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کالم نور

یطاِن الرَّجیم؛  اَعوُذ ِباللِه ِمَن الشَّ

َشهُر رََمضاَن الَّذی اُنزَِل فیِه الُقرءاُن 
ُهًدی لِلّناِس َو بَیِّٰنٍت ِمَن الُهدٰی َو 

الُفرقان  ﴿۱۸۵﴾

»مــاه رمضــان [هــامن مــاه] اســت کــه در آن، قــرآن فــرو فرســتاده شــده اســت، [کتابــی] کــه مــردم را راهــرب، و [متضّمــن] دالیــل 
آشــکار هدایــت، و [میــزان] تشــخیص حــق از باطــل اســت. ...«﴿۱۸۵﴾

سوره ی بقره، بخشی از آیه ی ۱۸۵
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تبدیل تهدید تحریم به فرصت، با 
تکیه بر توان و نیروی جوان داخلی 
 هزاران جوان در شرکتهای دانش بنیان و غیر دانش بنیان، شرکتهای فّعال تولیدی در حال 
تولید کاالهای تحریمی اند که هم کیفّیتش بهتر است، هم همان طور که گفتیم ارزان تر است. 
در دانشهای دیگر هم همین جور؛ یعنی واقعاً ما در زمینه ی استعداد جوانها هر چه بگوییم 
زیادی نیست و کم گفته ایم. در زمینه ی دانشهای نوپدید، مثالً دانش نانو، ما امروز در دنیا 
جزو کشورهای درجه ی باال در مسئله ی فّناوری نانو و تولید نانوی هستیم و از لحاظ مقاالت 
علمی، مقاالت مرجع، مراکز علمی جهانی میگویند در ظرف این بیست سال گذشته -چون 
نانو دانش نوپدیدی است- مثالً در سال 2۰۰1 ایران ده مقاله در باب نانو داشت، در سال 2۰2۰ 
دوازده  هزار مقاله؛ یعنی ما در ظرف بیست سال از ده مقاله ی علمی در باب نانو رسیدیم به 
دوازده هزار مقاله ی علمی؛ یک چنین کارهایی بحمداهلل در کشور دارد انجام میگیرد؛ اینها مهم 
است. در بخشهای دفاعی هم که می بینید؛ در بخشهای دفاعی هم روزبه روز الحمدهلل پیشرفت 
کشور برجسته تر و درخشان تر و از نظر بعضی حیرت انگیزتر دارد میشود که این تولیدات 
دفاعی کشور ضریب امنّیت خارجی کشور را باال میبرد؛ این خیلی مهم است برای کشور؛ یعنی 
»حصون الّرعّیة«؛)5( در واقع اینها حصن و حصاری هستند برای امنّیت کشور. بنابر این، تهدید 
تحریم را که یک تهدید واقعی و یک جنایت حقیقی است، میتوان تبدیل کرد به فرصت؛ به این 

شکل که به ظرفّیتهای داخلی و نیروهای داخلی خودمان تکیه بکنیم.

سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقالب اسالمی 
14۰۰/1/1

کالم رهبریکالم رهبری
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قلب تپنده قطار مرتو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

درباره ی کتاب های چاپ اول در 

رسارس کشور

تقدیر از مدافعان 
جبهه سالمت در 

دهمین آیین اعطای 
تندیس ملی فداکاری 

به دانشجویان 

تربیک نوروزی رییس 
جهاددانشگاهی

داستان جلد
طرح جلد این شامره ی پیام جهاد 

اختصاص به تالش محققان 
جهاددانشگاهی برای تحقق 

اهداف سال »تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها« اختصاص دارد.
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فهرست

کتاب

از تولید اولین کیت تشخیص 
کرونا تا ساخت پیچیده ترین 

قسمت قطار ملی در 
جهاددانشگاهی

30

روشی برای نگهداری چند صدساله 
منونه های گیاهی

39

آخرین تفاهم نامه های همکاری 

با سازمان های کشوری

٦  پیام نوروزی رهرب انقالب به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰
٨ تربیک نوروزی رییس جهاددانشگاهی

١١ پرونده ی ویژہ قطار ملی
١٢ قلب تپنده قطار مرتو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد

١٦ حرکت قطار مرتوی ملی بر روی ریل فناوری های تولیدی جهاددانشگاهی
١٩ قطار ملی مرتو، تجربه موفق تیم سازی برای انجام پروژه های بزرگ

٢٠ چشم انداز حرکت به سمت توسعه فناوری قطار پررسعت
٢٢ طراحی و ساخت سیستم رانش مرتو حاصل ۴دهه فعالیت علمی و فناورانه جهاد دانشگاهی است

٢٤ قدردانی معاون علمی رییس جمهور از جهاددانشگاهی برای پروژہ ملی قطار مرتو
٢٦ چرایی حضور جهاددانشگاهی در بین ۱۰ مجموعه برتر دنیا

٢٩ ویژہ نوشت
٣٠ از تولید اولین کیت تشخیص کرونا تا ساخت پیچیده ترین قسمت قطار ملی در جهاددانشگاهی

٣٤ تدوین برنامه جذب و حفظ نیروی توامنند در سال ۱۴۰۰ توسط معاونت فرهنگی

٣٧ تازه نوشت
٣٨ دستیابی جهاددانشگاهی به تکنولوژی پایه راه اندازی قطارهای پررسعت در کشور

٣٩ روشی برای نگهداری چند صدساله منونه های گیاهی
٤١ استفاده از توان فنی مهندسی جهاددانشگاهی در تامین سامانه جمع آوری خودکار کرایه در 

ایستگاه های مرتو
٤٣ مقایسه روش های مختلف تولید سلول های لنفوبالستوئیدی

٤٤ اخبار ویژہ گیاهان دارویی

٥١ افتتاح نوشت
٥٢ افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی

٥٤ افتتاح مرکز فناوری های نرم و صنایع خالق و منایشگاه دستاوردهای شاخص جهاددانشگاهی در جزیره کیش
٥٦ جهاددانشگاهی می تواند بازوی کمکی خوبی برای وزارتخانه ها باشد

٥٨ افتتاح مرکز نوآوری و شتاب دهی طراحی پوشاک جهاددانشگاهی الزهرا(س)

٥٩ برگزار نوشت
٦٠ استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی در پروژه های صنعتی و معدنی

٦١ تقدیر از مدافعان جبهه سالمت در دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان 
٦٤ نهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان با اهدای نشان »خواجه نصیر« پایان یافت

٦٦ استفاده از ظرفیت های واحدهای جهاددانشگاهی در ترویج گردشگری
٦٧ حامیت از فعالیت های فناورانه جهاددانشگاهی در حوزه نفت

٨١ تفاهم نوشت
٨٢ توسعه همکاری بین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتامعی جهاددانشگاهی و صندوق 

حامیت از پژوهشگران و فناوران کشور
٨٤ تفاهم نامه همکاری معاونت آموزشی جهاددانشگاهی و مرکز کار ایران به امضا رسید

٨٥ امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران و مجموعه فرهنگی 
و تاریخی سعدآباد

٨٦ انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و بنیاد فرهنگی الربز

٩١ گفتار نوشت
٩٢ آمادگی جهاددانشگاهی برای مدیریت و تولید بسیاری از فناوری های موردنیاز کشور
٩٤ استفاده از ذخایر ژنتیکی و زیستی در راستای ارتقای کیفیت زندگی و پیرشفت کشور

٩٧ ۱۲ پروژہ بزرگ »فناورانه« امسال رومنایی می شود
٩٨ نظارت و انتقال دانش فنی ماموریت جدید جهاددانشگاهی

١٠٣ دیگر نوشت
١١٧ کتاب نوشت
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گفتار

پیام نوروزی رهبر انقالب به مناسبت 
آغاز سال 14۰۰

نامگذاری سال 14۰۰ با عنوان »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 

ــالمی در  ــالب اسـ ــم انقـ ــر معظـ رهبـ
ســـال  آغـــاز  به مناســـبت  پیامـــی 
14۰۰ هجـــری شمســـی، بـــا تبریـــک 
ــژه  ــان بویـ ــه هم میهنـ ــوروز بـ ــد نـ عیـ
و  شـــهیدان  معظـــم  خانواده هـــای 
کـــه  ملت هایـــی  و همـــه  جانبـــازان 
نـــوروز را گرامـــی می دارنـــد، و بـــا ابـــراز 
امیـــدواری بـــه کســـب بـــرکات مـــادی 
ــا  ــوی از تقـــارن ســـال جدیـــد بـ و معنـ
ـــال  ـــدن س ـــرک ش ـــعبانیه و متب ـــاد ش اعی
14۰۰ بـــه دو عیـــد نیمه شـــعبان و جشـــن 
والدت حضـــرت ولی عصر)عـــج(، ســـال 
جدیـــد را ســـال »تولیـــد؛ پشـــتیبانی ها، 
کردنـــد. نامگـــذاری  مانع زدایی هـــا« 

ــال  ــه ای سـ ــت اهلل خامنـ ــرت آیـ حضـ
99 را آمیختـــه بـــا حـــوادث گوناگـــون و 
ــنای  ــده ناآشـ ــوص پدیـ ــابقه بخصـ بی سـ
کرونـــا خواندنـــد و افزودنـــد: کرونـــا 
زندگـــی مـــردم از جملـــه کســـب وکارها، 
محیطهـــای درســـی، اجتماعـــات دینـــی، 
ـــرار داد  ـــر ق ـــت تأثی ـــفرها را تح ورزش و س
ـــور  ـــتغال در کش ـــه اش ـــختی ب ـــه س و ضرب

زد.

ـــن  ـــان باخت ـــالمی، ج ـــالب اس ـــر انق رهب
ـــر  ـــز در اث ـــردم عزی ـــن از م ـــزار ت ـــا ه دهه
ــوادث 99  ــه حـ ــر از همـ ــا را تلخ تـ کرونـ
ـــرت  ـــت و مغف ـــب رحم ـــا طل ـــتند و ب دانس
بـــا  جان باختـــگان،  بـــرای  الهـــی 

ابـــراز  آنـــان  داغـــدار  خانواده هـــای 
ــد. ــدردی کردنـ همـ

ــال  ــن حـ ــال 99 را در عیـ ــان سـ ایشـ
ســـال بـــروز توانایی هـــای ملـــت ایـــران 
در مقابلـــه بـــا آزمـــون بـــزرگ کرونـــا و 
ـــری  ـــار حداکث ـــا فش ـــه ب ـــن در مقابل همچنی
ـــت  ـــد: مل ـــد و گفتن ـــف کردن ـــمن توصی دش
ــی و  ــای درمانـ ــا از مجموعه هـ ــز مـ عزیـ
بهداشـــتی، تـــا محققـــان و دانشـــمندان، 
ـــاد  ـــزار و آح ـــادی و خدمتگ ـــای جه گروهه
ــدود  ــم و مسـ ــود تحریـ ــا وجـ ــردم بـ مـ
ــات  ــتفاده از امکانـ ــای اسـ ــودن راههـ بـ
خـــارج از کشـــور، توانایـــی و تجربـــه 
بزرگـــی از خـــود بـــرای مدیریـــت ایـــن 

حادثـــه تلـــخ نشـــان دادنـــد.
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حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـه شکسـت 
را  دشـمن  حداکثـری  فشـار  کشـاندن 
توانایی هـای ملـی در  از  درخشـش دیگـری 
دشـمنان  افزودنـد:  و  برشـمردند   99 سـال 
ایـران و در رأس آنهـا آمریـکا درصـدد بـه 
زانـو درآوردن ملـت ایـران بودنـد. البتـه ما 
آنهـا  و  می ایسـتد  ملـت  کـه  می دانسـتیم 
شکسـت می خوردنـد امـا امـروز بـه اعتراف 
اروپایی شـان،  رفقـای  و  آمریکایی هـا  خـود 
اسـت. خـورده  شکسـت  حداکثـری  فشـار 

ـــه  ـــه ای در ادام ـــت اهلل خامن ـــرت آی حض
ـــال  ـــعار س ـــق ش ـــزان تحق ـــی می ـــه ارزیاب ب
ــد و  ــد پرداختنـ ــش تولیـ ــی جهـ 99 یعنـ
ـــدد  ـــهای متع ـــاس گزارش ـــر اس ـــد: ب گفتن
مردمـــی و دولتـــی، جهـــش تولیـــد تـــا 
ــی از  ــی در بخش هایـ ــل قبولـ ــّد قابـ حـ

کشـــور تحقـــق یافـــت.

رهبـــر انقـــالب افزودنـــد: البتـــه ایـــن 
ـــت  ـــار نیس ـــّد انتظ ـــش در ح ـــزان جه می
چراکـــه بـــا وجـــود تحقـــق در کارهـــای 
زیربنایـــی و ســـازندگی، نتیجـــه آن در 

ــردم  ــت مـ ــی و معیشـ ــاد عمومـ اقتصـ
مشـــهود و محســـوس نشـــد، در 
ــش  ــود جهـ ــار بـ ــه انتظـ حالی کـ
زندگـــی  در  تولیـــد گشایشـــی 

آورد. به وجـــود  مـــردم 

ــد را  ــش تولیـ ــعار جهـ ــان شـ ایشـ
ـــد  ـــی خواندن ـــاًل انقالب ـــعار کام ـــک ش ی
ـــش  ـــق جه ـــد: تحق ـــان کردن و خاطرنش

ــق  ــرات عمیـ ــم تأثیـ ــد هـ تولیـ
ـــه در  ـــور از جمل ـــادی در کش اقتص
ــی دارد  ــول ملـ ــئله ارزش پـ مسـ

ــس  ــاد به نفـ ــب اعتمـ ــم موجـ و هـ
ــی و  ــدی عمومـ ــی، رضایتمنـ ملـ
تضمین کننـــده امنیـــت ملـــی 

اســـت.

خامنـــه ای  آیـــت اهلل  حضـــرت 
علـــت تحقـــق نیافتـــن کامـــل جهـــش 
ــع و  ــود موانـ ــال 99 را وجـ ــد در سـ تولیـ
ــد در  ــدن تولیـ ــت نشـ ــن حمایـ همچنیـ
همـــه بخش هـــا دانســـتند و بـــا اشـــاره 
ــد:  ــاق، گفتنـ ــل واردات و قاچـ ــه معضـ بـ
رقیـــب  واردات  و  قانونـــی  ضعفهـــای 
خارجـــِی محصولـــی کـــه در داخـــل بـــا 
همـــت جوانـــان در حـــال تولیـــد اســـت، 
ــتهای  ــق دسـ ــاق آن از طریـ ــا قاچـ و یـ
ـــب  ـــت و موج ـــد اس ـــع تولی ـــکار، مان خیانت

شکســـت خـــوردن آن می شـــود.

رهبـــر انقـــالب اســـالمی، ایجـــاد 
مشـــّوق های  جملـــه  از  مشـــّوق هایی 
ســـرمایه گذاری را الزمـــه جهـــش تولیـــد 

ـــب وکار  ـــاع کس ـــد: اوض ـــد و افزودن خواندن
در کشـــور بایـــد به گونـــه ای باشـــد کـــه 
ــد  ــرمایه گذاری در تولیـ ــه سـ ــراد بـ افـ
ـــای  ـــش هزینه ه ـــوند و از افزای ـــویق ش تش

تولیـــد جلوگیـــری شـــود.

در  انـــدک  مشـــوق های  ایشـــان 
ـــودن  ـــر ب ـــن باالت ـــد و همچنی ـــش تولی بخ
ـــه  ـــده از هزین ـــد کنن ـــه تولی ـــاخص هزین ش
مصرف کننـــده در برخـــی ســـالها را مانـــع 
ــد:  ــتند و گفتنـ ــد دانسـ ــرفت تولیـ پیشـ
ـــال  ـــد در س ـــش تولی ـــِی جه ـــت انقالب حرک
ـــه  ـــردم مواج ـــتقبال م ـــا اس ـــاز و ب 99 آغ
ــال  ــد در سـ ــت بایـ ــن حرکـ ــد و ایـ شـ

ـــرن  ـــک ق ـــاز ی ـــع آغ ـــه در واق 14۰۰ ک
ـــد. ـــدا کن ـــه پی ـــت، ادام ـــد اس جدی

ــرت  حضـ
ســـال  خامنـــه ای  آیـــت اهلل 

ــودن  ــش بـ ــت در پیـ ــه علـ 14۰۰ را بـ
ــه  ــود زمینـ ــن وجـ ــات و همچنیـ انتخابـ
مناســـب بـــرای شـــکوفایی جهـــش 
ـــد  ـــم خواندن ـــاس و مه ـــالی حس ـــد، س تولی
و افزودنـــد: انتخابـــات خـــرداد 14۰۰ و روی 
ـــاالً  ـــد و احتم ـــای جدی ـــدن مدیریته کارآم
تازه نفـــس و بـــا انگیزه هـــای قـــوی، 
ـــاس  ـــم، حس ـــیار مه ـــالی بس ـــال را س امس

ــرده  ــور کـ ــده کشـ ــذار در آینـ و تأثیرگـ
اســـت.

ــد:  ــالمی افزودنـ ــالب اسـ ــر انقـ رهبـ
عـــالوه بـــر ایـــن، در ســـال 99 جهـــش 
تولیـــد حرکتـــی در کشـــور به جـــود آورد 
ـــکوفایی آن  ـــرای ش ـــی ب ـــه خوب ـــه زمین ک

در ســـال جدیـــد اســـت.

ـــی و  ـــت کنون ـــه دول ـــد: چ ـــان افزودن ایش
ـــای  ـــا حمایته ـــد ب ـــده، بای ـــت آین ـــه دول چ
و  دولتـــی  قانونـــی،  همه جانبـــه ی 
حکومتـــی از تولیـــد و رفـــع موانـــع آن، 
ـــد  ـــش تولی ـــال جه ـــه امس ـــد ک ـــت کنن هم

بـــه معنـــی واقعـــی تحقـــق یابـــد.

خاطرنشان  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
این اساس شعار سال 14۰۰، »تولید؛  بر  کردند: 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« است که در خصوص 
آن و همچنین درباره انتخابات در سخنرانی روز 

اول سال مطالبی بیان خواهد شد.

ــار  ــر آث ــظ و نش ــر حف ــانی دفت ــگاه اطالع رس پای
خامنــه ای  ســیدعلی  آیت اهلل العظمــی  حضــرت 
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پیش  ـــه  ـــه ای در ادام ـــت اهلل خامن ـــرت آی حض
ـــال  ـــعار س ـــق ش ـــزان تحق ـــی می ـــه ارزیاب ب
ــد و  ــد پرداختنـ ــش تولیـ ــی جهـ  یعنـ
ـــدد  ـــهای متع ـــاس گزارش ـــر اس ـــد: ب گفتن
مردمـــی و دولتـــی، جهـــش تولیـــد تـــا 
ــی از  ــی در بخش هایـ ــل قبولـ ــّد قابـ حـ

رهبـــر انقـــالب افزودنـــد: البتـــه ایـــن 
ـــت  ـــار نیس ـــّد انتظ ـــش در ح ـــزان جه می
چراکـــه بـــا وجـــود تحقـــق در کارهـــای 
زیربنایـــی و ســـازندگی، نتیجـــه آن در 

ــردم  ــت مـ ــی و معیشـ ــاد عمومـ اقتصـ
مشـــهود و محســـوس نشـــد، در 
ــش  ــود جهـ ــار بـ ــه انتظـ حالی کـ
زندگـــی  در  تولیـــد گشایشـــی 

ــد را  ــش تولیـ ــعار جهـ ــان شـ ایشـ
ـــد  ـــی خواندن ـــاًل انقالب ـــعار کام ـــک ش ی
ــد را  ــش تولیـ ــعار جهـ ــان شـ ایشـ
ـــد  ـــی خواندن ـــاًل انقالب ـــعار کام ـــک ش ی
ــد را  ــش تولیـ ــعار جهـ ــان شـ ایشـ

ـــش  ـــق جه ـــد: تحق ـــان کردن و خاطرنش
ــق  ــرات عمیـ ــم تأثیـ ــد هـ تولیـ
ـــه در  ـــور از جمل ـــادی در کش اقتص
ــی دارد  ــول ملـ ــئله ارزش پـ مسـ

ــس  ــاد به نفـ ــب اعتمـ ــم موجـ و هـ
ــی و  ــدی عمومـ ــی، رضایتمنـ ملـ
تضمین کننـــده امنیـــت ملـــی 

خامنـــه ای  آیـــت اهلل  حضـــرت 
علـــت تحقـــق نیافتـــن کامـــل جهـــش 
ــع و  ــود موانـ  را وجـ
ــد در  ــدن تولیـ ــت نشـ ــن حمایـ همچنیـ
همـــه بخش هـــا دانســـتند و بـــا اشـــاره 
ــد:  ــاق، گفتنـ ــل واردات و قاچـ ــه معضـ بـ
رقیـــب  واردات  و  قانونـــی  ضعفهـــای 
خارجـــِی محصولـــی کـــه در داخـــل بـــا 
همـــت جوانـــان در حـــال تولیـــد اســـت، 

ـــال  ـــد در س ـــش تولی ـــِی جه ـــت انقالب حرک
ـــه  ـــردم مواج ـــتقبال م ـــا اس ـــاز و ب  آغ
ـــال  ـــد در س ـــش تولی ـــِی جه ـــت انقالب حرک
ـــه  ـــردم مواج ـــتقبال م ـــا اس ـــاز و ب  آغ
ـــال  ـــد در س ـــش تولی ـــِی جه ـــت انقالب حرک

99
ــال  ــد در سـ ــت بایـ ــن حرکـ ــد و ایـ شـ

ـــرن  ـــک ق ـــاز ی ـــع آغ ـــه در واق 14۰۰ ک
ـــد. ـــدا کن ـــه پی ـــت، ادام ـــد اس جدی

ــرت  حضـ
ســـال  خامنـــه ای  آیـــت اهلل 

ــودن  ــش بـ ــت در پیـ ــه علـ 14۰۰ را بـ

و  دولتـــی  قانونـــی،  همه جانبـــه ی 
حکومتـــی از تولیـــد و رفـــع موانـــع آن، 
ـــد  ـــش تولی ـــال جه ـــه امس ـــد ک ـــت کنن هم

بـــه معنـــی واقعـــی تحقـــق یابـــد.

خاطرنشان  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
این اساس شعار سال 14۰۰، »تولید؛  بر  کردند: 
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گفتار

تبریک نوروزی رییس جهاددانشگاهی 

ـــه  ـــی ب ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــام دکت ـــن پی مت
ـــت: ـــر اس ـــرح زی ش

یَا ُمَقلَِّب الُْقُلوِب َو اْألَبَْصاِر
َِّر اللَّْیِل َو النََّهاِر  یَا ُمَدب

 یَا ُمَحوَِّل الَْحْوِل َو اْألَْحَواِل
 َحوِّْل َحالََنا إِلَی أَْحَسِن الَْحاِل

فـــرا رســـیدن ســـال نـــو و بهـــار طبیعـــت 
و اعیـــاد شـــعبانیه را بـــه همـــه همـــکاران و 
ــت  ــک و تهنیـ ــان تبریـ ــواده ارزشمندشـ خانـ
عـــرض می کنـــم. یـــاد امـــام و شـــهدا را 
ــم  ــر معظـ ــرای رهبـ ــم و بـ ــی می داریـ گرامـ

ـــای  ـــور و اعض ـــس جمه ـــالمی، ریی ـــالب اس انق
ـــق  ـــراد صدی ـــام اف ـــت و تم ـــات دول ـــرم هی محت
جمهـــوری اســـالمی ایـــران آرزوی ســـالمتی و 

بهـــروزی داریـــم.
یـــادی می کنیـــم از تمـــام خانـــواده بـــزرگ 
رفتـــگان جهاددانشـــگاهی، به ویـــژه عزیزانـــی 
ــروس  ــطه ویـ ــال 1399 به واسـ ــه در سـ را کـ
ـــت  ـــا رحم ـــرای آن ه ـــم، ب ـــت دادی ـــا از دس کرون
ـــال  ـــد متع ـــات از خداون ـــو درج ـــرت و عل و مغف

ـــتاریم. خواس
 ســـال 1399 ســـال بســـیار ســـختی بـــرای 
همـــه مـــردم ایـــران بـــه خاطـــر مشـــکالت 
کرونـــا و مشـــکالت ناشـــی از تحریـــم علیـــه 
ـــم  ـــعی کردی ـــا س ـــود. م ـــالمی ب ـــوری اس جمه

در جهاددانشـــگاهی اثبـــات کنیـــم در شـــرایط 
ـــزرگ  ـــای ب ـــام کاره ـــکان انج ـــم ام ـــخت ه س
فراهـــم اســـت و بـــا فرهنـــگ جهـــادی 
می توانیـــم ایـــن کارهـــا را بـــه منصـــه 
ــادی را  ــگ جهـ ــا فرهنـ ــانیم. مـ ــور برسـ ظهـ
ـــالش،  ـــل، ت ـــان، عم ـــم، ایم ـــع عل ـــل تقاط حاص
خســـتگی ناپذیری و نـــا امیـــد نشـــدن در 
ــای  ــه درهـ ــوردن بـ ــکالت و خـ ــل مشـ مقابـ

می دانیـــم. بســـته 
در ســـالی کـــه گذشـــت بـــه خاطـــر 
تـــالش  و  انجام گرفتـــه  برنامه ریزی هـــای 
ــذب  ــرای جـ ــگاهی بـ ــی در جهاددانشـ جمعـ
منابـــع از طریـــق دولـــت و مجلـــس محتـــرم 
در بودجـــه ســـاالنه کشـــور و یـــا عقـــد 

رییـس جهاددانشـگاهی به مناسـبت آغاز سـال 14۰۰ بـا صدور پیامـی ضمن تبریک سـال نو تاکید کـرد: با 
لطـف خداونـد و تالش همکاران در سراسـر کشـور، هدف همه مـا در سـال 14۰۰ باید این باشـد که علی رغم 
مشـکالت تحمیل شـده بر کشـورمان چه به لحاظ تحریم و چه به لحاظ مسـایل مدیریتی و سیاسـی، سـال 
موفقـی را بـرای جهاددانشـگاهی در جهت خدمت به مردم، همه همـکاران و خانواده های محترم آن ها داشـته 

باشیم.
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قراردادهـــای جدیـــد کارفرمایـــی و تخصیـــص 
منابـــع 31 میلیـــون یورویـــی پروژه هـــای 
فناورانـــه و همچنیـــن دریافـــت کمـــک از 
ـــبتا  ـــرایط نس ـــا ش ـــازمان ها و ارگان ه ـــایر س س
ـــرای  ـــرای اج ـــگاهی ب ـــی را در جهاددانش مطلوب
فراهـــم  فعالیت هـــا  توســـعه  و  برنامه هـــا 

ــم. کردیـ
ــرایط  ــم شـ ــی علیرغـ ــت فرهنگـ  در معاونـ
کرونایـــی کشـــور بـــا اســـتفاده از ظرفیتـــی 
کـــه در فضـــای مجـــازی در جهاددانشـــگاهی 
ـــای  ـــرای برنامه ه ـــه اج ـــق ب ـــد موف ـــاد ش ایج
خودمـــان شـــدیم. در معاونـــت آموزشـــی کار 
ــگاهی  ــه در جهاددانشـ ــده ای کـ ــیار ارزنـ بسـ
ــای  ــاخت فضـ ــاد زیرسـ ــد ایجـ ــام شـ انجـ
ـــی  ـــای آموزش ـــه فعالیت ه ـــرای ادام ـــازی ب مج
علمـــی  عالـــی،  آمـــوزش  حوزه هـــای  در 
ـــود.  ـــدت ب ـــاه م ـــای کوت ـــردی و آموزش ه کارب
ـــاد  ـــه انعق ـــق ب ـــت موف ـــن معاون ـــن در ای همچنی
قراردادهـــای بـــزرگ اشـــتغال زایی در عرصـــه 

ــدیم. ــی شـ ــی و بین المللـ ملـ
در حـــوزه پژوهـــش فنـــاوری خوشـــبختانه 
ــام شـــده به ســـرعت  ــای انجـ برنامه ریزی هـ
در حـــال انجـــام و ثمـــر دهـــی هســـتند. در 
ســـال 1399 اتمـــام پـــروژه اصـــالح نـــژاد دام 
ــای  ــت گاوهـ ــا محوریـ ــران را بـ ــنگین ایـ سـ
ـــه  ـــاندیم ک ـــام رس ـــه انج ـــتی ب ـــیری و گوش ش
ـــتگی  ـــع وابس ـــروژه رف ـــن پ ـــرای ای ـــدف از اج ه
در واردات گوشـــت و کـــره در کشـــور بـــود. در 
ـــژاد  ـــالح ن ـــا اص ـــروژه را ب ـــن پ ـــال 14۰۰ ای س
ــران  ــر ایـ ــب برتـ ــا و اسـ ــتر، گاومیش هـ شـ

ادامـــه خواهیـــم داد.
و  طراحـــی  توانســـتیم   1399 ســـال  در 
ـــاس  ـــیار حس ـــه بس ـــش ک ـــتم ران ـــاخت سیس س
و های تـــک اســـت را در یـــک رام قطـــار 
ـــام  ـــه اتم ـــت ب ـــا موفقی ـــی ب ـــروی مل ـــن مت واگ
ـــزرگ  ـــهرهای ب ـــرو در ش ـــوط مت ـــانیم. خط برس
کشـــور به شـــدت در حـــال توســـعه اســـت و 
آن هـــا نیـــاز بـــه تعـــداد زیـــادی واگن هـــای 
ـــن  ـــه پیچیده تری ـــم ک ـــد و مفتخری ـــرو دارن مت
ــن  ــرو و گران تریـ ــن متـ ــک واگـ ــمت یـ قسـ
قســـمتش توســـط متخصصـــان توانمنـــد 

جهاددانشـــگاهی ســـاخته شـــده اســـت.
در حـــوزه پزشـــکی عـــالوه بـــر تولیـــد و 
ــزرگ  ــیار بـ ــد، دو کار بسـ ــای جدیـ فناوری هـ
در جهاددانشـــگاهی انجـــام شـــد. یکـــی 
ژن درمانـــی و اســـتفاده از ایـــن دانـــش در 
ــان  ــژه در درمـ ــا و به ویـ ــان معلولیت هـ درمـ
ـــق  ـــگاهی موف ـــه جهاددانش ـــت ک ـــرطان اس س
ـــوب را  ـــای معی ـــالح ژن ه ـــی اص ـــش فن ـــد دان ش
ـــگاه  ـــطح آزمایش ـــاص در س ـــروژه خ ـــک پ در ی
ایجـــاد  زیرســـاخت  و  آورد  دســـت  بـــه 
ــود آورد.  ــه وجـ ــور بـ ــی را در کشـ ژن درمانـ
ـــه در  ـــت ک ـــار اس ـــن ب ـــرای اولی ـــروژه ب ـــن پ ای
ایـــن ســـطح در کشـــور اجـــرا می شـــود کـــه 
ــی  ــاز بالینـ ــرای 14۰۰ فـ ــده بـ برنامه ریزی شـ
آن دنبـــال شـــود کـــه بـــه دو ســـال زمـــان 

نیـــاز دارد.
کار دیگـــر در حـــوزه پزشـــکی، ایجـــاد 
ـــروژه  ـــت. پ ـــانان اس ـــتین س ـــی نخس ـــز مل مرک
تحقیقاتـــی در حـــوزه پزشـــکی قبـــل از 
این کـــه وارد فـــاز بالینـــی شـــوند بایـــد فـــاز 
پیـــش بالینـــی را طـــی کننـــد و ایـــن مرکـــز 

به صـــورت 
در  محـــدود 

ـــگاهی  جهاددانش
وجـــود داشـــت، 

شـــروع  ولـــی 
ســـاخت  بـــه 

مرکـــزی به صـــورت ملـــی 
ــد در  ــه می توانـ ــم کـ کردیـ

ــه  ــگاهی بـ ــای دانشـ پروژه هـ
ــی  ــای تحقیقاتـ ــایر بخش هـ سـ

کشـــور خدمات رســـانی کنـــد و ســـرعت 
پروژه هـــای پزشـــکی را بـــرای رســـیدن بـــه 
ـــز  ـــن مرک ـــن ای ـــد. همچنی ـــتر کن ـــن بیش بالی
ــروری  ــیار ضـ ــناختی بسـ ــث علوم شـ در بحـ
ــی  ــد مباحثـ ــت و می توانـ ــتراتژیک اسـ و اسـ
ــی را  ــی و فعالیت هایـ ــوش مصنوعـ ــل هـ مثـ

ــد. ــام دهـ ــات انجـ ــز حیوانـ روی مغـ
 بـه امیـد خـدا برنامه ریـزی کرده ایم در سـال 
ماه هـای  در  را  فناورانـه  پـروژه   12 بتوانیـم   14۰۰
مختلـف بـا موفقیـت رونمایـی کنیـم. برنامـه مـا 
در  کـه  همان گونـه  فنـاوری  پژوهـش  حـوزه  در 
همـه  کـه  اسـت  آن  شـده  اعـالم  نیـز  گذشـته 
واحدهای جهاددانشـگاهی سراسـر کشـور باید بر 
اسـاس مزیت هـای منطقی، اسـتانی و ملـی دارای 
فعالیت های شـاخص و گزین باشـند. خوشـبختانه 
در سـال آینده در اسـتان های اردبیـل، کهگیلویه 
و بویـر احمـد، بوشـهر و خراسـان رضـوی شـاهد 
ایـن پروژه هـای گزیـن هسـتیم و در سـال 14۰۰ 
واحدهـای  معـدود  کـه  می کنیـم  برنامه ریـزی 
باقیمانـده نیـز ایـن فعالیت هـای گزین را شـروع 

. کنند
معاونـت هماهنگی و امـور مجلـس تمرکزش بر 
بحـث بودجه در مجلس شـورای اسـالمی اسـت و 
ایـن خبـر خـوب را خدمـت شـما عزیـزان اعالم 
می کنـم کـه موفقیت هـای بسـیار خوبـی حاصـل 
شـده و خبرهای خوبـی را در آینـده نزدیک اعالم 

می کنیـم.
رشد  مراکز  و  پارک ها  تجاری سازی،  حوزه  در 
برج  پروژه  اتمام  معمول،  وظایف  انجام  بر  عالوه 
اولویت  به عنوان  را  کرمانشاه  فناوری  و  علم  پارک 
بزرگ ترین  و  زیباترین  که  کردیم  انتخاب  خودمان 
ساختمان اداری استقرار شرکت ها و مراکز رشد در 
میان پارک های علم و فناوری در سراسر کشور است 
با حضور ریاست  اردیبهشت ماه  امید خدا در  به  که 
محترم جمهور به صورت حقیقی یا مجازی رونمایی 

خواهد شد.

در حـــوزه معاونـــت پشـــتیبانی و مدیریـــت 
منابـــع، اولویـــت مـــا اتمـــام پروژه هـــای 
نیمه تمـــام و پروژه هـــای در دســـت اجـــرا 
ـــگ  ـــه کلن ـــق ب ـــی موف ـــوزه رفاه ـــت. در ح اس
ــهر  ــی در شـ ــی فرهنگـ ــز تفریحـ ــی مرکـ زنـ
ـــبختانه  ـــدیم و خوش ـــالن ش ـــتان گی ـــر اس چابکس
ـــال  ـــم در س ـــره قش ـــرای جزی ـــروژه مهمان س پ
ـــع  ـــا رف ـــا اهلل ب ـــید و انش ـــام رس ـــه اتم 1399 ب
مشـــکل کرونـــا در ســـال جدیـــد می توانـــد 
مـــورد بهره بـــرداری توســـط همـــکاران قـــرار 
ـــز  ـــی نی ـــرای کوچک ـــن مهمانس ـــرد. همچنی گی
ـــده  ـــاخته ش ـــی و س ـــتان طراح ـــتان گلس در اس

ــد. ــرداری می رسـ ــه بهره بـ ــه بـ ــت کـ اسـ
ــم  ــال 99 ترمیـ ــم در سـ ــات مهـ از اقدامـ
ــر  ــگاهی در سراسـ ــران دانشـ ــوق جهادگـ حقـ
ـــتیم  ـــال 99 توانس ـــان س ـــه در پای ـــود ک ـــور ب کش
حقـــوق کلیـــه کارکنـــان جهاددانشـــگاهی در 
ـــم  ـــش دهی ـــد افزای ـــور را 25 درص ـــر کش سراس
ـــت  ـــه دول ـــی ک ـــش حقوق ـــا افزای ـــا اهلل ب و انش
ــرد  ــر می گیـ ــال 14۰۰ در نظـ ــرم در سـ محتـ
حقـــوق کارکنـــان جهاددانشـــگاهی هـــم 
ــد. ــب ترمیم یابـ ــورت مناسـ ــد به صـ می توانـ
ـــالش  ـــد و ت ـــف خداون ـــا لط ـــال 14۰۰ ب در س
همـــکاران در سراســـر کشـــور، هـــدف همـــه 
مـــا بایـــد ایـــن باشـــد کـــه علی رغـــم 
ـــه  ـــورمان، چ ـــر کش ـــده ب ـــکالت تحمیل ش مش
ـــایل  ـــاظ مس ـــه لح ـــه ب ـــم و چ ـــاظ تحری ـــه لح ب
مدیریتـــی و سیاســـی ســـال موفقـــی بـــرای 
ـــه مـــردم و  جهاددانشـــگاهی در جهـــت خدمـــت ب
ـــا  ـــرم آن ه ـــای محت ـــکاران و خانواده ه ـــه هم هم
ـــالمت،  ـــا س ـــراه ب ـــالی هم ـــیم؛ س ـــته باش داش
ــه شـــما  ــرای همـ ــادکامی و ســـربلندی بـ شـ

آرزومنـــدم.
والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
حمیدرضا طیبی
رییس جهاددانشگاهی
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گفتار
پیش 

گفتار
پیش 

گفتار

قراردادهـــای جدیـــد کارفرمایـــی و تخصیـــص 
 میلیـــون یورویـــی پروژه هـــای 
فناورانـــه و همچنیـــن دریافـــت کمـــک از 
ـــبتا  ـــرایط نس ـــا ش ـــازمان ها و ارگان ه ـــایر س س
ـــرای  ـــرای اج ـــگاهی ب ـــی را در جهاددانش مطلوب
فراهـــم  فعالیت هـــا  توســـعه  و  برنامه هـــا 

ــرایط  ــم شـ ــی علیرغـ ــت فرهنگـ  در معاونـ
کرونایـــی کشـــور بـــا اســـتفاده از ظرفیتـــی 
کـــه در فضـــای مجـــازی در جهاددانشـــگاهی 
ـــای  ـــرای برنامه ه ـــه اج ـــق ب ـــد موف ـــاد ش ایج
خودمـــان شـــدیم. در معاونـــت آموزشـــی کار 
ــگاهی  ــه در جهاددانشـ ــده ای کـ ــیار ارزنـ بسـ
ــای  ــاخت فضـ ــاد زیرسـ ــد ایجـ ــام شـ انجـ
ـــی  ـــای آموزش ـــه فعالیت ه ـــرای ادام ـــازی ب مج
علمـــی  عالـــی،  آمـــوزش  حوزه هـــای  در 
ـــود.  ـــدت ب ـــاه م ـــای کوت ـــردی و آموزش ه کارب
ـــاد  ـــه انعق ـــق ب ـــت موف ـــن معاون ـــن در ای همچنی
قراردادهـــای بـــزرگ اشـــتغال زایی در عرصـــه 

ــدیم. ــی شـ ــی و بین المللـ ملـ
در حـــوزه پژوهـــش فنـــاوری خوشـــبختانه 
ــام شـــده به ســـرعت  ــای انجـ برنامه ریزی هـ
در حـــال انجـــام و ثمـــر دهـــی هســـتند. در 
 اتمـــام پـــروژه اصـــالح نـــژاد دام 
ــای  ــت گاوهـ ــا محوریـ ــران را بـ ــنگین ایـ سـ
ـــه  ـــاندیم ک ـــام رس ـــه انج ـــتی ب ـــیری و گوش ش
ـــتگی  ـــع وابس ـــروژه رف ـــن پ ـــرای ای ـــدف از اج ه
در واردات گوشـــت و کـــره در کشـــور بـــود. در 
ـــژاد  ـــالح ن ـــا اص ـــروژه را ب ـــن پ  ای

به صـــورت 
در  محـــدود 

ـــگاهی  جهاددانش
وجـــود داشـــت، 

شـــروع  ولـــی 
ســـاخت  بـــه 

مرکـــزی به صـــورت ملـــی 
ــد در  ــه می توانـ ــم کـ کردیـ

ــه  ــگاهی بـ ــای دانشـ پروژه هـ
ــی  ــای تحقیقاتـ ــایر بخش هـ سـ

کشـــور خدمات رســـانی کنـــد و ســـرعت 
پروژه هـــای پزشـــکی را بـــرای رســـیدن بـــه 
ـــز  ـــن مرک ـــن ای ـــد. همچنی ـــتر کن ـــن بیش بالی

در حـــوزه معاونـــت پشـــتیبانی و مدیریـــت 
منابـــع، اولویـــت مـــا اتمـــام پروژه هـــای 
نیمه تمـــام و پروژه هـــای در دســـت اجـــرا 
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قطار ملی

پرونده ی ویژە

■ قلب تپنده قطار مرتو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد
■ حرکت قطار مرتوی ملی بر روی ریل فناوری های تولیدی 

جهاددانشگاهی

■ قطار ملی مرتو، تجربه موفق تیم سازی برای انجام پروژہ های بزرگ
■ چشم انداز حرکت به سمت توسعه فناوری قطار پررسعت

■ طراحی و ساخت سیستم رانش مرتو حاصل ۴دهه فعالیت علمی 
و فناورانه جهاد دانشگاهی است

■ قدردانی معاون علمی رییس جمهور از جهاددانشگاهی برای پروژہ 
ملی قطار مرتو

■ چرایی حضور جهاددانشگاهی در بین ۱۰ مجموعه برتر دنیا
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ــاه:  ــن مـ ــگاهی19 فروردیـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــای  ــاح طرح هـ ــه افتتـ ــن برنامـ ــصت و یکمیـ در شـ
کالن ملـــی کشـــور بـــا عنـــوان »پوشـــش تدبیـــر و 
امیـــد بـــرای جهـــش تولیـــد« بـــا دســـتور رییـــس 
جمهـــور از یـــک رام قطـــار ۷ واگنـــه مترویـــی کـــه 
بـــا حمایـــت معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت 
 18 و  جهاددانشـــگاهی  همـــکاری  و  جمهـــوری 
ــی  ــای صنعتـ ــان و مجموعه هـ ــرکت دانـــش بنیـ شـ
ـــد  ـــه تولی ـــو ب ـــا و ایریک ـــران ، مپن ـــازی ته ـــن س واگ

ملـــی رســـیده اســـت، رونمایـــی شـــد.
بهره بـــرداری از تولیـــد یـــک رام قطـــار ۷ واگنـــه 
مترویـــی از جملـــه  طرح هـــای رونمایـــی شـــده در 
مراســـم امـــروز بـــود کـــه در ایـــن طـــرح یـــک رام 
ـــه  ـــه ک ـــت واگن ـــار هف ـــک قط ـــامل ی ـــی ش ـــار مل قط
ـــوژی،  ـــتم ب ـــی، سیس ـــیون داخل ـــار، دکوراس ـــه قط بدن
راهـــروی بیـــن واگنـــی، ترمزهـــا، اطـــالع رســـانی 
ـــش آن  ـــتم ران ـــوع، در و سیس ـــه مطب ـــمند، تهوی هوش
ـــش  ـــرکت دان ـــگاهی و  18 ش ـــکاری جهاددانش ـــا هم ب
ــازی  ــن سـ ــی واگـ ــای صنعتـ ــان و مجموعه هـ بنیـ
ـــید. ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــو ب ـــا و ایریک ـــران ، مپن ته

مثره ای دیگر از تالش محققان این نهاددر سال »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«؛

قلب تپنده قطار مرتو ملی با همت جهادی به حرکت درآمد
با موفقیت آمیز بودن تولید پیچیده ترین قسمت و قلب تپنده قطار مرتو ملی با تالش و همت جهادی محققان جهاددانشگاهی، طی 

مراسمی با حضور رییس جمهور از این قطار ملی رومنایی شد

12

پرونده ی ویژە ی قطار ملی 
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امروز این قدرت پیدا شده بتوانیم واگن های 
مورد نیاز را تولید کنیم

حجت االســـالم و المســـلمین دکتـــر حســـن 
روحانـــی در بخش هایـــی از ســـخنانش در ایـــن 
آییـــن بـــا اشـــاره بـــه افتتـــاح طرح هـــای ملـــی در 
ایـــن مراســـم، تاکیـــد کـــرد: بخشـــی از افتتاحیـــه 
ـــرو  ـــن مت ـــت واگ ـــا هف ـــک رام ب ـــد ی ـــه تولی ـــروز ب ام
ـــا  ـــوری م ـــای ف ـــزو نیازه ـــه ج ـــت ک ـــاص داش اختص

در کالن شـــهرها اســـت.
ــن  ــروز ایـ ــرد: امـ ــد کـ ــور تاکیـ ــس جمهـ رییـ
قـــدرت پیـــدا شـــده بتوانیـــم واگـــن هـــای مـــورد 
ـــود  ـــای خ ـــج روی پ ـــه تدری ـــم و ب ـــد کنی ـــاز را تولی نی

بایســـتیم و خودکفـــا شـــویم.

با تالش جهاددانشگاهی  ایران دارای دانش فنی 
طراحی و ساخت واگن مترو شد

دکتـــر ســـورنا ســـتاری معـــاون علمـــی رییـــس 
جمهـــور نیـــز در ایـــن آییـــن بـــا تاکیـــد براینکـــه 
ــایر شـــرکت های  ــا تـــالش جهاددانشـــگاهی و سـ بـ
داخلـــی، ایـــران دارای دانـــش فنـــی طراحـــی و 
ـــک رام  ـــروز ی ـــت: ام ـــد گف ـــرو ش ـــن مت ـــاخت واگ س
قطـــار متـــرو بـــه بهره بـــرداری می رســـد در حالـــی 
ـــازی  ـــا داخلی س ـــن قطاره ـــد ای ـــتر 26درص ـــه پیش ک
ـــاه،  ـــرض 18 م ـــروژه در ع ـــن پ ـــا در ای ـــود ام ـــده ب ش
ـــد  ـــکیل می دهن ـــار را تش ـــک رام قط ـــه ی ـــن ک ۷ واگ
ـــا  ـــگاهی و مپن ـــاد دانش ـــرکت و جه ـــالش 18 ش ـــا ت ب
و  شـــدند  داخلی ســـازی  تهـــران  واگن ســـازی  و 
ـــد  ـــدود 85 درص ـــه ح ـــی آن ب ـــی و طراح ـــش فن دان
ـــا  ـــب م ـــن ترتی ـــه ای ـــیده اســـت. ب ـــازی رس ـــی س داخل
ـــن  ـــاخت واگ ـــی طراحـــی و س ـــش فن ـــروز دارای دان ام

ـــتیم. ـــرو هس مت
وی ادامـــه داد: 1۰5 واگـــن از ســـوی شـــهرداری 
ــن  ــر ۷ واگـ ــده. هـ ــته شـ ــرارداد آن بسـ ــران قـ تهـ
ـــن  ـــا ای ـــه ب ـــد ک ـــکیل می دهن ـــار را تش ـــک رام قط ی
ــفارش داده  ــار سـ ــت 15 رام قطـ ــرارداد در حقیقـ قـ

ـــت. ـــده اس ش

در سال 14۰۰ می توانیم 1۰5 واگن تولید کنیم
ــز  ــران نیـ ــهردار تهـ ــروز حناچـــی شـ ــر پیـ دکتـ

ــهری و  ــات شـ ــی از مقامـ ــراه جمعـ ــه همـ ــه بـ کـ
ـــروژه در محـــل شـــرکت واگـــن  ـــن پ تولیدکننـــدگان ای
ســـازی تهـــران بـــرای بهره بـــرداری از ایـــن قطـــار 
متـــرو ملـــی حضـــور داشـــت بـــه صـــورت ویدئـــو 
ـــل  ـــور از مراح ـــس جمه ـــه ریی ـــی ب ـــس گزارش کنفران
ـــه داد. ـــی ارای ـــروژه مل ـــن پ ـــای ای ـــد و ویژگی ه تولی

شـــهردار تهـــران بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بـــرای 
ـــن  ـــدود 5۰۰۰ واگ ـــه ح ـــده ب ـــال آین ـــر از 1۰ س کمت
ـــه  ـــرو ب ـــرداری از مت ـــره ب ـــا به ـــم ت ـــاز داری ـــرو نی مت
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ـــد  ـــی تردی ـــت: ب ـــود گف ـــام ش ـــری انج ـــورت حداکث ص
ـــش  ـــدف کاه ـــا ه ـــی ب ـــل عموم ـــل و نق ـــعه حم توس
ـــرار دارد  ـــتور کار ق ـــک در دس ـــوا و ترافی ـــی ه آلودگ

ـــی دارد. ـــش اساس ـــعه نق ـــن توس ـــرو در ای ـــه مت ک
وی افـــزود: تکمیـــل شـــبکه متـــرو بـــا 1۴1 
ـــاده 58  ـــر م ـــرار دارد و براب ـــتور کار ق ایســـتگاه در دس
ـــان ســـال 1۴۰۰  ـــا پای ـــون برنامـــه ششـــم توســـعه ت قان
ـــود  ـــق ش ـــرو محق ـــن مت ـــزار واگ ـــن دو ه ـــد تامی بای
ـــت  ـــا حمای ـــرو ب ـــرکت مت ـــتا ش ـــن راس ـــه در همی ک
ـــه  ـــوری ب ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم معاون
ـــه اهـــداف از پیـــش تعییـــن شـــده  منظـــور دســـتیابی ب
ـــت  ـــی در جه ـــش داخل ـــوان و دان ـــری از ت ـــا بهره گی ب

ـــت. ـــته اس ـــی گام برداش ـــار مل ـــردن قط ـــی ک اجرای
ـــروژه  ـــه در پ ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب ـــر حناچ دکت
ــدود ۳۰  ــازی از حـ ــای بومی سـ ــی ارتقـ ــار ملـ قطـ
ـــی  ـــد یک ـــش از 8۰ درص ـــه بی ـــته ب ـــد در گذش درص
ـــده  ـــال ش ـــد دنب ـــور ج ـــه ط ـــه ب ـــوده ک ـــی ب از اهداف

ـــی و  ـــت ریل ـــی صنع ـــش طراح ـــر دان ـــوی دیگ و از س
ـــده  ـــری ش ـــی پیگی ـــتگی خارج ـــار و وابس ـــع انحص رف
ـــت  ـــداری و نگهداش ـــه نگه ـــه ب ـــه داد: توج ـــت ادام اس
قطارهـــا هـــدف دیگـــری بـــود کـــه دنبـــال شـــد 
کـــه بـــا تحقـــق یـــک رام قطـــار ظـــرف مـــدت 18 
ـــن  ـــد ای ـــای تولی ـــروژه ه ـــریعترین پ ـــی از س ـــاه یک م

ـــد. ـــه ش ـــور تجرب ـــوع در کش موض
وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن پـــروژه بـــا تـــالش 
18 شـــرکت دانـــش بنیـــان و شـــرکت واگـــن 
ســـازی تهـــران، جهـــاد دانشـــگاهی و مپنـــا منجـــر 
ــر  ــی زیـ ــد تمامـ ــار شـ ــک رام قطـ ــد یـ ــه تولیـ بـ
بیـــن  اســـتانداردهای  بـــا  مطابـــق  سیســـتم ها 
المللـــی در ایـــن پـــروژه و در کشـــور تولیـــد شـــده 
اســـت افـــزود: در حقیقـــت در چنیـــن پروژه هایـــی 
ــت و  ــزات ثابـ ــامل تجهیـ ــاخت ها شـ ــاد زیرسـ ایجـ
نـــاوگان از اهمیـــت بـــه ســـزائی برخـــوردار اســـت. 
ـــای  ـــواع قطاره ـــد ان ـــرای تولی ـــی ب ـــش فن ـــب دان کس

خالـــی  ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده  و  پرســـرعت 
شـــرکت های داخلـــی و ایجـــاد اشـــتغال مســـقیم و 
ـــاوگان  ـــت ن ـــش قیم ـــراه کاه ـــه هم ـــتقیم ب ـــر مس غی
در حـــدود بیـــش از 2۰ درصـــد در ســـال از دیگـــر 

اهـــداف ایـــن پـــروژه بـــوده اســـت.
ـــردن  ـــه ک ـــه نهادین ـــان اینک ـــا بی ـــران ب ـــهردار ته ش
بومـــی ســـازی تولیـــد در قالـــب تشـــکیل شـــرکت 
پیمانـــکاری دانـــش بنیـــان و حمایـــت و پشـــتیبانی 
از آن از دیگـــر اقداماتـــی اســـت کـــه بایـــد دنبـــال 
ـــری  ـــتیبانی و پیگی ـــا پش ـــم ب ـــت: امیدواری ـــود گف ش
تولیـــد قطـــار ملـــی مشـــکل کالنشـــهرهای کشـــور 
ـــد  ـــود. در تولی ـــل ش ـــل و فص ـــت ح ـــژه پایتخ ـــه وی ب
ـــل  ـــی در داخ ـــرات طراح ـــی و تغیی ـــی طراح ـــار مل قط
ـــت در  ـــل ظرفی ـــا تکمی ـــود ب ـــی ش ـــام م ـــور انج کش
ـــم. ـــد کنی ـــن تولی ـــم 1۰5 واگ ـــی توانی ـــال 1۴۰۰ م س

قطار مترو ملی ؛ ثمره ای دیگر از تالش محققان 
جهاددانشگاهی

گفتنـــی اســـت، از قطـــار متـــرو ملـــی می تـــوان 
ــان  ــالش محققـ ــر از تـ ــره ای دیگـ ــوان ثمـ ــه عنـ بـ
جهاددانشـــگاهی نـــام بـــرد کـــه در ســـال »تولیـــد؛ 
پشـــتیبانی ها، مانع زدایی هـــا« نتیجـــه داد و بـــا 
ـــن  ـــای ای ـــش ه ـــن بخ ـــم تری ـــاخت مه ـــی و س طراح
ـــا  ـــن ه ـــرل واگ ـــش و کنت ـــتم ران ـــی سیس ـــار یعن قط
ـــا در  ـــر دنی ـــه برت ـــع 1۰ مجموع ـــه جم ـــاد را ب ـــن نه ای

ـــرد. ـــاوری ب ـــن فن ـــوزه ای ح
ـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی  دکت
ـــش شـــامل بخـــش  ـــه سیســـتم ران ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــرژی  ـــال ان ـــا TIMS، بخـــش انتق ـــزی ی ـــرل مرک کنت
ـــش  ـــا H.V. BOX، بخ ـــرو ی ـــار مت ـــی به قط الکتریک
ـــا  ـــا MCM ه ـــی ی ـــای الکتریک ـــرل دور موتوره کنت
بخـــش تأمیـــن انـــرژی مصرفـــی داخـــل واگـــن و 
شـــارژ باطری هـــای اضطـــراری، ACM، موتورهـــای 
ــزی  ــای ترمـ ــا و مقاومت هـ ــی، گیربکس هـ الکتریکـ
ــی  ــت: طراحـ ــت گفـ ــی اسـ ــلف های الکتریکـ روسـ
ـــاوری  ـــاظ فن ـــه لح ـــه ب ـــش ک ـــتم ران ـــد سیس و تولی
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پیچیده تریـــن قســـمت قطـــار متـــرو محســـوب 
آن  از  ســـازی  متـــرو  صنعـــت  در  و  می شـــود 
به عنـــوان مغـــز، قلـــب و ماهیچه هـــای یـــک قطـــار 
نامبـــرده شـــده و حـــدود ۳۰ درصـــد قیمـــت یـــک 
قطـــار را تشـــکیل می دهـــد بـــه بهتریـــن شـــکل و 
ــران  ــط جهادگـ ــاوری توسـ ــرفته ترین فنـ ــا پیشـ بـ

جهاددانشـــگاهی انجـــام گرفـــت.

تالش جهاددانشگاهی برای اجرای پروژه طبق 
زمان بندی تعیین شده

ــره وری  ــات بهـ ــی از ملزومـ ــت، یکـ ــی اسـ گفتنـ
حداکثـــری از شـــبکه راه آهـــن ریلـــی درون شـــهری 
تامیـــن به موقـــع نـــاوگان حمل ونقلـــی و تعمیـــرات 
ـــی اســـت  دوره ای قطعـــات مســـتعمل قطارهـــای متروی
و بـــا توجـــه بـــه افزایـــش طـــول شـــبکه و تعـــداد 
ایســـتگاه های متـــرو در کالن شـــهرها نیـــاز بـــه 
ـــت  ـــوده اس ـــا ب ـــز واگن ه ـــن تجهی ـــش و همچنی افزای
ــی  ــخت بین المللـ ــای سـ ــل تحریم هـ ــه دلیـ ــه بـ کـ
در ســـال های اخیـــر امـــکان توســـعه ایـــن نـــاوگان 
نبـــود. بـــه همیـــن منظـــور بـــا عنایـــت بـــه لـــزوم 
ـــعه از  ـــه ششـــم توس ـــون برنام ـــاده 5۴ قان ـــق م تحق
ـــت  ـــن معاون ـــاه ســـال 98 همـــکاری مشـــترکی بی تیرم
ــهری و  ــن شـ ــوری، راه آهـ ــت جمهـ ــی ریاسـ علمـ
صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی شـــکل گرفـــت تـــا 
طـــی قـــرارداد 18 ماهـــه، پـــروژه قطـــار متـــرو بـــه 
ـــروژه ســـهم 25 درصـــدی  ـــن پ ســـرانجام برســـد. در ای
ــش  ــی از دانـ ــرکت های داخلـ ــدی شـ ــا ۳۰ درصـ تـ
ــای  ــات قطارهـ ــن قطعـ ــاخت و تامیـ ــی، سـ طراحـ

ــه اســـت. ــد افزایش یافتـ ــه 85 درصـ ــرو بـ متـ
قطــار ملــی متــرو بــا توجــه بــه توانمندی هــا 
و ظرفیت هــای موجــود در کشــور و بــا همــکاری 
ــرکت  ــه 18 ش ــی ازجمل ــف داخل ــرکت های مختل ش
ــای  ــه نام ه ــی ب ــه صنعت ــار مجموع ــان و چه دانش بنی
تهــران،  ســازی  واگــن  شــرکت  جهاددانشــگاهی، 
ــتم  ــن 18 زیرسیس ــر گرفت ــا در نظ ــو ب ــا و ایریک مپن

بــر  آن  در  اعمال شــده  تغییــرات  و  طراحی شــده 
ــتفاده از  ــته در اس ــال گذش ــات 2۰ س ــاس تجربی اس

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ــا ص ــل واگن ه ــه نس س
ــه  ــش، تهویـ ــتم رانـ ــاخت سیسـ ــی و سـ طراحـ
ــروی  ــز، راهـ ــوژی، ترمـ ــار، بـ ــه قطـ ــوع، بدنـ مطبـ
ـــی  ـــیون داخل ـــار، دکوراس ـــای قط ـــی، دره ـــن واگن بی
و هوشمندســـازی سیســـتم اطالعـــات ازجملـــه 
مهم تریـــن اقدامـــات صـــورت گرفتـــه توســـط 
ــی  ــار ملـ ــد قطـ ــرای تولیـ ــی بـ ــرکت های داخلـ شـ

متـــرو بـــوده اســـت.
اجـرای  مسـیر،  ایـن  در  جهاددانشـگاهی  تـالش 
پـروژه طبـق زمان بنـدی تعیین شـده، بـا رعایـت کامل 
اسـتانداردهای بین المللـی و براسـاس دانـش و فناوری 
بومـی بـود کـه بنـا بـه گفتـه مسـئوالن حامـی ایـن 
طـرح، جهاددانشـگاهی در ایـن زمینـه عملکرد بسـیار 
خوبـی داشـته اسـت و در همین زمینه معـاون علمی و 
فنـاوری رییس جمهـور در آخریـن روزهای اسـفندماه 
در مراسـم تفاهم نامـه بازسـازی کامـل ۳1 رام قطـار 
متـرو و انعقـاد قـرارداد خرید 1۰5 دسـتگاه واگن قطار 
متـرو از جهاددانشـگاهی بـرای انجـام ایـن پـروژه ملی 

کرد. قدردانـی 

میلیاردها تومان صرفه جویی ارزی با 
داخلی سازی قطار متر ملی

همچنیـــن علـــی امـــام، مدیرعامـــل متـــروی 
ـــاخت  ـــگاهی در س ـــش جهاددانش ـــه نق ـــز ب ـــران نی ته
قطـــار ملـــی اشـــاره کرده و بـــا بیـــان اینکـــه 
ایـــن نهـــاد درزمینـــه ســـاخت تکنولـــوژی رانـــش 
قطارهـــای متـــرو وارد میـــدان شـــد و توانســـت بـــا 
ـــرد:  ـــد ک ـــد، تأکی ـــتاورد برس ـــن دس ـــه ای ـــت ب موفقی
ــو  ــد لوکوموتیـ ــرو، فاقـ ــای متـ ــه قطارهـ ازآنجایی کـ
هســـتند و از هفـــت واگـــن، 5 واگـــن خودکشـــش 
ــی  ــا به خوبـ ــش آنهـ ــتم رانـ ــد سیسـ ــتند، بایـ هسـ
فعـــال باشـــد و کنتـــرل الزم را نیـــز انجـــام دهـــد 
ــط  ــم توسـ ــتم مهـ ــن سیسـ ــبختانه ایـ ــه خوشـ کـ

جهاددانشـــگاهی تعبیه شـــده و بـــا داخلی ســـازی 
ایـــن قســـمت، میلیاردهـــا تومـــان در ســـاخت 

قطارهـــا صرفه جویـــی ارزی شـــده اســـت.
مـــورد  در  تهـــران  متـــروی  مدیرعامـــل 
ــاد  ــت: ایجـ ــرو گفـ ــی متـ ــار ملـ ــتاوردهای قطـ دسـ
ـــتقیم،  ـــتقیم و غیرمس ـــغل مس ـــزار ش ـــل 25 ه حداق
ـــه  ـــی درزمین ـــال شـــدن حـــدود 25۰ شـــرکت داخل فع
ـــات  ـــازندگان قطع ـــن س ـــه و همچنی ـــواد اولی ـــن م تأمی
ـــا 25 درصـــدی قیمـــت  ـــی، کاهـــش 2۰ ت ـــت ریل صنع
صرفه جوئـــی  متـــرو،  واگن هـــای  شـــده  تمـــام 
ــان  ــرکت های دانش بنیـ ــت شـ ــعه فعالیـ ارزی، توسـ
ــت  ــتفاده از ظرفیـ ــت، اسـ ــن صنعـ ــا ایـ ــط بـ مرتبـ
ــی از  ــاز و  ...  بخشـ ــرکت واگن سـ ــج شـ ــل پنـ کامـ

ثمـــرات پـــروژه قطـــار ملـــی متـــرو اســـت.

باروحیه جهادی دستیابی به هر فناوری 
امکان پذیر است

ــرانجام  ــه سـ ــد بـ ــاره شـ ــه اشـ ــه کـ همان گونـ
ــه آن را  ــی کـ ــزرگ ملـ ــروژه بـ ــن پـ ــیدن ایـ رسـ
خودکفایـــی  مســـیر  در  مهمـــی  گام  به عنـــوان 
در سیســـتم ریلـــی شـــهری نـــام می برنـــد، در 
ـــد؛  ـــالمی آن را »تولی ـــالب اس ـــر انق ـــه رهب ـــالی ک س
نام گـــذاری  مانع زدایی هـــا«  پشـــتیبانی ها، 
فرمودنـــد از آن جهـــت حائـــز اهمیـــت اســـت کـــه 
ــا بـــاور نداشـــتند کـــه ایـــن کار مهـــم در  خیلی هـ
داخـــل آن هـــم بـــا وجـــود تحریم هـــای ظالمانـــه 
ــه  ــا همان گونـ ــد، امـ ــر باشـ ــام پذیـ ــنگین انجـ و سـ
کـــه دکتـــر طیبـــی نیـــز در مصاحبه هـــا پیرامـــون 
ایـــن پـــروژه ملـــی تاکیـــد کرده انـــد: مـــا در 
ـــه  ـــع س ـــه تقاط ـــادی ک ـــه جه جهاددانشـــگاهی باروحی
عامـــل ایمـــان، علـــم و عمـــل اســـت، بـــاور داریـــم 
ـــوده  ـــر ب ـــاوری امکان پذی ـــر فن ـــه ه ـــتیابی ب ـــه دس ک
و چنانکـــه آن را در تولیـــد فناوری هـــای دیگـــر 
ــن  ــد ایـ ــتیم در تولیـ ــم توانسـ ــرده بودیـ ــات کـ اثبـ

فنـــاوری نیـــز موفـــق شـــویم.
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روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی: دکتــر حمیدرضــا 
ــه  ــش ک ــتم ران ــد سیس ــی و تولی ــت: طراح ــی گف طیب
قطــار  قســمت  پیچیده تریــن  فنــاوری  لحــاظ  بــه 
ــازی  ــرو س ــت مت ــود و در صنع ــوب می ش ــرو محس مت
یــک  ماهیچه هــای  و  قلــب  مغــز،  به عنــوان  آن  از 
قطــار نامبــرده شــده و حــدود ۳۰ درصــد قیمــت 
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــد ب ــکیل می ده ــار را تش ــک قط ی
جهادگــران  توســط  فنــاوری  پیشــرفته ترین  بــا  و 

گرفــت. انجــام  جهاددانشــگاهی 
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  جهاددانشــگاهی  رییــس 
سیســتم رانــش شــامل بخــش کنتــرل مرکــزی یــا 
به قطــار  الکتریکــی  انــرژی  انتقــال  بخــش   ،TIMS
متــرو یــا H.V. BOX، بخــش کنتــرل دور موتورهــای 
الکتریکــی یــا MCM هــا بخــش تامیــن انــرژی مصرفــی 
 ،ACM ،ــراری ــای اضط ــارژ باطری ه ــن و ش ــل واگ داخ
مقاومت هــای  و  گیربکس هــا  الکتریکــی،  موتورهــای 
ــا  ــت: خیلی ه ــزی روســلف های الکتریکــی اســت گف ترم
ــژه  ــل و به وی ــم در داخ ــن کار مه ــه ای ــتند ک ــاور نداش ب
بخــش سیســتم پیچیــده کنترلــی آن قابــل انجــام باشــد، 
ــع  ــه تقاط ــادی ک ــه جه ــگاهی باروحی ــا در جهاددانش ام
ســه عامــل ایمــان، علــم و عمــل اســت، بــاور داریــم کــه 

ــوده و چنانکــه  ــر ب ــاوری امکان پذی ــه هــر فن دســتیابی ب
آن را در تولیــد فناوری هــای دیگــر اثبــات کــرده بودیــم 

ــق شــویم. ــز موف ــاوری نی ــن فن ــد ای توانســتیم در تولی

علل ورود جهاددانشگاهی به این پروژه ملی
وی در ادامــه ایــن گفت وگــو بــا اشــاره بــه علــل ورود 
ــز  ــت: تمرک ــی گف ــروژه مل ــن پ ــه ای ــگاهی ب جهاددانش
ــت در  ــم و صنع ــگاهی عل ــا در جهاددانش ــای م فعالیت ه
تولیــد فناوری هــای مــورد نیــاز کشــور در دو حــوزه بــرق 
و مکانیــک و تلفیــق این هــا تحــت عنــوان الکترومکانیــک 
ــیس در  ــدای تاس ــتا از ابت ــن راس ــت. در همی ــوده اس ب
ــع و  ــازندگی صنای ــاد س ــوان جه ــال 1۳58 تحــت عن س
ــا  ــگاهی ت ــوان جهاددانش ــت عن ــرداد 1۳59 تح از 16 م
ســال 1۳82 موفــق بــه تولیــد فناوری هــای بســیار 

ــرق و مکانیــک شــدیم. ــه ب پیشــرفته ای در زمین
ــال  ــه در س ــان این ک ــا بی ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
ــا ســطح فعالیت هــا ارتقــا  1۳82 تصمیــم گرفتــه شــد ت
ــا توجــه به ضــرورت توســعه صنعــت  داده شــود افــزود: ب
نفــت ایــران و توســعه حمل ونقــل ریلــی شــهری و 
ســاخت  و  طراحــی  فنــاوری  کســب  بین شــهری، 
ــش  ــل ران ــتم های کام ــت و سیس ــاری نف ــای حف دکل ه

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــرو در دس ــای مت قطاره
دکتــر طیبــی بــا بیــان این کــه بــا توجــه بــه 
ــش  ــب دان ــه کس ــدام ب ــتیم اق ــازه می خواس ــه ت این ک
ــور  ــود و کش ــر ب ــیار زمان ب ــن کار بس ــم و ای ــی نمایی فن
فناوری هــای  تاییــد  بــرای  مرجــع  آزمایشــگاه های 
ــی نداشــت و هنــوز  ــا اســتانداردهای بین الملل تولیــدی ب
هــم نــدارد، ادامــه داد: به ویــژه بــا توجــه بــه حساســیت 
ــت  ــم از ظرفی ــم گرفتی ــن سیســتم ها، تصمی ــرد ای عملک
ــتفاده  ــاوری اس ــال فن ــرای انتق ــی ب ــای خارج خریده
ــه دنبــال قانــع کــردن  ــا 89 ب ــذا از ســال 8۳ ت کنیــم؛ ل
ــرکت  ــرو و ش ــرکت مت ــع، ش ــووالن در وزارت صنای مس
تجمیــع  بــرای  ریلــی  حمل ونقــل  تخصصــی  مــادر 
ــن  ــرای 5۰۰ واگ ــش ب ــای خارجــی سیســتم ران خریده

ــم. ــاوری بودی ــال فن ــل انتق ــل در مقاب ــاخت داخ س
وی بــا بیــان این کــه ســرانجام در دولــت نهــم موفــق 
ــع کــردن یکــی از مدیــران عامــل وقــت شــرکت  ــه قان ب
خریــد  جهــت  ریلــی  حمل ونقــل  تخصصــی  مــادر 
سیســتم رانــش 5۰۰ واگــن از یکــی از شــرکت های معتبر 
اروپایــی شــدیم افــزود: همیــن تصمیــم مهــم باعــث شــد 
ــن شــرکت های  ــی از معتبرتری ــم، یک ــان تحری ــا در زم ت
ــا  ــگاهی ت ــا جهاددانش ــکاری ب ــه هم ــر ب ــی، حاض خارج

مسیر پر پیچ و خم دستیابی به این موفقیت؛ 

حرکت قطار مرتوی ملی بر روی ریل فناوری های تولیدی 
جهاددانشگاهی

 رییس جهاددانشگاهی با اشاره به رومنایی از قطار مرتو ملی از مسیر پر پیچ و خم دستیابی به این موفقیت سخن گفت
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حــدود 8۳ درصــد ســاخت داخــل شــود، امــا متاســفانه 
ــم  ــم و به رغ ــت ده ــا در دول ــدن تحریم ه ــدید ش ــا ش ب
این کــه در دو پــروژه تامیــن سیســتم رانــش بــرای 
متروهــای کــرج و شــیراز برنــده تامیــن سیســتم رانــش 
ــده  ــاز ش ــرکت های واگن س ــی از ش ــی یک ــه کارفرمای ب

ــف شــد. ــروژه متوق ــم، هــر دو پ بودی
ــه در  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
ــی  ــت علم ــا معاون ــروژه ای را ب ــه پ ــرایط بالفاصل ــن ش ای
و فنــاوری رییــس جمهــور در مــورد »طراحــی و ســاخت 
سیســتم کامــل رانــش ملــی واگن هــای متــرو« بــا اتــکاء 
ــوان  ــد، عن ــروع ش ــروژه ش ــد و پ ــی منعق ــوان مل ــر ت ب
ــه  ــوب، ب ــیار خ ــروع بس ــم ش ــروژه علیرغ ــن پ ــرد: ای ک
علــت افزایــش ناگهانــی ســه برابــری قیمــت ارز در دولــت 
دهــم و گــران شــدن ســایر خدمــات داخلــی متوقــف و بــا 
توافقــی کــه بــا معاونــت علمــی در دولــت یازدهــم صورت 
ــک  ــه ســاخت ی ــای ب ــدرت و اکتف ــا کاهــش ق ــت ب گرف
ــش و حــذف  ــاز سیســتم ران ــزات موردنی ــه از تجهی نمون
سیســتم کنتــرل کل قطــار یــا TCMS بــه پایــان 

ــد. ــاد ش ــه ایج ــه اولی ــید و دانش پای رس
دکتــر طیبــی بــا اشــاره بــه این کــه بــا امضــای 
ــرای ســاخت 2۰۰۰ دســتگاه  برجــام و تصمیــم دولــت ب
واگــن بــا فاینانــس خارجــی و ســاخت داخــل تــا 
میــزان 55 درصــد، شــرکت های اروپایــی زیــادی بــا 
جهاددانشــگاهی بــرای همــکاری در ســاخت داخــل 
سیســتم رانــش صحبــت کردنــد، ادامــه داد: در نهایــت بــا 
بخــش ریلــی زیمنــس بــرای ایجــاد شــرکت مشــترک و 
ســرمایه گذاری هــر دو طــرف بــرای ســاخت داخــل ایــن 
سیســتم بــه توافقــات خوبــی رســیده بودیــم کــه بــا بــه 
هــم خــوردن برجــام و رفتــن شــرکت های خارجــی ایــن 

ــف شــد ــز متوق ــکاری نی هم
.

انتقال فناوری به داخل؛ نکته مهم قرارداد با 
شرکت های خارجی

قـرارداد خریـد  انعقـاد  در  مهـم  نکتـه  ادامـه  در  وی 
انتقـال  موضـوع  را  خارجـی  شـرکت های  بـا  تجهیـزات 
فنـاوری بـه داخـل ذکـر کـرد و گفـت: انتقال فنـاوری در 

عمـل بـه معنـای دادن نقشـه های سـاخت یـک محصول 
اسـت و نـه دانـش طراحـی؛ زیـرا دانـش کسـب کردنـی 
اسـت و کسـی دانـش را منتقـل نمی کنـد، بـرای همیـن 
هـم بایـد خودمـان صاحـب دانـش طراحـی شـویم چون 
فناوری هـا بـا پیشـرفت علم مرتب درحال توسـعه اسـت و 

می شـوند. قدیمـی  زود  قبلـی  فناوری هایـی 
رییــس جهاددانشــگاهی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــت  ــی در دول ــی اروپای ــا شــرکت قبل ــکاری ب ــا در هم آی
ــد  ــا قص ــم، آن ه ــت یازده ــس در دول ــا زیمن ــم و ی ده
ــا  ــر دو شــرکت ب ــاوری را داشــتند؟ گفــت: ه ــال فن انتق
تعریــف ارایــه شــده حاضــر بــه انتقــال فنــاوری و ســاخت 
داخــل بودنــد و حتــی زیمنــس حاضــر بــه ســرمایه گذاری 
نیــز بــود؛ زیــرا در همیــن ایــام برنامــه ششــم توســعه در 
مجلــس در حــال بررســی و بحث ســاخت 2۰۰۰ دســتگاه 
واگــن متــرو بــا فاینانــس خارجــی به شــدت مطــرح بــود 
کــه بــا پیشــنهاد جهاددانشــگاهی و بــا حمایــت مجلــس 
ــال  ــرای انتق ــه ب ــن برنام ــاده ۳6 و 5۴ در ای ــل، دو م قب
ــد آب شــیرین کن ها از خــارج و ســاخت  ــاوری در خری فن
داخــل تــا ۷۰ درصــد و در خریــد خارجــی سیســتم های 
حمل ونقــل ریلــی و مترویــی از طریــق انتقــال فنــاوری و 

یــا ســاخت داخــل تــا 85 درصــد گنجانــده شــد.
ــدس  ــالع مهن ــا اط ــتا ب ــن راس ــه داد: در ای وی ادام
ــدی  ــان ج ــه از حامی ــع ک ــت صنای ــر وق ــت زاده وزی نعم
ــاخت  ــروژه س ــل در پ ــاخت داخ ــاوری و س ــال فن انتق
2۰۰۰ دســتگاه واگــن متــرو بودنــد و از توانمنــدی 
جهاددانشــگاهی در زمینــه ســاخت سیســتم رانــش 
ــتم  ــوول سیس ــوان مس ــاد به عن ــن نه ــد، ای ــع بودن مطل
رانــش در انتقــال فنــاوری و ســاخت داخــل آن انتخــاب 

شــد.
ــا  ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
ــاد شــدن فشــارهای  ــکا و زی ــام توســط آمری ــرک برج ت
ــی در  ــرکت چین ــک ش ــا ی ــران، تنه ــه ای ــی علی تحریم
اولیــن مناقصــه ســاخت 6۳۰ واگــن از 2۰۰۰ واگــن 
ــرکت  ــن ش ــزود: ای ــرد، اف ــرکت ک ــدی ش ــورت ج به ص
هــم در رفت وآمدهــای زیــاد، عالقــه ای بــه انتقــال 
فنــاوری و ســاخت داخــل نداشــت، زیــرا چینی هــا بــازار 

ــر  ــه خاط ــد و ب ــان می دانن ــه خودش ــق ب ــران را متعل ای
تحریــم ایــران را مجبــور بــه خریــد از چیــن می دیدنــد. 
ــت  ــل مقاوم ــاخت داخ ــه س ــل در زمین ــن دلی ــه همی ب
می کردنــد و در نهایــت ایــن شــرکت هــم اقدامــی 
بــرای انعقــاد قــرارداد انجــام نــداد و پــروژه ســاخت 6۳۰ 

ــت. ــده اس ــف مان ــروز بالتکلی ــا ام ــتگاه ت دس

اهمیت دیدار سال 9۷ با رهبر معظم انقالب اسالمی 
در اجرای پروژه های فناورانه جهاددانشگاهی

ــدار  ــه انجــام دی ــر طیبــی در ادامــه ســخنانش ب دکت
رییــس و محققــان جــوان جهاددانشــگاهی در ســال 9۷ 
بــا رهبــر معظــم انقــالب اســالمی اشــاره کــرد و گفــت: 
ــاز  ــورد نی ــاوری م ــد ۳1 فن ــه تولی ــر ب ــدار منج ــن دی ای
کشــور و تامیــن بودجــه آن بــا حمایــت مجلــس و دولــت 
محتــرم تدبیــر و امیــد از محــل صنــدوق توســعه ملــی، 
کســب دانــش فنــی طراحــی و ســاخت سیســتم رانــش 
یــک رام قطــار ۳ واگنــه متــرو در ایــن فناوری هــا 

ــد. توســط جهاددانشــگاهی ش
وی بــا بیــان این کــه خــود مــا در جهاددانشــگاهی بــا 
ــرو و  ــای مت ــل واگن ه ــاخت داخ ــرورت س ــه به ض توج
حجــم بــازار زیــاد آن، تصمیــم گرفتیــم تیمــی را تشــکیل 
شــرکت های  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــا  کــه  داده 
ــاخت  ــی و س ــازندگان روی طراح ــایر س ــاز و س واگن س
ــرای  کامــل یــک رام قطــار متــرو کارکنیــم ادامــه داد: ب
ــی  ــی از یک ــاز طراح ــروژه در ف ــن پ ــام ای ــت انج مدیری
ــم  ــگاه عل ــن دانش ــکده راه آه ــد دانش ــاتید توانمن از اس
ــات  ــا جلس ــم. ب ــکاری کردی ــه هم ــوت ب ــت دع و صنع
ــن کار  ــای ای ــه زوای ــم هم ــزار کردی ــه برگ ــددی ک متع
ــه  ــن نتیج ــه ای ــت و ب ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــزرگ م ب
رســیدیم کــه تــوان انجــام ایــن کار در داخــل به صــورت 
ــن  ــال تامی ــه دنب ــد ب ــود دارد و بای ــبی وج ــیار مناس بس

ــود. ــرای کل کار ب ــی ب مال
رییــس جهاددانشــگاهی افــزود: خوشــبختانه در همین 
ایــام ســتاد توســعه حمل ونقــل پیشــرفته معاونــت 
ــه مــاده  ــا اســتناد ب ــه رییــس جمهــور ب علمــی و فناوران
5۴ برنامــه ششــم توســعه کــه بــا تــالش جهاددانشــگاهی 
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ایــن مــاده در برنامــه ششــم گنجانده شــده بــود تصمیــم 
بــه تامیــن منابــع مالــی بــرای ســاخت یــک رام قطــار ۷ 
واگنــه متــرو گرفــت و از همــه ســازندگان و شــرکت های 
ــه  ــن زمین ــود در ای ــدی خ ــه توانمن ــرای ارای ــی ب مدع
دعــوت کردنــد و مــا نیــز در جهاددانشــگاهی در جلســات 
متعــددی توانمنــدی خــود را هــم بــرای ســاخت سیســتم 

رانــش و هــم کل یــک رام قطــار اعــالم کردیــم.

تولید مغز، قلب و ماهیچه های یک قطار مترو توسط 
جهادگران جهاددانشگاهی

ــان  ــرای اطمین ــت و ب ــه در نهای ــان این ک ــا بی وی ب
ســتاد حمل ونقــل پیشــرفته بــرای در ســیر قــرار گرفتــن 
ایــن رام قطــار و بــا حمایــت متــروی تهــران، قــرار شــد 
ایــن رام قطــار به صــورت کارفرمایــی یــا پیمانــکاری 
ــزود:  ــود، اف ــاخته ش ــران س ــرو ته ــرکت مت ــی ش عموم
ــش  ــب دان ــی کس ــوان متول ــز به عن ــگاهی نی جهاددانش
ــه  ــش ک ــتم ران ــزات سیس ــل تجهی ــازنده کام ــی و س فن
ــرو  ــار مت ــمت قط ــن قس ــاوری پیچیده تری ــاظ فن ــه لح ب
محســوب می شــود و در صنعــت متــرو ســازی از آن 
قطــار  یــک  ماهیچه هــای  و  قلــب  مغــز،  به عنــوان 
ــک قطــار  ــرده شــده و حــدود ۳۰ درصــد قیمــت ی نامب

ــد. ــن ش ــد تعیی ــکیل می ده را تش
ــا  ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
حمایــت خــوب معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور 
ــط  ــری توس ــات پیگی ــکیل جلس ــع و تش ــن مناب در تامی
دبیــر ســتاد حمل ونقــل پیشــرفته معاونــت علمــی، 
مدیریــت و حمایــت خــوب شــرکت متــرو، علیرغــم 
مشــکالت فــراوان اجــرای چنیــن پروژه هایــی در تحریــم 
ســخت اعمالــی علیــه ایــران، ایــن پــروژه به خوبــی 
پیــش رفــت ادامــه داد: در جهاددانشــگاهی علــم و 
صنعــت به عنــوان طــراح و ســازنده سیســتم کامــل 
رانــش واگــن متــرو تیمــی متشــکل از اکثریــت نیروهــای 
جــوان و عالقه منــد و مدیــران و محققــان باتجربــه 

تشــکیل و پــروژه بــا حمایــت تکمیلــی مدیریتــی و مالــی 
دفتــر مرکــزی جهاددانشــگاهی به خوبــی پیگیــری شــد.
ــدی  ــیر از توانمن ــن مس ــه در ای ــان این ک ــا بی وی ب
بخــش خصوصــی هــم در هــر قســمتی کــه تــوان اجــرای 
آن را داشــت اســتفاده شــد، ادامــه داد: از طرفــی اســتاد 
ــم و  ــگاه عل ــن دانش ــکده راه آه ــه از دانش ــدی ک ارجمن
ــاد  ــط جه ــروژه توس ــل پ ــرای کام ــت اج ــت جه صنع
ــود، خوشــبختانه به عنــوان  ــه همــکاری شــده ب دعــوت ب
مدیــر پــروژه قطــار متــرو ملــی از طــرف شــرکت متــرو 
انتخــاب شــد و نقــش بســیار ارزنــده ای در اجــرای ایــن 

ــرد. ــا ک ــال ایف ــی تابه ح ــروژه مل پ
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  جهاددانشــگاهی  رییــس 
فنــاوری  بــر دوش  ملــی  قطــار  به صــورت طبیعــی 
تولیــد شــده در جهاددانشــگاهی حرکــت می کنــد و 
ــروژه  ــن پ ــه ای ــوده و هســت ک ــن ب ــا ای ــالش م ــام ت تم
ــاوری انجــام  ــا پیشــرفته ترین فن ــن شــکل و ب ــه بهتری ب
ــش  ــتم ران ــاز سیس ــورد نی ــزات م ــت: تجهی ــود گف ش
در آزمایشــگاه ها و کارگاه هــای جهاددانشــگاهی علــم 
و صنعــت ســاخته شــد و پــس از انجــام تســت های 
کارخانــه ای و تاییــد کارفرمــای پــروژه، بــه شــرکت 
واگــن ســازی تهــران بــرای مونتــاژ روی واگن هــای 

ساخته شــده ارســال شــد.
ــرای انجــام  ــع ب ــگاه مرج ــه نداشــتن آزمایش وی ب
ــارداری و یــا ســیموله کــردن حداقــل یــک  تســت های ب
ــاره  ــگاه اش ــافر در آزمایش ــر مس ــا حداکث ــرو ب ــن مت واگ
ــه همیــن دلیــل بایــد در واگــن ســازی  کــرد و گفــت: ب
ــا شبیه ســازی حضــور  تهــران و در مســیر قطــار متــرو ب
ــن  ــر ای ــای دیگ ــا روش ه ــن و ی ــا کیسه ش ــافران ب مس
ــرد  ــودن عملک ــتاندارد ب ــا اس ــود ت ــام ش ــا انج آزمایش ه
ــی  ــرد. طبیع ــرار گی ــش ق ــورد آزمای ــزات م ــه تجهی کلی
ــد  ــود آی ــه وج ــم ب ــی ه ــکاالت کوچک ــر اش ــت اگ اس
به ســرعت توســط تیم هــای فنــی شناســایی و رفــع 

می شــوند.

لزوم انعقاد قرارداد ساخت داخل 42۰ دستگاه واگن 
در همان روز رونمایی

دکتــر طیبــی مهم تریــن نکتــه در کامــل شــدن 
موفقیــت ایــن پــروژه ملــی کــه اولیــن پــروژه در 
ــل و  ــاخت داخ ــد س ــدود 85 درص ــا ح ــطح ب ــن س ای
ــرارداد  ــاد ق ــت را انعق ــی اس ــاوری ایران ــش و فن ــا دان ب
ســاخت داخــل ۴2۰ دســتگاه واگــن مــورد نیــاز متــروی 
ــی  ــان روز رونمای ــتان ها در هم ــایر اس ــا س ــران و ی ته
ــرای  ــا اج ــه ب ــان داده ک ــه نش ــت: تجرب ــت و گف دانس
ــژه در شــرایطی  ــق ســاخت داخــل به وی ــروژه موف ــر پ ه
کــه صحبــت از احیــای برجــام و رفــع تحریم هــا اســت، 
ــر  ــروف تاج ــم به قول مع ــی و ه ــازندگان خارج ــم س ه
باشــی های نماینــده آن هــا در داخــل تمــام تــالش خــود 
را بــه کار خواهنــد گرفــت کــه بــا کمــک عوامــل نفــوذی 
ــی، ســاخت  ــوزه کارفرمای ــران و ح ــم گی خــود در تصمی
داخــل را بــه حاشــیه ببرنــد و بــه بهانــه ضــرورت ایجــاد 
ســریع خدمــات کــه در عمــل هیچ وقــت هــم بــا ســرعت 
گفته شــده تحقق نیافتــه اســت، نیازهــای کشــور را از 

ــد. ــن ببرن ــل را از بی ــد داخ ــت تولی ــارج وارد و فرص خ
ــر  ــد ب ــا تاکی ــخنانش ب ــان س ــی در پای ــر طیب دکت
این کــه بــه علــت پیشــرفته بــودن دانــش طراحــی 
به آســانی  متروکــه  واگن هــای  داخــل  ســاخت  و 
ــای پرســرعت بین شــهری اســت  ــه قطاره ــم ب قابل تعمی
ــی  ــی طراح ــش بوم ــروژه دان ــن پ ــرای ای ــا اج ــت: ب گف
برنامه ریــزی  بــا  و  اســت  کسب شــده  آن  ســاخت  و 
ــرمایه  ــازار س ــی از محــل ب ــع مال ــن مناب ــت و تامی درس
ــدان  ــی فرزن ــه ســطوح تحصیل ــرای کلی هــزاران شــغل ب
ــاد  ــتقیم ایج ــتقیم و غیرمس ــورت مس ــور به ص ــن کش ای
ــد  ــی خواه ــی الگوی ــروژه مل ــن مگاپ ــد و ای ــد ش خواه
ــای  ــایر مگاپروژه ه ــودن س ــام ب ــل انج ــرای قاب ــد ب ش
ملــی دیگــر، بــه همیــن جهــت ضــروری اســت رســانه ها 
نیــز بــا هوشــیاری در ایــن زمینــه فرهنگ ســازی الزم را 

ــد. ــام دهن انج
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روابـط عمومی جهاددانشـگاهی 19 فروردین ماه:معاون 
پژوهشـی جهاددانشـگاهی تاکیـد کـرد: بـه ثمـر رسـیدن 
پـروژه قطـار ملـی بـا مشـارکت واگن سـازی تهـران، مپنا، 
جهاددانشـگاهی و 18 شـرکت دانش بنیـان کشـور ثابـت 
کـرد کـه بـا اعتمـاد و تکیـه بـه تـوان داخلـی می توانیـم 
بـه موفقیـت دسـت پیـدا کنیم. پـروژه قطـار ملـی تجربه 
بسـیار خوبـی در زمینـه شبکه سـازی، کار تیمی و تقسـیم 

درسـت وظایـف بود.
دکتـر محمدرضـا پورعابـدی گفـت: یکـی از وظایـف 
فنـاوری،  و  پژوهـش  حـوزه  در  جهاددانشـگاهی  اصلـی 
دسـتیابی بـه فناوری های مورد نیاز کشـور اسـت. در عین 
حـال، بـا توسـعه شـهرها طـی سـال های اخیـر و مطـرح 
شـدن مباحثی از جمله مسـایل زیسـت محیطی و آلودگی 
هـوا، توسـعه متـرو و حمل ونقـل ریلـی بـه عنـوان یکی از 

اساسـی ترین نیازهـای کالن شـهرها مطـرح می شـود.
دکتـر پورعابـدی افـزود: بـا توجـه بـه ایـن نیـاز جدی 
در کشـور، جهاددانشـگاهی از حـدود یـک دهـه قبـل بـا 
توجـه بـه دانشـی کـه در ایـن زمینـه کسـب کـرده بـود، 
تـالش بـرای نقش آفرینـی در پـروژه قطـار ملـی را آغـاز 
بـه مهم تریـن و پیچیده تریـن بخـش  نهایـت  کـرد و در 
کـه سیسـتم رانـش محسـوب می شـود، ورود پیـدا کـرد. 
سیسـتم رانـش وظیفـه تامین تغذیـه الکتریکـی، کنترل و 
حفاظـت، راهبـری حرکـت و توقـف قطـار را برعهـده دارد 
و بـه نوعـی، قلـب و مغـز قطـار محسـوب می شـود. امروز 

شـاهد هسـتیم کـه در پـروژه رونمایـی از یـک رام قطـار 
ملـی متـرو، جهاددانشـگاهی بـا افتخـار، نقش اساسـی در 

توسـعه پیچیده تریـن فنـاوری ایـن قطـار برعهـده دارد.
کـرد:  خاطرنشـان  جهاددانشـگاهی  پژوهشـی  معـاون 
شـهرداری  جملـه  از  پـروژه  ایـن  مسـووالن  اذعـان  بـه 
تهـران و معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، 
جهاددانشـگاهی توانسـته اسـت در زمـان تعیین شـده و با 
کیفیـت مناسـب، پـروژه سیسـتم رانـش متـرو را بـه ثمر 
ایـن دسـتاورد، حاصـل دانـش و تجربیـات  برسـاند کـه 
طرح هـای قبلـی جهاددانشـگاهی اسـت. تـوان مهندسـی 
بـا  بتوانیـم  اگـر  و  داریـم  کشـور  کل  در  خوبـی  بسـیار 
اتخـاذ یـک اسـتراتژی و برنامه مناسـب، ایـن توانمندی را 
منسـجم کنیـم، قطعـا در زمینه دسـتیابی بـه فناوری های 

مختلـف، چیـزی از بهترین هـای دنیـا کـم نداریـم.
قطـار ملـی متـرو، تجربـه موفق تیم سـازی بـرای انجام 

بزرگ پروژه هـای 
دکتـر پورعابـدی بـا اشـاره بـه ایـن کـه واگن سـازی 
تهـران، مپنـا، جهاددانشـگاهی و 18 شـرکت دانش بنیـان 
سـه  گفـت:  داشـتند،  همـکاری  پـروژه  ایـن  در  کشـور 
شـرکت دانش بنیـان جسـتار دانش علم و صنعت )وابسـته 
لوکوموتیـو  تـام  صنعـت(،  و  علـم  جهاددانشـگاهی  بـه 
آریـا و برنـا الکترونیـک، در پـروژه سیسـتم رانـش متـرو 
شـرکت های  و  داشـتند  همـکاری  جهاددانشـگاهی  بـا 
دانش بنیـان دیگـری نیـز در سـایر بخش هـای ایـن پروژه 

مشـارکت داشـتند. بـه ثمـر رسـیدن ایـن پـروژه ثابـت 
کـرد کـه بـا اعتمـاد و تکیـه بـه تـوان داخلـی می توانیـم 
بـه موفقیـت دسـت پیـدا کنیم. پـروژه قطـار ملـی تجربه 
بسـیار خوبـی در زمینـه شبکه سـازی، کار تیمی و تقسـیم 

درسـت وظایـف بـود.
دکتـر پورعابـدی بـه ظرفیت اشـتغال زایی پـروژه قطار 
ملـی متـرو اشـاره کـرد و گفـت: کشـور طـی سـال های 
پـروژه  ایـن  و  دارد  نیـاز  واگـن متـرو  بـه صدهـا  آینـده 
می توانـد در بحـث ایجاد یک اشـتغال دانش بنیـان، زمینه 
فعالیـت و اسـتفاده از تـوان متخصصـان بومـی را فراهـم 
کنـد. از سـوی دیگـر، بخـش خدمـات در این حـوزه نیز از 

ظرفیـت اشـتغال خوبـی برخـوردار اسـت.

ضمن استقبال از رفع تحریم ها؛ با رفع تحریم ، 
توان داخلی به فراموشی سپرده نشود

معـاون پژوهشـی جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه بحـث 
رفـع  داریـم  اعتقـاد  گفـت:  تحریم هـا  رفـع  احتمـال 
تحریم هـا، امـکان دسترسـی بـه تجهیـزات و مـواد اولیـه 
و همچنیـن، مشـارکت بـا شـرکت های پیشـرفته را فراهم 
می کنـد؛ امـا ایـن نگرانـی وجـود دارد که با رفـع تحریم ها 
و بـا مطـرح شـدن توجیهاتـی مانند نیـاز فوری یـا کمبود 
تجهیـزات در کشـور، دوبـاره نـگاه مدیـران بـه خـارج از 
کشـور معطوف شـده و تـوان داخلی، نیروهـای نخبگانی و 
تـوان شـرکت های دانش بنیان به فراموشـی سـپرده شـود.
دکتـر پورعابـدی افـزود: معتقـدم در شـرایط برداشـته 
هـای  شـرکت  تـوان  از  بتوانیـم  بایـد  تحریم هـا،  شـدن 
خارجـی بـرای انتقـال بهتریـن فناوری ها به داخل کشـور 
اسـتفاده کنیـم. بـازار کشـور بـه شـرط انتقـال، اسـتفاده 
شـرکت های  در  فنـاوری  توسـعه  نهایـت  در  و  مناسـب 
داخلـی، می توانـد در اختیـار شـرکت های خارجـی قـرار 
داده شـود تـا بتوانیم دسـتاوردهای به روز شـده را با دانش 

دهیم. توسـعه  بومـی 
وی در گفـت وگو با ایسـنا خاطرنشـان کـرد: از معاونت 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری کـه زمینـه را بـرای 
انجـام ایـن پـروژه ملـی بـه شـکل شـبکه منسـجمی از 
نهادهـا و شـرکت های دانش بنیـان فراهـم کـرد، همچنین 
از شـهرداری تهـران و شـرکت متـروی تهـران کـه ایـن 
ریسـک را پذیرفتـه و بـه تـوان داخلـی اعتمـاد کردنـد، 
تشـکر می کنیـم. ضمن این کـه جا دارد از تـالش همکاران 
و  علـم  جهاددانشـگاهی  به خصـوص  جهاددانشـگاهی 
صنعـت کـه با وجـود تمام مشـکالت، سیسـتم رانش مترو 
را بـه بهتریـن شـکل ممکـن طراحـی و تکمیـل کردنـد، 
همینطـور همـکاران در شـرکت های تام لوکوموتیـو آریا و 

برنـا الکترونیـک نیـز قدردانـی کنم.

قطار ملی مرتو، تجربه موفق تیم سازی برای انجام 
پروژہ های بزرگ

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی همزمان با مراسم رومنایی از نخستین قطار ملی مرتو تاکید کرد



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

20 17
ه 9

مار
│ش

وم
و د

ت 
یس

ل ب
سا

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 22 فروردیـــن مـــاه: 
معـــاون پژوهشـــی جهـــاد دانشـــگاهی علـــم و صنعـــت 
ــور در  ــگران کشـ ــدی پژوهشـ ــه توانمنـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ــت:  ــرو گفـ ــی متـ ــار ملـ ــروژه قطـ ــق پـ ــرای موفـ اجـ
ــی در کشـــور  ــی کـــه توانمنـــدی خوبـ در زمینه هایـ
داشـــته ایم و دســـتاوردهای آن بـــروز و ظهـــور کـــرده 
اثـــر را روی کشـــور  اســـت، تحریم هـــا کمتریـــن 
ـــدگاه  ـــی از دی ـــه خوب ـــئله ب ـــن مس ـــت و ای ـــته اس گذاش
ســـطوح مدیریتـــی و عمومـــی کشـــور قابـــل مشـــاهده 

اســـت.
معـــاون  صادق محمـــدی  حمیدرضـــا  دکتـــر 
پژوهشـــی جهـــاد دانشـــگاهی علـــم و صنعـــت، در 
ــه  ــم در مجموعـ ــروژه مهـ ــن پـ ــرای ایـ ــوص اجـ خصـ
ـــار  ـــروژه قط ـــت: پ ـــت گف ـــم و صنع ـــاد دانشـــگاهی عل جه
ملـــی متـــرو کـــه توســـط ریاســـت محتـــرم جمهـــور 
ـــدف اساســـی شـــکل  ـــک ه ـــر اســـاس ی ـــی شـــد، ب رونمای
گرفـــت کـــه از مجموعـــه توانمندی هـــای موجـــود در 
ــژه  ــور در بخش هـــای دولتـــی و خصوصـــی، به ویـ کشـ
ــروژه  ــن پـ ــرای ایـ ــان در اجـ ــای دانش بنیـ مجموعه هـ

بهـــره بگیـــرد.
ـــت  ـــم و صنع ـــگاهی عل ـــی جهاددانش ـــاون پژوهش مع
افـــزود: در پایـــان یـــک مرحلـــه مهـــم یعنـــی اثبـــات 
توانمنـــدی داخلـــی در زمینـــه ســـاخت قطـــار ملـــی 
ــه  ــرد کـ ــاهده کـ ــوان مشـ ــنی می تـ ــه روشـ ــرو بـ متـ

ــت و  ــزی درسـ ــح، برنامه ریـ ــری صحیـ ــا تصمیم گیـ بـ
ــار  ــتیبانی مناســـب، در کنـ ــد، حمایـــت و پشـ هدفمنـ
چینـــش درســـت نقش آفرینـــان، بســـیاری از اهـــداف 
ـــن  ـــدام از ای ـــر ک ـــر ه ـــتند. اگ ـــق هس ـــل تحق ـــزرگ، قاب ب
مراحـــل بـــه درســـتی انجـــام نشـــده بـــود، قطعـــاً در 
ـــت،  ـــم؛ در حقیق ـــاکام بودی ـــدف ن ـــن ه ـــه ای ـــتیابی ب دس
ــذاری  ــرو، ریل گـ ــی متـ ــار ملـ ــروژه قطـ ــرای پـ در اجـ
ــروژه  ــن پـ ــیدن ایـ ــر رسـ ــه ثمـ ــرای بـ ــی بـ صحیحـ

صـــورت گرفـــت.
کـــرد:  نشـــان  خاطـــر  صادق محمـــدی  دکتـــر 
ــاوری ریاســـت  ــه معاونـــت علمـــی فنـ کار مهمـــی کـ
جمهـــوری در پـــروژه قطـــار ملـــی متـــرو انجـــام دارد، 
ـــه  ـــاص بودج ـــق، اختص ـــزی دقی ـــذاری و برنامه ری هدف گ
و انتخـــاب مناســـب نقش آفرینـــان بـــود و در کنـــار آن 
ـــان  ـــود. نقش آفرین ـــرای آن ب ـــتیبانی از اج ـــارت و پش نظ
در یـــک پـــروژه می تواننـــد شـــرکت های دولتـــی 
یـــا خصوصـــی، شـــرکت های دانش بنیـــان، ســـایر 
ــگاهی  ــاد دانشـ ــد جهـ ــه هماننـ ــای فناورانـ مجموعه هـ

یـــا هـــر نهـــاد متناســـب دیگـــری باشـــد.
ــاب و  ــی، انتخـ ــه اصلـ ــا نکتـ ــرد: امـ ــد کـ وی تأکیـ
چینـــش درســـت نقش آفرینـــان اســـت؛ ایـــن کار 
ـــار  ـــن کن ـــک جورچی ـــات ی ـــدن قطع ـــد چی ـــت مانن درس
ـــاب  ـــتی انتخ ـــه درس ـــه ب ـــر قطع ـــر ه ـــه اگ ـــت ک ـــم اس ه
نشـــده و در جـــای مناســـب خـــود قـــرار نگیـــرد، در 

ـــد  ـــل نشـــده و نتیجـــه ای در برنخواه ـــر کام ـــت تصوی نهای
ـــت کالن مســـنجمی  ـــد مدیری ـــروژه، بای داشـــت. در هـــر پ
بـــر فعالیـــت مجموعـــه نقش آفرینـــان اعمـــال شـــود. 

چشم انداز حرکت
 به سمت توسعه فناوری قطارهای پرسرعت

ـــت  ـــم و صنع ـــاد دانشـــگاهی عل ـــاون پژوهشـــی جه مع
افـــزود: از جملـــه اولویت هـــا و فناوری هـــای مـــورد 
ــار  ــروژه قطـ ــد از پـ ــوان بعـ ــه می تـ ــور کـ ــاز کشـ نیـ
ملـــی متـــرو بـــه آن پرداخـــت، قطارهـــای پرســـرعت 
ــدوده  ــا محـ ــرعت بـ ــای پرسـ ــاوری قطارهـ اســـت. فنـ
ســـرعت ۳۰۰-2۰۰ کیلومتـــر در ســـاعت، مبتنـــی بـــر 
سیســـتم های رانـــش الکتریکـــی اســـت کـــه عمومـــاً از 
ـــروی تهـــران - کـــرج(  ـــد مت ـــرق باالســـری )مانن شـــبکه ب
ــاوری  ــی در فنـ ــه تفاوت هایـ ــد؛ البتـ ــتفاده می کننـ اسـ
ـــار  ـــش قط ـــا سیســـتم ران ـــرو ب ـــار مت ـــش قط سیســـتم ران
ـــوان  ـــه ت ـــی ک ـــا مجموعه های ـــود دارد، ام ـــرعت وج پرس
توســـعه فنـــاوری سیســـتم رانـــش قطارهـــای متـــرو 
را داشـــته باشـــند، بـــا تمهیـــد امکانـــات و پشـــتیبانی 
مناســـب، امـــکان توســـعه فنـــاوری سیســـتم رانـــش 
قطارهـــای پرســـرعت بیـــن شـــهری را نیـــز خواهنـــد 
داشـــت. می دانیـــم کـــه نـــاوگان ریلـــی بـــه عنـــوان 
اقتصادی تریـــن روش حمـــل و نقـــل محســـوب شـــده 
ـــی  ـــرعت یک ـــافری پرس ـــای مس ـــوط قطاره ـــرای خط و ب
از خطـــوط کـــه توجیـــه اقتصـــادی دارد، خـــط قطـــار 

ـــت. تهـــران - مشـــهد اس
کـــرد:  نشـــان  خاطـــر  صادق محمـــدی  دکتـــر 
فنـــاوری سیســـتم رانـــش الکتریکـــی در کشـــتی های 
بـــزرگ جدیـــد نیـــز مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد. 
کشـــورهایی کـــه بـــه فنـــاوری سیســـتم رانـــش الکتریکـــی 
ـــد  ـــدی می توانن ـــای بع ـــد، در گام ه ـــدا می کنن ـــت پی دس
ــا  ــار پرســـرعت یـ در حوزه هـــای دیگـــری ماننـــد قطـ
کشـــتی نیـــز فعالیـــت کننـــد. همـــه ایـــن مـــوارد نیازمنـــد 
برنامه ریـــزی  و  دیـــدگاه کالن در کشـــور  داشـــتن 
ــعه  ــتاد توسـ ــت. سـ ــه اسـ ــن زمینـ ــدت در ایـ بلندمـ
ـــرفته  ـــل پیش ـــل و نق ـــی، حم ـــوزه فضای ـــای ح فناوری ه
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری بـــه 
ـــاوری  ـــعه فن ـــای توس ـــام فعالیت ه ـــر تم ـــر ب ـــی ناظ نوع
در ایـــن حـــوزه اســـت کـــه می توانـــد در ایـــن زمینـــه 

هدف گـــذاری و برنامه ریـــزی کنـــد.

گسترش زمینه اشتغال و کارآفرینی
 در بخش های مختلف

وی تأکیــد کــرد: بــا پشــت سرگذاشــتن ایــن مرحلــه 
ــری  ــه عظیم ت ــرو(، مرحل ــی مت ــار مل ــی از قط )رونمای

چشم انداز حرکت به سمت توسعه فناوری قطار 
پررسعت

معاون پژوهشی جهاددانشگاهی علم و صنعت با اشاره به پروژه موفق قطار ملی مرتو تاکید کرد
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پیــش رو داریــم. در مرحلــه قبــل، توســعه فنــاوری 
موضــوع اصلــی بــود و در ایــن مرحلــه، بــه تــداوم 
نیــاز  کالن تــر  تصمیم هــای  و  کار  برنامه ریزی شــده 
ــه تبــع  ــروژه و فناوری هایــی کــه ب ــن پ ــم. ادامــه ای داری
آن مــورد نیــاز اســت، بســیار حائــز اهمیــت هســتند. بــا 
ــده  ــا 5 ســال آین ــروی تهــران، ت ــه ظرفیــت مت توجــه ب
ــتگاه  ــزار دس ــه دو ه ــئوالن ب ــارات مس ــاس اظه ــر اس ب
ــق  ــزی دقی ــد برنامه ری ــه نیازمن ــم ک ــاز داری ــن نی واگ
بــرای اجــرای ایــن پــروژه اســت. در کنــار آن بحــث نیــاز 
ــهرهای کشــور  ــایر ش ــروی کالنشــهرها و س خطــوط مت

ــت. ــرح اس ــز مط ــن مترونی ــه واگ ب
ــت  ــم و صنع ــگاهی عل ــی جهاددانش ــاون پژوهش مع
ــا کــه  ــاوری روز دنی ــه از توســعه فن ــزود: در هــر زمین اف
فعالیــت موفــق انجــام  شــود، می توانــد زمینــه کار و 
توســعه فناوری هــای مرتبــط در حوزه هــای دیگــر را 
ــه از  ــی ک ــد درخت ــد رش ــت همانن ــد؛ درس ــم کن فراه
آن می تــوان بهــره گرفــت و نهال هــای جدیــدی را 
ــادی و از  ــاظ اقتص ــر، به لح ــوی دیگ ــرد. از س ــرس ک غ
دیــدگاه اشــتغال نیــز وقتــی قطارهــای متــرو بــا درصــد 
ــران )داخلی ســازی(، در کشــور تولیــد  ــاالی ســاخت ای ب
و ســاخته  شــود، قطعــات یدکــی آن نیــز در داخــل تولیــد 
ــطوح  ــم در س ــداری ه ــر و نگه ــث تعمی ــود؛ بح می ش
مختلــف رده هــای تعمیراتــی در داخــل انجــام می شــود. 
بــه عنــوان مثــال، در صنعــت خــودرو وقتــی تیــراژ تولیــد 
افزایــش پیــدا می کنــد، نقش آفرینــان ایــن صنعــت نیــز 
ــی در  ــرکت های مختلف ــده و ش ــتر گردی ــور بیش در کش
ــال  ــات فع ــه خدم ــات یدکــی و ارائ ــه ســاخت قطع زمین
هزینه هــای  تولیــد،  تیــراژ  افزایــش  بــا  می شــوند. 
تولیــد نیــز کاهــش پیــدا کــرده و در ایــن شــرایط 
ــا  ــوالت ب ــا داد و محص ــد را ارتق ــت تولی ــوان کیفی می ت
ــرایط  ــن ش ــرد. در ای ــد ک ــری تولی ــری باالت رقابت پذی
زمینــه اشــتغال و کارآفرینــی خوبــی در کشــور ایجــاد و 
فضــا بــرای فعالیــت جوانــان به ویــژه نیروهــای نخبــه در 

ــود. ــم می ش ــور فراه کش
وی تأکیــد کــرد: در کنــار ظرفیــت ریلــی و نیازهــای 

ایــران، بــازار کشــورهای منطقــه بــه خصــوص آنهایــی که 
از لحــاظ توســعه خطــوط ریلــی در ســطح پایین تــری از 
ایــران هســتند نیــز مطــرح اســت کــه بــازار قابل توجهــی 
نیازمنــد  بــازار،  ایــن  بــه  ورود  و  شــده  محســوب 
ــطح کالن در  ــق در س ــزی دقی ــذاری و برنامه ری هدف گ
ــا  ــاد موافقت نامه ه ــه ای و انعق ــات منطق ــور، ارتباط کش
ــروژه  و قراردادهــای دو و چندجانبــه منطقــه ای اســت. پ
ــزی، انتخــاب  ــی متــرو نشــان داد کــه برنامه ری قطــار مل
ــج  ــه نتای ــا چ ــی ب ــان و کار تیم ــش نقش آفرین و چین
درخشــانی همــراه بــوده اســت کــه ایــن تجربه هــا 
ــتفاده  ــورد اس ــم م ــر ه ــای بزرگت ــد در پروژه ه می توان

ــرد. ــرار گی ق

توانمندی، اثر تحریم ها را کاهش می دهد
دکتــر صادق محمــدی بــا اشــاره بــه توانمنــدی 
پژوهشــگران کشــور در اجــرای موفــق پــروژه قطــار ملــی 
ــی در  ــدی خوب ــه توانمن ــی ک ــت: در زمینه های ــرو گف مت
کشــور داشــته ایم و دســتاوردهای آن بــروز و ظهــور 
ــور  ــر را روی کش ــن اث ــا کمتری ــت، تحریم ه ــرده اس ک
ــدگاه  ــی از دی ــه خوب ــئله ب ــن مس ــت و ای ــته اس گذاش
ســطوح مدیریتــی و عمومــی کشــور قابــل مشــاهده 
ــه  ــه هم ــت ک ــه داش ــل توج ــن اص ــه ای ــد ب ــت. بای اس
کشــورها، ســازمان ها و شــرکت ها بــه دنبــال منافــع 
ــرکتی خــود هســتند؛ آنچــه در  ملــی، ســازمانی و ش
ــت اســت،  ــز اهمی ــی حائ ــای بین الملل ــه همکاری ه زمین
ــد  ــز بای ــران نی ــی ای ــن فضای ــه در چنی ــت ک ــن اس ای
ــترک  ــای مش ــن همکاری ه ــده ای در ای ــش  تعیین کنن نق

ــد. ــته باش داش
وی تأکیــد کــرد: از ســوی دیگــر، مدیریــت امــور مهــم 
و کالن در کشــور بایــد براســاس عــزم ملــی، هماهنگــی 
ــد و  ــتوار باش ــع اس ــه مناب ــی بهین ــی و تخصص حاکمیت
ایــن اصــل از اهمیــت به ســزایی برخــوردار اســت. نبایــد 
ــه  تنهــا در شــرایط تحریــم و مشــکالت ارزی، گرایــش ب
ــایش  ــا و گش ــع تحریم ه ــا رف ــم و ب ــدا کنی ــل پی داخ
سیاســی و اقتصــادی، بالفاصلــه متمایــل بــه خــارج 

ــه توانمنــدی داخلــی توجــه کمتــری داشــته  شــویم و ب
ــی،  ــت فعل ــر فعالیــت دول ــن موضــوع ناظــر ب باشــیم، ای
قبلــی یــا بعــدی نیســت، بلکــه از دیــدگاه مــن و بســیاری 

ــک اصــل عمومــی و دائمــی اســت. از صاحبنظــران، ی
ــت  ــم و صنع ــاد دانشــگاهی عل ــاون پژوهشــی جه مع
افــزود: مــردم انتظــار دارنــد بــه جهــت ســربلندی 
و  اشــتغال  توســعه  بــه جهــت  اســتقالل کشــور،  و 
ــت از نیروهــای جــوان کشــور، در  کارآفرینــی و حمای
ــود دارد، از  ــی وج ــی قابل ــدی داخل ــه توانمن ــی ک جای
ــن  ــه در ای ــود؛ البت ــت ش ــوان داخــل حمای ــت و ت ظرفی
بیــن توجــه بــه کیفیــت مناســب محصــوالت و خدمــات، 
حقــوق  و  مناســب  قیمــت  و  اســتانداردها  رعایــت 
مصرف کننــدگان هــم بســیار حائــز اهمیــت اســت.

وی خاطــر نشــان کــرد: بــازار کشــور نبایــد به راحتــی 
در اختیــار کشــورهای آمریکایــی، اروپایــی یــا هــر کشــور 
ــر  ــرد. اگ ــرار بگی ــی ق ــا غرب ــرقی ی ــم از ش ــری اع دیگ
ــور را  ــازار کش ــه ب ــد ورود ب ــی قص ــرکت های خارج ش
دارنــد، بایــد از آنهــا امتیــاز متقابــل گرفتــه شــود. امتیــاز 
متقابــل بــه معنــی انتقــال دقیــق و کامــل دانــش فنــی 
ــاز  ــاوری نی ــریع فن ــعه س ــرای توس ــه ب ــواردی ک در م
ــی، آن را  ــش بوم ــا دان ــده ب ــم در آین ــا بتوانی ــم ت داری
بومی ســازی کنیــم. همچنیــن در چنیــن همکاری هایــی 
ــایر  ــه س ــترک ب ــوالت مش ــادرات محص ــوع ص از موض
ــم  ــکاری ه ــرف هم ــور ط ــود کش ــی خ ــورها و حت کش

ــرد. ــت ک ــد غفل نبای
ــت  ــم و صنع ــگاهی عل ــی جهاددانش ــاون پژوهش مع
ــه یــک  ــا ایســنا تأکیــد کــرد: کشــور ب در گفــت وگــو ب
ــاز دارد و  ــی نی ــای عال ــطح مدیریت ه ــری در س کالن نگ
ــا،  ــا مجلس ه ــا ی ــر دولت ه ــا تغیی ــد ب ــا نبای تصمیم ه
دســتخوش برخــی هیجانــات یــا تغییــرات ناگهانــی 
ــورت  ــه ص ــک و ب ــد تک ت ــران نبای ــخص مدی ــوند. ش ش
ــده باشــند و الزم اســت  مجــزای از یکدیگــر تصمیم گیرن
ــرای  ــن سیاســت های اساســی و اج ــری در تدوی کالن نگ
ــه  ــدی گرفت ــش ج ــش از پی ــور بی ــطح کش ــا در س آنه

شــود.
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:مدیـر  فروردیـن   19 جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
در  متـرو  رانـش  سیسـتم  سـاخت  و  طراحـی  پـروژه 
جهاددانشـگاهی علـم و صنعـت تأکیـد کـرد: اصلی تریـن 
پشـتوانه ایـن پـروژه، تجربیـات مجموعه جهاددانشـگاهی 
اسـت  تاکنـون  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  ابتـدای  از 
از  اسـتفاده  بـا  ثمـر نمی رسـید.  بـه  بـدون آن، کار  کـه 
توانمنـدی داخلـی جهاددانشـگاهی، همـراه با اسـتفاده از 
غیـر  مجموعه هـای  و  دانش بنیـان  شـرکت های  ظرفیـت 
توانسـتیم  مختلـف  حوزه هـای  در  توانمنـد  دانش بنیـان 

سیسـتم رانـش متـرو را طبـق برنامـه تکمیـل کنیـم.
مهنـدس محمد فـرزی مدیر پـروژه طراحی و سـاخت 
سیسـتم رانـش متـرو در جهاددانشـگاهی علـم و صنعـت 
در تشـریح فراینـد طراحـی ایـن سیسـتم بـرای قطارهای 
متـرو گفـت: قطارهـای مترواز نـوع قطارهای خودکشـش 
فاقـد  بین شـهری،  قطارهـای  برخـالف  یعنـی  هسـتند، 
صـورت  بـه  می تواننـد  واگن هـا  و  هسـتند  لوکوموتیـو 
همزمان همگی دارای کشـنده ) سیسـتم رانش( باشـند و 
به همیـن علت هسـت که بـه این نوع قطارها، خودکشـش 
گفتـه می شـود. در قطارهـای خودکشـش،  محرکـه قطار 

یـا سیسـتم رانـش بیـن واگن هـا توزیـع می شـود.
مهنـدس فـرزی افـزود: طراحـی سیسـتم رانـش قطار 
مـورد   )performance( عملکـرد  اسـاس  بـر  متـرو 
انتظـار بهره بـردار و مشـخصات خـط یـا خطـوط متـرو 
اسـت، به عنـوان مثـال: مشـخصات خـط متـرو و شـتاب 

مثبـت یـا منفی و حداکثر سـرعت قطـار، فاصله ایسـتگاه 
و  حرکـت  زمـان  قطارهـا؛  حرکـت  زمانـی  فاصلـه  هـا؛ 
توقف هـای مـورد انتظار در بین ایسـتگاه ها و در ایسـتگاه 
هـا،  انجـام مـی شـود و طراحـی مفهومی قطار کـه منجر 
بـه انتخـاب سـاختار قطـار و ترکیـب واگن هـای موتوردار 
بـا شبیه سـازی رفتـار قطـار در خـط شـروع  و تریلرهـا 
می شـود و مشـخصات فنـی تـک تـک اجـزای سیسـتم 
رانـش و تعـداد هریـک از زیربخش هـا مـورد نیـاز در هـر 
قطار مشـخص می شـود. تاکنـون بیش از 1۴۰۰ دسـتگاه 
واگـن قطـار متـروی در کشـور خریداری و سـاخته شـده 
اسـت کـه تنهـا بدنـه قطـار و تجهیـزات داخلـی واگن هـا 
یعنـی حـدود 22 درصـد آن سـاخت داخـل اسـت و علی 
رغـم تـوان داخلـی بسـیار خوب کشـور در سـایر بخش ها 
مـورد نیـاز قطـار از ظرفیت هـای موجـود کشـور بـه علت 
وابسـتگی در دانـش فنـی و طراحـی مفهومـی محصـول 

توسـط شـرکت های خارجـی اسـتفاده نشـده اسـت.
وی تأکیـد کـرد: حـس خودکم بینـی و عـدم اعتمـاد 
بـه تـوان داخلـی باعـث شـد به صـورت جـدی بـه سـمت 
خودکفایـی در ایـن بخش هـا حرکـت نکنیـم و همیشـه 
در بخـش  بـا فنـاوری بـاال )high-tech(، وابسـته بـه 
شـرکت های خارجـی بوده ایـم. تأمین کننـده خارجـی نیز 
هیـچ گاه به صـورت جـدی بـه دنبـال انتقـال ایـن دانش و 
فنـاوری بـه ما نبـوده و حتی تـالش می کردنـد بخش های 
بـا فنـاوری پاییـن )low-tech( را نیـز خودشـان انجـام 

دهنـد. معتقدم اگر فشـار سیاسـت گذاران و اراده کالن در 
کشـور وجود نداشـت، حتـی همان سـهم  22درصد قبلی 

هـم بـا تولیـد داخلـی محقق نمی شـد.

