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بهشهادتمافتخارکنید

بار خدایا؛ مرا ببخش که عمرم را جز به گناه و خطا سپری نکردم و امانت تو و رسولت را که
تکامل انسان است ،حتی به اندازه قطره ای از دریای بیکران تکاملت به جای نیاوردم.
خدایا؛ اینک غرق در گناه ،با قلبی سیاه و بی پناه و زار و درمانده از هر کس و هر چیز رو
به سوی تو آورده ام که جز تو کسی را ندارم (الهی من لی غیرک اساله کشف رضی)؛ آیا مرا
منی پذیری؟
خداوندا؛ سپاس بی کرانم را بپذیر که مرا به وظیفه خویش رهنمون گشتی و معرفت خویش
را در دمل جای دادی و اسوهی حسنهی زمانم را به من شناساندی تا با پیروی از رهرب بتوانم
در راه مقصود تو گام بردارم بر حسب دستورات عمل کنم.
من هیچم و به هیچ نیارزد دعای من؛ شاید مرا به هیچ ببخشد خدای من .عزیزان اگر فیض
الهی نصیب این بنده حقیر و عاصی شد و به فوز عظیم شهادت نایل
شدم ،ناراحت نباشید و خدای را حمد و سپاس گویید که امانتش را به
خوبی گذاردید.
پدر ،مادر و برادران و خواهران؛ آیا من از علی اکرب حسین (ع)
عزیزترم؟ و یا از قاسم ابن الحسن(ع) بهرت و یا از هزاران علی اکرب
گونه های تاریخ برتر؟ پس شام به شهادتم افتخار کنید و دعا کنید
که خداوند این قربانی را از شام بپذیرد.
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ای کســانی کــه ایــان آوردهایــد؛ مراقــب خــود باشــید؛ اگــر شــا
هدایــت یافتهایــد ،گمراهــی کســانی کــه گمـراه شــدهاند به شــا
زیانــی منیرســاند.

فرصت تحریمها با تکیه
بر توان مجموعههای
دانشبنیان

باید به بخشهای پیرشان نظیر مسکن،
کشاورزی ،خودرو ،لوازمخانگی و همچنین
اقتصاد دانشبنیان توجه ویژه کرد ،چراکه
فعالشدن هرکدام از اینها میتواند بخشهای
مختلف دیگر را به حرکت وادارد و حرکت
عمومی اقتصادی کشور را بهکلی متحول کند.
تغییر نگاه مجموعهی دولت ،مسووالن و
دستگاهها به تولیدکنندگان رضوری است؛
تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی با
دشمنان هستند و باید با این چشم به آنها
نگاه کرد.
گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از
 ۷خان ،بلکه از  ۷۰خان عبور کرد که مسووالن
باید این مشکل جدی را حل کنند و مقررات
زائد و موانع تولید را رفع کرد.
نگاه ویژهی دولت به بنگاههای متوسط و
کوچک ،رکن اصلی در اقتصاد مقاومتی است که
همهی مسووالن آن را پسندیدهاند و قول اجرا
دادهاند که البته کارهایی هم شده است.
اگر به نکات گفتهشده اهتامم جدی شود،
تحریمها واقعا به فرصت تبدیل میشود،
هامنگونه که در ماههای اخیر نیز چون واردات
برخی کاالها دشوار شده ،برخی مسووالن
به رشکتهای دانشبنیان مراجعه کردهاند و
مقداری از ظرفیتهای جوانان ،رشکتهای
شبنیان ،جهاددانشگاهی و مجموع ههای
دان 
تولیدی به کار گرفته شده است.
رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار با اعضای هیات دولت
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تازه
آخرین یافتهها و دستاوردهای محققان و
پژوهشگرانجهاددانشگاهی
■ درمان کامل زخمهای دیابتی؛ هشتهفته با هزینهی پایین
■ دو محقق جهاددانشگاهی در فهرست پژوهشگران پراستناد جهان
■ شبیهسازی تخمدان مصنوعی در مدل حیوانی
■ رومنایی از  ۳محصول فناورانه و افتتاح دو آزمایشگاه
■ از ثبت اخرتاع شکالت عناب تا آبنبات فراسودمند زرشک
■ درمان انواع بیامری واریس بدون نیاز به عمل جراحی
■ تالش برای افزایش سازگاری فرآوردههای لبنی سنتی با ذائقهی مردم
■ راههای درمان ناباروری مردان؛ از اصالح سبک زندگی تا جراحی
■ از تحقیقات درمان رسطان سینه تا تاثیر یک گیاه بر سلولهای بنیادی
■ گزارش یک پیامیش ملی؛ از طالق تا سن ازدواج در خانوادهها
■ استفاده از ایدههای پژوهشی در تولید محصوالت پایلوت میوه و سبزی

www.acecr.ac.ir
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تـــازہ
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درمانکاملزخمهایدیابتی؛هشتهفتهبا
هزینهیپایین
مدیر مرکز درمان زخم جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران از ثبت یک رکورد قابلتوجه خرب داد

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی

تهـــران :دکتـــر غالمرضـــا اســـماعیلی جاویـــد مدیـــر
مرک ــز درم ــان زخ ــم جهاددانش ــگاهی عل ــوم پزش ــکی
تهـــران اظهـــار کـــرد :درمـــان جامـــع و کوتاهمـــدت
زخمهـــای ناشـــی از دیابـــت (نوروپاتـــی) و
زخمهـــای بســـتر در افـــراد ســـالمند بـــا کمتریـــن
هزینـــهی درمانـــی ،از اصلیتریـــن دالیـــل تشـــکیل
مرکـــز درمـــان زخـــم در جهاددانشـــگاهی علـــوم
پزشـــکی تهـــران طـــی پنـــج ســـال گذشـــته بـــوده
اســـت و بـــر همیـــن اســـاس ،محققـــان و پزشـــکان
حاضـــر در مرکـــز درمـــان زخـــم جهاددانشـــگاهی
هـــر ســـال در صـــدد کاهـــش مـــدت زمـــان درمـــان
بـــدون افزایـــش هزینههـــای وارد شـــده بـــه بیمـــاران
بودهانـــد کـــه خوشـــبختانه در حـــال حاضـــر ایـــن
ام ــر محق ــق ش ــده و ب ــه رک ــورد اس ــتثنایی بهب ــودی
کامـــل ظـــرف هشـــت هفتـــه ،بـــا کمتریـــن هزینـــه
ممکـــن بـــرای بیمـــاران رســـیدهایم؛ در حالـــی کـــه
اکن ــون در بهتری ــن مراک ــز دولت ــی و حت ــی خصوص ــی

کشـــور درمـــان ایـــن مـــدل از زخمهـــا نیازمنـــد
ماههـــا زمـــان و صـــرف مبالـــغ ســـنگین از ســـوی
بیمـــاران ،اســـت.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش فشــار در ناحیــه زخمهای
نوروپاتــی در بیمــاران ادامــه داد :در روشهــای ســنتی
و پانســمانهای ســاده فشــار زیــادی در ناحیــه زخــم
ایجــاد میشــود کــه عامــل اصلــی طوالنیتــر شــدن
رونــد بهبــودی بیمــاران مبتــا بــه دیابــت اســت.
دکتــر جاویــد افــزود :در روش منحصــر بــه فــردی
کــه پزشــکان مرکــز درمــان زخــم جهاددانشــگاهی
علــوم پزشــکی تهــران بــه آن رســیدهاند ،فشــار بــه
طــور کامــل از روی زخــم برداشــته میشــود و بــدون
نیــاز بــه پادکســتهای خارجــی کــه بســیار گــران
هســتند و در شــرایط تحریمهــای فعلــی تقریبــا
نایــاب شــدهاند ،توانســتهایم بــا اســتفاده از متریــال
کامــا بومــی کــه در صنعــت ســاخت لــوازم پزشــکی
کشــور تولیــد میشــوند ،زخمهــای نوروپاتــی را بــا
هزینههایــی ناچیــز بــه نســبت ســایر روشهــای جــاری

در کشــور ،درمــان کنیــم کــه بــه نوعــی میتــوان آن
را انقالبــی در عرصــه درمــان زخمهــای نوروپاتیــک در
ایــران بــه حســاب آورد.
مدیــر مرکــز درمــان زخــم جهاددانشــگاهی واحــد
علــوم پزشــکی تهــران بــا اشــاره بــه ایــن کــه درمــان
زخمهــای مزمــن بــدون مدیریــت صحیــح و تخصصــی
امــکان پذیــر نیســتند ،تصریــح کــرد :درمــان ایــن
گونــه زخمهــا در تخصــص یــک فــرد نیســت و حتمــا
نیازمنــد کار گروهــی پزشــکان بــا تخصصهــای
مختلــف اســت کــه در روشهــای ســنتی متاســفانه
بســیار زمــان بــر هــم هســت.
وی تاکی ــد ک ــرد :زخمه ــای نوروپات ــی ک ــه ناش ــی
از دیابـــت اســـت در صـــورت درمـــان نشـــدن بـــه
موقـــع و کارآمـــد امـــکان ایجـــاد عفونتهـــای منجـــر
ب ــه قط ــع عض ــو در بیم ــاران را فراه ــم میکن ــد ک ــه
بـــه نســـبت زخمهـــای شـــریانی یـــا زخمهـــای
بســـتر از خطـــر بـــه مراتـــب بیشـــتری برخوردارنـــد؛
بنابرایـــن جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران
رســـالت بعـــدی خـــود را پـــس از درمـــان بـــه موقـــع
بیم ــاران در آم ــوزش صحی ــح و اصول ــی ب ــه پزش ــکان
و پرســـتاران شـــاغل در مراکـــز دولتـــی و خصوصـــی
کشـــور تبییـــن کـــرده اســـت.
دکتــر جاویــد در پایــان گفــت :هــدف مدیــران
جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی تهــران بــه روز رســانی
هرچــه تمامتــر از روشهــای درمانــی پزشــکی در
کشــور اســت و بــه همیــن منظــور بخشهــای مربــوط
بــه تحقیقــات ،پژوهــش و نیــز آمــوزش پزشــکان و
پرســتاران در قالــب برگــزاری دورههــای تخصصــی بــا
جدیــت در دســتور کار قــرار گرفتــه تــا حــوزه ســامت
کشــور هرچــه بیشــتر از وابســتگی علمــی بــه غــرب
بــی نیــاز شــود کــه نشــان دهنــده پیشــرفتهای
خیــره کننــده علمــی بــرای پزشــکان و نیــز رقــم
خــوردن روزهــای پرامیــد از ناحیــه بیمــاران هــم بــه
لحــاظ بهبــود مطابــق بــا اســتانداردهای روز جهانــی و
هــم کاهــش چشــمگیر هزینههــای درمــان بــه حســاب
میآیــد.

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

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 6 ،شـــهریور :در

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تازهتریـــن نتایـــج نظـــام رتبهبنـــدی  ESIکـــه
بـــر اســـاس میـــزان اســـتنادات بـــه مقـــاالت مجـــات
انتشـــار یافـــت ،نـــام دکتـــر علـــی منتظـــری رییـــس
پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی جهاددانشـــگاهی
و دکتـــر حســـین بهارونـــد رییـــس پژوهشـــکده
زیستشناســـی و ســـلولهای بنیـــادی پژوهشـــگاه
رویـــان جهاددانشـــگاهی در فهرســـت پژوهشـــگران
ایرانـــی پراســـتناد قـــرار گرفـــت.
تازهتریـــن فهرســـت پژوهشـــگران برتـــر پراســـتناد
علـــوم پزشـــکی کشـــور در ویرایـــش مـــاه جـــوالی
ســـال  ۲۰۱۹در نظـــام بینالمللـــی رتبهبنـــدی
()ESI: essential science indicators
منتشـــر شـــده اســـت؛ ایـــن نظـــام رتبهبنـــدی یـــک
درصـــد برتـــر نظـــام  ISIمحســـوب میشـــود.
 ۷۲عضـو هیـات علمـی علـوم پزشـکی کشـور در
فهرسـت یکدرصـد برتـر پژوهشـگران حضـور دارنـد.
گفتنی است ،بر اساس این فهرست که از سوی مرکز
توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی وزارت
بهداشت تهیه شده است ،سهم دانشگاههای علوم پزشکی

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

پراستناد است 2 .نفر از جهاددانشگاهی و  2نفر نیز از
وزارت بهداشت در این فهرست حضور دارند.

شبیهسازیتخمدانمصنوعیدرمدلحیوانی

عضو هیاتعلمی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی دربارهی میزان پیرشفت طرح تحقیقاتی ساخت تخمدان مصنوعی در این پژوهشگاه خرب داد

روابط عمومی جهادداشگاهی به نقل از ایسنا :دکتر روحا...
فتحی با بیان اینکه در ساخت تخمدان مصنوعی بهوسیله
مهندسی بافت ،شرایط و ساختار تخمدان شبیهسازی میشود،
گفت :این شبیهسازی بهگونهای است که همان ساختار بافت
تخمدان در محیط آزمایشگاه از طریق مواد دیگری بازسازی
میشود و در درون آن تخمک نابالغ ،بالغ میشود.
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عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان درباره طرح تحقیقاتی
تولید تخمدان مصنوعی گفت :تخمدان و تخمک مصنوعی را
نباید چیزی جدا از بافتها و سلولهای جنسی تصور کرد.
تخمدان مصنوعی یعنی اینکه فرآیند ایجاد یک تخمک بالغ
خارج از بدن انجام و در واقع شرایطی ایجاد میشود که در
خارج از بدن تخمک بالغ ساخته شود.

وی افزود :شیمیدرمانی منجر به آسیب به بافت تخمدان
میشود .قبل از اینکه بیماران مبتال به سرطان شیمی درمانی
انجام دهند توصیه میکنیم بافت تخمدان را در بانک تخمدان
به روش انجماد نگهداری کنند .باید از این بافتی که در بانک
تخمدان ذخیره میشود تخمک بالغ گرفته شود که با اسپرم لقاح
داده شده و جنین گرفته شود .گرفتن تخمک بالغ از این بافت
خیلی راحت نیست .ما یا باید این بافت را دوباره به بدن بیمار
پیوند بزنیم یا در محیط آزمایشگاه از آن تخمک بالغ بگیریم که
به روش دوم ساخت تخمدان مصنوعی گفته میشود.
معاون آموزشی پژوهشگاه رویان ادامه داد :نحوه بالغ
کردن و رسیدن به تخمک بالغ در محیط آزمایشگاه کار
بسیار سختی است و در دنیا هنوز بر روی این طرح کار
میکنند .ساخت تخمدان مصنوعی و گرفتن تخمک در مدل
انسانی هنوز جوابهای کامل و دقیقی نداده است.
فتحی درباره میزان پیشرفت این طرح تحقیقاتی در
پژوهشگاه رویان گفت :ما توانستیم ساختار تخمدان مصنوعی
و رشد تخمک را تا مرحله بلوغ در مرحله آزمایشگاه و حتی
در بدن هم شبیهسازی کنیم ولی این شبیهسازی در موش
رخ داده و برای مدل انسانی هنوز در دنیا شبیهسازی انجام
نشده است .در حوزه درمان تنها روشی که االن در دنیا پاسخ
داده پیوند بافت تخمدان است .در ایران تنها موسسهای که
این کار را انجام داده پژوهشگاه رویان بوده است .دو سال
پیش برای نخستینبار پیوند بافت تخمدان انجام شده که
پاسخ نگرفتیم و سه ماه قبل نیز برای بار دوم این پیوند انجام
شد که امیدواریم پاسخ خوبی بگیریم.

www.acecr.ac.ir

دو محقق جهاددانشگاهی در فهرست
پژوهشگران پراستناد جهان

تصفیهیآبشورمیادیننفتی
سالبیستم│شماره174

محققان پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی با دستیابی به دانش فنی جداسازی نفت و آب شور از چاههای نفت به رفع این
مشکل مهم همت گامردهاند
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تـــازہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل از
ســـیناپرس :نفـــت خـــام اســـتخراج شـــده از میادیـــن
نفتـــی ،همـــواره مقـــداری آب بـــه همـــراه دارد .ایـــن آب
حـــاوی امـــاح و نمکهایـــی اســـت کـــه باعـــث ایجـــاد
مشـــکالت فراوانـــی در فرآیندهـــای پاالیشـــی میشـــود.
آب شــور موجــود در مخــازن نفــت ،ضمــن بــاال رفتــن
هزینــه حمــل و نقــل و خوردگــی لولههــا و مخــازن نفــت،
آلودگیهــای محیــط زیســتی فراوانــی بــه همــراه دارنــد.
اخیــرا محققــان پژوهشــکده محیــط زیســت

جهاددانشــگاهی بــا دســتیابی بــه دانــش فنــی و راهبــردی
جداســازی نفــت و آب شــور از چاههــای نفــت بــه رفــع
ایــن مشــکل مهــم برآمدهانــد.
دکتــر فریبــرز جمالــزاد فــاح رییــس ســازمان
جهاددانشــگاهی اســتان گیــان در ایــن خصــوص گفــت:
هنــگام اســتخراج نفــت از مخــازن ،بــر اســاس ســن و عمــر
چــاه نفــت ،مقــداری آب نیــز اســتخراج میشــود .ایــن آب
بســیار شــور و حــاوی مــواد نفتــی و امــاح زیــاد اســت
کــه اگــر در طبیعــت رهاســازی شــود ،پیامدهــای محیــط

زیســتی فراوانــی بــه دنبــال خواهــد داشــت.
رییــس پژوهشــکده محیــط زیســت جهاددانشــگاهی
افــزود :یکــی از دســتاوردهای پژوهشــی و طرحهــای
فناورانــه و مصــوب ایــن پژوهشــکده ،جداســازی نفــت و
آب شــور از چاههــای نفــت اســت .در ایــن طــرح ،مقــدار
زیــادی آب شــور از نفــت جــدا شــده و پــس از تصفیــه،
مجــددا مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
این عضو هیات علمی جهاددانشگاهی اظهار داشت :با
اجرای این طرح معضالت محیط زیستی به واسطه شوری
آب و ترکیبات نفتی برطرف میشود .از سوی دیگر صنایع
وابسته به نفت و حتی خود چاههای نفت نیاز به مقادیر
زیادی آب دارند .اجرای این طرح میتواند مشکل گشای
این مساله هم باشد.
وی بیــان کــرد :ایــن طــرح هــم اکنــون بــا کمــک
صنایــع نوســازی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه
صــورت آزمایشــی اجــرا شــده اســت و جــزو  32طــرح
منتخــب و مصــوب جهاددانشــگاهی بــه حســاب میآیــد
کــه در قالــب برداشــت  15میلیــون یــورو از ذخیــره ارزی
کشــور مــورد حمایــت دفتــر مقــام معظــم رهبــری هــم
قــرار گرفتــه اســت .برداشــت یــک پنــج هــزار بشــکه نفــت
در روز (تصفیــه پنــج هــزار بشــکه آب همــراه در روز) در
قشــم هــم نزدیــک پــای عقــد قــرار داد اســت.
دکتر جمالزاد در پایان گفت :در حال حاضر این آبهای
شور در آبهای جاری از جمله خلیج فارس تخلیه میشوند.
وزارت نفت نیز با قوانین مصوب و جاری محیط زیست باید
به ازای تخلیه این آب شور ،جریمه بپردازد .این در حالی
است که با اجرای این طرح ،مشکالت صنایع نفتی نیز در این
زمینه برطرف میشود.

ثبت بخشی از توالی ژنوم ۳باکرتی بومی ایران در
پایگاهبیناملللیNCBI

بخشــی از توالــی ژنــوم  ۳باکــری بومــی ایـران در پایــگاه مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی آمریــکا ( )NCBIبــه همــت محققــان ســازمان
جهاددانشــگاهی تهـران ثبت شــد
■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران،
 27شـــهریور :محققـــان گـــروه پژوهشـــی فرآوردههـــای
بیولوژیـــک دامـــی معاونـــت پژوهـــش و فنـــاوری
ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران موفـــق بـــه شناســـایی
و ثبـــت بخشـــی از توالـــی ژنـــوم باکتریهـــای
 azureus Vibrio، harveyi Vibrioو ruckeri
 Yersiniaدر پایـــگاه مرکـــز ملـــی اطالعـــات
بیوتکنولـــوژی آمریـــکا ( )NCBIشـــدند.
دکت ــر «احم ــد عرف ــان من ــش» مدی ــر گ ــروه پژوهش ــی
فرآوردههـــای بیولوژیـــک دامـــی در اینبـــاره اظهـــار
ک ــرد :ای ــن دو باکت ــری  azureus Vibrioو harveyi
 Vibrioب ــا ک ــد  MN367963.1و MN382341.1
بـــه ترتیـــب مربـــوط بـــه طـــرح جداســـازی باکتـــری از
ماهـــی بارامونـــدی (ســـی بـــاس) و باکتـــری ruckeri

 Yersiniaبـــا کـــد  MN382357.1مربـــوط بـــه
طـــرح مقایســـه عملکـــرد واکســـن یرســـینیوزیس حـــاوی
ســـلول کامـــل و وزیکولهـــای ترشـــحی (آســـلوالر) در
ماهـــی قـــزلآالی رنگینکمـــان هســـتند.
وی اف ــزود :ای ــن توال ــی ثب ــت ش ــده ع ــاوه ب ــر تکمی ــل
تحقیقـــات پیشـــین در تاییـــد وجـــود ایـــن باکتریهـــا در
کشـــور ،بـــه شناســـایی و فرآینـــد بهداشـــت و ایمنـــی در
آبزیـــان کمـــک میکنـــد .ایـــن قبیـــل فعالیتهـــا ،ادامـــه
تحقی ــق در زمین ــه عوام ــل بیم ــاریزا در آبزی ــان را ب ــرای
محققـــان بعـــدی فراهـــم میکنـــد.
در شناســـایی و ثبـــت بخشـــی از توالـــی ژنـــوم،
دکتـــر احمـــد عرفانمنـــش و دکتـــر بابـــک بیـــکزاده
همچنیـــن دکتـــر طاهـــره مهاجرفـــر و دکتـــر دنیـــا
نیکآئیـــن همـــکاری مشـــترک داشـــتهاند.

دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان ،دستگاه جوجهکشی
متام اتوماتیک صنعتیای را با حامیت دفرت کارآفرینی این مرکز ساختند

■

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی1 ،

مهـر :دکتـر نصـر اصفهانـی در نشسـت با معاون توسـعه
مدیریـت و منابـع اسـتانداری خراسـان شـمالی با اشـاره
بـه برخـی دسـتاوردهای ایـن پژوهشـکده به درمـان ۸۰
درصـد از اسـهال دامـی از طریق پادتن توسـط این مرکز
خبر داد.
وی افـــزود :پیـــش بینـــی میشـــود تـــا ســـال
 ۲۰۵۰یکـــی از علتهـــای مـــرگ و میـــر مقاومـــت
ب ــه آنت ــی بیوتی ــک باش ــد ،زی ــرا ب ــه عن ــوان مث ــال در
برخـــی از دامداریهـــا بـــرای درمـــان دامهـــا حتـــی از
آنتـــی بیوتیـــک انســـانی اســـتفاده میشـــود.
دکتـــر نصراصفهانـــی ادامـــه داد :اکنـــون بـــه ایـــن
دســـتاورد دســـت یافتهایـــم کـــه بـــا اســـتفاده از
پادتـــن بیمـــاری اســـهال را در دام درمـــان کنیـــم.
رییـــس پژوهشـــکده زیســـت فنـــاوری پژوهشـــگاه
روی ــان جهاددانش ــگاهی در ادام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه ای ــن
ک ــه اکن ــون دامپ ــروری در کش ــور ب ــه ص ــورت س ــنتی
انجـــام میشـــود و ضریـــب تبدیـــل آن پاییـــن اســـت،
اظهـــار کـــرد :در اروپـــا میانگیـــن افزایـــش وزن در دام
تقریب ــا  ۴۰۰گ ــرم در روز اس ــت ای ــن درحالیس ــت ک ــه
ای ــن رق ــم در ای ــران  ۱۵۰ت ــا  ۲۰۰گ ــرم اس ــت.
وی بیـــان کـــرد :در اروپـــا میـــزان تولیـــد شـــیر
در یـــک دام ســـه تـــا چهـــار کیلوگـــرم اســـت امـــا در
ای ــران ای ــن رق ــم در ط ــول روز ب ــه  ۲۰۰ت ــا  ۵۰۰گ ــرم
اســـت.
دکتـــر نصراصفهانـــی خاطرنشـــان کـــرد :از ســـوی
دیگ ــر مرات ــع نی ــز ب ــه عل ــت انج ــام دام ــداری س ــنتی
در ح ــال از بی ــن رفت ــن اس ــت ،زی ــرا چ ــرا ب ــی روی ــه
بـــوده و اســـتفاده بهینـــه از آن نمیشـــود.
وی توضیـــح داد :در پژوهشـــکده زیســـت فنـــاوری
نـــژاد مختلـــف دام از شـــش نـــوع گوســـفند و ســـه
ن ــوع ب ــز ب ــرای تولی ــد گوش ــت و ش ــیر بیش ــتر را وارد
کردی ــم و از طری ــق ش ــبیه س ــازی موف ــق ب ــه تولی ــد
دامهایـــی بـــا افزایـــش تولیـــد محصـــول شـــدیم.
رییـــس پژوهشـــکده زیســـت فنـــاوری پژوهشـــگاه
رویــان همچنیــن در نشســت بــا سرپرســت فرمانــداری
بجنــورد گفــت :ایــن پژوهشــگاه موفــق شــد تــا مکمــل
غذای ــی م ــورد نی ــاز اس ــب را تولی ــد و تامی ــن کن ــد و

دفتر کارآفرینی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی
صنعتی اصفهان ،به عنوان یک واحد اجرایی در حوزه
توسعه توانمندیهای نوآوری ،آمادگی دارد از ایدههای
دانشجویی که منجر به ایجاد و توسعه اشتغال شود حمایت
کند تا بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار دانشجویی
فراهم شود .بدین منظور عالقه مندان میتوانند با شماره
 031-33801491تماس حاصل کنند.

تامینمکملغذاییاسبو
درمان  ۸۰درصد از اسهال دامی

رییس پژوهشکده زیستفناوری پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی از درمان بیامری
اسهال در دام با استفاده از پادتن خرب داد

برخ ــی از نیازه ــای ای ــن ح ــوزه مرتف ــع ش ــده اس ــت.
دکت ــر نصراصفهان ــی اف ــزود :هزین ــه زی ــادی ب ــرای
ورود ای ــن مکم ــل پرداخ ــت میش ــد از س ــوی دیگ ــر
گاه ــی اوق ــات نی ــز برخ ــی از مکمله ــای تقلب ــی وارد
کشـــور میشـــد.
وی ادامـــه داد :هـــم اکنـــون ایـــن مرکـــز بـــه ایـــن
دس ــتاورد رس ــیده اس ــت و در خراس ــان ش ــمالی نی ــز
کـــه اســـبهای اصیـــل در حـــال پـــرورش هســـتند
میتوانیـــم قســـمتی از تولیـــد مکمـــل غذایـــی اســـب
را ب ــا مش ــارکت اس ــتان تامی ــن کنی ــم.

رییـــس پژوهشـــکده زیســـت فنـــاوری پژوهشـــگاه
رویـــان جهاددانشـــگاهی در ارتبـــاط بـــا انجـــام پـــروژه
اصـــاح بـــه نـــژادی دام در خراســـان پیشـــنهاد کـــرد:
ایـــن پـــروژه را جهاددانشـــگاهی بـــا همـــکاری جهـــاد
کش ــاورزی در قال ــب تلقی ــح اس ــپرم میتوان ــد انج ــام
ده ــد ک ــه کمی ــت افزای ــش یاب ــد.
وی ادامـــه داد :روش دوم پیشـــنهادی ایـــن اســـت
کـــه یـــک دامـــداری مـــدل در اســـتان اجـــرا شـــود و
دامـــداران از مشـــاهده نمونـــه موفـــق ترغیـــب بـــه
اجـــرای ایـــن گونـــه پروژههـــا در اســـتان شـــوند.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■

روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان 24 ،مهر:

دستگاه جوجه کشی تمام اتوماتیک صنعتی با ظرفیت ۱۰
هزار و  500تخم مرغ ،یک هزار و  100تخم شترمرغ
و  ۲۵هزار تخم بلدرچین ،با راندمان باالی  ۹۰درصد،
توسط دانشجویان کاردانی الکترونیک صنعتی مرکز علمی
کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان ،با حمایت دفتر
کارآفرینی این مرکز ساخته شد.
در این دستگاه از سیستم گردش هوای سیرکوالسیون
عمودی داخلی استفاده شده است .اتاق دستگاه به دلیل

کنترل غلظت ذرات موجود در هوا کامال تمیز بوده و همین
امر یکی از دالیل میزان باالی راندمان آن است .همچنین
دستگاه توانایی کنترل دقیق دما ،فشار و رطوبت و الگوی
جریان هوای داخلی را دارد.
دستگاه تولید جوجه از ابتدای سال جاری به بهره
برداری رسیده و به عنوان یک طرح اشتغال زا در حوزه
ساخت تجهیزات و پرورش طیور در دفتر کارآفرینی مرکز
آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی به ثبت رسیده
است.
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ساختدستگاهجوجهکشیمتام
اتوماتیکصنعتی

سالبیستم│شماره174
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رومنایی از ۳محصول فناورانه و
افتتاحدوآزمایشگاه

پژوهشکده رسطان معتمد جهاددانشگاهی از  ۳محصول فناورانهی ساخت محققان این
مرکز که در تشخیص و درمان رسطان کاربرد دارد ،رومنایی کرد

تـــازہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■

روابط عمومی پژوهشکده سـرطان معتمد جهاددانشگاهی،

 3مهـر :مراسـم رونمایی از  3محصول فناورانهی سیسـتم
نشـانهگذاری در بافـت سـرطانی ،سیسـتم بیوپسـی
بافـت نـرم و سیسـتم بیوپسـی مغـز اسـتخوان همـراه
بـا افتتـاح آزمایشـگاههای مرکـزی جامـع تحقیقاتـی و
آزمایشـگاههای فلوسـایتومتری و نانـو بیوالکتریـک بـه
عنـوان دسـتاوردهای کالن و زیرسـاختهای کلیـدی،
بـا حضـور معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی،
مدیـرکل دفتـر تخصصـی پزشـکی جهاددانشـگاهی،
مدیـرکل دفتـر دفتـر همکاریهـای علمـی و ارتباطـات
بیـن الملل جهاددانشـگاهی و هیـات همراه و مسـووالن،
اعضای هیات علمی و دانشـجویان این پژوهشـکده برگزار
شد .

برند خوب در سطح ملی و بین املللی

دکتـر محمدرضـا پورعابدی معاون پژوهـش و فناوری
جهاددانشـگاهی در ایـن مراسـم بـا ابـراز خرسـندی از
فعالیتهـای علمـی جهاددانشـگاهی در حوزههـای
مختلـف بـه ویژه حـوزهی پزشـکی و کم شـدن فاصلهی
تحقیقـات تـا بالیـن در ایـن حـوزه ،گفـت :فعالیتهـای
جهاددانشـگاهی در حوزههـای پزشـکی گزین ،ارزشـمند
و عمیـق اسـت و اکنـون در سـطح بین المللـی برندهای
خوبـی از فعالیتهـای ایـن حـوزه داریـم که پژوهشـکده
معتمد یکـی از آنهاسـت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی بــا
تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه مــا در جهاددانشــگاهی بــه
عنــوان پژوهشــگران چنــد ســو تــوان هســتیم تــا عــاوه
بــر پژوهــش ،در خصــوص کاربــردی کــردن تحقیقــات
انجــام شــده نیــز موثــر باشــند و آالم و خالهــای
موجــود را در کشــور مرتفــع کنــد ،افــزود :وجــه تفــاوت
جهاددانشــگاهی بــا یــک مرکــز دانشــگاهی ،توجــه بــه

محصــول محــور و کاربــردی بــودن تحقیقــات جهــت
رفــع آالم و نیازهــای ملــی اســت.
وی افـزود :جهاددانشـگاهی فضـای مناسـبی اسـت
بـرای رشـد و پـرورش پژوهشـگرانی کـه ایـدهای دارند و
میخواهنـد ایـدهی ایشـان بـه ثمـر رسـد.
معـاون پژوهـش فنـاوری جهاددانشـگاهی با اشـاره به
دیـدار اخیـر تعـدادی از محققـان برتـر جهاددانشـگاهی
بـا مقـام معظم رهبـری (مدظله العالـی) ،حمایـت وی را
از اجـرای طرحهـای جهادگـران و اختصـاص بودجـهی
ویـژه از صنـدوق توسـعه بـرای کاربـردی کـردن طرحها
و محصوالت نشـان از اعتماد و جایگاه جهاددانشـگاهی و
محققـان آن در کشـور عنـوان کردند.

آمادهی راهاندازی مراکز درمان اقامری
تخصصی رسطان پستان در کشور

دکتـر مجیـدزاده رییس پژوهشـکده سـرطان معتمد
نیـز بـا اشـاره بـه شـیب صعـودی رشـد فعالیتهـای
پژوهشـی و محصـوالت فناورانـهی پژوهشـکده در چنـد
سـال اخیر ،تصریح کـرد :مهمترین محصول پژوهشـکده
سـرطان معتمـد ،نـه فقط محصـوالت فناورانه کـه وجود
یـک تیم همـدل و همـراه و متخصص بـا دغدغه خدمت
بـه میهـن بـرای رسـیدن بـه برتریـن جایـگاه الیـق این
کشـور اسـت و ایـن توفیـق بزرگـی اسـت کـه بـه لطـف
خداونـد بـر آن نایـل آمدیم.
دکتـر مجیـدزاده در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه
پژوهشـکده سرطان معتمد پتانسـیل محوریت تحقیقات
و ارایـه خدمـات درمانـی در حـوزهی سـرطان بـه ویـژه
پسـتان را در کشـور داراسـت ،تصریـح کـرد :در حـال
حاضـر این مجموعه عالقه مند ،مشـتاق و توانمند اسـت
تـا سـرویسهای فناورانـه و ارایـه خدمـات درمانـی را در
سراسـر کشـور و اسـتانها راه انـدازی کنـد.

فناوری و درمان دو بال پژوهشکدهی
معتمد

در ادامـهی این مراسـم ،دکتر رامین صرامی فروشـانی
معاون پژوهـش ،فناوری و خدمات تخصصی پژوهشـکده
سـرطان معتمد بـا ارایه گزارش مبسـوطی از فعالیتهای
پژوهشـی و درمانی در یکسـال گذشـته و رشد چشمگیر
کمـی و کیفی ایـن فعالیتها ،کاربردی کـردن تحقیقات
و تبدیـل آنهـا بـه محصـوالت را هـدف اصلـی ایـن
مجموعـه عنـوان و افزود :فناوری و درمان دو بال شـاهین
معتمد هسـتند که بـرای اوج ،نیاز به هر دوی آنهاسـت،
بنابرایـن پژوهشهـای نه تنهـا ترجمان محور بلکـه الزاما
بایـد در خدمـت تولیـد محصـول و یـا توسـعه خدمـات
تخصصـی بـا کاربـرد در درمان باشـد به نحـوی که بالین
بیمـار از آن منتفع شـود.
دکتـر صرامـی راهاندازی آزمایشـگاه جامـع تحقیقاتی
و تجهیـز و تکمیـل آزمایشـگاههای تخصصـی همچنین
توسـعه زیرسـاختها و فضاهـای فیزیکـی و تجهیـزات
همـراه بـا گسـترش کلینیکهـای خدمـات تخصصی در
حـوزهی پیشـگیری ،تشـخیص و درمـان سـرطان را از
عمده فعالیتهای پژوهشـی درمانی در یکسـال گذشـته
عنـوان کـرده و افـزود :همـکاری تنگاتنـگ جراحـان و
متخصصان بالینی در کنار مهندسـان و سـایر متخصصان
علـوم پایـه ایـن موقعیـت را فراهـم آورده تـا ضمـن نیاز
سـنجی و ارزیابـی کمبودهـای موجـود در شـرایط خاص
کشـور (تحریمهـا) ،اصـل تولیـد و فنـاوری محصـوالت
کاربـردی را سـرلوحهی فعالیتهـای خود قـرار دهیم که
در ایـن راسـتا ،سـه محصول معرفی شـدهی امـروز نیز از
این دسـت اسـت.
معــاون پژوهــش ،فنــاوری و خدمــات تخصصــی
پژوهشــکده ســرطان معتمــد بــا اشــاره بــه کمبودهــای
موجــود از جملــه فضــای فیزیکــی جهــت ارایــه
خدمــات تخصصــی الزم بــه هــم وطنــان ،بهــره
گیــری از ظرفیتهــای بخــش خصوصــی را در انجــام
عملیــات عمرانــی و نوســازی بخشهــای مختلــف
پژوهشــکده ،جهــت بهــره بــرداری هــر چــه بیشــتر از
ســرمایهی نیــروی انســانی موجــود در ایــن مجموعــه
از شــاخصهای فعالیــت یکســال گذشــته عنــوان کــرد
و ادامــه داد :هــم چنیــن راه انــدازی کلینیــک عصــر و
شــب بــا تغییــر فرآینــد درمــان بهــا پروتــکل و نظــام
چنــد تخصصــی توســط متخصصــان ایــن پژوهشــکده
بــرای ارایــه خدمــت بیشــتر در لــوای ســنجش رضایــت
دریافــت ایــن خدمــات از بیمــاران ،از جملــه برنامههــای
عمــدهی یکســال گذشــته در ایــن معاونــت بــوده اســت.
گفتنـی اسـت" ،سیسـتم مارکـر قابـل کارگـذاری در
بافت"جهـت عالمتگـذاری محـل بیوپسـی" ،سیسـتم
بیوپسـی بافـت نـرم" جهـت نمونه بـرداری از انـواع بافت
نـرم تحـت گایـد سـونوگرافی ـ سـیتی اسـکن و غیـره
و "سیسـتم بیوپسـی مغـز اسـتخوان" از جملـه نیازهایی
کلینیکی بوده که جهت آسپیراسـیون و بیوپسی استفاده
میشـود و بـه دسـت پرتـوان جهادگـران پژوهشـکده
سـاخته شـده و بـا موفقیت مـورد ارزیابـی قـرار گرفتند.
هـم چنیـن افتتـاح آزمایشـگاههای مـدرن ایـن
مجموعـه بـه ویژه مرکز فلوسـایتومتری و آزمایشـگاه نانو
بیوالکتریـک این قابلیـت را به مجموعـه اضافه میکند تا
در حـوزه تشـخیص و درمـان سـرطان یـک بسـته کامل
فناورانـه و مـرز دانـش را ارایـه کند.
گفتنی اسـت در این مراسـم ،همچنین از پژوهشگران
برتـر و دپارتمانهـای برتـر در سـال گذشـته تقدیـر و
قدردانـی بـه عمـل آمد.

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

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا :جالل
الدین صادقی با اشاره به تاسیس مجتمع تحقیقات گیاهان
دارویی جهاددانشگاهی در استان ،گفت :مجتمع تحقیقات
گیاهان دارویی توسط جهاددانشگاهی در زمینی به
مساحت  14هکتار در راستای حمایت از کشاورزان احداث
شده است.
وی افزود :بازتعریف زنجیره تولید ارزش ،آموزش
روستائیان ،بازاریابی ،تکمیل فرآیند تولید و افزایش سهم
کشاورز از بازار فروش ،هدایت پایاننامههای دانشجویان
تحصیالت تکمیلی در راستای اجرای تحقیقات کاربردی با
موضوع محصوالت استراتژیک استان از اهداف این دهکده
است.
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد :پروژه
دهکده گیاهان دارویی از نظر ما یک پروژه ملی است که
بسیاری از استانها اجرای این طرح را از خراسان جنوبی
الگوبرداری کردهاند.
صادقی با اشاره به این که این طرح برای حداقل 100
نفر اشتغالزایی مستقیم و برای  ۲۰۰نفر اشتغالزایی
غیرمستقیم خواهد داشت ،یادآور شد :فعالیتهای مجتمع
تحقیقات گیاهان دارویی برای باال بردن سطح آگاهی
کشاورزان و روستاییان در بهرهگیری موثر و اقتصادی از
گیاهان دارویی تاثیرگذار است.
وی ادامه داد :در این مجتمع ،طرحهای تحقیقاتی
مختلفی از جمله بسته بندی با رویکرد افزایش ماندگاری
عناب ،بهینه سازی کشت بافت عناب با هدف دستیابی به
پروتکل تجاری ،بررسی کارایی ترکیب دو ماده شیمیایی"
اُمیک و شیلد" در مقایسه با روشهای متداول در بهبود
عملکرد زعفران و معرفی جامع پتانسیلهای کاربردی

گیاهان دارویی صورت گرفته است.
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با بیان این که
بیش از  ۱۰فرآورده از عناب در این مجتمع تحقیقاتی به
صورت پایلوت تولید شده است ،تصریح کرد :اکنون آبنبات
فراسودمند زرشک با خاصیت تصفیه خون و کمک به
خون سازی ،چیپس فراسودمند عناب ،کلوچه فراسودمند
عناب و مربای فراسودمند با شاخص گالیسمی پایین از
عناب در مراحل ثبت اختراع قرار دارند ،همچنین برای
شکالت عناب گواهی ثبت اختراع صادر شده است.
جالل الدین صادقی با اشاره به چاپ کتابهای
"عناب ،از کاشت تا فراوری"" ،راهنمای کاربردی
گیاهان دارویی"" ،فرهنگ جامع مواد غذایی با کاربرد
دارویی" و "آپوکاروتنوئیدهای زعفران" افزود :حضور
در دهها کنفرانس ملی و بین المللی و همچنین چاپ
مقاالت علمی -پژوهشی در مجالت معتبر علمی از دیگر
فعالیتهای علمی این مجموعه است.

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

رییس جهاددانشگاهی با اشاره به این که جذب
پرسنل تخصصی با رشتههای گیاهان دارویی و صنایع و
تشکیل گروه پژوهشی از جمله اقداماتی بود که توفیق
جهاددانشگاهی را در این حوزه رقم زد ،یادآور شد :داشتن
روحیه جهادی درحین بهرهمندی از تخصص الزم از
ویژگیهای منحصر به فرد کارکنان این مجموعه است.
صادقی گفت :تاکنون برای اجرای پروژه نزدیک ۴
میلیارد تومان از محل اعتبارات مرکزی جهاددانشگاهی
هزینه شده است.
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شکالت فراسودمند عناب ثبت اخرتاع شد

لیال محمودی معاون پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان
جنوبی گفت :شکالت فراسودمند عناب توسط محسن
پویان مدیر مجتمع و ساره حسینی عضو گروه پژوهشی
مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی در اداره کل ثبت
اختراعات کشور به شماره  98904به ثبت رسید.
وی افزود :با توجه به افزایش سطح آگاهی افراد نسبت
به محصوالت سالم و با کیفیت ،تقاضا برای تهیه محصوالت
غذایی فراسودمند در حال افزایش است.
معاون پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی
تصریح کرد :طرح تولید شکالت عناب در سال 1396
آغاز شد .ایده تولید شکالت عناب با تالش بی وقفه
همکاران این مجتمع به ثمر رسید و امروز فرموالسیون
شکالت عناب به منظور تولید یک محصول بازار پسند
و پاسخگوی ذائقه و سلیقه مصرف کننده با حفظ خواص
اصلی این محصول در مسیر ورود به بازارهای مصرف است
و تاکید بر فراوری محصوالت استراتژیک منطقه خواهد
توانست توسعه اقتصادی این محصوالت را تسهیل کرده و
سهم اقتصادی کشاورزان و فعاالن این حوزه را به صورت
چشمگیری افزایش دهد.
محمودی با بیان این که  98درصد عناب ایران در
خراسان جنوبی تولید میشود و جنوب خراسان قطب
تولید عناب در ایران است ،اظهار کرد :در صورت پرداختن
و تمرکز بر فراوری محصوالت استراتژیک استان از جمله
عناب ،بازار این محصوالت بیش از پیش رونق خواهد
یافت که ره آورد آن بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی
کشاورزان و سایر فعاالن این حوزه است.
وی گفت :محور فعالیت متخصصان حوزه صنایع غذایی
در مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی
فراوری محصوالت استراتژیک استان مانند عناب ،زرشک
و زعفران است و تا کنون تولید دوازده فرآورده از عناب به
صورت پایلوت انجام شده است و این محصوالت نیز در
مسیر دریافت گواهینامهها و دریافت مجوزهای الزم جهت
ورود به بازار هستند.
معاون پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی،
آمادگی مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی خراسان
جنوبی را برای ارایه دانش فنی ،ارایه مشاوره جهت تولید
فرآوردههای عناب یا همکاری در تولید صنعتی و نیمه
صنعتی محصوالت فراسودمند تهیه شده در این مرکز را
برای ارایه به بازار اعالم کرد و یادآور شد :سرمایه گذاران
عالقه مند به فعالیت در این حوزه میتوانند به این مجتمع
مراجعه کنند.
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از ثبت اخرتاع شکالت عناب تا
آبنباتفراسودمندزرشک

وی افزود :سعی کردهایم توجه جامعه در سطح استان
و ملی را به محصول استراتژیک عناب جلب کنیم اما
برای ادامه راه به حمایت بیش از پیش مسئوالن استانی
نیازمندیم.
صادقی با بیان این که بانک اطالعاتی بیش از ۲۵۰
کشاورز را که در حوزه گیاهان دارویی فعال هستند ،تهیه
کردهایم ،افزود :طرح توسعه بهرهبرداری تجاری از گیاهان
دارویی تدوین شد و اقدامات الزم برای تحقق اهداف در قالب
تاسیس مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک
با محوریت عناب ،زرشک و زعفران برنامهریزی شد.
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه
الزم است پایگاههایی برای محصوالت استراتزیک استان
داشته باشیم ،تصریح کرد :خراسان جنوبی نیاز دارد که
پژوهشکدهای برای عناب در بیرجند ،پژوهشکده زرشک
در قاین و پژوهشکده انار در فردوس داشته باشد که برای
تحقق این امر تالش میکنیم.

سالبیستم│شماره174

14

تـــازہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

درمان انواع بیامری
واریس بدون نیاز به
عملجراحی

روشی برای کشت
طوالنیمدت سلو لهای
پیشسازکبدی

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران :دکتر محمد نظری در آستانه پنجمین
سال فعالیت کلینیک فوق تخصصی واریس جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران گفت :درمان
واریس به صورت سنتی در ایران با عمل جراحی صورت میگرفت که الزمه آن برشهای
جراحی و خارج نمودن رگهای آسیب دیده است که منجر به روند طوالنی مرحله نقاهت
بیماران میشود.
وی افزود :مشکالت ناشی از عملهای جراحی که مستلزم بستری شدن بیمار است باعث
شد تا پژوهشگران جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران تحقیقات خود را به سمت خدمات کم
تهاجمی برای درمان واریسهای پیش رفته معطوف کند تا بیماران دچار عوارض بیهوشی
جراحیهای سنتی و همچنین آنتی بیوتیک درمانی نشوند.
دکتر نظری ادامه داد :یک تفکر سنتی در جامعه ما از قدیم وجود داشته که بیماری واریس
درمان قطعی ندارد که اشتباه است و امروزه در کلینیک فوق تخصصی جهاددانشگاهی انواع
واریسها بدون نیاز به عمل جراحی در کوتاهترین زمان ممکن درمان میشود.
این فوق تخصص رادیولوژی مداخلهای و عروقی تاکید کرد :واریسهای مویرگی که بعضا با
ایجاد عالئم و ناراحتی برای بیمار هم همراه است و اصطالحا به آن تالنژکتازی گفته میشود در
مراکز تخصصی واریس در کشورهای پیشرفته جهان از طریق تزریق دارو به رگ مدنظر صورت
میگیرد و با جذب دارو در عروق واریس برطرف میشود که در کلینیک واریس جهاددانشگاهی
علوم پزشکی تهران همکاران ما از چنین روشی برای درمان بیماران ،استفاده میکنند.
دکتر نظری ادامه داد :نوع دیگری از واریس که پیشرفتهتر هم هست به دلیل "اختالل در
دریچههای النه کبوتری سیاهرگها" میباشد که پزشکان ما برای درمان آن از روشهای کم
تهاجمی از قبیل لیزر و رادیو فرکانس استفاده کرده و تنها با ایجاد یک برش به اندازه دومیلمتر
در محل واریس ،رگ را با بی حسی موضعی سوزانده و عامل بیماری را برطرف میکنند بدون
این که فرد بیمار نیاز به استراحت در منزل داشته باشد و یا دردهای پس از جراحی را تحمل
کند .در واقع فرد پس از درمان از طریق رادیو فرکانس با استراحتی چند ساعته میتواند به انجام
فعالیتهای روزمره خود مشغول شود.
وی افزود :از مزایای کلینیک واریس جهاددانشگاهی میتوان به استفاده از تجهیزات پیشرفته
و به روز دنیا و پزشکان مجرب اشاره کرد .مدیر کلینیک واریس فوق تخصصی جهاددانشگاهی
تهران تصریح کرد :در حال حاضر در مسیر تاسیس پژوهشکده بیماریهای وریدی و واریس
قرار داریم تا پژوهشگران جهاددانشگاهی علوم پزشکی با توجه به روشهای روز جهانی اقدام به
جمع آوری و نوشتن مقالههای پیشرو در درمان بیماری واریس در نشریات معتبر جهان کنند.
دکتر نظری ادامه داد :کنگرههای کشوری درمانی واریس نیز هرساله به همراه کلینیک زخم
جهاددانشگاهی برگزار میشود و با مشارکت پزشکان از سراسر کشور پیشرفتهترین درمانهای
واریس را به اشتراک میگذاریم.

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا :استفادهی بالینی و داروشناسی از سلولهای
کبدی (هپاتوسیت) برداشت شده از بافت موجود زنده (اولیه) ،به دلیل کمبود اهدا کننده
و چالشهای موجود در حفظ و نگهداری این سلولها در شرایط آزمایشگاهی ،محدود
شده است .سلولهای کبدی تازه برداشت شده ویژگیهای اختصاصی خود را از دست
میدهند و بهسرعت روند تمایزی آنها معکوس میشود (.)de-differentiation
این در حالی است که سلولهای کبدی دو توان ،که به عنوان سلولهای پیش
ساز کبدی شناخته شدهاند ،میتوانند به هپاتوسیتها و کولنژیوسیتها (سلولهای
اپیتلیالی مجاری صفراوی) تمایز یابند و جانشین مناسبی برای هپاتوسیتها در
شرایط آزمایشگاهی به شمار میروند؛ چرا که امکان تولید هپاتوسیتهای کافی برای
آزمایشهای دارویی و حتی سلولدرمانی ضایعات کبدی را فراهم میکنند.
با هدف یافتن روشی برای نگهداری کارآمد و کمهزینه سلولهای پیشساز کبدی
(هپاتوبالستها) در شرایط آزمایشگاهی ،دکتر حسین بهاروند ،دکتر مسعود وثوق،
زهرا فیضی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی ،دانشگاه شهید بهشتی،
پژوهشکده کارولینسکای سوئد و دانشگاه توبینگن آلمان ،پژوهشی را طراحی کردند که
در آن از همکشتی سلولهای استرومایی کبد موش ،پیش یا پس از تولد ،بدون اضافه
کردن عوامل رشد برای حمایت از هپاتوبالستهای تازه برداشت شده از موش استفاده
شد.
در این پژوهش هپاتوبالستها در روز  14.5جنینی موش از کبد استخراج شده و در
شرایط چسبیده به کف ظرف کشت با سلولهای استرومایی همکشتی داده شدند .دو
توانی سلولهای هپاتوبالست ،سرعت تقسیم و ظرفیت تولید کلنی آنان  5و  7روز پس
از آغاز کشت مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش که در مجله بینالمللی  Cellular Biochemistryبه چاپ
رسیده است ،نشان داد ،سلولها  5و  7روز پس از آغاز کشت دو توانی خود را حفظ
کردهاند.
عالوه بر این ،استفاده از همکشتی با سلولهای استرومایی باعث حفظ ویژگیهای
سلولهای هپاتوبالست شده ،سرعت تکثیر آنان را به شکل معنیداری افزایش میدهد.
به منظور کشت و نگهداری شمار زیادی از هپاتوبالستها در شرایط آزمایشگاهی،
هپاتوبالستها به صورت کره در شرایط شناور کشت داده شدند و از محیط حاصل
از کشت سلولهای استرومایی جنینی ( )conditioned mediumبرای نگهداری
آنان به مدت  30روز استفاده شد؛ بررسیها نشان داد این روش برای نگهداری
هپپاتوبالستها کامال موثر است.

مدیر کلینیک فوق تخصصی «واریس» جهاددانشگاهی علوم
نتایج یک پژوهش با همکاری پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی و
پزشکی تهران از درمان انواع واریسها بدون نیاز به عمل جراحی چند موسسهی بیناملللی از روشی موثر برای کشت طوالنیمدت
در کوتاهترین زمان ممکن اطالع داد
سلولهای پیشساز کبدی در رشایط آزمایشگاهی خرب میدهد

سویههای ارزشمند بیوتکنولوژیک یکی از رسالتهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
در جهت خدمت به محققان و مراکز تحقیقاتی است

■

روابـط عمومـی مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی

ایـران وابسـته به جهاددانشـگاهی :دکتر سـید مجیـد تولیت
سرپرسـت مرکـز ملی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایران در
ایـن خصوص گفت :گسـتردگی میکروارگانیسـمها از نظر
تعـداد ،تنـوع محیطهـای زیسـت و همیـن طـور از نظـر
مسـیرهای متابولیک ،بیشـتر از سـایر موجودات است .به
همیـن دلیل بررسـی تنوع آنهـا راه را برای دسـتیابی به
سـویههای مفیـد و ارزشـمند صنعتـی میگشـاید .یکـی
از رسـالتهای مرکـز ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران
ارایـه سـویههای ارزشـمند بیوتکنولوژیـک اسـت کـه در

ایـن مسـیر محققـان ایـن مرکـز همـواره در تالشـند تـا
نمونههـای زیسـتی بانـک میکروارگانیسـمها را غنیتـر
کنند .
وی ادامـه داد :از جملـه سـویههای ارزشـمند موجـود
در ایـن بانـک میتـوان به سـویههای تولید کننـده آنزیم،
سـویههای تجزیـه کننـده مـواد زنوبیوتیـک ،سـویههای
تولیـد کننـده آنتـی بیوتیک ،سـویههای اسـید الکتیک،
و سـویههای اسـتاندارد و مرجـع اشـاره کـرد.
سرپرسـت مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی
ایـران گفـت :سـویههای ارزشـمند پروبیوتیـک از جملـه

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

سویههای ارزشمند پروبیوتیک
در اختیار محققان کشور

سـویههایی هسـتند کـه بـه زودی در دسـترس محققـان
قـرار میگیرنـد.
وی افـزود :بانـک میکروارگانیسـمهای ایـن مرکـز بـه
عنـوان مرکـزی پیشـرو در زمینـه جداسـازی ،شناسـایی
و نگهـداری انـواع متنوعـی از میکروارگانیسـمها و ارایهی
سـویهها بـه محققـان داخـل و خارج کشـور ،در راسـتای
اهـداف خـود در جهـت هرچـه غنیتـر کردن کلکسـیون
میکروبـی ،تعـداد کل سـویههای نگهـداری شـده موجود
در بانـک را بـه  4436سـویه رسـانید کـه از ایـن بیـن
 1170سـویه در کاتالـوگ رسـمی بانـک و در دسـترس
محققـان قـرار دارد.
تولیـت خاطر نشـان کـرد :در بیـن سـویههای موجود
در کاتالـوگ رسـمی مرکـز ،انـواع سـویههای شناسـنامه
دار و معتبـر کـه در کلکسـیونهای مطـرح دنیـا از جمله
 DSMZآلمـان ATCC ،آمریـکا CCM ،چـک،
 BCCMبلژیـک CECT ،اسـپانیا و  KCTCکـره
جنوبـی نیـز ثبـت شـده اسـت ،بـه چشـم میخـورد.
گفتنـی اسـت ،بـا تلاش محققـان ایـن مرکـز جهـت
دسـتیابی بـه میکروارگانیسـمهای بومـی کشـور ،تاکنون
 67سـویه جدیـد میکروبـی در سـطوح مختلـف گونـه،
جنـس و خانـواده از کشـور ایـران جداسـازی و پـس
از شناسـایی کامـل پلـی فازیـک ،از طریـق ثبـت در
ژورنالهـای معتبـر بیـن المللـی ،بـه دنیـا معرفـی شـده
اسـت ،کـه در ایـن میـان ،دو خانـواده جدیـد مخمـری و
باکتریایـی بـه عنـوان دسـتاوردهای چشـم گیـر محققان
ایـن مرکـز محسـوب میشـود.
همچنیــن بانــک میکروارگانیســمها ،بــا دارا
بــودن کلکســیونهایی چــون آرکیهــا ،باکتریهــا،
کپکهــا ،مخمرهــا ،ســیانوباکترها ،دیاتومــه هــا و ریــز
جلبکهــا جزمتنــوع تریــن کلکســیون میکروبــی ایــران
اســت.
گفتنـی اسـت ،سـویههای تولیـد کننـده آنزیـم،
سـویههای تجزیـه کننـده مـواد زنوبیوتیـک ،سـویههای
تولیـد کننـده آنتـی بیوتیک ،سـویههای اسـید الکتیک،
و سـویههای اسـتاندارد و مرجـع و همچنیـن سـویههای
ارزشـمند پروبیوتیـک کـه بـه زودی در اختیـار محققـان
قـرار خواهـد گرفـت ،از جملـه سـویههایی هسـتند کـه
در بانـک میکروارگانیسـمهای ایـن مرکز تهیه میشـوند.
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تالش برای افزایش سازگاری فرآوردههای لبنی
سنتی با ذائقهی مردم

گروهی از محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران درصدد هستند تا بهرتین سویههای میکروارگانیسمهای فرآوردههای لبنی سنتی را
برای سازگاری ذائقهی مردم جداسازی کنند و در تولید محصوالت غذایی مورد استفاده قرار دهند
■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی به نقل از ایسـنا :شـقایق
نصـر عضـو هیـات علمـی مرکـز ملـی ذخایـر زیسـتی و
ژنتیکـی ایـران وابسـته بـه جهاددانشـگاهی بـا اشـاره به
پروژههـای اجرا شـده از سـوی این مرکـز در حوزه صنایع
غذایـی ،اظهـار کـرد :یکـی از پروژههـای ما در ایـن مرکز
ایـن بـوده کـه نمونههایـی از فرآوردههـای لبنـی سـنتی
کـه در شـهرهای مختلـف تولیـد میشـوند جمـعآوری و
میکروارگانیزمهـای آن را جـدا سـازی کردیـم و بـر روی
آنهـا تسـتهایی انجـاد دادیم تا اثر سلامت بخشـی هر
یـک از آنهـا را شناسـایی کنیم.
بـــه گفتـــهی ایـــن محقـــق ،ترکیـــب ایـــن
میکروارگانیزمهـــای شناســـایی شـــده و فرموالســـیون
آنهـــا میتوانـــد در تولیـــد محصـــوالت صنعتـــی
مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد کـــه بـــا ذائقـــه مـــردم
کشـــور ســـازگاری بیشـــتری دارد.
نصـــر اضافـــه کـــرد :بـــا مطالعاتـــی کـــه انجـــام
دادی ــم در ح ــال حاض ــر  ۸س ــویه داری ــم ک ــه پتانس ــیل
پروبیوتی ــک ب ــودن آنه ــا ب ــه اثب ــات رس ــیده اس ــت و
پتانســـیل اســـتفاده صنعتـــی دارنـــد .ایـــن  ۸ســـویه از
ی ــک مجموع ــه ح ــدود  ۷۰۰س ــویه غربالگ ــری و ج ــدا
ســـازی شـــدهاند.
عض ــو هی ــات علم ــی مرک ــز مل ــی ذخای ــر ژنتیک ــی
و زیس ــتی ای ــران بخش ــی از فعالیته ــای مرک ــز مل ــی
ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران را جمـــع آوری و
نگهـــداری نمونههـــای میکروبـــی دانســـت و گفـــت:
بـــر ایـــن اســـاس تاکنـــون  ۴۴۳۶میکروارگانیـــزم
را کـــه بخشـــی از آنهـــا دارای کاربـــرد در صنایـــع
غذای ــی کارب ــرد دارن ــد ،جم ــع آوری ش ــده اس ــت ک ــه
از آن جملـــه میتـــوان بـــه مخمـــر ساکارومایســـس
ســـرویزیه ()Saccharomyces cerevisiae
اشـــاره کـــرد کـــه بـــه عنـــوان مخمـــر نانوایـــی مـــورد
اســـتفاده قـــرار گیـــرد یـــا میکروبهـــای پروبیوتیکـــی
کـــه نقـــش مهمـــی در تولیـــد مکملهـــای غذایـــی
دارنـــد و بـــه عنـــوان غنیکننـــده مـــاده غذایـــی
میتواننـــد باعـــث ارتقـــای ارزش غذایـــی شـــوند.
وی همـــکاری بـــا شـــرکتهای تولیـــد کننـــده
میکروارگانیزمهـــای صنایـــع غذایـــی همـــکاری دارد،
خاطرنشـــان کـــرد :عـــاوه بـــر آن مـــا در زمینـــه
کنتـــرل کیفـــی محصـــوالت غذایـــی بـــه منظـــور
شناســـایی آلودگیهـــا در خـــط تولیـــد ،یافتـــن
منشـــا آنهـــا و ارایـــه راهکارهـــای برطـــرف کـــردن
آن بـــا شـــرکتها همـــکاری داریـــم .کنتـــرل کیفـــی

مـــواد غذایـــی از دیگـــر زمینههـــای همـــکاری مـــا
اســـت در ایـــن همـــکاری میتوانیـــم کنتـــرل کنیـــم
تـــا میکروارگانیزمهـــای مضـــر در داخـــل آن وجـــود
نداشـــته باشـــد.
نصـــر بـــا اشـــاره بـــه همـــکاری ایـــن مرکـــز بـــا
شـــرکتهای دانـــش بنیـــان فعـــال در حـــوزه صنایـــع
غذایـــی یـــادآور شـــد :بـــا یکســـری از شـــرکتهای
دانـــش بنیـــان فعـــال در حوزههـــای صنایـــع
غذایـــی کـــه خـــط تولیـــد آنهـــا بـــر اســـاس یـــک
میکروارگانیـــزم اســـت ماننـــد تولیـــد مکملهـــای
غذایـــی و یـــا شـــرکتهای تولیـــد کننـــده خمیـــر
مایـــه همـــکاری داشـــتیم .پایـــه تولیـــد خمیرمایـــه
مخمـــر ساکارومایســـس ســـرویزیه اســـت و مـــا
در زمینـــه شناســـنامه یـــا بـــرای معرفـــی کـــردن
ســـویههای جدیـــد کـــه بـــه جـــای ســـویههای
وارداتـــی مـــورد اســـتفاده قـــرار میگیرنـــد ،همـــکاری
داشـــتیم.
پروبیوتیکهـــا دســـتهای از مـــواد غذایـــی حـــاوی
میکروارگانیســـمهای مفیـــد هســـتند کـــه عـــاوه بـــر
نقـــش تغذیـــهای بـــا مکانیســـمهای مختلفـــی ،باعـــث
پیشـــگیری از ابتـــا بـــه بیماریهـــا و یـــا درمـــان
برخـــی از بیماریهـــا میشـــوند .بـــه ایـــن دســـته از
م ــواد غذای ــی ،غذاه ــای عملگ ــرا ی ــا فراس ــودمند نی ــز

اط ــاق میش ــود و ام ــروزه ای ــده تولی ــد ای ــن غذاه ــا،
ایدههـــای برتـــر در صنایـــع غذایـــی دنیـــا محســـوب
میشـــود.
بـــر اســـاس بررســـیهای انجـــام شـــده یـــک
باکت ــری ب ــرای ای ــن ک ــه بتوان ــد کاندی ــد اس ــتفاده ب ــه
عنـــوان یـــک باکتـــری پروبیوتیـــک باشـــد بایـــد دارای
خصوصیاتـــی ماننـــد غیـــر بیمـــاریزا بـــودن و عـــدم
ایجـــاد مقاومـــت آنتیبیوتیکـــی در بـــدن ،مقـــاوم در
برابـــر اســـید معـــده و آنزیمهـــای گوارشـــی و توانایـــی
چســـبیدن بـــه دیـــواره روده باشـــد.
بـــر ایـــن اســـاس در مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی
و در راســـتایی شناســـایی و ارزیابـــی ســـویههای
پروبیوتیکـــی خدماتـــی چـــون بررســـی تـــوان
پروبیوتیکـــی انجـــام میشـــود کـــه ایـــن بررســـیها
شـــامل ســـنجش مقاومـــت بـــه اســـید معـــده ،شـــیره
دســـتگاه گـــوارش و نمکهـــای صفـــراوی و میـــزان
اتصـــال بـــه ســـلولهای اپیتلیـــال دســـتگاه گـــوارش
میشـــود.
خالصســـازی ســـویههای میکروبـــی ،شناســـایی
فنوتیپـــی میکروارگانیســـمهای پروبیوتیـــک و
شناســـایی مولکـــول از طریـــق کلونینـــگ از دیگـــر
خدمـــات ایـــن مرکـــز در حـــوزه میکروارگانیزمهـــای
صنایـــع غذایـــی بـــه شـــمار مـــیرود.

یک گروه از پژوهشگران پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی توانستهاند ابزار
آنالین تخصصی سنجش رضایت مشرتی به نام «آپ کوک» را راه اندازی کنند

ارزیابـی میکنـد .سـپس بـا جـع بنـدی و دسـته بنـدی
بازخوردهـا ،علـت نارضایتی مشـتریها را شناسـایی و در
نهایـت بـا برنامـه ریزی دقیـق و اقدام زودهنـگام ،از ترک
مشـتریان جلوگیـری میکنـد.
صالحیـان تصریـح کـرد :صاحبـان کسـب و کارهـا
میتواننـد بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار آنالیـن ،مشـتریان
وفـادار بـه برندشـان را شناسـایی کنند و از طریق دسـته
بنـدی مشـتریان ،پیشـنهادهای سـرویس ویـژه و فروش
محصـول خـاص آن دسـته را در نظـر بگیرنـد.
وی خاطرنشـان کـرد :یکـی از اهـداف اصلـی ایـن
پلتفـرم ،حفـظ مشـتری قبلـی یـا شناسـایی مشـتریانی
اسـت کـه بیشـترین کسـب و کارهـا را ایجـاد میکننـد.
همچنیـن صاحبـان کسـب وکارهـا میتواننـد میـزان
خریـد مشـتریها را از طریـق سـواالت نظرسـنجیها
متوجـه بشـوند .فـرض کنیـد صاحـب یـک کسـب و کار
پـس از انجام نظرسـنجی متوجه میشـود کـه  70درصد
مشـتریهایش از خدمـات تحویـل محصـول ناراضـی
هسـتند ،او میتوانـد بـا شناسـایی ایـن مشـکل ،کیفیـت
ایـن سـرویس را بـاال ببرنـد.
صالحیان افزود :یک سری از کسب و کارها نیز فعالیت
اصلیشان ،پاسخگویی به نیازهای مشتری است .در
بسیاری از موارد میزان زمان انتظار مشتری برای اتصال
به پاسخگویی کارشناس مربوطه باالست .صاحبان این
کسب و کارها پس از نظرسنجی متوجه میشوند که
علت نارضایتی مشتریانشان به چه علت است .در نتیجه
با برنامه ریزی دقیق میتوانند تعداد کارشناسانشان را
افزایش دهند یا از هر طریقی زمان انتظار مشتری را
کاهش دهند .تمام این موارد باعث میشود تا صاحبان
کسب و کارها محصول با کیفیتتر یا سرویس مطلوبتری
به مشتریان ارایه بدهند.
وی بـه نحـوهی ثبـت نـام صاحبـان کسـب و کار و
مشـتریان اشـاره کـرد و گفـت :زمانی که صاحبان کسـب
و کارهـا در وب سـایت  www.upkook.comثبـت
نـام میکننـد ،پنـل ادمینـی بـه آنهـا اختصـاص پیـدا
مییابـد .تمامـی فرمهـا و سـوال هـای ایـن سـایت از
قبـل آمـاده اسـت .ایـن سـوال هـا طبـق اسـتانداردهای
تمامـی شـرکتهای بـه روز خارجـی ماننـد گـوگل ،اپل،
مایکروسـافت و  ...و شـرکتهای داخلـی طراحـی شـده
اسـت .مشـتریان پس از مشـاهده سـوال ها از وب سـایت
یـا اپلیکیشـن آپ کـوک ،لینـک نظرسـنجی دریافـت
میکننـد کـه در کمتـر از  30ثانیـه میتواننـد بـه آن
سـوال هـا پاسـخ بدهنـد و در نهایـت صاحبـان کسـب و
کارهـا میتواننـد از طریـق پنـل ادمیـن ،گـزارش ایـن
نتایـج را مشـاهده کننـد.
گفتنــی اســت« ،ســنجش رضایــت مشــتری» ،یکــی
از مهمتریــن روشهایــی اســت کــه بــا کمــک آن
میتــوان از عملکــرد مطلــوب کســب و کارهــا اطمینــان
پیــدا کــرد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بـه نقـل از سـیناپرس:

اخیـرا یـک گـروه از پژوهشـگران پـارک ملـی علـوم
و فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی وابسـته بـه
جهاددانشـگاهی توانسـتهاند ابـزار آنالیـن تخصصـی
سـنجش رضایـت مشـتری بـه نـام «آپ کـوک» را راه
انـدازی کننـد .ابـزار آنالینـی کـه کمـک میکنـد تـا
کسـب و کارهـا مسـتقیما یـا بـی واسـطه میـزان رضایت
مشتریانشـان را ارزیابـی و راهی برای افزایش درآمدشـان
پیـدا کننـد.
مجید صالحیان مدیر عامل و بنیانگذار استارتاپ کوک
در این خصوص گفت :استارتاپ کوک یک پلتفرم سنجش
تجربه مشتری است .این پلتفرم کمک میکند تا کسب
و کارهای آنالین ،ضمن جذب مشتری ،میزان رضایت و
تجربه مشتریانشان را اندازی گیری کنند و درآمدشان را
افزایش دهند.
وی مقرون به صرفه بودن و کارآمدی ،سهولت در
طراحی ،پاسخگویی و ارزیابی ،افزایش احتمال مشارکت
مشتریان ،افزایش فروش ،افزایش وفاداری و میزان
رضایتمندی مشتریان را از مهمترین مزایای این پلتفرم
برشمرد و افزود :کسب و کارها با استفاده از ابزارهایی
مانند «نظرسنجی مشتریان»« ،پایش دالیل مختلف
نارضایتی مشتریان» و «دسته بندی مشتریان بر اساس
تجربهای که از برند کسب و کارها دارند» میتوانند
دریابند که مشتریان چقدر نسبت به کسب و کارشان
وفادار و راضی هستند .آنها میتوانند میزان رضایت
مشتریان را به سه دسته «وفادار»« ،معترض به کسب و
کار» و «منفعل» تقسیم بندی کنند.
صالحیـان ادامـه داد :کسـب و کارهـا در صورتـی کـه
بتواننـد دالیـل نارضایتـی و علـل مشـکل مشـتریان را
پیـدا کننـد و نسـبت بـه حـل آن مشـکل اقـدام کننـد،

میتواننـد از طریـق ایـن سـامانه میزان درآمدشـان را نیز
افزایـش دهنـد؛ آنهـا میتواننـد از مشـتریان خـود برای
ارایـه خدمـات بهتـر نظـر سـنجی کننـد و بـا توجـه بـه
وفـاداری مشـتریان بـه راحتـی محصوالت بیشـتری را به
فروش برسـانند.
وی تصریـح کـرد :از سـوی دیگـر ،بـا این ابـزار آنالین
میتـوان میـزان هزینـه کسـب و کارهـا را کاهـش داد؛
معمـوال هـر کسـب و کاری بـرای جـذب مشـتری جدید
تقریبـا بایـد شـش برابـر نگهـداری یـک مشـتری هزینه
کنـد امـا بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار آنالین ،کسـب و کارها
میتواننـد متوجـه دالیـل نارضایتـی مشـتریان بشـوند و
از تـرک کـردن مشـتری پیشـگیری کننـد و هزینههـای
جـذب مشـتری را تـا یـک ششـم کاهـش دهند.
بنیانگـذار اسـتارتاپ کـوک گفـت :حـدود یـک مـاه
پـردازش ایده و شـکل دهـی مدل کسـب و کار این طرح
بـه درازا کشـید .پس از گذشـت سـه تـا چهار ماه نسـخه
اولیـه ایـن محصـول نیـز از اردیبهشـت امسـال وارد بازار
شـد .ایـن شـرکت از اردیبهشـت مـاه تاکنـون موفـق بـه
جـذب  37کسـب و کار آنالیـن در حوزههـای مختلـف
(فرهنگـی ،اطلاع رسـانی ،خدمـات بیمـهای و خودرویی
و  )...شـده اسـت.
صالحیـان مدیـر بازرگانـی ایـن مجموعـه نیـز گفـت:
اسـتارتاپ کـوک ،نبـض کسـب و کارهـا را بـه دسـت
میگیـرد و حـال مشـتریها را میپرسـد .صـدای
مشـتریها را نیـز بـه گـوش صاحبـان کسـب و کارهـا
میرسـاند و بـا ایجـاد ارتباطـی موثر میان کسـب و کارها
و مشـتریان ،کیفیـت خدمـات و سـرویسهای کسـب و
کارهـا را افزایـش میدهـد.
وی افـزود :ایـن پلتفرم بازخوردهای مشـتریان کسـب
و کارهـا را نسـبت بـه محصـوالت و سرویسهایشـان
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راههای درمان ناباروری مردان؛ از اصالح سبک
زندگیتاجراحی

متخصص اورولوژی و عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابنسینا ،انواع روشهای درمانی ناباروری مردان را ترشیح کرد

■

روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه ابنســـینای

جهاددانشـــگاهی :دکتـــر آبادپـــور بیضـــه نـــزول نکـــرده
را یک ــی از عل ــل ناب ــاروری م ــردان دانس ــت و توضی ــح
داد :بهطـــور طبیعـــی در مراحـــل رشـــد جنیـــن
بیضههـــا شـــکل میگیرنـــد و پـــس از طـــی فرآینـــد
رشـــد در جـــای اصلـــی خـــود قـــرار میگیرنـــد ،امـــا
در برخـــی مـــوارد ،ایـــن مســـیر متوقـــف میشـــود
و بیضههـــا نـــزول نمیکننـــد و در شـــکم باقـــی
میماننـــد .اگـــر ایـــن وضعیـــت در نـــوزادان اصـــاح
نشـــود ،دیگـــر برگشـــتپذیر نخواهـــد بـــود و دوره
طالی ــی اص ــاح وضعی ــت بیض ــه ن ــزول نک ــرده ش ــش
ماهگـــی تـــا یـــک ســـالگی اســـت.
ای ــن متخص ــص اورول ــوژی ب ــا اش ــاره ب ــه عوام ــل
دیگـــری ماننـــد چرخـــش بیضههـــا ،مصـــرف برخـــی
داروهـــا و ضربـــه یـــا ترومـــا بـــه بیضـــه در ســـنین
کودک ــی و نوجوان ــی گف ــت :الزم اس ــت ک ــه والدی ــن
از تاثیـــر ایـــن عوامـــل بـــر قـــدرت بـــاروری آینـــده
فرزنـــد خـــود آگاه باشـــند و بتواننـــد بـــا اقـــدام بـــه
موقـــع از مشـــکالت بـــاروری فرزندشـــان در آینـــده
جلوگیـــری کننـــد.
عضـــو تیـــم تخصصـــی مرکـــز درمـــان نابـــاروری

ابنســـینا اصـــاح ســـبک زندگـــی را یکـــی از
مهمتری ــن عوام ــل در پیش ــگیری و درم ــان ناب ــاروری
دانســـت و افـــزود :پیـــش از آن کـــه بـــه درمانهـــای
دارویـــی و جراحـــی برســـیم ،الزم اســـت عوامـــل
مربـــوط بـــه ســـبک زندگـــی را در او بررســـی کنیـــم.
بـــرای نمونـــه ،چاقـــی و بـــاال بـــودن شـــاخص تـــوده
بدنـــی میتوانـــد باعـــث اختـــاالت هورمونـــی شـــود.
بنابرایـــن ،بـــه افـــراد چـــاق توصیـــه میکنیـــم کـــه
ب ــه ش ــکل علم ــی و ب ــا کم ــک مش ــاوران تغذی ــه وزن
خـــود را بـــه حـــد متناســـب برســـانند و در بســـیاری
از مـــوارد همیـــن تناســـب وزن باعـــث افزایـــش
تـــوان بـــاروری میشـــود .عوامـــل دیگـــر مربـــوط
بـــه ســـبک زندگـــی نادرســـت ،ماننـــد بیتحرکـــی،
کشـــیدن ســـیگار و قلیـــان و مصـــرف مـــواد مخـــدر
و روانگـــردان نیـــز باعـــث کاهـــش شـــدید قـــدرت
بـــاروری میشـــوند و الزم اســـت ایـــن عوامـــل
خطرســـاز از زندگـــی فـــرد حـــذف شـــوند.
دکت ــر آبادپ ــور ب ــا اش ــاره ب ــه پررن ــگ ش ــدن نق ــش
درمانهـــای دارویـــی نابـــاروری مـــردان در دهههـــای
اخیــر گفــت :نکتــه مهــم در درمــان دارویــی نابــاروری
مـــردان ایـــن اســـت کـــه نیـــاز بـــه زمـــان دارد .زیـــرا

فراینـــد اســـپرماتوژنز یـــا اسپرمســـازی یـــک فراینـــد
حـــدودا نـــود روزه اســـت و بنابرایـــن ،توصیـــه
میشـــود کـــه درمـــان دارویـــی دســـتکم ســـه تـــا
ش ــش م ــاه ادام ــه پی ــدا کن ــد .ب ــه همی ــن خاط ــر ،در
مـــواردی کـــه بـــه هـــر دلیـــل ،از جملـــه بـــاال بـــودن
س ــن خان ــم ی ــا ک ــم ب ــودن ذخی ــره تخم ــدان خان ــم،
درمـــان بایـــد ســـریعتر انجـــام شـــود ،مـــا از درمـــان
دارویـــی عبـــور میکنیـــم.
ایـــن متخصـــص اورولـــوژی دربـــاره انـــواع
درمانهـــای دارویـــی نابـــاروری مـــردان توضیـــح
داد :در م ــواردی ک ــه ناب ــاروری ناش ــی از ی ــک عام ــل
زمینـــهای اســـت ،مـــا از داروهـــای اســـتاندارد بـــرای
رفـــع آن عامـــل اســـتفاده میکنیـــم .بـــرای مثـــال،
اگـــر وجـــود عفونـــت و التهـــاب در دســـتگاه تولیـــد
مثـــل تشـــخیص داده شـــود ،مـــا از آنتیبیوتیکهـــا
و ضدالتهابهـــا اســـتفاده میکنیـــم .یـــا اگـــر
بیضههـــا دچـــار نارســـایی ثانویـــه شـــده باشـــند،
یعنـــی بـــه دلیـــل اختـــاالت هیپوفیـــز هورمـــون
کافـــی بـــرای تولیـــد اســـپرم دریافـــت نکننـــد ،مـــا
از هورمـــون درمانـــی اســـتفاده میکنیـــم .همچنیـــن
گاهـــی اختـــال انـــزال باعـــث نابـــاروری میشـــود
کـــه در چنیـــن مـــواردی هـــم درمـــان دارویـــی
معمـــوال موثـــر اســـت.
عضــو تیــم تخصصــی مرکــز درمــان نابــاروری
ابنســینا بــا اشــاره بــه درمــان دارویــی تجربــی بــه
عنــوان دســته دیگــری از دارودرمانــی افــزود :بهجــز
مــوارد قطعــی و اســتاندارد تجویــز دارو کــه اشــاره شــد،
در برخــی مــوارد مــا درمــان دارویــی تجربــی اســتفاده
میکنیــم .یعنــی داروهایــی را تجویــز میکنیــم کــه
بهلحــاظ تجربــی اثربخشــی آنهــا مشــخص شــده
اســت .بــرای نمونــه ،برخــی بیمــاران مشــکل کمبــود
تعــداد اســپرم یــا کاهــش تحــرک اســپرم دارنــد و مــا
هیــچ علــت زمین ـهای بــرای آن پیــدا نکردهایــم و بــه
آن ایدیوپاتیــک یــا بــا علــت ناشــناخته میگوییــم.
بهصــورت تجربــی مشــخص شــده اســت کــه مصــرف
برخــی ویتامینهــا و مــواد معدنــی ،مثــل ویتامیــن E
و  Cو ســلنیوم و روی میتواننــد بــه بهبــود وضعیــت
اســپرم کمــک کننــد .در ایــن مــوارد ،مــا مکملهــای
مناســب را تجویــز میکنیــم و اگــر زمــان کافــی
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داشــته باشــیم ،صبــر میکنیــم تــا طــی ســه مــاه تــا
شــش مــاه میــزان اثربخشــی آنهــا را ارزیابــی کنیــم.
دکت ــر آبادپ ــور درب ــاره م ــواردی ک ــه ب ــه جراح ــی
بـــرای درمـــان نابـــاروری نیـــاز اســـت ،توضیـــح داد:
گاهـــی اصـــاح ســـبک زندگـــی و درمانهـــای
دارویـــی موثـــر نیســـت و مثـــا فـــرد مشـــکل
آناتومیـــک دارد .در چنیـــن مـــواردی ممکـــن اســـت
مـــا بـــه ســـراغ درمانهـــای جراحـــی برویـــم .بـــرای
نمونـــه اگـــر فـــرد دچـــار انســـداد در هـــر جـــای
مســـیر انتقـــال اســـپرم باشـــد ،چـــه مـــادرزادی و
چـــه اکتســـابی ،مـــا دو راه بـــرای درمـــان پیـــش رو
داریـــم .یـــا عمـــل جراحـــی بـــرای اصـــاح و ترمیـــم
انســـداد انجـــام میدهیـــم ،یـــا ســـعی میکنیـــم بـــا
میکروجراحـــی از همـــان محـــل تولیـــد اســـپرم بـــه
دســـت بیاوریـــم و از روش لقـــاح آزمایشـــگاهی یـــا
میکرواینجکشـــن اســـتفاده کنیـــم.
وی گفــت :گاهــی مشــکل آناتومیــک و ســاختاری
در بخــش انتقــال اســپرم بــه بیــرون بــدن وجــود دارد
و جراحــی بــرای اصــاح آن الزم اســت .بــرای نمونــه،
در هیپوســپادیاس کــه یــک بیمــاری مــادرزادی اســت،
دهانــه مجــرای خروجــی ادرار زیــر محــل طبیعــی قــرار
گرفتــه اســت و بنابرایــن ،انــزال و خــروج اســپرم بــا
مانــع مواجــه اســت .در چنیــن مــواردی الزم اســت
کــه جراحــی بــرای اصــاح و ترمیــم ایــن ناهنجــاری
ســاختاری انجــام شــود.
عضــو تیــم تخصصــی مرکــز درمــان نابــاروری
ابنســینا کارکــرد مهــم دیگــر جراحــی را اســتحصال
اســپرم بــرای روشهــای کمکبــاروری دانســت و
گفــت :بــرای انجــام آی وی اف یــا میکرواینجکشــن
الزم اســت کــه تخمــک از خانــم و اســپرم از آقــا گرفتــه
شــود .امــا در مــواردی ،آقــا اســپرم کافــی در نمونــه
مایــع منــی نــدارد یــا اصــا اســپرم نــدارد .در چنیــن
مــواردی یــا ســعی میکنیــم بــا اســتفاده از یــک
ســوزن ظــرف از بیضــه و اپیدیــدم اســپرم بــه دســت
بیاوریــم یــا از روش  teseیــا بیوپســی بافــت بیضــه و
بررســی میکروســکوپی آن اســتفاده میکنیــم.
دکتــر آبادپــور بــا اشــاره بــا واریکوســل بهعنــوان
یکــی از علــل شــایع نابــاروری مــردان افــزود :یکــی از
کاربردهــای مهــم درمــان جراحــی نابــاروری مــردان

جراحــی واریکوســل اســت .واریکوســل همــان اتســاع
یــا گشــاد شــدن ســیاهرگهای بیضــه اســت کــه
باعــث اختــال گــردش خــون در بیضههــا میشــود
و بــا ســازوکارهای گوناگــون میتوانــد باعــث کاهــش
تعــداد و کیفیــت اســپرم شــود .البتــه واریکوســل در
حــدود پانــزده تــا بیســت درصــد مــردان وجــود دارد
و مشــکلی شــایع اســت کــه در اغلــب مــوارد نیــاز
بــه هیــچ درمانــی نــدارد .بنابرایــن صــرف تشــخیص
واریکوســل بــه معنــی نابــاروری یــا ضــرورت جراحــی
نیســت .واریکوســل فقــط در مــواردی نیــاز بــه درمــان
دارد کــه باعــث نابــاروری شــده باشــد ،دسـتکم در دو
آزمایــش اســپرموگرام اختــاالت شــاخصهای اســپرم
گــزارش شــده باشــد و همســر وی نیــز مشــکل بــاروری
خاصــی نداشــته باشــد .یعنــی وقتــی کــه خانــم هــم
مشــکل شــدید تخمکگــذاری دارد و مــا ناچــار بــه
انجــام آی وی اف یــا میکرواینجکشــن هســتیم ،دیگــر
ضرورتــی نــدارد جراحــی واریکوســل انجــام دهیــم.
ایـــن متخصـــص نابـــاروری مـــردان خاطرنشـــان
کـــرد :البتـــه بهتازگـــی مـــا بـــه پارامتـــر دیگـــری،
یعنـــی  DFIیـــا شکســـت کروموزومـــی اســـپرم
هـــم توجـــه میکنیـــم .در مـــواردی آزمایـــش
اســـپرموگرام فـــرد مبتـــا بـــه واریکوســـل نرمـــال
اســـت ،امـــا همچنـــان مشـــکل نابـــاروری دارد و مـــا
تســـت ژنتیکـــی  DFIرا هـــم انجـــام میدهیـــم تـــا
ببینی ــم می ــزان آس ــیب دیدگ ــی  DNAاس ــپرم ب ــاال
اس ــت ی ــا ن ــه .اگ ــر ب ــاال ب ــود بهت ــر اس ــت جراح ــی
واریکوســـل را انجـــام دهیـــم ،چـــون باالبـــودن DFI
خطـــر ســـقط جنیـــن را افزایـــش میدهـــد.
دکتـــر آبادپـــور در خصـــوص میـــزان پاســـخ بـــه
درم ــان جراح ــی واریکوس ــل توضی ــح داد :دو رویک ــرد
در ایــن بــاره وجــود دارد .یــک رویکــرد نرمــال شــدن
آزمایــش اســپرم پــس از انجــام جراحــی واریکوســل را
ش ــاخص موفقی ــت درم ــان میدان ــد و رویک ــرد دیگ ــر
بـــه نرمـــال شـــدن اســـپرموگرام بســـنده نمیکنـــد و
میگویـــد اگـــر خانـــم پـــس از جراحـــی واریکوســـل
بـــاردار شـــود میتوانیـــم بگوییـــم کـــه درمـــان
موفقیتآمیـــز بـــوده اســـت .ولـــی در کل ،پاســـخ
بـــه درمـــان واریکوســـل حـــدود شـــصت تـــا هشـــتاد
درص ــد اس ــت و جال ــب اس ــت بدانی ــد ک ــه پاس ــخ ب ــه

درمـــان واریکوســـلهای شـــدیدتر ،معمـــوال بهتـــر
اســـت .یعنـــی اگرچـــه هـــر چـــه شـــدت واریکوســـل
بیش ــتر باش ــد ،اخت ــاالت اس ــپرم ه ــم بیش ــتر اس ــت،
امـــا معمـــوال بهتـــر بـــه جراحـــی جـــواب میدهـــد.
عضـــو تیـــم تخصصـــی مرکـــز درمـــان نابـــاروری
ابنســـینا روش میکروجراحـــی را بهتریـــن روش
جراحـــی واریکوســـل دانســـت و افـــزود :در ایـــن
روش مـــا یـــک بـــرش کوچـــک ایجـــاد میکنیـــم و
بـــا میکروســـکوپهای پیشـــرفته طنـــاب منـــوی را
بررســـی میکنیـــم و رگهـــای متســـع را میبندیـــم.
مزیـــت ایـــن روش ایـــن اســـت کـــه مـــا میتوانیـــم
بهطـــور دقیـــق رگهـــای آســـیبدیده را شناســـایی
و ترمیـــم کنیـــم و بـــه دیگـــر عـــروق آســـیبی وارد
نکنی ــم .همچنی ــن پاس ــخ ب ــه درم ــان در ای ــن روش
بســـیار بهتـــر و عـــوارض آن بســـیار کمتـــر اســـت.
دکتـــر آبادپـــور بـــا اشـــاره بـــه برخـــی باورهـــا و
توصیههـــای نادرســـت دربـــاره واریکوســـل هشـــدار
داد :گاهـــی میشـــنویم کـــه تجویزهـــا و پیشـــنهادات
نادرســـتی بـــه بیمـــاران میشـــود .ماننـــد زالـــو
درمانـــی کـــه نهتنهـــا هیـــچ مبنـــای علمـــی و
منطق ــی ن ــدارد ،بلک ــه ممک ــن اس ــت عوارض ــی مث ــل
عفونـــت بـــه دنبـــال داشـــته باشـــد.
ای ــن متخص ــص اورول ــوژی در پای ــان درب ــاره ل ــزوم
حفـــظ بـــاروری در بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـرطان
ی ــادآور ش ــد :ام ــروز ب ــا توج ــه ب ــه ش ــیوع س ــرطان
از یـــک ســـو و پیشـــرفتهای چشـــمگیر در زمینـــه
تشـــخیص و درمـــان ســـرطان مـــا بایـــد بـــه فکـــر
افزای ــش کیفی ــت زندگ ــی مبتالی ــان و نجاتیافت ــگان
ای ــن بیم ــاری ه ــم باش ــیم .خوش ــبختانه ام ــروزه م ــا
میتوانیـــم بـــا تکنیـــک فریـــز و انجمـــاد اســـپرم،
تخمـــک و جنیـــن تـــوان بـــاروری فـــرد را بـــرای
ســـالیان طوالنـــی حفـــظ کنیـــم .بنابرایـــن ،از آنجـــا
کـــه پرتودرمانـــی و شـــیمیدرمانی میتواننـــد باعـــث
آســـیب بـــه قـــدرت بـــاروری فـــرد شـــوند ،توصیـــه
میکنیـــم کـــه مبتالیـــان بـــه ســـرطان پیـــش از
آغـــاز درمـــان ،بـــا انجمـــاد اســـپرم ،تخمـــک و یـــا
جنی ــن ق ــدرت ب ــاروری خ ــود را ب ــرای آین ــده حف ــظ
کننـــد ،تـــا پـــس از بهبـــود بـــا مشـــکل نابـــاروری
مواجـــه نشـــوند.
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تـــازہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

از تحقیقات درمان رسطان سینه تا تاثیر یک گیاه بر
سلو لهایبنیادی

مدیر اجرایی معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی قم در ترشیح فعالیتهای پژوهشی این واحد از طی مراحل نهایی طرح تحقیقاتی روش جدید
رسطان سینه خرب داد
نیـــز از آن حاصـــل شـــده اســـت.

