عظیم تری ـــه قل ـــان از آن دارد ک ـــوگندی نش ـــن س ـــت و چنی ـــرده اس ـــاد ک ی
نعمت هـــای الهـــی اســـت کـــه پـــروردگار متعـــال، بشـــر را به ســـوی آن هدایـــت 
ـــت و او را  ـــت آموخ ـــه را نمی دانس ـــان آنچ ـــه انس ـــم ب ـــا قل ـــد ب ـــت. خداون ـــرده اس ک

ـــت؛                         ـــی داش ـــان گرام ـــی و بی ـــای وح ـــا اعط ب
                                  " الذی علّم بالقلم *علم االنسان مالم یعلم"

ـــن  ـــش و تکوی ـــم آفرین ـــه قل ـــگارش، بلک ـــم ن ـــط قل ـــه فق ـــم ن ـــن قل ـــا ای ـــه بس و چ
ـــد؛ ـــی کن ـــاد م ـــت از آن ی ـــا عظم ـــن ب ـــد چنی ـــه خداون ـــت ک ـــع اس صن

ـــم  ـــر قل ـــن ب ـــت               آفری ـــع نرف ـــم صن ـــر قل ـــا ب ـــت خط ـــا گف ـــر م         " پی
ـــاد " ـــش ب ـــا پوش ـــاک خط پ

چنیـــن نعمـــت عظیمـــی شایســـته شـــکر و سپاســـگزاری صدچنـــدان اســـت و 
ـــگارش  ـــا ن ـــد و ب ـــور دارن ـــت حض ـــاب و کتاب ـــم و کت ـــه در وادی قل ـــانی ک ـــه ی کس هم

مأنوس انـــد، بایـــد حـــق ایـــن موهبـــت را ادا کننـــد.
ـــدان  ـــه در می ـــول چهارده ـــه در ط ـــی ک ـــاد انقاب ـــوان نه ـــه عن ـــگاهی ب جهاددانش
ـــز از  ـــاب نی ـــر و کت ـــه نش ـــت، در زمین ـــوده اس ـــاز ب ـــتاز و الگوس ـــگ پیش ـــم و فرهن عل
همـــان ابتـــدای تاســـیس در ســـال 13۵9 بـــه شـــکل جـــدی وارد شـــد و در ایـــن 

بیانیه ها و پیام ها

قلم از عظیم ترین نعمت های 
الهی است 

دکتر حمیدرضا طیبی به مناسبت روز قلم و سالروز 
تاسیس سازمان انتشارات جهاددانشگاهی پیامی صادر 

کرد
زیر  به شرح  پیام  از  بخش هایی   : انتشارات جهاددانشگاهی۱۴ تیرماه  ■ روابط عمومی سازمان 

است:
ـــوگند  ـــود، س ـــته می ش ـــا آن نوش ـــه ب ـــم و آنچ ـــه قل ـــش ب ـــاب خوی ـــد در کت خداون
ـــن  ـــم از عظیم تری ـــه قل ـــان از آن دارد ک ـــوگندی نش ـــن س ـــت و چنی ـــرده اس ـــاد ک ی
نعمت هـــای الهـــی اســـت کـــه پـــروردگار متعـــال، بشـــر را به ســـوی آن هدایـــت 
ـــت و او را  ـــت آموخ ـــه را نمی دانس ـــان آنچ ـــه انس ـــم ب ـــا قل ـــد ب ـــت. خداون ـــرده اس ک

ـــت؛                         ـــی داش ـــان گرام ـــی و بی ـــای وح ـــا اعط ب
                                  " الذی علّم بالقلم *علم االنسان مالم یعلم"

ـــن  ـــش و تکوی ـــم آفرین ـــه قل ـــگارش، بلک ـــم ن ـــط قل ـــه فق ـــم ن ـــن قل ـــا ای ـــه بس و چ
ـــد؛ ـــی کن ـــاد م ـــت از آن ی ـــا عظم ـــن ب ـــد چنی ـــه خداون ـــت ک ـــع اس صن

ـــم  ـــر قل ـــن ب ـــت               آفری ـــع نرف ـــم صن ـــر قل ـــا ب ـــت خط ـــا گف ـــر م         " پی
ـــاد " ـــش ب ـــا پوش ـــاک خط پ

چنیـــن نعمـــت عظیمـــی شایســـته شـــکر و سپاســـگزاری صدچنـــدان اســـت و 
ـــگارش  ـــا ن ـــد و ب ـــور دارن ـــت حض ـــاب و کتاب ـــم و کت ـــه در وادی قل ـــانی ک ـــه ی کس هم

مأنوس انـــد، بایـــد حـــق ایـــن موهبـــت را ادا کننـــد.
ـــدان  ـــه در می ـــول چهارده ـــه در ط ـــی ک ـــاد انقاب ـــوان نه ـــه عن ـــگاهی ب جهاددانش
ـــز از  ـــاب نی ـــر و کت ـــه نش ـــت، در زمین ـــوده اس ـــاز ب ـــتاز و الگوس ـــگ پیش ـــم و فرهن عل
همـــان ابتـــدای تاســـیس در ســـال 13۵9 بـــه شـــکل جـــدی وارد شـــد و در ایـــن 
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ـــان  ـــی را در هم ـــای فراوان ـــت یافت و خأله ـــددی دس ـــای متع ـــه موفقیت ه ـــه ب زمین
ســـال های آغازیـــن بازگشـــایی دانشـــگاه ها پـــر کـــرد.

این جانـــب بـــا تبریـــک ایـــن روز ِحقیقتـــاً مبـــارک بـــه همـــه اصحـــاب قلـــم 
و همچنیـــن تبریـــک ســـالروز تاســـیس ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی بـــه 
ــور،  ــر کشـ ــازمان و شـــعب آن در سراسـ ــا و دســـت اندرکاران ایـــن سـ ــه اعضـ همـ
ـــاک و  ـــری پ ـــم و به کارگی ـــت عظی ـــن موهب ـــت ای ـــظ حرم ـــزوم حف ـــر ل ـــر ب ـــار دیگ ب
ـــت  ـــد اس ـــم. امی ـــد می نمای ـــی تاکی ـــی و فرهنگ ـــای علم ـــرافتمندانه آن در زمینه ه ش
ـــک  ـــه ی ـــی ب ـــروری و کتابخوان ـــاز ض ـــک نی ـــه ی ـــاب ب ـــه کت ـــیم ک ـــاهد روزی باش ش

ـــود. ـــل ش ـــز تبدی ـــران عزی ـــاری در ای ـــنت ج س
 

■□■

خربنگاران در رشایط بحران، مردم 
را تنها منی گذارند 

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در پیامی 
روز خبرنگار را تبریک گفت

ــرداد: در بخش هایـــی از ایـــن پیـــام بـــه  ــگاهی ۱7 مـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
شـــرح زیـــر اســـت:

ـــه دادن  ـــگاران و توج ـــار خبرن ـــادآوری ایث ـــرای ی ـــه ب ـــاه، روزی ک ـــم مردادم هفده
جامعـــه بـــه تاش هـــای حیاتـــی و بـــدون توقـــف آن هـــا تعیین شـــده را گرامـــی 
مـــی دارم و بـــه همـــه آنـــان، ایـــن مناســـبت و پیونـــد زیبـــای آگاهـــی و مـــردم را 

ــم. ــک می گویـ تبریـ
در ایـــن ایـــام و بـــه دلیـــل شـــیوع ویـــروس کرونـــا، کار ســـخِت خبرنـــگاران 
ـــرض  ـــزان را در مع ـــن عزی ـــده، ای ـــود آم ـــه وج ـــرایط ب ـــده و ش ـــش ش ـــوارتر از پی دش
ــواه  ــاهدیم گـ ــه شـ ــه در جامعـ ــه  کـ ــود، آن چـ ــرار داده اســـت ؛ بااین وجـ ــر قـ خطـ
بـــر ایـــن واقعیـــت اســـت کـــه خبرنـــگاران در شـــرایط بحـــران، مـــردم را تنهـــا 

نمی گذارنـــد.
ـــدس  ـــن راه مق ـــدم در ای ـــات ق ـــزان و ثب ـــتر عزی ـــق بیش ـــال، توفی ـــد متع از خداون
ـــم. ـــألت می نمای ـــف را مس ـــر تحری ـــگ نابراب ـــاب در جن ـــمنان انق ـــر دش ـــروزی ب و پی

■□■

حوزه پزشکی در جهاددانشگاهی، 
افتخارآفرین و منشأ خدمات 

ارزشمند بوده است 
دکتر حمیدرضا طیبی در پیامی فرارسیدن روز پزشک 

را به جامعه پزشکی کشورمان و به ویژه همکاران جهادِی 
پزشک تبریک گفت 

ـــام  ـــی از پی ـــهریورماه: در بخش های ـــگاهی اول ش ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــبت  ـــه مناس ـــس جهاددانشـــگاهی ب ـــی، ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــک دکت تبری

ـــت: ـــده اس ـــک آم ـــیدن روز پزش فرارس
ــکی  ــه پزشـ ــه جامعـ ــک را بـ ــهریورماه، روز پزشـ ــیدن اول شـ فرارسـ
کشـــورمان و به ویـــژه همـــکاران جهـــادِی پزشـــکم در جهاددانشـــگاهی 

تبریـــک می گویـــم و از تـــاش و مجاهدت هـــای ایـــن عزیـــزان در 
خدمت رســـانی بـــه مـــردم و خصوصـــاً ایثـــار، فـــداکاری، صبـــر و 
تحملشـــان طـــی هفـــت مـــاه گذشـــته در مقابلـــه بـــا شـــیوع گســـترده 
ــق  ــه متعلـ ــی کـ ــم؛ در ایامـ ــی می کنـ ــد 19 حق شناسـ ــاری کوویـ بیمـ
ـــرت  ـــبیل اهلل حض ـــی س ـــدان ف ـــرور مجاه ـــوس و س ـــب نف ـــه طبی ـــت ب اس
حســـین بـــن علـــی )ع( دســـت دعـــا به ســـوی خداونـــد متعـــال بلنـــد 
ـــن  ـــامت میه ـــان س ـــدر از مدافع ـــهدای جلیل الق ـــات ش ـــو درج ـــرده و عل ک

ــم. ــألت می نمایـ ــامی را مسـ اسـ
حـــوزه پزشـــکی در جهاددانشـــگاهی، افتخارآفریـــن و منشـــأ خدمـــات 
ارزشـــمند بـــوده اســـت ؛ یـــاد و نـــام پیشـــگامان ایـــن حـــوزه ازجملـــه 
زنده یـــاد دکتـــر ســـعید کاظمـــی آشـــتیانی را گرامـــی مـــی دارم و دوام 
ـــخیص و  ـــگیری، تش ـــاش پیش ـــان و کادر پرت ـــربلندی محقق ـــات و س توفیق

درمـــان جهاددانشـــگاهی در سراســـر ایـــران عزیـــز را آرزومنـــدم.

■□■

 تاسیس و تقویت شبکه ی 

دانشجویی جهاددانشگاهی در 
رسارس کشور

دکتر حمیدرضا طیبی به مناسبت ۱۵ مهرماه سالروز 
تاسیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی پیامی 

صادر کرد
■ روابـــط عمومـــی ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی، ۱۵ مهـــر: در 
بخش هایـــی از پیـــام رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــه شـــرح زیـــر اســـت:

ـــان  ـــده از دام ـــی و برآم ـــادی انقاب ـــه نه ـــگاهی به مثاب جهاددانش
ـــگاه  ـــان دانش ـــی می ـــوان پل ـــران، به عن ـــردم ای ـــامی م ـــاب اس انق
ـــام  ـــده انج ـــه عم ـــور، دو وظیف ـــی کش ـــی و خدمات ـــش صنعت و بخ
ــده  ــر عهـ ــی را بـ ــای فرهنگـ ــه و فعالیت هـ ــات فناورانـ تحقیقـ
ـــگاهیان  ـــط دانش ـــه توس ـــت ک ـــادی اس ـــگاهی نه دارد. جهاددانش
ـــول  ـــم در ط ـــیس آن و ه ـــان تاس ـــم در جری ـــد و ه ـــیس ش تاس
ـــا  ـــژه ایف ـــی وی ـــجویان نقش ـــار آن، دانش ـــت پرافتخ ـــال های فعالی س
ـــون  ـــی همچ ـــه وظایف ـــت ک ـــل اس ـــن دلی ـــه همی ـــاید ب ـــد. ش کردن
ـــکاری  ـــق هم ـــه از طری ـــطح جامع ـــی در س ـــور فرهنگ ـــعه ام توس
ــایر مراجـــع و نهادهـــای فرهنگـــی  ــگاه و سـ ــوزه، دانشـ ــا حـ بـ
ـــذب  ـــویق و ج ـــت، تش ـــا حمای ـــوان ی ـــل ج ـــرای نس ـــوص ب به خص
دانشـــجویان و پژوهشـــگران جـــوان و مســـتعد و برنامه ریـــزی و 
ـــه  ـــم آوردن زمین ـــور فراه ـــات الزم به منظ ـــرایط و امکان ـــاد ش ایج
فعالیت هـــای علمـــی و پژوهشـــی آنـــان بـــر مبنـــای شـــناخت 
ـــن  ـــده ای ـــر عه ـــه ب ـــی جامع ـــای تخصص ـــی و نیازه ـــکات واقع مش

نهـــاد گذاشته شـــده اســـت.
ــت  ــتانه بیسـ ــجویان در آسـ ــازمان دانشـ ــه سـ ــون کـ هم اکنـ
ــدی  ــرار دارد، از توانمنـ ــود قـ ــیس خـ ــالروز تاسـ ــن سـ و دومیـ
خوبـــی در پایه گـــذاری یـــک تشـــکل دانشـــجویی دانش بنیـــان 
ــت  ــوردار اسـ ــی برخـ ــادی و انقابـ ــی اعتقـ ــر مبانـ ــا تکیه بـ بـ
ــجویی  ــای دانشـ ــد و تخصـــص در فضـ ــور تعهـ ــد تبلـ و می توانـ
ـــاط  ـــهیلگِر ارتب ـــد تس ـــجویان می توان ـــازمان دانش ـــد. س ـــور باش کش
ــازی و  ــای تصمیم سـ ــئوالن در عرصه هـ ــا مسـ ــجویان را بـ دانشـ
ــای  ــا حوزه هـ ــجویان بـ ــاط دانشـ ــرا و ارتبـ ــری و اجـ تصمیم گیـ

صنعتـــی، علمـــی و فنـــاوری کشـــور باشـــد.

حوزه پزشکی در جهاددانشگاهی، 
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حرکت آموزش ها به سمت 
پرورش نیروی انسانی خالق و 

شجاع در تصمیم گیری
رییس دانشگاه علم وفرهنگ در پیامی به مناسبت 

آغاز سال تحصیلی، تاکید کرد: آموزش ها در دانشگاه 
علم و فرهنگ باید به سمت پرورش نیروی انسانی 

تحصیل کرده، نوآور، خاق و شجاع در تصمیم گیری 
سوق پیدا کند

ـــی  ـــگاهی: در بخش های ـــگ جهاددانش ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــی دانش ـــط عموم ■ رواب
ـــده اســـت: ـــر ســـید ســـعید هاشـــمی آم ـــام دکت ـــن پی از مت

آغـــاز ســـال تحصیلـــی، شـــروع فصـــل تـــازه ای از زندگـــی 
ــت اندرکاران  ــد و دسـ ــتادان ارجمنـ ــز، اسـ ــجویان عزیـ ــی دانشـ علمـ
پرتـــاش حـــوزه آمـــوزش کشـــور اســـت. ســـال تحصیلـــی جدیـــد را 
ــت  ــینی را پشـ ــورای حسـ ــه عاشـ ــم کـ ــاز می کنیـ ــه آغـ درحالی کـ
ــا از  ــام کربـ ــه قیـ ــم کـ ــان داریـ ــواره اذعـ ــته ایم و همـ ــر گذاشـ سـ
ـــگاه  ـــن دانش ـــن درس، بهتری ـــان آن، باالتری ـــا پای ـــل ت ـــتین مراح نخس
واصلی تریـــن تجلـــی گاه آزادگـــی، عـــزت و شـــجاعت اســـت. از 
ســـوی دیگـــر نیـــز ســـال تحصیلـــی پیـــش رو را بـــه دلیـــل ادامـــه 
شـــیوع بیمـــاری کرونـــا متفاوت تـــر از ســـال های گذشـــته بـــه 
ــم  ــاش کرده ایـ ــه تـ ــم درحالی کـ ــاز می کنیـ ــازی آغـ ــورت مجـ صـ
ــه  ــیک بـ ــای کاسـ ــیر آموزش هـ ــوژی از مسـ ــم و تکنولـ ــا علـ ــا بـ تـ
ــم  ــد داریـ ــم و امیـ ــت دهیـ ــر جهـ ــک تغییـ ــای الکترونیـ آموزش هـ
بافرهنـــگ نظـــم، صبـــوری، همدلـــی، مســـوولیت پذیـــری و رعایـــت 
پروتکل هـــای بهداشـــتی به ســـامت ادامـــه مســـیر دهیـــم تـــا 
وقفـــه ای در کیفیـــت و کمیـــت آموزش هـــای دانشـــگاه ایجـــاد 

نگـــردد.   
مفتخـــرم کـــه اعـــام کنـــم باوجـــود مشـــکات ناشـــی از بیمـــاری 
کرونـــا، پشـــتکار و تـــاش شـــما دانشـــجویان عزیـــز همـــراه بـــا دانـــش 
ـــد  ـــث ش ـــگ، باع ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــه ی دانش ـــتادان فرهیخت ـــه اس و تجرب
ســـال تحصیلـــی گذشـــته افتخـــارات خوبـــی بـــرای همـــه مـــا رقـــم 
بخـــورد کـــه بی تردیـــد کســـب رتبـــه یـــک نـــوآوری کشـــور و رتبـــه 
دهـــم دانشـــگاه های ایـــران بـــه تاییـــد موسســـه های بین المللـــی 

ــت. ــوده اسـ ــا بـ ــن آن هـ مهم تریـ
ــای  ــی اعضـ ــد را به تمامـ ــی جدیـ ــال تحصیلـ ــاز سـ ــان، آغـ در پایـ
هیـــات علمـــی، دانشـــجویان و کارکنـــان پرتـــاش و متعهـــد دانشـــگاه 

ـــت  ـــا عنای ـــم ب ـــدوارم بتوانی ـــوده و امی ـــرض نم ـــک ع ـــگ تبری ـــم و فرهن عل
ـــار از  ـــی آرام و سرش ـــوولیت در محیط ـــرش مس ـــا پذی ـــال و ب ـــد متع خداون
ـــی کشـــور و  ـــرای پیشـــرفت و آبادان ـــر ب ـــی موث ســـامتی و نشـــاط، گام های

ـــم. ـــامی برداری ـــران اس ـــد ای ـــام بلن ـــای ن اعت

■□■

خلیج فارس از سپیده دم تاریخ 
تاکنون با نام ایران گره خورده است

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی به مناسبت روز ملی 
خلیج فارس در پیامی  بر اقداماتی در جهت پاسداشت 

نام خلیج فارس تاکید کرد

■ روابـــط عمومـــی مرکـــز گردشـــگری علمی-فرهنگـــی دانشـــجویان ایـــران:  
بخشـــی از متـــن پیـــام دکترعیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی 
ـــی  ـــی علمی-فرهنگ ـــرح مل ـــن دوره ط ـــر چهاردهمی ـــگاهی و دبی جهاددانش

ــت: ــر اسـ ــرح زیـ ــه شـ ــارس بـ خلیج فـ
جهاددانشـــگاهی ازجملـــه نخســـتین مجموعه هایـــی بـــود کـــه 
دبیرخانـــه همایـــش ملـــی خلیج فـــارس را در مرکـــز گردشـــگری 
ــا  ــا بـ ــرد تـ ــدازی کـ ــران راه انـ ــجویان ایـ ــی دانشـ ــی - فرهنگـ علمـ
ــارس  ــات خلیج فـ ــوع مطالعـ ــای متنـ ــگران حوزه هـ ــکاری پژوهشـ همـ
ــی  ــوم سیاسـ ــت، علـ ــرژی، محیط زیسـ ــگ، انـ ــخ و فرهنـ ــر تاریـ نظیـ
و اجتماعـــی، گردشـــگری و ... بـــه شـــیوه مســـتند بـــا تحریـــف 
نـــام تاریخـــی خلیج فـــارس مقابلـــه علمـــی شـــده و مزیت هـــای 
ــردی  ــگری و راهبـ ــاری، گردشـ ــی، تجـ ــادی، فرهنگـ ــمار اقتصـ بی شـ

خلیج فـــارس معرفـــی شـــود.
ـــد19(  ـــاری کووی ـــروس )بیم ـــا وی ـــیوع کرون ـــه ش ـــه ب ـــا توج امســـال ب
و تعطیلـــی دانشـــگاه ها و مراکـــز آمـــوزش عالـــی و براســـاس ابـــاغ 
ـــور  ـــا در کش ـــع و همایش ه ـــه مجام ـــو هم ـــر لغ ـــی ب ـــا مبن ـــتاد کرون س
بـــه دلیـــل رعایـــت ایمنـــی، برگـــزاری چهاردهمیـــن همایـــش ملـــی 
ــت،  ــم اردیبهشـ ــا دهـ ــان بـ ــارس، هم زمـ ــی خلیج فـ ــی- فرهنگـ علمـ
روز ملـــی خلیج فـــارس فراهـــم نشـــد؛ برایـــن اســـاس، ضمـــن 
ــزاری  ــدوارم برگـ ــدر، امیـ ــن روز گران قـ ــبت ایـ ــه مناسـ ــک بـ تبریـ
ایـــن همایـــش در زمـــان مناســـب بتوانـــد ابعـــاد مختلـــف مســـایل 
ــگ،  ــت، فرهنـ ــرژی، محیط زیسـ ــون انـ ــارس چـ ــا خلیج فـ ــط بـ مرتبـ
ــه  ــور عالمانـ ــد و حضـ ــرار دهـ ــه قـ ــاد را موردتوجـ ــت و اقتصـ سیاسـ
دانشـــجویان، اســـاتید و پژوهشـــگران در ایـــن همایـــش گام موثـــری 
در جهـــت حفـــظ هویـــت تاریخـــی خلیج فـــارس و شـــناخت آن 

باشـــد.
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تدوین برنامه ی توسعه ی نظام 
نوآوری یزد به همت دانشگاه علم 

و هرن 
برنامه ی عملیاتی توسعه ی نظام نوآوری استان یزد با 

هدف شناسایی اکوسیستم منطقه در این عرصه به 
همت دانشگاه علم و هنر تهیه و تدوین شد

فاح  دکتر  جهاددانشگاهی:  به  وابسته  یزد  هنر  و  علم  دانشگاه  عمومی  روابط   ■
استادیار گروه مدیریت دانشگاه علم و هنر یزد در این خصوص اظهار کرد: به 
همت این واحد دانشگاهی، برنامه ی عملیاتی توسعه ی نظام نوآوری استان با 

هدف شناسایی اکوسیستم منطقه در این عرصه تهیه و تدوین شد.
وی بیان کرد: در تدوین برنامه ی یاد شده، 18 چالش استان شناسایی و 
سپس اقدام به شناسایی راهکارها با تاکید بر تعامات کردیم که موارد تعامل 

در چهار محور مدنظر قرار داده شد.
اصلی ترین  کرد:  تصریح  یزد  هنر  و  علم  دانشگاه  مدیریت  گروه  استادیار 
برنامه هایی که استان باید به سمت آن حرکت کند، تدوین برنامه ی جامع 
نوآوری،  نظام  توسعه ی  برای  اجتماعی  سرمایه ی  ساخت  فرهنگ سازی، 
متولی  دارای  است که  نوآوری  و  فناوری  و مستمر  بزرگ  رویداد  راه اندازی 

مشخصی باشد و به شکل مستمر و دوره ای در استان برگزار شود.
به گفته ی دکتر فاح عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد برنامه ی 
توسعه ی عملیاتی بر روی نوآوری تاثیر زیادی دارد که ابتدا بحث های فرهنگی 
و آموزشی، زیرساخت فیزیکی، نهاد قانونی و افزودن قانون بنگاه های سطح 
خرد و کان در کشور یا بین المللی و همین طور شناسایی افراد توانمند که 

می توانند در اکوسیستم استان و ملی کمک رسان باشند، است.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح با 3۰ نفر از مدیران دستگاه های 
از  داشتند،  نوآوری  اکوسیستم  فضای  با  مستقیم  ارتباط  که  استان  اجرایی 
جمله خبرگان و فعاالن عرضه و تقاضای نوآوری مصاحبه و تاش شد که 

بعدها با طرفین درگیر در اکوسیستم نوآوری مصاحبه شود.
عرضه ی  جمله  از  است؛  بخش  چهار  شامل  طرح  این  افزود:  فاح  دکتر 
نوآوری که غالبا حوزه های نوآوری و دانشگاهی و در سطح خرد و کان و 
بخش تقاضای نوآوری است که غالبا حوزه ی صنعت که شامل کارخانه ها و 

بنگاه های اقتصادی است.
وی اضافه کرد: بخش سوم هم که عناصر ارتباط ساز و تسهیل گر مانند پارک 
علم و فناوری، شتاب دهنده های نوآوری پژوهشکده ها و بخش هایی که ارتباط 
میانه خانه صنعت و معدن طرف عرضه و تقاضا را تعیین می کند، شامل می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد اظهار کرد: شناخت اکوسیستم 
استان، شناسایی عناصر سازنده و ویژگی های آن و تدوین برنامه ی عملیاتی 
است که قادر باشد تا در بازه ی زمانی میان  مدت، موجب پویایی بیشتر نظام 

نوآوری شود که به عنوان عامل مهمی بر آن تاکید زیاد شد.
تدوین  فرآیند  در  شد  تاش  ابتدا  شده  یاد  برنامه ی  در  شد:  یادآور  وی 
برنامه ی عملیاتی مدل الماس دوقلو مورد استفاده قرار گیرد که در این نمونه 
ابتدا چالش های موجود در فضای توسعه ی نظام نوآوری شناسایی شد؛ سپس 
چالش های  با  متناسب  بعدازآن  رسید؛  محدود  تعداد  به  و  فیلتر  چالش ها 

انتخاب شده، اقدام به ارایه ی راهکارهای انبوه کردیم.
صنعت،  بخش  در  نوآوری  سال  جایزه ی  رویداد  کرد:  اظهار  فاح  دکتر 
از  نوآوری،  قهرمان  انتخاب  و  خطرپذیر  سرمایه ی  تامین  ساختار  تقویت 
آن ها  اجرای  ضمانت  برای  که  است  برنامه  این  اصلی  عملیاتی  برنامه های 
قرار  و  برنامه ریزی سازوکار مناسب طراحی شد  اساس مصوبه ی شورای  بر 
است تا با همکاری برخی نهادها، دبیرخانه ی فعالی برای پیگیری برنامه های 

مصوب تشکیل شود.
به گفته ی وی براساس نظر مساعد استاندار و با حمایت سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی و با نظارت مستقیم پارک علم و فناوری استان در اوایل پاییز 

سال 98 این طرح آغاز شد و تدوین آن چندی قبل در استان پایان یافت.

ذخیره سازی ۱۳۳هزار منونه 
در بانک خون بندناف رویان 

جهاددانشگاهی
مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان به ذخیره 

سازی ۱۳۳هزار نمونه در بانک خون بندناف رویان 
جهاددانشگاهی اشاره کرد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل، 2۵ تیر: دکتر مرتضی ضرابی با بیان این مطلب 
افزود: در حاضر در بانک خون بندناف رویان یکصد و 33 هزار نمونه ذخیره شده است 
که از این میزان یکصد و ۲8 هزار نمونه در بانک خصوصی و پنج هزار نمونه در بانک 
عمومی ذخیره شده است که بزرگ ترین ظرفیت ذخیره سازی سلول های بنیادی در 

سطح منطقه خاورمیانه محسوب می شود.
وی با بیان این که اصحاب رسانه نقش مهمی در فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در 
خصوص ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بندناف رویان در جامعه دارند، اظهار 
کرد: حدود یک هزار نمونه توسط دفتر نمایندگی بانک سلول های بنیادی خون بند 
ناف استان اردبیل در بانک خون بندناف خصوصی ذخیره سازی شده که با توجه به 

ظرفیت این استان می تواند این تعداد افزایش یابد.
بندناف  خون  بانک  بین  تفاوت  رویان  یاخته های  بن  فناوری  شرکت  مدیرعامل 
بانک خون  اهداکنندگان عنوان کرد و گفت: در  را در مالکیت  عمومی و خصوصی 
عمومی خانواده ها خون بندناف نوزاد خود را اهدا می کنند و مالکیتی بر آن ندارند، 
درحالی که در بانک خصوصی قراردادی با افراد بسته شده و سلول های بنیادی خون 

بندناف در مالکیت خانواده ذخیره سازی می شود.
بانک  نمایندگی  دفتر   31 کشور  سطح  در  این که  بیان  با  ضرابی  دکتر 
سلول های بنیادی خون بندناف و دو دفتر نمایندگی در کشور عراق و عمان 
فعال است، ادامه داد: خوشبختانه روند ذخیره سازی سلول های بنیادی خون 

بندناف در کشور رو به رشد است.
وی یادآور شد: یکی از منابع ارزشمند و غنی سلول های بنیادی خون بندناف 
است که می تواند با بهره مندی از آن در زمان تولد نوزاد ذخیره سازی و درمان 

بسیاری از بیماری ها موثر واقع شود.
دکتر ضرابی با بیان این که دانش و تحقیقات در حوزه ذخیره سازی سلول های بنیادی 
خون بندناف در کشور ما بومی سازی شده است، اظهار کرد: در بانک خون بندناف دو 
نوع سلول بنیادی از خون و بافت بندناف جداسازی می شود که از جمله آن سلول بنیادی 
خون ساز است که می تواند در درمان بیماری های خونی موثر واقع شود و دیگری سلول 

بنیادی مزانشیم است که در بیماری های غیر خونی مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با اشاره به این که پتانسیل درمان بیش از 8۰ نوع بیماری خونی و غیر خونی 
با استفاده از سلول های بنیادی خون بند ناف وجود دارد، اضافه کرد: در حال حاضر 
بیش از 4۰۰ کارآزمایی بالینی با استفاده از سلول های بنیادی برای درمان بیماری ها 
در حال انجام است که امیدواریم در سال های آینده بتوانیم از ظرفیت ها و توانمندی 

این ذخیره ارزشمند بهره مند شد.
مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان با اشاره به این که در کشور بیش از 
8۰ مورد درمان از طریق سلول های بنیادی خون بندناف داشته ایم، تاکید کرد: وظیفه 
ما توسعه بانک خصوصی و ذخیره نمونه برای خود خانواده هاست و برای توسعه بانک 

عمومی نیاز به حمایت دولت داریم.
در این نشست رییس جهادانشگاهی اردبیل با اشاره به این که تاکنون حدود یک 
هزار نمونه خون بند ناف توسط دفتر نمایندگی بانک سلول های بنیادی خون بندناف 
استان جمع آوری و ذخیره شده است، ادامه داد: با توجه به این که ذخیره سلول های 
بنیادی خون بند ناف می تواند در درمان برخی بیماری ها صعب العاج استفاده شود 
نمایندگی  دفتر  ارزشمند،  ظرفیت  این  از  استان  بهره مندی  برای  منظور  همین  به 
به  ارایه خدمات  آماده  شبانه روزی  به صورت  و  راه اندازی  از سال 1387  بانک  این 

مراجعه کنندگان است.
سلول های  سازی  ذخیره  تسهیل  برای  کرد:  خاطرنشان  اردبیلی  اوچی  مهران 
بنیادی، نمایندگی بانک خون سلول های بنیادی خون بند ناف رویان جهاددانشگاهی 

در بیمارستان های آرتا و قائم اردبیل مستقرشده است.
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اخذ موافقت اصولی مرکز خدمات 
تخصصی فناوری های آزمایشگاهی 

معتمد (فام)
پژوهشکده ی سرطان معتمد جهاددانشگاهی موفق 

به دریافت موافقت اصولی مرکز خدمات تخصصی 
فناوری های آزمایشگاهی معتمد با نام اختصاری »فام« 

شد
■ روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده ی ســـرطان معتمـــد جهاددانشـــگاهی:دکتر رامیـــن صرامـــی 
ـــات تخصصـــی پژوهشـــکده ی ســـرطان  ـــاوری و خدم ـــاون پژوهـــش فن فروشـــانی مع
ـــرفت  ـــاس پیش ـــه و اس ـــت: پای ـــر گف ـــن خب ـــام ای ـــا اع ـــگاهی ب ـــد جهاددانش معتم
و دســـتیابی بـــه فناوری هـــای جدیـــد، انجـــام پژوهش هـــای کاربـــردی، منظـــم 
ـــزات  ـــه تجهی ـــان ب ـــان محقق ـــی آس ـــد دسترس ـــه نیازمن ـــت ک ـــه اس و دارای برنام
آزمایشـــگاهی پیشـــرفته و اســـتاندارد اســـت؛ از ایـــن رو ایجـــاد مرکـــز خدمـــات 
ـــی  ـــردی، یک ـــرفته و راهب ـــای پیش ـــوزه ی فناوری ه ـــگاهی در ح ـــی آزمایش تخصص

از راه کارهـــای اجرایـــی مدیریـــت ایـــن موضـــوع به شـــمار می آیـــد.
ـــن  ـــکده از جدیدتری ـــن پژوهش ـــه بهره منـــدی ای ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــر صرام دکت
ــگان  ــی و نخبـ ــان داخلـ ــن محققـ ــذب برتریـ ــگاهی و جـ ــای آزمایشـ فناوری هـ
ایرانـــی خـــارج از کشـــور بـــه ایـــن مجموعـــه، تصریـــح کـــرد: مرکـــز خدمـــات 
ــا هـــدف هم افزایـــی  ــام( بـ ــد )فـ ــگاهی معتمـ ــای آزمایشـ تخصصـــی فناوری هـ
ــرفته  ــای پیشـ ــف فناوری هـ ــای مختلـ ــگاهی در حوزه هـ ــای آزمایشـ توانمندی هـ
ـــات تخصصـــی آزمایشـــگاهی  ـــز خدم ـــاد مرک ـــا ایج ـــا ب ـــر دارد ت ـــردی، در نظ و راهب
ــود را در  ــی موجـ ــتگاه های تحقیقاتـ ــط، دسـ ــات مرتبـ ــه ی خدمـ ــن ارایـ ضمـ
ـــال در  ـــز فع ـــایر مراک ـــار س ـــی در اختی ـــی و پژوهش ـــف آموزش ـــای مختل زمینه ه

ـــد. ـــرار ده ـــوزه ق ـــن ح ای
ـــتفاده ی  ـــرای اس ـــی ب ـــه الگوی ـــن مجموع ـــه »ای ـــه ک ـــن نکت ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ــزود:  ــود«، افـ ــد بـ ــی خواهـ ــطح ملـ ــود در سـ ــاختارهای موجـ ــه از زیرسـ بهینـ
راه انـــدازی ایـــن مرکـــِز خدمـــات تخصصـــی، کامـــا بـــا اولویت هـــای علـــم و 
ـــرار  ـــور ق ـــی کش ـــع علم ـــه ی جام ـــند نقش ـــوده و در س ـــو ب ـــور هم س ـــاوری کش فن

دارد.