ورود جهاد دانشگاهی به پروژه طراحی سیستم 
رانش مترو

از حـدود  دانشـگاهی  گفـت: جهـاد  فـرزی  مهنـدس 
12 سـال قبـل تصمیـم گرفـت بـه جـای سـاخت قطعـه 
و دسـتگاه بـه سـمت سـاخت سیسـتم ها ورود پیـدا کند. 
سـاخت دکل هـای حفـاری، الکتروفیلترهـا و بحث صنعت 
ریلـی بـه خصـوص سیسـتم رانـش، حوزه هایـی بودند که 
جهـاد دانشـگاهی بـه آنهـا ورود پیدا کـرد. در ابتـدا برای 
فائـق آمـدن  بـا مقاومت هایـی کـه روبـرو بودیـم تصمیم 
ایـن شـد که بـه جـای سـاخت تجهیـزات در داخـل، کار 
را بـه شـکل مشـترک بـا شـرکت های صاحب نـام خارجی 
جلـو ببریـم. توافقـات خوبـی در ایـن زمینـه انجام شـد و 
حتـی در یـک برهـه ای آیین نامـه اجرایـی بـرای همکاری 
مشـترک بـا شـرکت زیمنـس تدویـن و تقسـیم کار بیـن 

مجموعه هـا نهایـی شـد.
وی بـا اشـاره بـه تفاهـم نامه هایـی کـه با شـرکت های 
خارجـی در زمینـه افزایـش میزان داخلی سـازی قطارهای 
متـرو طـی سـال های گذشـته منعقـد شـده بـود، تأکیـد 
تأمین کننده هـای  بـا  کـه  نامه هایـی  تفاهـم  در  کـرد: 
خارجـی منعقـد می شـد، به دنبـال ایـن بودیم تـا بتوانیم 
ارتقـاء  کنونـی،  درصـد   22 از   را  داخلی سـازی  میـزان 
سـال  کـه  تفاهم نامـه ای  در  مثـال،  عنـوان  بـه  دهیـم. 
2۰12 بـا شـرکت چندملیتـی "بمباردیـه" منعقـد شـد، 
برنامه ریـزی شـده بـود که بـا سـاخت 5۰۰ واگـن، تقریبا 
بـه ۷5 تـا 8۰ درصـد داخلی سـازی برسـیم. در نهایـت 
شـرکت های چینـی کـه عامـل خـروج بمباردیـه از بـازار 
ایـران بودنـد، برای آغاز همکاری مشـترک اعـالم آمادگی 
کردنـد کـه در نهایـت بـه دلیـل زیاده خواهـی چینی هـا، 

نشـد. توافقـی حاصل 
رانـش  سیسـتم  سـاخت  و  طراحـی  پـروژه  مدیـر 
متـرو تأکیـد کـرد: در نهایـت بـا خـروج آمریـکا از برجام 
خـروج  آن،  تبـع  بـه  و  سیاسـی  فشـارهای  افزایـش  و 
شـرکت های خارجـی، شـرایطی در کشـور ایجـاد شـد تـا 
بـه توانمنـدی جوانـان داخلـی اعتمـاد کننـد و بـه ایـن 

ترتیـب ایـن پـروژه آغـاز شـد.
وی خاطـر نشـان کرد: نخسـتین گام در اجـرای پروژه 
طراحی و سـاخت سیسـتم رانش متـرو در مجموعه جهاد 
دانشـگاهی، تهیـه طرح مفهومـی )concept( سیسـتم 
رانـش قطـار متـرو بـود. بـا تکمیـل ایـن بخـش و اخـذ 
تأییدیـه طراحـی مفهومـی از کارگـروه واگن ملـی قرارداد 
سـاخت سیسـتم رانـش بـا کارگـروه قطـار ملـی نهایـی و 

طراحی و ساخت سیستم رانش مرتو حاصل ۴دهه 
فعالیت علمی و فناورانه جهاد دانشگاهی است

مدیر پروژہ طراحی و ساخت سیستم رانش مرتو در جهاددانشگاهی علم و صنعت بیان کرد
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طراحـی و سـاخت اجـزا و قطعات سیسـتم رانـش مطابق 
بـا مشـخصات فنی اولیه شـروع شـد.

بـا  یـک طـرح کالنـی  قبـال  فـرزی گفـت:  مهنـدس 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری مبنـی بـر 
طراحـی پکیـج سیسسـتم رانـش متـرو تعریف شـده بود. 
در  متـرو  رانـش  سیسـتم  بخش هـای  زیـر  نمونه سـازی 
تعـداد محـدود در آن پـروژه انجـام شـده بـود  کـه بسـتر 
بسـیار مناسـبی بـرای تسـت و سـاخت نمونـه صنعتـی را 
فراهـم کـرد. ثمـره آن پـروژه و تجربـه بیـش از ۳۰ سـاله 
جهـاد دانشـگاهی علـم و صنعـت در طراحـی و سـاخت 
شـرکت های  همراهـی  و  قـدرت  الکترونیـک  تجهیـزات 
توانمنـد داخلـی همه دسـت به دسـت هم دادند تـا امروز  
شـاهد طراحـی و  سـاخت نمونـه نهایـی سیسـتم رانـش 
و نصـب و آزمایـش موفـق آن بـر روی یـک رام قطـار ۷ 

باشـیم. واگنه 

1۰۰ درصد سیستم رانش مترو
 تولید داخل است

مدیـــر پـــروژه طراحـــی و ســـاخت سیســـتم رانـــش 
ــا  ــطح دنیـ ــا در سـ ــه پروژه هـ ــزود: در همـ ــرو افـ متـ
ــارج  ــا از خـ ــی از قطعه هـ ــه برخـ ــت کـ ــوم اسـ مرسـ
ــرو  ــش متـ ــتم رانـ ــروژه سیسـ ــود. در پـ ــه می شـ تهیـ
بـــه دلیـــل اینکـــه امـــکان تولیـــد برخـــی از قطعه هـــا 
ــاس  ــی )IC( در مقیـ ــا آی سـ ــا یـ ــد نیمه هادی هـ ماننـ
اقتصـــادی در کشـــور وجـــود نداشـــت، قطعه هـــای 
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــدند. زمان ـــه ش ـــارج تهی ـــاز از خ ـــورد نی م
ــود،  ــداری می شـ ــه خریـ ــز، قطعـ ــک تجهیـ ــای یـ جـ
ـــروژه  ـــد. در پ ـــدا می کن ـــش پی ـــده کاه ـــام ش ـــت تم قیم
ـــد  ـــاخت  85 درص ـــی و س ـــرو، طراح ـــش مت ـــتم ران سیس
ـــدگان  ـــن کنن ـــازندگان و تامی ـــزات را س ـــات و تجهی قطع
داخلـــی بـــر عهـــده داشـــتند  و ارزبـــری بـــرای تهیـــه 
برخـــی قطعه هـــا تنهـــا 15 درصـــد بـــوده اســـت؛ 
ــش  ــتم رانـ ــم سیسـ ــار می توانیـ ــا افتخـ ــن بـ بنابرایـ
ـــان  ـــور عزیزم ـــد کش ـــی را تولی ـــار مل ـــده در قط نصـــب ش

ایـــران ســـربلند بدانیـــم.
وی تأکیـــد کـــرد: سیســـتم رانـــش متـــرو کـــه در 
ـــی و  ـــت طراح ـــم و صنع ـــاد دانشـــگاهی عل ـــه جه مجموع
ـــتگاه  ـــامل 2۰ دس ـــه ای ش ـــت، مجموع ـــده اس ـــاخته ش س
ـــتگاه  ـــس، 1۰ دس ـــتگاه گیربک ـــن، 2۰ دس ـــور ترکش موت
ــتگاه  ــور )MCM(، ۴ دسـ ــرل دور موتـ ــتم کنتـ سیسـ

فن هـــا،  تغذیـــه  کـــه   )ACM( کمکـــی  تغذیـــه 
ــا و  ــار، کامپیوترهـ ــرل قطـ ــتم کنتـ ــنایی، سیسـ روشـ
تجهیـــزات اطـــالع رســـانی مســـافر را برعهـــده دارنـــد، 
ــارت و  ــتم نظـ ــل سیسـ ــت کامـ ــک سـ ــن یـ همچنیـ
کنتـــرل قطـــار )TCMS( اســـت. مجموعـــه ایـــن 
تجهیـــزات ســـخت افزاری در کل قطـــار توزیـــع شـــده 
و اطالعـــات موتورهـــا، گیربکس هـــا، سیســـتم کنتـــرل 
ــه  ــع آوری و بـ ــی را جمـ ــه جانبـ ــا و تغذیـ دور موتورهـ
ـــی  ـــا خروج ـــد ت ـــال می کنن ـــار ارس ـــرل قط ـــد کنت واح
ـــردازش  ـــس از پ ـــار پ ـــزای قط ـــک اج ـــک ت ـــرای ت الزم ب
تمامـــی داده هـــای ورودی و مشـــخصات درخواســـتی 

راهبـــر قطـــار ارائـــه شـــود.
ـــتم  ـــن سیس ـــرد: ای ـــان ک ـــر نش ـــرزی خاط ـــدس ف مهن
ـــتاب 1.1  ـــا ش ـــه ب ـــت واگن ـــار هف ـــک قط ـــرای ی ـــش ب ران
ـــه  ـــر ب ـــرعت صف ـــیدن از س ـــه )رس ـــذور ثانی ـــر مج ـــر ب مت
ـــرعت  ـــر س ـــا حداکث ـــه(، ب ـــرعت در 2۰ ثانی ـــر س حداکث
ـــوط  ـــرای خط ـــت و ب ـــاعت اس ـــر س ـــر ب ـــار 8۰ کیلومت قط
ـــن  ـــن ای ـــت. 5 واگ ـــده اس ـــی ش ـــران طراح ـــروی ته مت
قطـــار دارای سیســـتم محرکـــه و 2 واگـــن تریلـــر هســـتند 
ـــوند. ـــیده می ش ـــر کش ـــای دیگ ـــا واگن ه ـــراه ب ـــه هم ک
مدیـر پـروژه طراحـی و سـاخت سیسـتم رانـش متـرو 
گفـت: ایـن سیسـتم کنتـرل، مقـاوم در خرابـی بـوده و 
حتـی در صـورت قطـع یـک مسـیر داده مسـیر مـوازی 
دیگـری بـرای ادامـه کار داشـته و همچنـان بـه کار خـود 
ادامـه می دهد، یعنـی افزونگـی )Redundancy( این 

سیسـتم 1۰۰ درصـد اسـت.

بهره مندی همزمان از ظرفیت داخلی 
جهاددانشگاهی در کنار مجموعه های دانش بنیان

ــزود: دیدگاهــی کــه در مجموعــه  ــرزی اف مهنــدس ف
جهــاد دانشــگاهی وجــود دارد، اســتفاده از ظرفیت هــای 
ــت  ــوازی کاری اس ــودداری از م ــور و خ ــود در کش موج
و قــرار نیســت کــه صــد در صــد پــروژه در ایــن 
ــق  ــم طب ــه بتوانی ــرای اینک ــود. ب ــام ش ــه انج مجموع
ــد از تمــام  ــم، بای ــه  زمان بنــدی شــده حرکــت کنی برنام
ظرفیت هــای موجــود در کشــور اســتفاده می کردیــم.
ــدی  ــتفاده از توانمن ــا اس ــرد: ب ــان ک ــر نش وی خاط
داخلــی مجموعــه جهــاد دانشــگاهی همــراه بــا اســتفاده 
از ظرفیــت شــرکت های دانش بنیــان و مجموعه هــای 
مختلــف  حوزه هــای  در  توانمنــد  دانش بنیــان  غیــر 

توانســتیم سیســتم رانــش متــرو را طبــق برنامــه تحویــل 
دهیــم. بــا وجــود شــرایط تحریم هــا، توانســتیم پــروژه ای 
ــی شــرکت های خارجــی در  ــای زمان ــق برنامه ه ــه طب ک
ــام  ــه اتم ــاه ب ــی در 18 م ــرکت های چین ــاه و ش 2۴ م
را ظــرف یــک ســال تکمیــل کــرده و  می رســانند 

ــم. ــل نمایی تحوی

دستاوردی حاصل 4 دهه فعالیت علمی و فناورانه 
جهاددانشگاهی

وی تأکیــد کــرد: اگــر مســئولین بــه فرمایشــات 
مقــام معظــم رهبــری توجــه کننــد و بــه جوانــان کشــور 
ــا  اعتمــاد و راه حــل برخــی از مشــکالت کشــور را از آنه
ــکالت  ــیاری از مش ــوان بس ــاً می ت ــد، قطع ــه کنن مطالب
ــوان و ظرفیــت داخــل برطــرف  ــه ت ــکا ب ــا ات کشــور را ب
ــالح  ــر و اص ــد تغیی ــی نیازمن ــای داخل ــرد. در پروژه ه ک
دیــدگاه مدیــران هســتیم. اگــر حمایت هــا و تأمیــن 
مالــی پروژه هــا بــه موقــع انجــام شــود، مجموعــه 
مدیــران و دســت اندرکاران و نقــش آفرینــان صنعــت 
متــرو در کشــور آمادگــی دارنــد ظــرف ۳۰ تــا ۴۰  مــاه 
آینــده بیــش از هــزار واگــن قطــار متــرو در کشــور تولیــد 

ــد. کنن
مدیــر پــروژه طراحــی و ســاخت سیســتم رانــش 
متــرو گفــت: ایــن پــروژه حاصــل تــالش جمعــی زیــادی 
از پژوهشــگران کشــور اســت. اصلی تریــن پشــتوانه ایــن 
پــروژه، تجربیــات مجموعــه جهــاد دانشــگاهی بــه ویــژه 
ــروزی  ــدای پی ــت از ابت ــم و صنع ــگاهی عل ــاد دانش جه
ــه  ــدون آن، کار ب انقــالب اســالمی تاکنــون اســت کــه ب
ثمــر نمی رســید. در کنــار آن، تیمــی بســیار توانمنــد از 
ــروژه حضــور  ــن پ ــان دانشــجو در ای پژوهشــگران و جوان
دارنــد کــه جــا دارد از زحمــات آنهــا بــه خصــوص 
ــوری و  ــدس ان ــه، مهن ــدس افج ــی،  مهن ــدس فاضل مهن
ســایر دوســتانی کــه در مراحــل مختلــف ایــن پــروژه مــا 

ــم. ــژه کن ــی وی ــد، تشــکر و قدردان ــاری کردن را ی
پایــان  ایســنا، مهنــدس فــرزی در  بــه گــزارش 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــدردان معاون ــن ق ــزود: همچنی اف
تهــران،  واگن ســازی  مجموعــه  جمهــوری،  ریاســت 
ــر  ــه اگ ــتیم ک ــه هس ــران و حوم ــروی ته ــرکت مت ش
همــت و همراهــی آنهــا نبــود، قطعــاً ایــن کار در مرحلــه 
ــی از  ــروز شــاهد رونمای ــد و ام ــی می مان نمونه ســازی باق

ــم.   ــرو نبودی ــی مت ــار مل ــتین قط نخس
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 23 اســـفندماه: 
طـــی مراســـمی بـــا حضـــور معـــاون علمـــی رییـــس 
ــس  ــه، رییـ ــازمان برنامه وبودجـ ــس سـ ــور، رییـ جمهـ
ـــرو  ـــی مت ـــار مل ـــران قط ـــهردار ته ـــگاهی و ش جهاددانش
ـــورد  ـــروز م ـــات ام ـــازی قطع ـــی س ـــد داخل ـــا 85 درص ب

بازدیـــد قـــرار گرفـــت.
ــورنا  ــر سـ ــور دکتـ ــا حضـ ــه بـ ــمی کـ ــی مراسـ طـ
ــر  ــور، دکتـ ــس جمهـ ــی رییـ ــاون علمـ ــتاری معـ سـ
محمدباقـــر نوبخـــت رییـــس ســـازمان برنامه وبودجـــه، 
ــگاهی  ــس جهاددانشـ ــی رییـ ــا طیبـ ــر حمیدرضـ دکتـ
و دکتـــر پیـــروز حناچـــی شـــهردار تهـــران، محســـن 
هاشـــمی رفســـنجانی رییـــس شـــورای شـــهر تهـــران، 
مهنـــدس علـــی امـــام مدیرعامـــل شـــرکت متـــرو در 
محـــل شـــرکت واگـــن ســـازی تهـــران برگـــزار شـــد، 
قطـــار ملـــی متـــرو بـــا 85 درصـــد داخلـــی ســـازی 

قطعـــات مـــورد بازدیـــد قـــرار گرفـــت.
در ایـــن مراســـم تفاهم نامـــه بازســـازی کامـــل ۳1 
ـــد 1۰5 دســـتگاه  ـــرارداد خری ـــاد ق ـــرو و انعق رام قطـــار مت

ـــید. ـــا رس ـــه امض ـــرو ب ـــار مت ـــن قط واگ
یکـــی از ملزومـــات بهـــره وری حداکثـــری از شـــبکه 
ـــاوگان  ـــع ن ـــن به موق ـــهری تامی ـــی درون ش ـــن ریل راه آه
ــتعمل  ــات مسـ ــرات دوره ای قطعـ ــی و تعمیـ حمل ونقلـ
قطارهـــای مترویـــی اســـت و بـــا توجـــه بـــه افزایـــش 
ایســـتگاه های متـــرو در  تعـــداد  و  طـــول شـــبکه 

کالن شـــهرها نیـــاز بـــه افزایـــش و همچنیـــن تجهیـــز 
ــای  ــه دلیـــل تحریم هـ ــه بـ ــوده اســـت کـ ــا بـ واگن هـ
ســـخت بین المللـــی در ســـال های اخیـــر امـــکان 
توســـعه ایـــن نـــاوگان نبـــود. بـــه همیـــن منظـــور بـــا 
عنایـــت بـــه لـــزوم تحقـــق مـــاده 5۴ قانـــون برنامـــه 
ـــاه ســـال 98 همـــکاری مشـــترکی  ششـــم توســـعه از تیرم
بیـــن معاونـــت علمـــی ریاســـت جمهـــوری، راه آهـــن 
ـــت  ـــوآوری و شـــکوفایی شـــکل گرف ـــدوق ن شـــهری و صن
ـــه  ـــرو ب ـــار مت ـــروژه قط ـــه، پ ـــرارداد 18 ماه ـــی ق ـــا ط ت
ـــدی  ـــهم 25 درص ـــروژه س ـــن پ ـــد. در ای ـــرانجام برس س
تـــا ۳۰ درصـــدی شـــرکت های داخلـــی از دانـــش 
ـــرو  ـــای مت ـــات قطاره ـــن قطع ـــاخت و تامی ـــی، س طراح

ــت. ــه اسـ ــد افزایش یافتـ ــه 85 درصـ بـ
ــا  ــه توانمندی هـ ــه بـ ــا توجـ ــرو بـ ــار ملـــی متـ قطـ
ــکاری  ــا همـ ــور و بـ ــود در کشـ ــای موجـ و ظرفیت هـ
شـــرکت های مختلـــف داخلـــی ازجملـــه 18 شـــرکت 
ـــای  ـــه نام ه ـــی ب ـــه صنعت ـــار مجموع ـــان و چه دانش بنی
شـــرکت واگـــن ســـازی تهـــران، جهاددانشـــگاهی، 
مپنـــا و ایریکـــو بـــا در نظـــر گرفتـــن 18 زیرسیســـتم 
بـــر  آن  در  اعمال شـــده  تغییـــرات  و  طراحی شـــده 
اســـاس تجربیـــات 2۰ ســـال گذشـــته در اســـتفاده از 

ــه اســـت. ــورت پذیرفتـ ــا صـ ــه نســـل واگن هـ سـ
ـــوع،  ـــه مطب ـــش، تهوی طراحـــی و ســـاخت سیســـتم ران
بدنـــه قطـــار، بـــوژی، ترمـــز، راهـــروی بیـــن واگنـــی، 

درهـــای قطـــار، دکوراســـیون داخلـــی و هوشـــمند 
مهم تریـــن  ازجملـــه  اطالعـــات  ســـازی سیســـتم 
شـــرکت های  توســـط  گرفتـــه  صـــورت  اقدامـــات 
ـــت. ـــوده اس ـــرو ب ـــی مت ـــار مل ـــد قط ـــرای تولی ـــی ب داخل

چنیـــن  متـــرو  قطـــار  پیشـــنهادی  طـــرح  در 
ــرارداد  ــد قـ ــس از عقـ ــه پـ ــت کـ ــده اسـ پیش بینی شـ
ـــز  ـــوه آن نی ـــد انب ـــرارداد تولی ـــار، ق ـــک رام قط ـــد ی تولی
ـــرا  ـــه اج ـــی الزم ب ـــن مال ـــال تامی ـــه دنب ـــود و ب ـــاده ش آم

درآیـــد.

 قدردانی از جهاددانشگاهی
 برای پروژه ملی قطار مترو

معـــاون علمـــی و فنـــاوری رییـــس جمهـــور در 
ایـــن مراســـم بـــا بیـــان این کـــه پـــروژه قطـــار متـــرو 
ــراد،  ــه افـ ــزود: از همـ ــت، افـ ــی اسـ ــروژه ملـ ــک پـ یـ
ـــارکت  ـــروژه مش ـــن پ ـــه در ای ـــی ک ـــرکت ها و نهادهای ش
داشـــته اند، تشـــکر و قدردانـــی می کنـــم و اجـــرای 
چنیـــن پـــروژه ای بـــا مشـــارکت بیـــش از 18شـــرکت 
مجموعه هـــای  و همچنیـــن  فنـــاور  و  دانش بنیـــان 
بزرگـــی ماننـــد جهاددانشـــگاهی و مپنـــا بـــوده اســـت.

ـــران  ـــازی ته ـــن س ـــرکت واگ ـــه ش ـــان این ک ـــا بی وی ب
ـــته  ـــترده ای داش ـــارکت گس ـــروژه مش ـــن پ ـــرای ای در اج
ـــرح 85  ـــن ط ـــازی ای ـــی س ـــزان داخل ـــزود: می ـــت، اف اس
ـــی  ـــای بزرگ ـــن پروژه ه ـــه در چنی ـــت و آنچ ـــد اس درص
ـــی  ـــای طراح ـــام فرآینده ـــود، انج ـــه ش ـــه آن توج ـــد ب بای
در داخـــل کشـــور اســـت. چراکـــه فرآینـــد ســـاخت را 
ـــرد و  ـــذار ک ـــور واگ ـــارج از کش ـــه خ ـــی ب ـــوان حت می ت
ـــی آن  ـــای طراح ـــه بخش ه ـــت ک ـــم اس ـــیار مه ـــن بس ای
ـــر موجـــب  ـــن ام ـــرد کـــه ای در داخـــل کشـــور صـــورت گی
ــا و اعمـــال  می شـــود کـــه امـــکان تغییـــر در پروژه هـ

قابلیت هـــای جدیـــد بـــه آن فراهـــم باشـــد.
ــا تاکیـــد بـــر  معـــاون علمـــی رییـــس جمهـــور بـ
اینکـــه در برخـــی از زیرسیســـتم های قطـــار ملـــی بـــه 
داخلـــی ســـازی 88 درصـــدی رســـیده ایم، ادامـــه داد: 
ـــد 85  ـــوه برس ـــد انب ـــه تولی ـــار ب ـــن قط ـــه ای درصورتی ک
درصـــد اعتبـــارات در داخـــل کشـــور تامیـــن خواهـــد 

ـــود. ـــد ب ـــی خواه ـــاق بزرگ ـــن اتف ـــه ای ـــد ک ش

تولید انبوه قطار ملی مترو 
پس از انجام تست های گرم

ـــع  ـــز در جم ـــم نی ـــیه مراس ـــتاری در حاش ـــر س دکت
خبرنـــگاران بـــا بیـــان این کـــه در تولیـــد قطـــار ملـــی 
متـــرو 18 شـــرکت دانش بنیـــان مشـــارکت داشـــتند، 
گفـــت: ایـــن قطـــار پـــس از انجـــام تســـت های گـــرم 

ـــید. ـــد رس ـــوه خواه ـــد انب ـــه تولی ب

قدردانی معاون علمی رییس جمهور از جهاددانشگاهی 
برای پروژہ ملی قطار مرتو

در مراسم امضای تفاهم نامه بازسازی کامل ۳۱ رام قطار مرتو و انعقاد قرارداد خرید ۱۰۵ دستگاه واگن تاکید شد؛



هى
گا

نش
ددا

جها
ى 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پي
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

25

ـــرارداد  ـــته ق ـــاه گذش ـــه از 18 م ـــان این ک ـــا بی  وی ب
ـــود  ـــده ب ـــد ش ـــران منعق ـــهرداری ته ـــا ش ـــروژه ب ـــن پ ای
ــت  ــه ای اسـ ــروژه به گونـ ــن پـ ــرای ایـ ــه داد: اجـ ادامـ
ــان و ۴  ــرکت دانش بنیـ ــر 18 شـ ــال حاضـ ــه در حـ کـ
ــو و  ــا، ایریکـ ــگاهی، مپنـ ــزرگ جهاددانشـ ــه بـ مجموعـ

شـــرکت واگـــن ســـازی مشـــارکت دارنـــد.
ـــی و  ـــات طراح ـــه جزئی ـــاره ب ـــا اش ـــتاری ب ـــر س دکت
ـــزای  ـــه اج ـــه داد: هم ـــرو ادام ـــی مت ـــار مل ـــاخت قط س
ـــه  ـــی تغییریافت ـــات داخل ـــه، تزئین ـــم از بدن ـــار اع ـــن قط ای
ـــی  ـــه داخل ـــن زمین ـــی در ای ـــوع اصل ـــی موض ـــت، ول اس
ــه  ــت کـ ــتم ها اسـ ــر سیسـ ــدی زیـ ــازی 88 درصـ سـ
توســـط شـــرکت های داخلـــی صـــورت گرفتـــه اســـت.

معـــاون علمـــی و فنـــاوری رییـــس جمهـــوری 
کاهـــش هزینه هـــا را از دیگـــر دســـتاوردهای ایـــن 
طـــرح نـــام بـــرد و یـــادآور شـــد: ایـــن قطـــار پـــس از 
انجـــام تســـت های گـــرم بـــه تولیـــد انبـــوه خواهـــد 

رســـید.
این که  بیان  با  مراسم  این  در  نیز  پیروز حناچی  دکتر 
و  قبل  سال   1۰۰ به  که  است  فرصتی   1۴۰۰ تهران 
آن  برای  و  بی افکنیم  نگاهی  تهران  بعد  آینده  1۰۰ سال 
برنامه ریزی داشته باشیم، گفت: در حال حاضر با همکاری 
و  صورت گرفته قطار شهری طراحی و ساخته شده است 
حال  در  نیز  ملی  بین شهری  قطارهای  ساخت  و  طراحی 

انجام است. این پروژه پیچیده تر خواهد بود.
ــدد  ــا درصـ ــه مـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ ــی بـ حناچـ
ــهری از  ــفرهای درون شـ ــد سـ ــا 5۰ درصـ ــتیم تـ هسـ
طریـــق متـــرو انجـــام شـــود، خاطرنشـــان کـــرد: ایـــن 
امـــر زمانـــی محقـــق می شـــود کـــه از حداکثـــر 

ــی  ــه زمانـ ــود و فاصلـ ــتفاده شـ ــود اسـ ــان موجـ راندمـ
ــد. ــه برسـ ــم دقیقـ ــه دو و نیـ ــا بـ قطارهـ

ایجاد 25 هزار شغل از دستاوردهای این طرح
ــان  ــا بیـ ــز بـ ــران نیـ ــهر تهـ ــورای شـ ــس شـ رییـ
ـــی بـــا داخلـــی  ـــور بـــه ســـاخت قطـــار مل ـــه کش این ک
ســـازی 85 درصـــدی دســـت یافت ادامـــه داد: توقـــف 
توســـعه شـــبکه متـــرو باعـــث ضـــرر و زیـــان خواهـــد 
ـــم  ــه نتوانی ــی کـ ــدارد و در صورتـ ــی نـ ــد و نفعـ شـ
ـــام  ـــم تم ـــرار دهی ـــل ق ـــر روی ری ـــش آن را ب سیســـتم ران

ــی رود. ــدر مـ ــه هـ ــده بـ ــرف شـ ــای صـ هزینه هـ
هاشـــمی بـــا بیـــان این کـــه ایـــن طـــرح هرچنـــد 
ـــی  ـــد ول ـــه نباش ـــه صرف ـــرون ب ـــای آن مق ـــه هزینه ه ک
ـــود،  ـــل ش ـــور حاص ـــدی در کش ـــن توانمن ـــا ای ـــود ت الزم ب
ـــن  ـــتاوردهای ای ـــر دس ـــغل را از دیگ ـــزار ش ـــاد 25 ه ایج
طـــرح عنـــوان کـــرد و گفـــت: بـــا امضـــای قـــرارداد 
ـــارم  ـــل چه ـــوع نس ـــن از ن ـــاخت 1۰5 واگ ـــی و س طراح
ـــی  ـــن مال ـــد تامی ـــه بای ـــت ک ـــا اس ـــات م ـــر اقدام از دیگ

ـــرد. ـــورت گی ص
همچنیـــن مدیرعامـــل شـــرکت متـــرو تهـــران نیـــز 
بـــا اشـــاره بـــه تاثیـــر ایـــن پـــروژه در تولیـــد انبـــوه 
ــداد 2۴۰۰  ــال 1۴۰۰ تعـ ــا سـ ــت: تـ ــار گفـ ــن قطـ ایـ
واگـــن قطـــار نیـــاز داریـــم کـــه بـــا انبوه ســـازی ایـــن 
قطـــار ملـــی می تـــوان هزینه هـــای توســـعه نـــاوگان را 
ـــن 1۳۰۰  ـــر واگ ـــد ه ـــه تولی ـــه ای ک ـــش داد، به گون کاه
ـــن طـــرح 9۷۰  ـــا اجـــرای ای ـــه ب ـــاز دارد ک ـــورو نی ـــزار ی ه

ـــت. ـــاز اس ـــی نی ـــن متروی ـــر واگ ـــرای ه ـــورو ب ی

طراحی و تولید مغز، قلب و ماهیچه های قطار ملی 
مترو توسط جهاددانشگاهی

ـــش  ـــتم ران ـــد سیس ـــی و تولی ـــت، طراح ـــی اس گفتن
ـــار  ـــمت قط ـــن قس ـــاوری پیچیده تری ـــاظ فن ـــه لح ـــه ب ک
ـــازی  ـــرو س ـــت مت ـــود و در صنع ـــوب می ش ـــرو محس مت
از آن به عنـــوان مغـــز، قلـــب و ماهیچه هـــای یـــک 
ــار نامبـــرده شـــده و حـــدود ۳۰ درصـــد قیمـــت  قطـ
ـــکل  ـــن ش ـــه بهتری ـــد ب ـــکیل می ده ـــار را تش ـــک قط ی
و بـــا پیشـــرفته ترین فنـــاوری توســـط جهادگـــران 

جهاددانشـــگاهی انجـــام گرفـــت.
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت
در ایـــن رابطـــه در گفت وگویـــی بـــا اشـــاره بـــه 
این کـــه سیســـتم رانـــش شـــامل بخـــش کنتـــرل 
ـــی  ـــرژی الکتریک ـــال ان ـــش انتق ـــا TIMS، بخ ـــزی ی مرک
ـــرل دور  ـــش کنت ـــا H.V. BOX، بخ ـــرو ی ـــار مت به قط
ـــن  ـــش تأمی ـــا بخ ـــا MCM ه ـــی ی ـــای الکتریک موتوره
انـــرژی مصرفـــی داخـــل واگـــن و شـــارژ باطری هـــای 
الکتریکـــی،  موتورهـــای   ،ACM اضطـــراری، 
گیربکس هـــا و مقاومت هـــای ترمـــزی روســـلف های 
ــتند  ــاور نداشـ ــا بـ ــت: خیلی هـ ــت گفـ ــی اسـ الکتریکـ
کـــه ایـــن کار مهـــم در داخـــل و به ویـــژه بخـــش 
ـــا  ـــد، ام ـــام باش ـــل انج ـــی آن قاب ـــده کنترل سیســـتم پیچی
ـــع  ـــه تقاط ـــادی ک ـــه جه ـــا روحی ـــگاهی ب در جهاددانش
ـــم  ـــاور داری ـــت، ب ـــل اس ـــم و عم ـــان، عل ـــل ایم ـــه عام س
کـــه دســـتیابی بـــه هـــر فنـــاوری امکان پذیـــر بـــوده و 
چنان کـــه آن را در تولیـــد فناوری هـــای دیگـــر اثبـــات 
ـــز  ـــاوری نی ـــن فن ـــد ای ـــتیم در تولی ـــم توانس ـــرده بودی ک

موفـــق شـــویم.
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ــتاد  ــر سـ ــگاهی:  دبیـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــرفته  ــل پیشـ ــی و حمل ونقـ ــای فضایـ فناوری هـ
بـــا بیـــان این کـــه تـــا قبـــل از اجـــرای پـــروژه 
طراحـــی و ســـاخت واگن هـــای متـــرو تنهـــا 
ــون  ــی چـ ــای بخش هایـ ــد از فناوری هـ ۳2 درصـ
ـــاژ  ـــرق و مونت ـــتم ب ـــه، سیس ـــتم تهوی ـــه، سیس بدن
ـــود،  ـــده ب ـــازی ش ـــرو بومی س ـــن مت ـــون واگ و آزم
ــرو یکـــی از  ــره ارزش متـ گفـــت: تکمیـــل زنجیـ
ـــن  ـــت، ضم ـــروژه اس ـــن پ ـــرای ای ـــتاوردهای اج دس
ــار« و  ــتم کنتـــرل کل قطـ ــه تولیـــد »سیسـ آنکـ
ــگاهی،  ــوی جهاددانشـ ــش« از سـ ــتم رانـ »سیسـ
ـــا در  ـــر دنی ـــه برت ـــزء 1۰ مجموع ـــاد را ج ـــن نه ای

ایـــن فنـــاوری قـــرار داد.
طراحـــی و ســـاخت واگن هـــای متـــرو یکـــی 
از بزرگ تریـــن پروژه هـــای فناورانـــه معاونـــت 
ـــه  ـــت ک ـــوری اس ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن علم
ــای  ــعه فناوری هـ ــتاد توسـ ــر سـ ــه دبیـ ــه گفتـ بـ
حـــوزه فضایـــی، حمل ونقـــل پیشـــرفته ایـــن 
پـــروژه در دنیـــا 2 ســـاله اجرایـــی می شـــود، 

ولـــی محققـــان ایرانـــی در شـــرایط تحریـــم 
بومی ســـازی  بـــه  اقـــدام  کرونـــا  شـــیوع  و 
ـــاوری  ـــول«، »فن ـــتم محص ـــای زیرسیس »فناوری ه
طراحـــی و یکپارچه ســـازی محصـــول و آزمـــون« 
و »فناوری هـــای آزمـــون محصـــول و دسترســـی 

بـــه ســـطح کیفـــی جهانـــی« شـــده اســـت.
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــر منطقـ ــر منوچهـ دکتـ
ایـــن ســـتاد بـــرای طراحـــی و  برنامه هـــای 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــح داد: ب ـــرو، توضی ـــن مت ـــاخت واگ س
ـــعه  ـــم توس ـــه شش ـــون برنام ـــاده 5۴ قان ـــد م تاکی
ـــرو  ـــار مت ـــن قط ـــر طراحـــی و ســـاخت واگ ـــی ب مبن
تـــا ســـطح 85 درصـــد بومی ســـازی توســـط 
ـــوری و  ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم معاون
ـــال  ـــر س ـــارت، از اواخ ـــدن و تج ـــت، مع وزارت صنع
ـــتور  ـــت در دس ـــن معاون ـــط ای ـــروژه توس ـــن پ 9۷ ای
کار ســـتاد توســـعه فناوری هـــای حـــوزه فضایـــی، 

ــت. ــرار گرفـ ــرفته قـ ــل پیشـ حمل ونقـ
ـــعه  ـــتاد توس ـــه روش کار س ـــان این ک ـــا بی وی ب
ــرای  ــرفته در اجـ ــل پیشـ ــای حمل ونقـ فناوری هـ

ایـــن پـــروژه تشـــکیل یـــک تیـــم کاری بـــا 
اســـتفاده از توانمندتریـــن شـــرکت ها و نهادهـــای 
دانش بنیـــان کشـــور بـــوده اســـت، اظهـــار کـــرد: 
پـــس از ۴ مـــاه مطالعـــه، تیـــم پـــروژه انتخـــاب 
»رام«  یـــک  ســـاخت  و  طراحـــی  قـــرارداد  و 
ــن  ــته بیـ ــال گذشـ ــاه سـ ــی در تیرمـ ــن ملـ واگـ
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری، شـــرکت متـــرو، 
جهاددانشـــگاهی و شـــرکت مپنـــا منعقـــد شـــد.
منطقـــی »طراحـــی یـــک پلتفـــرم متـــرو 
بـــرای اســـتفاده در کل متروهـــای کشـــور« را از 
ــرارداد  ــتاد در قـ ــن سـ ــای ایـ ــداف و برنامه هـ اهـ
ــه داد:  ــت و ادامـ ــده دانسـ ــد شـ ــه منعقـ ۳ جانبـ
ــرو  ــن متـ ــن واگـ ــره تامیـ ــازی زنجیـ »توانمندسـ
در کشـــور در دسترســـی بـــه فنـــاوری قطعـــات، 
ـــت  ـــاد ظرفی ـــت و ایج ـــن مرغوبی ـــول، تضمی محص
تولیـــد حداقـــل 1۰۰ واگـــن متـــرو در ســـال« و 
ـــرای  ـــی ب ـــگاه های مل ـــاد آزمایش ـــه ایج ـــک ب »کم
ـــول  ـــول و محص ـــزای محص ـــت اج ـــن مرغوبی تضمی
نهایـــی« از دیگـــر اهـــداف ایـــن همـــکاری بـــه 

شـــمار مـــی رود.
بـــه گفتـــه وی در ایـــن همـــکاری ســـه 
جانبـــه در زمینـــه »اســـتفاده از فناوری هـــای 
روز در قطعـــات و زیرسیســـتم های محصـــول« 

برنامه ریـــزی صـــورت گرفتـــه اســـت.

کسب دانش فنی دو بخش اصلی مترو
ــوزه  ــای حـ ــعه فناوری هـ ــتاد توسـ ــر سـ دبیـ
فضایـــی، حمل ونقـــل پیشـــرفته معاونـــت علمـــی 
ــاره بـــه فناوری هـــای توســـعه یافتـــه  بـــا اشـ
ــن  ــرد: در بیـ ــان کـ ــی، بیـ ــروژه ملـ ــن پـ در ایـ
ـــرو« از نظـــر ســـطح  ـــن مت ـــی، »واگ محصـــوالت ریل
ـــرار دارد و  ـــری ق ـــه باالت ـــوع، در رتب ـــاوری و تن فن
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه تـــا قبـــل از شـــروع 
ــا ۳2 درصـــد از فناوری هـــای  ایـــن پـــروژه، تنهـ
ـــه«،  ـــتم تهوی ـــه«، »سیس ـــون »بدن ـــی چ بخش های
ـــی  ـــی و خارج ـــات داخل ـــرق«، »تزیین ـــتم ب »سیس
متـــرو« و »مونتـــاژ و آزمـــون واگـــن متـــرو« 
محصـــول کـــه عمدتـــا دارای فنـــاوری متوســـط 

ــد. ــده بودنـ ــازی شـ ــتند، بومی سـ هسـ
وی ادامـــه داد: عـــالوه بـــر آن هیچ یـــک از 
ـــد  ـــرفته مانن ـــاوری پیش ـــا فن ـــرو ب ـــای مت بخش ه

چرایی حضور جهاددانشگاهی در بین ۱۰ مجموعه برتر دنیا
دبیر ستاد فناوری های فضایی و حمل ونقل پیرشفته با اشاره به اجرای پروژه طراحی و ساخت واگن های مرتو مطرح کرد
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ـــش  ـــتم ران ـــار«، »سیس ـــرل کل قط ـــتم کنت »سیس
ــور  ــار«، »موتـ ــق قطـ ــتم تعلیـ ــار«، »سیسـ قطـ
الکتریکـــی قطـــار« و »در و ترمـــز« بومی ســـازی 

نشـــده بودنـــد.
منطقـــی یـــادآور شـــد: بـــا توجـــه بـــه 
در  فنـــاوری  اکتســـاب  ســـطح  هدف گـــذاری 
ــه  ــی بـ ــتاد دسترسـ ــم، سـ ــه ششـ ــون برنامـ قانـ
کلیـــه فناوری هـــای پیشـــرفته را در دســـتور کار 
ـــا  ـــه آن ه ـــه هم ـــه خوشـــبختانه ب خـــود گذاشـــت ک

ــده اســـت. ــدا شـ ــی پیـ دسترسـ
وی اضافـــه کـــرد: مهم تریـــن فناوری هـــای 
ایـــن پـــروژه بخش هـــای »سیســـتم کنتـــرل کل 
قطـــار« و »سیســـتم رانـــش« اســـت کـــه ایـــن 
تولیـــد  جهاددانشـــگاهی  توســـط  فناوری هـــا 
فناوری هـــا  ایـــن  صنعتی ســـازی  بـــا  شـــد. 
ـــر دنیـــا  ـــگاهی جـــزء 1۰ مجموعـــه برت جهاددانش

در ایـــن فناوری هـــا قـــرار می گیـــرد.

مشارکت بخش های دانش بنیان در متروی 
بومی

ــی،  ــوزه فضایـ ــای حـ ــتاد فناوری هـ ــر سـ دبیـ
حمل ونقـــل پیشـــرفته معاونـــت علمـــی بـــا 
فناوری هـــای  توســـعه  این کـــه  بـــر  تاکیـــد 
پیشـــرفته توســـط شـــرکت های دانش بنیـــان 
اســـت،  گرفتـــه  صـــورت  جهاددانشـــگاهی  و 
اظهـــار کـــرد: واگـــن متـــرو اصـــوال یـــک 
ــه  ــان اســـت؛ از ایـــن رو کلیـ ــول دانش بنیـ محصـ
شـــرکت های درگیـــر در طراحـــی و ســـاخت 
حـــال  در  یـــا  دانش بنیـــان  یـــا  محصـــول، 

هســـتند. شـــدن  دانش بنیـــان 
ــور در  ــرفت کشـ ــزان پیشـ ــان میـ ــه بیـ وی بـ
زمینـــه تولیـــد واگـــن متـــرو پرداخـــت و گفـــت: 
ــامل  ــرو شـ ــن متـ ــرح در واگـ ــای مطـ فناوری هـ
ـــاوری  ـــول«، »فن ـــتم محص ـــای زیرسیس »فناوری ه
طراحـــی و یکپارچه ســـازی محصـــول و آزمـــون« 

و »فناوری هـــای آزمـــون محصـــول و دسترســـی 
بـــه ســـطح کیفـــی جهانـــی« می شـــود و در 
حـــال حاضـــر فناوری هـــای زیرسیســـتم های 

ــده اند. ــاب شـ ــه اکتسـ ــول، همـ محصـ
منطقـــی ادامـــه داد: عـــالوه بـــر آن فنـــاوری 
طراحـــی و یکپارچه ســـازی محصـــول بـــا اتمـــام 
محیـــط  در  محصـــول  آزمون هـــای  و  پـــروژه 
شبیه سازی شـــده و محیـــط واقعـــی ایـــن بخـــش 
تـــا آخـــر ســـال جـــاری تکمیـــل خواهـــد شـــد.

ــاوری  ــوول فنـ ــام مسـ ــن مقـ ــه ایـ ــه گفتـ بـ
آزمـــون محصـــول و دسترســـی بـــه فنـــاوری در 
ســـطح کیفیـــت جهانـــی در بهـــار ســـال 1۴۰۰ 
انجـــام  بین المللـــی  مرجـــع  یـــک  توســـط 

. د می شـــو
اســـت  قـــرار  شـــد:  یـــادآور  منطقـــی 
ــرکت  ــک شـ ــده در یـ ــب شـ ــای کسـ فناوری هـ
ــرو  ــرکت متـ ــود و شـ ــز شـ ــان متمرکـ دانش بنیـ
ـــن  ـــتان ها در ای ـــای شهرس ـــه متروه ـــران و کلی ته

ــند. ــته باشـ ــهام داشـ ــرکت سـ شـ

جایگاه کشور پس از اتمام پروژه مترو
فناوری هـــای  توســـعه  ســـتاد  دبیـــر 
حمل ونقـــل پیشـــرفته بـــا اشـــاره بـــه وضعیـــت 
کشـــور در دســـتیابی بـــه دانـــش فنـــی ســـاخت 
متـــرو، اظهـــار کـــرد: واگن هـــای موجـــود در 
ــط  ــا توسـ ــه عمدتـ ــران کـ ــرو تهـ ــرکت متـ شـ
چینی هـــا طراحـــی و ســـاخته شـــده اســـت، 
ـــته اند. ـــاوری داش ـــای فن ـــل ارتق ـــه نس ـــون س تاکن

ــن  ــای واگـ ــه فناوری هـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
ـــزود:  ـــت، اف ـــده اس ـــی ش ـــل ۴ طراح ـــی در نس مل
ــای  ــاوری واگن هـ ــه فنـ ــبت بـ ــطح نسـ ــن سـ ایـ
چینـــی موجـــود باالتـــر بـــوده، ولـــی بـــا ســـطح 
جهانـــی فاصلـــه دارد و شـــرکت دانش بنیانـــی 
کـــه دســـتاوردهای فنـــاوری ایـــن پـــروژه در آن 
ـــاوری  ـــای فن ـــه ارتق ـــد، وظیف ـــد ش ـــتقر خواه مس

ـــی  ـــاوری جهان ـــطح فن ـــا س ـــی ت ـــی فعل ـــن مل واگ
را بـــر عهـــده دارد.

وی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه معاونـــت علمـــی 
تثبیـــت  از  جمهـــوری  ریاســـت  فنـــاوری  و 
ــای  ــز ارتقـ ــده و نیـ ــاب شـ ــای اکتسـ فناوری هـ
ــت  ــی حمایـ ــطح جهانـ ــا سـ ــا تـ ــن فناوری هـ ایـ
خواهـــد کـــرد، یـــادآور شـــد: تکمیـــل زنجیـــره 
ــتانداردهای  ــه اسـ ــی بـ ــت دسترسـ ــون جهـ آزمـ
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــر موضوعاتـ ــی از دیگـ بین المللـ
ـــوری از  ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم معاون

می کنـــد. آن حمایـــت 
منطقـــی ادامـــه داد: بـــه بیـــان دیگـــر کل 
ـــواردی  ـــامل م ـــه ش ـــرو ک ـــن مت ـــره ارزش واگ زنجی
ــتم ها«،  ــای زیرسیسـ ــعه فناوری هـ ــون »توسـ چـ
»توســـعه فنـــاوری یکپارچه ســـازی واگـــن نســـل 
ــول«  ــون محصـ ــای آزمـ ــعه فناوری هـ ۴«، »توسـ
و »ارتقـــاء فناوری هـــای زیرسیســـتم تـــا ســـطح 
ــت  ــت معاونـ ــورد حمایـ ــت، مـ ــی« اسـ بین المللـ
ـــرار دارد. ـــوری ق ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن علم

منافع اقتصادی کشور با دستیابی
 به دانش فنی مترو

ـــتیابی  ـــور در دس ـــادی کش ـــع اقتص ـــه مناف وی ب
بـــه فناوری هـــای قطـــار بومـــی اشـــاره کـــرد و 
گفـــت: در برنامـــه ششـــم توســـعه تامیـــن 2۰۰۰ 
واگـــن پیش بینی شـــده اســـت و بـــا توجـــه 
بـــه این کـــه 6۳۰ واگـــن از طریـــق فاینانـــس 
بین المللـــی توســـط وزارت کشـــور در جریـــان 
ـــا  ـــد ب ـــدی می توان ـــن بع ـــا 1۳۷۰ واگ ـــت، طبع اس
ـــد  ـــا 85 درص ـــاوری ت ـــه فن ـــی ب ـــه دسترس ـــه ب توج

در داخـــل کشـــور تولیـــد شـــود.
ـــورد  ـــن م ـــداد واگ ـــن تع ـــادی ای وی ارزش اقتص
نیـــاز را 165۰ میلیـــون دالر ذکـــر کـــرد کـــه از 
ایـــن میـــزان 6۰ تـــا ۷۰ درصـــد یعنـــی حـــدود 
یـــک میلیـــارد دالر آن به صـــورت داخلـــی و 
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مابقـــی خریدهـــای خـــارج قطعـــات و مـــواد 
ـــداد  ـــن تع ـــه داد: همچنی ـــت و ادام ـــتاندارد اس اس
ـــه  ـــن زمین ـــتقیم در ای ـــتقیم و غیرمس ـــتغال مس اش
ــده  ــرآورد شـ ــر بـ ــدود 25۰۰۰ نفـ ــاال و در حـ بـ

اســـت.
ـــن  ـــرای ای ـــه اج ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب منطق
ــادی را در  ــتاوردهای زیـ ــن دسـ ــروژه همچنیـ پـ
ـــن  ـــرد: ای ـــار ک ـــت، اظه ـــد داش ـــی خواه ـــطح مل س
پـــروژه دســـتاوردهای بســـیار زیـــادی در ســـطح 
ـــرو  ـــره ارزش مت ـــل زنجی ـــه »تکمی ـــته ک ـــی داش مل
اعـــم از طراحـــی و ســـاخت ایســـتگاه ها، ایجـــاد 
ایجـــاد سیســـتم های کنتـــرل  زیرســـاخت ها، 
ـــی  ـــرو« یک ـــن مت ـــاخت واگ ـــی س ـــک و طراح ترافی
از ایـــن دســـتاوردها اســـت. بـــا ایـــن توانمنـــدی 
ـــان در  ـــاط جه ـــیاری از نق ـــد در بس ـــور می توان کش
مناقصه هـــای ایجـــاد خطـــوط متـــرو و به صـــورت 
ـــوان  ـــا کمـــک ت ـــد و ب ـــد در دســـت شـــرکت کن کلی
داخلـــی عمـــده ایـــن پروژه هـــای بین المللـــی را 

ـــد. ـــام ده انج
ـــی  ـــود جهان ـــب رک ـــوول »کس ـــام مس ـــن مق ای
بـــرای طراحـــی و ســـاخت ایـــن محصـــول در ســـطح 
ــتاوردهای  ــر دسـ ــی« را از دیگـ ــی و بین المللـ ملـ
اجـــرای ایـــن پـــروژه عنـــوان کـــرد و گفـــت: اگرچـــه 
در ســـطح بین المللـــی نمونـــه ایـــن پـــروژه در 2 
ـــوش  ـــد فرام ـــن نبای ـــود، ولیک ـــام می ش ـــال انج س
ـــم  ـــال تحری ـــان اعم ـــروژه در زم ـــن پ ـــه ای ـــرد ک ک
علیـــه کشـــور و شـــیوع کرونـــا و در ایـــن زمـــان 

ــت. ــده اسـ ــاه انجام شـ کوتـ
ــوزه  ــای حـ ــعه فناوری هـ ــتاد توسـ ــر سـ دبیـ
فضایـــی، حمل ونقـــل پیشـــرفته معاونـــت علمـــی 
تاکیـــد کـــرد: مـــدل اجـــرای ایـــن پـــروژه ملـــی 
ــال  ــتاد در حـ ــوده و سـ ــی بـ ــدل علمـ ــک مـ یـ
ـــی  ـــری آن در طراح ـــدل و به کارگی ـــن م ـــن ای تدوی
حمل ونقـــل  سیســـتم های  بقیـــه  ســـاخت  و 
جـــاده ای، دریایـــی و هوایـــی اســـت؛ چـــرا کـــه 
به کارگیـــری مـــدل جدیـــد از نظـــر کاهـــش 
ـــور  ـــادی در کش ـــیار زی ـــر بس ـــان تاثی ـــه و زم هزین

خواهـــد داشـــت.
شـــرکت های  شـــدن  شـــبکه  منطقـــی، 
دانش بنیـــان و ایجـــاد تـــوان بـــرای انجـــام یـــک 
ـــن  ـــتاوردهای ای ـــر دس ـــی را از دیگ ـــروژه کالن مل پ

پـــروژه دانســـت.

11 گروه علمی و دانش بنیانی که در این پروژه 
مشارکت داشتند

ـــه گـــزارش ایســـنا، گـــروه ریلـــی ســـتاد توســـعه  ب
حمل ونقـــل  فضایـــی،  حـــوزه  فناوری هـــای 
پیشـــرفته معاونـــت علمـــی بـــا همـــکاری متـــرو 
ــال  ــرکت های فعـ ــازان و شـ ــن سـ ــران، واگـ تهـ
ایـــن حـــوزه پـــروژه کالن بومی ســـازی قطعـــات 
ـــرار  ـــتور کار ق ـــرو را در دس ـــتفاده در مت ـــورد اس م
دادنـــد. در آغـــاز راه پـــروژه ســـاخت داخـــل 
واگـــن متـــرو در کشـــور 28 درصـــد فناوری هـــا 
بومی ســـازی شـــده بـــود و مطابـــق اهـــداف تـــا 
پایـــان ســـال، داخلـــی ســـازی 85 درصـــدی در 
طراحـــی و دانـــش فنـــی واگـــن متـــرو محقـــق 

خواهـــد شـــد.
ایـــن  فناوری هـــای بومی ســـازی شـــده در 

پـــروژه بـــه ایـــن شـــرح اســـت:
1. ساخت واگن های دوطبقه

ـــاوری ریاســـت جمهـــوری  ـــت علمـــی و فن معاون
در یـــک همـــکاری مشـــترک بـــا شـــرکت 
ــاور در  ــرکت فنـ ــران و 11 شـ ــازی تهـ واگن سـ
ـــرو در  ـــن مت ـــازی واگ ـــا بومی س ـــت ت ـــالش اس ت
ـــازی  ـــن س ـــرکت واگ ـــد. ش ـــرعت ده ـــور را س کش
تهـــران یکـــی از تولیدکننـــدگان قطارهـــای 
نقلیـــه ریلـــی برقـــی اســـت. ایـــن شـــرکت 
خدماتـــی چـــون تعمیـــرات و اورهـــال نـــاوگان 
ریلـــی برقـــی و خدمـــات فنـــی و مهندســـی در 
ـــت  ـــه صنع ـــوط ب ـــای مرب ـــرای پروژه ه ـــوزه اج ح
ــای  ــد. تالش هـ ــه می کنـ ــی را ارایـ ــه ریلـ نقلیـ
ـــل  ـــت حمل ونق ـــعه صنع ـــه توس ـــه ب ـــن مجموع ای
ــر  ــهری منجـ ــش درون شـ ــژه بخـ ــی به ویـ ریلـ

شـــده اســـت.
ــه«،  ــک طبقـ ــن یـ ــزار واگـ ــک هـ ــد »یـ تولیـ
محصـــوالت  از  »لوکوموتیـــو«  و  طبقـــه«  »دو 
ــالش  ــه تـ ــه ای کـ ــت، به گونـ ــرکت اسـ ــن شـ ایـ
ــای دو  ــازی واگن هـ ــه بومی سـ ــرکت بـ ــن شـ ایـ
ــوالت  ــای محصـ ــد بهـ ــادل 55 درصـ ــه معـ طبقـ
ـــای  ـــای واگن ه ـــد به ـــی و 28 درص ـــابه خارج مش

معمولـــی منتـــج شـــده اســـت.
ـــازنده  ـــرکت س ـــا ش ـــاور تنه ـــه فن ـــن مجموع ای
ـــا  ـــی و تنه ـــه آلومینیوم ـــا بدن ـــرو ب ـــای مت واگن ه
ســـازنده بدنـــه واگن هـــای دو طبقـــه در کشـــور 

ـــت. اس
2. ساخت بوژی واگن

1۰ شـــرکت دیگـــر نیـــز بـــرای تامیـــن 
ایـــن  زیرسیســـتم های اصلـــی مـــورد نیـــاز 
واگن هـــا بـــه میـــدان آمده انـــد. مپنـــا یکـــی از 
ایـــن شـــرکت ها اســـت. شـــرکتی کـــه در حـــال 
زیرسیســـتم های  برخـــی  ســـاخت  و  تامیـــن 
ــی در  ــن ملـ ــاخت واگـ ــوزه سـ ــاز حـ ــورد نیـ مـ
ــازی  ــرکت واگن سـ ــه شـ ــه آن بـ ــور و ارایـ کشـ

تهـــران اســـت.
ــهرهای  ــرم کالن شـ ــاز مبـ ــه نیـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ـــا  ـــو ب ـــد لوکوموتی ـــرو، تولی ـــن مت ـــه واگ ـــور ب کش
اخـــذ پروانـــه بهره بـــرداری از وزارت صنعـــت، 
معـــدن و تجـــارت و تولیـــد واگن هـــای متـــروی 
خـــود کششـــی و حومـــه ای در دســـتور کار ایـــن 

شـــرکت قـــرار گرفـــت.
ایـــن شـــرکت ســـاخت بـــوژی واگـــن را بـــه 
ـــه  ـــا اراب ـــی ی ـــی تریل ـــی کف ـــوژی نوع ـــده دارد. ب عه
ـــداد  ـــی تع ـــت، ول ـــکن اس ـــبیه کمرش ـــه ش ـــت ک اس
چرخ هـــای آن خیلـــی بیشـــتر اســـت؛ بدیـــن 
معنـــی کـــه دارای محورهـــای متعـــددی اســـت 
ــار  ــا میـــزان بـ ــا متناســـب بـ کـــه تعـــداد آن هـ
اســـت و بـــرای حمـــل بارهـــای بســـیار ســـنگین 
به منظـــور کاهـــش فشـــار بـــار بـــر روی جـــاده، 
راه آهـــن و نیـــز اســـبی کـــه آن را می کشـــد، 

طراحـــی شـــده اســـت.
۳. سیستم رانش مترو

جهاددانشـــگاهی علـــم و صنعـــت به عنـــوان 

هـــدف  بـــا  غیردولتـــی  عمومـــی  نهـــاد 
ــه  ــی در زمینـ ــش فنـ ــد دانـ ــازی و تولیـ بومی سـ
طراحـــی و ســـاخت محصـــوالت صنعتـــی، ارایـــه 
ـــردی  ـــات کارب ـــام تحقیق ـــی و انج ـــات تخصص خدم
مـــورد نیـــاز کشـــور در حـــوزه بـــرق و مکانیـــک 

انجـــام می دهـــد.
از  یکـــی  به عنـــوان  مجموعـــه  ایـــن 
مجموعه هایـــی اســـت کـــه در طـــرح ملـــی 
ـــی  ـــوزه طراح ـــرو در ح ـــای مت ـــازی واگن ه بومی س
ــی و  ــت علمـ ــا معاونـ ــرو بـ ــتم رانـــش متـ سیسـ
فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری همـــکاری دارد.
در  کاربـــردی  گیربکس هـــای  تولیـــد   .۴

متـــرو واگن هـــای 
نیـــز  دانش بنیـــان  شـــرکت های  از  یکـــی 
ــرو  ــای متـ ــردی در واگن هـ ــای کاربـ گیربکس هـ

را بـــه تولیـــد رســـاند.
5. طراحی سیستم اطالع رسانی مسافر

یکـــی دیگـــر از شـــرکت های فنـــاور فعـــال در 
حـــوزه ریلـــی کشـــور وظیفـــه تامیـــن و ســـاخت 
PIS سیســـتم اطالع رســـانی مســـافر را بـــر 

عهـــده گرفتـــه اســـت.
6. ساخت ترکشن موتور

یکـــی از شـــرکت های فنـــاور فعـــال در ارایـــه 
خدمـــات در حـــوزه صنعـــت حمل ونقـــل ریلـــی، 
ـــرده اســـت. ـــور ک ـــه طراحـــی ترکشـــن موت ـــدام ب اق

۷. بازسازی انواع ماشین
یکـــی دیگـــر از مجموعه هـــای فنـــاور بـــه 
لیســـت شـــرکت های موثـــر در ایـــن طـــرح 
ـــاخت  ـــه س ـــر ب ـــرکت دیگ ـــار ش ـــا در کن ـــت ت پیوس

ــردازد. ــرو بپـ ــای متـ ــور واگن هـ ــن موتـ ترکشـ
 8. تامین قطعات حیاتی مترو

یکـــی دیگـــر از شـــرکت ها بـــا همـــکاری بـــا 
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری 
تامیـــن قطعـــات مـــورد نیـــاز ایـــن حـــوزه را در 

دســـتور کار خـــود قـــرار داده اســـت.
9. ساخت درهای مترو

ــرو  ــای متـ ــاخت درهـ ــرکت ها سـ ــی از شـ یکـ
بـــر اســـاس اســـتانداردها و ایمنـــی بـــاال را بـــر 

عهـــده گرفتـــه اســـت.
1۰. ساخت ترمز واگن های مترو

و  بـــرق  تجهیـــزات  تولیـــد  و  طراحـــی 
ـــزات،  ـــد تجهی ـــی، تولی ـــی، طراح ـــک صنعت الکترونی
راه انـــدازی سیســـتم های حفاظـــت  و  نصـــب 
ـــای  ـــه زمینه ه ـــی از جمل ـــش خوردگ ـــدی، پای کات
ــن  ــا ایـ ــرکت ها بـ ــر از شـ ــی دیگـ ــکاری یکـ همـ
ـــن  ـــاور تامی ـــه فن ـــن مجموع ـــت. ای ـــی اس ـــروژه مل پ
ـــده  ـــه عه ـــرو را ب ـــای مت ـــزی واگن ه ـــت ترم مقاوم

گرفتـــه اســـت.
11. تولید چرخ های واگن مترو

یکـــی دیگـــر از مجموعه هـــای فنـــاور بـــا 
همـــکاری در طـــرح ملـــی واگـــن ســـازی تولیـــد 
انـــواع بانـــداژ قطارهـــای بـــاری، مســـافری، 
ــا  ــق بـ ــهری مطابـ ــای شـ ــو و قطارهـ لوکوموتیـ
کار  در دســـتور  را  بین المللـــی  اســـتانداردهای 

خـــود قـــرار داده اســـت.



هى
گا

نش
ددا

جها
ى 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پي
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

29

  گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی 
جهاددانشگاهی

■ از تولید اولین کیت تشخیص کرونا تا ساخت پیچیده ترین 
قسمت قطار ملی در جهاددانشگاهی

■ تدوین برنامه جذب و حفظ نیروی توامنند در سال ۱۴۰۰ 
توسط معاونت فرهنگی

ویـژہ
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 1۳99 سـال  حالـی  در  جهاددانشـگاهی:  عمومـی  روابـط 
بـه پایـان رسـید کـه در ایـن سـال کشـورمان به واسـطه 
همه گیـری ویـروس کرونا همانند بسـیاری از کشـورهای 
بـود.  روبـه رو  پیچیـده ای  و  سـخت  شـرایط  بـا  جهـان 
شـرایطی کـه سـبب شـد تـا از اولیـن روزهای سـالی که 
گذشـت پژوهشـگران جهاددانشـگاهی همـگام بـا سـایر 
مراجـع علمـی، تمـام تـالش خـود را در جهت مبـارزه با 
ایـن ویـروس منحـوس به کارگیرنـد. تالشـی کـه خیلـی 
زود جـواب داد و بـا تولیـد اولیـن کیت تشـخیص کووید 
19 جهاددانشـگاهی به عنـوان اولیـن تولیـد کننـده ایـن 

کیت هـا در کشـور لقـب گرفـت.
البتـه همه گیری کرونا دلیلی نشـد تا جهاددانشـگاهی 
از سـایر فعالیت هـای فناورانـه خود غافل شـود و با وجود 
تمـام محدودیت هـا شـاهد دسـتاوردهای ارزشـمندی در 
حوزه هـای مختلـف بودیـم کـه آخرین نمونـه آن طراحی 
و تولیـد سیسـتم رانش قطـار مترو ملی اسـت که چندی 

دیگـر رونمایی می شـود.
در سـال 1۳99 نام جهاددانشگاهی در جمع موثرترین 
موسسـات تحقیقاتـی یـک درصـد برتر دنیا قـرار گرفت و 
شـاهد موفقیت هـای چهـار پژوهشـگر برگزیده ایـن نهاد 
ایـن  در  کـه  بودیـم  بین المللـی  و  ملـی  عرصه هـای  در 
گـزارش به برخـی از مهم تریـن دسـتاوردها و رویدادهای 

جهاددانشـگاهی در سـالی کـه گذشـت می پردازیم.

تولید اولین کیت کرونا و استفاده از سلول های 
بنیادی به منظور درمان این ویروس

در آخریــن روزهــای اســفندماه ســال 1۳98 هم زمــان 
ــا  ــورمان ب ــا در کش ــروس کرون ــری وی ــاز همه گی ــا آغ ب
ــکده ی  ــگاهی در پژوهش ــگران جهاددانش ــالش پژوهش ت

ــد  ــی کووی ــخیص مولکول ــت تش ــد، کی ــرطان معتم س
ــتفاده از  ــا اس ــاری COVIMED ب ــام تج ــا ن ـ 19 ب
فناوری هــای روزآمــد، طراحــی و تولیــد شــد و به نوعــی 
ــت  ــده کی ــد کنن ــن تولی ــوان اولی جهاددانشــگاهی به عن

ــت. ــد ـ 19 لقــب گرف تشــخیص کووی
معتمــد  ســرطان  پژوهشــکده ی  ادامــه  در 
ــری از  ــل های جدیدت ــد نس ــق ش ــگاهی موف جهاددانش
کیــت تشــخیص کرونــا را بــا دقــت باالتــر و مزیت هــای 
ــن  ــه چندی ــد ک ــد کن ــر تولی ــه دیگ ــتر در ۴ نمون بیش
میلیــون از ایــن کیــت تولیــدی از طریــق هیــات امنــای 
ارزی وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی در 

ــد. ــع ش ــور توزی ــطح کش س
در رابطــه بــا ســایر فعالیت هــا و توانمندی هــای 
جهاددانشــگاهی در زمینــه ی مقابلــه ی بــا کرونــا می توان 
ــگاهی در  ــان جهاددانش ــگاه روی ــات پژوهش ــه تحقیق ب
بحــث ســلول های بنیــادی و اســتفاده از ســلول های 
مزانشــیمی،  ســلول های  به ویــژه  بنیــادی  مختلــف 
ــروس  ــن وی ــر ای ــه در اث ــی ک ــان ضایعات ــور درم به منظ

ــرد. ــده اشــاره ک ــه وجــود آم ــه ب در ری
هم چنیــن در زمینــه ی تولیــد واکســن ایــن بیمــاری، 
ــینای  ــگاه ابن س ــوب پژوهش ــه ی خ ــه تجرب ــه ب ــا توج ب
جهاددانشــگاهی، پــروژه ای بــرای تولیــد واکســن طراحی 

از تولید اولین کیت تشخیص کرونا تا ساخت 
پیچیده ترین قسمت قطار ملی در جهاددانشگاهی

نگاهی به مهم ترین دستاوردها و رویدادهای جهاددانشگاهی در سال گذشته حکایت دارد؛

       گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی جهاددانشگاهی

ویژہ
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شــد کــه متاســفانه بــه دلیــل عــدم تامیــن منابــع مالــی 
تاکنــون بــه ســرانجام نرســیده اســت.

ــخیص  ــرفته تشـ ــگاه های پیشـ ــدازی آزمایشـ راه انـ
از  برخـــی  و  پژوهشـــگاه ها  در  ویـــروس  کرونـــا 
تولیـــد  جهاددانشـــگاهی؛  اســـتانی  واحدهـــای 
بـــرای  پزشـــکی  گان  و  ضدعفونی کننـــده  مـــواد 
ـــری  ـــای همه گی ـــن روزه ـــم از اولی ـــتان ها، آن ه بیمارس
ــگاهی در  ــر جهاددانشـ ــات دیگـ ــاری اقدامـ ــن بیمـ ایـ

ــت. ــوزه کروناسـ حـ

امضای بسته ی کامل همکاری دوجانبه بین 
جهاددانشگاهی و ایران خودرو

در اردیبهشـت ماه سـال جاری، در شـرایطی که کشور 
هنـوز در حـال و هـوای مقابله بـا ویروس کرونـا بود یکی 
از همکاری هـای فناورانـه جهاددانشـگاهی کلیـد خـورد، 
حوزه هـای  همکاری هـا  توسـعه ی  بـرای  تفاهم نامـه ای 
شـرکت  و  جهاددانشـگاهی  بیـن  خـودرو  بـا  مرتبـط 

ایران خـودرو منعقـد شـد.
البتــه ایــن همــکاری اســتراتژیک بــا امضــای قــرارداد 
در زمینــه ی »خدمــات فنــی و مهندســی، تدویــن دانــش 
ــک و  ــات اپتی ــاخت قطع ــاوره و س ــی، مش ــی، طراح فن
لــوازم جانبــی« بیــن پژوهشــکده ی توســعه ی تکنولــوژی 
ایران خــودرو  مشــترک  شــرکت  و  جهاددانشــگاهی 
»گســترش  تفاهم نامــه  )ایــکاپ(؛  پــژو  اتومبیــل  و 
همکاری هــای فناورانــه، تخصصــی و اجرایــی بــرای 
میــان  خــودرو«  بــا  مرتبــط  حوزه هــای  توســعه ی 
جهاددانشــگاهی و گــروه صنعتــی قطعــات اتومبیــل 
ایــران »یاپکــو« و امضــای قــرارداد همــکاری در زمینــه ی 
ــای  ــد TCU گیربکس ه ــی و تولی ــازی طراح »بومی س
جهاددانشــگاهی  ســازمان  بیــن  اتوماتیــک«  نیمــه 
صنعتــی شــریف و شــرکت صنعتــی نیرومحرکــه در 

ــت. ــترش یاف ــال گس ــده س ــای آین ماه ه

 تحویل فاز اول فرستنده های اف.ام به سازمان 
صداوسیما

در آخریـــن روزهـــای خردادمـــاه شـــاهد دو اتفـــاق 
ـــی  ـــه یک ـــم ک ـــگاهی بودی ـــه در جهاددانش ـــژه فناوران وی
ــه  ــتنده های اف.ام بـ ــاز اول فرسـ ــل فـ ــا تحویـ از آن هـ
ســـازمان صداوســـیما بـــود. فرســـتنده هایی کـــه 
ــی  ــی در محل هایـ ــش رادیویـ ــاد پوشـ ــور ایجـ به منظـ

بـــا وســـعت کـــم و بـــه دور از ایســـتگاه های رادیویـــی 
ـــتنده های  ـــتاها، از فرس ـــی از روس ـــد برخ ـــدرت مانن پرق

کـــم قـــدرت اســـتفاده می شـــود.
ـــیما  ـــازمان صداوس ـــفارش س ـــا س ـــتا ب ـــن راس در همی
ســـازمان   FM وات   2۰۰ فرســـتنده  دســـتگاه   5۰
 26 تاریـــخ  در  خواجه نصیرالدیـــن  جهاددانشـــگاهی 

خـــرداد تحویـــل ایـــن ســـازمان داده شـــد.

رفع گلوگاه صنعت مس به دست جهادگران 
جهاددانشگاهی

ــا  ــروژه ای بـ ــاق در پـ ــن اتفـ ــس از ایـ ــک روز پـ یـ
ــرای  ــزرگ بـ ــع بـ ــگاهی و صنایـ ــکاری جهاددانشـ همـ
رفـــع گلـــوگاه مـــس، مراســـم رونمایـــی از پـــروژه ی 
چـــرخ مســـی و عبـــور از مـــرز ریخته گـــری بـــا 
ـــازمان  ـــت س ـــه هم ـــی ب ـــول مس ـــن مفت ـــد ۷۰۰۰ ت تولی

ــد. ــزار شـ ــران برگـ ــگاهی تهـ جهاددانشـ
ــم  ــزای مهـ ــی از اجـ ــوان یکـ ــی به عنـ ــرخ مسـ چـ
خـــط ریخته گـــری پیوســـته ی مـــس اســـت کـــه 
ــت  ــرزی )properzi( در صنعـ ــط پراپـ ــوان خـ به عنـ
ـــت و  ـــده اس ـــد آن پیچی ـــل تولی ـــده و مراح ـــناخته ش ش

ایـــن دانـــش در انحصـــار چنـــد کشـــور اســـت.
از ویژگی هـــای ایـــن چـــرخ، اســـتحکام مکانیکـــی، 

هدایـــت حرارتـــی و دمـــای تبلـــور مجـــدد بـــاال 
اســـت کـــه باعـــث افزایـــش عمـــر کارکـــردی قطعـــه 

. می شـــود

برگزاری پویش روضه های خانگی در ایام عزاداری 
سرور ساالر شهیدان

در نیمه های تابسـتان و در آسـتانه ایام مـاه محرم، در 
حالـی کـه همه گیـری ویـروس کرونـا محدودیت هایی را 
برای برگزاری مراسـم سـوگواری و عزاداری سـرور سـاالر 
شـهیدان ایجـاد کـرده بـود، برگـزاری پویـش روضه های 
خانگـی در 22 مردادمـاه با حضور جمعی از پیشکسـوتان 
و پیرغالمـان مکتـب امـام حسـین )ع( به همت سـازمان 

قرآنی دانشـگاهیان کشـور کلیـد خورد.
شـیوع کرونـا بهانـه ای شـد بـرای احیـای ایـن سـنت 
کـه بـا نصـب یک پرچـم، تهیه یک چـای سـاده و دعوت 
از یـک روضه خـوان در خانـه اقـدام بـه برپایـی مراسـم 

شـود. عزا 
ـــت  ـــی داش ـــای مختلف ـــاد و بخش ه ـــش ابع ـــن پوی ای
ـــد. در  ـــش ده ـــه را پوش ـــار جامع ـــه اقش ـــد کلی ـــا بتوان ت
بخـــش محتوایـــی تولیـــد آثـــار چندرســـانه ای بـــرای 
ســـیزده شـــب از طریـــق فضـــای مجـــازی، برگـــزاری 
نشســـت های تخصصـــی بـــا حضـــور اندیشـــمندان 
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و صاحب نظـــران و ... از برنامه هـــای ایـــن پویـــش 
ـــود. ـــر ب فراگی

پخــش محتــوای پویــش روضه هــای خانگــی شــامل 
ــا  ــرآن ب ــالوت ق ــین(، ت ــا حس ــک ی ــقی )لبی ــرار عاش ق
ــات،  ــر در آی ــی و تدب ــاز و بین الملل ــان ممت صــدای قاری
ســخنرانی )بیــان فضیلت هــای شــخصیت های واالی 
کربــال(، پاســخ بــه شــبهات، مقتل خوانــی، روضــه و 
مداحــی، عکس نوشــته، بیــان احــکام و... برنامه هــای 

ــود. ــش ب ــن پوی ــی شــده ای پیــش بین

آغاز فاز دوم و سوم طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی توسط جهاددانشگاهی

پـــس از پیاده ســـازی قابـــل قبـــول طـــرح پایلـــوت 
ـــتان  ـــی در 9 اس ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــن توس ـــوی نوی الگ
بـــا ظرفیـــت 2۰ هـــزار نفـــر در ســـال ها 96 تـــا 98 
ــاه  ــاون، کار و رفـ ــگاهی، وزارت تعـ ــط جهاددانشـ توسـ
اجتماعـــی تصمیـــم گرفـــت ایـــن طـــرح را در ۳1 
ـــش  ـــه بی ـــرورت توج ـــه ض ـــه ب ـــا توج ـــور ب ـــتان کش اس
ــا و  ــی در دوران کرونـ ــاغل خانگـ ــه مشـ ــش بـ از پیـ
به منظـــور کمـــک و رونـــق اقتصـــاد خانـــوار، تحقـــق 
شـــعار ســـال و توســـعه جایـــگاه مشـــاغل خانگـــی در 

اقتصـــاد کشـــور تعمیـــم دهـــد.
بـــر ایـــن اســـاس هم زمـــان بـــا هفتـــه دولـــت در 

ــی  ــرح ملـ ــوم طـ ــاز دوم و سـ ــروع فـ ــهریورماه شـ شـ
توســـعه مشـــاغل خانگـــی در ۳1 اســـتان کشـــور بـــا 
ظرفیـــت 5۴ هـــزار و ۳۰۰ نفـــر بـــه جهاددانشـــگاهی 
به عنـــوان یـــک نهـــاد توســـعه ای واگـــذار شـــد کـــه 
شـــامل ثبت نـــام از متقاضیـــان، غربال گـــری، راســـتی 
آزمایـــی، ارایـــه آموزش هـــا و مشـــاوره های عمومـــی و 

تخصصـــی و اتصـــال بـــه بـــازار می شـــود.

افتتاح فاز نخست مجتمع نوآوری پارک علم و 
فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه

ـــع  ـــهریورماه، مجتم ـــای ش ـــن روزه ـــن آخری همچنی
ــگاهی  ــاوری جهاددانشـ ــم و فنـ ــارک علـ ــوآوری پـ نـ
در مراســـمی بـــا حضـــور معـــاون علمـــی و فنـــاوری 
ـــی  ـــس جهاددانشـــگاهی و جمع ـــوری، ریی ـــت جمه ریاس

از مدیـــران افتتـــاح شـــد.
مجتمـــع نـــوآوری کـــه بخشـــی از بـــرج فنـــاوری 
پـــارک علـــم و فنـــاوری کرمانشـــاه بـــه شـــمار 
ـــوله ی  ـــتقرار س ـــل اس ـــع، مح ـــی رود در 6۰۰۰ مترمرب م
کارگاهـــی و 2۰ شـــرکت دانش بنیـــان و واحـــد فنـــاور 
در حوزه هـــای زیســـتی و گیاهـــان دارویـــی، صنایـــع 
ـــات  ـــاوری اطالع ـــی و فن ـــاورزی و غذای ـــیمیایی، کش ش

و ارتباطـــات اســـت.
 افتتاح کتاب فروشی »شانزده« 

با بیش از 2۰ هزار عنوان کتاب
انتشارات  سازمان  »شانزده«  کتاب فروشی  افتتاح 
جهاددانشگاهی یکی از اتفاقات مهم فرهنگی سال گذشته 
جهاددانشگاهی بود که 11 آبان هم زمان با هفته وحدت 
اتفاق افتاد. در این کتاب فروشی بیش از 2۰ هزار عنوان 
و عمومی عرضه  دانشگاهی  گوناگون  با موضوعات  کتاب 
می شود و با توجه به توسعه فضا، امکان برگزاری سلسله 
نشست های فرهنگی در زمینه ی کتاب، برگزاری بخشی از 
مسابقه »کتاب سه دقیقه ای«، نشست های نقد و بررسی و 
ارتباط مستقیم مخاطبان با نویسندگان فراهم شده است.

کتاب فروشی »شانزده« پیش از این به عنوان کتاب فروشی 
تغییرات  با  و  بود  دایر  انقالب  خیابان  در  جهاددانشگاهی 
صورت گرفته به »شانزده« تغییر عنوان داد که از دو تاریخ 
مهم یعنی شانزدهم آذرماه؛ روز دانشجو و شانزدهم مردادماه؛ 

روز تشکیل جهاددانشگاهی الهام گرفته شده است.

 قرارگیری نام جهاددانشگاهی در جمع موثرترین 
موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا

خبرهای  جاری  سال  پژوهش  هفته  ایام  با  هم زمان 
جهادگر  محققان  افتخار  کسب  و  موفقیت ها  از  خوب 
جهاددانشگاهی منتشر شد که مهم ترین آن قرار گرفتن 
نام جهاددانشگاهی در جمع موثرترین موسسات تحقیقاتی 

یک درصد برتر دنیا بود.
پژوهشکده  رییس  منتظری  علی  دکتر  نام  همچنین 
بهاروند  حسین  دکتر  و  جهاددانشگاهی  بهداشتی  علوم 
رویان  پژوهشگاه  بنیادی  سلول های  پژوهشکده  رییس 
جهان  برتر  درصد  یک  استناد  پر  پژوهشگران  میان  در 
در سال 2۰2۰ قرار گرفت و دکتر سمیه کاظم نژاد مدیر 
گروه پژوهشی مهندسی بافت و طب بازساختی پژوهشگاه 
ابن سینای جهاددانشگاهی و دکتر رامین صرامی فروشانی 
معاون وقت پژوهشی و خدمات درمانی پژوهشکده سرطان 
معتمد این نهاد و سرپرست فعلی این پژوهشکده به عنوان 
محققان برگزیده حوزه علوم پزشکی در جشنواره امسال 

تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور انتخاب شدند.

 رونمایی از سامانه ی نظرسنجی مرکز ایسپای 
جهاددانشگاهی

از  رونمایی  فناوری، مراسم  و  با روز پژوهش  هم زمان 
سامانه ی نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران 

)ایسپا( نیز برگزار شد.
دلیل طراحی و راه اندازی این نرم افزار و سامانه، مشکالتی 
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بود که در روش های سنتی گذشته وجود داشت و نیاز به روش 
نوین در گردآوری اطالعات را بیش از پیش افزایش داده بود.

این نرم افزار سامانه ای الکترونیکی است و ویژگی های 
و  سواالت  انواع  طراحی  در  محدودیت  عدم  شامل  آن 
نتایج  مستقیم  خروجی  همچنین  پرسشنامه هاست. 
فراوانی  جداول  تهیه  امکان  و  سامانه  این  در  نرم افزار  از 
این  به واسطه  همچنین  است.  آن  دیگر  ویژگی های  از 
نظرسنجی ها  به  مربوط  هزینه های  زیادی  حد  تا  سامانه 
اجرای  چابکی  و  سرعت  و  می یابد  کاهش  پیمایش ها  و 

پیمایش ها را افزایش خواهد داد.

افتتاح اندیشکده ی تعاون با همکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی

حوزه  اندیشکده  نخستین  به عنوان  تعاون  اندیشکده 
تعاون کشور و منطقه باهدف پوشش خال نظری در حوزه 
تعاون با همکاری معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی در دی ماه سال 
1۳99 تاسیس شد تا بتواند خالهای فکری و نظری موجود 

در امر تصمیم سازی، قانون گذاری و اجرا را پوشش دهد.
این اندیشکده طی عقد تفاهم نامه میان وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی به عنوان اصلی ترین 
اتاق فکر بخش تعاون با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی 
و استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی سازی آن برای 

استفاده در کشور تشکیل شده است. 

رونمایی از سه پروژه بزرگ پژوهشگاه رویان
از مهم اتفاقات آخرین ماه سالی که گذشت می توان به 
رونمایی از سه پروژه بزرگ پژوهشگاه رویان اشاره کرد. 
بنای ساخت  از سنگ  گذشته  دی ماه  رونمایی  دنبال  به 
مرکز  و  بازساختی  پزشکی  بالینی  پیش  تحقیقات  مرکز 
پردیس،  منطقه  در  رویان  پژوهشگاه  نخستی سانان  ملی 
نهایی مرکز جامع سلول های  فاز  افتتاح  با  اسفندماه   1۰
بنیادی و پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان از سه طرح 
شاخص این پژوهشگاه شامل موش تراریخت برای ارزیابی 
تولید واکسن کووید 19، ارایه نتایج فاز نخست کار آزمایی 
بالینی پروژه استفاده از سلول های ایمنی برای هدف گیری 
تومور مغزی بدخیم و پیشرفت اولین فرآورده ژن درمانی 

برای یک نوع سرطان خون رونمایی شد.
این پروژه ها به صورت مشترک بین اعضای هیات علمی 
مراکز مختلف به سرانجام رسیده است و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، معاونت پژوهش و فناوری وزارت بهداشت و 

همچنین خیرین سالمت که حامی این پروژه ها بوده اند.

حرکت قطار متروی ملی بر روی ریل فناوری های 
تولیدی جهاددانشگاهی

طراحی و تولید سیستم رانش قطار مترو ملی به دست 
مهم ترین  از  یکی  می توان  را  جهاددانشگاهی  محققان 

اتفاقات این نهاد در سال 99 دانست.
سیستم رانش که به لحاظ فناوری پیچیده ترین قسمت 
قطار مترو محسوب می شود، شامل بخش کنترل مرکزی یا 
 H.V. بخش انتقال انرژی الکتریکی به قطار مترو یا ،TIMS
 MCM بخش کنترل دور موتورهای الکتریکی یا ،BOX
ها بخش تامین انرژی مصرفی داخل واگن و شارژ باطری های 
و  گیربکس ها  الکتریکی،  موتورهای   ،ACM اضطراری، 
در  که  است  الکتریکی  روسلف های  ترمزی  مقاومت های 
صنعت مترو سازی از آن به عنوان مغز، قلب و ماهیچه های 
یک قطار نامبرده شده و حدود ۳۰ درصد قیمت یک قطار را 
تشکیل می دهد به بهترین شکل و با پیشرفته ترین فناوری 

توسط جهادگران جهاددانشگاهی طراحی و تولید شد.
که  است  اهمیت  حائز  جهت  آن  از  پروژه  این  انجام 
خیلی ها باور نداشتند که این کار مهم در داخل و به ویژه 
اما  باشد،  انجام  قابل  آن  کنترلی  پیچیده  بخش سیستم 
صنعت  و  علم  واحد  جهاددانشگاهی  محققان  تالش  با 

طراحی و تولید این فناوری به سرانجام رسید و آن گونه 
که اعالم شده طی روزهای آینده اولین قطار مترو ملی با 

حضور ریاست جمهوری رونمایی می شود.
مراسم  در  اسفندماه  روزهای  آخرین  در  است،  گفتنی 
تفاهم نامه بازسازی کامل ۳1 رام قطار مترو و انعقاد قرارداد خرید 
1۰5 دستگاه واگن قطار مترو، معاون علمی و فناوری رییس 
جمهور از جهاددانشگاهی برای انجام این پروژه ملی قدردانی کرد.

ادامه طرح های فناورانه جهاددانشگاهی در 
سال های 14۰۰ و 14۰1

معظم  رهبر  حمایت  با   1۳99 و   1۳98 سال های  در 
برای  بودجه  یورو  میلیون   15 دولت،  و  اسالمی  انقالب 
اختصاص  جهاددانشگاهی  به  فناورانه  طرح   ۳1 پیشبرد 
میزان تخصیص  به چه  بودجه  این  این که  از  فارغ  یافت. 
تعداد  جهاددانشگاهی  جهادگران  تالش های  با  یافت، 
زیادی از پروژه ها به نتیجه رسید و مابقی تا پایان نیمه 

اول سال 1۴۰۰ به اتمام خواهند رسید.
آن گونه که رییس جهاددانشگاهی خبر داده است این 
 ،1۴۰1 و   1۴۰۰ سال های  برای  تا  است  تالش  در  نهاد 
نیز اجرای حدود ۳5 طرح فناورانه دیگر را با استفاده از 

اعتبارات صندوق توسعه ملی کلید بزند.
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رییـس  اسـفندماه:   12 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
مهـم  بحـث  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  جهاددانشـگاهی 
شـدن  برنـد  بحـث  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای  در 
فعالیت هـای ایـن نهـاد در حـوزه فرهنگـی اسـت، اظهـار 
کـرد: مـا بایـد در دانشـگاه ها برنـدی داشـته باشـیم کـه 

بشناسـند. را  آن  همـه 
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در 
هشتادوششـمین گردهمایـی معاونان فرهنگی و روسـای 
سـازمان ها و مراکـز فرهنگی جهاددانشـگاهی برگزار شـد 
گفـت: هـر فعالیـت مـا در جهاددانشـگاهی بایـد معطوف 
بـه حـل یک مشـکل یـا ارتقـاء وضـع موجود بـه مطلوب 
باشـد؛ چـه در حـوزه فرهنگـی و چه در حـوزه پژوهش و 
فنـاوری یـا حـوزه آمـوزش و چه به صـورت مسـتقیم و یا 

به صـورت غیرمسـتقیم.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه بایـد بـرای فعالیت هایـی که 
انجـام می دهیـم حتمـا معیـار و شـاخص داشـته باشـیم 
تـا بتوانیـم اثرگذاری هـای آن را بسـنجیم، بیـان کـرد: 
یـک  به عنـوان  فرهنگـی  حـوزه  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
زیرسـاخت اساسـی در کشـور و بـا توجـه بـه این کـه مـا 
در جهاددانشـگاهی خـود را یـک نهـاد الگوسـاز می دانیم 
و حـوزه فرهنگـی یکـی از زمینه هـای اصلـی فعالیـت مـا 
اسـت بنابرایـن بایـد در انتخـاب درسـت موضـوع فعالیت 
خـود و کیفیـت اجرای خوب ایـن فعالیت ها دقـت کنیم.

دکتـر طیبـی بـا بیـان این کـه بـرای انجـام ایـن مهم 
یکـی از مهم تریـن ابـزاری کـه مـا نیـاز داریـم نیـروی 
انسـانی خـوب و بـا کیفیـت اسـت، ادامـه داد: هـم بایـد 
توانمنـدی نیروهـای انسـانی، هم کار فعلـی را ارتقا دهیم 

و هـم در جـذب نیروهـای جدیـد و توانمند تـالش کنیم. 
فعالیت هـای  از  برخـی  از کمیـت  مـا  باشـد  شـاید الزم 
خـود بکاهیـم تـا بتوانیـم صرفـه جویی کنیـم و بـه ارتقا 
بپردازیـم. بـرای این کـه بتوانیـم نیروهـای جدیـد جـذب 
کنیـم از دکتـر علیزاده )معاون فرهنگی جهاددانشـگاهی( 
و همکارانشـان تقاضـا می کنـم در مـورد جـذب نیـروی 
جدیـد و حفـظ نیروهـای توانمنـد فعلـی برنامـه ای تهیه 
زمینـه  ایـن  در  بتوانیـم  جهاددانشـگاهی  در  تـا  کننـد 

از سـال 1۴۰۰  فرهنگـی  در حـوزه  را  اقدامـات خوبـی 
دهیم. انجـام 

رییـس جهاددانشـگاهی تصریح کرد: یکـی از آفت های 
کار مـا در حـوزه فرهنگـی بـه نظـرم بـه علـت نداشـتن 
شـاخص، توجـه بـه کمیـت کار اسـت. در حـوزه فنـی 
مهندسـی، حوزه کشـاورزی و حوزه پزشـکی محصول کار 
شـما شـاخص هم که نداشـته باشـد مشـخص می شـود؛ 
امـا در حـوزه فرهنگی که شـاخص پذیری سـخت اسـت 

تدوین برنامه جذب و حفظ نیروی توامنند 
در سال ۱۴۰۰ توسط معاونت فرهنگی

دکرت طیبی در هشتادوششمین گردهامیی معاونان فرهنگی بر لزوم برند سازی فعالیت های فرهنگی جهاددانشگاهی تاکید 

کرد
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نداشـتن  می شـود  احسـاس  مواقـع  از  برخـی  بنابرایـن 
شـاخص و نسـنجیدن میـزان تاثیـر و اثرگـذاری باعـث 

شـود مـا بـه تعـدد و کمیـت توجـه کنیم.
وی افـزود: بنابرایـن ضمـن انتخـاب درسـت موضـوع 
بایـد تمـام توان خود را بـر کیفیت اجرای خـوب متمرکز 
کنیـد. در فعالیت هایـی کـه در زمینه مناظره دانشـجویی 
دقـت  بنـده  این کـه  به ویـژه  و  اسـت  انجـام  حـال  در 
می کنم که مخاطبین ما چه کسـانی هسـتند و مشـاهده 
دانشـجویانی  مناظـرات،  فینـال  مسـابقات  در  می کنـم 
شـرکت می کننـد کـه دارای توانمندی هسـتند و بسـیار 
کـه  می دهـد  نشـان  ایـن  می کننـد،  کار  دارنـد  خـوب 
اگـر واقعـا کار را خـوب و درسـت طراحـی و اجـرا کنیـم 
حتمـا نیروهـای توانمنـد دانشـجویی دانشـگاه ها جـذب 
می شـوند و اگـر ایـن اتفاق رخ دهد مسـیر ورود دانشـجو 
بـه جهاددانشـگاهی خیلـی راحت تـر و هموارتر می شـود 
و دانشـجویان بـا کیفیـت جـذب فعالیت هـای ایـن نهـاد 
می شـوند و هـم مسـاله جذب نیـرو در معاونـت فرهنگی 
تـا حـد زیـادی حـل می شـود و هـم مسـیر آمـدن ایـن 
نیروهـا بـه سـایر فعالیت هـای جهاددانشـگاهی هموارتـر 
بـه  راجـع  جهاددانشـگاهی  در  کـه  نگرانـی  و  می شـود 
جانشـین پـروری داریم بـا ورود نیروهای توانمنـد به این 

شـکل حـل می شـود.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر این کـه بحـث 
برنـد  بحـث  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای  در  مهـم 
شـدن فعالیت هـای ایـن نهـاد در حـوزه فرهنگـی اسـت، 
اظهـار کـرد: ایـن کار اخیـری کـه اتفـاق افتـاد در ادغام 
مرکـز  و  اسـالمی  انقـالب  و  والیت فقیـه  امـام،  مرکـز 
در  ایـران  دانشـجویان  –فرهنگـی  علمـی  گردشـگری 
سـازمان دانشـجویان نیـز در راسـتای ایـن هـدف اسـت. 
مـا بایـد در دانشـگاه ها برنـدی داشـته باشـیم کـه همـه 
آن را بشناسـند و سـازمان دانشـجویان برند بسـیار خوبی 
اسـت. در حـوزه فعالیتـی بـر اسـاس همین کـه مـا یـک 
موضوع خوب را انتخاب و اجرای آن را در سراسـر کشـور 
گسـترده کنیـم ماننـد طـرح خوب ایـران مـرز پرگهر که 
تاثیـر مسـتقیم در ارتقـای هویـت و خودبـاوری جوانـان 
اصـل  را  ایـن  کیفیـت خـوب  بـا  می توانیـم  و  دارد  مـا 
فعالیـت مرکـز قـرار دهیـم و ایـن را در همه کشـور و در 
دانشـگاه های کشـورمان اجـرا کنیم، همین طـور در رابطه 

بـا طـرح طریـق جاویـد نیـز همین گونـه اسـت.
وی بـا بیـان این کـه از تکثـر فعالیت ها بایـد خودداری 
شـود و تمرکـز روی کیفیت خوب و اجـرای همه جانبه ی 
فعالیت ها باشـد؛ زیـرا از این کار در مناظرات دانشـجویی 
و کرسـی های نقـد و مناظـره نتیجـه گرفته ایـم، افـزود: 
حـوزه رسـانه ای جهاددانشـگاهی دارای پتانسـیل بسـیار 
باالیـی اسـت و محـدود کـردن ایـن پتانسـیل صرفـا بـه 
خبررسـانی حداقـل وظیفـه اسـت. اخیـرا تصمیـم خوبی 
کـه هیـات مدیـره و مدیـر عامـل ایسـنا گرفته اسـت که 
یـک مرکـز مطالعـات داشـته باشـیم و روی مسـایل مهم 
کشـور مطالعـه کننـد و کار تحلیلـی انجام دهـد و بعد از 
آن پیشـنهاد بـرای حـل مشـکالت ارایـه بدهـد کـه کار 

بسـیار خوبی اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی اظهـار کـرد: ایسـنا در بحـث 
انتخابـات »دولـت کارآمـد« را آغـاز کـرده و کار خوبـی 
اسـت. ایکنـا هـم بحث کیفی کـردن کارهـا را از گذشـته 
شـروع کـرده و بحـث اخـالق انتخاباتـی را به درسـتی در 
دسـتور کار قـرار داده اسـت. بحـث ایجـاد پژوهشـکده 
میان رشـته ای هـم ظرفیـت خوبی اسـت کـه با اسـتفاده 
از آن می توانیـم تولیـدات خودمـان را در حـوزه فرهنگی 

باشیم. داشـته 

دکتـر طیبـی اظهـار کـرد: در بحـث انتخابـات بایـد 
اسـتقالل  بایـد  شـود؛  عمـل  گذشـته  دوره هـای  مثـل 
جهاددانشـگاهی حفـظ شـده و بـه هیچ وجه وارد مسـایل 
سیاسـی نشـویم. شـعار ما تبعیت از رهبـری و حمایت از 

دولت هـای منتخـب مـردم اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی بیان کرد: در حوزه انتشـارات 
انجـام  »علیـزاده«  و  »اکبـرزاده«  آقایـان  را  مهمـی  کار 
تمامـی  بـرای  »شـانزده«  عنـوان  انتخـاب  بـا  و  دادنـد 
انتشـارات جهـاد، برنـد سـازی خوبـی انجام شـده اسـت 
و دو کتـاب هـم در کتـاب سـال برگزیـده شـد کـه جـا 
دارد بـه معاونـت فرهنگـی و سـازمان انتشـارات هـم این 

موضـوع را تبریـک بگویـم.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه ارزنـده 
بـودن فعالیت ایسـپا در حوزه نظرسـنجی اشـاره و اظهار 
کـرد: در نظرسـنجی ها بایـد بسـیار دقـت شـود و ایـن 
و در گسـتره  انجـام شـود  بـا هماهنگـی  نظرسـنجی ها 

وسـیعی صـورت گیـرد.
دکتـر طیبـی در بخـش پایانـی سـخنان خـود گفـت: 
در بحـث فرهنـگ موضـوع اقتصـاد فرهنـگ بسـیار مورد 
اهمیـت  ایـن  تحریـم  شـرایط  در  به ویـژه  اسـت  توجـه 
بسـیار بیشـتر اسـت. حوزه فرهنـگ متعلق به بوم کشـور 
اسـت و ریشـه در تاریـخ ما دارد کـه اقتصـاد آن می تواند 
توسـعه سـریعی پیدا کند. یکـی از کارهـای خوبی که در 
همیـن راسـتا صـورت گرفته بر عهـده گرفتن مسـوولیت 
تاسـیس پـارک ملـی علـوم و فناوری های نـرم و فرهنگی 
در کشـور اسـت. بسـیاری از واحدهای جهاد عالقه دارند 
شـعب این پـارک را در واحدهـای خود ایجـاد کنند، این 
کارهـا عمومـا هزینه بر اسـت؛ اما اگـر بتوانیم خـوب اجرا 

کنیـم، امـکان درآمدزایـی هم وجـود دارد.

رسالت جهاددانشگاهی در حوزه دانشجویی؛ حذف 
شکاف بین فرهنگ رسمی و موجود

در ادامـه ی این نشسـت دکتر عیسـی علیـزاده معاون 
فرهنگـی جهاددانشـگاهی گفـت: اگـر از من بپرسـند در 
ایـام کرونـا وظیفـه مـا در حوزه فرهنگی چیسـت، شـاید 
مهم تریـن وظیفه را حفـظ ارتباط و تعامل با دانشـجویان 
از هـر طریـق ممکـن معرفـی کنم. مـا در جهاد سـرمایه 
و منابـع زیـادی نداریـم کـه بگوییـم با آن هـا کار را پیش 
می بریـم. البتـه از ابتـدای سـال اقدامـات خوبـی در ایـن 
زمینـه صـورت گرفته و نسـبت بـه داشـته های خودمان، 
عـدم آمادگـی بـرای مواجهـه با این شـرایط و نسـبت به 

منابـع موجـود، اقدامـات خوبـی صورت گرفته اسـت.
خصـوص  در  اقدامـات  از  دیگـر  یکـی  افـزود:  وی 
جلسـات  اسـت.  بـوده  چابک سـازی  بحـث  سـاختار، 
خوبـی برگـزار شـد تـا با ایـن چابک سـازی بَِرند سـازمان 
یـک بَِرنـد واحـد باشـد، یعنـی بـا حفـظ هویـت، فعالیت 
مـوازی انجـام نشـود. موضـوع دیگـر مباحـث مشـارکتی 
اسـت؛ مناظـرات موضـوع مهمـی اسـت و از ایـن ظرفیت 
می تـوان بـرای ایـام انتخابـات در چارچوب هـای خودمان 
اسـتفاده کنیـم. بـه بحـث گذاشـته شـدن بـه معنـای 
ظرفیـت  نیسـت.  تمسـخر  و  تخریـب  چالـش،  جـدل، 
مناظـرات در ایـام انتخابـات می توانـد نقـش مهمـی ایفـا 
کنـد، گرچه در فضای مجـازی بـا محدودیت هایی مواجه 
هسـتیم امـا عمـده کار فرهنگـی، مخاطب محـور اسـت و 
نمی تـوان بـدون مخاطـب کاری انجـام داد. بهتـر اسـت 
مناظـرات تبدیـل بـه کرسـی آزاداندیشـی شـود؛ گرچـه 
فاصلـه زیـادی بـا آن داریـم امـا اگـر همت به خـرج داده 

شـود می توانیـم ایـن کار را انجـام دهیـم.
دکتـر علیـزاده در ادامـه سـه دسـته از فعالیت هـای 
و  تبلیغـی  فعالیت هـای  را  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی 
ترویجـی، فعالیت های سـرمایه ای و جذب نیروی انسـانی 
دانسـت و گفـت: عمده فعالیت های سـازمان دانشـجویان 
دیگـر  بخـش  دو  اسـت.  ترویجـی  و  تبلیغـی  بحـث  در 
ظرفیـت کار اقتصـادی دارد، امـا هنـوز از ایـن ظرفیـت 
مرکـز  و  انتشـارات  سـازمان  اسـت.  نشـده  اسـتفاده 
افکارسـنجی دو مرکـز بـا ظرفیت درآمدزایی هسـتند که 
هنـوز از آن ها اسـتفاده نکرده ایـم، البته ایـن موضوع نیاز 

دارد. سـرمایه گذاری  بـه 
بخـش  فعالیـت رسـانه ای  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
عمـده ای از فعالیت های جهاددانشـگاهی اسـت، افزود: ما 
می توانیـم تبدیـل بـه بزرگ تریـن بنگاه رسـانه ای کشـور 
شـویم، در ایـن دوره تعامـالت خوبـی بین ایکنا، ایسـنا و 

سـینا به وجـود آمده اسـت.
دکتـر علیـزاده در بخـش دیگـری از سـخنان خود در 
نشسـت غیرحضـوری معاونـان فرهنگی جهاددانشـگاهی، 
در  فرهنگـی  رسـالت  یـک  بخواهیـم  اگـر  گفـت: 
فرهنگـی  فعالیـت  کنیـم،  تعریـف  دانشـجویی  حـوزه 
جهاددانشـگاهی بایـد بتواند شـکاف بین فرهنگ رسـمی 
و فرهنـگ موجـود را پـر کند. احسـاس می شـود فرهنگ 
رسـمی بـا فرهنـگ غیررسـمی خیلـی متفـاوت اسـت. 
نزدیـک  غیررسـمی  فرهنـگ  بـه  بگوییـم  نمی خواهیـم 
شـویم امـا می توانیـم با ابـزاری این فاصلـه را کمتر کنیم. 
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یکـی از ایـن راه هـا برنـد سـازی، بازنگـری برنامه هـا و 
نیازهـای جدیـد اسـت. براسـاس  برنامه ریـزی 

معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی در ادامه بـا انتقاد از 
طـرح مباحثـی همچـون هزینه بـر بـودن حـوزه فرهنگ، 
گفـت: خانـواده نیـز یک حـوزه ی هزینه بر اسـت، امـا آیا 
انجـام  هزینـه ای  بحـث خانـواده  در  بگوییـم  می توانیـم 
ندهیـم. صـرف هزینه بـر بـودن نبایـد بـه دلیلـی بـرای 
عـدم حمایـت تبدیل شـود. روسـای واحدها بایـد بتوانند 
از ظرفیـت خـود اسـتفاده کننـد. براسـاس آخریـن آمار، 
هشـت واحـد از واحدهای اسـتانی در حـال حاضر معاون 

فرهنگـی ندارنـد و ایـن قابـل قبول نیسـت.
بـه  ادامـه  در  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
سـرفصل های پیـش روی معاونـت فرهنگـی اشـاره کـرد 
گرفتـه  نظـر  در  کـه  سـرفصل هایی  جملـه  از  گفـت:  و 
اجتماعـی،  داوطلبانـه  مشـارکت  توسـعه  اسـت،  شـده 
حمایـت از کرسـی های نقـد و مناظـره فرهنگـی، توسـعه 

اسـت.  ... و  فرهنگـی  مهارت آمـوزی 
در بخـش دیگری از این نشسـت دکتـر مهدی باصولی 
معـاون هماهنگـی و امور مجلس جهاددانشـگاهی به بیان 
سـخنانی پرداخـت و گفت: از زمانی که کرونا شـیوع پیدا 
کـرد، تـالش شـد تـا فعالیت هـای فرهنگـی متناسـب بـا 

این دوران طراحی شـود.
ــای  ــری از فعالیت ه ــه یکس ــان این ک ــا بی ــی ب باصول
ارتبــاط  بایــد  اســت  فرهنگــی  جهاددانشــگاهی 
به صــورت  چــه  دانشــگاه ها  بــا  جهاددانشــگاهی 
فیزیکــی و چــه به صــورت برنامــه ای قــوی باشــد ادامــه 
داد: در ایــن زمینــه جهاددانشــگاهی بایــد در تمــام 
ــکی در  ــوم پزش ــی عل ــتان و حت ــادر اس ــگاه های م دانش

اســتان ها دفتــر داشــته باشــد.
کـرد:  اظهـار  جهاددانشـگاهی  هماهنگـی  معـاون 
روسـای  و  فرهنگـی  معاونـان  از  مـن  درخواسـت 
سـازمان های فرهنگـی ایـن اسـت کـه بـا تقویـت ارتباط 
خـود بـا دانشـگاه، آن دسـته از خدمـات فرهنگـی کـه 
جهـاد می توانـد ارایـه دهـد را معرفـی کننـد،  مطمئنـا 
وقتـی دانشـگاه ها توانمنـدی جهـاد در عرصـه فرهنگـی 

می کننـد. اسـتقبال  ببیننـد،  را 
دکتـر باصولـی بر لـزوم فرهنگ سـازی بـرای نیروهای 
فرهنگـی جهـاد تاکید کـرد و افزود: یکـی از فعالیت هایی 
کـه معاونـت فرهنگی بایـد روی آن متمرکز شـود تقویت 
روحیـه و فرهنگ جهـادی در واحدهای جهاددانشـگاهی 

است.
معـاون هماهنگـی جهاددانشـگاهی ادامـه داد: یکـی 
از سـوال هایی کـه همیشـه از جهاددانشـگاهی می شـود، 

تفـاوت آمـوزش در ایـن نهـاد نسـبت بـه دسـتگاه های 
دیگـر اسـت؛ یعنـی بـرای بسـیاری از افـراد ایـن سـوال 
وجـود دارد کـه جهاددانشـگاهی در آموزش هـای خود به 
چـه نکاتـی توجـه می کنـد. یکـی از تفاوت هـای آموزش 
در جهاددانشـگاهی بـا دیگر دسـتگاه ها، مباحث فرهنگی 
اسـت. در حـال حاضـر ده هـا هزار نفـر مخاطـب مباحث 

فرهنگـی و آموزش هـای فرهنگـی هسـتند.
وی در ادامـه بـه تدویـن برنامـه هفتـم توسـعه اشـاره 
کـرد و افـزود: سـال آینـده بحـث تدویـن برنامه توسـعه 
هفتـم را خواهیـم داشـت، در همیـن راسـتا سـامانه ای 
را در حـال تدویـن داریـم کـه مقـرر شـده بـود تـا پایان 
سـال رونمایـی شـود امـا بـا توجه به مشـکالت بـه وجود 
آمـده ایـن رونمایـی بـه اوایـل سـال 1۴۰۰ موکول شـد. 
ان شـاءاهلل برنامـه هفتـم جامع تـر، کامل تـر و عملیاتی تـر 
باشـد و بتوانـد در خدمـت اهـداف متعالـی جهـاد قـرار 

. د گیر
در ایـن نشسـت از سـید محمـد هاشـمی تروجنـی 
رییـس مرکـز فرهنگـی دانشـجویی امـام، والیت فقیـه و 
انقـالب اسـالمی و سـید محمـد جاویـدان از کارکنـان 
حـوزه سـتاد معاونـت فرهنگی جهاددانشـگاهی به سـبب 

در آسـتانه بازنشسـتگی بـودن تجلیـل بـه عمـل آمـد.
در ادامـه ایـن نشسـت، معاونـان فرهنگی اسـتان های 
بوشـهر،  چهارمحـال و بختیاری، کهگیلویـه و بویراحمد و 
کرمـان بـه بیـان برخی مشـکالت و معضـالت پیش روی 
خـود پرداختنـد و پیشـنهادهایی بـرای ارتقـا فعالیت هـا 

ارایـه دادند.
تشـریح جزییـات سـامانه »رویتـاب«، اجـرای کارگاه 
آموزشـی دو نفـره با عنـوان »فرهنگ کرونایـی و کرونای 
فرهنگـی«، بیان نکاتی در مورد رویکرد ایسـنا در موضوع 
انتخابـات از سـوی علی متقیان مدیرعامل ایسـنا، گزارش 
رحیـم یعقـوب زاده رییس مرکز گردشـگری دانشـجویان 
جهاددانشـگاهی در مـورد فعالیت هـای این مرکـز و بیان 
افکارسـنجی  مرکـز  روی  پیـش  معضـالت  و  مشـکالت 
ایسـپا از سـوی مهـدی رفیعی رییـس این مرکـز از دیگر 
مباحـث مطرح شـده در گردهمایی غیرحضـوری معاونان 

فرهنگـی جهاددانشـگاهی بود.
در پایـان ایـن نشسـت دکتـر عیسـی علیـزاده رییس 
جهاددانشـگاهی بـه ارایـه جمع بنـدی از مطالـب مطـرح 
کیفی سـازی  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  و  پرداخـت  شـده 
فعالیت هـا در جهـاد مـورد توجـه ریاسـت مجموعـه نیـز 
هسـت، بـه موضـوع حضـور یافتـن جهـاد در دانشـگاه و 
مباحثـی کـه در ایـن زمینـه مطـرح شـد،  اشـاره و تاکید 
کـرد: حضـور در دانشـگاه مهـم اسـت امـا همـه فرهنگ 
در دانشـگاه نیسـت. ما بایـد تکلیف خودمان را مشـخص 
کنیـم کـه می خواهیـم بـرای دانشـجو کار کنیم یـا برای 
دانشـجو در دانشـگاه کار کنیـم. همیشـه حضـور فیزیکی 
داشـتن در دانشـگاه نمی توانـد تضمیـن کننـده موفقیت 
در اجـرای برنامـه فرهنگـی باشـد،  براسـاس آمـاری کـه 
موجـود اسـت، نهادهـای دیگری کـه در دانشـگاه حضور 

دارنـد، در حـوزه فرهنگـی موفـق نبوده انـد.
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آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران 
جهاددانشگاهی

■ دستیابی جهاددانشگاهی به تکنولوژی پایه راه اندازی 
قطارهای پررسعت در کشور

■ روشی برای نگهداری چند صدساله منونه های گیاهی
■ استفاده از توان فنی مهندسی جهاددانشگاهی در تامین 

سامانه جمع آوری خودکار کرایه در ایستگاه های مرتو

■ دستیابی به فناوری مقاومت در برابر یخ زدگی در 
محصوالت کتیبه های دکوراتیو

■ مقایسه روش های مختلف تولید سلول های 
لنفوبالستوئیدی

■ ویژہ گیاهان دارویی

تـــازه
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حمیدرضا  دکتر  اسفندماه:   14 جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط 
به  دستیابی  از  مراسم  این  در  جهاددانشگاهی  رییس  طیبی 
تکنولوژی پایه راه اندازی قطارهای پرسرعت خبر داد و گفت: 
هم اکنون در دنیا از قطارهایی با حداقل سرعت ۳۰۰ کیلومتر 
این قطارها مستلزم  راه اندازی  استفاده می شود که  در ساعت 
دستیابی به فناوری های الزم در زمینه زیرساخت و ناوگان است.
دکتر طیبی ادامه داد: جهاددانشگاهی با اقداماتی که درباره 
رانش  سیستم  در  به ویژه  است  کرده  ملی  مترو  قطار  ساخت 
قطارهای پرسرعت که های تک ترین بخش است به تکنولوژی 
پایه دست یافته و قرار است با رییس دانشگاه علم و صنعت و 
جهاددانشگاهی و دکتر رسولی جلسه ای در این باره گذاشته شود.

به تفاهمی در خصوص  تاکید بر ضرورت رسیدن  با  وی 
ساخت واگن های پرسرعت ملی افزود: البته باید در خصوص 
به  هم  فعلی  راه آهن  نیاز  مورد  تجهیزات  سایر  ساخت 

تفاهم های الزم برسیم.
رییس جهاددانشگاهی نداشتن آزمایشگاه جامع را از نقاط 
ضعف موجود برشمرد و افزود: چنانچه محصولی تولید شود هر 
کارفرمایی خواهد پرسید که کدام آزمایشگاه مرجع ملی کیفیت 
و استانداردی عملکرد محصول شما را تایید می کند؟ از این رو 

ما نیازمند داشتن آزمایشگاه مرجع ملی در این حوزه هستیم.
دکتر طیبی با بیان این که باید شرایط کاری در آزمایشگاه 
قرار  تست  تحت  محصول  و  شده  )شبیه سازی(  استیمولیت 
اطمینان  با  کاربر  و  کارفرما  ترتیب  بدین  داد:  ادامه  گیرد، 

خاطر از محصول استفاده می کند.
وی با بیان این که باید آزمایشگاه جامع ریلی برای شرکت 

راه آهن و مترو راه اندازی شود، در ادامه خاطرنشان کرد: به 
فناوری ها  و  انسانی  نیروی  در  موجود  زیرساخت های  لحاظ 

قادر به راه اندازی این آزمایشگاه هستیم.
رییس جهاددانشگاهی با تاکید بر این که صنعت ریلی بر 
مبنای سفارش است، گفت: در چنین صنایعی برخالف صنایع 
ماشین سازی، کامپیوتر و موبایل مشکلی در تولید انبوه نداریم 
و حتی می توانیم ارزش افزوده هم داشته باشیم و تا 9۰ درصد 

نیازهای این صنعت را در داخل کشور تامین کنیم.
دکتر طیبی یادآور شد: در صنعت ریلی نه تنها می توانیم 
برای  هابی  می توانیم  بلکه  کنیم  برطرف  را  داخلی  نیازهای 
منطقه جهت صدور تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی باشیم.

حرکت در جهت بومی سازی فناوری های حوزه ریلی 
در مرکز جهادی پیشرفت راه آهن

راه آهن جمهوری  مدیرعامل شرکت  رسولی  دکتر سعید 
اسالمی ایران نیز از حرکت در جهت بومی سازی فناوری های 
حوزه ریلی در مرکز جهادی پیشرفت راه آهن خبر داد و گفت: 
نیروهای متخصص  به دست  را هم  ریلی  فناوری  زیست بوم 

راه آهن دانشگاه و شرکت های دانش بنیان تهیه کرده ایم.
دکتر رسولی با بیان این که در این زیست بوم فناوری های 
بومی احصا شده است اظهار کرد: برای فناوری های وارداتی 
افراد  و  دانش بنیان  شرکت های  دانشگاه ها  مشارکت  با  هم 
پیشرفت  جهادی  مرکز  در  کشور  از  خارج  مقیم  عالقه مند 

راه آهن گام هایی در جهت بومی سازی برداشته شده است.
و  رونق  جامع  سامانه  نام  به  سامانه ای  راه اندازی  از  وی 

کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  اینترنت  بستر  در  تولید  جهش 
تاکنون ۴6۰۰ قطعه ای که داخلی سازی شده بارگذاری شده 
است و مشخصات فنی نام تولیدکننده و ... ثبت شده است 
تولید  از  از سفارش خارجی می تواند  و مصرف کننده پیش 

داخل آن اطالع حاصل کند.
مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران با بیان 
است،  وارداتی  قطعات  به  مربوط  سامانه  دوم  بخش  این که 
گفت: تاکنون بیش از 1۴۰۰ قطعه بارگذاری شده و با ورود 
هر قطعه در این سامانه بارگذاری می شود این 1۴1۴ قطعه 
به اهالی صنعت شرکت های دانش بنیان فراخوان شده و در 
خودکفایی  جهاد  عنوان  تحت  دفاع  وزارت  با  تفاهم نامه ای 

ریلی مقرر شده این قطعات داخلی سازی شود.
دکتر رسولی با بیان این که برخی معتقد هستند که ما ناتوان 
از خودکفایی هستیم و باید خوداتکایی داشت، افزود: باید ضمن 

تعامل با دیگر کشورها از فناوری هایمان استفاده کنیم.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم همه قطعات را در داخل تولید 
کنیم باید برای آن ها بازار فراهم کنیم و علت آن که نمی توان 
نداشتن  به علت  نه  تولید کرد  را در داخل  همه محصوالت 

تکنولوژی بلکه نبود بازار است.
با  ایران  اسالمی  جمهوری  راه آهن  شرکت  عامل  مدیر 
در  داخل  تولید  برای محصوالت  بازاریابی  بر ضرورت  تاکید 
حتی  و  افغانستان  سوریه،  عراق،  نظیر  منطقه  کشورهای 
برای  داخل  تولید  از  حمایت  ضمن  باید  گفت:  آذربایجان 

محصوالتی که بازار داخلی مهیا نیست بازاریابی کنیم.
دکتر رسولی رونمایی از این فناوری را از افتخارات بزرگ 
کشور دانست و خاطرنشان کرد: در این فناوری )سخت کاری 
انفجاری تکه مرکزی سوزن ریلی( میزان بار محوری از 22 به ۳۰ 
تن ارتقاء یافته است همچنین این امکان حرکت قطار با سرعت 

بیشتر را فراهم می کند و عمر قطعه مرکزی را افزایش می دهد.
در  بار  نخستین  برای  فناوری  این  این که  بیان  با  وی 
 1۰ جزو  ما  کرد:  تصریح  است،  به دست آمده  خاورمیانه 

کشوری هستیم که به این فناوری دست یافته ایم.
مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران با بیان 
این که تاکنون سوزن صد در صد وارداتی بوده است، گفت: با 
این فناوری کیفیت ارتقا می یابد که این امر سبب کاهش نیاز 

داخلی کشور به سوزن می شود.
دکتر رسولی از همکاری مشترک آینده با جهاددانشگاهی 
یادآور  و  داد  خبر  ریلی  تست  جامع  مرکز  راه اندازی  برای 
ریلی  نوی  تکنولوژی  و  پرسرعت  قطار  خصوص  در  شد: 

همکاری هایی خواهیم داشت.
مرکزی  تکه  انفجاری  سخت کاری  پروژه  است،  گفتنی 
سوزن ریل برای نخستین بار در خاورمیانه به همت سازمان 
مدرس،  تربیت  دانشگاه  مشارکت  با  تهران  جهاددانشگاهی 
ایران  ریلی  صنایع  گسترش  شرکت  حمایت  و  دفاع  صنایع 

)شرکت ایرید( به تولید نمونه رسیده است.

