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کالم نور 
اهمیـــت انقـــاب شـــکوهمند اســـامی کـــه 
ــزاران  ــمند و هـ ــان ارزشـ ــا انسـ ــتاورد میلیونهـ دسـ
شـــهید جاویـــد آن و آســـیب دیـــدگان عزیـــز، ایـــن 
ــا  ــد میلیونهـ ــورد امیـ ــت و مـ ــده اسـ ــهیدان زنـ شـ
ـــدری  ـــه ق ـــت، ب ـــان اس ـــتضعفان جه ـــلمانان و مس مس
ـــر  ـــان واالت ـــم و بی ـــده قل ـــی آن از عه ـــه ارزیاب ـــت ک اس
ـــی  ـــوی خمین ـــب، روح اهلل موس ـــت.  اینجان ـــر اس و برت
ـــا  ـــا همـــه خطای ـــال ب ـــد متع ـــم خداون ـــرم عظی ـــه از ک ک
ـــان دلبســـتگی  ـــوس نیســـتم و زاد راه پرخطـــرم هم مأی
ـــر  ـــک نف ـــوان ی ـــه عن ـــق اســـت، ب ـــم مطل ـــرم کری ـــه ک ب
ـــی  ـــرادران ایمان ـــر ب ـــون دیگ ـــه همچ ـــر ک ـــه حقی طلب
ـــتاوردهای آن و  ـــای دس ـــاب و بق ـــن انق ـــه ای ـــد ب امی
ـــوان  ـــه عن ـــه ثمـــر رســـیدن هرچـــه بیشـــتر آن دارم، ب ب
ـــده  ـــز آین ـــلهای عزی ـــر و نس ـــل حاض ـــه نس ـــت ب وصی
ـــم. و از  ـــرض می نمای ـــراری ع ـــد تک ـــر چن ـــی ه مطالب
خداونـــد بخشـــاینده می خواهـــم کـــه خلـــوص نیـــت 

ـــد . ـــت فرمای ـــرات عنای ـــن تذک در ای
... اگـــر مـــراد از مظاهـــر تمـــدن و نوآورد هـــا، 
اختراعـــات و ابتـــکارات و صنعتهـــای پیشـــرفته کـــه 
ـــچ  گاه  ـــت دارد، هی ـــر دخال ـــدن بش ـــرفت و تم در پیش
اســـام و هیـــچ مذهـــب توحیـــدی بـــا آن مخالفـــت 
ـــورد  ـــت م ـــم وصنع ـــه عل ـــرد بلک ـــد ک ـــرده و نخواه نک
ـــراد از  ـــر م ـــت. و اگ ـــد اس ـــرآن مجی ـــام و ق ـــد اس تأکی
تجـــدد و تمـــدن بـــه آن معنـــی اســـت کـــه بعضـــی 
روشـــنفکران حرفـــه ای می گوینـــد کـــه آزادی در 
تمـــام منکـــرات و فحشـــا حتـــی همجنس بـــازی و از 
ـــمندان و  ـــمانی و دانش ـــان آس ـــام ادی ـــل، تم ـــن قبی ای
ـــه  ـــد گرچـــه غـــرب و شـــرقزدگان ب ـــا آن مخالفن ـــا ب عق
تقلیـــد کورکورانـــه آن را ترویـــج می کننـــد. بـــرادران! 
ـــد.  ـــن نمی خوانی ـــرگ م ـــل از م ـــن اوراق را قب ـــما ای ش
ممکـــن اســـت پـــس از مـــن بخوانیـــد در آن وقـــت 
ـــود  ـــع خ ـــه نف ـــم ب ـــه بخواه ـــتم ک ـــما نیس ـــزد ش ـــن ن م
ـــا  ـــی ب ـــام و قدرت ـــب مق ـــرای کس ـــان ب ـــب نظرت و جل
ـــه  ـــرای آنک ـــن ب ـــم. م ـــازی کن ـــما ب ـــوان ش ـــای ج قلبه
ـــه  ـــه دارم ک ـــتید عاق ـــته ای هس ـــان شایس ـــما جوان ش
ــز و  ــام عزیـ ــد و اسـ ــود را در راه خداونـ ــی خـ جوانـ
ـــر  ـــعادت ه ـــا س ـــد  ت ـــرف کنی ـــامی ص ـــوری اس جمه
ـــم  ـــور می خواه ـــد غف ـــد. و از خداون ـــان را دریابی دو جه
ـــد  ـــت کن ـــانیت هدای ـــتقیم انس ـــه راه مس ـــما را ب ـــه ش ک
و از گذشـــته مـــا و شـــما بـــا رحمـــت واســـعه خـــود 
ـــن را  ـــد همی ـــا از خداون ـــز در خلوته ـــماها نی ـــذرد. ش بگ

ـــت.  ـــان اس ـــادی و رحم ـــه او ه ـــد، ک بخواهی
ـــای  ـــا را از پیشـــرفتهای خـــود و قدرته ـــه  قدری م ... ب
شیطانی شـــان ترســـانده اند کـــه جـــرأت دســـت زدن 
بـــه هیـــچ ابتـــکاری نداریـــم و همـــه چیـــز خـــود را 
ـــورهای  ـــود و کش ـــت خ ـــرده و سرنوش ـــان ک ـــلیم آن تس
ـــوش  ـــم و گ ـــپرده و چش ـــان س ـــت آن ـــه دس ـــود را ب خ
ـــی  ـــن پوچـــی و ته ـــان هســـتیم. و ای ـــع فرم بســـته مطی
ـــری  ـــچ ام ـــه در هی ـــده ک ـــب ش ـــی موج ـــزی مصنوع مغ

ـــه  ـــم و کورکوران ـــکا نکنی ـــود ات ـــش خ ـــر و دان ـــه فک ب
ـــگ و  ـــه از فرهن ـــم بلک ـــد نمایی ـــرب تقلی ـــرق و غ از ش
ـــندگان و  ـــتیم، نویس ـــر داش ـــکار اگ ـــت و ابت ادب و صنع
ـــه  ـــا را ب ـــگ، آنه ـــرقزده بی فرهن ـــرب و ش ـــدگان غ گوین
ـــی  ـــدرت بوم ـــه و فکـــر و ق ـــاد و مســـخره گرفت ـــاد انتق ب
ــد و  ــوده و می نماینـ ــوس نمـ ــرکوب و مأیـ ــا را سـ مـ
رســـوم و آداب اجنبـــی را هـــر چنـــد مبتـــذل و 
ـــج  ـــتار تروی ـــار و نوش ـــل و گفت ـــا عم ـــد ب ـــح باش مفتض
ـــورد  ـــه خ ـــا را ب ـــی آنه ـــی و ثناجوی ـــا مداح ـــرده و ب ک
ملتهـــا داده و می دهنـــد. مـــن وصیـــت دلســـوزانه و 
ـــه  ـــون ک ـــه اکن ـــز ک ـــت عزی ـــه مل ـــم ب ـــه می کن خادمان
تـــا حـــدود بســـیار چشـــمگیری از بســـیاری از ایـــن 
دامهـــا نجـــات یافتـــه و نســـل محـــروم حاضـــر بـــه 
ـــیاری  ـــه بس ـــم ک ـــته و دیدی ـــکار برخاس ـــت و ابت فعالی
از کارخانه هـــا و وســـایل پیشـــرفته مثـــل هواپیماهـــا 
ـــِن  ـــت متخصصی ـــان نمی رف ـــه گم ـــا ک ـــر چیزه و دیگ
ایـــران قـــادر بـــه راه انداختـــن کارخانه هـــا و امثـــال 
آن باشـــند و همـــه دســـتها را بـــه ســـوی غـــرب یـــا 
شـــرق دراز کـــرده بودیـــم کـــه متخصصیـــن آنـــان 
ـــادی  ـــره اقتص ـــر محاص ـــد، در اث ـــه راه اندازن ـــا را ب اینه
ـــات  ـــا قطع ـــز م ـــان عزی ـــود جوان ـــی، خ ـــگ تحمیل و جن
محـــل احتیـــاج را ســـاخته و بـــا قیمتهـــای ارزانتـــر 
ــت  ــد و ثابـ ــاج نمودنـ ــع احتیـ ــرده و رفـ ــه کـ عرضـ

ـــم. ـــی توانی ـــم م ـــر بخواهی ـــه اگ ـــد ک کردن
ــه  ــید کـ ــب باشـ ــدار ومراقـ ــیار و بیـ ــد هوشـ بایـ
سیاســـت بازان پیوســـته بـــه غـــرب و شـــرق بـــا 
ــن  ــوی ایـ ــه سـ ــما را بـ ــیطانی شـ ــه های شـ وسوسـ
چپاولگـــران بین المللـــی نکشـــند؛ و بـــا اراده مصمـــم 
ــتگیها  ــه رفـــع وابسـ ــود بـ ــتکار خـ و فعالیـــت و پشـ

قیـــام کنیـــد. 
... فیلمهـــای تلویزیـــون از فرآورده هـــای غـــرب 
یـــا شـــرق بـــود کـــه طبقـــة جـــوان زن و مـــرد را از 
مســـیر عـــادی زندگـــی و کار و صنعـــت و تولیـــد و 
دانـــش منحـــرف و بـــه ســـوی بیخبـــری از خویـــش 
و شـــخصیت خـــود و یـــا بدبینـــی و بدگمانـــی بـــه 
همـــه چیـــز خـــود و کشـــور خـــود، حتـــی فرهنـــگ 
و ادب و مآثـــر پـــر ارزشـــی کـــه بســـیاری از آن  بـــا 
ــا و  ــه کتابخانه هـ ــودجویان، بـ ــکار سـ ــت خیانتـ دسـ
موزه هـــای غـــرب و شـــرق منتقـــل گردیـــده اســـت.

)فرازهایی از وصیت نامه بنیانگذار 
جمهوری اسامی ایران، 

حضرت امام خمینی)ره((
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ارزش های 
بنیادین 

ارزش های بنیادین جهاددانشگاهی
به مصداق آیه شریفه:

ـــاَب  ـــُم الِْکَت ُِّمُه ـــْم َویَُعل ـــِه َویَُزکِّیِه ـــْم آیَاتِ ـــو َعَلْیِه ـــْم یَْتُل ـــوًل مِّْنُه ـــَن َرُس ـــي اْلُمِّیِّی ـــَث ِف ـــِذي بََع َّ ـــَو ال ُه
ـــه 2( ـــه آی ـــوره جمع ـــٍن  )س ِبی ـــَاٍل مُّ ـــي َض ـــُل لَِف ـــن َقْب ـــوا ِم ـــَة َوإِن َکانُ َوالِْحْکَم

ـــد  ـــان بخوان ـــر آن ـــات او را ب ـــا آی ـــت ت ـــان برانگیخ ـــتاده ای از خودش ـــوادان فرس ـــان بی س ـــه در می ـــی ک ـــت آن کس اوس
ـــد ـــش از آن در گمراهـــی آشـــکاری بودن ـــا پی ـــان[ قطع ـــوزد و ] آن ـــاب و حکمـــت بدیشـــان بیام ـــد و کت و پاکشـــان گردان

ـــی،  ـــادي اســـت انقاب ـــوده اســـت، جهاددانشـــگاهي نه ـــی جهاددانشـــگاهي ب ـــن روز تشـــکیل، شـــعار اصل ـــه از آغازی   ک
ـــه  ـــد ب ـــامی، تعه ـــاب اس ـــای انق ـــول و ارزش ه ـــت از اص ـــه صیان ـــي ک ـــاري و عقان ـــادي، رفت ـــاحت اعتق ـــه س داراي س
ـــاد  ـــگاه جه ـــت. از ن ـــرار داده اس ـــود ق ـــای خ ـــت ه ـــرلوحه فعالی ـــاق را س ـــه اخ ـــدی ب ـــور و پایبن ـــرفت کش ـــعه و پیش توس

ـــت  ـــرآمدی و رضای ـــم، س ـــم و عال ـــت عل ـــر منزل ـــی ب ـــا مبتن ـــن ارزش ه ـــگاهی ای دانش
ـــن  ـــه ای ـــدی ب ـــگاهی در پایبن ـــای جهاددانش ـــی اعض ـــن رو تمام ـــت و از ای ـــی اس اله

ارزشـــها و اعتـــای آنهـــا میثـــاق همیشـــگی بســـته اند.
اهم این ارزش ها عبارتند از:

 صیانت از اصول و ارزش های انقاب اسامی

ــداری،  ــن مـ ــی، دیـ ــرت طلبـ ــت و آخـ ــت، معنویـ ــی، عقانیـ ــت خواهـ   عدالـ
ــت  ــام )ره( و تبعیـ ــرت امـ ــای حضـ ــه آرمانهـ ــاداری بـ ــي، وفـ ــاالري دینـ مردمسـ

از رهبـــری، پاسداشـــت قانـــون اساســـی، تقویـــت پیونـــد ملـــت- دولـــت، پایبنـــدی 
ـــظ و  ـــم(، حف ـــان و قل ـــه )بی ـــداری از آزادی اندیش ـــهادت، پاس ـــاد و ش ـــگ جه ـــه فرهن ب

ـــل،  ـــتی و دوری از تجم ـــاده زیس ـــودن، س ـــی ب ـــی، مردم ـــه انقاب ـــتقال و روحی ـــت اس تقوی
عـــزت نفـــس و خودبـــاوری.

 تعهد به توسعه و پیشرفت کشور

ـــط  ـــت از محی ـــی، صیان ـــرد جمع ـــای اساســـی کشـــور، خ ـــع نیازه ـــل(، پیشـــگامی در رف ـــر و عم ـــاوری )در نظ ـــم ب   عل
ـــاالری،  ـــته س ـــی، شایس ـــارکت جوی ـــی، مش ـــوآوری، کاِرگروه ـــت و ن ـــتمر، خاقی ـــری مس ـــداری، یادگی ـــون م ـــت، قان زیس

ـــخگویی. ـــری و پاس ـــئولیت پذی مس

 پایبندی به اخاق

ـــوزي،  ـــتکاري و دلس ـــدان کاری، درس ـــانی، وج ـــت انس ـــت داری، کرام ـــد، امان ـــه عه ـــای ب ـــتگویي، وف ـــت و راس   صداق
صبـــوري و ســـخت کوشـــی، صمیمیـــت و مهربانـــی، قدرشناســـی، احتـــرام و رعایـــت حقـــوق دیگـــران، مســـئولیت 
پذیـــری، ایثـــار و بخشـــش، پاســـخگویی، انضبـــاط اجتماعـــی، عشـــق بـــه خدمـــت و روحیـــه خدمتگـــزاری، عمـــل 

ـــازمانی. ـــر س ـــق خاط ـــردی، تعل ـــاط ف ـــم و انضب ـــي، نظ ـــت شناس ـــاداری، وق ـــه، وف خالصان
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ما را بس است سلسله جنبان اشاره ای...
انقــاب  رســد؛  فرامــی   1359 ســال  خــرداد   23
فرهنگــی بــه عنــوان محصــول اندیشــه امــام خمینــی )ره( 
در زمینــه ایجــاد محیــط دانشــگاهی متناســب بــا فرهنــگ 
انقــاب اســامی مــردم ایــران کــه حتــی از دغدغــه هــای 
فکــری قبــل از انقــاِب ایشــان هــم بــود، وارد مرحلــه ای 
ــاز  ــوروزی آغ ــام ن ــه در پی ــام، ک ــود. ام ــی ش ــازه ای م ت
ــوم  ــت و س ــات اول اردیبهش ــن بیان ــال و همچنی ــن س ای
خــرداد، موضوعــات مهمــی مثــل تربیــت اصولــی در 
ــگاه  ــادی در ن ــر بنی ــرورت تغیی ــا، ض ــگاه ه ــط دانش محی
ــه  ــبت ب ــگاه نس ــت دانش ــی و خدم ــای تعلیم و فرآینده
مســتضعفین و مــردم، خوداتکایــی و پرهیــز از اجانــب 
ــورد  ــت را م ــات مملک ــا احتیاج ــق ب ــوزِش مواف ــز آم و نی
تأکیــد قــرار داده اســت، ایــن بــار در 23 خــرداد 59 و پــس 
ــجویان و  ــامی دانش ــای اس ــکل ه ــی تش ــام آمادگ از اع
ســتادهای جــذب نیــرو، طــی حکمــی اعضــای هفــت نفــره 
ــن  ــن چنی ــان را ای ــه آن ــی و وظیف ــاب فرهنگ ــتاد انق س

ــد: ــی کن ــن م تعیی

 »  ...از افــراد صاحبنظــر متعهــد، از بیــن اســاتید 
ــا  ــد ب ــجویان متعه ــد و دانش ــان متعه ــلمان و کارکن مس
ایمــان و دیگــر قشــرهای تحصیلکــرده، متعهــد و مؤمــن به 
ــا شــورایی تشــکیل  ــد ت جمهــوری اســامی دعــوت نماین
دهنــد و بــرای برنامــه ریــزِی رشــته هــای مختلــف و خــط 
ــر اســاس فرهنــگ  مشــی فرهنگــی آینــده دانشــگاه هــا ب
اســامی و انتخــاب و آمــاده ســازی اســاتید شایســته 
متعهــد و آگاه و دیگــر امــور مربــوط بــه انقــاب آموزشــی 

ــد.«  ــدام نماین اســامی اق
ــکیل  ــه تش ــرداد 1359 مصوب ــخ 16 م ــتاد، در تاری س
شــورای عالــی جهاددانشــگاهی و اختیــارات آن را بــه 
کلیــه سرپرســتان دانشــگاه هــا و مؤسســات آمــوزش 
عالــی ابــاغ مــی کنــد؛ مصوبــه ای کــه تصریــح مــی کنــد 
بایــد از نیروهایــی کــه بــر اثــر تعطیلــی دانشــگاه هــا آزاد 
ــتفاده  ــور اس ــازی کش ــازی و نوس ــرای بازس ــد ب ــده ان ش

ــی جهاددانشــگاهی، تشــکیل  ــردد. اعضــای شــورای عال گ
شــوراهای مدیریــت جهادهــای دانشــگاهی در دانشــگاه هــا 

ــد. ــی دهن ــرار م ــود ق ــتور کار خ را در دس
ــت  ــن فعالی ــه یافت ــرای ادام اعضــای جهاددانشــگاهی ب
هــای ایــن نهــاد مطابــق مصوبــه ســتاد انقــاب فرهنگــی و 
ممانعــت از تغییــرات مــورد نظــِر برخــی مســئوالن دولتــی 
ــت و ماهیــت جهاددانشــگاهی  ــر هوی ــه تغیی کــه منجــر ب
ــه ســتاد پیشــنهاد مــی کننــد  می شــود، اساســنامه ای را ب
ــن  ــه تصویــب مــی رســد. ای ــخ 1362/9/19 ب کــه در تاری
پیگیــری هــا، اعضــای جهاددانشــگاهی را از مأموریــت هــای 
ــاز نمــی دارد. در اواخــر همیــن ســال  اصلــی ایــن نهــاد ب
یعنــی 1362، پــروژه دفاعــی دانــش بنیــان، معجــزه آســا 
ــه دســت محققــان جهاددانشــگاهی  و ســّری »رحمــت« ب
ــرار اســت کــه پــس  ــن ق انجــام مــی شــود. موضــوع از ای
از تجهیــز گســترده ارتــش صــدام بــه یــک نــوع رمزکننــده 
ــری  ــه کارگی ــگ و ب ــال دوم جن ــی در س ــی انگلیس صوت
گســترده ایــن دســتگاه کــه موجــب برتــری ارتــش عــراق 
ــی  ــریع ارتباط ــن و س ــبکه ام ــک ش ــتن ی ــت داش ــه عل ب
ــی  ــات نظام ــری عملی ــه و س ــات محرمان ــه اطاع و مبادل
ــی  ــده صوت ــک رمزکنن ــاخت ی ــم س ــت، تصمی ــده اس ش
ــه  ــامی ب ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــوی س ــابه از س مش

ــی شــود. ــذار م ــی شــریف واگ جهاددانشــگاهی صنعت
محققــان و کارشناســان جهاددانشــگاهی در فراینــد 
طراحــی و ســاخت رمزکننــده جدیــد، رمزکننــده انگلیســی 
عــراق را کــه غنیمــت گرفتــه شــده و دشــمن بــا اطمینــان 
از تکنولــوژی بــه کار رفتــه، آن را غیــر قابــل نفــوذ مــی دانــد، 

کامــًا شناســایی و کشــف رمــز مــی کننــد.
ــیم  ــی س ــبکه ب ــه ش ــوذ ب ــکان نف ــد ام ــن فراین در ای
دارای رمــز عــراق کشــف و روش اختــال در عملکــرد 
ــود،  ــه ش ــمن متوج ــه دش ــدون اینک ــور، ب ــده مزب رمزکنن
توســط محققــان جــوان جهاددانشــگاهی ابــداع مــی شــود.
در ســال هــای 62 و 63 و بــا پشــت سرگذاشــتن موانــع 
ــی  ــز تحقیقات ــدازی مراک ــر راه ان ــر س ــی ب ــاً دولت عمدت
ــع  ــعه صنای ــز توس ــره مرک ــگاهی، باالخ ــط جهاددانش توس
ــن  ــی و معطــر و همچنی ــان داروی ــز گیاه شــیمیایی، مرک

روایِت رویشی اصیل
)تاریخچه شکل گیری و مروری بر فعالیت ها و اقدامات 

جهاددانشگاهی 1359 - 1398(
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مرکــز تحقیقاتــی بــرق و الکترونیــک مجوزهــای الزم 
را اخــذ مــی کننــد و بــه ایــن ترتیــب ســنگ بنــای 
ــود.  ــی ش ــته م ــگاهی گذاش ــای جهاددانش ــکده ه پژوهش
ــرح و  ــش ط ــعه بخ ــوان توس ــاید بت ــوع را ش ــن موض ای
ــدن  ــر ش ــی ت ــگاهی و تخصص ــای دانش ــات جهاده تحقیق

ــرد. ــذاری ک ــام گ ــوزه ن ــن ح ــای ای ــت ه ــی فعالی برخ
جهاددانشـــگاهی طـــی ایـــن ســـال هـــا و بنـــا بـــه 
ضـــرورت و نیـــاز مهـــم کشـــور بـــه در اختیـــار داشـــتن 
ـــگاهی،  ـــای دانش ـــته ه ـــی رش ـــع درس ـــا و مناب ـــاب ه کت
همچنـــان بـــا برنامـــه و ســـاختاری کـــه از ابتـــدای 
ــای  ــاب هـ ــه کتـ ــه ترجمـ ــاده، بـ ــان نهـ ــکیل بنیـ تشـ
ــا و  ــته هـ ــع در رشـ ــار منابـ ــاپ و انتشـ ــی، چـ خارجـ

ــی ورزد.   ــادرت مـ ــون، مبـ ــای گوناگـ ــص هـ تخصـ
در تاریــخ 63/3/19 ســتاد انقــاب فرهنگــی، منحــل و 

شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تشــکیل مــی شــود.
ــی در  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــال 1364 ش در س
ــاب  ــتاد انق ــات س ــان حی ــه در زم ــی ک ــی نهادهای بررس
ــه ســراغ جهاددانشــگاهی  ــد ب ــی تشــکیل شــده ان فرهنگ
مــی آیــد کــه تــا ایــن زمــان توســط شــورای مرکــزی ایــن 
نهــاد اداره مــی شــود؛ شــورای عالــی یــک ترکیــب 9 نفــره 
ــب  ــه تصوی ــگاهی ب ــزی جهاددانش ــورای مرک ــرای ش را ب

مــی رســاند:
ـــک  ـــگاهی، ی ـــای دانش ـــاب جهاده ـــه انتخ ـــر ب ـــه نف س
ـــک  ـــری، ی ـــام رهب ـــم مق ـــرف قائ ـــی از ط ـــه نمایندگ ـــر ب نف
ـــوزش  ـــگ و آم ـــر فرهن ـــرف وزی ـــی از ط ـــه نمایندگ ـــر ب نف
عالـــی، دو نفـــر بـــه انتخـــاب شـــورای عالـــی انقـــاب 
ـــلمان  ـــجویان مس ـــاب دانش ـــه انتخ ـــر ب ـــک نف ـــی، ی فرهنگ
ـــگاه  ـــای دانش ـــاب رؤس ـــه انتخ ـــر ب ـــک نف ـــا و ی ـــگاه ه دانش

ـــا. ه
اساسـنامه جدیـد جهاددانشـگاهی که از سـوی شـورای 
بـه   65/7/5 تاریـخ  در  شـده،  پیشـنهاد  جدیـد  مرکـزی 
تصویـب شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی مـی رسـد و یـک 
بـار در 65/7/29 و بـار دیگـر پـس از اصـاح نحـوه انتخاب 
رییـس در تاریـخ 65/9/17  اباغ می شـود. بـه این ترتیب، 
شـورای مرکـزی 9 نفره جهاددانشـگاهی که بایـد از بین دو 
نفـر نماینـدگان شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی در ترکیب 
خـود، یکـی را انتخـاب کند تا بـا حکم رییس شـورای عالی 
انقـاب فرهنگـی، رییس شـورای مرکـزی جهاددانشـگاهی 
آموختـه  دانـش  و  سـاله   27 زاده  واعـظ  صـادق  شـود، 
مهندسـی بـرق از دانشـگاه علـم و صنعـت را بـه عنـوان 

رییـس شـورای مرکـزی جهاددانشـگاهی برمـی گزینـد. 
ــده  ــال 65، جنگن ــاه س ــب 27 دیم ــاعت 10:30 ش س
ــان  ــن از منافق ــرا گرفت ــا گ ــراق ب ــث ع ــم بع ــاوز رژی متج
کــوردل و وطــن فــروش بــا چهــار بمــب، دانشــکده فنــي 
دانشــگاه تبریــز و مناطــق اطــراف آن را هــدف قــرار مــی دهد 
کــه یکــي از ایــن بمــب هــا برخــاف ســه بمــب دیگــر کــه 
در محوطــه بــاز فــرود آمــد، بــه ســاختمان کارگاه ســاخت 
قطعــات و مهمــات موردنیــاز جبهه هــا اصابــت مــی کنــد؛ 

کارگاهــی کــه توســط جهاددانشــگاهي اســتان آذربایجــان 
شــرقي بــا هــدف پیونــد دانشــگاه و صنعــت دفاعــي کشــور 
در دوران فشــار تحریمهــاي اقتصــادي و تســلیحاتی راه اندازي 

شــده اســت.
از  تــن   22 تعــداد  ناجوانمردانــه  حملــه  ایــن  در 
جهادگــران جهاددانشــگاهي کــه میانگین ســني آنها 22 ســال 
ــه  ــل مــی شــوند و ب ــه درجــه رفیــع شــهادت نائ اســت ب
ــایر  ــخ از س ــا آن تاری ــه ت ــود ک ــر خ ــرزم جهادگ 54 هم
واحدهــای ســازمانی ایــن نهــاد در سراســر ایــران اســامی 

ــوند؛  ــی ش ــق م ــد، ملح ــوده ان پَرگش
در ســالهاي پــس از ایــن حادثــه نیــز جهاددانشــگاهي 
ــدس  ــاع مق ــاب و دف ــم انقـــ ــري را تقدی ــهداي دیگ ش
مــی نمایــد امــا تاریــخ شــهادت ایــن گل هــاي پرپرشــده 
بوســتان علــم و ایمــان و عمــل بــه عنــوان نمــاد پیشــگامي 
ــي دفاعــي  ــاوري و خودکفائ ــاد مقــدس در راه خودب و جه
ــام  ــگاهی« ن ــهدای جهاددانش ــان »روز شـــــ ــش بنی دان

مــی گیــرد.
ــگاهی  ــوان جهاددانش ــم ت ــش اعظ ــام، بخ ــن ای در ای
ــت.  ــل اس ــه باط ــق علی ــای ح ــه ه ــه جبه ــوف ب معط
و  تعمیــر  دیــده  آســیب  نظامــی  ادوات  و  تجهیــزات 
بازســازی مــی شــوند؛ بــا ابتــکار محققــان جــوان، بســیاری 
از تکنولــوژی هــا بومــی ســازی مــی شــود؛ مــواد و قطعــات 
ــر  ــگاهی، دفات ــود. جهاددانش ــی ش ــاخته م ــاز س ــورد نی م
ــد و  ــدازی مــی کن پشــتیبانی از جبهــه و جنـــــگ راه ان
اعــزام دانشــجویان و اســاتید را مدیریــت و ســامان دهــی 
مــی کنــد. جهــاد از اوضــاع فرهنگــی و روحیــه رزمنــدگان 
اســام غافــل نیســت؛ مطبوعــات و بازتــاب حمـــــایت های 
مردمــــــی از جنـــگ را بــه خطــوط مقــدم منتقــل 
می کنــد؛ گروه هــــای تئاتـــــــر دانشــجویی و موســیقی 
ــرای رزمنــدگان اجــرای  ــا ب ــد ت اصیــل را بســیج مــی کن

ــد.  ــه کنن برنام
آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه جهاددانشــگاهی بیــش از 
ــاع  ــی را در دوران دف ــزرگ و کوچــک نظام ــروژه ب 120 پ

مقــدس بــه ســرانجام مــی رســاند.
ســال 1367 فــرا مــی رســد؛ محققــان جهاددانشــگاهی 
ــزه خــود را از جشــنواره تحقیقاتــی خوارزمــی  اولیــن جای
بــه خاطــر ســاخت آلیــاژ آمالــگام دنــدان، دریافــت 

می کننــد.
در ســال 1368 واعــظ زاده، از ســمت ریاســت شــورای 
ــل،  ــه تحصی ــد و بــرای ادام ــی ده مرکــزی اســتعفا م

ــود. ــی ش ــادا م ــن کان ــگاه کوئی ــپار دانش رهس
ــن ســال، محمــد رحمتــی 31 ســاله کــه  در اواخــر ای
ــگاهی  ــزی جهاددانش ــورای مرک ــو ش ــال 1360 عض از س
ــی  ــگاه صنعت ــران از دانش ــی عم ــدرک مهندس ــت و م اس
شــریف دارد، از میــان دو نامــزد دیگــر بــه عنــوان رییــس 

ــی شــود. ــزی جهاددانشــگاهی انتخــاب م شــورای مرک
هنــوز یــک ســال از ریاســت محمــد رحمتــی بــر 
ــی  ــورای عال ــه در ش ــت ک ــته اس ــزی نگذش ــورای مرک ش
انقــاب فرهنگــی، دربــاره جایــگاه جهاددانشــگاهی و 
ــرد  ــی گی ــا دانشــگاه، بحــث درم ــاد ب ــن نه نســبت ای
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و در نهایــت مصوبــه ای نوشــته مــی شــود کــه بــر 
مبنــای آن، واحدهــای جهاددانشــگاهی بایــد در بیــرون از 
دانشــگاه ها مســتقر شــوند؛ هرچنــد در ادامــه ایــن مصوبــه 
مقــرر مــی شــود کــه جهاددانشــگاهی بتوانــد بــا موافقــت 
رییــس هــر دانشــگاه از امکانــات دانشــگاه اســتفاده کنــد، 
ــگاهی  ــای جهاددانش ــراض اعض ــا اعت ــه ب ــن مصوب ــا ای ام
ــد و  ــگاه ان ــن دانش ــود از مت ــه خ ــود ک ــی ش ــه رو م رو ب
ــود  ــات خ ــاِن اقدام ــن مخاطب ــی تری ــجویان را اصل دانش
ــداف  ــا را از اه ــم، آن ه ــن تصمی ــاً ای ــد و طبیعت ــی دانن م
ــی انقــاب  ــد. شــورای عال ــه هایشــان دور مــی کن و برنام
ــی  ــه یعن ــن مصوب ــد از گذشــت 10 ســال، ای فرهنگــی بع
از  را  دانشــگاه  از  بیــرون  در  اســتقرار جهاددانشــگاهی 

ــد.  ــی کن ــذف م ــاد ح ــن نه ــنامه ای ــه اساس مقدم
ــخ 69/6/11  ــگاهی در تاری ــزی جهاددانش ــورای مرک ش
و بــه مناســبت دهمیــن ســالگرد تشــکیل ایــن نهــاد، بــه 

ــد. دیــدار رهبــر انقــاب مــی رون
آیــت اهلل خامنــه ای در بیاناتشــان، بــه مصوبــه شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگــی در مــورد اســتقرار جهاددانشــگاهی 
ــی  ــان م ــش نش ــا واکن ــگاه ه ــط دانش ــرون از محی در بی
ــگاهي،  ــان جهاددانش ــن جری ــد: » ای ــی فرماین ــد و م دهن
ــا  ــگاه ه ــد در دانش ــه بای ــت ک ــي اس ــان اصل ــک جری ی

ــد.« بمان
ایشــان خطــاب بــه شــورای مرکــزی تأکیــد مــی کننــد: 
»جهــاد دانشــگاهي را حفــظ و تقویــت کنیــد. مســؤولیت 
ــر از آن چیــزي اســت کــه حتــي  جهــاد دانشــگاهي، باالت
یعنــي   – دانشــگاهي  جهــاد  ي  وظیفــه  عنــوان  بــه 

ــت.«  ــده اس ــن ش ــي – معی ــات و کار فرهنگ تحقیق
ایــن نهــاد انقابــی، دهــه اول حیــات خود را پشــت ســر 
گذاشــته اســت؛ حــاال پژوهشــکده رویــان جهاددانشــگاهی 
ــی  ــعید کاظم ــای س ــری ه ــا پیگی ــخ 70/3/8 و ب در تاری

آشــتیانی رســماً افتتــاح مــی شــود. 
در همیــن ســال، اساســنامه جهاددانشــگاهی از ســوی 
ــری مجــدد  ــورد بازنگ ــی م ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
قــرار مــی گیــرد؛ ایــن اساســنامه در 70/8/14 بــه تصویــب 
ــود. در  ــی ش ــاغ م ــخ 70/8/27 اب ــد و در تاری ــی رس م
بــه  ارکان جهاددانشــگاهی ســخن  از  اساســنامه  ایــن 
میــان می آیــد؛ هیــأت امنــا، شــورای علمــی، رییــس 

جهاددانشــگاهی.
ــنامه  ــه در اساس ــاز و کاری ک ــا س ــی ب ــد رحمت محم
ــس  ــن ریی ــوان اولی ــه عن ــده، ب ــزی ش ــه ری ــد پای جدی
ــی  ــه شــورای عال ــا ب جهاددانشــگاهی از ســوی هیــأت امن
انقــاب فرهنگــی پیشــنهاد مــی شــود؛ ایــن شــورا ریاســت 
وی را در تاریــخ 70/9/12 بــه تصویــب مــی رســاند تــا بــه 
مــدت ســه ســال ســکان دار نهــاد انقابــی جهاددانشــگاهی 

باشــد.
اساســنامه   ،1381 تــا   1370 هــای  ســال  بیــن 
جهاددانشــگاهی، هشــت بــار دســت خــوش اصاحــات یــا 
افــزودن بندهــای جدیــد مــی شــود و در نهایــت از ســال 

ــد. ــی ده ــری در آن رخ نم ــو تغیی ــن س ــه ای 81 ب
در ســال 1371، عملیــات عمرانــی مجتمــع تحقیقاتــی 
88 هکتــاری جهاددانشــگاهی کــه کلنــگ آن پیــش از ایــن 
بــه زمیــن زده شــده، آغــاز مــی شــود. همچنیــن مؤسســه 
رویــان، خبــر مــی دهــد کــه نخســتین نــوزاد آزمایشــگاهی 
ــد شــده  ــه روش IVF در ایــن پژوهشــکده، متول تهــران ب

اســت.
در جهاددانشــگاهی علــم و صنعــت اّمــا اتفــاق تــازه ای 
ــعه در  ــر توس ــاور فج ــین مش ــرکت مهندس ــد؛ ش ــی افت م
ــه عمــران، طراحــی شــهری، شهرســازی و معمــاری  زمین
ــاز  ــش را آغ ــت های ــد و فعالی ــی کن ــت م ــام موجودی اع
می نمایــد. در اســتان کرمانشــاه هــم جهاددانشــگاهی، نــام 
شــرکت جاهــد شــاریز را جــزو اولیــن شــرکت هــای ایــن 
نهــاد و بــاز در زمینــه عمــران طــی ســال 1371 بــه ثبــت 

مــی رســاند. 
در ایــن ســال، جهاددانشــگاهی بــا تجربــه فعالیت هــای 
ــی را در  ــت آموزش ــکیل، معاون ــدو تش ــی اش از ب آموزش
ایــن نهــاد ایجــاد مــی کنــد تــا بــه ایــن ترتیــب بــا مهیــا 

شــدن مقدمــات الزم، اولیــن مؤسســه آمــوزش عالــی 
ــد. ــه کار نمای ــروع ب ــال 1372 ش ــگاهی در س جهاددانش

ــال 1373،  ــگاهی در س ــارات جهاددانش ــه انتش مجموع
ــد  ــجویی را کلی ــال دانش ــاب س ــنواره کت ــن دوره جش اولی
ــاله  ــه س ــت س ــال، دوره ریاس ــن س ــد. در همی ــی زن م
محمــد رحمتــی بــر جهاددانشــگاهی بــه پایــان مــی رســد 
و هیــأت امنــای ایــن نهــاد، یــک بــار دیگــر او را کــه حــاال 
ــگاه  ــازه را از دانش ــش س ــد اش در گرای ــی ارش کارشناس
ــه  ــؤولیت ب ــن مس ــدی ای ــرای تص ــرده، ب ــذ ک ــران اخ ته
ــه  ــد ک ــی کن ــی م ــاب فرهنگــی معرف ــی انق شــورای عال
در تاریــخ 73/9/22 مــورد تصویــب شــورا قــرار مــی گیــرد.
ــل از روش  ــودک حاص ــن ک ــد اولی ــان، تول ــا در روی ام
میکرواینجکشــن در کشــور بــا تــاش محققــان ایــن 

ــورد. ــی خ ــم م ــکده رق پژوهش
در ســال1374 هــم در ادامــه فعالیــت هــای پژوهشــی 
ــوزاد آزمایشــگاهی کشــور حاصــل  ــان، نخســتین ن در روی
از جنیــن فریــز شــده، متولــد مــی شــود. در حــوزه 
ــرای  فعالیــت هــای فرهنگــی، یــک جشــنواره سراســری ب
دانشــجویان تحــت عنــوان پایــان نامــه ســال دانشــجویی، 

ــد. ــی کن ــه م ــزاری اش را تجرب ــن دوره برگ اولی
ــع  ــه جم ــر ب ــزه دیگ ــت جای ــال 74، هف ــان س ــا پای ت
ــزوده  ــی اف ــنواره خوارزم ــگاهی در جش ــز جهاددانش جوای
ــان  ــی در می ــای نظام ــروژه ه ــدادی از پ ــود؛ تع ــی ش م

ــورد. ــی خ ــم م ــه چش ــده ب ــای برگزی ــرح ه ط
آموزشــی  حــوزه  هــای  فعالیــت   ،1375 ســال 
جهاددانشــگاهی شــتاب مــی گیــرد؛ ورود بــه عرصــه 
ــام ایــن نهــاد را  آمــوزش هــای کوتــاه مــدت تخصصــی، ن
فراگیــر از گذشــته بــر ســر زبــان هــا مــی آورد. در همیــن 
ســال پژوهشــکده هایــی مثــل بیوتکنولــوژی تولیــد مثــل، 

ــد. ــی کن ــت م ــه فعالی ــروع ب ش
ســال 1376 از راه رســیده و محمــد رحمتــی در آخرین 
ســال دوره دوم ریاســت اش بــر جهاددانشــگاهی قــرار 
ــه  ــال ک ــش س ــوع ش ــاله و در مجم ــه س دارد. دو دوره س
خــود او دربــاره آن ســخن مــی گویــد و از ســه اقــدام بــه 
ــن  ــن فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در ای عنــوان مهمتری
شــش ســال یــاد مــی کنــد؛ آغــاز پــروژه عمرانــي ســاخت 
ــذ  ــرج، اخ ــگاهی در ک ــاد دانش ــي جه ــع تحقیقات مجتم
پروانــه فعالیــت مؤسســه آمــوزش عالــي جهاددانشــگاهي و 
نیــز ایجــاد تشــکیات متناســب بــا تغییــرات ایجــاد شــده 
درنحــوه اداره جهاددانشــگاهي و تبدیــل مدیریــت شــورایي 

بــه مدیریــت فــردي.
ــت هفتــم  ــه چهــار مــاه از آغــاز رســمی دول نزدیــک ب
جمهــوری اســامی ایــران یــا همــان دولــت اول اصاحــات 
مــی گــذرد کــه هیــأت امنــای جهاددانشــگاهی بــرای بــار 
ــکیل  ــاد، تش ــن نه ــس ای ــاب ریی ــوع انتخ ــا موض ــوم ب س
ــدم  ــری مق ــی منتظ ــار، عل ــن ب ــد. ای ــی دهن ــه م جلس
بــرای تصــدی ریاســت جهاددانشــگاهی بــه شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی پیشــنهاد مــی شــود. منتظــرِی 39ســاله، 
در ســال 1359 بــه جهاددانشــگاهی پیوســته و از 60/3/15  
ــده اســت؛ او کــه در  ــن نهــاد درآم ــت ای ــه عضوی رســماً ب
راه انــدازی و مدیریــت جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی 
ــورای  ــو ش ــا 70 عض ــال 64 ت ــته از س ــش داش ــران نق ای
ــی  ــش فرهنگ ــئولیت بخ ــگاهی و مس ــزی جهاددانش مرک

ــه عهــده داشــته اســت. ــن نهــاد را ب ای
 حــاال در ســال 1376 شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
ــاب  ــه انتخ ــدی ب ــر تایی ــود ُمه ــارم آذر خ ــه چه در مصوب
ــه  ــری ک ــی منتظ ــا عل ــد ت ــی زن ــاد م ــای جه ــأت امن هی
بــه تازگــی دانشــنامه دکتــري خــود را در رشــته ســامت 
ــکو  ــگاه گاس ــوژي از دانش ــش اپیدمیول ــا گرای ــي ب همگان
انگلســتان دریافــت کــرده، کار خــود را بــه عنــوان دومیــن 
رییــس جهاددانشــگاهی آغــاز نمایــد. یــک مــاه بعــد یعنــی 
76/10/8 جهادگــران جهاددانشــگاهی بــا رییــس تــازه 

نفــس ایــن نهــاد بــه دیــدار رهبــر انقــاب مــی رونــد.
آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن دیــدار، از خدمــات صــادق 
واعــظ زاده رییــس ســابق شــورای مرکــزی و محمــد 
قدردانــی  جهاددانشــگاهی  پیشــین  رییــس  رحمتــی 
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ــن نهــاد  ــی منتظــری در رأس ای ــد و از حضــور عل می کنن
ــد. ــی نماین ــندی م ــراز خرس اب

ــادآوری خاطــرات ســال هــای  ــر انقــاب ضمــن ی رهب
گذشــته و اقدامــات جوانــان و دانشــجویان مؤمــن و انقابی، 
کســب موفقیــت هــای جهاددانشــگاهی را بــا وجــود برخــی 
موانــع و مصوبــه هــا و راه ســخت تصویــب اساســنامه ایــن 
ــوان  ــکرگزاری عن ــه ش ــمرده و مای ــی ش ــم م ــاد، مغتن نه

مــی کننــد.
ایشــان همچنیــن در ایــن دیــدار طــی بیانــات مهمــی 
پیرامــون ضــرورت اســتقامت، اهمیــت علــم و دانــش، 
توجــه کافــی بــه پیشــرفت و توســعه از نــگاه اســام ســخن 

مــی گوینــد.
رهبر انقاب، در توصیه ای به جهادگران جهاددانشگاهی 
برای تداوم کار علمی و تحقیقاتی شان، آنان را از پرداختن 
حذر  بر  شرکت  تأسیس  نظیر  اقتصادی  و  مادی  امور  به 

می دارند.
در سـال 1376 نخسـتین گام ها برای تدویـن برنامه های 

توسـعه ای جهاددانشـگاهی برداشته می شود.
توســعه  آغــاز  نقطــه  تــوان  مــی  را   1377 ســال 
بــه  نهــاد  ایــن  ورود  و  جهاددانشــگاهی  ســاختارهای 
ــز  ــف و نی ــوم مختل ــی در عل ــد تحقیقات ــای جدی حــوزه ه
ــن  ــمار آورد. در ای ــه ش ــدد ب ــی متع ــز فرهنگ ــاد مراک ایج
ســال عــاوه بــر دو پژوهشــکده، مؤسســه قــرض الحســنه 
دانشــجویان ایــران و ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی 

ــد. ــی کنن ــاز م ــود را آغ ــت خ ــماً فعالی رس
در ایــن ســال، بــا توجــه بــه دغدغــه موجــود در 
جهاددانشــگاهی پیرامــون اشــتغال دانــش آموختــگان 
ــانی،  ــاع رس ــدف اط ــا ه ــتغال ب ــتاد اش ــا، س ــگاه ه دانش
توانمنــد ســازی و در اختیــار گذاشــتن تجربــه هــای ایــن 
ــگاهی  ــن جهاددانش ــود. همچنی ــی ش ــکیل م ــاد، تش نه
ــد  ــي، طراحــي و تولی ــش فن ــه دان ــتیابي ب ــل دس ــه دلی ب
مجموعــه  تجهیــزات  آزمایشــگاهي  فشــارقوي و همچنیــن 
طراحــي و ســاخت سیســتم هاي اتوماســیون خطــوط 
تولیــد لوله هــاي فــوالدي در جشــنواره بیــن المللــی 

ــود. ــی ش ــده م ــی برگزی خوارزم
تشــکیل  ســالگرد  نوزدهمیــن  و   1378 ســال 
جهاددانشــگاهی از راه مــی رســد. در دوم تیرمــاه ایــن 
ــت  ــه درخواس ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــال، وزارت فرهن س
ــزاری  ــتین خبرگ ــدازی نخس ــر راه ان ــی ب ــاد مبن ــن نه ای
ــت دانشــجویی  ــا هوی ــس از انقــاب ب ــران پ ــی ای غیردولت
بــه نــام خبرگــزاری دانشــجویان ایران)ایســنا( پاســخ 

ــد. ــی ده ــت م مثب
اعضــای ایــن نهــاد در تاریــخ 14 مــرداد مــاه بــه دیــدار 

رهبــر انقــاب مــی رونــد.
از  اظهــار خرســندی  ای ضمــن  اهلل خامنــه  آیــت 
ــه  ــگاهي، ب ــش جهاددانش ــورس امیدبخ ــال ن ــه نه ــن ک ای
درخــت تنــاور و ثمربخشــي تبدیــل شــده اســت، در بــاب 

دو ســرفصل مأموریــت هــا و وظایــف جهاددانشــگاهی 
یعنــی امــور فرهنگــی و تحقیقــات، توصیــه هایــی را بیــان 

می کننــد.
رهبــر  آبــان 78،  در 13  یعنــی  بعــد  مــاه  چهــار 
انقــاب در پیامــی خطــاب بــه دســت انــدرکاران تأســیس 
خبرگــزاری ایســنا و دانشــجویان خبرنــگار ایــن خبرگــزاری 
مــی فرماینــد: » اخبــاِر خــوب، مفیــد و امیدبخــش مخابــره 
کنیــد.« و بــه ایــن ترتیــب فعالیــت آزمایشــی ایســنا آغــاز 
ــعه  ــه اول توس ــال، برنام ــن س ــا ای ــان ب ــود. همزم ــی ش م

ــد مــی خــورد. ــز کلی جهاددانشــگاهی نی
همزمــان بــا 16 آذر 78 و روز دانشــجو، ایســنا فعالیــت 
رســمی خــود را در ســپهر اطــاع رســانی کشــور و دنیــای 

رســانه هــا شــروع مــی کنــد.
نخســت  رتبــه   ،1379 ســال  در  جهاددانشــگاهی 
جشــنواره تحقیقاتــی علــوم پزشــکی رازی را در گــروه 
پزشــکی بــه خاطــر طــرح پژوهشــی پروتکل هــاي دارویــي 
ــر رســپتورهاي غیردوپامینــي در درمــان  جدیــد مبتنــي ب

ــد. ــی کن ــود م ــکیزوفرني از آن خ اس
ایــن نهــاد در حــوزه فعالیــت هــای فرهنگــی، بــا تکیــه 
بــر ســوابق و تجربــه هــای خــود در زمینــه تدویــن، چــاپ 
ــگاهی را در  ــارات جهاددانش ــازمان انتش ــب، س ــر کت و نش

79/4/27 تأســیس مــی کنــد. 
در 16 مــرداد 79 و در مــاه هــای پایانــی دوره ریاســت 
ــوم  ــکده عل ــگاهی، پژوهش ــر جهاددانش ــری ب ــی منتظ عل
بهداشــتی ایــن نهــاد، فعالیتــش را آغــاز مــی کنــد و 
او همزمــان مســئولیت پژوهشــکده را هــم بــه عهــده 
ــورخ 79/9/15  ــه م ــا مصوب ــد ب ــاه بع ــار م ــرد. چه می گی
ــدم  ــی منتظــری مق ــی، عل ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــوان  ــه عن ــاله ب ــه س ــرای دوره ای س ــر و ب ــار دیگ ــک ب ی
ــورا  ــن ش ــود. ای ــی ش ــن م ــگاهی تعیی ــس جهاددانش ریی
همچنیــن در جلســه 79/10/13 وظیفه مشــارکت در ایجاد 
زمینــه هــای مناســب بــرای اشــتغال دانــش آموختــگان را 
بــه اساســنامه جهاددانشــگاهی اضافــه می کنــد؛ ایــن نهــاد 
نیــز بــر مبنــای ایــن مأموریــت جدیــد، ســازمان همیــاری 
اشــتغال دانــش آموختــگان را تأســیس مــی کنــد؛ تــا بــه 
ــه  ــگاهی ک ــت جهاددانش ــای فعالی ــوزه ه ــب ح ــن ترتی ای
تاکنــون پژوهــش و تحقیقــات، امــور فرهنگــی و آمــوزش 

ــد. ــه چهــار حــوزه گســترش یاب ــه ب ــا ایــن مصوب ــود ب ب
ــان  ــا هم ــران ی ــامی ای ــوری اس ــتم جمه ــت هش دول
دولــت دوم اصاحــات از 1380/5/11 و بــه عبارتــی مقــارن 
ــگاهی،  ــکیل جهاددانش ــالگرد تش ــن س ــت و یکمی ــا بیس ب
رســماً کار خــود را آغــاز مــی کنــد. ســه مرکــز فرهنگــی 
در ایــن ســال بــا عناویــن مرکــز افکارســنجی دانشــجویان 
ایــران، مرکــز فعالیــت هــای قرآنــی دانشــجویان کشــور و 
مرکــز گردشــگری علمــی فرهنگــی دانشــجویان ایــران بــه 

مراکــز فرهنگــی جهاددانشــگاهی اضافــه مــی شــود؛
ــی  ــش فن ــه دان ــگاهی ب ــال، جهاددانش ــن س در همی

▲دیدار اعضای جهادددانشگاهی با رهبر معظم انقاب اسامی  )1376(
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طراحــي و ســاخت فرســتنده یــک مــگاوات مــوج متوســط 
ــد. ــی کن ــدا م ــت پی ــتوري دس ــي تمام ترانزیس رادیوی

در ســال 1381، جهاددانشــگاهی بــا یــک طــرح 
ــوم انســانی در جشــنواره جــوان  ــی در حــوزه عل تحقیقات
ــوان  ــا عن ــروژه ب ــن پ ــد؛ ای ــی کن ــرکت م ــی ش خوارزم
بررســي ماهیــت و ســاختار جنبــش دانشــجویي در 
ــران، رتبــه ســوم جشــنواره در گــروه علــوم انســانی را  ای
از آِن خــود مــی کنــد. در همیــن ســال علــی منتظــری 
رییــس جهاددانشــگاهی موفــق بــه اخــذ فلوشــیپ 
ســامت همگانــي از کالــج ســلطنتي پزشــکان انگلســتان 

ــود. ــی ش م
رهبــر انقــاب در تاریــخ 1382/6/5 و در دیــدار هیــأت 
ــد  ــی دهن ــر م ــزارش مهمــی خب ــا ایشــان، از گ ــت ب دول
کــه بــه تازگــی از جهاددانشــگاهی دریافــت کــرده انــد: 

»چنــد روز قبــل گزارشــی راجــع بــه تولیــد و تکثیــر و 
انجمــاد ســلّولهای بنیــادی بــه مــن دادنــد. ایــن یــک کاِر 
بســیار عظیــم و پیچیــده علمــی اســت کــه در معــدودی 
ــا  ــور م ــت. در کش ــه اس ــام گرفت ــا انج ــورهای دنی از کش
ایــن کار بــی ســروصدا اتّفــاق افتــاده و هنــوز اعــان هــم 
ــر از  ــن کار، کمت ــه نظــر مــن اهمیــت ای نشــده اســت. ب
کار هســته ای کــه مــا کردیــم، نخواهــد بــود. ایــن کار در 
آینــده پزشــکی دنیــا ارزش زیــادی دارد و دنیــا از آن بــه 
عنــوان یــک انقــاب پزشــکی نــام مــی بــرد. یــک گــروه 
ــن  ــه از همی ــادی ک ــاً جه ــی و واقع ــِن انقاب ــوان مؤم ج
ــن  ــه ای ــع ب ــتند، راج ــگاهی هس ــای جهاددانش ــه ه بچ
ــی  ــج خوب ــه نتای ــد و ب ــرده ان ــال کار ک ــد س ــأله چن مس
ــه  ــا ب ــد ت ــد کار ادامــه پیــدا کن ــه بای ــد - البت رســیده ان
آن نتایــج نهایــی اش برســد - کــه ان شــاءاهلل خودشــان 
اعــان خواهنــد کــرد. بنابرایــن مــا چنیــن زمینــه هــای 
ــه از ارزش  ــم ک ــور داری ــری در کش ــی و فک ــد علم رش

ــی برخــوردار اســت.«  باالی
تولیــد  فنــاوری  بــه  رویــان  محققــان  دســتیابی 
ــادی جنینــی انســانی و موشــی در ســال  ســلول های بنی
ــاب  ــر انق ــه رهب ــت ب ــن موفقی ــزارش ای ــه گ 82 و ارای
ــن  ــگران ای ــدادی از پژوهش ــا تع ــود ت ــی ش ــب م موج
پژوهشــگاه در تاریــخ 82/6/11 بــه دیــدار رهبــر انقــاب 
ــه  ــوان پای ــه عن ــه از آن ب ــد. دســتاوردی ک اســامی برون
ــود. ــی ش ــاد م ــور ی ــی در کش ــکی ترمیم ــذاری پزش گ

ــن  ــت ای ــدار اهمی ــن دی ــه ای در ای ــت اهلل خامن آی
ــن آن  ــد: » م ــی کنن ــان م ــن بی ــن چنی ــت را ای موفقی
ــه ایــن قضیــه هســته  ــه یکــي از دوســتان راجــع ب روز ب
ــام  ــته اي انج ــه هس ــه در زمین ــي ک ــن کارهای اي و همی
شــده، کــه بســیار کار بــا عظمــت و مهمــي اســت،  گفتــم 
ایــن کاري کــه ایــن جــوان هــاي جهــاد کردنــد ســر ایــن 
قضیــه ســلول هــاي بنیــادي ، ایــن عظمتــش کمتــر از آن 

ــش بســیار باالســت.« کار نیســت  و اهمیت
ایشــان در بخــش دیگــری از بیاناتشــان مــی افزاینــد:« 
ــق  ــان توفی ــي را انس ــک کار خوب ــه ی ــن ک ــداهلل، ای بحم
پیــدا کنــد، بعــد بــه ســجده بیفتــد، ایــن خیلــي بــا ارزش 
اســت. اینهــا چیزهایــي اســت کــه مــي مانــد. بدانیــد کــه 
ــد در  ــا مي مان ــد. این ه ــد مان ــخ، خواه ــا در تاری ــن ه ای
ــل،  ــاي اصی ــه ه ــن نقط ــل، ای ــاي اصی ــخ. این کاره تاری
ــادي اســت. ســلول هــاي  ــن هــا همــان ســلولهاي بنی ای
ــه  ــن توج ــت. همی ــن هاس ــري همی ــار بش ــادي رفت بنی
بــه خــدا، شــکر خــدا، افتــادن بــه ســجده کــه آن وقــت 
ــه  ــاخت. هم ــود س ــلولي را مي ش ــور س ــه ج ــن، هم از ای
ــل  ــرد. اص ــتحصال ک ــن، اس ــود از ای ــور کاري را مي ش ج
قضیــه ایــن اســت. شــما ســلولهاي بنیــادي را الحمــدهلل 

ــه دســت آوردیــد.« در هــر دو ناحیــه ب
ــا و  ــکده ه ــدادی از پژوهش ــم تع ــال 1382 ه در س
مؤسســات آمــوزش عالــی وابســته بــه جهاددانشــگاهی در 
تهــران و ســایر اســتان هــای کشــور تأســیس مــی شــوند. 
هیــأت امنــای جهاددانشــگاهی در هشــتادمین جلســه 
خــود بــه تاریــخ 82/7/28 عضویــت افتخــاری ســید 
ــأت  ــوان هی ــه عن ــور را ب ــس جمه ــی ریی ــد خاتم محم

ــاند. ــی رس ــب م ــه تصوی ــگاهی ب ــی جهاددانش علم
 همچنیــن بــر اســاس مصوبــه 82/8/13 شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی، علــی منتظــری یــک بــار دیگــر و بــرای 
ســومین دوره متوالــی بــه عنــوان رییــس جهاددانشــگاهی 

انتخــاب مــی شــود.
یــک هفتــه بعــد از ایــن انتخــاب و در تاریــخ 82/8/20 
ــارک 1424 هجــری  ــم رمضــان المب ــا پانزده مصــادف ب
ــام  ــا ن ــگاهی ب ــزاری جهاددانش ــن خبرگ ــری، دومی قم
خبرگــزاری قرآنــی بــه نشــانی www.iqna.ir آغــاز بــه 

فعالیــت مــی کنــد.
و  علمــی  هیــأت  اعضــای   ،1383 تیرمــاه  اول 

▲حضور رهبر معظم انقاب اسامی در پژوهشگاه رویان )1386(
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ــاب  ــر انق ــدار رهب ــه دی ــگاهی ب ــان جهاددانش کارشناس
ــداری اســت  ــن دی ــی تری ــدار، طوالن ــن دی ــد. ای مــی رون
ــی)ره(  ــام خمین ــاد در حســینیه ام ــن نه ــه اعضــای ای ک
و  بیانــات  مخاطــب  و  مســتمع  و  دارنــد  حضــور 

توصیه هــای مهمــی از جانــب ایشــان مــی شــوند:
ــاد  ــک نه ــط ی ــگاهي فق ــاد دانش ــن جه ــر م ــه نظ »ب
نیســت، بلکــه یــک فرهنــگ اســت؛ یــک ســمت گیــري 
و حرکــت اســت. هرچــه بتوانیــم مــا ایــن فرهنــگ را در 
جامعــه گســترش دهیــم و آن را پایــدار و اســتوار کنیــم، 
کشــور را بــه ســمت ســربلندي و عــزت و اســتقال 

ــم.  ــرده ای ــي بیشــتر پیــش ب حقیق
شــاید فکــر مي شــد کــه جهــاد یــک حرکــت گلخانــه 
اي اســت کــه بــراي نمونــه ســازي درســت کردیــم. امــروز 
ایــن گلخانــه دارد فضــاي جامعــه را بــه گلســتان تبدیــل 
مي کنــد. نــه تنهــا بــه نمونــه ســازي اکتفــا نکــرده، بلکــه 

بــرکات خــودش را دارد ســرریز مي کنــد. 
ایــن نهــاد انقابــي اســت؛ انقابــي بمانیــد؛ توصیــه ي 

مؤکــد مــن بــر ایــن اســت.
ــن  ــزو بهتری ــگاهي ، ج ــاد دانش ــوان جه ــه عن ــما ب ش
مســاله  ایــن  در  مي توانیــد  کــه  هســتید  مراکــزي 
)تحقیــق و علــم( اهتمــام بورزیــد و احســاس مســوولیت 

ــد؛  کنی
کار  البتــه  بدهیــد.  اهمیــت  را  تــان  علمــي  کار 
فرهنگــي هــم جداگانــه بــه همیــن انــدازه اهمیــت دارد؛ 
کار روي ایمــان، کار روي باورهــاي شــجاعت آور عــزت آور 
ایمــان اســامي، جامــع همــه ي  و آگاهــي آور، کــه 

اینهاســت.«
 مهرمــاه 1383 فــرا مــی رســد. ســعید کاظمــی 
ــد  ــان در تولی ــر روی ــت اخی ــل موفقی ــه دلی ــتیانی ب آش
نخســتین ســلول هــای بنیــادی بــه عنــوان چهــره 
ــدگار  ــای مان ــره ه ــش چه ــن همای ــدگار در چهارمی مان
معرفــی مــی شــود. دکتــر کاظمــی، مبلــغ نقــدی جایــزه 
و ســکه هــای طــای اهدایــی را بیــن همکارانــش و حتــی 

ــد. ــی کن ــیم م ــان، تقس ــات روی ــای خدم نیروه
ــب  ــه کس ــق ب ــگاهی موف ــال، جهاددانش ــن س در ای
ــرق  ــای ب ــتم ه ــاخت سیس ــی و س ــی طراح ــش فن دان
ــن  ــه همی ــود و ب ــی ش ــاری م ــای حف ــرل دکل ه و کنت
مناســبت رتبــه دوم تحقیقــات کاربــردی را در جشــنواره 

ــد. ــی کن ــود م ــی رازی از آِن خ تحقیقات
همچنیــن ســال 1383 را مــی تــوان آغــاز اســتفاده از 
ســلول هــای بنیــادی در درمــان و ترمیــم ضایعــات قلبــی 

و نیــز قرنیــه دانســت.  
ســال 1384، یکــی از تلــخ تریــن ســال هــای حیــات 

جهاددانشــگاهی بــه حســاب مــی آیــد؛ 
14 آذر 1384 و درســت دو روز قبــل از جشــن شــش 
ــزاری در  ــن خبرگ ــزی ای ــر مرک ــنا، در دفت ــالگی ایس س
ــر  ــکاس جهادگ ــرای دو ع ــی مشــترک ب ــران، مأموریت ته
یکــی فرزنــد دریــا و دیگــری زاده ی کویــر تعریــف 
ــد  ــک فرون ــر، ی ــارن ظه ــردا مق ــت ف ــرار اس ــود. ق می ش
هواپیمــای هرکولــس C130 ، جمعــی از خبرنــگاران، 
ــای  ــور و اعض ــانه های کش ــرداران رس ــان و تصویرب عکاس
ارتــش را بــه بندرعبــاس برســاند تــا از آن جــا بــه ســمت 
ــور ارتــش جمهــوری  چابهــار یعنــی محــل برگــزاری مان

ــد؛  ــت کنن ــران حرک اســامی ای
15 آذر مــی رســد؛ هواپیمــای مــورد نظــر چنــد 
ــل  ــه دلی ــرودگاه ب ــد ف ــتن از بان ــس از برخاس ــه پ دقیق
بــروز نقــص فنــی، قصــد بازگشــت بــه فــرودگاه مهرآبــاد 
را دارد امــا در منطقــه ای مســکونی مــی کنــد و تمامــی 
سرنشــینان شــامل محمدحســین قریــب و اســماعیل 

ــند. ــی رس ــهادت م ــه ش ــنا ب ــی از ایس عمران
ــی  ــته ی عکاس ــل در رش ــرای تحصی ــکا ب ِ ــب از ن قری
بــه تهــران آمــده بــود و در خوابــگاه دانشــجویی زندگــی 
می کــرد؛ او از تیرمــاه 1382 کار حرفــه ای خــود را در 
ایســنا شــروع کــرد و لنــز دوربیــن اش را بــه ســمت ثبــت 

ــه زده ی  ــردم زلزل ــج م ــه و درد و رن ــای جامع محرومیت ه
ــن  ــب در دوازدهمی ــد. قری ــان چرخان ــد کرم ــم و زرن ب
جشــنواره ی مطبوعــات، رتبــه ی نخســت رشــته ی عکــس 
ــرد.  ــود ک ــری را از آن خ ــریات سراس ــروه نش ــری گ خب
موضــوع عکــس منتخــب او هــم گوشــه ای از آالم مــردم 
ــر  ــه تصوی ــه را ب ــه زلزل ــر در حادث ــوم کوی ــان و مظل مهرب
می کشــید. همــان مردمــی کــه دوســت و همــکارش 
ــماعیل در  ــود. اس ــا ب ــی از آن ه ــی، یک ــماعیل عمران اس
ــه ی  ــه ی زلزل ــد؛ در واقع ــا آم ــه دنی ــت ب ــاد جیرف عنبرآب
بــم، تعــداد زیــادی از دوســتان و هم کاســی هایش را 
ــان  ــگاهی کرم ــه جهاددانش ــال 1382 ب ــت داد. س از دس
ــزاری  پیوســت و در ســال 83 فعالیــت خــود را در خبرگ
ــوان  ــنای ج ــی ایس ــی یعن ــاد انقاب ــن نه ــه ای ــته ب وابس
منطقــه ی کویــر آغــاز کــرد. او در جریــان زلزلــه ی زرنــد 
کرمــان، خــود را بــه ســرعت بــه منطقــه ی حادثــه رســاند 
ــق ایســنا  ــه ی شــدید را از طری ــر آن زلزل ــن تصاوی و اولی

ــره کــرد. مخاب
در پــی حادثــه ی تاســف بار ســقوط هواپیمــای ارتــش، 
رهبــر معظــم انقــاب در روز چهارشــنبه 16 آذر 1384 در 
ــانه ای  ــه ی رس ــزاران جامع ــن خدمت گ ــی، جان باخت پیام

و نظامــی کشــور را تســلیت مــی گوینــد.
جهاددانشــگاهی هنــوز در شــوک شــهادت فرزندانــش 
ــخ  ــان در تاری ــه ناگه ــرد ک ــی ب ــر م ــه س ــنا ب در ایس
ــر  ــود؛ دکت ــی ش ــر م ــواری منتش ــر ناگ 84/10/14 خب
ــان  ــذار روی ســعید کاظمــی آشــتیانی 44 ســاله و بنیانگ
ــزرگ جهاددانشــگاهی  ــواده ب ــه، همکارانــش و خان ناباوران

ــتابد. ــی ش ــود م ــه ســوی معب ــد و ب ــی کن ــرک م را ت
زنــده یــاد دکتــر ســعید کاظمــي آشــتیاني، در 
نخســتین روز از فروردیــن مــاه 1340 در تهــران بــه دنیــا 
ــم  ــالگي ه ــن 18 س ــان س ــال 1358 در هم ــد. در س آم
زمــان بــا ورود بــه دانشــگاه در هنرســتان پیــام امیــد بــه 

ــت.  ــي پرداخ ــامي م ــش اس ــات و بین ــس ادبی تدری
ــوم  ــگاه عل ــي دانش ــته فیزیوتراپ ــال 1358 در رش س
ــه  ــي دانشــگاهها ب ــه شــد. تعطیل ــران پذیرفت پزشــکي ای
ــاي  ــه ه ــور وي در جبه ــي و حض ــاب فرهنگ ــت انق عل
نبــرد طــي آن ســالها باعــث شــد پــس از 11 ســال 
ــي  ــدرک کارشناس ــذ م ــا اخ ــال 1369 ب ــرانجام در س س
ــوم توانبخشــي  ــي از دانشــگاه عل ــته فیزیوتراپ ــد رش ارش

ــردد.  ــل گ ــارغ التحصی ف
در ســال 1361 جهــاد گــروه پزشــکي را در دانشــگاه 
علــوم پزشــکي ایــران تأســیس کــرد. دکتــر کاظمــي تــا 
ــا و  ــرح ه ــش ط ــؤولیت بخ ــده دار مس ــال 1370 عه س
ــت  ــمت ریاس ــه س ــال 1371 ب ــود. از س ــات آن ب تحقیق
ــوب  ــران منص ــکي ای ــوم پزش ــد عل ــگاهي واح جهاددانش

شــد. 
پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهي خــرداد مــاه 1370 
ــود را  ــت خ ــماً فعالی ــي رس ــر کاظم ــت دکت ــا مدیری ب
آغــاز کــرد. دکتــر کاظمــي در همیــن دهــه و هــم زمــان 
ــران و  ــکي ای ــوم پزش ــگاهي عل ــت جهاددانش ــا مدیری ب
پژوهشــگاه رویــان در دانشــگاه تربیــت مــدرس بــه ادامــه 
ــن  ــش جنی ــا گرای ــریح ب ــوم تش ــته عل ــل در رش تحصی
ــاز  ــه ممت ــا رتب ــال 1376 ب ــت و در س ــي پرداخ شناس

ــري شــد.  ــه اخــذ درجــه دکت ــق ب موف
ــن انســان  ــب ای ــاه 1384 قل غــروب چهاردهــم دي م
واال از تپیــدن ایســتاد و عــاوه بــر خانــواده و دوســتانش، 
جامعــه علمــي کشــور را نیــز در ســوگ و ماتــم فقدانــش 
ــه از  ــي اینگون ــاب طــي پیام ــر معظــم انق نشــاند و رهب

ــد: شــخصیت متعهــد و متخصــص او تجلیــل نمودن
»بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ــمند  ــت دانش ــر درگذش ــي خب ــف و تلخکام ــا تأس ب
مؤمــن و جهادگــر، مرحــوم دکتــر »ســعید کاظمــي 
آشــتیاني« را دریافــت کــردم و بــر فقــدان آن شــخصیت 
ــود،  ــوآوري ب ــکار و ن ــد و ابت ــون امی ــه کان ــمند ک ارزش
ــاب  ــح انق ــدان صال ــي از فرزن ــوردم. وي یک ــوس خ افس
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و از رویشــهاي مبارکــي بــود کــه آینــده درخشــان علمــي 
ــد.  ــي دهن ــد م ــور را نوی در کش

مؤسســه رویــان کــه مجمــع ارزشــمندي از نــوآوران و 
ــش و  ــوم زیســتي اســت، در پیدای ــران عرصــه عل جهادگ
رشــد و اعتــاي خــود، مدیــون همــت و ایمــان و پشــتکار 

ــن دانشــمند جــوان و بلندهمــت اســت. ای
اینجانــب ضایعــه دردنــاک فقــدان ایــن عنصــر خــدوم 
ــزش  ــکاران عزی ــي و هم ــواده گرام ــه خان ــاارزش را ب و ب
صمیمانــه تســلیت مــي گویــم و از خداونــد متعــال 
رحمــت و علــوم درجــات را بــراي وي و صبــر و ســکینهي 
مســألت  همراهانــش  و  بازمانــدگان  بــراي  را  الهــي 

» مي کنــم.
جهاددانشــگاهی در ســال 84  بــه تکنولــوژي طراحــي 
ــدا  ــت پی ــوازي دس ــدرت م ــاي پرق ــاخت UPS ه و س
مــی کنــد. همچنیــن در حــوزه آموزشــی، مؤسســه 
آمــوزش عالــی جهاددانشــگاهی)در تهــران( پــس از احــراز 
شــرایط الزم، موافقــت قطعــی شــورای گســترش آمــوزش 
عالــی وزارت علــوم را اخــذ مــی کنــد و بــه دانشــگاه ارتقــا 
ــم و  ــی، عل ــن دانشــگاه غیردولت ــام ای ــد؛ ن ــی کن ــدا م پی

فرهنــگ گذاشــته مــی شــود. 
نخســتین بانــک خصوصــی خــون بند نــاف نــوزادان در 

ایــن ســال، توســط پژوهشــگاه رویــان تأســیس می شــود.
ســال 1385 از راه مــی رســد؛ مــرداد مــاه ایــن 
ســال، دولــت نهــم جمهــوری اســامی ایــران یــک ســاله 
ــس  ــاب ریی ــاِل انتخ ــال، س ــن س ــن ای ــود؛ همچنی می ش

ــت. ــگاهی اس ــد جهاددانش جدی
مراســم بزرگداشــت بیســت و ششــمین ســالگرد 

تشــکیل جهاددانشــگاهی کــه همزمــان بــا اولیــن ســالگرد 
ــخ 85/5/16  ــت در تاری ــم هس ــم ه ــت نه ــکیل دول تش
ــاالر وحــدت برگــزار مــی شــود؛ مهمــان ویــژه ایــن  در ت
ــی حــداد عــادل  مراســم، از دولتــی هــا نیســت و غامعل
ــای  ــع اعض ــه جم ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل ریی

ــد. ــی آی ــگاهی م جهاددانش
تأســیس پژوهشــکده هــا در ایــن ســال، ســرعت 

ــرد.  ــی گی ــود م ــه خ ــتری ب بیش
ــای  ــن موفقیت ه ــی از بزرگتری ــخ 85/7/8 یک در تاری
رقــم  فنــاوری  زیســت  حــوزه  در  جهاددانشــگاهی 
ــازی  ــبیه س ــفند ش ــن گوس ــا« اولی ــورد. »رویان ــی خ م
ــن موفقیــت،  ــد مــی شــود. ای ــان متول ــه در روی خاورمیان
بازتــاب گســترده ای در جهــان دارد و ایــران را بــه جمــع 
ــی شــبیه ســازی گوســفند  هشــت کشــور صاحــب توانای

ــَرد.  َ ــی ب ــان م در جه
ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــخ 85/8/23 ش در تاری
ــه  ــاله را ک ــی 48 س ــه، حمیدرضــا طیب ــک مصوب طــی ی
ــم  ــس جهاددانشــگاهی واحــد عل ــدت 9 ســال ریی ــه م ب
ــاب  ــگاهی انتخ ــت جهاددانش ــه ریاس ــوده، ب ــت ب و صنع
از  بــرق  می کنــد. طیبــی دارای مــدرک کارشناســي 
ارشــد  کارشناســي  ایــران،  وصنعــت  علــم  دانشــگاه 
ــتان(  ــي )هندوس ــق از دانشــگاه دهل ــزار دقی ــرل و اب کنت
ــت.  ــتان اس ــورد انگلس ــگاه برادف ــرق از دانش ــري ب و دکت
بــه ایــن ترتیــب دوره 9 ســاله ریاســت علــی منتظــری بــه 
ــه ایــن پرســش  ــان مــی رســد. منتظــری در پاســخ ب پای
ــئولیت  ــه مس ــه دوره ای ک ــش در س ــّم اقدامات ــه اه ک
ــوده اســت؟  ــه عهــده داشــته چــه ب جهاددانشــگاهی را ب

▲ سخنرانی دکتر کاظمی آشتیانی در مراسم آغاز عملیات ساختمانی پژوهشکده رویان )1380(
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عناوینــی را برشــمرده و پاســخ مــی دهــد: »احیــاي فرهنگ 
جهــادي، زنــده کــردن یــاد و نــام شــهداي جهاددانشــگاهي، 
ــتیابي  ــات و دس ــترش تحقیق ــکده ها، گس ــکیل پژوهش تش
ــلول هاي  ــش س ــژه دان ــه وی ــده ب ــاي ارزن ــت ه ــه موفقی ب
ــجویان  ــزاري دانش ــیس خبرگ ــت تاس ــن و در نهای بنیادی
ایــران )ISNA(، خبرگــزاري قــرآن)IQNA( و ســایر 
مؤسســات و مراکــز فرهنگــي دانشــجویي نظیــر مرکــز 
مرکــز   ،)ISPA( ایــران  دانشــجویان  افکارســنجي 
ــران، مرکــز  گردشــگري علمــي – فرهنگــي دانشــجویان ای

ــامي و...« ــاب اس ــام و انق ــجویي ام ــي دانش فرهنگ
ســال 1386 آغــاز مــی شــود. در تاریــخ 86/1/15 فرمــان 
ــدازی  ــر راه ان ــی ب ــه جهاددانشــگاهی مبن ــاب ب ــر انق رهب

زیســت بانــک ابــاغ مــی شــود.
در اواخــر بهــار، زمزمــه هایــی مبنــی بــر بازدیــد 
قریــب الوقــوع رهبــر انقــاب از پژوهشــگاه رویــان در 

جهاددانشــگاهی بــر ســر زبــان هــا مــی افتــد. 
بــا قطعــی شــدن ایــن خبــر، در جهاددانشــگاهی تصمیم 
ــاختمان  ــاح س ــه افتت ــر برنام ــاوه ب ــود ع ــی ش ــه م گرفت
ــگاه های  ــاب از آزمایش ــر انق ــد رهب ــان و بازدی ــد روی جدی
ــک  ــاد، ی ــن نه ــای ای ــع اعض ــخنرانی در جم ــان و س روی
دســتاوردهای  و  هــا  توانمنــدی  از  جنبــی  نمایشــگاه 
ــن  ــی ای ــای فعالیت ــوزه ه ــی ح ــگاهی در تمام جهاددانش
نهــاد، در رویــان برپــا شــود. تجهیــزات و اقــام نمایشــگاهی 
ــوالت  ــت محص ــز ماک ــتر و نی ــش از 100 پوس ــامل بی ش

ــود.  ــی ش ــل م ــان منتق ــه روی ــان ب ــش بنی دان
رســد.  مــی  راه  از  تیرمــاه 1386  و ششــم  بیســت 
ــان،  ــگاه روی ــه پژوهش ــدو ورود ب ــه ای در ب ــت اهلل خامن آی
مــورد اســتقبال رییــس جهاددانشــگاهی، معاونــان، اعضــای 
ــان،  ــد روی ــدر بنیانگــذار فقی ــاد و پ ــن نه ــای ای ــأت امن هی
دکتــر ســعید کاظمــی آشــتیانی قــرار مــی گیــرد. ایشــان 
مقــام  بــه  نمــاد شــهدای جهاددانشــگاهی  مقابــل  در 
ــد.  ــی کنن ــرام م ــه ادای احت ــت فاتح ــا قرائ ــان ب ــامخ آن ش
ــوری  ــام جمه ــن مق ــی تری ــد عال ــب بازدی ــن ترتی ــه ای ب
ــای  ــدی ه ــگاه توانمن ــان و نمایش ــران از روی ــامی ای اس

ــود. ــی ش ــاز م ــگاهی آغ جهاددانش
ــد و  ــه ویــژه دکتــر حســین بهارون ــان ب متخصصــان روی
همچنیــن مدیــران و کارشناســان جهاددانشــگاهی مســتقر 
در غرفــه هــای نمایشــگاه، توضیحــات خــود را دربــاره 
فعالیــت هــای شــاخص ایــن نهــاد بــه ســمع و نظــر رهبــر 

ــانند. ــی رس ــاب م انق
خبرگــزاری  اخبــار  روســی  و  چینــی  هــای  زبــان 
ــن  ــاب در همی ــر انق ــت رهب ــه دس ــا ب ــی ایکن بین الملل
ــگار  ــن کارت خبرن ــود؛ همچنی ــی ش ــاح م ــگاه افتت نمایش
ــور  ــه حض ــماره 110 ب ــا ش ــزاری ب ــن خبرگ ــاری ای افتخ

ــود. ــی ش ــدا م ــم و اه ــامی تقدی ــاب اس ــر انق رهب

ــع  ــان، در جم ــان بازدیدش ــه ای در پای ــت اهلل خامن آی
ــد.  ــی پردازن ــخن م ــراد س ــه ای ــگاهی ب ــای جهاددانش اعض

ــد: ــی کنن ــروع م ــان را ش ــه بیاناتش ــن گون ــان ای ایش
ــک  ــع ی ــز در واق ــن مرک ــه ای ــن ب ــدن م ــروز آم  » ام
حرکــت نمادیــن اســت بــرای قدرشناســی از حرکــت 
ــا  ــه خوشــبختانه در کشــور م ــم و وســیعی ک علمــی عظی
ــا را  ــت. اینج ــاز راه اس ــوز در آغ ــه هن ــده؛ اگرچ ــروع ش ش
ــه خاطــر  ــاً ب ــان؛ ثانی ــه خاطــر روی ــم، اوالً ب انتخــاب کردی

جهاددانشــگاهی.«
ــره  ــاد و خاط ــان ی ــای بیاناتش ــدا و انته ــان در ابت ایش
ــتیانی را گرامــی داشــته و دالیــل  مرحــوم کاظمــی آش
ــه نحــوه اقــدام و عمــل جهــادی او بیــان  عاقــه خــود را ب
مــی کننــد. همچنیــن برخــی از مضامیــن و عبــارات بــه کار 
ــان  ــگاهی و روی ــورد جهاددانش ــان در م ــط ایش ــه توس رفت
ــدا  ــترده ای پی ــاب گس ــه بازت ــار، در جامع ــن ب ــرای اولی ب

ــد: مــی کن
»جهاد دانشگاهي، مولود مبارک انقاب است.

)جهــاد دانشــگاهي( جــزو معــدود رویــش هــاي اصلــي 
خــود انقــاب اســت.

بنده به جهاد دانشگاهي اعتقاد راسخ دارم. 
از اول تــا حــاال کــه مــا جهــاد دانشــگاهي را شــناختیم 
،براســاس دیــن و تقــوا بــود. براســاس دیــن و تقــوا نگهــش 

داریــد. 
نگذاریــد نهــاد جهــاد دانشــگاهي تبدیــل شــود بــه یــک 

هویــت دیگــر؛ بــه یــک هویــت غیردینــي، غیرانقابــي.
جهــاد دانشــگاهي از جاهایــي اســت کــه مــا بــه آن امیــد 

داریــم بــراي آینــده ي علمي کشــور.«
ــه  ــال 1386، در هرس ــگاهی در س ــان جهاددانش محقق
جشــنواره علمــی و تحقیقاتــی خوارزمــی، جــوان خوارزمــی 
و علــوم پزشــکی رازی موفقیــت هایــی را بــه دســت 

می آورنــد:  
ــي  ــاي مغناطیس ــد آلیاژه ــاوري تولی ــه فن ــتیابی ب »دس
آمــورف پایــه کبالــت بــه روش ذوب ریســي، طراحــي 
و ســاخت سیســتم تعویــض دنــده الکترونیــک بــراي 
خــودرو، اقدامــات مرکــز تحقیقــات آنتي بــادي مونوکلونــال 

ابن ســینا(« )پژوهشــگاه 
ــار  ــک ب ــان، ی ــدام پژوهشــگاه روی ســال 1387، ســه اق
دیگــر نــام ایــن مجموعــه را بــر ســر زبــان هــا مــی انــدارد. 
تولیــد ســلول های بنیــادی پرتــوان القایــی انســانی 
)iPS( ، تاســیس نخســتین بانــک عمومــی خــون بنــد ناف 
و اســتفاده از ســلول درمانی بــرای بهبــود و درمــان بیمــاران 
ویتیلیگــو بــرای نخســتین بــار در کشــور عناویــن ایــن ســه 

موفقیــت رویــان انــد.
بــا شــروع ســال 1388، رقابــت هــای انتخابــات ریاســت 
جمهــوری دهــم کــه از مــاه هــای قبــل شــروع شــده بــود، 

                         ▲ روسای جهاددانشگاهی از بدو تاسیس تا کنون
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اوج مــی گیــرد. در نهایــت، انتخابــات در 88/3/22 بــا مشــارکت 85 درصــدی مــردم برگــزار مــی شــود. جهــاد دانشــگاهی 
بــه مناســبت ایــن حضــور حماســی مــردم در انتخابــات بیانیــه ای صــادر مــی کنــد:

 » بــار دیگــر خــرداد مــاه بــه عنــوان نقطــه عطفــی در تاریــخ حیــات ملــت شــریف و متدیــن ایــران خودنمایــی نمــود 
ــه یادماندنــی تریــن رویدادهــای حماســی را در دل خــود جــای داد؛ رویــدادی کــه جهانیــان را در تحیــر و  و یکــی از ب
شــگفتی فــرو بــرد. حضــور غرورآفریــن ایرانیــان ســرافراز در دهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری، نشــانی دیگــر از 
تمایــز آنهــا از دیگــر ملــل در عرصــه جهانــی اســت. کــدام نظریــه علمــی و کــدام مکتــب جامعــه شناســی بــر ایــن بــاور 
بــوده و هســت کــه انقابــی پــس از 30 ســال پرشــورتر از گذشــته بــر باورهــای خــود پافشــاری کنــد و پیش بینی هــای 
ــوان چنیــن انتظــاری  ــه راســتی از کــدام مکتــب، جــز مکتــب انســان ســاز اســام مــی ت ــد. ب ــار بزن ــه را کن دنیاگرایان

داشــت؟
ــر  ــادوش دیگ ــز دوش ــود نی ــه خ ــور ک ــی کش ــی و فرهنگ ــای علم ــتیبانان مرزه ــن پش ــگاهی ای ــران دانش جهادگ
ــگاه  ــه پیش ــارک ب ــداد مب ــن روی ــک ای ــن تبری ــد، ضم ــوده ان ــارکت نم ــی مش ــت حماس ــن حرک ــه در ای ــار جامع اقش
مقام معظم رهبــری و ملــت بزرگــوار ایــران، بــار دیگــر بــر شــعار و رویکــرد راســتین خــود کــه همانــا تبعیــت از رهبــری 

ــد. ــی نماین ــد م ــردم اســت، تاکی ــت منتخــب م ــام اســامی و دول ــت از نظ ــاب و حمای معظــم انق
امیــد اســت رییــس جمهــور منتخــب و دیگــر مســووالن ارجمنــد نظــام، بــا هــر ســلیقه و تفکــری، قــدر ایــن شــعور 
بــاالی سیاســی و حرکــت ارزشــمند را دانســته و تمــام تــاش خــود را بــرای خدمــت بــه ایــن مــردم حماســه آفریــن بــه 
کار گیرنــد. بــی تردیــد در ایــن میــان وحــدت و همدلــی تمامــی ایرانیانــی کــه دلشــان بــرای ایــن مــرز و بــوم مــی تپــد، 

مــی توانــد منجــر بــه رشــد و تعالــی بیــش از پیــش ایــران اســامی در صحنــه جهانــی گــردد.«
بــا وجــود اینکــه مــدت ریاســت ســه ســاله حمیدرضــا طیبــی بــر جهاددانشــگاهی، آبــان مــاه 88 بــه پایــان مــی رســد 
امــا هیــأت امنــای ایــن نهــاد و در ادامــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در مــورد ابقــا یــا تغییــر رییــس جهاددانشــگاهی 
تصمیمــی اتخــاذ نمــی کنــد؛ ایــن رونــد هشــت مــاه بــه طــول مــی انجامــد و طیبــی در ایــن مــدت بنابــر مصوبــه ســال 

85 همچنــان بــه مســئولیت خــود ادامــه مــی دهــد.
در ســال 88، مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران پیمایــش هــا و نظرســنجی هــای متنوعــی را انجــام مــی دهــد؛ 

یکــی از ایــن طــرح هــا ســنجش تدیــن اســامی مــردم ایــران اســت. 
ــورای  ــه ش ــی ب ــن طیب ــوان جایگزی ــه عن ــادگاری را ب ــای جهاددانشــگاهی، محمدحســین ی ــأت امن در 89/4/29 هی
عالــی انقــاب فرهنگــی معرفــی مــی کنــد. رییــس جمهــور 30 تیرمــاه بــا اســتناد بــه نامــه دبیــر شــورای عالــی، حکــم 
سرپرســتی یــادگاری را امضــا مــی کنــد. یــادگاری 52 ســاله کــه مــدرک دکتــري قــارچ شناســي پزشــکي از دانشــگاه 
تربیــت مــدرس دارد، همــه ســوابق اجرایــی اش نیــز در همــان دانشــگاه تربیــت مــدرس بــوده و آخریــن مســئولیت او 

ــه جهاددانشــگاهی، معــاون دانشــجویي ـ فرهنگــي دانشــگاه اســت. قبــل از آمــدن ب
 89/6/24 خبــری از شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی منتشــر مــی شــود کــه تبدیــل وضعیــت سرپرســتی یــادگاری 

بــه ریاســت جهاددانشــگاهی بــه تصویــب رســیده و بــه زودی حکــم وی توســط رییــس جمهــور صــادر خواهــد شــد.
 در این سال، نخستین بزغاله تراریخت خاورمیانه که شیر آن حاوی ژن

 )Tissue Plasminogen Activator (tPA انسانی است با نام حّبه انگور در رویان به دنیا می آید.
در تاریــخ 90/5/15 و یــک روز قبــل از ســی و یکمیــن ســالروز تشــکیل جهاددانشــگاهی، رییــس ایــن نهــاد و تعــدادی 
دیگــر از مدیــران بــه دیــدار رییــس جمهــور در دفتــر کارش مــی رونــد؛ در ایــن نشســت، لــوح و کارت عضویــت هیــأت 

علمــی افتخــاری جهاددانشــگاهی بــه محمــود احمــدی نــژاد اهــدا مــی شــود.
ــا  ــوان ت ــادی پرت ــد ســلول های بنی ــی از تولی ــان عصب ــد ســلول های دودم ــوان تولی ــا عن در ســال 1391 پژوهشــی ب
پیونــد بــه حیوانــات مــدل رتبــه ســوم پژوهش هــای بنیــادی را در جشــنواره خوارزمــی از آن خــود مــی کنــد. همچنیــن، 
ــر ســلول های دندریتیــک: درمــان ترکیبــی در جشــنواره  ــوان واکســن های ضدســرطان مبتنــی ب راه کارهــای افزایــش ت

تحقیقــات علــوم پزشــکی رازی حائــز رتبــه مــی شــود.
ــاه کار خــود را  ــد رســماً از 12 مردادم ــر و امی ــت تدبی ــا همــان دول ــم ی ــت یازده ــی رســد؛ دول ــرا م ســال 1392 ف
ــر جهاددانشــگاهی  ــادگاری ب ــن ســال از دوره ســه ســال ریاســت محمدحســین ی ــن ســال، آخری ــد. ای شــروع مــی کن
ــا ایــن ســال، هــر زمــان خــط فکــری، مدیریتــی و حزبــی دولــت در جمهــوری اســامی ایــران تغییــر کــرده،  اســت. ت
رییــس جهاددانشــگاهی نیــز تغییــر کــرده اســت؛ ســه بــار فــرد انتخــاب شــده از اعضــای جهاددانشــگاهی بــوده و یــک بار 
نیــز از بیــرون ایــن نهــاد بــه ایــن مســئولیت گماشــته شــده اســت؛ بــا ایــن حســاب، در ســال 92 نیــز بــا روی کار آمــدن 
دولــت جدیــد، انتظــار مــی رود، فــردی بــه جــز یــادگاری بــه عنــوان رییــس ایــن نهــاد انتخــاب شــود. هیــأت امنــای 
جهاددانشــگاهی در تاریــخ 92/7/17 تشــکیل جلســه مــی دهنــد و ایــن بــار حمیدرضــا طیبــی را بــرای یــک دوره ســه 
ســاله مســئولیت بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی معرفــی مــی کننــد. ایــن شــورا در تاریــخ 92/7/23 مصوبــه شــماره 
737 مبنــی بــر ریاســت دکتــر طیبــی را منتشــر مــی کنــد و در نهایــت رییــس جمهــور در 92/7/28 مصوبــه شــورای 

عالــی را تاییــد و ابــاغ مــی کنــد. 
در ســال 92 یکــی دیگــر از مؤسســات آمــوزش عالــی جهاددانشــگاهی بــه دانشــگاه، ارتقــا مــی یابــد و بــه ایــن ترتیــب، 

دومیــن دانشــگاه غیردولتــی جهاددانشــگاهی بــا نــام دانشــگاه علــم و هنــر در یــزد تأســیس مــی شــود.
رضــا ملــک زاده معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در تاریــخ 93/2/28 طــی 
نامــه ای خطــاب بــه رییــس جهاددانشــگاهی اعــام مــی کنــد کــه طبــق نتایــج نظــام رتبــه بنــدی ESI و آنچــه توســط 
مؤسســه ISI منتشــر شــده نــام دکتــر علــی منتظــری رییــس پژوهشــکده علــوم بهداشــتی جهاددانشــگاهی در فهرســت 
یــک درصــد دانشــمندان برتــر پـُـر اســتناد در رشــته علــوم اجتماعــی در پزشــکی قــرار گرفتــه اســت. ملــک زاده همچنین 

ایــن موفقیــت را بــه حمیدرضــا طیبــی، علــی منتظــری و همــکاران جهاددانشــگاهی تبریــک مــی گویــد.
در تاریخ 93/3/19 اعضای جهاددانشگاهی در حسینیه امام خمینی)ره( با رهبر انقاب دیدار می کنند.

ــت  ــور را، »کار و مدیری ــی کش ــت علم ــتاب حرک ــح و پرش ــه صحی ــه ادام ــدار، الزم ــن دی ــه ای در ای ــت اهلل خامن آی
جهــادی« و تقویــت روحیــه »مــا مــی توانیــم« بــا حفــظ جهــت گیریهــای انقابــی و اســامی و ترســیم دقیــق جایــگاه 
و وظایــف، در چارچــوب نقشــه جامــع علمــی مــی داننــد و تأکیــد مــی کننــد: هــدف گــذاری حرکــت علمــی کشــور 
بایــد افزایــش دانــش جهانــی از طریــق تولیــد فــرآورده هــای جدیــد و ناشــناخته دانــش بشــری در چارچــوب ارزشــهای 

انســانی، باشــد.
ــگاهی را  ــاد دانش ــی جه ــن ویژگ ــوان«، مهمتری ــت »روز ج ــا گرامیداش ــدار ب ــن دی ــامی در ای ــاب اس ــر انق رهب
برخــورداری از نیــروی جــوان و در عیــن حــال متخصــص و دارای تفکــر جهــادی بــر مــی شــمرند و تأکیــد مــی کننــد: 
جهــاد دانشــگاهی، نهــادی مهــم اســت زیــرا هــم بــا دانشــگاه بــه عنــوان ســنگر علــم و مرکــز پیشــرفت علمــی کشــور 

ــع و مزاحمــت هــا از حرکــت نمــی ایســتد. ــل موان ــاش جهــادی اســت و در مقاب مرتبــط اســت و هــم دارای ت
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ــاش  ــوازم ت ــال، از ل ــد متع ــه خداون ــوکل ب ــزگاری، نیــت الهــی و ت ــر اینکــه پرهی ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت اهلل خامن آی
ــروردگار و  ــت پ ــه ای در کارهــای علمــی، موجــب عنای ــن تفکــر و روحی ــد: چنی ــی افزاین ــادی اســت، م و حرکــت جه

بازشــدن راه هــا بســوی پیشــرفت علمــی خواهــد شــد.
ایشــان در همیــن خصــوص بــه شــبهه ای اشــاره کــرده و مــی گوینــد: ممکــن اســت بــرای برخــی ایــن ســؤال پیــش 
بیایــد کــه اگــر تقــوای الهــی زمینــه ســاز پیشــرفت علمــی اســت، پــس چگونــه برخــی دانشــمندان کــه تقــوا نداشــتند 

و حتــی بــه خــدا هــم معتقــد نبودنــد، توانســته انــد بــه پیشــرفتهای علمــی دســت پیــدا کننــد.؟
ــر اینکــه هــر فــرِد  ــه وعــده الهــی در قــرآن کریــم مبنــی ب ــه ایــن ســؤال، ب ــرای پاســخ ب رهبــر انقــاب اســامی ب
برخــوردار از تــاش و پشــتکار، بــه محصــول و هــدف مــورد نظــر در مســیر حرکــت خــود، خواهــد رســید، اشــاره کــرده 
و مــی افزاینــد: امــا میــان کیفیــت محصــول و پیشــرفتی کــه در چارچــوب تــاش بــا جهــت گیــری الهــی و حرکــت در 

مســیر غیرخدایــی بــه دســت مــی آینــد، تفــاوت اساســی وجــود دارد.
ــی در  ــترده علم ــای گس ــرفت ه ــود پیش ــا وج ــروز ب ــد: ام ــی گوین ــاوت م ــن تف ــن ای ــه ای در تبیی ــت اهلل خامن آی
عرصه هــای مختلــف، خطــرات، ضررهــا، انحطــاط هــا و قــدرت طلبــی هایــی نیــز بــرای بشــریت بوجــود آمــده و ایــن 

ــرده اســت. ــی ک ــای فراوان ــا و گرفتاریه ــج ه ــات انســانها را دچــار رن آف
ایشــان خاطرنشــان مــی کننــد: اگــر تــاش هــا و حرکــت هــای علمــی در چارچــوب جهــت گیریهــا و تقــوای الهــی 

باشــند، قطعــاً نتایــج و محصــوالت آنهــا، از ضررهــا و فجایــع بــه دور و بــرای بشــریت نافــع خواهنــد بــود.
ــی  ــتاوردهای علم ــه دس ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــی م ــن دیدگاه ــا چنی ــد: ب ــی افزاین ــاب اســامی م ــر انق رهب
مجموعــه دانشــگاهی و تحقیقاتــی کشــور در 35 ســال گذشــته، قطعــاً از دســتاوردهای 35 ســال بــدون شــرایط و روحیــه 

جهــادی، بیشــتر و بــا کیفیــت تــر اســت.
ــز  ــن حرکــت علمــی 150 ســال دیگــر نی ــر ای ــن اســاس اگ ــر همی ــد: ب ــه ای خاطرنشــان مــی کنن ــت اهلل خامن آی
ادامــه یابــد، پیشــرفتها و دســتاوردهای ملــت ایــران، بــه مراتــب بیشــتر از حرکــت علمــی کشــوری هماننــد امریــکا،  در 

150ســال گذشــته خواهــد بــود.
ایشــان بــا اشــاره بــه فاصلــه روز افــزون علمــی دنیــای غــرب بــا کشــورهای شــرقی و آســیایی، تأکیــد مــی کننــد: 

پُرکــردن ایــن شــکاف و فاصلــه علمــی، نیازمنــد حرکــت جهــادی اســت.
ــا  ــه پیــدا نکــردن ب ــروردگار و زاوی ــل پ ــد، خشــوع در مقاب ــا خداون ــاط ب ــص، ارتب ــر انقــاب اســامی نیــت خال رهب
اهــداف الهــی را از پایــه هــای اصلــی حرکــت و مدیریــت جهــادی برشــمرده و مــی افزاینــد: اگــر ایــن روحیــه بوجــود 
ــی  ــت علمــی، سیاســی، اجتماعــی و تعامــات جهان ــت کشــور و مدیری ــا اعــم از مدیری ــد در همــه میدانه ــد، خداون آم

ــرروی بنــدگان خــود خواهــد گشــود. کمــک خواهــد کــرد و راههــا را ب
ــی  ــات حرکــت جهــادی ارزیاب ــم« را از ضروری ــا مــی توانی ــاوری و »م ــه خــود ب ــت روحی ــه ای، تقوی ــت اهلل خامن آی
ــد«  ــن شــود که»نمــی توان ــی تلقی ــه ایران ــا ب ــاش شــد ت ــادی ت ــالهای متم ــد: متأســفانه در س ــی گوین ــد و م می کنن
امــا بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی، امــام بزرگــوار)ره(، روحیــه »مــا میتوانیــم« را وارد  فرهنــگ و ادبیــات سیاســی و 
انقابــی کشــور کــرد و نتیجــه آن اکنــون، بصــورت بــروز توانایــی هــای ملــت ایــران، در عرصــه هــای گوناگــون، قابــل 

مشــاهده اســت.
ایشــان خاطرنشــان مــی کننــد: بــا وجــود تزریــق روحیــه خودبــاوری در ســالهای بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی، 
ــده ای در  ــوز ع ــفانه هن ــت و متأس ــده اس ــع نش ــع و قم ــم« قل ــی توانی ــا نم ــط »م ــگ غل ــه فرهن ــان ریش ــا همچن ام

ــد. ــا دارن ــادی آنه ــی و م ــی، سیاســی، نظام ــگان و پیشــرفتهای علم ــه بیگان ــگاه ب ــف، ن ــای مختل زمینه ه
رهبــر انقــاب اســامی در همیــن خصــوص یــک نکتــه را متذکــر شــده و مــی گوینــد: »مــا مــی توانیــم«، بــه معنــای 
اِبــا داشــتن از فراگیــری علــم و دانــش از دیگــران و صاحبــان پیشــرفتهای علمــی نیســت امــا آنچــه کــه بایــد توجــه کــرد، 

آموختــن دانــش اســت و نــه، گرفتــن دانــش بــه همــراه ارزشــها و جهــت گیریهــای غلــط آنهــا.
آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد مــی کننــد: در موضــوع حرکــت و پیشــرفت علمــی، آنچــه کــه بایــد بــه عنــوان هــدف مــد 

نظــر قــرار گیــرد، افــزودن بــر دانــش جهانــی و تولیــد فــرآورده هــای جدیــد دانــش بشــری اســت.
ایشــان ادامــه مــی دهنــد: امــروز مــا بــه واســطه پیشــرفتهای علمــی کشــور، مــی توانیــم برخــی از پیچیــده تریــن و 
پیشــرفته تریــن فناوریهــای دنیــا را بســازیم کــه مایــه افتخــار اســت امــا ایــن پیشــرفتها قبــًا بوســیله دانشــمندان دیگــر 
کشــورها بــه دســت آمــده، بنابرایــن بایــد بــه دنبــال تولیــد محصــوالت جدیــد علمــی باشــیم کــه دانــش بشــری تاکنــون 

نتوانســته اســت آنهــا را بــه دســت آورد و دارای آثــار مخربــی هــم بــرای بشــریت نباشــند.
رهبــر انقــاب اســامی در همیــن خصــوص بــه دانــش هســته ای بــه عنــوان یکــی از پیشــرفت های مهــم و پیچیــده 
علمــی بشــریت اشــاره کــرده و مــی افزاینــد: ایــن دانــش، بــا وجــود اهمیــت باالیــی کــه دارد امــا زمینــه ســاز تولیــد 

ســاح مخــرب اتمــی شــده کــه صددرصــد بــر ضــد بشــریت اســت.
آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان مــی کننــد: مــا بایــد در مســیر پیشــرفت علمــی خــود بدنبــال کشــف ناشــناخته های 
علمــی باشــیم کــه زندگــی انســانها را متناســب بــا ارزشــهای انســانی، ارتقــاء دهــد و در عیــن حــال آثــار مخربــی بــرای 

بشــریت نداشــته باشــد.
ایشــان در ادامــه ســخنان خــود بــه شــکل گیــری جهــاد دانشــگاهی براســاس تفکــر انقابــی اشــاره کــرده و می گویند: 
بایــد جهــت گیــری و مســیر انقابــی جهــاد دانشــگاهی حفــظ شــود و نبایــد گذاشــت ایــن مرکــز مهــم علمــی گرفتــار 
آســیب هــای ناشــی از پیــچ و خــم هــای سیاســی و »چــپ روی هــا« و »راســت روی هــای« غلــِط عرصــه سیاســی شــود.

رهبــر انقــاب اســامی یکــی از آســیب هــای فــراز و فرودهــای محیــط هــای سیاســی را دگردیســی برخــی افــراد 
ارزیابــی کــرده و مــی افزاینــد: افــرادی کــه روزی بــا انگیــزه هــای تنــد انقابــی حرکــت مــی کردنــد، اکنــون دیدگاه هــای 
ــود، ایــن  ــد مراقــب ب ــرای آنهــا نامفهــوم اســت. بای آنهــا 180 درجــه تغییــر کــرده و حتــی بّینــات انقــاب اســامی ب

خصوصیــات بــه مجموعــه جهــاد دانشــگاهی راه پیــدا نکنــد.
آیــت اهلل خامنــه ای، مســئوالن جهــاد دانشــگاهی را بــه اســتفاده از جوانــان انقابــی و تقویــت و تثبیــت عناصــر جــوان 
انقابــی در دانشــگاهها از طریــق حرکــت علمــی توصیــه و خاطرنشــان مــی کننــد: یــک نمونــه از عناصــر مؤمــن، انقابــی 
و تأثیرگــذار در حرکــت علمــی کشــور، مرحــوم دکتــر کاظمــی اســت کــه بــا ایمــان و اخــاص خــود، توفیقــات زیــادی 

را در مؤسســه رویــان بــه دســت آورد و دانشــمندان برجســته ای را نیــز تربیــت کنــد.
ایشــان تأکیــد مــی کننــد: یکــی از مهمتریــن کارهــا، در جهــاد دانشــگاهی تربیــت شــخصیت هــای مؤمــن و برجســته 

علمــی، بــا جهــت گیریهــای انقابــی و دلبســته بــه آرمانهــای انقــاب، اســت.
ــاد دانشــگاهی در  ــدت جه ــدت و بلندم ــان م ــداز می ــن چشــم ان ــزوم تدوی ــر ل ــد ب ــا تأکی ــاب اســامی ب ــر انق رهب
چارچــوب جایــگاه و وظایــف ایــن مجموعــه در نقشــه جامــع علمــی کشــور، مــی افزاینــد: مســئوالن جهــاد دانشــگاهی 
بایــد بــا یــک کار علمــی و دانــش بنیــان، تعریــف صحیحــی از نحــوه تعامــل بــا دســتگاه های مختلــف و مدیریــت ایــن 
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تعامــل ارائــه دهنــد تــا براســاس یــک هــدف گــذاری دقیــق بتواننــد خانــه هــای مربــوط بــه خــود را در جــدول بــزرگ 
نقشــه علمــی کشــور، بــه درســتی پُــر کننــد.

آیــت اهلل خامنــه ای در پایــان تأکیــد مــی کننــد: جهــاد دانشــگاهی بایــد بــا پرهیــز از کارهــای جزئــی، بــه ســراغ 
کارهــای اساســی و عمیــق تــر بــرود.

15 مــرداد 93 در آســتانه ســی و چهارمیــن ســالگرد تشــکیل جهاددانشــگاهی، طــی مراســمی در دفترمرکــزی ایــن 
نهــاد، خبرگــزاری علــم و فرهنــگ )ســیناپرس( افتتــاح مــی شــود.

ــه  ــق ب ــم مــی خــورد و او موف ــد رق ــر حســین بهارون ــن افتخــار دکت ــازه تری ــاز مــی شــود، ت ــه آغ ــاه 93 ک ــر م مه
ــی شــود. ــوم زیســتي یونســکو م ــزه عل ــت جای دریاف

جایزه بین المللی یونسکو- گینه استوایی به افراد، موسسات و سازمان های مردم نهادی تعلق می گیرد که پژوهش هایی 
در حوزه علوم زیستی انجام داده باشند و این پژوهش ها منجر به بهبود کیفیت زندگی انسان ها شود. 

کمیسیون ملی یونسکو در ایران پس از اطاع رسانی این جایزه در سال 2014 و دریافت درخواست های متقاضیان، 
سه نفر واجد شرایط را به یونسکو معرفی کرد که از میان آنها دکتر حسین بهاروند، رییس پژوهشکده سلول های بنیادی 
پژوهشگاه رویان به همراه دو نفر دیگر از کشورهای عضو یونسکو به طور مشترک برنده جایزه بین المللی یونسکو - گینه 
استوایی در سال 2014- 2015 می شوند. این اولین بار است که از  جمهوری اسامی ایران، فردی جایزه بین المللی 

یونسکو-گینه استوایی را دریافت می کند. این جایزه شامل مدال، لوح تقدیر و مبلغ 300 هزار دالر است.
روز پژوهــش ســال 1393 یعنــی 25 آذرمــاه فــرا می رســد. شــورای ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی کشــور در 
جلســه 56 خــود کــه بــا روز پژوهــش مقــارن اســت مصوبــه »مأموریــت هــای جهــاد دانشــگاهی در اجــرای نقشــه جامــع 

علمــی کشــور« را نهایــی کــرده و بــه تصویــب مــی رســاند.
طــرح ســامانه هوشــمند خودرویــی)CVT( کــه توســط محققــان جهاددانشــگاهی انجــام شــده بــه همــراه نــام دوتــن 

از پژوهشــگران ایــن نهــاد در حــوزه پزشــکی در جشــنواره هــای علمــی ایــن ســال حائــز رتبــه هــای برتــر مــی شــود.
ــد  ــادی تولی ــلول های بنی ــلول های شــبکیه چشــم را از س ــه توانســته س ــد ک ــی کن ــام م ــان اع ــال، روی ــن س در ای

ــدازی می شــود. ــز شــیری در کشــور راه ان ــه ب ــد فّناوران ــه تولی ــن، نخســتین مزرع ــد و همچنی نمای
در حــوزه علــوم انســانی هــم دو پژوهــش دامنــه دار بــه نتیجــه مــی رســد. نقــد و تحلیــل ادبیــات داســتاني مهاجــرت 
ــران )آذربایجــان، غــرب، شــمال،  ــي و نیــز تحلیــل ادبیــات  داســتانی اقلیمــی ای ــا هویــت ایران و ســنجش نســبت آن ب

خراســان و بررســی نســبت آن بــا هویــت  ایرانــی بیــن ســال هــای 1357 تــا 1393.
ــام  ــور انج ــی کش ــای تقویم ــبت ه ــی در مناس ــر ژنتیک ــدن روز ذخای ــرای گنجان ــال 93 ب ــه در س ــی ک ــاش های ت
شــده، ثمــر مــی دهــد و در تقویــم ســال 1394 بــرای اولیــن بــار 15 فروردیــن، ســالروز ابــاغ فرمــان رهبــر انقــاب بــه 
جهاددانشــگاهی مبنــی بــر راه انــدازی زیســت بانــک بــه عنــوان »روز ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی« گنجانــده مــی شــود.
ــات راه گشــای اخیــر رهبــر  ــا صــدور بیانیــه ای حمایــت خــود را از بیان نهــم اردیبهشــت 1394 جهــاد دانشــگاهی ب
معظــم انقــاب اســامی دربــاره »ضــرورت تقویــت و رونــق تولیــد داخلــی« اعــام مــی کنــد؛ در بخشــی از بیانیــه ایــن 

طــور مــی آیــد:
»فرهنــگ انقــاب اســامی کــه منبعــث از آموزه هــای قــرآن کریــم و عتــرت طاهریــن )ع( اســت، جهــاد اقتصــادی 
ــر  ــمن نظی ــادی دش ــه های اقتص ــه نقش ــی ک ــد. در جای ــت می دان ــمند و پراهمی ــی، ارزش ــاد نظام ــون جه را همچ
ــودن نظــام  ــق آشــفته نم ــوری اســامی را از طری ــی اســتقال، آزادی و جمه ــاب یعن ــه، ارکان انق ــای ظالمان تحریم ه
ــد دارد  ــرده و قص ــد ک ــی تهدی ــی عموم ــی، نارضایت ــض، بی ثبات ــاد، تبعی ــاد فس ــع آن، ایج ــه تب ــور و ب ــادی کش اقتص
چهــره ای جعلــی از حکومــت اســامی بــه عنــوان الگویــی ناتــوان و غیرقابــل اعتمــاد در دنیــا ارایــه کنــد، تنهــا راه بــرون 
رفــت از ایــن دسیســه نــرم، اقتصــاد مقاومتــی مبتنــی بــر آمــوزه هــای اســام و متکــی بــر دانــش و فنــاوری ملــی اســت.
بر این اساس الزم است نظام ملی علم ، فناوری و نوآوری کشور که وظیفه سیاست گذاری تولید علم تا تبدیل آن به 
ثروت و قدرت را به عهده دارد مورد بازمهندسی سریع قرار گرفته تا ضمن مشخص نمودن وظایف کلیه عناصر در آن نظام 
با پرهیز از موازی کاری، دستگاه های متولی آموزش ،پژوهش، صنعت، تجارت و نهادهای نظارت و حامیان مالی و قانونی به 
صورت هم افزا توسعه اقتصاد دانش بنیان را در کشور محقق سازند و درصورت نیاز به حضور شرکت های خارجی و خرید 
برخی از تجهیزات و مواد اولیه که به دلیل عدم کسب دانش و فناوری مرتبط تهیه آنها ضروری است؛ با پیش بینی و تهیه 

▲ دیدار رییس جهاددانشگاهی با رییس وقت مجلس شورای اسامی)1394(
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پیوست انتقال فناوری به طور دقیق ، اقدامات الزم صورت گیرد.
نهاد انقابی جهاددانشگاهی به عنوان یکی از ستون های انقاب اسامی با حفظ روحیه جهادی که در آرمانخواهی اسامی 
جهادگران دانشگاهی ریشه دارد و با برخورداری از رهنمودها و پشتیبانی های رهبر معظم انقاب، این بار نیز در راستای انجام 
این رسالت خطیر عاوه بر اجرای برنامه های مصوب و تدوین شده خود، مجددا آمادگی پذیرش و انجام ماموریتهای ملی در 
زمینه تولید فناوریهای مورد نیاز را با استفاده از تمامی قابلیتهای کشور اعان نموده و برای تحقق سیاست های اباغی رهبر 

معظم انقاب و بیانات اخیر معظم له، از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.«
در تاریخ 94/5/8 رییس جهاددانشگاهی به همراه تعدادی از مدیران این نهاد به دفتر کار رییس مجلس شورای اسامی می 
روند و با علی الریجانی دیدار می کنند. الریجانی در اثنای صحبت های نسبتاً مفصل خود، از جهاددانشگاهی می خواهد تا در 
موضوع آمایش سرزمین و همچنین تأسیس مرکزی با هدف تربیت مدیران استراتژیک برای کشور به طور جدی ورود پیدا کند.
در آستانه سی و پنجمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، یک دستاورد تازه از پایگاه تحقیقاتی رویان اصفهان برای اولین 
بار، خبری می شود. 13 مرداد 94 محمدحسین نصر اصفهانی در یک نشست خبری که در محل دفترمرکزی جهاددانشگاهی 
برگزار می شود به نمایندگان رسانه ها خبر می دهد که رویان توانسته است گونه نادر قوچ وحشی قمیشلو را شبیه سازی 

کند. او می گوید »مارال« متولد شده و سر حال است.
پژوهشکده فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی مستقر در واحد تربیت مدرس در این سال رسماً افتتاح می شود.

در سال 94، سازمان انتشارات و برخی شعب آن هم موفقیت هایی را در جایزه کتاب سال جمهوری اسامی ایران و چند 
جشنواره دیگر به دست می آورند.

در تاریخ 94/8/19، هفت مأموریت جهاددانشگاهی که در آذرماه 93 به تصویب شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع 
علمی کشور رسیده بود، توسط دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی که رییس ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور هم 

هست، برای اجرا اباغ می شود: 
1ـ مدیریت انتقال و توسعه فناوری در طرح های توسعه ای و یا عمرانی منتخب با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت های 

صنعتی بزرگ، شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی با تصویب، حمایت و پشتیبانی مراجع ذی ربط
تبصره1ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرجع انتخاب طرح های فوق الذکر برای واگذاری مدیریت انتقال و توسعه 

فناوری طرح های منـتخب به جهاد دانشگاهی می باشد.
2ـ ایجاد نهاد پژوهش و فناوری ملی برای اجرای طرح های کان ملی پژوهشی و دستیابی به فناوری های اولویت دار 
در حوزه های منتخب به پیشنهاد جهاد دانشگاهی و تصویب مراجع ذی ربط با استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاه ها و 

مؤسسات پژوهشی و شرکت های دانش بنیان
تبصره2ـ اساس نامه نهاد فوق الذکر ظرف مدت حداکثر 6 ماه پس از این اباغیه توسط جهاد دانشگاهی برای تصویب 

در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه خواهد شد.
3ـ مشارکت در توسعه آموزش های تخصصی نوین و مهارت های پیشرفته در سطح ملی و بین المللی با تأکید بر نیازهای 

کشور و جهان اسام در حوزه های منتخب
و  پشتیبانی  با حمایت،  منتخب  های  در حوزه  آموختگان  دانش  توانمندسازی  و  هدایت شغلی  نظام  دهی  سامان  4ـ 

هماهنگی مراجع ذی ربط
5ـ  ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و روحیه خودباوری و ترویج الگوهای موفق علم و فناوری با تأکید بر جامعه دانشگاهی کشور
6 ـ مشارکت در تعمیق و گسترش فرهنگ اسامی ـ ایرانی در دانشگاه ها و نهادینه سازی گفتمان علم در راستای شکل 

گیری تمدن نوین اسامی
7ـ مشارکت در ترویج، تعمیق و ارتقای کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره در حوزه های منتخب

تبصره3ـ جهاد دانشگاهی موظف است ظرف مدت 4 ماه پس از این اباغیه، نقشه راه و نحوه اجرایی سازی مأموریت 
های فوق را به تأیید ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برساند.

تبصره4ـ جهاد دانشگاهی موظف است ساالنه گزارش اقدامات و عملکرد خود را درخصوص هر یک از مأموریت های فوق 
به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید.

 27 دی ماه این سال، جهاددانشگاهی به مناسبت اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و توافق هسته ای موسوم به 
»برجام« بیانیه ای صادر می کند 

» باسمه تعالی
َ لََمَع الُمحِسنین َوالَّذیَن جاَهدوا فینا لََنهِدیَنَُّهم ُسُبلَنا َوإِنَّ اهللَّ

و آنها که در راه ما )با خلوص نّیت( جهاد کنند، قطعاً به راه های خود، هدایتشان خواهیم کرد؛ و خداوند با نیکوکاران 
است.)سوره مبارکه عنکبوت – آیه 69)

برابر  در  ایران  اسامی  جمهوری  انقابی  دیپلماسی  ارزشمند  محصول  که  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  شدن  اجرایی 
قدرت های جهان است، بار دیگر بر حقانیت ملت در حفظ دستاوردهای علمی و فناوری های استراتژیک که با جهاد علمی و 

هزینه های جدی حاصل شده اند، صحه گذاشت.
 امروز همگان شاهدند که سیاست خارجی نظام با هدایت رهبر معظم انقاب اسامی، تاش  های دولت تدبیر و امید 
بویژه گروه مذاکره کننده هسته ای، حمایت و نظارت مردم و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسامی، منافع بلندمدتی 

را برای میهن عزیز به ارمغان آورده است. 
اعضای نهاد انقابی جهاددانشگاهی این پیروزی بزرگ را در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت به پیشگاه رهبر معظم 
انقاب اسامی، ملت شهیدپرور ایران و دولت محترم تبریک گفته و تاکید می کنند گام مهم و مؤثر بعدی در حرکت رو به 
پیشرفت کشور، پیاده سازی محصول قابل اطمینان و باثبات جهاداقتصادی یعنی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اسام و متکی 

بر دانش و فناروی است. 
جهاددانشگاهی که دشوارترین و در عین حال شیرین ترین آزمون خود را در کوران دفاع مقدس با بومی سازی دانش، رفع 
نقص و وابستگی تجهیزات و ادوات نظامی و ساخت مبتکرانه قطعات و محصوالت استراتژیک با اجرای پروژه های متعدد مورد 
نیاز دفاع و صنعت کشور با موفقیت گذرانده است، امیدوارانه از دولت محترم تدبیر و امید و عموم نخبگان و اندیشمندان و 
پژوهشگران توقع دارد که فرصت استثنایی پسابرجام را بخوبی غنیمت شمرده و با عزم و تاش همگانی، ساختارهای تولید 

ملی با کیفیت و استاندارد و مصرف آن در کشور را بعنوان اولین قدم در راه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی ساماندهی نمایند. 
اعضای این نهاد نیز مثل همیشه با حفظ روحیه جهادی که در آرمانخواهی اسامی جهادگران دانشگاهی ریشه دارد 
متعهدانه دوش به دوش دولت محترم یازدهم تحت رهنمودها و حمایت های رهبر معظم انقاب اسامی)مدظله العالی( 

برای سربلندی اسام و آبادانی و پیشرفت ایران عزیز حرکت خواهند نمود.«
زیرمجموعه های جهاددانشگاهی  از  یکی  عنوان  به  و سوانح طبیعی جهاددانشگاهی  زلزله  پژوهشکده  در سال 1395 

کرمان تأسیس می شود.

▲ دیدار رییس جهاددانشگاهی با رییس وقت مجلس شورای اسامی)1394(
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در این سال، اولین دوره مسابقات دفاع سه دقیقه ای از پایان نامه توسط جهاددانشگاهی برگزار می شود. مسابقاتی 
که با الگو گرفتن از رقابت های با سابقه دانشگاه کوئینزلند استرالیا و به تبع آن بسیار دیگری از دانشگاه های دنیا برنامه 

ریزی و اجرا می شود.
در تاریخ 95/8/4 هیأت امنای جهاددانشگاهی، یک بار دیگر حمیدرضا طیبی را برای مدت سه سال دیگر به ریاست 
جهاددانشگاهی انتخاب می کنند. به این ترتیب دومین دوره متوالی ریاست طیبی بر این نهاد و در مجموع سومین دوره 

مدیریتی وی از این تاریخ، آغاز می شود.
با شروع شدن سال 1396، پروژه های شبیه سازی رویان، این بار در مورد بُز مورسیا ادامه پیدا می کند.

در 17 خرداد این سال، حادثه تلخ حمله تروریستی به مجلس شورای اسامی اتفاق می افتد. در این حادثه، حجت 
االسام و المسلمین سید مهدی تقوی از اعضای خدوم جهاددانشگاهی و مدیرعامل اسبق خبرگزاری بین المللی قرآن 

کریم به دست تروریست های مسلح به شهادت می رسد.  
به مجلس  از جهاددانشگاهی  مأمور  حالت  به  است  مدتی  که  تقوی،  جانباز شهید حجت االسام سیدمهدی  مجاهد 
شورای اسامی رفته و به عنوان مشاور فرهنگی نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در ساختمان مراجعان مردمی 
مجلس شورای اسامی در حال خدمت است، 17 خردادماه سال 1396 در جریان حمله تروریستی به ساختمان مجلس 
دعوت حق را لبیک می گوید و مظلومانه به آرزوی دیرینه اش، مقام رفیع شهادت نائل می شود. حاضران روز واقعه در 

مجلس، روایت می کنند که او لحظه آخر فقط گفته بود: »الحمدهلل رب العالمین«.
حجت االسام سیدمهدی تقوی، 29 شهریورماه سال 1349 در روستای جورد از توابع شهرستان رودهن در خانواده ای 
از سادات مذهبی دیده به جهان گشود. از کودکی به عنوان برادر بزر گتر دغدغه آینده خواهران و برادرانش را داشت و 

نسبت به تربیت آنها بی تفاوت نبود و احساس مسئولیت می کرد.
با شروع جنگ تحمیلی، با وجود اینکه کم سن بود، اما با دستکاری شناسنامه اش پا در میدان رزم علیه رژیم بعث عراق 
گذاشت، بعد از مدتی تحت آموزش های تیپ تخریب سیدالشهدا)ع( قرار گرفت و رزمنده ای ورزیده شد. روحیه رزمندگی 
و جهادگری او در تمام مراحل مختلف آموزشی و عملیات جنگی ظهور یافت؛ در عملیات های مختلف شرکت کرد تا اینکه 

در عملیات کربای 5 از ناحیه دست چپ مجروح و به درجه جانبازی نائل شد.
سیدمهدی به جهت صدماتی که در عملیات کربای 5 دید، مجبور شد چند ماهی در تهران به مداوا بپردازد؛ هنوز خوب نشده بود 
که دوباره به جبهه برگشت؛ شهید سیدمحمدزینال حسینی، فرمانده تخریب لشکر 10 سیدالشهدا)ع( عاقه عجیبی به سید مهدی 

داشت، او سیدمهدی را به عنوان الگوی یک نوجوان رزمنده موفق برای سایر نیروهای تخریبچی معرفی می کرد.
سیدمهدی تا روزهای پایانی جنگ در گردان تخریب ماند و به عنوان مربی تخریب، کمک کار مسئولین آموزش گردان 
بود؛ سید با  نیروهایی که تربیت کرد در عملیات های نصر 4 و بیت المقدس 2 بر فراز قله های برف گرفته کردستان عراق 

خوش درخشید و تا جنگ و جبهه بود پا پس نکشید و سنگر را خالی نکرد.
بوده، طی  واحد سازمانی جهاددانشگاهی  فاقد  زمان  این  تا  استانی که  تنها  بوشهر  تیرماه سال 96،  و ششم  بیست 
مراسمی با حضور رییس این نهاد در آستانه برخورداری از خدمات جهاددانشگاهی می شود و به این ترتیب جهاددانشگاهی 

بوشهر رسماً افتتاح می شود.
رییس جهاددانشگاهی در کنفرانس خبری اش به مناسبت سی و هفتمین سالگرد تشکیل این نهاد، خبر از تأسیس 
مدرسه اقتصاد مقاومتی می دهد. وی همچنین با خبرنگاران درباره ایجاد سازمان همکاری های بین المللی جمهوری 
اسامی ایران)ایریکا(، اجرای اولین طرح توسعه ای برای افغانستان، کسب کامل فناوری پیشرفته ساخت مته های سه 
دندانه ای حفاری، اجرای دو پروژه مهم دفاعی، کسب دانش فنی طراحی و ساخت فرستنده تلویزیون دیجیتال روستایی 

و تولید کاغذ از سنگ سخن می گوید.
طیبی به سایر دستاوردهای جهاددانشگاهی در حوزه های دیگر هم اشاره کرده و از پروژه هایی مانند بازوی بارگیری 
نفت، مبدل فرکانسی، سرامیک های نسوز، تولید کربن از قیر، نمک زدایی از نفت، داروی گیاهی کنترل آلزایمر، تدوین 

دوره آموزشی بومی Eight نام می برد.
او همچنین اعام می کند که جهاددانشگاهی توانسته مجوز تأسیس دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین علوم 

پزشکی را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ نماید.
با آغاز سال 1397، جهاددانشگاهی خود را برای افتتاح و بهره برداری از چند پروژه آماده می کند. در تاریخ 97/2/22، 

پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در محل دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی افتتاح می شود. 