■□■

ساخت مجموعه تجهیزات 
آزمایشگاه آزمون استاندارد ولتاژ 

رضبه صاعقه
برای نخستین بار در کشور یک کارخانه ی تولید کابل 

فشارقوی توسط جهاددانشگاهی علم و صنعت به 
مجموعه تجهیزات آزمایشگاه آزمون استاندارد ولتاژ 

ضربه صاعقه ساخت ایران تجهیز شد
ـــز  ـــان مرک ـــاش متخصص ـــت: با ت ـــم و صنع ـــگاهی عل ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــزات  ـــه تجهی ـــت، مجموع ـــم و صنع ـــگاهی عل ـــارقوی جهاددانش ـــی فش مهندس
ـــه  ـــاژ ضرب ـــتاندارد ولت ـــون اس ـــام آزم ـــکان انج ـــه ام ـــده ک ـــر ش ـــگاهی ذک آزمایش
ـــد،  ـــم می کن ـــاژ را فراه ـــطح ولت ـــا س ـــارقوی ت ـــای فش ـــر روی کابل ه ـــه ب صاعق
در آزمایشـــگاه کنتـــرل کیفیـــت شـــرکت گـــروه کارخانجـــات ســـیم و کابـــل 

ـــد. ـــاح ش ـــدازی و افتت ـــهد راه ان مش
ــارقوی  ــون فشـ ــه آزمـ ــوان مجموعـ ــا عنـ ــزات بـ ــه تجهیـ ــن مجموعـ ایـ
ولتـــاژ ضربـــه صاعقـــه 6۰۰ کیلوولـــت 6۰ کیلـــوژول مطابـــق بـــا اســـتاندارد 
بین المللـــی IEC 6۰84۰ مـــدت 4 مـــاه طراحـــی، ســـاخته و در محـــل 
ـــت. ـــده اس ـــدازی ش ـــب و راه ان ـــل نص ـــیم و کاب ـــه، س ـــن کارحان ـــگاه ای آزمایش

گفتنـــی اســـت، کاربـــرد مجموعـــه ی فـــوق در آزمایشـــگاه های فشـــارقوی 
شـــرکت های تولیـــد ترانســـفورماتورهای فشـــارقوی، برق گیرهـــای فشـــارقوی، 
ـــدگان  ـــایر تولیدکنن ـــی و س ـــی و تحقیقات ـــز آموزش ـــارقوی، مراک ـــای فش کابل ه

ـــت. ـــرق اس ـــت ب صنع
ـــرد  ـــهد، کارب ـــل مش ـــیم و کاب ـــرکت س ـــارقوی ش ـــگاه فش ـــاح آزمایش ـــا افتت ب
ایـــن مجموعـــه و ارایـــه ی خدمـــات تســـت فشـــارقوی در شـــرکت های 
تولیدکننـــده کابل هـــای فشـــارقوی بـــا مجموعـــه ســـاخت جهاددانشـــگاهی 

تکمیـــل شـــد.
در حـــال حاضـــر جهاددانشـــگاهی امـــکان طراحـــی و ســـاخت مجموعـــه 
ـــات  ـــرای کارخانج ـــه ب ـــه  صاعق ـــتاندارد ضرب ـــون اس ـــگاه آزم ـــزات آزمایش تجهی

تولیدکننـــده ی کابـــل فشـــارقوی تـــا ســـطح 4۰۰ کیلوولـــت را دارا اســـت.
مجموعـــه تجهیـــزات آزمایشـــگاه آزمـــون اســـتاندارد ضربـــه صاعقـــه 
ـــه؛ ج-  ـــد ضرب ـــدار مول ـــارژ؛ ب- م ـــدار ش ـــف- م ـــش: ال ـــار بخ ـــکل از چه متش
نمونه بـــرداری ولتـــاژ ضربـــه؛ و د- کنتـــرل اتوماتیـــک، ثبـــت و اندازه گیـــری 
 ۲-IEC٦00٦0 ــی ــتاندارد بین المللـ ــا اسـ ــق بـ ــه مطابـ ــوج ضربـ ــکل مـ شـ

می باشـــد.
ــت  ــتم ثبـ ــزاری سیسـ ــش نرم افـ ــی بخـ ــرای طراحـ ــت، بـ ــی اسـ گفتنـ
بـــرق  پژوهشـــکده  از همـــکاری  مـــوج ضربـــه  اندازه گیـــری شـــکل  و 

اســـت. استفاده شـــده  جهاددانشـــگاهی 

■□■

پژوهشکده ی علوم بهداشتی 
جهاددانشگاهی ۲۰ ساله شد

در راستای گسترش دانش بومی پیرامون سامت 
پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی در ۱۵ 

مرداد، سال ۱۳79 فعالیت خود را آغاز کرد
ـــال  ـــی ۲۰ س ـــگاهی: در حال ـــتی جهاددانش ـــوم بهداش ـــکده عل ـــی پژوهش ـــط عموم ■ رواب
ـــه  ـــذرد ک ـــگاهی می گ ـــتی جهاددانش ـــوم بهداش ـــکده عل ـــکیل پژوهش ـــان تش از زم
ســـامت همگانـــی در طـــی زمـــان تحـــوالت بســـیاری را شـــاهد بـــوده اســـت. 
ســـامت همگانـــی از »گندزدایـــی« آغـــاز و امـــروز بـــه علمـــی بین رشـــته ای 
تبدیل شـــده اســـت کـــه موضوعـــات گوناگونـــی را در دســـتور کار خـــود قـــرار 

ـــت. داده اس
ـــگیری  ـــر پیش ـــم و هن ـــت »عل ـــده اس ـــف  ش ـــه تعری ـــی این گون ـــامت همگان س
ـــات  ـــق اقدام ـــی از طری ـــت زندگ ـــای کیفی ـــر و ارتق ـــول عم ـــش ط ـــاری، افزای از بیم
ســـازمان یافته و انتخـــاب آگاهانـــه جامعـــه، ســـازمان های عمومـــی و خصوصـــی، 

ـــه«. ـــراد جامع ـــی و اف ـــای اجتماع گروه ه
ـــی  ـــگاه تاریخ ـــر جای ـــاوه ب ـــه ع ـــت ک ـــی اس ـــدرن علم ـــی م ـــامت همگان س
ـــاد  ـــوولیت آح ـــا و مس ـــامت و نابرابری ه ـــی س ـــل اجتماع ـــوع عوام ـــه موض ـــود ب خ

جامعـــه در حفـــظ و ارتقـــای ســـامت خـــود می پـــردازد.
بـــر همیـــن اســـاس پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی فعالیت هـــای خـــود را در 
ـــام و  ـــا انج ـــت ب ـــده اس ـــق ش ـــون موف ـــاز و تاکن ـــی آغ ـــای پژوهش ـــب گروه ه قال
ـــی و  ـــر مل ـــریات معتب ـــه »در نش ـــار 818 مقال ـــی و انتش ـــرح پژوهش ـــام 1۵4 ط اتم

بین المللـــی« گام کوچکـــی در تولیـــد دانـــش و شـــواهد علمـــی بـــردارد.
ـــات  ـــت خدم ـــامت، مدیری ـــای س ـــی ارتق ـــای پژوهش ـــر گروه ه ـــال حاض در ح
بهداشـــتی درمانـــی و ســـامت جامعـــه در پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی 
ـــی  ـــات علم ـــو هی ـــوع 1۲ عض ـــون در مجم ـــد و تاکن ـــت دارن ـــگاهی فعالی جهاددانش

و 9 کارشـــناس فعالیت هـــای فـــوق را رقم زده انـــد.
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برگزاری مراسم تکریم رییس 
پیشین و معارفه ی رسپرست جدید 

سازمان انتشارات جهاددانشگاهی 
مراسم تکریم از خدمات دکتر عادل تقوی رییس پیشین 

سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و معرفی سرپرست 
جدید این سازمان در سالن اجتماعات خبرگزاری 

بین المللی قرآن برگزار شد

■ روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، ۳۰ اردیبهشت: در این مراسم دکتر عیسی 
علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، دکتر عادل تقوی مدیر کل راهبری امور فرهنگی، 
دکتر مهدی فیض عضو هیات علمی جهاددانشگاهی، دکتر حامد علی اکبرزاده سرپرست 
عمومی  روابط  مدیرکل  رییسی  ابوالقاسم  دکتر  و  جهاددانشگاهی  انتشارات  سازمان 

جهاددانشگاهی حضور داشتند.
در ابتدای مراسم، دکتر علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، گفت: اهمیت سازمان 
انتشارات به حوزه کتاب و فرهیختگی برمی گردد. فعالیت های فرهنگی در حوزه معاونت 
عمومی  فعالیت های  اول،  دسته  می شوند:  تقسیم  دودسته  به  جهاددانشگاهی  فرهنگی 
مانند خبرگزاری ایکنا، ایسنا و مرکز افکارسنجی و دسته دوم فعالیت های دانشجویی، از 

جمله مرکز گردشگری و سازمان دانشجویان، است.
این که  عین  در  که  است  سازمان هایی  معدود  جمله  از  انتشارات  سازمان  افزود:  وی 
فعالیت دانشجویی دارد، در فعالیت های فرهیختگی نیز مشارکت دارد. همچنین، سازمان 
انتشارات حلقه  ی واسط معاونت فرهنگی با دانشجویان، اساتید و نخبگان دانشگاهی است.

دکتر علیزاده ادامه داد: جشنواره های کتاب و پایان نامه سال دانشجویی، مسابقات دفاع 
سه دقیقه ای و سلسله نشست های فصل سخن و همچنین مسابقات کتابخوانی و... نشان از آن 
دارد که سازمان انتشارات یک سازمان تأثیرگذار در مجموعه جهاددانشگاهی محسوب می شود.

هر  موفقیت  گفت:  تقوی  دکتر  زحمات  از  تشکر  ضمن  خود  سخنان  پایان  در  وی 
مجموعه درگرو همدلی و تاش تمام اعضای آن مجموعه است و نمی شود موفقیت را 
به نام یک نفر تمام کرد و هر تغییر و تحولی که در سازمان ها داشتیم حاصل زحمات 

مجموعه اعضای است.
جهاددانشگاهی  عمومی  روابط  کل  مدیر  رییسی  ابوالقاسم  دکتر  مراسم،  ادامه ی  در 
اظهار کرد: باعث افتخار است که جهاددانشگاهی در چهل و یکمین سالگرد فعالیت خود 
به واحدهای فرهنگی خودش ببالد؛ چراکه سازمان انتشارات یکی از سازمان های قدیمی 

و دارای کاربردهای ویژه ای از جمله مدیرپروری است.
و  دانشگاهیان  اساتید،  بین  در  باالیی  اعتبار  درجه  همیشه  سازمان  این  افزود:  وی 
تالیف در  و  ترجمه  از کتب  بسیاری  است.  دانشجویان  و موردعاقه  داشته  فرهیختگان 
استان ها،  سایر  چه  و  تهران  در  چه  کشور،  جریان ساز  و  تأثیرگذار  و  مهم  بخش های 

منتشرشده در این سازمان است.
دکتر رییسی در ادامه گفت: نشر علم که یکی از بندهای اصلی اساسنامه جهاددانشگاهی 

کتاب  جشنواره های  می شود.  انجام  انتشارات  سازمان  در  همچنان  می شود،  محسوب 
که  می دهد  نشان  پایان نامه  سه دقیقه ای  دفاع  مسابقات  و  دانشجویی  سال  پایان نامه  و 
بوده است و  جهاددانشگاهی در همه ی جریان های علمی و فرهنگی و آموزشی پیشرو 
بعد از چهل سال بسیاری از سازمان ها می خواهند الگوهایی را که جهاددانشگاهی بنیان 

گذاشته است، اقتباس کنند.
در ادامه، هاشمی تروجنی رییس مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقاب اسامی گفت: 
حوزه فرهنگ سخت ترین حوزه جامعه است. فرهنگ است که باید نابسامانی های کشور را 
مدیریت کند و کسانی که در این حوزه واردمی شوند، باید با کم ترین امکانات و کم ترین 

توقع سعی کنند این حوزه را بارور کنند.
در ادامه ی این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از زحمات دکتر تقوی در طول 

خدمت خود در سازمان انتشارات تقدیر و تشکر به عمل آمد.
در پایان این مراسم، دکتر علی اکبرزاده سرپرست سازمان انتشارات جهاددانشگاهی 
اظهار داشت: برای این که آغاز خوبی داشته باشیم باید اصالت خود را حفظ کنیم. اصیل 

بودن در همه عرصه ها از جمله فرهنگ باید اتفاق بیافتد.
وی افزود: اصیل بودن در فرهنگ یعنی با نگاه به گذشته و تجربیات اندوخته شده به 

آینده بنگریم و برای آن برنامه داشته باشیم.
سرپرست سازمان انتشارات جهاددانشگاهی ادامه داد: اصیل بودن یعنی مصمم بودن، 
قاطعیت، اندیشیدن و ایجاد همدلی و دوستی روزافزون بین اعضای مجموعه و ما باید این 

مسایل را در سازمان انتشارات به طورجدی مدنظر داشته باشیم.
وی در پایان تصریح کرد: سرخط اصلی کار ما تبدیل شدن به سازمان مرجع در حوزه 
این  بتوانیم  امیدواریم  و  بود  دانشگاهیان خواهد  و  دانشجویان  برای  و کتابخوانی  کتاب 

ایده را تحقق بخشیم.
■□■ 

برگزاری مراسم تکریم رییس 
پیشین و معارفه ی رسپرست جدید 

جهاددانشگاهی کرمان
آیین تکریم رییس پیشین و معارفه ی سرپرست جدید 

جهاددانشگاهی کرمان برگزار شد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمان، 29 شهریور: در آیین تکریم رییس پیشین و معارفه 
رضا  دکتر  مدیریت  زحمات  از  قدردانی  ضمن  استان  جهاددانشگاهی  جدید  سرپرست 
به عنوان  بازمانده  مهدی  دکتر  کرمان،  جهاددانشگاهی  پیشین  رییس  مقدس  کامیاب 

سرپرست جدید جهاددانشگاهی کرمان معرفی شد.
اعضای سازمان در دوران تصدی  از تاش های  کامیاب مقدس  مراسم دکتر  این  در 

مسوولیت خود تشکر و قدردانی کرد و گزارشی از دوران مدیریتش ارایه داد.
وی با بیان این که سعی کردیم در این چند سال هدفمند و پایبند به نظم حداکثری در 
فعالیت ها باشیم، گفت: از دستاوردهای جهاددانشگاهی در این دو دهه  می توان به طرح 
مدیریت احیاء بازار قلعه محمود کرمان، ایجاد دفاتر تسهیلگری، تدوین برنامه جامع مدیریت 
ساختمانی،  پیشرفته  تکنولوژی های  نوآوری  مرکز  راه اندازی  جازموریان،  تاالب  احیاء  و 
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برگزاری همایش ملی نظام فکری آیت ا... العظمی خامنه ای در گستره فرهنگ، طرح سند 
آمایش استان کرمان، برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی زلزله و سازه و...  اشاره کرد.

همچنین وی تاکید کرد که انجام این کارها میسر نمی شد مگر با تاش های بی وقفه، 
شبانه روزی و جهادی همکارانی که با انگیزه کارها را جلو بردند.

در ادامه دکتر مهدی بازمانده سرپرست جدید جهاددانشگاهی کرمان با بیان این که 
دکتر کامیاب مقدس، جزو سرمایه های معنوی در جهاددانشگاهی است، ضمن تقدیر از 
دستاوردها و توفیقات دکتر کامیاب مقدس و زحمات وی در طول خدمت، به معرفی 

رویکردهای جدید جهاددانشگاهی استان کرمان پرداخت.
وی توسعه علم و فناوری، تولید، اقتصاد و تجارت را رویکرد جدید جهاددانشگاهی 

استان کرمان در همه حوزه ها معرفی کرد.
بخش  در  کرد:  بیان  مختلف  در حوزه های  برنامه های خود  معرفی  با  بازمانده  دکتر 
و  علم  توسعه  به  کاربردی  نگاه  جهاددانشگاهی،  اصلی  ماموریت  از  تاسی  به  پژوهشی 
انجام  همچنین،  دارد.  قرار  کار  دستور  در  کاربردی  و  متمرکز  پژوهش های  و  فناوری 
فعالیت های پژوهشی در راستای تولید محصوالت فناورانه و پژوهش های دانش بنیان و 

کاربردی در زمینه ی صنعت و معدن و پزشکی از دیگر برنامه هاست.
وی با بیان این که جهاددانشگاهی در کشور دارای ظرفیت های باالیی است و محصوالت 
فناورانه متعددی به ویژه در حوزه صنعت توسط جهاددانشگاهی تولید شده، گفت: با توجه 
به ظرفیت ها و پتانسیل های باالی استان در حوزه صنعت و معدن جهاددانشگاهی استان  

موفقیت هایی دست پیدا خواهد کرد.
دکتر بازمانده افزود: بزرگ ترین ثروت ما در جهاددانشگاهی منابع انسانی متخصص 
است که با استفاده حداکثری از توانمندی و تخصص آن ها در جهت افزایش بهره وری 

گام موثری برخواهیم داشت.
سرپرست جهاددانشگاهی کرمان اظهار کرد: باید ظرفیت جهاددانشگاهی به دستگاه های 
مختلف و مراکز صنعتی معرفی شود تا با ارتباط تنگاتنگ با آن ها و استفاده حداکثری از 
ظرفیت های دو طرف گام مؤثری در جهت شناسایی و بهبود نیازهای استان برداشته شود.

■□■
 مراسم تکریم رییس پیشین 

و معارفه ی رسپرست جدید 
جهاددانشگاهی گلستان برگزار شد

مراسم تکریم رییس پیشین و معارفه ی سرپرست 
جدید جهاددانشگاهی گلستان با حضور معاون )سابق( 

هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی، معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان برگزار شد

ـــس  ـــور مجل ـــی و ام ـــاون هماهنگ ـــرداد: مع ـــگاهی، ۱۱ خ ـــی جهاددانش ـــط عموم ■ رواب
ـــه آغـــاز فعالیـــت جهاددانشـــگاهی از ســـال 13۵9، گفـــت:  ـــا اشـــاره ب در ایـــن مراســـم ب
جهاددانشـــگاهی در طـــول ایـــن 4۰ ســـال بـــه یـــک درخـــت تنـــاور تبدیل شـــده 

ـــد  ـــاور بهره من ـــت تن ـــن درخ ـــره ای ـــد از ثم ـــتان می توانن ـــور و اس ـــه کش ـــه مجموع ک
ـــوند. ش

ـــه  ـــگاهی در س ـــات جهاددانش ـــی از اقدام ـــریح برخ ـــه تش ـــریف زاده ب ـــر ش دکت
ـــگاهی  ـــزود: جهاددانش ـــت و اف ـــاوری پرداخ ـــم و فن ـــتغال و عل ـــگ، اش ـــوزه فرهن ح
ــاد  ــن نهـ ــای ایـ ــد از توانمندی هـ ــتان می توانـ ــه اسـ ــت کـ ــبکه اسـ ــک شـ یـ

به عنـــوان یـــک فرصـــت اســـتفاده کنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت حـــدود 7 هـــزار نیـــرو در جهاددانشـــگاهی در 
ســـطح کشـــور، گفـــت: در حـــال حاضـــر در زیرمجموعـــه جهاددانشـــگاهی ۲9 
پژوهشـــکده، دو دانشـــگاه، 7 موسســـه آموزشـــی، دو پـــارک علـــم فنـــاوری، ۲3 

ــود دارد. ــازمان های مختلـــف فرهنگـــی وجـ ــد و سـ ــز رشـ مرکـ
ــد  ــا تاکیـ ــگاهی بـ ــس جهاددانشـ ــور مجلـ ــی و امـ ــابق هماهنگـ ــاون سـ معـ
بـــر برنامـــه محـــور بـــودن فعالیت هـــای ایـــن نهـــاد، تصریـــح کـــرد: در حـــال 
ـــای  ـــم. در برنامه ه ـــپری می کنی ـــگاهی را س ـــم جهاددانش ـــه شش ـــر در برنام حاض
ـــه  ـــه ب ـــی و توج ـــای مل ـــردن نیازه ـــرف ک ـــوع برط ـــر موض ـــواره ب ـــده هم تدوین ش

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــتان توج ـــش اس ـــناد آمای اس
دکترشـــریفی زاده بـــا بیـــان این کـــه اســـتان گلســـتان ظرفیت هـــای خوبـــی 
در زمینـــه کشـــاورزی و گردشـــگری دارد، گفـــت: جهاددانشـــگاهی اســـتان 
گلســـتان احـــداث دهکـــده گیاهـــان دارویـــی را در زمینـــی بـــه مســـاحت 1۰ 

ــد. ــال می کنـ ــش دنبـ ــتان گالیکـ ــار در شهرسـ هکتـ
وی بـــا بیـــان این کـــه بخشـــی از مشـــروعیت نظـــام، بـــه کارآمـــدی نظـــام 
ـــام  ـــی نظ ـــد کارای ـــک کن ـــه کم ـــده ک ـــگاهی آم ـــرد: جهاددانش ـــار ک ـــت، اظه اس
ـــی،  ـــی، مهندس ـــف فن ـــای مختل ـــکاری در حوزه ه ـــی هم ـــذا آمادگ ـــود ل ـــتر ش بیش

ـــم. ـــتان داری ـــا اس ـــه و ... را ب ـــوم پای ـــکی، عل پزش
معـــاون سیاســـی، امنیتـــی و اجتماعـــی اســـتاندار گلســـتان نیـــز در ایـــن 
مراســـم گفـــت: در ایـــن شـــرایط ســـخت کشـــور کـــه تحریم هـــای ظالمانـــه را 
ـــی همچـــون جهاددانشـــگاهی  ـــای انقاب ـــه نهاده ـــم، ب ـــکا داری ـــرکردگی آمری ـــه س ب
کـــه بـــا سیاســـت ها و فرامیـــن و برنامه هـــای حضـــرت امـــام)ره( بنیـــان 

گذاشـــته  شـــده اند، چشـــم دوخته ایـــم.
ـــه  ـــه ای ک ـــار ده ـــول چه ـــواره در ط ـــرد: هم ـــح ک ـــی تصری ـــا چراغعل عبدالرض
از انقـــاب می گـــذرد، بـــار نظـــام بـــر دوش مـــردم بـــوده و االن هـــم شـــرایط 
ــی  ــا همگرایـ ــد بـ ــد. بایـ ــادی می گذراننـ ــت اقتصـ ــر وضعیـ ــختی را از نظـ سـ
و همفکـــری یکدیگـــر و بـــا هدایـــت داهیانـــه مقـــام معظـــم رهبـــری در ســـال 

جهـــش تولیـــد، از ایـــن مراحـــل ســـخت عبـــور کنیـــم.
ـــت های  ـــه سیاس ـــه ب ـــا توج ـــگاهی ب ـــش جهاددانش ـــا نق ـــه داد: یقین وی ادام
آن در پـــرورش روحیـــه خودبـــاوری در نســـل جـــوان، نیروهـــای انقابـــی و 
تحصیـــل کـــرده کشـــور، پررنـــگ اســـت. امیدواریـــم بتوانیـــم در اســـتان بـــا 
ـــد  ـــد، متعه ـــوان، کارآم ـــای ج ـــگاهی و نیروه ـــت جهاددانش ـــری از ظرفی بهره گی
ـــی  ـــش علم ـــتغال و جه ـــد، اش ـــث تولی ـــری در بح ـــات موث ـــزه اقدام ـــا انگی و ب

ـــیم. ـــته باش داش
ــرد:  ــان کـ ــتان بیـ ــتاندار گلسـ ــی اسـ ــی و اجتماعـ ــی، امنیتـ ــاون سیاسـ معـ
ـــی  ـــاد انقاب ـــداف نه ـــبرد اه ـــت پیش ـــکاری در جه ـــرای هم ـــل را ب ـــی کام آمادگ

جهاددانشـــگاهی داریـــم.
ــت:  ــم گفـ ــن مراسـ ــم در ایـ ــتان هـ ــگاهی گلسـ ــابق جهاددانشـ ــس سـ رییـ
اقداماتـــی کـــه در طـــول ۵ ســـال گذشـــته در ایـــن واحـــد انجـــام گرفـــت بـــا 

خواســـت خداونـــد و تـــاش همـــکاران بـــوده اســـت.
ـــد  ـــتان بتوان ـــم جهاددانشـــگاهی اس ـــرد: امیدواری ـــان ک ـــی بی ـــا ثقف ـــدس رض مهن
ـــر  ـــزه و پیگی ـــا انگی ـــوان، ب ـــری ج ـــه مدی ـــوی ک ـــدس موس ـــت مهن در دوره مدیری
ـــور،  ـــگاهی در کش ـــبکه جهاددانش ـــری از ش ـــکاران و بهره گی ـــاش هم ـــا ت ـــت، ب اس

ـــد. ـــته باش ـــتان داش ـــری در اس ـــش موث نق
وی خاطرنشـــان کـــرد: در زمـــان مســـوولیت مـــن موضـــوع اخاق مـــداری، 
ـــتریان  ـــدگان و مش ـــث مراجعه کنن ـــان از حی ـــم ذی نفع ـــی و تکری ـــام کار کیف انج
ـــی  ـــاری و اخاق ـــردی، رفت ـــای عملک ـــزو محوره ـــا ج ـــرای قرارداده ـــژه در اج به وی

ـــت. ـــوده اس ـــا ب م
سرپرســـت جدیـــد جهاددانشـــگاهی گلســـتان نیـــز در ایـــن مراســـم گفـــت: 
بـــه دنبـــال ایـــن هســـتیم بـــا همـــکاری دســـتگاه های اســـتان، از ظرفیت هـــا 
و پتانســـیل هایی کـــه در ســـطح ملـــی در اختیـــار جهاددانشـــگاهی قـــرار دارد، 

ـــم. ـــتفاده کنی ـــتان اس ـــکات درون اس ـــل مش ـــرای ح ب
ســـیدعزیز موســـوی بـــه تشـــریح برخـــی از فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی در 
ــتان پرداخـــت و  ــتغال، فرهنگـــی و کارآفرینـــی در اسـ ــای علمـــی، اشـ حوزه هـ
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افـــزود: در حـــال حاضـــر در اســـتان در حـــوزه پژوهـــش موضوعـــات احـــداث دهکـــده 
گیاهـــان دارویـــی، مرکـــز خدمـــات تخصصـــی گیاهـــان دارویـــی، نمایندگـــی 
ـــگاه آب،  ـــی و آزمایش ـــان داروی ـــی گیاه ـــان، بازرگان ـــاف روی ـــد ن ـــون بن ـــک خ بان
ـــا 7۰۰  ـــی را ب ـــدت آموزش ـــای کوتاه م ـــوزش دوره ه ـــوزه آم ـــاه، در ح ـــاک و گی خ
ـــز  ـــن مرک ـــدکاووس و همچنی ـــرگان و گنب ـــز گ ـــی در دو مرک ـــته مصـــوب مهارت رش
علمـــی کاربـــردی و در حـــوزه فرهنگـــی هـــم خبرگزاری هـــای ایســـنا، ایکنـــا و 
مرکـــز افکارســـنجی ایســـپا، مرکـــز ســـازمان تجاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال 
ــال  ــش( را دنبـ ــکوفایی )منـ ــوآوری و شـ ــز نـ ــتفا( و مرکـ ــگان )سـ دانش آموختـ

می کنیـــم.
ــگاهی  ــاختمان جهاددانشـ ــرداری از بخشـــی از سـ ــه بهره بـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
گلســـتان در دوره مدیریـــت مهنـــدس ثقفـــی، خاطرنشـــان کـــرد: در ایـــن دوره 
ـــی را در  ـــز درمان ـــم مرک ـــا بتوانی ـــود ت ـــم ب ـــاختمان خواهی ـــل س ـــال تکمی ـــه دنب ب

ـــم. ـــاد کنی ـــاختمان ایج ـــن س ـــرطان در ای ـــوزه س ح
ـــتگاه های  ـــی از دس ـــا برخ ـــتان ب ـــگاهی اس ـــکاری جهاددانش ـــه هم ـــوی ب موس
ـــتر  ـــوت بیش ـــا ق ـــا ب ـــم همکاری ه ـــن دوره ه ـــت: در ای ـــرد و گف ـــاره ک ـــی اش اجرای

ـــت. ـــد داش ـــه خواه ادام
ـــک  ـــور کم ـــرد: به منظ ـــان ک ـــتان بی ـــگاهی گلس ـــد جهاددانش ـــت جدی سرپرس
در کنتـــرل شـــیوع ویـــروس کرونـــا، جهاددانشـــگاهی اقـــدام بـــه تهیـــه و یـــا 

تولیـــد محلول هـــای ضدعفونـــی، ماســـک، گان بیمارســـتانی و ... کـــرد.
ـــد  ـــت خداون ـــا خواس ـــن دوره ب ـــم در ای ـــم بتوانی ـــت: امیدواری ـــان گف وی در پای
ـــده را  ـــف  ش ـــه تعری ـــن مجموع ـــرای ای ـــه ب ـــی ک ـــکاران، مأموریت های ـــاش هم و ت

به درســـتی بـــه ســـرانجام برســـانیم.

■□■ 

برگزاری مراسم تکریم رییس 
پیشین و معارفه ی رسپرست جدید 

جهاددانشگاهی علوم پزشکی 
تهران 

مراسم تکریم رییس پیشین و معارفه ی سرپرست 
جدید جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران با حضور 

رییس جهاددانشگاهی در تاالر ابن سینا ی دانشکده ی 
پزشکی برگزار شد

ــرداد: در ایـــن  ــران، ۱۳ خـ ■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـ

مراســـم معارفـــه، ضمـــن قدردانـــی از زحمـــات ۵3 ماهـــه ی دکتـــر ســـید مهـــدی 
طبایـــی و معرفـــی دکتـــر مســـعود حبیبـــی به عنـــوان سرپرســـت، دکتـــر طیبـــی 
رییـــس جهاددانشـــگاهی، دکتـــر طبایـــی، دکتـــر حبیبـــی و هم چنیـــن برخـــی از 

مدیـــران ایـــن ســـازمان بـــه ایـــراد ســـخنرانی پرداختنـــد.

الگوسازی و توسعه ی علمی کشور
 از جمله اهداف جهاددانشگاهی است

ــر  ــات دکتـ ــکر از زحمـ ــم ضمـــن تشـ ــگاهی در ایـــن مراسـ رییـــس جهاددانشـ
ــوولیت در  ــق مسـ ــا 89، توفیـ ــال های 8۵ تـ ــه در سـ ــی کـ ــت: زمانـ ــی، گفـ طبایـ
ـــوم پزشـــکی تهـــران  ـــودم کـــه ســـازمان عل ـــاور ب ـــر ایـــن ب جهاددانشـــگاهی را داشـــتم، ب
ـــول  ـــاند. در ط ـــام می رس ـــه انج ـــن ب ـــو احس ـــه نح ـــود را ب ـــوولیت خ ـــف و مس وظای
ـــی،  ـــر طبای ـــی و دکت ـــر حبیب ـــران، دکت ـــکی ته ـــوم پزش ـــازمان عل ـــت س ـــدت فعالی م
منشـــأ اقدامـــات خیـــر و بزرگـــی شـــدند و زیرســـاخت های خوبـــی را بنـــا نهادنـــد.

ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــگاهی ای ـــا در جهاددانش ـــدف م ـــه ی ه ـــت: هم ـــی گف ـــر طیب دکت
ـــرفت  ـــه ی پیش ـــه الزم ـــاوری ک ـــی و فن ـــعه ی علم ـــم و توس ـــازی کنی ـــم الگوس بتوانی
کشـــور اســـت را محقـــق کنیـــم. امیدواریـــم کـــه در ســـال های پیـــش رو، 

جهاددانشـــگاهی منشـــأ اقدامـــات بزرگـــی در کشـــور شـــود.

حفظ پویایی سازمان در اولویت برنامه ها قرار گیرد
ـــه ی  ـــی را نقط ـــر طبای ـــور دکت ـــم، حض ـــن مراس ـــه در ای ـــن عام ـــام الدی ـــر حس دکت
عطـــف جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران دانســـت و گفـــت: در ایـــن دوره ی 
ـــای  ـــارغ از رونده ـــی ف ـــر طبای ـــورد و دکت ـــم خ ـــادی رق ـــای جه ـــگاهی، فض جهاددانش

ـــرد. ـــل ک ـــک عم بوروکراتی
ـــازمان های  ـــروزه س ـــه داد: ام ـــالمندی ادام ـــی س ـــورای مل ـــه ی ش ـــس دبیرخان ریی
ــازمان هایی  ــن سـ ــتند. چنیـ ــر هسـ ــای دیگـ ــر از نهادهـ ــف، موفق تـ ــا و منعطـ پویـ
ـــد  ـــایی می کنن ـــأل را شناس ـــاط خ ـــوند و نق ـــال می ش ـــاص فع ـــورد خ ـــک م ـــرای ی ب
کـــه جهاددانشـــگاهی نیـــز در راســـتای همیـــن اصـــل حرکـــت می کنـــد. در حـــال 
حاضـــر بحث هـــای جدیـــدی در حوزه هـــای میان رشـــته ای ماننـــد مدیریـــت 
ـــه  ـــود دارد ک ـــی وج ـــوش مصنوع ـــی ه ـــا حت ـــامت ی ـــی س ـــامت و جامعه شناس س

جهاددانشـــگاهی می توانـــد در ایـــن زمینه هـــا نقشـــی پویـــا داشـــته باشـــد.
ـــار  ـــوان و اظه ـــاص عن ـــی خ ـــی را دوران ـــر طبای ـــوولیت دکت ـــول مس وی دوران قب
کـــرد: بســـیاری افـــراد در هال احمـــر، دانشـــگاه و مراکـــز مختلـــف مشـــغول بـــه 
ـــات  ـــت در هی ـــرایط عضوی ـــه ش ـــود آن ک ـــا وج ـــی ب ـــر طبای ـــا دکت ـــدند، ام ـــت ش فعالی
علمـــی دانشـــگاه را داشـــت، ایســـتاد و شـــجره ی طیبـــه ی جهاددانشـــگاهی مثـــل 
ـــر  ـــال تقدی ـــن از او کم ـــرد؛ بنابرای ـــظ ک ـــم و... را حف ـــکده ی زخ ـــپا، پژوهش ـــنا، ایس ایس
ـــن  ـــدوارم در ای ـــگاه را دارد و امی ـــتادی در دانش ـــای اس ـــدم وی ویژگی ه رادارم و معتق

ـــد. ـــت یاب ـــت دس ـــه موفقی ـــیر ب مس
ســـازمان  جدیـــد  سرپرســـت  ویژگی هـــای  تبییـــن  در  عامـــه  دکتـــر 
ـــر  ـــه دکت ـــد ک ـــان می ده ـــوابق نش ـــت: س ـــران، گف ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاهی عل جهاددانش
ـــی جهاددانشـــگاهی را  ـــم پویای ـــق هســـت و امیدواری ـــر موف ـــک مدی ـــی ی مســـعود حبیب

ماننـــد دکتـــر طبایـــی حفـــظ کنـــد.