دستیابی جهاددانشگاهی به تکنولوژی پایه راه اندازی 
قطارهای پررسعت در کشور

پروژہ سخت کاری انفجاری تکه مرکزی سوزن ریل با حضور رییس جهاددانشگاهی و مدیرعامل رشکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران در هشتمین 
منایشگاه بین املللی ریلی رومنایی شد

       آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران جهاددانشگاهی
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ـــی  ـــک گیاه ـــر بان ـــگاهی: مدی ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران گفـــت: 
ــظ و  ــدف حفـ ــا هـ ــه ای بـ ــان درون شیشـ ــک گیاهـ بانـ
نگهـــداری گونه هـــای گیاهـــی در شـــرایط خـــارج از 
ــِه  ــرایط، نمونـ ــن شـ ــد. در ایـ ــدازی شـ ــگاه، راه انـ رویشـ
ـــکل  ـــه ش ـــه ای ب ـــرایط درون شیش ـــاری در ش ـــاری از بیم ع
ــرار داده  کشـــت بافتی در محیـــط کشـــت اختصاصـــی قـ
می شـــود. بـــا ایـــن روش می تـــوان از یـــک نمونـــه 
گیاهـــی، ریـــز نمونه هـــا بـــا حفـــظ همـــان ویژگی هـــا، 
ـــتی و  ـــش زیس ـــه تن ـــاری و هرگون ـــاری از بیم ـــورت ع به ص
ـــال  ـــول س ـــریع در ط ـــر س ـــت تکثی ـــا قابلی ـــتی، ب ـــر زیس غی
بـــه تعـــداد بســـیار زیـــاد تولیـــد و یـــا نگهـــداری کـــرد.
دکتـــر الیـــاس آریاکیـــا اظهـــار کـــرد: بانـــک گیاهـــی 
ــر  ــی ذخایـ ــز ملـ ــه مرکـ ــای چهارگانـ ــی از بانک هـ یکـ
ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران محســـوب می شـــود و حـــوزه 
ــایی،  ــع آوری، شناسـ ــک، جمـ ــن بانـ ــت ایـ ــی فعالیـ اصلـ
ارزیابـــی و احیـــاء ذخایـــر ژرم پالســـمی گیاهـــی کشـــور 
تغییـــرات  از جملـــه  اســـت. چالش هـــای مختلفـــی 
ــا،  ــع و زمین هـ ــه از مراتـ ــرداری بی رویـ ــی، بهره بـ اقلیمـ
ساخت وســـازهای غیرقانونـــی، باعـــث فرســـایش ذخایـــر 
ـــران  ـــی ای ـــای گیاه ـــده و گونه ه ـــی ش ـــمی گیاه ژرم پالس

ــد. ــرار داده انـ ــد قـ ــرض تهدیـ ــدت در معـ را به شـ
مدیـــر بانـــک گیاهـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی 
و زیســـتی ایـــران تاکیـــد کـــرد: وظیفـــه اصلـــی مـــا در 
ـــر  ـــداری ذخای ـــظ و نگه ـــه اول حف ـــی، در درج ـــک گیاه بان
ژرم پالســـمی کشـــور اســـت تـــا نســـل های بعـــدی 

ــر ژرم  ــن ذخایـ ــوند. ایـ ــد شـ ــا بهره منـ ــد از آن هـ بتواننـ
پالســـمی از نقـــاط مختلـــف کشـــور جمـــع آوری شـــده و 
بـــا روش هـــای اســـتاندارد موجـــود، آن هـــا را شناســـایی، 
حفـــظ و نگهـــداری و ارزیابـــی می کنیـــم به عنوان مثـــال 
ـــران  ـــاز در ای ـــس پی ـــان جن ـــدی از گیاه ـــه جدی ـــرا گون اخی
ـــده  ـــی ش ـــایی و معرف ـــز شناس ـــن مرک ـــان ای ـــط محقق توس
ـــود،  ـــی موج ـــای گیاه ـــش غن ـــر افزای ـــالوه ب ـــه ع ـــت ک اس
می تـــوان از آن در برنامه هـــای اصالحـــی نیـــز اســـتفاده 

ـــرد. ک
ـــف  ـــوع ژرم پالســـم مختل ـــزود: حـــدود 1۴ هـــزار ن وی اف
ـــر ژنتیکـــی و زیســـتی  ـــی ذخای ـــز مل ـــی مرک ـــک گیاه در بان
ایـــران وجـــود دارد کـــه می تواننـــد در برنامه هـــای 
احیـــاء مـــورد اســـتفاده قـــرار بگیرنـــد. بذرهـــای ایـــن 
ذخایـــر ژرم پالســـمی هـــم در ســـردخانه ۴ درجـــه 
ســـانتیگراد بـــرای نگهـــداری کوتاه مـــدت نگهـــداری 
ـــده  ـــه ش ـــال گفت ـــیون فع ـــا کلکس ـــه اصطالح ـــوند ک می ش
ـــا  ـــدود ۴ ت ـــرای ح ـــه ب ـــای نمون ـــداری و احی ـــکان نگه و ام
ــن  ــتیبان ایـ ــخه پشـ ــد. نسـ ــم می کنـ ــال را فراهـ 1۰ سـ
ـــه  ـــی 18 درج ـــای منف ـــه در دم ـــردخانه پای ـــا در س بذره
ســـانتیگراد بـــرای طوالنـــی مـــدت باقـــی می مانـــد. 
ـــرایط  ـــداری در ش ـــن )نگه ـــتم کرایوپرزرویش ـــرا از سیس اخی
فراســـرد ازت مایـــع و دمـــای 196- درجـــه ســـانتی گراد( 
ـــرای  ـــا و ب ـــدت بذره ـــی م ـــیار طوالن ـــداری بس ـــت نگه جه
چندیـــن دهـــه اســـتفاده می شـــود. نتایـــج ارزیابـــی 
ــا در سیســـتم های مختلـــف نگهـــداری  زنده مانـــی بذرهـ

ـــت. ـــیده اس ـــاپ رس ـــه چ ـــز ب نی

ـــوه  ـــه ق ـــی ک ـــرد: بذرهای ـــان ک ـــا خاطرنش ـــر آریاکی دکت
ـــد،  ـــذر( دارن ـــی ب ـــدن و جوانه زن ـــده مان ـــت زن ـــه )قابلی نامی
ـــی  ـــرایط خاص ـــت ش ـــه و تح ـــرار گرفت ـــاء ق ـــه احی در برنام
ـــار  ـــاء و ب ـــداری و احی ـــظ، نگه ـــه حف ـــا گلخان ـــه ی در مزرع

دیگـــر از آن هـــا بـــذر گرفتـــه می شـــود.
گیاهـــان درون شیشـــه ای، روشـــی بـــرای نگهـــداری و 
تکثیـــر ســـریع و عـــاری از بیمـــاری گونه هـــای گیاهـــی

ــوزه  ــه حـ ــش از ورود بـ ــزود: پیـ ــا افـ ــر آریاکیـ دکتـ
ـــی  ـــز اصل ـــد، تمرک ـــذر هیبری ـــد ب ـــر و تولی ـــری ذخای کارب
ـــت  ـــود. کشـــت باف ـــت گیاهـــی ب ـــده در حـــوزه کشـــت باف بن
ـــای  ـــه، کاره ـــردم. در ادام ـــروع ک ـــه، ش ـــات اولی ـــا امکان را ب
ـــد  ـــام ش ـــاوری انج ـــن فن ـــدازی ای ـــرای راه ان ـــی ب تحقیقات
و بـــا توســـعه امکانـــات و تقویـــت جنبه هـــای مختلـــف 
تحقیقاتـــی و آموزشـــی و بنکینـــگ درون شیشـــه ای 
بـــرای بهره بـــرداری و  نمونه هـــای گیاهـــی، زمینـــه 
ـــات  ـــز خدم ـــد و مرک ـــم ش ـــی فراه ـــش فن ـــتفاده از دان اس
ـــی از دل آن اســـتخراج شـــد  ـــت گیاه تخصصـــی کشـــت باف
ـــوالت  ـــروش محص ـــد و ف ـــرارداد، تولی ـــد ق ـــر عق ـــه ام ـــه ب ک

ــردازد. ــی می پـ ــت بافتـ کشـ
ـــمی دو  ـــر ژرم پالس ـــک ذخای ـــاد بان ـــه داد: ایج وی ادام
ـــر  ـــذر تکثی ـــق ب ـــان از طری ـــری گیاه ـــک س ـــت دارد؛ ی حال
ــع آوری و  ــا را جمـ ــذر آن هـ ــوان بـ ــه می تـ ــوند کـ می شـ
ــا برخـــی گونه هـــای  در ســـردخانه نگهـــداری کـــرد؛ امـ
ــر از  ــا تکثیـ ــده یـ ــر نشـ ــذر تکثیـ ــق بـ ــی از طریـ گیاهـ
ـــاه  ـــادری گی ـــات م ـــن صف ـــن رفت ـــث از بی ـــذر، باع ـــق ب طری
می شـــود؛ در نتیجـــه بایـــد از طریـــق رویشـــی )قلمـــه، 

روشی برای نگهداری چند صدساله منونه های گیاهی
مدیر بانک گیاهی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران خرب از راه اندازی بانک گیاهان درون شیشه ای با هدف حفظ و نگهداری گونه های گیاهی 

در رشایط خارج از رویشگاه داد
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پیونـــدک( آن هـــا را حفـــظ و نگهـــداری کـــرد.
مدیـــر بانـــک گیاهـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی 
ــگاهی  ــرایط درون رویشـ ــران گفـــت: در شـ ــتی ایـ و زیسـ
گیاهـــی  گونه هـــای   ،)in situ conservation(
ــی  ــه جنگلـ ــک منطقـ ــد یـ ــی ماننـ ــگاه طبیعـ در رویشـ
در  می شـــوند.  نگهـــداری  و  حفـــظ  محفاظت شـــده، 
 ،)ex situ conservation( شـــرایط خـــارج از رویشـــگاه
گونه هـــای گیاهـــی در خـــارج از زادگاه خـــود همچـــون 
ـــوند. ـــداری می ش ـــردخانه نگه ـــا س ـــده ی ـــه کنترل ش مزرع
ــداری  ــظ و نگهـ ــدف حفـ ــا هـ ــرد: بـ ــد کـ وی تاکیـ
گونه هـــای گیاهـــی در شـــرایط خـــارج از رویشـــگاه، 
 in vitro( درون شیشـــه ای  گیاهـــان  بانـــک 
Conservation( راه انـــدازی شـــد. در ایـــن شـــرایط، 
ـــه  ـــه ای ب ـــرایط درون شیش ـــاری در ش ـــاری از بیم ـــِه ع نمون
ـــرار  ـــی ق ـــت اختصاص ـــط کش ـــت بافتی در محی ـــکل کش ش
داده می شـــود. بـــا ایـــن روش می تـــوان از یـــک نمونـــه 
گیاهـــی اعـــم از چوبـــی یـــا علفـــی، ریـــز نمونه هـــا بـــا 
حفـــظ همـــان ویژگی هـــا، به صـــورت عـــاری از بیمـــاری 
ـــت  ـــا قابلی ـــتی، ب ـــر زیس ـــتی و غی ـــش زیس ـــه تن و هرگون
ـــاد  ـــیار زی ـــداد بس ـــه تع ـــال ب ـــول س ـــریع در ط ـــر س تکثی

تولیـــد و یـــا نگهـــداری کـــرد.

ــان  ــرد: بانـــک گیاهـ ــان کـ ــا خاطرنشـ ــر آریاکیـ دکتـ
ـــوردار اســـت.  ـــز برخ ـــه اقتصـــادی نی درون شیشـــه ای از جنب
وظیفـــه جهاددانشـــگاهی، علـــم و عمـــل توأمـــان اســـت، 
ــی،  ــت پژوهشـ ــک فعالیـ ــام یـ ــر انجـ ــالوه بـ ــی عـ یعنـ
خروجـــی کار بـــه رفـــع نیـــاز کشـــاورز و بـــازار منجـــر 

ــی دارد. ــادی در پـ ــع اقتصـ ــده و منافـ شـ

حفاظت انجمادی، روشی برای نگهداری چند صدساله 
نمونه های گیاهی

زیستی  و  ژنتیکی  ذخایر  ملی  مرکز  گیاهی  بانک  مدیر 
روش هایی  از  باید  ژنتیکی،  ذخایر  بحث  در  گفت:  ایران 
صدسال  چند  برای  را  نمونه ها  بتوانیم  تا  کنیم  استفاده 
برای  استراتژیکی  اهمیت  از  موضوع  این  و  کنیم  نگهداری 
بلندمدت  نگهداری  برای  که  روشی  است.  برخوردار  کشور 
کرایوپرزرویشن  یا  انجمادی  حفاظت  می شود،  استفاده 
)cryopreservation( است که در آن ریز نمونه گیاهی 

در دمای منفی 196 درجه سانتیگراد نگهداری می شود.
وی افـــزود: حـــدود 9۰ درصـــد بافـــت گیاهـــی از آب 
ــادی،  ــت انجمـ ــت. در روش حفاظـ ــده اسـ ــکیل شـ تشـ
ــه و  ــی گرفتـ ــای خاصـ ــا روش هـ ــی بـ ــت گیاهـ آب بافـ
ــی  ــظ برودتـ ــه محافـ ــوم بـ ــری موسـ ــای دیگـ محلول هـ

ـــن آب  ـــت )cryoprotectant( جایگزی ـــا کرایوپروتکتان ی
ـــام  ـــن کار انج ـــی ای ـــاز مقدمات ـــود. در ف ـــاه می ش درون گی

شـــده و نتایـــج خوبـــی بـــه دســـت آمـــده اســـت.
فعالیت  زمینه های جنبی  دیگر  به  اشاره  با  آریاکیا  دکتر 
در  بومی  بذرهای  تولید  زمینه  در  کرد:  تاکید  گیاهی  بانک 
می کنیم.  فعالیت  کشور  نیاز  مورد  تخصصی  خدمات  قالب 
از  گیاهی  بانک  در  موجود  نمونه های  از  فهرستی  همچنین 
ایران  زیستی  و  ژنتیکی  ذخایر  ملی  مرکز  وب سایت  طریق 
قابل دسترس است. متقاضیان می توانند با حداقل قیمت و 
بهترین کیفیت، این نمونه ها و خدمات مورد نظر را دریافت 
مرکز،  این   2۰۰8-2۰15 کیفیت  مدیریت  ایزو  کنند. 

تضمین کننده کیفیت خدمات ارایه شده است.

تاثیر شرایط تحریمی بر دیده شدن فعالیت های 
جهاددانشگاهی

مدیـــر بانـــک گیاهـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی 
و زیســـتی ایـــران تصریـــح کـــرد: شـــرایط تحریـــم 
باعـــث شـــد کـــه فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی بیشـــتر 
دیـــده و ثابـــت شـــود کـــه ایـــن نهـــاد واقعـــا به دنبـــال 
ــای  ــع نیازهـ ــرای رفـ ــی بـ ــا و پروژه هایـ ــرای طرح هـ اجـ
کشـــور اســـت. بـــا توجـــه بـــه رویکـــرد دانش بنیـــان و 
ـــرای  ـــر اج ـــال های اخی ـــور، در س ـــور در کش ـــول مح محص
طرح هـــای فناورانـــه جـــز سیاســـت های جهاددانشـــگاهی 
قـــرار گرفتـــه اســـت و در ایـــن زمینـــه برنامه ریزی هـــا و 

پیشـــرفت های قابـــل توجهـــی حاصـــل شـــده اســـت.
ـــرد:  ـــان ک ـــان خاطرنش ـــنا، وی در پای ـــزارش ایس ـــه گ ب
معتقـــدم بهتـــر اســـت روی پروژه هایـــی کار شـــود کـــه 
خروجـــی مفیدتـــر و ملموس تـــری داشـــته باشـــند. 
ــادی  ــک کار جهـ ــی یـ ــی فرعـ ــتن، خروجـ ــه نوشـ مقالـ
ــا  ــی بـ ــت غذایـ ــاورزی و امنیـ ــث کشـ ــت. در بحـ اسـ
ـــی  ـــوزه به زارع ـــتیم. در ح ـــه هس ـــادی مواج ـــکالت زی مش
ــتفاده  ــوه اسـ ــاورزان نحـ ــوز کشـ ــم و هنـ ــکل داریـ مشـ
به درســـتی درک  را  از منابـــع محـــدود آب  صحیـــح 
ــال  ــه در حـ ــژادی )کاری کـ ــی و به نـ ــد. به زارعـ نکرده انـ
انجـــام آن هســـتیم(، الزم و ملـــزوم یکدیگـــر هســـتند و 
ـــوز  ـــور هن ـــرد. در کش ـــه ک ـــوزه توج ـــر دو ح ـــه ه ـــد ب بای
به درســـتی  آن  بومی ســـازی  و  به نـــژادی  مفهـــوم 
ــوژی و  ــراغ بیوتکنولـ ــه سـ ــه بـ ــت کـ ــده اسـ درک نشـ
ــن  ــوس ایـ ــی ملمـ ــم. خروجـ ــوژی رفته ایـ نانوبیوتکنولـ

ــت؟ ــوده اسـ ــه بـ ــا چـ حوزه هـ
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خواجه نصیرالدیــن  جهاددانشــگاهی  عمومــی  روابــط 
طوســی، 23 اســفند: بــا اســتفاده از تــوان فنــی مهندســی 
ــن طوســی،  ســازمان جهاددانشــگاهی خواجه نصیرالدی
ــتگاه  ــه در دو ایس ــودکار کرای ــع آوری خ ــامانه جم س
ــش  ــط ش ــام)ره( در خ ــادگار ام ــتاری و ی ــهید س ش

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــران ب ــروی ته مت
در مراســمی بــا حضــور دکتــر ســورنا ســتاری 
ــر  ــر محمدباق ــور، دکت ــس جمه ــی ریی ــاون علم مع
دکتــر  برنامه وبودجــه،  ســازمان  رییــس  نوبخــت 
پیــروز حناچــی شــهردار تهــران،  ســامانه جمــع آوری 
خــودکار کرایــه در دو ایســتگاه شــهید ســتاری و 
ــه  ــروی تهــران ب ــام)ره( در خــط شــش مت ــادگار ام ی

رســید. بهره بــرداری 
خواجه نصیرالدیــن  جهاددانشــگاهی  ســازمان 
طوســی در مناقصــه تامیــن، طراحــی و نصــب ســامانه 
جمــع آوری خــودکار کرایــه )AFC( بــرای کلیــه 
ــوان  ــده شــد و اســتفاده از ت ایســتگاه های خــط 6 برن
فنــی مهندســی ایــن ســازمان در طراحــی، ســاخت و 
تامیــن گیت هــای تــردد و تجهیــزات جانبــی مربوطــه 
ــی و  ــزات برق ــبکه و تجهی ــاخت های ش ــر زیرس نظی
کامپیوتــری ســامانه AFC بــرگ زریــن دیگــری بــه 

ــزوده اســت. ــاد جهاددانشــگاهی اف ــات نه خدم
صباحــی  حمیــد  مهنــدس  گفتــه  بــه 
نماینــده  و   ICT پژوهشــکده  پژوهشــی  معــاون 
جهاددانشــگاهی در پــروژه ســامانه AFC خــط 6 
متــروی تهــران مجموعــا تعــداد 2۷ ایســتگاه در خــط 
خــط  طوالنی تریــن  به عنــوان  تهــران  متــروی   6
متــروی درون شــهری کشــور مــورد بهره بــرداری قــرار 
خواهنــد گرفــت و تعــداد ۴8۰ دســتگاه گیــت تــردد 
ــه  ــط و جمــع آوری خــودکار کرای ــرش بلی جهــت پذی

توســط جهاددانشــگاهی تولیــد و در ایســتگاه های 
ــد. ــد ش ــب خواه ــور نص مذک

ــردد توســط  تاکنــون تعــداد 1۴۷دســتگاه گیــت ت
جهاددانشــگاهی تحویــل خــط 6 متــروی تهــران 
ــا  ــر، مجموع ــتگاه اخی ــاح دو ایس ــا افتت ــده و ب گردی
ــران  ــروی ته ــش مت ــط ش ــتگاه در خ ــداد ۷ ایس تع
ــایر ایســتگاه ها  ــز س ــیده و تجهی ــرداری رس ــه بهره ب ب
بــرای  رایزنــی  و  انجــام  به تدریــج در حــال  نیــز 
تامیــن تجهیــزات ســامانه AFC ســایر خطــوط 
متــرو در تهــران و ســایر مراکــز اســتان از ســوی 

جهاددانشــگاهی در دســتور کار اســت.
مهنــدس مانــی ملــک مدیــر مرکــز خدمــات 
ــد جهاددانشــگاهی خواجــه  تخصصــی ســاخت و تولی
نصیــر گفــت: ســابقه فعالیــت جهاددانشــگاهی در 
بــه  تــردد  گیت هــای  تولیــد  و  طراحــی  حــوزه 
ــاد  ــن نه ــد و ای ــه 8۰ می رس ــی ده ــال های میان س
ــد  ــی، تولی ــه طراح ــق ب ــت موف ــال فعالی ــی 15 س ط
ــده  ــت ش ــواع گی ــدل ان ــدود 1۴ م ــازی ح و بومی س
اســت کــه عــالوه بــر متــرو در اماکــن دیگــری 
نظیــر فرودگاه هــا، کارخانه هــا، ســازمان ها و ســایر 

مکان هــای پــر تــردد بــه کار گرفتــه می شــوند.
رعایــت  افــزود:  ادامــه  در  ملــک  مهنــدس 
ــی بــه  ــت بــاال در طراح ــتانداردهای روز و کیفی اس
همــراه پاســخگویی و خدمــات پــس از فروش مناســب 
ــن  ــی ای ــروه پژوهش ــی گ ــده علم ــث ش ــریع باع و س
ــان  ــا بی ــن پلیمــری«، ب واحــد و مســوول طــرح »رزی
ایــن مطلــب کــه ایــن پــروژه بــا هــدف بهبــود خــواص 
رزین هــای داخلــی مــورد اســتفاده در صنعــت ســنگ 
ــب آن  ــش معای ــت و کاه ــنگ های مرمری ــژه س به وی
اجرایــی شــد، افــزود: بــوی زیــاد و آلودگــی محیطــی، 

ــس از  ــکنندگی آن پ ــردی و ش ــن و ت ــتحکام پایی اس
ــدک و  ــری ان ــت نفوذپذی ــنگ، قابلی ــال روی س اعم
ــل  ــه دالی ــال، از جمل ــس از اعم شــدت زردشــدگی پ
کاهــش میــزان اســتفاده از رزین هــای داخلــی و 

ــت. ــزان واردات دانس ــش می افزای
وی افـــزود: فـــاز تحقیقاتـــی طـــرح »رزیـــن 
پلیمـــری«، از اوایـــل ســـال 98 در واحـــد صنعتـــی 
ـــه  ـــه اولی ـــه نمون ـــیدن ب ـــس از رس ـــاز و پ ـــان آغ اصفه
ــق  ــرح از طریـ ــعه طـ ــد توسـ ــگاهی، فرآینـ آزمایشـ
انتظـــار  مـــورد  و خـــواص  ویژگی هـــا  بررســـی 
ـــای  ـــی و واحده ـــی واقع ـــط عملیات ـــول در محی محص

مختلـــف ســـنگبری انجـــام شـــد.
عضـو هیـات علمی گروه پژوهشـی جهاددانشـگاهی 
از  پـس  کـرد:  خاطرنشـان  اصفهـان  صنعتـی  واحـد 
اطمینـان از ویژگی هـای عملکـردی رزیـن تولیـدی بـا 
همـکاری مرکـز خدمات تخصصی شـیمی و مهندسـی 
برنامـه  و  تولیـد  فراینـد  در  محصـول  واحـد  شـیمی 

فـروش قـرار گرفـت.
ــرد: ســنگ های ســاختمانی از نظــر  ــح ک وی تصری
فاکتورهــای مکانیکــی بــه دلیــل وجــود تــرک و حفــره 
دارای خاصیــت تــردی و شــکنندگی هســتند؛ بنابراین 
ارتقــای مقاومــت ســنگ و  الزم اســت به منظــور 
ــود  ــای موج ــا و درزه ــری آن، حفره ه ــت ظاه کیفی
در ســطح ســنگ به طــور مطلــوب و مناســب از رزیــن 
پــر شــود. ایــن کار، بــر روی بلــوک یــا ســنگ قبــل از 
ــی  ــازار بین الملل ســاب خــوردن انجــام می شــود. در ب
ــد  ــره و درز باش ــه دارای حف ــنگی ک ــچ س ــا هی تقریب
ــن  ــتفاده از رزی ــدون اس ــت( ب ــی گرانی ــر و حت )مرم

ــود. ــه نمی ش عرض
ــتفاده  ــورد اس ــای م ــزود: رزین ه ــی اف ــاه زمان ش
ــه  ــی و حجمــی نزدیــک ب ــد ضریــب انبســاط طول بای
ــتفاده،  ــس از اس ــطح آن پ ــد، س ــته باش ــنگ داش س
ــت  ــرف نشس ــس از مص ــود، پ ــت ش ــی پرداخ به راحت
باشــد.  برخــوردار  باالیــی  اســتحکام  از  و  نکــرده 
ــری  ــان از زردشــدگی کمت ــرور زم ــی م ــن ط همچنی
برخــوردار شــود. رزین هــای اپوکســی مــورد اســتفاده 
ــن  ــتند، ای ــی هس ــوالً واردات ــنگ معم ــت س در صنع
رزین هــا در داخــل نیــز توســط تعــدادی از واحدهــای 
ــت  ــاس صحب ــر اس ــا ب ــود؛ ام ــه می ش ــوط عرض مرب
رزین هــای  حــوزه  ایــن  کارفرمایــان  از  تعــدادی 
باالیــی  کیفیــت  از  بــازار  در  عرضه شــده  داخلــی 

ــت. ــوردار نیس برخ
ــب  ــن طــرح معای ــان اظهــار کــرد: در ای وی در پای
و  شــده  برطــرف  بــازار  در  موجــود  نمونه هــای 
محصــول تولیدشــده در جهاددانشــگاهی صنعتــی 
ــتفاده را  ــرای اس ــر ب ــای موردنظ ــان، ویژگی ه اصفه
ــه نمونه هــای  ــری مناســبی نســبت ب دارا و از نفوذپذی

ــت. ــوردار اس ــازار برخ ــود در ب موج

استفاده از توان فنی مهندسی جهاددانشگاهی 
در تامین سامانه جمع آوری خودکار کرایه در 

ایستگاه های مرتو
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی همـدان: سـید محمدمهـدی حسـینی کیا مدیـر مرکز 
خدمـات تخصصـی فنـاوری سـفال جهاددانشـگاهی همدان، از دسـتیابی بـه فناوری 
مقاومـت در برابـر یخ زدگـی در محصـوالت کتیبه هـای دکوراتیـو توسـط محققـان 

مرکـز خدمـات تخصصـی فنـاوری سـفال ایـن واحد خبـر داد.
حسـینی کیـا گفـت: یکـی از چالش های دسـتیابی به محصـوالت نوآورانـه و ایده 

پـردازی در حـوزه تولیـد مصالح سـاختمانی دکوراتیو کسـب اسـتانداردهای الزم در 
جنبه هـای مختلف آن اسـت.

مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی فنـاوری سـفال جهاددانشـگاهی همـدان افـزود: 
بـرای اطمینـان از مقاومـت کتیبه هـای سـرامیکی در برابـر یخ زدگـی و بـه طبـع آن 
تـرک خوردگـی مطابـق اسـتاندارد 129169 آزمـون یخ زدگی صـورت می گیرد. این 
آزمـون بـر مبنای سـرد و گـرم کردن های حـد بیشـینه در بازه های زمانی مشـخص 

می شـود و ارتبـاط نزدیکـی بـا مـدل تخلخل مصالـح دارد.
وی اظهـار کـرد: در ایـن فرآینـد کتیبه ها ابتدا به روش های مناسـب از آب اشـباع 
گردیـده در محـدوده دمایـی 5+و 5- درجـه سـانتی گراد 1۰۰ مرتبـه سـرد و گـرم 
می شـود و در ایـن محـدوده آب موجـود در تخلخل هـا فرآینـد انجمـاد و ذوب را بـا 
تغییـر حجـم بـه توالـی تکـرار و طـی ایـن فرآینـد تنش های کششـی به قطعـه وارد 
شـده کـه ممکـن اسـت باعث ایجـاد تـرک در نمونـه و در مراتـب حادتر شکسـتگی 
آن شـود. اگـر در پایـان چنیـن آزمونـی هیچ گونـه تغییـر فیزیکی مانند تـرک یا لب 

پریدگـی در نمونـه مشـاهده نشـود، کاشـی در برابـر یخ زدگی مقاوم اسـت.
حسـینی کیا خاطرنشـان کرد: محصـوالت مرکز خدمات تخصصی فناوری سـفال 
کـه بـه همـت محققـان جهاددانشـگاهی همـدان مراحـل سـاخت را طـی می کنـد 
توسـط شـرکت دانش بنیـان دوام بنیـان مـورد آزمون قـرار گرفته و مراحـل مقاومت 

در برابـر یخ زدگـی را در مـدت 25 روز بـا موفقیـت طـی کرده اسـت.

دستیابی به فناوری مقاومت در برابر یخ زدگی در 
محصوالت کتیبه های دکوراتیو

روابـــط عمومـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایران:محققـــان بانـــک 
ـــران  ـــتی ای ـــی و زیس ـــر ژنتیک ـــی ذخای ـــز مل ـــوری مرک ـــانی و جان ـــلول های انس س
ـــز  ـــه بررســـی روش جداســـازی و تمای ـــه ای ب ـــه جهاددانشـــگاهی در مطالع وابســـته ب
ســـلول های بنیـــادی اســـپرماتوگونی انســـان در بســـتر ســـه بعـــدی حاصـــل از 

بافـــت ســـلول زدایی شـــده بیضـــه گوســـفند پرداختنـــد.
ــوری  ــانی و جانـ ــلول های انسـ ــک سـ ــر بانـ ــور مدیـ ــا دانشـ ــر عبدالرضـ دکتـ

ـــت  ـــای کش ـــود روش ه ـــت: بهب ـــران گف ـــتی ای ـــی و زیس ـــر ژنتیک ـــی ذخای ـــز مل مرک
ســـلول های بنیـــادی اســـپرماتوگونی )SSCs( در شـــرایط in vitro می توانـــد 
ـــاروری  ـــان ناب ـــه درم ـــک ب ـــپرماتوژنز و کم ـــد اس ـــتر رون ـــه بیش ـــرای مطالع ـــی ب راه

ـــد. ـــردان باش در م
وی افـــزود: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه کشـــت ســـلول ها در بســـتر ســـه بعـــدی 
ـــلول ها  ـــز س ـــت و تمای ـــرای کش ـــری ب ـــده آل ت ـــرایط ای ـــدی ش ـــه دو بع ـــبت ب نس
ـــه  ـــتر س ـــواع بس ـــر روی ان ـــترده ای ب ـــات گس ـــون مطالع ـــا کن ـــد ت ـــم می کن فراه

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــدی انج بع
ـــدن  ـــک ش ـــرای نزدی ـــق ب ـــن تحقی ـــرد: در ای ـــان ک ـــه خاطرنش ـــور در ادام دانش
هرچـــه بیشـــتر بـــه شـــرایط in vivo از بســـتر ســـه بعـــدی حاصـــل از الیـــه بافتـــی 
ـــانی  ـــز SSCs انس ـــت و تمای ـــرای کش ـــفند ب ـــه گوس ـــده بیض ـــی ش ـــلول زدای س
ـــر روی  ـــزی SSCs ب ـــت تمای ـــاه کش ـــک م ـــت ی ـــس از گذش ـــد. پ ـــتفاده ش اس
ـــتر دو  ـــابه در بس ـــرایط مش ـــا ش ـــل ب ـــج حاص ـــه نتای ـــده و مقایس ـــه ش ـــتر تهی بس
ـــلول ها  ـــن س ـــز ای ـــر و تمای ـــری، تکثی ـــت پذی ـــه زیس ـــد ک ـــان داده ش ـــدی، نش بع
به طـــور معنـــی داری در بســـتر ســـه بعـــدی ســـلول زدایـــی شـــده بیشـــتر از 

ـــت. ـــوده اس ـــدی ب ـــتر دو بع بس
گفتنی است، نتایج این پژوهش تحت عنوان

 Isolation, identification and differentiation of human
 spermatogonial cells on three-dimensional decellularized

sheep testis
در ژورنال Acta Histochemica به چاپ رسیده است.

جداسازی و متایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی 
انسان در بسرت سه بعدی
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مقایسه روش های مختلف تولید 
سلول های لنفوبالستوئیدی

به همت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی 
ایران وابسته به جهاددانشگاهی انجام شد

ـــک  ـــان بان ـــتی ایران:محقق ـــی و زیس ـــر ژنتیک ـــی ذخای ـــز مل ـــی مرک ـــط عموم رواب
ســـلول های انســـانی و جانـــوری مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی 
ــا و  ــرد کاهـــش هزینه هـ ــا رویکـ ــگاهی، بـ ــه جهاددانشـ ــته بـ ــران وابسـ ایـ
ـــت،  ـــرخ موفقی ـــش ن ـــن افزای ـــر گرفت ـــا در نظ ـــز ب ـــر و نی ـــورد نظ ـــان م زم
بـــا مقایســـه چهـــار روش مختلـــف موفـــق بـــه بهینه ســـازی روش کارایـــی 

ــدند. ــتوئیدی شـ ــلول های لنفوبالسـ ــد سـ ــت تولیـ جهـ
ـــوری  ـــانی و جان ـــلول های انس ـــک س ـــر بان ـــور مدی ـــا دانش ـــر عبدالرض دکت
مرکـــز در خصـــوص ایـــن خبـــر گفـــت: رده هـــای لنفوبالســـتوئیدی تولیـــد 
EBV می تواننـــد مهم تریـــن روش نگهـــداری  شـــده بـــه کمـــک ویـــروس 
ــن  ــند. همچنیـ ــدد باشـ ــری مجـ ــدون نمونه گیـ ــانی بـ DNA انسـ ــه  نمونـ
ــه  ــات نقشـ ــرای مطالعـ ــی بـ ــوان منبعـ ــد به عنـ ــلول ها می تواننـ ــن سـ ایـ
متابولیـــک،  مســـیرهای  عصبـــی،  ژنتیکـــی  بیماری هـــای  پروتئـــوم، 
ــواع  ــرل انـ ــای کنتـ RNA، نمونه هـ ــینگ  ــای اسپالیسـ ــی جهش هـ بررسـ
مطالعـــات ژنتیکـــی و تولیـــد ســـلول های پرتـــوان القایـــی به حســـاب 

آینـــد.
دانشـــور افـــزود: روش هـــای مختلفـــی بـــرای تولیـــد ایـــن رده هـــا بـــا 
گـــزارش نـــرخ موفقیـــت متفـــاوت بـــه کار بـــرده شـــده اســـت؛ بنابرایـــن 
ــا  ــش هزینه هـ ــرد کاهـ ــا رویکـ ــوری بـ ــانی و جانـ ــلول های انسـ ــک سـ بانـ
ــا در نظـــر گرفتـــن افزایـــش نـــرخ  و زمـــان مـــورد نظـــر و همچنیـــن بـ
ــازی  ــه بهینه سـ ــق بـ ــف موفـ ــار روش مختلـ ــه چهـ ــا مقایسـ ــت بـ موفقیـ

روش کارایـــی جهـــت تولیـــد ســـلول های لنفوبالســـتوئیدی شـــدند.
وی بیـــان کـــرد: نتایـــج بررســـی نشـــان داد بـــه دلیـــل تعـــداد 
ســـلول های خونـــی، چنانچـــه نمونـــه خـــون بیشـــتر از دو میلی لیتـــر 
باشـــد بهتـــر اســـت ابتـــدا ســـلول های تک هســـته ای خـــون جـــدا و 
ســـپس بـــا ویـــروس مـــورد نظـــر ترانســـداکت شـــود و اگـــر نمونه هـــای 
ــدون  ــد، بـ ــر باشـ ــک میلی لیتـ ــر از یـ ــمند و کمتـ ــیار ارزشـ ــی بسـ خونـ
ویـــروس  بـــا  خـــون  تمـــام  تک هســـته ای،  ســـلول های  جداســـازی 

ــود. ــفکت شـ ترانسـ
مطالعـــه ای  در  روش هـــا  مقایســـه  و  نتایـــج  اســـت،  گفتنـــی 
 Establishment and Preservation of" عنـــوان  تحـــت 
 Lymphoblastoid Cell Lines from Fresh and Frozen
 In" ژورنـــال  در   "Whole Blood and Mononuclear Cells
 "Vitro Cellular & Developmental Biology – Animal

ــت. ــیده اسـ ــاپ رسـ ــه چـ بـ
 

افتخارآفرینی عضو هیات علمی 
دانشگاه علم و فرهنگ

دانشمندان  رتبه بندی  شاخص های  اساس  بر  فرهنگ:  و  علم  دانشگاه  عمومی  روابط 
برتر جهان دانشگاه استنفورد و پایگاه Elsevier عضو هیات علمی گروه مکانیک 
دانشکده فنی مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ در فهرست 2٪ برتر دانشمندان جهان 

قرار گرفت.
 ،2۰2۰ - در سال های 2۰11  منتشر شده  پژوهشی  مقاالت  ارزیابی  به  توجه  با 
استنادهای انجام شده به این مقاالت و همچنین شاخص استناد ترکیبی، دکتر علی 
و  علم  دانشگاه  مهندسی  فنی  دانشکده  مکانیک  گروه  علمی  هیات  عضو  سعداله- 

فرهنگ در فهرست 2٪ برتر دانشمندان جهان رشته تخصصی خود قرار گرفت.
گفتنی است؛ محققان دانشگاه استنفورد هرساله دستاوردهای علمی پژوهشگران 
برجسته جهان را بر اساس شاخص های استاندارد ارزیابی کرده و محققان یک درصد 

و دو درصد برتر جهان را معرفی می نمایند.
Data.mendeley. عالقه مندان می توانند؛ برای کسب بیشتر اطالعات به پایگاه

com مراجعه نمایند.
 ■■■

ساخت تجهیزات و تکنولوژی های 
نور و روشنایی باند فرود 
هواپیامها در فرودگاه ها

ـــرکت  ـــان ش ـــان و متخصص ـــرز: مهندس ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــی پ ـــط عموم رواب
ــتان  ــاری TMB در اسـ ــام اختصـ ــا نـ ــرق بـ ــات بـ ــد ملزومـ ــان تولیـ دانش بنیـ
ـــزات  ـــی دی )LED( و تجهی ـــنایی ال ئ ـــی روش ـــش بوم ـــدند دان ـــق ش ـــرز موف الب
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ـــا در  ـــرود هواپیماه ـــد ف ـــنایی بان ـــور و روش ـــوع ن ـــف و متن ـــای مختل و تکنولوژی ه
فرودگاه هـــا را طراحـــی نمـــوده و بســـازند.

مختلف  بخش های  و  راه  وزارت  این که  به  اشاره  با  برکتین  رضا  امیر  مهندس 
هواپیمایی کشورمان در زمینه تجهیزات فرودگاهی همواره وارد کننده تجهیزات از 
خارج بودند، تالش کردیم از توان متخصصان و نیروی توانمند داخلی برای ساخت 

تجهیزات و رفع نیازهای مهم صنعت و استراتژیک هوایی قدم هایی را برداریم.
مدیرعامـــل شـــرکت دانش بنیـــان تولیـــد ملزومـــات بـــرق TMB مســـتقر در 
پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت فـــرود هواپیماهـــا بـــه 
ــا دو  ــن هواپیمـ ــرود ایمـ ــرای فـ ــرد: بـ ــان کـ ــا بیـ ــن در فرودگاه هـ ــکل ایمـ شـ
ـــری  ـــری و دیگ ـــیگنال های بص ـــه س ـــوط ب ـــی مرب ـــت یک ـــت اس ـــز اهمی ـــه حای نکت

ـــت. ـــواج اس ـــه ام ـــوط ب مرب
وی دربـــاره ایـــن پـــروژه مهـــم صنعـــت هوایـــی کـــه توســـط متخصصـــان 
ـــم  ـــدری مه ـــروژه به ق ـــن پ ـــت ای ـــرد: اهمی ـــان ک ـــده خاطرنش ـــاخته ش ـــی س داخل
اســـت کـــه مـــورد توجـــه شـــرکت های هوانـــوردی و هوایـــی منطقـــه و جهـــان 
ـــه  ـــی ب ـــور غرب ـــد از دو کش ـــور بع ـــومین کش ـــوان س ـــران به عن ـــه و ای ـــرار گرفت ق

ـــت. ـــه اس ـــت یافت ـــوژی دس ـــن تکنول ای
ــر  ــالش در امـ ــال ها تـ ــا سـ ــه بـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ ــدس برکتیـ مهنـ
ــوری  ــیگنال های نـ ــردازی و سـ ــی نورپـ ــه طراحـ ــعه در زمینـ ــق و توسـ تحقیـ
ـــبختانه  ـــرد: خوش ـــان ک ـــم بی ـــم بزنی ـــور رق ـــرای کش ـــی را ب ـــی مل ـــتیم طرح توانس

بـــا تـــالش همـــه همـــکاران موفـــق شـــدیم ایـــن پـــروژه را در ششـــمین دوره 
ـــته  ـــزات وابس ـــع و تجهی ـــرواز، صنای ـــا، پ ـــرودگاه، هواپیم ـــی ف ـــگاه بین الملل نمایش
تهـــران کـــه از تاریـــخ 1۳ الـــی 16 اســـفند در محـــل دائمـــی نمایشـــگاه های 
بین المللـــی تهـــران برگـــزار شـــد بـــه نمایـــش بگذاریـــم کـــه مـــورد بازدیـــد 
ــی  ــان صالحـ ــر پیمـ ــه دکتـ ــور از جملـ ــران کشـ ــران، صنعتگـ ــیاری از مدیـ بسـ
ـــدی  ـــدس مه ـــی و مهن ـــت علم ـــاوری معاون ـــازی فن ـــوآوری و تجاری س ـــاون ن مع

عباســـی رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز قـــرار گرفـــت.
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه دانـــش نویـــن و ایجـــاد فناوری هـــای الزم را در 
ایـــن زمینـــه بـــه دســـت آوردیـــم اظهـــار داشـــت: نـــور بانـــد فرودگاه هـــا ۳۳ 

ســـرفصل دارد کـــه گام بـــه گام در ایـــن زمینـــه جلـــو رفتیـــم و توانســـتیم
ـــام  ـــان ن ـــه و جه ـــانیم و در منطق ـــام برس ـــه انج ـــت ب ـــا موفقی ـــرفصل را ب  ۳2 س

ـــم. ـــرح کنی ـــم مط ـــوزه مه ـــن ح ـــز را در ای ـــران عزی ای
ـــا  ـــن پروژه ه ـــای ای ـــات و یافته ه ـــکارات و اختراع ـــه ابت ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــت  ـــال پتن ـــه دنب ـــف ب ـــل مختل ـــرد: در مراح ـــان ک ـــتند خاطرنش ـــم هس ـــیار مه بس

ـــتم. ـــور هس ـــارج از کش ـــل و خ ـــا در داخ ـــت آن ه ـــردن و ثب ک
گفتنـــی اســـت؛ پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی بـــه مـــکان 
ـــق  ـــز تحقی ـــت مراک ـــکاری و فعالی ـــی، هم ـــرای هم افزای ـــادی ب ـــل اعتم ـــن و قاب ام
ــده و از  ــان در آمـ ــاور و دانش بنیـ ــی، فنـ ــزرگ صنعتـ ــرکت های بـ ــعه شـ و توسـ

ایده هـــای همـــکاری در بخش هـــای مختلـــف اســـتقبال می کنـــد.

اخبار ویژه گیاهان دارویی

گل گندم، درمانی برای 
جوش و آکنه

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی: محســـن پویـــان گفـــت: گل 
ـــی از گل و  ـــاه درمان ـــه در گی ـــت ک ـــی اس ـــون، گیاه ـــر قنطوری ـــام دیگ ـــا ن ـــدم ب گن

ــود. ــتفاده می شـ ــرگ آن اسـ بـ
ــان  ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــان دارویـ ــات گیاهـ ــع تحقیقـ ــر مجتمـ مدیـ
جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ایـــن گیـــاه بـــرای درمـــان ســـرماخوردگی و 
ـــخت را  ـــرفه های س ـــدم، س ـــزود: گل گن ـــت، اف ـــد اس ـــینه مفی ـــونت س ـــع خش رف

درمـــان می کنـــد و تـــب بـــر اســـت.
بـــه گفتـــه مهنـــدس پویـــان، دانه هـــای آن خاصیـــت مســـهلی دارد، بـــرای 
ـــه  ـــرادی ک ـــرای اف ـــوش آن ب ـــت، دم ن ـــد اس ـــان مفی ـــان یرق ـــد و درم ـــالمت کب س

ـــت. ـــش اس ـــیار اثربخ ـــد بس ـــیگار دارن ـــرک س ـــه ت ـــم ب تصمی
ـــرای  ـــدم ب ـــاه گل گن ـــه گی ـــان این ک ـــا بی ـــی ب ـــان داروی ـــگر گیاه ـــن پژوهش ای
اورام ملتحمـــه چشـــم و رفـــع پـــف زیـــر چشـــم مفیـــد اســـت، بیـــان کـــرد: 

ســـاقه گیـــاه بـــرای درمـــان بریدگی هـــا و زخم هـــای پوســـتی کاربـــرد دارد و 
ــا و آکنه هـــای پوســـتی  به صـــورت کمپـــرس و بخـــور بـــرای درمـــان جوش هـ

ـــت. ـــد اس مفی
گفتنـــی اســـت، مقـــدار مصـــرف روزانـــه ایـــن گیـــاه 1۰ گـــرم و به صـــورت 

ـــت. ـــوش اس دم ن
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اَروانه؛ موثر در کاهش
 حمالت رصع

ـــت:  ـــین راغ آرا گف ـــدس حس ـــی: مهن ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــا  ـــه ب ـــی ک ـــر، گل خزام ـــد کوی ـــس، الوان ـــاه الگان ـــر گی ـــای دیگ ـــا نام ه ـــه ب اروان
ــود  ــناخته می شـ ــز شـ ــه نیـ ــی و گل اروانـ ــه کوهـ ــی بادرنجبویـ ــای محلـ نام هـ
ــورت  ــاه به صـ ــب گیـ ــرگ آن در طـ ــه از گل و بـ ــدل کـ ــت معتـ ــی اسـ گیاهـ

ــود. ــتفاده می شـ ــوش اسـ دمنـ
ـــان  ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــی گیاه ـــات تخصص ـــز خدم ـــر مرک مدی
ـــنج،  ـــد تش ـــت ض ـــاه خاصی ـــن گی ـــرگ ای ـــه گل و ب ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب جنوب
ــش  ــردرد را کاهـ ــه، سـ ــزود: اروانـ ــم دارد، افـ ــد اسپاسـ ــده و ضـ ــرک معـ محـ
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ـــته و  ـــکینی داش ـــت تس ـــت، خاصی ـــد اس ـــا مفی ـــتحکام لثه ه ـــرای اس ـــد، ب می ده
ـــرف دارد. ـــی مص ـــی قلب ـــرای ناراحت ب

بـــه گفتـــه مهنـــدس راغ آرا، ایـــن گیـــاه نفـــخ معـــده را برطـــرف می کنـــد، 
ــدن  ــای بـ ــع ورم هـ ــرای رفـ ــت، بـ ــرق اسـ ــته و معـ ــم زدایی داشـ خاصیـــت سـ
به ویـــژه ورم دســـت و پـــا مفیـــد اســـت و همچنیـــن بـــرای بیمـــاری نقـــرس 

اثـــرات مفیـــدی دارد.
ـــان  ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــی گیاه ـــات تخصص ـــز خدم ـــر مرک مدی
ـــرات  ـــی اث ـــون مردگ ـــان خ ـــرای درم ـــه ب ـــاه اروان ـــه گی ـــان این ک ـــا بی ـــی ب جنوب
ــر  ــرع اثـ ــاه در کاهـــش حمـــالت صـ ــرد: ایـــن گیـ ــان کـ بی ماننـــدی دارد، بیـ
ـــرار  ـــتفاده ق ـــورد اس ـــت م ـــه ای پوس ـــرخی پروان ـــان س ـــرای درم ـــت و ب ـــش اس بخ

می گیـــرد.
ـــک در  ـــاه خش ـــرم گی ـــا ۳۰ گ ـــرده از 2۰ ت ـــه دم ک ـــرای تهی ـــت، ب ـــی اس گفتن
یـــک لیتـــر آب اســـتفاده می شـــود و روزانـــه ۳ نوبـــت به انـــدازه یـــک لیـــوان از 

ایـــن دم کـــرده مصـــرف می شـــود.
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بهبود زخم های بیامران
 با گل همیشه بهار

روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی: گل همیشـــه بهار 
ـــب و  ـــت مناس ـــه قیم ـــه ب ـــا توج ـــی Calendula officinalis ب ـــام علم ـــا ن ب
در دســـترس بـــودن آن، می توانـــد در درمـــان زخم هـــا مـــورد اســـتفاده قـــرار 
ـــود  ـــرای بهب ـــازل ب ـــتان ها و من ـــی در بیمارس ـــک روش درمان ـــوان ی ـــرد و به عن گی

زخم هـــای بیمـــاران تجویـــز و اســـتفاده شـــود.
ـــی  ـــات تخصص ـــز خدم ـــی مرک ـــوول فن ـــاز و مس ـــوزگار داروس ـــورا آم ـــر ح دکت
تولیـــد فرآورده هـــای دارویـــی ایـــن پژوهشـــکده عنـــوان کـــرد: از خـــواص گل 
ـــه  ـــرد؛ از جمل ـــاره ک ـــی اش ـــکالت مختلف ـــان مش ـــه درم ـــوان ب ـــه بهار می ت همیش
انـــواع بثـــورات جلـــدی، آلـــرژی، اگزمـــا، درماتیـــت، ورم و التهـــاب ناشـــی از 
ـــم  ـــاب چش ـــدن، الته ـــه رگ ش ـــی و رگ ب ـــیب های عضالن ـــالت، آس ـــی عض گرفتگ

و خـــارش ناشـــی از التهـــاب ملتحمـــه و عفونت هـــای قارچـــی.
وی اظهـــار کـــرد: تحقیقـــات گیاه شناســـان نشـــان می دهـــد کـــه گل 
ـــواع  ـــه ان ـــددی ازجمل ـــال متع ـــر فع ـــاوی عناص ـــدوال، ح ـــوع کاالن ـــه بهار از ن همیش
آنتی اکســـیدان ها و روغن هـــای فـــرار اســـت. بـــوی قـــوی و رنـــگ روشـــن ایـــن 
ـــواع  ـــی از ان ـــع بعض ـــث دف ـــه باع ـــت ک ـــر اس ـــن عناص ـــود همی ـــر وج گل به خاط
ــود  ــون را بهبـ ــردش خـ ــن گـ ــود. همچنیـ ــات می شـ ــرات و آفـ ــا، حشـ قارچ هـ

می بخشـــد و التهـــاب را کنتـــرل می کنـــد.
ــن  ــی از مهم تریـ ــای آزاد یکـ ــه رادیکال هـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــوزگار بـ آمـ
عوامـــل زوال ســـلولی و پیـــری اســـت، گفـــت: کاالنـــدوال نه تنهـــا آســـیب های 
ـــه  ـــدن ازجمل ـــاس ب ـــای حس ـــر بافت ه ـــه ب ـــای آزاد ک ـــیدکننده ی رادیکال ه اکس
چشـــم تاثیـــر می گذارنـــد را کنتـــرل می کنـــد، بلکـــه بـــا عفونت هـــای 

پوســـت، عفونت هـــای دســـتگاه تناســـلی و دســـتگاه گـــوارش نیـــز کـــه ناشـــی 
از ویروس هـــا و باکتری هاســـت، مقابلـــه می کنـــد. عـــالوه بـــر ایـــن، تحقیقـــات 
ــد باکتـــری در زخم هـــا  ــه گل همیشـــه بهار می توانـــد از رشـ ــان داده کـ نشـ
ـــواع  ـــی و ان ـــیمی درمان ـــا ش ـــط ب ـــم مرتب ـــد عالئ ـــی می توان ـــد و حت ـــری کن جلوگی
درمان هـــای مرتبـــط بـــا ســـرطان را کاهـــش دهـــد. قابلیـــت گل همیشـــه بهار 
بـــرای کمـــک بـــه درمـــان زخم هـــا، بـــه دلیـــل تحریـــک تولیـــد ســـلول های 
بافـــت پوششـــی اســـت و ایـــن ویژگـــی بـــه دلیـــل وجـــود گلیکوپروتئین هـــا و 

نوکلئوپروتئین هاســـت.
وی بـــه افزایـــش ســـرعت چرخـــه ی ســـلولی و بهبـــود تولیـــد کالژن ایـــن 
گل بهـــاری اشـــاره کـــرد و خاطرنشـــان کـــرد: در طـــب ســـنتی از محصـــوالت 
تهیـــه شـــده از گل همیشـــه بهار بـــرای درمـــان زخم هـــای داخلـــی و خارجـــی 
اســـتفاده می کننـــد و عـــالوه بـــر افزایـــش ســـرعت بهبـــود زخـــم، از عفونـــی 
ـــده  ـــه ش ـــوالت تهی ـــز از محص ـــروزه نی ـــی ام ـــد. حت ـــگیری می کن ـــدن آن پیش ش
از کاالنـــدوال بـــرای بهبـــود و ســـرعت بخشـــیدن بـــه ترمیـــم اِســـکارها )جـــای 
ــو  ــی از پرتـ ــده و درد ناشـ ــتفاده شـ ــی اسـ ــای جراحـ ــد از عمل هـ ــم(، بعـ زخـ

ــد. ــز کاهـــش می دهـ درمانـــی را نیـ
ـــاه  ـــن گی ـــای ای ـــود در گل ه ـــای موج ـــی ترپنه ـــرد: ت ـــار ک ـــان اظه وی در پای
مهم تریـــن اجـــزای ضدالتهابـــی آن را تشـــکیل می دهنـــد. گل همیشـــه بهار 
واجـــد خـــواص ضدالتهابـــی، ترمیمـــی و ضـــد میکروبـــی اســـت ازایـــن رو در 
ــتفاده  ــا اسـ ــواع زخم هـ ــا و انـ ــا، ترک هـ ــتی، اگزمـ ــای پوسـ ــان التهاب هـ درمـ

می شـــود.
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ـــان  ـــت: کت ـــان گف ـــن پوی ـــی: محس ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
بـــا نام هـــای دیگـــر بـــرزک و تلســـج گیاهـــی اســـت کـــه در گیـــاه درمانـــی از 

ــود. ــتفاده می شـ ــه آن اسـ دانـ
ـــی  ـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوب ـــر مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان داروی مدی
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه طبیعـــت گیـــاه ســـرد و خشـــک و دانه هـــای آن گـــرم و 
خشـــک اســـت، افـــزود: دانـــه کتـــان نرم کننـــده بـــوده، بـــرای درمـــان پوســـت 

ـــت. ـــی اس ـــروی جنس ـــرک نی ـــل مح ـــا عس ـــرف آن ب ـــت و مص ـــد اس مفی
ـــد اســـت،  ـــان ســـرفه بســـیار مفی ـــرای درم ـــان ب ـــان، کت ـــدس پوی ـــه مهن ـــه گفت ب
ـــت و  ـــت، شیرافزاس ـــش اس ـــت اثربخ ـــات پوس ـــرای التهاب ـــی ب ـــتعمال خارج در اس

ـــت. ـــد اس ـــان زکام مفی ـــرای درم ـــان ب ـــور کت بخ
ـــده  ـــان نرم کنن ـــاه کت ـــه گی ـــان این ک ـــا بی ـــی ب ـــان داروی ـــگر گیاه ـــن پژوهش ای
ـــرد:  ـــان ک ـــد، بی ـــرف می کن ـــتی را برط ـــکات پوس ـــوده، تحری ـــط آور ب ـــینه و خل س
ـــیاتیک و  ـــل، س ـــکین درد مفاص ـــرای تس ـــفرزه ب ـــا اس ـــان ب ـــه کت ـــاد آرد دان ضم
نقـــرس بســـیار مفیـــد اســـت، بـــرای پـــاک کـــردن ریه هـــا از اخـــالط و نیـــز 
ـــون  ـــت و خ ـــض اس ـــه آن قاب ـــرده دان ـــرخ ک ـــت، س ـــد اس ـــد مفی ـــل ورم کب تحلی

روی از رحـــم را قطـــع می کنـــد.
ـــرای  ـــان ب ـــه کت ـــرم دان ـــه ۳ گ ـــرف روزان ـــرد: مص ـــه ک ـــان توصی ـــدس پوی مهن
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ـــوده و  ـــر ب ـــد و موث ـــق مفی ـــش تعری ـــح ادرار و افزای ـــاد ترش ـــکین درد روده، ازدی تس
ـــت. ـــر اس ـــیار موث ـــش وزن بس ـــرای کاه ب

وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه مقـــدار مصـــرف روزانـــه ایـــن گیـــاه بـــه میـــزان 
ـــده  ـــر کوبی ـــان اگ ـــه کت ـــد: دان ـــادآور ش ـــت، ی ـــت در روز اس ـــه نوب ـــرم و س 6-۳ گ

ـــود، بنابرایـــن بایـــد تـــازه بـــه تـــازه مصـــرف شـــود. ـــود زود اکســـید می ش ش
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ـــاه  ـــک گی ـــواس ی ـــگاهی: ری ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــکده گیاه ـــی پژوهش ـــط عموم رواب
کوهـــی اســـت کـــه در فصـــل بهـــار و تابســـتان در دامنه هـــای کوه هـــا یافـــت 
می شـــود و در زبـــان ترکـــی بـــه آن اوشـــقون نیـــز می گوینـــد، ایـــن گیـــاه از 
ـــاظ  ـــد و از لح ـــاب می آی ـــه حس ـــی ب ـــت ایران ـــا قدم ـــل و ب ـــان اصی ـــه گیاه جمل
طـــب ســـنتی ســـرد اســـت، امـــا اگـــر بـــا مقـــداری شـــکر یـــا عســـل مصـــرف 

شـــود از ســـردی آن کاســـته می شـــود.
ـــی  ـــات تخصص ـــز خدم ـــی مرک ـــوول فن ـــاز و مس ـــوزگار داروس ـــورا آم ـــر ح دکت
ـــاه  ـــن گی ـــواص ای ـــوص خ ـــکده در خص ـــن پژوهش ـــی ای ـــای داروی ـــد فرآورده ه تولی
بهـــاری اظهـــار کـــرد: ســـاقه زیرزمینـــی ایـــن گیـــاه دارای خـــواص درمانـــی و 
ـــرد  ـــر دو کارب ـــهال ه ـــت و اس ـــت و در یبوس ـــرکات روده ای اس ـــده ح ـــادل کنن متع
ـــرات  ـــای ســـاقه اث ـــی در انته ـــواد آنتراکینون ـــودن م ـــل دارا ب ـــه دلی ـــی ب دارد. از طرف
ضـــد یبوســـتی دارد. ریـــواس دارای برخـــی عناصـــر نظیـــر پتاســـیم - کلســـیم 

ـــت. ـــی اس ـــدودی غن ـــا ح ـــز ت ـــا نی ـــر ویتامین ه ـــت و از نظ اس
ایـــن داروســـاز افـــزود: دم بـــرگ ریـــواس کـــه قســـمت قابـــل اســـتفاده آن 
ـــرای  ـــه ب ـــت ک ـــک اس ـــید مالی ـــد اس ـــی مانن ـــیدهای آل ـــداری اس ـــت دارای مق اس
رفـــع عطـــش و ایجـــاد ســـهولت در هضـــم غـــذا مفیـــد اســـت. همچنیـــن دم 
ـــون اســـت.  ـــار خ ـــزان کلســـترول و فش ـــده می ـــن آورن ـــواس پایی ـــی ری ـــرگ خوراک ب
ـــن در  ـــر صـــاف کنندگـــی خـــون اســـت. همچنی ـــواس دارای اث ترشـــی اگزالیکـــی ری
طـــب ســـنتی از ریـــواس بـــرای دفـــع بعضـــی از باکتری هـــای مضـــر اســـتفاده 

می شـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ایـــن گیـــاه در درمـــان زخـــم معـــده، خونریـــزی 
معـــده، هموروئیـــد، التیـــام شـــقاق، التیـــام زخم هـــای پوســـتی موثـــر اســـت، 
ـــد  ـــه و کب ـــرد کلی ـــود عملک ـــون، بهب ـــی خ ـــش چرب ـــث کاه ـــواس باع ـــزود: ری اف
چـــرب غیـــر الکلـــی می شـــود و در چاقـــی و پرفشـــاری خـــون بـــارداری موثـــر 

ـــت. اس
 آمـــوزگار بـــا بیـــان این کـــه ریـــواس دارای اثـــرات ضـــد ویروســـی اســـت و 
ـــاره  ـــزود: از عص ـــد، اف ـــل می کن ـــیکلوویر عم ـــاد آس ـــل پم ـــی مث ـــورت موضع به ص
 B ـــت ـــروس هپاتی ـــرل وی ـــی در کنت ـــد ویروس ـــرات ض ـــل اث ـــه دلی ـــاه ب ـــن گی ای

ــود. ــتفاده می شـ اسـ
ـــیم  ـــود کلس ـــث کمب ـــواس باع ـــد ری ـــش از ح ـــرف بی ـــرد: مص ـــان ک وی خاطرنش
ـــواس  ـــاد ری ـــرف زی ـــن مص ـــود، بنابرای ـــدن می ش ـــک در ب ـــید اگزالی ـــع اس و تجم

می بایـــد تـــوام بـــا مـــواد خوراکـــی دارای کلســـیم کافـــی باشـــد در غیـــر ایـــن 
ـــد. ـــش ده ـــه را افزای ـــنگ کلی ـــد س ـــک تولی ـــت ریس ـــن اس ـــورت ممک ص

ـــواس  ـــه ری ـــرد: ریش ـــوان ک ـــواس عن ـــه ری ـــواص ریش ـــوص خ ـــوزگار در خص آم
دارای مقـــدار مناســـبی اســـید اکســـالیک اســـت کـــه بـــه دادن رنـــگ قهـــوه ای 
ـــگ،  ـــود رن ـــالیک باعث می ش ـــید اکس ـــود اس ـــت. وج ـــروف اس ـــو مع ـــه م ـــن ب روش
ـــر  ـــت س ـــه پوس ـــوی ب ـــیمیایی ق ـــواد ش ـــا م ـــد و ب ـــو بمان ـــر م ـــتری ب ـــدت بیش م

ــاند. ــیب نمی رسـ آسـ
وی در پایـــان بیـــان کـــرد: ریـــواس بـــا داروهـــای دیگوکســـین، وارفاریـــن، 
کورتیکواســـتروئیدها، دیورتیک هـــا و ســـایر ملین هـــای محـــرک تداخـــل دارنـــد.

 ■■■

کاهش قندخون
 با گل جالیز

ـــان  ـــن پوی ـــدس محس ـــی: مهن ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــت  ـــی اس ـــگ، گیاه ـــوک و پیرن ـــر گل بنفش ـــای دیگ ـــا نام ه ـــز ب ـــت: گل جالی گف

ـــرد دارد. ـــی کارب ـــب گیاه ـــتی آن در ط ـــاقه گوش ـــه س ک
ـــی  ـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوب ـــان داروی ـــات گیاه ـــر مجتمـــع تحقیق مدی
ــت  ــای روده و کولیـ ــرای ناراحتی هـ ــاه بـ ــن گیـ ــه از ایـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ــرد و  ــن می بـ ــه را از بیـ ــاب کلیـ ــز، التهـ ــزود: گل جالیـ ــود، افـ ــتفاده می شـ اسـ

بـــرای رفـــع تشـــنج در گیـــاه درمانـــی مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد.
ـــت  ـــر اس ـــی موث ـــع کم خون ـــرای رف ـــاه ب ـــن گی ـــان، ای ـــدس پوی ـــه مهن ـــه گفت ب

ـــت. ـــد اس ـــوی مفی ـــالالت کلی ـــرای اخت و ب
ایـــن پژوهشـــگر گیاهـــان دارویـــی بـــا بیـــان این کـــه مصـــرف گل جالیـــز در 
ـــاه  ـــن گی ـــرد: ای ـــان ک ـــود، بی ـــون می ش ـــد خ ـــش قن ـــث کاه ـــی باع ـــاران دیابت بیم

التهـــاب روده را برطـــرف می کنـــد.
گفتنی است، مقدار خوراک آن 5 تا 1۰ گرم در روز است.

 ■■■

رفع تشنگی 
با گیاه اسفرزه

ـــت:  ـــین راغ آرا گف ـــدس حس ـــی: مهن ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
اســـفرزه بـــا نام هـــای دیگـــر اســـپرزه، اســـفیدش، اســـفیوس، اســـپغول، قارنـــی 
و رخ گیاهـــی اســـت بـــا طبیعـــت ســـرد و تـــر کـــه تخـــم آن مبـــرد و خنـــک 

ـــت. ـــده اس کنن
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــات گیاه ـــع تحقیق ـــی مجتم ـــروه پژوهش ـــو گ عض
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ـــاری  ـــاب مج ـــع الته ـــرای رف ـــاه ب ـــن گی ـــه ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــان جنوب خراس
ـــاب زا  ـــفرزه لع ـــم اس ـــزود: تخ ـــت، اف ـــر اس ـــد و موث ـــیار مفی ـــلی بس ادراری و تناس
ـــرای  ـــکین داده و ب ـــدن را تس ـــرارت ب ـــانده ح ـــورت خیس ـــرف آن به ص ـــت و مص اس
ـــد  ـــرم مفی ـــای گ ـــع تب ه ـــرای رف ـــن ب ـــت و همچنی ـــش اس ـــنگی اثربخ ـــع تش رف

ـــت. اس
ـــق  ـــینه، حل ـــونت س ـــان خش ـــرای درم ـــفرزه ب ـــدس راغ آرا، اس ـــه مهن ـــه گفت ب
ـــم  ـــت و زخ ـــان یبوس ـــرای درم ـــت و ب ـــردرد اس ـــکن س ـــرد دارد، مس ـــان کارب و زب

ــود. ــتفاده می شـ روده از آن اسـ
ـــان  ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــی گیاه ـــات تخصص ـــز خدم ـــر مرک مدی
ـــن  ـــا گالب و روغ ـــاه ب ـــن گی ـــه ای ـــده دان ـــاد کوبی ـــه ضم ـــان اینک ـــا بی ـــی ب جنوب
ـــفرزه  ـــاب اس ـــاد لع ـــرد: ضم ـــان ک ـــت، بی ـــش اس ـــر بخ ـــردرد اث ـــرای س ـــه ب بنفش
ـــرای  ـــرخ ب ـــن گل س ـــرکه و روغ ـــا س ـــوط ب ـــد مخل ـــاندن می آی ـــر خیس ـــه در اث ک

ـــدی دارد. ـــرات مفی ـــوش اث ـــع ورم بناگ ـــرس و رف ـــل، نق ـــکین درد مفاص تس
ـــرم و  ـــا 12 گ ـــاه 1۰ ت ـــن گی ـــه ای ـــه دان ـــرف روزان ـــدار مص ـــت، مق ـــی اس گفتن

ـــت. ـــزان اس ـــن می ـــه ای ـــت در روز ب دو نوب
نـــکات احتیاطـــی: مصـــرف خوراکـــی کوبیـــده تخـــم اســـفرزه )حـــدود ۴۰ 
ـــش  ـــاال غ ـــفتگی و احتم ـــس و آش ـــی نف ـــدن، تنگ ـــدن ب ـــرد ش ـــب س ـــرم( موج گ

ــود. ــض می شـ ــف نبـ و توقـ

 ■■■

روناس؛ دفع کننده
 سموم بدن

ـــت:  ـــینی گف ـــاره حس ـــر س ـــی: دکت ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــن،  ــروق الصباغیـ ــگ، عـ ــورچاه، رودانـ ــر رودک، سـ ــای دیگـ ــا نام هـ ــاس بـ رونـ
ـــدر  ـــض و م ـــه آن قاب ـــوده، ریش ـــک ب ـــرم و خش ـــت آن گ ـــه طبیع ـــت ک ـــی اس گیاه

و بـــاز کننـــده انســـداد و گرفتگی هاســـت.
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــات گیاه ـــع تحقیق ـــی مجتم ـــروه پژوهش ـــو گ عض
ــی  ــاری نرمـ ــاه در بیمـ ــن گیـ ــه ایـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــان جنوبـ خراسـ
اســـتخوان یـــا راشیتیســـم مفیـــد واقـــع می شـــود، افـــزود: مصـــرف دم کـــرده 
ـــان  ـــا، یرق ـــتی اعض ـــوه، سس ـــو، لق ـــی عض ـــج، بی حس ـــرای فل ـــل ب ـــا عس ـــاس ب رون
و ســـیاتیک مفیـــد و موثـــر اســـت، بـــرای دفـــع عـــوارض حاصـــل از ضربـــه و 
کوفتگـــی بـــدن از آن اســـتفاده می شـــود و دفع کننـــده ســـموم بـــدن اســـت.

ـــگ  ـــرای رن ـــوده و ب ـــگ زا ب ـــاه از گیاهـــان رن ـــن گی ـــه داد: ای ـــر حســـینی ادام دکت
کـــردن مـــو اســـتفاده می شـــود، شـــیر افزاســـت و بـــرای درمـــان بیماری هـــای 

ـــود. ـــتفاده می ش ـــع ورم از آن اس ـــتی و رف پوس
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــات گیاه ـــع تحقیق ـــی مجتم ـــروه پژوهش ـــو گ عض
ــان  ــا را درمـ ــی اعضـ ــاس بی حسـ ــه رونـ ــان این کـ ــا بیـ ــی بـ ــان جنوبـ خراسـ
می کنـــد، بیـــان کـــرد: ایـــن گیـــاه بـــرای رفـــع خـــارش پوســـت اثـــر بخـــش 
ـــاری  ـــرای بیم ـــرده آن ب ـــوده و دم ک ـــد ب ـــر مفی ـــوره س ـــان ش ـــرای درم ـــت، ب اس

نقـــرس کاربـــرد دارد.
ـــه در دو  ـــت ک ـــرم در روز اس ـــر ۴ گ ـــوراک آن حداکث ـــدار خ ـــت، مق ـــی اس گفتن

نوبـــت و به صـــورت دم کـــرده مصـــرف می شـــود.
نکات احتیاطی:

مصـــرف زیـــاد رونـــاس حجـــم ادرار را زیـــاد می کنـــد و ممکـــن اســـت بـــا 
خـــون ادراری همـــراه شـــود.

 ■■■

گیاه تشنه داری کمکی برای بهبود 
زخم معده

ـــا  ـــنه داری ی ـــاه تش ـــگاهی: گی ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــکده گیاه ـــی پژوهش ـــط عموم رواب
ـــام علمـــی Scrophularia striata از تیـــره گل کـــه در  ـــا ن بنجـــک ماشـــینی ب
مناطـــق غربـــی ایـــران و مناطـــق مختلفـــی از اســـتان کرمانشـــاه، ایـــالم، کردســـتان، 
لرســـتان و ســـایر مناطـــق کوهســـتانی می رویـــد، سال هاســـت کـــه به صـــورت 
ســـنتی توســـط مـــردم بومـــی به عنـــوان ضدعفونی کننـــده اســـتفاده می شـــود.

ـــکده  ـــن پژوهش ـــی ای ـــان داروی ـــوژی گیاه ـــروه بیوتکنول ـــر گ ـــادری مدی ـــر ق دکت
ــاه در  ــن گیـ ــی ایـ ــاره آبـ ــرد: عصـ ــار کـ ــنه داری اظهـ ــاه تشـ ــوص گیـ در خصـ
ـــود  ـــرای بهب ـــیر ب ـــاه در ش ـــن گی ـــانده ای ـــمی و جوش ـــای روماتیس ـــکین درده تس

زخـــم معـــده و رفـــع دردهـــای شـــکمی اســـتفاده می شـــود.
ـــاب  ـــنه داری درد، الته ـــاه تش ـــیدن گی ـــل از جوش ـــار حاص ـــرد: بخ ـــوان ک وی عن
و عفونـــت گـــوش را از بیـــن می بـــرد. همچنیـــن شســـت و شـــوی چشـــم بـــا 
ـــانده  ـــار جوش ـــرض بخ ـــم در مع ـــرار دادن چش ـــا ق ـــده آن و ی ـــرد ش ـــانده س جوش

آن، درد و التهـــاب و عفونـــت چشـــم را از بیـــن می بـــرد.
ـــرخوردگی و  ـــان س ـــنه داری در درم ـــانده ی تش ـــیدن جوش ـــزود: نوش ـــادری اف ق
ـــده  ـــرد ش ـــانده س ـــا جوش ـــو ب ـــه و شستش ـــه کار رفت ـــی ب ـــالالت گوارش درد و اخت
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ـــد  ـــم، هموروئی ـــت چش ـــاب و عفون ـــان درد الته ـــار آن در درم ـــتفاده از بخ ـــا اس ی
ـــر  ـــوش تاثی ـــت گ ـــاب و عفون ـــتی و درد الته ـــوختگی های پوس ـــی س ـــی زیاتوم اپ

ـــگرفی دارد. ش
ـــرار  ـــقز و ق ـــی و س ـــن حیوان ـــا روغ ـــاه ب ـــن گی ـــی از ای ـــه ترکیب ـــزود: تهی وی اف
دادن آن روی زخـــم و یـــا شستشـــوی زخـــم بـــا جوشـــانده ســـرد شـــده و یـــا 
ـــا  ـــن ب ـــد. همچنی ـــان می کن ـــی را درم ـــای عفون ـــا آن زخم ه ـــم ب ـــور دادن زخ بخ
ـــرار  ـــم و ق ـــورت مره ـــرگ ون و آرد به ص ـــنه داری ب ـــاه تش ـــی از گی ـــه ترکیب تهی

ـــود. ـــان می ش ـــورک درم ـــاری ک ـــر بیم ـــورد نظ ـــل م دادن آن روی مح
ـــرطانی  ـــد س ـــت ض ـــنه داری قابلی ـــاه تش ـــاره گی ـــرد: عص ـــد ک ـــان تاکی وی در پای

دارد.

 ■■■

کمک به بهبود زخم معده با گیاه 
پاغازه

ـــی  ـــا غازیاغ ـــازه ی ـــگاهی: پاغ ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــکده گیاه ـــی پژوهش ـــط عموم رواب

ـــاله  ـــی، یکس ـــان مرتع ـــه از گیاه ـــک گون ـــی: Falcaria vulgaris( ی ـــام علم )ن
و پایـــا از تیـــره چتریـــان اســـت کـــه در مناطـــق غـــرب کشـــور به خصـــوص 
کرمانشـــاه بـــه ایـــن نـــام مشـــهور اســـت. نـــام ترکـــی ایـــن گیـــاه غازیاغـــی 
یـــا قازیاغـــی و بـــه همـــان معنـــای پـــای غـــاز اســـت و بـــه ایـــن دلیـــل کـــه 
برگ هـــای ایـــن گیـــاه شـــکلی ماننـــد پـــای غـــاز درســـت می کننـــد بـــه ایـــن 

ـــت. ـــده اس ـــهور ش ـــام مش ن
ـــاه  ـــن گی ـــن پژوهشـــکده در خصـــوص ای ـــناس ای ـــی کارش ـــهال امین ـــدس ش مهن
ـــرات  ـــده و دارای اث ـــرف ش ـــبزی مص ـــوان س ـــوال به عن ـــار معم ـــرد: در به ـــوان ک عن

ـــده اســـت. ـــم مع ـــاب روده و زخ ـــان الته ـــبی در درم ـــی مناس درمان
وی اظهار کرد: براساس تحقیقات انجام شده اثرات محافظتی عصاره این سبزی 
در مقابل زخم معده ناشی از مواد شیمیایی به اثبات رسیده است؛ بنابراین این گیاه 
تقویت کننده مناسب معده و روده است و در حال حاضر به صورت محلی جوشانده 
این گیاه به صورت خوراکی به منظور درمان التهاب روده و زخم معده و نیز التهابات 

گوارشی و کولیت روده مصرف می شود.
امینی خاطرنشان کرد: غازیاغی دارای هورمون های گیاهی است که باعث افزایش 
اشتها شده، به تصفیه خون کمک کرده و ملین و مدر است و از دم کرده آن )به صورت 

موضعی( برای رفع چین و چروک پوست استفاده می کنند.
ــازه در رفـــع ناراحتی هایـــی چـــون: ســـخت ادراری، ســـنگ  وی افـــزود: پاغـ
ـــی(  ـــاد خانگ ـــاد )پم ـــری دارد و از ضم ـــش موث ـــداد روده نق ـــه و انس ـــه، مثان کلی
ــاه  ــن گیـ ــود. ایـ ــتفاده می شـ ــز اسـ ــتی نیـ ــات پوسـ ــرای ضایعـ ــی بـ غازیاغـ
ـــط  ـــع خل ـــرای دف ـــاه ب ـــن گی ـــرده ای ـــت شـــیرافزایی دارد و از دم ک ـــن خاصی همچنی
ـــار  ـــه دچ ـــرادی ک ـــن اف ـــود. همچنی ـــتفاده می ش ـــز اس ـــی نی ـــودرد چرک ـــع گل و رف
ـــد. ـــتفاده کنن ـــتر اس ـــاه بیش ـــن گی ـــتی از ای ـــتند، بایس ـــدی هس ـــای کب ناراحتی ه

ـــه  ـــرادی ک ـــرد: اف ـــوان ک ـــمرد و عن ـــاه را برش ـــن گی ـــع مصـــرف ای ـــوارد من وی م
ـــرف  ـــن مص ـــد همچنی ـــودداری کنن ـــرف آن خ ـــد، از مص ـــف دارن ـــای ضعی کلیه ه
ایـــن ســـبزی در مـــادران بـــاردار باعـــث ســـقط جنین شـــده و زیـــاده روی در 
ـــود. ـــراد می ش ـــی اف ـــتی« در بعض ـــکات پوس ـــث »تحری ـــبزی باع ـــن س ـــرف ای مص

 ■■■

گیاه شنگ راهی برای التیام زخم 
پوست

ـــن  ـــت بزرگ تری ـــگاهی: پوس ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــکده گیاه ـــی پژوهش ـــط عموم رواب

بافـــت بـــدن مهـــره داران اســـت و به عنـــوان ســـدی در برابـــر تهاجـــم عوامـــل 
ـــان  ـــت درم ـــی جه ـــان داروی ـــتفاده از گیاه ـــد. اس ـــل می کن ـــی عم ـــر محیط مض
ـــی  ـــل گیاه ـــر روی عوام ـــات ب ـــت و تحقیق ـــوردار اس ـــی برخ ـــابقه طوالن ـــم از س زخ
ـــی  ـــکی و زیست شناس ـــرفت پزش ـــای پیش ـــی از زمینه ه ـــم یک ـــم زخ ـــر برترمی موث

ـــت. ـــی اس تکوین
مهنـــدس ســـارا غزلبـــاش کارشـــناس گیاهـــان دارویـــی ایـــن پژوهشـــکده 
بـــا بیـــان این کـــه اســـتفاده از شـــیرابه یـــا التکـــس گیـــاه شـــنگ در بهبـــود 
ـــرد:  ـــوان ک ـــت، عن ـــده اس ـــزارش ش ـــرمازدگی گ ـــای س ـــه زخم ه ـــا از جمل زخم ه
گیـــاه شـــنگ بـــا نـــام علمـــی Tragopogon graminifolius از دیربـــاز 
تاکنـــون در طـــب ســـنتی به عنـــوان التیـــام دهنـــده زخـــم بـــرای جراحـــات 
ـــاه  ـــاره گی ـــی از عص ـــتفاده موضع ـــود و اس ـــتفاده می ش ـــا اس ـــده در دام ه ـــاد ش ایج
شـــنگ می توانـــد تاثیـــرات التیـــام دهنـــده در زخـــم ایجـــاد شـــده در پوســـت 

ـــد. ـــته باش داش
وی ترکیبـــات شناســـایی شـــده در گیاهـــان ایـــن جنـــس را از دســـته 
ــی و  ــات فنلـ ــن، ترکیبـ ــاپونینها و هیدروایزوکوماریـ ــا، سـ ــا، ترپنهـ فالونوئیدهـ
ـــاه،  ـــن گی ـــی ای ـــد زخم ـــت ض ـــزم فعالی ـــرد: مکانی ـــار ک ـــت و اظه ـــترولها دانس اس
ــداتیو و  ــترس های اکسـ ــردن اسـ ــف کـ ــاس متوقـ ــر اسـ ــی آن، بـ ــب فنلـ ترکیـ
ــا دارا  پراکسیداســـیون چربـــی اســـت و برخـــی از گیاهـــان جنـــس شـــنگ بـ
بـــودن اثـــر آنتی اکســـیدانی قـــوی از آســـیب التهابـــی بـــه بافت هـــا جلوگیـــری 

. می کننـــد
ـــران  ـــنتی ای ـــب س ـــزود: در ط ـــه اف ـــی در ادام ـــان داروی ـــناس گیاه ـــن کارش ای
از شـــنگ به عنـــوان بنـــد آورنـــده خون ریـــزی و بهبوددهنـــده زخـــم در 
خونریزی هـــای بینـــی، گـــوش، شـــش، گلـــو، روده، معـــده و پوســـت اســـتفاده 
ـــرد  ـــی کارب ـــی و داروی ـــورت خوراک ـــز به ص ـــف نی ـــق مختل ـــت و در مناط ـــده اس ش
ـــاه  ـــن گی ـــان، ای ـــرق آذربایج ـــع در ش ـــرف الدین واق ـــه ش ـــه در ناحی دارد، از جمل
ـــنگ دارای  ـــن ش ـــت. همچنی ـــده اس ـــناخته ش ـــتهاآور ش ـــک داروی اش ـــوان ی به عن
طبـــع ســـرد اســـت. سرشـــار از ویتامین هـــای A, C، فیبـــر، کلســـیم و ســـایر 

ـــت. ـــی اس ـــالح معدن ام
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کتیرا؛ گزینه ای برای تقویت روده 
و تسکین درد کلیه

ـــع  ـــر مجتم ـــان مدی ـــن پوی ـــی: محس ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــا  ـــرا ب ـــت: کتی ـــی گف ـــان جنوب ـــی جهاددانشـــگاهی خراس ـــان داروی ـــات گیاه تحقیق
ـــاه  ـــه در گی ـــت ک ـــی اس ـــرا، گیاه ـــیا و کثی ـــرا، حلوس ـــون کتی ـــون، گ ـــر گ ـــام دیگ ن
درمانـــی از صمـــغ آن کـــه از ســـاقه گیـــاه گـــون بـــه دســـت می آیـــد اســـتفاده 
ـــود  ـــازار وج ـــفید در ب ـــرای س ـــرای زرد و کتی ـــام کتی ـــه ن ـــوع آن ب ـــود و دو ن می ش

دارد.
ــان  ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــان دارویـ ــات گیاهـ ــع تحقیقـ ــر مجتمـ مدیـ
جنوبـــی بـــا بیـــان این کـــه در مـــورد طبیعـــت صمـــغ گیـــاه کتیـــرا در طـــب 
ـــی  ـــوب و برخ ـــدل و مرط ـــی آن را معت ـــدارد و برخ ـــود ن ـــر وج ـــاق نظ ـــی اتف گیاه
دیگـــر آن را ســـرد و خشـــک می داننـــد، افـــزود: کتیـــرا خاصیـــت نرم کنندگـــی 
ـــرای  ـــد و ب ـــت می کن ـــده را تقوی ـــت، مع ـــد اس ـــرفه مفی ـــان س ـــرای درم دارد و ب

درد چشـــم و ورم ملتحمـــه کاربـــرد دارد.
ـــزی از  ـــد آوردن خونری ـــرای بن ـــز ب ـــیر ب ـــا ش ـــرف آن ب ـــان، مص ـــه پوی ـــه گفت ب
ـــینه و  ـــونت س ـــرفه، خش ـــان س ـــرای درم ـــت، ب ـــد اس ـــا مفی ـــایر اعض ـــینه و س س

حلـــق، ناراحتی هـــای ریـــوی و گرفتگـــی صـــدا مـــورد اســـتفاده دارد.
ــان  ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــان دارویـ ــات گیاهـ ــع تحقیقـ ــر مجتمـ مدیـ
ـــکین  ـــت روده و تس ـــرای تقوی ـــرا ب ـــرف کتی ـــه مص ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب جنوب
درد کلیـــه مفیـــد اســـت، یـــادآور شـــد: مخلـــوط آن بـــا مغـــز بـــادام شـــیرین، 
نشاســـته و شـــکر چـــاق کننـــده اســـت، اســـتفاده از آن به صـــورت ژل بـــرای 
ـــازی  ـــیرینی س ـــی، ش ـــی، پارچه باف ـــع داروی ـــت، در صنای ـــد اس ـــو مفی ـــالمت م س
ـــتفاده  ـــوختگی ها از آن اس ـــان س ـــرای درم ـــی ب ـــتعمال خارج ـــرد دارد و در اس کارب

می شـــود.

 ■■■

یاسمن سفید گلی برای شادابی 
روح و روان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی:  مدیـــر مجتمـــع تحقیقـــات 
ــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی، مصـــرف دم کـــرده گل  گیاهـ
ـــای  ـــع لکه ه ـــرای رف ـــاه ب ـــن گی ـــت: ای ـــت و گف ـــادی آور دانس ـــفید را ش ـــمن س یاس

سیاه پوســـت و رفـــع چـــروک صـــورت بـــه شـــکل ضمـــاد کاربـــرد دارد.
مهنـــدس محســـن پویـــان بـــا اشـــاره بـــه این کـــه یاســـمن ســـفید را بـــا 
ـــجالب  ـــّوا، س ـــمن ب ـــتانی، یاس ـــمن بس ـــمن، یاس ـــم، یاس ـــون گل هاش ـــی چ نام های

می شناســـند، گفـــت: طبیعـــت ایـــن گیـــاه گـــرم و خشـــک اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه گیـــاه یاســـمن ســـفید بـــرای رفـــع لکه هـــای 

ـــان  ـــرد دارد، بی ـــاد کارب ـــکل ضم ـــه ش ـــورت ب ـــروک ص ـــع چ ـــت و رف ـــیاه پوس س
کـــرد: بوییـــدن گل آن در تســـکین ســـردرد موثـــر اســـت.

ــان  ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــان دارویـ ــات گیاهـ ــع تحقیقـ ــر مجتمـ مدیـ
ـــه  ـــت و ادام ـــادی آور دانس ـــفید را ش ـــمن س ـــرده گل یاس ـــرف دم ک ـــی، مص جنوب

داد: دم کـــرده آن بـــرای رفـــع بلغـــم، ســـودا و زرداب اثـــرات مفیـــدی دارد.
ـــد  ـــرم روده مفی ـــع ک ـــرای دف ـــاه ب ـــن گی ـــه ای ـــان این ک ـــا بی ـــان ب ـــدس پوی مهن
ـــا و درد  ـــن اعض ـــواب رفت ـــوه، خ ـــج، لق ـــرای فل ـــرده آن ب ـــه داد: دم ک ـــت، ادام اس

ـــت. ـــش اس ـــل اثربخ مفاص
وی اضافـــه کـــرد: ریشـــه گیـــاه به صـــورت جوشـــانده بـــرای درمـــان 

اثربخـــش اســـت. بیماری هـــای قارچـــی پوســـت 
ــان  ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــان دارویـ ــات گیاهـ ــع تحقیقـ ــر مجتمـ مدیـ
ـــا 2  ـــرده از 1 ت ـــه دم ک ـــرای تهی ـــت: ب ـــاه گف ـــرف گی ـــزان مص ـــاره می ـــی درب جنوب

ــود. ــتفاده می شـ ــوان آب جـــوش اسـ ــرم گل در یـــک لیـ گـ
ـــر  ـــفید مض ـــمن س ـــد یاس ـــش از ح ـــرف بی ـــرد: مص ـــد ک ـــان تاکی ـــدس پوی مهن

بـــوده و باعـــث تشـــنج می شـــود.
 

 ■■■

گل یاس زرد، یک ضدتهوع 
طبیعی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی: مهنـــدس محســـن 
پویـــان گفـــت: گل یـــاس زرد بـــرای رفـــع تب هـــای نوبـــه ای 
ــود. ــتفاده می شـ ــک از آن اسـ ــاری لنفاتیـ ــوده و در بیمـ ــد بـ مفیـ
ـــم،  ـــان زخ ـــه درم ـــاس زرد ب ـــتفاده گل ی ـــوارد اس ـــر از م وی دیگ
آبســـه و بواســـیر، خاصیـــت ضـــد تهـــوع، ضـــد باکتـــری، تحلیـــل 
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لخته هـــای خونـــی بـــدن، کنتـــرل ســـرطان پســـتان اشـــاره کـــرد.
ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــان دارویـ ــات گیاهـ ــع تحقیقـ ــر مجتمـ مدیـ
خراســـان جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه جوشـــانده ایـــن گیـــاه 
ــرای  ــد: بـ ــادآور شـ ــرد دارد، یـ ــرطانی کاربـ ــای سـ ــرای زخم هـ بـ
ــر آب  ــک لیتـ ــک در یـ ــاه خشـ ــرم گیـ ــوش از ۳۰ گـ ــه دمنـ تهیـ

جـــوش اســـتفاده می شـــود.
مهنـــدس پویـــان خاطرنشـــان کـــرد: دهـــان شـــویه بـــا دمنـــوش 

گل یـــاس زرد بـــرای رفـــع ناراحتی هـــای دهـــان کاربـــرد دارد.

 ■■■

تقویت اعصاب
 با گیاه نوروزی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی: مهنـــدس محســـن 
پویـــان گفـــت: گل نـــوروزی بـــا نام هـــای دیگـــر قلیحـــه، محاجـــم، 

جـــوز آرمانیـــوس، مخلصـــه شـــناخته می شـــود.
ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــان دارویـ ــات گیاهـ ــع تحقیقـ ــر مجتمـ مدیـ
خراســـان جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه طبیعـــت گیـــاه گـــرم و 
ـــد و  ـــده، کب ـــت مع ـــرای تقوی ـــوروزی ب ـــزود: گل ن ـــت، اف ـــک اس خش

طحـــال مفیـــد اســـت.
ـــرد  ـــوان ک ـــاب عن ـــت اعص ـــث تقوی ـــاه را باع ـــن گی ـــرف ای وی مص
و ادامـــه داد: بـــرای رفـــع درد مفاصـــل، درد پشـــت و درد ســـرین 

ـــت. ـــد اس ـــز مفی نی
ـــاخ دار  ـــار ش ـــم م ـــرای س ـــاه را ب ـــرم گی 8 گ ـــا  ۴ ت ـــرف  ـــان مص پوی
ـــع  ـــر واق ـــدن موث ـــد از گزی ـــه بع ـــت ک ـــد دانس ـــیار مفی ـــرب بس و عق

می شـــود.
5 گـــرم  وی مقـــدار مصـــرف گیـــاه نـــوروزی را روزانـــه تـــا 

ــرد. ــه کـ توصیـ

 ■■■

بهار نارنج منبع مواد مغذی و 
معدنی رضوری بدن

روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی: دکتـــر 

ســـعید توکلـــی سرپرســـت مرکـــز آنالیـــز و فـــرآوری گیاهـــان 
ــوص  ــکده در خصـ ــن پژوهشـ ــی ایـ ــات علمـ ــو هیـ ــی و عضـ دارویـ
ــیار  ــع بسـ ــاه منبـ ــن گیـ ــرد: ایـ ــار کـ ــج اظهـ ــار نارنـ ــواص بهـ خـ
ــه  ــت کـ ــروری اسـ ــی ضـ ــواد معدنـ ــذی و مـ ــواد مغـ ــی از مـ خوبـ

ــتند. ــد هسـ ــیار مفیـ ــدن بسـ ــرای بـ بـ
ــه  ــتان کـ ــرم تابسـ ــای گـ ــه این کـــه در روزهـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــود،  ـــاد می ش ـــدن زی ـــق ب ـــزان تعری ـــی رود و می ـــاال م ـــوا ب ـــای ه دم
ــرد  ــرار می گیـ ــر قـ ــت تاثیـ ــا تحـ ــیاری از آدم هـ ــوی بسـ خلق وخـ
و تنـــد می شـــود، بـــرای پیشـــگیری از ایـــن حالـــت توصیـــه 
می کنیـــم هـــر روز عصـــر نصـــف لیـــوان عـــرق بهـــار نارنـــج را بـــا 
ـــک  ـــا ی ـــد و آن را ب ـــوط کنی ـــخ مخل ـــه ی 2 قطع ـــوان آب و  ـــف لی نص

قاشـــق ســـکنجبین شـــیرین کـــرده و میـــل کنیـــد.
دکتـــر توکلـــی عنـــوان کـــرد: افـــزودن بهـــار نارنـــج در چـــای 
ناراحتی هـــای  و  گشـــته  غـــذا  هضـــم  بـــه  کمـــک  موجـــب 
دارای  نارنـــج  بهـــار  همچنیـــن  می دهـــد.  کاهـــش  را  معـــده 
مقابـــل  در  بـــدن  از  کـــه  اســـت  بســـیاری  آنتی اکســـیدان های 
رادیکال هـــای آزاد محافظـــت کـــرده و در نتیجـــه موجـــب کاهـــش 
ــود. ــن می شـ ــدی و مزمـ ــای جـ ــه بیماری هـ ــرد بـ ــال فـ ــر ابتـ خطـ

ـــد  ـــرطانی، ض ـــد س ـــت ض ـــاه را خاصی ـــن گی ـــواص ای ـــر خ وی دیگ
ــتم ایمنـــی بـــدن  ــد التهابـــی و تقویـــت سیسـ ــدر، ضـ ــرژی، مـ آلـ
ـــگی  ـــم یائس ـــدت عالئ ـــش ش ـــج در کاه ـــار نارن ـــت به ـــت و گف دانس
ــون از  ــار خـ ــطح فشـ ــم سـ ــب تنظیـ ــت و موجـ ــر اسـ ــیار موثـ بسـ

طریـــق افزایـــش گـــردش خـــون در رگ هـــا می شـــود.
سرپرســـت مرکـــز آنالیـــز و فـــرآوری گیاهـــان دارویـــی اظهـــار 
کـــرد: آب بهـــار نارنـــج باعـــث بســـته شـــدن منافـــذ پوســـت 
می گـــردد و بخـــور بهـــار نارنـــج، پوســـت چهـــره را بـــاز می کنـــد. 
ـــدن  ـــرماخوردگی، بویی ـــود س ـــرگیجه و بهب ـــع س ـــرای رف ـــن ب همچنی
بهارنارنـــج و دم کـــرده آن بـــرای رفـــع سکســـکه بـــه کار مـــی رود.

وی خاطرنشـــان کـــرد: اســـتفاده زیـــاد از عصـــاره بهـــار نارنـــج 
ـــود  ـــب می ش ـــان قل ـــش ضرب ـــون و افزای ـــار خ ـــن فش ـــاال رفت ـــبب ب س
و افـــراد دچـــار بیمـــاری قلبـــی بایـــد از اســـتفاده بیـــش از حـــد 
ــارداری و  ــج در دوران بـ ــار نارنـ ــن بهـ ــد. همچنیـ ــز کننـ آن پرهیـ
ــاده روی در  ــود. زیـ ــرف شـ ــاط مصـ ــا احتیـ ــتی بـ ــیردهی بایسـ شـ
خـــوردن عـــرق بهـــار نارنـــج و زیـــاد بوئیـــدن بهـــار نارنـــج ســـبب 
مواقـــع  در  می تـــوان  خاصیـــت  ایـــن  از  می شـــود،  بی خوابـــی 

نیـــاز بـــه نخوابیـــدن اســـتفاده کـــرد.
ــح  ــی تصریـ ــان دارویـ ــکده گیاهـ ــی پژوهشـ ــات علمـ ــو هیـ عضـ
کـــرد: بـــرای جلوگیـــری از آســـیب دیـــدن لباس هـــا توســـط 
بوســـت  بـــد  کـــه  نفتالیـــن  از  اســـتفاده  به جـــای  حشـــرات، 
ــتفاده کرد.  ــج اسـ ــک نارنـ ــکوفه های خشـ ــت و شـ ــوان از پوسـ می تـ
اثـــر بهـــار نارنـــج در ظـــرف مســـی تـــا هفـــت ســـال و در ظـــرف 

ــد. ــی می مانـ ــال باقـ ــک سـ ــا یـ ــه ای تـ شیشـ
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گزارشی از اخبار افتتاح و راه اندازی مراکز 
و طرح های جدید جهاددانشگاهی

افتتاح

■ افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی 
بازساختی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی

■ افتتاح مرکز فناوری های نرم و صنایع خالق و منایشگاه 
دستاوردهای شاخص جهاددانشگاهی در جزیره کیش

■ جهاددانشگاهی می تواند بازوی کمکی خوبی برای 
وزارتخانه ها باشد

■ ا فتتاح مرکز نوآوری و شتاب دهی طراحی پوشاک 
جهاددانشگاهی الزهرا(س)

■ اخبار کوتاه
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روابط عمومی جهاددانشگاهی، 1۰ اسفندماه: هم زمان 
و  بنیادی  سلول های  جامع  مرکز  نهایی  فاز  افتتاح  با 
پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی از سه 
این پژوهشگاه شامل موش تراریخت برای  طرح شاخص 
نخست  فاز  نتایج  ارایه   ،19 کووید  واکسن  تولید  ارزیابی 
کار آزمایی بالینی پروژه استفاده از سلول های ایمنی برای 
هدف گیری تومور مغزی بدخیم و پیشرفت اولین فراورده 

ژن درمانی برای یک نوع سرطان خون رونمایی شد.
در مراسمی با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رییس جمهوری، دکتر حمیدرضا طیبی رییس 

قائم مقام  جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا خرم خورشید 
و  رییس  و  بهداشت  وزارت  تحقیقات  معاونت  سرپرست 
فاز  افتتاح  با  شد،  برگزار  رویان  پژوهشگاه  پژوهشگران 
نهایی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 
ارزیابی  برای  تراریخت  از سه طرح موش  پژوهشگاه  این 
آزمایی  کار  نخست  فاز  نتایج   ،19 کووید  واکسن  تولید 
بالینی پروژه استفاده از سلول های ایمنی برای هدف گیری 
تومور مغزی بدخیم و پیشرفت اولین فراورده ژن درمانی 

برای یک نوع سرطان خون رونمایی شد.
از  تشکر  با  مراسم  این  در  جهاددانشگاهی  رییس 

همواره  که  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علم  معاونت 
حمایت کننده طرح های جهاددانشگاهی بوده است، گفت: 
جهاددانشگاهی نیز تالش دارد با انجام پروژه های کاربردی 
و مورد نیاز کشور پاسخی شایسته به این حمایت ها دهد.

از  مرزی  به  جهاددانشگاهی  داد:  ادامه  طیبی  دکتر 
مالی  منابع  تامین  صورت  در  که  است  رسیده  سرآمدی 

قادر به انجام پروژه های بزرگ فناورانه است.
وی با اشاره به منابع مالی که از سوی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی برای انجام 
است،  قرارگرفته  نهاد  این  اختیار  در  فناورانه  پروژه های 
انجام  سرعت  مالی  منابع  به موقع  تامین  دلیل  به  افزود: 

پروژه ها بسیار باال رفته است.
رییس جهاددانشگاهی یکی از مشکالت را قراردادهای 
تولید  از  پس  مواقع  بسیاری  گفت:  و  کرد  ذکر  اول  بار 
مواجه  مشکل  با  مناقصات  و  قرارداد  اولین  در  فناوری 
فناوری  و  علمی  معاونت  خوشبختانه  که  می شویم 
شرکت های دانش بنیان را از این موضوع مستثنا کرده است 
جهاددانشگاهی  فناورانه  پروژه های  داریم  درخواست  که 

هم شامل حال این مصوبه شوند.
با بیان این که  وی همچنین در حاشیه این مراسم نیز 
انتظار داریم قوانین کشور به گونه ای تنظیم شود تا معاونت 
علمی و فناوری رییس جمهوری در حوزه کاربردی کردن 
فناوری نیز اختیار عمل داشته باشد، ادامه داد: وقتی فناوری 
از طریق منابع ملی کشور تولید می شود باید در کشور مورد 
استفاده قرار گیرد و این توانایی به معاونت علمی و فناوری 
داده شود تا در این زمینه نیز بتواند اختیار عمل داشته باشد.

رونمایی  و  افتتاح  به  رییس جهاددانشگاهی همچنین 
آینده ای  در  جهاددانشگاهی  جدید  دستاوردهای  از 

افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول های بنیادی و 
پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی

با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس جهاددانشگاهی از سه پروژه بزرگ این پژوهشگاه رومنایی شد

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

افتتاح
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حوزه های  در  دستاوردها  این  گفت:  و  داد  خبر  نزدیک 
پزشکی  حوزه های  سایر  و  کشاورزی  مهندسی،  و  فنی 

جهاددانشگاهی رونمایی می شوند.
وی در پایان سخنانش گفت: اقتصادی موفق است که 
نیز  تولید ملی  بوده و  تولید ملی  بر  دانش بنیان و متکی 

متکی بر توسعه علم و فناوری مورد نیاز کشور باشد.

بالندگی رویان برای همه کشور باعث افتخار است
در  کوتاه گفت: حضورم  نیز در سخنان  دکتر ستاری 
این مراسم حمایت از اتفاقات خوبی است که در پژوهشگاه 
رویان اتفاق می افتد و هرسال برای افتتاح پروژه ها و انعقاد 
رویان  بالندگی  می آییم.  رویان  به  جدید  تفاهم نامه های 
برای همه کشور باعث افتخار است و امیدوارم این فرهنگ 

رشد و توسعه در کشور جا بیفتد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان این که 
تا زمانی که شرکت دانش بنیان طرف قرارداد جایی نشود، 
نمی تواند به تجاری سازی برسد، ادامه داد: موسسه نمی تواند 
تجاری سازی انجام دهد؛ شرکت خصوصی است که می تواند 
جهاددانشگاهی  دوستان  از  و  دهد  انجام  تجاری سازی 

می خواهم این موضوع را به جد پیگیری کنند.
وی با اشاره به این که هزینه کردن بخش خصوصی و دولتی 
در حوزه توسعه و تحقیق نتایج بسیار متفاوتی دارد، افزود: یکی 
از شرکت های دانش بنیان حوزه بیوتکنولوژی در سال گذشته 
۴۰۰ میلیارد تومان هزینه توسعه و تحقیق کرده است که قطعا 
اگر ما در دولت ۴ هزار میلیارد هم می گذاشتیم، نمی توانستیم 

به نتایجی که آن ها دست پیدا کردند، برسیم.
همچنین  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
گفت: در حال حاضر شرکت های دانش بنیان می توانند تا 
سقف 1۰۰ میلیارد تومان بدون تشریفات مناقصه خرید 

بار اول داشته باشند.

پژوهشگران رویان توانسته اند شعار از آزمایشگاه 
تا بالین را محقق کنند

رویان  پژوهشگاه  رییس  شاهوردی  عبدالحسین  دکتر 
جهاددانشگاهی نیز در این مراسم با اشاره به رونمایی از سه 
پروژه بزرگ این پژوهشگاه گفت: فرصتی برای محققان و 
پژوهشگران پژوهشگاه رویان فراهم شده است تا بتوانند با 
وجود تمام تنگناها و مشکالت، به تالش خود ادامه داده و 
بخشی از تالش های خود را به ایستگاه پایانی برسانند. امروز 
نیز نتایج ۳ طرح مهم این پژوهشگاه ارایه می شود که این 

نتایج حاصل تالش و انباشت دانش و دو دهه فعالیت است.
پژوهشگران  این که  بر  تاکید  با  شاهوردی  دکتر 
محقق  را  بالین  تا  آزمایشگاه  از  شعار  توانسته اند  رویان 
اعضای  بین  به صورت مشترک  پروژه ها  این  کنند، گفت: 
است. در  به سرانجام رسیده  مراکز مختلف  هیات علمی 
ریاست جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاونت  از  راستا  این 
همچنین  و  بهداشت  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاونت 
قدردانی  بودند،  پروژه ها  این  حامی  که  سالمت  خیرین 
سرانجام  به  امکان  عزیزان،  این  حمایت  با  زیرا  می کنم؛ 

رساندن این پروژه ها فراهم شده است.
رییس پژوهشگاه رویان گفت: در کشور شاهد اتفاقات 
خطرپذیر  سرمایه گذاری  صندوق های  هستیم؛  خوبی 
شکل گرفته اند؛ منابع مالی جهت حمایت از طرح های ملی 
برنامه وبودجه  در  همچنین  فناوری،  و  علمی  معاونت  در 
دیده شده و تالش می شود فرصتی فراهم شود تا از طریق 
به سرانجام رساندن پروژه ها، گوشه ای از مشکالت کشور 
حل شوند. اکنون نوبت محققان و پژوهشگران کشور است 

که با تعریف ایده های موثر، این مسیر را دنبال کنند.
و  معاونان  تمامی  از  این که  بیان  با  شاهوردی  دکتر 
را  تمام سعی و تالش خود  رویان که  پژوهشگاه  روسای 
ـ  یادگار مرحوم دکتر کاظمی  ـ  رویان  برای حفظ کنام 
داشته اند، تشکر و قدردانی می کنم ادامه داد: کنام رویان 

موجب رویش ایده ها در مجموعه می شود و پژوهشگران 
معظم  رهبر  که  وظایفی  از  بخشی  خود،  تالش  با  رویان 

انقالب بر عهده ما گذاشته اند را محقق کرده اند.
رهبر  که  وظیفه ای  از  بخشی  این که  به  اشاره  با  وی 
معظم انقالب بر عهده ما گذاشته اند، ملموس کردن نتایج 
تحقیقات بنیادی برای مردم کشور است و به لطف خداوند 
بخشی از این وظیفه انجام شده است، گفت: امیدواریم این 
مساله نهایی شده و در کنار خدمات درمانی کشور، کاربرد 

سلول های درمانی هم در کشور متداول شود.
رییس پژوهشگاه رویان با اشاره به این که در سال 99 با 
وجود محدودیت های کرونا و مشکالت مالی، همکاران در 
پژوهشگاه رویان توانستند مطابق برنامه های استراتژیک و 
همچنین برنامه پنجم جهاددانشگاهی، قدم های مهمی را 
با 2۴ مرکز  افزود: در سال جاری 15۷ پروژه که  بردارند 
سرانجام  به  بودند،  مشترک  کشور  از  خارج  تحقیقاتی 
رسیدند. چاپ 289 مقاله در سطح ملی و بین المللی که 
12۰ مقاله مشترک با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور بود و 
همچنین 8 کتاب که ۳ کتاب مشترک با مراکز تحقیقاتی 
خارج از کشور بود، ۴ ثبت اختراع که یک مورد با حمایت 
معاونت علمی و فناوری در خارج از کشور صورت گرفت، 

بخشی از فعالیت های این پژوهشگاه در سال 99 هستند.
از حوزه  این که تالش کردیم  بیان  با  دکتر شاهوردی 
بین المللی  و  ملی  وبینار   2۴ نشویم؛  غافل  نیز  آموزش 
برگزار  را  رویان  بین المللی  کنگره  یکمین  و  بیست  و 
ملی  مرکز  ایجاد  اول  قدم  همچنین  داد:  ادامه  کردیم، 
سال  در  بتوانیم  امیدواریم  و  برداشتیم  را  نخستی سانان 
نتیجه  به  را  کار  این  فازهای  از  یکی  حداقل   1۴۰۰
برسانیم. معتقدیم پروژه های تحقیقاتی به سطح حرفه ای 
رسیده اند و نیاز است که از این پروژه ها با زیرساخت های 
که  داد  نشان  نیز  کرونا  شرایط  شوند.  حمایت  حرفه ای 
مجموعه هایی موفق بودند که عالوه بر نیروهای حرفه ای، 

زیرساخت های حرفه ای نیز داشتند.
گفتنی است، در مراسمی که 1۰ اسفند در پژوهشگاه 
پژوهشگاه  این  مهم  پروژه  سه  از  شد،  برگزار  رویان 
استفاده  بالینی  آزمایی  کار  اول  فاز  نتایج  گزارش  شامل 
مغزی  تومورهای  هدف گیری  برای  ایمنی  سلول های  از 
تولید  ارزیابی  برای   hACE۲ تراریخته  موش  بدخیم، 
فرآورده  اولین  پیشرفت  گزارش   ،19 کووید  واکسن 
شد؛  رونمایی  خون  سرطان  نوع  یک  برای  ژن درمانی 
و  بنیادی  سلول های  جامع  مرکز  نهایی  فاز  همچنین 

پزشکی بازساختی رویان افتتاح شد.
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ــز  ــفندماه: مرک ــگاهی، 18 اس ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ــگاه  ــالق و نمایش ــع خ ــرم و صنای ــای ن فناوری ه
در  جهاددانشــگاهی  شــاخص  دســتاوردهای 
بــا حضــور دکتــر حمیدرضــا  جزیــره کیــش 
طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی، دکتــر جعفــر 

آزاد  منطقــه  ســازمان  سرپرســت  آهنگــران 
ــووالن  ــه و مس ــن دو مجموع ــران ای ــش، مدی کی

ــد. ــاح ش ــره افتت ــن جزی ای
نــرم  فناوری هــای  مرکــز  افتتــاح  مراســم 
نمایشــگاه  و  فرهنگــی  خــالق  صنایــع  و 

در  جهاددانشــگاهی  شــاخص  دســتاوردهای 
بــا حضــور دکتــر حمیدرضــا  جزیــره کیــش 
طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی، دکتــر جعفــر 
آزاد  منطقــه  ســازمان  سرپرســت  آهنگــران 
ــووالن  ــه و مس ــن دو مجموع ــران ای ــش، مدی کی

ایــن جزیــره برگــزار شــد.
ــا  ــم ب ــن مراس ــگاهی در ای ــس جهاددانش ریی
ــر  ــه تعبی ــگاهی ب ــه جهاددانش ــه این ک ــاره ب اش
ــود  ــوان مول ــالمی به عن ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
مبــارک انقــالب از بــدو تشــکیل توســعه فناورانــه 
ــود  ــای خ ــرلوحه کاره ــی را س ــعه فرهنگ و توس
در  جهاددانشــگاهی  گفــت:  اســت،  داده  قــرار 
ــی در  ــه الگوســازی های خوب ــق ب ــن راســتا موف ای
ــای  ــه آن فعالیت ه ــک نمون ــه ی ــده ک ــور ش کش
ــاروری  ــان ناب ــه درم ــان در زمین ــگاه روی پژوهش

اســت.
ــاد در  ــن نه ــای ای ــه فعالیت ه ــه ب وی در ادام
بحــث ســرطان پســتان و ســلول های بنیــادی 
ــون و  ــان پارکینس ــت: در درم ــرد و گف ــاره ک اش
یــا زخم هــای دیابتــی هم اکنــون فعالیت هــای 
ــام  ــال انج ــم در ح ــرز عل ــگاهی در م جهاددانش

ــت. اس
ــز  ــی نی ــوزه فرهنگ ــه در ح ــان این ک ــا بی وی ب
الگوســازی های خوبــی داریــم بــه خبرگــزاری 

افتتاح مرکز فناوری های نرم و صنایع خالق و 
منایشگاه دستاوردهای شاخص جهاددانشگاهی در 

جزیره کیش
با حضور رییس جهاددانشگاهی و رسپرست سازمان منطقه آزاد کیش انجام گرفت
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ایســنا و ایکنــا و پــارک ملــی علــوم و فناوری هــای 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــی اش ــع فرهنگ ــرم و صنای ن
موضــوع اقتصــاد فرهنــگ اهمیــت بســیاری دارد 
و بــا راه انــدازی ایــن پــارک تخصصــی ســعی 

ــم. ــم بپردازی ــوع مه ــن موض ــه ای ــم ب کردی
وی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای ایــن نهــاد در 
ــه  ــی ب ــی و مهندس ــاورزی و فن ــای کش حوزه ه
فعالیت هــای آموزشــی پرداخــت و بــه دانشــگاه ها 
و موسســات آمــوزش عالی جهاددانشــگاهی اشــاره 
ــاوری در  ــزود: در حــوزه پژوهــش و فن ــرد و اف ک
شــرایط فعلــی کشــور فرصــت خوبــی بــرای 
جهاددانشــگاهی و ســازمان های مشــابه بــرای 
ــن  ــره کیــش وجــود دارد کــه ای فعالیــت در جزی
ــای  ــه بازاره ــاب ب ــکوی پرت ــد س ــه می توان منطق

ــد. ــی باش ــه ای و جهان منطق
ــه  ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــی در ای ــر طیب دکت
ــای  ــز بخشــی از توانمندی ه ــن مرک ــه در ای این ک
ایــن نهــاد در حــوزه فرهنــگ و صنایــع فرهنگــی 
در  تــا  کــرد  آمادگــی  ابــراز  می شــود  ارایــه 
صــورت حمایــت منطقــه آزاد کیــش مرکــزی 
ــه  ــی و فناوران ــای پژوهش ــام فعالیت ه ــرای انج ب
ــود. ــر ش ــش دای ــره کی ــگاهی در جزی جهاددانش

ویژگی مشترک جهاددانشگاهی و منطقه آزاد کیش
دکتــر جعفــر آهنگــران نیــز در ایــن مراســم بــا 
ــن  ــش قدیمی تری ــره کی ــه جزی ــه این ک ــاره ب اش
ــن  ــیس اولی ــه تاس ــت ب ــور اس ــه آزاد کش منطق
و  کــرد  اشــاره  جزیــره  ایــن  درمانــی  مرکــز 
ــروز  ــه ام ــش ک ــی جزیره کی ــز درمان ــت: مرک گف
ــل  ــی کام ــوق تخصص ــتان ف ــه بیمارس ــل ب تبدی
ــی  ــعید کاظم ــوم س ــادگار مرح ــت، ی ــده اس ش
ــان  ــگاه روی ــد پژوهش ــذار فقی ــتیانی، بنیان گ آش
جهاددانشــگاهی اســت کــه رهبــر معظــم انقــالب 
از ایشــان به عنــوان رویــش انقــالب اســالمی نــام  

برده انــد.
ویژگی  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
را  کیش  آزاد  منطقه  و  جهاددانشگاهی  مشترک 

انجام پروژه هایی دانست که در جاهای دیگر انجام 
که  کارهایی  جهاددانشگاهی  گفت:  و  نمی پذیرد 
با  انجام می دهد شاخص است و آمادگی همکاری 

این نهاد را داریم.
وی بــا اشــاره بــه تاکیــد رییــس جمهــور 
ــش  ــره کی ــی در جزی ــای فرهنگ ــام کاره ــه انج ب
اعــالم کــرد: ایــن کارهــا بایــد بــا پیوســت 
فرهنگــی باشــد و جهاددانشــگاهی نهــادی اســت 
کــه می توانــد ایــن اقدامــات را انجــام دهــد.

پیشنهاد راه اندازی شهرک صنایع خالق فرهنگی 
در جزیره کیش

ایمانــی  محمدحســین  دکتــر  همچنیــن 
خوشــخو رییــس پــارک ملــی علــوم و فناوری های 
نــرم و صنایــع فرهنگــی جهاددانشــگاهی نیــز 
ــر  ــه رهب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس در ای
ــای  ــام فعالیت ه ــه انج ــواره ب ــالب هم ــم انق معظ
فرهنگــی تاکیــد می نماینــد، گفــت: در ۴۰ ســال 
گذشــته منطقــه آزاد کیــش پیشــرفت خوبــی 

ــت،  ــته اس ــگری داش ــوزه گردش ــا در ح مخصوص
امــا همــواره ایــن نگرانــی وجــود داشــته کــه آیــا 
ــز از  ــه نی ــن منطق ــی ای ــی و بوم ــاکنین محل س

ایــن پیشــرفت ها ســهمی می برنــد.
توســعه صنایــع  بــا  این کــه  بیــان  بــا  وی 
فرهنگــی ایــن هــدف قابــل تامیــن اســت، گفــت: 
ــرم و صنایــع  پــارک ملــی علــوم و فناوری هــای ن
ــارک تخصصــی کشــور اســت  ــن پ فرهنگــی، اولی
کــه بــا حمایــت جهاددانشــگاهی راه انــدازی شــده 
اســت کــه در واقــع در ایــن پــارک ایــده فرهنگــی 

ــود. ــل می ش ــی تبدی ــول فرهنگ ــه محص ب
ــتیم  ــی هس ــا بخش ــه تنه ــان این ک ــا بی وی ب
کــه نیــاز بــه خــارج از کشــور نداریــم، ادامــه داد: 
ــل و  ــم در داخ ــان ه ــل محصوالتم ــا در مقاب ام

ــتری دارد. ــور مش ــارج از کش ــم در خ ه
ــه  ــنهاد این ک ــا پیش ــخو ب ــی خوش ــر ایمان دکت
ــی را در  ــع خــالق فرهنگ ــوان شــهرک صنای می ت
ــم  ــه در آن ه ــرد ک ــدازی ک ــش راه ان ــره کی جزی
تولیــد و هــم بازدیــد از تولیــد، فــروش و صــادرات 
ــا  ــرد: ب ــوان ک ــع فرهنگــی انجــام شــود، عن صنای
ــی  ــالق و فرهنگ ــع خ ــهرک صنای ــدازی ش راه ان
ــوزش، اشــتغال  ــم موضــوع آم ــره ه ــن جزی در ای
ــق  ــی محق ــراد بوم ــرای اف ــا ب ــد مخصوص و تولی
چــون  مباحثــی  آن  در  می تــوان  و  می شــود 
موســیقی  رســانه،  گردشــگری،  صنایع دســتی، 
ــه  ــان ب ــن زم ــی را در کمتری ــای نمایش و هنره

ــاند. ــرانجام رس س
مراســم  ایــن  حاشــیه  در  اســت،  گفتنــی 
ــای  ــاد در حوزه ه ــن نه ــتاوردهای ای ــن دس آخری
پزشــکی و ســالمت؛ فنی و مهندســی؛ کشــاورزی، 
ــگ  ــی؛ فرهن ــای گیاه ــی و داروه ــان داروی گیاه
و  کارآفرینــی  و  آمــوزش  فرهنگــی؛  و صنایــع 

ــد. ــش درآم ــه نمای ــاوری ب ــازی فن تجاری س
همچنیــن در ایــن ســفر در جلســه ای کــه 
ــه  ــن دو مجموع ــران ای ــا و مدی ــور روس ــا حض ب
مــورد  همــکاری  ظرفیت هــای  شــد  برگــزار 

بررســی بیشــتر قــرار گرفــت.
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آیین  اسفندماه:   12 جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط 
با  کشور«  کسب وکار  اورژانس  مدیریت  »مرکز  افتتاحیه 
جهاددانشگاهی،  رییس  طیبی  حمیدرضا  دکتر  حضور، 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  شریعتمداری،  محمد 
دکتر سید سعید هاشمی رییس دانشگاه علم و فرهنگ، 
ملی  پارک  ریس  خوشخو  ایمانی  محمدحسین  دکتر 
عیسی  دکتر  فرهنگی،  صنایع  و  نرم  فناوری های  و  علوم 
دیگر  و  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون  منصوری، 
معاونان و مدیران دو مجموعه در دانشگاه علم و فرهنگ 

برگزار شد.