تاثیر کلم قمری بر ماندگاری
سلولهای بنیادی

فضائلـــی بـــه پژوهـــش در عصـــاره گیـــاه براســـیکا
اشـــاره کـــرد و گفـــت :طـــرح دیگـــری هـــم کـــه کار
ش ــده ب ــر روی عص ــارهی گی ــاه براس ــیکا ی ــا هم ــان کل ــم
قم ــری اس ــت ک ــه از گیاه ــان بوم ــی ش ــهر ق ــم اس ــت.
ب ــا توج ــه ب ــه ترکیبات ــی ک ــه ای ــن گی ــاه دارد از عص ــاره
آن در کش ــت س ــلولهای بنی ــادی اس ــتفاده کردی ــم ت ــا
تاثیـــر آن را در تکثیـــر و بقـــای ســـلولهای بنیـــادی
در شـــرایط آزمایشـــگاهی بســـنجیم و بهاینترتیـــب
شـــرایط کشـــت ســـلولهای بنیـــادی در آزمایشـــگاه را
بهینهســـازی کنیـــم.

امید پژوهشگران برای بالینی شدن سلول
درمانی ضایعات غرضوفی

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قـــم :هـــدی
فضائلـــی در تشـــریح طرحهـــای پژوهشـــی اخیـــر
جهاددانشـــگاهی اســـتان قـــم بیـــان کـــرد :یکـــی از
طرحهـــای ســـال گذشـــته کـــه تـــا امســـال هـــم ادامـــه
پیـــدا کـــرده و مراحـــل نهایـــی آن در حـــال انجـــام
اســـت ،طرحـــی اســـت کـــه در مـــورد ســـرطان ســـینه
انجـــام میشـــود و قـــرار اســـت محصـــوالت ترشـــحی
ســـلولهای بنیـــادی مزانشـــیمی (اگزوزومهـــا)
بهعنـــوان حامـــل عاملـــی ضـــد ســـرطانی (در اینجـــا
میک ــرو آران ای) م ــورد اس ــتفاده و تاثی ــر عام ــل مذک ــور
بـــر میـــزان متاســـتاز و مهاجـــرت الینهـــای ســـلولی
ســـرطانی مـــورد بررســـی قـــرار گیـــرد تـــا بـــه ایـــن
ترتیـــب در ایجـــاد روشـــی نویـــن و نگرشـــی جدیـــد در
مـــورد ســـرطان ســـینه گام برداریـــم.

استحصال سلولهای جنسی
از خون قاعدگی

مدیـــر اجرایـــی معاونـــت پژوهشـــی افـــزود :یکـــی
دیگـــر از طرحهـــای ســـال گذشـــته طرحـــی بـــود کـــه
بـــر روی ســـلولهای بنیـــادی اندومتریـــال مشـــتق

از خـــون قاعدگـــی خانمهـــا انجـــام گرفـــت .از آنجـــا
کـــه خـــون قاعدگـــی همـــواره بهعنـــوان یـــک زبالـــه
بیولوژیـــک دور ریختـــه میشـــود ،در ســـالهای اخیـــر
اســـتفاده از ایـــن منبـــع ســـلول بنیـــادی در مطالعـــات
تحقیقات ــی ب ــه دلی ــل دسترس ــی آس ــان و غیرتهاجم ــی
بـــودن عمـــل جمـــعآوری نمونـــه ،بســـیار مـــورد توجـــه
قـــرار گرفتـــه اســـت بهطوریکـــه هیچگونـــه آســـیبی
متوجـــه فـــرد دهنـــده نمونـــه نخواهـــد شـــد.
وی در مـــورد هـــدف ایـــن طـــرح بیـــان کـــرد:
در صـــورت موفقیـــت در ایـــن طـــرح میتوانیـــم
ســـلولهای بنیـــادی اندومتریـــال را در خانمهایـــی کـــه
تخمکهایشـــان از کیفیـــت مناســـبی برخـــوردار نیســـت
ی ــا فاق ــد تخم ــک هس ــتند ب ــه س ــمت س ــلولهای ش ــبه
تخم ــک تمای ــز بدهی ــم .ای ــن کار میتوان ــد ب ــرای ای ــن
دســته از بیمــاران بســیار امیدبخــش باشــد چــرا کــه بــه
ایـــن وســـیله میتواننـــد بـــا اســـتفاده از ســـلولهای
بنیـــادی خودشـــان ســـلولهای جنســـی زایـــا را بـــه
دســـت آورنـــد و در نهایـــت فرزنـــد بیولوژیـــک خـــود را
داشـــته باشـــند .در حـــال حاضـــر ایـــن طـــرح در فـــاز
آزمایش ــگاهی در ح ــال اجراس ــت و نتای ــج جالبتوجه ــی

مدیـــر اجرایـــی معاونـــت پژوهشـــی در خصـــوص
طرحهـــای مرکـــز نابـــاروری جهاددانشـــگاهی قـــم
در ســـال  1398بیـــان کـــرد :یکـــی از طرحهایـــی
کـــه امســـال در دســـت اجـــرا داریـــم طـــرح درمـــان
اســـتئوآرتریت در مـــدل موشـــی اســـت کـــه طرحنامـــه
آن در شـــورای علمـــی در حـــال بررســـی اســـت و پـــس
از اخ ــذ ک ــد اخ ــاق و مجوزه ــای ش ــورای عمل ــی ط ــرح
آغـــاز خواهـــد شـــد.
فضائلـــی افـــزود :در ایـــن پژوهـــش قـــرار اســـت
مدلهـــای موشـــی دارای ضایعـــه غضروفـــی (مـــدل
اســـتئوآرتریتی) را ایجـــاده کـــرده و ســـپس بـــا تزریـــق
اگزوزومهـــای ســـلولهای بنیـــادی مســـتخرج از دو
منبــع مختلــف بافــت چربــی و مغــز اســتخوان بــه محــل
ضایعـــه غضروفـــی اثـــرات ترمیمـــی را بررســـی کـــرده از
لحــاظ میــزان ترمیــم حاصلــه دو منبــع ســلولی را مــورد
قیـــاس قـــرار دهیـــم.
وی تصریـــح کـــرد :ایـــن طـــرح میتوانـــد گامـــی
ابتدایـــی در جهـــت بالینـــی شـــدن اســـتفاده از
اگزوزومهـــا درترمیـــم ضایعـــات غضروفـــی میباشـــد،
بس ــیار حای ــز اهمی ــت اس ــت و در ص ــورت نتیجهبخ ــش
بـــودن آن میتوانیـــم نســـبت بـــه انجـــام آن در مقیـــاس
کارآزمایـــی بالینـــی اقـــدام کنیـــم.

مدیـر توسـعهی محصـوالت رشکـت بنیاختههـای رویـان از انجـام بزرگترین طـرح کارآزمایی
بالینی بیامران مبتال به فلج مغزی با همکاری یکی از مراکز دانشـگاهی معترب کشـور خرب داد
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وی تاکی ــد ک ــرد :س ــلول درمان ــی یک ــی از روشه ــای
رایـــج بـــرای درمـــان ضایعـــات غضروفـــی اســـت
امـــا در روش ســـلول درمانـــی خطـــر تومورزایـــی و
محدودیته ــای دیگ ــر وج ــود دارد ک ــه س ــلول درمان ــی
را بـــه یـــک اقـــدام مخاطرهآمیـــز تبدیـــل میکنـــد ،در
حالیکـــه اســـتفاده از محصـــوالت ترشـــحی ســـلولهای
بنیـــادی خطـــرات ســـلول درمانـــی را نـــدارد و همـــان
اثـــرات را ایجـــاد میکنـــد.

خدمات مرکز تحقیقات جهاددانشگاهی
استان قم

مدیـــر اجرایـــی معاونـــت پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی
اس ــتان ق ــم ب ــه برگ ــزاری کارگاهه ــای آموزش ــی ب ــرای
دانشـــجویان در جهاددانشـــگاهی اشـــاره کـــرد و گفـــت:
از نمونـــه کارگاههایـــی کـــه بـــرای مهـــارت افزایـــی
دانشـــجویان اســـتان قـــم بهطـــور مـــداوم برگـــزار
میشـــود کارگاه  Real Time PCRاســـت و تـــا
پایـــان ســـال کارگاه اســـتخراج و کشـــت ســـلولهای
بنیـــادی و آمـــوزش نرمافـــزار  SPSSنیـــز برگـــزار
خواهـــد شـــد.
فضائلـــی تاکیـــد کـــرد :گروههـــای پژوهشـــی
جهاددانشـــگاهی اســـتان قـــم تـــا پایـــان ســـال 1398
نســـبت بـــه جـــذب کارآمـــوز نیـــز اقـــدام خواهـــد کـــرد
و در ای ــن زمین ــه اولوی ــت ب ــا کس ــانی خواه ــد ب ــود ک ــه
در کارگاههـــای آموزشـــی شـــرکت کـــرده باشـــند و تـــا
حـــدودی بـــا تکنیکهـــای کار در آزمایشـــگاه آشـــنایی
داشـــته باشـــند و بهاینترتیـــب بتواننـــد بهعنـــوان
همـــکار در طرحهـــای پژوهشـــی واحـــد حضـــور فعـــال
داشـــته باشـــند.
وی اف ــزود :جهاددانش ــگاهی اس ــتان ق ــم در خدمت ــی
دیگـــر پایاننامـــه دانشـــجویان مقاطـــع دکتـــری و
کارشناســـی ارشـــد را در معاونـــت پژوهشـــی پذیـــرش
میکنـــد .در ایـــن خدمـــت یکـــی از پژوهشـــگران
جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان ناظـــر در تمـــام مراحـــل
انجـــام کار عملـــی پایاننامـــه در کنـــار دانشـــجو
خواهـــد بـــود و تکنیکهـــای مـــورد نیـــاز را بـــه وی
آمـــوزش خواهـــد داد .همچنیـــن درصورتیکـــه دانشـــجو
بـــرای انجـــام پایاننامـــه بـــه تجهیـــزات خاصـــی نیـــاز
داش ــته باش ــد تجهی ــزات ف ــوق م ــدرن جهاددانش ــگاهی
بهعنـــوان خدمتـــی دیگـــر در اختیـــار وی قـــرار خواهـــد
گرفـــت.
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ایســـنا :اشـــکان مزدگیـــر بـــا بیـــان ایـــن کـــه بانـــک
خـــون بنـــد نـــاف رویـــان از ســـال  1384بـــا همـــت
مرحـــوم دکتـــر کاظمـــی آشـــتیانی در پژوهشـــکده
روی ــان جه ــاد دانش ــگاهی افتت ــاح ش ــده اس ــت ،اظه ــار
کـــرد :ایـــن مرکـــز بـــه عنـــوان تنهـــا بانـــک خـــون
بنـــد نـــاف فامیلـــی در کشـــور و بزرگتریـــن بانـــک
خـــون بندنـــاف در خاورمیانـــه ،تاکنـــون بیـــش از 115
ه ــزار نمون ــه خ ــون بن ــد ن ــاف از سراس ــر کش ــور را در
بان ــک خ ــون بن ــد ن ــاف روی ــان ذخی ــره س ــازی ک ــرده
اســـت و فعالیتهـــای خـــود را مطابـــق بـــا معیارهـــا و
اســـتانداردهای بیـــن المللـــی انجـــام میدهـــد.
وی ادامـــه داد :خـــون بنـــد نـــاف بـــرای درمـــان
بیـــش از  80نـــوع بیمـــاری العـــاج یـــا صعـــب
العـــاج پتانســـیل اســـتفاده دارد کـــه از جملـــه آنهـــا
میتـــوان بـــه انـــواع بیماریهایـــی بـــا منشـــا خونـــی
ماننـــد انـــواع ســـرطانهای خـــون ،بیمـــاری نقـــص
سیســـتم ایمنـــی ،تاالســـمیها و بیماریهایـــی
بـــا منشـــا عصبـــی ماننـــد ســـی پـــی ،اوتیســـم و
پارکینســـون اشـــاره کـــرد .همیـــن طـــور کارآزمایـــی
بالینیهایـــی زیـــادی در ســـطح دنیـــا و کشـــور در
زمینـــه درمـــان بســـیاری از بیماریهـــای دیگـــر
ماننـــد انـــواع دیابتهـــا از ایـــن طریـــق ،در حـــال
انجـــام اســـت کـــه امیدواریـــم نتایـــج ایـــن تحقیقـــات
بـــه زودی منتشـــر شـــود و بیمـــاران بتواننـــد از آنهـــا
اســـتفاده کننـــد.
مزدگیـــر افـــزود :ایـــن مرکـــز در ابتـــدای فعالیـــت

خـــود عـــاوه بـــر انجـــام پژوهشهـــای مربوطـــه در
شـــهر تهـــران ،دفاتـــر نمایندگـــی خـــود را در سراســـر
کش ــور نی ــز افتت ــاح ک ــرده اس ــت و دفت ــر نمایندگ ــی
ایـــن مرکـــز در اســـتان مرکـــزی نیـــز جـــزو اولیـــن
دفات ــری اس ــت ک ــه در س ــال  1387ب ــه به ــره ب ــرداری
رســـیده اســـت .هـــم اکنـــون دفاتـــر نمایندگـــی ایـــن
مرکـــز در  31اســـتان کشـــور فعـــال هســـتند و در
برخـــی اســـتانها از جملـــه اســـتان مرکـــزی ،عـــاوه
بـــر دفتـــر نمایندگـــی مرکـــز اســـتان ،دفاتـــر زیـــر
مجموعـــه نیـــز در شهرســـتانها فعـــال هســـتند.
همچنی ــن در ح ــال حاض ــر در ح ــدود  2ه ــزار نمون ــه
خـــون بندنـــاف در دفتـــر نمایندگـــی اســـتان مرکـــزی
جمـــع آوری شـــده اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه عـــدم
اطـــاع کافـــی جامعـــه اســـتان مرکـــزی از مزیـــت
ســـلولهای بنیـــادی ،ایـــن رقـــم از میانگیـــن ســـطح
ذخیـــره ســـازی شـــده در کشـــور کمتـــر اســـت.
مدیـــر توســـعه محصـــوالت شـــرکت بـــن
یاختههـــای رویـــان کشـــور بـــا بیـــان ایـــن کـــه
هـــر ســـاله از تمامـــی دفاتـــر نمایندگـــی سراســـر
کشـــور بازدیـــد میشـــود ،گفـــت :در ایـــن بازدیدهـــا
میـــزان انطبـــاق عملکـــرد هـــر دفتـــر بـــا معیارهـــا و
اســـتانداردهای بیـــن المللـــی ســـنجیده میشـــود کـــه
خوش ــبختانه دفت ــر نمایندگ ــی اس ــتان مرک ــزی نی ــز از
حی ــث ارای ــه کیف ــی خدم ــات در س ــطح قاب ــل قبول ــی
قـــرار دارد و در ســـالهای گذشـــته نیـــز یکـــی دو
مرتبـــه بـــه عنـــوان دفتـــر نمایندگـــی برتـــر انتخـــاب
شـــده اســـت.
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تعیین جنسیت جنین به کدام
شیوه موثرتر است؟
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این روزها فضای مجازی و حقیقی از انواع و اقسام راهکارها و توصیهها برای تعیین جنسیت
جنین پر شده است؛ اما به راستی جواب این سوال چیست؟
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ایـــن روزهـــا فضـــای مجـــازی و حقیقـــی پـــر شـــده
اســـت از انـــواع و اقســـام راهکارهـــا و توصیههـــا بـــرای
تعییـــن جنســـیت جنیـــن ،از رژیمهـــای غذایـــی
مختلـــف و زمانبندیهـــای گوناگـــون بـــرای اقـــدام
بـــه بـــارداری گرفتـــه تـــا گیاهـــان دارویـــی و طـــب
ســـنتی و غیـــره ،بهتازگـــی هـــم برخـــی کلینیکهـــا
و پزشـــکان روشهـــای مدرنتـــری را پیشـــنهاد
میکننـــد ،مثـــل انجـــام آی یـــو آی یـــا تزریـــق
اســـپرم بـــه داخـــل رحـــم .امـــا وقتـــی منابـــع علمـــی
را جســـتوجو میکنیـــم ،درمییابیـــم کـــه تنهـــا
روش قطع ــی انتخ ــاب جنس ــیت جنی ــن ،انج ــام آی وی
اف ی ــا لق ــاح آزمایش ــگاهی ب ــه هم ــراه پ ــی ج ــی دی
یـــا تشـــخیص ژنتیکـــی پیـــش از النهگزینـــی اســـت.
دکتـــر مریـــم رفعتـــی متخصـــص ژنتیـــک و عضـــو
هی ــات علم ــی پژوهش ــگاه اب ــن س ــینا جهاددانش ــگاهی
در رابط ــه ب ــا ای ــن ک ــه آی ــا واقع ــا عل ــم ب ــه آن ح ــد
از توانای ــی رس ــیده اس ــت ک ــه بش ــر بتوان ــد جنس ــیت
فرزنـــد خـــود را انتخـــاب کنـــد؟ ،اظهـــار کـــرد:
پیشـــرفتهایی کـــه هـــم در حـــوزه فنـــاوری تولیـــد
مثـــل و هـــم در حـــوزه ژنتیـــک بـــه دســـت آمـــده و
ترکیـــب دســـتاوردهای ایـــن دو حـــوزه ،ایـــن کار را
ممکـــن کـــرده اســـت .مـــا میتوانیـــم بـــا انجـــام آی
وی اف یـــا لقـــاح آزمایشـــگاهی ،جنیـــن را در محیـــط
آزمایشـــگاهی تشـــکیل دهیـــم و بـــا نمونهبـــرداری
از جنیـــن و اســـتفاده از تکنیـــک ژنتیکـــی پـــی جـــی
دی ،یعن ــی تش ــخیص پی ــش از النهگزین ــی ،جنس ــیت
جنی ــن را قب ــل از انتق ــال ب ــه رح ــم مش ــخص کنی ــم و
س ــپس جنی ــن ب ــا جنس ــیت دلخ ــواه پ ــدر و م ــادر را
بـــه رحـــم مـــادر منتقـــل کنیـــم.

عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه ابن سـینا با بیـان این
کـه در حـال حاضـر ایـن تنهـا راه قابـل اعتمـاد و دقیـق
تعییـن جنسـیت جنیـن محسـوب میشـود ،گفـت :در
حـال حاضـر تنهـا راه دقیـق و نزدیـک بـه صـد در صـد،
همیـن انجـام آی وی اف بـه همـراه پـی جی دی اسـت.
وی دربـاره صحبتهایـی کـه روش آی یـو آی را هـم
بهعنـوان روش قطعـی انتخـاب جنسـیت جنیـن مطـرح
میکننـد ،توضیـح داد :متاسـفانه ایـن رویکـرد نادرسـت
و نادقیـق اسـت .شـاید الزم باشـد اول دربـاره آی یـو
آی توضیـح بدهـم .در روش آی یـو آی ،اسـپرم از آقـا
گرفتـه میشـود و پـس از شستوشـو و آمادهسـازی در
آزمایشـگاه ،بـه داخـل رحـم خانـم منتقـل میشـود تـا
بتوانـد آن جـا بـا تخمـک لقـاح کنـد و جنیـن تشـکیل
شـود .روشهایـی وجـود دارنـد کـه میتـوان پیـش از
انتقـال ،بـا اسـتفاده از آنهـا تکنیـک اسـپرمهای دارای
کرمـوزوم " را از اسـپرمهای دارای کرمـوزوم " جـدا کرد.
یعنـی در اصطلاح عامیانه ،میتوان اسـپرمهای پسرسـاز
و دخترسـاز را جـدا کـرد و فقـط اسـپرمهایی را منتقـل
کـرد کـه جنسـیت دلخـواه زوج را میکند .امـا نکته مهم
ایـن اسـت که میـزان قطعیـت ایـن روش چقدر اسـت؟!
دکتـر رفعتـی بـا تاکیـد بر ایـن کـه موفقیـت در این
روش  ۱۰۰درصـدی نیسـت ،اظهـار کـرد :بسـته بـه
تکنیکهـای مـورد اسـتفاده دقـت ایـن روش در انتخاب
جنسـیت ،بیـن  ۶۰تـا  ۸۰درصـد اسـت .البتـه ،در مورد
جنسـیت دختـر دقـت ایـن روش باالتـر بـوده و بـه ۹۰
درصـد هـم میرسـد ،امـا در مـورد جنسـیت پسـر ایـن
جـدا سـازی بـه مراتـب کمتـر اسـت ،بنابراین ،ایـن ادعا
کـه میتـوان بـا اسـتفاده از روش آی یـو آی بهصـورت
قطعـی تعییـن جنسـیت کـرد ،نادرسـت اسـت.
ایـن متخصـص دربـاره تاثیـر روشهـای تغذیـهای

در تعییـن جنسـیت جنیـن ،گفـت :شـاید بهتـر باشـد
متخصصـان تغذیـه بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهنـد ،امـا
شـواهد موجـود در منابع علمـی معتبر نشـان دادهاند که
رژیـم غذایـی تاثیر قابل توجـه و معنا داری در جنسـیت
جنین نـدارد.
وی در ارتبـاط بـا دالیـل انتخـاب شـیوههای تعییـن
جنسـیت کـه کارآمـدی کمتـری دارنـد از سـوی مـردم،
گفـت :یـک دلیـل میتوانـد نداشـتن آگاهـی و اطالعات
الزم باشـد .شـاید خیلیهـا از وجـود چنیـن امکاناتی در
کشـور خبـر ندارنـد .دلیـل دیگر احتمـاال زمانبـر بودن،
هزینهبـر بـودن و پیچیـده بـودن ایـن روش اسـت .مثلا
آی یـو آی در مقایسـه بـا آی وی اف بسـیار ارزانتـر و
راحتتـر اسـت و بـرای انتخـاب جنسـیت بـه روش
آی یـو آی ،نیـازی بـه ای وی اف و نمونـه بـرداری از
جنیـن و اسـتفاده از تکنیکهـای ژنتیکـی نیسـت .بـه
همیـن خاطـر خیلیهـا ترجیـح میدهنـد آن روشها را
امتحـان کننـد .اما به دلیـل محدودیتهـای تکنیکی این
روشهـا ،مراجعانـی داشـتهایم کـه بعد از امتحـان کردن
راهکارهـای مختلـف تغذیـهای و انجام آی یـو آی ،یک یا
چنـد بـارداری دیگـر بـا جنین غیـر دلخـواه داشـتهاند و
بـه همین دلیـل به دنبـال روشهای دقیـق و قطعیتری
بودهانـد.
ایـن متخصـص ژنتیـک در پاسـخ بـه ایـن سـوال که
آیـا شـما اقـدام بـرای تعییـن جنسـیت جنیـن را توصیه
میکنیـد ،اظهـار کـرد :از نگاه پزشـکی و بالینـی این کار
توصیـه نمیشـود و مـا به هیـچ وجـه خانواده را تشـویق
بـه انجـام ایـن امر نمیکنیم چـرا که از سـویی اقدامی پر
هزینـه و پیچیده اسـت و از سـوی دیگر هیـچ نفع بالینی
بـرای خانـواده بـه همـراه نـدارد .بـه خصـوص کـه اندک
مـواردی هم که در گذشـته بـه دلیل وجـود بیماریهای
وابسـته بـه جنـس در خانـواده ،انتخـاب جنسـیت بـه
عنـوان روش درمانـی توصیـه میشـد ،در حـال حاضـر
مـورد ندارنـد و بـا روشهـای پیشـرفته میتـوان جهـش
را شناسـایی کـرد و بـدون انتخـاب جنسـیت از تکـرار
بیمـاری در خانـواده پیشـگیری کـرد ،امـا مـا در مقـام و
جایـگاه قضـاوت دربـاره تصمیـم مراجعـان یـا توصیـه به
آنهـا نیز نیسـتیم.
وی ادامـه داد :اگـر زوجـی بنـا بـه هر دلیل شـخصی،
خانوادگـی یا فرهنگی ،تصمیم به تعیین جنسـیت جنین
میگیرنـد و متقاضـی ایـن خدمـت هسـتند ،مشـروط به
ایـن کـه انتخابشـان آگاهانـه باشـد و در مشـاوره ژنتیک
بـه تمـام جوانـب و تواناییهـا و محدودیتهـای ایـن
روش آگاهـی پیـدا کننـد ،ایـن خدمـت بـه آنهـا ارایـه
میشـود ،بـدون هرگونـه اظهـار نظـر یـا داوری اخالقـی
یـا فرهنگـی .البته مرکـز ابنسـینا با توجه بـه مالحظات
بالینـی و اخالقـی ،ضوابطـی هـم در ایـن زمینـه دارد که
مهمتریـن آنهـا در اولویـت قرار دادن سلامتی و باروری
مادر اسـت.

رهاشدگی یک تروماست

■

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی

خراســـانرضوی :دکتـــر آزاده عطـــاری در رابطـــه بـــا
جامع ــه و فرزندخواندگ ــی ،اظه ــار ک ــرد :در جامع ــه م ــا
فرهنـــگ فرزندخواندگـــی وجـــود نـــدارد و بچههـــای
فرزندخوانـــده نمیتواننـــد موضـــوع فرزندخواندگـــی
خـــود را در جایـــی مثـــا جمـــع دوســـتانه مطـــرح و
راجـــع بـــه آن صحبـــت کننـــد.
وی افـزود :بـا توجـه بـه مسـایل اقتصـادی اخیـر،
افزایـش جمعیـت حاشیهنشـینی و رهاکـردن فرزنـدان
در حـرم مطهـر ،شـمار ورودی فرزنـدان بیسرپرسـت
در بهزیسـتی خراسـان رضـوی افزایـش یافتـه اسـت و با
توجـه بـه ایـن موضـوع ،قصـه فرزنـدان رهاشـده و تحت
حمایـت در مشـهد جدیتـر از سـایر شهرهاسـت.

کمبود نیروی انسانی خربه

ایـن دکتـرای روانشناسـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه
«ایـن کـودکان بیسرپرسـت پـس از رهاشـدن
وارد شـبهخانوادهها میشـوند» ،تصریـح کـرد :کار
شـبهخانوادهها و مـددکاران ایـن اسـت کـه گذشـته این
فرزنـدان را پیگیـری کنند .ما یک تروماتولوژیسـت خُ بره
بـرای رسـیدگی بـه آسـیبهای جـدی ایـن فرزنـدان
نداریـم ،کودکـی کـه برایـش پنـج تـا  6کـودکآزاری
صورت گرفته اسـت ،بسـیار آسـیب خواهد دیـد .کودکی
کـه هنـوز نمیتوانـد قلـم دسـتش بگیـرد ،آسـیب جدی
دیـده اسـت ،یکـی از دالیـل ایـن اتفـاق ،عـدم وجـود
سـاختاری بـرای درمـان ایـن افـراد اسـت.
وی ادامـه داد :سـاختار جـدی بـرای درمان ایـن افراد
طراحـی نشـده و مـواردی را داشـتهایم کـه هیـچ نظارت
دقیقی از سـمت بهزیسـتی وجود نداشته اسـت .این بچه
تحـت عنـوان بچه بهزیسـتی بزرگ میشـود ،امـا نظارت
دقیـق و جـدی بـر فعالیتهـای مـددکاری نیسـت .بـا

توجـه بـه سـابقه همـکاری  9سـالهام بـا بهزیسـتی،
بهزیسـتی ابزارهـای دقیـق نظارتی نـدارد .شـبهخانودهها
لطـف میکننـد و بچههـای بهزیسـتی را میگیرنـد ،امـا
ابزارهـای نظـارت بـر روی ایـن افـراد دیده نمیشـود.
عطاری با بیان این که «نظارت جدی در مسایل
روانشناسی کودکان نیست» ،تصریح کرد :تا جایی که
من میبینم ،تنها یک روانشناس که اکثرشان کارشناسی
دارند پیش فرزند میآید و دو هفته بازیدرمانی میکند
و این کار اصال پاسخگوی ضربه جدی که بچه دیدهاست،
نیست.

بیشرتین آسیب ،کمترین خدمات درمانی

ایـــن روانشـــناس و اســـتاد دانشـــگاه ،خاطرنشـــان
کـــرد :یکـــی از معضـــات شـــبهخانواده و مـــددکاران،
وج ــود مربی ــان ب ــا حق ــوق بس ــیار پایی ــن اس ــت ک ــه
اس ــتخدام میش ــوند .ف ــردی ک ــه خ ــودش ب ــه خاط ــر
مش ــکالت مال ــی ای ــن ش ــغل را انتخ ــاب ک ــرده اس ــت،
جـــای مـــادر بچـــه میشـــود .مراقبانـــی کـــه مـــدام
هـــر  12ســـاعت عـــوض میشـــوند و بچـــهای کـــه
بیش ــترین آس ــیب را دی ــده اس ــت ،کمتری ــن خدم ــات
درمانـــی را دریافـــت میکنـــد.
وی با بیان این که «این کودکان شاید در شبهخانوادهها
آسیبهای جدیتری ببینند» ،گفت :مربیانی که مدام
عوض میشوند ،نمیتوانند آن دلبستگی الزم را ایجاد
کنند .بر روی شیوههای تربیتی نظارت جدیای وجود
ندارد .اخیرا مسووالن دلسوزی وارد کار آمدهاند .در
بهزیستی تک افراد دلسوز داریم ،اما آیا دلسوزی یک
فرد میتواند یک سیستم را درست کند؟ سازوکارها کافی
نیست.

وی افزود :در ایران هیچ شاخه دانشگاهی ،مرکز
پژوهشی و جایی برای مطالعه و بررسی آسیبهای
اجتماعی کودکان وجود ندارد .افراد دلسوز بسیار داریم،
اما تخصص کافی نداریم .یک مرکز پژوهشی که به صورت
ساختار یافته در این زمینه طرح پیشنهاد بدهد در ایران
وجود ندارد .کسانی که در این زمینه متخصص میشوند،
روانشناس هستند و حوزهای است که میشود از آن خوب
پول درآورد .پژوهشگری درآمد خوبی در کشور ندارد،
برخی روانشناسان کودک ،بیشترکسبوکار راه انداختهاند
و بازار خوبی دارند.
عطاری با بیان این که «مدیریت نگهداری برای سازمان
بهزیستی سخت است» ،گفت :گزینه فرزندخواندگی
برای حل این مساله بسیار خوب است که کودک به
خانوادههای سالم برود .در دیگر کشورهای دنیا این قصه
فرق دارد و زن و شوهر خانهشان را به Foster home
(خانهای که زیر نظر یک زنوشوهر است و از کودکان
بیسرپرست نگهداری میکنند) تبدیل میکنند و تعامل
آنها با فرزندخواندگان ،مادر پدر -فرزندی است.

فرزندخواندگی آسیبها را کم میکند

وی افزود :چیزی که آسیبها را کم میکند،
فرزندخواندگی است .از آنجاییکه در این زمینه دانش
عمومی و فرهنگ عمومی وجود ندارد ،چند اتفاق میافتد؛
در ایران جا افتاده است که فرزندخواندگی سخت است،
درحالیکه به این صورت نیست .برای عموم مردم
شفافسازی نشده است که چه کسی میتواند فرزند
خوانده بگیرد و چقدر زمانبر است.
عطاری با اشاره به این که «ما باید روند فرزند
خواندگی را تسهیل کنیم» ،گفت :این امر از آن چه که
مردم فکر میکنند ،راحتتر است .مساله دوم این است،
بیشتر کسانیکه فرزندخوانده میگیرند ،بچه ندارند و
اغلب دنبال بچه شیرخواره هستند و از قشر کمبرخوردار

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

مشاور مرکز روانشناسی و مشاوره جهاددانشگاهی خراسانرضوی گفت :برخی روانشناسان
کودک ،بیشرت کسبوکار راه انداختهاند و اتفاقا بازار خوبی هم دارند

برخی روانشناسان کودک
در پی کسبوکارند
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توصیههایی برای ارتباط صحیح
با فرزندخواندگان

عطاری با اشاره به این که «مسایل روانشناختی به
مراکز سپرده شده و فقدان آموزش و نظارت بر فعالیتهای
روانشناسی بسیار دیده میشود» ،عنوان کرد :درصد
کودکانی که از پیشینه آنها اطالعی نداریم ،بسیار کم
هستند .بچهای که از پیشینهاش اطالعی نداریم روشهای
درمانی متفاوتی دارد و رهاشدگی یک تروماست .حداقل
کاری که میتوانیم در این زمینه انجام دهیم ،رسیدن به
ترومای رهاشدگی است.
وی ادامه داد :تیم مددکاری مراکز باید به شدت قوی
باشد ،مددکاری در شبهخانواده مهمترین نقطه است
که اطالعات را جمعآوری میکند .در این زمینه افراد
دغدغهمند نیازمندیم .این شعل نه جایگاه اجتماعی دارد
و نه حقوق کافی داده میشود ،فرد باید به این موضوع
بسیار عالقه داشته باشد تا وارد کار شود که این آمار
پایین است.
این دکترای روانشناسی با اشاره به این که «در
دنیا روشها و برنامههای درمانی پیشرفتهای وجود
دارد» ،تصریح کرد :در دانشگاهی مانند آکسفورد که
یکی از مراکز جهانی روانشناسی است ،بر روی تمام
این موضوعات مطالعات پیشرفتهای انجام میشود .مرکز
دانشگاهی ،مخصوص مطالعه و پیداکردن راههایی است
که بتوانیم به بچههای در معرض آسیب کمک برسانیم.

سالبیستم│شماره174
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جامعهاند .بچهنداشتن در درون خانوادههای آنها عیب
محسوب میشود و این فرهنگ به جایی نرسیده است که
افرادی که به سطح مالی خوبی رسیدهاند و بچه دارند هم
میتوانند فرزندخوانده بگیرند.
مشاور مرکز روانشناسی و مشاور جهاددانشگاهی
خراسان رضوی با بیان این که «در کشورهای
خارجی ،یک بچه با خیال راحت میتواند بگوید ،من
فرزندخواندهام» ،عنوان کرد :در ایران کمتر میبینیم
خانوادههایی که تمکن مالی خوبی دارند ،اقدام به گرفتن
فرزند از بهزیستی میکنند .فرهنگسازی وجود ندارد،
اگر هزینه درمان یک بچه را فقط تقبل کنید ،به سالمت
روان و بازگشت یک انسان به جامعه کمک کردهاید .این
فرهنگسازی برای قشر متوسط رو به باال ایجاد نشده است.
وی با بیان اینکه «مردم در زمان انتخاب کودک،
به ظاهر بسیار اهمیت میدهند» ،خاطرنشان کرد :در
این موضوع هم ،خوشگل ،خندان ،شاد و سرحالبودن
کودک را مهم جلوه میدهند .اگر من یک توانمند هستم،
بهتر است یک بچه آسیبدیده را به عنوان کار خیر به
فرزندخواندگی قبول کنم.

 3تا  5سالگی؛ بهرتین سن مطلعشدن
فرزندخوانده

ای ــن دکت ــرای روانشناس ــی ب ــا اش ــاره ب ــه ای ــن ک ــه
«فرزندخواندهب ــودن در جامع ــه ع ــادی نش ــده و تصوی ــر

خوب ــی از آن در جامع ــه نیس ــت» ،اظه ــار ک ــرد :اب ــراز
حقایـــق را بـــه ســـنهای بـــاال موکـــول میکننـــد
کـــه ایـــن مســـاله دچـــار آســـیبهای زیـــادی بـــه
فرزنـــد میشـــود .بهتریـــن ســـن ۳ ،تـــا  ۵ســـالگی
اس ــت ک ــه فرزن ــد بدان ــد فرزندخوان ــده اس ــت .در ای ــن
زمین ــه فرهن ــگ و آم ــوزش وج ــود ن ــدارد و از گفت ــن
ایـــن حقیقـــت بـــه کـــودک هـــراس دارنـــد.
وی افـــزود :در آموزشوپـــرورش بـــه بچههـــای
دیگــر در مــورد فرزندخواندگــی آمــوزش داده نمیشــود
و محتوای ــی از س ــمت بهزیس ــتی ب ــه آموزشوپ ــرورش
داده نشـــده اســـت .ایـــن آموزشهـــا باعـــث میشـــود،
بچـــه تـــوأم بـــا شـــرم زندگـــی نکنـــد .بایـــد جامعـــه،
آمـــوزشو پـــرورش و بهزیســـتی همـــکاری داشـــته
باشـــند و بـــرای آمـــوزش پیغـــام داده شـــود.
عطـــاری بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه «توصیههایـــی
بـــرای عالقهمنـــدان بـــه داشـــتن فرزندخوانـــده وجـــود
دارد» ،اظه ــار ک ــرد :اگ ــر بچ ــه را گرفتن ــد خیل ــی ب ــه
ایـــن موضـــوع اشـــاره نکننـــد کـــه تـــو شـــانس آوردی
ک ــه ای ــن زندگ ــی را ب ــه دس ــت آوردی ی ــا از آنط ــرف،
بـــه ایـــن نکتـــه نپردازنـــد کـــه پـــدر و مـــادرت
خیلـــی تـــو را دوســـت داشـــتند ،امـــا نتوانســـتند از
تـــو نگهـــداری کننـــد؛ ایـــن گفتمـــان ،کـــودک را
آســـیبپذیرتر میکنـــد.
وی ادامــه داد :اگــر کــودک در مــورد گذشــته خودش
ســوالی کــرد بایــد بگوینــد ،مــا نمیدانیــم پدرومــادرت

گلهای محمدی؛ راه نجات
زمی نهای خشکیدهی کاشمر

مدیر گروه آموزشی گیاهان دارویی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی در کاشمر گفت:
کشت و توسعهی گل محمدی در کاشمر به سبب کاهش مرصف آب میتواند نجاتبخش
زمینهای خشکیده و مردم این منطقه باشد

■

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان

رضـــوی :جـــال قدوســـی عنـــوان کـــرد :گلمحمـــدی
قداس ــت و کارب ــرد وس ــیعی ن ــزد ایرانی ــان دارد ،کش ــت

گل محمـــدی از  3ســـال قبـــل در کاشـــمر آغـــاز و
ت ــاش ش ــده بهتری ــن ارق ــام گلمحم ــدی در کاش ــمر
کش ــت ش ــوند ،در همی ــن راس ــتا در  3س ــال گذش ــته

چــه احساســی نســبت بــه تــو داشــتهاند ،احســاس بچــه
و خانــواده قبلــی را بــه او القــا نکننــد .در خانــه مکــررا
بایــد در مــورد فرزندخوادگــی صحبــت شــود .اصــا
درســت نیســت کــه مســاله را در ســکوت جلــو ببریــم و
حتمــا بایــد بــه ایــن مســاله بپردازیــم.

حق دانسنت را نباید از کودک محروم کنیم

عطـــاری بـــا اشـــاره بـــه یکـــی از دالیـــل گفتـــن
حقیقـــت بـــه فرزنـــد ،عنـــوان کـــرد :حـــق دانســـتن
را نبایـــد از کـــودک محـــروم کنیـــم .بچـــهای کـــه از
کودکـــی حقیقـــت را میدانـــد ،در یـــک بســـتر امـــن
بـــزرگ میشـــود .ممکـــن اســـت بـــرود و پدرومـــادر
زیســـتیاش را ببینـــد ،امـــا اتفاقـــی نمیافتـــد و از
خانـــواده جـــدا نخواهـــد شـــد.
وی خاطرنشـــان کـــرد :اگـــر کـــودک را از حـــق
دانســـتن محـــروم کنیـــم ،بیشـــترین چالـــش در
نوجوانـــی اتفـــاق میافتـــد در مـــوارد عکـــس ،ارتبـــاط
عمیـــق و ســـالم بـــا خانـــواده ،آگاهـــی از حقیقـــت،
توانمنـــدی بیشـــتر ،پایههـــای هویتـــی محکمتـــری
خواهـــد داشـــت .در کتـــاب مـــن یـــک فرزندخوانـــده
هســـتم ،آدمهـــای موفـــق فرزندخوانـــده را بـــه
صـــورت یـــک کتـــاب درآوردهانـــد .در ایـــن کتـــاب
شـــخصیتها ،قطعـــا آســـیبهایی دیدهانـــد ،امـــا
پایههـــای هویتیشـــان را بنـــا کردهانـــد و آدمهـــای
موفقـــی شـــدهاند.
 58هکت ــار از م ــزارع شهرس ــتان کاش ــمر زیرکش ــت گل
محمـــدی رفتـــه اســـت.
وی افـزود :هرچنـد از  350سـال قبـل گل محمـدی
در کشـور بلغارسـتان گالب گیـری میشـود و محصوالت
دیگـر از آن بـه دسـت میآید ،ولی در کشـور ما فقط گل
محمـدی و گالب آن ارزش دارد .در دنیـا عالوه بر این دو
محصـول  8محصـول دیگـر را بهرهبـرداری میکننـد کـه
در ایـران اصلا فراوری نمیشـود.
وی اظهـار کـرد :برخـی گیـاه شناسـان زادگاه گل
محمـدی را ایـران اعلام کردهانـد و بیـش از هـزاران
سـال اسـت کـه ایـن گیـاه ارزشـمند در ادیان مـا ارزش
و قداسـت خاصـی دارد.
قدوسی گفت :برای خشک کردن علمی و پالسمای
سرد و ضد عفونی این محصول نیاز به شرکتهای دانش
بنیان داریم ،از وظایف دانشگاهها و مراکز پژوهشی کار بر
روی این گیاه و به دست آوردن محصوالت مختلف است.
وی بیان کرد 70 :درصد اسانس در گل برگها13 ،
درصد در پرچم و قسمت زایشی گیاه و  12درصد دیگر در
قسمت کاسه برگ گیاه است ،گلی که در ساعت  6صبح
جمع میشود با گلی که در ساعت  11ظهر جمعآوری
میگردد از نظر کیفیت و قیمت بسیار متفاوت است.
مدیـر گروه آموزشـی گیاهان دارویی موسسـه آموزش
عالـی جهاددانشـگاهی در کاشـمر بـا اشـاره بـه ایـن کـه
گلمحمـدی مصـرف بسـیاری در صنایع غذایـی ،دارویی،
آرایشـی و بـه بهداشـتی دارد ،اظهـار کـرد :بـه دلیل این
کـه کاشـمر  2اقلیـم متفـاوت کویـری و کوهسـتان دارد
بهتریـن منطقـه بـرای کشـت گل محمدی اسـت.
وی گفـت :بـا توجه به اسـتقبال شـهروندان از کشـت
گلمحمـدی ،کاشـمر میتوانـد یکـی از قطبهـای تولید
گلمحمـدی در اسـتان خراسـان رضوی باشـد ،از سـویی
در حـوزه فـرآوری گل محمـدی میتـوان ارزش افـزوده
مناسـبی ایجـاد کرد.

■

■

روابـط عمومـی پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات

اجتماعـی جهاددانشـگاهی  ۱۰مهرمـاه :مطالعـات برنامـه
آمایـش سـرزمین اسـتان کرمـان کـه بـا همـکاری
مشـترک پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات اجتماعی
و جهاددانشـگاهی واحـد اسـتان کرمـان انجـام شـده
در جلسـه کمیسـیون تخصصـی شـورای عالـی آمایـش
سـرزمین مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت و بـا موفقیت
دفـاع شـد.
ای ــن مطالع ــات ش ــامل دو بخ ــش مطالع ــات وض ــع
موجـــود و برنامـــه ریـــزی و سیاســـتگذاری اســـت کـــه
مشـــتمل بـــر  70جلـــد گـــزارش مطالعاتـــی و اســـناد
پشـــتیبان و یـــک جلـــد گـــزارش ســـنتر و یـــک جلـــد
چکیـــده نهایـــی اســـت.
پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی بـــا بســـیج بیـــش
از  10نفـــر از اعضـــای هیـــات علمـــی گروههـــای
برنامهریـــزی شـــهری و منطقـــهای ،اقتصـــاد ،مدیریـــت
و آیندهپژوهـــی در تدویـــن مطالعـــات فضایـــی
کالبـــدی و نیـــز کل مطالعـــات برنامهریـــزی وسیاس ــت گ ــذاری (مرحل ــه دوم) نق ــش داش ــته اس ــت.
در ضم ــن ای ــن مطالع ــات بی ــش از  30پن ــل ب ــا اف ــراد
ذی نف ــع و ذی نف ــوذ و چندی ــن جلس ــه کارشناس ــی ب ــا
اعض ــای کارگ ــروه آمای ــش اس ــتان و دو جلس ــه بح ــث
و بررســـی بـــا اســـتاندار وقـــت کرمـــان برگـــزار شـــد.
یافتههـــای مطالعـــه کـــه جهـــت گیـــری توســـعه

 20ســـال آینـــده اســـتان را مشـــخص میکنـــد بـــا
حض ــور اعض ــای کمیس ــیون ،نماین ــدگان ام ــور بخش ــی
ســـازمان و نماینـــدگان ســـازمانهای مدیریـــت و
برنامهریـــزی اســـتانهای منطقـــه و اســـتانهای
همجـــوار اســـتان هرمـــزگان و بـــه ریاســـت امـــور
برنامهریـــزی ،نظـــارت و آمایـــش ســـرزمین ســـازمان
برنامـــه و بودجـــه کشـــور ،در محـــل ســـازمان برنامـــه
و بودج ــه کش ــور مط ــرح و م ــورد تائی ــد ق ــرار گرف ــت.
از نـــکات برجســـته ایـــن گـــزارش میتـــوان بـــه
بررســـیهای ژئوپلیتیکـــی و نـــگاه بـــه آینـــده اقتصـــاد
جهـــان و تاثیرهـــای آن بـــر اســـتان در بررســـی وضـــع
موجـــود اســـتان ،اســـتراتژیک بـــودن اســـتان در بیـــن
اســـتانهای کشـــور ،ترانزیـــت کاال ،مولفههـــا و
فرآیندهـــای داخلـــی اعـــم از محلـــی ،منظقـــهای و
بینالمللـــی و کنشهـــای بازیگـــران سیاســـی،
اقتصـــادی و امنیتـــی اشـــاره کـــرد.
قبـــا نیـــز گـــزارش ســـنتز تهیـــه شـــده بـــرای
برنامـــه آمایـــش اســـتان کرمـــان توســـط ســـازمان
برنامـــه و بودجـــه کشـــور مـــورد تقدیـــر قـــرار گرفتـــه
و بـــه عنـــوان الگـــوی مطالعـــات ســـنتز بـــه همـــه
اســـتانها ابـــاغ گردیـــده بـــود.
انج ــام ای ــن مطالع ــه و هم ــکاری دو واح ــد اس ــتانی
و پژوهشـــگاهی ،میتوانـــد بـــه عنـــوان الگویـــی بـــرای
همــکاری بیــن واحــدی مــورد بررســی قــرار گیــرد.

روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی:

دکتـر مجیـد صنعتخانـی بیـان کـرد :اشـکال در چفت
شـدن دندانهـای فکیـن ،اشـکال در صحبت کـردن و یا
بلـع و بیحسـی در صـورت و گـردن نیـز ممکـن از دیگر
عالئـم احتمالـی ابتلا به سـرطان دهان باشـد.
بــه گفت ـهی وی ،ســیگار کشــیدن ،مکیــدن تنباکــو،
مصــرف زیــاد الــکل ،زیــر آفتــاب ماندنهــای طوالنــی
و ســابقه خانوادگــی ســرطان نیــز در احتمــال افزایــش
ابتــا بــه ســرطان دهــان تاثیرگــذار اســت.
وی تصریــح کــرد :متخصصــان معتقدنــد کــه
پاپیلومــا ویــروس ( )HPVمیتوانــد باعــث ایجــاد
ســرطان شــود و بیمــاران نبایــد بگذارنــد کــه تــرس
مانــع از مراجعــه بــه پزشــک شــود و نکتــه بســیار مهــم
در تشــخیص بیماریهــا و ســرطان ایــن اســت کــه
حتمــا توســط متخصصــان ایــن رشــته انجــام پذیــرد.
دکتر صنعتخانی اظهار کرد با تاکید بر این که باید
به تغییرات مخاط دهان اهمیت داد ،اظهار کرد :هرگونه
تغییر پاتولوژیک و طوالنی مدت در سالمت دهان نقش
زیادی دارد و باید به زخمهای مزمن و مخاط دهان
اهمیت دهیم چرا که برخی از زخمها ممکن است شروع
برخی تغییرات بدخیم و سرطانها باشد.
عضـو هیـات مدیره کلینیـک تخصصی دندانپزشـکی
جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی بـا اشـاره بـه ایـن که
ممکن اسـت ضایعات برجسـته از سـقف دهان باشـد که
بـه ضایعـات پیـش بدخیـم معـروف هسـتند ،ادامـه داد:
بیتوجهـی بـه ایـن تغییـرات باعـث پخش شـدن و بدتر
شـدن شـرایط میشـود ،بنابرایـن نقـش سلامت بافت و
مخـاط دهـان و زبـان اهمیـت باالیـی دارد و میبایسـتی
بـه آن توجه و رسـیدگی شـود.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

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

عضو هیات مدیره کلینیک تخصصی
دندانپزشکیجهاددانشگاهیخراسانرضوی
گفت :در صورتی که زخم دهانی بر طرف
نشود یا بیحسی در دهان داشتید ،باید به
داشنت رسطان دهان شک کنید
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تـــازہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

گزارش یک پیامیش ملی؛ از طالق
تا سن ازدواج در خانوادهها

در جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد،
گزارش طرح پیامیش ملی خانواده مورد بحث و بررسی قرار گرفت

■

روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و

مطالعـــات اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی 9 ،مهـــر :در جلســـه
ش ــورای فرهن ــگ عموم ــی کش ــور ،گ ــزارش پیمای ــش
مل ــی خان ــواده از س ــوی دکت ــر ای ــرج فیض ــی ریی ــس
پژوهشـــگاه مطالعـــات اجتماعـــی و علـــوم انســـانی
جهاددانشـــگاهی و مدیـــر پـــروژه ارایـــه شـــد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت مقول ــه خان ــواده گف ــت:
در ایـــن پیمایـــش ابعـــاد مختلـــف مشـــکالت خانـــواده
از جملـــه طـــاق ،افزایـــش ســـن ازدواج ،بیـــکاری و ...
بررس ــی ش ــده اس ــت.
دکتـــر فیضـــی ادامـــه داد :ایـــن پـــروژه اولیـــن
پـــروژه در حـــوزه پیمایـــش خانـــواده اســـت و دارای
ویژگیهایـــی اســـت کـــه از آن جملـــه میتـــوان بـــه
جامعیـــت طـــرح ســـنجش ابعـــاد مختلـــف خانـــواده
ه ــم در س ــطح نگ ــرش و ه ــم در س ــطح رفت ــار اش ــاره

کـــرد.
وی افـــزود :ملـــی بـــودن طـــرح و قابلیـــت تعمیـــم
یافتههـــا ،دقـــت بســـیار بـــاال ،ایجـــاد بنیـــان معتبـــر
علمـــی بـــرای رصـــد تغییـــرات و تحـــوالت خانـــواده
در ســـالهای آتـــی ،امـــکان انجـــام تحلیلهـــای
ثانویـــه متعـــدد و ارایـــه گزارشهـــای راهبـــردی بـــه
دســـتگاههای ذیربـــط و ...از دیگـــر ویژگیهـــای
ایـــن طـــرح اســـت.
دکتـــر فیضـــی ادامـــه داد :محورهـــای اصلـــی ایـــن
طـــرح شـــامل ســـن ازدواج ،معیارهـــای انتخـــاب
همس ــر ،اهمی ــت خان ــواده در تصمی ــم گی ــری ،رضای ــت
از زندگـــی ،شـــیوههای حـــل اختـــاف بیـــن زوجیـــن،
خشـــونت در خانـــواده ،طـــاق و احتمـــال جدایـــی و...
میشـــود.
در ادامـــه اعضـــای حاضـــر نظـــرات و پیشـــنهادهای

خـــود دربـــاره ایـــن طـــرح را ارایـــه کردنـــد.
در بخش ــی از ای ــن جلس ــه دکت ــر معصوم ــه ابت ــکار
معـــاون رییـــس جمهـــور در امـــور زنـــان و خانـــواده
گف ــت :سیاس ــتگذاران راج ــع ب ــه موض ــوع ط ــاق ب ــه
صـــورت پیـــش داوری ســـخنهای بســـیاری گفتهانـــد.
وی افـــزود :دربـــاره احســـاس افزایـــش خیانـــت،
بـــی اعتمـــادی ،دروغ بیـــن زوجیـــن و  ...ســـخن زیـــاد
گفتـــه شـــده ولـــی آمـــار بـــه گونـــهای دیگـــر اســـت و
بـــه عنـــوان مثـــال آمـــار طـــرح ارایـــه شـــده از ســـوی
جهاددانشـــگاهی در ایـــن جلســـه نشـــان داده کـــه
 ۸۰درصـــد از زوجیـــن از یکدیگـــر احســـاس رضایـــت
دارنـــد.
دکتـــر ابتـــکار تصریـــح کـــرد :بنابرایـــن بایـــد
یافتههـــا را بـــه دور از پیـــش داوریهـــا تبدیـــل بـــه
سیاســـت کنیـــم.
وی افـــزود :مهمتریـــن مســـاله ایـــن اســـت کـــه
مطالعـــات از جملـــه مطالعـــات در حـــوزه خانـــواده بـــه
یـــک بســـته سیاســـتی تبدیـــل شـــود و هـــر دســـتگاه
در قالـــب ایـــن بســـته وظایـــف خـــود را انجـــام دهـــد.
در ادامـــهی ایـــن جلســـه ،دکتـــر ســـیدعباس
صالحـــی وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی بـــا اشـــاره
بـــه طـــرح پیمایـــش ملـــی خانـــواده گفـــت :معمـــوال
در ایـــن پیمایشهـــا ســـواالتی مطـــرح میشـــود.
یکـــی از ایـــن ســـواالت بخـــش روایـــی آن اســـت کـــه
بـــا مبانـــی علمـــی بحثهـــای پیمایشـــی ســـازگارتر
باشـــد.
وی افـــزود :هـــم افزایـــی و انســـجام پیمایشهـــا
ه ــم بای ــد م ــورد توج ــه ق ــرار بگی ــرد؛ زی ــرا خروج ــی و
نتیج ــه ه ــم افزای ــی ه ــا کم ــک میکن ــد ت ــا دادهه ــا
ب ــه ی ــک اطمین ــان برس ــد.
عضـــو شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی ادامـــه
داد :در تکمیـــل روش شـــناختی پیمایشهـــا بایـــد
نکاتـــی مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد .تحلیـــل ثانـــوی و
اس ــتنتاجی پیمای ــش یک ــی از ای ــن ن ــکات اس ــت .بی ــن
انج ــام و تحلی ــل پیمای ــش گاه ــی فاصلههای ــی داری ــم
و ایـــن منجـــر بـــه ایجـــاد اختـــال در
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه ظرفیـــت شـــوراهای
فرهنـــگ عمومـــی در اســـتانهای سراســـر کشـــور
گفـــت :در اســـتانها هـــم ظرفیتهـــای خوبـــی
وجـــود دارد کـــه میتـــوان مبتنـــی بـــر مطالعـــات
ایـــن پیمایـــش برخـــی اقدامـــات را بـــر عهـــده آنهـــا
گذاشـــت تـــا اطالعـــات روشـــنتری از وضعیـــت
فرهنگـــی و اجتماعـــی کشـــور بـــه دســـت آورد.

یکی از دستاوردهای جهاددانشگاهی آذربایجانرشقی ،راهاندازی بخش تشخیص اختالالت
ژنتیکی جنین قبل از النه گزینی ( )PGSدر مرکز درمان ناباروری و تجهیز این مرکز به سیستم
 NGSاست
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل از ایســـنا:

زه ــرا عزآب ــادی مدی ــر پرس ــتاری مامای ــی پژوهش ــگاه
رویـــان بـــا اشـــاره بـــه فعالیتهـــای ایـــن پژوهشـــگاه
در عرصـــه توریســـم درمانـــی ،اظهـــار کـــرد :رویـــان
چندی ــن س ــال اس ــت ک ــه فعالی ــت خ ــود را در ح ــوزه
توریس ــم درمان ــی گس ــترش داده و س ــالیانه بی ــن ۵۰۰
تـــا  ۷۰۰زوج خارجـــی از خدمـــات درمانـــی رویـــان
بهـــره میبرنـــد.
وی تصریـح کـرد :عمـده توریسـتان سلامت ایـن
پژوهشـگاه ،از کشـورهای مختلـف و بیشـتر کشـورهای
منطقـه و عربـی هسـتند و ایرانیان مقیم خارج از کشـور
از جملـه افرادی هسـتند کـه برای مداوای خـود به ایران
و مرکـز رویـان مراجعـه میکنـد.
عزآبادی بیان کرد :رویان برای ارائه خدمات به افراد
متقاضی از دو طریق کار خود را انجام میدهد؛ نخست در
خارج از کشور با آنها ارتباط برقرار کرده و سپس آنها
را راهنمایی میکند و در صورت امکان ،بخشی از درمان
این افراد را در آنجا انجام میدهد ،برخی افراد دیگر در
ایران به مرکز رویان مراجعه میکنند،
وی تصریـح کـرد :ضمـن اینکـه درمـان اصلی شـامل
آزمایشهـا و عملهـای جراحـی افـرادی کـه در خـارج
از کشـور بـا آنهـا ارتبـاط برقـرار شـده اسـت ،در مرکـز
رویـان انجـام میشـود.
عزآبـادی بیـان کـرد :برخـی از افـراد بـرای کارهـای
سـلول درمانـی و برخـی دیگر نیز بـرای درمـان ناباروری
بـه رویـان مراجعـه میکنند ،میـزان مراجعه گردشـگران
سلامت نیـز روز به روز پیشـرفت کرده و شـاهد افزایش
ایـن مراجعات هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه درمـان نابـاروری اولویـت اصلـی
بـرای توریسـم درمانـی در نظر گرفته شـده اسـت ،گفت:
بـرای موضـوع هتلینـگ این افـراد نیز بخش وسـیعی در
مجموعـه رویـان درنظر گرفته شـده و از نظـر درمانی نیز
بـه آنـان کمک میشـود.
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مدیر پرستاری مامایی پژوهشگاه رویان
جهاددانشگاهی با اشاره به گسرتش خدمات
توریسم سالمت این پژوهشگاه از مراجعهی
بیش از  ۵۰۰زوج خارجی به رویان و اخذ
خدمات سالمت خرب داد

بینیازی آذربایجانرشقی از خدمات
درمان ناباروری در پایتخت

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بـه نقـل از سـیناپرس:

دکتر جعفر محسـنی رییـس جهاددانشـگاهی آذربایجان
شـرقی اظهـار کـرد :در گذشـته بیماریهـای عفونـی
بـه علـت پاییـن بـودن سـطح بهداشـت عمومـی ،سـهم
زیـادی در مـرگ و میرهـا داشـتند امـا اخیـرا بـا تغییـر
شـیوه و سـبک زندگی ،پشـت میز نشـینی و کم تحرکی
مـردم ،بیماریهـای قلبـی ـ عروقـی و سـرطانها شـیوع
بیشـتری پیـدا کردهانـد.
ایـن دکتـرای ژنتیـک پزشـکی افـزود :بحـث کنتـرل
بـارداری دوران جنینـی و تشـخیص مولکولی به خصوص
بـا کمـک روشهـای نویـن جهانی نیـز از دیگـر مباحثی
اسـت کـه امکانات بسـیاری کمی در شـمال غربـی ایران
بـرای آن فراهـم بود .بـه همین دلیل نمونـه آزمایشهای
خونـی ،برای بررسـی ژنتیک به تهران ارسـال میشـدند.
بخشـی از ایـن بررسـیها در تهـران انجـام و بخش عمده
آن نیـز مخصوصـا در حـوزه غربالگـری سلامت جنیـن
در دوران بـارداری بـه خارج از کشـور ارسـال میشـدند.
وی بیـان کـرد :اکنون در مرکز درمـان ناباروری جهاد
دانشـگاهی آذربایجـان شـرقی ،سیسـتم  NGSرا نصب
کردهایـم .بـا نصـب ایـن سیسـتم دیگـر نیازی نیسـت تا
نمونههـای خونـی بـرای انجـام بررسـیهای ژنتیکـی بـه
آزمایشـگاههای تهـران یا خارج ارسـال بشـوند.
وی بـا اشـاره بـه قابلیتهـای متعدد دسـتگاه NGS
ادامـه داد :از ایـن دسـتگاه در درجـه اول بـرای پـی جی
اس و تشـخیص آنینوپلوئیدی همه کروموزومها اسـتفاده
میشـود ،بـه طـوری کـه از کروموزومهـای جنیـن در
روز سـوم و پنجـم آزمایشـگاهی نمونـه بـرداری شـده و
اختلاالت کروموزومـی بـا اسـتفاده از چیپهـای موجود
در ایـن دسـتگاه و از یـک سـلول جنین ،تشـخیص داده
میشـود.
محسـنی افـزود :در روشهـای قبلـی ،فقـط امـکان
تشـخیص آنینوپلوئیـد تـا پنـج کرومـوزوم (کروموزمهای
جنسـی و سـه کروموزومـی کـه باعـث بیشـترین

ناهنجاریهـا میشـوند) وجـود داشـت ،امـا بـا ایـن
دسـتگاه میتـوان کلیـه کروموزومهـای جنین را بررسـی
کر د .
وی بـا بیـان اینکـه هـدف مـا راهانـدازی غربالگـری
جنیـن بـه روش غیـر تهاجمـی یـا  NIPTاسـت ،اظهار
کـرد :بـا توجـه بـه بررسـیها در سـه ماهـه اول و دوم
بـارداری ،تعـدادی از جنینهـا بـه دلیـل در معرض خطر
بـودن ،نیـاز بـه بررسـی دارند.
رییـس سـازمان جهـاد دانشـگاهی آذربایجان شـرقی
بـا اشـاره بـه قابلیـت دیگـر ایـن دسـتگاه گفت :بررسـی
مشـکل ژنـوم انسـان از دیگـر قابلیتهـای ایـن دسـتگاه
بـوده و بـا بررسـی احتمـال وجـود ژنهـای معیـوب
میتـوان از بـروز عقـب ماندگـی بـه خصـوص در
ازدواجهـای فامیلـی جلوگیـری کـرد.
وی خاطرنشـان کـرد :بررسـی بیـان ژنهـای مختلف
کـه در بـروز بسـیاری از بیماریهـا از جملـه کانسـرها
نقـش دارنـد ،از دیگـر قابلیتهـای ایـن دسـتگاه اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی آذربایجـان شـرقی در پایـان
اظهارداشـت :بـه تازگـی در مجموعـه ،ارائـه خدمـات
تشـخیص و غربالگـری سـرطان را افزودهایـم کـه بـه
دلیـل برخـی مشـکالت ماننـد مسـائل گمرکـی ،ایـن
اتفـاق نیافتـاده اسـت و امیدواریـم در ماههـای آینده این
مشـکالت نیـز رفـع گـردد.
مطالعات نشـان داده اسـت کـه  75درصـد روشهای
کمـک بـاروری کـه منجـر به شکسـت میشـوند ،ناشـی
از ناهنجاریهـای ژنتیکـی در جنیـن هسـتند بنابرایـن
ضـرورت دارد در روشهـای درمـان نابـاروری ،جنینهـا
پیـش از انتقـال ،مـورد بررسـی ژنتیکی قـرار بگیرند .این
بررسـی ،نیازمنـد تجهیـزات پیشـرفته و مدرن اسـت.
گفتنـی اسـت ،یکـی از ایـن تجهیـزات پیشـرفته و
مـدرن دسـتگاه  NGSاسـت که در تشـخیص بـه موقع
ناهنجاریهـا قبـل از انتقـال جنیـن به رحم مـادر کمک
میکنـد.

www.acecr.ac.ir

مراجعه ساالنه بیش
از  ۵۰۰زوج خارجی
به پژوهشگاه رویان
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نخستینفروشگاه
اینرتنتی گل و گیاهان
استفاده از ایدههای پژوهشی در تولید زینتی در محالت
نخستین فروشگاه اینرتنتی گل و گیاهان
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محصوالت پایلوت میوه و سبزی

عضو هیات علمی گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی سازمان جهاددانشگاهی خراسانرضوی از
آغاز به کار پایلوت میوه و سبزی در راستای برنامهی تجاریسازی گروههای پژوهشی خرب داد

زینتی شهرستان محالت به همت واحد فناور
دیجی باغ مستقر در مرکز رشد واحدهای
فناور جهاددانشگاهی استان مرکزی راهاندازی
شد

■

■

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان

رض ــوی :عض ــو هی ــات علم ــی گ ــروه پژوهش ــی ف ــرآوری
مـــواد غذایـــی پژوهشـــکده علـــوم و فنـــاوری مـــواد
غذایـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی
ب ــا اش ــاره ب ــه آغ ــاز ب ــه کار پایل ــوت می ــوه و س ــبزی
ایـــن پژوهشـــکده در راســـتای برنامـــه تجاریســـازی
گروههـــای پژوهشـــی پژوهشـــکده ،گفـــت :در حـــال
حاضـــر در ایـــن پایلـــوت محصـــوالت غذایـــی نظیـــر
انـــواع کمپـــوت و کنســـرو ،مربـــا ،شـــوری ،ترشـــی،
آبلیم ــو ،آبغ ــوره و رب گوج ــه فرنگ ــی ب ــا برن ــد بهت ــاد
تولیـــد شـــده اســـت.
دکتـر شـهرام بیرقـی طوسـی با بیـان ایـن مطلب که
پایلـوت میـوه و سـبزی دارای سـردخانه و انبـار بـرای
نگهـداری مـواد اولیـه و فراوردههـای غذایـی تولیـدی
اسـت ،افـزود :در حـال حاضـر محصـوالت تولیـد شـده
پایلـوت در پردیـس دانشـگاه قابـل عرضـه اسـت.
وی بـه دسـتیابی چنـد فرمـول جدیـد نـوآوری در
تولیـد محصـوالت پایلوت میوه و سـبزی اشـاره و تصریح
کـرد :تولیـد مارمـاالد و مربای کـم کالری با میزان شـکر
کمتـر از جملـه ایدههـای پژوهشـی در تولیـد محصوالت
ایـن پایلوت بوده اسـت.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی فـرآوری مـواد
غذایـی پژوهشـکده علوم و فنـاوری مواد غذایی سـازمان

جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی بـا تاکید بر ایـن که از
سـال آینـده محصـوالت نوآورانه و بـازار پسـند در برنامه
تولیـد ایـن پایلـوت قـرار خواهـد گرفـت ،ادامـه داد :بـا
توجـه بـه ایـن کـه ظرفیـت تولیـد ایـن پایلـوت محدود
اسـت سـعی نمودهایم در تولیـد محصوالت از مـواد اولیه
بـا کیفیـت اسـتفاده کنیم.
بـه گفتـه بیرقـی طوسـی ،اسـتفاده از مـواد اولیـه بـا
کیفیـت علاوه بـر ایـن کـه هزینههـای حاشـیهای را
کاهـش میدهـد ،کیفیـت ضایعـات را نیـز افزایـش داده
بـه طـوری کـه از ایـن ضایعـات میتـوان در اسـتخراج
مـواد بـا ارزش افـزوده بیشـتر نیـز اسـتفاده نمـود.
عضـو هیات علمی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان
رضـوی افـزود :یکـی از مهمتریـن دالیـل فعـال سـازی
ایـن پایلـوت در راسـتای فعالیتهـای پژوهشـی ،امـکان
تولیـد نمونـه محصـوالت غذایـی جدید در مقیـاس نیمه
صنعتـی بـرای ارایـه بـه صنعت و پیـاده سـازی ایدههای
بهینـه سـازی فراینـد و خطـوط تولیـد میباشـد کـه در
حـال حاضـر فعالیتهـای پژوهشـی با چند واحـد صنایع
غذایی اسـتان شـروع شـده است.
وی همچنیـن خبـر داد برنامههایـی بـرای عـدم
توقـف خطـوط تولیـد در فصل زمسـتان داریم تـا امکان
اسـتفاده بهینـه از خطـوط تولید بـرای تهیـه محصوالت
غذایـی دیگـر فراهم شـود.