پیشرفت های چشمگیر
 در تجهیزات پزشکی

ــاد  ــاون نهـ ــاری معـ ــلمین غفـ ــم، حجت االسام والمسـ ــن مراسـ ــه ی ایـ در ادامـ
ـــد  ـــت: تاکی ـــران گف ـــوم پزشـــکی ته ـــری در دانشـــگاه عل ـــام معظـــم رهب ـــی مق نمایندگ
مقـــام معظـــم رهبـــری بـــر ایـــن اســـت کـــه در مجموعه هـــا، تعامـــل ســـازنده بـــا 
ـــذاری  ـــد نام گ ـــش تولی ـــال جه ـــال را س ـــری امس ـــد. رهب ـــوج بزن ـــر م ـــای دیگ نهاده
ـــکی  ـــزات پزش ـــد تجهی ـــش تولی ـــه ی جه ـــد عرص ـــز بای ـــا نی ـــگاه م ـــد و دانش کرده ان

ـــد. باش
غفـــاری ادامـــه داد: در ســـال های قبـــل عـــده ای کـــه خیـــر کشـــور را 
نمی خواســـتند، دنبـــال پنجرکـــردن بخـــش دفاعـــی کشـــور بودنـــد و ادعـــا 
می کردنـــد مـــردم از گرســـنگی می میرنـــد وعـــده ای هـــم ایـــن بحث هـــا را 
ــه  ــورها بـ ــی کشـ ــراد و حتـ ــیاری از افـ ــاهدیم بسـ ــروز شـ ــا امـ ــد، امـ می پذیرفتنـ
پیشـــرفت های چشـــمگیر کشـــور در زمینـــه ی تجهیـــزات پزشـــکی اعتـــراف 

می کننـــد و ایـــن مســـاله را مدیـــون اســـاتید علمـــی کشـــورمان هســـتیم.
ـــت)ع(  ـــل بی ـــد اه ـــورد تاکی ـــراد را شایســـته ی اســـام و م ـــات اف وی تشـــکر از زحم

ـــرد. ـــی ک ـــی قدردان ـــر حبیب ـــی و دکت ـــر طبای ـــات دکت ـــرد و از زحم ـــوان ک عن

گزارش عملکرد ۵۳ ماهه
ـــین  ـــس پیش ـــی ریی ـــدی طبای ـــید مه ـــر س ـــم، دکت ـــن مراس ـــر ای ـــش دیگ در بخ
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جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران از تاش هـــای اعضـــای ســـازمان در دوران 
ـــش  ـــی از دوران مدیریت ـــرد و گزارش ـــی ک ـــکر و قدردان ـــود، تش ـــوولیت خ ـــاه مس ۵3 م

ـــه داد. ارای
ـــد  ـــال هدف من ـــد س ـــن چن ـــم در ای ـــعی کردی ـــه س ـــان این ک ـــا بی ـــی ب ـــر طبای دکت
ـــتاوردهای  ـــی از دس ـــت: یک ـــیم، گف ـــا باش ـــری در فعالیت ه ـــم حداکث ـــه نظ ـــد ب و پایبن
مـــا در حـــوزه ی پژوهشـــی تاســـیس پژوهشـــکده ی زخـــم و بافـــت یـــارا در واحـــد 
ـــدا  ـــازمانی پی ـــای س ـــد ارتق ـــن واح ـــد ای ـــبب ش ـــه س ـــود ک ـــران ب ـــکی ته ـــوم پزش عل

ـــود. ـــل ش ـــران تبدی ـــکی ته ـــوم پزش ـــازمان عل ـــه س ـــد و ب کن
وی ادامــه داد: توســعه ی مرکــز خدمــات تخصصــی ژنتیــک بــا اختصــاص 18۰ متــر 
فضــای فیزیکــی، طــرح عظیــم ملــی بــه نــام طــرح ملــی غربال گــری معلــوالن کشــور 
ــت  ــه ی خیروبرک ــد مای ــور می توان ــتی کش ــازمان بهزیس ــا س ــه ب ــاد تفاهم نام و انعق

بــرای جهاددانشــگاهی در آینــده باشــد.
ــوآوری و شــتاب دهی ســازمان علــوم  ــه گفتــه ی دکتــر طبایــی تاســیس مرکــز ن ب
پزشــکی تهــران بــا اختصــاص 1۵۰ متــر فضــای فیزیکــی بــا هــدف جــذب ایده هــای 
جدیــد بــا هــدف تجــاری و کاربردی کــردن آن هــا در عرصــه ی کشــور، جــزو 
ــی مرکــزی  ــز آزمایشــگاه تحقیقات ــز اســت؛ توســعه و تجهی ــی مرک سیاســت های اصل
ســازمان علــوم پزشــکی تهــران بــا راه انــدازی بخش هــای مجــزای میکروبــی، مولکولــی 
و ســلولی بــه ارزش یــک میلیــارد تومــان از دســتاوردهای حــوزه ی پژوهشــی بــود. اخــذ 
موافقــت قطعــی مرکــز تحقیقــات لیــزر در پزشــکی به عنــوان یکــی از زیرســاخت های 
مهــم از وزارت بهداشــت و درمــان یکــی از ارزشــمندترین کارهایــی بــود کــه حــوزه ی 

پژوهشــی توانســت بــه ســرانجام برســاند.
دکتــر طبایــی گفــت: گــروه پژوهشــی ســبک زندگــی و ســامت را تاســیس کردیــم 
ــروه  ــه ی گ ــته ی اولی ــت. هس ــزل اس ــان در من ــز درم ــت مرک ــا فعالی ــط ب ــه مرتب ک
ــوان  ــک می ت ــده نزدی ــه در آین ــدارک دیده شــده ک ــوژی ت ــرژی و ایمونول پژوهشــی آل
ــع  ــات جام ــز تحقیق ــک مرک ــه ی ــدن ب ــرای تبدیل ش ــاالی آن ب ــیار ب ــیل بس از پتانس

اســتفاده کــرد.
دکتـر طبایـی از دسـتاوردهای حـوزه ی تحقیقاتی به ثبـت دو ژن جدیـد در حوزه ی 
ترمیـم و برگـزاری چهـار دوره ی کنگـره ی بین المللـی زخـم و در حـوزه ی خدمـات 

درمانـی بـه ارایـه ی خدمـات تخصصـی بـه بیـش از ۲۵۰ هـزار نفـر اشـاره کرد.
وی حـوزه ی آموزشـی را جـزو حوزه هـای درخشـان در دوران مدیریت خود دانسـت 
و گفـت: تاسـیس اولیـن مرکـز آمـوزش تخصصـی دندان پزشـکی کـه مرجـع مهمـی 
در حـوزه ی آموزش هـای دندان پزشـکی اسـت بـا تخصیـص حـدود ۵۰۰ متـر فضـای 
فیزیکـی مسـتقل و امکانـات بی نظیـر آموزشـی مـدرن بـه ارزش تقریبی چهـار میلیارد 
تومـان، جـزو دسـتاوردهای آموزش هـای مـا بود. اخـذ نمایندگـی انحصـاری بین المللی 
در حـوزه ی آمـوزش زخـم بـا مرکـز ICW آلمـان و برگـزاری دو دوره ی بین المللی نیز از 
دسـتاوردهای مهـم مـا بـود. در دوران کرونـا توانسـتیم نرم افـزار سـی چک را بـا کاربرد 
ارایـه ی خدمـات آموزشـی و درمانی در حـوزه ی کرونا به صـورت ضرب العجـل در دوران 

تعطیـات عیـد رقـم بزنیم.
دکتـر طبایـی بـا بیـان این کـه هیچ یـک از فعالیت هـای مـا بـدون حمایـت حـوزه ی 
پشـتیبانی ممکـن نبـود، گفـت: تشـکیل سـاختار برنامـه و بودجه ی منسـجم بـا پایش 
مـداوم هزینه هـا جـزو کارهـای زیربنایـی بـود کـه به مـدد همت دوسـتان رقـم خورد و 
توانسـتیم نظـم و انضبـاط مالـی را در سـازمان نهادینه کنیـم. تمام فعالیت های توسـعه 
درحالـی انجـام شـده کـه تعـداد نیروهـای انسـانی موجود بـا تعـداد نیروهای سـال 91 
برابـر اسـت؛ مـا نگاه دولتـی به افزایـش تعداد نیرو نداشـتیم، بلکـه با افزایـش بهره وری 
و برنامه ریـزی و اسـتفاده ی حداکثـری از توان داخلـی در واحد توانسـتیم این فعالیت ها 

را انجـام دهیم.

بزرگ ترین سرمایه ی جهاددانشگاهی
 نیروی انسانی است

در ادامـــه، دکتـــر حبیبـــی سرپرســـت جدیـــد ســـازمان علـــوم پزشـــکی تهـــران 
ـــداد  ـــود تع ـــا وج ـــگاهی ب ـــای جهاددانش ـــرا فعالیت ه ـــه چ ـــوال ک ـــن س ـــرح ای ـــا ط ب
پاییـــن نیـــرو در جامعـــه چشـــمگیر اســـت؟ گفـــت: ایـــن نهـــاد تولیـــد دانـــش 
می کنـــد. همیـــن امـــروز در جهاددانشـــگاهی زخم پـــوش تولیـــد می کنیـــم. 
ـــی  ـــت و در آن اقدامات ـــش اس ـــال دان ـــج و انتق ـــد، تروی ـــاد، تولی ـــن نه ـــای ای فعالیت ه

انجـــام می شـــود کـــه نیازهـــای مـــردم مرتفـــع گـــردد.
وی افـــزود: بزرگ تریـــن ثـــروت مـــا در جهاددانشـــگاهی منابـــع انســـانی اســـت، 
ـــد. ـــش کنن ـــد کار و پژوه ـــه بتوانن ـــم ک ـــاد می کنی ـــت ایج ـــا فرص ـــرای آن ه ـــن ب بنابرای

ـــی )ره(  ـــام خمین ـــت ام ـــالگرد رحل ـــی ویکمین س ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــر حبیب دکت
ـــان داد. ـــه جوان ـــوولیت ها را ب ـــن مس ـــاب بزرگ تری ـــدای انق ـــام)ره( در ابت ـــت: ام گف

برگزاری مراسم تکریم رییس 
و معارفه ی رسپرست 

جهاددانشگاهی  شهید بهشتی
با حضور رییس جهاددانشگاهی انجام گرفت

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل از ایســـنا ۱۱ تیـــر: دکتـــر حمیدرضـــا 
ــه در  ــوم پایـ ــکده علـ ــای پژوهشـ ــی از پروژه هـ ــه برخـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ طیبـ
ـــاز  ـــورد نی ـــع م ـــرد: مناب ـــوان ک ـــی عن ـــازن نفت ـــت مخ ـــاد برداش ـــا ازدی ـــه ب رابط
ـــا  ـــار م ـــال انتظ ـــد، بااین ح ـــد ش ـــن خواه ـــروژه تامی ـــن پ ـــق ای ـــرای موف ـــرای اج ب
ـــه  ـــی و فناوران ـــوزه علم ـــمند، در ح ـــن کاره ای ارزش ـــار ای ـــه در کن ـــت ک ـــن اس ای

طرح هـــا و برنامه هـــای بزرگ تـــری دنبـــال شـــود.
ـــس جهاددانشـــگاهی  ـــه ریی ـــم و معارف ـــس جهاددانشـــگاهی در مراســـم تکری ریی
ـــعه  ـــه توس ـــان این ک ـــا بی ـــردی ب ـــه کارب ـــوم پای ـــکده عل ـــتی و پژوهش ـــهید بهش ش
ــی  ــل اصلـ ــوزش از عوامـ ــعه آمـ ــه و توسـ ــی و فناورانـ ــعه علمـ ــی، توسـ فرهنگـ
ـــی  ـــداف اصل ـــی از اه ـــرد: یک ـــار ک ـــود، اظه ـــوب می ش ـــور محس ـــرفت در کش پیش
جهاددانشـــگاهی الگوســـازی در جهـــت افزایـــش تـــوان کشـــور و دســـتیابی بـــه 
پیشـــرفت در حوزه هـــای علمـــی و فناورانـــه، تجاری ســـازی، کاربـــردی کـــردن 
و تولیـــد ثـــروت از علـــم و فنـــاوری اســـت کـــه ایـــن اهـــداف عالـــی حاصـــل 

نمی شـــود به جـــز بـــا تقاطـــع علـــم، ایمـــان و عمـــل.
وی بـــا بیـــان این کـــه نفـــت و گاز از مزیت هـــای اصلـــی کشـــور به حســـاب 
می آیـــد، گفـــت: جهاددانشـــگاهی در ایـــن زمینـــه حرکت هـــای بســـیار خوبـــی 
ـــه  ـــن زمین ـــه و در ای ـــواد اولی ـــزات و م ـــه تجهی ـــژه در زمین ـــرده به وی ـــروع ک را ش
ضـــروری بـــود کـــه در حـــوزه باالدســـتی صنعـــت نفـــت و گاز نیـــز کارهـــای 
مطلوبـــی انجـــام شـــود کـــه خوشـــبختانه بخـــش مهمـــی از آن در پژوهشـــکده 

ـــت. ـــده اس ـــق ش ـــردی محق ـــه کارب ـــوم پای عل
و  تجربیات  دلیل  به  بهشتی  شهید  واحد  ریاست  مسوولیت  این که  بیان  با  وی 
تخصص باالی دکتر میرزایی از حدود 1۲ سال به ایشان سپرده شد، گفت: در این 
با موضوعات باالدستی نفت جزو اولویت های  راستا تقویت مباحث پژوهشی مرتبط 

این واحد قرار گرفت و در این راستا کارهای بسیار خوب و موفقی انجام شد.
دکتر طیبی با بیان این که انجام کارهای علمی و فناورانه و در کنار آن تولید درآمد 
و ارتقای مجموعه به صورت هم زمان کار بسیار سختی است، عنوان کرد: امروز بعد 
از 1۲ سال مسوولیت به فردی جوان تر سپرده شده تا این موفقیت ها و دستاوردها را 

باانرژی بیشتری دنبال کند.
وی با تاکید بر حمایت جهاددانشگاهی از فعالیت های فناورانه، اظهار کرد: منابع 
به خودی خود  تجاری سازی  به  منجر  فناورانه  پروژه های  و  برنامه ها  برای  صرف شده 
بااین حال این پروژه ها از سوی جهاددانشگاهی حمایت می شود. در  برمی گردد ولی 
این راستا پروژه های مورد نیاز و کاربرد جامعه که به صورت حرفه ای مشکات جامعه 
را برطرف کرده و منجر به اشتغال جوانان شود مطمئناً تحت حمایت قرار می گیرد و 

درخواست می شود که این گونه پروژه در اولویت واحدها قرا بگیرند.
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دکتر طیبی با اشاره به برخی از پروژه های پژوهشکده علوم پایه کاربردی 
برای  نیاز  مورد  منابع  کرد:  عنوان  نفتی  منابع  برداشت  ازدیاد  با  رابطه  در 
اجرای موفق این پروژه تامین خواهد شد، بااین حال انتظار ما این است که 
در کنار این کارهای ارزشمند، در حوزه علمی و فناورانه طرح ها و برنامه های 

بزرگ تری دنبال شود.
وی با بیان این که پژوهشکده علوم پایه به یکی از قطب های کشور در زمینه 
که همچون  می رود  انتظار  همچنان  گفت:  است،  تبدیل شده  فناوری  و  علم 

گذشته کارهای بزرگ تر و بین المللی تری انجام شود.
انتظار  کرد:  عنوان  فرهنگی  فعالیت های  اولویت  به  اشاره  با  طیبی  دکتر 
توانمند،  و  نخبه  نیروهای  جذب  و  دانشجویان  توان  به  اتکا  با  که  می رود 
نیروهای موردنیاز جامعه و جهاددانشگاهی در این زمینه جذب و تربیت شوند.

دانشگاه  با  بهشتی  شهید  جهاددانشگاهی  ارتباط  تقویت  بر  ادامه  در  وی 
و  دانشگاه  با  مشترک  پروژه های  انجام  راستا  این  در  گفت:  و  کرد  تاکید 
همچنین پروژه های مشترک با همکاری اساتید و دانشجویان نخبه در اولویت 

قرار بگیرد.
دکتر طیبی با تاکید بر ضرورت حفظ و ارتقای تعامل و ارتباط با ارگان ها 
و سازمان هایی همچون مجلس، اظهار کرد: این تعامات و ارتباطات در جهت 
توسعه و پیشرفت کشور و همچنین حفظ منافع واحد جهاددانشگاهی باید 

ارتقا پیدا کند.
رییس جهاددانشگاهی همچنین با اشاره به ارتقای آموزش های مجازی با 
توجه به وضعیت پیش آمده در سطح جامعه به دلیل شیوع کرونا عنوان کرد: 
آموزش های مجازی تخصصی جهاددانشگاهی باید تقویت شده و ارتقا پیدا کند. 
در این راستا زیرساخت مناسب برای آموزش های مجازی در جهاددانشگاهی 
ایجادشده و بنابراین تاکید ما بر تولید منابع آموزشی ارزشمند برای استفاده 
سایر واحدهای جهاددانشگاهی و حتی در بخش های دیگر کشور و در سطح 

بین المللی است.
دکتر طیبی در پایان با تاکید بر لزوم توجه به شئونات جهاددانشگاهی و جذب 
نیرو با توجه به این شئونات عنوان کرد: با توجه به وجود پتانسیل باال در واحد 
جهاددانشگاهی شهید بهشتی و پژوهشکده علوم پایه، این واحد باید نقش بسیار 
مؤثرتری در جهت پیشرفت و توسعه کشور داشته باشد و در این مسیر هرچقدر 
بتوانیم در زمینه ایجاد خودباوری در نسل جوان و مسئوالن نسبت به توان ملی 
الگوسازی کنیم، بیش ازپیش در برنامه ریزی بهتر و پیشرفت کشور راهگشا خواهیم 

بود.
خود  معارفه ی  مراسم  در  نیز  بهشتی  شهید  جهاددانشگاهی  جدید  سرپرست 
اظهار کرد: در راستای افزایش کمی و کیفی محصول چای و تولید زیست مکمل های 
امیدواریم به زودی  برنامه هایی تنظیم شده و در حال اجراست و  دارویی و غذایی 

محصوالت تولیدی به مرحله تجاری برسند.
مراسم  در  بهشتی  شهید  جهاددانشگاهی  سابق  رییس  میرزایی  سعید  دکتر 
تکریم و معارفه ی ریاست این واحد که با حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی،  
روسای برخی از واحدهای جهاددانشگاهی و اعضای این واحد برگزار شد، با بیان 
اساس  بر  گرفتم،  عهده  بر  را  واحد  این  بنده مسوولیت  که  قبل  این که 13 سال 
اطاعات واحدهای ارزیابی دفتر مرکزی، واحد شهید بهشتی شرایط خوبی نداشت 
این واحد مطرح بود،  اظهار کرد: مشکات  بر انحال  و حتی صحبت هایی مبنی 
مالی و بدهی های باال از مسایل و مشکات این واحد بود، ولی با تاش های صورت 
گرفته، امروز واحد شهید بهشتی نه تنها یک ریال بدهی ندارد، بلکه مقادیر زیادی 

به عنوان سپرده در حساب های این واحد وجود دارد.
وی ادامه داد: در همین راستا با دستاوردهای حاصل شده در پژوهشکده علوم 
پایه کاربردی، در سال 91 ردیف بودجه ای از سوی مجلس برای این پژوهشکده 
تصویب شد که با توجه به اقدامات و موفقیت های صورت گرفته، هرساله افزایش 
 8.۵ معادل  بودجه ای   99 سال  برای  که  به گونه ای  می یابد؛  افزایش  آن  بودجه 

میلیارد تومان برای آن تصویب شده است.
دکتر میرزایی با بررسی تطبیقی وضعیت واحد شهید بهشتی نسبت به گذشته، 
اظهار کرد: در گذشته پروژه قابل اتکایی در واحد و پژوهشکده نداشتیم، درحالی که 
امروز با پروژه های انجام شده و در دست اجرای واحد، اعداد و رقم درآمدی واحد 
میلیاردی است. در حال حاضر سه گروه زمین شناسی نفت، میکروبیولوژی نفت 
و پاک سازی آلودگی نفتی بر اساس نیاز صنعت نفت ایجاد شده و در این زمینه 

پروژه های مناسبی انجام می شود.
عنوان یک  به  واحد  بخشی  برون  ارتباطات  و  تعامات  توسعه  به  اشاره  با  وی 
نمایندگان مجلس و  از ۵۰ هیات  با بیش  تعامل  و  ارتباط  دستاورد دیگر، گفت: 

و  موثر  بخش های  سایر  و  قضاییه  قوه  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  با  تعامل 
همچنین تعامل با تیم های موثر در جهت توسعه و پیشرفت جامعه و همچنین با 

کارفرماهایی در صنعت نفت، برخی از این دستاوردهاست.
دکتر میرزایی با بیان این که در گذشته واحد شهید بهشتی و پژوهشکده علوم 
کاربردی به صورت مجزا  کار می کردند، عنوان کرد: در حال حاضر این دو مجموعه 
در کنار هم و به صورت یکپارچه و به دوراز حواشی فعالیت می کنند و در این مدت 

دستاوردهای بسیار خوبی نیز کسب کرده اند.
رییــس ســابق جهاددانشــگاهی شــهید بهشــتی بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت 
گرفتــه در زمینــه تقویــت نیروهــای انســانی واحــد، اظهــار کــرد: نیــروی انســانی 
واحــد از 91 نفــر در 13 ســال گذشــته بــه 7۲ نفــر رســیده و همچنیــن تعــداد 
اعضــای دارای مــدرک phd از یــک بــه بــاالی ۲۰ نفــر رســیده و در کل همــه 
اعضــای واحــد بــا پشــتیبانی های صــورت گرفتــه حداقــل یــک مقطــع تحصیلــی 
ارتقــا داشــته اند. گفتنــی اســت کــه 1۰ نفــر از 7۲ عضــو واحــد از بیــن جوانــان 

نخبــه جذب شــده اند.
ــا دانشــگاه  ــت رابطــه جهاددانشــگاهی ب ــه تقوی ــاره ب ــا اش ــی ب ــر میرزای دکت
شــهید بهشــتی و همچنیــن نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری عنــوان کــرد: 
در حــوزه فرهنگــی نیــز ســال گذشــته اولیــن مرکــز پایــش مســوولیت اجتماعــی 
و همچنیــن ســازمان دانشــجویان در ایــن واحــد راه انــدازی شــد. همچنیــن مرکــز 
انتشــارات جهاددانشــگاهی فعــال اســت و عــاوه بــر چــاپ کتــاب بــرای اســاتید 
دانشــگاه از تالیــف کتــاب توســط همــکاران پژوهشــی واحــد حمایــت می کنــد.

وی بــا بیــان این کــه اگرچــه در گذشــته واحــد شــهید بهشــتی و پژوهشــکده 
علــوم کاربــردی در حــال انحــال بــود، ولــی امــروز جــزو مجموعه هــای خــوب 
جهاددانشــگاهی اســت، ادامــه داد: در ســال 89 طــی ارزیابی هــای وزارت علــوم، 
پژوهشــکده علــوم پایــه کاربــردی تنهــا پژوهشــکده ای بــود کــه موفــق بــه کســب 
گریــد A پژوهشــی شــد،  همچنیــن در ســال 9۰ بــه عنــوان موسســه پژوهشــی 
برتــر از طــرف وزارت علــوم معرفــی و تقدیــر شــد. کســب عنــوان پژوهشــگر برتــر 
توســط همــکاران پژوهشــی واحــد و همچنیــن کســب عنــوان پــروژه فنــی برتــر 
در ســطح صنعــت نفــت از دیگــر دســتاوردهای پژوهشــی ایــن واحــد بــوده اســت.

برنامه ریزی برای اجرای پروژه های بزرگ ازدیاد 
برداشت در میادین نفتی

ــد جهاددانشــگاهی شــهید  ــی سرپرســت جدی ــر کمــال خدای  در ادامــه، دکت
ــات  ــی و زحم ــر میرزای ــات دکت ــتاوردها و توفیق ــر از دس ــن تقدی ــتی ضم بهش
ــش  ــت: در بخ ــش رو، گف ــای پی ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــت، ب ــول خدم او در ط
ــه  ــردی ب ــگاه کارب ــی جهاددانشــگاهی، ن ــت اصل ــه تأســی از ماموری پژوهشــی ب
ــرار دارد.  ــردی در دســتور کار ق ــاوری و پژوهش هــای متمرکــز و کارب ــم و فن عل
همچنیــن انجــام فعالیت هــای پژوهشــی در راســتای تولیــد محصــوالت فناورانــه 

ــت. ــر برنامه هاس ــردی از دیگ ــان و کارب ــش بنی ــای دان و پژوهش ه
ــای  ــت در عرصه ه ــت رقاب ــد در جه ــوان واح ــت ت ــه تقوی ــاره ب ــا اش وی ب
بین المللــی بــرای تولیــد دانــش فنــی، گفــت: در حــوزه باالدســتی نفــت 
ــات  ــده و تعام ــرا ش ــی اج ــای خوب ــده و طرح ه ــام ش ــی انج ــای خوب فعالیت ه

ــت.  ــده اس ــرار ش ــور برق ــارج از کش ــگاه های خ ــا دانش ــی ب خوب
ــه در  ــای فناوران ــا و پروژه ه ــت برنامه ه ــه اولوی ــاره ب ــا اش ــی ب ــر خدای دکت
ایــن واحــد عنــوان کــرد: در ایــن راســتا کار خــود را بــا یــک طــرح فناورانــه بــا 
حمایــت دفتــر مرکــزی در راســتای تولیــد یــک محصــول بیولوژیکــی کاربــردی 
ــا دو ســال  ــم ت ــم و امیدواری ــاد برداشــت مخــازن نفــت شــروع کردی ــرای ازدی ب
آینــده بــه دانــش فنــی و امکانــات مــورد نیــاز بــرای اجــرای پروژه هــای بــزرگ 

ــاد برداشــت در میادیــن نفتــی دســت پیــدا کنیــم. ازدی
وی ادامـــه داد: در راســـتای افزایـــش کمـــی و کیفـــی محصـــول چـــای و 
تولیـــد بایومکمل هـــای دارویـــی و غذایـــی برنامه هایـــی تنظیم شـــده و در 
حـــال اجراســـت و امیدواریـــم بـــه زودی محصـــوالت تولیـــدی بـــه مرحلـــه 

تجـــاری برســـند.
ــت   ــزو اولوی ــگاه را ج ــا دانش ــکاری ب ــت هم ــه تقوی ــی در خاتم ــر خدای دکت
عنــوان کــرد و گفــت: در همیــن راســتا تعمیــق باورهــای دینــی، حفــظ ارزش هــا 
ــت  ــای اس ــر اولویت ه ــان از دیگ ــارکت جوان ــت مش ــتعداد و تقوی ــرورش اس و پ
ــزی  ــز برنامه ری ــال می شــود. در حــوزه آموزشــی نی کــه در حــوزه فرهنگــی دنب
و انجــام اقداماتــی در جهــت بهبــود آموزشــی و همچنیــن ارتقــای آموزش هــای 
ضمــن خدمــت و تخصصــی در حــوزه صنایــع نفــت و معــدن مــورد تاکیــد قــرار 

دارد.
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                         اخبار کوتاه

تایید هفت مصوبه در جلسه 
هیات امنای جهاددانشگاهی

ــر:  ــگاهی، ۱8 تیـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
جلســـه هیـــات امنـــای جهاددانشـــگاهی بـــا 
ـــزی  ـــر مرک ـــات دفت ـــالن جلس ـــا در س ـــور اعض حض

ایـــن نهـــاد برگـــزار شـــد.
ــات  ــر هیـ ــدی دبیـ ــا پورعابـ ــر محمدرضـ دکتـ
ـــن  ـــات ای ـــن مصوب ـــه مهم تری ـــاد ب ـــن نه ـــای ای امن
ـــف  ـــد ال ـــاح بن ـــت: اص ـــرد و گف ـــاره ک ـــه اش جلس
از مـــاده ۲۵ آیین نامـــه اســـتخدامی در خصـــوص 
حداکثـــر و حداقـــل ســـن متقاضیـــان اســـتخدام 
ــدرک  ــل مـ ــاح حداقـ ــگاهی و اصـ در جهاددانشـ
ـــای  ـــوق اعض ـــه حق ـــب پای ـــاح ضرای ـــی، اص تحصیل
غیرهیـــات علمـــی و هیـــات علمـــی، اضافـــه 
نمـــودن یـــک تبصـــره بـــه مـــاده 83 آیین نامـــه 
اســـتخدامی در خصـــوص دورکاری و نوبـــت کاری 
ــاده 78  ــه مـ ــره بـ ــودن یـــک تبصـ ــه نمـ و اضافـ
ــی  ــوص مرخصـ ــتخدامی در خصـ ــه اسـ آیین نامـ
ــت. ــات اسـ ــن مصوبـ ــن ایـ ــویقی از مهم تریـ تشـ

ــال  ــه سـ ــات بودجـ ــب کلیـ ــزود: تصویـ وی افـ
کلیـــات  بـــا  موافقـــت  جهاددانشـــگاهی،   99
ــودار تشـــکیات معاونـــت آموزشـــی  اصـــاح نمـ
و ســـازمان تجاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال 
دانش آموختـــگان و اضافـــه نمـــودن یـــک تبصـــره 
ــای  ــتخدامی اعضـ ــه اسـ ــاده 16 آیین نامـ ــه مـ بـ
هیـــات علمـــی در خصـــوص دوره هـــای تکمیلـــی 
ـــن  ـــات ای ـــر مصوب ـــز از دیگ ـــکی نی ـــای پزش گروه ه

جلســـه بـــود.

■■■ 

فعالیت دفاتر تسهیلگری 
جهاددانشگاهی در محات 

کمتر برخوردار کرج
ــرز، ۱۱  ــگاهی البـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
شـــهریور: در ایـــن بازدیـــد مهـــدی علیجانـــی 
ـــی  ـــی، اجتماع ـــارت فرهنگ ـــی و نظ ـــاون هماهنگ مع
ــاون اول رییـــس  ــه ای معـ ــای منطقـ و همکاری هـ
از محلـــه کاک و  بازدیـــد  از  جمهـــور پـــس 
آشـــنایی بـــا ایـــن محلـــه، در خصـــوص برنامـــه 
ــت:  ــینی گفـ ــوع حاشیه نشـ ــرای موضـ ــت بـ دولـ
توجـــه بـــه موضـــوع آســـیب های اجتماعـــی بـــه 
ـــاص  ـــور خ ـــه ط ـــینی ب ـــیه نش ـــام و حاش ـــور ع ط
ــاس  ــم براسـ ــت یازدهـ ــت دولـ ــدای فعالیـ از ابتـ
ـــام  ـــیت های مق ـــن حساس ـــت و همچینی ـــگاه دول ن
ــون  ــده و تاکنـ ــدان شـ ــری دوچنـ ــم رهبـ معظـ
ـــده  ـــزار ش ـــوص آن برگ ـــددی در خص ـــات متع جلس

اســـت.
ــا بیـــان این کـــه البـــرز یکـــی از  علیجانـــی بـ
ـــینی  ـــیه نش ـــر حاش ـــه درگی ـــت ک ـــتان هایی اس اس
ـــک  ـــه در ی ـــی ک ـــا مقوالت ـــه ب ـــزود: مواجه اســـت، اف
دوره زمانـــی طوالنـــی مـــدت شـــکل گرفته اند 
نیازمنـــد برنامه ریـــزی و تدبیـــر در بلندمـــدت 

ــات را  ــه همیـــن دلیـــل ایـــن موضوعـ اســـت، بـ
ــدت  ــروژه کوتاه مـ ــک پـ ــورت یـ ــه صـ ــد بـ نبایـ
ـــاختی و  ـــاظ زیرس ـــه لح ـــم ب ـــه ه ـــرد بلک ـــگاه ک ن
ـــی  ـــی و فرهنگ ـــات اجتماع ـــاظ موضوع ـــه لح ـــم ب ه
ـــتور  ـــه در دس ـــخصی ک ـــه مش ـــک برنام ـــا ی ـــد ب بای
کار شـــورای عالـــی اجتماعـــی کشـــور قـــرار دارد 

ایـــن مواجهـــه صـــورت بگیـــرد.
وی افـــزود: در خصـــوص البـــرز بـــه طـــور 
مشـــخص یـــک جلســـه بـــرای بررســـی آخریـــن 
وضعیـــت حاشـــیه نشـــینی در البـــرز و اقدامـــات 
ــد  ــام می دهنـ ــتگاه ها انجـ ــه دسـ ــری کـ و تدابیـ
برگـــزار و بعدازایـــن جلســـه هـــم درصورتی کـــه 
دســـتگاه هایی نتوانســـته اند تکالیـــف خـــود را 

انجـــام دهنـــد علـــت ریشـــه یابی می شـــود.
ــینی  ــار حاشیه نشـ ــوص آمـ ــی در خصـ علیجانـ
در کشـــور هـــم گفـــت: در ایـــن خصـــوص آمـــار 
ــا 14  ــت و از 1۲ میلیون تـ ــاوت اسـ ــام متفـ و ارقـ
میلیـــون اعام شـــده اســـت امـــا اتفاقـــی کـــه در 
ایـــن بخـــش می افتـــد ایـــن اســـت معمـــوال 
ــمی  ــق رسـ ــه در مناطـ ــوده کـ ــای فرسـ بافت هـ
وجـــود دارد هـــم جـــزو مناطـــق حاشـــیه ای 
ــک  ــد تفکیـ ــن بایـ ــه ایـ ــود کـ ــوب می شـ محسـ

شـــود.
رییـــس  فیـــروزی  حمدرضـــا  ادامـــه  در 
دفاتـــر  در خصـــوص  البـــرز  جهاددانشـــگاهی 
تســـهیلگری جهاددانشـــگاهی در محـــات کمتـــر 
ــر  ــج دفتـ ــال پنـ ــت: امسـ ــرج گفـ ــوردار کـ برخـ
ـــکاری  ـــا هم تســـهیلگری توســـط جهاددانشـــگاهی ب
ـــاد،  ـــات کاک و خلج آب ـــرز در مح ـــتانداری الب اس
اســـام آباد، خـــط4 حصـــار، اخترآبـــاد، ملک آبـــاد 

ــت. ــده اسـ ــدازی شـ ــهرابیه راه انـ و سـ
ـــر  ـــن دفات ـــر ای ـــم ب ـــگاه حاک ـــت: ن ـــروزی گف فی
فراهـــم آوردن شـــرایطی بـــرای بهبـــود وضعیـــت 
ــات و  ــن محـ ــاکن در ایـ ــت سـ ــی جمعیـ زندگـ
مناطـــق حاشـــیه ای و ســـکونتگاه های غیررســـمی 

ـــت. اس
رییـــس جهاددانشـــگاهی البـــرز در ادامـــه 
بیـــان کـــرد: طبـــق آمـــار حـــدود نیـــم میلیـــون 
نفـــر در مرکـــز اســـتان البـــرز در ســـکونتگاه های 
غیررســـمی و محـــات حاشیه نشـــین زندگـــی 
می کننـــد کـــه ایـــن بـــه نســـبت جمعیـــت 
اســـتان البـــرز رقـــم باالیـــی محســـوب می شـــود.