▲ شهید حجت السام و المسلمین سید مهدی تقوی از شهدای حادثه تروریستی 17 خرداد 96
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نخستین کارخانه تولید انبوه فرآورده های سلولی در غرب آسیا با همکاری مشترک جهاددانشگاهی و ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( – بنیاد دارویی برکت- در تهران رسماً آغاز به کار می کند. مرکز توسعه فّناوری محصوالت پیشرفته سلولی رویان هم 
در این سال افتتاح می گردد. در این سال، طرح تحقیقاتی تمایز و فناوری سلول های بنیادی برای استفاده از پزشکی بازساختی 
قلب و کبد با مسئولیت دکتر حسین بهاروند، رتبه اول پژوهش های بنیادین جشنواره تحقیقاتی خوارزمی را از آِن خود می کند.

97/8/3 رییس جهاددانشگاهی به همراه 25 جهادگر جوان از اعضای این نهاد در یک دیدار خصوصی با رهبر انقاب دیدار 
می کنند. در این نشست، گزارشی از اقدامات دانش بنیان جهاددانشگاهی به ایشان تقدیم می شود.

تا  می دهند  دستور  خود،  موفق  های  فعالیت  ادامه  به  حاضر  اعضای  تشویق  ضمن  دیدار  این  در  خامنه ای  اهلل  آیت 
جهاددانشگاهی با انجام بررسی های الزم، چند طرح ملی و کان را برای اجرا پیشنهاد کند.

پس از این دیدار، برنامه پیشنهادی و اعام آمادگی جهاددانشگاهی برای اجرای پروژه های منتخب به استحضار رهبر 
انقاب می رسد و به این ترتیب مقرر می شود 31 طرح شاخص و مورد نیاز کشور توسط جهاددانشگاهی و با تأمین اعتبار 

الزم از صندوق توسعه ملی به انجام رسد.
در سال 1398، جهاددانشگاهی پس از دستیابی به دانش طراحی و ساخت سیستم کنترل دور الکتروموتورهای توان باال 

موفق می شود در جشنواره خوارزمی و در بخش طرح های توسعه ای، حائز رتبه برتر شود.
 در این سال جهاددانشگاهی، گواهی نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی را از طرف سازمان علمی ـ فرهنگی یونسکو 

برای محصوالت سازمان جهاددانشگاهی یزد دریافت می کند.
همچنین پیمایش سنجش نگرش زائران اربعین در خصوص پیاده روی اربعین با برنامه ریزی سه موج که از سال 96 آغاز 

شده، با انجام آخرین موج یعنی سال 1398 به نتیجه می رسد.
»االن، مراجعه ی به جوان هایی که اهل ابتکارند، از طرف دستگاه های گوناگون دولتی زیاد شده؛ دستگاه ها و مجموعه 
های جوان، مثل جهاددانشگاهی و غیر این ها مجموعه های خوبی هستند که توانایی های زیادی دارند و همواره منتظرند 
کسی به این ها مراجعه کند؛ از این ها کار بخواهد؛ خیلی اوقات به ما شکایت می کردند که دستگاه های دولتی از ما کار 
نمی خواهند؛ کاری را که تولید کرده ایم از ما نمی خرند؛ دریافت نمی کنند. می روند سراغ بیگانگان. الحمدهلل دل بُریدن از 

بیگانگان موجب شده که به این دستگاه ها مراجعه بشود.«
سی و نهمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی از راه می رسد. در 16 مرداد ماه جمعی از اعضای این نهاد در سالن شهید 

بهشتی نهاد ریاست جمهوری با حسن روحانی دیدار می کنند.
رهبر انقاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور  با ایشان )98/4/25( در بخشی از بیاناتشان با اشاره به آمادگی و اقدامات 

جهاددانشگاهی در زمینه تولید داخلی بیان می کنند:
در این دیدار که به عنوان مراسم اصلی بزرگداشت سی و نهمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سال 1398 محسوب 
می شود، پنج دستاورد ملی این نهاد پس از ارایه گزارش مسئوالن پروژه و محققان جهاددانشگاهی در حضور رییس جمهور 

معرفی یا رونمایی می شود.
این طرح ها عبارتند از تولید سلول های مولد دوپامین برای درمان بیماری پارکینسون، اصاح نژاد دام های سنگین با تکنیک 
تولید آزمایشگاهی جنین، سیستم نمک زدایی از نفت خام، تولید تورهای قفس پرورش ماهی در دریا و طرح ملی پیمایش 
خانواده، داروی گیاهی نیگاپسین برای درمان سوء هاضمه، تولید آنتی بادی های درمانی )درمانگر گاما( برای پیشگیری و 

درمان بیماری اسهال در دام ها
در همین مراسم رییس جهاددانشگاهی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حضور رییس جمهور، قرارداد طرح ملی 

توسعه مشاغل خانگی در 31 استان را امضا می کنند.
رهبر انقاب یک بار دیگر هم در این سال و در دیدار اعضای هیأت دولت به تاریخ 30 /98/5 نام جهاددانشگاهی را عنوان می کنند:

»اگر به نکات گفته شده، اهتمام جدی شود، تحریم ها واقعاً به فرصت تبدیل می شود؛ همان گونه که در ماه های اخیر نیز 
چون واردات برخی کاالها دشوار شده، برخی مسئوالن به شرکت های دانش بنیان، مراجعه کرده اند و مقداری از ظرفیت های 

جوانان، شرکت های دانش بنیان، جهاددانشگاهی و مجموعه های تولیدی به کار گرفته شده است.« 
بیست و نهم مهرماه این سال، صد و پنجاه و یکمین جلسه هیأت امنای جهاددانشگاهی برای انتخاب رییس جدید این نهاد 

تشکیل و دکتر حمیدرضا طیبی برای یک دوره سه ساله دیگر به عنوان رییس جهاددانشگاهی انتخاب می شود.
دکتر حسین بهاروند در سومین آیین اعطای جایزه مصطفی)ص( – نشان عالی علم و  فناوری جهان اسام – در تاریخ 98/8/20 

به دلیل پروژه درمان پارکینسون و AMD چشم با سلول های بنیادی موفق می شود این جایزه ارزشمند را به دست آورد.
98/11/29 وزیر نفت و رییس جهاددانشگاهی به خوزستان سفر می کنند. دکل حفاری جهاددانشگاهی آماده قرار گرفتن 

در مدار است. به این ترتیب دکل حفاری ساخت محققان این نهاد با نام »72 فتح« رسماً رونمایی می شود.
یک روز بعد یعنی98/11/30 وزارت بهداشت از شناسایی اولین موارد ابتا به بیماری ویروسی کووید 19 در ایران خبر 

می دهد. با توجه به شیوع باالی ویروس کرونا، جهاددانشگاهی همگام با دستگاه های مسئول، ستادی تشکیل می دهد. 
این  کنار  در  می شود.  کرونا  مولکولی  تشخیص  بومی  کیت  به ساخت  موفق  این سال، جهاددانشگاهی  اسفندماه  در 28 
موفقیت تولید انبوه وسایل حفاظتی در برابر این بیماری و مواد ضدعفونی کننده در دستور کار واحدهای سازمانی قرار می گیرد. 

آزمایشگاه های تشخیصی این نهاد نیز در سراسر کشور بخش های ویژه ای را برای شناسایی و انجام تست ها فعال می کنند.
ابداعاتی هم در راه این مبارزه به وجود می آید. گیت های تردد با قابلیت کنترل دمای بدن در جهاددانشگاهی ساخته 
می شود. ظرفیت افکارسنجی جهاددانشگاهی به کمک تصمیم گیران و سیاستگذاران ستاد مقابله با کرونا می رود و پویش ها 

و فعالیت های فرهنگی در فضای مجازی توسط جهاددانشگاهی صورت می گیرد.
ادامه دارد ...

انقاب اسامی، ای ودیعه ی الهی، پاس میداریَمت با جهاددانشگاهی 
ای امام، این نسیِم روح بخِش کاِم توست

ای شهید، این حماسه، همان نقِش گاِم توست
در مسیِر سازندگی، با تاش و بالندگی 

جاودانه سرائیم شعِر سبِز َسرزندگی 
با کوشش، با پژوهش، با فرهنگ و آموزش

در راِه رهبر             سنگر به سنگر              با عزمی آهنین 
اهلل اکبر، می رویم سوی قله های افتخار 

تا درخشان شود نام این دیار

▲ دکتر حسین بهاروند برگزیده جایزه مصطفی )ص( 
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دکترحمیدرضا طیبی: 

جهاددانشگاهی 
را پیشگام نهضت 

خودباوری 
و الگوسازی 

توسعه ی تولید 
ملی در کشور 

می دانم.

جهاددانشـگاهی  طیبـی؛  دکتـر  آقـای  شناسـایی   و  رصـد  در  پیشـرو  نهـادی  به عنـوان 
نیازهـای اسـتراتژیک کشـور و اقـدام بـرای رفـع 
نیازهـا در این چهل سـال چگونه عمل کرده اسـت؟

نهـاد  ایـن  تبریـک چهلمیـن سـالگرد تشـکیل  ضمـن 
برومنـد انقـاب اسـامی ایـران بـه همـه همـکاران شـریف 
و عزیـزم در جهاددانشـگاهی و هم چنیـن عاقه منـدان بـه 
پیشـرفت و اقتـدار دانش بنیـان جمهـوری اسـامی ایـران، 
بـه ایـن سـوال شـما از دو منظر موفقیـت جهاددانشـگاهی 
در الگوسـازی عناصر اصلی پیشـرفت کشـور کـه خودباوری 
مـردم و جوانـان را دنبـال می کرد و می کند و رفـع نیازهای 
کشـور در این چهل سـال می پردازم. با درک کاما درسـت 
از نیـاز انقـاب اسـامی ایـران کـه بـا شـعار نه شـرقی و نه 
غربـی بـه پیروزی رسـیده بـود و طبیعتا جمهوری اسـامی 
چـه از بُعـد اقتصـادی و چـه از بُعـد دفاعـی بایـد متکـی بر 
از  باشـد، نخسـتین هـدف  دانش بنیـان خـود  ملـی  تـوان 
تشـکیل جهاددانشـگاهی، تاش بـرای ایجـاد خودباوری در 

مـردم و نسـل جـوان و دانشـجویان بود.
البتـه بـه دلیـل آن که ضرورت تشـکیل این نهـاد از ابتدا 
توسـط مسـووالن وقـت، بـه دالیلـی هم چـون عـدم فهـم 
اقتصـاد  از  اقتصـاد دنیـا  توسـعه ی دانش بنیـان و حرکـت 
منبع بنیـان بـه اقتصـاد دانش بنیـان، عـدم خودبـاوری بـه 
تـوان علمـی و فناورانـه ی داخلـی به علت تبلیغات مسـموم 
غربی هـا و عناصـر وابسـته ی داخلـی آن هـا در عـدم تـوان 
کشـورهای جهـان سـوم در حـل مشـکات خود و مسـایل 
مشـابه، درک نشـده و جهاددانشـگاهی بـا بودجـه ی بسـیار 

ابتـدای کار بـرای  محـدودی شـروع بـه کار کـرد؛ لـذا در 
الگوسـازی های خـود مجبـور به انتخـاب زمینه هایـی بودیم 
کـه هـم نیـاز کشـور و هـم متناسـب بـا بودجه ی ایـن نهاد 

. شد با
را  روش  ایـن  اصلی تـر  مسـایل  در  الگوسـازی  بـرای   
انتخـاب کردیـم کـه بـا منابع محـدود ابتـدا بخشـی از یک 
فنـاوری مهـم یـا ساختارسـازی فرهنگـی مهم را انجـام و با 
ارایـه ی آن بـرای مسـووالن، ضمـن اثبات توانمنـدی انجام، 
گام هـای بعدی بزرگ تـر را برداریم؛ البتـه روحیه ی جهادی 
و عشـق و ایمان به هدف انتخاب شـده که آن را زیرسـاخت 
اصلـی پیشـرفت کشـور می دانسـتیم، باعـث شـده بـود که 
علی رغـم منابـع مالـی محـدود، به لطـف خداونـد، موفق به 
انجـام کارهـای بسـیار بزرگ شـدیم. ایـن را هم بایـد توجه 
می کردیـم کـه بـه غیـر از حـوزه ی فرهنگـی کـه طبیعتـا 
می کردیـم،  هزینـه  آن  در  خـود  فعالیت هـای  بـرای  بایـد 
بـرای کارهـای علمی و فناورانـه خود نیز بایـد موضوع هایی 
را انتخـاب کنیـم کـه هـم ارزش علمـی و فناورانـه و هـم 
بازار مناسـبی برای رفع نیاز کشـور داشـته باشـد که ضمن 
انجـام تحقیقـات کاربـردی و کسـب فنـاوری در قالـب یک 
محصـول و خدمـات کـه اهداف خودبـاوری ملـی را برآورده 
می کـرد، بـا تولیـد و فـروش آن محصـول و خدمـت، ضمن 
تامیـن نیـاز ملـی، بـه کسـب درآمـد بـرای اهـداف بعـدی 
و بزرگ تـر خـود نیـز دسـت می زدیـم؛ لـذا اگـر بودجـه ی 
مناسـب تری داشـتیم برخـی کارهـای زیرسـاختی تر ماننـد 
کسـب دانـش فنـی طراحی هـای پایـه و دانش هـای پایه را 
در کنـار فنـاوری سـاخت محصول و خدمات در دسـتور کار 
خـود قـرار می دادیـم. اگرچـه در حوزه ی پزشـکی در برخی 

سـازمان های خـود ایـن کار را انجـام دادیـم.

از  رهاشـدن  نـوآوری،  و  اسـت  اسـامی  انقـاب  از  برآمـده  نهـادی  جهاددانشـگاهی،  اشـاره: 
بروکراسـی های مرسـوم و گام نهـادن در مسـیر اقدامـات علمی جسـورانه از ابتـکارات آن بوده اسـت. 
نهادهـای گرفتـار دیوان سـالری در برابـر تحـولت مثبـت کـه نیازمنـد حضـور فعـال اسـت، مقاومت 
می کننـد، امـا مجموعـه ای کـه انقابی باشـد، این گونـه عمل نمی کنـد و جهاددانشـگاهی مصـداق بارز 
چنیـن نهادی اسـت. از سـوی دیگـر، روحیـه ی حاکم بـر جهاددانشـگاهی، روحیـه ای جهادی اسـت و 

همیـن امـر باعـث شـده کـه نیروهـای مبتکـر و خوش فکـر جـذب ایـن مجموعه شـوند.
سـعی و تـاش ایـن نهـاد در طول حیـات چهل سـاله ی آن، همـواره بر این بـوده که هرکجا احسـاس 
نیـاز کـرد، ورود کنـد و ایـن خصیصه باعث شـده تـا مراکزی متعـددی مانند پژوهشـگاه رویان شـکل 
بگیـرد کـه در نوع خـود بی نظیر اسـت. اکنـون در آسـتانه ی 16 مردادماه و چهلمین سـالگرد تشـکیل 

ایـن نهـاد انقابی قـرار داریم.
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی کـه تمـام عمـر کاری خـود را )از ابتدای تشـکیل 
جهاددانشـگاهی تـا به امـروز( صرف خدمـت در این نهاد کـرده و اطاعـات جامعی از توانمنـدی نیروی 
انسـانی و زیرسـاختی کشـور دارد، می گوید: ما هیچ مشـکلی در زمینـه ی تولید فناوری هـای مورد نیاز 
در همـه ی حوزه هـا نداریـم؛ مشـکل اصلی در سـپردن کار بـه کاردان اسـت و عدم وجود سـاختارهایی 
مثـل احـزاب سـالم قوی که محل رشـد مدیـران کارآمـد و نخبه بوده و باید سیسـتمی باشـد کـه افراد 
توانمنـد، علمـی، خودبـاور، فن بـاور، کاربلد و وفـادار به انقاب را شناسـایی کنـد و اداره ی امور کشـور 

را در زمینه هـای مختلـف به آن ها بسـپارد.
دکتـر طیبـی معتقـد اسـت؛ با تمام وجود و پوسـت و گوشـت و اسـتخوان خـود، تحریم و مشـکات 
ناشـی از آن را لمـس کرده ایـم و از طـرف دیگـر شـاهد فرصت سـوزی های بی نهایـت زیـادی بوده ایـم 
کـه اگـر اداره ی امور به دسـت افـراد خودباور، کاربلد و انقابی سـپرده می شـد، بسـیاری از مشـکات 
کشـور بـا کیفیـت خـوب تابه حال حل  شـده بـود و قادر بودیـم حتـی در تحریـم، بسـیاری از بازارهای 

منطقـه را در زمینه هـای خـاص به تصـرف خـود در بیاوریم.
آن چه در ادامه می خوانید، گفت وگوی ما با دکتر  طیبی رییس جهاددانشگاهی است.

نگاه از درون
40 سالگی جهاددانشگاهی در گفتار مسئوالن و جهادگران این نهاد

جهاددانشگاهی؛ پیشگام نهضت خودباوری و الگوساز 
توسعه ی تولید ملی در کشور
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معتقـــدم جهاددانشـــگاهی در زمینـــه ی توســـعه ی 
ــردی  ــه و کاربـ ــی و فناورانـ ــعه ی علمـ ــی و توسـ فرهنگـ
ــی  ــیار موفقـ ــازی های بسـ ــتاوردها، الگوسـ ــردن دسـ کـ
فعالیت هـــای  بـــا  خودبـــاوری  اســـت.  داده  انجـــام 
علمـــی و فناورانـــه و فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی در بـــاور 
مـــردم جـــای گرفـــت و غـــرور ملـــی مـــردم مـــا بـــا کار 
ســـعید کاظمـــی آشـــتیانی و هم رزمـــان علمـــی اش 
ــد و  ــان داده شـ ــا نشـ ــه دنیـ ــادی بـ ــلول های بنیـ در سـ
علی رغـــم تحمیـــل زودهنـــگام جنگـــی نابرابـــر توســـط 
ـــام  ـــا انج ـــا، ب ـــوان م ـــاب ج ـــه انق ـــی علی ـــتکبار جهان اس
ـــاع از  ـــتیک دف ـــه لجس ـــت ب ـــاور در خدم ـــای فن فعالیت ه
میهـــن اســـامی خـــود، بنیان گـــذار دفـــاع دانش بنیـــان 

در جنـــگ تحمیلـــی شـــدیم.
خداونـد  عنایـت  مدیـون  ابتـدا  در  را  این هـا  همـه ی   
متعـال، اکسـیر خودبـاوری کـه امـام )ره( در مـردم ما دمید 
و هم چنیـن حمایت هـای رهبـر معظـم انقـاب اسـامی از 
رییس جمهـور  سـمت  در  ایشـان  مسـوولیت های  ابتـدای 
ایـران و سـپس رهبـری انقاب اسـامی و مدیریـت جهادی 
و تـاش خسـتگی ناپذیر جهادگران عزیز جهاددانشـگاهی از 

ابتـدا تـا بـه امروز هسـتیم.

برجســــــــــته ترین دســتاوردهای  ــی   ــری مل ــا فراگی ــگاهی ب ــاله ی جهاددانش چهل س
و بین المللــی چیســت؟

و  ملـــی  ســـطوح  در  فرهنگـــی  عرصـــه ی  در 
بین المللـــی، راه انـــدازی خبرگـــزاری دانشـــجویان ایـــران 
ـــا  ـــور ده ه ـــود و حض ـــق ب ـــازی موف ـــی الگوس ـــنا( نوع )ایس
ــری  ــری و غیرخبـ ــانه ی خبـ ــا رسـ ــزاری و صدهـ خبرگـ
ـــطح  ـــود و در س ـــا ب ـــان م ـــاوری جوان ـــن خودب ـــل ای حاص
ـــپا( و  ـــران )ایس ـــجویان ای ـــنجی دانش ـــز افکارس ـــی، مرک مل
به دنبـــال آن خبرگـــزاری قـــرآن )ایکنـــا( از فعالیت هـــای 
شـــاخص مـــا هســـتند. در حـــوزه ی پژوهـــش و فنـــاوری و در 

حـــوزه ی پزشـــکی کار جهادگـــران مـــا در پژوهشـــگاه رویـــان 
جهاددانشـــگاهی در زمینـــه ی ســـلول های بنیـــادی نیـــز 
ـــی  ـــی و بین الملل ـــه ی مل ـــق در عرص ـــازی موف ـــک الگوس ی
ــه ی  ــی و در عرصـ ــی و مهندسـ ــوزه ی فنـ ــت. در حـ اسـ
ملـــی، کار جهاددانشـــگاهی در زمینـــه ی طراحـــی و 
ـــل  ـــزات حمل ونق ـــی، تجهی ـــتنده های رادیوی ـــاخت فرس س
ریلـــی، تجهیـــزات و مـــواد مـــورد نیـــاز صنعـــت نفـــت ایـــران 
کـــه به-علـــت کثـــرت فناوری هـــای تولیـــدی نمی توانـــم 
اســـامی آن هـــا را ذکـــر کنـــم، فناوری هـــای تولیـــدی در 
ــاورزی و  ــزی، کشـ ــزی و غیرفلـ ــای فلـ ــوزه ی کانی هـ حـ

داروهـــای گیاهـــی، همـــه ارزشـــمند هســـتند.
ـــم کـــه هـــم در حـــوزه ی پزشـــکی  ـــز ذکـــر کن ـــن را نی ای
و به ویـــژه در حـــوزه ی فنـــی و مهندســـی و کشـــاورزی، 
هـــدف مـــا عـــاوه بـــر الگوســـازی، رفـــع نیازهـــای روز 
ـــی  ـــورت طبیع ـــه به ص ـــت ک ـــود و هس ـــور ب ـــه ی کش فناوران
در گذشـــته یـــا حتـــی امـــروز و البتـــه بســـیار کم تـــر، 
بـــا فنـــاوری روز دنیـــا فاصلـــه داشـــت؛ در عیـــن حـــال، 
مجبـــور بودیـــم همـــان فناوری هـــا را تولیـــد کنیـــم تـــا 
ـــد  ـــن را نبای ـــود و ای ـــل ش ـــت ح ـــه و صنع ـــکل جامع مش
ـــا در  ـــان م ـــان و کارشناس ـــی محقق ـــاب عدم توانای ـــه حس ب
ــون  ــه هم اکنـ ــت؛ اگرچـ ــای روز دانسـ ــد فناوری هـ تولیـ
هـــر فنـــاوری کـــه تولیـــد می کنیـــم بـــا فناوری هـــای 

ــد. ــا رقابـــت می کنـ روز دنیـ
در حـــوزه ی آموزشـــی دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ 
ـــوم  ـــل س ـــق نس ـــگاه موف ـــه ی دانش ـــگاهی نمون جهاددانش
ــی  ــز تحقیقاتـ ــا مراکـ ــگاه بـ ــق دانشـ ــل موفـ و در تعامـ
در  اســـت.  جامعـــه  و  صنعـــت  و  جهاددانشـــگاهی 
ــم  ــگاه علـ ــایماگو )SIR(، دانشـ ــر سـ ــدی اخیـ رتبه بنـ
و فرهنـــگ در نخســـتین حضـــور خـــود در ایـــن نظـــام 
معتبـــر رتبه بنـــدی، توانســـت رتبـــه 10 ایـــران را در 
ــک  ــه ی یـ ــن رتبـ ــع و هم چنیـ ــاخص جامـ ــی شـ ارزیابـ
ایـــران در شـــاخص نـــوآوری را از میـــان 157 دانشـــگاه 
ـــد. ـــب کن ـــی کس ـــی ایران ـــی و آموزش ـــه ی پژوهش و موسس
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کادرســازی و تربیــت نیــروی کارآمــد بــرای نظــام  نقــش 40 ســاله ی جهاددانشــگاهی در 
جمهــوری اســامی بــا فرهنــگ جهــادی را چگونــه 

ــد؟ ــی می کنی ارزیاب

بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـد کـه همـه ی کسـانی کـه از 
آن،  اول  دهه هـای  به ویـژه  و  جهاددانشـگاهی  ابتـدای 
تشـکیل  آرمان هـای  براسـاس  شـدند،  نهـاد  ایـن  عضـو 
اهـداف  تحقـق  بـرای  تـاش  هدفشـان  جهاددانشـگاهی، 
انقـاب اسـامی و خودبـاوری و اتکا بر تـوان ملی در همه ی 
زمینه هـا بـوده اسـت و با فعالیـت و کار در جهاددانشـگاهی 
در زمینه هـای مـورد عاقـه ی خودشـان به صـورت عملـی 
نیـز خودبـاوری و اتـکا بـر توان ملـی را بـه اثبات رسـاندند 
و لـذا هنگامـی کـه به هـر دلیلـی این نهـاد را تـرک کنند، 
بـه علت داشـتن روحیـه ی خودباورانه و سـابقه ی کار عملی 

خـود، بـه مدیـران موفقـی در کشـور تبدیـل شـدند.
البتـه شـاید از کادرسـازی ایـن مفهـوم بـه ذهن برسـد 
تربیـت  وکیـل  چنـد  و  وزیـر  چنـد  جهاددانشـگاهی  کـه 
کـرده اسـت. ایـن را بایـد عرض کنم کـه مناصـب وزارت یا 
نماینده ی مجلسـی در ایران، پسـت های سیاسـی هسـتند و 
جهاددانشـگاهی همـواره تـاش کرده اسـت که بـرای انجام 
ماموریت هـای خـود از حوزه ی سیاسـت و سیاسـی کاری به 
دور بـوده تـا در عیـن این کـه همـه ی نیروهـای ارزشـی و 
توانمنـد بـا گرایش هـای سیاسـی مختلـف بتواننـد بـا هـم 
و در کنـار یک دیگـر فعالیـت کننـد، بلکـه در گردش هـای 
سیاسـی کشـور در دولت هـا و مجلس هـا، جهاددانشـگاهی 
همـواره ارتبـاط خـوب و موفقـی را بـا حـوزه ی اجرایـی و 
ذکـر  را  ایـن  البتـه  باشـد؛  داشـته  کشـور  قانون گـذاری 
می کنـم کـه در تربیـت وزیـر و وکیـل و مدیـران ارشـد هم 
جهاددانشـگاهی بسـیار خـوب عمل کرده اسـت و بسـیاری 
از مدیـران کشـور در سـطوح مختلـف، علـل موفقیت خـود را 
کار در جهاددانشـگاهی، چه در دوران دانشـجویی و چه پس از 
فارغ التحصیلـی و شـروع همکاری با جهاددانشـگاهی می دانند 

و ایـن مسـیر تـا بـه امروز بـه همین شـکل ادامـه دارد.

چگونـه  در نـگاه کان، تأثیرگذاری و جریان سـازی  را  سـال  چهـل  ایـن  در  جهاددانشـگاهی 
می کنیـد؟ تحلیـل 

گروی  در  دل  که  پرسید  کسانی  از  باید  را  سوال  این 
پیشرفت و اقتدار اقتصادی و اقتدار دفاعی دانش بنیان کشور 
بر بنیان عدالت و اخاق دارند. به عنوان کسی که با افتخار 
است،  کرده  سپری  نهاد  این  در  را  کاری اش  عمر  همه ی 
یقینا اشاعه ی فرهنگ خودباوری، خوداتکایی و دانش بنیانی 

مولود  این  دستاوردهای  از  را  دفاعی  و  اقتصادی  توسعه ی 
مبارک می دانم و همان طور که در ابتدای سوال شما عرض 
و  پیشرفت  به  عاقه مند  که  کسانی  با  برخورد  در  کردم، 
پیشگام  را  جهاددانشگاهی  هستند،  کشور  پایدار  توسعه ی 
تولید ملی در کشور  الگوساز توسعه ی  نهضت خودباوری و 
رییس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  اگرچه  می دانم؛ 
به ویژه طی چند سال اخیر نقش ارزنده ای در جریان سازی 
توسعه ی دانش بنیان کشور در کنار حوزه ی دفاعی و بخش 
خصوصی کشور و سایر حوزه ها در جریان سازی ضرورت اتکا 

به توان ملی در برنامه ی پیشرفت کشور داشته است.

حکمرانـی و بدنـه ی اجرایـی کشـور چگونـه بوده و  سـطح تعامـات جهاددانشـگاهی بـا نظام 
چـه  میـزان از ظرفیـت این نهـاد تاکنون بـه فعلیت 

است؟ رسـیده 

الزم است این موضوع را توضیح دهم که در کشورهایی 
که برنامه های توسعه ی خود را به صورت دانش بنیان طراحی 
رقابت  و قدرت دفاعی شان قدرت  آن ها  اقتصاد  تا  می کنند 
که  می کنند  طراحی  به گونه ای  کند،  حفظ  رقبا  با  را  خود 
توسعه  و  تحقیق  قوی  واحدهای  دارای  آن ها  بزرگ  صنایع 
تحقیقاتی  موسسات  و  دانشگاه ها  با  تعامل  در  که  بوده 
لحاظ  به  را  خود  محصوالت  کارآمدی  پیوسته،  به صورت 

کیفیت و قیمت حفظ کنند.
هم چنین سـازمان هایی چابـک، غیردولتـی و دانش بنیان 
فنـاوری  مـرز  در  حرکـت  ضمـن  کـه  می کننـد  تاسـیس 
نیازهـای فناورانـه صنایـع و به ویـژه  ایجـاد غـرور ملـی،  و 
صنایـع کوچـک و متوسـط را تامیـن کننـد، چـون این تیپ 
از صنایـع تـوان مالـی ایجاد واحدهـای قـوی R&D ندارند. 
معمـوال دولت هـای مرتبـط هـم 40 تـا 50 درصـد بودجه ی 
ایـن سـازمان ها را تامیـن می کننـد و بقیـه ی بودجـه نیز در 
انعقـاد قراردادهـای فناورانـه با شـرکت های تولیدی یا سـایر 

موسسـات تامیـن می شـود.
به عنـوان نمونـه آلمـان بـا تاسـیس موسسـه ی فرانهوفر 
در اروپـا و کـره ی جنوبـی بـا تاسـیس موسسـه ی علـم و 
فنـاوری پیشـرفته ی ایـن کشـور )KAIST( در آسـیا، دو 
کشـور موفـق در طراحی اقتصـاد دانش بنیان در کشورشـان 
و دو سـازمان موفـق در نظـام ملی علـم، فنـاوری و نوآوری 

هسـتند. آن ها 
مشــکل مــا در ایــران و در ارتبــاط بــا نظــام حکمرانــی و 
بدنــه ی اجرایــی کشــور ایــن اســت کــه در قبــل از انقــاب 
و هم چنیــن بعــد از انقــاب یــک برنامــه ی پیشــرفت 
ــم،  ــا نگاشــت نهــادی درســت عل بلندمــدت دانش بنیــان ب
ــت  ــن نگاش ــه در ای ــم ک ــن کنی ــوآوری تدوی ــاوری و ن فن

دکتر طیبی: 
 بسیاری از 

مدیران کشور 
در سطوح 

مختلف، علل 
موفقیت خود 

را کار در 
جهاددانشگاهی، 

چه در دوران 
دانشجویی 

و چه پس از 
فارغ التحصیلی 

و شروع 
همکاری با 

جهاددانشگاهی 
می دانند
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یــا ســاختار نهــادی، علــم مــورد نیــاز اداره ی امــور 
امــروز و فــردای کشــور مــا تولیدشــده و ایــن علــم بــرای 
اجرایی شــدن و قابــل  اســتفاده بــودن، تبدیــل بــه فنــاوری 
ــول و  ــن محص ــده و ای ــات ش ــول و خدم ــب محص در قال
ــات  ــایر موسس ــادی و س ــای اقتص ــط بنگاه ه ــات توس خدم
تولیدشــده و در کشــورمان یــا ســایر کشــورها مــورد اســتفاده 

ــرار بگیــرد. ق
وقتــی چنیــن طراحــی صحیحــی انجــام پذیــرد و هــم 
ــخیص  ــع تش ــد مجم ــت گذاری مانن ــاد سیاس ــف نه تکلی
ــی در حــوزه ی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال مصلحــت و ش
سیاســت گذاری مشخص شــده و هــم وظیفــه ی دولــت 
سیاســت گذاری های  اجرایــی  برنامه ریــز  به عنــوان 
مراکــز  و  دانشــگاه ها  وظیفــه ی  هــم  انجام شــده، 
تحقیقاتــی به عنــوان تولیدکننــده ی علــم و هــم وظیفــه ی 
ــی  ســازمان هایی ماننــد جهاددانشــگاهی و مراکــز تحقیقات
ــم  ــل عل ــه ی تبدی ــه وظیف ــزرگ اقتصــادی ک ــای ب بنگاه ه
ــا  ــد ی ــات را دارن ــول و خدم ــب محص ــاوری در قال ــه فن ب
وظیفــه ی انتقــال فنــاوری از خــارج کشــور، جــذب، فهــم 
را  آن  ملی نمــودن  و  انتقال یافتــه  فنــاوری  ارتقــای  و 
ــه ی  ــم وظیف ــود و ه ــخص می ش ــد، مش ــده دارن ــه  عه ب
خدمــات  و  محصــول  تولیــد  در  تولیــدی  بنگاه هــای 
هــم  و  بین المللــی  و  ملــی  ســطح  در  قابل رقابــت 
وظیفــه ی نهــاد قانون گــذاری در تصویــب قوانیــن مرتبــط 
ــره ی  ــت از زنجی ــی در حمای ــای مال ــف نهاده ــم تکلی و ه
ــی  ــن طراح ــروت. در ای ــه ث ــل آن ب ــا تبدی ــم ت ــد عل تولی
درســت اســت کــه اقتصــاد رقابتــی و دانش بنیــان شــده و 
بــرای همــه ی مــردم مــا نیــز شــکل آبرومنــد و بــا درآمــد 
ــود  ــه وج ــد ب ــه می کنن ــی ک ــا تاش ــب ب ــب متناس مناس

می آیــد.
ــزی و نهادســازی  ــن برنامه ری ــا چنی عمــا در کشــور م
مرتبــط بــا آن انجــام نشــده اســت و چــون انجــام نپذیرفته، 

ماحظــه کــرده و می کنیــم کــه حتــی بــا وجــود نوشــتن 
ــم  ــند مه ــه ی س ــق 1404 و تهی ــم انداز در اف ــند چش س
نقشــه ی جامــع علمــی کشــور نتوانســتیم بــه اهدافــی کــه 
در ســند پیش بینــی می کنیــم، برســیم. در هــر حــال 
تشــخیص درســت توســط جوان هــای دانشــجوی انقابــی 
ــت  ــا هم ــود و ب ــاد ب ــن نه ــکیل ای ــال 1359 تش در س

خودشــان تشــکیل شــد.
است  کرده  سعی  همواره  نهاد  این  طبیعی  به صورت 
جهت  کشور  اجرایی  و  حاکمیتی  نهادهای  با  را  خودش 
حرکت در جهت تحقق اهدافش رابطه برقرار کند و الحمدهلل 
به صورت نسبی هم موفق بوده است. عدم ورود به حوزه ی 
دولت های  همه ی  از  حمایت  و  رهبری  از  تبعیت  سیاست، 
منتخب مردم و تاییدشده ی توسط رهبری باعث شده است 

که جهاددانشگاهی رابطه ی خوبی با حاکمیت داشته باشد.

توان داخلی و تولید ملی در نام گذاری سال ها با تاکید  با توجه به تاکید رهبر معظم انقاب بر توسعه ی 
بر حل مشکات اقتصادی کشور، چرا در جهت اصاح 
کشور  اقتصادی  مشکات  حل  و  نوآوری  ملی  نظام 

اقدامات لزم انجام نمی گیرد؟

سوال کلیدی، سخت و مهمی است. اگر بخواهیــــــم 
به حاشیه نرویم، مشکل اصلی ما در عدم حل مشکاتمان، عدم 
توان ما در تعریف رابطه ی بین توسعه خواهی و انقابی گری 
است. عده ای می گویند نمی توان بین این دو رابطه ی نزدیک 
و هم پوشانی زیادی داشت و حتی در نهایت، حد انقابی گری 
ما را درست کردن یک مدل موفق از جمهوری اسامی در 
حوزه ی اقتصادی و دفاعی می دانند که عدالت و اخاق نیز 
از ویژگی های توسعه یافتگی آن محسوب می شوند و همین 
باشد  انقابیون در سایر کشورها  باید آرمان خواهی  موضوع 
و اما ما می پذیریم که می خواهیم هم انقابی بمانیم و هم 
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کشور  توسعه ی  برنامه ی  بناگذاشتن  مفهوم  به  توسعه گرا، 
شدیدترین  تحت  این که  به ویژه  داخلی،  توان  بر  اتکای  با 
تحریم های بانکی، مالی و تجهیزاتی به خصوص در زمینه ی 
فناوری های  تولید  برای  پیشرفته  قطعات  و  اولیه  مواد 

پیشرفته هستیم.
بــا جــرأت تمــام و براســاس عمــر کامــل فعالیتــی خــود 
از ابتــدای تشــکیل جهاددانشــگاهی تــا بــه امــروز و اطــاع 
از توانمنــدی نیــروی انســانی و هم چنیــن زیرســاختی 
ــه ی  ــچ مشــکلی در زمین ــا هی ــم، م ــرض می کنی کشــور ع
تولیــد فناوری هــای موردنیــاز در همــه ی حوزه هــا نداریــم. 
ــدم  ــت و ع ــه کاردان اس ــپردن کار ب ــی در س ــکل اصل مش
وجــود ســاختارهایی مثــل احــزاب ســالم قــوی کــه محــل 
رشــد مدیــران کارآمــد و نخبــه بــوده یــا اگــر بــه تخریــب 
اعتقــادی وجــود نــدارد، بایــد سیســتمی باشــد کــه افــراد 
ــه  ــادار ب ــد وف ــاور و کاربل ــاور، فن ب ــی، خودب ــد علم توانمن
انقــاب را از نقاب زده هــای متناظــر شناســایی کنــد و 
ــا  ــه آن ه ــف ب ــای مختل ــور را در زمینه ه ــور کش اداره ی ام

بســپارد.
بــا تمــام وجــود و پوســت و گوشــت و اســتخوان خــود 
تحریــم و مشــکات ناشــی از آن را لمــس کرده ایــم و 
بی نهایــت  فرصت ســوزی های  شــاهد  دیگــر  طــرف  از 
ــراد  ــه دســت اف ــور ب ــر اداره ی ام ــه اگ ــم ک ــادی بوده ای زی
ــاور، کاربلــد و انقابــی سپرده شــده بــود، بســیاری از  خودب
ــده  ــال حل ش ــوب تابه ح ــت خ ــا کیفی ــور ب ــکات کش مش
بــود و حتــی قــادر بودیــم کــه بســیاری از بازارهــای 
ــی  ــه تصــرف خــود حت ــه را در زمینه هــای خــاص ب منطق
ــه اوال  ــاز دارد ک ــق نی ــرد محق ــم. ف ــم در بیاوری در تحری
توانــش مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد و بعــد بــه او ماموریــت 
ــوب داده  ــیار خ ــت بس ــا کیفی ــور ب ــکل کش ــل مش در ح
شــود و حمایت هــای الزم نیــز صــورت پذیــرد و آن گاه 
ــول،  ــورد قب ــت م ــا کیفی ــات ب ــد محصــول و خدم ــا تولی ب
در کشــور مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. پیــدا کــردن بــازار 
ــرایط  ــن ش ــق در همی ــود محق ــده ی خ ــارج به عه در خ
ــد  ــادر کن ــد ص ــه می توان ــی او چگون ــت، ول ــی اس تحریم
درحالی کــه در کشــور خــود محصــول مــورد اســتفاده 
قــرار نگرفتــه اســت. ضمــن این کــه یــک نــگاه بــا 
ــا در  ــابه م ــورهای مش ــرح حال کش ــه ی ش ــت و مطالع دق
ــد راهگشــای حــل بســیاری  ــر می توان ــال اخی یک صــد س

ــد. ــور باش ــکات کش از مش

ــام  ــاد مق ــل اعتم ــما دلی ــر ش ــه نظ ــت  ب ــا حمای ــگاهی ب ــه جهاددانش ــری ب ــم رهب معظ
ــت؟ و  ــاد چیس ــن نه ــه ی ای ــرح فناوران از 31 ط
ارتباطــات چگونــه  آینــده ی ایــن طرح هــا و 

ــود؟ ــد ب خواه

تــا آن جــا کــه یــادم می آیــد، رهبــری بــه لحــاظ 
ــه  ــه ای ک ــن مجموع ــود چنی ــه وج ــاد ب ــاختاری اعتق س
تــوان  الگوســازی  و  فناورانــه  و  علمــی  زمینــه ی  در 
ــاد  ــد، اعتق ــت کن ــل فعالی ــوان داخ ــه ت ــکا ب ــور در ات کش
داشــتند. جهاددانشــگاهی هــم بــا همیــن ویژگی هــا 
ــز  ــن آن نی ــد و در بی ــکیل ش ــا تش ــاب م ــدای انق در ابت
جوان هــای مؤمــن و انقابــی بودنــد و لــذا بی دلیــل 
ــال 1386  ــان در س ــی از دیدارهایش ــه دریک ــود ک ــم نب ه
ــه  ــور ک ــد: »همین ط ــگاهی فرمودن ــران جهاددانش ــا مدی ب
در قــرآن کریــم در مقایســه ی دو مســجد می فرمایــد: 
ِل یــْوٍم أََحــُقّ  ْقــَوی ِمــْن أََوّ ــَس َعلَــی الَتّ »لََمْســِجٌد أُِسّ
ــُروا«،  یَتَطَهّ أَْن  یِحُبّــوَن  ِرَجــاٌل  فِیــِه  فِیــِه،  تَُقــوَم  أَْن 
ــر اســاس  جهاددانشــگاهی همین جــور اســت. بنایــی اول ب
تقــوا بنیان گــذاری شــد« و بــا حرکــت در مســیر توســعه ی 
ــارک  ــود مب ــد: »مول ــی فرمودن ــه و فرهنگ علمــی و فناوران
ــه  ــد اینک ــری مانن ــارت بی نظی ــا عب ــامی« ی ــاب اس انق
ــه جهاددانشــگاهی  ــده ی علمــی کشــور ب ــرای آین ــن ب »م
ــی،  ــر و عال ــین های بی نظی ــن تحس ــه ای ــدوارم«. البت امی
ــورد  ــت. در م ــرده اس ــدان ک ــا را دوچن ــوولیتی م ــار مس ب
ــن  ــه ای ــدار معظم ل ــا از دی ــدف م ــه، ه ــرح فناوران 31 ط
ــه  ــی و فناوران ــده ی علم ــتاوردهای ارزن ــه اوال دس ــود ک ب
کاربــردی شــده خــود را خدمــت ایشــان ارایــه کنیــم و در 
ثانــی و ثالــث هــم درخواســت کمــک در اســتفاده ی آن هــا 
ــد  ــای جدی ــپردن ماموریت ه ــم س ــیم و ه ــته باش را داش
ــاد  ــادی از نه ــت زی ــا وق ــگاهی ت ــه جهاددانش ــه ب فناوران
ــرای  ــا 12 ســال، ب صــرف اثبــات قابلیــت خــود، بیــن 3 ت
ــزرگ  ــای ب ــام کاره ــرای انج ــان ب ــزاران و کارفرمای کارگ

ــود. ــور ش ــار در کش ــرای اولین ب ــه ب فناوران
کار بـزرگ فناورانـه حتمـا نیـاز بـه تامین مالـی بزرگ و 
مناسـب دارد و یقینـا اگـر ایـن منابع برای ما تامین می شـد 
و مـا فناوری هـای مـورد نیـاز را تولیـد می کردیم، دسـت ما 
بـرای اثبـات توانمنـدی خود بسـیار باز بود. بـا لطف خداوند 
و درایـت ایشـان، ایـن مهـم حاصـل و هم اکنـون بـا تمـام 
انـرژی در حـال اجـرای ایـن پروژه هـای فناورانـه هسـتیم 
و یقینـا در پایـان سـال 99 و انتهـای سـال 1400 شـاهد 
موفقیت هـای بـزرگ فناورانـه ی جهاددانشـگاهی در تامیـن 
بسـیاری از نیازهـای کشـور هسـتیم. ان شـاءاهلل از فرصـت 
در اختیـار داشـتن ایـن فناوری هـا نیـز اسـتفاده می کنیـم؛ 
بـا صنایـع زیـادی در حـال مذاکـره هسـتیم کـه هزینـه ی 
تولیـد تمـام یا بخشـی از فنـاوری از جانب جهاددانشـگاهی 
و تضمیـن خریـد متعهد اسـتفاده هـم از سـمت کارفرمایان 
تابه حـال کسـب شـده  نیـز  و موفقیت هـای خوبـی  باشـد 
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ــورای  ــی در ش ــه نقش ــگاهی چ ــی انقــاب فرهنگــی دارد؟ جهاددانش عال
ــی انقــاب  جهاددانشــگاهی عضــو حقوقــی شــورای عال
ــه  ــگاهی ب ــاله محور جهاددانش ــگاه مس ــت. ن ــی اس فرهنگ
مشــکات و نیازهــای جامعــه در حوزه هــای مختلــف و 
ــش  ــوزه ی پژوه ــژه در ح ــا به وی ــل آن ه ــرای ح ــاش ب ت
ــر در  ــگاه کاربردی ت ــدن ن ــود آم ــث به وج ــاوری، باع و فن
ــور  ــی کش ــکات واقع ــزارش مش ــنهادات و گ ــه ی پیش ارای
در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و دبیرخانــه در تدویــن 

ــود. ــات می ش ــایر تصمیم ــا س ــم ی ــناد مه اس

فعالیت های  تاثیرگذاری  از  هم  خاطراتی  جهاددانشگاهی در ذهن تان ماندگار شده است؟ 

ایجــاد خودبــاوری در نســل جــوان و ایجــاد غــرور ملــی 
در میــان مــردم کشــورمان مانند دســتاورد جهاددانشــگاهی 
در زمینــه ی ســلول های بنیــادی از خاطــرات خــوش اســت، 
ــخ از دوران مســوولیت  ــه دو خاطــره ی شــیرین و تل ــا ب ام
اول  می پــردازم. خاطــره ی  مطبــوع ام  واحــد  در  خــود 
ــب  ــال 79 کس ــرفته را در س ــاوری پیش ــک فن ــه ی این ک
ــرای  ــی را ب ــتیم کار بزرگ ــاس آن می توانس ــم و براس کردی
یکــی از صنایــع کشــور انجــام دهیــم و وقتــی بــا مســوول 
ــر  ــام دو شــرکت بســیار معتب ــم، ن مربوطــه صحبــت کردی
ــت  ــرد و گف ــک را ب ــرق و الکترونی ــه ی ب ــی در زمین اروپای
ــروژه را انجــام  ــن پ ــا ای ــا آن ه ــد به صــورت مشــترک ب بای
ــوت  ــر دو شــرکت به صــورت مجــزا پایل ــی ه ــد و وقت دهی
فنــاوری کسب شــده را دیدنــد، گفتنــد شــما صاحــب 
ــت  ــا وارد صنع ــق م ــد از طری ــش شــده اید و می خواهی دان
کشــورتان شــوید و مــا ایــن شــانس را بــه شــما بــا اعــان 
ــم.  ــروژه نمی دهی ــن پ ــکاری در ای ــه هم ــل ب ــدم تمای ع
اثبــات قابلیــت مــا بــه صنعــت مربوطــه مبنــی بــر این کــه 
ــم،  ــام دهی ــن کار را انج ــی ای ــم به تنهای ــان می توانی خودم

10 ســال طــول کشــید.
ــن  ــه ای ــره و ب ــن خاط ــابه همی ــر مش ــره ی دیگ خاط
ــد  ــر می خواهی ــد؛ اگ ــه ش ــا گفت ــه م ــه ب ــت ک ــکل اس ش
ــی  ــکار خارج ــک هم ــد ی ــوید، بای ــت ش ــان صنع وارد ف
داشــته باشــید و وقتــی مــا بــه ســراغ معتبرتریــن شــرکتی 
کــه در قبــل از انقــاب ایــن تجهیــزات را بــرای آن صنعــت 
ــدی  ــای تولی ــم فناوری ه ــم؛ دیدی ــرد، رفتی ــن می ک تامی
مــا از فناوری هــای آن شــرکت پیشــرفته تر اســت و آن 
ــد از فناوری هــای  ــا بازدی ــت ب ــرکت در کمــال صداق ش
ــا  ــول از م ــاوری و محص ــد فن ــی خری ــا متقاض ــدی م تولی

شــد، امــا متاســفانه مســووالن مربوطــه بــه مــا گفتنــد بایــد 
بــرای ورود بــه صنعــت حتمــا اســم آن شــرکت را در کنــار 
خــود بگذاریــد و ایــن یکــی از تلخ تریــن خاطــرات از عــدم 
ــران و کارشناســان کشــور و عــدم  ــاوری برخــی مدی خودب

اعتقــاد بــه تــوان ملــی بــود.

تحقق  چه برنامه ها و طرح هایی در طول این چهل  امکان  که  بوده  جهاددانشگاهی  مدنظر  سال 
اجرای آن عملیاتی نشده است و به چه دلیل؟

تحقــق  و  ملــی  خودبــاوری  ایجــاد  راســتای  در 
امکان پذیــری اقتصــاد دانش بنیــان آرزو داشــتم و دارم 
مجمــوع فناوری هــای تولیــدی جهاددانشــگاهی در تمامــی 
ــی و  ــطح مل ــد در س ــه بَِرن ــا س ــب دو ی ــا را در قال حوزه ه
ســپس بین المللــی ارایــه کنیــم. ایــن کار نیازمنــد حمایــت 
حــوزه ی اجرایــی کشــور از اصــل ایــده، حمایــت از خریــد 
ــه  ــد ک ــا می باش ــادرات آن ه ــت از ص ــوالت و حمای محص
ــرده  ــر نک ــر را امکان پذی ــن ام ــور ای ــژه ی کش ــرایط وی ش
اســت. اصــاح نظــام ملــی علــم، فنــاوری و نــوآوری 
ــه ی  ــگاهی در آن از جمل ــی جهاددانش ــور و نقش آفرین کش
آرزوهــای ملــی این جانــب بــوده اســت کــه آن هــم 
ــع  ــه قان ــق ب ــه حــال موف ــا ب ــاد ت علی رغــم تاش هــای زی
ــده ایم. ــاح آن نش ــی و اص ــووالن در عارضه یاب ــردن مس ک

پنجــم ایــن نهــاد بــا توجــه بــه ســوابق گذشــته،  رســالت جهاددانشــگاهی در آغــاز دهــه ی 
ــد  ــد ش ــت خواه ــویی هدای ــمت و س ــه س ــه چ ب
و اساســا اولویت هــای ایــن نهــاد انقابــی در 

ــت؟ ــات اش چیس ــه ی حی ادام

و  علــم  فرهنگــی،  حوزه هــای  در  جهاددانشــگاهی 
فنــاوری، آمــوزش و اشــتغال می توانــد نقشــی الگــو و 
ــز در تامیــن نیازهــای کشــور  ــد و نی ــا کن فرهنگ ســاز ایف
در ایــن حــوزه نقــش برجســته ای داشــته باشــد. اگــر نظــام 
و بخــش اجرایــی کشــور در ایــن زمینه هــا ماموریت هایــی 
مختــص بــه ایــن نهــاد واگــذار کننــد، ایفــای ایــن نقش هــا 
بــا ســرعت بیشــتر و در برنامــه ی زمان بندی شــده آن قابــل 
انجــام اســت و اگــر ایــن کار انجــام نشــد، جهاددانشــگاهی 
براســاس وظیفــه ای کــه تابه حــال احســاس کــرده ، ســعی 
ــاب در  ــر معظــم انق ــای رهب ــد براســاس رهنموده می کن
بیانیــه ی گام دوم و آینده نگــری و آینده شناســی، نقــش 
ــق  ــود در تحق ــارب خ ــار تج ــاس کوله ب ــری را براس موثرت
ــن  ــه و ادای دی ــه جامع اهــداف انقــاب و خدمت رســانی ب

دکتر طیبی: بــه شــهدای انقــاب اســامی ایــران ایفــا کنــد.
اگر اراده امور به دست افراد 

خودباور، کار بلد و انقالبی 
سپرده شده بود، بسیاری از 

مشکالت کشور تا به حال حل 
شده بود
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دکتر بهروز بادکو:
برخی از مهم ترین 

اولویت های ما عبارتند 
از: توسعه کمی و 

کیفی شرکت های 
دانش بنیان، تکمیل و 
توسعه زنجیره ارزش 

کسب و کار، تامین 
منابع مالی مطلوب از 
طریق سرمایه گذاران 
ریسک پذیر و خارجی

اشـتغال وتجاری سـازی فنـاوری جهاددانشـگاهی با  برجســــته ترین دستاوردهای حــوزه ی 
نـگاه بـه تاثیرگذاری آن در سـطح جامعـه کدام اند؟

ــا شــروع  جهاددانشــگاهی در اواخــر دهــه ی هفتــاد و ب
ــاری  ــازمان همی ــام س ــاختاری را به ن ــکاری، س ــران بی بح
ــه  ــرد ک ــاد ک ــگاهی ایج ــان دانش ــتغال فارغ التحصی اش
ــر  ــز ب ــا متمرک ــاختار، عمدت ــن س ــدازی ای ــدف از راه ان ه
آموزش هــا و پژوهش هــای مرتبــط بــا اشــتغال پذیری 

دانش آموختــگان بــوده اســت. به مــرور ایــن ســازمان 
ــا مقتضیــات زمــان و تغییــر و تحــول شــرایط  متناســب ب
ــزوم  ــه اقتصــاد دانش بنیــان و ل اقتصــادی و توجــه ویــژه ب
تغییــر پارادایم هــای مربوطــه، توجــه خــود را معطــوف بــه 
ــای پژوهشــی  ــج از یافته ه ــای منت تجاری ســازی فناوری ه
ــه در  ــرد؛ به طوری ک ــن خــارج از آن ک ــه و هم چنی مجموع
ــا برخــورداری از 3 پــارک  حــال حاضــر جهاددانشــگاهی ب
ــوآوری و  ــز ن ــد، 28 مرک ــز رش ــاوری، 24 مرک ــم و فن عل
شــتاب دهی، 2 صنــدوق پژوهشــی و فنــاوری و 1 صنــدوق 
ــعه دهنده ی  ــای توس ــن نهاده ــی از موثرتری ــورانه، یک جس

جهاددانشگاهی؛ 
توسعه دهنده ی  زیست بوم 

کارآفرینی و فناوری درکشور

ــت از  ــعه ای، حمای ــطه ای و توس ــاد واس ــوان نه ــگاهی به عن ــم جهاددانش ــف مه ــی از وظای ــاره: یک اش
ــرار  ــل ق ــه دلی ــبختانه ب ــت و خوش ــب وکارهای نوپاس ــا کس ــتارت آپ ها ی ــک و اس ــب وکارهای کوچ کس
گرفتــن جهاددانشــگاهی در بســتر دانشــگاهی و ارتبــاط بــا بدنــه ی دانشــجویی کشــور، از بــدو تاســیس 
ــعه ی  ــری را در توس ــش موث ــد و نق ــام ده ــوزه انج ــن ح ــی را در ای ــات خوب ــته اقدام ــون توانس تاکن

ــد. ــته باش ــا داش ــب وکارهای نوپ کس
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــور و پارک ه ــد کش ــز رش ــیس مراک ــگاهی در تاس ــت جهاددانش ــوان گف ــاید بت ش
ــیاری  ــته از بس ــی توانس ــن موقعیت ــن در چنی ــل قرارگرفت ــه به دلی ــت و درنتیج ــوده اس ــگام ب پیش
ــکل گیری  ــتر ش ــد و بس ــته باش ــی داش ــوی و علم ــادی، معن ــای م ــا، حمایت ه ــب وکارهای نوپ کس

ــد. ــم کن ــی را فراه ــتارت آپ های موفق اس
دکتــر بهــروز بادکــو رییــس ســازمان تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال دانش آموختــگان جهاددانشــگاهی 
)ســتفا(، معتقــد اســت: جهاددانشــگاهی در مواقــع بحران هــای ملــی و منطقــه ای، هم چــون ســیل، زلزلــه 
ــگاهی و  ــرکت های جهاددانش ــاور و ش ــای فن ــی واحده ــی و تخصص ــوان فن ــری از ت ــا بهره گی ــا ب و کرون
ســازمان دهی آن هــا در جهــت رفــع نیازهــای کشــور، همــواره بــه امــر خدمت رســانی از طریــق ارایــه ی 
ــوده و  ــز ب ــان عزی ــر هم وطن ــه و یاری گ ــود، پرداخت ــای خ ــولت و فناوری ه ــه ی محص ــات و عرض خدم
ــه  ــت؛ ب ــادی اس ــگ جه ــه و فرهن ــد روحی ــی، نیازمن ــتغال و کارآفرین ــه ی اش ــت در عرص ــت. فعالی هس
بیــان مقــام معظــم رهبــری »مدیــران بــرای ایجــاد شــغل هماننــد اتــاق جنــگ، نباید شــب و روز داشــته 

. » شند با
ــن  ــبت چهلمی ــو به مناس ــروز بادک ــر به ــا دکت ــا ب ــوی م ــروح گفت وگ ــد، مش ــه می خوانی ــه در ادام آن چ

ســالگرد تشــکیل جهاددانشــگاهی اســت.



رسم باور│ ویژه نامه چهلمین 
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

1399 31

رسم باور

ــت. ــور اس ــاوری در کش ــی و فن ــت بوم کارآفرین زیس
ــن مجموعــه در حــوزه ی اشــتغال و کارآفرینــی نیــز  ای
آموزش هــا  عرصــه ی  در  پیشــرو  ســازمانی  به عنــوان 
ــتغال،  ــی و اش ــه کارآفرین ــه حیط ــوط ب ــات مرب و مطالع
ــون  ــی همچ ــی مل ــای الگوی ــام طرح ه ــا انج ــته ب توانس
طــرح پنجــره واحــد کســب وکار، طــرح تدویــــــــــــن 
الگــوی  طــرح  خانگــی،  شــغلی  تیــپ  طــرح   150
ــغلی  ــت ش ــرح هدای ــی، ط ــاغل خانگ ــعه مش ــن توس نوی
شــگرفی  تأثیــر   ... و  دانش آموختــگان  و  دانشــجویان 
دانش آموختــگان  کارآفرینــی  و  اشــتغال  عرصــه ی  در 

بگــذارد. به جــای  دانشــگاهی 

ــش  وضعیـــت کیفـــی مراکـــز دانش بنیـــان  ــور و نقـ ــاوری در کشـ ــازی فنـ و تجاری سـ
ــه  ــوزه را چگونـ ــن حـ ــگاهی در ایـ جهاددانشـ

ارزیابـــی می کنیـــد؟

ــاوری  ــازی فنـ ــم تجاری سـ ــه می دانیـ ــه کـ همان گونـ
یکـــی از راهبردهـــای توســـعه ی اقتصـــادی اســـت. 
ــث  ــی از مباحـ ــه یکـ ــاوری بـ ــازی فنـ ــروز تجاری سـ امـ
کلیـــدی در دنیـــا تبدیل شـــده اســـت؛ به طوری کـــه 
افزایـــش تـــوان تجاری ســـازی فنـــاوری به منزلـــه ی 
افزایـــش تـــوان رقابتـــی در بازارهـــای جهانـــی بـــوده و 
ــود. در  ــورها می شـ ــد ملـــی کشـ باعـــث افزایـــش درآمـ
کشـــور مـــا در دو دهـــه ی اخیـــر، بحـــث تجاری ســـازی 
ــای  ــد و پارک هـ ــز رشـ ــکل گیری مراکـ ــا شـ ــاوری بـ فنـ
ـــاور  ـــای فن ـــت واحده ـــترش فعالی ـــاوری و گس ـــم و فن عل
ـــت.  ـــرار گرف ـــه ق ـــورد توج ـــان، م ـــرکت های دانش بنی و ش
ـــه ی  ـــرو در عرص ـــازمانی پیش ـــوان س ـــگاهی به عن جهاددانش
ـــود  ـــیس خ ـــدو تاس ـــاوری از ب ـــعه ی فن ـــی و توس کارآفرین
بـــا ایجـــاد زنجیـــره ی ارزش علـــم و فنـــاوری، توانســـته 
اســـت طـــی 40 ســـال گذشـــته در تمامـــی عرصه هـــای 
ـــان  ـــی ادوار )از زم ـــور و در تمام ـــه و کش ـــاز جامع موردنی
ـــی  ـــش فعال ـــازندگی(، نق ـــان س ـــا زم ـــی ت ـــگ تحمیل جن
بـــه نظـــر می رســـد  ایفـــا کنـــد. درعین حـــال،  را 
تجاری ســـازی  مراکـــز  کیفـــی  و  کمـــی  توســـعه ی 
ـــبی  ـــترهای مناس ـــاد بس ـــد ایج ـــور نیازمن ـــاوری در کش فن
ــق و  ــرای دقیـ ــادی،  اجـ ــات اقتصـ ــاد ثبـ ــون ایجـ هم چـ
کامـــل طرح هـــای تشـــویقی و پرداخـــت تســـهیات 
نیـــروی  توانمندســـازی  فرهنگ ســـازی،  حمایتـــی، 
انســـانی، ارتبـــاط بـــا اقتصـــاد بین الملـــل، توجـــه بـــه 
ــل،  ــد داخـ ــت از تولیـ ــی، حمایـ ــتم کارآفرینـ اکوسیسـ
ـــروری  ـــه ض ـــت ک ـــران و... اس ـــردن مدی ـــل ک ـــادی عم جه

اســـت موردتوجـــه جـــدی قـــرار گیـــرد.

مراکــز  در  فعالیــت  مزیت هـــــــای  و فنــاوری   پارک هــای علــم  و  رشــد، منــش 
ــرای بهره منــدان از ایــن حــوزه  جهاددانشــگاهی ب

ــت؟ ــایرین چیس ــا س ــه ب در مقایس

منش هــای  حتــی  و  رشــد  مراکــز  و  پارک هــا  در 
ــوآوری و شــتاب دهی( جهاددانشــگاهی، قابلیــت  )مراکــز ن
شــبکه ی  نیــز  و  ظرفیت هــا  تمامــی  از  بهره منــدی 
از مراکــز آموزشــی، پژوهشــی،  اعــم  جهاددانشــگاهی 
فرهنگــی، آزمایشــگاه ها و هم چنیــن نیروهــای محقــق 
و متخصــص وجــود دارد کــه فنــاوران و کارآفرینــان 
می تواننــد بــا اتصــال بــه ایــن شــبکه در سراســر کشــور از 

شــوند. بهره منــد  آن  ظرفیت هــای 

مشــاوره،  در  جهاددانشــگاهی  نقــش  ــران را   ــان و فراگی اطاع رســانی و آمــوزش کارجوی
ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب چگون

ــوان  ــد جهاددانشــگاهی به عن ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط

مشــاوره،  عرصــه ی  در  پیشــرو  ســازمان های  از  یکــی 
مهارتــی،  و  تخصصــی  آموزش هــای  و  اطاع رســانی 
ــروت داشــته  ــد ث نقــش مهمــی در ایجــاد اشــتغال و تولی
ــتغال  ــانی اش ــال اطاع رس ــن پورت ــدازی اولی ــت. راه ان اس
و کارآفرینــی کشــور بــا عنــوان جاب پورتــال، اولیــن 
 ،)www.jobiran.ir( ســامانه ی کاریابــی الکترونیکــی
اولیــن نشــریه ی تخصصــی بــازار کار کشــور، تدویــن 
مجموعــه ی بومــی و ملــی آمــوزش گام بــه گام کارآفرینــی، 
شــغلی  هدایــت  مشــاوره ی  مرکــز  اولیــن  راه انــدازی 
اقدامــات  از  نمونــه ی کوچکــی  تنهــا  و...  دانشــجویان 
انجام گرفتــه توســط ایــن نهــاد مقــدس در جهــت توســعه 

اســت. اشــتغال دانش آموختــگان 

در  فعالیت تان  و  از حضور  جالبی  خاطره ای  حــــوزه ی اشتغــــال و تجاری ســـازی فناوری  
جهاددانشگاهی در کشور دارید؟

تاثیرگـذاری  فضـای  در  خـوب  خاطره هـای  از  یکـی 
اشـتغال  حـوزه ی  در  جهـــــــاددانشگاهی  فعالیت هـای 
کـه  بـود  مطالعاتـی  و  اقدامـات  کشـور،  تجاری سـازی  و 
جهاددانشـگاهی در اواخـر دهـه ی 80 و در زمینـه ی بهبود 
فضـای کسـب وکار کشـور از طریق ایجـاد »پنجـره ی واحد 
کسـب وکار« انجـام داده بـود. نتیجـه ی این مطالعـات باعث 
شـد موضـوع ایجـاد فرآینـد »پنجـره ی واحـد کسـب وکار« 
مـاده ی  در  مجـوز  صادرکننـده ی  دسـتگاه های  توسـط 
70قانـون برنامه ی پنجم توسـعه ی جمهوری اسـامی ایران 
قـرار بگیـرد. اهمیـت ایـن موضـوع به قـدری گسـترده بـود 
کـه مقـام معظـم رهبـری طـی سـخنانی به مناسـبت روز 
کارگـر در جمـع تولیدکننـدگان و کارگـران، بـا اسـتناد بـه 
گـزارش کارشناسـی وزارت اقتصـاد و دارایـی، دو راه حـل 
بهبـود فضـای کسـب وکار و کاهـش رتبه ی شـاخص بهبود 
کسـب وکار کشـور را »ایجـاد پنجـره ی واحـد کسـب وکار« 
اختافـات  رفـع  بـرای  تجـاری  دادگاه هـای  »تشـکیل  و 

اقتصـادی« بیـان کردنـد.
هم چنیـن ایـن نهـاد، در زمـان وقـوع بحران هـای ملی و 
منطقه ایـی هم چـون سـیل، زلزلـه و کرونـا، بـا بهره گیـری 
از تـوان فنـی و تخصصـی واحدهـای فنـاور و شـرکت های 
رفـع  جهـت  در  آن هـا  سـازمان دهی  و  جهاددانشـگاهی 
طریـق  از  بـرای خدمت رسـانی  همـواره  کشـور،  نیازهـای 
ارایـه ی خدمات و عرضـه ی محصـوالت و فناوری های خود، 

همـواره یاری گـر هم وطنـان عزیـز بـوده و هسـت.
به طورکلـی فعالیـت در عرصـه ی اشـتغال و کارآفرینـی، 
نیازمنـد روحیـه و فرهنـگ جهـادی اسـت. بـه قـول مقـام 
معظـم رهبـری »مدیـران بـرای ایجـاد شـغل هماننـد اتاق 

جنـگ، نبایـد شـب و روز داشـته باشـند.«

ارزیابـی  آینـده ی حـوزه ی اشـتغال و تجاری سـازی  چگونـه  را  جهاددانشـگاهی  فنـاوری 
می کنیـد و مهم تریـن اولویت هـای آن کدام اسـت؟

توسـعه ی کمـی و کیفـی سـاختارهای موجـود و به تبـع 
آن گسـترش سـطح خدمـات سـاختارهای موجـود بـه کل 
کشـور، یکـی از اساسـی ترین اولویت هـای ایـن نهاد اسـت. 
پیگیـری و دنبال کـردن موضوعاتـی چـون توسـعه ی کمـی 
توسـعه ی  و  تکمیـل  دانش بنیـان،  شـرکت های  کیفـی  و 
نظام منـد  ارتبـاط  برقـراری  کسـب وکار،  ارزش  زنجیـره ی 
دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتـی بـا پارک های علـم و فناوری 
و سـایر بخش هـای اقتصـادی، تامیـن منابـع مالـی مطلوب 
سـرمایه گذاری  و  ریسـک پذیر  سـرمایه گذاران  طریـق  از 
خارجـی، کمـک به تدویـن نظام نامه های حقوقـی و مالیاتی 
و نظامـات برانگیزاننـده محققان، پژوهشـگران و فناوران در 
جهـت توسـعه ی فنـاوری و... ازجمله مهم تریـن اولویت های 
ایـن حوزه اسـت کـه امید مـی رود در سـایه ی الطـاف الهی 

بتوانیـم آن را محقـق کنیم.

دکتر بادکو:

در زمان وقوع بحران های ملی 
و منطقه ای با بهره گیری از توان 
فنی و تخصصی واحدهای فناور 

و شرکت های جهاددانشگاهی 
همواره یاری گر هموطنان عزیز 

هستیم.
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دکتر محمدرضا پورعابدی: 

جهاددانشگاهی، 
تاقی ایمان، 
خودباوری و 

تخصص است.
جهاددانشـگاهی در حـوزه ی پژوهـش و فنـاوری با  برجسـته ترین دسـتاوردهای چهل سـاله ی 
نـگاه تاثیرگـذاری ایـن نهـاد در جامعـه چـه بـوده 

؟ ست ا

و  مهم تریـن  کـه  گفـت  این گونـه  بتـوان  شـاید 
برجسـته ترین دسـتاورد جهاددانشـگاهی راهبردهایی است 
کـه در طـول سـال های حیـات خـود تعریـف کـرده اسـت. 
ازجملـه ی ایـن راهبردهـا، تـاش بـرای ارایـه ی الگوهـای 
موفـق در عرصه هـای مختلـف فرهنگـی، علمـی و فناورانـه 
بـوده اسـت. جهاددانشـگاهی تـاش کـرده تـا ایـن بـاور و 
روحیـه را در جامعـه بـه وجـود بیـاورد که جوانـان و به ویژه 
دانشـمندان ایرانـی می تواننـد بـه دانش و فنون دسـت یابند 
و بـه پیشـرفته ترین عرصه هـای فنـاوری و محصـــــــول 
ورود کننـد و در جهـت حـل مسـایل و نیازهـای جامعـه از 
آن هـا اسـتفاده کننـد. تـاش جهاددانشـگاهی همـواره این 
بـوده کـه بتوانـد توانمندی هـای جامعـه، به ویـژه جامعـه ی 
جامعـه  نیازمندی هـای  بـا  مناسـبی  شـکل  بـه  را  علمـی 
پیونـد دهـد؛ البتـه سـاختار منعطـف جهاددانشـگاهی نیـز 

ایفـای نقـش کـرده و این اجـازه را بـه او داده کـه در مواقع 
بـروز چالش هـا و مسـایل جـدی در سـطح جامعـه، بتوانـد 
پاسـخ  و  تعریـف  راسـتا  ایـن  در  را  خـود  ماموریت هـای 
به موقـع و سـریع تری بـه آن مسـایل و مشـکات داشـته و 

در جهـت حـل آن هـا گام بـردارد.
در کنار الگوسازی و ارایه ی الگوهای موفق در عرصه های 
فرهنـگ، علـم و فنـاوری، همـواره یکی از بحث هـا این بوده 
اسـت که بتوانیم در برابر مسـایل و مشـکات جامعه پاسـخ 
و عکس العمـل شایسـته ای داشـته باشـیم. این مهـم چه در 
دوران دفـاع مقـدس کـه فعالیت هـای جهاددانشـگاهی در 
حل وفصـل مسـایل و مشـکات رزمنـدگان نقشـی مؤثر ایفا 
نمـوده و شـاید ادبیات دفاع دانش بنیان نیـز از همان روزگار 
شـکل گرفته باشـد تـا دوران سـازندگی پـس از جنـگ کـه 
لزوم توسـعه ی کشـور مطرح بود، جهاددانشـگاهی توانسـت 
در صنایـع مولـد کشـور مانند صنعت نفت، گاز، پتروشـیمی 
و حمل ونقـل ریلـی، فـوالد و کانی هـای فلـزی و غیرفلزی و 
هم چنیـن در حـوزه ی پزشـکی، کشـاورزی، علوم انسـانی و 
سـایر حوزه هـای علـم و فنـاوری کـه نیازمندی هـای زیادی 
وجـود داشـت، ورود کنـد. درهرحـال مهم تریـن راهبـرد و 
دسـتاورد جهاددانشـگاهی ایـن بـوده کـه بتواند بـا تکیه  بر 

جهاددانشگاهی نماد 
خودباوری کشور در عرصه ی 

پژوهش و فناوری است
اشـاره: در پی تعریف سـند چشـم انداز بیست سـاله ی کشـور در سـال 1384، جهاددانشـگاهی نیز با مدنظر 
قراردادن اهداف مصوب در اسـاس نامه، چشـم انداز بیست سـاله ی خـود در افق 1404 را ترسـیم و برای تحقق 
آن، اهـداف کان بخش هـای پژوهـش و فناوری، آموزشـی و فرهنگی را مشـخص کرد. در بخـش اهداف کان 
بیست سـاله ی معاونـت پژوهـش و فنـاوری، بـه ایجاد سـاختارهای پژوهشـی و تخصصی جدید و متناسـب، 
قطب هـای علـم و فنـاوری و تولیـد و عرضه ی فنـاوری و نوآوری در سـطح ملـی و بین المللی توجـه ویژه ای 

شـده است.
معاونـت پژوهش و فناوری در راسـتای تحقق برنامه ی پیش بینی شـده گام های موثری برداشـته و درعین حال 
پاسـخ بـه نیازهای تحقیقاتی وزارت خانه ها، سـازمان ها و دسـتگاه های اجرایـی را مدنظر قرار داده اسـت. این 
نیازها به طور عمده توسـط سـاختارهای پژوهشـی شـامل 150 گروه پژوهشـی، 141 مرکـز خدمات تخصصی، 
24 مرکـز رشـد و 3 پـارک علـم و فنـاوری مسـتقر در 33 واحـد جهاددانشـگاهی،10 سـازمان ایـن نهـاد، 
20پژوهشـکده ی مسـتقل و 3 پژوهشـگاه )شامل 9 پژوهشـکده( مسـتقر در سراسر کشـور، مرکز اطاعات 
علمی )SID(، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیسـتی ایران و مجتمع تحقیقاتی شـهدای جهاددانشـگاهی پاسـخ 

داده می شـود.
جهاددانشـگاهی از ابتـدای فعالیـت خود تاکنـون موفق به اجـرا و اختتام بیش از سـیزده هزار عنـوان طرح، 
بیـش از 1200 عنـوان کتـاب و... در حوزه هـای تخصصی فنی و مهندسـی و علـوم پایه، علوم پزشـکی، علوم 
انسـانی و اجتماعـی و هنـر، کشـاورزی و منابـع طبیعی شـده و با حضـور در جشـنواره های مختلـف علمـ  
تخصصـی کشـور ماننـد ادوار مختلـف جشـنواره ی خوارزمی یا جشـنواره ی پزشـکی رازی موفق به کسـب 

55مـورد جایـزه ی ملـی و بین المللی، 42 رتبه ی برتر »پژوهشـگر نمونه« کشـوری شـده اسـت.
دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی معتقد است که این نهاد در این چهل سال به 
بلوغ سازمانی رسیده و در پی آن است که از عرصه ی انتقال فناوری، به سوی تولید و توسعه ی فناوری حرکت کند. 
او می گوید: یک زمانی با فردی که در صنعت نفت عهده دار مسوولیتی بود، صحبت می کردم و ایشان می گفت: من 
خجالت می کشم وقتی می بینم پیچ و مهره را هم از خارج وارد می کنیم! ایشان مسوولیتی در قبال واردکردن لوازم 
موردنیاز این صنعت از خارج داشت و زمانی که به کشور بازگشت و در استان های جنوبی مسوولیت گرفت، از ما 
تقاضا کرد در صنعت نفت ورود کنیم و درواقع جهاددانشگاهی کمک کند تا اقام موردنیاز این صنعت در داخل 
تولید شود و برای ساخت آن ها محتاج خارج نباشیم. جهاددانشگاهی تاکنون موفق به تولید اقام استراتژیکی در 
صنعت نفت شده و این سیر تولید محصولت فناورانه که همه ی آن ها با فناوری برتر )هایتک( هستند، نشان از 
تاش و سعی مجموعه ای است که باور دارد که »ما می توانیم«. جهاددانشگاهی همواره به دنبال اثبات این گزاره بوده 

و این که جوانان و تحصیل کرده های ما می توانند ارزش آفرین باشند و اشتغال دانش بنیان در کشور صورت بگیرد.
مشروح کامل گفت وگو با معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی به مناسبت چهلمین سالگرد تشکیل این نهاد 

در ادامه از نظر می گذرد.
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تـوان و امکانـات داخلـی، پاسـخ های مناسـبی به مسـایل و 
مشـکات و چالش هـای جامعه، متناسـب بـا توانمندی های 

ارایـه کند. خود 

در چهـار دهه ی فعالیـت این نهاد را چگونـه ارزیابی  رشد و توسـعه ی تحقیقات جهاددانشگاهی 
؟ می کنید

در حـوزه ی پژوهش و فنـاوری، نباید انتظـار جهش های 
کارهـای  کـه  معنـا  ایـن  بـه  میان بـر،  کارهـای  و  آنـی 
فنـاوری  و  پژوهـش  داشـت.  را  شـود  انجـام  خلق السـاعه 
پیوسـته و  و  به صـورت آهسـته  بایـد  مسـیری اسـت کـه 
بـا مداومـت و فکـر و اندیشـه جلـو بـرود و قاعدتـا زمانـی 
داشـته  عرصـه  ایـن  در  خوبـی  خروجی هـای  می توانیـم 
باشـیم کـه هم انتخاب هـای خوب و مناسـب بـرای فعالیت 
در حـوزه ی پژوهـش و فنـاوری داشـته باشـیم کـه دارای 
پتانسـیل های علمـی و فناورانـه باشـد و هم ایـن انتخاب ها 
ارزش آفرینـی و ایجـاد ثـروت کنـد. جهاددانشـگاهی از این 
منظـر همـواره سـعی کـرده الگوهـای موفقـی ارایـه کرده و 
به صـورت کاربـردی از دانـش و فنـاوری در تولیـدات خـود 
بهـره بگیـرد؛ هم چنیـن تـاش کـرده در طـول ایـن چهـل 
ایـن  در  البتـه  و  باشـد  داشـته  روبه رشـدی  رونـد  سـال، 
اسـت؛  کـرده  غربال گـری  را  زیـادی  فعالیت هـای  مسـیر 
بـرای مثـال اگـر بخـش خصوصـی قـادر بـود کاری انجـام 
دهـد کـه جهاددانشـگاهی مشـغول انجـام آن اسـت، طـرح 
بـه آن مجموعـه واگذارشـده و جهاددانشـگاهی بـه سـراغ 
کارهـای جدیدتـر و نوتـر و شـاید بتـوان گفـت مغفول تـر 
رفتـه اسـت. امـروز بـه ایـن حـد از بلـوغ رسـیده ایم کـه از 
سـطح انتقـال فنـاوری، بـه سـمت تولیـد و توسـعه فناوری 
حرکـت کنیـم و تـاش داریـم بـه مرز علـم نزدیک شـویم 
کـه ماحصـل ایـن رویکـرد، رشـد و پیشـرفتی اسـت که در 
جهاددانشـگاهی بـه وجـود آمـده اسـت. گـر چـه در ایـن 
مسـیر، ایـن مسـاله مهم اسـت کـه خروجی های ملموسـی 
داشـته و ایـن خروجـی می بایسـت منجـر به حل مسـایل و 
مشـکات و مرتفع نمـودن نیـازی از جامعـه بشـود. اگـر بـه 
آمارهـا و عملکردهـا نگاهـی بیاندازیـم، ایـن روند رو به رشـد 

می کنیـم. ماحظـه  را 

معظـم  مقـام  مختلفـی  موقعیت هـای  در 
رهبری حمایت مسـتقیم خود را از جهاددانشـگاهی 
طـرح   31 از  حمایـت  ازجملـه  کرده انـد،  اعـام 
دلیـل  می کنیـد  فکـر  نهـاد؛  ایـن  فناورانـه ی 

چیسـت؟ ایشـان  حمایت هـای 

در  موفـق  سـازمانی  داخلـی  نمونـه ی  بخواهیـم  اگـر 
بـه  کـه  را  تجاری سـازی  و  فنـاوری  و  پژوهـش  حـوزه ی 
عرصه هایـی  باشـد،  مـردم  اساسـی  نیازهـای  رفـع  دنبـال 
کـه دیگـران رغبـت یا تـوان پرداختـن بـه آن هـا را ندارند، 
معرفـی کنیم، قطعـا جهاددانشـگاهی خواهد بـود. این نهاد 
پتنـت و نمـاد خودبـاوری جمهـوری اسـامی در حـوزه ی 
پژوهـش و فنـاوری اسـت؛ بـه ایـن دلیـل کـه تاقـی میان 
ایمـان، خودبـاوری و تخصـص در این مجموعه شـکل گرفته 
اسـت کـه اوایـل انقـاب از آن به عنـوان تعهـد و تخصـص 

یـاد می شـد.
و  زاییـده  جهاددانشـگاهی  کـه  ازاین جهـت  هم چنیـن 
ازجملـه رویش هـای انقاب اسـامی اسـت، هـم در داخل و 
هـم در بیـرون آن چنین نگرش و دیدگاهـی وجود دارد که 
جهاددانشـگاهی محصـول و نمـاد پژوهش و فناوری کشـور 
و نظـام اسـت و بایـد بـارور شـود. وجـود جوانـان باایمـان، 
معتقد و متخصص، مسـاله یابی درسـت و تشـخیص به موقع 
مشـکات و مسـایل و چالش هـای کشـور و ورود شـجاعانه 
و متعهدانـه بـه آن هـا و ارایـه ی راه حـل بـرای هـر یـک از 
آن هـا، ازجملـه دالیلـی می توانـد باشـد کـه منجـر بـه نگاه 
مسـووالن  و  رهبـری  معظـم  مقـام  محبت آمیـز  و  مثبـت 
نظـام بـه جهاددانشـگاهی شـده و همـواره از آن حمایـت 
کرده انـد. رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در سـخنان خـود، 
جهاددانشـگاهی را بـه لحـاظ معنـوی و دسـتاوردهایی کـه 
داشـته، مـورد حمایـت و لطف قـرار داده انـد و در زمانی که 
مجالـی یافتیـم تـا تعـدادی از فناوری هـای کسب شـده در 
مجموعـه ی ایـن نهـاد را خدمـت ایشـان ارایـه کنیـم، ایـن 
بـاور بـرای ایشـان بـه وجـود آمد کـه اگـر جهاددانشـگاهی 
کمـک و حمایـت شـود، می توانـد حرکت هـای عمیق تـری 
در جهـت حـل مسـایل و معضـات رقـم بزنـد. درمجمـوع، 
جوان بـودن مجموعـه ی جهاددانشـگاهی و انجـام کارهـای 
بـزرگ و اثربخـش بـه همـت جهادگـران این نهـاد می تواند 
بـه  اعتمـاد مقـام معظـم رهبـری  ازجملـه دالیـل اصلـی 

جهاددانشـگاهی باشـد.

بَِرنـد شناخته شـده ای در  جهاددانشـگاهی 
حـوزه ی پژوهـش و فناوری کشـور اسـت؛ مهم ترین 
افتخـارات محققـان این نهـاد در عرصـه ی پژوهش 
بین المللـی کـدام  و  از جنبه هـای ملـی  و فنـاوری 

؟ ست ا

از ابتـدای برگزاری جشـنواره ی بین المللـی خوارزمی که 
به صـورت سـاالنه برگـزار می شـود و طـی آن بـه پژوهش ها 

معاون پژوهش 
و فناوری 

جهاددانشگاهی:

جوان بودن، 
انجام کارهای 

بزرگ و 
اثربخش از 

جمله دالیل 
جلب اعتماد 

رهبر معظم 
انقالب اسالمی  

است.
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و فناوری هـای برتـر در سـطح ملـی و بین المللـی جوایـزی 
و  برتـر  پژوهشـی  طـرح   27 اکنـون،  تـا  می شـود  ارایـه 
هم چنین 6 طرح پژوهشـی در جشـنواره ی جـوان خوارزمی 
از جهاددانشـگاهی مـورد تقدیـر قرارگرفته اسـت. هم چنین 
در جشـنواره ی تحقیقـات علـوم پزشـکی که به جشـنواره ی 
رازی معـروف اسـت، 22 طـرح برگزیـده از جهاددانشـگاهی 

معرفـی و تقدیر شـده اسـت.
نیـز کـه در سـطح ملـی برگـزار  در هفتـه ی پژوهـش 
و  طـرح   42 از  بیـش  سـال ها،  ایـن  طـول  در  می شـود، 
پژوهشـگر از جهاددانشـگاهی معرفـی و تقدیـر شـده اند. در 
حوزه هـای بین المللـی هـم ایـن نهـاد افتخارات شایسـته ای 
کسـب کرده اسـت؛ ازجمله در سـال 2019 آکادمی جهانی 
علـوم در رشـته ی زیست شناسـی، دکتر بهارونـد را به عنوان 
دومیـن  در  هم چنیـن  کـرد؛  معرفـی  برجسـته  دانشـمند 
جشـنواره  ی ملـی زن و جایـزه ی مریـم میرزاخانـی، دکتـر 
سـمیه کاظم نژاد از پژوهشـگاه ابن سـینای جهاددانشـگاهی، 

برگزیـده و دریافت کننـده ی ایـن جایـزه شـد.
در ارزشـیابی کیفـی مراکـز تحقیقاتـی نیز که در سـطح 
بهداشـت،  و  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت خانه هـای 
درمـان و آموزش پزشـکی برگـزار می شـود، مراکز تخصصی 
جهاددانشـگاهی جایـگاه خوبـی داشـته اند. در سـال 2014 
پژوهشـگاه رویـان موفـق بـه دریافـت جایـزه ی بین المللـی 
یونسـکو در حـوزه ی زیسـتی شـد. هم چنیـن دو پژوهشـگر 
جمـع  در  بهارونـد  دکتـر  و  منتظـری  دکتـر  آقایـان  مـا 
دانشـمندان برگزیـده ی جهـان اسـامی در حـوزه ی علـوم 
پزشـکی، معرفـی و انتخاب شـدند. هم چنیـن در جدیدترین 
عرصـه، یعنی سـومین دوره ی جایـزه ی مصطفی)ص( که در 
میـان کشـورهای اسـامی از آن به عنـوان نوبل اسـامی یاد 

می شـود، آقـای دکتـر بهارونـد برگزیده شـد.

فناورانـه  و  پژوهشـی  اهـم دسـتاوردهای  جهاددانشـگاهی در سـطح ملـی را نـام می بریـد؟ 

ایجـاد و اسـتفاده از فناوری های نوین در حـوزه ناباروری 
میکرواینجکشـن  سـیکل  از  ناشـی  نـوزاد  اولیـن  تولـد  و 
)ICSI( را در پژوهشـگاه رویان داشـتیم. در حوزه ناباروری 
اکنـون خـاف آن  از کشـور خـارج می شـد و  ارز زیـادی 
اتفـاق می افتـد. بحث سـلول های بنیـادی و ایجـاد رده های 
بنیـادی سـلول بنیـادی بـرای اولین بـار در کشـور بـه همت 
جهاددانشـگاهی رقـم خـورد و کاربـردی کـردن آن بـرای 
یـا  و  قلبـی  ضایعـات  یـا  چشـم،  قرنیـه  ضایعـات  ترمیـم 
لک وپیس هـا و مسـائل مربـوط به غضـروف، کارهایی اسـت 
کـه به همـت محققـان جهاددانشـگاهی بـرای نخسـتین بار 
تأسـیس  نخسـتین بار  بـرای  همچنیـن  اسـت.  انجام شـده 
نخسـتین بانـک عمومی خون بنـد ناف از نوزادان را داشـتیم 
و نیـز در سـال گذشـته راه انـدازی بانک سـلول های بنیادی 
از خـون قاعدگـی در پژوهشـگاه ابن سـینا را داشـتیم. در 
مـورد تولیـد حیوانـات تراریخـت نیـز کـه یکی از نخسـتین 
فناوری هـای مورداسـتفاده در کشـور و خاورمیانه اسـت، در 
جهاددانشـگاهی کارهایـی انجام شـده و از ایـن تکنولـوژی 
به منظـور  و  جانـوری  مرغـوب  نژادهـای  تولیـد  بـرای 

جلوگیـری از انقـراض نژادهـا اسـتفاده کرده ایـم.
از اقدامـات دیگـر در حـوزه پژوهـش و فنـاوری، تولیـد 
از  حاصـل  مزمـن  زخم هـای  ترمیـم  بـرای  زخم پوش هـا 
دیابـت و جراحی هـای سـنگین و یـا درزمینـه ی بیمـاران 
دارای سـرطان سـینه در خانم ها کارهای خوبـی درزمینه ی 
و  طراحـی  و  انجام شـده  درمـان  و  تشـخیص  غربالگـری 
کسـب دانـش فنـی تولیـد کیـت تشـخیص حساسـیت بـه 
شـیمی درمانی )انکوتایپ( را در دسـت اقـدام داریم که برای 
بیمارانـی کـه شـیمی درمانی انجـام می دهند، کاربـرد دارد. 
 )Biosimilar( درزمینـه ی تولیـد داروهـای بیوسـیمیار
مونوکلونـال  آنتی بادی هـای  انـواع  موفقیت آمیـز  تولیـد  و 
)Monoclonal( تشـخیصی و تحقیقاتـی کارهـای خوبی 

در سـطح جهاددانشـگاهی صـورت گرفتـه اسـت.
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ــل  ــه دلیـ ــی بـ ــای گیاهـ ــد داروهـ ــه ی تولیـ در زمینـ
ـــور  ـــان و عب ـــن گیاه ـــه ای ـــا ب ـــطح دنی ـــاد در س ـــال زی اقب
از داروهـــای شـــیمیایی، ورود کرده ایـــم و داروهایـــی 
بـــرای دیابـــت و آلزایمـــر و جدیدتریـــن آن هـــا کـــه در 
ــا  ــگاهی از آنهـ ــکیل جهاددانشـ ــالگرد تشـ ــن سـ چهلمیـ
رونمایـــی می شـــود، تولیـــد داروی گیاهـــی تـــرک 
ایـــن  فعالیت هـــای  جدیدتریـــن  از  اســـت.  اعتیـــاد 
ــای  ــه فعالیت هـ ــوان بـ ــکی می تـ ــوزه پزشـ ــاد در حـ نهـ
ـــرد  ـــام ب ـــا ن ـــاری کرون ـــوص بیم ـــگاهی در خص جهاددانش
کـــه درزمینـــه ی تولیـــد کیـــت در پژوهشـــکده معتمـــد و در 
ـــلول های  ـــتفاده از س ـــا اس ـــاران ب ـــن بیم ـــان ای ـــث درم بح
ــمندی  ــای ارزشـ ــان کارهـ ــگاه رویـ ــادی در پژوهشـ بنیـ
ــی  ــی مهندسـ ــوزه فنـ ــت. در حـ ــه اسـ ــورت پذیرفتـ صـ
ــوزه  ــژه در حـ ــده، به ویـ ــی انجام شـ ــای خوبـ ــز کارهـ نیـ
ـــای  ـــاخت دکل ه ـــی و س ـــیمی. طراح ـــت، گاز و پتروش نف
ـــب  ـــاری، کس ـــای حف ـــاخت مته ه ـــکی و س ـــاری خش حف
دانـــش فنـــی ســـاخت پایلـــوت پیشـــرفته نمک زدایـــی، 
فرســـتنده های  و  ام دبلیـــو  و  اف ام  فرســـتنده های 
لوله مغـــزی ســـیار و  روســـتایی، ســـاخت دســـتگاه 
کســـب فنـــاوری رفـــع آلودگـــی هیدروکربنـــی خـــاک و 
آب از خاک هـــای آلـــوده بـــه مـــواد نفتـــی نمونه هایـــی 
ــی  ــوزه فنـ ــگاهی در حـ ــق جهاددانشـ ــای موفـ از کارهـ
ــش  ــتم رانـ ــوع سیسـ ــز موضـ ــت و نیـ ــی اسـ و مهندسـ
ــال کســـب از  ــای در حـ ــه فناوری هـ ــه ازجملـ ــرو کـ متـ
ســـوی جهاددانشـــگاهی اســـت. همچنیـــن در ســـاخت و 
ـــی  ـــای خوب ـــرف فعالیت ه ـــیمیایی پرمص ـــواد ش ـــد م تولی
ــه  ــا توجـ ــگاهی بـ ــت. جهاددانشـ ــام اسـ ــت انجـ در دسـ
ــن در  ــای نویـ ــه فناوری هـ ــازان بـ ــاز خودروسـ ــه نیـ بـ
ــه  ــوده اســـت کـ ــادی نمـ ــر تـــاش زیـ ــال های اخیـ سـ
در ایـــن صنعـــت ورود و فعالیت هایـــی در خصـــوص 
ــای  ــودرو، پلتفرم هـ ــت خـ ــاخت کاتالیسـ ــی و سـ طراحـ
ـــودرو،ECU، T.C.U؛  ـــه خ ـــوط ب ـــک مرب ـــرق و الکترونی ب
ــی  ــت اجرایـ ــن صنعـ ــاز ایـ ــای موردنیـ ــایر حوزه هـ و سـ

نمایـــد.
ـــد  ـــی و تولی ـــش فن ـــل دان ـــاورزی، تکمی ـــوزه کش در ح
داروی نوترکیـــب ضداســـهال بـــرای دام تولیدشـــده و در 
ــن ها  ــواع واکسـ ــد انـ ــت، تولیـ ــازی اسـ ــال تجاری سـ حـ
ــت.  ــی اسـ ــئله مهمـ ــیار مسـ ــه بسـ ــان کـ ــرای آبزیـ بـ
یـــادآور می شـــوم کـــه در برنامـــه ششـــم یکـــی از 
مـــواردی کـــه بـــرای تأمیـــن پروتئیـــن بـــه آن توجـــه 
شـــده، آبزیـــان اســـت. تولیـــد جنیـــن منجمـــد بـــرای 
اصـــاح نژادهـــای گوشـــتی و شـــیری گاو اقـــدام دیگـــر 
در ایـــن حـــوزه اســـت، اکنـــون در کشـــور گاوداری هـــا، 
ــب  ــی مناسـ ــا چربـ ــیر بـ ــد شـ ــرای تولیـ ــاز بـ دام ممتـ
ـــر  ـــتیم. اگ ـــارج هس ـــه خ ـــته ب ـــد و وابس ـــره ندارن ـــرای َک ب

ـــوب  ـــد نژادهـــای مرغ ـــی بـــرای تولی ـــم از روش های بتوانی
ـــه  ـــم ب ـــور و ه ـــی کش ـــت آب وهوای ـــه وضعی ـــه ب ـــا توج ب
ـــده ای  ـــت ارزن ـــم، حرک ـــدام کنی ـــی، اق ـــد چرب ـــاظ درص لح
اســـت. در بحـــث هوشمندســـازی کشـــاورزی و اســـتفاده 
ــای  ــوزه کارهـ ــن حـ ــات )IT( در ایـ ــاوری اطاعـ از فنـ
خوبـــی انجام شـــده، همچنیـــن در بحـــث رنگ هـــای 
ــور  ــه به طـ ــا کـ ــد مکمل هـ ــی و تولیـ ــی طبیعـ خوراکـ
ــوی  ــود، از سـ ــام می شـ ــور انجـ ــارج کشـ ــل از خـ کامـ
جهاددانشـــگاهی پیگیری هایـــی صـــورت گرفتـــه اســـت. 
جدیدتریـــن کاری کـــه در ایـــن حـــوزه از ســـوی جهـــاد 
ـــت  ـــدی اس ـــذور هیبری ـــد ب ـــت، تولی ـــری اس ـــال پیگی در ح
ـــادی  ـــر زی ـــت و مقادی ـــور اس ـــی کش ـــای اساس ـــه از نیازه ک
ــود.  ــن می شـ ــور تأمیـ ــارج از کشـ ــا از خـ ــن بذرهـ از ایـ
ــته  ــه در دسـ ــا کـ ــن بذرهـ ــوع از ایـ ــج نـ ــد پنـ در تولیـ
ــد  ــم و امیـ ــرد، ورود کرده ایـ ــرار می گیـ ــات قـ صیفی جـ
ــی در  ــه خودکفایـ ــوان بـ ــی بتـ ــال های آتـ ــت در سـ اسـ
ـــی  ـــرورش ماه ـــت یافت. پ ـــذور دس ـــن ب ـــد ای ـــه تولی عرص
ـــم  ـــه شش ـــت در برنام ـــای دول ـــی از برنامه ه ـــس یک در قف
ـــن  ـــره ای ـــگاهی در کل زنجی ـــه جهاددانش ـــت ک ـــعه اس توس
ـــوراک  ـــی و خ ـــه ماه ـــس، بچ ـــور، قف ـــد ت ـــت از تولی صنع

ــرا دارد. ــت اجـ ــه ای را در دسـ ــای فناورانـ آن طرح هـ

ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــتاوردهای ملـ در حـــوزه پژوهش هـــای علـــوم انســـانی و  دسـ
کدام انـــد؟ اجتماعـــی 

جهاددانشـــگاهی از بـــدو فعالیـــت خـــود بـــه حـــوزه 
ـــون  ـــرده و پیرام ـــز ورود ک ـــی نی ـــانی و اجتماع ـــوم انس عل
مباحثـــی همچـــون مناســـبات نســـلی، به ویـــژه مســـائل 
ـــام داده  ـــی انج ـــی کارهای ـــبک زندگ ـــان و س ـــوزه جوان ح
اســـت، درزمینـــه ی بازآفرینـــی و توســـعه بافت هـــای 
فرســـوده و بافت هـــای ناکارآمـــد، مطالعـــات مربـــوط 
آن،  موانـــع  و  تولیـــد  ســـرمایه گذاری،  فضـــای  بـــه 
کارهـــای خوبـــی انجام شـــده اســـت. در حـــوزه ادبیـــات 
و به ویـــژه ادبیـــات دفـــاع مقـــدس، ادبیـــات مهاجـــرت و 
ـــه،  ـــورت گرفت ـــی ص ـــای خوب ـــز کاره ـــت نی ـــوع هوی موض
همچنیـــن درزمینـــه ی تأثیـــر شـــبکه های مجـــازی بـــر 
ـــده  ـــام ش ـــی انج ـــلی مطالعات ـــن نس ـــط بی ـــواده و رواب خان
اســـت. در حـــوزه مطالعـــات مربـــوط بـــه خانـــواده کار 
ـــود  ـــواده ب ـــده ای انجـــام شـــده و آن پیمایـــش ملـــی خان ارزن
ـــد،  ـــون درآم ـــواده همچ ـــی از خان ـــات مختلف ـــه موضوع ک
ــیب های  ــی، آسـ ــت از زندگـ ــروری، رضایـ ازدواج، فرزندپـ
اجتماعـــی خانـــواده و ... مـــورد ارزیابـــی قـــرار گرفتنـــد 
ـــی  ـــه خروج ـــد ک ـــر ش ـــته منتش ـــال گذش ـــج آن س و نتای
ــت گذاری ها  ــث سیاسـ ــد در بحـ ــات آن می توانـ و اطاعـ
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مورداســـتفاده قـــرار گیـــرد.
پایـــش گزارش هـــای ملـــی و اســـناد توســـعه و 
از  اســـامی  جمهـــوری  چشـــم انداز  ســـند  پایـــش 
ــوم  ــوزه علـ ــگاهی در حـ ــای جهاددانشـ ــر فعالیت هـ دیگـ
انســـانی بـــوده و نیـــز اقداماتـــی در جهـــت ســـنجش و 
ــران و  ــاد ایـ ــرمایه گذاری در اقتصـ ــای سـ ــل فضـ تحلیـ
ـــانی  ـــرمایه انس ـــعه س ـــش توس ـــی پای ـــامانه مل ـــی س طراح
از ســـوی جهاددانشـــگاهی صـــورت پذیرفتـــه اســـت. 
همچنیـــن در ســـال های اخیـــر بـــا توجـــه بـــه تکیه بـــر 
ــی  ــگاهی ورود دانشـ ــت، جهاددانشـ ــدون نفـ ــاد بـ اقتصـ
ــن  ــته و در ایـ ــگری داشـ ــوزه گردشـ ــه حـ ــبی بـ مناسـ
ــکده  ــط پژوهشـ ــمندی توسـ ــای ارزشـ ــه فعالیت هـ زمینـ
گردشـــگری جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی انجـــام 

شـــده اســـت.
ــاکنان ســکونتگاه های  ــازی ســـ موضــوع توانمندســــ
ــا  ــق ب ــات مطاب ــن مح ــهیلگری در ای ــمی و تس غیررس
ســند کاهــش آســیب های اجتماعــی در حــال حاضــر 
ــال انجــام اســت.  در هشــت واحــد جهاددانشــگاهی در ح
عــاوه بــرآن طرح هــای توان افزایــی جوامــع محلــی از 
موضوعــات مهمــی اســت کــه در جهــت کاهــش نابرابری در 
ــه  ــوع موردتوج ــور موض ــعه نیافته کش ــتان های توس شهرس
مســئولین اســت کــه جهاددانشــگاهی در ایــن حــوزه 
ــا معاونــت  نیــز فعــال اســت. همچنیــن طــرح مشــترکی ب
ــز در حــال  ــری نی ــر و نابراب ــاه در خصــوص کاهــش فق رف
انجــام اســت. یکــی از موضوعاتــی کــه می توانــد در ایجــاد 
نابرابــری موثــر باشــد موضــوع تعــارض منافــع بخصــوص در 
ــن  ــه جهاددانشــگاهی در ای ــی اســت ک ــازمان های دولت س

حــوزه نیــز فعــال اســت.

ــه  ــی ک ــطه نقش ــگاهی به واس ــد  جهاددانش ــگاه دارد، می توان ــا دانش ــت ب ــاط صنع در ارتب
در ایــن زمینــه تأثیرگــذاری داشــته باشــد، در ایــن 
ــوان  ــی می ت ــه راهبردهای ــت چ ــا کاربس ــه ب عرص

ــرد؟ ــر ک ــش را پررنگ ت ــن نق ای

دانشـــگاه های کشـــور بـــه لحـــاظ امکاناتـــی کـــه در 
ــجویان  ــودن دانشـ ــه دارا بـ ــت، ازجملـ ــار آن هاسـ اختیـ
ــه  ــزی کـ ــگاه های مجهـ ــی و آزمایشـ ــات تکمیلـ تحصیـ
ـــم  ـــد عل ـــی در تولی ـــش مهم ـــواره نق ـــد، هم در اختیاردارن
ــد  ــد و بایـ ــاوری دارنـ ــده فنـ ــل های آینـ ــد نسـ و تولیـ
ایـــن علـــوم و فناوری هـــا بـــرای اجـــرا و حـــل مســـائل 
ـــتفاده  ـــات مورداس ـــت و خدم ـــه در صنع ـــات جامع و معض
ـــه همـــکاری دانشـــگاه و صنعـــت  ـــر ک ـــرد و چه بهت ـــرار گی ق
ـــه  ـــذا همیش ـــد، ل ـــعه یاب ـــگاهی توس ـــطه جهاددانش به واس
جهاددانشـــگاهی را نهـــادی دانشـــگاهی می دانیـــم و 
ـــه  ـــگاهیان و مجموع ـــان دانش ـــی می ـــاط خوب ـــواره ارتب هم
جهاددانشـــگاهی در پیگیـــری طرح هـــای پژوهشـــی 
ـــود.  ـــت ش ـــاط تقوی ـــن ارتب ـــم ای ـــعی داری ـــود دارد و س وج
بـــا توجـــه بـــه فعالیت هـــای گســـترده ای کـــه صـــورت 
می گیـــرد و تغییـــر ســـاختارهای مـــداوم متناســـب بـــا 
ـــت،  ـــه اس ـــا تغییریافت ـــن همکاری ه ـــوع ای ـــای روز، ن نیازه
ــود و  ــظ شـ ــاط حفـ ــن ارتبـ ــته ایم ایـ ــعی داشـ ــا سـ امـ

ــم. ــگاه نمی بینیـ ــدای از دانشـ ــود را جـ خـ
ــاط  ــاد ارتب ــگاهی ایج ــالت های جهاددانش ــی از رس یک
ــن رســالت  ــان دانشــگاه و صنعــت اســت و ای منســجم می
از ابتــدای تشــکیل ایــن نهــاد وجــود داشــته و وجــود دارد 
ــگاهی در  ــای دانش ــه یافته ه ــت ک ــن اس ــر ای ــاش ب و ت
توســعه ی کشــور نقــش ایفــا کنــد و ایــن مهــم را در 
عمــده ی فعالیت هــای ایــن نهــاد می تــوان مشــاهده کــرد.

ــس از  یکــی از وظایــف جهاددانشــگاهی، تبدیــل  ــا پ ــت، آی ــوده اس ــاوری ب ــه فن ــم ب عل
ــت  ــوان گف ــاد، می ت ــن نه ــات ای ــه حی ــار ده چه
ــرده  ــه ورود پیداک ــن عرص ــه ای ــگاهی ب جهاددانش

ــت؟ اس

تبدیــل علــم بــه فنــاوری، موضوعــی نیســت کــه تنهــا 
ــد،  ــه آن باش ــتیابی ب ــل دس ــد عام ــه بتوان ــک مجموع ی
مســائل زیــادی در ایــن امــر دخیــل اســت؛ ازجملــه 
ــع انســانی، قوانیــن و مقــررات حمایتــی از  توانمنــدی مناب
ــران و مســئوالن کشــور  ــاور مدی ــا، ب ــدات و فناوری ه تولی
ــان اداره  ــور را دانش بنی ــم کش ــه می توانی ــر اینک ــی ب مبن
ــتفاده  ــع مســائل و مشــکات اس ــرای رف ــم ب ــن مه و از ای
کنیــم. القــای ایــن بــاور کــه مــا نفــت داریــم و احتیاجــی 
نیســت خــود را به ســختی بیاندازیــم و علمــی را بــه دســت 
ــول  ــپس محص ــاوری و س ــه فن ــل ب ــم و آن را تبدی بیاوری
ــتقبال  ــم اس ــود دارد. از تحری ــه وج ــت ک ــم سال هاس کنی
ــت  ــن در موقعی ــرار گرفت ــای ق ــا از مزیت ه ــم، ام نمی کنی
ــی  ــدی داخل ــه توانمن ــار ب ــه به اجب ــوده ک ــن ب ــی ای کنون
توجــه و ســعی شــد در حــوزه پژوهــش و فنــاوری از 
ــود. در  ــتفاده ش ــود، اس ــای موج ــی و فض ــترهای داخل بس
حــال حاضــر عمــده فعالیت هــای جهاددانشــگاهی چــه در 
ارائــه محصــوالت و چــه در خدمــات تخصصــی برگرفتــه از 
علــوم روز و نتایــج پژوهش هــا اســت و می تــوان بــه جــرأت 
گفــت کــه در جهــاد علــم اســت کــه تبدیــل بــه دســتاورد 

ــت. ــت اس ــا خدم ــول ی ــان محص ــه هم ــود ک می ش

فنـــاوری  و  پژوهـــش  آینـــده ی  جهاددانشـــگاهی را چگونـــه ارزیابـــی می کنیـــد  
و اولویت هـــای پژوهـــش و فنـــاوری ایـــن نهـــاد 
در ادامـــه حیـــات آن چگونـــه خواهـــد بـــود؟

ــد و از  ــدا کنـ ــعه پیـ ــور توسـ ــم کشـ ــر می خواهیـ اگـ
مســـائل و مشـــکاتی کـــه گریبان گیـــر آن هســـتیم، 
ـــور  ـــه کش ـــراز آن ک ـــت به غی ـــاره ای نیس ـــم، چ ـــی یابی رهای
ــام اقتصادهـــای پیشـــرفته  ــان اداره شـــود. تمـ دانش بنیـ
و کشـــورهای توســـعه یافته همیـــن راه را پیموده انـــد 
ــی  ــه فعلـ ــه نقطـ ــش بـ ــر دانـ ــی بـ ــاد مبتنـ و از اقتصـ
رســـیده اند. بـــه جـــرات می تـــوان گفـــت گزینـــه ی 
ـــگاهی در  ـــای جهاددانش ـــدارد. اولویت ه ـــود ن ـــری وج دیگ
ـــا  ـــی فناوری ه ـــذاری برخ ـــاوری، واگ ـــش و فن ـــوزه پژوه ح
و تولیـــدات خـــود بـــه ســـایر مجموعه هـــا و رفتـــن بـــه 
ـــرای  ـــان را ب ـــد خودم ـــت. بای ـــد اس ـــای جدی ـــراغ ایده ه س
ــاده  ــه آمـ ــد جامعـ ــای جدیـ ــا و نیازمندی هـ موقعیت هـ
ــا شـــرایط آینـــده وفـــق دهیـــم و  کنیـــم و خـــود را بـ
آینـــده را بـــا تکیـــه بـــه تـــوان و داشـــته های خودمـــان 
ـــت  ـــر ماس ـــه مدنظ ـــت ک ـــم اندازی اس ـــن چش ـــازیم. ای بس
ــه  ــا بـ ــدان دور، مـ ــده ای نه چنـ ــت و در آینـ ــا درنهایـ تـ
ـــت  ـــرای موفقی ـــیری را ب ـــه مس ـــه چ ـــم ک ـــران بگویی دیگ

ـــد. ـــی نماین ـــد ط بای

به خصـوص در وضعیـت  آیـا چنیـن هدفـی بـا توجـه بـه مشـکات و  بودجـه ای کشـور  مسـایل 
بودجه هـای پژوهشـی قابـل تحقـق اسـت؟

ـــازه ای  ـــاله ت ـــور مس ـــی در کش ـــایل مال ـــکات و مس مش
نیســـت. ازجملـــه افتخـــارات جهاددانشـــگاهی ایـــن 
بـــوده کـــه کمتریـــن مؤونـــه و بـــار را بـــرای دولت هـــا 
داشـــته و ســـعی کـــرده چندیـــن برابـــر ارزش افـــزوده از 
ـــی  ـــی و اجتماع ـــرمایه مال ـــرده، س ـــت ک ـــه دریاف ـــه ک آن چ
ـــاری  ـــاوری، بااعتب ـــش و فن ـــوزه پژوه ـــد. در ح ـــاد کن ایج
ــه  ــاد تعلق گرفتـ ــه جهـ ــه بـ ــای فناورانـ ــه در طرح هـ کـ
ــرای  ــی بـ ــای خوبـ ــال 98، زمینه هـ ــوص در سـ به خصـ
ـــی  ـــت. از طرف ـــده اس ـــه فراهم ش ـــن مجموع ـــط ای کار توس
در  فناورانـــه  و  پژوهشـــی  فعالیت هـــای  زمینه هـــای 
ـــود،  ـــتر ش ـــا بیش ـــاش م ـــر ت ـــده و اگ ـــتر ش ـــور بیش کش
ــیم  ــته باشـ ــبت داشـ ــری نسـ ــرد بهتـ ــم عملکـ می توانیـ
ــم  ــد، خواهیـ ــف و جدیـ ــای مختلـ ــاذ مدل هـ ــا اتخـ و بـ
ـــاد  ـــه ایج ـــرای مجموع ـــم ب ـــی را ه ـــع خوب ـــت مناب توانس
ـــام  ـــوب انج ـــر کار خ ـــه اگ ـــت ک ـــاور ماس ـــن ب ـــم. ای کنی

دهیـــم، منابـــع آن هـــم فراهـــم می شـــود.

 معاون پژوهش 
و فناوری 

جهاددانشگاهی :

جهاددانشگاهی، 
گزارش های ملی 
و اسناد توسعه و 
سند چشم انداز 

جمهوری اسامی 
را پایش می کند
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دکتر محمدصادق  
بیجندی:

دردهه 90 
جهاددانشگاهی 

به این بلوغ رسید 
که باید مرجع 

آموزش های 
تخصصی نوین 

با تکیه بر 
پژوهشکده های 

خود باشد.
آموزشـی جهاددانشـگاهی با نـگاه تأثیرگـذاری آن  برجسـته ترین دسـتاوردهای چهل ساله حوزه ی 

در سـطح جامعـه چه بوده اسـت؟

در آغـاز اجـازه دهیـد بـه ایـن نکتـه اذعـان کنـم کـه 
جهاددانشـگاهی بـا سـرمایه انسـانی زنـده اسـت و اگـر این 
سـرمایه نبـود، ایـن نهـاد موفقیـت امـروز را نداشـت. اگـر 

بخواهیـم دسـتاوردهای برجسـته جهاددانشـگاهی در حوزه 
آمـوزش را بیـان کنیـم، الزمه آن این اسـت که به گذشـته 
و روزهـای راه انـدازی تشـکیات معاونت آموزشـی این نهاد 
در اواخـر دهـه 60 مراجعـه کنیـم؛ در آن برهـه، معاونـت 
شـد.  ایجـاد  آن هـم  بـه  مربـوط  سـاختارهای  و  آموزشـی 
درگـذر سـه دهـه ی گذشـته )از اواخـر دهـه 60 تاکنـون(، 
ارزشـمندی  معاونـت آموزشـی جهاددانشـگاهی تجربیـات 
را داشـته اسـت؛ در دهـه ی 70 توسـعه ساختارسـازی ها، 

پوست اندازی آموزش های 
جهاددانشگاهی با تلفیق 

کارآفرینی، اشتغال و آموزش
اشاره: آموزش های جهاددانشگاهی باهدف توسعه منابع انسانی و متناسب باقابلیت های تخصصی افراد با نیازهای 
تخصصی کشور بنیان نهاده شده تا در سایه آن توانمندی های لزم برای پذیرش و ایفای مؤثر وظایف اجتماعی و 

شغلی کسب شود.
آموزش در جهاددانشگاهی ذیل محورهایی همانند آموزش عالی )مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و 
دکتری(، آموزش عالی علمی- کاربردی )کاردانی، کارشناس( و آموزش های کوتاه مدت شامل؛ آموزش های عمومی- 

مهارتی )فراگیران آزاد و فراگیران دستگاه های اجرایی( و آموزش های تخصصی و کاربردی انجام می شود.
آموزش در این نهاد دارای گسترده ترین و پیشرفته ترین شبکه آموزشی در سراسر کشور با دارا بودن 170 مرکز 
با ظرفیت 900 هزار نفر آموزش در سال، اقدام به طراحی، تدوین و تصویب بیش از 900 عنوان دوره در 8 گروه 
آموزشی تخصصی کرده و نیز مجری برگزاری دوره های آموزش عمومی و تخصصی ویژه کارکنان دولت در سطح 
کشور، مجری برگزاری دوره های آموزشی شهرداری ها و دهیاری ها در سراسر کشور بوده و همچنین به کارگیری 
فن آوری های آموزشی به روز و برخورداری از سامانه یکپارچه آموزش های مجازی، پذیرش حدود 150 دانشجو در 
مقطع دکترای پژوهش محور با اخذ مجوز از وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و 
فناوری و برگزاری دوره های آموزشی بدو استخدام و ... از دیگر موفقیت ها و دستاوردهای آموزشی این نهاد بوده 

است. 
دکتر محمدصادق بیجندی معاون آموزشی جهاددانشگاهی بر این باور است که هرگونه فعالیت در حوزه پژوهش 
و یا فرهنگ، مستلزم دارا بودن یک پیوست آموزشی مطلوب است، در مقابل نیز حوزه آموزش باید رویکردهای 

پژوهشی، فرهنگی و اشتغال را مدنظر قرار دهد.
متن گفت وگوی ما با دکتر محمدصادق  بیجندی را به مناسبت چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در ادامه 

بخوانید.
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جریان سـازی و نظم دهـی به امور آموزشـی را شـاهد بودیم.
بـه  توجـه  ضمـن   70 دهـه ی  در  جهاددانشـگاهی 
زیرسـاخت ها و بـا در نظـر داشـتن رویکـرد آینده پژوهـی، 
بـه امـر توسـعه هم نـگاه کـرده اسـت. در ایـن دهه بیشـتر 
به توسـعه سـاختارها، تشـکیات، روش ها در حـوزه آموزش 
بـا  ابتـدا  حـوزه  ایـن  در  کار  پرداختیـم.  جهاددانشـگاهی 
دوره هـای آموزش هـای کوتاه مـدت آغـاز و سـعی شـد ایـن 
دوره هـا متناسـب با نیازهای کشـور باشـد. سـپس به عرصه 
آموزش هـای عالـی مقطـع دار، در قالب مؤسسـات غیردولتی 
در کشـور، ورود کردیـم. اواسـط دهـه ی 70 بـه بعـد تمرکز 
بـر ایجـاد مراکـز علمی-کاربـردی و توسـعه ایـن مراکز بود 
و می توانیـم ادعـا کنیـم در انتهـای ایـن دهـه توانسـتیم به 
اهدافـی کـه در حوزه سـاختار، تجهیـزات و روش هـا تبیین 

شـده بـود، دسـت پیـدا کنیم.
در دهـه ی 80 بیشـتر به توسـعه کیفی در ضمن توسـعه 
بـرای  توجـه شـد،  و مراکـز و مؤسسـات،  کمـی رشـته ها 
مثـال در ایـن دهـه، مجموعـه آمـوزش عالـی جهـاد را بـه 
سـمت تلفیـق آمـوزش بـا پژوهـش بردیـم و در آن زمـان 
توجـه ویژه بـر ارائـه آموزش هایی بـا همکاری پژوهشـگاه ها 
زمـان،  آن  در  و  بـود  جهاددانشـگاهی  پژوهشـکده های  و 
مؤسسـه آموزشـی جهاددانشـگاهی به دانشـگاه تبدیل شـد. 
در ایـن دهـه همچنین تـاش شـد کادر هیئت علمی تقویت 
شـود و ضمـن اینکه بر توسـعه فضـای فیزیکـی در این دهه 
تأکیـد شـد و بیشـترین توسـعه در حـوزه فضـای فیزیکـی 
آموزشـی را در ایـن دهه شـاهد بودیم. در همیـن دهه اقدام 
بـه توسـعه کمـی مراکـز آمـوزش کوتاه مدت تخصصی شـد.
آمـوزش  حـوزه  رسـمی  فعالیـت  اخیـر،  سـال های  در 
جهاددانشـگاهی در سـومین دهـه اسـت و اکنـون بـه بلـوغ 
و پختگـی در ایـن عرصـه رسـیده ایم. در ایـن دهـه موفـق 
شـدیم ضمـن جهت دهـی صحیح بـه فعالیت های آموزشـی، 
بگیریـم،  آمـوزش  بـزرگ و سـختی در حـوزه  تصمیمـات 
بعضـی فعالیت هـا کنـار گذاشـته شـد و در مقابـل برخـی 
بـرای  دادیـم،  ادامـه  خطـر  بـا  را  آموزشـی  فعالیت هـای 
مثـال بـه ایـن جمع بنـدی رسـیدیم کـه بایـد در بعضـی 
رشـته ها کوچک سـازی صـورت بگیـرد، این در حالی اسـت 
کـه آمـوزش عالـی در کشـور و زیرنظام هـای غیردولتـی و 
مؤسسـات علمی-کاربـردی در پـی توسـعه رشـته های خود 
بـه  شـد  گرفتـه  تصمیـم  جهاددانشـگاهی  در  امـا  بودنـد، 
سـمت کوچک سـازی و تجمیـع رشـته ها به منظـور ادامـه 
حیـات رشـته های اشـتغال محور حرکـت کنیـم. در همیـن 
راسـتا برگـزاری دوره هـای توانمندسـازی و توان افزایی ویژه 
فارغ التحصیـان در دسـتور کار ایـن معاونـت قـرار گرفـت، 
کاری کـه متولیـان آمـوزش عالـی در کشـور به سـختی بـه 

آن تـن می دهنـد.

مراکـز  چـه الزامـی بـه ورود جهاددانشـگاهی بـه  راه انـدازی  همچـون  جدیـدی  عرصه هـای 

متناظـری ماننـد مرکـز آزمـون، بـوده اسـت؟

اقـدام دیگـر جهاددانشـگاهی در حـوزه آمـوزش، ورود 
ورودی  تاکنـون  اسـت،  آموزشـی  جدیـد  بخش هـای  بـه 
بـه آموزش هـای مهارتـی و تخصصـی نویـن نداشـته ایم و 
آموزش هـا بیشـتر مهارتـی بـا جنبـه عمومی بوده اسـت. در 
دهه 90 جهاددانشـگاهی به این بلوغ رسـید کـه باید مرجع 
و  پژوهشـکده ها  تکیه بـر  بـا  نویـن  آموزش هـای تخصصـی 

ظرفیت هـای عالـی پژوهـش و فنـاوری خـود باشـد.
پیوسـت  یـک  بایـد  پژوهشـی  فعالیـت  هـر  معتقدیـم 
آموزشـی خـوب داشـته باشـد، در مقابـل نیـز هـر فعالیـت 
آموزشـی مـا دارای پیوسـت پژوهشـی و فرهنگـی خـوب 
باشـد. در ایـن دهـه، به طورجـدی، ارتبـاط بیـن دو حـوزه 
فرهنگـی و آموزشـی در جهاددانشـگاهی تقویـت شـد، بـه 
ایـن معنا کـه در بسـیاری از فعالیت هـای فرهنگـی، ارتباط 
تنگاتنگـی بـا حـوزه آموزشـی برقـرار شـد و در ایـن حوزه، 
هر طرح شـاخص و برجسـته ملـی، به پشـتوانه فعالیت های 
حـوزه آموزشـی پـا بـه عرصـه فعالیـت گذاشـت. در دهـه 
90 بـا تحـول در نـگاه و تغییـرات زیربنایـی در ارائـه نـوع 
خدمـات آموزشـی بـه جامعه به ویـژه در ورود بـه عرصه های 
جدیـد ماننـد مرکـز آزمـون، روبـرو بودیـم. در کشـور دو 
و  کشـور  سـنجش  آزمـون  )مرکـز  رسـمی  آزمـون  مرکـز 
مرکـز آزمـون جهاددانشـگاهی( داریـم، ورود بـه ایـن حوزه 
بـرای جهاددانشـگاهی خطـر باالیـی بـه همـراه داشـت، اما 
به محـض ورود بـه ایـن عرصـه، ظرفیت هـا و توانمندی های 

بـزرگ جهاددانشـگاهی بـه نمایـش گذاشـته شـد.
ورود بـه قراردادهـای کان ملی، دیگـر خصیصه فعالیتی 
حـوزه آمـوزش جهاددانشـگاهی در دهـه اخیـر بوده اسـت، 
به عنـوان  پرسـتاری  کمـک  دوره هـای  در  مثـال  بـرای 
پـروژه ای ملـی، 20 هـزار کمک پرسـتار تحت آمـوزش قرار 
گرفتنـد و ایـن تعـداد نیـرو آمـاده ارائـه خدمـت بـه جامعه 
سـامت کشـور شـدند. همچنیـن در حوزه هـای زیربنایی و 
زیرسـاختی طرح سـربازماهر را داشـتیم و توانستیم در کنار 
سـتاد فرماندهـی کل نیروهـای مسـلح، مجـری برگـزاری 
دوره هـای عمومـی مهارتـی در بدو خدمت سـربازی باشـیم.