توافق سیاسی نخبگان یکی از راه های توسعه 
اقتصادی در کشور است

اهمیت  درباره  مراسم  این  در  جهاددانشگاهی  رییس 
توسعه و پیشرفت اقتصادی گفت: اکنون زمان آن رسیده 
و  توسعه  آیا  که  بگیرد  تصمیم  دولت  و  کشور  که  است 
خیر؟  یا  است  کشور  نخست  مساله  اقتصادی  پیشرفت 
اقتصادی  امور  سایر  باید  دارد  ارجحیت  موضوع  این  اگر 
توسعه،  این  با  مطابق  و  همسو  را  سیاسی  تصمیمات  و 
توافق  اقتصادی  توسعه  راه های  از  یکی  بنابراین  کنیم؛ 
سیاسی نخبگان در کشور است. در حقیقت ثبات سیاسی 

و مدیریتی در کشور از معیارهای اصلی این توسعه است.
وزارتخانه  هر  در  سیاسی  مدیران  این که  بیان  با  وی 
باید کمتر شوند و چیزی که باید افزایش پیدا کند ثبات 
مدیران اجرایی است ادامه داد: همچنین محور قرار گرفتن 
توسعه علم و فناوری از دیگر مواردی است که باید برای 

رسیدن به توسعه اقتصادی به آن توجه ویژه کرد.
اجازه ورود  نباید  امر که  این  بر  تاکید  با  دکتر طیبی 
بازارهای خارجی را به فضای اشتغال کشور دهیم، تشریح 
کرد: رقابت با رقبا در بازارهای جهانی مهم ترین رویکردی 
اقتصادی  پیشرفت  و  توسعه  به  را  ما  می تواند  که  است 
خود  اثبات  برای  دانش بنیان  شرکت  یک  امروزه  برساند. 
سال  دوازده  تا  سه  نیازمند  کشورش  اشتغال  فضای  در 
زمان است و این شکاف باعث می شود بازارهای خارجی در 
کشور جان بگیرند و فضا را برای اشتغال داخلی محدودتر 

کنند.
به گفته دکتر طیبی، دانشگاه علم و فرهنگ دانشگاهی 
کارآفرین است و امیدواریم با نگاهی همه جانبه بتوانیم از 

این معضالت رهایی یابیم.

جهاددانشگاهی می تواند بازوی کمکی خوبی برای 
وزارتخانه ها باشد

در ادامه این نشست، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
کسب وکارها را مانند بدن انسان دانست و گفت: در کوران 
مباحث مربوط به نقش دولت در کسب وکارها همواره به 
این مشکل برمی خوردیم که به نوعی بر سر بالین بیماری 
هستیم که دیگر عالیم حیاتی ندارد و باید مراحل تدفین 
آن را محیا کنیم. این عاقبت اغلب کسب وکارها در کشور 
ماست. در بسیاری موارد این افسوس به وجود می آید که 

جهاددانشگاهی می تواند بازوی کمکی خوبی برای 
وزارتخانه ها باشد

آیین افتتاحیه »مرکز مدیریت اورژانس کسب وکار کشور« در دانشگاه علم و فرهنگ با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتامعی برگزار شد
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اگر کمی زودتر به داد این کسب وکارها رسیدگی می شد 
از بین نمی رفتند.

شریعتمداری ادامه داد: واحدهای تولیدی هم درست 
مانند موجودات زنده هستند؛ اگر عمر فعالیت آن ها تمام 
شده باشد باید در نهایت با انجام تغییراتی در بدنه، خود را 
بازیابند در غیر این صورت محکوم به از بین رفتن هستند.

این  کار  نواقص  از  یکی  همواره  این که  بیان  با  وی 
می شویم  آشنا  کسب وکارها  معضالت  با  دیر  که  است 
از  تنوعی  نیازمند  کسب وکارها  مجموعه  بنابراین  افزود: 
چاره جویی ها هستند و کسی که به فعالیت مشغول است 
باید بداند که همیشه جایی برای رسیدگی به آن وجود 
دارد. به اعتقاد من باید هماهنگی بیشتری با دانشگاه علم 
و فرهنگ و این مرکز نوپا داشته باشیم. مهم ترین عنصر 
نگه دارنده کسب وکارها عالوه تامین منابع مالی این است 

که موثر واقع شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید روند فعالیت 
یک کسب وکار موفق به گونه ای باشد که از سوی جامعه 
ما  زمان  آن  تا  اما  کنند؛  دریافت  ارزش  مصرف کنندگان 
کنیم  حمایت  این چنینی  مراکز  از  نهال  یک  مانند  باید 
رابطه  این  در  است،  گفتنی  بنشیند.  بار  به  نهایت  در  تا 
سیاست های  نظارت  پایش  مرکز  اولیه  نهال  از  ما  امروز 
فعال بازار کار حمایت می کنیم که این مرکز سیاست های 

اصل  پایش می کند. در  و  را رصد  اشتغال زایی در کشور 
سیاست گذاری های حوزه اشتغال فعالیت می کند.

وی با اشاره به فعالیت های جهاددانشگاهی ادامه داد: 
جهاددانشگاهی شجره طیبه ای است که اگر بخواهیم تنها 
بنویسیم،  نهاد  این  سوی  از  شده  انجام  فعالیت های  از 
کتاب قطوری خواهد شد. ما تالش کردیم از این ظرفیت 
حداکثر استفاده را کنیم خوشبختانه جهاددانشگاهی در 
می تواند  این  و  دارند  حضور  کشور  علمی  فضای  اغلب 

بازوی کمکی خوبی برای مجموعه وزارتخانه ها باشد.

پنج سال نخست فعالیت هر کسب وکاری حمایت 
دولت را می خواهد

ــدای  ــز در ابت ــگ نی ــم و فرهن ــگاه عل ــس دانش ریی
ــش جهاددانشــگاهی در  ــه نق ــاره ب ــا اش ــن نشســت ب ای
ــه  ــتیم ک ــر هس ــت: مفتخ ــور گف ــتغال کش ــای اش فض
ــور  ــغلی کش ــای ش ــاس نیازه ــر اس ــگاهی ب جهاددانش
ــدف  ــه ه ــه ک ــود پرداخت ــای خ ــبرد پروژه ه ــه پیش ب
آن اســتفاده از ظرفیت هــا و توانایی هــای موجــود در 

ــت. ــوده اس ــور ب کش
دکتــر هاشــمی تاکیــد کــرد: همچنیــن بــا توجــه بــه 
این کــه همــواره یکــی از دغدغه هایــی کــه دولت مــردان 
در فضــای اشــتغال کشــور داشــته اند حفــظ و نگــه 

ــه  ــت ک ــاز اس ــاید نی ــوده، ش ــب وکارها ب ــت کس داش
ــردم وجــود  ــت و م ــان دول ــوان واســط می ــادی به عن نه
داشــته باشــد تــا وظیفــه حمایــت از کســب وکارها را بــر 
عهــده بگیــرد؛ خوشــبختانه جهاددانشــگاهی در بخشــی 
از فعالیت هــای خــود بــا محوریــت دانشــگاه علــم و 

ــت. ــرده اس ــا ک ــی ایف ــش را به خوب ــن نق ــگ ای فرهن
ــت  ــال نخس ــج س ــه پن ــت ک ــم اس ــزود: مه وی اف
فعالیــت هــر کســب وکاری حمایت هــای ویــژه ای از 
ــد  ــت بای ــن حمای ــه ای ــرد ک ــورت گی ــت ص ــوی دول س
مــدل پلکانــی داشــته باشــد؛ یعنــی بایــد طــی مراحلــی 
ــی  ــات خوب ــوان خدم ــن رو می ت ــه کاهــش رود از ای رو ب

ــتغال داد. ــاد اش ــظ ایج ــرای حف ــب وکارها ب ــه کس ب

در تالش برای همکاری
 با جهاددانشگاهی هستیم

در بخــش دیگــری از ایــن مراســم عیســی منصــوری 
ــای  ــا فازه ــت گذاری ها ت ــان سیاس ــکاف می ــاره ش درب
ــن  ــا ای ــخیص م ــت: تش ــتغال گف ــوزه اش ــی در ح اجرای
اســت کــه فاصلــه ای واضــح میــان حــوزه سیاســت گذاری 

و حــوزه اجرایــی منجــر بــه نتیجــه وجــود دارد.
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون 
ــردن  ــر ک ــرای پ ــون ب ــزود: اکن ــی اف ــاه اجتماع کار و رف
ــد  ــه بتوانن ــی هســتیم ک ــد نهادهای ــن شــکاف نیازمن ای
ــرد و  ــن رویک ــا ای ــد ب ــاد کنن ــی ایج ــت فرم ــش پل نق
ــه کــردن  ــرای نهادین ــا تاکیــدی کــه وزارت کار دارد ب ب
دســتاوردها یکــی از حوزه هایــی کــه همــواره جــا 

ــت.  ــب وکار اس ــت از کس ــت و حفاظ ــد تثبی می مان
ــرد و  ــاغل خ ــوزه مش ــبختانه در ح ــت: خوش وی گف
خانگــی همــکاری نزدیکــی بــا بنیاد کســب وکار داشــتیم 
کــه بــه اعتقــاد مــن یکــی از معــدود اتفاقاتــی اســت کــه 
ــود.  ــد ب ــات خواه ــب باقی ــور موج ــرای کش ــدت ب به ش
ــا توجــه ظرفیــت خوبــی کــه جهاددانشــگاهی دارد در  ب
ــه ی  ــالش هســتیم همکاری هــای اســتانداردی درزمین ت

ایجــاد فضــای شــغلی انجــام دهیــم.
ــه  ــم برنام ــن مراس ــرس در ای ــینا پ ــزارش س ــه گ ب
اورژانــس کســب وکار کشــور کــه حاصــل همــکاری 
ــاون،  ــتغال وزارت تع ــی و اش ــعه کارآفرین ــت توس معاون
کار و رفــاه اجتماعــی و جهاددانشــگاهی اســت در محــل 
ــگ  ــم و فرهن ــگاه عل ــب وکار دانش ــعه کس ــاد توس بنی

ــد. ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــور آن ب ــی و مان رونمای
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افتتاح مرکز نوآوری و شتاب دهی 
طراحی پوشاک جهاددانشگاهی 

الزهرا)س(

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی الزهـــرا)س(: مرکـــز 
پوشـــاک  و شـــتاب دهـــی طراحـــی  نـــوآوری 
ــور  ــا حضـ ــرا)س( بـ ــد الزهـ ــگاهی واحـ جهاددانشـ
ـــور  ـــی و ام ـــاون هماهنگ ـــی مع ـــدی باصول ـــر مه دکت
مجلـــس جهاددانشـــگاهی، دکتـــر عیســـی علیـــزاده 
ـــدی  ـــر بیجن ـــگاهی، دکت ـــی جهاددانش ـــاون فرهنگ مع
ـــی زاده  ـــر نق ـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی و دکت مع
رییـــس جهاددانشـــگاهی الزهـــرا)س( افتتـــاح شـــد.
در ایـــن مراســـم زهـــره محمـــدی فـــر معـــاون 
ــس  ــرا)س( و رییـ ــگاهی الزهـ ــی جهاددانشـ آموزشـ
مرکـــز علمـــی کاربـــردی تهـــران ۴ بـــه ارایـــه 
گزارشـــی از فعالیت هـــای انجـــام شـــده در جهـــت 
در  دانشـــجویان  مهارت آمـــوزی  و  توانمندســـازی 
ســـال های 98 و 99 پرداخـــت و از پتانســـیل هایی 
کـــه در مرکـــز علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی 
تهـــران ۴ و جهاددانشـــگاهی الزهـــرا)س( در خصـــوص 
طراحـــی پوشـــاک وجـــود دارد، توضیحاتـــی ارایـــه 

داد.
همچنیـــن دکتـــر مهـــدی باصولـــی معـــاون 
ــگاهی در  ــس جهاددانشـ ــی و امـــور مجلـ هماهنگـ
ــیس  ــوه تاسـ ــودی و نحـ ــفه وجـ ــا فلسـ ــه بـ رابطـ
ســـازمان همیـــاری اشـــتغال فارغ التحصیـــالن در 
ـــرح  ـــواردی را مط ـــه آن م ـــگاهی و تاریخچ جهاددانش
و از گام هـــای موثـــری کـــه در راســـتای ماموریـــت 
تعییـــن شـــده در جهاددانشـــگاهی الزهـــرا)س( 

ــرد. ــدواری کـ ــار امیـ ــود، اظهـ ــته می شـ برداشـ
در ادامـــه دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون 
ـــات  ـــه فرمایش ـــه ب ـــا توج ـــگاهی ب ـــی جهاددانش فرهنگ
ـــان،  ـــد ایش ـــه( و تاکی ـــری )مدظل ـــم رهب ـــام معظ مق
ــف  ــی از وظایـ ــاک را یکـ ــوزه پوشـ ــت در حـ فعالیـ
ـــت  ـــگاهی دانس ـــی و جهاددانش ـــت فرهنگ ـــم معاون مه
و بـــا اشـــاره بـــه تالش هـــای برخـــی از واحدهـــای 
جهاددانشـــگاهی، پیشـــنهاد برگـــزاری جلســـاتی 
ــه  ــادل تجربـ ــور تبـ ــی به منظـ ــورت هم اندیشـ به صـ
ـــد  ـــوزه م ـــی در ح ـــان فرهنگ ـــاد جری ـــک در ایج و کم

و لبـــاس را مطـــرح کـــرد.
ســـپس دکتـــر بیجنـــدی معـــاون آموزشـــی 
ـــروش محصـــوالت  ـــازی و ف ـــد س جهاددانشـــگاهی، برن

ـــت  ـــور دانس ـــاغل در کش ـــی مش ـــه اصل ـــی از پای را یک
ـــد  ـــالش کنن ـــد ت ـــوآوری بای ـــز ن ـــرد: مراک ـــد ک و تاکی
ـــا  ـــده ت ـــل ای ـــد کام ـــالق را در فرآین ـــجویان خ دانش

محصـــول همراهـــی و حمایـــت کننـــد.
وی افـــزود: جهاددانشـــگاهی ایـــن امـــکان را 
بـــرای فارغ التحصیـــالن ایجـــاد کـــرده، طرح هـــای 
ــت  ــی را جهـ ــرده و فضایـ ــت کـ ــه را حمایـ خالقانـ
ـــد. ـــاص می ده ـــا اختص ـــه آن ه ـــوالت ب ـــه محص عرض
ـــن  ـــتفا ضم ـــاون س ـــاری مع ـــر بختی ـــه دکت در ادام
توضیحاتـــی از رونـــد فعالیـــت منـــش در بیـــن 
دانشـــجویان و اســـاتید، گفـــت: جهاددانشـــگاهی 
ــری  ــای موثـ ــی قدم هـ ــع فرهنگـ ــوزه صنایـ در حـ

برداشـــته اســـت.
ــع  ــاوری صنایـ ــارک فنـ ــه پـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــد  ـــاک واح ـــوزه پوش ـــش در ح ـــاد من ـــی از ایج فرهنگ

الزهـــرا)س( اظهـــار خرســـندی کـــرد.
رییـــس  نقـــی زاده  زهـــرا  پایـــان دکتـــر  در 
و  زحمـــات  از  الزهـــرا)س(  جهاددانشـــگاهی 
ـــز  ـــان جهاددانشـــگاهی تشـــکر و مرک پشـــتیبانی معاون
منـــش واحـــد الزهـــرا)س( را بـــا عنـــوان یکـــی از 
پیشـــران های خیاطـــی در حـــوزه مشـــاغل خانگـــی 

ــرد. معرفـــی کـ
ــگاه  ــوآوری و نمایشـ ــز نـ ــز از مرکـ ــان نیـ در پایـ
ـــد. ـــد ش ـــجویان بازدی ـــوالت دانش ـــتاوردها و محص دس

■■■

مرکز نیکوکاری و خدمات 
روانشناسی پویش در البرز افتتاح 

شد
ــفند:  ــرز، 4 اسـ ــگاهی البـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــرز  ـــگاهی الب ـــس جهاددانش ـــروزی ریی ـــا فی احمدرض
ــوکاری و  ــز نیکـ ــاح مرکـ ــم افتتـ ــیه مراسـ در حاشـ
ــا  ــرز بـ ــات روانشناســـی جهاددانشـــگاهی البـ خدمـ
اشـــاره بـــه این کـــه همـــکاری جهاددانشـــگاهی بـــا 
ـــرد:  ـــار ک ـــه ای دارد، اظه ـــابقه دیرین ـــداد س ـــه ام کمیت
امیدواریـــم بـــا راه انـــدازی ایـــن مرکـــز نیکـــوکاری، 
همـــکاری بـــا کمیتـــه امـــداد کـــه ارایـــه خدمـــات 
مطلـــوب بـــه اقشـــار محـــروم و آســـیب دیده را 

اولویـــت خـــود قـــرار داده، دوچنـــدان شـــود.
ــا  ایـــن مســـوول ادامـــه داد: جهاددانشـــگاهی بـ
ـــداد  ـــه ام ـــدف کمیت ـــه ه ـــه جامع ـــات ب ـــه خدم ارای
ـــر تســـهیلگری  ـــج دفت ـــدازی پن ـــه نیســـت و راه ان بیگان
در مناطـــق حاشیه نشـــین بخشـــی از اقدامـــات 

صـــورت گرفتـــه در ایـــن خصـــوص بـــوده اســـت.
جهاددانشـــگاهی  البتـــه  کـــرد:  اضافـــه  وی 
ــی  ــب تفاهم نامه هایـ ــز در قالـ ــل نیـ ــال های قبـ سـ
ـــه  ـــوزش ب ـــی و آم ـــاوره، کارآفرین ـــات مش ـــه خدم ارای
ــود  ــه خـ ــداد را در برنامـ ــه امـ ــان کمیتـ مددجویـ

ــت. ــته اسـ داشـ
در ادامـــه ایـــن نشســـت، عزیـــزی قائـــم مقـــام 
ـــه  ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــرز ب ـــتان الب ـــداد اس ـــه ام کمیت
راه انـــدازی مرکـــز نیکـــوکاری جهاددانشـــگاهی گام 
موثـــری در راســـتای ارایـــه خدمـــات مطلـــوب بـــه 
ـــود،  ـــوب می ش ـــداد محس ـــه ام ـــدف کمیت ـــه ه جامع

ــی،  ــاد علمـ ــگاهی در ابعـ ــرد: جهاددانشـ ــار کـ اظهـ
حرف هـــای  مشـــاوره  و  مـــددکاری  پژوهشـــی، 
جـــدی بـــرای گفتـــن دارد و بـــا تکیـــه بـــر ایـــن 
ــرای  ــدی بـ ــای جـ ــد گام هـ ــا می توانـ توانمندی هـ
حـــل مشـــکالت اقشـــار آســـیب پذیر و محـــروم 

جامعـــه بـــردارد.
در ادامـــه ابوالفضـــل فـــالح قنبـــری معـــاون 
ـــا  ـــز ب ـــرز نی ـــداد الب ـــه ام ـــالمت کمیت ـــت و س حمای
ــاد  ــگاهی یـــک نهـ ــه جهاددانشـ ــه این کـ ــاره بـ اشـ
رســـمی بـــا ظرفیت هـــای بین المللـــی اســـت، 
گفـــت: همـــکاری جهاددانشـــگاهی بـــا کمیتـــه 
امـــداد ســـابقه طوالنـــی دارد و نتیجه بخـــش بـــودن 
ــداد در  ــه امـ ــده کمیتـ ــث شـ ــکاری باعـ ــن همـ ایـ
صـــدد اســـتفاده از ظرفیت هـــای ایـــن نهـــاد در 

حوزه هـــای مشـــترک کاری بیفتـــد.

■■■

مجوز مرکز آموزش مهارتی علوم 
پزشکی جهاددانشگاهی هرمزگان 

صادر شد
ـــت  ـــزگان: سرپرس ـــگاهی هرم ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان گفـــت: مجـــوز قطعـــی 
ــه ای  ــی و حرفـ ــوزش مهارتـ ــز آمـ ــدازی مرکـ راه انـ
علـــوم پزشـــکی جهاددانشـــگاهی اســـتان از ســـوی 
ـــادر  ـــکی ص ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم وزارت بهداش

ـــد. ش
ــر  ــن خبـ ــالم ایـ ــن اعـ ــند ضمـ ــد دلپسـ محمـ
ـــی و  ـــوزش مهارت ـــز آم ـــوز مرک ـــدور مج ـــا ص ـــزود: ب اف
ـــزگان  ـــوم پزشـــکی جهاددانشـــگاهی هرم ـــه ای عل حرف
ـــوم پزشـــکی  ـــه ای عل ـــی و حرف تمـــام دوره هـــای مهارت
ـــکی  ـــی پزش ـــای تخصص ـــا دوره ه ـــتیار ت ـــطح دس از س

توســـط ایـــن مرکـــز در اســـتان برگـــزار می شـــود.
یـــک  مرکـــز  ایـــن  کـــرد:  وی خاطرنشـــان 
فضـــای آموزشـــی اســـت کـــه به منظـــور آمـــوزش 
ـــتفاده  ـــا اس ـــی ب ـــی و بالین ـــی، عمل ـــای علم مهارت ه
از لـــوازم کمـــک آموزشـــی، امکانـــات و تجهیـــزات 

الزم دایـــر شـــده اســـت.
دلپســـند افـــزود: دوره هـــای آموزشـــی در ایـــن 
ـــی  ـــن آموزش ـــتانداردها و قوانی ـــای اس ـــر مبن ـــز ب مرک
ــه ای  ــی و حرفـ ــای مهارتـ ــی آموزش هـ ــز ملـ مرکـ
علـــوم پزشـــکی برگـــزار و منجـــر بـــه کســـب 
ــوز و  ــارت آمـ ــه ای مهـ ــارت حرفـ ــای مهـ ــا ارتقـ یـ
ـــرد  ـــغلی ف ـــدی ش ـــش توانمن ـــبب افزای ـــن س همچنی
ـــای  ـــش مهارت ه ـــق افزای ـــکی از طری ـــوزه پزش در ح

ــود. ــه می شـ ــا حرفـ ــط بـ مرتبـ
وزارت  بخشــنامه  اســاس  بــر  اســت؛  گفتنــی 
بهداشــت تنهــا مرکــز دارای مجــوز و مــورد تایید برای 
ــی  ــز مل ــکی، مرک ــی پزش ــای مهارت ــزاری دوره ه برگ
آمــوزش مهارتــی و حرفــه ای اســت و جهاددانشــگاهی 
به عنــوان قدیمی تریــن مرکــز آموزشــی مهارتــی 
دانشــگاهی در اســتان دارنــده هــر دو مجــوز رســمی 
ــه  ــان در زمین ــت و درم ــوم و وزارت بهداش وزارت عل
برگــزاری دوره هــای مهارتــی به ویــژه پزشــکی در 

ــت. ــزگان اس ــتان هرم اس
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اخبار برگزاری دوره ها، کارگاه ها، نشست ها و 
هامیش های جهاددانشگاهی

■   استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی در پروژه های صنعتی و 
معدنی

■  تقدیر از مدافعان جبهه سالمت در دهمین آیین اعطای تندیس ملی 
فداکاری به دانشجویان 

■  نهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان با اهدای نشان 
»خواجه نصیر« پایان یافت

■  استفاده از ظرفیت های واحدهای جهاددانشگاهی در ترویج 
گردشگری

■  حامیت از فعالیت های فناورانه جهاددانشگاهی در حوزه نفت
■  مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی و مسابقه ملی طراحی 

اسکان موقت برگزار شد

■  جهاددانشگاهی مظهر فعالیت های فرهنگی است
■  چگونگی ایجاد و توسعه مراکز نوآوری و شتاب دهی جوانان (منش) 

توسط جهاددانشگاهی در رسارس کشور

■  موفقیت های جهاددانشگاهی در پژوهش های کاربردی مواد و 
متالوژی

■  پنجمین گردهامیی گروه های دانشجویی حافظ میراث فرهنگی و 
حامی گردشگری برگزار شد

■  کشور امید زیادی به فعالیت های جهاددانشگاهی دارد
■  تاکید بر اهمیت ردیابی موارد متاس در وبینار علمی دوره مقدماتی 

ردیابی موارد متاس کووید-۱۹

برگزار
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برگـزار

روابط عمومی جهاددانشگاهی، 19 اسفندماه: در نشست 
و  ایمیدرو  مدیرعامل  جهاددانشگاهی،  رییس  مشترک 
نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسالمی با مدیران 
ایمیدرو،  تابعه  معدنی  و  صنعتی  شرکت های  از  تعدادی 
گزارش 2۰ پروژه همکاری مشترک این دو مجموعه ارایه 
و بر لزوم استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی در اجرای 

پروژه های صنعتی و معدنی تاکید شد.
ربیس  طیبی  حمیدرضا  دکتر  مشترک  نشست 
جهاددانشگاهی، مهندس وجیه اهلل جعفری مدیرعامل سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و 
شهباز حسن پور بیگلری نماینده حوزه انتخابیه سیرجان و 
بردسیر در مجلس شورای اسالمی با حضور مدیران شرکت های 
فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزستان، صنایع ملی مس ایران، 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت نوین الکترود 
اردکان، شرکت سنگ آهن مرکزی و مرکز تحقیقات فراوری 
مواد معدنی ایران در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنی ایران )ایمیدرو( برگزار شد.

استفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی برای اجرای 
پروژه های صنعتی

برشمردن  با  مشترک  نشست  این  در  طیبی  دکتر 
ویژگی های فناورانه جهاددانشگاهی و تجربه ۴۰ ساله این 

نهاد در بومی سازی فناوری و اجرای پروژه های فناورانه ملی 
شرکت های  و  نهاد  این  ظرفیت های  از  استفاده  خواستار 

داخلی توانمند برای اجرای پروژه های صنعتی شد.
وی با اشاره به وجود نیروهای متخصص و جوانان متعهد 
در کشور اعالم کرد: با تعامل و همکاری صنعت و دانشگاه 
باید برای این جوانان شغل ایجاد کنیم و جهاددانشگاهی 
صنعتی  پروژه های  تا  دارد  تالش  فناور  یک نهاد  به عنوان 
تولید  و  پایدار  اشتغال  و  فناوری  بومی سازی  هدف  با  را 
ثروت و رفاه مردم اجرا کند و با الگوبرداری از کشورهای 
با  را  صنعتی  پروژه های  اجرای  فنی  دانش  توسعه یافته 

همکاری شرکت های توانمند خارجی کسب کند.
با تاکید بر این که در مناقصات  رییس جهاددانشگاهی 
شود  توجه  قیمت  و  خدمات  شرح  همسان سازی  به  باید 
که  تولیدکننده  شبه  شرکت های  به  همچنین  داد:  ادامه 
اجازه  نباید  هستند  خارجی  شرکت های  نماینده  به نوعی 

شرکت در مناقصات داده شود.
شبه  شرکت های  رشد  امروزه  این که  بر  تاکید  با  وی 
تولیدکننده که نماینده فروش شرکت های خارجی هستند 
در کشور نگران کننده است، عنوان کرد: جهاددانشگاهی در 
اجرای پروژه های بزرگ صنعتی عالوه بر استفاده از دانش و 
فناوری بومی متعهد می شود که خدمات با کیفیت و قیمت 

مناسب و رقابتی ارایه کند.

بخش صنعت و معدن از جایگاه ویژه 
جهاددانشگاهی استفاده کند

مدیرعامل ایمیدرو نیز در این نشست مشترک با تاکید 
بر این که سیاست سازمان متبوعش و وزارت صمت استفاده 
از توانمندی داخلی است به شرکت های حاضر در جلسه 
اعالم کرد که وظیفه صنعت اجرای پروژه با خدمات فنی 
مهندسی و تجهیزات ایرانی است و همه باید تالش کنیم تا 
از توانمندی فناورانه کشور در اجرای پروژه ها استفاده شود.
مهندس جعفری با تاکید بر این که اگر وابستگی صنایع 
به کشورهای خارجی را کم نشود و به تکنولوژی بومی توجه 
نکنیم مشکالت صنعت و کشور حل نخواهد شد، افزود: همه 
مدیران باید از ابتدا به بومی سازی فناوری و تولید داخل با 
لحاظ صرفه اقتصادی توجه ویژه کنند و نباید کشور را با 

خریدهای بی مورد و غیرمنطقی گرفتار و وابسته کنیم.
از  این که شرکت های حاضر در جلسه  بر  تاکید  با  وی 
شرکت های تاثیرگذار صنعت معدنی کشور هستند و باید 
از  باید  گفت:  دهند،  قرار  اول خود  اولویت  را  بومی سازی 
نگاه توسعه ای با ایجاد فقط کارخانه دوری کنید و توجه به 

دانش و فناوری را در دستور کار قرار دهید.
مدیرعامل ایمیدرو به جایگاه ویژه جهاددانشگاهی و شبکه 
گسترده آن در کشور و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و نخبگان 
اشاره کرد و گفت: بخش صنعت و معدن باید از این ظرفیت 
عالی استفاده کنند تا بتوانند بهترین کار را با کیفیت انجام دهند 

و مدیران صنعت نباید با خرید از خارج، کشور را وابسته کنند.
باید  داخل  ساخت  از  حمایت  این که  بیان  با  وی   
از شرکت هایی که ساخت داخل  اگر  افزود:  باشد  اعتقادی 
از  نخبگان  خروج  به  منجر  نکنیم  حمایت  می دهند  انجام 
کشور می شویم و ایمیدرو استراتژی اش حمایت از ساخت 
داخل تحقیقات کاربردی و به کارگیری نخبگان است و از 
جهاددانشگاهی و همه فناوران کشور حمایت کرده و تشکیل 

یک هسته فناورانه در بخش صنعت و معدن هدف ماست.
مهندس جعفری در پایان تاکید کرد: باید راهبردها را 
مدیریت کنیم و با سیاست گذاری در بحث کالن موضوعات 
را پایش کرده تا بتوانیم به اهدافمان که بومی سازی فناوری 

و ساخت داخل است برسیم.

ضرورت توجه به نیروهای بومی و استفاده از 
توانمندی های داخل کشور

مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  انتخابیه  حوزه  نماینده 
توانمندی های  از  استفاده  ضرورت  بر  اسالمی  شورای 
فناورانه جهاددانشگاهی در صنایع معدنی کشور تاکید کرد 
و گفت: ۴۰ درصد معادن کشور در استان کرمان فعالیت 
بومی سازی قطعات و تجهیزات و  به  دارند، ولی متاسفانه 
ساخت داخل توجه ای نمی شود و منابع ارزی کشور که 
امکان ساخت داخل آن وجود دارد برای واردات تجهیزات 

از کشور خارج می شود.
حسن پور بیگلری با بیان این که متاسفانه استان کرمان 
علیرغم داشتن منابع معدنی دارای درصد باالیی از بیکاری 
و فقر است به ضرورت توجه به نیروهای بومی و استفاده از 

توانمندی های داخل کشور تاکید کرد.
گفتنی است، در ادامه این نشست مشترک شرکت های 
حاضر در جلسه گزارشی از روند همکاری ارایه و 2۰ پروژه 
تابعه  شرکت های  و  ایمیدرو  با  جهاددانشگاهی  مشترک 

بحث، بررسی و تصمیم گیری شد.

استفاده از ظرفیت های 
جهاددانشگاهی در پروژہ های 

صنعتی و معدنی
در نشست مشرتک رییس جهاددانشگاهی، مدیرعامل ایمیدرو و تعدادی از رشکت های 

صنعتی و معدنی تاکید شد

    اخبار برگزاری دوره ها، کارگاه ها، نشست ها و هامیش های جهاددانشگاهی

برگزار
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اســفندماه:    2۰ جهاددانشــگاهی،  عمومــی  روابــط 
ــس  ــای تندی ــن اعط ــن آیی ــه دهمی ــم اختتامی مراس
ــور  ــا حض ــران ب ــجویان ای ــه دانش ــداکاری ب ــی ف مل
ــگاهی،  ــس جهاددانش ــی ریی ــا طیب ــر حمیدرض دکت
ــس  ــتمی ریی ــی رس ــلمین مصطف حجت االسالم والمس
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها، 
ســعید اوحــدی رییــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران 

ــن دوره و  ــی از دســتگاه های همــکار در ای و نمایندگان
ــا  حضــور محــدود تعــدادی از دانشــجویان برگزیــده ب
فعالیت هــای فــداکاری در محــل تــاالر فردوســی 
ــات دانشــگاه تهــران به صــورت پخــش  دانشــکده ادبی

ــزار شــد. ــده برگ زن
مـکارم  العظمـی  ا...  آیـت  پیـام  مراسـم  ایـن  در 

شـد. قرائـت  شـیرازی 

فرهنگ سازی خوب جهاددانشگاهی در جامعه 
دانشجویی کشور

رییـــس جهاددانشـــگاهی در ایـــن آییـــن بـــا 
تبریـــک مبعـــث رســـول اهلل )ص( اظهـــار کـــرد: بـــا 
ـــت  ـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی و معاون همـــت معاون
ــت  ــا حمایـ ــران و بـ ــگاهی تهـ ــی جهاددانشـ فرهنگـ
ــازمان ها و نهادهـــای همـــکار، ایـــن آییـــن بـــه  سـ
دهمیـــن دوره خـــود رســـیده اســـت. مـــردم مـــا در 
ــا و علی رغـــم مشـــکالت و مصائـــب  همـــه عرصه هـ
داخلـــی و خارجـــی و همیـــن ایـــام شـــیوع کرونـــا 
ـــار  ـــود ایث ـــال خ ـــان و م ـــد از ج ـــد حاضرن ـــان دادن نش
کننـــد، آن گونـــه کـــه امیرالمؤمنیـــن )ع( فرمودنـــد: 
ـــِه َو  ـــْن نَْفِس ـــًة ِم ـــْم تَْقِدَم ـــَن أَْفَضُلُه ـــَل اَلُْمْؤِمِنی »أَْفَض
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــان کس ـــن مؤمن ـــِه. برتری ِ ـــِه َو َمال أَْهلِ
ـــتر  ـــدا بیش ـــود درراه خ ـــواده خ ـــال خان ـــان و م از ج

مایـــه بگـــذارد«.
دکتـر طیبـی با اشـاره به این کـه این آییـن با هدف 
ترویـج فرهنـگ ایثـار و فـداکاری در میـان جوانـان و 
می کنیـم  فکـر  و  اسـت  طراحی شـده  دانشـجویان 
توانسـته  دوره   9 ایـن  برگـزاری  بـا  جهاددانشـگاهی 
اسـت فرهنگ سـازی خوبـی در جامعه و به ویـژه جامعه 
دانشـجویی ایجـاد کنـد، ادامـه داد: امـا در عیـن حـال 
نبایـد از روی دیگـر ایـن سـکه و خدمـت در راسـتای 
مشـکالت مـردم غافـل شـد کـه همانـا سـوء مدیریـت 
در حـل مشـکالت اسـت. ایـن حـق طبیعـی مـردم و 
جوانـان اسـت کـه از رفاه مناسـبی بـا تمام شـاخصه ها 

برخـوردار باشـند.

تقدیر از مدافعان جبهه سالمت در دهمین آیین 
اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان 
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برگـزار

وی افـزود: ایثـار و فـداکاری تشـویق می شـود، امـا 
اگـر با حسـن مدیریت مشـکالت قابل حل اسـت، نباید 
از آن غفلـت کـرد. از همـکاران خـوب و عزیزمـان در 
نهادها و دسـتگاه ها و جهاددانشـگاهی واحـد تهران در 
برگـزاری دوره هـای ایـن آییـن سپاسـگزاری می کنم.

انسان فداکار در مسیر دینداری است
در بخشـی از ایـن مراسـم، حجت االسـالم مصطفـی 
رسـتمی رییـس نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبری 
در دانشـگاه ها اظهـار کـرد: بسـیار خوش وقـت هسـتم 
کـه در شـب مبعـث، شـب بـزرگ عنایـت خداونـد بـر 
آفریدگانـش بـا رسـالتی کـه بـر بزرگتریـن آفریده اش 
بشـریت  هدایـت  و  دسـتگیری  بـرای  کـرد،  واگـذار 
حقیقـت  شـاهراه های  دادن  نشـان  و  کمـال  به سـوی 
و اسـتخراج گنجینه هـای عقـل از دل غبـار گرفتـه از 
خدمـت  در  بی خردی هـا،  و  تاریکی هـا  و  ظلمت هـا 
عزیزانـی هسـتیم کـه در بیـن هزاران انسـان فـداکار و 
مومـن و شایسـته این سـرزمین شایسـته پرور بناسـت 
مـورد تجلیـل قـرار بگیرند. ایـن توفیق بزرگی اسـت و 
از مجموعـه عزیـزان در نهاد انقالبی جهاددانشـگاهی و 
سـایر نهادهـا و دسـتگاه های همـکار تشـکر می کنـم.

توفیـق  ایـن  داد:  ادامـه  رسـتمی  حجت االسـالم 
اسـت  کاری  در  همـکاری  و  وظیفـه  ادای  به نوعـی 
کـه خداونـد شـاکر آن اسـت. در دعـای بعـد از نمـاز 
زیـارت حضـرت رضـا )ع( می خوانیـم؛ »َو ِمْن ُشـْکِرَک 
ـاِکُروَن ...« این کـه خداونـد توفیـق شـکر به  یَْشـُکُر الَشّ
مـا می دهـد از عنایـات خـود اوسـت. بـه همیـن دلیل 
مـا بدهـکار می شـویم. اینجا هـم شـکرگزاری از نعمتی 
اسـت که خدا عنایت کرده اسـت و هم خـود فداکارانی 
کـه در ایـن عرصـه مـورد توجـه قـرار می گیرنـد و هم 
کسـانی کـه شـناخته نمی شـوند کـه در خیـل عظیـم 
فداکاران هسـتند، باید ممنون و شـاکر خداوند باشـند. 
ایـن حرکـت و توجـه به فـداکاری، یکی از بایسـته های 
در  اوحـدی  آقـای  جنـاب  اسـت.  دینـداری  مسـیر 
صحبت هایشـان اشـاره کردنـد کـه مـا آفریده شـده ایم 
از  کـه  شـنیده اید  را  روایـات  حتمـا  فـداکاری.  بـرای 
بعضـی بـزرگان پرسـیده اند اگـر بـه دنیـا برگردیـد چه 
خواهیـد کرد. نقل اسـت از جبرئیل سـوال شـد که اگر 
خـدا به شـما توفیـق ماموریت و زندگـی در زمین را به 
شـما بدهـد، چه می کنیـد؟ که ایشـان پاسـخ می دهد: 
خدمـت بـه بنـدگان خداوند. فـداکاری امری اسـت که 

به عنـوان ناصبـه دینـداری و محـور دینـداری در قرآن 
و روایـات بـه آن اشـاره شـده اسـت؛ »َویُْؤثِـُروَن َعلَـیٰ 
أَنُْفِسـِهْم«، این هـا کسـانی هسـتند که با وجـود این که 

خـود نیـاز دارنـد بـه دیگـران کمـک می کنند.
ــداکار  حجت االســالم رســتمی ادامــه داد: انســان ف
ــی  ــم فداکاری های ــت و آن ه ــداری اس ــیر دین در مس
کــه از جنــس عرصــه خطــر و نیــاز باشــد، از کســانی 
کــه جــان خــود را کــف دســت می گیرنــد تــا کســانی 
کــه از مــال خــود بــرای فــداکاری می گذرنــد و اتفاقــا 
این هــا برنده انــد؛ »إِنَّــُه لَْیــَس ِألَنُْفِســُکْم ثََمــٌن إاَِلّ 
ــی  ــر کس ــت. اگ ــت اس ــان بهش ــت انس ــَة«، قیم الَْجَنّ
مــال و جــان آبرویــش را جایــی غیــر از راه خــدا 

ــه اســت. ــد، باخت ــه کن هزین
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــی مق ـــاد نمایندگ ـــس نه ریی
ـــت  ـــه برک ـــه ب ـــحالیم ک ـــت: خوش ـــگاه ها گف در دانش
انقـــالب اســـالمی، امـــام راحـــل و رهبـــر عزیزمـــان 
و حماسه ســـازی شـــهدای عزیزمـــان، ایـــن راه بـــاز 
شـــد و ایـــن راه نورانـــی ادامـــه پیـــدا کـــرد. امـــام 
ـــح  ـــرش صل ـــر پذی ـــه ظاه ـــه ب ـــه ک ـــام قطعنام در پی
و پایـــان جنـــگ بـــود، امـــا در ایـــن پیـــام آوردنـــد: 

ــارزه اســـت و  ــاز راه مبـ ــا در آغـ ــا ملـــت مـ »خدایـ
نیازمنـــد مشـــعل شـــهادت، تـــو خـــود ایـــن چـــراغ 

پرفـــروغ را نگاهبـــان بـــاش«.
ـــت ناپذیر  ـــی شکس ـــداکار، ملت ـــت ف ـــزود: مل وی اف
اســـت و ملتـــی اســـت کـــه امـــکان خـــم کـــردن 
ــارهای  ــال فشـ ــت از اعمـ ــچ موقعیـ ــر او در هیـ سـ
حداکثـــری وجـــود نـــدارد. از خـــدا می خواهـــم 
بهتریـــن پیروزی هـــا و تقدیرهـــا و عاقبت هـــا را بـــه 

ملـــت مـــا عطـــا بکنـــد.

ارتباط دلی آیین اعطای تندیس فداکاری به 
دانشجویان با سایر مجموعه ها

در ادامـــه ایـــن مراســـم همچنیـــن ســـعید 
ـــران در  ـــور ایثارگ ـــهید و ام ـــاد ش ـــس بنی ـــدی ریی اوح
ـــده  ـــب بن ـــی نصی ـــق بزرگ ـــرد: توفی ـــان ک ـــخنانی بی س
ــوه های  ــت اسـ ــروز در خدمـ ــه امـ ــت کـ ــده اسـ شـ
علـــم و معرفـــت هســـتم. آییـــن اعطـــای تندیـــس 
فـــداکاری بـــه دانشـــجویان در زمـــره مناســـبت ها و 
ـــایر  ـــا س ـــی را ب ـــی دل ـــه ارتباط ـــت ک ـــی اس برنامه های

ــرار کـــرده اســـت. ــا برقـ مجموعه هـ
ـــه در  ـــی ک ـــی از موضوعات ـــه داد: یک ـــدی ادام اوح
آموزه هـــای دینـــی مـــورد تاکیـــد اســـت، موضـــوع 
ـــالت  ـــزرگ رس ـــفه های ب ـــی از فلس ـــت. یک ـــت اس خدم
ـــه  ـــت ب ـــوع خدم ـــالم )ص( موض ـــی اس ـــر گرام پیامب
ــر  ــی بـ ــه مبتنـ ــوده اســـت؛ خدمتـــی کـ ــردم بـ مـ
ــرآن  ــادی در قـ ــات زیـ ــکل گرفته و آیـ ــالق شـ اخـ
نســـبت بـــه نـــوع رفتـــار پیامبـــر )ص( بـــا جامعـــه 
و مـــردم وجـــود دارد. در آخریـــن آیـــه ســـوره 
ــان ها  ــه انسـ ــاب بـ ــد خطـ ــه، خداونـ ــه توبـ مبارکـ
می فرمایـــد: »لََقـــد جاَءُکـــم َرســـوٌل ِمـــن أَنُفِســـُکم 
ـــَن  ـــم بِالُمؤِمنی ـــٌص َعلَیُک ـــم َحری ـــا َعِنُتّ ـــِه م ـــٌز َعلَی َعزی
ـــود  ـــت در وج ـــم خلق ـــم عال ـــی غ ـــٌم«. گوی َرءوٌف َرحی
ــد  ــی می دیـ ــد، وقتـ ــرود می آمـ ــالم فـ ــر اسـ پیامبـ
ــدند.  ــال شـ ــاری ای مبتـ ــه گرفتـ ــدگان بـ ــر بنـ دیگـ
همچنیـــن در جـــای دیگـــری از قـــرآن )ســـوره 
شـــعراء( می فرمایـــد: »لََعلَّـــَک بَاِخـــٌع نَْفَســـَک 
ــر )ص(  ــه پیامبـ ــَن« آنجایـــی کـ ــوا ُمْؤِمِنیـ أاََلّ یَُکونُـ
ـــی  ـــه گوی ـــق اســـت ک ـــت خل ـــه هدای ـــان در اندیش چن

ــد. ــدا کنـ ــود را فـ ــان خـ ــد جـ می خواهـ
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محوری ترین شاخص در برگزاری این آیین، 
فعالیت دانشجویان در دوران کرونا

فرهنگی  معاون  رحیمیان  جمال  دکتر  همچنین 
جهاددانشگاهی تهران و دبیر دهمین آیین اعطای تندیس ملی 
فداکاری به دانشجویان کشور نیز در این مراسم در سخنانی 
گفت: 8۰ فرد و گروه فداکار شناسایی شدند که از این میان 
1۳ گروه شناسایی و مابقی افرادی هستند که عمدتا مدافعان 
با محوریت  و  فروردین ماه 1۴۰۰  پایان  تا  بوده اند.  سالمت 
واحدهای جهاددانشگاهی سراسر کشور نیز از 1۰۰ خانواده 

شهدای سالمت در دوران کرونا تقدیر به عمل خواهد آمد.
دکتر رحیمیان گفت: طی 9 دوره گذشته، 2۴ درصد 
دانشجویان برگزیده این آیین، از دانشگاه آزاد اسالمی، 
۷6 درصد از دانشگاه های دولتی، همچنین 15 درصد 
از میان گروه های دانشجویی و 85 درصد  برگزیدگان 
آنان  درصد   16 داشتند.  مشارکت  انفرادی  صورت  به 
رشته های  از  درصد   8۴ و  پزشکی  علوم  رشته های  از 
دانشجویان  درصد   21 همچنین  بوده اند.  غیرپزشکی 
فداکار از استان تهران و مابقی از سایر استان ها بوده اند.
این  برگزاری  در  شاخص  محوری ترین  افزود:  وی 
در  دانشجویی  گروه های  و  دانشجویان  فعالیت  آیین، 
تندیس  اعطای  دهم  آیین  است.  بوده  کرونا  دوران 
قطعا  اما  می دهد،  خاتمه  خود  کار  به  امروز  فداکاری 

آیین ایثار و فداکاری تمام نخواهد شد.

پیام آیت اهلل مکارم شیرازی به گردهمایی 
»آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به 

دانشجویان ایران«
گفتنی است، آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت 
برکاته( در پیامی به گردهمایی »آیین اعطای تندیس 
ملی فداکاری به دانشجویان ایران« تاکید کرد: »ایثار« 
یکی از صفات برجسته انسانی است که انسان کاری را 
بدون »چشم داشت« و انتظار پاداش از فرد یا جامعه 
انجام دهد. این صفتی است که تنها اولیاء اهللَّ و مؤمنان 

خالص و مخلص به آن آراسته می شوند.
در متن پیام آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َخَصاَصٌة  بِِهْم  َکاَن  َولَْو  أَنُْفِسِهْم  َعلَی  َویُْؤثُِروَن   ...
)حشر: 9(

قبل از هر چیز تشکیل این همایش با شکوه را به همه 
شرکت کنندگان و دست اندرکاران تبریک می گویم.

که  است  انسانی  برجسته  صفات  از  یکی  »ایثار« 
انسان کاری را بدون »چشم داشت« و انتظار پاداش از 

فرد یا جامعه انجام دهد. این صفتی است که تنها اولیاء 
اهللَّ و مؤمنان خالص و مخلص به آن آراسته می شوند.

انسان خداباور با فداکاری و ایثار و از خود گذشتگی 
سبحان  خدای  رضای  کسب  پی  در  مردم  به  نسبت 
به  تا چه رسد  را نمی بیند و نمی شناسد  است و خود 
این  و  به خود مشغول سازد؛  را  او  این که کامجویی ها 
فنا«  »مرحله  به  آن  از  گاهی  که  است  چیزی  همان 
را در سیره ی  نمونه آن  تعبیر می شود، همان گونه که 

پیشوایان بزرگ مشاهده می کنیم.
بی جهت نیست که مفاهیمی همچون ایثار و گذشت 
بسیار  روایات  و  قرآن  در  تهیدستان،  یاری کردن  و 
از  بسیاری  به گونه ای که  است  قرار گرفته  توجه  مورد 
آموزه ها و چشم اندازهای اجتماعی و اقتصادی اسالم، بر 
تعالیمی هم چون ایثار، انصاف، دگردوستی و مواسات... 
در جهت تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی و کاهش 

فاصله طبقاتی، طراحی شده است.
این  دست اندرکاران  همه  از  صمیمانه  اینجانب 
تبلور  سبب  فراوان  دلسوزی  و  زحمت  با  که  همایش 
و شکل گیری محفل ارزشمند و باشکوه »آیین اعطای 
شدند،  ایران«  دانشجویان  به  فداکاری  ملی  تندیس 
تشکر و قدردانی می نمایم و از خداوند متعال برای همه 

آنان توفیق روز افزون را مسالت می کنم.
 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

در برگـزاری ایـن مراسـم وزارت بهداشـت، درمـان 
و آمـوزش پزشـکی، وزارت علـوم تحقیقـات و فناوری، 
دانشـگاه آزاد اسـالمی، کمیته امداد امام خمینی )ره(، 
سـازمان انتقال خون ایران، سـازمان بهزیسـتی کشور، 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران، سـازمان نظام پزشـکی 
کشـور، سـازمان نظـام پرسـتاری جمهـوری اسـالمی 
سـازمان  دانشـجویی کشـور،  بسـیج  سـازمان  ایـران، 
جوانـان جمعیـت هالل احمـر و سـتاد اجرایـی فرمـان 
امـام )ره( همـکاری و مشـارکت داشـته اند. هـدف از 
برگـزاری ایـن آیین ترویـج و تعمیق مفهوم مسـوولیت 
اجتماعـی بـا رویکرد ایثـار و فداکاری در جامعه اسـت.

در ایـن مراسـم کـه بـه همـت معاونـت فرهنگـی 
جهاددانشـگاهی تهـران برگـزار شـد، از ۷2 دانشـجو 
و دیگـر  فعـال در حـوزه کرونـا  دانشـجویی  و گـروه 
گـروه   16 و  دانشـجو   5۳( فـداکاری  مصادیـق 
دانشـجویی( منتخـب دانشـگاه های سراسـر کشـور بـا 
اهـدای لوح تقدیـر و تندیـس نمادین فـداکاری تقدیر 
شـد. همچنیـن در بخـش ویـژه ایـن آییـن از خانواده 
شـهید مدافـع حـرم محمـد آژنـد، جهادگـر آسـمانی 
کسـری اسـمعیلی، خانـواده زنده یـاد عـارف جعفرپور، 
دانشـجوی کارشناسـی پرستاری دانشـگاه آزاد اسالمی 
کهگیلویـه و بویـر احمـد جـان باختـه بر اثـر کرونا هم 

شـد. تقدیر 
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مراسـم  اسـفندماه:   23 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
مناظـره  ملـی  مسـابقات  دوره  نهمیـن  اختتامیـه 
دانشـجویان ایـران و معرفـی تیـم برگزیـده ایـن دوره، 
از سـوی سازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی، امروز با 
حضـور دکترحمیدرضـا طیبی رییس جهاددانشـگاهی، 
دکتـر علی منتظری رییس پژوهشـکده علوم بهداشـتی 
مناظـره  ملـی  مسـابقات  علمـی  شـورای  رییـس  و 
معـاون  علیـزاده  عیسـی  دکتـر  و  ایـران  دانشـجویان 
قرآنـی  سـازمان  محـل  در  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی 

دانشـگاهیان کشـور برگـزار شـد.
رییـس جهاددانشـگاهی در ایـن مراسـم بیـان کرد: 
اگـر برنامـه پیشـرفت کشـورها را مطالعـه کنیـم، آن 
کـه  برسـند  پیشـرفت  بـه  توانسـته اند  کشـورهایی 
نخبـگان آن ها بر سـر مصالـح ملی کشورشـان به توافق 

رسـیده اند، توافقی کـه حاصل گفت وگوهـا و بحث های 
علمـی اسـت و همـه بـرای تصمیم بـه انتخـاب یک راه 
در اداره کشورشـان بـه اجمـاع رسـیده اند، اقتصـاد را 
مبنـا قـرار داده انـد و اصـول خـود را حفـظ کـرده و به 
پیشـرفت رسـیده اند؛ امـا کشـور مـا از نداشـتن اجماع 
در طـول تاریـخ آسـیب های زیـادی دیـده اسـت و در 
از  را  پیشـرفت  قـدرت  گوناگـون،  تاریخـی  برهه هـای 

دسـت داده اسـت.
کـه  اسـت  سـالی  چنـد  داد:  ادامـه  طیبـی  دکتـر 
قـرار  کـه  دانشـجویان  میـان  در  گفت وگـو  فرهنـگ 
اسـت مدیـران آینـده کشـور باشـند، به همت سـازمان 
دانشـجویان جهاددانشـگاهی و معاونـت فرهنگـی ایـن 
نهـاد، جـا افتـاده اسـت، برگزاری این مسـابقات نشـان 
داده اسـت کـه اگر مبنـای گفت وگوهـا و بحث های ما، 

اخـالق، انصـاف و نظـرات کارشناسـی و علمـی باشـد، 
اتفاقـات خوبی خواهـد افتاد و پیشـرفت را در پی دارد.

وی افزود: جهاددانشگاهی به سهم خود اعالم می کند 
که کشور ما هیچ مشکلی در توسعه علمی، فناورانه و 
فرهنگی ندارد و فقط آن چیزی که کشور را در مضیقه 
قرار داده و از آن رنج می بریم، ترجیح مصالح شخصی 
بر منافع ملی و نداشتن اجماع بر سر اهداف  و حزبی 
ملی است. امیدوارم این مسابقات بستری را فراهم کند 
کشور،  آینده  مدیران  به عنوان  ما  دانشجویان  نهایتا  و 

بتوانند به اجماع در این زمینه برسند.

مسابقات مناظره؛ بستر تقویت انصاف
علی  دکتر  مراسم،  این  از  بخشی  در  همچنین 
مناظره  ملی  مسابقات  علمی  شورای  رییس  منتظری 
بهداشتی  علوم  پژوهشکده  رییس  و  ایران  دانشجویان 
مسابقات  در  که  گزاره هایی  کرد:  اظهار  سخنانی  در 
مناظره دانشجویان، انتخاب و طرح می شود، موافقت ها 
معنای  به  داوران،  نظرات  و  آن ها  درباره  مخالفت ها  و 
تایید محتوای گزاره ها از سوی هیات داوران نیست، اگر 
می شود  گذاشته  رأی  به  آنچه  اما  نیست،  بی تاثیر  چه 
آداب  رقیب،  به  احترام  استدالل،  در  گروه ها  توانایی 

سخن گفتن، رعایت وقت و ... است.
رأی  ایـن  از  پیـش  داد:  ادامـه  منتظـری  دکتـر 
دانشـجویان  مناظـره  مسـابقات  در  دانشـجویی 
نداشـته ایم و اکنـون چند دوره ای اسـت کـه این بخش 

اسـت. اضافـه شـده  نیـز 
اظهار  جامعه،  در  انصاف  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
امروز  متاسفانه  است.  مهم  همواره  انصاف  رعایت  کرد: 
از  بسیاری  و  هستیم  مواجه  زیادی  بی انصافی های  با 
زحمات دیده و قدر دانسته نمی شود. نباید از انصاف دور 
با بی طرفی  شد. در گفت وگو نیز باید منصف بود، این 
تفاوت دارد، البته که در عالم واقع بی طرفی معنا ندارد، 

نهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان با 
اهدای نشان »خواجه نصیر« پایان یافت

مراسم اختتامیه نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان جهاددانشگاهی با اهدای نشان خواجه نصیر به تیم آرمان از 

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان برنده این دوره از مسابقات برگزار شد
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دارای  خودمان  این که  علی رغم  که  است  این  مهم  اما 
ایده و نظر هستیم، در بررسی و سخن گفتن با دیگری 
که نظر و ایده متفاوت با ما دارد، جنبه انصاف را رعایت 
بینش  و  درک  این  از  ما  جوانان  خوشبختانه  کنیم. 

برخوردارند.
بـه گفتـه رییس پژوهشـکده علوم بهداشـتی و عضو 
تیـم داوری مسـابقات مناظـره دانشـجویی؛ انصـاف بـا 
اخـالق همسـایه اسـت و این مسـاله فضـای گفت وگو، 
نقـد و آزاداندیشـی در کشـور را تقویـت می کنـد. بایـد 
و  نقـد  تقویـت  بـه  تـا  بپردازیـم  انصـاف  تقویـت  بـه 

گفت وگـو و آزاداندیشـی دسـت پیـدا کنیـم.
علـی محمـدی معاون فرهنگـی دانشـگاه فرهنگیان 
نیـز کـه در ایـن مراسـم حضـور داشـت، در سـخنانی 
بیـان کـرد: دانشـگاه فرهنگیـان 1۰۰ مرکـز و پردیس 
مناظره هـای  داشـته ایم  سـعی  و  دارد  معلـم  تربیـت 
دانشـجویی را در سـطح دانشـگاه فرهنگیـان توسـعه 
ایـن اسـت در تمـام دانشـگاه های  دهیـم. آرزوی مـا 
کشـور موضـوع گفت وگـو و مناظره با جدیت بیشـتری 
پیگیـری شـود. ما نیـز در دانشـگاه فرهنگیـان آمادگی 
میزبانـی و همـکاری با اعضـای برگزارکننده مسـابقات 

مناظـره دانشـجویان جهاددانشـگاهی را داریـم.

مشارکت هزار نفر از دانشجویان در دوره نهم
سرپرست  عباسی  مهدی  مراسم،  این  از  بخشی  در 
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی نیز در سخنانی به 
کرد:  بیان  و  پرداخت  دوره  این  برگزاری  روند  تشریح 
ایران  دانشجویان  مناظره  ملی  مسابقات  پایانی  مراسم 
هر سال در آذرماه و حوالی روز دانشجو در فضایی بزرگ 
و عالقه مندان  دانشجویان  از  کثیری  با حضور جمع  و 
ویروس  شیوع  دلیل  به  امسال  اما  می شد،  برگزار 
کرونا مجبور شدیم مراسم را در فضایی کوچک تر و با 
جمعیتی محدود برگزار کنیم. این مالحظه در تمامی 
مسیر برگزاری دوره نهم مدنظر ما بود روند مسابقات 
از  این صورت بود که معموال پس  به  در اغلب سال ها 
می شد  آغاز  مسابقات  بعدی  دور  مقدمات  دوره،  اتمام 
تا  می انجامید  طول  به  ما   12 تا   1۰ بین  روند  این  و 
از  پس  بالفاصله  اما  این بار،  برسد.  پایان  به  مسابقات 
اتمام مسابقات دوره هشتم و درست در زمانی که باید 
مسابقات دوره نهم آغاز می شد، خبر ورود ویروس کرونا 

به کشور، موجب محدودیت، تعطیلی و تعلیق بسیاری 
مناظره  ملی  مسابقات  شد.  برنامه ها  و  اجتماعات  از 
دانشجویان ایران نیز به تبع تعطیلی دانشگاه ها و عدم 
حضور دانشجویان، دچار تعلیق شد. در طی یک سال 
گذشته بارها تصمیمات و روش های گوناگون را بررسی 
کردیم. از آنجایی که بسیاری از رویدادهای فرهنگی و 
آموزشی به سمت فضای مجازی سوق یافته بود مطمئن 
را  فرایندی  چه  مسابقات  این  آنالین  برگزاری  نبودیم 

طی خواهد کرد.
عباسـی ادامـه داد: در این میان، برگزاری مسـابقات 
و  حمایـت  بـا  کـه  دانشـجویان  مناظـره  تخصصـی 
همراهـی معاونـت تعـاون وزارت کار و رفـاه اجتماعـی 
توسـط دبیرخانه مسـابقات برگزار شـد و برآیند نسـبتا 
نیـز اصـرار  ایـن مسـابقات و  قابـل قبـول  مناسـب و 
دانشـجویان عالقه مند به شـرکت در مناظـرات، ما را بر 
آن داشـت که بکوشـیم مانع خاموشـی هـر چند موقت 
این مسـابقات شـویم. بر همین اسـاس، رونـد برگزاری 
مسـابقات مناظـره دانشـجویان ایـران کـه حـدود یـک 
نهمیـن  در  و  این بـار  می انجامیـد،  طـول  بـه  سـال 
دوره آن، حـدود ۴ مـاه بـه طـول انجامیـد. متاسـفانه 

همیـن مسـایل سـبب پایین تـر بودن سـطح ایـن دوره 
مسـابقات بـه لحاظ کمی، نسـبت به دوره های گذشـته 
شـد. بـه نحوی کـه دوره هشـتم ایـن مسـابقات، 625 
تیم با مشـارکت مسـتقیم 25۰۰ نفر از دانشـجویان در 
تمامـی اسـتان ها در واحدهـای جهاددانشـگاهی برگزار 
شـد، امـا در ایـن دوره میزبـان بیـش از هـزار نفـر از 
دانشـجویان سراسـر کشـور در قالـب 262 تیـم بودیـم 
و 25۰ مسـابقه نیـز برگزار شـد. امیدواریـم در دهمین 
دوره مسـابقات مناظره دانشـجویان با بازگشـت شرایط 
کشـور و دانشـگاه ها بـه وضـع عـادی و برطـرف شـدن 
کرونـا، بار دیگر شـاهد حضور گسـترده دانشـجویان در 

ایـن رویـداد فرهنگی باشـیم.
شـرکت کننده  دانشـجویان  میـان  از  افـزود:  وی 
در ایـن دوره، 5۷ درصـد از رشـته های شـاخه علـوم 
انسـانی، 2۷ درصـد از رشـته های شـاخه علـوم فنـی و 
پایـه، 1۳ درصـد از رشـته های شـاخه علـوم پزشـکی 
و یـک درصـد از شـاخه هنـر بوده انـد. ۷۴ درصـد از 
مقطـع  در  دوره  ایـن  در  شـرکت کننده  دانشـجویان 
کارشناسـی، 11 درصد در مقطع کارشناسـی ارشـد، 9 
درصـد در مقطـع دکتری و 6 درصـد در مقطع کاردانی 

می کننـد. تحصیـل 
سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی اظهار 
شرکت کننده،  دانشجویان  همه  از  می دانم  الزم  کرد: 
سنگین  مسوولیت  و  بار  که  گران مایه ای  استادان 
داوری این دوره را به دوش کشیدند، سپاسگزاری کنم. 
بی بدیلی  فرصت  ایران،  دانشجویان  مناظره  مسابقات 

برای آموختن است.
بـه گـزارش ایکنـا، در پایـان ایـن مراسـم، نتیجـه 
مسـابقه نهایـی مرحله کشـوری نهمین دوره مسـابقات 
ملـی مناظـره دانشـجویان ایـران کـه بـر سـر گـزاره 
مذاکـره  مسـتلزم  تحریم هـا  رفـع  کـه  صورتـی  »در 
دربـاره سیاسـت های دفاعـی و موشـکی باشـد، بایـد 
مذاکـره کـرد« و بـا مشـارکت دو تیـم آرمـان )موافـق 
از  شـد،  برگـزار  گـزاره(  )مخالـف  فکـرت  و  گـزاره( 
سـوی مهدی عباسـی، سرپرسـت سـازمان دانشجویان 
جهاددانشـگاهی اعـالم شـد. بر این اسـاس، تیم آرمان، 
گـروه موافق گـزاره فـوق از دانشـگاه خواجه نصیرالدین 
طوسـی از سـوی هیـات داوران، به عنوان برنـده نهمین 
دوره مسـابقات ملی مناظره دانشـجویان ایران شناخته 

و موفـق شـد نشـان خواجه نصیـر را دریافـت کنـد.
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برگـزار

دانشجویان  علمی-فرهنگی  گردشگری  مرکز  عمومی  روابط 
ایران، 4 اسفندماه: نخستین نشست شورای سیاست گذاری 
فیلم  و  عکس  دانشجویی  ملی  جشنواره  سومین 
علیزاده  دکتر  حضور  با  ایران  گردشگری  جاذبه های 
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، دکتر ابوالقاسم رییسی 
علی  دکتر  جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط  مدیرکل 
اتاق بازرگانی  عبدالملکی رییس کمیسیون گردشگری 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دکتر نعمت اهلل فاضلی 
فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  دانشیار 
و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  رییس  سلگی  محمد  دکتر 
علی  دکتر  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ارتباطات 
فروغی صاحب نظر در حوزه آموزش عکاسی و کارآفرین 
در حوزه تجهیزات و لوازم عکاسی، دکتر مهنا نیک بین 
عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی و هتلداری 

دانشگاه آزاد اسالمی تهران غرب برگزار شد.
و  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون  علیزاده  دکتر 
توجه  با  رییس شورای سیاست گذاری جشنواره گفت: 
و  کرونا  بیماری  شیوع  و  حاضر  حال  در  شرایط  به 
بودن  مرتبط  همچنین  و  گردشگری  آسیب پذیری 
دانشجویان  و  دانشگاه  با  گردشگری  مرکز  برنامه های 
دانشجویی  مخاطبان  باید  که  آن طور  آن ها  تعطیلی  و 

نداشته ایم.
وی افزود: براساس سیاست گذاری ما در جهت ایجاد 
رونق  هدفمان  دانشجویان،  روحیه  در  امید  و  نشاط 
این  استمرار  به  توجه  با  و  است  بوده  نیز  گردشگری 
شرایط تا سال آینده بر آن شدیم تا با برنامه هایی که 
مرتبط با گردشگری هست و منوط به حضور دانشجو 
سعی  و  کنیم  تبلیغ  را  گردشگری  جاذبه های  نیست، 
کردیم در این دوره حوزه رسانه را نیز همراه کرده و از 

ظرفیت واحدهای جهاددانشگاهی استفاده کنیم.
مرکز  رییس  زاده  یعقوب  رحیم  نشست  این  در 
دبیر  و  ایران  دانشجویان  علمی-فرهنگی  گردشگری 
اجرای  روند  از  مختصری  شرح  ارایه  با  نیز  جشنواره 
جشنواره گفت: تمرکز این جشنواره در سه بخش عکس، 

جاذبه های  معرفی  هدف  با  دیجیتال  محتوای  و  فیلم 
فرهنگ  ترویج  دانشجویان،  سوی  از  ایران  گردشگری 
سفر و معرفی و تقدیر از دانشجویان خالق و مستعد در 
زمینه های یادشده است که به شکلی خالقانه، منتقدانه، 
هنرمندانه و مساله محور موضوعات مربوط به گردشگری 

و میراث فرهنگی را در معرفی نمایش قرار می دهند.
دانشجویی  فیلم  و  عکس  ملی  جشنواره  افزود:  وی 
تاکنون دو مرحله توسط مرکز گردشگری علمی-فرهنگی 
دانشجویان ایران برگزار شده است که بخش اینفوگرافی و 
موشن گرافی نیز در سومین مرحله آن اضافه شده است.

در  جشنواره  این  فراخوان  گفت:  جشنواره  دبیر 
موضوعات گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
هنرهای سنتی اعالم شده است و الزم به ذکر است با 
به تشابه موضوع صنایع دستی و هنرهای سنتی  توجه 
از  فراگیرتر  بسیار  سنتی  هنرهای  موضوع  گفت،  باید 
صنایع دستی و میراث فرهنگی است که میراث فرهنگی 

ملموس و ناملموس را شامل می شود.
سطح  در  جشنواره  از  دوره  این  افزود:  زاده  یعقوب 
شیوع  به  توجه  با  که  است  شده  اطالع رسانی  ملی 
بیماری کرونا و محدود بودن سفر در سال جاری، آثاری 
نیز شامل  است  تهیه شده  فروردین 98  ابتدای  از  که 
اثر   9۳ تعداد  تاکنون  شد  یادآور  و  می شود  جشنواره 
ارسال شده است که پیش بینی می شود باالی 1۰۰۰ اثر 

به دبیرخانه ارسال گردد.
حوزه  پژوهشگر  رییسی  ابوالقاسم  دکتر  همچنین 
افزود:  رسانه و مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی 
جشنواره،  بخش های  به  پادکست  و  ویدئوکست  بخش 
مجزای  کمیته های  راه اندازی  و  داوران  هیات  تقویت 

جشنواره را نیز پیشنهاد داد.
هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  رییس  سلگی  محمد  دکتر 
و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یکی دیگر 
از اعضای شورای سیاست گذاری نیز، حذف محورهای 
سخت جشنواره همچون هنرهای سنتی یا صنایع دستی 
پیشنهاد  را  جشنواره  کمیت  و  کیفیت  افزایش  جهت 

کرد.
شرایط  در  موجود  محدودیت های  به  اشاره  با  وی 
کرونایی بیان کرد: از آنجایی که عکس و فیلم بازنمایی 
این  در  واصله  آثار  است،  پیرامونمان  واقعیت های  از 
دوران مبین روح زمان است و می توان از این محدودیت 
به عنوان بخش ویژه استفاده کرد و در واقع در آینده این 

تصاویر انعکاس دهنده شرایط حال باشند.
پژوهشگاه  دانشیار  فاضلی  نعمت اهلل  دکتر  ادامه  در 
افزایش  به  اشاره  با  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم 
همچون  کشورهای  از  ایرانی  غیر  دانشجویان  حضور 
سال   8 در  میانه  آسیای  و  لبنان  سوریه،  افغانستان، 
اخیر، افزودن عنوان بین المللی به جشنواره را پیشنهاد 
کرد و گفت: می توان بخش ویژه ای برای دانشجویان غیر 
به کشورهای  فراخوان  اعالم  با  یا  و  تعریف کرد  ایرانی 
آسیای میانه از آن ها دعوت نمود تا با نگاه غیر ایرانی به 
آثار و جاذبه های گردشگری ایران در جشنواره شرکت 

کنند.
تقسیمات  به  توجه  با  افزود:  فاضلی همچنین  دکتر 
منطقه ای تنوع فرهنگی و دانشجویی را مبنا قرار دهیم 
متنوع  آثار  بخواهیم  استان  هر  بومی  دانشجویان  از  و 

استان خود را به تصویر بکشند.
وی همچنین جهت دادن بخشی از جشنواره به نگاه 
انتقادی به منظور حل معضالت پیش روی گردشگری و 
موضوع تخریب برخی از اماکن تاریخی را نیز پیشنهاد 

داد.
دکتر مهنا نیک بین عضو هیات علمی گروه مدیریت 
جهانگردی و هتلداری دانشگاه آزاد اسالمی تهران غرب 
نیز با توجه به مطرح بودن کاریکاتوریست های ایرانی، 
افزودن بخش کاریکاتور به جشنواره را پیشنهاد داد و 
گفت: با افزودن این بخش می توان با نگاهی منتقدانه و 

جذاب به حوزه گردشگری نگاه کرد.
دکتر علی عبدالملکی رییس کمیسیون گردشگری 
با  نیز  ایران،  و کشاورزی  معادن  بازرگانی صنایع،  اتاق 
اشاره به برپایی نمایشگاه گردشگری اکسپو گفت: این 
نمایشگاه در دبی به مدت 6 ماه دایر است که می توان 
برگزیده  آثار  گذاشتن  نمایش  به  برای  آن  ظرفیت  از 

استفاده کرد.
ارایه  برندینگ و هویت بصری و  به  همچنین توجه 
لوح تقدیر به زبان انگلیسی از دیگر پیشنهادها ایشان 

بود.
حوزه  در  صاحب نظر  فروغی  علی  دکتر  پایان  در 
و  تجهیزات  حوزه  در  کارآفرین  و  عکاسی  آموزش 
مناسب  معرفی  همچون  پیشنهادهایی  عکاسی  لوازم 
ایجاد  جشنواره،  پایان  در  شرکت کننده  برتر  عکاسان 
ویژه جشنواره،  لوگوی  داوری، طراحی  مکانیزم شفاف 
استفاده  و  عکاسی  و  رسانه  شهدای  ویژه  بخش  ایجاد 
از پتانسیل داوران جشنواره جهت تقویت آن و دریافت 

آثار بیشتر را پیشنهاد کرد.

استفاده از ظرفیت های واحدهای جهاددانشگاهی 
در ترویج گردشگری

در نخستین نشست شورای سیاست گذاری سومین جشنواره ملی عکس و فیلم دانشجویی جاذبه های گردشگری ایران مطرح شد
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ـــاه :   ـــفند م ـــگاهی 5 اس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــس  ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــترک دکت ـــت مش نشس
جهاددانشـــگاهی بـــا دکتـــر مســـعود کرباســـیان 
رییـــس هیـــات مدیـــره و مدیرعامـــل شـــرکت 
ــعه  ــی توسـ ــور بررسـ ــران به منظـ ــت ایـ ــی نفـ ملـ
ــد. ــزار شـ ــفندماه برگـ ــن 5 اسـ ــای بیـ همکاری هـ

ـــت  ـــن نشس ـــدای ای ـــگاهی در ابت ـــس جهاددانش ریی

ــا  ــر محمدرضـ ــی دکتـ ــا همراهـ ــه بـ ــترک کـ مشـ
پورعابـــدی معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری و مدیـــران 
ـــی  ـــه گزارش ـــا ارای ـــد ب ـــزار ش ـــه برگ ـــد دو مجموع ارش
بـــه  اجـــرا  از وضعیـــت پروژه هـــای در دســـت 
پروژه هـــای تولیـــد زودهنـــگام نفـــت در آزادگان 
ـــازی  ـــکه ای(، بومی س ـــزار بش ـــد 5۰ ه ـــکید موانت )اس
ـــای  ـــرارداد پروژه ه ـــاری، ق ـــه حف ـــد مت ـــاوری و تولی فن

ـــراه  ـــه آب هم ـــیار، تصفی ـــزی س ـــه مغ ـــدکالف لول تولی
ـــیمیایی  ـــواد ش ـــن م ـــت، تأمی ـــراورش نف ـــای ف واحده
ـــری  ـــای بارگی ـــیفایر، بازوه ـــت و دمولس ـــرف نف پرمص
نفـــت خـــام و پـــروژه ازدیـــاد برداشـــت نفـــت 
ـــکالت  ـــان مش ـــه بی ـــرد و ب ـــاره ک ـــر( اش )هیدروفرکچ

ــت. ــا پرداخـ ــن پروژه هـ ــرای ایـ ــود در اجـ موجـ
ـــت  ـــه ماموری ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــر طیب دکت
ـــد  ـــش، تولی ـــوزه پژوه ـــگاهی در ح ـــی جهاددانش اصل
از حمایت هـــای  فنـــاوری اســـت  بومی ســـازی  و 
شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران بـــرای جهـــش تولیـــد 
ــتار  ــرد و خواسـ ــر کـ ــاوری تقدیـ ــازی فنـ و بومی سـ
تســـریع در عقـــد قراردادهـــای اجـــرای پروژه هـــای 

فناورانـــه، بـــا شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران شـــد.
جهاددانشـــگاهی  این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 
 ۴۰ بـــه  نزدیـــک  فنـــاور  یک نهـــاد  به عنـــوان 
ــه،  ــان و فناورانـ ــای دانش بنیـ ــا فعالیت هـ ــال بـ سـ
محصـــوالت  تولیـــد  و  فنـــاوری  بومی ســـازی 
ــن  ــته و چندیـ ــتور کار داشـ ــان را در دسـ دانش بنیـ
محصـــول فناورانـــه تولیـــد کـــرده اســـت، خواســـتار 
ـــاخت  ـــتای س ـــه در راس ـــای فناوران ـــذاری قرارداده واگ
ــا  ــت: بـ ــد و گفـ ــگاهی شـ ــه جهاددانشـ ــار اول بـ بـ
ــه  ــد کـ ــش تولیـ ــروه جهـ ــه کارگـ ــالح مصوبـ اصـ
می شـــود  دانش بنیـــان  شـــرکت های  مشـــمول 
ــن  ــگاه ها در ایـ ــگاهی و دانشـ ــزودن جهاددانشـ و افـ
مصوبـــه، موانـــع عقـــد قـــرارداد بابـــت اجـــرای 

پروژه هـــای فناورانـــه برداشـــته شـــود.

حامیت از فعالیت های فناورانه جهاددانشگاهی 
در حوزه نفت

در نشست مشرتک رییس جهاددانشگاهی با مدیرعامل رشکت ملی نفت ایران تاکید شد
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روابط عمومی جهاددانشگاهی: مراسم اختتامیه جشنواره 
با  سوانح طبیعی و مسابقه ملی طراحی اسکان موقت 
حضور دکتر اسماعیل نجار معاون وزیر کشور و رییس 
سعید  سید  دکتر  کشور،  بحران  مدیریت  سازمان 

احمد  دکتر  فرهنگ،  و  علم  دانشگاه  رییس  هاشمی 
عالی  آموزش  مرکز  رییس  و  پژوهش  معاون  سلطانی 
محمدی  کرمی  رضا  دکتر  ایران،  هالل احمر  جمعیت 
شهر  بحران  مدیریت  و  پیشگیری  سازمان  رییس 

تهران و محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری 
به میزبانی  جهاددانشگاهی سوم اسفندماه سال جاری 

دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.
در ابتدای این مراسم رییس دانشگاه علم و فرهنگ 
از  برآمده  بحران  مدیریت  اهمیت  این که  به  اشاره  با 
دل دانشگاه هاست، گفت: باعث خرسندی است که در 
بهداشتی  پروتکل های  با رعایت  و  امروز  شرایط دشوار 
از  کنیم.  برگزار  را  مسابقه  و  همایش  این  توانستیم 
آنجایی که رویکرد دانشگاه علم و فرهنگ مساله محور 
بودن است همواره در تالش هستیم معضالت و مسایل 

جامعه را حل تا جایی که امکان داریم، حل کنیم.
وی افزود: یکی از معضالت اصلی در کشور ما سوانح 
به  کمتر  متاسفانه  زیرا  است،  زلزله  به ویژه  طبیعی 
مباحث علمی در باب مدیریت بحران توجه شده است؛ 
بنابراین این همایش ها باعث می شود که متخصصان در 
رشته های مختلف کنار همدیگر جمع شود تا دست کم 
بخشی از این آسیب ها را حل کنند. به اعتقاد من باید 
بتوان راهکارهای علمی و عملیاتی را در جامعه جاری 

کرد.
موضوع  به  اشاره  با  هاشمی  سعید  سید  دکتر 
جشنواره سوانح طبیعی و مسابقه ملی طراحی اسکان 
خوبی  بسیار  فعالیت های  نمونه  دنیا  در  گفت:  موقت 
نیز  همایش  این  است.  انجام شده  موقت  اسکان  برای 
شکل  دانشگاه  این  معماری  و  هنر  دانشکده  همت  به 

برگزار ی مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی و 
مسابقه ملی طراحی اسکان موقت

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی و مسابقه ملی طراحی اسکان موقت به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد
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گرفت و ما در تالش هستیم تا بتوانیم در این زمینه با 
دانشگاه های مختلفی چون شهید بهشتی، خوارزمی و 
دیگر موسسات دانش بنیان همکاری هایی داشته باشیم.

مکان یابی مهم ترین مولفه
دکتر سلطانی در ادامه این مراسم با اشاره به اهمیت 
معماری  گروه  گفت:  موقت  اسکان  بحث  در  مکان یابی 
دانشگاه علم و فرهنگ می تواند به بحث مدیریت بحران 
کشور کمک کند. گفتنی است، مسابقه امروز بر محوریت 
اسکان موقت است و در زمینه مکان یابی اهمیت زیادی 
در  می تواند  همایش ها  این گونه  برگزاری  بنابراین  دارد؛ 
حوزه مدیریت بحران مهم باشد چراکه در حقیقت عرصه 
حضور دانشگاهی در این زمینه نویدبخش این است که 

می توانیم از اغلب ظرفیت های ممکن استفاده کنیم.
گالیه مندی  شاهد  همواره  رسانه ها  داد:  ادامه  وی 
آسیب دیدگان بودند که باعث شدند مردم کمی در این 
اقالم  به  نگاهمان  باید  بنابراین  شوند؛  حساس  زمینه 
استراتژی  باید  حقیقت  در  باشد.  وجهی  چند  امدادی 

اسکان در کشور را تدوین کنیم.
معاون پژوهش و رییس مرکز آموزش عالی جمعیت 
هالل احمر ایران در ادامه تاکید کرد: در کشور ما روی 
درحالی که  دارد؛  مرحله  سه  اسکان  مدیریت  کاغذ 
زمینه  این  در  این که  به  توجه  با  ایاالت متحده  در 
پیشرفته ترین کشور است چهار مرحله ای است؛ بنابراین 
باید در گام نخست استراتژی اسکان طراحی شود و بعد 

در اختیار ذی نفعان قرار بگیرد.

باید تاب آوری را افزایش داد
گفتنی است، پیش بینی مخاطرات در بحث مدیریت 
بحران اهمیت زیادی دارد این موضوعی بود که کرمی 
و  کرد  اشاره  آن  به  نشست  این  ادامه  در  محمدی 
با  را  موضوع  معموال  بحران  مدیریت  بحث  در  گفت: 
باید  انجام شده تحلیل می کنیم.  از قبل  پیش بینی های 
اذعان کرد که تاب آوری در این زمینه جزو مولفه های 
تاب آوری  روندهای  خسارات،  افزایش  با  است.  مهم 
را داشتیم که  پیدا می کند. کشورهایی  زیادی  اهمیت 
بعد از زلزله مانند هایتی نتوانستند به شرایط قبل باز 
گردند چراکه تاب آوری باالیی نداشتند. در حقیقت در 
است؛  تاب آوری  افزایش  هدف  بحران  مدیریت  بحث 
از  بهتر  یا  قبلی  وضعیت  به  به سرعت  ما  این که  یعنی 

آن برگردیم.
وی در ادامه گفت: موضوع اسکان اضطراری یا موقتی 
می تواند در افزایش تاب آوری کمک کند. طرح های ارایه 
شده در این مسابقه را مغتنم می دانیم و برای عملیاتی 

شدن آن ها همواره تالش می کنیم.
کرمی محمدی با اشاره به طرح مدرسه آماده گفت: 
در این طرح آموزش هایی برای معلمان، دانش آموزان و 
مربیان در مدارس داده و سپس آسیب پذیری مدرسه 
مشخص می شود. در فاز بعدی عملیاتی شدن آموزش ها 
میزان  می تواند  آموزش ها  این  واقع  در  می شود.  آغاز 
طریق  از  می توان  حتی  کند.  زیاد  را  مردم  تاب آوری 
مردم  در  را  تاب آوری  توانایی  فیلم ها  برخی  ساخت 
افزایش داد. همان گونه که کشوری مانند ایاالت متحده 
چند سالی می شود که با این روش در تالش است توان 
هم  دانشگاه  در  دهد.  افزایش  را  خود  مردم  تاب آوری 
و  علمی  هیات  اعضای  کارکنان  برای  می خواهیم  ما 

دانشگاه ها این آموزش ها داشته باشیم.

سوانح طبیعی؛ یک مانع توسعه ای
جهاددانشگاهی  فناوری  و  پژوهش  معاون  ادامه  در 
نیز اظهار کرد: یکی از مواردی که به عنوان موانع توسعه 

بشری همواره از آن یاد می شود سوانح و بالیای طبیعی 
بشری  توسعه  و  پیشرفت  راه  سنگ  همواره  که  است 
بوده است. متاسفانه باور به این مساله در بین مسووالن 
ما نهادینه نشده است اما نگرش و تفکر نسبت به این 
موضوع عنوان یک رفتار در طبیعت، در جهاددانشگاهی 

شکل گرفته است.
واقع  در  کرد:  تاکید  پورعابدی  محمدرضا 
آموزشی  علمی،  نهاد  یک  به عنوان  جهاددانشگاهی 
به ویژه  زمینه ها  تمامی  در  است  تالش  در  فرهنگی  و 
داشته  خوبی  فعالیت های  معماری  و  عمران  حوزه  در 
باشد. گفتنی است در بحث بازآفرینی بافت های فرسوده 

شهری فعالیت های بسیاری نیز داشته ایم.
وی در ادامه گفت: برای این که در این گونه حوادث 
خسارات کمتری بروز کند؛ برنامه ریزی اصلی باید پیش 
از حادثه باشد و چون جهاددانشگاهی دارای نهادهای 
رسانه ای مانند ایسنا، ایکنا و سینا است می توانند نقش 
مهمی در این زمینه در راستای آگاهی سازی در جامعه 

داشته باشد.

چندان با دادن کانکس موافق نیستم
معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران 
کشور در ادامه با اشاره به مخالفت در خصوص ساخت 
ریشه ای  موضوع  یک  بحران  مدیریت  گفت:  کانکس 
در  که  انقالب  نخست  سال های  در  است.  اساسی  و 
باره  این  کردستان فرماندار بودم تجربه های زیادی در 
بمباران می شد  زمان که مرتب شهر  کسب کردم؛ آن 
و  کنند  زندگی  گرما  و  سرما  در  نمی توانستند  مردم 

تمایل چندانی هم برای رفتن به اردوگاه ها نداشتند.
وی بهترین روش برای بازیابی زندگی مردم را ارایه 
مردم  به  باید  گفت:  و  دانست  بالعوض  مالی  امکانات 
جهت تامین اسکان دائمی امکانات مالی بالعوض داد تا 

خودشان خانه هایشان را بازسازی کنند.
تجربه  گفت:  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رییس 
چندان خوب  ذهاب  سرپل  در  مردم  به  کانکس  دادن 
نبود، زیرا برخی خانوارها باالی 5 تا ۷ کانکس دریافت 
کرده بودند و از آن خارج نمی شدند. این در حالی است 
که سیاست اصلی در چنین شرایطی بازگرداندن افراد 

حادثه دیده به شرایط قبل است.
از  نیز  مراسم  این  پایان  در  پرس،  سینا  گزارش  به 

برندگان مسابقه تقدیر شد.
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 9 اســـفندماه: آییـــن 
کتاب خوانـــی  ملـــی  »جشـــنواره  اختتامیـــه 
عباســـعلی  دکتـــر  حضـــور  بـــا  جهانمـــرد« 
کدخدایـــی قائـــم مقـــام دبیـــر و ســـخنگوی 
شـــورای نگهبـــان، دکتـــر ســـید ســـعید هاشـــمی 
ـــم و فرهنـــگ جهاددانشـــگاهی،  رییـــس دانشـــگاه عل
ـــر  ـــنواره و دکت ـــر جش ـــی دبی ـــدی فاطم ـــر مه دکت
ـــجویی  ـــاون دانش ـــمی راد مع ـــر هاش ـــید علی اکب س
ـــگاه  ـــگ در دانش ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــی دانش و فرهنگ

علـــم و فرهنـــگ برگـــزار شـــد.
ـــی  ـــت: یک ـــم گف ـــن مراس ـــدای ای ـــی در ابت فاطم
از وظایـــف بنیـــاد حفـــظ آثـــار دفـــاع مقـــدس، 
جامعـــه  در  کتاب خوانـــی  فرهنـــگ  توســـعه 
اســـت. درســـت فـــردای شـــهادت حـــاج قاســـم 
ــد؛ در  ــا شـ ــر پـ ــینی بـ ــش حسـ ــلیمانی پویـ سـ

ایـــن پویـــش مـــا تـــالش کردیـــم دل نوشـــته ها 
و مجموعـــه خاطـــرات و داســـتان های مرتبـــط 
ـــای  ـــردم در فض ـــوی م ـــا را از س ـــردار دل ه ـــا س ب
ـــد  ـــت، بع ـــی اس ـــم؛ گفتن ـــع آوری کنی ـــازی جم مج
از هفـــت روز 6۳۷ اثـــر و داســـتانک جمـــع آوری 
شـــد و ســـپس در چهلـــم ایـــن شـــهید فرزانـــه، 
ــه  ــد کـ ــاپ شـ ــرد« چـ ــس »جهانمـ ــاب نفیـ کتـ
ــاپ دوم  ــه چـ ــر بـ ــن اثـ ــه ایـ ــر از دو هفتـ کمتـ

رســـید.
ــنواره  ــروع کار »جشـ ــی؛ شـ ــه فاطمـ ــه گفتـ بـ
ملـــی کتاب خوانـــی جهانمـــرد« را در ســـالروز 
شـــهادت حـــاج قاســـم ســـلیمانی آغـــاز کردیـــم 
ـــردار  ـــالص س ـــوی اخ ـــگ و ب ـــا رن ـــابقه ای ب ـــا مس ت
دل هـــا آغـــاز شـــود. نزدیـــک بـــه یـــک میلیـــون 
نفـــر از ایـــن جشـــنواره آگاهـــی پیـــدا کردنـــد و 

ــرکت  ــابقه شـ ــن مسـ ــر در ایـ ــزار و 9 نفـ ۳1 هـ
کردنـــد.

الگویـــی تمام عیار
ــه  ــح این کـ ــا توضیـ ــمی راد بـ ــه هاشـ در ادامـ
ــام  ــوی تمـ ــلیمانی الگـ ــم سـ ــاج قاسـ ــهید حـ شـ
ـــی  ـــواره وقت ـــت: هم ـــت، گف ـــگاهیان اس ـــار دانش عی
ــه  ــودآگاه بـ ــد ناخـ ــگاهی می آیـ ــام جهاددانشـ نـ
ــروز  ــم. امـ ــی می افتیـ ــای فرهنگـ ــاد فعالیت هـ یـ
دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ افتخـــار میزبانـــی 
یـــادآور  کـــه  دارد  را  اختتامیـــه جشـــنواره ای 
ــر و مقاومـــت در  ــاد صبـ ــه نمـ فـــردی اســـت کـ
عرصـــه جهـــاد و آزادگـــی اســـت. امیدواریـــم بـــا 
ایـــن اتفاقـــات بتوانیـــم فرهنـــگ کتاب خوانـــی را 

ــم. ــهادت رواج دهیـ ــوزه مقاومـــت و شـ در حـ
ــلیمانی  ــم سـ ــاج قاسـ ــهید حـ ــزود: شـ وی افـ
ــی،  ــت، تیزهوشـ ــهادت، درایـ ــر شـ ــاد و مظهـ نمـ
معنویـــت بـــود و همـــواره یـــاد او به عنـــوان یـــک 
ـــم  ـــاج قاس ـــد. ح ـــا می مان ـــرای م ـــی ب ـــان مل قهرم
ــا  ــت و مـ ــروا نداشـ ــز پـ ــدا از هیچ چیـ در راه خـ
ـــن  ـــای ای ـــود را در ارزش ه ـــار خ ـــگاهیان معی دانش
ــان  ــرات ایشـ ــه تفکـ ــرا کـ ــم چـ ــهید می دانیـ شـ

مظهـــر رشـــادت و شـــهامت و مردانگـــی اســـت.

سلیمانی قاسم  حاج 
باال برد  پرچم شهامت را 

بـــا  کدخدایـــی  نشســـت  ایـــن  ادامـــه  در 
بیـــان شناســـایی ارزش هـــای ســـردار دل هـــا در 
ــه  ــت کـ ــندی اسـ ــث خرسـ ــت: باعـ ــان گفـ جهـ
ــردار  ــت سـ ــه در بزرگداشـ ــن برنامـ ــبت ایـ مناسـ
ســـرفراز دل هـــا اســـت. حـــاج قاســـم ســـلیمانی 
بـــا آموختـــن از مکتـــب اســـالم و اخالصـــی کـــه 
ــت در  ــود، توانسـ ــود آورده بـ ــه وجـ ــود بـ در خـ
عرصه هـــای جهانـــی پرچـــم شـــهامت را بـــاال 
ــای  ــام و ایثارگری هـ ــه مقـ ــی کـ ــرد. از آنجایـ ببـ

جهاددانشگاهی مظهر فعالیت های فرهنگی است
آیین اختتامیه »جشنواره ملی کتاب خوانی جهامنرد« با حضور سخنگوی شورای نگهبان و رییس دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد
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ــناخته  ــا ناشـ ــردم دنیـ ــیاری از مـ ــرای بسـ وی بـ
ــه  ــرای همـ ــم آن را بـ ــه داریـ ــا وظیفـ ــت، مـ اسـ
ـــی  ـــا تاس ـــالم و ب ـــا درس از اس ـــم. وی ب ـــنا کنی آش
ـــام  ـــوب مق ـــن در چهارچ ـــهدا همچنی ـــام و ش از ام
ـــود و در  ـــاخته ب ـــود س ـــانی خ ـــری انس ـــم رهب معظ
حقیقـــت پـــرورش یافتـــه مکتـــب اســـالمی نـــام 
ـــام  ـــه در تم ـــت ک ـــر اس ـــن خاط ـــه همی ـــت؛ ب گرف
جهـــان هـــر فـــردی کـــه وی را می شناســـد بـــه 

ــد. ــاد می کنـ ــی از او یـ ــی و بزرگـ نیکـ
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه تاکیـــد مقـــام 
معظـــم رهبـــری در بحـــث اخـــالص خاطرنشـــان 
ــم  ــام معظـ ــد مقـ ــه تاکیـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ کـ
می تـــوان  اخـــالص،  موضـــوع  بـــه  رهبـــری 
ــاج  ــه حـ ــیار بـ ــان بسـ ــای ایشـ ــت معیارهـ گفـ
ـــرای  ـــی ب ـــم تالش ـــاج قاس ـــت دارد. ح ـــم دالل قاس
خودنمایـــی نداشـــت، چـــرا کـــه همیشـــه مـــرد 
میـــدان بـــود و اگرچـــه در میدان هـــای جنـــگ 
اســـتوار بـــود و بـــر دشـــمن ســـخت می گرفـــت، 
ــهدا  ــدان شـ ــرای فرزنـ ــش بـ ــه قلبـ ــا همیشـ امـ

. می تپیـــد

کدخدایـــی گفـــت: ســـال ها وقـــت الزم اســـت 
ــم  ــیم و بخواهیـ ــی بشناسـ ــا وی را به خوبـ ــا مـ تـ
ـــز  ـــع ج ـــور قط ـــانیم. به ط ـــردم بشناس ـــه م آن را ب
ــل  ــری قابـ ــز دیگـ ــرای وی هیچ چیـ ــهادت بـ شـ
ـــد  ـــت جدی ـــازه وی بیع ـــییع جن ـــود و تش ـــور نب تص

مـــردم بـــا انقـــالب و اســـالم بـــود.

بشریت علیه  جنایتی 
ســـخنگوی شـــورای نگهبـــان بـــا اشـــاره بـــه 
ـــه  ـــاب مجموع ـــن کت ـــت: ای ـــرد« گف ـــاب »جهانم کت
ــه  ــبت بـ ــردم نسـ ــراز ارادت مـ ــه هایی از ابـ گوشـ
ــی  ــه به راحتـ ــت کـ ــلیمانی اسـ ــم سـ ــاج قاسـ حـ
بـــا خوانـــدن آن می تـــوان بـــه الگـــو قـــرار دادن 
ــرد. از  ــی بـ ــردم پـ ــوی مـ ــا از سـ ــردار دل هـ سـ
جهـــت حقوقـــی، تـــرور حـــاج قاســـم ســـلیمانی 
و جنایتـــی کـــه از ســـوی دولـــت آمریـــکا و 
ـــه  ـــی علی ـــت، جنایت ـــورت گرف ـــپ ص ـــخص ترام ش
ـــا  ـــه تنه ـــت ک ـــوری اس ـــکا کش ـــود. آمری ـــریت ب بش
ــا  ــت امـ ــریت اسـ ــوق بشـ ــاع از حقـ ــی دفـ مدعـ
ــی  ــچ جنایتـ ــود از هیـ ــع خـ ــن منافـ ــرای تامیـ بـ

ـــرور  ـــه ت ـــت ب ـــور دس ـــن کش ـــت. ای ـــردان نیس رویگ
شـــخصیتی زد کـــه ریشـــه های داعـــش را نابـــود 
کـــرده بـــود و جامعـــه بین المللـــی در ایـــن بـــاره 
ـــد  ـــد بای ـــر ســـکوت کنن ـــند و اگ ـــد پاســـخگو باش بای

فاتحـــه انســـانیت را خوانـــد.
بـــه گفتـــه کدخدایـــی؛ البتـــه پیگیری هایـــی 
از ســـوی قـــوه قضاییـــه و وزارت امـــور خارجـــه 
کشـــور صـــورت گرفتـــه اســـت. اخیـــرا دولـــت 
ــاره  ــن بـ ــی در ایـ ــات خوبـ ــم اقدامـ ــراق هـ عـ
انجـــام داده اســـت؛ چراکـــه نخســـتین دولتـــی 
اســـت کـــه می توانـــد مدعـــی ایـــن مســـاله 
باشـــد. امیدواریـــم بهتریـــن مجازاتـــی کـــه 
ــودی  ــیم و آن نابـ ــاهد آن باشـ ــم شـ می خواهیـ
ــت  ــم. در حقیقـ ــم بزنیـ ــت را رقـ ــتکبار اسـ اسـ
مـــا می خواهیـــم دســـت آمریـــکا از منطقـــه 

قطـــع شـــود.
ــن  ــه ایـ ــرس در ادامـ ــینا پـ ــزارش سـ ــه گـ بـ
مراســـم از برنـــدگان ایـــن جشـــنواره تقدیـــر بـــه 
ـــق  ـــابقه موف ـــن مس ـــر در ای ـــی نف ـــد و س ـــل آم عم

بـــه دریافـــت لـــوح تقدیـــر و جایـــزه شـــدند.
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برگـزار

ــجویان  ــنجی دانشـ ــز افکارسـ ــی مرکـ ــط عمومـ روابـ
زندگـــی  »کیفیـــت  وبینـــار  اســـفند:   19 ایـــران، 
بازنشســـتگان و شـــاغالن دولتـــی در ایـــران« بـــا 
حضـــور نســـیبه زنجـــری عضـــو هیـــات علمـــی 
دانشـــگاه علـــوم بهزیســـتی و توان بخشـــی، میکائیـــل 
عظیمـــی مدیرعامـــل موسســـه راهبردهـــای بازنشســـتگی 
ـــز  ـــی مرک ـــات علم ـــو هی ـــازاده عض ـــوم آق ـــا و معص صب
ــزار  ــپا( برگـ ــران )ایسـ ــجویان ایـ ــنجی دانشـ افکارسـ

شـــد.
گفت وگـــوی  وبینارهـــای  سلســـله  ادامـــه  در 
ــای  ــه راهبردهـ ــت موسسـ ــه همـ ــه بـ ــردی کـ راهبـ
ـــتگی  ـــدوق بازنشس ـــه صن ـــته ب ـــا )وابس ـــتگی صب بازنشس
»کیفیـــت  وبینـــار  می شـــود،  برگـــزار  کشـــوری( 
زندگـــی بازنشســـتگان و شـــاغالن دولتـــی در ایـــران« 
ـــوان  ـــن عن ـــت همی ـــی تح ـــی کتاب ـــت بررس ـــا محوری ب
ـــران  ـــجویان ای ـــنجی دانش ـــز افکارس ـــی مرک ـــه میزبان و ب

)ایســـپا( برگـــزار شـــد.

فراخوانی برای شروع یک سلسله از مباحث 
روش مند و عالمانه در حوزه شاخص کیفیت زندگی

میکائیـــل عظیمـــی در ابتـــدای ایـــن نشســـت 
ــاب  ــروز، کتـ ــت امـ ــزاری نشسـ ــه برگـ ــت: بهانـ گفـ
»کیفیـــت زندگـــی بازنشســـتگان و شـــاغالن دولتـــی 
در ایـــران« اســـت کـــه توســـط مرکـــز افکارســـنجی 
دانشـــجویان ایـــران )ایســـپا( و موسســـه راهبردهـــای 
ــی از  ــت. یکـ ــده اسـ ــد شـ ــا تولیـ ــتگی صبـ بازنشسـ
مباحـــث بســـیار جـــدی کـــه در چنـــد دهـــه اخیـــر 
ـــت  ـــی اس ـــت زندگ ـــث کیفی ـــت، بح ـــده اس ـــرح ش مط
کـــه از شـــاخص های مهـــم بـــرای ســـنجش جوامـــع 

می شـــود. محســـوب 
ـــران  ـــجویان ای ـــنجی دانش ـــز افکارس ـــزود: مرک وی اف
ـــی  ـــت زندگ ـــوزه کیفی ـــی در ح ـــش مل ـــپا(، پیمای )ایس
ـــن  ـــام ای ـــه از انج ـــی ک ـــام داد. زمان ـــران انج ـــردم ای م
پیمایـــش مطلـــع شـــدیم و بنـــا بـــر مأموریتـــی کـــه 
ایـــن موسســـه بـــر عهـــده دارد، از همـــکاران در 
ایســـپا درخواســـت کردیـــم کـــه به صـــورت جداگانـــه، 

ــاغالن  ــی شـ ــت زندگـ ــوص کیفیـ ــی در خصـ گزارشـ
تهیـــه کننـــد و کتـــاب  بازنشســـتگان  و  دولتـــی 
ـــه  ـــفارش موسس ـــه س ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــر، گزارش حاض
ـــه  ـــپا تهی ـــط ایس ـــا و توس ـــتگی صب ـــای بازنشس راهبرده

شـــده اســـت.
مدیرعامـــل موسســـه راهبردهـــای بازنشســـتگی 
ارزشـــمند  کتـــاب  ایـــن  کـــرد:  تاکیـــد  صبـــا 
می توانـــد مبنـــای شـــروع یـــک سلســـله از مباحـــث 
و پژوهش هـــای دیگـــر باشـــد. در حقیقـــت، نشســـت 
ـــط  ـــه توس ـــده ای ک ـــی کار ارزن ـــر معرف ـــالوه ب ـــروز ع ام
ـــرای  ـــی ب ـــده اســـت، فراخوان ـــام ش ـــپا انج ـــکاران ایس هم
عالقه منـــدان ایـــن حـــوزه اســـت تـــا به طـــور دقیـــق، 
ـــم و  ـــیار مه ـــاله بس ـــن مس ـــه ای ـــه ب ـــد و عالمان روش من

پیچیـــده بپردازنـــد.

نتایج یافته های پیمایش کیفیت زندگی 
بازنشستگان و شاغالن دولتی در ایران

ــن  ــر ایـ ــازاده در بخـــش دیگـ ــوم آقـ ــر معصـ دکتـ
ــی  ــش ملـ ــات پیمایـ ــه جزئیـ ــاره بـ ــا اشـ ــت بـ نشسـ
افکارســـنجی  مرکـــز  گفـــت:  زندگـــی  کیفیـــت 
دانشـــجویان ایـــران )ایســـپا( هرچنـــد ســـال یک بـــار، 
و  می کنـــد  رصـــد  را  اجتماعـــی  شـــاخص های 
ـــز  ـــران« نی ـــردم ای ـــی م ـــت زندگ ـــی کیفی ـــش مل »پیمای
ــای  ــه در برنامه هـ ــت کـ ــی اسـ ــه پیمایش هایـ از جملـ
ـــوزه را  ـــن ح ـــار ای ـــال یکب ـــد س ـــر چن ـــوده و ه ـــز ب مرک

رصـــد می کنیـــم.
افکارســـنجی  مرکـــز  علمـــی  هیـــات  عضـــو 
اول  مـــوج  افـــزود:  )ایســـپا(  ایـــران  دانشـــجویان 
پیمایـــش ملـــی کیفیـــت زندگـــی ایرانیـــان در ســـال 
ـــد  ـــام ش ـــر انج ـــزار نف ـــه 11 ه ـــم نمون ـــا حج 1۳9۳ ب
ــا  ــز 1۳98 بـ ــز پاییـ ــش نیـ ــن پیمایـ ــوج دوم ایـ و مـ
ــی  ــر در تمامـ ــزار نفـ ــر 12 هـ ــه بالغ بـ ــم نمونـ حجـ

اســـتان های کشـــور انجـــام شـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه مفهـــوم کیفیـــت زندگـــی 
 quality of( ــی ــت زندگـ ــرد: کیفیـ ــان کـ خاطرنشـ
life(، مفهومـــی اســـت کـــه در ادبیـــات امـــروزی 

ــی  ــعه اجتماعـ ــاخص های توسـ ــی از شـ ــعه، یکـ توسـ
قلمـــداد شـــده و تعاریـــف مختلفـــی از ایـــن مفهـــوم 
ـــدارد. ـــود ن ـــه وج ـــن زمین ـــی در ای ـــده و اجماع ـــه ش ارای

امـــکان اســـتفاده از ظرفیـــت دانشـــگاه های نســـل 
ـــالمندی ـــوزش در دوره س ـــتمرار آم ـــرای اس ـــوم ب س

ــی  ــات علمـ ــو هیـ ــری عضـ ــیبه زنجـ ــر نسـ دکتـ
ــن  ــی، ضمـ ــتی و توان بخشـ ــوم بهزیسـ ــگاه علـ دانشـ
اشـــاره بـــه اهمیـــت توجـــه بـــه دوره ســـالمندی 
ـــی  ـــرات جمعیت ـــث تغیی ـــا بح ـــطح کالن ب ـــت: در س گف
و حرکـــت بـــه ســـمت ســـالمندی روبـــرو هســـتیم و 
 )transition( در ســـطح فـــردی نیـــز ایـــن انتقـــال
فـــردی یعنـــی انتقـــال از دنیـــای اشـــتغال بـــه 
ــالمندی دیـــده  ــالی بـــه سـ بازنشســـتگی و از میان سـ
می شـــود. ایـــن انتقـــال همـــراه بـــا انتقال هـــای 
ــس  ــی )حـ ــیانه خالـ ــندرم آشـ ــد سـ ــری ماننـ دیگـ
ناراحتـــی یـــا افســـردگی ناشـــی از جـــدا شـــدن 
فرزنـــدان از والدیـــن( یـــا از دســـت دادن همســـر 
ــالمند  همـــراه اســـت کـــه بـــر کیفیـــت زندگـــی سـ

می گـــذارد. تاثیـــر 
ادبیـــات  در  متعـــددی  مفاهیـــم  افـــزود:  وی 
ســـمت  بـــه  حرکـــت  حـــال  در  سالمندشناســـی 
ــم،  ــن مفاهیـ ــی از ایـ ــتند و یکـ ــدن هسـ ــت شـ مثبـ
کیفیـــت زندگـــی اســـت؛ یعنـــی به جـــای توجـــه بـــه 
طـــول عمـــر، بـــه بحـــث کیفیـــت زندگـــی بهـــا داده 
ــه  ــول در درجـ ــود. در دوران جوانـــی بحـــث پـ می شـ
ـــد  ـــالمندی اول بُع ـــا در دوره س ـــرد، ام ـــرار می گی اول ق
ســـالمت و در درجـــه بعـــد، بُعـــد روابـــط اجتماعـــی 
مطـــرح اســـت. تفاوتـــی کـــه در کشـــورهای در حـــال 
توســـعه و توســـعه یافته دیـــده می شـــود ایـــن نکتـــه 
ـــل  ـــه دلی ـــعه ب ـــال توس ـــورهای در ح ـــه در کش ـــت ک اس
نبـــود حمایت هـــای الزم، بحـــث پـــول بـــاز هـــم 
ـــث  ـــت بح ـــه اهمی ـــت ک ـــت اس ـــت نخس ـــزء ۳ اولوی ج

می دهـــد. نشـــان  را  سیاســـت گذاری 
ـــتی و  ـــوم بهزیس ـــگاه عل ـــی دانش ـــات علم ـــو هی عض
توان بخشـــی تاکیـــد کـــرد: یکـــی از بُعدهـــای مهـــم 
ـــال های  ـــی س ـــت و ط ـــالمت اس ـــث س ـــالمندی، بح س
ــای  ــژه بیماری هـ ــا به ویـ ــت بیماری هـ ــر، مدیریـ اخیـ
مزمـــن ماننـــد دیابـــت، فشـــار خـــون، بیماری هـــای 
ــرده  ــدا کـ ــتری پیـ ــت بیشـ ــی اهمیـ ــی – عروقـ قلبـ
اســـت و به طـــور مســـتقیم بـــر کیفیـــت زندگـــی 

تاثیرگـــذار اســـت.
ـــاغالن  ـــتگان و ش ـــی بازنشس ـــت زندگ ـــاب »کیفی کت
دولتـــی در ایـــران« حاصـــل گزیـــده ای از یافته هـــا و 
ـــنامه  ـــت پرسش ـــا محوری ـــی ب ـــش مل ـــرح پیمای ـــج ط نتای
ـــان  ـــالمت جه ـــازمان س ـــی س ـــت زندگ ـــتاندارد کیفی اس
)WHO( اســـت کـــه به وســـیله مرکـــز افکارســـنجی 
ــش  ــورت خویـ ــه صـ ــپا( بـ ــران )ایسـ ــجویان ایـ دانشـ
ـــزارش  ـــت گ ـــی اس ـــت. گفتن ـــده اس ـــرا ش ـــی اج فرمای
بـــه ســـفارش  بازنشســـتگان و شـــاغالن دولتـــی 
موسســـه بازنشســـتگی صبـــا از ایـــن پیمایـــش ملـــی 

اســـتخراج شـــده اســـت.
وضعیـــت  کلـــی  خطـــوط  کتـــاب،  ایـــن  در 
ــی« و  ــاغالن دولتـ ــروه »شـ ــی دو گـ ــت زندگـ کیفیـ
»بازنشســـتگان« کل کشـــور در ســـال 1۳98 ترســـیم 
می شـــود. در ایـــن گـــزارش، کیفیـــت زندگـــی دو 
گـــروه مـــورد اشـــاره در ۴ بُعـــد ســـالمت جســـمانی، 
ـــردی و  ـــط ف ـــط و رواب ـــالمت محی ـــی، س ـــالمت روان س
ـــا  ـــه و ب ـــرار گرفت ـــل ق ـــه و تحلی ـــورد تجزی ـــی م اجتماع
ـــال  ـــا در س ـــن گروه ه ـــی همی ـــت زندگ ـــت کیفی وضعی
ـــی  ـــت زندگ ـــت کیفی ـــن وضعی ـــا میانگی ـــز ب 1۳9۳ و نی

مـــردم کل کشـــور مقایســـه شـــده اســـت.

ارایه مباحث روشمند و عاملانه در 
حوزه شاخص کیفیت زندگی

در وبینار »کیفیت زندگی بازنشستگان و شاغالن دولتی در ایران« مطرح شد
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 چگونگی ایجاد و توسعه مراکز 
نوآوری و شتاب دهی جوانان 

(منش) توسط جهاددانشگاهی 
در رسارس کشور

در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان با حضور 
وزیر ورزش تشریح شد؛

تجاری سازی  رییس سازمان  بادکو  بهروز  دکتر  روابط عمومی جهاددانشگاهی، 1۰ اسفندماه: 
ستاد  جلسه  هفتمین  و  هفتاد  در  جهاددانشگاهی  دانش آموختگان  اشتغال  و  فناوری 
ملی ساماندهی امور جوانان که با حضور دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، 
محمدحسین  سردار  وزارتخانه،  این  جوانان  امور  معاون  تندگویان  محمدمهدی  دکتر 
سپهر فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح و 
نمایندگان دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف برگزار شد، چگونگی ایجاد و توسعه مراکز 

نوآوری و شتاب دهی جوانان )منش( در سراسر کشور را تشریح کرد.
ــت  ــالب و ریاس ــم انق ــر معظ ــدات رهب ــه تاکی ــه ب ــا توج ــت: ب ــتفا گف ــس س ریی
ــگاهی  ــی در جهاددانش ــای مختلف ــان فعالیت ه ــه جوان ــه ب ــر توج ــور ب ــرم جمه محت

ــت. ــش اس ــز من ــاد مراک ــا ایج ــی از آن ه ــود یک ــال می ش دنب
وی بــه راه انــدازی ســه پــارک علــم و فنــاوری و ده هــا مرکــز رشــد و مرکــز نــوآوری 
ــن  ــه بی ــه ای ک ــا تفاهم نام ــبختانه ب ــرد: خوش ــح ک ــط تصری ــور توس ــر کش در سراس
ــدازی منــش مــورد  ــان وجــود دارد بحــث راه ان جهاددانشــگاهی و وزارت ورزش و جوان

توجــه قرارگرفتــه و گســترش یافتــه اســت.
ــعه  ــر توس ــگان ب ــتغال دانش آموخت ــاوری و اش ــازی فن ــازمان تجاری س ــس س ریی
ــش  ــدازی من ــب راه ان ــرد: در قال ــد ک ــاره و تاکی ــور اش ــی در کش ــت بوم کارآفرین زیس
تالش هــای خوبــی بــرای برگــزاری رویدادهــای کارآفرینــی، توســعه اشــتغال و توســعه 

ــت. ــکل گرفته اس ــازار کار ش ــه ب ــارت ورود ب مه
وی افــزود: در ســال جــاری ۷5 رویــداد و بــا شــرکت ۳21۰ نفــر برگزارشــده و ۷2۰ 

نفــر توانســته اند در همیــن راســتا بــه بــازار کار و اشــتغال برســند.
با اشاره به این که در حال حاضر در 1۳ استان کشور با حمایت وزارت  دکتر بادکو 
ورزش، مراکز راه اندازی منش نهایی شده خاطرنشان کرد: انشاا... با همکاری های مشترک 
در سال 1۴۰۰ همه استان های کشور دارای مراکز منش خواهند شد که البته تعداد این 

مراکز در برخی از استان ها می تواند بیش از یک مرکز باشد.
گفتنی است، در این نشست دکتر محمدصادق بیجندی معاون آموزشی جهاددانشگاهی 
مهارت آموزی  ملی  طرح  قالب  در  را  کشور  سراسر  در  ماهر  سرباز  طرح  اجرای  فرآیند 
سربازان را تشریح کرد و دو کتاب با موضوع مهارت آموزی شامل »مهارت های اشتغال 
و کارآفرینی« و »مهارت های زندگی، سواد رسانه ای و سواد مالی و حقوقی« در راستای 
فرهنگ سازی و ترویج مهارت آموزی که توسط جهاددانشگاهی تالیف شده، با حضور وزیر 

ورزش و جوانان رونمایی شد.

موفقیت های جهاددانشگاهی 
در پژوهش های کاربردی مواد و 

متالوژی
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با اشاره به 
نقش موثر حوزه مواد و متالوژی در پیشرفت کشور، 
فعالیت های جهاددانشگاهی را در حوزه پژوهش های 

کاربردی یادآور شد

ــا  ــر محمدرضـ ــفندماه: دکتـ ــزد، 12 اسـ ــگاهی یـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ روابـ
پورعابـــدی معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی در مراســـم افتتـــاح 
نخســـتین کنفرانـــس ملـــی مـــواد نویـــن کـــه به صـــورت مجـــازی بـــه مـــدت دو 
ـــث  ـــرد: بح ـــار ک ـــد، اظه ـــزار ش ـــزد برگ ـــگاهی ی ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــه میزبان روز ب
ـــور  ـــف کش ـــع مختل ـــده ای در صنای ـــی و ارزن ـــش اساس ـــوژی نق ـــواد و متال ـــی م مهندس
ـــز  ـــتا نی ـــن راس ـــره دارد و در همی ـــی و غی ـــته ای، نظام ـــرژی، هس ـــع ان ـــم از صنای اع
جهاددانشـــگاهی بـــا توجـــه بـــه رســـالت خـــود در حـــوزه پژوهش هـــای کاربـــردی 
ــی را  ــوزه فعالیت هایـ ــن حـ ــه در ایـ ــای جامعـ ــا و نیازهـ ــع چالش هـ ــور رفـ به منظـ

ــد. ــال می کنـ دنبـ
وی در همیـــن رابطـــه افـــزود: جهاددانشـــگاهی دارای هشـــت گـــروه پژوهشـــی 
در حـــوزه مکانیـــک، مـــواد و متالـــوژی شـــامل متالـــوژی، فنـــاوری مـــواد فلـــزی، 
ـــوژی،  ـــواد، هیدرومتال ـــرامیکی، بیوم ـــواد س ـــو م ـــن، نان ـــرامیک های نوی ـــرامیک، س س
کانـــه ارایـــی و نانـــو ذرات فلـــزی اســـت کـــه در قالـــب پژوهشـــکده های مختلـــف 

ـــد. ـــت دارن ـــازمان فعالی ـــن س ای
دکتـــر پورعابـــدی بـــا اشـــاره بـــه پژوهشـــکده مـــواد نویـــن ســـرامیکی کـــه 
ـــت  ـــزد فعالی ـــتان ی ـــرامیکی در اس ـــای س ـــوزه تکنولوژی ه ـــر ح ـــز ب ـــورت متمرک به ص
می کنـــد، گفـــت: تهیـــه آلیاژی هـــای آهنـــی و غیرآهنـــی، آلیاژهـــای مغناطیســـی 
ـــی،  ـــات صنعت ـــد قطع ـــا و تولی ـــوپر آلیاژه ـــی و س ـــای مس ـــرارت، آلیاژه ـــر ح ـــام ب مق
ــی  ــات تخصصـ ــز خدمـ ــی و مراکـ ــای پژوهشـ ــن گروه هـ ــی را از ایـ ــای خوبـ کارهـ

ـــتیم. ـــاهد هس ش
را بحـــث  ایـــن حـــوزه  از مهم تریـــن طرح هـــای ســـال جـــاری در  وی 
ــی  ــای مسـ ــته چرخ هـ ــه پیوسـ ــته و نیمـ ــری پیوسـ ــاد ریختگـ ــای انجمـ قالب هـ
ــوط  ــی خطـ ــن داخلـ ــه کـ ــدا خفـ ــری، صـ ــع ریختگـ ــتفاده در صنایـ ــورد اسـ مـ
تقلیـــل فشـــار گاز و همچنیـــن ایمپلنت هـــای دندانـــی متخلخـــل و پوشـــش های 

آن هـــا را برشـــمرد.
وی در خصـــوص مـــواد ســـرامیکی نیـــز از ســـاخت مونولیت هـــای ســـرامیکی، 
مونولیت هـــای فلـــزی کاتاالیســـت ها کـــه نقـــش موثـــری در کاهـــش آالیندگـــی 
ناشـــی از کارکـــرد خودروهـــا به عنـــوان طرح هـــای فناورانـــه در ایـــن بخـــش یـــاد 

ـــرد. ک
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی در ادامـــه از کســـب رتبـــه ســـوم 
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برگـزار

ـــرح  ـــا ط ـــی ب ـــی خوارزم ـــنواره بین الملل ـــن جش ـــی و چهارمی ـــگاهی در س جهاددانش
ـــر داد. ـــار گاز خب ـــل فش ـــوط تقلی ـــی خط ـــن داخل ـــه ک ـــدا خف ـــد ص ـــازی تولی بومی س

ـــار  ـــور، اظه ـــرفت کش ـــوژی در پیش ـــواد و متال ـــوزه م ـــت ح ـــر اهمی ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــاتید  ـــگران، اس ـــتاوردهای پژوهش ـــه دس ـــت ک ـــم اس ـــز مه ـــتا نی ـــن راس ـــرد: در همی ک
ـــوان از  ـــرد و بت ـــرار گی ـــی ق ـــر و بررس ـــد و نظ ـــورد نق ـــوزه م ـــن ح ـــجویان در ای و دانش

ـــرد. ـــتفاده ک ـــور اس ـــایل کش ـــردی مس ـــش کارب ـــش در بخ ـــن دان ای
دکتـــر پورعابـــدی در پایـــان نیـــز از برگزارکننـــدگان ایـــن کنفرانـــس در 
ـــه  ـــرد ک ـــدواری ک ـــراز امی ـــی و اب ـــزد قدردان ـــرامیکی ی ـــن س ـــواد نوی ـــکده م پژوهش
دســـتاوردها و ماحصـــل ایـــن کنفرانـــس به صـــورت کاربـــردی در رفـــع مشـــکالت 

صنعـــت کشـــورمان مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد.