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی:

محمـــد فروتـــن مدیـــر ســـایت دیجـــی بـــاغ گفـــت:
اولی ــن و تنه ــا فروش ــگاه اینترنت ــی ک ــه ح ــدود ۲۰۰
نـــوع گیـــاه آپارتمانـــی را از طریـــق پســـت بـــه درب
منـــزل مشـــتری میرســـاند و سفارشـــات را از مبـــدا
تـــا مقصـــد گارانتـــی میکنـــد ،فروشـــگاه گل و گیـــاه
دیج ــی ب ــاغ اس ــت.
وی افـزود :قیمت بـاالی گیاهان آپارتمانـی و کمبود
تنـوع آنـان یکـی از دغدغههـای گیـاه دوسـتان اسـت.
مخصوصـا افـرادی کـه دسترسـی به شـهرهای بـزرگ و
یـا بازارهـای گل و گیـاه ندارنـد ایـن مشـکل را کاملا
درک میکننـد .در ایـن مواقـع فروشـگاههای اینترنتـی
میتواننـد ایـن خلاء را پوشـش دهنـد امـا ارسـال
گیاهـان توسـط پسـت یـک امـر تقریبـا محـال بـود و
فروشـگاههای آنالینـی کـه امـکان فـروش گل و گیاه به
سراسـر کشـور را دارا باشـند یا وجود نداشـتند و یا اگر
وجـود داشـت از طریـق اتوبـوس و یـا باربـری اقـدام به
توزیـع و تحویـل گیاهان به مشـتری مـی کردند .در این
میـان مشـکالت عدیـدهای دیگـری نیز مانند گم شـدن
سـفارش ،مانـدن گیاهـان در باربـری ،حمـل نامناسـب
سـفارشها وجـود داشـت.
مدیـر سـایت دیجیبـاغ ادامـه داد :مجموعـه دیجـی
بـاغ بـا تمرکـز بـر ارسـال گل و گیـاه از طریـق پسـت،
توانسـت ایـن معضـل را از پیـش رو بـردارد .شـناخت
رفتارهـا و واکنشهـای گیاهـان در طـول مسـیر کـه
گرمـا ،سـرما و تاریکی بـه همراه دارد ،یکـی از مهمترین
بخشهـای ارسـال گیاهـان از طریـق پسـت بـوده و
نیازمنـد تدبیـری درسـت اسـت .در این بیـن وجود یک
سیسـتم بسـتهبندی اختصاصـی نیـز از اهمیـت باالیـی
برخوردار اسـت.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تفاهم
آخرین اخبار تفاهمنامهها ،قراردادها و گسرتش همکاریهای
جهاددانشگاهی با نهادها و سازمانهای کشوری
■ رونق کسبوکارهای نوین صنایع فرهنگی و خالق
■ «مهارتآموزی کارکنان وظیفه» نیروهای مسلح قوت میگیرد
■ از ساخت تجهیزات اسرتاتژیک تا همکاری در حوزهی صنایع دارویی
■ جهاددانشگاهی ،بهزیستی و یک تفاهمنامهی همکاری همهجانبه
■ انجام پروژہهای جدید ساخت قطعات صنعت نفت
■ انعقاد یک تفاهمنامهی آموزشی ـ ترویجی برای بازآفرینی شهری
■ ورود جدی مراکز پزشکی و پژوهشکدهی گیاهان دارویی به استان گیالن
■ توسعهی استانداردهای ملی و بیناملللی در حوزهی فعالیتهای
آزمایشگاهی
■ همکاری مشرتک در گسرتش تکنولوژی سامانهی ارتباطات هوشمند
خودرویی

www.acecr.ac.ir
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رونقکسبوکارهاینوینصنایع
فرهنگیوخالق

امضای دو قرارداد و یک تفاهمنامهی همکاری بین جهاددانشگاهی و وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی انجام شد

بیــان کــرد :خوشــبختانه ایــن مجــوز بــه مــا داده
شــد و تاکیــد مــا هــم بــر ایــن بــود کــه فــردی شایســته
مســوولیت ایــن پــارک را برعهــده بگیــرد کــه هــم از
خانــواده علمــا و هــم بــا هنــر آشــنا باشــد کــه دکتــر
ایمانــی انتخــاب شــد.
رییــس جهاددانشــگاهی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه
جنــس فعالیتهــای پــارک ملــی علــوم و فناوریهــای
نــرم و صنایــع فرهنگــی جهاددانشــگاهی در راســتای
حمایــت از توانمنــدی ایرانــی در حــوزه تولیــدات
فرهنگــی اســت ،ادامــه داد :بــه طــور جــدی معتقــد
هســتیم تحریمهــا بایــد از کشــور برداشــته شــود و بایــد
در شــرایط غیرتحریــم از تــوان ملــی حمایــت کنیــم.
وی افــزود :در ایــن شــرایط و بــرای حمایــت از
تولیــدات فرهنگــی کــه محصــول کار پــارک ملــی
علــوم و فناوریهــای نــرم و صنایــع فرهنگــی جهــاد
اســت ،نیازمنــد حمایــت جــدی وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی هســتیم.

نقطهی تالقی بین وزارت فرهنگ و
جهاددانشگاهی

■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 5 ،شـــهریور:

مجموعـــهی قـــرارداد و تفاهمنامـــه میـــان وزارت
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی و جهاددانشـــگاهی در
پـــارک ملـــی علـــوم و فناوریهـــای نـــرم و صنایـــع
فرهنگـــی منعقـــد شـــد.
بــه منظــور رونــق اقتصــاد فرهنــگ و هنــر و
حمایــت از کســب و کارهــای نویــن در حــوزه صنایــع
فرهنگــی و خــاق بــا مشــارکت صاحبــان ایدههــای
نوآورانــه فرهنــگ بنیــان و همچنیــن بهــره گیــری
از ظرفیتهــای علمــی ،تحقیقاتــی ،آموزشــی و
کاربــردی متقابــل ،تفاهــم نامــه همــکاری بیــن دکتــر
ســید علــی صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و
دکترحمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی منعقــد
شــد.

حامیت از توامنندی ایرانی در حوزهی
تولیداتفرهنگی

دکتــر حمیدرضــا طیبــی در ایــن مراســم اظهــار
کــرد :علــی رغــم ایــن کــه بخــش عمــده فعالیتهــای
جهاددانشــگاهی توســعه علمــی و فناورانــه اســت و
شــاید طبیعــی باشــد عالقــه مــا بــه کارهــای مرتبــط
بــا حــوزه علــم و فنــاوری بیشــتر باشــد ولــی بــه واقــع
در جهاددانشــگاهی بســیار عالقــه منــد بودیــم کــه
مســوولیت ایجــاد پــارک ملــی علــوم و فناوریهــای
نــرم و صنایــع فرهنگــی بــه ایــن نهــاد واگــذار شــود ،بــه
دلیــل آن کــه ارتبــاط فرهنــگ بــا روح ،جســم و جــان
آدمهاســت بــه ویــژه زمانــی کــه بــه ســمت صنعتــی
شــدن میرویــم نیــاز بــه آن بیشــتر و بیشــتر میشــود.
ارتبــاط بــا موازیــن دینــی مــا نیــز از جملــه دالیــل
اهمیــت ایــن حــوزه اســت.

دکتــر عبــاس صالحــی نیــز در ایــن مراســم بــا
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا گفــت :فرهنــگو
هنــر ایــران ثــروت ملــی و معنــوی ایــران بــوده و هســت
و ایــران بــا ایــن ثــروت معنــوی تعریــف و شــناخته
میشــود ،امــا گاهــی بُعــد دیگــری از ایــن ثــروت ملــی
کــه ثــروت مــادی فرهنــگ و هنــر اســت یــا بــه انــدازه
کافــی مــورد توجــه قــرار نمیگیــرد و گاهــی هــم
میشــود گفــت مــورد غفلــت قــرار میگیــرد.
وزیــر ارشــاد بــا اشــاره بــه ایــن کــه جــان مایــه هــر
کشــوری کــه مزیــت بومــی داشــته باشــد ،آن مزیــت
بومــی میتوانــد فرصــت جهــش را بــرای حــوزه
اقتصــاد فراهــم کنــد ،گفــت :مزیــت بومــی مــا در حــوزه
فرهنــگ و هنــر اســت ،تمایــزی کــه میتوانیــم از آن
بــرای ،اثرگذاریهــا ،ارتباطــات و تعامالتمــان ،اســتفاده
کنیــم .ایــن کــه مــا اقتصــاد ،فرهنــگ و هنــر را جدیتــر
بگیریــم و بــه عنــوان یــک رویکــرد اساســی مــورد عنایت
قــرار دهیــم بــه نظــر میرســد از زاویههــای مختلــف
قابلیــت پیگیــری دارد .در وزارت ارشــاد هــم بــا همیــن
نــگاه اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت.
دکتــر صالحــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه امــروز فرصتــی
بــرای یــک شــروع تــازه و خــوب اســت ،افــزود :بــا توجــه
بــه بحــث پــارک ملــی علــوم و فناوریهــای نــرم و
صنایــع فرهنگــی جهاددانشــگاهی یــک نقطــه تالقــی

فضای جدید برای شکوفایی ظرفیتهای
فرهنگ و هرن

همچنیـن احمـد مسـجدجامعی عضـو شـورای شـهر

دربارهی تفاهمنامه

از اهـداف ایـن تفاهـم نامـه میتـوان بـه افزایـش
میـزان اشـتغال در بخـش فرهنگ ،هنـر و رسـانه ،بهبود
و تسـهیل فضـای کسـب و کارهـای فرهنگـی ،هنـری و
رسـانهای ،پشـتیبانی از کارآفرینـان و جـذب سـرمایه،
حمایـت از نـوآوری و تقویـت و توسـعه صنایـع فرهنگی،
توسـعه صـادرات و تبـادل فناوریهـای نـرم در حـوزه
فرهنگ ،هنر و رسـانه ،حمایت از توسـعه بـازار فرهنگ و
هنـر از مهمتریـن اهـداف ایـن تفاهـم نامـه اسـت.
«حمایـت از ایجـاد پردیسهـا ،مراکـز رشـد و مراکـز
مشـاوه کارآفرینـی تخصصـی»« ،حمایـت از راه انـدازی

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

کسب مهارتهای نوین توسط دانشجویان

در ادامه ،دکتر سـید سـعید هاشـمی رییس دانشـگاه
علـم و فرهنـگ ،بـا بیـان ایـن که تالش شـده متناسـب
بـا ظرفیتهـا و نیازهـای جهاددانشـگاهی ایـن دانشـگاه
فعالیـت کنـد ،اظهـار کـرد :دانشـگاه علـم و فرهنـگ بـه
لحـاظ علمـی ،کار خـود را بـه گونـهای دنبـال میکنـد
کـه بحـث کسـب مهـارت دانشـجویان جـزو رویکردهای
اصلـی آن باشـد .دانشـگاه علـم و فرهنـگ در میـان تمام
دانشـگاههای جامـع کشـور ،رتبـه  ۴۸را کسـب کـرده
ا ست .
وی بـا بیـان ایـن کـه کشـور بـه دانشـگاه کارآفریـن
نیـاز دارد ،افـزود :در ایـن زمینـه تالش میکنیـم که ۹۰
درصـد فارغالتحصیلان دانشـگاه علـم و فرهنـگ پس از
تحصیـل در رشـته تخصصی خود مشـغول به کار شـوند.
دکتـر هاشـمی گفـت :در کشـور مـا دانشـگاه فـراوان
اسـت ،امـا دربـاره مهارتآمـوزی و اشـتغالزایی
فارغالتحصیلان دانشـگاهها کاری انجـام نمیشـود.
در دانشـگاه علـم و فرهنـگ در  ۸۶کدرشـته در تمامـی
مقاطـع کارشناسـی ،ارشـد و دکتـری دانشـجو جـذب
میکنیـم .هـم چنین بـا بهرهگیـری از  ۱۳۵عضـو هیات
علمـی تمـام وقـت تلاش میکنیم کـه بتوانیـم در حوزه
آمـوزش عالـی نقشآفرینـی خوبـی داشـته باشـیم.

کسب درآمد از فضای فرهنگی

در ادامـه ،رییـس پارک ملـی علـوم و فناوریهای نرم
و صنایـع فرهنگـی جهاددانشـگاهی گفـت :نزدیـک یـک
سـال و پنـج مـاه از تاسـیس این پـارک میگذرد .شـاید
اگـر این پـارک در دسـتگاههای دیگـر بود بایـد االن بعد
از ایـن مـدت قدمهـای ابتدایـی را بـر میداشـتیم ،امـا
خاصیـت جهاد این اسـت کـه زمانی که مسـوولیت کاری
را قبـول میکنـد زمـان و مـکان برایـش مطرح نیسـت.
دکتـر ایمانـی خوشـخو تصریـح کـرد :هـر جـا کـه
مملکـت گیـر کـرد و کارش زمیـن مانـد و دیگـران
نتوانسـتند کاری کننـد ،گفتند جهاددانشـگاهی کار کند.
مقـام معظـم رهبـری با حکمت اسـم جهاد را اخیـرا زیاد
میبرنـد و االن نزدیـک  ۲۰یا  ۳۰طـرح "هایتک" کالن
کشـور بـه جهاددانشـگاهی سـپرده شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد :مسـوولیت راه انـدازی ایـن پـارک
کـه جایش در کشـور خالی بـود را جهاددانشـگاهی قبول
کـرد و بـه محـض اعلام موجودیـت پـارک ملـی علوم و
فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی جهاددانشـگاهی
عالقـه منـدان و جوانـان از آن اسـتقبال کردنـد.
رییـس پـارک ملـی علـوم و فناوریهـای نـرم و
صنایـع فرهنگـی جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه ایـن کـه
کارهـای بـزرگ جهاددانشـگاهی همیشـه از مکانهـای
کوچـک شـروع میشـود ،مانند پژوهشـگاه رویـان؛ اظهار
کـرد :بـرای مـا در وهلـه اول امکانـات مهـم نیسـت بلکه
اراده ،تصمیـم جـدی و روحیـه جهـادی مهم اسـت و در
سـالهای آینـده خواهیـد دیـد کـه جایـگاه ایـن پـارک
رفیعتـر خواهـد شـد .امیـدوارم بـه گونـهای پیـش برویم
کـه جایـگاه ایـده در کشـور بـاال رود و ایـران هـم ماننـد
کشـورهای دیگـر بتوانـد از فضـای فرهنگـی خود کسـب
درآمـد کند.
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خوبــی پدیــد آمــد بیــن آن چــه در رویکــرد وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت و آن چــه در پــارک
در حــال رخ دادن میباشــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه در همــه حوزههــا مشــکل
بســته بنــدی وجــود دارد ،گفــت :حــوزه بســتهبندی
در بخــش فرهنــگ و هنــر نیــاز بــه تکامــل و خالقیــت
بیشــتری دارد ،عــاوه بــر آن ،حــوزه مشــاوره و
کارآفرینــی هــم میتوانــد ایدههــای بســیار متنوعــی
داشــته باشــد.
دکتــر صالحــی بــا بیــان ایــن کــه آمــوزش طرحهــا و
پروپوزالهــای فرهنگــی بــرای افزایــش ســرمایه در ایــن
پارکهــا اهمیــت پیــدا میکنــد ،گفــت :طــرح اولیــه
شــهرک کس ـبوکارهای فرهنگــی آمــاده شــده اســت.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی افــزود :وجــود
فنبازارهــای فرهنگــی و هنــری بیــن ایــده و
ســرمایهگذار چرخــه ســریعتری ایجــاد میکنــد و
ایدههــا ســریعتر بــه محصــول تبدیــل میشــوند.
کارهــای متعــددی در ایــن مســیر دیــده شــده و مــا
ایــن رویــداد را بــه فــال نیــک میگیریــم و امیدواریــم
اتفاقــات خــوب و مبارکــی بــرای فرهنــگ و هنــر مــا
بیافتــد.
وی تصریــح کــرد :انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری و
قراردادهــا بــا جهاددانشــگاهی یــک اتفــاق خوبــی اســت
کــه در ایــن نهــاد رخ داده؛ ماننــد کارهــای  40ســال
گذشــته جهاددانشــگاهی بعــد از انقــاب بــه عنــوان
نهــادی برآمــده از انقــاب اســت و بــه فــال نیــک
میگیریــم؛ هــم چنیــن ایــن رویکــرد وزارت بــرای
خلــق ثــروت از طریــق فرهنــگ و هنــر یــک رویکــرد
جــدی اســت و ایــن دو طــرف میتواننــد بــه هــم وصــل
شــوند و اتفاقــات خــوب و مبارکــی بــرای ایــران عزیــز
رخ دهــد.

بـا بیـان اینکـه یـک سـال از زمـان افتتـاح ایـن پـارک
گذشـته ،اظهـار کـرد :حـس میکنـم ایـن پـارک فضای
جدیـدی را بـرای شـکوفایی ظرفیتهـای فرهنـگ و
هنـر ایجـاد کـرده اسـت .در حـوزه فرهنـگ و هنـر بـه
نشانهشناسـی میراثـی ،تاریخـی و هویتـی نیـاز اسـت.
مثلا ما سـبکی بـه نـام سـقاخانه داریـم و هنرمندی که
هنـر کهـن ایرانـی را میشناسـد و میتوانـد ایـن هنـر را
عرضـه کنـد بـا اسـتقبال رو بـه رو میشـود.
وی افـزود :در ایـن رویکـردی کـه داریـم بایـد
مزیتنسـبی ایـن حـوزه را شناسـایی و آن را معاصـر
سـازی کنیـم .مثلا در نمونههـای شهرسـازی هـم آن
چـه موفـق اسـت معاصـر سـازی الگوهـای کهـن اسـت.
امیـدوارم حرکتـی کـه آغاز شـده نتایـج خـوب و مثبتی
داشـته باشـد و بحـث اقتصـاد و فرهنـگ بتوانـد جایـگاه
خـود را پیـدا کنـد.

شـهرک کسـب و کارهای نوپـای فرهنگـی»« ،حمایت از
راه انـدازی فـن بازار ملـی صنایع فرهنگی ،هنری ،رسـانه
و تولیـدات محتوایـی دیجیتـال»« ،طراحـی و برگـزاری
رویدادهـای فرهنگـی ،هنـری ،رسـانهای در سـطوح
اسـتانی و ملـی»« ،برگزاری کارگاهها ،دورههای آموزشـی
بلندمـدت و کوتـاه مـدت و نشسـتهای تخصصـی دانش
افزایـی در سـطوح اسـتانی و ملی»« ،همـکاری در تالیف،
چـاپ و انتشـار مقـاالت و کتـب تخصصـی» و «انجـام
مطالعـات و پژوهشهـای تخصصی و کاربـردی» از جمله
موضوعهـای فعالیـت مشـترک ایـن تفاهـم نامه اسـت.
بـه منظـور حسـن اجـرای ایـن تفاهـم نامـه و تدوین
قـرارداد طرحهـای اجرایـی ،تعییـن مصادیـق علمـی و
عناویـن پژوهشـی و دیگـر موضوعـات مرتبـط ،کمیتهای
متشـکل از نماینـدگان دو طـرف تشـکیل خواهـد شـد و
میـزان همـکاری هریـک از دو طرف در تامیـن امکانات و
اعتبـارات ،توسـط ایـن کمیتـه تعییـن و اعالم میشـود.
همچنیـن قـرارداد برگزاری دوره کوتـاه مدت مدیریت
ارشـد کسـب و کار در صنایـع فرهنگـی بیـن دکتـر
محمدحسـین ایمانـی خوشـخو رییـس پارک ملـی علوم
و فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی و الدن حیـدری
معـاون توسـعه مدیریت و منابـع وزارت فرهنگ و ارشـاد
اسلامی بـه امضا رسـید.
هـدف از ایـن دوره ،آمـوزش و توانمند سـازی معرفی
شـدگان وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی برای حضور در
دوره مدیریـت اجرایـی صنایـع فرهنگـی بـه مـدت 144
سـاعت است.
محتـوای ایـن دوره آموزشـی بـر اسـاس مـاده  3ایـن
قـرار داد« ،مهارتهـای توسـعه فـردی و ارتباطی مدیران
و صاحبـان کسـب و کارهـای صنایع فرهنگـی و خالق»،
«محیـط شناسـی فرهنگی»« ،اصول صـادرات محصوالت
فرهنگـی»« ،آشـنایی با مقررات بیمـه و مالیات»« ،مبانی
سـازمان و اصـول مدیریـت در صنایع فرهنگـی و خالق»،
«برنامـه ریـزی و تفکر اسـتراتژیک در صنایـع فرهنگی و
خلاق»« ،خالقیت ،نـوآوری ،کارآفرینـی و ارزش آفرینی
در فرآینـد مدیریـت صنایع فرهنگی و خلاق»« ،نوآوری
مدلهـا و طرحهـای کسـب و کار در صنایـع فرهنگـی
و خلاق»« ،بازاریابـی و بازاریابـی دیجیتالـی در صنایـع
فرهنگـی و خلاق»« ،مدیریـت مالـی و حقوقـی ،بودجـه
ریـزی عملیاتـی ،تامیـن سـرمایه در صنایـع فرهنگـی و
خلاق»« ،مدیریـت پـروژه و کسـب و کارهـا در صنایـع
فرهنگـی و خلاق»« ،مدیریـت منابـع انسـانی در صنایع
فرهنگـی و خلاق»« ،مدیریـت زنجیره تامیـن در صنایع
فرهنگـی و خلاق»« ،تجاری سـازی در صنایـع فرهنگی
و خلاق» و «فناوریهـای نویـن و کاربـرد آن در صنایـع
فرهنگـی و خالق» اسـت.
قــرارداد نــگارش طــرح کســب و کارهــای فرهنگــی،
هنــری و رســانهای نیــز میــان وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی و جهاددانشــگاهی ،بیــن معاونــت توســعه
مدیریــت و منابــع وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
(طــرف اول) و پــارک ملــی علــوم و فناوریهــای نــرم و
صنایــع فرهنگــی (طــرف دوم) منعقــد شــد.
موضــوع ایــن قــرارداد ،ارایــه خدمــات نــگارش 50
طــرح کســب و کار صنایــع فرهنگــی ،هنــری ،رســانه و
تولیــدات محتوایــی دیجیتــال بــرای متقاضیــان معرفــی
شــده از ســوی طــرف اول اســت.
گفتنــی اســت ،در پایــان مراســم امضــای ایــن
تفاهمنامــه از پوســتر جایــزهی ملــی طراحــی
بســتهبندی در صنایــع فرهنگــی رونمایــی و اســتودیوی
صوتــی و تصویــری ایــن پــارک افتتــاح شــد.
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تفاهم
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

«مهارتآموزیکارکنانوظیفه»
نیروهایمسلحقوتمیگیرد

تفاهمنامهی همکاری بین جهاددانشگاهی و ستاد کل نیروهای مسلح برای افزایش اثربخشی
خدمت رسبازی و توسعهی توامنندی کارکنان وظیفه منعقد شد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی 11 ،شهریور :در راستای
ارتقای امنیت و اقتدار دفاعی ،اقتصادی ـ اجتماعی
کشور از طریق افزایش اثربخشی خدمت سربازی و
توسعهی توانمندی کارکنان وظیفه با تایید فرماندهی
معظم کل قوا «مدظله العالی» ،تفاهمنامهی همکاری بین
جهاددانشگاهی و ستاد کل نیروهای مسلح منعقد شد.
موضوع این تفاهمنامه که بین سرلشکر پاسدار محمد
باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح و دکتر حمیدرضا
طیبی رییس جهاددانشگاهی در محل ساختمان ستاد
کل نیروهای مسلح امضا شد ،همکاری و ایفای نقش

موثر جهاددانشگاهی در فرآیند و برنامههای طرح جامع
مهارتآموزی کارکنان وظیفه است.
اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص توسعهی
آموزشهای مهارتی ،ایجاد مشوقهای الزم جهت گرایش
دانشآموزان سطوح دبیرستان و دانشجویان به سمت
مهارتآموزی ،استفاده از ظرفیتهای مشترک دوطرف
و تامین اعتبارات دولتی و سایر ظرفیتهای موجود در
کشور برای ایجاد شرایط مناسب ،امکانات و فرصتهای
جدید در زمینهی طرح مهارتآموزی قبل ،حین و بعد
از خدمت وظیفهی عمومی و تقویت معنویت و جذابیت

خدمت وظیفهی عمومی از جمله اهداف این تفاهمنامه
است.
همچنیـن تحقـق عینـی قوانیـن برنامههای توسـعهی
کشـور بهویـژه «مـادهی  4بنـدت» قانـون برنامـهی
پنجسـالهی ششـم ،کمـک بـه ایجـاد زیرسـاختها،
فرآیندهـا و برنامههـا بـرای اجـرای هـر چـه بهتـر طـرح
مهارتآمـوزی شـامل مراکـز کارآمـوزی ،کارورزی،
رویدادهـا و ،...اسـتفاده از توانمندیهـای علمی ،تخصصی
و اجرایـی و ظرفیتهـای سـختافزاری دوطـرف بـه
منظـور توسـعهی قابلیتهـای آموزشـی بـا تاکیـد بـر
آموزشهـای مهارتمحـور اشـتغالزا (اشـتغال پایـدار)
و توسـعهی فرهنـگ کارآفرینـی در قالـب حمایتهـای
معنـوی از طرحهـای کارآفرینانـه و خالقانـهی مشـموالن
و کارکنـان وظیفـه با رعایـت ضوابط مربـوط در نیروهای
مسـلح از دیگـر اهـداف تفاهمنامـهی امضـا شـده بیـن
جهاددانشـگاهی و سـتاد کل نیروهـای مسـلح میباشـد.
گفتنـی اسـت ،طـرح مهارتآمـوزی کارکنـان وظیفـه
نیروهـای مسـلح توسـط سـتاد کل نیروهـای مسـلح
بـا اهـداف و رویکردهـای مشـخص ،تنظیـم و بـه تاییـد
فرماندهـی معظـم کل قوا «مدظله العالی» رسـیده اسـت.
ایـن طرح شـامل مقاطـع زمانی قبل از شـروع خدمت
وظیفـه ،در حیـن انجـام خدمـت وظیفـه و پـس از آن بـا
هـدف تامیـن نیـاز نیروهـای مسـلح در دفـاع و تامیـن
امنیت کشـور و کمک به اشـتغال پذیری و تسـهیل ورود
آنهـا به بـازار کار اسـت.
ایجاد جذابیت و نگرش متعالی نسبت به خدمت مقدس
سربازی در سطح جامعه ،خوشایند کردن خدمت وظیفه
عمومی و افزایش نشاط کارکنان وظیفه ،افزایش بهرهوری
کارکنان وظیفه و استفادهی بهینه از اوقات فراغت آنان،
استفاده از ظرفیتهای نیروهای مسلح در کمک به تحقق
اقتصاد مقاومتی بهویژه از طریق همکاری نزدیکتر با
بخشهای غیرنظامی کشور و فراهم نمودن فرصتهای
شغلی از طریق آموزش در محیط کار از جمله اهداف
این طرح تدوین شده است و در راستای اجرای تدابیر و
فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحقق اهداف
طرح مهارتآموزی کارکنان وظیفه ،این تفاهمنامه بین
جهاددانشگاهی و ستادکل نیروهای مسلح منعقد شد.

نشست مشرتک رسدار فرحی و دکرت طیبی

مراسم امضای تفاهمنامه و  4قرارداد همکاریهای فناورانه در راستای حامیت از تولید داخلی
در حوزههای انرژی ،دامداری و کشاورزی بین جهاددانشگاهی و ستاد فرمان اجرایی حرضت
امام (ره) برگزار شد

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 9 ،مهــر :تفاهمنامـهی
همکاریهــای علمــی ـ تحقیقاتــی ،فنــی و اجرایــی
مشــترک و چهــار قــرارداد فناورانــه بــا حضــور دکتــر
حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی و دکتــر
محمــد مخبــر رییــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره)
در محــل ســاختمان ایــن ســتاد امضــا شــد.
 ۴قــرارداد فــروش جنیــن منجمــد گاو ،احــداث
یــک واحــد گلخانــهی هوشــمند ،قــرارداد خریــد و
تامیــن دکل حفــاری و قــرارداد طراحــی ،تامیــن ،نصــب
و راهانــدازی یــک مجموعــهی پمــپ درونچاهــی،
قراردادهایــی اســت کــه منعقــد گردیــد.
همچنیــن در راســتای تحقــق تدابیــر ارزشــمند مقــام
معظــم رهبــری «مدظلهالعالــی» ،اهــداف بیانیــهی گام
دوم انقــاب ،سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی ،رونــق
تولیــد داخلــی و همــکاری فناورانــه تفاهمنامــهای
بیــن ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) و
جهاددانشــگاهی در خصــوص همکاریهــای علمــی ـ
تحقیقاتــی ،فنــی و اجرایــی مشــترک امضــا شــد.
صنایــع نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،پاالیــش و پخــش

(ســاخت تجهیــزات اســتراتژیک ،صنایــع باالدســتی و
اکتشــاف ،مــواد شــیمیایی ،کاتالیســتها و جرمهــای
نســوز و ،)...ایجــاد نیــروگاه و انرژیهــای نــو و صنایــع
دارویــی از جملــه زمینههــای همــکاری در ایــن
تفاهمنامــه اســت.
همچنیــن مخابــرات و فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات ،کشــاورزی و صنایــع غذایــی ،صنایــع دام و
طیــور ،ســامت و بهداشــت ،محیطزیســت و تاســیس
شــرکت مشــترک از دیگــر زمینههــای همــکاری در
ایــن تفاهمنامــه اســت.
مــدت ایــن تفاهمنامــه از تاریــخ امضــای آن  5ســال
اســت و بــا موافقــت دو طــرف قابــل تمدیــد میشــود.

قرارداد فروش جنین منجمد گاو

موضــوع ایــن قــرارداد ،ارای ـهی  500مــورد خدمــت
«فــروش و انتقــال جنیــن» از گاوهــای ممتــاز نژادهــای
جــرزی و ســیمنتال توســط پژوهشــگاه فناوریهــای
نویــن علــوم زیســتی جهاددانشــگاهی ـ ابنســینا اســت.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی
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در ادامهی این تفاهمنامه 1 ،مهر :نشست مشترک
سردار مهدی فرحی فرمانده قرارگاه مهارت آموزی
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و دکتر حمیدرضا طیبی
رییس جهاددانشگاهی نیز در راستای مهارتآموزی
سربازان وظیفه با حضور معاونان ،مدیران و مسووالن دو
طرف برگزار شد.
سردار فرحی در این نشست که در زمینه مهارت
آموزی سربازان وظیفه برگزار شد ،با اشاره به این که دوره
سربازی برای تمام استان کشور است و مخصوص قشر
خاصی نیست ،اظهار کرد :امیدواریم این گفت و گوها در
عرصه ملی و ارزش آفرینی آغاز خوبی باشد.
وی بـا اشـاره به این کـه اگر این کار اساسـی عملیاتی
شـود یک کار ملی و خدمت ملی بزرگی اسـت ،افزود :در
ایـن زمینـه بـرای این که بـه کمیت و کیفیـت حداکثری
برسـیم زمـان سـربازی کفایت نمیکنـد ،در نتیجه  5گام
بـرای ارایـه مهـارت آموزشـی به سـربازان در نظـر گرفته
شـده کـه گام اول قبل خدمـت ،گام دوم بدو خدمت ،گام
سـوم حیـن خدمـت ،گام چهارم اوقـات فراغـت در حین
خدمـت و گام پنجـم پس از خدمت اسـت.
فرمانـده قـرارگاه مهـارت آمـوزی کارکنـان وظیفـه
نیروهـای مسـلح بیـان کـرد :بـرای هـر گام یک مسـوول
در نظـر گرفتـه شـده اسـت و یـک بسـته نیـز طراحـی
کردهایـم 15 .فیلـم مسـتند  20دقیقهای نیز آماده شـده
ا ست .
سـردار فرحـی تصریـح کـرد :هـدف ایـن اسـت کـه
تمامـی ورودیهـای مـا تـا سـال  1401دارای مهـارت
باشـند و  15درصـد مشـاغل کشـور را تضمیـن کنیـم.
در ادامـه دکتـر طیبـی گفـت :یکـی از نـکات مهمـی
کـه در ایـن زمینـه بایـد بـه آن توجـه کـرد ایـن اسـت
کـه زمینه شـغل در کشـور فراهم باشـد ،زمانـی که همه
چیـز از خـارج وارد میشـود و بـه تولیـد داخـل اهمیـت
داده نمیشـود ،زمینـه هـم وجـود نـدارد .در حالـی کـه
نیـاز داریـم در کشـور زمینـه ایجـاد شـغل بـرای جوانان
فراهم شـود.
وی افـزود :مرکـز افکارسـنجی جهاددانشـگاهی در
رصدسـازی کار و مراکز رشـد و پارکهـای علم و فناوری
و پـارک علـوم و فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگی نیز
در دیگـر مباحـث میتوانـد بـا شـما همـکاری کند.
همچنیـن دکتـر بیجنـدی معـاون آموزشـی و رییـس
سـازمان تجـاری سـازی و اشـتغال دانـش آموختـگان
جهاددانشـگاهی در ایـن نشسـت اظهـار کـرد :طبـق
قـرارداد بـا وزارت ورزش و جوانـان ،جهاددانشـگاهی
آمـوزش  16هـزار سـرباز وظیفـه را بـر عهـده گرفـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که ایـن آموزشهـا در دو بخش
آمـوزش مهارتهـای زندگـی و اشـتغال تعریـف شـده
اسـت ،تاکیـد کـرد :تـا کنـون نیـز  571هـزار و  632نفر
سـاعت سـرباز آمـوزش داده شـدهاند ،هـزار و  812نفـر
سـرباز در حیـن آمـوزش هسـتند 5 ،هـزار و  749نفـر
سـرباز نیـز هـر دو دوره و  3هزار و  11نفر سـرباز یکی از
دو دوره را آمـوزش دیدهانـد.
در ادامـه مهندس سـید عزیز آشـنا مدیـر مرکز آزمون
جهاددانشـگاهی در رابطه با تحلیل و ارزیابی شـخصیت و
انجـام تسـت آنالین در راسـتای ارزیابی شـخصیتی پیش
از خدمـت سـربازی در زمینـه مهـارت آمـوزی سـربازان
توضیحاتـی را ارایه داد.
در پایان این نشست مقرر شد کمیته مشترکی در
راستای همکاری دو طرف تشکیل و جلسات مستمر
هفتگی برگزار شود تا نقشه راه مشخص گردد.
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احداث یک واحد گلخانهی هوشمند

جهاددانشــگاهی علموصنعــت در تمــام مراحــل
خریــد (ســاخت) یــک دســتگاه دکل حفــاری تعمیراتــی
 1000اســب بخــار و ســاخت ،بازرســی ،انتقــال و برپایــی
دکل حفــاری مــورد نظــر ،وظیفـهی دریافــت تجــارب و
انجــام انتقــال تکنولــوژی از ســازنده را از طــرف شــرکت
وابســته بــه ســتاد فرمــان اجرایــی حضــرت امــام (ره)
برعهــده دارد.

در چهــار محــور و موضــوع بــه امضــا رســاندیم.
دکتــر طیبــی همــکاری در ایــن تفاهمنامــه را در
زمینههــای فنــی مهندســی ،نفــت ،گاز و پتروشــیمی،
باالدســت ،میاندســت و پاییندســت ،انــرژی بــرق و
انــرژی نــو ،فنــاوری اطالعــات ،حــوزه پزشــکی ،ســامت،
درمــان و دارو ،هوشمندســازی کشــاورزی و اصــاح نــژاد
دام دانســت و اظهــار کــرد :برنامــه مــا و ســتاد اجرایــی
فرمــان امــام (ره) ایــن اســت کــه بــا اجــرای همــکاری
در زمینههــای فــوق بتوانیــم دو شــرکت بــزرگ را در
ســطح ملــی و بینالمللــی پایهگــذاری کنیــم کــه
بــرونداد آن تحقیقــات و فنــاوری و محصــوالت باشــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی در پایـــان صحبتهـــای
خـــود از حســـن نظـــر مقـــام معظـــم رهبـــری در
توســـعهی اقتصـــاد دانشبنیـــان و حســـن نظـــر ســـتاد
اجرای ــی فرم ــان ام ــام خمین ــی (ره) قدردان ــی و تش ــکر
کـــرد.

قرارداد راهاندازی یک مجموعهی پمپ
درو نچاهی

جزییات تفاهمنامه به ارزش تقریبی ۱۱۵
میلیارد تومان در چهارمحور

احــداث یــک واحــد گلخانــهی هوشــمند بــه
مســاحت  12000مترمربــع در اراضــی شــرکت زریــن
کشــت پایــدار زرندیــه واقــع در شهرســتان زرندیــهی
اســتان مرکــزی توســط معاونــت پژوهــش و فنــاوری
جهاددانشــگاهی نیــز از جملــه قراردادهــای منعقــد
شــدهی اســت.

قرارداد خرید و تامین دکل حفاری

آخریــن قــرارداد ایــن مراســم نیــز شــامل قــرارداد
طراحــی ،ســاخت ،تامیــن ،نصــب و راهانــدازی یــک
مجموعــهی درونچاهــی در میــدان نفتــی یــاران
شــمالی توســط جهاددانشــگاهی اســت.

پایهگذاری دو رشکت بزرگ در سطح ملی و
بیناملللی

دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی در
ایــن مراســم بــا تاکیــد بــر اهمیــت اقتصــاد و اقتــدار
اقتصــاد دانشبنیــان گفــت :چنیــن اقتصــادی مبتنــی
بــر تولیــد ملــی اســت و ایــن موضــوع جــزو دو نیــاز
ضــروری انقــاب و کشــور اســت؛ اســتعدادهای خوبــی
در ایــن حــوزه ایجــاد شــده کــه جهاددانشــگاهی
از ابتــدای فعالیــت خــود در ایــن حــوزه ورود جــدی
داشــت و موضــوع تجاریســازی فنــاوری را بــا قــدرت
دنبــال کــرده اســت.
وی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه تــوان تولیــد فنــاوری
و تجاریســازی کــه در جهاددانشــگاهی وجــود داشــت
و نیــز ســابقهی همــکاری کــه مــا بــا ســتاد اجرایــی
فرمــان امــام (ره) در زمینــهی ســلولهای بنیــادی
داشــتیم ،تفاهمنامــهای را بــرای گســترش فعالیتهــا

در ادامــه ،دکتــر محمــد مخبــر رییــس ســتاد اجرایی
فرمــان حضــرت امــام (ره) ،یکــی از کاربردیتریــن،
تخصصیتریــن و هوشــمندانهترین راهبردهــای مقــام
معظــم رهبــری را کــه در چنــد ســال گذشــته و بــه
ویــژه از ابتــدای امســال بــر آن تاکیــد داشــتهاند،
راهبــرد تولیــد دانســت و گفــت :بهعنــوان کســیکه از
نزدیــک بــا مباحــث اقتصــادی درگیــر هســتم ،معتقــدم
راهبردهــای اقتصــادی مختلفــی از جملــه محورهــای
اشــتغالزایی ،ثبــات اقتصــادی و کنتــرل تــورم یــا
رشــد اقتصــادی وجــود دارد ،امــا آن چــه همــه اینهــا
را پوشــش میدهــد و تنهــا نســخه نجــات در شــرایط
فعلــی ،تولیــد اســت.
وی عصــارهی اقتصــاد مقاومتــی را مردمیکــردن
اقتصــاد در بحــث تولیــد دانســت و گفــت :مــا در ســتاد
اجرایــی فرمــان امــام (ره) زلــف ایــن دو موضــوع را
بههــم گــره زدیــم و بــه ویــژه از ابتــدای امســال بــه
رونــق تولیــد ســرعت و عمــق دادیــم.
رییــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) بــا بیــان این
کــه شــبکهی مردمــی تولیــد را ســازماندهی کردهایــم،
تصریــح کــرد :زیــر یکدهــم درصــد از تولیــد ناخالــص
کشــور و داراییهــای کشــور بــه مــا اختصــاص دارد،

امــا بــا توجــه بــه نیــروی انســانی جــوان و جهــادی
از بهرهبــرداری بــاال در ســتاد اجرایــی فرمــان امــام
خمینــی (ره) برخورداریــم و حجــم کار مــا ناشــی از
دارایــی نبــوده ،بلکــه از اعتمــاد مــردم بــه مــا حاصــل
شــده اســت.
دکتــر مخبــر ادامــه داد :روزانــه  ۱۰۰طــرح تولیــدی
کوچــک خانگــی توســط مــردم و بــا دارایــی آنهــا اجــرا
شــده و روزانــه  ۳۰۰شــغل تولیــد میکنیــم کــه نــه
فرصــت شــغلی بلکــه بــه معنــی واقعــی شــغل هســتند.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه شــبکهی تســهیلگری
ایجــاد شــغل بــه وجــود آوردهایــم و تاکنــون  ۴۰۰نفــر
و تــا پایــان ســال نیــز  ۱۵۰۰تــا  ۲۰۰۰نفــر از افــرادی
کــه بــا مــا رابطـهی اســتخدامی ندارنــد ،در ایــن شــبکه
مشــارکت کــرده و بــه روســتاها اعــزام میشــوند و
تســهیلگری اشــتغالزا را بــرای افــراد همهجانبــه
اجــرا میکننــد ،گفــت :شــبکهی فــوق  ۱۷طــرح را
پشــتیبانی میکنــد و تســهیلگران تــا بحــث بــازار و
فــروش بــا مــردم همــراه هســتند.
رییــس ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام
(ره) تصریــح کــرد :مجموعــه فعالیتــی کــه در ســتاد
ســاماندهی شــده اســت ،چیــزی حــدود تولیــد 1000
قلــم محصــول در ســه ســال اســت کــه برخــی از آنهــا
تــا دو میلیــارد دالر ارزش دارد .در ایــن امــر جلوتــر
از برنامــه حرکــت میکنیــم؛ چــرا کــه توســط مــردم
انجــام میشــود و قطعــا محقــق خواهــد شــد.

زمینههای همکاری با جهاددانشگاهی

وی بیــان کــرد :در چهارمحــور بــا جهاددانشــگاهی
تفاهمنامــهی همــکاری امضــا کردیــم .ایــن تفاهمنامــه
نزدیــک بــه  ۱۱۵میلیــارد تومــان ارزش دارد کــه آغــازی
خــوب اســت و زمانــی کــه بــه بــازار میرســد ،قطعــا
چندیــن برابــر خواهــد شــد.
دکتـــر مخبـــر ادامـــه داد :زمینههـــای دیگـــر
همـــکاری مـــا بـــا جهاددانشـــگاهی طراحـــی
مجمـــوع پمـــپ درونچاهـــی دو میلیـــارد تومانـــی
بـــا ســـرمایهگذاری  ۱۶۲هـــزار دالری و ســـاخت
یـــک دکل حفـــاری تعمیراتـــی  ۱۰۰۰اســـب بخـــاری
بـــا ســـرمایهگذاری  ۹میلیـــون دالر و تولیـــد ۵۰۰۰
جنی ــن از گاوه ــای ممت ــاز ب ــا س ــرمایهگذاری اولیــهی
دو میلیـــارد تومـــان اســـت کـــه ریســـک همـــه را
پذیرفتهایـــم.
ریی ــس س ــتاد اجرای ــی فرم ــان حض ــرت ام ــام (ره)
اضافـــه کـــرد :ایـــران  ۱۰۰ســـال اســـت کـــه نفـــت
دارد؛ ام ــا جال ــب اس ــت ک ــه هن ــوز ج ــزو کش ــورهایی
هســـتیم کـــه بـــرای اکتشـــاف میادیـــن نفتـــی و
اس ــتخراج نف ــت ب ــه کش ــورهایی محتاجی ــم ک ــه ی ــک
بشـــکه نفـــت ندارنـــد.
وی یکـــی از مـــوارد همـــکاری تفاهمنامـــه
همـــکاری بـــا جهاددانشـــگاهی را امنیـــت دارو عنـــوان
کــرد و گفــت ۹۷ :درصــد دارو در داخــل کشــور تولیــد
میشـــود؛ در حالـــی کـــه بـــرای ایـــن میـــزان دارو
 ۷۰۰میلیـــون دالر واردات نیـــاز اســـت کـــه برنامـــه
داریـــم ایـــن میـــزان از واردات مـــواد اولیـــه را طـــی
ســـه ســـال در داخـــل کشـــور تولیـــد کنیـــم.
دکتر مخبر در پایان دیگر زمینهی همکاری را حمایت
از شرکتهای دانشبنیان دانست و افزود :قصد داریم
 ۵۰۰محصول استراتژیک و های تک را برای اولینبار در
کشور تولید کنیم.

تفاهم نامهی همکاری بین سازمان بهزیستی و جهاددانشگاهی با محوریت بهرهگیری متقابل
از ظرفیتهای موجود در راستای مسوولیتها و ماموریتهای دو طرف امضا شد

توان و تجربهی ما در خدمت توسعهی
سازمانبهزیستی

دکتر حمیدرضا طیبی در مراسم انعقاد تفاهم نامه
همکاری با سازمان بهزیستی اظهار کرد :با توجه به اهمیت
کار این سازمان با تمام توانی که در جهاددانشگاهی در حوزه
فرهنگی ،پژوهشی ،آموزشی و اشتغال را در خدمت توسعه
اهداف این سازمان قرار میدهیم.
وی افزود :به لحاظ ساختاری و به لحاظ موضوعی و کاری
توان و تجربه ارزشمندی که در جهاددانشگاهی وجود دارد
میتواند در خدمت توسعه سازمان بهزیستی قرار گیرد.
رییس جهاددانشگاهی ابراز امیدواری کرد با امضای این تفاهم
نامه بتوان خدمت خوبی به توسعه اهداف این سازمان کرد.

استفاده از ظرفیتها در توامنندسازی
مددجویان و ایجاد اشتغال

در ادامه ،دکتر وحید قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی
نیز بیان کرد :هدف ما بهتر زیستن مردم ایران است .بهزیستی
مسوولیت  ۱۵هزار مهد کودک ،دو هزار مرکز مشاوره و
روانشناسی ،هزار مرکز نگهداری شبانهروزی سالمندان،
معلوالن و بیماران روانی و هزار و  ۶۰۰مرکز توانبخشی روزانه
را برعهده دارد و یک میلیون و  ۴۵۰هزار فرد دارای معلولیت
تحت پوشش بهزیستی بوده و یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر
نیز از این سازمان مستمری دریافت میکنند.
وی با تاکید بر اینکه تالش بهزیستی بر پیشگیری از
معلولیت و وقوع آسیب اجتماعی است ،گفت :در صورت بروز
معلولیت یا آسیب اجتماعی نیز از این افراد حمایت میکنیم.
همچنین این سازمان در حوزه مسکن و اشتغال معلوالن نیز
فعالیتهای زیادی انجام داده است.
رییس سازمان بهزیستی تاکید کرد :برای آگاه سازی و آموزش
مردمجهتپیگیریبیماریهایژنتیکنیازبهمجموعههایاطالع
رسان داریمکه از ظرفیت جهاددانشگاهیبهره خواهیمبرد.
دکتر قبادی دانا در ادامه وجود دو خبرگزاری ایکنا و ایسنا
را فراهمکننده همکاری تنگاتنگ بهزیستی و جهاددانشگاهی
برشمرد و افزود :در حوزه فعالیتهای قرآنی کارهای خوبی
انجام شده که باید گسترش یابد .پژوهش و فناوری نیز از

بخشهایی است که میتوان با جهاددانشگاهی اقدامات
مشترکی در خصوص آن انجام داد.
رییس سازمان بهزیستی تصریح کرد :از برنامههای ایسپا
در زمینه نظرسنجی و از قابلیتهای جهاددانشگاهی در
راستای توانمندسازی افراد و ایجاد اشتغال و ورود به بازار کار
استفاده خواهیم کرد.
وی در پایان اظهار کرد :در زمینه مربی مهد کودک ،پیشگیری
از اعتیاد و  ...میتوانیم همکاریهای خوبی با جهاددانشگاهی
داشته باشیم .در تفاهم نامهای که امروز منعقد میشود نیز
زمینهها و جزئیات همکاری دو طرف درج شده که در ادامه آن
قراردادهایی تنظیم خواهد شد و کار پیش خواهد رفت.

افزایش همکاریهای آموزشی و فرهنگی

در ادامه ،دکتر محمدصادق بیجندی معاون آموزشی
جهاددانشگاهی تصریح کرد :یکی از مواردی که باید به آن
توجه کرد نقش نهاد توسعهای در پیادهسازی طرحهای کالن
ملی است که مغفول مانده است و با توجه به ظرفیتهای
دو مجموعه ،جهاددانشگاهی میتواند یک عامل برای پیاده
سازی طرحهایی که مد نظر سازمان است باشد.
وی اظهار کرد :زمینههای همکاری بسیار مناسبی تاکنون

فراهم بوده است که میشود با اقدام خوب امروز تقویت شود.
دکتر بیجندی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که
جهاددانشگاهی میتواند در خدمت بهزیستی باشد ،حوزه
آموزشی این نهاد است ،گفت :این حوزه یکی از پیشگامان کمک
به بهزیستی در زمینه آموزشی مربی مهد کودک بوده است .در
حال حاضر نیز میتوانید در زمینه آموزشهای قبل از ازدواج و
ژنتیک و آموزشهای عالی با این سازمان همکاری کنیم.
وی ادامه داد :جهاددانشگاهی در زمینه طرح مشاغل
خانگی کارهای خوبی در  31استان در حال انجام دارد که
میتواند در این موضوع نیز با سازمان همکاری کند.
همچنین دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی
جهاددانشگاهی ،نیز اطالعرسانی فعالیتهای بهزیستی
و فرهنگسازی مواجهه مردم با مددجویان به کمک دو
خبرگزاری ایکنا و ایسنا را از توانمندیهای جهاددانشگاهی
در کمک به بهزیستی برشمرد و گفت :مشارکت در تولید
محتوای فرهنگی ویژه مددجویان ،برگزاری گالریهای عرضه
و فروش محصوالت هنری مددجویان ،اجرای برنامههای
قرآنی ویژه مددجویان و معلوالن از جمله طرحهای قرآنی
برای نابینایان و  ...نیز از دیگر زمینههایی است که میتوانیم با
بهزیستی همکاری مشترک داشته باشیم.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

جهاددانشگاهی ،بهزیستیویک
تفاهمنامهیهمکاریهمهجانبه

www.acecr.ac.ir

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی ۲ ،مهر :تفاهمنامه همکاری
بین دکتر وحید قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی و
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی با محوریت
همکاری و مشارکت در زمینه فعالیتهای تخصصی سازمان
و نیز بهرهگیری متقابل از ظرفیتهای موجود در راستای
مسوولیتها و ماموریتهای دو طرف امضا شد.
از اهداف تفاهم نامه میتوان به استفاده از توانمندیهای
علمی ،فرهنگی ،پژوهشی و آموزش جهاد در جهت پیشبرد
برنامههای سازمان و توانمندسازی فرهنگی و اقتصادی
گروههای هدف و پرسنل سازمان و ارتقای دانش تخصصی و
افزایش مهارت نیروی انسانی و کیفیتبخشی تحقیقات علمی
ـ کاربردی با هدف ارتقای کیفی خدمات سازمان اشاره کرد.
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تفاهم
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

انجامپروژہهایجدید
ساختقطعاتصنعتنفت انعقادیکتفاهمنامهی
آموزشی ـ ترویجی برای
بازآفرینیشهری
دکرت طیبی در نشست با مدیرعامل رشکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب بر آمادگی این نهاد برای انجام پروژہهای جدید تاکید کرد

با حضور سخنگوی دولت ،یک تفاهمنامهی آموزشی ـ ترویجی به همت
پژوهشکدهی فرهنگ ،هرن و معامری جهاددانشگاهی منعقد شد

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خوزســـتان :دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی
رییـــس جهاددانشـــگاهی در ســـفر یـــک روزه بـــه اهـــواز در نشســـت بـــا احمـــد
محمـــدی مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی مناطـــق نفتخیـــز جنـــوب بـــا تاکیـــد بـــر
توانمندیه ــای جهاددانش ــگاهی در زمین ــه تدوی ــن دان ــش فن ــی و س ــاخت قطع ــات
مـــورد نیـــاز صنعـــت نفـــت از آمادگـــی ایـــن مجموعـــه جهـــت پذیـــرش و انجـــام
پروژههـــای جدیـــد تاکیـــد کـــرد.
در ایـــن نشســـت گزارشـــی از پروژههـــای قطعهســـازی در دســـت اجـــرا
در مجموعـــه جهاددانشـــگاهی بهویـــژه تولیـــد انبـــوه متههـــای حفـــاری در
جهاددانشـــگاهی خوزســـتان ،ارائـــه شـــد.
محمـــدی نیـــز بـــا تاکیـــد بـــر عـــزم وزارت نفـــت در بومیســـازی کاالهـــای
اساســـی صنعـــت نفـــت ،از آمادگـــی ایـــن مجموعـــه بـــرای توســـعه همکاریهـــای
مشـــترک بـــا جهـــاد دانشـــگاهی تاکیـــد کـــرد.
همچنیــن دکتــر طیبــی در ایــن ســفر ضمــن نشســت بــا ســید عبــدا ...موســوی
مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران بــه توانمندیهــای جهاددانشــگاهی در
زمینـهی تدویــن دانــش فنــی و ســاخت قطعــات مــورد نیــاز صنعــت نفــت و حفــاری
اشــاره و بــر توســعهی همکاریهــای مشــترک تاکیــد کــرد.
موس ــوی نی ــز در ای ــن نشس ــت از آمادگ ــی ش ــرکت مل ــی حف ــاری ای ــران ب ــرای
واگـــذاری پروژههـــای کاری مشـــترک بـــه جهـــاد دانشـــگاهی خبـــر داد.

■ روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده فرهنـــگ ،هنـــر و معمـــاری جهاددانشـــگاهی :ب ــا حض ــور
علـــی ربیعـــی ســـخنگوی دولـــت ،تفاهمنامـــهی آموزشـــی ـ ترویجـــی بـــه همـــت
شـــرکت بازآفرینـــی شـــهری ایـــران و همـــکاری اداره کل راه و شهرســـازی اســـتان
تهـــران بـــا پژوهشـــکده فرهنـــگ ،هنـــر و معمـــاری جهاددانشـــگاهی در افتتاحیـــه
هفتمی ــن دوره جش ــنواره فیل ــم مس ــتقل خورش ــید منعق ــد ،امض ــا و مبادل ــه ش ــد.
سـید مجتبـی علـوی مقـدم معـاون عمـران و بهسـازی شـرکت بازآفرینـی شـهری
ایـران در ایـن مراسـم گفـت :در اجـرای مـاده  61 ،59و  62قانون برنامه ششـم توسـعه
اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی کشـور و برنامـه ملـی بازآفرینـی شـهری پایـدار و
همچنیـن در راسـتای محور ارتقـای توانمندیهـای اقتصادی ،ظرفیت سـازی اجتماعی
و نهـادی و بـه منظـور بهرهگیـری از توانمندیهـای علمـی و آموزشـی و مشـاورهای
پژوهشـکده و انجـام همکاریهـای مشـترک ،ایـن تفاهـم نامـه بیـن شـرکت بازآفرینی
شـهری ایـران و اداره کل راه وشهرسـازی اسـتان تهـران و پژوهشـکده فرهنـگ ،هنـر و
معمـاری جهاددانشـگاهی منعقد شـد.
وی ادامـه داد :هـدف از ایـن تفاهـم نامـه همـکاری دو طـرف در جهـت برگـزاری
دورههـای آموزشـی و ترویجـی در راسـتای محـور ارتقـای توانمندیهـای اقتصـادی،
ظرفیـت سـازی اجتماعـی و نهـادی تـا پایـان برنامـه ششـم توسـعه بـا اسـتفاده از
ظرفیتهـا ،منابـع و امکانـات و پتانسـیلهای طرفیـن اعـم از علمـی و فنـی ،اطالعـات،
تجربـه و تخصـص ،نیـروی انسـانی و توان سـخت افزاری و پشـتیبانی اجرایـی به منظور
تحقـق برنامههـا و سیاسـتهای دولـت بـرای ارتقـای سـطح دانـش ذینفعـان و ذی
مدخلان شـهری در محلات بـا هـدف بازآفرینـی شـهری اسـت.
بـر اسـاس ایـن تفاهـم نامـه زمینههـای همـکاری بـه  ۱۰موضـوع خالصـه میشـود
کـه شـامل ،تبـادل نظر و همـکاری پیرامـون نیازهـای آموزشـی و ترویجی مـورد نیاز و
اولویتبنـدی برنامههـای آموزشـی ،برنامهریـزی ،تدویـن محتـوا و برگـزاری دورههـای
آموزشـی ،تدویـن سـرفصل ،محتـوای آموزشـی و برگـزاری دورههـای آموزش مدرسـان
بازآفرینـی شـهری در اسـتان میشـود.
برنامهریـزی و اجـرای بازدیدهـا و تورهـای علمی-آموزشـی ،تولیـد محتـوای علمـی
بازآفرینـی شـهری متناسـب بـا نیـاز مخاطبـان براسـاس تجربیـات موجـود ،تولیـد و
انتشـار مـواد آموزشـی وکمـک آموزشـی مـورد نیـاز در چارچـوب تفاهمنامـه ،اسـتفاده
از ظرفیتهـای اجرایـی وپتانسـیلهای علمـی و زیرسـاختی طرفیـن تفاهمنامـه،
مستندسـازی دورههای آموزشـی برگزارشـده بـا هماهنگی دوطـرف تفاهمنامـه ،ارزیابی
دورههـای آموزشـی برگـزار شـده و بررسـی و ارزیابـی تفاهمنامـه در پایان برنامه ششـم
توسـعه و تولیـد کتابچههـای آموزشـی بـه عنـوان منبـع و مرجـع موضوعـات بازآفرینی
شـهری پایـدار از دیگـر زمینههـای همـکاری ایـن تفاهـم نامـه سـهجانبه عنـوان شـده
ا ست .

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 18 ،مهــر :نشســت
مشــترک مجمــع نماینــدگان اســتان گیــان بــا رییــس
جهاددانشــگاهی برگــزار شــد و نماینــدگان ایــن اســتان
خواســتار ورود جــدی مراکــز پزشــکی و پژوهشــکدهی
گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی به اســتان گیالن شــدند.
دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی در
نشســت مشــترک بــا مجمــع نمایندگان اســتان گیــان در
محــل ســاختمان پژوهشــکدهی محیطزیســت ایــن نهــاد،
از واگــذاری طرحهــای فناورانــه جدیــد بــه جهاددانشــگاهی
در راســتای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی خبــر داد و
اظهــار کــرد :جهاددانشــگاهی  31ماموریــت فناورانــه دارد.
وی بــا بیــان ایــن کــه جهاددانشــگاهی طــی ســه ســال
آینــده در توســعه فناورانــه کشــور نقــش اساســی خواهــد
داشــت ،افــزود :جهاددانشــگاهی ظرفیتهــای پژوهشــی
و فنــاوری خوبــی در حــوزه محیــط زیســت ،پســماند و
آلودگــی آب و ...دارد و بنابرایــن پژوهشــکده محیط زیســت
جهاددانشــگاهی میتوانــد فعالیــت جدیتــری در ایــن
بخــش داشــته باشــد.
رییــس جهاددانشــگاهی بــا تاکیــد بــر لــزوم انتقــال
تکنولــوژی زبالــه ســوز بــه کشــور ،عنــوان کــرد:
جهاددانشــگاهی آمادگــی دارد بــه عنــوان ســرمایه گــذار
در پــروژه زبالهســوز رشــت ،کار انتقــال ایــن تکنولــوژی را
انجــام دهــد ،زیــرا زبالــه ســوزی بســیار حســاس اســت و
بایــد دانــش الزم وجــود داشــته باشــد.
دکتــر طیبــی بــا بیــان ایــن کــه همــه زبالههــا قابــل
ســوزاندن نیســتند و میتواننــد آالیندگــی هوایــی ایجــاد
کننــد ،گفــت :گازهــای متصاعــد شــده ناشــی از ســوزاندن
فلــزات ســنگین بیمــاری زا بــوده و مــردم در درازمــدت بــا
مضــرات آن مواجــه میشــود.
وی خواســتار احیــای تــاالب انزلــی بــا محوریــت
پژهشــکده محیــط زیســت جهاددانشــگاهی شــد و
خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه اعتبــارات پژوهشــکده
محیــط زیســت جهاددانشــگاهی و دانــش ،تحقیقــات و
فنــاوری موجــود در ایــن مرکــز برنامههــای الزم بــرای
احیــای تــاالب انزلــی وجــود دارد.
دکتــر طیبــی کار تحقیقاتــی را نیازمنــد اعتبــارات
مناســب دانســت و خاطرنشــان کــرد :جهاددانشــگاهی
در حــوزه تکثیــر گونههــای گیاهــی و درختــی منقــرض

شــده و در حــال انقــراض اقدامــات خوبــی انجــام داده و
پژوهشــگران جهاددانشــگاهی از طریــق دانش کشــت بافت
گیاهــان اقــدام بــه تولیــد و تکثیــر مجــدد میکننــد؛ لــذا
میتوانیــم بــه صــورت یــک پــروژه تحقیقاتــی جنگلهــای
هیرکانــی و گیاهــان دارویــی گیــان را در دســتور کار قــرار
دهیــم.
رییــس جهاددانشــگاهی افزایــش ســرطان در کشــور
و گیــان را نگــران کننــده دانســت و تاکیــد کــرد :مرکــز
تحقیقــات ســرطان پســتان جهاددانشــگاهی (پژوهشــکده
معتمــد) و پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهی پیگیــر
موضــوع ســرطان در گیــان خواهــد بــود ،امــا نیازمنــد
منابــع مالــی خوبــی هســتیم کــه بایــد توســط مجلــس
شــورای اســامی در بودجــه دیــده شــود.

پژوهشکدهی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
در گیالن تاسیس شود

جبــار کوچکینــژاد یکــی از نماینــدگان مــردم اســتان
گیــان در مجلــس ،اســتان گیــان را قطــب کشــاورزی
دانســت و اظهــار کــرد :بــه دنبال مذاکــره با رییس ســازمان
انــرژی اتمــی ،خواســتار اســتقرار بخــش پژوهشهــای

هســتهای حــوزه کشــاورزی در گیــان هســتیم.
وی کشــاورزی و دامپــروری گیــان را ســنتی دانســت
و افــزود :کشــاورزی در گیــان بــرای کشــاورزان از نظــر
اقتصــادی بــه صرفــه نیســت ،زیــرا آب زیــادی مصــرف
میکنــد.
عضــو کمیســیون آمــوزش ،تحقیقــات و فنــاوری
مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه ظرفیــت بــی
نظیــر گیــان در رویــش گیاهــان دارویــی ،تصریــح کــرد:
گیــان میتوانــد قطــب گیاهــان دارویــی کشــور باشــد؛ لذا
جهاددانشــگاهی پژوهشــکده گیاهــات دارویــی را در گیالن
تاســیس کنــد ،زیــرا گیالن بــه واســطه اقلیــم و آب و هوای
مناســب رویشــگاه خوبــی بــرای گیاهــان دارویــی اســت و
نیازمنــد یــک مرکــز تحقیقاتــی هســتیم.
کوچکینــژاد بــا بیــان ایــن کــه ســرطان در گیــان
زندگــی مــردم را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت ،گفــت :بــه
واســطه آلودگیهــای زیســت محیطــی ناشــی از پســماند
و فاضــاب انــواع و اقســام ســرطانها بــه ویــژه دســتگاه
گــوارش و پســتان در گیــان شــیوع دارد لــذا میطلبــد
مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــکدههای جهاددانشــگاهی ورود
جــدی بــه ایــن امــر داشــته باشــد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

نشست مشرتک رییس جهاددانشگاهی و منایندگان استان گیالن با موضوع ورود جدی مراکز پزشکی
و پژوهشکدهی گیاهان دارویی این نهاد به استان برگزار شد
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وی جهاددانشــگاهی را موتــور محــرک بخــش تحقیقات
و پژوهــش در کشــور دانســت و متذکــر شــد :در ســال
جــاری  15میلیــون یــورو معــادل  170میلیــارد تومــان
از محــل صنــدوق توســعه ملــی بــرای امــر پژوهــش
تخصیــص یافتــه کــه جهاددانشــگاهی میتوانــد پیگیــر
دو پژوهشــکده محیــط زیســت و گیاهــان دارویــی گیــان
باشــد.
نماینــده رشــت در مجلــس از تخصیــص ردیــف
اعتبــاری ویــژه بــرای پژوهشــکده محیــط زیســت
جهاددانشــگاهی خبــر داد و تاکیــد کــرد :جهاددانشــگاهی
بایــد از کارکــرد آموزشــی در مقطــع کاردانی و کارشناســی
فاصلــه بگیــرد و دورههــای دکتــری و پــی.اچ.دی را فعــال
کنــد تــا پژوهشــگران در بخشهــای پزشــکی و کشــاورزی
هدایــت شــوند.
کوچکــی نــژاد ،جنگلهــای هیرکانــی را یکــی دیگــر
از ظرفیتهــای طبیعــی گیــان دانســت و اضافــه کــرد:
جنگلهــای هیرکانــی ذخیــرهگاه ژنتیکــی بــوده و بــه
ثبــت جهانــی از حیــث قدمــت و ارزش رســیده اســت ،امــا
متاســفانه برخــی از گونههــا منقــرض شــده و یــا در حــال
انقــراض هســتند ،لــذا جنگلهــای هیرکانــی میتوانــد
برنــد خوبــی بــرای جهاددانشــگاهی باشــد.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس ،نوغــان و
ابریشــم را یکــی از ظرفیتهــای در معــرض خطــر گیــان
دانســت و خاطرنشــان کــرد :ابریشــم یکــی از محصــوالت
مهــم اســتان گیــان در گذشــته بــود و ســاالنه بــه حــدود
 30هــزار جعبــه تخــم نوغــان نیــاز داریــم ،امــا تولیــد
مــا  5هــزار جعبــه اســت و مابقــی وارد میشــود .از
جهاددانشــگاهی میخواهیــم تحقیقــات الزم را در حــوزه
تولیــد و اصــاح و پــرورش نوغــان در کشــور داشــته باشــد
تــا صنعــت نوغانــداری و ابریشــم مجــددا رونــق بگیــرد.

توجه جدی به چای ،پسامند و پرورش ماهی
در قفس

همچنیــن دکتــر ارســان زارع اســتاندار گیــان
نیــز در نشســت مشــترک بــا دکتــر طیبــی کــه در
محــل ســاختمان ایــن اســتانداری برگــزار شــد ضمــن
قدردانــی از فعالیتهــای علمــی و تحقیقاتــی مجموع ـهی
جهاددانشــگاهی در اســتان گیــان و پژوهشــکده محیــط
زیســت جهاددانشــگاهی ،اظهــار کــرد :جهاددانشــگاهی
حضــوری موثــر در کارگــروه مدیریت پســماند اســتان دارد.

وی زبالــه و پســماند را مهمتریــن اولویــت گیــان
دانســت و افــزود :جهاددانشــگاهی از زمــان تاســیس
تاکنــون رویکــرد آموزشــی و پژوهشــی داشــته و منشــا
خدمــات و بــرکات خوبــی بــرای کشــور و اســتان بــوده
اســت و امیدواریــم در حــوزهی پســماند و تــاالب انزلــی نیز
بتوانیــم شــاهد نقشآفرینــی پژوهشــی جهاددانشــگاهی
باشــیم.
دکتــر زارع ،جهاددانشــگاهی را زمینهســاز ســربلندی
و اقتــدار علمــی کشــور در عرصــهی پژوهــش دانســت و
بیــان کــرد :تحــوالت سیاســی و اجتماعــی بینالمللــی در
ســالهای اخیــر ،شــرایط پیچیــدهی اقتصــادی را بــرای
کشــور مــا رقــم زده ،بنابرایــن ضــرورت دارد تــا مــا بــا تکیه
بــر دانــش ،علــم ،فنــاوری و اســتفاده از طرحهــای فناورانــه
و نوآورانــه بــرای برونرفــت از وضعیــت فعلی تــاش کنیم؛
بیتردیــد بیثباتــی اقتصــاد کشــور بهواســطهی وابســتگی
درآمدهــای دولــت بــه نفــت اســت و بایــد بــه ظرفیتهــای
داخلــی در ابعــاد مختلــف رجــوع کنیــم.
اسـتاندار گیلان خواسـتار توجـه جـدی طرحهـای
پژوهشـی و فنـاوری جهاددانشـگاهی بـه چـای و پـرورش
ماهـی در قفـس شـد و ادامـه داد :پـرورش ماهـی در قفس
یکـی از  53زیرپـروژه از  19پروژهی اقتصاد مقاومتی گیالن
بـوده و بـه واسـطهی توجیه اقتصـادی دارای اولویت اسـت.

وی پژوهشــکدهی محیــط زیســت جهاددانشــگاهی
را یــک برنــد ملــی عنــوان کــرد و گفــت :تحقیقــات
و پژوهشهــای پژوهشــکدهی محیطزیســت
جهاددانشــگاهی میتوانــد راهگشــای تــاالب انزلــی
و پســماند گیــان باشــد .خوشــبختانه پژوهشــگران و
اعضــای هیــات علمــی ایــن پژوهشــکده نقــش فعالــی در
کارگروههــای توســعهی اســتان دارنــد کــه نشــاندهندهی
ظرفیــت بــاالی ایــن مجموعــه اســت.
اســتاندار گیــان بــا اشــاره بــه ســهم نیمدرصــدی
اعتبــارات پژوهشــی علیرغــم توجــه برنام ـهی ششــم بــه
امــر پژوهــش و فنــاوری ،یــادآور شــد :پروژههــای اقتصــاد
مقاومتــی گیــان میتوانــد در قالــب  31طــرح فناورانـهی
جهادانشــگاهی تعریــف شــود.
دکتــر حمیدرضــا طیبــی نیــز در ایــن نشســت ،بــا بیان
ایــن کــه نهــاد جهاددانشــگاهی عالقهمنــد بــه همــکاری
در راســتای توســعهی اســتان گیــان اســت ،اظهــار کــرد:
جهاددانشــگاهی ســبقهی خوبــی در حــوزهی مدیریــت
پســماند و زبالهســوز دارد و امــروزه مســالهی زبالــه و
پســماند یکــی از اولویتهــای اســتانهای شــمالی
بهویــژه گیــان اســت.
دکتــر طیبــی بــا اشــاره بــه هزینهبــردار بــودن
امحــای هــر تــن زبالــه توســط زبالهســوز ،یــادآور شــد:
جهاددانشــگاهی در طراحــی زبالهســوز ورود نکــرده ،امــا
آمادگــی داریــم در صــورت خریــداری زبالهســوز از یــک
شــرکت معتبــر خارجــی ،اقــدام بــه انتقــال تکنولــوژی
الزم کنیــم ،زیــرا ایــن ظرفیــت در گروههــای پژوهشــی
جهاددانشــگاهی وجــود دارد ،امــا متاســفانه تاکنــون از
ایــن ظرفیــت اســتفاده نشــده و اســتانها اقــدام بــه
خریــد مــوردی زبالهســوز بــدون دریافــت امتیــاز انتقــال
تکنولــوژی آن میکننــد.
وی از آمادگــی جهاددانشــگاهی در امــر نظــارت بــر
حســن اجــرا و انتقــال تکنولــوژی زبالهســوز رشــت خبــر
داد و گفــت :امــروز تــاالب انزلــی نیــز تبدیــل بــه یــک
دغدغــهی ملــی شــده و آلودگیهــای زیســتمحیطی
ناشــی از ورود فاضــاب ماهیــت ،ایــن تــاالب را تغییــر
داده اســت؛ لــذا جهاددانشــگاهی بــه عنــوان نهــادی کــه
نــگاه توأمــان علمــی ،فنــاوری ،فرهنگــی و اجتماعــی دارد،
میتوانــد بــه صــورت تخصصــی دربــارهی تــاالب انزلــی
ورود کنــد ،زیــرا ایــن تــاالب بــه پژوهشهــای علمــی،
فناورانــه ،فرهنگــی و اجتماعــی در کنــار هــم نیــاز دارد.

نشست مشرتک روسای جهاددانشگاهی و سازمان گسرتش صنایع و نوسازی ایران (ایدرو) با تاکید بر گسرتش همکاریهای فناورانه برگزار شد
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۱۴ ،مهـــر :دکتـــر
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی در
نشس ــت مش ــترک ب ــا ریی ــس هی ــات عام ــل س ــازمان
گســـترش و نوســـازی صنایـــع ایـــران ،بیـــان کـــرد:
از گذشـــتهی دور بـــا ایـــدرو در صنایـــع نویـــن و
پیشـــرفته همـــکاری داشـــتهایم؛ پژوهشـــگاه رویـــان
و پژوهشـــگاه ابنســـینای جهاددانشـــگاهی و قســـمت
فن ــی ـ مهندس ــی ای ــن نه ــاد ب ــا بس ــتن قراردادهای ــی،
تجاریســـازی فناورانـــه را بـــا ســـازمان گســـترش و
نوســـازی صنایـــع ایـــران انجـــام دادهانـــد.
وی با اشاره به الگوی شرکتهایی مانند زیمنس در
دنیا ،گفت :باید از تجربههای موفق در دنیا برای ایجاد
یک مجموعهی بزرگ در زمینهی فناورانه و تجاریسازی
آن بهره ببریم؛ مجموعهای که خود تولید فناوری کند و
نهادی فناورانه با ساختی صنعتی باشد.
دکت ــر طیب ــی ب ــا توج ــه ب ــه زمینهه ــای هم ــکاری
بیـــن جهاددانشـــگاهی و ایـــدرو ،تشـــریح کـــرد :ایـــن
نهـــاد در زمینـــهی  UPSهـــای صنعتـــی در صنایـــع
مختلـــف ،الکتروموتورهـــای دور متغیـــر ،فناوریهـــای
مربـــوط بـــه متـــرو و سیســـتم رانـــش آن ،انتقـــال
تکنولـــوژی در زمینـــهی مبـــدل کنتـــرل دور موتـــور،
نمکزدایـــی از نفـــت خـــام ،دکلهـــای حفـــاری،
بازوهـــای بارگیـــری نفـــت خـــام ،متههـــای حفـــاری،
فرســـتندههای رادیویـــی ،کنتـــرل تـــردد و دسترســـی
و...توانایـــی ارایـــهی محصـــوالت و تجاریســـازی آن را
دارا اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا معرفـــی تکنولـــوژی
بـــهروز ســـامانهی ارتباطـــات هوشـــمند خودرویـــی،
اظهـــار کـــرد :دانـــش فنـــی ایـــن فنـــاوری را بومـــی
کردیـــم و از ســـال  ۱۳۹۳آمـــادهی تجاریســـازی
آن هســـتیم؛ امـــا ایـــن مســـاله نیـــاز بـــه همراهـــی
خودروســـازان دارد کـــه تـــا بـــه امـــروز میســـر نشـــده
اســـت و نیـــاز بـــه حمایـــت ســـازمان گســـترش و
نوســـازی صنایـــع ایـــران دارد.

ارایهی یک نقشهی راه مشخص برای ایجاد
یک مجموعهی فناورانه

در ادامه ،دکتر محمدباقر عالی رییس هیات عامل
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در این
نشست ،جهاددانشگاهی را یکی از داشتههای جمهوری
اسالمی ایران توصیف کرد و گفت :هرجا نیاز باشد از
تواناییهایی این نهاد بهرهمند میشویم و به شخصه
در تجربهی اجرایی ربع قرن خود ،از فعالیتهای
جهاددانشگاهی اطالع دارم و از آن بهره بردهام.
وی با اشاره به تکنولوژیهای نوین و اهمیت
استارتآپها در این زمان ،بیان کرد :کسبوکارهای نوپا
باید به محیط رشد خود توجه کنند تا شکست نخورند.
دکتر عالی با استقبال از پیشنهاد رییس جهاددانشگاهی
دربارهی ایدهی راهاندازی یک شرکت فناورانهی بهروز
مانند زیمنس آلمان ،اظهار کرد :با کلیات این ایده موافق و
آمادهی تشکیل یک کمیتهی مشترک از همکاران دوطرف

برای پیگیری آن هستیم؛ البته باید یک نقشهی راه کامال
مشخص و تقسیم وظایف شفاف با یک هویت حقوقی
مناسب برای این طرح تعریف کرد.
رییس هیات عامل ایدرو ادامه داد :این ایده ،برای سالی
که مزین به نامگذاری رونق تولید است ،ایدهی بسیار
درستی است و در راستای حمایت از نهضت ساخت داخل
و بستر فراهمشدهی کشور در این سال است.
وی افزود :در پروژهی دستیابی به دانش فنی غشای
اسمز معکوس (ممبران) و طراحی سامانهی ارتباطات
هوشمند خودرویی ( )CVTنیز آمادهی ادامهی همکاری
با جهاددانشگاهی هستیم؛ در زمینهی انعقاد  2تفاهمنامه
و همکاری در شهرک کاوش ایدرو نیز آمادگی خود را
اعالم میکنیم.
گفتنی است در پایان مقرر شد ،کمیتهای مشترک از
جهاددانشگاهی و ایدرو ،زمینههای همکاری بیانشده در
این نشست را پیگیری کنند.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

همکاریمشرتکدرگسرتشتکنولوژیسامانهی
ارتباطاتهوشمندخودرویی

www.acecr.ac.ir
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تفاهم

توسعهیاستانداردهایملیو
تهای
بیناملللیدرحوزهیفعالی 
آزمایشگاهی

تفاهمنامهی سهجانبهی همکاری بین سازمان جهاددانشگاهی صنعتی رشیف ،ادارهی استاندارد
و جهاددانشگاهی بوشهر امضا شد

برنامهریزیفرهنگی
مبتنی بر اطالعات
و ارتباط با بدنهی
دانشجویی

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی به همراه
جمعی از مدیران کل و معاونان فرهنگی
واحدهای مستقر در تهران در مرکز اطالعات
علمی جهاددانشگاهی حضور یافتند
■

■

روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتــی

شــریف  30مهــر :تفاهمنامــهی ســه جانبــه همــکاری
مشــترک بــا هــدف توســعه و ترویــج اســتانداردهای ملــی
و بیــن المللــی در حــوزهی فعالیتهــای آزمایشــگاهی و
آموزشــی بیــن ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف،
اداره کل اســتاندارد و جهاددانشــگاهی بوشــهر امضــا شــد.
اســتفادهی بهینــه از تواناییهــای علمــی ،آموزشــی و
پژوهشــی ســه طــرف و همــکاری در فعالیتهــای تدویــن
اســتانداردهای ملــی و بینالمللــی مرتبــط برنامهریــزی
و طراحــی دورههــای آموزشــی مرتبــط ،توســعه و ترویــج
فرهنــگ اســتاندارد بخشــی از محورهــای ایــن تفاهــم نامه
اســت.
برگــزاری دورههــای آموزشــی و گردهماییهــای علمــی
مرتبــط ،استانداردســازی کیفیــت مواد ،وســایل و تجهیزات
آموزشــی و کمــک آموزشــی ،آمــوزش استانداردســازی
مــکان ،وســایل و تجهیــزات آموزشــی و آزمایشــگاهی،
توســعه آموزشهــای مهارتــی و ارایــه پروژههــای
تحقیقاتــی و پژوهشــی در امــر اســتانداردهای اجتماعــی،
ترویجــی و نظرســنجیهای موردنیــاز بــا توجــه بــه
توانمنــدی جهاددانشــگاهی از دیگــر محورهــای تفاهــم
نامــه اســت.
مـدت اعتبـار ایـن تفاهمنامـه کـه بـه امضـای دکتـر
آخونـدی رییس سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف،
دکتر بهره مند مدیرکل اداره کل اسـتاندارد اسـتان بوشـهر
و علـی احمـدی زاده رییـس جهاددانشـگاهی واحد بوشـهر
رسـیده اسـت ،بـه مدت  2سـال تعیین شـده اسـت.
گفتنــی اســت ،با صــدور گواهینامــه اســتاندارد مدیریت

کیفیت آزمایشــگاهها (اســتاندارد  )ISO/IEC17025از
ســوی مرکــز ملــی تایید صالحیــت ایران بــرای آزمایشــگاه
ســامانههای الکترونیکــی و هوشــمند مرکــز پدافنــد
غیرعامــل ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف ،ایــن
آزمایشــگاه بــه عنــوان یکــی از آزمایشــگاههای معتبــر و
مرجــع ایــران کــه توانایــی انجــام خدمــات در ســطح ملــی
را دارا میباشــد معرفــی شــده اســت.
آزمایشــگاه ســامانههای الکترونیکــی هوشــمند ســازمان
جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف ،همچنیــن تاییــد
صالحیــت آزمایشــگاه همــکار بابــت تجهیــزات مخابراتــی
(ســوئیچ و روتــر) از ســوی ســازمان تنظیــم مقــررات و
ارتباطــات رادیویــی تعییــن معیــار مصــرف انرژی و دســتور
العمــل برچســب انــرژی بــرای تجهیــزات اداری و تجهیزات
تصویــر پــردازی را نیــز دارا میباشــد.
هــم اکنــون بــا توســعه و ارتقــای کیفیــت فعالیتهــا
و دریافــت مجوزهــای الزم ،مرکــز خدمــات پدافنــد
غیرعامــل ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف ارایــه
مشــاوره و خدمــات آزمایشــگاهی را در اســتان تهــران بــه
ســازمانهای دولتــی ،خصوصــی و بانکهــا در زمینــه
تجهیــزات  ITاز قبیــل دوربیــن مــدار بســته ،ســرور ،لــب
تــاپ ،NVR،DVR،کامپیوتــر و ...را ارایــه میکنــد.
بــا امضــای تفاهــم نامــه همــکاری ســه جانبــه بیــن
ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف ،اداره کل
اســتاندارد و جهاددانشــگاهی اســتان بوشــهر کــه ســه
شــنبه  30مهرمــاه انجــام شــد ،توســعه برنامههــای ایــن
آزمایشــگاه در زمینـهی ارایــه خدمــات مشــاوره و آزمون در
ســایر اســتانهای کشــور نیــز مهیــا شــده اســت.