در حـوزه ایجـاد مراکـز آموزشـی مهارتی-تخصصـی کـه 
مرتبـط بـا پژوهشـگاه ها هسـتند ورود کردیـم. همچنین در 
بحـث ایجـاد سـامانه های الکترونیکـی و آمـوزش مجـازی و 
یادگیـری الکترونیکـی ورودی خوبـی داشـتیم و در بحـران 
کرونـا از نخسـتین مراکـز در کشـور بودیم کـه قریب به 50 
هـزار دانشـجو و بیـش از 700 هـزار نفـر از فراگیـران ایـن 
مجموعـه را تحـت پوشـش آموزش هـای مجـازی قراردادیم 
و در همیـن راسـتا سـامانه های آمـوزش مجـازی اختصاصی 

کردیم. راه انـدازی 
اگـر فعالیـت برجسـته و ویـژه ای در ایـن عرصـه وجـود 
دارد، بـا توجـه به اینکـه آموزش فرایندی جاری و پویاسـت، 
نمی تـوان گفـت موفقیت هـا منحصر به یـک دوره و محدوده 

معاون آموزشی 
جهاددانشگاهی:

جهاددانشگاهی 
از پیشگامان 

ارایه 
آموزش های 
کارآفرینی و 
اشتغال محور 

در کشور بوده 
است.
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زمانـی خاصـی بوده اسـت. محـدوده زمانـی کـه در آن قرار 
داریـم و دسـتاوردهایی کـه در این دوره مشـاهده می شـود، 
حاصـل زحمـات همه معاونان آموزشـی جهاددانشـگاهی در 
تمامـی ادوار مدیریتـی بـوده اسـت. امروز هم اگـر ما در این 
حـوزه زیربنایـی عمـل کنیـم، آینـدگان نیـز دسـتاوردهای 

ویژه تـری را شـاهد خواهنـد بود.

و  مهارتـی  آموزش هـای  کیفـی  وضعیـت   
تخصصـی در کشـور و نقش جهاددانشـگاهی در این 

حـوزه را چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟

کشـور،  در  آمـوزش  متولـی  مجموعه هـای  همـه ی 
شـود.  ثابـت  آن  خـاف  اینکـه  مگـر  هسـتند،  باکیفیـت 
البتـه کاِر بـدون نقـص نداریـم. جهاددانشـگاهی بـا توجـه 
آن  اختیـار  در  کـه  منابعـی  و  پتانسـیل ها  بـه ظرفیت هـا، 
اسـت، نمـره قابـل قبولـی در ایـن عرصـه دارد، اگرچـه بـا 
نقطـه مطلـوب فاصله داریـم و ظرفیـت رسـیدن بـه قله های 
توانسـته  جهاددانشـگاهی  بااین حـال،  دارد.  وجـود  باالتـر 
کارهـای خـوب و گزیـن انجـام دهـد، امـا کارهای بسـیاری 
هـم هسـت کـه بایـد انجـام دهـد. ایـن در حالـی اسـت که 
درزمینـه ی اشـتغال نیز، جهاددانشـگاهی از پیشـگامان ارائه 
بـوده  کشـور  در  اشـتغال محور  و  کارآفرینـی  آموزش هـای 

. ست ا
دو دهه پیش مجموعه ای با نام سـازمان همیاری اشـتغال 
ایجـاد شـد کـه هدف گـذاری آن کمـک بـه آموزش هـای 
کارآفرینـی و اشـتغال بـوده و در این مدت خدمات بسـیاری 
ارائـه کـرده اسـت. امـروز هـم یکـی از مباحـث زیربنایـی 
اشـتغال  و  کارآفرینـی  حـوزه  تلفیـق  آمـوزش،  حـوزه  در 
اتفـاق  جهاددانشـگاهی بـا حـوزه آمـوزش اسـت. بـا ایـن 
پوسـت اندازی  آمـوزش جهاددانشـگاهی  آینـده، حـوزه  در 
خواهـد کـرد و همـه آموزش هـا مبتنـی بـر کسـب درآمد و 
اشـتغال خواهـد بود و با نگاه توسـعه کارآفرینـی و با نگرش 

مهارتـی فعالیـت خواهیم داشـت.

در  آموزشـی جهاددانشـگاهی  مزیت هـای  آموزشـی   مجموعه هـای  و  مؤسسـات  بـا  مقایسـه 
چیسـت؟ دیگر 

آمـوزش سـه رکـن اساسـی دارد؛ دانـش، تغییـر نگـرش 
کـه  رفتـه  سـمت  ایـن  بـه  جهاددانشـگاهی  مهـارت.  و 
اکنـون  بربگیـرد.  در  را  رکـن  سـه  ایـن  آموزش هایـش، 
بسـیاری از فراگیـران در کشـور، دریکـی از ایـن سـه رکـن، 
بـرای مثـال دانش، خـوب تربیت می شـوند، امـا در دو مورد 
دیگـر ممکن اسـت تغییر نگرشـی نداشـته و یـا مهارت الزم 
را کسـب نکننـد. جهاددانشـگاهی در ایـن سـه دهه، بسـیار 
تـاش کـرده این سـه رکـن را در کنـار یکدیگـر موردتوجه 
قـرار دهـد و الحمـداهلل بـه مرحله در کنـار هم قـرار گرفتن 

ایـن سـه رکـن، نزدیـک و نزدیک تـر شـده ایم.
اگرچه چند فاکتور اصلی در تحقق این مهم، مدنظر است؛ 
نخست تقویت زیرساخت ها و تأمین و تجهیز امکانات است 
و فاکتور بعدی، موضوع نرم افزاری از جهت منابع و سرمایه 
مباحث  با  و  باشند  به روز  باید  ما  اساتید  لذا  است،  انسانی 
فلسفی، روانشناسی و روش های تدریس، الگوهای تدریس و 
طرح و برنامه های درسی آشنا و مسلط بر هر یک از این ها 
این  اگر  کرد.  پیدا  دست  مطلوبی  نتایج  به  بتوان  تا  باشند 
اتفاق بیفتد می توان گفت که آموزش با آن هدفی که مدنظر 
ماست، محقق شده است. بر این باوریم که معلمان و مربیان، 
افراد تحت آموزش خود  نقش مهمی در راهبری و هدایت 
دارند. تاش ما هم این است که آموزش در جهاددانشگاهی 
اعتماد  باشد.  متمایز  کامًا  آموزشی  مجموعه های  سایر  با 
آن  آموزش  حوزه  به خصوص  جهاددانشگاهی  به  عمومی 
خوب است و این نهاد از اولین انتخاب های مردم برای کسب 

آموزش های مهارتی است.
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چه  تولید محتواهای آموزشی در جهاددانشگاهی   ... و  الکترونیکی  آموزش   ،Eight پروژه  مانند 
پیشرفت هایی داشته است؟

در  کارهـــای شـــاخص جهاددانشـــگاهی  از  یکـــی 
اوایـــل دهـــه 90 و پـــس از ســـخنان مقـــام معظـــم 
رهبـــری مبنـــی بـــر لـــزوم توجـــه بـــه شـــبیخون های 
ـــب  ـــوای مناس ـــا محت ـــر ب ـــی فاخ ـــن کتاب ـــی، تدوی فرهنگ
بـــرای آمـــوزش زبـــان انگلیســـی بـــود کـــه بـــا عنـــوان 
Eight منتشـــر شـــد. در ایـــن رابطـــه واحـــد قزویـــن 
ـــی  ـــت آموزش ـــتاد معاون ـــکاری س ـــا هم ـــگاهی ب جهاددانش
در مرکـــز، ایـــن دغدغـــه مقـــام معظـــم رهبـــری را در 
ـــد آن،  ـــت جل ـــد و از میان هش ـــود قراردادن ـــتور کار خ دس
شـــش جلـــد تدویـــن و چاپ شـــده و به صـــورت پایلـــوت 
ـــت.  ـــتفاده اس ـــال اس ـــگاهی در ح ـــای جهاددانش در واحده
الحمـــداهلل ایـــن محتـــوا باکیفیـــت خوبـــی تولیدشـــده 
یـــورک  مؤسســـه  تأییدیـــه  و  مجـــوز  به نحوی کـــه 
را به عنـــوان بزرگ تریـــن مؤسســـه آمـــوزش زبـــان 

انگلیســـی در دنیـــا را دریافـــت کـــرده اســـت.
در حـوزه تولیـد محتـوا تاکنـون بیـش از 500 عنـوان 
بخش هـای  در  کـه  داشـته ایم  خـاص  محتـوای  تولیـد 
مختلـف بـا سـرفصل های متعـددی بـوده کـه درزمینـه ی 
تولیـد محتـوای فاخـر بـوده اسـت. کار دیگـری کـه چنـد 
ماهـی اسـت آغازشـده، تولیـد محتـوا در فضـای مجـازی، 
بـا توجـه بـه تغییـر و تحـوالت ناشـی از شـیوع کروناسـت. 
فعالیت هـای ارزشـمندی در ایـن عرصـه در کل کشـور در 
حـال انجام اسـت، امـا بسـیاری از آن ها اسـتانداردهای الزم 
از  را دارا نیسـتند. یکـی  الکترونیکـی  یادگیـری  در بحـث 
کارهـای جـدی و اساسـی جهاددانشـگاهی، تولیـد محتوای 
گزیـن، فاخـر و اسـتاندارد درزمینه ی یادگیـری الکترونیکی 
بـا یـاری مجموعه هـای دیگـر جهاددانشـگاهی و بـا رویکرد 

مهارت هـای تخصصـی و نویـن اسـت.

ـــوزی  ـــگاهی در مهارت آم ـــش جهاددانش و توانمندســـازی مدیـــران، کارکنـــان و نخبـــگان  نق
ـــزان  ـــد و می ـــی می کنی ـــه ارزیاب ـــور را چگون کش
گرایـــش نخبگانـــی بـــه حـــوزه آمـــوزش ایـــن 

نهـــاد چگونـــه اســـت؟

آمــوزش  معاونــت  ارزشــمند  کارهــای  از  یکــی 
ــت و  ــن معاون ــترک ای ــکاری مش ــا هم ــگاهی ب جهاددانش
ــگان  ــاور و اشــتغال دانش آموخت ــازمان تجاری ســازی فن س
و معاونــت پژوهشــی، تدویــن نظــام جامــع هدایــت شــغلی 
اســت. پژوهش هــا و مطالعــات موردنیــاز طــرح انجــام شــد 
و به صــورت پایلــوت در دانشــگاه علــم و فرهنــگ در حــال 
اجرایــی شــدن اســت. پــس از ســپری شــدن ایــام شــیوع 

کرونــا و هم زمــان بــا بازگشــایی مجــدد دانشــگاه ها، 
امــکان پیاده ســازی ایــن طــرح در همــه دانشــگاه های 

ــود دارد. ــور وج کش
فیزیکی  حضور  به  منوط  طرح  این  اجرایی سازی 
داریم  تاش  البته  است.  دانشگاه  محیط  در  دانشجویان 
امکان اجرایی سازی آن در فضای مجازی را هم فراهم کنیم، 
و  دانشجویان  هدایت  به منظور  طرح  این  است.  زمان بر  اما 

دانش آموختگان به سمت مهارت آموزی و اشتغال است.

می دهید؟  درباره جزییات این طرح کمی بیشتر توضیح 

نظام جامع هدایت شغلی از این نیاز نشأت گرفته شد که 
عمده دانشجویان پس از ورود به دانشگاه، درک مبهمی از 
این طرح و  از همین رو  آینده تحصیلی و شغلی خوددارند، 
ایده به بار نشست و از بدو ورود دانشجو به دانشگاه همراه 
دانشجویان  برای  شغلی  هدایت  پرونده  و  شد  خواهیم  او 
روان شناختی،  مختلف  تست های  دانشجویان  از  و  ایجاد 
در  و  می شود  اخذ  شخصیتی  تیپ های  و  استعدادسنجی 
آموزشی،  مختلف  کارگاه های  به  دانشجویان  تحصیل،  طول 
علمی  کارگروه های  مشاوره،  جلسات  آموزشی،  بازدیدهای 
مختلف معرفی و هدایت و دوره های آموزشی متعددی برای 

آن ها برگزار می شود.
با رشته تحصیلی  با ورود به دانشگاه،  درنتیجه، دانشجو 
آشنا  آن  کار  بازار  و  رشته  این  شغلی  فرصت های  و  خود 
می شود و نیز مهارت هایی را که برای حضور در بازار کار نیاز 
دارد، فرامی گیرد، برای مثال به دانشجوی مشغول تحصیل 
در رشته ادبیات، دوره های مهارتی ویراستاری و نگارش ارائه 
می شود تا شانس او برای ورود به بازار کار بیشتر شود. در 
کارنامه  تحصیلی،  کارنامه  کنار  در  دانشجو  تحصیل،  پایان 

شغلی هم دریافت می کند.

آمــوزش  حــوزه  نگــرش  تغییــر  در  ــه   ــی ب ــات تخصص ــه خدم ــگاهی، ارائ جهاددانش
افــراد عاقه منــد بــه حــوزه کســب وکارهای 
مهارتــی کــه غیردانشــگاهی هســتند، از چــه 

جایگاهــی برخــوردار اســت؟

است،  پوسته  تغییر  حال  در  جهاددانشگاهی  آموزش 
توانمند  را  جامعه  مختلف  اقشار  بتواند  باید  ما  آموزش های 
کند، جامعه هدف واصلی ما، دانشگاهیان هستند و پس ازآن 
و  طرح ها  ارائه  با  تا  است  مدنظر  جامعه  مختلف  اقشار 
راهکارهای جدید و بازارهای نو به آن ها، توانمندسازی آن ها 
پیگیری  زمینه  این  ازجمله طرح هایی که در  بزنیم.  رقم  را 
طرح  خانگی،  مشاغل  توسعه  ملی  طرح  شامل  کرده ایم، 
اقشار  توانمندسازی  طرح  زندانیان،  خانواده  توانمندسازی 
حاشیه نشین است که در این زمینه با ابزار آموزش، مشاوره، 

دکتر محمدصادق  
بیجندی:

محتوای آموزشی 
 Eight بومی

جهاددانشگاهی 
تاییدیه 

بزرگ ترین 
موسسه آموزش 

زبان انگلیسی در 
دنیا را دریافت 

کرده است.
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این  توانمندسازی  جهت  در  مهارتی،  کارگاه های  برگزاری 
افراد گام برمی داریم.

و  مهارتی  آموزش های  مرکز   169 جهاددانشگاهی 
دارای  شهرها،  از  بسیاری  در  و  دارد  کشور  در  تخصصی 
مهارتی-تخصصی  آموزش های  درزمینه ی  خوب  پتانسیل 
است. سرمایه انسانی خوب باروحیه جهادی که قادر هستند 
با بهره گیری از منابع علمی روز دنیا به بهترین شکل ممکن 
برنامه ها را پیاده سازی کنند، از ویژگی های متمایز این نهاد 
یا طرح  و  استان  است. طرح های متنوعی همچون طرح 9 
توانمندسازی  طرح  و  خانگی  مشاغل  حوزه  در  استان   31
زنان سرپرست خانوار را داشتیم که توسط همکاران به خوبی 
اجرایی شد. اکنون هم طرح واکنش سریع و کسب وکارهای 
همکاری  با  را   )19 )کووید  کرونا  ویروس  از  آسیب دیده 
همت  به  موارد  این  همه  داریم.  دست  در  ملل  سازمان 
همکاران است و شبکه همکاری بسیار خوبی در این زمینه 

در کل کشور داریم.

معاونت  پیش روی  برنامه های  به  توجه  با   
جهاددانشگاهی  آموزشی  اولویت های  آیا  آموزشی، 

تغییر می کند؟

اولویت های ما جابجا و یا تغییر نخواهد کرد. معتقدیم ادغام 
دو مقوله آموزش و اشتغال موجب هم افزایی بیشتر و توانمندی 
بیشتر مجموعه خواهد شد و جلوی برخی موازی کاری ها و 
جدیدی  ظرفیت های  و  شد  خواهد  گرفته  بخشی نگری ها 
به کمک ظرفیت های  پتانسیل جدید  این  می آید.  وجود  به 

مجموعه می آید و یاری رسان ما خواهد بود.

آموزشــی  معاونــت  ارتبــاط  نحــوه  ــاد   ــن نه ــای ای ــایر حوزه ه ــا س ــگاهی ب جهاددانش
ــه  ــتغال، چگون ــش و اش ــگ، پژوه ــامل فرهن ش

اســت؟ تعریف شــده 

یکـی از دالیـل موفقیـت جهاددانشـگاهی درگـذر زمـان 
و  فرهنـگ  آمـوزش،  پژوهـش،  بـوده کـه حوزه هـای  ایـن 
تجاری سـازی و اشـتغال جـدا از هـم نبوده انـد و همـواره 
اسـتفاده  اهدافشـان  پیشـبرد  در  یکدیگـر  ظرفیت هـای  از 

کرده انـد.
در حـوزه آمـوزش و به ویژه آموزش هـای مقطع دار، حوزه 
فرهنـگ و یـا پژوهـش را کنـار خـود می بینیـم و بالعکـس، 
ایـن ارتبـاط دوسـویه اسـت. بـرای مثـال در پـروژه دفـاع 
سـه دقیقه ای پایان نامه هـای دانشـجویی و یـا سـایر طرح هـا 
و برنامه هـا، مبتنـی بـر هسـته اصلـی یعنـی آمـوزش بـه 
منصـه ظهـور می رسـند، مدیریت ایـن برنامه ها بـرای مثال 
در حـوزه فرهنـگ اسـت. در حـوزه پژوهـش نیـز طرحـی 
ماننـد نظـام جامـع هدایـت شـغلی بـا همـکاری سـه حوزه 
پژوهش، آموزش و تجاری سـازی و اشـتغال جهاددانشـگاهی 

اسـت. نـگاه بخشـی بـه حوزه هـا نداریـم و در تـاش بـرای 
هم افزایـی مجموعه هـا بـرای ارائـه کار و خروجـی فاخـر بـه 

هسـتیم. جامعه 

جهاددانشـگاهی  آموزشـی  معاونـت  آیـا  تـاش کـرده در عرصـه بین الملـل هم ورود داشـته  
؟ شد با

حـوزه  در  جهاددانشـگاهی  فعالیـت  ابتـدای  همـان  از 
آمـوزش )اواخـر دهـه 60( و بر اسـاس مصوبه شـورای عالی 
انقـاب فرهنگـی ایـن مأموریت بـه جهاددانشـگاهی واگذار 
شـد کـه بـا همـکاری دانشـگاهی خارجـی، یـک مجموعـه 
بـا نـگاه  آموزشـی بین المللـی در کشـور تأسـیس کنـد و 
بین المللـی فعالیـت کنـد. درگـذر ایـن سـه دهـه اتفاقـات 
خوبـی در ایـن زمینـه افتاده امـا فعالیـت بین المللی منبعث 
از مباحـث سیاسـت های خارجـی اسـت و به نوعـی تحـت 

تأثیـر مسـائل جهانـی قـرار می گیـرد.
به راحتـی  باشـد،  تحریـم  شـرایط  در  کشـور  وقتـی 
نمی تـوان مـراودات علمـی و بین المللـی داشـت و شـاید در 
حـوزه بین الملـل، از منظـر تحریم ها و فشـارهای غیرعادالنه 
و خصمانـه جهـان غرب، بیشـترین آسـیب ها در حـوزه علم 
و فنـاوری باشـد، چراکـه محـدوده فعالیـت و حـوزه عمـل 

کاهـش پیـدا می کنـد.

چیست؟ بهتریـن خاطـره شـما از دوران فعالیـت در  جهاددانشـگاهی 

در دهه 70، مسـئولیتی در جهاددانشـگاهی واحد کاشمر 
در اسـتان خراسـان داشـتم و راه انـدازی مؤسسـه آموزشـی 
جهاددانشـگاهی واحـد کاشـمر یکی از طرح هـا و برنامه های 
مـا در آن دهـه بـود. پـس از نـگارش طـرح، بـرای دریافـت 
بودجـه موردنیاز تأسـیس آن، به فرمانـداری مراجعه کردیم 
و طـرح تحویـل آن ها شـد. سـپس طرح های بـا اولویت اول، 
به اسـتانداری خراسـان ارسـال شـدند، آن زمان خراسان به 
سـه اسـتان تقسیم نشـده بود. مقرر شـد با حضور اسـتاندار، 
طرح هـا بررسـی شـود و بـا توجه بـه منابع موجـود، طرح ها 
را انتخـاب کننـد. یکـی از طرح هایـی کـه با اولویـت یک به 

جلسـه اسـتانداری راه یافت، طـرح ما بود.
پیش ازایـن جلسـه خدمـت امـام رضـا )ره( رسـیدم و به 
ایشـان عـرض کـردم اگر این طـرح واقعاً به نفع مردم اسـت 
و بـه آن هـا کمـک می کنـد، شـما عنایتـی بفرماییـد. پـس 
از زیـارت، بـه کاشـمر برگشـتم و وارد جهاددانشـگاهی کـه 
شـدم، همـه تبریـک می گفتنـد کـه طرح مـا پذیرفته شـده 
و آن زمـان، وامـی بـه مبلـغ 50 میلیـون بـرای راه انـدازی 
واحد آموزشـی کاشـمر به جهاددانشـگاهی ایـن واحد تعلق 
گرفـت و سـاختمان مؤسسـه آموزشـی کاشـمر بـا عنایت و 

معاون آموزشی لطـف امـام رضـا )ع( احداث شـد.
جهاددانشگاهی:

آموزش سه 
رکن اساسی 
دارد: دانش، 
تغییر نگرش 

و مهارت
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 دکتر احمد 
شریفی زاده:

اهداف برنامه های 
توسعه 

جهاددانشگاهی 
متناسب با 

جایگاهی که 
این نهاد باید 
درچشم انداز 
نهائی به آن 

دست یابد، تعیین 
و بر اساس آن 
برنامه هایی با 
طول عمر سه 

سال تدوین شد.

با ادوار مختلف مجلس شورای اسامی چیست؟ ارزیابی شما از سطح تعامل جهاددانشگاهی 

به خصـوص  معاونـت،  ایـن  اصلـی  برنامه هـای  از  یکـی 
ظرفیـت  تمـام  از  اسـتفاده  بنـده،  مسـوولیت  دوره ی  در 
نماینـدگان  بـا  مؤثـر  ارتبـاط  بـرای  جهاددانشـگاهی 
حوزه هـای انتخابیـه و اسـتان مربوطـه توسـط مجموعـه ی 
واحدهـا بـوده اسـت، به ایـن مأموریت ویـژه ازایـن رو تأکید 
شـد کـه تصـور نشـود تنهـا دفتـر مرکـزی می توانـد ایـن 
ارتبـاط را برقـرار کنـد و واحدها از برقـراری چنین ارتباطی 

محـروم هسـتند. بـر ایـن اسـاس، همـواره سـعی شـده از 
تمـام ظرفیت هـای ارتباطـی جهاددانشـگاهی بـا نمایندگان 
ایـن موضـوع  از سـال 96  تقریبـاً  بگیریـم.  بهـره  محتـرم 
جدی تـر پیگیـری و سـعی شـد ارتبـاط واحدهـای اسـتانی 
بـا مجامـع نماینـدگان اسـتانی در حـد مطلوب برقرار شـود 
و از همـان ایـام، موفقیت هـای خوبی نیـز درزمینه ی تأمین 
بودجـه واحدهـای جهاددانشـگاهی و همچنیـن اسـتفاده از 

بعضـی تبصره هـای بودجـه حاصـل شـد.
ایـن رویکـرد بـا آغـاز بـه کار هـر یـک از ادوار مجلس و 
بـدون نگاه سیاسـی به هـر دوره، پابرجاسـت و تأکید اصلی 
برقـراری ارتبـاط مسـتمر بـا مجلس و بیـان صحیـح نیازها 

مدیریت ساختار شبکه ای 
جهاددانشگاهی برای توسعه ی 

ارتباطات و جذب نیرو در 
جهاددانشگاهی براساس شایستگی ها

تابعه ی  مراکز  و  سازمان ها  پژوهشکده ها،  پژوهشگاه ها،  واحدها،  کیفی  و  کمی  توسعه ی  به منظور  اشاره: 
جهاددانشگاهی، ضرورت ایجاد ساختاری مناسب برای هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر امور واحدها، تشخیص 
داده شد و در دهه ی 70، معاونتی با نام معاونت هماهنگی و توسعه در تشکیات جهاددانشگاهی ایجاد شد. در سال 
1393، دفتر امور مجلس نیز به این معاونت الحاق و درنهایت عنوان آن به معاونت هماهنگی و امور مجلس تغییر 

نام یافت.
ازجمله برخی وظایف این معاونت می توان به راهبری و مدیریت نظام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد مجموعه ی 
جهاددانشگاهی، سازماندهی و مدیریت ساختار شبکه ای جهاددانشگاهی برای توسعه ی ارتباطات بین واحدها، 

پژوهشکده ها، مدیریت و راهبری طرح ها و مأموریت های ویژه و ملی، اشاره کرد.
ارتباط با نمایندگان و مجلس شورای اسامی از دیگر وظایف مهم این معاونت است که طرح ها و بودجه ی پیشنهادی 
واحدهای سازمانی و هم چنین درخواست کمیسیون های مجلس برای حضور کارشناسان جهاددانشگاهی برای ارائه 
نظر توسط این اداره کل اقدام و پیگیری می شود. سایر امور مثل کمک به تخصیص منابع، امکانات و تجهیزات به 
واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز و نیز تشکیل و راهبری ستاد پیگیری های ویژه در مواقع خاص با همکاری 

سایر معاونت های جهاددانشگاهی نیز توسط این معاونت انجام می شود.
 در پی تشکیل و راه اندازی این معاونت، مسئولیت بخشی از وظایفی که به عهده ی ریاست مجموعه بود به این 
حوزه منتقل شد و یکی از وظایف مهمی که در اوایل تأسیس معاونت هماهنگی و امور مجلس، مقرر بود پیگیری 
شود، موضوع برنامه ریزی، پس از گذشت قریب به 20 سال از عمر حیات جهاددانشگاهی امری ضروری بود و برای 
ادامه ی فعالیت این نهاد لزم بود، اهداف به طور دقیق تر مشخص و متناسب و مطابق با نیازهای ملی برنامه ریزی 
صورت پذیرد. در همان سال های شکل گیری این ساختار، این معاونت در بحث اشتغال نیز که از نیازهای جدی آن 
ایام بود، ورود کرد و البته بعداً با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع حوزه ی اشتغال با راه اندازی سازمانی با عنوان 
همیاری اشتغال دانش آموختگان مجزا شد، اما پایه گذاری آن از معاونت هماهنگی و امور مجلس بود. متناظری در 
واحدهای جهاددانشگاهی وجود ندارد و این حوزه معاونتی صرفاً یک مجموعه ی ستادی است و عنوان متناظری در 
واحدهای جهاددانشگاهی ندارد و در حال حاضر هم در سه حوزه ی برنامه ریزی، امور ارتباط با مجلس و رسیدگی به 

امور واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی فعالیت می کند.
معاون پیشین هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی که فعالیت خود را از دانشگاه تهران و جهاددانشگاهی 
مستقر در این دانشگاه شروع کرده، معتقد است؛ در سال های اولیه ی تأسیس جهاددانشگاهی، یکی از وظایف این 
نهاد که خیلی عیان نشد، کادرسازی و تربیت نیرو برای کشور بود، بسیاری از افرادی که اکنون در جایگاه مسئول و 
یا در مسند استادی دانشگاه قرار دارند، از مسیر فعالیت در جهاددانشگاهی به مثابه یک مرکز رشد که این نام امروز 
مرسوم است، عبور کرده و به امروز و قرار گرفتن در موقعیت های مهم رسیده اند. درعین حال این نهاد بستری برای 
رشد و ارتقای دانشجویان بوده و هست و همواره در همه بخش های آموزش، فرهنگ و پژوهش تأثیرگذار است، 
همان طور که یکی از صف شکنی های این نهاد در زمان دفاع مقدس رقم خورد و به تولید مواد و لوازم موردنیاز دفاع 

مقدس ورود کرد.
در این میان، تنها فردی که همواره به جهاددانشگاهی، توانمندی و استعداد جهادگران آن توجه ویژه ای دارد، رهبر 
معظم انقاب است. علی رغم همه تنگناها در کشور و در دولت های مختلف، جهاددانشگاهی با حمایت های رهبری، 
توانسته کارهای بزرگی را در حوزه های علمی و فرهنگی در کارنامه ی خود قرار دهد. امروزه این نهاد عاوه بر حضور 
در عرصه ی پژوهش های کاربردی و فناورانه، در عرصه های پژوهش ها و فناوری های توسعه ای نیز حضور دارد و 
توانسته در بعضی زمینه ها به مرز دانش ورود پیدا کند و برای رفع نیازهای کاربردی و اجرایی کشور گام بردارد. به 
مناسبت چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با دکتر احمد شریفی زاده معاون سابق هماهنگی و امور مجلس  

جهاددانشگاهی به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:
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و مشـکات کشـور بـه نماینـدگان و معرفـی کارآمـدی و 
توانمنـدی جهاددانشـگاهی دررفـع ایـن نیازهاسـت. سـعی 
مـا بـر آن اسـت تـا با کمـک مجلـس در پی رفع مشـکات 
در  مجلـس  ظرفیت هـای  از  و  برآییـم  کشـور  مسـائل  و 
بحـث سیاسـت گذاری ها، تنظیـم بودجـه و ارتباطاتـی کـه 
می تواننـد بـا مجموعه های اجرایی کشـور بـرای به کارگیری 
توانمنـدی جهاددانشـگاهی برقـرار کننـد، اسـتفاده کنیـم.

مطلـوب با مجلـس و نمایندگان منجر می شـود؟  اتخاذ چـه راهکارهایی به برقـراری ارتباط 

ارتباط ما با مجلس شـورای اسـامی، ارتباطی دو سـویه 
اسـت. مجلـس با نـگاه منطقـه ای و ملی به مسـائل می نگرد 
و آنچـه کـه از نماینـدگان مجلس خواسـته می شـود عموماً 
این اسـت کـه در حوزه هـای انتخابیه خودشـان کار ویژه ای 
انجـام دهنـد. بـه همیـن دلیـل، یکـی از درخواسـت های 
انتخابیـه  نماینـدگان همـواره ایـن بـوده کـه در حـوزه ی 
آن هـا، دفتـر و واحـدی از جهاددانشـگاهی تشـکیل شـود 
و تمامـی بخش هـای فرهنگـی، پژوهشـی و آموزشـی ایـن 
حوزه هـای  در  نیـز،  آن  خبرگزاری هـای  حتـی  و  نهـاد 
انتخابیـه نماینـدگان، فعالیـت داشـته باشـد. درعین حـال، 
ایـن موضـوع مسـتلزم ایـن اسـت کـه امکانـات الزم بـرای 
راه انـدازی و توسـعه واحدهـا فراهم باشـد، البتـه نمایندگان 
محتـرم به طورمعمـول مـا را یـاری کرده انـد و توانسـته ایم 
ایجـاد  آن هـا  انتخابیـه  حوزه هـای  از  بعضـی  در  دفاتـری 
کنیـم. نـگاه ما بیشـتر جنبه ملـی و اسـتانی دارد و با کمک 
نماینـدگان محتـرم مسـائل و موضوعاتی پیگیری شـده که 

داشـته ایم. خوبـی  خروجی هـای 
 

جهاددانشـگاهی  توسـعه ی  برنامه هـای  و   داشـته  نهـاد  ایـن  بـرای  دسـتاوردهایی  چـه 
بـرای آینـده ی این برنامـه چـه معیارهایـی در نظر 

اسـت؟ گرفته شـده 

جهاددانشـگاهی مجموعـه ی گسـترده ای در کل کشـور 
اسـت، ابتـدا واحدهـای ایـن نهـاد در درون دانشـگاه ها، بـا 
توجـه بـه نیاز و توسـعه ی کشـور شـکل گرفته اند و اهداف و 
مأموریت هایـی متناسـب بـا نیازهای ملی و مرتبـط با درون 
هـر دانشـگاه در حوزه هـای فرهنگـی و پژوهشـی عهـده دار 
بودنـد. بـا توجـه بـه نیـاز و توسـعه ی کشـور، فعالیت هـای 
ایـن نهـاد و گسـتره ی حضـور آن نیـز در کشـور افزایـش 
یافـت و داشـتن برنامـه و هـدف مـدون در آن برهـه بـرای 
جهاددانشـگاهی یـک ضـرورت اجتناب ناپذیـر و الزم بـود 
اهـداف و مأموریت هـای ایـن نهـاد متناسـب بـا تغییـرات 

محیطـی تعییـن و تبیین شـود.

سـکاندار  طیبـی  دکتـر  آقـای  کـه   80 دهـه  اواسـط 
هدایـت ایـن مجموعـه شـدند، برنامه هـای توسـعه ای کـه 
پیش تـر هـم مطـرح بـود، امـا پیگیری جـدی پیرامـون آن 
نمی شـد، به صـورت عملیاتـی و ویـژه در دسـتور کار قـرار 
گرفـت، برنامه هـا برای دسـتیابی بـه اهداف تعیین شـده که 
مبتنـی بـر ارزش های سـازمانی بـود، تدوین و بـرای اجرای 
آن نیـز پیگیری هـا انجـام شـد. الزمه ی داشـتن هـر برنامه 
نیـز توجـه بـه اسـناد موجـود در نظـام باالدسـتی بـود کـه 
بـر اسـاس آن چشـم اندازی بـرای جهاددانشـگاهی تعریـف 
شـد. چشـم انداز جهاددانشـگاهی 20 سـاله و ازلحاظ زمانی 

مطابـق با سـند چشـم انداز کشـور اسـت.
کـه  جایگاهـی  بـا  متناسـب  برنامـه،  هـر  اهـداف 
جهاددانشـگاهی بایـد در چشـم انداز نهایـی بـه آن دسـت 
یابـد، تعییـن و بـر اسـاس آن، برنامه هایـی بـا طـول عمـر 
هـر  مـدت  بـودن  کوتـاه  شـد.  تدویـن  سه سـاله  حـدود 
برنامـه، نسـبت بـه برنامه های 5 سـاله ی توسـعه ی کشـور، 
ازاین جهـت بـود کـه ایـن نهـاد کـه بسـیار متأثر از شـرایط 
و  پویایـی  از دالیـل  اسـت و شـاید یکـی  محیطـی خـود 
بتوانـد  اسـت،  نیـز همیـن  بـودن جهاددانشـگاهی  بـه روز 
خـود را متناسـب بـا نیازهـای فعلـی کشـور بـه روز کنـد. 
پنجـم جهاددانشـگاهی، دوره هـای  تـا  اول  برنامه هـای  در 
سه سـاله مدنظـر بـود کـه متأسـفانه طـی دوره ای در دولت 
دهـم، توقفـی در برنامه هـا ایجـاد شـد، آن هـم بـه دلیـل 
کم توجهـی افـرادی بـود کـه از بیـرون وارد ایـن نهاد شـده 
بودنـد. مجـدداً بـا قبـول مسـئولیت آقـای دکتـر طیبـی، 
برنامه هـای توسـعه در دسـتور کار و موردتوجه قـرار گرفت. 
در برنامـه ی ششـم، بـر ایـن تأکیـد شـد کـه بـا برنامـه ی 
توسـعه ی کشـور تطبیـق پیـدا کنـد و بـر همیـن اسـاس، 
برنامـه ی ششـم، بـا رویکـرد پنج سـاله تدویـن شـد و زمان 
شـروع و خاتمـه آن نیـز بـا برنامـه ی ششـم کشـور تطبیق 
پیـدا کـرد. در برنامه های توسـعه، بـرای هر یـک از گروه ها، 
برنامه هـای مدونی مشـخص شـد. آنچه که اکنـون به عنوان 
هدف گـذاری کان در ایـن نهـاد موردتوجـه اسـت، ارزیابی 
و پایـش برنامـه ی ششـم اسـت، اینکه بـا چـه روش هایی و 
چگونـه می تـوان بـه اثربخشـی بیشـتر برنامه هـا و رسـیدن 
بـه اهـداف مدنظـر دسـت یافت، از چالش هـای جـدی امروز 
ماسـت کـه اقداماتـی را برای رسـیدن بـه اهـداف موردنظر 

داده ایم. انجـام 

برنامه ها  این  تدوین  در  نهایی  هدف گذاری  چیست؟ 

در هـــر برنامـــه، اهـــداف کانـــی تعییـــن می شـــود؛ 
مثـــًا در دوره ای بحـــث تشـــکیل قطب هـــای پژوهشـــی 
ـــه  ـــل در چ ـــوزه ی بین المل ـــه در ح ـــا اینک ـــود و ی ـــرح ب مط

 معاون سابق هماهنگی 
و امور مجلس  
جهاددانشگاهی:

در جهاددانشگاهی، 
فرهنگ برتری 

جوئی وجود 
ندارد، همین 

موضوع موجب 
تسهیل ارتباطات 

شده است.
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ـــه  ـــتیابی ب ـــرای دس ـــداف ب ـــن اه ـــه ای ـــیم ک ـــی باش جایگاه
اهـــداف چشـــم انداز اســـت. بـــر اســـاس ایـــن اهـــداف و 
ـــورت  ـــا ص ـــزی و واحده ـــر مرک ـــن دفت ـــه بی ـــی ک تعامات
ــا  ــب بـ ــگاهی متناسـ ــای جهاددانشـ ــرد و واحدهـ می گیـ
ــی  ــای اجرایـ ــی و برنامه هـ ــداف جزئـ ــداف کان، اهـ اهـ
خـــود را ارائـــه می کننـــد. ســـپس ایـــن برنامه هـــا بـــه 
ـــپس  ـــاع و س ـــی ارج ـــای معاونت ـــزی و حوزه ه ـــر مرک دفت
برنامـــه ی اولیـــه در شـــورای تلفیـــق مطـــرح می شـــود 
ــب  ــی تصویـ ــی رود و به نوعـ ــی مـ ــورای علمـ ــه شـ و بـ
اولیـــه می شـــود تـــا بـــه تصویـــب هیـــأت امنـــا برســـد 
ــداف  ــه اهـ ــتیابی بـ ــود. دسـ ــی می شـ ــا نهایـ و در آنجـ
تعیین شـــده هـــر واحـــد کـــه حاصـــل جمـــع آن، 
ـــر  ـــدف ه ـــت، ه ـــر دوره اس ـــگاهی در ه ـــداف جهاددانش اه

برنامـــه ای اســـت.

ــک  ــر یـ ــگاهی در هـ ــا جهاددانشـ ــداف   آیـ ــه ی اهـ ــه همـ ــعه، بـ ــای توسـ از برنامه هـ
دســـت پیداکـــرده اســـت؟

از  یکـــی  برنامه هـــا،  ارزیابـــی  و  برنامـــه  پایـــش 
اقدامـــات و موضوعـــات مهمـــی اســـت کـــه تأثیـــر 
بســـیار زیـــادی دررســـیدن بـــه اهـــداف دارد، ایـــن 
ــری  ــدی پیگیـ ــه به طورجـ ــای اولیـ ــوع در برنامه هـ موضـ
ــت.  ــورت می گرفـ ــری صـ ــط گزارش گیـ ــد و فقـ نمی شـ
در دوره هـــای بعـــدی، ارزیابی هـــا جدی تـــر بـــود و 
پایش هـــا انجـــام می شـــد، در دوره ی برنامـــه پنجـــم 
ــد و گروه هـــای ارزیـــاب  ایـــن موضـــوع جدی تـــر شـ
بـــه بررســـی عملکـــرد واحدهـــا و این کـــه چـــه میـــزان 
بـــه برنامه هـــا و اهـــداف مدنظـــر دســـت پیداکرده انـــد، 
می پرداختنـــد و اطاعـــات ارائه شـــده را موردســـنجش و 
دقـــت قـــرار می دادنـــد و میـــزان رســـیدن بـــه اهـــداف 
ــن  ــد. ایـ ــد می کردنـ ــی رصـ ــول و روابطـ ــی فرمـ را طـ
موضـــوع هرســـاله انجـــام می شـــود، این کـــه هـــر 
یـــک از واحدهـــا طـــی یک ســـال، چقـــدر بـــه اهـــداف 
ـــرده  ـــت پیداک ـــود دس ـــه ی خ ـــرای مجموع ـــده ب تعیین ش
کـــه البتـــه نتایـــج ارزیابـــی هـــر مجموعـــه و واحـــدی 
ـــش و  ـــوزه ی پژوه ـــا در ح ـــی واحده ـــوده، بعض ـــاوت ب متف

ــد. ــق بوده انـ ــی موفـ ــه ی فرهنگـ ــی درزمینـ برخـ
واحدهـــای  گذشـــته ی  ســـال  ارزیابی هـــای 
ـــش،  ـــوزه ی پژوه ـــد؛ در ح ـــان می ده ـــگاهی نش جهاددانش
ـــت  ـــد موفقی ـــا 80 درص ـــاد ب ـــن نه ـــه ی ای ـــای تابع واحده
و در حـــوزه ی فرهنگـــی، واحدهـــا 82 درصـــد موفقیـــت 
داشـــته اند. در مـــواردی هـــم کـــه مشـــکل و مســـئله ای 
ــا  ــانده ایم تـ ــد رسـ ــئوالن واحـ ــاع مسـ ــه اطـ ــوده بـ بـ
ــی از  ــد. یکـ ــورت بدهنـ ــه صـ ــرات الزم را در برنامـ تغییـ

ـــا  ـــه در کل دنی ـــا بلک ـــور م ـــا در کش ـــه نه تنه ـــائلی ک مس
ـــر روی  ـــا ب ـــه برنامه ه ـــت ک ـــن اس ـــود ای ـــه می ش ـــه آن توج ب
ـــه  ـــزان موفقیـــت ب ـــا در اجـــرا می کاغـــذ خـــوب هســـتند، ام
شـــرایط و عوامـــل زیـــادی بســـتگی دارد. دالیـــل عـــدم 
موفقیـــت در برنامه هـــا و اینکـــه چـــه راهکارهایـــی 
ــت یابیم،  ــا دسـ ــداف برنامه هـ ــه اهـ ــا بـ ــود دارد تـ وجـ
ــگاهی  ــه در جهاددانشـ ــای موردتوجـ ــه دغدغه هـ ازجملـ
ـــه کل  ـــگاه ب ـــن ن ـــه ای ـــتیم ک ـــن هس ـــال ای ـــه دنب ـــت و ب اس
ـــا  ـــاس، از واحده ـــن اس ـــر همی ـــود، ب ـــل ش ـــه منتق مجموع
هـــم تقاضـــا کرده ایـــم خـــود آن هـــا روی ایـــن موضـــوع 
ــی  ــکل و نقصـ ــر مشـ ــند و اگـ ــته باشـ ــیت داشـ حساسـ
ـــکل  ـــده مش ـــا برطرف کنن ـــود آن ه ـــدا خ ـــود دارد، ابت وج
ـــی از  ـــا، یک ـــداف برنامه ه ـــق اه ـــدم تحق ـــل ع ـــند. دالی باش
مســـائلی اســـت کـــه به طورجـــدی پیگیـــری می کنیـــم.

ــای  ــر حوزه هـ ــا دیگـ ــدازه بـ ــه انـ جهاددانشـــگاهی، ازجملـــه پژوهـــش، اشـــتغال،  چـ
ـــاد  ـــن نه ـــای ای ـــرای ارتق ـــگ ب ـــوزش و فرهن آم

در ارتبـــاط هســـتید؟

ــه ای  ــگاهی، مجموعـ ــی جهاددانشـ ــت هماهنگـ معاونـ
ــه  ــی ازجملـ ــات مختلفـ ــت و در تصمیمـ ــتیک اسـ لجسـ
انتصـــاب و تغییـــر مدیـــران و مســـئوالن ورود می کنـــد 
دلیـــل  بـــه  موضـــوع  ایـــن  حـــول  ارزیابی هـــا  و 
حساســـیت ها و مســـائل داخلـــی، درونـــی و بـــدون 
ـــر  ـــاب و تغیی ـــد انتخ ـــت. دررون ـــی اس ـــر عموم ـــار خب انتش
ـــایی  ـــراد شناس ـــای اف ـــتعدادها و توانمندی ه ـــران، اس مدی
می شـــود و بـــر اســـاس ارزیابی هـــای صـــورت گرفتـــه، 
دو  در  درصورتی کـــه  می شـــود.  انجـــام  تغییـــرات 
ــر ایـــن معاونـــت، یعنـــی برنامه ریـــزی و  حـــوزه ی دیگـ
ـــا  ـــدف م ـــود. ه ـــر می ش ـــار آن منتش ـــس، اخب ـــور مجل ام
ــور  ــن منظـ ــه همیـ ــت، بـ ــرداری از موفقیت هاسـ بهره بـ
ــاط  ــه، ارتبـ ــه، برنامـ ــون بودجـ ــانی هایی پیرامـ اطاع رسـ
ـــه  ـــود، همان گون ـــام می ش ـــان انج ـــران و کارشناس ـــا مدی ب
و  مدیـــران  حضـــور  از  خوبـــی  گزارش هـــای  کـــه 
کمیســـیون های  در  جهاددانشـــگاهی  کارشناســـان 
ـــاد  ـــن نه ـــه ای ـــی ک ـــد فرصت های ـــس و رص ـــف مجل مختل
ــد،  ــته باشـ ــی داشـ ــور موفقـ ــا حضـ ــد در آن هـ می توانـ

منتشرشـــده اســـت.
ـــگاهی  ـــران جهاددانش ـــال 93، مدی ـــه س ـــداری ک  در دی
ــد  ــان تأکیـ ــتند، ایشـ ــری داشـ ــم رهبـ ــام معظـ ــا مقـ بـ
ــگاهی  ــرای جهاددانشـ ــی بـ ــه مأموریت هایـ ــتند کـ داشـ
ــد  ــن تأکیـ ــاس ایـ ــر اسـ ــود. بـ ــن شـ ــم و تدویـ تنظیـ
نهایتـــاً  و  انجـــام  مســـتمر  پیگیری هـــای  رهبـــری، 
7مأموریـــت بـــرای جهاددانشـــگاهی تعریـــف شـــد و در 

 دکتر احمد شریفی زاده: 

در حوزه 
برنامه ریزی 

جهاددانشگاهی، 
عالوه بر ارتباط 
خوب با سازمان 
برنامه و بودجه، 
بیشتر نگاه ما به 

درون است چرا 
که اکثر منابع 
را خود تامین 

می کنیم.
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ــه  ــا توجـ ــن مأموریت هـ ــه ایـ ــم بـ ــم هـ ــه ی ششـ برنامـ
ــع  ــه ی جامـ ــا در نقشـ ــن مأموریت هـ ــت. ایـ ــده اسـ شـ
علمـــی کشـــور، جایـــگاه اجرایـــی پیـــدا نمی کـــرد و بـــه 
ـــر  ـــاط مؤث ـــراری ارتب ـــا برق ـــد ب ـــاش ش ـــور، ت ـــن منظ همی
ــا  ــداف و مأموریت هـ ــن اهـ ــی از ایـ ــس، بخشـ ــا مجلـ بـ
ــای  ــور و فرصت هـ ــور منظـ ــعه ی کشـ ــه ی توسـ در برنامـ
ــا  ــن مأموریت هـ ــردن ایـ ــی کـ ــرای اجرایـ ــکاری بـ همـ
ـــه در  ـــد ک ـــن ش ـــه ای ـــر ب ـــا منج ـــود. پیگیری ه ـــم ش فراه
ـــام  ـــی، ن ـــا و بندهای ـــور، در تبصره ه ـــه ی کش ـــون بودج قان

ــود. ــگاهی آورده شـ جهاددانشـ
ـــای  ـــایر حوزه ه ـــا س ـــه ب ـــی ک ـــه در ارتباط ـــوازن برنام  ت
جهاددانشـــگاهی داریـــم، بـــرای مـــا مهـــم اســـت. اگـــر 
ـــا در  ـــد ام ـــق باش ـــش موف ـــوزه ی پژوه ـــه ای در ح مجموع
ـــه ی  ـــد، مجموع ـــت یاب ـــی دس ـــه کامیاب ـــد ب ـــگ نتوان فرهن
ـــن  ـــر ای ـــا ب ـــد م ـــود. تأکی ـــم ب ـــاهد خواهی ـــی را ش نامتوازن
ـــش  ـــوازن پی ـــکلی مت ـــه ش ـــه ب ـــه ی مجموع ـــه هم ـــت ک اس
بـــرود و هـــر حـــوزه متناســـب بـــا اهدافـــی کـــه بـــرای 
ـــات  ـــد. ارتباط ـــات ده ـــه حی ـــده، ادام ـــاد تعیین ش ـــن نه ای
بـــا تمامـــی حوزه هـــا و ســـایر مجموعه هـــا در حـــد 
مطلـــوب بـــوده اســـت، در حـــوزه ی برنامه ریـــزی ســـعی 
ـــی  ـــدگان تمام ـــه در آن نماین ـــق ک ـــورای تلفی ـــا ش ـــده ب ش
ــد،  ــور دارنـ ــگاهی حضـ ــی جهاددانشـ ــای معاونتـ حوزه هـ
ارتباطـــات خوبـــی برقـــرار شـــود. ازایـــن رو، مهم تریـــن 
مســـئله تـــوازن در انجـــام و توســـعه فعالیت هـــای 
جهاددانشـــگاهی اســـت کـــه بـــا همـــکاری و مشـــارکت 

ســـایر معاونت هـــا بـــه آن توجـــه داریـــم.

در برقــراری ارتبــاط منســجم بیــن واحدهــا و دفتر  نقــش معاونــت هماهنگی جهاددانشــگاهی 
مرکــزی ایــن نهــاد را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

جهاددانشــگاهی مجموعــه ی گســترده و پیوســته ای 
اســت. حــدود 7 هــزار و 500 نیــرو در مجموعــه ی جهــاد و 
واحدهــا و نهادهــای مختلــف آن مشــغول فعالیــت هســتند. 
ــتادها  ــی، س ــتگاه های اجرای ــی و دس ــازمان های دولت در س
تأمیــن  و  سیاســت گذاری  در  ویــژه ای  نقــش  بیشــتر 
ــه ی  ــد. در مجموع ــن دارن ــه پایی ــاال ب ــوع ب ــع و از ن مناب
و  واحدهــا  میــان  دوســویه  ارتبــاط  جهاددانشــگاهی، 
ــاز در بخــش صــف  ــن نی ــرار اســت. ای ــزی برق ــر مرک دفت
ــن  ــتاد داشــته و ای ــا س ــی ب ــاط خوب ــه ارتب وجــود دارد ک
ــان و  ــود را بی ــه مشــکات خ ــد ک ــه ای باش ــاط به گون ارتب
از حمایت هــای ســتادی بهره منــد شــوند و متقابــًا در 
دفتــر مرکــزی، تســهیل گری امــور واحدهــا، رســیدگی بــه 
ــکاری و  ــی و هم ــش فعالیت ــد و پای ــا، رص ــکات آن ه مش

ــت. ــا واحدهاس ــی ب همراه
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــر واح ـــای ه ـــه قوت ه ـــه ب  در توج
ـــر  ـــده دفت ـــعی ش ـــد، س ـــرار دارن ـــه در آن ق ـــی ک جایگاه
جهاددانشـــگاهی  در  باشـــد.  کمک کننـــده  مرکـــزی 
فرهنـــگ برتری جویـــی وجـــود نـــدارد، همیـــن موضـــوع 
ــر  ــت. در دفتـ ــده اسـ ــات شـ ــهیل ارتباطـ ــب تسـ موجـ
مرکـــزی بـــه دنبـــال سیاســـت گذاری و نظـــارت عالیـــه 
برنامه هـــای  موفـــق  اجـــرای  بـــرای  برنامه ریـــزی  و 
ــیاری از دســـتگاه ها  ــازمانی هســـتیم. بسـ واحدهـــای سـ
ــتی  ــه درسـ ــی را بـ ــدل مدیریتـ ــن مـ ــته اند ایـ نتوانسـ
اجرایـــی کننـــد، امـــا جهاددانشـــگاهی در ایـــن زمینـــه 
موفـــق بـــوده اســـت. یکـــی از مهم تریـــن وظایـــف نیـــز 
ــا  ــگاهی بـ ــای جهاددانشـ ــن واحدهـ ــاط بیـ ــاد ارتبـ ایجـ
یکدیگـــر در اجـــرای پروژه هـــای مشـــترک بـــوده اســـت 
ـــاغ و  ـــز اب ـــه ی آن نی ـــتاد و آیین نام ـــری س ـــا پیگی ـــه ب ک
ـــدی  ـــدی از توانمن ـــکان بهره من ـــت و ام ـــده اس ـــی ش اجرای
ـــم  ـــترده ی جهاددانشـــگاهی فراه ـــبکه ی گس ـــا در ش واحده

آمـــده اســـت.
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ــا  ــگاهی ب ــی جهاددانش ــت هماهنگ ــه،  معاون ــر نمون ــاب جهادگ ــد انتخ ــی مانن فعالیت های
ــانی  ــروی انس ــای نی ــه ارتق ــد ب ــه می توان چگون

ــد؟ ــک کن ــاد کم ــن نه ای

ــات  ــر اقدام ــاوه ب ــگاهی ع ــه ی جهاددانش در مجموع
ــت  ــی تح ــانی، طرح ــع انس ــای مناب ــرای ارتق ــته ب گذش
کــه  اســت  شــکل گیری  حــال  در  ارزشــیابی  عنــوان 
ــا  ــروع آن ب ــت. ش ــانی اس ــع انس ــای مناب ــه ی ارتق مقدم
ــن  ــل از ای ــت و قب ــی اس ــای مدیریت ــیابی در حوزه ه ارزش
کار نیــز موضــوع شــناخت شایســتگی ها موردتوجــه اســت. 
انتخــاب اعضــای نمونــه، کار ســخت و مشــکلی اســت 
ــد  ــر واح ــه در ه ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــم ب ــه ه و روی
ــای  ــاس مدل ه ــر اس ــا، ب ــه ای از فرم ه ــازمانی، مجموع س
ارزیابــی هــر واحــد، مطابــق یکســال کاری، تکمیــل و 
ــد، متناســب  ــر واح ــرای ه ــوند و ب ــی می ش ــرادی معرف اف
ــا تعــداد عضــوی کــه در آن مجموعــه فعالیــت می کنــد،  ب
در  معرفی شــده  افــراد  و  می شــود  تعییــن  ســهمیه ای 
ــگ،  ــوزش، فرهن ــش، آم ــف )پژوه ــای کاری مختل حوزه ه
ــتری  ــاز بیش ــه امتی ــرادی ک ــی و اف ــتغال و ...( ارزیاب اش
در  آن،  از  پــس  انتخــاب می شــوند.  کســب می کننــد 
جلســه شــورای معاونــان افــراد نهایــی انتخــاب می شــوند. 
ــت  ــان جمعی ــه از می ــر نمون ــداد 34 جهادگ ــال 98 تع س
ــی  ــه نهای ــه مرحل ــه ب ــده و راه یافت ــری معرفی ش 260 نف
ــی اســت  ــی، انتخــاب و معرفــی شــدند. ایــن در حال ارزیاب
کــه همــه افــرادی کــه معرفــی می شــوند، در حــوزه 
کاری خودشــان توانمنــد هســتند. بــا انتخــاب شایســتگان 
و معرفــی آنــان بــه مجموعــه به عنــوان عضــو نمونــه، 
اقــدام کوچکــی در جهــت توجــه بیشــتر بــه نیــروی 
موفقیت هــای  هرچنــد  می پذیــرد.  صــورت  کارآمــد 
ــای  ــه ی نیروه ــود مجموع ــل وج ــه دلی ــگاهی ب جهاددانش

ــت. ــا در آن اس ــد و توان کارآم
ــه ی  ــه ورود اولی ــتری ب ــل بیش ــر تأم ــال های اخی در س
ــد  ــه مجموعــه ی جهاددانشــگاهی می پیوندن ــرادی کــه ب اف
ــتعدادهای  ــاس شایســتگی ها و اس ــر اس ــا ب ــده اســت ت ش
ــذب  ــرادی ج ــگاهی، اف ــه ی جهاددانش ــر مجموع موردنظ
شــوند کــه بتواننــد فرهنــگ جهــادی را توســعه دهنــد. در 
ــا جایگاهــی  ــا برگــزاری آموزش هایــی متناســب ب ضمــن ب
ــد و  ــکان رش ــت، ام ــد گرف ــرار خواهن ــراد در آن ق ــه اف ک
ارتقــای اعضــا فراهــم شــود. مهم تریــن وجــه تمایــز 
و  دســتگاه ها  ســایر  بــا  جهاددانشــگاهی  مجموعــه ی 
نهادهــای متناظــر، امــکان کســب تجربــه و رشــد افــراد در 
ایــن نهــاد اســت و بــه ایــن دلیــل نیروهــای توانمنــد عاقــه 

ــد. ــن نهــاد فعالیــت کنن ــا در ای ــد ت ــادی دارن زی

دســـتگاه های  معاونتـــی بـــا نـــام هماهنگـــی و امـــور  و  نهادهـــا  ذیـــل  مجلـــس، 
ــود  ــز وجـ ــه تمایـ ــود دارد، وجـ ــی وجـ مختلفـ
ایـــن مجموعـــه در جهاددانشـــگاهی بـــا ســـایر 

چیســـت؟ دســـتگاه ها 

ــتگاه های  ــایر دسـ ــا سـ ــگاهی بـ ــت جهاددانشـ ماهیـ
اجرایـــی متفـــاوت اســـت، ایـــن نهـــاد مجموعـــه ای 
ـــا 80  ـــدود 70 ت ـــع )ح ـــده ی مناب ـــش عم ـــه بخ ـــت ک اس
درصـــد( توســـط خـــود مجموعـــه تأمیـــن می شـــود. از 
ــده ی آن  ــه عهـ ــم بـ ــتراتژیکی هـ ــف اسـ ــی وظایـ طرفـ
گذاشته شـــده کـــه بایـــد بتوانـــد ایـــن مأموریت هـــا 
ــرف  ــور را برطـ ــای کشـ ــاند و نیازهـ ــام برسـ ــه انجـ را بـ
ــگاه و  ــان دانشـ ــاط میـ ــوزه ی ارتبـ ــه در حـ ــد، چـ کنـ
صنعـــت و یـــا ایجـــاد بســـتری در حـــوزه ی فرهنـــگ در 
میـــان دانشـــگاهیان کـــه منجـــر بـــه ارتقـــای فرهنـــگ 
ـــکل  ـــه مش ـــی ک ـــه زمان ـــوان ب ـــال می ت ـــرای مث ـــود، ب ش
ـــرد؛  ـــاره ک ـــود اش ـــل نب ـــروز معض ـــل ام ـــکاری مث ـــع بی رف
ــه ی  ــای پیـــش رو درزمینـ ــگاهی از مجموعه هـ جهاددانشـ
اشـــتغال فارغ التحصیـــان دانشـــگاهی بـــود و بـــه ایـــن 
دلیـــل ســـازمان اشـــتغال و تجاری ســـازی را پایه گـــذاری 
ـــه  ـــگاهی توج ـــه ی جهاددانش ـــارز مجموع ـــکات ب ـــرد. از ن ک
ـــن  ـــع آن و همچنی ـــرای رف ـــده ب ـــی و آین ـــای فعل ـــه نیازه ب
ـــه دلیـــل پیشـــرو  ـــه فرصـــت اســـت و ب ـــدات ب ـــل تهدی تبدی
نه تنهـــا توانســـته  از زمینه هـــا  بـــودن در بســـیاری 
الگوســـازی کنـــد، بلکـــه بـــرای کشـــور خلـــق فرصـــت 
می کنـــد. تفاوت هـــای ماهـــوی میـــان جهاددانشـــگاهی 
ــور  ــود دارد. امـ ــور وجـ ــی کشـ ــتگاه های اجرایـ ــا دسـ بـ
ــایر  ــا سـ ــر بـ ــی، متناظـ ــت هماهنگـ ــس در معاونـ مجلـ
دستگاه هاســـت، اگـــر چـــه نـــوع ارتبـــاط مـــا بـــا 
ــا از  نماینـــدگان و مجلـــس بســـیار متفـــاوت اســـت. مـ
ـــک  ـــورت ی ـــود، به ص ـــتگی خ ـــتانی و پیوس ـــتردگی اس گس
شـــبکه، به خوبـــی اســـتفاده می کنیـــم، پیگیری هـــا 
مشـــابه امـــا ازلحـــاظ قـــوت کاری تفاوت هایـــی وجـــود 
از  بســـیاری  هـــم  برنامه ریـــزی  حـــوزه ی  در  دارد. 
دســـتگاه ها چنیـــن مجموعـــه ای دارنـــد، ولـــی بیشـــتر 
ــت. در  ــه اسـ ــازمان برنامه وبودجـ ــه سـ ــا بـ ــه آن هـ توجـ
ـــت  ـــا معاون ـــوب ب ـــاط خ ـــر ارتب ـــاوه ب ـــگاهی ع جهاددانش
ــت،  ــه درون اسـ ــا بـ ــگاه مـ ــتر نـ ــه، بیشـ برنامه وبودجـ
ـــن  ـــم و ای ـــن می کنی ـــود تأمی ـــع را خ ـــر مناب ـــه اکث چراک
ـــم  ـــه کنی ـــه درون توج ـــتر ب ـــه بیش ـــده ک ـــث ش ـــر باع ام
ـــم و  ـــب کنی ـــبی کس ـــد مناس ـــد درآم ـــم بای ـــرون؛ ه ـــا بی ت
ـــور  ـــاز کش ـــت نی ـــد و در جه ـــا را هدفمن ـــن درآمده ـــم ای ه

ــم. ــه کنیـ ــود هزینـ ــای خـ ــعه ی فعالیت هـ و توسـ

 معاون سابق 
هماهنگی و 

امور مجلس  
جهاددانشگاهی: 

موفقیت های 
جهاددانشگاهی 
به دلیل وجود 

نیروهای 
کارآمد و توانا 

در آن است.
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دکتر عیسی علیزاده:

تشخیص ذائقه 
دانشجویی 
از طریق در 

اختیار داشتن 
ساختاری 

منسجم، مهم 
است.

جهاددانشـگاهی؛ آیـا می توانیـم بگوییـم ایـن نهاد  آقـای دکتـر علیزاده، بـا توجه به سـبقه ی 
پیشـرو  فرهنگـی  نیازهـای  و رصـد  در شناسـایی 
بـوده و در جهـت تامیـن ایـن نیازهـا و هم چنین در 
زمینـه ی کادرسـازی و تربیـت نیروهـای کارآمـد و 
متعهـد و نیز تاثیرگـذاری و جریان سـازی فرهنگی، 

است؟ برداشـته  گام 

هـدف از تشـکیل جهاددانشـگاهی، مطابـق اسـاس نامه 
آن، توسـعه فرهنگـی و توسـعه فناورانـه و پژوهشـی بـوده 
سـال های  در  جهاددانشـگاهی  تولـد  بـا  هم زمـان  اسـت. 
آغازیـن انقـاب اسـامی )اواخـر دهـه 50( کـه بـه بیـان 
اسـامی  انقـاب  مبـارک  مولـود  رهبـری،  معظـم  مقـام 
شـکل گرفـت، نیاز بـه تغییـرات در حوزه فرهنگ احسـاس 

می شـد. البتـه این تغییـرات مطالبه مـردم هم بـود، چراکه 
صرفـاً تغییـر حاکمیت و رژیـم، هدف غایی انقاب اسـامی 
نبـود. چـون حضـور جهاددانشـگاهی در عرصـه فرهنـگ، با 
یـک ویژگـی مهـم همراه بـود؛ از همـان ابتدا هر سـاختاری 
کـه در ایـن نهـاد ایجـاد و هـر فعالیتـی کـه تعریـف شـد، 
مسـئله محـور و منـوط بـه یک نیاز بوده اسـت؛ بـرای مثال 
نخسـتین نشـر جهاددانشـگاهی در سـال 60 رقـم خـورد 
چـون یکـی از مبـادی ورود بـه فضـای فرهنگـی دانشـگاه 
بـرای جهاددانشـگاهی، متناسب سـازی متـون و فعالیـت در 

حـوزه نشـر بوده اسـت.
نیروهـای متعهـد و  در زمینـه ی کادرسـازی و تربیـت 
کارآمـد، الحمـداهلل کارنامـه جهاددانشـگاهی پربـار اسـت. 
بسـیاری از مسـووالن دلسوز کشـور در عرصه های گوناگون، 
کار خـود را از جهاددانشـگاهی آغـاز کردنـد. سـاختارهایی 
ماننـد سـازمان دانشـجویان اساسـا با نیـت تربیـت و تامین 

جهاددانشگاهی بازیگر مؤثر 
عرصه ی فرهنگ

اشاره: به اذعان بسیاری، جهاددانشگاهی با رویکرد فرهنگی شکل گرفته و ورود جهاددانشگاهی به هر حوزه ای 
نو و بکر بوده است؛ فعالیت های قرآنی دانشجویان، سازمان انتشارات، تاسیس سازمان دانشجویان و سپس 
خبرگزاری های دانشجویان و قرآن یا فعالیت های گردشگری دانشجویی و... از فعالیت های نو و بکر جهاددانشگاهی 
در حوزه ی فرهنگی بوده است. این نهاد متناسب با نیازهای نظام و انقاب، کارهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی 
متعددی انجام داده است. مثا در دوران دفاع مقدس مطالعات زیادی در خصوص نیازهای دفاعی کشور توسط 
جهاددانشگاهی انجام می شد. هم چنین در دوران انقاب اسامی و تا سال ها پس از تاسیس نظام جمهوری اسامی، 
جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد فرهنگیـ  انقابی بار سنگین احیای فرهنگ و هنر ایرانیـ  اسامی در دانشگاه ها 

را به دوش می کشید.
امروز هم جهاددانشگاهی مانند اوایل انقاب و زمان جنگ، با توجه به نیازهای روز، در هر عرصه ی فرهنگی که نیاز 

باشد، ورود می کند.
در خصــوص پیشــرو بــودن ایــن نهــاد در رصــد و شناســایی و رفع نیازهــای فرهنگــی جامعه دانشــگاهی و 
جریان ســازی و ارتبــاط جهاددانشــگاهی بــا بدنــه ی دانشــجویی گفت وگویــی بــا دکتــر عیســی علیــزاده 

معــاون فرهنگــی ایــن نهــاد داشــته ایم.
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کادر نیـروی انسـانی موردنیـاز کشـور شـکل گرفتنـد.

 وجــوه تمایــز فعالیت هــای فرهنگــی 
ــی  ــای فرهنگ ــایر نهاده ــا س ــگاهی ب جهاددانش

ــت؟ چیس

تبلیـغ و ترویج فرهنگ و هنر اسـامی، ایجاد تشـکیات 
منسـجم بـرای اسـتفاده از نتایـج تحقیقات علمـی، برقراری 
ارتباط میان حوزه و دانشـگاه و حمایت، تشـویق و اسـتفاده 
معاونـت  وظایـف  عاقه منـد،  و  مسـتعد  دانشـجویان  از 
فرهنگی جهاددانشـگاهی اسـت. وجه تمایز جهاددانشـگاهی 
در حـوزه فرهنـگ، در وهلـه نخسـت ایـن اسـت کـه ایـن 
نهـاد توانسـته متناسـب بـا شـرایط روز و ذائقه دانشـجویی، 
سـاختار و تشـکیات منسـجمی را در بطـن دانشـگاه ایجاد 
کنـد، از همیـن رو در حوزه هـای متعـددی ازجملـه نشـر 
کتـاب، دیـن و قـرآن، گردشـگری، گفتمان انقاب اسـامی 
و والیت فقیه، محیط زیسـت و خبررسـانی ورود کرده اسـت.

ما مدعی هسـتیم که جهاددانشـگاهی سـریع تر از سـایر 
مجموعه هـا بـه نیـاز جامعـه در حـوزه فرهنـگ پـی می برد، 
بـرای مثـال تغییـرات نسـلی را به واسـطه پروژه هـای مرکـز 
افـکار سـنجی، سـریع تر درمی یابیـم و در پی ایـن تغییرات، 
کنیـم.  پیش بینـی  می توانیـم  را  متفاوت تـری  برنامه هـای 
مهـم  فرهنگـی  برنامه ریزی هـای  در  دانشـجویان  ذائقـه 
اسـت، اگـر تمایل بـه فعالیت های هنری بیشـتر اسـت، باید 
سـاختارهای هنـری را تقویت کنیـم، اگر ذائقه دانشـجویان 
بـه فعالیت هـای گفتمانـی و یـا فعالیت های کسـب تجربه و 
هنـر گرایـش بیشـتری دارد، بایـد بتوانیم متناسـب با آن ها 

برنامه ریـزی کنیـم.

برنامه هــای  و  طرح هــا  بودجه ریــزی  فرهنگــی جهاددانشــگاهی در چــه وضعیتــی قــرار  
دارد؟

از قضـا، یکـی دیگر از وجـوه تمایز فعالیت هـای فرهنگی 
جهاددانشـگاهی بـا سـایر سـازمان ها و نهادهـا، کم هزینـه 
و پربهره بـودن کار اسـت. اعتبـارات کان و ویـژه ای بـرای 

برنامه هـای فرهنگـی ایـن نهاد وجـود ندارد. از سـوی دیگر، 
افـراد دغدغه منـدی در حـوزه فرهنگـی ایـن نهاد، مشـغول 
فعالیت انـد کـه در پـی ارتقـای جایـگاه و موقعیـت اداری 
خـود نیسـتند، بلکـه با تعصـب، تعهـد و دغدغه منـدی پای 
 کار ایسـتاده اند. جهاددانشـگاهی همـواره فرهنـگ را محـور 
اصلـی فعالیت هـای خـود در سـایر حوزه ها قرار داده اسـت. 
هم چنیـن فرهنـگ، گاهـی، دسـتاورد و خروجـی اقدامات و 
فعالیـت بخش هـای دیگـر در ایـن نهـاد بـوده اسـت. مثـا 
حوزه هـای  در  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای  از  بسـیاری 
پژوهشـی منجـر بـه یـک دسـتاورد فرهنگـی شـده اسـت، 
بـرای مثـال، زمانی کـه پیشـرفت دانش سـلول های بنیادی 
فرهنـگ  و  روحیـه  خـورد،  رقـم  جهاددانشـگاهی  توسـط 
خودبـاوری ترویـج یافـت، لـذا بعضـی اقدامـات به صـورت 

غیرمسـتقیم، سـبب توسـعه فرهنگی شـده اسـت.
ازنظـر بودجـه، متاسـفانه در کل کشـور، بودجـه حـوزه 
فرهنـگ بسـیار نـازل اسـت. جهاددانشـگاهی نیـز از ایـن 
امـر مسـتثنا نیسـت. نگـرش هزینه گـرا بـه فرهنـگ بسـیار 
از امـر فرهنـگ خسـارت  نادرسـت اسـت، چراکـه غفلـت 
بااین حـال، جهاددانشـگاهی  وارد می کنـد.  جبران ناپذیـری 
نهـادی کارآمـد در حـوزه فرهنـگ اسـت؛ به ایـن معنی که 
بیشـترین بازدهـی را از کم تریـن منابـع دارد و بـا کم تریـن 
هزینـه. موثرتریـن و بیشـترین فعالیت هـا را انجـام می دهد.

عرصـه ملـی و بین المللـی در حـوزه فرهنـگ چـه   دسـتاوردهای شـاخص جهاددانشگاهی در 
بـوده و چه خدمـات تخصصـی فراگیری در سراسـر 

کشـور از سـوی ایـن نهـاد انجام گرفته اسـت؟

حـوزه  سـازمان های  و  مراکـز  سـاختارها،  بـا  متناسـب 
فرهنگ در جهاددانشـگاهی به صورت شـبکه ای و تشکیاتی 
در سراسـر کشـور فعالیـت دارنـد؛ بـرای مثـال خبرگـزاری 
ایکنـا کـه در اسـتان های دیگـر غیـر از تهران شـعبه دارد و 
یا مجموعه ایسـپا که در سراسـر کشـور به صورت شـبکه ای، 
افـکار سـنجی میلیونـی مردم را انجـام می دهـد. خبرگزاری 
ایسـنا و سـازمان انتشـارات هـم بـه همیـن شـکل فعالیـت 
گسـترده و سراسـر دارند. متناسـب بـا نیازهای روز، شـاکله 
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اصلـی بعضـی برنامه هـا حفظ شـده، بعضـی اصـاح و برخی 
حـذف و بـرای تعـدادی از آن هـا جایگزیـن تعیین شـد.

ـــت  ـــگاهی، فعالی ـــی جهاددانش ـــت فرهنگ ـــاس معاون اس
ـــجویان  ـــازمان دانش ـــیس س ـــا تأس ـــجویی ب ـــوزه دانش در ح
بـــوده اســـت کـــه بعدهـــا از دل همیـــن ســـازمان، 
خبرگـــزاری دانشـــجویان ایـــران )ایســـنا( به عنـــوان 
ــد و  ــود آمـ ــه وجـ ــزاری غیردولتـــی بـ ــتین خبرگـ نخسـ
امـــروز در زمـــره خبرگزاری هـــای مطـــرح کشـــور اســـت 
و عملکـــرد خوبـــی دارد. ســـازمان دانشـــجویان هـــم 
ــجویی  ــبکه دانشـ ــعبه دارد و شـ ــور شـ ــر کشـ در سراسـ

جهاددانشـــگاهی را شـــکل می دهـــد.
در  بسـیاری  فرهنگـی  فعالیت هـای  جهاددانشـگاهی 
تـا  و  داده  انجـام  دانشـگاه ها  در  عتـرت  و  قـرآن  حـوزه 
سـال 87، موفـق بـه برگـزاری 25 دوره جشـنواره ملـی 
قـرآن و عتـرت دانشـجویان کشـور شـده اسـت. در ضمـن 
حضـور  جشـنواره،  ایـن  متمـادی  دوره هـای  برگـزاری 
بـه  نیروهـای متخصـص قرآنـی و دانشـجویان عاقه منـد 
به طوری کـه  یافـت،  فزونـی  ایـن جشـنواره ها  در  شـرکت 
در سـال 82، تصمیـم بـه تأسـیس سـازمان فعالیت هـای 
قرآنـی دانشـجویان کشـور گرفتـه شـد و در همان سـال و 
از دل ایـن سـازمان، خبرگـزاری ایکنـا متولد شـد. حرکت 
ایـن مجموعه هـا، چیزهایـی  راه انـدازی  و  ایـن مسـیر  در 
از پیـش نوشـته و تعیین شـده نبـود، بلکـه نیازهـای روز 
تعیین کننـده آن بـود؛ مثـًا خبرگـزاری ایکنـا بـه وجـود 
آمـد چون کـه زمـان تولـد آن فرارسـیده بـود و امـروز این 
خبرگـزاری، در صـدر خبرگزاری هـای تخصصـی جمهوری 

اسـامی در حـوزه دینـی و قرآنـی اسـت.
ورود جهاددانشـگاهی بـه حـوزه نشـر، باعـث شـد کـه 
به مـرور، اعتمـاد اسـاتید و اعضـای هییت علمـی بـه چـاپ 
رو  از همیـن  و  بیشـتر شـود  نهـاد  ایـن  توسـط  آثارشـان 
ایـن نهـاد بـرای تأسـیس و راه انـدازی سـازمان انتشـارات 
اساسـی ترین  همچنـان  شـد.  عمـل  وارد  جهاددانشـگاهی 
محصـول فرهنگـی در کشـور کتـاب اسـت و نظرسـنجی ها 
نشـان می دهـد کـه 25 درصـد دانشـجویان مـا کتاب خوان 
قابل اعتناسـت.  امـا  ایـن آمـار کـم،  تأثیرگـذار هسـتند،  و 
تاکنـون نزدیـک بـه 8 هـزار عنوان کتـاب )به طـور میانگین 
انتشـارات  سـاالنه 400 عنـوان کتـاب( از سـوی سـازمان 
جهاددانشـگاهی تأسیس شـده کـه تعـدادی از آن هـا حائـز 
رتبـه برتـر در جشـنواره کتـاب سـال جمهـوری اسـامی 
برتـر  به عنـوان مؤلـف  ایـن کتاب هـا  نگارنـدگان  برخـی  و 
معرفی شـده اند. بـا توجـه بـه ماهیـت فعالیـت دانشـجویی 
جهاددانشـگاهی و حمایـت از این قشـر، تصمیم گرفته شـد 
کـه بـا یـک دوره فاصلـه از کتاب سـال جمهوری اسـامی، 
کـه  شـود  راه انـدازی  دانشـجویی  سـال  کتـاب  جشـنواره 

تاکنـون 26 دوره آن برگزارشـده اسـت.

معتقدیـم دانشـجویان بـه اولیـن تالیـف خـود کـه بعضا 
حاصـل پایان نامـه و رسـاله آن هاسـت، تعلـق عاطفـی دارند 
و اگـر از آن هـا حمایـت شـود، ممکـن اسـت سـال ها بعـد 
بتواننـد مولـف فاخـری شـوند. عمومـا اولین کتاب منتشـره 
از یـک دانشـجو، پایان نامـه اوسـت کـه بـه کتـاب تبدیـل 
و  حرفـه ای  پایان نامه هـای  شناسـایی  بنابرایـن  می شـود؛ 
علمـی به منظـور نشـر آن هـا حائـز اهمیـت اسـت. برهمین 
دانشـجویی  سـال  پایان نامه هـای  جشـنواره  اسـاس، 
و  برگزارشـده  آن  دوره   18 تاکنـون  کـه  شـد  راه انـدازی 
خوشـبختانه هـر دو جشـنواره هرسـاله بـا اسـتقبال خـوب 
دانشـجویان روبـرو بـوده اسـت. در طـول سـال های فعالیت 
سـازمان انتشـارات، برنامه هـای متعـدد دیگـری به منظـور 
ازجملـه  شـدند،  پیگیـری  کتاب خوانـی  رونـق  و  ترویـج 
رونمایـی و نقـد و تحلیـل کتاب هـا، برگـزاری نشسـت های 
فصـل سـخن به صـورت سراسـر، ایـده کتـاب سـه دقیقه ای 
بـه تأسـی از مسـابقات دفاع سـه دقیقه ای که تاکنـون چهار 
دوره آن برگـزار و مجـوز برگـزاری آن در سـطح بین المللـی 

هـم اخذشـده اسـت.
و  اسـامی  انقـاب  )ره(،  امـام  مرکـز  در  رویکـرد  ایـن 
والیت فقیـه و مرکـز گردشـگری ایـن نهاد نیز وجود داشـت 
کـه پیرامـون شـبهات موجـود، گفتمـان انقـاب اسـامی، 
چالش هـای نظـام و انقـاب و ... فعالیت هایـی پیش بینـی 
شـود. جشـنواره ملی طریـق جاویـد و اردوهای دانشـجویی 
طریـق جاویـد از مهم تریـن رویدادهـای ایـن عرصـه اسـت. 
چنان کـه پیش تر گفتیم، نخسـتین و تنها مرکز گردشـگری 
دانشـجویان ایـران در جهاددانشـگاهی تأسیس شـده اسـت. 
در ایـن مرکـز اردوهـای ایـران مـرز پرگهـر دایـر شـد تا هر 
دانشـجو بتوانـد مطابـق رشـته تحصیلـی خـود، بـر اسـاس 
پروتکل هـای ایـن اردوهـا، بـه شـهرها و مناطـق مختلـف 
سـفر کنـد و با اقوام مختلف و افتخارات کشـور آشـنا شـود. 
همایـش ملـی خلیج فارس، اقـدام علمی ـ فرهنگـی دیگری 
در مواجهـه بـا هجمه هـا علیـه خلیج فـارس بـود. همـه این 
اقدامـات و فعالیت هـا، تاکنون مشـابهی نداشـته و به همین 

دلیل شـاخص اسـت.
بـا وجـود اینکـه حمایـت و کمک مالـی به دانشـجویان، 
وظیفـه ذاتـی جهاددانشـگاهی نبـوده، امـا صندوقـی تحـت 
نهـاد  ایـن  در  دانشـجویان  قرض الحسـنه  عنـوان صنـدوق 
راه انـدازی شـد تـا در حـد بضاعـت از دانشـجویان نیازمنـد، 
اسـاتید  زمینـه  ایـن  در  بگیـرد.  صـورت  مالـی  حمایـت 
همـکاری  صنـدوق  بـا  افتخـاری  به صـورت  دانشـگاهی، 
تامیـن  در  خیـر  نقـش  ایفـای  ضمـن  آن هـا  و  می کننـد 
منابـع مکانیزم هـای دریافـت وام بـا مشـورت با آن هـا انجام 
می شـود، همچنیـن در شناسـایی ایـن دانشـجویان به دلیل 
بـه مـا کمـک  بـا دانشـجویان دارنـد،  تعامـل خوبـی کـه 

. می کننـد

معاون فرهنگی 
جهاددانشگاهی:

امروز خبرگزاری  
بین المللی قرآن 

کریم در صدر 
خبرگزاری های 

تخصصی 
جمهوری 

اسامی در حوزه 
دینی و قرآنی 

است.
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ــات  ــه حیـ ــن دهـ ــان چهارمیـ ـــه  در پایـ ـــا بدن ـــاد ب ـــن نه ـــاط ای ـــگاهی، ارتب جهاددانش
ــد؟ ــی می کنیـ ــه ارزیابـ ــجویی را چگونـ دانشـ

یـــک واقعیـــت را بایـــد در نظـــر بگیریـــم؛ فضـــای مجـــازی 
ـــمتی  ـــه س ـــا را ب ـــجویان م ـــا، دانش ـــن فض ـــات در ای و تعام
ـــد.  ـــر ندارن ـــا یکدیگ ـــو ب ـــرای گفت وگ ـــی ب ـــه فرصت ـــرده ک ب
ــون  ــورت تریبـ ــه به صـ ــم نـ ــو، آن هـ ــه گفت وگـ ــاز بـ نیـ
ـــاش  ـــت. ت ـــر اس ـــن قش ـــای ای ـــا و نیازه آزاد، از دغدغه ه
مـــا در ایـــن نهـــاد ایـــن بـــوده کـــه پاســـخ خوبـــی بـــه 
ـــره  ـــابقات مناظ ـــت دوره مس ـــزاری هش ـــب برگ ـــاز در قال نی
ـــرات،  ـــن مناظ ـــم. ای ـــی بدهی ـــتوانه علم ـــا پش ـــجویی ب دانش
ـــت.  ـــن گفت وگوس ـــی تمری ـــی دارد و نوع ـــه مدون آیین نام
ــت و  ــو اسـ ــل گفت وگـ ــروز، نسـ ــجویی امـ ــل دانشـ نسـ
بایـــد بتـــوان بـــا گفت وگـــو بـــا آن هـــا ســـخن گفـــت. 
اگـــر بخواهیـــم رویکـــرد صحیحـــی دربـــاره رویدادهـــای 
ــد  ــم، بایـ ــاذ کنیـ ــاد اتخـ ــن ها و اعیـ ــبتی، جشـ مناسـ
ـــیم. ـــته باش ـــا داش ـــن رویداده ـــول ای ـــی ح ـــت گفتمان فعالی
ــذاری  ــازی اثرگـ ـــای مجـ ــر، فض ــال های اخیـ در سـ
ـــا،  ـــام فعالیت ه ـــود تم ـــته و باوج ـــه داش ـــر جامع ـــادی ب زی
تاکنـــون  فرهنگـــی،  مثبـــت  اقدامـــات  و  برنامه هـــا 
ــن  ــخصی در ایـ ــی مشـ ــزی کیفـ ــته ایم برنامه ریـ نتوانسـ
زمینـــه داشـــته باشـــیم و ســـهم ایـــن نهـــاد در تولیـــد 
ـــوده اســـت.  ـــم ب ـــازی ک ـــی در فضـــای مج ـــوای فرهنگ محت
ــای  ــود، ایده هـ ــام شـ ــی انجـ ــزی صحیحـ ــر برنامه ریـ اگـ
خوبـــی می توانـــد در ایـــن حیطـــه مطـــرح شـــود. 
ــازی  ــای مجـ ــوزه فضـ ــا در حـ ــاخت های مـ ــد زیرسـ بایـ
ــیوع  ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــود. بـ ــت شـ ــش تقویـ بیش ازپیـ
کرونـــا، در برنامه ریـــزی ســـال 99 ایـــن موضـــوع و 
ــده  ــاظ شـ ــازی، لحـ ــه مجـ ــت در عرصـ ــت فعالیـ تقویـ
ــترش  ــه گسـ ــد بـ ــا می توانـ ــن فضـ ــعه ایـ ــت. توسـ اسـ
روابـــط جهاددانشـــگاهی بـــا دانشـــجویان منجـــر شـــود.
ســـازمان  شـــعب  طریـــق  از  حاضـــر  حـــال  در 
دانشـــجویان بیـــش از 6000 نفـــر از دانشـــجویان از 
سراســـر کشـــور عضـــو ســـازمان دانشـــجویان هســـتند. 
ــی  ــای فرهنگـ ــادی از فعالیت هـ ــش زیـ ــن بخـ همچنیـ
جهاددانشـــگاهی توســـط دانشـــجویان برنامه ریـــزی و 
ـــارکتی جهاددانشـــگاهی در  اجـــرا می شـــود. رویکـــرد مش
ـــا  ـــاد ب ـــن نه ـــط ای ـــعه رواب ـــه توس ـــی ب ـــای فرهنگ برنامه ه

دانشـــجویان یـــاری می رســـاند.

را چگونه ارزیابی می کنید؟ سیاست گذاری های فرهنگی در جهاددانشگاهی 

امـــروز، بســـیاری از مدیـــران و مســـئوالن فرهنگـــی 
و تصمیـــم گیـــران ایـــن حـــوزه در کشـــور، از نیروهـــای 
ــگاهی بوده انـــد و در حـــوزه  تربیت شـــده در جهاددانشـ
ــد. ایـــن در حالـــی  ــد کردنـ ــاد رشـ فرهنگـــی ایـــن نهـ
ـــه،  ـــن مجموع ـــا در ای ـــراد و نیروه ـــت اف ـــه تربی ـــت ک اس
ـــدون  ـــگاهی و ب ـــی جهاددانش ـــتم داخل ـــه سیس ـــکا ب ـــا ات ب
مجموعه هـــای  تربیت شـــده  نیروهـــای  از  اســـتفاده 
ـــف  ـــل مختل ـــه دالی ـــی ب ـــت. فرازوفرودهای ـــوده اس ـــر ب دیگ
وجـــود داشـــته، امـــا همچنـــان خروجی هـــای خوبـــی از 
ـــاکان  ـــتیم و کم ـــاهد هس ـــاد ش ـــن نه ـــی ای ـــوزه فرهنگ ح
ـــی  ـــت فرهنگ ـــه معاون ـــز زیرمجموع ـــر مراک پابرجاســـت. اکث
ایـــن نهـــاد، بـــه ســـن تأســـیس بـــاالی 20 ســـال 
ــیاری،  ــان بسـ ــه اذعـ ــه بـ ــزی کـ ــیده اند و آن چیـ رسـ
ــرای  ــی را بـ ــای فرهنگـ ــوزه فعالیت هـ ــت در حـ موفقیـ
ایـــن نهـــاد رقـــم زده، سیاســـت گذاری های فرهنگـــی 
اســـت کـــه فرمایشـــی نبـــوده و توانســـته ایم برنامه هـــا 

را متناســـب بـــا نیازهـــا بـــه روز کنیـــم.
ـــنجی های  ـــر مبنـــای نظرس ـــه ب ـــی ک بااین حـــال، زمان
بررســـی  را  دانشـــجو  فرهنگـــی  انجام شـــده، ســـبد 
می کنیـــم، درمی یابیـــم بـــرای مثـــال عاقـــه و دغدغـــه 
ــد؟  ــه می کنـ ــگاه چـ ــا دانشـ ــت، امـ ــم اسـ ــا فیلـ آن هـ
ـــی  ـــزاری نمایش ـــرف برگ ـــگاه را ص ـــی دانش ـــه فرهنگ بودج
مناســـبت ها و جشـــن ها می کنـــد. احتمـــاالً اولیـــن 
پاســـخ مســـئوالن فرهنگـــی دانشـــگاه در مواجهـــه بـــا 
ایـــن وضعیـــت ایـــن اســـت کـــه نظرســـنجی اشـــتباه 
انتخابـــات  بـــوده، درحالی کـــه تجربـــه نظرســـنجی 
ایســـپا،  و نظرســـنجی های متعـــدد دیگـــر توســـط 
ــنجی ها  ــن نظرسـ ــای ایـ ــد خطـ ــد درصـ ــان می دهـ نشـ
ــرای  ــی بـ ــز مرجعـ ــن مرکـ ــت و ایـ ــن اسـ ــیار پاییـ بسـ
تصمیم گیری هـــا و طـــرح نظـــرات می توانـــد باشـــد.
بودجـــه ســـاالنه نظرســـنجی های خویش فرمایـــی 
جهاددانشـــگاهی انـــدک اســـت و تعـــداد زیـــادی از 
 7 بـــا  و  اســـت  کارفرمایـــی  پروژه هـــا،  و  طرح هـــا 
ــرا  ــا اجـ ــور، طرح هـ ــر کشـ ــگر در سراسـ ــزار پرسشـ هـ
می شـــود کـــه وســـیع ترین آن هـــا پیرامـــون موضوعاتـــی 
ــای  ــران، رفتارهـ ــردم ایـ ــی مـ ــگ سیاسـ ــد فرهنـ ماننـ
انتخاباتـــی مـــردم ایـــران و رفتارهـــای اعتراضـــی مـــردم 
به خودی خـــود  نظرســـنجی ها  ایـــن  اســـت.  بـــوده 
ــود  ــا آزمایشـــی از وضعیـــت موجـ ــد و صرفـ ارزش ندارنـ
هســـتند. نظرســـنجی های انجام شـــده بایـــد مبنـــای 
تصمیم گیـــری قـــرار بگیـــرد، درحالی کـــه نظرســـنجی ها 
ـــه  ـــات گرفت ـــت، تصمیم ـــی اس ـــز مدیریت ـــبیه پ ـــتر ش بیش
می شـــود و نظرســـنجی هـــم می کننـــد، امـــا ایـــن 

نظرســـنجی در کجـــای تصمیم گیـــری جـــای دارد؟
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ـــگاهی  ـــینه جهاددانش ـــه پیش ـــه ب ـــا توج ــوص  ب ــت، به خصـ ــه فعالیـ ــار دهـ ــول چهـ در طـ
در حـــوزه فرهنـــگ، مراجعـــه بـــه ایـــن نهـــاد 
ـــزان از  ـــه می ـــه چ ـــن عرص ـــوده و در ای ـــه ب چگون
ــگاهی  ــای جهاددانشـ ــا و توانمندی هـ ظرفیت هـ

ــود؟ ــتفاده می شـ اسـ

ــی  ــای فرهنگـ ــث فعالیت هـ ــده در بحـ ــه و فایـ هزینـ
ــر  ــه اگـ ــن زمینـ ــت، در ایـ ــی اسـ ــز اهمیتـ ــه حائـ نکتـ
ـــه  ـــابه مقایس ـــای مش ـــایر نهاده ـــا س ـــگاهی را ب جهاددانش
ـــرار  ـــری ق ـــه باالت ـــگاهی در مرتب ـــاً جهاددانش ـــم، قطع کنی
ــانی کـــه در حـــوزه  می گیـــرد. بـــه اذعـــان تمـــام کسـ
ــه  ــگاهی مجموعـ ــد، جهاددانشـ ــت دارنـ ــگ فعالیـ فرهنـ
ــگاه اســـت. دانشـــجویانی  ــام فرهنگـــی در دانشـ خوش نـ
و  نیســـتند  خط وربطـــی  و  حاشـــیه  دنبـــال  کـــه 
ـــنا  ـــگ آش ـــل، بافرهن ـــن تحصی ـــتند در حی ـــد هس عاقه من
ــته  ــگاه داشـ و فعالیـــت فرهنگـــی و اجتماعـــی در دانشـ
ــه  ــد. البتـ ــه می کننـ ــاد مراجعـ ــن نهـ ــه ایـ ــند بـ باشـ
ــای  ــه از فعالیت هـ ــت کـ ــن نیسـ ــای ایـ ــه معنـ ــن بـ ایـ
فرهنگـــی ســـایر مجموعه هـــا اســـتفاده نمی شـــود، 
امـــا بقـــای فعالیت هـــای فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی 
ــا و  ــودن برنامه هـ ــول بـ ــر معقـ ــتمرار آن، بـ و دوام و اسـ
ــذارد.  ــه می گـ ــاد صحـ ــن نهـ ــی ایـ ــای فرهنگـ طرح هـ
ــگاه ها پـــس  ــعه دانشـ ــا توسـ ــال، متناســـب بـ درعین حـ
از انقـــاب، ســـاختارهای متنـــوع فرهنگـــی هـــم ایجـــاد 
ـــد  ـــم بهره من ـــا ه ـــات آن ه ـــجویان از خدم ـــه دانش ـــد ک ش
می شـــوند؛ بنابرایـــن نبایـــد انتظـــار داشـــت کـــه همـــه 
فرهنگـــی  فعالیت هـــای  و  برنامه هـــا  از  دانشـــجویان 
ـــادی از  ـــد زی ـــا درص ـــد؛ ام ـــتفاده کنن ـــگاهی اس جهاددانش
دانشـــجویان از فعالیت هـــای فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی 

بهـــره می برنـــد و در آن مشـــارکت می کننـــد.

جذب  برای  جهاددانشگاهی  هدف گذاری   
بیشتر دانشجویان در فضای دانشگاه چیست؟

ــروز  ــه امـ ــت کـ ــر داشـ ــه را در نظـ ــن نکتـ ــد ایـ بایـ
ذائقـــه دانشـــجویان تغییـــر پیداکـــرده و نمی توانیـــم 
ــته  ــای گذشـ ــی دهه هـ ــاختار فرهنگـ ــا سـ ــب بـ متناسـ
ـــجویان  ـــیاری از دانش ـــم. بس ـــت کنی ـــوزه فعالی ـــن ح در ای
فعالیت هـــای فرهنگـــی را در ســـاختارهای خـــارج از 
ــاپ ها  ــد کافی شـ ــری ماننـ ــای دیگـ ــگاه و پاتوق هـ دانشـ
دنبـــال می کننـــد، البتـــه ایـــن بـــه معنـــای بـــد بـــودن 
ـــگاهی  ـــت در جهاددانش ـــا الزم اس ـــت، ام ـــا نیس ـــن فضاه ای
ـــجو  ـــذب دانش ـــه ج ـــم ک ـــر کنی ـــوع فک ـــن موض ـــاره ای درب
ـــگاه؟  ـــط دانش ـــجو در محی ـــذب دانش ـــا ج ـــت ی ـــم اس مه
ــه رو  ــود و دنبالـ ــذب شـ ــجو جـ ــم دانشـ ــر می خواهیـ اگـ
بایـــد  باشـــد،  فرهنگـــی  فعالیت هـــای  و  برنامه هـــا 
دربـــاره توســـعه فعالیـــت بیـــرون از دانشـــگاه هـــم 
ـــیاری  ـــم. بس ـــه کنی ـــا توج ـــن پاتوق ه ـــه ای ـــیم و ب بیندیش
ـــی در  ـــور فیزیک ـــه حض ـــی ب ـــه چندان ـــجویان عاق از دانش
ـــگاه  ـــد. دانش ـــی ندارن ـــای فرهنگ ـــرای فعالیت ه ـــگاه ب دانش
ـــت  ـــم اس ـــجویان مه ـــت دانش ـــرای اکثری ـــر ب ـــن منظ از ای
کـــه آموزش هایـــی را دریافـــت کننـــد و از جهـــات 
ـــه  ـــا در حیط ـــوند؛ ام ـــت ش ـــود تقوی ـــته خ ـــی در رش علم
فعالیت هـــای فرهنگـــی بایـــد ایـــن مســـئله را مدنظـــر 
ـــوزه  ـــه ح ـــاً در س ـــجویان عمدت ـــه دانش ـــه عاق ـــرارداد ک ق
فعالیتـــی اســـت؛ فعالیت هـــای اجتماعـــی و عام المنفعـــه، 
ـــود و  ـــارت ش ـــری مه ـــه یادگی ـــر ب ـــه منج ـــی ک دوم فعالیت
ــروز  ــی. امـ ــور و تعاملـ ــای گفت وگومحـ ــوم برنامه هـ سـ
ـــدان  ـــون آزاد چن ـــب و تریب ـــک مخاط ـــای ت ـــر برنامه ه دیگ
ـــرای جـــذب  ـــن ب ـــال دانشـــجویان نیســـت؛ بنابرای ـــورد اقب م
ــه  ــا، برنامـ ــن زمینه هـ ــد در ایـ ــجویان بایـ ــتر دانشـ بیشـ

داشـــته باشـــیم.
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دکتر حمید امین اسماعیلی:

بعد از گذشت 
بیش از 40 

سال از انقالب 
اسالمی، باید 

یک تلقی 
درست تر و 

صحیح تری از 
کار فرهنگ 

جهادی داشته 
باشیم.

ــت  ــم، نخس ــرف می زنی ــادی ح ــگ جه ــی از فرهن وقت
ــن در  ــر م ــه نظ ــم؛ ب ــن کنی ــود را روش ــور خ ــد منظ بای
فرهنــگ جهــادی چنــد ویژگــی وجــود دارد؛ نخســت 
این کــه بایــد بــه دنبــال آن بــود کــه رفــع نیازهــای 
جامعــه بــا جدیــت دنبــال شــود. ایــن نیــاز می توانــد فنــی، 
تکنیکــی، فرهنگــی یــا اجتماعــی باشــد؛ بنابرایــن یکــی از 
ــرای آن  ــه ب ــن اســت ک ــادی ای ــگ جه ــای فرهن ویژگی ه
فــرد یــا ســازمان، مســأله ی پاســخ بــه نیــاز جامعــه و رفــع 
آن، مســاله ای مهــم باشــد و کســی و ســازمانی کــه مدعــِی 
داشــتِن فرهنــگ جهــادی اســت، ایــن را بایــد یــک وظیفــه 

ــد. ــرای خــود بدان ــی ب ــی و وجدان اخاق
ــگ  ــن فرهن ــتن ای ــی داش ــه مدع ــی ک ــو کس از یک س
ــه  ــه جامع ــف ب ــود را ادای تکلی ــی خ ــه اصل ــت، وظیف اس
می دانــد، یعنــی بیــش از این کــه بــه دنبــال نفــع شــخصی 
خــود باشــد بــه دنبــال نفع رســانی بــه جامعــه اســت، امــا 
ــادی یکســری آداب  ــد آن شــخص، مب از ســوی دیگــر بای
ــه  اخاقــی و فرهنگــی باشــد کــه در روابــط بیــن افــراد ب
آن هــا مقیــد باشــد؛ ماننــد این کــه انســان یکســری 
ــتگویی  ــد راس ــت مانن ــی مثب ــای اخاق ــجایا و ویژگی ه س

ــت  ــه اصال ــل ب ــردی و قائ ــن ف ــط بی ــداری در رواب و امانت
ــر منافــع فــرد داشــته و همچنیــن ایفــای  منافــع جمــع ب
ــد. ــی بدان ــی و دین ــه ی اخاق ــک وظیف ــه را ی ــن وظیف ای

در ایــن شــرایط، فرهنــگ جهــادی فقــط در حوزه  هــای 
ــاق  ــی اط ــک کار فرهنگ ــوان ی ــر به عن ــه به ظاه کاری ک
فکــری،  کاِر  بلکــه  نمی کنــد؛  پیــدا  تجلــی  می شــود، 
اندیشــه ای، فنــی و اجتماعــی و اصــًا هــر کاری کــه 
ــا، کاِر  ــن ویژگی ه ــتِن ای ــورِت داش ــود در ص ــام می ش انج

ــود. ــوب می ش ــادی محس ــی جه فرهنگ
پـس در جامعه امـروز که به شـدت دچار نابسـامانی های 
علمـی  و  تکنولوژیـک  اقتصـادی،  فرهنگـی،  اجتماعـی، 
هسـتیم کسـانی کـه در جامعـه بـا ایـن ویژگی هـا و اصـول 
فکـری، اخاقـی و عملـی کار می کننـد، درواقع بـه فرهنگ 
جهـادی عمـل کـرده و آن را پـاس می دارند. از سـوی دیگر 
تلقـی برخی افراد این اسـت کـه وقتی می گوییـم »فرهنگ 
جهـادی« یعنـی کار فرهنگی انجام دهیـد و تبلیغات کنید؛ 
درحالی کـه آن، یـک نـگاه ابتدایـی و متصلـب و منجمـد از 

فرهنـگ جهادی اسـت.
داشته  وجود  سازمانی  یا  شخص  در  ویژگی ها  این  اگر 

اشــاره: پــای صحبــت اعضــای جهاددانشــگاهی کــه بنشــینیم، از ســرمایه ی گران بهایــی بــه نــام »فرهنگ 
ــد؛ گاه  ــد می زنن ــد، گاه لبخن ــو می کنن ــا را بازگ ــه خاطره ه ــی ک ــد؛ وقت ــخن می گوین ــادی« س جه
چشمان شــان خیــس می شــود و گاهــی هــم بــا یــک نََفــس عمیــق و یــک بــازدم پُرمعنــا چیزهایــی را 

ــد. ــزد می کنن ــا گوش ــه جوان تره ب
فرهنــگ جهــادی از جنــس اقــدام و عمــل اســت و شــاید بــه همین دلیــل هــم، پیــش ازآن کــه در منابع و 
کتاب هــا بــه دنبــال آن بگردیــم، بایــد آن را از میــان گفت وگــو بــا صاحبــان تجربــه و کســانی کــه خــود و 

اطرافیان شــان ســال ها بــر مــدار ایــن فرهنــگ اصیــل گام هــای موثــری برداشــتند، جســت وجو کنیــم.
امیــد اســت از نــکات و یادآوری هــای ایــن مصاحبه هــا بــرای شــناخت بهتــر فرهنــگ جهــادی یــا عمــق 

بخشــیدن بــه اقدامــات جهــادی بهــره بگیریم.
در اولین مصاحبه به سراغ دکتر امین اسماعیلی مشاور رییس جهاددانشگاهی رفتیم.

هرچنــد خــود را پژوهشــگر می دانــد، امــا از چهــار ســال قبــل تــا امــروز کــه در مقــام مشــاور رییــس 
جهاددانشــگاهی، دکترحمیدرضــا طیبــی را همراهــی کــرده، بــه فرهنــگ نیــز همــان انــدازه بهــا می دهد 

کــه بــه پژوهــش و فنــاوری.
دکتــر حمیــد امین اســماعیلی کــه ایــن روزهــا در کســوت مشــاور رییــس جهاددانشــگاهی در ایــن نهــاد 
مشــغول اســت از همــان زمــان تشــکیل جهاددانشــگاهی یعنــی از ســال 1359 همــراه ایــن مجموعــه 
بــوده و همــواره در کنــار کارکــرد فرهنگــی کــه از حوزه هــای کاری مهــم جهاددانشــگاهی بــود، بــه حــوزه 

پژوهــش و فنــاوری نیــز توجــه ویــژه ای داشــت.
چهل ســالگی تشــکیل جهاددانشــگاهی بهانــه ای بــود تــا بــاِر دیگــر فرهنــگ جهــادی و مفهــوم آن را، 
آن هــم در شــرایط امــروز جامعــه از نــگاِه او کــه مســؤول اتــاق فکــر ایــن نهــاد و معــاون ســابق پژوهش و 

فنــاوری جهاددانشــگاهی اســت، بررســی کنیــم.
مدیــر کانــون تفکــر راهبــردی جهاددانشــگاهی بــرای پاســخ بــه نخســتین پرســش بــرای بررســی حضور 
ــل از  ــی کام ــت تعریف ــا نخس ــد ت ــح می ده ــی ترجی ــای فرهنگ ــه ی فعالیت ه ــگاهی در عرص جهاددانش

»فرهنــگ جهــادی« ارایــه دهــد.
مشروح صحبت های او را در ادامه می خوانیم:

جان مایه ی جهاد
فرهنگ جهادی از نگاه جهادگران

مهم ترین اثرگذاری جهاددانشگاهی؛ 
ایجاد اعتمادبه نفس در جوانان و 

متخصصان کشور
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اجتماعی،  فرهنگی،  کار  سازمانی  یا  کسی  وقتی  باشد، 
اقتصادی بر این اساس انجام دهد، کاری مبتنی بر فرهنگ 
جهادی  فرهنگ  منظر،  این  از  است.  داده  انجام  جهادی 
است.  کشور  در  جدی  مسأله ی  و  موضوع  یک  هم،  هنوز 
عقب افتادگی های  و  مشکات  و  مسایل  دچار  کشور  چون 
ما  پس  است،  فنی  و  علمی  اجتماعی،  اقتصادی،  تاریخی، 
هنوز نیازمند فرهنگ جهادی هستیم تا در هرکدام از این 
حوزه ها، انسان ها و سازمان ها با اصول و مبادی، کاری جدی 

و پیگیرانه انجام دهیم.

تمرکز جهاددانشگاهی بر تأمین نیازهای دانش بنیان،  پس با این توضیحات شما معتقدید که با وجود 
همچنان لزم است این نهاد به بحث فرهنگ جهادی 

نیز توجه کافی را داشته باشد؟

ــد  ــردم، مانن ــگ را مطــرح ک ــی خــود از فرهن ــن تلق م
شــیمی،  اول  تــراز  محقــِق  یــک  می گویــم  وقتی کــه 
فیزیــک یــا زیست شناســی کــه کار جــدِی علمــی و 
ــد،  ــام می ده ــداف انج ــا و اه ــن ویژگی ه ــا ای ــی ب پژوهش

انجــام می دهــد. را  فرهنگــی  کار  بزرگ تریــن 
کار فرهنگــی ایــن نیســت کــه مــا فقــط پوســتر 
بچســبانیم، پــاکارد بزنیــم یــا مراســِم بزرگداشــت برگــزار 
کنیــم. ایــن نیــز بخشــی از کار فرهنگــی اســت؛ امــا نیــاز 
ــاب  ــال از انق ــش از 40 س ــت بی ــد از گذش ــا بع ــت ت اس
اســامی، یــک تلقــی درســت تر و صحیح تــری از کار 
ــه  ــدم درصورتی ک ــته باشــیم. معتق ــادی داش ــِگ جه فرهن
چنیــن تلقــی باشــد، کار فرهنگــی و جهــادی هنــوز هــم 

ــا هســت. ــرای کشــور م ــی ب ــم و الزم کار مه

جهاددانشــگاهی بــه کــدام عرصه هــا بیشــتر  بــا ایــن توصیــف معتقدیــد نیــاز وارد شــدن 
ــرای  ــد ب ــی بای ــه حمایت های ــود و چ ــس می ش ح

ــن ورود انجــام شــود؟ ای

ــه  ــن مســأله ای ک ــا شــاید مهم تری ــه م ــروز در جامع ام
مــا نیازمنــد آن هســتیم و جهاددانشــگاهی هــم بایــد 
ــی و  ــی، فن ــد، »کار علم ــدی کن ــوزه  ورود ج ــن ح در ای
تکنولوژیــک کــردن اســت«. اگــر بخواهیــم در عرصــه 
حیــات اجتماعــی خــود اســتمرار پیــدا کنیــم و ایــن جامعه 
بــا عــزت و آبــرو بمانــد، نیازمندیــم تــا کاِر علمــی، دانشــی 
ــاس  ــون اس ــم، چ ــامان دهی ــدی را س ــک ج و تکنولوژی
پیشــرفت امــروز جوامــع انســانی مبتنــی بــر دانــش اســت.

اقتصــاد  دانش بنیــان،  جامعــه  می گوینــد  این کــه 
ــان  ــان، فرهنــگ دانش بنی ــان، سیاســت دانش بنی دانش بنی
و غیــره، یعنــی همــه امــور و حوزه هــای فعالیــت و حیــات 

ــش باشــد. ــم و دان ــر توســعه ی عل یــک ملــت مبتنــی ب
می خواهـد  جهاددانشـگاهی  اگـر  معتقـدم  بنابرایـن 
کمـاکان آبرومنـد بمانـد بایـد در حوزه هـای دانش بنیـان، 
کاِر جـدی کنـد. ایـن حوزه هـا می توانـد هـم در حـوزه ی 
علـم و تکنولوژیـک باشـد و هـم در حوزه هـای دیگـر مانند 
فرهنگـی و اجتماعـی. بنابرایـن می طلبـد کـه مـا مسـلح و 
مجهـز بـه توانایی هـای دانشـی و اخاقـی سـرآمد در ابعـاد 

مختلـف سـازمانی در جهاددانشـگاهی باشـیم.
اگر این کار انجام شود و در هرکدام از این حوزه ها سعی 
بگوییم  می توانیم  کنیم،  عمل  دانش بنیان  به صورت  کنیم 
آتی کشور که  برای مشکات  و  مفید هستیم  برای جامعه 
مشکات حاد و بغرنجی نیز هست، گام هایی به سمت جلو 
برمی داریم و وظایف خود را برای تحول و توسعه و پیشرفت 

کشور ایفا می کنیم.

در حوزه هـای مختلـف جهاددانشـگاهی در طول 40  بـا نگاهی بـه اقدامـات مختلف انجام شـده 
سـال گذشـته؛ معتقدید مهم تریـن و تأثیرگذارترین 

اقـدام فرهنگی جهاددانشـگاهی چه بوده اسـت؟

تأثیــر  یــا  دســتاورد  اثرگــذاری،  مهم تریــن 
جهاددانشــگاهی، ایجــاد و تعمیــق اعتمادبه نفــس در بیــن 
ــوده کــه نشــان دهــد مــا  ــان و متخصصــان کشــور ب جوان
قــدرت و تــوان ایــن راداریــم کــه در حــوزه علــم و فنــاوری 
و ســایر حوزه هــای کشــور کار جــدی و تخصصــی کنیــم و 

ــم. ــع کنی ــود را رف ــور خ ــکات کش ــائل و مش مس
ــرت  ــخن حض ــان س ــتای هم ــاوری در راس ــن خودب ای
ــاه  ــارت کوت ــک عب ــه در ی ــت ک ــی )ره( اس ــام خمین ام
گفتنــد: »مــا می توانیــم«. درواقــع یکــی از کارهــای بــزرگ 
جهاددانشــگاهی ایــن بــود کــه ســعی کــرد ثابــت کنــد تــا 
ــل  ــرای ح ــد ب ــور قادرن ــل کش ــص داخ ــای متخص نیروه
ــان کار  ــور، خودش ــی کش ــی و اجتماع ــی، فن ــائل علم مس
جــدی کننــد و بــرای معضــات کشــور راه حــل ارائــه کــرده 
و تــاش کننــد تــا ایــن اعتمادبه نفــس در بیــن نیروهــای 
ــه حل وفصــل مســائل  ــادر ب ــه ق ــرده ک جــوان و تحصیل ک
ــه وجــود آیــد. ایــن روحیــه ی  مختلــف کشــور هســتند، ب
اعتمادبه نفــس  و  خوداتکایــی  خودبــاوری،  احیــاِی 
مهم تریــن دســتاورد جهاددانشــگاهی در حــدود چهــار 

ــذرد. ــت آن می  گ ــه از فعالی ــت ک ــه ای اس ده
در  بزرگـی  موفقیت هـای  جهاددانشـگاهی  البتـه 
حوزه هـای علمـی و فنـی داشـته اسـت. هـم در حـوزه ی 
تولیـد دانـش، هـم در بخـش انتقـاِل تکنولـوژی و تدویـن 
و تولیـد دانـش فنـی، دسـتاوردهای قابل توجهـی داشـته 
اسـت کـه می تـوان گفـت اصـل همـه ی این هـا بـر اسـاس 

اسـت. شـکل گرفته  بـاور  و  روحیـه  آن 

مدیر کانون تفکر راهبردی جهاددانشگاهی:

اگر بخواهیم در عرصه حیات 
اجتماعی خود  استمرار پیدا کنیم 
و این جامعه، با عزت و آبرو بماند، 

نیازمندیم تا کار علمی، دانشی 
و تکنولوژییک جدی را سامان 

دهیم.
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کردیـد،  بر اسـاس تعریفی کـه در ابتـدای صحبت های  مطـرح  جهـادی«  »فرهنـگ  بـرای  خـود 
معتقدیـد چـه اقداماتـی بـر اسـاس ایـن تعریف ها 
در جامعـه انجام شـده کـه می توانـد بحـِث فرهنگ 

را گسـترش دهد؟ جهـادی 

اقداماتـی کـه بـر اسـاس ایـن روحیـه انجام شـده اسـت 
کارهـای بزرگـی در جهاددانشـگاهی در حـوزه تولید دانش، 
تدویـن و تنظیـم دانـش فنـی کارهـا، ایجـاد پروتکل هـای 
و  فنـی  ماننـد  مختلـف  حوزه هـای  در  کار  بـرای  عملـی 
پزشـکی، انتقـال تکنولـوژی بـه همراه داشـته اسـت. )یکی 
ایـن اسـت  از مشـکات جـدی کشـورهای درحال توسـعه 
کـه انتقـال تکنولـوژی و دانـش را از جوامـع توسـعه یافته 
بـه کشـور خودسـامان دهند و همیشـه وابسـته بـه دانش و 

تکنولـوژی کشـورهای خارجـی نباشـند(
و  دارد  زمینه هـا  ایـن  در  خوبـی  تجـارب  نهـاد  ایـن 
دسـتاوردهای زیـادی هـم داشـته کـه فقط بخشـی از آن ها 
بـه جامعه منتقل شـده اسـت، البته بخشـی از آن نیز شـاید 
تدریجـی  کار  و  مانـده  جهاددانشـگاهی  دسـت  در  هنـوز 
و اشـاعه ای روی آن زیـاد انجام نشـده اسـت، امـا در ایـن 
حوزه هـا دسـتاوردهای قابل توجهـی داشـته که بـرای تحول 

و توسـعه کشـور بسـیار مهـم اسـت.

قیاسـی انجـام داد، معتقدیـد بـا توجـه بـه این کـه  اگـر بتـوان در عملکرد برخی از دسـتگاه ها 
رفتـار، ویژگی هـا و کارهایی که فرهنـگ جهادی در 
یـک مؤسسـه دانش بنیـان می توانـد انجام دهـد، با 
دیگر دسـتگاه هایی کـه در این حـوزه ی دانش بنیان 

وارد می شـوند، چـه قـدر می تواند متفاوت باشـد؟

یکسـری اصـول کلـی دربـاره ی فرهنـگ جهـادی وجود 
دارد کـه مطرح شـده اند، امـا برخـی از وجـوه دیگـری کـه 
می تـوان  را  اسـت  جهاددانشـگاهی  ویژگی هـای  از  شـاید 
این طـور مطـرح کرد که افـراد فعال در جهاددانشـگاهی اوالً 
آن هـا یـک بـاور عمیـق مذهبی دارنـد، ثانیـاً کارهـا در این 
سـازمان بـا هزینه هـای مالـی و انسـانی کمتـر و بهـره وری 
بیشـتر در قیـاس بـا سـایر دسـتگاه ها انجـام می شـود. ثالثاً 
فعالیت هـا عمدتـاً در حوزه هایی متمرکز اسـت کـه نیازهای 
اصلـی امـروز و فـردای کشـور را در برمی گیرد. شـاید بتوان 
در  و  جهاددانشـگاهی  در  کار  مهـم  تفـاوت  ازاین جهـت 

دسـتگاه های دیگـر را بررسـی کـرد.
منظور از فرهنگ جهادی این نیست کسانی که فرهنگ 
جهادی دارند، حتماً در جهاد فعالیت می کنند، بلکه بسیاری 
از انسان ها اگر واجد و متصف به این صفات مطرح شده در 

کار و سازمان خود باشند، نیز دارای فرهنگ جهادی هستند. 
فرهنگ جهادی منحصر و محدود به افراد خاص و در یک 
بوده  ویژگی ها  این  دارای  کس  هر  نیست،  خاص  سازمان 
دنبال  به  باشد  داشته  را  اهداف  این  کردن  محقق  قصد  و 

فرهنگ جهادی است.
اما شاید ویژگی متمایز جهاددانشگاهی، در این وجه است 
که افراد جهاددانشگاهی کسانی هستند که عاوه بر ویژگی 
اولیه و نکاِت مشترک، عمیقاً باور مذهبی دارند و معتقد به 

اصالت انقاب اسامی و تحقق اهداف آن هستند.

اقداماتی  در این سال ها اقدامات مختلف جهاددانشگاهی  تا  گرفته  دانشجویی  مناظرات  برگزاری  از 
مانند برپایی کرسی های آزاداندیشی تا چه اندازه در 

ترویج گفتمان و فرهنگ جهادی نقش داشته است؟

اگـر بخواهیـم توسـعه علـم، فرهنـگ و تکنولـوژی را در 
کشـور سـامان دهیم چاره ای جز تـن دادن به آزاداندیشـی، 
یعنـی  نداریـم.  آزادانـه  به صـورت  اندیشـه  و  فکـر  تبـادل 
نمی تـوان محقـق و متفکـر را محـدود و بـرای او چارچـوب 
تعییـن کـرد کـه در ایـن محدوده فکـر کرده و انتظـار آن را 
داشـت که اندیشـه و فکر در آن جامعه گسـترش پیدا کند.
و  علمی  مراکز  در  که  آزاداندیشی  کرسی های  عملکرد 
زیاد موفق نمی دانم، چون احساس  را  افتاده  راه  دانشگاهی 
نشده اند،  آماده  به خوبی  آن  استلزامات  و  مقدمات  می کنم 
بلکه نهادهایی که وارد این کارشده اند با این حوزه ی کاری 
آن قدر که باید آشنا نبوده اند یا اعتقاد وافی و الزم را به این 
در  انجام شده  اقدامات  بیشتر  دیگر  از سوی  نداشته اند.  کار 
این حوزه را بیشتر در حد کارهای نمایشی دیده ام تا این که 
کاری باشد که از دِل اندیشه های اصیل در جامعه ایجاد، ارائه 

و ترویج شده باشد.
حــوزه  ایــن  در  باوجودآنکــه  نیــز  جهاددانشــگاهی 
ــزاری  ــون برگ ــی همچ ــا کارهای ــته، ام ــئولیتی نداش مس
اقدامــات مقدماتــی بــرای مناظــره گرفتــه تــا نقــد و 
ــوم  ــگاه عل ــط پژوهش ــه توس ــی ک ــی هاِی نظریه های بررس
انســانی دریکــی دو حــوزه بــا برگــزاری کرســی های 
ــدند،  ــزار ش ــه ها برگ ــی اندیش ــد و بررس ــی و نق آزاداندیش
ــان  ــکاری متولی ــا هم ــه الزم اســت ب ــام داده اســت ک انج

ــر در دانشــگاه ها ایــن امــور تقویــت شــوند. ایــن ام
را زیــاد  در حالــت کلــی کرســی های آزاداندیشــی 
ــک  ــه ی ــی ک ــا زمان ــم و ت ــر نمی دان ــر ثم ــق و مثم موف
بازنگــری اساســی در ایــن مســأله رخ ندهــد، قائــل نیســتم 
ــرای  ــه را ب ــرد و زمین ــش بب ــدی پی ــد کار ج ــه بتوان ک
ــد  ــاد کن ــا ایج ــا و پوی ــد، رهگش ــه های جدی ــد اندیش تولی
ــترش داده  ــه گس ــده را در جامع ــه های ایجادش ــا اندیش ی

ــد. ــج کن و تروی

دکتر حمید امین اسماعیلی:

 
عملکرد 

کرسی های آزاد 
اندیشی را که 

در مراکز علمی 
و دانشگاهی 

راه افتاده زیاد 
موفق نمی دانم 

چون مقدمات و 
استلزامات آن به 

خوبی آماده نشده 
است.
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ـــگاهی  ـــا جهاددانش ـــما ب ـــکاری ش ـــت؟ هم ـــده اس ـــاز ش ـــالی آغ ـــه س ـــه و از چ چگون

ســـال 93 وارد جهاددانشـــگاهی شـــدم؛ پیـــش ازآن 
به وســـیلهی دوســـتان و همکارانـــی کـــه در ایـــن 
فعالیت هـــای  بـــا  می کردنـــد،  کار  مجموعـــه 
ــاد  ــن نهـ ــودم. ایـ ــده بـ ــنا شـ ــگاهی آشـ جهاددانشـ
زمینـــه ی مناســـبی بـــرای فعالیت هـــای پژوهشـــی و 
ـــل  ـــه فارغ التحصی ـــن ک ـــرای م ـــت و ب ـــی داش تحقیقات
ـــق  ـــرای تحقی ـــبی ب ـــتر مناس ـــودم، بس ـــرا ب ـــع دکت مقط
ــه در  ــوم پایـ ــی و علـ ــی و مهندسـ ــای فنـ در حوزه هـ

جهاددانشـــگاهی فراهـــم شـــد.

ــی ـ  جهاددانشـــگاهی چـــه مزیت هایـــی  ــای علمـ ــایر نهادهـ ــه سـ ــبت بـ نسـ
دارد؟ دانشـــگاهی 

ـــت  ـــاختار اس ـــاف در س ـــگاهی دارای انعط جهاددانش
ــد  ــه بتوانـ ــود کـ ــث می شـ ــوع باعـ ــن موضـ و همیـ
ــی را  ـــای تحقیقاتـ ــا و پروژه ه ـــیاری از فعالیت هـ بس
در حوزه هـــای مختلـــف و دانش بنیـــان انجـــام دهـــد، 
امـــا دانشـــگاه ها بـــا بروکراســـی محـــدود شـــده اند و 

نمی تواننـــد در هـــر پـــروژه ای وارد شـــوند.

طرح هـــای  و  پروژه هـــا  چـــه   

خدمت با قصد قربت؛ شکل 
کار تفاوتی ندارد

اشاره: جهاددانشگاهی از ابتدای تشکیل تاکنون زمینه ساز حضور جوانان نخبه برای پیشبرد فعالیت های علمی 
بوده است؛ از جمله ی این افراد، دکتر جمال داورپناه یکی از محققان سازمان جهاددانشگاهی خوزستان است.

 در گفت وگویی که به مناسبت چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با وی انجام شده است، به اهمیت 
حضور جهاددانشگاهی در فضای علمی کشور و ترویج فرهنگ جهادی تاکید می کند.

این شما و این صحبت های شنیدنی محقق جوان جهاددانشگاهی:
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ـــام  ـــتان انج ـــگاهی خوزس ـــی در جهاددانش مهم
ــد؟ داده ایـ

در جهاددانشـــگاهی ســـه مـــدل کار را انجـــام 
ـــت  ـــی اس ـــای کارفرمای ـــدل طرح ه ـــک م ـــم. ی می دهی
ـــه و  ـــف مراجع ـــع مختل ـــه صنای ـــتا ب ـــن راس ـــه در ای ک
بـــر اســـاس نیازهـــای آن هـــا طرح هایـــی را تعریـــف 
ــک  ــم. یـ ــام می دهیـ ــال انجـ ــول سـ ــرده و در طـ کـ
ـــاز  ـــاس نی ـــر اس ـــی ب ـــای تحقیقات ـــر طرح ه ـــدل دیگ م
ـــا را  ـــرده و نیازه ـــه ک ـــازار مراجع ـــه ب ـــه ب ـــازار اســـت ک ب
احصـــا و بـــر روی آن هـــا پژوهـــش انجـــام می دهیـــم. 
ــم،  ــام می دهیـ ــه انجـ ــی کـ ــر پروژه هایـ ــدل دیگـ مـ
پژوهش هـــای پایـــه ای اســـت کـــه بـــه ســـفارش 
نهـــاد یـــا مرکـــز خاصـــی نیســـتند؛ ایـــن پژوهش هـــا 
را معمـــوال بـــرای ادامـــه دادن کارهـــای دیگـــری کـــه 
در جهاددانشـــگاهی کار می شـــود، انجـــام می دهیـــم.