دانش و فناوری پراکنده کشور
 باید در جهت رفع نیازهای ملی استفاده شود

رییـــس جهاددانشـــگاهی یـــزد نیـــز در ایـــن مراســـم بـــا بیـــان این کـــه عـــزم 
ـــازوکارها  ـــد س ـــت: بای ـــت، گف ـــش اس ـــر دان ـــی ب ـــاد متک ـــه اقتص ـــتیابی ب ـــور دس کش
در جهـــت اســـتفاده بیش تـــر از دانـــش و فنـــاوری پراکنـــده کشـــور جهـــت رفـــع 

ـــود. ـــتفاده ش ـــایل اس ـــل مس ـــی و ح ـــای مل نیازه
ـــده،  ـــان آین ـــوالت جه ـــن تح ـــی از مهم تری ـــرد: یک ـــار ک ـــعادت جو اظه ـــه س فاطم
ـــن  ـــاد نوی ـــدی از اقتص ـــکل جدی ـــه ش ـــت ک ـــش اس ـــر دان ـــی ب ـــعه مبتن ـــث توس بح
را در جامعـــه بشـــری، بـــه وجـــود خواهـــد آورد و جمهـــوری اســـالمی ایـــران نیـــز 
ـــور،  ـــاله کش ـــعه 2۰ س ـــم انداز توس ـــند چش ـــاس س ـــرد و براس ـــن رویک ـــا ای ـــگام ب هم
ـــی و  ـــت دانای ـــا محوری ـــود را ب ـــی خ ـــی و فرهنگ ـــادی، اجتماع ـــعه اقتص ـــه توس برنام

دانـــش اجـــرا می کنـــد.
ـــاد  ـــک اقتص ـــد از ی ـــه بتوان ـــت ک ـــر آن اس ـــور ب ـــزم کش ـــه ع ـــان این ک ـــا بی وی ب
ـــد،  ـــدا کن ـــش دســـت پی ـــر دان ـــی ب ـــک اقتصـــاد متک ـــه ی ـــی ب ـــع طبیع ـــر مناب ـــی ب متک
گفـــت: امـــروز دانـــش و فنـــاوری قـــدرت اصلـــی کشـــورها به حســـاب می آینـــد و 
لـــذا ســـازوکارها بایـــد بـــه طریقـــی باشـــند کـــه هـــر چـــه بیش تـــر از دانـــش و 
ـــایل  ـــل مس ـــی و ح ـــای مل ـــع نیازه ـــرای رف ـــان ب ـــور و جه ـــده در کش ـــاوری پراکن فن

ـــود. ـــتفاده ش ـــور اس کش
ســـرلوحه  یـــزد  جهاددانشـــگاهی  ســـازمان  کـــرد:  عنـــوان  ســـعادت جو 
ــای  ــرداری از یافته هـ ــق و بهره بـ ــه تحقیـ ــترش روحیـ ــود را گسـ ــای خـ فعالیت هـ
پژوهشـــی، ارتقـــای ســـطح علمـــی خدمـــات تخصصـــی، ارتقـــا و توســـعه 
آموزش هـــای علمـــی، مهارتـــی، کاربـــردی و شـــغل محـــور و همچنیـــن توســـعه 

برنامه هـــای فرهنگـــی قـــرار داد.
وی افـــزود: بـــا توجـــه بـــه تاکیـــد برنامه هـــای ســـند چشـــم انداز 2۰ ســـاله در 
حیطـــه مـــواد نویـــن و نیـــز بـــا توجـــه بـــه قـــرار گرفتـــن فناوری هـــای نویـــن در 
ـــاوری  ـــن فن ـــه ای ـــش همه جانب ـــور و نق ـــی کش ـــع علم ـــند جام ـــف س ـــای ال اولویت ه
در عرصه هـــای مختلـــف جامعـــه و نیـــز پتانســـیل ها و توانایی هـــای علمـــی، 
ـــجم تر  ـــاط منس ـــه ارتب ـــل ب ـــت نی ـــزد، جه ـــتان ی ـــود در اس ـــی موج ـــی و صنعت پژوهش
و انجـــام طرح هـــای بـــزرگ بـــا هـــدف تولیـــد فنـــاوری، ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
اســـتان یـــزد در ســـال 1۳96 بـــا اخـــذ مجـــوز اقـــدام بـــه راه انـــدازی پژوهشـــکده 

ـــرد. ـــرامیکی ک ـــن س ـــواد نوی م
ســـعادت جـــو خاطرنشـــان کـــرد: ایـــن پژوهشـــکده در زمینـــه موادهای تـــک 
در حـــوزه ســـرامیک های مهندســـی فعالیـــت دارد و تـــالش کـــرده اســـت کـــه بـــا 

تجاری ســـازی دســـتاوردهای پژوهشـــی، علـــم را بـــه ثـــروت تبدیـــل کنـــد.
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی یـــزد در پایـــان ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه 
ـــری  ـــور گام موث ـــاوری در کش ـــعه فن ـــد و توس ـــت رش ـــد در جه ـــس بتوان ـــن کنفران ای

ـــردارد. ب
ـــورت  ـــم به ص ـــن مراس ـــز در ای ـــزد نی ـــگاه ی ـــی دانش ـــاون پژوهش ـــی مع ـــی درهم ول
ویدئـــو کنفرانســـی اظهـــار کـــرد: صنعـــت مـــواد نویـــن ســـرامیکی جـــزو صنایـــع 

پیشـــرو کشـــور خصوصـــا در یـــزد بـــه شـــمار می آیـــد.
ـــی  ـــس توجه ـــن کنفران ـــدگان ای ـــه برگزارکنن ـــت ک ـــرد: الزم اس ـــد ک ـــی تاکی درهم
بـــه حـــوزه خـــاک هـــم داشـــته باشـــند، ضمـــن این کـــه برگـــزاری میزگـــردی در 

ـــت. ـــروری اس ـــز ض ـــی نی ـــوع آینده پژوه ـــا موض ـــوزه ب ـــن ح ای
ـــتراک  ـــور اش ـــن به منظ ـــواد نوی ـــی م ـــس مل ـــتین کنفران ـــنا، نخس ـــزارش ایس ـــه گ ب
ایده هـــا و یافته هـــای پژوهشـــی و تبـــادل نظـــر اســـاتید، محققـــان و صنعت گـــران 
ایـــن حـــوزه 12 و 1۳ اســـفندماه در پژوهشـــکده مـــواد نویـــن ســـرامیکی 

جهاددانشـــگاهی یـــزد به صـــورت مجـــازی برگـــزار شـــد.

پنجمین گردهامیی گروه های 
دانشجویی حافظ میراث 

فرهنگی و حامی گردشگری 
برگزار شد

ـــم  ـــن مراس ـــران: در ای ـــجویان ای ـــی دانش ـــگری علمی-فرهنگ ـــز گردش ـــی مرک ـــط عموم رواب
ـــران  ـــجویان ای ـــی دانش ـــگری علمی-فرهنگ ـــز گردش ـــس مرک ـــوب زاده ریی ـــم یعق رحی
گفـــت: در ایـــن شـــرایط ســـخت حوزه هـــای مرتبـــط بـــا گردشـــگری و برگـــزاری 
تورهـــا بیشـــترین آســـیب را دیده انـــد و در ایـــن میـــان مرکـــز گردشـــگری نیـــز 
علی رغـــم ســـختی های پیشـــرو ســـعی کـــرده اســـت برنامه هـــای خـــود را کمـــا 
ـــب  ـــه در قال ـــر ک ـــرز پرگه ـــران م ـــای ای ـــون اردوه ـــد همچ ـــرا نمای ـــابق اج ـــی الس ف
اردوهـــای تخصصی تـــری بـــا تعـــداد کـــم و بـــا حضـــور مدیـــران مراکـــز صنعتـــی 
و کارشناســـان حـــوزه میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری به صـــورت مستندســـازی و 
معرفـــی آن مراکـــز اجـــرا می شـــود کـــه توانســـتیم بـــا ایـــن کار تهدیدهـــا را بـــه 
فرصـــت تبدیـــل کنیـــم و مجموعـــه ارزشـــمندی از توانایی هـــای ایـــران عزیـــز را 

ـــیم. ـــر بکش ـــه تصوی ب
وی همچنیـــن برگـــزاری نشســـت های تخصصـــی گردشـــگری، جشـــنواره فیلـــم 
و عکـــس دانشـــجویی جاذبه هـــای گردشـــگری ایـــران را نیـــز از دیگـــر برنامه هـــای 
مهـــم مرکـــز گردشـــگری برشـــمرد و از دانشـــجویان عالقه منـــد و اعضـــای 

کانون هـــای گردشـــگری دعـــوت بـــه حضـــور کـــرد.
ـــی  ـــی بازاریاب ـــن علم ـــگری انجم ـــه گردش ـــس کمیت ـــی ریی ـــر پناه ـــه دکت در ادام
ایـــران و رییـــس کارگاه تخصصـــی خدمـــات الکترونیکـــی گردشـــگری ســـالمت، طبیعـــت 
ـــگری  ـــز گردش ـــالمت مرک ـــگری س ـــه گردش ـــس کمیت ـــنتی و ریی ـــب س ـــی و ط درمان
ـــگری  ـــه گردش ـــی کلم ـــر وقت ـــال حاض ـــت: در ح ـــت و گف ـــخنرانی پرداخ ـــراد س ـــه ای ب
ـــگری در  ـــالمت، گردش ـــگری س ـــه گردش ـــه مقول ـــه س ـــان ب ـــد انس ـــن می آی ـــه ذه ب
حیـــن دوران کرونـــا و گردشـــگری پـــس از دوران کرونـــا فکـــر می کنـــد کـــه بـــا 

پرداختـــن بـــه آن اتفاقـــات مهمـــی پیـــش می آیـــد.
ـــگری  ـــی و گردش ـــگری دریای ـــالق، گردش ـــگری خ ـــا گردش ـــزود: در دنی ـــی اف پناه
ـــل  ـــه دلی ـــران ب ـــت و در ای ـــه اس ـــف قرارگرفت ـــق مختل ـــتقبال عالی ـــورد اس ـــالمت م س
ـــا دارد  ـــژه ای در دنی ـــگاه وی ـــگری جای ـــن گردش ـــراث که ـــه و می ـــن مقدس ـــود اماک وج
ـــه و  ـــالمت منطق ـــگری س ـــع گردش ـــه رفی ـــران در قل ـــالمت ای ـــگری س ـــز گردش و نی

ـــرار دارد. ـــان ق ـــی جه ـــیا و حت آس
مهنـــدس بختیـــاری مدیرعامـــل مجمـــع ملـــی هنرمنـــدان و صنعتگـــران 
ــگاه  ــرح جایـ ــا شـ ــه بـ ــود کـ ــم بـ ــن مراسـ ــر ایـ ــخنران دیگـ ــتی سـ صنایع دسـ
صنایع دســـتی به عنـــوان مـــادر حـــوزه میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری در کشـــور 
ــث  ــگری و مواریـ ــای گردشـ ــی از جاذبه هـ ــه خیلـ ــه این کـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ گفـ
ـــده  ـــاخته ش ـــتی س ـــدان صنایع دس ـــط هنرمن ـــور توس ـــده در کش ـــاخته ش ـــی س فرهنگ
اســـت می تـــوان صنایع دســـتی را مـــادر حـــوزه میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری 
ــا هم افزایـــی ظرفیـــت  دانســـت کـــه می تواننـــد مکمل هـــای خوبـــی باشـــند و بـ
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بســـیار عظیمـــی جهـــت درآمدزایـــی و اشـــتغال دانشـــجویان را ایجـــاد کننـــد.
مدیرعامـــل مجمـــع ملـــی هنرمنـــدان و صنعتگـــران صنایع دســـتی در ادامـــه از 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــرد و گف ـــوت ک ـــوزه دع ـــن ح ـــور در ای ـــرای حض ـــجویان ب دانش
این کـــه ۷۰ درصـــد از تولیـــدات صنایع دســـتی را اســـاتید و هنرمنـــدان تشـــکیل 
ـــدا  ـــوزه ورود پی ـــن ح ـــه ای ـــا ب ـــکار پوی ـــا اف ـــم ب ـــجویان می خواهی ـــد از دانش می دهن
کننـــد و چـــه بســـا می تواننـــد بـــازارداران خوبـــی در حـــوزه صنایع دســـتی شـــوند.

دکتـر ابتهـال زنـدی عضـو هیـات علمـی گـروه مدیریـت جهانگـردی دانشـگاه آزاد 
اسـالمی نیـز آخریـن سـخنران ایـن مراسـم بـود که بـا شـرحی از وضعیت گردشـگری 
در دوران کرونـا گفـت: از سـال گذشـته تـا به امـروز صنعت گردشـگری و هتلـداری در 
کل دنیـا تحـت تاثیـر ویـروس covid۱9 قـرار گرفته و حجم سـفرها به شـدت کاهش 
پیـدا کـرده اسـت و بالتبـع آن بسـیاری از مشـاغل درآمد خـود را از دسـت داده اند این 
در حالـی اسـت کـه تا سـال قبـل از آن صنعت گردشـگری به شـدت در حال رشـد بوده 
و آمارهـا بـاال بـود امـا بـا بـه وجـود آمـدن بحـران کرونا ایـن آمـار گردشـگران و حجم 

سـفرها به شـدت کاهـش پیـدا کرد.
در ادامه دکتر نقی زاده رییس جهاددانشگاهی واحد الزهرا )س( گفت: امیدواریم با 
برنامه های مختلف در مرکز گردشگری دانشگاه رویکردی جدیدی برای جذب دانشجویان 
خاکستری که عموما تمایل به شرکت در برنامه های فرهنگی ندارند به عنوان نقطه ثقلی 
نقطه  می تواند  علمی  بازدیدهای  کنار  در  گردشگری  تورهای  که  چرا  کنیم  استفاده 

اشتراک دانشجویان از هر قشر با هر تفکری باشند.

■□■

کشور امید زیادی به فعالیت های 
جهاددانشگاهی دارد

نماینده استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری در 
نشستی با رییس جهاددانشگاهی بوشهر مطرح کرد

رهبری  خبرگان  مجلس  در  بوشهر  استان  نماینده  بوشهر:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
شاهد  روز  هر  تا  شده  دوخته  انقالبی  نهاد  این  به  چشم ها  تاسیس  اول  روز  از  گفت: 
نوآوری و خالقیت این نهاد باشیم و کشور امید زیادی به فعالیت های نهاد علمی انقالبی 

جهاددانشگاهی دارد.
کرد:  عنوان  بوشهر  جهاددانشگاهی  رییس  با  نشستی  در  بوشهری  حسینی  آیت اهلل 
خوشبختانه جهاددانشگاهی در هر جا و هر زمینه ای که حضور داشته توانسته متناسب 
با وظایف و ماموریت های محوله خود، عمل کند و موفق باشد، توصیه من به شما این 
است که دچار روزمرگی نشوید و مرتبا دستاوردها و عملکرد را رصد کرده و با برنامه 
پیش بروید تا در آینده، این مجموعه در استان بوشهر یک سروگردن از سایر مجموعه ها 

باالتر باشد.
وی ادامه داد: با توجه به خدمات و همت شما و همکاران جهادگرتان در استان بوشهر 

ضرورت دارد که توجه بیشتری به فعالیت های جهاددانشگاهی شود.

و  نهاد خوشنام  قم گفت: جهاددانشگاهی یک  علمیه  رییس جامعه مدرسین حوزه 
پیش قدم در عرصه های مختلف است و از همان روزی که جهاددانشگاهی با یک حرکت 
جهادی، همان امری که مد نظر مقام معظم رهبری بود تشکیل شد چشم ها به این نهاد 
انقالبی دوخته شده تا هر روز شاهد نوآوری و خالقیت این نهاد باشیم و همواره امید 

زیادی به فعالیت این نهاد در کشور وجود داشته است.
که  است  این  واقعیت  کرد:  بیان  رهبری  خبرگان  مجلس  در  بوشهر  مردم  نماینده 
کشور ما ظرفیت ها و امکانات زیادی دارد اما بسیاری اوقات نگاهمان به بیرون است و 

ظرفیت های داخلی را نادیده می گیریم.
عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: با این شرایط که مردِم خوب ما 
پای انقالب هستند و اگر به آنان توجه شود می توان کارهای بزرگی انجام داد. اگر مردم 
صحنه ها را خالی می کردند دشمنان ما به آرزوها و آمال خود می رسیدند اما این مردم با 

جان فشانی و فداکاری و ایثار خود در صحنه ماندند.
امام جمعه قم افزود: وجود و فعالیت جهاددانشگاهی برای استان مایه ی آبرو و عزت 
ذخیره سازی  ماهی،  بچه  تولید  چون  مهمی  ماموریت های  و  پروژه ها  و  است  افتخار  و 
فعالیت های  دارویی،  گیاهان  ژنتیک،  و  ناباروری  بحث  به  کمک  بنیادی،  سلول های 
پیشرفت  به سمت  را  بوشهر  استان  نهاد مهم می تواند  این  توسط  آموزشی  و  پژوهشی 

و توسعه حرکت دهد.

جهاددانشگاهی سعی کرده در مرز علم و فناوری حرکت کند
رییس جهاددانشگاهی استان بوشهر نیز در این نشست ضمن تبریک سال نو اظهار 
از  بسیاری  تولید  امکان  جهاددانشگاهی،  باالی  بسیار  ظرفیت های  به  توجه  با  کرد: 
سعی  سال   ۴2 این  طی  در  جهاددانشگاهی  دارد.  وجود  علمی  نهاد  این  در  فناوری ها 
کرده در مرز علم و فناوری حرکت کند و آمادگی پذیرش ماموریت در زمینه بسیاری از 

فناوری های مورد نیاز کشور را دارد.
علی احمدی زاده با اشاره به نام گذاری سال 1۴۰۰ توسط مقام معظم رهبری با عنوان 
تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها گفت: هدف گذاری کشور باید با همین عنوان مورد توجه 
مسئولین قرار گیرد و با همت و تالش جهادی نسبت به ایجاد ظرفیت تولید و رفع موانع 

اهتمام ویژه ورزید.

آموزش های اشتغال زا با توجه به نیاز جامعه هدف
آموزش های  کرد:  عنوان  جهاددانشگاهی  در  اشتغال زا  آموزش های  به  اشاره  با  وی 
مراکز  در  جامعه  نیاز  مورد  آموزش های  سایر  و  پزشکی  و  گاز  و  نفت  حوزه  تخصصی 
پذیرش  نیز  کاربردی  علمی  مرکز  در  ارایه می شود، همچنین  آموزشی جهاددانشگاهی 
دانشجو در هفت رشته دارای ظرفیت استان مانند بازرگانی، گمرک، آبزیان، امور اداری، 

حسابداری و... به دانشجویان خدمات ارایه می شود.
مراکز  توسط  نفر  هزار   18 بالغ بر  گذشته  سال  سه  در  کرد:  اظهار  مسوول  این 
آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی آموزش داده شده اند که بسیاری از این 
فوریت های  و  مانند تکنسین داروخانه، دستیار دندانپزشک  افراد در حوزه های مختلف 
پزشکی یا سایر مهارت هایی که از طریق نیازسنجی شناسایی و سپس به افراد ارایه شده، 

اشتغال پیدا کرده اند.
رییس جهاددانشگاهی بوشهر گفت: در اوایل شیوع کرونا با ایجاد کارگاه و راه اندازی 
خط تولید ماسک بالغ بر ۷۰ هزار ماسک و گان با استفاده از ظرفیت زنان سرپرست خانوار 
تولید و توسط جهادگران عزیز در استان توزیع شد که هم برای آنان اشتغال ایجاد کرد 

و هم این که نیاز استان و مردم برطرف شد.
احمدی زاده اضافه کرد: در مرکز سلول های بنیادی استان بوشهر از آغاز تاکنون بالغ بر 

12۰۰ نمونه خون بند ناف ذخیره شده است.
وی با اشاره به این که چشم انداز سند 1۴۰۴ تولید 2۰۰ هزار تن ماهی پرورش در 
قفس است، تاکید کرد: برای تکمیل زنجیره پرورش ماهی در قفس، کسب دانش تولید 
مرکز  و  دلوار  زیست فناوری  مجتمع  در  بوشهر  استان  در  پایلوت  به صورت  ماهی  بچه 

آبزیان در بوشهر توسط متخصصان و کارشناسان جهادگر بوشهر در حال اجرا است.
اجتماعی، سند  بوشهر سند  پژوهشی جهاددانشگاهی  این مسوول، شورای  به گفته 
عوامل موثر بر بیکاری استان و سند ارتقای وضعیت زنان استان را تدوین کرده که کار 

بسیار بزرگ و ارزشمندی بوده است.
و  انتشارات  سازمان  افکارسنجی،  مرکز  کرد:  اظهار  بوشهر  جهاددانشگاهی  رییس 
سازمان دانشجویان، خبرگزاری های ایسنا و ایکنا، مرکز علمی کاربردی و مراکز آموزشی 
بوشهر هستند.  استان  زیر مجموعه های جهاددانشگاهی  از  کوتاه مدت تخصصی بخشی 
تمرکز  با  بوشهر  و شتاب دهی جهاددانشگاهی  نوآوری  مرکز  نیز  رشد  مراکز  در حوزه 
بر ظرفیت های خاص استان چون دریا، انرژی و آبزیان در زمینه تیم سازی و برگزاری 

استارت آپ و ایجاد کسب وکارهای نوین فعالیت می کند.
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زمینه  در  بوشهر  استان  اشتغال  دبیرخانه  ایجاد  با  کرد:  تصریح  احمدی زاده  علی 
گام های  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی  و  خانگی  مشاغل  توسعه  ملی  طرح های 

مهمی برداشته ایم که این امر در سال جدید نیز ادامه دارد.
وی با بیان این که به دنبال ایجاد پژوهشکده تخصصی آبزیان در استان بوشهر هستیم، 
گفت: در بحث ژنتیک، ناباروری و سرطان پیگیر جذب اعتبارات استانی و راه اندازی مراکز 
تخصصی هستیم که بسیار مورد نیاز استان است. متاسفانه تنها استانی که مرکز ناباروری 

و آزمایشگاه ژنتیک فعالی ندارد بوشهر است.
وی یادآور شد: در حوزه کشاورزی و گیاهان دارویی به دلیل ظرفیت های مهم و باال 
در استان بوشهر طرح هایی را به کمیسیون کشاورزی مجلس ارایه کرده ایم تا بتوانیم در 

توسعه این ظرفیت ها نیز ورود کنیم.
رییس جهاددانشگاهی بوشهر تاکید کرد: در آزمایشگاه کرونا مشکل تجهیزات داریم 
وزارت  و  مجلس  در  محترم  نمایندگان  و  استانی  مسووالن  حمایت  با  امیدواریم  که 

بهداشت که قول مساعد داده شده، این موضوع حل شود.

■□■

تاکید بر اهمیت ردیابی موارد 
متاس در وبینار علمی دوره 

مقدماتی ردیابی موارد متاس 
کووید-۱۹ 

به همت پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی 
برگزار شد

روابط عمومی جهاددانشگاهی، 14 اسفندماه: وبینار علمی »دوره مقدماتی ردیابی موارد تماس 
کووید-19»به همت پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی برگزار شد.

دکتــر مــژگان فردیــد، مــدرس ایــن وبینــار ابتــدا بــه معرفــی انــواع ویــروس کرونــا 
و عالئــم و نشــانه های ویــروس ســارس-کوو-2 پرداخــت و تاکیــد کــرد: برخــی 
نشــانه ها ماننــد کبــود شــدن صــورت و لب هــا کــه بــه معنــای نرســیدن میــزان کافــی 
اکســیژن بــه بــدن اســت کــه در صــورت بــروز، فــرد بالفاصلــه بایــد بــه مراکــز درمانــی 
مراجعــه کنــد. همان طــور کــه در تصویــر مشــاهده می شــود، ســمت چــپ، وضعیــت 
ریه هــا کامــال ســالم اســت )مناطــق تیــره(؛ امــا ســمت راســت، ریه هــا شــدیدا توســط 

ــروس ســارس-کوو-2 درگیــر شــده اند )مناطــق ســفید(. وی

دوره پنهان بیماری کووید 19
اســتادیار سیاســت گذاری ســالمت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــاهرود افــزود: 

ــا کمــون )incubation( در یــک بیمــاری کــه از زمــان ورود عامــل  دوره پنهــان ی
بیمــاری زا بــه بــدن تــا بــروز نشــانه های اصلــی بیمــاری طــول می کشــد، در بیمــاری 

ــا 1۴ روز اســت. ــن دوره 2 ت ــد 19 ای کووی
دکتـر فردیـد خاطرنشـان کرد: سـن باال )افـراد باالی 65 سـال( و چاقـی به عنوان دو 
عامـل خطـر بـرای ابتـال به نوع شـدید بیمـاری کووید 19 شـناخته می شـوند؛ البته این 
مسـاله بـه ایـن معنا نیسـت که ایـن بیمـاری تنها افراد سـالمند یـا دچار اضافـه وزن را 
درگیـر می کنـد. در برخـی مـوارد افـراد جـوان و کامـال سـالم نیز به نوع نسـبتا شـدید 
کوویـد 19 مبتـال می شـوند. داشـتن بیماری هـای زمینـه ای ماننـد دیابـت، فشـار خون 
بـاال، بیماری هـای مرتبـط بـا ریـه مانند آسـم یـا مشـکالت مزمـن ریـوی، بیماری های 
قلبـی، کلیـوی، کبـدی، نقص سیسـتم ایمنـی نیـز از دیگر عوامـل خطر ابتـالی فرد به 

بیمـاری کووید 19 محسـوب می شـوند.

تست های تشخیصی کووید 19
اسـتادیار سیاسـت گذاری سـالمت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـاهرود بـا اشـاره بـه 
تسـت های تشـخیصی کوویـد-19 گفـت: دو نـوع آزمون برای تشـخیص ابتـالی فرد به 
ویـروس سـارس-کوو-2 وجـود دارد؛ تسـت PCR نشـان می دهـد کـه آیا ویـروس در 
حـال تکثیـر در سـلول های بـدن وجـود دارد یـا نه. اگـر نتیجه این تسـت مثبت باشـد، 
یعنـی عفونـت فعـال در بـدن فـرد وجـود داشـته و قـدرت بیماری زایی دارد. این تسـت 

از طریـق نمونه گیـری از بینـی، گلـو یـا دهـان انجام می شـود.
وی افـزود: نـوع دیگـر آزمـون تشـخیصی، تسـت آنتی بـادی اسـت. اگر ویـروس وارد 
بـدن شـده باشـد، بـدن بـرای مقابلـه بـا ویـروس، آنتی بـادی IgG تولید می کنـد. بدن 
1۰ تـا 1۴ روز بعـد از عفونـت شـروع بـه تولیـد آنتی بـادی می کنـد؛ اگـر نتیجـه تسـت 
مثبـت باشـد، یعنـی فـرد قبـال بـه ویـروس مبتـال شـده اسـت، امـا زمـان آلودگـی بـه 

ویـروس مشـخص نیسـت. ایـن تسـت از طریـق آزمایـش خـون انجام می شـود.

راه های انتقال ویروس سارس-کوو-2
دکتـر فردیـد افـزود: بـا توجـه به این کـه این ویروس در دسـتگاه تنفسـی فـرد بیمار 
وجـود دارد، در هنـگام حـرف زدن، عطسـه و سـرفه ایـن ذرات از دهـان یـا بینـی فـرد 
خـارج شـده و وارد دهـان، بینـی و چشـم های افـراد در محیـط اطـراف می شـود. میزان 
پراکندگـی ایـن ذرات از طریـق دهـان یـا بینـی فـرد آلـوده تا فاصلـه 1.8 متری اسـت؛ 
بنابرایـن فاصله گـذاری اجتماعـی و اسـتفاده از ماسـک بـرای پیشـگیری از ابتـال بـه 

بیمـاری توصیـه می شـود.

اهمیت قطع کردن زنجیره انتقال بیماری
دکتـر فردیـد بـا اشـاره بـه اهمیـت قطـع زنجیـره انتقال گفـت: اگـر بتوانیـم تماس 
بیـن فـرد بیمـار )case( کـه ابتـالی وی بـه کوویـد 19 از طریـق انجـام تسـت تایید 
شـده اسـت را محـدود کنیـم، می توانیـم مانـع از انتقـال ویروس بـه افراد دیگر شـویم و 
در نهایـت ایـن امـر باعـث کاهش سـرعت گسـترش بیمـاری در جامعه می گـردد. موارد 
تمـاس )contact( افـرادی هسـتند کـه در دوره بیماری زایـی، با فرد بیمـار در تماس 
بوده انـد. پنجـره فرصـت )window of opportunity( فاصلـه زمانـی اسـت کـه از 
تمـاس یـک فرد سـالم بـا فرد بیمـار تـا ایجـاد بیماری زایی در مـوارد تمـاس می گذرد؛ 
اگـر بتوانیـم در ایـن زمـان – از زمـان ورود ویـروس بـه بـدن تـا قبـل از شـروع عالئـم 
– فـرد سـالم را مطلـع کنیـم، می توانیـم زنجیـره انتقـال بـه فرد بعـدی را قطـع کنیم.

ردیابی موارد تماس چیست؟
اسـتادیار سیاسـت گذاری سـالمت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـاهرود تاکیـد کـرد: 
کوویـد-19 بحرانـی اسـت که کل جهـان را درگیر کـرده و در این زمینـه، ردیابی موارد 
تمـاس کـه به عنـوان یـک اسـتراتژی کلیدی و یـک مداخله سـالمت عمومی از گذشـته 
بـرای بیماری هـای مختلفـی ماننـد سـل، ابـوال، سـفلیس و اچ آی وی مورد اسـتفاده قرار 
گرفتـه، می توانـد جهت شکسـتن زنجیـره انتقال بیمـاری کووید- 19 نیز مورد اسـتفاده 

قـرار گیرد.
بـه گـزارش ایسـنا وی تاکید کرد: بـه دلیل محدودیـت زمانی فعاالن حوزه سـالمت، 
همچنیـن بـا هـدف افزایـش سـرعت انجـام کارهـا و سـهولت در فرآینـد ردیابـی موارد 
تمـاس، می تـوان از فناوری هـای مختلـف از جملـه تلفـن همـراه هوشـمند، فنـاوری 
اپلیکیشـن های  کـرد.  اسـتفاده  پیـام  ارسـال  یـا  اختصاصـی  اپلیکیشـن های  بلوتـوث، 
مختلفـی در ایـن زمینـه طراحـی شـده اند کـه فـرد بیمـار و مـوارد تمـاس )افراد سـالم 
کـه در تمـاس بـا فـرد بیمـار بوده انـد( می توانند اطالعـات خـود را در آن ها ثبـت کنند 

و تیـم ردیابـی مـوارد تمـاس از طریـق آن بـا افـراد در تماس باشـند.

                         اخبار کوتاه
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پنجمین سوگواره ملی میعادگاه 

عاشورایی دانشجویان به کار 
خود پایان داد

روابط عمومی جهاددانشـگاهی زنجان، 9 اسـفندماه: پنجمین 
سـوگواره ملـی میعادگاه عاشـورایی دانشـجویان کـه در دو 
بخـش عمومـی و ویـژه برنامه ریـزی شـده بود، بـا برگزاری 
آییـن اختتامیـه بـه کار خـود پایـان داد که بخـش عمومی 
تصویـری  و  قطعـات صوتـی  نثـر، عکـس،  شـامل شـعر، 
عاشـورایی و بخـش ویـژه نیـز شـامل روضه هـای خانگـی، 
وقـف و همدلـی مومنانـه و شـهدای مدافعان سـالمت بود.

بـرای بخـش عمومـی، شـعر سـعید مبشـر از دانشـگاه 
از  کـدام  هیـچ  آثـار  کـرد.  کسـب  را  اول  رتبـه  تهـران 
شـرکت کنندگان نتوانسـت برای رتبـه دوم توجه داوران را 
جلـب کنـد ولی شـکیبا غفاریان از دانشـگاه آزاد اسـالمی 
شـاهرود و محمـد زارعـی از دانشـگاه پیام نـور دلیجـان 

به طـور مشـترک رتبـه سـوم را کسـب کردنـد.
در بخـش ویـژه شـعر، محسـن کاویانـی بـا محوریـت 
روضه هـای خانگی از دانشـگاه قم در جایگاه اول ایسـتاد و 
فاطمـه بیرانوند بـا محوریت مدافعان سـالمت از دانشـگاه 
البـرز و علـی سـلیمانیان بـا محوریـت وقـف و  پیام نـور 
همدلـی از دانشـگاه پیام نـور زرین شـهر بـه ترتیـب رتبـه 

دوم و سـوم را کسـب کردنـد.
در بخـش ویـژه نثـر بـا محوریـت روضه هـای خانگـی، 
و  جنـوب  تهـران  پیام نـور  دانشـگاه  از  یکه تـاز  سـمیرا 
نسـرین کرم زاده با محوریت مدافعان سـالمت از دانشـگاه 
زنجـان برگزیـده شـدند. در بخـش عمومـی نیـز داوران 
اثـری را بـرای رتبـه اول انتخاب نکردنـد. همچنین داوران 
اثـر غالم عبـاس حسـینی )کشـور افغانسـتان( از دانشـگاه 
اصفهـان را بـرای رتبـه دوم و اثـر محمدجـواد نـادری از 
دانشـگاه رازی کرمانشـاه را نیـز بـرای رتبـه سـوم انتخاب 

کردند.
بر اسـاس جلسـه شـورای داوران، مهدی فیض اللهی از 
دانشـگاه علمی کاربـردی تهران، نسـرین نوایی از دانشـگاه 
دختـران سـبزوار، پوریـا ترابـی از دانشـگاه آزاد اسـالمی 
و  نیشـابور  پیام نـور  دانشـگاه  از  آذر  حسـین  تاکسـتان، 
مهـدی عقیقـی از دانشـگاه اقبال الهوری مشـهد بـا رتبه 

یکسـان، برگزیـدگان بخـش عمومـی عکس شـدند.
در بخـش عمومـی، اثـر سـعید نجاتی از دانشـگاه ایگی 
ترکیـه حائـز رتبـه اول شـد. هیـچ اثـری از نظـر داوران 
نتوانسـت مقـام دوم را کسـب کنـد و مقـام سـوم به طـور 
مشـترک به آثـار فاطمه جهرمی از دانشـگاه علوم پزشـکی 
جهرم و علی سـوری از دانشـگاه آزاد اسـالمی شـهر قدس 
رسـید. در بخـش ویـژه نیـز رضا اوصانلـو از دانشـگاه علوم 
و تحقیقـات و حسـین ملهونـی از دانشـگاه آزاد اسـالمی 

واحـد زنجـان برگزیده شـدند.
ملـی  سـوگواره  پنجمیـن  دبیرخانـه  اعـالم  بـر  بنـا 
میعـادگاه عاشـورایی دانشـجویان، در ایـن دوره ۳۰18 اثر 
به دبیرخانه سـوگواره ارسـال شـد که شـامل 1165 اثر در 
بخـش شـعر، ۷85 اثـر در بخـش نثـر، 681 اثـر در بخش 
عکـس و ۳8۷ اثـر در بخـش قطعـات صوتـی و تصویـری، 

. بود
گفتنـی اسـت، در آییـن اختتامیـه ایـن سـوگواره ملی 
از مجموعـه آثـار منتخـب شـعر و نثر با عنوان »خورشـید 

ضمیـران« رونمایی شـد.

کنفرانس علمی یک روزه »طب 
مکمل و جایگزین گیاهی در 

بیماری های پوستی« برگزار شد
روابط عمومی پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی: 
کنفرانـس علمـی »طـب مکمـل و جایگزیـن گیاهـی در 
پژوهشـکده  توسـط  اسـفندماه  پوسـتی«  بیماری هـای 

گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
در ایـــن وبینـــار کـــه بـــا ســـخنرانی دکتـــر مریـــم 
ـــد، دارای  ـــزار ش ـــو برگ ـــت و م ـــص پوس ـــیمی متخص نس
ـــوزش  ـــوز اداره کل آم ـــا مج ـــوده و ب ـــوزی ب ـــاز بازآم امتی
ـــای  ـــر مجموعه ه ـــور از زی ـــکی کش ـــه پزش ـــداوم جامع م
وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی برگـــزار 
شـــد، آخریـــن یافته هـــای علمـــی مربـــوط بـــه ایـــن 

ـــت. ـــرار گرف ـــی ق ـــورد بررس ـــوزه م ح
ـــازان  ـــی، داروس ـــکان عموم ـــن دوره پزش ـــان ای مخاطب
و متخصصـــان طـــب ســـنتی بودنـــد و ایـــن دوره 
به صـــورت مجـــازی و آنالیـــن بـــر بســـتر آموزش هـــای 
ـــده و در  ـــزار گردی مجـــازی جهاددانشـــگاهی )امجـــد( برگ
ـــم  ـــده و فیل ـــه ش ـــت ارای ـــل پاورپوین ـــه فای ـــای برنام انته
ضبط شـــده برنامـــه نیـــز در اختیـــار شـــرکت کنندگان 

ـــت. ـــرار گرف ق
ــدت ۴8  ــه مـ ــرکت کنندگان دوره بـ ــان، شـ در پایـ
ــن  ــون آنالیـ ــا در آزمـ ــد تـ ــت داده شـ ــاعت فرصـ سـ
پایـــان دوره شـــرکت کننـــد و بـــا پاســـخ صحیـــح بـــه 
۷۰ درصـــد ســـواالت بتواننـــد امتیـــاز بازآمـــوزی دوره 

را کســـب نماینـــد.

■■■

کنفرانس علمی یک روزه 
»فرآورده های گیاهی موثر بر 

بیماری های کبد و صفرا« 
روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی 
علمـــی  کنفرانـــس  اســـفندماه:   12 جهاددانشـــگاهی، 
بـــر  موثـــر  گیاهـــی  »فرآورده هـــای  یـــک روزه 
بیماری هـــای کبـــد و صفـــرا« توســـط پژوهشـــکده 
گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد.
ـــر شمســـعلی  ـــخنرانی دکت ـــا س ـــه ب ـــار ک ـــن وبین در ای
ـــات  ـــو هی ـــی و عض ـــیمی داروی ـــص ش ـــازاده، متخص رض
علمـــی ایـــن پژوهشـــکده برگـــزار شـــد، دارای امتیـــاز 
ـــداوم  ـــوزش م ـــوز اداره کل آم ـــا مج ـــوده و ب ـــوزی ب بازآم
جامعـــه پزشـــکی کشـــور از زیـــر مجموعه هـــای وزارت 
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی برگـــزار شـــد، 
آخریـــن یافته هـــای علمـــی مربـــوط بـــه ایـــن حـــوزه 

ـــت. ـــرار گرف ـــی ق ـــورد بررس م
ـــازان  ـــی، داروس ـــکان عموم ـــن دوره پزش ـــان ای مخاطب
و متخصصیـــن طـــب ســـنتی بودنـــد و ایـــن دوره 
به صـــورت مجـــازی و آنالیـــن بـــر بســـتر آموزش هـــای 
ـــده و در  ـــزار گردی مجـــازی جهاددانشـــگاهی )امجـــد( برگ
ـــم  ـــده و فیل ـــه ش ـــت ارای ـــل پاورپوین ـــه فای ـــای برنام انته
ضبط شـــده برنامـــه نیـــز در اختیـــار شـــرکت کنندگان 

ـــت. ـــرار گرف ق
ــدت ۴8  ــه مـ ــرکت کنندگان دوره بـ ــان، شـ در پایـ
ــن  ــون آنالیـ ــا در آزمـ ــد تـ ــت داده شـ ــاعت فرصـ سـ
پایـــان دوره شـــرکت کننـــد و بـــا پاســـخ صحیـــح بـــه 
۷۰ درصـــد ســـواالت بتواننـــد امتیـــاز بازآمـــوزی دوره 

را کســـب نماینـــد.

برگزاری نشست تخصصی 
استعمال دخانیات

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی فـارس، ۴ اسـفندماه: 
اولین نشسـت از سلسـله نشسـت های تخصصی اسـتعمال 
دخانیـات در جهاددانشـگاهی فـارس و بـه همـت گـروه 
پژوهشـی علـوم رفتـاری، بـا همـکاری مرکـز تحقیقـات 
دخانیـات  بـدون  زندگـی  انجمـن  و  دخانیـات  کنتـرل 

به صـورت وبینـار برگـزار شـد.
در ایـن نشسـت ابتـدا مریـم سـروش معاون پژوهشـی 
جهاددانشـگاهی فـارس ضمـن معرفـی گـروه پژوهشـی 
علـوم رفتـاری بـا اشـاره بـه زمینـه تخصصی فعالیـت این 
گـروه بـر لـزوم توجـه بیـش از پیـش بـه مقولـه دخانیات 
چشـم انداز  بـر  و  کـرد  تاکیـد  قلیـان  اسـتعمال  به ویـژه 
حـوزه  در  رفتـاری  علـوم  پژوهشـی  گـروه  پنج سـاله 

مطالعاتـی اسـتعمال قلیـان خبـر داد.
حسـن آذری پورماسـوله، عضو کمیته آموزش و ارتقای 
سـالمت سـتاد کنتـرل دخانیات ضمن اشـاره بـه وضعیت 
موجـود اسـتعمال دخانیـات در ایـران و جهـان گفت: آمار 
بیماری هـا و مرگ ومیرهـای ناشـی از اسـتعمال دخانیـات 
بـا رویکرد سـالمت محـور پیامدهـای زیان بـار دخانیات را 

بیـش از پیـش مـورد توجه قرار داده اسـت.
البـرزی عضـو هیـات علمـی و مدیـر گـروه  صدیقـه 
پژوهشـی علوم رفتـاری جهاددانشـگاهی فارس بـا نگاهی 
جامعه شـناختی بـه اسـتعمال دخانیات در میـان نوجوانان 
و جوانـان اظهـار کـرد: گـروه پژوهشـی علـوم رفتـاری بـا 
تکیه بـر یافته های پژوهشـی خود در سـال 98 به »مسـأله 
بـودن قلیـان« به عنـوان یک مـاده دخانی رایـج و با توجه 
بـه اسـتقبال نوجوانـان و زنـان از قلیـان بـر آن شـد که با 
توجـه بیـش از پیش به مقولـه قلیان در تمامی سـطوح از 
انجـام پژوهش هـای علمـی تـا سیاسـت گذاری های کالن، 
پژوهشـی سـازمان های  اولویت هـای  در  را  موضـوع  ایـن 

ذی ربـط قـرار دهد.
در ادامه این نشسـت تخصصی اباذر اشـتری مهرجردی 
عضـو هیات علمی موسسـه مکالمات فرهنگـی و اجتماعی 
ضمـن تشـریح طـرح »پـاد« افزود: بـا اجرای طـرح »پاد« 
نـوآوری  مثابـه  بـه  دخانیـات(  اسـتعمال  از  )پیشـگیری 
اجتماعـی و همچنیـن اثربخشـی برنامه هـای مداخلـه ای 
نوجوانـان،  بـر روی  و  به ویـژه در مـدارس  اجتماع محـور 

اقدامـات موثـر و خوبـی انجام شـده اسـت.

■■■

برگزاری وبینار کرسی های تعاون 
و کارآفرینی در جهاددانشگاهی 

همدان
روابط عمومـی جهاددانشـگاهی همدان، 3 اسـفندماه: وبینار 
کرسـی های تعـاون و کارآفرینـی بـا موضـوع »مهارت های 
مدیریتـی یـک تعاونی موفـق« به همت معاونـت فرهنگی 
عالقه منـد  دانشـجویان  بـرای  همـدان  جهاددانشـگاهی 

برگزار شـد.
محمدجـواد وثـاق به عنـوان مـدرس وبینار اظهـار کرد: 
هدف گـذاری، تصمیم گیـری تعییـن مسـیر شـغلی و تفکر 
اسـتراتژیک از مهارت هـای مهـم بـرای یـک مدیـر موفـق 

است.
پانـزده مهـارت  بـرای یـک مدیـر موفـق  افـزود:  وی 
ارتباطـی تعریـف شـده که بـرای موفقیـت بـه آن نیازمند 

. ست ا
ایـن مـدرس دانشـگاه بیان کرد: حـل مسـاله، مذاکره، 

                         اخبار کوتاه
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برگـزار

مشـورت  و  واقع نگـری  انعطاف پذیـری،  انتقادپذیـری، 
پذیـری از جملـه مهارت هـای ارتباطـی بـرای مدیـران 
موفـق اسـت کـه بـرای رسـیدن بـه اهـداف مدیریتـی و 
پیشـرفت سـازمان و کسـب و کار خـود بایـد بـه آن هـا 

باشـد. داشـته  توجه 
مختـص  تنهـا  مهارت هـا  ایـن  کـرد:  تصریـح  وثـاق 
مدیـران نیسـت و هرکـس در هـر جایـگاه شـغلی بـرای 
موفقیت و پیشـرفت مسـیر شـغلی بایـد آن هـا را مدنظر 

باشد. داشـته 
ایـن وبینـار در دو جلسـه از طریـق سـامانه آمـوزش 
به صـورت  )امجـد(  همـدان  جهاددانشـگاهی  مجـازی 
رایـگان برگـزار شـد کـه شـرکت کنندگان در پایـان بـه 

پرداختنـد. خـود  پرسـش های  طـرح 

■■■ 

برگزاری وبینار تخصصی مشاغل 
سببز در کردستان

وبینـار  کردسـتان:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
تخصصـی مشـاغل سـبز بـا محوریـت مدیریـت پسـماند 
ویـژه گروه هـای دانشـجویی حامی محیط زیسـت و منابع 
طبیعی اسـتان کردسـتان به همت سـازمان دانشـجویان 

جهاددانشـگاهی اسـتان برگـزار شـد.
نبی احسـنی مسـوول ارتبـاط با جامعه و شـرکت های 
پـارک علـم و فنـاوری کردسـتان در وبینـار تخصصـی 
مشـاغل سـبز با محوریت مدیریت پسـماند کـه به همت 
کـرد:  اظهـار  شـد،  برگـزار  کردسـتان  جهاددانشـگاهی 
مشـاغل سـبز مشـاغلی اسـت کـه موجـب کاهـش آثـار 
زیسـت محیطی، بنگاه هـا و بخـش اقتصادی خواهد شـد.

در  فعالیت هایـی  سـبز  مشـاغل  داد:  ادامـه  احسـنی 
بخـش صنعـت، کشـاورزی، سـاختمان و خدمـات را در 
برمی گیـرد کـه ضمـن حفـظ محیط زیسـت ضوابـط کار 
شایسـته ماننـد دسـتمزد کافـی، شـرایط ایمـن، حقـوق 
بـرآورده  را  اجتماعـی  حمایت هـا  و  کارگـران  قانونـی 

می کنـد.
صیاد شـیخی دکتری محیط زیسـت و مشـاور باشـگاه 
دانشـجویان حامـی محیط زیسـت و منابـع طبیعـی در 
ایـن وبینـار گفت: مطالبه گری دانشـجویان باید براسـاس 
رویکردهـای جایگزیـن محـور باشـد بـه ایـن معنـی کـه 
زمانـی کـه از سـازمانی مطالبه گـری می کننـد در کنـار 

آن بایـد بـه راه حل هـای موجـود نیـز بپردازند.
صیـاد شـیخی در ایـن وبینـار اظهار کرد: تشـکل های 
حوزه هـای  در  می تواننـد  دانشـجویان  و  دانشـجویی 
مدیریـت پسـماند و دیگر موارد وارد شـوند و اولین بحث 
مطالبه گـری اسـت در واقـع تشـکل های دانشـجویی باید 
مطالبـه گری هـای صحیحـی را از دسـتگاه های متولـی 

باشند. داشـته 
 

■■■

دومین رویداد دورهمی مرکز 
نوآوری و شتاب دهی جوان 

استان مرکزی
مرکـزی:  اسـتان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
دومیـن  در  منبـت  هنـر  پیشکسـوت  بدیعـی  مهیـن 
رویـداد دورهمـی مرکـز نـوآوری و شـتاب دهـی جـوان 
اسـتان مرکـزی کـه با حضـور جمعـی از عالقه منـدان به 
حـوزه صنایـع خـالق فرهنگـی برگـزار شـد، با اشـاره به 

تجربیـات تلـخ و شـیرین خـود در مسـیر تـالش در هنر 
منبـت کاری و همچنیـن راه هـای ورود دانشـجویان بـه 
ایـده پـردازی در ایـن حوزه اظهـار کرد: جـوان در دنیای 
امـروز بایـد با خودش روراسـت باشـد و به صـورت قطعی 
مطمئـن باشـد بـه هنرهـای دسـتی عالقه منـد اسـت تا 
بتوانـد در ایـن عرصـه موفق باشـد یعنـی فرد بایـد برای 
در مسـیر موفقیـت بـه عالقه مندی های خـود توجه کند.

وی افـزود: در واقـع حضـور در ایـن حیطـه حتما باید 
بـرای فـرد لذت هنری به دنبال داشـته باشـد چرا که راه 
بسـیار طوالنـی اسـت و اگر بـه کاری که انجـام می دهیم 

عالقه منـد نباشـیم موفق نخواهیم شـد.
بدیعـی بـا بیـان این کـه باید در مسـیر موفقیـت ثابت 
قـدم بـود، تصریـح کرد: سـخنان منفـی دیگـران در این 
حـوزه نبایـد بـر اراده و همـت فـرد تاثیـر بگـذارد، چـرا 
کـه طوالنـی شـدن طی مسـیر ممکن اسـت افـراد را در 
معـرض سـخنان ناامیـد کننـده دیگـران قـرار دهـد ولی 

نبایـد ناامید شـد.
وی حضـور جوانـان را در حوزه صنایع دسـتی با توجه 
فنـاوری  در حیطـه  امـروز  نسـل  کـه  توانایی هایـی  بـه 
دارد بسـیار ضـروری دانسـت و گفـت: جوانـان توانایـی 
برندسـازی و ایجـاد بـازار بـا اسـتفاده از تکنولـوژی روز 
را در عرصـه صنایع دسـتی دارنـد و حضـور آنـان در ایـن 
عرصـه بـا توجـه بـه پتانسـیل هایی کـه دارنـد، کمـک 
بسـیار بزرگـی بـه فرهنـگ و صـدور آثـار فاخـر در ایـن 

حـوزه بـه جهـان خواهـد کرد.

■■■ 

مسابقه »سپاس پرستار«
با تقدیر از دل نوشته های برتر

 روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بوشـهر: اختتامیه مسـابقه 
سـپاس پرسـتار با تقدیـر از نویسـندگان دل نوشـته های 
برتـر، برگـزار شـد. این مسـابقه بـه همت مرکـز آموزش 
علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی بوشـهر و بـا همراهـی 
خلیج فـارس  شـهدای  درمانـی  آموزشـی  بیمارسـتان 
علـوم  دانشـگاه  در  جهاددانشـگاهی  دفتـر  و  بوشـهر 
بخـش  دو  در  و  نوشـته  قالـب دل  در  بوشـهر  پزشـکی 
دل نوشـته های دانشـجویی و دل نوشـته های پرسـتاران 
خطـاب بـه شـهدای مدافع سـالمت اسـتان برگزار شـد.

علـی احمـدی زاده در ایـن مراسـم عنوان کـرد: امروز 
کادر درمـان به نوعـی به عنـوان مدافعان سـالمت در خط 
مقـدم مقابلـه بـا کرونا هسـتند و بالغ بر یک سـال اسـت 
کـه در مسـیر زحمـت کشـیدند که هـم در تمـام جهان 
نمـره خوبـی گرفتنـد و زحمت هـای آن ها غیرقابـل انکار 

است.
وی اظهـار کـرد: ما نیـز در مجموعه جهاددانشـگاهی 
سـعی کردیـم در کنـار ایـن عزیـزان باشـیم و در ابتدای 
شـروع انتشـار ویـروس کرونـا توانسـتیم دو عـدد خـط 
تولیـد ماسـک را ایجـاد کنیـم و تـا چنـد مـاه کمبـود و 
مشـکل ماسـک را تـا حدی برطـرف کنیم و هـم در ارایه 
ماسـک و هـم گان بـه بیمارسـتان کاری انجـام دهیـم و 
موفـق بـه تولیـد حـدود ۷۰ هزار ماسـک و گان شـدیم.

اقـدام  ادامـه  در  کـرد:  خاطرنشـان  مسـوول  ایـن 
حـل  بـرای  ویروس شناسـی  آزمایشـگاه  راه انـدازی  بـه 
مشـکالت آزمایـش کرونـا کردیم کـه با همراهـی رییس 
دانشـگاه علوم پزشکی بوشـهر آزمایشـگاه کرونای استان 
بوشـهر راه انـدازی شـد و در حـال حاضـر نیز روزانـه و با 
تعرفـه دولتـی در حال خدمت اسـت به نحوی که اقشـار 
آزمایـش  انجـام  بـرای  نیـز مشـکلی  ضعیف تـر جامعـه 

باشند. نداشـته 

نشست تخصصی 
مدیریت سبز و بهینه سازی 

مصرف انرژی
روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی یـــزد، 19 
ـــبز،  ـــت س ـــی مدیری ـــت تخصص ـــن نشس ـــفندماه: اولی اس
بهینه ســـازی مصـــرف انـــرژی و کاهـــش آلودگی هـــای 
محیـــط زیســـت صنایـــع اســـتان یـــزد بـــا همـــکاری 
مرکـــز محیـــط زیســـت جهاددانشـــگاهی و دفتـــر 
ــتان  ــرق اسـ ــع بـ ــرکت توزیـ ــرف شـ ــت مصـ مدیریـ
ـــت  ـــدار و حفاظ ـــعه پای ـــداف توس ـــتای اه ـــزد در راس ی

محیـــط زیســـت برگـــزار شـــد.
جهاددانشگاهی  سازمان  رییس  جو  سعادت  فاطمه 
برق  توزیع  شرکت  میزبانی  به  که  نشست  این  در  یزد 
کرد:  بیان  شد  برگزار  ویدئوکنفرانسی  به صورت  استان، 
اولین نشست تخصصی مدیریت سبز، بهینه سازی مصرف 
انرژی و کاهش آلودگی های محیط زیست صنایع استان 
در راستای اهداف توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست 
با  علمی  کمیته ای  تشکیل  پایه ریز  و خوشبختانه  برگزار 

این مضمون در استان شد.
محمد میرشمس مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
این نشست  برگزاری  از  نیز هدف  توزیع برق استان یزد 
در  انرژی  بهینه  مصرف  راهکاری های  ارایه  را  تخصصی 
راستای کاهش آلودگی های زیست محیطی ذکر و در این 
باره اظهار کرد: این که به ازای مصرف هر کیلووات ساعت 
زیست  محیط  آالیندگی  کیلوگرم  یک  الکتریکی،  انرژی 
را به همراه دارد در واقع اهمیت مصرف بهینه انرژی را 

گوشزد می کند.
محمدرضا کوچک زاده معاون نظارت و پایش اداره کل 
محیط زیست استان نیز در این نشست به اهمیت توسعه 
خوشبختانه  گفت:  و  کرد  تاکید  استان  در  سبز  صنایع 
و  لوح  دریافت  به  موفق  یزد  صنعتی  واحد  دو  امسال 
تندیس سبز کشور و چند واحد دیگری نیز به صورت ملی 
تشویق شدند که امیدواریم سال به سال شاهد رشد تعداد 

این صنایع باشیم.
ارایـه  بـه  نشسـت  ایـن  در  نیـز  منتخـب  صنایـع 
بهینه سـازی  راسـتای  در  خـود  شـاخص  فعالیت هـای 
انـرژی و کاهـش آلودگی هـا پرداختنـد و نهایتـاً نیـز از 
ایـن صنایـع که شـامل فوالد آلیـاژی ایران، کاشـی امین 
میبد، شـرکت یـزد پلیمر کویر، کاشـی المـاس کویر یزد 
)مهسـرام( و کاشـی سـتاره میبـد بودند، تقدیـر به عمل 

. مد آ

■■■ 

رویداد »صندلی تجربه« استان 
مرکزی با محوریت فناوری 

اطالعات
روابط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی: محمدرضا 
فنـاوران  آریـا  دانش بنیـان  شـرکت  مدیرعامـل  اسـدی 
آرتابینـش در رویـداد صندلی تجربه بـا محوریت فناوری 
مرکـز  همـت  بـه  کـه  معکـوس(  )مهندسـی  اطالعـات 
مرکـزی  اسـتان  جهاددانشـگاهی  نـوآوری  و  شـکوفایی 
برگـزار شـد، اظهـار کـرد: اهمیـت فنـاوری اطالعـات بر 
کسـی پوشـیده نیسـت، اگر فناوری اطالعات در حوزه ای 
نفـوذ کنـد آن حـوزه را رشـد می دهـد، اگر کسـب وکار و 
تکنولـوژی بـا فناوری اطالعـات پیوند نخورد تا 1۰ سـال 

آینـده فاتحـه کسـب وکار خوانده شـده اسـت.
وی تصریح کرد: بررسی کشورهایی که مانند کشور ما 
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فناوری را به مرور زمان به دست نیاورده و در مقطعی از زمان 
سعی در احاطه یافتن بر آن داشته اند، نشان می دهد که در 
نخستین گام، اقدام به استفاده گسترده از روش مهندسی 
و  ساخت  سپس  و  محصوالت  اولیه  درک  جهت  معکوس 

ارتقای آن ها با توجه به نیازهای خود، روش مناسبی است.
اسدی ادامه داد: اشاعه و نظارت بر حسن اجرای فرآیند 
و  ابزارها  به کارگیری  و  معکوس  مهندسی  سیستماتیک 
تاثیر  می تواند  نیز  فرایند  این  در  مهندسی  تکنیک های 
بسزایی در دستیابی به دانش فنی محصوالت تولیدی در 

کمترین زمان و با حداقل هزینه داشته باشد.
این کارآفرین در پایان بیان کرد: برای ورود به محیط 
هر  پذیرش  ظرفیت  آیا  که  بدانیم  ابتدا  باید  کسب وکار 
بارها پیش آمده که حتی  یا خیر؟ چراکه  را داریم  اتفاقی 
ریالی در جیب ما نبوده و بارها مورد سرزنش خانواده قرار 
لذت  احساس  محصول  ارایه  از  نهایت  در  اما  گرفته ایم، 
داشتیم. نباید به جامعه نگاه کرد بلکه تنها هدف و رسیدن 

به آن مهم است.

■■■ 

تور ترویجی تعاون در کارخانه 
شفای کردستان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کردسـتان، 23 اسـفندماه: 
مصلـح حسـینی مدیرعامل شـرکت شـفای کردسـتان در 
جریـان تـور ترویجی تعاون کـه به همت جهاددانشـگاهی 
اسـتان کردسـتان در کارخانـه شـفای کردسـتان برگـزار 
شـد، اظهـار کرد: تعاونی ۳2۰ شـفا در سـال 69 در شـهر 
سـنندج تاسـیس شـد و بنـای کار خود را بـر دانش بومی، 
امکانـات موجـود در جهـت  از  اسـتفاده  و  طـب سـنتی 

اقتصـاد درون زا و ایجـاد شـغل قـرار داده اسـت.
وی افـزود: در ابتـدای شـروع بـه کار مجموعه فرهنگ 
اسـتفاده از گیاهـان دارویـی بسـیار غریـب بـود و به نوعی 

دچـار خودباختگی شـده بود.
که  کرد  تصریح  کردستان  شفای  شرکت  مدیرعامل 
گیاهان دارویی یکی از نعمت های خدادادی است که از آن 
در جهت چرخاندن چرخ اقتصاد استان و ایجاد اشتغال و 

تولید محصول با کیفیت از آن بهره برداری شد.
 

■■■ 

کرسی آزاد اندیشی 
»مذاکره یا مقاومت« 

اصفهـان،2۰  صنعتـی  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
اسـفندماه: کرسـی آزاد اندیشـی تحـت عنـوان »مذاکره یا 
مقاومـت« بـه همـت سـازمان دانشـجویان این واحـد و با 
همکاری بسـیج دانشـجویی، انجمن اسـالمی دانشجویان، 
جامعـه اسـالمی دانشـجویان و تشـکل آرمـان دانشـگاه 
صنعتـی در تاالر شـهید فتوحی این دانشـگاه برگزار شـد.

احمـد شـیرزاد  اندیشـی دکتـر  آزاد  ایـن کرسـی  در 
نماینـده مردم در ششـمین دوره مجلس شـورای اسـالمی 
به عنـوان موافـق مذاکـره و دکتـر محسـن نصـری اسـتاد 
و پژوهشـگر سیاسـی به عنـوان مخالـف بـه بیـان نقطـه 

نظـرات خـود پرداختنـد.
محسن نصری در ابتدای این کرسی آزاداندیشی مطرح 
کرد: زمانی بحث از مذاکره و مقاومت می شود که ما قرار 

است در تعامل و گفت وگو با دیگر کشورها باشیم.
در ادامـه دکتـر احمد شـیرزاد پیرامون موضـوع بحث، 
عنـوان کـرد: مدت زمـان زیادی اسـت که من یـک فضای 
سـکوت را در قبـال برنامه هـای برجامـی ایـران در پیـش 
گرفتـه ام علی رغـم این کـه همـه می داننـد مـن خـود را 

منتقـد برنامـه ای هسـته ای ایـران می دانم.
در ادامـه هـر دو اسـتاد و کارشـناس سیاسـی بـه بیان 
دالیلـی تاریخـی و عقلـی پیرامـون اثبـات ادعاهـای خـود 
پرداختنـد و در پایـان بـه برخـی از سـواالت دانشـجویان 
شـرکت کننده در فضـای مجـازی و پخـش آنالیـن پاسـخ 

دادند.
■■■ 

دوره آموزشی »نظام آراستگی 
محیط کار« در جهاددانشگاهی 

صنعتی اصفهان
دوره  اصفهـان:  صنعتـی  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
آموزشـی »نظـام آراسـتگی محیـط کار« بـرای جمعـی از 
اعضـای جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهـان برگـزار شـد.
معـاون پشـتیبانی ایـن واحـد اظهـار کرد: هر سـازمان 
بـرای شناسـایی اتالف هـا، افزایـش ایمنـی و بهداشـت و 
حرکـت در راسـتای بهبـود بهـره وری و کیفیـت ناگزیـر 

بـوده محیـط کاری مناسـب را فراهـم کنـد.
اسـاس، هـر  ایـن  بـر  بیـان کـرد:  غالمرضـا ریحانـی 
سـازمان اقداماتـی به منظور مرتب سـازی، پاکیزه سـاختن 
و سـامان دادن محیـط کاری و حفظ شـرایط بـرای بهینه 

کـردن امـور انجـام می دهـد.
دوره  مهـم،  ایـن  تحقـق  به منظـور  کـرد:  تاکیـد  وی 
بـرای   »)s5( کار  محیـط  آراسـتگی  »نظـام  آموزشـی 
جمعـی از اعضـای ایـن واحـد بـه مـدت 16 سـاعت بـه 

برگـزار شـد. برخـط  و عملـی،  تئـوری  صـورت 
معـاون پشـتیبانی جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهـان 
یـادآور شـد: افزایـش بهـره وری، ارتقـای روحیـه منابـع 
انضبـاط  و  نظـم  بهبـود  کارکنـان،  انگیـزش  و  انسـانی 
فیزیکـی در محیـط کار و ایجـاد انضبـاط فکـری و ذهنـی 
در اعضـای جهاددانشـگاهی بـرای درک و تحقـق اهـداف 

سـازمانی، از اهـداف برگـزاری ایـن دوره اسـت.

■■■ 

مشارکت پژوهشگرانی از 
11 کشور دنیا در کنفرانس 
بین المللی پژوهش های نشر

نخسـتین جلسـه شـورای علمـی کنفرانـس بین المللی 
انتشـارات  سـازمان  همـت  بـه  نشـر  پژوهش هـای 
دفتـر  سـالن  در  اسـفندماه   2۳ شـنبه  جهاددانشـگاهی، 

شـد. برگـزار  جهاددانشـگاهی  مرکـزی 
روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، این جلسه با 
حضور دکتر سید سعید هاشمی دبیر علمی و دکتر حامد 
علی اکبرزاده رییس کنفرانس و دیگر اعضای کنفرانس از 
رئیسی،  ابوالقاسم  دکتر  زجاجی،  علیرضا  مهندس  جمله: 
محمدصادق  دکتر  خوشخو،  ایمانی  محمدحسین  دکتر 
دهقان  ایوب  دکتر  پورعابدی،  محمدرضا  دکتر  بیجندی، 
دکتر  پورعلی،  سعید  دکتر  خامه یار،  عباس  دکتر  کار، 
محمد سلگی، دکتر سیدعلی اکبر هاشمی راد و دکتر عادل 

تقوی برگزار شد.
در ابتـدا دکتـر علـی اکبـرزاده ضمـن ارایه گزارشـی از 
فراینـد اجـرای کنفرانـس و آمـار آثـار رسـیده گفـت: تـا 
کنـون بیـش از 1۰۰ مقاله از 11 کشـور بـه دبیرخانه این 

کنفرانس ارسـال شـده اسـت.
دکتـر هاشـمی گفـت: با توجه بـه تغییرات و پیشـرفت 
تکنولـوژی در دنیـا و نشـرهای مختلـف در دنیـا براسـاس 
نـگاه نـو و فناوری اطالعـات، نیاز به اجرای ایـن کنفرانس 
در کشـور احسـاس می شـد که این کار در سـال 99 آغاز 

شـد و بـا توجـه بـه این کـه اسـتقبال خوبـی در داخـل و 
خـارج از کشـور بـرای دور نخسـت ایـن کنفرانـس شـده 
و مقـاالت ارسـال شـده از کشـورهای مختلـف اسـت باید 
بهتریـن  بـا  و  جدی تـری  سـخت گیری  بـا  آثـار  داوری 

کیفیـت انجام شـود.
دکتــر فاطمــه عظیــم زاده ضمــن تاکیــد بــر کیفیــت 
نمایه هــای  بایــد  گفــت:  کنفرانــس  ایــن  اجــرای 
بین المللــی را بــرای ایــن کنفرانــس دریافــت کنیــم 
ــن  ــه بهتری ــار ب ــد داوری آث ــه آن بای ــیدن ب ــرای رس و ب
شــکل انجــام شــود. پراکندگــی مقــاالت ارســال شــده در 
ایــن کنفرانــس خــوب اســت و ایــن پراکندگــی در داوری 

ــت شــود. ــد رعای ــم بای ه
مقالـه  از 1۰۰  بیـش  ارسـال  افـزود:  میرزایـی  دکتـر 
بـرای ایـن کنفرانـس تخصصـی بسـیار قابـل توجه اسـت. 
ایشـان پیشـنهاد دادند در ایـن کنفرانـس از مالتی مدیا و 
چندرسـانه ای هـم در کنـار بحـث مکتوب اسـتفاده شـود.
در ادامه دکتر شاکری گفت: مقاالت برای داوری باید 
دسته بندی شوند و فرآیند داوری و کاربرگ ها در قالب یک 
بسته در اختیار داوران قرار گیرد همچنین این کنفرانس 
داور بین المللی هم باید داشته باشد و عضو کمیته علمی 

نیز از شخصیت های خارجی و جهانی باشد.
این  برگزاری  از  تقدیر  ضمن  قاسمی،  شاه  دکتر 
کنفرانس، نسبت به چاپ 6 مقاله برگزیده این کنفرانس 

در ژورنال های معتبر خارجی قول مساعد داد.

■■■ 

دوره های تخصصی آزمایشگاهی 
در آذربایجان غربی

ـــه  ـــی: ب ـــان غرب ـــگاهی آذربایج ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــان  ـــگاهی آذربایج ـــی جهاددانش ـــت پژوهش ـــت معاون هم
ــی ISO/IEC 1۷۰25 در  ــای تخصصـ ــی دوره هـ غربـ

ارومیـــه به صـــورت وبینـــاری برگـــزار شـــد.
پژوهشـــی  معـــاون  ولـــی زاده  حبیـــب  دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی اظهـــار کـــرد: 
ایـــن دوره هـــای تخصصـــی بـــا همـــکاری پژوهشـــگاه 
ارزیاب هـــای  همـــه  تاییـــد  مـــورد  و  اســـتاندارد 
ـــی  ـــران فن ـــگاهی و مدی ـــنل آزمایش ـــژه پرس 1۷۰25 وی
آزمایشـــگاه های اســـتان، مســـووالن فنـــی صنایـــع 
و آزمایشـــگاه های کنتـــرل کیفیـــت و دانشـــجویان 
در  دکتـــری  و  ارشـــد  مقطـــع  فارغ التحصیـــالن  و 
رشـــته های مرتبـــط بـــا علـــوم آزمایشـــگاهی برگـــزار 

شـــد.
ــن  ــوزش تضمیـ ــای آمـ ــرد: دوره هـ ــار کـ وی اظهـ
 ،1۷۰25  ISO/IEC اســـتاندارد  نتایـــج  کیفیـــت 
ISO/ ـــتاندارد ـــی اس ـــزی داخل ـــات و ممی ـــریح الزام تش

IEC 1۷۰25، تخمیـــن عـــدم قطعیـــت اندازه گیـــری 
اســـتاندارد ISO/IEC 1۷۰25 در مرکـــز خدمـــات 
تخصصـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی بـــا 
 21 تـــا   16 از  اســـتاندارد  پژوهشـــکده  مشـــارکت 

ــد. ــزار شـ ــفندماه برگـ اسـ
معـــاون پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان 
 ISO/IEC غربـــی افـــزود: اســـتاندارد بین المللـــی
ــای  ــت فعالیت هـ ــتای مدیریـــت کیفیـ 1۷۰25 در راسـ
و  کالیبراســـیون  آزمـــون،  انجـــام  آزمایشـــگاه های 
ـــتقرار  ـــدف از اس ـــت و ه ـــده اس ـــن ش ـــرداری تدوی نمونه ب
آن، اطمینـــان از صحـــت و دقـــت نتایـــج ارایـــه شـــده 
ــتاندارد،  ــن اسـ ــات ایـ ــت و الزامـ ــتریان اسـ ــه مشـ بـ
ــی  ــی( و فنـ ــتمی )مدیریتـ ــای سیسـ ــه فعالیت هـ همـ
ـــد  ـــگاه بتوان ـــا آزمایش ـــود ت ـــامل می ش ـــگاه را ش آزمایش
ــتریان  ــار مشـ ــح در اختیـ ــق و صحیـ ــخ هایی دقیـ پاسـ

خـــود قـــرار دهـــد.
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 رویداد خانه تا کارخانه به کار 
خود پایان داد

کارخانه  تا  خانه  رویداد  قم:  روابط عمومی جهاددانشگاهی 
که به همت کمیته امداد امام خمینی )ره( و با مشارکت 
جهاددانشگاهی استان قم که از هفته پایانی بهمن ماه آغاز 

شده بود 26 اسفندماه به پایان رسید.
حضور  با  کارخانه  تا  خانه  رویداد  اختتامیه  مراسم 
کمیته  جهاددانشگاهی،  علم وفناوری،  پارک  نمایندگان 
 26 قم  استان  نخبگان  بنیاد  و  )ره(  خمینی  امام  امداد 
تربیتی  فرهنگی  مجتمع  اجتماعات  سالن  در  اسفندماه 

حضرت معصومه )س( برگزار شد.
در این مراسم 1۰ نفر از افرادی که ایده های آن ها به 
مرحله نهایی راه یافته بودند برای دفاع از طرح و ایده خود 
در مقابل داوران قرار گرفتند و در نهایت با انتخاب داوران 
از  برتر برگزیده شد و  ایده های  به عنوان  و حضار 5 طرح 

ایده پردازان آن ها تجلیل به عمل آمد.

■■■

اهمیت تاثیرگذاری فعالیت های 
جهاددانشگاهی استان مرکزی 

در حوزه صنعت و کشاورزی
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی: مدیــرکل 
دفتــر هماهنگــی دانــش، صنعــت و بــازار معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــر اهمیــت و تاثیرگــذاری 
حرکــت و فعالیت هــای جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی 
و  صنعتــی  بی بدیــل  ظرفیت هــای  بــه  توجــه  بــا 
ــت از  ــزود: تاســیس و حمای ــرد و اف ــد ک کشــاورزی تاکی
شــرکت های دانش بنیــان یکــی از راه هــای اثربخشــی 

جهاددانشــگاهی اســت.
دفتــر  مدیــرکل  مجدالدیــن  عبدالرضــا  دکتــر 
هماهنگــی دانــش، صنعــت و بــازار معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری در نشســت بــا دکتــر 
جهاددانشــگاهی  سرپرســت  زاده  غفــاری  علی اصغــر 
مســوول  حســینی  احمــد  ســید  مرکــزی،  اســتان 
ــت  ــر اهمی ــد ب ــت واح ــد محیط زیس ــگاه معتم آزمایش
ــبکه  ــت در ش ــد محیط زیس ــگاه معتم ــت آزمایش عضوی
راهبــردی آزمایشــگاه های معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری تاکیــد کــرد و افــزود: بــا ایــن عضویت 
افق هــای بلنــدی در پیــش روی جهاددانشــگاهی اســتان 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق
وی بیــان کــرد: مجموعــه اداره کل مطبــوع و شــبکه 
راهبــردی آزمایشــگاه های معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــن  ــه بهتری ــگاه ب ــن آزمایش ــود را از ای ــای خ حمایت ه

ــود. ــد نم ــال خواه ــن ســطح اعم ــو و در باالتری نح
دکتــر مجدالدیــن بــر اهمیــت و تاثیرگــذاری حرکــت 
مرکــزی  اســتان  جهاددانشــگاهی  فعالیت هــای  و 
و  صنعتــی  بی بدیــل  ظرفیت هــای  بــه  توجــه  بــا 
ــت از  ــزود: تاســیس و حمای ــرد و اف ــد ک کشــاورزی تاکی
ــی  ــای اثربخش ــی از راه ه ــان را یک ــرکت های دانش بنی ش

جهاددانشــگاهی اســت.
سرپرســت  زاده  غفــاری  علی اصغــر  دکتــر 
ــت  ــن نشس ــز در ای ــزی نی ــتان مرک ــگاهی اس جهاددانش
ــترک  ــای مش ــد در حوزه ه ــای واح ــریح برنامه ه ــه تش ب

بــا معاونــت علمــی پرداخــت.
وی آمادگــی واحــد اســتان مرکــزی را جهــت اجــرای 
مراکــز خدمــات  تاســیس  یــا  پژوهشــی  طرح هــای 

ــرد. ــالم ک ــی اع تخصص

آشنایی بهره برداران اداره کل 
منابع طبیعی استان البرز با 

گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی:  دارویی  گیاهان  پژوهشکده  عمومی  روابط 
همایش آشنایی بهره برداران اداره کل منابع طبیعی استان البرز 
با گیاهان دارویی در سالن همایش های شهید سبحانی فر کانون 
بسیج سپاه امام حسین )ع( به همت پژوهشکده گیاهان دارویی 

جهاددانشگاهی در شهر کرج برگزار شد.
این همایش ششم اسفندماه 1۳99 با حضور 2۰۰ نفر از 
بهره برداران و عالقه مندان به فرآیند تولید و فرآوری گیاهان 
دارویی با هدف آشنایی بهره برداران اداره کل منابع طبیعی 
استان البرز با گیاهان دارویی، روش های تولید، زنجیره ارزش و 

تجارت آن ها برگزار شد.
در این همایش، دکتر محمدرضا دهقانی مشکانی عضو 
هیات علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی و مدیر 
دفتر ارتباط با صنعت این پژوهشکده، در خصوص وضعیت 
تجارت گیاهان دارویی در داخل و خارج از کشور، کاربردهای 
و  آن ها  آماده سازی  و  تولید  روش های  کلیات  آن،  مختلف 
همچنین آشنایی با بازارهای داخلی و خارجی گیاهان دارویی و 
داروهای گیاهی، آشنایی با فرایند زنجیره تولید تا تجاری سازی 

گیاهان دارویی توضیحاتی را ارایه کرد.
ترویج، توسعه و کشت گیاهان دارویی در  وی خصوص 
سطح اراضی مساعد و مناسب کشور، به ویژه اراضی شیب دار 
با اولویت کشت گونه هایی با قابلیت کشت دیم را، از برنامه های 
مرکز ملی گیاهان دارویی جهاد کشاورزی عنوان کرد و استان 
و  کشور  باغبانی  و  علمی  آموزشی،  قطب  به عنوان  را  البرز 
پژوهشکده گیاهان دارویی را به عنوان اولین و معتبرترین مرکز 

تحقیقات گیاهان دارویی در کشور در این حوزه معرفی کرد.

■■■

افزایش 1۷ درصدی آگاهی دانش 
آموزان با اجرای طرح ملی داناب در 

استان سمنان
طرح  اختتامیه  آیین  سمنان:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
ملی دانش آموزی نجات آب )داناب( در سال تحصیلی 99-98 
در سطح مدارس استان سمنان با حضور مدیرکل آموزش و 
پرورش استان سمنان، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان 

و رییس جهاددانشگاهی استان سمنان برگزار شد.
رییس جهاددانشگاهی سمنان در این مراسم از افزایش 1۷ 
درصدی آگاهی دانش آموزان نسبت به موضوعات و مسایل آب 
با اجرای طرح ملی دانش آموزی نجات آب )داناب( در استان 
سمنان خبر داد و گفت: این میزان افزایش آگاهی در سال 
گذشته 11 درصد بوده است که در سال جاری 6 درصد نسبت 

به دوره قبل رشد پیدا کرده است.
حسن رهایی افزود: در سال تحصیلی 98-99، حدود 9 
هزار و 982 نفر از دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم 
این  از شهرستان های سمنان و میامی در  در 61 مدرسه 
طرح شرکت کردند، همچنین بالغ بر یک هزار معلم نیز در 

اجرای این طرح همکاری داشتند.
محمــد دســتورانی مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــژه و  ــرح وی ــن ط ــت: ای ــم گف ــن مراس ــز در ای ــمنان نی س
مخصــوص دانــش آمــوزان اســت ولــی بــا توجــه بــه شــرایط 
کرونایــی و رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی بــدون 

ــود. ــزار می ش ــوزان برگ ــش آم ــور دان حض
ملــی  طــرح  در  پــرورش  و  آمــوزش  افــزود:  وی 
دانش آمــوزی دانــاب در کنــار یــک نهــاد علمــی و تخصصــی 
ماننــد جهاددانشــگاهی و همچنیــن یــک شــرکت در تــراز 

شــرکت مــادر تخصصــی به نــام آب منطقــه ای ســمنان قــرار 
گرفــت و توفیقــات زیــادی از ایــن همراهــی نصیــب جامعه و 

خصوصــا دانــش آمــوزان شــد.
ایــرج حیدریــان مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
ســمنان نیــز در ایــن مراســم از همــکاری خــوب و ارزشــمند 
جهاددانشــگاهی به عنــوان مشــاور علمــی طــرح تقدیــر کرد 
ــال های  ــاب( در س ــات آب )دان ــی نج ــرح مل ــت: ط و گف
ــوزش  ــن آم ــوب بی ــل خ ــکاری و تعام ــا هم ــی و ب متوال
و پــرورش اســتان، شــرکت آب منطقــه ای ســمنان و 

جهاددانشــگاهی اســتان برگــزار می شــود.
 

■■■

بازدید معاون آموزشی 
جهاددانشگاهی از روند اجرای 

طرح ملی »توسعه مشاغل خانگی« 
در خوزستان

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خوزســـتان: 
ـــرح  ـــرای ط ـــد اج ـــگاهی از رون ـــی جهاددانش ـــاون آموزش مع
ـــتان  ـــتان خوزس ـــی« در اس ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــی »توس مل

ـــرد. ـــد ک بازدی
دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی معـــاون آموزشـــی 
جهاددانشـــگاهی در ایـــن بازدیـــد بـــا اشـــاره بـــه طـــرح 
ـــرح  ـــوار و ط ـــت خان ـــان سرپرس ـــادی زن ـــازی اقتص توانمندس
ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی اســـتان خوزســـتان، بـــر لـــزوم 
اهمیـــت شناســـایی پیشـــران های توانمنـــد تاکیـــد کـــرد.

وی بـــا بیـــان این کـــه نقـــش جهاددانشـــگاهی در 
ایـــن طرح هـــا به عنـــوان نهـــاد توســـعه ای تعریـــف 
شـــده اســـت، اظهـــار کـــرد: بحـــث برندینـــگ، کمـــک 
ـــف و  ـــای مختل ـــدی در بازاره ـــوالت تولی ـــروش محص ـــه ف ب
ـــرای توســـعه کســـب و کار از اقدامـــات  اعطـــای تســـهیالت ب
ـــران ها  ـــرای پیش ـــا ب ـــگاهی در طرح ه ـــی جهاددانش حمایت

ـــت. اس
ـــور  ـــرای حض ـــران ها ب ـــایی پیش ـــدی، شناس ـــر بیجن دکت
و همـــکاری در طـــرح و ســـپس تقویـــت نقـــاط قـــوت و 
برطـــرف کـــردن نقـــاط ضعـــف پیشـــران ها، مداخـــالت 
ـــوزش  ـــق آم ـــروی کار از طری ـــازی نی ـــعه ای، توانمندس توس
ـــگاه های  ـــاد فروش ـــران ها، ایج ـــه پیش ـــی ب ـــپس معرف و س
ــه  ــن از جملـ ــاغل نویـ ــردن روی مشـ ــازی و کار کـ مجـ
برنامه نویســـی، تولیـــد محتـــوا، ویراســـتاری و مترجمـــی 
را از دیگـــر مســـوولیت های جهاددانشـــگاهی در ایـــن 

ــرد. ــوان کـ ــا عنـ طرح هـ
ـــرای  ـــازی ب ـــگاهی اعتمادس ـــی جهاددانش ـــاون آموزش مع
ـــری  ـــگاهی را ام ـــرح و جهاددانش ـــه ط ـــبت ب ـــران ها نس پیش
ــتی  ــم به درسـ ــن مهـ ــر ایـ ــت: اگـ ــد و گفـ ــم خوانـ مهـ
ـــداف  ـــبرد اه ـــاهد پیش ـــوان ش ـــا می ت ـــود قطع ـــق ش محق
ـــان و  ـــه متقاضی ـــک ب ـــران ها در کم ـــکاری پیش ـــرح و هم ط

ـــیم. ـــا باش ـــن آن ه ـــه کار گرفت ب
کارفرمـــای طـــرح ملـــی »توســـعه مشـــاغل خانگـــی« وزارت 
تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی، ناظـــر اســـتانی ادارات کل تعـــاون، 
کار و رفـــاه اجتماعـــی اســـتانداری خوزســـتان و جهاددانشـــگاهی 

مجـــری طـــرح اســـت.
ـــال  ـــران فع ـــا 2 پیش ـــفر ب ـــن س ـــت، در ای ـــی اس گفتن
در حـــوزه پوشـــاک و تولیـــد قـــارچ در محـــل فعالیـــت 
ــعه  ــل و توسـ ــاد و تکمیـ ــای ایجـ ــدار و راه هـ ــا دیـ آن هـ
ـــن  ـــروش و همچنی ـــی و ف ـــد، بازاریاب ـــن، تولی ـــره تامی زنجی
بهره منـــدی از ظرفیـــت دانش آموختـــگان در توســـعه 
ـــت. ـــرار گرف ـــی ق ـــث و بررس ـــورد بح ـــا م ـــب و کار آن ه کس
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آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش 
همکاری های جهاددانشگاهی

■   توسعه همکاری بین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
اجتامعی جهاددانشگاهی و صندوق حامیت از پژوهشگران و 

فناوران کشور

■  تفاهم نامه همکاری معاونت آموزشی جهاددانشگاهی و مرکز 
کار ایران به امضا رسید

■  امضای تفاهم نامه پارک ملی علوم و فناوری های نرم با 
کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی

■  امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز گردشگری علمی-
فرهنگی دانشجویان ایران و مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد

■  انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان دانشجویان 
جهاددانشگاهی و بنیاد فرهنگی الربز

■  اخبار کوتاه

تفاهم
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 16 اســـفندماه: بـــا 
ــرح  ــرای 1۰ طـ ــه اجـ ــکاری در زمینـ ــت همـ محوریـ
تحقیقاتـــی پســـادکتری و 15 طـــرح پژوهشـــی در 
اعـــالم شـــده  تحقیقاتـــی  اولویت هـــای  راســـتای 
حمایتـــی  سیاســـت های  و  مقـــررات  و  طرفیـــن 
صنـــدوق و ایجـــاد لینـــک پورتال هـــای دو مجموعـــه 
بـــرای آگاهـــی از کارهـــای تحقیقاتـــی انجـــام شـــده 
ــن  ــکاری بیـ ــه ی همـ ــام، تفاهم نامـ ــت انجـ و در دسـ
ـــانی  ـــوم انس ـــگاه عل ـــس پژوهش ـــی ریی ـــرج فیض ـــر ای دکت
ـــان  ـــر ایم ـــی جهاددانشـــگاهی و دکت ـــات اجتماع و مطالع
ـــگران و  ـــت از پژوهش ـــدوق حمای ـــس صن ـــاری ریی افتخ

فنـــاوران کشـــور امضـــا شـــد.
توســـعه پایـــدار و پیشـــرفت هـــر کشـــور مرهـــون 
ــی،  ــرمایه های علمـ ــداری سـ ــظ و نگهـ ــرورش حفـ پـ
پژوهشـــی و فناورانـــه آن کشـــور اســـت. پژوهشـــگران 
ـــی و  ـــعه علم ـــی، توس ـــی، تعال ـــات ترق ـــاوران موجب و فن
ـــه را  ـــه جانب ـــدار هم ـــعه پای ـــت توس ـــاوری و در نهای فن
ـــدوق  ـــن رو صن ـــازند، از ای ـــم می س ـــور فراه ـــرای کش ب
به منظـــور  فنـــاوران،  و  پژوهشـــگران  از  حمایـــت 
شناســـایی و برقـــراری ارتبـــاط و حمایـــت از ایـــن 
ـــانی و  ـــوم انس ـــگاه عل ـــه و پژوهش ـــد جامع ـــر توانمن قش
مطالعـــات اجتماعـــی به منظـــور اســـتفاده از مشـــارکت 

و همکاری هـــای علمـــی آنـــان در زمینـــه اجـــرای 
ــه  ــاد تفاهم نامـ ــه انعقـ ــدام بـ ــود اقـ ــت های خـ سیاسـ

همـــکاری کردنـــد.
موضـــوع ایـــن تفاهم نامـــه ی همـــکاری در زمینـــه 
ـــرح  ـــادکتری و 15 ط ـــی پس ـــرح تحقیقات ـــرای 1۰ ط اج
ـــالم  ـــی اع ـــای تحقیقات ـــتای اولویت ه ـــی در راس پژوهش
شـــده دو طـــرف و مقـــررات و سیاســـت های حمایتـــی 
صنـــدوق و ایجـــاد لینـــک پورتال هـــای دو مجموعـــه 
ـــده و  ـــام ش ـــی انج ـــای تحقیقات ـــی از کاره ـــرای آگاه ب

ـــت. ـــام اس ـــت انج در دس
ــدی  ــا پورعابـ ــر محمدرضـ ــم دکتـ ــن مراسـ در ایـ

توسعه همکاری بین پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات اجتامعی جهاددانشگاهی و صندوق 

حامیت از پژوهشگران و فناوران کشور

    آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش همکاری های  جهاددانشگاهی

تفاهم
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جهاددانشـــگاهی  فنـــاوری  و  پژوهـــش  معـــاون 
ــاختار  ــا سـ ــه بـ ــی در رابطـ ــه توضیحاتـ ــس از ارایـ پـ
ــعه  ــای توسـ ــریح برنامه هـ ــه تشـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
برنامه هـــای  گفـــت:  و  پرداخـــت  نهـــاد  ایـــن 
توســـعه جهاددانشـــگاهی بـــا هـــدف تحقـــق اهـــداف 
ـــداف  ـــق اه ـــن تحق ـــاد و همچنی ـــن نه ـــنامه ای ای اساس
ـــن  ـــق 1۴۰۴ تدوی ـــگاهی در اف ـــگاه جهاددانش ـــند جای س
ــه  ــگاهی بـ ــای جهاددانشـ ــات امنـ ــا تصویـــب هیـ و بـ

می آینـــد. در  اجـــرا 
ـــت  ـــگاهی در معاون ـــه جهاددانش ـــان این ک ـــا بی وی ب
ـــت،  ـــگاه اس ـــکده، ۳ پژوهش ـــی دارای 25 پژوهش پژوهش
ـــی و 12۰  ـــروه پژوهش ـــر 1۳2 گ ـــال حاض ـــزود: در ح اف
ـــت  ـــت فعالی ـــن معاون ـــی در ای ـــات تخصص ـــز خدم مرک

می کننـــد.
ـــت در  ـــن معاون ـــرد: ای ـــح ک ـــدی تصری ـــر پورعاب دکت
زمینه هـــای مهندســـی و علـــوم، پزشـــکی و ســـالمت، 
کشـــاوری و منابـــع طبیعـــی و علـــوم انســـانی و 
اجتماعـــی دارای محصـــوالت و خدمـــات متعـــددی 

اســـت.
ـــگاه  ـــس پژوهش ـــی ریی ـــرج فیض ـــر ای ـــه دکت در ادام
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــات اجتماع ـــانی و مطالع ـــوم انس عل
ـــکده  ـــگاه دارای ۴ پژوهش ـــه پژوهش ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ب

ـــا  ـــگاه م ـــرد: ن ـــار ک ـــت، اظه ـــی اس ـــروه پژوهش و 1۳ گ
در پژوهشـــگاه به ســـوی ایـــن اســـت کـــه موضوعاتـــی 
ـــند. ـــور( باش ـــاله مح ـــاله )مس ـــه مس ـــوند ک ـــاب ش انتخ

ـــه حـــوزه پژوهـــش یـــک  وی افـــزود: رویکـــرد جهـــاد ب
ـــوزه کاری خـــود  ـــا ح ـــرد مســـاله محـــور اســـت و م رویک
ـــد وارد  ـــه بای ـــم ک ـــف می کنی ـــکل تعری ـــن ش ـــه ای را ب
ــاله  ــور مسـ ــا در کشـ ــه حتمـ ــویم کـ ــی شـ پروژه هایـ
یـــا نیـــاز یـــک ســـازمان باشـــد و تفاهم نامـــه ای کـــه 
ــا  ــی اســـت تـ ــود فرصـــت خوبـ ــا می شـ ــروز امضـ امـ

حمایـــت صنـــدوق ایـــن کار را تســـریع ببخشـــد.
ــات  ــانی و مطالعـ ــوم انسـ ــگاه علـ ــس پژوهشـ رییـ
ــدوارم  ــرد: امیـ ــان کـ ــگاهی بیـ ــی جهاددانشـ اجتماعـ
در گام اول ایـــن تفاهم نامـــه کارهـــای ارزشـــمندی 
ـــایل و  ـــال مس ـــور و ح ـــت کش ـــود و در خدم ـــام ش انج

مشـــکالت اجتماعـــی و انســـانی کشـــور باشـــد.
همچنیـــن دکتـــر افتخـــاری رییـــس صنـــدوق 
حمایـــت از پژوهشـــگران و فنـــاوران کشـــور در ایـــن 
ـــوص  ـــش به خص ـــه پژوه ـــه ب ـــرد: توج ـــان ک ـــم بی مراس
ــی  ــت از فعالیت هایـ ــانی و حمایـ ــوم انسـ ــوع علـ موضـ
کـــه در مجموعـــه جهاددانشـــگاهی در حـــوزه علـــوم 
انســـانی در حـــال اتفـــاق افتـــادن اســـت جـــزو 
اولویت هایـــی بـــوده کـــه در برنامـــه مـــا هـــم قـــرار 

داشـــته اســـت.
فناوران  و  پژوهشگران  از  حمایت  صندوق  افزود:  وی 
تحقیقاتی  عهده دار  بیشتر  علمی  معاونت  مجموعه  در 
است که جنبه پایه ای و طوالنی مدت تر و با نگاه به آینده 
است، البته نه منقطع از دیگر فعالیت هایی که در معاونت 
صورت  و  جامع  نیازهای  از  منقطع  نه  و  می گیرد  شکل 
مساله هایی که در بستر جامعه می شود رصد کرد. بنابراین 
برای ما اهمیت مضاعف دارد؛  امروز  این جهت جلسه  از 
زیرا از یک سو با مجموعه پژوهشی جدی کشور و یکی 
راستای  در  تحقیقات  و  پژوهش  اصلی حوزه  بازیگران  از 
روی  دیگر  ازسویی  و  داریم  جلسه  مشترک  همکارهای 
اولویت های  از  پایه  علوم  در سایر  که  انسانی  علوم  حوزه 

ما است متمرکز شده ایم.
رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 
معموال  کرد:  بیان  و  پرداخت  فعالیت صندوق  تشریح  به 
مجموعه های  با  تعامل  و  تفاهم  در  صندوق  برنامه های 
قالب  سه  در  که  است  شکل  این  به  کشور  پژوهشی 
تا  می شود  تعریف  حمایت هایی  و  مشترک  برنامه های 

پژوهشگران بتوانند از آن استفاده کنند.
ـــان پرســـش و پاســـخ انجـــام و  ـــی اســـت، در پای گفتن

ـــید. ـــا رس ـــه امض ـــم ب تفاه
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تفاهم نامه همکاری معاونت 
آموزشی جهاددانشگاهی و مرکز 

کار ایران به امضا رسید

مشـــترک  همـــکاری  تفاهم نامـــه  جهاددانشـــگاهی:  عمومـــی  بـــط  روا
لمللـــی  بین ا ه  نمایشـــگا در  یـــران  ا ر  کا مرکـــز  و  نشـــگاهی  جهاددا بیـــن 
یـــع  صنا و  آموزشـــی  نویـــن  تکنولوژی هـــای  و  خدمـــات  آمـــوزش، 
بیجنـــدی معـــاون آموزشـــی  بـــا حضـــور دکتـــر محمدصـــادق  بســـته  وا
بـــه  یـــران  ا ر  نشـــگاهی و دکتـــر ســـعید ســـمیعی رییـــس مرکـــز کا جهاددا

ــید. ــاء رسـ مضـ ا
فرینـــی،  رآ کا و  ر  کا فرهنـــگ  ترویـــج  هـــدف  بـــا  تفاهم نامـــه  یـــن  ا
بـــع  ر و توســـعه منا بهبـــود فضـــای کســـب وکا و  ر  یـــدا پا اشـــتغال  یـــش  فزا ا
ز  ا اســـتفاده  نـــش و مهـــارت در راســـتایی  رتقـــای ســـطح دا ا نی،  نســـا ا
ــگاهی  نشـ ــردی جهاددا ربـ ــی و کا ــی، تخصصـ ــی، مدیریتـ ــای علمـ فرصت هـ

مضـــاء شـــد. ا
ر،  بهبـــود فضـــای کســـب وکا بـــرای  تـــالش  یـــن گـــزارش  ا اســـاس  بـــر 
توســـعه  و  پژوهش هـــا  نجـــام  ا ر،  کا ر  زا بـــا کلیـــدی  شـــاخص  رتقـــای  ا
فرهنـــگ  رتقـــای  ا و  گســـترش  فرینـــی،  رآ کا رتـــی  مها آموزش هـــای 
ر  اســـتقرا و  تـــی  اطالعا نظـــام  یجـــاد  ا ر،  کا ر  زا بـــا اطالع رســـانی  و  ر  کا
امضـــای  همـــکاری  زمینه هـــای  ز  ا ر،  کا حـــوزه  اطالعـــات  بانک هـــای 

اســـت. تفاهم نامـــه  یـــن  ا
ــر، متقاضـــی  نیـــروی متخصـــص و ماهـ تربیـــت  ــارکت در  همچنیـــن مشـ
کشـــورهای  جویـــان  مهـــارت  تربیـــت  و  کشـــور  ز  ا خـــارج  در  کار 
دوره هـــا   ، ســـمینارها  ، همــــایش ها  ، کنــــگره ها برگـــزاری  منطقـــه، 
پژوهـــش  لمللـــی،  بین ا و  ملـــی  ســـطوح  در  تخصــــصی،  کارگاه هـــای  و 
زنـــان  نمندســـازی  توا و  تقاضامحـــور  نگـــی  خا مشـــاغل  در  تحقـــق  و 
تهیـــه  بـــع ســـازمانی،  پیاده ســـازی مدل هـــای مدیریـــت منا ر،  نـــه دا خا
ــورد  ــی مـ ــع آموزشـ بـ ــون و منا ــن متـ ــف، تدویـ لیـ تا ــه،  ــرفصل، ترجمـ سـ
ــدف،  ــه هـ ــازی جامعـ نمندسـ توا و  ــی  ــای آموزشـ برنامه هـ و  ــا  ــاز دوره هـ نیـ
نشـــجویان  دا بـــرای  نش بنیـــان  دا شـــرکت های  تاســـیس  در  همـــکاری 
کارگاه هـــای  برگـــزاری  و  مشـــاوره  لـــب  قا در  دانش آموختـــگان  و 
به منظـــور  منطقـــه  کشـــورهای  مهارت جویـــان  آمـــوزش  آموزشـــی، 
ــوب  ــا در چارچـ ــاز آن هـ ــص موردنیـ ــر و متخصـ ر ماهـ ــروی کا نیـ ــن  تأمیـ
در  همـــکاری  زمینه هـــای  دیگـــر  ز  ا مرکـــز  لمللـــی  بین ا برنامه هـــای 

اســـت. تفاهم نامـــه  یـــن  ا
لمللـــی  بین ا ه  نمایشـــگا حاشـــیه  در  مـــاده   5 در  تفاهم نامـــه  یـــن  ا
بســـته  وا یـــع  نویـــن آموزشـــی و صنا آمـــوزش، خدمـــات و تکنولوژی هـــای 
ــن  ــه طرفیـ ــید کـ ــاء رسـ مضـ ا ــه  بـ ــس  بکـ ــران جا یـ ا و  ــک(  اجوتـ ــران  یـ ا (
برنامه ریـــزی  آن  شـــدن  یـــی  اجرا بـــرای  ه  نمایشـــگا یـــام  ا ز  ا بعـــد 

ــرد. ــد کـ هنـ خوا

امضای تفاهم نامه پارک ملی 
علوم و فناوری های نرم با 
کمیسیون کسب وکارهای 
دانش بنیان اتاق بازرگانی

ــکاری  ــه هم ــاد تفاهم نام ــم انعق ــفندماه: مراس ــگاهی، 25 اس ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ــیون  ــا کمیس ــی ب ــع فرهنگ ــرم و صنای ــای ن ــوم و فناوری ه ــی عل ــارک مل ــان پ می
ــر  ــور دکت ــا حض ــادن ب ــع و مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــان ات ــب وکارهای دانش بنی کس
ــای  ــوم و فناوری ه ــی عل ــارک مل ــه پ ــس مجموع ــی خوشــخو ریی محمدحســین ایمان
نــرم و صنایــع فرهنگــی، مهنــدس افشــین کالهــی رییــس کمیســیون کســب وکارهای 
دانش بنیــان اتــاق بازرگانــی، دکتــر ابراهیــم نبیونــی معــاون فنــاوری مجموعــه پــارک 
ــان  ــه می ــد ســروش رابط ــی و مجی ــع فرهنگ ــرم و صنای ــای ن ــوم و فناوری ه ــی عل مل

ــی برگــزار شــد. ــاق بازرگان ــا ات ایــن مجموعــه ب
ــای  ــترش همکاری ه ــه گس ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــخو در ای ــی خوش دکترایمان
ــز و  ــا مراک ــی ب ــع فرهنگ ــرم و صنای ــای ن ــوم و فناوری ه ــی عل ــارک مل ــه پ مجموع
ســازمان های گوناگــون در راســتای تجاری ســازی فرهنــگ گفــت: خوشــبختانه امــروز 
بــر خــالف گذشــته عبــارت »صنایــع فرهنگــی« در ادبیــات برنامــه ریــزان کشــور وارد 
ــژه در  ــادی به وی ــای زی ــف همکاری ه ــتگاه های مختل ــا دس ــون ب ــت. تاکن ــده اس ش
ــتیم.  ــگ داش ــازی فرهن ــتای تجاری س ــرمایه گذاری در راس ــی و س ــای حمایت زمینه ه
ــاق  ــا ات ــترک ب ــای مش ــاد همکاری ه ــا ایج ــدف ب ــن ه ــه ای ــل ب ــن نی ــاد م ــه اعتق ب

ــرد. ــد ک ــر خواه ــیر را راحت ت ــی مس بازرگان
وی ادامــه داد: همــواره صنایــع فرهنگــی مــا بــرای خارجی هــا بســیار مــورد توجــه 
ــد و صــادرات وجــود نداشــته  ــازار تولی ــان ب ــون هماهنگــی می ــا تاکن ــوده اســت، ام ب
ــا اهدافــی چــون  ــع فرهنگــی ب ــرم و صنای ــوم و فناوری هــای ن ــارک ملــی عل اســت؛ پ
ــه توســعه  ــان تولیــد و صــادرات محصــوالت فرهنگــی ب ــع شــکاف های موجــود می رف
ایــن صنایــع و کســب بهــره اقتصــادی بــه نفــع کســب وکارهای داخلــی کمــک شــایانی 
خواهــد کــرد. گفتنــی اســت، یکــی از واحدهــای ایــن مجموعــه در جزیــره کیــش، هــم 
در بخــش تولیــد و هــم در بخــش بازدیــد و فــروش و صــادرات اقدامــات شــایانی را در 
پیــش گرفتــه اســت و اخبــار خوبــی در ایــن زمینــه در راه اســت. در واقــع خواهیــم در 

کنــار همدیگــر رونــق اقتصــادی را در بحــث صنایــع فرهنگــی تجربــه کنیــم.
ــای  ــوم و فناوری ه ــی عل ــارک مل ــه پ ــخو مجموع ــی خوش ــر ایمان ــه دکت ــه گفت ب
نــرم و صنایــع فرهنگــی قصــد دارد بــا تمامــی ظرفیت هــای فرهنگــی کشــور، 

محدودیت هــای درآمــد نفتــی کشــور را به نوعــی حــل کنــد.
ـــد  ـــاد می توان ـــرای اقتص ـــی ب ـــال خوب ـــک ح ـــی کم ـــع فرهنگ ـــه داد: صنای وی ادام
ـــتری  ـــت بیش ـــی فعالی ـــوزه بین الملل ـــت در ح ـــالش اس ـــه در ت ـــن مجموع ـــد و ای باش
ـــن  ـــوری در ای ـــت جمه ـــی ریاس ـــت علم ـــت، معاون ـــر اس ـــه ذک ـــد؛ الزم ب ـــته باش داش

ـــت. ـــم زده اس ـــا رق ـــا م ـــی را ب ـــای خوب ـــتا همکاری ه راس
نبیونـــی در ایـــن جلســـه ضمـــن اشـــاره بـــه فعالیت هـــای صـــورت گرفتـــه در 
مجموعـــه پـــارک ملـــی علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی گفـــت: 
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ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد؛ ب ـــت دارن ـــه فعالی ـــن مجموع ـــرکت در ای ـــه 6۰ ش ـــک ب ـــون نزدی اکن
ـــرکت ها  ـــی از ش ـــع فرهنگ ـــرم و صنای ـــای ن ـــوم و فناوری ه ـــی عل ـــارک مل ـــه پ اینک
و دانش بنیان هـــای خـــالق حمایـــت می کنـــد، در تـــالش اســـت کـــه ایـــن 
ـــه  ـــن مجموع ـــای ای ـــت، واحده ـــی اس ـــاند و گفتن ـــکوفایی برس ـــه ش ـــا را ب خالقیت ه
ـــتند. ـــت هس ـــال فعالی ـــم در ح ـــش ه ـــیراز و کی ـــان، ش ـــون زنج ـــتان هایی چ در اس

وی در ادامـــه افـــزود: هـــر فعالیتـــی کـــه در اســـتان ها انجـــام گرفتـــه اســـت، 
می توانـــد زمینـــه خوبـــی را بـــرای اجـــرای نمایشـــگاه ها بـــرای توســـعه تجـــارت 

فرهنـــگ از ســـوی شـــرکت های خـــالق باشـــد.

الزام اجرایی شدن تفاهم نامه ها
در ادامـه کالهـی با اشـاره بـه الزام اجرایـی شـدن تفاهم نامه ها گفـت: چند موضوع 
مشـخص در راه اجرایـی شـدن میـان تفاهم نامه هـا وجـود دارد، ابتـدا بحـث ایجـاد 
تشـکل در صنایـع خـالق اسـت. امـروز نزدیـک بـه 5۰ تشـکل در صنایع خـالق عضو 
اتـاق بازرگانـی هسـتند که مجمـع در اتـاق بازرگانی مسـئولیت این حـوزه را بر عهده 
دارد. موضـوع دیگـر همـکاری بـرای توانمندسـازی و اسـتقرار تشـکل های صادراتـی 
اسـت کـه در ایـن حـوزه اتاق بازرگانـی فعالیت های بسـیاری را مـورد توجه قـرار داده 

است.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه روش هـای جدیـد صادراتـی و همـکاری شـرکت های 
مسـتقر بـا یکدیگـر ایـن موضـوع می تواند بسـیار مورد اهمیت باشـد که بـه اعتقاد من 
بایـد رویدادهـای سـاالنه را بـرای آن طراحی کـرد. همچنین بحث طـرح صنایع خالق 
در مجلـس از دیگـر مـواردی اسـت کـه در اتـاق بازرگانی اهمیـت دارد و خوشـبختانه 
ارتبـاط خوبـی بـا نماینـدگان داریـم کـه می توانیـم در ایـن زمینـه هم افزایی هـای 

موثری داشـته باشـیم.
بـه گـزارش سـینا پـرس، در پایـان جلسـه، ایـن تفاهم نامـه همـکاری بـه امضـای 

رسـید. طرفین 

■□■

امضای تفاهم نامه همکاری بین 
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی 

دانشجویان ایران و مجموعه 
فرهنگی و تاریخی سعدآباد

در راستای گسترش همکاری و آشنایی با بازار کار و 
مشاغل مرتبط انجام شد

ـــفندماه:  ـــران، 16 اس ـــجویان ای ـــی دانش ـــگری علمی-فرهنگ ـــز گردش ـــی مرک ـــط عموم رواب
ــازار  ــا بـ ــنایی بـ ــکاری، آشـ ــترش همـ ــت و گسـ ــا و تقویـ ــتای ارتقـ در راسـ
ــات  ــی و تجربیـ ــوان علمـ ــن تـ ــر گرفتـ ــا در نظـ ــط و بـ ــاغل مرتبـ کار و مشـ
ــگری  ــز گردشـ ــن مرکـ ــکاری بیـ ــه همـ ــرف تفاهم نامـ ــای دو طـ و ظرفیت هـ
ـــه  ـــگاهی و مجموع ـــه جهاددانش ـــته ب ـــران وابس ـــجویان ای ـــی دانش علمی-فرهنگ

فرهنگـــی و تاریخـــی ســـعدآباد منعقـــد شـــد.
ـــگری  ـــز گردش ـــس مرک ـــوب زاده ریی ـــم یعق ـــن رحی ـــکاری بی ـــه هم تفاهم نام
ــر  ــگاهی و دکتـ ــه جهاددانشـ ــته بـ ــران وابسـ ــجویان ایـ ــی دانشـ علمی-فرهنگـ
کیـــا پارســـا مدیـــر مجموعـــه فرهنگـــی و تاریخـــی ســـعدآباد و بـــا حضـــور 
ــری  ــا اکبـ ــر محمدرضـ ــه دکتـ ــرف از جملـ ــر دو طـ ــان هـ ــران و معاونـ مدیـ
ـــان  ـــی و ساس ـــاون اجرای ـــی مع ـــم الریجان ـــگاه، ابراهی ـــا دانش ـــاط ب ـــاور ارتب مش
ــعدآباد و  ــی سـ ــی و تاریخـ ــه فرهنگـ ــی در مجموعـ ــاون فرهنگـ ــمی معـ قاسـ
ـــا  ـــگری امض ـــز گردش ـــانی مرک ـــالع رس ـــات و اط ـــاون ارتباط ـــی مع ـــدرا عموی ص

ـــد. ش
در ابتـــدای نشســـت دکتـــر پارســـا بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت حضـــور 
ـــه  ـــور در مجموع ـــه حض ـــی از جمل ـــف فرهنگ ـــای مختل ـــجویان در عرصه ه دانش
تاریخـــی و فرهنگـــی ســـعدآباد گفـــت: ایـــن تفاهم نامـــه در راســـتای ارتقـــا 
و تقویـــت و گســـترش همـــکاری، آشـــنایی بـــا بـــازار کار و مشـــاغل مرتبـــط 
و بـــا در نظـــر گرفتـــن تـــوان علمـــی و تجربیـــات و ظرفیت هـــای دو طـــرف 

منعقـــد شـــده اســـت.
مدیـــر مجموعـــه فرهنگـــی و تاریخـــی ســـعدآباد افـــزود: ایـــن مجموعـــه 
ــجویان  ــی دانشـ ــگری علمی-فرهنگـ ــز گردشـ ــکاری مرکـ ــا همـ ــعی دارد بـ سـ
ـــه و  ـــت از تهی ـــت و حمای ـــرای هدای ـــب ب ـــای مناس ـــاد زمینه ه ـــه ایج ـــران ب ای
تدویـــن پایان نامه هـــا و رســـاله ها، تحقیقـــات و پژوهش هـــای دانشـــجویی 
در زمینه هـــای مرتبـــط، برگـــزاری جشـــنواره های تخصصـــی، مراســـم ها و 
رویدادهـــای دانشـــجویی مرتبـــط نظیـــر اســـکیس، رانـــدو، نقاشـــی، عکاســـی، 
ــعدآباد  ــه سـ ــی مجموعـ ــوا و معرفـ ــد محتـ ــور تولیـ ــرداری و ... به منظـ فیلم بـ
در ســـطح ملـــی و بین المللـــی، بررســـی و ایجـــاد زمینه هـــای ارتبـــاط 
تخصصـــی بـــا دانشـــگاه ها، موزه هـــا و کاخ موزه هـــای داخلـــی و خارجـــی 
ــش  ــعه دانـ ــور توسـ ــعدآباد و به منظـ ــه سـ ــای مجموعـ ــا فعالیت هـ ــط بـ مرتبـ
ــادل  ــه تبـ ــم آوردن زمینـ ــه، فراهـ ــی مربوطـ ــای تخصصـ ــاء فعالیت هـ و ارتقـ
ــزاری نشســـت های  ــتندات علمـــی داخلـــی و خارجـــی، برگـ اطالعـــات و مسـ
ــای  ــوزه فعالیت هـ ــا حـ ــط بـ ــی مرتبـ ــای موضوعـ ــه برنامه هـ ــی و تهیـ تخصصـ
مجموعـــه ســـعدآباد، معرفـــی دانشـــجویان و هدایـــت و راهنمایـــی آنـــان و ... 

کمـــک کنـــد.
در ادامـــه رحیـــم یعقـــوب زاده رییـــس مرکـــز گردشـــگری علمـــی-

فرهنگـــی دانشـــجویان پـــس از ارایـــه توضیحاتـــی در رابطـــه بـــا ســـاختار و 
فعالیت هـــای مرکـــز گفـــت: هم افزایـــی و بهره گیـــری از ظرفیت هـــای دو 
طـــرف در عرصه هـــای علمـــی، پژوهشـــی، آموزشـــی و اجرایـــی و گســـترش 
ــی  ــی و اجرایـ ــای تحقیقاتـ ــا و طرح هـ ــا و پژوهش هـ ــام پروژه هـ ــه انجـ زمینـ

ــت. ــه اسـ ــن تفاهم نامـ ــداف ایـ ــه اهـ ــترک از جملـ مشـ
یـــه خدمـــات علمـــی  وی بـــا اشـــاره بـــه فعالیت هـــای ایـــن مرکـــز و ارا
ــن  ــگری ایـ ــز گردشـ ــت: مرکـ ــگاهی گفـ ــه دانشـ ــه جامعـ ــی بـ و آموزشـ
ــی راه را  ــی و تاریخـ ــه فرهنگـ ــا مجموعـ ــه بـ ــاد تفاهم نامـ نعقـ ــا ا ــار بـ بـ
نـــش و محیطـــی پویـــا در  بـــرای حضـــور دانشـــجویان در عرصـــه کار و دا
ــوار  ــود همـ ــی خـ ــته های تحصیلـ ــا رشـ ــب بـ ــف متناسـ ــای مختلـ بخش هـ

کـــرده اســـت.
وی افـــزود: ایـــن مرکـــز در ایـــن راســـتا طـــی اعـــالم فراخوانـــی جهـــت 
توانمندســـازی دانشـــجویان در زمینه هـــای آموزشـــی، پژوهشـــی، آشـــنایی بـــا 
ـــته های  ـــه رش ـــجویان در مجموع ـــی از دانش ـــارب تخصص ـــب تج ـــازارکار و کس ب
ــر  ــتی، هنـ ــی و صنایع دسـ ــای پژوهشـ ــوزه داری، هنرهـ ــی و مـ ــور فرهنگـ امـ
و طراحـــی لبـــاس، تاریـــخ و جغرافیـــا، زبان هـــای خارجـــی، مهندســـی 
ــات، مرمـــت  ــوم اجتماعـــی و ارتباطـ ــه برداری، بـــرق و ...، علـ ــران، نقشـ )عمـ
آثـــار، ابنیـــه و اشـــیاء، محیط زیســـت و جنـــگل داری، گردشـــگری، مدیریـــت 
و مطالعـــات فرهنگـــی( در کلیـــه ســـطوح )کاردانـــی تـــا دکتـــرا( دعـــوت بـــه 

همـــکاری کـــرد.
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انعقاد تفاهم نامه همکاری 
بین سازمان دانشجویان 
جهاددانشگاهی و بنیاد 

فرهنگی الربز

همـــکاری  جهاددانشـــگاهی:تفاهم نامه  دانشـــجویان  ســـازمان  عمومـــی  روابـــط 
مشـــترک بیـــن ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی و بنیـــاد فرهنگـــی 
البـــرز بـــا هـــدف ترویـــج فرهنـــگ علمـــی و جایـــگاه مقـــام علـــم 
ــل از  ــت و تجلیـ ــی، حمایـ ــایی، معرفـ ــق شناسـ ــان از طریـ و عالمـ
نخبـــگان دانشـــگاهی کشـــور اعـــم از اســـاتید و دانشـــجویان امضـــا 

شـــد.
تفاهم نامـــه همـــکاری مشـــترک بیـــن ســـازمان دانشـــجویان 
جهاددانشـــگاهی و بنیـــاد فرهنگـــی البـــرز بـــا هـــدف ترویـــج 
فرهنـــگ علمـــی و جایـــگاه مقـــام علـــم و عالمـــان از طریـــق 
ــگاهی  ــگان دانشـ ــل از نخبـ ــت و تجلیـ ــی، حمایـ ــایی، معرفـ شناسـ

ــد. ــا شـ ــجویان امضـ ــاتید و دانشـ ــم از اسـ ــور اعـ کشـ
سرپرســـت ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی در آییـــن 
ـــرز  ـــی الب ـــاد فرهنگ ـــا بنی ـــترک ب ـــکاری مش ـــه هم ـــای تفاهم نام امض
ــگاهی،  ــجویان جهاددانشـ ــازمان دانشـ ــه سـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
متولـــی توســـعه و تقویـــت شـــبکه دانشـــجویی جهاددانشـــگاهی در 
سراســـر کشـــور اســـت، گفـــت: ایـــن ســـازمان بـــا هـــدف ایجـــاد و 
ــه  ــد کـ ــت می کنـ ــده و فعالیـ ــیس شـ ــبکه، تاسـ ــن شـ ــت ایـ تقویـ
در دهـــه ســـوم عمـــر خـــود بـــا تحول هـــای چشـــم گیر درونـــی و 

بیرونـــی روبـــه رو شـــده اســـت.
ـــعب  ـــا در ش ـــکاران م ـــی هم ـــالش و همراه ـــزود: در ت ـــی اف عباس
ایـــن ســـازمان در سراســـر کشـــور، اعضـــای فعـــال و پویایـــی 
ــی  ــی و کیفـ ــعه کمـ ــازی و توسـ ــه در هویت سـ ــدند کـ ــذب شـ جـ
ــز  ــش حایـ ــف نقـ ــای مختلـ ــاد در حوزه هـ ــن نهـ ــای ایـ فعالیت هـ

اهمیتـــی ایفـــا کـــرده و می کننـــد.
ــا  ــرای مـ ــدی بـ ــای جـ ــی از دغدغه هـ ــرد: یکـ ــح کـ وی تصریـ
ایجـــاد بســـتر، ظرفیـــت و ســـازوکاری مناســـب جهـــت شناســـایی 
اســـتعدادهای دانشـــجویی، توانمندســـازی دانشـــجویان، حمایـــت و 

تقویـــت فعالیت هـــای دانشـــجویی اســـت.
عباســـی اذعـــان داشـــت: همان طـــور کـــه جهاددانشـــگاهی 
ــاوری،  ــم و فنـ ــای علـ ــدی در حوزه هـ ــی جـ ــه ی نقش آفرینـ وظیفـ
حـــوزه  در  دارد،  جامعـــه  در  فرهنگـــی  و  آموزشـــی  پژوهشـــی، 
ــازمان  ــده ی سـ ــر عهـ ــف بـ ــن وظایـ ــام ایـ ــز انجـ ــجویی، نیـ دانشـ

ــت. ــجویان اسـ دانشـ

وی خاطرنشـــان کـــرد: مقـــام معظـــم رهبـــری در ســـخنرانی های 
ــد  ــالب، تاکیـ ــه گام دوم انقـ ــر در بیانیـ ــور جدی تـ ــف و به طـ مختلـ
جـــدی بـــر اســـتفاده از ظرفیـــت و توانایی هـــای جوانـــان دارنـــد، 
ــت  ــه ای اسـ ــا به گونـ ــت ها و رفتارهـ ــی سیاسـ ــفانه برخـ ــا متاسـ امـ
کـــه ایجـــاد دافعـــه کـــرده و باعـــث گریـــز جوانـــان می شـــود. در 
ایـــن بیـــن وظیفـــه نهادهـــای انقالبـــی همچـــون جهاددانشـــگاهی 
ــا تســـهیلگری کارآمـــد و موثـــر، شـــرایطی را  ایـــن اســـت کـــه بـ
و  نامالیمتی هـــا  برخـــی  وجـــود  به رغـــم  کـــه  کننـــد  فراهـــم 
مناســـب  بســـتر  و  زمینـــه  مشـــکالت در حوزه هـــای مختلـــف، 
و  کنـــد  ایجـــاد  را  کشـــور  فضـــای  در  دانشـــجویان  فعالیـــت 
ایـــن مهـــم نیـــاز بـــه حمایـــت و توجـــه بیشـــتر دارد چـــرا کـــه 
نمی تـــوان صرفـــا بـــا حـــرف و شـــعار دانشـــجویان را بـــه ســـمت 

فعالیـــت در داخـــل کشـــور جـــذب کـــرد.
ـــازوکارهای  ـــاختار و س ـــن س ـــدودی ای ـــا ح ـــه داد: ت ـــی ادام عباس
حمایت گـــر در جهاددانشـــگاهی ایجـــاد شـــده و دانشـــجویانی کـــه 
ایـــده خالقانـــه و نوآورانـــه و یـــا طـــرح پژوهشـــی داشـــته باشـــند 

مـــورد حمایـــت قـــرار می گیرنـــد.
سرپرســـت ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی بیـــان کـــرد: 
ــا  ــد بـ ــر و کارآمـ ــل موثـ ــاد تعامـ ــا ایجـ ــت های مـ ــی از سیاسـ یکـ
بـــرای  الزم  امکانـــات  از  کـــه  مختلفـــی  مراکـــز  و  ســـازمان ها 
حمایـــت از ایده هـــای دانشـــجویی هســـتند، بـــوده و بـــا اســـتفاده 
از ظرفیـــت هم افزایـــی و مشـــارکت بیـــن مجموعه هـــا حمایـــت 

بیشـــتری از دانشـــجویان به عمـــل آوریـــم.
وی بـــا بیـــان این کـــه ســـابقه و عملکـــرد بنیـــاد فرهنگـــی 
ــی  ــاد غیردولتـ ــن نهـ ــاالی ایـ ــای بـ ــان از توانمندی هـ ــرز، نشـ البـ
ــد  ــت: امیـ ــجویان دارد، گفـ ــت از دانشـ ــرای حمایـ ــاد بـ و مردم نهـ
ـــورد  ـــم بخ ـــی رق ـــات خوب ـــه اتفاق ـــن تفاهم نام ـــای ای ـــا امض ـــت ب اس
ــای  ــر، گام هـ ــا یکدیگـ ــاد بـ ــن دو نهـ ــکاری ایـ ــا همـ ــم بـ و بتوانیـ

موثـــری در ایـــن راســـتا برداریـــم.
حیـــدر ارشـــدی مدیرعامـــل بنیـــاد فرهنگـــی البـــرز گفـــت: 
ســـازمان  مجموعـــه  در  متراکـــم  توانمندی هـــای  و  ظرفیت هـــا 
بـــا  اگـــر  کـــه  دارد  وجـــود  جهاددانشـــگاهی  دانشـــجویان 
ــورد،  ــره بخـ ــود گـ ــای خـ ــا ماموریت هـ ــو بـ ــای هم سـ مجموعه هـ
می توانـــد از طریـــق هم افزایی هـــای ارزنـــده، فعالیت هـــای بـــا 
ـــته  ـــان داش ـــرای جوان ـــور ب ـــطح کش ـــری در س ـــر ثم ـــت و مثم کیفی
باشـــد. فعالیتـــی کـــه هـــدف مشـــترک بســـیاری از مجموعه هـــای 
ـــور  ـــان کش ـــد جوان ـــا بتوانن ـــت ت ـــی اس ـــی و غیردولت ـــی، عموم دولت
ـــرای  ـــب ب ـــتر مناس ـــرده و بس ـــب ک ـــادی ترغی ـــه کار جه ـــبت ب را نس

ــد. ــاد کننـ ــا ایجـ فعالیـــت آن هـ
ارشـــدی افـــزود: امیـــدوار هســـتیم کـــه شـــکل گیری ایـــن 
تعامـــل میـــان ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی و بنیـــاد 
ــا  ــجویان بـ ــتر دانشـ ــنایی بیشـ ــه آشـ ــر بـ ــرز منجـ ــی البـ فرهنگـ
ــجویان  ــویق دانشـ ــی تشـ ــرز، یعنـ ــی البـ ــاد فرهنگـ ــت بنیـ ماموریـ
و  انگیزه بخشـــی  و  علمـــی  مســـیر  اســـتمرار  و  ادامـــه  بـــرای 

ــود. ــر شـ ــای خیـ ــه کارهـ ــا بـ ــب آن هـ ترغیـ
و  متعـــدد  مجموعه هـــای  و  مراکـــز  وجـــود  بـــا  افـــزود:  وی 
ــوان  ــر می تـ ــتر و قوی تـ ــجویان، بیشـ ــازمان دانشـ ــا سـ ــط بـ مرتبـ

در امـــر فرهنگ ســـازی ورود پیـــدا کـــرد.
ارشـــدی اظهـــار امیـــدواری کـــرد: همـــکاری بـــا ســـازمان 
ــه  ــر بـ ــجویی منجـ ــوزه دانشـ ــم دار حـ ــوان پرچـ ــجویان به عنـ دانشـ

ــود. ــه شـ ــرد در جامعـ ــگاه و رویکـ ــن نـ ــج ایـ ترویـ
مدیرعامـــل بنیـــاد فرهنگـــی البـــرز بـــا اعـــالم خبـــر آغـــاز 
ــا  ــرز بـ ــاد البـ ــال بنیـ ــزه سـ ــی جایـ ــش ملـ ــن همایـ پنجاه ونهمیـ
هــــدف تقدیـــر از دانشـــمندان، مخترعـــان، دانشـــجویان و طـــالب 
برتـــر سراســـر کشـــور گفـــت: بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت پیش بینـــی 
شـــده و موجـــود در بنیـــاد امیدواریـــم بتوانیـــم تقدیـــری شایســـته 

ــیم ــته باشـ ــجویان داشـ از دانشـ

                    اخبار کوتاه
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                    اخبار کوتاه

جهاددانشگاهی گلستان و اداره 
کل ورزش و جوانان استان 

ـــفندماه:  ـــتان، 1۷ اس ـــگاهی گلس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــتان و  ـــگاهی گلس ـــن جهاددانش ـــکاری بی ـــه هم تفاهم نام
ـــدس  ـــور مهن ـــا حض ـــتان ب ـــان اس اداره کل ورزش و جوان
ــگاهی  ــت جهاددانشـ ــوی سرپرسـ ــز موسـ ــید عزیـ سـ
گلســـتان و مهنـــدس قاســـمعلی برزمینـــی مدیـــرکل 

ـــید. ـــا رس ـــه امض ـــتان ب ـــان اس ورزش و جوان
ایـــن تفاهم نامـــه بـــا هـــدف راه انـــدازی و راهبـــری 
مراکـــز نـــوآوری و شـــتاب دهـــی بـــه کســـب وکارهای 

ـــد. ـــد ش ـــتان منعق ـــتان گلس ـــان در اس ـــه جوان فناوران
مردم نهـــاد  ســـازمان های  و  جوانـــان  معرفـــی 
جوانـــان جهـــت شـــرکت در دوره هـــا و کارگاه هـــا 
و غیـــره بـــه جهاددانشـــگاهی گلســـتان، نظـــارت 
و  برنامه هـــا  اجـــرای  برنامه ریـــزی،  رونـــد  بـــر 
فعالیت هـــای مرکـــز نـــوآوری و شـــتاب دهـــی جـــوان 
ـــور  ـــت ام ـــط معاون ـــت توس ـــرد فعالی ـــه ک ـــتان و هزین اس
جوانـــان اداره کل ورزش و جوانـــان اســـتان، تضمیـــن 
کـــردن حســـن اجـــرای هـــر یـــک از برنامه هـــا و 
ـــان  ـــی جوان ـــتاب ده ـــوآوری و ش ـــز ن ـــای مرک فعالیت ه
ـــزات  ـــات و تجهی ـــن فضـــای فیزیکـــی، امکان اســـتان، تامی
ـــک  ـــر ی ـــرای ه ـــرای اج ـــاز ب ـــورد نی ـــانی م ـــروی انس نی
از برنامه هـــا و فعالیت هـــای مرکـــز نـــوآوری و شـــتاب 
دهـــی جوانـــان، انعـــکاس پوشـــش گســـترده خبـــری 
هـــر یـــک از برنامه هـــا و فعالیت هـــای مرکـــز نـــوآوری 
ـــانه های  ـــق رس ـــتان از طری ـــان اس ـــی جوان ـــتاب ده و ش
ـــکاری  ـــای هم ـــی محوره ـــه برخ ـــگاهی از جمل جهاددانش
مشـــترک قیـــد شـــده دو طـــرف در ایـــن تفاهم نامـــه 

اســـت.