روابـــط عمومـــی مرکـــز اطالعـــات علمـــی

جهاددانشـــگاهی 23 ،مهـــر :دکتـــر عیســـی علیـــزاده
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی در نشســـت
مش ــترک ای ــن معاون ــت ب ــا مرک ــز اطالع ــات علم ــی
جهاددانشـــگاهی ( )SIDبـــر ضـــرورت ارتبـــاط بیـــن
حـــوزهی فرهنـــگ و پژوهـــش تاکیـــد کـــرد.
وی در ایـن نشسـت اعلام کـرد SID:محتواهـای
علمـی ـ پژوهشـی خـود را جهـت ارتبـاط بیـن فرهنگ
و حـوزهی پژوهـش بـه نحو مطلـوب در اختیـار معاونت
فرهنگـی قـرار دهد.
معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی بــر ضــرورت
برنامهریــزی مبتنــی بــر اطالعــات تاکیــد کــرد و
افــزود :الزم اســت در زمینــهی سیاســتگذاری در
حــوزهی فرهنگــی و هــم در ســایرحوزهها برنامهریــزی
مبتنــی بــر اطالعــات و مــدارک صــورت پذیــرد.
در ادامــه ،دکتــر ابوالقاســم رییســی مدیــرکل روابــط
عمومــی جهاددانشــگاهی بــا تاکیــد بــر توافــق مشــترک
حــوزهی فرهنگــی و  SIDجهــت بهرهمنــدی دوطــرف،
گفــت :بــا توجــه بــه اهمیــت حوزههــای مطالعــات
فرهنگــی و برنامهریــزی فرهنگــی و وجــود مقــاالت
معتبــر داخلــی و خارجــی در حوزههــای مختلــف در
 SIDواحدهــا میتواننــد کلیــد واژههــای مــورد نیــاز
جهــت موضوعیابــی و شــناخت موضوعــات مهــم و
ب ـهروز فرهنگــی را از ایــن مرکــز دریافــت کننــد.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه دیتاهــای موجــود
در  SIDســایر ســازمانها از خروجیهــا و نتایــج
ارایــه شــده توســط مرکــز اطالعــات علمــی بــه
عنــوان یــک قــدرت اطالعاتــی در همایشهــا و ســایر
خروجیهــای اطالعاتــی خــود اســتفاده میکننــد و
خــوب اســت کــه مجموع ـهی جهاددانشــگاهی هــم از
ایــن امــکان بهرهمنــد شــود.
دکتـر فاطمـه عظیـمزاده رییـس مرکـز اطالعـات
علمـی وابسـته بـه جهاددانشـگاهی نیـز هـدف برگزاری
ایـن نشسـت را برقـراری ارتبـاط و تعامـل بیشتـر بـا
دفتـر مطالعـات فرهنگـی و یـا مجموعههـای فعـال
در حـوزه فرهنگـی و همچنیـن ارتبـاط بیشـتر بـا
دانشـجویان اعلام کـرد.
وی افـزود :ایـن جلسـه سـرآغازی بـر همافزایـی
ایـن مرکـز بـا معاونـت فرهنگـی واحدهـای سـازمانی
جهاددانشـگاهی بـرای برقـراری ارتبـاط بیـن  SIDبـا
دانشـجویان اسـت.

اخبار کوتاه

■

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران،

■■■

پارک علم و فناوری الربز جهاددانشگاهی ـ
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
■

رواب ــط عموم ــی پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز وابس ــته

بـــه جهاددانشـــگاهی :تفاهمنامـــهی همکاریهـــای
مشـــترک علمـــی و فنـــاوری بیـــن پـــارک علـــم
و فنـــاوری البـــرز وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی و
موسســـه تحقیقـــات فنـــی و مهندســـی کشـــاورزی
کش ــور مس ــتقر در اس ــتان الب ــرز ب ــه منظ ــور توس ــعه
زمینههـــای همـــکاری مشـــترک علمـــی ،پژوهشـــی،
فن ــاوری و همچنی ــن اس ــتفاده بهین ــه از توانمن ــدی و
ظرفیتهـــای شـــرکتهای فنـــاور و دانـــش بنیـــان
در تجـــاری ســـازی و همچنیـــن توســـعه بخشهـــای
مختل ــف کش ــاورزی در حوزهه ــای فن ــی و مهندس ــی
ب ــا حض ــور مهن ــدس عط ــاءا ...ربان ــی ریی ــس پ ــارک و
دکت ــر فریب ــرز عباس ــی ریی ــس موسس ــه منعق ــد ش ــد.
مهنـــدس عطـــاءا ...ربانـــی رییـــس پـــارک علـــم و
فنـــاوری اســـتان البـــرز در حاشـــیهی امضـــای ایـــن
تفاه ــم نام ــه ب ــا تاکی ــد ب ــر اهمی ــت بخ ــش کش ــاورزی
و توســـعه دانـــش ،فنـــاوری و تجـــاری ســـازی در
اقتص ــادی ش ــدن بخ ــش کش ــاورزی ب ــه عن ــوان ی ــک
مقولـــه مهـــم اشـــاره کـــرد و گفـــت :شـــرکتهای
دانشبنیـــان میتواننـــد بـــا ورود بـــه ایـــن عرصـــه و
نشـــان دادن توانمندیهـــای خـــود گامهـــای موثـــری
در راســـتای تحقـــق ایـــن اهـــداف و رفـــع مشـــکالت

■■■

جهاددانشگاهی چهارمحالوبختیاری ـ اداره
کل آموزش و پرورش استان
■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال

و بختیـــاری 23 ،مهـــر :ســـیروس رضایـــی در آییـــن
انعقـــاد تفاهمنامـــه همـــکاری میـــان جهاددانشـــگاهی
چهارمح ــال و بختی ــاری و اداره کل آم ــوزش و پ ــرورش
اســـتان در تشـــریح فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی
اســـتان بـــه فعالیتهـــای فرهنگـــی اشـــاره و بیـــان
کـــرد :از ظرفیتهـــای خبرگزاریهـــای ایســـنا و
ایکنـــا ،مرکـــز افـــکار ســـنجی و شـــعبه انتشـــارات
در راســـتای کمـــک بـــه اســـتان اســـتفاده و تمـــام
فعالیتهـــا فرهنگـــی براســـاس نیـــاز دانشـــجویان
برنامهریـــزی میشـــود.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی چهارمح ــال و بختی ــاری در
تش ــریح خدم ــات بخ ــش آموزش ــی واح ــد بی ــان ک ــرد:
 6مرکـــز در شـــهرکرد و شهرســـتانها تـــا کنـــون بـــه
ارای ــه دورهه ــای تخصص ــی و اش ــتغال مح ــور در قال ــب
 10دپارتمـــان پرداختهانـــد کـــه اکثـــر ایـــن دورههـــا
بـــه بهبـــود شـــاخص اشـــتغال اســـتان منجـــر شـــده
اس ــت.
وی بـــه همکاریهـــای جهاددانشـــگاهی بـــا
ادارهکل آمـــوزش و پـــرورش اشـــاره و بیـــان کـــرد:
هم ــکاری در زمین ــه ط ــرح دان ــاب ،آم ــوزش مربی ــان
نهض ــت س ــوادآموزی و نی ــز دورهه ــای تربی ــت معل ــم
پیشدبســـتانی و دبســـتان از جملـــه ایـــن طرحهـــا
اســـت کـــه امیدواریـــم تعامـــل بیشـــتر ایـــن دو نهـــاد
مهـــم را شـــاهد باشـــیم.
در ادامـــه ،فرحنـــاز قائدامینـــی مدیـــرکل آمـــوزش
و پـــرورش چهارمحالوبختیـــاری بـــا بیـــان ایـــن
کـــه زمینـــه همـــکاری بیشـــتر و موثرتـــری میـــان
جهاددانشـــگاهی و آمـــوزش و پـــرورش بـــه عنـــوان
بزرگتریـــن ســـازمان دولـــت فراهـــم اســـت،
اظهـــار کـــرد :در زمینـــه آموزشهـــای کوتاهمـــدت
میتـــوان دورههایـــی از قبیـــل مهـــارت زندگـــی
و تربیـــت فرزنـــدان بـــرای اولیـــای دانشآمـــوزان

جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ـ
سازمان نظام پزشکی کل کشور
■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی

شـــهید بهشـــتی :جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی
ش ــهید بهش ــتی و س ــازمان نظ ــام پزش ــکی کل کش ــور
بـــا هـــدف بهرهمنـــدی دو طـــرف از منابـــع و تـــوان
فکـــری ،آموزشـــی ،پژوهشـــی ،اجرایـــی و ســـایر
امکانـــات توافقشـــده بهویـــژه در زمینـــهی برگـــزاری
دورههـــای آموزشـــی ،رویدادهـــا و کنفرانسهـــای
مشـــترک بهصـــورت ملـــی و بینالمللـــی
تفاهمنامـــهی همـــکاری مشـــترک امضـــا کردنـــد.
از مفـــاد ایـــن تفاهمنامـــه برگـــزاری همایشهـــا،
کارگاههـــا و دورههـــای مهـــارت حرفـــهای مشـــترک
بـــا محوریـــت توانمندســـازی و کارآفرینـــی ،همـــکاری
در برقـــراری ارتبـــاط بـــا دســـتگاهها و مراکـــز علمـــی
و تحقیقات ــی ب ــا اس ــتفاده از ارتباط ــات تش ــکیالتی دو
طـــرف ،اجـــرای پژوهشهـــای کاربـــردی و برگـــزاری
بازدیدهـــای علمـــی و تحقیقاتـــی در راســـتای اهـــداف
تفاهمنامـــه ،اطالعرســـانی و معرفـــی ظرفیتهـــای
تشـــکیالتی و خدمـــات دو طـــرف در داخـــل کشـــور و
ســـطح بینالمللـــی ،همـــکاری در طراحـــی ،تولیـــد
و عرضـــه بســـتههای آموزشـــی ،پژوهشـــی و ســـایر
محصـــوالت مـــورد توافـــق اســـت.
ایـــن تفاهمنامـــه بـــه مـــدت دو ســـال بـــه امضـــای
دکتـــر علیرضـــا بهرامـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی
علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی و دکتـــر علیرضـــا
ســـلیمی معـــاون آموزشـــی ســـازمان نظـــام پزشـــکی
کل کشـــور رســـید.
گفتن ــی اس ــت ،در پای ــان مق ــرر ش ــد ب ــرای ش ــروع
همـــکاری در راســـتای اجـــرای ایـــن تفاهمنامـــه ،دوره
 Health MBAوی ــژه کارشناس ــان و مدی ــران ح ــوزه
س ــامت ،منشــیگری و مدیری ــت مط ــب و کلینی ــک،
قوانیـــن و مقـــررات و حقـــوق پزشـــکی بـــا همـــکاری
دو طـــرف طراحـــی و اجـــرا شـــود و در مراحـــل بعـــد
دورهه ــای کارب ــردی دیگ ــر نی ــز ب ــا تواف ــق دو ط ــرف و
ب ــه تدری ــج ب ــه ای ــن مجموع ــه اف ــزوده ش ــود.

■■■

جهاددانشگاهی شهید بهشتی ـ مرکز ملی
ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
■

روابـــط عمومـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و

زیســـتی ایـــران وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی :ب ــه منظ ــور
ایجـــاد و توســـعه ســـطح همـــکاری و بهرهبـــرداری
از تواناییهـــای علمـــی و ظرفیتهـــای اجرایـــی دو
طـــرف تفاهـــم نامـــه همکاریهـــای مشـــترک بیـــن
جهاددانشــگاهی شــهید بهشــتی و مرکــز ملــی ذخایــر
ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران منعقـــد شـــد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

 1آبـــان :تفاهمنامـــهی همـــکاری بیـــن ســـازمان
جهاددانشـــگاهی تهـــران و دبیرخانـــه شـــورای عالـــی
مناطـــق آزاد تجـــاری ـ صنعتـــی و ویـــژهی اقتصـــادی
بـــه امضـــا رســـید.
پیـــرو امضـــای تفاهـــم نامـــه همـــکاری بیـــن
معاونـــت آموزشـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران
و دبیرخانـــه شـــورایعالی مناطـــق آزاد جهـــت اجـــرای
طــرح جامــع آمــوزش مناطــق آزاد ،تجــاری ـ صنعتــی
و وی ــژه اقتص ــادی ،توافقنام ــه اجرای ــی ای ــن ط ــرح در
منطق ــه آزاد ارون ــد بی ــن اس ــماعیل زمان ــی مدیرعام ــل
منطقـــه آزاد ارونـــد و ســـید عزیـــز آشـــنا معـــاون
آموزش ــی س ــازمان جهاددانش ــگاهی ته ــران ب ــه امض ــا
رســـید.
ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن تفاه ــم نام ــه ،جهاددانش ــگاهی
نســـبت بـــه طراحـــی و اجـــرای دورههـــای آموزشـــی
جهــت توانمندســازی نیروهــای شــاغل در منطقــه آزاد
ارونـــد و همچنیـــن کارکنـــان ســـازمان ایـــن منطقـــه
اقـــدام میکنـــد.
گفتن ــی اس ــت ،ای ــن ط ــرح در تم ــام مناط ــق آزاد،
تجـــاری ـ صنعتـــی و ویـــژه اقتصـــادی اجـــرا خواهـــد
ش ــد.

■■■
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سازمان جهاددانشگاهی تهران ـ دبیرخانه
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و
ویژہی اقتصادی

اســـتان و کشـــور بردارنـــد.
وی گفـــت :یکـــی از سیاســـتهای پـــارک،
ورود شـــرکتهای بخـــش فنـــاور بـــرای اجـــرای
پروژههـــای بیـــن رشـــتهای کشـــاورزی میباشـــد کـــه
در ای ــن راس ــتا ب ــا کم ــک معاون ــت علم ــی وفن ــاوری
و ســـایر دســـتگاههای مرتبـــط و بخـــش خصوصـــی
اقداماتـــی صـــورت گرفتـــه و مرکـــزی بـــرای فعالیـــت
مشـــترک شـــرکتهای همســـو ایجـــاد شـــده اســـت.
در ادام ــه دکت ــر فریب ــرز عباس ــی ریی ــس موسس ــه
تحقیقـــات فنـــی و مهندســـی کشـــاورزی ،ضمـــن
تمجی ــد از دس ــتاوردهای پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز،
ب ــه معرف ــی امکان ــات و تجهی ــزات فن ــی و مهندس ــی
وپتانســـیل و توانمندیهـــای بـــاالی ایـــن موسســـه در
زمینههـــای مختلـــف کشـــاورزی پرداخـــت.
از مفـــاد ایـــن تفاهمنامـــه میتـــوان بـــه فراهـــم
کـــردن امـــکان اســـتفاده از امکانـــات و توانمندیهـــای
پژوهش ــی ،آزمایش ــگاهی وکارگاه ــی و نی ــروی انس ــانی
متخصـــص دو مجموعـــه و همچنیـــن ایجـــاد زمینـــه
اســـتفاده از ظرفیتهـــای فیزیکـــی و همـــکاری در
راه انـــدازی ســـاختارهای فنـــاوری مشـــترک از جملـــه
مرکـــز رشـــد ،مرکـــز نـــوآوری و ....اشـــاره کـــرد.

پیشبینـــی کـــرد و جهاددانشـــگاهی میتوانـــد مـــا را
در ایـــن زمینـــه کمـــک کنـــد.
وی امـــکان ایجـــاد شـــرایطی بـــرای آمـــوزش
همـــکاران جدیدالـــورود حقالتدریـــس بـــه بدنـــه
آم ــوزش و پ ــرورش را دیگ ــر زمین ــه مه ــم تعام ــل دو
نهـــاد دانســـت و ادامـــه داد :نیروهـــای جدیـــد قطعـــا
نی ــاز ب ــه آم ــوزش دارن ــد و جهاددانش ــگاهی ب ــا توج ــه
بـــه پتانســـیل خـــود میتوانـــد آمـــوزش و پـــرورش را
در ایـــن زمینـــه یـــاری دهـــد.
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شناســـایی نیازهـــای مراکـــز پژوهشـــی کشـــور در
حیطـــه فعالیتهـــای دوطـــرف ،اجـــرای طرحهـــای
پژوهشـــی ،مشـــارکت در تهیـــه ،تدویـــن و توســـعه
برنامههـــای آموزشـــی؛ برگـــزاری برنامههـــای
علمـــی و آموزشـــی مشـــترک ،اســـتفاده از تجـــارب
و ظرفیتهـــای تجـــاری ســـازی ،بهـــره منـــدی از
توانمندیهـــا و امکانـــات دو مجموعـــه از قبیـــل
(منابـــع انســـانی ،امکانـــات آزمایشـــگاهی ،کارگاهـــی،
کتابخانــهای و )...از موضوع ــات تفاهمنام ــه اس ــت ک ــه
مـــورد توافـــق قـــرار گرفـــت.

برنام ــه توس ــعهای ش ــرکت براس ــاس نظ ــر کارشناس ــی
ایـــن نهـــاد دنبـــال میشـــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان فـــارس نیـــز
گفـــت :ایـــن تفاهمنامـــه بسترســـاز یـــک همـــکاری
پن ــج س ــاله بی ــن جهاددانش ــگاهی و ش ــرکت کش ــت
و صنعـــت دشـــت بنـــاب اســـت.
دکتـــر مظاهـــر بابایـــی بـــا یـــادآوری ایـــن کـــه،
جهاددانشـــگاهی از ایـــن پـــس بـــه عنـــوان یـــک
مش ــاور در خص ــوص طرحه ــای توس ــعهای از مطالع ــه
تـــا محصـــول در کنـــار مدیریـــت مجموعـــه کشـــت و
صنعـــت دشـــت بنـــاب خواهـــد بـــود ،گفـــت :هـــدف
از انعقـــاد و مبادلـــه ایـــن تفاهمنامـــه ارتقـــا و بـــروز
رس ــانی صنع ــت کش ــاورزی و ...ب ــه اعل ــم روز و ت ــوان
داخلـــی اســـت.

تفاهمنامـــهی همـــکاری علمـــی ،تحقیقاتـــی و
پژوهشـــی بیـــن پژوهشـــگاه رنـــگ وزارت علـــوم،
تحقیقـــات و فنـــاوری و پژوهشـــکده مـــواد نویـــن
ســـرامیکی جهاددانشـــگاهی یـــزد بـــه امضـــای دکتـــر
کمالالدی ــن قرنجی ــگ مع ــاون پژوهش ــی پژوهش ــگاه،
تحقیقـــات و فنـــاوری و ســـید حســـین میرحســـینی
رییـــس پژوهشـــکده رســـید.
موضـــوع ایـــن تفاهمنامـــه ،همـــکاری و اســـتفاده
از تواناییهـــای پژوهشـــگاه و پژوهشـــکده در
جهـــت اجـــرای پروژههـــای تحقیقاتـــی ،کاربـــردی
و تجاریســـازی یافتههـــای پژوهشـــی ،برگـــزاری
نشســـتهای علمـــی مشـــترک ،تبـــادل اســـناد و
مـــدارک علمـــی و اســـتفاده از تجهیـــزات مشـــترک
اســـت.
گفتنـــی اســـت ،تفاهمنامـــهی همـــکاری علمـــی،
تحقیقات ــی و پژوهش ــی بی ــن پژوهش ــگاه رن ــگ وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و پژوهشــکده مــواد نویــن
س ــرامیکی جهاددانش ــگاهی ی ــزد ب ــه م ــدت  5س ــال
منعق ــد ش ــد.

پارک علم و فناوری الربز ـ دانشگاه آزاد
اسالمی استان

■■■

تفاهم
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■

پژوهشکده مواد نوین رسامیکی
جهاددانشگاهی ـ پژوهشگاه رنگ

■■■

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی یـــزد:

■■■

جهاددانشگاهی فارس ـ رشکت دشت بناب

■ رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی ف ــارس :ب ــا حض ــور
مدیرعام ــل ش ــرکت کش ــت و صنع ــت دش ــت بن ــاب و
رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان فـــارس ،تفاهمنامـــه
هم ــکاری امض ــا و مبادل ــه ش ــد.
مدیرعامـــل شـــرکت کشـــت و صنعـــت دشـــت
بنـــاب ،مبادلـــه ایـــن تفاهمنامـــه را بـــا هـــدف
اســـتفاده از ظرفیتهـــای علمـــی ،کارشناســـی و
اجرایـــی جهاددانشـــگاهی در ارتقـــای بهـــره وری آن
شـــرکت دانســـت.
دکت ــر مصطف ــی س ــعیدی گف ــت :ش ــرکت کش ــت
و صنعـــت دشـــت بنـــاب یکـــی از شـــرکتهای
توانمن ــد در زمین ــه کش ــاورزی ،دامپ ــروری و ش ــیالت
در کشـــور بـــه شـــمار مـــیرود و ایـــن امـــکان را دارد
کـــه بـــا بهـــره گیـــری از تـــوان و ظرفیـــت علمـــی،
تخصصـــی ،کارشناســـی و اجرایـــی جهاددانشـــگاهی،
زمینـــه افزایـــش بهـــره وری و بهبـــود شـــرایط تولیـــد
را فراهـــم کنـــد.
وی خاطرنشـــان کـــرد :بـــا انعقـــاد و مبادلـــه
ایـــن تفاهمنامـــه ،جهاددانشـــگاهی فـــارس بـــه
عنـــوان مشـــاور اجرایـــی شـــرکت دشـــت بنـــاب ،در
زمینههـــای مختلـــف عمـــل خواهـــد کـــرد و هـــر

■

روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز

وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی :مهنـــدس عطـــاءا...
ربانـــی رییـــس پـــارک و دکتـــر برهانیفـــر رییـــس
دانشـــگاه آزاد اســـامی اســـتان در راســـتای ایجـــاد
بس ــتر مناس ــب جه ــت تحق ــق اقتص ــاد دان ــش بنی ــان
تفاهمنامـــهی همـــکاری امضـــا کردنـــد.
براس ــاس ای ــن تفاه ــم نام ــه ،دو ط ــرف ب ــا اس ــتفاده
از ظرفیتهـــای خـــود در تبـــادل امکانـــات ،اطالعـــات
و اســـتفاده از ظرفیتهـــای علمـــی ،پژوهشـــی،
آموزشـــی و اجرایـــی بـــرای حمایـــت از فنـــاوران،
اســـاتید و صاحبـــان ایـــده تـــاش میکننـــد.
رییـــس دانشـــگاه آزاد اســـامی اســـتان البـــرز بـــا
اشـــاره بـــه توانمندیهـــای دانشـــگاه آزاد اســـامی
الب ــرز و پ ــارک عل ــم و فن ــاوری اس ــتان گف ــت :وقت ــی
بـــه توانمندیهـــای داخـــل کشـــور و توانمندیهـــای
جوانــان ،دانشــجویان و دانشــگاهیان خــود اتــکا کنیــم
میتوانیـــم حرکتهـــای بزرگـــی را در عرصـــه علـــم و
فن ــاوری انج ــام دهی ــم.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه توانمندیه ــای علم ــی ،صنعت ــی
و کش ــاورزی اس ــتان الب ــرز خاطرنش ــان ک ــرد :پ ــارک
علـــم و فنـــاوری البـــرز بســـتر بســـیار ارزشـــمندی
اســـت تـــا ایدههـــا و طرحهـــای دانشـــجویان و
اســـاتید ایـــن دانشـــگاه بـــا همـــکاری پـــارک علـــم
وفنـــاوری البـــرز تجـــاری شـــده و ایدههـــا و طرحهـــا
بـــه ثـــروت تبدیـــل شـــود.
در ایـــن نشســـت همچنیـــن مهنـــدس عطاءالـــه
ربان ــی ریی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز نی ــز ب ــا
اســـتقبال از همکاریهـــای شـــکل گرفتـــه و بازدیـــد
مســـووالن دانشـــگاه آزاد اســـامی اســـتان البـــرز از
پـــارک گفـــت :خوشـــبختانه هـــم ظرفیتهـــای
اســـتان در زمینـــه همـــکاری علمـــی ،صنعتـــی و
فن ــاوری قاب ــل توج ــه اس ــت و ه ــم مس ــئوالن ارش ــد
اس ــتان دغدغ ــه توس ــعه علم ــی و فن ــاوری و توس ــعه
شـــرکتهای دانـــش بنیـــان و دانشـــگاهی دارنـــد.
براســـاس ایـــن گـــزارش در تفاهـــم نامـــه امضـــای
ش ــده ،دانش ــگاه متعه ــد ش ــد ت ــا ام ــکان اس ــتفاده از
امکانـــات و توانمندیهـــای پژوهشـــی ،آزمایشـــگاهی،
کارگاه ــی و رواب ــط بی ــن المل ــل خ ــود را ب ــرای پ ــارک
و واحدهـــای فنـــاور پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز
فراهـــم کنـــد.
همچنی ــن برگ ــزاری توره ــای صنعت ــی ـ فن ــاوری،

معرفـــی کارآمـــوزان ،دانشـــجویان و کارورزان دانشـــگاه
بـــه پـــارک بـــرای گذرانـــدن دورههـــای کارورزی و کار
آم ــوزی از دیگ ــر نکات ــی ب ــود ک ــه دو ط ــرف در رابط ــه
ب ــا آن ب ــه تواف ــق رس ــیدند.

■■■

جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ـ
شهرداری تهران
■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی

ش ــهید بهش ــتی :مری ــم ش ــیردل مدی ــر اداره پیش ــگیری
و ارتقـــای ســـامت اجتماعـــی ســـازمان رفـــاه،
خدمـــات و مشـــارکتهای اجتماعـــی شـــهرداری
تهـــران از انعقـــاد تفاهمنامـــه همـــکاری مشـــترک
ب ــا جهاددانش ــگاهی عل ــوم پزش ــکی ش ــهید بهش ــتی
جهـــت توانمندســـازی مـــددکاران اجتماعـــی بـــرای
آمـــوزش کـــودکان کار خیابانـــی خبـــر داد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات و برنامههـــای
ایـــن مرکـــز در راســـتای ســـاماندهی کـــودکان کار و
خیابانـــی ،بـــه همـــکاری بـــا جهاددانشـــگاهی علـــوم
پزشـــکی شـــهید بهشـــتی اشـــاره کـــرد و گفـــت:
طـــی نیازســـنجیهای صـــورت گرفتـــه از کـــودکان
کار خیابانـــی متوجـــه شـــدیم کـــه بســـیاری از ایـــن
کـــودکان دچـــار اختـــاالت روانشـــناختی و نیازمنـــد
مشـــاوره و آموزشهـــای خـــاص هســـتند کـــه
بـــرای پاســـخ بـــه ایـــن نیـــاز طرحـــی مشـــترک بـــا
جهاددانشـــگاهی برگـــزار کردیـــم.
وی بـــا اشـــاره بـــه شناســـایی بیـــش از  3هـــزار و
 700کـــودک نیازمنـــد آمـــوزش و مشـــاوره ،تصریـــح
کـــرد :از آن جـــا کـــه ارایـــه آمـــوزش جداگانـــه بـــه
تکتـــک ایـــن کـــودکان دشـــوار بـــود ،بـــر اســـاس
طـــرح ارایـــه شـــده از ســـوی جهاددانشـــگاهی علـــوم
پزش ــکی ش ــهید بهش ــتی مق ــرر ش ــد ک ــه م ــددکاران
اجتماعـــی تشـــکلهای مردمنهـــاد همـــکار بـــا
شـــهرداری در مراکـــز پرتـــو و پایگاههـــای خدمـــات
اجتماعـــی شـــهرداری بـــا گذرانـــدن دورههـــای
آموزشـــی ارایـــه شـــده توســـط معاونـــت پژوهشـــی
ایـــن واحـــد جهاددانشـــگاهی ،در قالـــب مربـــی ایـــن
آموزشهـــا را بـــه کـــودکان کار و خیابانـــی منتقـــل
کننـــد.
شـــیردل بـــا اشـــاره بـــه طـــرح توانمندســـازی
مـــددکاران اجتماعـــی طـــی امضـــای تفاهمنامـــه
همـــکاری مشـــترک بـــا جهاددانشـــگاهی علـــوم
پزشـــکی شـــهید بهشـــتی ،اظهـــار کـــرد :در ایـــن
راســـتا در چنـــد نوبـــت دورههـــا و کارگاههـــای
آموزشـــی مختلفـــی از جملـــه تربیـــت جنســـی،
اختـــاالت یادگیـــری ،مشـــکالت رفتـــاری کـــودکان،
بیـــش فعالـــی ،آشـــنایی بـــا اختـــاالت شـــایع دوران
کودک ــی ،آش ــنایی ب ــا اخت ــاالت یکپارچگ ــی حس ــی
و حرکت ــی ب ــرای م ــددکاران اجتماع ــی مراک ــز پرت ــو
و پایگاههـــای خدمـــات اجتماعـــی شـــهرداری تهـــران
برگـــزار میشـــود.

■■■

جهاددانشگاهی هرمزگان ـ اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتامعی استان
■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان 2 ،مهـــر:

در راســـتای توســـعه تعامـــات پژوهشـــی ،اشـــتغال و
فرهنگـــی و آموزشـــی و بـــه منظـــور بهـــره منـــدی از

جهاددانشگاهی همدان ـ دانشگاه علوم
پزشکی استان

■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی همـــدان 2 ،مهـــر:

رییـــس جهاددانشـــگاهی همـــدان از امضـــای تفاهـــم
نامـــه پژوهشـــی بـــا حـــوزه معاونـــت تحقیقـــات و
فنـــاوری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی اســـتان در مـــاه
خبـــر داد.
اکب ــر اس ــدی ه ــدف ای ــن تفاه ــم نام ــه پژوهش ــی
را مشـــارکت و بهـــره گیـــری متقابـــل از ظرفیتهـــای
علمـــی ،پژوهشـــی و تجهیـــزات دو دانشـــگاه و نیـــز
حمایتهـــای دو طـــرف بـــه منظـــور ارتقـــای
ســـطح همکاریهـــای مشـــترک علمـــی پژوهشـــی و
همچنی ــن کارب ــردی ک ــردن تحقیق ــات عن ــوان ک ــرد.
وی همچنیـــن تعریـــف پروژههـــای پژوهشـــی
مشـــترک و اجرایـــی کـــردن آنهـــا ،انتشـــار مقـــاالت

جهاددانشگاهی فارس ـ دانشگاه جامع علمی
کاربردی استان

■ رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی ف ــارس :در راس ــتای
توســـعه همکاریهـــای مشـــترک و فعالیتهـــای
آموزش ــی ،پژوهش ــی ،فرهنگ ــی و خدم ــات تخصص ــی
تفاهـــم نامـــه همـــکاری بیـــن جهاددانشـــگاهی و
دانشـــگاه جامـــع علمـــی کاربـــردی اســـتان فـــارس
منعقـــد شـــد.
ریی ــس دانش ــگاه علم ــی کارب ــردی اس ــتان ف ــارس
در خـــال امضـــای تفاهمنامـــه همـــکاری ضمـــن
اب ــراز خرس ــندی از فراه ــم ک ــردن ش ــرایط الزم ب ــرای
اســـتفاده دانشـــجویان و کارمنـــدان مراکـــز و دانشـــگاه
جام ــع از خدم ــات تخصص ــی جهاددانش ــگاهی ف ــارس،
انعقـــاد تفاهمنامـــه مذکـــور را منشـــا خیـــر و برکـــت
بـــرای هـــر دو نهـــاد دانســـت.
دانشمنـــش افـــزود :اســـتفاده از ظرفیتهـــای
جهاددانشـــگاهی در بخشهـــای مختلـــف و تخصصـــی
و انعـــکاس اخبـــار توســـط خبرگزاریهـــای ایســـنا و
ایکن ــا میتوان ــد در پیش ــبرد اه ــداف دانش ــگاه جام ــع
علم ــی کارب ــردی موث ــر و مفی ــد فای ــده باش ــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان فـــارس نیـــز
بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه یکـــی از دغدغههـــای
جهاددانشـــگاهی بحـــث کارآفرینـــی اســـت ،گفـــت:
تاکن ــون دورهه ــا و اس ــتارتاپ های ــی در ح ــوزه اش ــتغال
و کارآفرینـــی توســـط ایـــن نهـــاد برگـــزار شـــده و بـــا
اســـتفاده از توانمنـــدی ،ظرفیـــت و امکانـــات موجـــود
میتـــوان در حـــوزه کارآفرینـــی و اشـــتغالزایی بـــا
هم ــکاری دانش ــگاه جام ــع علم ــی کارب ــردی گامه ــای
مهـــم و مثمـــر ثمـــری برداشـــت.
مظاهـــر بابایـــی تصریـــح کـــرد :بهـــره منـــدی از
امکانــات ،توانمندیهــای علمــی و تخصصــی ،برگــزاری
دورههـــای آموزشـــی ،ارایـــه خدمـــات مشـــاورهای در
زمینـــه کارآفرینـــی و اشـــتغال بـــه دانشـــجویان و
کارمن ــدان مراک ــز و دانش ــگاه علم ــی کارب ــردی اس ــتان
بـــر اســـاس نیـــاز از موضوعـــات ایـــن تفاهـــم نامـــه
اســـت.

جهاددانشگاهی سمنان ـ کانون خیرین
کارآفرینی و اشتغال استان

■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ســـمنان:

جهاددانش ــگاهی ســمنان و کان ــون خیری ــن کارآفرینــی
و اشـــتغال اســـتان بـــرای گســـترش همکاریهـــا
و مشـــارکت در زمینـــه فعالیتهـــای آموزشـــی،
پژوهشـــی ،فرهنگـــی ،اشـــتغال و کارآفرینـــی ،اطـــاع
رس ــانی و مش ــاورهای و برگ ــزاری دورهه ــای آموزش ــی
عمومـــی و تخصصـــی کوتـــاه مـــدت تفاهـــم نامـــه
همـــکاری امضـــا کردنـــد.
مدیرعام ــل کان ــون خیری ــن کارآفرین ــی و اش ــتغال
اســـتان ســـمنان در جلســـه امضـــای ایـــن تفاهـــم

■■■

جهاددانشگاهی خراسانجنوبی ـ فرماندهی
انتظامی استان
■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـانجنوبی:

جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی و فرماندهـــی
انتظام ــی خراس ــان جنوب ــی ب ــا ه ــدف فراه ــم نم ــودن
زمینههـــای همـــکاری مشـــترک علمـــی ،آموزشـــی،
مش ــاورهای و پژوهش ــی و تب ــادل اطالع ــات علم ــی در
جهـــت پیشـــگیری ،کنتـــرل آســـیبهای اجتماعـــی و
 ...تفاهـــم نامـــه همـــکاری امضـــا کردنـــد.
از مف ــاد ای ــن تفاه ــم نام ــه میت ــوان ب ــه هم ــکاری
در زمینههـــای علمـــی  -پژوهشـــی در موضوعـــات
مرتب ــط ب ــا آس ــیبهای اجتماع ــی و جرای ــم ب ــا تاکی ــد
ب ــر کنت ــرل و کاه ــش آن ،فراه ــم نم ــودن زمینهه ــای
انجـــام امـــور مطالعاتـــی و تحقیقـــات کاربـــردی در
موضوعـــات مـــورد توافـــق طرفیـــن ،تبـــادل اطالعـــات
و تجربیـــات در برگـــزاری کارگاههـــای آموزشـــی،
نمایشـــگاههای تخصصـــی و همایشهـــای علمـــی و
هم ــکاری در انج ــام ارای ــه خدم ــات مش ــاوره پی ــش از
ازدواج و ارای ــه خدم ــات مش ــاورهای دانش ــجویان اش ــاره
کـــرد.
گفتنـــی اســـت ،ایـــن تفاهمنامـــه در  5مـــاده و دو
نســـخه تهیـــه و بـــه امضـــای جـــال الدیـــن صادقـــی
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی و مجیـــد
شـــجاع فرمانـــده انتظامـــی اســـتان رســـید.

■■■

جهاددانشگاهی گلستان ـ قرارگاه پیرشفت و
آبادانی سپاه نینوا استان
■

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی گلســتان 13 ،مهــر:

تفاهمنامــه همکاری مشــترک جهاددانشــگاهی گلســتان
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ظرفیتهـــا و امکانـــات موجـــود ،اداره کل تعـــاون ،کار
ورف ــاه اجتماع ــی هرم ــزگان و جهاددانش ــگاهی اس ــتان
تفاه ــم نام ــه هم ــکاری منعق ــد کردن ــد.
هـــادی ابراهیمـــی مدیـــرکل تعـــاون ،کار ورفـــاه
اجتماعـــی هرمـــزگان در ایـــن مراســـم بـــر الگـــوی
توســـعه مشـــاغل خانگـــی در اســـتان تاکیـــد کـــرد و
گفـــت :اســـتفاده از ظرفیتهـــای جهاددانشـــگاهی
در بخشهـــای مختلـــف در طـــرح الگـــوی توســـعه
مشـــاغل خانگـــی اســـتان در نظـــر گرفتـــه شـــده و در
ایـــن زمینـــه آمـــاده همـــکاری هســـتیم.
وی بـــر ســـاماندهی شـــرکتهای پیمانـــکاری و
تقویـــت پیمانـــکاران بومـــی در اســـتان نیـــز تاکیـــد و
اضافـــه کـــرد :بـــا ارایـــه یـــک الگـــو بایـــد پیمانـــکاران
را مل ــزم ب ــه ج ــذب نیروه ــای بوم ــی و مان ــدگار ک ــرد
و ایـــن امـــر نیـــاز بـــه یـــک دســـتورالعمل دارد کـــه
نیازمن ــد هم ــکاری ب ــا جهاددانش ــگاهی در ای ــن زمین ــه
نی ــز هس ــتیم.
مدی ــرکل تع ــاون ،کار و رف ــاه اجتماع ــی هرم ــزگان
همچنیـــن از "محلـــه کارآفرینـــی – شـــهروند
کارآفرینـــی" بـــه عنـــوان یـــک طـــرح کـــه میتوانـــد
از باف ــت داخل ــی در جه ــت تقوی ــت اقتص ــاد خانواره ــا
اســـتفاده کـــرد ،نـــام بـــرد و خواســـتار همـــکاری
جهاددانشـــگاهی بـــا ایـــن اداره در ایـــن زمینـــه نیـــز
شـــد.
در ادام ــه س ــهیل دادخ ــواه ریی ــس جهاددانش ــگاهی
اســـتان نیـــز بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه یکـــی از
دغدغههـــای جهاددانشـــگاهی بحـــث کارآفرینـــی
اســـت ،گفـــت :ایـــن دانشـــگاه تاکنـــون دورههـــا و
اســـتارتاپ هایـــی در حـــوزه اشـــتغال و کارآفرینـــی
ایج ــاد ک ــرده و ب ــا اس ــتفاده از توانمن ــدی ،ظرفی ــت و
امکان ــات خ ــود میتوان ــد در ح ــوزه کارآفرین ــی نق ــش
مهمـــی داشـــته باشـــد.
ادامـــه داد :برگـــزاری رویدادهـــای کارآفرینـــی،
برگـــزاری تورهـــای آموزشـــی ترویجـــی کارآفرینـــی
و نـــوآوری ،برگـــزاری نشســـتهای مشـــترک بیـــن
کارآفرینــان و اســتارتاپ هــا و  ...از جملــه اهــداف ایــن
تفاهـــم نامـــه اســـت.
وی تصریـــح کـــرد :بهـــره منـــدی از امکانـــات،
توانمندیهـــای علمـــی و تخصصـــی بـــرای ارتقـــای
س ــطح دان ــش و تخص ــص نی ــروی انس ــانی ش ــاغل در
بخشهـــای مختلـــف بـــر اســـاس نیـــاز از موضوعـــات
ایـــن تفاهـــم نامـــه اســـت.

علمـــی حاصـــل از پژوهشهـــای مشـــترک ،حمایـــت
دو طـــرف از اجـــرای پروژههـــای تحقیقاتـــی و پایـــان
نامههـــای تحقیقاتـــی دوره تحصیـــات تکمیلـــی
دانشـــجویان ،ایجـــاد امـــکان اســـتفاده متقابـــل از
آزمایش ــگاهها و مراک ــز تحقیقات ــی و ارای ــه مش ــاوره در
ام ــور تحقی ــق و توس ــعه را از زمینهه ــای هم ــکاری در
ایـــن تفاهـــم نامـــه برشـــمرد.

نام ــه گف ــت :بررس ــی و تعیی ــن نیازه ــای آموزش ــی و
توانمندس ــازی نی ــروی انس ــانی فع ــال ،برنام ــه ری ــزی
و اج ــرای پروژهه ــای پژوهش ــی و فرهنگ ــی مش ــترک،
همـــکاری در تدویـــن و اجـــرای دورههـــای آموزشـــی
عمومـــی ،تخصصـــی ،مهـــارت افزایـــی بـــه صـــورت
حضـــوری و الکترونیکـــی ،برگـــزاری همایشهـــای
مرتبـــط بـــا کارآفرینـــی و اشـــتغال و انجـــام
پژوهشهـــای کاربـــردی ـ مطالعاتـــی بـــه صـــورت
مش ــترک از جمل ــه محوره ــای هم ــکاری ای ــن کان ــون
بـــا جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان اســـت.
نجفعلـــی انتظـــاری افـــزود :همچنیـــن در قالـــب
ایـــن تفاهـــم نامـــه همـــکاری از ظرفیتهـــا و
توانمندیهـــای جهاددانشـــگاهی اســـتان ســـمنان در
زمینـــه اجـــرای دورههـــای آموزشـــی و توزیـــع کتـــب
تخصصـــی ،توانمندســـازی نیـــروی انســـانی و هدایـــت
گ ــروه مخاط ــب ب ــه منظ ــور ایج ــاد اش ــتغال و تج ــازی
س ــازی ،تروی ــج فرهن ــگ کارآفرین ــی و مه ــارت افزای ــی
متقاضیـــان و خانوادههـــا بهـــره خواهیـــم گرفـــت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی ســـمنان نیـــز در ایـــن
جلس ــه از برگ ــزاری بی ــش از  100عن ــوان دوره ش ــغلی
در معاون ــت آموزش ــی جهاددانش ــگاهی اس ــتان س ــمنان
خبـــر داد و گفـــت :دورههـــای کمـــک پرســـتاری،
تکنســـین داروخانـــه ،دســـتیار کنـــار دندانپزشـــک،
دورههـــای مهـــارت افزایـــی و  ...از جملـــه دورههـــای
شـــغلی اســـت کـــه در جهاددانشـــگاهی ارایـــه
میشـــود.
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و قــرارگاه پیشــرفت و آبادانــی ســپاه نینوا بــه منظور هم
افزایــی در اســتفاده از پتانســیلها و امکانــات دو طــرف
بــا هــدف توســعه اشــتغال و در زمینههــای آموزشــی،
پژوهشــی و کشــاورزی بــه امضــا رســید.
همــکاری در زمینههــای آموزشــی و پژوهشــی،
شــناخت نیــاز مناطــق هــدف ،همــکاری حداکثــری در
جلســات علمــی و پروژههــای مشــترک ،زمینــه ســازی
در بهــره منــدی از امکانــات دو طــرف و اجرای پــروژه در
ســطوح مختلــف از دیگــر موضوعــات ایــن تفاهــم نامــه
بــه شــمار میآیــد.
برگــزاری کارگاههــای آموزشــی مــورد نیــاز دو طرف،
کنتــرل و نظــارت در رونــد کاشــت ،داشــت و برداشــت
محصــوالت گیاهــان دارویــی و اســتفاده از ظرفیــت
خبرگزاریهــا از دیگــر بندهــای ایــن تفاهــم نامــه بــود.

■■■

سازمان جهاددانشگاهی یزد ـ فرماندهی
انتظامی استان

■

روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی یــزد:

و اج ــرای برنامهه ــای مش ــترک در ح ــوزه گردش ــگری
ســـامت ،تفاهمنامـــه همـــکاری بیـــن جهادانشـــگاهی
اســـتان اردبیـــل و شـــرکت آرتـــا پردیـــس ســـامت
ش ــفا منعق ــد ش ــد.
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل در مراسـم
امضـای ایـن تفاهـم نامـه ،گفـت :بـا توجـه بـه ظرفیـت
و پتانسـیلهای موجـود ،بایـد اقدامـات الزم بـرای
بهرهمندی از آنها در راسـتای توسـعه گردشگری استان
انجـام گیرد.
مهران اوچی اردبیلی با بیان این که توسعه حوزه
گردشگری ،رونق اقتصادی استان را به دنبال خواهد
داشت ،یادآور شد :جهاددانشگاهی و شرکت آرتا پردیس
سالمت شفا با هدف ارایه خدمات تخصصی ،در تمام
بخشهای مرتبط با گردشگری سالمت و استفاده از
ظرفیتهای استان اردبیل همکاری خواهند کرد.
در ادامـه رییـس هیـات مدیـره شـرکت آرتـا پردیس
سلامت شـفا بـا بیـان ایـن کـه متاسـفانه در سـالهای
اخیر گردشـگران سلامت در سـفر خود به استان اردبیل
دچـار مشـکالت زیـادی بودهانـد ،گفـت :تیم شـفامدتور
بـا طراحـی اپلیکیشـن سـعی کـرده بـا معرفی پزشـکان
برجسـته و مراکـز اقامتـی مناسـب و همچنیـن سـامانه
حمـل و نقـل اختصاصی به گردشـگران سلامت ،زمینه
رفـاه هـر چه بیشـتر ایشـان را فراهـم کند.
سـعید جعفـری بـا بیـان ایـن کـه شـفامدتور ،یـک
تسـهیل کننـده سـفرهای پزشـکی بـرای بیمـاران بیـن
المللـی اسـت ،اضافـه کـرد :شـفامدتور بـه عنـوان یـک
رابـط بیـن بیمـاران و مراکـز درمانـی بـا تجربـه و مراکز
رفاهـی و اقامتـی در اسـتان اردبیـل ،بهتریـن خدمات از
جملـه خدمات درمانی و پزشـکی و طبیعـت درمانی را با
کمترین قیمت به گردشـگران سلامت معرفـی میکند.

ســازمان جهاددانشــگاهی یــزد و فرمانــده انتظامــی
اســتان بــه منظــور اجــرای برنامههــا و طرحهــای
علمــی پژوهشــی ،آموزشــی و فرهنگــی هنــری در
راســتای پیشــگیری از جرایــم ،آســیبهای اجتماعــی،
توســعه ،تعمیــق نظــم و انضبــاط اجتماعــی ،تفاهــم نامه
همــکاری امضــا کردنــد.
تفاهــم نامــه مذکــور پیرامــون همــکاری در برگــزاری
نمایشــگاهها ،همایشهــا و نشســتهای علمــی ـ
تخصصــی ،تولیــد ،چــاپ و توزیــع کتــب ،جــزوات
آموزشــی و مجموعــه نمایشــگاهی بــا رویکــرد فرهنگــی
و اجتماعــی ،تبــادل اخبــار ،اطالعــات و موضوعــات روز
دانشــجویان و مراکــز علمــی تحــت نظــر ســازمان و
تبــادل اســاتید بــرای فراگیــری علــوم مشــترک ،منعقــد
شــده اســت.
انجـام طرحهـای پژوهشـی بـه ویـژه در راسـتای
گسـترش فرهنگ عفـاف و حجـاب ،همـکاری در زمینه
انتشـار خبرنامههـای علمی ـ تحقیقاتی مشـترک ،فراهم
کردن امکان اسـتفاده از کتابخانه برای محققان دو طرف
از دیگـر محورهـای تفاهم نامه همکاری جهاددانشـگاهی
یـزد بـا فرماندهی انتظامی اسـتان اسـت.
مهـدی باصولـی رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی
اسـتان یـزد در این مراسـم ،با اشـاره به ظرفیـت اجرایی،
آموزشـی و علمـی جهاددانشـگاهی ،گفـت :این سـازمان
آمـاده هرگونـه همکاری با دسـتگاههای مختلـف اجرایی
اسـتان بـه ویـژه فرماندهی انتظامـی یـزد را دارد.
در ادام ــه س ــردار محمدرض ــا میرحی ــدری فرمان ــده
انتظام ــی اس ــتان ی ــزد ب ــا اش ــاره ب ــه نق ــش جامع ــه
دانش ــگاهی در پیش ــبرد اه ــداف نظ ــام اس ــامی ای ــران،
گفـــت :جهاددانشـــگاهی میتوانـــد بـــا برگـــزاری
نشســـتهای علمـــی مشـــترک بیـــن جامعـــه
دانش ــگاهی و پلیسه ــای تخصص ــی نق ــش مهم ــی در
ارتق ــای و تقوی ــت امنی ــت عموم ــی و داخل ــی اس ــتان
و کشـــور ایفـــا کنـــد.

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی همـدان :امیـر عبـاس
محبیـان معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی همـدان از
انعقـاد قـرارداد آموزشـی دفتـر امور شـهری و شـوراهای
اسـتانداری همدان و جهاددانشـگاهی اسـتان خبـر داد و
گفـت :این قـرارداد بین جهاددانشـگاهی همـدان و دفتر
امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری جهـت برگـزاری
دورههـای آموزشـی بـه منظـور ارتقـای سـطح دانـش
کارکنـان شـهرداریهای اسـتان  23مهـر منعقـد شـد.
امیـــر عبـــاس محبیـــان افـــزود :بـــا توجـــه بـــه
تقوی ــم آم ــاده ش ــده از س ــوی ای ــن معاون ــت دورهه ــای
آموزش ــی از ابت ــدای آب ــان م ــاه آغ ــاز ش ــده و ت ــا پای ــان
شـــهریورماه ســـال  99ادامـــه خواهـــد داشـــت.
وی همچنیـــن ادامـــه داد :پیـــش بینـــی میشـــود
ب ــر اس ــاس ق ــرارداد منعق ــده بال ــغ ب ــر  40عن ــوان دوره
آموزشـــی بـــه صـــورت حضـــوری و مجـــازی برگـــزار و
ح ــدود  1200نف ــر از دورهه ــا به ــره من ــد ش ــوند.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد همدان بیان کرد:
ارزش این قرارداد نزدیک به  120میلیون تومان است.

جهادانشگاهی اردبیل ـ رشکت آرتا پردیس
سالمت شفا

جهاددانشگاهی هرمزگان ـ رشکت آب
منطقهای استان

■■■

■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان اردبیـــل16 ،

مهـــر :ب ــه منظ ــور گس ــترش همکاریه ــای دو ط ــرف

■■■

جهاددانشگاهی همدان ـ دفرت امور شهری و
شوراهای استانداری

■■■

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان :س ــهیل
دادخـــواه رییـــس جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان گفـــت:

در راســـتای قـــرارداد همـــکاری منعقـــده بـــا شـــرکت
آب منطقـــهای اســـتان هرمـــزگان ،ایـــن نهـــاد بـــا
تمـــام تـــوان و امکانـــات خـــود ،طـــرح "دانـــاب" را در
س ــطح اس ــتان ب ــا هم ــکاری آم ــوزش و پ ــرورش اج ــرا
میکنـــد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه موض ــوع ق ــرارداد مذک ــور ،اف ــزود:
در ایـــن قـــرارداد ارائـــه خدمـــات آموزشـــی و مشـــاوره
در قالـــب طـــرح ملـــی دانـــش آمـــوزی نجـــات آب
(دان ــاب) ،انس ــان و محی ــط زیس ــت در م ــدارس اس ــتان
پی ــش بین ــی ش ــده اس ــت.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی هرم ــزگان ب ــا بی ــان ای ــن
ک ــه ط ــرح دان ــاب در مقط ــع متوس ــطه اول و مقط ــع
 11تحصیل ــی م ــدارس س ــطح اس ــتان هرم ــزگان ب ــه
مــدت  9مــاه از اول مهرمــاه تــا پایــان خردادمــاه اجــرا
خواهـــد شـــد ،گفـــت :ایـــن طـــرح در شـــش بخـــش
آموزشـــی ،مشـــارکتی ،ارتباطـــی ،رســـانه ،انگیزشـــی،
ارزیابـــی و ارزشـــیابی اجـــرا میشـــود.
وی طراحـــی ،تدویـــن و چـــاپ اقـــام انگیزشـــی
آموزشـــی و فرهنگـــی بـــرای دانـــش آمـــوزان ،تهیـــه
جـــزوه آموزشـــی ویـــژه معلمـــان رابـــط ،برگـــزاری
مس ــابقه ،حض ــور در جم ــع دان ــش آم ــوزان و معلم ــان
بـــا هـــدف آگاه ســـازی از ضـــرورت مصـــرف بهینـــه
آب و ارائـــه راهکارهـــای الزم بـــرای صرفـــه جویـــی
در مصـــرف آب ،برگـــزاری کارگاههـــای آموزشـــی
بـــرای معلمـــان ،بهـــره گیـــری از ظرفیـــت رســـانهها
بـــرای انتقـــال مدلهـــای مناســـب مصـــرف آب بـــه
جامعـــه و فرهنـــگ ســـازی بـــرای تحقـــق ایـــن امـــر
را از برنامهه ــای مدنظ ــر در ای ــن ط ــرح عن ــوان ک ــرد.
جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان از تمـــام تـــوان و
ظرفیته ــای علم ــی ،آموزش ــی ،پژوهش ــی ،فرهنگ ــی
و رســـانهای خـــود بـــرای اجـــرای موفـــق ایـــن طـــرح
اســـتفاده میکنـــد.

■■■

جهاددانشگاهی الزهرا (س) ـ کمیته امداد
امام خمینی (ره) استان تهران
■

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی الزهـرا (س):

نشسـت مشـترک گسـترش زمینههـای همـکاری بیـن
جهاددانشـگاهی و کمیتـه امداد اسـتان تهـران با حضور
دکتر سـکینه مفتـاح رییس جهاددانشـگاهی الزهرا (س)
و معاونـان ایـن نهـاد و قائممقـام مدیـرکل ،مدیـرکل
برنامهریـزی و کارشناسـان حـوزهی مشـارکتهای
مردمـی کمیتهی امداد اسـتان تهران در دفتـر این واحد
برگزار شـد.
در ایـن نشسـت ،زمینههـای همـکاری بیـن
جهاددانشـگاهی و کمیته امداد مورد بررسـی قرار گرفت
و دو طـرف ضمـن تاکیـد بـر اسـتفاده از توانمندیهـا و
ظرفیت یکدیگر به بررسـی ابعاد و شـیوههای توسـعهی
همکاریهـا پرداختنـد.
از جملـــه مـــوارد مطـــرح شـــده در ایـــن نشســـت،
میتـــوان بـــه طـــرح پیشـــنهادی «محرومیـــت
زدایـــی» و توجـــه بـــه مســـایل گفتمانســـازی ایـــن
موض ــوع در بی ــن تش ــکلهای دانش ــجویی و مناظ ــره و
گردش ــگری ب ــرای دانش ــجویان تح ــت پوش ــش کمیت ــه
امـــداد اشـــاره کـــرد.
در پای ــان مق ــرر ش ــد ،کارگروه ــی مش ــترک بی ــن
جهاددانش ــگاهی و کمیت ــه ام ــداد ،وظیفــهی پیگی ــری
مـــوارد مطرحشـــده در ایـــن نشســـت را برعهـــده
بگیرنـــد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

برگزار
اخبار برگزاری دورهها ،کارگاهها ،نشستها و
هامیشهایجهاددانشگاهی
■ امتام رویدادی ملی برای احیای دریاچهی ارومیه
■ گردهامیی دانشجویان کشوری عالقهمند به قرآن در رشتههای
مختلف
■ بررسی مسایل سازمان ارتباطی جهاددانشگاهی با دانشجویان
■ پنجاهمین تولد یک نرشیهی ادبی و نکوداشت پدیدآورندگان آن
■ پایان آزمون جامع دورههای کوتاهمدت گردشگری در کشور
■ توسعهی هوش مصنوعی با دورههای فرشدهی آموزشی ویژہ
برای فناوران
■ ساملندی؛ یکی از  ۵ابرچالش جامعه در  ۲۰سال آینده
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برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

امتام رویدادی ملی برای احیای
دریاچهیارومیه

رویداد ملی «ایدهشو» با محوریت دریاچهی ارومیه و با معرفی تیمهای برتر توسط
جهاددانشگاهی آذربایجانغربی به کار خود پایان داد

■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجانغربـــی،

 17مهـــر :بـــه همـــت جهاددانشـــگاهی آذربایجانغربـــی
رویـــداد ملـــی ایـــده شـــو بـــا موضـــوع کشـــاورزی
مـــدرن و کاهـــش مصـــرف آب بـــا هـــدف مدیریـــت
مصـــرف آب در حوضـــه آبریـــز دریاچـــه ارومیـــه بـــا
معرفـــی تیمهـــای برتـــر بـــه کار خـــود پایـــان داد.
ایـــن رویـــداد بـــه همـــت جهاددانشـــگاهی اســـتان،
مرک ــز رش ــد واحده ــای فن ــاور آذربایج ــان غرب ــی و ب ــا
مشـــارکت ســـتاد احیـــای دریاچـــه ارومیـــه ،ســـازمان
تجـــاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانشآموختـــگان
و دانشـــگاه ارومیـــه بـــا حضـــور معـــاون اســـتاندار و
مســـووالن دانشـــگاهی و اجرایـــی آذربایجـــان غربـــی

در مجتمـــع پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی
آذربایجـــان غربـــی برگـــزار شـــد.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی آذربایج ــان غرب ــی در ای ــن
مراســـم گفـــت :جهاددانشـــگاهی اســـتان گامهـــای
ارزشـــمندی در جهـــت کیفـــی و علمـــی اجـــرا کـــردن
طرحهـــای احیـــای دریاچـــه ارومیـــه برداشـــته اســـت
و درص ــدد تس ــری دادن ی ــک گفتم ــان عموم ــی مل ــی
ب ــا قالب ــی خالقان ــه و علم ــی در قش ــرها و پایگاهه ــای
مختل ــف و متن ــوع جامع ــه ب ــرای تجمی ــع ی ــک ع ــزم
همگانـــی در راســـتای تعمیـــق فرهنـــگ عـــام احیـــای
دریاچـــه ارومیـــه اســـت.
دکتـــر امیـــن رســـتمزاده افـــزود :احیـــای دریاچـــه

ارومیـــه یـــک دغدغـــه ملـــی علمـــی اســـت و
جهاددانشـــگاهی اســـتان بـــا یـــک رســـالت جهـــادی
ورود ج ــدی علم ــی و عمل ــی ب ــه موض ــوع دارد و امی ــد
اســـت بـــا بســـتری کـــه جهاددانشـــگاهی اســـتان بـــا
همـــکاری اســـتانداری ،ســـتاداحیای دریاچـــه ارومیـــه
و دانشـــگاه ارومیـــه فراهـــم کـــرده بتوانـــد گامهـــای
کیفـــی ،علمـــی و عملیاتـــی را در جهـــت احیـــای
دریاچـــه ارومیـــه بـــردارد.
همچنیـــن معـــاون عمرانـــی اســـتانداری آذربایجـــان
غربـــی در ایـــن مراســـم جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان
غربـــی را یـــک دانشـــگاه پژوهشـــگر محـــور و امیـــن
اســـتانداری اعـــام و افـــزود :در بحـــث فنـــاوری و
پروژههـــای عمرانـــی مشـــکالت عدیـــدهای داریـــم کـــه
نیـــاز اســـت جهاددانشـــگاهی بـــه همـــراه اســـتارت آپ
ه ــا ک ــه ی ــک پای ــه فن ــاوری هس ــتند ای ــن مش ــکالت
را حـــل کننـــد.
پیمـــان آرامـــون بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه تونـــل
انتق ــال آب منطق ــه زاب ت ــا آخ ــر س ــال ج ــاری افتت ــاح
خواه ــد ش ــد ،اف ــزود :پ ــروژه تون ــل انتق ــال آب منطق ــه
زاب تـــا پایـــان ســـال جـــاری بـــه بهـــره بـــرداری
خواه ــد رس ــید و س ــاالنه  ۶۰۰میلی ــون مترمکع ــب آب
را بـــه دریاچـــه ارومیـــه انتقـــال خواهـــد داد.
مهن ــدس آرام ــون ب ــا اش ــاره ب ــه ای ــن ک ــه از س ــال
 ۹۳اعتبـــارات ریالـــی بـــرای پروژههـــای احیـــای
دریاچ ــه ارومی ــه تخصی ــص پی ــدا ک ــرده اس ــت ،اظه ــار
کـــرد :تـــا ســـال  ۹۶تمامـــی پروژههـــای اجرایـــی
در دریاچـــه ارومیـــه بحـــث تثبیـــت ایـــن دریاچـــه را
در پیـــش داشـــت امـــا بعـــد از ســـال  ۹۶بـــا اجـــرای
طرحهـــای همچـــون الیروبـــی انهـــار ،کنتورهـــای
هوشـــمند و ســـاماندهی مناســـب آبهـــا در جهـــت
احیـــای دریاچـــه ارومیـــه گام برداشـــتهایم.

 9ایدهی برتر

در ادامـــه ،دکتـــر ولـــی عاقلـــی رییـــس مرکـــز
رشـــد واحدهـــای فنـــاور واحـــد نیـــز در ایـــن مراســـم
گف ــت ۴۳ :ای ــده برت ــر فناوران ــه ب ــه دبیرخان ــه روی ــداد
ملـــی در راســـتای احیـــای دریاچـــه ارومیـــه در حـــوزه
کشـــاورزی ارســـال شـــده اســـت.
وی افـــزود :رویـــداد ایـــده شـــو برگرفتـــه از
تئوریهـــای علمـــی و بـــا همـــکاری اســـتانداری،

47

مراسم دومین دورهی طرح ملی «دانشجو متدبر قرآن» به میزبانی جهاددانشگاهی استان
مرکزی برگزار شد

معرفی برگزیدگان

در ایـــن رویـــداد  9ایـــده نهایـــی فناورانـــه ارایـــه
شـــدند کـــه بعـــد از داوری هیـــات داوران از صاحبـــان
 5ای ــده برگزی ــده ب ــا اه ــدای ل ــوح تقدی ــر و هدای ــای
نقـــدی و حمایتـــی تقدیـــر شـــدند کـــه بـــه ترتیـــب
بـــرای ایدههـــای برتـــر اول و دوم  400میلیـــون
ریـــال حمایـــت مالـــی و اســـتقرار در مرکـــز رشـــد
جهاددانشـــگاهی و بـــرای رتبههـــای ســـوم تـــا پنجـــم
ب ــه ترتی ــب جوای ــز نق ــدی  2 ،3و ی ــک میلیون ــی اه ــدا
شـــد.
س ــلیمان حس ــین زاده ب ــا ارای ــه ای ــده تولی ــد پ ــودر
ســـوپرجاذب کشـــاورزی در جهـــت افزایـــش بهـــره
وری آب آبیـــاری و کاهـــش مصـــرف آب در اراضـــی
کشـــاورزی ،ســـجاد اصغـــری بـــا ارایـــه ایـــده آبیـــاری
کام ــا هوش ــمند ب ــه کم ــک فن ــاوری اینترن ــت اش ــیا،
بهم ــن ابراهیم ــی س ــاعتلو ب ــا ارای ــه ای ــده س ــوپرجاذب
هـــای زیســـت تخریـــب پذیـــر قابـــل اســـتفاده در
کش ــاورزی ،س ــید دانی ــال صی ــد ب ــا ارائ ــه ای ــده آبی ــاری
هوش ــمند باغ ــات و م ــزارع براس ــاس نی ــاز واقع ــی گی ــاه
بـــه آب بـــا ســـنجش دقیـــق رطوبـــت خـــاک (تنـــش
خـــاک) و کامـــران داوری نکوبـــا ارایـــه ایـــده مالـــچ
چـــوب متشـــکل از ضایعـــات کشـــاورزی بـــه ترتیـــب
حائ ــز رتبهه ــای اول ت ــا پنج ــم ای ــن روی ــداد ش ــدند.

■

رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی ب ــه نق ــل از ایکن ــا7 ،

شـــهریور :دومی ــن دوره ط ــرح مل ــی «دانش ــجو متدب ــر
ق ــرآن» ب ــه میزبان ــی جهاددانش ــگاهی اس ــتان مرک ــزی
بـــا حضـــور دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی ،علـــی ابراهیمـــی نماینـــده مـــردم
ش ــازند در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ،مصطف ــی ع ــرف
فرمان ــدار ش ــازند ،دکت ــر س ــید محمدج ــواد شوش ــتری
رییـــس ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور و
مدیرعامـــل خبرگـــزاری ایکنـــا و مهنـــدس مســـعود
شـــهرجردی رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی
در اردوگاه امیرکبیـــر شهرســـتان شـــازند برگـــزار شـــد.

دانشجویان قرآنی رسمایههای دینی کشور
محسوب میشوند

دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی در ایـــن مراســـم ضمـــن تقدیـــر از

جهاددانشـــگاهی اســـتان جهـــت اجـــرای طـــرح و
همچنیـــن فرمانـــدار شـــازند و نماینـــده مـــردم ایـــن
شـــهر در مجلـــس شـــورای اســـامی ،فعالیتهـــای
قرآنـــی جهاددانشـــگاهی را از اهـــم برنامههـــای
شـــاخص دانســـت و تصریـــح کـــرد :بـــرای مـــن مایـــه
افتخ ــار اس ــت ک ــه ورود بن ــده ب ــه جهاددانش ــگاهی ب ــا
فعالیتهـــای قرآنـــی و ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان
آغـــاز شـــده اســـت.
وی در تشریح اهمیت اجرای طرح ،حضور دانشجویان
فعال در حوزه قرآن را در طرح مغتنم شمرد و گفت:
دانشجویان قرآنی سرمایههای دینی کشور محسوب
میشوند و قطعا سفیران ما در حوزه دین هستند.
دکتـــر علیـــزاده ادامـــه داد :اســـاتید خوبـــی بـــرای
اجـــرای طـــرح در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت و اگـــر
بخواهی ــم ه ــدف ق ــرآن را براس ــاس مبان ــی خ ــود ای ــن
مصح ــف ش ــریف تبیی ــن کنی ــم ،عم ــل ب ــه مضامی ــن
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ســـتاد احیـــای دریاچـــه ارومیـــه ودانشـــگاه ارومیـــه
تش ــکیل و نهایت ــا  ۴۳ای ــده م ــورد تایی ــد ق ــرار گرفت ــه
و در پایـــان  9ایـــده جهـــت ارایـــه در ایـــن رویـــداد
مـــورد تاییـــد قـــرار گرفـــت.
رییـــس مرکـــز رشـــد واحدهـــای فنـــاور واحـــد
جهاددانش ــگاهی اذربایج ــان غرب ــی ب ــا اش ــاره ب ــه ای ــن
ک ــه کاه ــش مص ــرف آب ب ــا ه ــدف مدیری ــت مص ــرف
آب در حوض ــه دریاچ ــه از اه ــداف اصل ــی ای ــن روی ــداد
اســـت ،تصریـــح کـــرد :ایدههایـــی کـــه مطابـــق بـــا
عنـــوان ایـــن رویـــداد نیســـتند نیـــز مـــورد حمایـــت
شـــورای جهاددانشـــگاهی قـــرار خواهنـــد گرفـــت.
دکتـــر عاقلـــی بـــا تاکیـــد بـــه ایـــن کـــه تعامـــل
افـــراد بـــا هـــم باعـــث تولیـــد ایدههـــای خـــوب
خواهنـــد شـــد خاطرنشـــان کـــرد :نبایـــد ایدههـــای
خـــوب و خالقانـــه را در کتابخانههـــا نگهـــداری کـــرد
بلکـــه بایـــد بایـــد بـــا تعامـــل ومشـــاوره تخصصـــی
ایدهـــای ارزشـــمند را عملیاتـــی کـــرد.
رییـــس پژوهشـــکده مطالعـــات دریاچـــه ارومیـــه
نی ــز در ای ــن مراس ــم ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه هم ــکاری
تمام ــی اقش ــار جامع ــه ب ــرای احی ــای دریاچ ــه ارومی ــه
ض ــروری اس ــت اظه ــار ک ــرد :در ش ــرایط حاض ــر ب ــرای
احی ــای دریاچ ــه ارومی ــه ب ــه ی ــک خی ــزش عموم ــی و
هم ــکاری تمام ــی اقش ــار جامع ــه نی ــاز داری ــم.
وی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه سرمنشـــا تمامـــی
ایدههـــای خـــوب ،نیازهـــای اســـتان و کشـــور اســـت،
خاطرنشـــان کـــرد :پژوهشـــکده مطالعـــات دریاچـــه
ارومیـــه آمادگـــی دارد بـــرای کاهـــش مصـــرف آب در
حوضـــه دریاچـــه ،ایدههـــای کارســـاز را عملیاتـــی
کنـــد.
دکتـــر عبـــاس پـــور یـــادآور شـــد :مســـاله کاهـــش
مصـــرف آب بـــه ویـــژه در منطقـــه آذربایجـــان کـــه
حوضـــه آبریـــز دریاچـــه ارومیـــه اســـت ،امـــری
ضـــروری و جـــدی اســـت.

ورود مضامین مصحف رشیف به بطن
زندگی است

سالبیستم│شماره174

همچنیــن ،مســعود شــهرجردی رییــس
جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی ،گفــت :دانشــجویان در
ایــن طــرح شــرکت کردنــد تــا بــه تدبــر در آیــات قرآنــی
پرداختــه و مبلــغ بهترینهــای جهــان باشــند.
وی بیــان کــرد :ورود بــه دورههــای روخوانــی و
روانخوانــی مقدمـهای بــرای تدبــر در آیــات الهــی اســت.
امــروز میزبــان دانشــجویان فعــال در حــوزه قرآنــی
هســتیم ،چــه بســا تعــدادی از ایــن دانشــجویان در
زمینــه علــوم قرآنــی نیــز تحصیــل نمیکننــد امــا بــر
خــود واجــب دانســتند تــا در حــوزه تدبــر ورود پیــدا
کــرده و در ایــن بخــش حرفــی بــرای گفتــن داشــته
باشــند.
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توسعهی مبانی قرآنی در دانشگاهها

الهـــی و ورود مفاهیـــم قـــرآن بـــه زندگـــی اســـت.
بســـیار عالقهمنـــد بـــودم خیلـــی از پژوهشهـــا
و تحقیقـــات بـــا محـــور تغییـــر دیـــنداری ،میـــزان
دیـــنداری و نحـــوه ســـبک زندگـــی اســـامی بیـــن
دانشـــجویان در نشســـتها تبـــادل نظـــر میشـــد
کـــه شـــاید اگـــر ایـــن اطالعـــات در دســـترس بـــود
ارزش کار و تالش ــی ک ــه در ح ــال انج ــام اس ــت خیل ــی
بیشـــتر نمـــود پیـــدا میکـــرد.
وی تأس ــی ب ــه ق ــرآن ب ــه عن ــوان کت ــاب راهگش ــا
در زندگـــی را مـــورد تاکیـــد قـــرار داد و افـــزود:
فعالیته ــای قرآن ــی در س ــازمان قرآن ــی دانش ــگاهیان
و خبرگ ــزاری ایکن ــا ب ــا ه ــدف ورود مبان ــی ق ــرآن ب ــه
زندگـــی مـــردم شـــکل گرفتـــه اســـت .در خصـــوص
تدبـــر بـــه دنبـــال بحثهـــای تخصصـــی نیســـتیم
ه ــدف ای ــن اس ــت عم ــوم ب ــا معان ــی ق ــرآن ب ــا زبان ــی
ســـاده و قابـــل فهـــم آشـــنا شـــوند.
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی تصریـــح کـــرد:
مـــا و دیگـــر افـــرادی کـــه در حـــوزه قـــرآن فعالیـــت
دارنـــد بایـــد تعالیـــم قرآنـــی را بـــه دیگـــران گوشـــزد
کنن ــد اگ ــر خودم ــان ب ــه مبان ــی قرآن ــی عم ــل کنی ــم
میتوانیـــم انتظـــار داشـــته باشـــیم بـــا انجـــام ایـــن
عمـــل شـــاهد رشـــد و تعالـــی و تکامـــل در جامعـــه
باش ــیم؛ از ایــنرو بای ــد اول خودم ــان عام ــل باش ــیم و
پـــس از آن مبانـــی را آمـــوزش دهیـــم.

شاخصههای اخالقی در کشور فروپاشیده
است

در ادام ــه عل ــی ابراهیم ــی نماین ــده م ــردم ش ــازند
در مجلـــس شـــورای اســـامی ،بیـــان کـــرد :شـــازند
یکـــی از شهرســـتانهای موفـــق در حوزههـــای
مختلـــف اســـت ،وجـــود امامـــزادگان ســـهل بـــن
علـــی (ع) و طالـــب بـــن علـــی (ع) باعـــث شـــده تـــا
گردشـــگری دینـــی در ایـــن شهرســـتان از رونـــق
خوبـــی برخـــوردار باشـــد.
وی اظهـــار کـــرد :اجـــرای طـــرح دانشـــجو متدبـــر
ق ــرآن یک ــی از برنامهه ــای خوب ــی اس ــت ک ــه توس ــط
جهاددانش ــگاهی احس ــاس نی ــاز و هدفگ ــذاری ش ــده
اس ــت ،ب ــرای موفقی ــت در رس ــیدن ب ــه اه ــداف بلن ــد
بایـــد برنامهریـــزی دقیـــق صـــورت گیـــرد ،ناگفتـــه
نمان ــد ک ــه نب ــی مک ــرم اس ــام (ص) ه ــدف از بعث ــت
را توس ــعه م ــکارم اخ ــاق عن ــوان فرمودن ــد.
ابراهیمـــی اضافـــه کـــرد :تمـــام آموزههـــای قـــرآن
دارای اشـــارات اخالقـــی اســـت ،اخـــاق بـــه عنـــوان
پایـــه و اســـاس زندگـــی بشـــر تعریـــف شـــده اســـت،
متاس ــفانه ای ــن ام ــر مه ــم چندس ــالی اس ــت ک ــه ب ــه
دس ــت فراموش ــی س ــپرده ش ــده و حال ــت تنزل ــی ب ــه
خـــود گرفتـــه ،امیـــد اســـت اجـــرای ایـــن طرحهـــا و
در مجمـــوع فعالیتهـــای قرآنـــی بـــه ترویـــج اخـــاق
قرآن ــی کم ــک ک ــرده و آن چ ــه از بی ــن رفت ــه دوب ــاره
احی ــا ش ــود.

دکتــر ســید محمدجــواد شوشــتری رییــس ســازمان
قرآنــی دانشــگاهیان کشــور و مدیرعامــل ایکنــا ،در
حاشــیه برگــزاری طــرح ملــی «دانشــجو متدبــر
قــرآن» در خصــوص ضــرورت اجــرای طــرح یــاد شــده
گفــت :یکــی از فعالیتهــای مهــم ســازمان قرآنــی
دانشــجویان ،اجــرای طــرح تدبــر در قــرآن اســت کــه
بــه همــت مرکــز تربیــت دانشــجو معلــم قــرآن برپــا
میشــود.
وی بیــان کــرد :طــرح دانشــجو متدبــر قــرآن
ســالهای قبــل نیــز برگــزار میشــد امــا در  ۴ســال
اخیــر از جدیــت و شــتاب بهتــری در حــوزه عملیاتــی
شــدن برخــوردار شــد و از ســال  ۹۴تاکنــون ایــن طــرح
در قالــب دیگــری بــه دانشــجویان ارائــه میشــود.
دکتــر شوشــتری اضافــه کــرد :دوره تدبــر در قــرآن
ویــژه دانشــجویان عالقهمنــد بــه فراگیــری مبانــی
قرآنــی طراحــی شــده اســت ،آنــان بــا اســتفاده از
کتــب معرفــی شــده و ذوق خودشــان مبانــی الهــی
را اســتخراج کــرده و در دســتور کار زندگــی قــرار
میدهنــد ،حضــور در ایــن طــرح دانشــجویان را مســلط
میکنــد کــه در حــال تــاوت قــرآن مباحــث قرآنــی را
دســتهبندی کننــد.
ایــن مقــام مســوول از ثبتنــام  ۵۰۰دانشــجو در
مرحلــه مقدماتــی طــرح مذکــور خبــر داد و بــا بیــان
ایــن مطلــب کــه از ایــن تعــداد در مرحلــه بعــدی ۳۰۰
دانشــجو و در مرحلــه پایانــی  ۶۰دانشــجو حضــور
دارنــد ،اظهــار کــرد :طبــق برآوردهــای صورتگرفتــه
قریــب بــه  ۵۰درصــد دانشــجویان حاضــر در طــرح،
در رشــتههای غیرمرتبــط بــا علــوم قــرآن و حدیــث
تحصیــل میکننــد.
رییـس سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور حضـور
دانشـجویان محصـل در رشـتههای غیـر از علـوم قرآن و
حدیـث را نشـانگر محقق شـدن اهـداف سـازمان قرآنی
دانشـگاهیان دانسـت و گفـت :دور هـم جمـع کـردن
دانشـجویان عالقهمنـد بـه قـرآن در رشـتههای مختلـف
هـدف اصلـی سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان اسـت.
وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــا اشــاره بــه
اســتقبال بانــوان از طــرح اضافــه کــرد :انجــام ایــن طــرح
بیانگــر ایــن اســت کــه بــا حداقــل هزینههــا میتــوان
خدمــات ارزشــمندی انجــام داد .داشــتن مدیریــت
جهــادی باعــث میشــود تــا بــا بودجههــای کوچــک
کار جهــادی صــورت گیــرد و ایــن شــاخصهی بــارز
جهاددانشــگاهی اســت.