وی افـــزود: دفاتـــر تســـهیلگری پیـــش از هـــر 
ـــت  ـــایی وضعی ـــال شناس ـــه دنب ـــدا ب ـــز و در ابت چی
ـــس  ـــا پ ـــت ت ـــات اس ـــن مح ـــاکن در ای ـــردم س م
ـــزی کان  ـــه و برنامه ری ـــای اولی ـــایی نیازه از شناس

ـــرد. ـــب ک ـــه را کس ـــن نتیج ـــوان بهتری بت
از عمده تریـــن مشـــکات  یکـــی  فیـــروزی 
ـــمی  ـــکونتگاه های غیررس ـــیه ای و س ـــات حاش مح
ــده  ــاخته شـ ــازل سـ ــودن منـ ــند بـ ــدون سـ را بـ
ـــات  ـــا انجـــام برخـــی اقدام ـــد ب ـــت: بای دانســـت و گف
و راه انـــدازی برخـــی پروژه هـــا کمـــک کنیـــم تـــا 

ســـطح معیشـــتی ایـــن بافت هـــا بهبـــود یابـــد.
در ادامـــه سیدمحســـن میرحبیبـــی مدیـــرکل 
ـــان  ـــا بی ـــرز ب ـــتانداری الب ـــی اس ـــی و فرهنگ اجتماع
ـــه  ـــر ب ـــزار نف ـــا 1۰۰ ه ـــن 8۰ ت ـــاالنه بی ـــه س این ک
ـــت:  ـــود، گف ـــه می ش ـــرز اضاف ـــتان الب ـــت اس جمعی
ـــر  ـــه خاط ـــتر ب ـــه بیش ـــت ک ـــش جمعی ـــن افزای ای
مهاجـــرت رخ می دهـــد ماننـــد ایـــن اســـت کـــه 
ـــرز  ـــتان الب ـــه اس ـــتان ب ـــال دو شهرس ـــر س ـــگار ه ان

ــود. ــه می شـ اضافـ
در  کـــرد:  خاطرنشـــان  میرحبیبـــی 

چنیـــن شـــرایطی و بـــا توجـــه بـــه این کـــه 
چنیـــن  بـــرای  مناســـب  زیرســـاخت های 
جمعیتـــی وجـــود نـــدارد، مســـاله حاشیه نشـــینی 
ـــکاتی  ـــار آن مش ـــد و در کن ـــترش می یاب ـــم گس ه
ـــز  ـــل و ... نی ـــل و نق ـــرب، حم ـــوص آب ش در خص

می شـــود. ایجـــاد 
ــا  ــرز بـ ــتان البـ ــدان در اسـ ــود دو زنـ وی وجـ
حضـــور زندانیانـــی از سراســـر کشـــور را یکـــی از 
ـــت  ـــت: مدیری ـــرد و گف ـــوان ک مشـــکات اســـتان عن
ایـــن زندان هـــا علی رغـــم همـــه مشـــکاتی کـــه 

ـــت. ـــتان نیس ـــار اس ـــد در اختی ـــرز دارن ـــرای الب ب

■■■
 ساخت فیلم با موضوع 

»شهدای 27 دی دانشکده 
فنی دانشگاه تبریز«

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
ــه هماهنگـــی  ــر: جلسـ ــرقی، ۱۴ تیـ ــان شـ آذربایجـ
ـــکده  ـــهدای ۲7 دی دانش ـــورد ش ـــم در م ـــه فیل تهی
ــووالن  ــور مسـ ــا حضـ ــز بـ ــگاه تبریـ ــی دانشـ فنـ
اســـتان  جهاددانشـــگاهی  تبریـــز،  دانشـــگاه 
آذربایجـــان شـــرقی، صـــداو ســـیمای اســـتان 
آذربایجـــان شـــرقی، بنیـــاد حفـــظ آثـــار و نشـــر 
ـــدان در  ـــیج هنرمن ـــدس، بس ـــاع مق ـــای دف ارزش ه

تـــاالر عامـــه جعفـــری برگـــزار شـــد.
دکتـــر میـــر رضـــا مجیـــدی بـــا اشـــاره بـــه 
ــگاه  ــگاهیان دانشـ ــای دانشـ ــی از فعالیت هـ بخشـ
اجتماعـــی  تحـــوالت  شـــکل گیری  در  تبریـــز 
کشـــور در دوران قبـــل از انقـــاب اســـامی، 
افـــزود: تفکـــرات مختلـــف اســـتبداد ســـتیزی در 
ـــی )ره(  ـــام خمین ـــه ام ـــری عالمان ـــا رهب ـــه ۵۰ ب ده
ـــد و  ـــوق داده ش ـــی س ـــرات مذهب ـــمت تفک ـــه س ب
دانشـــگاهیان بـــه عنـــوان طایـــه داران اندیشـــه 
ــام  ــه های امـ ــم اندیشـ ــی در تحکیـ ــش مهمـ نقـ
در جامعـــه داشـــتند و شـــرکت گســـترده مـــردم 
و دانشـــجویان در قیـــام ۲9 بهمـــن تبریـــز و 
ـــز،  ـــگاه تبری ـــت ۵7 در دانش ـــوالت 18 اردیبهش تح
ـــز در  ـــکار دانشـــگاه تبری ـــل ان ـــش غیرقاب ـــانگر نق نش

تحـــوالت قبـــل از انقـــاب اســـامی اســـت.
رییـــس دانشـــگاه تبریـــز، بـــا اشـــاره بـــه 
راه هـــای  از  یکـــی  فیلـــم  تهیـــه  این کـــه 
ــوالت  ــز در تحـ ــگاه تبریـ ــش دانشـ ــی نقـ معرفـ
انقـــاب اســـامی و جنـــگ تحمیلـــی بـــه نســـل 
امـــروز اســـت، افـــزود: بایـــد فیلـــم تهیـــه شـــده 
ــاد،  ــهادت و جهـ ــازی شـ ــای فرهنگ سـ ویژگی هـ
بیان کننـــده تفکـــر شـــهدا، فیلـــم بـــا رتبـــه 
بنـــدی بســـیار خـــوب در ســـطح کشـــور، بومـــی 
ـــذب  ـــرای ج ـــاز ب ـــر ممت ـــک اث ـــت ی و دارای جذابی

ــد. ــور باشـ ــطح کشـ ــتر در سـ ــان بیشـ مخاطبـ
مرتضـــی صفـــری مدیـــرکل صداوســـیمای 
مرکـــز آذربایجـــان شـــرقی نیـــز در ایـــن جلســـه 
ـــگاهیان  ـــی دانش ـــای انقاب ـــرد: فعالیت ه ـــار ک اظه
ــامی و  ــاب اسـ ــخ انقـ ــز در تاریـ ــگاه تبریـ دانشـ
جنـــگ به عنـــوان نقـــاط عطـــف تاریـــخ معاصـــر 
ـــون  ـــفانه تاکن ـــه متأس ـــوده ک ـــان ب ـــران و آذربایج ای
بـــه طـــور کامـــل بـــدان پرداختـــه نشـــده اســـت 
ـــن  ـــل ضم ـــم کام ـــه فیل ـــا تهی ـــت ب ـــروری اس و ض
بیـــان رشـــد معنـــوی و رشـــادت های شـــهیدان، 
ـــخ آذربایجـــان  ـــت تاری ـــم روای ـــای مه یکـــی از خاه

جبـــران شـــود.
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گفتنـــی اســـت، ۲7 دی مـــاه ســـال 136۵ در پـــی 
ـــط  ـــز توس ـــگاه تبری ـــی دانش ـــکده فن ـــاران دانش بمب
ـــه  ـــگاهیان ک ـــن از دانش ـــراق، ۲۲ ت ـــی ع ـــم بعث رژی
ــه  ــای حـــق علیـ ــتیبانی از جبهه هـ ــال پشـ در حـ
ـــگاه  ـــیدند و دانش ـــهادت رس ـــه ش ـــد، ب ـــل بودن باط
تبریـــز بـــه مشهدالشـــهدای دانشـــگاه های کشـــور 
معـــروف شـــد. مدیریـــت کارگاه در آن زمـــان بـــر 
عهـــده جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان شـــرقی بـــود 
ـــوان روز شـــهدای  ـــه عن ـــه همیـــن دلیـــل ۲7 دی ب ب

جهاددانشـــگاهی نام گـــذاری شـــده اســـت.
 

بازدید سفیر ایران در 
کرواسی از دانشگاه علم و 

فرهنگ
ــگ  ــم و فرهنـ ــگاه علـ ــی دانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
ــمی  ــعید هاشـ ــید سـ ــر سـ ــگاهی: دکتـ جهاددانشـ
رییـــس ایـــن دانشـــگاه، در ایـــن بازدیـــد ضمـــن 
معرفـــی برخـــی ظرفیت هـــا و توانمندی هـــای 
ـــز  ـــا مراک ـــکاری ب ـــرای هم ـــی ب ـــگاه، از آمادگ دانش
و دانشـــگاه های کرواســـی و کشـــورهای حـــوزه 
آموزشـــی،  علمـــی،  زمینه هـــای  در  بالـــکان 

ــرداد. ــی خبـ ــی و کارآفرینـ پژوهشـ
در ادامـــه پرویـــز اســـماعیلی ســـفیر ایـــران در 
ــندی از  ــار خرسـ ــن اظهـ ــی ضمـ ــور کرواسـ کشـ
ـــکاری  ـــت: هم ـــق گف ـــک دانشـــگاه موف حضـــور در ی
دانشـــگاه های ایـــران بـــا دانشـــگاه های کرواســـی 
ـــی  ـــز علم ـــن مراک ـــات بی ـــش و تجربی ـــادل دان و تب
دو کشـــور از اولویت هـــای کاری اســـت و تـــاش 
ـــز  ـــن مراک ـــی بی ـــل ارتباط ـــوان پ ـــه عن ـــا ب ـــم ت داری

علمـــی و فنـــاوری عمـــل کنیـــم.
در  کـــه  ایرانـــی  اســـتادان  افـــزود:  وی 
دانشـــگاه های زاگـــرب هســـتند، بـــه عنـــوان 
یـــک ظرفیـــت می تواننـــد نقـــش موثـــری در 
ایجـــاد ارتباطـــات علمـــی ایفـــا نماینـــد کـــه در 
ــام  ــای الزم را انجـ ــاً تاش هـ ــه حتمـ ــن زمینـ ایـ

. هیـــم می د
تمایـــل  بـــر  کرواســـی  در  ایـــران  ســـفیر 
ایجـــاد زمینه هـــای مشـــترک کاری و علمـــی 
تاکیـــد کـــرد و افـــزود: از هیـــچ تاشـــی بـــرای 
علمـــی  آموزشـــی،  همکاری هـــای  توســـعه 
زمینـــه  در  کشـــور  دو  بیـــن  کارآفرینـــی  و 
ـــت  ـــه فعالی ـــعه دامن ـــی، توس ـــای تخصص آموزش ه
اســـتارتاپ های دانشـــگاهی و گســـترش زبـــان 

ــرد. ــم کـ ــغ نخواهـ ــی دریـ فارسـ
اســـتارتاپ های  برخـــی  از  پایـــان  در  وی 
ـــل آورد. ـــه عم ـــد ب ـــگ بازدی ـــم و فرهن ـــگاه عل دانش

■■■

تاسیس بنیاد هنرهای 
عاشورایی در پارک ملی علوم 

و فناوری های نرم و صنایع 
فرهنگی

ــل  ــه نقـ ــگاهی بـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ ■ روابـ
از ایســـنا: دکتـــر محمدحســـین ایمانـــی خوشـــخو 
رییـــس پـــارک ملـــی علـــوم و فناوری هـــای نـــرم 
ـــرح  ـــت: ط ـــگاهی گف ـــی جهاددانش ـــع فرهنگ و صنای
ـــورای  ـــه ش ـــب ب ـــرای تصوی ـــه زودی ب ـــاد ب ـــن بنی ای

هنـــر شـــورای انقـــاب فرهنگـــی ارایـــه خواهـــد 
ـــد. ش

در  عاشـــورا  حماســـه ی  کـــرد:  بیـــان  وی 
ــی  ــروز دارد و هنریکـ ــور و بـ ــاد ظهـ ــه ی ابعـ همـ
ــورا  ــه ی عاشـ ــه واقعـ ــای آن اســـت کـ از عرصه هـ
را آن چنان کـــه موردتوجـــه مـــردم قـــرار گرفتـــه، 
ثبـــت کـــرده اســـت؛ متأســـفانه برخـــی از ایـــن 
هنرهـــا به مرورزمـــان دچـــار فراموشـــی شـــده اند 
و بیـــم آن مـــی رود کـــه بـــه نســـل های بعـــدی 
منتقـــل نشـــود. مـــا همیشـــه بـــه دنبـــال ایـــن 
ـــذاری  ـــظ و ارزش گ ـــا را حف ـــن هنره ـــه ای ـــم ک بودی
ـــر و  ـــیون هن ـــده ی آن در کمیس ـــن ای ـــم. بنابرای کنی
ـــی مطـــرح  ـــاب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــاری ش معم
ـــرح آن را در  ـــا ط ـــد. بعده ـــری نش ـــا پیگی ـــد، ام ش
پـــارک علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع 
ـــواریی  ـــای عاش ـــاد هنره ـــوان بنی ـــا عن ـــی ب فرهنگ
ـــورایی  ـــای عاش ـــای هنره ـــج و اعت ـــدف تروی ـــا ه ب
ـــم، شـــعر،  در ابعـــاد مختلـــف، همچـــون ادبیـــات، فیل
ـــه  ـــم و ب ـــاده کردی ـــر و... آم ـــیقی، تئات ـــی، موس نقاش
شـــورای هنـــر شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی 
ارایـــه می شـــود تـــا ســـایر دســـتگاه ها نیـــز 

مشـــارکت و همـــکاری داشـــته باشـــند.  
دبیـــر شـــورای هنـــر شـــورای عالـــی انقـــاب 
و  مطالعـــات  انجـــام  داد:  ادامـــه  فرهنگـــی 
پژوهش هـــای بنیادیـــن در حـــوزه ی هنرهـــای 
و  گرامی داشـــت  اثـــر،  خلـــق  عاشـــورایی، 
تکریـــم آثـــار و ثبـــت و ضبـــط آن هـــا، ترویـــج و 
ـــت  ـــت، مرم ـــورایی، حفاظ ـــای عاش ـــوزش هنره آم
ــار ارزشـــمند در حـــوزه میـــراث  و گـــردآوری آثـ
ــن  ــاخص در ایـ ــار شـ ــردآوری آثـ ــورایی، گـ عاشـ
ــار  ــن آثـ ــر ایـ ــت از نشـ ــف و حمایـ ــوزه، تالیـ حـ
و حمایـــت مـــادی و معنـــوی از هنرمنـــدان و 
ـــف  ـــداف تعری ـــف و اه ـــه وظای ـــگران، از جمل پژوهش
شـــده بـــرای بنیـــاد هنرهـــای عاشـــورایی اســـت.

وی بیـــان کـــرد: حماســـه ی عاشـــورا فراتـــر از 
ــا و  ــه ملیت هـ ــیعیان، موردتوجـ ــلمانان و شـ مسـ
ـــری در  ـــه ی دیگ ـــچ واقع ـــت؛ هی ـــف اس ـــان مختل ادی
ـــوده اســـت. در  ـــه نب ـــد موردتوج ـــن ح ـــا ای ـــان ت جه
ـــه  ـــرادی ک ـــرای اف ـــورایی ب ـــای عاش ـــه هنره نتیج
بیـــرون از دیـــن مـــا هســـتند می توانـــد بســـیار 
ــد و از ایـــن طریـــق مفاهیـــم آن را  جـــذاب باشـ

بهتـــر درک کننـــد.
دکتـــر ایمانـــی خوشـــخو دربـــاره ی ضـــرورت 
ــورایی در  ــای عاشـ ــاد هنرهـ ــرح بینـ تصویـــب طـ
ــح داد:  ــی توضیـ ــی انقـــاب فرهنگـ ــورای عالـ شـ
پـــارک علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع 
حـــوزه ی  در  و  دارد  ملـــی  ابعـــاد  فرهنگـــی، 
رویدادهـــای و مناســـبت ها فعالیـــت می کنـــد 
ــای  ــعه ی هنرهـ ــظ و توسـ ــه حفـ ــد بـ و می توانـ
ـــن  ـــر ای ـــه آغازگ ـــد؛ در نتیج ـــک کن ـــورایی کم عاش
ایـــده شـــد، امـــا بـــرای جلـــب مشـــارکت بیـــن 
ــی انقـــاب  ــورای عالـ ــتگاهی الزم اســـت شـ دسـ

ــد. ــب کنـ ــرح را تصویـ ــن طـ ــی ایـ فرهنگـ
 

■■■

حمایت از توسعه ی خاقیت ها 
در جهاددانشگاهی

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی زنجـــان، 
22 مهـــر: حجت االســـام والمســـلمین حســـن 

شـــجاعی نماینـــده مـــردم ابهـــر، خـــرم دره و 
ســـلطانیه در مجلـــس در حاشـــیه بازدیـــد از 
جهاددانشـــگاهی زنجـــان، اظهـــار کـــرد: در ایـــن 
ـــن  ـــه ای در ای ـــو و خاقان ـــای ن ـــاهد کاره ـــد ش بازدی
ـــد  ـــات، می طلب ـــن اقدام ـــم و ای ـــی بودی ـــاد انقاب نه

کـــه از توســـعه ایـــن کارهـــا حمایـــت کنیـــم.
وی تصریـــح کـــرد: بایـــد بدانیـــم بســـیاری از 
ـــر  ـــن ام ـــق ای ـــت و تحق ـــل اس ـــل ح ـــکات قاب مش
ــای  ــوان نیروهـ ــتفاده از تـ ــزم و اسـ ــه عـ ــاز بـ نیـ
ــن  ــاهد ایـ ــگاهی شـ ــاق دارد و در جهاددانشـ خـ
ـــعه  ـــرای توس ـــر ب ـــن خاط ـــه همی ـــتیم، ب ـــر هس ام

اســـتان بایـــد از ایـــن تـــوان اســـتفاده کـــرد.
ــه  ــان این کـ ــا بیـ ــس بـ ــده مجلـ ــن نماینـ ایـ
زنجـــان ظرفیـــت زیـــادی در اقتصـــاد علمـــی 
و اقتصـــاد فرهنگـــی دارد، خاطرنشـــان کـــرد: 
ـــک  ـــا کم ـــتان ب ـــعه اس ـــرای توس ـــت ب ـــاده حمای آم
ـــن  ـــا ای ـــتیم و قطع ـــان هس ـــوان جوان ـــن از ت گرفت

امـــر باعـــث رشـــد خواهـــد شـــد.
نماینـــده مـــردم ابهـــر، خـــرم دره و ســـلطانیه 
در مجلـــس شـــورای اســـامی گفـــت: مشـــاهده 
ــان،  ــگاهی زنجـ ــه در جهاددانشـ ــت جوانانـ خاقیـ
ـــات،  ـــن اقدام ـــت و ای ـــدواری اس ـــاط و امی ـــه نش مای
می طلبـــد کـــه از توســـعه ایـــن کارهـــا حمایـــت 

کنیـــم.
■■■

تقدیر جهادکشاورزی 
آذربایجان غربی از عملکرد 

مرکز توسعه تکنولوژی 
جهاددانشگاهی صنعتی 

شریف
ــریف:  ــی شـ ــگاهی صنعتـ ــازمان جهاددانشـ ■ سـ
مدیریـــت آب وخـــاک و امـــور فنـــی و مهندســـی 
ســـازمان جهادکشـــاورزی اســـتان آذربایجـــان 
ــز  ــر مرکـ ــه مدیـ ــاب بـ ــه ای خطـ ــی در نامـ غربـ
توســـعه تکنولـــوژی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 
شـــریف از عملکـــرد مطلـــوب ایـــن مرکـــز در 
اجـــرای قـــرارداد ارایـــه خدمـــات مشـــاوره در 
زمینـــه ی کنتـــرل و نظـــارت بـــر تهیـــه و تامیـــن 
ــزات  ــاالت، تجهیـ ــه و اتصـ ــی لولـ ــی فنـ و بازرسـ

ــرد. ــر کـ ــتان، تقدیـ ــاری ســـطح ایـــن اسـ آبیـ
ــده  ــه آمـ ــن تقدیرنامـ ــن ایـ ــی از متـ در بخشـ
و  صادقانـــه  زحمـــات  از  بدین وســـیله  اســـت: 
در  مرکـــز  آن  همـــکاران  بی شـــائبه  زحمـــات 
ــا موضـــوع  ــرارداد دو طـــرف بـ ــاد قـ ــرای مفـ اجـ
ارایـــه خدمـــات مشـــاوره در زمینـــه ی کنتـــرل و 
ـــه  ـــی لول ـــن و بازرســـی فن ـــه و تامی ـــر تهی ـــارت ب نظ
ـــد.  ـــر می کن ـــاری تقدی ـــزات آبی ـــاالت و تجهی و اتص
ـــاش آن  ـــت از ت ـــام رضای ـــن اع ـــازمان ضم ـــن س ای
ـــق  ـــرارداد توفی ـــرای ق ـــدت اج ـــول م ـــز در ط مرک
ـــان  ـــد من ـــکاران را از خداون ـــما و هم ـــزون ش روزاف

ــتاریم. خواسـ
 

■■■
موفقیت در اخذ مجوز 

تجزیه ی خاک، آب، گیاه و 
کود از سازمان جهادکشاورزی

جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط   ■
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مســـوول  قشـــاقی  دکتـــر  آذربایجان غربـــی: 
مرکـــز خدمـــات تخصصـــی مـــواد غذایـــی و 
ــی  ــان غربـ ــگاهی آذربایجـ ــیمیایی جهاددانشـ شـ
در ایـــن خصـــوص اظهـــار کـــرد: ایـــن مرکـــز بـــا 
ــن  ــن و به روزتریـ ــص دارای مجهزتریـ کادر متخصـ
ــاده  ــه آمـ ــد کـ ــه ای می باشـ ــتگاه های تجزیـ دسـ
ـــاک، آب،  ـــز خ ـــای آنالی ـــت در زمینه ه ـــه خدم ارای
کـــود، گیـــاه، مشـــاوره و توصیـــه کـــودی جهـــت 
افزایـــش عملکـــرد و بهبـــود کیفیـــت محصـــوالت 

ــت. ــاورزی اسـ کشـ
وی ادامـــه داد: بـــا اخـــذ ایـــن مجـــوز مرکـــز 
ــات  ــف خدمـ ــواع مختلـ ــی انـ ــات تخصصـ خدمـ
آزمایشـــگاهی از جملـــه تجزیـــه خـــاک، تجزیـــه 
آب، تجزیـــه گیـــاه و میـــوه، تجزیـــه کـــود، 
ارزیابـــی  گیاهـــان،  در  ســـموم  اندازه گیـــری 
ـــه  ـــات و گلخان ـــداث باغ ـــرای اح ـــی ب ـــب اراض تناس
و ســـایر واحدهـــای تولیـــدی، ارایـــه توصیه هـــای 
کـــودی براســـاس آنالیـــز بـــرای مدیریـــت بهینـــه 
تغذیـــه مـــزارع و باغـــات به تمامـــی شـــهروندان و 
انـــواع مراکـــز صنعتـــی و کشـــاورزی و نهادهـــا و 

دســـتگاه های اجرایـــی را ارایـــه می کنـــد.
ــواد  ــی مـ ــات تخصصـ ــز خدمـ ــوول مرکـ مسـ
غذایـــی و شـــیمیایی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان 
ـــورد  ـــص م ـــزات و تخص ـــوص تجهی ـــی در خص غرب
ـــز  ـــرد: مرک ـــار ک ـــوز اظه ـــن مج ـــذ ای ـــرای اخ ـــاز ب نی
ـــودن  ـــا دارا ب ـــات تخصصـــی جهاددانشـــگاهی ب خدم
متخصصـــان  و  بـــروز  و  مـــدرن  دســـتگاه های 
ـــی  ـــای تخصص ـــه آزمون ه ـــابقه در زمین ـــده ی باس زب
ـــکار  ـــگاه هم ـــوز آزمایش ـــت مج ـــا موفقی ـــت ب توانس
در آزمون هـــای خـــاک را بـــه لیســـت مجوزهـــای 

ـــد. ـــه کن ـــود اضاف خ
ـــی  ـــروه پژوهش ـــه داد: دو گ ـــاقی ادام ـــر قش دکت
ـــا  ـــاورزی متابولیت ه ـــه و کش ـــیمی تجزی ـــط ش مرتب
به عنـــوان بنیـــه علمـــی تخصصـــی کاربـــردی 
ـــوی  ـــی ق ـــه و ارزش افزای ـــه رزوم ـــه ب ـــا توج ـــه ب ک
ـــه اعضـــای متخصـــص  ـــکاء ب ـــا ات ـــردی ب علمـــی کارب
هیـــات علمـــی و امکانـــات فـــوق تخصصـــی 
مرکـــز  تخصصـــی  آزمایشـــگاه های  هماننـــد 
خدمـــات تخصصـــی مـــواد غذایـــی و شـــیمیایی 
جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی کـــه ســـابقه 
اجـــرا و انجـــام طرح هـــای تحقیقاتـــی در ســـطح 
کشـــور دارنـــد ایـــن مرکـــز و آزمایشـــگاه های 
ایـــن مـــدل و چرخـــه  بـــا  تخصصـــی آن را 
ـــی  ـــه یک ـــل ب ـــردی تبدی ـــی و کارب ـــن علم ارزش آفری
ـــردی  ـــی و کارب ـــد علم ـــی معتم ـــع تخصص از مراج
در ســـطح کشـــور و ارایـــه خدمـــات تخصصـــی و 
ـــد. ـــور می کن ـــمالغرب کش ـــه ش ـــی ب ـــوق تخصص ف

وی در تشـــریح برنامه هـــای آتـــی و در دســـت 
ـــی ،  ـــرد: طراح ـــان ک ـــز خاطرنش ـــن مرک ـــرای ای اج
تدویـــن و انجـــام پروژه هـــای تحقیقاتـــی مدنظـــر 
امکان ســـنجی،  بحـــث  در  حـــوزه  ایـــن  در 
ــات  ــا، باغـ ــنجی زمین هـ ــع سـ ــنجی و واقـ نیازسـ
ــی و ...  ــاورزی، صنعتـ ــای کشـ ــرای پروژه هـ و ... بـ
ـــردی  ـــن کارب ـــی ارزش آفری ـــی علم ـــه خروج ـــا ارای ب
از دیگـــر توانمندی هـــای مرکـــز در ایـــن حـــوزه 

اســـت.
ــواد  ــی مـ ــات تخصصـ ــز خدمـ ــوول مرکـ مسـ
غذایـــی و شـــیمیایی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان 
غربـــی بـــا اشـــاره بـــه گســـتره خدمـــات و 
ــن  ــرد: ایـ ــار کـ ــز اظهـ ــن مرکـ ــای ایـ فعالیت هـ
ــادر اســـت انـــواع  مرکـــز خدمـــات تخصصـــی قـ
مختلـــف آزمون هـــای فیزیکـــی و شـــیمیایی را در 

ــد. ــام دهـ ــا انجـ ــیعی از نمونه هـ ــف وسـ طیـ
ـــر  ـــا تکیه ب ـــز ب ـــن مرک ـــزود: ای ـــاقی اف ـــر قش دکت
نیروهـــای متخصـــص، تجهیـــزات پیشـــرفته و 
بـــه روز خـــود به عنـــوان یکـــی از قوی تریـــن 
ـــور  ـــی در کش ـــی و کیف ـــز کم ـــگاه های آنالی آزمایش
شـــناخته شـــده و در ســـطح شـــمالغرب کشـــور 
عـــاوه بـــر رفـــع مشـــکات صنایـــع بـــا ارایـــه 
ـــن  ـــاوری امی ـــوان مش ـــه عن ـــی، ب ـــات تخصص خدم
و کامـــا قابـــل وثـــوق علمـــی کاربـــردی نیـــز در 
ــی  ــن یکـ ــت بنابرایـ ــرح اسـ ــتان مطـ ــطح اسـ سـ
ــق و  ــودن در تحقیـ ــر بـ ــز، موثـ ــداف مرکـ از اهـ
ــازی  ــتان، کیفی سـ ــی اسـ ــع غذایـ ــعه صنایـ توسـ
ـــادرات  ـــعه ص ـــتان و توس ـــدی اس ـــوالت تولی محص

محصـــوالت اســـت.

■■■
تبیین پتانسیل های فناورانه ی 

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 
زیستی ایران

ـــی  ـــر ژنتیک ـــی ذخای ـــز مل ـــی مرک ـــط عموم ■ رواب
ــگاهی،  ــه جهاددانشـ ــته بـ ــران وابسـ ــتی ایـ و زیسـ
22 مهر:توانمندی هـــا و امکانـــات مرکـــز ملـــی 
ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران در زمینـــه ی 
و  آنزیم هـــا  تولیـــد  اســـتارتر،  و  پروبیوتیـــک 
داروهـــای نوترکیـــب و تجاری ســـازی فناورانـــه ی 
ـــا  ـــا و ارزآوری آن ه ـــازار تقاض ـــا، ب ـــن توانمندی ه ای

در ایـــن بازدیـــد تبییـــن شـــد.
ـــع  ـــرکل صنای ـــدی مدی ـــین مهوی ـــدس حس مهن
ســـازمان  نـــوی  فناوری هـــای  و  پیشـــرفته 
گســـترش و نوســـازی صنایـــع ایـــران )ایـــدرو( در 
ـــک  ـــوالت پروبیوتی ـــرد: محص ـــان ک ـــد بی ـــن بازدی ای
ـــا  ـــگاه خـــود را دارد و ب ـــردم جای ـــی م در ســـبد غذای
ـــی  ـــع لبن ـــرد در صنای ـــه کارب ـــتارترها ک ـــد اس تولی
ـــرد و  ـــن ک ـــی را تامی ـــازار داخل ـــوان ب ـــد، می ت دارن

ـــد. ـــروج ارز ش ـــع خ مان
ـــا  ـــا ی ـــد آنزیم ه ـــوص تولی ـــن در خص وی هم چنی
ـــت:  ـــا، گف ـــایر توانمندی ه ـــب و س ـــای نوترکی داروه
کاربـــرد هرکـــدام از توانمندی هـــا را به صـــورت 
ـــتفاده  ـــف اس ـــع مختل ـــوان در صنای ـــول می ت محص
کـــرد؛ بنابرایـــن الزمـــه ی ایـــن کار تعامـــل و 
گســـترش همکاری هـــا بـــرای کاربـــردی ســـاختن 

ـــت. ـــا اس آن ه

■■■ 

ظرفیت های مطلوب 
پارک علم و فناوری البرز 

جهاددانشگاهی برای افراد 
صاحب ایده

ـــرز:  ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــی پ ـــط عموم ■ رواب
ـــردم  ـــب م ـــده منتخ ـــی نماین ـــا عباس ـــر علیرض دکت
کـــرج، فردیـــس و اشـــتهارد در مجلـــس شـــورای 
مجتمـــع  مختلـــف  بخش هـــای  از  اســـامی 
ــارک  ــگاهی و پـ ــهدای جهاددانشـ ــی شـ تحقیقاتـ
ـــتاوردها  ـــا دس ـــد و ب ـــرز بازدی ـــاوری الب ـــم و فن عل
و توانمندی هـــای ایـــن مجموعـــه عظیـــم آشـــنا 

ـــد. ش
ــارک  ــس پـ ــی رییـ ــدی عباسـ ــدس مهـ مهنـ

علـــم و فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی، در ایـــن 
ـــای  ـــتاوردها و توانمندی ه ـــریح دس ـــا تش ـــد ب بازدی
ـــهدای  ـــی ش ـــع تحقیقات ـــت: مجتم ـــارک گف ـــن پ ای
جهاددانشـــگاهی و پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز 
ــان و  ــرای جوانـ ــی بـ ــیل های فراوانـ دارای پتانسـ
دانش آموختـــگان اســـت و بایـــد بـــا حمایت هـــای 
ــو  ــه نحـ ــا بـ ــا و توانمندی هـ ــن ظرفیت هـ الزم ایـ
ـــر  ـــده و فک ـــب ای ـــراد صاح ـــار اف ـــوب در اختی مطل

ـــرد. ـــرار بگی ق
البـــرز  فنـــاوری  و  علـــم  پـــارک  رییـــس 
بیـــان کـــرد: مجتمـــع تحقیقاتـــی شـــهدای 
جهاددانشـــگاهی و پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز 
پژوهشـــکده ها،  هم افزایـــی  و  همـــکاری  بـــا 
دانشـــگاه ها، مراکـــز خصوصـــی و شـــرکت های 
ــتقر  ــا مسـ ــه در آن هـ ــان کـ ــدی دانش بنیـ تولیـ
ـــن آوران  ـــور ف ـــرای حض ـــبی ب ـــتر مناس ـــتند، بس هس
و دانش آموختـــگان صاحـــب ایـــده بـــرای توســـعه 

ــت. ــروت اسـ ــد ثـ ــی و تولیـ کارآفرینـ
فعالیت هـــای  از  گزارشـــی  ارایـــه  بـــا  وی 
ــع  ــف مجتمـ ــای مختلـ ــده در بخش هـ ــام شـ انجـ
ـــت:  ـــرز گف ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــی و پ تحقیقات
ـــر کاری  ـــگاهی ه ـــم جهاددانش ـــه عظی ـــن مجموع ای
ــی  ــاخت های خوبـ ــام داده و زیرسـ ــته انجـ توانسـ
را بـــه انجـــام رســـانده و حـــاال نوبـــت مســـووالن 
به ویـــژه  اســـتانی  ذی ربـــط  دســـتگاه های  و 
ــه  ــای الزم بـ ــا حمایت هـ ــا بـ ــت تـ ــس اسـ مجلـ
ــن  ــتر ایـ ــکوفایی بیشـ ــکان شـ ــی امـ ــاظ مالـ لحـ

مجموعـــه را فراهـــم کننـــد.
ــا  ــرز بـ ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــس پـ رییـ
اشـــاره بـــه این کـــه در حـــال حاضـــر 16 مرکـــز 
تخصصـــی و ســـه پژوهشـــکده و مجموعه هـــا 
و شـــرکت های توانمنـــدی در ایـــن پـــارک و 
مجتمـــع فعـــال هســـتند، اظهـــار کـــرد: حداقـــل 
ـــارک  ـــن پ ـــه ای ـــه بودج ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــار م انتظ
ــدای  ــه در ابتـ ــی کـ ــه پارک هایـ ــدازه بودجـ به انـ
ــه  ــد چراکـ ــتند برسـ ــدازی هسـ ــیس و راه انـ تاسـ
ــارک  ــگاهی و پـ ــی جهاددانشـ ــع تحقیقاتـ مجتمـ
ـــای  ـــه تاش ه ـــه ب ـــا توج ـــرز ب ـــاوری الب ـــم و فن عل
صـــورت گرفتـــه حرف هـــای بســـیاری بـــرای 

گفتـــن دارنـــد. 
ـــز  ــتهارد نی نماینـــده کـــرج، فردیـــس و اشـ
ــتاوردهای  ــتقبال از دسـ ــا اسـ ــد بـ ــن بازدیـ در ایـ
ـــع  ـــرز و مجتم ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــم پ عظی
ـــه  ـــر ب ـــان داد اگ ـــن بازدیدنش ـــت: ای ـــی گف تحقیقات
علـــم و فنـــاوری دســـت پیـــدا کنیـــم می توانیـــم 
ـــته  ـــن داش ـــرای گفت ـــی ب ـــا حرف ـــه زمینه ه در هم
باشـــیم. علـــم اگـــر بـــه ثـــروت منتهـــی شـــود 
ـــل  ـــا ح ـــه زمینه ه ـــور در هم ـــکات کش ـــه مش هم
ـــه  ـــیلی ک ـــی و پتانس ـــا توانای ـــروز ب ـــد. ام ـــد ش خواه
در جوانـــان کشـــور دیـــده می شـــود می تـــوان بـــا 
تکیه بـــر توانمندی هـــای داخلـــی و بـــا شناســـایی 
ـــل  ـــه در داخ ـــکاتی ک ـــتعداد ها، مش ـــت اس و حمای
ـــل  ـــده ح ـــاد ش ـــا ایج ـــرای م ـــور ب ـــارج از کش و خ

ـــم. کنی
دکتـــر علیرضـــا عباســـی بیـــان کـــرد: اســـتان 
از  درصـــد  نیـــم  این کـــه  علی رغـــم  البـــرز، 
ــا  ــه تـ ــور را دارد، سـ ــی کشـ ــاحت جغرافیایـ مسـ
ـــن  ـــدی کشـــور را تامی ـــای تولی ـــار درصـــد نیازه چه
می کنـــد. امـــا می تـــوان پتانســـیل ایـــن اســـتان 
ـــه  ـــتان را ب ـــت و اس ـــه کار گرف ـــل ب ـــر از قب را بهت
ـــی  ـــب ِعلم ـــه قط ـــل ب ـــه تبدی ـــی کلم ـــای واقع معن

و فنـــاوری کشـــور کـــرد. 
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ــتهارد  ــردم کـــرج، فردیـــس و اشـ نماینـــده مـ
بـــا اشـــاره بـــه ســـخنان مقـــام معظـــم رهبـــری 
گفـــت: اول شـــدن ســـخت اســـت و اول مانـــدن 
ســـخت تر؛ مـــا بایـــد اســـتان را بـــه رده اول 
ـــپس اول  ـــانیم و س ـــور برس ـــاوری کش ـــی و فن علم
نگه داریـــم. بـــا توجـــه بـــه توانایی هایـــی کـــه در 
ــود،  ــاهده می شـ ــتان مشـ ــان اسـ ــتان و جوانـ اسـ
ـــی  ـــت و م ـــی اس ـــا قابل دسترس ـــدف کام ـــن ه ای

تـــوان بـــه آن رســـید.
ــس  ــده مجلـ ــگاه و نماینـ ــتاد دانشـ ــن اسـ ایـ
ـــه  ـــن اســـت ک ـــال ای ـــه دنب ـــح کـــرد: دشـــمن ب تصری
ـــادی  ـــق و اقتص ـــا تزری ـــان م ـــه جوان ـــدی را ب ناامی
ـــج  ـــود را فل ـــان اداره ش ـــت جوان ـــه دس ـــد ب ـــه بای ک
ـــروز  ـــان پی ـــا جوان ـــی را ب ـــگ تحمیل ـــا جن ـــد. م کن
ـــم  ـــم را ه ـــادی و تحری ـــگ اقتص ـــد جن ـــدیم و بای ش

باقـــدرت جوانـــان از میـــان برداریـــم.