■■■

جهاددانشگاهی قزوین و اداره کل 
ورزش و جوانان استان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قزویـــن: تفاهم نامـــه 
ــتان قزویـــن  ــان اسـ ــکاری اداره کل ورزش و جوانـ همـ
بـــا جهاددانشـــگاهی اســـتان در مراســـمی بـــا حضـــور 
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــه چ ـــاد پیل ـــدس فرش مهن
و عالیـــی مقـــدم مدیـــرکل ورزش و جوانـــان اســـتان 

ـــید. ـــا رس ـــه امض ـــن ب قزوی
ـــری  ـــدازی و راهب ـــتای راه ان ـــه در راس ـــن تفاهم نام ای
ــدف  ــا هـ ــش( بـ ــکوفایی )منـ ــوآوری و شـ ــز نـ مراکـ
ــان  ــه جوانـ ــب وکارهای فناورانـ ــه کسـ ــتاب دهی بـ شـ

در اســـتان امضـــا شـــد.
ـــتان  ـــش در 1۳ اس ـــرح من ـــزارش، ط ـــن گ ـــق ای طب
ـــن هـــم در  ـــده کـــه اســـتان قزوی ـــی ش ـــور عملیات کش
ردیـــف ایـــن اســـتان ها قـــرار دارد کـــه ایـــن طـــرح 
ــای  ــب وکارها و ایده هـ ــکوفایی کسـ ــه شـ ــد بـ می توانـ

ـــد. ـــک کن ـــان کم جوان
براســـاس ایـــن تفاهم نامـــه تامیـــن فضـــا، امکانـــات 
و تجهیـــزات آموزشـــی و نیروهـــای انســـانی و مربـــی 
مـــورد نیـــاز در ایـــن طـــرح توســـط جهاددانشـــگاهی 

و هزینه هـــای مربـــوط بـــه برگـــزاری دوره هـــای 
آموزشـــی توســـط معاونـــت امـــور جوانـــان اداره ورزش 

و جوانـــان اســـتان تامیـــن خواهـــد شـــد.
مـــدت ایـــن تفاهم نامـــه شـــش مـــاه اســـت و 
جوانـــان 18 تـــا ۳5 ســـال تحـــت پوشـــش خدمـــات 

ــد. ــرار می گیرنـ ــرح قـ ــن طـ ایـ

■■■

سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه 
و اداره کل ورزش و جوانان استان

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه، 
2 اســـفند: تفاهم نامـــه همـــکاری مشـــترک بیـــن 
ســـازمان جهاددانشـــگاهی و اداره کل ورزش و جوانـــان 
کرمانشـــاه به منظـــور راه انـــدازی مرکـــز نـــوآوری و 

ــد. ــد شـ ــش( منعقـ ــان )منـ ــتاب دهی جوانـ شـ
ــگاهی  ــازمان جهاددانشـ ــس سـ ــو رییـ ــرام بادکـ بهـ
ــه در  ــن تفاهم نامـ ــاد ایـ ــت انعقـ ــاه در نشسـ کرمانشـ
ـــن طـــرح در اســـتان گفـــت:  تشـــریح جزییـــات اجـــرای ای
ـــان،  ـــتاب دهی جوان ـــوآوری و ش ـــز ن ـــدازی مرک ـــا راه ان ب
ــان  ــرش جوانـ ــوان و پذیـ ــه و فراخـ ــای اولیـ فرآیندهـ
ــب  ــعه کسـ ــاد و توسـ ــی ایجـ ــده، متقاضـ ــب ایـ صاحـ
تیم هـــای  بـــه همـــکاری در  و کار و عالقه منـــدان 

اســـتارتاپی انجـــام خواهـــد گرفـــت.
کـــه  حمایت هایـــی  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه از ایـــن جوانـــان خواهـــد 
ـــایی  ـــوان و شناس ـــام فراخ ـــس از انج ـــزود: پ ـــت، اف داش
ـــا  ـــش آن ه ـــه گزین ـــده، مرحل ـــالق و دارای ای ـــان خ جوان
ــی و  ــای آموزشـ ــپس دوره هـ ــرد و سـ ــورت می گیـ صـ

ــت. ــم داشـ ــا خواهیـ ــرای آن هـ ــاوره را بـ مشـ
ـــتان  ـــان اس ـــرکل ورزش و جوان ـــی مدی ـــر رحیم صاب
ـــرح در  ـــن ط ـــرای ای ـــتقبال از اج ـــا اس ـــز ب ـــاه نی کرمانش
ـــوش  ـــا ه ـــان ب ـــاه جوان ـــرد: در کرمانش ـــار ک ـــتان، اظه اس
ـــه را  ـــد زمین ـــط بای ـــه فق ـــم ک ـــادی داری ـــتعد زی و مس

ـــرد. ـــم ک ـــان فراه ـــدن استعدادهایش ـــکوفا ش ـــرای ش ب
وی تاکیـــد کـــرد: اگـــر بتوانیـــم بســـتر را به خوبـــی 
ـــا  ـــیاری از آن ه ـــم، بس ـــم کنی ـــان فراه ـــن جوان ـــرای ای ب
می تواننـــد بـــرای خـــود و اطرافیانشـــان شـــغل ایجـــاد 

ـــد. کنن
ــان اداره  ــور جوانـ ــاون امـ ــین زاده معـ ــد حسـ محمـ
ـــه  ـــز در ادام ـــاه نی ـــتان کرمانش ـــان اس کل ورزش و جوان
ـــن  ـــه ای بی ـــال 1۳9۷ تفاهم نام ـــر س ـــرد: اواخ ـــار ک اظه
جهاددانشـــگاهی کشـــور و وزارت ورزش و جوانـــان 
ــتاب دهی  ــوآوری و شـ ــز نـ ــدازی مراکـ ــور راه انـ به منظـ

جوانـــان در کشـــور منعقـــد شـــد.
ـــوان  ـــت عن ـــزی تح ـــرح مرک ـــن ط ـــزود: در ای وی اف
ــش( در  ــان )منـ ــتاب دهی جوانـ ــوآوری و شـ ــز نـ مرکـ
اســـتان راه انـــدازی می شـــود تـــا جوانـــان عالقه منـــد 
و  شـــغل ها  بـــا  را  نوآورانـــه  کســـب وکارهای  بـــه 
ـــرای  ـــی ب ـــم و دوره های ـــنا کنی ـــد آش ـــای جدی مهارت ه

آن هـــا برگـــزار شـــود.
 

■■■

پارک علم و فناوری و 
جهاددانشگاهی خراسان شمالی

ــمالی:  ــان شـ ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ

پـــارک علـــم و فنـــاوری و جهاددانشـــگاهی خراســـان 
شـــمالی به منظـــور حمایـــت از ایجـــاد و توســـعه 
کســـب وکارهای نوآورانـــه، خالقانـــه و تقویـــت زیســـت 
بـــوم کارآفرینـــی اســـتان در حـــوزه صنایـــع خـــالق 

ــد. ــد کردنـ ــکاری منعقـ ــه همـ ــی تفاهم نامـ فرهنگـ
ــم و  ــارک علـ ــه ای رییـــس پـ ــران گرمـ ــر مهـ دکتـ
فنـــاوری اســـتان در آییـــن امضـــای ایـــن تفاهم نامـــه 
ـــای  ـــا و قابلیت ه ـــه ظرفیت ه ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــار ک اظه
ــاز اســـت حوزه هـــای صنایـــع  ــان شـــمالی، نیـ خراسـ
خـــالق فرهنگـــی را تقویـــت کـــرد کـــه بســـته بندی 
ـــات ســـنگی، عروســـک  ـــورآالت و تزیین فاخـــر صنعـــت زی
ــری،  ــای فکـ ــی، بازی هـ ــباب بازی ایرانـ ــازی و اسـ و بـ
بازی هـــای رایانـــه ای بـــا محوریـــت بازی هـــای بومـــی 
و محلـــی از جملـــه حوزه هـــای مـــورد نیـــاز جامعـــه و 

ـــت. ـــودآور اس ـــیار س ـــه بس البت
ــی و  ــای ملـ ــه ظرفیت هـ ــاره بـ ــا اشـ ــه ای بـ گرمـ
اســـتانی جهاددانشـــگاهی از جملـــه تاســـیس پـــارک 
ــالق  ــع خـ ــرم و صنایـ ــای نـ ــوم و فناوری هـ ــی علـ ملـ
ــه  ــرای موفقیـــت در ایـــن زمینـ ــزود: بـ ــی، افـ فرهنگـ
بایـــد تجربه هـــای موفـــق را در کنـــار قابلیت هـــای 

ــرد. ــرداری کـ ــرارداد و بهره بـ ــتان قـ اسـ
ــز  ــمالی نیـ ــان شـ ــگاهی خراسـ ــس جهاددانشـ رییـ
ــاد  ــندی از انعقـ ــراز خرسـ ــن ابـ ــن ضمـ ــن آییـ در ایـ
ــاوری، آن را  ــی و فنـ ــاد علمـ ــن دو نهـ ــه بیـ تفاهم نامـ
نقطـــه قـــوت خوانـــد و افـــزود: جهاددانشـــگاهی در ســـطح 
ـــناخته  ـــی ش ـــی و فرهنگ ـــادی علم ـــوان نه ـــور به عن کش
می شـــود و در سیاســـت های کالن کشـــور تاســـیس 
ــع  ــرم و صنایـ ــای نـ ــوم و فناوری هـ ــی علـ ــارک ملـ پـ
ـــت. ـــده اس ـــول ش ـــاد مح ـــن نه ـــه ای ـــی ب ـــالق فرهنگ خ
ــه  ــان این کـ ــا بیـ ــی بـ ــن رحمانـ ــدس محسـ مهنـ
در برخـــی از اســـتان های کشـــور مراکـــز نـــوآوری در 
حـــوزه فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع خـــالق فرهنگـــی 
ـــای  ـــه غن ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب ـــت، اف ـــده اس ـــدازی ش راه ان
خراســـان شـــمالی در تنـــوع اقـــوام و قومیت هـــا، آداب 
و رســـوم مختلـــف، صنایع دســـتی و همچنیـــن بـــا 
ـــگری  ـــوزه گردش ـــتان در ح ـــای اس ـــه ظرفیت ه ـــه ب توج
ـــوان  ـــد به عن ـــوزه می توان ـــن ح ـــی، ای ـــی و طبیع فرهنگ
ـــرح  ـــتان مط ـــاد اس ـــی اقتص ـــران های اصل ـــی از پیش یک
باشـــد و بایـــد از ایـــن پتانســـیل ها به خوبـــی اســـتفاده 

ـــرد. ک
گفتنـــی اســـت، تفاهم نامـــه همـــکاری پـــارک 
علـــم و فنـــاوری و جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی 
در راســـتای بالفعل ســـازی توانمندی هـــای بالقـــوه 
ـــت  ـــرای حمای ـــب ب ـــتر مناس ـــردن بس ـــم ک ـــتان، فراه اس
و  نوآورانـــه  کســـب وکارهای  توســـعه  و  ایجـــاد  از 
خالقانـــه، تولیـــد و توســـعه محصـــوالت و خدمـــات در 
زمینـــه صنایـــع خـــالق فرهنگـــی، کمـــک بـــه احیـــاء 
ــق  ــتان و رونـ ــاز اسـ ــی هویت سـ ــای بومـ توانمندی هـ
اقتصـــاد محلـــی مبتنـــی بـــر خالقیـــت و نـــوآوری و 
ـــه از  ـــتفاده بهین ـــی و اس ـــوم کارآفرین ـــت ب ـــت زیس تقوی
ظرفیت هـــای موجـــود طرفیـــن منعقـــد شـــده اســـت.

■■■

 

مراکز علمی کاربردی خراسان 
رضوی با دانشگاه های افغانستان

ـــی: در  ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
حاشـــیه نشســـت همکاری هـــای علمـــی و بین المللـــی 
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دانشـــگاه جامـــع علمـــی کاربـــردی بـــا دانشـــگاه های 
علمـــی  مرکـــز  بیـــن  تفاهم نامـــه ای  افغانســـتان 
کاربـــردی جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی بـــا 
دانشـــگاه های غالـــب، گوهرشـــاد و جامـــی افغانســـتان 

امضـــا شـــد.
ــز آمـــوزش علمـــی  ــد افروغـــی رییـــس مرکـ احمـ
ـــیه  ـــوی در حاش ـــان رض ـــگاهی خراس ـــری جهاددانش کارب
ــیل های ایـــن  ایـــن مراســـم بـــا اشـــاره بـــه پناسـ
ــگاه های  ــا دانشـ ــی بـ ــادالت علمـ ــرای تبـ ــه بـ موسسـ
ــم  ــا می توانیـ ــه مـ ــن رابطـ ــت: در ایـ ــتان گفـ افغانسـ
امکانات مـــان را در دســـترس دانشـــجویان افغانســـتانی 

قـــرار دهیـــم.
وی بـــا اشـــاره بـــه زمینه هایـــی کـــه امـــکان 
دانشـــگاه های  و  جهاددانشـــگاهی  بیـــن  همـــکاری 
افغانســـتان وجـــود دارد، خاطرنشـــان کـــرد: در زمینـــه 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــدت بـ ــاه مـ ــی کوتـ ــای آموزشـ دوره هـ
هشـــت مرکـــز ذکـــر شـــده در مشـــهد و شهرســـتان 
مهندســـی،  و  فنـــی  زمینه هـــای  در  می توانیـــد 
حوزه هـــای مختلـــف آن و زبـــان انگلیســـی بـــا شـــما 

ــیم. ــته باشـ ــکاری داشـ همـ
ـــی  ـــای عموم ـــه ی دوره ه ـــه داد: درزمین ـــی ادام افروغ
ـــم،  ـــد دوره ی تربیت معل ـــرورش مانن ـــوزش و پ ـــد آم مانن
ــب  ــای پرمخاطـ ــز دوره هـ ــه جـ ــی کـ ــدارس ابتدایـ مـ

شـــهر مشـــهد اســـت، می توانیـــم همـــکاری کنیـــم.
 

■■■

جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری و اداره کل ورزش و 

جوانان استان
و  چهارمحـــال  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
بختیـــاری: 1۰ اســـفندماه: توافق نامـــه همـــکاری میـــان 
جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال و بختیـــاری و اداره کل 

ــد. ــد شـ ــتان منعقـ ــان اسـ ورزش و جوانـ
جهاددانشـــگاهی  رییـــس  رضایـــی  ســـیروس 
ـــرد:  ـــار ک ـــن، اظه ـــن آیی ـــاری در ای ـــال و بختی چهارمح
ــی  ــرح ملـ ــرای طـ ــتای اجـ ــه در راسـ ــن توافق نامـ ایـ
ــه  ــان بـ ــه جوانـ ــب وکارهای فناورانـ ــتاب دهی کسـ شـ
کارفرمایـــی وزارت ورزش و جوانـــان و نظـــارت اداره 
کل ورزش و جوانـــان اســـتان در مرکـــز نـــوآوری و 
شـــتاب دهی جهاددانشـــگاهی )منـــش( بـــه امضـــا 

رســـید.
وی بـــا بیـــان این کـــه ایـــن طـــرح به صـــورت 
ـــد،  ـــد ش ـــی خواه ـــور اجرای ـــتان کش ـــان در 1۳ اس هم زم
افـــزود: چهارمحـــال و بختیـــاری نیـــز در ردیـــف ایـــن 
اســـتان ها قـــرار دارد کـــه ایـــن طـــرح می توانـــد بـــه 
نـــوآوری و شـــتاب دهی کســـب وکارها و ایده هـــای 

جوانـــان کمـــک کنـــد.
ــاری  ــال و بختیـ ــگاهی چهارمحـ ــس جهاددانشـ رییـ
بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ایـــن توافق نامـــه زمینه هـــای 
همـــکاری بســـیار خوبـــی را رقـــم خواهـــد زد، اظهـــار 
ــش  ــت پوشـ ــال تحـ ــا ۳5 سـ ــان 18 تـ ــرد: جوانـ کـ
خدمـــات ایـــن طـــرح قـــرار می گیرنـــد و زمینه هـــای 
ـــت  ـــدازی اس ـــده و راه ان ـــق ای ـــرای خل ـــده ب ـــاب ش انتخ
ــتان  ــای اسـ ــا و اولویت هـ ــاس ظرفیت هـ ــر اسـ ــا بـ تـ

)گردشـــگری، فنـــاوری اطالعـــات و بـــادام( اســـت.
در ادامـــه حمیـــد کریمـــی، مدیـــرکل ورزش و 
جوانـــان چهارمحـــال و بختیـــاری در ایـــن آییـــن 

اســـتانی  و  ملـــی  ظرفیت هـــای  بـــه  اشـــاره  بـــا 
جهاددانشـــگاهی، تاکیـــد کـــرد: بی تردیـــد اجـــرای 
ایـــن طـــرح در مرکـــز منـــش جهاددانشـــگاهی باعـــث 
ــای  ــق ایده هـ ــرای خلـ ــان بـ ــزه در جوانـ ــاد انگیـ ایجـ
نـــو و راه انـــدازی کســـب وکارهای فناورانـــه جدیـــد در 

زمینه هـــای معرفـــی شـــده خواهـــد شـــد.

■■■

جهاددانشگاهی هنر و انجمن 
عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی هنـــر، 9 اســـفندماه: 
ــگاهی هنـــر  ــن جهاددانشـ ــکاری بیـ ــه همـ تفاهم نامـ
و انجمـــن عکاســـان تبلیغاتـــی و صنعتـــی ایـــران 
ــس  ــیدی رییـ ــزاد رشـ ــور بهـ ــا حضـ ــتی بـ در نشسـ
ـــل  ـــی مدیرعام ـــد فضل الله ـــر و حام ـــگاهی هن جهاددانش
ـــفندماه و  ـــی 9 اس ـــی و صنعت ـــان تبلیغات ـــن عکاس انجم
ـــترک  ـــی مش ـــای تخصص ـــعه همکاری ه ـــدف توس ـــا ه ب
ــم و  ــنواره فیلـ ــزاری جشـ ــوع برگـ ــا موضـ ــژه بـ به ویـ

عکـــس فنـــاوری و صنعتـــی منعقـــد شـــد.
ــرف  ــای دو طـ ــم، همکاری هـ ــن تفاهـ ــب ایـ در قالـ
ـــنواره  ـــمین جش ـــزاری شش ـــون برگ ـــی همچ در موضوعات
ـــزاری  ـــردا(، برگ ـــی )ف ـــاوری و صنعت ـــس فن ـــم و عک فیل
آموزشـــی  کارگاه هـــای  و  تخصصـــی  نشســـت های 
بـــا موضـــوع عکاســـی تبلیغاتـــی و صنعتـــی، اجـــرای 
طرح هـــای مشـــترک عکاســـی، برگـــزاری دوره هـــا 
و ورک شـــاپ هـــای آموزشـــی بـــا موضـــوع عکاســـی 
تبلیغاتـــی و صنعتـــی و همچنیـــن اجـــرای طرح هـــای 
ـــکاری  ـــی هم ـــات تخصص ـــی و خدم ـــی، پژوهش مطالعات

خواهنـــد کـــرد.
گفتنـــی اســـت، در ایـــن نشســـت امیـــن مختـــاری 
ـــی  ـــح گوراب ـــر، صال ـــگاهی هن ـــی جهاددانش ـــر فرهنگ مدی
عضـــو هیـــات مدیـــره انجمـــن عکاســـان تبلیغاتـــی و 
ـــای  ـــی از اعض ـــد خیاط ـــورآذر و محم ـــد پ ـــی، امی صنعت
انجمـــن عکاســـان تبلیغاتـــی و صنعتـــی از دیگـــر 

حاضـــران ایـــن نشســـت بودنـــد.

■■■

جهاددانشگاهی یزد با حوزه علمیه 
استان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی یـــزد: ســـازمان 
جهاددانشـــگاهی یـــزد و مرکـــز خدمـــات حـــوزه 
ــای  ــعه همکاری هـ ــتای توسـ ــتان در راسـ ــه اسـ علمیـ
ــتفاده از  ــور هم افزایـــی در اسـ بیـــن بخشـــی و به منظـ
پتانســـیل ها و امکانـــات دو طـــرف بـــا هـــدف تقویـــت 
پژوهشـــی،  و  آموزشـــی  علمـــی،  همکاری هـــای  و 
همـــکاری  تفاهم نامـــه  تجاری ســـازی  و  فرهنگـــی 

امضـــا کردنـــد.
ســـازمان  رییـــس  جـــو  ســـعادت  فاطمـــه 
ـــن  ـــل ای ـــت در مح ـــن نشس ـــزد در ای ـــگاهی ی جهاددانش
ســـازمان برگـــزار شـــد، ضمـــن تشـــریح فعالیت هـــا و 
ــی،  ــای آموزشـ ــگاهی در حوزه هـ ــات جهاددانشـ خدمـ
پژوهشـــی و فرهنگـــی، تصریـــح کـــرد: شـــیوع کرونـــا 
در کنـــار تمـــام تهدیداتـــی کـــه بـــرای جامعـــه 
ــت و  ــراه داشـ ــه همـ ــز بـ ــی را نیـ ــت، مزیت هایـ داشـ
جهاددانشـــگاهی یـــزد بـــا توجـــه بـــه زیرســـاخت ها و 
ــای  ــوزه آموزش هـ ــه در حـ ــی کـ ــای مطلوبـ ظرفیت هـ
مجـــازی داشـــت موفـــق شـــد خدمـــات قابـــل قبولـــی 

ـــک  ـــای آکادمی ـــم از آموزش ه ـــی اع ـــث آموزش در مباح
ـــاه  ـــای کوت ـــر و آموزش ه ـــم و هن ـــگاه عل ـــب دانش در قال

مـــدت بـــه متقاضیـــان ارایـــه کنـــد.
وی در رابطـــه بـــا خدمـــات حـــوزه پژوهشـــی 
ایـــن ســـازمان نیـــز گفـــت: عـــالوه بـــر چنـــد مرکـــز 
ــازمان  ــف، سـ ــات مختلـ ــی در موضوعـ ــات علمـ مطالعـ
جهاددانشـــگاهی یـــزد خدمـــات متنوعـــی را در قالـــب 

ــد. ــه می کنـ ــی ارایـ ــات تخصصـ ــز خدمـ مراکـ
مدیـــرکل  محمـــدی  گل  روح اهلل  حجت االســـالم 
ــزد  ــتان یـ ــه اسـ ــای علمیـ ــات حوزه هـ ــز خدمـ مرکـ
ــل  ــبختانه تعامـ ــت: خوشـ ــت گفـ ــن نشسـ ــز در ایـ نیـ
ـــود  ـــگاهی وج ـــه و جهاددانش ـــوزه علمی ـــن ح ـــی بی خوب
دارد ولـــی امیدواریـــم کـــه در قالـــب ایـــن تفاهم نامـــه 
شـــاهد تقویـــت ایـــن همکاری هـــا به ویـــژه در حـــوزه 

آموزشـــی باشـــیم.
 

■■■

جهاددانشگاهی گلستان با معاونت 
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 

علوم پزشکی استان
ـــه  ـــتان: تفاهم نام ـــگاهی گلس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــت  ـــا معاون ـــتان ب ـــگاهی گلس ـــن جهاددانش ـــکاری بی هم
فرهنگـــی و دانشـــجویی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 

ـــید. ـــا رس ـــه امض ـــتان ب اس
اســـتفاده  تفاهم نامـــه  ایـــن  انعقـــاد  از  هـــدف 
همکاری هـــای  توســـعه  و  علمـــی  توانایـــی  از 
فرهنگـــی، هنـــری و دانشـــجویی در جهـــت اســـتمرار 
طـــرف  دو  بیـــن  یافتـــه  ســـازمان  همکاری هـــای 
به منظـــور برطـــرف نمـــودن نیازهـــای متقابـــل اســـت.

ـــار  ـــار اخب ـــانی و انتش ـــه اطالع رس ـــکاری در زمین هم
و فعالیت هـــای فرهنگـــی، هنـــری، طراحـــی و اجـــرای 
میزگردهـــا، ســـمینارها، نشســـت های تخصصـــی و 
ـــزاری  ـــجویان، برگ ـــژه دانش ـــی وی ـــی های آزاداندیش کرس
نمایشـــگاه های متناســـب بـــا همـــکاری نهادهـــای 
فرهنگـــی و دانشـــگاهی و کانون هـــای دانشـــجویی، 
ــای  ــردی در حوزه هـ ــای علمی-کاربـ ــام پژوهش هـ انجـ

فرهنگـــی، اجتماعـــی، کارآفرینـــی و نـــوآوری اســـت.
طرح هـــای  اجـــرای  در  همـــکاری  همچنیـــن 
رفاهـــی دانشـــجویان، همـــکاری در اجـــرای طرح هـــای 
ــجویان،  ــه دانشـ ــوق برنامـ ــگری و فـ ــی، گردشـ تفریحـ
همـــکاری در اجـــرای طرح هـــای اشـــتغال محـــور 
ـــده دو  ـــاد ش ـــترک ی ـــات مش ـــه اقدام ـــجویی از جمل دانش

ــت. ــه اسـ ــن تفاهم نامـ ــرف در ایـ طـ

■■■

جهاددانشگاهی همدان و بنیاد 
مسکن همدان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی همـــدان، 13 اســـفند: 
ـــدان  ـــگاهی هم ـــن جهاددانش ـــن ای ـــی بی ـــرارداد آموزش ق
و بنیـــاد مســـکن انقـــالب اســـالمی اســـتان همـــدان 

جهـــت برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی منعقـــد شـــد.
آموزشـــی  معـــاون  بیگـــی  میـــرزا  عبـــداهلل 
جهاددانشـــگاهی همـــدان ضمـــن اعـــالم ایـــن خبـــر 
ـــوان دوره آموزشـــی  ـــداد 8 عن ـــال 1۳99 تع ـــت: در س گف
جهـــت ناظریـــن و طراحـــان بنیـــاد مســـکن انقـــالب 
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اســـالمی اســـتان برگـــزار شـــد و بالغ بـــر 6۰۰۰ نفـــر-
ــدند. ــد شـ ــا بهره منـ ــاعت از ایـــن دوره هـ سـ

میـــرزا بیگـــی افـــزود: مقـــرر شـــد 6 عنـــوان دوره 
آموزشـــی در ســـال آینـــده به صـــورت مجـــازی و 
کارگاهـــی بـــه مـــدت ۷5 ســـاعت و بـــرای ۴6۰ نفـــر 
ـــالمی  ـــالب اس ـــکن انق ـــاد مس ـــان بنی ـــن و طراح از ناظری

ــود. ــرا شـ ــزی و اجـ برنامه ریـ
وی ضمـــن اظهـــار این کـــه تمامـــی اســـاتید مـــورد 
ــازمان  ــد سـ ــورد تاییـ ــا مـ ــن دوره هـ ــتفاده در ایـ اسـ
نظام مهندســـی اســـتان همـــدان هســـتند، افـــزود: 
شـــامل  برنامه ریزی شـــده  دوره هـــای  عناویـــن 
زیباســـازی ســـیمای مســـکن  روش هـــای ســـاده 
روســـتا، طراحـــی معمـــاری ســـاختمان های روســـتایی، 
بررســـی و تحلیـــل اشـــکاالت اجرایـــی بـــا توجـــه بـــه 
ــتم  ــث هشـ ــده، مبحـ ــباتی تهیه شـ ــه های محاسـ نقشـ
)ویرایـــش جدیـــد(، مبحـــث دوازدهـــم و ویرایـــش 
ــر  ــاختمان ها در برابـ ــی سـ ــه طراحـ ــارم آیین نامـ چهـ

ــت. ــتاندارد 28۰۰( اسـ ــه )اسـ زلزلـ

■■■

جهاددانشگاهی سمنان و اداره کل 
ورزش و جوانان استان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ســـمنان: تفاهم نامـــه 
شـــتاب  ملـــی  طـــرح  در  مشـــترک  همـــکاری 
بیـــن  جوانـــان  فناورانـــه  کســـب وکارهای  دهـــی 
ــتان  ــان اسـ ــگاهی و اداره کل ورزش و جوانـ جهاددانشـ

ــد. ــا شـ ــمنان امضـ سـ
ایـــن تفاهم نامـــه همـــکاری مشـــترک بـــا حضـــور 
سرپرســـت ورزش و جوانـــان اســـتان ســـمنان، رییـــس 
ـــور  ـــی و ام ـــان آموزش ـــمنان و معاون ـــگاهی س جهاددانش

ـــد. ـــادل ش ـــا و تب ـــتگاه امض ـــن دس ـــان ای جوان
طبـــق ایـــن تفاهم نامـــه و در راســـتای اجـــرای 
طـــرح ملـــی شـــتاب دهـــی کســـب وکارهای فناورانـــه 
ــدازی  ــت راه انـ ــترک در جهـ ــکاری مشـ ــان، همـ جوانـ
و راهبـــری مراکـــز نـــوآوری و شـــتاب دهـــی بـــه 
کســـب وکارهای فناورانـــه جوانـــان در اســـتان ســـمنان 
ـــن  ـــی بی ـــتاب ده ـــوآوری و ش ـــی، ن ـــاز ترویج ـــه ف در س
ــگاهی  ــتان و جهاددانشـ ــان اسـ اداره کل ورزش و جوانـ

ــود. ــام می شـ ــمنان انجـ سـ
اســـتارت  کارآفرینـــی،  رویدادهـــای  مجموعـــه 
ــه  ــدان بـ ــان و عالقه منـ ــژه جوانـ ــتابی( ویـ ــی )شـ آپـ
ـــت  ـــا رعای ـــوری ب ـــای حض ـــب کارگاه ه ـــی در قال کارآفرین
پروتکل هـــای بهداشـــتی، رویـــداد »دیـــدار« در قالـــب 
ــات موفـــق کارآفرینـــی و  بازدیـــد حضـــوری از تجربیـ
ـــه  ـــه«، ارای ـــی تجرب ـــداد »صندل ـــن روی ـــن چندی همچنی
ــاوره ای بـــه جوانـــان بـــرای راه انـــدازی  خدمـــات مشـ
کســـب وکارهای فناورانـــه، نظرســـنجی و نیازســـنجی و 
ـــز  ـــی مرک ـــتاب ده ـــوآوری و ش ـــز ن ـــکاری مرک ـــا هم ... ب
ـــت  ـــمنان و معاون ـــگاهی س ـــردی جهاددانش ـــی کارب علم
ـــمنان، از  ـــتان س ـــان اس ـــان اداره کل ورزش و جوان جوان
جملـــه فعالیت هـــای ایـــن تفاهم نامـــه خواهـــد بـــود.

 ■■■

جهاددانشگاهی هنر و انجمن 
صنفی کارگردانان سینمای مستند

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی هنـــر، 1۷ اســـفندماه: 

بـــا انعقـــاد تفاهم نامـــه همـــکاری مشـــترک بیـــن 
جهاددانشـــگاهی هنـــر و انجمـــن صنفـــی کارگردانـــان 
همکاری هـــای  و  تعامـــالت  مســـتند،  ســـینمای 
تخصصـــی ایـــن دو مجموعـــه گســـترش می یابـــد.

ـــور  ـــا حض ـــتی ب ـــکاری در نشس ـــه هم ـــن تفاهم نام ای
ـــگاهی  ـــر جهاددانش ـــد هن ـــس واح ـــیدی ریی ـــزاد رش به
ـــاوری  ـــس فن ـــم و عک ـــنواره فیل ـــمین جش ـــر شش و دبی
ـــس و  ـــی ریی ـــن نقاش ـــداد و حس ـــک به ـــی و باب و صنعت
ـــینمای  ـــان س ـــی کارگردان ـــن صنف ـــس انجم ـــب ریی نای
مســـتند بـــا هـــدف توســـعه همکاری هـــای تخصصـــی 
مشـــترک و کمـــک بـــه ســـینمای مســـتند صنعتـــی و 

ـــد. ـــد ش ـــاوری منعق فن
ــرف  ــای دو طـ ــم همکاری هـ ــن تفاهـ ــب ایـ در قالـ
ــم  ــنواره فیلـ ــزاری جشـ در موضوعاتـــی همچـــون برگـ
و عکـــس فنـــاوری و صنعتـــی )فـــردا(، برگـــزاری 
ــا  ــی بـ ــای آموزشـ ــی و کارگاه هـ ــت های تخصصـ نشسـ
ـــی،  ـــاوری و صنعت ـــوزه فن ـــتند ح ـــای مس ـــوع فیلم ه موض
ــا و  ــزاری دوره هـ ــترک، برگـ ــای مشـ ــرای طرح هـ اجـ
ورک شـــاپ هـــای آموزشـــی، همـــکاری در برگـــزاری 
ــتند« و  ــینمای مسـ ــان سـ ــب کارگردانـ ــم »شـ مراسـ
ـــرای  ـــن اج ـــن و همچنی ـــینمایی انجم ـــبت های س مناس
ـــی  ـــات تخصص ـــی و خدم ـــی، پژوهش ـــای مطالعات طرح ه

همـــکاری خواهنـــد کـــرد.

■■■

جهاددانشگاهی
 هرمزگان و ورزش و 

جوانان استان
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان: محمـــد 
دل پســـند در حاشـــیه تبـــادل تفاهم نامـــه بـــا اداره 
کل ورزش و جوانـــان اســـتان هرمـــزگان، بیـــان کـــرد: 
در ایـــن تفاهم نامـــه کـــه به منظـــور راه انـــدازی و 
راهبـــری مراکـــز نـــوآوری و شـــتاب دهـــی بـــا هـــدف 
شـــتاب دهـــی بـــه کســـب وکارهای فناورانـــه جوانـــان 
ــوان  ــگاهی به عنـ ــد جهاددانشـ ــد شـ ــتان منعقـ در اسـ
مجـــری طـــرح تامیـــن فضـــای فیزیکـــی، امکانـــات و 
ـــرای  ـــرای اج ـــاز ب ـــورد نی ـــانی م ـــروی انس ـــزات، نی تجهی
هـــر یـــک از برنامه هـــا و فعالیت هـــای مرکـــز نـــوآوری 
ــی جوانـــان اســـتان را برعهده گرفتـــه  و شـــتاب دهـ

اســـت.
مربـــی  و  مـــدرس  تامیـــن  کـــرد:  اضافـــه  وی 
مجـــرب بـــرای برگـــزاری کارگاه هـــا و رویدادهـــای 
مـــورد نیـــاز تیم هـــای مرکـــز، ارایـــه خدمـــات و 
مشـــاوره های رایـــگان بـــه جوانـــان جهـــت راه انـــدازی 
برگـــزاری  و  جدیـــد  کســـب وکارهای  توســـعه  و 
جلســـات منظـــم بـــا معاونـــت امـــور ورزش و جوانـــان 
ــای  ــرفت کار، گزارش هـ ــی پیشـ ــرای بررسـ ــتان، بـ اسـ
هزینـــه کـــرد و هماهنگی هـــای هـــر چـــه بیشـــتر در 
اجـــرای برنامه هـــا و فعالیت هـــای مرکـــز نـــوآوری 
و شـــتاب دهـــی جوانـــان اســـتان از جملـــه تعهـــدات 
ـــت. ـــه اس ـــن تفاهم نام ـــزگان در ای ـــگاهی هرم جهاددانش
دل پســـند بـــا اشـــاره بـــه تعهـــدات اداره کل ورزش 
و جوانـــان اســـتان هرمـــزگان در ایـــن تفاهم نامـــه 
گفـــت: از جملـــه تعهـــدات اداره کل ورزش و جوانـــان 
می تـــوان بـــه معرفـــی جوانـــان و ســـازمان های نهـــاد 
ـــه  ـــان جهـــت شـــرکت در دوره هـــا و کارگاه هـــا و ... ب جوان

جهاددانشـــگاهی اســـتان اشـــاره کـــرد.
ـــه  ـــن تفاهم نام ـــرای ای ـــوه اج ـــه نح ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــطح  ــه، در سـ ــن توافقنامـ ــرای ایـ ــت اجـ ــزود: جهـ افـ

اســـتانی، کارگـــروه علمـــی و اجرایـــی متشـــکل از 
جوانـــان  و  ورزش  کل  اداره  نماینـــدگان  و  مدیـــران 
ــکیل  ــتان، تشـ ــگاهی اسـ ــد جهاددانشـ ــتان و واحـ اسـ

خواهـــد شـــد.

■■■

سازمان جهاددانشگاهی
 صنعتی شریف و موسسه

 اندوخته شاهد 
ــریف،  ــی شـ ــگاهی صنعتـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــازمان  ــن سـ ــکاری بیـ ــه همـ ــفندماه: تفاهم نامـ 19 اسـ
ـــه  ـــه اندوخت ـــریف و موسس ـــی ش ـــگاهی صنعت جهاددانش
شـــاهد به منظـــور همـــکاری در زمینه هـــای پژوهشـــی 

ــد. ــد شـ ــازی منعقـ ــی و تجاری سـ و اجرایـ
ــای  ــه امضـ ــه بـ ــه کـ ــن تفاهم نامـ ــاس ایـ ــر اسـ بـ
ــگاهی  ــازمان جهاددانشـ ــس سـ ــدی رییـ ــر آخونـ دکتـ
صنعتـــی شـــریف و دکتـــر اســـفندیار مدیرعامـــل 
موسســـه اندوختـــه شـــاهد رســـید، ایـــن دو مجموعـــه 
در زمینـــه ی تســـهیل فرآینـــد انتقـــال فنـــاوری و 
تجاری ســـازی ایده هـــا و دســـتاوردهای پژوهشـــی، 
خدمـــات تخصصـــی و توســـعه فرآینـــد نـــوآوری 

می کننـــد. همـــکاری 
در مراســـم امضـــای ایـــن تفاهم نامـــه، دکتـــر 
ـــات  ـــت و تجربی ـــابقه فعالی ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــدی ب آخون
و پتانســـیل های ایـــن دو مجموعـــه، مشـــارکت در 
تکمیـــل چرخـــه ی نـــوآوری را از اهـــم محورهـــای 
ایـــن تفاهم نامـــه ذکـــر کـــرد و افـــزود: بـــا توجـــه بـــه 
ـــی  ـــگاهی صنعت ـــازمان جهاددانش ـــت س ـــتره ی فعالی گس
ــون  ــی، تاکنـ ــای پژوهشـ ــت فعالیت هـ ــریف و ماهیـ شـ
ـــازی  ـــه تجاری س ـــه و حلق ـــن چرخ ـــل ای ـــت تکمی فرص
ـــه  ـــی ک ـــول(، در قالب ـــوه محص ـــد انب ـــا تولی ـــده ت )از ای
ـــس  ـــا پ ـــا تقریب ـــود و م ـــده ب ـــاد نش ـــتیم ایج ـــار داش انتظ
ـــد  ـــه محصـــول، در تولی ـــازی نمون ـــی س ـــل و نهای از تکمی

آن نقشـــی نداشـــتیم.
ـــریف  ـــی ش ـــگاهی صنعت ـــازمان جهاددانش ـــس س ریی
ــام  ــه انجـ ــته، فعالیتـــی کـ ــال گذشـ گفـــت: در دو سـ
شـــد، برنامه ریـــزی بـــرای ورود و مشـــارکت در فضـــای 
ــه  ــود کـ ــازمان بـ ــن سـ ــوالت ایـ ــازی محصـ تجاری سـ
نیازمنـــد ســـرمایه و زیرســـاخت هایی اســـت کـــه 
اجـــرای آن در چهارچـــوب وظایـــف مـــا )ایجـــاد، 
توســـعه و انتقـــال فنـــاوری( بـــا همـــکاری دو طرفـــه 
ــی  ــا همراهـ ــا و بـ ــوع تفاهم نامه هـ ــن نـ ــب ایـ در قالـ
ـــه  ـــه اندوخت ـــون موسس ـــدی همچ ـــای توانمن مجموعه ه

شـــاهد، قابـــل انجـــام اســـت.
ـــش  ـــی بی ـــه ط ـــاوری ک ـــا فن ـــه ده ه ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــه  ــی و بـ ــازمان طراحـ ــن سـ ــت ایـ ــه فعالیـ از ۴ دهـ
مرحلـــه ی تولیـــد و بهره بـــرداری در صنایـــع مختلـــف 
ـــن  ـــی از ای ـــت: برخ ـــار داش ـــت، اظه ـــیده اس ـــور رس کش
ــت کشـــاورزی و  ــه در حـــوزه ی صنعـ فناوری هـــا کـ
آبیـــاری، ســـوخت و انـــرژی و حمـــل و نقـــل اســـت، 
ـــه  ـــر مجموع ـــای زی ـــگ ه ـــت هلدین ـــه ی فعالی ـــا زمین ب
موسســـه اندوختـــه شـــاهد مرتبـــط اســـت کـــه بـــر 
اســـاس ایـــن تفاهم نامـــه و همـــکاری فی مابیـــن، 
تجاری ســـازی آن هـــا در شـــرکت زیـــر مجموعـــه ایـــن 

ــود. ــام می شـ ــازمان انجـ سـ
ـــن  ـــز در ای ـــاهد نی ـــه ش ـــه اندوخت ـــل موسس مدیرعام
ـــتاوردهای  ـــات و دس ـــتفاده از تجربی ـــت: اس ـــم گف مراس
جهاددانشـــگاهی  ســـازمان  فعالیت هـــای  و  علمـــی 
ـــتوانه  ـــاوری، پش ـــعه فن ـــوزه توس ـــریف در ح ـــی ش صنعت
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ـــد. ـــت می کن ـــا را تقوی ـــی م ـــای صنعت ـــی فعالیت ه علم
دکتــر اســفندیار بــا اشــاره بــه ســابقه فعالیــت 
موسســه اندوختــه شــاهد اظهــار داشــت: ایــن موسســه 
ــه  ــده ولی فقی ــور و نماین ــادی کش ــای اقتص از مجموعه ه
در بنیــاد شــهید انقــالب اســالمی و ریاســت هیــات امنــاء 
ــهام آن  ــد س ــد در ص ــل ص ــه اص ــند ک ــه می باش موسس
ــر  ــدان و همســران شــاهد اســت و بالغ ب ــه فرزن متعلــق ب

ــهام دار دارد. ــر س ــزار نف ــا 16۰ ه تقریب
ـــن  ـــرف ای ـــت دو ط ـــای فعالی ـــان ویژگی ه ـــا بی وی ب
ــا  ــه و هلدینـــگ هـ ــن موسسـ ــزود: ایـ ــه، افـ تفاهم نامـ
و شـــرکت های زیرمجموعـــه آن تقریبـــا در بیشـــتر 
مختلـــف  رشـــته های  در  صنعتـــی  فعالیت هـــای 
ــازمان  ــه از سـ ــناختی کـ ــا شـ ــد و بـ فعالیـــت می کننـ
ایـــن  در  دارم،  شـــریف  صنعتـــی  جهاددانشـــگاهی 
مجموعـــه نیـــز پتانســـیل های علمـــی و پژوهشـــی 
باالیـــی در قالـــب گروه هـــای پژوهشـــی و مراکـــز 
ـــی  ـــای خوب ـــود دارد و فعالیت ه ـــی وج ـــات تخصص خدم
در زمینـــه مهندســـی معکـــوس، در حوزه هـــای نفـــت، 
حمل ونقـــل خوبـــی انجـــام شـــده و دانـــش فنـــی 
ــه  ــد. بـ ــا را دارنـ ــت مـ ــای فعالیـ ــیاری از زمینه هـ بسـ
ـــی  ـــدی علم ـــری از توانمن ـــکان بهره گی ـــل ام ـــن دلی همی
ایـــن ســـازمان در همـــه ی زمینه هـــای فعالیـــت مـــا و 
ســـرمایه گذاری در زمینه هـــای کاری ایـــن ســـازمان 
ــا اســـت و  ــاهد مهیـ ــه شـ ــه اندوختـ از ســـوی موسسـ
وســـعت گســـتره فعالیـــت و زمینه هـــای مشـــترک 

ــد. ــت می کنـ ــه را تقویـ ــکاری دوطرفـ ــت، همـ فعالیـ
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بسیج سازندگی
 سپاه بیت المقدس و 

جهاددانشگاهی کردستان 
کردســـتان:  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
تفاهم نامـــه همـــکاری بیـــن بســـیج ســـازندگی ســـپاه 
بـــا  کردســـتان  جهاددانشـــگاهی  و  بیت المقـــدس 
ـــعه  ـــری در توس ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق ـــه منوی ـــه ب توج
ـــترک  ـــی مش ـــوزش و پژوهش ـــی، آم ـــای فرهنگ فعالیت ه
ــای  ــتای برنامه هـ ــراردادی در راسـ ــرف قـ ــن دو طـ بیـ
ـــا مراکـــز فرهنگـــی، علمـــی،  مـــدون و ارتبـــاط هدفمنـــد ب
از  بهره گیـــری  به منظـــور  آموزشـــی  و  تحقیقاتـــی 
ــده  ــد شـ ــعه منعقـ ــور توسـ ــی در امـ ــای علمـ مدل هـ

اســـت.
ــتان  ــگاهی اسـ ــس جهاددانشـ ــدی رییـ ــر اسـ اکبـ
کردســـتان در ادامـــه گفـــت: در ایـــن تفاهم نامـــه 
زمینه هـــای همـــکاری در خصـــوص مشـــارکت در 
نمایشـــگاه ها،  همایش هـــا، جشـــنواره ها،  برگـــزاری 
ــه  ــام کلیـ ــکاری در انجـ ــگری و همـ ــای گردشـ اردوهـ
فعالیت هـــای مرتبـــط بـــا وظایـــف دو دســـتگاه اعـــم 
ـــت. ـــده اس ـــتغال آم ـــوزش و اش ـــت آم ـــترش فعالی از گس

وی بحـــث اجـــرای طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل 
خانگـــی توســـط جهاددانشـــگاهی اســـتان کردســـتان 
اشـــاره و افـــزود: جهاددانشـــگاهی اســـتان کردســـتان 
ـــتای  ـــری را در راس ـــای موث ـــر گام ه ـــال اخی ـــد س در چن
ـــه  ـــکاری در جامع ـــی و کاهـــش بی توســـعه مشـــاغل خانگ

ارایـــه داده اســـت.
رییــس جهاددانشــگاهی اســتان یــادآور شــد: در بحــث 
ــی را  ــن آمادگ ــز ای ــی جهاددانشــگاهی نی مشــاغل خانگ
ــازندگی  ــیج س ــا بس ــی را ب ــای خوب ــه همکاری ه دارد ک

ــته باشــد. ــتان داش ــدس اس ــپاه بیت المق س

جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان و 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و 

صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(
ــان:  ــی اصفهـ ــگاهی صنعتـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
گـــروه پژوهشـــی ژئوشـــیمی معاونـــت پژوهشـــی 
قـــراردادی  اصفهـــان  صنعتـــی  جهاددانشـــگاهی 
پژوهشـــی بـــا عنـــوان »مطالعـــه و بررســـی مقدماتـــی 
امـــکان اســـتفاده از آب هـــای ژرف در حـــوزه معدنـــی 
ـــادن و  ـــازی مع ـــعه و نوس ـــازمان توس ـــا س ـــنگان« را ب س

صنایـــع معدنـــی ایـــران امضـــا کـــرد.
مدیر گروه پژوهشـی ژئوشـیمی معاونت پژوهشـی این 
واحـد گفـت: تامیـن آب مورد نیـاز عامل مهم در تسـریع 
و راه انـدازی افق هـای برنامه ریـزی حـوزه معدنی سـنگان 

است.
علـی قاسـمی بیان کـرد: منافع ملـی، پایـداری امنیت 
و اشـتغال در نواحـی شـرق کشـور ایجـاب می کنـد کـه 
رویکـرد تامیـن و افزایـش کاربـری آب در صنعـت مـورد 

توجـه جـدی قـرار گیرد.
قاسـمی افـزود: بنابرایـن با توجه به مطرح شـدن بحث 
تامیـن آب ایـن حـوزه معدنـی از آب هـای ژرف و هزینـه 
کالن عملیـات اجرایـی جهت دسـتیابی به ایـن حوزه آبی 
و بـا توجـه بـه تجربه داخلـی و خارجـی، امکان سـنجی و 
پژوهـش اولیـه در این خصـوص و چالش هـای پیش رو از 
اهمیـت فـراوان برخـوردار اسـت تـا قبـل از صـرف هزینه 
فـراوان در ایـن حـوزه، پژوهشـی مقدماتی صـورت گیرد.
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جهاددانشگاهی آذربایجان غربی و 
اداره کل ورزش و جوانان استان 

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی،1۰ 
فروردیـــن: نشســـت امضـــای تفاهم نامـــه و توســـعه 
ــی و  ــان غربـ ــگاهی آذربایجـ ــای جهاددانشـ همکاری هـ

ــزار شـــد. ــان اســـتان برگـ اداره کل ورزش و جوانـ
ــت  ــدس پورایراندوس ــور مهن ــا حض ــت ب ــن نشس ای
ــتم زاده  ــر رس ــتان، دکت ــان اس ــرکل ورزش و جوان مدی
ــان  ــی و معاون ــان غرب ــگاهی آذربایج ــس جهاددانش ریی
هــر دو دســتگاه در راســتای توســعه همکاری هــای بیــن 
ــف پژوهشــی، آموزشــی و  دو طــرف در حوزه هــای مختل
فرهنگــی از جملــه راه انــدازی مرکــز نــوآوری و شــکوفایی 

برگــزار شــد.
ــرکل ورزش  ــت مدی ــرث پورایراندوس ــدس کیوم مهن
و جوانــان آذربایجــان غربــی نیــز در ایــن نشســت 
کل  اداره  و  جهاددانشــگاهی  مجموعــه  کــرد:  اظهــار 
و  منســجم  تیــم  یــک  به عنــوان  جوانــان  و  ورزش 
حــوزه  در  ارزشــمندی  کارهــای  می تواننــد  متحــد 
ــی  ــی اجرای ــان و کارآفرین آسیب شناســی در حــوزه جوان

و هدایــت کننــد.
وی بــا تاکیــد بــر امضــای تفاهم نامــه بیــن بــا 
جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی اظهــار کــرد: در 
ــل و بهره منــدی  راســتای اســتفاده از ظرفیت هــای متقاب
حوزه هــای  در  جهاددانشــگاهی  توانمندی هــای  از 
از  مختلــف امضــای تفاهم نامــه همــکاری فی مابیــن 

اولویت هــای اصلــی بــرای ســال جــاری باشــد.
دکتــر رســتم زاده رییــس جهاددانشــگاهی آذربایجــان 
پتانســیل های  و  ظرفیت هــا  بــر  تاکیــد  بــا  غربــی 
مشــترک جهاددانشــگاهی و اداره کل ورزش و جوانــان 
در طراحــی، تدویــن و اجــرای برنامه هــای کیفــی و 

شــاخص در حــوزه کارآفرینــی، اشــتغال و مهارت آمــوزی 
بــه جوانــان اظهــار کــرد: ایــن نهــاد بــا تکیه بــر اعضــای 
آموزشــی  و  پژوهشــی  گروه هــای  و  علمــی  هیــات 
ــای  ــرای برنامه ه ــرای اج ــود را ب ــی خ ــی آمادگ تخصص

ــی دارد. ــالم م ــترک اع مش
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همکاری جهاددانشگاهی استان 
مرکزی و ورزش و جوانان استان 

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی، 14 
ـــوآوری و شـــتاب  ـــه ی اجـــرای طـــرح ن ـــفندماه: توافقنام اس
دهـــی جوانـــان اســـتان مرکـــزی، توســـط سرپرســـت 
جهاددانشـــگاهی و مدیـــرکل ورزش و جوانـــان اســـتان 

ـــد. ـــا ش ـــزی امض مرک
سرپرســـت  زاده  غفـــاری  علی اصغـــر  دکتـــر 
ـــترک  ـــت مش ـــزی در نشس ـــتان مرک ـــگاهی اس جهاددانش
بـــا مدیـــرکل ورزش و جوانـــان اســـتان، اظهـــار کـــرد: 
طـــرح منـــش بـــا نـــگاه و مشـــی کشـــوری در مســـیر 
ــعه  ــرداز و توسـ ــده پـ ــان ایـ ــوزش جوانـ ــت و آمـ تربیـ
ـــان  ـــت و جوان ـــده اس ـــن ش ـــروری تدوی ـــده پ ـــگ ای فرهن
ــد و  ــز رشـ ــه مراکـ ــا ورود بـ ــد تـ ــتعد و عالقه منـ مسـ
پارک هـــای علـــم و فنـــاوری یـــا پیوســـتن بـــه یـــک 
ســـرمایه گذار و راه انـــدازی کســـب وکار در قالـــب ایـــن 
طـــرح مـــورد حمایـــت همـــه جانبـــه قـــرار خواهنـــد 

گرفـــت.
ـــتان  ـــان اس ـــرکل ورزش و جوان ـــق دادی مدی ـــد ح عاب
ـــا  ـــکاری ب ـــندی از هم ـــراز خرس ـــن اب ـــز ضم ـــزی نی مرک
ـــان  ـــوزه جوان ـــر در ح ـــه ای دیگ ـــگاهی در عرص جهاددانش
تاکیـــد کـــرد: خروجـــی طـــرح منـــش نبایـــد کالس و 
ـــرح  ـــن ط ـــرای ای ـــع اج ـــد، در واق ـــی باش کارگاه آموزش
ـــته  ـــتاورد داش ـــان آورده و دس ـــرای جوان ـــد ب ـــا بای حتم

ـــد. باش
ـــط از  ـــرح فق ـــن ط ـــه ای ـــی ب ـــگاه کارگاه ـــزود: ن وی اف
ـــد داشـــت و انتظـــار  ـــی خواه ـــع را در پ دســـت دادن مناب
ـــگاهی دارد و  ـــه جهاددانش ـــه ای ک ـــا تجرب ـــه ب ـــی رود ک م
ـــی، شـــاهد  ـــوآوری و شـــتاب ده ـــز ن ـــات مرک شـــرح خدم

ـــیم. ـــتان باش ـــهر و اس ـــطح ش ـــوب در س ـــی خ تحول
تبلیغـــات فراگیـــر و دعـــوت از کلیـــه جوانـــان 
ــق  ــته های حـ ــر خواسـ ــرح از دیگـ ــن طـ ــمول ایـ مشـ
دادی بـــرای دســـتیابی بـــه اهـــداف ایـــن طـــرح بـــود.

 
■■■

سازمان جهاددانشگاهی گیالن و 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان

ــالن:  ــگاهی گیـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ روابـ
ــازمان  ــی سـ ــی و فرهنگـ ــی، علمـ ــه پژوهشـ تفاهم نامـ
ـــوردی  ـــادر و دریان ـــالن و اداره کل بن جهاددانشـــگاهی گی
ـــال  ـــرز جم ـــر فریب ـــور دکت ـــا حض ـــای ب ـــه امض ـــتان ب اس
زاد فـــالح رییـــس ایـــن ســـازمان و دکتـــر حمیدرضـــا 

ـــید. ـــا رس ـــه امض ـــادر ب ـــرکل بن ـــی مدی آبای
ـــاوره  ـــات مش ـــام خدم ـــه انج ـــن تفاهم نام ـــاد ای از مف
ــتفاده  ــاز، اسـ ــورد نیـ ــنجی مـ ــی و امکان سـ و مطالعاتـ
تخصصـــی،  پژوهشـــی،  ظرفیت هـــای  از  بهینـــه 
آزمایشـــگاهی و کارگاهـــی ســـازمان بـــرای رفـــع نیازهـــای 
مطالعاتـــی، تحقیقاتـــی و آموزشـــی در زمینه هـــای 
محیـــط زیســـتی، دریایـــی و بنـــدری و همچنیـــن 
ــی و  ــای آموزشـ ــی و کارگاه هـ ــگاه های تخصصـ نمایشـ
ـــت. ـــی اس ـــناد علم ـــه و اس ـــل از کتابخان ـــتفاده متقاب اس
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مهم ترین گفته های مسووالن جهاددانشگاهی و سایر 
مسووالن درباره این نهاد

■ آمادگی جهاددانشگاهی برای مدیریت و تولید بسیاری از 
فناوری های موردنیاز کشور

■ استفاده از ذخایر ژنتیکی و زیستی در راستای ارتقای 
کیفیت زندگی و پیرشفت کشور

■ اجرای ۲۱ طرح پژوهشی در حوزه های علوم انسانی، 
اجتامعی و هرن

■ تصویب و آغاز هشت طرح فناورانه جدید در سال ۹۹
■ اجرای ۱۴ طرح فناورانه جدید توسط دفرت تخصصی 
کشاورزی و منابع طبیعی جهاددانشگاهی در سال ۱۴۰۰

■ ۱۲ پروژہ بزرگ »فناورانه« امسال رومنایی می شود
نظارت و انتقال دانش فنی ماموریت جدید جهاددانشگاهی

■ تولید مکمل های ورزشی با پایه گیاهی برای تضمین 
سالمت ورزشکاران

■ آموزش مجازی گران تر از آموزش حضوری است
■ بیانیه جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن روز جمهوری 

اسالمی

گفتار
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گفتـار

طیبی  حمیدرضا  دکتر  جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط 
سال  نام گذاری  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  رییس 
»تولید،  عنوان  تحت  رهبری  معظم  مقام  توسط  جاری 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« گفت: از منظر تحریم تحمیلی 
از اهداف اصلی تحریم کنندگان عدم  بر کشورمان، یکی 
مورد  اولیه  مواد  و  قطعات  فناوری ها،  به  ایران  دسترسی 
نیاز برای توسعه تولید و تامین نیازهای صنعتی، غذایی، 
دارویی و موارد مشابه در حوزه عمومی، شهری به منظور 
ضرر رساندن به پیشرفت اقتصادی، مولد، اشتغال و رفاه و 
ناامید کردن مردم و تضعیف بنیه دفاعی و نظامی کشور 
با هدف آسیب پذیری مقابل حمایت مستقیم یا نیابتی به 

کشور است.
وی ادامـه داد: اگـر تحریم هم نبودیـم و ادعای انقالبی 
بـودن هـم نداشـتیم، بـرای داشـتن ایرانـی قدرتمنـد و 
الگـو، نیـاز داشـتیم به منظـور تامیـن نیازهـای خودمان و 
گرفتن سـهم در اقتصاد دنیا و صادرات به سـایر کشـورها 
و کمـک بـه ایجـاد زیرسـاخت ها اقتصادی در کشـورهای 
همسـو، خودمـان دانـش تولیـد فناوری هـای مـورد نیـاز 

رقابت پذیـری  حفـظ  بـرای  را  آن هـا  روزآمدسـازی  و 
تولیدمان داشـته باشـیم.

تحریم ها را نباید مقصر اصلی
 وضع موجود قلمداد کرد

رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیـان این کـه بحـث اصلی 
ایـن اسـت کـه چـه تحریم باشـیم و چـه نباشـیم اقتصاد 
مـا بایـد یـک اقتصـاد متکی بـر تولید ملـی و تولیـد ملی 
مـا بایـد متکـی بـر توسـعه علمـی و فناورانـه پیشـرفته 
خودمـان باشـد ادامـه داد: بارهـا گفتـه شـده اسـت دلیل 
این کـه وضعیـت اقتصـادی مـا مطلوب نیسـت و بـا حالت 
ایـده آل فاصلـه زیـادی دارد، دالیـل عمدتا داخلی داشـته 
و نبایـد تحریم هـا را مقصـر اصلـی وضـع موجـود قلمداد 

. کرد
دکتـر طیبـی با اشـاره بـه این که بحث اصلی آن اسـت 
کـه مـا هنـوز اراده ملـی بـرای پیشـرفت پیـدا نکرده ایـم 
گفـت: فـرق اسـت بیـن آرزو پیشـرفت داشـتن و حتـی 
تقاضـای  هـم  مرتـب  و  کـردن  ترسـیم  خـوب  اهـداف 

تحقـق آن هـا را داشـتن تـا برنامه ریـزی و ساختارسـازی 
و مهیاسـازی شـرایط بـرای تحقـق اهـداف.

وی بـا بیـان این کـه بـا چـه زبانـی بایـد گفـت کـه 
نظـام ملـی علـم فنـاوری و نـوآوری مـا ناکارآمـد اسـت؟ 
بنیان گـذار  اسـت  قـرار  کـه  نظـام  ایـن  در  داد:  ادامـه 
اقتصـاد دانش بنیـان در کشـور باشـد، یـک هم نوایـی و 
یـک هارمونـی بیـن اجزایـش وجـود نـدارد. هر نهـادی و 
هـر سـازمانی دارد کار خـودش را می کنـد و اراده ای شـان 
هم جهـت و هم راسـتا نیسـتند کـه همدیگـر را تقویـت 
سـازمان های  و  نهادهـا  وظایـف  به عبارت دیگـر  و  کننـد 

تشـکیل دهنده ایـن نظـام دقیقـاً مشـخص نیسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه این کـه مدیـران 
بایـد مجـری برنامه هـای تعییـن شـده بـرای سـازمان یـا 
وزارتخانـه خود باشـند، نه هم سیاسـت گذار باشـند و هم 
برنامه ریـز و هـم مجـری تصریح کـرد: با عوض شـدن هر 
مدیـر حتـی در دوران یـک دولـت، این مسـیر مجـددا از 
صفـر شـروع و یا دسـتخوش تغییـرات زیاد می شـود؛ زیرا 
روش مـا تغییـر مدیـران از صـدر تا ذیل و تغییـر برنامه ها 

بـا عـوض شـدن دولت هـا و مجلس ها اسـت.
برنامه ها  اجرای خوب  این که  به  اشاره  با  طیبی  دکتر 
نیاز به مدیران کارآمد و کار بلد دارد و بهترین محل برای 
شناسایی و ساخته شدن این مدیران تشکیل احزاب بسیار 
قوی است، افزود: این احزاب نیز باید در منافع ملی کشور 
و تعیین اهداف چشم انداز، دارای تفاهم ملی باشند تا در 
دچار  کشور  پیشرفته  برنامه ریزی  سیاسی،  گردش های 

آسیب جدی نشود.

لزوم الگوسازی های موفق
 در انجام مگاپروژه های فناورانه

وی با بیان این که به نظر می رسد هم اکنون چشم اندازی 
لذا  کرد:  عنوان  ندارد،  وجود  مسیر  این  در  حرکت  برای 
سال  نام گذاری  در  رهبری  معظم  مقام  توصیه  اساس  بر 
و  بیاییم  زدایی ها«  مانع  پشتیبانی ها،  »تولید،  به عنوان 
بر  فناورانه  مگاپروژه های  انجام  در  موفق  الگوسازی های 

اساس توان ملی را تکثیر کنیم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا ذکـر مثالـی در ایـن رابطه 

آمادگی جهاددانشگاهی برای مدیریت و تولید 
بسیاری از فناوری های موردنیاز کشور

رییس جهاددانشگاهی با ترشیح رشایط تحقق شعار سال ۱۴۰۰ بر لزوم تکثیر الگوسازی های موفق تاکید کرد

       مهم ترین گفته های مسووالن جهاددانشگاهی و سایر مسووالن درباره این نهاد

گفتار
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گفـت: در سـال 1۳99 بزرگ تریـن مـگا پـروژه فناورانـه 
کشـور بـا طراحـی کامـال بومـی و 85 درصـد سـاخت 
داخـل در مـدت 18 مـاه با موفقیـت مورد آزمایـش اولیه 

گرفت. قـرار 
وی با بیان این که طراحی و ساخت یک رام قطار هفت 
واگنه مترو کار عظیمی بود که نقطه اصلی انجام آن در 
زمان بررسی برنامه ششم توسعه کشور در مجلس شورای 
اسالمی توسط جهاددانشگاهی گذاشته شد، عنوان کرد: 
مترو  خط  ساخت  پروژه های  اجرای  به سرعت  توجه  با 
آن  جمعیت  که  شهری  هر  و  کشور  کالن شهرهای  در 
برای  واگن  هزاران  به  کشور  می رسد  نفر  یک میلیون  به 

راه اندازی خطوط مترو نیاز خواهد داشت.
دکتر طیبی با اشاره به این که همچنین با توجه به طبیعت 
خشک و نیمه خشک کشور و افزایش جمعیت و توسعه صنعتی 
کشور بدیهی بود که ما نیاز داریم که از آب شیرین کن ها برای 
تولید آب شیرین قابل شرب و صنعتی از منابع آبی خلیج فارس 
و دریای عمان استفاده کنیم، افزود: با پیشنهاد جهاددانشگاهی 
و حمایت مجلس دهم شورای اسالمی مواد ۳6 و 5۴ برای 
داخلی سازی آب شیرین کن ها و تجهیزات ریلی به ترتیب تا 
میزان ۷5 و 85 درصد که از طریق انتقال فناوری در مقابل 
خریدهای خارجی و چه از طریق طراحی و ساخت داخلی 

گنجانده شد.
بـا توقـف طـرح  ادامـه داد:  رییـس جهاددانشـگاهی 
سـاخت دو هزار دسـتگاه واگن از طریق فاینانس خارجی 
و انتقـال فنـاوری تا سـقف 55 درصد با حمایـت معاونت 
علـم و فنـاوری، صنـدوق پژوهش و نـوآوری و کارفرمایی 
شـرکت متـرو تهـران و مسـوولیت جهاددانشـگاهی برای 
طراحـی و سـاخت سیسـتم رانـش، شـرکت واگـن تهران 
بـرای سـاخت بدنه و شـرکت مپنا بـرای سـاخت بوژی و 
چنـد شـرکت دیگـر قرار شـد بر اسـاس مـاده 5۴ برنامه 
ششـم توسـعه طراحـی و سـاخت یـک رام قطـار هفـت 
واگنـه بـا اتـکا به تـوان ملـی در مـدت 18 ماه بـه میزان 

85 درصـد تولیـد داخـل انجـام پذیرد.
از  این کـه علی رغـم مشـکالت حاصـل  بیـان  بـا  وی 
بـا لطـف خداونـد و همـت  تحریـم در تامیـن قطعـات 
اول  فـاز  پـروژه  ایـن  دسـت اندرکاران  همـه  جهـادی 
طراحـی سـاخت و تسـت آزمایشـی را در پایـان 18 مـاه 
بـا موفقیـت بـه پایان رسـاندیم و فـاز بعدی تسـت ها در 
مسـیر اسـت کـه بـر اسـاس اسـتانداردهای بین المللـی 
انجـام می شـود، افـزود: چـرا ایـن الگـو را بـرای تولیـد 
گاز  نفـت  مثـل  صنایـع  سـایر  موردنیـاز  فناوری هـای 
پتروشـیمی پاالیش و پخـش صنایع مرتبط بـا کانی های 
فلـزی و غیرفلزی سـاخت قطارهای بین شـهری سـرعت 
بـاال و سـایر حوزه هایـی کـه در اولویـت توسـعه صنعتی 

کشـور قـرار می گیرنـد، تکـرار نکنیـم.

آمادگی جهاددانشگاهی برای مدیریت 
و تولید بسیاری از فناوری ها

بـه  این کـه جهاددانشـگاهی  بیـان  بـا  دکتـر طیبـی 
سـهم خـود آمادگـی خـود را بـرای هـم مدیریـت تولید 
بسـیاری از ایـن فناوری هـا بـا اسـتفاده از ظرفیـت کامل 
کشـور و همچنیـن تـوان تولیـد تعـداد مناسـبی از ایـن 
فناوری هـا را توسـط جهادگـران متخصـص خـود اعـالم 
می نمایـد، تاکیـد کـرد: همیشـه حامـی رفـع تحریم هـا 
بـر اسـاس سـه اصـل عـزت، حکمـت و مصلحـت آن هم 
بـه خاطر سـرعت بخشـیدن به تولیـد فناوری هـای مورد 
نیـاز کشـور بوده ایم، اما اگر دشـمنان جمهوری اسـالمی 
ایـران بخواهنـد از موضـوع تحریم هـا علیه مصالح کشـور 
و به ویـژه اقتـدار دفاعـی آن سـوء اسـتفاده کننـد، اعالم 

کلیـه  تولیـد  تـوان  نیـز  تحریـم  حـال  در  می نماییـم 
فناوری هـای مـورد نیـاز کشـور را داریـم.

وی بـا بیـان این کـه اکنـون کـه در آسـتانه تدویـن 
برنامـه هفتـم توسـعه جمهـوری اسـالمی ایران هسـتیم 
مسـوولیت  کـه  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  بایـد 
تهیـه برنامـه را بر عهـده دارد و همچنین مجلس شـورای 
اسـالمی به صـورت شـفاف حوزه هایـی کـه بایـد در آن ها 
صاحـب فنـاوری شـویم را مشـخص کننـد، گفـت: حتی 
توصیـه می کنیـم سـازمان هایی کـه بایـد این مسـوولیت 
را بـر عهـده بگیرند مشـخص شـوند و تامین مالـی تولید 
و فناوری هـا نیـز بایـد بـه عهـده دولـت از طریـق بودجه 
عمومـی و یـا بودجـه شـرکت های بـزرگ دولتـی و یـا 

موسسـات شـبه دولتـی انجـام پذیرد.

هدایت منابع مالی سرگردان به سمت تولید
رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه این کـه بـرای 
نیـاز  مـورد  مقیـاس  در  فناوری هـا  انبـوه  تجاری سـازی 
مالـی  منابـع  صحیـح  قانون گـذاری  بـا  بایـد  کشـور 
سـرگردان را بـه سـمت تولیـد هدایـت کـرد، ادامـه داد: 
خریـد و فـروش ارز و طـال در کشـور بایـد شناسـنامه دار 
شـود و بـا وضـع مالیات هـای مناسـب از سـفته بازی در 
امـکان  کـه  زمیـن  و  و حوزه هـای مسـکن  ایـن حـوزه 

کـرد. جلوگیـری  دارد،  وجـود  آن هـا  در  سـفته بازی 
از  جلوگیری  دیگر  مهم  نکته  این که  به  اشاره  با  وی 
شبه تولید در کشور است ادامه داد: بسیاری از سازندگان 
ناموفق و کسانی که به دنبال درآمد آسان و داللی هستند 
خارجی  شرکت های  نمایندگان  و  واردکنندگان  برخی  و 
به عنوان تولیدکننده داخلی محصوالت خارجی را مونتاژ و 
به صورت SKD وارد کشور نموده و در داخل فقط آن ها 

را پیچ و مهره می کنند.
زیـادی  پروژه هـای  این کـه  بیـان  بـا  طیبـی  دکتـر 
را می شناسـیم کـه به رغـم داشـتن تولیـدات داخـل بـا 
کیفیـت از ایـن طریـق تجهیـزات خارجی را وارد و اسـم 
آن را نیـز تولیـد داخـل می گذارنـد، تاکید کـرد: ضروری 
اسـت قـوه قضاییـه بـا مفسـدان چـه در سـفته بازی ارز، 
خارجـی  تجهیـزات  واردات  و  مسـکن  و  زمیـن  طـال، 

برخـورد قاطعانـه کنـد.

 تدوین شاخص برای انتخاب مدیران تراز اول 
اجرایی

مهم  نکته  این که  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  رییس 
تدوین  کشور  اجرایی  حوزه  تغییرات  آستانه  در  دیگر 
شاخص برای انتخاب مدیران تراز اول اجرایی کشور است، 
عنوان کرد: تحقق اقتدار اقتصادی دانش بنیان یک وظیفه 

ملی است و همه باید در آن سهیم و مسوول باشند.
وی بـا بیـان این کـه مدیران ارشـدی کـه وظیفه خود 
را صرفـا تولیـد یـک محصول و یا اسـتخراج مـوارد خاص 
بداننـد و منشـا فناوری برایشـان مهم نباشـد بلکـه اصرار 
به اسـتفاده از فناوری و تجهیزات خارجی داشـته باشـند 
ایـن مدیـران بـرای تحقـق اقتصـاد دانش بنیـان مناسـب 
متعهـد  بـه مدیـران  نیـاز  بلکـه  تاکیـد کـرد:  نیسـتند، 
انقالبـی کارآمـد و کار بلـد داریـم کـه هم حامی درسـت 
تولیـد داخل باشـند و هـم وظیفه کاری خـود را به خوبی 

انجـام دهند.
دکتـر طیبـی بـا بیـان این کـه سـاخت داخـل دارای 
تجربـه ۴2 سـال تنهـا در بعـد از انقـالب اسـت و باید به 
آن اطمینـان و حتـی فرصت خطاهـای کوچک بدهیم که 
یقینـا سـریع رفـع می شـوند، ادامـه داد: در هـر حـوزه ای 
کارفرمایـی کـه مـا مدیران دولتـی، غیردولتـی، اجرایی و 
دلسـوز مومن و کارآمدی داشـته ایم سـاخت داخل در آن 
حـوزه به شـدت رشـد کـرده و جلـوی خریـد خارجی هم 

بـا جدیت گرفته شـده اسـت.

ایجاد آزمایشگاه های مرجع در حوزه های 
اولویت دار کشور

رییـس جهاددانشـگاهی در پایـان سـخنانش با اشـاره 
بایـد در حوزه هـای  مـا  این کـه  نکتـه آخـر  این کـه  بـه 
اولویـت دار کشـور دارای آزمایشـگاه مرجع باشـیم، تاکید 
کـرد: می تـوان با خالقـان فنـاوری که قراردادهـای بزرگ 
می بندیـم وام هـای مناسـب جهـت ایجاد آزمایشـگاه های 
مرجـع داده شـود تـا بـار مالـی هم بـه دولت وارد نشـود 
و کلیـه محصـوالت مهـم و اسـتراتژیک با اسـتانداردهای 
بین المللـی مدنظـر کارفرمایـان تسـت و کنتـرل کیفیـت 

ند. شو
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استفاده از ذخایر ژنتیکی و 
زیستی در راستای ارتقای کیفیت 

زندگی و پیرشفت کشور
رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به 

مناسبت »روز ذخایر ژنتیکی و زیستی«  فعالیتهای 13 
ساله این مرکز برای حفاظت و تکثیر ذخایر ژنتیکی و 

زیستی را تشریح کرد

روابـط عمومـی مرکز ملـی ذخایر ژنتیکی و زیسـتی ایـران: هم زمـان بـا 15 فروردین ماه که 
در تقویـم کشـورمان بانـام »روز ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی« نام گذاری شـده اسـت دکتر 
سـید مجیـد تولیـت رییـس مرکـز ملی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایـران در پیامـی تاکید 
کـرد: کشـور ایـران بـه دلیـل شـرایط اقلیمـی خـاص از تنـوع ژنتیکـی و زیسـتی باالیی 
برخـوردار اسـت؛ از طرفـی همیـن تنـوع زیسـتی عظیـم، به دلیل شـرایط مختلـف مانند 
حـوادث طبیعـی، دسـت کاری ها و بی توجهـی انسـان سـبب انقـراض و یـا از بیـن رفتـن 
گونه هـای مختلـف گیاهـی، جانـوری و میکربـی شـده اسـت. ایـن در حالی اسـت که در 
دنیـای امـروز بـا اسـتفاده از ایـن ذخایـر و منابـع زیسـتی در حوزه هـای مختلـف به ویژه 
بیوتکنولـوژی، نانـو بیوتکنولـوژی، کشـف دارو و واکسـن بـرای بیماری هـای صعب العالج، 

العـالج و بیماری هـای همه گیـر بـه ثـروت عظیمـی دسـت یافت.
در ادامـه ایـن پیـام آمـده اسـت: از موهبت هـا و نعمت هـای بی شـمار خالـق هسـتی، 
ثروت هـای فراوانـی اسـت کـه در دل طبیعت برای بشـر از زمان خلقت تاکنـون به ودیعه 
گذاشته شـده اسـت. گذشـت زمـان و پیشـرفته ای روزافزون علمـی هرروز دریچـه تازه ای 
را بـه روی همـگان گشـوده و باعـث شـده تـا انسـان بـه اهمیـت و ارزش حتـی ریزترین 

موجـودات زنـده و نقـش آن هـا در تنوع زیسـتی و زنجیـره حیات پـی ببرد.
همـه ایـن موجـودات زنـده )اعـم از گیاهـان، جانـوران، میکروارگانیسـم ها و...( و در 
اقلیم هـا و شـرایط جغرافیایـی مختلـف پراکنـده هسـتند، نه تنهـا تأثیـر زیـادی در همـه 
عرصه هـا از تولیـد غـذا گرفتـه تـا تولیـد دارو، درمـان بیماری هـا، محیط زیسـت و غیـره 
دارنـد، بلکـه به عنـوان تنـوع زیسـتی و ژنتیکـی هـر کشـور و ثروت ملـی و آینـده حیات 
بشـریت بـه شـمار می رونـد و رکـن اصلی بـرای امنیـت غذایـی، امنیت سـالمت و امنیت 

اقتصـادی هسـتند کـه بایـد در جهت حفـظ و نگهـداری آن ها کوشـید.
کشـور ایـران بـه دلیـل شـرایط اقلیمـی خـاص از تنـوع ژنتیکـی و زیسـتی باالیـی 
برخـوردار اسـت؛ از طرفـی همیـن تنـوع زیسـتی عظیـم، به دلیل شـرایط مختلـف مانند 
حـوادث طبیعـی، دسـت کاری ها و بی توجهـی انسـان سـبب انقـراض و یـا از بیـن رفتـن 
گونه هـای مختلـف گیاهـی، جانـوری و میکربـی شـده اسـت. ایـن در حالی اسـت که در 
دنیـای امـروز بـا اسـتفاده از ایـن ذخایـر و منابـع زیسـتی در حوزه هـای مختلـف به ویژه 
بیوتکنولـوژی، نانـو بیوتکنولـوژی، کشـف دارو و واکسـن بـرای بیماری هـای صعب العالج، 

العـالج و بیماری هـای همه گیـر ماننـد بـه ثـروت عظیمـی دسـت یافت.
بنابرایـن حفاظـت و بهره بـرداری از منابـع ژنتیکـی و اسـتفاده از فناوری هـای جدیـد 
ایجـاد  و  پیشـرفت کشـور  و  توسـعه  به منظـور  ملـی  ثـروت  ایـن  از  بهره منـدی  بـرای 

فعالیت هـای درآمـدزا و بهـره رسـان، از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت.

روز ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی، بهانه ای اسـت تا یک بـار دیگر یادآور شـویم که چگونه 
از ایـن مزیـت الهـی محافظـت و در راسـتای بهبـودی و ارتقـای کیفیـت زندگـی، سـطح 
سـالمت و پیشـرفت کشـور بهره منـد شـویم. لـذا گرامیداشـت روزی از ایـام سـال به نام 
»ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی« در کشـور جمهـوری اسـالمی ایـران را می تـوان به عنـوان 
نخسـتین گام فرهنگـی بـرای حفاظـت و بهره بـرداری صحیـح از ایـن نعمـات ارزشـمند 
الهـی دانسـت. شـرایط اقلیمـی متنوع کشـور ما به گونه ای اسـت کـه باعث تنوع زیسـتی 
بـاال در گیاهـان، جانـوران و میکروارگانیسـم ها شـده اسـت و این یـک سـرمایه عظیـم 
ملـی اسـت کـه در صـورت اسـتفاده صحیـح می تـوان قاطعانـه چهـره فقر و گرسـنگی را 
از ایـن کشـو زدود. امیـد اسـت تـا بـا همیـاری همـه اقشـار در حفـظ و حراسـت از ایـن 

گنجینه هـای ارزشـمند کشـورمان کوشـا بـوده و بـر غنـای آن هـا بیافزاییم.
ایـن مرکـز به عنـوان یک بخش خدمتگـزار در حوزه ذخایـر ژنتیکی افتخـار آن را دارد 
که طی 1۳ سـال گذشـته توانسـته اسـت هسـته ی مرکزی بـرای جمع آوری، شناسـایی، 
حفاظـت و تکثیـر ایـن ذخایـر را فراهـم سـازد. از خداونـد متعـال خواسـتار توفیـق در 

حفاظـت از ایـن گنجینه ارزشـمند هسـتیم.

■□■

اجرای ۲۱ طرح پژوهشی در 
حوزه های علوم انسانی، اجتامعی 

و هرن
مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر 
جهاددانشگاهی از پیگیری 4۷ طرح پژوهشی جدید 

جهاددانشگاهی خبر داد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی:دکتر مهشـید منـزوی با اشـاره بـه این که در سـال 99، 
21 طـرح پژوهشـی مرتبـط بـا شـبکه برنامه هـا، طرح هـای مرتبط بـا زمینه یابـی گروه ها 
و نیـز کارفرمایـی بـه اختتـام رسـیده اسـت، گفـت: در حال حاضـر ۴۷ طرح توسـط این 

دفتـر در حـال پیگیـری اسـت و به اتمام نرسـیده اسـت.
دکتـر مهشـید منـزوی مدیـرکل دفتـر تخصصـی علـوم انسـانی، اجتماعـی و هنـر 
معاونـت پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی در رابطـه بـا طرح هایـی کـه در سـال 99 
در دفتـر تخصصـی علـوم انسـانی، اجتماعـی و هنـر آغـاز شـده اسـت، گفـت: در سـال 
1۳99، 26 طـرح پژوهشـی در دفتـر تخصصـی علـوم انسـانی، اجتماعـی و هنـر بررسـی 
و مصـوب شـده اسـت کـه 25 طـرح در راسـتای اجـرای شـبکه برنامه هـا، طرح هـای 
کارفرمایـی، تحلیل هـای ثانویـه طرح های ملـی، موضوعات خـاص، حمایـت از زمینه یابی 

فعالیت هـای گروه هـای دارای موافقـت اصولـی و کلـی بـوده اسـت.
وی افـزود: ایـن طرح هـای مصوب مربـوط به واحدهای فـارس، هرمزگان، پژوهشـکده 
و  )س(  الزهـرا  طباطبایـی،  عالمـه  مرکـزی،  رضـوی،  خراسـان  البـرز،  محیط زیسـت، 

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات اجتماعـی بـوده اسـت.
دکتـر منـزوی تصریـح کـرد: بررسـی و ارزیابـی وضعیـت اسـتحکام خانـواده ایرانـی و 
عوامـل موثـر بـر آن، بررسـی عوامـل مرتبـط با بـروز اختـالف بیـن زوجین و شـیوه های 
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حـل آن هـا، بررسـی رابطـه سـاختار قـدرت در خانـواده و خشـونت خانگـی در یـاران، 
بررسـی نگـرش ایرانیان بـه فرزند آوری، بررسـی وضعیت اعتمـاد در خانواده های ایرانی و 
عوامـل مرتبـط با آن از دیدگاه شـهروندان، بررسـی نگرش های جنسـیتی و پیامدهای آن 
در خانـواده، تعامـالت بیـن نسـلی در خانـواده ایرانـی، توصیـف وضع موجود و شناسـایی 
عوامـل موثـر بر آن و بررسـی تحوالت فرهنگـی و اجتماعی در نسـل های مختلف خانواده 

ایرانـی عنـوان تعـدادی از طرح هـای مصوب سـال 99 اسـت.
دکتـر منـزوی در رابطـه بـا طرح هـای بـه پایان رسـیده در ایـن دفتر تخصصـی گفت: 
در سـال 99، 21 طـرح پژوهشـی مرتبـط بـا شـبکه برنامه هـا، طرح هـای مرتبـط بـا 
زمینه یابـی گروه هـا و نیـز کارفرمایـی بـه اختتـام رسـیده اسـت کـه از جملـه ی آن هـا 
می تـوان بـه طرح هـای خلقیـات از دیدگاه نخبـگان و صاحب نظـران ایرانـی، تحلیل نظام 
اجرایـی طرح هـای نوسـازی در بافت هـای فرسـوده شـهری بـا تاکیـد بـر بافـت فرسـوده 
شـهر تهـران، تحلیـل بازنمایی هویت ایرانی در رمان های فارسـی پس از انقالب اسـالمی، 
کارآمـدی رابطـه قـوه مقننه و مجریه در نظام جمهوری اسـالمی ایـران و ارایه راهکارهای 
ارتقـای آن، بررسـی تاثیـرات شـبکه های اجتماعـی مجازی بـر روابط خانوادگی، بررسـی 
و مقایسـه معنـای زندگـی از منظـر قـرآن و متفکـران غربـی، مطالعه و سـنجش مدارای 
اجتماعـی در جامعـه و عوامـل موثـر بـر آن، تحلیـل ادبیـات داسـتانی اقلیمـی جنـوب و 
نقـد نسـبت آن بـا هویـت ایرانـی )1۳92-1۳5۷(، بررسـی شـاخص ها و الزامـات دولـت 
توسـعه گرای انقالبی، الزامات پیشـرفت در شـرایط انقالبـی، تبیین بازماندگـی از تحصیل 

در ایـران و ... اشـاره کرد.
وی در خصـوص طـرح »خلقیـات از دیـدگاه نخبـگان و صاحب نظـران ایرانـی« اظهار 
کـرد: پژوهـش حاضر موضوع چیسـتی خلقیات را هدف قـرار داده و آن را در ذهن و زبان 
1۰ نفـر از صاحب نظـران ایـن حـوزه بـا رویکـرد جامعه شناسـی تفسـیری و بـا اسـتفاده 
از روش نظریـه ای زمینـه ای و تکنیک هـای مصاحبـه و تحلیـل محتـوا مـورد مطالعه قرار 
داده اسـت. یافته هـای طرح نشـان می دهنـد خلقیات از دیـدگاه صاحب نظـران این حوزه 
بیشـتر در فضـای مفهومـی »رفتـار« قـرار دارد. همچنیـن مشـخص شـد آنچـه از آن بـه 
خلقیـات منفـی یـاد می شـود رفتـاری اسـت کـه تحـت شـرایط آنومیـک ظهـور و بـروز 
بیشـتری دارد. بنـا بـر یافته هـا شـرایط آنومیـک بـا فراهـم سـاختن زمینه هـای اضطراب 
زا، موجـب بـروز اضطـراب در عرصـه زندگی روزمره شـده و با فعال سـازی مکـرر و مداوم 
سـازوکارهای دفاعـی، انتخـاب جمعـی را بـرای تعـادل یابـی روانـی و تامیـن نیـاز بقاء و 
ارتقـا در مقیـاس جمعـی صورت بنـدی کـرده و در شـکل عمـل اجتماعـی تکرار شـونده 
و نظـم یافتـه در زمـان و مـکان در ذهـن و زبـان جامعـه ایرانـی نمادسـازی کرده اسـت. 
نمادهایـی کـه بـرای تامیـن نیـاز بقـاء و ارتقـا در جامعـه ایرانـی به جای هـوش منطقی، 

هـوش هیجانـی را توصیـه می کند.
مدیـرکل دفتـر تخصصـی علـوم انسـانی، اجتماعـی و هنـر معاونت پژوهـش و فناوری 
جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه طرح تحلیـل نظام اجرایـی طرح های نوسـازی در بافت های 
فرسـوده شـهری بـا تاکیـد بر بافت فرسـوده شـهر تهـران، گفت: بافـت فرسـوده به عنوان 
پدیـده ای چندوجهـی و پیچیـده از مباحـث مهـم در محافـل دانشـگاهی و مسـایل روز 
مدیریـت شـهری بـه شـمار می آیـد. اسـتحکام پاییـن بناهـا در برابـر بالیـای طبیعـی 
احتمالـی، معابـر کم عـرض و ریزدانگـی قطعـات )مصوبـات کمیسـیون مـاده 5 شـورای 
عالـی شهرسـازی و معمـاری،1۳85( در کنـار آسـیب پذیری و ناتوانـی بـاالی اجتماعـی 
و اقتصـادی سـاکنین، کمبـود سـرانه های خدماتـی و ناکارآمدی زیرسـاخت های شـهری 
در بافت هـای فرسـوده شـرایطی را بـه وجـود آورده که مداخلـه در آن را بـرای مدیران و 

تصمیـم سـازان بسـیار دشـوار و چالش برانگیـز کرده اسـت.
وی افـزود: یافته هـای ایـن تحقیـق نشـان داد آنچه می توانـد ضامن موفقیـت اقدامات 
و طرح هـای نوسـازی بافـت فرسـوده باشـد نقـش تسـهیلگری و قـدرت چانه زنـی فـردی 
مدیـران دفاتـر بـا سـایر دستگاه هاسـت. چـرا کـه تفـرق زیـادی بیـن وظایـف، اقدامات، 
ظرفیت هـای اجرایـی و ارتبـاط بیـن نهـادی وجـود دارد که یکـی از بهتریـن راهکارهای 
پوشـش ایـن تفـرق قـدرت تسـهیلگری و نزدیـک کـردن اهـداف و ادبیـات کنشـگران 
مختلـف درگیـر در نظـام اجرایـی نوسـازی بافت فرسـوده اسـت. اگر پـازل نظـام اجرایی 
نوسـازی بافـت فرسـوده را از دور نـگاه کنیـم، همه ی ابعـاد و شـاخص های اجرایی در آن 
وجـود دارد. مـا هـم بودجـه داریـم، هـم پایـگاه مردمـی، هم نیـروی انسـانی متخصص و 
هـم سـایر الزامـات اجرایـی این نظـام را می تـوان در این پازل دیـد؛ اما با اندکـی نزدیک 
شـدن بـه ایـن پـازل درک می شـود کـه هـر کـدام از ایـن ظرفیت هـا در نـزد یکـی از 
کنشـگران وجـود دارد و ارتبـاط موثـری کـه بتواند باعـث هم افزایی و چینـش منظم این 
ظرفیت ها در کنار هم شـود و کارآمدی آن ها در راسـتای پیشـبرد اهداف نوسـازی بافت 

فرسـوده را بـه دنبال داشـته باشـد وجـود ندارد.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه در حـال حاضـر چـه طرح هایـی توسـط ایـن دفتـر 
تخصصـی در حـال پیگیـری هسـتند و به اتمام نرسـیده اسـت، گفت: در حـال حاضر ۴۷ 
طـرح توسـط ایـن دفتـر در حـال پیگیـری اسـت و بـه اتمام نرسـیده اسـت. شـبکه های 
اجتماعـی مجـازی و دیـن داری، بررسـی و سـنجش هویـت ایرانیان، پیمایش ملی سـبک 
زندگـی ایرانیـان، بررسـی نسـبت تعلیـم و تربیـت قرآنی با سـاحات نفس در انسـان، نقد 
و تحلیـل ادبیـات داسـتانی اقلیمـی ایران )آذربایجان، غرب، شـمال، خراسـان( و بررسـی 

نسـبت آن بـا هویـت ایرانـی )1۳5۷-1۳9۳(، سـنجش و تحلیـل فضـای سـرمایه گذاری 
در اقتصـاد ایـران، طراحـی نظام جامع هدایت شـغلی دانشـجویان و دانشـگاهیان کشـور، 
بررسـی و ارزیابـی وضعیـت اسـتحکام خانواده ایرانـی و عوامل موثر بر آن، بررسـی عوامل 
مرتبـط بـا بـروز اختـالف بیـن زوجیـن و شـیوه های حـل آن هـا، بررسـی رابطه سـاختار 
قـدرت در خانـواده و خشـونت خانگـی در یـاران و ... عنـوان تعـدادی از این طرح هاسـت.
دکتـر منـزوی بـا اشـاره بـه برنامه هـای ایـن دفتـر بـرای سـال آینـده و پسـاکرونا 
گفـت: بـه هرحـال آنچـه اهمیـت دارد حمایـت از واحدهای جهاددانشـگاهی در راسـتای 
انجـام طرح هـای پژوهشـی مطابـق بـا اسـناد برنامـه ای ملـی و منطقـه ای و برنامه هـای 
جهاددانشـگاهی اسـت؛ بنابرایـن ضمـن آن کـه پیگیـر انجـام طرح هـای مرتبـط بـا کرونا 
از جملـه شـرایط اقتصـادی، اجتماعـی و روانـی جامعـه کـه از کرونـا تاثیـر پذیرفته انـد 
هسـتیم، در عیـن حـال بـه نظـر می رسـد حـوزه پژوهـش با شـناخت درسـت از شـرایط 
کمـاکان بایـد اهـداف اصلـی خـود را پیگیری کند و آن توجه به اسـناد باالدسـت کشـور 
و اجـرای طرح هـای کاربـردی اسـت و در ایـن راه در کنـار همـکاران پژوهشـگرمان در 

واحدهـای جهاددانشـگاهی هسـتیم.
وی افـزود: در حـال حاضـر ضمن آن که وظیفه سـتادی در خصوص بررسـی و تصویب 
شـبکه برنامـه و طرح هـای گروه های پژوهشـی حوزه تخصصـی علوم انسـانی، اجتماعی و 
هنـر پیگیری می شـود. از جمله شـبکه برنامه گروه های پژوهشـکده توسـعه، پژوهشـکده 
گردشـگری، برخـی گروه هـای پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات اجتماعـی، در عیـن 
حـال بـه دنبـال اخـذ قراردادهـای کارفرمایـی از سـازمان منطقـه آزاد قشـم، شـورای 
عالـی مناطـق آزاد، بانـک کشـاورزی، موسسـه عالـی پژوهش هـای تامیـن اجتماعـی نیز 
هسـتیم و امیدواریـم تـا پایان سـال موفق بـه عقد چند قـرارداد برای واحدهـای فعال در 

حوزه هـای مـورد نظر ایـن کارفرمایان شـویم.
وی در پایـان تصریـح کـرد: بـه نظـر می رسـد اجـرای طرح هـای پژوهـش در حـوزه 
علـوم انسـانی، اجتماعـی و هنـر باید در راسـتای حل مسـایل و معضالت کشـور باشـد و 
لـذا مذاکـره بـا دسـتگاه های اجرایـی و مدیریتـی کشـور اولیـن گام در ایـن حوزه باشـد. 
در کنـار آن ایده هـای نوآورانـه و فناورانـه مبتنـی بـر ادبیـات علـوم انسـانی و دسـتیابی 
بـه محصـول در ایـن حـوزه بایسـتی از طـرف سـتاد پژوهشـی علـوم انسـانی و واحدهای 
فعـال پیگیـری شـود. به عـالوه انتظار اسـت که پژوهشـگاه و واحدهـای بزرگ تـر در کنار 
واحدهـای اسـتانی امـکان انجـام پروژه هـای منطقـه ای را فراهـم آورنـد. در ضمـن انجام 
پژوهش هـای بین رشـته ای بـا توجـه بـه موضوعات مهـم جهان امروز بایسـتی در دسـتور 

کار سـتاد و واحدهـای جهاددانشـگاهی قـرار گیرد.

■□■
تصویب و آغاز هشت طرح 

فناورانه جدید در سال ۹۹
مدیرکل دفتر تخصصی علوم پایه، فنی و مهندسی 

جهاددانشگاهی بیان کرد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی: مهندس روشـن با اشـاره به این که در سـال 99 هشـت 
طـرح فناورانـه در دفتـر تخصصی علـوم پایه، فنی و مهندسـی جهاددانشـگاهی مصوب و 

آغـاز شـد، گفت: سـه پروژه نیـز در حال طـی کـردن مراحل پایانی هسـتند.
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گفتـار

مهنـدس ولی اهلل روشـن مدیـرکل دفتر تخصصی علـوم پایه، فنی و مهندسـی معاونت 
پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی بـا به تشـریح طرح های در دسـت اقـدام و جدید این 

دفتـر پرداخت کـه در ادامه ایـن گفت وگـو را می خوانید:
◄ در سـال 1399 چنـد طرح جدیـد در دفتـر تخصصی علوم پایـه، فنی و 

مهندسـی آغاز شـد؟ شـاخص ترین طرح کـدام بود؟
در سـال 99، هشـت طـرح فناورانـه »سـاخت ابـر خـازن الکتروشـیمیایی بـر پایـه 
ترکیبـات نانـو متخلخـل کربنـی«، »تدویـن دانـش فنـی اسـتحصال نیـکل و کبالـت از 
منابـع معدنـی کشـور: طراحـی و اجـرای واحـد پایلـوت«، »دسـتیابی بـه دانـش فنـی 
احـداث اولیـن پایلـوت اسـتحصال روی از منابـع اکسیدی-سـولفیدی بـه روش نویـن 
لیچینـگ مسـتقیم و اسـتخراج حاللـی با هـدف افزایش راندمـان و کاهش اثـرات مخرب 
زیسـت محیطی در صنعت روی کشـور«، »تدوین دانش فنی، طراحی و سـاخت سیسـتم 
الکترونیکـی کنتـرل گیربکـس اتوماتیـک خـودرو )TCU(«، »تولیـد محصـول میکروبی 
 H۲S و کاهـش SRB ازدیـاد برداشـت مخـازن نفـت بـا قابلیـت حـذف باکتری هـای
مخـزن«، »کسـب دانـش فنـی تولیـد مواد شـیمیایی«، »دسـتیابی بـه دانش فنـی تولید 
فوالدهـای کرایوژنیـک« و »تدویـن دانـش فنـی و تولیـد پـودر مـورد نیـاز خـط تولیـد 

مونولیـت سـرامیکی کاتالیسـت خـودرو« مصـوب و آغاز شـد.
بـا احتسـاب ایـن طرح هـا، کل طرح هـای فناورانـه حـوزه علوم پایـه و فنی مهندسـی 
26 طـرح می شـود. همچنیـن براسـاس تفاهم نامـه منعقـد شـده بیـن جهاددانشـگاهی و 
شـرکت ایران خـودرو تعـداد ۳ قـرارداد و 1 تفاهم نامـه براسـاس پیگیری هـای صـورت 
گرفتـه بـا عناویـن خرید خدمـات علمی، پژوهشـی و فنی در خصوص طراحی، مهندسـی 
و سـاخت فریـم فلزی داشـبورد خـودرو دنـا به منظور کاهـش وزن قطعه، خریـد خدمات 
علمـی، پژوهشـی و فنـی در خصـوص طراحـی، مهندسـی و سـاخت لولـه تقویتـی رکاب 
خـودرو دنـا به منظـور کاهـش وزن قطعه، پژوهـش، طراحی، سـاخت تجهیزات و توسـعه 
کاربردهـای خودروهـای متصـل شـرکت ایران خـودرو و تولیـد و تامیـن ۳۰۰ هـزار عـدد 
سابسـترا )مونولیـت سـرامیکی( بـا همـکاری شـرکت یاپکـو )در قالـب تفاهم نامـه( برای 

خودروهای سـبک منعقد شـده اسـت.
همچنیـن در همیـن راسـتا و با برگزاری جلسـات منظـم کارگروه مشـترک دو طرف، 
سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف نیـز 2 قـرارداد جوش لیـزر خط بدنـه ایکاپ و 

طراحـی، سـاخت و تولیـد TCU گیربکـس AMT٦ بـا ایران خـودرو منعقد کرد.
پـروژه دیگـری کـه در قالب قرارداد منعقده بین جهاددانشـگاهی و شـرکت مهندسـی 
و توسـعه نفـت در مرحلـه اجرایی شـدن اسـت، پـروژه »سـاخت، مالکیـت و بهره برداری 

)BOO( واحدهـای پیش سـاخته )Skid Mounted( فـراورش نفت« اسـت.
یـا  و  فناورانـه  قالـب طرح هـای  تعریـف شـده در  تمـام طرح هـای  ایـن  بـر  عـالوه 
قراردادهـای منعقـده بـا سـازمان ها و دسـتگاه های مختلـف به گونـه ای تعریـف شـده اند 
کـه بتواننـد عـالوه بـر رفـع نیازهـای کشـور و صنایـع مختلـف از جملـه صنعـت نفـت و 
گاز، حمل ونقـل و ریلـی و ... منجـر بـه ایجـاد کسـب وکار پایـدار بـرای واحدهـای مجری 
پـروژه شـوند، بنابرایـن بـا ایـن نـگاه یـک طـرح مصـوب برتـری خاصی نسـبت بـه طرح 
دیگـر نداشـته و همـه آن هـا از نظر این دفتر جزء طرح های شـاخص محسـوب می شـوند.
◄ شـرایط کنونـی کشـور )تحریم و شـیوع ویـروس کرونا( چـه تاثیری بر 

رونـد پروژه هـا و طرح هـای این دفتر داشـته اسـت؟
ثبـات در شـرایط سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی از عوامـل مهـم در انجـام به موقـع 
پروژه هـا در زمـان تصویـب و اجـرای یـک پـروژه بـوده و وقـوع رویدادهـای مختلـف در 
طـول مـدت اجـرای یـک پـروژه می تواند زمـان، هزینـه و کیفیـت آن را تحت تاثیـر قرار 
دهـد. همان گونـه کـه مسـتحضرید در یک سـال گذشـته شـیوع و اپیدمی ویـروس کرونا 
در کشـور همـه فعالیت هـای دسـتگاه ها و سـازمان های مختلـف و بنگاه هـای صنعتـی را 
تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت. جهاددانشـگاهی نیـز بالتبع یکی از سـازمان هایی اسـت که 
در ایـن دوران از شـیوع ایـن ویـروس دچـار آسـیب های مختلفـی در برنامه ریزی هـای 
کوتـاه مـدت و میان مدت و در اجرای پروژه ها شـده اسـت. متاسـفانه شـیوع این ویروس 
منجـر بـه ایجـاد تاخیـر در اجرای به موقـع پروژه هـا و فعالیت هـای مربوط به آن ها شـده 
و ایـن مشـکالت بر مشـکالت قبلـی اجرای پروژه هـا از قبیل وجـود تحریم هـای ظالمانه، 

افزایـش نـرخ ارز و ... نیز افزوده شـده اسـت.
◄ آیا پروژه ای با توجه به همه گیری ویروس کرونا متوقف شده است؟

پروژه هـای مصـوب در  نیـز  و  پیگیـری  پروژه هـای جـاری و در دسـت  از  بسـیاری 
سـال 99 بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا دچـار تاخیـر شـده اند و نسـبت بـه برنامـه 
زمان بنـدی خـود عقـب هسـتند؛ امـا ایـن تاخیرهـا به گونـه ای نیسـت کـه قابـل جبـران 
نباشـد، بنابرایـن بـا ایـن وجـود و به رغم مشـکالت ایجاد شـده، هیـچ کـدام از پروژه ها به 
دلیـل شـیوع ایـن ویـروس متوقف نشـده و این دفتر نیز سـعی کرده اسـت در این راسـتا 

حداکثـر مسـاعدت و همـکاری را بـا واحدهـا و سـازمان های مجـری انجـام دهـد.
◄ کدام طرح ها به پایان رسیده اند؟

تـا پایـان سـال )1۳99( و بـه همـت و تالش جهادگران سـه طـرح فناورانه بـا عناوین 
ذیـل در مراحـل پایانی اجـرای خود قـرار گرفتند:

پـروژه »سـاخت سیسـتم رانـش یک دسـتگاه قطـار هفت واگنـه مترو« که قرار اسـت 

در پـروژه قطـار ملی مـورد بهره برداری قـرار گیرد.
پـروژه »سـاخت موتورهـای هیدرولیکـی درون چاهـی حفـاری سـایزهای 1/8-2 و 
۳/۴-6 اینـچ« کـه توسـط سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف انجام گرفته اسـت. 
موتورهـای درون چاهـی در صنعـت حفـاری چاه های نفـت جهت دار و عمـودی از اهمیت 
بسـیار باالیـی برخـوردار بـوده و در حـال حاضـر شـرکت های بهره بـردار بـه واردات ایـن 
محصـول اسـتراتژیک وابسـته هسـتند. هـدف از اجـرای ایـن طرح، بومی سـازی سـاخت 
دو موتـور درون چاهـی در سـایزهای ۳/۴ـ  6 و 1/8ـ  2 اینـچ اسـت کـه دارای بیشـترین 

کاربـرد در صنعـت حفاری هسـتند.
پـروژه سـومی کـه در مراحـل پایانـی اجـرا قـرار دارد پـروژه »طراحی و سـاخت واحد 
قابـل حمـل تولید نشاسـته حفاری بـا قابلیت تحمل دمایی زیاد« که توسـط پژوهشـکده 
توسـعه صنایـع شـیمیایی انجـام گرفـت. بومی سـازی دانـش فنـی و تولید ماده نشاسـته 
حفـاری از سـیب زمینی های نامرغـوب جهـت تامیـن 1۰۰ درصد نیاز کشـور خصوصا نیاز 
صنعـت حفـاری به مواد شـیمیایی مـورد نیاز و قطع وابسـتگی از ورود این مـاده از خارج 

کشـور از اهـداف اجـرای این پروژه شـمرده می شـوند.
◄ در حـال حاضـر چـه طرح هایـی در حـال پیگیـری هسـتند و بـه اتمام 

است؟ نرسـیده 
در حـال حاضـر طرح هـای فناورانـه در حال اجرا در حـوزه علوم پایه و فنی مهندسـی 
26 پـروژه بـوده و ایـن پروژه هـا در واحدهـای مختلفی در اسـتان تهران و سراسـر کشـور 
در دسـت اجـرا اسـت کـه همـه امـور مربـوط بـه برگـزاری جلسـات شـورای راهبـری، 

نظـارت، کنتـرل پـروژه و ... توسـط ایـن دفتر در حـال پیگیری هسـتند.
عـالوه بـر طرح هـای فناورانـه ذکـر شـده، قراردادهـای دیگـری نیـز از سـال های قبل 
تصویـب شـده و در حـال اجـرا می باشـند کـه از جملـه آن هـا می تـوان از قـرارداد تولیـد 
انبـوه مته هـای حفـاری Rock Bits به کارفرمایی مدیریت پشـتیبانی سـاخت و تامین 
 ESP کاالی شـرکت ملـی نفت ایـران با اعتبار معـادل 8۷5.9۴5 میلیون ریـال و پروژه
بـه کارفرمایـی شـرکت توسـعه صنعـت نفت و گاز پرشـیا اشـاره کـرد و امیدواریـم که تا 
پایـان خردادمـاه سـال آینـده مراحـل اجرایی پـروژه مذکور به اتمام رسـیده و نسـبت به 
نصـب پمـپ در محـل و میـدان مـورد نظر اقـدام شـود. ضمنـا پروژه های کالف دسـتگاه 
لولـه مغـری سـیار، آب همـراه نفـت بـه آب قابـل پذیـرش بـرای محیط زیسـت )تصفیـه 
پسـاب(، هیدروفرکچـر )شـکاف هیدرولیکـی(، دمولسـیفایر، مـواد شـیمیایی پرمصـرف، 
تاسـیس انسـتیتو انـرژی بـا کارفرمایـی وزارت نفـت و شـرکت های تابعـه و فـروش یـک 
دسـتگاه لولـه مغـزی سـیار بـه بنیـاد مسـتضعفان انقـالب اسـالمی از جملـه پروژه هـا و 
موضوعاتـی هسـتند کـه جهـت رسـیدن بـه مرحلـه قـرارداد توسـط ایـن دفتـر در حال 

پیگیـری می باشـند.
◄ برنامه های این دفتر برای سال جدید چیست؟

از برنامه هـای ایـن دفتـر می توان بـه تعریف طرح هـای فناورانه با نگاه مشـتری محور و 
بـر اسـاس نیازهای فناورانه صنایع کشـور، شناسـایی نیاز کشـور به فناوری هـای روز دنیا 
و بومی سـازی دانـش فنـی طراحی و سـاخت و تولید ایـن فناوری ها در جهاددانشـگاهی، 
عقـد قـرارداد طرح هـای لولـه مغـزی دسـتگاه لولـه مغـزی سـیار، هیدروفرکچـر، فروش 
مـواد شـیمیایی پـر مصـرف، تاسـیس انسـتیتو انـرژی، راه انـدازی خـط تولیـد نشاسـته 
حفـاری در اردبیـل، تجاری سـازی دسـتاوردهای طرح هـای فناورانه خاتمه یافتـه و ایجاد 
درآمـد و کسـب وکار پایـدار برای سـازمان ها و واحدهـا، برگزاری نمایشـگاه های تخصصی 
در صنایـع نفـت و گاز و حمل ونقـل ریلـی، همـکاری بـا وزارت صمـت بـرای بومی سـازی 
فنـاوری و حضـور جهاددانشـگاهی به عنـوان مشـاور فنـاوری در انتقال فنـاوری از خارج، 
پیگیـری پـروژه بومی سـازی واگن هـای مترو با مشـارکت جهاددانشـگاهی و شـرکت های 
توسـط جهاددانشـگاهی،  رانـش  و سـاخت سیسـتم  بـا مسـوولیت طراحـی  واگن سـاز 
تاسـیس مراکـز توسـعه فنـاوری در واحدهـای توانمنـد جهاددانشـگاهی، صـدور خدمات 
فنـی مهندسـی بـه کشـورهای همسـایه بـا همـکاری دفتـر امـور بین الملـل، همـکاری 
مشـترک بـا دفتـر تخصصی پزشـکی برای اجـرای پروژه هـای فناورانه در حوزه مهندسـی 
پزشـکی، اسـتفاده از ظرفیـت واحدهـای فنـاور جهاددانشـگاهی مسـتقر در تهـران برای 
ایجـاد زمینـه کاری فناورانـه برای واحدهای اسـتانی جهاددانشـگاهی و توسـعه همکاری 

فناورانـه بـا صنعـت نفت کشـور اشـاره کرد.
◄ حرف آخر؟

امیدواریـم مسـووالن کشـور حمایت هـای بیشـتری از شـرکت های داخلـی و مراکـز 
پژوهشـی از جمله جهاددانشـگاهی داشـته باشـند تـا با اسـتفاده از ظرفیت هـای بالقوه و 
بالفعلـی کـه در داخـل کشـور وجـود دارد بتوانیـم گام موثـری در تامین نیازهـای صنایع 
داخلـی برداشـته و هـر روز شـاهد پیشـرفت روز افـزون ایـن صنایـع در رشـد و تعالـی 
ایران عزیز باشـیم. همچنین امید اسـت واحدها/پژوهشـکده های جهاددانشـگاهی اهتمام 
بیشـتری در اجـرای پروژه هـا و قـراردادی منعقـد شـده خـود داشـته باشـند و در سـال 
جدیـد ایـن نهـاد موفق بـه رونمایی از چندیـن پروژه فناورانه شـود و بخشـی از ماموریت 
و رسـالت جهاددانشـگاهی در پیشـبرد علـوم و پژوهش هـای کاربـردی و فناورانـه محقق 

گردد.
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اجرای ۱۴ طرح فناورانه جدید 
توسط دفرت تخصصی کشاورزی و 
منابع طبیعی جهاددانشگاهی در 

سال ۱۴۰۰
مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی 

جهاددانشگاهی خبر داد

بـا برنامه هـای دفتـر  روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی: دکتـر داراب یزدانـی در رابطـه 
تخصصـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی معاونت پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی برای 
سـال 1۴۰۰ گفـت: مـا برای این سـال تعـداد 1۴ طرح فناورانـه جدید که برخـی از آن ها 
در راسـتای طرح هـای فعلـی اسـت را در دسـتور کار داریـم کـه در صـورت تامیـن اعتبار 

اجرایـی خواهند شـد.
دکتــر داراب یزدانــی مدیــرکل دفتــر تخصصــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی معاونــت 
ــن  ــای در دســت اجــرای ای ــه طرح ه ــا اشــاره ب ــاوری جهاددانشــگاهی ب پژوهــش و فن
دفتــر تخصصــی گفــت: تولیــد جنین هــای ممتــاز منجمــد بــرای اصــالح نــژاد گاوهــای 
شــیری و گوشــتی، اصــالح نــژاد مــرغ بومــی در راســتای خالص ســازی و ایجــاد الیــن 
تخم گــذار، کســب دانــش فنــی و تولیــد 5 میلیــون قطعــه بچــه ماهــی ســی باس بــرای 
پــرورش در قفــس، کســب فنــاوری تولیــد چهــار نــوع بــذر هیبریــد ســبزی و صیفــی، 
تکمیــل دانــش فنــی و تولیــد داروی نوترکیــب ضــد اســهال دام، فرموالســیون و تولیــد 
داروهــای طبیعــی جایگزیــن آنتی بیوتیک هــا در صنعــت طیــور، فرموالســیون و تولیــد 
ــب  ــی، کس ــبزی و صیف ــای س ــات گلخانه ه ــرل آف ــرای کنت ــی ب ــای گیاه آفت کش ه
فنــاوری و تولیــد نیمه صنعتــی پروبیوتیک هــای پرکاربــرد و دســتیابی بــه دانــش فنــی 
و تولیــد نیمه صنعتــی چهــار مکمــل ورزشــی پرمصــرف از جملــه طرح هــای در دســت 

اقــدام ایــن دفتــر تخصصــی اســت.
وی در ادامــه در رابطــه بــا شــاخص ترین طرح هــای ایــن دفتــر اظهــار کــرد: 
خوشــبختانه اکثریــت طرح هــای مصــوب بــر اســاس نیازهــای فعلــی کشــور در 
ــی  ــا یک ــوند؛ ام ــوب می ش ــاخص محس ــای ش ــت و طرح ه ــوده اس ــاورزی ب ــوزه کش ح
ــاوران طــرح  ــم فن ــش تخصصــی تی ــات و دان ــل وجــود تجربی ــه دلی ــا ب ــای م از طرح ه
و نیــاز شــدیدی کــه کشــور بــه تامیــن پروتئیــن و کــره دامــی داشــت زودتــر از بقیــه 
بــه نتیجــه رســید و در حــال حاضــر تاثیــر خوبــی روی ارتقــای جمعیــت گلــه گاوهــای 
ــن طــرح »تولیــد جنیــن منجمــد  ــوان ای ــاز داشــته اســت؛ عن گوشــتی و شــیری ممت
بــرای اصــالح نــژاد گاوهــای شــیری و گوشــتی« اســت کــه همــکاران مــا در پژوهشــگاه 

ــی انجــام آن هســتند. ــان متول روی
دکتــر یزدانــی افــزود: متاســفانه دو عامــل تحریــم و شــیوع ویــروس کرونــا از دو جهت 
ــای  ــدید نهاده ه ــش ش ــب افزای ــا موج ــه تحریم ه ــه زد اول این ک ــا لطم ــه پروژه ه ب
مــورد نیــاز بــرای اجــرای طرح هــا شــدند و از طــرف دیگــر شــیوع کوویــد 19 موجــب 
ــود  ــی کمب ــه اول ــه نتیج ــد ک ــت ش ــکان فعالی ــدم ام ــا و ع ــی کارگاه ه ــی برخ تعطیل
ــش  ــا و افزای ــی فعالیت ه ــادن برخ ــق افت ــه تعوی ــی ب ــه دوم ــوب و نتیج ــارات مص اعتب

ــود. طــول دوره طــرح ب
وی بـا تاکیـد بـر این کـه هیـچ پروژه ای بـا توجه بـه همه گیـری ویروس کرونـا متوقف 

نشـده اسـت، ادامـه داد: از بیـن طرح هـای ایـن دفتـر تخصصـی طـرح تولیـد جنین های 
ممتـاز بـه پایان رسـیده اسـت و برخی طرح هـای دیگر مانند طـرح فرموالسـیون و تولید 
داروهـای طبیعـی جایگزیـن آنتی بیوتیک ها در صنعت طیـور، طرح فرموالسـیون و تولید 
آفت کش هـای گیاهـی بـرای کنترل آفـات گلخانه های سـبزی و صیفی، کسـب فناوری و 
تولیـد نیمه صنعتـی پروبیوتیک هـای پرکاربـرد و طرح تکمیـل دانش فنـی و تولید داروی 
نوترکیـب ضـد اسـهال دام از حیث دانشـی تمام شـده اسـت و در مرحله اخـذ مجوزهای 

تولیـد و نصب تجهیـزات خطوط تولید هسـتیم.
مدیـرکل دفتـر تخصصـی کشـاورزی و منابع طبیعـی در رابطه با برنامه هـای این دفتر 
بـرای سـال 1۴۰۰ گفـت: مـا برای سـال 1۴۰۰ تعداد 1۴ طـرح فناورانه جدیـد که برخی 
از آن هـا در راسـتای طرح هـای فعلـی اسـت را در دسـتور کار داریم که در صـورت تامین 

اعتبـار اجرایی خواهند شـد.
وی در پایـان اظهـار کـرد: متاسـفانه چند موضوع وجـود دارد که موانعـی برای جهش 
تولیـد محسـوب می شـوند کـه یکـی از آن هـا عدم همـکاری بعضـا بخش هـای حاکمیتی 
در دسـتگاه های دولتـی اسـت که همـکاری الزم را در دادن اطالعـات و مجوزها نمی کنند 
و نقـش تسـهیل گـری را کـه وظیفـه اصلـی آن هاسـت را به خوبـی انجـام نمی دهنـد و 
دیگـری فرایندهـای دسـت وپا گیـر از جملـه اخـذ مجوزهـا از سـازمان های ذیربط اسـت 

کـه زمـان و انـرژی زیـادی می برد.