چهارمین گردهامیی مدیران اجرایی شعب سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی به مناسبت بیستویکمین سالگرد تاسیس این سازمان برگزار شد
■ رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی 17 ،مه ــر :چهارمی ــن
گردهمایـــی مدیـــران اجرایـــی شـــعب ســـازمان
دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی ،بـــه مناســـبت بیســـت
و یکمی ــن س ــالگرد تاس ــیس س ــازمان دانش ــجویان ب ــا
حشـــوردکترحمیدرضا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی
در س ــازمان قرآن ــی دانش ــگاهیان کش ــور برگ ــزار ش ــد.

تالش برای حضور جناحهای سیاسی در
مناظرههای دانشجویی

دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی
در ایـــن گردهمایـــی اظهـــار کـــرد :توقعـــی کـــه از
ســـازمان دانشـــجویان داریـــم ایـــن اســـت کـــه کانـــال
ارتباطـــی جهاددانشـــگاهی بـــا دانشـــجویان باشـــد.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه بـــا روحیـــه دانشـــجویی
بســـیاری از مســـایل را میتـــوان بیـــان کـــرد ،افـــزود:
تشـــویق دانشـــجویان بـــه فعالیتهـــای اجتماعـــی بـــا
هـــدف فرهنـــگ ســـازی و نقـــد مســـایل و مشـــکالت
کشـــور یکـــی از کارهـــای خـــوب ســـازمان اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد :انجـــام گفـــت
و گـــو و فرهنـــگ ســـازی مناظـــره بـــه عنـــوان
فعالیتهـــای شـــاخص ایـــن ســـازمان بایـــد جدیتـــر
دنب ــال ش ــود .ای ــن موض ــوع ک ــه دانش ــجویان مس ــایل
کشـــور را بـــه طـــور علمـــی و دقیـــق بررســـی کننـــد
تحســـین برانگیـــز اســـت و ســـازمان دانشـــجویان
بایـــد تـــاش کنـــد تـــا جناحهـــای سیاســـی بـــا
دیدگاههـــای مختلـــف در ایـــن مناظرههـــا شـــرکت
کننـــد.
وی افـــزود :یکـــی از کارهـــای بســـیار مهـــم کـــه
هـــم بـــرای دانشـــجویان خـــوب اســـت و هـــم بـــرای
مـــا در جهاددانشـــگاهی مفیـــد اســـت آشـــنا کـــردن
دانشـــجویان بـــا فعالیتهـــای مختلـــف ایـــن نهـــاد
بـــه منظـــور هدایـــت شـــغلی و هدایـــت مســـیر کاری
آینـــده دانشـــجویان و نیـــز ایجـــاد عالقهمنـــدی در
میـــان دانشـــجویان بـــرای همـــکاری و حضـــور در

جهاددانشـــگاهی اســـت کـــه بایـــد امـــکان بازدیـــد از
دســـتاوردهای ایـــن نهـــاد بـــرای دانشـــجویان فراهـــم
شـــود.
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه ســـازمان
دانشـــجویان ســـازمان مهمـــی اســـت ،گفـــت :نیـــاز
اس ــت ت ــا ی ــک برن ــد ب ــه اس ــم س ــازمان دانش ــجویان
در دانشـــگاهها ایجـــاد شـــود و تمـــام فعالیتهـــای
فرهنگـــی ایـــن نهـــاد ذیـــل فعالیتهـــای ایـــن
ســـازمان انجـــام شـــود.
وی همچنیـــن پیشـــنهاد تشـــکیل اتـــاق فکـــر و
برگـــزاری مناظـــرات دانشـــجویی را از اقدامـــات خـــوب
ســـازمان دانشـــجویان در حـــوزه فرهنـــگ دانســـت و
گفـــت :فرهنـــگ در جوانـــی کـــه بـــه دانشـــگاه آمـــده
شـــکل گرفتـــه اســـت و نمیتـــوان کارهـــای عجیـــب
و غریبـــی کـــرد ،امـــا از ســـازمان دانشـــجویان انتظـــار
داریـــم بـــا ابداعـــات نـــو دســـت بـــه فرهنگســـازی

بزنـــد ماننـــد مناظـــره و تشـــکیل اتـــاق فکـــر.

رومنایی از سامانه عضوگیری و راهربی
اعضا و کانونهای سازمان دانشجویان
(سدا)

در ادامـــه ،مهنـــدس مهـــدی کاظمـــی رییـــس
ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی بـــه ارایـــه
گزارشـــی از ســـاختار و تشـــکیالت دانشـــجویی
جهاددانشـــگاهی پرداخـــت و گفـــت :ســـازمان
دانش ــجویان در مهرم ــاه س ــال  ۷۷تاس ــیس ش ــد ،ای ــن
ســازمان دارای  ۳۶شــعبه در سراســر کشــور اســت کــه
 5واحـــد دانشـــگاهی همچـــون دانشـــگاههای تربیـــت
مـــدرس ،شـــریف ،کرمانشـــاه ،کهگیلویـــه و بویراحمـــد
و عل ــم و فرهن ــگ ،ب ــدون ش ــعبه هس ــتند .واحده ــای
هنـــر ،خراســـان شـــمالی و البـــزر نیـــز درخواســـت

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی
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تاس ــیس ش ــعبه دارن ــد ،ک ــه از ای ــن تع ــداد  ۲۴واح ــد
شـــعب مـــا دارای شـــورای شـــعبه هســـتند.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت کانونهــای شــعب
ســازمان دانشــجویان اظهــار کــرد ۱۲۰ :گــروه
دانشــجویی در سراســر کشــور داریــم کــه از بیــن آنهــا
زنجــان بــا  ۱۲کانــون دارای بیشــترین تعــداد کانــون
دانشــجویی در کشــور اســت .واحدهــای ســمنان،
فــارس ،کردســتان ،گلســتان ،تهــران ،سیســتان و
بلوچســتان ،علــم و صنعــت و بوشــهر فاقــد کانــون
هســتند .کانونهــای دانشــجویی برحســب فعالیــت
خــود در حــوزه فعالیتهــای اجتماعــی ،فرهنــگ و
اندیشــه ،گفتوگــو و مناظــره ،محیــط زیســت ،کتــاب
و کتابخوانــی ،ورزش و ســامت ،نــوآوری و اشــتغال،
گردشــگری ،دینــی و قرآنــی ،محرومیتزدایــی و ادبــی
 هنــری فعالیــت میکننــد.رییـــس ســـازمان دانشـــجویان در ادامـــه دربـــاره
فراینـــد عضوگیـــری ســـازمان دانشـــجویان در ســـال
جـــاری گفـــت :در ســـال  ۹۸از میـــان ورودیهـــای
جدیـــد دانشـــگاه تعـــداد  5هـــزار عضوگیـــری انجـــام
ش ــد ک ــه ای ــن تع ــداد از ح ــدود  ۱۰ش ــعبه در مجم ــوع

کل کشـــور بـــوده اســـت .خراســـان رضـــوی بـــا ۱۳۷
ه ــزار عض ــو در راس واحده ــا ق ــرار دارد .ق ــم ،بوش ــهر
و کردســـتان در رتبههـــای بعـــدی قـــرار میگیرنـــد.
مهنـــدس کاظمـــی بیـــان کـــرد :ســـامانهای بـــرای
عضوگیـــری و راهبـــری اعضـــا و کانونهـــای ســـازمان
دانشـــجویان (ســـدا) طراحـــی شـــده اســـت.

برقراری ارتباط سازمانیافته ،صمیامنه و
صادقانه با جوانان

همچنیـــن دکتـــر علـــی منتظـــری رییـــس
پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی جهاددانشـــگاهی در
افتتاحیـــه ایـــن گردهمایـــی گفـــت :امـــروز در کشـــور
ح ــدود چه ــار میلی ــون و نی ــم ج ــوان دانش ــجو داری ــم.
ب ــه راس ــتی چ ــه کس ــی مس ــوول ای ــن جوان ــان اس ــت؟
مـــا انتظـــار داریـــم آنهـــا مدافـــع انقـــاب ،اســـام و
جمهـــوری اســـامی باشـــند ،در حالـــی کـــه کمتریـــن
ارتبـــاط بـــا آنهـــا برقـــرار اســـت .از ایـــن جهـــت
اس ــت ک ــه ب ــه نظ ــر م ــن جای ــگاه جهاددانش ــگاهی و
س ــازمان دانش ــجویان آن و نقش ــی ک ــه ایف ــا میکن ــد
بســـیار حایـــز اهمیـــت اســـت.

وی افـــزود :نخســـتین گام در اجـــرای وظیفـــهی
س ــنگینی ک ــه ب ــر عه ــدهی ماس ــت ،برق ــراری ارتب ــاط
ســازمان یافتــه ،صمیمانــه و صادقانــه بــا جوانــان اســت،
چـــرا کـــه اگـــر از ایـــن کار غفلـــت کنیـــم دشـــمنان
ای ــن مل ــت حت ــی تاری ــخ و وقای ــع را تحری ــف ک ــرده و
نســـل پویـــا و آینـــده را از مـــا خواهنـــد گرفـــت.
دکت ــر منتظ ــری اظه ــار ک ــرد :اگ ــر از م ــن بپرس ــند
اصلیتریـــن کار فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی و بـــه تبـــع
آن س ــازمان دانش ــجویان چیس ــت ،از صمیم ــی ک ــردن
دانشـــجویان بـــا انقـــاب ،انقـــاب فرهنگـــی و نظـــام
اســـامی ،یـــاد خواهـــم کـــرد و اگـــر ایـــن هـــدف
دنبـــال شـــود ،جهاددانشـــگاهی بیشـــترین خدمـــت را
بـــه نظـــام اســـامی و انقـــاب کـــرده اســـت.
گفتنـــی اســـت ،از دیگـــر برنامههـــای ایـــن
گردهمایـــی دو روزه میتـــوان بـــه گفتوگـــو بـــا
ریی ــس جهاددانش ــگاهی ،ویژهبرنام ــه بیس ــت و یکمی ــن
ســـالگرد تاســـیس ســـازمان دانشـــجویان ،گفتوگـــو
بـــا دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی
جهاددانش ــگاهی ،تقدی ــر از ش ــعب برگزی ــده و معرف ــی
تجربههـــای موفـــق شـــعب ســـازمان اشـــاره کـــرد.

■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 27 ،شـــهریورماه:

نکوداشـــت اعضـــا و اســـاتید فرهیختـــهی هیـــات
تحریریـــهی فصلنامـــه علمـــی ـ پژوهشـــی «پژوهـــش
زبـــان و ادبیـــات فارســـی» و رونمایـــی از پنجاهمیـــن
شـــمارهی ایـــن نشـــریه در پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی
و مطالعـــات اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد.

رضورت اهمیت دادن به رماننویسی

دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس ای ــن نه ــاد در ای ــن
مراســـم بـــا تقدیـــر از فعالیتهـــای پژوهشـــگاه علـــوم
انســـانی و مطالعـــات اجتماعـــی و انتشـــار پنجاهمیـــن
شـــمارهی فصلنامـــهی ایـــن پژوهشـــگاه و همچنیـــن
پیگیریهـــای دکتـــر حســـینعلی قبـــادی ،گفـــت:
زب ــان عام ــل اصل ــی هوی ــت ه ــر مل ــت و ق ــوم اس ــت و
مـــا بهعنـــوان یـــک نهـــاد برآمـــده از انقـــاب و مولـــود
آن ،وظیف ــه داری ــم در ح ــد خودم ــان در ارتق ــای زب ــان
و ادبیـــات فارســـی تـــاش و کوشـــش کنیـــم.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در کشـــور بـــا کمبـــود
کتابهـــای رمـــان خـــوب مواجـــه هســـتیم ،بیـــان
کـــرد :مســـالهی اهمیـــت رماننویســـی بهشـــدت
در کشـــور مـــا احســـاس میشـــود؛ ایـــن بحـــث را
در تولیـــد آثـــار نمایشـــی ،هـــم در ســـینما و هـــم در
صداوســـیما شـــاهد هســـتیم.
دکتـــر طیبـــی ادامـــه داد :یکـــی از دالیـــل اصلـــی
نداش ــتن آث ــار نمایش ــی مناس ــب ،نب ــود رم ــان خ ــوب
اســـت کـــه از آن فیلمنامـــهی درســـتی تولیـــد شـــود؛
ایـــن همـــه رشـــادت در فرهنـــگ مـــا بهویـــژه در
دوران جنـــگ تحمیلـــی را شـــاهد بودیـــم کـــه منبـــع
بســـیار مناســـبی بـــرای بهرهگیـــری از آن اســـت
کـــه متاســـفانه نتوانســـتیم ایـــن بحـــث را بـــه جایـــی
برســـانیم و بایـــد بـــر روی آن فکـــر کنیـــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا توجـــه بـــه مســـالهی
دیگـــری کـــه در ارتقـــای زبـــان موثـــر اســـت،
گفـــت :دادوســـتدی کـــه بـــا دیگـــر ملتهـــا انجـــام
میدهیـــم ،یکـــی از عوامـــل اصلـــی آن کارهـــای
علمـــی و فناورانـــه اســـت؛ هرچقـــدر تولیـــد علـــم در
کشـــور مـــا توســـعه پیـــدا کنـــد ،زبـــان نیـــز عامـــل
انتقـــال خواهـــد بـــود.
وی ادامـــه داد :هرچقـــدر کشـــورمان در دنیـــا
معـــروف بشـــود کـــه تـــوان تولیـــد علـــم در دنیـــا را

دارد ،عالق ــه آم ــوزش ب ــه زب ــان فارس ــی نی ــز افزای ــش
پیـــدا خواهـــد کـــرد و باعـــث ارتقـــای آن میشـــود.
دکت ــر طیب ــی اضاف ــه ک ــرد :جهاددانش ــگاهی نی ــز در
زمینــهی تولی ــد عل ــم و فن ــاوری در ح ــد ت ــوان خ ــود
ســـعی و تـــاش کـــرده و دســـت بـــه الگوســـازیهای
خوبـــی زده اســـت و زمانـــی کشـــور توســـعه پیـــدا
خواهـــد کـــرد کـــه بـــر تـــوان داخلـــی تاکیـــد کنیـــم.

فعالیت حدود  1500نفر برای تولید یک
نرشیهی وزین

دکتـــر ایـــرج فیضـــی رییـــس پژوهشـــگاه علـــوم
انســـانی و مطالعـــات اجتماعـــی وابســـته بـــه
جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن مراســـم بـــا تقدیـــر از
اعضـــای هیـــات تحریریـــه و اســـاتید همـــراه آن در
ایـــن ســـالها بهویـــژه دکتـــر قبـــادی ،بیـــان کـــرد:
خـــدا را شـــاکریم کـــه بعـــد از ســـالها زحمـــت،
ی ــک نش ــریهی تاثیرگ ــذار در زمینــهی عل ــوم انس ــانی
همچنـــان چـــاپ میشـــود.
وی ادام ــه داد :ح ــدود  1500نف ــر در ای ــن س ــالها
بـــا ایـــن فصلنامـــه در ارتبـــاط بودهانـــد.
دکتـر فیضـی بیـان کـرد :ایـن پژوهشـگاه بـه دلیـل

وابسـته بـودن بـه جهاددانشـگاهی یـک تفـاوت بـزرگ با
دیگـر مراکـز تحقیقاتـی کشـور دارد و آن مسـالهمحوری
در راسـتای رفـع نیازهـای جامعـه اسـت.
رییـــس پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و مطالعـــات
اجتماعـــی بـــا اشـــاره بـــه فعالیتهـــای ایـــن
پژوهشـــگاه ،اظهـــار کـــرد :هویـــت ایرانـــی در
زبـــان فارســـی و پیمایـــش ملـــی هویـــت از جملـــه
پژوهشهایـــی اســـت کـــه گروههـــای مختلـــف ایـــن
پژوهشـــگاه بـــر روی آن تمرکـــز دارنـــد.
همچنیــن در ایــن مراســم ،دکتــر مهــدی محقــق
اســتاد برجســتهی زبــان و ادبیــات فارســی ،ســخنرانی
خــود را بــا موضــوع «اهمیــت شــعر از زمــان صــدر
اســام» و دکتــر حســینعلی قبــادی رییــس پژوهشــگاه
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و بنیانگــذار
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی
جهاددانشــگاهی نیــز ســخنرانی خــود را بــا موضــوع
«تــوان بــاالی جهاددانشــگاهی در ایفــای نقــش خــود در
زمینــهی تمدنســازی» ارایــه کردنــد.
در پایـــان از پنجاهمیـــن شـــمارهی فصلنامـــهی
علمــی ـ پژوهشــی «پژوهــش زبــان و ادبیــات فارســی»
رونمایـــی و از اســـاتید فرهیختـــهی تحریریـــهی ایـــن
فصلنامـــه تقدیـــر شـــد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

نکوداشت اساتید هیات تحریریهی فصلنامهی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» جهاددانشگاهی به مناسبت روز شعر و ادب فارسی برگزار شد
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پایانآزمونجامع
دورههایکوتاهمدت توسعهیهوشمصنوعیبادورههای
گردشگریدرکشور فرشدهی آموزشی ویژہ برای فناوران
اولین بوتکمپ تخصصی هوش مصنوعی با معرفی تیمهای برتر به همت سازمان «ستفا»ی

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

آزمون جامع هامهنگ دورههای کوتاهمدت
گردشگری با رقابت بیش از  4774متقاضی
در  ۳۱استان کشور و با همکاری مرکز
گردشگری علمی ـ فرهنگی دانشجویان ایران
به پایان رسید

جهاددانشگاهی پایان یافت

■

■

رواب ــط عموم ــی مرک ــز گردش ــگری علم ــی ـ فرهنگ ــی

دانش ــجویان ای ــران 8 ،ش ــهریور :آزم ــون هماهن ــگ جام ــع
دورههـــای کوتاهمـــدت گردشـــگری شـــامل مدیریـــت
فنـــی دفاتـــر خدمـــات مســـافرتی و گردشـــگری،
راهنمایـــان ایرانگـــردی و جهانگـــردی ،راهنمایـــان
طبیعتگـــردی و راهنمایـــان زمینگردشـــگری در
سراســـر کشـــور بـــه طـــور همزمـــان از ســـوی وزارت
میـــراث فرهنگـــی ،گردشـــگری و صنایـــع دســـتی و
بـــا همـــکاری مرکـــز گردشـــگری علمـــی ـ فرهنگـــی
دانشـــجویان ایـــران وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی
برگـــزار شـــد.
آزمـــون هماهنـــگ جامـــع دورههـــای کوتاهمـــدت
گردشـــگری شـــامل مدیریـــت فنـــی دفاتـــر خدمـــات
مســـافرتی و گردشـــگری ،راهنمایـــان ایرانگـــردی
و جهانگـــردی ،راهنمایـــان طبیعتگـــردی و
راهنمایـــان زمینگردشـــگری در سراســـر کشـــور بـــا
حضـــور دکتـــر تیمـــوری معـــاون گردشـــگری وزارت
میـــراث فرهنگـــی ،گردشـــگری و صنایـــع دســـتی،
کرمـــی معـــاون گردشـــگری اســـتان تهـــران ،یعقـــوب
زاده رئیـــس مرکـــز گردشـــگری علمی-فرهنگـــی
دانش ــجویان ای ــران در ته ــران و دیگ ــر مس ــوالن وزارت
میـــراث فرهنگـــی ،گردشـــگری و صنایـــع دســـتی در
اســـتانها برگـــزار شـــد.
گفتنــی اســت ،در ایــن دوره 4774 ،متقاضــی از 31
اســـتان کشـــور شـــرکت کردنـــد کـــه بیشـــترین آمـــار
داوطلب ــان مرب ــوط ب ــه ته ــران ب ــه تع ــداد  1290نف ــر
و کمتری ــن داوطلب ــان مرب ــوط ب ــه اس ــتان کهگیلوی ــه
و بویراحم ــد ب ــه تع ــداد  12نف ــر ب ــود.

روابـــط عمومـــی ســـازمان تجاریســـازی فنـــاوری

و اشـــتغال دانشآموختـــگان جهاددانشـــگاهی  7شـــهریور:
نخســـتین بوتکمـــپ تخصصـــی هـــوش مصنوعـــی
توســـط یکـــی از شـــتابدهندههای فعـــال ،ســـازمان
تجاریســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانشآموختـــگان
جهاددانش ــگاهی (س ــتفا) ،س ــازمان فن ــاوری اطالع ــات
ای ــران ،معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری
و بـــا هـــدف توســـعه مـــدل کســـب و کارهـــای حـــوزه
هـــوش مصنوعـــی و تربیـــت تیمهـــای کارآفریـــن
ب ــرای فعالی ــت در ح ــوزه ه ــوش مصنوع ــی از  ۱۳تی ــر
آغ ــاز ش ــده و پنجش ــنبه هفت ــم ش ــهریور ب ــا معرف ــی
تیمهـــای برتـــر بـــه کار خـــود پایـــان داد.
بوتکمپهـــا دورههـــای فشـــردهای هســـتند
کـــه فنـــاوران را بـــرای ورود بـــه بـــازار کار آمـــاده
میکننـــد .در ایـــن رویـــداد دورههایـــی جـــدی و
سرشـــار از چالشهـــای متفـــاوت ارایـــه میشـــود
تـــا در نهایـــت فنـــاوران مهارتهـــای خـــود را بـــاال
بـــرده و طرحهـــای نوآورانـــه و فناورانـــه را بـــرای
ســـرمایهگذاران و ســـازمانهایی کـــه چالشهـــای
خ ــود را پیش ــتر اع ــام ک ــرده بودن ــد ،ب ــا اس ــتفاده از
ه ــوش مصنوع ــی ارای ــه ک ــرده و کس ــب و کار خ ــود را
راهانـــدازی کننـــد.
در ایـــن رویـــداد از بیـــن تیمهـــای متقاضـــی
شـــش تیـــم از ســـوی کمیتـــه داوران انتخـــاب و وارد
فرآین ــد ب ــوت کم ــپ ش ــدند ت ــا ط ــی م ــدت دو م ــاه
چالشهـــای ارایـــه شـــده از ســـوی ســـازمانهای
متقاضـــی همچـــون جهاددانشـــگاهی ،وزارت بهداشـــت
درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی و ســـازمان فنـــاوری
اطالعـــات را رفـــع کننـــد.
ارایـــهی پایانـــی ایـــن دوره پنجشـــنبه از ســـاعت
 ۱۴تـــا  ۱۹در صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی برگـــزار
و تیمهـــای برتـــر مـــورد حمایـــت حامیـــان رویـــداد
قـــرار گرفتنـــد.
مهنـــدس بختیـــاری در مراســـم اختتامیـــه اولیـــن

ب ــوت کم ــپ تخصص ــی ه ــوش مصنوع ــی اظه ــار ک ــرد:
توســـعه هـــوش مصنوعـــی نیازمنـــد ترویـــج و توســـعه
زیرســـاخت اســـت.
معـــاون تجـــاری ســـازی و امـــور پارکهـــا و مراکـــز
رشـــد ســـتفا جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت
و توســـعه هـــوش مصنوعـــی در آینـــده تکنولـــوژی
گفـــت :هـــوش مصنوعـــی سیســـتمهایی هســـتند
کـــه میتواننـــد واکنشهایـــی مشـــابه رفتارهـــای
هوشـــمند انســـانی را در شـــرایط خـــاص و پیچیـــده
بـــرای حـــل مســـایل ارایـــه دهنـــد.
مهن ــدس حس ــین بختی ــاری در عی ــن ح ــال اظه ــار
ک ــرد :ای ــن روی ــداد ب ــا ه ــدف تروی ــج مفاهی ــم ه ــوش
مصنوعـــی ،توســـعه مـــدل کســـب و کارهـــای حـــوزه
هـــوش مصنوعـــی و تربیـــت تیمهـــای کارآفریـــن
ب ــرای فعالی ــت در ح ــوزه ه ــوش مصنوع ــی از  ۱۳تی ــر
ب ــا مش ــارکت نزدی ــک ب ــه  100نف ــر از عالق ــه من ــدان
و فنـــاوران متخصـــص و دارای مهـــارت و دانـــش آغـــاز
شـــده اســـت کـــه نهایتـــا در هفتـــم شـــهریور پـــس
از داوری بـــا معرفـــی تیمهـــای برتـــر بـــه کار خـــود
پایـــان داد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه هـــوش مصنوعـــی
میتواننـــد تحـــوالت گســـتردهای را در فنـــاوری
اطالعـــات و ســـایر حوزههـــای مهندســـی و حتـــی
زندگ ــی انس ــانها رق ــم بزن ــد ،اف ــزود :ایج ــاد مش ــاغل
جدیـــد و کاهـــش هزینههـــا و افزایـــش رفـــاه از دیگـــر
مزایـــای ایـــن گونـــه فناوریهـــا اســـت.
معـــاون تجـــاری ســـازی و امـــور پارکهـــا و مراکـــز
رشـــد ســـازمان تجـــاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال
دانـــش آموختـــگان جهاددانشـــگاهی افـــزود :در حـــال
حاضـــر اطالعـــات مـــردم و حتـــی مســـووالن نســـبت
ب ــه ه ــوش مصنوع ــی و کاربرده ــای آن بس ــیار مح ــدود
اســـت کـــه برگـــزاری ایـــن گونـــه رویدادهـــا میتوانـــد
باعـــث ترویـــج آن در ســـطح جامعـــه بخصـــوص
نخبـــگان و فنـــاوران شـــود.
مهن ــدس بختی ــاری گف ــت :در ای ــن روی ــداد از بی ــن
تیمه ــای متقاض ــی ک ــه نزدی ــک ب ــه  10تی ــم بودن ــد
شـــش تیـــم از ســـوی کمیتـــه داوران انتخـــاب و وارد
فرآین ــد ب ــوت کم ــپ ش ــدند ت ــا ط ــی م ــدت دو م ــاه
چالشهـــای ارایـــه شـــده از ســـوی ســـازمانهای
متقاضـــی همچـــون جهاددانشـــگاهی ،وزارت بهداشـــت
درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی و ســـازمان فنـــاوری
اطالع ــات را ب ــا کم ــک منتوره ــا و مش ــاوران خب ــره ب ــا
اســـتفاده از هـــوش مصنوعـــی رفـــع کننـــد.
در انتهـــای ایـــن رویـــداد یکـــی از تیمهـــا کـــه
چال ــش ح ــوزه آم ــوزش و اش ــتغال جهاددانش ــگاهی را
انتخ ــاب ک ــرده ب ــود م ــورد حمای ــت ای ــن نه ــاد ق ــرار
گرفـــت و یـــک اســـتارتاپ نیـــز توســـط شـــتابدهنده
حام ــی ای ــن مراس ــم ،حمای ــت مال ــی و معن ــوی ش ــد.

اخبار کوتاه

■■■

ایدهبازار در حوزهی گیاهان دارویی و صنایع
وابسته
روابـــط عمومـــی جهادانشـــگاهی اصفهـــان 7 ،مهـــر:

رویـــداد «ایـــده بـــازار در حـــوزه گیاهـــان دارویـــی و
صنای ــع وابس ــته» برگ ــزار و س ــه ای ــده برت ــر انتخ ــاب
و معرفـــی شـــدند.
مدیـر تجـاری سـازی و اشـتغال ایـن واحـد
جهاددانشـگاهی واحـد اصفهان در آییـن اختتامیه «ایده
بـازار در حـوزه گیاهـان دارویـی و صنایـع وابسـته» در
اصفهـان ،اظهـار کـرد :یکـی از صـادرات مهـم در کشـور
گیاهـان دارویـی اسـت کـه اسـتان اصفهـان نیـز سـهم
مهمـی از ایـن بـازار را تشـکیل میدهـد.
هومن سـراج افزود :در شـعبه تجاری سـازی فناوری و
اشـتغال دانش آموختگان جهاددانشـگاهی واحد اصفهان،
کمیتـه علمـی رویداد تشـکیل و فراخوان ارسـال ایده در
مباحـث مربـوط به حـوزه گیاهـان دارویـی در محورهای
صنایـع غذایی ،باغبانی و زراعـت ،ژنتیک و بیوتکنولوژی،
داروسـازی ،صنعـت گیاهـان دارویـی و اشـتغال ،توسـعه
فرهنـگ تعـاون کار گروهـی ،طـب سـنتی و بازاریابـی و
اقتصـاد انتخـاب و پوسـتر رویـداد بـه تمـام دانشـگاهها،
مراکز رشـد ،شـرکتهای تعاونی کشـاورزی ارسـال شد.
وی تصریـح کـرد :از مجمـوع طرحهـای دریافتـی تـا
مـرداد امسـال ،در مرحلـه اول داوری  ۲۷ایـده انتخـاب
و در مرحلـه بعـد  ۱۷طـرح برگزیده شـدند و  ۱۰طرح از
کل کشـور جهـت شـرکت در اختتامیه و ارایـه حضوری
راه یافتند.
مدیر تجاری سـازی و اشـتغال جهاد دانشـگاهی واحد
اصفهـان تاکیـد کـرد :طرحهایـی برگزیـده شـدند کـه
زمینـه تجـاری سـازی دارند و بتوانند مشـکلی از اسـتان
رفـع کنند.
رویداد ایده بازار در حوزه گیاهان دارویی و صنایع
وابسته به همت سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان ،اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان اصفهان ،مرکز رشد واحدهای فناوری و
مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار شد.
ایـن ایـده بـازار در حـوزه صنایـع غذایـی ،باغبانـی و
زراعـت ،ژنتیـک و بیوتکنولوژی و داروسـازی برگزار شـد
و پـس از سـه مرحلـه داوری ،ایـده «ناصـر پورسـعید» با
عنـوان «تولیـد نسـل جدیـد مکمـل غذایـی ویتامیـن
 Dکاملا طبیعـی بـا خصوصیـات عملکـردی بالقـوه در
پیشـگری از اسـترسهای اکسـیداتیو (بـه ویـژه بیماری
آلزایمـر)» بهعنـوان ایـده برتـر شـناخته شـد و پـس از
آن ایدههـای «سـاناز شـیرانی» بـا عنـوان «متابولیـت
هـای ثانویه هـدف و مواد موثـره از طریـق بیوراکتورهای
زیسـتی» و «منیـر آگاهـی» بـا عنـوان «محـرک رشـد
زعفـران» بهترتیـب عناوین دوم و سـوم را کسـب کردند.

■■■

اختتامیهی سومین دورهام بی ای سالمت
■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی

شـــهید بهشـــتی :اختتامیـــه ســـومین دورهام بـــی ای
ســـامت بـــا حضـــور حســـین وطـــن پـــور مدیـــرکل
دفتـــر توســـعه فنـــاوری ســـامت وزارت بهداشـــت،
علیرضـــا بهرامـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی علـــوم
پزشـــکی شـــهید بهشـــتی ،ســـاالر ارزیـــده معـــاون
آموزشـــی و فـــرج حســـینیان معـــاون پژوهشـــی ایـــن
واحـــد برگـــزار شـــد.
وطـن پـور مدیـرکل دفتـر توسـعه فنـاوری سلامت
وزارت بهداشـت در مراسـم اختتامیـه سـومین دورهام
بـی ای سلامت بـا بیـان اینکـه دانشـگاهها در عرصـه
کارآفرینـی کار چندانـی نکردهانـد ،اظهـار داشـت:
دانشـگاهها در آمـوزش بسـیار خـوب عمـل کردهانـد
درحالیکـه در عرصـه کارآفرینـی کار چندانـی نکردهاند؛
در بحـث انتشـار مقـاالت در جهـان داری رتبـه  16و در
منطقـه اول هسـتیم و در بحث پژوهش بـا ترکیه و مصر
رقابـت داریم.
در ادامـه دکتر علیرضا بهرامی رییس جهاددانشـگاهی
علوم پزشکی شهید بهشـتی اظهار کرد :شرکتکنندگان
دوره سـوم ام بی ای سلامت بیشـتر جزو بنیـاد نخبگان
و دارای دغدغـه هسـتند و مـا در جهاددانشـگاهی علـوم
پزشـکی شـهید بهشـتی تالشـمان ایـن اسـت کـه بـه
دغدغههای دانشـجویان کمک و از دانشـجویانی که طرح
یـا ایـدهای در حـوزه سـالمندی و سلامت روان دارنـد
حمایـت کنیم.
همچنیـن فرج حسـینیان معاون پژوهشـی این واحد
بـه معرفـی بخشهای پژوهشـی واحـد پرداخـت و اظهار
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان :مراس ــم
اختتامی ــه دورهه ــای آموزش ــی راهنم ــای بل ــد محل ــی
و مدیری ــت اقامت ــگاه بومگ ــردی در جزی ــره هرم ــز ب ــا
حضـــور مســـووالن اســـتانی برگـــزار شـــد.
موسسـه آموزشـی ـ گردشـگری ایـن واحـد بـا
همـکاری معاونت گردشـگری اداره کل میـراث فرهنگی،
صنایعدسـتی و گردشـگری دوره آموزشـی "راهنمای بلد
محلـی" را در هرمـز برگـزار کـرد.
رضـا برومنـد مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی
و گردشـگری هرمـزگان در مراسـم آغـاز بـه کار رشـته
راهنمـای گردشـگری در هنرسـتان کاردانـش غدیرخـم
جزیـره هرمـز ،افـزود :امـروز بـرای سـرمایهگذاری بایـد
بسـتر فراهم باشـد تا سـرمایهگذار دچار مشـکل نشـود،
در آموزشوپـرورش نیـز ایـن بسـتر فراهـم بـود.
قویدل معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزشوپرورش
استان هرمزگان نیز در این مراسم با اشاره به تربیت نیروی
ماهر به ویژه در کاردانش گفت :باید رشتههایی را بر اساس
آمایش سرزمین و منطقه شناسایی کنیم و این رشتهها
را راهاندازی کنیم ،افتتاح رشتهی راهنمای گردشگری
در جزیره هرمز یکی از برنامههایی است که به دنبال آن
هستیم ،امسال همزمان رشتهی هتل داری را در ناحیهی
دو بندرعباس با همکاری جامعهی هتل داران راهاندازی
کردیم و با توجه به زمینهای که استان در بحث اقتصاد
دارد رشته بورس را برای اولین بار در شهر بندرعباس
راهاندازی کردیم.
سـید محمـد میرحسـینی رییـس دانشـگاه علمـی
کاربـردی جهاددانشـگاهی هرمـزگان نیز در این مراسـم
گفـت :حـج علمی زمیـن شناسـان جزیرهی هرمز اسـت
امـا همیشـه ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه گردشـگری
اگـر بهصـورت اصولـی و هدفمنـد نباشـد ،اگر گردشـگر
آمـوزش ندیـده باشـد و راهنمـای گردشـگر حرفـهای
نباشـد آیا ده سـال بعد هم همین زیباییهـا را در جزیره
خواهیـم دید؟
ملـک شـاهی معـاون بخشـدار هرمـز مشـکالت ایـن
منطقـه در خصـوص گردشـگری را عنـوان کـرد و گفت:
وقتـی صحبـت از گـردش و گردشـگر میشـود (چـه در
سـطح داخلـی و چـه در سـطح خارجـی) بایـد بسـتر و
زمینـه نیـز فراهـم باشـد تـا بتوانیـم گردشـگر را جـذب
کـرده و تبلیـغ کنیـم ،چنـد مشـکل اساسـی در بحـث
حـوزه گردشـگری بحث سـرویسهای بهداشـتی اسـت،
سـرویس بهداشـتی سـیار راهـکار مناسـبی نیسـت باید
احـداث شـود ،روزبـهروز تعداد مسـافر بیشـتر میشـود،
سـه چهـار مـکان دیدنـی در جزیـره هرمـز وجـود دارد
که سـرویس بهداشـتی مناسـبی برای خدماترسـانی به
گردشـگران در آن وجـود نـدارد.
سـروی مشـاور بنیـاد برکـت در این مراسـم گفت :فاز
اول اقدامـات بنیـاد برکـت اختصاص داشـت بـه کارهای
مطالعاتـی که در حوزههای مختلف قـرار بود در جزیرهی
هرمـز به انجام برسـد.
وی ادامـه داد :در سـند توسـعهی پیشـرفت جزیـره
هرمـز موضوعـات مختلـف بهصـورت مفصـل بـه آن
پرداختهشـده اسـت کـه یکـی از موضوعات ،گردشـگری

و ارتباطـــات جهاددانشـــگاهی :بـــه همـــت پژوهشـــکده
فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات جهاددانشـــگاهی
نخســـتین دوره کارگاه آمـــوزش مجـــازی ســـامپ در
 ۶۴ســـاعت آموزشـــی بـــرای  ۱۳۵نفـــر از معاونـــان،
مدی ــران و کارشناس ــان پژوهش ــی سراس ــر کش ــور ب ــا
ه ــدف اس ــتفاده از قابلیته ــای مختل ــف ای ــن س ــامانه
برگـــزار شـــد.
نخسـتین دوره کارگاه آموزشی مجازی سامانه معاونت
پژوهشی سـامپ برای واحدهای مختلف جهاددانشگاهی
در سراسـر کشـور بـا تدریـس مهندس سـارا شـجاعی و
ماهدخت قهاری از اعضای پژوهشـکده فنـاوری اطالعات
و ارتباطات جهاددانشـگاهی به کار خـود پایان داد.
ایـن کارگاههـا در  64سـاعت آموزشـی در شـهریور
و مهرمـاه  98بـه صـورت مجـازی بـرای  135نفـر از
اعضـای پژوهشـی و کارشناسـان واحدهـای مختلـف
جهاددانشـگاهی برگـزار شـد و مخاطبان شـامل مدیران،
معاونـان و کارشناسـان پژوهشـی واحدهـا ،سـازمانها،
پژوهشکدهها و پژوهشـگاههای جهاددانشگاهی از سراسر
کشـور نحوه اسـتفاده از سـامانه ،ورود اطالعات پژوهشی
و برنامـه ریـزی بـه سـامانه و نحوه گـزارش گیـری را فرا
گرفتنـد و بـا ویژگیهـای مختلف سـامانه آشـنا شـدند.
گفتنـی اسـت ،ایـن سـامانه یکـی از محصـوالت
پژوهشـکده فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات اسـت کـه با
هـدف یکپارچـه کردن فعالیتهـای پژوهشـی واحدهای
جهاددانشـگاهی سراسـر کشـور بـا امکان گـزارش گیری
کامـل در اختیـار واحدهای این نهاد و معاونت پژوهشـی
جهاددانشـگاهی قـرار گرفته اسـت.
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مدیریت اقامتگاه بومگردی در جزیره هرمز

اسـت ،ایسـتگاههای گردشـگری و وامهایـی کـه بـه بوم
گردیهـا قـرار اسـت اختصـاص داده شـود را در دسـت
اقـدام داریم.
همچنیـن مدیرعامـل موسسـه مردمنهـاد حامیـان
گردشـگری اسـتان هرمـزگان در این مراسـم گفت :یکی
از مقولههایـی کـه به صنعت گردشـگری کمـک میکند
سـازمانهای مردمنهـاد هسـتند کـه در حقیقـت همـان
فعالیـن اقتصادی هسـتند که در صنعت گردشـگری کار
میکننـد.

■

کارگاه آموزش مجازی «سامپ»

روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده فنـــاوری اطالعـــات
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کـرد :واحـد پژوهشـی جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی
شـهید بهشـتی دارای بخشهای مختلف از جمله "مرکز
سلامت روان"" ،مرکـز سـالمندی" و "گـروه دادهکاوی"
اسـت کـه دانشـجویان عالقهمنـد و خلاق میتواننـد در
هرکـدام از حوزه فعالیت داشـته باشـند.
وی بـا اشـاره بـه توسـعه فعالیتهـای ایـن واحـد در
زمینهی"توریسـم درمانـی" ،خاطرنشـان کـرد :بـا توجـه
بـه توانمنـدی و پتانسـیل باالی پزشـکان و حـوزه درمان
کشـور از یـک سـو و همچنیـن مسـاله نوسـانات ارز و
تحریمهـا از سـوی دیگـر ،در حـال حاضر فرصت بسـیار
خوبـی بـرای فعالیـت در حـوزه توریسـم درمانـی مهیـا
شـده و جهاددانشـگاهی نیز بـا راهاندازی "مرکز توریسـم
درمانـی" در ایـن حیطـه ورود کـرده اسـت.
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■■■

گردشگری و اشتغال؛ آیندهای برای همه

■

روابـط عمومـی مرکـز گردشـگری علمـی ـ فرهنگـی

دانشـجویان ایران وابسـته به جهاددانشـگاهی :بیستونهمین
نشسـت علمـی ـ تخصصـی بـا موضـوع "گردشـگری و
اشـتغال؛ آینـدهای برای همه" از سـومین مرحله سلسـله
نشسـتهای چشـم انداز صنعـت گردشـگری در ایران به
مناسـبت  ۲۷سـپتامبر روز جهانی گردشگری برگزار شد.
این نشسـت توسط مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی
دانشـجویان ایـران بـا حضـور دکتـر شـهرود امیرانتخابی
مدیـرکل میـراث فرهنگی ،گردشـگری و صنایع دسـتی
اسـتان گیلان ،حرمـت ا ...رفیعی رییـس انجمن صنفی
دفاتـر خدمـات مسـافرت هوایـی و جهانگـردی و دکتـر
محمدرضـا اکبـری اسـتاد دانشـگاه و پژوهشـگر حـوزه
گردشـگری برگزار شـد.
رحیـم یعقـوبزاده رییـس مرکـز گردشـگری علمـی
ـ فرهنگـی دانشـجویان ایـران بـا اشـاره کوتاهـی بـه
فعالیتهـای مرکـز گردشـگری گفـت :ایـن مرکـز دارای
شـانزده سـال سـابقه فعالیت در حوزه گردشـگری و سی
شـعبه در دانشـگاههای سراسـر کشـور اسـت که تاکنون
اردوهـای تخصصـی علمـی و فناورانـه در سراسـر کشـور
برگزار شـده اسـت.
یعقـوبزاده بـا اشـاره به اهمیـت موضوع گردشـگری
در سـطح دانشـگاهها بیـان کـرد :تاکنـون  28نشسـت
توسـط مرکـز گردشـگری و همچنیـن سـایر اسـتانها و
شـعب مرکـز با هـدف ایجاد چالـش در این حـوزه برگزار
شـده اسـت که مباحث مطرح شـده در این نشسـتها به
صـورت خبـر در رسـانههای خبـری و به صـورت کتابچه
و کتـاب کلـی سـاالنه از مجموعه مقاالت مطرح شـده در
نشسـت منتشـر میشود.
سلسـله نشسـتهای چشـم انداز صنعت گردشـگری
در کشـور بـا تلاش مرکز گردشـگری علمـی ـ فرهنگی
دانشـجویان ایران و سـایر دسـتگاهها با تمرکز بر مسـائل
مربـوط بـه گردشـگری و ارائـه راهبردهـای مشـخص در
ایـن خصـوص از مهـر سـال  94شـروع شـده و تاکنـون
 29نشسـت از ایـن مجموعـه نشسـتها در سـه مرحلـه
برگزار شـده اسـت.

■■■

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

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید

بهشـتی :نشسـت تخصصی "سالمت سـالمندی" با حضور
اسـاتید و اعضای هیات علمی دانشـگاه ،وزارت بهداشـت

و سـازمان پژوهشهـای مجلس و همچنین دانشـجویان
حـوزه سـالمندی در  3پنـل "حمایتهـای اجتماعـی و
سـالمندی"" ،اشـتغال ،مهـارت ورزی و کارآفرینـی" و
"سـالمندی سـالم در ایـران ،چالشهـا و راهکارهـا" بـه
همـت معاونت پژوهشـی جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی
شـهید بهشـتی برگزار شـد.
دکتر علیرضا بهرامی رییس این واحد در این نشست
با اشاره به اهمیت برنامه ریزی و سیاستگذاری برای حوزه
سالمندی ،اظهار کرد :جهاددانشگاهی به عنوان نهادی
مساله محور همواره به دنبال حل مسایل و چالشهای
موجود در جامعه است و در همین راستا ،بحث سالمندی و
سالمند شدن جامعه نیز از مسایلی است که باید از همین
امروز برای آن برنامه ریزی کنیم.
رییـس جهاددانشـگاهی شـهید بهشـتی با بیـان این
کـه بحث سـالمندی بـه عنـوان یکـی از  5ابرچالشهای
جامعه در  20سـال آینده مطرح اسـت ،تاکید کرد :اگر از
همین امروز به فکر نباشـیم ،مسـاله سـالمندی نیز مانند
سـایر چالشهـا ،بـدون راه حل مناسـب باقـی میماند.
دکتـر بهرامـی تصریـح کـرد :امـروز حـدود  7میلیون
سـالمند داریـم و ایـن رقـم در سـال  1420بـه بیـش از
 26میلیـون نفـر افزایـش مییابـد کـه برنامهریـزی و
سیاسـتگذاری مناسـبی را میطلبد .از طـرف دیگر امروز
میانگیـن  5نفـر در اطـراف هـر سـالمند وجـود دارد کـه
ایـن رقـم در آینـده بـه  1.2کاهـش مییابـد ،در نتیجـه
باید برای پیشـگیری از بروز مشـکالت بیشـتر در جامعه
سـالمندی از امـروز بـه فکر باشـیم.
وی در ادامه عنوان کرد :برای حل مشکالت باید
پایگاههای موثری برای برقراری ارتباط بین دانشگاه و
مسایل موجود در جامعه تعبیه شود تا بتوان معضالت را
به صورت پایهای و آکادمیک مرتفع کرد .در این راستا
جهاددانشگاهی بستر خوبی برای انتقال دانش و رویکردها
و نگرشها به مساله سالمندی فراهم کرده است.

■■■

پایان مسابقات مناظره دانشجویی در الربز

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی واحـد البـرز :مرحلـه
منطقـهای هشـتمین دوره مسـابقات مناظره دانشـجویی
دانشـگاههای تهـران و البـرز بـا حضـور  16تیـم از
دانشـگاههای الزهـرا ،خواجـه نصیـر ،عالمـه طباطبایـی،
شـهید بهشـتی ،صنعتـی شـریف ،علوم پزشـکی شـهید
بهشـتی ـ ورامیـن ،امیرکبیـر فرهنگیان ،علـم و صنعت،
علوم پزشـکی شـهید بهشـتی ،امیر کبیر (پلی تکنیک)،
دانشـگاه علـم و فرهنـگ از هشـتم مهـر در دانشـگاه
خوارزمـی آغـاز شـد و دهـم مهـر بـه پایـان رسـید.
دو تیـم دانشـگاه خواجـه نصیـر و عالمـه طباطبایـی
در مرحلـه فینـال بـا هـم رقابـت کردنـد و در نهایت تیم
ثامن الحجج دانشـگاه عالمه و تیمهای آرمان از دانشـگاه
خواجـه نصیر و تنقیح مناط از دانشـگاه علم و فرهنگ به
مرحله کشـوری راه پیـدا کردند.
رییس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در این
مسابقات با بیان این که تاکنون بالغ بر  ۹هزار دانشجو در
هشت دوره از مسابقات مناظره دانشجویی در دانشگاههای
کشور شرکت کردهاند گفت :این مسابقات توانسته برای
دانشجویان فضایی ایجاد کند که بدون ممانعت درباره
موضوعات مختلف حرف بزنند.
مهـدی خالـدی کاظمـی با اشـاره به برگـزاری مرحله
منطقهای مسـابقات مناظره اسـتانهای تهـران و البرز در
دانشـگاه خوارزمـی گفت :این دوره از مسـابقات در حدود
 ۲۷اسـتان کشـور برگزار شـد و شـرایط برگزاری در چند

اسـتان فراهم نشـد ،در تهران هم در حدود  ۱۰دانشـگاه
شاهد برگزاری مسـابقات بودیم.
در ادامه این مراسـم عباسـی مدیـرکل دفتر مطالعات
فرهنگـی جهـاد دانشـگاهی کشـور از تصویـب راهاندازی
مرکـز ملـی گفتگـو ،آزاداندیشـی و مناظـره خبـر داد و
گفـت :راهانـدازی ایـن مرکـز عالوه بـر تقویت مسـابقات
مناظره ،برگزاری کرسـیهای آزاد اندیشـی در دانشگاهها
کـه مطالبه مقام معظم رهبری اسـت هـم تقویت خواهد
کرد.
احمدرضـا فیروزی رییس جهاددانشـگاهی در مراسـم
اختتامیـه ایـن دوره از مسـابقات بـا اشـاره بـه میزبانـی
دانشـگاه خوارزمـی از مسـابقات منطقـهای دانشـگاههای
تهـران و البـرز ،گفـت :فضـای دانشـگاهی بـه کارهایی از
این دسـت نیاز دارد و سـبد فرهنگی دانشـگاههای کشور
بایـد بـا فعالیتهـای گزیـن غنی شـود.
مرتضـی تهامی معاون فرهنگی دانشـگاه خوارزمی هم
در ادامـه ایـن برنامـه گفـت :جهاددانشـگاهی از نهادهای
مبتکـر ،خالق و نـوآور بوده و نیروهای زیـادی را در طول
مدت فعالیت خود تربیت کرده است.

«تازهشو» با موضوع مد و فناوری

■ روابـط عمومـی سـازمان تجاری سـازی فناوری و اشـتغال

دانـش آموختـگان جهاددانشـگاهی ۲۹ ،مهر :هفتمیـن رویداد
کارآفرینـی تـازه شـو با هـدف ترویـج طراحی اسلامی و
بررسـی فرصتهـا و چالشهـای ایـن حـوزه بـا موضـوع
مـد و فنـاوری توسـط سـازمان تجاری سـازی فنـاوری و
اشـتغال دانـش آموختـگان جهاددانشـگاهی (سـتفا) و با
همـکاری سـازمان فنـاوری اطالعـات ایران ،پـارک علم و
فنـاوری البـرز و پـارک ملـی علـوم و فناوریهـای نـرم و
صنایـع فرهنگی در راسـتای طرح توسـعه توانمندیهای
نوآوری و کارآفرینی در منطقه  ۲کشـور در دانشـگاه علم
و فرهنـگ برگزار شـد.
این رویداد با حضور بیش از  250نفر شامل  2پنل
تخصصی از ساعت  9تا  12برگزار شد ،در بخش اول پنل
استارتاپهای حوزه مد؛ با حضور حامد رضایی بنیانگذار
مدیسه ،ساالر گران سرشت مدیرعامل تگموند و ثنا
کنعانی مقدم بنیانگذار آنکس با بحث پیرامون چالشها و
فرصتهای پیش روی استارتاپهای این حوزه سپری شد.
در ادامـه پنـل راهانـدازی برند توسـط مژگان سرشـار
ازاسـتودیو طراز و فرشـته ضرغامیمهر بنیانگذار موسسه
مـد سـازان فرشـته برگزار شـد و این بخش با سـخنرانی
آرمیـن بهشـتی فعال این حـوزه پایـان یافت.
در انتهـای ایـن رویـداد نیـز سـیروس دشـتی معاون
توانمندسـازی و تحقیقـات اشـتغال و کارآفرینـی سـتفا
ضمـن ارایـه برنامههـای جهاددانشـگاهی در برگـزاری
ایـن گونـه رویدادهـا از تـداوم ایـن برنامههـا و حمایت از
تیمهـای برتـر خبـر داد.
همچنین مسابقه طراحی لباس از دیگر بخشهای این
رویداد بود که در نهایت با معرفی طرح برتر ،اهدای جایزه و
قدردانی و تشکر از هیات داوران به پایان رسید.

■■■

آموزش  ۲۴۰فراگیر زبان با منبع EIGHT

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی :مدیر
کالـج زبانهـای خارجـی ایـن واحـد نیـز بـا اشـاره بـه
شـروع آموزش زبان انگلیسـی در قالب پـروژه EIGHT
بـا رویکـرد ایرانـی و اسلامی در جهاددانشـگاهی گفـت:
بیـش از  ۲۴۰فراگیـر آمـوزش زبـان با منبـع EIGHT
فـرا گرفتهانـد.

آموزش  ۴۰۰نفر از کارکنان شهرداریها و
دهیاریها
■

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی سیستانوبلوچسـتان،

 16مهرمـاه :دکتـر مجتبـی تاجـری مدیـر آمـوزش
جهاددانشـگاهی سیستانوبلوچسـتان ،اظهـار کـرد:
دورههـای آموزشـی ویـژه کارکنـان شـهرداریها و
دهیاریهـای اسـتان بـه همـت جهاددانشـگاهی اسـتان
برگـزار شـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه مهمترین هـدف برگـزاری
این دورهها آموزش و باال رفتن سـطح آموزشـی و آگاهی
کارکنـان اسـت ،ادامـه داد :در ایـن دورهها بیـش از 400
نفـر از کارکنـان شـهرداریها و دهیاریهـای اسـتان از
آموزشهـای الزم ارایه شـده برخوردار شـده و میشـوند.
مدیر آموزش جهاددانشـگاهی سیسـتان و بلوچسـتان
افـزود :سـر فصلهـای دورههـای آموزشـی برگـزار شـده
شـامل اصول حسـابداری ،آموزش نـرم افرازهای معماری
و عمـران ،مدیریـت بحران ،آشـنایی با روشهـای نوین و
طراحـی سـاحتمان ،کارگاه آموزشـی و تمرینی سـتادی
مدیریـت بحـران ،بررسـی علـل حریـف و حـوادث،
شناسـایی مـواد خطرنـاک ،آشـنایی بـا تخلفـات اداری و
آشـنایی بـا نظـام حقوق و دسـتمزد اسـت.

■■■

■

مدرسهی تابستانهی رسطان

روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی5 ،

تا  7شهریورماه :به همت معاونت پژوهش ،فناوری و خدمات
تخصصی و معاونت آموزش پژوهشکده ،مراسم «مدرسه
تابستانه سرطان» به صورت همایش سه روزه برگزار شد.
دکتـر علیرضـا خوشـدل معـاون آموزش پژوهشـکده
معتمـد در مراسـم افتتاحیـهی ایـن مدرسـه بـا معرفـی
مختصـری از فعالیتهـای پژوهشـکده معتمـد و ارایـه
گزارشـی از وضعیت سـرطان ایران و دنیا ،ضمن آشـنایی
بـا دانشـجویان بـه سـواالت آنـان پاسـخ گفت.
در ادامـه ایـن همایـش ،مدیـران دپارتمانهـای
پژوهشـی بـا ارایـه فعالیتهـای شـاخص خـود و معرفی
دپارتمـان مربوطـه گزارشـی از فعالیتهـای گسـتردهی

■

آب ،روستا ،زندگی

روابط عمومی جهاددانشـگاهی گلسـتان 6 ،تا  9شـهریور:

جشـنواره روسـتایی آب ،روسـتا ،زندگـی بـه همـت
جهاددانشـگاهی واحـد اسـتان گلسـتان و ّآب منطقـهای
اسـتان برگزار شـد.
ایـن جشـنواره به همت حـوزه فرهنگی ایـن واحد در
شهرسـتانهای کردکوی (روسـتای مهترکالتـه) ،رامیان
(روسـتای تـوران فـارس) و گنبـد (روسـتای حاجـی بـه
الخـان) ،بـا هدف آگاهی بخشـی و فرهنگ سـازی صرفه
جویـی مصـرف آب بـا همـکاری شـرکت آب منطقـهای
اسـتان گلسـتان برگزار گردید.
جشـنواره آب ،روسـتا ،زندگـی بر اسـاس قـراردادی با
موضـوع تدویـن محتوای آب منطقهای اسـتان گلسـتان
کـه بیـن بیـن شـرکت آب منطقهای اسـتان گلسـتان و
جهاددانشـگاهی اسـتان منعقـد شـده بود برگزار شـد.
ایـن جشـنواره شـامل برنامههـای متنـوع بـا موضوع
مذکـور بـود و با حضور مسـووالن شـرکت آب منطقهای
اسـتان در بیـن مـردم اجرا شـد.
گفتنـی اسـت ،از جملـه برنامههـای ایـن مراسـم
میتـوان بـه مسـابقات بومـی محلـی بـا موضـوع آب،
موسـیقی محلی و مسـابقه نقاشـی بـا موضوع آب اشـاره
کـرد کـه متناسـب بـا فرهنگ هر یـک از روسـتاها نوع و
شـیوه ایـن برنامههـا متفـاوت بـود.

■■■

بررسی معضالت بهداشتی و بیامریها

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی تهـران 22 ،مهـر :بـه
همـت گـروه فرآوردههـای بیولوژیـک دامـی سـازمان
جهاددانشـگاهی تهران نشسـت علمی ـ تخصصی بررسی
معضلات بهداشـتی و بیماریهـا در ماهیـان سـردآبی
برگزار شـد.
در ایـن نشسـت تخصصـی کـه در سـالن شـورای
اسـتادان دانشـکده دامپزشـکی دانشـگاه تهران با حضور
اسـتادان و صاحبنظران دانشـگاه ،نمایندگانی از سـازمان
شـیالت ایران ،موسسـه تحقیقات علوم شـیالتی کشـور،
سـازمان دامپزشـکی کشـور ،اعضـای اتحادیههـای
تخصصـی مرتبـط (اتحادیـه ماهیـان سـردآبی) و فعاالن
ایـن حـوزه برگـزار شـد ،در خصـوص وضعیـت موجود و
مشـکالت بهداشـتی و بیماریهـای پیـشروی پـرورش
ماهیـان سـردآبی بحـث و تبـادل نظر شـد.
دکتـر امرالـه قاجـاری مدیـرکل دفتـر بهداشـت و
مدیریت بیماریهای آبزیان سـازمان دامپزشـکی کشـور
در ایـن نشسـت بـر لـزوم جلـب اعتمـاد بهرهبـرداران و
فعـاالن بخـش خصوصـی تاکیـد کـرد.
در ادامه دکتر کاظم عبدی ،کارشناس ارشد سازمان
دامپزشکی کشور مهمترین چالشهای اقلیمی ،ساختاری،
مدیریتی و زیست محیطی پیشروی پرورش ماهیان
سردآبی را تشریح کرد .یکی از معضالت مربوط به بخش
اقلیمی کشور میشود که باید در این حوزه متناسب با
شرایط اقلیمی (دما ،منطقه جغرافیایی و )...پرورش
دهندگان اقدام به پرورش ماهیان سردآبی کنند.
مهنـدس سـید مهـدی سـمائی رییـس اداره تکثیر و

■■■

اهدای اولین نشانهای پژوهشکاوی

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی واحـد اصفهـان :اولیـن
دور از نشـان «پژوهـشکاوی» جهاددانشـگاهی واحـد
اصفهـان بـه چهـار نفـر از مدیـران نهادهـای خصوصی و
دولتـی اصفهـان بـه پـاس حمایـت از پژوهش اهدا شـد.
معاونت پژوهشـی ایـن واحد برای اولین بـار به افرادی
کـه طـی سـالهای گذشـته بـرای بهبـود رونـد پژوهش
و کمـک بـه پیشـبرد ایـن امـر در شـهر شـدهاند نشـان
«پژوهـشکاوی» اهـدا کرد.
ایـن نشـان به افـرادی تعلـق میگیرد که در گذشـته
بـرای اعتلای پژوهـش تلاش کردهانـد و امـروز یـا در
پسـت دیگری مشـغول به خدمت شـدهاند یا بازنشسـته
شـدهاند ،امـا جهاددانشـگاهی واحد اصفهان بـرای جاری
مانـدن جریـان پژوهـش در شـهر ایـن نشـان را بـه افراد
اهـدا میکند.
در ایـن مراسـم محمود مراثی رییس جهاددانشـگاهی
واحـد اصفهـان ،اظهار کرد :هنگام اجـرای یک اتفاق مهم
و یـا برپایـی یک سـازه با اهمیـت آن افرادی که شـالوده
کار و پیریـزی آن را بـه عهـده دارنـد افـراد تاثیرگـذار و
مهم محسـوب میشـوند و افـرادی که بـه موضوعی مثل
پژوهـش اهمیـت میدهنـد و آن را سـرلوحه کار خـود
دارنـد از افـراد تاثیرگذار جامعه خود محسـوب میشـوند
حتی اگر در سـمت پیشـین خود نباشـند.
وی تاکیـد کـرد :شـاید بخـش پژوهشـی جهـاد
دانشـگاهی واحـد اصفهـان تاریخ طوالنی نداشـته باشـد،
امـا در همیـن مـدت کوتـاه فعالیـت خود طی سـالهای
گذشـته توانسـته مسـیر پیشـرفت و تکامل را طی کند و
گامـی در جهـت توسـعه شـهر بـردارد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی واحـــد اصفهـــان ادامـــه
داد :ه ــر ی ــک از اف ــرادی ک ــه نش ــان پژوهــشکاوی را
دریافـــت میکننـــد میتواننـــد در آینـــده بـــه جهـــاد
دانش ــگاهی نی ــز کم ــک کنن ــد.
در اولیـن دور از اهـدا نشـان «پژوهـشکاوی»
جهاددانشـگاهی واحـد اصفهان ،محمدحسـین قورچانی
مدیـر سـابق مرکـز خالقیتهـا و فناوریهـای نویـن
شـهرداری اصفهـان ،خانـم پیرمرادیـان مدیـر یکـی از
شـرکتهای خصوصـی معمـاری و هتـلداری ،کریمیان
مدیـر بازنشسـته دفتـر طراحـی معاونـت شهرسـازی و
معمـاری شـهرداری اصفهـان و احمـد مـکاری از مدیران
بازنشسـته جهاددانشـگاهی واحـد اصفهـان این نشـان را
دریافـت کردنـد.
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نرگـس معصومـی گفـت :کالـج زبانهـای خارجـی
جهاددانشـگاهی آمـوزش منابع  EIGHTرا از زمسـتان
 ۹۷در دو سـطح آغـاز کـرد که بـرای زبان آمـوزان درترم
هـای بهـار ،تابسـتان و پاییز ادامه داشـت.
وی اظهـار کـرد :مجموعـه آمـوزش زبـان انگلیسـی
 EIGHTدر  ۱۶جلـد از هشـت سـال پیـش بـا همت و
تلاش  ۲۴نفـر از متخصصـان تراز اول کشـور بـا رویکرد
ایرانـی و اسلامی تدوین شـده اسـت.
مدیـر کالـج زبانهـای خارجـی جهـاد دانشـگاهی
خراسـان جنوبـی بـا اشـاره بـه رویکـرد فراملیتـی ایـن
پـروژه آموزشـی افـزود :ایـن مجموعـه آمـوزش زبـان
انگلیسـی میتوانـد بـرای کشـورهای اسلامی همجـوار
چـون افغانسـتان نیـز ارایـه شـود کـه در همیـن راسـتا
تعـدادی از اتباع خارجـی از سـرفصلهای آموزش جدید
جهاددانشـگاهی بهـره منـد شـدهاند و آموزش ایـن افراد
درتـرم پاییـز نیـز ادامـه دارد.
وی گفـت :ایـن منبـع جدیـد زبان انگلیسـی توسـط
کالـج زبانهـای خارجـی جهـاد دانشـگاهی اسـتان در
 ۱۶تـرم و هشـت سـطح تدریـس میشـود که بـه لحاظ
علمـی نیـز از کتابهـای قبلـی قـوت بیشـتری دارد.

تحقیقاتـی در حوزههـای پزشـکی و مهندسـی مرتبط با
حـوزهی سـرطان پرداختنـد.
گفتنـی اسـت ،ایـن همایـش سـه روزه توسـط
انجمـن علمـی بیوتکنولوژی دانشـگاه تهران بـا همکاری
پژوهشـکده معتمـد برگـزار شـد.

پـرورش ماهیان سـردآبی سـازمان شـیالت ایـران در این
نشسـت بـا ارایه آمـار تولیـد ماهیـان سـردآبی در جهان
و ایـران ،از کسـب رتبـه نخسـت ایـران در تولیـد ماهـی
قـزلآال در جهـان خبـر داد.
همچنیــن دکتــر اشــکان زرگــر مدیــر کل دفتــر دارو
و درمــان ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا بیــان ایــن کــه
اولویــت مــا در ایــن حــوزه تامیــن داروهــای آبزیــان
اســت ،گفــت :واکسیناســیون ،داروهــای خــاص آبزیــان،
محرکهــای ایمنــی و ضدعفونــی کنندههــای خــاص
آبزیــان ،از جملــه راهکارهــای درمــان و پیشــگیری از
بیماریهــای آبزیــان اســت.
دکتـر احمـد عرفانمنـش ،مدیـر گـروه فراوردههـای
بیولوژیـک دامی سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران در این
نشسـت در خصـوص مسـوولیت اجتماعـی در حوزه حل
مشـکالت بهداشـتی و بیماریهـا در پـرورش ماهیـان
سـردآبی بـه ایـراد سـخنرانی پرداخت.
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برگزیدگان بیستمین جشنوارهی بیناملللی رویان جهاددانشگاهی تقدیر شدند

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 6 ،شـــهریور :در
ایـــن مراســـم تقدیـــر کـــه در ســـالن همایشهـــای
بینالمللـــی رازی تهـــران برگـــزار شـــد ،پروفســـور
جمـــا ایوانـــس از موسســـه تحقیقـــات پزشـــکی
هادس ــون اس ــترالیا ،پروفس ــور برای ــان هرم ــان مدی ــر
مرک ــز ژنومیک ــس دانش ــگاه تگ ــزاس در س ــن آنتونی ــو
و پروفســـور پتیـــت هـــروه محقـــق پژوهشـــگاه ملـــی
تحقیقـــات پزشـــکی فرانســـه بهعنـــوان برگزیـــدگان
بینالمللـــی و دکتـــر مهـــدی توتونچـــی از محققـــان
پژوهشـــگاه رویـــان بهعنـــوان برگزیـــده داخلـــی
جشـــنواره معرفـــی و تقدیـــر شـــدند.

تاثیر مواد قندی در پذیرش جنین

پروفســـور جمـــا ایـــون از اســـترالیا یکـــی از
برنـــدگان بینالمللـــی بیســـتمین کنگـــره رویـــان
بـــود؛ تحقیقـــات ایـــن پروفســـور در زمینـــهی اثـــر
افزایـــش وزن در بـــاروری خانمهـــا و بهطـــور

اختصاصـــی بررســـی مولکولهـــای مســـیر
متابولیس ــم ب ــوده اس ــت .وی ب ــر تاثی ــر م ــواد قن ــدی
در پذی ــرش جنی ــن در آندومت ــر در ش ــروع ب ــارداری
تحقیـــق کـــرده اســـت.

محققی از آمریکا

برن ــدهی دوم بیس ــتمین کنگ ــرهی روی ــان ،برای ــان
هرمـــان از آمریـــکا اســـت .وی دانشـــیار دانشـــگاه
تگـــزاس اســـت و در زمینـــه بیولـــوژی تولیدمثـــل
تحصیـــل کـــرده اســـت .وی  ۶۲هـــزار ســـلول
بنیـــادی مولـــد اســـپرم را در مدلهـــای حیوانـــی
و از نمونـــه بافـــت بیوپســـی بیضـــه انســـان بررســـی
ک ــرده و ب ــه نتایج ــی دس ــت رس ــیده اس ــت ک ــه ب ــه
افزایـــش دانـــش مـــا در زمینـــه ســـلولهای مولـــد
اســـپرم کمـــک میکنـــد.
وی بـــه دلیـــل تحریمهـــای ظالمانـــهی آمریـــکا،
امـــکان حضـــور در ایـــن جشـــنواره نداشـــت.

پیوند سلولهای بنیادی به بیامران دارای
مشکالت ارتوپدی

برنـــدهی ســـوم بیســـتمین کنگـــره رویـــان نیـــز
پرفس ــور هرب ــه از فرانس ــه اس ــت .وی عض ــو انجم ــن
مهندس ــی باف ــت اروپ ــا اس ــت و در زمینــهی پیون ــد
ســـلولهای بنیـــادی بـــه بیمـــاران دارای مشـــکالت
ارتوپ ــدی فعالی ــت داش ــته اس ــت .نتیج ــه تحقیق ــات
وی نشـــان میدهـــد اگـــر کمبـــود گلوکـــز در
محـــل پیونـــد رفـــع شـــود النهگزینـــی ســـلولهای
بنیـــادی بهتـــر رخ خواهـــد داد.

تکنیکهای کنرتل سلولهای اسپرم

برنـــده دیگـــر کنگـــره رویـــان ،دکتـــر مهـــدی
توتونچـــی از پژوهشـــگاه رویـــان بـــود؛ وی
دانشآموختـــهی دانشـــگاه علموفرهنـــگ در
زمینـــهی زیستشناســـی تکوینـــی اســـت و اولیـــن

دکتـــر رضـــا ملـــکزاده معـــاون تحقیقـــات و
فنـــاوری وزیـــر بهداشـــت ،درمـــان و آمـــوزش
پزشـــکی ایـــران در ایـــن مراســـم گفـــت :مـــا بـــا
پیشـــرفتهای علمـــی زیـــادی در جهـــان روبـــهرو
هســـتیم؛ بخشـــی از ایـــن پیشـــرفتها بـــه نقـــش
هـــوش مصنوعـــی در درمـــان اختصـــاص دارد و
بخشـــی دیگـــر کـــه بـــه فعالیتهـــای رویـــان
ارتبـــاط بیشـــتری دارد ،ژندرمانـــی اســـت کـــه
میتوانـــد روشهـــای درمانـــی را دگرگـــون کنـــد و
روشهـــای جدیـــدی را بـــرای درمـــان بیماریهـــا
مشـــخص کنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه تکنولـــوژی کریســـپر ،گفـــت:

انتقاد از محدودیت برای «رویان» توسط
دولت آمریکا

دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی
در ای ــن مراس ــم گف ــت :س ــامت و امنی ــت دو رک ــن
اساس ــی و ضام ــن بق ــای دوام ه ــر جامعــهای اس ــت؛
ســـامت بـــه معنـــای امنیـــت غذایـــی ،دارویـــی و
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یک پیشنهاد؛ ورود جدی رویان به حوزهی
ژندرمانی
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ســـلول پرتـــوان القایـــی را بـــه همـــراه دیگـــر
همکارانـــش در رویـــان در ســـال  ۲۰۰۸ثبـــت
کردهانـــد؛ بخشـــی از مطالعـــات او در زمینـــهی
نابـــاروری متمرکـــز اســـت .تحقیقـــات وی دربـــارهی
تکنیکهـــای کنتـــرل ســـلولهای اســـپرم اســـت
و وی توانســـت بـــه ژنهایـــی کـــه در ایـــن زمینـــه
تاثیرگذارنـــد ،دســـت پیـــدا کنـــد.

ایـــن تکنولـــوژی باعـــث شـــده ژندرمانـــی بتوانـــد
درمـــان دقیـــق و ارزانـــی باشـــد؛ ترایالهـــای
متعـــددی بـــرای ژندرمانـــی در دنیـــا انجـــام
میشـــود؛ بیشـــتر از  ۲۸۵۰۰کارآموزیهـــای
مطالعاتـــی در دنیـــا در ایـــن زمینـــه ثبـــت شـــده
اســـت.
معـــاون وزیـــر بهداشـــت بیـــان کـــرد :ژندرمانـــی
بـــرای درمـــان بیماریهـــای مزمنـــی چـــون
تاالســـمی و هموفیلـــی امیـــدی تـــازه ایجـــاد کـــرده
اســـت .ایـــن روش ،روش درمـــان بســـیاری از
بیماریهـــا در آینـــده خواهـــد بـــود .بـــه محققـــان
رویـــان پیشـــنهاد میکنـــم در ایـــن زمینـــه نیـــز
فعـــال شـــوند .امیدواریـــم بتوانیـــم کمـــک کنیـــم
کـــه در ایـــن زمینـــه ســـرمایهگذاریهای بیشـــتری
انجـــام شـــود.

درمان ــی اس ــت و امنی ــت ه ــم ب ــه معن ــای داش ــتن
امنی ــت اقتص ــادی ،دفاع ــی و نظام ــی اس ــت؛ ای ــن دو
رکـــن زمانـــی میتواننـــد ضامـــن بقـــا باشـــند کـــه
پای ــدار باش ــند.
وی اف ــزود ۴۰ :س ــال قب ــل را خیل ــی از ش ــما
بـــه یـــاد میآوریـــد .بســـیاری از مـــا در آن
زمـــان دانشـــجو یـــا اســـتادان جوانـــی بودیـــم
کـــه از وضعیـــت توســـعهی فنـــاوری ناراضـــی
بودیـــم.
دکتــر طیبــی دربــارهی تاســیس جهاددانشــگاهی،
گفـــت :بـــا گذشـــت یکســـالونیم از عمـــر
انق ــاب ،تع ــدادی از دانش ــجویان و اس ــاتید تصمی ــم
گرفتن ــد س ــنگ بن ــای مجموعــهای علم ــی ب ــه ن ــام
جهاددانش ــگاهی را بگذارن ــد؛ م ــا اثب ــات کردی ــم ک ــه
تـــوان حرکـــت در مـــرز علـــم را داریـــم و میتوانیـــم
علـــم خـــود را بـــه فنـــاوری تبدیـــل کنیـــم؛
پژوهشـــگاه رویـــان حاصـــل کار مهمـــی اســـت کـــه
در گذشـــته آغـــاز شـــده اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن
نهـــاد در حـــوزهی پزشـــکی عـــاوه بـــر پژوهشـــگاه
رویـــان ،مراکـــزی چـــون پژوهشـــگاه ابنســـینا
و معتمـــد را نیـــز دارد ،گفـــت :جهاددانشـــگاهی
علـــوم پزشـــکی تهـــران و علـــوم پزشـــکی شـــهید
بهش ــتی نی ــز در ح ــوزهی پزش ــکی فعالی ــت دارن ــد؛
در ایـــن واحدهـــا فعالیتهایـــی در زمینـــهی
زیســـتفناوری ،داروهـــای نوترکیـــب و ســـرطان
پســـتان در جریـــان اســـت.
وی افـــزود :ایـــن نهـــاد عـــاوه بـــر پزشـــکی در
زمینـــهی مهندســـی ،کشـــاورزی ،صنایـــع غذایـــی
و کارآفرینـــی نیـــز فعـــال اســـت .نـــگاه حاکـــم بـــر
فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی کامـــا کاربـــردی
اس ــت و م ــا ب ــه ج ــد پیگی ــر هس ــتیم ک ــه مجم ــوع
فناوریهـــای تولیدشـــده حتمـــا تجاریســـازی
شـــوند.
دکتـــر طیبـــی خاطرنشـــان کـــرد :در جاهایـــی
کـــه صاحـــب فنـــاوری نیســـتیم ،بایـــد از حضـــور
شـــرکتهای خارجـــی در بـــازار بـــه ازای انتقـــال
فنـــاوری بهـــره بـــرد.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی ادام ــه داد :ای ــن نه ــاد دو
دانشـــگاه علموفرهنـــگ و علموهنـــر را دارد کـــه
در آنهـــا دانشـــجویان بـــه خوداشـــتغالی تشـــویق
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میشـــوند .در حـــوزهی اجتماعـــی بـــه دنبـــال ایـــن
هســـتیم کـــه مشـــاغل خانگـــی توســـعه یابنـــد و
زنـــان سرپرســـت خانـــوار بتواننـــد صاحـــب اشـــتغال
شـــوند .جوانـــان ایرانـــی دارای پتانســـیل خوبـــی
هس ــتند و جهاددانش ــگاهی ه ــم ت ــاش ک ــرده ک ــه
از حضـــور آنهـــا اســـتفاده کنـــد.
وی در پایـــان بـــا گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــرهی
دکت ــر کاظم ــی آش ــتیانی و تش ــکر از دکت ــر گوراب ــی
و شـــاهوردی گفـــت :بســـیار متاســـفیم کـــه بـــه
دلیـــل تحریمهـــای ظالمانـــهی آمریـــکا ،تعـــداد
زیـــادی از کارشناســـان خارجـــی نتوانســـتند در
بیســـتمین کنگـــره رویـــان شـــرکت کننـــد.

لزوم توجه به جنبههای اخالقی آییننامههای
ناباروری

دکتـــر محمدعلـــی صدیقـــی گیالنـــی رییـــس
انجمـــن بـــاروری و نابـــاروری ایـــران نیـــز در ایـــن
مراس ــم ب ــا بی ــان اینک ــه ح ــدود  ۸۰مرک ــز درم ــان
نابـــاروری در ایـــران وجـــود دارد ،گفـــت :امیدواریـــم
بتـــوان جنبههـــای اخالقـــی آییننامههـــای
موجـــود در زمینـــه نابـــاروری را ارتقـــا داد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه انجمـــن بـــاروری و

نابـــاروری ایـــران یـــک انجمـــن چنـــد تخصصـــی
اســـت ،گفـــت :حـــدود  ۸۰مرکـــز درمـــان نابـــاروری
در ایـــران مشـــغول فعالیـــت هســـتند؛ امیدواریـــم
ایـــن انجمـــن بتوانـــد بـــا حمایـــت وزارت بهداشـــت
و ســـایر مراکـــز نابـــاروری آییننامههـــای مختلفـــی
را در زمینـــهی نابـــاروری تدویـــن کنـــد.
وی افـــزود :امیدواریـــم بتـــوان برخـــی
آییننامههایـــی کـــه در کشـــور موجـــود اســـت
ارتقـــا داد و جنبههـــای اخالقـــی آنهـــا را بهبـــود
بخشـــید.
صدیقـــی بـــا اشـــاره بـــه رابطـــهی پزشـــک و
بیمـــار گفـــت :خوشـــبختانه جامعـــهی پزشـــکی
ایـــران همـــواره جامعـــهی معتمـــد مـــردم ایـــران
بـــوده اســـت؛ امیدواریـــم ایـــن اعتمـــاد همیشـــه
پابرجـــا بمانـــد و مراکـــز و نهادهایـــی کـــه متصـــدی
مس ــایل بهداش ــتی کش ــور هس ــتند ،ای ــن اعتم ــاد را
ارتقـــا دهنـــد.