■■■
حمایت بنیاد برکت از 

واحدهای فناور و شرکت های 
دانش بنیان پارک علم و 

فناوری کرمانشاه
■ روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری 
ــر: امیرحســـین  ــاه، 27 مهـ ــگاهی کرمانشـ جهاددانشـ
ــارک  ــوآوری پـ ــع نـ ــد از مجتمـ ــی در بازدیـ مدنـ
علـــم و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه، 
تاکیـــد کـــرد: از واحدهـــای فنـــاور و شـــرکت های 

می کنیـــم.  حمایـــت  دانش بنیـــان 
ــل  ــه اصـ ــان این کـ ــا بیـ ــه بـ ــی در ادامـ مدنـ
کار ســـتاد اجرایـــی فرمـــان امـــام)ره( در حـــوزه 
و  توانمندســـازی  بحـــث  محرومیت زدایـــی 
ـــت: در  ـــد اســـت، گف ـــت تولی ـــا محوری ـــتغالزایی ب اش
ـــتور  ـــی را در دس ـــای مختلف ـــتا محوره ـــن راس همی
کارداریـــم و نـــگاه ویـــژه مـــا در حـــوزه تولیـــدات 

دانش بنیـــان اســـت.
در  برکـــت  بنیـــاد  ســـرمایه گذاری  از  وی 
ـــر داد  ـــط خب ـــک و متوس ـــاغل کوچ ـــا و مش بنگاه ه
ـــگاه  ـــون در 4۰۰ بن ـــه تاکن ـــن زمین ـــزود: در ای و اف
ــرمایه گذاری  ــان سـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــدود هـ حـ

داشـــته ایم.
مدنـــی تصریـــح کـــرد: حـــوزه دیگـــر فعالیـــت 
ـــرمایه گذاری  ـــث س ـــتغالزایی، بح ـــث اش ـــا در بح م
ـــاً در  ـــه عمدت ـــت ک ـــی اس ـــرد و خانگ ـــاغل خ در مش

ـــتند. ـــال هس ـــهرها فع ـــیه ش ـــتاها و حاش روس
وی افـــزود: در ایـــن زمینـــه تاکنـــون در 6۵ هـــزار 
ـــرمایه گذاری  ـــی س ـــرد و خانگ ـــاغل خ ـــورد از مش م
ــزار  ــاد 19۵ هـ ــه ایجـ ــر بـ ــه منجـ ــته ایم کـ داشـ
ـــده  ـــاغل ایجادش ـــی مش ـــت، تمام ـــده اس ـــغل ش ش
ــه  ــد کـ ــری دارنـ ــد رهگیـ ــده و ُکـ ــری شـ پیگیـ
می توانیـــم در اختیـــار هـــر نهـــادی قـــرار دهیـــم.

مدیرعامـــل بنیـــاد برکـــت ســـتاد اجرایـــی 
بنیـــاد  ســـرمایه گذاری  از  امـــام)ره(  فرمـــان 
برکـــت در مشـــاغل دانش بنیـــان هـــم خبـــر داد 
و افـــزود: ســـرمایه گذاری در ایـــن بخـــش بـــرای 
ـــون از 369 طـــرح  ـــژه ای دارد و تاکن ـــت وی ـــا اهمی م
دانش بنیـــان در کشـــور حمایـــت کرده ایـــم کـــه 
ــور  ــغل در کشـ ــزار شـ ــاد دو هـ ــه ایجـ ــر بـ منجـ

شـــده اســـت.
وی افــزود: از ایــن تعــداد 49 طــرح مربــوط 
ــت از  ــرار اس ــه ق ــت ک ــاه اس ــتان کرمانش ــه اس ب

طرح هــای دانش بنیــان بعــدی هــم در ایــن اســتان 
ــود. ــت ش حمای

مدنــی خاطرنشــان کــرد: عمــده طرح هــای 
ــتان های  ــه اس ــوط ب ــت مرب ــان موردحمای دانش بنی

ــت.  ــور اس ــروم کش ــوردار و مح ــم برخ ک
سرپرســت پــارک علم و فنــاوری جهاددانشــگاهی 
ــاد  ــی بنی ــه حمایت هــای مال ــا اشــاره ب کرمانشــاه ب
برکــت از 61 واحــد فنــاور اســتان گفــت: بــه دنبــال 
جــذب ایــن کمک هــا بــرای ۲۰۰ واحــد فنــاور 

دیگــر اســتان هســتیم.
ــا  ــد بـ ــن بازدیـ ــیامک آزادی در ایـ ــر سـ دکتـ
ـــت  ـــاد برک ـــان بنی ـــده می ـــه منعق ـــاره تفاهم نام اش
ـــق  ـــت: طب ـــاه گف ـــاوری کرمانش ـــم و فن ـــارک عل و پ
ایـــن تفاهم نامـــه بنیـــاد برکـــت از واحدهـــای 
فنـــاوری کـــه بتواننـــد در راســـتای تجاری ســـازی 
ــت  ــد، حمایـ ــتغال کننـ ــاد اشـ ــان ایجـ محصولشـ

می کنـــد. 
واحــد   61 حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی 
فنــاور پــارک در قالــب ایــن تفاهم نامــه تحــت 
هســتند. برکــت  بنیــاد  مالــی  حمایت هــای 

آزادی تصریــح کــرد: ایــن تعــداد واحــد بــا 
ــل  ــهیات از مح ــان تس ــارد توم ــت دو میلی دریاف
منابــع بنیــاد توانســته اند 11۰ نفــر اشــتغالزایی 

ــند. ــته باش داش
ــد  ــال حاضــر ۲۰۰ واح ــرد: در ح ــح ک وی تصری
ــرای برخــورداری  فنــاور دیگــر هــم  شــرایط الزم ب
ــم  ــد و امیدواری ــاد رادارن ــی بنی ــای مال از حمایت ه
ــن واحدهــا را  ــن تفاهم نامــه ای بتوانیــم در ادامــه ای

نیــز تحــت حمایــت درآوریــم.
سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه 
ــواع  ــت ان ــاد برک ــهیات بنی ــه تس ــان این ک ــا بی ب
مختلفــی دارد، گفــت: رقــم تســهیات بنیــاد برکــت 
ــا  ــدات 4۰۰ میلیون ت ــازی تولی ــی س ــرای صنعت ب
ــن  ــم در ای ــت و امیدواری ــان اس ــارد توم ــه میلی س
ــی را  ــارد تومان ــک میلی ــم تســهیات ی ســفر بتوانی
بــرای هــر یــک از واحدهــای فنــاور اســتان دریافــت 

ــم. کنی

■■■

کسب رتبه ی پنجم گروه 
ریاضی توسط فرزند جهادگر 
سازمان جهاددانشگاهی یزد

ـــزد:  ـــگاهی ی ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم ■ رواب
ـــح  ـــد صال ـــد محم ـــی فرزن ـــرافت بفروئ ـــروش ش س
ـــگاهی  ـــابق جهاددانش ـــس س ـــی ریی ـــرافت بفروئ ش
یـــزد، رمـــز موفقیتـــش در کنکـــور امســـال را 
ـــت  ـــه کیفی ـــام ب ـــر دروس و اهتم ـــری عمیق ت یادگی
ـــت  ـــه دانس ـــر مطالع ـــت در ام ـــه کمی ـــری و ن یادگی
ـــر،  ـــته کامپیوت ـــل در رش ـــار تحصی ـــت: در کن و گف
ـــم. ـــه بده ـــات خـــودم را ادام ـــه مطالع ســـعی دارم ک

ـــت  ـــن موفقی ـــی جهاددانشـــگاهی ای ـــط عموم رواب
ـــروش  ـــرای س ـــت ب ـــه و آرزوی موفقی ـــرک گفت را تب

ـــی دارد. ـــل زندگ ـــام مراح ـــی در تم ـــرافت بفروئ ش

■■■
انتشار مجموعه ی 

»دانستنی های دانشجویی«
دانشـــجویان  ســـازمان  عمومـــی  روابـــط   ■

گفـــت:  عباســـی  مهـــدی  جهاددانشـــگاهی: 
ـــورود  ـــجویان جدیدال ـــژه دانش ـــه وی ـــجویان، ب دانش
به ویـــژه  بســـیاری  تغییـــرات  بـــا  معمـــوال 
ــوند  ــه رو می شـ ــی روبـ ــی و عاطفـ ــاظ روانـ ازلحـ
کـــه بی توجهـــی بـــه آن هـــا گاهـــی نتایـــج 
نامطلوبـــی خواهـــد داشـــت. درعین حـــال، ارایـــه 
آموزش هـــای ضـــروری بـــرای مواجهـــه آگاهانـــه 
ــجویی  ــی دانشـ ــایل زندگـ ــا و مسـ ــا چالش هـ بـ
می توانـــد بـــه توانمندســـازی دانشـــجویان در 
ــاری  ــجویی یـ ــی دانشـ ــح زندگـ ــت صحیـ مدیریـ
رســـاند و الزم اســـت دانشـــگاه ها و نهادهـــای 
ـــی  ـــر زندگ ـــم ب ـــای حاک ـــناخت فض ـــه ش ـــط، ب مرتب
و نقـــش جدیـــدی کـــه دانشـــجویان بـــر عهـــده 

کننـــد. آگاهی رســـانی  می گیرنـــد، 
آشـــنایی  راســـتای  در  کـــرد:  تصریـــح  وی 
ممکـــن  کـــه  چالش هایـــی  بـــا  دانشـــجویان 
اســـت بعـــد از ورود بـــه دانشـــگاه بـــا آن روبـــه رو 
شـــوند، مجموعـــه  محتواهایـــی در قالب هـــای 
ــک  ــد اینفوگرافیـ ــانه ای ماننـ ــوب و چندرسـ مکتـ
تجربیـــات  از  اســـتفاده  بـــا  موشـــن گرافی  و 
دانشـــجویان قدیمـــی یـــا فارغ التحصیـــان تهیـــه 
شـــده اســـت کـــه به صـــورت هفتگـــی در ســـایت 

ــد. ــد شـ ــر خواهـ ــجویان منتشـ ــازمان دانشـ سـ
دانشـــجویان  ســـازمان  سرپرســـت 
ــش  ــوع پوشـ ــرد: نـ ــح کـ ــگاهی تصریـ جهاددانشـ
ـــگاه،  ـــی در خواب ـــب زندگ ـــا و معای ـــجویی، مزای دانش
ـــجویی،  ـــجویی، کار دانش ـــکل های دانش ـــی تش معرف
وســـایل مـــورد نیـــاز خوابـــگاه، دغدغه هـــای 
والدیـــن دانشـــجویان، نـــکات ضـــروری کـــه 
ــد  ــگاه بایـ ــه دانشـ ــدو ورود بـ ــجویان در بـ دانشـ
موردتوجـــه قـــرار دهنـــد، آشـــنایی بـــا حقـــوق و 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــجویان و... از موضوعات ـــف دانش تکالی

ــود. ــا پرداختـــه مـــی شـ بـــه آن هـ
 

■■■

نخستین بسته های ادبی 
»پنج استاد« در روز 

بزرگ داشت حافظ رونمایی شد
شهید  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط   ■
 ۲۰ حافظ،  بزرگ داشت  روز  مناسبت  به  بهشتی: 
استاد«  »پنج  ادبی  آموزشی  بسته ی  مهرماه 1399، 
پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاونت  در 

شهید بهشتی رونمایی شد.
شعر  کوتاه،  داستان  شامل:  آموزشی  بسته ی  این 
منظور  به  که  است  نو  شعر  و  کاسیک  شعر  طنز، 
عدالت آموزشی در سراسر کشور، با تدریس استادان 
برجسته و رعایت استانداردهای آموزش مجازی تهیه 

و تدوین شده است.
صفحه ی  نخستین  رونمایی،  این  حاشیه ی  در 
فرهنگی  معاونت  مجازی  فرهنگی-ادبِی 
نام  با  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی 
نشانی  با  اینستاگرام  در  ادب«  و  فرهنگ  »اقلیم 
این  یافت.  گشایش   @sbmufarhangestan
فرهنگی  و  ادبی  بیش تر  تعامل  منظور  به  صفحه 

اعضای سازمان دانشجویان آماده سازی شده است.
ـــات بیشـــتر  ـــدان جهـــت کســـب اطاع ـــه من عاق
ـــی 8 و  ـــماره ۲۲43987۲ داخل ـــا ش ـــد ب ـــی توانن م

ـــد ـــل کنن ـــاس حاص ۰9193868983 تم
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آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول 
جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانید

کتاب
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 عنوان: »مدیریت منظر 
پایدار طراحی، احداث و نگهداری«

 مؤلفـان: تومـاس دبلیو کـوک، آناماری و 
ندرزاندن

 مترجمـان: دکتر فاطمه کاظمـی و دکتر 
نوید وحدتی مشـهدیان

خراسـان  جهاددانشـگاهی  انتشـارات:   
رضـوی

 تعداد صفحه: 344 )1۰ فصل(
 روش تهیـه: مراجعـه بـه فروشـگاه های 
اینترنتـی  درگاه  یـا  کشـور  سراسـر  معتبـر 
بـا  تمـاس  و   www.jdmpress.com

3884۲۲3۰
معرفـی  بـا  حاضـر  کتـاب  چکیـده:   
مفهـوم پایـداری در مدیریـت فضـای سـبز و 
چگونگـی طراحـی منظـر پایـدار و نیـز بـا اشـاره بـه نکاتـی ارزشـمند بـرای 
رسـیدن بـه اصـول پایـداری در احـداث و نگهـداری فضاهـای سـبز، خواننده 
را به سـوی مدیریـت منظـر پایـدار هدایـت می کنـد. ایـن کتـاب، همچنیـن 
مشـکات محیطـی فضاهـای سـبز را با نگاه به فضاهای سـبز شـهری به عنوان 
اکوسیسـتم های زنـده مطـرح کـرده و بـه بیـان راه حل هایـی بـرای رفـع آن 

می پـردازد.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

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

کتاب
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»مدیریت منظر  عنوان: عنوان: عنوان:
پایدار طراحی، احداث و نگهداری«

 مؤلفـان: تومـاس دبلیو کـوک، آناماری و 
ندرزاندن

دکتر فاطمه کاظمـی و دکتر  مترجمـان: دکتر فاطمه کاظمـی و دکتر  مترجمـان: دکتر فاطمه کاظمـی و دکتر  
نوید وحدتی مشـهدیان

انتشـارات:   
رضـوی

 تعداد صفحه:
 روش تهیـه: 

اینترنتـی درگاه  یـا  کشـور  سراسـر  معتبـر 
www.jdmpress.com

3884۲۲3۰
معرفـی  بـا  حاضـر  کتـاب  چکیـده:   
مفهـوم پایـداری در مدیریـت فضـای سـبز و 
چگونگـی طراحـی منظـر پایـدار و نیـز بـا اشـاره بـه نکاتـی ارزشـمند بـرای 

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

 عنوان: »شیمی 
ترکیبات طبیعی: منابع، 

جداسازی ها و ساختارها«
 مؤلفان: ریموند کوپر و جرج 

نیکا
 مترجمان: دکتر الهام عزت زاده 

و شیوا حبیب زاده مومن
 انتشارات: انتشارات 

جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: ۲۵6 )14 فصل(

قیمت: 3۰ هزار تومان
چکیده: در این کتاب سعی شده 

به طور منسجم و نوین ترکیبات 
طبیعی گیاهی ازنظر ساختار 

شیمیایی، بیوسنتز، ویژ گی ها، روش های شناسایی و کاربرد آن ها موردبررسی قرار 
گیرد و در پایان آن، روش های مهم و مدرن استخراج و استحصال شرح داده شده 

است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

دکتر فاطمه کاظمـی و دکتر 

خراسـان  جهاددانشـگاهی 

مراجعـه بـه فروشـگاه های 
اینترنتـی درگاه  یـا  کشـور  سراسـر  معتبـر 

بـا  تمـاس  و   

معرفـی  بـا  حاضـر  کتـاب   
مفهـوم پایـداری در مدیریـت فضـای سـبز و 
چگونگـی طراحـی منظـر پایـدار و نیـز بـا اشـاره بـه نکاتـی ارزشـمند بـرای 
رسـیدن بـه اصـول پایـداری در احـداث و نگهـداری فضاهـای سـبز، خواننده 
را به سـوی مدیریـت منظـر پایـدار هدایـت می کنـد. ایـن کتـاب، همچنیـن 
مشـکات محیطـی فضاهـای سـبز را با نگاه به فضاهای سـبز شـهری به عنوان 
اکوسیسـتم های زنـده مطـرح کـرده و بـه بیـان راه حل هایـی بـرای رفـع آن 


ترکیبات طبیعی: منابع، 

جداسازی ها و ساختارها«
 
نیکا
 

و شیوا حبیب زاده مومن
 

جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 

قیمت: 
چکیده:

به طور منسجم و نوین ترکیبات 
طبیعی گیاهی ازنظر ساختار 

شیمیایی، بیوسنتز، ویژ گی ها، روش های شناسایی و کاربرد آن ها موردبررسی قرار 

 عنـوان: »نغمه و 
قرآن« آوازه 

مؤلف: بهزاد ایزدی
 انتشارات: جهاددانشگاهی 

چهارمحال و بختیاری
تعداد صفحه: ۲9۵

کتاب  این  در  چکیده:   
نگاهی  با  است  شده  تاش 
کاوش های  به  موضوعی  و  تازه 
زبان شناسی  و  نوین  زبان شناسی 
مطالعات  همچنین  و  قرآن 
و  زبان  ادبی  جنبه های  پیرامون 
یافته های جدید در سبک شناسی، 
نقد ادبی معاصر و پژوهش های تازه درباره زیباشناسی قرآن، به گسترده 
این موضوعات در حوزه قرآن پژوهی در دوره زمانی نیمه دوم قرن بیستم 
جدید  ساختاری  و  روش  ارایه  با  و  شود  پرداخته  پس ازآن  و  میادی 
شرقیان  و  معاصر  مستشرقین  حوزه؛  دو  در  فرآوری  آثار  شاخص ترین 
حتی  یا  اسامی  کشورهای  ساکن  مسلمان  دانشمندان  و  غیرمسلمان 

مسلمانان ساکن غرب شناسانده شوند.
و  چهارمحـال  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط  فرسـتنده:   

بختیـاری

عنـوان: »نغمه و 
قرآن« آوازه 

مؤلف: بهزاد ایزدی
 انتشارات:

چهارمحال و بختیاری
تعداد صفحه: ۲9۵
چکیده:  

نگاهی  با  است  شده  تاش 
کاوش های  به  موضوعی  و  تازه 
زبان شناسی  و  نوین  زبان شناسی 
مطالعات  همچنین  و  قرآن 
و  زبان  ادبی  جنبه های  پیرامون 
یافته های جدید در سبک شناسی، 
نقد ادبی معاصر و پژوهش های تازه درباره زیباشناسی قرآن، به گسترده 

»شـــاه کلید  عنـــوان:   
ضـــروری  لغـــات  گردشـــگری 

انگلیســـی بـــه فارســـی«
ـــید  ـــور و س ـــه پ ـــیدا زنگن ـــف: ش  مؤل

امیـــد طباطبایـــی
ـــی  ـــگاهی صنعت ـــارات: جهاددانش  انتش

ـــان اصفه
 تعداد صفحه: 1۰۵

 قیمت: 1۵ هزار تومان
ــماره  ــا شـ ــاس بـ ــه: تمـ  روش تهیـ

۰313391۲711
ــه  ــی کـ ــان کتاب هایـ ــده: در میـ  چکیـ
درزمینـــه ی گردشـــگری و صنعـــت تورســـیم نوشته شـــده اند، همیشـــه جـــای خالـــی 
ـــته  ـــر داش ـــت گردشـــگری را درب ـــرد در صنع ـــدی و پرکارب ـــات کلی ـــام لغ ـــه تم ـــی ک منبع
باشـــد، احســـاس می شـــد، درنتیجـــه نگارنـــدگان در راســـتی همیـــن کمبـــود اقـــدام 

ـــد. ـــاب کردن ـــن کت ـــگارش ای ـــه ن ب
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 جهاددانشگاهی 

کتاب  این  در   
نگاهی  با  است  شده  تاش 
کاوش های  به  موضوعی  و  تازه 
زبان شناسی  و  نوین  زبان شناسی 
مطالعات  همچنین  و  قرآن 
و  زبان  ادبی  جنبه های  پیرامون 
یافته های جدید در سبک شناسی، 
نقد ادبی معاصر و پژوهش های تازه درباره زیباشناسی قرآن، به گسترده 
این موضوعات در حوزه قرآن پژوهی در دوره زمانی نیمه دوم قرن بیستم 
جدید  ساختاری  و  روش  ارایه  با  و  شود  پرداخته  پس ازآن  و  میادی 
شرقیان  و  معاصر  مستشرقین  حوزه؛  دو  در  فرآوری  آثار  شاخص ترین 
حتی  یا  اسامی  کشورهای  ساکن  مسلمان  دانشمندان  و  غیرمسلمان 

و  چهارمحـال  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط   

عنـــوان: 
ضـــروری  لغـــات  گردشـــگری 

انگلیســـی بـــه فارســـی«
ـــف:  ـــف:  مؤل ـــف:  مؤل مؤل

امیـــد طباطبایـــی
ـــارات:  انتش

ـــان اصفه
تعداد صفحه: تعداد صفحه: تعداد صفحه:

قیمت: قیمت: قیمت:
ــه:  روش تهیـ

۰313391۲711
ــده:  ــده:  چکیـ ــده:  چکیـ چکیـ

درزمینـــه ی گردشـــگری و صنعـــت تورســـیم نوشته شـــده اند، همیشـــه جـــای خالـــی 
ـــته  ـــر داش ـــت گردشـــگری را درب ـــرد در صنع ـــدی و پرکارب ـــات کلی ـــام لغ ـــه تم ـــی ک منبع
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  عنوان: »قهرمان 
من تو هستی«

مؤلف: هلن پاتوک
ـــپهوند و  ـــرخ س ـــم: ماه مترج

ـــدی ـــران محم مه
ـــگاهی  ـــارات: جهاددانش انتش

ـــل اردبی
چکیـــده: مرکـــز انتشـــارات 
جهاددانشـــگاهی اردبیـــل ایـــن 
عمـــل  به منظـــور  را  اثـــر 
بـــه تعهـــدات اجتماعـــی و در 
راســـتای فرهنگ ســـازی بـــرای 
ـــاری و  ـــوع بیم ـــر ن ـــا ه ـــه ب مقابل
ـــرده کـــه در  ـــژه کرونـــا منتشـــر ک به وی

ـــوط  ـــد مرب ـــران جدی ـــه بح ـــی ب آن نگاه
بـــه شـــیوع کرونـــا شـــده و در جســـت وجوی آن اســـت کـــه کـــودکان 
شـــش تـــا 11 ســـاله، چگونـــه می تواننـــد بـــا کوویـــد ـ 19 مبـــارزه و 
ـــت  ـــروس محافظ ـــن وی ـــل ای ـــان را در مقاب ـــواده و دوستان ش ـــود، خان خ
کننـــد؛ هم چنیـــن در ایـــن کتـــاب بـــه نحـــوه ی مدیریـــت احساســـات 

در مواجهـــه بـــا یـــک واقعیـــت جدیـــد اشـــاره شـــده اســـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان: »قهرمان 
من تو هستی«

مؤلف: هلن پاتوک
ـــپهوند و  ـــرخ س ـــم: ماه مترج

ـــدی ـــران محم مه
ـــگاهی  ـــارات: جهاددانش ـــگاهی انتش ـــارات: جهاددانش ـــگاهی انتش جهاددانش 

ـــل اردبی
چکیـــده: مرکـــز انتشـــارات 
جهاددانشـــگاهی اردبیـــل ایـــن 
عمـــل  به منظـــور  را  اثـــر 
بـــه تعهـــدات اجتماعـــی و در 
راســـتای فرهنگ ســـازی بـــرای 
ـــاری و  ـــوع بیم ـــر ن ـــا ه ـــه ب مقابل
ـــرده کـــه در  ـــژه کرونـــا منتشـــر ک به وی

ـــوط  ـــد مرب ـــران جدی ـــه بح ـــی ب آن نگاه

 عنوان: »تشریح مسایل 
دینامیک«

مؤلف: دکتر امیرحسین کریمی و 
مهندسی محمد شادمانی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

تعداد صفحه: ۲۲7 )۵ فصل(
قیمت: 4۰ هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره تلفن 
۰313391۲711

چکیده: بیان دقیق مطالب در 
این کتاب، ارایه ی تمرین های دشوار و 

مفهومی که به درک بهتر مطلب کمک 
می کند و هم چنین افزایش محبوبیت این 

کتاب در دانشگاه های معتبر کشور و در 
بین اساتید برای قرار گرفتن به عنوان منبع اصلی درس دینامیک در دوره ی کارشناسی، 

اصلی ترین دالیل نویسنده برای گردآوری و نشر این اثر بوده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

ـــپهوند و  ـــرخ س  ماه

ـــگاهی  جهاددانش

 مرکـــز انتشـــارات 
جهاددانشـــگاهی اردبیـــل ایـــن 
عمـــل  به منظـــور  را  اثـــر 
بـــه تعهـــدات اجتماعـــی و در 
راســـتای فرهنگ ســـازی بـــرای 
ـــاری و  ـــوع بیم ـــر ن ـــا ه ـــه ب مقابل
ـــرده کـــه در  ـــژه کرونـــا منتشـــر ک به وی

ـــوط  ـــد مرب ـــران جدی ـــه بح ـــی ب آن نگاه


دینامیک«
مؤلف: 

مهندسی محمد شادمانی
انتشارات: 

اصفهان
تعداد صفحه:

قیمت:
روش تهیه: 

۰313391۲711
چکیده:

این کتاب، ارایه ی تمرین های دشوار و 
مفهومی که به درک بهتر مطلب کمک 

می کند و هم چنین افزایش محبوبیت این 

 عنوان:  
»شرح و تفسیر شاهنامه 

فردوسی«
مؤلف: دکتر علی محمد پشت 

دار
انتشارات: جهاددانشگاهی البرز

تعداد صفحه: 313
قیمت: 3۵ هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره 
تلفن 34۵۰۵1۵1-۰۲6 و 

۰۲1-77۵۰38۲4
چکیده: این کتاب شامل چهار 
بخش از برگزیده داستان هایی از 
جلد اول، چهارم، ششم و هفتم 
شاهنامه است؛ که نگارنده پس از هر بیت شرح مفردات و صور خیال و 

تلمیحات و توضیحات الزم را برای عاقه مندان به شاهنامه و پژوهش 
آورده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز


»شرح و تفسیر شاهنامه 

فردوسی«
مؤلف: 

دار
انتشارات: 

تعداد صفحه:
قیمت: 

روش تهیه:
تلفن 

77۵۰38۲4
چکیده:

بخش از برگزیده داستان هایی از 
جلد اول، چهارم، ششم و هفتم 
شاهنامه است؛ که نگارنده پس از هر بیت شرح مفردات و صور خیال و 

 عنوان:   »پدیدارشناسی 
گیاهان زراعی و باغی برای ویژگی های 

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی«
مترجم: مسعود قاسمی قهساره

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری

تعداد صفحه: ۲۵6
چکیده: این کتاب روش هایی را ارایه 
می دهد که می تواند به پدیدارشناسی 
گیاهان زراعی با ویژگی های مختلف 

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کمک کند که 
شامل ارزیابی مزرعه ای این ویژگی ها و 

همچنین واکاوی آزمایشگاهی ترکیبات بافت 
در نمونه های به دست آمده از گیاهان مزرعه است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

ـــت  ـــروس محافظ ـــن وی ـــل ای ـــان را در مقاب ـــواده و دوستان ش ـــود، خان خ
کننـــد؛ هم چنیـــن در ایـــن کتـــاب بـــه نحـــوه ی مدیریـــت احساســـات 

اصلی ترین دالیل نویسنده برای گردآوری و نشر این اثر بوده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

»شرح و تفسیر شاهنامه 

دکتر علی محمد پشت 

جهاددانشگاهی البرز

 تماس با شماره 
 و 

عنوان:
گیاهان زراعی و باغی برای ویژگی های 

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی«
مسعود قاسمی قهسارهمترجم: مسعود قاسمی قهسارهمترجم: مسعود قاسمی قهساره

انتشارات: 
بختیاری

تعداد صفحه:
چکیده: 

می دهد که می تواند به پدیدارشناسی 
گیاهان زراعی با ویژگی های مختلف 

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کمک کند که 
شامل ارزیابی مزرعه ای این ویژگی ها و 

همچنین واکاوی آزمایشگاهی ترکیبات بافت 
در نمونه های به دست آمده از گیاهان مزرعه است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

 عنوان:  »گوشت، 
فرآورده های گوشتی و شیات 

تکمیلی«
مؤلف: دکتر سارا موحد

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: ۲۵6 )۲۰ فصل(

قیمت: 48 هزار تومان
چکیده: در کتاب حاضر به تفصیل به 
تکنولوژی گوشت، انواع فرآورده های 
گوشتی سوسیس، کالباس و شیات 

پرداخته شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

اردبیل 

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

عنوان:
فرآورده های گوشتی و شیات 

تکمیلی«
مؤلف: دکتر سارا موحد

انتشارات: 
تعداد صفحه: 

قیمت: 48
چکیده:

تکنولوژی گوشت، انواع فرآورده های 
گوشتی سوسیس، کالباس و شیات 

پرداخته شده است.
فرستنده:
اردبیل 

 عنوان:  
»مفاهیم زیستی در 

بیوتکنولوژی علوم دامی«
مؤلف: دکتر نعمت هدایت و 

دکتر اکبر ابرغانی
انتشارات: جهاددانشگاهی 

اردبیل
تعداد صفحه: ۲98 )7 فصل(

قیمت: 4۲ هزار تومان
چکیده: در کتاب مذکور 
به بررسی سلول و اجرای 
تشکیل دهنده، اسیدهای 

نوکئیک، ژنتیک و توارث، کشت 
سلولی، نشانگرهای مولکولی، 

کلونینگ، آنالیز ژنتیک، پروتئین 
و کاربرد بیوتکنولوژی پرداخته شده است و حاوی اطاعات پایه ای 
مفیدی برای عاقه مندان به بیوتکنولوژی به ویژه درزمینه دام است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان:
»مفاهیم زیستی در 

بیوتکنولوژی علوم دامی«
مؤلف: دکتر نعمت هدایت و 

دکتر اکبر ابرغانی
جهاددانشگاهی انتشارات: جهاددانشگاهی انتشارات: جهاددانشگاهی 

اردبیل
تعداد صفحه: 

قیمت: 4۲ هزار تومان
چکیده: در کتاب مذکور 
به بررسی سلول و اجرای 
تشکیل دهنده، اسیدهای 

نوکئیک، ژنتیک و توارث، کشت 
سلولی، نشانگرهای مولکولی، 

کلونینگ، آنالیز ژنتیک، پروتئین 
و کاربرد بیوتکنولوژی پرداخته شده است و حاوی اطاعات پایه ای 

مفیدی برای عاقه مندان به بیوتکنولوژی به ویژه درزمینه
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 عنوان:   : 
»مبانی نانوکاتالیست 

های پایه سرامیکی«
مؤلفان: فرناز آسا، لیا 
شریفی، حسین عجمین و 

سیدحسین میرحسینی
انتشارات: سازمان 

جهاددانشگاهی یزد
تعداد صفحه: ۲16 

)۵ فصل(
چکیده: در این 

کتاب مفاهیم پایه در 
مورد کاتالیست ها و انواع 
پایه های سرامیکی و تاثیر آن بر خواص کاتالیستی و روش های تولید 
پایه ها و کاتالیست های پایه سرامیکی، خصوصیات فیزیکی شیمیایی 

کاتالیست ها توسط آزمون های گوناگون و موارد مصرف کاتالیست های 
پایه سرامیکی در صنایع گوناگون شیمیایی بررسی شده است.

فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی یزد
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عنوان:
»مبانی نانوکاتالیست 

های پایه سرامیکی«
مؤلفان:

شریفی، حسین عجمین و 
سیدحسین میرحسینی

انتشارات: 
جهاددانشگاهی یزد
تعداد صفحه: 

)۵ فصل(
چکیده: 

کتاب مفاهیم پایه در 
مورد کاتالیست ها و انواع 
پایه های سرامیکی و تاثیر آن بر خواص کاتالیستی و روش های تولید 
پایه ها و کاتالیست های پایه سرامیکی، خصوصیات فیزیکی شیمیایی 

 عنوان:   
»چابکی برای همه )ایجاد 

سازمان های سریع، منعطف 
و مشتری محور(«

مترجم: دکتر تقی جاودانی 
گندمانی و مهناز افشاری

انتشارات: جهاددانشگاهی 
چهارمحال و بختیاری

تعداد صفحه: 18۵
چکیده: کتاب حاضر یکی 
از جدیدترین کتاب هایی است 

که سعی کرده درنهایت سادگی 
چابکی را توصیف و امکان 

عملی شدن آن را برای کسانی که در خود انگیزه های رقابتی می بینند 
فراهم کند.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری


»چابکی برای همه )ایجاد 

سازمان های سریع، منعطف 
و مشتری محور(«


گندمانی و مهناز افشاری


چهارمحال و بختیاری




از جدیدترین کتاب هایی است 
که سعی کرده درنهایت سادگی 

چابکی را توصیف و امکان 
عملی شدن آن را برای کسانی که در خود انگیزه های رقابتی می بینند 

فراهم کند.

 عنوان:  
»ارزیابی اقتصادی 

طرح های صنعتی و 
خدماتی«

مؤلف: دکتر مهدی 
باصولی

انتشارات: 
جهاددانشگاهی یزد

تعداد صفحه: ۲۵9 
)13 فصل(

چکیده: این کتاب در 
13 فصل مفاهیم اولیه و 

اساسی در اقتصاد مهندسی 
و تکنیک های ارزیابی اقتصادی در طرح های صنعتی و خدماتی را با 

به کارگیری مثال های متعدد به تفصیل بیان کرده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی یزد
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عنوان:
»ارزیابی اقتصادی 

طرح های صنعتی و 
خدماتی«

مؤلف: دکتر مهدی 
باصولی

انتشارات: 
جهاددانشگاهی یزد
تعداد صفحه:

)13 فصل(
چکیده: این کتاب در 
13 فصل مفاهیم اولیه و 

اساسی در اقتصاد مهندسی 
و تکنیک های ارزیابی اقتصادی در طرح های صنعتی و خدماتی را با 

به کارگیری مثال های متعدد به تفصیل بیان کرده است.

 عنوان:   »آموزش جامع 
تولید شوینده های طبیعی دست ساز 

خانگی تک ایده«
مؤلفان: حسن گلدوز و حسن بسطامی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

تعداد صفحه: 1۰۵ )6 فصل(
روش تهیه: تماس با شماره تلفن 

۰313391۲711
چکیده: در این کتاب، مواد الزم و روش 

ساخت شوینده  های طبیعی دست  ساز 
خانگی مانند انواع پاک  کننده  ها، صابون  ها 

و شامپوهای طبیعی توضیح داده شده 
است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

»آموزش جامع  عنوان:
تولید شوینده های طبیعی دست ساز 

خانگی تک ایده«
حسن گلدوز و حسن بسطامیمؤلفان: حسن گلدوز و حسن بسطامیمؤلفان: حسن گلدوز و حسن بسطامی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

1۰۵ تعداد صفحه:
روش تهیه: تماس با شماره تلفن 

۰313391۲711
چکیده: در این کتاب، مواد الزم و روش 

ساخت شوینده  های طبیعی دست  ساز 
خانگی مانند انواع پاک  کننده  ها، صابون  ها 

و شامپوهای طبیعی توضیح داده شده 
است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان:   »عناصر نادر 
خاکی«

مؤلف: دکتر بهزاد سعیدی رضوی، دکتر 
مصطفی ناظری و دکترمهندس سید محمد 

صادقیه
انتشارات: جهاددانشگاهی البرز

تعداد صفحه: 18۲
قیمت: ۲8 هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره تلفن 
34۵۰۵1۵1-۰۲6 و ۰۲1-77۵۰38۲4

چکیده: این کتاب باهدف معرفی عناصر 
نادر خاکی و آشنایی با کاربرد آن ها در 

صنایع گوناگون به همراه معرفی راهکارهای 
اکتشافی و روش های بازیابی مؤثر جهت 

شناسایی انواع ذخایر دارای این عناصر و استحصال 
آن ها تهیه شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

عنوان:
خاکی«

مؤلف: دکتر بهزاد سعیدی رضوی، دکتر 
مصطفی ناظری و دکترمهندس سید محمد 

صادقیه
جهاددانشگاهی البرزانتشارات: جهاددانشگاهی البرزانتشارات: جهاددانشگاهی البرز

تعداد صفحه:
قیمت: ۲8 هزار تومان

روش تهیه: 
34۵۰۵1۵1

چکیده: این کتاب باهدف معرفی عناصر 
نادر خاکی و آشنایی با کاربرد آن ها در 

صنایع گوناگون به همراه معرفی راهکارهای 
اکتشافی و روش های بازیابی مؤثر جهت 

شناسایی انواع ذخایر دارای این عناصر و استحصال 
آن ها تهیه شده است.

 عنوان:   
»تأملی بر مفاهیم 

اخاق در سازمان ها«
مؤلفان: امیرحسین 

محمدداودی و محدثه 
مطهری

انتشارات: جهاددانشگاهی 
قم

تعداد صفحه: 33۲
چکیده: کتاب حاضر در 
7 فصل »کلیات اخاق«، 

»اخاق حرفه ای«، »هوش 
اخاقی«، »قضاوت 

اخاقی«، »تصمیم گیری 
اخاقی«، »رفتار اخاقی« و »جو اخاقی سازمان«، اخاق مداری 

مدیران را موردبررسی قرار می دهد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قم 

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی یزد

عنوان:
»تأملی بر مفاهیم 

اخاق در سازمان ها«
مؤلفان: امیرحسین 

محمدداودی و محدثه 
مطهری

انتشارات:
قم

تعداد صفحه:
کتاب حاضر در چکیده: کتاب حاضر در چکیده: کتاب حاضر در 
7 فصل »کلیات اخاق«، 

»اخاق حرفه ای«، »هوش 
اخاقی«، »قضاوت 

اخاقی«، »تصمیم گیری 
اخاقی«، »رفتار اخاقی« و »جو اخاقی سازمان«، اخاق مداری 

مدیران را موردبررسی قرار می دهد.
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 عنوان:   
»پژوهشی پیرامون

 نظام تربیتی اسامی«
مؤلف: دکتر سعید حسنی

انتشارات: جهاددانشگاهی 
استان مرکزی

تعداد صفحه: 1۵7
چکیده: این کتاب شامل 

مجموعه ای از آموزه های 
توصیفی، توصیه ای اسامی، 

پیرامون مبانی، اهداف، اصول، 
روش ها، موانع و عوامل تربیت 
است که عناصر و اجزای این 
مجموعه، با محوریت توحید و به صورتی منتظم و هماهنگ مرتبط است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

عنوان:
»پژوهشی پیرامون

 نظام تربیتی اسامی«
مؤلف: 

انتشارات: 
استان مرکزی

تعداد صفحه:
چکیده: 

مجموعه ای از آموزه های 
توصیفی، توصیه ای اسامی، 

پیرامون مبانی، اهداف، اصول، 
روش ها، موانع و عوامل تربیت 
است که عناصر و اجزای این 
مجموعه، با محوریت توحید و به صورتی منتظم و هماهنگ مرتبط است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

 عنوان:    »روش های پیش 
تحکیم و بهره گیری از تجهیزات 

مکانیزه برای اجرای تونل درزمینه ای 
سست«

مؤلف: مهندس محسن هدایتی فر
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 

امیرکبیر 
تعداد صفحه: 31۲

قیمت: 46 هزار تومان
روش تهیه: مراجعه به فروشگاه و 

نمایشگاه دائمی انتشارات جهاددانشگاهی 
امیرکبیر واقع در خیابان حافظ جنب 

درب اصلی دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی 
 jdamirkabir.ac.ir/shop انتشارات به آدرس

چکیده: در مقدمه کتاب آمده است: روش های پیش تحکیم و بهره گیری از تجهیزات 
مکانیزه، برای اجرای تونل درزمینه ای سست از تولیدات مدیریت دانش شرکت جنرال 
مکانیک است که دربرگیرنده مطالبی درباره معرفی انواع روش های نوین در حفاری و 
ساخت وساز تونل در محیط های سست و شهری، مزایا و ... است و با استفاده از برخی 
تجربیات اجرایی شرکت جنرال مکانیک و منابع روز دنیا )داخلی و خارجی(، تکمیل و 

غنی شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

دکتر سعید حسنی
جهاددانشگاهی 

این کتاب شامل 

توصیفی، توصیه ای اسامی، 
پیرامون مبانی، اهداف، اصول، 
روش ها، موانع و عوامل تربیت 
است که عناصر و اجزای این 
مجموعه، با محوریت توحید و به صورتی منتظم و هماهنگ مرتبط است.

»روش های پیش  عنوان:
تحکیم و بهره گیری از تجهیزات 

مکانیزه برای اجرای تونل درزمینه ای 
سست«

مؤلف: مهندس محسن هدایتی فر
جهاددانشگاهی صنعتی انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی  

امیرکبیر 
تعداد صفحه:

قیمت: 46 هزار تومان
مراجعه به فروشگاه و روش تهیه: مراجعه به فروشگاه و روش تهیه: مراجعه به فروشگاه و  

نمایشگاه دائمی انتشارات جهاددانشگاهی 
امیرکبیر واقع در خیابان حافظ جنب 

درب اصلی دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی 
jdamirkabir.ac.ir/shop انتشارات به آدرس

چکیده: در مقدمه کتاب آمده است: روش های پیش تحکیم و بهره گیری از تجهیزات 

 عنوان:    »اصول 
نگهداری و پرورش ماهیان 

آکواریومی«
مؤلفان: دکتر رحیم پیغان، دکتر 

حسین مؤمنی، دکتر معصومه بشیری و 
دکتر زهرا طوالبی دزفولی

انتشارات: جهاددانشگاهی 
چهارمحال وبختیاری

تعداد صفحه: ۲1۰
چکیده: این اثر در چهارفصل تحت 
عناوین؛ آشنایی با آکواریوم و راه اندازی 
آن، شرایط نگهداری آکواریوم، راهنمای 
انتخاب ماهی، تغذیه و تولیدمثل تألیف 

شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

»اصول  عنوان:
نگهداری و پرورش ماهیان 

آکواریومی«
مؤلفان: دکتر رحیم پیغان، دکتر 

حسین مؤمنی، دکتر معصومه بشیری و 
دکتر زهرا طوالبی دزفولی

جهاددانشگاهی انتشارات: جهاددانشگاهی انتشارات: جهاددانشگاهی  
چهارمحال وبختیاری

تعداد صفحه:
چکیده: این اثر در چهارفصل تحت 
عناوین؛ آشنایی با آکواریوم و راه اندازی 
آن، شرایط نگهداری آکواریوم، راهنمای 
انتخاب ماهی، تغذیه و تولیدمثل تألیف 

شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

 عنوان:    »علوم 
اعصاب تربیتی؛ نوآوری ها و 

پیدایش موضوعات«
مؤلفان: کاترین ای. پاتن و 

استفن آر. کمپبل
مترجم: دکتر محمد حسین 

عبداللهی - دکتر زینب صادقی - 
دکتر رضا محتشمی

انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه: ۲11

قیمت: ۲۵ هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره 

تلفن 34۵۰۵1۵1-۰۲6 و 
۰۲1-77۵۰38۲4

چکیده: کتاب حاضر به مرور و بررسی نوآوری های اخیر در حوزه نوینی از 
تحقیقات مربوط به علوم اعصاب تربیتی می پردازد. در گردآوری محتوای این 

کتاب، از اصول نوآوری های مربوط به علوم اعصاب تریتی، به صورت بالقوه 
و بالفعل استفاده شده  است و بر انگیزه ها، اهداف و چشماندازها - نظریه ها، 

روش ها و همکاری ها - چالش ها، نتایج و پیامدها متمرکز است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

»علوم  عنوان:
اعصاب تربیتی؛ نوآوری ها و 

پیدایش موضوعات«
مؤلفان: کاترین ای. پاتن و 

استفن آر. کمپبل
مترجم: دکتر محمد حسین 

عبداللهی - دکتر زینب صادقی - 
دکتر رضا محتشمی

انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه:

۲۵ هزار تومان قیمت:
تماس با شماره روش تهیه: تماس با شماره روش تهیه: تماس با شماره  

تلفن 34۵۰۵1۵1
۰۲1-77۵۰38۲4

چکیده: کتاب حاضر به مرور و بررسی نوآوری های اخیر در حوزه نوینی از 

 عنوان:    »آموزش جامع تولید شوینده های مایع تک ایده«
مؤلف: حسن گلدوز و حسن بسطامی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
تعداد صفحه: ۲94

چکیده: زمانی که فرموالسیون شوینده  ها را در اینترنت جستجو کنید باقیمت های بسیار باال درازای هر یک از فرموالسیون  ها 
مواجه خواهید شد. صرف نظر از قیمت   باالی فرموالسیون شوینده  ها، نگرانی  هایی در مورد  عملکرد صحیح و بهینه این 

فرموالسیون  ها وجود دارد. درصورتی که تولید  کننده شوینده  های مایع اطاعات تخصصی از هر از ترکیبات شیمیایی مورداستفاده 
در شویند  ه  ها، فرمول  نویسی و دیگر اطاعات فنی در این زمینه را نداشته باشد، بدون شک در تولید محصول خود دچار چالش  های 

فراوانی خواهد شد. به  منظور رفع مشکات ذکرشده و ارایه آموزش  های فنی به عاقه  مندان و تولید  کنندگان شوینده  های مایع اثر 
پیش  رو ارایه شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان


مؤلف: 

انتشارات:
تعداد صفحه:

چکیده:
مواجه خواهید شد. صرف نظر از قیمت   باالی فرموالسیون شوینده  ها، نگرانی  هایی در مورد  عملکرد صحیح و بهینه این 

فرموالسیون  ها وجود دارد. درصورتی که تولید  کننده شوینده  های مایع اطاعات تخصصی از هر از ترکیبات شیمیایی مورداستفاده 
در شویند  ه  ها، فرمول  نویسی و دیگر اطاعات فنی در این زمینه را نداشته باشد، بدون شک در تولید محصول خود دچار چالش  های 

فراوانی خواهد شد. به  منظور رفع مشکات ذکرشده و ارایه آموزش  های فنی به عاقه  مندان و تولید  کنندگان شوینده  های مایع اثر 
پیش  رو ارایه شده است.

فرستنده:
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 عنوان:  »بازنمود 
کنایه در شاهنامه فردوسی«

مؤلف: دکتر عبدالحمید اسمعیل 
پناهی

انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه: 418

قیمت: 4۵ هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره تلفن 

34۵۰۵1۵1-۰۲6 و 77۵۰38۲4-
۰۲1

چکیده: در این کتاب دو نکته 
مهم در خصوص ترکیب های کنایی 

شاهنامه منظور نظر بوده است؛ 
نخست این که راقم این سطور کوشیده تا برای جلوگیری از دوباره کاری در کار 

پژوهندگان پیشین، بیرون از طرح فرهنگنامه صرفاً به بازنمود 786 کنایه در 
شاهنامه فردوسی به ترتیب بیت های هر یک از جلدهای نه گانه آن و بر اساس 

چاپ مسکو تصحیح دکتر سعید حمیدیان بپردازد. دوم آن دسته از ترکیب های 
کنایی شاهنامه فردوسی را که از دید دکتر علی رواقی در »فرهنگ شاهنامه« 

پنهان مانده و یا به اشتباه شرح و معنی کرده است، با تاش مضاعف و بهره گیری 
از تجارب پژوهشگران پیشین و با توجه به ساختار و بافت معنایی متن شاهنامه 

به درستی بازنماید.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

اد
جه

ام 
پي

176176
کتــاب

عنوان:  »بازنمود 
کنایه در شاهنامه فردوسی«

مؤلف: دکتر عبدالحمید اسمعیل 
پناهی

انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه:

قیمت: 4۵ هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره تلفن 

۰۲6-34۵۰۵1۵1
۰۲1

چکیده: در این کتاب دو نکته 
مهم در خصوص ترکیب های کنایی 

شاهنامه منظور نظر بوده است؛ 
نخست این که راقم این سطور کوشیده تا برای جلوگیری از دوباره کاری در کار 

پژوهندگان پیشین، بیرون از طرح فرهنگنامه صرفاً به بازنمود 

 عنوان:  »شیوه نامه 
آنالیز فیزیکی و شیمیایی 

پسماند و کمپوست«
مؤلفان: غامرضا ساکتی، حامد 

شریفی، سجاد رستمی و زهرا علی پور
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 

اصفهان
تعداد صفحه: ۲74

قیمت: 4۰ هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره تلفن 

 ۰313391۲711
چکیده: در این شیوه نامه به 

بررسی روش های علمی آنالیز فیزیکی 
و شیمیایی پسماندهای شهری با تکیه بر تجارب شهرداری های موفق دنیا، 

مدیریت پسماند شهری ایران و نوع پسماند موجود پرداخته شده و سعی گردیده 
روش های موجود به طورکلی شرح داده شود تا استفاده کننده بتواند با توجه به 

نیاز خود روش مناسب را انتخاب کند.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

دکتر عبدالحمید اسمعیل 

 جهاددانشگاهی البرز

 تماس با شماره تلفن 
-77۵۰38۲4

در این کتاب دو نکته 
مهم در خصوص ترکیب های کنایی 

عنوان:  »شیوه نامه 
آنالیز فیزیکی و شیمیایی 

پسماند و کمپوست«
غامرضا ساکتی، حامد مؤلفان: غامرضا ساکتی، حامد مؤلفان: غامرضا ساکتی، حامد  

شریفی، سجاد رستمی و زهرا علی پور
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 

اصفهان
تعداد صفحه:

قیمت: 4۰ هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره تلفن 

۰313391۲711
چکیده: در این شیوه نامه به 

بررسی روش های علمی آنالیز فیزیکی 
و شیمیایی پسماندهای شهری با تکیه بر تجارب شهرداری های موفق دنیا، 

 عنوان:  »یکپارچگی 
خط لوله؛ مدیریت و ارزیابی 

ریسک«
مترجمان: سهراب کریم زاده 

سورشجانی و محمد عرب جونقانی
انتشارات: جهاددانشگاهی 

چهارمحال وبختیاری
تعداد صفحه: 3۲۰

چکیده: این اثر در سه بخش 
ارزیابی ریسک، عواقب و ارزیابی 

مهندسی، ارزیابی مهندسی و 
یکپارچگی خط لوله، جنس مواد 

خط لوله منتشرشده و ضمن معرفی 
تکنیک های الزم در خصوص مدیریت یکپارچه و ارزیابی ریسک، شرح مختصری 

از تجهیزات مرتبط با سیستم های گازرسانی و روش های پیشرفته تعمیر و 
نگهداری خطوط لوله را ارایه می دهد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

شاهنامه فردوسی به ترتیب بیت های هر یک از جلدهای نه گانه آن و بر اساس 
چاپ مسکو تصحیح دکتر سعید حمیدیان بپردازد. دوم آن دسته از ترکیب های 

کنایی شاهنامه فردوسی را که از دید دکتر علی رواقی در »فرهنگ شاهنامه« 
پنهان مانده و یا به اشتباه شرح و معنی کرده است، با تاش مضاعف و بهره گیری 
از تجارب پژوهشگران پیشین و با توجه به ساختار و بافت معنایی متن شاهنامه 

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان:  »یکپارچگی 
خط لوله؛ مدیریت و ارزیابی 

ریسک«
مترجمان: سهراب کریم زاده 

سورشجانی و محمد عرب جونقانی
جهاددانشگاهی انتشارات: جهاددانشگاهی انتشارات: جهاددانشگاهی  

چهارمحال وبختیاری
تعداد صفحه: 

چکیده: این اثر در سه بخش 
ارزیابی ریسک، عواقب و ارزیابی 

مهندسی، ارزیابی مهندسی و 
یکپارچگی خط لوله، جنس مواد 

خط لوله منتشرشده و ضمن معرفی 
تکنیک های الزم در خصوص مدیریت یکپارچه و ارزیابی ریسک، شرح مختصری 

 عنوان:  »مفاهیم 
مقدماتی ریاضی«

مؤلفان: روح اهلل عباسی شورشجانی و 
حمیدرضا حاج عباسی

انتشارات: جهاددانشگاهی قم
تعداد صفحه: 14۰

چکیده: در این کتاب تاش شده 
است هر آنچه دانشجویان رشته های 

حسابداری و مدیریت برای اولین درس 
ریاضی خود در دوره کارشناسی نیاز 

دارند مطابق با جدیدترین سرفصل های 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 

شیوه ای ساده و روان و درعین حال کامل، 
مطالب موردنیاز آموزش داده شود.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

عنوان:
مقدماتی ریاضی«

مؤلفان: 
حمیدرضا حاج عباسی

انتشارات: 
تعداد صفحه:

چکیده:
است هر آنچه دانشجویان رشته های 

حسابداری و مدیریت برای اولین درس 
ریاضی خود در دوره کارشناسی نیاز 

دارند مطابق با جدیدترین سرفصل های 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 

شیوه ای ساده و روان و درعین حال کامل، 
مطالب موردنیاز آموزش داده شود.

 عنوان:  »اندیشه 
انتقادی«

مؤلف: دکتر افراسیاب صادقی
انتشارات: جهاددانشگاهی 

چهارمحال وبختیاری
تعداد صفحه: 184

چکیده: مؤلف در این کتاب تاش 
کرده به بررسی مبانی تفکر انتقادی 

نسبت به شناسایی مولفه های آن که یک 
ضرورت اجتماعی و آموزشی است، در دو 

حیطه مهارت ها و تمایات اقدام کند. 
فرستنده: روابط عمومی 

جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

عنوان:  »اندیشه 
انتقادی«

مؤلف: دکتر افراسیاب صادقی
انتشارات: جهاددانشگاهی 

چهارمحال وبختیاری
تعداد صفحه:

مؤلف در این کتاب تاش چکیده: مؤلف در این کتاب تاش چکیده: مؤلف در این کتاب تاش  
کرده به بررسی مبانی تفکر انتقادی 

نسبت به شناسایی مولفه های آن که یک 
ضرورت اجتماعی و آموزشی است، در دو 

حیطه مهارت ها و تمایات اقدام کند. 
فرستنده: روابط عمومی 

جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

 عنوان: »دیکشنری 
مهندسی محیط زیست«

مؤلف: دکتر لیا جهانبان و 
همکاران

انتشارات: جهاددانشگاهی استان 
مرکزی

تعداد صفحه: ۲3۰
قیمت: ۲۲ هزار تومان

چکیده: مهندسی محیط زیست 
عبارت از کاربرد مجموعه ای از علم 
و فنون مهندسی در رابطه بامطالعه 

و ارزشیابی شرایط و بهبودسازی 
محیط زیست است، این علم در امور 

اجرایی و ساختمانی درزمینه ی 
طرح های عمرانی، زیربنایی، شهری، 

صنعتی و مسکونی کاربرد دارد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری دارند مطابق با جدیدترین سرفصل های 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 

شیوه ای ساده و روان و درعین حال کامل، 

مؤلف در این کتاب تاش 
کرده به بررسی مبانی تفکر انتقادی 

نسبت به شناسایی مولفه های آن که یک 
ضرورت اجتماعی و آموزشی است، در دو 

حیطه مهارت ها و تمایات اقدام کند. 

عنوان: »دیکشنری 
مهندسی محیط زیست«

مؤلف: دکتر لیا جهانبان و 
همکاران

انتشارات: 
مرکزی

تعداد صفحه: 
۲۲ قیمت:

مهندسی محیط زیست چکیده: مهندسی محیط زیست چکیده: مهندسی محیط زیست  
عبارت از کاربرد مجموعه ای از علم 
و فنون مهندسی در رابطه بامطالعه 

و ارزشیابی شرایط و بهبودسازی 
محیط زیست است، این علم در امور 

اجرایی و ساختمانی درزمینه ی 
طرح های عمرانی، زیربنایی، شهری، 

صنعتی و مسکونی کاربرد دارد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی
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 عنوان: »اصول تشخیص و درمان 
بیماری های سیستم عصبی و مدیریت درد در 

پرندگان«
مؤلف: موسی جاودانی، ابوالفضل یقروئی و محمد رضا 

علیجانی
انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

تعداد صفحه: ۲۲1
چکیده: این کتاب در چهار سرفصل ارزیابی عملکرد و 
تشخیص اختاالت سیستم عصبی پرندگان، بیماری های 

سیستم عصبی و اصول درمان آن ها در پرندگان، 
فیزیولوژی و ارزیابی درد در پرندگان و مدیریت درد در 

پرندگان تألیف شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال 

و بختیاری

عنوان: »اصول تشخیص و درمان 
بیماری های سیستم عصبی و مدیریت درد در 

پرندگان«
موسی جاودانی، ابوالفضل یقروئی و محمد رضا مؤلف: موسی جاودانی، ابوالفضل یقروئی و محمد رضا مؤلف: موسی جاودانی، ابوالفضل یقروئی و محمد رضا  

علیجانی
انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

تعداد صفحه: ۲۲1
چکیده: این کتاب در چهار سرفصل ارزیابی عملکرد و 
تشخیص اختاالت سیستم عصبی پرندگان، بیماری های 

سیستم عصبی و اصول درمان آن ها در پرندگان، 
فیزیولوژی و ارزیابی درد در پرندگان و مدیریت درد در 

پرندگان تألیف شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال 

و بختیاری

 عنوان:  »مفاهیم 
کاربردی مهندسی زلزله 

با رویکرد دینامیک سازه و 
ژئوتکنیک لرزه ای«

مؤلف: دکتر رضا کامگار، دکتر هیثم 
حیدرزاده و دکتر رسول عالی پور

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال 
و بختیاری

تعداد صفحه: 437 )9 فصل(
چکیده: این اثر در 9 فصل تحت 

عناوین مروری بر مفاهیم پایه مهندسی 
زلزله، مروری بر مفاهیم پایه دینامیک 
 ،SeismoSignal سازه، معرفی کلی و نحوه ورودی دادن به نرم افزار
تجزیه وتحلیل شتاب نگاشت وارده، مدیریت برنامه، مدیریت شتاب نگاشت، 

سیستم غیر االستیک، تحلیل لرزه ای به روش تاریخچه زمانی، تحلیل 
استاتیکی، طیفی و تاریخچه زمانی خطی و غیرخطی، آموزش نرم افزار 

DeepSoil منتشرشده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

بیماری های سیستم عصبی و مدیریت درد در 

موسی جاودانی، ابوالفضل یقروئی و محمد رضا 

 جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

 این کتاب در چهار سرفصل ارزیابی عملکرد و 
تشخیص اختاالت سیستم عصبی پرندگان، بیماری های 

سیستم عصبی و اصول درمان آن ها در پرندگان، 
فیزیولوژی و ارزیابی درد در پرندگان و مدیریت درد در 

روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال 

عنوان:  
کاربردی مهندسی زلزله 

با رویکرد دینامیک سازه و 
ژئوتکنیک لرزه ای«

مؤلف: دکتر رضا کامگار، دکتر هیثم 
حیدرزاده و دکتر رسول عالی پور

انتشارات: 
و بختیاری

تعداد صفحه: 
چکیده:

عناوین مروری بر مفاهیم پایه مهندسی 
زلزله، مروری بر مفاهیم پایه دینامیک 

سازه، معرفی کلی و نحوه ورودی دادن به نرم افزار 
تجزیه وتحلیل شتاب نگاشت وارده، مدیریت برنامه، مدیریت شتاب نگاشت،   عنوان: »هیوالشناسی در 

سینما«
مؤلف: باری کیت گرانت

مترجمان: محمد همافر و دکتر میاد همافر
انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی

چکیده: از منظر تاریخی، فیلم های هیوالیی 
سابقه ای به طول تاریخ سینما دارند، هیوالها 

پیش از آغاز قرن بیستم با فیلم های ژرژ ملی یس 
تا عصر حاضر، در سینما حضور پررنگی داشته اند. 

بااین حال سینمای هیوالیی و قابلیت های 
منحصربه فردش در ایران مغفول مانده است 

و نگرش مخاطبان سینما به این آثار از زاویه 
سرگرمی است و جنبه های بازتابی و رابطه ای 
آن با بسترهای فرهنگی ازنظر دورمانده است. 
امید است با ترجمه این کتاب گامی به سوی 

خلق هیوالهای سینمایی ایران باشد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی


سینما«

مؤلف: 
مترجمان:
انتشارات:

چکیده: 
سابقه ای به طول تاریخ سینما دارند، هیوالها 

پیش از آغاز قرن بیستم با فیلم های ژرژ ملی یس 
تا عصر حاضر، در سینما حضور پررنگی داشته اند. 

بااین حال سینمای هیوالیی و قابلیت های 
منحصربه فردش در ایران مغفول مانده است 

و نگرش مخاطبان سینما به این آثار از زاویه 
سرگرمی است و جنبه های بازتابی و رابطه ای 
آن با بسترهای فرهنگی ازنظر دورمانده است. 
امید است با ترجمه این کتاب گامی به سوی 

خلق هیوالهای سینمایی ایران باشد.

 عنوان: : »اصول 
کلی و مفاهیم کلیدی 

در توالی ها: تعیین توالی و 
هم ردیفی«

مؤلف: دکتر مهشید ریاحی
انتشارات: جهاددانشگاهی 

البرز
تعداد صفحه: 199)4 فصل(

قیمت: ۲۵ هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره 

تلفن 34۵۰۵1۵1-۰۲6 و 
۰۲1-77۵۰38۲4

چکیده: در این کتاب 
به طور جامع بر چگونگی 

انتخاب مارکر مولکولی، نحوه انتخاب قطعات موردنظر و به دست آوردن 
آن ها در آزمایشگاه، چگونگی انجام تعیین توالی، ردیف خوانی توالی ها 
و نرم افزارهایی که در این زمینه وجود دارد و به آنچه محققان برای از 

به دست آوردن توالی ها تا آغاز آنالیز فیلوژنی نیاز دارند، به طور جامع 
پرداخته می شود.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

منحصربه فردش در ایران مغفول مانده است 
و نگرش مخاطبان سینما به این آثار از زاویه 
سرگرمی است و جنبه های بازتابی و رابطه ای 
آن با بسترهای فرهنگی ازنظر دورمانده است. 
امید است با ترجمه این کتاب گامی به سوی 

عنوان:
کلی و مفاهیم کلیدی 

در توالی ها: تعیین توالی و 
هم ردیفی«
مؤلف: 

انتشارات: 
البرز

تعداد صفحه:
قیمت: 

روش تهیه:
تلفن 34۵۰۵1۵1

77۵۰38۲4
چکیده: 

به طور جامع بر چگونگی 
انتخاب مارکر مولکولی، نحوه انتخاب قطعات موردنظر و به دست آوردن 

 عنوان: »تکمیل مقدماتی 
منسوجات«

مؤلفان: فرنازالسادات فتاحی، دکتر اکبر 
خدامی و شبنم جنیدی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

تعداد صفحه: 134 )۵ فصل(
قیمت: ۲۵ هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره تلفن 
۰313391۲711

چکیده: پس از مرحله بافندگی مجموعه 
فرآیندهایی بر روی پارچه صورت می گیرد تا 
پارچه برای مراحل تکمیل، رنگرزی و یا چاپ 

آماده شود. به این عملیات، تکمیل مقدماتی گفته 
می شود که شامل پرزسوزی، آهارگیری، پخت، 

سفیدگری، مرسریزه کردن، کربونیزه کردن و تثبیت حرارتی است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان


منسوجات«


خدامی و شبنم جنیدی


اصفهان




۰313391۲711


فرآیندهایی بر روی پارچه صورت می گیرد تا 
پارچه برای مراحل تکمیل، رنگرزی و یا چاپ 

آماده شود. به این عملیات، تکمیل مقدماتی گفته 
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 عنوان:  
»اقتصادسنجی کاربردی: 

داده های پنل با استفاده از 
 Eviews، STATA، نرم افزارهای

 »RATS
مؤلف: یزدان گودرزی فراهانی و 

امیدعلی عادلی
انتشارات: جهاددانشگاهی قم

تعداد صفحه: 33۲
چکیده: در این کتاب مفاهیم 
کلی در مدل سازی های اقتصادی، 
بررسی  داده های پنلی و نحوه وارد 

کردن مشاهدات به صورت پنلی در 
نرم افزارها، معرفی داده های تلفیقی و 

پنلی با اثرات ثابت و تصادفی دارد و ساختار این روش ها و روش برآورد آن ها، 
روش های پویای مدلسازی داده های پنلی و به طور خاص روش  گشتاورهای 

تعمیم یافته، روش پنل هم انباشته و برآورد این روش در نرم افزار Eviews و 
RATS و روش خودرگرسیون برداری پنلی تشریح شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قم 
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عنوان:  
»اقتصادسنجی کاربردی: 

داده های پنل با استفاده از 
Eviews، STATA، نرم افزارهای

 »RATS
مؤلف: یزدان گودرزی فراهانی و 

امیدعلی عادلی
انتشارات: جهاددانشگاهی قم

تعداد صفحه: 
چکیده: در این کتاب مفاهیم 
کلی در مدل سازی های اقتصادی، 
بررسی  داده های پنلی و نحوه وارد 

کردن مشاهدات به صورت پنلی در 
نرم افزارها، معرفی داده های تلفیقی و 

پنلی با اثرات ثابت و تصادفی دارد و ساختار این روش ها و روش برآورد آن ها، 
روش های پویای مدلسازی داده های پنلی و به طور خاص روش  گشتاورهای 

 عنوان:  »تأمین مالی 
و اصول بودجه ریزی در صنعت 

حمل ونقل ریلی«
مؤلف: علی فرزانه مهر

انتشارات: جهاددانشگاهی استان 
مرکزی

تعداد صفحه: 4 فصل
چکیده: در تألیف کتاب تاش 
بر این بوده است که از جدیدترین 

آثار مرتبط و ارزشمند علمی شامل 
کتب علمی، پایان نامه ها و مقاالت 

به زبان های فارسی و التین استفاده 
شود.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

Eviews، STATA،

 یزدان گودرزی فراهانی و 

بررسی  داده های پنلی و نحوه وارد 
کردن مشاهدات به صورت پنلی در 

نرم افزارها، معرفی داده های تلفیقی و 
پنلی با اثرات ثابت و تصادفی دارد و ساختار این روش ها و روش برآورد آن ها، 

عنوان:  »تأمین مالی 
و اصول بودجه ریزی در صنعت 

حمل ونقل ریلی«
علی فرزانه مهرمؤلف: علی فرزانه مهرمؤلف: علی فرزانه مهر 

جهاددانشگاهی استان انتشارات: جهاددانشگاهی استان انتشارات: جهاددانشگاهی استان  
مرکزی

تعداد صفحه:
چکیده: در تألیف کتاب تاش 
بر این بوده است که از جدیدترین 

آثار مرتبط و ارزشمند علمی شامل 
کتب علمی، پایان نامه ها و مقاالت 

به زبان های فارسی و التین استفاده 
شود.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

 عنوان: »مبانی 
جانورشناسی«

مؤلف: دکتر سمیه غام زاده و نبات 
نقش بندی و دکتر رامین محمدی آلوچه 

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 1۲۰

قیمت: 3۵ هزار تومان
چکیده: در کتاب مذکور مبانی، 

مفاهیم و دانش جانورشناسی، رده بندی 
و برخی اصطاحات پایه ای حوزه 

جانورشناسی موردبررسی قرارگرفته 
است. آشنایی با اسفنج ها، مرجان ها و 

شانه داران، خصوصیات زیست شناسی و 
تکاملی، رده بندی و برخی اصطاحات و 
ویژگی های منحصربه فرد هر شاخه، در 

پایان مباحث این کتاب ذکرشده است، همچنین به جانوران بی مهره با توضیحات 
جامع و درعین حال ساده نیز اشاره شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل


جانورشناسی«

مؤلف:
نقش بندی و دکتر رامین محمدی آلوچه 

انتشارات: 
تعداد صفحه:

قیمت:
چکیده: 

مفاهیم و دانش جانورشناسی، رده بندی 
و برخی اصطاحات پایه ای حوزه 

جانورشناسی موردبررسی قرارگرفته 
است. آشنایی با اسفنج ها، مرجان ها و 

شانه داران، خصوصیات زیست شناسی و 
تکاملی، رده بندی و برخی اصطاحات و 
ویژگی های منحصربه فرد هر شاخه، در 

 عنوان: »نورو 
آندوکرینولوژی تولید مثل«

مؤلف: آندریا سی.گور
مترجم: پروفسور شهربانو عریان و 

دکتر المیرا بیرامی و عادل ساالر اسکر 
انتشارات: جهاددانشگاهی البرز

تعداد صفحه: 419
قیمت: 4۵ هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره تلفن 
34۵۰۵1۵1-۰۲6 و 77۵۰38۲4-

۰۲1
چکیده: این کتاب باهدف 

بررسی دیدگاه های پایه درزمینه 
نورواندوکرینولوژی تولید مثل و 

به خصوص بررسی نقش هورمون آزادکننده گنادوتروپین )GnRH( در کنترل 
تولید مثل تدوین شده است. 