ـــد؟ جهاددانشـــگاهی چگونـــه می توانـــد  ـــع کن ـــور را رف ـــتراتژیک کش ـــای اس نیازه

ـــت  ـــا کیفی ـــای ب ـــام کاره ـــرای انج جهاددانشـــگاهی ب
ـــاز  ـــن نی ـــد؛ بنابرای ـــت کن ـــا رقاب ـــا دنی ـــد ب ـــد بتوان بای
بـــه آزمایشـــگاه های بـــزرگ و مجهـــز دارد؛ ایـــن 
ــه  ــود را بـ ــه خـ ــت کـ ــم اسـ ــیار مهـ ــوع بسـ موضـ
لحـــاظ آزمایشـــگاهی تقویـــت کنیـــم؛ هم چنیـــن 
بـــه لحـــاظ نیـــروی انســـانی نیـــز بایـــد بتوانیـــم از 
ظرفیـــت نیروهـــای تحصیل کـــرده ی دانشـــگاه های 
معتبـــر کشـــور اســـتفاده نماییـــم؛ در ایـــن صـــورت 
ــع و  ــور را رفـ ــای کشـ ــیاری از نیازهـ ــم بسـ می توانیـ
ـــم. ـــت کنی ـــز رقاب ـــان نی ـــا جه ـــان ب ـــکل هم زم ـــه ش ب
در  موجـــود  چابکـــی  ارتقـــای  صـــورت  در 
جهاددانشـــگاهی، می تـــوان بســـیاری از نیازهـــای 
کشـــور را رفـــع کـــرد. هم چنیـــن ایـــن نهـــاد بایـــد 
ـــکات  ـــری، ورود و مش ـــت فک ـــوع مالکی ـــد در موض بتوان
ایـــن موضـــوع را برطـــرف کنـــد تـــا افـــراد بـــه ایـــن 
ـــا  ـــود را ب ـــات خ ـــد تحقیق ـــده و بتوان ـــب ش ـــمت راغ س

فـــراغ بـــال بیشـــتری انجـــام دهنـــد.
جهاددانشـــگاهی می توانـــد یـــک مـــدل بـــرای 
و  ســـازمان ها  اگـــر  باشـــد.  ســـازمان ها  ســـایر 
ــا  ــرده یـ ــل کـ ــگاهی عمـ ــد جهاددانشـ ــا ماننـ نهادهـ
ســـازمان های این چنینـــی گســـترش پیـــدا کنـــد، 
بـــرای کشـــور اثـــرات مثبتـــی بـــه همـــراه خواهـــد 
مســـیر  می توانیـــم  ســـریع تر  بســـیار  و  داشـــت 

ــم. ــی کنیـ ــعه را طـ توسـ

ـــه ی  ـــگاهی را در نقش ـــش جهاددانش ــی  نق ــه ارزیابـ ــور چگونـ ــی کشـ ــع علمـ جامـ
؟ می کنیـــد

جهاددانشـــگاهی  نیمه دولتی بـــودن  و  چابکـــی 
ــه  ــادی کـ ــر نهـ ــد؛ هـ ــر باشـ ــیار موثـ ــد بسـ می توانـ
بـــرای تامیـــن هزینهـــی پروژه هـــا بـــر تـــوان خـــود 
بیشـــتری  فعالیت هـــای  کنـــد، می توانـــد  تکیـــه 
را انجـــام داده و منتظـــر ســـایر نهادهـــا نمانـــد. اگـــر 
تفکـــر عـــدم وابســـتگی نهادینـــه شـــود، می توانیـــم 
اقدامـــات بزرگـــی را در ســـطح علمـــی انجـــام داده و 

بـــه دولـــت نیـــز در ایـــن زمینـــه کمـــک کنیـــم.
ـــود  ـــد خ ـــی، بای ـــای علم ـــام فعالیت ه ـــورد انج در م
را بـــا جهـــان مقایســـه کنیـــم و حتـــی در زمینـــه ی 
قیمـــت محصـــوالت بـــازار نیـــز خـــود را بـــا قیمـــت 
ـــل  ـــوالت داخ ـــت محص ـــم و کیفی ـــق دهی ـــی تطبی جهان

ـــم. ـــا دهی ـــور ارتق ـــارج از کش ـــا خ ـــت ب را در رقاب

ــد؟ آیـــا خاطـــره ای از حضـــور خـــود در  ــگاهی داریـ جهاددانشـ

گاهـــی بـــه برخـــی نهادهـــا مراجعـــه می کنیـــم و 
همـــه می داننـــد کـــه هیـــات علمـــی هســـتیم و در 
دانشـــگاه تدریـــس می کنیـــم یـــا مســـوولیتی را بـــر 
عهـــده داریـــم. گاهـــی در انجـــام پروژه هـــا به صـــورت 
میدانـــی حاضـــر می شـــویم و کارهـــای یـــدی را 
ماننـــد یـــک کارگـــر ســـاده انجـــام می دهیـــم. 
افـــراد و مســـووالنی کـــه خـــارج از مجموعـــه جهـــاد، 
ــتند از ایـــن کارهـــا  نظاره گـــر ایـــن جریـــان هسـ
ــه در  ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ ــد. واقعیـ ــب می کننـ تعجـ
اجرایـــی  کار  کـــه  آموخته ایـــم  جهاددانشـــگاهی 
ـــت در  ـــن ذهنی ـــد. ای ـــته باش ـــی نداش ـــا تفاوت ـــرای م ب
ـــت  ـــده اس ـــب ش ـــگاهی موج ـــای جهاددانش ـــان اعض می
ـــد. کار در  ـــام دهن ـــی را انج ـــیار مهم ـــای بس ـــا کاره ت
ایـــن نهـــاد یعنـــی این کـــه بـــرای برخـــی از امـــور، 
ــد  ــتور دهـ ــب دسـ ــله مراتـ ــا سلسـ ــت تـ ــاز نیسـ نیـ
ــام در  ــگ از قدیم االیـ ــن فرهنـ ــد؛ ایـ ــد کنـ ــا تاییـ یـ
جهاددانشـــگاهی وجـــود داشـــته و موجـــب شـــده اســـت 
ــا کارهـــای بســـیار بزرگـــی از ســـوی جهادگـــران  تـ
ــام پذیـــرد. امیـــدوارم هم چنـــان بـــه نیروهـــای  انجـ
جـــوان اعتمـــاد شـــود و از آن هـــا حمایـــت صـــورت 

گیـــرد تـــا بتوانیـــم بـــه نتایـــج مطلوبـــی برســـیم.
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تعریـف عامـه بـه معنـای حـل مشـکات بـا تـوان   شـاید بتـوان گفـت فرهنـگ جهـادی در 
مضاعـف و بـدون در نظـر گرفتن مسـائل شـخصی 
اسـت. این مقوله در جهاددانشـگاهی که از 40 سـال 
قبل با گروهی از دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاهی 
شـکل گرفته، بـا چـه مفهومـی شـناخته می شـود؟

نخسـتین کسـانی که سـاختاری به نام جهاددانشـگاهی 
بودنـد  پرانگیـزه ای  دانشـجویان  عمدتـاً  کردنـد،  ایجـاد  را 
کـه در حـال حاضـر هسـته ی اولیـه ی ایـن نهاد را تشـکیل 
می شـوند.  شـناخته  یـک  نسـل  به عنـوان  و  می دهنـد 
دانشـجویانی  سـازمان،  ایـن  اولیـه ی  هسـته ی  درنتیجـه، 
بودنـد کـه 90 درصـد این نهاد را شـکل می دادنـد. آن ها در 
فضایـی قرارگرفتـه بودنـد که انقـاب را لمس کـرده و جزو 

بودنـد. تأثیرگذارترین هـا 
افـراد  نامی تریـن  حاضـر  حـال  در  کـه  افـراد  ایـن 
و  انقابـی  روحیـه ی  بـر  عـاوه  هسـتند  جهاددانشـگاهی 
روحیـه ی  از  به نوعـی  جامعـه،  بـه  خدمـت  انگیزه هـای 
کارآفرینـی نیـز برخـوردار بودند. گزاف نیسـت اگـر بگوییم 
جهاددانشـگاهی نهـاِد بـزرگ کارآفرینـی اسـت و بـا اتکا به 
صداقـت و خوش فکری نسـل اول خـود، بدون ادعا سـالیانه 
بالغ بـر صدهـا شـغل ایجاد کـرده کـه در مباحـث مرتبط با 

ایـن نهـاد کمتـر موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت.

کرد؟ فرهنـگ جهـادی چگونـه در ایـن حلقه ی  ورود  اولیـه ی 

تقریبـاً از سـال 59 ایـن حرکـت آغـاز شـد و فرهنـگ 
جهـادی شـکل گرفـت. تفکـر غالب ایـن بود که بایـد دانش 
بر اسـاس مباحـث اصولی، اعتقادی، همـت و تاش مضاعف 
موجـب برخـی تغییـرات در بدنـه ی فرهنگـی جامعه شـود. 
بـر همین اسـاس، فرهنگ جهادی در جهاددانشـگاهی و در 
موقعیـت مناسـبی شـکل گرفـت. همان طـور کـه می دانیـم 
سـاختار جهاددانشـگاهی با نگاه اداری جلو نمـی رود و ِخَرد 

جمعـی در قالب اداره شـورایی حاکم اسـت.
امـروز شـاهدیم کـه بحـث اسـتارتاپ ها چه قـدر اهمیت 
پیداکـرده، فرهنگ اسـتارتاپ ها همـان برگرفتـه از فرهنگ 
جهـادی اسـت چراکـه بـه دوراز نـگاه اداری و بـا همدلـی و 
خـرد جمعـی کار را جلـو می برند. شـاید این نقـد این جا به 
ما وارد باشـد که نتوانسـتیم فرهنگ جهـادی را آن چنان که 

حـق آن اسـت ترویـج دهیم.
در فرهنـگ جهـادی ابتـدا نیازسـنجی صـورت می گیرد، 
ایـده ی فراینـد انجام کارهـا طراحی می شـود و در مرحله ی 
بعـد کارهـا بـرای رفـع مشـکات انجـام می شـود. در ایـن 
فرهنـگ هم زمـان بـه اصـول و اسـاس مجموعـه ی کشـور 

قائـل هسـتیم و بـر مبنـای آن گام برمی داریـم.

فرهنگ جهادی را باید به نسل های 
بعدی منتقل کنیم

اشاره: واژه جهاد به معنای کوشش و استقامت است و وقتی با کلمه ی فرهنگ آمیخته می شود، مجموعه ای از 
اصول و چارچوب ها را در برمی گیرد که از 40 سال قبل به عنوان یک رویکرد قالب و ارزشمند مطرح شده و از 
پایه های اصلی جهاددانشگاهی به شمار می رود. جهاددانشگاهی با همین روحیه توانسته دستاوردهای مهمی 

در حوزه های مختلف پژوهشی، آموزشی، اقتصادی و ... به دقت آورد. 
دکتر سیدسعید هاشمی، رییس دانشگاه علم و فرهنگ به مناسبت چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، 
پیرامون دلیل شکل گیری این نهاد انقابی با رویکرد جهادی سخن گفت و به خصیصه های فرهنگ جهادی 
در سالیان گذشته که منجر به رفع خیلی از مشکات شده است، پرداخت. مشروح این گفت وگو را در ادامه 

می خوانید.

دکتر سیدسعید هاشمی، 
رییس دانشگاه علم و فرهنگ:

جهاددانشگاهی نهاد 
بزرگ کارآفرینی در 

کشور است
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و  کارها  شد،  انجام  که  تعریفی  به  توجه  با  نمود    جهادی  فرهنگ  که  می روند  پیش  چگونه  امور 
پیدا می کند؟

مسلمانی  هر  که  اعتقادی  و  دینی  مباحث  اساس  بر 
با  و  بگوید   ایراد  رفع  باهدف  را  دیگر  مسلمان  ایراد  باید 
وظیفه  گرفتن  نظر  در  بدون  همدیگر  به  یاری رساندن 
هرکسی، امور مختلف پیش می رود. همه چیز از این جا شروع 
نفرات  تمام  باشد،  زمین مانده  روی  کاری  اگر  که  می شود 
یا به طور مثال  انجام آن مسئول می دانند.  خود را در قبال 
نظر  در  را  آسیب ها  و  می اندیشند  معضات  و  مسائل  به 
می گیرند و به رفع آن می پردازند. درواقع افراد برخاسته از 
دل فرهنگ جهادی بدون اینکه کسی بگوید مأموریتی وجود 
و کشورهای  بشری  در جوامع  دارد، دست به کار می-شوند. 
آن ها  و  دارد  دانشگاه ها وجود  در  رویکرد  این  پیشرفته هم 
خودشان را در قبال مشکات پیرامون خود مسئول می دانند.

جامعه   با این حساب فرهنگ جهادی به این معنی  در  به خصوص  جامعه  در  رویکردی  که  است 
گرفتن  نظر  در  بدون  آن ها  که  شد  ایجاد  دانشگاهی 
مزد و مواجب، وارد عرصه ی خدمت به مردم می شوند؟

ما باید هر چه در توان و بضاعتمان داریم برای خدمت 
به مردم ارائه دهیم. اگر الزم شد، باید 15 ساعت کارکنیم. 
در فرهنگ جهادی وظایف افراد نوشته نشده و معیار بر این 
است که کمک کنیم تا کارها با سرعت بیشتری پیش برود. 
نظم  و  دارد  هم  را  اخاقی خود  چارچوب  فرهنگ جهادی 
از  یکی  می رود.  شمار  به  آن  اصلی  الزامات  از  صداقت  و 
بحث هایی که همیشه تأکید شده همت و تاش مضاعف در 

کنار ایمان و راست گویی است.

وارد  هفتاد  دهه ی  در  جهاددانشگاهی  حوزه های مختلفی ازجمله مسائل پژوهشی و آموزشی  
می شود. با توجه به فرهنگ جهادی غالب بر این نهاد، 

فعالیت در این عرصه ها چگونه پیش می رود؟

کرد.  تغییر  مقداری  رویکردها  هفتاد  دهه ی  در 
جهاددانشگاهی مشکاتی را مشاهده کرد و بر اساس ویژگی 
اصلی خود یعنی مسئله محوری، به این نتیجه رسید که در 
حوزه ی کارهای پژوهشی باید جدی تر عمل شود. به همین 
پژوهش های  و  گرفت  شکل  خوبی  پژوهشی  ساختار  دلیل 
کاربردی برای رفع مشکات و معضات مردم دنبال شد و 

درصد قابل توجهی از این موارد قابل مشاهده است.

در چه عرصه هایی تأثیرگذار واقع شده است؟ از دیدگاه شما در این سال ها فرهنگ جهادی 

قریب  اکثریت  در دهه ی شصت و هفتاد شمسی  تقریباً 
می کردند.  فرهنگی  کار  جهاددانشگاهی  مسئوالن  به اتفاق 
جهاددانشگاهی  می شدند،  بخش  این  جذب  که  کسانی 
یاد  کار  کنند،  تمرین  می توانند  که  می دیدند  فضایی  را 
که  کسانی  همه ی  شوند.  مدیریت  عرصه ی  وارد  و  بگیرند 
در این مجموعه کار می کردند، دارای هویت فرهنگی بودند 
پژوهش  بخش  وارد  هفتاد،  دهه ی  اواسط  از  رفته رفته  و 
توانستند  هم  بخش  آن  در  جهادگران  و  شدیم  آموزش  و 
نگاه  به  توجه  با  دهند.  انجام  ارزشمندی  بسیار  کارهای 
این  تأثیرگذاری  و  موفقیت ها  جهاددانشگاهی،  مسئله محوِر 
سازمان در بخش های مختلف چشم گیر بوده است. ما دنبال 
انرژی  و  توان  تمام  بود،  زمین  روی  کاری  اگر  هستیم  این 
خودمان را بگذاریم و کار تیمی را نشان دهیم. ما توانستیم 
به درستی از امکانات خودمان و سایرین استفاده کنیم. اگر 
اقدامات ما ریشه ی جهادی نداشت و مسئله را نمی فهمیدیم، 

اثرگذاری خاصی حاصل نمی شد.
یا  بنیادی  سلول های  درزمینه ی  و  پزشکی  حوزه ی  در 
در  درخشیدیم.  بین المللی  عرصه های  در  سرطان  درمان 
من  اعتقاد  به  داریم.  دنیا حرف  در  مهندسی  و  فنی  بخش 
تنها ضعف جهاددانشگاهی در مقوله ی هنر است. از طرفی در 
حوزه ی پژوهش خیلی مؤثر واقع شدیم. ما به سمت وسویی 
رفتیم که با کاربردی کردن پژوهش ها بتوانیم درآمدزایی هم 
داشته باشیم. پارک های علم و فناوری با نگاه تولید فناوری 
و پژوهش هایی که کاربردی هستند، ایجاد شد و مردم هم از 

آن استفاده می کنند.

از  می توان  را  خوداتکایی  به این ترتیب  ویژگی های یک مجموعه ی بافرهنگ جهادی به شمار  
آورد؟

جهاددانشگاهی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی هیچ گونه 
وابستگی مالی صددرصدی به دولت ندارد. روزی که کامًا 
از  را  خودمان  ماهیت  شویم،  وابسته  دولتی  بودجه ی  به 
دست می دهیم. تمام خاقیت و نوآوری ما به این است که 
طریق  از  توانستیم  بایستیم.  خودمان  پای  روی  توانستیم 
جوانان،  اشتغال  و  مردم  مشکات  رفع  و  آموزش  پژوهش، 

درآمدزایی کنیم.

همه  از  بیش  نهاد  این  گذشته  سال های  در  اما   کرده  تمرکز  پزشکی  به ویژه  و  فنی  کارهای  روی 
همچنان بحث فرهنگ جهادی از سوی این نهاد دنبال 
می شود. چه الزامی وجود دارد بعد از 40 سال بر این 

گفتمان تأکید شود؟

فرهنگ  نیاز  شدیدتری  به صورت  امروز  معتقدیم  اتفاقاً 
جهادی داریم. ما شاهد پس رفت فرهنگی در جامعه هستیم. 



رسم باور│ ویژه نامه چهلمین 
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

1399 59

رسم باور

شاید به من خرده بگیرند اما کم کاری، کم فروشی، دررفتن از 
زیر کار، کاهش بهره وری و اثربخشی از عواملی است که ما را 
مجدداً به سمت فرهنگ جهادی سوق می دهد. اقتضائات زمان 
و مکان حکم می کند که جهادی فکر و کارکنیم. نمی توان 
گفت که باید کمتر پول بگیریم چون تورم به حدی است که 
محقق و عضو ما در جامعه برای امرارمعاش نیازمند درآمدزایی 
معقول است. بلکه باید از تجمات زندگی اشرافی دوری کنیم. 
من  کنیم.  اضافه  جهادی  فرهنگ  به  را  ساده زیستی  باید 
تابه حال نمونه های بسیار اندکی از زندگی اشرافی را در میان 

اعضای جهاددانشگاهی دیده ام و نباید هم دیده شود.
از طرفی ما تاش مضاعف را نمی بینیم. درگذشته هر عضو 
از بخش فعال جامعه به اندازه ی چند نفر کار می کرد، اما االن در 
بهترین شرایط آن فرد وظایف خود را انجام دهد. نیروی متخصص 
ما مانند گذشته نیست و مقدار زیادی به سمت زندگی کارمندی 
سوق داده شده ایم. باید نگاه تخصصی داشته باشیم و به سمتی 

برویم که جامعه هم چنان جهادی فکر و عمل کند.

جهادی  فرهنگ  که  داد  رخ  اقداماتی  چه  تبدیل به گفتمان شناخته شده در میان اقشار مختلف  
کشور شد تا آن جا که حتی رهبر معظم انقاب نیز در 

سخنان خود بر این واژه تأکید کردند؟

علت این همه تأکید این است که کار مفید در کشور ما 
کم است. برای مثال کار مفید در طول هفته در کره جنوبی 
پژوهشکده ی  تحقیق  مطابق  اما  است  ساعت   50 از  بیش 
اقتصاد دانشگاه تهران در سال 92، در ایران حدود 6 تا 7 
ساعت است. کشوری که می خواهد پیشرفت کند، باید ابزار 
توسعه و شاخصه های مشخص داشته باشد. در ادبیات ما این 
نوع کار کردن در قالب فرهنگ جهادی گنجانده می شود که 
افراد با تمام انرژی، تاش و هم چنین خوش فکری به سمت 
به درستی  را  کار  ما  مواقع  خیلی  می روند.  پیش  پیشرفت 
به درستی  کار  جهادی  فرهنگ  در  نمی کنیم.  تعریف 
موردتحقیق و پژوهش قرار می گیرد. درنتیجه وقتی کاری را 

درست تعریف کنیم، به درستی هم انجام می شود.
جهادی  فرهنگ  مسئله  بر  هم  رهبری  معظم  مقام  اگر 
تأکیددارند، به علت مشکاتی است که در این زمینه گریبان گیر 
ماست. ما به سمتی رفتیم که بهره وری کاهش یافته و اگر به 
همین منوال ادامه دهیم در حوزه های مختلف که در حال حاضر 
توانستیم به موفقیت های بین المللی برسیم، ناکام خواهیم ماند. 
ما تداوم جهاددانشگاهی در این چهل سال را مدیون خاقیت ها 

و نوآوری ها برآمده از دل فرهنگ جهادی هستیم.

روحیه ی  از  گرفتن  نشأت  با  اقداماتی  چه  و   طراحی  جهاددانشگاهی   در  جهادی  فرهنگ 
اجراشده است؟

در اساسنامه ی جهاددانشگاهی برای آموزش های علمی-
آموزش  نگاه  با  ما  که  بود  مطرح شده  این گونه  کاربردی 
و  مهارت  و  کردیم  دانشجویان  جذب  به  اقدام  کاربردی 
تخصص محوری، ترویج پیدا کرد. در آموزش عالی هم همین 
البته در بخش هایی در سیستم آموزش  رویکرد را داشتیم. 
عالی کشور ذوب شدیم اما مدل آموزش در جهاددانشگاهی 
به نحوی است که افراد می توانند در بازار کار نیز موفق شوند. 
این طرح در دانشگاه علم و فرهنگ اجرا شد که در مشارکت 
و  پایه  علوم  حوزه ی  در  جهاددانشگاهی  پژوهشکده های  با 

زیست فناوری موفقیت چشم گیری داشتیم.

توانسته  فرهنگ جهادی  آیا  اعتقاد شما  به  از حدود این سازمان خارج شود و به سایر بخش های  
به صورت  موضوع  این  آیا  کند؟  پیدا  تسری  کشور 

عینی در کشور دیده می شود؟

مدل  نتوانستیم  هم  جهاددانشگاهی  درون  در  معتقدم 
خودمان  مجموعه ی  در  و  ببریم  پیش  باقوت  را  مشخصی 
البته این موضوع در میان نسل های مختلف  نهادینه کنیم. 
وارد  مختلف  نسل  چهار  حاضر  حال  در  است.  متفاوت 
و  دوم  و  اول  نسل های  من  که  شده اند  جهاددانشگاهی 
نسل  می سنجم.  باهم  را  چهارم  و  نسل های سوم  هم چنین 
اول و دوم رفتار نزدیکی به یکدیگر دارند، اما نسبت به نسل 
تفاوت  این  هستند.  متفاوت  جهاددانشگاهی  چهارم  و  سوم 
به علت عدم انتقال فرهنگ جهادی به نسل های بعدی است 
و ما شاهد تفاوت ها و تناقض هایی در این چهار نسل هستیم. 
البته معتقدم نسل سوم و چهارم در خاقیت و نوآوری خیلی 
خوب هستند. به همین دلیل معتقدم ما به قالبی مشخص 
نرسیدیم تا نسل سوم و چهارم را با رویکرد جهادی خودمان 
وزارتخانه های  در  جاری  قوانین  به ناچار  ما  کنیم.  همراه 
قواعد  این  خودمان  باید  پذیرفتیم.  را   ... و  علوم  بهداشت، 
فرهنگ  از  ما  می گرفتیم.  نظر  در  جهاددانشگاهی  برای  را 

خودمان هم فاصله می گیریم.

با قوانین وزارتخانه های بهداشت و علوم چیست؟ منظورتان از تفاوت دیدگاه در جهاددانشگاهی 
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جامعه  مسائل  و  مشکات  رفع  برای  را  فعالیت هایمان 
داشته  کاربردی  ماهیت  باید  پژوهشی  کار  می دهیم.  انجام 
نهادهای  در  شاید  برسد.  اجرا  به  عمل  در  بتواند  و  باشد 
اجرایی  بعضاً  اما  نوشته شود  ارزشمندی  مقاله های  مختلف 
نیستند. در جهاددانشگاهی به دنبال خروجی های ارزشمندی 
هستیم که مسئله ای را حل کند. در حال حاضر نیاز داریم 

بافرهنگ جهادی پیش برویم و آن را ترویج دهیم.
تربیت  دانشگاه  اساتید  از  یکی  با  که  دیداری  در  اخیراً 
و  علم  دانشگاه  دانشجویان  کار  می گفت  داشتم،  مدرس 
فرهنگ با توجه به داشته های محدودشان خیلی بهتر از سایر 
دانشگاه هاست. این نشان دهنده ی آن است که علم و فرهنگ 
توانسته کار خود را درست انجام دهد. اگر من در دانشگاه 
دیگری بودم نمی توانستم کارایی خوبی در جهاددانشگاهی 
آقایان  ازجمله ی  جهاددانشگاهی  اعضای  اگر  باشم.  داشته 
بهاروند، حبیبی و منتظری در فضای جهاددانشگاهی کارایی 
فرهنگ  اکوسیستم  که  است  دلیل  این  به  دارند،  را  خود 
جهادی آن ها را همراه می کند. پژوهشگران جهاددانشگاهی 
در فرهنگ جهادی است که نمود پیدا می کنند و شاید در 

دانشگاه دیگری این کارایی را نداشته باشند.
خیلی  و  است  اخاق مداری  برمدار  جهاد  فرهنگ 
و  رییس  مانند  و  هستیم  همکار  ما  همه ی  که  خوشحالم 

مرئوس با همدیگر کار نمی کنیم.
در این سال ها به نظر می رسد جهاددانشگاهی تاش هایی 
هم برای ترویج فرهنگ مدنظر خود در سطح جامعه داشته 
است. به عنوان مثال چند سالی است مسابقاتی به نام مناظره 
دانشجویی در همین دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می شود.

آن  به  قویاً  که  است  کارهایی  از  یکی  آزاد  گفت وگوی 
نیاز داریم. ما شاهد بی حالی عجیبی در عرصه ی سیاسی و 
منتقد و  عدم جنب وجوش دانشجویان هستیم. دانشجو ذاتاً 
مطالبه گر است. کرسی آزاداندیشی هم به همین منظور دایر 
شده که دانشجو خود را محک بزند و در این مکان بتواند به 
ایدئولوژی درستی برسد. نمی توانیم بدون مباحثه و مناظره، 
این  کنیم.  هدایت  مشخصی  ایدئولوژی  به  را  دانشجویان 
موضوع یکی از بحث هایی است که اکثریت قریب به اتفاق از 
آن غافل شدیم و بعضاً می ترسیم دانشجویان از خط قرمزها 
عبور کنند و درنتیجه به آن ورود نمی کنیم. بدون هیچ تعارفی 
حراست  دخالت  و  زدن  از حرف  دانشجویان  که  بگویم  باید 
دانشگاه هراس دارند. ما باید این ترس را کنار بگذاریم. باید 
پرسشگر  ذاتاً  انسان  برسیم.  به یقین  که  گفته شود  شکایات 
است و باید کنجکاوی خود را با سؤاالت کردن و شنیدن پاسخ 
حل کند. ما باید در مسیر اغنایی پیش برویم. تصور می کنم 
ما از این فضا دور شده ایم و دانشجویان مطالبه گری گذشته را 
ندارند. البته مقدار زیادی خودمان مقصر هستیم. تناقض هایی 
در عملکرد مسئوالن وجود داشته است اما این موضوع دلیل 

نمی شود که دانشجو سؤال نکند.
داده که  را شکل  مناظره  در حال حاضر جهاددانشگاهی 
را  این مباحث  باید  پررنگ تر شود.  باید  اما  بود  بسیار خوب 

و شهامت  دانشجویان هم جسارت  و  دنبال کنیم  چالشی تر 
بیشتری به خرج دهند. باید یاد بگیریم که بحث و مناظره 
فقط 90 دقیقه است و بعدازآن بحثی باهم نداریم و دعوایی در 
کار نیست. باید هنرمان این باشد که با ادبیات علمی یکدیگر 
را قانع کنیم. علت این مشکل به علت نبود چنین رویکردی در 

میان مسئوالن است که به سطوح پایین تر هم رسیده است.
کرسی های آزادندیشی خوب بودند اما نتوانست شتاب و 
توسعه داشته باشد. محدودیت هایی وجود داشت که موجب 
ترس و احساس عدم امنیت در میان دانشجویان شد. البته 
که  بدانند  باید  آن ها  شده اند.  عافیت طلب  هم  دانشجویان 
باالخره هر نقدی هزینه ای دارد. کسی که نقد می کند باید 
هزینه ها را قبول کند. با این حال معتقدم که مسئوالن نباید 

برخورد تندی با این مسائل داشته باشند.

اقداماتی  چه  جامعه،  کنونی  شرایط  در  می توان انجام داد که فرهنگ جهادی بیش ازپیش در  
جامعه گسترش پیدا کند و نسل جوان آن را به خوبی 

درک کند و بپذیرد؟

گفتمـان بیـن نسـلی یکـی از بحث هایـی اسـت کـه قویاً 
بـه آن نیـاز داریـم. همان طـور کـه پیش تـر گفتـم نسـل 
سـه و چهـار از فضـای غالـب در نسـل یـک و دوم فاصلـه 
گرفته انـد کـه ایـن موضـوع بـه علـت نبـود گفتمـان کافـی 
میـان ایـن چهـار نسـل اسـت. راه حـل نخسـت ایـن اسـت 
کـه گفت وگـوی بیشـتری میـان ایـن نسـل ها وجودداشـته 
باشـد. باید بسـتری مناسـب ایجاد شـود و خودمان را به نقد 
بگذاریـم. اولیـن کار هـم ایـن اسـت کـه از خودمان شـروع 
کنیـم. فرهنـگ جهادی در ایـن قبیل بخش ها خوب اسـت.
دومیـن اقـدام ایـن اسـت کـه اعمـال افـراد را در نظـر 
قابل قبـول  تئـوری  بحـث  در  جهـادی  فرهنـگ  بگیریـم. 
اسـت امـا در عمـل خـوب کار نکردیـم. برخـی از مـا در 
نبایـد  را  مسـائل  ایـن  نبودیـم.  هـم خـوب  اخاق مـداری 
به پـای فرهنـگ جهادی بگذاریـم. ما در برخی مسـائل باهم 
اختاف نظـر و بحث هایـی داریـم و اگـر باهـم حـرف بزنیم، 
بـه نقـاط مشـترک می رسـیم. مـا بـه لحـاظ سـیر فکـری 
مشـکلی نداریـم امـا به دلیـل آن کـه باهم حـرف نزدیم این 
از مسـئوالن جهاددانشـگاهی  اسـت.  ایجادشـده  تفاوت هـا 
هـم بایـد درخواسـت کـرد کـه بـا نسـل های سـه و چهـار 
بیشـتر صحبـت کنیـم و با ایـن قبیـل بحث هـا و تبادل نظر 

برسـیم. نظـر  به اتفـاق  می توانیـم 
بایـد فرهنـگ جهـادی را از نسـل کنونـی بـه نسـل های 
بعـدی منتقـل کنیـم. خـواه یـا ناخـواه مدیـران کنونـی تـا 
چنـد سـال آینـده بازنشسـته می شـوند و بایـد فضـا را برای 
حضـور نسـل بعـدی فراهـم کننـد. اگـر بتوانیـم فرهنـگ 
جهـادی را منتقـل کنیـم، آن هـا در عملکـرد خـود بهتـر از 
مـا خواهنـد بـود. بایـد انتقـال نسـلی به نسـل سـه و چهار 

شـود. انجام 

رییس دانشگاه 
علم و فرهنگ:

ما باید هر 
چه در توان 

و بضاعت مان 
داریم برای 

خدمت به مردم 
ارایه دهیم اگر 

لزم شد باید 
15 ساعت کار 

پیدا کنیم.
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برایمان بگویید. از نحوه و علت ورود خود به جهاددانشگاهی 

ایـن  در  جهاددانشـگاهی  تشـکیل  ابتـدای  از  تقریبـا   
دانشـگاه  در  سـال 1359  کـردم.  پیـدا  مجموعـه حضـور 
صنعتـی شـریف دانشـجوی کارشناسـی ارشـد بـودم کـه 
متوجـه شـدم چنین نهادی شـکل گرفته و به آن پیوسـتیم؛ 
بعـدازآن فعالیت هـای علمـی، تحقیقاتـی و فرهنگـی خـود 

را آغـاز کـردم.
کشـور  در  فرهنگـی  انقـاب  مولـود  جهاددانشـگاهی 
اسـت کـه سـال 1359 تاسـیس شـد و مأموریـت داشـت 
بـا توجـه بـه تعطیلـی دانشـگاه ها بـه مدیریـت دانشـگاه ها 
کمـک کنـد. طـی سـال هایی کـه دانشـگاه ها تعطیـل بـود، 
و  داد  انجـام  به خوبـی  را  مأموریـت  ایـن  جهاددانشـگاهی 
دانشـگاه ها را به درسـتی اداره کـرد و در آن مقطـع به خوبی 
از  اعـم  دانشـجویی  آزادشـده ی  ظرفیت هـای  از  توانسـت 
اسـاتید و دانشـجویان اسـتفاده کنـد. پـس ازآن نیـز بـرای 
دفـاع از کشـور در حوزه هـای تحقیقاتـی و تکنولوژیک آغاز 

بـه فعالیـت کرد.
بعـد از گذشـت چنـد سـال کـه دانشـگاه ها بازگشـایی 
شـد، مأموریـت جهاددانشـگاهی بـه پایان رسـید و از جایی 
ارزیابـی  و  بـود  تأثیرگـذار  نهـاد  ایـن مجموعـه یـک   کـه 
مدیریـت عالـی کشـور نسـبت بـه فعالیت هـای آن مثبـت 

بـود، تصمیـم گرفته شـد که ایـن مجموعه بـه فعالیت خود 
بـا مأموریتـی دیگـر و جدیـد ادامـه دهـد. جهاددانشـگاهی 
مأمـور بـود به عنـوان رابـط و پـل، ظرفیت هـای دانشـگاهی 
سـال ها  همـان  از  کنـد؛  متصـل  کشـور  نیازهـای  بـه  را 
جهاددانشـگاهی دو حرکـت را آغـاز کـرد. ابتـدا بـرای ورود 
بـه مقولـه ی تحقیقات شـروع به سـازمان دهی کرد؛ سـپس 
از ظرفیت هـای دانشـگاهی بـرای کمـک و رفـع نیازهـای 

تخصصـی کشـور اسـتفاده کـرد.
از ایـن تاریـخ بـه بعـد جهاددانشـگاهی بـا دو مأموریـت 
فرهنگـی و تحقیقـات کاربـردی و توسـعه ای به مسـیر خود 
ادامـه داد. طی سـال های جنـگ این مجموعـه ظرفیت های 
خـود را بـر فعالیت هـای صنایـع نظامی کشـور متمرکز کرد 
کـه بسـیار نیـز مؤثـر واقـع شـد و پـس از جنـگ نیـز ایـن 
ارتقـای  و  صنعتـی  عمرانـی،  کارهـای  بـرای  ظرفیت هـا 

صنعـت کشـور بـه کار گرفته شـد.

طی  جهاددانشگاهی  که  را  دستاوردهایی  ارزیابی   چگونه  است،  کرده  کسب  فعالیت  سال   40
می کنید؟

اگـر بـه سـال های اوایـل انقـاب بنگریـم، فاصلـه ی علم 
و فنـاوری در کشـور مـا بـا جهـان توسـعه یافته بسـیار زیاد 
مـا در عرصه هـای  وابسـتگی  میـزان  زمـان  آن  در  و  بـود 

ایجاد زیست بوم موثر
 برای توسعه ی علمی کشور توسط 

جهاددانشگاهی

اشاره: دکتر محسن قرنفلی عضو هیات امنا، هیات علمی و مشاور رییس جهاددانشگاهی است که از اولین 
روزهای تشکیل جهاددانشگاهی در این مجموعه حضور پیدا کرد؛ او با بیان این که پس از انقاب فرهنگی، 
جهاددانشگاهی با دو مأموریت فرهنگی و تحقیقات کاربردی و توسعه ای به مسیر خود ادامه داد، اعتقاد دارد: 
ایجاد زیست بوم مناسب برای توسعه ی علمی کشور از جمله اقداماتی بود که جهاددانشگاهی عهده دار شد و 

به خوبی آن را انجام داد و قطعا این نقش در پیشرفت علمی کشور تأثیرگذار بوده و هست.
در ادامه، متن گفت وگو با دکتر محسن قرنفلی به مناسبت چهلمین سالگرد جهاددانشگاهی از نظر می گذرد.

دکتر محسن قرنفلی:

جهاددانشگاهی توانست منشـأ 
و مبدأ توسعه یافتگی در 

سطح کشور باشد. سلول های 
بنیادی، شبیه سازی و تولید 

داروهای پیشرفته از آن 
جمله است.
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دسـتاوردهای  از  یکـی  بـود.  گسـترده  فنـاوری  و  علمـی 
جهاددانشـگاهی ایـن بود کـه در فضای علمی و دانشـگاهی 
تـا  کـرد  ایجـاد  قـوی  روحیـه ای  و  اعتمادبه نفـس  کشـور 
اسـاتید و نیروهـای علمـی، ایـن جسـارت را پیـدا کنند که 
بتواننـد بـه مسـایل تحقیقـات کاربـردی و توسـعه ی علمی 
کشـور ورود پیـدا کنند. امـروز بعد از چهار دهه شـاهد بروز 
رخدادهـای بسـیار خجسـته و گران قـدری در عرصه هـای 

علمـی و فنـاوری کشـور در جهاددانشـگاهی هسـتیم.
ایجـاد زیسـت بوم مناسـب بـرای توسـعه ی علمی کشـور 
ازجملـه اقداماتـی بـود کـه جهاددانشـگاهی عهده دار شـد و 
به خوبـی آن را انجـام داد و قطعـاً ایـن نقـش در پیشـرفت 

علمـی کشـور تأثیرگـذار بوده و هسـت.

فعالیت های  سازی  جریان  و  تأثیرگذاری  مختلف جهاددانشگاهی به چه شکل بوده است؟ 

جهاددانشــگاهی در حــوزه  ی فرهنگــی چنــد اقــدام 
بســیار تأثیرگــذار کشــوری داشــته اســت؛ همچنیــن 
ــیار  ــی کــه در فضــای رســانه ای ایجــاد شــد، بســــ تحول
بــه ســزا و نقطــه عطفــی در تاریــخ رســانه ای کشــور اســت. 
ــوان  ــه به عن ــای فرهنگــی دیگــری وجــود دارد ک فعالیت ه
حرکت هــای تأثیرگــذار صــورت گرفــت و امــروز نیــز شــاهد 
نتایــج ایــن دســتاوردها هســتیم. جهاددانشــگاهی در حــوزه 
پژوهــش نیــز در بخش هــای مختلــف فعالیت داشــته اســت. 
در هــر یــک از حوزه هــای پزشــکی، مهندســی، کشــاورزی و 
علــوم زمیــن نیــز اگــر به صــورت جزئــی نگاهــی بیندازیــم 
متوجــه خواهیــم شــد کــه جهاددانشــگاهی منشــأ کارهــا و 
فعالیت هــای بســیار خوبــی در ســطح کشــور شــده اســت. 
جهاددانشــگاهی توانســت منشــأ و مبــدأ توســعه یافتگی در 
ــئله  ــه مس ــوان ب ــه می ت ــه ازجمل ــد ک ــور باش ــطح کش س
ســلول های بنیــادی شبیه ســازی و رفتــن بــه ســمت 
ــه گام هــای  ــرد ک ــاره ک ــرفته اش ــای پیش ــد داروه تولی
ــت  ــاد توانس ــود و جه ــکی ب ــوزه پزش ــی در ح ــیار خوب بس

آن هــا را محقــق کنــد.
فعالیت هـای  نیـز  جهاددانشـگاهی در حـوزه مهندسـی 
بسـیار ارزشـمندی انجـام داده اسـت. ازآنجایی کـه صنعـت 
کشـور ما بـه دلیـل تحریم و وابسـتگی ها، گرفتار مشـکات 
فنـی شـده بـود، بـا فعالیت هـای جهاددانشـگاهی در ایـن 
عرصـه بسـیاری از ایـن مسـائل مرتفـع شـد؛ آغازگـر همـه 
ایـن فعالیت هـا در جهـت رشـد و پیشـرفت کشـور و مقابله 
بـا تحریم هـا جهاددانشـگاهی بـود. ایـن نکتـه مهمی اسـت 
کـه جهاددانشـگاهی توانایـی حرکـت را ایجـاد کـرد و بـه 
دنبال آن سـایر سـازمان ها نیـز همراهی کردند و توانسـتیم 
پیـدا  دسـت  عرصـه  ایـن  در  بسـیاری  موفقیت هـای  بـه 
کنیـم. جهاددانشـگاهی درواقـع شـروع کننده و نقطـه ایـن 

فعالیت هـا در کشـور بـود.
فنـاوری  و  پژوهـش  معاونـت  کـه  آمـاری  اسـاس  بـر 

کار  هـزار  چندیـن  اسـت،  کـرده  اعـام  جهاددانشـگاهی 
پژوهشـی تاکنـون از سـوی جهاددانشـگاهی انجام شـده که 
ایـن نشـان می دهـد کار قابل توجهـی در عرصـه علمـی و 
صنعتی کشـور و رفع مشـکات این حوزه انجام شـده اسـت.

سـمت  بـه  جهاددانشـگاهی  کـه  دالیلـی  از  یکـی 
فعالیت هـای کاربـردی کشـیده شـد، ترکیب بودجـه ای این 
نهـاد انقابـی اسـت. ترکیـب بودجـه ایـن نهـاد به گونـه ای 
اسـت کـه بیـن 20 تـا 30 درصـد هزینه هـای آن از سـوی 
دولـت تأمیـن می شـود و مابقـی ایـن هزینه هـا یعنـی 70 
درصـد بایـد از محل درآمدهای خود جهاددانشـگاهی تأمین 
شـود. جهاددانشـگاهی از بـدو تشـکیل مسـئولیت هایی را 
بـر عهـده گرفـت کـه بتوانـد بخش هایـی از نیازهـای مالـی 
خـود را تأمیـن کنـد و همیـن مسـئله بـه مـا کمـک کـرد 
بـه موفقیت هـای بزرگ تـری دسـت یابیم کـه ایـن تفـاوت 
اصلـی مـا بـا بخش هـای دولتـی اسـت؛ ایـن موضـوع باعث 
شـد تا مـا بتوانیـم اعتماد بخش هـای مختلف جامعـه را نیز 

بـه دسـت آوریم.

ــی  ــی و اجتماع ــزرگ فرهنگ ــالت ب می دانیــد؟ رس چــه  را  جهاددانشــگاهی 

و  بـوده  فرهنگـی  یک نهـاد  همـواره  جهاددانشـگاهی 
هسـت؛ ایـن رسـالت تمـام ایـن مجموعـه را در کنـار هـم 
نـگاه داشـت و باعـث شـد نوعـی صمیمیـت در مجموعـه 

شـود. جـاری  جهاددانشـگاهی 
میـان کارکنـان  ایجـاد هم افزایـی در  باعـث  همچنیـن 
تـا  شـد  باعـث  فرهنگـی  رسـالت  شـد.  جهاددانشـگاهی 
بهـره وری جهاددانشـگاهی بـاال رود و مـا ارزیابـی کارهـای 
خودمـان را بـا تأثیرگذاری از جامعه دنبـال کنیم. این موارد 
کمـک کـرد تـا یکپارچگـی و نیروی پرقـدرت انگیزشـی در 
جهاددانشـگاهی مـوج زنـد. جهاددانشـگاهی طی 40 سـال 
خدمـت بـا مشـکات متعـددی روبـه رو بوده اسـت کـه این 
مشـکات می توانـد بسـیاری از سـازمان ها را بـا شکسـت 
مواجـه کنـد، امـا ایـن ایسـتادگی مجموعـه به دلیل عشـق 
و وابسـتگی اعضـا بـه اهـداف ایـن نهـاد انقابی بوده اسـت.

ارائه  جهاددانشگاهی  در  که  طرح هایی  از  کردید برایمان بگویید؟ 

طـی 40 سـال فعالیـت در جهاددانشـگاهی، طرح هـای 
بسـیاری داشـتم کـه اکثر ایـن طرح هـا و پروژه هـا در زمان 
هشـت سـال دفـاع مقـدس مورد اسـتفاده قـرار گرفـت. آن 
زمـان که در جهاددانشـگاهی دانشـگاه صنعتی شـریف بودم 
طرح هـای نظامـی بسـیاری را ارایه کردم که برخـی از آن ها 
بـه ثمـر رسـید و نتیجـه آن را نیـز در جبهه هـای جنـگ 
شـاهد بودیـم. بعـد از جنـگ نیـز در بخش هـای مدیریتی و 

پژوهشـی جهاددانشـگاهی مشـغول به فعالیت شـدم.
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و  خودتـــان  دربـــاره ی  کمـــی  ــان در   ــه فعالیتتـ ــروع بـ ــوه ی ورود و شـ نحـ
بگوییـــد. جهاددانشـــگاهی 

ــام  ــه انجـ ــادی بـ ــه ی زیـ ــی عاقـ از دوران کودکـ
کارهـــای فنـــی داشـــتم و معمـــوال وســـایل بـــازی و 
ـــره  ـــچ و مه ـــخ، پی ـــش، می ـــوب، اره، چک ـــرگرمی ام چ س
ـــود. پـــس از دوره ی اول دبیرســـتان  و ســـیم و باطـــری ب
و علی رغـــم مخالفـــت خانـــواده و اطرافیـــان، بـــه 
دلیـــل حیطـــه ی عاقه منـــدی بـــه کارهـــای فنـــی، 
ــردم و در  ــرکت کـ ــتان شـ ــان ورودی هنرسـ در امتحـ
هنرســـتان صنعتـــی تهـــران و در رشـــته ی بـــرق 
پذیرفتـــه شـــدم و تحصیـــل در ایـــن رشـــته را آغـــاز 
کـــردم، امـــا از ســـال دوم متوجـــه علـــت مخالفـــت 
اطرافیـــان در مـــورد تحصیـــل در هنرســـتان شـــده و 
ــورت  ــز به صـ ــی را نیـ ــته ی ریاضـ ــدم رشـ ــار شـ ناچـ
شـــبانه بخوانـــم تـــا بتوانـــم بـــه دانشـــگاه راه یابـــم، 
نهایتـــا خردادمـــاه ســـال 1353 در دانشـــگاه علـــم و 
ـــدم. ـــه ش ـــک پذیرفت ـــته ی الکتروتکنی ـــت و در رش صنع
در زمـــان تحصیـــل موقعیت هایـــی پیـــش آمـــد و 
ســـفرها و بازدیدهایـــی از مراکـــز علمـــی و صنعتـــی 
اروپـــا و آمریـــکا داشـــتم. در آلمـــان و انگلیـــس، 

موزه هـــای صنعتـــی و کارخانه هـــای متعـــددی را 
ــر  ــواع عظیم تـ ــز انـ ــکا نیـ ــردم و در آمریـ ــد کـ بازدیـ
آن هـــا هم چـــون کارخانـــه ی هواپیماســـازی گرومـــن 
ـــاختند  ـــان می س ـــای اف 14 را در آن زم ـــه هواپیماه ک
ـــد، از  ـــا دوره می دیدن ـــز در آن ج ـــی نی ـــان ایران و خلبان
ـــل  ـــد داخ ـــازه دادن ـــی اج ـــردم و وقت ـــد ک ـــک بازدی نزدی
ــه ی  ــینم و صفحـ ــان بنشـ ــی خلبـ اف 14 روی صندلـ
ــا در  ــوزه ی ناسـ ــی در مـ ــا وقتـ ــم یـ رادار آن را ببینـ
ـــردم و  ـــو 11 ب ـــه ی آپول ـــرم را در محفظ ـــنگتن س واش
اطـــراف را نـــگاه کـــردم، اندیشـــه ی این کـــه آیـــا مـــا 
می توانیـــم در ایـــن مســـیر وارد شـــویم و در ایـــران 
ـــان  ـــی داد؛ گم ـــم، آزارم م ـــر کنی ـــواره فک ـــه ماه ـــز ب نی
می کـــردم اگـــر خارجی هـــا فرصتـــی بـــه مـــا دهنـــد 
کـــه وارد ایـــن مقوله هـــا شـــویم، به طـــور حتـــم آن 
ـــت و آن  ـــد فروخ ـــا خواهن ـــه م ـــزاف ب ـــت گ ـــه قیم را ب
زمـــان خودشـــان فرســـنگ ها از مـــا جلوتـــر رفتـــه و 

ـــد. ـــم مان ـــب خواهی ـــه عق ـــا همیش م
ــت و  ــتاب گرفـ ــوالت شـ ــیر تحـ ــبختانه سـ خوشـ
بـــه یمـــن رهبـــری هوشـــمندانه و مقتدرانـــه ی امـــام 
خمینـــی )ره( و فـــداکاری ملـــت و جوانـــان، انقـــاب 
اســـامی بـــه پیـــروزی رســـید. در کم تـــر از چهـــار 
مـــاه پـــس از پیـــروزی انقـــاب، امـــام خمینـــی )ره( 

خط شکنی جهاددانشگاهی؛  زمینه ساز 
اعتماد به نیروهای داخل کشور

اشاره: جهاددانشگاهی به عنوان نهاد برآمده از انقاب اسامی، پیشرفت های علمی و توفیقات بسیار زیادی در 
زمینه های مختلف علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی داشته است. این نهاد طی سال های اخیر 
به نحو قابل توجهی توانسته است در راستای تولید علم قدم بردارد و اساتید، بزرگان و جوانان اندیشمندی را 

تربیت کند که پیشرفت های خوبی را در زمینه های علمی و پژوهشی به دست آورده اند.
در این میان یکی از عواملی که باعث موفقیت هر سازمانی می شود، تکریم پیشکسوتان است. تقدیر از 
تاش های خالصانه ی جهادگران بازنشسته ی جهاددانشگاهی موجب تداوم هم فکری و ارتباط آن ها با این نهاد 
انقابی خواهد شد. مهندس محسن صادقی، بازنشسته ی این نهاد انقابی، خاطرات سال های خدمت و فعالیت 

در جهاددانشگاهی را برایمان بازگو می کند.
پیشنهاد می کنیم گفت وگوی خواندنی مهندس صادقی را که به مناسبت چهل سالگی تشکیل جهاددانشگاهی 

انجام شده، بخوانید:
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در 27 خردادمـــاه 1358 فرمـــان تشـــکیل جهـــاد 
ــن  ــی از متـ ــد و در بخشـ ــادر کردنـ ــازندگی را صـ سـ
ـــارکت در  ـــواب مش ـــد: ث ـــرده بودن ـــان ک ـــان بی ـــن فرم ای
ـــتحبابی  ـــارت اس ـــواب زی ـــر از ث ـــران، کم ت ـــازندگی ای س

مکـــه و مدینـــه و عتبـــات نیســـت.
کار جهـــاد ســـازندگی تـــا تابســـتان ســـال 1359 
ادامـــه و گروه هـــای تخصصـــی جهـــاد ســـازندگی 
قـــوام پیـــدا کـــرد و در کنـــار فعالیت هـــای اجرایـــی، 
ـــه شـــد و در  ـــز پرداخت ـــراد نی ـــوزش تخصصـــی اف ـــه آم ب
ـــجویی،  ـــامی دانش ـــای اس ـــوی انجمن ه ـــی از س خیزش
واقعـــه ی انقـــاب فرهنگـــی رخ داد و دانشـــگاه ها 
ـــاب  ـــتاد انق ـــکیل س ـــا تش ـــا ب ـــدند. متعاقب ـــل ش تعطی
ـــاس  ـــر اس ـــال و ب ـــان س ـــاه هم ـــی در 16 مردادم فرهنگ
ـــه  ـــا ب ـــه بعده ـــی )ک ـــاب فرهنگ ـــتاد انق ـــه ی س مصوب
ـــاد  ـــد(، نه ـــل ش ـــی تبدی ـــاب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ش
ــاتید و  ــری اسـ ــیس و به کارگیـ ــگاهی تاسـ جهاددانشـ
ـــگاه  ـــی دانش ـــان تعطیل ـــگاه در مدت زم ـــان دانش کارکن

ـــد. ـــته ش ـــگاهی گذاش ـــده ی جهاددانش ـــه عه ب

ــت  ــازی و تربیـ ــم کادر سـ ــر مهـ از  امـ به عنـــوان یکـــی  را  انســـانی  نیـــروی 
وظایـــف جهاددانشـــگاهی، چگونـــه ارزیابـــی 

؟ می کنیـــد

ــری  ــد بازنگـ ــدری نیازمنـ ــی، قـ ــرایط فعلـ در شـ
ــا  ــتیم. بـ ــگاهی هسـ ــازمانی جهاددانشـ ــاختار سـ سـ
لحـــاظ  از  دانش بنیـــان  شـــرکت های  گســـترش 
ــور در  ــاز کشـ ــوع نیـ ــون نـ ــت، اکنـ ــت و کیفیـ کمیـ
ــد  ــه چنـ ــبت بـ ــه نسـ ــی و فناورانـ ــای علمـ زمینه هـ
ــد  ــیس شـ ــگاهی تاسـ ــه جهاددانشـ ــل کـ ــه قبـ دهـ
ــکیات  ــا و تشـ ــاظ نیروهـ ــل از لحـ ــه ی عمـ و عرصـ
ــود  ــی وجـ ــود و خألهایـ ــی بـ ــا خالـ ــه تقریبـ فناورانـ

داشـــت، تفـــاوت دارد.
در حـــال حاضـــر جهاددانشـــگاهی دارای ســـرمایه های 
اندوخته شـــده ی چهل ســـاله، در قالـــب پشـــتوانه ی 
ــی  ــور، خوش نامـ ــووالن کشـ ــه و مسـ ــاد جامعـ اعتمـ
ــور،  ــی کشـ ــی و اجرایـ ــه ی علمـ ــت و جامعـ در صنعـ
تعـــداد قابل توجـــه نیـــروی انســـانی بـــا ســـواد 
ـــش  ـــه ای از دان ـــه، گنجین ـــی و فناوران ـــک و عمل آکادمی
فنـــی، امکانـــات و دارایی هـــای فیزیکـــی گســـترده و 

ــت. ــور اسـ ــر کشـ ــه در سراسـ قابل توجـ

ســـازی  جریـــان  و  تاثیرگـــذاری  چـــه   در  جهاددانشـــگاهی  فعالیت هـــای 
اســـت؟ بـــوده  زمینه هایـــی 

ـــی  ـــای زمان ـــگاهی در دوره ه ـــذاری جهاددانش تاثیرگ
ــور  ــات کشـ ــرایط و اقتضائـ ــل شـ ــه دلیـ ــف بـ مختلـ
ـــکیل  ـــدای تش ـــال ابت ـــرای مث ـــت؛ ب ـــوده اس ـــاوت ب متف
از  پـــس  اولیـــه ی  ســـال های  و  جهاددانشـــگاهی 
واقعـــه ی انقـــاب فرهنگـــی و تعطیلـــی دانشـــگاه ها، 
ـــد  ـــاد در بُع ـــه کشـــور، جه ـــگ علی ـــوع جن ـــل وق ـــه دلی ب
ـــاع از  ـــرای دف ـــی ب ـــه بســـیج عموم ـــی و کمـــک ب فرهنگ
ـــر،  ـــد دیگ ـــته و در بُع ـــت داش ـــامی فعالی ـــوری اس جمه
ــگاهی  ــب دانشـ ــار کتـ ــه و انتشـ ــت ترجمـ ــا نهضـ بـ
ـــه  ـــا ک ـــدادی از واحده ـــار تع ـــه در کن ـــد؛ البت ـــراه ش هم
ـــای  ـــز واحده ـــه تجهی ـــک ب ـــی و کم ـــور مهندس ـــه ام ب
ــز  ــگاهی نیـ ــتند، جهاددانشـ ــتغال داشـ ــی اشـ نظامـ
ـــروی  ـــکیل دهنده ی نی ـــوازی تش ـــای م ـــی از برداره یک
ــای  ــا هجمه هـ ــه بـ ــور در مقابلـ مقاومـــت ملـــی کشـ

ــاع از میهـــن بـــود. بین المللـــی و دفـ
یکـــی از اثرگذارتریـــن نتایـــج مســـوولیت پذیری 
جهاددانشـــگاهی؛ تقویـــت اعتمـــاد بـــه نیروهـــای 
داخلـــی و الهام بخشـــی بـــه ســـایر فعـــاالن عرصـــه ی 
به طوری کـــه  اســـت؛  اجرایـــی کشـــور  و  علمـــی 
ــرای  ــاد بـ ــن نهـ ــه ایـ ــی را کـ ــیاری از پروژه هایـ بسـ
ـــوی  ـــون از س ـــرد، اکن ـــاز ک ـــور آغ ـــتین بار در کش نخس
ــود  ــال می شـ ــددی دنبـ ــان متعـ ــرکت ها و مجریـ شـ
عرصه هـــا  ایـــن  در  به نوعـــی  جهاددانشـــگاهی  و 

ــت. ــوده اسـ ــکن بـ خط شـ

در  فعالیت تـــان  ســـال های  از  ــه   ــد کـ ــره ای داریـ ــگاهی، خاطـ جهاددانشـ
ــب  ــا جالـ ــان مـ ــرای مخاطبـ ــنیدن آن بـ شـ

ــد؟ باشـ

ــگاهی،  ــت در جهاددانشـ ــال های خدمـ ــه ی سـ همـ
بـــه دلیـــل آن کـــه عمومـــا درگیـــر چالش هـــای 
علمـــی و فناورانـــه بوده ایـــم، به نوعـــی خاطراتـــی 
ــد  ــت خداونـ ــا عنایـ ــود. بـ ــوب می شـ ــوش محسـ خـ
همـــه ی ایـــن پروژه هـــا بـــه نتیجـــه رســـیده اســـت 
ــال  ــل سـ ــه در چهـ ــدارم کـ ــاد نـ ــه یـ ــخصا بـ و شـ
ـــروژه ای  ـــت، پ ـــم و صنع ـــگاهی عل ـــته، جهاددانش گذش
ــهادت  ــی، شـ ــد. از طرفـ ــرده باشـ ــا کـ ــام رهـ را ناتمـ
ـــره  ـــی، در زم ـــگ تحمیل ـــا در جن ـــاران م ـــدادی از ی تع
ـــر  ـــه در خاط ـــه همیش ـــت ک ـــاری اس ـــرات اندوه ب خاط
مـــا مانـــدگار اســـت؛ در ایـــن میـــان شـــهادت ســـید 
ـــه  ـــال 1360 ک ـــاه س ـــی در 16 آذرم ـــا مجتبای عبدالرض
هـــدف تـــرور منافقـــان جنایتـــکار مقابـــل دانشـــگاه 
ــوش  ــز فرامـ ــه هرگـ ــود کـ ــت، دردی بـ ــرار گرفـ قـ

نمی شـــود.



رسم باور│ ویژه نامه چهلمین 
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

1399 65

رسم باور

بــه شــرایط امــروز و تمرکــز جهاددانشــگاهی بر  آقــای دکتــر شــما معتقدیــد بــا توجــه 
ــاز  ــوز نی ــا هن ــان، آی ــای دانش بنی ــن نیازه تامی
اســت کــه ایــن نهــاد بــه عرصــه ی فعالیت هــای 
ــل  ــال های قب ــدازه ی س ــم به ان ــی، آن ه فرهنگ

ورود کنــد؟

صــد درصــد بــه ایــن حــرف پایبنــدم. چــون معتقــدم 
فعالیت هــای  و  فرهنــگ جهــادی  کــه  زمانــی  تــا 

ــته  ــود نداش ــا وج ــایر فعالیت ه ــار س ــی در کن فرهنگ
ــگاهی در  ــدارد. جهاددانش ــا ن ــاد معن ــًا جه ــد، اص باش
اصــل یک نهــاد فرهنگــی اســت کــه فعالیت هــای 
ــن  ــل ای ــم در ذی ــات تخصصــی ه ــه خدم علمــی و ارائ
دیــدگاِه فرهنگــی جهــاد، قابــل دفــاع و توجیــه اســت؛ 
بنابرایــن براســاس ایــن ماحظــات، معتقــدم تــا زمانــی 
ــر جهاددانشــگاهی  ــدگاه ب ــن فرهنــگ و دی ــور ای کــه ن
ســایر  کــه  بــود  امیــدوار  می تــوان  می تابــد، 
ــردم و  ــت م ــز در خدم ــه نی ــن مجموع ــای ای فعالیت ه

ــد. ــور باش ــی کش ــرفت و آبادان پیش

دست یابی به اهداف متعالی با 
کم ترین امکانات و در کوتاه ترین 

زمان
اشاره: دکتر علی منتظری جهاددانشگاهی را به عنوان یک نهاد انقابی، مولود انقاب فرهنگی می داند و معتقد 
است برای باقی ماندن روحیه انقابی و فرهنگی در این نهاد، باید با بدنه دانشجویی و جوانان پیوند ایجاد کرد، 
حضور در این نهاِد فرهنگی و انقابی را آن قدر دارای اهمیت می داند که تأکید می کند جهاددانشگاهی باید یک 
انتخاب باشد و کسانی که این نهاد را انتخاب می کنند، یعنی اینکه یک آرمان، فرهنگ و یک مسیر مشخص 

را انتخاب کرده باشند.
شاید به خاطر داشتن همین طرز فکر است که او را عاوه بر این که در پسِت تخصصی خود در جهاددانشگاهی 

ثابت قدم کرده، حضوِر بی وقفه اش در حوزه های فرهنگی نیز همیشه چشمگیر است.
دکتر منتظری که از زماِن تشکیل جهاددانشگاهی در این نهاد، مشغول به فعالیت بوده و سه دوره ریاست آن 
را بر عهده داشته، از سال 1375 یعنی بدو تأسیس مرکز تحقیقات سرطان پستان وابسته به جهاددانشگاهی، 
با این مرکز همکاری علمی داشته و حال هم رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی است؛ اما 
فعالیت های منتظری فقط به حوزه ی تحصیلی اش ختم نمی شود، بلکه در این سال ها به واسطه ی حضورش در 

پُست های فرهنگی و به خصوص در عرصه تئاتر، خاطرات بسیاری از او در ذهن ها مانده است.
او امروز در کارنامه ی کاری خود عضویت پیوسته فرهنگستان هنر، ریاست جهاددانشگاهی، ریاست مرکز 
هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، عضو هیأت مؤسس خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، 
عضویت در هیأت مؤسس خبرگزاری قرآنی )ایکنا( و سردبیری فصلنامه علمی پژوهشی پایش را ثبت کرده 

است.
اکنون به مناسبت چهل سالگی تشکیل جهاددانشگاهی، دکتر علی منتظری هنوز با همان نکته بینی اش در 
حوزه ی فرهنگ، از بهترین گزینه هایی است که می تواند درباره تاریخ فرهنگ جهادی روایت کند. بر همین 
اساس سراغ او رفتیم تا ابعاد مختلف »فرهنگ جهادی« را از دیدگاه این دانشمند که نامش در فهرست یک 

درصد برتر دانشمندان علوم اجتماعی در پزشکی جهان قرارگرفته، بررسی کنیم.
گفت وگوی زیر پاسخ دکتر علی منتظری به پرسش هایی است که فرهنگ جهادی را در دوران امروِز ایراِن 

اسامی بررسی می کند.

دکتر علی منتظری:

مهم ترین 
عرصه حضور 

جهاددانشگاهی 
در دانشگاه 

است. 
جهاددانشگاهی 

افتخار دارد 
که مبدع و 

شروع کننده 
بسیاری از 

حرکت های 
جدید در کشور 

بوده است. 
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عرصه هــا  کــدام  شــرایط  ایــن  در  را نیازمنــِد حضــور جــدی جهاددانشــگاهی  
؟ نیــد ا می د

در  جهاددانشــگاهی،  حضــور  عرصــه  مهم تریــن 
دانشــگاه اســت. جهاددانشــگاهی بایــد حضــور پررنگــی 
در دانشــگاه داشــته باشــد و بــه همیــن دلیــل از ترکیــب 
دو کلمــه »جهاددانشــگاهی« استفاده شــده اســت. ایــن 
ــته  ــا حضورداش ــد کج ــا بای ــد م ــان می ده ــب نش ترکی

ــن نهــاد کجاســت. ــی ای باشــیم و صحنــه ی رزم اصل
اعضــای  نیــز مخاطبــان و  در دانشــگاه  طبیعتــاً 
ــان دانشــجویی هســتند کــه در مراکــز  اصلــی مــا جوان
ــد  ــا بای ــد و م ــغول تحصیل ان ــی مش ــگاهی و علم دانش
ــود در  ــی خ ــی و فرهنگ ــوان علم ــع و ت ــدازه ُوس به ان
خدمــت آن هــا باشــیم و بتوانیــم بــا پــرورش ایــن 
ــد در  ــه بتوانن ــم ک ــت کنی ــی را تربی ــان نیروهای جوان
آینــده بــرای پیشــرفت و آبادانــی کشــور و رفــع نیازهــا و 
خدمــت بــه مــردم و شــکوفایی و اقتــدار علمــی حرکــت 

ــد. کنن

جهــاد در عرصــه فرهنگــی و گســترش فرهنــگ  اکنــون بــرای تأثیرگــذاری بیشــتر 
ــرد و  ــه رویک ــه چ ــد ب ــر می کنی ــادی فک جه

ــت؟ ــاز اس ــی نی حمایت های

ازنظــر قانونــی بــر طبــق اساســنامه مصــوب شــورای 
ــد در  ــی، جهاددانشــگاهی می توان ــاب فرهنگ ــی انق عال
ــور  ــن حض ــه ای ــد. البت ــته باش ــگاه ها حضورداش دانش
مســتلزم همــکاری و همراهــی مســؤوالن نظــام آمــوزش 
عالــی کشــور چــه در وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
و چــه در وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

اســت.
ــای  ــه حمایت ه ــدم ک ــی، معتق ــد فرهنگ ــا از بُع ام
به عمل آمــده  گذشــته  ســال های  طــول  در  الزم 
اســت. در طــی 40 ســال گذشــته ایــن حمایت هــا 
اساســنامه و مصوبــات شــورای  رخ داده انــد. وجــود 
ــده ی  ــه عه ــه ب ــی ک ــی و وظایف ــاب فرهنگ ــی انق عال
ــا  ــه ی این ه ــرار دارد، هم ــی ق ــوزه ی فرهنگ ــا در ح م
ایــن  از  کــه  اســت  حمایت هایــی  نشــان دهنده ی 
کــه  هســتیم  مــا  ایــن  و  به عمل آمــده  مجموعــه 
بایــد در ایــن زمینــه پرشــور حرکــت کنیــم و درهــای 
ــی  ــگاهی و علم ــای دانش ــگاهی را در واحده جهاددانش
بــه روی دانشــجویان و جوانــان گشــوده و از آن هــا 
اســتقبال کنیــم تــا مطابــق بااســتعداد، ســلیقه، توانایــی 

و مهــارت خــود در بخش هــای مختلــف جهاددانشــگاهی 
ــی  ــی زندگ ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــای علم در حوزه ه

ــد. ــن کنن ــردا را تمری ف
ــز  ــجو در مراک ــون دانش ــار میلی ــدود چه ــروز ح ام
ــا  ــی م ــر حت ــد، اگ ــغول تحصیل ان ــور مش ــی کش علم
ــم  ــم کنی ــتری فراه ــجویان بس ــد دانش ــرای 10 درص ب
ــا بتواننــد در کنــار اعضــای رســمی، هیــأت علمــی و  ت
ــند،  ــته باش ــی داش ــاد، حضــوِر بامعنای ــان جه کارشناس

ــرد. ــور ک ــن کش ــه ای ــزرگ ب ــی ب ــوان خدمت می ت
ــاد،  ــن نه ــور در ای ــم حض ــه کنی ــد توج ــع بای درواق
باروحیــه ی کارمنــدی در تناقــض اســت. ایــن جــا محــل 
ــک  ــوان ی ــغل به عن ــت ش ــن اس ــت. ممک ــتغال نیس اش
نتیجــه ی ثانــوی فراهــم باشــد؛ امــا جهاددانشــگاهی باید 
ــک انتخــاب باشــد و کســانی کــه جهاددانشــگاهی را  ی
انتخــاب می کننــد، درواقــع یعنــی یــک آرمــان، فرهنــگ 
ــن  ــد. بنابرای ــک مســیر مشــخص را انتخــاب کرده ان و ی
ــته  ــغلی داش ــه ش ــگاه این ک ــا ن ــط ب ــی فق ــر کس اگ
ــی  ــدد، قطعــاً آن اهــداف به خوب ــه جهــاد بپیون باشــد، ب

ــود. ــق نمی ش محق

و اثرگذارتریــن اقــدام فرهنگی جهاددانشــگاهی  اگــر قــرار بــر انتخــاب بیــن مهم تریــن 
ــما  ــد، ش ــته باش ــال گذش ــل س ــول چه در ط

کدام یــک را انتخــاب می کنیــد؟

در مرحلــه ی نخســت، تربیــت جهادگرانــی کــه امــروز 
ــاش  ــت و ت ــغول خدم ــور مش ــف کش ــاط مختل در نق
ــا  ــراد ت ــن اف ــر ای ــرای پیشــرفت کشــور هســتند. اکث ب
ــت کم در  ــته اند، دس ــاد حضورداش ــه در جه ــی ک زمان
ــی،  ــت علم ــت، فعالی ــق مدیری ــجویی، مش دوران دانش
پژوهشــی، فرهنگــی و ارایــه خدمــات تخصصــی را 
گذرانده انــد و امــروز در نهادهــای مختلــف مشــغول 
ــات  ــن خدم ــی از بزرگ تری ــتند و این یک ــت هس خدم
ــل  ــول چه ــه جهاددانشــگاهی در ط ــی اســت ک فرهنگ
ســال گذشــته داشــته و هنــوز هــم می توانــد به عنــوان 
ــد،  ــال کن ــد دنب ــه بای ــی ک ــن اقدامات ــی از مهم تری یک
پیگیــری شــود. متأســفانه معمــوالً ایــن خدمــت بــزرگ 
ــام دیــده نمی شــود درحالی کــه این یکــی  در آمــار و ارق
ــن دســتاوردهای فرهنگــی جهاددانشــگاهی  از بزرگ تری

اســت.
دومیــن اثرگــذاری مهــم فرهنگــی جهاددانشــگاهی، 
ــام  ــا و ارق ــم در آماره ــن ه ــه ای ــت ک ــازی اس الگوس
جهاددانشــگاهی  نمی کنــد.  پیــدا  بازتــاب  اعــداد  و 
بســیاری  شــروع کننده  و  مبــدع  کــه  دارد  افتخــار 

رییس پژوهشکده علوم 
بهداشتی جهاددانشگاهی:

فرصت ها را 
بشناسیم و به 
دنبال عمل 
صالح باشیم.



رسم باور│ ویژه نامه چهلمین 
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

1399 67

رسم باور

از حرکت هــای جدیــد در کشــور بــوده اســت کــه 
محصــول انقــاب اســامی و جوانــاِن تربیت شــده ی 
فرهنــِگ امــام خمینــی )ره( و رهبرمعظــم انقــاب 

ــت. ــوده و هس ــامی ب اس
تأســیس  الگوهــا  ایــن  موفق تریــن  از  می تــوان 
تأســیس  )ایســنا(،  ایــران  دانشــجویان  خبرگــزاری 
تأســیس  و  )ایکنــا(  قــرآن  بین المللــی  خبرگــزاری 
خبرگــزاری علــم و فرهنــگ )ســیناپِِرس( و ده هــا 
ســازمان و نهــاد فرهنگــی دانســت کــه امــروز در 
ــتند.  ــت هس ــغوِل فعالی ــگاهی مش ــه جهادانش مجموع
ــگاهی  ــاد جهاددانش ــا در نه ــن الگوه ــا ای ــون نه تنه اکن
وجــود دارد، بلکــه در ســایر عرصه هــای اجتماعــی نیــز 

ایــن الگوهــا تکــرار و تجربه شــده اســت.

بــرای »فرهنــگ جهــادی« باشــد، معتقدیــد چــه  اگــر قــرار بــر ارایــه ی تعریفــی درســت 
ــرار داد؟ ــوان الگــو ق تعریفــی را می ت

تعریــف درســت فرهنــگ جهــادی کار دشــواری 
ــی  ــم توصیف ــه می توان ــب تجرب ــن برحس ــا م ــت ام اس
ــگ  ــع فرهن ــم. درواق ــته باش ــادی داش ــگ جه از فرهن
ــی  ــه اهــداف متعال ــتیابی ب ــوان دس جهــادی را می ت
ــن  ــان ممک ــن زم ــات و در کوتاه تری ــن امکان ــا کمتری ب
این کــه  یعنــی  جهــادی  فرهنــگ  پــس  دانســت. 
فرصت هــا را بشناســیم و بــه دنبــال عمــِل صالــح 
باشــیم. از ایــن دیــدگاه فرهنــگ جهــادی یعنــی اینکــه 
بیــش از همــه کارکنیــم و کمتــر از همــه توقــع داشــته 

ــیم. باش
ــی،  ــی های آزاداندیش ــاد کرس ــد ایج ــی مانن اقدامات
برگــزاری  یــا  متعــدد  خبرگزاری هــای  تاســیس 
ــی از  ــجویی، همگ ــرات دانش ــد مناظ ــی مانن رویدادهای
یــک فرهنــگ جهــادی نشــأت می گیرنــد؛ شــرایط 
ــا فضــا  ــزان اجــازه می دهــد ت ــه، چــه می ــی جامع کنون
بــرای پرداختــِن دوبــاره بــه ایــن مســایل آمــاده باشــد؟

مــا هنــوز راه گفت وگــو بــا یکدیگــر را نیاموخته ایــم. 
ــم،  ــش می کنی ــینیم خوش وب ــه می نش ــم ک ــار ه در کن
امــا متاســفانه پشــت تریبون هــا کــه قــرار مــی گیریــم 
همدیگــر را بــا بدتریــن القــاب خطــاب می کنیــم. 
ــن موضــوع،  ــوز در ای ــا هن ــه م ــد ک ــن نشــان می ده ای
ــج  ــال تروی ــرای مث ــه ب ــکل داریم؛ درحالی ک ــیار مش بس
آزاداندیشــی یــا مناظــره و گفت وگــو بــرای فــردای 

ــات اســت. ــر، جــزو ضروری بهت

ایـن کرسـی ها را پایه ریـزی کـرد؟ معتقدیـد در چـه حوزه هایـی می تـوان 

اخیــر  ســال های  در  مذبوحانــه  تــاش  چنــد 
شــکل گرفته کــه وظیفــه ی ماســت در برنامه ریــزی 
ــر  ــم. اول، تطهی ــا بپردازی ــه آن ه ــی ها ب ــی کرس و برپای
فرهنــِگ منحــِط شاهنشــاهی، دوم بدبیــن کــردن 
ــه انقــاب و مســؤوالن نظــام اســامی و ســوم  مــردم ب
ســیاه نمایی و ســرپوش گذاشــتن بــر دســتاوردهای 
ــه  ــن س ــن، ای ــر م ــه نظ ــامی. ب ــاب اس ــمار انق بی ش
حــوزه بــرای مناظــره و مباحثــه بســیار ضــروری 

ــتند. هس
از ســوی دیگــر بحــث دربــاره نگرانی هایــی کــه امــام 
ــد.  ــر انقــاب دارن ــون رهب ــی )ره( داشــتند و اکن خمین
نگرانــی این کــه انقــاب بــه دســت نااهــان و نامحرمــان 
نیفتــد و افــراد انقابــی و دلســوز، حاشیه نشــین نشــوند 
و خدایــی نکــرده افــراِد نامحــرم و نااهــل، عرصــه را بــر 

صاحبــان اصلــی انقــاب، تنــگ کننــد.
همچنیــن مســایل اقتصــادی و معیشــت مــردم 
زندگــی  ارتقــای  راه هــای  و  نگرانی هاســت  جــزو 
معنــوی و مــادی مــردم نیــز جــزو مطالبــی اســت کــه 
ــرد و  ــرار گی ــه ق ــی ها موردتوج ــن کرس ــد در ای می توان
صاحب نظــران در یــک فضــای آزاد و بــا امنیــت و فــراِغ 
ــه  ــدون این ک ــد، ب ــا اظهارنظــر کنن ــاره ی آن ه ــال درب ب
ــی شــویم. ــر اصل وارد حاشــیه ها و مســایل فرعــی و غی
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بـــا  زمانـــی  از چـــه  و  چگونـــه  جهاددانشـــگاهی آشـــنا شـــدید و بـــه ایـــن  
نهـــاد ورود پیـــدا کردیـــد؟

دانشـــگاه  بـــه  ورود  بـــدو  در  و   1360 ســـال 
ـــر  ـــه آشـــنا شـــدم، دکت ـــن کســـی ک ـــا اولی توانبخشـــی، ب
کاظمی آشـــتیانی بـــود. ایشـــان مســـئولیت امـــور 
ــی  ــش فرهنگـ ــئول بخـ ــگاه و مسـ ــجویان دانشـ دانشـ
ـــتند.  ـــده داش ـــر عه ـــی را ب ـــوم توانبخش ـــکده ی عل دانش
همـــان ســـال ها همزمـــان بـــا ورود بـــه دانشـــگاه بـــا 

ــود را  ــکاری خـ ــدم و همـ ــنا شـ ــگاهی آشـ جهاددانشـ
ـــال  ـــردم. از س ـــاز ک ـــکده آغ ـــی دانش ـــش فرهنگ ـــا بخ ب
ـــی  ـــوم توانبخش ـــکده ی عل ـــگاهی دانش 1364 جهاددانش
بـــا مرکـــز پزشـــکی ادغـــام و جهاددانشـــگاهی علـــوم 
پزشـــکی ایـــران را تشـــکیل دادنـــد و تعـــدادی از 
ــکاران  ــی از همـ ــکی و جمعـ ــز پزشـ ــکاران مرکـ همـ
ـــتادی  ـــر، کادر س ـــار یکدیگ ـــی در کن ـــگاه توانبخش دانش
ــکیل  ــران را تشـ ــکی ایـ ــوم پزشـ ــگاهی علـ جهاددانشـ

دادنـــد.
ــال  ــج سـ ــال 1366 و پـــس از پنـ ــان در سـ هم زمـ
ــا  ــن بـ ــمی مـ ــکاری رسـ ــه، همـ ــکاری داوطلبانـ همـ

ــام  ــل انج ــه به دلی ــت ک ــور اس ــی کش ــز تحقیقات ــدود مراک ــه مع ــان ازجمل ــگاه روی ــاره: پژوهش اش
ــد  ــوان تولی ــه ت ــتیابی ب ــون دس ــتاوردهایی هم چ ــش و دس ــای دان ــادی در مرزه ــای بنی پژوهش ه
ــتین  ــد نخس ــا و تولی ــرفته ی دنی ــور پیش ــا 9 کش ــس از 8 ی ــان پ ــی انس ــادی جنین ــلول های بنی س
ــی در  ــر بین الملل ــنواره ی معتب ــس و جش ــزاری کنفران ــه و برگ ــده در منطق ــات شبیه سازی ش حیوان
حــوزه ی پزشــکی، تولیدمثــل و ســلول های بنیــادی همــواره موردتوجــه مجامــع علمــی و رســانه های 
خارجــی بــوده و به مــوازات ایــن موفقیت هــای علمــی در بُعــد کاربــردی و ارائــه ی خدمــت بــه بیمــاران 
هــم تحولــی جــدی درزمینــه ی درمــان نابــاروری در کشــور ایجــاد کــرده و هــزاران خانــواده ایرانــی 
ــای  ــان فعالیت ه ــگاه روی ــده اند. پژوهش ــد ش ــات آن بهره من ــات و خدم ــج تحقیق ــتقیماً از نتای مس
پژوهشــی و آموزشــی و درمانــی خــود را در قالــب چندیــن پژوهشــکده و مرکــز خدمــات تخصصــی 

ــرد انجــام می دهــد. ــا کارب ــا راهبــرد از علــم ت ــی، ب ــاروری و مرکــز ســلول درمان درمــان ناب
دکتر عبدالحســین شــاهوردی عضو هیــأت امنای جهاددانشــگاهی، دهــه ی 60 وارد دانشــگاه و به محض 
ورود بــا دکترکاظمی آشــتیانی آشــنا شــد و همــکاری داوطلبانــه ی خــود را بــا جهاددانشــگاهی آغــاز 
کــرد و امــروز پــس از 38 ســال کــه پابه پــای ایــن نهــاد حرکــت کــرده، رییــس یکــی از موفق تریــن 
پژوهشــگاه های جهاددانشــگاهی یعنــی »پژوهشــگاه رویــان« اســت. بــه مناســبت چهلمیــن ســال 
ــو  ــه گفت وگ ــی ب ــاد انقاب ــن نه ــت در ای ــال های فعالی ــون س ــا او پیرام ــگاهی، ب ــکیل جهاددانش تش

ــد. ــه می خوانی ــروح آن را در ادام ــه مش ــته ایم ک نشس

حفظ پرچم داری جهاددانشگاهی در 
حرکت علمی کشور با میدان دادن 

به جوانان
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جهاددانشـــگاهی آغـــاز شـــد. پـــس از همـــکاری 
ــات  ــش تحقیقـ ــا بخـ ــی، کار را بـ ــش فرهنگـ ــا بخـ بـ
ـــعید  ـــر س ـــران و دکت ـــوم پزشـــکی ای جهاددانشـــگاهی عل
ــئول  ــی مسـ ــردم؛ مدتـ ــال کـ ــتیانی، دنبـ کاظمی آشـ
مراکـــز درمانـــی بـــودم و ســـپس معاونـــت پژوهشـــی 
را بـــر عهـــده گرفتـــم و زمانـــی کـــه جهاددانشـــگاهی 
ـــرد،  ـــر ک ـــان را دای ـــه روی ـــران، مؤسس ـــکی ای ـــوم پزش عل
کارهـــای پژوهشـــی مؤسســـه را پیگیـــری می کـــردم 
و پـــس از این کـــه ایـــن مرکـــز در قالـــب یـــک 
مرکـــز تحقیقاتـــی کار خـــود را آغـــاز کـــرد، معـــاون 
ــه  ــه مؤسسـ ــدم و هنگامی کـ ــه شـ ــی مؤسسـ پژوهشـ
ـــت  ـــئولیت معاون ـــرد، مس ـــدا ک ـــا پی ـــه پژوهشـــکده ارتق ب
پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی ایـــران و 

رویـــان را بـــر عهـــده گرفتـــم.
بـــا گســـترش فعالیت هـــای رویـــان، بـــر روی 
فعالیـــت در ایـــن پژوهشـــکده متمرکـــز و معـــاون 
پژوهشـــی ایـــن پژوهشـــگاه بـــودم تـــا این کـــه از 
دوســـال ونیم قبـــل و پـــس از دکتـــر گورابـــی بـــا 12 
ـــئولیت را  ـــن مس ـــان، ای ـــگاه روی ـــت پژوهش ـــال مدیری س

عهـــده دار شـــدم.

ــگاهی  ــیس جهاددانشـ ــدف از تأسـ ــده  هـ ــر زمین مانـ ــخت بـ ــای سـ ــام کارهـ انجـ
ـــیس  ـــتا تأس ـــن راس ـــان در همی ـــا روی ـــود؛ آی ب

ـــد؟ ش

ـــگاهی  ـــود جهاددانش ـــت؛ تاروپ ـــور اس ـــاً همین ط دقیق
فرهنگـــی بـــوده و نقشـــی کـــه ایـــن نهـــاد در 
دانشـــگاه ها ایفـــا می کـــرد، فرهنگـــی و تقویـــت 
ـــجو  ـــر دانش ـــان قش ـــم« در می ـــا می توانی ـــه ی »م روحی
و دانشـــگاهی بـــود؛ اعتمادبه نفســـی کـــه می توانســـت 
ــد  ــا باشـ ــا و برنامه هـ ــیاری از فعالیت هـ ــرآغاز بسـ سـ

کـــه دقیقـــاً نیـــز همین گونـــه شـــد.
در ایـــن تاروپـــود فرهنگـــی بـــود کـــه خبرگـــزاری 
ــای  ــیاری از نهادهـ ــا( و بسـ ــرآن )ایکنـ ــی قـ بین المللـ
ـــد. جهاددانشـــگاهی  ـــود آم ـــه وج ـــاد ب ـــن نه ـــی ای فرهنگ
آزمون وخطـــای  بـــرای  فضایـــی  کـــرد  تـــاش 
ـــن  ـــجویان ضم ـــا دانش ـــاورد ت ـــود بی ـــه وج ـــجویان ب دانش
ــنا  ــادی آشـ ــگ جهـ ــه بافرهنـ ــت آوردن تجربـ به دسـ

شـــوند و افـــراد مؤثـــری در آینـــده کشـــور باشـــند.
در  تجربه مـــان  رونـــد،  همیـــن  ادامـــه ی  در 
انتخـــاب ســـوژه بـــرای فعالیـــت در جهاددانشـــگاهی 

بیشـــتر شـــد و عمیق تـــر در پژوهش هایـــی کـــه 
نیـــاز کشـــور بـــود ورود پیـــدا کردیـــم و هرکـــدام از 
واحدهـــای جهاددانشـــگاهی دریکـــی از عرصه هـــا ورود 
پیـــدا کردنـــد. جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی ایـــران در 
موضـــوع نابـــاروری، جهاددانشـــگاهی تهـــران در عرصـــه ی 
ــکی  ــوم پزشـ ــگاهی علـ ــتان، جهاددانشـ ــرطان پسـ سـ
شـــهید بهشـــتی در کارهـــای مولکولـــی، ســـلولی و ... 
ـــور  ـــری را در کش ـــز بی نظی ـــدام مراک ـــرد و هرک ورود ک

ایجـــاد کردنـــد.

جهاددانشـــگاهی  دســـتاوردهای  ــگاه ها   ــایر پژوهشـ ــار سـ ــرعت در اختیـ به سـ
ـــود؟ ـــن کار ب ـــی در ای ـــا ضرورت ـــت؛ آی ـــرار گرف ق

ــه  ــا بقیـ ــد تـ ــتاز شـ ــگاهی پیشـ ــه؛ جهاددانشـ بلـ
نیـــز از ایـــن طرح هـــا الگـــو گیـــری کننـــد. یکـــی از 
ـــای  ـــه کاره ـــار ورود ب ـــگاهی در کن ـــات جهاددانش اقدام
ــگاهی  ــود. جهاددانشـ ــازی بـ ــده، الگوسـ ــر زمین مانـ بـ
ـــن  ـــرد و همی ـــازی ک ـــم« را الگوس ـــا می توانی ـــعار »م ش
اعتمادبه نفـــس در پژوهـــش و تحقیـــق بـــود کـــه 
ـــد  ـــای جدی ـــیاری از عرصه ه ـــه در بس ـــد ک ـــب ش موج

ورود پیـــدا کنیـــم.
ــز  ــتین مرکـ ــد، نخسـ ــاز شـ ــه کار آغـ ــی کـ زمانـ
ـــا  ـــتیم، ام ـــور را داش ـــاروری در کش ـــان ناب ـــجم درم منس
ـــم.  ـــاروری داری ـــز ناب ـــش از 70 مرک ـــون در کشـــور بی اکن
جهاددانشـــگاهی بـــا توجـــه بـــه اساســـنامه خـــود، در 
عرصه هـــای آمـــوزش، پژوهـــش و خدمـــات تخصصـــی 
ـــگاه ها  ـــه در آزمایش ـــی ک ـــرده تجربیات ـــاش ک ورود و ت
ــه  ــی آورد را بـ ــت مـ ــه دسـ ــی بـ ــات تخصصـ و خدمـ
جامعـــه ی علمـــی منتقـــل کنـــد. جهاددانشـــگاهی در 
ــرطان و ...  ــاروری، سـ ــلولی، نابـ ــوم سـ ــترش علـ گسـ
ـــری را  ـــیار مؤث ـــای بس ـــوده و قدم ه ـــگام ب ـــو و پیش الگ
ـــن  ـــج ای ـــه نتای ـــم ک ـــکر می کنی ـــدا را ش ـــته و خ برداش
ـــت.  ـــده اس ـــر ش ـــأ خی ـــان منش ـــول زم ـــات در ط اقدام
ـــرد،  ـــاال ب ـــان را ب ـــس جوان ـــگاهی اعتمادبه نف جهاددانش
ـــرد  ـــان را فراهـــم ک ـــه ی اشـــتغال بســـیاری از محقق زمین

و توانســـته بـــاری را از دوش مـــردم بـــردارد.

ــن  ــوس ایـ ــی و ملمـ ــه ی نهایـ ــد؟  نتیجـ ــه شـ ــا چـ تاش هـ

ـــه  ـــان ب ـــرای درم ـــاران ب ـــان، بیم ـــی از زم در برهه های

باید روی 
مزیت هایمان 

سرمایه گذاری 
کنیم و به کار 
تربیت نیروی 

انسانی بپردازیم.
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خـــارج از کشـــور می رفتنـــد، ولـــی اکنـــون بیمـــاران 
ســـایر کشـــورها بـــه ایـــران می آینـــد و ایـــن یعنـــی 
ـــه  ـــم ب ـــه می توانی ـــور رخ داده ک ـــی در کش ـــول بزرگ تح

ـــم. ـــار کنی آن افتخ

بــر مــرز دانــش و علــوم روز اســتوار اســت؟ آیــا هم چنــان حرکــت جهاددانشــگاهی 

جهاددانشـــگاهی در مقطعـــی از زمـــان ســـعی 
ــا  ــاه بـ ــی کوتـ ــد و درزمانـ ــازی کنـ ــرد فرهنگ سـ کـ
میان برهایـــی کـــه ایجـــاد کـــرد، توانســـت بســـیاری از 
عقب ماندگی هـــای کشـــور را جبـــران کنـــد و در ایـــن 
ـــف  ـــا متوق ـــا دنی ـــته، ام ـــز داش ـــی نی ـــه موفقیت های زمین
نشـــده و در حـــال حرکـــت اســـت. در جهـــان امـــروز، 
هـــرروز و هـــر ســـاعت تحـــوالت علمـــی گســـترده ای 
ـــم،  ـــت نکنی ـــر حرک ـــن اگ ـــدد، بنابرای ـــوع می پیون ـــه وق ب
ـــد  ـــس بای ـــد. پ ـــد ش ـــاد خواه ـــا زی ـــا دنی ـــا ب ـــه ی م فاصل
ــه  ــتعدادهایی کـ ــه، اسـ ــورت گرفتـ ــه صـ ــی کـ تاشـ
شـــکوفا شـــده و موقعیت هـــای علمـــی به دســـت آمده 
ــم داری را  ــتازی و پرچـ ــن پیشـ ــم و ایـ ــه دهیـ را ادامـ

ـــم. ـــظ کنی حف

ــد  ــه می توانـ ــگاهی چگونـ ـــد؟ جهاددانشـ ـــداوم ده ـــود را ت ـــی خ ـــتازی علم پیش

ـــانی  ـــروی انس ـــت نی ـــاخت ها و تربی ـــل زیرس در تکمی
ـــر  ـــه ه ـــت ک ـــر داش ـــد در نظ ـــا بای ـــم، ام ـــق بوده ای موف
کشـــوری یـــک مزیّـــت خـــاص دارد. در تمـــام علـــوم 
ــا  ــویم امـ ــا شـ ــام دانش هـ ــب تمـ ــم صاحـ نمی توانیـ
ـــه  ـــواردی ک ـــیم و در م ـــته باش ـــا را داش ـــد حداقل ه بای
ـــود،  ـــوب می ش ـــت محس ـــوده و مزیّ ـــور ب ـــاز کش موردنی
ــوم  ــم. علـ ــام دهیـ ــتری انجـ ــاش بیشـ ــز و تـ تمرکـ
ـــت  ـــه اس ـــاز جامع ـــه نی ـــت ک ـــی اس ـــکی از موضوعات پزش
ــکی  ــروه پزشـ ــه را در گـ ــاز جامعـ ــم نیـ ــر نتوانیـ و اگـ
پاســـخ دهیـــم، بیمـــاران مـــا مجبـــور می شـــوند بـــه 
ـــد. ـــرف کنن ـــود را برط ـــاز خ ـــه و نی ـــور رفت ـــارج از کش خ
ــی  ــروه مهندسـ ــژه در گـ ــات به ویـ ــی موضوعـ برخـ
ـــی  ـــال مزیت های ـــرای مث ـــتند. ب ـــت هس ـــک مزیّ ـــز ی نی
ــی  ــا یکـ ــم؛ امـ ــدن و ... داریـ ــت و معـ ــون نفـ هم چـ
از اشـــکاالت مـــا در اســـتفاده ی از ایـــن مزیّت هـــا 
ــا،  ــام مـ ــواد خـ ــزوده مـ ــت. ارزش افـ ــی اسـ خام فروشـ
نصیـــب خارجی هـــا می شـــود. ایـــن مزیّت هـــا را 
ـــی  ـــم؛ یعن ـــل کنی ـــزوده تبدی ـــه ارزش اف ـــد ب ـــان بای خودم

هـــم بایـــد دانـــِش اســـتخراج بـــا کم تریـــن هزینـــه 
را داشـــته باشـــیم و هـــم منابعـــی کـــه بـــه دســـت 
می آیـــد را بـــه آخریـــن محصـــول ممکـــن تبدیـــل و 
ـــرای  ـــودآوری ب ـــب س ـــن روش موج ـــم؛ ای ـــازار کنی وارد ب

کشـــور خواهـــد شـــد.
 مـــا بایـــد روی مزیت هایمـــان ســـرمایه گذاری 
کنیـــم و بـــه کار تربیـــت نیـــروی انســـانی بپردازیـــم. 
ـــن در  ـــرای گفت ـــی ب ـــا حرف ـــد و م ـــاق بیفت ـــن اتف ـــر ای اگ
ـــیم،  ـــته باش ـــروش داش ـــه و ف ـــرای ارائ ـــزی ب ـــا و چی دنی
باعـــزت داشـــته هایمان را بـــا محصوالتـــی کـــه تولیـــد 
ـــه  ـــود، مبادل ـــوب نمی ش ـــت محس ـــا مزی ـــرای م ـــا ب آن ه
خواهیـــم کـــرد و دراین صـــورت اســـت کـــه احســـاس 
ــم  ــور نخواهیـ ــارج از کشـ ــه خـ ــاز بـ ــتگی و نیـ وابسـ
ـــیم  ـــته باش ـــع را داش ـــاس و منب ـــر اس ـــا اگ ـــت؛ ام داش
ـــز  ـــم، در همه چی ـــاد کنی ـــزوده را ایج ـــم ارزش اف و نتوانی

ـــود. ـــد ب ـــور خواه ـــارج از کش ـــه خ ـــان ب نگاهم

30 سـال پیـش بـه جوانـان میـدان می دهیم؟ آیـا بـرای تحقـق ایـن اهـداف همانند 

ـــان میـــدان داد کـــه اکنـــون  ـــه جوان جهاددانشـــگاهی ب
در ایـــن جایـــگاه قـــرار دارد، هرچنـــد مقـــداری مأموریـــت گـــرا 
ــل  ــای اوایـ ــا، آزادی هـ ــی از حوزه هـ ــده و در برخـ شـ
ـــان  ـــگاه روی ـــون در پژوهش ـــا اکن ـــدارد، ام ـــیس را ن تأس
ـــا دانشـــجوی مقطـــع کارشناســـی  جهاددانشـــگاهی صده
ــد و  ــود را گذرانده انـ ــه خـ ــرا، پایان نامـ ــد و دکتـ ارشـ

ـــت. ـــدان دادن اس ـــان می ـــن هم ای
ـــند،  ـــد باش ـــته ای کاربل ـــر رش ـــراد در ه ـــاور دارم اف ب
ــد از  ــت کنیـ ــاری دریافـ ــر آمـ ــد. اگـ ــکار نمی ماننـ بیـ
تحصیل کرده هـــای بیـــکار؛ خواهیـــد دانســـت کـــه 
ایـــن افـــراد بیشـــتر کســـانی هســـتند کـــه دانشـــی 
ســـطحی را کســـب کـــرده و در حـــوزه ی اجرایـــی 
ـــوزش  ـــد آم ـــگاهی می توان ـــد. جهاددانش ـــدی ندارن توانمن
ــوان یـــک مأموریـــت،  ــراد را به عنـ ــن افـ ــه ای ایـ حرفـ
ـــرد،  ـــده بگی ـــر عه ـــی ب ـــای تکمیل ـــزاری دوره ه ـــا برگ ب
ـــرای  ـــی ب ـــن دوره های ـــز چنی ـــر نی ـــال حاض ـــه در ح البت
ــود  ــزار می شـ ــگاهی برگـ ــان جهاددانشـ فارغ التحصیـ
ـــد و  ـــام دهن ـــن کار را انج ـــد ای ـــا بای ـــه واحده ـــا هم ام

مشـــکل را حـــل کننـــد.
ـــر  ـــرف دیگ ـــم و از ط ـــدان دهی ـــان می ـــه جوان ـــد ب بای
ـــند،  ـــد نباش ـــر کار را بل ـــد اگ ـــد بدانن ـــم بای ـــان ه جوان
آینـــده ای ندارنـــد. مـــا بایـــد بـــرای جوانـــان فضـــای 
ـــته  ـــزه داش ـــد انگی ـــز بای ـــان نی ـــم، جوان ـــاد کنی کار ایج

مسئوالنی که 
می توانند به توان 

داخلی اعتماد 
کنند و نمی کنند، 

سخت ترین 
زمان های 

عمرمان را رقم 
می زنند
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ـــوند. ـــن ش ـــا کارآفری ـــد ت ـــاش کنن ـــند و ت باش

ـــال ها  ـــی س ـــه ط ـــی ک ـــن اتفاق تجربـــه  بهتری جهاددانشـــگاهی  در  فعالیـــت 
کرده ایـــد، چـــه بـــوده اســـت؟

انجـــام  بزرگـــی  فعالیت هـــای  جهاددانشـــگاهی 
ــان جنـــگ درزمینـــه ی تولیـــدات  داده اســـت؛ در زمـ
ــات  ــگ اقدامـ ــتیبانی جنـ ــی و پشـ ــوالت جنگـ محصـ
ــار  ــه ی افتخـ ــدام مایـ ــه هرکـ ــام داد کـ ــی انجـ مهمـ
اســـت. فعالیت هـــای قرآنـــی در دانشـــگاه ها نیـــز بـــا 
ــه  ــد و اگرچـ ــاز شـ ــگاهی آغـ ــای جهاددانشـ فعالیت هـ
ایـــن بخـــش متولی هـــای متعـــددی در  اکنـــون 
ـــد  ـــگاهی بودن ـــکاران جهاددانش ـــا هم ـــگاه ها دارد ام دانش
کـــه ایـــن موضـــوع را در دانشـــگاه ها ترویـــج دادنـــد. 
مســـابقات بین المللـــی قـــرآن دانشـــجویان مســـلمان، 
نشســـت های قرآنـــی و آمـــوزش قـــرآن نیـــز ازجملـــه 
اقدامـــات مهـــم جهاددانشـــگاهی بـــود. مجموعه هایـــی 
ماننـــد رویـــان، ابن ســـینا، پژوهشـــگاه معتمـــد و یـــا 
ـــی  ـــای صنعت ـــواز و گروه ه ـــهد و اه ـــگاهی مش جهاددانش
ـــی  ـــگاهی، فعالیت هـــای بزرگ ـــه ی جهاددانش زیرمجموع
ــون  ــت. اکنـ ــار اسـ ــه ی افتخـ ــه مایـ ــد کـ را رقم زده انـ
خبرگزاری هـــای زیـــادی در کشـــور وجـــود دارد، امـــا 
ایـــن افتخـــار همیشـــه متعلـــق بـــه جهاددانشـــگاهی 
ـــی  ـــه ی عموم ـــزاری را در عرص ـــن خبرگ ـــه اولی ـــت ک اس
ـــا  ـــام ایکن ـــوان ایســـنا و در عرصـــه ی تخصصـــی بان ـــا عن ب

راه انـــدازی کـــرده اســـت.

باعـــث خوشـــحالی بیش ازحـــد شـــما در  طـــی ایـــن ســـال ها چـــه رخـــدادی 
ــد؟ ــگاهی شـ جهاددانشـ

ـــوزه ی  ـــا در ح ـــن تاش ه ـــان اولی ـــه در روی هنگامی ک
ـــی  ـــیاری گوی ـــت، بس ـــار نشس ـــادی به ب ـــلول های بنی س

ـــورد  ـــئله برخ ـــا مس ـــکافانه ب ـــد و موش ـــرای داوری آمدن ب
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــت مق ـــه خدم ـــی ک ـــا زمان ـــد، ام ش
ـــد و  ـــتقبال کردن ـــا اس ـــات م ـــان از اقدام ـــیدیم، ایش رس
ـــتین  ـــی نخس ـــت وقت ـــود. درنهای ـــرت ب ـــه ی مس ـــن مای ای
فرزنـــد رویـــان به نـــام ســـیمین در پژوهشـــگاه واقـــع 
ــه  ــیمین بـ ــام سـ ــه نـ ــه ای بـ ــه در کوچـ در زعفرانیـ
ـــوم  ـــگاهی عل ـــه در جهاددانش ـــا ک ـــرای م ـــد، ب ـــا آم دنی
ـــوش و  ـــره ای خ ـــتیم، خاط ـــور داش ـــران حض ـــکی ای پزش

ـــت. ـــای گذاش ـــر ج ـــیرین ب ش

در  کـــه  لحظاتـــی  ســـخت ترین  جهاددانشـــگاهی تجربـــه کرده ایـــد، مربـــوط  
بـــه چـــه مواقعـــی بـــوده اســـت؟

ــرو  ــختی ها روبـ ــا سـ ــه بـ ــگاهی همیشـ جهاددانشـ
بـــوده اســـت؛ امـــا اکنـــون بعـــد از این همـــه تـــاش 
وقتـــی می بینیـــم کـــه برخـــی مســـئوالن و کســـانی 
ــد  ــاد کننـ ــی اعتمـ ــوان داخلـ ــه تـ ــد بـ ــه می تواننـ کـ
عمرمـــان  زمان هـــای  ســـخت ترین  نمی کننـــد،  و 
را رقـــم می زننـــد؛ وقتـــی می بینیـــم کـــه کاری را 
ــم  ــی بازهـ ــم ولـ ــام دهیـ ــل انجـ ــم در داخـ می توانیـ
ـــر  ـــتگی ها ب ـــت، خس ـــور اس ـــارج از کش ـــه خ ـــا ب نگاه ه

تنمـــان می مانـــد.

چیست؟ آرزوی شـما برای آینده ی جهاددانشگاهی 

اکنـــون بعـــد از گذشـــت 40 ســـال، زمـــان بلـــوغ 
ــد از ایـــن  ــیده اســـت. بایـ ــرا رسـ ــگاهی فـ جهاددانشـ
ــتفاده  ــاارزِش به دســـت آمده به خوبـــی اسـ تجربـــه ی بـ
ـــته  ـــی را داش ـــه زایش های ـــل همیش ـــم مث ـــم و بتوانی کنی
ـــگاهی  ـــم. جهاددانش ـــال کنی ـــدی را دنب ـــای جدی و ایده ه
ــف  ــای مختلـ ــود را در حوزه هـ ــم داری خـ ــد پرچـ بایـ

ـــد. ـــت باش ـــه نخس ـــه در مرتب ـــظ و همیش ـــی حف علم
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با اتمام جنگ و 
ورود به دوران 
سازندگی، باید 

فرهنگ جهادی 
را هم چنان به 

نسل های بعدی 
منتقل می کردیم

اسامی  انقاب  از  سال   40 گذشت  از  پس  پیشگامان   از  به نوعی  که  جهاددانشگاهی  تشکیل  و 
فرهنگ  از  امروزه  به شمار می رود،  اقداماتی جهادی 
تعاریف متفاوتی  بعضًا  و  جهادی سخن گفته می شود 
از این فرهنگ وجود دارد، ولی فرهنگ اصیل جهادی 

در جهاددانشگاهی به چه معنایی شناخته می شود؟

استفاده  و  پرورش  شناسایی،  معنای  به  فرهنگ جهادی 
از استعدادهای جوانی است که درصدد ارائه ی توانمندی های 
خود و قرار گرفتن در امتحانات سخت هستند تا در ادامه، 
وارد عرصه ی سازندگی شوند. افرادی که جهادی کار می کنند، 
دارای روحیه ی »ما می توانیم« هستند و با اتکا به توانایی های 
بدون  می کنند،  رشد  آن  در  که  ساختاری  و  دوستان  خود، 
در نظر گرفتن مسائل حاشیه ای، در موضوعات بسیار مهم و 
بااهمیت در جامعه ورود می کنند. این موضوعات می تواند در 
بخش های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و در حوزه هایی مانند 

پزشکی، کشاورزی، مهندسی، فقه و ... وجود داشته باشد.
رفع  در  جوان  استعدادهای  از  استفاده ی  من  اعتقاد  به   
مشکات به معنای فرهنگ جهادی است. باید زمینه ی فعالیت 
جوانان را برای رفع نیازهای جامعه فراهم کرد. به دنبال این، 
مباحث مادی و نیازهای اقتصادی مطرح می شود. هم چنان 
بعد از گذشت چهل سال فرهنگ جهادی در میان بسیاری از 
فعاالن و نیروهای جامعه حفظ شده و امیدواریم بتوانیم این 

احساس را به نسل های بعدی منتقل کنیم.

انجام شده  مختلف  اقدامات  در  به طورکلی  اگر   و  این ویژگی دیده شده  از سوی جهاددانشگاهی 
رقم  نهاد  این  مهم  دستاوردهای  بود،  این  به غیراز 
چه  در  جهادی  فرهنگ  شما  دیدگاه  از  نمی خورد. 

عرصه هایی تأثیرگذار واقع شده است؟

با مسأله ی  ما  انقاب و زمانی که کشور  پیروزی  از  پس 
شرایطی  شد،  مواجه  ایران  به  عراق  تجاوز  هم چون  بزرگی 
برای ورود جوانان به وجود آمد. نیروهای جوان و جهادی در 
دانشگاه با اتکای به همین اصول، وارد عرصه ی عمل شدند و 
در بحث خودکفایی، قدم های بزرگی برداشتند. جوانان ثابت 
اداره ی کشور سهم  در  توانایی های خود  با  می توانند  کردند 
انقاب،  فرهنگ جهادی در سال های نخست  باشند.  داشته 
به وضوح در میان مدیران و قشر جوان رؤیت می شد و شاهد 
بودیم که چه کارهای بزرگی انجام شد. با اتمام جنگ و ورود به 
دوران سازندگی، باید فرهنگ جهادی را هم چنان به نسل های 
بعدی منتقل می کردیم تا با شناسایی کاستی ها و مشکات، 

در اعتای کشور و سازندگی نقش پررنگ تری ایفا کنند.
در ادامه، شرایط خاصی ایجاد شد و کارهای فرهنگی توسعه ی 
بهتر و بیشتری پیدا کرد و این امکان برای نیروهای جهادی 
فراهم شد که ایده های خود را برای اعتای وضعیت فرهنگی 
و علمی جامعه اجرایی کنند. دستیابی به علم سلول های بنیادی، 

اشــاره: مــروری بــر فعالیت هــای چهــار دهــه ی گذشــته ی جهاددانشــگاهی گویــای آن اســت کــه ایــن 
نهــاد دســتاوردهای فنــی و علمــی خــود از دوران هشــت ســال جنــگ تحمیلــی تــا مقطــع کنونــی را 
کــه در ســایه ی تحریم هــای ظالمانــه رقــم خــورده، بــا عملکــرد جهــادی مدیــران و کارکنــان خــود 
به ثمــر نشــانده و ایــن رویکــرد تحــت عنــوان فرهنــگ جهــادی بــه ســایر بخش هــای جامعــه نیــز 
تســری یافتــه اســت. درواقــع منظــور از مفهــوم فرهنــگ جهــادی مجموعــه ای از مایه هــای فکــری 
ــر  ــذارد و دارای عناص ــر می گ ــردی اث ــر ف ــی ه ــاری و اجتماع ــار اختی ــه در رفت ــت ک ــی اس و ارزش
متعــددی از شــناخت ها، باورهــا، ارزش هــا، گرایش هــا، رفتارهــا و کردارهاســت. به مناســبت چهلمیــن 
ســالگرد تشــکیل جهاددانشــگاهی، دکتــر احمــد وثوق معــاون خدمــات تخصصــی پژوهشــگاه رویان، 
در گفت وگویــی بــه بیــان ابعــاد مختلــف فرهنــگ جهــادی و علــت نیازمنــدی کشــور بــه ایــن رویکرد 

در برهــه ی زمانــی کنونــی پرداخــت.

نسل جوان را با روحیه ی جهادی 
آماده ی ورود به میدان کنیم
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از اقدامات مهمی بود که نیروهای جوان، محققان و پژوهشگران 
جهاددانشگاهی، با اعتقاد به شعار »ما می توانیم«، توانستند بر بام 
علم پزشکی دنیا حرکت کنند و حقانیت جمهوری اسامی و 

دانشمندان ایرانی را به اثبات برساندند.

انقابی  نهاد  این  تشکیل  از  دهه  چهار  جهادی   فرهنگ  که  شد  انجام  اقداماتی  چه  گذشته، 
مختلف  اقشار  میان  شناخته شده  گفتمان  به  تبدیل 
گردید و حتی گاه در صحبت های رهبر معظم انقاب 

هم بر این واژه تأکید داشته است؟

کسانی که از فرهنگ جهادی تبعیت کرده اند، در همه ی 
معنا  هستند.  برخوردار  باالیی  بسیار  توانمندی  از  زمینه ها 
نظر  در  بدون  افراد  که  است  این  فرهنگ جهادی  مفهوم  و 
گرفتن مسائل حاشیه ای و بدون وارد شدن به دسته بندی های 
سیاسی در جهت منافع عمومی قدم بردارند و از این نمد برای 
خود کاهی درست نکنند. از طرفی این افراد به حوزه هایی 
وارد می شوند که نیاز جامعه است. اگر با این روحیه اقدامی 
به نفع  نتیجه ای که حاصل می شود، حتماً  انجام شد، طبعاً 
مسائل  درزمینه ی  کشور  معضات  رفع  در  و  است  کشور 
می شوند.  واقع  مؤثر  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  اقتصادی، 
تا  خداست  رضای  برای  کار  معنای  به  جهادی  کار  درواقع 

مشکلی از مشکات جامعه بشری حل شود.

می توان  اقداماتی  چه  کنونی،  شرایط  در  جامعه   در  بیش ازپیش  جهادی  فرهنگ  که  داد  انجام 
گسترش پیدا کند؟

به عنوان  خودمان  از  باید  فرهنگ  این  اعتای  به منظور 
ارزش های  به  و  کنیم  نیروهای جهادی شروع  نخست  نسل 
برگردیم.  اسامی  جمهوری  نظام  و  اسامی  انقاب  واالی 
ضمن اینکه، معتقدم صرفاً با باور به این ارزش ها نمی توان در 
جهت اشاعه ی این فرهنگ قدم برداشت. اگر بخواهیم فرهنگ 
فرهنگ  این  به  باید  باشد،  داشته  اشاعه  جامعه  در  جهادی 
عامل باشیم. ضمن احترام به مسائل مختلفی مانند مشکات 
اقتصادی، اعتقاد ما بر این است که نیروهای جهادی در ابتدا 
باید به صحت، سامت و نشاط جامعه فکر کنند و بعد مسائل 
اقتصادی خودشان را در نظر بگیرند. اگر این فرهنگ را خوب 
معرفی کنیم، می توانیم تصور درستی از فرهنگ جهادی را جا 
بیاندازیم. باید از ظرفیت فضای مجازی خیلی بهتر استفاده 
ایده های  می توانیم  گذشته  از  راحت تر  خیلی  چراکه  کنیم، 
خودمان را برای اعتای فرهنگ جهادی در جامعه پیاده کنیم.

جهادی  فرهنگ  می توان  سازوکاری  چه  با  را برای نسل جوان تعریف کرد و جهاددانشگاهی چه  
تاشی در این زمینه داشته است؟

اعتا بخشیم که نسل  را  وقتی می توانیم فرهنگ جهاد 
جوان را باروحیه ی جهادی آماده ی ورود به میدان کنیم. اگر 
موفق به انجام این کار نشویم، طبیعتاً در اشاعه ی فرهنگ 
این  باید  کنیم.  عمل  مأموریت مان  به  نمی توانیم  جهادی 
موضوع را که فرهنگ جهادی مبرا از هرگونه تبعیض و رانت 
است، در میان جوانان جا بیاندازیم. این کار با حرف انجام 
باید نشان دهیم که اولویت فردی که  نمی شود و در عمل 
مشکات  رفع  و  جمعی  موفقیت  جهادی،  روحیه ی  دارای 
جامعه است. باید اعام کنیم که هیچ چیز دیگری جایگزین 
شایستگی نیست و ایده هایی با محوریت اجتماعی از اهمیت 

باالیی برخوردار هستند.

و دوره های  از سال های جنگ  از عبور  این  پس  گذشته  سال های  در  سازندگی،  ازجمله  مختلف 
نهاد بیش از همه بر روی کارهای فنی و پزشکی تمرکز 
سوی  از  جهادی  فرهنگ  بحث  هم چنان  اما  کرده، 
جهاددانشگاهی دنبال می شود. چه الزامی وجود دارد 

بعد از 40 سال بر این گفتمان تأکید شود؟

هم چنان این نیاز احساس می شود که باید در عرصه های 
اجازه   ... و  اقتصادی  سیاسی،  فرهنگی،  اجتماعی،  مختلف 
دهیم جوانان حضور پررنگی در پیش برد امور داشته باشند 
و ایده های خود را به ما بگویند. باید ایده های خوب را بدون 
برطرف  را  این طریق مشکات  از  و  ایراد گرفتن شناسایی 
کنیم. در حال حاضر کاستی هایی دیده می شود که به علّت 

فاصله گرفتن از دوران گذشته است.

حدود این نهاد انقابی خارج شود و به سایر بخش های  به اعتقاد شما آیا فرهنگ جهادی توانسته از 
کشور تسری یابد؟ آیا این موضوع به صورت عینی در 

کشور دیده می شود؟

ــوند و راه  ــته نمی ش ــچ گاه خس ــادی هی ــای جه نیروه
ــد داد. در  ــه خواهن ــدی، ادام ــد به کن ــان را هرچن خودش
دوران ســازندگی مجبــور شــدیم نقــش خودمــان را از 
ــادی  ــگ جه ــدا و فرهن ــه پی ــف در جامع ــای مختل راه ه
ــه  ــود ک ــان دوران ب ــم. در هم ــل کنی ــه تحمی ــه جامع را ب
ــاروری  ــان ناب ــز درم ــان و مرک ــگاه روی ــتیم پژوهش توانس
پیشــرفته را در ســطح بین المللــی احــداث کنیــم. در 
ادامــه اولیــن گام هــا بــرای ایجــاد شــرکت هایی کــه 
ــد.  ــته ش ــوند، برداش ــده می ش ــان نامی ــروزه دانش بنی ام
تفکــر جهــادی در دهــه هفتــاد، تفکــری بــود کــه امــروزه 
ــه  ــد ک ــام می کنن ــیده اند و اع ــه آن رس ــردان ب دولت م
ــه عرصــه ی صنعــت برســانند.  ــات را ب ــج تحقیق ــد نتای بای
ایــن کار در جهاددانشــگاهی در دهــه ی هفتــاد و بــا انتقــال 
دانــش از دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه صنایــع انجــام شــد 

ــم. ــاهد بودی ــم ش ــج آن را ه و نتای

کار جهادی به معنای 
کار برای رضای 

خداست تا مشکلی 
از مشکالت جامعه 

بشری حل شود. 
فرهنگ جهادی مبرا 
از هرگونه تبعیض و 

رانت است.
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چهل وشـش روز بیشـتر از تشـکیل جهاددانشـگاهی نمی گذشـت کـه در همـان ابتـدای کار، پـای به جنگ 
تحمیلـی کـه صدام علیه ایـران آغاز کـرده بود، باز شـد. جنگی کـه ابتدا اعضای ایـن نهـاد در تأمین نیروی 
نظامـی برایـش نقـش داشـتند و در عملیات های نظامـی مختلف آن شـرکت می کردنـد، اما پس از گذشـت 
یک سـال واندی در حوزه هـای تخصصـی و فنـی هـم به کمـک رزمنـدگان آمدنـد و پروژه هایـی را به کمک 
دانشـگاهیان در آن زمـان انجـام دادنـد که هر یـک از آن ها گره هایی از مشـکات نظامی باز کردند که شـاید 

در تصـورات هیچ کـس نمی گنجید.
در آن سـال ها همـه کشـورها با پیـروزی انقاب اسـامی و آغاز جنـگ، عراق را تـا بن دندان به تسـلیحات و 
تجهیـزات نظامـی مختلف تجهیـز کرده بودنـد و ایران با دسـت خالی و پشـت به همـه آن ها بایـد در مقابل 
رژیـم بعث می ایسـتاد. شـاید صـدام هم به اتکای همین پشـتوانه بـود که تصـور می کرد می توانـد چندروزه 

تهـران را هـم از آن خود کند.
امـا همان گونـه کـه رزمنـدگان در سـال های جنگ تا پـای جان بـرای حفظ حیثیـت و تمامیت ارضـی ایران 
ایسـتادند، جهاددانشـگاهی و اعضای آن هم به گفته خودشـان و بر اسـاس تخصصی که داشـتند، وظیفه خود 
می دیدنـد کـه در این شـرایط بغرنج مشـکلی از کشـور حـل کننـد و درواقع در کنـار شـرکت در جبهه ها و 

حضـور کنـار رزمنـدگان، از آن ها پشـتیبانی کنند تا ضعف ها و مشـکات موجود حل شـود.
دکتـر محمدصادق حاجـی تاروردی مدیر اجرایی سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف در دوران دفاع 
مقـدس، خاطـرات جالبی از فعالیت هـای این نهاد در سـال های جنـگ دارد. از جوانـی و بی تجربگی بچه های 
جهـاد در روزهـای ابتدایـی جنگ می گویـد؛ این که چطـور قدم به قدم با زیرکـی و تاش، ایـن نیروها خودکفا 
شـدند و با خاقیت توانسـتند، بـا وجود تحریم ها، به پشـتیبانی علمـی و فنی جنگ کمک بسـیاری کنند و 

در ایـن میان جان بسـیاری از رزمنـدگان و حتی مـردم را نجات دهند.
او می گویـد: در آن زمـان، هیچ کـس بـاور نمی کـرد جهاددانشـگاهی بـا نیـروی جـوان و کم تجربـه ای کـه 
در اختیـار دارد بتوانـد پروژه هـای بـزرگ نظامـی را کـه هر یک از آن ها مشـکات بسـیاری در جنـگ برای 
رزمنـدگان بـه وجـود آورده بود، اجرایی کند و گـره از کار جبهه و جنـگ باز کند؛ آن هم در شـرایطی که همه 
کشـورهای غربـی و آمریـکا و حتی شـوروی بـا تمام وجـود، عراقی هـا را پشـتیبانی و البته ایـران را تحریم 

می کردنـد.
دکتــر حاجــی تــاروردی کــه پــس از ســال های جنــگ در بخش هــای مختلــف جهاددانشــگاهی فعالیــت 
کــرده و ســال ها معــاون پژوهــش و فنــاوری ایــن نهــاد نیــز بــوده اســت، می افزایــد: اعتمــاد کــردن بــه 
ایــن نیــروی جــوان بــرای بســیاری از زیــر بخش هــای مختلــف مرتبــط بــا جنــگ، کار ســختی بــود، امــا 
ــب  ــدند و در اغل ــا وارد ش ــن حوزه ه ــگاهی در ای ــای جهاددانش ــره اعض ــراوان، بالخ ــواری های ف ــا دش ب
آن هــا بــه موفقیت هــای بزرگــی دســت یافتنــد کــه البتــه در ایــن میــان بایــد از علی اکبــر تــرکان کــه 
در آن زمــان رییــس صنایــع دفــاع بــود و سرلشــگر شــهید ســتاری به عنــوان فرمانــده نیــروی هوایــی 
یادکــرد؛ چراکــه بــرای مشــارکت دادن جهاددانشــگاهی در ایــن پروژه هــا و نهایتــا حــل مشــکات جنــگ 

در حــوزه ی دفاعــی کمــک بســیاری کردنــد.
وی ادامـه می دهـد: در سـال های جنـگ، عراقی ها تانک بسـیاری در اختیـار داشـتند، اما ایران به جـای آن، 
موشـک کاتیوشـا داشـت که موشـک موثری بود و خط تولید آن را آلمانی ها قبل از پیروزی انقاب اسـامی 
در ایـران راه انـدازی کردنـد؛ امـا پـس از انقاب از کشـور رفتند. این خط با مشـکات بسـیاری مواجـه بود و 
درواقع موشـک کاتیوشـا با وجود این که در جنگ بسـیار مهـم و کاربردی بـود، با آن شـرایط به صورت ناقص 
تولید می شـد و بااسـتفاده بود؛ اما اعضای جهاددانشـگاهی با تشـکیل تیمی توانسـتند با وجود کارشـکنی 
آلمانی هـا و بـا اسـتفاده از تـوان علمـی داخلی، خط تولید موشـک کاتیوشـا را رفع اشـکال، بهینه سـازی و 
راه انـدازی کننـد تـا در طول سـال های جنـگ از آن اسـتفاده کننـد و این یکـی از مهم تریـن پروژه هایی بود 

که جهاددانشـگاهی در آن نقش بسـیار بزرگی داشـت.
بـه گفته مدیر سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف در دوران دفاع مقـدس، این واحد سـازمانی جهاد، 
بیش از صد طرح و پروژه را در حوزه دفاعی و نظامی انجام داد که سـبب شـد مشـکات بسـیاری از رزمندگان 
در ایـن حـوزه حل شـود. در ابتدا جهاددانشـگاهی وارد حـوزه تعمیرات تخصصی تجهیـزات و قطعات نظامی 
شـد و کم کـم بـا پروژه هـای بزرگ تر دفاعـی روبه رو شـد که می توان به سـاخت میـن هوایی، بهینه سـازی و 

بـه روز کردن سیسـتم ناوبـری هواپیماهای شـکاری اف 5 و پروژه های دیگر اشـاره کرد.
در ادامه، مشروح گفت وگوی ما با دکتر محمدصادق حاجی تاروردی را با موضوع جمع آوری مستندات دفاع 

دانش بنیان جهاددانشگاهی به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس می خوانید ؛

پرونده دفاِع دانش بنیان
چهل سالگی جهاددانشگاهی و آغاز جنگ تحمیلی

بال های موشک کاتیوشا روی 
دستان فرشتگان
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ــام داد و  جهاددانشــگاهی در ســال های جنــگ  ــی انج ــوزه دفاع ــی در ح ــه اقدامات چ
ایــن نهــاد چــه ســهمی در تأمیــن امنیــت دفاعــی 

ــت؟ ــور داش کش

ارتـش  داشـتیم؛  بزرگـی  در سـال های جنـگ مشـکل 
بـود  تعریف شـده  آمریکایـی  اسـاس سـاح های  بـر  ایـران 
و پس ازاینکـه آمریکایی هـا بـه خاطـر انقـاب اسـامی از 
ایـران رفتنـد تجهیـزات نظامـی بـا مشـکاتی مواجـه شـد 
کـه حـل آنهـا وابسـته بـه قطعـات یـا نیروهـای متخصـص 
آمریکایـی بـود و ایـن موضوع بسـیار اهمیت داشـت. زمانی 
کـه جنـگ آغـاز شـد هـر یـک از تجهیـزات نظامـی پـس 
از مدتـی اسـتفاده بـا چنیـن مشـکاتی روبـه رو می شـد و 
کشـور به تدریـج وارد مرحلـه ای می شـد کـه دسـت خـود 
را خالـی می دیـد و در آن شـرایط آمریکایی هـا و غربی هـا 
هیچ گونـه کمکـی در ایـن زمینـه نمی کردنـد. شـرقی ها که 
در آن زمـان شـوروی سـابق بـود آمادگـی کمـک در ایـن 
زمینـه را نداشـتند یـا اینکـه ایران، چنـدان تمایلـی در این 

زمینـه از خـود نشـان نمـی داد.
عرصـه شـد؛  ایـن  وارد  زمـان، جهاددانشـگاهی  آن  در 
 مهنـدس اکبـر تـرکان در آن سـال ها مدیرعامـل سـازمان 
صنایـع دفـاع بـود کـه خـودش از دانش آموختـه دانشـگاه 
بـا  بـود  ایـام  اسـتاندار  کـه  درزمانـی  و  اسـت  شـریف 
را  آن هـا  و  بـود  کارکـرده  شـریف  دانشـگاه  دانشـجویان  
می شـناخت و مـا هـم در آن زمـان دنبـال ایـن بودیـم کـه 
بتوانیـم کاری را انجـام دهیم و مشـکلی را حـل کنیم. البته 
جهاددانشـگاهی در آن زمـان با مشـکل دیگـری هم مواجه 
شـد و آن ایـن بـود بـه دلیـل آنکـه حضـرت امـام خمینـی 
)ره( از همـه اقشـار مـردم خواسـته بودنـد کـه در جنـگ 
و جبهه هـا حضـور پیـدا کننـد؛ اعضـای جهاددانشـگاهی و 
دانشـجویانی کـه آن هاهـم جـزو همیـن جوانـان بودنـد و 
و  باشـند.  حضورداشـته  جبهه هـا  در  می خواسـت  دلشـان 
دسـت مـا از نیروهـای انقابـی و جهـادی خالـی مـی شـد.