از تعامل سازندهی محققان داخلی و خارجی
تا ارسال  ۵۰۳طرح و مقالهی بیناملللی به
جشنواره رویان

دکتــر عبدالحســین شــاهوردی رییــس پژوهشــگاه

رویــان جهاددانشــگاهی در مراســم افتتاحیــه و
همزمــان اختتامیــهی بیســتمین جشــنواره و
کنگــرهی بینالمللــی تحقیقاتــی رویــان کــه در
ســالن همایشهــای بینالمللــی رازی تهــران
برگــزار شــد ،بــا تبریــک ســالروز تولــد زکریــا رازی
و گرامیداشــت یــاد و نــام دکتــر کاظمــی آشــتیانی
گفــت :در ایــن کنگــره محققــان داخلــی و خارجــی
آخریــن یافتههــای خــود را بــه اشــتراک میگذارنــد.
وی بـــا تشـــکر از معاونـــت علمـــی ریاســـت
جمهـــوری و معاونـــت پژوهشـــی وزارت بهداشـــت و
ریی ــس جهاددانش ــگاهی ،اظه ــار ک ــرد :ای ــن برنام ــه
یکـــی از یادگارهـــای زندهیـــاد کاظمـــی آشـــتیانی
اســـت و ثمـــرات زیـــادی داشـــته اســـت .ارتبـــاط
پژوهشـــگران داخلـــی بـــا پژوهشـــگران خارجـــی
یکـــی از ثمـــرات آن اســـت .حاصـــل ایـــن تالشهـــا
عـــاوه بـــر معرفـــی توانمندیهـــای ایرانیـــان بـــه
جوامـــع بینالمللـــی ،ایجـــاد زمینـــهی مناســـب
تبادلنظـــر در حـــوزه پزشـــکی تولیدمثـــل و
ســـلولهای بنیـــادی بـــوده اســـت.
رییـــس کنگـــره و جشـــنواره بینالمللـــی رویـــان
افـــزود :چشـــمانداز بیســـتمین کنگـــره رویـــان
کاربـــردی کـــردن دانـــش کسبشـــده از تحقیقـــات
پزشـــکی تولیدمثـــل و ســـلولهای بنیـــادی بـــوده
اســـت؛ آنچـــه امـــروزه بهعنـــوان نتیجـــه بـــه شـــما
ارایـــه میشـــود حاصـــل تـــاش یکســـاله ۲۰۶
عض ــو کمیت ــه علم ــی و  ۲۹نف ــر از اعض ــای کمیت ــه
اجرایـــی اســـت.
وی ادامـــه داد :از  ۵۰۳طـــرح و مقالـــهی رســـیده
بـــه دبیرخانـــه جشـــنواره ۶۸ ،طـــرح بـــه مرحلـــهی
دوم رســـید و امـــروز از  ۳طـــرح در ســـطح
بینالمللـــی و یـــک طـــرح در ســـطح ملـــی تقدیـــر
میشـــود.
دکتـــر شـــاهوردی بـــا اشـــاره بـــه جایـــزه
دکتـــر ســـعید کاظمـــی آشـــتیانی گفـــت :بـــا
نظـــر شـــورای علمـــی رویـــان و پیشکســـوتان ایـــن
پژوهشـــگاه ،ایـــن جایـــزه بهصـــورت دوســـاالنه
اهـــدا میشـــود.
وی در پایـــان گفـــت :پیـــام ایـــن جشـــنواره و
کنگـــره ،کاهـــش آالم بیمـــاران بـــا ارســـال پیـــام
صلـــح و دوســـتی در دنیـــا اســـت.

با امضای قرارداد بین جهاددانشگاهی ،وزارت کار و صندوق کارآفرینی امید ،طرح توسعهی مشاغل خانگی در  ۳۱استان کشور به
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اعتامد مجموعهی نظام به جهاددانشگاهی

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در این
مراسم اظهار کرد :خود را متعهد میدانیم که الگوی
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی را به نحو احسن در
جهاددانشگاهی ایجاد کنیم.
وی افزود :خوشبختانه کل نظام و حوزه رهبری
توجه خوبی به جهاددانشگاهی دارد و همهی همت ما
این است که این اعتماد را به شیوهی احسنت پاسخ
دهیم؛ موفقیت جهاددانشگاهی نیز بر اساس اعتمادی
است که به ما شده و امیدواریم الگوسازی خوبی در
کشور برای توسعه الگوی طرح ملی توسعه مشاغل
خانگی انجام شود.
دکتر طیبی ادامه داد :جهاددانشگاهی تمام تالش
خود را در این برنامههای توسعهای انجام میدهد و با
تمام توان برای اجرای پروژههای در حال انجام این نهاد
با دیگر دستگاهها تالش خواهد کرد.
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■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 10 ،مهر :مراسـم امضای
قـرارداد میـان جهاددانشـگاهی و وزارت تعـاون ،کار و
رفـاه اجتماعـی و صنـدوق کارآفرینـی امید بـا موضوع
پیادهسـازی طـرح ملـی توسـعهی مشـاغل خانگـی و
توانمندسـازی متقاضیـان بـرای راهانـدازی کسـبوکار
برگزار شـد.
ایـن قـرارداد بـا حضـور دکتـر حمیدرضـا طیبـی
رییس جهاددانشـگاهی ،دکتر عیسـی منصـوری معاون
توسـعهی کارآفرینـی و اشـتغال وزارت تعـاون ،کار و
رفـاه اجتماعـی ،دکتـر اصغـر نورالـهزاده مدیرعامـل
صنـدوق کارآفرینـی امید ،دکتر محمدصـادق بیجندی
رییـس سـازمان تجاریسـازی فنـاوری و اشـتغال
دانشآموختـگان وابسـته بـه جهاددانشـگاهی و دکتـر
مهنـاز امامـدادی دبیـر سـتاد سـاماندهی و حمایت از
مشـاغل خانگـی وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی
در محـل مرکـز همایشهای سـازمان جهاددانشـگاهی
صنعتـی شـریف منعقد شـد.
موضـوع این قـرارداد انجـام مطالعـات ،سـاماندهی،
بررسـی ،استعدادسـنجی و توانمندسـازی  54هـزار و
 300نفـر از متقاضیـان راهانـدازی مشـاغل خانگـی در
 ۳۱اسـتان کشـور بـر اسـاس الگـوی طـرح توسـعهی
مشـاغل خانگی توسـط سـازمان تجاریسـازی فناوری
و اشـتغال دانشآموختگان وابسـته به جهاددانشـگاهی
ا ست .
هدف از اجرای این الگو تعامل با دستگاههای
اجرایی و بخش خصوصی دخیل در اجرای طرح و ارایه
خدمات آموزش و مشاوره حضوری و غیرحضوری به
متقاضیان مشاغل خانگی برای اتصال به بازار و ایجاد
زیرساختهای بازاریابی و فروش محصوالت مشاغل
خانگی و ایجاد امکان و تسهیل نظارت وزارت بر فرآیند
اجرای از طریق نرمافزار کنترل پروژه و بازدیدهای
میدانی میباشد.

توان جهاددانشگاهی برای ایفای نقش
سازمانیتوسعهگرا

دکتر عیسی منصوری معاون توسعهی کارآفرینی
و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز در
این مراسم ،بیان کرد :ماهیت کار در حوزهی اشتغال
خانگی ،از جنس توسعه است و به قابلیت افراد و
شکوفایی ظرفیتها توجه میشود .مهمترین ویژگی
برنامه توسعه این است که انسان را مورد توجه قرار
دهیم؛ یعنی شخص ،ایجاد قابلیت و شکوفایی این
قابلیت برای ما مهم است.
وی تصریح کرد :تصور ذهنی عدد و آمار است ،اما
وقتی به توسعه نگاه میکنیم ،اعداد و ارقام هم در پی
آن خواهند آمد.
دکتر منصوری اضافه کرد :ناکارآمدی در بازار و
سیاستگذاری وجود دارد و وظیفهی ما این است که
این ناکارآمدی را مدیریت کنیم؛ البته باید گفت دولت
به این موضوع ورود نکند.
وی ناکارآمدی را در سه حوزهی اطالعات ،ایجاد
قابلیت در فردی که دانش و مهارت الزم را ندارد و
دسترسی فرد به بازار دانست و گفت :باید با این سه
مورد ،بازار را از این ناکارآمدیها نجات دهیم.
دکتر منصوری ادامه داد :اطالعات ،قابلیت و
دسترسی را باید در بازار داشته باشیم تا به توسعه
کمک کنیم ،چون معتقدیم اگر اقتصاد را با تسهیالت
شروع کنیم پایدار نخواهد بود.
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :برای
این که اقدامات ما توسعهای واقعی باشد ،یک سوال
است که چرا در  ۴۰سال و ماقبل آن این اتفاق نیفتاده
است.

وی اظهار کرد :آنچه که از جهاددانشگاهی انتظار
داریم این است که نقش سازمان توسعهگر را ایفا کند؛
چون بازیگری است که از دل دستگاه فکری جاری در
کشور باال آمده و عملکرد آن بهشدت به امر توسعه
نزدیک است.
دکتر منصوری خاطرنشان کرد :اگر به نمایندگی
از جهاددانشگاهی ،تجربه نظام یافته و منسجم داشته
باشیم و آن را به الگوی مشخص تبدیل کنیم ،دیگر
نگران وضعیت توسعهای نخواهیم بود.

رومنایی از  2سامانهی طرح ملی توسعه
مشاغل خانگی

همچنیـن از سـامانهی طرح ملی توسـعهی مشـاغل
خانگـی رونمایی شـد .در این سـامانه ،اطالعـات جامع
دربـارهی طرحهای مشـاغل خانگی وجـود دارد.
ســامانهای نیــز بــرای بخــش پیشــرانها و
پشــتیبانها بــا عنــوان ســامانهی توســعهی
کس ـبوکارهای خانگــی رونمایــی شــد؛ ایــن ســامانه
بــرای ارتبــاط متقاضــی بــا پیشــرو یــا پشــتیبان
راهانــدازی شــده اســت .در ایــن ســامانه اطالعــات
مربــوط بــه پیشــرانها و پشــتیبانهای اســتانهای
مختلــف بــرای اســتفادهی متقاضیــان وجــود دارد.
گفتنــی اســت ،ایــن مراســم در میــان همایــش
ســهروزهی دورهی توانمندســازی و دانشافزایــی
مدیــران و کارشناســان مجــری طــرح ملــی توســعهی
مشــاغل خانگــی واحدهــای ســازمانی جهاددانشــگاهی
سراســر کشــور کــه از  9تــا  11مهــر برگــزار گردید ،در
محــل ســالن همایشهــای ســازمان جهاددانشــگاهی
صنعتــی شــریف ،انجــام شــد.

www.acecr.ac.ir
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ویـژہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

از ظرفیت باال در حوزهی آموزشهای مهارتی پزشکی تا
توجهبهآموزشهایالکرتونیکی

چهلوششمین گردهامیی معاونان آموزشی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی رسارس کشور در شهر انزلی استان گیالن به میزبانی
جهاددانشگاهی استان برگزار شد

■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی 16 ،مهر :چهلوششـمین
گردهمایـی معاونـان آموزشـی واحدهـای سـازمانی
جهاددانشـگاهی سراسـر کشـور در شـهر انزلی اسـتان
گیلان به میزبانی جهاددانشـگاهی اسـتان برگزار شـد.

مهارتمحور کردن آموزشها؛ گام اساسی در
راستای رونق اشتغال

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی در
ایـن گردهمایی ،اظهـار کرد :جهاددانشـگاهی یک نهاد
توسـعهای اسـت و ماموریتـش الگوسـازی در حوزههای
فرهنگـی ،آموزشـی ،علمـی و فناورانـه و تجاریسـازی
آن است.
وی افـزود :حرکـت بـه سـمت آموزشهـای
بینالمللـی بـا تمرکـز بـر کشـورهای منطقـه و ارتقای
کیفیـت موسسـات آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی بـا
الگـوی دانشـگاههای نسـل سـه و چهـار را در دسـتور
کار داریـم.
دکتـر طیبـی گفـت :جهـت رسـیدن بـه افقهـای
روشـن توسـعه و پیشـرفت بـا توجـه بـه جـوان بـودن
کشـور و همچنیـن فراگیرانـی کـه بـه مـا مراجعـه

میکننـد بـرای رسـیدن بـه اقتصـاد دانشبنیـان بـه
ارتقـای آموزشهـا نیـاز داریـم.
رییـس جهاددانشـگاهی ادامـه داد :محصـول جانبی
ایـن کار الگوسـازی و تربیـت نیـروی کار متبحـر و
باسـواد اسـت؛ بایـد پژوهـش و فنـاوری را در تعامـل با
موسسـات آمـوزش عالـی و در قالب دانشـگاه به عنوان
زکات علـم بـه جامعـه منتقـل کنیـم؛ بایـد پژوهـش و
آمـوزش بـا یکدیگـر ارتباط تنگاتنگی داشـته باشـند و
پژوهـش بتواند بـا پروژههـای موثر به حـوزهی آموزش
کمـک کند.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای توسـعهی اهـداف برنامه
مدونتـری نیـاز داریـم کـه بایـد شـاخص و قابـل
تحقـق باشـد ،گفـت :سـال  93در دیـدار جهادگـران
جهاددانشـگاهی بـا مقـام معظـم رهبـری ،ایشـان بـه
نقـش جهاددانشـگاهی در جامعـه علمـی ماموریـت
دادنـد و مـا هم اقدام به تدوین سـند راهبـردی کردیم.
رییـس جهاددانشـگاهی تصریـح کرد :تاکیـد بر این
اسـت کـه فناوریهایـی را تولیـد کنیـم کـه منطبق بر
نیـاز کشـور باشـد؛ در حال حاضـر یکـی از دغدغههای
مـا بهرهگیـری از ظرفیـت دانشـجویان ارشـد و دکتری

در پروژههـای فناورانـه جهـاد اسـت و در تالشـیم تـا
چگونـه فعالیتهـا را تخصصیتـر کنیـم.
دکتـر طیبـی بـا تاکید بـر اینکـه بایـد فعالیتهای
آموزشـی را کیفیتـر کنیـم ،افـزود :نبود سیاسـتهای
واحـد در بخش آمـوزش عالی جهاددانشـگاهی همواره
یکـی از دغدغههـا بـود کـه خـدا را شـکر در ایـن
گردهمایـی بـه تصویب رسـید.
عضـو شـورای عالی انقلاب فرهنگـی با بیـان اینکه
رتبهبنـدی دانشـگاهها بـه صـورت جـدی در این شـورا
مطرح اسـت ،خاطرنشـان کـرد :بایـد آموزشها تجمیع
شـود و بتوانیم الگوسـازی کنیم.
وی بـا بیـان ایـن کـه جهاددانشـگاهی در طی سـه
سـال آینده در توسـعهی فناورانه کشـور نقش اساسـی
خواهـد داشـت ،گفت :باید بـا کاربـردی و مهارتمحور
کـردن آموزشهـا ،گام اساسـی را در جهـت رونـق
اشـغال برداریم.
دکتـر طیبـی ادامـه داد :از موقعیـت ممتـاز
جهاددانشـگاهی در ایـن شـرایط ،حداکثـر اسـتفاده
را بایـد انجـام داد و آمـوزش میتوانـد ارتبـاط
جهاددانشـگاهی بـا دانشـجویان را تسـریع کنـد.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیـان اینکـه مـا ظرفیت
بهرهگیـری از بهروزتریـن فناوریهـای دنیـا را داریـم،
افـزود :بومیسـازی کتـب هم طرح بسـیار خوبی اسـت
کـه در ایـن زمینه اقداماتی را هم در دسـتور کار داریم.
وی بـا اشـاره بـه تاثیرگـذاری جهاددانشـگاهی در
عرصههـای علمـی و پژوهشـی ،گفـت :بایـد همـه باهم
کمـک کنیم تـا در تحقق اهـداف انقالب نقـش موثری
را ایفـا کنیم.
دکتـر طیبـی در پایـان تاکیـد کـرد :ارتقـای
کیفیـت آموزشـی خصوصـا در آموزشهـای مهارتـی
و تخصصـی ،لـزوم اجـرای سیاسـت واحـد موسسـات
آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی ،تمرکـز بـر پـروژهی
 eightو برندسـازی یکسـان در ایـن نهـاد از مهمترین
اولویتهـای مـورد تاکیـد و تاییـد مـا در معاونـت
آموزشـی جهاددانشـگاهی میباشـد.

از امتام پروژهی ملی  Eightتا کیف یسازی
محتوای دورههای آموزشی

دکتـر محمدصـادق بیجنـدی معـاون آموزشـی
جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر نقـش جهاددانشـگاهی

معاون آموزشـی جهاددانشـگاهی پروژهِی بومیسازی
منابـع زبانهـای خارجـی بـا عنـوان  Eightرا یکـی
از پروژههـای شـاخص در دسـت اجـرا عنـوان کـرد و
گفـت :از زمانـی کـه مقـام معظـم رهبـری نسـبت بـه
شـبیخون فرهنگـی و جنـگ نـرم تاکیـد و توجـه الزم
را داشـتند ،جهاددانشـگاهی بهعنـوان یک نهـاد برآمده
از انقلاب اسلامی کـه بـه تعبیر مقـام معظـم رهبری
«از رویشهـای مبـارک انقلاب بـوده و بایـد کارهـای
گزیـن انجـام دهـد» در سـال  92اقـدام بـه تشـکیل
کارگروهـی ،جهـت تهیـه و تدویـن منابـع بومیسـازی
در حـوزه زبـان انگلیسـی نمـوده اسـت.
وی اضافـه کـرد :در حـال حاضر پـس از برنامهریزی
بسـیار دقیـق و بهره منـدی از توانمندیهـای مجموعه

جهاددانشـگاهی و سـایر مجموعههـا از مجموعـه 16
جلـدی پیـش بینـی شـده 10 ،مجموعـه نهایـی شـده
و ضمـن اخـذ تاییـد یکـی از بزرگتریـن موسسـات
آموزشـی دنیـا در حـوزه تالیف کتب آموزشـی در 162
مرکـز آموزشـی و تخصصـی و مهارتی جهاددانشـگاهی
بـه صـورت تدریجـی در حال پیادهسـازی و اجراسـت.
دکتـر بیجنـدی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد بـه بـازار
بسـیار بـزرگ آمـوزش توجـه کـرد ،گفـت :در دیداری
کـه بـا وزیر دفـاع داشـتیم ،وی از مـا به سـبب اجرای
طـرح حکمـت و انسـتیتو ایزایـران کـه با رویکـرد ارایه
خدمـات علمی و آموزشـی به فرزندان نیروهای مسـلح
انجـام میشـود ،تشـکر و قدردانـی کرد.
معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه
راهانـدازی دفتر مشـترک با انیسـتیتو ایزایران ،گفت :از
مجمـوع  50هـزار و  768نفـری که در طـرح باقرالعلوم
(ع) ثبتنام کردهاند 19 ،درصد سـهم جهاددانشـگاهی
بـوده کـه بایـد سـهم بیـش از  50درصد از ایـن جامع
هـدف را داشـته باشـیم؛ در اجـرای این طرح ده شـهر
برتـر کرمانشـاه ،کرمـان ،ایالم ،فارس ،خراسـان رضوی
و جنوبـی ،سیستانوبلوچسـتان ،شـیراز و  ...عملکـرد
پررنگی داشـتند.
وی بـا بیان اینکه در همه واحدهای اسـتانی شـبکه
مجـازی فعـال اسـت کـه انتظـار داریـم بیـش از پیش
تقویـت شـود ،تصریح کـرد :عملکرد سـتاد و واحدهای
سـازمانی بیانگـر ایـن اسـت کـه بنـا بـر برنامـه تدوین
شـده ،بـه خوبـی پیـش رفتهایم.

برنامههای آیندهی معاونت آموزشی
تا پایان سال

دکتـر بیجنـدی بـا بیـان اینکـه بـرای اسـتخراج
و اجـرای دورههـای آموزشـی بایـد از طرحهـای
پژوهشـی اختتامیافتـه ،بهـره گیریـم تا جایـگاه و برند
جهاددانشـگاهی را حفـظ کنیـم ،ادامـه داد :راهانـدازی
سـازمان مهارتـی و تخصصـی در قالـب یـک فرآینـد
صحیـح و درسـت ،راهانـدازی رسـمی مرکـز آزمـون،
راهانـدازی کانون ارزیابی و توسـعه شایسـتگی ،پیگیری
طرحهـای کارآفرینـی و اشـتغال ،اجـرای طـرح سـرباز
مهـارت و سـتاد ایـران ،تهیـه و تدویـن و تصویـب
دسـتورالعملهای آموزشـی در خصـوص هویـت بصری

و مشـتری مـداری از جملـه برنامههای شـاخص و آتی
جهاددانشـگاهی اسـت.
معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی بیـان کـرد :بایـد
در حـوزه مشـارکت سـازمانها و واحدهـای اسـتانی
بـا بخـش خصوصـی تـا پایـان سـال بـه دسـتورالعمل
مشـترک برسـیم؛ هـر طـرح پژوهشـی کـه در واحدها
تصویـب میشـود بایـد بـه سـمت آموزشهـای
تخصصـی و فـوق تخصصـی بـرود.
وی بـا اشـاره بـه لـزوم بهروزرسـانی گروههـای
آموزشـی ،گفـت :معتقدیـم کـه  9گـروه آموزشـی مـا
بایـد بهروزرسـانی و اصلاح شـوند و بیشـتر از جایـگاه
معاونـان آموزشـی در گروههـای  9گانـه بهرهمنـد
شـویم .همچنیـن برنامهریـزی و کیفیسـازی محتوای
آموزشـی در مراکـز را دنبـال میکنیـم و بـر ایـن
موضـوع تاکیـد داریـم.
دکتـر بیجندی بـا بیان اینکـه فراهمسـازی ورود به
آموزشهـای بینالملـل را در دسـتورکار داریـم ،افزود:
تقویـت نظارت بـر عملکرد موسسـات آمـوزش عالی را
دسـتور کار قرار دارد.
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی گفـــت:
جهاددانشـــگاهی واحـــد گیـــان اولیـــن مرکـــزی
اســـت کـــه مجـــوز تاســـیس مرکـــز ملـــی آمـــوزش
مهارتهـــای پزشـــکی را دریافـــت کـــرده اســـت.
وی ضمـن اعلام آمادگـی در اجـرا و پیادهسـازی
طرحهـای ملـی و اسـتانی در حوزهی آمـوزش ،تصریح
کـرد :بیـان تجربههـای موفـق واحدهـای اسـتانی،
بومیسـازی مبانی زبانهـای خارجی ،آشـنایی با طرح
سـرباز مهارت ،آشـنایی بیـن واحدی ،تدویـن و تهیهی
نقشـهی راه موسسـات آمـوزش عالی جهاددانشـگاهی،
بررسـی فرآینـد راهانـدازی مرکـز آمـوزش مهارتهای
پزشـکی از جملـه مباحثـی بـود که در ایـن گردهمایی
بـه اشـتراک گذاشـته شـد؛ امیـد داریـم پـس از ایـن
گردهمایـی شـرایط انجـام کارهـای گزیـن بـا کیفیت،
شـاخص ،نوآورانـه و بدیـع در گسـتره ملـی و اسـتانی
بیـش از پیـش فراهم شـود.
وی در پایـان گفـت :اتمـام پـروژهی ملـی  eightو
پیادهسـازی کامـل آن ،راهاندازی سـازمان آموزشهای
مهارتـی و تخصصـی ،راهانـدازی رسـمی مرکـز آزمون،
پیگیـری اجـرای پروژههـا و طرحهـای سراسـری
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بـه عنـوان یـک نهـاد توسـعهای ،اظهـار کـرد :نقـش و
جایـگاه نهـاد توسـعهای در کشـورهای توسـعهیافته
بـه عنـوان مجـری سیاسـتها و برنامههـای مصـوب
قانونگـذار و دولتهـا میباشـد.
وی با تاکید بر ویژگیها و سـاختارهای جهاددانشگاهی
در حـوزهی فرهنگـی ،آموزشـی ،پژوهـش و فنـاوری،
کارآفرینـی و اشـتغال و تجاریسـازی فنـاوری ،افـزود:
سـاختار و ویژگیهـای سـاختاری در جهاددانشـگاهی
باعـث شـده در حـال حاضـر سـازمانها و دسـتگاههای
دولتـی بـه تـوان و ظرفیـت ایـن نهـاد توسـعهای بـاور
داشـته باشـند؛ بـه گونـهای کـه پیادهسـازی و اجـرای
طرحهـای ملـی مختلفـی نظیـر طـرح سـرباز مهـارت،
مجـری آزمونهـای فراگیـر ،مجـری کانـون ارزیابـی و
توسـعه شایسـتگیهای حرفهای ،آموزش سـتاد (سامانه
تـدارکات الکترونیکی دولت) ایران را به جهاددانشـگاهی
واگـذار کردهانـد.
دکنـر بیجنـدی در خصـوص طـرح ملـی سـرباز
مهـارت یـادآور شـد :ایـن طـرح براسـاس تاکیـد و
دغدغـه مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر اسـتفاده
بهینـه از دوران خدمـت وظیفـه بـه ویـژه برای کسـب
مهارتهـای مختلف توسـط سـتاد کل نیروهای مسـلح
و بـا همـکاری وزارتخانـه و سـازمانهای مختلـف در
پنـج مرحلـه طراحـی و برنامـه ریـزی شـده اسـت.
معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی گفـت :ایـن
نهـاد در حـال حاضـر بـا همـکاری قـرارگاه مرکـزی
مهارتآمـوزی کارکنـان وظیفـه و وزارت ورزش و
جوانـان ،مجـری آموزشهـای مهارتـی در ابتـدای
خدمـت در  16اسـتان اسـت و بـا تفاهمنامـهای کـه
اخیـرا با سـتاد کل نیروهای مسـلح منعقد شـده اسـت
در همـهی اسـتانها بـا همـکاری دسـتگاههای مجری
پیـاده سـازی و عملیاتـی خواهـد شـد.
وی ادامـه داد :محتـوای طـرح سـرباز مهـارت در
اختیار جهاددانشـگاهی اسـت و در این راسـتا از همهی
پتانسـیلها کمـک گرفتـه شـد و بـه دلیـل عملکـرد
واحدهـای اسـتانی بـه سـایر اسـتانها هـم ابالغ شـد.
دکتـر بیجنـدی بـا بیـان اینکـه تاکنـون بیـش از
 700هـزار نفـر سـاعت از آموزشهـای ایـن طـرح در
 16شهرسـتان پایلـوت بهرهمنـد شـدهاند ،گفـت :برای
اجـرای ایـن طـرح دو میلیـارد و  529میلیـون تومـان
اعتبـار در نظـر گرفتـه شـده بـود کـه تاکنـون بیش از
یـک میلیـارد و  700میلیـون تومان جذب اعتبار شـده
ا ست .
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آموزشهـای مهارتـی و اشـتغالزای توسـعهای
ملـی ،راهانـدازی رسـمی کانـون ارزیابـی و توسـعهی
شایسـتگی ،تهیـه ،تدویـن و تصویـب آییننامـه و
دسـتورالعملهای مربـوط به تبلیغات آموزشـی ،تدوین
و تصویـب مشـارکت واحدهـای سـازمانی آموزشـی بـا
بخـش خصوصـی ،آغـاز مستندسـازی تجـارب موفـق
جهـت اسـتفادهی مراکـز ،اسـتفاده بهینـه از بسـتر
فنـاوری اطالعـات ،برنامهریـزی بـرای کیفیسـازی
محتـوای دورههـای آموزشـی در مراکـز ،تدویـن نهایی
سـند نقشـهی راه آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی و
فراهمسـازی مقدمـات ورود جـدی بـه آموزشهـای
بینالمللـی از مهمتریـن رووس برنامههـای معاونـت
آموزشـی جهاددانشـگاهی تا پایان سـال  ۱۳۹۸اسـت.
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حرکت برای برندشدن در تعیین حقآبهی
بهای کشور
تاال 

دکتر فریبرز جمالزاد رییس سازمان جهاددانشگاهی
گیالن ،اظهار کرد :استان گیالن با وجود پتاسیلها و
موهبتهای الهی در حوزهی کشاورزی و دامداری ،در
بخش صنعتی مغفول مانده است.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت تولیـد فنـاوری ،افـزود:
محوریـت فعالیتهـای جهاددانشـگاهی فرهنگـی،
آمـوزش و پژوهـش بـوده کـه همـواره بـه عنـوان یک
نهـاد انقالبـی بـا نیروهای متعهـد و کارآمـد معرفی در
عرصـه آمـوزش و فنـاوری پیشـگام اسـت.
دکتـر جمالـزاد بـا بیـان اینکـه فنـاوری و پژوهش
را بایـد متناسـب بـا نیـاز روز و در جهـت رفـاه و
معیشـت مـردم کاربردی کـرد تا بتوانیم از مشـکالت و
دشـواریها ،بـه خوبـی عبـور کنیـم ،ادامه داد :دانشـی
کارآمـد اسـت کـه منجـر بـه تولیـد فناوری شـود.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی گیلان بـا اشـاره
بـه ظرفیـت پژوهشـکده محیـط زیسـت ایـن نهـاد
و اعلام آمادگـی بـرای ارایـهی خدمـات گسـترده در
سـطح کشـور ،گفـت :ایـن پژوهشـکده طرحهـا و و
پژوهشهـای مختلفـی را در راسـتای خدمـت بـه
جامعـه اجرایـی کـرده و در حـال حاضـر بـا توجـه بـه
اهمیـت حفاظـت از تاالبهـا در این راسـتا اقداماتی را
هـم در دسـتور کار دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مطابـق برنامـه پنجـم
توسـعه ،حقآبـهی زیسـتمحیطی جایـگاه ویـژهای
دارد ،زیـرا تعییـن حقآبـه گامـی در راسـتای حفاظت
از تاالبهـا اسـت ،بیـان کـرد :دولـت موظـف شـده
حقآبههـای تاالبهـای کشـور را مشـخص کنـد کـه
در ایـن راسـتا گـروه پایـش منابـع آبـی پژوهشـکده
محیـط زیسـت جهاددانشـگاهی ،طرحهایـی را تصویب

کـرده و میتوانـد تبدیـل به برنـد در تعییـن حقآبهی
زیسـتمحیطی تاالبهـا شـود.
دکتر جمالزاد تصفیهی پساب واحدهای تخلیهی نفت
را از جمله پروژههای مهم پژوهشکدهی محیطزیست
عنوان کرد و افزود :در بخشهای آموزشی ،فرهنگی و
پژوهشی ،فعالیتهای اثرگذاری توسط همکاران ما در
واحد استان انجام گرفته که جای قدردانی دارد.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی گیلان بـا اشـاره
بـه میزبانـی اسـتان از گردهمایـی معاونـان آموزشـی،
خاطرنشـان کـرد :در طـی ایـن سـه روز کارگاههـای
مختلفـی در حوزههـای آموزشـی برگـزار شـد و تبادل
اطالعـات صـورت گرفـت کـه امید اسـت خروجـی این
گردهمایـی تحقـق اهـداف از پیـش تعییـن شـده و
برندسـازی پژوهشهـای فناورانـه باشـد.
وی در پایـان گفـت :توسـعهی آموزشهـای
کوتاهمـدت در سـطح اسـتان گیلان در حداقـل ۴
شهرسـتان ،هویتسـازی بـر پایـهی پژوهـش بـرای
گسـترش زیرسـاختها در ایـن سـازمان و ارتبـاط
مناسـب بیـن مراکـز آموزشـی بـا معاونـت پژوهشـی،
پیگیـری و ادامـهی جـدی طرحهـای فناورانـهی
پژوهشـکدهی محیطزیسـت جهاددانشـگاهی و تشریح
و بسـط فعالیتهای فرهنگی سـازمان جهاددانشـگاهی
گیلان بـرای جـذب دانشـجویان را از جملـه مهمترین
برنامههـای آتـی ایـن سـازمان اسـت.

توجه به ظرفیت جهاددانشگاهی در حوزهی
آموزش مهارتهای پزشکی

دکتر مهدی سروش معاون فنی مرکز ملی مهارتی
و حرفهای آموزشهای علوم پزشکی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی با محوریت «گزارش از
مرکز ملی مهارت و آموزشهای حوزهی پزشکی»
دربارهی روند صدور مجوز و استانداردهای دورههای
آموزشی مهارتی پزشکی به سخنرانی پرداخت و گفت:
امیدواریم بتوانیم از ظرفیتهایی که جهاددانشگاهی در
راستای استانداردهایی که حوزه آموزش پزشکی دارد
و در راستای ضوابط وزارت بهداشت است ،استفادهی
حداکثری داشته باشیم.
وی بـا بیـان اینکـه مرکـز ملـی آمـوزش مهارتی از
اواخـر سـال  ۹۶فعـال شـد ،افـزود :پـس از راهانـدازی
مرکـز با تعامـل و همکاری جهادگران جهاددانشـگاهی،
همافزایـی خوبی را در راسـتای منافع کشـور داشـتیم.
معـاون فنـی مرکـز ملـی مهارتـی و حرفـهای
آموزشهـای علـوم پزشـکی وزارت بهداشـت بـا اشـاره
بـه ایـن کـه این مرکـز  ۴ماموریـت دارد ،تصریـح کرد:
تاسـیس و نظـارت بـر مراکـز آموزشهـای مهارتـی،

صـدور مجوز و موافقـت بهرهبرداری ،تدویـن و تصویب
اسـتاندارد دورههـای آموزشـی و روابـط مرتبط ،نظارت
بـر درخواسـتهای اجـرای دورههـا و مراکـز مجـری
همچنیـن ارزشـیابی گواهینامههـای خـارج از کشـور
در حوزههـای مهارتـی ماموریـت مرکـز ملـی آمـوزش
مهارتـی هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه آموزشهـای حـوزه علـوم
پزشـکی چهـار نـوع اسـت ،افـزود :آموزشهـای منجر
بـه اخـذ مـدرک تحصیلـی ،آمـوزش مـداوم ،آمـوزش
ضمـن خدمـت و آمـوزش حـوزهی مهارتـی کـه مرکز
ملـی مهـارت راهبـری حـوزه چهـارم را بر عهـده دارد.
دکتـر سـروش گفـت :تاکنـون از سـوی  ۱۵واحـد
جهاددانشـگاهی بـرای راهانـدازی مرکـز دورههـای
آموزشـی مهارتـی اقـدام شـده کـه در صـورت تکمیل
هـر چـه سـریعتر مـدارک ،مـا هـم کمـک الزم بـرای
دریافـت مجـوز را خواهیـم کـرد.
وی افـزود :ایـن واحدهـا شـامل جهاددانشـگاهی
شـامل گیلان ،خوزسـتان ،مرکـزی ،لرسـتان ،همدان،
فـارس ،قزویـن ،قـم ،ارومیـه ،علـوم پزشـکی تهـران،
سـمنان ،آذربایجـان شـرقی ،خراسـانجنوبی ،البـرز،
پژوهشـگاه ابنسـینا ،پژوهشـکده معتمـد ،پژوهشـکده
گیاهـان دارویـی میباشـند.

اهمیت یادگیری الکرتونیکی

پنل دوم این گردهمایی با ارایهی مهندس عزیز آشنا
معاون آموزشی جهاددانشگاهی تهران ادامه یافت.
در ایـن پنـل کـه بـا عنـوان «کارگاه آموزشهـای
الکترونیکـی» بـر تغییـر پارادایـم دنیا سـخن بـه میان
آمـد ،بـر آمـوزش و اهمیـت یادگیـری الکترونیکـی
تاکید شـد.
همچنیـن پیشـنهاد طـرح ایجاد یک مرکز منسـجم
بـا همافزایـی حداکثـری بیـن واحدهـا در ایـن زمینـه
بـا پرسشوپاسـخ بیـن معاونان آموزشـی بررسـی شـد.
در ادامـه« ،نرمافـزار رویـش» بـا ارایـهی مهنـدس
عبدالحـی مدیـرکل توسـعهی فنـاوری اطالعـات
جهاددانشـگاهی نیـز عنـوان پنـل سـومی بـود کـه بـا
بررسـی مشـکالت و رفـع اصالحات پیرامـون آن ،مورد
گفتوگـو و تبـادل نظـر قـرار گرفـت.
کمیسـیون آمـوزش عالـی ویـژهی دانشـگاهها و
موسسـات آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی نیـز در
حاشـیهی روز اول ایـن گردهمایـی بـا ارایـهی دکتـر
غفوریـان مدیـرکل امور آموزشـی این نهاد برگزار شـد.
گفتنـی اسـت ،در ایـن مراسـم ،از تعـدادی از
برگزیـدگان حوزهی معاونت آموزشـی جهاددانشـگاهی
بـا حضـور رییـس ایـن نهـاد تقدیـر شـد.

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسانجنوبی3 ،

شهریور :دکتر منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری ،با صدور پیامی به اولین همایش ملی عناب،
اظهار کرد :برگزاری همایشها و سمپوزیومهای علمی
در رابطه با محصوالت مهم کشاورزی از جمله گونههای
بومی ،در مناطق مختلف کشور کار پسندیدهای است.
وی افزود :در کشور گونهها و ارقام زیادی از
محصوالت مختلف باغی داریم که در نوع خود منحصر
به آب و هوای خاص و در مناطق ویژه است که
میتوانیم ظرفیتها و پتانسیلهای اقتصادی خوبی را
برای تولید در مناطق مختلف فراهم کنیم.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :محصولی مانند
عناب که این نشست علمی برای بررسی مسائل حول
این رقم مهم گیاهی تشکیل شده به عنوان یکی از اقالم
ویژه در مناطق مختلف کشور شناخته میشود ،خصوصا
در استان خراسان جنوبی که تولید این محصول در
شهرهای این استان صورت میگیرد.
دکتر غالمی بیان کرد :نزدیک به  ۹۴درصد تولید
عناب کشور مربوط به این منطقه است و در دنیا
کشورهای مختلفی از جمله کشور چین به این محصول
توجه دارند.
وی با بیان اینکه بررسی مسائل عناب بسیار مهم

است ،یادآور شد :از همه کسانی که در زمینههای
مختلف علمی برای فرآوری از محصوالت عناب و این
گیاه تالش میکنند ،تشکر ویژه دارم.

معرفی خراسا نجنوبی
به عنوان قطب ملی عناب

محمدرضا مجیدی دبیر مجمع بین المجالس
آسیایی نیز در این همایش اظهار کرد :حوزه عناب
پنجره جدیدی برای شناساندن ایران به کشورهای
همسایه بوده و حوزهای راهگشا برای عرصه ملی است.
وی گفت :عناب اولین اثر طبیعی ما است که در
فهرست میراث فرهنگی در عرصه بین الملل ثبت کردیم.
وی افزود :اگر بین بیابان لوت و هیرکانی ارتباط
برقرار شود ،خطی از دیپلماسی شکل خواهیم داد که
مکمل دیپلماسی دولتی ما است.
مجیدی ادامه داد :در عرصه دیپلماسی و در عرصه
فرهنگی ،علم و فناوری ،اقتصادی و همچنین در حوزه
گردشگری  ۲سال است کمیسیون گردشگری و کسب
و کارهای وابسته در اتاق بازرگانی برای معرفی استان
تشکیل شده و راهگشای این حوزه برای معرفی استان
از منظر عناب است.

وی ادامه داد :حوزه عناب پنجره جدیدی برای
شناساندن ایران به کشورهای همسایه بوده و حوزهای
راهگشا برای عرصه ملی است.
دبیر مجمع بین المجالس آسیایی بیان کرد :با توجه
به ارگانیک بودن محصول عناب میتوان در گردشگری
عناب در فصل برداشت روزانه هزار نفر بازدید از باغات
استان داشت.
مجیدی با ابراز خوشحالی از برگزاری این همایش،
ادامه داد :در سفرهای مکرر به چین اشاره شد که اگر
عناب در شرق آسیا وجود دارد در قلب آسیا ایران و
خراسان جنوبی نیز وجود دارد.
وی افزود :وجود عناب باعث میشود که ما توضیح
دهیم عناب چیست و بهانهای برای شناساندن این
محصول در سطح بین الملل است و همین همایشها
رهگذری مناسب برای معرفی این محصول به نسل
آینده است.
دبیـــر مجمـــع بیـــن المجالـــس آســـیایی
خاطرنش ــان ک ــرد :در تغیی ــر س ــاختار وزارت خارج ــه
در دوره دوازدهـــم معاونتـــی بـــا عنـــوان معاونـــت
دیپلماســـی اقتصـــادی تشـــکیل شـــده اســـت و
همینط ــور اداره ج ــذب گردش ــگر خارج ــی تش ــکیل
شــده کــه بــا شــناختن عناصــر گردشــگری خراســان
جنوب ــی میت ــوان ای ــن ح ــوزه را توس ــعه داد و عن ــاب
پتانســـیل بســـیار مناســـبی در ایـــن حـــوزه دارد.
مجیدی با اشاره به این که گردشگری در کشور
ما میراث پایه است در حالی که باید مردم پایه باشد،
تصریح کرد :چهار بسته گردشگری عناب ،زعفران،
زرشک و آلو در حال ساماندهی است.
وی با اشاره به این که در حوزه دیپلماسی فرهنگی
یکی از داشتههای ارزشمند ما عناب بود اما بسته
معرفی نداشتیم ،افزود :باید عرصه اقتصاد و دیپلماسی
ملی را به گونهای دیگر دید چراکه گردشگری هم درون
زا و هم برون زا بوده و این از مصادیق گردشگری است.
دبیر مجمع بین المجالس آسیایی بیان کرد :این
همایش باید به برنامه ملی عناب ختم شود و خراسان
جنوبی به عنوان قطب ملی عناب معرفی شود.

راه تحقق اقتصاد مبتنی بر دانش ،توسعهی
فناوری است

دکترحمیدرضا طیبی با تاکید بر اهمیت توسعه علم
و فناوری ،اظهار کرد :باید با توسعه علم و فناوری از

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

هامیش ملی عناب با پیام وزیر علوم ،رومنایی از یک کتاب و محصول غذایی به همت جهاددانشگاهی خراسانجنوبی برگزار شد
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ظرفیتهای کشور بهره ببریم.
وی بیان کرد :در کشورهای توسعه یافته ،اقتصاد
متکی بر تولید علمی و فن بوده که باید مورد توجه
ما قرار گیرد.
رییس جهاددانشگاهی تصریح کرد :مسئوالن نیز
باید در این حوزه همکاری کنند و رسیدن به اقتصاد
مبتنی بر علم و فناوری به تصمیمات مدیران و
مسئوالن بستگی دارد.
دکترطیبی ادامه داد :اقتصاد ما باید متکی بر تولید باشد
و این امر تنها با توسعه علمی و فناوری محقق میشود.
وی با بیان این که کیفیت آموزش بسیار مهم است،
اظهار کرد :در جهاددانشگاهی با توسعه علمی فناورانه
سعی کردیم توان علمی کشور را نشان داده و توسعه
دهیم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه ســـلولهای بنیـــادی،
تصریـــح کـــرد :امـــروز در جهاددانشـــگاهی کارهـــای
علمـــی و فنـــاوری در حوزههـــای مختلـــف از جملـــه
حـــوزه مهندســـی و کشـــاورزی صـــورت میگیـــرد.
دکترطیبی ادامه داد :برنامه ریزی داریم بر اساس
مزیتهای هر منطقه در کشور کارهای شاخصی انجام
دهیم که در خراسان جنوبی عناب را به عنوان مزیت
شناسایی کردیم.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه کشـــور عـــاوه بـــر
ذخای ــر انس ــانی مناب ــع طبیع ــی خوب ــی دارد ،ی ــادآور
شـــد :امیدواریـــم مســـئوالن اســـتانی بـــا همـــکاری
جهاددانشـــگاهی بتواننـــد کمـــک کننـــد تـــا بـــه
اقتصـــاد دانـــش بنیـــان دســـت یابیـــم.

تشکیل بانک ژن عناب در مرکز تحقیقات
جهاددانشگاهی

محمدصادق معتمدیان اظهار کرد :خراسان جنوبی
سومین استان پهناور کشور است که کمتر از یک درصد
جمعیت کشور را دارد و  331کیلومتر مرز با کشور
افغانستان دارد که بیشترین مرز با این کشور است.
وی با بیان اینکه این استان یکی از نزدیکترین و
امنترین مناطق ارتباطی با  11کشور آسیای میانه
است ،افزود :گمرک ماهیرود از واحدهای اقتصادی مهم
در منطقه مرزی شهرستان سربیشه است که  30درصد

صادرات به افغانستان از این منطقه صورت میگیرد.
استاندار خراسان جنوبی گفت :خراسان جنوبی با
شش استان همسایه است که طبیعتا شرایط بسیار
ویژهای برای استان به وجود آورده است و همچنین
در استان قابلیتها و توامندیهای خوبی از جمله
برخورداری از نعمات الهی وجود دارد.
معتمدیان افزود :معادن ،محصوالت استراتزیک،
مرز و تجارت بین الملل ،گردشگری ،صنایع دستی
و انرژیهای نوین از پیشرانهای اصلی توسعه استان
هستند.
وی اظهار کرد :در بحث تجارت بین الملل در سال
گذشته مجموعه صادرات جمهوری اسالمی منهای نفت
به  27کشور اروپایی ،کمتر از یک میلیار دالر بوده ،این
در حالی است که در سال گذشته میزان صادرات کشور
به کشور افغانستان سه میلیارد دالر بوده است.
استاندار خراسان جنوبی گفت :ما از نظر تعداد
معادن و اشتغال حاصل از آن دارای رتبه هستیم و
 49مادهمعدنی اعم از فلزی و غیر فلزی در استان
شناسایی شده است.
وی افزود :خراسان جنوبی در بحث گردشگری یکی

از استانهای مستعد است و عالوه بر این که اولین اثر
جاذبه طبیعی کشور بیابان لوت بوده ،بیش از  60اثر
طبیعی در خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.
معتمدیان بیان کرد :در بحث میراث فرهنگی 1500
اثر ملی شناسایی شده است و بیش از  850اثر به ثبت
ملی رسیده است.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد 40 :نوع محصول
صنایع دستی در استان داریم که به وسیله هنرمندان
در استان تولید میشود.
معتمدیان افزود :در بحث انرژیهای تجدیدپذیر
ظرفیتهای خوبی از جمله در بحث انرژی باد و در بحث
انرژی خورشیدی با توجه به آب و هوای استان زمینههای
خوبی برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی داریم.
وی بیان کرد :یکی از مهمترین ویژگیهای استان
برخورداری از محصوالت استراتژیک است به طوری که
این استان در بحث زرشک رتبه اول جهانی را دارد و 97
درصد تولید زرشک کشور در استان خراسان جنوبی است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خراسان
جنوبی دومین استان از نظر کمی در تولید زعفران و اولین
استان از نظر کیفی در این زمینه است ،تصریح کرد87 :
درصد تولید عناب کشور در خراسان جنوبی است و رتبه
چهار را در جهان از نظر میزان تولید عناب داریم.
وی ادامه داد :متاسفانه نتوانستهایم بهره برداری
اقتصادی خوبی از عناب در کشور و استان داشته
باشیم و از مشکالت مهم در این زمینه این است که
این محصول به صورت فلهای و بدون برند به فروش
میرسد و باعث میشود سود آن به دالالن برسد.
معتمدیان اظهار کرد :از اولویتهای ما در استان،
بحث توجه به محصوالت استراتژیک است که در این
زمینه کمیتهای را در معاونت اقتصادی استانداری تحت
عنوان کمیته محصوالت استراتژیک تشکیل دادیم و
یکی از مهمترین محورهایی که در این کمیته دنبال
میکنیم ،تدوین طرحهایی در رابطه با زرشک و عناب
و زعفران است تا در نهایت منجر به تشکیل سند جامع
محصوالت استراتژیک استان شود.
استاندار خراسان جنوبی گفت :بحث برندسازی و
فرآوری محصوالتی مانند عناب از اولویتهای ما است
و برنامههای خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
معتمدیان یادآور شد :برگزاری اولین جشنواره عناب که

در روستای سیوجان خوسف ،به عنوان یکی از قطبهای
تولید عناب و تشکیل بانک ژن عناب در مرکز تحقیقات
جهاددانشگاهی ،از دیگر برنامهها در این حوزه است.

ارسال  93مقاله به دبیرخانهی هامیش

همچنین در این همایش دکتر یزدانی مدیرکل دفتر
تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاددانشگاهی
گفت ۹۳ :مقاله به دبیرخانه همایش ملی عناب رسید
که  ۶۵مقاله برای شرکت در همایش پذیرفته شد
که در خالل کارگاههای این همایش ،تعدادی از این
پژوهشگران سخنرانی خواهند داشت.
وی افزود :برگزاری همایش ملی عناب در خراسان
جنوبی این پیام را دارد که این استان رویشگاه اصلی
این محصول است.
دبیر علمی اولین همایش ملی عناب بیان کرد :عناب
مقاوم در برابر خشکی ،شوری و گرما است و از این
جهت کشت آن بسیار مناسب اقلیم ما میباشد.
دکتر یزدانی ادامه داد :بحران آب بحران قرن است
و حدود  ۶۵درصد از اراضی کشور در اقلیم خشک و
فراخشک قرار دارند.
مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی
جهاد دانشگاهی کشور گفت :خراسان جنوبی از چهار
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استان کم باران کشور بوده که متوسط بارندگی در آن
 ۱۱۴میلی متر است.

رومنایی از کتاب و محصول غذایی مرتبط با
عناب

همچنین در اولین همایش ملی عناب ،از کتاب عناب
(از کاشت تا فرآوری) که به همت پژوهشگران مجتمع
تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان تالیف
شده است ،با حضور استاندار خراسان جنوبی ،رییس
جهاددانشگاهی و مسووالن استانی رونمایی شد.
تقدیر از سه برگزیده جشنواره عکس عناب ،تجلیل
از حامیان این همایش و رونمایی از سایت تجارت
الکترونیک (بیرناب) که فروش محصوالت استراتژیک
از طریق آن انجام خواهد گرفت ،از دیگر برنامههای
این همایش بود.
همچنین در این همایش با حضور مسووالن ،از
شکالت عناب که اختراع پژوهشگر و مدیر مجتمع
تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان است،
رونمایی و از  ۸مقاله برگزیده رسیده به دبیرخانه این
همایش تقدیر شد.
در حاشیه این همایش نیز نمایشگاه ایدههای فناورانه
که متشکل از فرآوردههای عناب و دست سازههای این
محصول استراتژیک بود ،در معرض نمایش گذاشته شد.

نهادینهسازی توان کشور یکی از اهداف
جهاددانشگاهیاست

در حاشیه همایش دکترحمیدرضا طیبی دردیدار
با استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد :رسیدن به
پیشرفت و نهادینهسازی توان کشور یکی از اهداف
جهاد دانشگاهی است.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل پیشرفت توسعه
فرهنگی است ،افزود :همه واحدهای جهاد دانشگاهی
بر مبنای تامین نیازهای ملی و یا مزیتهای بومی
استانها در حوزه فعالیتهای جهاد دانشگاهی و
همچنین در حوزه معاونت پشتیبانی فعالیتهای
شاخصی را انجام میدهند.
رییس جهاددانشگاهی بیان کرد :در بعد آموزشی
اشتغال و کارآفرینی اقدامات خوبی در جهاددانشگاهی

صورت گرفته است.
دکتر طیبی با اشاره به فعالیت خبرگزاری ایسنا و
ایکنا ،بیان کرد :در حوزه علم و فناوری و پزشکی سعی
کردیم با تمرکز بر سلولهای بنیادی فعالیتهای خود
را انجام دهیم.
دکترطیبی با تاکید بر بحث آموزشهای مهارتی
در جهاددانشگاهی ،تصریح کرد :ارتباط خوبی بین
دانشگاهها با جهاددانشگاهی وجود دارد.
وی با بیان اینکه طرح اشتغال نوین خانگی در ۹
استان به خوبی اجرا شد ،افزود :در این حوزه در هر استان
بر روی مزیتهای خاص آن استان تولید اشتغال میشود
که در خراسان جنوبی دز حوزه تولید عناب وارد شدهایم.
دکتر طیبی یادآور شد :در حوزه اشتغال خانگی،
مزیتها و استعدادهای استان شناسایی شده و براساس
آن کار صورت گرفته است.
در ادامه این دیداراستاندار خراسان جنوبی اظهار
کرد :خراسان جنوبی اولین تولیدکننده عناب در کشور
است اما نبود صنایع فرآوری و بسته بندی در استان در
این حوزه یکی از مشکالت اساسی است.
محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی،
گفت :خراسان جنوبی ،از تنوع معادن خوبی برخوردار
است اما عدم وجود صنایع فراوری در بحث معادن یکی
از مشکالت عمده استان است.
وی افزود :سرمایه گذاری در بحث فرآوردههای
معدنی و جلوگیری از خام فروشی یکی از راهکارهای
توسعه استان در بخش معدن است.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد :علی رغم
اینکه خراسان جنوبی در منطقه کویری واقع شده اما
ظرفیتهای کشاورزی و محصوالت استراتژیکی دارد
که رتبههای برتر کشوری را از آن خود کردهاند.
معتمدیان اظهار کرد :خراسان جنوبی اولین
تولیدکننده عناب در کشور است اما نبود صنایع
فرآوری و بسته بندی در استان در این حوزه یکی از
مشکالت اساسی است.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه  ۹۱درصد آب
استان در بخش کشاورزی مصرف میشود ،خاطرنشان
کرد :ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی ،فرآوری محصوالت
مزیت دار کشاورزی و معدنی ،از جمله مواردی است که
باید برای سرمایه گذاری به آن توجه کرد.
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مهندس جالل الدین اظهار کرد :همایش ملی
عناب که شاهد برگزاری آن در روزهای سوم و چهارم
شهریورماه هستیم ،حاصل بیش از  4800نفر ساعت
برنامه ریزی هدفمند ،جلسه ،مشورت علمی و تخصصی
و تفکر خالق است.
وی افزود :بیش از  95درصد عناب کشور در خراسان
جنوبی تولید میشود ،بیش از  3600هکتار از اراضی
کشاورزی استان به کشت عناب اختصاص یافته است
و بیش از  6500عناب سالیانه در استان تولید میشود.
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد:
عناب برای استان خراسان جنوبی نه تنها یک محصول
استراتژیک بلکه فوق استراتژیک است که فرآوریهای
حاصل از آن میتواند اقتصاد منطقه را دگرگون کند.
مهندس صادقی گفت :باید مراکز علمی تحقیقاتی
مانند جهاد دانشگاهی با همکاری سایر سازمانها و
مراکز تحقیقاتی و همچنین حمایت مسئولین کشوری
و استانی ،به آموزش و توانمندسازی کشاورزان و فرآوری
عناب بپردازند و جهاددانشگاهی استان با ایجاد مجتمع
تحقیقات گیاهان دارویی به این مهم پرداخته است.
وی افزود :برندسازی و بازاریابی با تکیه بر تکنولوژی
نوین باید شکل گیرد و جهاددانشگاهی خراسان جنوبی
با برخورداری از سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال
و مرکز تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک به این
موضوع پرداخته است.
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با بیان اینکه
سطح آگاهی عمومی از عناب و خواص آن باید افزایش
یابد ،تصریح کرد :یافتههای علمی مرتبط با عناب باید در
قالب مقاله و کتاب ارایه شود و همینطور ایدههای فناورانه در
عرصه عناب و فرآوردههای آن تحت پوشش و حمایت قرار
گیرد که همایش ملی عناب این موارد را فراهم آورده است.
مهندس صادقی خاطرنشان کرد :امیدواریم مسووالن بر
اساس نگاه بلند رهبر فرزانه و تاکیدات ایشان ،این ثروتهای
منطقهای وگنجهای ناشناخته را به گونهای حمایت کنند و
توسعه دهند تا جایگزین مناسبی برای نفت باشد.

www.acecr.ac.ir

عناب؛ محصول فوق اسرتاتژیک استان
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درگردهامیییکروزهیروسایواحدهایسازمانیجهاددانشگاهیمطرحشد؛

اعتامدباالیحاکمیتبهجهاددانشگاهیوانتظاراتاز
ایننهاد

گردهامیی یکروزهی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی برگزار شد و در آن بر الگوی سازمان برتر بودن در افق  ۱۴۰۴و
چابکسازی و جوانگرایی تاکید شد
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 15 ،مهرمـــاه :دکتـــر
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی ،در
ای ــن گردهمای ــی بی ــان ک ــرد :ب ــا پی ــروزی انق ــاب
اســـامی و ایجـــاد روحیـــهی خودبـــاوری توســـط
ام ــام خمین ــی (ره) ،جهاددانش ــگاهی در  16م ــرداد
 1359ب ــرای ام ــر ض ــروری رف ــع وابس ــتگی کش ــور
در حوزهه ــای مختل ــف علم ــی ،فناوران ــه ،فرهنگ ــی
و آموزشـــی بـــه وجـــود آمـــد.
وی ادامـــه داد :بـــا وجـــود مشـــکالت فـــراوان در
ســـاختار رســـمی اداری کشـــور و کمبـــود منابـــع
بودجـــهای در ایـــن زمینـــه و آرمانهـــای واالی
ایـــن نهـــاد ،جهادگـــران توانســـتند بـــا تکیـــه بـــر
برنامـــه ،اراده ،تـــاش و پشـــتکار و تـــوکل بـــر
خداونـــد و در یـــک کالم «فرهنـــگ جهـــادی» ،راه
خـــود را بـــا قـــدرت تـــا امـــروز ادامـــه دهنـــد.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی ب ــا تش ــریح س ــه دورهی
مس ــوولیت خ ــود در ای ــن نه ــاد و ارایــهی گ ــزارش
آن ب ــه روس ــای واحده ــای س ــازمانی ،اظه ــار ک ــرد:
جـــذب مناســـب منابـــع از ســـازمانها ،ارگانهـــا و

وزارتخانههـــای دارای قـــدرت مالـــی در کشـــور،
حضـــور موثـــر در نقشـــهی جامـــع علمـــی کشـــور،
دوری از سیاســـتکاری در جهاددانشـــگاهی،
بازنگـــری و بازنویســـی در برنامههـــای ایـــن نهـــاد
و ارتباطـــات خـــوب بـــا مجلـــس شـــورای اســـامی،
از جملـــه فعالیتهـــای بـــارز دورهی اول مســـوولیت
اینجانـــب بـــود.
وی ادامـــه داد :مکاتبـــات زیـــاد بـــا مقامهـــای
عالیرتبـــهی نظـــام و اعطـــای  7ماموریـــت مهـــم
بـــه جهاددانشـــگاهی در نقشـــهی جامـــع علمـــی
کشـــور ،تنظیـــم قراردادهـــای کاربـــردی پرثمـــر،
ایجـــاد زیرســـاختهای مناســـب در معاونـــت
پشـــتیبانی جهاددانشـــگاهی ،اجرایـــی کـــردن
پروژههـــای مانـــده از قبـــل و شـــروع فعالیتهـــای
واحدهـــای اســـتانی بـــر اســـاس مزیـــت بومـــی را
نیـــز میتـــوان از جملـــه فعالیتهـــای شـــاخص در
دورهی دوم معرفـــی کـــرد.
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه تدویـــن برنامـــهی
ششـــم توســـعهی جهاددانشـــگاهی در ســـومین

دورهی مســـوولیت خـــود ،گفـــت :توســـعهی
فعالیتهـــای شـــاخص واحدهـــا ،رایزنـــی بـــرای
گرفتـــن ماموریـــت از مجموعـــهی نظـــام و قبـــول
اجـــرای طرحهـــا و پروژههـــای فناورانـــه
بـــا اختصـــاص یـــک بودجـــهی قابـــل قبـــول و
اظهـــار اعتمـــاد بـــاالی مقـــام معظـــم رهبـــری و
رییسجمهـــور بـــه جهاددانشـــگاهی در ایـــن دوره
اتفـــاق افتـــاد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی در بخـــش دیگـــری از
س ــخنان خ ــود ب ــا اش ــاره ب ــه ای ــن ک ــه پروژهه ــای
متع ــدد ای ــن نه ــاد در ح ــال نتیج ــه گرفت ــن اس ــت
و امیدواری ــم در اف ــق  ،۱۴۰۴س ــازمان اول کش ــور در
پیش ــرفت و توس ــعه باش ــیم ،اظه ــار ک ــرد :از جل ــب
اعتمـــاد مقـــام معظـــم رهبـــری ،رییسجمهـــور
و بدنـــهی دولـــت بایـــد حداکثـــر بهـــره را بـــرای
ادامـــهی فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی ببریـــم.
وی افـــزود :تعـــداد قابـــل توجهـــی از قراردادهـــا
بـــا وزارتخانههـــا ،ســـتادها و ســـازمانهای
کشـــوری آمـــاده اســـت و بـــهزودی از آن رونمایـــی
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ای ــن جری ــان رعای ــت درس ــت قوانی ــن و مق ــررات
موجـــب ارتقـــای ســـازمان میشـــود.
دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی معـــاون
آموزشـــی جهاددانشـــگاهی و سرپرســـت
ســـازمان تجاریســـازی فنـــاوری و اشـــتغال
دانشآموختـــگان وابســـته بـــه ایـــن نهـــاد نیـــز
در ایـــن مراســـم اظهـــار کـــرد :ضـــرورت توجـــه
بیشـــتر بـــه طرحهـــای ملـــی در دســـت اجـــرا
ش ــامل ط ــرح مل ــی س ــرباز مه ــارت ،ط ــرح مل ــی
پـــروژهی بومیســـازی ،زبانهـــای خارجـــی
(پ ــروژهی  ،)eightمرک ــز مل ــی آزم ــون و کان ــون
توســـعهی شایســـتگی صالحیـــت حرفـــهای،
اولویـــت دارد.
وی اضافـــه کـــرد :حـــوزهی آمـــوزش،
کارآفرینـــی و اشـــتغال جهاددانشـــگاهی موتـــور
پیشـــران مجموعـــهی فعالیتهـــای ایـــن نهـــاد
اســـت ،بنابرایـــن نیازمنـــد توجـــه بیشازپیـــش
میبا شـــد .

دکتـــر بیجنـــدی گفـــت :دو ماموریـــت کالن
در حـــوزهی مشـــاغل خـــرد و کوچـــک و خانگـــی
و نظـــام جامـــع هدایـــت شـــغلی ،فرصـــت
بینظیـــری بـــرای جهاددانشـــگاهی بـــه منظـــور
ایفـــای نقـــش در نظـــام مدیریتـــی کشـــور بـــه
وجـــود آورده اســـت.
در ادامــهی ای ــن گردهمای ــی ،ارایــهی نظ ــرات
پیرامـــون چابکســـازی ،لـــزوم جوانگرایـــی
و تعمیـــق بخشـــیدن بـــه فعالیتهـــا در
جهاددانشـــگاهی ،بـــه بحـــث و بررســـی گذاشـــته
شـــد.
در پایـــان ایـــن گردهمایـــی یـــکروزه نیـــز
ک ــه ب ــا حض ــور اعض ــای جه ــادی هی ــات امن ــای
جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد ،گفتوگـــو
پیرام ــون آین ــدهی ای ــن نه ــاد و مس ــایل مدیریت ــی
مرب ــوط ب ــه آن ،م ــورد بح ــث و بررس ــی روس ــای
واحدهـــای ســـازمانی جهاددانشـــگاهی قـــرار
گرفـــت.
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میشـــود.
دکتــر طیبــی ادامــه داد :جــذب نیــروی
انســانی جــوان ،توانمنــد ،مؤمــن و ارزشــی بــرای
اجــرای پروژههــا بایــد یکــی از اولویتهــای
جهاددانشــگاهی قــرار گیــرد .اگــر بخواهیــم
جهاددانشــگاهی بهعنــوان اولیــن ســازمان کشــور
مطــرح باشــد ،بایــد پروژههــا بــه بهتریــن نحــو
انجــام ،مدیریــت و جــدی گرفتــه شــود.
وی تصریـــح کـــرد :بـــا توجـــه بـــه شـــرایط
کشـــور ،بهدنبـــال کمکـــردن وابســـتگی ایـــن
نه ــاد ب ــه نف ــت و ایج ــاد درآم ــد توس ــعهای پای ــدار
هســـتیم ،گفـــت :ســـهامداری در جهاددانشـــگاهی
جـــدی گرفتـــه خواهـــد شـــد و از تواناییهـــای
بـــه بلـــوغ رســـیده و ثبـــت شـــرکتها بـــرای
تولیـــد درآمـــد اســـتفاده میشـــود .فعالیتهـــای
شـــاخص در واحدهـــا بـــا جدیـــت پیگیـــری
میشـــود و در ایـــن زمینـــه نگرانـــی وجـــود
نـــدارد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اظهـــار کـــرد:
جهاددانشـــگاهی مجموعـــهای اســـت کـــه امـــروزه
دارای اعتبـــار باالیـــی اســـت و از زبـــان مقامـــات
عالیرتبـــه کشـــوری بهعنـــوان الگـــو مطـــرح
میشـــود و انتظـــارات از آن بـــا توجـــه بـــه
تواناییهـــای ایـــن نهـــاد بســـیار بـــاال اســـت.
وی ادامــه داد :قطعــا مجموعــهای کــه
موفقیتهــای آن قابــل چشمپوشــی نیســت،
عــدهای بــه دنبــال تخریــب آن هســتند کــه بایــد
آن را بــا توجــه بــه فضــای مجــازی مدیریــت کــرد.
بهشــدت از نقــد اســتقبال میکنیــم و راههــای
نقــد کــردن بــاز اســت و آمــاده دریافت آن هســتیم.
در ادامـــه ،دکتـــر بهـــروز بادکـــو معـــاون
پشـــتیبانی و مدیریـــت منابـــع انســـانی
جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن مراســـم ســـخنرانی
کـــرد و گفـــت :دســـتگاههای نظارتـــی و بازرســـی
در مجموعـــه جهاددانشـــگاهی بهصـــورت دورهای
بـــه بررســـی اســـناد و مـــدارک میپردازنـــد و در
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«طریق جاوید» با مترکز بر نقش جوانان
در گام دوم انقالب

هشتمین دورهی اردوی ملی آموزشی ـ فرهنگی طریق جاوید به همت مرکز فرهنگی دانشجویی امام (ره) ،والیت فقیه و انقالب
اسالمی وابسته به جهاددانشگاهی برگزار شد

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 7 ،شـــهریور:

مراس ــم هش ــتمین دوره اردوی فرهنگ ــی آموزش ــی
طریـــق جاویـــد بـــا محوریـــت نقـــش جوانـــان در
گام دوم انقـــاب ،بـــه همـــت مرکـــز فرهنگـــی
دانشـــجویی امـــام (ره) ،والیـــت فقیـــه و انقـــاب
اســـامی وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی بـــه مـــدت
چهـــار روز (چهـــارم تـــا هفتـــم شـــهریورماه) در
ح ــرم مطه ــر حض ــرت ام ــام خمین ــی (ره) برگ ــزار
شـــد.
هشــتمین دوره اردوی طریــق جاویــد بــا حضــور
دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی،
دکتــر عیســی علیــزاده معــاون فرهنگــی
جهاددانشــگاهی ،دکتــر صالحــی امیــری رییــس
کمیت ـهی المپیــک جمهــوری اســامی ،دکتررشــید
جعفرپــور رییــس اداره فعالیتهــای دینــی و قرآنــی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،ســیدمحمد
هاشــمی تروجنــی رییــس مرکــز امــام (ره)،
والیــت فقیــه و انقــاب اســامی ،دکتــر محمدعلــی
گــودرزی سرپرســت موسســه آمــوزش عالــی علمــی
کاربــردی جهاددانشــگاهی و جمعــی از دانشــجویان
شــرکتکننده در ایــن دوره از سراســر کشــور ،در

حــرم مطهــر حضــرت امــام (ره) برگــزار شــد.

«ما میتوانیم» و «وحدت کلمه»؛ عوامل
اصلی موفقیت انقالب و اجراییشدن گام دوم

دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی
بــا گرامیداشــت یــاد امــام و شــهدا و بــا اشــاره
بــه بیانیــهی گام دوم بیــان کــرد :اگــر بخواهیــم
تبیینــی از چهلســالگی اول انقــاب داشــته
باشــیم ،علــت موفقیتهــای گام اول ،روحیــهی
خودبــاوری اســت و رهبــری هــم در کالمشــان
عامــل موفقیتهــا را در «مــا میتوانیــم»
میداننــد؛ در ادامــه کــه ایشــان گام دوم را توضیــح
میدهنــد ،منشــأ حرکــت در ایــن گام را همیــن
مــا میتوانیــم عنــوان کردهانــد .در بحـ ِ
ـث بــاو ِر بــه
مــا میتوانیــم ،ایشــان موتــور محرکــهی رســیدن
بــه اهــداف را توســعهی علمــی فنــاوری خاطرنشــان
کردنــد و نیــز چــراغ راه بــرای رســیدن بــه مقصــد
را معنویــت و اخــاق ذکــر کردهانــد.
وی ادامــه داد :هــدف بــزرگ در بیانیــهی گام
دوم ،جهــاد بــزرگ بــرای ســاختن ایــران اســامی
بــا حفــظ روحیــهی انقالبــی ذکــر شــده اســت.

در بحــث پیشــرفت و مزیتهــای کشــور هــم در
بیانیــهی گام دوم آمــده اســت ،مــا بــا دارا بــودن
یکدرصــد جمعیــت جهــان ،دارای  ۷درصــد
ذخایــر معدنــی در دنیــا هســتیم و بــا وجــود ۱۵
کشــور همســایه در اطــراف ایــران ،بــازار خوبــی
میتوانــد بــرای ارای ـهی محصــوالت علــم و فنــاوری
کشــورمان فراهــم شــود؛ ایــن را هــم قیــد کردهانــد
کــه ایــران از لحــاظ ظرفیتهــای اســتفاده نشــده
طبیعــی و انســانی ،در رتبــهی اول جهــان قــرار
دارد؛ ایــن موضــوع بــا توجــه بــه ظرفیتهــای
کشــور نبایــد وجــود داشــته باشــد.
دکتــر طیبــی افــزود :رهبــر معظــم انقــاب ،دانش
را آشــکارترین وســیلهی عــزت و قــدرت کشــور ذکــر
کــرده و روی دیگــر دانایــی را توانایــی دانســتند و
اقتصــاد را نقطــهی کلیــدی تعیینکننــده بــرای
کشــور برشــمردند و اینکــه فقــر و غنــا در مادیــات
و معنویــات بشــر اثــر میگــذارد.
رییــس جهاددانشــگاهی بــا تاکیــد بــر شــرایط
تحقــق بیانیــهی گام دوم ،گفــت :امــام راحــل و
مقــام معظــم رهبــری ،ترویــج علــم و فنــاوری و اتــکا
بــر آن بــرای حــل مشــکالت و توســعهی اقتصــادی
کشــوری را از عوامــل اصلــی پیشــرفت کشــور
میداننــد .امــام (ره) در ســخنانی میفرماینــد:
«دانشــگاه بایــد علــم و تخصــص را بــه آن مرتب ـهی
عالــی برســاند و تعبــد ،اخــاق و انســانیت را نیــز
بــه آن مرتب ـهی عالــی برســاند .بــا علــم اســت کــه
انســان میتوانــد تامیــن ســعادت دنیــا و آخــرت
را فراهــم کنــد؛ اگــر کشــور مــا علــم را بیامــوزد،
ادب را بیامــوزد ،جهتیابــی علــم و عمــل را
بیامــوزد ،هیــچ قدرتــی نمیتوانــد بــر او حکومــت
کنــد .بایــد کوشــش در راه علــم و بــه دســت آوردن
تخصــص در رشــتههای مختلــف اســاس فعالیــت
دانشــجویان عزیــز مــا باشــد کــه نیازمندیهــای
میهــن بــه دســت خــود آنهــا بــرآورده و کشــور
بــا کوشــش آنهــا خودکفــا شــود .اســام همــهی
تلقیــات و همــهی صنعتهــا را قبــول دارد و بــا
تباهیهــا مخالــف اســت».
دکتــر طیبــی گفــت :مقــام معظــم رهبــری
و امــام راحــل ،فعــل خواســتن و اراده را عامــل
اصلــی موفقیــت انقــاب و اجرایــی شــدن گام
دوم میداننــد و مســالهی مهــم در تحقــق اراده
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را وحــدت کلمــه و وفــاق ملــی میداننــد .ایــن
مســاله پیششــرط برنامهریزیهــای درازمــدت
در کشــور اســت ،امــا احســاس جــدی ایــن اســت
کــه مــا هنــوز تصمیمــی در ایــن زمینــه نگرفتهایــم
و ارادهی جــدی پیشــرفت در کشــور مــا ایجــاد
نشــده و همچنــان مقــام معظــم رهبــری بــر روی
ایــن موضــوع تاکیــد میکننــد.
وی افــزود :بایــد تصمیــم بگیریــم پیشــرفت مــا
مبنــای توســعهی علمــی و فناورانــه داشــته باشــد؛
بهویــژه بــرای کشــوری کــه شــعار آن در پیــروزی
انقــاب ،نــه شــرقی و نــه غربــی بــود کــه شــعار
درســتی هــم بــود و مــا را خــارج از دو بلــوک
قــدرت دنیــا بــه پیــروزی رســاند؛ مــا هــم مصمــم
هســتیم ایــن انقالبــی بــودن را حفــظ کنیــم و
زمانــی میتوانیــم انقالبــی بــودن را حفــظ کنیــم
کــه دارای اقتــدار دفاعــی دانشبنیــان متکــی بــر
تــوان علمــی خــود و دانــش و اقتــدار اقتصــادی
متکــی بــر دانــش و تــوان خودمــان داشــته باشــیم.
بــرای تحقــق ایــن امــر نیازمنــد مدیــران خودبــاور
هســتیم .اگــر ایــن ضــرورت محقــق شــود ،هیــچ
شــیطانی نمیتوانــد آن را زمیــن بزنــد.

آوردن دین به عرصهی اجتامع و تحجرزدایی
از آن؛ راهحل ادامهی مسیر در گام دوم
انقالب

حجتاالسالموالمســـلمین ســـید حســـن خمینـــی
تولیـــت آســـتان مقـــدس حضـــرت امـــام خمینـــی
(ره) بـــا اشـــاره بـــه انقالبهـــای ســـایر نقـــاط
جهـــان ،گفـــت :تمـــام انقالبهایـــی کـــه از
 1917در جهـــان شـــکل گرفـــت ،ماتریالیســـتی و
کمونیســـتی بودنـــد و جنـــگ جهانـــی دوم ورق را
بـــه نفـــع کمونیســـتها در مجموعـــهی جهـــان
برگردانـــده اســـت؛ در ایـــن مســـیر مطالعـــهی
انقـــاب چیـــن بـــرای مـــا بســـیار خواندنـــی و

آموزنـــده اســـت؛ کمونیســـتها بعـــد از جنـــگ
جهانـــی دوم توفیـــق پیـــدا میکننـــد کـــه کل
چیـــن را بگیرنـــد و افتـــادن چیـــن بـــه دامـــن
کمونیســـت یـــک اتفـــاق بســـیار بـــزرگ اســـت.
یــادگار امــام بــا بیــان اینکــه مهــد دینــداری
و دفــاع از دیــن در آن مقطــع بــه ظاهــر آمریــکا
بــود ،یــادآور شــد :در آمریــکا تظاهــر بــه مذهــب
قــوی اســت؛ چــون در اصطــاح آن روز ،هرکــس
انقالبــی و چــپ و یــا دیــندار و راســت بــود ،امــا
انقــاب اســامی شکســت بــزرگ ایــن دوگانــه
اســت؛ مــن فکــر میکنــم مهمتریــن نقــش مــا در
آن روزگار ایــن بــود کــه انقالبــی و دی ـندار بودیــم
و علیــه نظــم موجــود در فضــای آن روزگار بــا زبــان
دیــن مبــارزه کردیــم؛ ایــن نقط ـهی عطفــی قبــل و
بعــد از انقــاب اســت کــه بالفاصلــه در پــی آن،
الهیــات رهاییبخــش در آمریــکای التیــن نیــز
شــکل گرفــت و جریــان مبــارزه در فلســطین نیــز
از عربــی بــودن خــارج شــده و اســامی میشــود و
جریانهــای اســامی شــکل میگیــرد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بازگشــت دیــن بــه
عرصــهی جامعــه ،مولــود انقــاب اســامی ایــران
اســت ،تصریــح کــرد :اینکــه یــک رهبــر دینــی
عهــدهدار یــک مبــارزه انقالبــی میشــود از
نمودهــای ایــن پدیــده اســت.
یــادگار امــام بــا بیــان اینکــه هیچکــدام از
انقالبهــای دنیــا بــه انــدازهی انقــاب ایــران،
واجــد معنــای کامــل انقــاب نیســت ،ادامــه داد:
ایــن ســخن بــدان معناســت کــه در جریــان انقــاب
اســامی ایــران همــهی جامعــه بــه خیابانهــا
آمدنــد؛ یــک پیرمــرد رهبــری انقــاب را علیــه
نظــام کاپیتالیســتی در دفــاع از اقشــار ضعیــف
در دســت گرفــت و ضمنــا از زبــان دیــن ایــن
شــعارها را ســر داد .در انقــاب مــا بــرای اولینبــار
اســت کــه دینــداران پشــت ســر حکومتهــای
کاپیتالیســتی قــرار نمیگیرنــد و لــذا اتفــاق

بــزرگ اینجــا میافتــد کــه انقــاب دیــنداری را
وارد عرصــه مبــارزه میکنــد .ایــن رخــداد را اگــر
نگوییــم ســنگ بنــای پایــان کمونیســت اســت،
یکــی از بزرگتریــن عوامــل ایــن داســتان اســت.
یــادگار امــام تاکیــد کــرد :عبــور از ارزشهــای
دینــی ،راهحــل مشــکل نیســت .در شــوروی 70
ســال نیــز گفتنــد دیــن مخــدر جامعــه اســت ،امــا
بعــد از نظرســنجیها بــاز هــم بــه ایــن نتیجــه
میرســیدند کــه  80درصــد جامعــه معتقــد
هســتند کــه «خــدا» وجــود دارد.
حجتاالسالموالمســلمین ســید حســن خمینــی
در پایــان گفــت :از میــان بــردن دیــن از عرصــهی
حیــات اجتماعــی انســانها بــه هیــچ راهــی
نمیرســد؛ امــا محــدود کــردن دیــن بــه یــک نظــام
بســتهی غیــر راهگشــا و غیــر هماهنــگ بــا جامعــه
نیــز بازگشــت بــه قرائتهــای گذشــته اســت کــه
امــروزه نمیتوانیــد توســط آنهــا مشــکالت را
حــل کنیــد؛ بــرای عبــور از بحرانهــای پیــشرو،
محتــاج توجــه بــه دیــن غیرمتحجــر و نقــش زمــان
و مــکان در اجتهــاد هســتیم؛ چیــزی کــه امــام،
آخــر عمــر بــه آن اســام نــاب محمــدی (ص)
میگفتنــد .

تالش برای برقراری ارتباط میان دانشگاهیان و
سیره حرضت امام (ره)

معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی گفــت :شــناخت
و تحقــق بیانیــه گام دوم مرهــون شــناخت مســیری
اســت کــه تــا کنــون طــی شــده ،چــرا کــه گذشــته
چــراغ راه آینــده اســت.
دکتــر عیســی علیــزاده اظهــار کــرد :گذشــت
چهــار دهــه از انقــاب اســامی ،کشــورمان را
وارد مرحلــه جدیــدی از تشــکیل تمــدن نویــن
اســامی کــرده اســت ،گام دومــی کــه بایــد در
چارچــوب نظریــه نظــام انقالبــی آن را تبییــن کــرد.
مجاهــدت و اعتمــاد بــه نفــس جوانــان ایــن مــرز
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و بــوم موجبــات تحقــق حکومــت عــدل جهانــی را
هموارتــر خواهــد ســاخت.
وی در ادامــه بــر ضــرورت توجــه بــه نقشآفرینــی
آحــاد جوانــان و دانشــجویان و توجــه بــه آینــده
و هویــت واقعــی کشــور ،تأکیــد و تصریــح کــرد:
بیانیــه گام دوم ضمــن بررســی فــراز و نشــیبهای
چهــار دهــه تــاش ،مســیر حرکــت آینــده انقــاب
اســامی را روشــن و تبییــن میکنــد و حرکــت
بــه ســوی افــق روشــن ،بــدون شــناخت و بررســی
تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی ایــران در دهههــای
گذشــته امکانپذیــر نیســت.
دکترعلیـزاده بـا بیـان اینکـه تحـوالت منبعـث از
نـگاه انقالبـی و دینـی رهبـر کبیـر انقلاب اسلامی،
بـا تأکیـد بـر نقـش مـردم بـه عنـوان سـرمایه اصلی
و ولـی نعمـت نظـام مقـدس جمهوری اسلامی بوده
اسـت ،افـزود :هـدف مـا از برگـزاری ایـن اردوهـا
تلاش بـرای برقـراری ارتبـاط میـان دانشـگاهیان
و سـیره حضـرت امـام (ره) و تشـویق آنهـا بـه
مطالعـه پیرامـون زندگـی شـخصی ،سیاسـی ،فکـری
و فرهنگـی امـام (ره) اسـت.
بـه گفتـه دکترعیسـی علیـزاده؛ جهاددانشـگاهی
بـه عنـوان نهـادی انقالبـی ،بعـد از برگـزاری هفـت
دوره اردوی طریـق جاویـد توسـط مرکـز فرهنگـی
دانشـجویی امـام (ره) ،انقلاب اسلامی و والیـت
فقیـه ،بـا هـدف بازگشـت بـه گفتمـان اصیـل و ناب
امـام (ره) و نقـش آن در تحقـق بیانیـه گام دوم،
اقـدام بـه برگـزاری هشـتمین دوره مذکـور در جـوار
مضجـع نورانـی آن عزیـز کـرده اسـت؛ سـندی کـه
مخاطـب اصلـی آن جوانـان هسـتند و تحقـق آن نیز
توسـط جوانـان و دانشـگاهیان بـا فراهـم سـاختن
زیرسـاختهای فکـری و عملیاتـی امکانپذیر اسـت.