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

هى
گا

نش
ددا

جها
ى 

بر
 خ

مه
ه نا

RATS و روش خودرگرسیون برداری پنلی تشریح شده است.ما
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قم 

عنوان: »نورو 
آندوکرینولوژی تولید مثل«

مؤلف: آندریا سی.گور
مترجم: پروفسور شهربانو عریان و 

دکتر المیرا بیرامی و عادل ساالر اسکر 
انتشارات: جهاددانشگاهی البرز

تعداد صفحه:
4۵ قیمت:

روش تهیه:
۰۲6-34۵۰۵1۵1

۰۲1
چکیده: این کتاب باهدف 

بررسی دیدگاه های پایه درزمینه
نورواندوکرینولوژی تولید مثل و 

به خصوص بررسی نقش هورمون آزادکننده گنادوتروپین )

 عنوان:  »تحلیل 
نانوتیر«

مؤلف: وحید بیرانوند
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 

اصفهان
تعداد صفحه: 61 صفحه

قیمت: 1۰ هزار تومان
چکیده: مدل های پیوسته 

اصاح شده به علت توانایی محاسبات 
پارامترهای مختلف و دقت باال، 

قابل مقایسه با مدل های اتمی هستند، 
بنابراین، در نانومکانیک بسیار 

موردتوجه قرارگرفته اند. با میل کردن 
ابعاد ساختار به نانو، تئوری پیوستگی 
کاسیک قابلیت پیش بینی رفتار نانو 

ساختارها را به دلیل وابستگی خواص به اندازه 
ندارد که آنرا اثر اندازه می نامند.

روش تهیه: تماس با شماره تلفن ۰313391۲711
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

تولید مثل تدوین شده است. 
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

عنوان:
نانوتیر«

مؤلف: وحید بیرانوند
انتشارات: 

اصفهان
تعداد صفحه: 

1۰ قیمت:
چکیده: 

اصاح شده به علت توانایی محاسبات 
پارامترهای مختلف و دقت باال، 

قابل مقایسه با مدل های اتمی هستند، 
بنابراین، در نانومکانیک بسیار 

موردتوجه قرارگرفته اند. با میل کردن 
ابعاد ساختار به نانو، تئوری پیوستگی 
کاسیک قابلیت پیش بینی رفتار نانو 

ساختارها را به دلیل وابستگی خواص به اندازه 
ندارد که آنرا اثر اندازه می نامند.

 عنوان: »حیوانات در 
ادبیات داستانی کودکان«

مؤلف: دکتر جهانگیر صفری و منور 
محمدی کهیانی 

انتشارات: جهاددانشگاهی 
چهارمحال وبختیاری
تعداد صفحه: ۲۵9

چکیده: این اثر به بررسی و تحلیل 
بسامد، چگونگی و علت استفاده از 

شخصیت های حیوانی در داستان های 
کودکان همچون داستان های تألیفی، 

ترجمه ای و بازنویسی شده از متون 
کهن پرداخته است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

جهاددانشگاهی صنعتی 

اصاح شده به علت توانایی محاسبات 

قابل مقایسه با مدل های اتمی هستند، 

موردتوجه قرارگرفته اند. با میل کردن 
ابعاد ساختار به نانو، تئوری پیوستگی 
کاسیک قابلیت پیش بینی رفتار نانو 

ساختارها را به دلیل وابستگی خواص به اندازه 


ادبیات داستانی کودکان«

مؤلف
محمدی کهیانی 

انتشارات:
چهارمحال وبختیاری

تعداد صفحه: 
چکیده: 

بسامد، چگونگی و علت استفاده از 
شخصیت های حیوانی در داستان های 
کودکان همچون داستان های تألیفی، 

ترجمه ای و بازنویسی شده از متون 
کهن پرداخته است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری
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 عنوان:  »مدیریت 
علف های هرز در کشاورزی 

پایدار«
مؤلفان: دکتر حسین کربائی 

خیاوی و دکتر احمد توبه 
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

تعداد صفحه: 19۲
قیمت: 39 هزار تومان

چکیده: در این کتاب روش های غیر 
شیمیایی نوین در کنترل علف های هرز 

موردتوجه قرارگرفته و چگونگی استفاده 
از پتانسیل کنترل بیولوژیک، گیاهان 
پوششی و آللوپاتی برای برداشتن قدم 

مهمی برای سرکوب کردن علف های هرز تحت شرایط مزرعه ای تفسیر شده 
است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان:  »مدیریت 
علف های هرز در کشاورزی 

پایدار«
مؤلفان: دکتر حسین کربائی 

خیاوی و دکتر احمد توبه 
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

تعداد صفحه:
قیمت: 39 هزار تومان

چکیده: در این کتاب روش های غیر 
شیمیایی نوین در کنترل علف های هرز 

موردتوجه قرارگرفته و چگونگی استفاده 
از پتانسیل کنترل بیولوژیک، گیاهان 
پوششی و آللوپاتی برای برداشتن قدم 

مهمی برای سرکوب کردن علف های هرز تحت شرایط مزرعه ای تفسیر شده 

 عنوان:   »راهنمای 
مطالعه میکروسکوپی مقاطع 

نازک«
مؤلفان: مایکل ریث، پیتر راس و 

یورگن رینهارت
مترجمان: دکتر محمدحسین 

آدابی، مهندس محسن و دکتر یداله 
عظام پناه

انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه: ۲1۰ صفحه

قیمت: 4۰ هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره تلفن 

34۵۰۵1۵1-۰۲6 و ۰۲1-77۵۰38۲4
چکیده: کتاب پیش رو تاشی در جهت ارایه دستورالعملی مشخص و مدون 

برای استفاده از میکروسکوپ در زمین شناسی است. درواقع با استفاده صحیح 
از این ابزار می توان نتایج دقیقی در شاخه های مختلف علوم زمین همچون 

رسوب شناسی، فسیل شناسی، زمین شناسی اقتصادی و پترولوژی به دست آورد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

دکتر حسین کربائی 

 جهاددانشگاهی اردبیل

در این کتاب روش های غیر 
شیمیایی نوین در کنترل علف های هرز 

موردتوجه قرارگرفته و چگونگی استفاده 
از پتانسیل کنترل بیولوژیک، گیاهان 
پوششی و آللوپاتی برای برداشتن قدم 

مهمی برای سرکوب کردن علف های هرز تحت شرایط مزرعه ای تفسیر شده 


مطالعه میکروسکوپی مقاطع 

نازک«


یورگن رینهارت


آدابی، مهندس محسن و دکتر یداله 
عظام پناه





34۵۰۵1۵1
چکیده: کتاب پیش رو تاشی در جهت ارایه دستورالعملی مشخص و مدون 

 عنوان:  »روزنبران 
شاخص پالئوزوئیک )جنس ها، 
چینه شناسی، پالئواکولوژی و 

پالئوژئوگرافی(« 
مؤلف: دکتر مریم منانی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

تعداد صفحه: 18۰ )4 فصل(
قیمت: 3۰ هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره 
۰313391۲711

چکیده: در این نوشتار روش و 
چرخه زندگی، ریخت شناسی، مطالعه 

سیستماتیک، پالئواکولوژی و پالئوژئوگرافی روزنبران شاخص پالئوزوئیک مطالعه 
و بررسی می شوند.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان:  »روزنبران 
شاخص پالئوزوئیک )جنس ها، 
چینه شناسی، پالئواکولوژی و 

پالئوژئوگرافی(« 
مؤلف: دکتر مریم منانی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

تعداد صفحه:
3۰ هزار تومان قیمت:

روش تهیه: تماس با شماره 
۰313391۲711

چکیده: در این نوشتار روش و 
چرخه زندگی، ریخت شناسی، مطالعه 

سیستماتیک، پالئواکولوژی و پالئوژئوگرافی روزنبران شاخص پالئوزوئیک مطالعه 

 عنوان:   »آموزش 
جامع کلیدسازی تک ایده«

مؤلفان: محمد گنجی و حسن 
بسطامی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

تعداد صفحه: 1۵8 )8 فصل(
روش تهیه: تماس با شماره تلفن 

۰313391۲711
چکیده: در این کتاب، آشنایی با 

لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای حرفه 
کلیدسازی، آشنایی کامل با مکانیسم 

عمل انواع قفل  ها، آشنایی با انواع قفل و 
کلیدهای پرمصرف در ایران، آموزش باز کردن انواع قفل  ها بدون استفاده از کلید، 

آموزش کپی انواع کلیدهای معمولی و کامپیوتری و آموزش کلید کردن انواع 
قفل  های پرمصرف در ایران، آموزش داده شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

رسوب شناسی، فسیل شناسی، زمین شناسی اقتصادی و پترولوژی به دست آورد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

شاخص پالئوزوئیک )جنس ها، 

 جهاددانشگاهی صنعتی 

 فصل(

 در این نوشتار روش و 
چرخه زندگی، ریخت شناسی، مطالعه 

سیستماتیک، پالئواکولوژی و پالئوژئوگرافی روزنبران شاخص پالئوزوئیک مطالعه 

عنوان:   »آموزش 
جامع کلیدسازی تک ایده«

محمد گنجی و حسن مؤلفان: محمد گنجی و حسن مؤلفان: محمد گنجی و حسن  
بسطامی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

تعداد صفحه:
روش تهیه: تماس با شماره تلفن 

۰313391۲711
چکیده: در این کتاب، آشنایی با 

لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای حرفه 
کلیدسازی، آشنایی کامل با مکانیسم 

عمل انواع قفل  ها، آشنایی با انواع قفل و 
کلیدهای پرمصرف در ایران، آموزش باز کردن انواع قفل  ها بدون استفاده از کلید، 

 عنوان:   »مدیریت 
بحران در ساختارهای شهری«

مؤلفان: مهندس مهدی فرج محمدیه و 
مهندس قاسم فتحی

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: ۲۰8 )۵ فصل(

قیمت: 4۲ هزار تومان
چکیده: این کتاب برای معرفی 

آسیب پذیری سیستم های شهری در برابر 
بحران با تأکید بر زلزله است تا ضمن 

آشنایی خوانندگان با انواع بحران شهرها 
در سیستم های سکونت، شهرسازی و 

حمل ونقل، روش های مقابله با بحران را 
نیز ارایه کند.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
 

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان:   »مدیریت 
بحران در ساختارهای شهری«

مهندس مهدی فرج محمدیه و مؤلفان: مهندس مهدی فرج محمدیه و مؤلفان: مهندس مهدی فرج محمدیه و  
مهندس قاسم فتحی

جهاددانشگاهی اردبیلانتشارات: جهاددانشگاهی اردبیلانتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل 
تعداد صفحه:

4۲ هزار تومان قیمت:
چکیده: این کتاب برای معرفی 

آسیب پذیری سیستم های شهری در برابر 
بحران با تأکید بر زلزله است تا ضمن 

آشنایی خوانندگان با انواع بحران شهرها 
در سیستم های سکونت، شهرسازی و 

حمل ونقل، روش های مقابله با بحران را 
نیز ارایه کند.

 عنوان:   »مدیریت 
سود«

مؤلفان: امیر مردانشاهی، مهدی فتحی 
 مرادلو و مهدی سجادی

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 88 )4 فصل(

قیمت: ۲۵ هزار تومان
چکیده: با توجه به این که گزارش های 

مالی، منابع مهم اطاعاتی برای 
تصمیم گیری های اقتصادی به شمار 

می روند و به صورت یکسان در اختیار 
استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، 

بنابراین بین مدیران و سرمایه گذاران 
عدم تقارن اطاعات ایجاد می شود که 

این کتاب می تواند به مدیران جهت تصمیم گیری، ایجاد انگیزه و فرصت مدیریت 
سود کمک کند.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

مهندس مهدی فرج محمدیه و 

جهاددانشگاهی اردبیل

: این کتاب برای معرفی 
آسیب پذیری سیستم های شهری در برابر 

بحران با تأکید بر زلزله است تا ضمن 
آشنایی خوانندگان با انواع بحران شهرها 

در سیستم های سکونت، شهرسازی و 
حمل ونقل، روش های مقابله با بحران را 

عنوان:
سود«

مؤلفان: امیر مردانشاهی، مهدی فتحی 
 مرادلو و مهدی سجادی

انتشارات:
تعداد صفحه:

قیمت: ۲۵
چکیده: با توجه به این که گزارش های 

مالی، منابع مهم اطاعاتی برای 
تصمیم گیری های اقتصادی به شمار 

می روند و به صورت یکسان در اختیار 
استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، 

بنابراین بین مدیران و سرمایه گذاران 
عدم تقارن اطاعات ایجاد می شود که 

این کتاب می تواند به مدیران جهت تصمیم گیری، ایجاد انگیزه و فرصت مدیریت 
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 عنوان: »ضروری دین 
و مذهب: مفهوم شناسی، پیشینه، 

دالیل اعتبار و مصادیق«
مؤلفان: سید مهدی قانع و حامد 

دژآباد
انتشارات: جهاددانشگاهی قم

تعداد صفحه: 4۲6
چکیده: کلیات و مفاهیم، پیدایش و 
پیشینه ضروری در اسام، دالیل اعتبار 
ضروری و مصادیق و احکام ضروری در 
منابع فریقین عنوان بخش های اصلی 

این کتاب است.
فرستنده: روابط عمومی 

جهاددانشگاهی قم

180
کتــاب

│
كم

 و ي
ت

يس
ل ب

سا

عنوان:
و مذهب: مفهوم شناسی، پیشینه، 

دالیل اعتبار و مصادیق«
مؤلفان: 

دژآباد
انتشارات: 

تعداد صفحه:
چکیده: 

پیشینه ضروری در اسام، دالیل اعتبار 
ضروری و مصادیق و احکام ضروری در 
منابع فریقین عنوان بخش های اصلی 

این کتاب است.
فرستنده:

جهاددانشگاهی قم

 عنوان:  »جایگاه 
مکان های با ارزش 

هویتی- معنایی در شهرهای مقصد 
گردشگری«

انتشارات: پژوهشکده گردشگری 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی

چکیده: این کتاب با هدف ارایه 
یک الگوی عملی برای دستیابی 

به شاخص های کاربردی شناسایی 
مکان های با ارزش معنایی و هویتی 

در شهر مشهد و تعیین جایگاه هویت 
و ارزش های معنایی در طرح های 

توسعه شهری شهر مشهد و ماک ها و 
معیارهای تدوین شده برای آن، در سه فصل، تدوین شده است.

فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

و مذهب: مفهوم شناسی، پیشینه، 

سید مهدی قانع و حامد 

جهاددانشگاهی قم

کلیات و مفاهیم، پیدایش و 
پیشینه ضروری در اسام، دالیل اعتبار 
ضروری و مصادیق و احکام ضروری در 
منابع فریقین عنوان بخش های اصلی 

عنوان:
مکان های با ارزش 

هویتی- معنایی در شهرهای مقصد 
گردشگری«
انتشارات:

جهاددانشگاهی خراسان رضوی
چکیده:

یک الگوی عملی برای دستیابی 
به شاخص های کاربردی شناسایی 

مکان های با ارزش معنایی و هویتی 
در شهر مشهد و تعیین جایگاه هویت 

و ارزش های معنایی در طرح های 
توسعه شهری شهر مشهد و ماک ها و 

معیارهای تدوین شده برای آن، در سه فصل، تدوین شده است.

 عنوان:  »بازاریابی 
بین المللی«

مؤلفان: فیلیپ آر. کاتورا، مری سی. 
جیلی، جان ال. گراهام، آرشیو بروس مانی
مترجم: دکتر ناصر آزاد و آزاده چتروز

انتشارات: جهاددانشگاهی
تعداد صفحه: 99۲

قیمت: ۲۰۰ هزار تومان
روش تهیه: مراجعه به فروشگاه 

سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به آدرس 
تهران - خیابان انقاب - خیابان فخررازی 

- تقاطع ژاندارمری - ساختمان منشور 
دانش - طبقه همکف - پاک 6 مراجعه یا 

تماس با شماره تلفن ۰۲1664876۲۵
چکیده: شرکت ها در دنیای کنونی در پی کسب مزیت از یک جنگل رقابت و در 
عین حال زندگی مدرن و وابسته به فناوری های نوین و دانش عمیق در کنار یکدیگر 
هستند؛ بازاری که شبه یکپارچه و مملو از روش های اساسی و زیرساخت های کنترل 

رویدادها است. مطالعه رخدادها در این میان، به عنوان تجزیه وتحلیل محیطی و 
به کارگیری فنون و دانش بازاریابی جهت کسب منافع از بازارهای چندگانه، کلید 

ورود به دنیای کسب مزیت های تصمیم گیری شرکتی است.
کتاب حاضر تاشی روش شناسانه در جهت دسترسی به کلید یادشده است و 

شناخت، تحلیل های علمی، فنون پیشنهادی، معرفی رویدادها و مثال های واقعی 
و دانش مدیریت بازاریابی بین المللی را برای عاقه مندان، دانشجویان و دست 

اندرکاران عرصه بازاریابی بین الملل فراهم می کند.
فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

بین المللی«


جیلی، جان ال. گراهام، آرشیو بروس مانی






سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به آدرس 
تهران 

-
دانش 

تماس با شماره تلفن ۰۲1664876۲۵

 عنوان:  »راهنمای 
کاربردی مشاوره با مسلمانان«

مؤلف: دکتر ذبیح ا... کاوه فارسانی، 
دکتر منصور سودانی و علی اکبر ظفری 

زاده و مجید اکبری 
انتشارات: جهاددانشگاهی 

چهارمحال وبختیاری
تعداد صفحه: 39۲ )18 فصل(

روش تهیه: شماره با شماره 
3۲3۲۰3۲3 یا 3۲3۲۰۰7۰

چکیده: موضوعات و مداخات 
موردبحث در این کتاب به وسیله 

نویسندگان متخصص و معتبر 
درزمینه های مختلف برای آموزش و راهنمایی مشاوران کشورهای اسامی و 

غیراسامی برای آشنایی با اقدامات و روش های مشاوره با مراجعان مسلمان تهیه 
شده است، همچنین موضوعاتی از قبیل مشاوره اعتیاد به مواد مخدر، مشاوره 

دانشگاه و جلوگیری از اعتیاد در جامعه نیز در این کتاب معرفی شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

فیلیپ آر. کاتورا، مری سی. 
جیلی، جان ال. گراهام، آرشیو بروس مانی
 دکتر ناصر آزاد و آزاده چتروز

 مراجعه به فروشگاه 
سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به آدرس 
 خیابان فخررازی 

 ساختمان منشور 
 مراجعه یا 

شرکت ها در دنیای کنونی در پی کسب مزیت از یک جنگل رقابت و در 
عین حال زندگی مدرن و وابسته به فناوری های نوین و دانش عمیق در کنار یکدیگر 

عنوان:
کاربردی مشاوره با مسلمانان«

مؤلف: 
دکتر منصور سودانی و علی اکبر ظفری 

زاده و مجید اکبری 
انتشارات:

چهارمحال وبختیاری
تعداد صفحه:

روش تهیه: 
3۲3۲۰3۲3
چکیده:

موردبحث در این کتاب به وسیله 
نویسندگان متخصص و معتبر 

درزمینه های مختلف برای آموزش و راهنمایی مشاوران کشورهای اسامی و 

 عنوان:  »مروارید 
ازدواج در صدف اسام«

مؤلف: محمدجواد حسن زاده
انتشارات: جهاددانشگاهی استان 

مرکزی
تعداد صفحه: 8۲ )4 فصل(

چکیده: با توجه به اهمیت موضوع 
ازدواج و آثار و نتایج آن، کتاب 

»مروارید ازدواج در صدف اسام 
هم زمان با هفته ازدواج و سالروز ازدواج 

آسمانی حضرت علی »ع« و حضرت 
زهرا »س« این کتاب منتشر شد.

فرستنده: روابط عمومی 
جهاددانشگاهی استان مرکزی

فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

عنوان:
ازدواج در صدف اسام«

مؤلف: 
انتشارات:

مرکزی
تعداد صفحه:

چکیده: 
ازدواج و آثار و نتایج آن، کتاب 

»مروارید ازدواج در صدف اسام 
هم زمان با هفته ازدواج و سالروز ازدواج 

آسمانی حضرت علی »ع« و حضرت 
زهرا »س« این کتاب منتشر شد.

فرستنده: 
جهاددانشگاهی استان مرکزی

 عنوان:  »راهنمای 
کامل تمرینات TRX بهترین و 

مؤثرترین جلسات تمرین«
مترجم: دکتر محمد فرامرزی و 

نسیم منوچهری
انتشارات: جهاددانشگاهی 

چهارمحال وبختیاری
تعداد صفحه: 364

روش تهیه: تماس با شماره 
3۲3۲۰3۲3 یا 3۲3۲۰۰7۰

چکیده: این کتاب در سه بخش و 
سیزده فصل تحت عناوین؛ علم تمرین 

معلق )آویزانی(، تمرینات معلق، برنامه های تمرین معلق در  صفحه در قطع 
وزیری، ترجمه و به همت انتشارات جهاددانشگاهی استان وارد بازار نشر شده 

است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

کتاب حاضر تاشی روش شناسانه در جهت دسترسی به کلید یادشده است و 
شناخت، تحلیل های علمی، فنون پیشنهادی، معرفی رویدادها و مثال های واقعی 

و دانش مدیریت بازاریابی بین المللی را برای عاقه مندان، دانشجویان و دست 

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

 جهاددانشگاهی استان 

با توجه به اهمیت موضوع 

هم زمان با هفته ازدواج و سالروز ازدواج 
آسمانی حضرت علی »ع« و حضرت 

عنوان:
کامل تمرینات 

مؤثرترین جلسات تمرین«
مترجم: 

نسیم منوچهری
انتشارات:

چهارمحال وبختیاری
تعداد صفحه: 

روش تهیه:
3۲3۲۰3۲3
چکیده:

سیزده فصل تحت عناوین؛ علم تمرین 
معلق )آویزانی(، تمرینات معلق، برنامه های تمرین معلق در  صفحه در قطع 

وزیری، ترجمه و به همت انتشارات جهاددانشگاهی استان وارد بازار نشر شده 
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 English for«  :عنوان 
 Students of Mechanical

«Engineering
مؤلف: دکتر قاسمعلی آزادی، دکتر سید 
شرف الدین حسینی و دکتر مهدی حاجیان

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
تعداد صفحه: 166 )1۰ فصل(

قیمت: 33 هزار تومان
چکیده: این کتاب، برای برطرف کردن 

نیازهای دانشجویان مقاطع مختلف مهندسی 
مکانیک است.

روش تهیه: تماس با شماره تلفن 
۰313391۲711

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 
صنعتی اصفهان

 عنوان:
Students of Mechanical

Engineering
مؤلف:

شرف الدین حسینی و دکتر مهدی حاجیان
انتشارات:

تعداد صفحه:
قیمت:

چکیده:
نیازهای دانشجویان مقاطع مختلف مهندسی 

مکانیک است.

روش تهیه: تماس با شماره تلفن 
۰313391۲711


صنعتی اصفهان

 عنوان:  : 
»بیوانفورماتیک و ژنومیکس 

کاربردی« جلد اول و دوم
مترجم: دکتر سمیه رئیسی و فروغ 

طاهری 
انتشارات: چهارمحال وبختیاری

تعداد صفحه: 46۰
روش تهیه: تماس با شماره تلفن 

3۲3۲۰3۲3 یا 3۲3۲۰۰7۰
چکیده: این اثر در هفت فصل 

شامل: مقدمه، دسترسی به داده های 
توالی و اطاعات وابسته، هم ردیفی 

دوتایی توالی ها، ابزار جستجوی پایه 
برای هم ردیفی محلی، جستجوی 

پیشرفته در پایگاه های داده، هم ردیفی 
چندگانه توالی ها، تبار زایش مولکولی و تکامل منتشرشده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

 عنوان:
»بیوانفورماتیک و ژنومیکس 

کاربردی« جلد اول و دوم
مترجم:

طاهری 
انتشارات:

تعداد صفحه: 
روش تهیه: تماس با شماره تلفن 

3۲3۲۰3۲3
چکیده:

شامل: مقدمه، دسترسی به داده های 
توالی و اطاعات وابسته، هم ردیفی 

دوتایی توالی ها، ابزار جستجوی پایه 
برای هم ردیفی محلی، جستجوی 

پیشرفته در پایگاه های داده، هم ردیفی 
چندگانه توالی ها، تبار زایش مولکولی و تکامل منتشرشده است.

 عنوان:  : 
»اصول کاربردی 

آب وخاک«
مؤلف: حمیدرضا فوالدمند

انتشارات: جهاددانشگاهی 
صنعتی اصفهان

تعداد صفحه: ۵11 )14 
فصل(

قیمت: 8۵ هزار تومان
چکیده: این کتاب برای 

دروسی مانند آبیاری عمومی، 
فیزیک خاک، زهکشی، 

هیدرولوژی، هیدرولیک، 
مکانیک سیاالت بسیار 

کاربردی است.
روش تهیه: تماس با شماره تلفن ۰313391۲711

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان:
»اصول کاربردی 

آب وخاک«
مؤلف: 

انتشارات:
صنعتی اصفهان

تعداد صفحه:
فصل(

قیمت: 
چکیده:

دروسی مانند آبیاری عمومی، 
فیزیک خاک، زهکشی، 

هیدرولوژی، هیدرولیک، 
مکانیک سیاالت بسیار 

کاربردی است.
روش تهیه: تماس با شماره تلفن ۰313391۲711

 عنوان:  »نیازسنجی: 
رئوس کلی«

مؤلفان: جمیز دبلیو آلتشولد و 
دیوید دوراج کومار

مترجمان: مهدی ژیانپور، زهرا ناجی 
اصفهانی، مهوش خادم الفقرایی و مینا 

جالی
انتشارات: جهاددانشگاهی اصفهان

چکیده: مخاطبان این کتاب از 
یک سو پژوهشگران حوزه  نیازسنجی 
هستند که عاقه مندند ضمن مطالعه 
این فرآیند در مسیری علمی، شیوه 
کار را قدم به قدم و واقعی فراگیرند. 

از سوی دیگر مطالعه این کتاب برای 
حرفه  مندان این حوزه ازجمله مدیران/  
تصمیم  گیران، تسهیل گران، اعضای کمیته نیازسنجی و کارمندان سازمانی مفید 

و ارزشمند است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان

 جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

روابط عمومی جهاددانشگاهی 

 عنوان:
رئوس کلی«

مؤلفان:
دیوید دوراج کومار

مترجمان:
اصفهانی، مهوش خادم الفقرایی و مینا 

جالی
انتشارات: 

چکیده:
یک سو پژوهشگران حوزه  نیازسنجی 
هستند که عاقه مندند ضمن مطالعه 
این فرآیند در مسیری علمی، شیوه 
کار را قدم به قدم و واقعی فراگیرند. 

از سوی دیگر مطالعه این کتاب برای 
مندان این حوزه ازجمله مدیران/  حرفه مندان این حوزه ازجمله مدیران/  حرفه مندان این حوزه ازجمله مدیران/  
تصمیم گیران، تسهیل گران، اعضای کمیته نیازسنجی و کارمندان سازمانی مفید 

 عنوان:  »معماری 
پارامتریک، معماری خودتکثیر؛ 

چارچوبی نوین برای معماری«
مؤلف: پاتریک شوماخر

مترجم: فرزاد حامدی، محمدمهدی 
محمدی

انتشارات: جهاددانشگاهی
تعداد صفحه: 616

قیمت: 14۰ هزار تومان
روش تهیه: مراجعه به فروشگاه 

سازمان انتشارات جهاددانشگاهی 
به آدرس تهران - خیابان انقاب - 

خیابان فخررازی - تقاطع ژاندارمری 
- ساختمان منشور دانش- طبقه 

همکف-پاک 6 مراجعه و یا تماس با 
شماره تلفن ۰۲1664876۲۵ 

چکیده: این کتاب نخستین جلد از مجموعه کتاب دوجلدی معماری 
خودتکثیر »architecture of Autopoiesis" است و معماری در نقش 

یک سیستم خودتکثیر، تئوری معماری، ظهور تاریخی معماری، عملکردها، 
ساختارها و فرایندهای معماری به عنوان یک سیستم خودتکثیر، رسانه معماری و 

عملکرد اجتماعی معماری عناوین فصل های آن است.
فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

توالی و اطاعات وابسته، هم ردیفی 
دوتایی توالی ها، ابزار جستجوی پایه 

برای هم ردیفی محلی، جستجوی 
پیشرفته در پایگاه های داده، هم ردیفی 

 عنوان:
پارامتریک، معماری خودتکثیر؛ 

چارچوبی نوین برای معماری«
مؤلف:

مترجم: 
محمدی

انتشارات: 
تعداد صفحه:

قیمت: 
روش تهیه:

سازمان انتشارات جهاددانشگاهی 
به آدرس تهران - خیابان انقاب 

خیابان فخررازی 
- ساختمان منشور دانش- طبقه 

همکف-پاک 
شماره تلفن ۰۲1664876۲۵
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 عنوان:  »کشت و پرورش فندق«
مؤلف: مهران اوچی اردبیلی، جواد فرخی، داود 

جوادی و سید کریم تهامی
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

تعداد صفحه: ۲۲4 )19 فصل(
قیمت: 3۰ هزار تومان

چکیده: در این کتاب تاش شده تا نتایج 
تحقیقات پراکنده و متنوعی که درباره فندق در 

کشورهای مختلف جهان انجام گرفته در یک مجموعه 
کامل با توصیه های الزم برای مناطق مختلف، 

گردآوری شود و به عنوان یک مرجع و منبع درسی 
برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی، محققان 

مراکز تحقیقاتی و سایر عاقه مندان مورداستفاده 
قرار گیرد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان:  »کشت و پرورش فندق«
مهران اوچی اردبیلی، جواد فرخی، داود مؤلف: مهران اوچی اردبیلی، جواد فرخی، داود مؤلف: مهران اوچی اردبیلی، جواد فرخی، داود  

جوادی و سید کریم تهامی
جهاددانشگاهی اردبیلانتشارات: جهاددانشگاهی اردبیلانتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل 

تعداد صفحه:
قیمت: 3۰ هزار تومان

چکیده: در این کتاب تاش شده تا نتایج 
تحقیقات پراکنده و متنوعی که درباره فندق در 

کشورهای مختلف جهان انجام گرفته در یک مجموعه 
کامل با توصیه های الزم برای مناطق مختلف، 

گردآوری شود و به عنوان یک مرجع و منبع درسی 
برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی، محققان 

مراکز تحقیقاتی و سایر عاقه مندان مورداستفاده 
قرار گیرد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان:  »تحلیل معنایی واژه 
بیت در قرآن کریم«

مؤلف: دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی، 
آمنه برزنونی و مجتبی انصاری مقدم

انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی
تعداد صفحه: 1۵۵

قیمت: 3۰ هزار تومان
چکیده: قرآن کریم به عنوان بزرگ ترین 

معجزه ی مکتوب، از جنبه های مختلف قابل بررسی 
است، در این کتاب با روش تحلیل متنی به 

معناشناسی واژه ی »بیت« در قرآن پرداخته شده 
است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان 
مرکزی
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 عنوان:  »تحلیل معنایی واژه 
بیت در قرآن کریم«

دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی،  مؤلف:
آمنه برزنونی و مجتبی انصاری مقدم

جهاددانشگاهی استان مرکزیانتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزیانتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی 
تعداد صفحه:

قیمت: 3۰ هزار تومان
چکیده: قرآن کریم به عنوان بزرگ ترین 

معجزه ی مکتوب، از جنبه های مختلف قابل بررسی 
است، در این کتاب با روش تحلیل متنی به 

معناشناسی واژه ی »بیت« در قرآن پرداخته شده 
است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان 
مرکزی

 عنوان:  
»مقدمه ای بر علوم 

زیستی«
مؤلف: دکتر سیده 

معصومه هاشمی نیا
انتشارات: جهاددانشگاهی 

اردبیل
تعداد صفحه: ۲18 

صفحه )6 فصل(
قیمت: 4۰ هزار تومان
چکیده: کتاب حاضر 
به تشریح مفهوم دانش 

زیست شناسی، خصوصیات 
موجود زنده، تاریخچه و 

کاربردهای زیست شناسی، 
ساختار و اجزای تشکیل دهنده سلول، شیمی حیات، ساختمان 

شیمیایی و نقش حیاتی عناصر کانی و درشت مولکول های مورداستفاده 
در بدن موجود زنده، خصوصیات میکروارگانیسم های تشکیل دهنده کره 

زمین و نقش آن ها در صنعت، کشاورزی، محیط زیست، علم ژنتیک 
و کروموزوم و اجزای تشکیل دهنده آن، چگونگی تقسیم سلولی و 

بیماری های ژنتیکی، اصول توارث با تأکید بر قوانین مندل می پردازد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

هى
گا

نش
ددا

جها
ى 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پي
اد

جه
ام 

پي

 عنوان:  
»مقدمه ای بر علوم 

زیستی«
مؤلف: دکتر سیده 

معصومه هاشمی نیا
جهاددانشگاهی انتشارات: جهاددانشگاهی انتشارات: جهاددانشگاهی  

اردبیل
تعداد صفحه:
صفحه )6 فصل(

4۰ هزار تومان قیمت:
چکیده: کتاب حاضر 
به تشریح مفهوم دانش 

زیست شناسی، خصوصیات 
موجود زنده، تاریخچه و 

کاربردهای زیست شناسی، 
ساختار و اجزای تشکیل دهنده سلول، شیمی حیات، ساختمان 

 عنوان:  
ویرایش دوم »راهنمای 

آبکاری الکترولس« 
مؤلف: پدرام وردی

انتشارات: جهاددانشگاهی 
صنعتی اصفهان

تعداد صفحه: 391 )8 
فصل(

قیمت: 8۰ هزار تومان
روش تهیه: تماس با 

شماره تلفن ۰313391۲711
چکیده: یکی از نقاط قوت 
این کتاب پرداختن به مسایل 

اجرایی فرآیند پوشش دهی 
است. مبحث آنالیز و آزمون های 

مرتبط با پوشش های الکترولس برای اولین بار با این وسعت و جزئیات 
در کتاب مطرح شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

مهران اوچی اردبیلی، جواد فرخی، داود 

در این کتاب تاش شده تا نتایج 
تحقیقات پراکنده و متنوعی که درباره فندق در 

کشورهای مختلف جهان انجام گرفته در یک مجموعه 

 عنوان:
ویرایش دوم »راهنمای 

آبکاری الکترولس« 
مؤلف: پدرام وردی

انتشارات:
صنعتی اصفهان

تعداد صفحه:
فصل(

8۰ قیمت:
روش تهیه:

شماره تلفن 
چکیده: 

این کتاب پرداختن به مسایل 
اجرایی فرآیند پوشش دهی 

است. مبحث آنالیز و آزمون های 
مرتبط با پوشش های الکترولس برای اولین بار با این وسعت و جزئیات 

 عنوان:  
»مشخصه یابی 

و آزمون پیشرفته 
منسوجات«

مؤلف: روح اهلل سمنانی 
رهبر، معصومه مسعودی، 

جمیله آفاقی، احسان 
اکرامی، بهاره کانتری، 
نادیا رحیمی تنها، رضا 

قاسمی، مهدی ورسه ای، 
الهام ابراهیم و میاد ولی 

بیگی
انتشارات: 

جهاددانشگاهی صنعتی 
امیرکبیر 

تعداد صفحه: ۵۲8 )1۵ فصل(
قیمت: 7۵ هزار تومان

روش تهیه: فروشگاه و نمایشگاه دائمی انتشارات جهاددانشگاهی 
امیرکبیر واقع در خیابان حافظ جنب درب اصلی دانشگاه یا فروشگاه 

 jdamirkabir.ac.ir/shop اینترنتی انتشارات به آدرس
چکیده: در این کتاب، پژوهشگران معتبرترین آزمایشگاه های 
آزمون پوشاک و محصوالت نساجی در دنیا مانند CTT کانادا، 

Empa سوئیس و Hohenstein آلمان، آخرین پیشرفت ها و 
دستاوردهای حاصله درزمینه آزمون کاالهای نساجی را موردبررسی 
قرار داده اند که می توان گفت کتابی جامع و مفید درزمینه استاندارد 

کاالهای نساجی گردآوری شده است. 
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی، 

معجزه ی مکتوب، از جنبه های مختلف قابل بررسی 

معناشناسی واژه ی »بیت« در قرآن پرداخته شده 

 روابط عمومی جهاددانشگاهی استان 

 عنوان:  
»مشخصه یابی 

و آزمون پیشرفته 
منسوجات«

مؤلف: روح اهلل سمنانی 
رهبر، معصومه مسعودی، 

جمیله آفاقی، احسان 
اکرامی، بهاره کانتری، 
نادیا رحیمی تنها، رضا 

قاسمی، مهدی ورسه ای، 
الهام ابراهیم و میاد ولی 

بیگی
انتشارات: 

جهاددانشگاهی صنعتی 
امیرکبیر 

۵۲8 )1۵ فصل( تعداد صفحه:
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 عنوان:  »کانون 
ارزیابی و توسعه منابع 

انسانی؛ با تمرکز و نگاه 
ویژه به ارزیابی و توسعه 
شایستگی های مدیران«

مؤلف: دکتر تیمور مرجانی و 
محمدرضا عباسی

انتشارات: جهاددانشگاهی
تعداد صفحه: 34۰ صفحه

قیمت: 6۵ هزار تومان
روش تهیه: فروشگاه سازمان 

انتشارات جهاددانشگاهی 
به آدرس تهران - خیابان 

انقاب - خیابان فخررازی - 
تقاطع ژاندارمری - ساختمان 
منشور دانش- طبقه همکف-پاک 6 مراجعه یا تماس با شماره تلفن 

 ۰۲1664876۲۵
چکیده: در این کتاب تاش شده به مبانی، اصول و روش های علمی و 

طراحی، اجرا، مدیریت و استقرار کانون های ارزیابی در سازمان ها به صورت 
کاربردی و با تأکید بر تجارب مؤلفان به آن پرداخته شود.

فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

 عنوان:  »کانون 
ارزیابی و توسعه منابع 

انسانی؛ با تمرکز و نگاه 
ویژه به ارزیابی و توسعه 
شایستگی های مدیران«

مؤلف: دکتر تیمور مرجانی و 
محمدرضا عباسی

انتشارات: جهاددانشگاهی
تعداد صفحه: 

6۵ هزار تومان قیمت:
فروشگاه سازمان روش تهیه: فروشگاه سازمان روش تهیه: فروشگاه سازمان  

انتشارات جهاددانشگاهی 
به آدرس تهران - خیابان 

خیابان فخررازی - خیابان فخررازی - خیابان فخررازی  انقاب 
تقاطع ژاندارمری - 

منشور دانش- طبقه همکف-پاک 6 مراجعه یا تماس با شماره تلفن 

 عنوان:  
»دستورالعمل اصاح و 

احیای اراضی خشک بیابانی«
مؤلف: دکتر دیوید. ای. 

بینبریج
مترجم: دکتر حسین بشری، 

دکتر علیرضا شهریاری و مهندس 
پریسا منظری

انتشارات: جهاددانشگاهی 
صنعتی اصفهان

تعداد صفحه: 649 )16 
فصل(

قیمت: 1۰۵ هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره 

تلفن ۰313391۲711
چکیده: در ترجمه ی این کتاب سعی شده است که به منظور جلوگیری از 

بیابان زایی راهکارهای عملی ارایه شده و در پروژه های احیای بیابان  از سیر 
تا پیاز این مساله به روشنی بیان شود.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان  

 عنوان:  
»دستورالعمل اصاح و 

احیای اراضی خشک بیابانی«
مؤلف: دکتر دیوید. ای. 

بینبریج
مترجم: دکتر حسین بشری، 

دکتر علیرضا شهریاری و مهندس 
پریسا منظری

جهاددانشگاهی انتشارات: جهاددانشگاهی انتشارات: جهاددانشگاهی  
صنعتی اصفهان

تعداد صفحه:
فصل(

قیمت: 1۰۵ هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره 

تلفن ۰313391۲711
چکیده: در ترجمه ی این کتاب سعی شده است که به منظور جلوگیری از 

 عنوان:  
»دستورالعمل سامانه 

 OpenGeoSys
مدل سازی جریان و کیفیت 

آب زیرزمینی«
مترجمان: دکتر افشین 

هنربخش، دکتر خدایار عبدالهی 
و مهندس اکبر نوروزی شکرلو  
انتشارات: جهاددانشگاهی 

چهارمحال وبختیاری
تعداد صفحه: ۲۰۲

چکیده: کتاب حاضر 
در 1۰ فصل هیدرولوژی، 

هیدروژئولوژی، مدل سازی 
 ،OpenGeoSys باسامانه

بنچ مارک: مساله تایس، منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز آمر، مدل سازی 
کیفیت آب زیرزمینی، راهبرد مدل سازی، مدل آب زیرزمینی ایستا، مدل 
انتقال واکنش پذیر نیترات، مدل آلودگی های واکنش پذیر در یک میدان 

جریان غیر ماندگار منتشرشده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

 عنوان:
»دستورالعمل سامانه 

OpenGeoSys
مدل سازی جریان و کیفیت 

آب زیرزمینی«
مترجمان:

هنربخش، دکتر خدایار عبدالهی 
و مهندس اکبر نوروزی شکرلو  

انتشارات: 
چهارمحال وبختیاری

تعداد صفحه:
کتاب حاضر چکیده: کتاب حاضر چکیده: کتاب حاضر  
در 1۰ فصل هیدرولوژی، 

هیدروژئولوژی، مدل سازی 
OpenGeoSys باسامانه

بنچ مارک: مساله تایس، منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز آمر، مدل سازی 

 عنوان:  : »بهای 
حقیقت: چگونه پول بر هنجارهای 

علم تأثیر می گذارد؟«
مؤلف: دکتر دیوید بنجامین رسنیک

مترجم: دکتر طالب جابری
انتشارات: جهاددانشگاهی

تعداد صفحه: 38۵ )9 فصل(
قیمت: 6۵ هزار تومان

روش تهیه: مراجعه به فروشگاه 
سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به 

آدرس تهران، خیابان انقاب، خیابان 
فخر رازی، تقاطع ژاندارمری، ساختمان 
منشور دانش، طبقه همکف، پاک 6 یا 
تماس با شماره تلفن ۰۲1664876۲۵

چکیده: نویسنده در این اثر 
می کوشد به مقوله روابط مالی و اقتصادی حاکم بر هنجارهای تولید علم 

بپردازد. وی در مقدمه کتاب علم را به مثابه یک »کسب وکار« تلقی می کند 
که به اعتقاد او، »مانند هر کسب وکار دیگری تحت تاثیر نیروهای اقتصادی 

و منافع مالی قرار دارد«.
فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی


حقیقت: چگونه پول بر هنجارهای 

علم تأثیر می گذارد؟«
مؤلف:






سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به 
آدرس تهران، خیابان انقاب، خیابان 

فخر رازی، تقاطع ژاندارمری، ساختمان 
منشور دانش، طبقه همکف، پاک 

تماس با شماره تلفن 


 عنوان:  »بیوانفورماتیک گیاهی )روش ها و قراردادها(«
مترجمان: دکتر رودابه راوش، دکتر زهرا زینتی و دکتر الهام اشرفی دهکردی

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری
تعداد صفحه: 46۰

چکیده: در این کتاب سعی شده است روش ها و قراردادهای بیوانفورماتیک با تاکید بر گیاهان ارایه می شود. این کتاب می تواند 
به عنوان کتاب مرجع برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بسیار مفید باشد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری







به عنوان کتاب مرجع برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بسیار مفید باشد.
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 عنوان:  »مدیریت 
کسب وکارهای نوپا )استارت 

آپ ها(«
مؤلف: دکتر سیده معصومه 

غمخواری 
انتشارات: جهاددانشگاهی 

مرکزی
تعداد صفحه: 177

قیمت: 3۰ هزار تومان
چکیده:  امروزه در 

فضای جهانی، شاهد رشد و 
پیشرفت چشمگیر تکنولوژی و 

کسب وکارها هستیم، کشور ما نیز 
در این میان باید بتواند هم گام با 

توسعه جهانی حرکت کند و هر 
فرد فرهیخته ای در هر جایگاهی 

قرار دارد باید قدمی هرچند اندک در جهت بالندگی کشورمان بردارد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

184


کسب وکارهای نوپا )استارت 

آپ ها(«


غمخواری 


مرکزی




فضای جهانی، شاهد رشد و 
پیشرفت چشمگیر تکنولوژی و 

کسب وکارها هستیم، کشور ما نیز 
در این میان باید بتواند هم گام با 

توسعه جهانی حرکت کند و هر 
فرد فرهیخته ای در هر جایگاهی 

 عنوان:  »مجموعه مصور گیاهان 
دارویی گلستان«

مؤلف: محسن باغستانی فر
انتشارات: جهاددانشگاهی گلستان

چکیده: این کتاب در پنج بخش شامل معرفی 
استان گلستان، گیاهان دارویی اراضی جنگلی 

استان، گیاهان دارویی مراتع استان، گیاهان دارویی 
حاشیه اراضی زراعی، جاده ها، شهرها و روستاهای 

استان و گیاهان دارویی مشترک در اراضی جنگلی، 
مرتعی و زراعی استان گلستان تدوین شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 
گلستان


دارویی گلستان«





استان گلستان، گیاهان دارویی اراضی جنگلی 
استان، گیاهان دارویی مراتع استان، گیاهان دارویی 

حاشیه اراضی زراعی، جاده ها، شهرها و روستاهای 
استان و گیاهان دارویی مشترک در اراضی جنگلی، 

مرتعی و زراعی استان گلستان تدوین شده است.


گلستان

 عنوان:  »تولید محصوالت 
کشاورزی به شیوه نوین؛ کشت بدون 

خاک«
مؤلفان: دکتر احمد توبه و مهندس 

سیدکریم تهامی
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

تعداد صفحه: 1۲۰ صفحه )1۰ فصل(
قیمت: ۲۵ هزار تومان

چکیده: در این کتاب محیط های کشت 
هیدروپونیک، سیستم های کشت بدون خاک، 

پرورش علوفه به روش هیدروپونیک، تولید 
هیدروپونیک گل و سبزیجات گلخانه ای، نکات 
الزم برای موفقیت در کشاورزی هیدروپونیک، 

آموزش کشت هیدروپونیک خانگی، کنترل 
آفات در گلخانه های هیدروپونیک و آیروپونیک 

موردبررسی قرارگرفته است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل


کشاورزی به شیوه نوین؛ کشت بدون 

خاک«
مؤلفان: 

سیدکریم تهامی
انتشارات:

تعداد صفحه:
قیمت: 

چکیده: 
هیدروپونیک، سیستم های کشت بدون خاک، 

پرورش علوفه به روش هیدروپونیک، تولید 
هیدروپونیک گل و سبزیجات گلخانه ای، نکات 
الزم برای موفقیت در کشاورزی هیدروپونیک، 

آموزش کشت هیدروپونیک خانگی، کنترل 
آفات در گلخانه های هیدروپونیک و آیروپونیک 

 عنوان:  : »تکنیک های 
اورژانسی در حیوانات کوچک«

مؤلف: دکتر محبوبه کهگیلویه زاده، 
ابوالفضل برزگر بفروئی و دکتر موسی 

جاودانی 
انتشارات: جهاددانشگاهی 

چهارمحال وبختیاری
تعداد صفحه: 413

چکیده:  کتاب حاضر در هشت 
فصل: مرور کلی بر طب اورژانس، تریاژ 

و ارزیابی بیماران اورژانسی، تروما، 
اورژانس های محیطی، مراقبت های 

ویژه، مایع درمانی، تکنیک ها، 
بی دردی و بی هوشی در بیماران 

اورژانسی و شرایط ویژه، تکنیک های 
وارد بازار نشر شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری


اورژانسی در حیوانات کوچک«

مؤلف:
ابوالفضل برزگر بفروئی و دکتر موسی 

جاودانی 
انتشارات: 

چهارمحال وبختیاری
تعداد صفحه: 


فصل: مرور کلی بر طب اورژانس، تریاژ 

و ارزیابی بیماران اورژانسی، تروما، 
اورژانس های محیطی، مراقبت های 

ویژه، مایع درمانی، تکنیک ها، 
بی دردی و بی هوشی در بیماران 

 عنوان:  : »آموزش 
استفاده از دستگاه نشارکار 

برنج«
مؤلف: مهدی خوشدل

انتشارات: جهاددانشگاهی استان 
مرکزی

تعداد صفحه: 9۵ 
قیمت: 3۰ هزار تومان

چکیده: کتاب حاضر با توجه به 
باال بودن هزینه تولید و سختی 
کار از معضات مهم در تولید 

برنج محسوب می شود و در چنین 
شرایطی مکانیزاسیون برنج به عنوان 
یکی از راه کارهای اساسی به منظور 

بهبود شرایط کشت و کار این 
محصول استراتژیک کشور است، تألیف شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی


استفاده از دستگاه نشارکار 

برنج«
مؤلف:

انتشارات: 
مرکزی

تعداد صفحه:
قیمت:

چکیده:
باال بودن هزینه تولید و سختی 
کار از معضات مهم در تولید 

برنج محسوب می شود و در چنین 
شرایطی مکانیزاسیون برنج به عنوان 
یکی از راه کارهای اساسی به منظور 

بهبود شرایط کشت و کار این 

 عنوان:  »رمزگردانی 
زبانی دوزبانه   ها با تاکید 

برکارکردهای تربیتی«
مؤلف: دکتر عبدالحسین حیدری

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 1۲۰ )3 فصل(

قیمت: 4۲ هزار تومان
چکیده: در کتاب مذکور به 

تعریف و طبقه   بندی   های مختلف 
دو زبانگی، ارتباط آن با حوزه  های 

دیگر، پیامدهای دوزبانگی 
)قرض  گیری، رمزگردانی زبانی و ...(، 

گستره مطالعات رمزگردانی زبانی 
در زیرشاخه   های جامعه  شناسی، 
روان  شناسی زبان و زبان   شناسی 

نظری پرداخت شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل


زبانی دوزبانه   ها با تاکید 

برکارکردهای تربیتی«
مؤلف: دکتر عبدالحسین حیدری

انتشارات: 
تعداد صفحه: 

قیمت:
چکیده:

تعریف و طبقه   بندی   های مختلف 
دو زبانگی، ارتباط آن با حوزه  های 

دیگر، پیامدهای دوزبانگی 
)قرض  گیری، رمزگردانی زبانی و ...(، 

گستره مطالعات رمزگردانی زبانی 
در زیرشاخه   های جامعه  شناسی، 
روان  شناسی زبان و زبان   شناسی 



هى
گا

نش
ددا

جها
ى 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پي
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

185
 عنوان:  »انتقال انرژی 

حوزه خزر )رویکرد اقتصادی - 
سیاسی(«

مؤلف: سروش بغدادی
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 

اصفهان
تعداد صفحه: 131 )۵ فصل(

قیمت: ۲۰ هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره 

 ۰313391۲711
چکیده: کشور ایران با قرار گرفتن 

در مرکز بیضی استراتژیک جهان و 
تسلط نسبی بر دو کانون انرژی جهان 

یعنی دریای خزر و خلیج فارس، جایگاه 
سرزمینی فوق العاده ای را در عرصه 

خود اختصاص داده است. دو مزیت نسبی اقتصاد ایران جغرافیای جهان به 
که وابستگی متقابلی نیز میان آن ها وجود دارد را می توان موقعیت ژئوپلتیک 

- ژئواکونومیک و ذخایر غنی انرژی های فسیلی آن دانست. مزیت های اکتسابی 
پایداری بسیار بیشتری از مزیت های طبیعی دارا هستند. اگر از ظرفیت 

فوق العاده ژئوپلتیک ایران به عنوان مزیتی نسبی استفاده نشود، به مرورزمان از 
دست خواهد رفت اما در صورت استفاده مزیتی پایدار خواهد بود.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان:  »بررسی و 
پیگرد جرم در فضای سایبری«

مؤلفان: دکتر محمدسعید 
شفیعی، محمد حسنی و محسن 

شفیعی دستگردی
انتشارات: جهاددانشگاهی 

استان مرکزی
تعداد صفحه: 174 

قیمت: 3۰ هزار تومان
چکیده: با افزایش سریع 

گزارش ها مربوط به جرایم جدی 
فضای مجازی، انتظار می رود در 

شاهد افزایش متناظر در میزان 
محکومیت ها باشیم، ازاین رو کتاب 

بررسی و پیگرد جرم در فضای 
سایبری تألیف شد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

 عنوان:  »اسام  هراسی 
در ایاالت متحده آمریکا«
مؤلف: سیروس رضایی

انتشارات: جهاددانشگاهی 
چهارمحال وبختیاری

تعداد صفحه: ۲63
چکیده: این کتاب پنج فصل 

عناوین: مقدمه، اسام هراسی؛ 
تاریخچه و مفهوم، روی کارآمدن جورج 
بوش در آمریکا و دیدگاه  های سیاسی، 

فکری و فلسفی نو محافظه کاران، واقعه 
11 سپتامبر و تاثیر آن بر سیاست  های 
داخلی و خارجی ایاالت متحده آمریکا، 
دیدگاه ها و سیاست های آمریکا درباره 

اسام در دوره جورج بوش پسر، پیامد 
سیاست اسام ستیزی در دوران جورج بوش پسر و نتیجه  گیری وارد بازار نشر 

شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری

 عنوان:  »فلسفه 
طراحی عملکردی سازه های 

فوالدی در شرایط آتش سوزی«
مؤلف: دکتر عباس قاسمی و هادی 

میرزائی
انتشارات: جهاددانشگاهی قزوین

تعداد صفحه: 118
قیمت: 3۵ هزار تومان

چکیده: این کتاب به دنبال 
معرفی ارزیابی عملکردی در 

سطوح خرابی است، این ارزیابی از 
کلیدی ترین راهکارها جهت 

مقاوم سازی و همچنین ساخت 
مجدد سازه های فوالدی پس از 

آتش سوزی محسوب می شود.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

 عنوان:  »اطاعات 
بالینی صحیح در مورد کووید ـ ۱9«

مؤلف: توسط سجاد نریمانی
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

تعداد صفحه: 96
قیمت: ۲۵ هزار تومان

چکیده: سبب شناسی، 
پاتوفیزیولوژی، تاثیر ویروس بر روی 

بافت های مختلف بدن، پیشگیری اولیه 
و ثانویه، غربالگری، سابقه ی بیماری، 
رویکرد تشخیصی گام به گام، عوامل 

خطر، تاریخچه و فاکتورهای معاینه، 
تست های تشخیصی، تشخیص های 

افتراقی، معیارهای تشخیصی، روش های 
درمان، عوارض پیش آگهی و توصیه ها 

از بخش های این کتاب است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل


حوزه خزر )رویکرد اقتصادی - 

سیاسی(«
مؤلف:


اصفهان




۰313391۲711


در مرکز بیضی استراتژیک جهان و 
تسلط نسبی بر دو کانون انرژی جهان 

یعنی دریای خزر و خلیج فارس، جایگاه 
سرزمینی فوق العاده ای را در عرصه 


پیگرد جرم در فضای سایبری«


شفیعی، محمد حسنی و محسن 

شفیعی دستگردی


استان مرکزی




گزارش ها مربوط به جرایم جدی 
فضای مجازی، انتظار می رود در 

شاهد افزایش متناظر در میزان 
محکومیت ها باشیم، ازاین رو کتاب 

بررسی و پیگرد جرم در فضای 


طراحی عملکردی سازه های 

فوالدی در شرایط آتش سوزی«


میرزائی





معرفی ارزیابی عملکردی در 
سطوح خرابی است، این ارزیابی از 

کلیدی ترین راهکارها جهت 
مقاوم سازی و همچنین ساخت 
مجدد سازه های فوالدی پس از 


در ایاالت متحده آمریکا«

مؤلف:


چهارمحال وبختیاری




تاریخچه و مفهوم، روی کارآمدن جورج 
بوش در آمریکا و دیدگاه  های سیاسی، 

فکری و فلسفی نو محافظه کاران، واقعه 
11

داخلی و خارجی ایاالت متحده آمریکا، 
دیدگاه ها و سیاست های آمریکا درباره 


بالینی صحیح در مورد کووید ـ 

مؤلف: 
انتشارات: 





پاتوفیزیولوژی، تاثیر ویروس بر روی 
بافت های مختلف بدن، پیشگیری اولیه 

و ثانویه، غربالگری، سابقه ی بیماری، 
رویکرد تشخیصی گام به گام، عوامل 

خطر، تاریخچه و فاکتورهای معاینه، 
تست های تشخیصی، تشخیص های 

افتراقی، معیارهای تشخیصی، روش های 
درمان، عوارض پیش آگهی و توصیه ها 



هى
گا

نش
ددا

جها
ى 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پي

186
کتــاب

17
ه6

مار
│ش

كم
 و ي

ت
يس

ل ب
سا

 عنوان:  »درآمدی بر 
حمایت از زبان و ادبیات فارسی 

در نظام حقوقی ایران«
مؤلف: دکتر جواد محمودی، دکتر 

احمد امین و لیا رحیمی خویی
انتشارات: جهاددانشگاهی 

چهارمحال و بختیاری
تعداد صفحه: 166

چکیده: این کتاب در پنج فصل
تحت عناوین: مقدمه، 

حمایت های حقوقی کان از زبان و 
ادبیات، ساختارهای حامی زبان و 

ادبیات فارسی، حمایت از نمادهای 
زبان و ادبیات فارسی، حمایت 

دستگاه های اجرایی از زبان و ادبیات فارسی، 
حمایت دستگاه قضایی از زبان و ادبیات فارسی، نتیجه گیری تألیف شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

 عنوان:  »ضایعات برخی 
محصوالت کشاورزی ایران، مفاهیم، 

علل، کاربرد، کاهش و مدیریت« 
مؤلف: بهجت تاج الدین

انتشارات: جهاددانشگاهی خراسان رضوی
تعداد صفحه: 16 فصل

روش تهیه: مراجعه به فروشگاه های معتبر 
www. سراسر کشور یا به درگاه اینترنتی
jdmpress.com یا تماس با شماره 

تلفن 3884۲۲3۰ 
چکیده: ضایعات مواد غذایی، از 

چالش  های جدی بیشتر کشورهای دنیا، 
به  ویژه کشورهای درحال توسعه است. 

پژوهشگران، سیاستمداران و اندیشمندان 
مجامع علمی و پژوهشی دنیا، در بررسی موضوع 

مهم امنیت غذایی جامعه، درصدد یافتن راه  هایی برای کاهش ضایعات هستند. ازاین رو، 
کتاب پیِش  رو که عمدتاً از فعالیت  های پژوهشی 18 پژوهشگر رشته صنایع غذایی و 

مسایل پس از برداشت محصوالت کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
استخراج شده است، به اهمیت موضوع   ضایعات و زائدات محصوالت کشاورزی می  پردازد. 

فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

 عنوان:  »تحوالت نوین 
حسابداری و حسابرسی«

مؤلف: سیدمحسن مدینه و ایمان 
زارع

انتشارات: جهاددانشگاهی استان 
مرکزی

تعداد صفحه: 171
قیمت: 3۰ هزارتومان

چکیده: پدیده جهانی شدن و 
افزایش پیچیدگی های تجاری، به همراه 
پیشرفت چشمگیر در فناوری، منجر به 
توسعه مفاهیم و روش های حسابداری 
مدیریت شده که به کنترل هزینه های 

سازمانی در دنیای رقابتی امروزی 
کمک فراوانی می نمایند.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

 عنوان:   »ساماندهی 
بافت شهری با نگاهی به 

سرزندگی«
مؤلف: فاطمه آهنگری

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

تعداد صفحه: 1۰8 )۵ فصل(
قیمت: 18 هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره 
۰313391۲711

چکیده: کتاب حاضر با معرفی 
مباحثی در پنج فصل، اشاره به 

مواردی در رابطه با ساماندهی و 
احیای بافت های شهری تاریخی، 
قدیمی و فرسوده نموده و در این 
میان ریز نگاهی به ساماندهی مکان هایی از بافت تاریخی شهرستان شوشتر )از 

توابع استان خوزستان( با رویکرد ایجاد سرزندگی )بررسی میدانی مؤلف( در آن 
شده  است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان:   »تحلیل هم هندسی متراکم شده ی سازه های پوسته و ورق«
مؤلف: دکتر رضا کامگار، مهندس احسان جمشیدی و مهندس فرشاد رحمانی 

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری
تعداد صفحه: 36۵

چکیده: کتاب حاضر یک اثر ترجمه ای است که در 9 فصل شامل: بیان یک سطح با استفاده از بی اسپاین های گویای 
غیریکنواخت، انتگرال گیری های عددی بر روی یک سطح، تئوری المان های پوسته و صفحه، فرمول بندی اجزای محدود برای 
پوسته و صفحه، تحلیل هم هندسی پوسته و صفحه، تراکم ساندویچی قابل بازیابی، مساله صفحه تخت مربعی، مساله صفحه با 

سطح دلخواه وارد بازار نشر شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری
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کتــاب


حمایت از زبان و ادبیات فارسی 

در نظام حقوقی ایران«
مؤلف:

احمد امین و لیا رحیمی خویی


چهارمحال و بختیاری




حمایت های حقوقی کان از زبان و 
ادبیات، ساختارهای حامی زبان و 

ادبیات فارسی، حمایت از نمادهای 
زبان و ادبیات فارسی، حمایت 


محصوالت کشاورزی ایران، مفاهیم، 

علل، کاربرد، کاهش و مدیریت« 





سراسر کشور یا به درگاه اینترنتی
com
تلفن 


چالش  های جدی بیشتر کشورهای دنیا، 
به  ویژه کشورهای درحال توسعه است. 

پژوهشگران، سیاستمداران و اندیشمندان 


حسابداری و حسابرسی«


زارع


مرکزی




افزایش پیچیدگی های تجاری، به همراه 
پیشرفت چشمگیر در فناوری، منجر به 
توسعه مفاهیم و روش های حسابداری 
مدیریت شده که به کنترل هزینه های 

سازمانی در دنیای رقابتی امروزی 


بافت شهری با نگاهی به 

سرزندگی«



اصفهان




۰313391۲711


مباحثی در پنج فصل، اشاره به 
مواردی در رابطه با ساماندهی و 
احیای بافت های شهری تاریخی، 
قدیمی و فرسوده نموده و در این 







غیریکنواخت، انتگرال گیری های عددی بر روی یک سطح، تئوری المان های پوسته و صفحه، فرمول بندی اجزای محدود برای 
پوسته و صفحه، تحلیل هم هندسی پوسته و صفحه، تراکم ساندویچی قابل بازیابی، مساله صفحه تخت مربعی، مساله صفحه با 

سطح دلخواه وارد بازار نشر شده است.
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 عنوان:   »مقدمه ای بر 
شناخت جنگل های استان چهارمحال 

و بختیاری«
مؤلف: بیت اهلل محمودی

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری

تعداد صفحه: ۲84
چکیده: این کتاب در پنج فصل 

تحت عناوین؛ موقعیت جغرافیای طبیعی 
استان، جنگل شناسی جنگل های استان، 

زیست  انسانی جنگل های استان، مدیریت 
جنگل های استان و درختان و درختچه های 

استان وارد بازار نشر شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

چهارمحال و بختیاری

 عنوان:   »عملکرد 
عام المنفعه میراث معماری 

ایران«
مؤلفان: محمدصادق طاهر طلوع 

دل و سینا کمالی تبریزی 
انتشارات: جهاددانشگاهی قزوین

تعداد صفحه: 384
قیمت: 6۰ هزار تومان

چکیده: در این کتاب سعی شده 
است به تمامی عملکردهای عام المنفعه 
میراث معماری ایران از جایگاه لغوی، 
فرهنگی، فناوری و معماری پرداخته 

شود. در همین راستا نمونه های ماندگار 
هر عملکرد نیز معرفی شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

 عنوان: »سواد 
رسانه ای«

مؤلف: دبلیو جیمز پاتر
مترجم: دکتر احسان 

شاه قاسمی
انتشارات: جهاددانشگاهی

تعداد صفحه: 864
قیمت: 17۵ هزار تومان
روش تهیه: مراجعه به 
فروشگاه های کتاب سازمان 

انتشارات جهاددانشگاهی
چکیده: »سواد رسانه ای« 

به دنبال آن است تا نشان دهد 
رسانه ها چگونه باورها و الگوهای 
رفتاری افراد را شکل می دهند. 

این کتاب از پانزده فصل آموزشی 
و شش فصل مساله محور تشکیل شده 

است. هدف پانزده فصل آموزشی این است که به مخاطب چارچوبی از ایده ها را 
بدهد تا دانش افراد از ساختارهای دانش در چهار حوزه سازمان  یابد. این حوزه ها 

عبارتند از دانش درباره صنایع رسانه ای، دانش درباره مخاطبان رسانه ها، دانش 
درباره محتوای رسانه ای و دانش درباره اثرهای رسانه ای.

فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی


رسانه ای«
مؤلف:

مترجم: 
شاه قاسمی

انتشارات: جهاددانشگاهی
تعداد صفحه:

قیمت:
روش تهیه:

فروشگاه های کتاب سازمان 
انتشارات جهاددانشگاهی

چکیده:
به دنبال آن است تا نشان دهد 

رسانه ها چگونه باورها و الگوهای 
رفتاری افراد را شکل می دهند. 

این کتاب از پانزده فصل آموزشی 
و شش فصل مساله محور تشکیل شده 

 عنوان: »مسجد 
سید«

مؤلفان: مژده طباطبائیان نیم 
آورد و میثم براری

انتشارات: جهاددانشگاهی 
استان مرکزی

تعداد صفحه: 1۰۵ 
قیمت: 7۰ هزار تومان

چکیده: مسجد به عنوان 
مهم ترین مکان و موزه تزیینات 

یک دوره یا مکتب خاص، در 
دوران اسامی به حساب می آید 

و غالباً هنرمندان بهترین آثار 
و طراحی های خویش را برای 

کاخ های پادشاهان و مساجد جامع 
انجام می دادند.  مسجد سید نیز از 
مساجد جامع ساخته شده در زمان 

فتحعلیشاه قاجار است، ازاین رو 
برای شناخت بهتر این اثر تاریخی، کتاب مسجد سید منتشر شد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

بدهد تا دانش افراد از ساختارهای دانش در چهار حوزه سازمان  یابد. این حوزه ها 


عام المنفعه میراث معماری 

ایران«


دل و سینا کمالی تبریزی 





است به تمامی عملکردهای عام المنفعه 
میراث معماری ایران از جایگاه لغوی، 
فرهنگی، فناوری و معماری پرداخته 

شود. در همین راستا نمونه های ماندگار 


شناخت جنگل های استان چهارمحال 

و بختیاری«



بختیاری



تحت عناوین؛ موقعیت جغرافیای طبیعی 
استان، جنگل شناسی جنگل های استان، 

زیست  انسانی جنگل های استان، مدیریت 
جنگل های استان و درختان و درختچه های 

استان وارد بازار نشر شده است.