■□■
۱۲ پروژہ بزرگ »فناورانه« امسال 

رومنایی می شود
دکتر حمیدرضا طیبی از رونمایی از 12 پروژه بزرگ 

فناورانه در کشور طی امسال خبر داد

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه: دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی در 
ـــر دو  ـــا ه ـــده تقریب ـــال آین ـــرد: از س ـــار ک ـــاه اظه ـــتان کرمانش ـــه اس ـــفر ب ـــیه س حاش

مـــاه یک بـــار از دو پـــروژه بـــزرگ فناورانـــه در کشـــور رونمایـــی خواهیـــم کـــرد.
وی افـــزود: ایـــن طرح هـــا مربـــوط بـــه حوزه هـــای صنعـــت نفـــت، کشـــاورزی، 

ـــت. ـــی اس ـــی و مهندس ـــکی و فن پزش
دکتـــر طیبـــی بـــا بیـــان این کـــه جهاددانشـــگاهی تـــوان و ظرفیـــت باالیـــی در 
انجـــام پروژه هـــای فناورانـــه دارد، گفـــت: اگـــر بودجـــه ای کـــه بـــرای ســـال آینـــده 
درخواســـت داده ایـــم مصـــوب شـــود، از ســـال آینـــده ۴۰ پـــروژه جدیـــد در تامیـــن 

نیازهـــای فناورانـــه کشـــور را کلیـــد می زنیـــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی تصریـــح کـــرد: همچنیـــن در صـــورت تامیـــن بودجـــه 
ـــال  ـــم، از س ـــی داری ـــان نازای ـــل مشـــکل و درم ـــه در ح ـــاخصی ک ـــروژه ش ـــتی پ درخواس

ـــورد. ـــد خ ـــد خواه ـــده کلی آین
ـــام  ـــه انج ـــم ک ـــینه داری ـــرطان س ـــان س ـــرای درم ـــه ای ب ـــن برنام ـــزود: همچنی وی اف

ـــت. ـــار اس ـــن اعتب ـــد تامی آن نیازمن
دکتـــر طیبـــی جهاددانشـــگاهی خاطرنشـــان کـــرد: در صـــورت تامیـــن 
ـــور  ـــدن کش ـــاز ش ـــن بی نی ـــا، ضم ـــن پروژه ه ـــرای ای ـــاز و اج ـــورد نی ـــارات م اعتب
از واردات ایـــن محصـــوالت و خدمـــات، واحدهـــای فنـــاور کشـــور هـــم مشـــغول 

بـــه کار خواهنـــد شـــد.
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نظارت و انتقال دانش فنی 
ماموریت جدید جهاددانشگاهی
قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی گفت: هدایت شغلی 

و توانمندسازی دانش آموختگان دانشگاهی توسط 
جهاددانشگاهی در نقشه جامع علمی کشور دنبال 

می شود

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی: قائم مقـــام ســـتاد نقشـــه جامـــع 
علمـــی کشـــور بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه جهاددانشـــگاهی بـــا توجـــه بـــه 
تخصص هایـــی کـــه دارد نـــه به عنـــوان مجـــری طرح هـــای فنـــاوری 
ـــود،  ـــل ش ـــی وارد عم ـــش فن ـــال دان ـــر انتق ـــر ب ـــر و ناظ ـــوان مدی ـــه به عن بلک
ــردازی از  ــی های نظریه پـ ــای کرسـ ــاد در ارتقـ ــن نهـ ــارکت ایـ ــت: مشـ گفـ

ماموریت هـــای جدیـــد جهاددانشـــگاهی اســـت.
ـــور  ـــی کش ـــع علم ـــه جام ـــتاد نقش ـــام س ـــان قائم مق ـــور کبگانی ـــر منص دکت
ـــه  ـــرای نقش ـــری اج ـــتاد راهب ـــه س ـــم جلس ـــل و شش ـــد و چه ـــیه یکص در حاش
ـــوع  ـــگاهی را موض ـــای جهاددانش ـــی ماموریت ه ـــور، بررس ـــی کش ـــع علم جام
اصلـــی ایـــن جلســـه ذکـــر کـــرد و افـــزود: چنـــد ســـال قبـــل از ســـوی 
ــی  ــور ماموریت هایـ ــی کشـ ــع علمـ ــه جامـ ــرای نقشـ ــری اجـ ــتاد راهبـ سـ
بـــرای جهاددانشـــگاهی تعریـــف شـــده بـــود کـــه اولیـــن ایـــن ماموریت هـــا 
مدیریـــت انتقـــال و توســـعه فنـــاوری در طرح هـــای کالن توســـعه ای و 

ـــت. ـــی اس عمران
ــای  ــی از زمینه هـ ــگاهی در برخـ ــابقه جهاددانشـ ــه سـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــن  ـــه ای ـــن اســـت ک ـــا ای ـــن اســـاس درخواســـت م ـــر ای ـــرد: ب ـــار ک ـــاوری اظه فن
نهـــاد نـــه به عنـــوان مجـــری طرح هـــای فنـــاوری بلکـــه به عنـــوان مدیـــر 
و ناظـــر بـــر انتقـــال دانـــش فنـــی وارد عمـــل شـــود کـــه در ایـــن زمینـــه 
ـــازمان  ـــون س ـــی چ ـــا نهادهای ـــه ب ـــی ک ـــل ارتباطات ـــه دلی ـــگاهی ب جهاددانش
برنامه وبودجـــه و وزارت صمـــت داشـــته اســـت، گزارشـــی را ارایـــه کـــرد و 
ـــع  ـــه جام ـــرای نقش ـــتاد اج ـــی س ـــت و ارزیاب ـــی معاون ـــه ارزیاب ـــن زمین در ای

ـــد. ـــه ش ـــز ارای ـــور نی ـــی کش علم
ـــد  ـــای جدی ـــرای ماموریت ه ـــرای اج ـــه ب ـــان این ک ـــا بی ـــان ب ـــر کبگانی دکت
جهاددانشـــگاهی چالش هایـــی وجـــود دارد، خاطرنشـــان کـــرد: بخشـــی از 
ـــر از  ـــش دیگ ـــور و بخ ـــه کش ـــا علی ـــال تحریم ه ـــی از اعم ـــکالت ناش ـــن مش ای
ـــدی  ـــا ح ـــکالت ت ـــن مش ـــی از ای ـــه برخ ـــت ک ـــاختاری اس ـــا س ـــن چالش ه ای
ـــود  ـــدی وج ـــای ج ـــع چالش ه ـــی از مقاط ـــی در برخ ـــت، ول ـــده اس ـــع ش رف
ـــری  ـــتاد راهب ـــی و س ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــت ش ـــاز اس ـــه نی دارد ک
ـــز  ـــه نی ـــن زمین ـــه در ای ـــود ک ـــور وارد ش ـــی کش ـــع علم ـــه جام ـــرای نقش اج

ـــرد. ـــم ک ـــدام خواهی ـــا اق قطع
قائم مقـــام ســـتاد نقشـــه جامـــع علمـــی کشـــور تصویـــب نهایـــی 
از چالش هـــا عنـــوان کـــرد  را یکـــی  ماموریت هـــای جهاددانشـــگاهی 
و یـــادآور شـــد: بـــر اســـاس اعـــالم ســـازمان برنامـــه و بودجـــه، انتقـــال 

ـــاد  ـــورای اقتص ـــب ش ـــه تصوی ـــد ب ـــگاهی بای ـــد جهاددانش ـــای جدی ماموریت ه
ـــاز  ـــه نی ـــی ک ـــد و در صورت ـــی برس ـــاد مقاومت ـــی اقتص ـــتاد فرمانده ـــا س و ی
ـــد  ـــرر ش ـــه مق ـــن زمین ـــی در ای ـــم داد؛ ول ـــام خواهی ـــد، انج ـــه باش ـــه مکاتب ب
ــوان  ــا معاونـــت علمـــی ریاســـت جمهـــوری به عنـ ــه هماهنگی هایـــی بـ کـ
عضـــو ســـتاد راهبـــری نقشـــه جامـــع و عضـــو ســـتاد اقتصـــاد مقاومتـــی 

صـــورت گیـــرد.
ــگاهی را  ــگان دانشـ ــازی دانش آموختـ ــغلی و توانمندسـ ــت شـ وی هدایـ
از دیگـــر ماموریت هـــای جهاددانشـــگاهی نـــام بـــرد و یـــادآور شـــد: یکـــی 
از آســـیب های موجـــود در کشـــور یافتـــن شـــغل متناســـب بـــا تخصـــص 
بـــرای دانش آموختـــگان دانشـــگاهی اســـت؛ هرچنـــد کـــه ممکـــن اســـت 
ــراد  ــن افـ ــی ایـ ــند ولـ ــته باشـ ــغل داشـ ــگاهی شـ ــالن دانشـ فارغ التحصیـ
ـــتند. ـــکالتی هس ـــار مش ـــود دچ ـــص خ ـــا تخص ـــب ب ـــغل متناس ـــن ش دریافت
قائم مقـــام ســـتاد نقشـــه جامـــع علمـــی کشـــور اضافـــه کـــرد: بـــر ایـــن 
ـــون  ـــی چ ـــه نهادهای ـــمی ب ـــه رس ـــق روزنام ـــه ای را از طری ـــا مصوب ـــاس م اس
ــت،  ــاوری، وزارت بهداشـ ــات و فنـ ــوم، تحقیقـ ــگاهی، وزارت علـ جهاددانشـ
درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی و همچنیـــن کمیســـیون علمـــی، تحقیقـــات و 

ـــم. ـــالغ کردی ـــت اب ـــاوری دول فن
ــای  ــارکت در ارتقـ ــاوری و مشـ ــاد پژوهـــش و فنـ ــاد نهـ ــان ایجـ کبگانیـ
کرســـی های نظریه پـــردازی را از دیگـــر ماموریت هـــای جهاددانشـــگاهی 
ـــای  ـــص و چالش ه ـــد نواق ـــرر ش ـــه مق ـــن جلس ـــرد: در ای ـــه ک ـــرد و اضاف ـــام ب ن
ـــرد و  ـــرار گی ـــق ق ـــی دقی ـــگاهی موردبررس ـــای جهاددانش ـــال ماموریت ه انتق
ـــن  ـــی در صح ـــزارش نهای ـــب گ ـــد، در قال ـــل ش ـــزارش آن تکمی ـــه گ ـــی ک زمان
ـــود. ـــرح ش ـــی مط ـــزارش مل ـــوان گ ـــی به عن ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ش

بـــه گفتـــه وی گـــزارش جهاددانشـــگاهی در ایـــن جلســـه بـــه تاییـــد 
نرســـید تـــا نواقـــص آن مرتفـــع شـــود.

ــور  ــی کشـ ــع علمـ ــه جامـ ــتاد نقشـ ــام سـ ــنا قائم مقـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
همچنیـــن از برگـــزاری مراســـم تودیـــع و معارفـــه دبیـــر ســـتاد اجـــرای 
ـــر  ـــات دکت ـــه از زحم ـــن جلس ـــت: در ای ـــر داد و گف ـــور خب ـــع کش ـــه جام نقش
باقـــری مقـــدم تقدیـــر شـــد و دکتـــر فرهنـــگ فصیحـــی به عنـــوان دبیـــر 

جدیـــد ایـــن ســـتاد معرفـــی شـــد.

■□■
تولید مکمل های ورزشی 

بـــا پایه گیاهی برای تضمین 
سالمت ورزشکاران

رییس پژوهشکده گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی از تولید داروهای آنتی بیوتیک 

دامی خبر داد
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی: رییـــس پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی 
جهاددانشـــگاهی ضمـــن تشـــریح مهم تریـــن فعالیت هـــای ایـــن پژوهشـــکده 
گفـــت: بـــا توجـــه بـــه شـــرایط کشـــور و محـــدود بـــودن منابـــع، تـــالش 
کردیـــم پژوهش هـــا را بـــه ســـمت کاربـــردی شـــدن، کارفرمـــا محـــوری 
ـــال  ـــتا در ح ـــن راس ـــم. در ای ـــوق دهی ـــور س ـــردم و کش ـــای م ـــع نیازه و رف
حاضـــر ۳ طـــرح فناورانـــه بـــرای تولیـــد 5 داروی آنتی بیوتیـــک دامـــی بـــر 
پایـــه گیاهـــان دارویـــی، آفت کـــش گیاهـــی بـــرای گیاهـــان گلخانـــه ای و 
مزرعـــه ای، ۴ مکمـــل ورزشـــی بـــا پایـــه گیاهـــی در پژوهشـــکده در حـــال 

ـــت. ـــام اس انج
ـــکده  ـــن پژوهش ـــای ای ـــریح فعالیت ه ـــن تش ـــارزادگان ضم ـــا غف ـــر رض دکت
در ســـال 99 گفـــت: از زمـــان آغـــاز مســـوولیت )به عنـــوان رییـــس 
ـــری  ـــت پیگی ـــا جدی ـــه ب ـــی ک ـــتین هدف ـــاه 1۳98، نخس ـــکده( در آذرم پژوهش
ـــام  ـــور و انج ـــی در کش ـــان داروی ـــکده گیاه ـــگاه پژوهش ـــاء جای ـــرده ام، ارتق ک
ـــن  ـــد. در ای ـــع کنن ـــردم را مرتف ـــه و م ـــازی از جامع ـــه نی ـــت ک ـــی اس پروژه های
ـــی،  ـــی، آموزش ـــامل پژوهش ـــکده ش ـــای پژوهش ـــد فعالیت ه ـــار بُع ـــتا چه راس
ـــی را  ـــاد، فعالیت های ـــن ابع ـــک از ای ـــر ی ـــت و در ه ـــی اس ـــه و فرهنگ فناوران

ــم. ــاز کرده ایـ آغـ
ـــر  ـــال اخی ـــد س ـــل و چن ـــال های قب ـــه در س ـــی ک ـــزود: پژوهش های وی اف
ـــای  ـــب پژوهش ه ـــد، اغل ـــده بودن ـــام ش ـــی انج ـــان داروی ـــکده گیاه در پژوهش
ـــای پژوهشـــکده،  ـــع نیازه ـــا هـــدف رف ـــه بیشـــتر ب ـــد ک ـــه ای بودن ـــادی و پای بنی
کار علمـــی و تولیـــد مقالـــه انجـــام شـــده بودنـــد. بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
ـــمت  ـــه س ـــا را ب ـــم پژوهش ه ـــالش کردی ـــع، ت ـــودن مناب ـــدود ب ـــور و مح کش
ـــوق  ـــردم و کشـــور س ـــای م ـــع نیازه ـــا محـــوری و رف ـــردی شـــدن، کارفرم کارب

ـــم. دهی
رییـــس پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی تاکیـــد کـــرد: 
بـــا توجـــه بـــه نیـــاز کشـــور، طرح هـــای فناورانـــه را شناســـایی کردیـــم و 
ـــه  ـــرح فناوران ـــون ۳ ط ـــگاهی، اکن ـــزی جهاددانش ـــر مرک ـــی دفت ـــا هماهنگ ب
بـــرای تولیـــد 5 داروی آنتی بیوتیـــک دامـــی بـــر پایـــه گیاهـــان دارویـــی، 
ــل  ــه ای، ۴ مکمـ ــه ای و مزرعـ ــان گلخانـ ــرای گیاهـ ــی بـ ــش گیاهـ آفت کـ
ـــن  ـــتند. ای ـــام هس ـــال انج ـــکده در ح ـــی در پژوهش ـــه گیاه ـــا پای ـــی ب ورزش
طرح هـــای کارفرمایـــی جـــزء طرح هـــای کالن جهاددانشـــگاهی محســـوب 

ــد. ــد شـ ــد خواهـ ــای آن بهره منـ ــور از مزایـ ــوند و کشـ می شـ

تولید مکمل های ورزشی با پایه گیاهی،
 تضمین سالمت ورزشکاران

دکتـــر غفـــارزادگان تاکیـــد کـــرد: مکمل هـــای ورزشـــی اغلـــب وارداتـــی 
ایـــن حـــوزه صـــورت می گیـــرد.  هســـتند و تقلب هـــای زیـــادی در 
ــف و  ــای مختلـ ــروز بیماری هـ ــث بـ ــی باعـ ــای تقلبـ ــتفاده از مکمل هـ اسـ
حتـــی مرگ ومیـــر ورزشـــکاران می شـــود. تولیـــد ۴ مکمـــل ورزشـــی بـــا 
ـــکاران، از ورود  ـــالمت ورزش ـــظ س ـــه حف ـــک ب ـــر کم ـــالوه ب ـــی، ع ـــه گیاه پای

مکمل هـــای تقلبـــی و خـــروج ارز جلوگیـــری می کنـــد.

آفت کش های گیاهی، جایگزین 
طبیعی سموم کشاورزی

رییـــس پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره 
بـــه مشـــکالت و عـــوارض خطرنـــاک اســـتفاده از ســـموم کشـــاورزی 
گفـــت: آفت کش هـــای شـــیمیایی کـــه در مـــزارع و گلخانه هـــا مـــورد 
ــد  ــکالتی ماننـ ــوده و مشـ ــیب زا بـ ــیار آسـ ــد، بسـ ــرار می گیرنـ ــتفاده قـ اسـ
ــی،  ــای گوارشـ ــرطان های مختلـــف، بیماری هـ ــن، سـ ــقط جنیـ ــی، سـ نازایـ
ـــن  ـــرای ای ـــن ب ـــن جایگزی ـــد. بهتری ـــراه دارن ـــه هم ـــتی ب ـــالج و پوس صعب الع
ســـموم، جایگزینـــی برگرفتـــه از طبیعـــت اســـت. در پژوهش هـــای خـــود 
ــه دور  ــادر بـ ــه قـ ــیدیم کـ ــای طبیعـــی رسـ ــری آفت کش هـ ــه یـــک سـ بـ

ــتند. ــان هسـ ــرات گیاهـ ــا و حشـ ــردن آفت هـ کـ
ایـــن  آزمایـــش  مرحلـــه  در  کـــرد:  بیـــان  غفـــارزادگان  دکتـــر 
ــی  ــج خوبـ ــون نتایـ ــتیم و تاکنـ ــه هسـ ــی در گلخانـ ــای طبیعـ آفت کش هـ
ـــور  ـــات کش ـــظ نبات ـــازمان حف ـــوز از س ـــذ مج ـــه اخ ـــده و در مرحل ـــل ش حاص
ـــمی در  ـــورت رس ـــی به ص ـــی گیاه ـــای طبیع ـــن آفت کش ه ـــر ای ـــتیم. اگ هس
کشـــور تولیـــد شـــوند، بخشـــی از نیـــاز کشـــور برطـــرف شـــده و از ورود ســـموم 
شـــیمیایی بـــه کشـــور جلوگیـــری می شـــود؛ در عیـــن حـــال، اســـتفاده از 
آفت کش هـــای طبیعـــی گیاهـــی بســـیار ســـاده بـــوده و مشـــکالت 

آفت کش هـــای شـــیمیایی را نیـــز نخواهـــد داشـــت.

تقویت سیســـتم ایمنی طیور با آنتی بیوتیک گیاهی
دکتـــر غفـــارزادگان در خصـــوص طـــرح تولیـــد 5 داروی آنتی بیوتیـــک 
ـــک  ـــد آنتی بیوتی ـــه تولی ـــت: در زمین ـــی، گف ـــان داروی ـــه گیاه ـــر پای ـــی ب دام
ـــری  ـــزان ارز ب ـــتیم و می ـــرو هس ـــادی روب ـــکالت زی ـــا مش ـــور ب ـــی در کش دام
ـــک  ـــتفاده از آنتی بیوتی ـــر اس ـــوی دیگ ـــت. از س ـــاال اس ـــیار ب ـــش بس ـــن بخ ای
ـــزا  ـــگیری از آنفلوان ـــرای پیش ـــرغ ب ـــه م ـــور از جمل ـــوص طی ـــا به خص در دام ه
و ســـایر ویروس هـــا بســـیار بـــاال اســـت کـــه ایـــن مســـاله باعـــث تجمـــع 
را  زیـــادی  نگرانی هـــای  و  می شـــود  مرغ هـــا  بـــدن  در  آنتی بیوتیـــک 

ـــت. ـــرده اس ـــاد ک ـــردم ایج ـــرای م ب
ــا  ــی بـ ــتم ایمنـ ــت سیسـ ــکار، تقویـ ــن راهـ ــرد: بهتریـ ــد کـ وی تاکیـ
اســـتفاده از جایگزیـــن گیاهـــی اســـت. پژوهشـــگران پژوهشـــکده گیاهـــان 
دارویـــی بـــه فرمـــول 5 آنتی بیوتیـــک گیاهـــی دســـت پیـــدا کرده انـــد و 
ـــی  ـــی بالین ـــران، کار آزمای ـــگاه ته ـــکی دانش ـــکده دامپزش ـــکاری دانش ـــا هم ب
ایـــن آنتی بیوتیـــک انجـــام و نتایـــج خوبـــی حاصل شـــده اســـت. در 
حـــال نوشـــتن پرونـــده دارویـــی ایـــن آنتی بیوتیک هـــای گیاهـــی و اخـــذ 
ـــت  ـــورت موفقی ـــه در ص ـــتیم ک ـــکی هس ـــازمان دامپزش ـــای الزم از س مجوزه
در تولیـــد می توانـــد جایگزیـــن آنتی بیوتیک هـــای شـــیمیایی شـــده و 

کمـــک بزرگـــی در رفـــع نگرانـــی مـــردم در ایـــن حـــوزه کنـــد.

تولید استانداردهای دارویی
 مواد استراتژیک در صنعت داروسازی

ـــر  ـــالوه ب ـــت: ع ـــگاهی گف ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــکده گیاه ـــس پژوهش ریی
طرح هـــای فناورانـــه، پروژه هـــای خـــاص دیگـــری را نیـــز در پژوهشـــکده 
پیگیـــری می کنیـــم. یکـــی از پروژه هـــای مهـــم پژوهشـــکده، تولیـــد 
اســـتانداردهای دارویـــی اســـت کـــه مـــواد بســـیار اســـتراتژیک در صنعـــت 
ــد  ــی از چنـ ــتانداردهای دارویـ ــن اسـ ــوند. ایـ ــوب می شـ ــازی محسـ داروسـ
شـــرکت دارویـــی آلمانـــی، فرانســـوی و آمریکایـــی وارد کشـــور می شـــوند و 

ـــتیم. ـــه هس ـــدی مواج ـــکل ج ـــا مش ـــور ب ـــه در کش ـــن زمین در ای
وی خاطرنشـان کـرد: بـه دسـت آوردن مـاده اسـتاندارد و خالص سـازی آن، 
فرآینـد بسـیار پیچیـده و زمان بـری بـوده و نیازمند فناوری پیشـرفته ای اسـت. 
ایـن مـواد  ایـن مـواد بسـیار گران قیمـت هسـتند و یـک گـرم  درعین حـال، 
گاهـی بیـن 1۰۰ تـا 2۰۰ دالر قیمـت دارد. بـرای حـل ایـن مشـکل گروهی از 
پژوهشـگران پژوهشـکده، تحقیقـات خـود را در ایـن زمینـه آغـاز کردنـد و در 
نهایـت، موفـق بـه تولیـد 5 اسـتاندارد دارویـی شـدیم و بـرای نخسـتین بار، از 
سـازمان غـذا و دارو و آزمایشـگاه های مرجع این سـازمان، مجـوز تولید دریافت 
بـرای استانداردسـازی داروهـا در اختیـار شـرکت های  ایـن مـواد  تـا  کردیـم 

دانش بنیـان قـرار گیرنـد.
دکتـر غفـارزادگان بـا اشـاره به دیگـر طرح های پژوهشـی پژوهشـکده افزود: 
به صـورت کارفرمایـی طرحـی را بـا شهرسـتان اسـفراین بـا هـدف جایگزینـی 
کشـت دیـم بـا کشـت آبـی در زمینه گیاهـان دارویـی انجـام دادیـم. همچنین 
طرحـی را در زمینـه کشـت بافـت گیاهـان در حـال انقـراض مانند گیـاه عناب 

و ثعلـب در دسـت اجـرا داریم.

ثبت یک برند بین المللی
 به نام پژوهشـــکده / تولید دم نوش های هرمی با کنترل کیفی بسیار باال

دکتـــر غفـــارزادگان گفـــت: در حـــوزه تولیـــد، اقـــدام بـــه ثبـــت برنـــد 
برنـــد  ایمپوهـــرب،  کردیـــم.   )Impoherb( ایمپوهـــرب  بین المللـــی 
ــا،  ــایر برندهـ ــده و سـ ــوب شـ ــکده محسـ ــادر پژوهشـ ــد مـ ــی و برنـ دارویـ
زیرشـــاخه ایـــن برنـــد خواهنـــد بـــود. خـــط تولیـــد دم نوش هـــای هرمـــی 
ایمپوهـــرب را از حـــدود ۴ مـــاه قبـــل راه انـــدازی کرده ایـــم کـــه بـــا 
ـــوش،  ـــن دم ن ـــده ای ـــاوت عم ـــتند. تف ـــد هس ـــال تولی ـــی در ح ـــت خوب ظرفی
شـــکل ظاهـــری بســـته بندی )شـــکل هرمی شـــکل( آن هـــا اســـت. دومیـــن 
ویژگـــی، کیفیـــت فیلتـــر دم نـــوش اســـت کـــه از جنـــس ابریشـــم بـــوده و 
ـــد. ســـومین  ـــدی در آب آزاد نمی کن ـــواد زائ ـــدارد و م ـــی ن ـــوارض جانب ـــچ ع هی
ـــن  ـــژه ای ـــیار وی ـــی بس ـــرل کیف ـــرب، کنت ـــی ایمپوه ـــای هرم ـــی دم نوش ه ویژگ
ــا  ــموم و میکروب هـ ــنگین، سـ ــزات سـ ــر فلـ ــه از نظـ ــا اســـت کـ دم نوش هـ
کامـــاًل آزمایـــش می شـــوند. مجـــوز صـــادرات دم نوش هـــای هرمـــی را نیـــز 
دریافـــت کرده ایـــم تـــا ایـــن دم نوش هـــا بـــه کشـــورهای مختلـــف ماننـــد 
ــد  ــتان و چنـ ــتان و افغانسـ ــن، تاجیکسـ ــیه، بحریـ ــش، روسـ ــکا، اتریـ آمریـ

کشـــور دیگـــر صـــادر شـــوند.
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ــوص  ــگاهی در خصـ ــی جهاددانشـ ــان دارویـ ــکده گیاهـ ــس پژوهشـ رییـ
کمبـــود داروی لیورســـیل در داروخانه هـــا گفـــت: مـــاده اولیـــه داروی 
لیورســـیل وارداتـــی اســـت. بحـــث کمبـــود لیورســـیل بـــه دلیـــل کمبـــود 
ــه  ــور جابجایـــی شـــرکت پخش کننـــده اســـت کـ ــه و همین طـ ــاده اولیـ مـ
مشـــکالت در زمینـــه توزیـــع ایـــن دارو بـــه زودی برطـــرف خواهـــد شـــد و 
ــروژه ای  ــود. پـ ــد بـ ــه خواهـ ــل تهیـ ــا قابـ ــد در داروخانه هـ ــال جدیـ در سـ
ـــک  ـــده نزدی ـــن دارو را در آین ـــتاندارد ای ـــاده اس ـــا م ـــت ت ـــده اس ـــف ش تعری
در پژوهشـــکده تولیـــد کنیـــم )لیورســـیل یـــک داروی گیاهـــی اســـت کـــه 
به عنـــوان درمـــان کمکـــی بـــرای پاییـــن آوردن قنـــد خـــون و کمـــک بـــه 
ـــتفاده  ـــورد اس ـــرب م ـــد چ ـــد و کب ـــی کب ـــای التهاب ـــم بیماری ه ـــود عالئ بهب

قـــرار می گیـــرد(.

■□■
آموزش مجازی گران تر از آموزش 

حضوری است
رییس دانشگاه علم و فرهنگ بر ضرورت استفاده 

از آموزش تلفیقی تاکید کرد

ـــد  ـــگ تاکی ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــس دانش ـــگاهی: ریی ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــا  ـــازی در دنی ـــوزش مج ـــد، آم ـــجویان دارن ـــه دانش ـــوری ک ـــس تص ـــرد: برعک ک
گران تـــر از آمـــوزش حضـــوری اســـت، زیـــرا هزینه هـــای دیگـــری ماننـــد 
هزینـــه تولیـــد محتـــوا نیـــز اضافـــه شـــده و حجـــم کاری کـــه اســـاتید در 
ـــوزش  ـــخت تر از آم ـــتر و س ـــیار بیش ـــد، بس ـــده دارن ـــر عه ـــازی ب ـــوزش مج آم

ـــت. ـــوری اس حض
دکتـــر ســـید ســـعید هاشـــمی رییـــس دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ 
ـــال  ـــک س ـــی ی ـــگاه ط ـــن دانش ـــرد ای ـــریح عملک ـــن تش ـــگاهی، ضم جهاددانش
گذشـــته و از آغـــاز همه گیـــری بیمـــاری کوویـــد 19 در کشـــور گفـــت: از 
ـــایر  ـــور و س ـــطح کش ـــاری در س ـــن بیم ـــری ای ـــال 1۳98 و همه گی ـــفند س اس
نقـــاط دنیـــا، کشـــورها بـــا بحران هـــای متعـــددی در حوزه هـــای مختلـــف 
ــوزش  ــوزه آمـ ــا در حـ ــن بحران هـ ــی از اصلی تریـ ــه یکـ ــدند کـ ــه شـ مواجـ
ــای  ــر مجموعه هـ ــم بـ ــگ حاکـ ــه فرهنـ ــت این کـ ــه جهـ ــود. بـ ــی بـ عالـ
ـــن  ـــا ای ـــت، قطع ـــوری اس ـــکل حض ـــه ش ـــوزش ب ـــران، آم ـــی در ای ـــوزش عال آم
ــاری( چالشـــی را بـــرای دانشـــگاه های کشـــور،  موضـــوع )همه گیـــری بیمـ

هماننـــد بســـیاری از دانشـــگاه های سراســـر دنیـــا ایجـــاد کـــرد.
ـــه  ـــکلی ک ـــتین مش ـــرد: نخس ـــان ک ـــگ بی ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــس دانش ریی
ـــم  ـــدند، فراه ـــه ش ـــا آن مواج ـــگاه ها ب ـــایر دانش ـــگ و س ـــم و فرهن ـــگاه عل دانش
نبـــودن زیرســـاخت های الزم بـــرای آموزش هـــای مجـــازی بـــود. هرچنـــد 
ـــوع  ـــن موض ـــال 1۴۰۴، ای ـــا س ـــگاه ت ـــاله دانش ـــداف پنج س ـــا و اه در برنامه ه
ــن حالـــت، 2۰  ــه در خوش بینانه تریـ ــود کـ ــه بـ ــرار گرفتـ ــه قـ ــورد توجـ مـ
درصـــد آموزش هـــا بـــه شـــکل مجـــازی انجـــام شـــوند و زیرســـاخت هایی 
بـــرای ایـــن منظـــور آمـــاده کـــرده بودیـــم، امـــا بـــروز غیرمنتظـــره ایـــن 
ـــث  ـــازی باع ـــکل مج ـــه ش ـــی ب ـــوزش عال ـــی کل آم ـــل ناگهان ـــاری و تبدی بیم
ـــحالیم  ـــیار خوش ـــه بس ـــویم و البت ـــه رو ش ـــددی روب ـــکالت متع ـــا مش ـــا ب ـــد ت ش

ـــه  ـــن وقف ـــم و کمتری ـــه کنی ـــکالت غلب ـــن مش ـــر ای ـــی ب ـــتیم به خوب ـــه توانس ک
ـــیم. ـــته باش ـــا را داش ـــزاری کالس ه در برگ

دکتـــر هاشـــمی افـــزود: بـــرای عملیاتـــی کـــردن آموزش هـــای مجـــازی، 
ــکاران  ــت و همـ ــکل گرفـ ــگاه شـ ــه دانشـ ــی در مجموعـ ــرعت گروهـ به سـ
بخـــش فنـــاوری اطالعـــات )IT( دانشـــگاه بـــه کمـــک مجموعـــه آمـــوزش 
ـــوزش  ـــرای آم ـــاخت های الزم ب ـــا زیرس ـــد ت ـــالش کردن ـــکاران ت ـــه هم و هم
ـــی دو  ـــه زمان ـــک پروس ـــا در ی ـــد. تقریب ـــم کنن ـــجویان را فراه ـــازی دانش مج
ــم  ــم و می توانیـ ــاده کنیـ ــاخت های الزم را آمـ ــتیم زیرسـ ــه ای توانسـ هفتـ
ـــوزش  ـــتم آم ـــه سیس ـــم ک ـــگاه هایی بودی ـــتین دانش ـــزو نخس ـــم ج ـــا کنی ادع
مجـــازی را راه انـــدازی کردیـــم و کالس هـــا را از همـــان 1۴ فروردیـــن 99 
رســـما آغـــاز کردیـــم. البتـــه از نیمـــه اســـفند 1۳98 آمـــوزش مجـــازی در 
ـــا  ـــز تالش ه ـــوروز 1۳99 نی ـــی در تعطیـــالت ن ـــود و حت ـــاز شـــده ب دانشـــگاه آغ
ـــرد و  ـــدا ک ـــه پی ـــازی ادام ـــوزش مج ـــتم آم ـــل سیس ـــدازی و تکمی ـــرای راه ان ب
ـــازی  ـــوزش مج ـــوزه آم ـــبی در ح ـــات نس ـــه ثب ـــتیم ب ـــاه توانس ـــن م در فرودی

ـــم. ـــدا کنی ـــت پی دس
ـــوزش  ـــوزه آم ـــه ح ـــوط ب ـــکالت مرب ـــر مش ـــش دیگ ـــرد: بخ ـــد ک وی تاکی
ــط  ــازی و برخـ ــکل مجـ ــه شـ ــال بـ ــا کامـ ــه آموزش هـ ــی کـ ــود. زمانـ بـ
ــتفاده  ــیوه اسـ ــد شـ ــتاد بایـ ــجو و اسـ ــوند، دانشـ ــه می شـ )online( ارایـ
ـــروه  ـــر دو گ ـــوزش ه ـــس آم ـــه جن ـــد ک ـــتم را فرابگیرن ـــن سیس ـــح از ای صحی
متفـــاوت بـــود ولـــی ایـــن آمـــوزش به صـــورت هم زمـــان آغـــاز شـــد. بـــه 
دلیـــل اینکـــه درصـــد اســـاتید حق التدریـــس نســـبت بـــه اســـاتید ثابـــت 
ـــایلی  ـــا مس ـــز ب ـــاتید نی ـــن اس ـــوزش ای ـــه آم ـــود، در زمین ـــر ب ـــگاه باالت دانش
مواجـــه بودیـــم کـــه بـــا تهیـــه فیلم هـــای آموزشـــی و برگـــزاری دوره هـــای 
آموزشـــی متعـــدد توانســـتیم ایـــن امـــر مهـــم را نیـــز بـــا موفقیـــت انجـــام 

دهیـــم.

آموزش مجازی، ادبیات خاص خود را دارد
ـــامل  ـــه ش ـــه البت ـــازی ک ـــوزش مج ـــدی آم ـــراد ج ـــت: ای ـــمی گف ـــر هاش دکت
ـــوزش  ـــدن آم ـــل ش ـــت، تبدی ـــور اس ـــوزش کش ـــای آم ـــام مجموعه ه ـــال تم ح
ـــزار  ـــی نرم اف ـــت؛ یعن ـــات اس ـــان ادبی ـــا هم ـــازی ب ـــوزش مج ـــه آم ـــوری ب حض
ادوبـــی کانکـــت )Adobe Connect( جایگزیـــن تخته ســـیاه کالس 
ـــب  ـــفاهی و در قال ـــورت ش ـــی به ص ـــوای درس ـــت و محت ـــده اس ـــوری ش حض

پاورپوینـــت بـــه دانشـــجویان ارایـــه می شـــود.
ـــازی  ـــوزش مج ـــه آم ـــزود: درحالی ک ـــگ اف ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــس دانش ریی
ـــه  ـــل تجرب ـــه دلی ـــا ب ـــگاه های م ـــود را دارد و دانش ـــاص خ ـــات خ ـــا، ادبی در دنی
ـــی  ـــرد خوب ـــه عملک ـــن زمین ـــته اند در ای ـــاری نتوانس ـــدودی اجب ـــا ح ـــم و ت ک
ـــکل  ـــه ش ـــته ایم ب ـــال نتوانس ـــک س ـــن ی ـــی ای ـــا در ط ـــند. قطع ـــته باش داش
ـــواد و  ـــوع روی س ـــن موض ـــه ای ـــیم ک ـــته باش ـــش داش ـــال دان ـــوب، انتق مطل

ـــت. ـــد داش ـــی خواه ـــرات منف ـــجویان تاثی ـــری دانش یادگی

آموزش مجازی دشوارتر 
از آموزش حضوری است

ــد،  ــجویان دارنـ ــه دانشـ ــوری کـ ــت: برعکـــس تصـ ــمی گفـ ــر هاشـ دکتـ
ــرا  ــوری اســـت، زیـ ــر از آمـــوزش حضـ ــا گران تـ ــازی در دنیـ آمـــوزش مجـ
ــت.  ــده اسـ ــه شـ ــز اضافـ ــوا نیـ ــد محتـ ــد تولیـ ــری ماننـ ــای دیگـ هزینه هـ
ـــیار  ـــد، بس ـــده دارن ـــر عه ـــازی ب ـــوزش مج ـــاتید در آم ـــه اس ـــم کاری ک حج
ـــن  ـــاتید در ای ـــی اس ـــت و برخ ـــوری اس ـــوزش حض ـــخت تر از آم ـــتر و س بیش
زمینـــه دچـــار مشـــکل هســـتند. می توانیـــم بگوییـــم کـــه در ایـــن زمینـــه 
ــرات  ــام و نظـ ــی الزم انجـ ــیده ایم. آسیب شناسـ ــده آل نرسـ ــه ایـ ــه نقطـ بـ
ـــکالت  ـــع مش ـــرای رف ـــا ب ـــت، ام ـــده اس ـــه ش ـــه گرفت ـــن زمین ـــاتید در ای اس

بـــه زمـــان بیشـــتری نیـــاز داریـــم.
ـــدان  ـــت( چن ـــی )پاورپوین ـــورت متن ـــوا به ص ـــد محت ـــرد: تولی ـــان ک وی بی
دشـــوار نیســـت، امـــا تولیـــد محتـــوا بـــه شـــکل فیلـــم آموزشـــی، زمان بـــر 
و پرهزینـــه اســـت. فیلم هـــای آموزشـــی هـــم نیازمنـــد به روزرســـانی 
ــن  ــن ایـ ــت؛ بنابرایـ ــاد اسـ ــیار زیـ ــم بسـ ــتاب علـ ــه شـ ــتند، چراکـ هسـ
فیلم هـــای آموزشـــی نهایتـــا یـــک یـــا حداکثـــر دو تـــرم کاربـــرد دارنـــد و 

ــود. ــد شـ ــانی و بازتولیـ ــددا به روزرسـ ــد مجـ بایـ
ـــی  ـــم آموزش ـــون 28۰ فیل ـــزود: تاکن ـــگ اف ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــس دانش ریی
ـــالش  ـــد و ت ـــی و آزمایشـــگاهی در دانشـــگاه تولی ـــوای کارگاه ـــف در محت مختل
ـــال  ـــن ح ـــا در عی ـــم؛ ام ـــش دهی ـــت کار را افزای ـــکان کیفی ـــد ام ـــا ح ـــده ت ش
ـــته در  ـــد رش ـــه 91 ک ـــیم ک ـــته باش ـــه داش ـــم توج ـــاله ه ـــن مس ـــه ای ـــد ب بای
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مقاطـــع تحصیلـــی مختلـــف )کارشناســـی، کارشناســـی ارشـــد و دکتـــری( 
در دانشـــگاه داریـــم کـــه هـــر کـــد رشـــته، واحدهـــای متعـــددی داشـــته و 
هـــر تـــرم حـــدود ۷۰۰ اســـتاد بـــا دانشـــگاه همـــکاری می کننـــد. تولیـــد 
ـــرمایه گذاری  ـــه س ـــی ب ـــد درس ـــداد واح ـــن تع ـــرای ای ـــی ب ـــوای اختصاص محت

ـــاز دارد. ـــدی نی ج
ـــا  ـــی در دنی ـــوزش عال ـــی از آم ـــد باالی ـــرد: درص ـــد ک ـــمی تاکی ـــر هاش دکت
ـــه  ـــوزش ب ـــد آم ـــر از 1۰ درص ـــاید کمت ـــت و ش ـــوری اس ـــکل حض ـــه ش ـــز ب نی
شـــکل مجـــازی باشـــد. آمـــوزش مجـــازی هیچ وقـــت نمی توانـــد جایگزیـــن 
آمـــوزش حضـــوری شـــود و در برخـــی از دانشـــگاه های کشـــورهای دیگـــر، 
آمـــوزش مجـــازی به عنـــوان مکمـــل آمـــوزش حضـــوری مـــورد اســـتفاده 

ــرد. ــرار می گیـ قـ

آموزش باید تلفیقی از حضوری و مجازی باشد
ــاص  ــته های خـ ــی رشـ ــازی در برخـ ــوزش مجـ ــاید آمـ ــزود: شـ وی افـ
مثـــل مدیریـــت یـــا MBA قابـــل اســـتفاده باشـــد، امـــا آمـــوزش مجـــازی 
بـــرای برخـــی رشـــته ها به ویـــژه رشـــته های فنـــی- مهندســـی، پزشـــکی 
یـــا هنـــر کـــه نیازمنـــد فعالیت هـــای آزمایشـــگاهی، کارگاهـــی و مهارتـــی 
هســـتند، ســـخت و تاحـــدودی غیرممکـــن اســـت. در دانشـــکده هنـــر 
ــه  ــکل مواجـ ــا مشـ ــته ها بـ ــی رشـ ــا در برخـ ــگاه واقعـ ــاری دانشـ و معمـ
شـــده ایم. به عنـــوان مثـــال، آمـــوزش نقاشـــی بـــه شـــکل مجـــازی بســـیار 
ـــد  ـــجو بای ـــت و دانش ـــی اس ـــک کار پژوهش ـــم ی ـــه ه ـــت. پایان نام ـــوار اس دش
ــل  ــه ای قابـ ــورت کتابخانـ ــه به صـ ــد کـ ــام دهـ ــی انجـ ــی و عملـ کار میدانـ
ــوزش  ــه در آمـ ــتند کـ ــکالتی هسـ ــایل و مشـ ــا مسـ ــت. این هـ ــام نیسـ انجـ

مجـــازی بـــا آن هـــا روبـــرو هســـتیم.
رییـــس دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ تاکیـــد کـــرد: دوره بســـیار ســـختی 
ــا در عیـــن حـــال تجربه هـــای ارزشـــمندی  را پشـــت ســـر گذاشـــتیم، امـ
ـــت  ـــوان گف ـــاید بت ـــم. ش ـــب کردی ـــازی کس ـــوزش مج ـــوزه آم ـــژه در ح به وی
کـــه نگرانـــی و تـــرس از آمـــوزش مجـــازی تـــا حـــدود زیـــادی برطـــرف 
شـــده اســـت و زیرســـاخت های الزم در ایـــن زمینـــه فراهـــم شـــده اســـت؛ 
ـــوزش  ـــی از آم ـــد تلفیق ـــده بای ـــوزش در آین ـــه آم ـــدم ک ـــان معتق ـــا همچن ام

حضـــوری و مجـــازی باشـــد تـــا کیفیـــت آمـــوزش ارتقـــا پیـــدا کنـــد.

تعریف سناریوهای مختلف برای مواج
ه با شرایط متفاوت بیماری

ـــه انتقادهـــای دانشـــجویان در خصـــوص برگـــزار  ـــر هاشـــمی در پاســـخ ب دکت
ـــق  ـــه ح ـــن زمین ـــت: در ای ـــگاهی گف ـــی و آزمایش ـــای کارگاه ـــدن کالس ه نش
ـــکات  ـــه ن ـــوان هم ـــی نمی ت ـــم آموزش ـــا فیل ـــا ب ـــت. قطع ـــجویان اس ـــا دانش ب
ــال  ــتان امسـ ــرد. در تابسـ ــب کـ ــای الزم را کسـ ــوزش داد و مهارت هـ را آمـ
)1۳99( کـــه اوضـــاع بیمـــاری تاحـــدودی تحـــت کنتـــرل بـــود، به صـــورت 
فشـــرده و بـــا رعایـــت تمامـــی پروتکل هـــای بهداشـــتی، بعـــد از گذرانـــدن 
ـــا تعـــداد محـــدود  مباحـــث تئـــوری، کالس هـــای کارگاهـــی و آزمایشـــگاهی را ب

ـــم. ـــزار کردی ـــوری برگ ـــکل حض ـــه ش ـــجویان ب دانش
وی افـــزود: شـــرایط بیمـــاری قابـــل پیش بینـــی نیســـت، بنابرایـــن 
ـــاری  ـــاوت بیم ـــرایط متف ـــرای ش ـــی را ب ـــناریوهای مختلف ـــتیم س ـــور هس مجب
ـــرایط  ـــود ش ـــورت بهب ـــم در ص ـــد ه ـــال جدی ـــم در س ـــم. امیدواری ـــف کنی تعری
و بـــا رعایـــت تمامـــی اصـــول و پروتکل هـــای بهداشـــتی، ایـــن برنامـــه را 
ــاد  ــگاه ایجـ ــال در دانشـ ــاوری دیجیتـ ــز فنـ ــک مرکـ ــم. یـ ــری کنیـ پیگیـ
کرده ایـــم کـــه مرکـــز آمـــوزش الکترونیـــک و مرکـــز فنـــاوری اطالعـــات 
)IT( دانشـــگاه در ایـــن مجموعـــه قـــرار دارنـــد تـــا فعالیت هـــا به صـــورت 

ــود. ــری شـ ــازمان یافته پیگیـ ــم و سـ منظـ

تاکید بر سنجش مستمر دانشجویان
 در طول ترم

ــی  ــطح علمـ ــنجش سـ ــت سـ ــه اهمیـ ــاره بـ ــا اشـ ــمی بـ ــر هاشـ دکتـ
ــه  ــی کـ ــی از موضوعاتـ ــت: یکـ ــی گفـ ــرم تحصیلـ ــجویان در طول تـ دانشـ
به صـــورت جـــدی از ابتـــدا تاکنـــون پیگیـــری کرده ایـــم، تاکیـــد بـــر 
برگـــزاری مســـتمر امتحـــان در طول تـــرم تحصیلـــی بـــوده اســـت. بـــرای 
امتحـــان پایان تـــرم، نمـــره 15-1۰ در نظـــر گرفتـــه شـــده و بـــرای 
آزمون هـــای طول تـــرم و فعالیـــت کالســـی نیـــز نمـــره 1۰ تعییـــن شـــده 

اســـت.
ـــرم  ـــن دو ت ـــی ای ـــجویان در ط ـــرات دانش ـــن نم ـــه میانگی ـــزود: مقایس وی اف
ـــه  ـــد ک ـــان می ده ـــوری نش ـــوزش حض ـــان آم ـــجویان در زم ـــرات دانش ـــا نم ب

در ایـــن زمینـــه عملکـــرد خوبـــی داشـــته ایم. آزمون هـــا در فضـــای ال ام اس 
)Learning Management System(  برگـــزار می شـــوند کـــه از 
ایـــن طریـــق می توانیـــم عملکـــرد اســـاتید در برگـــزاری منظـــم آزمون هـــا 

ـــم. ـــری کنی را رهگی
تالش برای حمایت از دانشجویان 

در شرایط همه گیری بیماری کووید 19
ــهریه  ــتن شـ ــر نداشـ ــرد: هیچ وقـــت به خاطـ ــد کـ ــر هاشـــمی تاکیـ دکتـ
مانـــع از ثبت نـــام یـــا شـــرکت دانشـــجویان در امتحانـــات نشـــده ایم و 
تـــالش کرده ایـــم بـــه روش هـــای مختلـــف از جملـــه تخفیـــف در شـــهریه، 
تقســـیط شـــهریه و پرداخـــت وام، از دانشـــجویان حمایـــت کنیـــم. شـــرایط 
ــرایط را  ــد و شـ ــت شـ ــر علـ ــد بـ ــد 19 مزیـ ــاری کوویـ ــری بیمـ همه گیـ
بـــرای برخـــی دانشـــجویان دشـــوارتر کـــرد. حـــوزه دانشـــجویی- فرهنگـــی 
ـــم و  ـــرایط کردی ـــن ش ـــجویان در ای ـــت از دانش ـــه حمای ـــف ب ـــگاه را موظ دانش
ـــی  ـــت مال ـــرای حمای ـــژه ای را ب ـــدات وی ـــه تمهی ـــم ک ـــگاه بودی ـــتین دانش نخس

از دانشـــجویان در دوره کرونـــا اندیشـــیدیم.

اهمیت حضور جدی تر خیرین برای حمایت از دانشـــجویان
وی افـــزود: بـــر ایـــن اســـاس حـــدود دو ســـال اســـت کـــه طـــرح مجیـــر را 
ــت از  ــوزه حمایـ ــد در حـ ــن بتواننـ ــا خیریـ ــم تـ ــدازی کرده ایـ ــگاه راه انـ در دانشـ
ـــد. از  ـــی کنن ـــجویان را همراه ـــا، دانش ـــهریه آن ه ـــت ش ـــد و پرداخ ـــجویان نیازمن دانش
ـــر  ـــرح مجی ـــجو در ط ـــزار دانش ـــک ه ـــدود ی ـــاری، ح ـــری بیم ـــروع همه گی ـــان ش زم
ـــت  ـــده اس ـــاز ش ـــن کار آغ ـــده اند. ای ـــک ش ـــت کم ـــتار دریاف ـــرده و خواس ـــام ک ثبت ن

ـــود. ـــری ش ـــتری پیگی ـــت بیش ـــا جدی ـــرح ب ـــن ط ـــم ای و امیدواری
ــه  ــبت بـ ــگاه ها نسـ ــهریه دانشـ ــد شـ ــرد: هرچنـ ــار کـ ــمی اظهـ ــر هاشـ دکتـ
شـــهریه مـــدارس غیردولتـــی بـــه شـــکل معنـــاداری کـــم اســـت و نســـبت بـــه 
هزینه های موجـــود، قابـــل مقایســـه نیســـت؛ بـــا ایـــن حـــال برخـــی دانشـــجویان 
در تامیـــن شـــهریه مشـــکل دارنـــد و تـــالش می کنیـــم از آن هـــا حمایـــت کنیـــم. 
ـــتغال  ـــه اش ـــک ب ـــم، کم ـــری می کنی ـــدی پیگی ـــورت ج ـــه به ص ـــی ک ـــی از مباحث یک

دانشـــجویان اســـت.
وی گفت: دانشگاه علم و فرهنگ مدعی است که دانشگاه نسل سوم و کارآفرین است. 
کسب وکارهای  در  فعالیت  مسیر  در  دانشجویان  هدایت  برای  را  زمینه  کرده ایم  تالش 
موجود و درآمدزایی فراهم کنیم؛ به عنوان مثال، دانشکده گردشگری که عملکرد بسیار 
اما  بودند؛  فعال  بسیار  بخش  این  در  دانشجویان  و  داشت  گردشگری  زمینه  در  خوبی 

متأسفانه همه گیری بیماری کووید 19 این نظام را تحت تاثیر قرار داده است.

ازسرگیری مجدد تعامالت بین المللی
در  که  است  سالی  چند  کرد:  تاکید  جهاددانشگاهی  فرهنگ  و  علم  دانشگاه  رییس 
حوزه تعامالت بین المللی، کارهای خوبی با کشورهای اتریش، مالزی و چند کشور دیگر 
انجام شده است، اما متاسفانه شرایط همه گیری بیماری این حوزه را نیز تحت تاثیر قرار 
به مسایل و مشکالت داخلی،  بودن  به دلیل درگیر  نیمه نخست سال 1۳99،  داد. در 

عمال پرداختن به حوزه تعامالت بین المللی امکان پذیر نبود.
مباحث  و  دانشگاه  داخلی  مشکالت  درگیر  حدی  به   99 سال  ابتدای  افزود:  وی 
آموزشی بودیم که عمال امکان پرداختن به این بخش نبود. خوشبختانه از اواخر تابستان، 
پیگیری کارها به شکل مجازی از سر گرفته شد و وبینارهای متعددی برگزار شد. البته 
تعامالت  بر  قطعا  که  هستیم  روبه رو  نیز  تحریم ها  مشکل  با  بیماری،  بحث  بر  عالوه 

اثرگذار هستند. بین المللی 
دکتر هاشمی بیان کرد: آموزش های مجازی در حوزه نانوتکنولوژی با برخی کشورها 
اکتبر  از  بین المللی  دانشجویان  پذیرش  داریم. همچنین  را مدنظر  کنیا  و  اتیوپی  مانند 
دانشجویان  پذیرای  حضوری  شکل  به  امیدواریم  که  می شود  گرفته  سر  از   2۰21
بین المللی باشیم، در غیر این صورت دوره ها به صورت مجازی برگزار خواهند شد. قصد 
کنیم  دنبال  جدی تر  شکل  به  را  بین المللی  تعامالت  و  برنامه ها   1۴۰۰ سال  در  داریم 
عادی  حالت  به  شرایط   ،19 کووید  بیماری  همه گیری  وضعیت  بهبود  با  امیدواریم  و 

بازگردد.
بـــه گـــزارش ایســـنا، رییـــس دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ در پایـــان گفـــت: بـــه 
ـــا  ـــراه م ـــده هم ـــال آین ـــی- دو س ـــا یک ـــل ت ـــاری حداق ـــن بیم ـــه ای ـــد ک ـــر می رس نظ
خواهـــد بـــود. امیـــدوارم مســـایل را ســـهل نگرفتـــه و به ســـادگی از کنـــار آن هـــا 
ـــث  ـــم. بح ـــت کنی ـــرایط رعای ـــه ش ـــتی را در هم ـــای بهداش ـــم؛ پروتکل ه ـــور نکنی عب
آمـــوزش نیـــز بایـــد به صـــورت جـــدی و مســـتمر توســـط رســـانه های مختلـــف از 
جملـــه خبرگـــزاری ایســـنا و صداوســـیما پیگیـــری شـــود. در هـــر حـــال زندگـــی 
ـــت  ـــه وضعی ـــه ب ـــا توج ـــوزش را ب ـــم آم ـــه داری ـــد؛ وظیف ـــته باش ـــان داش ـــد جری بای
ـــب  ـــددی )ترکی ـــناریوهای متع ـــف، س ـــرایط مختل ـــرای ش ـــم و ب ـــه دهی ـــود ادام موج

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــازی( طراح ـــوری و مج ـــوزش حض آم
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روابط عمومی جهاددانشــگاهی: متن بیانیه این نهاد به شــرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ــن  ــن رفت ــالم رســمی از بی ــران و اع ــت ای ــزرگ مل ــد ب ــن، عی ــوم اهلل 12 فروردی ی
ــران اســت. ــوری اســالمی ای ــا انتخــاب جمه وابســتگی سیاســی کشــور ب

ایــن رویــداد مبــارک در ادامــه ی راه و ســال های پــس از 58 مقدمــه ای شــد بــرای 
حرکــت در مســیر اهــداف و شــعارهای اصلــی انقــالب اســالمی کــه اســتقالل خواهی و 

قطــع هــر نــوع وابســتگی، از جملــه ی مهم تریــن آن هاســت.
ــه  ــت ب ــود و بازگش ــه خ ــاد ب ــس و اعتم ــه نف ــکای ب ــه ات ــی ک ــر جای آری! در ه
ــکل و  ــا را مش ــدازه کار ابرقدرت ه ــان ان ــه هم ــد، ب ــل ش ــدازه عم ــر ان ــه ه ــالم، ب اس

ــرد. ــتابنده ک ــا را ش ــت ملت ه حرک
سّم مهلک اندیشه ی وابستگی که در سالیان متمادی قبل از پیروزی انقالب اسالمی، 
هویت بومی و فرهنگ جامعه ی ایرانی را مسموم و نگاه حقارت پندارانه را در بین اقشار 
کبیر جمهوری  بنیان گذار  مسیحایی  َدم  و  انقالب  پیروزی  با  بود،  کرده  حاکم  مختلف 
زدوده  بزرگ  ایران  رنجور  تِن  از  امت،  امام  پدرانه ی  و  مشفقانه  هدایت های  و  اسالمی 
از  نیازها  ایستادن روی پای خود و تامین  الهی در ملت برای  انگیزه ای عظیم و  شد و 

هر نوع آن پدید آمد.
ــته و  ــکار ننشس ــتگی، بی ــوم وابس ــه ی ش ــث نقش ــان خبی ــان، طراح ــن می در ای
کرامــت مــردم بــه برکــت اســالم را تــاب نیاوردنــد؛ تحمیــل جنــگ، تحریــم و توطئــه 
ــت  ــرای بازگش ــمن ب ــد دش ــه و امی ــوان مقدم ــانه ای به عن ــترده رس ــالت گس و حم
اندیشــه ی وابســتگی و از پــی آن تهاجــم فرهنگــی، ایجــاد احســاس ذلــت در ملــت و 
در نهایــت قــرار گرفتــن ایــران عزیــز در چنبــره ســلطه بیگانــگان و چپــاول کشــور در 

ــوم قــرار گرفــت. دســتور کار دشــمنان ایــن مــرز و ب

در ایـن سـال های سـخت نیـز ملـت رشـید ایـران به ویـژه جوانـان عـزت خـواه و 
حق طلـب، گـوش بـه فرمـان رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی درصـدد مقابلـه بـا ایـن 
توطئه هـا برآمدنـد و اجـازه ندادنـد کشـور از ریل پیشـرفت به خصـوص در عرصه علم و 

فنـاوری کـه بـه دسـتاویز سـلطه گـری مسـتکبران تبدیـل شـده، خـارج شـود.
نام گــذاری ســال ها توســط رهبــر فرزانــه انقــالب، بــه نقشــه راهــی بــرای تقویــت 
ــت  ــم مل ــتاوردهای عظی ــت دس ــر نگهداش ــر دیگ ــه تعبی ــیب پذیر و ب ــای آس عرصه ه
ــده  ــدل ش ــتگی مب ــع وابس ــادی قط ــعار بنی ــق ش ــا تحق ــرفت ت ــیر پیش ــداوم مس و ت
ــمنان در  ــی دش ــه صف آرای ــه ب ــا توج ــر ب ــال های اخی ــی س ــه ط ــی ک ــت؛ اقدام اس
عرصــه اقتصــادی، بیــش از پیــش بــه ارکان ایــن بخــش مهــم یعنــی تولیــد، حمایــت 
ــت از کار و ســرمایه  ــدان اقتصــادی، حمای ــادی در می ــت جه ــی، مدیری از کاالی ایران
ــی  ــع زدای ــه »تولیــد، پشــتیبانی ها، مان ــز ب ــوده اســت و امســال نی ــی معطــوف ب ایران

هــا« نــام گرفتــه اســت.
نهــاد انقالبــی جهاددانشــگاهی در روز 12 فروردیــن ســال 1۴۰۰ شمســی، ضمــن 
ــر  ــه محضــر رهب ــی ب ــراز قدردان ــران و اب ــوری اســالمی ای ــوم اهلل جمه گرامیداشــت ی
ــال  ــاز س ــاره در آغ ــد دوب ــژه و تأکی ــت وی ــل عنای ــه دلی ــالمی ب ــالب اس ــم انق معظ
ــتون  ــی و س ــاد مقاومت ــن اقتص ــن رکی ــوان رک ــد به عن ــوری تولی ــاله ی مح ــه مس ب
ــت و  ــش رو، هم ــال پی ــد در س ــالم می کن ــتگی ها اع ــواع وابس ــا ان ــارزه ب ــرات مب فق
ــرای تحقــق حداکثــری شــعار امســال، همچنیــن ظهــور و  تــالش مضاعــف خــود را ب
ــروز ثمــره ی تالش هــا در عرصــه زندگــی مــردم و ســربلندی بیــش از پیــش نظــام  ب

اســالمی مصــروف خواهــد نمــود.
جهاددانشگاهی
12 فروردین ماه 1۴۰۰

بیانیه جهاددانشـــگاهی به مناسبت فرارسیدن روز 
جمهوری اسالمی

جهاددانشـــگاهی با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت یوم اهلل 12 فروردین ماه، اعالم کرد: 
در ســـال پیش رو، این نهاد انقالبی همت و تالشی مضاعف خود را برای تحقق حداکثری 
شـــعار امسال، همچنین ظهور و بروز ثمره ی تالش ها در عرصه زندگی مردم و سربلندی 

بیش از پیش نظام
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 مرور اخبار مهم جهاددانشگاهی
 در حوزه مختلف

دیگر

■ توسعه آموزش های جهاددانشگاهی با بهره گیری از 
مهارت های جدید

■   گسرتش همکاری آموزش و پرورش با جهاددانشگاهی
■ تقدیر از خدمات موسس مرکز اطالع رسانی بازارکار 

جهاددانشگاهی
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روابط عمومی جهاددانشگاهی: دکتر حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشگاهی و دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و 
فناوری این نهاد از غرفه معاونت آموزشی جهاددانشگاهی در 
نوین  تکنولوژی های  و  آموزش، خدمات  بین المللی  نمایشگاه 

آموزشی و صنایع وابسته بازدید کردند.
دکتر طیبی در این بازدید با اشاره به رویکردهای معاونت 
و  آموزش ها  توسعه  راستای  در  جهاددانشگاهی  آموزشی 
رویکرد  کرد:  خاطرنشان  جدید  مهارت های  از  بهره گیری 
که  است  استوار  اساس  این  بر  جهاددانشگاهی  آموزشی 
مهارت های  کند  سعی  می تواند  که  جایی  تا  جهاددانشگاهی 
مختلف را بر اساس نیاز کشور در جامعه تقویت و این آموزه ها 

را در کشور نهادینه کند.
بتواند علم  این است که فرد  ما  این که هدف  بیان  با  وی 
را بیاموزد و آن را به فن تبدیل کند و همچنین فن باید به 
تولید ثروت در دانش آموختگان و فراگیران منجر شود، ادامه 
داد: در دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی که هم اکنون 
نسل سه یا نسل چهار نام گرفته است، تالشمان بر این است 
که دانشجویان بتوانند به شکل صحیحی دانش را بیاموزند و 

در این زنجیره نهایتا برای کشور تولید ثروت کنند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه با ذکر این نکته 
که بحث مهم و قابل توجه دیگری که باید به آن توجه کنیم، 
نحوه ارزیابی دانشجویان و کارآموزان در موسسات آموزش عالی 
کشور است، افزود: ما باید به شکلی دانشجو را ارزیابی و هدایت 
و  دارد  آن عالقه  به  که  وارد شغلی شود  نهایت  در  کنیم که 
می تواند آن را به شکل مطلوبی اجرا کند. به این شکل می توان 
از اشباع شدن بسیاری از رشته ها و مشاغل جلوگیری کرد. در 
تا  داده شود  افراد  این  به  مهارتی  آموزش های  باید  راستا  این 

بتوانند در حوزه مورد عالقه خود فرد موفقی بشوند. ما این پروژه 
را در دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی با کمک سازمان 
برنامه وبودجه در دست اجرا داریم تا در نهایت بتوانیم به نقطه ای 
برسیم که دانشجویان ما پس از فارغ التحصیلی نه تنها سرگردان 

نباشند بلکه کارآفرین و ثروت آفرین باشند.
مثبت  فعالیت های  به  اشاره  با  ادامه  در  طیبی  دکتر 
نهاد  این  به  مختلف  دستگاه های  اعتماد  و  جهاددانشگاهی 
گفت: رویکرد ما نشان داده است که جهاددانشگاهی نگاهی 
کاربردی به حل مسایل جامعه دارد. ما در واقع می خواهیم که 
مشکالت موجود را خودمان با همکاری یکدیگر حل کنیم. با 
توجه به اعتباری که جهاددانشگاهی دارد و سابقه مثبتی که 
در زمینه علمی و فناوری ایجاد کرده، موجب شده این ابتکار 
جدیدی  مشاغل  بتواند  که  بگیرد  قرار  جهاد  دست  در  عمل 
نهادهای  تا  می شود  موجب  مثبت  سابقه  این  کند.  ایجاد 
مختلف همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برادران 
عزیزم دکتر شریعتمداری و همچنین دکتر منصوری و قبل از 
آن دکتر ربیعی با دید مثبتی به همکاری با جهاددانشگاهی 

بپردازند.
با  جهاددانشگاهی  کرد:  تصریح  جهاددانشگاهی  رییس 
بسیاری از دستگاه ها از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری،  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  جمهوری، 
 ... معاونت های رفاه و همچنین اشتغال وزارت تعاون و کار و 
همکاری های خوب و گسترده ای را تعریف کرده که هرکدام در 

زمینه های مشخص پیگیری و دنبال می شود.
و  علم  دانشگاه  در  کسب وکار  اورژانس  راه اندازی  به  وی 
فرهنگ اشاره کرد و افزود: در حوزه اشتغال، جهاددانشگاهی با 
همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تالش دارد تا بتواند 

از ریزش مشاغلی که هرساله به وجود می آیند جلوگیری کند.
شغل  زیادی  تعداد  هرسال  اینکه  بیان  با  طیبی  دکتر   
داد:  ادامه  می شوند  شاغل  زیادی  افراد  و  می آید  وجود  به 
با  می توان  که  می روند  بین  از  زیادی  دالیل  به  شغل ها  این 
هم افزایی بین دستگاه های مختلف با محوریت جهاددانشگاهی 
این مشکل را هم رفع کرد تا جهاد رسالت خود را در زمینه 
اشتغال هم اجرا کرده باشد. همچنین یکی دیگر از رویکردهای 

جهاددانشگاهی توجه به آینده مشاغل و مشاغل آینده است.

هدف از توسعه آموزش های جهاددانشگاهی اشتغال 
دانش آموختگان است

این  در  نیز  جهاددانشگاهی  فناوری  و  پژوهش  معاون 
بازدید هدف از شکلی گیری آموزش در جهاددانشگاهی ارایه 
آموزش های مکمل، کاربردی و مهارتی برای دانش آموختگان 
دانشگاه ها بوده که خوشبختانه جهاددانشگاهی در این زمینه 

موفق بوده است.
همواره  جهاددانشگاهی  این که  تصریح  با  پورعابدی  دکتر 
ارایه آموزش های مهارتی مکمل برای ورود جوانان و  به دنبال 
دانش آموختگان گفت: این آموزش ها عالوه بر اشتغال و کارآفرینی 

به روحیه خودباوری فارغ التحصیالن نیز کمک می کند.
آموزش  فناوری جهاددانشگاهی جایگاه  و  پژوهش  معاون 
را در جهاددانشگاهی مهم ارزیابی کرد و تصریح کرد: تعامل 
بخش های مختلف آموزش و بخش های پژوهش و فناوری در 

راستای توسعه نوآوری و کارآفرین بسیار حیاتی است.
وی به طراحی دوره های مشترک بین بخش های آموزش 
و فناوری تاکید کرد و گفت: در این زمینه دانشگاه ها و مراکز 
آموزشی باید با پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی بیش از گذشته 

تعامل داشته باشند.
به  اشاره  با  جهاددانشگاهی،  فناوری  و  پژوهش  معاون 
سراسر  در  جهاددانشگاهی  آموزش  دستاوردهای  این که 
از  خوبی  رضایت  خوشبختانه  گفت:  است،  گسترده  کشور 
دستاوردهای آموزشی جهاددانشگاهی وجود دارد که بخشی 

از آن در نمایشگاه به نمایش درآمده است.
وی با اشاره به شیوع کرونا در کشور گفت: الزم است از 
دستاوردها و تکنولوژی های ارایه شده در نمایشگاه بین المللی 
صنایع  و  آموزشی  نوین  تکنولوژی های  و  خدمات  آموزش، 

وابسته استفاده بیشتری کنیم.
جهاددانشگاهی  تالش های  از  پایان،  در  پورعابدی  دکتر 
در  حضور  برای  اساسی  راهبردهای  توسعه  و  تدوین  برای 
عرصه های ملی و بین المللی در زمینه های آموزش های مهارتی 

و کاربردی برای دانشجویان و دانش آموختگان خبر داد.
کل  اداره  سرپرست  دادخواه  سهیل  دکتر  است،  گفتنی 
در  نیز  جهاددانشگاهی  آموزشی  مراکز  گسترش  و  نظارت 
اشتغال  و  آموزش  توانمندی های حوزه  از  بخشی  بازدید  این 
و کارآفرینی جهاددانشگاهی را تشریح و درباره آینده اهداف و 
برنامه های معاونت آموزشی در زمینه تلفیق آموزش و مهارت 
در راستای توسعه اشتغال و کارآفرینی در کشور سخن گفت.

توسعه آموزش های جهاددانشگاهی با بهره گیری از 
مهارت های جدید

رییس جهاددانشگاهی با حضور در غرفه معاونت آموزشی جهاددانشگاهی در منایشگاه بین املللی آموزش، خدمات و تکنولوژی های نوین 
آموزشی و صنایع وابسته تاکید کرد

    مرور  اخبار مهم جهاددانشگاهی در حوزه مختلف

دیگر
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گسرتش همکاری آموزش و پرورش با 

جهاددانشگاهی
وزیر آموزش و پرورش در جریان بازدید از خربگزاری ایکنا وابسته به جهاددانشگاهی از آمادگی نسبت به افزایش 

همکاری با جهاددانشگاهی سخن گفت

ــن  ــفندماه: محس ــگاهی، 9 اس ــی جهاددانش ــط عموم رواب
حاجی میرزایــی وزیــر آمــوزش و پــرورش، هم زمــان 
بــا هفتــه تربیــت اســالمی بــا حضــور در ســازمان 
ــی  ــای فارس ــور، از تحریریه ه ــگاهیان کش ــی دانش قرآن
و  مبیــن  اســتودیو  ایکنــا،  خبرگــزاری  بین الملــل  و 
بخش هــای مختلــف ایــن ســازمان بازدیــد کــرد. در 
ــای  ــا بخش ه ــنایی ب ــن آش ــد، ضم ــن بازدی ــان ای جری
ــا دکتــر حمیدرضــا  مختلــف ســازمان، طــی جلســه ای ب
طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی، دکتــر عیســی علیــزاده 
معــاون فرهنگــی ایــن نهــاد و ســید محمدحســین 
ــور  ــگاهیان کش ــی دانش ــازمان قرآن ــس س ــنی ریی حس

دیــدار و گفت وگــو کــرد.
دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی در 
ــن تســلیت  ــن نشســت مشــترک طــی ســخنانی ضم ای
ســالروز رحلــت حضــرت زینــب )س(، اظهــار کــرد: 
اســالمی،  انقــالب  به عنــوان مولــود  جهاددانشــگاهی 
توســعه فرهنگــی و علمــی فناورانــه را به عنــوان دو 
ــور در  ــرای کش ــی ب ــاخت اساس ــم و زیرس ــوع مه موض
الگوســازی های  بــه  دســتور کار قــرار داده و موفــق 
ــیس  ــا تاس ــی ب ــه فرهنگ ــت. در حیط ــده اس ــی ش خوب
ــران و ســپس  ــی دانشــجویان ای مرکــز فعالیت هــای قرآن
ایجــاد خبرگــزاری بین المللــی قــرآن، ایــن مهــم دنبــال 
ــل  ــه ح ــه، ب ــی و فناوران ــوزه علم ــن در ح ــد، همچنی ش
ــاوری در کشــور همــت داشــته اســت.  مشــکالت روز فن
ــا  ــف مرتب ــع مختل ــه صنای ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــد م تاکی
بایــد روزآمــدی خــود را حفــظ کننــد و نــگاه بــه آینــده 

داشــته باشــند. در حیطــه پزشــکی نیــز جهاددانشــگاهی 
تــالش کــرده اســت تــا ســلول درمانــی، جایگزیــن 
بســیاری از درمان هــا در کشــور شــود. معتقدیــم کشــور 
بایــد دانش بنیــان اداره شــود تــا بتــوان در راســتای رفــع 
مشــکالت گام برداشــت و جهاددانشــگاهی از گذشــته تــا 
کنــون وظیفــه خــود می دانســته بــا توجــه زیرســاخت ها 
در ایــن زمینــه بــا مجموعه هــای مختلــف همکاری هــای 

ــی داشــته باشــد. خوب
ــه  ــات ک ــه برخــی موضوع ــاره ب ــا اش ــی ب ــر طیب دکت
ــوزش و  ــاد و آم ــن نه ــان ای ــل می ــت در تعام ــوب اس خ
ــوزه  ــه داد: ح ــرد، ادام ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــرورش م پ
فنــاوری و پژوهــش مــا می توانــد بــه شــما کمــک کنــد، 
مســاله بعــدی ایــن اســت کــه اهمیــت علــم و فنــاوری و 
ــه  ــادآور شــود؛ این ک ــو ی ــه نســل ن ــوزی ب اساســا علم آم
ــم  ــد عل ــد و بدانن ــوب بفهمن ــم را خ ــوزان عل دانش آم
ــور  ــی تص ــه گاه ــرد دارد، چراک ــا کارب ــی آن ه در زندگ
ــه  ــن ب ــدارد و ای ــی ن ــردی در زندگ ــم کارب ــود عل می ش
ــم  ــد ه ــن فراین ــی از ای ــود. بخش ــل می ش ــا منتق بچه ه
بســتگی بــه امکانــات مدرســه دارد کــه الزم اســت 
ــد. ــم را ببینن ــای عل ــک کاربرده ــوزان از نزدی دانش آم

وی افــزود: موضــوع مهــم دیگــر کــه بایــد مــورد توجه 
قــرار بگیــرد، اهمیــت قانــون و قانون مــداری اســت و ایــن 
مهــم بایــد ملکــه ذهــن دانــش آمــوزان شــود کــه قانــون 
ــرام  ــاله احت ــن مس ــت. همچنی ــم اس ــداری مه و قانون م
ــه  ــد. مجموع ــل درک باش ــا قاب ــرای آن ه ــر ب ــه یکدیگ ب
ــن  ــد در ای ــگاهی می توان ــی جهاددانش ــات فرهنگ مطالع

حــوزه بــا آمــوزش و پــرورش همــکاری داشــته باشــد.
اشــاره  بــا  همچنیــن  جهاددانشــگاهی  رییــس 
بــه دســتاورد ایــن نهــاد در حیطــه آمــوزش زبــان 
ــداری کــه اعضــای  انگلیســی، گفــت: ســال 92 طــی دی
ــری  ــم رهب ــام معظ ــا مق ــی ب ــالب فرهنگ ــورای انق ش
ــی  ــگ غرب ــج فرهن ــه تروی ــبت ب ــان نس ــتند، ایش داش
ــی  ــزار نگران ــی اب ــان انگلیس ــای زب ــب آموزش ه در قال
ــی و  ــع غن ــتند مناب ــار داش ــه و انتظ ــاره گالی و در این ب
ــه  ــالمی تهی ــی - اس ــگ ایران ــا فرهن ــب ب ــی متناس خوب
شــود و مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــر همیــن اســاس در 
ــه هشــت  ــت آموزشــی، مجموع جهاددانشــگاهی و معاون
ــن  ــرد تدوی ــن رویک ــا همی ــی را ب ــان انگلیس ــدی زب جل
ــوزش  ــت آم ــد در خدم ــع می توان ــن مناب ــه ای ــم ک کردی

ــرد. ــرار بگی ــرورش ق ــوزش و پ ــی در آم ــان انگلیس زب
دکتــر طیبــی بــا بیــان این کــه حــول موضــوع 
ــتور کار  ــه ای در دس ــک برنام ــت، ی ــازی دول ــد س کارآم
ــا  ــرد: ب ــان ک ــت، بی ــه اس ــرار گرفت ــگاهی ق جهاددانش
محوریــت داشــتن دولتــی کارآمــد و اختیاراتــی کــه ایــن 
ــردان  ــه دولتم ــز این ک ــد و نی ــته باش ــد داش ــت بای دول
ــدی  ــه کارآم ــند ک ــته باش ــد داش ــی بای ــه ویژگی های چ
ــتور کار  ــی در دس ــه فعالیت های ــود، مجموع ــق ش محق
قــرار گرفــت و موضــوع اخــالق انتخاباتــی از ســوی 
ــت از ســوی  خبرگــزاری ایکنــا و موضــوع کارآمــدی دول

خبرگــزاری ایســنا پیگیــری می شــود.
ــرورش،  ــوزش و پ ــر آم ــی وزی ــن حاجی میرزای محس
نیــز در ایــن نشســت بــا تســلیت ســالروز وفــات حضــرت 
ــار کــرد: خــدا را شــاکرم  زینــب )س(، در ســخنانی اظه
ــا فعالیت هــای ارزشــمند  از یــک مجموعــه پــر محتــوا، ب
ــه آشــنا  ــن مجموع ــای ای ــا فعالیت ه ــم و ب ــد کردی بازدی
شــدم. جهاددانشــگاهی یکــی از نهادهــای تاسیســی 
جمهــوری اســالمی بــوده و در هــر عرصــه ای کــه 
ــد  ــته و درص ــاخصی داش ــرد ش ــت، عملک ــده اس وارد ش
و  هســت  نیــز  قابل اندازه گیــری  آن  موفقیت هــای 
ــری داشــته  خوشــبختانه عملکــرد درخشــان و قابل تقدی
اســت. امیــد اســت همــه مجموعه هــا و نهادهــا در 
ــد. ــر ببرن ــره واف ــتاوردها به ــن دس ــد از ای ــور بتوانن کش

دســتیابی  به منظــور  داد:  ادامــه  حاجی میرزایــی 
بــرای جامعــه و اهــداف و  بــه اهــداف تبیین شــده 
فرصــت،  بزرگ تریــن  تعییــن شــده،  چشــم اندازهای 
ــچ مســیری  ــن راســتا، هی ــت اســت. در ای ــم و تربی تعلی
نتیجه بخش تــر  و  اثربخش تــر  مطمئن تــر،  معتبرتــر، 
ــن اهــداف  ــری ای ــرای پیگی ــت ب ــم و تربی از مســیر تعلی
ــه  ــد ک ــل می کن ــه عم ــه همان گون ــدارد. جامع ــود ن وج
آموختــه اســت و هــر چه قــدر عرصــه جامعــه کارآمدتــر 
و مفیدتــر باشــد، نقش آفرینــی در جامعــه بهتــر خواهــد 
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بــود. اگــر بــه دنبــال آدم هایــی هســتیم کــه بــا هــم خــوب گفت وگــو کننــد و توانایــی 
حــل مســاله و روح پژوهشــگری داشــته باشــند و در جامعــه خــود عنصــر موثــر باشــند، 
ــن مســوولیت را  ــروش اســت و ای ــوزش و پ ــرادی، آم ــن اف ــت چنی ــی تربی ــگاه اصل جای

ــم. ــود می دانی ــه خ متوج
وی بــا تاکیــد بــر این کــه عرصــه همکاری هــای آمــوزش و پــرورش بــا ســایر نهادهــا 
ــا  ــکاری ب ــرای هم ــی ب ــالم آمادگ ــن اع ــت و ضم ــوع اس ــترده و متن ــتگاه ها، گس و دس
جهاددانشــگاهی در تمامــی عرصه هــا، اضافــه کــرد: جهاددانشــگاهی دارای ظرفیت هــای 
خوبــی در حوزه هــای مختلــف علمــی و فناورانــه و فرهنگــی اســت، امیــد اســت 
ــز  ــا و نی ــرای آن ه ــوای آموزشــی ب ــن محت ــان و تامی ــوزش معلم ــم در حیطــه آم بتوانی
ــت  ــاوری، از ظرفی ــم و فن ــوزه عل ــه ح ــا ب ــه دادن آن ه ــن توج ــوزان و همچنی دانش آم

ایــن نهــاد اســتفاده کنیــم.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان این کــه ناب تریــن میــدان پژوهــش، نظــام تعلیــم 
ــار آمــوزش و  ــرای تعلیــم و تربیــت در اختی ــراد در دوره ای ب و تربیــت اســت، گفــت: اف
ــی در زندگــی آن هاســت و هویــت و شــخصیت آن هــا  ــرورش هســتند کــه دوره حیات پ
ــه  ــی مدرس ــا حت ــم و ی ــوز، درس، معل ــود دانش آم ــت و خ ــکل گیری اس ــال ش در ح
می توانــد موضــوع پژوهــش باشــد تــا درک صحیــح نســبت بــه ابعــاد هــر یــک از ایــن 

ــود. ــر ش ــر عمیق ت عناص
ــح  ــت، تصری ــی اس ــرآن قطع ــه ق ــان ب ــه ِدینم ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــی ب حاجی میرزای
ــی،  ــن مســوولیت یقین ــم و ای ــرآن مســوولیت داری ــاره ق ــوان مســلمان، درب ــرد: به عن ک
قطعــی و حتمــی اســت و در چنیــن مســوولیت مهمــی، نیازمنــد اطمینــان بــه تحقــق 
ــرار  آن هســتیم و بایــد بدانیــم آن را درســت انجــام می دهیــم و در مســیر صحیحــی ق

داریــم.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان این کــه فعالیت هــای قرآنــی در آمــوزش و پــرورش 
اهمیــت ویــژه ای دارد و بخش هــای زیــادی از فعالیت هــا و برنامه هــا بــه آمــوزش قــرآن 
اختصــاص دارد، گفــت: همــه ایــن فعالیت هــا قابلیــت ســنجش و ارزیابــی دارد و این کــه 
تــا چــه حــد اثربخــش بــوده اســت یــا این کــه بــه اهــداف نائــل آمده ایــم و توانســته ایم 
ــعه  ــه توس ــن زمین ــا را در ای ــویم و درک آن ه ــبب ش ــرآن را س ــوزان و ق ــس دانش آم ان
ــرای همــکاری مشــترک  ــد زمینــه ای ب دهیــم، ایــن موضــوع مهمــی اســت کــه می توان

مــا بــا جهاددانشــگاهی باشــد.
حاجــی میرزایــی بــا اشــاره بــه حضــور و مشــارکت دســتگاه های مختلــف در 
کمیســیون توســعه فرهنــگ قرآنــی، اظهــار کــرد: ایــن کمیســیون میدانــی بــرای تبــادل 
تجربیــات و دیدگاه هــای مختلــف و شــکل گیری عــزم و اراده ای مشــترک بــرای اهتمــام 
بــه قــرآن و تــالش بــرای آشــنا کــردن دانش آمــوزان بــا مفاهیــم قرآنــی اســت. اساســا 
تعلیــم و تربیــت نمی توانــد مســتقل از قــرآن اتفــاق بیفتــد، بنابرایــن در تدویــن برنامــه 
ــی  ــم و اساس ــش مه ــی نق ــی و قرآن ــای دین ــن آموزه ه ــول بنیادی ــند تح ــی و س درس
ــام معظــم  ــر مق ــه تعبی ــه ب ــم ک ــت کنی ــانی تربی ــد انس ــا بای ــه م ــته اســت، چراک داش
رهبــری در تــراز تمــدن نویــن اســالمی باشــد. بــرای پایه گــذاری چنیــن تمدنــی بایــد 
ــایل  ــوع از مس ــن موض ــیم. ای ــته باش ــی داش ــی و قرآن ــای دین ــی از آموزه ه ــره خوب به
ــرآن و  ــرآن و تفســیر ق ــت ق ــظ، قرائ ــد حف ــددی مانن ــای متع توجــه ماســت و برنامه ه

ــی در حــال انجــام اســت. ــف قرآن ــا موضوعــات مختل برگــزاری مســابقات ب
ــگاهی  ــا جهاددانش ــترک ب ــکاری مش ــه هم ــبت ب ــی نس ــالم آمادگ ــن اع وی ضم
ــی  ــورای عال ــه ش ــاس مصوب ــرد: براس ــان ک ــور، بی ــگاهیان کش ــی دانش ــازمان قرآن و س
ــوزش و  ــه عهــده آم ــز ب ــا پیــش از دبســتان نی ــت ت انقــالب فرهنگــی، مســوولیت تربی
پــرورش واگــذار شــده اســت، بنابرایــن از ایــن پــس هــم در مدیریــت مهدهــای کــودک 
و نیــز ســاماندهی ایــن امــر، مســوولیت داریــم و تــالش خواهیــم کــرد از همفکــری بــا 

ــم. ــتفاده کنی ــگاهی اس جهاددانش
ــازمان  ــکاری 9 س ــا هم ــکا و ب ــا ات ــری، ب ــوزه غربالگ ــزود: در ح ــی اف حاجی میرزای
ــا در  ــا اگــر احیان مختلــف، امــر مراقبــت اجتماعــی دانــش آمــوزان پیگیــری می شــود ت
معــرض خطــری قــرار داشــتند، آموزش هــای الزم بــه آن هــا ارایــه شــود و یــا بــه مراکــز 
ــم راهبــری نمــاد تشــکیل شــده  ــن راســتا همچنیــن تی ــی شــوند. در ای مشــاوره معرف
کــه می تــوان در ایــن حیطــه بــه تبــادل تجربــه بــا مجموعــه جهاددانشــگاهی پرداخــت.

ــن  ــه بزرگ تری ــروز ب ــه ام ــت ک ــی اس ــتر مهم ــاد بس ــرد: ش ــان ک ــن بی وی همچنی
ــار  ــل شــده کــه بیشــترین تعــداد مخاطــب را در اختی ســرویس و بســتر مجــازی تبدی
دارد و محتواهــای ارایــه شــده متنوع تــر هــم شــده اســت. آمــوزش و پــرورش ماموریتــی 
ــود و  ــه می ش ــاد ارای ــبکه ش ــم در ش ــن مه ــه ای ــگان دارد ک ــه و رای ــوزش پای ــرای آم ب
قطعــا هــر خدمتــی کــه بــا کیفیــت باشــد، در ایــن فضــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان این کــه آموزش هــای مکمــل در کنــار آموزش هــای 
ــال  ــی در ح ــای متنوع ــت: مجموعه ه ــت، گف ــه اس ــورد توج ــاد م ــبکه ش ــی در ش اصل
ــا شــبکه شــاد هســتند و ایــن بســتر در اختیــار نهادهــای فعــال در عرصــه  همــکاری ب
ــات آموزشــی  ــرورش خدم ــا تحــت اســتانداردهای آمــوزش و پ ــه ت ــرار گرفت آمــوزش ق
خــود را در اختیــار جمعیــت میلیونــی دانش آمــوز در کشــور قــرار بدهنــد. مقدمــات ایــن 

امــر فراهــم شــده و از ایــن حیــث امکاناتــی در اختیــار نهادهایــی ماننــد جهاددانشــگاهی 
ــه ای  ــه مجموع ــاً خوشــحال هســتم از این ک ــت. عمیق ــرار خواهــد گرف ــن بســتر ق در ای
ــد و  ــرعت رش ــت و س ــغول فعالی ــاز کشــور مش ــورد نی ــر موضــوع م ــز ب ــور متمرک به ط

تحــول آن خــوب و در خــور تقدیــر اســت.
ــی  ــاون فرهنگـ ــزاده معـ ــی علیـ ــر عیسـ ــز دکتـ ــه نیـ ــن جلسـ ــی از ایـ در بخشـ
ـــابقات  ـــرات و مس ـــت مناظ ـــوب اس ـــه خ ـــان این ک ـــا بی ـــخنانی ب ـــگاهی، در س جهاددانش
ـــوز  ـــت: دانش آم ـــود، گف ـــل ش ـــجویی منتق ـــل از دانش ـــنین قب ـــه س ـــه ب ـــن زمین در ای
بایـــد تـــوان گفت وگـــو داشـــته باشـــد و مـــا نیـــز تمایـــل داریـــم در ایـــن زمینـــه 
طرحـــی را بـــا همـــکاری وزارت آمـــوزش و پـــرورش دنبـــال کنیـــم. گفت وگـــو بایـــد 
ـــوزش و  ـــا آم ـــه ب ـــم ک ـــی را داری ـــن آمادگ ـــا ای ـــود و م ـــن ش ـــی تمری ـــنین کودک از س

ـــکاری کنـــم. ـــن حیطـــه هم ـــرورش در ای پ
ـــرا  ـــن اخی ـــگاهی همچنی ـــارات جهاددانش ـــازمان انتش ـــر، س ـــوی دیگ ـــزود: از س وی اف
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــی ش ـــالمی معرف ـــوری اس ـــال جمه ـــاب س ـــدگان کت ـــی از برگزی یک
ـــدازی  ـــه دقیقه ای راه ان ـــاب س ـــوان کت ـــا عن ـــی ب ـــی، طرح ـــاب و کتاب خوان ـــگ کت فرهن
ـــی  ـــت. تمام ـــوزی را داراس ـــطح دانش آم ـــعه در س ـــت توس ـــم قابلی ـــه ه ـــن برنام ـــد. ای ش

ـــت. ـــرورش اس ـــوزش و پ ـــول کار آم ـــوند، محص ـــگاه می ش ـــه وارد دانش ـــرادی ک اف
ـــز در  ـــی دانشـــگاهیان کشـــور، نی ـــازمان قرآن ـــس س ســـید محمدحســـین حســـنی ریی
ـــت هایی  ـــگاهی آن دس ـــرد: جهاددانش ـــار ک ـــخنانی اظه ـــی س ـــه ط ـــن جلس ـــی از ای بخش
ــه پختگـــی و  ــد و آن را بـ ــوج دانشـــجویی را هدایـــت کنـ ــد مـ ــه می توانـ اســـت کـ
کمـــال برســـاند. مقـــام معظـــم رهبـــری نیـــز در دیدارهـــای مختلـــف بـــر روی ایـــن 
جنبـــه تربیتـــی ایـــن نهـــاد تاکیـــد داشـــته اند. در حـــوزه دینـــی و قرآنـــی، از ســـال 
ـــدازی و 2۴ دوره  ـــه همـــت جهاددانشـــگاهی راه ان ـــرآن دانشـــجویی ب 62 کـــه مســـابقات ق
ایـــن مســـابقات برگـــزار شـــد، مجموعـــه ای از جوانـــان نخبـــه قرآنـــی در دانشـــگاه ها 
ـــن  ـــز و از دل ای ـــن مرک ـــار ای ـــپس در کن ـــدند. س ـــی ش ـــه معرف ـــه جامع ـــایی و ب شناس
ـــدازی  ـــگاهی راه ان ـــی جهاددانش ـــانه قرآن ـــرآن، رس ـــه ق ـــجویی در حیط ـــای دانش فعالیت ه
ــانه بین المللـــی  ــا رسـ ــر تنهـ ــال حاضـ ــرآن در حـ ــزاری بین المللـــی قـ ــد. خبرگـ شـ
ـــی و  ـــور اختصاص ـــود به ط ـــای خ ـــک زبان ه ـــر ی ـــه در ه ـــت ک ـــالمی اس ـــوری اس جمه
ـــل  ـــای اصی ـــالش دارد محتواه ـــز ت ـــردازد و نی ـــوا می پ ـــد محت ـــه تولی ـــان ب ـــان زب ـــا هم ب

دینـــی و قرآنـــی را بـــه آن زبان هـــا برگـــردان کنـــد.
ـــا رســـانه ای  ـــط در موضـــوع شـــهادت حـــاج قاســـم ســـلیمانی، تنه ـــزود: فق حســـنی اف
ـــار  ـــرورهای آن دچ ـــی س ـــت و حت ـــگان داش ـــوی بیگان ـــا را از س ـــترین تحریم ه ـــه بیش ک

ـــود. ـــا ب ـــزاری ایکن ـــد، خبرگ ـــکل ش مش
ـــای  ـــایر فعالیت ه ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــور ب ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــس س ریی
ایـــن ســـازمان گفـــت: ورود ســـازمان بـــه حـــوزه پژوهـــش بـــا اتـــکا بـــه نـــگاه و 
ـــات  ـــز مطالع ـــیس مرک ـــه تاس ـــر ب ـــم، منج ـــن مه ـــه ای ـــگاهی ب ـــژه جهاددانش ـــد وی تاکی
میان رشـــته ای شـــد کـــه بـــه امیـــد خـــدا تـــا یکســـال آینـــده، ایـــن مرکـــز بـــه 
پژوهشـــکده مطالعـــات میـــان رشـــته ای قـــرآن کریـــم تبدیـــل می شـــود. همچنیـــن 
ـــت  ـــجویی و تربی ـــای دانش ـــود، فعالیت ه ـــات خ ـــول حی ـــازمان در ط ـــات س ـــایر اقدام س
ـــور  ـــای تربیت مح ـــز رویداده ـــری و نی ـــی و هن ـــنواره های فرهنگ ـــزاری جش ـــم و برگ معل
ـــازمان  ـــل س ـــت. در ذی ـــوده اس ـــتعدادها ب ـــدن اس ـــارور ش ـــور ب ـــور به منظ و آموزش مح
قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور همچنیـــن مرکـــز رشـــد واحدهـــای فنـــاور و هنرهـــای 
قرآنـــی فعالیـــت دارد و هســـته های فنـــاور بـــا رویکـــرد دینـــی و قرآنـــی در ایـــن 
ـــی،  ـــات تخصص ـــز خدم ـــوان مرک ـــا عن ـــزی ب ـــب مرک ـــتند. در قال ـــتقر هس ـــه مس مجموع
ســـبک زندگـــی اســـالمی آمـــوزش داده می شـــود، هم اینـــک نیـــز بـــا وزارت ورزش 
ـــبک  ـــون س ـــای پیرام ـــم و آموزش ه ـــتور کار داری ـــدی در دس ـــد کار ج ـــان، چن و جوان
ـــبکه  ـــک ش ـــرد و ی ـــرار می گی ـــدان ق ـــار عالقه من ـــش از ازدواج و ... در اختی ـــی، پی زندگ

برنامـــه ای به واســـطه ایـــن خدمـــات شـــکل گرفتـــه اســـت.
حســـنی بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم تولیـــد محتواهـــای قرآنـــی متناســـب بـــا ســـنین 
ـــور،  ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــه س ـــرد: در مجموع ـــه ک ـــوان، اضاف ـــودک و نوج ک
ـــم  ـــکان فراه ـــود دارد و ام ـــی وج ـــوای قرآن ـــد محت ـــرای تولی بســـتر تخصصـــی مناســـب ب
اســـت تـــا حـــدود پنج خـــط پخـــش زنـــده از طریـــق اســـتودیوی مســـتقر در ایـــن 

ــود. ــش داده شـ ــان پوشـ ــور هم زمـ ــه به طـ مجموعـ
ـــتی  ـــا بهزیس ـــور ب ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــکاری س ـــه هم ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــور  ـــذاری ام ـــش از واگ ـــرد: پی ـــار ک ـــودک، اظه ـــای ک ـــان مهده ـــت مربی ـــر تربی در ام
مهدهـــای کـــودک و مدیریـــت ایـــن حـــوزه بـــه آمـــوزش و پـــرورش، کاری را بـــا 
ـــم.  ـــام بودی ـــال انج ـــود، در ح ـــه ب ـــن عرص ـــی ای ـــه متول ـــتی ک ـــازمان بهزیس ـــکاری س هم
ـــی  ـــات آموزش ـــکاری از امکان ـــن هم ـــور در ای ـــر کش ـــال در سراس ـــی فع ـــات قرآن مؤسس
ـــن  ـــت ای ـــذاری مدیری ـــس از واگ ـــون و پ ـــه اکن ـــد ک ـــتفاده می کردن ـــی اس ـــازمان قرآن س
حـــوزه، امیـــد اســـت بـــا مدیریـــت آمـــوزش و پـــرورش، تمامـــی امـــور مربـــوط بـــه 

ـــد. ـــی کن ـــی را ط ـــیر خوب ـــودک، مس ـــای ک مهده
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تقدیر از خدمات موسس مرکز اطالع رسانی بازارکار 
جهاددانشگاهی

طی مراسمی با حضور رییس جهاددانشگاهی از بیش سه دهه خدمات سیدکاظم حسینی مدیرکل سابق روابط عمومی این نهاد و بنیان گذار 
هفته نامه و مرکز اطالع رسانی بازارکار جهاددانشگاهی تقدیر شد

طـی  اسـفندماه:   25 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
مراسـمی کـه بـا حضـور دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییس 
جهاددانشـگاهی، دکتـر علـی منتظری رییس پژوهشـکده 
معـاون  بیجنـدی  محمدصـادق  دکتـر  بهداشـتی،  علـوم 
آموزشـی، دکتـر محمدرضـا پورعابـدی معـاون پژوهـش 
حـوزه  مدیـرکل  زجاجـی  علیرضـا  مهنـدس  فنـاوری،  و 
ریاسـت جهاددانشـگاهی، دکتـر علـی متقیـان مدیرعامل 
خبرگزاری دانشـجویان ایران )ایسـنا(، دکتر سـید سـعید 
هاشـمی رییـس دانشـگاه علـم و فرهنـگ و تعـدادی از 
مدیـران ارشـد ایـن نهـاد برگـزار شـد، از بیـش سـه دهه 
خدمـات مهنـدس سـید کاظـم حسـینی مدیرکل سـابق 

روابـط عمومـی ایـن نهـاد و بنیان گـذار هفته نامـه و مرکز 
اطـالع رسـانی بـازار کار جهاددانشـگاهی تقدیـر شـد.

دکتـر طیبـی در ایـن مراسـم بـا تقدیـر از خدمـات 
مهنـدس حسـینی گفـت: از سـال 59 کـه ایـن مجموعـه 
تشـکیل شـد همـه بـا عشـق و عالقه تـالش کردیـم تا در 

حـوزه فرهنگـی، علمـی و آمـوزش مفیـد عمـل کنیـم.
اینکـه آقـای حسـینی تعصـب خاصـی  بیـان  بـا  وی 
کرده انـد  تـالش  و  دارنـد  و  داشـته  بـه جهاددانشـگاهی 
کـه بـه بهتریـن نحـو، کار و تـالش داشـته باشـند گفـت: 
بـا توجـه بـه سخت کوشـی ایشـان متاسـفانه مبتـال بـه 
بیمـاری شـدند و اکنـون بـه اجبـار می خواهیـم ایشـان را 

بازنشسـته کنیـم، چـون سـالمتی ایشـان بـرای مـا مهـم 
اسـت. ولـی پـس از بازنشسـتگی ایشـان، بـاز هـم بایـد از 

شـویم. بهره منـد  رهنمودهایشـان 
رییـس جهاددانشـگاهی افـزود: امیـدوارم کـه مهندس 
حسـینی سـال های سـال در کنار خانواده سـالمت باشـند 

و مـا نیـز بتوانیـم از وجود ایشـان بهـره ببریم.
معـاون  بیجنـدی،  دکتـر  مراسـم  ایـن  ابتـدای  در 
آموزشـی جهاددانشـگاهی با پاسداشـت سـه دهه خدمات 
مهنـدس حسـینی، دربـاره ایـن فعـال رسـانه گفـت: اگـر 
آقـای حسـینی را نمـاد اشـتغال کشـور بنامیـم سـخنی 
بـه گـزاف نگفته ایـم. یکـی از دوسـتان می گفـت کـه مـا 
بازنشسـتگی نداریـم، سـبک دوشـی داریـم و امـروز نیـز 

سـبک دوشـی ایشـان را قـدر می نهیـم.
همچنیـن دکتـر علـی متقیـان مدیرعامـل خبرگزاری 
دانشـجویان ایـران )ایسـنا(، در ایـن مراسـم بیـان کـرد: 
بنیـاد  از  رسـانه ای  عزیـزی  پاسداشـت  قصـد  امـروز 
موفـق  هفته نامـه  بنیـان  کـه  داریـم  را  جهاددانشـگاهی 
بـازار کار را گذاشـت؛ نشـریه ای کـه افراد زیـادی از طریق 
آن مشـغول کار شـدند و بـرای خـود باقیـات و الصالحـات 
بسـیار به جـا گذاشـت. ایـن جانبـاز عزیـز انقالب اسـالمی 
کـه روزی در جبهه هـای نبـرد بـا نیـروی بعثـی مبـارزه 
می کـرد، قلـم بـه دسـت گرفت و سـال ها بـا قلم خـود به 

نفـع نظـام و جوانـان نوشـت.
از  بـه سـهم خـودم  پایـان سـخنانش گفـت:  در  وی 
ایشـان  بـه  ایشـان تشـکر می کنـم. خداونـد  تالش هـای 

سـالمتی و طـول عمـر عطـا فرمایـد.
دکتـر محمدرضـا پورعابـدی معاون پژوهـش و فناوری 
مهنـدس  زحمـات  و  تالش هـا  از  نیـز  جهاددانشـگاهی 
سـید کاظـم حسـینی تشـکر کـرد و در جمالتـی کوتـاه 
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خاطرنشـان کـرد: هـر موضوعی کـه هر بار آقای حسـینی 
بـه آن ورود می کردنـد، بـا جـاِن دل آن را انجـام می دادند 

و بـا پیگیری هـای خـود کار را بـه ثمـر می رسـاندند.
ریاسـت  مدیـرکل حـوزه  زجاجـی  علیرضـا  مهنـدس 
جهادانشـگاهی هم در مراسم پاسداشـِت خدمات مهندس 
و  پیشـتاز  سـازمان های  کـرد:  عنـوان  چنیـن  حسـینی 
پیشـگام فضایلـی دارنـد؛ از جمله اینکه کادرهـای آن ها را 
همـه جانبـه می نامنـد و در عیـن حـال کار را بـا کمترین 
هزینـه به ثمـر می رسـانند. سـازمان جهاددانشـگاهی این 
خصایـص را داراسـت و یکـی از افـرادی کـه همـه جانبـه 
عمـل می کـرد، مهنـدس حسـینی بـود. امیدواریـم هـر 
جـا کـه هسـتند موفـق باشـند و بتوانیـم از تجربیـات و 

رهنمودهـای ایشـان اسـتفاده کنیـم.
دکتر علی منتظری رییس پژوهشـکده علوم بهداشـتی 
جهاددانشـگاهی دیگـر سـخنران مراسـم بود که سـخنان 
کوتاهـی گفـت: تالش هـا و خدماتی که آقای حسـینی در 
ایـن مـدت داشـته اند، واقعـا ماندگار هسـتند. نقـش آقای 
حسـینی در شـکل گیری روابـط عمومی و ترویـج فرهنگ 
جهـاد، اساسـی بـود. ایشـان شـب و روز، وقـت و بی وقـت 
تـالش می کردنـد و مـا سپاسـگزار ایشـان و حمایت هـای 

هستیم. خانواده شـان 
دکتر ابوالقاسم رئیسی مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی 
با اشاره به اقدامات ارزشمند مهندس حسینی به عنوان اولین 
نشریه  گفت:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط  مدیرکل 
جهاددانشگاهی  رسانی  اطالع  سایت های  و  جهاد  پیام 
عمومی  روابط  در  حسینی  مهندس  مدیریت  زمان  در 

جهاددانشگاهی بنیان نهاده شد.
وی بــا بیــان اینکــه مهنــدس حســینی اقدامــات 
و  دادنــد  انجــام  جهاددانشــگاهی  بــرای  بســیاری 

ــورت ها و  ــد مش ــان و نیازمن ــت ایش ــان در خدم همچن
ــم از  ــدوارم بتوانی ــت: امی ــتیم گف ــان هس راهنمایی هایش
رهنمودهــای ایشــان بهره منــد شــویم. ایشــان متعهدانــه 
در حــوزه ارتباطــات و رســانه کار کردنــد و دشــواری های 
همیــن  علــت  بــه  کردنــد،  تحمــل  کــه  بســیاری 

بــود. ایشــان  بی وقفــه  تالش هــای  و  پیگیری هــا 
سـهیال کالمـی، از همـکاران جهاددانشـگاهی در حوزه 
بـازار کار هـم اظهار کرد: مـن افتخار همراهـی و همکاری 
بـا دکتـر حسـینی را طـی سـال های فعالیتـم داشـتم و 
اخـالق کاری و روابـط انسـانی را از ایشـان یـاد گرفتم. در 
بخـش اشـتغال کـه در آن فعـال بـودم هنوز افـراد زیادی 
تمـاس می گیرنـد که توسـط ایـن مجموعه صاحب شـغل 
شـده و به واسـطه آن تشـکیل خانـواده داده انـد. همیشـه 
افتخـار می کنـم کـه در ایـن بخـش فعالیـت کـرده ام و 
امیـدوارم فعالیت این مجموعه بتواند تداوم داشـته باشـد.

در پایـان ایـن مراسـم، مهنـدس سـید کاظم حسـینی 
اظهـار کـرد: از تمـام کسـانی کـه لطفشـان شـامل حـال 
مـن بـوده اسـت، تشـکر می کنـم. خـدا را شـکر می کنـم 
بـه لطـف انقـالب، توفیـق پیـدا کردیـم در یـک فضـای 
اسـالمی در شـرایطی کار کنیـم کـه امکان ارایـه خدمات 
بیشـتر بـه کشـورمان را داشـته باشـیم. آنچه شـامل حال 
مـا شـده توفیقی اسـت کـه خداونـد به مـا ارزانی داشـته 
اسـت. سـعی کردم آنچـه در توانم بـود را انجـام دهم ولی 
احسـاس می کنـم هنـوز هـم بدهـی زیـادی بـه شـهدا و 

داریم. ایثارگـران 
بنیان گذار نشـریه بازار کار یادآور شـد: دوران طفولیت 
مـن در منطقه ای نفت خیز گذشـت و شـاید اگـر به خاطر 
رشـته تحصیلـی ام نبـود بـه تهـران نمی آمـدم. سرنوشـت 
مـن از کودکـی به گونـه ای رقـم خورد که با رسـانه سـر و 

کار داشـتم. از همـان زمان سـرکی در کارهای سیاسـی و 
اجتماعـی می کشـیدم کـه ایـن امر تا دانشـگاه ادامـه پیدا 
کـرد. فعالیت هـای رسـانه ای ام ادامـه داشـت تـا زمانی که 
شـاخه اشـتغال در جهـاد به وجـود آمد و توانسـتیم مجوز 

هفته نامـه بـازار کار را بگیریم.
مهندس حسـینی بـا بیان اینکه تاکنون 122۳ شـماره 
هفته نامـه »بازار کار« منتشـر شـده اسـت، در ایـن زمینه 
خاطرنشـان کـرد: در ایـن دوره که نشـریه منتشـر شـده، 
لطـف دوسـتان شـامل حال مـا بوده اسـت و توجـه دکتر 
طیبـی باعث شـد ایـن نشـریه همچنـان به فعالیـت خود 
ادامـه دهـد. ایـن در حالی اسـت که بسـیاری از نشـریه ها 

موفـق بـه ادامه حیات نشـدند.
او ادامـه داد: در کنـار کار نشـریه، بحـث اطالع رسـانی 
در فضـای مجـازی و سـایت را ادامه دادیم. بـا بضاعتی که 
داشـتیم و پشـتوانه نام نیـک جهاد در جامعـه، در برهه ای 
نزدیـک بـه ۴۰۰ هـزار نفر در سـایت ثبت نام داشـتیم. در 
بحـث کاریابـی نیـز ۳6 هـزار نفـر را ثبت نام کردیم. شـکر 
خـدا هفته نامـه »بـازار کار« قابل اعتمـاد بـود و به عنـوان 

یک نشـریه خوش نام شـناخته شـد.
مهندس سـید کاظم حسـنی در پایان سـخنانش تاکید 
کـرد: احسـاس می کنـم هیچ چیـزی شـخصا از خودمـان 
نداریـم و هـر چـه داریـم از جهاددانشـگاهی اسـت. زمانی 
کـه در بسـتر بیمـاری بـودم، آقـای طیبی لطـف کردند و 
در کنـارم بودنـد و امیـدوارم جهـاد همان گونـه کـه رهبر 
فرزانـه انقـالب از آن به عنـوان یکـی از سـتون های اصلـی 
انقـالب یاد کردنـد، همچنان بـه فعالیت خـود ادامه دهد. 
همچنیـن امیـدوارم بـا تصمیمی کـه به تازگی اتخاذ شـده 
اسـت، بخـش فرهنگـی و اشـتغال همچنان مـورد حمایت 

قـرار گیرند.

                    اخبار کوتاه
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                    اخبار کوتاه

هر آنچه که باید درباره ی وضعیت 
نشریات علمی حوزه ی علوم 

پزشکی کشور بدانید
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی: مرکـز اطالعـات علمـی 
جهاددانشـگاهی )SID( نتایـج ارزیابـی اسـتنادی جامـع 
)SID-JCR( خود از نشـریات مصوب وزارت بهداشـت، 
درمان و آموزش پزشـکی در سـال 1۳98 را منتشـر کرد.

 Journal Citation( اسـتنادی  ارزیابـی 
و  متـداول  روش هـای  از  یکـی   )Reports-JCR
پذیرفته شـده ارزیابـی نشـریات علمـی اسـت کـه انجـام 
درسـت آن نیازمنـد در اختیـار داشـتن تمامـی اطالعـات 
اسـت؛  نشـریات(  عنـوان  تمامـی  و  شـماره ها  )آرشـیو 
بنابرایـن همـواره در حفظ جامعیـت و روزآمدی اطالعات 
SID. پایـگاه  نشـریات  اطالعاتـی  بانـک  در  موجـود 

به گونـه ای کـه در حـال حاضـر  ir تـالش شـده اسـت. 
کلیـه نشـریات علمی-پژوهشـی وزارت علـوم و بهداشـت 
و  اسـت  کاربـران  اختیـار  در  آزاد  دسترسـی  به صـورت 
ماهانـه میلیون هـا کاربـر بـه دانلـود و مطالعـه مقـاالت 

می پردازنـد. علمـی  پایـگاه  ایـن  طریـق  از  علمـی 
بـرای  شـاخصی  به عنـوان  اسـتنادی  گزارش هـای 
میـزان کاربـرد نتایـج پژوهـش، نشـانگر میـزان و کیفیت 
اسـتفاده ی پژوهشـگران از مـدارک علمـی تولیـد شـده 

. ست ا
شـاخص  یـک  تأثیـر:  شـاخص  گـزارش،  ایـن  در 
کیفـی اسـت کـه بـرای ارزیابـی، مقایسـه و رتبه بنـدی 
نشـریات علمـی در رشـته های مختلـف در سـطح ملـی 
یـا بـرای مقایسـه مجله هـا در سـطح بین المللـی بـه کار 
فراوانـی  نشـان دهنده ی  ایـن شـاخص  گرفتـه می شـود؛ 
اسـتنادهایی اسـت کـه در طـول یک سـال مـورد گزارش 
بـه مجموعـه ی مقـاالت چاپ شـده در یک نشـریه در یک 

می شـود. داده  مشـخص  زمانـی  دوره 
گـزارش کامـل ایـن ارزیابـی را بـا کلیـک بـر این جـا 

مشـاهده کنیـد.

SID اطالعات بیشتر از زبان رییس
دکتـر فاطمـه عظیـم زاده رییس مرکـز اطالعات علمی 
جهاددانشـگاهی )SID( بـا اشـاره بـه تحلیـل نتایـج این 
ارزیابـی در سـال های متوالـی، بیـان کرد: مرکـز اطالعات 
علمـی جهاددانشـگاهی از سـال 1۳9۴ تاکنـون هرسـاله 
ارزیابـی  نشـریات علمـی- پژوهشـی وزارت بهداشـت را 
نمـوده و نتایـج به دسـت آمده را در اختیـار جامعـه علمی 
قـرار داده اسـت. در گـزارش سـال جاری نسـبت به سـال 
ارتقـاء و پیشـرفت  گذشـته در همـه شـاخص ها شـاهد 
هسـتیم کـه نشـان دهنده تالش و پشـتکار جامعـه علمی 

در حوزه پزشـکی اسـت.
عظیـم زاده در تحلیـل گـزارش اسـتنادی مرکـز افزود: 
بررسـی میـزان دانلـود و بازدیـد مقـاالت در SID رابطـه 
بعـالوه  دارد.  مقالـه  اسـتنادهای  تعـداد  بـا  معنـاداری 
 SID-JCR98 و   SID-JCR97 نتایـج  مقایسـه 
نشـان می دهـد تعـداد نشـریات دارای شـاخص تأثیـر از 
دارای  نشـریات  تعـداد  و  نشـریه  بـه ۳86  نشـریه   ۳۷5
 159 شـدن  اضافـه  بـا  نشـریه   1۴۴ از  آنـی  شـاخص 
نشـریه بـه ۳۰۳ نشـریه رسـیده اسـت؛ بنابرایـن سـرعت 
اسـتناددهی به مقاالت نشـریات داخلی در حوزه پزشـکی 

افزایش یافتـه و می توانـد نشـان دهنده پیگیـری جدی تـر 
نتایـج تحقیقات پژوهشـگران توسـط همکارانشـان باشـد.