حضور  ۲۸۰دانشجوی داخلی و خارجی در
اردوی ملی طریق جاوید

هاشــمی تروجنــی رییــس مرکــز امــام (ره)،
والیــت فقیــه و انقــاب اســامی نیــز طــی ســخنانی
در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه امســال نخســتین
اردو و نشســتی اســت کــه در حــرم حضــرت امــام
(ره) برگــزار میشــود ،اظهــار کــرد :دورههــای
پیشــین اردوی طریــق جاویــد بــا محوریتهایــی
همچــون اخــاق ،فرهنــگ و اندیشــه سیاســی
حضــرت امــام (ره) برگــزار شــده اســت .هــدف مــا
از برگــزاری ایــن اردوهــا تــاش بــرای برقــراری
ارتبــاط میــان دانشــگاهیان و ســیره حضــرت امــام
(ره) و تشــویق آنهــا بــه مطالعــه پیرامــون زندگــی
شــخصی ،سیاســی ،فکــری و فرهنگــی امــام (ره)
اســت .امســال نیــز بــا بیانیــه گام دوم انقــاب
روبــرو بودیــم و مناســب دیدیــم ایــن دوره بــا
محوریــت برنامهریــزی پیرامــون ایــن بیانیــه باشــد.
بــه گفتــه هاشــمی تروجنــی؛ شــیوه کار در
اردوی طریــق جاویــد ،دانشــجویی دنبــال میشــده
و فعالیتهــا جنبــه اداری و تشــریفاتی نداشــته
اســت و بــا تمــام مشــکالتی کــه وجــود داشــته،
ســعی شــده اردوی طریــق جاویــد برگــزار شــود.
رئیــس مرکــز فرهنگــی دانشــجویی امــام (ره)،
انقــاب اســامی و والیــت فقیــه گفــت :بازخوانــی
بیانیــه گام دوم از ایــن جهــت بــرای جوانــان
اهمیــت دارد تــا ایــن مســاله را درک کننــد کــه

انقــاب از چــه مســیرهایی عبــور کــرده و امــروز بــه
اینجــا رســیده اســت .ایــن بازخوانــی میتوانــد مــا را
بــه هویــت واقعــی خودمــان نزدیــک کنــد و بتوانیــم
رســالت جوانــان بــرای فــردا را ترســیم کنیــم.
محمد هاشمی تروجنی رییس مرکز فرهنگی ـ
دانشجویی امام (ره) ،والیت فقیه و انقالب اسالمی
نیز در این مراسم گفت :اردوی طریق جاوید هر ساله
به بازاندیشی آرای حضرت امام (ره) بهویژه برای
نسل جوان میپردازد .امسال نیز همزمان با صدور
بیانیهی گام دوم انقالب از سوی مقام معظم رهبری،
ما را بر آن داشت که از فرصت پیش آمده استفاده
کنیم و محور هشتمین دورهی اردوی طریق جاوید
را بیانیهی گام دوم انتخاب کنیم.
وی ادامــه داد :بــر ایــن اســاس ،طــی چهــار روز،
 ۹درس گفتــار و دیگــر برنامههــای فــوق برنامــه،
بــا حضــور  ۲۵۰دانشــجوی سراســر کشــور و ۳۰
دانشــجوی خارجــی از کشــورهای غنــا ،نیجریــه،
پاکســتان ،اندونــزی و افغانســتان اجــرا شــد.

برگزاری این اردو در حرم امام (ره)
جای خوشحالی دارد

دکتــر محمدعلــی گــودرزی سرپرســت موسســه
آمــوزش عالــی علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی
نیــز در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه برگــزاری ایــن
اردو از ســوی مرکــز امــام (ره) و انقــاب در ایــن
مــکان خوشــحالکننده بــود ،گفــت :مفهــوم نظریــه
انقالبــی از آن روســت کــه نــگاه بــه انقــاب و نظــام،
ایســتایی نیســت .انقــاب اســامی ایــن توانایــی را
دارد کــه بــه طــور مــداوم خــود را بازتولیــد کنــد.
وی افـزود :ممکـن اسـت هر کـدام از دانشـجویان
بـا پیشزمینـهای مجـزا از هـم در ایـن اردو شـرکت
کـرده باشـند ،امـا دانشـجویان سـعی کنند بـا تعمق
و جدیـت بیشـتری بـرای فهـم ابعـاد همهجانبـه
منظومـه فکـری امـام (ره) بپردازنـد .اگـر بـه ایـن
مهـم دسـت پیدا کنیـد ،دیـدگاه حقیقیتری نسـبت
بـه دیدگاههـای امـام (ره) ،آرمانهـای انقلاب و
آینـده کشـور پیـدا میکنیـد و بسـیاری از سـؤاالت
شـما پاسـخ داده میشـود.

بیانیهی گام دوم گویای تدریجی بودن
پدیده انقالب است

دکتر رشید جعفرپور رییس اداره فعالیتهای
دینی و قرآنی وزارت علوم نیز با بیان این که دو نوع
نگاه دفعی و تدریجی در وقوع انقالب وجود داشته،
گفت :نگاه تدریجی به این مفهوم است که انقالب
همچنان در مرحله تکامل و طی طریق است .از میان
مراحل در تحقق تمدن اسالمی ،تاکنون یک گام
از انقالب اسالمی برداشته شده و آن وقوع انقالب
اسالمی بوده است .بیانیه گام دوم نیز نشان دهنده
این است که انقالب پدیدهای تدریجی است.
بـه گفتـه دکتـر جعفرپـور در راسـتای تکامـل
انقلاب اسلامی ،نقطـه ثقـل بیانیـه گام دوم ،امیـد
بـه جوانـان اسـت .موضـوع دیگـر ،نظریـه نظـام
انقلاب اسلامی اسـت .مفهـوم نظریه انقالبـی از آن
روسـت کـه نگاه بـه انقالب و نظام ،ایسـتایی نیسـت.
انقلاب اسلامی ایـن توانایـی را دارد کـه بـه طـور
مـداوم خـود را بـاز تولیـد کنـد.
وی گفـت :در بیانیـه گام دوم  ۴۳بـار مفهـوم و
عنـوان جـوان مطـرح شـده اسـت .ایـن بیانیـه در
هفـت محـور تبییـن شـده و اگـر هـر یـک از ایـن
محورهـا بـه طـور تخصصـی مـورد بررسـی قـرار
گیرنـد ،قطعـا نتایـج خوبـی را شـاهد خواهیـم بـود.
همچنیـن در پایـان ایـن مراسـم و بـا حضـور
حجتاالسالموالمسـلمین سـید حسـن خمینـی
تولیـت آسـتان مقـدس حضـرت امـام خمینـی (ره)،
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی،
دکتـر عیسـی علیـزاده معـاون فرهنگـی دانشـجویی
و محمـد هاشـمی تروجنـی رییـس مرکـز فرهنگـی
ـ دانشـجویی امـام (ره) ،والیتفقیـه و انقلاب
اسلامی ،از دانشـجویان برگزیدهی هشـتمین اردوی
ملـی آموزشـی ـ فرهنگـی طریـق جاویـد بـا اهـدای
تقدیرنامـه و جوایـزی تقدیـر بـه عمـل آمـد.
گفتنـی اسـت ،هشـتمین اردوی ملـی آموزشـی ـ
فرهنگـی طریـق جاویـد بـه همـت مرکـز فرهنگـی ـ
دانشـجویی امـام (ره) ،والیتفقیـه و انقالب اسلامی
وابسـته بـه جهاددانشـگاهی در حـرم مطهـر حضرت
امـام خمینـی (ره) برگزار شـد.

سمپوزیوم گردشگری پایدار با حضور سفیر اتریش در ایران به همت دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاددانشگاهی برگزار شد

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی  3مهـــر:

ســـمپوزیوم گردشـــگری پایـــدار بـــا حضـــور اشـــتفان
شـــولتز ســـفیر اتریـــش در ایـــران ،دکترحمیدرضـــا
طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی ،کاریـــن شـــیله
ولـــی تیمـــوری معـــاون وزیـــر میـــراث فرهنگـــی،
صنایـــع دســـتی و گردشـــگری ایـــران ،گونتـــر لیبـــل
مع ــاون وزارت محی ــط زیس ــت و آب اتری ــش ،ریی ــس
فدراس ــیون کوهن ــوردان ای ــران ،رض ــا زارع ــی مع ــاون
دوســـتداران طبیعـــت اتریـــش و دکترســـید ســـعید
هاشـــمی رییـــس دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ برگـــزار
شـــد.

نیازمند توجه ویژه به بعد فرهنگی در توسعه
گردشگریهستیم

دکتــر طیبــی در ایــن مراســم اظهــار کــرد:
گردشــگری پایــدار دارای چهاربعــد مهــم فرهنگــی،
اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســت محیطــی اســت.
بعــد فرهنگــی گردشــگری بــه دلیــل فراهــم آوردن
شــرایط مناســب بــرای نزدیکــی اقــوام بــا یــک دیگــر
و آشناشــدن آنهــا بــا دیگــر کشــورها بســیار مهــم
اســت.

وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ایــران کشــوری بــا
فرهنــگ غنــی و جاذبههــای کــم نظیــر فرهنگــی،
تاریخــی و طبیعــی اســت کــه تبلیغــات منصفانــهای
دربــاره آن نشــده اســت ،اظهــار کــرد :گردشــگرانی کــه
از ایــران بازدیــد کردهانــد و بــا تصویــر واقعــی توســعه
و پیشــرفت ایــران روبــه رو شــدهاند ،خاطــرات لــذت
بخشــی از ایــران دارنــد کــه عمومــا بــا شــنیدههای
آنهــا متفــاوت اســت.
دکتــر طیبــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه نزدیکــی
و تعامــل فرهنگــی ملتهــا بــا گردشــگری ایجــاد
میشــود ،ادامــه داد :گردشــگری میتوانــد مانــع
وقــوع بســیاری از چالشهــا ،درگیریهــا و حتــی
جنگهایــی باشــد کــه منفعــت طلبــان بــه دنبــال
آن هســتند؛ بنابرایــن بــه بعــد فرهنگــی در توســعه
گردشــگری بایــد توجــه ویــژهای شــود.
رییــس جهاددانشــگاهی ادامــه داد :موضــوع
ایــن ســمپوزیوم« ،گردشــگری پایــدار بــا محوریــت
طبیعــت گــردی» اســت و رویکــرد آن« ،آینــده
بهتــر بــرای جوامــع محلــی» بســیار قابــل تحســین
اســت چــرا کــه توزیــع عادالنــه ثــروت گردشــگری
اهمیــت زیــادی دارد و هدایــت اقتصــاد گردشــگری

بــه روســتاها کــه عمومــا در مســیرهای کوهســتانی
هســتند ،از مزایــای بــی نظیــر گردشــگری محســوب
میشــود.
وی گفــت :جهاددانشــگاهی بــه عنــوان بزرگتریــن
ســازمان غیــر دولتــی فعــال در انجــام تحقیقــات
کاربــردی و تولیــد نــوآوری در حوزههــای فنــی و
مهندســی ،پزشــکی ،کشــاورزیف محیــط زیســت
و علــوم انســانی و اجتماعــی در ایــران همــواره بــه
مباحــث گردشــگری و محیــط زیســتی توجــه ویــژه
داشــته اســت.
دکتــر طیبــی اظهــار کــرد :نخســتین پژوهشــکده
گردشــگری در ایــران بــا هــدف مطالعــه و تحقیــق در
زمینــه رفــع موانــع و توســعه صنعــت گردشــگری در
مشــهد ایجــاد شــده و پژوهشــکده محیــط زیســت این
نهــاد در اســتان گیــان نیــز گــواه ایــن مدعاســت.
وی افــزود :نخســتین و تنهــا دانشــکده علــوم
گردشــگری ایــران در دانشــگاه علــم و فرهنــگ دایــر
شــده و بــرای اطــاع از میــراث فرهنگــی و تمدنــی
ایــران نیــز مرکــز علمــی – فرهنگــی گردشــگری
دانشــجویان ایــران در جهــاد دانشــگاهی ایجــاد شــده
اســت کــه ایــن موضــوع تاثیــر بســیار خوبــی در
ارتقــای هویــت ملــی دانشــجویان داشــته اســت.

عزم اتریش برای تعامل با ایران

ســفیر اتریــش در ایــران در ســمپوزیوم گردشــگری
پایــدار بــا بیــان ایــن کــه کشــور ایــران در گزارشــی
کــه هفتــه گذشــته توســط مجمــع جهانــی اقتصــاد
منتشــر شــده ،بــه عنــوان ارزانتریــن مقصــد
گردشــگری در بیــن کشــورهای جهــان شــناخته
شــد ،گفــت :جــا دارد ایــن دســتاورد بــزرگ را بــه
ایــران تبریــک بگویــم .ایــن موضــوع بــه آمادگیهــای
موجــود در ایــن کشــور در اســتفاده از زیرســاختهای
 ICTمربــوط میشــود.
وی تصریح کرد :سه سال است که از تشکیل و
تدوین نقشه راه ایران و اتریش میگذرد ،پس از این
که این نقشه راه توسط روسای دولت دو کشور مورد
تایید قرار گرفت ،اقدام به تعامالتی کردیم که امیدواریم
به دلیل این که اتریش میزبانی مذاکرات برجام را بر
عهده دارد ،بتوانیم در حفظ دستاوردهای برجام نیز
نقش مهمی را ایفا کنیم.
شــولتز بیــان کــرد :روز گذشــته ،ســه کارگــروه
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دوجانبــه ،در حوزههــای محیــط زیســت ،گردشــگری
و آب برگــزار شــد کــه در رابطــه بــا پروژههــای مرتبــط
بــا ایــن موضوعــات بحثهایــی صــورت گرفــت .امــروز
هــم شــرکای ایرانــی و اتریشــی در ایــن ســمپوزیوم
چندبعــدی کنارهــم آمدنــد تــا در حــوزه گردشــگری
پایــدار بــا هــم بحــث و تبــادل نظــر کننــد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه قطعــا ایــن تالشهــا
منافــع قابــل توجهــی بــرای شــهروندان دو کشــور
خواهــد داشــت ،خاطرنشــان کــرد :مهمتریــن
دســتاوردهای ایــن رویــداد در حــوزه تجــارت ،توســعه
اقتصــادی و ارتقــای کیفیــت زندگــی اســت.
سفیر اتریش در ایران افزود :سفر و گردشگری
همواره به عنوان مقولهای محسوب میشود که میتواند
به پیشبرد صلح ،امنیت و تفاهم کمک کند .همچنین
تحقیقات نشان میدهد پایداری در گردشگری میتواند
سطح باالیی از صلح را برای کشورها به ارمغان آورده و
نهاد و ساختارهایی که به شکل گیری جوامع صلح مدار
کمک میکند را شکل دهد.
وی تاکیــد کــرد :مــا میتوانیــم بحــث اکوتوریســم
پایــدار را بــه عنــوان ســکوی پــرش تلقــی کنیــم.
امیــدوارم بــا حضــور ســفیرای کشــورهای همســایه
ایــران در ایــن رویــداد بتوانیــم شــاهد حداکثــر
همکاریهــای منطقــهای نیــز باشــیم.
شولتز تصریح کرد :امروز دولتهای دو کشور ایران
و اتریش سنگ بنای این تعامالت را گذاشتند و باید با
تالش به سمت ایدههایی که برای آینده این همکاریها
متصور هستیم حرکت کنیم.
ســفیر اتریــش در ایــران بــا بیــان ایــن کــه در حــال
حاضــر در شــرایط پرتنــش بیــن المللــی هســتیم،
گفــت :ایــن همــکاری نشــان دهنــده عــزم و اراده
اتریــش بــرای تعامــل هرچــه بیشــتر بــا ایــران اســت
و امیدواریــم بــا راهبردهایــی کــه اتخــاذ میشــود
بتوانیــم بــه درســتی در ایــن مســیر حرکــت کنیــم.
شــولتز تاکیــد کــرد :ایــران فرهنــگ غنــی دارد
و بــه جهانیــان ادبیــات ،هنــر و شــعر داده اســت و
اکنــون وقــت آن رســیده کــه از طریــق مشــارکت و
ارایــه راه حلهــای مناســب در حــوزه اکوتوریســم
پایــدار الطــاف ایــن کشــور را جبــران کنیــم.

معاون وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی ،در ادامه این سمپوزیوم خاطرنشان کرد :امروز
همزمان با هفته دفاع مقدس ،یاد وخاطره شهدای ۸
سال دفاع مقدس را گرامی میداریم.
ولــی تیمــوری ضمــن ابــراز امیــدواری درخصــوص
همزمانــی ســمپوزیوم بیــن المللــی گردشــگری پایــدار
و روز جهانــی گردشــگری ،گفــت :خوشــحالیم کــه این
همزمانــی بــه وجودآمــده اســت ،زیــرا گردشــگری
ابــزاری مناســب بــرای تعامــل و ارتباطــات میــان
فرهنگــی ،بیــن ملتهاســت.
وی افــزود :همــان طــور کــه شــعار امســال ســازمان
جهانــی گردشــگری ( )UNWTOگردشــگری
و مشــاغل؛ یــک آینــده بهتــر بــرای همــه عنــوان
شــده ،نشــان میدهــد کــه بــر ســه موضــوع مهــارت،
اشــتعال وآمــوزش نیــز توجــه ویــژهای داشــته اســت.
معــاون وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری
و صنایــع دســتی همچنیــن بــا اشــاره بــه پیشــینه

همکاریهــای گردشــگری میــان جمهــوری اســامی
ایــران و اتریــش ،گفــت :روابــط خوبــی بیــن کشــور
ایــران و اتریــش در همــه زمینههــا برقــرار اســت و در
ایــن میــان روابــط و همکاریهــای حــوزه گردشــگری
میتوانــد در تعامــل فرهنــگ دوکشــور موثــر باشــد.
تیمــوری بــا اشــاره بــه برگــزاری چنیــن
همکاریهــای بیــن المللــی ،افــزود :روابــط بیــن
کشــورها درحــوزه گردشــگری میتوانــد بسترســاز
تعمیــق ارتباطــات بیــن بخشهــای خصوصــی حــوزه
گردشــگری در ســطح بیــن المللــی باشــد.
وی در پایــان گفــت :هیــچ تصمیمــی در
برنامههــای کالن گردشــگری بــدون در نظــر گرفتــن
شــاخصهای پایــداری انجــام نمیشــود.
دکتــر گونترلیبــل معــاون وزیــر گردشــگری و
محیــط زیســت اتریــش نیــز در ایــن مراســم گفــت :از
معــاون وزیــر در حــوزه گردشــگری و ریاســت دانشــگاه
علــم و فرهنــگ تشــکر میکنــم .همچنیــن مفتخــرم
اکنــون در تهــران بــه مناســبت ایــن ســمپوزیوم کــه
موضــوع اش اکوتوریســم اســت ،ســخنرانی میکنــم.
وی افــزود :برگــزاری ایــن ســمپوزیوم نشــان از
اهمیــت روابــط دو کشــور دارد و بــه تقویــت هــر
دو نیــز کمــک میکنــد .موضــوع ایــن ســمپوزیوم
از جملــه توریســم ،گردشــگری و طبیعــت گــردی
کامــا مرتبــط بــا مباحثــی اســت کــه اکنــون مــا در
وزارتخانهمــان دنبــال آن هســتیم.
معــاون وزیــر گردشــگری و محیــط زیســت اتریــش
اظهــار داشــت :اکنــون مــا طبــق آمــار و ارقامهــا ،در
حــوزه گردشــگری  6پــارک ملــی و  50ســایت محلــی
داریــم .همچنیــن پارکهــای ملــی مــا در توســعه
اکوتوریســم نقــش آفرینــی میکننــد.
وی بیــان کــرد :طــی دو دهــه گذشــته نیــز بیــش
از  100محــل در حــوزه اکوتوریســم و گردشــگری در
کشــورمان شناســایی شــده کــه اکنــون در زمینــه
حفــظ تنــوع زیســتی و ایجــاد مراکــز تحقیقاتــی
فعالیــت میکننــد؛ در ایــن مراکــز نقــش گردشــگری
و توســعه اکوتوریســم توجــه ویــژهای قــرار دارنــد.
معــاون وزیــر گردشــگری و محیــط زیســت اتریــش
گفــت :همچنیــن مــا توجــه ویــژهای روی رنجرهــای
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پارکهــای ملــی داریــم .ایــن رنجرهــا در واقــع نقــش
ســفرای پارکهــای ملــی را ایفــا میکننــد و نقــش
مهمــی در حفــظ محیــط زیســت دارنــد.
وی تصریــح کــرد :همچنیــن مــا در عیــن حــال
توجــه ویــژهای بــه مباحــث حفاظــت میــراث فرهنگــی
داریــم .در پایــان نیــز از میزبانمــان ایــران تشــکر
میکنــم امیــدورام بــرای برگــزاری ســمپوزیم بعــدی
مــا میزبــان شــما در اتریــش باشــیم.
معــاون انجمــن دوســتداران طبیعــت اتریــش از
دیگــر ســخنرانان ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه از
ابتــدای ســال  2018همکاریهایــی را بــا دوســتان
خــود در ایــران شــروع کردیــم ،گفــت :هــدف از ایــن
همــکاری ،تبــادل اطالعــات ایــران و اتریــش در حــوزه
کوهنــوردی اســت .از آنجــا کــه ایــن انجمــن اتریشــی
بــه قلــه دماونــد نیــز صعــود کــرده و عــاوه بــر ایــن،
تجربیــات ارزشــمندی در کوهنــوردی کوهســتان دارد،
ایــن تعامــل میتوانــد بســیار موثــر واقــع شــود.
کاریــن شــیله بــا بیــان اینکــه فضــای مناســبی
بــرای همــکاری بیــن ایــن دو کشــور مهیاســت،
تصریــح کــرد :عــاوه بــر ایــن ،ایــن تبــادل آرا و
عقایــد تنهــا منــوط بــه کوهنــوردی کوهســتان نیســت
و میتوانــد ســایر حوزههــا را هــم شــامل شــود.
وی ادامــه داد :انجمــن و تشــکل دوســتداران
طبیعــت اتریــش فعالیتهــای زیــادی را در
حوزههــای ورزشــی بــه ویــژه کوهنــوردی انجــام داده
اســت و یکــی از مهمتریــن اهــداف مــا در ایــن حــوزه
ایــن اســت کــه در قالــب فعالیتهــای ورزشــی،
مقولــه پایــداری را برجســته کنیــم.
شــیله تاکیــد کــرد :در خــال کارگروههــا بــه ایــن
موضــوع خواهیــم پرداخــت کــه چگونــه میتــوان
در حــوزه اکوتوریســم کوهســتان بــه طراحــی و
مدلســازی مســیرهای کوهنــوردی پرداخــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بــر روی ایدههــا
و راهبردهــای مشــترک متمرکــز شــویم ،گفــت:
امیدواریــم جوامــع محلــی بتواننــد از دســتاوردهای
ایــن همــکاری منتفــع شــده و ســمپوزیوم بتواننــد بــه
ایدههایــی کــه مــد نظــر دارد ،جامــه عمــل بپوشــاند.

رییــس فدراســیون کوهنــوردی ایــران نیــز گفــت:
امیدواریــم در پــی ایــن رویــداد اتفاقــات ســازنده در
زمینــه توســعه پایــدار در حــوزه کوهســتان رخ دهــد
و بتوانیــم بــا بــه کارگیــری علــم و تجربــه در اینگونــه
رویدادهــا تصمیمهــای درســتی اتخــاذ کــرده و
امیدواریــم ایــن تصمیمــات بــه مرحلــه اجــرا دربیایــد.
رضــا زارعــی بــا اشــاره بــه اینکــه نیمی از مســاحت
ایــران را مناطــق کوهســتانی و بیابانــی تشــکیل داده
اســت ،گفــت :ایــران بــا در اختیــار داشــتن  260قلــه
باالتــر از چهارهــزار و وجــود شــهرهای بزرگــی در
دامنــه کوههــا میتوانــد از کوهســتان بــه عنــوان
مخــازن ارزشــمند آبــی بهــره بیشــتری ببــرد.
وی عنــوان کــرد :کوهســتانها نــه تنهــا منبــع
اصلــی آب و عامــل مقاومــت خــاک در مناطق خشــک
ایــران هســتند بلکــه ،زیســتگاه و مامــن گونههــای
گیاهــی و جانــوری منحصــر بــه فــردی هســتند کــه

دکتــر ســید ســعید هاشــمی رییــس دانشــگاه علــم
و فرهنــگ ضمــن تبریــک روز جهانــی گردشــگری
بیــان کــرد :دانشــگاه علــم و فرهنــگ بــه عنــوان
بزرگتریــن دانشــگاه غیردولتــی ایــران یــک دانشــگاه
کارآفریــن اســت کــه بــه دلیــل وابســتگی بــه
 ACECRو ارتبــاط علمــی موثــر بــا پژوهشــگاهها
و پژوهشــکدههای جهــاد دانشــگاهی در حــال حرکــت
بــه ســمت دانشــگاههای نســل چهــارم میباشــد.
وی گفــت :ایــن دانشــگاه تــاش دارد تــا همــواره
در فعالیتهــای علمــی ،فرهنگــی و تخصصــی پیشــرو
باشــد و ارتباطــات و تعامــات بینالمللــی از جملــه
اهــداف مهــم دانشــگاه علــم و فرهنــگ اســت .اعتقــاد
داریــم کــه ســمپوزیوم بینالمللــی گردشــگری
فرصــت بســیار عالــی بــرای تبــادل تجربیــات دو
کشــور در بخــش گردشــگری فراهــم کــرده اســت.
رییــس دانشــگاه علــم و فرهنــگ اظهــار کــرد :زمان
ایــن ســمپوزیوم بــا روز جهانــی گردشــگری مصــادف
شــده و شــعار گردشــگری امســال هــم «گردشــگری
و مشــاغل؛ یــک آینــده بهتــر بــرای همــه» اســت کــه
بــا رویکــرد آینــده بهتــر بــرای جوامــع محلــی ایــن
ســمپوزیوم همخوانــی مناســبی دارد.
دانشــگاه علــم و فرهنــگ آمادگــی کامــل خــود
را بــرای آغــاز و یــا توســعه همکاریهــای علمــی
در حوزههــای مختلــف بــا تمــام کشــورهایی کــه
نماینــدگان آنهــا در ایــن ســمپوزیوم حضــور دارنــد،
اعــام مــیدارد.
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از آنهــا تحــت عنــوان گونههــای نــادر جهانــی یــاد
میشــود.
زارعــی تصریــح کــرد :از ایــن رو ،بــرای حفاظــت
از کوهســتانهای ایــران ،ایــن میــراث ارزشــمند،
تدویــن قوانیــن معیــن و طبقــه بنــدی شــده از
جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت .ایــن اتفاقــی اســت
کــه گردشــگری علمــی کوهســتان میتوانــد آن را
رقــم بزنــد.
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همکاریجهاددانشگاهیوایمیدرودر ۸حوزهی
تکنولوژیک

انعقاد تفاهمنامهی همکاری بین جهاددانشگاهی و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد
بهــره گیــری از تــوان تخصصــی داخلــی بیــن المللــی
در اجــرای طرحهــای عارضــه یابــی و همــکاری در
ایجــاد توســعه دســتورالعملها بــا رویکــرد یکپارچــه
در عارضــه یابــی فرآیندهــا و تدویــن و توســعه
مــدل ســازی در فرآیندهــای فــرآوری مــواد معدنــی
و "انتقــال دانــش فنــی" در راســتای همــکاری و
مشــارکت در فرآینــد جلــب ،جــذب و انتقــال دانــش
فنــی در بخــش فــرآوری مــواد معدنــی و بسترســازی
ایجــاد و توســعه همکاریهــای فناورانــه در بخــش
معــدن و صنایــع معدنــی و تکنلــوژی هــای فــرآوری
مــواد معدنــی اســت.

عالقه مند همکاری با جهاددانشگاهی هستیم

■ روابط عمومی جهاددانشـگاهی 25 ،شـهریور :تفاهمنامهی
همـکاری بیـن جهاددانشـگاهی و مرکـز تحقیقـات
فـرآوری مـواد معدنی ایـران در راسـتای عارضـه یابی،
اصلاح فرآیندهـای کارخانجـات فـرآوری و انتقـال
دانـش فنـی بـه منظـور اسـتفاده بهینـه از پتانسـیل و
ظرفیتهـا و تواناییهـای علمـی ـ اجرایـی دو طـرف
امضا شـد.
مراســم انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری بیــن
جهاددانشــگاهی و مرکــز تحقیقــات فــرآوری مــواد
معدنــی ایــران بــا حضــور دکتــر حمیدرضــا طیبــی
رییــس جهاددانشــگاهی ،دکتــر خــداداد غریــب
پــور مدیرعامــل ایمیــدرو و مهــدی ذاکــری رییــس
پژوهشــکده فــرآوری مــواد معدنــی ،مجیــد وفایــی
فــرد مدیــر مرکــز مرکــز تحقیقــات فــرآوری مــواد
معدنــی و دیگــر معاونــان و مدیــران دو مجموعــه در
دفتــر مرکــزی جهاددانشــگاهی برگــزار شــد.
ایـن تفاهـم نامـه همـکاری مشـترک در راسـتای
ارزیابـی و اصلاح فرایندهـای کارخانجـات فـرآوری
و انتقـال دانـش فنـی بـه منظـور اسـتفاده بهینـه از
پتانسـیل و ظرفیتهـا و تواناییهـای علمـی و اجرایـی
دو طـرف بـه امضـای مدیـر مرکـز مرکـز تحقیقـات

فـرآوری مـواد معدنـی و رییـس پژوهشـکده فـرآوری
مـواد معدنـی رسـید.
هـــدف از تنظیـــم و اجـــرای ایـــن تفاهمنامـــه
ایج ــاد هم ــکاری بی ــن دو ط ــرف در بخ ــش عارض ــه
یابــی و انتقــال دانــش فنــی در کارخانجــات فــرآوری
مــواد معدنــی کشــور بیــن مرکــز تحقیقــات فــرآوری
م ــواد معدن ــی و پژوهش ــکده ف ــرآوری م ــواد معدن ــی
جهاددانشـــگاهی در زمینههـــای فنـــی و اجرایـــی بـــا
در نظـــر گرفتـــن کلیـــه امکانـــات طرفهـــا اعـــم از
فنـــاوری موجـــود ،منابـــع مالـــی ،دادههـــا ،اطالعـــات
و نیـــروی انســـانی اســـت.
موضــوع تفاهــم نامــه "عارضــه یابــی و اصــاح
فرایندهــای کارخانجــات فــرآوری در کشــور در
راســتای اســتفاده از ظرفیتهــای فنــی و تکنولوژیــک
دو طــرف در راســتی اجــرای عارضهیابــی و اصــاح
فرآیندهــای کارخانجــات فــرآوری در کشــور،
همــکاری در تشــکیل کارگروههــا و کمیتههــای
تخصصــی جهــت اســتاندارد و بهینــه ســازی
فرآیندهــا ،همــکاری در انجــام پروژههــای مشــترک
عارضــه یابــی ،اســتاندارد و بهینهســازی فرآیندهــای
فنــاوری صنایــع معدنــی کشــور ،همــکاری و تســهیل

دکتـر خـداداد غریـب پـور مدیرعامـل ایمیـدرو
در ایـن مراسـم بـر همـکاری بـا جهاددانشـگاهی در
پروژههـای اسـتراتژیک و صنعتـی تاکیـد کـرد.
وی در رابطـه بـا توانمندیهـای جهاددانشـگاهی
اظهـار کـرد :کارهایـی را کـه این نهاد شـروع کـرده به
نتیجـه رسـانده اسـت ،یعنـی نهالهایـی را که کاشـته
بـه ویـژه در حـوزه نفت و مس تـا کنون به بار نشسـته
است.
دکتـر غریـب پـور در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه
جهاددانشـگاهی بایـد بـه حـوزه انتقـال دانـش فنـی
وارد شـود ،افـزود :عالقـه منـد همـکاری بـا ایـن نهـاد
در پروژههـای نـرم افـزاری (مدیریـت دانش) و سـخت
افـزاری هسـتیم.
مدیرعامـل ایمیـدرو ضمـن بیـان ضـرورت بومـی
سـازی دانـش تولیـد کاالهـای مـورد نیـاز ایمیـدرو بر
عـزم سـازمان بـه منظـور انتقـال دانـش فنـی کاالهای
مـورد نیـاز و سـاخت داخـل آنهـا تاکیـد کـرد.
وی همچنیـن اظهـار کرد :ایمیدرو بسترسـازی الزم
را بـرای تعامـل و ارتباط جهاددانشـگاهی بـا بنگاههای
بـزرگ صنایـع معدنـی ایجـاد میکنـد و حمایـت الزم
را انجـام میدهـد تا جهاددانشـگاهی نیازهـای فناورانه
صنعـت معدنی کشـور را حـل کند.

عزم و اراده جهادگران برای حل مشکالت و
الگوسازی در جامعه جدی است

دکترحمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی
در ایــن مراســم در راســتای اســتفاده از نیروهــای

در نشســتی کــه پــس از مراســم انعقــاد تفاهــم نامه
برگــزاری شــد ،مطــرح شــد کــه ایمیــدرو بسترســازی
الزم را بــرای تعامــل و ارتبــاط جهاددانشــگاهی بــا
بنگاههــای بــزرگ صنایــع معدنــی ایجــاد میکنــد
و حمایــت الزم را انجــام میدهــد تــا جهاددانشــگاهی
نیازهــای فناورانــه صنعــت معدنــی کشــور را حــل
کنــد.
در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن کــه حداقــل در 8

حــوزه تکنولوژیــک جهــاد و ایمیــدرو میتواننــد
همــکاری کننــد ،در نهایــت پــس از بحــث و بررســی
و تبــادل نظــر مــوارد ذیــل مــورد تاییــد قــرار گرفــت:
مقــرر شــد  4پــروژه بــا عناویــن " تولیــد فلوریــن
بــا گریــد اســیدی در مقیــاس نیمــه صنعتــی"" ،
تولیــد آلومینــا از آلومیــت" " ،تولیــد آلومینــا از
کائولــن و بوکســیت هــای کــم عیــار" و "ســیانور" بــا
همــکاری مرکــز تحقیقــات فــرآوری مــواد معدنــی و
پژوهشــکده فــرآوری مــواد معدنــی جهاددانشــگاهی
و همچنیــن پــروژه "احیــا معــادن کوچــک" توســط
پژوهشــکده فــرآوری مــواد معدنــی جهاددانشــگاهی
بــه کارفرمایــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی
ایــران حداکثــر تــا  15مهرمــاه  98تبدیــل بــه قــرارداد
شــود.
مقــرر گردیــد ایمیــدرو نســبت بــه تعریــف
پــروژهای در خصــوص مدیریــت فنــاوری واحدهــای
صنعتــی معدنــی کشــور حداکثــر تــا  15مهرمــاه

 98اقــدام و بــه جهاددانشــگاهی اعــام نمایــد و بــا
همــکاری دو طــرف یــک مــدل همــکاری فناورانــه
بــرای حــل مشــکالت فناورانــه صنعــت معدنــی کشــور
حداکثــر تــا پایــان مهرمــاه  98اجرایــی شــود.
مقــرر شــد جهاددانشــگاهی تربیــت مــدرس و
مرکــز تحقیقــات فــرآوری مــواد معدنــی پــروژهای
مشــترک جهــت افزایــش راندمــان طــای زرشــوران
تعریــف و اجــرا نماینــد و پژوهشــکده توســعه صنایــع
شــیمیایی وابســته بــه جهاددانشــگاهی نیــز تــا پایــان
ســال  98نســبت بــه اجــرای کامــل پــروژه آذرشــهر
در صــورت تامیــن منابــع مالــی توســط ایمیــدرو
اقــدام کنــد.

پیگیری همکاریهای متقابل ایمیدرو و
جهاددانشگاهی

همچنیـن پیگیـری همکاریهـای متقابـل سـازمان
توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران
(ایمیـدرو) و جهاددانشـگاهی بـا حضـور دکتـر دکتـر
خـداداد غریـب پـور معـاون وزیـر صمـت و رییـس
هیـات عامـل ایمیـدرو و دکتر حمیدرضـا طیبی رییس
جهاددانشـگاهی و مدیـران کارشناسـان مرتبـط  7مهر
در ایمیـدرو برگـزار شـد.
در ایــن نشســت براســاس گزارشهــای ارایــه شــد،
مشــخص شــد اقدامــات انجــام گرفتــه بــرای هــر 9
پــروژه تعریــف شــده دو طــرف از پیشــرفت مناســب
برخــوردار بــوده و منجــر بــه قــرارداد میشــود.
همچنیــن در ادامــه ایــن نشســت و بــا حضــور
دکتــر شــیروی مدیــرکل صنایــع ماشــین ســازی
و نیــروی محرکــه وزارت صمــت موضــوع توســعه
فنــاوری ملــی در صنایــع تکرارپذیــر کشــور در حــوزه
کانیهــای فلــزی و غیرفلــزی مــورد بحــث و تبــادل
نظــر قــرار گرفــت و دکتــر غریــب پــور اعــام کــرد
در جلســهای بــا حضــور جهاددانشــگاهی و پیمانــکار
قــوی داخلــی وزارت صمــت و مدیرعامــل و مدیــران
ایمیــدرو در آینــده نزدیــک ایــن موضــوع بررســی
شــده و توســعه فنــاوری در دانــش طراحــی پایــه و
فنــاوری ســاخت داخــل ماشــین آالت مــورد بحــث و
تبــادل نظــر و تصمیــم گیــری قــرار میگیــرد.
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توانمنــد بیــان کــرد :در جهاددانشــگاهی بــه آدمهــای
خــوب در دانشــگاهها دسترســی داریــم و میتوانیــم
در انجــام پروژههــا از آنهــا اســتفاده کنیــم ،خــود
نیــز پاســخگو باشــیم و حرفـهای کار را انجــام دهیــم.
وی افــزود :تــا ایــن لحظــه کار یــا قــراردادی نبــوده
اســت کــه ایــن نهــاد پــس از امضــا آن را بــه پایــان
نرســانده باشــد .در حــال حاضــر تیــم خوبــی در
جهاددانشــگاهی داریــم .اگــر ایمیــدرو در همــکاری
بــا ایــن نهــاد جــدی باشــد ،مــا هــم کامــا جــدی
هســتیم.
رییــس جهاددانشــگاهی تصریــح کــرد :واحدهــای
موفــق جهاددانشــگاهی کمتــر از  5درصــد بــه
صــورت منابــع پژوهشــی کمــک جهاددانشــگاهی را
دریافــت میکننــد و  95درصــد بــه صــورت خــود
اتــکا هســتند و همیــن خوداتکایــی ســبب شــده اســت
تــا در انتخــاب کار بــا دقــت عمــل کننــد و کاری را
انتخــاب کننــد کــه تــوان انجــام آن را دارنــد.
وی افــزود :مــن بــه ایــن واحدهــا تاکیــد میکنــم
کــه بایــد ریســک معقــول کننــد و در صــورت داشــتن
تــوان علمــی ،کار را انجــام دهنــد.
ایــن مســوول تصریــح کــرد :عــزم و اراده جهادگران
بــرای حــل مشــکالت و توســعه و الگوســازی در
جامعــه جــدی اســت.
وی ادامــه داد :هــر جایــی کار شــاخصی صــورت
گرفتــه نتیجــه حمایــت مدیــران ارشــد بــا جســارت
و بــا قــدرت ریســک معقــول بــوده اســت و
جهاددانشــگاهی پاســخ معقولــی بــه اعتمــاد آنهــا
داده اســت.

سالبیستم│شماره174
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«فردا» یی دیگر؛ پایان یک جشنوارهی هرنی ـ صنعتی با
محوریتفیلموعکس

پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا) با معرفی برگزیدگان توسط جهاددانشگاهی هرن به کار خود پایان داد.

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی 15 ،مهر :مراسم اختتامیهی
جشنوارهی «فردا» با حضور دکتر حمیدرضا طیبی
رییس جهاددانشگاهی ،دکتر جمشید جعفرپور
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی،
دکتر پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد
دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری،
محمدمهدی طباطبایینژاد معاون ارزشیابی و نظارت
سازمان سینمایی ،محمد حمیدیمقدم مدیرعامل مرکز
گسترش مستند و سینمای تجربی ،مجید رجبیمعمار
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و جمعی از مدیران
سینمایی و صنعتی و اهالی رسانه در تاالر سورهی
حوزهی هنری برگزار شد.

استفاده از زبان هرن در بیان کاستیها با ابزار
فیلم خوب

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی
در این مراسم ،گفت :بهعنوان یک فناور با توجه به
الگوسازیهای خوبی که در جهاددانشگاهی در حوزهی
علمی و فناوری داشتهایم ،اعالم میکنم که کشور ما
هیچ مشکلی در زمینهی توسعهی علم و فناوری ندارد
و برای همهی جوانان کشور میتوانیم شغل آبرومند

ایجاد کنیم ،اما با مشکالتی مواجه هستیم که هنر از
جمله عکس ،فیلم و ...خیلی خوب میتواند در بیان
توانمندیهای کشور و مشکالت آن کمک کند.
وی ادامه داد :من بهعنوان یک فناور از سال 1358
در جهاددانشگاهی بودهام و اعتقاد داشتم که عکس
در نشان دادن توانمندیهایمان موثر است ،اما فکر
میکردم همهی این اتفاق در خرید یک دوربین خوب
و عکاسی توسط یک عکاس خوب امکانپذیر است؛ اما
به مرور فهمیدیم که دوربین حلکننده مشکل نیست
و حتما باید یک عکاس صنعتی خوب داشته باشیم تا
عکاسی صنعتی را درک کند و ما هم از یک عکاس
صنعتی حرفهای استفاده کردیم و زیباترین کاتالوگها
را تولید کردیم.
دکتر طیبی با اشاره به نقش هنر در معرفی
توانمندیهای صنعتی و فناوری ،توضیح داد :فیلم
صنعتی هم همینطور است و میتواند خیلی خوب به
بیان دستاوردها و توانمندیها بپردازد و فهمیدیم که
فیلمبردار ،فیلمنامهنویس و کارگردان هم در صنعت غرق
باشند و بفهمند تا بتوانند بیان خوبی داشته باشند .این
جنبهی مثبت کار هنر است که بسیار ارزشمند است.
رییس جهاددانشگاهی در ادامه گفت :در بیان

کاستیها هم هنر میتواند بسیار نقش موثری داشته
باشد؛ ما مشکلی در زمینهی توسعه علمی و فناوری
نداریم ،اما کاستیهایی داریم که باید رفع شوند و هنر
با زبان فیلم خیلی خوب میتواند این کارها را بیان کند.
وی با بیان اینکه ما هنوز در کشور استراتژی
توسعهی صنعتی نداریم ،اظهار کرد :زیرساخت پیشرفت
هر کشور استراتژی توسعهی صنعتی است که بر پایهی
مزیتهای بومی تحقق پیدا میکند و باید فهم فناوری
در این زمینه داشته باشیم؛ همچنین میتوانیم خلق
مزیت کنیم و الکترونیک و آی تی خلق مزیت است .در
این زمینه ما مشکل داریم و استراتژی توسعهی صنعتی
نداریم و این مساله باید به شکلی بیان شود .عالوه بر
جهاددانشگاهی ،معاونت علمی و فناوری پای این کار
آمده و اقدامات خوبی هم انجام شده است.
دکتر طیبی ادامه داد :عدم خودباوری مدیران و
کارشناسان یکی از مشکالت جدی ماست که آسیبهای
جدی به این مساله میزند .باید روی این مسایل کار
شود و به مردم هم آگاهی زیادی داده شود .فکر میکنم
که با زبان فیلم خیلی خوب میشود مسایل و مشکالت
را برطرف کرد و برنامهریزان این حوزه میتوانند تعیین
کنند که چه زمانی هنر میتواند وارد میدان شود و
مردم را قانع و آگاه کند تا از محصوالت خوب ایرانی
استفاده کنند.
رییس جهاددانشگاهی گفت :یکی از مشکالتی که
ما در کشور داشتیم ،این است که خیلی از مسایل و
موضوعات شفاهی هستند .در حوزهی صنعت و فناوری
بسیاری از خاطرات شفاهی وجود دارند که میتوانند در
قالب فیلم عرضه شوند؛ البته ما میدانیم این فیلمها
خیلی مورد حمایت عمومی قرار نمیگیرد و باید از
فیلمساز توسط مسووالن و مدیران حمایت شود؛ ما در
حد توان خود با برگزاری این جشنواره تالش کردیم
تا حمایت خود را از شما هنرمندان انجام دهیم و
امیدواریم مدیران هم در این زمینه کمک کنند.

ارایهی محصوالت از طریق ابزار هرن

در ادامه ،دکتر جمشید جعفرپور رییس کمیسیون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی نیز بیان کرد:
خوشحالیم که جهاددانشگاهی در زمینهی برگزاری
این رویداد پیشگام شده است؛ ما حتما به تقویت و
توسعهی چنین فعالیتهایی نیاز داریم .ما به شدت
نیازمند توسعهی این فناوری هستیم .جامعهی امروز ما
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نگاه خالق و هرنمندانه در فیلم صنعتی به
فعالیتهایفناورانه

بهزاد رشیدی دبیر جشنواره «فردا» گفت :در این
دوره از جشنواره خوشبختانه شاهد حضور پرشور
شما هنرمندان فیلمساز و عکاس از یکسو و مدیران
و کارگزاران صنعت و فناوری کشور از دیگرسو بودیم
که با ارایهی آثار خودتان ،محتوای جشنواره را به لحاظ
تعداد و کیفیت آثار برجسته کردید .همچنین در ایام
برگزاری جشنواره حضور گرم و پرشوری داشتید.
وی ادامه داد :چهرههای خندان شما ،جشنواره و
کیفیت برگزاری آن را تایید میکرد تا جایی که با
لبخندهای خود از برگزارکنندگان تشکر و سه روز
گذشته را برای ما و جشنواره «فردا» باشکوه میکردید.
از همراهان و حامیان جشنواره که با کمک آنها
توانستیم این رویداد را برگزار کنیم ،تشکر میکنم؛ غیر
از این مراکز ،آنطور که انتظار داشتیم ،سایر مدیران
صنعت و فناوری و مدیران روابط عمومی حضور گرم و

محسوسی در ایام جشنواره و برنامههای آن نداشتند
و این برای ما ناباورانه بود؛ در صورتی که حضور این
عزیزان و دیدن آثار جشنواره و شناسایی و گفتوگو
با هنرمندان ،میتوانست برای آنها بسیار کاربردی و
آموزشدهنده باشد.
دبیر جشنواره فیلم و عکس فردا تاکید کرد:
امیدواریم این نگاههای سنتی و روزمره کمتر شود و
این مدیران با همکاری ،توان و سرمایهی باالی هنرهای
فیلم و عکس که توسط این جشنواره به میدان آمدن
همت کنند و از اتالف سرمایهها و پول این کشور با
تولیدات هنری بیکیفیت و یکبار مصرف بپرهیزند و
در عوض سطح تولیدات هنری خودشان را ارتقا دهند
و آثاری تولید کنند که هم متناسب با شأن صنعت و
فناوری ایران باشد و هم دستاوردها و فعالیتهایشان
را درست معرفی کند و هم خودباری و غرور ملی را
در جامعه زنده کند؛ امیدواریم مدیران صنعتی ما به
این باور برسند که فیلم صنعتی ،مشخصا یک آگهی
تبلیغاتی ،یک محصول سطحی ارتباطی یا یک گزارش
تلویزیونی نیست.
رییس جهاددانشگاهی هنر همچنین بیان کرد:
فیلم صنعتی یک نگاه خالق و هنرمندانه به یک تولید
یا فعالیت صنعتی و فناوری است .این جشنواره تالش
میکند ظرفیت باالی هنرهای تصویری را به میدان بیاورد
و فضای گفتوگو و همکاری را میان هنر و صنعت فراهم
کند تا در این فضای تعاملی ،تولیدات هنری با کیفیت
در مورد صنعت و فناوری بیشتر شود .این تولیدات در
جشنواره فردا و حتی در سایر جشنوارههای داخلی و
خارجی حضور یافته و بدرخشند و در بسترهایی همچون
سینما ،تلویزیون ،فضای مجازی ،محیطهای آموزشی و
فضاهای صنعتی به نمایش عمومی دربیایند و بازتابی
نقادانه ،روشنگرانه و معرف سرمایهها و توانمندیهای
جمهوری اسالمی باشند.
رشیدی همچنین گفت :یقین داریم تالشهای
جهاددانشگاهی هنر در قالب این جشنواره ،بیشک به
بار خواهد نشست و همگان شاهد ثمرات این کوششها
خواهند بود .الزم میدانم از مشارکت و همکاری همهی
کسانی که در این راه ما را یاری کردند و به ویژه از
زحمات تکتک همکاران جوان ،هنرمند و خالق حاضر
در دبیرخانه جشنواره سپاسگزاری کنم.

معرفی برگزیدگان بخش عکس

سپس هیات داوران بخش عکس ،یدا ...ولیزاده،
داریوش کیانی ،مجتبی آقایی و امید پورآذر دبیر بخش
عکس و همچنین فرهود حقی عکاس پیشکسوت برای
اهدای جوایز روی صحنه حاضر شدند.
جوایز بخش تکعکس صنعتی به این ترتیب
اهدا شد:
رتبهی سوم :لوح تقدیر و جایزهی نقدی در بخش
تکعکس صنعتی به مرتضی نورمحمدی؛
رتبهی دوم :لوح تقدیر و جایزهی نقدی در بخش
تکعکس صنعتی به نیما ابوالقاسمی؛
و رتبهی اول :تندیس و لوح تقدیر و جایزهی نقدی
بخش تکعکس صنعتی به محمد خیاطی اهدا شد.
سپس نوبت به بخش مجموعهی عکس صنعتی
رسید و جوایز این بخش به این ترتیب اعالم شد:
رتبهی سوم :لوح تقدیر و جایزهی نقدی به
محمدمهدی کشاورزی؛
رتبهی دوم :لوح تقدیر و جایزهی نقدی به مسعود
بهاری؛
و رتبهی اول :تندیس و لوح تقدیر و جایزهی نقدی
به محمد قورچیان رسید.
در ادامه برگزیدگان تکعکس تبلیغاتی به این
ترتیب معرفی شد:
رتبهی سوم :لوح تقدیر و جایزهی نقدی به مهشید
زارع کاریزی؛
رتبهی دوم :لوح تقدیر و جایزهی نقدی به حامد
فخاران؛
و رتبهی اول :تندیس و لوح تقدیر و جایزهی نقدی
به سید حسین اشرفالسادات اهدا شد.
سپس نوبت به اعالم برگزیدگان بخش
مجموعهی عکس تبلیغاتی رسید که برگزیدگان
به این شرح هستند:
رتبهی سوم :لوح تقدیر و جایزهی نقدی به
حمیدرضا سبزهعلی؛
رتبهی دوم :لوح تقدیر و جایزهی نقدی به پریسا نارنجی؛
و رتبهی اول :تندیس ،لوح تقدیر و جایزهی نقدی
به سید مهدی یداللهی تقدیم شد.
در ادامه ،نوبت به معرفی جوایز دانشجویی رسید
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پیام رییس سازمان سینامیی به این جشنواره

در متن پیام حسین انتظامی رییس سازمان
سینمایی کشور آمده است« :بازتاب هنرمندانه
توانمندیها و رویشهای گوناگون ایران اسالمی ،با
وجود پشتوانههای فرهنگی و تمدنی آن ،مستلزم نگاه
حمایتی به حرکتهای خالقانه و نوآورانه فرهنگساز و
بهرهمندی از همه ظرفیتهای موجود در کشور است.
در این مسیر ،هر تالش صادقانهای که منجر به
تقویت روحیه خودباوری و همافزایی ظرفیتهای
پراکنده موجود در کشور شود ،شایسته تقدیر است.
جشنواره «فیلم و عکس فناوری و صنعتی فردا»
به عنوان یک جشنواره موضوعی و تخصصی ،کوششی
است برای شناسایی و معرفی هنرمندان و فیلمسازان
جوان ،خالق و نوآور و رقابت آثاری که روایتگر فنآوری
و صنعت ایرانی هستند.
بدیهی است چشمانداز این رویداد اوال تمرکز بر تولید
و حضور جوانان سینماگر و عالقمند به سینما را مدنظر
دارد و ثانیا منجر به توجه عمیقتر به پیوند میان صنعت
و سینما و نمایشی عملی از همراهی موثر آنان در راستای
کمک به پیشرفت ایران عزیز و رونق تولید ملی میشود.
ضمن سپاسگزاری از تالشهای جهاددانشگاهی و
دست اندرکاران برگزاری این رویداد سینمایی ،تعالی
این جشنواره جوان را آرزومندم».

www.acecr.ac.ir

در شرایط تحریم است و باید به بازارهای جوامع دیگر
دست پیدا کنیم؛  15کشور در همسایگی ما حضور
دارند که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را وارد میکنند،
اما ما بازار آنها را در اختیار نداریم .همواره شنیدهایم
که محصوالت ایرانی از کیفیت باالیی برخوردار هستند،
اما بستهبندی خوبی ندارند؛ در حالیکه سایر کشورها
کاالهای بیکیفیت خارجی را به دلیل بستهبندی
مناسب خریداری میکنند.
وی تاکید کرد :همین فعالیت میتواند شغلی
پردرآمد باشد؛ در صورتیکه صاحبان کاال و سرمایه
برای آن هزینه کنند؛ ما با به کارگیری این هنر
میتوانیم بسیاری از مشکالت و تحریمها را رفع کنیم.
ما میتوانیم محصوالت مختلف خود را از طریق هنر
به درستی عرضه و معرفی کنیم و از پس مشکالت
بربیاییم .نیاز است که آموزش این حوزه را در رشتههای
دانشگاهی هم انجام دهیم.

سالبیستم│شماره174

این شرح معرفی شدند:
تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی به سید
مجتبی خیامالحسینی برای فیلم «در کنار هم» و
محمد اسکندرزاده برای فیلم «شور شیرین» شد.
تندیس و لوح تقدیر بهترین تهیهکنندگی به یاسر
طالبی برای فیلم «کاغذ یک درنگ مچاله» تعلق گرفت.
دیپلم افتخار این بخش به سید وحید حسینی نامی
برای فیلم «کل به جز» رسید.
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سه نشان جشنواره اهدا شد

ویـژہ

در بخش دیگر جشنواره سه نشان پنجمین جشنواره
فیلم و عکس فناوری و صنعتی فردا به محسن
استادعلی ،مهدی مطهر و صادق سکری اهدا شد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

راهآهن عرصهی تلفیق هرن و صنعت

و در بخش تکعکس تندیس و لوح تقدیر و جایزهی
نقدی به محمدعلی پورشکوری اهدا شد.
در بخش مجموعهی عکس هم تندیس ،لوح تقدیر و
جایزهی نقدی به حمیدرضا امیدبخش رسید.

اهدای نشان انجمن کارگردانان سینامی
مستند

بخش دیگر این مراسم به اهدای نشان انجمن
کارگردانان سینمای مستند رسید و به همین منظور
بابک بهداد و پریسا عشقی برای اهدای این نشان روی
صحنه حضور پیدا کردند و پس از قرائت بیانیه ،نشان
انجمن و لوح تقدیر بهترین کارگردانی را به حمید
علیداد و باقر سروش برای فیلم «قوس الکتریکی» اهدا
کردند.
در ادامه ،نوبت به معرفی جوایز بخش فیلم رسید
و در بخش بهترین فیلم مستند از نگاه دانشجویان،
تندیس و لوح تقدیر به الهام معروفی برای فیلم «330
سیسی خاطره» رسید.
دیپلم افتخار این بخش به بهرام عظیمی برای فیلم
«سیم ششم» تعلق گرفت.

سوژہهای پیرشفت برای عکاسان و هرن
صنعت سینام

دکتر پرویز کرمی رییس ستاد فرهنگی اقتصاد
دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری با
تشکر از مسووالن و هنرمندان حاضر در این جشنواره،
گفت ۴ :هزار و  500شرکت دانشبنیان کجا باید دیده
شود و چه کسی باید آنها را معرفی کند؟  180مرکز
نوآوری سوژهی خوبی برای عکاسان و هنر صنعت
سینمای ما نیست؟ شتابدهندههایی که امروز شکل
گرفتند و در حوزههای فرهنگ و هنر و صنایع خالق
از جمله سینما فعالیت میکنند .ما امروز به همت
جوانان دانشجو و اساتید حوزههای مختلف به نوآوری
کارخانههای خود پرداختهایم.
وی ادامه داد :همچنین در حوزهی استارتآپها
توانستیم قدمهای موفقی برداریم؛ ما در مسیر
استارتآپهای پیشرفته ،گامهای جدی برداشتیم؛ چه
کسی باید این پیشرفت را به جامعه منتقل کند؟ در

چنین رویدادهایی و با تفاهم با هنرمندان میتوانیم به
این زمینه دست پیدا کنیم.

برگزیدگان بخش فیلمهای دانشجویی

سپس زمان معرفی برگزیدگان بخش فیلمهای
دانشجویی رسید و تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی
به ناصر ناصرپور برای فیلم «دسترنج» اهدا شد.
دیپلم افتخار این بخش هم به عابدین محمدی برای
فیلم «چرخش» و سید صفیا ...حسینی برای فیلم
«سرتیفیکیت» تعلق گرفت.

برگزیدگان بخش فیلمهای تبلیغاتی

در بخش فیلمهای تبلیغاتی ،تندیس و لوح تقدیر
بهترین کارگردانی به مرتضی پایهشناس برای فیلم
«بلوک زنی» اهدا شد.
سپس در بخش پویانمایی (گرافیک متحرک)
برگزیدگان به این ترتیب معرفی شدند:
تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی به مهدی
خرمیان به فیلم «سوزن بان» تعلق گرفت.
تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی جایزهی
ویژهی هیات داوران به بهرام عظیمی برای فیلم «سیم
ششم» رسید.
دیپلم افتخار این بخش به علی نیکوکار برای فیلم
«مجتمع شهید مدرس» رسید.

برگزیدگان مجموعهی مستندهای تلویزیونی

در ادامهی این مراسم نوبت به اعالم برگزیدگان
بخش مجموعهی مستندهای تلویزیونی رسید.
تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی به وحید
فرجی برای فیلم «مسیر نو» تعلق گرفت.
تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی جایزهی
ویژهی هیات داوران به حسام اسالمی برای فیلم
«غرامت» رسید.
دیپلم افتخار این بخش به احمد شفیعی برای «نبرد
امواج» رسید.
سپس بیانیهی هیات داوران بخش فیلم جشنواره
فیلم و عکس صنعتی با محوریت تنوع آثار و ارتباطشان
با سال حمایت از تولید ملی قرائت شد و برگزیدگان به

سعید رسولی مدیرعامل شرکت راهآهن سخنران
دیگر این مراسم بود که گفت :فکر میکنم اسم راهآهن،
قطار ،ریل ،کوپه ،ایستگاه و ...کلمات و واژههای آشنایی
برای اهالی هنر است؛ راهآهن را میتوان عرصهی تلفیق
هنر و صنعت نامید .راهآهن در کشور عزیز ایران از سال
 1227حضور داشته است .در طول تاریخ در ایران ،ما
شاهد تالش و پژوهش گسترده در این حوزه بودیم.
وی ادامه داد :در این سالها ،توجه جدی از طرف
مسووالن عالی نظام به این عرصه صورت گرفته و در
رأس فعالیتهای دولت قرار داد .به تازگی هم شهرهای
دیگری هم به شبکهی ریلی پیوستند و طرح قطار
سریعالسیر تهران ،قم و اصفهان در دست اجرا است
که با بهرهبرداری از آن اتفاقی نو در حوزهی راهآهن رخ
میدهد .ما با استفاده از نظرات مسافرانی که از خطوط
راهآهن استفاده میکنند از سرمایهها و داشتههای خود
بهره میبریم .راهآهن سراسری ایران توسط یونسکو
در حال ثبت جهانی است و مراحل نهایی آن در حال
انجام است و نمایندگان این سازمان بازدیدهای نهایی
را انجام دادند.
رسولی همچنین گفت :راهآهن ،ایستگاه و خطوط
ریلی ما تنها به ثبت نمیرسند ،بلکه تمامی اماکن
تاریخی ،روستاها ،ریلها و ...به ثبت میرسند .ما در
راهآهن جمهوری اسالمی ایران به بخشهای فرهنگی
و هنری جامعه بسیار توجه داریم و ساالنه حدود 30
میلیون نفر هم مسافر داریم .همچنین با سازمانها،
کارآفرینان بزرگ کشور ارتباط تنگاتنگ داریم و تا
به حال دو جشنواره فیلم و عکس برگزار کردیم که
دستاورد ارزشمندی بوده است و توانسته محصول
مناسبی را در اختیار هنرمندان قرار دهد.

برگزیدگان بخش موضوعی

همچنین در بخش فیلمهای موضوعی ویژهی
برگزیدگان به این ترتیب معرفی شدند:
تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی به نرگس
رستمی معز برای فیلم «دیده بان» رسید.
تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی به جواد
وطنی برای فیلم «ورس» اهدا شد.
همچنین دو دیپلم افتخار این بخش به محمد
دهستانی برای فیلم «نظر» و رضا شیخالنی برای فیلم
«قطار اندیمشک» اهدا شد.
لوح تقدیر بخش عکسهای موضوعی هم به حسین
جوادی و رسا قوام شهیدی اهدا شد.

دیگــر
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تعدادی از مسووالن داخلی و خارجی از واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی بازدید کردند و در جریان آخرین توامنندیهای این
نهاد قرار گرفتند
از میناکاری و تولید لباس محلی
تا ارایهی محصوالت چرم و گلیم در حوزهی مشاغل خانگی

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 7 ،شـــهریورماه :دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس
جهاددانشـــگاهی و دکتـــر معصومـــه ابتـــکار معـــاون امـــور زنـــان و خانـــواده
رییسجمهـــور ،از غرفههـــای ســـازمان تجاریســـازی فنـــاوری و اشـــتغال
دانشآموختـــگان جهاددانشـــگاهی (ســـتفا) در ســـیودومین نمایشـــگاه ملـــی
صنایعدســـتی واقـــع در مجمـــوع نمایشـــگاههای بینالمللـــی تهـــران بازدیـــد
کردنـــد و از نزدیـــک بـــا رونـــد اجـــرا و ارایـــهی محصـــوالت در طـــرح ملـــی
توســـعهی مشـــاغل خانگـــی آشـــنا شـــدند.
ســـازمان تجاریســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانشآموختـــگان جهاددانشـــگاهی
(ســـتفا) بهعنـــوان مجـــری طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی در ســـی و
دومی ــن نمایش ــگاه مل ــی صنایعدس ــتی از  3ت ــا  9ش ــهریور در مح ــل نمایش ــگاه
بینالمللـــی تهـــران ،برخـــی از برنامههـــا و دســـتاوردهای طـــرح ملـــی توســـعه
مشـــاغل خانگـــی در حـــوزه صنایعدســـتی در  9اســـتان خراســـانرضوی،
خراســـانجنوبی ،خراسانشـــمالی ،کردســـتان ،کرمانشـــاه ،ایـــام ،لرســـتان،
چهارمحالوبختیـــاری و آذربایجانغربـــی را بـــا حضـــور تعـــدادی از پیشـــرانان
فعـــال در طـــرح مذکـــور بـــه نمایـــش گذاشـــت .در ایـــن طـــرح ملـــی ،نزدیـــک
بـــه  10هـــزار نفـــر از متقاضیـــان در زمینههـــای مختلـــف صنایعدســـتی فعـــال
هســـتند.
در ایـــن نمایشـــگاه  ۳۰نفـــر از پیشـــرانهای همـــکار در پیادهســـازی و
اج ــرای ط ــرح در حوزهه ــای مختل ــف صنایعدس ــتی از جمل ــه نس ــاجی س ــنتی،
تولیـــد لبـــاس محلـــی ،محصـــوالت نمـــد ،مینـــاکاری ،ترمهبافـــی ،گلیـــم ،تـــراش

ســـنگهای نیمـــه قیمتـــی ،حولـــه بافـــی ،مجسمهســـازی ،محصـــوالت چـــرم،
فـــرت باقـــی ،گیوهبافـــی ،زیلوبافـــی ،چیتبافـــی و بســـتهبندی صنایعدســـتی
از  ۹اســـتان در یـــک مجموعـــه ( 23غرفـــه) حضـــور دارنـــد.
ای ــن س ــازمان ع ــاوه ب ــر برپای ــی غرف ــه ط ــرح مل ــی توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی
کارگاههـــای آموزشـــی را نیـــز در زمینههـــای بازاریابـــی در صنایعدســـتی،
بســـتهبندی ،فـــروش آنالیـــن صنایعدســـتی ،برندینـــگ ،استانداردســـازی،
قیمتگـــذاری در صنایعدســـتی و آشـــنایی بـــا قوانیـــن و مقـــررات بـــرای
عالقهمنـــدان برگـــزار میکنـــد.
دکت ــر عل ــی اصغ ــر مونس ــان سرپرس ــت وزارت می ــراث فرهنگ ــی ،گردش ــگری
و صنایـــع دســـتی نیـــز در ایـــن نمایشـــگاه ،بـــا حضـــور در غرفههـــای مختلـــف
از نزدیـــک بـــا هنرمنـــدان صنایـــع دســـتی دیـــدار و بـــا آنهـــا گفتوگـــو کـــرد.
سرپرس ــت وزارت می ــراث فرهنگ ــی ،گردش ــگری و صنای ــع دس ــتی در حاش ــیه
افتتـــاح ایـــن نمایشـــگاه و در بازدیـــد از غرفههـــای مربـــوط بـــه پیشـــرانهای
همـــکار در طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی ،بـــر حمایتهـــای همـــه
جانب ــه از هنرمن ــدان صنای ــع دس ــتی تاکی ــد ک ــرد و در عی ــن ح ــال خط ــاب ب ــه
هنرمنـــدان صنایـــع دســـتی خواســـتار توجـــه بـــه طراحـــی در تولیـــد هنرهـــای
ســـنتی و صنایـــع دســـتی شـــد.

جهاددانشگاهی؛ بسرتی مناسب برای رشد جوانان نخبه

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی زنجـــان 13 ،مهرمـــاه :دکترمعصومـــه ابتـــکار در
حاشـــیه بازدیـــد از پـــارک علـــم و فناوریهـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی
جهاددانش ــگاهی زنج ــان ،اظه ــار ک ــرد :در ح ــال حاض ــر معاون ــت ام ــور زن ــان و

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی
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خانـــواده ریاســـتجمهوری بـــا جهاددانشـــگاهی طـــرح مشـــترکی دارد کـــه ایـــن
طـــرح مربـــوط بـــه اشـــتغال زنـــان اســـت.
ای ــن مس ــوول ب ــا تش ــریح ای ــن ط ــرح مش ــترک ،ادام ــه داد :ای ــن ط ــرح ب ــرای
کارآفرینـــی زنـــان سرپرســـت خانـــوار در بخـــش مشـــاغل خانگـــی نویـــن بـــوده
کـــه در زنجـــان فعالیـــت خـــود را شـــروع کـــرده و در بحـــث صنایـــع فرهنگـــی
خـــاق نیـــز قطعـــا خانمهـــا پیشـــگام هســـتند.
وی اف ــزود :ب ــا حمای ــت از پیش ــگامی زن ــان در بح ــث صنای ــع فرهنگ ــی خ ــاق
میتـــوان زمینـــهی مناســـبی بـــرای بانـــوان فراهـــم کـــرد؛ چراکـــه بســـیاری از
بان ــوان میتوانن ــد در ای ــن زمین ــه اقدام ــات خوب ــی انج ــام دهن ــد و ای ــن بخ ــش
ب ــه لح ــاظ فرهنگ ــی نی ــز اهمی ــت باالی ــی دارد.
دکتـــر ابتـــکار بـــا اشـــاره بـــه بازدیـــد از جهاددانشـــگاهی واحـــد زنجـــان،
تصریـــح کـــرد :در بازدیـــدی کـــه از جهاددانشـــگاهی زنجـــان بـــه عمـــل آمـــد،
ایـــن نهـــاد در بخـــش پـــارک علـــوم ،فناوریهـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی
اقدامـــات خوبـــی داشـــته ،همچنیـــن در مرکـــز رشـــد صنایـــع خـــاق فرهنگـــی
نیـــز فضـــای مناســـبی بـــرای جوانـــان تـــدارک دیـــده اســـت.
معـــاون رییسجمهـــور در امـــور زنـــان و خانـــواده ضمـــن تشـــکر از
جهاددانشـــگاهی در ایجـــاد مرکـــز رشـــد صنایـــع فرهنگـــی خـــاق ،یـــادآور
ش ــد :در مرک ــز رش ــد صنای ــع فرهنگ ــی خ ــاق زمین ــه مناس ــبی ب ــرای جوان ــان
تحصیلک ــرده فراه ــم ش ــده و ع ــاوه ب ــر آن ،جوان ــان در ای ــن مرک ــز دورهه ــای
مـــورد نیـــاز را میگذراننـــد و بایـــد توجـــه داشـــت کـــه ایـــن گونـــه مراکـــز
فرصـــت مناســـبی بـــرای ایجـــاد کســـب و کار اســـت.
وی خاطرنش ــان ک ــرد :وج ــود ای ــن گون ــه فضاه ــا ع ــاوه ب ــر جوان ــان ب ــرای
خانمه ــا نی ــز فرص ــت وی ــژهای اس ــت ت ــا ب ــه صنای ــع خ ــاق و هن ــر در جه ــت
کس ــب و کار توج ــه داش ــته باش ــند و امیدواری ــم ک ــه بت ــوان ب ــرای توس ــعه ای ــن
فعالیتهـــا کمکهـــای الزم را انجـــام دهیـــم.

آمادگی مجلس برای ایجاد بانک خون بندناف غرب کشور

مجلـــس شـــورای اســـامی آمادگـــی کامـــل بـــرای کمـــک بـــه ایجـــاد بانـــک
خـــون بندنـــاف غـــرب کشـــور در همـــدان را دارد.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه محوریـــت مرکـــز جامـــع زنـــان و درمـــان نابـــاروری
جهاددانش ــگاهی هم ــدان ،درم ــان ناب ــاروری اس ــت ،اظه ــار ک ــرد :آم ــار ناب ــاروری
و نازای ــی در کش ــور قاب ــل توج ــه اس ــت و نم ــودار رش ــد جمعی ــت وض ــع خوب ــی
ن ــدارد ،بنابرای ــن بای ــد ب ــه ای ــن اف ــراد در راه ان ــدازی ای ــن مرک ــز کم ــک کنی ــم.
اکبـــر اســـدی رییـــس جهاددانشـــگاهی همـــدان مرکـــز خـــون بنـــد نـــاف
روی ــان و آزمایش ــگاه تش ــخیص طب ــی را ج ــزو فعالیته ــای پژوهش ــی ش ــاخص
جهاددانشـــگاهی معرفـــی کـــرد و ادامـــه داد 3 :هـــزار خانـــواده همدانـــی عضـــو
بانـــک خـــون بندنـــاف رویـــان هســـتند و ســـاالنه حـــدود  25هـــزار نفـــر بـــه
آزمایشـــگاه تشـــخیص طبـــی جهاددانشـــگاهی مراجعـــه میکننـــد.
وی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه مرک ــز جام ــع زن ــان و درم ــان ناب ــاروری ب ــا درآمده ــای
داخلـــی جهاددانشـــگاهی ســـاخته شـــده و از دولـــت پولـــی دریافـــت نکردهایـــم،
تصری ــح ک ــرد :امیدواری ــم ای ــن مجموع ــه بتوان ــد در راس ــتای ارتق ــای بهداش ــت
و درمـــان اســـتان یـــاری گـــر حـــوزه درمـــان و دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ابـــن
س ــینا باش ــد.
اســـدی بـــا بیـــان ایـــن کـــه  150نفـــر در مرکـــز جامـــع زنـــان و درمـــان
ناب ــاروری مش ــغول ب ــه کار خواهن ــد ش ــد ،عن ــوان ک ــرد :یک ــی از طبق ــات ای ــن
ســـاختمان بـــه همـــراه بیمـــاران اختصـــاص داده میشـــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی همـــدان در پایـــان از نایـــب رییـــس کمیســـیون
بهداش ــت و درم ــان مجل ــس ش ــورای اس ــامی خواس ــت ت ــا در تس ــریع واگ ــذاری
تجهی ــزات مرک ــز جام ــع زن ــان و درم ــان ناب ــاروری و تبدی ــل اوراق ب ــه پ ــول نق ــد
هم ــراه و حام ــی جهاددانش ــگاهی هم ــدان باش ــد.
گفتن ــی اس ــت ،در شش ــمین روز از هفت ــه دول ــت نای ــب ریی ــس ،عض ــو ارش ــد
و دبیـــر کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان مجلـــس شـــورای اســـامی ،رییـــس
دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی اب ــن س ــینا و هی ــات هم ــراه از س ــاختمان مرک ــز جام ــع
زن ــان و درم ــان ناب ــاروری جهاددانش ــگاهی هم ــدان و از رون ــد تکمی ــل آن بازدی ــد
کردن ــد.

افزایش ارتباطات «ایسپا» با منایندگان مجلس
و بدنهی سیاستگذاری کشور

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی همـــدان 7 ،شـــهریور :محمدحس ــین قربان ــی ناي ــب
ریيـــس کمیســـیون بهداشـــت مجلـــس شـــورای اســـامی در بازدیـــد از مرکـــز
جامـــع زنـــان و درمـــان نابـــاروری جهاددانشـــگاهی همـــدان ،بـــا بیـــان اینکـــه
جهاددانش ــگاهی یک ــی از نهاده ــای انقالب ــی و م ــورد توج ــه ام ــام خمین ــی (ره)
بـــوده اســـت ،اظهـــار کـــرد :روحیـــه جهـــادی ،عملیاتـــی و میدانـــی ایـــن نهـــاد
انقالبـــی بعـــد از گذشـــت  40ســـال از پیـــروزی انقـــاب اســـامی نـــه تنهـــا
کمرنـــگ نشـــده بلکـــه پررنگتـــر نیـــز شـــده اســـت.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه جهاددانشـــگاهی در بســـیاری از حوزههـــای توســـعه
محـــور علمـــی و پایـــهای بـــرای گســـترش و پیشـــرفت کشـــور گام برداشـــته
اس ــت ،اف ــزود :وج ــود مراک ــز علم ــی و فن ــی ،دانش ــگاهی ،بیمارس ــتانی و درمان ــی
از جملـــه اقدامـــات خـــوب جهاددانشـــگاهی در مراکـــز اســـتانها اســـت.
ای ــن نماین ــدهی مجل ــس خدم ــت صادقان ــه را نم ــاد جهاددانش ــگاهی دانس ــت
و اضافـــه کـــرد :راه انـــدازی بانـــک خـــون بندنـــاف ،راه انـــدازی مرکـــز درمـــان
نابـــاروری و ســـلولهای بنیادیـــن از اقدامـــات خـــوب جهاددانشـــگاهی اســـت.
قربانـــی بـــا بیـــان ایـــن کـــه بانـــک خـــون بندنـــاف همـــدان بایـــد بـــرای
جلوگیـــری از هزینههـــای اضافـــی انتقـــال خـــون ایـــن بندنـــاف هـــا بـــه تهـــران
ب ــه قط ــب غ ــرب کش ــور تبدی ــل ش ــود ،گف ــت :کمیس ــیون بهداش ــت و درم ــان

■ روابـــط عمومـــی مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران (ایســـپا) وابســـته بـــه

جهاددانشـــگاهی 13 ،شـــهریورماه :دکت ــر س ــید فری ــد موس ــوی نماین ــده م ــردم ته ــران
و رییـــس فراکســـیون جوانـــان دهمیـــن دوره مجلـــس شـــورای اســـامی ،بـــه
منظـــور آشـــنایی بیشـــتر بـــا اهـــداف و فعالیتهـــای ایســـپا و نیـــز افزایـــش
تعامـــات ،از مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران (ایســـپا) بازدیـــد کـــرد.
مهـــدی رفیعـــی سرپرســـت مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران ضمـــن
تش ــریح وظای ــف و ماموریته ــای ایس ــپا ،گ ــزارش کل ــی از وضعی ــت اجتماع ــی،
سیاســـی و رفتـــار انتخاباتـــی شـــهروندان بـــا توجـــه بـــه یافتههـــا و نتایـــج
طرحه ــای «س ــنجش فرهن ــگ سیاس ــی م ــردم ای ــران» و «نظرس ــنجی از م ــردم
ته ــران پیرام ــون یازدهمی ــن دوره انتخاب ــات مجل ــس ش ــورای اس ــامی» و س ــایر
طرحهـــای نظرســـنجی ارایـــه کـــرد.
وی بررس ــی «پتانس ــیل رفت ــار اعتراض ــی م ــردم ای ــران»« ،س ــنجش ش ــادکامی

■ رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی :در بازدی ــد ریی ــس دانش ــگاه بص ــره از پژوهش ــگاه
رویـــان بـــر گســـترش همـــکاری آموزشـــی ـ پژوهشـــی بیـــن جهاددانشـــگاهی و
دانش ــگاه بص ــرهی ع ــراق تاکی ــد ش ــد.
درحاشـــیهی ایـــن بازدیـــد ،نشســـت مشـــترکی بـــا حضـــور دکتـــر طیبـــی
ریی ــس جهاددانش ــگاهی و مس ــووالن پژوهش ــگاه روی ــان و دکت ــر س ــعد ش ــاهین
حمـــادی رییـــس دانشـــگاه بصـــره عـــراق و هیـــات همـــراه برگـــزار شـــد.
ریی ــس و معاون ــان دانش ــگاه بص ــره در ای ــن نشس ــت ،ضم ــن مثب ــت ارزیاب ــی
کـــردن بازدیدهـــای صـــورت گرفتـــه از جهاددانشـــگاهی هـــدف اصلـــی ایـــن
دیداره ــا را توس ــعه بی ــش از پی ــش رواب ــط و ارتباط ــات علم ــی و پژوهش ــی بی ــن
دو ط ــرف و همچنی ــن ت ــاش ب ــرای بس ــط و گس ــترش همکاریه ــای آموزش ــی
و پژوهش ــی ب ــا جهاددانش ــگاهی برش ــمردند.
دکتـــر طیبـــی نیـــز در ایـــن نشســـت ضمـــن برشـــمردن امکانـــات و
توانمندیهـــای موجـــود جهاددانشـــگاهی ،بـــر گســـترش همکاریهـــای علمـــی
و فنـــاوری و همچنیـــن ارایـــه خدمـــات فنـــی و مهندســـی و درمانـــی ،تبـــادل
اس ــتاد و دانش ــجو ،برگ ــزاری کارگاهه ــای تخصص ــی کوت ــاه م ــدت و نی ــز انج ــام
پروژههـــای مشـــترک تاکیـــد کـــرد.
مراس ــم ب ــا اه ــدای ل ــوح یادب ــود توس ــط ریی ــس جهاددانش ــگاهی ب ــه ریی ــس
دانش ــگاه بص ــره ب ــه پای ــان رس ــید.
گفتنـــی اســـت ،دانشـــگاه بصـــره بـــا دارا بـــودن حـــدود  45هـــزار دانشـــجو
دومیـــن دانشـــگاه مهـــم کشـــور عـــراق اســـت.