تشـکیل  جهاددانشـگاهی   1359 سـال  مـرداد   16 در 
شـد؛ دانشـگاه ها تعطیـل بـود و حـدود 40 روز بعـدازآن، 
ارتـش بعثـی بـه ایـران حملـه کـرد و جنـگ آغـاز شـد. 
جهاددانشـگاهی هـم در آن برهـه می خواسـت هـر کاری 
از دسـتش برمی آیـد انجـام دهـد و امکانـات دانشـگاه ها و 
اسـاتید هم بـه تعبیری بااسـتفاده مانده بـود و باید برایش 
راه حلـی پیـدا می کـرد؛ بنابرایـن بـه ایـن فکـر افتادیـم که 
در بخـش علمـی و فنـی جنـگ، ورود پیدا کنیم تـا بتوانیم 
بـه حـل مشـکات کمـک کنیـم کـه در پشـتیبانی جنـگ 
و سـاح های جنگـی خاصـه می شـد. آقـای تـرکان در آن 
زمـان پذیرفـت کـه جهـاد وارد ایـن موضـوع شـود؛ البتـه 

اولویـت اول، سـاح های جنگـی بـود و ما نمی دانسـتیم که 
در صنایـع دفاعـی چـه خبـر اسـت و چـه مشـکلی وجـود 
دارد، امـا آقـای تـرکان این مسـائل را به ما منتقـل می کرد.

 

کردند؟ آقـای ترکان چه مسـایلی را با شـما مطرح 

یکـی از مسـائلی کـه ایشـان بـا مـا مطـرح کـرد ایـن 
بـود کـه کارخانـه سـاخت موشـک کاتیوشـا کـه بـه کمک 
آلمانی هـا در ایـران احداث شـده بـود و خـط تولیـد تقریبـاً 
آمـاده داشـت، پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی، بـا رفتن 
درحالی کـه  نمی کـرد.  کار  تقریبـاً  تولیـد  خـط  آلمانی هـا 
بودنـد.  آموزش دیـده  کارخانـه،  موردنیـاز  نیروهـای  همـه 
یـک مشـکل اساسـی در ایـن خط وجود داشـت و موشـک 
اصابـت  هـدف  بـه  می شـد  شـلیک  وقتی کـه  کاتیوشـا 
شـلیک،  از  پـس  حتـی  و  نبـود  کار  در  دقتـی  نمی کـرد؛ 

تهدیـدی بـرای جبهـه خـودی بـود.
در آن زمـان، بچه هـای جهاددانشـگاهی خـط را بازدیـد 
کردنـد و متوجـه شـدند کـه یکـی از بال هـای این موشـک 
باعـث  مسـأله  همیـن  و  می شـود  جـدا  شـلیک  از  پـس 
می شـود کـه هـدف خـود را گـم کنـد و زمانـی کـه الشـه 
موشـک را پیـدا می کردیـم می دیدیـم کـه موتـور موشـک 

اسـت. ترکیده 
 موشـک کاتیوشـا، موتـوری بـه طـول یـک متـر دارد 
و  اسـت  مقـاوم  بسـیار  فلـزی  محفظـه  یـک  شـامل  کـه 
وقتـی سـوخت آن روشـن می شـود گاز شـدیدی از خـود 
تولیـد می کنـد و باعـث می شـود کـه موشـک بـه سـمت 
هـدف حرکـت کنـد. درواقـع سـوخت موشـک کـه چنـد 
دقیقـه عمـل مـی کنـد دمـای زیـادی را در محفظـه موتور 
ایجـاد مـی کنـد، در ایـن فاصلـه، موتور موشـک هـم نباید 
آسـیبی ببینـد؛ امـا موشـک های مـا آسـیب می دیـد. تیمی 
از بچه هـای مهندسـی مکانیـک، بـرق، مهندسـی شـیمی، 
صنایـع و متالـورژی دورهـم جمـع شـدند و اشـکاالت را 
بـه ترتیـب شناسـایی کردنـد. در آن زمـان، متوجـه شـدیم 
قالبـی کـه یکـی از بالکهـای موشـک را می سـازد اشـتباه 
بالـک  پایـه  کـه  می شـود  باعـث  و  اسـت  طراحی شـده 
موشـک بسـیار نازک شـده و در هنگام شـلیک، کنده شود. 
آلمانی هـا بـه دلیـل آنکـه هنـوز خـط تولیـد کامـل نشـده 
بـود، متوجـه ایـن اشـکال نشـده بودنـد. البته از این دسـت 
مشـکات و نواقـص در خط تولید موشـک کاتیوشـا بسـیار 
بـود. به عنوان مثـال، سـوخت موشـک هـم مشـکل داشـت 
چراکـه بعضـی مواقـع عمـل نمی کـرد و برخی اوقـات باعث 

می شـد کـه موتـور بترکـد.
یکـی دیگـر از مشـکات ایـن بـود کـه محفظـه فوالدی  

به آلمانی ها 
در قضیه 

بومی سازی 
موشک های 

کاتیوشا اجازه 
ندادیم گربه 

رقصانی کنند.
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کـه نقـش موتـور را بعهـده داشـت عایقـی داشـت کـه آن 
عایـق بایـد چنـد دقیقـه حـرارت شـدید سـوخت را تحمل 
می کـرد تـا موشـک بـه سـرعت حداکثـر برسـد و بـه هدف 
اصابـت کنـد امـا ایـن عایق بـه دلیـل آنکـه آلمانی ها جنس 
بنابرایـن  داشـت؛  مشـکل  بودنـد،  نـداده  مـا  بـه  درسـتی 
موشـک  ایـن  از  مهـم  اشـکال  شـش  پنج تـا  سـرجمع  
به درسـتی  باعـث می شـد موشـک  شناسـایی کردیـم کـه 
عمـل نکنـد و گروه هـای تخصصـی مختلـف هـر یـک برای 
رفـع مشـکل دسـت به کار شـدند. به عنوان مثال، مـا در گروه 
شـیمی بـه دنبـال حـل مشـکل سـوخت رفتیـم تـا بدانیـم 
چـون  می شـود،  منفجـر  و  نمی کنـد  کار  به درسـتی  چـرا 
سـوخت موشـک بایـد بسـوزد و این احتـراق دائـم گازی را 
تولیـد می کنـد کـه موشـک را از زمیـن بلند می کنـد. برای 
حـل مشـکل موتـور، گروه هـای متالـورژی و مکانیـک بـه 
ایـن نتیجـه رسـیدند کـه فـوالدی که بـرای محفظـه موتور 
مورداسـتفاده قرارگرفتـه مشـکل دارد و جالـب اینجا بود که 
بلـد  ابتـدا نمی پذیرفتنـد و می گفتنـد شـما  آلمانی هـا در 
نیسـتید کـه بـا آن کارکنیـد و مـا از همین فـوالد در آلمان 
اسـتفاده می کنیـم و مشـکلی نداریـم. نهایتـاً بـه آلمانی هـا 
گفتیـم خودتـان از این فـوالد اسـتفاده کنید تـا ببینید چه 
مشـکلی دارد و نهایتـاً وقتـی فـوالد را برای سـاخت محفظه 
موتـور می کشـیدند پـاره می شـد و پس ازاینکـه پذیرفتنـد، 
قـرار شـد جلسـه ای برای بررسـی این موضـوع ترتیب دهیم 

کـه خاطـره ای شـنیدنی از آن بـه یـاد دارم.
 

 چه خاطره ای؟

در  می خواسـتیم  کـه  شـد  شـروع  اینجـا  از  داسـتان 
مـورد فـوالد به کاررفتـه در محفظـه موتـور ایـن موشـک با 
آلمانی هـا صحبـت کنیـم و هرقـدر بـه آلمانی هـا می گفتیم 
کـه فـوالدی کـه شـما بـه مـا داده ایـد، مشـکل دارد قبـول 
بودنـد  نشسـته  جلسـه  در  کـه  کسـانی  و  نمی کردنـد 
اعضـای  و  بودنـد  آلمانی هـا  بازرگانـی  تیـم  جـزو  معمـوالً 
جهاددانشـگاهی همگـی مهنـدس و متخصص بودنـد . نهایتاً 
بحـث بـه اینجا رسـید کـه قرار شـد یـک مهنـدس متالورژ 
آلمانـی بـه ایـران بیایـد و در مـورد ایـن موضـوع به صـورت 
تخصصـی بحـث و گفت وگـو کنـد. هفتـه بعـد بـا حضـور 
مهنـدس آلمانـی جلسـه را دوبـاره تشـکیل دادیـم؛ جالـب 
ایـن بـود کـه مهنـدس آلمانـی پیرمـردی باتجربه بـود و ما 
همـه جوان هـای 27، 28 سـاله و بـه همیـن دلیـل او فکـر 
می کـرد کـه مـا تجربـه کافـی و دانـش الزم را نداریـم و در 
مقابـل مـا مقاومـت می کـرد. بـه خاطـر ایـن مسـاله گـروه 
متالـورژی قبل از تشـکیل جلسـه با میکروسـکوپ الکترونی 
از کریسـتال های فـوالد عکس بـرداری کـرده بودنـد تـا در 

صـورت لـزوم آن را به عنـوان سـند بـرای اثبـات ادعایشـان 
اسـتفاده کننـد. هرقـدر مهنـدس آلمانـی بـرای مـا دلیل و 
برهـان مـی آورد کـه حـرف شـما درسـت نیسـت، بچه های 
جهاددانشـگاهی دلیـل دیگـری می آوردنـد و نهایتـاً سـند 
خـود را رو کردنـد کـه نتیجـه آن تسـلیم شـدن مهنـدس 
آلمانـی بـود. بسـیار جالـب بـود کـه او پـس از ثابت شـدن 
حرف هـای مـا دسـتش را مقابل همه ایـن جوانان به نشـانه 
تسـلیم بـاال بـرد و همـه آلمانی هـا شـوکه شـده بودنـد و به 
آنها ثابت شـد که مشـکلی در فرآیند سـاخت موتورموشـک 
وجـود نـدارد و درواقـع، ایـن فـوالد بود که مشـکل داشـت. 
جالب تـر اینکـه یـک نفـر از تیـم مـا کـه از آلمان آمـده بود 
بـه زبـان آلمانـی مسـلط بـود و بـدون اینکـه آن هـا متوجه 
صحبـت  انگلیسـی  آلمانی هـا  بـا  مـا  درحالی کـه  شـوند 
می کردیـم ویـا مترجـم بـه آلمانـی ترجمه مـی کـرد، به ما 
می گفـت کـه آن هـا بـه آلمانـی بـه یکدیگـر چـه می گویند 
و ایـن مسـاله باعـث شـد که ما روی جلسـه مسـلط شـویم 
و نهایتـاً توانسـتیم بـا اطاعـات فنـی و علمـی دقیقـی کـه 
ارایـه دادیـم، آن ها را متقاعـد کنیم. در آن زمـان، آلمانی ها 
جریمـه شـدند و پنـج  تـن فـوالد از همـان جنسـی کـه مـا 
این گونـه  موتـور  مشـکل  و  دادنـد  مـا  بـه  می خواسـتیم 

شـد. برطرف 
زمانـی کـه آلمانی ها دیدند مشـکل سـوخت، موتور،عایق 
و بالـک موشـک را حـل کردیـم و ازآنجـا که نمی خواسـتند 
مشـکل ما حل شـود و بتوانیم موشـک کاتیوشـا را بسـازیم 
و بـه جبهـه هـا برسـانیم و از طرفـی هـم نمی خواسـتند 
مـا متوجـه ایـن مسـاله بشـویم و ادعـا می کردنـد کـه بـه 
دلیـل قـراردادی کـه بـا مـا دارنـد متعهـد بـه مـا هسـتند، 
سـعی کردنـد تا در کیفیـت مـاده اولیه ای که برای سـاخت 
عایـق بـه مـا می دادنـد، مشـکلی درسـت کننـد. مـا اگـر 
می خواسـتیم بـه آنهـا ثابـت کنیـم ایـن عایـق هم مشـکل 
دارد، چندیـن مـاه طـول می کشـید یعنـی اینکـه چندیـن 
مـاه تولیـد موشـک متوقف مـی شـد و نهایتاً به ایـن نتیجه 
رسـیدیم کـه به جـای ایـن کار در بـازار داخلـی بـه دنبـال 
تولیـد آن باشـیم چراکـه جنـس پیچیـده ای نبـود و ترکیب 
معدنـی خاصـی نیـاز داشـت کـه در حـرارت بـاال از خـود 
مقاومـت نشـان دهـد و درواقـع از جنـس عایق هـای نسـوز 
بـود. در ایـن راسـتا در بـازار داخلـی ترکیـب موردنظـر را 
عایـق  توانسـتیم  رنگ سـازی  کارخانـه  در  و  کردیـم  پیـدا 
را تولیـد کنیـم و نهایتـاً ایـن مشـکل برطـرف شـد؛ امـا در 
همـان زمـان آلمانی هـا، حـال عایـق را بـه مـا لیتـری 30 
مـارک می فروختنـد کـه بـرای مـا لیتـری 90 تومـان تمام 
می شـد امـا مـن، آقـای دکتـر قرنفلـی و چنـد نفـر دیگـر 
از اعضـای جهاددانشـگاهی به عنـوان کسـانی کـه در گـروه 
شـیمی بودیـم به دنبـال تولیـد آن در داخل رفتیـم؛ چراکه 
مـا کشـور نفتـی  بودیـم و قاعدتـاً بایـد می توانسـتیم آن را 
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تولیـد کنیـم. نهایتـاً بـه آزمایشـگاه رفتیم و نمونـه حال را 
آنالیـز و بررسـی کردیـم و بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه در 
ذوب آهـن، حالـی تولیـد می شـود کـه بسـیار شـباهت بـه 
حـال آلمانی هـا داشـت. این حـال، لیتری پنج ریـال تمام 
می شـد و تـا ایـن حـد توانسـتیم صرفه جویی در ایـن زمینه 
انجـام دهیـم. در آن زمـان دیگـر آلمانی هـا نمی توانسـتند 
بـرای مـا گربـه  رقصانـی کننـد و نهایتاً موشـک کاتیوشـا به 
یـک موشـک موفـق و خـوب تبدیـل شـد کـه در جبهه هـا 

رزمنـدگان از آن اسـتفاده می کردنـد.
 مهندس ترکان در آن زمان از بچه های جهاددانشـگاهی 
جهاددانشـگاهی  اعضـای  کـه  کـرد  اعـام  و  کـرد  تقدیـر 
نه تنهـا آبـروی ایـران را خریدند و آلمانی ها را سـر جایشـان 
به خوبـی  کاتیوشـا  موشـک  تولیـد  خـط  بلکـه  نشـاندند 
راه انـدازی و آمـاده شـد. این همـان پشـتیبانی علمی و فنی 
جهاددانشـگاهی بـود کـه به کمـک رزمنـدگان و جنگ آمد 
و کار بسـیار بزرگـی بـود و اعضـای جهاددانشـگاهی وقتـی 
نتیجـه کار خـود را می دیدنـد متوجه می شـدند کـه وظیفه 
بسـیار مهم تـر و کاراتـری از جنگیـدن در جبهه هـا علیـه 

دشـمن دارند.
بنابرایـن اعضای جهاددانشـگاهی هرروز انگیزه بیشـتری 
پیـدا می کردنـد و متوجـه می شـدند کـه کارشـان چقـدر 
ارزشـمند اسـت و تیـم بسـیار خوبـی داشـتیم به گونـه ای 
 350 زمـان  آن  در  شـریف  صنعتـی  جهاددانشـگاهی  کـه 
نفـر متخصـص داشـت؛ در آن زمـان طـرح شـب زنده داران 
را راه انداختیـم کـه همـه بتواننـد به جـای دو شـیفت، سـه 
شـیفت و به صـورت شـبانه روزی در آنجـا کار کننـد. چراکه 
نمی توانسـتیم یـک پـروژه را یک سـال طـول دهیـم و باید 
در طـول چنـد مـاه، مشـکلی از مشـکات جنـگ را حـل 

می کردیـم.

 
؟ بـرای انجـام کار بـا چـه مشـکاتی مواجه  ید د بو

ایـن  بـه  جهادی هـا  ورود  بـرای  مسـئولین  ابتـدا  در 
اولـی  روز  کـه  به گونـه ای  می کردنـد  مقاومـت  پروژه هـا 
کـه می خواسـتیم همیـن مشـکل را حـل کنیـم در ورودی 
مجتمـع پارچیـن، مـا را راه ندادنـد و بـه ما می گفتند شـما 
جوجـه مهندس هـا نمی توانیـد بـه مـا کمـک کنیـد و فکـر 
می کردنـد کـه مـا می خواهیـم جـای آن هـا را بگیریـم. فکر 
می کردنـد چـون قبـل از انقـاب در اینجـا بودند قرار اسـت 
نیروهـای حزب اللهـی  هـراس  از  آن هـا را حـذف کنیـم و 
داشـتند؛ امـا مـا از رییس جمهـور وقـت یعنـی رهبـر معظم 
انقـاب کـه در آن موقع رییـس دولت بودند، نامه داشـتیم، 
نهایتـاً بـا اصـرار مهنـدس تـرکان توانسـتیم وارد شـویم و 

مشـکل پروژه هـا را حـل کنیـم.
بعـد از یکـی دو سـال کـه بسـیاری از مشـکات را حـل 
کردیـم، بـرای نیروهـای صنایـع دفـاع در پارچیـن کاس 
تخصـص  واقعـاً  ابتـدا  در  درحالی کـه  گذاشـتیم   آموزشـی 
چندانـی در کار عملیاتـی نداشـتیم و اگـر بـه مـن به عنوان 
مهنـدس شـیمی یـک قالـب صابـون و یک تکـه تی ان تـی 
می دادنـد فـرق آنهـا را متوجـه نمی شـدم! امـا بـا کار کردن 
در آن مجموعـه توانسـتیم بـه تخصـص بیشـتری برسـیم 
و بـرای آنهـا کاس آموزشـی هـم برگـزار کنیـم. نتیجـه 
انـواع  بـرای  پُرکن هـای تی ان تـی  ایـن شـد کـه کارخانـه 
راه انـدازی کردیـم. دسـتگاه های  و  را سـاختیم  خمپاره هـا 
موردنیـاز، مخـازن سـاده ای بـود کـه مـا سـاخت آن را بلـد 
بودیـم امـا به ما می گفتنـد باید از آلمان وارد شـود و ایمنی 
نمونـه خارجـی متفـاوت اسـت، امـا بـا اصـرار جهادی هـا 

توانسـتیم خـط تولیـد آن را هـم راه انـدازی کنیـم.

 
 دیگر چه پروژه های انجام دادید؟

یکـی دیگـر از پروژه هایی که در زمـان جنگ انجام دادیم 
ایـن بـود کـه نیـروی هوایـی بـه مـا گفـت کـه صندلی های 

خلبـان با مشـکل مواجه اسـت. وقتی خلبان بـه دلیل نقص 
فنـی هواپیمـا مجبـور اسـت به اصطـاح ایجکت کنـد )خود 
را بـه بیـرون از کابیـن پرتـاب کنـد(، صندلی و خلبـان باید 
توسـط راکـت کوچکـی بـه بیـرون پرتـاب شـده و نهایتـاً با 
چتـر بـه زمیـن فـرود بیایـد، اما ایـن اتفـاق نمی افتـاد. این 
بـود وقتی کـه روشـن  راکت هـا کـه زیـر صندلـی خلبـان 
می شـدند یک تراسـت )نیـروی باالبرنـده( ایجـاد می کردند 
و آن نیـروی باالبرنـده  باعـث می شـد، صندلـی بـا خلبـان 
صـد متـر از داخـل هواپیمـا بـه بیـرون پرتـاب شـود و اگـر 
هواپیمـا سـقوط کنـد بـه خلبـان آسـیبی وارد نشـده و بـا 
چتـر در زمیـن فـرود  آیـد. مشـکل اینجـا بـود که سـوخت 
ایـن راکت هـا کـه زیر صندلـی خلبان قرار داشـت بـه دلیل 
آنکـه مـواد آلـی در آن بـود عمـر مفیدی داشـت )و آن عمر 
مفیـد تمام شـده بود( باعث می شـد کـه به موقـع عمل نکند 
و درواقـع خلبـان موفـق نشـود تـا خـود را در هنـگام خطر 
انفجـار هواپیمـا از هواپیمـا بـه بیـرون پرتـاب کنـد. درواقع 
تاریخ مصـرف گذشـته بـود و خلبـان وقتـی می خواسـت در 
دوران جنـگ بـه عملیاتـی بـرود ایـن تـرس را داشـت کـه 
اگـر هواپیمایـش بـا نقـص فنـی مواجـه شـود یـا آنکـه در 
حـال سـقوط باشـد نمی توانـد خـود را نجـات دهـد. بـرای 
همیـن ما اعـام کردیم کـه در زمینـه سـوخت کارکرده ایم 
و منظورم آن همان سـوخت موشـک کاتیوشـا بـود. با همان 
فرمولـی کـه در پـروژه قبلـی یـاد گرفتـه بودیـم سـوخت 
راکت هـای زیـر صندلـی خلبـان را نیز اصـاح کردیم و پس 
از تسـت متوجـه شـدیم کـه سیسـتم موردنظرشـان اصاح 
و پیـاده شـده اسـت و درواقـع صندلـی همـه هواپیماهـای 
جنگـی ماننـد اف 4 بـه سـوخت های جدید تجهیز شـدند و 
خلبانـان نیـز بـا خیـال راحت پـرواز می کردنـد و این یکی از 
نعمت هـای کار مـا در زمینـه موشـک کاتیوشـا بـود کـه در 

هواپیماهـای جنگنـده بـکار رفت.
یکـی دیگـر از مشـکاتی کـه در زمـان جنـگ به ویژه در 
حـوزه بمبـاران شـهرها وجود داشـت ایـن بود کـه عراقی ها 
شـهرهای  و  می شـدند  کشـور  وارد  به راحتـی  هواپیمـا  بـا 
آنهـا  نمی توانسـت  رادار  و  می کردنـد  بمبـاران  را  مختلـف 
را رصـد کنـد. عراقی هـا در ارتفـاع پاییـن پـرواز می کردنـد 
و ایـن مسـاله باعـث می شـد کـه از زیـر رادارهـای مـا رد 
پـرواز«  »شـوق  فیلـم  در  ایـن صحنـه  مشـابه  می شـدند، 

نمایـش داده شـده اسـت.

 
ـــتیم  ـــکال رادار نمی توانس ـــر اش ـــه خاط بمب افکن هـــای عراقـــی را رصـــد کنیـــم؟ ب

عراقی هـا محل هـای نفـوذ بـه کشـور را از زیـر رادارهای 
مـا پیداکـرده بودنـد و مشـخص نبـود ایـن کار بـا خیانـت 
برخـی عوامـل داخلـی رخ داده بـود یـا اینکـه خودشـان این 
نقـاط را پیداکـرده بودند. اگر هواپیماهـای عراقی از ارتفاعی 
باالتـر قصـد ورود بـه کشـور را داشـتند بـا پدافندهوایـی یا 
بکمـک هواپیمـای اف 14 آنهـا را نابـود می کردیـم، چـون 
زیرآبـی  عراقی هـا  امـا  می شـدند،  متوجـه  مـا  رادارهـای 
می رفتنـد. درنتیجـه ناگهـان به نزدیکی شـمال می رسـیدند 
بایـد  مـا  می دادنـد.  قـرار  هـدف  مـورد  را  نـکا  نیـروگاه  و 
راه حلـی پیـدا می کردیـم. بـه ایـن نتیجه رسـیدیم کـه باید 
میـن هوایـی درسـت کنیـم. درواقـع می خواسـتیم ابـزاری 
درسـت کنیـم کـه در مسـیر حرکـت هواپیماهـای عراقـی 

قـرار گیـرد تـا راه نفـوذ آنهـا را ببندیم.

 
کار  ؟ مین هــای هوایــی دقیقــا چطــور  نــد د می کر

مین های هوایی درواقع بالن هایی بودند که در داخلشان 
گاز هیدروژن پر میکردیم و به دلیل وجود این گازسبک بالن ها 
پاستیک سازی  کارخانه های  کمک  با  می ایستادند.  هوا  در 
اطراف تهران، بالن ها را ساختیم. از هواشناسی کمک گرفتیم 
و بالن هایی که آن ها برای هواشناسی استفاده می کردند را 
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نهایتاً  کردیم.  هیدروژن  گاز  از  پر  را  آنها  داخل  و  گرفتیم 
چندصد متر کابل فوالدی به آنها می بستیم و در تمام مسیر 
نفوذ هواپیماهای عراقی بخصوص پاالیشگاه ها، نیروگاه ها و 

مراکز نظامی بالن قراردادیم.
ترفند  از  می خواستند  وقتی که  بعد  دفعات  در  عراقی ها 
سابق خود استفاده کنند و مثًا با ارتفاع پایین از میان دو 
دیدند  و  شدند  مواجه  بالن ها  این  با  کنند  عبور  کوه  دامنه 
که دیگر نمی توانند نفوذ خود را انجام دهند و اگر از مسیر 
دیگری می خواستند نفوذ کنند آنها را می زدیم و اگر نزدیک 
این بالن ها می شدند مانند یک بمب منفجر می شد. در این 
پروژه تعداد زیادی مین هوایی یا همان بالن تولید کردیم و 
در همه نقاط کور رادار خودمان به هوا فرستادیم تا مسیرهای 
نفوذ هواپیماهای عراقی ها را ببندیم)مثل پاالیشگاه اصفهان(. 
جهاددانشگاهی  اعضای  از  خوبی  بسیار  تیم  پروژه  این  در 
مراکز  بمباران  مدت ها  تا  و  داشتیم  ارتش  هوایی  پدافند  و 

حساس و شهرها از سوی ارتش بعثی قطع شد.

 
 چه شد که عراقی ها دوباره بمباران را آغاز کردند؟

روس ها  از  و  ننشستند  بیکار  عراقی ها  مساله  پس ازاین   
هواپیمای میگ 29 خریداری کردند و ازآنجاکه این هواپیمای 
را  آن  به راحتی  نمی توانستیم  و  بود  بلندپرواز  بسیار  جنگی 
هدف قرار دهیم کار ما سخت شده بود. آنها هم مجبور بودند 
از بمب لیزری استفاده کنند تا بتوانند اهداف موردنظرشان را 
بمباران کنند. بمب لیزری این گونه کار می کرد که نور لیزر 
به  لیزر  نور  وقتی که  و  تابانند  می   زمین  روی  هواپیما  از  را 
سمت هواپیما برمی گردد، بمبی که پرتاب می شد مسیر نور 
لیزر را دنبال می کرد تا به هدف اصابت کند. در آن زمان این 
تکنولوژی بسیار پیشرفته بود، هواپیمای میگ 29 به وسیله 
لیزر،  سرچ کننده  تکنولوژی  به وسیله  آن  بمب  و  لیزر  نور 
می توانست اهداف خود را شناسایی، انتخاب و بمباران کند. 
موشک  با  را   29 میگ  اصفهان  در  رزمندگان  از  یکی  البته 
مورد هدف قرار داد و زمین گیر کرد و عراقی ها متوجه شدند 
که برای ما سرنگون کردن میگ 29 هم امکان دارد. متأسفانه 
رزمنده ای که با موشک زمین به هوا توانسته بود، میگ 29 
به شهادت  بعد توسط منافقین  را هدف قرار دهد چند روز 
رسید زیرا در آن زمان مصاحبه ای در تلویزیون داشت و تصور 
می  شد چنین مصاحبه هایی مردم را شاد می کند. البته راه حل 
و  پیدا کردیم  لیزری میگ 29 هم  بمب های  برای  جدیدی 
آن این بود که در سطح زمین و اهداف موردنظر آنها گازی 
پخش کنیم که به جای اینکه نور لیزر به سمت هواپیما برگشته 
و برای بمب قیفی درست کند، نور لیزر در هوا پخش می شد.

 
گاز  با  را هم  لیزری میگ 29  بمب های  کامًا از کار انداختید؟ پس 

خاصی  مواد  شریف  صنعتی  جهاددانشگاهی  اعضای 
بمباران  اینکه  به محض  و  کردند  درست  گاز  این  برای  را 
می کردیم  پخش  زمین  در  را  مواد  این  می شد  اعام  هوایی 
و تولید گاز می کرد. وقتی لیزر به این گاز برمی خورد به باال 
برنمی گشت و عمًا بمب های لیزری هم از کار افتاد چراکه 
دیگر نمی توانستند بمب هایشان را شلیک کنند. این پروژه ها 
جزو پروژه های بسیار مهم و تأثیرگذار در زمان جنگ بود که 
کمک زیادی به رزمندگان کرد و درواقع توانستیم سیستم های 

پیشرفته و گران قیمت عراقی ها را بااستفاده کنیم.

بچه های جهاد را تهدید می کرد؟ با توجه به اهمیت اقداماتتان، آیا خطری هم 

اگـر در آن زمـان صـدام متوجه می شـد که مـا چه کاری 
در پشـت جبهه هـا انجـام می دهیـم حتمـاً اقـدام به تافـی 
می کـرد. البتـه در زمـان بمبـاران شـهرها یکـی از بمب هـا 
وسـط دانشـگاه شـریف، درسـت روبه روی دانشـکده شیمی 

فـرود آمـده بـود و اینجا دقیقـا همان جایی بود که بسـیاری 
از بچه هـای جهاددانشـگاهی هـرروز دورهم جمع می شـدند 
بعدازظهـر  بمبـاران  ایـن  خوشـبختانه  می کردنـد.  کار  و 
جمعـه اتفـاق افتـاد و هیچ یـک از دانشـگاهیان و اعضـای 
جهاددانشـگاهی شـریف حضـور نداشـتند. اگر ایـن بمباران 
یـک روز قبـل یـا بعد اتفـاق می افتاد تکـرار بمبـاران کارگاه 
جهاددانشـگاهی در دانشـکده فنـی دانشـگاه تبریـز بـود که 
تعـدادی از اعضـای جهاددانشـگاهی آن اسـتان به شـهادت 
رسـیدند. گرچـه بعید نمی دانسـتیم کـه منافقیـن گرای آن 
کارگاه را داده باشـند؛ چراکـه از ایـن خیانت ها بسـیار انجام 
می دادنـد. آن زمـان مـا کم تجربـه بودیـم و نمی دانسـتیم 
بـرای بعضی هـا نبایـد ایـن مسـائل را بازگـو کنیـم و گهگاه 
در نمـاز جمعـه بـرای اینکـه مردم شـاد شـوند ائمـه جمعه 
کارهایـی کـه انجـام می شـد را توضیـح می دادنـد. جنـگ 
پشـتیبانی  دانشـگاهی  انقابـی  جوانـان  همیـن  توسـط 
می شـد و اال کشـوری کـه از سـوی همـه تحریـم بـود و 
حمایـت نمی شـد نمی توانسـت کاری انجـام دهـد. ولی خدا 

خواسـت و انجام شـد.

خاقانه  پروژه های  از  یکی  به  می توانید  بچه های جهاد هم اشاره کنید؟ 

و  گران قیمت  موشک  یک  که  »فونیکس«  موشک  وقتی 
ایران  اف 14 های  هواپیماهای  عما  شد  تمام  بود،  پیشرفته 
سابقه  قبًا  که  ایران  هوایی  نیروی  اما  می شد؛  بااستفاده 
همکاری با جهاددانشگاهی شریف را داشتند، تیمی به نام جهاد 
خودکفایی درست کرده بودند که آن زمان تیمساربازرگان رئیس 
جهاد خودکفایی نیروی هوایی بود. آنها جرأت پیداکرده بودند و 
موشک زمین به هوای هاگ را که در آن زمان تعداد زیادی از 
آن را داشتیم به عنوان موشک هوا به هوا روی هواپیمای اف 14 
نصب کردند و اتفاقاً این خاقیت آنها جواب داد و هواپیماهای 
اف 14 ایران دوباره به پرواز درآمدند و درواقع موشک زمین به 

هوا را به موشک هوا به هوا تبدیل کردند.
تا  چراکه  می شد  محسوب  عظیمی  تحول  مساله  این 
دیروز نیروهایی که جرأت کار تعمیرات تخصصی را به خود 
یا خارجی ها مانع پیشرفت آن ها شده بودند،  نمی دادند و 
آن قدر جسارت به خرج دادند که مشکل نبود موشک فونیکس 
که یکی از پیشرفته ترین موشک های دنیا بود و تمام شده بود 

را به وسیله جایگزین کردن آن با موشک هاگ حل کردند.
 

 درواقع به یک نوع خودباوری رسیده بودید...

خاطره ی جالبی به ذهنم آمد، در اوایل جنگ از فرودگاه 
مهرآباد قطعه ای برای ما آوردند که می گفتند خراب شده و 
باید آن را تعمیر می کردیم. این قطعه بُرد هواپیما بود و به 
هواپیما حرکت می کرد  باال  و شتاب  در سرعت  آنکه  دلیل 
نبیند.  آسیب  تا  می شد  محافظت  آن  از  به گونه ای  باید 
بنابراین با رزین پوشانده میشد.مساله اینجا بود که روی این 
اشعه  وجود  دلیل  به  که  بود  نوشته شده  انگلیسی  به  قطعه 
رادیواکتیو باز نشود؛ اما دل را به دریا زدیم و آن را باز کردیم 
باز کردیم دیدیم  را  برد  ببینیم مشکل چیست. وقتی که  تا 
نیروی  به  دوباره  را  آن  نهایتاً  و  است  سوخته  آن  مقاومت 
هوایی تحویل دادیم تا تست کنند. نتیجه این بود که مشکل 
اشعه  بودند  نوشته  آن  روی  به دروغ  خارجی ها  و  شد  حل 
رادیواکتیو که کسی به آن دست نزند. نتیجه این پروژه هم 
این شد که یاد گرفتیم نباید آن قدر خودباخته باشیم که به 
هیچ موضوعی وارد نشویم و نه آن قدر خودشیفته باشیم که 

شکست بخوریم.

نیروی  حوزه  در  دیگری  عمده  پروژه ی  آیا  هوایی داشتید؟ 

عاقه  بود،  هوایی  نیروی  فرمانده  ستاری  شهید  وقتی 
خاصی به بچه های جهاددانشگاهی صنعتی شریف پیدا کرد. 
هوایی  نیروی  در  بزرگی  مشکل  به  که  گفت  جهادی ها  به 
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برخورده است و آن اینکه هواپیماهای جنگنده اف 5 ارتش 
داشتیم  زمان  آن  در  هم  را  آن  از  زیادی  تعداد  که  ایران 
این  درواقع  بود.  شده  مواجه   INS سیستم  در  مشکل  با 
سیستم چشم و گوش خلبان بود و به او می گفت که دقیقا 

در کجا قرار دارد و همان سیستم ناوبری هواپیما است. 
 در این پروژه تیم الکترونیک جهاددانشگاهی صنعتی شریف 
سیستم  وقتی  کارکردند.  آن  روی  مداوم  ماه  به صورت شش 
ناوبری این هواپیما را باز کردیم بچه ها دیدند که تعداد زیادی 
المان و آی سی در بورد این سیستم وجود دارد. اما پیشنهاد شد 
که به جای آن همه آی سی، از  آی سی  های جدید که در بازار 
موجود بود استفاده کنیم که کار همه آنها را انجام می داد. درواقع 
این مساله به دلیل این بود که هواپیمای اف 5 قدیمی بود و 
آی سی های جدید اتفاقاً بهتر کار می کرد . انصافاً شهید ستاری 
در آن زمان به ما خیلی کمک کرد و شماره مستقیم خود را به 
ما داد و گفت هر زمان مشکلی پیدا کردیم با او تماس بگیریم. 
واقعاً بسیاری از مشکات در آن زمان همچون سفرهای خارجی 
یا خرید و تأمین تجهیزات و قطعات را حل کرد تا توانستیم 
بوردهای چندالیه هواپیمای اف 5 را درست کنیم و این مشکل 

با کمک آی سی های جدید حل شد.
بود.  حافظه اش  سیستم،  این  مشکات  از  دیگر  یکی 
بود  کیلوبایت   10 حافظه اش   5 اف  هواپیمای  زمان  آن  در 
ده  چند  مموری  فلش  یک  داشتن  با  همه  امروز  درحالی که 
گیگ اطاعات را در جیبشان می گذارند. حافظه اف 5 از یک 
توپ بازی بچه بزرگ تر بود و ما آن حافظه را برداشتیم و آن 
را با حافظه های جدیدی که در آن زمان وجود داشت و بسیار 
کوچک تر و پیشرفته تر هم بود، عوض کردیم و دیگر مشکلی 
برای هواپیماهای اف 5 به وجود نیامد. نهایتاً سیستم ناوبری 
هواپیمای اف 5 که از چند بورد چند الیه تشکیل شده بود  
به صورت کامل، درست و به روز شد. آمریکایی ها خبر نداشتند 
چنین  آنجا  در  و  دارد  وجود  جهاددانشگاهی  نام  به  جایی 
که  می کردند  اظهارنظر  اینگونه  و  می شود  انجام  پروژه هایی 
خوشحالیم که افرادی را در نیروی هوایی ایران به گونه ای تربیت 
کرده ایم که هواپیماهای اف 5 را باوجوداینکه مشکات بسیاری 
از پس عراقی ها که  دارد بدون مشکل به پرواز درمی آورند و 
هواپیماهای پیشرفته تری دارند، برمی آیند! درواقع باید بگویم که 
در این پروژه ها گرچه اعضای جهاددانشگاهی صنعتی شریف و 
دیگر واحدها زحمات بسیاری کشیدند و تاش بسیاری کردند 
تا مشکات علمی و فناورانه جنگ را حل کنند اما درواقع این 
لطف خدا بود که شامل حال ما می شد و در لحظه به لحظه به ما 
کمک می کرد. درواقع گزافه نیست اگر بگویم که به بچه ها در آن 

زمان الهام می شد که چه کاری باید انجام دهند.

جهاددانشگاهی  توسط  پروژه  چند  کل  در  صنعتی شریف در آن دوران انجام شد؟ 

پروژه ها و طرح های جهاددانشگاهی صنعتی شریف در   
حوزه دفاعی در سال های جنگ بیشتر از 100 پروژه بود و 
آن هایی را که به خاطر آوردم و اهمیت بیشتری داشت را 
این پروژه ها مشارکت  از  سعی کردم مطرح کنم. در برخی 
داشتم و از بعضی دیگر از آن ها به دلیل اینکه معاون اجرایی 

جهاددانشگاهی صنعتی شریف بودم، خبر داشتم.
یکی از پروژه هایی که درباره آن به عنوان طرح های مهم 
رحمت  پروژه  می شود  یاد  شریف  صنعتی  جهاددانشگاهی 

است، اگر آن را به خاطر دارید، توضیح دهید.
راکال  به کمک شرکت  تحمیلی  دوران جنگ  در  صدام 
انگلستان سیستم رمزکننده ای روی بی سیم های خود قرار 
بیسیم منتقل  به صورت رمزنگاری شده در  داد که مکالمات 
شود و از آنجا که این سیستم رمز کننده برای ناتو بود تصور 
می کردند هیچ کسی نمی تواند آن را رمزگشایی کند بنابراین 

با خیال راحت از این رمزکننده استفاده می کردند.
در آن زمان صدام آن قدر به این سیستم رمزکننده اعتماد 
داشت که نامه های سری خودش به فرمانده ارتش و فرمانده 

لشکر را پشت بیسیم می خواندند و اباغ می کردند.
دکتر منوچهر منطقی چند ماه قبل از این داستان پروژه 
رمزنگاری را به جهاددانشگاهی صنعتی شریف محول کرد و 

بچه های جهاد روی آن کار را آغاز کردند.
البته ازآنجاکه ما در مورد این موضوع اطاعاتی نداشتیم، 
تیم جهاددانشگاهی روی این موضوع مطالعات بسیاری انجام 
داد و مدت طوالنی به مطالعه و تحقیق کتابخانه ای گذشت 
چراکه آن زمان مانند امروز نبود که اینترنتی باشد هر سؤالی 
داشته باشی به راحتی و با یک جستجوی ساده به آن دسترسی 
باید  مطالعات  و  تحقیقات  انجام  برای  بنابراین  کنی؛  پیدا 
سؤاالتمان را البای کتاب ها جستجو می کردیم و حتی بعضاً 

دو ماه منتظر می ماندیم که مقاله ای از خارج از کشور بیاید.
خوش شانسی که در آن زمان آوردیم این بود که یکی از 
این بیسیم ها در جبهه غنیمت گرفته شد و دیدیم کنار آن 
آن  نمی دانست  زمان کسی  آن  در  اما  دارد  قرار  دستگاهی 
دستگاه چیست و چه کاربردی دارد. نهایتاً در میان اسرای 
عراقی کسی را پیدا کردیم که می توانست از بی سیم استفاده 
کند و دستگاه رمزنگاری را می شناخت و پس از یادگرفتن 
آن  روی  چگونه  باید  شدیم  متوجه  رمزکننده  دستگاه  کار 

کارکنیم.
بـود کـه روی  بـرد چندالیـه ای  ایـن دسـتگاه درواقـع 
آن سیسـتم رمزکننـده نصب شـده بـود و جالب تـر از همـه 
اینکـه بـرای رمزگشـایی آن خـدا لطـف بزرگی بـه بچه های 
جهـاد کـرد و بـه همین دلیل اسـم ایـن طـرح را »رحمت« 
گذاشـتیم. و این سیسـتم رمزگشایی بیسـیم در دوران دفاع 
مقـدس و تـا پایان جنگ در خدمت سـپاه پاسـداران انقاب 

بود. اسـامی 

غربی ها به 
دروغ روی یک 

قطعه نوشته 
بودند به دلیل 

وجود اشعه 
رادیو اکتیو باز 
نشود! تا سراغ 
تعمیرش نرویم!
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ــاع  ــگاهی در دوران دفـ ــاد دانشـ مقـــدس چـــه اقداماتـــی انجـــام داد و چـــه  جهـ
ســـهمی در تامیـــن امنیـــت دفاعـــی کشـــور 

داشـــت؟

ـــته بندی  ـــگاهی را دس ـــاد دانش ـــای جه ـــر فعالیت ه اگ
کنیـــم در چنـــد بخـــش قابـــل ارزیابـــی اســـت.                         
جهـــاد دانشـــگاهی در اعـــزام نیروهـــای دانشـــگاهی 
ــی داشـــت و  ــا نقـــش مهمـ ــه جبهه هـ ــادی بـ و جهـ
ــان  ــگاهی خودشـ ــاد دانشـ ــای جهـ ــه اعضـ دوم اینکـ
در عملیات هـــای مختلـــف شـــرکت می کردنـــد و 
ــتند  ــاد برمی گشـ ــه جهـ ــات بـ ــام عملیـ پـــس از اتمـ
ـــود  ـــی خ ـــی و تخصص ـــوزه فن ـــد کاری در ح ـــا بتوانن ت
ــی کـــه دارم  ــام دهنـــد. بـــر اســـاس اطاعاتـ انجـ
جهـــاد در عملیات هـــای مختلـــف 103 نفـــر شـــهید 
ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــرده اس ـــم ک ـــامی تقدی ـــاب اس ـــه انق ب
ـــان،  ـــاد در آن زم ـــن نه ـــای ای ـــداد اعض ـــه تع ـــه ب توج
آمـــار باالیـــی محســـوب می شـــود. بعضـــی از اعضـــاء 
هـــم در حیـــن کار در حوزه هـــای تخصصـــی شـــهید 
شـــدند. بـــه عنـــوان مثـــال می تـــوان بـــه فعالیـــت 
ـــاخت  ـــوزه س ـــز در ح ـــگاهی تبری ـــاد دانش ـــای جه اعض
ـــگاه  ـــاران دانش ـــر بمب ـــر اث ـــه ب ـــرد ک ـــاره ک ـــاره اش خمپ

تعـــدادی از آن هـــا شـــهید شـــدند.
امـــا شـــاخص تریـــن فعالیـــت جهـــاد دانشـــگاهی 
در دوران دفـــاع مقـــدس انجـــام پـــروژه هـــای 
ـــرفته  ـــات پیش ـــاخت ملزوم ـــی و س ـــی، طراح تحقیقات
ـــان  ـــاع دانش بنی ـــام آن را دف ـــا ن ـــه م ـــود ک ـــی ب نظام

ــروزی انقـــاب اســـامی و  ــم. قبـــل از پیـ می گذاریـ
ــی  ــلیحات نظامـ ــزات و تسـ ــی تجهیـ جنـــگ تحمیلـ
ایـــران بـــه خـــارج از کشـــور و واردات وابســـته بـــود 
امـــا کشـــور در زمـــان جنـــگ و تحریم هـــا در ایـــن 
ـــگاهی در  ـــاد دانش ـــورد و جه ـــکل برخ ـــه مش ـــه ب زمین
ـــی  ـــوزه دفاع ـــی در ح ـــش مهم ـــی نق ـــازه زمان ـــن ب ای
ایفـــا کـــرد. در آن ســـال هـــا بـــرای بهره بـــرداری از 
تجهیـــزات نظامـــی کـــه قبـــل از جنـــگ و انقـــاب 
راه انـــدازی شـــده بـــود و تعمیـــر تجهیـــزات نظامـــی 
ــع  ــیاری از صنایـ ــم. بسـ ــه بودیـ ــکل مواجـ ــا مشـ بـ
ــم در  ــروز هـ ــه امـ ــور کـ ــود در کشـ ــی موجـ نظامـ
ــطح  ــن در سـ ــرای گفتـ ــی بـ ــا حرفـ ــه هـ آن زمینـ
دنیـــا داریـــم، جهـــاد دانشـــگاهی مبـــدع بـــود یـــا 
ــت.  ــی داشـ ــش مهمـ ــذاری آن نقـ ــه در پایه گـ آنکـ
ــگاهی در  ــاد دانشـ ــه جهـ ــی کـ ــه پروژه هایـ از جملـ
آن نقـــش داشـــت می تـــوان بـــه کنتـــرل از راه دور 
ماشـــین آالت و تجهیزاتـــی ماننـــد بولـــدوزر، قایـــق و 
غیـــره، طراحـــی و ســـاخت سیســـتم های اتوپایلـــوت 
ـــتراتژیک در  ـــم و اس ـــیار مه ـــای بس ـــروژه ه ـــاد، پ پهپ
ـــا و شـــبکه هـــای راداری،  حـــوزه موشـــکی، سیســـتم ه
فوالدهـــای آلیـــاژی مـــورد نیـــاز بـــرای تســـلیحات 
نظامـــی، مهمـــات، رمزنـــگاری و کشـــف رمـــز و 
ــای  ــی از طرح هـ ــا بخشـ ــه اینهـ ــرد کـ ــاره کـ ... اشـ
جهـــاد دانشـــگاهی در ســـال های جنـــگ محســـوب 
می شـــود. ایـــن نهـــاد در بســـیاری از ایـــن مـــوارد 
بـــرای شـــکل گیری و پـــا گرفتـــن صنایـــع مختلـــف 

در کشـــور نقـــش موثـــری ایفـــا کـــرد.

مدیـرکل اسـبق دفتر همکاری های علمـی و ارتباطات بین الملل جهاد دانشـگاهی می گویـد: همانطور که 
حضـرت امـام خمینی )ره( شـعار »ما می توانیم« را در کشـور مطـرح کردند، جهاد دانشـگاهی به تبعیت 
از ایشـان »مـا می توانیـم« را در حوزه علمـی و فناوری پایه گـذاری کرد و امروز نتیجه آن پیشـرفت های 

بسـیار مهم در این بخش ها در کشـور اسـت.
مهنـدس کـی ارسـان می افزایـد: جهـاد دانشـگاهی در صدها پـروژه و طـرح نظامی به جبهـه و جنگ 
کمـک کـرد و اولیـن هـای بسـیاری بـود که جهـاد در ایجـاد آن نقـش عمـده ای ایفا نمـود تا ایـران به 
عنـوان یکـی از چند دارنـده معدود آن تکنولـوژی ها در جهان مطرح باشـد. یکی از آنهـا هدایت خودکار 
پهپـاد بـود )که حتی اسـم مخفف آن کـه از عبارت »پرنـده هدایت پذیر از دور« گرفته شـده بـود را بچه 
هـای جهـاد مطـرح کردند( و در آن سـال ها و حتـی امروز ایـران در زمینه پهپـاد جزو برتریـن های دنیا 

محسـوب می شود.
ایـن مدیـر جهادی همچنین معتقد اسـت که اسـاس تشـکیل جهـاد دانشـگاهی بر پایـه تکمیل چرخه 
نـوآوری از ایـده تـا محصـول بـود و همین عامل سـبب شـد تا کارهـای بزرگـی مانند طراحی و سـاخت 
شـبکه راداری کشـور در سـال های پایانـی جنگ انجام شـود و این اتفاق در حالـی در ایـران رخ داده بود 

کـه آن زمـان تنها چند کشـور بـه این فناوری دسترسـی داشـتند.
او مـی گویـد: اگـر اعضـای جهاد دانشـگاهی در آن زمـان بدون چشمداشـت در بسـیاری از پـروژه های 
دفاعـی بـه کمـک رزمنـدگان و جبهه های نبـرد حق علیـه باطل شـتافند، به ایـن دلیل بود کـه خود را 
مدیـون شـهدا و رزمندگان، خانواده هایشـان و امام و انقاب می دیدند، بنابراین دلشـان می خواسـت که 
هـر کاری از دسـت شـان بر می آیـد انجام دهنـد و با همین طرز فکر بـود که آن همـه نیروهای متخصص 
در جهـاد دانشـگاهی زیر یک سـقف برادرانه در کنار یکدیگر شـبانه روز و بدون تعطیـات کار می کردند 
چـرا کـه تصورمـان این بـود اگر ایـن مشـکات را حتی یـک روز زودتـر حل کنیـم، بهتر اسـت چرا که 

شـاید جان چنـد رزمنده را بتـوان از این طریق نجـات داد.
در ادامه مشروح گفت و گو با مهئدس حسن کی ارسان را می خوانید:

تحقق ما می توانیِم فناورانه 
در پروژه های نظامی کشور

دانشگاه اسالمی 
در نظر امام 

خمینی )ره( 
را دانشگاهی 

می دانستیم که 
پاسخگوی نیازها 

باشد
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در آن سـال ها کـه خودتـان نیز در آن ها نقشـی  از مهمتریـن پروژه های جهاد دانشـگاهی 
بگویید. کردیـد،  ایفا 

و  رمزکننـــده  دســـتگاه  ســـاخت  و  طراحـــی 
کـــه  راکال  رمزکننـــده  دســـتگاه  رمزگشـــایی 
مختـــص بی ســـیم های عراقی هـــا بـــود از جملـــه 
ــگاهی  ــاد دانشـ ــه جهـ ــود کـ ــی بـ ــای بزرگـ پروژه هـ
اعضـــای  کار  ایـــن  واقـــع  در  داد.  انجـــام  را  آن 
جهاددانشـــگاهی دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف ســـبب 
شـــد کـــه مکالمـــات رمـــز بی ســـیم های عراقی هـــا 
ــه  ــی کـ ــات مهمـ ــود و اطاعـ ــا شـ ــف و برمـ کشـ
ــد،  ــر می دادنـ ــه یکدیگـ ــیم بـ ــت بی سـ ــا پشـ آن هـ
ــن  ــخصا در ایـ ــه شـ ــود. البتـ ــا شـ ــا برمـ ــرای مـ بـ

ــتم. ــی نداشـ ــه نقشـ زمینـ

کـه جهـاد دانشـگاهی در دوران دفـاع مقـدس  بـه پهباد به عنـوان یکی از پـروژه هایی 
بیشـتر  آن  دربـاره  کردیـد،  اشـاره  داد  انجـام 

می دهیـد؟ توضیـح 

جهـــاد دانشـــگاهی پروژه هـــا و طرح هایـــی بـــرای 
ـــل  ـــور قاب ـــار آن در کل کش ـــه آث ـــام داد ک ـــگ انج جن
مشـــاهده و اثرگـــذار بـــود و ایـــران را بـــه رتبه هـــای 
ـــوان  ـــه عن ـــاند. ب ـــا رس ـــن زمینه ه ـــان در ای ـــر جه برت
مثـــال طراحـــی و ســـاخت اتوپایلـــوت یـــا هدایـــت 
ـــود  ـــی ب ـــن پروژه های ـــی از مهمتری ـــاد یک ـــودکار پهپ خ
کـــه جهـــاد دانشـــگاهی در آن ســـال ها پایه گـــذاری 
ــاع  ــرای دفـ ــه بـ ــی کـ ــی از فیلم هایـ ــرد. در یکـ کـ
مقـــدس ســـاخته شـــده بـــود نشـــان مـــی داد کـــه 
رزمنـــدگان بـــرای انجـــام تجســـس هـــای عملیاتـــی 
ــین را  ــدون سرنشـ ــای بـ ــا هواپیمـ ــتند تـ ــاز داشـ نیـ
ــن کار  ــرای ایـ ــتند و بـ ــمن بفرسـ ــع دشـ ــه مواضـ بـ
ـــدند  ـــی ش ـــک م ـــق نزدی ـــه آن مناط ـــان ب ـــد خودش بای
ـــا  ـــه بعض ـــد ک ـــان باش ـــرض دیدش ـــا در مع ـــا هواپیم ت
مخاطـــرات بســـیاری بـــرای رزمنـــدگان داشـــت. امـــا 
ـــرای  ـــاد را ب ـــوت پهپ ـــروژه اتوپایل ـــگاهی پ ـــاد دانش جه

ـــرد.  ـــرا ک ـــور اج ـــار در کش ـــن ب اولی
ـــا  ـــت هواپیم ـــا هدای ـــد ت ـــی ش ـــبب م ـــروژه س ـــن پ ای
از طریـــق کامپیوتـــر نصـــب شـــده در آن  و بـــر 
اســـاس مســـیر برنامه ریـــزی شـــده صـــورت گیـــرد. 
لـــذا بـــدون آن کـــه نیـــازی بـــه در دیـــدرس بـــودن 

ـــام  ـــرای انج ـــم آن را ب ـــیم بتوانی ـــته باش ـــا داش هواپیم
ماموریت هـــای مختلـــف از جملـــه عکـــس بـــرداری و 
ـــف اعـــزام کنیـــم و آن  ـــه مناطـــق مختل ـــرداری ب تصویرب
ـــده، کاری کـــه از او مـــی خواســـتیم را انجـــام داده و  پرن
ـــاز  ـــن شـــده ب ـــر تعیی ـــه مق ـــت ب ـــام ماموری ـــس  از اتم پ
ـــم  ـــای مه ـــه طرح ه ـــروژه از جمل ـــن پ ـــت. ای ـــی گش م
و خوبـــی بـــود کـــه جهـــاد دانشـــگاهی در آن زمـــان 
ـــرل از راه  ـــی آن، کنت ـــتگاه زمین ـــه ایس ـــرد ک ـــرا ک اج
ـــط  ـــاز آن توس ـــورد نی ـــای م ـــی ابزاردقیق ه دور و بعض
جهـــاد دانشـــگاهی طراحـــی و ســـاخته شـــد. البتـــه 
آن زمـــان ایـــران در ایـــن زمینـــه مشـــکل داشـــت و 
ـــن  ـــرای ای ـــروازی ب ـــدل پ ـــت آوردن م ـــه دس ـــاً ب اساس
ــدل  ــی دو مـ ــود و حتـ ــخت بـ ــیار سـ ــا بسـ پرنده هـ
ــون  ــم اکنـ ــا هـ ــد امـ ــر درنمی آمدنـ ــبیه یکدیگـ شـ
ــه  ــن زمینـ ــی در ایـ ــیار خوبـ ــرفت بسـ ــران پیشـ ایـ
داشـــته و بـــه نظـــر مـــن از نظـــر تـــوان فنـــاوری در 
ـــا  ـــرار دارد. ام ـــتی ق ـــم صهیونیس ـــکا و رژی ـــار آمری کن
ــا  ــان اینگونـــه نبـــود و اولیـــن اتوپایلوت هـ در آن زمـ
در جهـــاد دانشـــگاهی طراحـــی و ســـاخته شـــد کـــه 
بعدهـــا در بخش هـــای دیگـــر نیـــز ایـــن طـــرح 

ـــرد. ـــدا ک ـــعه پی توس

ــد؟ کمـــی هـــم دربـــاره سیســـتم هـــای  ــح می دهیـ ــبکه راداری توضیـ راداری و شـ

ــان نیـــروی  بعضـــی از رادارهایـــی کـــه در آن زمـ
ــود.  ــزرگ بـ ــی و بـ ــیار قدیمـ ــت، بسـ ــی داشـ هوایـ
ــانی  ــگاهی به روزرسـ ــاد دانشـ ــا در جهـ ــن رادارهـ ایـ
ـــن  ـــت ضم ـــگاهی توانس ـــاد دانش ـــع جه ـــد و در واق ش
ـــش،  ـــی ارت ـــروی هوای ـــتم راداری نی ـــانی سیس به روزرس
ـــه  ـــد ک ـــاد کن ـــبکه راداری ایج ـــار ش ـــتین ب ـــرای نخس ب
ـــتفاده  ـــال اس ـــه و در ح ـــعه یافت ـــیار توس ـــون بس هم اکن
ــور  ــد کشـ ــان چنـ ــت. در آن زمـ ــرداری اسـ و بهره بـ
ـــگاهی  ـــاد دانش ـــتند و جه ـــبکه راداری داش ـــدود ش مع
البتـــه در ســـال های پایانـــی جنـــگ توانســـت ایـــن 
ــن  ــه ایـ ــبکه راداری بـ ــد. شـ ــام دهـ ــروژه را انجـ پـ
معنـــی بـــود کـــه یـــک رادار مرکـــزی اطاعاتـــی را 
جمـــع کنـــد و آن را بـــه رادارهـــای فرعـــی بدهـــد 
ـــف  ـــداف مختل ـــا اه ـــوان ب ـــا بت ـــق پدافنده ـــا از طری ت
درگیـــر شـــد البتـــه شـــاید ایـــن حرف هـــا در حـــال 
ـــا در آن  ـــد ام ـــر بیایی ـــه نظ ـــی ب ـــی ابتدای ـــر خیل حاض
ـــد.  ـــاب می آم ـــه حس ـــرفته ای ب ـــوژی پیش ـــان تکنول زم
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بـــه عنـــوان مثـــال 35 ســـال پیـــش کامپیوترهایـــی 
ـــیاری  ـــای بس ـــروز تفاوت ه ـــا ام ـــه ب ـــت ک ـــود داش وج
ــه  ــا بـ ــه در دنیـ ــورهایی کـ ــتند و میکروپروسسـ داشـ
ــاد  ــود، در جهـ ــده بـ ــاخته شـ ــا سـ ــوان اولین هـ عنـ
ـــتفاده  ـــا اس ـــرل هواپیم ـــرای کنت ـــا ب دانشـــگاهی از آن ه

می شـــد.

در  پهپـــاد  ماننـــد  پروژه هایـــی  ســـال های جنـــگ چگونـــه و بـــا چـــه  
می شـــد؟ انجـــام  ســـاختاری 

بـــرای پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال بایـــد قـــدری بـــه 
ــاب  ــامی، انقـ ــاب اسـ ــه انقـ ــم و بـ ــب برگردیـ عقـ
فرهنگـــی و صحبت هـــای امـــام )ره( توجـــه بیشـــتری 
ــه ای  ــان به گونـ ــه جوانـ ــان روحیـ ــم. در آن زمـ کنیـ
بـــود کـــه احســـاس می کردنـــد دانشـــگاه در خدمـــت 
ـــی  ـــم کس ـــتدالل می کردی ـــه اس ـــت. اینگون ـــور نیس کش
ــل  ــی رود و از آن فارغ التحصیـ ــگاه مـ ــه دانشـ ــه بـ کـ
می شـــود مدرکـــی دریافـــت کـــرده اســـت ولـــی در 
ــط  ــم و فقـ ــاوری نداریـ ــم و فنـ ــد علـ ــگاه تولیـ دانشـ
دانشـــگاه  واقـــع  در  می شـــود.  انجـــام  آمـــوزش 
اســـامی مدنظـــر امـــام خمینـــی )ره( را دانشـــگاهی 
باشـــد.  نیازهـــا  پاســـخگوی  کـــه  می دانســـتیم 
چنیـــن دانشـــگاهی از نظـــر مـــا بایـــد ابتـــدا نیازهـــا 
ــه  ــد کـ ــت کنـ ــی تربیـ ــا نیروهایـ ــناخت تـ را  می شـ
بتواننـــد بـــرای حـــل آن نیازهـــا راه حـــل بیاندیشـــند 
ـــروف  ـــوآوری مع ـــه ن ـــه چرخ ـــد ب ـــن رون ـــروز ای ـــه ام ک
ـــگاهی و  ـــاد دانش ـــاله راز جه ـــن مس ـــع ای ـــت. در واق اس

ــود.  ــال ها بـ ــرفت آن در آن سـ ــز پیشـ رمـ
بنابرایـــن وقتـــی جنـــگ شـــروع شـــد بســـیاری از 
ـــود  ـــده ب ـــش آم ـــان پی ـــوال برایش ـــن س ـــا ای جهادی ه
ـــلح  ـــدان مس ـــن دن ـــا ب ـــه ت ـــا ک ـــل عراقی ه ـــه در مقاب ک
ـــن  ـــد ای ـــم و بای ـــکل داری ـــف و مش ـــی ضع ـــد، خیل بودن
ـــی  ـــر کس ـــد و ه ـــل می ش ـــا ح ـــت م ـــه دس ـــائل ب مس
در هـــر حـــوزه ای کـــه تخصـــص داشـــت ورود پیـــدا 
می کـــرد و بـــه دنبـــال مشـــکل و راه حـــل بـــرای آن 
بـــود. حتـــی بچه هـــای جهـــاد دانشـــگاهی در حـــوزه 
علـــوم انســـانی روی خانـــواده شـــهدا، رفتارهـــای 
رزمنـــدگان و غیـــره مطالعـــه و تحقیـــق می کردنـــد. 
ـــه   ـــی اش، وظیف ـــته تخصص ـــس در رش ـــر ک ـــع ه در واق
ـــد  ـــود را بشناس ـــای موج ـــه نیازه ـــت ک ـــود می دانس خ
ـــاند.  ـــدگان برس ـــت رزمن ـــه دس ـــل، آن را ب ـــس از ح و پ
اساســـاً ایـــده تاســـیس جهـــاد دانشـــگاهی براســـاس 
ــاد  ــع جهـ ــود و در واقـ ــوآوری بـ ــه نـ ــن چرخـ همیـ
ـــول  ـــا محص ـــده ت ـــه از ای ـــای چرخ ـــه معن ـــگاهی ب دانش

ـــت.  ـــکل گرف ش
ـــه ضمـــن  ـــود ک ـــن ب ـــم ای ـــداف مه ـــر از اه یکـــی دیگ
ـــت  ـــی تربی ـــیم نیروی ـــر باش ـــن فک ـــه ای ـــا ب ـــل نیازه ح
ـــاد  ـــل ی ـــورت کام ـــه ص ـــه را ب ـــن چرخ ـــه ای ـــم ک کنی
بگیـــرد. یکـــی از کارهـــای جهـــاد دانشـــگاهی ایـــن 
ـــاد و  ـــور ایج ـــی را در کش ـــگ کار تیم ـــه فرهن ـــود ک ب
تقویـــت کـــرد و در برخـــی از ایـــن پروژه هـــا ماننـــد 
ــاز  ــورد نیـ ــای مـ ــروژه طراحـــی و ســـاخت رادارهـ پـ
ـــاد  ـــای جه ـــر از اعض ـــش از 60 نف ـــی، بی ـــروی هوای نی
ـــا  ـــدام از آن ه ـــر ک ـــد، ه ـــر بودن دانشـــگاهی در آن درگی
ـــرای  ـــی ب ـــان حرف ـــرای خودش ـــه ب ـــد ک ـــی بودن نخبگان
گفتـــن داشـــتند. امـــا همگـــی برادرانـــه زیـــر یـــک 
ـــه صـــورت شـــبانه روزی و بـــدون تعطیـــات کار  ســـقف ب
می کردنـــد کـــه حتـــی تعطیـــات نـــوروز و محرمـــی 
ـــود کـــه  ـــه ب هـــم در کار نبـــود. چراکـــه تصورمـــان اینگون
حتـــی اگـــر یـــک روز هـــم زودتـــر ایـــن طرح هـــا را 
آمـــاده کنیـــم و ارائـــه دهیـــم جـــان چنـــد رزمنـــده 
ـــن  ـــم ای ـــوز ه ـــد. هن ـــدا کن ـــات پی ـــت نج ـــن اس ممک

چرخـــه نـــوآوری و کار تیمـــی در جهـــاد دانشـــگاهی 
ـــبت  ـــور نس ـــه در کش ـــی  ک ـــرات فرهنگ ـــود تغیی ـــا وج ب
ـــان رخ داده، وجـــود دارد و اگـــر ســـاختارهای  ـــه آن زم ب
ـــف آن  ـــای مختل ـــگاهی و واحده ـــاد دانش ـــکیل جه تش
ـــت. ـــده اس ـــکیل ش ـــاس تش ـــن اس ـــر همی ـــد ب را ببینی

زمـــان چگونـــه انجـــام می شـــد و اگـــر بـــه   ساختارســـازی و جـــذب نیـــرو در آن 
ـــد  ـــف می کردی ـــروژه ای را تعری ـــال پ ـــوان مث عن
ـــی  ـــر آن را در برخ ـــص موردنظ ـــروی متخص و نی
ــتید، چگونـــه  ــروژه نداشـ ــای پـ از بخش هـ
ــد؟ ــذب می کردیـ ــایی و جـ ــا را شناسـ آن هـ

قبـــل از اینکـــه اســـم جهـــاد دانشـــگاهی مطـــرح 
ــگاه ها  ــرد در دانشـ ــکل بگیـ ــاد شـ ــن نهـ ــود و ایـ شـ
ــف دور  ــی مختلـ ــته های تخصصـ ــجویان در رشـ دانشـ
هـــم جمـــع می شـــدند و گرو ه هـــای تخصصـــی 
ــه  ــود کـ ــن بـ ــان ایـ ــد و هدفشـ ــکیل می دادنـ را تشـ
ــود  ــی خـ ــای تخصصـ ــور در حوزه هـ ــکلی از کشـ مشـ
در شـــرایط آن دوران حـــل کننـــد. می تـــوان بـــه 
ـــداران  ـــپاه پاس ـــد س ـــف مانن ـــای مختل ـــکیل نهاده تش
و غیـــره اشـــاره کـــرد کـــه دانشـــجویان در آن نقـــش 
ــرای  ــتاها بـ ــه روسـ ــن بـ ــتند. همچنیـ ــی داشـ مهمـ
کـــه  می کردنـــد  اعـــزام  نیـــرو  محرومیت زدایـــی 
ــازندگی  ــاد سـ ــم آن را جهـ ــی)ره( اسـ ــام خمینـ امـ
ـــود  ـــی ب ـــن نهادهای ـــازندگی از اولی ـــاد س ـــت. جه گذاش
ـــی  ـــال 59 برخ ـــت. در س ـــکل گرف ـــگاه ش ـــه از دانش ک
ــا  ــگاه هـ ــی  در دانشـ ــای تخصصـ ــکل ها و گروه هـ تشـ
ـــگاه ها  ـــول در دانش ـــر و تح ـــان تغیی ـــه هدفش ـــد ک بودن
بـــود به گونـــه ای کـــه بتواننـــد گـــره ای از مشـــکات 
ــگاهی  ــاد دانشـ ــع جهـ ــد و در واقـ ــاز کننـ ــور بـ کشـ
ــگاه های  ــیس در دانشـ ــل از تاسـ ــر قبـ ــام دیگـ ــا نـ بـ
مثـــال  عنـــوان  بـــه  داشـــت.  وجـــود  مختلـــف 
گروه هـــای تخصصـــی مختلـــف در دانشـــگاه صنعتـــی 
ـــع  ـــم جم ـــور دور ه ـــای کش ـــع نیازه ـــرای رف ـــریف ب ش
شـــده بودنـــد و تـــاش می کردنـــد و نهایتـــاً وقتـــی 
کـــه جهـــاد دانشـــگاهی رســـما در 16 مردادمـــاه 
ســـال 1359 تاســـیس شـــد از همـــان تشـــکیات و 
گروه هـــای تخصصـــی کـــه از قبـــل وجـــود داشـــت، 
ــا  ــاختار هـ ــان سـ ــرور زمـ ــه مـ ــرد و بـ ــتفاده کـ اسـ

متکامـــل شـــد. 
پروژ ه هایـــی  ابتـــدا روی  گروه هـــای تخصصـــی 
در حـــوزه خودشـــان کار می کردنـــد امـــا پـــس از 
ــان  ــه میـ ــته ای بـ ــای چندرشـ ــه پروژه هـ ــی کـ مدتـ
آمـــد، گروه هـــای محصول محـــور تشـــکیل شـــد و 
در واقـــع ســـاختار جهـــاد دانشـــگاهی در واحدهـــای 
مختلـــف در سراســـر کشـــور اینگونـــه و در فراینـــدی 
ـــد  ـــبب ش ـــاله س ـــن مس ـــت. همی ـــکل گرف ـــی ش طبیع
کـــه ســـاختار واحدهـــای جهـــاد دانشـــگاهی بســـیار 
ـــائل  ـــات و مس ـــاس موضوع ـــد و براس ـــر باش انعطاف پذی
ـــوان  ـــه عن ـــود. ب ـــکیل ش ـــد تش ـــای جدی ـــاص گروه ه خ
ـــروه  ـــک گ ـــک و ی ـــروه الکترونی ـــک گ ـــدا ی ـــال در ابت مث
ــی  ــگاه صنعتـ ــگاهی دانشـ ــاد دانشـ ــک در جهـ مکانیـ
ـــل  ـــه دلی ـــی ب ـــد از مدت ـــا بع ـــت ام ـــود داش ـــریف وج ش
بیـــن رشـــته ای شـــدن پـــروژه هـــا در ایـــن زمینـــه 
ـــد. ـــدازی ش ـــز راه ان ـــک نی ـــام مکاترونی ـــه ن ـــی ب گروه

ــا  ــروژه هـ ــی پـ ــان وقتـ تعریـــف مـــی شـــد، انگیـــزه هـــای شـــما و   در آن زمـ
ـــام  ـــرای انج ـــگاهی ب ـــای جهاددانش ـــر اعض دیگ

آن چـــه بـــود؟

ـــاد دانشـــگاهی خودشـــان را بدهـــکار  بچـــه هـــای جه
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ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــد و ب ـــی دیدن ـــاب م ـــور و انق کش
ـــاخته  ـــرای س ـــیاری ب ـــای بس ـــد کاره ـــد بای ـــی گفتن م
ـــای  ـــال ه ـــم. در س ـــام دهی ـــور انج ـــن کش ـــدن ای ش
ــازمان هایی حقـــوق  ــا و سـ ــاد هـ اول در چنیـــن نهـ
و دســـتمزد مطـــرح نبـــود و اگـــر پولـــی می رســـید 
ـــود  ـــروف ب ـــی و کیســـه ای مع ـــای صندوق ـــول ه ـــه پ ب
و هـــر کســـی الزم داشـــت، از آن بـــر می داشـــت و 
هـــر کســـی پولـــی هـــم داشـــت در آن می ریخـــت 
تـــا بقیـــه از آن بهـــره ببرنـــد و در واقـــع ایـــن 
صنـــدوق هـــا دو طرفـــه بـــود هـــم واریـــز داشـــت 

و هـــم برداشـــت.
ــدند و  ــل می شـ ــا متاهـ ــی جهادی هـ ــد از مدتـ بعـ
ـــتند،  ـــتمزد داش ـــه دس ـــاز ب ـــی نی ـــذران زندگ ـــرای گ ب
چنیـــن مســـائلی ســـبب شـــد تـــا حقـــوق در جهـــاد 
دانشـــگاهی برقـــرار شـــود امـــا تـــا ســـال 1368 
چیـــزی بـــه نـــام اضافـــه کار وجـــود نداشـــت و هـــر 
ـــت  ـــا دریاف ـــه ه ـــود بچ ـــده ب ـــن ش ـــوق معی ـــدر حق ق
ــود  ــم وجـ ــخصی هـ ــاعت کاری مشـ ــد. سـ می کردنـ
نداشـــت و بـــه تدریـــج مســـاله بیمـــه و بازنشســـتگی 
ـــان  ـــن می ـــه در ای ـــد و البت ـــرح ش ـــی مط ـــوی برخ از س
بـــرای بســـیاری از جهـــادی ایـــن مســـائل شـــوخی 
بـــه نظـــر مـــی آمـــد و بـــه چنیـــن مباحثـــی اعتنـــا 

نمی کردنـــد. 
ـــرح  ـــی مط ـــه تازگ ـــث ب ـــن مباح ـــگ ای ـــس از جن پ
شـــد کـــه اگـــر کســـی ســـاعت بیشـــتری بمانـــد و 
ـــه  ـــادی ک ـــتری از جه ـــی بیش ـــد دریافت ـــد بای کار کن
ـــا  ـــال ه ـــد. در آن س ـــته باش ـــور دارد، داش ـــر حض کمت
بیمـــه بازنشســـتگی هـــم بـــرای جهـــاد دانشـــگاهی 

ـــد.  ـــف ش ـــز تعری نی
خاطـــره جالبـــی از آن ایـــام بـــه یـــاد دارم و آن 
ــگاهی  ــاد دانشـ ــای جهـ ــروه هـ ــی از گـ ــه یکـ اینکـ
دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف کتابـــی تالیـــف کردنـــد 
و اســـم گـــروه شـــان را روی کتـــاب نوشـــتند و 
ــار  ــت فشـ ــا تحـ ــد تـ ــبب شـ ــاله سـ ــن مسـ همیـ
زیـــادی قرار بگیرنـــد کـــه چـــرا اســـم گـــروه تـــان 
ـــام  ـــن کاری انج ـــد چنی ـــد و نبای ـــد کردی را در آن قی
می دادیـــد ایـــن در حالـــی بـــود کـــه هیـــچ اســـمی 
ــر  ــود و اگـ ــده بـ ــد نشـ ــاب قیـ ــان در کتـ از خودشـ
ــه  ــود چـ ــخص نبـ ــاد مشـ ــی افتـ ــاق مـ ــن اتفـ ایـ
ـــه  ـــود اینک ـــا وج ـــه ب ـــد! البت ـــی آم ـــان م ـــی سرش بای
تغییـــرات بســـیاری در کشـــور در ایـــن زمینـــه 
ــم  ــاز هـ ــگاهی بـ ــاد دانشـ ــا جهـ ــده امـ ــاد شـ ایجـ
ـــت. ـــرده اس ـــظ ک ـــادی حف ـــدود زی ـــا ح ـــودش را ت خ

کارهـــای  دانشـــگاهی  جهـــاد  بســـیاری در ســـال هـــای جنـــگ تحمیلـــی  
ـــوب  ـــا محس ـــن ه ـــز اولی ـــه ج ـــام داد ک انج
مـــی شـــد، چیـــزی از ایـــن پـــروژه هـــا در 

خاطـــر داریـــد؟

زیـــر بنایـــی تریـــن اولیـــن هایـــی کـــه توســـط 
ـــق  ـــد، تحق ـــام  ش ـــور انج ـــگاهی در کش ـــاد دانش جه
شـــعار »مـــا مـــی توانیـــم« در حـــوزه علمـــی 
و فنـــاوری بـــود چـــرا کـــه در حـــوزه نظامـــی 
نیروهـــای  ســـازندگی  حـــوزه  در  و  رزمنـــدگان 
ـــا  ـــد. ام ـــا کردن ـــارت را معن ـــن عب ـــازندگی ای جهادس
ـــا  ـــد ت ـــث ش ـــی« باع ـــی و فن ـــم علم ـــی توانی ـــا م »م
ـــورت  ـــگ ص ـــبی از جن ـــتیبانی مناس ـــاح پش ـــه اصط ب

گیـــرد.
ــه در  ــرای اینکـ ــدا بـ ــال در ابتـ ــوان مثـ ــه عنـ بـ
ــد  ــد چنـ ــم، بعـ ــدا کنیـ ــی ورود پیـ ــروی هوایـ نیـ
ـــهید  ـــر و ش ـــت وزی ـــت نخس ـــرار و حمای ـــا اص ـــال ب س
ـــویم  ـــه وارد ش ـــن مجموع ـــه ای ـــتیم ب ـــتاری توانس س

ـــزات  ـــی تجهی ـــود وقت ـــن ب ـــر ای ـــان ب ـــه تصورش و هم
نظامـــی را آمریکایـــی هـــا آن هـــم بـــا آن ســـطح 
ـــد  ـــاخته ان ـــرده و س ـــی ک ـــاال طراح ـــی ب ـــی و  فن علم
ـــادی  ـــوان جه ـــت ج ـــک مش ـــت ی ـــچ کاری از دس هی
بـــر نمـــی آیـــد. بنابرایـــن در ابتـــدا در حـــوزه 

ــم.  ــدا کردیـ ــی ورود پیـ ــرات تخصصـ تعمیـ
ــری  ــتم ناوبـ ــی سیسـ ــال وقتـ ــوان مثـ ــه عنـ بـ
ــه  ــکل مواجـ ــا مشـ ــران بـ ــی ایـ ــای نظامـ هواپیماهـ
ـــا  ـــازیم ام ـــو بس ـــد آن را از ن ـــم بای ـــا می گفتی ـــد م ش
بـــرای برخـــی در نیـــروی هوایـــی خنـــده دار بـــود 
ــی  ــرات تخصصـ ــوزه تعمیـ ــدا در حـ ــن ابتـ . بنابرایـ
ـــن  ـــان ای ـــگاه م ـــان ن ـــا همچن ـــم ام ـــدا کردی ورود پی
ـــر از  ـــی بهت ـــاز را حت ـــورد نی ـــزات م ـــه تجهی ـــود ک ب
ـــازیم و در  ـــد بس ـــا بای ـــی ه ـــر از خارج ـــته و بهت گذش
بســـیاری از مـــوارد بـــا مســـئولیت شـــخص شـــهید 
ــس از  ــی پـ ــا را یکـ ــروژه هـ ــتیم پـ ــتاری توانسـ سـ

دیگـــری تحویـــل بگیریـــم و جلـــو ببریـــم. 
ــس از  ــه پـ ــود کـ ــن بـ ــب ایـ ــه جالـ ــا نکتـ امـ
کوچـــک،  نســـبتا  پـــروژه  چنـــد  در  موفقیـــت 
نگاه هـــا بـــه مـــا هـــم تغییـــر پیـــدا کـــرد و دیگـــر 
ـــاع  ـــا ارج ـــه م ـــکل ب ـــل مش ـــرای ح ـــز ب ـــا نی طرح ه

ــد. ــی شـ داده مـ
اولیـــن پـــروژه هـــای تحقیقاتـــی، طراحـــی و 
ســـاخت بســـیاری از زمینـــه هـــای علمـــی و فنـــی 
ــور  ــا در کشـ ــال هـ ــگاهی در آن سـ ــاد دانشـ را جهـ
پایه گـــذاری کـــرد و وقتـــی ایـــن طـــرح هـــا و 
ـــی و  ـــع دفاع ـــد در صنای ـــی ش ـــام م ـــا انج ـــروژه ه پ
نیروهـــای نظامـــی توســـعه پیـــدا مـــی کـــرد. ایـــن 
مســـئله باعـــث شـــده تـــا کشـــور وضعیـــت خوبـــی 
ـــته  ـــود داش ـــی خ ـــای نظام ـــه در نیروه ـــن زمین در ای

باشـــد.
یکــی دیگــر از پــروژه هایــی کــه در آن زمــان انجام 
شــد، شــبیه ســاز موشــک ضدتانــک »مالیوتــکا« بــود. 
ــی  ــر کس ــود و اگ ــران ب ــیار گ ــا بس ــک ه ــن موش ای
ــمت  ــه س ــا آن ب ــت ب ــت می خواس ــار نخس ــرای ب ب
هــدف شــلیک کنــد کار ســختی را در پیــش داشــت 
چــرا کــه در شــرایطی بــود کــه تانــک هــای دشــمن 
ــه ســمتش نزدیــک می شــدند و او بایــد  هــر لحظــه ب
ــرد  ــلیک می ک ــه ای ش ــه گون ــل ب ــردی کام ــا خونس ب
کــه دقیقــا بــه هــدف مــورد نظــر اصابــت کنــد و اگــر 
در زمــان شــلیک از ایــن موشــک گــران قیمــت لحظــه 
ــه هــدف  ــت و ب ــت مــی شــد از دســت می رف ای غفل
ــه در  ــود ک ــی ب ــائل در زمان ــن مس ــورد . ای ــی خ نم
ــه و ســیم خــاردار  ــرای گلول جبهــه و جنــگ حتــی ب
ــگاهی در  ــم. جهاددانش ــه بودی ــکل مواج ــا مش ــم ب ه
ایــن حــوزه ورود پیــدا کــرد و نهایتــا ســیموالتور ایــن 
موشــک را در همــان ســال ها کــه وضعیــت تکنولــوژی 
ــروز  ــا ام ــیار ب ــک بس ــر و الکترونی ــوزه کامپیوت در ح
ــن  ــروژه ای ــن پ ــل ای ــاخت. حاص ــرد، س ــرق می ک ف
بــود کــه رزمنــدگان بــا آن هــزاران بــار بــدون هزینــه 
و مصــرف شــدن موشــک، شــلیک مــی کردنــد و 
آمــوزش مــی دیدنــد و ســبب مــی شــد تــا در شــرایط 
جنگــی بــا شــلیک نخســت، موشــک شــان بــه هــدف 

اصابــت کنــد.
ایـــن روحیـــه مـــا مـــی توانیـــم را ابتـــدا امـــام 
خمینـــی )ره( در کشـــور بـــاب کـــرد و بـــر همیـــن 
ــم  ــی توانیـ ــم مـ ــن بودیـ ــم مطمئـ ــا هـ ــاس مـ اسـ
پـــروژه هـــا  و طـــرح هایـــی کـــه بـــه مـــا واگـــذار 
شـــده بـــود را انجـــام دهیـــم البتـــه در ایـــن میـــان 
ـــال  ـــامل ح ـــات ش ـــه دفع ـــد ب ـــک خداون ـــف و کم لط
ـــم  ـــی دیدی ـــان م ـــمان خودم ـــا چش ـــد و ب ـــی ش ـــا م م
ـــگاهی  ـــاد دانش ـــای جه ـــرای اعض ـــه راه را ب ـــه چگون ک

بـــاز مـــی کنـــد.

لطف و کمک 
خداوند به دفعات 

شامل حال 
ما می شد و با 

چشمان خودمان 
می دیدیم که 
چگونه راه را 
برای اعضای 

جهاددانشگاهی 
باز می کند.
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رسم باور

تامیـن  جهـاد دانشـگاهی در دوران دفاع مقدس  در  نقشـی  چـه  جنـگ  سـال های  در  و 
امنیـت دفاعـی کشـور داشـته و چـه اقداماتـی 

انجـام داده اسـت؟

نسـل جـوان انقابـی کـه در جهـاد دانشـگاهی جمع 
شـده بودنـد، مسـئولیتی در آن دوره انقـاب بـه عهـده 
گرفتـه بودنـد  و طبعـا در زمینـه جنگ که پیـش آمد و 
بـر مـا تحمیل شـده بـود احسـاس مسـئولیت می کردند 
کـه هر اطاعـات و توانـی دارنـد، در مجموعه های جهاد 
دانشـگاهی، در بخش هـای مختلـف آن و در رشـته هایی 
کـه فعـال بودنـد بـکار گرفتـه و تـاش کننـد تـا ببینند 

چـه خدمتـی می تواننـد در جنـگ انجـام بدهند. 
در آن دوران در نیروهـای جوان جهاد دانشـگاهی که 
آن موقع اغلب دانشـجو بودند، پتانسـیل بسـیار قوی بود 
و آن شـور انقابـی دانشـجویی و انگیـزه انقابـی دسـت 
بـه دسـت مـی داد کـه ایـن جوان هـا بتواننـد همانطـور 
کـه خیلـی های دیگـر در قالب جهاد سـازندگی و سـپاه 
فعـال بودنـد، در قالـب جهـاد دانشـگاهی کاری انجـام 
دهنـد و همیشـه این سـوال برایشـان مطرح بـود که چه 

نقشـی می توانند داشـته باشـند. 
بـه عنـوان نقـش عمومی مثـا رزمنده و پشـتیبانی و 
یـک نقش هـم تخصصی و اینکه چـه معضات تخصصی 
در جنـگ وجـود دارد کـه به اصطاح می تـوان درگیرش 

شـد و انصافـا هم کارهـای خیلی خوبی انجام شـد.

در چه قسمتی فعالیت می کردید و در کدام بخش  خود شما در آن زمان در جهاد دانشگاهی 
رزمنده هایی  بیشتر  تجهیِز  و  دفاعی  پروژه های  به 
که جانشان را در کف دستشان گذاشتند و هشت 

سال دفاع کردند، کمک کردید؟

من در آن زمان مسـئول جهاد دانشـگاهی خوزسـتان 
بـودم و اطـاع داریـد کـه جهـاد دانشـگاهی با دانشـگاه 
تقریبـا به طور سیسـتماتیک یک مجموعـه بودند و توان 
علمـی ایـن دو نهـاد بـه دلیـل تعطیلـی دانشـگاه هـا در 

یـک مسـیر قـرار داشـت و به گونـه ای ادغام شـد. 
البتـه جهـاد دانشـگاهی خوزسـتان تفاوتـی بـا دیگـر 

واحدهـای جهـاد دانشـگاهی داشـت و آن ایـن بـود کـه  
در منطقـه جنگی قرار داشـت و طبیعتـاً جهادیها درگیر 
دو نـوع کار می شـدند. یعنـی اگـر در جبهـه و جنـگ 
بـه  می کردنـد  حملـه  عراقی هـا  و  مـی داد  رخ  اتفاقـی 
سـرعت خودشـان  را می رسـاندند  و هـر کسـی کاری 
از دسـتش برمی آمـد انجـام مـی داد و عمدتـاً نیروهـای 
جهـاد دانشـگاهی بـه صورت مـوردی در جبهـه و جنگ 
حضـور پیـدا می کردنـد. یعنـی اگـر برخـی از نیروهـای 
بسـیجی و داوطلبـان در آن زمـان بـه صـورت بلندمدت 
بـرای حضـور در جبهـه برنامه ریزی می کردنـد، بچه های 
جهـا د اینگونـه نبودنـد و همیشـه منتظـر بودنـد تـا در 
مواقـع ضـروری و مـورد نیـاز در جبهـه حضـور داشـته 
باشـند.زمانی کـه دشـمن سـاح شـیمیایی بـکار میبرد 
بچـه هـای جهـاد ازمدیـران و پرسـنل چنـد روزی کار 
رو تعطیـل ودربیمارسـتان هـای صحرایـی مشـغول کار 

امـداد می شـدند.
ودریـک برهـه ای ازجنـگ یکـی از گردانهـای لشـکر 
توسـط  رزمنـده  تـا  فرمانـده  از  ولـی عصـر خوزسـتان 
بچه هـای جهاد و پرسـنل دانشـگاه تشـکیل و راه اندازی 

بود. شـده 
یکـی دیگـر از نقش هایـی کـه جهـاد دانشـگاهی در 
زمـان جنگ داشـت این بـود که  در جبهه چـه نیازهایی 
وجـود دارد و چـه مشـکاتی هسـت که می تـوان  آن ها 
را حـل نمـود و نیروهـای جوان انقابی جهاد دانشـگاهی 
کـه  اغلـب  از متخصصـان دانشـگاهی  و دانشـجویان 
آن زمـان بودنـد در ایـن زمینـه کمـک می کردنـد. بـه 
عنـوان مثـال اگـر سـپاه مشـکلی در حـوزه فنی داشـت 
صـورت  بـه  و  می کـرد  منعکـس  جهـاد  بچه هـای  بـه 
پروژه هـای تعریـف شـده کوتاه مـدت یـا بلندمـدت روی 
آن کار می کردنـد تـا ببیننـد چـه مشـکلی را می تـوان 
حـل نمـود. در این برهـه زمانی اعضای جهاد دانشـگاهی 
بـه  تحقیقاتی شـان  پروژه هـای  از  زیـادی  بخش هـای 
طرح هایـی اختصـاص یافتـه بـود کـه از لشـگر اسـتان، 
سـپاه پاسـداران یـا گاهـا دفتر مرکـزی جهاددانشـگاهی 
بعضـی  راسـتا  ایـن  در  می شـد.  داده  ارجـاع  آنهـا  بـه 
وقت هـا پیـش می آمـد کـه جهـاد خوزسـتان با شـرایط 
خـاص روبـه رو شـده و به حالـت نیمه تعطیـل درمی آمد. 
چراکه هر مسـاله ای در اسـتان  و شـهرهای آن یا جبهه 
می رسـاندند چراکـه  بایـد  را  می آمـد خودشـان  پیـش 

دکتـر علـی شـکراله زاده که در سـال هـای جنگ مسـئولیت جهاددانشـگاهی خوزسـتان را بـر عهده 
داشـته، درباره پروژه هایی که جهاددانشـگاهی خوزسـتان در سـال های جنـگ انجام می داد بـه مواردی 
چون ژیروسـکوپ تانک، دسـتگاه تسـت موشـک ضد تانک تاو  و شبیه سـاز آموزشی  آن اشـاره و تاکید 
کـرد: اعضـای جهاددانشـگاهی در آن زمان در چند جبهـه فعالیت می کرد ندو  تـاش مینمودند هر کاری 

از دستشـان برمی آیـد بر مـی آید بـرای رزمندگان و دفاع از کشـور انجـام دهند.
رییس سـابق پژوهشـکده صنایع شـیمیایی جهاددانشـگاهی معتقد اسـت: نمی تـوان بـرای  فعالیتهای 
جهاددانشـگاهی و بـرای تعمیـرات تخصصـی، وپـروژه های طراحـی و سـاخت تجهیزات نظامـی که در 
سـال های جنـگ انجام می شـد، نـام انتخاب را گذاشـت چرا که حـال و هـوای آن دوران اینگونـه بود که 
یـک نوع مسـابقه بین نیروهـای جوان انقابـی دانشـگاهی و متخصص وجود داشـت و همه بـه این فکر 

مـی کردنـد که چـه کاری مـی توانند بـرای حل مشـکات جنگ انجـام دهند.
در ارتبـاط بـا موضوع دفاع دانش بنیـان به گفتگویی با این مدیـر جهادی که این روزها ایام بازنشسـتگی 

را طـی می کند، پرداخته ایم کـه مشـروح آن را در ادامه می خوانید:

روایت رییس سابق پژوهشکده
صنایع شیمیایی از دوران جنگ
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همگـی به عنـوان نیروهـای دانشـگاهی این انتظـار را از 
خودمـان داشـتیم کـه مشـکاتی کـه در حـوزه دفاعـی 

پیـش می آیـد را برطـرف کنیـم.

شـما یـا اعضای جهـاد دانشـگاهی واگذار شـد و   خاطرتـان هسـت که چـه پروژه هایی به 
آن را حـل کردید ؟

اشـاره  پـروژه ای  بـه  می توانـم  مثـال  عنـوان  بـه 
کنـم کـه اعضـای جهـاد دانشـگاهی بـا برخـی اعضـای 
بـود  ایـن  آن  و  می دادنـد  انجـام  را  آن  علمـی  هیـات 
کـه محلـی  آمـاده شـده بـود و هـر زمـان کـه قطعـات 
ابـزار جنگـی دچـار مشـکل شـده و  تانـک یـا برخـی 
قطعـه ای از آن خـراب می شـد بـه آن محـل مـی بردیم 
و دانشـگاهیان و متخصصـان جهاد دانشـگاهی در رشـته 
هـای مکانیـک، بـرق و دیگر حـوزه هـای تخصصی روی 
آن کار می کردنـد. در ایـن زمینـه می تـوان بـه تعمیرات 
ژیروسـکوپ تانک اشـاره کرد که با مشـکل مواجه شـده 
بـود و دیگـر قطعـات یدکـی ابزار هـای نظامـی کـه  بچه 
هـای جهـاد و متخصصیـن آمـاده بـه کار در حوزه هـای 
مکانیـک و الکترونیـک روی آنهـا  کار می کردنـد و بـه 
انجـام  قطعـات   روی  تخصصـی  تعمیـرات  اصطـاح 

می دادنـد.
البتـه بودجـه کافـی در زمـان جنـگ بـرای تامیـن 

. ابزارهـا وجـود نداشـت  از  بسـیاری 
برای  به جبهه  تاو  اگر یک موشک  مثال  به عنوان  و 
استفاده حمل می شد در همان زمان استفاده، مشخص 
می شد که این موشک سالم است یا معیوب و این مساله 
بسیار اهمیت داشت چرا که  بعضاً سرنوشت یک عملیات 

با چنین مسائلی گره خورده بود. 
در ایـن راسـتا نیروهـای جـوان و متخصـص جهـاد 
علمـی  هیـات  اعضـای  برخـی  همـراه  بـه  دانشـگاهی 
دانشـگاه  پـروژه ای ضـرب العجلـی  در ایـن زمینـه انجام 
دادنـد کـه دسـتگاه تسـت کننده ایـن  نوع موشـک ضد 
تانـک را طراحـی کـرده و سـاختند. در ایـن زمینـه دو 
پروژه انجام شـد یکی اینکه سیسـتم الکترومدار موشـک 
قبـل از حمـل بـه جبهه مـورد تسـت و ارزیابی قـرار می 
گرفـت و موشـک هایی کـه در ایـن زمینـه بـا مشـکل 
روبـه رو بودنـد، تعمیـر می شـدند و  ایـن  کـه اطمینـان 
پیدا کنیم که موشـک هنگام اسـتفاده، شـلیک می شـود 

و درسـت عمـل می کنـد.
ودومیـن پـرِوژه کـم هزینـه کـردن  مسـاله آمـوزش 

رزمنـدگان درشـلیک موشـک اهمیت بسـیاری داشـت, 
چـرا کـه بـه عنـوان مثال اگـر رزمنـده ای در ایـن زمینه 
می خواسـت آمـوزش ببینـد بایـد چنـد موشـک شـلیک 
می کـرد امـا ایـن مسـاله هزینـه زیـادی بـرای کشـور 
در آن زمـان داشـت. بنابرایـن دسـتگاه شبیه سـاز ایـن 
موشـک سـاخته شـد کـه بـرای آموزش مـورد اسـتفاده 
قـرار می گرفـت. دسـتگاه شبیه سـاز ایـن موشـک اشـعه 
مـادون قرمـزی از خـودش سـاطع می کـرد کـه رزمنـده 
پشـت دوربیـن وقتـی در حـال آمـوزش دیدن و شـلیک 
کـردن اسـت بـا ردیابی اشـعه مـادون قرمز می توانسـت 
یـاد بگیـرد کـه چگونه موشـک را شـلیک وهدایت کرده  
و بـه هـدف بزنـد. در واقـع ایـن سـیمیاتور اینگونه کار 
می کـرد کـه پشـت یک وانت قـرار داده میشـد و رزمنده 
شبیه سـاز را ردیابـی می کـرد و آمـوزش آن به گونـه ای 
بـود کـه موشـکی شـلیک نمی شـد امـا رزمنـده شـلیک 
کـردن را هـم آمـوزش می دیـد. از آنجـا کـه عـراق در 
آن زمـان برخـاف ایـران تانک بسـیاری داشـت برای ما 
ایـن موشـک های ضدتانـک هـر کـدام معادل یـک تانک 
بـود و خیلـی ارزش داشـت. بنابرایـن پروژه شـبیه سـاز 
موشـک ضـد تانک توانسـت کمک بسـیاری در آن زمان 
بـه رزمنـدگان و جبهه و جنـگ کند.دراینجا الزم اسـت 
مـن از بـرادر عزیـرم آقـای سـلیمانی جهادگـر مخلـص 
بروجـردی جهـاد خوزسـتان دررابطـه بـا پـروژه هـای 

مربـوط بـه موشـک تـاو و مالیوتـکا یـاد کنم.

دانشـگاهی را چگونه جـذب می کردیـد و چگونه  در زمـان جنـگ نیروهـای متخصـص و 
بـرای حل یـک مشـکل دور هم جمع می شـدید؟

بـه نظـر من در آن زمـان خدا این نیروهـا را معرفی و 
جـذب می کـرد چـرا که بـه عنوان مثـال زمانـی که یک 
زلزلـه یـا اتفاقـی شـبیه آن رخ می دهـد سـیل جمعیـت 
داوطلـب آمادگـی خـود را بـرای کمـک نشـان می دهـد 
کـه در زمـان جنـگ ایـن مسـاله بـه صـورت ویـژه ای 
نمـود و ظهـور پیدا کـرده بـود و برخی اوقـات نیروهایی 
جـذب جهـاد و ایـن پروژه هـا می شـدند کـه در ظاهـر 
انتظـاری از آن هـا نداشـتیم امـا انسـان وقتـی مغـزش 
جرقـه می زنـد و دلـش پـر از انرژی می شـود تا مشـکلی 
را حـل کنـد نمی تـوان نـام آن را انتخـاب گذاشـت و در 
واقـع آن زمـان یـک نـوع مسـابقه بیـن نیروهـای جوان 
انقابـی دانشـگاهی و متخصـص بـرای خدمـت هرچـه 

بیشـتر وجود داشـت.

بخش های مختلف 
در زمان جنگ، 
مشکات حوزه 
فنی خود را به 

جهاددانشگاهی 
منعکس 

می کردند. 
نیروهای جوان 

این نهاد در 
زمینه های مختلف 

گره گشائی 
می نمودند.
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انسانی  علوم  بخش  فعالیت های  چطور   مقدس  دفاع  زمینه  در  را  جهاددانشگاهی 
تقسیم بندی می کنید؟

فعالیت ها به دو دوره تقسیم می شود. دوره اول دوران 
سال های  حدود  از  که  دوره  این  در  است.  مقدس  دفاع 
1363 آغاز شد، تمرکز پژوهش درباره »جنگ روانی« بود. 
محققان جهاددانشگاهی با توجه به کمبود ساح ها و 
تجهیزات نظامی ایران در برابر دشمنی که شرق و غرب 
و  نظامی  ارسال تجهیزات  از طریق  و کشورهای منطقه 
تضعیف  برای  می کردند،  حمایت  او  از  مالی  کمک های 
تلفات  با  پیروزی  واقع حصول  در  و  عراق  ارتش  روحیه 
حوزه  در  تحقیق  به  کمتر،  نظامی  هزینه های  و  انسانی 

عملیات جنگ روانی پرداختند. 

روانی  جنگ  ایجاد  برای  تحقیقات  این  چطور انجام شد؟ 

و  پژوهشی  نیروهای  اعزام  با  دانشگاهی  جهاد 
تحقیقات  مرکزی،  و  جنوب  جبهه های  به  تحقیقاتی 

از اسرای عراقی که  را   با تکنیک »پرسشنامه«  میدانی 
در جبهه به اسارت درآمده و برای انتقال به شهرها آماده 
می شدند، آغاز کرد و گزارش تحقیقات به مرکز عملیات 

جنگ روانی سپاه ارسال می شد. 
این گزارشات، بسیار مورد توجه آنان واقع شد. برای 
از  آنان  دوران،  آن  پژوهشگران  از  یکی  از  نقل  به  مثال 
اسرای عراقی می پرسیدند چه چیزی شما را می ترساند 
از  بودند  گفته  اسرا  از  بسیاری  می اندازد؟  وحشت  به  و 
اینکه متوجه بشویم شما بخش های درمانی و اورژانسی 
می ترسیم  بسیار  کرده اید  بمباران  را  ما  بیمارستان های 
به  برداریم  هم  کوچکی  زخم  اگر  می کنیم  فکر  چون 
این  براساس  میریم.  می  پزشکی  تجهیزات  فقدان  دلیل 
روانی  عملیات  بخش  به  پژوهشگران  میدانی  تحقیقات 
بگویید،  تبلیغات  در  شما  بودند  کرده  توصیه  جنگ 
یک  در  خط،  فان  پزشکی  تجهیزات  و  بیمارستان 
عملیات ضربتی به دست نیروهای ایران افتاد و یا در یک 
عملیات جنگ روانی و تبلیغاتی اعام کنید آنجا را بمب 
باران کرده اید و.... یا آن ها در پرسشنامه ها اعام کردند 
ایرانی پشت سر  نیروهای  اینکه  از  و  برن«  از »هلی  که 
آن ها پیاده شوند، بسیار وحشت دارند و همین اطاعات 

خوراک خوبی برای عملیات جنگ روانی فراهم می کرد.

حـوزه علـوم انسـانی جهاددانشـگاهی یکـی از بخش های فعـال ایـن نهـاد در دوران دفاع مقـدس بوده 
است.خسـرو قبـادی، عضو هیات علمـی جهاددانشـگاهی، در گفت وگویـی کوتاه فعالیت هـای این حوزه 

جهـاد را بـه دو دوره تقسـیم می کند.
 بـه گفتـه قبادی شـرایط ایران در دوره اول، جهاد دانشـگاهی را به سـمت انجام  پژوهـش  در حوزه جنگ 
روانـی بـرد و ایـن نهـاد انقابـی خـوراک تبلیغاتی مناسـبی بـرای ایجـاد جنـگ روانی با دشـمن تهیه 
می کـرد. پژوهش هـای جهـاد بعد از جنـگ نیز در ایـن حوزه ادامـه پیدا کـرده و در قالـب چندین مجلد 

کتاب چاپ و منتشـر شـده است.
رییس سـابق پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات اجتماعـی جهاد دانشـگاهی مـی افزاید:براسـاس 
پژوهش هـای میدانـی عراقـی هـا را در جنگ روانی دقیقـا از چیزی می ترسـاندیم که از آن بیم داشـتند. 

 مشروح گفت وگو با خسرو قبادی عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی را در ادامه می خوانید:

شیوه های جنگ روانی در گفتگو با خسرو قبادی؛

بهره گیری از هر چه عراقی ها از 
آن بیم داشتند
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جریان  در  کسی  جهاد  نیروهای  از  آیا  تحقیق آسیب دید؟ 

نکته بسیار مهم و قابل اشاره برای نسل کنونی جهاد 
تحقیقاتی  تیم  اعضای  از  از  بدانند چندتن  است که  آن 
جهاد برای کسب اطاعات  و تکمیل پرسشنامه توسط 
رزمندگان اسام در موردی مشابه برای کار جنگ روانی، 
بعد از عملیات کربای یک در منطقه مهران – تپه های 
قاویزان- اعزام شده بودند. یک از آنان به نام علی اکبر 
همتی مقدم، ) از شاخه علوم سیاسی گروه علوم انسانی 
دفتر مرکزی( در انجام این پژوهش به شدت مجروح شد 
انتقال به بیمارستان به شهادت می رسد. این  و تا زمان 
شهید عزیز شاید جزء اولین  شهدای دفاع دانش بنیان در 

جهاددانشگاهی باشد. روحش قرین رحمت باد.

است؟ آیا نتیجه این تحقیقات اکنون قابل دسترسی 

پایانی  سال های  همان  در  تحقیقات  این  نتیجه   
»عملیات  عنوان  به  کتاب  جلد  یک  صورت  به  جنگ 
تهران  دانشگاه  دانشگاهی  جهاد  توسط  روانی«  جنگ 
منتشر شد. )آن زمان هنوز پژوهشکده های علوم انسانی 
تأسیس نشده بود و نتیجه تحقیقاتی که در گروه علوم 
سیاسی،  علوم  شاخه های  شامل  مرکزی-  دفتر  انسانی 
روانشناسی، جغرافیا، ادبیات و ...-  انجام می شد توسط 
زبان های  به  کتاب  این  می شد.(  منتشر  و  واحدها چاپ 
عربی و انگلیسی ترجمه هم شد چون مبتنی بر بیش از 

100 سند دست اول بود.

جهاد دانشگاهی از چه زمانی آغاز شد؟ دوره دوم فعالیت های بخش علوم انسانی 

دوره دوم مربوط به دوران بعد از دفاع مقدس است. 
انسانی  علوم  بخش  مقدس  دفاع  از  بعد  سال های  در 
پژوهشگاه علوم  پژوهشکده و سپس  جهاددانشگاهی در 
انسانی به پژوهش در این حوزه ادامه داد و تحقیقات خود 
را در این زمینه منتشر کرد. یکی از کارها به روزرسانی 
همین کتاب یاد شده است که با استقبال زیادی مواجه 
شد و نامزد جایزه کتاب ربع قرن دفاع مقدس بود اما به 
بازماند،  جایزه  دریافت  از  چاپ  نامناسب  کیفیت  دلیل 
بنابراین الزم بود تجدید چاپ شود. این کار انجام شد و 
کتاب با عنوان  »تحلیل تحوالت و تاریخ جنگ تبلیغاتی 

در دفاع مقدس« در سال 1389منتشر شد.
همچنین پژوهشی درخصوص نقش نفت در دوران دفاع 
مقدس، با همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در 
اوایل دهه 1380 انجام شد. نتیجه این تحقیقات در سه 
جلد کتاب با عنوان های »نفت و پایداری«، »صنعت نفت 
و مدیریت بحران در دوره جنگ تحمیلی« و »مشعل های 
سرخ« از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 

در سال 1390 چاپ و منتشر شده است.

تدوین شدند؟ این کتاب ها بر چه اساس و چطور تهیه و 

در نفت و پایداری، خدمات مناطق نفت خیز جنوب در 
دوران دفاع مقدس براساس مستندات گردآوری، دسته بندی 
و تحلیل شده است. در کتاب مدیریت بحران، پرسش آن بود 
که  خوزستان منطقه نفت خیز است و حدود 80 درصد نفت 
کشور در آنجا تولید، و صادر می شد، به عاوه  خوزستان یک 
منطقه جنگی است و نفت هم کاالی استراتژیک ایران در 
دوره جنگ بوده است، با این شرایط چگونه در تمام مدت 
جنگ تحمیلی حتی یک روز تولید، صدور و انتقال آن قطع 
نشده است؟ چگونه این بحران مدیریت شد و چه درس هایی 

از آن می توان فراگرفت.

 آیا پژوهش های دیگری نیز انجام شده است؟

دیگر پژوهش های مهم حوزه علوم انسانی در جنگ، 
انجام پژوهش ها  در حوزه ادبیات داستانی دفاع مقدس 
عنوان  با  یکی  کتاب  دو  در  پژوهش  این  نتایج  است. 
ادبی  محافل  در  که  ایران«  در  جنگ  داستانی  »ادبیات 
با  دیگری  و  است  آشنایی  نام  دفاع مقدس کتاب  حوزه 
عنوان » ادبیات داستانی دفاع مقدس و هویت ایرانی - 
اسامی  به ترتیب در سال های 1395 و 1389« از سوی 

پژوهشگاه علوم انسانی چاپ و منتشر شده است. 
این ها مواردی بوده که مستقیماً و به صورت مستقل 
در حوزه دفاع مقدس است اما پژوهش های دیگری نظیر 
»همایش ملی مرزها« در پژوهشگاه با همکاری معاونت 
آن ها  در  که  انجام شد  وزارت کشور  انتظامی  و  امنیتی 
به تناسب به موضوع دفاع مقدس پرداخته شده است یا 
برخی مقاالت در نشریه های تخصصی و علمی به موضوع 
مثال  به طور  است.  پرداخته  علمی  بعد  از  مقدس  دفاع 
و  زبان  پژوهشی  علمی  فصلنامه   30 و   29 های  شماره 
ادبیات فارسی ) تابستان و پاییز 1392( به صورت » ویژه 

نامه دفاع مقدس« منتشر شده است.
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جهاددانشگاهی در حالی 40 سال از حیات خود را پشت سر گذاشت که پژوهش، همواره در دستور اصلی کار این 
نهاد قرار داشته است.

این نهاد از ابتدای تشکیل و به دلیل وظیفه ای که در جهت ایجاد پل ارتباطی میان دانشگاه، صنعت و بخش 
اجرایی کشور برعهده داشته و نیز به دلیل احساس خأل در زمینه های تحقیقات کاربردی و توسعه ای در کشور با 
مدنظر قرار دادن اساس نامه اش بر انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای، به عنوان وظایف اصلی جهاددانشگاهی 

تعریف شده است.
ــکی،  ــوم پزش ــون عل ــی چ ــه  در حوزه های ــی و فناوران ــف پژوهش ــات مختل ــال ها تحقیق ــن س  در ای
فنــی و مهندســی و علــوم پایــه، کشــاورزی و منابــع طبیعــی، علــوم انســانی، اجتماعــی و هنــر توســط 
ــارات  ــته ترین افتخ ــی از برجس ــه  برخ ــزارش ب ــن گ ــه در ای ــت ک ــده اس ــگاهی انجام ش جهاددانش
چهل ســاله حــوزه پژوهــش و فنــاوری، مهم تریــن ابداعــات و نوآوری هــای صــورت گرفتــه، مهم تریــن 
ــاخص  ــای ش ــده، پروژه ه ــولت تولیدش ــن محص ــکار، مهم تری ــی هم ــتگاه های اجرائ ــا و دس کارفرماه

ــود. ــاره می ش ــگاهی اش ــاوری جهاددانش ــش و فن ــوزه پژوه ــور در ح ــا در کش اولین ه

مراکـز  و  پژوهشـی  گروه هـای  تعـداد  تخصصـی  خدمـات 
به طورکلـی فعالیت هـای حـوزه پژوهشـی بـه دو بخـش 
سـتادی و اجرایـی یـا صـف تقسـیم می گـردد. فعالیت های 
فعالیت هـای  و  فنـاوری  و  پژوهـش  معاونـت  در  سـتادی 
اجرایـی در سـازمان / واحـد / پژوهشـگاه / پژوهشـکده ها 
و مراکـز خدمـات تخصصـی  پژوهشـی  توسـط گروه هـای 

می شـود. انجـام 
 9 جهاددانشـگاهی،  پژوهشـکده های  مجموعـه  از 
در  مسـتقر  پژوهشـگاه   3 قالـب  در  مسـتقل  پژوهشـکده 
اسـتان تهـران سازماندهی شـده و مابقـی )20 پژوهشـکده( 
می کننـد. فعالیـت  مسـتقل  پژوهشـکده های  به عنـوان 

امـر  بـه  کـه  پژوهشـکده ها  و  پژوهشـگاه ها  بـر  عـاوه 
کاربـردی،  بنیـادی،  پژوهش هـای  می پردازنـد.  پژوهـش 
توسـعه ای و مطالعاتـی و همچنین خدمات مشـاوره علمی و 
فنـی توسـط واحدهـای جهاددانشـگاهی نیز انجام می شـود 
کـه عمدتـاً در دانشـگاه های دولتـی مسـتقر هسـتند کـه 
تعـداد آن هـا 10 سـازمان، 33 واحد و 2 مرکز علمی اسـت.
اقتصـاد  تحقـق  مسـیر  در  جهاددانشـگاهی  همچنیـن، 
دانش بنیـان، دارای 3 پـارک علـم و فنـاوری در اسـتان های 
البـرز، کرمانشـاه و تهـران و همچنیـن، 24 مرکـز رشـد در 
سـطح کشـور اسـت که باهـدف اقتصـاد مبتنی بـر دانش و 

فـن فعالیـت می نماینـد.

متخصص  تکنسین های  و  پژوهشگران  آمار  فعال در حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی 
در پایـان سـال 1398 تعـداد نیـروی انسـانی شـاغل در 
حـوزه پژوهشـی جهاددانشـگاهی 2397 نفـر بـوده کـه از 

ایـن تعـداد 464 نفـر )19/4 درصـد( عضـو هیئت علمـی و 
تعـداد 1933 نفـر )80/6 درصـد( اعضای غیـر هیئت علمی 

بوده انـد.
معـادل  حـوزه  ایـن  تمام وقـت  انسـانی  نیـروی  سـهم 
2100 نفـر )87/6 درصد( اسـت و 297 نفـر )12/4 درصد( 
نیروهـا نیـز به صـورت پاره وقت با حـوزه پژوهـش و فناوری 

جهاددانشـگاهی همـکاری داشـته اند.
برمبنـای تعریـف شـورای پژوهش هـای علمـی کشـور، 
نیـروی انسـانی در هر واحـد تحقیقاتی به چهـار گروه اصلی 
تقسـیم می شـود کـه عبارت انـد از: پژوهشـگر، کارشـناس، 
تکنسـین و کارکنان خدماتی و پشـتیبانی. در سـال 1398 
بـر اسـاس تعریف شـورای یادشـده حـوزه پژوهشـی دارای 
1329 نفـر پژوهشـگر )464 نفـر هیئت علمـی و 865 نفـر 

غیـر هیئت علمـی( بوده اسـت.

پژوهش و فناوری جهاددانشـگاهی برجسـته ترین افتخـارات چهل سـاله حوزه 
در  شـرکت  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای  از  یکـی 
اسـت.  بین المللـی  و  ملـی  علمـی  مختلـف  جشـنواره های 
ازجملـه مهم تریـن ایـن جشـنواره ها، جشـنواره بین المللـی 
خوارزمـی، جشـنواره تحقیقاتـی علوم پزشـکی رازی، جوان 
خوارزمـی و جشـنواره پژوهشـگران برگزیـده و... اسـت کـه 
افتخـارات کسب شـده محققان جهاددانشـگاهی در 5 بخش 

بـه ترتیـب زیر آورده شـده اسـت.

در  جهاددانشـگاهی  برگزیـده  طرح هـای  خوارزمـی  بین المللـی  جشـنواره 
*تحقیـق در سـاخت آلیاژ آمالگام دنـدان، دوم تحقیقات 

اقدام نامه
)معرفی طرح ها و فعالیت های جهاددانشگاهی(

مرور 40 ساله ی دستاوردهای حوزه ی پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی؛

از مهم ترین ابداعات و نوآوری ها تا 
شاخص ترین پروژه ها و اولین ها در 

حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
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کاربردی )1367(
ابتـکار  فیلترالکترواسـتاتیک، دوم  *طراحـی و سـاخت 

)1369(
درمقیـاس  پیزوالکتریـک  سـرامیک های  *سـاخت 

)1370( کاربـردی  تحقیقـات  دوم  آزمایشـگاهی، 
سـوم تحقیقات  جدیـد،  عصـر  ادبیـات  *ریشـه یابی 

)1370( کاربـردی 
ــازی و راه انـــدازی خـــط تولیـــد  *طراحـــی، نمونه سـ
Base( ، ســـوم   Bleed گلولـــه 155 میلی متـــری )

ابتـــکار )1372(
انبـوه و احـداث کارخانـه عایـق  تولیـد  *نمونه سـازی، 

حرارتـی یـک نـوع راکـت نظامـی، دوم ابتـکار )1373(
*طراحی و سـاخت کـوره القایی فورج فرکانس متوسـط 

تریسـتوری، سوم ابتکار )1373(
*تدویـن تکنولـوژی و تولیـد انبـوه فـوالد مخصوص کم 
آلیـاژ و تمیـز قابل اسـتفاده در فرآیندهـای کشـش عمیـق 

سـرد، سـوم تحقیقات کاربـردی )1374(
*ساخت دستگاه گره زن بیلر، سوم ابتکار )1375(

*طراحـی و سـاخت فرسـتنده رادیویـی مـوج متوسـط 
)1375( کاربـردی  تحقیقـات  دوم   ،kw10

ضریـب  بـا  صنعتـی  تغذیـه  سیسـتم های  *طراحـی 
)1376( ابتـکار  سـوم  بـاال،  اطمینـان 

*دسـتیابی بـه دانـش فنـی، طراحـی و تولیـد مجموعه 

تجهیزات آزمایشـگاهی فشـارقوی، سـوم تحقیقات کاربردی 
)1377(

*طراحـی و سـاخت سیسـتم های اتوماسـیون خطـوط 
تولیـد لوله هـای فـوالدی، سـوم ابتـکار )1377(

*سـاخت یک نوع حسـگر مجاورتـی مادون قرمز، سـوم 
تحقیقـات کاربردی )1378(

*طراحـی سیسـتم یکسوسـاز فشـارقوی الکترواپتیـک 
ابتـکار )1379( پرقـدرت صنعتـی، دوم 

*طراحی و سـاخت فرسـتنده یک مگاوات موج متوسـط 
رادیویی تمام ترانزیسـتوری، دوم ابتکار )1380(

*طراحـی و سـاخت سیسـتم الیه نشـانی فیزیکـی نیمه 
اتوماتیـک، دوم تحقیقـات کاربـردی )1381(

*تولیـد نیمه صنعتـی سـولفوریل کلرایـد، دوم تحقیقات 
)1383( کاربردی 

*طراحـی و سـاخت سیسـتم بـرق و کنتـرل دکل هـای 
حفـاری، دوم تحقیقـات کاربـردی )1383(

 UPS دسـت یابی بـه تکنولـوژی طراحـی و سـاخت*
هـای پرقـدرت مـوازی، دوم تحقیقـات کاربـردی )1384(

پایـه  آمـورف  مغناطیسـی  آلیاژهـای  تولیـد  *فنـاوری 
کبالـت بـه روش ذوب ریسـی، سـوم پژوهش هـای کاربردی 

)1386(
*تولیـد سـلول های دودمـان عصبی از تولید سـلول های 
سـوم  مـدل،  حیوانـات  بـه  پیونـد  تـا  پرتـوان  بنیـادی 
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)1391( بنیـادی  پژوهش هـای 
*طـرح سـامانه هوشـمند خودرویـی )CVT(، سـوم پژوهش هـای توسـعه ای 

)1393(
*مطالعـه منابـع زیسـتی میکروارگانیزم هـای هالوفیـل )محمدعلی آمـوزگار(، 

دوم پژوهش هـای بنیـادی )1394(
*طراحی و بومی سـازی آزماینده و شبیه سـاز سـامانه پدافندی )سـعید قاضی 

مغربی(، سـوم پژوهش هـای بنیادی )1395(
*تمایـز و فنـاوری سـلول های بنیـادی بـرای اسـتفاده از پزشـکی بازسـاختی 

قلـب و کبـد )حسـین بهارونـد(، اول پژوهش هـای بنیـادی )1397(
*طراحـی و سـاخت سیسـتم کنتـرل دور الکتروموتورهـای توان بـاال )محمد 

فـرزی ـ پژوهشـکده بـرق(، رتبه سـوم طرح هـای توسـعه ای )1398(

جـوان  جشـنواره  در  جهاددانشـگاهی  برگزیـده  طرح هـای  خوارزمـی 
*بررسـی ماهیت و سـاختار جنبش دانشـجویی در ایران، سـوم در گروه علوم 

انسانی )1381(
سـوم  ایـران،  در   CBAVD بیمـاری  بـه  مربـوط  جهش هـای  *بررسـی 

)1385( بنیـادی  پژوهش هـای 
*طراحـی و سـاخت سیسـتم تعویـض دنـده الکترونیـک بـرای خودرو، سـوم 

)1386( توسـعه ای  پژوهش هـای 
*سامانه پرتال صوتی خویش خدمت، اول پژوهش های توسعه ای )1389(

*طراحـی و سـاخت دسـتگاه مدوالتـور RDS، دوم پژوهش هـای کاربـردی 
)1389(

*سمیه کاظم نژاد، محقق جوان )1393(

رازی برگزیده هـای جهاددانشـگاهی در جشـنواره تحقیقاتـی علوم  پزشکی 

*پروتکل هـای دارویـی جدیـد مبتنی بر رسـپتورهای غیردوپامینـی در درمان 
اسـکیزوفرنی، رتبه اول گروه پزشـکی )1379(

*پایایـی و روایـی پرسشـنامه اندازه گیـری کیفیـت زندگـی در بیمـاران مبتا 
بـه سـرطان به طـور اعـم و در بیمـاران مبتـا بـه سـرطان پسـتان به طـور اخص، 

رتبـه اول گـروه تغذیه و بهداشـت )1380(
*مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، مرکز برگزیده )1382(

*اســـتفاده منوکلونـــال و الیگوکلونـــال ژن هـــای ناحیـــه متغیـــر زنجیـــره 
بقـــای گیرنده هـــای آنتی ژن هـــای ســـلول های BVT )TCR(( مرتبـــط 
ـــوم  ـــروه عل ـــوم گ ـــه س ـــوع B، رتب ـــن ن ـــیتی مزم ـــمی لنفوس ـــور در لوس ـــا توم ب

پایـــه )1382(
*ارتبـــاط بیـــن تســـت های مختلـــف بلـــوغ هســـته اســـپرم انســـان بـــا 

لقـــاح آزمایشـــگاهی، رتبـــه دوم گـــروه علـــوم پایـــه )1382(
محیـــط  در  آن  تمایـــز  و  جنینـــی  بنیـــادی  ســـلول های  تولیـــد   *

)1383( پایـــه  علـــوم  گـــروه  اول  رتبـــه  آزمایشگاهی، 
*حسین بهاروند، محقق برگزیده )1385(

*رامین رادپور، محقق جوان گروه فناوری های نوین )1385(
*فصلنامه پزشکی یاخته، مجله علمی ـ پژوهشی )1385(
*مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، مرکز برگزیده )1385(

*مرکـــز تحقیقـــات آنتی بـــادی مونوکلونـــال )پژوهشگاهابن ســـینا(، مرکـــز 
ـــده )1386( برگزی

ـــا  ـــت ب ـــا روش کش ـــده ب ـــی جداش ـــیمی موش ـــادی مزانش ـــلول های بنی *س
ـــن )1387( ـــای نوی ـــروه فناوری ه ـــده گ ـــق برگزی ـــم، محق ـــم ک تراک

ـــانی  ـــی انس ـــادی جنین ـــلول های بنی ـــکرپیتوم س ـــوم و ترنس ـــه پروتئ *مقایس
در طـــول تمایـــز بـــه اجســـام شـــبه جنینی، رتبـــه ســـوم مقالـــه برگزیـــده 

ــن )1388( ــای نویـ فناوری هـ
ـــز  ـــان(، مرک ـــگاه روی ـــاروری )پژوهش ـــلولی و ناب ـــوم س ـــات عل ـــز تحقیق *مرک

ـــده )1388( برگزی
ـــرطان  ـــه س ـــا ب ـــاران مبت ـــامت در بیم ـــه س ـــته ب ـــی وابس ـــت زندگ *کیفی

پستان: یک مرور توصیفی از سال 1974 تا 2007 میادی، 
رتبـــه دوم مقالـــه برگزیـــده گـــروه علـــوم بهداشـــتی ـ مدیریـــت و تغذیـــه 

)1389(
ــز  ــان(، مرکـ ــگاه رویـ ــل )پژوهشـ ــکی تولیدمثـ ــات پزشـ ــز تحقیقـ *مرکـ

برگزیـــده )1389(
ــن  ــای نویـ ــان فناوری هـ ــروه محققـ ــه اول گـ ــد، رتبـ ــین بهارونـ *حسـ

)1390(
*هومن صدری اردکانی، پژوهشگر برتر گروه علوم پایه )1390(

ــر  ــی بـ ــرطان مبتنـ ــن های ضدسـ ــوان واکسـ ــش تـ ــای افزایـ *راه کارهـ
سلول های دندریتیک: درمان ترکیبی در جایگاه نخست )مقاله( 

رتبـــه ســـوم محققیـــن گـــروه علـــوم پزشـــکی )1391(
*دکتر محمود جدی تهرانی دوم محققین برگزیده )1393(

*پایش، رتبه اول نشریات )1394(
*گیاهان دارویی، رتبه اول نشریات )1395(

ــش  ــوزه پژوهـ ــای حـ ــات و نوآوری هـ ــن ابداعـ ـــاوری مهم تریـ و فن

ــت  ــه فعالیـ ــار دهـ ــی چهـ ــاد طـ ــن نهـ ــران ایـ ــگران و جهادگـ پژوهشـ
پژوهشـــی، بـــه موفقیت هـــای بســـیاری نایـــل آمده انـــد کـــه از جملـــه آن 
ثبـــت اختراعـــات در ســـطح ملـــی و بین المللـــی بـــوده اســـت کـــه عناویـــن 

ــد از: ــا عبارت انـ ــی از آنهـ برخـ

Diagnostic and therapeutic target -
 Nostoc entophytum ISC 32 16S ribosomal RNA  -

gene, partial sequence
- اســـتخراج بتاییـــن از مـــاس چغنـــدر قنـــد بـــه روش کروماتوگرافـــی 

ــی ــاس نیمه صنعتـ ــی در مقیـ ــادل یونـ تبـ
ـــاف  ـــرزی الی ـــوس در رنگ ـــکوس پرپورئ ـــارچ موناس ـــه ق ـــتفاده از رنگدان - اس

ـــم ـــم و ابریش پش
ــری در  ــود توزیع پذیـ ــور بهبـ ــوذرات ITO به منظـ ــطح نانـ ــاح سـ - اصـ

ماتریـــس پلیمـــری
- افزایه هـــای کنترل کننـــده ســـیال ســـیمان حفـــاری در دماهـــای بـــاال 
ــای  ــاری در دماهـ ــیمان حفـ ــیال سـ ــش سـ ــده کاهـ )J-110( و کنترل کننـ

)400-J( پاییـــن
ــلول بنیادیـــن مشـــتق از خـــون  - بافـــت مهندسی شـــده تلفیقـــی از سـ
ـــات  ـــی ضایع ـــم کلینیک ـــور ترمی ـــی به منظ ـــتی فیبرین ـــب زیس ـــی و چس قاعدگ

ـــی غضروف
- بهینه ســـازی زمـــان تولیـــد رنگدانـــه قرمـــز از قـــارچ موناســـکوس 

پرپورئـــوس درکشـــت بســـتر جامـــد در مقیـــاس نیمه صنعتـــی
- پاک شب تاب سرامیکی با لعاب فسفرسانس

- پیچ تداخلی غیرفلزی قابل جذب جهت بازسازی تاندون زانو
- ترکیب پلیمری تثبیت کننده خاک دوستدار محیط زیست

- تهیـــه پوشـــش های نانوکامپوزیتـــی هیبریـــدی ضدالکتریســـیته ســـاکن 
ITO دارای نانـــوذرات

ـــای  ـــش ه ـــتفاده از دی ـــا اس ـــی ب ـــپرم طبیع ـــازی اس ـــت جداس ـــه کی - تهی
ـــک ـــید هیالورونی ـــا اس ـــده ب ـــوت ش ک

- تولید اسپرم منجمد گوسفند با روش انجماد شیشه ای
ــاوری  ــه فنـ ــر پایـ ــادام بـ ــه بـ ــودمنداز کنجالـ ــنک فراسـ ــد اسـ - تولیـ

اکســـتروژن
ـــمی  ـــت ابریش ـــلول و داربس ـــی از س ـــده، تلفیق ـــی ش ـــت مهندس ـــد باف - تولی

ـــی ـــات غضروف ـــک ضایع ـــم کلینی ـــور ترمی ـــه منظ ب
- تولید پودر عصاره آبی عناب با استفاده از خشک کن پاششی

- تولیـــد تخمـــدان مصنوعـــی انســـان باقابلیـــت تکامـــل فولیکول هـــای 
ــرال ــای آنتـ ــه فولیکول هـ ــدون بـ بـ

ــای  ــی و جنین هـ ــای حذفـ ــن گاوهـ ــن گاو از جنیـ ــرم جنیـ ــد سـ - تولیـ
ــه ــا ناقص الخلقـ ــارس و یـ نـ

- تولیـد قـارچ خوراکی-دارویـی ارینجـی بـا اسـتفاده از ضایعـات گیاهـی-
لیگنوسـلولزی کشـاورزی 

- تولید کیت کشت سه بعدی فولیکول های پریموردیال تخمدان گوسفند
- تولیـد الیه هـای الکتروریسـی شـده پلـی هیدروکسـی آلکانـوات مهندسـی 

شـده بـا ذرات مـاده زمینـه خـارج سـلولی غضروف
- تولید محیط اختصاصی کشت و تکثیر سلول های اندوتلیال

- تولیـد نیمـه صنعتی پودر کریسـتال شـیرین کننده اسـتویا بـه کمک حال 
آلی نرمـال بوتانول

- تولید فیلم خوراکی زیست تخریب پذیرازایزوله پروتئین خلر
Strain KOT12 Pseu� باکتـری   s rRNA16 توالـی ژن ثبـت   - 
NCBI در پایـگاه اطاعـات بین المللـی domonas brassicacearum

- حسگر دیگوکسین
- خرد کن ژل آلوئه ورا با استفاده از فشار و تنش

- دستگاه آزمون انحال داروهای حساس
- دستگاه برش آند دوتیغه ای

- دستگاه همگن کننده ژل آلوئه ورا با دور باال
- رزین زیستی تثبیت کننده خاک بر پایه صمغ میوه درخت سه پستان

بـا  شـده  پوشـش دهی  متخلخـل  تیتانیومـی  ایمپلنت هـای  سـاخت   -
پزشـکی کاربردهـای  بـرای  آپاتیـت  فلوئوروهیدروکسـی 
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PLGA/collagen ساخت پوست مصنوعی کامپوزیتی قابل جذب -
بـا  اسـتاتیک  آنتـی  معدنـی  آلـی-  نانوکامپوزیـت  پوشـش های  سـاخت   -

آمینـی قطبـی  ترکیبـات  از  اسـتفاده 
- ساخت داربست اسفنجی از پریکارد از پرده پریکاردیوم انسان

پـرده  سـلولی  خـارج  ماتریکـس  منشـاء  بـا  اسـفنجی  داربسـت  - سـاخت 
پوسـت بافـت  مهندسـی  در  کاربـرد  بـا  انسـانی  آمنیوتیـک 

- سـاخت دسـتگاه نیمه صنعتی اسـتخراج اسـید گلیسـیریزیک و فرآورده ای 
جانبـی از گیاه شـیرین بیان

- ساخت سامانه تست حلقه بسته الکتریکی
- سـاخت فیبـر جـاذب حال هـای آلی کلردار بـه روش سـل ژل و کاربرد آن 

در آنالیـز مایعات بیولوژیکی انسـان
- سـاخت الیـه پلیمـری حسـاس بـه دمـا ظـروف کشـت سـلولی جهـت 

سـلولی الیه هـای  مهندسـی 
- سبوس برنج اکسترود شده با ماندگاری باال

- سـنتز نانـوذرات پلیمـری زردچوبه به منظـور افزایش حالیت و اسـتفاده در 
فرموالسـیون های دارویی

- سیستم فتوولتائیک ـ حرارتی آب خنک لوله مارپیچ
- تولید شکات فراسودمند عناب

- طراحـی و تولیـد قطعـه F)ab( آنتی بـادی ضدفاکتـور رشـد اپیدرمـال 
باکتریایـی میزبـان  سیتوپاسـم  در   )2-HER( انسـانی 

- طراحـی و سـاخت سیسـتم پایلـوت تصفیـه نانوفتوکاتالیسـتی پسـاب های 
پاالیشگاهی

- عمق سنج دیجیتال مایعات درون مخازن ورودخانه ها
- عمق سنج مایعات

- فرآیند تکثیر ریواس از طریق کشت درون شیشه ای
- فرآیند تولید غربال مولکولی کربنی از قیر طبیعی

- فرآینـد تولیـد فـوم تخلخل بـاز ترکیبـی دوالیـه نیکل/آلومینیـوم به روش 
پوشـش دهی الکتروشـیمیایی نیـکل بـر روی زیرالیـه فـوم آلومینیومی

- فرایند تولید کاژن نوع یک از منابع پوستی پستانداران
- فرآینـد تولیـد، جداسـازی و اسـتفاده از آنتی بادی هـای اختصاصـی زرده 

تخم مـرغ بـرای پیشـگیری ودرمـان اسـهال دام
- فرایند جداسازی اسپرم طبیعی بر اساس بار الکتریکی زتا

- فراینـد هیدرومتالوژیکـی بازیابـی نیکل و آلومینوم از کاتالیسـت مسـتعمل 
Ni/Al2O3

- فرایند تولید کنسانتره فلوئوریت )CaF2( عیار اسیدی
- فرموالسیون بستر کشت برای تولید تجاری قارچ انوکی بومی

- فرموالسیون های دارویی هورمون رشد انسانی
- فرموالسیون و تولید اسنک حجیم عملگر حاوی آرد خلر جوانه زده

اسـتاندارد  بـر  مبتنـی  خودرویـی  ارتباطـات  مسـتقل  رادیویـی  کارت   -
IEEE802 ,11p

- کنتـرل بـو در واحـد تولیـد پـودر ماهـی بـا روش بازگشـت کامـل پسـاب 
تصفیه شـده

ECU کنترل کننده گیربکس ماشین های باری معدنی -
- کنترلر و تخمین گر گشتاور دینامومتر جریان فوکو
- لحیم کاری اغتشاشی بدون روانساز فوم آلومینیوم

- نانوکامپوزیـت آپتامـردار شـده ابـر پارامغناطیـس و بـا نشـر فلوئورسـانس 
بـرای تصویربـرداری و درمـان اختصاصـی سـلول های سـرطانی

- نانوکامپوزیت کربن-گوگرد
- نرم افزار مدیریت امنیت اطاعات نماراه

-  هیدروژل قابل پیوند ساخته شده از ژل وارتون انسانی

در  همـکار  اجرائـی  دسـتگاه های  و  کارفرماهـا  مهم تریـن  تحقیقاتـی  پروژه هـای  اجـرای 
جهاددانشـگاهی بـرای رفـع نیازهای بخـش دولتی و خصوصی همیشـه اعام 
آمادگـی کـرده و در ایـن مسـیر بـا شـرکت های زیـاد قـرارداد همـکاری منعقـد 
کـرده و نسـبت بـه رفـع مشـکات آنها اقدام کـرده اسـت از جمله ایـن نهادها و 

شـرکت ها عبارتنـد از:
ـ شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن

ـ معاونت علمی و فناوری و ستادهای آن
ـ وزارت صنعـت، معـدن و تجارت و سـازمان های تابعـه آن )طرح های صنایع 
نویـن، طـرح تحقیقـات اساسـی و مطالعـات کاربـردی و سـازمان گسـترش و 

نوسـازی صنایـع ایران(
ـ وزارت نیرو و شرکت های تابعه

ـ سانا
ـ سازمان برنامه وبودجه کشور و استان ها
ـ شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران

ـ شرکت ملی حفاری ایران
ـ مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین کاالی شرکت ملی نفت ایران

ـ صداوسیمای جمهوری اسامی ایران
ـ سازمان فرودگاه ها

ـ شرکت حمل ونقل شهری مترو
ـ مجلس شورای اسامی
ـ فروشگاه های زنجیره ای

ـ برج میاد
ـ شرکت های پاالیشگاهی و پتروشیمی ها

ـ شرکت پایانه های نفتی ایران
ـ شرکت های هواپیمایی

ـ صنایع دفاعی
ـ شرکت های ابزی پروری

ـ شرکت ملی گاز ایران و شرکت های گازمنطقه ای
ـ نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران )ناجا(

ـ شرکت های معدنی
ـ شهرداری ها

ـ شرکت های تأمین کننده قطعات خودرو
ـ شرکت های مسافربری

ـ صنایع سیمان
ـ فروشندگان سموم کشاورزی و ...

ـ شرکت ها و صنایع دارویی، ...
ـ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(

ـ صنایع آهن و فوالد
ـ شرکت های تولیدکننده مس و محصوالت مسی

ـ کارخانجات مواد معدنی
ـ وزارت جهادکشاورزی

ـ شرکت های سازنده آسانسور
ـ نیروگاه های بادی ـ خورشیدی

ـ صنعت استحصال روی
ـ وزارت کشور
ـ بنیاد علوی

ـ کمیته امداد امام خمینی
ـ آستان قدس رضوی

ـ سازمان اجتماعی وزارت کشور
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ـ سازمان حفاظت محیط زیست
ـ معاونت منابع انسانی وزارتخانه ها و سازمان ها

ـ شورای عالی انقاب فرهنگی
ـ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی

ـ وزارت آموزش وپرورش
ـ سازمان بهزیستی
ـ بنیاد مستضعفان

ـ سازمان اوقاف و امور خیریه

ــاوری  ــش و فنـ ــوزه پژوهـ ــور در حـ ــا در کشـ ــگاهی اولین هـ جهاددانشـ
ـــود در  ـــگران خ ـــدی پژوهش ـــش و توانمن ـــر دان ـــا تکیه ب ـــگاهی ب جهاددانش
ـــروع کننده  ـــرده و ش ـــد ورود ک ـــته باش ـــاز داش ـــه نی ـــه جامع ـــه ای ک ـــر زمین ه
کارهـــای بزرگـــی در چهـــار حـــوزه تخصصـــی پزشـــکی، فنـــی و مهندســـی 
ـــاورزی و  ـــن کش ـــر و همچنی ـــی و هن ـــانی، اجتماع ـــوم انس ـــه، عل ـــوم پای و عل

منابـــع طبیعـــی بـــوده کـــه برخـــی از ایـــن فعالیت هـــای عبارتنـــد از:

علوم پزشکی
ـــس  ـــرگ پ ـــا م ـــی و ی ـــرده زای ـــل م ـــخیص عل ـــرای تش ـــن ب ـــی جنی ـ اتوپس

ـــوزاد ـــد ن از تول
ـ اســـتفاده از ســـلول درمانی بـــرای بهبـــود و درمـــان بیمـــاران ویتیلیگـــو 

ـــور )1387( ـــار در کش ـــتین ب ـــرای نخس ب
ـــم  ـــه چش ـــات قرنی ـــم ضایع ـــرای ترمی ـــادی ب ـــلول های بنی ـــتفاده از س ـ اس

ـــور )1384( ـــار در کش ـــتین ب ـــرای نخس ب
ـــی  ـــی ناش ـــات قلب ـــم ضایع ـــرای ترمی ـــادی ب ـــلول های بنی ـــتفاده از س ـ اس

ـــور )1383( ـــار در کش ـــتین ب ـــرای نخس ـــکته ب از س
ـــا  ـــه ب ـــلولی منطق ـــای س ـــوه فراورده ه ـــد انب ـــه تولی ـــن کارخان ـــاح اولی ـ افتت

ـــی برکـــت )1397( ـــاد داروی همـــکاری بنی
ـ افتتاح بانک تخمدان پژوهشگاه رویان )1390(

ـــان  ـــلولی روی ـــرفته س ـــوالت پیش ـــاوری محص ـــعه فّن ـــز توس ـــاح مرک ـ افتت
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)1397(
ـــون  ـــتفاده از خ ـــا اس ـــتان ب ـــرطان پس ـــخیص زودرس س ـــاد روش تش ـ ایج

(Non-Invasive( ـــی محیط
ـ بانک بافت و ایمپلنت های زیستی

ـ بانک سلول های بنیادین از منشا خون قاعدگی بانوان
ـ برخـــورداری از کلینیـــک اهـــدا و انجـــام درمان هـــای جایگزیـــن بـــر 

اســـاس اســـتانداردهای بین المللـــی و منطبـــق بـــر قوانیـــن کشـــور
ـ بهره بـــرداری رســـمی از فّنـــاوری تولیـــد حیوانـــات تراریخـــت جهـــت 

ــب )1391( ــای نوترکیـ ــد پروتئین هـ تولیـ
ـ تأسیس نخستین بانک خصوصی خون بند ناف نوزادان )1384(

ـ تأسیس نخستین بانک عمومی خون بند ناف )1387(
ـ تدویـــن دانـــش فنـــی و تولیـــد آنتی بـــادی منوکلونـــال درمانـــی ضـــد 

ـــامل: ـــن، ش ـــرد زوالی ـــابهت عملک ـــا مش ـــر CD20 ب مارک
 ،CD20 ـــد ـــی ض ـــال موش ـــادی منوکلون ـــگاهی آنتی ب ـــد آزمایش 1( ـ تولی
اتصـــال آن بـــه رادیـــو ایزوتـــوپ و بررســـی های بـــرون تنـــی 2( بررســـی 

ـــی ـــدل حیوان ـــرد pre-clinical در م عملک
ــاروری  ــان نابـ ــات درمـ ــازی خدمـ ــتورالعمل استانداردسـ ــن دسـ ـ تدویـ
جنین شناســـی و )IVF( بـــه درخواســـت وزارت بهداشـــت، درمـــان و 

ــکی ــوزش پزشـ آمـ
 )PGD( ـــی ـــه گزین ـــل از الن ـــی قب ـــای ژنتیک ـــواع بیماری ه ـــخیص ان ـ تش
 )PND(، )PGS( و تشـــخیص بیماری هـــای ژنتیـــک در حیـــن بـــارداری

)NGS( و
ـ تشـــخیص زودرس ســـرطان های ادراری - تناســـلی بـــا اســـتفاده از 
ــار بـــه کمـــک آنتی بـــادی هـــای طراحی شـــده  آنالیـــز ادرار و خـــون بیمـ
ـــی ـــخیصی غیرتهاجم ـــک روش تش ـــوان ی ـــرطانی به عن ـــلول های س ـــه س علی

ـــای  ـــان زوج ه ـــاروری در می ـــت ناب ـــی وضعی ـــی ارزیاب ـــروژه مل ـــل پ ـ تکمی
ـــی ایران

 Tissue Plasminogen ـــه تراریختـــه حـــاوی ژن ـــد اولیـــن بزغال ـ تول
Activator)tPA( انســـانی )1389(

ـ تولـــد اولیـــن بزغالـــه تراریختـــه حـــاوی ژن تولیدکننـــده فاکتـــور 9 
ــان )1388( ــون انسـ ــادی خـ انعقـ

ـــد اولیـــن کـــودک حاصـــل از روش میکرواینجکشـــن ICSI در کشـــور  ـ تول
)1373(

ـــگاهی IVF  در  ـــاروری آزمایش ـــل از روش ب ـــودک حاص ـــن ک ـــد اولی ـ تول
ـــران )1371( ته

ـ تولـــد اولیـــن کـــودک حاصـــل از روش تشـــخیص ژنتیکـــی قبـــل از 
النه گزینـــی جنیـــن )PGD( در ایـــران )1383(

ـ تولد دو گوساله و سه بزغاله شبیه سازی شده )1388(
ـ تولـــد نخســـتین حیـــوان شبیه سازی شـــده خاورمیانـــه )رویانـــا( 

)1385(
)1387( )iPS(  ـ تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی

ـ تولید سلول های شبکیه چشم از سلول های بنیادی )1393(
ـ تولید فراورده های تولیدمثلی حیوانات مزرعه ای

ـ تولیـــد موفقیت آمیـــز انـــواع آنتی بـــادی هـــای منوکلونـــال تشـــخیصی 
ـــی و تحقیقات

ـــلول های  ـــای س ـــر ه ـــه مارک ـــی علی ـــال موش ـــادی منوکلون ـــد آنتی ب ـ تولی
ـــال ـــادی نرم بنی

ـــودکان  ـــه ک ـــدان و بیض ـــت تخم ـــداری باف ـــق نگه ـــاروری از طری ـــظ ب ـ حف
ـــرطان ـــه س ـــا ب مبت

النه گزینـــی  از  پیـــش  تشـــخیص  تکنیـــک  بـــه  دســـت یابی  ـ 
)1391( تک ژنـــی  بیماری هـــای 

ـ راه اندازی بانک اطاعات دوقلوها و چندقلوهای کشور
ـــاروری  ـــظ ب ـــرای حف ـــه ب ـــت بیض ـــک باف ـــپرم و بان ـــک اس ـــدازی بان ـ راه ان

ـــردان در م
ـــرویس دهی  ـــدان و س ـــت تخم ـــک و باف ـــاد تخم ـــک انجم ـــدازی بان ـ راه ان
جهـــت حفـــظ بـــاروری دختـــران نابالـــغ یـــا بزرگســـال در معـــرض 

ــور ــار در کشـ ــتین بـ ــرای نخسـ ــیمی درمانی بـ شـ
ـ راه انـــدازی نخســـتین کلینیـــک فـــوق تخصصـــی درمـــان آندومتریـــوز 

در کشـــور
ـــرر  ـــقط مک ـــان س ـــی درم ـــوق تخصص ـــک ف ـــتین کلینی ـــدازی نخس ـ راه ان

ـــور در کش
ـــی  ـــی و غیرجنین ـــادی جنین ـــلول های بنی ـــک س ـــتین بان ـــدازی نخس ـ راه ان

کشـــور )1390(
ـ راه انـــدازی نخســـتین مرکـــز پیش بیمارســـتانی ســـلول درمانی کشـــور 

)1389(
ـ راه انـــدازی نخســـتین مزرعـــه تولیـــد فّناورانـــه بـــز شـــیری در کشـــور 

)1393(
ـ شبیه سازی »مارال« گونه نادر قوچ وحشی قمیشلو )1394(

به وســـیله  بیماری هـــا  مـــدل  آزمایشـــگاهی  ماهی هـــای  تولیـــد  ـ 
دســـت کاری ژنتیکـــی )1396(

ـ شبیه سازی بز مورسیا )1396(
ـــاران  ـــلول بیم ـــت و س ـــای DNA، باف ـــاوی نمونه ه ـــک ح ـــی بیوبان ـ طراح
نابـــارور و ســـقط مکـــرر و نیـــز بافت هـــای تومـــوری طبـــق اســـتانداردهای 

بین المللـــی
ـ طراحـــی و ارائـــه پـــروژه ملـــی بـــرای تولیـــد نســـل جدیـــد واکســـن 

ضدســـرطان
ـــه پلیمرهـــای طبیعـــی  ـــر پای ـ طراحـــی و ســـاخت زخـــم پـــوش پیشـــرفته ب

ـــن ـــن و درون ت ـــرون ت ـــی ب ـــی: ارزیاب ـــای عفون ـــان زخم ه ـــت درم جه
ـ طراحـــی و کســـب دانـــش فنـــی کیـــت تشـــخیص حساســـیت بـــه 

)انکوتایـــپ( شـــیمی درمانی 
ـ تولید زخم پوش در زمان زخم های مزمن
ـ نخستین جشنواره بین المللی نازایی رویان
ـ ایجاد مرکز اختصاصی بیماری های پستان

ـ ایجاد مراکز روانپزشکی حوزه درمان ناباروری
ـ ایجاد ساختار مراکز درمان در منزل برای اولین در کشورچ

فنی و مهندسی و علوم پایه
ـ ساخت مته های حفاری چاه های نفت و گاز

ـ طراحی، مهندسی و ساخت دکل های حفاری خشکی چاه های نفت
ــام و  ــی نفـــت خـ ــای نمک زدایـ ــی کارخانه هـ ــاوری طراحـ ــب فنـ ـ کسـ
ـــکه  ـــت 25 بش ـــا ظرفی ـــی ب ـــرفته نمک زدای ـــوت پیش ـــاخت پایل ـــی و س طراح

در روز
ـ کســـب فنـــاوری رفـــع آلودگی هـــای هیدروکربـــوری خـــاک و آب بـــا 
ـــاخت پکیـــج پرتابـــل بازیافـــت و زیســـت پاالیـــی خاک هـــای  طراحـــی و س

ـــی ـــواد نفت ـــه م ـــوده ب آل
ـــای  ـــری هواپیم ـــتم ناوب ـــی سیس ـــای الکترونیک ـــد کارت ه ـــی و تولی ـ طراح

F5
ـ ساخت یک نوع حسگر مجاورتی مادون قرمز

MW و FM ـ طراحی و ساخت فرستنده های رادیویی
SRJ ـ طراحی و ساخت دستگاه

ـ تولید سیستم رانش مترو
ـ طراحی و ساخت دکل های حفاری
ـ ساخت بازوهای بارگیری نفت خام

ـ ساخت دستگاه لوله مغزی سیار
ـ ساخت و تولید مته های حفاری

ـــی  ـ طراحـــی ســـامانه پیشـــگیری از تشـــکیل رســـوب در کـــف مخـــازن نفت
)جـــت غوطـــه ور چرخـــان(

ـ طراحی و ساخت فرستنده های رادیویی توان باال
ـ طراحی و ساخت فرستنده تلویزیون دیجیتال روستایی

کشاورزی و منابع طبیعی

ــهال دام  ــد اسـ ــد داروی نوترکیـــب ضـ ــی و تولیـ ــل دانـــش فنـ ـ تکمیـ
ــا( )داروی گامـ

ـــترپتوکوکوزیس/ ـــینیوزیس، اس ـــامل: یرس ـــان ش ـــن های آبزی ـــد واکس ـ تولی
الکتوکوکوزیس و اســـترپتوکوکوزیس

ـ تولید جنین منجمد برای اصاح نژاد گاوهای شیری و گوشتی
ـ تولید انبوه جلبک اسپیرولینا
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ـ هوشمند سازی کشاورزی
ـ پرمیکس جایگزین چربی و شکر

ـ کمپلکس معلق کننده ذرات در نوشیدنی ها
ـ رنگ هـــای خوراکـــی طبیعی-کلرفیـــل، آناتـــو، کورکومیـــن و چغنـــدر 

ـــز قرم
ـ پودر پری بیوتیک اینولین از منابع بومی

ـ شورتنینگ با اسید چرب اشباع کم و بدون ترانس
ـ نشاسته مقاوم

ـ اسنک حبوبات و غات
ـ پودرهای نوشیدنی فراسودمند

ــیانین(  ــتاگزانتین ـ فیکوسـ ــکوس ـ آسـ ــای موناسـ ــا )رنگ هـ ـ رنگدانه هـ
ـــس ـــوس پولویالی ـــک هماتوکوک ـــز جلب ـــز ری ـــودر قرم پ

ـ قـــارچ دارویـــی گانودرمـــا و بســـتر کشـــت قـــارچ خوراکـــی داروئـــی 
ــا ارینجـــی، گانودرمـ

ـــن  ـــطوخودوس، ملی ـــن، اس ـــد )آویش ـــته جدی ـــگ بس ـــی ب ـــای ت ـــوع چ ـ ن
ـــی( و ختم

ـ داروی لیورسیل
ـ کپسول الغری

ـ قطره مو
ـ داروی میلتروپیک
ـ قرص ترک اعتیاد
ـ شربت نیگابسین

رنگ هـــای گیاهـــی ـ رونـــاس ـ پوســـت گـــردو ـ پوســـت پســـته ـ نیـــل 
ـــگ ـ گلرن

علوم انسانی، اجتماعی و هنر
ـ مناسبات نسلی )طرح های مصرف فرهنگی جوانان و سبک زندگی(

ـ مطالعات دولت در ایران با تأکید بر کارآمدی های سیاسی
ـ بازآفرینی بافت های فرسوده در شهر تهران

ـ مطالعات فضای سرمایه گذاری و رفع موانع تولید
و  اجتماعـی  و جنبه هـای  مقـدس  دفـاع  بـه  مربـوط  )مطالعـات  ادبیـات  ـ 

آن( فرهنگـی 
ـ انسان شناسی تطبیقی متفکران غرب و قرآن کریم

ـ شبکه های اجتماعی مجازی
ـ ایجاد و راه اندازی اولین پژوهشکده تخصصی گردشگری در ایران

ـ ارتقاء صنایع دستی و توانمندسازی شاغان در سکونتگاه های غیررسمی:
* انجـام طرح هـای ملـی پیمایـش )خانـواده، گردشـگری، اوقـات فراغـت، 

رضایـت از زندگـی(
* تدویـن گزارش هـای ملـی، منطقـه ای و اسـتانی پایـش سـند چشـم انداز 

ایران اسـامی  جمهـوری 
* سنجش و تحلیل فضای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران

و  انسـانی  توسـعه  و  انسـانی  سـرمایه  پاالیـش  ملـی  سـامانه  طراحـی   *
کشـور توسـعه  ششـم  برنامـه  اسـاس  بـر  سـاالنه  گزارش دهـی 

 پژوهـش در جهاددانشـگاهی از ابتـدای تأسـیس و بـه دلیـل وظیفـه ای کـه  پروژه های شاخص جهاددانشگاهی
ایـن نهـاد در جهـت ایجـاد پل ارتباطـی میان دانشـگاه، صنعت و بخـش اجرایی 
کشـور برعهـده داشـته و نیـز بـه دلیـل احسـاس خـأل در زمینه هـای تحقیقـات 
کاربـردی و توسـعه ای در کشـور بـا مدنظـر قـرار دادن اساسـنامه ایـن نهـاد بـر 
انجـام تحقیقـات کاربردی و توسـعه ای، به عنـوان وظایف اصلی این نهـاد انقابی 
تعریف شـده اسـت. پژوهـش، طـی حیـات 40 سـاله خـود در جهاددانشـگاهی 
در دسـتور اصلـی کار ایـن نهـاد قـرار داشـته اسـت. شـاخص ترین پروژه هـای 
انجام شـده در جهاددانشـگاهی بـه تفکیـک حوزه هـای تخصصـی عبارت انـد از:

پروژه های شاخص حوزه ی علوم پزشکی
 حوزه ی سرطان

ـ تشـخیص زودرس و غربالگـری برخـی از سـرطان های شـایع بـا اسـتفاده از 
آنالیـز ادرار و خـون بیمار )پژوهشـگاه ابن سـینا(

سـلول های  شناسـایی  به منظـور  میکروفلوئیدیکـی  چیپ هـای  سـاخت  ـ 
معتمـد( )پژوهشـکده  محیطـی  خـون  سـرطانی 

ـ طراحـی و تولیـد کیـت 21 ژنـی تعیین کننـده نیـاز بـه شـیمی درمانی در 
بیمـاران مبتابـه سـرطان پسـتان )پژوهشـکده معتمد(

ـ طراحـی و تولیـد نانوذرات حسـاس به نـور در درمان فتودینامیکی سـرطان 
)مرکـز تحقیقات لیزر جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهران(

ـ مرکـز تحقیقـات پزشـکی سـرطان رویـان با رویکـرد سـلول های بنیادی در 
شهرسـتان بابـل ـ رویان

 
حوزه ی زخم، پزشکی ترمیمی و بازساختی

ـ تولیـد سـلول های بنیـادی جنینـی انسـانی بـا در جه اعتبـار GMP تحت 
شـرایط عـاری از مـواد حیوانی )پژوهشـگاه رویان(

ـ طراحـی و سـاخت زخـم پـوش پیشـرفته بر پایـه پلیمرهـای طبیعی جهت 
درمـان زخم هـای عفونی )پژوهشـگاه ابن سـینا(

تلفیـق  حاصـل  مهندسی شـده  بافـت  اثربخشـی  بالینـی  کارآزمایی هـای  ـ 
ضایعـات  درمـان  در  دوالیـه  داربسـت های  و  اتولـوگ  غضـروف  سـلول های 

ابن سـینا( )پژوهشـگاه  غضروفـی  و  اسـتخوانی 
ـ طراحـی و ارزیابـی اثربخشـی داربسـت های سـنتیک بر پایه ابریشـم و پرده 

آمنیـون در ترمیـم زخم هـای مزمن دیابتی )پژوهشـگاه ابن سـینا(
ـ ثبـت دو ژن جدیـد گیرنـده دوپامینی در بیماران مبتابـه زخم پای دیابتی 

)پژوهشـکده زخم و بافت جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهران(
نـوری  ژنتیـک  پایـه  بـر  قلبـی  سـلول های  نـوری  کنتـرل  بومی سـازی  ـ 
پزشـکی  علـوم  جهاددانشـگاهی  لیـزر  تحقیقـات  )Optogenetics()مرکـز 

تهـران(
ـــگاهی  ـــت )جهاددانش ـــم باف ـــم و ترمی ـــی زخ ـــره بین الملل ـــزاری کنگ ـ برگ

ـــران( ـــکی ته ـــوم پزش عل
ـ تولیـــد آنتی بادی هـــای اختصاصـــی بـــرای درمـــان بیمـــاری اســـهال در 

ـــان ـــا( ـ روی ـــر گام دام )درمانگ
 

حوزه ی بیولوژی تولیدمثل

ـ تولید گامت و گناد مصنوعی با استفاده از مهندسی بافت )پژوهشگاه 
رویان(

ـ انتقـال جنین های ماده بز سـانن حاصل از روش شبیه سازی شـده بـه 200 راس 
بزهـای گیرنده )پژوهشـگاه رویان(

ـ تأسـیس بانـک جنیـن بـا جنسـیت دلخـواه از گاوهـای ممتـاز نژادهـای 
ابن سـینا( )پژوهشـگاه  منظـوری  دو  و  گوشـتی  شـیری، 

-راه اندازی مجتمع پزشـکی، آموزشـی و تحقیقاتی جهاددانشـگاهی خراسـان 
رضوی در نیشـابور به مسـاحت 5700 مترمربع )سـازمان خراسـان رضوی(

ـ تولید جنین منجمد تعیین جنسیت شده گاو با نژادهای ممتاز ـ ابن سینا

 
پروژه های شاخص حوزه ی فنی و مهندسی و علوم پایه 

ـ دسـتیابی بـه فناوری سـاخت سـرامیک های ویژه نسـوز در مقیـاس پایلوت 
)جرم هـای نسـوز( ـ یزد

ـ طراحی و سـاخت سیسـتم کنترل دور برای الکتروموتورهای ولتاژ متوسـط 
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)VFD( ـ علـم و صنعت
ـ طراحــی، ســاخت و نصــب بازوهــای بارگیــری نفــت )فــاز ســاخت، نصــب 

و راه انــدازی( ـ علــم و صنعــت
ــه دانــش  ــرای دســتیابی ب ــه مغــزی ســیار ب ـ تولیــد ســه عــدد رشــته لول

فنــی ســاخت داخــل آن ـ تهــران
ـ طراحــی و ســاخت موتــور درون چاهــی 4/3 6  مورداســتفاده در حفــاری 

ــی شــریف ــای نفــت ـ صنعت جهــت دار چاه ه
ــاس  ــتعمل  در مقی ــی مس ــایل الکتریک ــا  از وس ــزات گران به ــی فل ـ بازیاب

بنــچ و تدویــن دانــش فنــی ـ تربیــت مــدرس
ـ طراحــی، مدل ســازی و ســاخت پکیــج نمک زدایــی نفــت خــام بــه روش 
ــی ـ  ــش فن ــه دان ــتیابی ب ــی به منظــور دس ــاس صنعت ــتاتیک در مقی الکترواس

علــم و صنعــت
ـ دســتیابی بــه دانــش فنــی و احــداث واحــد پایلــوت تولیــد کربــن فعــال 

بــا پایــه قیــر طبیعــی و بــا ظرفیــت 100 تــن ـ کرمانشــاه
ـ دستیابی به فناوری ساخت سرامیک های ویژه نسوز در مقیاس پایلوت ـ 

یزد
ـ طراحــی و ســاخت پکیــج پرتابــل بازیافــت و زیســت پاالیــی پســماندهای 

جامــد آلــوده بــه مــواد نفتــی ـ علــوم پایــه کاربــردی
ـ دســتیابی بــه فنــاوری  احــداث اولیــن پایلــوت اســتحصال روی بــه روش 
ــان و  ــش راندم ــدف افزای ــی باه ــتخراج حال ــتقیم و اس ــگ مس ــن لیچین نوی

ــدرس ــت م ــت روی ـ تربی ــت محیطی در صنع ــرب زیس ــرات مخ ــش اث کاه
ــوژی  ــای PDC ـ تکنول ــه مته ه ــاخت نمون ــی و س ــش فن ــن دان ـ تدوی

ــد تولی
ــل بازیافــت و زیســت پاالیی پســماندهای  ـ طراحــی و ســاخت پکیــج پرتاب

جامــد آلــوده بــه مــواد نفتــی ـ علــوم پایــه کاربــردی
ـ دســتیابی بــه دانــش فنــی و احــداث واحــد پایلــوت تولیــد کربــن فعــال 

بــا پایــه قیــر طبیعــی و بــا ظرفیــت 100 تــن ـ کرمانشــاه
ـ راه اندازی خط تولید مته های حفاری ـ تکنولوژی تولید

ـ طراحی و ساخت دکل حفاری ـ علم و صنعت
ــی  ــا طراح ــتاتیک ب ــی الکترواس ــی نمک زدای ــی طراح ــش فن ــب دان ـ کس
ــم و صنعــت ــا ظرفیــت 25 بشــکه در روز ـ عل ــوت پیشــرفته ب و ســاخت پایل
ــاس  ــوز در مقی ــژه نس ــرامیک های وی ــاخت س ــاوری س ــه فن ــتیابی ب ـ دس

ــزد ــوز( ـ ی ــای نس ــوت )جرم ه پایل
ـ فرستنده تلویزیونی دیجیتال روستایی ـ خواجه نصیرالدین طوسی

 
پروژه های شاخص حوزه ی کشاورزی و منابع طبیعی

- تولید جنین منجمد برای اصاح نژاد گاوهای شیری و گوشتی
ــن  ــاد الی ــازی و ایج ــتای خالص س ــی در راس ــرغ بوم ــژاد م ــاح ن -  اص

ر تخم گــذا
ــی باس  ــی س ــه ماه ــه بچ ــون قطع ــد 5 میلی ــی و تولی ــش فن - کســب دان

ــرورش در قفــس ــرای پ ب
- کسب فناوری تولید چهار نوع بذر هیبرید سبزی و صیفی
- تکمیل دانش فنی و تولید داروی نوترکیب ضداسهال دام

ــا در  ــن آنتی بیوتیک ه ــی جایگزی ــای طبیع ــد داروه ــیون و تولی - فرموالس
صنعــت طیــور

ــا  ــارزه ب ــرل مب ــرای کنت ــی ب ــای گیاه ــد آفت کش ه - فرموالســیون و تولی
آفــات گلخانــه ای ســبزی و صیفــی

- کسب فناوری و تولید نیمه صنعتی پروبیوتیک های پرکاربرد
- دستیابی به دانش فنی و تولید نیمه صنعتی چهار مکمل ورزشی پرمصرف

- تکثیر و تولید بزسانن به روش شبیه سازی

- تولید داروهای گیاهی ملیتروپیک، لیورسیل و نیگایسین
- تولید رنگ های خوراکی با منشاء طبیعی

- تولید و پرورش جلبک اسپیرولینا
- تولید واکسن های آبزیان

 
پروژه های شاخص حوزه ی علوم انسانی، اجتماعی و هنر

 حوزه ی توانمندسازی
- توانمندسازی ساکنین سکونتگاه های غیررسمی چابهار

- مطالعــه اجتماعــی مناطــق اســکان غیررســمی شــهر کرمانشــاه باهــدف 
ارائــه راهکارهــا و مــدل بومــی توانمندســازی

- همــکاری در اجــرای برنامــه کنتــرل و کاهــش آســیب های اجتماعــی در 
محــات حاشیه نشــین در 10 اســتان کشــور

- ارائه خدمات توان افزایی جوامع محلی )زهک، قصرقند(
 

حوزه ی پیمایش های ملی
- پیمایش ملی اوقات فراغت ایرانیان

- پیمایش ملی خانواده
- پیمایش ملی رضایت از زندگی

- پیمایش ملی سبک زندگی
- پیمایش ملی ارزش ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران

- پیمایش ملی هویت ایرانیان
 

 حوزه ی گردشگری
-  پیمایش ملی ارزش ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران

جاذبه هــای  در  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  شناســایی  و  بررســی   -
گردشــگری مشــهد

ـ شناســایی مکان هــای دارای ارزش معنایــی و هویتــی در شــهر مشــهد در 
راســتای ارتقــای محیــط گردشــگری و زیارتــی شــهر

 
 حوزه ی مدیریت و اقتصاد

- شاخص های بهره وری منابع انسانی در سازمان های علمی و فناورانه
- شناســایی موانــع توســعه شــرکت های مدیریــت صــادرات )مطالعــه 

ــزگان( ــتان هرم ــوردی اس م
-سنجش و تحلیل فضای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران

- شناسایی فضا و موانع کسب وکار شرکت های دانش بنیان
- شناسایی عوامل و موانع توسعه صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران

- حوزه برنامه ریزی شهری و منطقه ای
- تبییــن نقــش بهســازی و نوســازی بافــت فرســوده تاریخــی شــهر تهــران 

در بازتولیــد منظــر شــهری
- تحلیــل نظــام اجرایــی طرح هــای نوســازی در بافت هــای فرســوده 

ــران ــهر ته ــوده ش ــت فرس ــر باف ــد ب ــا تأکی ــهری ب ش
- آمایش استان های کرمان و خراسان رضوی

 
حوزه ی مطالعات توسعه

- تدوین گزارش ملی پایش سند چشم انداز 1404 جمهوری اسامی ایران
- بررسی وضعیت شاخص های توسعه اجتماعی استان های کشور

ـ بررسی ابعاد تعارض منافع و تاثیرآن بر رفاه اجتماعی
 

 حوزه ی شبکه های مجازی
- بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی
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- بررسی تاثیرشبکه های اجتماعی مجازی و دینداری
-  بررسی تأثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر روابط خانوادگی

 
حوزه ی ادبیات فارسی

ــا  ــبت آن ب ــنجش نس ــرت و س ــتانی مهاج ــات داس ــل ادبی ــد و تحلی - نق
هویــت ایرانــی )1393-1357(

- تحلیــل ادبیات داســتانی اقلیمــی ایــران )آذربایجــان، غــرب، شــمال، 
خراســان و بررســی نســبت آن بــا هویت ایرانــی )1357 ـ 93((

ــس از انقــاب  ــای فارســی پ ــی در رمان ه ــت ایران ــی هوی ــل بازنمای - تحلی
اســامی

*مهم ترین محصولت تولید شده تاکنون

ــد  ــاد در تولی ــن نه ــگران ای ــران و پژوهش ــه کار جهادگ نتیج
ــوده  ــل ب ــف قاب ــای مختل ــیس در حوزه ه ــدای تأس ــولت از ابت محص
اســت کــه ســهم زیــادی در قطــع وابســتگی کشــور داشــته اســت 

ــت: ــده اس ــر آورده ش ــا در زی ــی از آنه ــن برخ ــه عناوی ک
ـ خط تولید مته های حفاری چاه های نفت و گاز، بازوی بارگیری نفت
ـ طراحی، مهندسی و ساخت دکل های حفاری خشکی چاه های نفت

ـ خط تولید )بافت و دوخت( تورهای قفس پرورش ماهی در دریا
ـ کســب فنــاوری طراحــی کارخانه هــای نمک زدایــی نفــت خــام و طراحــی 

و ســاخت پایلــوت پیشــرفته نمک زدایــی بــا ظرفیــت 25 بشــکه در روز
ـ کسب فناوری تولید جرم ها و قطعات نسوز و مقاوم به خوردگی

ـ کســب فنــاوری تولیــد کربــن فعــال )اکتیــو( از قیــر طبیعــی کرمانشــاه بــا 
طراحــی و ســاخت پایلــوت بــا ظرفیــت 100 تــن در ســال

و  طراحی  با  آب  و  خاک  هیدروکربوری  آلودگی های  رفع  فناوری  کسب  ـ 
ساخت پکیج پرتابل بازیافت و زیست پاالیی خاک های آلوده به مواد نفتی

ــژاد( ممتــاز و  ــا ن ـ کســب فنــاوری و تولیــد جنیــن منجمــد از گاوهــای )ب
ــژاد و ارتقــای بهــره وری گله هــای گاو  تشــکیل بانــک جنیــن جهــت اصــاح ن

ایــران و صــادرات جنیــن
ـ کســب فنــاوری و تولیــد آنتی بادی هــای اختصاصــی بــرای درمــان 

بیمــاری اســهال در دام
F5 ـ طراحی و تولید کارت های الکترونیکی سیستم ناوبری هواپیمای
ـ طراحی و ساخت سکوی پرتاب نیوماتیک هواپیمای بدون سرنشین

ـ طراحی و ساخت شبکه کامپیوتری پدافند هوایی راداری
ـ طراحی و ساخت خلبان خودکار هواپیمای بدون سرنشین

ـ ساخت دستگاه لوله مغزی سیار
ـ تولید مواد شیمیایی پرمصرف در صنعت نفت از جمله دمولسیفایر

ـ طراحی و ساخت UPS ها و شارژرهای صنعتی
MW و FM ـ طراحی و ساخت فرستنده های رادیویی

ـ طراحی سیستم های کنترل تردد و دسترسی
ــاژ  ــای ولت ــرای الکتروموتوره ــرل دور ب ــتم کنت ــاخت سیس ــی و س ـ طراح

)VFD( متوســط
ـ طراحی و ساخت سیستم رانش واگن مترو

ـ رکتی فایرهای پست ترکشن مترو
SRJ ـ طراحی و ساخت دستگاه

)EW( ـ بازیابی فلزات گران بها از پسماندهای الکترونیکی
ــی 2 و یک هشــتم  ــای هیدرولیکــی درون چاه ـ طراحــی و ســاخت موتوره

و 6 و 3 چهــارم اینــچ
)DC )HVDC Lighr ـ طراحی و ساخت سیستم انتقال برق

ـ ساخت و تولید کریستالیزاتورهای صنایع فوالد و ریخته گری
ـ ساخت چرخ مسی )مس، کروم، زیرکونیوم(

ـ طراحی و ساخت چراغ های فرودگاهی
ـ سبد پرورش ماهی در دریا

)CVT( ـ سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی
ـ تولید جنین منجمد تعیین جنسیت شده دام سنگین

ـ تکثیر و تولید بز سانن به روش شبیه سازی
ـ داروی گیاهی کنترل کننده آلزایمر با نام تجاری ملیتروپیک

ـ داروی گیاهــی پاییــن آورنــده قنــد خــون و درمــان بیماری هــای کبــد بــا 
نــام تجــاری لیورســیل

ـ داروی گیاهی درمان سوءهاضمه با نام تجاری نیگایسین
ـ تولید رنگ های خوراکی با منشا طبیعی

ـ تولید قارچ های خوراکی ـ دارویی
ـ تولید و پرورش جلبک اسپیرولینا

ـ تولید واکسن های آبزیان
ـ طرح فناورانه محلول شستشوی جنین

ـ محصوالت پزشکی بازساختی
ـ محصوالت داروهای گیاهی )لیورسل...(

ـ کیت تشخیص کرونا
ـ کیت انکوتیپ

ـ سیستم شناسایی سلول های سرطانی )مدل آزمایشگاهی(
ـ فیلترهای جداسازی سلول شبیه سازی شده

ـ کیت تشخیص سریع آپوپتوز بر روی مدل های دوبعدی و سه بعدی سلولی
ــاران  ــی بیم ــت زندگ ــای کیفی ــت ارتق ــی جه ــل گیاه ــای مکم ـ فرآورده ه

مبتــا بــه ســرطان
ـ زخم پوش فومی

ـ لوسیمد
ـ Led ها

ـ پانسمان های زخم پوش
ـ زخم پوش سلولی

*آینــده پژوهــش، نــگاه بــه پژوهــش و فنــاوری به عنــوان یکــی 
ــن اجــزا و ملزومــات جهــش تولیــد از مهم تری

به طورکلی جهش تولید در شرایطی حادث خواهد شد که؛
ـ عوامــل تولیــد در بخش هــای تولیــدی اعــم از کشــاورزی و صنعتــی خــود 

را بــرای چنیــن هدفــی آمــاده نماینــد.
ــرای چنیــن هدفــی آمادگــی کافــی و  ــع انســانی ب ـ نیــروی انســانی و مناب

ــد. ــه دســت آورن الزم را ب
ـ سرمایه های مالی و منابع مالی به سوی چنین هدفی هدایت گردند.

ـ بسترهای کشت و زرع به سمت تولید هدفمند رهنمون گردند.
ـ واحدهــای صنعتــی بــه تکنولــوژی روز مجهــز شــده و بازســازی و نوســازی 

گردند.
ـ تولید در واحدهای صنعتی به سمت تکمیل ظرفیت حرکت نمایند.

ــه راه،  ــاس نقش ــی و براس ــع پیش بین ــعه صنای ــرای توس ــی ب ــای آت ـ نیازه
ــدازی شــوند. ــد راه ان ــدی جدی واحدهــای تولی

ــد مدنظــر  ــد و توســعه تولی ــع خارجــی در تولی ــه مناب ـ قطــع وابســتگی ب
ــذاری شــده و از خام فروشــی در حــد  ــه و صــادرات محصــول هدف گ قرارگرفت

امــکان اجتنــاب گــردد.
ـ بخش هــای خدماتــی متناســب بــا نیــاز وضعیــت جهــش تولیــد، 

گیرنــد. قــرار  هدفــی  در خدمــت چنیــن  و  توســعه یافته 
ـ مفهــوم جهــش تولیــد و نقــش آن در بهبــود شــرایط معیشــت مــردم بــه 
عوامــل تولیــد تبییــن شــده و بتــوان آنهــا را در جهــت صحیــح هدایــت کــرد.

ـ و ...
اگــر بــاور داریــم کــه مراتــب یادشــده و نظایــر آن از ضروریــات و اقتضائــات 
جهــش تولیــد اســت بایــد اذعــان کــرد کــه ایــن اهــداف زمانــی جامــه عمــل 
ــردد،  ــب گ ــر آن مترت ــی ب ــری و عمل ــاخت های الزم فک ــه زیرس ــند ک می پوش
ــر آن  ــر ب ــل مؤث ــردد، عوام ــاده گ ــا آم ــق آنه ــتای تحق ــن در راس ــتر قوانی بس
ــد  ــاده کارزار تولی ــا آم ــد بدان ه ــرادی متعه ــد. اف ــیر گردن ــم مس ــو و ه همس
ــه  ــه اینک ــد و خاص ــا دور گردن ــیر از آنه ــده مس ــل منحرف کنن ــد، عوام گردن
ــطح  ــه در س ــت و چ ــطح دول ــه در س ــه، چ ــئونات جامع ــام ش ــرایط در تم ش

ــه را پیــدا کنــد. ــه ایــن مقول بخــش خصوصــی آمادگــی و اعتقــاد کافــی ب
ــق وضــع موجــود و  ــه دقی ــر بامطالع ــد شــد مگ ــا نخواه ــن شــرایط مهی ای
وضــع مطلــوب کــه درنتیجــه آن نقــش تمــام عوامــل اثرگــذار در تولیــد تحقیــق 

و تبییــن گــردد.
از ایــن منظــر اســت کــه تحقیــق و پژوهــش جایــگاه ویــژه ای را بــه خــود 
اختصــاص داده و تمــام عوامــل را هم راســتا خواهــد نمــود تــا بتــوان بــه جهــش 

تولیــد نایــل آمــد.
ــد  ــت خواهن ــون فعالی ــای گوناگ ــی در عرصه ه ــای پژوهش ــا و تیم ه گروه ه
ــدات و  ــد، روزآوری تولی ــعه تولی ــد، توس ــق تولی ــرای رون ــا ب ــا زمینه ه ــود ت نم
محصــوالت، روزآوری خدمــات و ... بــه شــکلی اصولــی و علمــی و منطبــق بــر 
ــد. از ایــن منظــر اســت کــه پژوهــش و  ــی آمــاده گردن ــی و مکان شــرایط زمان
ــد خواهــد شــد و از ســوی دیگــر  ــر تولی ــر و هدایت گ ــر، قوام گ ــاوری آغازگ فن
ــد کــه  ــز خواهــد گردی ــع نی ــد و مناب ــان عوامــل تولی ــط می تنظیم کننــده رواب
ــا  ــش ایف ــران پژوه ــه توســط پژوهشــگران و مدی ــل ک ــی بدی نقشــی اســت ب

خواهــد شــد.
بــر پژوهشــگران اســت تــا بــا درک شــرایط موجــود و نیازهــای حــال و آینده، 
نقشــه راه آینــده را در تمــام شــئونات تولیــد ترســیم نمــوده و زیرســاخت های 
ــان  ــا اطمین ــد ب ــان تولی ــه متصدی ــد به نحوی ک ــم نماین ــی را فراه ــی و فن علم
در مســیر از پیــش تعریف شــده حرکــت نمــوده و از فنــون و تجهیــزات تائیــد 
ــن  ــایه چنی ــد در س ــد. جهــش تولی ــره گیرن ــد به ــت رشــد تولی شــده در جه

رویکردهایــی جامــه عمــل خواهــد پوشــید ان شــاءا...
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بـرای ارتقـای مناظـره و نقد سـازمان دانشـجویان؛ بسـتری مناسـب 

ـــکیاتی  ـــگاهی، تش ـــجویان جهاددانش ـــازمان دانش س
ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــت فرهنگـ ــته بـــه معاونـ وابسـ

ــاماندهی  ــور سـ ــال 1377 به منظـ ــه در سـ ــت کـ اسـ
ـــجویان  ـــارکت دانش ـــای مش ـــعه و ارتق ـــوب و توس مطل
دانشـــگاه ها و مؤسســـات آمـــوزش عالـــی کشـــور در 
زمینه هـــای اجتماعـــی، سیاســـی، علمـــی، صنفـــی و 
ـــجویان  ـــازمان دانش ـــت. س ـــده اس ـــر ش ـــه دای فوق برنام
موفـــق بـــه برگـــزاری 8 دوره مســـابقات مناظـــره 
ـــک دوره  ـــال 98  و ی ـــان س ـــا پای ـــران ت ـــجویان ای دانش
ـــت.  ـــده اس ـــی ش ـــان انگلیس ـــه زب ـــره ب ـــابقات مناظ مس
ـــا  ـــره ب ـــزار و 576 مناظ ـــداد 2 ه ـــابقات، تع ـــن مس در ای
ـــف  ـــی ادوار مختل ـــزار و 602 داور ط ـــک ه ـــکاری ی هم

ـــت. ـــده اس برگزارش
ایـن سـازمان همچنیـن در حـوزه ی محیط زیسـت، 
ازجملـه  کـرده،  دنبـال  را  شـاخصی  فعالیت هـای 
باشـگاه  سـاختار  ایجـاد  بـه  می-تـوان  فعالیت هـا  ایـن 
طبیعـی،  منابـع  و  محیط زیسـت  حامـی  دانشـجویان 
دانشـجویان  باشـگاه  گردهمایـی  دوره  پنـج  برگـزاری 

فعالیت هـای فرهنگی از ابتدای شـکل گیری جهاددانشـگاهی، بخش اساسـی و لینفـک فعالیت های این 
نهـاد بوده اسـت. خصیصـه اصلی فعالیت هـای جهاددانشـگاهی در این حـوزه، تکیه و توجه بـه حضور و 
مشـارکت دانشـجویان در برنامه ریـزی و اجـرای برنامه های فرهنگی بوده کـه حاصل آن، طراحـی و ابداع 

هـزاران برنامه فرهنگی و ده ها جشـنواره سراسـری بوده اسـت.
ایـن نهـاد انقابی در تاش اسـت فرهنگـی مبتنی بر ارزش هـای اسـام و انقاب اسـامی و رهنمودهای 
بنیان گـذار جمهوری اسـامی، حضرت امـام خمینـی )ره( و مقام معظـم رهبری در عرصه هـای فرهنگی 
ایجـاد کنـد تا ضمن بازشناسـی آن، بـه تبلیغ و ترویج فرهنگ اسـام ناب بپـردازد و حرکتی نـو، بدیع و 
اثربخـش بـه وجود آورد. جهاددانشـگاهی با حدود چهـار دهه فعالیت فرهنگی و تجربـه ی کارآمد و خّاق 
و مّتکـی بـه تاش هـای عملـی و پژوهش های علمـی در عرصـه ی فرهنگ کشـور به ویـژه در محیط های 
دانشـگاهی، یکـی از ارکان اصلی و منشـأ ارائه و اجرای ایده های نو و متعالی و دسـتیابی به دسـتاوردهای 

عظیـم فرهنگی بوده کـه خود الهام بخـش و محـرک نهادهای فرهنگی دیگر اسـت.
معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی عاوه بـر رویکـرد کلی تولیـد محصولت فرهنگـی و رسـانه ای در 
سـازمان ها و مراکـز ملی، با تأسـیس 35 مرکـز تخصصی-فرهنگی در دانشـگاه ها و اسـتان های مختلف 
کشـور، در طـول سـال بالغ بـر یـک هـزار و 200 محصـول فرهنگـی و قریب بـه یک میلیون خبـر تولید 
می کنـد. فعالیت هـای فرهنگـی جهاددانشـگاهی در واحدهـا، سـازمان ها و مراکـز تخصصـی فرهنگی، 
براسـاس اهداف و راهبردهای پنج سـاله ی برنامه ی ششـم توسعه ی جهاددانشـگاهی در حوزه ی فرهنگی 
و تطبیق آن با سـند جایگاه جهاددانشـگاهی در چشـم انداز 1404 و نیز موضوعات محوری در فعالیت های 

فرهنگی برنامه ی ششـم توسـعه ی جهاددانشـگاهی، اجرا می شـود.
ازجملـه ایـن اهداف می تـوان به ارتقـای جایگاه فرهنگـی جهاددانشـگاهی بین جامعه ی دانشـگاهی در 
سـطح ملـی و بین المللی، توسـعه ی فعالیت های فرهنگی جهاددانشـگاهی برای دانشـجویان، توسـعه ی 
فناوری هـای نرم و هویت سـاز با تأکیـد بر کارآفرینـی و بازاریابـی فرهنگی و توسـعه ی مطالعات معطوف 
به شناسـایی مسـائل و چالش هـای حوزه-ی فرهنگـی- اجتماعـی به ویژه در جامعه دانشـگاهی اشـاره 
کرد. فعالیت های فرهنگی اجراشـده در واحدها، سـازمان ها و مراکز تخصصی-فرهنگی جهاددانشـگاهی، 
در قالـب طرح هـای ملی، سراسـری، منطقـه ای، بین المللـی و هماهنگ دنبال می شـود که تنها در سـال 
1398، موفـق شـده اسـت هشـت طـرح ملی، هفـت طـرح سراسـری، 3 طرح منطقـه-ای و یـک طرح 

بین المللـی را اجرایـی کند.
گفتنـی اسـت، در طول 5 سـال برنامه ی ششـم توسـعه ی فرهنگی جهاددانشـگاهی )سـال های 1396 تا 
1400(، حـدود 8/5 میلیـون نفرسـاعت دانشـجو، مخاطـب برنامه هـای فرهنگی ایـن نهـاد و بهره مند از 
طرح هـای اجراشـده بوده انـد که در طـول حیات چهل سـاله ی جهاددانشـگاهی، این رقم بـه 68 میلیون 

نفر سـاعت می رسـد.
در ادامـه بـه معرفی، شـرح دسـتاوردها، اقدامـات و موفقیت هـای سـازمان های تابعه معاونـت فرهنگی 

می پردازیم. جهاددانشـگاهی 
 

مرور فعالیت ها و دستاوردهای 40 ساله ی جهاددانشگاهی در حوزه ی فرهنگ؛

از جریان  سازی در عرصه ی 
اطالع رسانی تا بازیگری مؤثر در 

عرصه ی فرهنگ
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حامـی محیط زیسـت و منابـع طبیعـی، افزایـش تعـداد 
گروه هـای باشـگاه از 73 گـروه به 471 گـروه و برگزاری 
نشسـت  و  پـاک  طبیعـت  و  زیسـت بوم  اردوی   92
تخصصـی در حـوزه ی محیط زیسـت طـی سـال های96 

تـا 98 اشـاره کـرد.
 

کشور فعالیت نخسـتین خبرگـزاری غیردولتی  در 

)ایسـنا( کـه در 13  ایـران  دانشـجویان  خبرگـزاری 
آبان مـاه 1378 و بـا مخابـره پیـام مقـام معظـم رهبـری 
به عنـوان اولیـن خبـر، فعالیـت آزمایشـی خـود را آغـاز 
کارکـردی  بـا  و  دانشـجومحوری  بـا خصیصـه ی  کـرد، 
حرفـه ای پـا به عرصه اطاع رسـانی گذاشـت و با شـروع 
فعالیـت اش، در بسـیاری از زمینه هـا بـرای نخسـتین بار، 
بـه  کشـور  رسـانه ای  فضـای  در  را  نوینـی  تجربه هـای 
نخسـتین  به عنـوان  ایسـنا  کـرد.  وارد  عمـل  عرصـه ی 
انقـاب  پیـروزی  از  پـس  تأسیس شـده  خبرگـزاری 
اسـامی و همچنین اولیـن خبرگزاری غیردولتی کشـور 

فعالیـت راه انـدازی شـد.
ایـن رسـانه جهاددانشـگاهی، به طـور متوسـط حدود 
900 خبـر در روز منتشـر می کنـد و روزانـه بیـش از دو 
میلیـون بازدیدکننـده و بیش از 600 هـزار بازدیدکننده 
برگـزاری  برون سـازمانی،  آموزش هـای  دارد.  ثابـت 
دوره هـای مختلف درزمینه ی اصول خبرنگاری، عکاسـی 
گـزارش،  مصاحبـه،  مولتی مدیـا،  مهارت هـای  خبـری، 
کارگاه هـای مختلف تیتر، ترجمه، عکاسـی، روانشناسـی 
نوشـتن  یادداشت نویسـی،  سـوژه پردازی،  ارتباطـات،  و 
بـرای شـبکه های اجتماعـی و دیگـر عناویـن مرتبـط، از 
اقدامـات مؤثـر ایـن رسـانه در طـول سـال های فعالیـت 

خـود بوده اسـت.
 

 17 سال فعالیت رسانه ای در سایه قرآن

ترویـــج فرهنـــگ و اندیشـــه قرآنـــی ضرورتـــی 

ــگاهی از ابتـــدای تأســـیس  اســـت کـــه جهاددانشـ
ــرانجام  ــرده و سـ ــال کـ ــف دنبـ ــای مختلـ در قالب هـ
در ســـال 1380 بـــا تأســـیس ســـازمان فعالیت هـــای 
ـــی  ـــد یعن ـــال بع ـــور و دو س ـــگاهیان کش ـــی دانش قرآن
در تاریـــخ 20 آبان مـــاه ســـال 82 بـــا تأســـیس 
ـــت  ـــه واقعی ـــا( ب ـــرآن )ایکن ـــی ق ـــزاری بین الملل خبرگ
ـــون در 30  ـــزاری اکن ـــن خبرگ ـــد. ای ـــل ش ـــی تبدی عین
ـــا  ـــده دنی ـــان زن ـــه 19 زب اســـتان کشـــور شـــعبه دارد و ب
بـــه تولیـــد روزانـــه 300 تـــا 350 خبـــر تخصصـــی 
ــت،  ــی اسـ ــد. گفتنـ ــدام می کنـ ــی اقـ ــی و قرآنـ دینـ
ایـــن خبرگـــزاری بـــا تولیـــد، حضـــوری جـــدی دارد. 
ایـــن رســـانه همچنیـــن از ســـال 83 تـــا کنـــون بـــه 
ـــه  ـــه پرداخت ـــریه رایح ـــد نش ـــار 144 جل ـــد و انتش تولی
ــن؛  ــا عناویـ ــی بـ ــت های تخصصـ ــزاری نشسـ و برگـ
ستایشـــگران،  محضـــر  در  نشـــانی،  سیاه مشـــق، 

روایـــت شـــیدایی را در کارنامـــه خـــود دارد.
برگــزاری دوره هــای آموزشــی خبرنــگاری قرآنــی در 
کانــون خبرنــگاران افتخــاری از ســال 83 تاکنــون )20 
دوره آموزشــی(، برگــزاری 41 دوره مراســم بزرگداشــت 
اســاتید قرآنــی با عنــوان »ظهردلنشــین«، برگــزاری 44 
عنــوان نشســت معرفــی و نقــد و نیــز بررســی عملکــرد 
مؤسســات قرآنــی کشــور بــا عنــوان »بــا یــاوران وحــی« 
ــام و  ــت« س ــرح »تحی ــزاری ط ــزی و برگ و برنامه ری
ــری  ــورد بی مه ــه م ــی ک ــه پیشکســوتان قرآن ــم ب تکری
ــی  ــواده قرآن ــم 8 خان ــد و تکری و فراموشــی قرارگرفته ان
ــای ایکناســت. ــات و فعالیت ه ــر اقدام ســال 98 از دیگ
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تأسـیس سـازمان  بـا  نشـر  در حـوزه  علمـی  انسـجام  انتشـارات 

ـــا  ـــاب، ب ـــوالت انق ـــا تح ـــان ب ـــال 1360 و هم زم ـــگاهی از س جهاددانش
ـــع  ـــون مرج ـــار مت ـــه انتش ـــدام ب ـــود، اق ـــر خ ـــت خطی ـــه مأموری ـــت ب عنای
ــدت  ــاد وحـ ــور ایجـ ــرد و به منظـ ــگاهی کـ ــوزه دانشـ ــی در حـ و درسـ
ــگاهی،  ــر در جهاددانشـ ــت های نشـ ــن سیاسـ ــز در تدویـ ــه و تمرکـ رویـ
ـــرد.  ـــیس ک ـــال 1379 تأس ـــگاهی را در س ـــارات جهاددانش ـــازمان انتش س
ازجملـــه مهم تریـــن اقدامـــات ایـــن ســـازمان می تـــوان بـــه برگـــزاری 
ــه  ــجویی کـ ــال دانشـ ــاب سـ ــی کتـ ــنواره ملـ ــش دوره جشـ بیست وشـ
راه انـــدازی آن بـــه ســـال 1373 برمی گـــردد، اشـــاره کـــرد کـــه طـــی 
ایـــن دوره هـــا تعـــداد 10 هـــزار و 243 عنـــوان کتـــاب بـــه دبیرخانـــه 
ـــه  ـــده ب ـــر برگزی ـــوان اث ـــت عن ـــاب تح ـــداد، 486 کت ـــن تع ـــیده و از ای رس

جامعـــه دانشـــگاهی معرفی شـــده اســـت.
برگـــزاری 18 دوره جشـــنواره ملـــی پایان نامـــه ســـال دانشـــجویی، 
ـــت  ـــوده اس ـــگاهی ب ـــارات جهاددانش ـــازمان انتش ـــش س ـــدام اثربخ ـــر اق دیگ
ـــه  ـــر ب ـــزار و 656 اث ـــداد 8 ه ـــنواره، تع ـــن جش ـــول 17 دوره ای ـــه در ط ک
دبیرخانـــه رســـیده و هیـــأت داوران جشـــنواره، 126 اثـــر را در مقطـــع 
دکتـــری و 269 اثـــر را در مقطـــع کارشناســـی ارشـــد برگزیـــده و بـــه 
مجامـــع علمـــی معرفـــی کـــرده اســـت. ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی 
همچنیـــن اقـــدام بـــه برگـــزاری چهـــار دوره مســـابقات ملـــی دفـــاع 
ســـه دقیقه ای پایان نامـــه کـــرده کـــه شـــروع فعالیـــت ایـــن مســـابقات، 
ـــال  ـــه س ـــنواره پایان نام ـــی جش ـــش جنب ـــوان بخ ـــال 1395 و به عن از س
دانشـــجویی بـــوده و در ادامـــه به صـــورت مســـتقل در ســـال های 1396 
و 1397 ادامـــه یافتـــه اســـت. برگـــزاری سلســـله نشســـت های نقـــد و 
بررســـی کتـــب علـــوم انســـانی )فصـــل ســـخن(، برگـــزاری طرح هـــای 
مطالعـــه، کتاب خوانـــی، رونمایـــی کتـــاب، مســـابقه کتاب خوانـــی 
ـــول  ـــازمان در ط ـــن س ـــده ای ـــات ارزن ـــر اقدام ـــران از دیگ ـــدان جهادگ فرزن

ســـال های فعالیـــت آن بـــوده اســـت.
 

ــب  ــا ضریـ ــنجی بـ ــرح نظرسـ ــزار طـ ــرای 5 هـ اطمینـــان بـــال اجـ

مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران )ایســـپا( وابســـته بـــه 
ــی و  ــعه ی علمـ ــتای توسـ ــال 1380 و در راسـ ــگاهی، از سـ جهاددانشـ
تحقیقاتـــی کشـــور و باهـــدف رفـــع نیـــاز ســـازمان ها و نهادهـــای 
تصمیم گیـــر، ضـــرورت توجـــه بـــه افـــکار عمومـــی و لـــزوم بهره گیـــری 
ــارکت و دیدگاه هـــای شـــهروندان در بهبـــود و توســـعه ی امـــور  از مشـ
ــرده و  ــاز کـ ــود را آغـ ــت خـ ــف، فعالیـ ــای مختلـ ــور در عرصه هـ کشـ
تاکنـــون موفـــق بـــه اجـــرای بیـــش از 5 هـــزار طـــرح نظرســـنجی در 
ســـطوح ملـــی، منطقـــه ای یـــا اســـتانی و محلـــی شـــده اســـت. ایـــن 
ــن  ــم از تدویـ ــنجی ها، اعـ ــرای نظرسـ ــل اجـ ــی مراحـ ــز در تمامـ مرکـ
چهارچـــوب مفهومـــی و نظـــری، تدویـــن و طراحـــی پرسشـــنامه، 
ـــدان  ـــگری در می ـــات و پرسش ـــردآوری اطاع ـــری، گ ـــای نمونه گی روش ه
ـــی  ـــات علم ـــط و ماحظ ـــات، ضواب ـــا و اطاع ـــل داده ه ـــز تجزیه وتحلی و نی
و روش شـــناختی را مدنظـــر دارد و از تجربیـــات خبـــرگان ایـــن حـــوزه 
در ســـطح ملـــی و بین المللـــی و نیـــز به روزتریـــن روش هـــا اســـتفاده 

می کنـــد.
ایســـپا  پیمایشـــی  طرح هـــای  مهم تریـــن  ازجملـــه 

ــرد: ــاره کـ ــر اشـ ــوارد زیـ ــه مـ ــوان بـ می تـ
- پیمایـــش ملـــی فرهنـــگ سیاســـی در دو مـــوج، ســـنجش تدیـــن 

اســـامی مـــردم ایـــران
ـــبت  ـــرش نس ـــه ای و نگ ـــای رایان ـــتفاده از بازی ه ـــزان اس ـــی می - بررس

بـــه ایـــن بازی هـــا
- دیدگاه جوانان در خصوص ازدواج و تشکیل خانواده

ــی در  ــیب های اجتماعـ ــیوع آسـ ــوص شـ ــردم در خصـ ــدگاه مـ - دیـ
کشـــور

- پیمایـــش ملـــی ســـنجش کیفیـــت زندگـــی مـــردم ایـــران در دو 
مـــوج

ـــی  ـــوی آرمان ـــاس الگ ـــر اس ـــجویان ب ـــی دانش ـــبک زندگ ـــش س - پیمای
فارغ التحصیـــل نظـــام آمـــوزش عالـــی ایـــران

ـــا  ـــدر و روان گردان ه ـــواد مخ ـــه م ـــران ب ـــردم ای ـــرش م ـــش نگ - پیمای
ـــوج در دو م

- پیمایش عوامل مؤثر بر ایجاد فشار روانی بر مردم
ـــت  ـــردم از دول ـــات م ـــارات و توقع ـــت و انتظ ـــرد دول ـــی عملک - ارزیاب

ـــوج در 4 م
- پیمایش انتظارت و توقعات مردم از مجلس دهم

ـــت  ـــات ریاس ـــن دوره انتخاب ـــوص دوازدهمی ـــردم در خص ـــدگاه م - دی
ـــوج ـــوری در 10 م جمه

ـــاده روی  ـــوص پی ـــن در خص ـــران اربعی ـــرش زائ ـــنجش نگ ـــش س - پیمای
ـــوج ـــن در 3 م اربعی

ــه  ــبت بـ ــران نسـ ــهر تهـ ــران و شـ ــردم ایـ ــرش مـ ــی نگـ - بررسـ
ــوج ــامی در 8 مـ ــورای اسـ ــس شـ ــات مجلـ ــن دوره انتخابـ یازدهمیـ

 
و انقــاب بسترســازی فرهنگــی انــس دانشــگاهیان بــا امــام )ره( 

ـــاب  ــه و انق ـــام )ره(، والیت فقیـ ــجویی ام ــی دانشـ ــز فرهنگـ مرکـ
اســـامی جهاددانشـــگاهی باهـــدف آشـــنا کـــردن نســـل جـــوان دانشـــگاهی 
ـــارزات و مجاهدت هـــای حضـــرت امـــام خمینـــی  ـــر برکـــت و مب بازندگـــی پ
ـــی  ـــری و مبان ـــم رهب ـــام معظ ـــان، مق ـــه های ایش ـــج اندیش ـــز تروی )ره( و نی
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انقـــاب اســـامی و بـــا تأکیـــد بـــر بهره گیـــری از ابزارهـــای هنـــری و 
ـــال 1383  ـــگاهیان، در س ـــارکت دانش ـــردن مش ـــور باالب ـــی، به منظ فرهنگ

ـــد. ـــیس ش تأس
ـــال  ـــر را دنب ـــات زی ـــت خـــود، اقدام ـــالیان فعالی ـــز در طـــول س ـــن مرک ای

ـــانده اســـت: ـــرانجام رس ـــه س ـــرده و ب ک
ــور )رازی  ــگاه کشـ ــه دانشـ ــی در سـ ــه تخصصـ ــدازی کتابخانـ - راه انـ
کرمانشـــاه، شـــیراز، بوعلـــی ســـینای همـــدان، سیســـتان و بلوچســـتان(
ـــن  ـــو آفای ـــوان »رادی ـــت عن ـــی تح ـــه رادیوی ـــن برنام ـــدازی اولی - راه ان

ـــکان« پی
ـــای  ـــژه صحبت ه ـــی؛ وی ـــتجوگر صوت ـــور جس ـــن موت ـــدازی اولی - راه ان

ـــل ـــام راح ام
- برگزاری 8 دوره جشنواره فرهنگی، پژوهشی و ادبی

- برگـــزاری جشـــنواره ی ملی-دانشـــجویی »خـــط و نقاشـــی خط 
روح اهلل«

- برگـــزاری جشـــنواره ی ملی-ادبـــی طریـــق جاویـــد »بـــا محوریـــت 
هویـــت و خودبـــاوری«

- برگزاری 8 دوره اردوی ملی فرهنگی آموزشی »طریق جاوید«
 

ارتقـــای فرهنـــگ گردشـــگری در میـــان دانشـــگاهیان مرکـــز گردشـــگری جهاددانشـــگاهی؛ زمینه ســـاز 

مرکـــز گردشـــگری علمی-فرهنگـــی دانشـــجویان ایـــران تشـــکیاتی 
ــور  ــال 1380 به منظـ ــه در سـ ــت کـ ــگاهی اسـ ــه جهاددانشـ ــته بـ وابسـ
برداشـــتن گام هـــای مؤثـــر در جهـــت توســـعه ی پایـــدار ایـــن صنعـــت 
و ارتقـــای فرهنـــگ گردشـــگری در نســـل جـــوان و دانشـــگاهی جامعـــه 
ـــی در  ـــام اقدامات ـــه انج ـــق ب ـــون موف ـــا کن ـــز ت ـــن مرک ـــد. ای ـــیس ش تأس

حـــوزه گردشـــگری شـــده کـــه در ادامـــه آمـــده اســـت:
- برگزاری 15 دوره ی طرح ملی »ایران، مرز پرگهر«

ـــوردی  ـــژه کویرن ـــای خـــاک«؛ وی ـــی »دری ـــزاری 13 دوره طـــرح مل - برگ
ـــران و کویرشناســـی دانشـــجویان ای

- برگـــزاری 6 دوره طـــرح ملـــی گنبـــد گیتـــی )کوهنـــوردی 
کشـــور( دانشـــجویان 

ــت  ــجویی بوم گشـ ــای دانشـ ــی اردوهـ ــرح ملـ ــزاری 4 دوره طـ - برگـ
ـــران ای

- برگزاری یک دوره طرح ملی »گردش مهر«
- برگزاری تورهای ویژه فرزندان شاهد و ایثارگر

- برگزاری طرح ملی مهر ایران
مرکـــز گردشـــگری علمی-فرهنگـــی دانشـــجویان، در کارنامـــه خـــود 
نشســـت های  و  جشـــنواره ها  همایش هـــا،  برگـــزاری  از  گزارشـــی 
علمی-تخصصـــی در حـــوزه گردشـــگری و ایران شناســـی دارد کـــه 

قابل توجـــه اســـت:
- برگزاری 13 دوره همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس

ـــای  ـــجویی جاذبه ه ـــس دانش ـــی عک ـــنواره مل ـــه دوره جش ـــزاری س - برگ
ـــا موضـــوع »ایـــران را ببینیـــم« و »ایســـتاگردی« گردشـــگری ب

- برگزاری سه دوره طرح زنگ ملی گردشگری
- برگـــزاری طـــرح ملـــی تأثیـــر هدفمنـــدی یارانه هـــا بـــر توســـعه ی 

ـــور ـــگری کش ـــت گردش صنع
- مشارکت در برگزاری 9 همایش ملی

 
قرض الحسـنه  مالـی صنـدوق  منابـع  دانشـجویان رشـد 68 درصـدی 

صندوق قرض الحسنه ی دانشجویان ایران، یکی دیگر از مؤسسات وابسته 
جهت  در  و   1377 سال  در  که  است  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاونت  به 
احیای فرهنگ قرآنی و الهی، نیکوکاری و نوع دوستی در جامعه ی دانشگاهی، 
باشخصیت حقوقی مستقل تشکیل شد و در راستای اهداف عالی حمایت از 
پویندگان عرصه های دانش و پژوهش در این نهاد انقابی فعالیت می کند؛ و 
موفق به اخذ مجوز بانک مرکزی به عنوان اولین صندوق قرض الحسنه حوزه 
دانشجویی کشور شده است. منابع مالی این صندوق تاکنون با رشد 68 روبرو 
بوده و توانسته بیش از 1700 مورد تسهیات به دانشجویان عضو صندوق 
اعطا کند و نیز اعطای نزدیک به 40 میلیارد ریال تسهیات دانشجویی را 
در کارنامه خود دارد. این صندوق اکنون در حدود 21 هزار و 951 نفر عضو 

دانشجو دارد.
 

 آینده ی حوزه ی فرهنگ در جهاددانشگاهی

اهمیـــت فرهنـــگ در پیشـــرفت پایـــدار و همه جانبـــه کشـــور و 
همچنیـــن تحقـــق مطلوب تـــِر اهـــداف و سیاســـت های فرهنگـــی 
ــرآوری،  ــه فـ ــا بـ ــد تـ ــاب می کنـ ــت ایجـ ــناد فرادسـ ــس در اسـ منعکـ
کاربـــردی کـــردن و ترویـــج ایده هـــای علمـــی و دانشـــگاهی و عمـــوم 
ــای  ــت راه حل هـ ــا و کاربسـ ــع چالش هـ ــتای رفـ ــران در راسـ صاحب نظـ
ــی، پرداختـــه  ــط فرهنگـــی در محیط هـــای تخصصـــی و عمومـ مرتبـ
شـــود. جهاددانشـــگاهی در مرحلـــه ی جدیـــد تـــاش خواهـــد کـــرد بـــا 
رایزنی هـــای الزم بـــا تمامـــی نهادهـــای مرتبـــط و ذی نفـــع، زمینـــه و 
بســـتر الزم را جهـــت جلـــب نظـــر همـــکاری آنـــان در ایـــن مأموریـــت 
ـــر  ـــانگان تفک ـــر و نش ـــه عناص ـــه ب ـــا توج ـــم، ب ـــن مه ـــه ای ـــم آورد. البت فراه
ـــش رو،  ـــیر پی ـــاد اســـت، در مس ـــن نه ـــروض ای ـــه مف ـــادی ک ـــگ جه و فرهن
ـــیار  ـــتاوردهای بس ـــی از دس ـــاس، یک ـــن اس ـــر همی ـــد. ب ـــد ش ـــال خواه دنب
ـــوب  ـــگاه مطل ـــرش مردمـــی و جای ـــاور و فرهنـــگ جهـــادی، پذی ارزشـــمند ب
جهادگـــران در میـــان مـــردم اســـت. جالـــب اینجاســـت کـــه گرایـــش 
ــگاهی،  ــات جهاددانشـ ــن خدمـ ــه ایـ ــردم بـ ــوم مـ ــت عمـ ــیار مثبـ بسـ
ـــه  ـــت ک ـــران اس ـــودن جهادگ ـــی ب ـــته مردم ـــش برجس ـــای نق ـــود گوی خ
ــداکاری،  ــار و فـ ــه ایثـ ــل و روحیـ ــری از عامـ ــا بهره گیـ ــته اند بـ توانسـ

نقایـــص و کمبودهـــا را جبـــران کنـــد.
ـــگاهی کـــه بـــا حضـــور در مدیریـــت دانشـــگاه ها کار خـــود  جهاددانش
ـــش  ـــای نق ـــگ و ایف ـــای جن ـــی در جبهه ه ـــا نقش آفرین ـــرد، ب ـــاز ک را آغ
ـــب آن  ـــگ و متعاق ـــتیبانی جن ـــی و پش ـــاز در مهندس ـــزا و سرنوشت س به س
ـــه،  ـــی در ســـطح جامع ـــات علمـــی فرهنگ ـــازندگی و خدم ـــای س در عرصه ه
اقدامـــات مؤثـــری را در کارنامـــه دارد. روحیـــه مبتنـــی بـــر فرهنـــگ و 
مدیریـــت جهـــادی و اطمینـــان خاطـــر از انعطاف پذیـــری ایـــن نهـــاد، 

ـــت. ـــته اس ـــلم دانس ـــری مس ـــکاری را ام ـــو و ابت ـــای ن انتظارکاره
ـــاد  ـــه جه ـــبت ب ـــردم نس ـــوم م ـــاد عم ـــود، اعتم ـــادآور می ش ـــان ی در پای
ـــردم  ـــدگان م ـــر انقـــاب اســـامی و نماین و فرهنـــگ جهـــادی، اعتمـــاد رهب
بـــه مدیریـــت جهـــادی موجـــب گردیـــد کـــه همـــواره پـــازل حرکتـــی 

ـــرد. ـــرار گی ـــه ق ـــا آن، موردتوج ـــب ب ـــد و متناس ـــر آی ـــاد مدنظ ـــن نه ای
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برای رفـع نیازها فعالیت های آموزشـی در جهاددانشگاهی 
 

جهاددانشگاهی، هرکجا به حوزه ی آموزش ورود کرده، 
به طورقطع برای رفع نیازی بوده و ورود به این عرصه نیز 
نیازسنجی،  است.  بوده  پروژه یابی همراه  و  نیازسنجی  با 
زیربنای آموزش است و به هر میزان، زیربنا بنیانی تر و 
کمتری  آسیب پذیری  آن  رویی  بنای  باشد،  مستحکم تر 
و  دولتی  بخش  دو  در  جهاددانشگاهی  داشت.  خواهد 
خصوصی، اقدام به نیازسنجی و پروژه هایی آموزشی کرده 
برنامه های  رصد  به  دولتی  بخش  در  مثال؛  برای  است، 
چهارم،  سوم،  برنامه های  سیاست های  و  آموزشی  کان 
پنجم و ششم توسعه ی کشور پرداخته و همکاری هایی با 
دستگاه های متولی آموزش کارکنان دولت مانند سازمان 
ساالنه ی  برنامه های  رصد  و  کشور  استخدامی  و  اداری 

دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها داشته است.
از  جهاددانشگاهی  که  خصوصی  بخش  در  همچنین 
سال 96 به این بخش ورود کرده، موفق به تدوین مدلی 

برای رصد دائمی نیاز بازار آموزش در بخش خصوصی، با 
اتخاذ رویکردهای علمی و تحقیقاتی بازار، شده است. در 
سایر بخش ها نیز به روش های متمرکز )از طریق ستاد و 
به صورت ملی( و یا از طریق واحدهای استانی، همکاری 
مشترک بین ستاد و واحد برای کل کشور، همکاری بین 
به  دولتی،  یا  خصوصی  بخش  با  مشارکت  یا  و  واحدی 

نیازسنجی و پروژه یابی آموزشی پرداخته است.

آموزش های  فراگیر  نفر،  میلیون   12 جهاددانشگاهی بوده اند 
آموزشی  فعالیت های  رسمی  آغاز  ابتدای  از 
از  بهره مندان  تعداد   ،1375 سال  از  جهاددانشگاهی، 
نفر  میلیون   12 جهاددانشگاهی،  آموزشی  خدمات  ارائه 
از  آموزشی  دوره های  فراگیران  تعداد  آمار  و  است  بوده 
سال 1392 تا 1398 در دسترس است، بر این اساس، 
از  جهاددانشگاهی  آموزشی  خدمات  فراگیران  جمعیت 
492 هزار و 589 در سال 92 به 846 هزار و 203 نفر در 

سال 98 رسیده است.
گفتنی است، میزان درآمد دوره های آموزشی این نهاد 

بسـیاری از فعالیت هـای آموزشـی جهاددانشـگاهی در زمره ی اولین ها در کشـور اسـت؛ چـه در حوزه ی 
آموزش هـای کوتاه مـدت و یـا آمـوزش کارکنان و حتـی آموزش هـای آکادمیـک و یا دوره های آموزشـی 
کـه برای نخسـتین بار به همت جهاددانشـگاهی در کشـور دایر شـدند. ایـن نهاد طی چهـار دهه فعالیت، 
خـود را ملـزم کرده تا راهبردهای آموزشـی و توانمندسـازی را اتخاذ کنـد و همگام با ضـرورت و نیازهای 
علمی، مهارتی و نگرشـی جامعه و سـند چشـم انداز حرکت و تاش دارد مطابق این تغییرات، رویکردهای 

جدیـدی را در عرصه آموزش و توانمندسـازی منابع انسـانی انتخاب و ترسـیم کند.
جهاددانشـگاهی،  از بـدو تأسـیس تاکنون، بـا توانمندی های بالفعـل و بالقوه در حوزه هـای مختلف علمی 
و تخصصـی و بـا برخـورداری از نیروهـای انقابـی، متعهد، کارآزمـوده و متخصـص و با داشـتن امکانات 
وسـیع علمی، تحقیقاتی، پژوهشـی، آموزشـی در سـطوح مختلف آموزش ازجمله؛ آموزش عالی، علمی-

کاربـردی، آموزش هـای تخصصی و پیشـرفته، فرهنگـی و کارآفرینی، ایـن توانمندی و امکان رادار اسـت 
تـا باهدف توسـعه ی نظـام یکپارچه آموزشـی و توانمندسـازی منابـع انسـانی کارآمد، عنصـری مؤثر در 
نظـام دانش ملی باشـد. ایـن نهاد، وظیفه خـود را کسـب و تولید دانش روز در حوزه شـناختی، سـامت، 
فرهنگـی، اجتماعـی، فن آوری، صنعتـی، مدیریتی و اقتصـاد دانش بنیان با مأموریت گسـترش بهره وری و 
شـکوفایی روحیـه نوآوری، در جهت توسـعه ی منابع انسـانی می دانـد و به منظور افزایـش توانمندی های 
تخصصـی افـراد برای نیل به خودکفایـی و خوداتکایی و اشـاعه ی امور فرهنگی و ارزش هـای والی انقاب 
اسـامی در سـطح جامعـه، انتشـار دانـش از طریـق اطاع رسـانی و آموزش هـای تخصصـی، توسـعه ی 
فرهنگ اصیل اسـامی، خودباوری و ترویج کارآفرینی و در مسـیر اعتای کشـور خدمت رسـانی می کند. 
چنان چـه عملکرد 40 سـاله  جهاددانشـگاهی، خود مؤیـد توانائی هـا و ظرفیت های قابل توجه آن اسـت.

به منظـور تحقـق چشـم انداز توسـعه ی کشـور )افـق 1404( و بـا توجـه به سـرعت بیش ازپیـش علـم و 
توسـعه ی تکنولوژی هـا وفناوری های نوین، جهاددانشـگاهی عاوه بـر ادامه ی فعالیت های آموزشـی طی 
چهـار دهه ی گذشـته، خـود را ملزم کرده تا راهبردهای آموزشـی و توانمندسـازی را اتخـاذ کند و همگام 
بـا ضـرورت و نیازهای علمـی، مهارتی و نگرشـی جامعه و سـند چشـم انداز حرکت و تـاش دارد مطابق 
ایـن تغییـرات، رویکردهای جدیدی را در عرصه آموزش و توانمندسـازی منابع انسـانی انتخاب و ترسـیم 

. کند
 آن چـه در ادامـه ازنظـر می گـذرد، تشـریح وضعیـت فعالیت های حـوزه ی آمـوزش، برگـزاری دوره های 

مهارتـی، توانمندسـازی و کارآفرینـی در جهاددانشـگاهی و آمارهـای مربوط به آن اسـت.

مرور دستاوردهای 40 ساله ی جهاددانشگاهی در حوزه ی آموزش؛

از آمار 1۲ میلیونی فراگیران تا 
پرمخاطب ترین دوره های آموزشی
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سال  در  ریال   433 و  هزار   296 و  میلیون   38 رقم  از 
1392 به رقم 268 میلیون و 289 هزار و 352 ریال در 

سال 1398 رسیده است.
آموزش  دانش آموختگان  کل  تعداد  همچنین 
تعداد  نیز  و  نفر   249 و  هزار   66 جهاددانشگاهی  عالی 
علمی-کاربردی  واحدهای  دانش آموختگان  کل 
تعداد  است.  نفر   669 و  هزار   152 جهاددانشگاهی 
دانشجویان شاغل به تحصیل آموزش عالی جهاددانشگاهی 
به  شاغل  دانشجویان  تعداد  و  نفر   960 و  هزار   22 نیز 
تحصیل در واحدهای علمی - کاربردی جهاددانشگاهی 

18 هزار و 289 نفر است.
جهاددانشگاهی دارای 41 مرکز فعال علمی-کاربردی 
به  را  باال  موارد  از  یک  هر  آمار  است.  کشور  سراسر  در 
تفکیک در دوره های کاردانی، کارشناسی ارشد و دکتری 

در تصویر زیر قابل مشاهده است.

در  پذیرش شده  دانشجویان  کل  تعداد  همچنین    
 158 جهاددانشگاهی،  پژوهش محور  دکترای  دوره های 
نفر بوده که 148 نفر از این تعداد در 35 کدرشته و در 
12 پژوهشگاه و یا پژوهشکده مشغول به تحصیل شدند. 
تاکنون نیز 103 نفر از ایشان، فارغ التحصیل شدند و 45 

دانشجوی دیگر در مرحله دفاع هستند.
مجمـــوع فضاهـــای آموزشـــی جهاددانشـــگاهی 
در بخش هـــای آمـــوزش عالـــی، آمـــوزش علمـــی 
کاربـــردی، دوره هـــای مهارتـــی کوتاه مـــدت بـــه 
ـــا 1398  ـــال 1391 ت ـــا، از س ـــداد آن ه ـــع و تع مترمرب

بـــه شـــرح زیـــر اســـت:
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خدمـــات  از  بهره منـــد  اجرایـــی  دســـتگاه های 

آموزشـــی ایـــن نهـــاد

ـــازمان  ـــی، س ـــاون اجتماع ـــاه و تع ـــتی، وزارت کار، رف ـــازمان بهزیس س
ـــدن و تجـــارت،  ـــت، مع ـــران، وزارت صنع ـــی، شـــهرداری ته ـــن اجتماع تأمی
شـــرکت شـــهرک های صنعتـــی، ســـازمان نیروهـــای مســـلح، شـــرکت 
ـــت،  ـــازی، وزارت بهداش ـــت، وزارت راه و شهرس ـــران، وزارت نف ـــی گاز ای مل
ـــازمان  ـــی، س ـــت دولت ـــوزش مدیری ـــز آم ـــکی، مرک ـــوزش پزش ـــان و آم درم
بیمـــه  آموزش وپـــرورش،  وزارت  کشـــور،  بودجـــه  و  برنامه ریـــزی 
ســـامت ازجملـــه دســـتگاه هایی هســـتند کـــه از خدمـــات آموزشـــی 
جهاددانشـــگاهی بـــرای آمـــوزش کارکنـــان خـــود اســـتفاده کرده انـــد.

 
پرمخاطب ترین دوره های آموزشی

دو  در  جهاددانشگاهی  کوتاه مدت  آموزشی  دوره های  پرمخاطب ترین 
دوره ها  این  عناوین  برخی  که  است  خارجی  زبان های  و  کامپیوتر  زیرگروه 
اپلیکیشن،  و  وب  طراحی  موبایل،  تعمیرات  فتوشاپ،  برنامه نویسی،  شامل 

داده-کاوی با نرم افزار و ICDL است.
 

 تعداد فراگیران دوره های آموزشی کوتاه مدت

ـــال  ـــدای س ـــگاهی از ابت ـــای جهاددانش ـــران آموزش ه ـــع کل فراگی جم
1375 تـــا پایـــان ســـال 1398، 10 میلیـــون و 110 هـــزار و 846 نفـــر 
اســـت کـــه شـــامل 6 میلیـــون و 467 هـــزار و 876 نفـــر فراگیـــر دوره هـــای 
ـــراردادی  ـــر ق ـــر فراگی ـــزار و 970 نف ـــون و 642 ه ـــی آزاد و 3 میلی آموزش
اســـت. تعـــداد فراگیـــران ســـال 1398 جهاددانشـــگاهی؛ 846 هـــزار و 
ـــال 1398،  ـــوزه در س ـــن ح ـــاد از ای ـــن نه ـــد ای ـــوع درآم ـــر و مجم 302 نف

ـــت. ـــوده اس ـــال ب ـــزار ری ـــون و 289 ه ـــارد و 352 میلی ـــک میلی ـــم ی رق
 

 مزیت مهارت آموزی در محیط های آموزشی

دارای  درمجمـــوع  جهاددانشـــگاهی  آموزشـــی  محیط هـــای 
مزیت هایـــی ازجملـــه دارا بـــودن فضـــای ســـالم اجتماعـــی و اخاقـــی، 
ـــای  ـــی، دوره ه ـــی و کمک آموزش ـــتاندارد آموزش ـــزات اس ـــات و تجهی امکان
ـــرد  ـــر عملک ـــارت ب ـــخص، نظ ـــوای مش ـــده و دارای محت ـــی تدوین ش آموزش
مراکـــز توســـط ســـتاد مرکـــزی معاونـــت آموزشـــی جهاددانشـــگاهی و 

تنـــوع دوره-هـــای آموزشـــی عمومـــی و تخصصـــی اســـت.
ـــازمان ها، بســـیاری از  ـــر س ـــه در اکث ـــه اینک ـــا توجـــه ب ـــی اســـت، ب گفتن
ـــارده  ـــه کار گم ـــی خـــود ب ـــا رشـــته تحصیل ـــط ب ـــراد در مشـــاغل غیرمرتب اف
می شـــوند و نداشـــتن اطاعـــات کافـــی و دانـــش و مهارت هـــای کـــم، 

ـــازمان  ـــر س ـــی ب ـــل هزینه های ـــت تحمی ـــرژی و در نهای ـــاف ان ـــث ات باع
ــای  ــزاری دوره هـ ــه برگـ ــدام بـ ــگاهی اقـ ــت، جهاددانشـ ــد داشـ خواهـ
 On the( ــتگاه ها ــان دسـ ــرای کارکنـ ــت بـ ــن خدمـ ــی ضمـ آموزشـ
job training( کـــرده کـــه ایـــن آموزش هـــا می توانـــد تـــا حـــدودی 

موانـــع و مشـــکات مطرح شـــده را پوشـــش دهـــد.
مهارت آمـــوزی در محیـــط واقعـــی و زیـــر نظـــر مربـــی یـــا اســـتاد، 
ـــازمانی  ـــای س ـــا نیازه ـــق ب ـــی مطاب ـــای آموزش ـــرای دوره ه ـــن و اج تدوی
ــه  ــغلی بـ ــت شـ ــزه و ضمانـ ــاد انگیـ ــی و ایجـ ــازمان اصلـ ــط سـ توسـ
کارکنـــان، ازجملـــه مزیت هـــای دوره هـــای آموزشـــی ضمـــن خدمـــت 

جهاددانشـــگاهی اســـت.
 

 وضعیت آموزش جهاددانشگاهی در ایام شیوع کرونا

ــای  ــرده در روزهـ ــاش کـ ــگاهی، تـ ــی جهاددانشـ ــت آموزشـ معاونـ
شـــیوع کرونـــا در کشـــورمان، فرصـــت را مغتنـــم شـــمرده و از همـــان 
ـــتقرار  ـــی اس ـــای عملیات ـــاری، برنامه ه ـــن بیم ـــیوع ای ـــی ش ـــای ابتدای روزه
زیرســـاخت های الزم بـــرای آموزش هـــای مجـــازی را کلیـــد زده اســـت.

ـــت آموزشـــی جهاددانشـــگاهی، تـــاش کـــرده  ـــر همیـــن اســـاس، معاون ب
ـــیوع  ـــی ش ـــای ابتدای ـــان روزه ـــمرده و از هم ـــم ش ـــت را مغتن ـــن فرص ای
ــرای  ــاخت های الزم بـ ــتقرار زیرسـ ــی اسـ ــای عملیاتـ ــا، برنامه هـ کرونـ
آموزش هـــای مجـــازی را کلیـــد زد. در ابتـــدا بـــا اســـتفاده از خدمـــات 
مجـــازی  آموزش هـــای  فضـــای  در  خدمات رســـان  شـــرکت های 
ـــای  ـــام کاس ه ـــرای اتم ـــا ب ـــوری واحده ـــای ف ـــکای روم، نیازه ـــد اس مانن
ــزار  ــدود 8 هـ ــد و حـ ــرف شـ ــتان 98 برطـ ــرم زمسـ ــده از تـ باقی مانـ
ـــجو  ـــر و دانش ـــر فراگی ـــزار نف ـــش از 80 ه ـــرای بی ـــی ب ـــوان کاس درس عن

از 15 فروردیـــن 99 تـــا 15 اردیبهشـــت 99 برگـــزار شـــد.
ــای  ــی آموزش هـ ــتر اختصاصـ ــک بسـ ــاد یـ ــه ایجـ ــه برنامـ بافاصلـ
ــرکت های  ــاد را از شـ ــن نهـ ــه ایـ ــگاهی کـ ــرای جهاددانشـ ــن بـ آنایـ
ــامانه  ــت و سـ ــرار گرفـ ــتور کار قـ ــازد، در دسـ ــتقل سـ ــی مسـ بیرونـ
ـــد  ـــر واح ـــی، ه ـــور اختصاص ـــدازی و به ط ـــور راه ان ـــن منظ ـــه ای ـــد« ب »امج
ـــزار و  ـــرور و نرم اف ـــک س ـــب ی ـــور صاح ـــر کش ـــگاهی در سراس جهاددانش
ـــان  ـــد. همزم ـــود ش ـــن خ ـــای آنای ـــرای آموزش ه ـــی ب ـــه اختصاص صفح
برنامه هـــای آمـــوزش و توانمندســـازی همـــکاران در ســـطح واحدهـــای 
مختلـــف شـــروع و بـــا عزمـــی جهـــادی، بخـــش نخســـت ایـــن نظـــام 

آموزشـــی راه انـــدازی شـــد.
آموزش های  نگه داشتن  سرپا  برای  واحدها،  فوری  نیازهای  رفع  از  پس 
بهتر  برنامه ریزی  به منظور   lms سامانه ی  راه اندازی  به  نوبت  واحدها، 
فناوری  باهمت همکاران ستاد معاونت، دفتر  کاس های مجازی رسید که 
در  و  شد  انجام  نیز  امر  این  کرمانشاه  جهاددانشگاهی  سازمان  و  اطاعات 
محتوای  تولید  همچون  بخش هایی  گرفت.  قرار  واحدها  از  یک  هر  اختیار 
که  واحد  سراسری  و  یکپارچه   LMS سامانه ی  توسعه ی  الکترونیکی، 
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کند،  عمل  جهاددانشگاهی  الکترونیکی  یادگیری  اصلی  پنجره ی  به عنوان 
ازجمله اقدامات مرحله راه اندازی این سامانه بوده است.

 
 مزایای آموزش های مجازی جهاددانشگاهی

به  می توان  در جهاددانشگاهی،  مجازی  آموزش های  مزایای  مهم ترین  از 
است  الکترونیکی  آموزش  برای  الزم  زیرساخت های  پیاده سازی  و  طراحی 
کنار دوره های  آموزشی جهاددانشگاهی در  واحدهای  ازآنجاکه درگذشته  و 
به مخاطبان  را  و غیرحضوری  آموزش های مجازی  آموزشی حضوری خود، 
خود معرفی می کرده اند، اما به دلیل فقدان دانش و آگاهی نسبت به مزایای 
زیرساخت های  تجهیز  برای  هزینه  تأمین  عدم  همچنین  و  مجازی  آموزش 
سخت افزاری و نرم افزاری، این نوع آموزش ها در اولویت کاری آموزش قرار 

نمی گرفت.
اکنون و با توجه به عدم برگزاری آموزش های حضوری، جهاددانشگاهی از 
تمامی توان خود و با استفاده از تکنولوژی و فناوری و تقویت زیرساخت های 
آموزشی اعم از تأمین محتوای آموزشی، تقویت سخت افزارهای الزم، ارتقا و 
توسعه ی شبکه های سازمانی، طراحی و برنامه ریزی و بومی سازی نرم افزارهای 
مدیریت  سامانه های  اجرای  و  پیاده سازی  و  الکترونیکی  یادگیری  با  مرتبط 
یادگیری الکترونیکی )LMS(، تحولی در سیستم آموزشی خود ایجاد کرد و 
در مرحله ی دیگر اقدام به آموزش مربیان و فراگیران خود در راستای استفاده 
استانداردهای  با  آشنایی  و  الکترونیکی  آموزش  ابزارهای  از  به-کارگیری  و 
آموزشی در این حوزه هم در بخش یاددهنده )مربیان( و هم به عنوان بخش 

یادگیرنده )فراگیران و دانشجویان( کرده است.
واحد  پنجره  به عنوان   LMS سامانه  طراحی  که  است  حالی  در  این 
Single Window با رویکرد پوشش آموزش های حضوری، غیرحضوری، 
ابتدای شیوع  از  این عرصه،  آموزشی، نخستین گام در  وبینارهای  برگزاری 

اپیدمی کرونا بوده است.
 

 پروژه ی »Eight«؛ ضرورت ها، ویژگی ها و مزایا

سالیان  طی  آموزش،  حوزه ی  در  جهاددانشگاهی  مهم  اقدامات  از  یکی 
زبان های  آموزش  موردنیاز  کتب  تدوین  و  محتوایی  موضوع  به  ورود  اخیر، 
با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری در سال 92 در  خارجی بوده است. 
دیدار با اعضای شورای عالی انقاب فرهنگی، مبنی بر ضرورت توجه و تحول 
در منابع آموزشی زبان انگلیسی، طرح بین رشته ای »تألیف اولین مجموعه ی 
جامع ایرانی آموزش زبان انگلیسی« با مشارکت گروهی 60 نفِر از متخصصان 
ملی  طرح  اجرای  اصلی  دلیل  شد.  آغاز  رسماً  گوناگون  تخصص   15 در 
تدوین کتب آموزش زبان انگلیسی، ابعاد گوناگون فرهنگی و اجتماعی این 
موضوع بوده که باهمت متخصصان جهاددانشگاهی، منجر به تولید محصولی 
پیشرفته با ابعاد علمی و حتی اقتصادی شده است. مردم ایران، مصرف کننده 
تأثیرات  هم  مصرف،  این  اثر  در  که  هستند  آموزشی  و  فرهنگی  محصولی 

مخرب فرهنگی می پذیرند، هم آموزش باکیفیت و متناسب با نیازهای واقعی 
ناشر و  به  را  زیادی  اقتصادی  زبانی خود دریافت نمی کنند، همچنین سود 
توزیع کننده این محصوالت می پردازند. لذا جهاددانشگاهی به عنوان یکی از 
نهادهای فرهنگی و علمی کشور، توانسته این خاء را پُر و محصول باکیفیت 
اقتصادی و  از دستاوردهای فرهنگی و  استانداردی را عرضه کند و طبعاً  و 

علمی آن نیز بهره مند خواهد شد.
آسیب های  از  پرهیز  به  می توان  پروژه  این  مزایای  و  ویژگی ها  ازجمله 
موجود در منابع غربی در تمام جوانب آن، جهت گیری مطلوب و ارزش مدار 
به سمت ترویج فرهنگ عدالت، فضایل اخاقی، حیاء، عفت، کرامت انسانی 
و روحیه امید و خودباوری، پرداختن به ارزش های مشترک ملت ها، پرهیز از 
تقابل و تضادهای فرهنگی و توجه منطقی به تفاوت های فرهنگی، واقع نمایی 
به  از سیاه نمایی و سفیدنمایی نسبت  درباره فرهنگ زندگی غرب و دوری 
زندگی مردم اروپا و آمریکا و تقویت خودباوری و اعتمادبه نفس در فراگیران 

و تکیه بر فرهنگ اصیل ایرانی و احساس هویت بر اساس آن، اشاره کرد.
کلیه  زبان،  اصلی  مهارت  پنج  آموزش  کنار  در  همچنین   Eight پروژه 
و  زبان آموز  نیاز  و  داراست  را   )CEFR( اروپا  اتحادیه ی  استانداردهای 
مهارت های زبانی او را تحت پوشش قرار داده اسـت. همچنین تاییدات فنی 
ادبیات  انگلستان به عنوان معتبرترین مؤسسه   YORK موسسه بین المللی
اعتبار علمی  و  بر قوت  تأیید دیگری  این مجموعه، مهر  بر  انگلیسی جهان 
و زبانی آن است. تمامی عناصر هنری به کاررفته در این مجموعه، تولیدی 
بوده و یا امتیاز نشر آن خریداری شده است. کیفیت هنری همه محصوالت 
Eight در ردیف برترین محصوالت زبانی مشابه در سطح جهان تعریف شده 

و این موضوع به تأیید اساتید هنر گرافیک ایران رسیده است.
فعالیت های  از  بسیاری  که  است  اهمیت  حائز  نکته  این  ذکر  پایان  در 
آموزشی جهاددانشگاهی جزو اولین ها در کشور بوده است، چه در حوزه ی 
آموزش های  حتی  و  دولت  کارکنان  آموزش  یا  و  کوتاه مدت  آموزش های 
آکادمیک و یا دوره های آموزشی مانند دوره های سلولی و ملکولی، تجارت 
جهاددانشگاهی  همت  به  نخستین بار  برای  که  اسامی  حقوق  الکترونیکی، 
در کشور دایر شدند. با توجه به سازوکارهای پیش بینی شده اولیه و تکامل 
تدریجی این سازوکارها و فرایندهای اجرایی و عملیاتی مرتبط آن، ازجمله 
تشکیل گروه های تخصصی آموزشی و برنامه های توسعه سه ساله و پنج ساله 
جهاددانشگاهی، عاوه بر اینکه عناوین و محتوای دوره های موجود و مصوب 
توجه  با  قرار می گیرد،  به روزرسانی  و  بررسی  تحت  به طور مستمر  آموزشی 
به نیازها و شرایط و امکانات واحدهای جهاددانشگاهی، دوره های جدید نیز 
طراحی و تدوین شده و بر اساس ضوابط و فرایندهای تعریف-شده، مراحل 

تصویب نهایی آن ها انجام می گیرد.
و  مسـتمر  بهبـود  رونـد  حیـات چهل سـاله جهاددانشـگاهی،  طـول  در 
توسـعه ی کمـی و کیفـی دوره هـای آموزشـی در جریان بوده اسـت. در حال 
حاضـر دوره هـای فنـی مهندسـی، کامپیوتـر و هنـر مـورد اسـتقبال زیـادی 
هسـتند و همچنیـن دوره هـای آموزشـی مربـوط بـه مشـاغل خانگـی نیـز 

موردتوجـه زیـادی اسـت.
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رسم باور

 آمار فراگیران طرح های اشتغال

از  نفـر در سراسـر کشـور  تاکنـون حـدود 400 هـزار  از سـال 1380 
آموزش هـای عمومـی و تخصصـی کارآفرینـی و اشـتغال جهاددانشـگاهی 
برخـوردار شـده اند کـه قریـب بـه دو هـزار نفـر از ایـن تعـداد مربـوط بـه 
دوره هـای تربیـت مربـی و مشـاوره کارآفرینـی اسـت. ایـن دوره هـا باهدف 
توانمندسـازی و ارتقـای مهارت هـای کسـب وکار فـر گیران برگزار می شـود. 
همچنیـن در ایـن سـال ها، 450 هـزار نفر مشـاوره های عمومـی و تخصصی 

شـغلی را دریافـت کرده انـد.
بـه  مربـوط  کـه  جهاددانشـگاهی  توانمندسـازی  و  مهارتـی  دوره هـای 
دوره هـای آمـوزش عمومـی و تخصصـی اسـت، طـی سـال های 1397 تـا 
1399، عمدتـاً در قالـب طرح های اشـتغال برگزارشـده و مجموعـاً 40 هزار 
نفـر در قالـب 1800 دوره و بالغ بـر 400 هـزار نفـر سـاعت آموزش هـای 
ایـن  کرده انـد.  دریافـت  را  کسـب وکار  بـه  معطـوف  مهارتـی  و  عمومـی 
آموزش هـا طیـف وسـیعی از موضوعـات عمومـی کسـب وکار و کارآفرینـی 
و موضوعـات تخصصـی کسـب وکار را در برمی گیـرد کـه موجـب هدایـت 

فراگیـران بـه کسـب وکار مـورد هـدف خـود می شـود.
از  می کنـد  تـاش  اشـتغال،  طرح هـای  اجـرای  در  جهاددانشـگاهی 
ظرفیت هـای پژوهشـی، فرهنگـی و آموزشـی اسـتفاده بهینه داشـته باشـد. 
در ایـن راسـتا ابتـدا مزیت هـای ملـی و اسـتانی مبتنـی بـر بازار شناسـایی 
می شـوند، سـپس با پیشـرانان، کارآفرینان و صاحبان کسـب وکارهای موفق 
شناسایی شـده و به منظـور توسـعه ی بـازار و محصول، از طریق شبکه سـازی 
و زنجیـره ی ارزش مذاکـره می شـود. تاکنون 395 مزیـت و فرصت در حوزه 
کسـب وکارهای خـرد و خانگی در اسـتان های کشـور شناسایی شـده اسـت. 

ایـن مزیت هـا بعضاً در اسـتان های کشـور مشـترک اسـت.

 اقدامات حوزه ی مشاغل نوین و مشاغل خانگی

ــال های  ــی س ــتغال زایی ط ــث اش ــت در بح ــای دول ــی از اولویت ه یک
اخیــر و به ویــژه در دوران رکــود اقتصــاد و تحریــم، اولویت دهــی بــه 
کســب وکار خــرد و کوچــک اســت کــه نیــاز بــه ســرمایه کــم و از 
ــر  ــن خاط ــه همی ــد. ب ــی دارن ــتغال زایی باالی ــت اش ــر ظرفی ــوی دیگ س
جهاددانشــگاهی بــا توجــه بــه تجــارب خــود درزمینــه ی شناســایی 
ــرد و  ــب وکارهای خ ــه ی کس ــی، درزمین ــتغال و کارآفرین ــای اش فرصت ه
خانگــی پیشــنهاداتی را بــه وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی ارائــه کــرد 
کــه ایــن پیشــنهادات در قالــب »طــرح ملــی توســعه ی مشــاغل خانگــی« 
ــاغل  ــوت مش ــرح پایل ــدا ط ــرح، ابت ــن ط ــاس ای ــر اس ــود. ب ــال می ش دنب
ــی و  ــس از ارزیاب ــرا و پ ــر اج ــزار نف ــرای 20 ه ــتان ب ــی در 9 اس خانگ
ــه  ــد. به طوری ک ــم داده ش ــی تعمی ــتره ی مل ــبی آن در گس ــت نس موفقی
ــوار،  ــت خان ــان سرپرس ــادی زن ــازی اقتص ــرح، توانمندس ــه آن ط در ارائ
براســاس الگــوی توســعه ی مشــاغل خانگــی، بــرای 6 هــزار و 200 نفــر در 
24 اســتان بــا همــکاری معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری 
اجــرا شــد. در ادامــه ی طــرح توســعه ی مشــاغل خانگــی بــرای 31 اســتان 
کشــور بــا ظرفیــت 54 هــزار و 300 نفــر نیــز مــورد موافقــت وزارت تعــاون 
ــور  ــتان کش ــون در 31 اس ــت و هم اکن ــرار گرف ــی ق ــاه اجتماع کار و رف

ــت. ــال اجراس ــگاهی در ح ــای جهاددانش ــط واحده توس
ــکاری  ــا هم ــی ب ــرای طرح ــوزه؛ اج ــن ح ــم ای ــات مه ــر اقدام از دیگ
ســازمان ملــل متحــد )undp( بــرای یک هــزار و 600 کســب وکار 
در  پایلــوت  به صــورت  کرونــا  ویــروس  شــیوع  اثــر  در  آســیب دیده 
شهرســتان مــارد اســت. ایــن طــرح در ســه مرحلــه اقــدام بــه شناســایی 
مزیت هــای مناطــق مختلــف کشــور، توانمندســازی )آمــوزش و مشــاوره( 
ــا رویکــرد پایدارســازی کســب وکارها و شبکه ســازی  ــازار ب ــه ب و اتصــال ب

ــرده اســت. ــا ک آن ه
 

 برنامه ها برای اشتغال دانش آموختگان

ــر اســاس وظایــف و مأموریت هــای تعریف شــده و در  جهاددانشــگاهی ب
ــگان،  چارچــوب آسیب شناســی مســائل و مشــکات اشــتغال دانش آموخت
شناســایی فرصت هــای اشــتغال و کارآفرینــی و ارائــه راهکارهــای عملیاتــی 
توانمندســازی و  قالب هــای اطاع رســانی، ترویــج، فرهنگ ســازی،  در 
تســهیل گری اشــتغال، اقدامــات متعــددی را در ســطح ملــی و اســتان های 

ــد. کشــور اجــرا می کن

ــع  ــام جامـ ــرح نظـ ــرای طـ ــد از: اجـ ــات عبارتنـ ــن اقدامـ ــم ایـ اهـ
هدایـــت شـــغلی بـــر اســـاس مأموریت هـــای محولـــه از نقشـــه جامـــع 
علمـــی کشـــور، اطاع رســـانی و هدایـــت کارجویـــان بـــه بـــازارکار بـــا 
ــع  ــام جامـ ــازارکار و نظـ ــانی بـ ــی اطاع رسـ ــز تخصصـ ــدازی مرکـ راه انـ
اطاع رســـانی نظیـــر jobiran و مرکـــز کاریابـــی، اجـــرای طرح هـــای 
مختلـــف توانمندســـازی کارجویـــان از طریـــق ارائـــه آموزش هـــای 
ـــوط  ـــرح مرب ـــرای ط ـــب وکار، اج ـــی و کس ـــی کارآفرین ـــی و تخصص عموم
ـــای  ـــج الگوه ـــرا و تروی ـــن و اج ـــی، تدوی ـــگ کارآفرین ـــای فرهن ـــه ارتق ب
ـــرد و  ـــب وکارهای خ ـــوزه کس ـــرح در ح ـــرای 4 ط ـــب وکار، اج ـــق کس موف
ـــای  ـــام فعالیت ه ـــور، انج ـــر کش ـــر در سراس ـــزار نف ـــرای 83 ه ـــی ب خانگ
ـــایی  ـــدف شناس ـــی باه ـــتغال و کارآفرین ـــوزه ی اش ـــی و ترویجـــی در ح علم
ــعه ی  ــف و توسـ ــای مختلـ ــتغال در حوزه هـ ــکات اشـ ــائل و مشـ مسـ
ـــت  ـــر 300 نشس ـــزاری بالغ ب ـــق برگ ـــور از طری ـــتغال در کش ـــان اش گفتم
ــرای بیـــش از  ــز اجـ ــگاه و نیـ تخصصـــی، همایـــش، ســـمینار و نمایشـ
ــای  ــایی ایده هـ ــی باهـــدف شناسـ ــتارت آپی کارآفرینـ ــداد اسـ 350 رویـ
کســـب وکار و هدایـــت آن هـــا بـــرای ایجـــاد اســـتارت آپ های موفـــق.

 
ــت  ــان سرپرس ــتغال زن ــرح اش ــادی در ط ــدام جه ــوار اق خان

ــت  ــواده ریاس ــان و خان ــور زن ــت ام ــار معاون ــن آم ــاس آخری ــر اس ب
ــت  ــوی سرپرس ــزار و 731 بان ــون و 213 ه ــداد یک میلی ــوری، تع جمه
ــده از  ــزارش اعام ش ــق گ ــن مطاب ــود دارد. همچنی ــور وج ــوار در کش خان
ســوی مرکــز آمــار ایــران در ســال 1398، نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان 

ــت. ــد اس ــر از 16 درص کمت
ــت،  ــر آن اس ــی بیانگ ــاغل خانگ ــعه ی مش ــوت توس ــرح پایل ــه ط تجرب
ــذا یکــی از  ــان نیســت. ل ــوع کســب وکار زن ــن ن ــان ای 75 درصــد متقاضی
راهکارهــای مناســب بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری، توانمندســازی اقتصــادی 
ــوان، مشــاغل خانگــی اســت. در  ــه ی اشــتغال بان ــم ســاختن زمین و فراه
ایــن راســتا معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهوری بــا همــکاری 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــه وزارت تع ــارت عالی ــگاهی و نظ جهاددانش
ــر  ــه ب ــوار ک ــوان سرپرســت خان ــازی اقتصــادی بان ــی توانمندس ــرح مل ط
اســاس طــرح ملــی توســعه ی مشــاغل خانگــی طراحی شــده اســت، 
ــور  ــتان کش ــوار در 24 اس ــت خان ــوی سرپرس ــزار و 200 بان ــرای 6 ه ب
ــوان  ــن طــرح، بان ــان ای ــی اســت 60 درصــد مخاطب ــد. گفتن اجــرا می کن

ــتند. ــگاهی هس ــه دانش دانش آموخت
 

  توانمندی ها و کارنامه مرکز آزمون جهاددانشگاهی
شــایان ذکر اســت کــه مرکــز آزمــون جهاددانشــگاهی بــا مجــوز رســمی 
ســازمان اداری و اســتخدامی، فعالیــت خــود را از ســال 1397 شــروع کــرد. 
ــگاهی  ــت جهاددانش ــن ظرفی ــتخدامی، مهم تری ــای اس ــزاری آزمون ه برگ
ــای  ــتاد و در واحده ــطح س ــز در س ــط مرک ــون توس ــه هم اکن ــت ک اس
ــای  ــن آزمون ه ــت. مهم تری ــام اس ــال انج ــگاهی در ح ــتانی جهاددانش اس
ــل  ــدول ذی ــگاهی را در ج ــون جهاددانش ــز آزم ــط مرک ــده توس برگزارش

ــد: ــاهده می کنی مش

ــای  ــتن واحدهـ ــب، داشـ ــخ دهی مناسـ ــام و پاسـ ــامانه ثبت نـ   سـ
ــتگاه های  ــا دسـ ــل بـ ــور، تعامـ ــطح کشـ ــکار در سـ ــگاهی همـ دانشـ
ـــای  ـــرای دوره ه ـــن ب ـــودن آنای ـــخگو ب ـــودن، پاس ـــری ب ـــی، مج اجرای
ضمـــن خدمـــت، داشـــتن بانـــک جامـــع اطاعـــات اســـاتید طـــراح 
ســـوال، برخـــی از ویژگی هـــای بـــارز مرکـــز آزمـــون جهاددانشـــگاهی 

ـــت. اس
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تجاری سـازی فنـاوری و اشـتغال ایجـاد اولیـن مراکـز کشـور در حوزه ی 

به واسـطه فعالیت هـای ایـن سـازمان، مراکـز رشـد و 
پارک هـای علمـی و فناورانـه متعـددی راه انـدازی شـده 
اسـت، ازجملـه ی مراکـز و پارک هـای علـم و فنـاوری 

جهاددانشـگاهی می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
نـرم و صنایـع  - پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای 

فرهنگـی
- مرکز رشـد تخصصـی در حوزه ی فنـاوری اطاعات 

ارتباطات و 
- مرکـز رشـد هنرهـای قرآنـی، مرکـز رشـد صنایـع 

فرهنگـی و خـاق زنجـان
- مرکـز رشـد فنـاوری نویـن سـامت در مشـهد و 

ز ا هو ا
و  نـوآوری  مراکـز  رویـان،  زیسـت فناوری  بـرج   -

)منـش( شـتاب دهی 
- شـرکت دانش بنیـان نصیرموج گسـترش )تولیـد و 

سـاخت فرسـتنده و تجهیـزات ارتبـاط رادیویـی(
)تولیـد  فارمـد  تـک  سـل  دانش بنیـان  شـرکت   -

درمانـی( سـلول  محصـوالت 

- شـرکت دانش بنیـان افزودنی هـای طبیعـی گلچین 
توس-افزونـه )تولیـد پودرهـای خوراکی برپایـه گیاهی(

- شـرکت دانش بنیـان جسـتار دانـش علـم و صنعت 
)تولیـد یوپـی اس، باتـری، خـازن و غیره(

)ارائـه  رویـان  بن یاخته هـای  فنـاوری  شـرکت   -
خدمـات جمع آوری و ذخیره سـازی سـلول های بنیادی-

خـون بنـد ناف(

پارک ها و مراکز رشـد جهاددانشـگاهی شـده اند 517 واحـد فنـاور موفـق بـه خـروج از 

گفتنـی اسـت برخـی واحدهـای فنـاور در پارک های 
علـم و فنـاوری جهاددانشـگاهی مسـتقر اسـت، ازجملـه 
آن هـا اسـتقرار تعـداد 72 واحـد فنـاور در پـارک علـم و 
فنـاوری البـرز، تعـداد 30 واحـد فنـاور در پـارک علـم و 
فنـاوری کرمانشـاه و تعـداد 13 واحـد فنـاور در پـارک 
اسـت.  فرهنگـی  صنایـع  و  نـرم  فناوری هـای  و  علـوم 
از  شـده  خـارج  و  موفـق  واحدهـای  تعـداد  همچنیـن 
پارک هـا و مراکز رشـد جهاددانشـگاهی 517 واحد بوده 
و واحدهـای فنـاور در مرحلـه پیش رشـد، 43 مـورد و 

واحدهـای موفـق خـارج شـده نیـز 59 شـرکت اسـت.
شـرکت های دانش بنیـان و تجـاری جهاددانشـگاهی 

دانش آموختـگان بخـش عظیمـی از سـرمایه هاي انسـاني کشـور در امـر توسـعه را تشـکیل می دهند. 
جهاددانشـگاهي بـا توجه به اهمیت این گروه خاص و به پشـتوانه ی انگیزه و شـناخت خـود از فرآیندهاي 
مرتبـط بـا اشـتغال نظیر آمـوزش، فرهنگ سـازي، توسـعه ی محصـولت و فرایندهـاي جدیـد و اجراي 
طرح هـاي اقتصـادي و صنعتي و براي انتخاب شـیوه ی حضـور مؤثر در عرصه ی اشـتغال و کارآفرینی، طی 
چهار مرحله - تشـکیل سـتاد اشـتغال در سـال 77، افزوده شـدن وظیفه »مشـارکت در ایجاد زمینه هاي 
مناسـب بـراي اشـتغال دانش آموختـگان« بـه اساسـنامه ی جهاددانشـگاهي، اقدام به تأسـیس شـعب 
و مراکـز وابسـته بـه سـازمان در اسـتان ها و واحدهاي جهاددانشـگاهي از سـال 83 و افـزودن مأموریت 
تسـهیل تجاري سـازي فنـاوري در پارک هـا و مراکز رشـد علم و فنـاوري و انتقـال فناوري هـاي به بلوغ 
رسـیده به شـرکت ها و مؤسسـات- وارد مقوله ی اشـتغال دانش آموختگان شد و نهایتاً در سـال 1393 نام 
سـازمان مربوطه به سـازمان تجاري سـازي فنـاوري و اشـتغال دانش آموختگان)سـتفا( تغییر نـام یافت.

این سـازمان در سـال 1388 و همگام با تغییرات سـاختاري و تشـکیاتي دفتر مرکزي جهاددانشـگاهي، 
درصدد تغییرات سـاختاري متناسـب بـا نیاز روز بازار و متناسـب با سـتاد برآمد و امروز باگذشـت قریب 
به 16 سـال از تأسـیس سـازمان و تعامل با بسـیاري از سـازمان ها و نهادهاي متولي اشـتغال، این سازمان 
در موقعیت هـای مختلفی توانسـته خدمات علمي، توانمندسـازي، تحقیقاتي و اطاع رسـاني شـغلي ارائه 
کند. هم اکنون نیز سـازمان تجاري سـازي فناوري و اشـتغال دانش  آموختگان در 3 حوزه ی توانمندسـازي 
و تحقیقات اشـتغال و کارآفریني، تجاري سـازي و امور پارک ها و مراکز رشـد و توسـعه ی سـرمایه گذاري 
و امور شـرکت ها و مؤسسـات و با 31 شـعبه داراي موافقت اصولي در اسـتان هاي کشـور، 24 پارک و مرکز 

رشـد، بخش تجاری سـازی و اشـتغال جهاددانشـگاهي را راهبري و مدیریت مي کند.
شـرکت های دانش بنیـان جهاددانشـگاهی در حوزه هـای متعـدد و متنوعـی هم چون پزشـکی، عمرانی، 
ارتباطـات رادیویـی و ...، پروژه های مختلـف و مهمی را در کشـور اجرایی کرده اند. از سـوی دیگر، تاکنون 

نیـز تعـداد 517 واحد فنـاوری، موفـق و خارج شـده از پارک ها و مراکز رشـد جهاددانشـگاهی بوده اند.
آنچـه در ادامـه ازنظـر می گـذرد، مشـروح اقدامـات و فعالیت های این سـازمان طی سـالیان حیـات آن 

. ست ا

نگاهی به عملکرد 16 ساله جهاددانشگاهی در این حوزه نشان می دهد ؛

از  ایجاد اولین مراکز تجاری سازی 
فناوری و اشتغال تا خروج 517 واحد 
فناور موفق از پارک ها و مراکز رشد 

جهاددانشگاهی
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در حوزه هـای متعـدد و متنوعـی هم چـون پزشـکی، عمرانـی، ارتباطـات 
اجرایـی  کشـور  در  را  مهمـی  و  مختلـف  پروژه هـای   ،... و  دام  رادیویـی، 
کرده انـد. تعـداد 17 دسـتاور جدید و تولیدات شـرکت های جهاددانشـگاهی 
کـه بـرای نخسـتین بار در کشـور توسـط ایـن نهـاد پیگیـری شـده و به ثمر 

نشسـته اسـت، بـه شـرح زیر اسـت:
- تولیـد و سـاخت فرسـتنده و تجهیـزات ارتباطات رادیویـي و تلویزیونی 

و اینورتـر و کانورتر و ...
ریکالرسـل/  سـل/  )رنیـودرم  سـلول درمانی  محصـوالت  تولیـد   -

وارتوسـل( منیوسـل/  مزستروسـل/ 
- تولیـد محصـوالت بیوتکنولوژیـک ازجملـه ی پروتئین هـای نوترکیب و 

فاکتورهـای رشـد و محیط های کشـت
- انـواع پودرهـای خوراکـی بـر پایـه ی گیاهـی )کاپسـانتین از پاپریـکا/ 
بتاالئیـن/  کورکومیـن/  بیکسـین -  آنتوسـیانین/ کلروفیـل/  کارتامـوس/ 

نوربیکسـین(
)UPS( باطری خازن تربیتور -

- ارائـه خدمـات مشـاوره، نظـارت و اجـرای پروژه های عمرانی به واسـطه 
فعالیت هـای چهار شـرکت

- ارائه خدمات مشاوره در زمینه ی ژئوفیزیک و اکتشاف معدن
- ارائـه خدمـات جمـع آوري و  ذخیره سـازي سـلول هاي بنیـادي خـون 

ناف بنـد 
- تدوین و به روز رسـانی اسـتانداردهای ملی و ارائه خدمات آزمایشـگاهی 

و آزمون و بازرسـی روی تجهیزات برقی
انـواع  جهـت  آلـوژن  کراتینوسـایت  و  فیبروباسـت  سـلول  بانـک   -

بافـت ترمیـم  و  پوسـت  حـوزه ی  در  درمانـی  کاربردهـای 
- ارائـه خدمـات مالی و تسـهیات الزم جهت تجاری سـازی فناوری های 

بلوغ رسـیده به 
- ارائـه اسـپرم، لقـاح مصنوعـی، انتقـال جنیـن، آمـوزش، تولیـد نـژاد 
خـاص، تولیـد بزغالـه ی اصاح نژاد شـده، مشـاوره-ی همزمان و مشـاوره ی 

تغذیـه ای و ارائـه ی برنامه هـای تغذیـه ای
- داروی درمان اسهال دام بدون مصرف آنتی بیوتیک

- تولید فراورده های بیولوژیک )سلول و بافت(

جهاددانشگاهی  آینـده فعالیت هـای تجاری سـازی فنـاوری و اشـتغال در 

یکـی از ملزومـات مهـم جهـش تولیـد توجه به مقولـه کارآفرینی اسـت، 
مطابـق نامگـذاری سـال 99 به عنـوان سـال »جهـش تولید« از سـوی مقام 
معظـم رهبـری و بـر همیـن اسـاس، یکـی از راهکارهـای تحقـق رونـق و 

جهـش تولیـد، توجـه بـه ایجـاد شـغل و کارآفرینی اسـت.
کارآفرینـان نقشـی کلیدی در روند توسـعه و پیشـرفت اقتصـادی جوامع 
مختلـف دارنـد. تجـارب کشـورهایی مانند ژاپـن، کره جنوبی، مالـزی و هند 
آکنـده ی از فعالیت هـای چشـم گیر کارآفرینانـی بـوده اسـت کـه امـروز بـه 

توسـعه-یافتگی کشـور خـود می بالند.
ـــابقه ی  ـــی و س ـــت کارآفرین ـــان و اهمی ـــش کارآفرین ـــه نق ـــه ب ـــا توج ب
در  دانش آموختـــه  کارآفرینـــان  باالخـــص  کارآفرینـــان  درخشـــان 
ـــاعه ی  ـــج و اش ـــد تروی ـــر می رس ـــه نظ ـــورها، ب ـــیاری از کش ـــعه ی بس توس
ـــی  ـــگ کارآفرین ـــعه ی فرهن ـــرای توس ـــازی ب ـــی، زمینه س ـــوم کارآفرین مفه
دانش آموختـــگان  به ویـــژه  افـــراد  تربیـــت  این هـــا؛  از  مهم تـــر  و 
ــال  ــع در حـ ــوص جوامـ ــع به خصـ ــرای جوامـ ــازمانی، بـ ــن سـ کارآفریـ
ــوردار  ــی برخـ ــرورت حیاتـ ــت و ضـ ــران از اهمیـ ــد ایـ ــعه ای ماننـ توسـ
اســـت. آن چـــه بایـــد مـــورد تأکیـــد بیشـــتر قـــرار بگیـــرد ایـــن اســـت 
ـــاد  ـــی ایج ـــه کارآفرین ـــت، بلک ـــغل نیس ـــاد ش ـــاً ایج ـــی صرف ـــه کارآفرین ک
ارزش، نـــوآوری، خاقیـــت، ایده پـــردازی، آینده نگـــری و خلـــق ثـــروت 
از طریـــق تجاری ســـازی فنـــاوری و در نهایـــت ایجـــاد اشـــتغال اســـت، 
ــق ارزش و  ــد خلـ ــه موجـ ــن این کـ ــاوری، ضمـ ــازی فنـ ــذا تجاری سـ لـ
ثـــروت می  شـــود، محـــرک کارآفرینـــی و اشـــتغال نیـــز خواهـــد بـــود.

پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگیبرج  فناوری پارک کرمانشاه پارک علم و فناوری البرز
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بسم اهلل الرحمن الرحیم و ایاه نستعین

ِِّهْم یُْرَزُقوَن)169 – آل عمران( ِ أَْمَواتًا * بَْل أَْحَیاٌء ِعنَد َرب َِّذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اهللَّ َوَل تَْحَسَبنَّ ال

جهــاد در راه خــدا، بــا اســتعانت از اندیشــه ی نــاب و اســتمداد از انگیــزه ی خالــص، محقــق مــي شــود و 
ســالک ایــن کــوي، ره توشــه اي بــه نــام معرفــت خــدا و زاد راهــي بــه نــام نصــرت دیــن دارد. 

دلمایــه ی جهادگــِر راهــِي میــدان ایثــار و نثــار، شــوق لقــاء اهلل اســت کــه در پرتــو انــوار قــرآن کریــم و 
در ســایه ســار ولیتمــداري عتــرت طاهریــن)ع( حاصــل مــی شــود.

مجاهــداِن راه خــدا مخلصانــه بــه میــدان عرضــه ی مســتقیم کالي جــان، قــدم مــی گذارنــد و بانــگ 
ــَة یَُقاتُِلــوَن ِفــي  َ اْشــَتَری ِمــَن الُْمْؤِمِنیــَن أَنُْفَســُهْم َوأَْمَوالَُهــْم بـِـأَنَّ لَُهــُم الَْجنَّ برمــی آورنــد کــه » إِنَّ اهللَّ

ِ َفَیْقُتُلــوَن و یُْقَتُلــوَن » َســِبیِل اهللَّ
ــاوران دیــن خــدا و نصــرت دهنــدگان معصومیــن )ع( کــه  شــهدا، اولیــا و دوســتان خــدا هســتند؛ ی
جاودانــه انــد؛ یــاد و تأســی بــه ارواح طیبــه شــان و شــناخت عمیــق آرمــان هــا و افکارشــان بــه مثابــه 
بــزرگ گنــج معنــوی و روشــن تریــن راه کمــال و ســعادت همــواره بــرای رهپویــان راه آن عزیزان شــاهد، 

پربرکــت و مشــحون از انگیــزه پــاک و عمــل صالــح اســت. 
ســام خــدا بــر شــهیدان؛ ســام خــدا بــر یــاوران دیــن خــدا؛ ســام خــدا بــر آنــان کــه بــه رســتگاری 
بــزرگ نایــل آمدنــد؛ و ســام بــر شــهدای جهاددانشــگاهی، گل هــای پرپرشــده بوســتان علــم و ایمــان 
و عمــل، پیشــگامان میــدان خودکفائــي دفاعــي دانــش بنیــان، همــان جوانــان بــی ادعــا و دانشــجویان 
متعهــدی کــه بــرای پیونــد دانشــگاه و صنعــت دفاعــي کشــور و بــی نیــازی از ُدَول اجنبــی در دوران 
فشــار تحریمهــاي اقتصــادي و تســلیحاتی کوشــیدند و جــان خــود را در ایــن راه مقــدس، تقدیــم آرمان 
هــای انقــاب اســامی کردنــد. ســام خــدا بــر آن عرشــیان ســبکبال و آن راســت قامتانــی کــه بــه 
علمــداری میــدان عشــق شــتافتند و به ســجده مائکــه الهــی برپــای بنــی آدم،  معنایی ژرف بخشــیدند. 

ســام بــر آن مــردان بــی ادعــا کــه بانــگ »لتََخــف« ســردادند و فاتــح میدانهــای »جهــاد« شــدند.
زنــده نگــه داشــتن یــاد شــهدا و تبییــن افــکار بلنــد آنــان اقدامــی ارزشــمند، روشــنگر و صدالبتــه 
وظیفــه ای بــزرگ بــرای وارثــان دفــاع مقــدس اســت. کســانی کــه هنــوز پایبنــد بــه ایــن اعتقادنــد که 

عــزت جهــاد در راه خــدا بــا ذلــت خانــه نشــینی و عافیــت طلبــی قابــل معاملــه نیســت. 
ــوط  ــه مرب ــا و هرآنچ ــرات، عکس ه ــا، خاط ــناد،  وصیت نامه ه ــا، اس ــا در اوج کمبوده ــرح دلوری ه ش
بــه شــهدای عزیــز می شــود، هریــک چــراغ راهــی اســت بــرای حرکــت در مســیر دلدادگــی آنــان بــه 

قــرآن کریــم و عتــرت طاهریــن )ع(. 
یــاد و خاطــره آن یــاران عــروج کــرده را گرامــی مــی داریــم و بــه محضــر خانــواده هــای معــزز شــهدا 

ادای احتــرام مــی کنیــم.
40 ســال فعالیــت جهاددانشــگاهی، مرهــون خــون شهداســت و ســرمایه واقعــی مــا در این نهــاد انقابی، 

تنهــا تــداوم راه آن عزیــزان مخلص و خداجوســت.
 55 شــهید فــارغ التحصیــل یــا دانشــجو در رشــته هــای فنــی و مهندســی، 16 شــهید در رشــته هــای 
علــوم پایــه، 11 شــهید در رشــته هــای علوم انســانی و هنــر، 9 شــهید تکنیســین، 7 شــهید در مجموعه 
هــای علــوم پزشــکی و 5 شــهید در ســایر بخــش هــای جهاددانشــگاهی، افتخــار ایــن نهــاد و گــواه بــر 
ُِّمُهــُم الِکتــاَب َوالِحکَمــَة اســت کــه بــر تــارک  رهــروی آن پــاکان در مــدار آیــه شــریفه  َویَُزّکیِهــم َویَُعل

نشــان جهاددانشــگاهی، نقش بســته اســت.

ــال 65،  ــاه سـ ــب 27 دیمـ ــاعت 10:30 شـ سـ
جنگنـــده متجـــاوز رژیـــم بعـــث عـــراق بـــا گـــرا 
ـــا  ـــروش ب ـــن ف ـــوردل و وط ـــان ک ـــن از منافق گرفت
ـــز و  ـــگاه تبری ـــي دانش ـــکده فن ـــب دانش ـــار بم چه
ـــي  ـــه یک ـــرارداد ک ـــدف ق ـــراف آن را ه ـــق اط مناط
ـــه  ـــر ک ـــب دیگ ـــه بم ـــاف س ـــا برخ ـــن بمبه از ای
ــاختمان  ــه سـ ــد، بـ ــرود آمـ ــاز فـ ــه بـ در محوطـ

کارگاه ســـاخت قطعـــات موردنیـــاز جبهه هـــا 
اصابـــت کـــرد؛

ـــگاهي  ـــازمان جهاددانش ـــط س ـــه توس ـــی ک کارگاه
ــد  ــدف پیونـ ــا هـ ــرقي بـ ــان شـ ــتان آذربایجـ اسـ
ـــار  ـــور در دوران فش ـــي کش ـــت دفاع ـــگاه و صنع دانش
ــدازي  ــلیحاتی راه انـ ــادي و تسـ ــاي اقتصـ تحریمهـ

ـــود. ـــده ب ش

عشاق نامه
به یاد شهدای جهاددانشگاهی

۲7 دیماه، نقطه عطف؛

شهادت پیشگامان خودکفائي 
دفاعي دانش بنیان
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ــران  ــن از جهادگـ ــداد 22 تـ ــه تعـ ــه ناجوانمردانـ ــن حملـ در ایـ
جهاددانشـــگاهي کـــه میانگیـــن ســـني آنهـــا 22 ســـال بـــود بـــه 
ـــاد  ـــهدای جه ـــایر ش ـــه س ـــد و ب ـــل آمدن ـــهادت نائ ـــع ش ـــه رفی درج
کـــه تـــا آن تاریـــخ از ســـایر واحدهـــای ســـازمانی ایـــن نهـــاد در 

سراســـر ایـــران اســـامی پرگشـــوده بودنـــد ملحـــق شـــدند؛ 
ـــهداي  ـــگاهي ش ـــز جهاددانش ـــه نی ـــن حادث ـــس از ای ـــالهاي پ در س
ــا تاریـــخ  دیگـــري را تقدیـــم انقـــاب و دفـــاع مقـــدس نمـــود امـ
ـــل  ـــان و عم ـــم و ایم ـــتان عل ـــده بوس ـــاي پرپرش ـــن گله ـــهادت ای ش
بـــه عنـــوان نمـــاد پیشـــگامي و جهـــاد مقـــدس در راه خودبـــاوري 
و خودکفائـــي دفاعـــي دانـــش بنیـــان از ســـال 1396 »روز شـــهدای 

جهاددانشـــگاهی« نـــام گرفـــت.

روایت هایی از دلدادگی

از تحصیل در رشته ی بیولوژی دانشگاه تا فرماندهی گردان ثاراهلل
فرازی از زندگی نامه ی شهید منصور آخردوست

عضو معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی
ـــکار  ـــاب و جنایت ـــد انق ـــر ض ـــت عناص ـــه دس ـــهادت: ب ـــوه ی ش نح
کوملـــه در منطقـــه ی »حمامـــار« در آســـتانه ی ســـومین ســـالگرد 

تشـــکیل جهاددانشـــگاهی

ــهر  ــاه 1338 در شـ ــت 25 مردادمـ ــور آخرت دوسـ ــهید منصـ شـ
تهـــران و در محلـــه ی خیابـــان قزویـــن بـــه دنیـــا آمـــد. وی پـــس 
ـــود را  ـــم خ ـــدرک دیپل ـــل، م ـــه تحصی ـــتغال ب ـــی و اش از دوران کودک
در ســـال 57 اخـــذ کـــرد و در همـــان ســـال در رشـــته ی بیولـــوژی 

دانشـــگاه ارومیـــه پذیرفتـــه شـــد.
ـــت  ـــت معاون ـــه عضوی ـــجویی ب ـــت در دوران دانش ـــهید آخرت دوس ش
فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجان غربـــی درآمـــد. ایـــن شـــهید 
ـــان  ـــا زم ـــرد و ت ـــه ازدواج ک ـــهر ارومی ـــال 1360 در ش ـــام در س واالمق
شـــهادت در همـــان شـــهر به ســـر بـــرد. وی لحظـــه ای از تـــاش و 
مجاهـــدت در راه آرمان هایـــش دســـت برنداشـــت؛ حتـــی در آغـــاز 
دوران دانشـــجویی و ایامـــی کـــه دانشـــگاه ها بســـته بـــود، به همـــراه 
دوســـتانش در تهـــران، پـــادگان جـــی را از دســـت مـــزدوران رژیـــم 

ـــرد. ـــوی آزاد ک پهل
ـــروم  ـــق مح ـــردم مناط ـــه م ـــت ب ـــاب، خدم ـــروزی انق ـــس از پی پ
را در اولویـــت کارهایـــش قـــرار داد و بـــا شـــروع جنـــگ تحمیلـــی، 
ـــرانجام  ـــت و س ـــود دانس ـــه ی خ ـــاوز را وظیف ـــمن متج ـــا دش ـــه ب مقابل
ـــود،  ـــارا... ب ـــردان ث ـــده ی گ ـــخ 1362/5/14، فرمان ـــه در تاری ـــی ک زمان
ـــگاهی  ـــکیل جهاددانش ـــالگرد تش ـــومین س ـــرداد س ـــتانه ی 16 م در آس
بـــه دســـت عناصـــر ضدانقـــاب و جنایتـــکار کوملـــه در منطقـــه ی 

ـــید. ـــهادت رس ـــع ش ـــه ی رفی ـــه درج ـــار« ب »حمام
ـــران  ـــه ته ـــال ب ـــس از انتق ـــام پ ـــهید واالمق ـــن ش ـــر ای ـــر مطه پیک
ـــه خـــاک ســـپرده شـــد. ـــک ب ـــف 85، شـــماره ی ی ـــه ی 26، ردی در قطع

آنچه گفتنی است و باید گفت، امام گفته است
 

ـــه جهـــان گشـــود؛  دوم آذر ســـال 1336 در شـــهر اصفهـــان چشـــم ب
ـــد.  ـــان گذران ـــا ایم ـــواده ای ب ـــان خان ـــی اش را در دام ـــی و نوجوان کودک
مجیـــد در ســـال 1355 در رشـــته ی متالـــورژی دانشـــگاه صنعتـــی 
شـــریف پذیرفتـــه شـــد. او دانشـــگاه را ســـنگر مبـــارزه کـــرد و در 
کـــوران انقـــاب و در آســـتانه ی پیـــروزی بارهـــا در هنـــگام پاییـــن 
ـــروح  ـــم مج ـــال رژی ـــط عم ـــون توس ـــاه ملع ـــمه ی ش ـــیدن مجس کش

ـــد.  ش
پـــس از پیـــروزی انقـــاب اســـامی، جهادســـازندگی شـــهرهای 
شـــهرکرد و شاهین شـــهر را راه انـــدازی کـــرد و بـــه یـــاری جهـــاد 
گنبـــدکاووس شـــتافت. روح خســـتگی  ناپذیـــرش در بازگشـــت بـــه 
ـــکا داد.  ـــه ی جاسوســـی آمری ـــح الن ـــه حضـــورش در فت ـــم ب ـــران حک ته
پـــس از آن مســـوولیت بخـــش فرهنگـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
ـــی  ـــؤذن صفائ ـــد م ـــت. شـــهید مجی ـــه عهـــده گرف ـــی شـــریف را ب صنعت
ـــود.  ـــمندی ب ـــای ارزش ـــر فعالیت ه ـــأ اث ـــود منش ـــاب خ ـــدگاه ن ـــا دی ب
ـــت  ـــر نخس ـــا دفت ـــز ب ـــی نی ـــهید رجای ـــوولیت ش ـــان مس ـــی در زم حت
وزیـــری همـــکاری می کـــرد. جنـــگ تحمیلـــی کـــه شـــروع شـــد، 
ـــهید  ـــه ش ـــه ب ـــور خارج ـــه در وزارت ام ـــی ک ـــت حساس ـــل پس به دلی
مـــؤذن صفائـــی محـــول شـــده بـــود، بـــه وی اجـــازه ی حضـــور در 
جبهه هـــا داده نمی شـــد؛ بـــه او می گفتنـــد: جبهـــه بـــه شـــما نیـــاز 
نـــدارد ، امـــا مجیـــد مشـــتاقانه می گفـــت: »جبهـــه بـــه مـــن نیـــاز 
ـــی  ـــه را راض ـــرانجام هم ـــاز دارم!« س ـــه نی ـــه جبه ـــن ب ـــی م ـــدارد، ول ن
ـــتافت. شـــهید  ـــازی خونین شـــهر ش ـــه ســـوی آزادس ـــرد و ســـبکبال ب ک
ـــه  ـــه اش را این گون ـــت نام ـــن وصی ـــی مت ـــؤذن صفائ ـــد م ـــام مجی واالمق
آغـــاز کـــرد: »هرچـــه فکـــر می کنـــم کـــه چـــه سفارشـــاتی بکنـــم، 
ــی  ــه گفتنـ ــدارم. آن چـ ــن نـ ــرای گفتـ ــزی بـ ــه چیـ ــم کـ درمی یابـ
اســـت و بایـــد گفـــت امـــام گفتـــه اســـت؛ لـــذا ســـخنی مهم تـــر 
و بهتـــر از گفتارهـــای امـــام امـــت و نایـــب بـــر حـــق امـــام زمـــان 
)عـــج( کـــه در تمامـــی زمینه هـــای انســـانی، اجتماعـــی رهنمـــون و 

ـــدارم.« ـــه ن ـــت در چنت ـــلمین اس ـــن و مس ـــای مومنی راه گش
او ادامـــه می دهـــد: »بـــه ایـــن نکتـــه تاکیـــدی خـــاص دارم کـــه 
ـــا داده اســـت...  ـــه م ـــد ب ـــه خداون ـــی اســـت ک ـــوری اســـامی نعمت جمه
از خـــدا می خواهـــم بـــه خاطـــر خـــون شـــهیدان عزیـــزی کـــه بـــه 
ـــراف  ـــه از انح ـــد ک ـــق ده ـــا توفی ـــه ی م ـــه هم ـــیده اند، ب ـــاء ا... رس لق
ـــر  ـــی اگ ـــام را حت ـــه راه اس ـــم و همیش ـــام دوری گزینی ـــن اس از قوانی

برخـــاف خواســـته های نفســـانی ماســـت، انتخـــاب کنیـــم.«
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ســـرانجام وعـــده ی دیـــدار فرارســـید و مجیـــد مـــؤذن صفایـــی 
ـــهر  ـــازی خرمش ـــان آزادس ـــال 1361 و در جری ـــت س روز 15 اردیبهش
ـــه  ـــهر ب ـــواز ـ خرمش ـــی اه ـــاده مواصات ـــروی در ج ـــن پیش ـــران، حی ته
فیـــض شـــهادت نائـــل آمـــد و جســـم مطهـــر او در گلـــزار شـــهدای 

اصفهـــان آرام گرفـــت. 

جهادگر شهید منوچهر هاشمی یانسی

محـل خدمـت: واحـد تبلیغـات فرهنگـی سـازمان جهاددانشـگاهی 
آذربایجـان شـرقی

مقطع تحصیلی: دانشجوی کارشناسي
رشته ی تحصیلی: علوم آزمایشگاهی

تولـــد: 1335/07/07 ـ روســـتای یانس آبـــاد ـ توابـــع آبیـــک 
قزویـــن

شهادت:  1361/07/07ـ سومار ـ عملیات مسلم بن عقیل

ــهادتم  ــه شـ ــا 7/7/ 1361؛ بـ ــال 35 تـ افتخـــار کنیـــد از 7/7 سـ

ـــا  ـــاه و خط ـــه گن ـــز ب ـــرم را ج ـــه عم ـــش ک ـــرا ببخ ـــا؛ م ـــار خدای ب
ـــل انســـان اســـت،  ـــه تکام ـــو و رســـولت را ک ـــت ت ـــردم و امان ســـپری نک
ـــای  ـــه ج ـــت ب ـــران تکامل ـــای بیک ـــره ای از دری ـــدازه قط ـــه ان ـــی ب حت

ـــاوردم. نی
ـــاه و زار  ـــی پن ـــیاه و ب ـــی س ـــا قلب ـــاه، ب ـــرق در گن ـــک غ ـــا؛ این خدای
ـــه  ـــو آورده ام ک ـــوی ت ـــه س ـــز رو ب ـــر چی ـــس و ه ـــر ک ـــده از ه و درمان
ـــف  ـــاله کش ـــرک اس ـــی غی ـــن ل ـــی م ـــدارم )اله ـــی را ن ـــو کس ـــز ت ج

ـــری؟ ـــی پذی ـــرا نم ـــا م ـــری(؛ آی ض
خداونـــدا؛ ســـپاس بـــی کرانـــم را بپذیـــر کـــه مـــرا بـــه وظیفـــه 
ـــم جـــای دادی  ـــش را در دل ـــت خوی ـــون گشـــتی و معرف ـــش رهنم خوی
ـــروی از  ـــا پی ـــا ب ـــاندی ت ـــن شناس ـــه م ـــم را ب ـــنه ی زمان ـــوه ی حس و اس
ـــتورات  ـــب دس ـــر حس ـــردارم ب ـــو گام ب ـــود ت ـــم در راه مقص ـــر بتوان رهب

ـــم. ـــل کن عم
مـــن هیچـــم و بـــه هیـــچ نیـــارزد دعـــای مـــن؛ شـــاید مـــرا بـــه 
ـــن  ـــب ای ـــی نصی ـــض اله ـــر فی ـــزان اگ ـــن. عزی ـــدای م ـــد خ ـــچ ببخش هی
ـــل شـــدم،  ـــهادت نای ـــم ش ـــوز عظی ـــه ف ـــد و ب ـــر و عاصـــی ش ـــده حقی بن
ـــش  ـــه امانت ـــد ک ـــپاس گویی ـــد و س ـــدای را حم ـــید و خ ـــت نباش ناراح

ـــد. ـــی گذاردی ـــه خوب را ب
ــر  ــا مـــن از علـــی اکبـ ــران؛ آیـ ــرادران و خواهـ ــادر و بـ پـــدر، مـ
ـــا  ـــر و ی ـــن)ع( بهت ـــن الحس ـــم اب ـــا از قاس ـــرم؟ و ی ـــین )ع( عزیزت حس
ـــه  ـــما ب ـــس ش ـــر؟ پ ـــخ برت ـــای تاری ـــه ه ـــر گون ـــی اکب ـــزاران عل از ه
ـــی را  ـــن قربان ـــد ای ـــه خداون ـــد ک ـــا کنی ـــد و دع ـــار کنی ـــهادتم افتخ ش

از شـــما بپذیـــرد.
فرازهایی از وصیت نامه ی شهید منوچهر هاشمی یانسی

محکم تر از آهن
امام صادق علیه السام می فرماید:

الّناَر  ْدِخَل  إذأُ  الَْحِدیِد  ُزبَُر  إنَّ  الَْحِدیِد  ُزبُِر  ِمْن  أََشدُّ  الُْمْؤِمَن  إنَّ 
تََغیَروإنَّ الُْمْؤِمَن لَْوُقِتل ثُمَّ نُِشَرثُمَّ ُقِتَل لَْم یَتَغیْرَقْلُبُه

آهن  این که  چه  محکم تراند؛  آهن  قطعات  از  ایمان  با  افراد 
هنگامی که وارد آتش شود، تغییر می کند؛ اما مومنان اگر کشته 
شوند و سپس زنده شوند و باز کشته شوند، تغییری در روحیه ی 

آن ها پیدا نمی شود
سفینة البحار، جلد 1، صفحه ی 37

کرج ـ کارخانه الحدید ـ هفته ی آخر دی ماه 1365
ــه در  ــب کـ ــدگان داوطلـ ــش ماهه ی رزمنـ ــت شـ ــان مأموریـ پایـ
ـــات  ـــد مهم ـــرای تولی ـــد و ب ـــارت دارن ـــازی مه ـــی و ابزارس ـــته ی فن رش

بـــه الحدیـــد آمده انـــد، اعـــام شـــده اســـت.

ـــر  ـــات آخ ـــام امتحان ـــه ای ـــا این ک ـــت. ب ـــی از آن هاس ـــم یک ـــم ه هاش
ـــه  ـــه جبه ـــزام ب ـــر اع ـــردد. فک ـــز برگ ـــه تبری ـــد دارد ب ـــت، تردی ـــرم اس ت

ـــد. ـــش نمی کن ـــه ای رهای ـــران لحظ از ته

ـــح  ـــاعت 9 صب ـــی ـ س ـــکده فن ـــز ـ کاس درس دانش تبری
ـــاه 1365 27 دی م

چهـــره ی هاشـــم کامـــا آرام اســـت. لبخنـــدی بـــه چهـــره دارد و 
ـــده؛  ـــع ش ـــدودی رف ـــا ح ـــزام ت ـــرای اع ـــوس اش ب ـــی و افس ـــا نگران گوی
دوســـتش آخـــر کاس می گویـــد »شـــش مـــاه قبـــل کـــه از مـــن 
خواســـتی وســـایل و نامـــه ی خداحافظـــی ات را بـــه پـــدر و مـــادرت 
در رشـــت برســـانم، تمـــام وجـــودم را اضطـــراب گرفتـــه بـــود کـــه 
ـــا  ـــوأم ب ـــورد ت ـــا از برخ ـــا واقع ـــود، ام ـــد ب ـــه خواه ـــان چ عکس العملش

ـــردم.« ـــب ک ـــز تعج ـــش آن دو عزی آرام
هاشـــم ســـرش را بـــه زیـــر می انـــدازد و می گویـــد »شـــرمنده ام 
رفیـــق؛ بعـــد بافاصلـــه ادامـــه می دهـــد، بـــا اســـتاد قـــرار امشـــب 
را گذاشـــتیم؛ ان شـــاا... همـــه ی بچه هـــا رأس ســـاعت در کارگاه 

حاضرنـــد.«

جهاددانشـــگاهی  مهمات ســـازی  کارگاه  ـ  تبریـــز 
ــاه 1365 ــب 27 دی مـ ــاعت 8 شـ ــرقی ـ سـ آذربایجان شـ

یـک بـزم عاشـقانه؛ گویـی فضـا پـر اسـت از توکل بـه خـدا و همت و 
عشـق بـه جهـاد و جوانانـی گم نـام اما شـهره به ایمـان و وطن دوسـتی؛ 
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آن هـم در ملکـوت آسـمان ها. همـه به شـدت مشـغول کارنـد؛ کسـی 
خسـته نیسـت؛ نـه از کاس هـای امـروز صبـح و نـه از فعالیت هـای 
شـبانه ی سـاخت تجهیـزات و مهمات نظامـی. عقربه های سـاعت از عزم 

ایـن جوانـان شـرمنده شـده اند.

ساعت 11 شب 27 دی ماه 1365
نیـــم ســـاعت از حملـــه ی هوایـــی جنگنـــده ی عراقـــی گذشـــته 
ـــرده  ـــه ک ـــگاهی حمل ـــه کارگاه جهاددانش ـــب ب ـــار بم ـــا چه ـــت. ب اس
ـــاز  ـــه ی ب ـــه در محوط ـــر ک ـــب دیگ ـــه بم ـــاف س ـــر خ ـــب ب ـــک بم و ی

ـــت. ـــورده اس ـــه کارگاه خ ـــد ب ـــرود آم ف
غوغایـــی برپاســـت؛ مـــردم شـــک ندارنـــد کـــه گـــرای کارگاه را 
ــهدا یکی یکـــی از  ــای شـ ــد. پیکرهـ ــا داده انـ ــه عراقی هـ ــان بـ منافقـ
زیـــر آوار و آهـــن خـــارج می شـــود. تخمیـــن می زننـــد حداقـــل 20 
ـــا  ـــند. آمبوالنس ه ـــده باش ـــهید ش ـــگاهی ش ـــای جهاددانش ـــن از اعض ت
آمده انـــد؛ هاشـــم زنـــده اســـت، امـــا به شـــدت زخمـــی شـــده؛ او را 

ســـریع بـــه بیمارســـتان می رســـانند.

بیمارستان سینا ـ چند ساعت پس از حمله هوایی
مـــادر هاشـــم خـــودش را بـــه بیمارســـتان رســـانده و از دکتـــر 
ــره  ــر طفـ ــد. دکتـ ــح دهـ ــرش را توضیـ ــت پسـ ــد وضعیـ می خواهـ
ـــا  ـــه کام ـــد ک ـــد می کن ـــد و تاکی ـــرار می کن ـــادر اص ـــا م ـــی رود، ام م
ـــاعتی  ـــا چندس ـــد »م ـــادر می گوی ـــه م ـــر ب ـــد. دکت ـــرح ده ـــش ش برای
ـــد  ـــد«؛ بع ـــده بمان ـــم زن ـــا هاش ـــم ت ـــاش می کنی ـــم ت ـــه داری ـــت ک اس
آرام تـــر از جمـــات قبلـــی می گویـــد: »مـــادر؛ ترکش هـــا بـــا آتـــش 

ــده اند.« ــم شـ ــدن هاشـ وارد بـ

بیمارستان امام خمینی ـ صبح چند روز بعد
هاشـــم کـــه دیـــروز از بیمارســـتان ســـینا بـــه بیمارســـتان امـــام 
خمینـــی منتقـــل شـــده اســـت؛ درحالی کـــه به ســـختی و کم رمـــق 
ســـخن می گویـــد، پـــس از ادای شـــهادتین و گفت وگـــو بـــا مـــادر 

ـــد. ـــل آم ـــهادت نای ـــع ش ـــه ی رفی ـــه درج ـــزش ب عزی
ـــت و  ـــهر رش ـــد 1344/11/1 در ش ـــمار، متول ـــم اخترش ـــهید هاش ش
ـــن  ـــی از 22 ت ـــز، یک ـــی تبری ـــکده فن ـــازی در دانش ـــجوی ابزارس دانش
ـــه ی  ـــن حمل ـــه در ای ـــت ک ـــگاهی اس ـــهید جهاددانش ـــران ش از جهادگ
ــگامان  ــق پیشـ ــا به حـ ــیدند. آن هـ ــهادت رسـ ــه شـ ــه بـ ناجوانمردانـ

ــوند. ــوب می شـ ــان محسـ ــی دانش بنیـ ــی دفاعـ خودکفایـ
شورای معاونان جهاددانشگاهی در سال 1396، نام گذاری 27 دی ماه 

را به عنوان روز شهدای جهاددانشگاهی تصویب کرد.

        )عکاسان شهید ایسنا( پرواز از عمق میدان

ــجویان  ــزاری دانشـ ــمی خبرگـ ــه کار رسـ ــاز بـ ــال از آغـ چهارسـ
ـــاله و  ـــب 24 س ـــین قری ـــه محمدحس ـــود ک ـــته ب ـــنا( گذش ـــران )ایس ای
ـــزاری  ـــن خبرگ ـــس ای ـــرویس عک ـــه س ـــاله ب ـــی 22 س ـــماعیل عمران اس
ـــه  ـــی ب ـــته ی عکاس ـــل در رش ـــرای تحصی ـــکا ب ِ ـــب از ن ـــتند. قری پیوس
تهـــران آمـــده بـــود و در خوابـــگاه دانشـــجویی زندگـــی می کـــرد؛ 
او از تیرمـــاه 1382 کار حرفـــه ای خـــود را در ایســـنا شـــروع کـــرد 
و لنـــز دوربیـــن اش را بـــه ســـمت ثبـــت محرومیت هـــای جامعـــه و 
ـــب  ـــد. قری ـــان چرخان ـــد کرم ـــم و زرن ـــه زده ی ب ـــردم زلزل ـــج م درد و رن
ـــته ی  ـــت رش ـــه ی نخس ـــات، رتب ـــنواره ی مطبوع ـــن جش در دوازدهمی
ــرد.  ــود کـ ــریات سراســـری را از آن خـ ــروه نشـ عکـــس خبـــری گـ
ـــان و  ـــردم مهرب ـــه ای از آالم م ـــم گوش ـــب او ه ـــس منتخ ـــوع عک موض
مظلـــوم کویـــر در حادثـــه زلزلـــه را بـــه تصویـــر می کشـــید. همـــان 
ـــی، یکـــی از آن هـــا  مردمـــی کـــه دوســـت و همـــکارش اســـماعیل عمران
ـــه ی  ـــد؛ در واقع ـــا آم ـــه دنی ـــت ب ـــاد جیرف ـــماعیل در عنبرآب ـــود. اس ب
زلزلـــه ی بـــم، تعـــداد زیـــادی از دوســـتان و هم کاســـی هایش را از 
ـــت و در  ـــان پیوس ـــگاهی کرم ـــه جهاددانش ـــال 1382 ب ـــت داد. س دس
ـــاد  ـــن نه ـــه ای ـــته ب ـــزاری وابس ـــود را در خبرگ ـــت خ ـــال 83 فعالی س
ـــرد. او در  ـــاز ک ـــر آغ ـــه ی کوی ـــوان منطق ـــنای ج ـــی ایس ـــی یعن انقاب

ـــه ی  ـــه منطق ـــرعت ب ـــه س ـــود را ب ـــان، خ ـــد کرم ـــه ی زرن ـــان زلزل جری
حادثـــه رســـاند و اولیـــن تصاویـــر آن زلزلـــه ی شـــدید را از طریـــق 

ـــرد. ـــره ک ـــنا مخاب ایس
حـــاال 14 آذر 1384 و درســـت 2 روز قبـــل از جشـــن شـــش ســـالگی 
ایســـنا، در دفتـــر مرکـــزی ایـــن خبرگـــزاری در تهـــران، مأموریتـــی 
ـــا  ـــد دری ـــی فرزن ـــد، یک ـــر و متعه ـــکاس جهادگ ـــرای دو ع ـــترک ب مش
ــردا  ــت فـ ــرار اسـ ــود. قـ ــف می شـ ــر تعریـ ــری زاده ی کویـ و دیگـ
ـــی  ـــسC130 ، جمع ـــای هرکول ـــد هواپیم ـــک فرون ـــر، ی ـــارن ظه مق
از خبرنـــگاران، عکاســـان و تصویربـــرداران رســـانه های کشـــور و 
ـــمت  ـــه س ـــا ب ـــا از آن ج ـــاند ت ـــاس برس ـــه بندرعب ـــش را ب ـــای ارت اعض
ـــامی  ـــوری اس ـــش جمه ـــور ارت ـــزاری مان ـــل برگ ـــی مح ـــار یعن چابه
ـــد  ـــتن از بان ـــس از برخاس ـــه پ ـــا چنددقیق ـــد؛ ام ـــت کنن ـــران حرک ای
فـــرودگاه بـــه دلیـــل بـــروز نقـــص فنـــی، خلبـــان قصـــد بازگشـــت 
ـــرد و  ـــقوط ک ـــا س ـــن هواپیم ـــه ای ـــت ک ـــاد را داش ـــرودگاه مهرآب ـــه ف ب
ـــهادت  ـــه ش ـــماعیل ب ـــین و اس ـــامل محمدحس ـــینان ش ـــی سرنش تمام

ـــیدند. رس
ـــری در روز  ـــم رهب ـــام معظ ـــف بار، مق ـــه ی تاس ـــن حادث ـــی ای در پ
چهارشـــنبه 16 آذر 1384در پیامـــی جان باختـــن خدمت گـــزاران 
ـــقوط  ـــخ س ـــه ی تل ـــور را در حادث ـــی کش ـــانه ای و نظام ـــه ی رس جامع

ـــد. ـــلیت گفتن ـــا، تس هواپیم
نام و یادشان گرامی  باد.

شهیدی که به دنبال شهادت بود

مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایکنای جهاددانشگاهی حجت السام والمسلمین سید مهدی تقوی
نحـوه ی شـهادت: در جریـان حملـه تروریسـتی داعـش بـه مجلـس 

شـورای اسـامی ـ 17 خـرداد 96

تقـــوی  مهـــدی  ســـید  حجت االسام والمســـلمین  شـــهید 
ـــی  ـــه ی قرآن ـــاالن جامع ـــا، از فع ـــزاری ایکن ـــبق خبرگ ـــل اس مدیرعام
ـــوار  ـــهر، برخ ـــردم شاهین ش ـــده ی م ـــر نماین ـــای دفت ـــور و از اعض کش

و میمـــه در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــود.
شـهید تقـوی از رزمنـدگان تخریب چـی لشـکر 10 سیدالشـهدا)ع( 
در دوران افتخارآمیـز هشت سـاله ی دفـاع مقـدس بـود که پـس از اتمام 
جنـگ تحمیلـی در کسـوت روحانیـت بـه ادامـه ی راه جهـاد و ایثـار 

مشـغول بـود و در نهایـت بـه آرزوی دیرینـه ی خـود رسـید.
وی کـه از جهاددانشـگاهی مامـور بـه مجلـس بـود، داوطلبانـه امـور 
طـاب جمعیـت رهپویـان را نیـز دنبـال می کـرد. حاضـران روز واقعـه 
در مجلـس، روایـت کرده انـد کـه او دم آخـر فقـط گفته بـود: »الحمدهلل 

لعالمین« رب ا
در  یادداشـتی  طـی  تقـوی  شـهید  هم رزمـان  از  زارع  بهـزاد  حـاج 

اسـت: نوشـته  او  خصـوص 
»حدود سـه هفتـه ی قبل از انتخابات ریاسـت جمهوری 96، دوسـت 
و هـم رزم عزیزمـان حجت االسام والمسـلمین سـید مهـدی تقوی منزل 
مـا تشـریف آورده بـود؛ صبحانـه ای میزبانشـان بودیـم و بـا هـم گپـی 
زدیـم و در مـورد نگرانی هـا و دغدغه هـای سیاسـی و فرهنگـی و... درد 

دلـی کردیم.
ایشـــان گریـــزی بـــه گذشـــته زد  و گفـــت: »مـــا خیلـــی ضـــرر 
ـــم؛« از  ـــت دادی ـــت از دس ـــیدن را مفت مف ـــم؛ رس ـــه ماندی ـــم ک کردی
ـــه ســـوریه دارم، کمکـــش  ـــن ب ـــرای رفت ـــر ارتباطـــی ب مـــن خواســـت اگ

ـــود. ـــزام ش ـــا اع ـــم ت کن
گفتم: سید اوال دیگر از ما گذشته و ثانیا کل اگر طبیب بودی...؛ من 

اگر چنین ُعرضه ای داشتم، راهی برای خود پیدا می کردم.
سید مهدی گفت : نه، من هنوز امیدوارم!

ـــاِز  ـــهادت ب ـــاغ ش ـــه در ب ـــدم ک ـــه نفهمی ـــل همیش ـــن مث آن روز، م
ـــش. ـــرای اهل ـــا ب ـــت، ام ـــاز اس ب

 به راســـتی کســـی چـــه می دانـــد ســـید مهـــدی بـــا خـــدا چـــه 
گفـــت کـــه بـــا زبـــان روزه بـــه دســـت شـــقی ترین انســـان ها بـــه 

ــهیدش پیوســـت.« ــان شـ هم رزمـ
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انجام  برای  اعتبارات  تخصیص 
کشور مغفول مانده ی  فعالیت های 

علـــی نیکزاد نماینده ی مردم اردبیل و نایب 
مجلس رییس 

ـــت  ـــگاه فعالی ـــد در دانش ـــگاهی بای ■ جهاددانش
ــم و  ــعه ی علـ ــا توسـ ــون بـ ــد، چـ ــادی کنـ جهـ
دانـــش می تـــوان مشـــکات جامعـــه را برطـــرف 

ـــرد. ک
از  را  کشـــور  می توانـــد  نهـــاد  ایـــن   ■
ــه  ــا توجـ ــد و بـ ــتگی ها برهانـ ــیاری از وابسـ بسـ
نهـــاد،  ایـــن  پتانســـیل های موجـــود در  بـــه 
بایـــد اعتبـــارات الزم بـــرای انجـــام فعالیت هـــای 
ـــاد  ـــن نه ـــه ای ـــور ب ـــده ی کش ـــول و ناتمام مان مغف
ـــور  ـــعه ای کش ـــداف توس ـــا اه ـــود ت ـــی داده ش انقاب

محقـــق شـــود.

■□■

تحقق پیشرفت جهادی در گام 
دوم انقاب با تزریق انرژی 

جدید
محمدرضا  سید  حجت السام والمسلمین 

تبریز مردم  نماینده ی  میرتاج الدینی 

انـــرژی  بایـــد  ســـال  چهـــل  از  بعـــد   ■
ــود  ــق شـ ــگاهی تزریـ ــه جهاددانشـ ــدی بـ جدیـ
ــام  ــاد انجـ ــن نهـ ــژه ای از ایـ ــای ویـ و حمایت هـ
ـــی  ـــادی و علم ـــرد جه ـــان رویک ـــا هم ـــا ب ـــود ت ش
ـــو  ـــز روبه جل ـــاب نی ـــد در گام دوم انق ـــی بتوان قبل
حرکـــت کنـــد؛ اعتقـــاد مـــن ایـــن اســـت کـــه 
قســـمتی از فعالیت هـــا و مدیریـــت جهـــادی و 
حرکت هـــای جهـــادی کشـــور بایـــد در اختیـــار 
ــای  ــا حرکت هـ ــود تـ ــرار داده شـ ــاد قـ ــن نهـ ایـ

جهـــادی علمـــی انجـــام گیـــرد.
■ جهاددانشـــگاهی حرکت هـــای خوبـــی در 
حـــوزه ی بهداشـــت و درمـــان در ســـطح کشـــور 
ــد در  ــه بایـ ــن رابطـ ــت و در ایـ ــام داده اسـ انجـ
ـــن  ـــژه ای از ای ـــت وی ـــتانی حمای ـــی و اس ـــطح مل س

نهـــاد انجـــام شـــود.

■□■

کم هزینه  فعالیت های  انجام 
نیازهای  به  پاسخ گویی  براساس 

کشور
قزوین نماینده ی مردم  لطف اهلل سیاهکلی 

و  دقیـــق  جهاددانشـــگاهی  فعالیت هـــای   ■

ــر  ــه ی کم تـ ــا هزینـ ــت و بـ ــکال اسـ ــدون اشـ بـ
نیازهـــای  بـــه  پاســـخ گویی  اســـاس  بـــر  و 
ــد در  ــاد بایـ ــن نهـ ــود؛ ایـ ــام می شـ ــور انجـ کشـ
ــه  ــده ی جامعـ ــای جامانـ ــه نیازهـ ــخ گویی بـ پاسـ
ـــد  ـــا بخواه ـــا و ارگان ه ـــد و از نهاده ـــگام باش پیش

ــد. ــی کنـ ــا را همراهـ ــن کار آن هـ ــه در ایـ کـ
■ ایـــن نهـــاد بـــا صنعـــت، بهـــره وران از آن، 
مصرف کننـــده ی  و  صنعـــت  به کارگیرنـــدگان 
ـــه  ـــا توج ـــی ب ـــی دارد؛ از طرف ـــاط خوب ـــی ارتب نهای
ــگاه و  ــام دانشـ ــه نـ ــتوانه ای بـ ــه پشـ ــه این کـ بـ
ــر  ــانی کم نظیـ ــروی انسـ ــر نیـ ــم دارد، از نظـ علـ
اســـت. می تـــوان گفـــت جهاددانشـــگاهی نهـــادی 
ــوب  ــرف را خـ ــا مصـ ــه تـ ــه از اندیشـ ــت کـ اسـ

. می فهمـــد

■□■

نهادی پویا در عرصه ی علم و 
فناوری

صدیف بدری نماینده ی مردم اردبیل

■ جهاددانشـــگاهی به عنـــوان نهـــادی پویـــا 
و فعـــال در عرصـــه ی علـــم و فنـــاوری تاکنـــون 
در کشـــور گام هـــای موثـــری برداشـــته و در 
اســـتفاده  آمـــوزش،  هم چـــون  زمینه هایـــی 
فناوری هـــای  توســـعه ی  و  نویـــن  دانـــش  از 
ــات  ــردم خدمـ ــرای مـ ــوده و بـ ــر بـ روز مثمرثمـ

ــت. ــرده اسـ ــه کـ ــددی ارایـ متعـ
■ ایـــن نهـــاد توانســـته اســـت تناســـب و 
ارتباطـــی موثـــر بـــا صنعـــت و بـــازار کار پدیـــد 
راســـتای  در  موثـــری  تاش هـــای  و  آورد 
نظـــام  خألهـــای  از  بســـیاری  برطرف کـــردن 

آموزشـــی انجـــام داده اســـت.

■□■

برای شکل گیری  لزوم حمایت 
نسل جدیدی از مدیران و 

دانشمندان
فاطمـــه محمدبیگی نماینده ی مردم قزوین

■ اگـــر مســـووالن از فرصـــت ارتبـــاط بـــا 
جهاددانشـــگاهی اســـتفاده کننـــد، می تواننـــد 
ــر  ــود موفق تـ ــازمانی خـ ــداف سـ ــبرد اهـ در پیشـ
عمـــل کننـــد و ارگان هـــا می تواننـــد ایـــن نهـــاد 
را به عنـــوان یـــک بـــازوی اجرایـــی، پژوهشـــی و 

فکـــری در کنـــار خـــود ببیننـــد.
نشده  الزم حمایت  به اندازه ی  جهاددانشگاهی   ■
حمایت  کان  بحث های  در  را  نهاد  این  اگر  است؛ 
نسل  شکل گیری  شاهد  هم اکنون  می کردیم، 

نگاه از بیرون
40 سالگی جهاددانشگاهی در گفتار مسووالن کشوری و استانی
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با جهت گیری های  توانمند  عالمان  و  دانشمندان  مدیران،  از  جدیدی 
خاق،  نیروهای  و  دانشمندان  تربیت  در  می توانستیم  و  بودیم  بهتر 
موفق تر  باشند،  داشته  معنوی  روحیه ی  و  تعهد  که  مبتکر  و  متخصص 

عمل کنیم.

■□■

حافظ اهداف بلندمدت انقاب و نظام اسامی
حسین محمدصالحی دارانی نماینده ی مردم استان اصفهان

■ جهاددانشگاهی همیشه حافظ منافع، دستاوردها و اهداف بلندمدت 
انقاب و نظام اسامی بوده است و این مهم ترین شاخصه ی این نهاد است 
با تمام کارهای فرهنگی که کرده توانسته مقداری حرکت گروه های  و 
جهت دهی  این  اگر  کند.  جهت دهی  را  دانشگاه ها  در  سیاسی  مختلف 
تقویت و اتحاد میان گروه های سیاسی تقویت شود، قطعا آینده ی بهتری 

برای کشور رقم خواهد خورد.
■ جهاددانشگاهی باید ارتباط میان صنعت و دانشگاه را قوی تر کند و 
ماموریت های فرهنگی و ماموریت هایی از این دست به این نهاد انقابی 

واگذار شود.

■□■

خط شکن عرصه های علمی
حجت السام والمسلمین سید سلمان ذاکر نماینده ی مردم 

ارومیه

■ ضروری است دولت با اختصاص بودجه ی ویژه به جهاددانشگاهی 
و ایجاد زمینه ی درآمدزایی به نفع این نهاد در مسیر توسعه ی پژوهش 
و عملیاتی کردن پژوهش های انجام شده برای رفع مشکات جامعه اقدام 
کند و جهاددانشگاهی را به عنوان خط شکن عرصه های علمی یاری رساند.

و  هم گام  جامعه  روز  مشکات  رفع  راستای  در  تاش  و  نوآوری   ■
هماهنگ با ارکان نظام و مطالبات رهبری وجه تمایز این نهاد برخاسته 
از انقاب است که از حالت عادی سازی و کارهای روتین عبور کرده و در 

سمت جهش تولید و نوآوری پیش می رود.

■□■

ترکیب آرمان خواهی و روحیه ی جهادی
عباس گودرزی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس و 

نماینده ی مردم استان لرستان

به سزایی  نقش  مردم  مشکات  از  گره گشایی  در  جهاددانشگاهی   ■
انقابی  نهاد  این  برجستگی  باعث  که  اصلی ای  شاخص  و  است  داشته 

شده، روحیه ی جهادی و در محیط دانشجویی بودن است.
■ در این نهاد، آرمان خواهی و روحیه ی جهادی در هم ضرب شده 
است؛ بنابراین توانسته در پیشرفت علمی کشور تاثیرگذار باشد و امروز 
دستاوردهای  جهاددانشگاهی  که  هستیم  شاهد  حوزه ها  از  بسیاری  در 
از  عبور  و  انقاب  شعار  تحقق  در  به سزایی  نقش  و  است  داشته  خوبی 

گردنه های سخت داشته است.
ورود به حوزه های تحریمی

 و محدودشده
حجت السام والمسلمین سید جواد حسینی کیا

 نماینده ی مردم استان کرمانشاه

■ عرصه های مختلفی در کشور وجود دارد که در آن ها ضعف داریم 
و ورود جهاددانشگاهی می تواند باعث رشد و توسعه ی این بخش ها شود.

■ جهاددانشگاهی در سال های اخیر با اتکا به توانمندی شرکت های 

دانش بنیان به تولیدات نو روی آورده که نیاز جدی کشور است و در این 
شرایط کنونی که به دلیل تحریم ها با محدودیت برای مبادالت تکنولوژی 
باید از ظرفیت این نهاد بیشتر  از دانش روز مواجه هستیم،  و استفاده 

استفاده شود.

■□■

ورود داوطلبانه به عرصه های مورد نیاز کشور
حجت السام والمسلمین احمدحسین فاحی

 نماینده ی مردم همدان

■ در طول 40 سال در خیلی از بخش ها درخشش خوبی از سوی 
دارد؛  پیامی  جهاددانشگاهی  نام گذاری  و  داشتیم  جهاددانشگاهی 
به طوری که این نهاد در کنار هر نهاد انقابی دیگر باید به صورت »آتش 

به اختیار« در هر عرصه ای که مورد نیاز است، داوطلبانه ورود کنند.
بنیادی  سلول های  بحث  در  اخیر  سال های  در  جهاددانشگاهی   ■
در  بحث  مهم ترین  حاضر  حال  در  و  است  داشته  درخشش  بیش تر 

عرصه های علمی شرکت های دانش بنیان هستند.

■□■

نقش پررنگ در تحقق فرهنگ اقتصاد مقاومتی
کیومرث سرمدی  نماینده مردم استان همدان

■ جهاددانشگاهی با تعریف طرح های مختلف در زمینه های گوناگون 
و با تربیت نیروهای متخصص و متعهد منجر به رشد و توسعه ی کشور 
بوده و هست و تعریف برنامه های مختلف در زمینه های مختلف فرهنگی، 

پژوهشی و آموزشی توسط این نهاد انقابی همواره ضرورت دارد.
پزشکی،  عرصه ی  چون  مختلف  عرصه های  در  جهاددانشگاهی   ■
صنعتی و علوم انسانی و اقتصاد دانش بنیان دارای موفقیت های روزافزون 
بوده و با تربیت دانشجویان و جوانان عاقه مند به کار و استقال کشور 
و ارایه ی تجربیات و دانش الزم در زمینه ی حضور در بازار و ایجاد رونق 
اقتصاد  فرهنگ  تحقق  در  به سزایی  نقش  دانش بنیان،  اقتصاد  و  تولید 
مقاومتی و ایجاد انگیزه در تولید ملی، کاهش واردات و افزایش صادرات 

داشته است.
■□■

مهم ترین وظیفه؛ تبدیل علم به ثروت
حسن لطفی نماینده ی مردم استان همدان

به جهاددانشگاهی  باید  را  پژوهشی  اعتبارات  همه ی  دارم  اعتقاد   ■
تا  باشد  کشور  در  پژوهش  و  تحقیق  متولی  مجموعه ی  یک  تا  بدهند 
بتوانیم بر روی مشکاتی که در حوزه های مختلف وجود دارد، کار کنیم.

چراکه  کند،  پیدا  ورود  دانش بنیان  مسایل  در  باید  ■ جهاددانشگاهی 
مهم ترین وظیفه ی این نهاد در شرایط فعلی کشور، تبدیل علم به ثروت است.

■□■

تحویل نیروهای انقابی و نخبه به جامعه
دکتر سید محمد پاک مهر نایب رییس کمیسیون بهداشت و 

درمان مجلس و نماینده ی مردم استان خراسان شمالی

که  است  کارآمد  نیروهای  تربیت  توسعه،  زیرساخت های   ■
جهاددانشگاهی ثابت کرده در این حوزه بسیار خوب می تواند وارد شود 

و نیروهای انقابی و نخبگان را به جامعه تحویل دهد.
■ آموزش هـــــای کوتاه مـــــــدت و میان مدتی که جهاددانشگاهی 
مساله  این  که  است  روز  نیازهای  براساس  و  کاربردی  می دهد،  ارایه 

نشان دهنده ی حرکت موثر این نهاد در جامعه است.
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توجه هدف مند به دو مقوله ی کار علمی و 
فرهنگی

حسین خسروی اسفزار نماینده ی مردم استان خراسان جنوبی

■ جهاددانشگاهی توانسته به دو مقوله ی کار علمی و فرهنگی به خوبی 
توجه داشته باشد و برای فعالیت های پژوهشی و تولید ثروت از طریق 

علم گام بردارد.
■ جهاددانشگاهی نهادی برخاسته از انقاب بوده که در راستای تحقق اهداف 

و آرمان های انقاب با بهره گیری از فکر و اندیشه ی جوانان فعالیت می کند.

■□■

نیاز جامعه به ماموریت های نهاد دارای 
خدمات متعدد

حسن محمدیاری نماینده ی مردم استان گیان

که  است  ماموریت هایی  جهاددانشگاهی  به  محول  ماموریت های   ■
و  جوانان  ظرفیت های  از  است  نیاز  و  دارد  نیاز  آن  به  امروز  جامعه ی 
پژوهشگران جهاددانشگاهی در ترویج علم، پژوهش و نوآوری بیش ازپیش 

استفاده شود.
■ جهاددانشگاهی از ابتدای انقاب تاکنون خدمات مطلوب و متعددی 
ارایه  فرهنگی  و  پژوهشی  آموزشی،  تحقیقاتی،  در حوزه های مختلف  را 

کرده که استمرار هم دارد.

توانمندی در انجام کارهای بزرگ
احمد مرادی نماینده ی مردم هرمزگان در مجلس

■ باید مسووالن استان از طرح ها و برنامه های جهاددانشگاهی حمایت 
الزم را انجام دهند؛ زیرا این نهاد علمی امکان انجام کارهای بزرگی را در 
استان دارد و می توانیم هرمزگان را به عنوان یکی از قطب های تحقیقاتی 

کاربردی کشور تبدیل کنیم.
■ در صورت حمایت از بحث تحقیقات کاربردی در حوزه ی شیات و 

آبزیان، می توانیم چهره ی استان را در این حوزه متحول کنیم.

■□■

مرکز پیشران توسعه ی کشور
محمد وحیدی نماینده ی مردم بجنورد

■ شناخت ظرفیت های داخلی و استفاده از این ظرفیت ها به معنای 
خودباوری است و جهاددانشگاهی می تواند این خودباوری را در جامعه 

ایجاد کرده و جریان دهد.
■ جهاددانشگاهی در جامعه ی کنونی، مرکز پیشران توسعه  است و هر 
کجا ورود پیدا کند می تواند شرایط تعامل با صنعت و تولید را به وجود آورد.

■□■

توان لزم برای تولید واکسن کرونا
حجت السام والمسلمین امیرقلی جعفری نماینده ی مردم استان 

چهارمحال وبختیاری

■ کانون های جهاددانشگاهی سرشار از جوانان باانگیزه است و باید از 
این ظرفیت های علمی برای حل مشکات کشور بهره مند شد.

■ واکسن کرونا امروز یکی از نیازهای اساسی کشور است؛ مراکز علمی 
این عرصه  وارد  نوآورانه  با جهادی  نظر جهاددانشگاهی می توانند  تحت 

شوند و واکسن کرونا را تولید کنند.

مجموعه ای مهم در توسعه ی کارآفرینی و 
اشتغال زایی کشور

حجت السام والمسلمین محمد سبزی نماینده ی مردم استان 
مرکزی

کار،  جویای  افراد  برای  شغلی  آینده نگری  و  مشاغل  آموزش   ■
سرپرست خانوار و حتی شاغان در راستای مهارت آموزی از ظرفیت های 

عظیم جهاددانشگاهی است.
سایه  در  مهارت آموزی  برای  باالیی  ظرفیت  از  انقابی  نهاد  این   ■
برگزاری دوره های آموزشی ـ تخصصی کوتاه مدت و بلندمدت برخوردار 
اشتغال زایی  و  کارآفرینی  توسعه ی  در  تاثیرگذار  مجموعه  یک  و  بوده 

به شمار می رود.

موتور محرکه ی فناوری با حمایت بدون 
تشریفات 

اقبال شاکری نماینده ی مردم تهران
ـــاب  ـــل انق ـــی در مراح ـــگاه رفیع ـــته جای ـــگاهی توانس ■ جهاددانش
کســـب کنـــد و ایـــن نهـــاد می بایســـت ذیـــل دســـتگاه ها و 
مجموعه هـــای مختلـــف از جملـــه مجلـــس شـــورای اســـامی مـــورد 
حمایـــت قـــرار بگیـــرد تـــا موتـــور محرکـــه ی فنـــاوری و علـــم در 

کشـــور باشـــد.
ـــا  ـــوم، کاره ـــی های مرس ـــریفات و بروکراس ـــدون تش ـــت ب ■ الزم اس
ـــد و  ـــاق بیفت ـــن اتف ـــم ای ـــود. امیدواری ـــذار ش ـــگاهی واگ ـــه جهاددانش ب
ـــتغال  ـــعه ی اش ـــتی، توس ـــکات معیش ـــع مش ـــت رف ـــاد در خدم ـــن نه ای

ـــد. ـــا کن ـــی ایف ـــود را به خوب ـــش خ ـــع نق ـــب وکار و صنای و کس

■□■

پوشش خألهای حوزه ی پژوهشی کشور
محسن فتحی نماینده ی مردم استان کردستان

ــود دارد و از  ــی وجـ ــی خوبـ ــری و نوگرایـ ــتان نوپذیـ ■ در کردسـ
ــم  ــه امیدواریـ ــود کـ ــتقبال می شـ ــی اسـ ــد به خوبـ ــای جدیـ طرح هـ
ـــاد  ـــول در اقتص ـــاهد تح ـــگاهی ش ـــای جهاددانش ـــت از طرح ه ـــا حمای ب

ـــیم. ـــتان باش اس
■ بـــا توجـــه بـــه این کـــه در حـــوزه ی پژوهـــش هم چنـــان نیـــاز 
بـــه برنامه ریـــزی داریـــم، جهاددانشـــگاهی می توانـــد بـــا اســـتفاده 
از ظرفیت هـــای در اختیـــار بخشـــی از خألهـــای حـــوزه ی پژوهشـــی 

ـــد. ـــش ده ـــور را پوش کش

■□■

نقش بی بدیل با اتکا به نیروهای خاق و 
پژوهشگر 

عادل نجف زاده نماینده ی مردم استان آذربایجان غربی

■ جهاددانشـــگاهی بـــا اتـــکا بـــه نیروهـــای خـــاق، تاشـــگر و 
ــور  ــرفت های فرهنگـــی و علمـــی کشـ ــته در پیشـ ــگر توانسـ پژوهشـ

ــد. ــا کنـ ــی ایفـ ــش بی بدیلـ نقـ
■ از دســـتگاه های اجرایـــی انتظـــار مـــی رود در راســـتای توســـعه 
و پیشـــرفت جامعـــه و نهادینه کـــردن پژوهـــش از ظرفیت هـــا، 
ـــه  ـــتفاده ی بهین ـــگاهی اس ـــمند جهاددانش ـــات ارزش ـــکارات و تجربی ابت

ـــد. کنن
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گسترش ثمرات عظیم برای انقاب اسامی
علی اکبر علی زاده نماینده ی مردم استان سمنان

■ جهاددانشگاهی بعد از انقاب با فرمان حضرت امام خمینی)ره( و 
با هدف جهش علمی در کشور تشکیل و راه اندازی شد.

و  مردمی بودن  مهم  و  اصلی  پایه ی  دو  بر  که  جهاددانشگاهی   ■
ثمرات  انقاب  از  پس  سال های  این  در  است،  شکل گرفته  علمی بودن 
بسیار با عظمتی را برای انقاب اسامی داشته و دلسوزان انقاب باید 

این نهاد انقابی را پر  و بال و گسترش بدهند.

ظرفیت بال در تربیت جوانان متعهد در تمامی 
حوزه ها

حجت السام والمسلمین محمد صفری نماینده ی مردم استان گیان

■ عملکرد خوب جهاددانشگاهی در طول چهل سال اخیر، از وجود 
ظرفیت باالی این نهاد در تربیت جوانان متعهد با استفاده از برگزاری 

دوره های مهارت آموزی های الزم و موردنیاز جامعه اشاره دارد.
فرهنگی،  آموزشی،  حوزه های  تمامی  در  جهاددانشگاهی  نهاد   ■
توانسته  و  است  بوده  متنوع  فعالیت های  دارای  تحقیقاتی  و  پژوهشی 

تاکنون کارهای بزرگ و چشم گیری انجام دهد.

■□■

بومی سازی چرخه ی تولید ملی با خودباوری علمی
بهزاد رحیمی نماینده ی مردم استان کردستان

■ این نهاد انقابی و علمی متخصصانی مانند مرحوم دکتر آشتیانی 
را در خود جا داده که کشور را در راه رسیدن به خودباوری علمی یاری 

کرده اند.
در  تولید  و جهش  سال  شعار  تحقق  راستای  در  جهاددانشگاهی   ■
استان، می تواند با توانمندی جوانان تحصیل کرده به بومی سازی صنایع 
آموزش های  و  پژوهشی  توان  از  استفاده  با  و  آورد  روی  تولیدات  و 

اشتغال محور در چرخه ی تولید ملی کمک به سزایی داشته باشد.

■□■

شرایط تحریم؛ بهترین زمان برای استفاده از 
ظرفیت ها

عبدالرضا مصری نماینده ی مردم کرمانشاه

فعالیت های  تقویت  برای  زمان  بهترین  تحریم ها  شرایط   ■
جهاددانشگاهی و استفاده ی بیشتر از ظرفیت های این نهاد است.

■ امروز جهاددانشگاهی و شرکت های دانش بنیان باید تقویت شوند و 
در زمینه ی تولید اقام مورد نیاز کشور پای کار بیایند تا در این شرایط 

تحریم نیازمند واردات کاالهای خارجی نباشیم.

■□■

پل ارتباطی بین دانشگاه، صنعت و 
وزارت خانه های مختلف

دکتر زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس و 
نماینده ی مردم استان اصفهان

و  دانشگاه  حوزه،  و  دانشگاه  بین  ارتباطی  پل  جهاددانشگاهی   ■
صنعت و وزارت خانه های مختلف است و افراد خاصی در این پل ارتباطی 

پرورش یافته اند، اما شاید بهره برداری الزم از آن نشده است.
ارزش ها و اهداف بسیار مقدس و  با  انقابی جهاددانشگاهی  نهاد   ■
واالیی تشکیل شد و همین اهداف اولیه منشأ آثار خوب و تاثیرگذاری 
گیاهان  پژوهشکده ی  رویان،  پژوهشکده ی  سرطان،  مرکز  است؛  بوده 

دارویی، مراکز فنی و... از رویش های جهاددانشگاهی هستند.

■□■

موفقیت  های چشم گیر در بازکردن گره های 
کور علمی کشور

علی رضا نظری نماینده ی مردم استان مرکزی

■ جهاددانشگاهی به دنبال بازکردن گره های کور علمی در کشور است 
و در انجام این ماموریت خطیر به توفیقات زیادی نایل آمده است.

■ مجموعه ی فعالیت هایی که این نهاد انقابی و علمی طی سال های 
گذشته برای نظام اسامی رقم زده، منجر به کسب دستاوردهای عظیم 
علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در عرصه های ملی و بین المللی شده است.

■□■

هسته ی اولیه ی تحقیقات، پژوهش و نوآوری 
در کشور

محمدصالح جوکار نماینده ی مردم استان یزد

و  پیچیدگی ها  از  بسیاری  گره گشای  تاکنون  جهاددانشگاهی   ■
پژوهشی  و  آموزشی  توسعه ای کشور در حوزه های مختلف  دغدغه های 
بوده و در حقیقت هسته ی اولیه تحقیقات، پژوهش و نوآوری در ایران 

اسامی است.
اجرایی  ویژگی های  مهم ترین  جمله  از  را  پویایی  و  جامعه نگری   ■
دغدغه های  و  پیچیدگی ها  از  بسیاری  گره گشای  و  جهاددانشگاهی 

توسعه ی کشور است.

■□■

نتایج تفکر فعاِل حرکت در مرزهای دانش
عباس مقتدایی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس و نماینده ی مردم استان اصفهان

■ آن چه که امروز تحت عنوان پیشرفت های فنی و تکنولوژی شاهد 
هستیم، به گونه ای که ایران می تواند در مرزهای دانش فعال و در بسیاری 
از زمینه ها جزو چندکشور پیشرفته ی علمی جهان باشد، نتیجه ی تفکری 

است که جهاددانشگاهی آن را دنبال کرد.
■ این نهاد انقابی با بهره گیری حداکثری از ظرفیت های علمی کشور 
و با رویکرد جهادی تاش کرد عقب ماندگی های ایران در طول سال های 

گذشته را جبران کند.

■□■

آموزش های موثر برای توانمندسازی اقشار 
مختلف جامعه

قدرت اهلل حمزه نماینده ی مردم استان چهارمحال وبختیاری

توانمندسازی  راستای  در  کوتاه مدت جهاددانشگاهی  آموزش های   ■
اشتغال،  ایجاد  راستای  در  آموزش ها  این  و  بوده  جامعه  مختلف  اقشار 
و  است  موثر  بسیار  جامعه  مختلف  اقشار  توانمندسازی  و  کارآفرینی 
در  اشتغال  ماهر مشکل  نیروی  تربیت  با  موارد  از  بسیاری  در  می تواند 

جامعه را حل کند.
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و  است  بوده  رهبری  معظم  مقام  حمایت  مورد  مقدس  نهاد  این   ■
شاهد بودیم در دوره ی فعالیت خود در راستای اشتغال فارغ التحصیان 
دانشگاهی گام های موثری برداشته است؛ بنابراین برای رسیدن به اهداف 

عالیه نیازمند حمایت همه جانبه از سوی مسووالن است.

■□■

حضور شناخته شده ی پرثمر برای مردم
جعفر قادری نماینده ی مردم استان فارس

سال های  طول  در  و  انقاب  رویش های  از  یکی  جهاددانشگاهی   ■
فعالیتش منشأ اثرات، خیرات و برکات زیادی برای نظام بوده است.

برای مردم و جامعه ملموس و محسوس  انقابی  نهاد  این  ■ حضور 
انقاب اسامی است.  برکات و ثمرات نظام و  از  این یکی  شده است و 
بلکه  نیست،  ناشناخته  و  گمنام  مجموعه ی  یک  جهاددانشگاهی  اکنون 

همه این مجموعه را می شناسند.

■□■

نقش بی بدیل در پیشرفت کشور به دور از 
نگاه سیاسی

ابراهیم عزیزی نماینده ی مردم استان فارس

■ جهاددانشگاهی به دور از نگاه سیاسی بیمارگونه و سیاسی کاری های 
بیهوده که دارد، قطعا با استفاده از نیروهای متخصص و خبره می تواند 

در شناسایی نیازهای جامعه و پیشرفت کشور نقشی بی بدیل ایفا کند.
قادر  به خوبی  خود  علمی  دیدگاه  با  انقابی  نهاد  این  متخصصان   ■
آن  عاج  برای  و  کرده  شناسایی  را  کاستی ها  و  ضعف ها  بود  خواهند 

نسخه ی علمی بپیچند.

■□■

اثربخشی مشهود در زندگی مردم
حسین بامیری نماینده ی مردم استان چهارمحال وبختیاری

مولفه های  از  جهاددانشگاهی  به  نسبت  مردم  اعتماد  و  اطمینان   ■
مثبت این نهاد است و اثربخشی پتانسیل های این نهاد در زندگی مردم 

مشهود است و الزم است اقدامات موثر آن بیشتر به گوش مردم برسد.
دانشجویان  جهاددانشگاهی،  و  دانشگاه ها  میان  ارتباط  افزایش  با   ■
می توانند از مهارت های این نهاد به منظور آمادگی برای ورود به بازار کار 

استفاده کنند.

■□■

استفاده از توانمندی ها در پروژه های عظیم 
نفت و پتروشیمی کشور

روح اهلل حضرت پور نماینده ی مردم استان آذربایجان غربی

ــور را  ــت کشـ ــگاهی توانسـ ــگ، جهاددانشـ ــام جنـ ــد از اتمـ ■ بعـ
در حـــوزه ی تولیـــد علـــم، و خودکفایـــی بـــه جایـــگاه مناســـبی در 
میـــان کشـــورهای دیگـــر برســـاند کـــه مـــا هم اکنـــون در بســـیاری 
ــال  ــیمی و... در حـ ــت، پتروشـ ــدی، نفـ ــم تولیـ ــای عظیـ از پروژه هـ

ــتیم. ــا هسـ ــدات و پژوهش هـ ــتفاده از آن تولیـ اسـ
ــه ایـــن  ــه نســـبت بـ ــر معظـــم انقـــاب سال هاســـت کـ ■ رهبـ
ـــد  ـــوان متعه ـــای ج ـــا نیروه ـــده ب ـــاز و پژوهش کنن ـــه دانش س مجموع
و متخصـــص توجـــه ویـــژه دارنـــد و اخیـــرا نیـــز ایـــن مجموعـــه را 
ســـنگر علـــم و مرکـــز پیشـــرفت علمـــی کشـــور خطـــاب کرده انـــد.

پل ارتباطی بین پژوهشگران و سرمایه گذاران
خلیل بهروزی فر نماینده ی مردم استان گیان

باید  نهاد  این  به  نگاه ها  جهاددانشگاهی،  ظرفیت های  به  توجه  با   ■
پل  می تواند  دارد  که  پتانسیل هایی  با  زیرا  باشد؛  حمایتی  و  تقویتی 

ارتباطی بین پژوهشگران و سرمایه گذاران باشد.
انقاب اسامی است که در  از دستاوردهای  ■ جهاددانشگاهی یکی 

حوزه های مختلف عملکرد موفقی ارایه کرده است.

■□■

نهادی نوآور در اقدامات علمی جسورانه
دکتر محمدحسین فرهنگی نماینده ی مردم استان 

آذربایجان شرقی

■ جهاددانشگاهی، یک نهاد برآمده از انقاب اسامی است که نوآوری 
علمی  اقدامات  در  نهادن  گام  و  مرسوم  بروکراسی های  از  رهاشدن  و 

جسورانه از ابتکارات این نهاد است.
■ روحیه ی حاکم بر جهاددانشگاهی روحیه ی اداری نیست و همین 
مجموعه ی  این  جذب  خوش فکر  و  مبتکر  نیروهای  که  شده  باعث  امر 

انقابی شوند.

■□■

توان ارتقای توسعه ی فناوری کشور برای 
مقابله با تحریم ها

محمدحسن آصفری نماینده ی مردم استان مرکزی

■ جهاددانشگاهی با ظرفیت باالی علمی از توان الزم برای تولید مواد 
اولیه ی واحدهای تولیدی کشور برخوردار است و انتظار می رود تا با یک 
کار جهادی و انقابی در این حوزه ورود کند تا با جلوگیری از واردات 
مواد اولیه و نیز مقابله با تحریم های ظالمانه ای که سد راه این مساله شده 

است، به معنای واقعی شاهد جهش و شتاب در تولید باشیم.
■ جهاددانشگاهی هم اکنون در سطحی از تعالی و بالندگی ماموریت ها 
و رسالت های خویش قرارگرفته است که توان ارتقای توسعه ی علمی و 

فناوری کشور را دارد.

■□■

جریان موفق با وجود بی مهری ها
دکتر امیرحسین بانکی پور نماینده ی مردم استان اصفهان

■ جهاددانشگاهی یکی از نهادهای انقابی است که باوجود فراز وفرودها 
و بی مهری ها در طول سالیان گذشته، اما یک جریان موفقی در کشور 

محسوب می شود.
■ یکی از رموز ماندگاری جهاددانشگاهی در طول سال های گذشته، 

عقبه ی عاطفی و فکری قوی بین نیروهای این نهاد است.

■□■

نهایت استفاده در خودکفایی کشور
امان اهلل حسین پور نماینده ی مردم استان خراسان شمالی

در  را  استفاده  نهایت  توانمندی جهاددانشگاهی  و  از ظرفیت  باید   ■
روحیه ی  باشیم، چراکه  داشته  مختلف  بخش های  در  خودکفایی کشور 
که  شده  سبب  امر  همین  و  نبوده  اداری  روحیه ی  نهاد  این  بر  حاکم 

نیروهای مبتکر و خوش فکر جذب این مجموعه ی انقابی شوند.
■ این نهاد انقابی همواره به دنبال این بوده که با تولید علم و فناوری، 
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فضای عمومی کشور را به سمت اشتغال زایی، تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و اعتای فرهنگی پیش ببرد.

■□■

کلید خاقیت در جامعه و ایجاد خودباوری در 
مسوولن

حجت السام والمسلمین حبیب اهلل شعبانی موثقی امام جمعه ی 
همدان و نماینده ی ولی فقیه در استان

می تواند  خصوصی  بخش  با  همکاری  در  جهاددانشگاهی  توانایی   ■
زمینه ساز و کلید توسعه ی فناوری و حرکت به سمت نوآوری و خاقیت 

در جامعه و ایجاد خودباوری در مسووالن باشد.
و  انقاب  متن  از  برخاسته  و  انقابی  نهاد  یک   جهاددانشگاهی   ■
نهاد می تواند  این  و  است  و بخش صنعتی  دانشگاه  میان  پلی  به عنوان 
انقابی  و  جهادی  حرکت  با  را  مختلف  عرصه های  در  کشور  نیازهای 

برطرف کند.

■□■

سرفصلی نوین در عرصه ی توانمندسازی کشور
آیت اهلل غام علی صفایی بوشهری امام جمعه ی بوشهر و 

نماینده ی ولی فقیه در استان

■ جهاددانشگاهی با نگاه انقابی و پیشران می تواند سرفصل نوینی در 
عرصه ی توانمندسازی ایران اسامی و اقتدار علم و فناوری و محصوالت 
دانش بنیان با ایجاد بانک اطاعات نیازمندی های گوناگون ایران داشته 
باشد و با ساختارسازی الکترونیک، تمام نیازمندی ها را به مراکز تولید 

موجود یا نو ایجاد ارجاع دهد.
و  است  گسترده ای  و  متنوع  ظرفیت های  دارای  جهاددانشگاهی   ■
کنند  توجه  آن  به  اجرایی کشور  اگر مسووالن  که  دارد  را  توانایی  این 
و  از ضعف ها  بسیاری  کنند،  واگذار  نهاد  این  به  نیاز  مورد  پروژه های  و 

کمبودها برطرف می شود.

بازکننده ی گره های کور اقتصاد و صنعت 
کشور

آیت اهلل علی اسامی نماینده ی مردم استان قزوین

در  مهمی  نقش  نوآور  و  پیشرو  نهادی  به عنوان  جهاددانشگاهی   ■
رصد و شناسایی نیازهای جامعه دارد و با توجه به دارا بودن نیروهای 

متخصص و متعهد می تواند گره های کور اقتصاد و صنعت را باز کند.
■ عملکرد جهاددانشگاهی در تربیت نیروهای کارآمد و متعهد مطلوب 

بوده و توسعه و پیشرفت همراه با عدالت از اولویت های این نهاد است.

■□■

حرکت در خط انقاب و موثر در کشور
حجت السام والمسلمین عسگر دیرباز نماینده ی مردم استان 

آذربایجان غربی

انقاب حرکت  در خط  و  است  انقابی  نهاد  یک   ■ جهاددانشگاهی 
پژوهشی  علمی  رشد  موجبات  و  کرده  تاش  ایستادن  برای  می کند؛ 

جامعه را فراهم می کند.
پژوهشی خوبی  و  علمی  تعامل  در سراسر کشور  ■ جهاددانشگاهی 
در  نیز  کرونا  ویروس  ایام  این  در  و  دارد  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  با 
پویش هم دلی و کمک های مومنانه، تولید و تجهیزات پزشکی و کمک به 

افزایش تولید این تجهیزات اقدامات خوبی داشتند.

■□■

برکات فراوان برای نظام
آیت ا... هاشم نیازی نماینده ی مردم استان لرستان

■ اصل نهادهایی مانند جهاددانشگاهی که برخاسته از انقاب هستند، 
این است که براساس اخاص و انگیزه مؤسس آن ها بنا شده و برای نظام 

برکات زیادی داشته و دارند.

■□■

خدمتگزار شایسته ی برای نظام
آیت اهلل عباس علی سلیمانی نماینده  ی مردم استان 

سیستان وبلوچستان
وجود  به  توجه  با  که  دارد  وجود  فراوانی  نیازهای  ما  استان  در   ■
نیروهای مستعد و متخصص در جهاددانشگاهی، باید از زیرساخت های 

آموزشی و پژوهشی این نهاد انقابی بهره برد.
شایسته ای  خدمتگزار  تاکنون،  تشکیل  ابتدای  از  جهاددانشگاهی   ■
برای نظام بوده است و همان طور که در دوران جنگ تحمیلی به یاری 
انقاب آمد، امروز نیز می تواند بار مشکات علمی و پژوهشی کشور را به 

دوش کشیده و منشا برکات باشد.

■□■

ورود در کار اساسی اندیشه ورزی و توسعه ی 
دانش های جامعه

آیت ا... احمدرضا مبلغی نماینده ی مردم استان لرستان

کار  ورود در  و  علوم موردنیاز  توسعه ی  به سمت  ■ جهاددانشگاهی 
است  آمده  جامعه  دانش های  توسعه  و  علم ورزی  اندیشه ورزی،  اساسی 
افتخارات و  به طوری که خیلی  از  ُربود؛  را  این زمینه گوی سبقت  و در 

ابداعات کشور مستقیم یا غیرمستقیم به جهاددانشگاهی باز می گردد.

■□■

نقش موثر در نقشه ی جامع علمی کشور
محمدعلی طالبی استاندار یزد

از  یکی  مساله خودکفایی  به  نگاه  با  علمی کشور  نیازهای  تامین   ■
مسوولیت  این  وجود  با  نهاد  این  و  است  جهاددانشگاهی  اصلی  اهداف 
سنگین، توانست در تعامل موثر با ساختارهای علمی نقش بارزی را در 
پیشبرد برنامه های علمی و فناورانه کشور در حوزه های مختلف ایفا کند.
به  ویژه  توجه  و  نهاد  این  به  دستگاه ها  ویژه ی  نگاه  تقویت  با   ■
از  موثرتری  و  بهتر  عملکرد  شاهد  جهاددانشگاهی،  خوب  ظرفیت های 

جانب این نهاد خواهیم بود.

■□■

لزوم بهره مندی از خدمات گسترده
هدایت اهلل جمالی پور استاندار قزوین

■ جهاددانشگاهی مجموعه علمی، دانش محور و دارای نیروی انسانی 
از  استان  اجرایی  دستگاه های  است  شایسته  و  است  متخصص  و  ماهر 

خدمات گسترده جهاددانشگاهی در راستای توسعه بهره ببرند.
■ جهاددانشگاهی در سال های پس از انقاب به ویژه در دوران دفاع 
مقدس همواره با فعالیت جهادی، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و 
اقدامات اثرگذار و ماندگاری در حوزه های علمی و پژوهشی انجام داده 

است.
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حرکت اثرگذار در پژوهش های مهندسی و 
علوم انسانی

عنایت اهلل رحیمی استاندار فارس

■ جهاددانشگاهی در طول سال های اخیر، حرکت روبه جلو و اثرگذاری 
در حوزه های مختلف خصوصا پژوهش های مهندسی و علوم انسانی داشته 

است.
ــول  ــانی و تحـ ــزه ی خدمت رسـ ــا انگیـ ــی بـ ــاد انقابـ ــن نهـ ■ ایـ
در آمـــوزش عالـــی کشـــور ایجـــاد شـــد و به مـــرور زمـــان خدمـــات 
بســـیار خوبـــی در عرصه هـــای مختلـــف آموزشـــی، پژوهشـــی و 

فرهنگـــی انجـــام داده اســـت کـــه تـــداوم دارد.

■□■

ارایه ی طرح های فاخر با اجرای مناسب
فریدون همتی استاندار هرمزگان

■ جهاددانشـــگاهی کانـــون خاقیـــت و ابتـــکار و نـــوآوری اســـت و در 
ـــر و  ـــی فاخ ـــی و فرهنگ ـــی، آموزش ـــای پژوهش ـــم طرح ه ـــاد ه ـــن نه ای
گزیـــن ارایـــه می شـــود و هـــم اجـــرای خوبـــی صـــورت می گیـــرد 

ـــت. ـــده اس ـــاد ش ـــن نه ـــای ای ـــت برنامه ه ـــث موفقی ـــه باع ک
ـــم گیر  ـــور چش ـــرای کش ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــتاوردهای علم ■ دس
ـــاد  ـــن نه ـــال در ای ـــن فع ـــد و موم ـــوده و متخصصـــان متعه ـــر ب و کم نظی
توانســـته اند پیچیده تریـــن فعالیت هـــای علمـــی را انجـــام داده و 

ـــد. ـــی کنن ـــور افتخارآفرین ـــرای کش ب

■□■

مهارت کامل در شناسایی گلوگاه های فناوری 
استراتژیک کشور

سید علی آقازاده استاندار استان مرکزی

■ جهاددانشــگاهی در طــول 40 ســال از زمــان تشــکیل خــود یــک 
ــه  ــای محول ــا و ماموریت ه ــوزه فعالیت ه ــی در ح ــیار طای ــت بس فرص
ــوده اســت کــه بایــد از ظرفیت هــای طایــی و  ــرای نظــام اســامی ب ب

ــرد. ــه نحــو احســن اســتفاده ک ــای آن ب توانمندی ه
ــوان  ــگاهی به عن ــی جهاددانش ــی و پژوهش ــای تحقیقات ■ فعالیت ه
ــاور و خــود اتــکا، جریان ســاز، فنــاور و پیشــرو اســت  یــک نهــاد خودب
ــازده و  ــه پرب ــتگی ناپذیر و البت ــر اراده و خس ــم، پ ــان مصم ــه جوان ک
ــل  ــارت کام ــا مه ــی ب ــه انقاب ــادی و روحی ــگ جه ــوردار از فرهن برخ
در شناســایی گلوگاه هــای فنــاوری اســتراتژیک در کشــور، جهــش 
خویــش  فعالیت هــای  حــوزه  در  پژوهشــی  و  علمــی  تاثیرگــذار 

داشــته اند.

■□■

الگوی تکیه  بر دانش و توان داخلی
علی رضا آشناگر استاندار سمنان

ــوان  ــش و ت ــر دان ــوب از تکیه ب ــه خ ــک نمون ــم ی ــر بخواهی ■ اگ
داخلــی را مثــال بزنیــم آن جهاددانشــگاهی اســت، چراکــه امــروز ایــن 

ــم در کشــور اســت. ــد عل ــن در تولی ــاد حــرِف ُگزی نه
■ در شــرایط حســاس امــروز کشــور، وجــود نهادی هــای علمــی بــا 
ــوان و متخصــص گره گشــای  ــه ی ج ــادی و بدن ــی و جه ــه انقاب روحی
بســیاری از مشــکات کشــور خواهــد بــود و مســیر پیشــرفت و توســعه 

کشــور را همــوار خواهــد کــرد.

موفقیت در تبدیل دانش به فناوری و 
تجاری سازی محصولت

محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران

■ جهاددانشگاهی در تبدیل دانش به فناوری و هم چنین تجاری سازی 
محصول، نقش موثری دارد؛ به نحوی که پروژه های بسیار بزرگی را توانسته 

انجام دهد که شاید از عهده ی دیگران کم تر برآمده است.
■ حضور جهاددانشگاهی در بدنه ی دانشگاه ها باید تقویت شود و در 

حال حاضر این نهاد، در تبدیل دانش به فناوری نقش مؤثری دارد.

 نقش تعیین کننده در محیط پیچیده ی تحریم 
و محدودیت

محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی

از دو  از اسمش پیداست، متشکل  ■ جهاددانشگاهی همان طور که 
واژه جهاد و دانشگاه است. جهاد ظرفیت های فردی را به بلوغ رسانده و 
اصلی  نیاز  دانشگاه کمک می کند که  بستر  تبدیل می کند.  فداکاری  به 
امروز جامعه ما، یعنی علم و فناوری و پایان دادن به انحصار دسترسی 
ویژه  به  و  توسعه  در حال  به کشورهای  تحمیل غرب  تکنولوژی که  به 
ما است، برطرف شده و این سد شکسته شود. استعمار و تحریِم اصلی، 
استعمار علم و تکنولوژی است. جهاددانشگاهی خط مقدم شکستن این 

استعمار و دسترسی به این عرصه علم و فناوری است.
ــی را  ــی و توانای ــاد و ایمــان، دانای ■ جهاددانشــگاهی در بســتر اعتق
ــران را  ــردای ای ــرای ف ــرداری ب ــد و فرصــت بهره ب ــره می زن ــم گ ــه ه ب
ــه  ــن ب ــرده و دســت یافت ــروز را برطــرف ک ــع ام ــد. موان ــم می کن فراه
ــوص  ــه خص ــی را ب ــش توانای ــارت و افزای ــاوری، مه ــش، فن ــم و دان عل
ــل  ــا تحمی ــه م ــه ب ــاری ک ــد. انحص ــر می کن ــوان میس ــر ج در قش
شــده و بــه گونــه ای تبدیــل بــه یــک ســاح بــرای تحمیــل اســتثمار، 
ــگاهی در  ــت. جهاددانش ــوده اس ــا ب ــتن م ــب نگه داش ــتعمار و عق اس
جاهایــی کــه بــه هــر نوعــی خطــر وجــود دارد ورود می کنــد و حتــی 
خــودش را بــرای فــدا شــدن در معــرض آســیب قــرار می دهــد؛ تکثیــر 
ــاد  ــه جه ــن فرصــت را ب ــد ای جهاددانشــگاهی در دل دانشــگاه می توان

ــان تبدیــل کنــد. ــه جوان مؤنان

■□■

پل میان دانشگاه، بخش صنعتی و خدماتی 
کشور

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری

ــاب 57  ــای انق ــته از ایده ه ــای برخاس ــگاهی از نهاده ■ جهاددانش
ــد  ــر در افزایــش کارآمــدی دانشــگاه ها و پیون و ســازمانی علمــی و مؤث
ــی اســت  ــف دولت ــی و دســتگاه های مختل ــز اجرای ــا مراک دانشــگاه ها ب
ــته  ــد از تشــکیل داش ــال های بع ــادی را طــی س ــای زی ــه موفقیت ه ک
ــر  ــی ب ــی را مبتن ــای موفق ــا الگوه ــیاری از زمینه ه ــته در بس و توانس
ــابقه  ــن س ــرد. ای ــش بب ــردی به پی ــال کارب ــی و درعین ح ــگاه علم ن
ــف در  ــات مختل ــه موضوع ــی ب ــگاه فرابخش ــدی و ن ــه کارآم ــه جنب ک
ــگاهی را  ــازمان ها، جهاددانش ــر س ــش از دیگ ــر دارد، بی ــای تقدی آن ج
ــور  ــی کش ــی و خدمات ــش صنعت ــگاه و بخ ــان دانش ــی می ــوان پل به عن

ــد. ــی می کن معرف
ــز  ــد آن در مراک ــه 30 واح ــگاهی ک ــد جهاددانش ــود 43 واح ■ وج
اســتان ها اســتقرار دارنــد ظرفیــت قابل توجهــی بــرای همــکاری مؤثــر 
ــردی  ــم و کارب ــای مه ــرای طرح ه ــرای اج ــی ب ــتگاه های اجرای ــا دس ب
در ســطح کشــور اســت کــه معاونــت ریاســت جمهــوری در امــور زنــان 
ــا در  ــترکی از آن ه ــه مش ــب موافقت نام ــال 96 در قال ــواده از س و خان
جهــت توانمندســازی اقتصــادی زنــان به ویــژه زنــان سرپرســت خانــوار 

ــت.  ــده اس ــد ش بهره من
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ــع  ــرم و صنای ــای ن ــوم و فناوری ه ــارک عل ــس پ ــخو ریی ــی  خوش ــین ایمان ــر محمدحس ــاره: دکت اش
ــف  ــای مختل ــروز در حوزه ه ــه ام ــا ب ــگاهی ت ــکیل جهاددانش ــت تش ــای نخس ــی از روزه فرهنگ
زیرمجموعــه ی ایــن نهــاد هم چــون معاونــت فرهنگــی و آموزشــی، مدیریــت مرکــز انتشــارات، ریاســت 
دانشــگاه علــم و فرهنــگ، رییــس پارک ملــی علــوم و فناوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگی و... مشــغول 
بــه خدمــت بــوده اســت و معاونــت امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، دبیر شــورای فرهنگ 
عمومــی کشــور، ریاســت کمیتــه ی برنامه ریــزی گردشــگری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و... را نیز 

در کارنامــه ی خــود دارد.
بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد تشــکیل جهاددانشــگاهی بــا این عضــو هیات علمــی جهاددانشــگاهی 
و رییــس پــارک ملــی علــوم و فناوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی ایــن نهــاد بــه گفت وگــو نشســتیم.

ــود را در  ــت خـ ــی فعالیـ ــه زمانـ ــد؟ از چـ ــاز کردیـ ــگاهی آغـ جهاددانشـ

در بهـــار ســـال 59 کـــه دانشـــگاه ها بـــه دلیـــل 
کم وبیـــش  شـــدند،  تعطیـــل  فرهنگـــی  انقـــاب 
ــس از  ــم و پـ ــام می دادیـ ــادی را انجـ ــای جهـ فعالیت هـ
ــای  ــه در انجمن هـ ــتانی کـ ــگاه ها، دوسـ ــی دانشـ تعطیلـ
ـــد  ـــی مانن ـــک در بخش های ـــر ی ـــد ه ـــال بودن ـــامی فع اس
ـــد.  ـــاز کردن ـــود را آغ ـــت خ ـــپاه فعالی ـــازندگی و س جهادس
مـــن نیـــز در ســـتاد دبیرخانـــه ی انقـــاب فرهنگـــی مشـــغول 
ــری  ــرای بهره گیـ ــی بـ ــتاد طرح هایـ ــن سـ ــدم. در ایـ شـ
از افـــرادی کـــه در اثـــر تعطیلـــی دانشـــگاه ها وقتشـــان 
ـــری از  ـــکاری یکس ـــا هم ـــم. ب ـــه دادی ـــود، ارای ـــده ب آزاد ش
ـــاده کـــرده  دوســـتان طـــرح تشـــکیل جهاددانشـــگاهی را آم
ـــن طـــرح در  ـــه شـــد. ای ـــه ســـتاد انقـــاب فرهنگـــی ارای و ب
ـــان  ـــد؛ از هم ـــد ش ـــب و جهاددانشـــگاهی متول ـــتاد تصوی س
ـــاب  ـــیده از انق ـــاد جوش ـــن نه ـــروز در ای ـــه ام ـــا ب ـــان ت زم

ــم. ــت می کنـ ــامی فعالیـ اسـ

ــته ای را از آن  ــای برجسـ ــه طرح هـ ـــام  چـ ـــرده و انج ـــال ک ـــروز دنب ـــه ام ـــا ب ـــان ت زم
داده ایـــد؟

ــای  ــال فعالیت هـ ــه دنبـ ــدا بـ ــگاهی از ابتـ جهاددانشـ
ــد و  ــاز شـ ــگاه ها بـ ــه دانشـ ــا اینکـ ــود تـ ــی بـ فرهنگـ
جهاددانشـــگاهی  در  را  دانشـــجویی  جشـــنواره های 
ــدن  ــاز شـ ــس از بـ ــگاهی پـ ــم. جهاددانشـ ــاز کردیـ آغـ
دانشـــگاه ها توانســـت تحـــول عمـــده ای در حـــوزه ی 

ــد. ــاد کنـ ــی ایجـ فرهنگـ

ورود جهاددانشـــگاهی بـــه حـــوزه ی آمـــوزش عالـــی 
ـــال 70  ـــه در س ـــود ک ـــته ای ب ـــای برجس ـــه طرح ه ازجمل
ـــگاهی را  ـــی جهاددانش ـــت فرهنگ ـــه معاون ـــی ک ـــی زمان یعن
ـــگاهی  ـــه ی دانش ـــد. در موسس ـــام ش ـــودم، انج ـــده دار ب عه
ــی  ــت فرهنگـ ــه معاونـ ــته بـ ــه وابسـ ــر کـ ــام هنـ رسـ
ـــی  ـــوزش عال ـــته ی آم ـــرای دو رش ـــود، ب ـــگاهی ب جهاددانش
ـــوع نقطـــه ی شـــروع  ـــه همیـــن موض مجـــوز گرفتیـــم ک
ـــی از  ـــروز یک ـــه ام ـــگ ک ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــیس دانش تاس
ـــد.  ـــی رود، ش ـــمار م ـــه ش ـــور ب ـــر کش ـــگاه های معتب دانش
ـــا  ـــی ب ـــوزش عال ـــه ی آم ـــوز موسس ـــذ مج ـــس از اخ پ
ــه  ــل بـ ــه تبدیـ ــه ی موسسـ ــه ی اضافـ ــص بودجـ تخصیـ
دانشـــگاه شـــد. از آن زمـــان تـــا امـــروز، جـــزو هیـــات 

موســـس ایـــن دانشـــگاه هســـتم.
ـــور  ـــارج از کش ـــه خ ـــل ب ـــه ی تحصی ـــرای ادام ـــا ب بعده
ـــوزه ی  ـــاد در ح ـــت در وزارت ارش ـــس از برگش ـــم و پ رفت
ـــورای  ـــر ش ـــغول و دبی ـــت مش ـــه فعالی ـــری ب ـــت هن معاون
ــددا  ــس ازآن مجـ ــدم. پـ ــور شـ ــی کشـ ــگ عمومـ فرهنـ
ــم  ــگاه علـ ــتم و وارد دانشـ ــگاهی بازگشـ ــه جهاددانشـ بـ
ــعه ی  ــگاه توسـ ــان دانشـ ــدم. در آن زمـ ــگ شـ و فرهنـ
ـــزار  ـــه 30 ه ـــک ب ـــرد و نزدی ـــدا ک ـــی پی ـــی و کیف فیزیک
ـــرا در آن  ـــته های دکت ـــه و رش ـــد اضاف ـــای جدی ـــر فض مت

ایجـــاد شـــد.
ــگ  ــم و فرهنـ ــگاه علـ ــت دانشـ ــه ریاسـ ــی کـ زمانـ
ــجوی  ــه 120 دانشـ ــک بـ ــتم، نزدیـ ــده داشـ ــر عهـ را بـ
ــگ  ــم و فرهنـ ــگاه علـ ــرا در دانشـ ــور دکتـ پژوهش محـ
ــکده ها  ــجوها وارد پژوهشـ ــن دانشـ ــد و ایـ ــرش شـ پذیـ
و پژوهشـــگاه های جهاددانشـــگاهی شـــدند و ســـطح 

آمـــوزش از معمولـــی بـــه ســـمت علمـــی رفـــت.
ایـــده ی ایجـــاد پـــارک فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع 
ـــه  ـــود ک ـــی ب ـــای فرهنگ ـــر طرح ه ـــز از دیگ ـــی نی فرهنگ

سهم بزرگ جهاددانشگاهی در توسعه ی 
علمی و فرهنگی کشور

دوران دفاع 
مقدس دوره 

طالیی فعالیت های 
جهاددانشگاهی 

بود و شاید هنوز 
نتوان خدمتی که 

در آن زمان انجام 
شده بیان کرد.

ارمغان جهاد و نگاه
به آینده
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ـــی  ـــور عملیات ـــتین بار در کش ـــرای نخس ـــتیم آن را ب توانس
کنیـــم؛ به طوری کـــه امـــروز ایـــن پـــارک یکـــی از 
ـــأ  ـــته منش ـــه توانس ـــت ک ـــور اس ـــی کش ـــای تخصص پارک ه
اثـــر باشـــد و توجه هـــا را بـــه خـــود جلـــب کنـــد. ایـــن 
پـــارک زمینـــه ای بـــرای ارتبـــاط حـــوزه ی فرهنـــگ بـــا 

ـــد. ـــاوری ش فن

ــد در  ــه حـ ــا چـ ــگاهی تـ ـــع  جهاددانشـ ـــور و رف ـــتراتژیک کش ـــای اس ـــایی نیازه شناس
ــت؟ ــوده اسـ ــن بـ آن نقش آفریـ

فلســـفه ی جهاددانشـــگاهی در ســـال 1359 ایـــن 
بـــود کـــه کارهـــای بـــر زمین مانـــده را انجـــام دهـــد و 
ــون  ــای گوناگـ ــه نهادهـ ــود کـ ــی بـ ــال حوزه هایـ به دنبـ
بـــه ســـراغ آن هـــا نمی رفتنـــد. بـــا نگاهـــی بـــه 
تاریخچـــه ی ایـــن نهـــاد می تـــوان دریافـــت کـــه در 
ــی  ــش مهمـ ــی و ... نقـ ــی، تحقیقاتـ ــای فرهنگـ حوزه هـ

ایفـــا کـــرده اســـت.
ــای  ــی فعالیت هـ ــدس، دوره ی طایـ ــاع مقـ دوران دفـ
ـــی را  ـــوان خدمات ـــوز نت ـــاید هن ـــود و ش ـــگاهی ب جهاددانش
ـــه ای  ـــرد. مجموع ـــان ک ـــد، بی ـــام ش ـــان انج ـــه در آن زم ک
ــع   ــم جمـ ــار هـ ــص کنـ ــد و متخصـ ــای متعهـ از نیروهـ
شـــدند و فعالیت هـــای مختلفـــی را دنبـــال کردنـــد. 
جهاددانشـــگاهی پـــس از جنـــگ و در دوران ســـازندگی 
نیـــز پروژه هـــای مختلفـــی را انجـــام داد و در حـــال 
ــات  ــت، اقدامـ ــم اسـ ــور تحریـ ــه کشـ ــز کـ ــر نیـ حاضـ
ــا  ــی تحریم هـ ــار منفـ ــش آثـ ــرای کاهـ ــده ای را بـ ارزنـ
انجـــام می دهـــد. همین کـــه یـــک  نهـــاد انقابـــی چهـــل 
ـــی  ـــد، ناش ـــه می ده ـــود ادام ـــت خ ـــه حرک ـــت ب ـــال اس س
ـــر  ـــه ه ـــران ب ـــه دیگ ـــت ک ـــوده اس ـــی ب ـــام کارهای از انج
ـــن  ـــد و همی ـــا برآین ـــده ی آن ه ـــتند از عه ـــوی نتوانس نح
ــده  ــگاهی شـ ــات جهاددانشـ ــتمرار حیـ ــبب اسـ ــر سـ امـ

اســـت.
ــگاهی از  ــد جهاددانشـ ــل تاییـ ــی از دالیـ ــاید یکـ شـ
ــای  ــام معظـــم رهبـــری و حمایـــت دولت هـ ســـوی مقـ
ـــه  ـــد ب ـــگاهی می توان ـــه جهاددانش ـــد ک ـــن باش ـــف ای مختل

رفـــع مشـــکات عمـــده ی کشـــور کمـــک کنـــد.

جریان سـازی  در  جهاددانشـگاهی  نقـش  علمـی کشـور را چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟ 

ـــاوری  ـــم و فن ـــای عل ـــه پارک ه ـــت ک ـــالی اس ـــد س چن
ــود  ــگاهی خـ ــده اند؛ جهاددانشـ ــیس شـ ــور تاسـ در کشـ
ــت.  ــور اسـ ــاوری کشـ ــم و فنـ ــارک علـ ــن پـ بزرگ تریـ
وظیفـــه ی پـــارک فنـــاوری تبدیـــل ایـــده بـــه محصـــول 

ـــن  ـــد، ای ـــیس ش ـــه جهاددانشـــگاهی تاس اســـت؛ از روزی ک
ـــده ای  ـــه ای ـــی ک ـــرای هرکس ـــت و ب ـــام داده اس کار را انج
داشـــت و بـــه جهاددانشـــگاهی مراجعـــه کـــرد، فضـــا در 
ـــرای  ـــگاهی ب ـــهم جهاددانش ـــن س ـــت؛ بنابرای ـــار گذاش اختی
ــیار  ــان بسـ ــای دانش بنیـ ــاوری و حوزه هـ ــعه ی فنـ توسـ

ـــت. باالس
ـــات  ـــگاهی تبلیغ ـــکیل جهاددانش ـــدای تش ـــان ابت از هم
ــن  ــی ایـ ــی و فرهنگـ ــای علمـ ــرای طرح هـ ــی بـ چندانـ
نهـــاد وجـــود نداشـــت. درصورتی کـــه اگـــر ایـــن 
مســـووالن  و  مـــردم  می گرفـــت،  انجـــام  تبلیغـــات 
شـــناخت بیشـــتری از ایـــن نهـــاد انقابـــی پیـــدا 
ـــش  ـــود را پی ـــکوت کار خ ـــه در س ـــا همیش ـــد،  ام می کردن
ـــوال راه  ـــن من ـــه همی ـــز ب ـــر نی ـــال حاض ـــرد و در ح می ب

خـــود را ادامـــه می دهـــد.
ایـــن نهـــاد جوشـــیده از انقـــاب اســـامی توانســـته 
ـــی  ـــی و فرهنگ ـــعه ی علم ـــی را در توس ـــیار بزرگ ـــهم بس س
و  پژوهشـــکده ها  پژوهشـــگاه ها،  بـــردارد.  کشـــور 
ــه ی  ــی زیرمجموعـ ــز فرهنگـ ــی و مراکـ ــز تحقیقاتـ مراکـ
جهاددانشـــگاهی، نشـــانگر آن اســـت کـــه یک نهـــاد 
ـــاءاهلل  ـــد و ان ش ـــت می کن ـــی فعالی ـــه ی مل ـــدر در عرص مقت

ــد. ــزار باشـ ــان خدمتگـ ــد هم چنـ ــه بتوانـ کـ

ــت؟ نقـــش جهاددانشـــگاهی در نقشـــه ی  ــور کجاسـ ــی کشـ ــع علمـ جامـ

ــو  ــگاهی، عضـ ــس جهاددانشـ ــر رییـ ــال حاضـ در حـ
شـــورای نقشـــه ی جامـــع علمـــی کشـــور هســـتند و در 
ــور  ــاید علـــت حضـ ــد؛ شـ ــرکت می کنـ ــات آن شـ جلسـ
جهـــاد در ایـــن شـــورا، گذشـــته ی موفقیت آمیـــز آن 
ـــی اســـت  ـــاد انقاب ـــا نه ـــاید تنه ـــد. جهاددانشـــگاهی ش باش
کـــه باســـابقه ی 40 ســـاله، هنـــوز ایده هایـــی می دهـــد 
ـــد  ـــور مفی ـــی کش ـــی و فرهنگ ـــعه ی علم ـــرای توس ـــه ب ک

ـــت. اس

کادرســـازی و تربیـــت مدیـــر بـــرای نهادهـــای  عملکـــرد جهاددانشـــگاهی در زمینـــه ی 
ــد؟ ــی می کنیـ ــه ارزیابـ ــی را چگونـ دولتـ

کـــم نیســـتند مســـووالنی کـــه در ســـوابق خـــود 
و  بیـــان  نیـــز  را  جهاددانشـــگاهی  در  عضویـــت 
آن را به عنـــوان پشـــتوانه ی علمـــی خـــود ذکـــر 
نیـــز  ایـــن  از  بیـــش  می کننـــد. جهاددانشـــگاهی 
می توانســـت کادرســـازی داخلـــی انجـــام دهـــد و 
ــاله ی دوم  ــه ی 40 سـ ــد در برنامـ ــم را بایـ ــن مهـ ایـ

ــد. ــاظ کنـ ــود لحـ خـ
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درمـــان  حـــوزه ی  در  پژوهـــش  ــادی را   ــلول های بنیـ ــق سـ ــاروری از طریـ نابـ
ـــان  ـــد و همکاری ت ـــاز کردی ـــی آغ ـــه زمان از چ
ـــت؟ ـــکل گرف ـــه ش ـــگاهی چگون ـــا جهاددانش ب

ســـال 87 پـــس از فارغ التحصیلـــی از دانشـــگاه، 
ــه  ــینا ارایـ ــگاه ابن سـ ــه پژوهشـ ــود را بـ ــه ی خـ رزومـ
ـــه  ـــی ک ـــای تحقیقات ـــه فعالیت ه ـــه ب ـــا توج ـــردم و ب ک
ــی بافـــت  ــادی، مهندسـ ــلول های بنیـ ــوزه ی سـ در حـ
ـــدم.  ـــینا ش ـــگاه ابن س ـــذب پژوهش ـــتم، ج ـــد و ... داش کب
ایـــن پژوهشـــگاه در زمینـــه ی نابـــاروری و ســـلول های 
ــروع کار در  ــس از شـ ــرد. پـ ــت می کـ ــادی فعالیـ بنیـ
ابن ســـینا، به صـــورت متمرکـــز بـــر روی نابـــاروری 
فعالیـــت خـــود را ادامـــه دادم و بـــه تحقیـــق در 

ـــای  ـــا بافت ه ـــط ب ـــادی مرتب ـــلول های بنی ـــه ی س زمین
ـــتفاده ی از  ـــا اس ـــاروری ب ـــان ناب ـــه و درم ـــی زنان تولیدمثل

ــم. ــادی پرداختـ ــلول های بنیـ سـ

ــود را در  ــت خـ ــه فعالیـ ــی کـ حـــوزه ی درمـــان نابـــاروری بـــه کمـــک  زمانـ
ــن  ــد، ایـ ــاز کردیـ ــادی آغـ ــلول های بنیـ سـ
ــرار  ــی قـ ــه جایگاهـ ــا در چـ ــم در دنیـ علـ

ــت؟ داشـ

کـــه  می شـــد  یک ســـال  حـــدود  زمـــان،  آن 
دنیـــا  در  بنیـــادی  ســـلول های  از  اســـتفاده ی 
قبل تـــر،  از ســـال های  البتـــه  بـــود،  مطرح شـــده 
ــلول های  ــر روی سـ ــا کار بـ ــی در دنیـ ــز مختلفـ مراکـ
ـــان شناســـایی  ـــا از زم ـــد، ام ـــرده بودن ـــاز ک ـــادی را آغ بنی

اشـاره: ناباروری از جمله مشـکاتی اسـت کـه بسـیاری از خانواده هایی که از داشـتن فرزنـد محروم اند، 
بـا آن روبه رو هسـتند. نابـاروری می تواند ناشـی از ابتا به بیماری، زندگی در شـرایط پراسـترس، مصرف 
غذاهـا و داروهای شـیمیایی و ناسـالم، فعالیـت در محیط های صنعتـی، آلوده و... باشـد. امـروزه با وجود 
شـیوه های درمـان نابـاروری و وجود مراکزی کـه در این زمینه خدماتی بـه زوج های جـوان ارایه می کنند، 
نگرانـی زوج هایـی که با مشـکل ناباروری دسـت وپنجه نرم می کنند، کاهش پیداکرده اسـت. یکـی از این 
مراکز در کشـور ما، مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری پژوهشـگاه ابن سـینا وابسـته به جهاددانشـگاهی 
اسـت کـه در این مرکز و با اسـتفاده از سـلول درمانی، میزان موفقیت درمـان ناباروری تا حـدود 46 درصد 

افزایش یافته اسـت.
دکتر سـمیه کاظم نژاد عضو هیات علمی و مدیر گروه مهندسـی بافت و پزشـکی بازسـاختی پژوهشـگاه 
ابن سـینا و جنین شـناس ایـن مرکـز که موفق بـه دریافـت جایزه ی مریـم میرزاخانـی )جایـزه ی ویژه ی 
بانـوان نخبـه و فعـال علمی، فرهنگی و اجتماعی( شـده اسـت، به مناسـبت چهلمین سـالگرد تشـکیل 
جهاددانشـگاهی، از تـاش و آرزوی خـود بـرای کمـک بـه مادرشـدن بانوان سـرزمین اش سـخن گفت. 

مشـروح ایـن گفت وگـو را می توانیـد در ادامـه بخوانید.

هدیه ی جهاددانشگاهی به 
مادران نابارور؛ موفقیت درمان 

ناباروری تا 46 درصد
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منبـــع جدیـــد ســـلول های بنیـــادی )ســـلول های 
تولیدمثلـــی( یـــک ســـال می گذشـــت و ایـــران جـــزو 
اولین هـــا در دنیـــا بـــود. پژوهشـــگاه ابن ســـینا از نظـــر 
امکانـــات و تجهیـــزات شـــرایط خوبـــی داشـــته و دارد 
و تـــاش کـــرده همـــه ی امکانـــات الزم را در مســـیر 
تحقیقـــات ایـــن علـــم، فراهـــم کنـــد. آن زمـــان کـــه 
ـــتم  ـــنهادی داش ـــدم، پیش ـــینا ش ـــگاه ابن س وارد پژوهش
ـــن  ـــز وارد ای ـــا نی ـــت م ـــوب اس ـــه خ ـــر این ک ـــی ب مبن

ــویم. ــوزه ی کاری شـ حـ

 اولین بودن چه حسی دارد؟

ـــی  ـــد ذهن ـــق بای ـــم! محق ـــن نبودی ـــال اولی ـــه دنب ب
نـــوآور داشـــته باشـــد؛ البتـــه ایـــن بـــه معنـــای آن نیســـت 
ـــه  ـــرود، بلک ـــی ب ـــازه و نوی ـــز ت ـــر چی ـــراغ ه ـــه س ـــه ب ک
ـــاز  ـــی نی ـــه چیزهای ـــه چ ـــه ب ـــردم و جامع ـــد م ـــد ببین بای
ـــف  ـــات را تعری ـــا، موضوع ـــاس آن نیازه ـــر اس ـــد و ب دارن
ـــد  ـــویی، بای ـــرود. از س ـــکات ب ـــل مش ـــال ح ـــه دنب و ب
ـــا،  ـــکات و نیازه ـــع مش ـــا در رف ـــود راه حل ه ـــاش ش ت

ـــد. ـــته باش ـــز داش ـــه نی ـــه نوآوران جنب

ــان  ــما و مرکزتـ ــات شـ ــا اقدامـ ـــران  آیـ ـــه ی ای ـــد در جامع ـــه امی ـــد ک ـــب ش موج
افزایـــش یابـــد؟

ــاروری  ــان ناب ــز، درم ــا در مرک ــی کار م ــور اصل مح
ــوان  ــا بان ــدف م ــه ی ه ــیر جامع ــن مس ــت و در ای اس
نابــاروری بودنــد کــه بــا IVF هــم نمی توانســتند بــاردار 
شــوند، یعنــی حداقــل دو بــار IVF را انجــام داده بودنــد 
ــی از  ــک کم ــداد تخم ــز تع ــن روش نی ــا ای ــی ب و حت
آن هــا می توانســتیم دریافــت کنیــم، بنابرایــن یــا جنیــن 
ــادی  ــا حــد زی ــداد آن ت ــر داشــتند، تع ــا اگ نداشــتند ی
کــم و شــانس بــاروری آن هــا بســیار پاییــن و حــدود 10 
ــزان  ــلول درمانی می ــتفاده از س ــا اس ــا ب ــود؛ ام ــد ب درص
موفقیــت درمــان در مــورد آن هــا تــا 46 درصــد افزایــش 
 IVF پیــدا کــرد و حتــی برخــی بانــوان توانســتند بــدون

ــه کننــد. ــارداری طبیعــی را تجرب ب
در حــال حاضــر، تعــداد مراجعانــی کــه بــرای درمــان 
ــده  ــتر ش ــیار بیش ــد، بس ــز می آین ــه مرک ــاروری ب ناب
ــه ای  ــت اولی ــج مثب ــه نتای ــه ب ــا توج ــز ب ــا نی ــت؛ م اس
ــه  ــتری ادام ــوت بیش ــا ق ــان را ب ــته ایم، کارم ــه داش ک
ــا  ــه ب ــد ک ــور کنی ــی را تص ــحالی بانوی ــم. خوش داده ای
ــت  ــرای دریاف ــود و ب ــاردار ش ــود ب ــادر نب ــم ق IVF ه
تخمــک اهدایــی معرفــی می شــد، امــا درنهایــت و پــس 
از درمــان در مرکــز مــا، به صــورت طبیعــی بــاردار شــده 
ــه  ــی ک ــرای خانواده های ــاق ب ــن اتف ــتی ای ــت، به راس اس
ــا مشــکل نابــاروری دســت وپنجه نــرم می کننــد، یــک  ب

ــود. ــوب می ش ــزه محس معج
امیــد بــه زندگــی و احســاس خوشــحالی بــه ارمغــان 
آمــده بــرای خانواده هــا، بــرای مــا، به عنــوان محقــق نیــز 
رقــم می خــورد. هــر نــوزادی کــه بــا ایــن روش درمانــی 
ــحال  ــن خوش ــد والدی ــز مانن ــا نی ــد، م ــا می آی ــه دنی ب
ــعه داده و  ــن روش را توس ــم ای ــد داری ــویم و امی می ش

ــه کنیــم. ــه جامعــه ارای به صــورت خدمتــی گســترده ب

ــه  ــاروری را چگون ــان ناب ــده ی درم می کنیــد؟ آین پیش بینــی 

ــش  ــترش و پوش ــا گس ــه را ت ــن حیط ــت در ای فعالی
همگانــی آن در کشــور ادامــه می دهیــم تــا بانــوان 
ــد.  ــه کنن ــدن را تجرب ــذت مادرش ــد ل ــتری بتوانن بیش
این یــک مســیر درمانــی اســت کــه آن را به تازگــی 
ــیده و  ــت کش ــرای آن زحم ــال ها ب ــم و س ــاز کرده ای آغ

دغدغه هایــی بــرای آن داشــته ایم و البتــه مشــکات هــم 
ــم  ــا همــه ی ســختی ها را تحمــل کردی ــد، ام کــم نبودن
تــا بــه امــروز و نقطــه ای کــه در آن ایســتاده ایم، برســیم 
و نمی خواهیــم در ایــن نقطــه باقــی بمانیــم. اگــر 
ــط  ــای مرتب ــام زمینه ه ــه تم ــم ســلول درمانی را ب بتوانی
ــا  ــم، نه تنه ــعه دهی ــم و توس ــوان تعمی ــاروری بان ــا ناب ب
بــرای مراجعانــی کــه کاهــش ذخیــره ی تخمــدان دارنــد، 
بلکــه بــرای ســایر مراجعــان درمــان نابــاروری، خدماتــی 
ارایــه خواهیــم کــرد. امیدواریــم تاش هــای مــا نتیجــه 

ــن آرزوی ماســت. ــد و ای بده

ــود  ــرح می ش ــوع مط ــن موض ــی ای ــان  گاه ــرای آقای کــه امــکان پیشــرفت در جامعــه ب
ــا در جهاددانشــگاهی  ــوان اســت، آی بیــش از بان
ــرو  ــی روب ــورت عین ــزاره ای به ص ــن گ ــا چنی ب
بودیــد کــه بخواهیــد بــرای جایگاهــی کــه در آن 

قــرار داریــد، بیــش از آقایــان تــاش کنیــد؟

ایــن نــگاه جنســیتی در همــه جــای دنیا مطرح اســت. 
ــم و  ــه می کنی ــز تجرب ــران نی ــاله ای را در ای ــن مس چنی
ــی،  ــگاه علم ــاظ جای ــابه و ازلح ــرایط مش ــوال در ش معم
آقایــان بــرای ســمت های باالتــر انتخــاب می شــوند. بــه 
همیــن دلیــل شــما می بینیــد در پســت های مدیریتــی 
ــی کــه  ــا بنــده از زمان ــد؛ ام ــان حضــور دارن بیشــتر آقای
وارد جهاددانشــگاهی شــدم، ایــن نهــاد همــواره مشــوق 
مــن بــوده و از جهــت فراهــم شــدن امکانــات، شــرایط و 

ــده ام. ــینا حمایت ش ــگاه ابن س ــهیات در پژوهش تس
تشــویق  بــا  کــرده  تــاش  جهاددانشــگاهی 
ــد.  ــظ کن ــی را حف ــتازی علم ــود، پیش ــگران خ پژوهش
افزایــش تعــداد مقاله هــا و بــاال رفتــن جایــگاه دانشــگاه 
امــا  اســت،  مدنظــر  بین المللــی  رتبه بندی هــای  در 
ــال  ــی را دنب ــه فعالیت های ــت ک ــن اس ــاد ای ــدف جه ه
کنــد کــه فناورانــه باشــد و درنهایــت بتوانــد منجــر بــه 
تولیــد محصــول و خدمتــی شــود و مشــکلی را در جامعه 
ــر  ــرد جهادگ ــه ف ــوع ک ــن موض ــذا در ای ــد. ل ــل کن ح
ــل نیســت. ــا آقاســت، تفاوتــی قائ ــم ی مجموعــه اش خان

ــگاهی  ــما جهاددانش ــده ی ش ــه عقی چگونــه بایــد پیشــتازی خــود در حــوزه ی  ب
کنــد؟ حفــظ  را  جنین شناســی 

اکنــون دنیــا در حــال حرکــت بــه ســمت توســعه ی 
فنــاوری اســت. تاکنــون رویکــرد جهاددانشــگاهی تولیــد 
ــت از فناوری هــای مختلــف  ــه حمای ــاوری و کمــک ب فن
ــه  ــرد را ادام ــن رویک ــد همی ــز بای ــس نی ــوده، ازاین پ ب
دهــد و ایــن مســیر و حمایــت از فنــاوری منــوط بــه ایــن 
اســت کــه تســهیاتی کــه بــرای توســعه ی فنــاوری نیــاز 

اســت، بتوانــد فراهــم کنــد.
البتــه بــه دلیــل تحریم هــای ظالمانــه، شــرایط 
ســختی وجــود دارد و تامیــن مــواد برای جهاددانشــگاهی 
ســخت تر شــده اســت؛ بنابرایــن، متاثــر از همیــن 
وضعیــت، بایــد بتوانیــم در تامیــن مــواد خودکفــا شــویم. 
ــا  ــاوری اســت، ام ــات توســعه ی فن ــواد از الزام ــن م تامی
ــایل  ــواد و وس ــی م ــن برخ ــه ی تامی ــفانه در زمین متاس
موردنیــاز وابســته بــه خــارج هســتیم. اگــر می خواهیــم 
نابــاروری(  درمــان  و  )جنین شناســی  حیطــه  ایــن 
ــان و در  ــه را خودم ــواد اولی ــد م ــد، بای ــدا کن توســعه پی
ــاری و  ــد ی ــن کار، نیازمن ــرای ای ــم. ب ــد کنی داخــل تولی
ــا  کمــک ســایر حوزه هــای پژوهشــی کشــور هســتیم ت
ــق و  ــزات تحقی ــه و تجهی ــواد اولی ــن م ــای تامی زمینه ه
پژوهــش در ایــن عرصــه صــورت بگیــرد و نهایتــا منجــر 

ــود. ــاره ش ــا دراین ب ــدن نیازه ــع ش ــه مرتف ب

محقق باید ذهنی 
نوآور داشته باشد؛ 

البته این به معنای آن 
نیست که به سراغ 

هر چیز تازه و نویی 
برود، بلکه باید ببیند 
مردم و جامعه به چه 

چیزهائی نیاز دارند
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رسم باور

آغاز شـده اسـت؟ همـکاری شـما بـا جهاددانشـگاهی چگونـه و از چه سـالی 

از سـال 1374 زمانـی کـه دوره ی انترنی پزشـکی را می گذارنـدم، به دعوت 
دکتـر ایـرج حریرچی که آن زمـان رییس جهاددانشـگاهی واحد علوم پزشـکی 
بـود، وارد جهاددانشـگاهی شـدم تـا یـک مجموعـه ی چنـد تخصصـی را ایجاد 
کنیـم. پـس از آن کـه دوره ی پزشـکی را به اتمام رسـاندم، حکم اسـتخدامی ما 
در جهاددانشـگاهی نیـز تغییـر پیدا کـرد و از حالت قراردادی به رسـمی تبدیل 

شـد و از آن زمان تاکنون در خدمت جهاددانشـگاهی هسـتم.

ــگاهی  ــته ای را در جهاددانشـ ــای برجسـ ــه طرح هـ انجـــام دادیـــد؟ چـ

طرح هـای زیـادی انجـام  شـده اسـت؛ در هـر زمـان بسـته بـه نیـازی کـه 
وجـود داشـت، ایـن طرح هـا پیگیـری و انجـام می شـد. رشـته ی تخصصی من 
اپیدمیولـوژی اسـت و بـا توجه بـه وضعیت روز، شـیوع و ظهور و پیشـگیری از 
سـرطان پسـتان، مهم بـود طرح هایـی را در این رابطـه انجام دهیـم. در همین 
راسـتا »صـدای مشـاور« را راه انـدازی کردیـم تـا بتوانیـم جواب گـوی نیازهای 
تشـخیص درمـان کشـور باشـیم. چهـار پـروژه در ایـن حـوزه انجـام دادیـم تا 
ببینیـم چـه اثـری داشـته اسـت. پـس ازآن طرح هـای متعـددی در زمینـه ی 
غربال گـری سـرطان پسـتان انجـام دادیـم. یـک بُعـد از زندگـی انسـان پس از 
درمـان سـرطان از کیفیـت خوبـی برخـوردار نیسـت؛ مثـا به دلیـل اختاالت 

لنفـاوی دسـت ایـن بیمـاران ورم پیـدا می کـرد؛ بنابرایـن از سـال 80 کـه 
مسـوولیت کلینیک سـرطان پسـتان جهاددانشـگاهی را نیز بر عهده داشتم، به 
ایـن موضـوع پرداختم و مقدمـات این موضوع را فراهم کردیم و از سـال 1382 

فـاز تحقیقاتـی ایـن حـوزه نیز آغاز شـد.
ـــود؛ در ادامـــه ی  اولویـــت همیشـــگی مـــن پیشـــگیری از ســـرطان پســـتان ب
راه، لنفولـــوژی نیـــز بـــه حوزه هـــای مطالعاتـــی و پژوهشـــی مـــا اضافـــه 
شـــد. خوشـــبختانه تحقیقـــات و کارآزمایی هـــای بالینـــی زیـــادی در ایـــن 
ـــن  ـــز جامع تری ـــرطان نی ـــری س ـــه ی غربال گ ـــت. در زمین ـــام گرف ـــوزه انج ح
ـــه  ـــود ک ـــش ب ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب ـــم در پاس ـــام دادی ـــه انج ـــی ک فعالیت های
آیـــا بایـــد بـــرای زنـــان ایرانـــی غربال گـــری انجـــام دهیـــم یـــا خیـــر؟ در 
ــوژی را  ــته ی اپیدمیولـ ــی ام در رشـ ــه ی تخصصـ ــه پایان نامـ ــال 90 کـ سـ
می نوشـــتم، بـــه ایـــن موضـــوع پرداختـــم کـــه آیـــا می تـــوان از طریـــق 
ماموگرافـــی بـــه غربال گـــری ســـرطان پســـتان پرداخـــت؟ نتایـــج ایـــن 
ـــی  ـــوع را به خوب ـــن موض ـــای ای ـــود و چالش ه ـــمند ب ـــیار ارزش ـــش بس پژوه

ـــرد. ـــن ک روش
طـرح بزرگـی را نیـز از حدود سـه سـال قبل آغـاز کردیم تا بتوانیـم تمامی 
مطالعـات 20 سـال گذشـته در زمینـه ی اپیدمیولـوژی، تشـخیص و درمـان 
سـرطان پسـتان را منسـجم کـرده و در اختیار دیگـر متخصصان قـرار دهیم و 

اسـاس تحقیقـات آینـده در ایـن زمینه قـرار گیرد.

نیازهـای  رفـع  و  شناسـایی  در  جهاددانشـگاهی  جایـگاه  می بینیـد؟  چگونـه  را  کشـور  اسـتراتژیک 

رسـالت بسـیاری از دانشـگاه ها آمـوزش اسـت و پژوهـش در اولویـت بعدی 
قـرار دارد، امـا بسـته بـه امتیازهایی کـه می گیرنـد اولویت های خـود را تعیین 
می کننـد؛ وظایـف سـازمانی تعییـن می شـود و از رسـالت های اصلـی خـود باز 

می ماننـد، امـا جهاددانشـگاهی این گونه نیسـت.
یکـی از مهم تریـن ویژگی هایـی کـه ایـن نهـاد دارد ایـن اسـت که مسـتقل 
بـوده و انعطـاف داخلـی زیـادی دارد و همیشـه سـعی کـرده تـا در جناح هـای 
سیاسـی خـاص قـرار نگیرد، آمـوزش و پژوهش را سـرلوحه و رسـالت کار خود 
قـرار داده اسـت و هیـچ گاه هیـچ مشـکلی بـا هیـچ دولتی نداشـته و مسـیر راه 
خـود را پیمـوده اسـت؛ به این جهت نهـادی کاربردی بوده و بسـیاری از نیازهای 

کشـور را رفـع و موفقیت هـای زیادی کسـب کرده اسـت.
بـه نیروهـای جهاددانشـگاهی در کشـور بـا دید علمی نـگاه می شـود و این 
موضـوع ارزش محسـوب می شـود؛ نیروهایـی کـه به عنـوان جهادگـر نیز جذب 
نهادهـای دیگـر می شـوند، معمـوال به عنـوان نیروهـای علمـی و بی حاشـیه 
شـناخته می شـوند. سـرمایه های اصلـی جهاددانشـگاهی نیروهای آن هسـتند. 
نیروهـای انسـانی که با صداقت تمام همیشـه سـعی کرده انـد از توانمندی های 
خود اسـتفاده کنند و امیدوارم همیشـه جهاددانشـگاهی قدردان نیروهای خود 

باشد.

کشـور قـرار گرفته اسـت؟ جهاددانشـگاهی در چـه نقطـه ای از نقشـه ی جامـع علمی 

اگــر بخواهیــم منصفانــه قضــاوت کنیــم، جایــگاه جهاددانشــگاهی در ایــن 
ــته ای  ــیار برجس ــش بس ــد نق ــه بای ــت؛ درحالی ک ــگ اس ــیار کم رن ــه بس نقش
داشــته باشــد. البتــه نمی تــوان دراین بــاره ایــراد گرفــت، چراکــه ایــن مســاله 
ــت.  ــف اس ــع مختل ــور در مقاط ــی کش ــت های مدیریت ــر سیاس ــت تاثی تح
ــت  ــا سیاس ــد ب ــه دارن ــی ک ــوری در برنامه ریزی های ــران کش ــیاری از مدی بس
عــدم بهره منــدی از جهاددانشــگاهی پیــش می رونــد. ایــن تفکــر آســیب های 
زیــادی بــه دنبــال داشــته اســت. توانمنــدی جهاددانشــگاهی بســیار باالتــر از 

چیــزی اســت کــه در کشــور وجــود دارد.
ــه  ــان را ب ــم کــه خودم ــاال ببری ــا حــدی ب ــد توانمندی هــای خــود را ت بای
دیگــران ثابــت کنیــم. وقتــی ثابــت کردیــم آن هــا ناچــار خواهنــد بــود کــه بــه 
ــد؛ اگرچــه کارنامــه ی جهاددانشــگاهی نشــان می دهــد کــه  ــا بیاین ــال م دنب
ــر  ــاد در ه ــن نه ــای ای ــک از مجموعه ه ــر ی ــرده اســت و ه ــت ک خــود را ثاب
ــای ارزشــمند در  ــن مجموعه ه ــد ای ــک قطــب علمــی اســت. بای حــوزه ای ی
ــازی داده شــوند. در مقاطــع مختلــف زمانــی از  سیاســت گذاری های کشــور ب
نیروهــای جهــادی اســتفاده می کننــد، امــا به عنــوان یــک نهــاد قابــل ارجــاع 
ــی  ــر گاه ــوی دیگ ــد. از س ــتفاده نمی کنن ــف اس ــای مختل در وزارت خانه ه
ــوان  ــد، به عن ــراه ببینن ــاد هم ــک نه ــه ی ــای این ک ــگاهی را به ج جهاددانش
یــک رقیــب بــه آن می نگرنــد، درحالی کــه ایــن نــگاه مانعــی بــرای پیشــرفت 

کشــور اســت.

اشـاره: دکتر شـهپر حقیقت متخصص اپیدمیولوژی و لنفوتراپیست 
پژوهـش  بـه  سـرطان  حـوزه ی  در  سـال ها  جهاددانشـگاهی، 
پرداختـه و بـرای مدتی مسـوولیت پژوهشـکده ی سـرطان معتمد 
جهاددانشـگاهی را نیـز بـر عهـده داشـته و پیـش ازآن نیـز عضو 
هیات علمـی جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهـران بوده اسـت. 
دکتـر حقیقـت در ایـن گفت وگو که به مناسـبت چهلمین سـالگرد 
تشـکیل جهاددانشـگاهی انجـام شـد، با اشـاره به طرح هـای مهم 
اجرایـی در حـوزه ی پزشـکی به ویـژه در رابطه با سـرطان به تبیین 
توانمندی هـای جهاددانشـگاهی در عرصه هـای مختلـف پرداخت.

استقالل و انعطاف؛ دلیل 
حضور موفق جهاددانشگاهی 

در عرصه های علمی
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 آغاز همکاری شما با جهاددانشگاهی با چه طرح یا اقدامی بود؟

پس از همکاری در اجرای چند پروژه پژوهشی به صورت پاره وقت، به سبب 
عاقه به فعالیت پژوهشی و به واسطه ی کم وکیف همین همکاری و علی رغم 

اشتغال در سازمانی دولتی، به صورت تمام وقت وارد جهاددانشگاهی شدم.

 چه موفقیت هایی در جهاددانشگاهی کسب کرده اید؟

انسانی  علوم  گروه های  بین  در  پژوهشی  برتر  گروه  مدیر  رتبه ی  اخذ 
جهاددانشگاهی، اخذ رتبه ی جهادگر نمونه در واحد و در رسته ی هیات علمی، 
همکاری در اخذ موافقت اصولی و قطعی گروه پژوهشی توسعه ی اجتماعی واحد 
در کوتاه ترین زمان ممکن، اجرای طرح های خاقانه و نو در حوزه ی اجتماعی 
ازجمله راه اندازی مرکز دیده بانی اجتماعی و تصویب و اجرای طرح ملی بررسی 
وضعیت شاخص های توسعه ی اجتماعی در استان های کشور از جمله موفقیت های 

سال های اخیر بنده و ماحاصل همکاری ام با جهاددانشگاهی بوده است.

را معرفی بفرمایید. ازجمله طرح های موفقی که طی این سال ها به اجرا درآورده اید 

ــی  ــی بررس ــروژه ی مل ــرای پ ــه اج ــم ب ــق می توان ــای موف ــه طرح ه از جمل
ــم.  وضعیــت شــاخص های توســعه ی اجتماعــی اســتان های کشــور اشــاره  کن
ایــن پــروژه یکــی از هشــت پــروژه ی ملــی اخذشــده از ســوی جهاددانشــگاهی با 
کارفرمایــی ســازمان برنامه وبودجــه ی کشــور بــود کــه گروه پژوهشــی توســعه ی 
اجتماعــی واحــد اســتان مرکــزی از جملــه ی معــدود واحدهــای شهرســتانی بود 

کــه توانســت در ایــن عرصــه ورود کنــد.

که بر زمین مانده است، آیا در طرح ها و پروژه هایی که انجام داده اید  یکی از وجوه تمایز جهاددانشگاهی پیشتازی در اموری بوده 
موفق به این کارشده اید؟

به طورکلی فلسفه ی تاسیس و فعالیت گروه پژوهشی توسعه ی اجتماعی، 
به دلیل مغفول ماندن وجه اجتماعی در گفتمان و استراتژی توسعه ی کشور 
بوده است، چراکه نادیده گرفتن وجه اجتماعی سبب تشدید توسعه ی نامتوازن 
و ناپایدار در کشور شده است؛ بنابراین از ابتدا سعی بر این بود فعالیت های 
این گروه در راستای پوشش خأل موجود در این زمینه باشد. برای مثال در 
مورد اجرای پروژه ی ملی که اشاره شد، باید بگویم در کشور تاکنون توسعه ی 
اجتماعی به صورت قابل اجماع اندازه گیری و متعاقبا رصد نشده بود، بنابراین 
در کنار پیامدهایی چون تشدید نامتوازنی توسعه، مسایلی از قبیل عدم ارزیابی 
برنامه ها و اقدامات در حوزه ی اجتماعی، شکل گیری فضای مبهم و غیرشفاف و 
تعدد و موازی کاری در دستگاه های اجرایی متولی امور اجتماعی را در حوزه ی 
اجتماعی با خود به همراه داشت که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده 

و مسیر توسعه و پیشرفت را با چالش های جدی همراه می سازد.

در  پروژه ای  یا  طرح  چه  انجام  به  مشغول  حاضر  حال  در 
جهاددانشگاهی هستید و هدف گذاری شما برای آینده حرفه ای تان چیست؟

چون از ابتدا هدف گذاری بلندمدت در زمینه ی توسعه ی اجتماعی، با توجه 
به مغفول ماندن این مفهوم در گفتمان توسعه در ایران توسط این گروه انجام 
شده است، قطعا برنامه های پژوهشی دیگری در ادامه ی فعالیت های پیشین، 
ازجمله؛ اجرای فازهای بعدی مطالعه ای که در باال اشاره شد، در دستور کار این 

گروه پژوهشی باهدف بازآفرینی نظام اجتماعی قرار خواهد گرفت.

عملکرد جهاددانشگاهی را طی چهار دهه، در حوزه ی پژوهش، 
چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد  نارسایی ها،  حتی  و  محدودیت ها  تمام  باوجود  می رسد  نظر  به 
مراکز  سایر  و  دانشگاه ها  فعالیت  با  قیاس  مقام  در  جهاددانشگاهی دست کم 
این  در  باالتر  و حتی  قبولی  نمره ی  و  است  دفاع  قابل  پژوهشی،  و  آموزشی 

زمینه می گیرد.

وجه تمایز فعالیت در جهاددانشگاهی با سایر نهادها چیست؟

مجموعه  این  فراغت  نهادها  سایر  با  جهاددانشگاهی  تمایز  وجه  باالترین 
بوروکراسی هاست.  و  اداری  ناکارآمد  و  دست وپاگیر  متصلب،  ساختارهای  از 
برای  مختلف  حوزه های  در  فعالیت  برای  را  فراوانی  پتانسیل  خصلت  این 
محسوب  نیز  تیغ  لبه ی  در  حرکت  البته  که  کرده  فراهم  جهاددانشگاهی 
می شود، چراکه اگر جهاددانشگاهی به فراخور شرایط، نتواند ظرفیت سازی و 
بسترسازی های الزم را انجام دهد، این نقطه ی قوت به نقطه ی  ضعف و چه بسا 

تهدید تبدیل خواهد شد.

چه موانعی در تحقق اهداف جهاددانشگاهی درزمینه ی کاری 
شما وجود دارد و برای رفع این موانع چه باید کرد؟

با توجه به ماهیت فعالیت های پژوهشی در کشور، به نظر می رسد با توجه به 
وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، بیشترین صدمه به حوزه هایی مانند پژوهش 
خورده است، به همین دلیل، لزوم دستیابی به منابع درآمدی در گروه های 
کنار معضل  در  موانع جدی  از  یکی  انسانی،  علوم  پژوهشی، خاصه شاخه ی 
همیشگی ِ ماندگاری اعضا به واسطه ی دریافتی های محدود در این گروه هاست.

تجربه  جهاددانشگاهی  در  فعالیت  طی  که  رخدادی  بهترین 
کرده اید، چه بوده است؟

صرف نظر از اباغ طرح ملی توسعه ی اجتماعی به گروه، بدون شک باید به 
برگزاری نشست ها و گردهمایی های شاخه های تخصصی در جهاددانشگاهی 
که ضمن تقویت هویت سازمانی افراد، منجر به تقویت رابطه و افزایش آگاهی 
درباره ی فعالیت همکاران واحدها و پروژه های مختلف شد و زمینه ی انسجام، 
پویایی و افزایش کارایی و بهره وری فعالیت اعضا را به همراه داشته، اشاره  کنم.

اشـاره: زهـره شـهبازی مدیرگـروه پژوهشـی توسـعه ی اجتماعی 
جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی بـه مناسـبت چهلمین سـالگرد 
تشـکیل ایـن نهـاد انقابـی، از تـاش مسـتمر جهاددانشـگاهی 
و گروه هـای پژوهشـی آن، باوجـود تمـام محدودیت هـا و حتـی 
نارسـایی ها، بـرای به بـار نشسـتن طرح هـا و پروژه هایـی باهـدف 

رفـع مشـکات جامعـه سـخن گفت.
او بر این باور اسـت که عملکرد جهاددانشـگاهی دسـت کم در مقام 
قیاس با دانشـگاه ها و سـایر مراکز آموزشـی و پژوهشـی، قابل دفاع 

اسـت و نمـره ی قبولی و حتی بالتر در ایـن زمینه دارد.
 مشروح گفت وگوی ما با زهره شهبازی در ادامه می آید.

 نمره ی قابل قبول 
جهاددانشگاهی در قیاس با 

مراکز پژوهشی
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ـــه  ـــه و از چ ـــگاهی چگون ـــا جهاددانش ـــما ب ـــکاری ش ـــت؟ هم ـــده اس ـــاز ش ـــالی آغ س

در ســـال 1998 مـــدرک پزشـــکی ام را از دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
ارومیـــه اخـــذ کـــردم؛ ســـپس در ســـال 2004 موفـــق بـــه دریافـــت 
از  ایمونولـــوژی  یـــا  ایمنی شناســـی  مـــدرک دکتـــرا در رشـــته ی 
دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس تهـــران شـــدم. بعـــد از فارغ التحصیل شـــدن 
ــی  ــای درمانـ ــای بحث هـ ــکی، به جـ ــن پزشـ ــی حیـ ــکی و حتـ از پزشـ
ـــث  ـــوع باع ـــن موض ـــودم و همی ـــد ب ـــی عاقه من ـــای تحقیقات ـــه بخش ه ب
شـــد تـــا مســـیری را انتخـــاب کنـــم کـــه بـــا موضوعـــات تحقیقاتـــی 
ــد و پـــس  از  ــبختانه ایـــن توفیـــق حاصـــل شـ ــد. خوشـ مرتبـــط باشـ
این کـــه وارد مرکـــز تحقیقـــات ســـلول های بنیادیـــن و پیونـــد مغـــز و 
اســـتخوان بیمارســـتان شـــریعتی شـــدم، امـــکان ادامـــه ی تحصیـــل در 
ـــوژی  ـــا ایمونول ـــی ی ـــته ی ایمنی شناس ـــدرس در رش ـــت م ـــگاه تربی دانش
ــرای  ــع دکتـ ــل در مقطـ ــه تحصیـ ــروع بـ ــد و شـ ــم شـ ــم فراهـ برایـ

ایمونولـــوژی کـــردم.
فرصـــت  بـــرای  دوره   یـــک  کـــه  بـــود    PhDدوره ی اواخـــر 
ــی از  ــتم، یکـ ــن دوره بازگشـ ــه از ایـ ــد و زمانی کـ ــم شـ ــی فراهـ مطالعاتـ
هم کاســـی هایم، پژوهشـــگاه رویـــان را بـــه مـــن معرفـــی کـــرد. در 
آن جـــا خدمـــت دکتـــر بهارونـــد رفتـــم و مصاحبـــه ی اولیـــه را انجـــام 
ـــای  ـــام کاره ـــات و انج ـــث تحقیق ـــه در بح ـــی ک ـــان دیدگاه ـــا هم دادم و ب
ـــر  ـــه خاط ـــه ب ـــدم و بافاصل ـــان ش ـــگاه روی ـــتم، وارد پژوهش ـــی داش تحقیقات
این کـــه پزشـــک بـــودم، وارد آزمایشـــگاه پیونـــد قلـــب و بعـــد از آن هـــم 

ـــه  ـــغول ب ـــگاه مش ـــن پژوهش ـــاختی ای ـــک بازس ـــروه پزش ـــوان مدیرگ به عن
ــدم. ــگاهی شـ فعالیـــت در جهاددانشـ

ــگاهی  ــای جهاددانشـ ــاله ی فعالیت هـ ــیر چهل سـ مسـ
ـــی دارد؟ ـــه خصوصیات ـــما چ ـــر ش از منظ

ـــر  ـــه نظ ـــتم. ب ـــنایی داش ـــگاهی آش ـــا جهاددانش ـــجویی ب در دوران دانش
ــد  ــه بتوانـ ــن اســـت کـ ــگاهی ایـ ــده ی تـــاش جهاددانشـ ــد عمـ می رسـ
نقش هایـــی را کـــه شـــامل کاربردی ســـازی اســـت در بیـــن دانشـــجویان 
اشـــاعه دهـــد؛ در واقـــع تـــاش می کنـــد تـــا در حیـــن تحصیـــل ایـــن 
آموزش هـــا را بـــه دانشـــجویان ارایـــه دهـــد؛ بـــه نظـــر می رســـد ایـــن 
ـــود  ـــگاهی وج ـــه در جهاددانش ـــت ک ـــه ای اس ـــداف اولی ـــی از اه ـــوع یک موض

دارد و آن را به خوبـــی دنبـــال کـــرده اســـت.
جهاددانشـــگاهی خدمـــات و فعالیت هـــای ارزشـــمندی در کشـــور 
داشـــته اســـت کـــه از جملـــه ی آن می تـــوان بـــه فعالیـــت تخصصـــی و 
بی نظیـــر در ســـطح جهـــان در حـــوزه ی پژوهشـــگاه رویـــان، ســـلول های 

بنیـــادی خون بنـــد نـــاف، پیونـــد اعضـــا و... اشـــاره کـــرد.
هم چنیـــن ایـــن نهـــاد توفیقـــات علمـــی بســـیاری در زمینـــه ی علـــم 
ـــف  ـــای مختل ـــی، فعالیت ه ـــوع آموزش ـــات متن ـــه ی خدم ـــازی، ارای شبیه س
پژوهشـــی و تحقیقاتـــی، فعالیت هـــای مختلـــف فرهنگـــی از جملـــه 
ــای  ــدازی خبرگزاری هـ ــا راه انـ ــانه ای بـ ــرفت های رسـ ــه پیشـ ــک بـ کمـ
مختلـــف داشـــته اســـت کـــه همـــه ی ایـــن مـــوارد از جملـــه توفیقـــات 
جهاددانشـــگاهی در طـــول عمـــر پربرکـــت 40 ســـاله فعالیـــت اش بـــوده 

ـــت. اس
جریان ســـازی های موفقـــی کـــه جهاددانشـــگاهی در اوایـــل تاســـیس 
ـــد  ـــث ش ـــود و باع ـــم ب ـــازی عل ـــث کاربردی س ـــرد، در بح ـــاد ک ـــود ایج خ
تـــا بـــا اســـتفاده از کادرســـازی و جـــذب دانشـــجویان بـــه فعالیت هـــای 
ـــه  ـــود ک ـــزی ب ـــان چی ـــن هم ـــد. ای ـــی رخ ده ـــیار بزرگ ـــش بس ـــی جه علم
ـــز  ـــد آن نی ـــی و مانن ـــات فرهنگ ـــاز داشـــت. در موضوع ـــه آن نی ـــا ب کشـــور م

حرکت هـــای موفقـــی را از جهاددانشـــگاهی شـــاهد هســـتیم.

ــاخصی در  ــتاوردهای شـ ــه دسـ ــگاهی چـ ــت؟ جهاددانشـ ــته اسـ ــی داشـ ــی و بین المللـ ــه ی ملـ عرصـ

ایـــن نهـــاد قابلیت هـــا و امکانـــات بســـیاری در سراســـر کشـــور دارد 
ـــداف  ـــگاهی و اه ـــاس نامه ی جهاددانش ـــث اس ـــوارد، بح ـــن م ـــی از ای ـــه یک ک
ــود.  ــرا شـ ــتی اجـ ــه به درسـ ــرط آن کـ ــت؛ به شـ ــکیل دهنده ی آن اسـ تشـ
موضـــوع دیگـــر امکانـــات جهـــاد اســـت کـــه در حـــال حاضـــر یکـــی از 
ــه  ــانی بـ ــروی انسـ ــه ی نیـ ــت در عرصـ ــای پرظرفیـ ــن نهادهـ بزرگ تریـ

شـــمار مـــی رود.
ـــی  ـــات خوب ـــترده و امکان ـــیار گس ـــانی بس ـــروی انس ـــگاهی نی جهاددانش
ـــوان  ـــتردگی و ت ـــور گس ـــی ای در کش ـــاد علم ـــچ نه ـــه هی ـــور دارد ک در کش
آن را نـــدارد. ایـــن نهـــاد قابلیـــت شبکه ســـازی علمـــی بهینـــه را دارد و 
ـــی  ـــردی و حت ـــات کارب ـــه ی موضوع ـــی را در زمین ـــیل خوب ـــد پتانس می توان

ـــد. ـــاد کن ـــی ایج ـــی و فرهنگ علم

ـــال  ـــگاهی دنب ـــه در جهاددانش ـــی ک ـــورد طرح های ـــد. در م ـــی بفرمایی ـــد توضیحات ـــه کردی و ارای

ــه  ــته ام کـ ــگاهی داشـ ــا جهاددانشـ ــادی را بـ ــیار زیـ ــای بسـ طرح هـ
ــر  ــه منجـ ــی کـ ــا طرح هایـ ــدارم، امـ ــر نـ ــه خاطـ ــا را بـ ــداد آن هـ تعـ
ــرح  ــا طـ ــد یـ ــان شـ ــگاه رویـ ــاختی در پژوهشـ ــکی بازسـ ــه پزشـ بـ
ایجـــاد کارخانـــه ی ســـلول درمانی کـــه بـــا همـــکاری ســـتاد اجرایـــی 
فرمـــان حضـــرت امـــام)ره( در حـــال انجـــام اســـت، از جملـــه ی ایـــن 

ســـت. طرح ها
هم چنیـــن تولیـــد پـــرده ی آمینیوتیـــک،  کشـــت ســـلول های بنیـــادی 
قلبـــی و کشـــت ســـلول های عضلـــه ای، کشـــت ســـلول های اســـتاندارد 
)ســـلول های مزانشـــیمی، مانوســـاید، عضلـــه ای، فیبروباســـت(، تولیـــد 
ــاده ی  ــد مـ ــاف و تولیـ ــد نـ ــون  بنـ ــرم درمانی از خـ چســـب بافتـــی و سـ
جدیـــدی بـــه نـــام TCP حـــاوی ســـلول های بنیـــادی مزانشـــیمی کـــه 
ـــای  ـــر موفقیت ه ـــی دارد، از دیگ ـــرف فراوان ـــدی مص ـــای ارتوپ در بیماری ه

ـــت. ـــان اس ـــگاه روی ـــم در پژوهش ـــایر همکاران ـــن و س م

اشـاره: دکتـر ناصـر اقدمی عضو هیـات علمـی پژوهشـگاه رویان 
جهاددانشـگاهی که از کودکی آرزوی خلبانی را در سـر می پرورانده 
و بعدهـا بـه ریاضی و آمـار و سـروکله زدن با عدد و رقـم عاقه مند 
شـده و نهایتـا در دانشـگاه رشـته ی پزشـکی خوانـده و امـروز از 
سـرآمدان جامعه پزشـکی اسـت، می گوید: اگـر قرار باشـد یک بار 
دیگـر از ابتدا شـروع کنـد، نهایتا از همیـن نقطه ای کـه در آن قرار 
دارد، سـر درمـی آورد، چراکـه معتقد اسـت؛ با کارهـای تحقیقاتی 
به جـای فعالیـت در حوزه ی پزشـکی بالینـی، می توانـد به جای یک 

انسـان، بـه ده هـا و صدها هـزار نفر کمـک کند.
در ادامـه مشـروح گفت وگوی مـا با دکتـر ناصر اقدمی به مناسـبت 
چهلمین سـالگرد تشـکیل جهاددانشگاهی تهیه شـده، می خوانید.

جهش علمی و فرهنگی 
کشور مرهون اقدامات 

جهاددانشگاهی است
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مجموعه شدید؟ چگونه با جهاددانشگاهی آشنا و مشغول به فعالیت در این 

کاس هـای  بـا  بهلولـی  دکتـر  خانـم  به واسـطه ی  و   1379 سـال 
جهاددانشـگاهی آشـنا شـدم؛ ایشـان در آن زمـان اظهـار کردنـد کـه تصمیم 
دارنـد مرکـزی تحت عنـوان جی آی اس )GIS( در جهاددانشـگاهی تاسـیس 
کننـد؛ مـن نیـز به واسـطه ی این کـه تجربـه ی کار در مراکـز فنی را داشـتم و 
در حوزه ی کاربرد ملی توسـعه، از کارشناسـان طراحی نقشـه های جی آی اس 
بـودم، همـکاری ام را بـا ایشـان آغـاز و مرکـز مربوطـه را در جهاددانشـگاهی 
تاسـیس کردیم؛ یعنی یک سـال بعد و در سـال 80 مجوز این مرکز اخذ شـد 
و مـن نیـز به صـورت پاره وقـت در جهاددانشـگاهی واحد تربیت معلم مشـغول 
بـه کار شـدم و اکنـون 19 سـال از همـکاری ام بـا جهاددانشـگاهی می گذرد؛ 
البتـه پیش تـر همکاری هایـی بـا برخـی شـرکت های خصوصـی داشـته ام، اما 
ترجیـح مـن ایـن بوده که در یـک مرکز دانشـگاهی کار پژوهشـی انجام دهم. 
در آن زمان آشـنایی زیادی با جهاددانشـگاهی نداشـتم، هرچند که در دوران 
دانشـجویی آشـنایی نسـبی از جهاددانشـگاهی پیداکـرده بـودم، امـا بعدها از 
این کـه این پیشـنهاد به من شـد و در جهاددانشـگاهی مشـغول بـه فعالیت و 

خدمـت شـدم، خوشـحال بودم.

از عملکـرد جهاددانشـگاهی در زمینـه ی  ارزیابـی شـما  کادرسـازی و تربیـت نیـرو چیسـت؟ 

کادرسـازی و تربیت نیرو در جهاددانشـگاهی طی سـال های اخیر با آن چه 
درگذشـته بـوده، متفاوت اسـت. در گذشـته حیطه هـای فعالیتی افـراد با هم 
عجیـن بـود؛ به گونـه ای کـه افـراد فرصـت آموختـن از یک دیگـر را در ایـن 

مجموعه داشـتند. در آن زمان کسـی به دنبال اسـتخدام در جهاددانشـگاهی 
نبـود و افـراد در پـی انجـام کارهای بـر زمین مانده ی کشـور و با همیـن نگاه، 
وارد جهاددانشـگاهی می شـدند، امـا امـروز می بینیـم که گروه های پژوهشـی 
جهاددانشـگاهی حتـی بـه شـیوه ی جـذب دانشـگاه ها دایـر و اعضـای آن هـا 
انتخـاب می شـوند و در حقیقت شـاهد حاکم شـدن فضـای بروکراسـی اداری 

بـر سـاختار ایـن مجموعه نیز هسـتیم.

جهاددانشـگاهی در چـه حوزه هایـی بـوده اسـت؟ بـه عقیـده ی شـما، مهم تریـن و شـاخص ترین دسـتاورد 

جریان سـازی  و  تاثیرگـذاری  بـا  همـواره  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای 
جهاددانشـگاهی  پژوهشـی  و  فرهنگـی  فعالیت هـای  اسـت؛  بـوده  همـراه 
نمونـه ی بیرونـی نـدارد. در کنـار ایـن دو حـوزه، جهاددانشـگاهی در فضـای 
دانشـگاه، موفـق بـه انجـام فعالیت هـای گسـترده ی آموزشـی شـده اسـت. از 
سـویی، فعالیت هـا و برنامه هـای پژوهشـی جهاددانشـگاهی به صـورت عمیـق 
و تاثیرگـذار، بـه دانشـگاه ها راه یافتـه و همیـن امـر موجـب شـده تغییراتـی 
در شـیوه ی کار پژوهشـی دانشـگاه ها ایجـاد شـود و آن هـا را نیـز بـه سـمت 
توسـعه ی فعالیت هـای پژوهشـی و اولویـت دادن بـه ایـن حیطـه سـوق داده 
اسـت. در حـوزه ی فرهنگـی نیـز بایـد گفـت توسـعه ی فعالیت هـای فرهنگی 
امـروز دانشـگاه ها، نتیجـه پیگیری هـای مسـتمر همـکاران مـا در معاونـت 

فرهنگـی جهاددانشـگاهی بـوده اسـت.

شـما  فعالیتـی  حـوزه ی  در  جهاددانشـگاهی  اثرگـذاری  چگونـه بـوده اسـت؟ 

در مجموعـه ی جهاددانشـگاهی، در حـوزه ی پژوهش و فناوری و در سـطح 
کان، اتفاقـات خوبـی رقـم خـورده اسـت و محصوالتـی به همـت محققان و 
پژوهشـگران جهاددانشـگاهی تولیدشده که برای نخسـتین بار در کشور شاهد 
به بـار نشسـتن آن هـا بوده ایـم و این محصـوالت نهایتا موجب قطع وابسـتگی 
کشـور به خارج  شـده اسـت. در حوزه ی علوم انسـانی نیز جهاددانشـگاهی در 
دهـه ی 80 موفـق شـد فعالیت هـای معتبـر و بزرگـی را پیگیری کنـد؛ به ویژه 
در 10 سـال اخیـر پژوهش هـای علـوم انسـانی جهاددانشـگاهی در جهت رفع 
نیازهـای توسـعه ای در حیطه ی مسـایل اجتماعـی حرکت کرده و توانسـته تا 

حـدودی، دغدغـه ی پژوهشـگران در عرصه ی اجتماعـی را مرتفع کند.

در  حضورتـان  سـال های  از  کـه  تجربـه ای  اسـاس  بـر  توانمندی هـای   و  ظرفیت هـا  از  آیـا  داریـد،  جهاددانشـگاهی 
می پذیـرد؟ صـورت  اسـتفاده  حداکثـر  جهاددانشـگاهی 

جهاددانشـگاهی نه تنهـا در ایـران، بلکـه در هیـچ کجـای دنیـا، نمونـه و 
ماننـدی نـدارد؛ فعالیت هـای جهاددانشـگاهی حیطه هـای بی شـماری را در 
سراسـر کشـور در برگرفتـه و ایـن موضوع برای ایـن نهاد یک فرصت اسـت و 
توانسـته شـبکه ای توانمند در کشـور ایجاد کند که مشـابهی در کشـور ندارد. 
امـروز، جهاددانشـگاهی در تمامـی مناطق و اسـتان های کشـور شـعبه دارد و 
در تمـام کشـور، امـور مربوط بـه کادرسـازی، فعالیت های فرهنگی، آموزشـی 
و پژوهشـی را دنبـال می کنـد. پایبنـدی به فرهنـگ جهادی، در کنار داشـتن 
توانمندی هـای علمـی، ازجملـه ی خصایـص اعضـای ایـن مجموعه اسـت که 

موجـب تقویـت حـس یاری گـری و اعتای کشـور در آن ها شـده اسـت.

جهاددانشـگاهی دارید، بیـان بفرمایید. در پایـان اگر خاطـره ی جالبـی از سـال های فعالیت تان در 

به عنوان  جهاددانشگاهی،  در  خدمتم  سال   19 روزهای  تمام   من،  برای 
با روز قبل متفاوت است؛ چراکه هدف  پژوهشگر، خاطره است و هرروز آن 
مشخص بوده و اگرچه روش های رسیدن به هدف متفاوت است؛ اما بااین حال، 
از تمام پروژه هایی که انجام شده و سمینارهایی که برگزار کرده ایم، یک خاطره ی 
خوب و مشترک از همه ی این ها باقی مانده و آن موضوع این است که وقتی 
طرح و برنامه ای در جهاددانشگاهی پیگیری می شود، در اثنای اجرا یا انجام آن، 
مرزی میان رییس، معاون، کارشناسان و اعضای عادی جهاددانشگاهی دیده 
نمی شود و همه ی اعضا در کنار یک دیگر و برای یک هدف که آن موفقیت در 
انجام برنامه است، فعالیت می کنند. این موضوعی است که به نظرم فقط در 

جهاددانشگاهی می توان مشاهده کرد.

اشـاره: وقتی طرح و برنامه ای در جهاددانشـگاهی پیگیری می شود، 
در طـول انجـام آن، مرزهـای میـان رییس، معـاون، کارشناسـان و 
اعضـای عـادی از بین مـی رود و همـه در کنار یک دیگـر و برای یک 
هـدف کـه همانا موفقیـت در اجـرای طـرح و برنامه اسـت، فعالیت 
می کننـد؛ این هـا صحبت هـای دکتر مهشـید منزوی، دبیر شـورای 
علمـی و مدیـرکل دفتر تخصصـی علوم انسـانی، اجتماعـی و هنر 
جهاددانشـگاهی اسـت و او تاکیـد می کند که این ویژگی هـا را تنها 

در ایـن نهـاد می توان مشـاهده کرد.
در ادامـه، مشـروح گفت وگـوی مـا بـا دکتـر مهشـید منـزوی بـه 
مناسـبت چهلمین سـالگرد تشکیل جهاددانشـگاهی را می خوانید.

تاثیر عمیق برنامه های 
پژوهشی و فرهنگی 

جهاددانشگاهی بر دانشگاه ها
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رسم باور

آغاز همکاری شما با جهاددانشگاهی در چه پروژه ای بود و چگونه به این 
نهاد پیوستید؟

دی ماه سال 1373 و پس از اتمام تحصیات کارشناسی ارشد، جهت همکاری در احداث 
آغاز  تهران  واحد  جهاددانشگاهی  شیمی  بخش  با  را  خود  همکاری  کلروبنزن،  تولید  واحد 

کردم.

مهم ترین پروژه ای که طی این سال ها انجام داده اید، چه بوده است؟

در 25 سال حضور و فعالیتم در جهاددانشگاهی، در پروژه های مختلفی به عنوان مسئول 
یا همکار مشارکت داشته ام. تدوین دانش فنی برای تولید مواد شیمیایی و احداث واحدهای 
است. همه ی  در جهاددانشگاهی  فعالیت هایم  ازجمله  مواد شیمیایی  انواع  تولید  و  مختلف 
کلروبنزن،  تولید  واحد  احداث  به  می توانم  اما  بوده اند،  برخوردار  ویژه  اهمیت  از  پروژه ها 
تولید ماده ی شست وشو دهنده ی ویژه برای شست وشوی دستگاه های چاپ اسکناس بانک 
مرکزی، احداث واحد اولئوکمیکال و تولید GMS به عنوان مهم ترین ها اشاره کنم. یکی از 
پروژه های مهمی که برای صنعت نفت از اهمیت زیادی برخوردار بود و در اجرای آن مشارکت 
داشتم؛ تدوین دانش فنی تولید مواد تعلیق شکن بود که در سال 90 و با مشارکت سازمان 
جهاددانشگاهی تهران و پژوهشکده ی توسعه ی صنایع شیمیایی آغاز شد و تا سال 94 اجرای 

آن به طول انجامید.

در فعالیت ها و اجرای طرح ها، چه میزان به خصیصه نوآوری و رافع بودن 
نیازهای استراتژیک کشور، توجه می کردید؟

بدون شک، یکی از پارامترهای مهم برای انتخاب پروژه و کار تحقیقاتی در جهاددانشگاهی، 
بکر بودن آن در کشور است. بنده نیز در اجرای تعداد زیادی پروژه جدید مشارکت داشته ام 
که هرکدام از آن ها، از اهمیت ویژه ای در صنایع بهداشتی، دفاعی، نفت و پتروشیمی برخوردار 

بوده اند. تولید سانمیکس و پتاسیم لورات برای پتروشیمی تبریز، تولید اولئوکمیکال برای 
صنایع شوینده، تولید کلروبنزن برای صنایع دفاعی، تولید HF و بسیاری از مواد شیمیایی 
حضورداشته ام،  آن ها  در  که  تحقیقاتی  تیم های  توسط  کشور،  در  نخستین بار  برای  دیگر 

انجام شده است.

در  فعالیت هایتان  انجام  مسیر  در  جدی  مانع  توانسته  تحریم ها  آیا 
جهاددانشگاهی شود؟

در اواسط سال 95 محل خدمت من از سازمان جهاددانشگاهی تهران به پژوهشکده ی 
و  شیمی  تخصصی  حوزه ی  در  همچنان  این که  از  کرد.  تغییر  شیمیایی  صنایع  توسعه ی 
تحریم های  و  اقتصادی  دشوار  شرایط  خرسندم.  بسیار  می کنم،  خدمت  شیمی  مهندسی 
تحمیل شده به ایران، شرایط کاری را بسیار دشوار کرده است، اما به نظر می رسد در این 

شرایط، مسئولیت واحدهای تحقیقاتی بسیار سنگین تر و حساس تر است.

جدیدترین پروژه هایی که در دست اجرا دارید، کدام است؟

با کمک همکاران در این پژوهشکده و با درک شرایط ویژه کنونی و شناخت مشکات 
صنعت، در حد توان، برخی مواد را انتخاب کرده و در قالب پروژه های تحقیقاتی و خدمات 
از این پروژه ها تولید سلنیوم سولفاید،  تخصصی، طرح هایی را در دست اجرا داریم. برخی 
مواد  و  ابرخازن، سیلیکاژل کروی  نشاسته حفاری،  تولید  افزایه های سیمان حفاری،  تولید 
شیمیایی پرمصرف در صنعت نفت و ... است. امیدوارم با تاش و کوشش همه ی کارکنان این 
پژوهشکده، بتوانیم برای رفع نیازهای صنایع مختلف، فعالیت های خوبی انجام دهیم و جایگاه 

این پژوهشکده در بین مراکز تحقیقاتی ارتقای مناسبی داشته باشد.

عملکرد جهاددانشگاهی را در حوزه پژوهش، چگونه ارزیابی می کنید؟

کار  دستور  در  پژوهش  حوزه  در  را  کاربردی  تحقیقات  انجام  سیاست  جهاددانشگاهی 
دارد و اجرای همین سیاست موجب تدوین دانش فنی در حوزه های بسیاری به منظور رفع 
نیازهای کشور شده است. در حال حاضر جهاددانشگاهی مورد وثوق بسیاری از سازمان ها و 
مدیران ارشد کشور برای قطع وابستگی و خودکفایی کشور است. دستاوردهای چهل ساله ی 
بوده  دولتی  بودجه های  از  دریافتی  و حمایت های  امکانات  از  بیشتر  بسیار  جهاددانشگاهی 
است. جهاددانشگاهی می تواند در جایگاه الگویی موفق برای سازمان های تحقیقاتی در کشور 
قرار بگیرد. بدیهی است که فعالیت های جهاددانشگاهی بدون نقص نبوده و نخواهد بود، اما 
برآیند و نتیجه ی چهار دهه تاش و فعالیت جهاددانشگاهی در حوزه ی پژوهش، قابل قبول 

و ارزشمند است.

تفاوتی  چه  متناظر،  نهادهای  سایر  با  جهاددانشگاهی  در  پژوهشی  کار 
دارد؟

فعالیت در حوزه ی پژوهش جهاددانشگاهی چند خصوصیت دارد؛ نخست تنوع موضوعی 
الزامات و ضروریات فعالیت در محیط های تحقیقاتی، تنوع موضوع است، این امر  است؛ از 
موجب ایجاد روحیه ی پرسشگری و ایده پردازی بین محققان می شود، لذا افرادی می توانند 
در حوزه پژوهش در جهاددانشگاهی موفق باشند که ایده پرداز و خاق بوده و از یکنواختی 

فراری باشند.
از  یکی  است،  تیمی  کار  روحیه ی  جهاددانشگاهی،  در  پژوهش  حوزه  خصیصه  دومین 
دالیل اصلی برای باال بودن ضریب موفقیت در فعالیت های تحقیقاتی جهاددانشگاهی، انجام 
تعدادی محقق و پژوهشگر در کنار  به صورت تیمی است. بدون شک حضور  کار تحقیقاتی 

یکدیگر در یک فعالیت تحقیقاتی، کیفیت، سرعت و ضریب موفقیت را افزایش می دهد.
به فعالیت با حداقل امکانات نیز به عنوان ویژگی دیگر این حیطه، باید توجه داشت. با 
توجه به کمبود منابع مالی در جهاددانشگاهی، محققان این نهاد، به فعالیت با حداقل امکانات 
عادت کرده و از بهانه جویی به خاطر کمبود امکانات پرهیز می کنند. استفاده بهینه از امکانات 

موجود و ایجاد راه حل های خاقانه، کمبود منابع و امکانات را جبران کرده است.

از نظر شما، چه موانعی در مسیر تحقق اهداف پژوهشی جهاددانشگاهی 
وجود دارد؟

به طورکلی، میان صنایع و سرمایه گذاران ایرانی، عقیده و باور غالب بر استفاده از دانش 
فنی و محصوالت خارجی است. در چنین فضایی، فعالیت در حوزه ی تدوین دانش فنی و 
تمام جهادگران  بدون شک  باالیی می طلبد.  و خطرپذیری  داخلی، جرئت  تولید محصوالت 
در  سرمایه گذاران  و  خصوصی  دولتی،  صنایع  کم لطفی های  از  پژوهش،  حوزه ی  در  فعال 
دارند.  زیادی  خاطره های  جهاددانشگاهی،  در  تولیدی  محصوالت  و  فنی  دانش  از  استفاده 
کمبود منابع مالی برای تحقیقات جدید از مشکات جهاددانشگاهی است که باید در نظام 
مالی کشور فکری برای آن شود. در سال های اخیر قوانین اندکی در حمایت از محققان ایرانی 
و دانش فنی بومی وضع شده است و باید حمایت از دانش فنی و تولیدات داخلی در بین 

مدیران ارشد و اجرایی کشور به باور و ارزش تبدیل شود.

بهترین خاطره شما از حضور 25 ساله تان در جهاددانشگاهی کدام است؟

 افتخار بزرگ من در سال های حضور در جهاددانشگاهی، آغاز فعالیت در جهاددانشگاهی 
آقای  جناب  و  فرهمند  دکتر  آقای  جناب  همچون  بزرگانی  شاگردی  و  تهران  دانشگاه 
بزرگ ترین شانس های من در  از  دانا  با همکاران خوب و  دکتر شریفی زاده است. همکاری 
جهاددانشگاهی بوده است. امیدوارم بتوانم بهتر و بیشتر از قبل در رشد این مجموعه مؤثر 

باشم.

اشاره: دکترمسـعود کمبرانی رییس پژوهشـکده ی توسعه ی صنایع 
شـیمیایی جهاددانشـگاهی به مناسبت چهلمین سـالگرد تشکیل 
ایـن نهـاد انقابـی، بـا تاکید بـر این کـه 25 سـال عمـر کاری خود 
را صـرف تـاش و خدمـت در جهاددانشـگاهی کرده اسـت، گفت: 
بخـش زیـادی از ایـن تاش ها صـرف خاقیـت، نـوآوری و ورود به 
عرصه هـای جدید علمی شـده اسـت. کمبرانی بر این باور اسـت که 
اگر خاقیت و ایده پردازی سـرلوحه کارهایمان باشـد و از یکنواختی 
فـراری باشـیم، می توانیـم موفقیـت را در جهاددانشـگاهی، با همه 

سـختی های موجـود، به چشـم ببینیم.
مشـروح گفت وگـوی بـا رییـس پژوهشـکده ی توسـعه ی صنایـع 

شـیمیایی جهاددانشـگاهی را در ادامـه می خوانیـد.

جهاددانشگاهی الگویی 
موفق برای سازمان های 

تحقیقاتی در کشور
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رسم باور

40 ســـال از انقـــاب اســـامی و  روی کار آمـــدن جهـــاد دانشـــگاهی، امـــروزه از فرهنـــگ  بعـــد از گذشـــت 
ـــف  ـــا تعری ـــود و بعضـــــ ـــی ش ـــه م ـــخن گفت ـــادی س جه
هـــای متفاوتـــی از ایـــن فرهنـــگ انجـــام مـــی شـــود 
ـــت و در  ـــه معناس ـــه چ ـــادی ب ـــل جه ـــگ اصی ـــی فرهن ول
جهـــاد دانشـــگاهی بـــه چـــه معنایـــی شــــــــــناخته 

ـــود؟ ـــی ش م

ــا  ــر مـ ــادی اســـت. اگـ ــه فرهنـــگ جهـ ــتون خیمـ معنویـــت سـ
فرهنـــگ را در عناصـــر زبانـــی و ذهنـــی بـــه معنـــای اخاقیـــات، 
باورهـــا، آرمـــان هـــا و نگـــرش هـــا، بـــه معنـــای ارزشـــی و 

هنجـــاری اش، یعنـــی اخاقیـــات و بـــه معنـــای رفتـــاری اش 
یعنـــی ســـبک زندگـــی، مســـیر، عـــادت و گرایـــش و بـــه معنـــای 
عنصـــر نهـــادی یعنـــی مناســـبت هـــای ســـازمانی قلمـــداد کنیـــم 
چتـــر معنویـــت بایـــد بتوانـــد همـــه ایـــن عناصـــر را در بربگیـــرد. 
خمیـــر مایـــه فرهنـــگ جهـــادی معنویـــت اســـت. همـــه عناصـــر 
فرهنگـــی اســـت، چـــون خمیـــر و خیمـــه فرهنـــگ جهـــادی 
ــی  ــه یعنـ ــن روحیـ ــه ایـ ــادی بـ ــگ جهـ ــت. فرهنـ ــت اسـ معنویـ
روحیـــه معنویـــت گرایـــی و طاعـــت گرایـــی و متابعـــت از رســـول 

ــت. ــته اسـ ــته و پیوسـ ــی وابسـ و ولـ
اساســـا معنـــای جهـــاد در قـــرآن و متـــون دینـــی و بـــه ویـــژه 
ـــر  ـــترده ت ـــیار گس ـــن)ع( بس ـــه طاهری ـــرم)ص( و ائم ـــی مک ـــنت نب س
ـــال  ـــت. قت ـــده اس ـــی ش ـــرب معرف ـــال و ح ـــای قت ـــر از معن ـــی ت و کل
یـــا همـــان جنگیـــدن بـــه طـــور مشـــخص درگیـــری مســـلحانه در 
جنـــگ هاســـت امـــا جهـــاد بســـیار متفـــاوت تـــر از ایـــن معنـــا 
ـــدن  ـــرب و جنگی ـــای ح ـــا معن ـــا را ب ـــن معن ـــی ای ـــر کس ـــوده و اگ ب
اشـــتباه بگیـــرد ســـخت مســـیر حرکـــت و مشـــی زندگـــی خـــود 
را دچـــار بحـــران و ضالـــت کـــرده اســـت و ایـــن همـــان اتفاقـــی 
اســـت کـــه توســـط جریـــان هـــای تکفیـــری و داعـــش امـــروز در 
بخشـــی از خاورمیانـــه و جهـــان اســـام بـــه بهانـــه جهــــــاد رخ 

ـــد. ـــی ده م
جهـــاد بـــه معنـــای تـــاش و کوشـــش در مبـــارزه بـــا دشـــمن 
ـــا در درون  ـــد و ی ـــتمگر باش ـــرد س ـــک ف ـــمن ی ـــن دش ـــه ای ـــت چ اس
خـــود انســـان النـــه کـــرده و از جملـــه وسوســـه هـــای شـــیطانی 
ـــه  ـــی ب ـــا مفهوم ـــا ب ـــه ه ـــن دو عرص ـــر دوی ای ـــن در ه ـــد. موم باش

ـــد. ـــی بین ـــه رو م ـــود را روب ـــاد خ ـــام جه ن
ــه  ــد و بـ ــه جهـ ــتق از ریشـ ــه ای مشـ ــاد کلمـ ــن جهـ همچنیـ
ــه اراده فـــرد  ــرو و همـ ــوان، نیـ ــام تـ ــه کار بـــردن تمـ ــای بـ معنـ
بـــرای رســـیدن بـــه هـــدف اســـت. برخـــی مواقـــع بـــه معنـــای 
ــه کار  ــم بـ ــدت در کار هـ ــه و شـ ــای مبالغـ ــه معنـ ــقت و بـ مشـ
ـــم دارد  ـــری ه ـــای دیگ ـــاد معن ـــن جه ـــر ای ـــاوه ب ـــت و ع ـــه اس رفت
و آن خـــرج کـــردن تمـــام آنچـــه انســـان در وســـع و تـــوان دارد 
و تحمـــل کـــردن مشـــقت هـــا در راه رســـیدن بـــه یـــک هـــدف 

ــت. ــخص اسـ ــوم و مشـ معلـ
ایـــن معانـــی جهـــاد در دو جبهـــه رخ مـــی دهـــد. جهـــاد اول 
متوجـــه درون اســـت و در ایـــن رابطـــه بـــا مفهـــوم جهـــاد اکبـــر 
ـــت  ـــه حقیق ـــان ب ـــیدن انس ـــرای رس ـــاش ب ـــی ت ـــتیم یعن ـــنا هس آش
دوم  و  و  پـــروردگار  بـــه  رســـیدن  آن  از  بعـــد  و  ذات خویـــش 
جهـــادی کـــه متوجـــه عالـــم خـــارج اســـت یعنـــی جهـــاد اصغـــر؛ 
ایـــن نـــوع جهـــاد رســـاندن دیگـــران بـــه حقیقـــت درونـــی شـــان 
ــدس  ــت. مقـ ــان اسـ ــه پروردگارشـ ــا بـ ــاندن آن هـ ــپس رسـ و سـ
ـــچ  ـــال. هی ـــرب و قت ـــه ح ـــت ن ـــاد اس ـــران جه ـــه پیامب ـــن وظیف تری
ـــول  ـــدا و رس ـــت خ ـــد اطاع ـــی نبای ـــردی و جمع ـــم از ف ـــی اع منافع

و جهـــاد را تحـــت الشـــعاع قـــرار دهـــد.
ــره  ــی روزمـ ــاری و در زندگـ ــاری و جـ ــر سـ ــک امـ ــاد یـ جهـ
ـــه  ـــت گان ـــه هش ـــد معادل ـــه، خداون ـــوره توب ـــه 24 س ـــت. در آی ماس
ـــه  ـــه س ـــد ب ـــی توان ـــه م ـــن معادل ـــه ای ـــد ک ـــی کن ـــی م ای را معرف
ــور و  ــازه ظهـ ــان اجـ ــی انسـ ــی در زندگـ ــم و حیاتـ ــوع مهـ موضـ
ــیره،  ــر، عشـ ــرادران، همسـ ــدان، بـ ــدران، فرزنـ ــد. پـ ــروز ندهـ بـ
ـــع  ـــد مان ـــی توان ـــع م ـــوان مناف ـــه عن ـــاکن ب ـــارت و مس ـــوال، تج ام
نزدیکـــی بـــه خـــدا، رســـول و جهـــاد شـــود. انســـان بایـــد ردای 

جهـــاد را در همیـــن دنیـــا و زندگـــی روزمـــره بـــر تـــن کنـــد.
ـــه  ـــوط ب ـــول و من ـــاد موک ـــول)ص( و جه ـــدا و رس ـــت از خ متابع
ایـــن اســـت کـــه بیـــن ایـــن منافـــع و آن منافـــع یـــک نســـبت 
قابـــل اعتنایـــی صـــورت گیـــرد؛ بنـــا نیســـت کـــه امـــر اطاعـــت از 
ـــان  ـــود. انس ـــری ش ـــای دیگ ـــه ج ـــول ب ـــاد موک ـــول و جه ـــدا و رس خ
ــزه و  ــی رومـ ــه زندگـ ــن عرصـ ــادی و همیـ ــای مـ ــن دنیـ در همیـ
ــا همـــه ایـــن تعلقـــات بایـــد بتوانـــد متابعـــت از امـــر خـــدا و  بـ
ــام کلمـــه را دنبـــال کنـــد  ــاد بـــه معنـــای عـ رســـول)ص( و جهـ
و مشـــی پیامبـــر مکـــرم اســـام)ص( را محـــور و مـــدار زندگـــی 
خـــود قـــرار دهـــد و ردای جهـــاد را در همیـــن دنیـــا و زندگـــی 
ـــات  ـــات و موضوع ـــن تعلق ـــه همی ـــی ب ـــد و حت ـــن کن ـــر ت ـــره ب روزم

هشـــت گانـــه مـــادی بتوانـــد رنـــگ و بـــوی الهـــی ببخشـــد.
ــت از  ــر متابعـ ــت تأثیـ ــد تحـ ــی توانـ ــور مـ ــل مذکـ 8 عامـ آن 

معـاون پیشـین فرهنگـی جهاد دانشـگاهی یکـی از ویژگـی های 
عنصـر جهـادی را انقابی بودن آن دانسـته و تاکید مـی کند: نباید 
بگذاریـم مفهـوم انقابی بـودن دسـتخوش تحریف ماهیت شـود؛ 
ایـن یکـی از نکاتـی اسـت که مقـام معظـم رهبـری بـر آن تأکید 
کـرده و مـی فرمایند عنصـر انقابی هیچ نسـبتی با بـی انضباطی، 

اغتشـاش، بی نظمی، شـلوغی و سـردرگمی نـدارد.
دکتـر سـعید پور علـی می گویـد: جهاد دانشـگاهی بـه مثابه یک 
مسـجد اسـت، روحیـات و رفتارهـای فـردی کـه وارد مسـجد می 
شـود یادآور سـتون خیمـه فرهنگ جهـادی، معنویـت و ایمان این 
نهـاد اسـت و فضای معنـوی، عاطفـی و روحانی آن نیـز باید فضای 
مسـجدی باشـد که بر اسـاس تقوا بنا شـده اسـت و نمی توانیم در 
مسـجد و در جایـگاه عبادت به عنوان انسـان مومـن و عبد خدا هر 

رفتـار و نگـرش و کردار،گویـش و زبانی را بـه کار ببریم.
او که سـابقه مدیرعاملـی خبرگزاری دانشـجویان ایران )ایسـنا( را 
نیـز در کارنامـه خـود دارد، می افزایـد: . فراموش نکنیـم که عنصر 
جهـادی و فرهنگ جهادی به هسـتی پـر از اعتماد و مملـو از توکل 
بـه خداونـد و باورمند بـه وعده الهی اسـت. جهادگران دانشـگاهی 
پاسـدار ارزش هـای انقـاب هسـتند. بنابرایـن نباید اجـاز دهیم، 

مفهـوم انقابی بـودن دسـتخوش تحریف ماهیت شـود.
در ادامـه مشـروح گفـت و گـوی ویـژه نامـه چهلمیـن سـالگرد 

جهاددانشـگاهی را بـا سـعید پورعلـی مـی خوانیـد:
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رسم باور

ـــب  ـــت ح ـــر حاکمی ـــرد. اگ ـــرار گی ـــاد ق ـــول)ص( و جه ـــدا و رس خ
ــتقرار  ــان اسـ ــرزمین وجودمـ ــاد در سـ ــول)ص( و جهـ ــدا، رسـ خـ
پیـــدا کنـــد، معادلـــه شـــکل مناســـب خـــود را مـــی یابـــد. هیـــچ 
ـــش  ـــردن خوی ـــاک ک ـــس و پ ـــب نف ـــه و تهذی ـــز تزکی ـــه ج ـــی ب راه
از هـــر گونـــه آلودگـــی و خباثـــت بـــرای متعالـــی کـــردن خـــود 

وجـــود نـــدارد.
ــای  ــدن پیوندهـ ــای بریـ ــه معنـ ــده بـ ــر شـ ــات ذکـ ــوم آیـ مفهـ
ــوده  ــانی نبـ ــده گرفتـــن عواطـــف انسـ ــتی و محبـــت و نادیـ دوسـ
ـــر  ـــان ب ـــر انس ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــور ای ـــه منظ ـــود بلک ـــد ب و نخواه
ســـر دو راهـــی منافـــع و حـــب رســـول خـــدا)ص( و جهـــاد قـــرار 
ـــت  ـــاد حرک ـــول و جه ـــدا و رس ـــب خ ـــمت ح ـــه س ـــد ب ـــت بتوان گرف
ـــف  ـــه عواط ـــی ک ـــه گروه ـــز ب ـــه نی ـــن زمین ـــد در ای ـــد و خداون کن
و تعلقـــات خـــود را بـــر رضـــای خـــدا، متابعـــت از رســـول)ص( و 
ـــدار  ـــن هش ـــد.  ای ـــی ده ـــدار م ـــمارند، هش ـــی ش ـــدم م ـــاد مق جه
تقـــدم زمینـــه ســـاز قهـــر الهـــی اســـت آن هـــم قهـــر و غضبـــی 
نامعلـــوم؛ بنابرایـــن برتـــری دادن امـــور مـــادی بـــر معنویـــت بـــه 
تعبیـــر همیـــن آیـــه نشـــانه فســـق اســـت. مـــرز ایمـــان و فســـق 

هـــم رهـــا کـــردن معنویـــت اســـت.
در طـــول حیـــات 40 ســـاله جهـــاد دانشـــگاهی چندیـــن و 
چنـــد بـــار خدمـــت مقـــام معظـــم رهبـــری رســـیدیم و در ایـــن 
دیدارهـــا توصیـــه هـــا و تاکیداتـــی داشـــتند و مـــا ایـــن توصیـــه 
هـــا و راهنمایـــی هـــا و تاکیـــدات را مرتـــب بایـــد مـــرور کنیـــم. 
ــی از  ــد بخشـ ــی توانـ ــدار مـ ــر دیـ ــی هـ ــای اصلـ ــد واژه هـ کلیـ

ــد. ــان کنـ ــادی را بیـ ــود فرهنـــگ مدیریـــت جهـ وجـ

ــات در  ــه از بیانـ ــد نکتـ ــکان چنـ ــورت امـ ایـــن بـــاره را توضیـــح دهیـــد. در صـ

در یکـــی از ایـــن دیدارهـــا  بـــه یـــک تیـــپ شناســـی فـــردی 
ــوم  ــته مرحـ ــر برجسـ ــه جهادگـ ــاره بـ ــب اشـ ــازمانی در قالـ و سـ

ــد. ــاره کردنـ ــان اشـ ــه رویـ ــتیبانی و موسسـ ــی آشـ کاظمـ
ــق و  ــه موفـ ــک موسسـ ــان یـ ــه رویـ ــد موسسـ ــان فرمودنـ ایشـ
ــت  ــود و هسـ ــزی بـ ــمگیر از آن چیـ ــل و چشـ ــه کامـ ــک نمونـ یـ
کـــه انســـان آرزویـــش را مـــی کنـــد. یـــک آرزوی تحقـــق یافتـــه 
بـــر روی زمیـــن و در مـــورد مرحـــوم کاظمـــی آشـــتیبانی قریـــب 
ــاره کردنـــد و فرمودنـــد علـــت اینکـــه  بـــه همیـــن مضمـــون اشـ
بـــه آن مرحـــوم عاقـــه داشـــتم، همیـــن اســـت حرکـــت، نحـــوه 
کار، مدیریـــت و پیگیـــری او یـــک مجموعـــه کامـــل از آن چیـــزی 

اســـت کـــه آدم دوســـت داشـــته و آرزو دارد.
ایـــن الگـــوی مطلـــوب فـــردی و ســـاختاری یکـــی از زمینـــی 
تریـــن و قابـــل لمـــس تریـــن و محســـوس تریـــن الگوهـــای 
ــری  ــم رهبـ ــام معظـ ــت. مقـ ــادی اسـ ــت جهـ ــگ و مدیریـ فرهنـ
آشـــتیبانی  کاظمـــی  مرحـــوم  و  رویـــان  موسســـه  فرمودنـــد 
ــن  ــه ایـ ــتند و مجموعـ ــاش هسـ ــان و تـ ــم، ایمـ ــی از علـ ترکیبـ
ـــت  ـــد، در حقیق ـــم بودن ـــار ه ـــی کن ـــرد و جمع ـــک ف ـــر در ی ـــا اگ ه
یـــک امـــر آســـمانی را بـــه یـــک امـــر زمینـــی و محقـــق یافتـــه 

ــد. تبدیـــل مـــی کنـ
ـــجد  ـــوم مس ـــا مفه ـــاد ب ـــک نه ـــه ی ـــه مثاب ـــاد را ب ـــن جه همچنی
هـــم خوانـــی کـــرده انـــد و مـــردان و زنـــان ایـــن نهـــاد را بـــه 
ــند و  ــزه باشـ ــر کردنـــد کـــه دوســـت دارنـــد پاکیـ ــانی تعبیـ کسـ
ــا را  ــی آن هـ ــت پاکیزگـ ــن نیـ ــر همیـ ــه خاطـ ــم بـ ــد هـ خداونـ
ـــه  ـــد. مجموع ـــی ده ـــرار م ـــت ق ـــف و عنای ـــورد لط ـــت دارد و م دوس
جهاددانشـــگاهی بـــه مثابـــه یـــک مســـجد اســـت. بنابرایـــن 
ـــد  ـــود بای ـــی ش ـــجد م ـــه وارد مس ـــردی ک ـــای ف ـــات و رفتاره روحی
متفـــاوت باشـــد. نمـــی توانیـــم در مســـجد و در جایـــگاه عبـــادت 
بـــه عنـــوان انســـان مومـــن و عبـــد خـــدا هـــر رفتـــار و نگـــرش 

و کـــرداری، گویشـــی و زبانـــی را بـــه کار ببریـــم و بایـــد فضـــای 
ـــر  ـــه ب ـــجدی ک ـــای مس ـــا فض ـــان ب ـــی م ـــی و روحان ـــوی، عاطف معن

اســـاس تقـــوا بنـــا شـــده مطابقـــت داشـــته باشـــد.

ــزی در  ــه چیـ ــه چـ ــد بـ ــما بایـ ــر شـ ــه نظـ ــرد؟ بـ ــه کـ ــتر توجـ ــادی بیشـ ــگ جهـ ــتای فرهنـ راسـ

ـــاد  ـــان در جه ـــت و ایم ـــای معنوی ـــع ارتق ـــه تب ـــن ب ـــر م ـــه نظ ب
دانشـــگاهی کـــه یـــک ســـنت الهـــی اســـت، امکانـــات، تجهیـــزات 
ـــه  ـــه آن توج ـــد ب ـــه بای ـــه ک ـــا آنچ ـــد ام ـــی آین ـــم م ـــارات ه و اعتب
کنیـــم، ایمـــان و معنویـــت کارکنـــان ایـــن نهـــاد انقابـــی اســـت 
ـــم. ـــظ کنی ـــو حف ـــن نح ـــه بهتری ـــده آن را ب ـــعی ش ـــون س ـــه تاکن ک

یکـــی دیگـــر از ویژگـــی هـــای ایـــن فرهنـــگ آن اســـت کـــه 
ـــد  ـــی توان ـــه م ـــی ک ـــا جای ـــد و ت ـــعت ببخش ـــاد وس ـــوم جه ـــه مفه ب
جهـــاد را از حـــرب و قتـــال دور کنـــد؛ جهـــاد علمـــی، فرهنگـــی، 
ـــوه  ـــا از وج ـــن ه ـــی و ای ـــادی، فرهنگ ـــارزه اقتص ـــا مب ـــادی ی اقتص

ـــت. ـــاد اس ـــر جه دیگ
مقـــام معظـــم رهبـــری همچنیـــن در ســـخنانی دیگـــر خطـــاب 
ـــایی  ـــم را شناس ـــد خص ـــه بای ـــد ک ـــد کردن ـــا، تأکی ـــادی ه ـــه جه ب
ــن  ــل اش ایـ ــای اکمـ ــاد معنـ ــد؛ جهـ ــرار دهیـ ــار قـ و تحـــت فشـ
ـــه  ـــدف گرفت ـــمن را ه ـــه دش ـــد ک ـــی باش ـــد و تاش ـــه جه ـــت ک اس
ــم و  ــوده و علـ ــکنانه بـ ــز تـــاش دشـــمن شـ ــد و تـــاش نیـ باشـ
ـــد. ـــکنی باش ـــمن ش ـــر دش ـــر ب ـــد ناظ ـــاد بای ـــق جه ـــت و تحقی حرک

ــادی  ــد جهـ ــادی بایـ ــر جهـ ــرک عنصـ ــت و تحـ ــطح فعالیـ سـ
باشـــد. عـــوام گرایـــی و عـــوام پســـندی در کار، عنصـــر جهـــادی 
و فرهنـــگ جهـــادی جـــای خـــود را بـــه حرکـــت هـــای گزیـــن 
ـــدان  ـــه می ـــر را ب ـــرف برت ـــد ح ـــادی بای ـــر جه ـــد و عنص ـــی دهن نم
ـــه  ـــه آن معادل ـــر اینک ـــد مگ ـــی کن ـــدا نم ـــق پب ـــن تحق ـــاورد و ای بی

شـــکل بگیـــرد و از ایمـــان و تقوایمـــان مراقبـــت کنیـــم.
ــناخته  ــگاهی را شـ ــاد دانشـ ــه جهـ ــد از اول کـ ــان فرمودنـ ایشـ
ــاس آن  ــن اسـ ــر ایـ ــوده و بـ ــوا بـ ــن و تقـ ــاس دیـ ــر اسـ ــم بـ ایـ
را بایـــد نگـــه داشـــت. تعبیـــر دیگـــر در بیانـــات ایشـــان بحـــث 
حفـــظ جهـــت گیـــری و هویـــت عنصـــر جهـــادی در ایـــن نهـــاد 
اســـت. گناهـــان و ســـخن چینـــی هـــا و طمـــع هـــا مـــی تواننـــد 
مـــا را محاصـــره کننـــد و بـــر اســـاس آن هـــا مـــی تـــوان هویـــت 
و جهـــت گیـــری هـــای خـــود را تغییـــر داد لـــذا روح و هویـــت 
ــم و  ــا محکـ ــه هـ ــل ایـــن وسوسـ ــد در مقابـ ــادی بایـ ــر جهـ عنصـ
ــادی  ــاد جهـ ــرد و نهـ ــخصیت فـ ــت و شـ ــتد و هویـ ــتوار بایسـ اسـ
اگـــر بـــر مبنـــای تفکـــر درســـت و منطقـــی و صحیحـــی شـــکل 
گرفتـــه باشـــد در گـــذر ایـــام نـــه تنهـــا کمرنـــگ نخواهـــد شـــد 
ـــتحکم  ـــن مس ـــر و همچنی ـــفاف ت ـــر، ش ـــح ت ـــر، واض ـــن ت ـــه روش بلک

تـــر مـــی شـــود.
ـــودن  ـــی ب ـــادی انقاب ـــر جه ـــای عنص ـــی ه ـــر از ویژگ ـــی دیگ یک
آن اســـت. نبایـــد بگذاریـــم مفهـــوم انقابـــی بـــودن دســـتخوش 
تحریـــف ماهیـــت شـــود؛ ایـــن یکـــی از نکاتـــی اســـت کـــه مقـــام 
معظـــم رهبـــری بـــر آن تأکیـــد کـــرده و مـــی فرماینـــد عنصـــر 
انقابـــی هیـــچ نســـبتی بـــا بـــی انضباطـــی، اغتشـــاش، بـــی 
ـــد  ـــی فرماین ـــل م ـــدارد و در مقاب ـــردرگمی ن ـــلوغی و س ـــی، ش نظم
محکـــم تریـــن و قـــوی تریـــن انضبـــاط هـــا انضبـــاط جهـــادی و 
ــان انقابـــی دارای محکـــم تریـــن انضبـــاط  انقابـــی اســـت. انسـ
اســـت. در واقـــع انســـان انقابـــی دارای محکـــم تریـــن انضبـــاط 
بـــوده و قانونمندتریـــن فـــرد و حامـــی و پاســـدار قانـــون اســـت. 
فرامـــوش نکنیـــم کـــه عنصـــر جهـــادی و فرهنـــگ جهـــادی بـــه 
ـــد  ـــد و باورمن ـــه خداون ـــوکل ب ـــو از ت ـــاد و ممل ـــر از اعتم ـــتی پ هس
ــدار  ــاهی پاسـ ــران دانشگـــــــ ــده الهـــی اســـت. جهادگـ ــه وعـ بـ

ارزش هـــای انقـــاب هســـتند.



رسم باور│ ویژه نامه چهلمین 
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

1399 129

رسم باور

با توسل به فرهنگ جهادی و کمترین امکانات باز شده است و امروزه تعابیر  گره های مختلف کشور در دوران جنگ تحمیلی و سال های تحریم 
جهاد  در  جهادی  اصیل  فرهنگ  گیرد.  می  صورت  فرهنگ  این  از  مختلف 

دانشگاهی به چه معناست؟
فکر می کنم نگاهی به وضعیت کنونی جهاد دانشگاهی، حکایت از فرهنگ جهادی 
جهاد  عملکرد  متن  در  جهادی  فرهنگ  دارد.  سازمان  این  بر  حاکم  روح  عنوان  به 
دانشگاهی دیده می شود. احساس می کنم عملکرد این سازمان در 40 سال گذشته 

فرهنگ اصیل جهادی را تعبیر می کند. 

یک  یا  و  انسان  در  چطور  کنیم  می  صحبت  آن  از  که  فرهنگی  سازمان منعکس می شود؟ 
به اعتقاد من تاش کیفی برای رفع مشکات و رسیدن به یک هدف بزرگ بدون 
داشتن ذره ای منت و ادعا به معنای فرهنگ جهادی است. انسان در این وضعیت مزد 
خود را از خداوند متعال می گیرد چرا که خداوند بر عملکرد افراد نظارت دارد. دیگر 
در این وضعیت حقوق و دستمزدهای کان و همچنین رییس و مرئوس اهمیتی ندارد. 
همه چیز به حدی است که انسان بتواند امرار معاش کند. انسانی که دارای چنین روحیه 
ای است بی ادعا کار می کند و هر کاری را برای رضای خدا انجام می دهد و هیچ وقت 
منافع مادی در فرهنگ جهادی در اولویت نیستند. این موضوع در دوران هم جنگ بارز 

و آشکار بود و جهاد دانشگاهی تاش کرده این موضوع را در عملکرد خود نشان دهد. 

شده است؟ در این سال ها فرهنگ جهادی در چه عرصه هایی تاثیرگذار واقع 
مهمترین دستاورد جهاد دانشگاهی تاثیرگذاری بر روی برخی حوزه های فرهنگی 
و سطح دانشگاه است. یکی از نقاط ضعف جهاد این بوده که از حوزه دانشگاه فراتر 
نرفته و بیشترین نفوذ خود را در سطح دانشجویی و به خصوص در چارچوب خودش 

گذاشته اما الزم است گستره این موضوع افزایش یابد. به اعتقاد من فرهنگ جهادی 
دارای عمق بیشتری بوده و به خوبی در خود جهاد دانشگاهی تبیین شده و بدنه این 

نهاد از این روحیه برخوردار هستند.

هنوز  سازمان  این  در  رایج  جهادی  فرهنگ  شما،  اعتقاد  به  تاثیرگذاری خود را روی بخش قاطبه مردم نگذاشته است؟ 
این روحیه هنوز در سطح اجتماع نفوذ نکرده است. روی صحبتم درباره مردم است. 
این گفتمان از طرف جهاد دانشگاهی هضم شده است و باید برای چهل سال دوم به 
سمت گسترده کردن فرهنگ و عملکرد جهادی در سطح جامعه برویم. ما نتوانستیم 
با مردم خوب ارتباط برقرار کنیم. فرهنگ جهادی در سطح کارفرمایان در حوزه های 
پژوهشی، آموزشی و ... فراگیر بوده است و آن ها فرهنگ جهادی را با پوست و گوشت 

خود احساس کردند. 
بعضا می بینم که برای برخی قابل هضم نیست که کارکنان جهاد دانشگاهی در 
تعامل با بخش های مختلف به گونه ای کار می کنند که گویا منافع شخصی آن ها در 
میان است و برخی نمی توانند درک کنند که این فرهنگ جهادی است که چنین روحیه 
جمعی را به وجود آورده است. بعد از گذشت 40 سال امروز می توانیم حاصل و برآیند 
این روحیه را درحوزه های پژوهشی و فرهنگی مشاهده کنیم. الحمداهلل در این سالیان 
هیچ گاه نامی از اعضای جهاد دانشگاهی در فسادهای صورت گرفته وجود نداشته است. 
این گفتمان باید در قالب عملکرد جهاد دانشگاهی به نسل های بعدی منتقل شود. 
البته به نظرم گفت و گو مشکلی را حل نمی کند و باید با عملکرد خودمان این موضوع 
را نشان دهیم و مخاطب به این شکل تحت تاثیر جلوه های فرهنگ جهادی قرار گیرد. 

بعد از عبور از سال های جنگ و دوره های مختلف از جمله دور  سازندگی، در سال های گذشته این سازمان بیش از همه روی کارهای فنی  
و پزشکی تمرکز کرده است اما همچنان بحث فرهنگ جهادی از سوی این 
سازمان دنبال می شود. چه الزامی وجود دارد بعد از 40 سال بر این گفتمان 

تاکید شود؟
ما در این چهل سال به بلوغ نرسیده بودیم. چهل عددی است که در قرآن کریم 
به آن اشاره شده و انسان در این سن به کمال می رسد و معموال بعد از آن روی یک 
خط صاف یا معموال رو به افول حرکت می کند. در عرض چهل سال گذشته، فرهنگ 
جهادی در بدنه این سازمان الگوسازی شد و االن موقع آن است این فرهنگ را در بین 
جامعه و دستگاه های مختلف گسترش دهیم. ما در ابتدای کار هستیم. شاید جوانان 
امروزی بگویند فرهنگ جهادی مربوط به دهه پنجاه و شصت است اما نباید نگران شد 

و قرار نیست این فرهنگ به پایان برسد. 

چرا امروزه فرهنگ جهادی تبدیل به گفتمان شناخته شده میان  اقشار مختلف شده و حتی گاهی در صحبت های رهبر معظم انقاب هم بر  
این واژه تاکید شده است؟

بعد گذشت بیش از 40 سال از انقاب اسامی و دور شدن از فضای جهادی، برخی 
از آثار بی عدالتی و فساد را مشاهده می کنیم. نبود ثبات در فضای اقتصادی جامعه 
با این حال این موضوع  و بی اعتمادی حاصل کمرنگ شدن فرهنگ جهادی است. 
هیچ گاه در جهاد دانشگاهی که از روحیه جهادی برخوردار است، دیده نشده است. 
جهاد دانشگاهی در این چهل سال هیچ گاه در هیجانات سیاسی دست خوش تغیری 
نشده و ساختار ثابت و مورد تایید رهبری بوده است. مقام معظم رهبری در دوره های 
گوناگون بر این موضوع تاکید کردند. این فضا حاکی از یک رضایت عمومی از فرهنگ 

جهادی غالب در این سازمان است. 

کند.  برای گسترش فرهنگ جهادی در جامعه چه اقداماتی می توان انجام داد؟ فکری  بدنه کشور  به  اندیشه  این  انتقال  برای  باید  دانشگاهی  ساختار جهاد 
باید دید چگونه می توان مردم را در معرض این فرهنگ قرار داد. جهاد دانشگاهی در 
حوزه های گوناگون مانند تحقیق و پژوهش کار کرده ولی کمتر با مردم در این حوزه ها 
در ارتباط بوده است. عمده فعالیت های جهاد دانشگاهی در برخی از حوزه ها، دستگاه ها 
باید ساختار  بیماران بوده است.  از جمله  از جامعه  و صنایع و همچنین قشر خاصی 
باید بررسی  الگو در فضای جامعه گسترش دهیم.  کارهای فرهنگی را به عنوان یک 
شود که در چه نقطه ها و بخش هایی مردم در کارهای خود با مشکل رو به رو هستند. 

ضرورت است. چطور می توان این فرهنگ را به نسل امروزی منتقل کرد؟  انتقال فرهنگ جهادی به جوانان به عنوان عضو پویای جامعه یک 
جهاد دانشگاهی یک خانواده کوچک اما سالم است. تعداد نفرات این سازمان بیشتر 
از هفت هزار نفر نیست که ممکن است در حد یک شرکت نسبتا بزرگ باشد. حتی 
ما شرکتی نفتی داریم که بیشتر از هفت هزار نفر عضو دارد. شاید نهایتا ساالنه 300 
جوان فارغ التحصیل از دانشگاه در قالب طرح های اشتغال زایی و کارآفرینی با جهاد 
دانشگاهی در تماس باشند و بیشتر از این در معرض عملکرد جهادی این سازمان قرار 

ندارند تا ماهیت این موضوع را درک کنند. 
باید به سمت و سویی حرکت کنیم که فرهنگ جهادی در معرض تماس مردم 
قرار گیرد و آن ها این موضوع را حس کنند و یک الگوسای شکل گیرد. ما فعا در این 
قسمت کاری نکردیم و صرفا چندین هزار دانشجو در دانشگاه در تماس با ما هستند. 
باید برنامه ریزی ها به گونه ای انجام شود که در چهل سال دوم به سمت و سوی 

انتقال فرهنگ جهادی به جامعه به عنوان یک رویکرد برویم. 

بـدون تردیـد بخش عمـده ای از دسـتاوردهای علمـی و فنی جهاد 
دانشـگاهی و رفع گوشـه ای از مشـکات جامعه، مرهـون کلید واژه 
ای بـه نـام »فرهنگ جهادی« اسـت، رویکـردی که از 40 سـال قبل 
در ایـن سـازمان جاری اسـت. جوانـان و متخصصان این مـرز و بوم 
در چهـل سـال نخسـت توانسـتند چارچوب هـا و زوایـای مختلف 
روحیـه جهـادی را با موفقیت هـای علمی خود تبیین کننـد اما این 
پایـان کار نیسـت و امـروزه وجود فرهنـگ جهادی به عنـوان یک 
گفتمـان شـناخته شـده در چهل سـال دوم به عنوان یـک ضرورت 
احسـاس می شـود. پر بیراه نیسـت اگـر گفت که فرهنـگ جهادی 
در همـه  صحنه هـا و عرصه هـا بـه کار می آیـد و در زمینـه  کارهای 
زیربنایـِی کشـاورزی و دامـداری و امثال این هـا هـم از اّول انقاب، 

روح و فرهنـگ جهادی وارد میدان شـد. 
در 40 سـالگی جهاد دانشـگاهی مهندس علی اخوان، رییس سـابق 
جهـاد دانشـگاهی دانشـگاه علم و صنعـت و مدیـرکل کنونی طرح 
هـای ویژه جهاد دانشـگاهی به ضرورت اسـتمرار »فرهنگ جهادی« 
تاکیـد کـرده و از لـزوم ارتقـای این روحیـه در بخش هـای مختلف 
جامعه و کشـور سـخن گفت. در ادامه پاسـخ های ایـن مدیر جهادی 

به سـئوالتی درباره فرهنـگ جهـادی را می خوانیم:  

مدیرکل طرح های ویژه جهاد دانشگاهی مطرح کرد

چهل سال دوم، زمانی برای 
انتقال فرهنگ جهادی



رسِم باور│ ویژه نامه چهلمین 
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

1399130

چنــد ســالی اســت بــه جهاددانشــگاهی مأموریــت جدیــدی محــول شــده و آن، ایفــای نقــش مهمــی رسم باور
اســت در اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور؛ اگرچــه ماهیــت اش، همــان چشــم انــداز و پیــش بینــی 
دوره بلــوغ ایــن نهــاد علمــی فرهنگــی اســت کــه از ســال هــای قبــل، ریــل گــذاری شــده امــا در کنــار 
طــرح هــا و اقدامــات ایــن نهــاد انقابــی، لزم اســت بــه انــدازه کافــی ایــن مأموریــت مــورد توجــه قرار 
گیــرد؛ بــه همیــن دلیــل، متــن مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا عنــوان مأموریــت هــای 
جهاددانشــگاهی در اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور، عینــاً در ایــن بخــش از ویــژه نامــه چهلمیــن 

ســال تشــکیل ایــن نهــاد از نظــر مــی گــذرد:  

شماره94/13175/دش                                                                   
1394/8/19

جهـاد دانشـگاهی ـ سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی ـ 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری

وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری ـ وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی

کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت
بـا اسـتناد بـه بندهـای »ب« و »ج« از بخـش اول فصل 
پنجـم و اجـرای اقـدام ملـی 2 از راهبـرد کان 1 نقشـه 
جامـع علمـی کشـور و براسـاس بنـد 4 از مـاده سـوم آیین 
نامـه سـتاد راهبـری اجرای نقشـه جامـع علمـی، همچنین 

در راسـتای اجرایـی سـازی اقدام های ملـی 1، 3، 13 و 14 
از راهبـرد کان 3، اقـدام ملـی 10 از راهبـرد کان 5، اقدام 
ملـی 8 از راهبـرد کان 6؛ اقـدام ملـی 1 از راهبرد کان 8، 
اقـدام هـای ملـی 8 و 10 از راهبرد کان 10، راهبرد ملی 1 
از راهبـرد کان 3 و راهبردهـای ملی 1، 2، 6 و 7 از راهبرد 
کان 2 نقشـه جامـع علمی کشـور، مصوبـه »مأموریت های 
جهـاد دانشـگاهی در اجرای نقشـه جامع علمی کشـور« که 
در جلسـه 56 مـورخ 1393/9/25 شـورای سـتاد راهبـری 
اجرای نقشـه جامع علمی کشـور به تصویب رسـیده اسـت؛ 

بـه پیوسـت جهت اجـراء اباغ می شـود.

دبیـر شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی و رئیـس سـتاد 
راهبـری نقشـه جامـع علمـی کشـور

مصوبه »مأموریت های جهاد دانشگاهی 
در اجرای نقشه جامع علمی کشور«

مأموریت مهِم 
جهاددانشگاهی
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مصوبه »مأموریت های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه 
شورای   1393/9/25 مورخ   56 کشور«جلسه  علمی  جامع 

ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور
1ـ مدیریـــت انتقـــال و توســـعه فنـــاوری در طـــرح هـــای 
ـــتفاده  ـــت اس ـــا اولوی ـــب ب ـــی منتخ ـــا عمران ـــعه ای و ی توس
ـــزرگ، شـــرکت هـــای  از ظرفیـــت شـــرکت هـــای صنعتـــی ب
ـــا  ـــی ب ـــات پژوهش ـــا و مؤسس ـــگاه ه ـــان و دانش ـــش بنی دان

ـــط ـــع ذی رب ـــتیبانی مراج ـــت و پش ـــب، حمای تصوی
ـــع  ـــزی مرج ـــه ری ـــت و برنام ـــازمان مدیری ـــره1ـ س تبص
ــذاری  ــرای واگـ ــر بـ ــوق الذکـ ــای فـ ــرح هـ ــاب طـ انتخـ
مدیریـــت انتقـــال و توســـعه فنـــاوری طـــرح هـــای 

منــــتخب بـــه جهـــاد دانشـــگاهی مـــی باشـــد.
ــرای  ــی بـ ــاوری ملـ ــاد پژوهـــش و فنـ ــاد نهـ 2ـ ایجـ
ـــتیابی  ـــی و دس ـــی پژوهش ـــای کان مل ـــرح ه ـــرای ط اج
ـــب  ـــای منتخ ـــوزه ه ـــت دار در ح ـــای اولوی ـــاوری ه ـــه فن ب
ـــع ذی  ـــب مراج ـــگاهی و تصوی ـــاد دانش ـــنهاد جه ـــه پیش ب
ـــا  ـــگاه ه ـــت دانش ـــری از ظرفی ـــتفاده حداکث ـــا اس ـــط ب رب
و مؤسســـات پژوهشـــی و شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان

تبصـــره2ـ اســـاس نامـــه نهـــاد فـــوق الذکـــر ظـــرف 
مـــدت حداکثـــر 6 مـــاه پـــس از ایـــن اباغیـــه توســـط 
جهـــاد دانشـــگاهی بـــرای تصویـــب در ســـتاد راهبـــری 
ـــد. ـــد ش ـــه خواه ـــور ارائ ـــی کش ـــع علم ـــه جام ـــرای نقش اج

3ـ مشـــارکت در توســـعه آمـــوزش هـــای تخصصـــی 
ـــن  ـــی و بی ـــطح مل ـــرفته در س ـــای پیش ـــارت ه ـــن و مه نوی

ـــام  ـــان اس ـــور و جه ـــای کش ـــر نیازه ـــد ب ـــا تأکی ـــی ب الملل
ـــب ـــای منتخ ـــوزه ه در ح

و  شـــغلی  هدایـــت  نظـــام  دهـــی  ســـامان  4ـ 
توانمندســـازی دانـــش آموختـــگان در حـــوزه هـــای 
ـــع  ـــی مراج ـــتیبانی و هماهنگ ـــت، پش ـــا حمای ـــب ب منتخ

ذی ربـــط
ـــاوری  ـــه خودب ـــی و روحی ـــگ کارآفرین ـــاء فرهن 5 ـ ارتق
ـــر  ـــد ب ـــا تأکی ـــاوری ب ـــم و فن ـــق عل ـــای موف ـــج الگوه و تروی

ـــور ـــگاهی کش ـــه دانش جامع
6 ـ مشــارکت در تعمیــق و گســترش فرهنــگ اســامی 
ـ ایرانــی در دانشــگاه هــا و نهادینــه ســازی گفتمــان علــم 

در راســتای شــکل گیــری تمــدن نویــن اســامی
ارتقـــای  و  تعمیـــق  ترویـــج،  در  مشـــارکت  7ـ 
کرســـی های نظریـــه پـــردازی و نقـــد و مناظـــره در 

حـــوزه هـــای منتخـــب
تبصـــره3ـ جهـــاد دانشـــگاهی موظـــف اســـت ظـــرف 
ـــوه  ـــه راه و نح ـــه، نقش ـــن اباغی ـــس از ای ـــاه پ ـــدت 4 م م
اجرایـــی ســـازی مأموریـــت هـــای فـــوق را بـــه تأییـــد ســـتاد 
ـــاند. ـــور برس ـــی کش ـــع علم ـــه جام ـــرای نقش ـــری اج راهب
ـــاالنه  ـــت س ـــف اس ـــگاهی موظ ـــاد دانش ـــره4ـ جه تبص
ـــوص هـــر  ـــود را درخص ـــرد خ گـــزارش اقدامـــات و عملک
ــری  ــتاد راهبـ ــه سـ ــوق بـ ــای فـ ــت هـ ــک از مأموریـ یـ

اجـــرای نقشـــه جامـــع علمـــی کشـــور ارائـــه نمایـــد.
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شکوفایی استعدادها

مجید رجبی معمار:

جهاددانشگاهی ظرفیت های 
بزرگی برای خدمت به 

فرهنگ و هنر دارد
مدیرعامـل خانـه هنرمنـدان ایـران، تصریح کـرد: جهاددانشـگاهی 
از ابتـدای انقـاب اسـامی عـاوه بـر تحقیـق و پژوهش هایـی کـه در 
راسـتای خدمـت و بهبـود امکانـات مـورد نیـاز جامعـه در حـوزه علم، 
صنعـت, کشـاورزی و ..... انجـام داده، اقدامـات مهمـی نیـز در عرصـه 

فرهنگـی و هنری داشـته اسـت.

مجیـد رجبی معمـار، مدیرعامـل خانه هنرمنـدان ایران اسـت که در 
جشـنواره فیلـم و عکس فـردا که  از سـوی جهاددانشـگاهی واحد هنر 
برگـزار شـد بـه عنـوان داور ایـن جشـنواره فعالیت داشـته اسـت و با 
ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی نیـز آشـنایی کافـی دارد. برای بررسـی 
بیشـتر اقدامـات و ظرفیت هـای فرهنگـی و هنـری جهاددانشـگاهی با 
وی بـه گفت وگو نشسـتیم کـه متن این مصاحبـه را از نظـر می گذرانید.

 ابتـدا خودتـان را معرفی کنیـد و بفرمایید چه میزان شـناخت 
و ارتباط با جهاددانشـگاهی داشـته و دارید؟

بنـده مدیرعامـل خانـه هنرمنـدان ایـران هسـتم و بـه دلیـل مسـئولیت های 
شـبکه های  ریاسـت  و  سـیما  و  صـدا  در  سـال ها  کـه  رسـانه ای  و  فرهنگـی 
مختلـف تلویزیونـی و همـکاری بـا خبرگزاری هـای مختلـف داشـته ام، همـواره 
بـا جهاددانشـگاهی در تعامـل و همـکاری بـوده ام و بسـیار خوشـحالم کـه بـا 
جهاددانشـگاهی بـه عنـوان یـک نهـاد مبـارک و برخاسـته از انقـاب اسـامی 
ارتبـاط داشـته ام. معتقـدم کـه جهاددانشـگاهی بسـیار کارآمـد و پـر از خیر برای 

مـردم اسـت. 
برخـی از نهادهـا پـس از مدتـی، کارکرد و خاصیـت خود را از دسـت می دهند 
و بـه اهداف اولیه نمی رسـند اما خوشـبختانه جهاددانشـگاهی کـه از اوایل انقاب 
بـا روحیـه جهـادی شـکل گرفـت و ایـن روحیـه در دوران دفـاع مقـدس بـه اوج 
رسـید؛ همچنـان بـا تاش هـای فکـری و آکادمیـک در حـال تـاش و خدمـت 
بـه کشـور و مـردم اسـت. جهاددانشـگاهی از ابتـدای انقـاب اسـامی بـه همـت 
دانشـجویان و اسـتادان برجسـته دانشـگاه های کشـور بـا نگاهـی جهادی بـه علم، 
آمـوزش، تحقیـق، صنعـت و پژوهـش شـکل گرفت و یک نهـاد و نهـال پرثمر بود 
و هرچـه می گـذرد اهمیـت آن بـرای مـردم و بـه ویژه اهـل دانـش و متخصصان، 

بیش از گذشـته آشـکار می شـود.

 در جشـنواره عکـس و فیلـم صنعتی)فـردا( شـما داوری آثار 
آن را بـر عهـده داشـته اید ایـن جشـنواره را چگونه ارزیابـی می کنید؟

حوزه هـای  در  جهاددانشـگاهی  کـه  فعالیت هایـی  ادامـه  در  فـردا  جشـنواره 
مختلـف از جملـه در زمینـه فرهنـگ و هنـر داشـته اسـت برگـزار می شـود. در 
واقـع مسـئوالن امـر به ایـن جمع بندی رسـیدند کـه در جهـاد، عاوه بـر تحقیق 
و پژوهش هایـی کـه در راسـتای خدمـت و بهبـود امکانـات مـورد نیـاز جامعـه در 
حـوزه صنعـت و کشـاورزی و ..... که ضرورت جامعه اسـت، اقدامـات مهمی نیز در 
عرصـه فرهنگـی و هنـری انجام شـود. این جشـنواره با هدف بررسـی آثـار هنری 
برگـزار می شـود کـه بـه معرفی تاش هـا، ابتکارات و دسـتاوردهای کشـور به ویژه 
جهاددانشـگاهی در حـوزه علـم و فنـاوری می پردازد. سـال گذشـته کـه بنده داور 
ایـن جشـنواره بـودم متوجه شـدم کـه آثار بسـیار خوبی به این جشـنواره ارسـال 
شـده اسـت و از اوقـات بسـیار خوبی بود کـه بنده داشـتم؛ لذا با تمـام دقت، همه 

ایـن آثـار مثبـت را به طـور کامل مشـاهده کردم.
از جهـت هنـری، سـوژه های آثـاری که بنده مشـاهده کردم و مستندسـازها به 
آن پرداختـه بودنـد، بسـیار عالـی بودنـد. بنده بـه دلیل مسـئولیت هایی کـه دارم 
اطاعـات زیـادی بـه ویژه در حـوزه اقتصـاد صنعت اندوختـه ام لذا این آثـار برایم 
بسـیار جالـب بـود و همـواره بـه دوسـتان و همـکاران توصیه کـردم که همـه آثار 
ایـن جشـنواره کـه به بخـش داوری رسـید از شـبکه های تلویزیون به ویژه شـبکه 
مسـتند پخـش شـود تـا آگاهی مـردم از این پیشـرفت ها کـه بخش زیـادی از آن 

با تاش و برنامه ریزی حسـاب شـده فراهم شـده اسـت بیشـتر شـود.
بنـده معتقـدم کـه بایـد در تمـام دانشـگاه های کشـور فرصتـی بـرای عرضـه 
ایـن مسـتندها و آگاه شـدن دانشـجویان و اسـاتید بـا ایـن توانایی ها فراهم شـود. 
البتـه اکنـون بـه دلیل شـرایط پدیـد آمده ناشـی از شـیوع کرونا، وضعیت بسـیار 
سـختی بـرای تجمـع مردم و دانشـجویان و ... ایجاد شـده اسـت امـا الزم می دانم 
بـه مسـئوالن این جشـنواره و به ویـژه معاونت فرهنگـی جهاد دانشـگاهی توصیه 
کنـم کـه تمـام ایـن آثـار را از طریـق مجـازی و بـه سـهولت در اختیـار همـه 
مـردم داخـل و خـارج از کشـور قـرار دهند و حتـی بـرای خارجی ها بـا زیرنویس 
انگلیسـی منتشـر کننـد تـا عاقه منـدان بـا ظرفیت هـا و موفقیت های ایران آشـنا 
شـده و دلسـوزان کشـور از ایـن پیشـرفت ها بسـیار خوشـحال شـوند و آشـنایی 

بیشـتری پیـدا کنند.

  چـه پیشـنهاداتی بـرای بهبـود فعالیت های فرهنگـی و هنری 
دارید؟ جهاددانشـگاهی  مجموعه 

این جشـنواره به صورت مسـتند اسـت لذا معتقـدم باید جشـنواره های هنری، 
بـه ویـژه مسـتندهای کوتـاه و دانشـجویی بـا امکانـات اندکـی کـه دارنـد تقویت 
شـوند. البتـه در حـال حاضـر همـه مـردم دنیـا دسـتگاه های موبایـل در اختیـار 
دارنـد کـه ظرفیـت باالیی دارد و بـه راحتی می تواننـد ادیت و برنامه سـازی کنند. 
اختصـاص جوایـز مناسـب می توانـد بـرای دانشـجویان بسـیار مؤثـر باشـد. حتی 
وام هـای ارزان  قیمـت بـرای پروژه هـای هنـری و مسـتند و جشـنواره های مختلف 
مستندسـازی، عکاسـی و گرافیـک می توانـد باعث تقویـت فعالیت هـای هنری در 
جهاددانشـگاهی شـود، بـه نظرم مسـتمراً بایـد جشـنواره هایی با عناویـن مختلف 

هنـری برگـزار شـود امـا بایـد توجه بیشـتر بـه بخش فیلـم و تصویر باشـد. 
ایـن اقدامـات حتمـاً بایـد انجـام شـود و باید دانسـت کـه االن هیچ رسـانه ای 
در دنیـا تأثیـر تصویـر و فیلـم را نـدارد. فیلـم، تأثیـر اول را در جهـان دارد و 
جهاددانشـگاهی نیـز بایـد یک سـرمایه گذاری جدی بـرای ظرفیت هـای تصویری 



رسم باور│ ویژه نامه چهلمین 
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

1399 133

رسم باور

و فیلـم انجـام دهـد و از ایـن ظرفیت در عناوین مختلف اسـتفاده کنـد. با چنین 
اقداماتـی، یـک گنجینـه تاریخی از ایران امروز ثبت خواهد شـد و به سـهولت در 
اختیـار دانش آمـوزان و دانشـجویان قـرار خواهد گرفت. معتقدم جهاددانشـگاهی 
بایـد بـرای دانش آمـوزان مقطـع دبیرسـتان نیـز بلنـد کند. ایـن افراد هم بسـیار 
مسـتعد بـوده و هـم در حـوزه تولیـد آثـار عکاسـی، فیلـم و مسـتند دارای تبحر 

و عاقه منـدی هسـتند. 

 جهاددانشـگاهی چگونـه بایـد بـا خانـه هنرمنـدان تعامـل 
داشـته باشـد و ایـن دو مجموعـه از ظرفیت هـای یکدیگـر اسـتفاده 

؟ کنند

سـال های مدیـدی اسـت کـه تشـکل ها و انجمن های صنفـی زیـادی همانند 
خانـه نقاشـان، خانـه موسـیقی، انجمن شـاعران، معمـاران، تصویرسـازان و.... در 
کشـور داریـم کـه همگـی عضو خانـه هنرمنـدان ایران هسـتند. هر کـدام از این 
تشـکل ها بایـد بـا کارگروه هـای تخصصی تشـکیل شـوند. بیـش از 80 هـزار نفر 
عضـو ایـن انجمن هـا هسـتند. خود خانـه هنرمنـدان ظرفیت هـای زیـادی برای 
برگـزاری نشسـت ها، همایش هـا و جشـنواره های مختلـف دارد. جلسـاتی که در 
جهاددانشـگاهی در موضوعات مختلف برگزار می شـود بسـیار ارزشـمند هسـتند 
امـا می تـوان بسـیاری از نشسـت ها و نمایشـگاه ها را در خانـه هنرمنـدان بـرای 
عرضـه فعالیت هـای هنـری برگـزار کـرد؛ کمااینکـه بخشـی از جشـنواره عکـس 
و فیلـم فـردا را در خانـه هنرمنـدان برگـزار کردیـم لـذا بایـد از ایـن فرصت نیز 

اسـتفاده کافی صـورت گیرد.

■□■

برگزیده جشنواره فیلم 114 ثانیه  ای مبین تأکید کرد؛

ضرورت بهره گیری از 
ظرفیت جهاددانشگاهی 

در برگزاری جشنواره های 
هنری - قرآنی

رتبـه اول بخـش حرفـه  ای نخسـتین جشـنواره فیلـم 114 ثانیه  ای 
برگـزاری  در  جهاددانشـگاهی  ظرفیـت  از  بهره گیـری  بـر  مبیـن 

کـرد.   تأکیـد  قرآنـی   - هنـری  مختلـف  جشـنواره های 

نرگـس رسـتمی معز، دانش آموختـه رشـته گرافیـک از دانشـکده 
هنـر دانشـگاه همدان اسـت کـه در کنار رشـته تحصیلی دانشـگاهی 
خـود، فعالیـت در زمینـه انیمیشـن را از سـال 75 و به صـورت تجربی 
آغـاز کرده اسـت. وی طی سـال گذشـته در بخش حرفه  ای نخسـتین 
جشـنواره فیلـم 114 ثانیـه  ای مبیـن  کـه از سـوی مرکـز تولیـدات 
چندرسـانه ای قرآنـی جهاددانشگاهی)اسـتودیو مبیـن( برگـزار شـد، 
بـرای فیلـم انیمیشـن »دیده  بـان« موفـق به کسـب رتبـه اول گردید. 
اولیـن جشـنواره فیلـم 114 ثانیـه  ای مبیـن سـال گذشـته از سـوی 
مجموعـه جهاددانشـگاهی با همـکاری سـازمان صدا و سـیما، معاونت 
قـرآن و عتـرت وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی و سـایت آپـارات 

شـد. برگزار 
رسـتمی بـه دلیل عاقـه فراوانـی که به انیمیشـن و سـاخت چنین 
برنامه هایـی داشـت، فعالیت خـود در این زمینـه را به صـورت تجربی 
از زمـان نوجوانـی و پیـش از مقطع دبیرسـتان آغـاز کـرد. وی پس از 
شـرکت در کاس هـای سـینمای جـوان، فیلم سـازی و انیمیشـن در 
دو دوره متفـاوت، بـه صـدا و سـیما رفـت و پـس از فعالیـت در چنـد 
مجموعـه تلویزیونـی و فیلـم کوتـاه، برنامه هـای خـود در رابطـه بـا 

تولیـد انیمیشـن را گسـترده کرد.
در ادامـه مشـروح گفت و گـو بـا رتبه اول بخـش حرفه ای نخسـتین 

جشـنواره فیلـم 114 ثانیه  ای مبیـن را مطالعـه می کنید.

 نحوه آشنایی شما با جهاددانشگاهی چگونه بود؟

جشـنواره فیلـم مبیـن تبلیغـات بسـیار خوبـی داشـت و فعالیـت تبلیغـی 
فراوانـی در فضـای مجـازی و گروه هـا و صفحـات مختلـف انجـام داده بـود. بـه 
همیـن دلیـل بنـده از این طریـق و نیـز کراکت هایی که در سـطح دسـتگاه های 
مختلـف منتشـر شـده بـود، بـا مجموعـه برگزارکننـدگان جشـنواره کـه شـامل 
جهاددانشـگاهی و نهادهای قرآنی دیگر می شـد، آشـنا شـدم. پس از آشـنایی با 
جشـنواره قرآنـی مبیـن، تصمیم گرفتـم تا با تولید انیمیشـن قرآنـی »دیده بان« 
در آن شـرکت کنـم کـه ایـن توفیـق را نیـز داشـتم کـه در پایـان برگـزاری 

جشـنواره بـه عنـوان رتبـه برتـر انتخاب شـوم

 لطفـا مختصـری بـه معرفـی جشـنواره فیلـم مبیـن و نحوه 
داوری آثـار در ایـن جشـنواره بپردازیـد.

جشـنواره مبیـن یـک جشـنواره قرآنـی بـود کـه طـی برگـزاری آن بایـد 
تولیداتـی از احادیـث و داسـتان های قـرآن کریـم ارائـه می شـد. ایـن جشـنواره 
بـرای اولیـن دوره برگـزار شـد ولـی بـا ایـن وجـود در حـد بسـیار خـوب و قابل 

قبولـی بـه نیـاز مخاطبـان پاسـخ داد. 
آثـار بسـیار زیـادی از مجموعـه تولیدات انیمیشـنی از سراسـر کشـور به این 
جشـنواره کـه به همت جهاددانشـگاهی و بـا همکاری برخـی از نهادهای مختلف 
قرآنـی کشـور برگـزار شـد، ارسـال گردیـد کـه هـر یـک تولیـدات بسـیار خوبی 
در زمینـه انیمیشـن های قرآنـی بودنـد؛ البتـه ارسـال آثـار خـوب انیمیشـنی به 
ایـن جشـنواره احتمـاالً کار داوری را تـا حـدودی دشـوار کرده بود امـا در نهایت 
مجموعـه داوری جشـنواره نیـز آثـار ارسـالی را بـه خوبـی ارزیابی کردنـد و نظر 

نهایـی خـود را ارائـه دادند.

 لطفـا توضیحاتـی در رابطـه بـا اثـر انیمیشـنی خـود در این 
ارائـه کنید. جشـنواره 

ــی و  ــًا انتزاع ــردم، کام ــد ک ــان« تولی ــوان »دیده ب ــا عن ــده ب ــه بن کاری ک
براســاس موضــوع ایثــار بــود، یعنــی شــخصی بتوانــد حتــی از جــان و منافــع 
ــاً  ــن تقریب ــن انیمیش ــذرد. ای ــان بگ ــات ایش ــران و نج ــر دیگ ــه خاط ــود ب خ
برگرفتــه از داســتان دهقــان فــداکار بــود کــه در اصــل پشــتوانه تمامــی ایــن 

ــت. ــد اس ــش کام اهلل مجی ــات روح بخ ــز آی ــانی نی ــتان های انس داس
ــان  ــر جانم ــود و ب ــا می ش ــن م ــه ذه ــی ملک ــات اله ــه آی ــی ک  هنگام
می نشــیند، مفاهیمــی همچــون ازخودگذشــتگی و ایثــار نیــز بایــد بــه عنــوان 
ــه  ــد. اینک ــاری باش ــاری و س ــا ج ــی م ــانی در زندگ ــی و انس ــی اله مفاهیم
ــان  ــد، نش ــار کن ــتگی و ایث ــایرین ازخودگذش ــر س ــه خاط ــد ب ــخصی بتوان ش

ــت. ــانی اس ــی و انس ــم اله ــده اوج درک او از مفاهی دهن
ایــن موضــوع بــه ویــژه در کشــور اســامی مــا کــه ســال های دفــاع مقــدس 
ــادی دارد؛ چراکــه در آن  ــز پشــت ســر گذاشــته اســت، نمــود بســیار زی را نی
ــه  ــق علی ــرد ح ــای نب ــژه در جبهه ه ــه وی ــه ب ــد ک ــددی بودن ــراد متع ــام اف ای
ــایش و  ــن در آس ــران زمی ــز ای ــردم عزی ــا م ــتند ت ــود گذش ــان خ ــل از ج باط

آرامــش زندگــی کننــد.

ــی و  ــازی قرآن ــت فیلم س ــن در تقوی ــم مبی ــنواره فیل جش
ــی دارد؟ ــه نقش ــال چ ــان فع ــت از جوان حمای

در  خوبــی  بســیار  تأثیــر  همیشــه  مختلــف  جشــنواره های  برگــزاری 
ــز از  ــن نی ــم مبی ــه هــدف داشــته اســت. جشــنواره فیل ــردم و جامع ســطح م
ــه  ــز ب ــی نی ــده کمــک بســیار خوب ــه نظــر بن ــود و ب ــده مســتثنی نب ــن قاع ای
ــاخه های  ــی ش ــا حت ــازی ی ــه فیلم س ــوط ب ــای مرب ــرفت کاره ــرد و پیش راهب
مختلــف هنــری می کنــد؛ البتــه وقتــی از موضــوع حمایــت صحبــت می کنیــم، 
ــد  ــنواره ای مانن ــر جش ــت. اگ ــی اس ــای مال ــش آن، حمایت ه ــن بخ مهمتری
مبیــن در ایــن زمینــه تقویــت شــود، تبلیغــات بســیار بهتــری انجــام می شــود 
و حتــی نهادهــای دیگــر نیــز در جریــان ایــن تبلیغــات قــرار گرفتــه و ممکــن 
ــه انجــام سفارشــات مختلــف انیمیشــنی از  اســت ترغیــب شــوند تــا نســبت ب

ــد. ــدام کنن جشــنواره اق
ــنی  ــار انیمیش ــد آث ــه تولی ــا ب ــتند ت ــد هس ــادی عاقه من ــراد زی ــروزه اف ام
ــاد  ــیار زی ــای بس ــود هزینه ه ــا وج ــا ب ــد ام ــت کنن ــرده و فعالی ــدا ک ورود پی
ــزاری  ــتند. برگ ــه رو هس ــی رو ب ــکات فراوان ــا مش ــار، ب ــن آث ــد ای ــرای تولی ب
جشــنواره هایی نظیــر مبیــن کــه از امکانــات اســتودیویی نیــز برخــوردار اســت، 

ــد. ــوزه باش ــن ح ــه ای ــدان ب ــرای عاقه من ــی ب ــت خوب ــد حمای می توان
از  می توانند  مبین  نظیر  جشنواره هایی  که  مالی  حمایت  بحث  همچنین 
جوانان عاقه مند به این حوزه داشته باشند، بسیار تأثیرگذار خواهد بود. این گونه 
درنظر  که  جوایزی  ازجمله  مالی  حمایت های  طریق  از  می توانند  جشنواره ها 

می گیرند، راهگشای خوبی برای تولید آثار بیشتر از سوی عاقه مندان باشند.
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در  مبین چگونه می توانند  قرآنی  استودیو  و   جهاددانشگاهی 
قالب این جشنواره ها از آثار و تولیدات قرآنی حمایت کنند؟

 
را جذب  افراد مختلفی  و  است  تبلیغ  نوعی  مبین  قرآنی  برگزاری جشنواره 
با  را  دوره هایی  بتوانند  مبین  استودیو  و  جهاددانشگاهی  مجموعه  اگر  می کند. 
حضور اساتید خبره در زمینه انیمیشن برگزار کنند و در کنار آن نیز حمایت های 
این  اثرگذاری  باشند،  داشته  انیمیشنی  آثار  تولید  جهت  ازعاقه مندان  مالی 

مجموعه ها بسیار بیشتر خواهد بود.
همچنین جهاددانشگاهی می تواند عاوه بر انیمیشن، در موضوعات و قالب های 
هنری مختلف دیگری نیز ورود پیدا کرده و از ظرفیت استودیو قرآنی مبین برای 
تولید آثار و برگزاری جشنواره های مختلف در موضوعات مختلف هنری که بتوان 

از آن ها برای تولید آثار هنری قرآنی با کیفیت بهره برد، استفاده کند.

■□■

ایجاد انگیزه در میان 
قشر دانشگاهی؛ ویژگی 

بارز جشنواره کتاب سال 
دانشجویی

ایجاد  جهاددانشگاهی  دانشجویی  سال  کتاب  جشنواره  برگزیده 
جشنواره  بارز  ویژگی های  از  یکی  را  دانشگاهی  قشر  میان  در  انگیزه 

کتاب سال دانشجویی برشمرد. 

محسن کاظمی، نویسنده و پژوهشگر و از برگزیدگان جشنواره کتاب 
سال دانشجویی جهاددانشگاهی در سال 98 است که کتاب وی با عنوان 
»نقاشی قهوه خانه« به عنوان اثر برتر در این جشنواره انتخاب شد. کتاب 
»نقاشی قهوه خانه« حاوی خاطرات کاظم دارابی، متهم دادگاه میکونوس 

آلمان است که توسط محسن کاظمی تدوین شد.
عامه  دانشگاه  از  اقتصادی  علوم  رشته  فارغ التحصیل  کاظمی،   
تاریخ  رشته  در  دکترا  مقطع  دانشجوی  نیز  هم اکنون  و  طباطبایی)ره( 
تهران است. وی همچنین،  و تحقیقات  از اسام در دانشگاه علوم  بعد 
کتاب های متعددی همچون خاطرات عزت شاهی، خاطرات احمد احمد، 
خاطرات مرضیه حدیدچی، سال های بیقرار، شب های بی مهتاب، نقاشی 
مشروح  ادامه  در  است.  کرده  منتشر  را  میکونوس  شبح  و  قهوه خانه 
گفت و گو با این برگزیده جشنواره کتاب سال دانشجویی جهاددانشگاهی 

را مطالعه می کنید.

 نحوه آشنایی و حضور خود در جشنواره کتاب سال دانشجویی 
جهاددانشگاهی را بیان کنید.

سر و کار بنده با کتاب و کتابت است و از گذشته نیز با این جشنواره آشنا 
بودم و خبرهای آن را نیز پیگیری می کردم و در دوره ای نیز که در مقطع دکتری 
تألیف  را  قهوه خانه«  »نقاشی  عنوان  با  خود  کتاب  و  بودم  تحصیل  به  مشغول 
کردم، تصمیم گرفتم تا این اثر را در جشنواره کتاب سال دانشجویی شرکت دهم.

کتاب »نقاشی قهوه خانه« یک کار کامًا تحقیقاتی و پژوهشی است. این کتاب 
اثری پژوهشی و سنگین بود که بر روی اسناد و مدارک پلیس امنیتی - اطاعاتی 
و دستگاه قضایی آلمان تمرکز داشت و موضوع آن نیز به ماجرای میکونوس که 
افتاد، مربوط است.  اتفاق  نام در آلمان  در سال 1992 در رستورانی به همین 
بنده تشخیص  تا  باعث شد  اثر صورت گرفت،  این  برای  فراوانی که  تاش های 
دهم که این اثر می تواند در جشنواره کتاب سال دانشجویی شرکت داشته باشد.

ارزیابی  چگونه  را  دانشجویی  سال  کتاب  جشنواره  برگزاری   
می کنید؟

نفس برگزاری این جشنواره بسیار خوب و تأثیرگذار است. برگزاری جشنواره 
کتاب سال دانشجویی، اقدامی حمایتی است و باعث می  شود ضمن آگاهی بخشی 
به موقع و خوب، دانشجویان انگیزه پیدا کنند و ترغیب شوند که به این فضاها 
ورود پیدا کنند. نقش این جشنواره در میان قشر دانشگاهی کشور غیرقابل انکار 
است به شرط آنکه تمام سازوکارهای مربوط به آن به درستی به کار گرفته شود.

و  شناسایی  زمینه  در  سال  کتاب  دانشجویی  جشنواره  نقش   
معرفی نخبگان و تربیت نیروهای کارآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟

برگزاری  به  محدود  برنامه ها صرفاً  و  برنامه ریزی شود  این موضوع  برای  اگر 
دیگر  پروسه های  در  آثار  این  پدیدآورندگان  و  آثار  و  نباشد  جشنواره  خود 
امکان دیده شدن آن ها و مطرح شدن و  باشند،  جهاددانشگاهی حضور داشته 

الگو گرفتن از آثار ایشان نیز وجود دارد. 
برای مثال انتظار می رود، پس از اینکه کتابی در جشنواره دانشجویی کتاب 
در  خود  برای  پیوست هایی  آثار  این  می شود،   شناخته  برتر  اثر  عنوان  به  سال 
جهاددانشگاهی داشته باشند. جهاددانشگاهی در تمام دانشگاه های دولتی شعبه 
دارد و این امکان را دارد که جلسات بررسی و تحلیلی و نقد برای آثار برگزیده 
برگزاری  و  بعد  تا سال  را  برنامه ریزی ها  و  این جلسات  و  برگزار کند  جشنواره 
جشنواره بعدی نیز ادامه دهد. البته عمًا تاکنون این اتفاق نیفتاده یعنی فقط 
نیز  برتر  آثار  به عنوان  کتاب های مختلف در جشنواره شرکت داده می شوند و 

برگزیده می شوند.
در  برتر  آثار  انجام شود،  رابطه  این  در  مناسب  و  برنامه ریزی های دقیق  اگر 
این  کمااینکه  شد،  خواهند  مواجه  کاری  جدید  پیشنهادات  با  حتماً  جشنواره 
اتفاق برای بنده رخ داد و چون اثر بنده، جزء آثار برتر بود، هر چند هفته یک بار 

پروژه های جدیدی به من پیشنهاد شده است.
البته کتاب بنده به جز اینکه توانست به عنوان اثر برگزیده جشنواره کتاب 
سال دانشجویی انتخاب شود، در همان سال یعنی سال 98 نیز به عنوان اثر برتر 

جایزه ادبی جال و هم به عنوان کتاب سال جمهوری اسامی شناخته شد.

 نقش جشنواره کتاب سال دانشجویی در زمینه جریان سازی 
تألیف کتاب بین دانشجویان چیست؟

بنده  نظر  به  شده اند.  روزمرگی  دچار  حدودی  تا  ما  دانشجویان  متأسفانه 
جشنواره کتاب سال دانشجویی می تواند آداب متفاوتی را وارد فرهنگ دانشجویی 
کند و کمک کند تا دانشجویان استعدادهای نهفته خود را پیدا کنند و به سمت 

شکوفا کردن آن حرکت کنند.
امروز عاوه بر جشنواره کتاب سال دانشجویی، جشنواره های مختلف دیگری 
در کشور وجود دارد که اگر هر کدام از این جشنواره ها به درستی برنامه ریزی 
به سمتی سوق دهند که ذوق، عاقه و  را  اجرا شوند، می توانند دانشجویان  و 
استعداد خود را نشان دهند. البته این فرآیند باید به خوبی تبیین شود که برای 
مثال فقط یک برنامه و طرح همچون برگزاری جشنواره به صورت دفعی رخ ندهد 
باید یک پروسه جریان دار در نظر گرفت؛  این موضوع  برای  بلکه  تمام شود،  و 
چراکه اگر این جریان تداوم نداشته باشد، نمی تواند تأثیر خود را به خوبی در 

میان جامعه دانشجویی کشور برقرار کند.
جشنواره کتاب سال دانشجویی باید در زمینه تبلیغ، ترویج و آگاهی بخشی، 
نیز  مقداری  که  را  امروز  دانشجوی  بتواند  تا  کند  ایفا  خوبی  به  را  خود  نقش 
عوام زده شده یعنی وارد فضای مجازی شده و از کتاب نیز دور شده است را جذب 

کرده و به سمت و سوی صحیح هدایت کند.

در  جهاددانشگاهی  ظرفیت های  از  حداکثری  استفاده  نحوه   
توانمندسازی دانشجویان چگونه باید باشد؟

بنده از زمان دانشجویی در دهه 60 یعنی همزمان با تأسیس جهاددانشگاهی 
با این نهاد آشنا شدم. جهاددانشگاهی نقش بسیار مهی در تأمین منابع درسی، 
اساتید و ایجاد جهاد فکری و فرهنگی در میان خانواده دانشگاهی دارد. البته با 
وجود اینکه فعالیت های بسیار خوب و مهمی از سوی این نهاد انقابی در کشور 
انجام شده، اما به نظر بنده جهاد نتوانسته است از تمامی ظرفیت های خود به 
خوبی استفاده کند که جا دارد با تمام توان خود در جهت بهره گیری حداکثری 

از ظرفیت موجود حرکت کند.
جهاددانشگاهی باید با تمام توان به عرصه جهادی ورود کند یعنی با تشخیص 
به موقع مشکات، کمبودها و بحران ها در اقصی نقاط کشور به صورت جهادی 
وارد شده و نسبت به رفع آن ها اقدام کند. یکی از مشکات امروز جامعه این 
به  این مشکل  باید  نمی کنند که  فعالیت  نهادها در جای خود  برخی  است که 

سرعت مرتفع شود.





اداره کل روابط عمومی