الزم بـه ذکر اسـت در حال حاضر ۷ درصد از نشـریات 
هیـچ اسـتنادی را در سـال 1۳98 دریافـت نکرده اند. وی 
یـادآور شـد: باید به اسـتناددهی کم پژوهشـگران کشـور 
بـه یکدیگـر توجـه کـرد. بـرای ورود بـه ایـن موضـوع و 
رفتـار  بیـن  مقایسـه ای  اسـت  الزم  عمیق تـر،  تحلیـل 
اسـتنادی داخلـی محققـان بـا اسـتناددهی در نشـریات 
بین المللـی صـورت پذیـرد. از سـوی دیگـر همان گونه که 
یکـی از فلسـفه های ایجـاد و گسـترش نشـریات داخلـی 
نیازهـای داخل کشـور بوده اسـت، الزم اسـت شـاخص ها 
و روش هـای ارزیابـی بومـی را گسـترش داد تـا میـزان 

دسـتیابی بـه ایـن هـدف قابـل ارزیابی باشـد.
رییـس مرکز اطالعات علمی جهاددانشـگاهی در ادامه 
گفـت: در حـال حاضر ۴۳6 نشـریه در فهرسـت نشـریات 
مصـوب وزارت بهداشـت حضـور دارنـد کـه از ایـن تعداد 
91 نشـریه نمایـه ISI، ۷8 نشـریه نمایـه PubMed و 
1۴۰ نشـریه نمایـه Scopus را اخـذ کرده اند که برخی 

نشـریات در بیـش از یـک نمایه حضـور دارند.
دکتـر عظیـم زاده اضافـه کـرد: دسـته بندی نشـریات 
بـه زیرگروه هـای تخصصـی و رصـد نحـوه ی تعامـل بیـن 
پژوهشـگران و نیـز افزایش سـطح دسترسـی مخاطبان به 
مقاالت نشـریات کشـور، از دیگـر فعالیت هـای قابل انجام 

در این راسـتا اسـت.
گفتنـی اسـت، در پایان این گزارش تحلیل مقایسـه ای 
نیـز صـورت گرفتـه اسـت و عالقه منـدان می توانند جهت 
https:// دریافـت اطالعـات کامل ایـن گزارش به نشـانی

کنند. مراجعه   ۳69/sid.ir

■■■ 

اجرای طرح »مهر باران« در 
کردستان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان: مجیـد 
»مهـر  بهداشـتی  و  آموزشـی  طـرح  کـرد:  اظهـار  آوج 
توانمندسـازی  و  محرومیت زدایـی  راسـتای  در  بـاران« 
دانشـجویان  بـه همـت سـازمان  مناطـق حاشـیه شـهر 
جهاددانشـگاهی کردسـتان در 1۰ روز آخـر اسـفندماه در 

مناطـق حاشـیه شـهر سـنندج آغـاز شـده اسـت.
وی افـزود: ایـن طـرح بـا مشـارکت آموزش وپـرورش، 
دانشـگاه  دانشـجویی،  بسـیج  کردسـتان،  امـداد  کمیتـه 
دانشـجویان شـعبه  پزشـکی کردسـتان، سـازمان  علـوم 
کردسـتان، دانشـگاه علـوم پزشـکی و دانشـگاه فرهنگیان 

کردسـتان برگـزار خواهـد شـد.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی کردسـتان با اشـاره 
بـه اجـرای ایـن طـرح در قالـب اردوهـای جهـادی بیـان 
کـرد: طـرح اردوهـای جهـادی نـه تنهـا توانمندسـازی و 
ارتقای سـطح فرهنگـی و اقتصادی مناطق محروم کشـور 
را بـه دنبـال دارد، منجـر بـه تقویـت و تکریـم روحیـه 
عدالت خواهـی جوامـع دانشـجویی خواهـد شـد یکـی از 
اثـرات مثبـت آن نیـز ایجـاد تحـرک در فضـای جوامـع 

اسـت. کوچک 
وی افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه مـردم مناطق حاشـیه 
زندگـی  نحـوه  و  شـکل  وضعیـت،  لحـاظ  از  شـهرها 
آسـیب پذیرتر از سـایر جوامـع هسـتند و با توجـه به قرار 
گرفتـن در شـرایط کرونـا ایـن آموزش ها بـرای خانواده ها 

اسـت. ضـروری  دانش آمـوزان  به ویـژه 
آوج ادامـه داد: در ایـن طرح خدمات آموزشـی شـامل 
بـرای عقب ماندگی هـای تحصیلـی  کمک هـای آموزشـی 
برخـی از دروس پایـه ویـژه دانش آموزان مقطـع تحصیلی 
ابتدایـی و خدمات بهداشـتی شـامل برگـزاری کالس های 

آموزشـی نـکات مهـم بهداشـتی در زندگی فـردی به ویژه 
در شـرایط کرونایـی بـرای والدیـن ارایه می شـود.

■■■ 

توسعه مراکز نوآوری و شتاب دهی 
در استان های اردبیل و کرمانشاه

روابـط عمومـی سـازمان تجاری سـازی فنـاوری و اشـتغال 
در  اسـفندماه:   25 جهاددانشـگاهی،  دانش آموختـگان 
و  نـوآوری  مراکـز  مرکـزی  شـورای  جلسـه  پانزدهمیـن 
محـل  در  کـه  جهاددانشـگاهی  )منـش(  دهـی  شـتاب 
سـازمان تجاری سـازی فناوری و اشـتغال دانش آموختگان 
برگـزار شـد، طـرح راه انـدازی مرکـز نـوآوری و شـتاب 
دهـی در اسـتان کرمانشـاه مطـرح و بـا ایجـاد ایـن مرکز 
بـا محوریـت اصلـی صنایـع شـیمیایی، گیاهـان دارویـی، 
کشـاورزی هوشـمند و فنـاوری اطالعـات موافقـت شـد.

در ادامـه ایـن جلسـه طرح راه انـدازی مرکز نـوآوری و 
شـتاب دهی بـا موضوع گردشـگری و گیاهـان دارویی در 
اسـتان اردبیـل مـورد بحـث و تبـادل نظر قـرار گرفت که 

موضـوع مـورد تصویب اعضا شـورا قـرار گرفت.
اسـتان های اردبیـل و کرمانشـاه جـزو اسـتان های 1۳ 
گانـه طـرح منـش جوانان اسـت کـه بـا همـکاری وزارت 

ورزش و جوانـان اجـرای می شـود.
گفتنـی اسـت، تاکنـون ۳۷ مرکـز نـوآوری و شـتاب 
دهی در کشـور توسـط سـازمان تجاری سـازی فنـاوری و 
اشـتغال دانش بنیـان و شـعب آن راه انـدازی شـده اسـت.

■■■ 

تولید بیش از یک میلیون انواع 
قلمه و نشاء گیاهان دارویی در 

جهاددانشگاهی لرستان
امیـن  دکتـر  لرسـتان،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
سـالح ورزیـان بـا بیـان این کـه مرکـز خدمـات تخصصی 
گیاهـان دارویـی این واحـد فعالیت خود را در سـال 8۷ با 
اخـذ موافقـت اصولـی آغـاز کرده اسـت، افـزود: همچنین 
ایـن مرکز پـس از انجـام فعالیت هایـی در زمینـه گیاهان 
دارویـی در سـال 9۰ موفـق بـه اخـذ موافقت قطعی شـد.

وی بـا اشـاره بـه پتانسـیل مطلـوب و شـرایط آب و 
هوایـی مناسـب اسـتان در زمینـه تولیـد گیاهـان دارویی 
اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه فعالیـت ایـن مرکـز در زمینـه 
اهلـی سـازی و کشـت گیاهـان دارویـی، اقـدام بـه ایجاد 
بـا  لرسـتان  بـام  در  دارویـی  گیاهـان  فنـاوری  مجتمـع 
مسـاحت 2.6 هکتـار کرده کـه زمینه تحقیقـات در مورد 

گیاهـان دارویـی را فراهـم آورده اسـت.
سـالح ورزیـان بـا یـادآوری این کـه مجتمـع مذکـور 
دارای گلخانه هـای تولیـد و تکثیـر گیاهـان دارویـی بـه 
مسـاحت ۳۰۰۰ مترمربـع اسـت، ادامـه داد: در این مرکز 
طـی سـال 99 قریـب بـه یک میلیـون و صـد و سـی هزار 
انـواع نشـاء و قلمـه گیاهـان دارویـی مـورد نیـاز اسـتان 
تولیـد شـده کـه شـامل گیاهانی همچـون آویشـن باغی، 
بادرنجبویـه، گل گاوزبـان، به لیمو، مرزه خوزسـتانی، علف 

لیمـو و گل محمـدی هسـتند.
بـه گفتـه سرپرسـت جهاددانشـگاهی لرسـتان در این 
مجتمـع عالوه بـر تولید، اقدام به بررسـی امکان کشـت و 
سـازگاری گیاهـان دارویـی بـا ارزش اقتصـادی باال جهت 
افزایـش سـطح کشـت و ترویـج آن هـا در بین کشـاورزان 

می شـود.
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کسب رتبه دوم جشنواره 
سراسری »رویش« توسط 

دانشجوی مرکز آموزش علمی 
کاربردی جهاددانشگاهی اراک

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی: چهارمین 
علمـی  جامـع  دانشـگاه های  در  رویـش  جشـنواره 
کاربـردی سراسـر کشـور بـا هـدف نهادینه سـازی هویـت 
شناسـایی  دانشـگاه ها،  هنـری  و  فرهنگـی  کانون هـای 
نـاب دانشـجویی در  و  اسـتعدادهای شـاخص  و معرفـی 
حـوزه کانون هـا، تشـویق و ترغیـب جامعـه دانشـگاهی به 
فعالیت هـای اجتماعـی و فرهنگـی، تاکیـد بـر توانمنـدی 
کارشناسـی  حوزه هـای  و  فرهنگـی  مدیریت هـای 
کانون هـای دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی و ترویـج 
فعالیـت گروهـی و قانون منـد در دانشـگاه ها، برگزار شـد.

غیررقابتـی  و  رقابتـی  بخش هـای  در  جشـنواره  ایـن 
برگزار شـد و مهلت ارسـال آثـار دانشـجویان مراکز علمی 
کاربـردی تـا ۳۰ بهمـن سـال جـاری در نظر گرفته شـده 

. بود
در این جشـنواره در بخش رقابتی که شـامل )هنرهای 
تجسـمی، صنایع دسـتی، ادبی، عکس، نمایشنامه نویسـی، 
هنرهـای  بخـش  در  بـود،  موسـیقی(  و  فیلم نامه نویسـی 
تجسـمی، محمـد وروانـی فراهانـی از دانشـجویان مرکـز 
آمـوزش علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی اراک موفـق به 

کسـب رتبـه دوم در زمینه عکاسـی شـد.

■■■  

رییس و مدیر روابط عمومی 
جهاددانشگاهی استان کردستان 

تقدیر شدند
 2۷ کردسـتان،  اسـتان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
اسـفندماه: آییـن اختتامیـه اولیـن جشـنواره پایگاه هـای 
اطالع رسـانی دسـتگاه ها و ادارات کردسـتان برگـزار و از 

شـد. تقدیـر  اطالع رسـانی  پایـگاه   1۰
در این مراسم اکبر اسدی رییس جهاددانشگاهی استان 
کردستان به عنوان مدیران حامی روابط عمومی و فرشید 
اردالن مدیر روابط عمومی جهاددانشگاهی به عنوان عضو 
سوی  از  استان  عمومی های  روابط  شورای  رییسه  هیات 

استاندار کردستان مورد تقدیر قرار گرفت.
روابط  گفت:  ادامه  در  نیز  کردستان  استاندار  مرادنیا 
توجه  آن  به  مدیران  باید  که  دارد  بلندی  عمومی جایگاه 

بکنند و در راستای ارتقا آن تالش بکنند.
استاندار کردستان با اشاره به جای خالی برگزاری چنین 
و  ادارات  قدردان  داشت:  اظهار  استان  در  جشنواره هایی 
پاسخ  این جشنواره  فراخوان  به  که  هستیم  دستگاه هایی 
به  بودند  بی تفاوت  آن  به  که  تعدادی  مقابل  در  و  دادند 

مردم، دولت و مجموعه خود ظلم کردند.
 

■■■ 

پذیرش 5 واحد و 1۰ طرح جدید 
در مرکز رشد جهاددانشگاهی 

اردبیل
دوازدهمیـن  اردبیـل:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
دارویـی  گیاهـان  رشـد  مرکـز  فنـاوری  شـورای  جلسـه 

بـا  ارتبـاط مجـازی  بـا  اردبیـل  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
سـازمان تجاری سـازی فناوری و اشـتغال دانش آموختگان 

شـد. برگـزار  جهاددانشـگاهی 
بـا  اردبیـل  جهاددانشـگاهی  رییـس  جلسـه  ایـن  در 
قدردانـی از حضـور روسـای مراکـز آموزشـی و پژوهشـی 
اسـتان در ایـن جلسـه گفـت: در سـال گذشـته عنـوان 
فنـاوری برتـر جهاددانشـگاهی کشـور برای قطـره گیاهی 
دامپرلـی توسـط فنـاوران مرکـز رشـد این واحد کسـب و 

دو شـرکت آن بـه دانش بنیـان تبدیـل شـد.
مهـران اوچـی اردبیلـی با اشـاره به اسـتمرار حمایت ها 
در  کـرد:  اظهـار  مرکـز  ایـن  در  مسـتقر  واحدهـای  از 
 6۷۰ آموزشـی،  برنامـه   12 تعـداد   99 و   98 سـال های 
سـاعت مشـاوره، 9 رویـداد و ۷ نمایشـگاه توسـط مرکـز 
رشـد گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی اردبیـل، اجرایـی 
بازدیدهـای  اسـتانی  و  کشـوری  مسـئوالن  سـوی  از  و 

متعـددی انجـام شـده اسـت.
در ایـن جلسـه حسـین بختیـاری معاون امـور پارک ها 
و مراکـز رشـد سـازمان تجاری سـازی فنـاوری و اشـتغال 
رضایـت  اعـالم  بـا  جهاددانشـگاهی  دانش آموختـگان 
اسـتان  جهاددانشـگاهی  رشـد  مرکـز  فعالیت هـای  از 
اردبیـل و بـا اشـاره به شـرایط کرونایـی گفـت: امیدواریم 
فعالیت هـای خـوب در این مرکـز با اخذ مجوز از سـازمان 
غـذا و دارو و تجاری سـازی طرح هـای دارویـی اسـتمرار 

. بد یا
رییـس  حبیبـی  عزیـز  دکتـر  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
دانشـگاه محقـق اردبیلـی، دکتـر حسـین شـایقی رییـس 
بنیـاد نخبـگان اسـتان اردبیـل، دکتـر مـرادی نماینـده 
دانشـگاه علـوم پزشـکی و مهنـدس امامـی نماینـده اتـاق 
حوزه هـای  در  را  خـود  نظـرات  سـخنانی  در  بازرگانـی 
بـا پذیـرش 5 واحـد و  ارایـه و  را  فعالیـت مرکـز رشـد 
1۰ طـرح جدیـد در مرکـز رشـد جهاددانشـگاهی اسـتان 

اردبیـل موافقـت کردنـد.

■■■  
 

گسترش همکاری بین آکادمی 
علوم کشور افغانستان و دانشگاه 

علم و فرهنگ جهاددانشگاهی
روابـط عمومـی دانشـگاه علـم و فرهنـگ: در ایـن جلسـه 
سـید سـعید هاشـمی رییـس دانشـگاه علـم و فرهنگ به 
معرفـی ظرفیت هـا، توانمندی هـا و دسـتاوردهای نوآورانه 

دانشـگاه و جهاددانشـگاهی پرداخـت.
رییـس دانشـگاه علـم و فرهنـگ گفـت: دانشـگاه علم 
و فرهنـگ، در 91 رشـته تحصیلـی و حوزه هـای مختلفـی 
بیوتکنولـوژی،  نانوتکنولـوژی،  انسـانی،  علـوم  ماننـد 
گردشـگری، فنـی و مهندسـی و هنـر و معمـاری آمـاده 
همـکاری بـا تمـام دانشـگاه های کشـور دوسـت و بـرادر 

افغانسـتان اسـت.
دکتر سـید سـعید هاشـمی افزود: اشـتراکات فرهنگی، 
مذهبـی و اسـالمی دو کشـور ایـران و افغانسـتان بسـیار 
تسـهیل  سـبب  مشـترکات  ایـن  و  اسـت  قابل توجـه 

همکاری هـای دو طـرف خواهـد شـد.
رییس دانشـگاه علـم و فرهنگ همچنین بـه توانمندی 
ایـن دانشـگاه در حـوزه کارآفرینـی، آموزش هـای ویـژه 
در بخـش اسـتارتاپ ها و صنایـع فرهنگـی اشـاره کـرد و 
افـزود: وجـود بنیـاد کسـب و کار، موسسـه توسـعه پایدار 
گردشـگری و تنهـا پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم 
و صنایـع فرهنگـی در دانشـگاه علـم و فرهنـگ سـبب 
شـده کـه ایـن دانشـگاه دارای تجربیـات خوبـی در حوزه 

کارآفرینـی و اشـتغال زایی باشـد.
وی همچنیـن در خصـوص برگزاری دوره هـای مهارتی 
و فنـی در رشـته های موجـود دانشـگاه و کالـج بین الملـل 

بـرای متقاضیـان غیر ایرانـی اعـالم آمادگی کرد.
در ادامـه دکتـر عبدالظاهـر شـکیب رییـس آکادمـی 
علـوم افغانسـتان ضمـن تشـکر از میزبانی دانشـگاه علم و 
فرهنـگ گفـت: آکادمـی علوم افغانسـتان زیر نظـر رییس 
جمهـور این کشـور بوده و دارای سـه بخـش اصلی »علوم 
بشـری«، »علوم اسـالمی«، »علـوم طبیعـی« و »فناوری« 
اسـت کـه هـر یـک از ایـن بخش هـا دارای دپارتمان هـای 

متعدد اسـت.
دکتـر شـکیب افـزود: 15 مرکـز علمـی، ۴۳ انسـتیتو 
 11 همـراه  علمـی  دپارتمـان   8۴ و  پژوهشـی  علمـی- 
مجلـه علمی-پژوهشـی زیر نظـر آکادمی علوم افغانسـتان 
فعالیـت دارنـد کـه قدمـت برخـی از مجالت به 8۰ سـال 

می رسـد.
سـاله  هـر  افغانسـتان  علـوم  آکادمـی  افـزود:  وی 
سـمینارهای علمـی- تحقیقاتـی متعـدد برگـزار می کنـد 
کـه همـکاری بـا دانشـگاه علـم و فرهنـگ می توانـد بـه 

کنـد. کمـک  سـمینارها  ایـن  غنـای 
عقـد  پیشـنهاد  افغانسـتان  علـوم  آکادمـی  رییـس 
تفاهم نامـه همکاری هـای مشـترک بیـن دانشـگاه علـم و 
فرهنـگ و آکادمـی علوم افغانسـتان را داد که با اسـتقبال 
رییـس دانشـگاه علـم و فرهنگ روبه رو شـد و مقرر گردید 
در اسـرع وقـت تفاهم نامـه همـکاری بیـن طرفیـن منعقد 

. د شو
گفتنـی اسـت، در حاشـیه ایـن دیـدار هیـات آکادمی 
دانشـگاه،  کارآفرینـی  از  ظرفیت هـای  افغانسـتان  علـوم 
پـارک ملـی علـوم و فناوری های نـرم و صنایـع فرهنگی و 
اسـتارتاپ کشـف سـرزمین پارس )DPL( بازدید کردند.

و  افغانسـتان  علـوم  آکادمـی  رییـس  اسـت؛  گفتنـی 
هیـات همـراه از طـرف معاونـت علمـی ریاسـت جمهوری 
کشـور  دانشـگاه های  و  علمـی  مراکـز  از  بازدیـد  جهـت 

دعـوت شـده بودنـد.

■■■  

اجرای طرح »تولید انواع نشاسته 
اصالح شده سیب زمینی« در 

جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
ــان:  ــی اصفهـ ــگاهی صنعتـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــد  ـــرح تولی ـــرای ط ـــد از اج ـــن واح ـــی ای ـــاون پژوهش مع
ــز  ــیب زمینی در مرکـ ــده سـ ــته اصالح شـ ــواع نشاسـ انـ
ــی  ــت پژوهشـ ــاورزی معاونـ ــی کشـ ــات تخصصـ خدمـ

واحـــد صنعتـــی اصفهـــان، خبـــر داد.
ــد  ــه تولیـ ــه بـ ــا توجـ ــوذر پورمدنـــی، گفـــت: بـ ابـ
حـــدود 5۰۰ تـــن معـــادل 1۰ درصـــد از ســـیب زمینی 
ـــدود  ـــات ح ـــان و ضایع ـــتان اصفه ـــدی کشـــور در اس تولی
۳۰ درصـــدی آن و همچنیـــن به منظـــور اســـتفاده 
از پتانســـیل مجموعـــه دارویـــی شـــهید مـــدرس 

ــود. ــرا می شـ ــور اجـ ــرح مذکـ ــگاهی، طـ جهاددانشـ
همچنیـــن مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی 
ـــان  ـــی اصفه ـــت پژوهشـــی واحـــد صنعت کشـــاورزی معاون
ـــدم  ـــود از گن ـــته موج ـــده نشاس ـــون عم ـــت: تاکن ـــز گف نی
ــوالت  ــزء محصـ ــه جـ ــت کـ ــده اسـ ــد شـ و ذرت تولیـ
ـــاز  ـــورد نی ـــده ذرت م ـــتند و عم ـــور هس ـــتراتژیک کش اس
ـــا  ـــرد آن ه ـــت کارب ـــت و اولوی ـــی اس ـــز واردات ـــور نی کش

بـــرای غـــذای انســـان و خـــوراک دام اســـت.
ــره  ــات مدیـ ــه هیـ ــه در جلسـ ــان کـ حامـــد صابریـ
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ــور  ــا حضـ ــاورزی بـ ــی کشـ ــات تخصصـ ــز خدمـ مرکـ
ـــده  ـــد کنن ـــرکت تولی ـــک ش ـــد و ی ـــس واح ـــاء، ریی اعض
ـــاس،  ـــن اس ـــر ای ـــزود: ب ـــت، اف ـــخن می گف ـــته س نشاس
مهم تریـــن و مســـتعدترین منبـــع کشـــور بـــا لحـــاظ 
کل زنجیـــره تامیـــن، به منظـــور تولیـــد نشاســـته 
ــژه  ــت؛ به ویـ ــیب زمینی اسـ ــده، سـ ــاده و اصالح شـ سـ
زمانی کـــه ســـیب زمینی های درجـــه 2 و ۳ کـــه از 
کیفیـــت تـــازه خـــوری چندانـــی برخـــوردار نیســـتند 
به عنـــوان مـــاده اولیـــه اســـتفاده شـــود و منجـــر بـــه 
کاهـــش ضایعـــات و افزایـــش ارزش افـــزوده محصـــول 
ــبت  ــیب زمینی نسـ ــته سـ ــی، نشاسـ ــود. از طرفـ می شـ
ـــواص  ـــمندتر و دارای خ ـــیار ارزش ـــته ذرت بس ـــه نشاس ب
ــن  ــه همیـ ــردی اســـت و بـ ــر به فـ ــردی منحصـ عملکـ

ــرد. ــرار گیـ ــد در اولویـــت قـ دالیـــل، می توانـ
ـــده  ـــته اصالح ش ـــواع نشاس ـــت ان ـــه اهمی ـــان ب صابری
در صنایـــع مختلـــف غذایـــی، دارویـــی، آرایشـــی، چســـب و 
کاغذســـازی و نســـاجی اشـــاره کـــرد و افـــزود: نشاســـته ای 
ـــاده  ـــته س ـــود نشاس ـــتخراج می ش ـــاه اس ـــدا از گی ـــه ابت ک
ـــر  ـــی در آب دارد و در براب ـــی کم ـــت خیل ـــت و حاللی اس
شـــرایط صنعتـــی از قبیـــل دمـــای بـــاال، تنـــش مکانیکـــی و 
ـــل،  ـــن دالی ـــه همی ـــدارد و ب ـــت ن ـــیدی مقاوم ـــرایط اس ش
ـــع  ـــی از صنای ـــتقیم در برخ ـــور مس ـــتفاده از آن به ط اس
مقـــدور نیســـت و بایســـتی براســـاس ویژگی هـــای 
مـــورد نیـــاز اصـــالح شـــود. بـــر ایـــن اســـاس، انـــواع 
انـــواع  می شـــود.  تولیـــد  اصالح شـــده  نشاســـته 
ــده  ــته اصالح شـ ــامل نشاسـ ــده شـ ــته اصالح شـ نشاسـ
ـــته  ـــم، نشاس ـــا آنزی ـــده ب ـــته اصالح ش ـــید، نشاس ـــا اس ب
ـــتیله و  ـــته اس ـــری ژل، نشاس ـــته پ ـــده، نشاس ـــید ش اکس
ـــا دارای  ـــدام از این ه ـــه هرک ـــت ک ـــفاته اس ـــته فس نشاس
ویژگی هـــای خاصـــی اســـت و بالتبـــع آن در صنعـــت 

ـــرد دارد. ـــی کارب خاص
ـــن  ـــر ای ـــم دیگ ـــی از محصـــوالت مه ـــزود: یک وی اف
طـــرح، دکســـتروز مونوهیـــدرات، به عنـــوان مـــاده 
اصلـــی و اولیـــه تولیـــد ســـوربیتول، مـــورد نیـــاز 
مجموعـــه دارویـــی شـــهید مـــدرس جهاددانشـــگاهی 
ــب  ــد موجـ ــد، می توانـ ــورت تولیـ ــه در صـ ــت کـ اسـ
ســـهولت و اطمینـــان در تامیـــن مـــاده اولیـــه آن 

ــود. ــی شـ ــه دارویـ مجموعـ
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بازدید رییس جهاددانشگاهی از 
خط تولید مته های حفاری

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان: 
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی در سـفر 
بـه اهـواز از خـط تولید مته هـای حفاری جهاددانشـگاهی 

خوزسـتان بازدیـد کرد.
دکتـر حمیدرضـا طیبـی در سـفر یـک روزه بـه اهـواز، 
ضمـن بازدیـد از خـط تولیـد مته های حفاری، در شـورای 
خوزسـتان  جهاددانشـگاهی  حفـاری  مته هـای  راهبـری 

کرد. شـرکت 
موسسـه  امنـای  هیـات  نشسـت  در  همچنیـن  وی 
نیـز حضـور  خوزسـتان  جهاددانشـگاهی  عالـی  آمـوزش 

یافـت.
و  پژوهـش  معـاون  پورعابـدی  محمدرضـا  دکتـر 
فنـاوری، دکتـر محمدصـادق بیجنـدی معاون آموزشـی و 
دکتـر علـی منتظری رییـس پژوهشـکده علوم بهداشـتی 
جهاددانشـگاهی و عضـو هیـات امنـای موسسـه آمـوزش 
عالـی جهاددانشـگاهی خوزسـتان نیـز در این سـفر دکتر 

طیبـی را همراهـی کردنـد.

کسب جایزه مبتکر توسط شرکت 
فناور مستقر در پارک علم و 
فناوری البرز جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز 
ــق  ــد تحقیـ ــر واحـ ــرت الزار مدیـ ــگاهی، آلبـ جهاددانشـ
و توســـعه شـــرکت فنـــاور الزار مســـتقر در پـــارک 
علـــم و فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی در پنجمیـــن 
ـــدف  ـــا ه ـــه ب ـــاوری ک ـــم و فن ـــران عل ـــنواره جهادگ جش
حمایـــت و ترویـــج طرح هـــا و ایده هـــای علمـــی 
ـــردار  ـــور س ـــا حض ـــور و ب ـــر کش ـــیجی سراس ـــگان بس نخب
ــداران و  ــپاه پاسـ ــده کل سـ ــالمی فرمانـ ــین سـ حسـ
ســـردار غالمرضـــا ســـلیمانی رییـــس ســـازمان بســـیج 
مســـتضعفان در محـــل ســـالن همایش هـــای 5 آذر 
ســـازمان بســـیج مســـتضعفان برگـــزار شـــد، به عنـــوان 
ـــر  ـــورد تقدی ـــی م ـــون تراپ ـــرح بیوفوت ـــر در ط ـــر برت مبتک

قـــرار گرفـــت.
ـــره  ـــات مدی ـــس هی ـــرت الزار ریی ـــداد، الب ـــن روی در ای
شـــرکت الزار، به عنـــوان مبتکـــر برتـــر در طـــرح 
بیوفوتـــون تراپـــی لـــوح تقدیـــر و جایـــزه خـــود را از 
ـــی و  ـــی و پژوهش ـــاون علم ـــی مع ـــدی رحیم ـــر مه دکت

فنـــاوری بســـیج دریافـــت کـــرد.
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پروژه »شناسایی رزین های 
پلیمری با قابلیت کاربرد ویژه در 
کامپوزیت های پلیمری« انجام شد

ابـوذر  اصفهـان:  صنعتـی  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
پـور مدنـی معـاون پژوهشـی ایـن واحـد گفـت: پـروژه 
»شناسـایی رزین هـای پلیمـری بـا قابلیـت کاربـرد ویـژه 
در کامپوزیت هـای پلیمـری« بـا هدف شناسـایی و تعیین 
پلیمـری مـورد  از ترکیبـات رزیـن  مشـخصات تعـدادی 
درخواسـت کارفرمـا بـا مصـارف خـاص صنعتـی، توسـط 
گـروه توسـعه و فـراورش مـواد پلیمـری جهاددانشـگاهی 

واحـد صنعتـی اصفهـان، انجـام شـد.
وی افـزود: در ایـن پـروژه ابتـدا روش هـای شناسـایی 
مـواد و جداسـازی اجـزای ترکیبـات مـورد نظر بررسـی و 
روش هـای اجرایـی مناسـب بـرای هـر مـاده شناسـایی و 
انتخـاب شـد. در فاز دوم ایـن پروژه آزمون هـا و آنالیزهای 
شناسـایی براسـاس روش هـای انتخابی بـر روی مواد مورد 
نظـر انجـام و پـس از تحلیـل و بررسـی نتایـج، شناسـایی 
اولیـه انجـام گرفـت. در ترکیباتـی کـه شـامل دو یـا چند 
مـاده مختلـف بودنـد جداسـازی نیز انجـام گرفـت و مواد 
سـاختاری تشـکیل دهنـده اجـزاء بـه همـراه غلظـت هـر 

ترکیـب بـا تقریب نسـبتا باالیی شناسـایی شـد.
پورمدنـی همچنیـن بیـان کـرد: در حـال حاضـر بـه 
دلیـل قـرار گرفتـن کشـور در شـرایط تحریـم، بسـیاری 
و  شـیمیایی  مـواد  تامیـن  زمینـه  در  کشـور  صنایـع  از 
پلیمـری مـورد نیـاز خـود بـا مشـکالت متعـددی روبه رو 
شـده اند کـه ایـن موضـوع سـبب شـده اسـت بسـیاری 
از ایـن صنایـع بـه فکـر اسـتفاده از مـواد جایگزیـن و یـا 
بررسـی امـکان تولیـد و تامین ایـن مواد در داخل کشـور 
بـا همـکاری دانشـگاه ها و موسسـات تحقیقاتـی مختلـف 
باشـند. ایـن پـروژه در حقیقت بـا هدف تامیـن تعدادی از 
مـواد و ترکیبـات پلیمـری مـورد نیـاز کارفرمـا انجام شـد 
کـه ضمـن ارایـه پیشـنهاد اسـتفاده از مـواد جایگزیـن، 
بـه  آینـده  در  مـواد  ایـن  تولیـد  به منظـور  راهکارهایـی 

کارفرمـا ارایـه شـد.

تجلیل از دانشجوی 
جهاددانشگاهی سمنان پس از 
قهرمانی در مسابقات کشوری

روابط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان: در مراسمی 
بـا حضـور رییـس دانشـگاه جامع علمـی کاربردی اسـتان 
سـمنان، رییـس مرکـز علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی 
اسـتان  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون  و  سـمنان 
کاربـردی  علمـی  مرکـز  دانشـجوی  اخالقـی  ابراهیـم  از 
جهاددانشـگاهی سـمنان پـس از کسـب عنـوان قهرمانـی 
در مسـابقات دانشـجویان علمـی کاربـردی کشـور تجلیل 
و مـدال طـالی ایـن دوره از مسـابقات بـه وی اهـدا شـد.

پومسـه  کشـوری  قهرمـان  مسـابقات  دوره  هفتمیـن 
دانشـجویان دانشـگاه جامـع علمی کاربردی کشـور در دو 
بخـش پسـران و دختـران و با حضـور 55 ورزشـکار از 2۰ 
اسـتان کشـور بـه میزبانی دانشـگاه علمی کاربـردی واحد 
تهـران شـرق و به صـورت مجـازی برگـزار شـد، در بخش 
پسـران در سـه گـروه سـنی 18 تـا ۳۰ سـال، ۳1 تـا ۴۰ 
سـال و ۴۰ سـال بـه بـاال و در بخـش دختـران در رده 
سـنی 18 تا ۳۰ سـال و به صـورت مجازی و ارسـال ویدئو 

شـد. برگزار 
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انتشارات جهاددانشگاهی 2 جایزه 
کتاب سال را کسب کرد

 2 جهاددانشـگاهی،  انتشـارات  سـازمان  عمومـی  روابـط 
اسـفندماه: برگزیدگان و شایسـتگان تقدیر سی وهشـتمین 
و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  سـال  کتـاب  جایـزه  دوره 
سـال  کتـاب  جهانـی  جایـزه  دوره  بیست وهشـتمین 
رییس جمهـوری  حضـور  بـا  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 

شـدند. معرفـی 
سـال  کتـاب  جایـزه  دوره  سی وهشـتمین  دبیرخانـه 
اثـر   1۰ راهیابـی  از  پیش تـر  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
منتشـر شده توسـط انتشـارات جهاددانشـگاهی به مرحله 
دوم داوری خبـر داده بـود. بر اسـاس اعـالم روابط عمومی 
خانـه کتـاب و ادبیـات ایـران، از ایـن تعـداد، دو کتـاب 
انتشـارات جهاددانشـگاهی به عنـوان اثـر شایسـته تقدیـر 

انتخـاب شـدند کـه اسـامی آن هـا بـه شـرح زیر اسـت.
حمـل و نقل و لجسـتیک پایـدار: مروری بـر مدل های 
تالیـف  پیشـنهادی،  حـل  الگوریتم هـای  و  بهینه سـازی 
ار  ام  پانـوس  و  گالکیـس  کنسـتانتین  سـینار،  دیـدم 
زیـاری  متینـه  قمی اویلـی،  مرتضـی  ترجمـة  پاردالـوس، 
و میرسـامان پیشـوایی، تهـران: سـازمان جهاددانشـگاهی 

ص.  ۴26  ،1۳98 تهـران، 
هورمون هـای گیاهـی تحـت عوامـل محیطـی تنش زا، 
تالیـف غـالم جالل احمـد و جینـگ ـ کـوان یـو، ترجمـة 
مجیـد قربانـی جاویـد، ایرج اله دادی، سـیاوش حشـمتی، 
شـیوا اکبـری، الله رحیمی میالشـی و سـیاوش حشـمتی، 
تهران: سـازمان جهاددانشـگاهی تهران، 1۳98، ۴9۴ ص.

مروری بر کتاب های برنده جایزه کتاب سال
بـر  مـروری  پایـدار:  لجسـتیک  و  نقـل  و  »حمـل 
مدل هـای بهینه سـازی و الگوریتم هـای حل پیشـنهادی« 
تالیـف دیـدم سـینار، کنسـتانتین گالکیس و پانـوس ام ار 
پاردالـوس و ترجمـه مرتضـی قمی اویلـی، متینـه زیاری و 
میرسـامان پیشـوایی اسـت. تمرکـز اصلـی ایـن کتـاب بر 
این اسـت کـه رویکردهای بهینه سـازی جدیـد و نوینی را 
بـرای مسـایل لجسـتیک و حمـل و نقل پایـدار ارایه دهد.

می خوانیـم:  کتـاب  ایـن  پیشـگفتار  از  بخشـی  در 
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بـه  اخیـر  توسـعه های  و  دسـتاوردها  حاضـر،  مجموعـه 
وجـود آمـده در حـوزه بهینه سـازی را بـرای برنامه ریـزی 
لجسـتیک و حمـل و نقـل پایـدار بـا در نظر داشـتن ابعاد 
پایـداری دسـته بندی و ارایـه می کنـد. کتـاب شـامل ده 
فصـل اسـت. فصـل اول چالش ها و رونـد مطالعاتی موجود 
در زمینـه مدیریـت لجسـتیک و حمـل و نقـل پایـدار را 
در سـال های اخیـر مـرور می کنـد. مابقـی کتـاب بـه دو 
بخـش اصلی بـا تمرکز بـر مدل هـای قطعـی و غیرقطعی، 
تقسـیم می شـود. هر بخـش شـامل تئـوری و رویکردهای 
توسـعه داده شـده بـرای مسـایل کاربردی حمـل و نقل و 
لجسـتیک پایـدار بـوده و ادبیـات مربـوط به این حـوزه را 

نیـز به خوبـی مـرور می کنـد.
»هورمون هـای گیاهـی تحت عوامل محیطـی تنش زا« 
تالیـف غـالم جالل احمـد و جینـگـ  کـوان یـو و ترجمـة 
مجیـد قربانـی جاویـد، ایرج اله دادی، سـیاوش حشـمتی، 
شـیوا اکبـری، الله رحیمی میالشـی و سـیاوش حشـمتی 
اسـت. در پیشـگفتار ایـن کتاب آمده اسـت: در سـال های 
اخیـر بـا افزایـش جمعیـت جهـان و نیـاز به تولیـد غذای 
بیشـتر و بالتبع آن توسـعه کشـاورزی مـدرن، چالش های 
پیشـروی کشـاورزان و نیز محققـان علوم گیاهـی افزایش 
از مخاطـرات تنش هـای محیطـی و  یافتـه اسـت. یکـی 
اثـرات زیانبـار آن بـر تولیـد گیاهـان زراعی و باغی اسـت 
کـه منجـر به خطـر افتـادن امنیت غذایی کشـورها شـده 
اسـت. یکـی از راه هـای کاهـش آثـار زیانبـار تنش هـای 
اسـت  رشـد  تنظیم کننـده  مـواد  از  اسـتفاده  محیطـی، 
تحمـل  در  را  گیاهـان  می تواننـد  زیـادی  حـد  تـا  کـه 
به رغـم  متأسـفانه  دهنـد.  یـاری  محیطـی  تنش هـای 
نقـش مهـم پژوهش هـای مرتبـط بـا هورمون هـا گیاهـی 
و تنظیم کننده هـای رشـد در شـرایط محیطـی گوناگـون، 
منبعی منسـجم و کامل برای بررسـی ایـن ترکیبات تحت 
تنش هـای محیطـی، کمتر به چشـم می خـورد و در کتاب 
حاضر سـعی شـده تـا اطالعات جدیـدی در خصوص تأثیر 
مـواد تنظیم کننـده رشـد بـر گیاهـان تحـت تنش هـای 

محیطـی ارایه شـود.

■■■  

بازدید امام جمعه بیجار از 
جهاددانشگاهی کردستان

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی کردسـتان: حجت االسـالم 
علـی مـرادی در جریـان بازدیـد از مرکز جهاددانشـگاهی 
شهرسـتان بیجـار، اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی یکـی از 
نهادهـای انقالبـی اسـت کـه فعالیت هـا و دسـتاوردهای 
انقالبـی فراوانـی داشـته و موفقیت هـای چشـمگیری در 

کشـور بـه وجـود آورده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه وظیفـه مـا در نهـاد امامـت 
نظـام  بـه  و منسـوب  انقالبـی  نهادهـای  تقویـت  جمعـه 
اسـت، عنـوان کـرد: جهاددانشـگاهی به عنـوان یـک نهـاد 
علمـی انقالبـی از برجسـتگی ویـژه ای برخوردار اسـت که 
بـر همیـن اسـاس در جهـت تقویـت ایـن نهـاد بـا برکـت 

انقالبـی در خدمـت جهـاد هسـتیم.
حجت االسـالم مـرادی در ادامـه بـه اهمیـت جایـگاه 
جوانـان و ارتبـاط موثـر با آنان اشـاره و بیان کـرد: جوانی 
همـراه بـا نشـاط، انگیـزه و جنـب و جوش اسـت و این که 
جوانـی و نوجوانـی مـا بـه لطـف الهـی بـا دوران پیـروزی 
انقالب اسـالمی مصادف شـد، فعالیت ها بیشـتر در مسـیر 

تحقـق آرمان هـای نظـام بوده اسـت.
این کـه  بیـان  بـا  بیجـار  شهرسـتان  جمعـه  امـام 
انقالبـی  و  علمـی  جوانـان  از  متشـکل  جهاددانشـگاهی 
اسـت، افـزود: جهاددانشـگاهی بـا روحیـه و رسـالتی کـه 
باشـد. برکـت  و  خیـر  منشـا  کشـور  در  می توانـد  دارد 

اسـتان  جهاددانشـگاهی  شـد:  یـادآور  پایـان  در  وی 

کردسـتان بایـد آموزش هـای مهـارت محـور را بـا رویـه 
انقالبـی در کار قـرار بدهـد تـا بـا انجـام این مهـم بتوانیم 
جوانانـی بـا دانـش، مهـارت و انقالبـی پـرورش و تحویـل 

جامعـه بدهیـم.

■■■  

همکاری های جهاددانشگاهی 
اردبیل و خدمات حوزه های علمیه 

استان توسعه می یابد
رییـس  اردبیـل:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
اعـالم  ایـن نشسـت ضمـن  اردبیـل در  جهاددانشـگاهی 
آمادگـی بـرای توسـعه همکاری هـا بیـن دو نهـاد، گفـت: 
خدمـت بـه افـرادی کـه در راسـتای اهـداف عالیـه نظـام 
برمی دارنـد،  گام  اسـتان  علمیـه  حوزه هـای  در  اسـالمی 
افتخـاری برای جهاددانشـگاهی اسـت و تمـام تالش خود 
را بـرای تامیـن نیازهـای ایـن مجموعـه بـه کار خواهیـم 

بسـت.
مهـران اوچـی اردبیلی بـا ارایه گزارشـی از فعالیت های 
جهاددانشـگاهی اردبیـل اظهـار کـرد: زمینـه و آمادگـی 
کامـل جهت برگـزاری رویـداد، برنامه ها و ارایـه دوره های 
هـدف  جامعـه  بـرای  کوتاه مـدت  تخصصـی  آموزشـی 
حوزه هـای علمیه اسـتان وجود دارد و بسـتر ارایه بخشـی 
از خدمـات به صـورت غیرحضـوری نیز ایجاد شـده اسـت.

 وی در ادامـه بـه خدمـات ارایه شـده در مرکـز درمان 
ناباروری جهاددانشـگاهی اشـاره کرد و افـزود: این مرکز از 
نظـر تجهیزات جـزو مراکز برتـر بوده و از میـزان موفقیت 
درمانـی چشـمگیری برخـوردار اسـت که می توانـد هم در 
بخـش مشـاوره و هـم در بخش درمـان مـورد بهره برداری 

مخاطبـان حوزه هـای علمیه اسـتان قـرار گیرد.
گـزارش  ادامـه  در  اردبیـل  جهاددانشـگاهی  رییـس 
حوزه هـای  در  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای  از  کاملـی 
افـکار سـنجی، مرکـز رشـد، انتشـارات، مشـاغل خانگـی، 
گفـت:  و  کـرد  ارایـه  دهـی  شـتاب  و  نـوآوری  مرکـز 
ایـن  از  هرکـدام  در  تـا  دارد  آمادگـی  جهاددانشـگاهی 
بخش هـا همـکاری نزدیـک و موثـری را بـا مرکـز خدمات 

انجـام دهـد.
اسـتان  علمیـه  حوزه هـای  خدمـات  مرکـز  مدیـرکل 
اردبیـل نیـز در ایـن نشسـت با اشـاره به تعهـد و تخصص 
موجـود در جهاددانشـگاهی و اعتبـار دوره هـای آموزشـی 
همچنـان  کـرد:  اظهـار  نهـاد،  ایـن  توسـط  شـده  ارایـه 
کـه جهاددانشـگاهی توانسـته اسـت در رفـع بسـیاری از 
دغدغه هـای عمومـی موفـق عمـل کنـد، تمایـل داریـم تا 
ضمـن برخـورداری از ظرفیـت موجـود ایـن همکاری هـا 

گسـترش یابـد.
حجت االسـالم علـی کریمـی اقـدم با اشـاره بـه این که 
هـدف مـا اسـتفاده از تجربیات ارزشـمند و دسـتاوردهای 
حوزه هـای  در  اردبیـل  جهاددانشـگاهی  سـاله  چندیـن 
مختلـف اسـت، افـزود: ایـن توانمندی هـا ایجـاب می کند 
ارایـه خدمـات مختلـف  بـرای  برنامه ریـزی مناسـبی  تـا 
فرهنگـی، آموزشـی، پزشـکی و توانمندسـازی در حـوزه 

اشـتغال داشـته باشـیم.
وی بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی اردبیل 
در حوزه هـای اشـتغال، درمـان ناباروری و آموزشـی گفت: 
جامعـه طـالب نیز ممکن اسـت به ایـن نوع خدمـات نیاز 
داشـته باشـند به همین جهـت خواهان توسـعه ارتباط در 
ایـن رابطـه نیـز هسـتیم تـا جامعه هـدف از ایـن خدمات 
مطلـع شـده و بتواننـد در داخـل اسـتان از ایـن امکانـات 

شـوند. بهره مند 
اسـتان  علمیـه  حوزه هـای  خدمـات  مرکـز  مدیـرکل 

اردبیـل اذعـان داشـت: در تالش هسـتیم تا بـا برنامه های 
مختلـف بتوانیـم خـالء ایجـاد شـده و آسـیب های وارده 
حاصـل از کرونـا را بهبـود ببخشـیم و در ایـن مسـیر بـه 

کمـک نهادهایـی چـون جهاددانشـگاهی نیـاز داریـم.
کریمـی اقـدم افـزود: موضـوع سـنجش سـالمت ائمـه 
جمعـه، بررسـی وضعیـت سـالمتی طـالب و روحانیـون، 
سـالمت  حـوزه  تخصصـی  آموزش هـای  از  بهره منـدی 
اولویـت  در  کارآفرینـی  رویدادهـای  برگـزاری  امـکان  و 
برنامه هـای مرکـز خدمـات قـرار دارد کـه امیدواریـم بـا 
انتخـاب نمایندگانـی از دو نهـاد بـه زودی محقـق گـردد.

در پایـان ایـن نشسـت مقرر شـد نمایندگانـی از هر دو 
طـرف تفاهم نامـه ملـی جهاددانشـگاهی و مرکـز خدمـات 
حوزه هـای علمیـه را مـورد بررسـی قـرار داده و ضمـن 
انعقـاد توافقنامه های اسـتانی، نسـبت بـه عملیاتی نمودن 

آن اقدامـات الزم را انجـام دهنـد.

■■■  
 

اخذ مجوز 56 پارامتر گواهینامه 
آزمایشگاه معتمد جهاددانشگاهی 

آذربایجان غربی
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی: دکتـر 
ولـی زاده بـا اعـالم ایـن مطلـب اظهـار کـرد: تعـداد 56 
جهاددانشـگاهی  معتمـد  آزمایشـگاه  گواهینامـه  پارامتـر 
آذربایجـان غربـی از سـوی اداره کل محیط زیسـت تاییـد 

و اخـذ مجـوز شـد.
فیزیـک  گـروه  شـیمی  بخـش  در  کـرد:  اظهـار  وی 
DO-TSS-( جملـه  از  پارامتـر   25 تعـداد  شـیمی  و 

کلرایـد   -  TDS-COD-BOD-EC-Temp-PH
–فلورایـد- دترجنـت - چربـی روغـن - فنـول - سـولفید 
کلسـیم-   – منیزیـم   - آزاد  کلـر  کل  سـختی  سـیانید 
نیتـرات- فسـفات – نیتریت- آمونیاک- سـولفات و رنگ( 
و در بخـش فلـزات گـروه فیزیـک و شـیمی ۷ پارامتـر 
در نمونه هـای محلـول از جملـه مـس- نیـکل- کـروم- 
کادمیـوم – سـرب- جیـوه- آرسـنیک مـورد تاییـد قـرار 

گرفتـه اسـت.
غربـی  آذربایجـان  پژوهشـی جهاددانشـگاهی  معـاون 
ادامـه داد: 8 پارامتـر در نمونه هـای جامـد شـامل مـس 
- نیـکل – کـروم- کادمیـوم- سـرب- جیـوه - آرسـنیک 
 ph و آهـن و در بخـش خـاک تعـداد 1۴ پارامتـر شـامل
اشـباع خـاک- سـولفات  - درصـد  EC خـاک  خـاک- 
خـاک - مـواد آلـی- بافـت خـاک- درصـد رطوبـت خاک 
- سـدیم خـاک- کلسـیم خـاک- بـی کربنـات خـاک- 
پتاسـیم خـاک- منیزیم خـاک و کلراید خاک مـورد تایید 
گواهینامه آزمایشـگاه معتمـد جهاددانشـگاهی آذربایجان 

غربـی قـرار گرفته اسـت.
دکتـر ولـی زاده همچنیـن از اخـذ مجـوز تاییدیـه دو 
تعـداد  بـه  بیولـوژی  گـروه  بیولـوژی  بخـش  در  پارامتـر 
2 پارامتـر شـامل توتـال کلیفـرم و فـکال کلیفـرم مـورد 
تاییـد قـرار گرفته خبـر داد و افزود: گواهینامه آزمایشـگاه 
معتمـد جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی تـا 25 بهمـن 

1۴۰1 معتبـر اسـت.
مرکـز  توسـعه ای  و  مهـم  برنامه هـای  از  یکـی  وی 
گسـترش  را  واحـد  جدیدالتاسـیس  تخصصـی  خدمـات 
دامنه هـا و اخـذ گواهینامـه آزمایشـگاه های معتمـد ذکر و 
بیـان کـرد: بر اسـاس رویکـرد مدیریتی و توسـعه ای واحد 
اخـذ مجـوز ایزو 1۷۰25 و تبدیل شـدن آن به آزمایشـگاه 
مرجـع تخصصـی ارگانیـک شـمال غـرب کشـور یکـی از 

برنامه هـای توسـعه ای مرکـز هدف گـذاری شـده اسـت.
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صادرات یک صد هزار دالری پارک 
علم و فناوری البرز در سال 99

حجت االسالم والمسـلمین خوئینـی مدیر حـوزه علمیه 
اسـتان البـرز و دکتر محمـد نبیونی رییس بنیـاد نخبگان 
اسـتان و هیـات همـراه از پـارک علـم و فنـاوری البـرز 

کردند. بازدیـد 
روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری البـرز: مهندس 
مهدی عباسـی در این بازدید با تشـریح برخی سیاسـت ها 
و برنامه هـای پـارک علـم و فنـاوری البـرز گفـت: اسـتان 
البـرز به عنـوان قطـب علمی و فنـاوری کشـور ظرفیت ها، 
توانمندی هـای بسـیار خوبـی در حـوزه علـم و فنـاوری 
دارد و دانشـگاه خوارزمـی به عنـوان یـک دانشـگاه مـادر 
بـا زیرسـاخت ها و تـوان علمـی خـوب در این اسـتان قرار 
دارد کـه همـواره تـالش مـا همـکاری بـا ایـن مجموعـه 
و تـالش بـرای همـکاری بـا همـه مجموعه هـای علمـی، 
فنـاوری در بخش هـای مختلـف خصوصی و دولتی اسـت.

رییـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز با اشـاره به رشـد 
فزاینـده شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور اسـتان تصریح 
کـرد: خوشـبختانه اسـتان البـرز در بخش هـای مختلـف 
به ویـژه حـوزه بهداشـت و درمـان جـزو چنـد اسـتان برتر 
اسـت و افـزون بر ایـن تعـداد شـرکت های دانش بنیان نیز 
بـه 251 شـرکت افزایش یافتـه کـه دارای رتبـه سـوم در 

ایـن زمینه هسـتیم.
دالری  هـزار  یک صـد  صـادرات  از  عباسـی  مهنـدس 
پـارک علـم و فنـاوری البرز در سـال 99 خبـر داد و اعالم 
کـرد: همـه تالش مـا در پارک علـم و فناوری البـرز اعالم 
بخش هـای  در  فعالیت هـا  از  اطالعـات  و  آمـار  واقعـی 
مختلـف علمـی، تولیـدی و صادراتـی و تعـداد شـاغالن و 

اسـت. فناوران 
حجت االسالم والمسـلمین خوئینـی مدیر حـوزه علمیه 
اسـتان البـرز نیـز در ایـن بازدیـد با اشـاره به ایـن فرموده 
حضـرت علـی ع کـه فرمودنـد »العلـم سـلطان« تصریـح 
کـرد: علـم مایـه سـلطه اسـت و بایـد در نظـام اسـالمی 
تـالش کنیـم بـه جایـگاه خـود در حـوزه علـم و فنـاوری 
برسـیم و اجـازه ندهیـم کشـورهای دیگـر بـا اسـتفاده از 

ابـزار علـم بـر مـا سـلطه پیـدا کنند.
وی بـا اشـاره بـه گزارش هـای ارایه شـده از پـارک علم 
و فنـاوری البـرز و بـا تصریـح این کـه کمـک بـه توسـعه 
علـم و فنـاوری یـک عبـادت و فریضـه اسـت گفـت: ایـن 
بایـد  امـا  دسـتاوردها و فعالیت هـا مایـه مباهـات اسـت 
تـالش کنیم بـا بهره گیری از سـرمایه های تمدن اسـالمی 
و آموزه هـای قـرآن و رهنمودهـای رهبـر معظـم انقـالب 
بیش ازپیـش در مسـیر موفقیـت حوزه علم و فنـاوری گام 

برداریـم و به پیـش برویـم.
دکتـر محمـد نبیونـی رییـس بنیـاد نخبـگان اسـتان 
نیـز در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای خـوب 
پـارک علـم و فنـاوری البـرز خاطرنشـان کرد: ایـن پارک 
ظرفیت هـا و توانمندی هـای بسـیار خوبـی دارد و بایـد بـا 
بهره گیـری از تـوان علمی و دانشـگاهی و ظرفیت علمی و 
فنـاوری پـارک و همچنیـن ظرفیت های بی نظیـر صنعتی 
اسـتان می توانیـم ایـن ظرفیت هـا را از بالقـوه بـه بالفعـل 
و  اقتصـاد دانش بنیـان  توسـعه  تبدیـل کنیـم و موجـب 
توسـعه شـرکت های دانش بنیان و فناور در اسـتان شـویم.

ارایـه 15 هـزار خدمـات درمانـی بـه مراجعـان مرکـز 
فـوق تخصصـی درمـان نابـاروری جهاددانشـگاهی اسـتان 

ی کز مر
روابـط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی: محمد 
طالبـی سرپرسـت مرکـز فـوق تخصصـی درمـان ناباروری 

جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی اظهار کـرد: مرکز درمان 
فعالیـت   9۳ سـال  از  اسـتان  جهاددانشـگاهی  نابـاروری 
درمانـی خـود را آغـاز و به مراجعین اسـتان و اسـتان های 

هم جـوار خدمـات درمانـی ارایـه می نمایـد.
وی بـا اشـاره بـه این که ایـن مرکز با در اختیار داشـتن 
تجهیـزات و امکانـات روز و نیـروی انسـانی متخصـص و با 
اسـتفاده از روش هـای درمانـی پیشـرفته در حـال فعالیت 
اسـت، اضافـه کرد: ایـن مرکـز دارای بخش هـای کلینیک 
مـردان، کلینیـک زنـان )IUI(، آزمایشـگاه جنین شناسـی 
اتـاق عمـل  آزمایشـگاه تشـخیص طبـی،  آندرولـوژی،  و 
الپارسـکوپی و )IVF(، کلینیـک درمـان جایگزیـن، مرکز 

مشـاوره و مددکاری و ... اسـت.
طالبـی همچنیـن از آغـاز فعالیـت آزمایشـگاه ژنتیـک 
و درمانـگاه دیابـت در آینـده نزدیـک خبـر داد و افـزود: 
در سـال 99 حـدود 15 هـزار خدمـات پزشـکی از سـوی 
مرکـز فـوق تخصصـی درمـان نابـاروری جهاددانشـگاهی 
اسـتان مرکـزی بـه مراجعان اسـتان مرکزی و اسـتان های 

هم جـوار ارایـه شـده اسـت.
نابـاروری  درمـان  تخصصـی  فـوق  مرکـز  سرپرسـت 
جهاددانشـگاهی اسـتان در پایـان بـا اشـاره بـه فعالیـت 
مشـاوره ژنتیـک در ایـن مرکـز فـوق تخصصی بیـان کرد: 
از علـل  به عنـوان بخشـی  ژنتیکـی  بیماری هـای  امـروزه 
عـدم موفقیـت درمـان نابـاروری، ایجـاد سـقط مکـرر و 

نابـاروری مطـرح هسـتند.

■■■  
 

اخذ گواهینامه برگزاری دوره های 
آموزش کارکنان دولت توسط 
جهاددانشگاهی استان مرکزی

انسـیه  مرکـزی:  اسـتان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
صالحـی معاون آموزشـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی 
برگـزاری  صالحیـت  گواهینامـه  صـدور  بـه  اشـاره  بـا 
دوره هـای آموزشـی کارکنـان دولـت در اسـتان، افـزود: با 
توجـه به دسـتورالعمل سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی 
صالحیـت  تعییـن  و  اعتبارسـنجی  خصـوص  در  کشـور 
مراکـز و موسسـات آموزشـی و پیگیری هـای انجـام شـده 
از سـوی معاونـت آموزشـی جهاددانشـگاهی، گواهینامـه 
صالحیـت برگزاری دوره های آموزشـی کارکنـان دولت در 
گسـتره اسـتانی توسـط سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 

اسـتان صـادر می شـود.
وی افـزود: در همیـن راسـتا جهاددانشـگاهی اسـتان 
مرکـزی موفـق بـه اخـذ گواهینامـه صالحیـت برگـزاری 
دوره هـای آمـوزش کارکنـان دولـت از سـازمان مدیریت و 

برنامه ریـزی اسـتان شـد.
معاون آموزشـی جهاددانشگاهی اسـتان در پایان هدف 
از برگـزاری دوره هـای آموزشـی کارکنان را توانمندسـازی 
و ارتقـای سـطح دانش، بینـش و مهارت آنـان عنوان کرد.

■■■  

مجوز مرکز آموزش مهارتی علوم 
پزشکی جهاددانشگاهی خراسان 

جنوبی صادر شد
جنوبـی:  خراسـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
مرکـز  مجـوز  اخـذ  بـه  اشـاره  بـا  صادقـی  جالل الدیـن 
خراسـان  جهاددانشـگاهی  حرفـه ای  و  مهارتـی  آمـوزش 
جنوبـی از سـوی وزارت بهداشـت گفت: ایـن مجوز جهت 
برگـزاری دوره هـای آموزشـی مهارتی پزشـکی در اسـتان 

برای جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی صادر شـده اسـت.
و  مهارتـی  آمـوزش  مرکـز  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
و  مهارتـی  آموزش هـای  سـاماندهی  هـدف  بـا  حرفـه ای 
حرفه ای نظام سـالمت در اسـتان، اسـتفاده از ظرفیت های 
موجـود در کشـور بـرای تربیـت نیـروی انسـانی ماهـر در 
حـوزه سـالمت، راه اندازی شـد، بیان کرد: ارتقـای کیفیت 
ظرفیـت  از  اسـتفاده  و  حرفـه ای  مهارتـی  آموزش هـای 
از  اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی پـس 
کسـب مجوز از سـوی وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 

پزشـکی از دیگـر اهـداف راه انـدازی ایـن مرکـز اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی تصریح کرد: 
دوره هـای آموزشـی در ایـن مرکز بـر مبنای اسـتانداردها 
مهارتـی  آموزش هـای  ملـی  مرکـز  آموزشـی  قوانیـن  و 
و حرفـه ای علـوم پزشـکی برگـزار و منجـر بـه کسـب یـا 
ارتقـای مهـارت حرفـه ای مهارت آمـوز و همچنیـن سـبب 
افزایـش توانمنـدی شـغلی فرد در حوزه پزشـکی از طریق 

افزایـش مهارت هـای مرتبـط بـا حرفـه می شـود.
ایـن  اهـداف  مهم تریـن  از  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
مرکـز و اولویت هـای آن حل مشـکالت و نیازهـای جامعه 
اسـت، یـادآور شـد: در مرکـز آمـوزش مهارتـی و حرفه ای 
جهاددانشـگاهی متقاضیـان بـا سـطوح تحصیالتـی دیپلم 
تـا دکتـری می تواننـد به تناسـب در دوره هـای مهارتـی و 

حرفـه ای پزشـکی شـرکت کنند.

■■■  

استفاده از کلیه قابلیت ها و 
توانمندی جهاددانشگاهی برای 

آموزش سربازان
جلسـه  اسـفندماه:   12 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
مشـترک قرارگاه مرکزی مهارت آموزی و جهاددانشـگاهی 
بـا حضـور محمدحسـین سـردار سـپهر فرمانـده قـرارگاه 
مرکـزی مهـارت افزایـی و دکتـر محمدصـادق بیجنـدی 
معـاون آموزش جهاددانشـگاهی در محل قـرارگاه مرکزی 

شـد. برگزار 
در ایـن جلسـه ضمـن تشـریح ظرفیت هـای موجـود 
تفاهم نامـه  در چارچـوب  گردیـد  مقـرر  جهاددانشـگاهی 
قابلیت هـا و  از کلیـه  بیـن سـتادکل و جهاددانشـگاهی، 
توانایی هـای جهـاد در اجـرای برنامه های مهـارت افزایی و 
اشـتغال سـربازان در 5 گام قبـل از خدمـت، بـدو خدمت، 
حیـن خدمـت، اوقـات فراغـت و پـس از خدمت سـربازان 

شود. اسـتفاده 
بـا معرفـی 15 پـروژه و خدمات شـاخص فناورانه انجام 

؛ می شود
نمایشـگاه  هشـتمین  در  جهاددانشـگاهی  حضـور 

ریلـی نقـل  و  حمـل  بین المللـی 
شـاخص  خدمـات  و  پـروژه   15 بـا  جهاددانشـگاهی 
و  »حمـل  بین المللـی  نمایشـگاه  هشـتمین  در  فناورانـه 
نقـل ریلی و صنایـع، تجهیزات و خدمات وابسـته« حضور 

. فت یا
روابط عمومی جهاددانشـگاهی: جهاددانشـگاهی با 15 
پـروژه و خدمـات شـاخص فناورانه از 1۳ تا 16 اسـفندماه 
در هشـتمین نمایشـگاه بین المللـی »حمل و نقـل ریلی و 

صنایـع، تجهیـزات و خدمات وابسـته« حضور یافت.
ایـن خدمـات و پروژه هـا مربـوط بـه چهـار سـازمان 
صنعتی شـریف، علم و صنعت، تهـران و خواجه نصیرالدین 
بازدیـد  معـرض  در   B38 سـالن  در  کـه  بـود  طوسـی 

قـرار گرفـت. عالقه منـدان 
تریسـتوری،  شـارژر  شـامل:  خدمـات  و  پـروژه  ایـن 
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کنتـرل  ریلـی،  صنایـع  در  کاربـری  بـا  ترانسـفورماتور 
تـردد مترویـی، مـاژول وکیوم کنترل سـرویس بهداشـتی 
توربین هـای  اساسـی  تعمیـرات  مسـافرتی،  قطارهـای 
قطارهـای توربوتـرن شـرکت قطارهـای مسـافری رجـاء و 
ردیابـی واگن هـای باری به وسـیله فناوری RFID اسـت.

 GM مقاومـت  ریـل،  سـوزن  انفجـاری  سـخت کاری 
ترکشـن  پسـت  رکتیفایرهـای  لوکوموتیـو(،  )رزیسـتور 
متـرو، یو.پـی.اس هـای صنعتـی، خدمـات تسـت فشـار 
قـوی مرتبـط با صنعـت ریلی، واگـن مولد برق و سـاخت، 
تعمیـر و بازسـازی ژنراتـور واگـن 9.5، 18 و 2۰ کیلو وات 
بخـش دیگـری از خدمـات و پروژه هـای عرضـه شـده در 

ایـن نمایشـگاه هسـتند.

■■■  
 

بازدید معاون پژوهش و فناوری 
جهاددانشگاهی از پروژه های واحد 

صنعتی اصفهان
 13 اصفهـان،  صنعتـی  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
اسـفندماه: دکتـر محمدرضـا پورعابـدی معـاون پژوهش و 
فنـاوری جهاددانشـگاهی بـه همراه دکتر رضـا غفارزادگان 
و  دارویـی جهاددانشـگاهی  گیاهـان  پژوهشـکده  رییـس 
دکتـر داراب یزدانـی مدیرکل دفتر تخصصی کشـاورزی و 
منابـع طبیعی جهاددانشـگاهی در واحـد صنعتی اصفهان 

حضـور پیـدا کردند.
معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی بـا هیـات 
و  پشـتیبانی  معاونـان  حضـور  بـا  جلسـه ای  در  همـراه، 
پژوهشـی و برخـی از مدیـران معاونـت پژوهشـی واحـد، 
اقـدام،  دسـت  در  و طرح هـای  پروژه هـا  بررسـی  ضمـن 
طرح هـای پیشـنهادی و در حـال پیگیـری ایـن واحـد را 

بررسـی کردنـد.
حضـور  بـا  پورعابـدی  محمدرضـا  دکتـر  همچنیـن 
در مجموعـه کارگاهـی ایـن واحـد، از مراحـل پیشـرفت 
صنعتـی  واحـد  محصـوالت  و  پروژه هـا  تجاری سـازی  و 

بازدیـد کـرد. اصفهـان 
محصوالتـی  حاضـر  حـال  در  اسـت،  گفتنـی 
همچـون »رزیـن سـنگ«، »مـواد فسـفاته کششـی« در 
جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهـان تولیـد، تجاری سـازی 
بـازار عرضـه شـده اسـت و مـواد »سـوپر جـاذب  و بـه 
تجاری سـازی  مراحـل  گذرانـدن  حـال  در  کشـاورزی« 
اسـت. همچنیـن طرح هـای فناورانـه »اسـتحصال نیکل و 
کبالـت از مـواد معدنـی کشـور« و »اسـتحصال فلـزات بـا 
ارزش از ضایعـات الکترونیکـی« در مراحـل آزمایشـگاهی 

در حـال پیگیـری اسـت.

■■■  

59 شرکت فناور تحت حمایت 
جهاددانشگاهی لرستان هستند

روابط عمومی جهاددانشـگاهی لرسـتان: دکتر امین سـالح 
ورزیـان در مراسـم برگـزاری رویـداد ایـده شـو بازاریابی و 
فـروش در صنعـت کـه با کارفرمایی شـرکت شـهرک های 
صنعتـی لرسـتان و اجـرای جهاددانشـگاهی برگـزار شـد، 
اظهـار کـرد: یکـی از فعالیت هـای اصلـی جهاددانشـگاهی 
حمایـت از طرح هـا و ایده هـای نـوآور و خالق اسـت و این 

رویـداد بـه همیـن جهت برگزار شـده اسـت.

وی افـزود: در حـال حاضـر 59 شـرکت در مرکز رشـد 
فعـال  مختلـف  حوزه هـای  در  لرسـتان  جهاددانشـگاهی 

. هستند
دکتـر سـالح ورزیان یادآور شـد: سـال گذشـته حدود 
2۰ میلیـارد ریـال اعتبـار بـرای حمایـت از این شـرکت ها 
پرداخـت شـد تـا زمینـه تجاری سـازی، فـروش، بازاریابی 

و... مهیا شـود.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی لرسـتان خاطرنشـان کرد: 
ایـن شـرکت ها  و خدمـات  در حـال حاضـر محصـوالت 
مسـیر تجاری سـازی خـود را طـی کـرده و بـه بازارهـای 

داخلـی و خارجـی عرضـه می شـوند.
وی تصریـح کـرد: آمادگـی داریم کـه از ایده هـای برتر 

در حوزه هـای مختلـف حمایـت کنیم.

■■■  
 

تندیس »گلستان بهشتیان 
سالمت« رونمایی شد

روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، به 
پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  دانشجویان  سازمان  همت 
با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه علوم  شهید بهشتی 
پزشکی شهید بهشتی و کانون های فرهنگی این دانشگاه، 
تندیس  از  رونمایی  مراسم  درختکاری،  روز  مناسب  به 
»گلستان بهشتیان سالمت« و کاشت یک نهال به یاد بود 
سرو قامتان عرصه سالمت در دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی برگزار شد.
این رونمایی با حضور دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه 
امام هادی  بهشتی، دکتر محمدعلی  پزشکی شهید  علوم 
زاده  حمزه  حمید  و  دانشگاه  دانشجویی_فرهنگی  معاون 
بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  سرپرست 

برگزار شد.
مدافعان  فداکاری های  به  اشاره  با  زالی  علیرضا  دکتر 
در  که  ایران زمین  فرزندان  زحمات  از  کشور،  سالمت 
اخیر  ماه  این چند  بهداشت و درمان در طول  سنگرهای 

کارنامه درخشانی را بجا گذاشتند، قدردانی کرد.
ادامه  در  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
با اشاره به این که جهاددانشگاهی فرزند ایران و نمادی از 
ادوار  همه  در  جهاددانشگاهی  کرد:  تصریح  است؛  انقالب 
کشور از دوران دفاع مقدس تا بحران کرونا به عنوان یک 
و  داشته  خودکفایی  فرهنگ  ترویج  در  سعی  علمی  نهاد 
به صورت  کشور  دانشگاه های  در  بالنده  نهاد  یک  به عنوان 

مؤثر حضورداشته است.
از  امیدواری  ابراز  ضمن  ادامه  در  زالی  علیرضا  دکتر 
فراهم شدن زمینه های همکاری دانشگاه و جهاددانشگاهی 
پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  مدیریتی  جدید  دوره  در 
مشترک  فعالیت های  ارتقای  و  توسعه  بر  بهشتی،  شهید 

تاکید کرد.

■■■  

استقرار 12 واحد فناور در 
مرکز رشد واحدهای فناور 

جهاددانشگاهی نیم ور محالت
سـید  مرکـزی:  اسـتان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
اجرایـی  امـور  پیگیـری  مسـوول  شـریفیون  محمدرضـا 
مرکـز رشـد واحدهـای فناور شهرسـتان محـالت و نیم ور 
بـا تشـریح فعالیت هـای ایـن واحـد فنـاور، از اسـتقرار 12 

واحـد فنـاور در ایـن مرکـز رشـد خبـر داد.

واحدهـای  رشـد  مرکـز  در  مسـتقر  واحدهـای  وی 
فنـاور جهاددانشـگاهی نیـم ور محـالت را شـامل دیجـی 
بـاغ )سـبزواره(، اسـتودیو نـگاه نـو، اسـتودیو انیمیشـن 
فنـاوران پارس، مستندسـازی نجوا فیلم، فروشـگاه آنالین 
ریـوک و سـل سـنتر، نرم افزار پـالک خوان )نویدگسـتر(، 
نرم افـزار داده هـای زمیـن مکانـی بـا اسـتفاده از سیسـتم 
فـازی، تولیـد پایه هـای رز بـه روش قلمـه پیونـد، فیـروزه 
چـرم، هنرکـده بهچـری، گـروه آمیتیـس و گـروه هنـری 

عنـوان کرد. آرتمیـس 
شـریفیون در ادامـه برگزاری کارگاه آموزشـی آشـنایی 
بـا  آشـنایی  آمـوزش  دوره  قراردادهـا،  عقـد  مبانـی  بـا 
بـازار سـرمایه، کارگاه آموزشـی آشـنایی بـا بازار سـرمایه 
)بـورس(، دوره آموزشـی انیمیشن سـازی مقدماتی، کارگاه 
آموزشـی تولیـد محتوا در فضـای مجازی، کارگاه مشـاوره 
تخصصـی »تولیـد محتوا در فضای مجـازی« را از اقدامات 
ور  نیـم  جهاددانشـگاهی  فنـاور  واحدهـای  رشـد  مرکـز 

محـالت بیـان کرد.

■■■  

حمایت همه جانبه دانشگاه علوم 
کشاورزی ساری از طرح فناورانه 

جهاددانشگاهی مازندران
در  اسفندماه:   1۷ مازندران،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
رییس  شافعیان  محمدرضا  مهندس  مشترک  نشست 
جهاددانشگاهی مازندران و اسداهلل تیموری یانسری رییس 
درباره  ساری  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه 
بحث  فناورانه  انجام طرح های  پیرامون  مشترک  همکاری 

و گفت وگو شد.
رییس  شافعیان  محمدرضا  مهندس  نشست  این  در 
دام  از  بهره وری  و  »تولید  مازندران طرح  جهاددانشگاهی 
سبک با رویکرد ماهیچه های مضاعف« را یکی از طرح های 
طرح  این  کرد:  اظهار  و  دانست  جهاددانشگاهی  فناورانه 
نمایندگان استانی و دفتر مرکزی  از  مورد حمایت برخی 

جهاددانشگاهی است.
در ادامه دکتر اسداهلل تیموری یانسری، رییس دانشگاه 
حمایت  اعالم  با  ساری  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم 
از  بهره وری  و  »تولید  طرح  انجام  از  دانشگاه  جانبه  همه 
کرد:  تصریح  مضاعف«  ماهیچه های  رویکرد  با  سبک  دام 
دانشگاه  مجهز  آزمایشگاه های  و  تجهیزات  امکانات،  همه 
در  را  آن  متخصصان  و  اساتید  و  علمی  توان  همچنین  و 
راستای پیشبرد طرح های فناورانه جهاددانشگاهی به کار 

خواهیم گرفت.
در این نشست مهندس حسینی معاون پشتیبانی، دکتر 
پورعباسعلی و مهندس  قلی زاده عضو هیات علمی، دکتر 
فرهادی  دکتر  نیز  و  مازندران  جهاددانشگاهی  از  روحی 
منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  از 

طبیعی ساری حضور داشتند.

■■■ 

بهره مندی 41۰۰ نفر از خدمات 
آزمایشگاه تشخیص طبی 

جهاددانشگاهی استان مرکزی
ـــر  ـــزی: دکت ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
بابـــک مومنـــی مســـوول فنـــی آزمایشـــگاه تشـــخیص 
ـــن رابطـــه،  طبـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی در ای
ـــکی  ـــم پزش ـــریع عل ـــرفت س ـــه پیش ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب اف
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ــد  ــا جدیـ ــه آزمایش هـ ــف و ارایـ ــای مختلـ در عرصه هـ
جهـــت تشـــخیص بیماری هـــا و پیگیـــری رونـــد 
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــخیص طب ـــگاه تش ـــان، آزمایش درم
بـــا بهره منـــدی از روش هـــای نویـــن آزمایشـــگاهی 
ــگاهی  ــگاهی جهاددانشـ ــبکه آزمایشـ ــتیبانی شـ و پشـ
ـــه  ـــوان خـــود را جهـــت ارایـــه خدمـــت ب سراســـر کشـــور ت
بیمـــاران و کمـــک بـــه پزشـــکان بـــکار بســـته اســـت.

وی تصریـــح کـــرد: بـــا راه انـــدازی آزمایشـــگاه 
ــزی  ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــخیص طبـ تشـ
ـــن  ـــاروری ای ـــان ناب ـــی درم ـــز تخصص ـــه مرک ـــته ب وابس
ــتان های  ــان از اسـ ــیاری از مراجعـ ــداد بسـ ــاد، تعـ نهـ
تمامـــی  کشـــور،  غـــرب  اســـتان های  و  مرکـــزی 
آزمایش هـــا را در ایـــن آزمایشـــگاه انجـــام می دهنـــد.

ایـــن مقـــام مســـوول در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: 
حـــدود ۴1۰۰ نفـــر از اســـتان مرکـــزی و اســـتان های 
ـــی  ـــخیص طب ـــگاه تش ـــات آزمایش ـــور از خدم ـــرب کش غ
جهاددانشـــگاهی اســـتان تـــا اســـفندماه بهره منـــد 

شـــدند.

■■■  

کاشت نهال به یاد شهدای 
محیط بان

ـــگاهی،  ـــجویان جهاددانش ـــازمان دانش ـــی س ـــط عموم رواب
18 اســـفندماه:5۰ اصلـــه نهـــال بـــه یـــاد شـــهدای 
محیط بـــان کشـــور و شـــهدای روســـتای نســـوز و 
هفت دســـتگاه شهرســـتان ری بـــه همـــت باشـــگاه 
دانشـــجویان حامـــی محیط زیســـت و منابـــع طبیعـــی 
ـــتا  ـــن روس ـــگاهی در ای ـــجویان جهاددانش ـــازمان دانش س

غـــرس شـــد.
ــان  ــهدای محیط بـ ــاد شـ ــه یـ ــال بـ ــه نهـ 5۰ اصلـ
ــتگاه  ــوز و هفت دسـ ــتای نسـ ــهدای روسـ ــور و شـ کشـ
ـــی  ـــجویان حام ـــگاه دانش ـــت باش ـــه هم ـــتان ری ب شهرس
ـــجویان  ـــازمان دانش ـــی س ـــع طبیع ـــت و مناب محیط زیس

جهاددانشـــگاهی در ایـــن روســـتا غـــرس شـــد.
ــازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی  سرپرســـت سـ
ــرای  ــرمایه گذاری بلندمـــدت بـ کاشـــت درخـــت را سـ
آینـــدگان دانســـت و گفـــت: ایـــن موضـــوع یـــک 

ــت. ــدگار اسـ ــراث مانـ ــی و میـ حرکـــت اجتماعـ
مهـــدی عباســـی بـــا بیـــان این کـــه درختـــکاری و 
فضـــای ســـبز در بحـــث زیباســـازی روســـتا می توانـــد 
ـــان ها  ـــی انس ـــت: زندگ ـــان داش ـــد اذع ـــذار باش ـــر گ تاثی
وابســـتگی تنگاتنگـــی بـــا طبیعـــت داشـــته و یکـــی از 
ــعه  ــاداب توسـ ــاط و شـ ــا نشـ ــی بـ ــای زندگـ مولفه هـ

منابـــع طبیعـــی و فضـــای ســـبز روســـتاها اســـت.
ــح کـــرد: به واســـطه توســـعه شـــهری،  وی تصریـ
ـــال  ـــه و در ح ـــرار گرفت ـــر ق ـــت تاثی ـــتایی تح ـــت روس باف
ــه  ــتند، درحالی کـ ــود هسـ ــت خـ ــت دادن هویـ از دسـ
روســـتاها بافـــت ناکارآمـــد قابـــل حـــذف نیســـتند و 

نبایـــد از آن غافـــل مانـــد.
دانشـــجویان  ســـازمان  سرپرســـت  گفتـــه  بـــه 
جهاددانشـــگاهی، در انتخـــاب درختـــان از یـــک گـــروه 
متخصـــص کمـــک گرفتـــه شـــده تـــا درختانـــی 
ـــت  ـــرای کاش ـــر ب ـــی و مثم ـــرایط اقلیم ـــا ش ـــب ب متناس

ــود. ــاب شـ انتخـ
در ادامـــه انســـیه اســـماعیلی دهیـــار روســـتای 
ـــث  ـــر بح ـــال حاض ـــت: در ح ـــوز گف ـــتگاه و نس هفت دس
عمـــران توســـعه روســـتاها یکـــی از دغدغه هـــای 
ـــتا  ـــت روس ـــد هوی ـــار آن بای ـــه در کن ـــووالن اســـت ک مس

و ســـرانه فضـــای ســـبز را مـــد نظـــر قـــرار دهیـــم.
ـــاورزی  ـــی کش ـــتا اراض ـــن روس ـــرد: ای ـــح ک وی تصری

و باغـــات خـــود را حفـــظ کـــرده اســـت و امـــروز نیـــز 
ـــور  ـــا حض ـــال ب ـــدادی نه ـــا تع ـــد ت ـــم ش ـــی فراه فرصت

ـــود. ـــته ش ـــی کاش ـــود اهال خ
ـــث  ـــه بح ـــط ب ـــد فق ـــه نبای ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
درختـــکاری در شـــهرها و بوســـتان های بـــزرگ توجـــه 
شـــود اذعـــان داشـــت: روز درختـــکاری بهانـــه خوبـــی 
ـــتاها  ـــمت روس ـــه س ـــووالن ب ـــا و مس ـــه گروه ه ـــت ک اس
ـــرانه  ـــران س ـــتای جب ـــی در راس ـــد قدم ـــا بتوانن ـــد ت بیاین
ــت  ــر از دسـ ــال های اخیـ ــه در سـ ــبزی کـ ــای سـ فضـ

ـــد. ـــه بردارن رفت
در  کـــرد:  خاطرنشـــان  پایـــان  در  اســـماعیلی 
به صـــورت  درختـــکاری  شـــاید  اخیـــر  ســـال های 
نمادیـــن برگـــزار می شـــد امـــا امســـال حضـــور 
گروه هـــای دانشـــجویی باعـــث ترغیـــب اهالـــی شـــد 
کـــه قطعـــا موجـــب ایجـــاد دغدغـــه بـــرای نگهـــداری 

ــد. ــد شـ ــز خواهـ ــان نیـ درختـ
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برگزاری نشست مشترک رییس 
جهاددانشگاهی فارس با فرمانده 
پایگاه هوایی شهید دوران شیراز 

 2۰ فـــارس،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ـــارس  ـــگاهی ف ـــس جهاددانش ـــت ریی ـــفندماه:در نشس اس
بـــا فرمانـــده پایـــگاه هوایـــی شـــهید دوران شـــیراز در 
خصـــوص مباحـــث آموزشـــی و راه کارهـــای همـــکاری 
ـــی  ـــی و درمان ـــی، پژوهش ـــای آموزش ـــل در حوزه ه متقاب

بحـــث و تبـــادل نظـــر گردیـــد.
امیـــر ســـرتیپ دوم خلبـــان مســـعود جعفـــری فرمانـــده 
پایـــگاه هوایـــی شـــهید دوران شـــیراز در نشســـت بـــا 
ــارس در  ــگاهی فـ ــس جهاددانشـ ــی رییـ ــر بابایـ مظاهـ
ــی و  ــی، فرهنگـ ــل آموزشـ ــکاری متقابـ ــوص همـ خصـ

درمانـــی بحـــث و گفتگـــو کـــرد.
امیـــر ســـرتیپ دوم خلبـــان مســـعود جعفـــری در 
ـــوری  ـــش جمه ـــی ارت ـــروی هوای ـــت: نی ـــن نشســـت گف ای
ـــا  ـــد از انقـــالب شـــکوهمند اســـالمی ب ـــران بع اســـالمی ای
ـــده  ـــص و زب ـــش نیروهـــای متخص ـــوان و دان ـــر ت تکیه ب
ـــگان در  ـــت بیگان ـــک و دخال ـــدون کم ـــت ب ـــود توانس خ
ـــن  ـــان ای ـــه از کی ـــف محول ـــا و وظای ـــی مأموریت ه تمام

ـــد. ـــت نمای ـــت و حراس ـــوم حفاظ ـــرز و ب م
فرمانـــده پایـــگاه هوایـــی شـــهید دوران شـــیراز 
اظهـــار داشـــت: تـــا قبـــل از انقـــالب بـــا توجـــه بـــه 
ـــور  ـــه در کش ـــار بیگان ـــی مستش ـــای نظام ـــور نیروه حض
تمامـــی امـــور مربـــوط بـــه تعمیـــر و نگهـــداری هواپیماهـــا 
ـــت  ـــه برک ـــه ب ـــد ک ـــام می ش ـــا انج ـــن نیروه ـــط ای توس
پیـــروزی انقـــالب اســـالمی و همچنیـــن در راســـتای رفـــع 
تحریم هـــای ظالمانـــه بیگانـــگان مخصوصـــا امریـــکای 
جنایتـــکار، بـــا همـــت متخصصیـــن و کارشناســـان 
ـــی  ـــهید دوران تمام ـــی ش ـــگاه هوای ـــن پای ـــده و متدی زب
ــی  ــداری تمامـ ــر و نگهـ ــه تعمیـ ــور از جملـ ــن امـ ایـ
ـــال  ـــری و اوره ـــتم های ناوب ـــی، سیس ـــای جنگ هواپیماه
ـــن  ـــگان در همی ـــک بیگان ـــدون کم ـــدار و ب ـــا اقت ـــا ب آن ه

ــردد. ــام می گـ ــگاه انجـ پایـ
ـــت:  ـــار داش ـــری اظه ـــان جعف ـــرتیپ دوم خلب ـــر س امی
ــی و  ــایل نظامـ ــر مسـ ــالوه بـ ــی عـ ــروی هوایـ در نیـ
ـــل  ـــی تبدی ـــاد خودکفای ـــار جه ـــن ب ـــرای اولی ـــی ب عقیدت
بـــه ســـازمان تحقیقـــات و جهـــاد تبدیـــل شـــد کـــه 
حاصـــل آن تولیـــد و تعمیـــر قطعـــات مختلـــف هواپیمـــای 
ــا و  ــادی از جنگنده هـ ــداد زیـ ــال تعـ ــده و اورهـ جنگنـ

ـــه  ـــه ک ـــده صاعق ـــاخت جنگن ـــی و س ـــن خودکفای همچنی
ـــت،  ـــده اس ـــای جنگن ـــرفته ترین هواپیماه ـــی از پیش یک

ـــت. ـــتا اس ـــن راس در همی
وی افـــزود: پایـــگاه هوایـــی شـــهید دوران بـــا 
ــاورزی در  ــن کشـ ــار زمیـ ــد هکتـ ــودن چندصـ دارا بـ
ــی  ــرفت های قابل توجهـ ــه پیشـ ــز بـ ــه نیـ ــن زمینـ ایـ
ــکاری در  ــه همـ ــاده هرگونـ ــت و آمـ ــت یافته اسـ دسـ
ــت. ــارس اسـ ــگاهی فـ ــا جهاددانشـ ــوص بـ ــن خصـ ایـ

فرمانـــده پایـــگاه هوایـــی شـــهید دوران افـــزود: بـــا 
توجـــه بـــه وجـــود بیمارســـتان شـــهید دوران، مرکـــز 
ـــز  ـــه از مراک ـــاد ک ـــات جه ـــز تحقیق ـــم و مرک ـــی قائ فن
ـــمار  ـــه ش ـــی ب ـــروی هوای ـــاالی نی ـــیل ب ـــا پتانس ـــام و ب بن
ـــگاه در شـــهر شـــیراز  مـــی رود و همچنیـــن قرارگیـــری پای
ـــت،  ـــور اس ـــوب کش ـــی جن ـــی و صنعت ـــب علم ـــه قط ک
می توانـــد فصـــل جدیـــدی از همکاری هـــای مشـــترک 

بـــا جهاددانشـــگاهی در ایـــن زمینه هـــا باشـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی فـــارس در ایـــن نشســـت 
ــی،  ــتاوردهای علمـ ـــات و دسـ ــی خدم ـــن معرفـ ضم
ــت:  ــدس گفـ ــاد مقـ ــن نهـ ــی ایـ ــی، پژوهشـ آموزشـ
ــاب  ــه نـ ــه از اندیشـ ــادی برگرفتـ ــگاهی نهـ جهاددانشـ
امـــام راحـــل )ره( اســـت کـــه در تمامـــی زمینه هـــای 
ـــر  ـــه ب ـــا تکی ـــی ب ـــی، پژوهش ـــی، آموزش ـــی، فرهنگ علم
ـــرفت های  ـــه پیش ـــته ب ـــی توانس ـــان داخل ـــوان متخصص ت

قابـــل توجهـــی دســـت پیـــدا کنـــد.
ــی  ــروی هوایـ ــرد: نیـ ــه کـ ــی اضافـ ــر بابایـ مظاهـ
ـــام  ـــارات نظ ـــران از افتخ ـــالمی ای ـــوری اس ـــش جمه ارت
و انقـــالب بـــه شـــمار مـــی رود و مایـــه افتخـــار اســـت 
کـــه جهاددانشـــگاهی فـــارس در زمینه هـــای علمـــی، 
آموزشـــی، پژوهشـــی و فرهنگـــی بـــا ایـــن نیـــرو 

همـــکاری و تعامـــل داشـــته باشـــد.
وی همچنیـــن گفـــت: جهاددانشـــگاهی بـــا تکیـــه 
بـــر تـــوان متخصصـــان داخلـــی توانســـته اســـت بـــه 
دســـتاوردهای قابـــل توجهـــی در حوزه هـــای مختلـــف 
ــوزه  ــوان در حـ ــه می تـ ــه از آن جملـ ــد کـ ــت یابـ دسـ
فرهنگـــی خبرگزاری هـــای ایســـنا، ایکنـــا و ســـیناپرس 
ـــوزه  ـــجویان، در ح ـــنجی دانش ـــز افکارس ـــن مرک و همچنی
ــون  ــلول های بنیادیـــن خـ ــره سـ ــه ذخیـ ــی بـ پژوهشـ
ـــارک  ـــدازی پ ـــنگین، راه ان ـــژاد دام س ـــالح ن ـــاف، اص بندن
ـــز  ـــی، مرک ـــع فرهنگ ـــرم و صنای ـــای ن ـــوم و فناوری ه عل
ـــکده  ـــران، پژوهش ـــتی ای ـــی و زیس ـــر ژنتیک ـــی ذخای مل
ترمیـــم زخـــم و بافـــت )یـــارا(، پژوهشـــکده ســـرطان 
ــت  ــگاه، دسـ ــکده و پژوهشـ ــا پژوهشـ ــد و ده هـ معتمـ

ـــد. ـــدا کن پی
در خصـــوص  فـــارس  رییـــس جهاددانشـــگاهی 
ــه  ــاد بـ ــه ایـــن نهـ ــات قابـــل ارایـ ــا و خدمـ فعالیت هـ
پایـــگاه هوایـــی شـــهید دوران گفـــت: ارتقـــای ســـطح 
مهارتـــی در راســـتای اشـــتغال زایی، توســـعه و ترویـــج 
آموزش هـــای قرآنـــی؛ آمـــوزش مهارت هـــای زندگـــی، 
ــتفاده از  ــاوره ای و اسـ ــی مشـ ــات تخصصـ ــه خدمـ ارایـ
ــت  ــی اسـ ــه فعالیت هایـ ــی از جملـ ــگاه تخصصـ درمانـ
کـــه پرســـنل نیـــروی هوایـــی و خانـــواده و ســـربازان 

گردنـــد. بهره منـــد  آن  از  می تواننـــد 
وی بـــا بیـــان این کـــه نهـــاد جهاددانشـــگاهی 
مجموعـــه ای بـــا نگـــرش فراجناحـــی اســـت، رویکـــرد ایـــن 
ـــت:  ـــرد و گف ـــان ک ـــی بی ـــی و فرهنگ ـــال علم ـــاد را کام نه
ــد  ــه بتوانـ ــت کـ ــن اسـ ــگاهی ایـ ــار جهاددانشـ افتخـ
تمامـــی خدمـــات قابـــل ارایـــه خـــود را بـــه پایـــگاه 
ــوزه  ــد و همچنیـــن در حـ ــه نمایـ ــهید دوران عرضـ شـ
ســـالمت و پزشـــکی نیـــز بتوانـــد بـــا نیـــروی هوایـــی 

همـــکاری متقابلـــی داشـــته باشـــد.
ــیل و  ــتفاده از پتانسـ ــان گفـــت: اسـ بابایـــی در پایـ
ــی و  ــای فنـ ــگاهی در حوزه هـ ــای جهاددانشـ ظرفیت هـ
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ـــذر  ـــی و اصـــالح ب ـــع تبدیل مهندســـی، کشـــاورزی و صنای
ـــق  ـــتای رون ـــی و در راس ـــروی هوای ـــد در نی ـــز می توان نی

ـــرد. ـــرار گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــد م تولی

■■■  

رونمایی از پوستر 
جشنواره »شهود قدسی« 

جهاددانشگاهی
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی فـــارس، 21 اســـفند: 
پوســـتر  از  رونمایـــی  آییـــن  در  بابایـــی  مظاهـــر 
پنجمیـــن جشـــنواره سراســـری دانشـــجویی تجســـمی 
ـــد  ـــک عی ـــن تبری ـــی« ضم ـــهود قدس ـــر »ش ـــرآن و هن ق
ــی  ــند جاودانگـ ــرآن سـ ــه قـ ــان اینکـ ــا بیـ ــث بـ مبعـ
ـــی  ـــاد انقالب ـــن نه ـــه ای ـــان این ک ـــا بی ـــت، ب ـــت اس بعث
ــای مختلـــف  ــا هـــدف ترویـــج انقـــالب در حوزه هـ بـ
ــد و  ــیس شـ ــی تاسـ ــی و فرهنگـ ــی، پژوهشـ آموزشـ
ــت:  ــه دارد، گفـ ــار دهـ ــد از چهـ ــی بعـ ــگاه خوبـ جایـ
راه انـــدازی خبرگـــزاری ایکنـــا کـــه اخبـــار قرآنـــی را 
ـــد  ـــر می کن ـــا منتش ـــده دنی ـــان زن ـــش از 19 زب ـــه بی ب
ـــی جهاددانشـــگاهی  ـــاخص بخـــش فرهنگ ـــات ش از اقدام

بـــوده اســـت.
بابایـــی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود 
ـــال  ـــد س ـــی چن ـــی ط ـــهود قدس ـــنواره ش ـــزاری جش برگ
ـــگاهی  ـــاخص جهاددانش ـــات ش ـــی از اقدام ـــی را یک متوال
فـــارس در حـــوزه دیـــن و قـــرآن ذکـــر و بـــه تشـــریح 
ـــن جشـــنواره نســـبت  ـــن دوره ای ـــزاری پنجمی ـــز برگ تمای

بـــه ســـال های قبـــل پرداخـــت.
ــا، برگـــزاری  وی افزایـــش 5۰ درصـــدی همکاری هـ
جشـــنواره در بســـتر فضـــای مجـــازی بـــا توجـــه بـــه 
ـــده  ـــادث ش ـــکالت ح ـــا و مش ـــاری کرون ـــت بیم حاکمی
ناشـــی از آن و تنـــوع و توســـعه کمـــی و کیفـــی 
ــن  ــه ایـ ــرد کـ ــوان کـ ــی عنـ ــا را از مولفه هایـ برنامه هـ
جشـــنواره را نســـبت بـــه جشـــنواره های پیشـــین 

متمایـــز کـــرده اســـت.
بیـــان  بـــا  رییـــس جهاددانشـــگاهی فـــارس 
این کـــه ایـــن جشـــنواره در ســـه رشـــته طراحـــی 
پوســـتر، تصویرســـازی و نشـــانه نوشـــتاری برگـــزار 
بـــا  دانشـــجویان  آشـــنایی  گفـــت:  می شـــود، 
ــدی  ــای جدیـ ــالب از محورهـ ــه گام دوم انقـ بیانیـ
اســـت کـــه امســـال بـــه ایـــن جشـــنواره اضافـــه 

شـــده اســـت.
بابایـــی موضوعاتـــی همچـــون نمـــاز، امـــر بـــه 
معـــروف، احســـان، عدالـــت و اخـــالق را از محورهـــای 
دیگـــر ایـــن جشـــنواره اعـــالم کـــرد و افـــزود: تـــا ۳1 
خـــرداد 1۴۰۰ ارســـال آثـــار بـــه دبیرخانـــه ایـــن 

ــه دارد. ــنواره ادامـ جشـ
ــرت  ــث حضـ ــا مبعـ ــان بـ ــت،  هم زمـ ــی اسـ گفتنـ
رســـول اکـــرم )ص( و بزرگداشـــت روز جهانـــی قـــرآن، 
آییـــن رونمایـــی از پوســـتر پنجمیـــن جشـــنواره 
ـــهود  ـــر »ش ـــرآن و هن ـــمی ق ـــجویی تجس ـــری دانش سراس
قدســـی«، تجلیـــل از قاریـــان پیشکســـوت فـــارس 
همـــراه بـــا بداهـــه نویســـی آیـــات قرآنـــی و برپایـــی 
ـــی  ـــمی قرآن ـــجویی تجس ـــار دانش ـــب آث ـــگاه منتخ نمایش
ـــارس  ـــگاهی ف ـــی جهاددانش ـــت فرهنگ ـــت معاون ـــه هم ب
در حـــرم مطهـــر احمـــد بـــن موســـی شـــاه چراغ )ع( 

برگـــزار شـــد.

کسب عنوان »شرکت دانش بنیان« 
توسط واحد فناور تحت پوشش 

جهاددانشگاهی لرستان
ــر  ــتان، دکتـ ــگاهی لرسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــان  ـــرکت طراح ـــرد: ش ـــار ک ـــان اظه ـــالح ورزی ـــن س امی
مـــدار باختـــر یکـــی از واحدهـــای فنـــاور مســـتقر در 
ــه  ــت کـ ــتان اسـ ــگاهی لرسـ ــد جهاددانشـ ــز رشـ مرکـ
توانســـت عنـــوان شـــرکت دانش بنیـــان تولیـــدی نـــوع 

۳ را کســـب کنـــد.
وی ادامـــه داد: ایـــن شـــرکت دانش بنیـــان بـــه 
ـــای  ـــد واحده ـــز رش ـــه در مرک ـــت ک ـــال اس ـــدت دو س م
ـــرق  ـــه ب ـــوده و در زمین ـــاور جهاددانشـــگاهی مســـتقر ب فن

و الکترونیـــک فعالیـــت دارد.
ــری از  ــی ناظـ ــد: علـ ــادآور شـ ــان یـ ــالح ورزیـ سـ
جوانـــان پویـــا و فعـــال در حـــوزه بـــرق و الکترونیـــک 
ـــق  ـــون موف ـــا کن ـــه ت ـــوده ک ـــرکت ب ـــن ش ـــس ای و موس

بـــه ثبـــت چندیـــن اختـــراع شـــده اســـت.
وی بیـــان کـــرد: شـــرکت های دانش بنیـــان مســـتقر 
ـــتای  ـــتان در راس ـــگاهی لرس ـــد جهاددانش ـــز رش در مرک
ــرد  ــا رویکـ ــادی بـ ــعه اقتصـ ــی، توسـ ــی علمـ هم افزایـ
ـــق و  ـــت تحقی ـــی و در نهای ـــروت آفرین ـــی، ث ـــش بوم دان
توســـعه بـــه کارگاه هـــا و شـــرکت ها تـــالش می کننـــد.

■■■  

اخذ 6 گواهینامه تخصصی 
کیفیت توسط آزمایشگاه معتمد 
محیط زیست جهاددانشگاهی 

استان مرکزی
ــزی:  ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ســـید احمـــد حســـینی مســـوول آزمایشـــگاه معتمـــد 
محیط زیســـت جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی از 
اخـــذ 6 گواهی نامـــه کیفیـــت توســـط آزمایشـــگاه 
اســـتان  جهاددانشـــگاهی  محیط زیســـت  معتمـــد 

ــر داد. ــزی خبـ مرکـ
افـــزود: آزمایشـــگاه معتمـــد محیط زیســـت  وی 
ـــات  ـــام اقدام ـــا انج ـــزی ب ـــتان مرک ـــگاهی اس جهاددانش
ـــاز و  ـــورد نی ـــی م ـــاخت های فن ـــاد زیرس ـــه و ایج مربوط
ـــده  ـــه ش ـــات ارای ـــت خدم ـــردن کیفی ـــاال ب ـــور ب به منظ
در حـــوزه تخصصـــی توســـط EGS انگلســـتان و بـــا 
همـــکاری شـــرکت هـــوداک سیســـتم فرتـــاک موفـــق 

ــت. ــده اسـ ــدد شـ ــای متعـ ــذ گواهی نامه هـ ــه اخـ بـ
اخـــذ  گواهینامه هـــای  مســـوول  مقـــام  ایـــن 
شـــده توســـط آزمایشـــگاه معتمـــد محیط زیســـت 
جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی را بـــه شـــرح ذیـــل 

بیـــان کـــرد.
ISO/IEC 17025:2017

IMS )Integrated Management Sys-
)tem

 ISO 14001:2015 )Environmental
)management system

 ISO 45001:2018)Occupational  
health and safety management sys-

)tems
ISO 9001:2015)Quality Manage-  

)ment System
 5s)workplace Improvement and  

)Beautification system

استقبال از ایده های
 کاربردی در مرکز نوآوری

 و شتاب دهی جهاددانشگاهی 
اردبیل

ــلیم  ــل: سـ ــگاهی اردبیـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
پناهـــی دبیـــر مرکـــز نـــوآوری و شـــتاب دهـــی 
ـــرورش  ـــایی و پ ـــدف شناس ـــا ه ـــرد: ب ـــار ک ـــل اظه اردبی
ــه در  ــای نوآورانـ ــتمرار فعالیت هـ ــو و اسـ ــای نـ ایده هـ
حـــوزه صنایـــع خـــالق و فرهنگـــی مرکـــز نـــوآوری و 
ـــان  ـــکاری اداره کل ورزش و جوان ـــا هم ـــی ب ـــتاب ده ش
ـــده و  ـــدازی ش ـــگاهی راه ان ـــل و جهاددانش ـــتان اردبی اس
ـــن  ـــد در ای ـــا بتوان ـــت ت ـــده اس ـــد ش ـــه آن منعق توافق نام

حـــوزه موثـــر عمـــل نمایـــد.
وی ادامـــه داد: ایجـــاد زمینـــه ورود رشـــته های 
مرتبـــط بـــا حـــوزه صنایـــع خـــالق و فرهنگـــی بـــه 
ـــه،  ـــای جامع ـــل نیازه ـــرای ح ـــردی ب ـــای کارب پژوهش ه
ـــه،  ـــاز جامع ـــوآوری، موردنی ـــگ ن ـــعه فرهن ـــج و توس تروی
ـــوآوری،  ـــر ن ـــی ب ـــی مبتن ـــمت کارآفرین ـــه س ـــت ب حرک
ـــتارتاپ  ـــد اس ـــاد، گســـترش و رش ـــرای ایج ـــازی ب بسترس
ــاد  ــور، ایجـ ــای دانش محـ ــب وکارهای نوپـ ــا و کسـ هـ
زمینـــه کارآفرینـــی و حمایـــت از نـــوآوری و خالقیـــت 
ـــداف  ـــاوران از اه ـــان فن ـــجویان و جوان ـــان، دانش کارآفرین

ـــت. ـــز اس ـــن مرک ـــم ای مه
ـــتان  ـــرداز اس ـــده پ ـــان ای ـــوت از جوان ـــا دع ـــی ب پناه
اردبیـــل بیـــان کـــرد: صاحبـــان ایده هـــای کاربـــردی 
https://sur- سمی تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه آدر

vey.porsline.ir/s/VKsk37s/ ایده هـــای خـــود 
http:// ـــه از آدرس ـــرم اولی ـــت ف ـــا دریاف ـــا ب را ثبـــت و ی
impard.acecr.ac.ir/fa/download/cate-

ــای  ــوری ایده هـ ــه حضـ ــه ارایـ ــبت بـ gory/83/ نسـ
ـــد. ـــدام کنن ـــود اق خ

■■■  

جدیدترین 
مصوبات هیات امنای 

جهاددانشگاهی
 اعالم شد

ـــدو  ـــفندماه: یکص ـــگاهی، 2۰ اس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــا جهاددانشـــگاهی  ـــات امن پنجـــاه و پنجمیـــن جلســـه هی

ـــد. ـــزار ش ـــا برگ ـــام اعض ـــا حضـــور تم ب
ـــالح  ـــه اص ـــوان ب ـــه می ت ـــن جلس ـــات ای ـــم مصوب از اه
آیین نامـــه انتقـــال اعضـــا بـــه ســـازمان های خـــارج از 
ـــعه  ـــز توس ـــیس مراک ـــا تاس ـــت ب ـــگاهی، موافق جهاددانش
ــتی  ــم سرپرسـ ــل حکـ ــا تبدیـ ــت بـ ــاوری، موافقـ فنـ
بـــه ریاســـت مرکـــز افـــکار ســـنجی دانشـــجویان 
ـــگاهی، ســـازمان  ـــارات جهاددانش ـــازمان انتش ـــران، س ای
قرآنـــی  ســـازمان  جهاددانشـــگاهی،  دانشـــجویان 
دانشـــگاهیان کشـــور و سرپرســـت خبرگـــزاری قرآنـــی 
ایکنـــا، تصویـــب دســـتورالعمل تبدیـــل وضعیـــت 
ــام  ــا ادغـ ــت بـ ــی، موافقـ ــات علمـ ــر هیـ ــای غیـ اعضـ
ـــی  ـــت آموزش ـــازار کار در معاون ـــانی ب ـــالع رس ـــز اط مرک
جهاددانشـــگاهی و موافقـــت بـــا اعطـــای پـــاداش بـــه 
اعضـــای جهاددانشـــگاهی در طـــول ســـال در صـــورت 
ـــاره  ـــی اش ـــن کارآی ـــر گرفت ـــا در نظ ـــار و ب ـــود اعتب وج

کـــرد.
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آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول 

جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانید

کتاب
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     آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانیدسا

کتاب

رسرسید موبایلی ۱۴۰۰ جهاددانشگاهی منترش شد
روابط عمومی جهاددانشگاهی: در آستانه عید نوروز و سال نو اپلیکیشن اختصاصی »سررسید موبایلی« 1۴۰۰ جهاددانشگاهی با بیش از 5۰۰ صفحه محتوا 

توسط اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی منتشر شد.
 تقویم و مناسبت های اصلی و ضمیمه، ابزارهای کاربردی مدیریت کارهای شخصی و روزانه، کارتابل اختصاصی و صندوق دریافت پیام، سهولت در 
دسترسی به خدمات جهاددانشگاهی با قابلیت نصب آسان بر روی گوشی های تلفن همراه و ارسال سریع و راحت نرم افزار به دیگران از طریق پیامرسان ها 

از مهم ترین ویژگی های سررسید موبایلی است.
گفتنی است، این سررسید دیجیتالی، هماهنگ با تاریخ گوشی همراه شما تا قبل از رسیدن 1/1/1۴۰۰، تقویم سال 99 با اولویت فصل زمستان را 

نمایش می دهد و پس از آن به طور خودکار وارد سال جدید خواهد شد.
ــه نشــانی  ــات ســایت جهاددانشــگاهی ب عالقه منــدان می تواننــد نســخه اندرویــد سررســید موبایلــی 1۴۰۰ جهاددانشــگاهی را از بخــش اعالن

www.acecr.ac.ir و ایــن لینــک دانلــود و اســتفاده کننــد.
همچنین دارندگان گوشی آیفون می توانند این اپلیکیشن را اپ استور »سیب ایرانی« دریافت و دانلود نمایند. این اپلیکیشن در روزهای آینده 

از طریق »کافه بازار« و سایر اپ استور ها قابل دریافت خواهد بود.

رسرسید موبایلی 
روابط عمومی جهاددانشگاهی:

توسط اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی منتشر شد.
 تقویم و مناسبت های اصلی و ضمیمه، ابزارهای کاربردی مدیریت کارهای شخصی و روزانه، کارتابل اختصاصی و صندوق دریافت پیام، سهولت در 
دسترسی به خدمات جهاددانشگاهی با قابلیت نصب آسان بر روی گوشی های تلفن همراه و ارسال سریع و راحت نرم افزار به دیگران از طریق پیامرسان ها 

از مهم ترین ویژگی های سررسید موبایلی است.
گفتنی است، این سررسید دیجیتالی، هماهنگ با تاریخ گوشی همراه شما تا قبل از رسیدن 

نمایش می دهد و پس از آن به طور خودکار وارد سال جدید خواهد شد.

www.acecr.ac.ir

ویژہ نامه »رسِم باور« منترش شد
ویژه نامه »رسِم باور« همزمان با پایان چهل سالگی تشکیل جهاددانشگاهی توسط اداره 

کل روابط عمومی جهاددانشگاهی منتشر شد

عملکرد  و  فعالیت ها  گیری،  شکل  روند  از  ناب  روایت های  با  باور«  »رسِم  نامه  ویژه  جهاددانشگاهی:  عمومی  روابط 
جهاددانشگاهی )همزمان با پایان چهل سالگی و طلیعه گام های آینده( در 1۳6 صفحه توسط اداره کل روابط عمومی 

این نهاد منتشر شد.
ارزش های بنیادین، روایت رویشی اصیل، نگاه از درون، جان مایه جهاد، دفاع دانش بنیان، عشاق نامه، نگاه از بیرون، 
ارمغان جهاد و نگاه به آینده، ماموریت های مهم جهاددانشگاهی، شکوفایی استعدادها از مهم ترین مطالبی که در این 

ویژه نامه به چشم می خورد.
گفتنی است، برای دریافت نسخه ی الکترونیکی ویژه نامه »رسِم باور« به قسمت نشریات این سایت مراجعه کنید. 

عنوان: »الگوی تصمیم گیری چندمعیاره - روش ها، مثال ها و پیاده سازی پایتون«
مترجمان: دکتر حسین شبانی - دکتر روح اله عباسی

انتشارات: جهاددانشگاهی قم
تعداد صفحه: 25۰

قیمت: 5۰ هزار تومان
روش تهیه: تماس با یا مراجعه به سایت یا آدرس

چکیده: کتاب حاضر نوشته »جیسون پاپاتانیسیو و نیکوالس پالسکاس« است که به عنوان منبع بسیار مناسبی برای آشنایی با روش های 
 VIKOR, TOPSIS, PROMETHEE, SIR, AHP, Goal Programming مشهور در تصمیم گیری چند معیاره، مانند
شناخته می شود ویکی از نوآوری های آن این است که در ارایه هر روش از روش های اشاره شده، محورهای زمینه های نظری روش و ارایه 

تجزیه و تحلیل مناسبی از آن، مثال های عددی متنوع و گویا برای درک بهتر روش و کدهای کامپیوتری به زبان Python برای هر روش 
به عنوان سه محور اساسی آموزش داده می شود.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قم
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عنوان: : »اقدام 
پژوهی برای آموزگاران«

 مولفان: دکتر مظهر بابایی - 
ایوب روحی

انتشارات: جهاددانشگاهی کردستان
تعداد صفحه: 29۷

قیمت: ۴5 هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره 

۰8۷-۳۳28۷51۷
چکیده: این کتاب به دنبال 

این است که نشان دهد گسترش 
مهارت های علمی و عملی یا 

رویکردها و ابزار مناسب و جدید 
و حل مسایل، با استفاده از کاربرد 

مستقیم روش ها و مهارت ها در 
مدارس و مراکز آموزشی و یا محیط های واقعی و سر کالس و به دست 
آوردن اطالعات برای استفاده در کالس های درس و نیز دادن آموزش 
الزم به معلمانی که درگیر تدریس هستند، از فواید اقدام پژوهی است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

عنوان: »فرم و زیرساخت شهری«
 مترجمان: دکتر سیروان بهرامی - سید علی 

حجت
انتشارات: جهاددانشگاهی کردستان

تعداد صفحه: 1۰۴
قیمت: ۳۰ هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره ۰8۷-۳۳28۷51۷
چکیده: کتاب حاضر به تحلیل فرم و زیرساخت 
شهری در کشور انگلستان پرداخته و شکل شهرها 

را تا سال 2۰65 بیان می کند.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

کردستان

عنوان:  »دانشگاه علوم 
پزشکی ایران در گذر زمان«

مولف: مرتضی قاضی
انتشارات: سازمان انتشارات 

جهاددانشگاهی
تعداد صفحه: ۴95

قیمت: 82 هزار تومان
روش تهیه: مراجعه به آدرس خیابان 

انقالب –خیابان فخر رازی – تقاطع 
ژاندارمری – ساختمان منشور دانش- 

طبقه همکف-پالک 6 و یا تماس با 
شماره تلفن ۰2166۴8۷625

چکیده: در این کتاب در بیست 
فصل نوشته شده نویسنده تالش کرده 

است با مستندات به دست آمده از 
گفت وگوهای انجام شده با روسای ادوار 

مختلف و همچنین برخی از اساتید و دانشجویان، تاریخ دانشگاه علوم 
پزشکی ایران را به رشته تحریر درآورد.

فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

عنوان:  »داده کاوی با 
»Python

مولفان: دکتر سینا دامی - فرشته خیری 
طرقبه

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: ۳۴۴

قیمت: ۴۰ هزار تومان
چکیده: در این کتاب از زبان برنامه نویسی 
پایتون و یک رویکرد مبتنی بر پروژه برای 
معرفی مفاهیم متنوع و غالبا نادیده گرفته 

شده از داده کاوی مانند قوانین انجمن، تطبیق 
موجودیت، تجزیه و تحلیل شبکه، استخراج 

متن و کشف ناهنجاری استفاده و در هر فصل 
اصول اولیه یک تکنیک داده کاوی خاص 

به طور کامل نشان داده شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان: »سازه های بتنی 
دستور العمل تعمیر و نگهداری 

براساس ضوابط بین المللی«
مولفان: تالیف دکتر بهزاد سعیدی 

رضوی - دکتر جمال احمدی - 
مهندس محمدمهدی قشقایی

انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه: 186

قیمت: 25 هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره تلفن 

۳۴5۰5151-۰26 و ۰21-۷۷5۰۳82۴
چکیده: در این کتاب تالش شده 
با گردآوری و برگرداندن استانداردها، 
دستورالعمل ها و آیین نامه های معتبر 

اروپایی در زمینه اصول و ضوابط کلی در 
زمینه نگهداری، ارزیابی سازه های آسیب دیده، عملیات ترمیمی و مسایل اجرایی 
مرتبط با آن و با تاکید بر عملیات پیش گیرانه در جهت دست یابی و پیاده سازی 

یک استراتژی ترمیمی کارا و موثر اقدام گردد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

عنوان: »مصاحبه در 
پژوهش«

مترجم: دکتر مظهر بابایی
انتشارات: جهاددانشگاهی کردستان

تعداد صفحه: 1۴۴
قیمت: ۳5 هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره 
۰8۷-۳۳28۷51۷

چکیده: شناخت انواع مصاحبه، 
شیوه ها، تکنیک ها و فنون اجرای آن 

)معموال به صورت حضوری یا غیرحضوری 
و فردی یا گروهی( و هم چنین روش های 

تحلیل آن، همه بر کیفیت مصاحبه در 
پژوهش موثر هستند که همه این ها 

مواردی است که در این کتاب مورد مداقه واقع 
شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان


پژوهش«







۳۳28۷51۷


شیوه ها، تکنیک ها و فنون اجرای آن 
)معموال به صورت حضوری یا غیرحضوری 
و فردی یا گروهی( و هم چنین روش های 

تحلیل آن، همه بر کیفیت مصاحبه در 
پژوهش موثر هستند که همه این ها 

مواردی است که در این کتاب مورد مداقه واقع 
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عنوان:  »بازاریابی 
کارآفرینانه، حرکت از عصر سنتی 

به دیجیتال«
 انتشارات: جهاددانشگاهی 

کردستان
تعداد صفحه: 1۷۰

قیمت: ۳۰ هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره 

۰8۷-۳۳28۷51۷
چکیده: کتاب حاضر به چگونگی 

شکل گیری، راهبردها، مدل ها و 
پیامدهای بازاریابی کارآفرینانه پرداخته 

و در کسب وکارهای خالق و هنری، 
دارویی، فناوری اطالعات و ارتباطات، 
خرده فروشی و صنایع غذایی مدنظر 

قرارگرفته است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

عنوان: »کاربرد فناوری 
نانو در دستکاری های ژنومی با 
»CRISPR/Cas تکنولوژی

 مولفان: حسین رحیمی - فینا عبدلی 
- سمانه حیدرزاده - نرجس یاری - آذین 

رحمتی
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

تعداد صفحه: 1۳6
قیمت: ۴۰ هزار تومان

چکیده: در کتاب مذکور با بررسی 
کامل و جزء به جزء تمام مطالعات 

انجام شده در سراسر جهان در زمینه 
کاربرد نانوتکنولوژی در ویرایش ژنوم 

به واسطه سیستم CRISPR/Cas که 
کامال مناسب تعریف پروژه های علمی و 

همچنین تدریس است، در فصل های 
اولیه کتاب مقدمه ای برای انواع تکنیک های ویرایش ژنوم و سیستم قدرتمند 
CRISPR/Cas و طراحی آزمایش های مبتنی بر این سیستم و هم چنین 

تکنیک پرایم ادیتینگ آورده شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان: »اقتصاد سیاسی جهانی«
 مولفان: دکتر سید محمدعلی موسوی و دکتر الهه نوری غالمی زاده

انتشارات: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
تعداد صفحه: 1۰12

قیمت: 2۰۰ هزار تومان
روش تهیه: مراجعه به خیابان انقالب اسالمی، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر )عج(، کتاب فروشی شانزده و همچنین سایر 

فروشگاه های این سازمان مراجعه کنند یا تماس با شماره تلفن ۰2166۴8۷625
چکیده: هدف اصلی کتاب معرفی، تحلیل و تبیین تمامی رشته های درگیر در علم اقتصاد سیاسی جهانی است. نویسنده از مقاالت 

برجسته ترین صاحب نظران این رشته استفاده می کند تا مباحث اقتصاد سیاسی را در قالب یک کتاب درسی در اختیار مخاطبان قرار دهد.
فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

عنوان:  »التهاب و 
ترمیم در مهره داران«

 مترجم: دکتر علی پارسا
انتشارات: جهاددانشگاهی 

تهران
تعداد صفحه: 2۳8

قیمت: 6۰ هزار تومان
روش تهیه: تماس با یا مراجعه 

به سایت یا آدرس
چکیده: التهاب یا آماس 

یک پدیده شناخته شده و مورد 
مطالعه از دوران باستان، است 

که به عنوان یک واکنش بافتی در 
برابر عوامل محرک تعریف شده 
بود. در پذیرش تعریف فوق علیرغم سادگی آن، از دو ویژگی مهم آن 

چشم پوشی شده است. ابتدا آماس نه یک حالت بلکه یک رویداد فعال 
است و ثانیا این رویداد با بافت های زنده ارتباط دارد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

عنوان:»برنامه ریزی 
تولید جامع با رویکرد 
نگهداری و تعمیرات«

 انتشارات: جهاددانشگاهی 
صنعتی اصفهان

تعداد صفحه: 1۳8
قیمت: ۳2۰ هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره 
۰۳1۳۳912۷11

چکیده: این کتاب با تفکر 
کاربردی، چگونگی استفاده 

از نرم افزارهای EXCEL و 
SPSS را در هر حوزه آموزش 

داده، به منظور استفاده موثر از 
دانش مدلسازی، به بیان و حل مساله واقعی برنامه ریزی و زمان بندی 

بهینه در یک سازمان تولیدی پرداخته است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
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عنوان:»طراحی 
تهویه صنعتی«

مولفان: امیرحسین متین، 
حمیدرضا ابراهیمی، داود پیرانی و 

امین خلیلی نژاد
انتشارات: جهاددانشگاهی 

علوم پزشکی شهید بهشتی
تعداد صفحه: 282

قیمت: ۷۰ هزار تومان
روش تهیه: تماس با یا مراجعه 

به سایت یا آدرس
چکیده: کتاب حاضر بیانگر 

تجارب نزدیک به چهل ساله تیم 
طراحی مهندس امیرحسین متین 

در صنایع و کارخانه های بزرگ 
کشور در زمینه ی سایکرومتری، تهویه ترقیقی، تهویه موضعی، هواکش، 

تصفیه کننده ها، الکتریکال و حل تمرین است و این کتاب برای اولین بار به 
موضوع الکتریسیته در طراحی تهویه صنعتی پرداخته است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

عنوان:  »مبانی 
تربیت بدنی عمومی با 

مالحظات ورزشی، تغذیه ای و 
پیشگیری«

 مولفان: دکتر مجتبی بابایی 
خورزوقی - مهناز منشوری

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

تعداد صفحه: 1۳۳
قیمت: ۳۰۰ هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره 
۰۳1۳۳912۷11

چکیده: کتاب حاضر 
مجموعه ای خالصه از دانش تربیت 

بدنی و علوم ورزشی است که قصد دارد توجه شما را به بدن و فعالیت 
جسمانی بیشتر کند.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان:  »مینرالوگرافی«
 مولفان: دکتر مهین منصوری 

اصفهانی - مهندس بهناز شادکام مطلق 
- دکتر زهرا اعلمی نیا

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

تعداد صفحه: 1۳6
قیمت: ۳۷۰ هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره 
۰۳1۳۳912۷11

چکیده: نوشتار حاضر دارای سه فصل 
است، در فصل اول توضیحاتی مربوط به 
انواع میکروسکوپ و ضمایم آن ها، انواع 

مقاطع میکروسکوپی، ... در فصل دوم به 
اهمیت مطالعه بافت، انواع مختلف بافت ها و همچنین انواع بافت های متداول 

در کانسارهای ماگمایی... اختصاص داده شده است. در فصل سوم توصیف 
میکروسکوپی مجموعه ای از کانه های متداول در کانسارهای معدنی به همراه 

جداول خواص نوری و تصاویر رنگی آن ها، ارایه شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان:  
»کاتالیزورهای صنعتی«

 مولف: عارف شکری
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 

اصفهان
تعداد صفحه: 22۰

قیمت: ۴5 هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره 

۰۳1۳۳912۷11
چکیده: این کتاب مطابق 

سرفصل وزارت علوم برای درس 
کاتالیزورهای صنعتی نگاشته شده 

است و برای دانشجویان شیمی، 
نانوشیمی، مهندسی شیمی و 

همچنین کارکنان صنعت نفت نیز می تواند مفید باشد.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان