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی  ۴شـــهریورماه :حجتاالس ــام ع ــرب انص ــاری ب ــه
همـــراه تعـــدادی از مدیـــران کل ســـازمان بازرســـی کشـــور بـــا همراهـــی دکتـــر
طیبـــی از مجتمـــع تحقیقاتـــی شـــهدای جهاددانشـــگاهی بازدیـــد کـــرد و بـــر
حمایـــت از تـــوان داخـــل و جهاددانشـــگاهی تاکیـــد کـــرد.
حجتاالسالموالمســـلمین محمدمهـــدی عـــرب انصـــاری معـــاون ســـازمان
بازرســـی کل کشـــور در ایـــن بازدیـــد بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات خـــوب صـــورت
گرفتـــه در مجتمـــع تحقیقاتـــی شـــهدای جهاددانشـــگاهی ،گفـــت :امیدواریـــم
دولـــت در مســـیر اعتـــای کشـــور و کمـــک بـــه چنیـــن مجموعههایـــی کـــه
منشـــأ خدمـــت هســـتند ،بیـــش از گذشـــته کمـــک کنـــد.
وی بـــا تبریـــک هفتـــهی دولـــت و بزرگداشـــت روز مباهلـــه ،بیـــان کـــرد:
هری ــک از م ــا در گذش ــته مانن ــد آج ــر ی ــک عم ــارت تم ــام ق ــد ب ــرای انق ــاب و
در ادام ــه در زم ــان دف ــاع مق ــدس ایس ــتادیم و از هی ــچ نیروی ــی ه ــم نترس ــیدیم،
امـــا همـــهی کار مـــا ریلگـــذاری بـــود و مســـیر را آمـــاده کردیـــم.
مع ــاون س ــازمان بازرس ــی کل کش ــور ادام ــه داد :جوان ــان ام ــروز هس ــتند ک ــه
بایـــد ایـــن قطـــار و تاسیســـات را بســـازند و از ایـــن مســـیر آمـــاده شـــده عبـــور
کنن ــد.
حجتاالسالموالمســـلمین عـــرب انصـــاری بـــا اشـــاره بـــه بازدیـــد از مجتمـــع
تحقیقاتـــی شـــهدای جهاددانشـــگاهی و مشـــاهدهی دســـتاوردهای ایـــن نهـــاد از
نزدیـــک ،افـــزود :یـــک جمـــع فرهیختـــهی عاشـــق معتقـــد ،مشـــغول تجهیـــز
قط ــار انق ــاب ب ــرای عب ــور از ای ــن مس ــیر هس ــتند و امیدواری ــم ای ــن مس ــیر ب ــه
رش ــد ،تعال ــی و افتخ ــار خت ــم ش ــود.
وی بیـــان کـــرد :مـــا چنـــد مســـالهی مفقـــوده در کشـــور داشـــتیم کـــه در
حـــال پیـــدا شـــدن اســـت؛ اعتمـــاد بـــه نفـــس ،خودبـــاوری ،اعتقـــاد بـــه «مـــا
میتوانیـــم» و مراجعـــه بـــه مخـــازن و معـــادن دانشـــی و تجربـــهی خـــود،
ســـرمایههای اصلـــی اســـت.
معـــاون ســـازمان بازرســـی کل کشـــور افـــزود :ایـــن نســـل بـــه حرکـــت
هماهنـــگ ،منســـجم و فرهنـــگ کار جمعـــی رســـیده کـــه اینهـــا دســـتاوردهای
بزرگـــی اســـت.
حجتاالسالموالمســـلمین عـــرب انصـــاری بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن حرکـــت
جمع ــی بای ــد در کش ــور م ــا تقوی ــت ش ــود ،گف ــت :م ــن ش ــبیه ب ــه ای ــن مجتم ــع
تحقیقات ــی را در جاه ــای دیگ ــر ه ــم دی ــدهام و ه ــر ج ــا چنی ــن موفقیتهای ــی
بهدســـت آمـــده ،مرهـــون حرکـــت جمعـــی اســـت و امـــروز جهاددانشـــگاهی
افتخـــار ایـــن را دارد کـــه در زمینههـــای مختلـــف وارد شـــده و تکمحصـــول
نیســـت؛ ایـــن نشـــان میدهـــد کـــه جهاددانشـــگاهی ذهـــن متمرکـــزی دارد و
یـــک عقالنیـــت زنـــده آن را مدیریـــت میکنـــد.
معـــاون ســـازمان بازرســـی کل کشـــور ادامـــه داد :گســـترهی فعالیـــت
جهاددانشـــگاهی بـــه لحـــاظ موضـــوع بســـیار وســـیع اســـت و رشـــد موفقیتهـــا
تـــا رســـیدن بـــه محصـــول هـــم بـــه تعـــداد رســـیده؛ ایـــن بـــه بـــار نشســـتن
اهمیـــت زیـــادی دارد و تحقیقاتـــی اســـت کـــه در کتابخانـــه خالصـــه نشـــده
اســـت.
حجتاالسالموالمســـلمین عـــرب انصـــاری خاطرنشـــان کـــرد :در کشـــور
جـــای چنیـــن کاری خالـــی بـــود؛ امـــروز دیگـــر نمیتـــوان پیشـــرفت کشـــور
را بـــه دهههـــای مختلـــف تقســـیم کـــرد؛ بنابرایـــن امیدواریـــم رشـــد در کشـــور
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ایرانیـــان»« ،کیفیـــت زندگـــی مـــردم ایـــران» و «رفتـــار سیاســـی و انتخاباتـــی
مـــردم ایـــران در انتخابـــات مجلـــس یازدهـــم» را از اهـــداف مهـــم و عملیاتـــی
ایســـپا در ســـال  1398عنـــوان کـــرد.
در ادامـــه ،دکتـــر موســـوی ضمـــن اطـــاع از آخریـــن نتایـــج نظرســـنجیهای
مل ــی و نظرس ــنجیهای انتخابات ــی پیرام ــون یازدهمی ــن دوره انتخاب ــات مجل ــس
شـــورای اســـامی در شـــهر تهـــران ،اظهـــار کـــرد :شـــرط الزم سیاســـتگذاری
و برنامهریـــزی اثربخـــش در حوزههـــای اجتماعـــی و جوانـــان توجـــه بـــه
آمـــار ،اطالعـــات و نتایـــج پژوهشهـــا و نظرســـنجیها اســـت؛ بنابرایـــن بایـــد
تعامـــات و ارتباطـــات ایســـپا بـــا نماینـــدگان مجلـــس ،فراکســـیون جوانـــان،
مرکـــز پژوهشهـــا و بدنـــهی سیاســـتگذاری و برنامهریـــزی کشـــور افزایـــش
یابـــد.
رییـــس فراکســـیون جوانـــان مجلـــس بیـــان کـــرد :بـــا توجـــه بـــه ظرفیتهـــا
و توانمندیهـــا در حـــوزهی نظرســـنجی و تحقیقـــات افـــکار عمومـــی ،ایســـپا
میتوانـــد نقـــش پررنگـــی در رصـــد تحـــوالت و تغییـــرات اجتماعـــی و فرهنگـــی
کشـــور بـــه خصـــوص در حـــوزه جوانـــان داشـــته باشـــد و بـــا ارایـــهی دادههـــا و
شـــواهد بـــهروز و متقـــن بـــه نماینـــدگان مجلـــس و سیاســـتگذاران عرصـــهی
اجتماعـــی و فرهنگـــی کمـــک کنـــد.
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آنقـــدر شـــتابان شـــود کـــه هـــر ســـال معیـــاری بـــرای ســـال بعـــد شـــود.
وی در پایـــان گفـــت :ســـازمان بازرســـی بـــه جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان یـــک
نهـــاد انقالبـــی و مولـــود انقالبـــی کمـــک خواهـــد کـــرد؛ خوشـــبختانه مدیـــران
متدیـــن و بـــا تعصـــب نســـبت بـــه کار را در جهاددانشـــگاهی شـــاهد هســـتیم و
امـــروز بـــرای مـــن روز مانـــدگار و شـــیرینی بـــود.
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن مراســـم
بازدی ــد ،بی ــان ک ــرد :مش ــکل ب ــزرگ و عم ــدهای ک ــه ب ــا آن مواج ــه میش ــویم،
در کاربـــردی کـــردن پژوهشهـــا در حـــوزهی تجاریســـازی فناوریهـــا
علیرغـــم تـــاش گســـتردهی مـــا در صنعتـــی کـــردن آن اســـت.
وی ادامـــه داد :تـــا زمانیکـــه ارز فـــراوان در دســـت کارفرمایـــان دولتـــی یـــا
حتـــی بخـــش خصوصـــی وجـــود دارد و کشـــوری مثـــل چیـــن هـــم یارانـــهی
فراوانـــی در صـــادرات محصـــوالت خـــود قـــرار میدهـــد ،متاســـفانه عالقـــه بـــه
خری ــد خارج ــی زی ــاد اس ــت؛ وزارت صنای ــع نی ــز کنت ــرل الزم را در ای ــن زمین ــه
انجـــام نمیدهـــد.
دکت ــر طیب ــی ب ــا اش ــاره ب ــه تحمی ــل تحریمه ــای اجب ــاری از س ــوی آمری ــکا،
اضافـــه کـــرد :در ایـــن فرصـــت پیشآمـــده و بـــا توجـــه بـــه ســـختی دور زدن
تحریمهـــا و اقـــدام بـــرای خریدهـــای خارجـــی ،عالقـــه بـــه خریـــد تولیـــدات
داخلـــی و رجـــوع بـــه جهاددانشـــگاهی بیشـــتر شـــده اســـت؛ البتـــه متاســـفانه
اف ــرادی در داخ ــل مترص ــد ای ــن موقعی ــت هس ــتند ک ــه اگ ــر دوب ــاره تحریمه ــا
برداشـــته شـــود ،بـــه خریدهـــای خارجـــی بازگردنـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد :مـــا از ســـازمان بازرســـی انتظـــار داریـــم
کـــه روی ایـــن مســـایل نظـــارت داشـــته باشـــد؛ وقتـــی یـــک فنـــاوری تولیـــد
میشـــود ،بایـــد اســـتفاده بشـــود و کشـــور نیـــز بـــر همیـــن رویـــه پیشـــرفت
خواهـــد کـــرد؛ راهـــی کـــه در ایـــن زمینـــه کشـــورهای توســـعهیافته ماننـــد
ژاپـــن ،مالـــزی ،چیـــن و ...بـــا دقتهـــای الزم و برخـــورد قاطـــع بـــا متخلفـــان
انجـــام دادهانـــد.
وی گفـــت :مـــا بـــه لحـــاظ نیـــروی انســـانی مشـــکلی در داخـــل نداریـــم و
دانشـــگاههای مـــا نیروهـــای توانمنـــدی را تربیـــت میکننـــد؛ مـــا بـــه لحـــاظ
منابـــع انـــرژی و معدنـــی مزیـــت داریـــم و ایـــن نیـــروی انســـانی توانـــا هـــم
میتوانـــد در حوزههـــای مختلـــف خلـــق مزیـــت کنـــد و بایـــد از ایـــن منابـــع
انســـانی ،حمایـــت و اســـتفاده شـــود.
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در ســـاختارهای اصلـــی کشـــور بـــرای
رش ــد علم ــی و فناوران ــه بای ــد حمای ــت ج ــدی انج ــام ش ــود و ب ــه ت ــوان داخ ــل
ب ــاور داش ــت ،اظه ــار ک ــرد :ب ــا فس ــاد در کش ــور بای ــد برخ ــورد ج ــدی ک ــرد و
هزینــهی فس ــاد در کش ــور پایی ــن اس ــت .تخل ــف در کش ــور کمهزین ــه اس ــت و
بای ــد جل ــوی آن گرفت ــه ش ــود.

دکتـــر ســـعد شـــاهین حمـــادی رییـــس دانشـــگاه بصـــره عـــراق و دکتـــر
عبدالرضـــا االهـــواز رییـــس کالـــج پزشـــکی الزهـــرا ایـــن شـــهر بـــه همـــراه
تیمـــی از کارشناســـان بـــا حضـــور در مجتمـــع علمـــی و تحقیقاتـــی شـــهدای
جهاددانشـــگاهی و پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز بـــا دکتـــر پورعابـــدی معـــاون
پژوهـــش و فنـــاوری و دکتـــر بیجنـــدی معـــاون تجـــاری ســـازی و اشـــتغال
جهاددانش ــگاهی دی ــدار و در زمین ــه هم ــکاری دو جانب ــه در حوزهه ــای علم ــی،
پژوهشـــی و تجـــاری ســـازی بـــه رایزنـــی و تبـــادل نظـــر پرداختنـــد.
دکتـــر محمدرضـــا پورعابـــدی معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی
در ای ــن بازدی ــد ک ــه ب ــا حض ــور دکت ــر عط ــاء ال ــه ربان ــی ریی ــس پ ــارک عل ــم
و فنـــاوری البـــرز انجـــام شـــد ظرفیتهـــا ،دســـتاوردها و توانمندیهـــای علمـــی
و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی را تشـــریح نمـــود و بـــرای صـــدور خدمـــات علمـــی،
فنـــی ،صنعتـــی و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی بـــه کشـــور عـــراق اعـــام آمادگـــی
ک ــرد.
همچنیـــن دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی معـــاون جهاددانشـــگاهی و
سرپرس ــت س ــازمان تج ــاری س ــازی و اش ــتغال دان ــش آموخت ــگان (س ــتفا) ب ــه
ارایـــه تجربیـــات جهاددانشـــگاهی در زمینـــه تجـــاری ســـازی ،توســـعه علمـــی و
کارشناســـی اشـــتغال و کارآفرینـــی و توســـعه اســـتارت آپ هـــا پرداخـــت و بـــا
توجـــه بـــه ظرفیتهـــای دو کشـــور و همـــکاری حاکـــم بـــر روابـــط دو کشـــور
بـــه صـــدور دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی بـــه کشـــور عـــراق تاکیـــد کـــرد.
در ایـــن بازدیـــد دکتـــر عطـــاء الـــه ربانـــی رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری
الب ــرز نی ــز ب ــه ارای ــه دس ــتاوردهای ای ــن پ ــارک در ح ــوزه توس ــعه ش ــرکتهای
دانـــش بینـــان و فنـــاور پرداخـــت و اعـــام کـــرد :عـــراق میتوانـــد بـــازار و
مقصـــد صـــادرات محصـــوالت ایـــن پـــارک فنـــاوری مهـــم باشـــد و شـــرکتهای
دانـــش بنیـــان مســـتقر در ایـــن پـــارک میتواننـــد نیازهـــای فناورانـــه عـــراق را
در زمینـــه محصـــوالت دانـــش بنیـــان تامیـــن کننـــد.
بازدیـــد از نمایشـــگاه دائمـــی دســـتاوردهای دانـــش بنیـــان پـــارک علـــم و
فنـــاوری البـــرز ،پژوهشـــکده ابـــن ســـینا ،پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی ،مرکـــز
ملـــی ذخایـــر ژنتیـــک و  ...از دیگـــر برنامههـــای هیـــات عراقـــی بـــود کـــه
میتوانـــد زمینـــه ســـاز همکاریهـــای بیشـــتر و ورود جهاددانشـــگاهی بـــه
بـــازار عـــراق باشـــد.

منایندهی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در ایران

بازدید رییس و مدیران دانشگاه برصه عراق
از پارک علم و فناوری الربز

■ روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری البــرز جهاددانشــگاهی 26 ،شــهریورماه :در راســتای
گســـترش همکاریهـــا یـــک تیـــم علمـــی و تحقیقاتـــی از اســـتان بصـــره عـــراق
از دســـتاوردهای مجتمـــع علمـــی و تحقیقاتـــی جهاددانشـــگاهی و محصـــوالت و
دس ــتاوردهای پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز بازدی ــد کردن ــد.

■ روابط عمومی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربی :گِرولـد بودکِر نماینده سـازمان خواربار
و کشـاروزی ملـل متحـد در ایران در جریـان بازدید از مزرعه پایلوت کشـت گیاهان
دارویـی کـم آب بـر جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی بـا اشـاره بـه اجـرای موفـق
ایـن طـرح توسـط ایـن واحـد در شهرسـتان نقده اظهـار کرد :ایـن واحـد در اجرای
طرحهـای احیـای دریاچـه ارومیـه همچون طرح کشـت گیاهـان دارویی کـم اب بر
گامهای خوبی برداشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه تجربیـات آذربایجـان غربـی در بخـش کشـاورزی و
جایگزیـن کـردن محصـوالت کـم آب بـر به جـای محصوالت پـر آب بر یـک الگوی
علمـی و عملی برای سـایر کشـورها خواهـد بود ،اظهار کرد :سـازمان جهانـی فائو از
طرحهایـی کـه در جهـت توسـعه کشـاورزی مـدرن موثر هسـتند ،حمایـت میکند.
گـرود برودکـر بـا اشـاره بـه ایـن کـه انتقـال تجربیـات و دانـش بینالمللـی در
اولویـت کاری سـازمان فائـو اسـت ،افـزود :انتقـال تجربیـات و دانـش بینالمللـی با

مرکز «منش» جهاددانشگاهی؛
زمینهای برای ورود جوانان به بازار کار جدی

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 5 ،شـــهریورماه :معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری
جهاددانش ــگاهی و هی ــات هم ــراه ب ــا ورود ب ــه اس ــتان بوش ــهر در دفت ــر مرک ــزی
واح ــد جهاددانش ــگاهی اس ــتان حض ــور یافت ــه و ب ــه بازدی ــد از پژوهش ــکده مل ــی
میگـــوی کشـــور پرداخـــت.
دکتـر محمدرضـا پورعابـدی در ایـن بازدیـد گفـت :بیشـتر حـوزه کاری
جهاددانشـگاهی کاربـردی و توسـعهای اسـت و جهاددانشـگاهی به عنـوان یک حلقه
واسـط بیـن دانشـگاه و نیازهـای جامعـه عمـل کـرده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه در واقـع جهاددانشـگاهی وظیفه تجاری سـازی علـوم را بر
عهـده دارد ،متذکـر شـد :جهاددانشـگاهی در سـالهای ابتدایـی بیشـتر بـه دنبـال
سـاخت تجهیـزات و قطعـات بـوده ولـی در سـالهای اخیر به سیسـتم سـازی روی
آورده است.
دکتـر پورعابـدی افـزود :جهاددانشـگاهی با شناسـایی مشـکالت کشـور بـه ارایه
و اجـرای روشهایـی بـرای رفـع آن پرداختـه و در برنامـه ششـم توسـعه تولید ۲۰۰
هـزار تـن آبـزی در بحـث پـرورش ماهـی در قفـس برنامه ریزی شـده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت تکمیـل بومـی سـازی صنعـت آبـزی پـروری دریایـی
افـزود :اسـتفاده از ظرفیتهـای موجـود و امکانـات در دسـترس با هـدف خودکفایی
در ایـن صنعـت و تکمیـل چرخـه تکثیـر و پـرورش آبزیـان نیازمنـد بومـی سـازی
فرآینـد تولیـد بچـه ماهـی سـی باس هسـتیم.
در ادامـهی ایـن نشسـت ،جزییـات طـرح تولیـد بچـه ماهـی سـیباس توسـط
جهاددانشـگاهی ،هزینههـا ،زمینههـای اجرای طـرح ،وضعیت زیرسـاختها و میزان
تولیـد هدف مـورد بررسـی قـرار گرفت.
دکتـر داراب یزدانـی مدیـر دفتـر کشـاورزی و منابـع طبیعی ،دکتر احمـد عرفان
منـش از سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان تهـران ،ریحانـه میرخانـی سرپرسـت
معاونـت پژوهشـی جهاددانشـگاهی واحـد صنعتـی امیرکبیر به همـراه مهندس علی
احمـدی زاده رییس جهاددانشـگاهی اسـتان بوشـهر ،دکتر کهن کارشـناس پژوهش
جهاددانشـگاهی بوشـهر ،دکتـر دشـتبان نسـب رییس پژوهشـکده ملی میگـو ،دکتر
آییـن جمشـید معـاون پژوهش پژوهشـکده میگو نیز در این مراسـم حضور داشـتند.
بازدیـد از پژوهشـکده ملـی میگـوی کشـور ،مرکـز ملـی تحقیقات میگـوی عاری
از بیمـاری خلیـج فـارس ،نشسـت کارگـروه آبزیـان اسـتان بوشـهر با حضـور معاون

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

برنامهریزی برای تولید  ۲۰۰هزار تن آبزی
از طریق پرورش ماهی در قفس
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■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان :امیرحس ــین آل اس ــحاق در حاش ــیهی
بازدی ــد از مرک ــز من ــش جهاددانش ــگاهی واح ــد هرم ــزگان اظه ــار ک ــرد :ج ــای
خوش ــحالی اس ــت ک ــه ب ــا راهان ــدازی مرک ــز من ــش تع ــدادی از جوان ــان ک ــه کار
تیمـــی را فراگرفتهانـــد ،میتواننـــد ایـــده و خالقیـــت خـــود را بـــه کســـبوکار
تبدیـــل و بهصـــورت کارگاهـــی فعالیـــت کننـــد ،امیـــد اســـت کـــه بـــهزودی
تیمهایـــی از ایـــن مجموعـــه آمادگـــی ورود خالقانـــه و نوآورانـــه بـــه عرصـــه
کســـبوکار داشـــته باشـــند.
وی افـــزود :هرکـــدام از ایـــن تیمهـــا بهواســـطه خالقیتـــی کـــه در کســـبوکار
خـــود در ایـــن مجموعـــه آمـــوزش دیدهانـــد بـــه پیشـــرانان حـــوزه ایجـــاد
اشـــتغال تبدیـــل خواهنـــد شـــد.
مدیـــرکل طرحهـــای ملـــی و فراگیـــر وزارت ورزش و جوانـــان تصریـــح کـــرد:
بـــا راهانـــدازی مرکـــز منـــش توســـط جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان و نیـــز کمـــک
ســـازمان ورزش و جوانـــان اســـتان زمینههـــای ورود جوانـــان بـــه بـــازار جـــدی و
بعضـــا دارای خشـــونتهای اقتصـــادی کســـبوکارها امکانپذیـــر خواهـــد بـــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان نیـــز در ایـــن بازدیـــد عنـــوان کـــرد:
جهاددانشـــگاهی در راســـتای رســـالتی کـــه در حـــوزه اشـــتغال فارغالتحصیـــان
دانشـــگاهها و تجاریســـازی دارد ،ســـاالنه فعالیتهـــای بســـیاری را انجـــام
میدهـــد.
ســـهیل دادخـــواه افـــزود :حـــدود  ۱۰ســـال اســـت کـــه در هرمـــزگان بـــا
مرکـــز رشـــد و فنـــاوری در حـــال فعالیـــت بـــوده و ســـاالنه پذیـــرای فنـــاوران و
اســـتارتآپهای مختلفـــی هســـتیم.
وی اب ــراز ک ــرد :فن ــاوران ،ای ــده پ ــردازان و اس ــتارتآپها ضم ــن بهرهگی ــری
از خدمـــات مرکـــز رشـــد ،ایدههـــا و نوآوریهـــای خـــود را پـــرورش و بـــه بـــازار
کار عرضـــه میکننـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان خاطرنشـــان کـــرد :از ســـال گذشـــته
بـــا همـــکاری وزارت ورزش و جوانـــان کشـــور ،ســـازمان ملـــی جوانـــان
اســـتان هرمـــزگان و همچنیـــن معاونـــت ســـازمان تجاریســـازی و اشـــتغال
فارغالتحصیـــان جهاددانشـــگاهی تفاهمنامـــهای منعقـــد شـــد؛ مطابـــق
ایـــن تفاهمنامـــه مرکـــز نـــوآوری و شـــکوفایی (منـــش) را تاســـیس کـــرده و
از ظرفیتهـــای موجـــود از جملـــه دانشـــجویان دانشـــگاه علمـــی کاربـــردی،
خدمـــات مرکـــز رشـــد و نیـــز خبرگزاریهـــا در جهـــت اطالعرســـانی ایـــن
طـــرح اســـتفاده کردیـــم.
دادخــواه ســوق دادن جوانــان بهســوی فرایندهــای کسـبوکاری و اســتارتآپها
در جهــت خالقانــه شــدن ایدههــا ،رســیدن بــه مرحلــه عمــل و تغییــر فرهنــگ
اســتخدامی را از اهــداف راهانــدازی ایــن مرکــز عنــوان کــرد.

www.acecr.ac.ir

هـدف صرفـه جویـی در مصـرف آب و احیـای دریاچـه ارومیـه در اولویـت کاری
سـازمان جهانـی فائـو اسـت.
نماینـده سـازمان خواربـار و کشـاورزی ملـل متحـد (فائـو) خاطرنشـان کـرد:
گیاهـان دارویـی بـا جایگزیـن شـدن بهجای محصـوالت پرآب بـر هم برای کشـاورز
سـود اقتصـادی دارد هـم باعـث احیـای دریاچـه ارومیـه میشـود.
گفتنـی اسـت ،جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی 4 ،طـرح در راسـتای احیـای
دریاچـه ارومیـه بـا همـکاری سـتاد احیـا از جملـه جشـنواره ملـی تولیـد محتـوای
دیجیتـال دریاچـه ارومیـه ،طرح ظرفیتسـازی در خصـوص معیشـتهای جایگزین
و توسـعه مشـاغل خانگـی با تکیه بـر آموزش زنان روسـتایی در روسـتاهای منتخب
حوضـه آبریـز دریاچـه ارومیـه در دو فـاز و طرح توسـعه کشـت گیاهـان دارویی کم
آب بـر در حوضـه دریاچـه ارومیـه را بـا موفقیـت به انجام رسـانده اسـت.

اسـتاندار و مدیـران اسـتانی ،بازدیـد از شـهرک شـیالتی دلـوار از جملـه برنامههـای
این سـفر اسـت.
همچنیـن بازدیـد از سـاختمان آمـوزش و پژوهش جهاددانشـگاهی بوشـهر ،دفتر
خـون بنـد نـاف و جلسـه جمـع بندی سـفر و پـروژه بچـه ماهی سـی بـاس از دیگر
برنامههـای سـفر معـاون پژوهـش و فناوری جهاد دانشـگاهی اسـت.

سالبیستم│شماره174
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صدور مجوزهای ملی و بیناملللی برای ترسیع
حرکت علمی و فناورانه
در این خرب برخی از مجوزهای ملی و بیناملللی صادرشده برای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی را مرور میکنیم
اخذ مجوز جذب دانشجوی خارجی
توسط دانشگاه علم و فرهنگ

دانشـــگاه در بخـــش بیـــن المللـــی یـــاد کـــرد و افـــزود :ایـــن ســـمپوزیوم بیـــن
الملل ــی ک ــه ب ــا مش ــارکت دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ و س ــفارت اتری ــش ش ــکل
گرفتـــه فرصـــت بســـیار مناســـبی بـــرای کشـــور محســـوب میشـــود کـــه زمـــان
برگـــزاری آن نیـــز بـــا روز جهانـــی گردشـــگری مصـــادف شـــده اســـت.
دکتـــر هاشـــمی گفـــت :بخـــش دیگـــری از همکاریهـــای بیـــن المللـــی ایـــن
دانش ــگاه ب ــا کش ــور مال ــزی اس ــت و ب ــر اس ــاس تفاه ــم نام ــه منعق ــده در ح ــال
حاضـــر دانشـــجوی مشـــترک بـــا  UPMمالـــزی در رشـــته دکتـــری عمـــران
داریـــم و همچنیـــن تعامـــات علمـــی و پژوهشـــی خوبـــی را بـــا دانشـــگاههای
مطـــرح فرانســـه از جملـــه ســـوربن در بخشهـــای هنـــر و معمـــاری آغـــاز
کردهایـــم کـــه امیدواریـــم بـــه نتایـــج مطلوبـــی برســـد.

راهاندازی مرکز نوآوری علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی ارومیه با
محوریت کشاورزی هوشمند
■ رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ :دکت ــر هاش ــمی ریی ــس دانش ــگاه عل ــم
و فرهنـــگ گفـــت :دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ موفـــق بـــه اخـــذ مجـــوز جـــذب
دانش ــجوی خارج ــی ش ــد و در بخ ــش ج ــذب اعتب ــارات بی ــن الملل ــی و برگ ــزاری
رویدادهـــای بیـــن المللـــی عملکـــرد مناســـبی داشـــته اســـت.
وی ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر اف ــزود :خوش ــبختانه دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ ب ــا
توجـــه بـــه فعالیتهـــای متعـــدد داخلـــی و تعامـــات موثـــر در حـــوزه بیـــن
الملـــل ،موفـــق بـــه اخـــذ مجـــوز جـــذب دانشـــجوی خارجـــی شـــده اســـت کـــه
گام بزرگـــی در راســـتای برنامـــه توســـعه دانشـــگاه محســـوب میشـــود.
ریی ــس دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ اف ــزود :ارتباط ــات و تعام ــات بی ــن الملل ــی
از جملـــه اهـــداف مهـــم دانشـــگاه اســـت کـــه در قالـــب همکاریهـــای مشـــترک
بیـــن دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ و دانشـــگاههای ســـایر کشـــورها از جملـــه
اتریـــش ،مالـــزی و فرانســـه شـــکل گرفتـــه اســـت.
وی افـــزود :مهمتریـــن نتیجـــه همـــکاری مشـــترک بیـــن دانشـــگاه علـــم و
فرهنـــگ و دانشـــگاه  imcاتریـــش اخـــذ فانـــد اراســـموس پـــاس از اتحادیـــه
اروپـــا اســـت کـــه در قالـــب ایـــن همـــکاری علمـــی ارزشـــمند  20عضـــو هیـــات
علمـــی و دانشـــجوی دکتـــری ایـــن دانشـــگاه بـــرای گذرانـــدن کارگاههـــای
آموزشـــی و تخصصـــی کوتـــاه مـــدت مهارتـــی در بخـــش گردشـــگری و هتـــل
داری بـــه اتریـــش اعـــزام میشـــوند.
دکت ــر هاش ــمی همچنی ــن از برگ ــزاری س ــمپوزیوم بی ــن الملل ــی گردش ــگری
پایـــدار بـــا محوریـــت طبیعـــت گـــردی بـــه عنـــوان دیگـــر فعالیـــت مهـــم ایـــن

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجانغربـــی :دکت ــر رس ــتمزاده گف ــت :مج ــوز
راهانـــدازی اولیـــن مرکـــز نـــوآوری دانشـــگاه علمـــی کاربـــردی اســـتان در مرکـــز
علم ــی کارب ــردی جهاددانش ــگاهی ارومی ــه اخ ــذ ش ــد.
دکتـر امیـن رسـتمزاده در جلسـه شـورای کارآفرینـی مرکـز آمـوزش علمـی
کاربـردی جهاددانشـگاهی کـه بـا حضـور مدیـران گروههـای آموزشـی برگزار شـد،
بـا اعلام مطلـب فـوق اظهار کـرد :مجـوز راهانـدازی مرکز نـوآوری جهاددانشـگاهی
ارومیـه بـا موضـوع کشـاورزی هوشـمند از سـوی دکتـر امیـد رییس دانشـگاه جامع
علمـی کاربـردی کشـور و مهدخـت بروجـردی معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه

■ روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی :با رایزنیهای و مکاتبات صورت گرفته
از سوی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی با دانشگاه کوئیزلند استرالیا ،به عنوان
برگزارکننده مسابقات جهانی  ،)۳MT( Three Minute Thesisاین سازمان
مجوز برگزاری این مسابقات در سال  ۲۰۲۰را در کشور ایران کسب کرد.
مسابقات دفاع سه دقیقه ای پایان نامه دانشجویی ( )3MTاز سال  2008در
دانشگاه کوئیزلند استرالیا آغاز شده است و این دانشگاه مرجع اصلی در اعطای مجوز
به سایر دانشگاه ها و نهادهای دانشگاهی در برگزاری این مسابقات به شمار می رود.
این مسابقات در سال های گذشته در اقصی نقاط دنیا و توسط بسیاری از دانشگاه
های معتبر برگزار شده است و سازمان انتشارات جهاددانشگاهی نیز در راستای
ماموریت ها و رسالت های معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی ،برگزاری این مسابقات را
از سال  1395در دستور کار قرار داد.

تولید گیاهان باغبانی
توسط سازمان جهاددانشگاهی تهران رسعت میگیرد

■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران :با تایید دفتر تخصصی کشاورزی و منابع
طبیعی جهادادنشگاهی ،با در خواست سازمان جهاددانشگاهی تهران جهت تاسیس
مرکز خدمات تخصصی کشت بافت و تکثیر درختان میوه و گیاهان زینتی به مدت
یکسال ،موافقت شد.
این مرکز پس از بازسازی کلی ،فعالیت جدید خود را از سال  97آغاز کرده است
و در زمینهی تولید گیاهان باغبانی بهویژه روی سهپایهی درختان میوه «گزیال،
جیاف و پیرودوآلف» که پایههای اصلی برای گیالس ،آلبالو ،هلو ،بادام و گالبی
است ،فعالیت میکند.

دکرت طیبی
سکاندارجهاددانشگاهی
باقی ماند
دکرت حمید رضا طیبی به اتفاق آرا برای سه سال دیگر بهعنوان
رییس جهاددانشگاهی انتخاب شد

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 29 ،مهرمـاه :در یکصدوپنجاهویکمیـن جلسـهی
هیـات امنـای جهاددانشـگاهی کـه در دفتـر مرکـزی ایـن نهاد بـه پایان رسـید،
دکتـر حمیـد رضـا طیبـی با کسـب  ۹رأی از مجمـوع  ۹رأی اخذ شـده ،به اتفاق
آرا بـرای سـه سـال دیگـر به عنـوان رییـس جهاددانشـگاهی انتخاب شـد.
هیـات امنـای ایـن نهاد در جلسـهای کـه برگزار شـد ،دکتر حمیدرضـا طیبی
را بـا کسـب  9رای از مجمـوع  9رای مأخـوذه ،بهعنـوان گزینـهی نهایـی تصدی
ریاسـت جهاددانشـگاهی انتخاب کردند.
ایـن جلسـه بـا حضـور اعضـای هیـات امنـای جهاددانشـگاهی شـامل
حجتاالسالموالمسـلمین دکتـر مصطفـی رسـتمی رییـس نهـاد نمایندگـی مقام
معظـم رهبـری در دانشـگاهها ،دکتـر محمدباقـر نوبخـت معاون رییـس جمهور و
رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور ،دکتـر ایـرج حریرچـی نماینـدهی وزیر
بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی ،حجتاالسالموالمسـلمین دکتـر سـید
سـعیدرضا عاملـی دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی ،دکتـر منصـور غالمـی
وزیـر علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،دکتـر طیبـی (رییـس هیـات امنـا) و سـه نفر
از اعضـای هیـات علمی معرفیشـده توسـط رییس جهاددانشـگاهی شـامل دکتر
عبدالحسـین شـاهوردی ،دکتـر محسـن قرنفلـی و دکتـر محمدحسـین ایمانـی
خوشـخو برگزار شـد.
دکتـر طیبـی که بین سـالهای  1385تا  1389و  1392تا  1398مسـوولیت
جهاددانشـگاهی را برعهـده داشـته ،دارای مـدرک دکتـری بـرق از دانشـگاه
برادفورد انگلسـتان اسـت.
وی کـه از بـدو تاسـیس جهاددانشـگاهی (سـال  )1359در ایـن نهاد مشـغول
بـه فعالیـت بـوده ،سـابقهی ریاسـت جهاددانشـگاهی واحـد علـم و صنعـت را که
یکـی از واحدهـای فنـی و تولیـدی ایـن نهـاد محسـوب میشـود در کارنامـهی
کاری خـود دارد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

اخذ مجوز برگزاری مسابقات جهانی ۳MT
از دانشگاه کوئیزلند اسرتالیا

87

www.acecr.ac.ir

جامـع علمـی کاربـردی کشـور صادر شـد.
رییس جهاددانشگاهی آذربایجانغربی افزود :این مرکز نوآوری به استناد
دستورالعمل ایجاد مراکز نوآوری و مراکز رشد در دانشگاهها ،ابالغی معاونت پژوهش
و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری وابسته به مرکز آموزش عالی علمی
کاربردی جهاددانشگاهی ارومیه راهاندازی خواهد شد.
وی با اشاره به این که یکی از اهداف مرکز آموزش عالی علمی کاربردی
جهاددانشگاهی ارومیه تولید محصوالت فناورانه و خدمت تخصصی کاربردی باشد،
اظهار کرد :تجاریسازی فناوری یکی از زمینههای بسیار مناسب اشتغالزایی و کسب
درآمد میباشد که جهاددانشگاهی با علم بر این موضوع و همچنین براساس برنامه
ششم توسعه برنامهریزیهای الزم برای رسیدن به این هدف را انجام داده است.
رییس جهاددانشگاهی آذربایجانغربی افزود :شناسایی نخبگان و کارآفرینان،
ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت و حمایت از شرکتهای دانشبنیان از جمله
مواردی است که در جوامع توسعه یافته کنونی از جایگاه ویژهای برخوردار میباشد
که در این راستا مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی ارومیه با تلفیق فناوری و
کشاورزی نوین اقدام به اخذ مجوز مرکز نوآوری با عنوان «کشاورزی هوشمند»
کرده است.
وی افزود :این مرکز با ایده جذب خالقیتها و نوآوریهای دانشجویان ایجاد شده
و به دنبال حمایت از صاحبان ایده بهمنظور عرضه یک محصول مبتنی بر دانش و
پژوهش به بازار است.
دکتر رستم زاده افزود :ایجاد زمینه مناسب برای بروز خالقیت و بستری برای رشد
و پرورش ایدههای نو بر مبنای دانش ،حمایت از طرحهای پژوهشگران ،محققان،
دانشجویان و دانش آموزان ،کمک به شکلگیری و حیات شرکتهای دانشبنیان،
ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی ،اشتغال و تجاریسازی محصوالت ،تولید فنآوری
جدید در زمینه کشاورزی هوشمند ،ایجاد ارتباط بین دانشگاه ،صنعت و دولت و
تامین سرمایههای مادی و معنوی ،گسترش فناوری و ایجاد بستر تجاریسازی در
زمینههای مختلف و راهاندازی گلخانههای هوشمند و صدور دانش فنی آن به سایر
کشورها ازجمله اهداف راهاندازی این مرکز نوآوری است.
گفتنی است ،طبق آیین نامه جدید مراکز علمی کاربردی کشور ،ارایه هر گونه
تمدید و تصویب رشتهی دانشگاهی جدید منوط به طی مراحل و اخذ مجوز راهاندازی
مرکز نوآوری دانشگاهی در مرکز علمی کاربردی بهعنوان محیط واقعی کار میباشد
که جهاددانشگاهی آذربایجان غربی در راستای اجرای نظام آموزشی مهارتی دانشگاه
جامع علمی کاربردی ،اقدام به اخد مجوز راهاندازی مرکز نوآوری جهاددانشگاهی
ارومیه با موضوع کشاورزی هوشمند کرده است.

واگذاری دبیرخانهی کمیتهی تخصصی
آموزش خراسانجنوبی به جهاددانشگاهی
سالبیستم│شماره174
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مرور کوتاه
موفقیتهای
واحدهای سازمانی
جهاددانشگاهی

موفقیتها و کسب رتبههای برتر واحدهای سازمانی
جهاددانشگاهی را بهصورت گذرا در این گزارش بررسی
م یکنیم
تجلیل رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)
از جهاددانشگاهی سیستانوبلوچستان

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـانجنوبی :جاللالدیـــن صادقـــی رییـــس
جهاددانشـــگاهی خراســـانجنوبی اظهـــار کـــرد :دبیرخانـــه کمیتـــه تخصصـــی
آمـــوزش اســـتان کـــه ذیـــل کارگـــروه آمـــوزش ،پژوهـــش ،فنـــاوری و نـــوآوری
اســـتان اســـت ،بـــه جهاددانشـــگاهی خراســـانجنوبی واگـــذار شـــد.
وی اف ــزود :در جلس ــه  20مردادم ــاه ،کارگ ــروه پژوه ــش فن ــاوری و ن ــوآوری
اســـتان بـــا واگـــذاری دبیرخانـــه کمیتههـــای پژوهـــش و فنـــاوری و نـــوآوری
بـــه دانشـــگاه بیرجنـــد و دبیرخانـــه کمیتـــه آمـــوزش بـــه جهاددانشـــگاهی
خراســـانجنوبی موافقـــت کـــرد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـانجنوبی بیـــان کـــرد :تســـهیل اجـــرای
تصمیم ــات ش ــورای عال ــی مرتب ــط از جمل ــه ش ــورای عال ــی آموزشوپ ــرورش،
شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی و شـــورای عالـــی آمـــوزش و تربیـــت فنـــی،
حرفـــهای و مهارتـــی ،پایـــش و پیگیـــری وضعیـــت کمـــی و کیفـــی مراکـــز
آمـــوزش عالـــی در اســـتان از وظایـــف ایـــن کمیتـــه اســـت.
صادق ــی خاطرنش ــان ک ــرد :اتخ ــاذ سیاســتهایی ب ــرای انطب ــاق رش ــتههای
تحصیلـــی مراکـــز آمـــوزش عالـــی متناســـب بـــا مزیتهـــای منطقـــهای و
نیازهـــای بـــازار کار اســـتان و بررســـی راههـــای توســـعه فضاهـــا و تجهیـــزات
آموزشـــی و غیرآموزشـــی بـــا ارتبـــاط بـــا آموزشوپـــرورش از دیگـــر وظایـــف
کمیتـــه تخصصـــی آمـــوزش اســـتان اســـت.

کسب مدال طال و نقره توسط دانشجویان علمی کاربردی
جهاددانشگاهیقزوین

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی سیســتان و بلوچســتان ۱۴ ،شــهریورماه :ســید مرتضــی
بختی ــاری ریی ــس کمیت ــه ام ــداد ام ــام خمین ــی (ره) از ریی ــس جهاددانش ــگاهی
سیس ــتان و بلوچس ــتان تجلی ــل ک ــرد.
در مراســـمی کـــه بـــا حضـــور ســـید مرتضـــی بختیـــاری رییـــس کمیتـــه
ام ــداد ام ــام خمین ــی (ره) ،آیــتا ...محام ــی نماین ــده ول ــی فقی ــه در اس ــتان،
مهنـــدس موهبتـــی اســـتاندار سیســـتان و بلوچســـتان و جمـــع کثیـــری از
مســووالن و خیریــن و منتخبــان برگــزار شــد ،از دکتــر منصــور تاجــری رییــس
جهاددانشـــگاهی اســـتان و تعـــدادی از مدیـــران دســـتگاههای اجرایـــی اســـتان
بهواســـطهی حســـن همـــکاری بـــا کمیتـــه امـــداد حضـــرت امـــام (ره) تجلیـــل
ش ــد.
در بخشـــی از لـــوح اعطایـــی ســـید مرتضـــی بختیـــاری بـــه دکتـــر تاجـــری
آمـــده اســـت :تالشهـــا و کوشـــش جنابعالـــی بهمنظـــور تحقـــق بخشـــیدن
بـــه اهـــداف عالـــی نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـامی و والیـــت فقیـــه در
حمایـــت از محرومـــان جامعـــهی اســـامی و توانمندســـازی آنـــان بـــر کســـی
پوشـــیده نیســـت؛ از حســـن همـــکاری و مســـاعدتهای شـــما در جهـــت
کاه ــش آالم دردمن ــدان و گرهگش ــایی از ام ــور محروم ــان قدردان ــی میکنی ــم.

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قزویـــن :پنجمی ــن المپی ــاد فرهنگ ــی ورزش ــی
پســران دانشــگاه علمــی کاربــردی سراســر کشــور در دانشــکده فنــی مهندســی
دانشـــگاه شـــهرکرد بـــه کار خـــود پایـــان داد و در ایـــن آییـــن بـــا اهـــدای ۳۳
کاپ از ورزش ــکاران برت ــر تجلی ــل ب ــه عم ــل آم ــد.
در ایـــن مســـابقات جـــواد کشـــاورز و مســـعود محبـــی ،دانشـــجویان مرکـــز
علم ــی کارب ــردی جهاددانش ــگاهی قزوی ــن ب ــه ترتی ــب م ــدال ط ــا و نق ــره را
در رشـــته کاراتـــه کســـب کردنـــد.
در ایـــن دوره از رقابتهـــا ،یـــک هـــزار و  ۳۰۰ورزشـــکار از  ۳۲اســـتان
در رشـــتههای تکوانـــدو ،شـــنا ،دو و میدانـــی ،شـــطرنج ،بدمینتـــون ،کاراتـــه،
شـــطرنج ،تیرانـــدازی ،کشـــتی آزاد و فرنگـــی و تنیـــس روی میـــز بـــا هـــم
رقابـــت کردنـــد.

درخشش دانشجویان دانشگاه علموهرن جهاددانشگاهی
در آزمون کارشناسی ارشد

■ رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه عل ــم و هن ــر وابس ــته ب ــه جهاددانش ــگاهی :ب ــا اع ــام نتای ــج
آزمـــون کارشناســـی ارشـــد وزارت علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری و همچنیـــن
وزارت بهداشـــت ،برخـــی دانشـــجویان گـــروه زیستشناســـی دانشـــگاه علـــم و
هنـــر حایـــز یـــزد وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی رتبههـــای برتـــر ایـــن رقابـــت
کش ــوری ش ــدند.
«محمدابراهیـــم گلـــی مهدیآبـــادی»« ،محمدجـــواد فروزانـــی مقـــدم»
و «نازنیـــن زارع» ســـه دانشـــجوی دانشـــگاه علـــم و هنـــر کـــه در مقطـــع

کسب رتبهی برتر کشوری در اجرای طرح داناب

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال و بختیـــاری :کارشـــناس ناظـــر طـــرح
اطـــاع رســـانی پـــروژه «احیـــاء و تعـــادل بخشـــی آبهـــای زیـــر زمینـــی» در
شـــرکت مدیریـــت آب ایـــران گفـــت :کســـب رتبـــه برتـــر کشـــوری در اجـــرای
طـــرح دانـــاب ،نتیجـــه تعامـــل جهاددانشـــگاهی و شـــرکت آب منطقـــهای بـــود
اســـت.
رخســـاره محمـــدی کارشـــناس ناظـــر طـــرح «احیـــاء و تعـــادل بخشـــی
آبهـــای زیرزمینـــی» در شـــرکت مدیریـــت آب ایـــران در نشســـت بـــا
رییـــس جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال و بختیـــاری اظهـــار کـــرد :هـــرگاه پـــای
جهاددانشـــگاهی در اجـــرای طرحـــی در میـــان باشـــد ،آن طـــرح بـــا موفقیـــت و
بـــه نحـــو مطلـــوب اجـــرا میشـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه همـــکاری مطلـــوب بینبخشـــی در مجموعـــه
جهاددانش ــگاهی ،ادام ــه داد :ای ــن ام ــر س ــبب کس ــب باالتری ــن رتب ــه در ط ــرح
اطـــاع رســـانی پـــروژه تعادلبخشـــی آبهـــای زیرزمینـــی در ســـطح کشـــور
شـــد.
محمـــدی بـــه پیشـــرفت  86درصـــدی در طـــرح «احیـــاء و تعـــادل بخشـــی
آبهـــای زیـــر زمینـــی» اشـــاره و بیـــان کـــرد :پیشـــرفت  86درصـــدی رقـــم

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی :حســـین
یوســـفی رییـــس ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی
گفـــت :در مراســـم اختتامیـــه یازدهمیـــن جشـــنواره سراســـری نشـــریات
دانشـــجویی «تیتـــر  »11کـــه بـــا حضـــور دکتـــر غالمرضـــا غفـــاری
معـــاون فرهنگـــی و اجتماعـــی وزارت علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری ،در
تـــاالر امینـــی کتابخانـــه مرکـــزی دانشـــگاه تهـــران برگـــزار شـــد ،نشـــریه
وقایـــع اتفاقیـــه ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی
موفـــق بـــه کســـب رتبههـــای برتـــر شـــد.
بـــه گفتـــه وی ،نشـــریه وقایـــع اتفاقیـــه بـــه صاحـــب امتیـــازی ســـازمان
دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی ،موفـــق بـــه کســـب 9
رتبـــه برتـــر در ایـــن جشـــنواره گردیـــد و بدیـــن ترتیـــب پرافتخارتریـــن
نشـــریه وزارت علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری و البتـــه دانشـــگاه فردوســـی
شـــد.
رییـــس ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی
خاطرنشـــان کـــرد :رتبـــه اول بخـــش توالـــی انتشـــار در دوهفتـــه نامههـــا،
رتبـــه اول بخـــش مقالـــه سیاســـی از برهـــان ثقفیـــان ،رتبـــه ســـوم بخـــش
مقالـــه سیاســـی از ســـجاد هوشـــمند ،رتبـــه اول بخـــش مقالـــه ادبـــی از
زهـــرا ســـاالری ،رتبـــه اول بخـــش مقالـــه اقتصـــادی از ســـجاد هوشـــمند،
رتب ــه دوم بخ ــش مقال ــه اقتص ــادی از رض ــا امی ــر زاده ،رتب ــه دوم بخ ــش
مقالـــه صنفـــی از قاســـم شـــهریاری ،رتبـــه ســـوم بخـــش مقالـــه صنفـــی از
رضـــا امیـــر زاده و رتبـــه ســـوم مصاحبـــه بخـــش ویـــژه (محـــور دانشـــگاه
و حـــل مســـائل ملـــی بحـــران آب و آلودگـــی هـــوا و محیـــط زیســـت)
از فرنـــاز محمدیـــان از جملـــه رتبههـــای برتـــر نشـــریه وقایـــع اتفاقیـــه
ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی بـــود.
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کارشناس ــی ای ــن دانش ــگاه ف ــارغ التحصی ــل ش ــدهاند ،موف ــق ش ــدند در کنک ــور
سراســـری کارشناســـی ارشـــد وزارت بهداشـــت بـــه ترتیـــب رتبههـــای اول،
س ــوم ،نه ــم و دوازده ــم رش ــته میک ــروب شناس ــی موادغذای ــی را کس ــب کنن ــد
و همچنیـــن «امیـــر حســـین خیرخـــواه» موفـــق بـــه کســـب رتبـــه دوازدهـــم در
آزمـــون کارشناســـی ارشـــد وزارت علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری شـــده اســـت.
گفتنـــی اســـت؛ دانشـــگاه علـــم و هنـــر یکـــی از پنـــج دانشـــگاه برتـــر
غیرانتفاع ــی کش ــور از می ــان  16دانش ــگاه و  280موسس ــه غیرانتفاع ــی آم ــوزش
عالـــی اســـت کـــه بـــه گفتـــهی معـــاون آموزشـــی ایـــن دانشـــگاه چهارمیـــن
دانشـــگاه برتـــر کشـــور در حـــوزه اشـــتغال دانشاموختـــگان مقطـــع کارشناســـی
ارشـــد و هشـــتمین دانشـــگاه در اشـــتغال فارغالتحصیـــان مقطـــع کارشناســـی
براســـاس رتبهبنـــدی وزارت علـــوم نیـــز هســـت.
همچنـــان دانشـــجویان ایـــن دانشـــگاه نیـــز در آزمـــون سراســـری
کارشناسیارشـــد و دکتـــری رتبههـــای اول و دوم را کســـب کـــرده بودنـــد.

کمـــی نیســـت کـــه بـــا همـــکاری خـــوب جهاددانشـــگاهی و آب منطقـــهای کـــه
فراتـــر از وظیفهشـــان فعالیـــت کردنـــد ایجـــاد شـــده اســـت.
وی در پایـــان گفـــت :امیدواریـــم موفقیتهـــای ایـــن دو نهـــاد مســـتمر
باشـــد و همـــواره شـــاهد موفقیتهـــای چهارمحـــال و بختیـــاری باشـــیم و
بتوانیـــم ایـــن اســـتان را بـــه عنـــوان الگـــو بـــرای اســـتانهای دیگـــر مثـــال
بزنیـــم.
در ادامـــه رییـــس جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال و بختیـــاری بیـــان کـــرد:
جهاددانش ــگاهی ب ــه عن ــوان ی ــک نه ــاد علم ــی ،انقالب ــی ،ب ــا س ــابقه ،خوش ــنام و
اثرگ ــذار در جامع ــه اس ــت ک ــه همیش ــه م ــورد لط ــف و حمای ــت مق ــام معظ ــم
رهبـــری قـــرار میگیـــرد.
س ــیروس رضای ــی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه ای ــن نه ــاد ارتب ــاط بس ــیار خوب ــی ب ــا
دســـتگاههای دولتـــی ،نهادهـــا و دانشـــگاهها دارد ،ادامـــه داد :جهاددانشـــگاهی
ارتبـــاط قـــوی بـــا شـــرکت آبمنطقـــهای اســـتان برقـــرار کـــرده اســـت و طـــرح
دان ــاب را در س ــال گذش ــته ب ــه نح ــو مطل ــوب انج ــام داد و ط ــرح جدی ــد را نی ــز
ب ــا تم ــام ت ــاش ب ــه پای ــان خواه ــد رس ــاند.
وی گفـــت :در ایـــن طـــرح جدیـــد تالشـــمان را بـــر روی مســـایل جدیـــد از
جملـــه فرهنـــگ اســـتفاده درســـت از آب متمرکـــز خواهیـــم کـــرد.
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بهرهبرداری از طرح
توسعهی تنها مرکز علمی
ـ کاربردی هرن استان
الربز
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مراسم بهرهبرداری از طرح توسعهی مرکز علمی ـ کاربردی
جهاددانشگاهی الربز با حضور مسووالن جهاددانشگاهی و
دانشگاه علمی ـ کاربردی برگزار شد

فضای علمی ـ کاربردیهای جهاددانشگاهی
به  155هزار مرتمربع میرسد

رییـــس موسســـه آمـــوزش علمی-کاربـــردی جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه
ســـابقه فعالیـــت جهاددانشـــگاهی در حـــوزه آموزشهـــای علمی-کاربـــردی،
اف ــزود :ای ــن نه ــاد در س ــال  77اولی ــن مرک ــز را راهان ــدازی ک ــرد و در س ــال 91
تبدیـــل بـــه موسســـه شـــد و در حـــال حاضـــر بـــا  40مرکـــز مشـــغول فعالیـــت
اســـت ،مجـــوز مرکـــز بوشـــهر هـــم گرفتـــه شـــده و بـــهزودی چهـــل و یکمیـــن
مرکـــز هـــم در اســـتان بوشـــهر کار خـــود را شـــروع خواهـــد کـــرد.
دکتـــر محمدعلـــی گـــودرزی بـــا بیـــان اینکـــه تـــاش همیشـــگی مـــا بـــر
فراهمس ــازی فض ــای خ ــوب ب ــرای مراک ــز علمی-کارب ــردی ب ــوده اس ــت ،گف ــت:
ایـــن نهـــاد در حـــال حاضـــر  155هـــزار مترمربـــع فضـــای کالبـــدی در ایـــن
بخ ــش دارد ک ــه ط ــی هش ــت ت ــا  9س ــال س ــاخته ش ــده و ای ــن ی ــک موفقی ــت
قلمـــداد میشـــود.
وی در خصـــوص مرکـــز علمی-کاربـــردی جهاددانشـــگاهی البـــرز هـــم اظهـــار
کـــرد :فعالیـــت ایـــن مرکـــز از ســـال  86شـــروع شـــده و جـــزو مراکـــز خـــوب
جهاددانش ــگاهی ب ــه ش ــمار میرفت ــه اس ــت؛ نوس ــازی ای ــن مرک ــز ه ــم در ی ــک
حرکـــت جهـــادی انجـــام شـــده و اکنـــون آمادگـــی پذیـــرش دانشـــجو در حـــوزه
فرهنـــگ و هنـــر را دارد.

این مرکز تنها مرکز علمی-کاربردی هرن
استان الربز است

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی البـــرز 22 ،مهـــر :آییـــن بهرهبـــرداری طـــرح
توســـعه مرکـــز آمـــوزش علمـــی ـ کاربـــردی جهاددانشـــگاهی کـــرج بـــا حضـــور
دکتراحمـــد شـــریفی زاده معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس جهاددانشـــگاهی،
دکت ــر محمدص ــادق بیجن ــدی مع ــاون آموزش ــی جهاددانش ــگاهی ،دکت ــر مخت ــار
جالل ــی مع ــاون آموزش ــی دانش ــگاه جام ــع علم ــی کارب ــردی ،دکت ــر محمدعل ــی
گ ــودرزی ریی ــس موسس ــه آم ــوزش علم ــی کارب ــردی جهاددانش ــگاهی ،ریی ــس،
معاونـــان و همـــکاران جهاددانشـــگاهی البـــرز برگـــزار شـــد.
در طرح توسعه مرکز علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی البرز ،عالوه بر نوسازی و
بهسازی 15 ،کالس جدید هم به این مرکز اضافه شده است .این مرکز در رشتههای
هنر دانشجو میپذیرد و تنها مرکز علمی ـ کاربردی هنر استان البرز است.

نظارتهای دانشگاه علمی ـ کاربردی
به ارتقای این دانشگاه کمک میکند

دکت ــر محمدص ــادق بیجن ــدی در ای ــن مراس ــم اظه ــار ک ــرد :برخ ــی نهاده ــا
نظـــارت گریـــز هســـتند و همیـــن باعـــث شـــده در پیشـــبرد اهـــداف خـــود بـــا
مشـــکل مواجـــه شـــوند.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه نظ ــارت مس ــتمر ب ــر رون ــد توس ــعه مرک ــز جهاددانش ــگاهی
ادامـــه داد :بیشـــک اگـــر ایـــن نظارتهـــا نبـــود ایـــن پـــروژه بـــا ایـــن کیفیـــت
و در زمانبنـــدی اعـــام شـــده بـــه پایـــان نمیرســـید.
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی خاطرنشـــان کـــرد :مراکـــز آمـــوزش
علمی-کاربـــردی جهاددانشـــگاهی بـــا وجـــود آنکـــه خـــود از نظـــارت درونـــی
جهاددانش ــگاهی برخ ــوردار اس ــت ،ام ــا از نظارته ــای بیرون ــی دانش ــگاه جام ــع
علمـــی ـ کاربـــردی نیـــز بهشـــدت اســـتقبال میکنـــد و آن را در راســـتای رشـــد
و ارتقـــای مراکـــز قلمـــداد میکنـــد.
وی گفـــت :بـــدون شـــک اگـــر نظارتهـــای بیرونـــی نبـــود ،بخشهـــای
مختل ــف جهاددانش ــگاهی از جمل ــه پژوهش ــگاه روی ــان ب ــه موفقی ــت ام ــروز خ ــود
دســـت نمییافتنـــد.

احمدرضـــا فیـــروزی در خصـــوص طـــرح توســـعه دانشـــگاه علمی-کاربـــردی
جهاددانشـــگاهی البـــرز گفـــت :بازســـازی و بهســـازی ایـــن فضـــا از بهمنمـــاه
ســـال گذشـــته آغـــاز شـــده بـــود و بـــا یـــک کار جهـــادی و تالشهـــای
شـــبانهروزی موفـــق شـــدیم ایـــن کار را بـــه پایـــان برســـانیم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی البـــرز بـــا بیـــان اینکـــه اشـــکاالت قبلـــی در
ســـاختمان ایـــن مرکـــز بـــا بهســـازیهای صـــورت گرفتـــه رفـــع شـــده اســـت
افـــزود :سیســـتمهای سرمایشـــی ،گرمایشـــی و شـــبکه بـــرق ســـاختمان هـــم
جدیـــد شـــده اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه ایجـــاد ظرفیـــت جدیـــد فیزیکـــی در ســـاختمان مرکـــز
علمی-کاربـــردی جهاددانشـــگاهی البـــرز و اضافـــه شـــدن  ۱۵کالس درس و
کارگاه تصریـــح کـــرد :اهدافـــی کـــه مـــا در ایـــن مرکـــز دنبـــال میکنیـــم در
رشـــتههای هنـــر اســـت و بـــه عبـــارت دیگـــر تنهـــا مرکـــز علمی-کاربـــردی در
اس ــتان هس ــتیم ک ــه در ح ــوزه هن ــر فع ــال اس ــت و امیدواری ــم بتوانی ــم از ای ــن
ظرفیـــت اســـتفاده کنیـــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی البـــرز در پایـــان اعـــام کـــرد :بنـــا داریـــم در فـــاز
بع ــدی س ــاخت س ــالن اجتماع ــات مرک ــز را ش ــروع و همچنی ــن فض ــای محوط ــه
مرکـــز را بهبـــود بخشـــیم.

فعالیت  541مرکز علمی کاربردی در کشور

مختـــار جاللـــی معـــاون آموزشـــی دانشـــگاه جامـــع علمـــی کاربـــردی در
ایـــن مراســـم اظهـــار کـــرد :تعـــداد مراکـــز آمـــوزش عالـــی ایـــران پنـــج برابـــر
کش ــورهای توس ــعه یافت ــه اس ــت و ب ــا ای ــن اوص ــاف بای ــد گف ــت از نظ ــر تع ــداد
ایـــن مراکـــز کمبـــودی نداریـــم.
جاللــی بــا اشــاره بــه رســالت جهاددانشــگاهی در تربیــت دانشــجویان مهارتــی
اظه ــار ک ــرد :جهاددانش ــگاهی ،جه ــاد س ــازندگی اس ــت و در ط ــول انق ــاب ثاب ــت
کـــرده در انجـــام کارهایـــی کـــه بســـیاری از نهادهـــا از عهـــده انجامشـــان بـــر
نمیآینـــد ،موفـــق بـــوده اســـت.
وی افـــزود :امیدواریـــم بـــا تکمیـــل فازهـــای بعـــدی توســـعه مرکـــز علمـــی
ـ کاربـــردی جهاددانشـــگاهی تـــا پنـــج ســـال آینـــده ایـــن مرکـــز بـــه یکـــی از
بهتریـــن مراکـــز کشـــور تبدیـــل شـــود.
ریی ــس دانش ــگاه جام ــع علم ــی کارب ــردی اس ــتان الب ــرز گف ــت :مرک ــز علم ــی
کاربـــردی جهاددانشـــگاهی میتوانـــد بـــه قطـــب رشـــتههای فرهنـــگ و هنـــر
دانشـــگاههای اســـتان تبدیـــل شـــود.
گفتن ــی اس ــت ،در ح ــال حاض ــر در مرک ــز علم ــی کارب ــردی جهاددانش ــگاهی
کـــرج بـــا  23کـــد رشـــته فعـــال ،بیـــش از هـــزار و  200دانشـــجو شـــاغل بـــه
تحصیـــل هســـتند.

کتاب

 عنوان:
«مباحثی در گراف اول و
شناسایی گروهها توسط آن»
مولـــف :دکت ــر اعظ ــم قلع ــه
آقابابای ــی
انتشـــارات :جهاددانش ــگاهی
صنعت ــی امیرکبی ــر
تعداد صفحه112 :
قیمت 190 :هزار تومان
روش تهیـــه :از طریـــق
فروشـــگاه و نمایشـــگاه دائمـــی
انتشـــارات جهاددانشـــگاهی
امیرکبیـــر واقـــع در خیابـــان
حافـــظ جنـــب درب اصلـــی دانشـــگاه یـــا فروشـــگاه اینترنتـــی
انتشـــارات بـــه آدرسjdamirkabir.ac.ir/shop :
چکیده :این کتاب مشتمل بر پنج فصل است ،در فصل اول
تحت عنوان پیشنیاز ،حداقل مطالب موردنیاز برای فصلهای بعدی
جمعآوریشده است .در فصل دوم ،گراف اول و سپس قضایای مربوط به
آن مطرحشده است که بهواسطه آنها خواننده میتواند در مورد گراف
اول گروهها بحث نماید .آنچه در فصل سوم خواهید دید یکی از مهمترین
قضایای گراف اول است و هدف از این فصل بررسی ساختار گروهها با
گراف اول همبند است .در فصل چهارم گزارههایی بیان میشود که به
کمک آنها اتصاالت گراف اول گروههای ساده متناهی را میتوان رسم
کرد .بهبیاندیگر در انتهای این فصل انتظار میرود خواننده بتواند گراف
اول گروههای ساده متناهی را رسم کند .در نهایت در فصل آخر این
کتاب مساله شناساییپذیری برای گروه ساده  )3α(2Dnبهعنوان یک
نمونه از حل مسئله شناساییپذیری بررسی میشود.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر
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 عنوان« :آلودگی هوا سالمت و
اثراتمحیطزیستی»
مترجمـان :مهنـدس آناهیتـا کریمـی ،دکتر
حسـین بشـری و دکتـر محسـن سـلیمانی
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
تعداد صفحه650 :
قیمت 100 :هزار تومان
روش تهیـــه :تمـــاس بـــا شـــماره
 03133912594فروشــگاه کتــاب جهاددانشــگاهی
صنعتـــی اصفهـــان
چکیـده :در ایـن کتـاب بهطـور مفصـل
بـه تشـریح آلودگـی هـوا در مقیـاس جهانـی
و منطقـهای و پیامدهـای آن بـر انسـان و
محیطزیسـت پرداختهشـده اسـت .ایـن اثـر یک متـن تخصصی اسـت کـه ترکیبی از
علـوم ریاضـی و آمار ،پزشـکی و شـیمی اسـت که مخاطبان آن اسـاتید و دانشـجویان
محیطزیسـت و ریاضـی ،پزشـکان و شـیمیدانها هسـتند .بـا توجه به اینکـه اطالعات
ارایـه شـده در کتـاب همـراه بـا آزمایـش و نمونهبـرداری اسـت میتواند منبـع کاملی
بـرای افـراد در سرتاسـر جهـان و همچنیـن ایـران باشـد .تمامـی فصـول ایـن کتـاب
حاصـل جمـعآوری مقـاالت و کتـب معتبر اسـت و موضوعـات بررسیشـده در ارتباط
بـا آلودگـی هـوا از فصلـی به فصل دیگـر تغییـر میکند؛ بنابرایـن تنوع بـاالی کلمات
تخصصـی از ویژگیهـای اصلـی ایـن کتـاب بـوده بهگونـهای کـه فرآینـد ترجمـه را
پیچیـده میکنـد .تمـام سـعی مترجمیـن بـر ایـن بوده اسـت کـه از اعمال سـلیقهی
شـخصی و ابـداع کلمـات نامأنـوس بـرای خواننـدهی زبـان مقصـد خـودداری کنـد و
درعینحـال متنـی روان و قابلقبـول ارایـه دهـد بهگونـهای کـه بـوی ترجمـه ندهـد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوانIntroductory« :
( Accountingحسابداری مقدماتی)»
مولفـــان :مهـــرداد ســـروی و امیـــد عـــاف
اکبـــری
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه144 :
قیمت 25 :هزار تومان
چکیـده :مولفـان کتـاب «Introductory
 »Accountingبـا اعتقـاد بـه اینکـه سیسـتم
اطالعات حسـابداری بهعنـوان مهمتریـن زیرمجموعه
ایـن سیسـتم ،اطالعـات مالـی متنوعـی را در اختیـار
اسـتفادهکنندگان خصوصـا مدیـران هـر سـازمان قرار
میدهـد بـر ایـن باورند کـه نیـاز روزافزون موسسـات
و سـازمانها بـه اطالعـات صحیـح و به هنـگام جهت بهکارگیـری در فرآینـد تصمیمگیری
مدیـران ،مقولـهای اجتنابناپذیـر اسـت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

 عنوان« :راهنمای
کنترل شیمیایی علفهای هرز
ایران»
 مولفـان :دکتـر اسـکندر زنـد ،دکتر
نوشـین نظامآبـادی ،دکتـر محمدعلـی
باغسـتانی ،مهنـدس پرویـز شـیمی و
دکتـر سـید کریـم موسـوی
انتشارات :جهاددانشگاهی
خراسانرضوی
تعداد صفحه 23 :فصل
روش تهیه :مراجعه به درگاه
اینترنتیwww.jdmpress.com :
چکیده :در این کتاب به مباحثی
چون مصرف علفکشها در ایران و جهان،
طبقهبندی جدید علفکشها بر اساس خانواده شیمیایی بهمنظور مدیریت مقاومت،
مروری بر علفهای هرز مهم مزارع ایران و گیاهان مهاجم جهان و بررسی احتمال
گسترش آنها در ایران ،علفهای هرز و علفکشهای مزارع گندم و جو ،برنج،
ذرت ،نیشکر ،چغندرقند ،سیبزمینی ،پنبه ،سویا ،کلز ،آفتابگردان ،گلرنگ ،کنجد،
یونجه ،شبدر و اسپرس ،حبوبات ،پیاز و سیر ،گوجهفرنگی ،سبزی و صیفی ،باغات،
توتفرنگی ،زعفران ،زیره سبز و توتون و چمن و گیاهان زینتی و مدیریت گیاهان
انگلی و مدیریت علفهای هرز مناطق غیر مزروعی پرداختهشده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسانرضوی
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کتــاب
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

 عنوان« :مدیریت محلههای
شهری؛ مبتنی بر سازمانهای مردمنهاد»
مولفان :دکتر سید رفیع موسوی و دکتر
حسین کالنتری خلیلآباد
انتشارات :انتشارت جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه۲۵۶ :
قیمت 45 :هزار تومان
چکیده :کتاب «مدیریت محلههای شهری؛
مبتنی بر سازمانهای مردمنهاد» که مشارکت
را در سه حوزه نظر ،روش و واقعیت تشریح
کرده و به بررسی نوآوریهای مدیریت شهری
مشارکتی و گروههای مردمنهاد در ایران و
خارج از کشور پرداخته است میتواند مورد
استفاده کارشناسان ،مدیران شهرداریها،
دهیاریها ،شوراهای اسالمی شهر و روستا و همچنین برای دانشجویان رشتههای
جغرافیا و برنامهریزی شهری قرار گیرد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان« :گلهای شاخه بریده
اصول علمی و عملی پرورش»
مولفـــان :دکتـــر علـــی نیکبخـــت و دکتـــر
نبـــیا ...اشـــرفی
انتشـــارات :جهاددانشـــگاهی صنعتـــی
اصفهـــان
تعداد صفحه462 :
قیمت 65 :هزار تومان
روش تهیـــه :تم ــاس ب ــا فروش ــگاه کت ــاب
جهاددانشـــگاهی صنعتـــی اصفهـــان شـــماره
03133912594
چکیـــده :در ایـــن اثـــر ،تـــاش شـــده
اســـت کـــه هـــم تولیدکننـــدگان و هـــم
دانشـــجویان بتواننـــد موضوعـــات متنـــوع
تولی ــد و پ ــرورش مهمتری ــن گله ــای ش ــاخه بری ــده (ی ــازده گون ــه) از مرحل ــه
پیشتولیـــد تـــا مرحلـــه پـــس از برداشـــت را در یـــک دســـتهبندی منطقـــی و
منظ ــم ب ــه دس ــت آورن ــد .ب ــه موض ــوع کلی ــدی اص ــول پ ــرورش هیدروپونی ــک
و تغذیـــه گلهـــای شـــاخه بریـــده در یـــک فصـــل جداگانـــه در ابتـــدای کتـــاب
پرداخت ــه ش ــده اس ــت .مطال ــب کت ــاب در کن ــار بهرهگی ــری از مطال ــب مناب ــع
علمـــی بینالمللـــی ،مســـتند بـــر پژوهشهـــای انجـــام شـــده در دانشـــگاههای
معتبـــر داخـــل کشـــور و تجربههـــای مؤلفـــان اثـــر اســـت .امیـــد کـــه مفیـــد
فایـــده قـــرار گیـــرد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان« :استاتیک»
مولفان :دکتر عزیزه جوادی و
مهندس سعید مولودی
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی
امیرکبیر
تعداد صفحه432 :
قیمت 49 :هزار تومان
روش تهیــه :از طریــق فروشــگاه
و نمایشــگاه دائمــی انتشــارات
جهاددانشــگاهی امیرکبیــر واقــع در
خیابــان حافــظ جنــب درب اصلــی
دانشــگاه یــا فروشــگاه اینترنتــی
انتشــارات بــه آدرسjdamirkabir.ac.ir/shop :
چکیـــده :کتـــاب حاضـــر ،کتابـــی جامـــع شـــامل هشـــت فصـــل
اصلـــی اســـتاتیک بـــوده و بـــا ادبیاتـــی ســـاده و قابـــل فهـــم بـــرای
دانشــجویان نوشــته شــده اســت .هــر فصــل بــا ارایــه و تشــریح مفاهیــم
مربوطـــه آغـــاز شـــده و بـــرای تفهیـــم بهتـــر مطالـــب ،مثالهـــای حـــل
شـــده متعـــددی نیـــز هـــر قســـمت آورده شـــده اســـت .در آخـــر هـــر
فصـــل نیـــز خالصـــهای از نـــکات مهـــم آن ارایـــه شـــده و چندیـــن
مس ــاله ح ــل نش ــده ب ــرای تمری ــن دانش ــجویان ق ــرار داده ش ــده اس ــت.
بهمنظـــور حـــل مســـایل بیشـــتر و آشـــنایی دانشـــجویان بـــا ســـواالتی
کـــه عمدتـــا در کنکورهـــای ورودی کارشناســـی ارشـــد دانشـــگاههای
سراســـری مـــورد اســـتفاده قـــرار میگیـــرد ،بخـــش پیوســـت کتـــاب
بـــه ایـــن امـــر اختصاصیافتـــه اســـت .در بخـــش پیوســـت ،ابتـــدا
تســتهای طبقـــه بنـــدی شـــده مربـــوط بـــه هـــر فصـــل قـــرار گرفتـــه
و ســـپس جوابهـــای صحیـــح آنهـــا مشخصشـــده و بـــه تشـــریح
مفاهیـــم و حـــل کامـــل هـــر ســـوال پرداختـــه شـــده اســـت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

 عنوان:
«استنباطهای فلسفی از آیات
و روایات»
مولف :عسکر دیرباز
تعداد صفحه199 :
چکیـــده :ایـــن کتـــاب
اســـتنباطهای فلســـفی و کالمـــی از
آیـــات بهویـــژه روایـــات یـــا الهیـــات
نقلـــی ،اســـت و ســـعی میکنـــد
معرفـــت صحیـــح و گســـتردهای
در حـــد تـــوان بـــرای خواننـــده
فراهـــم کنـــد .منابـــع ایـــن نوشـــته
بهطـــور عمـــده روایـــات اعتقـــادی
اســـت کـــه در کتابهـــای اصـــول
کافـــی و توحیـــد صـــدوق آمـــده اســـت کـــه مجموعـــه آنهـــا در کتـــاب
بحاراالنـــوار جمـــع شـــده و مصـــدر ایـــن نوشـــته اســـت .روشـــی کـــه در
ایـــن کتـــاب بهکاررفتـــه اســـت تبییـــن مدلـــول مطابقـــی ،تضمنـــی و
التزامـــی آنهاســـت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

 عنوان« :روش تحقیق در علوم
کشاورزی»
مولفـــان :دکتـــر مرتضـــی مبلغـــی ،دکتـــر
س ــمانه راه ــب ،دکت ــر س ــلمان دس ــتان و دکت ــر
ابراهیـــم حبیبـــی
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
قیمت 25 :هزار تومان
روش تهیه :فروشگاه کتاب جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان با شماره 03133912594
چکیـــده :بهمنظـــور ارتبـــاط بنیادیـــن دانشـــگاهها بـــا جریـــان علمـــی جهـــان و تبدیـــل دانشـــگاهها و مراکـــز آمـــوزش عالـــی بـــه
مراک ــز پژوهشه ــای علم ــی ،ض ــرورت دارد ب ــه تحقیق ــات بی ــش از پی ــش توج ــه ش ــود .بای ــد ب ــه ای ــن ب ــاور رس ــید ک ــه دانش ــجو و
محق ــق کش ــاورزی ق ــادر اس ــت ب ــا انج ــام ه ــر تحقی ــق ت ــازه ،چراغ ــی در جه ــت توس ــعه و پیش ــرفت تولیدکنن ــدگان کش ــور روش ــن
نمایـــد؛ بنابرایـــن کتـــاب حاضـــر بـــا تاکیـــد بـــرای رشـــتههای کشـــاورزی تدویـــن و مطالبـــی در چارچـــوب مســـایل و جنبههـــای
مختلـــف تحقیقـــات کشـــاورزی ،روشهـــای تحقیـــق و آزمایشهـــای کشـــاورزی بـــه رشـــته تحریـــر درآمـــد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

جهاددانشـــگاهی قـــم

 عنوان« :اندیشه
سیاسی امام خمینی»
مولف :علی شیرخانی
انتشارات :جهاددانشگاهی قم
چکیـده :فهـم اندیشـههای
سیاسـی اجتماعـی امـام خمینـی(ره)
کـه خود را در فلسـفه سیاسـی متجلی
میکنـد ،ضرورتـی اساسـی اسـت کـه
در این نوشـتار بـه آن پرداخته خواهد
شـد و جنبههـای مختلف اندیشـههای
امـام خمینـی (ره) مـورد تحلیـل و
بررسـی قـرار خواهـد گرفـت.
فرســـتنده :روابـــط عمومـــی

 عنوان« :رودهای
خاموش؛ پیامدهای بومشناختی
سدهای بزرگ»
مترجم :فاطمه ظفرنژاد
انتشـــارات :جهاددانشـــگاهی
خر ا ســـا نر ضو ی
تعداد صفحه۳۹۶ :
روش تهیـــه :عالقهمنـــدان
جهـــت دسترســـی بـــه ایـــن کتـــاب
بهصـــورت رایـــگان میتواننـــد بـــه
ســـایت انتشـــارات جهاددانشـــگاهی
خراســـان رضـــوی بـــه نشـــانی
w w w. j d m p r e s s . c o m

مراجعـــه کننـــد.
چکیـــده :کتـــاب «رودهـــای خامـــوش» از مهندســـی تهاجمـــی در
آبخیزهـــا و فســـاد پنهـــان شـــرکتها (دولتـــی ،خصوصـــی ،خصولتـــی
تلـــخ
و…) در ایـــن زمینـــه پردهبـــرداری میکنـــد .نویســـنده ،داســـتان
ِ
بریـــدن رگهـــای زندگـــی کرهزمیـــن و بهبندکشـــیدن خشـــن رودهـــا،
تاالبهـــا ،دریاچههـــا ،زیســـتگاهها و جوامـــع بومـــی وابســـته بـــه
آنهـــا را بازگـــو میکنـــد.
فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسانرضوی

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

 عنوان« :کشاورزی
دقیق؛ جنبههای حاصلخیزی و
بهرهوری خاک»
مترجمـان :دکتـر ولـی رسـولی
شـربیانی و مهنـدس سـجاد سـرداری
انتشـــارات :جهاددانشـــگاهی
اردبیـــل
تعداد صفحه۲۵۶ :
قیمت 30 :هزار تومان
چکیــده :از مطالــب مهــم کتــاب
میتــوان بــه بــاروری خــاک ،نظــارت
بــر رشــد محصــول ،تجهیــزات
الکترونیکــی ،ســنجش از دور،
اطالعــات جهانــی و سیســتمهای موقعیتیابــی ،مدلهــای کامپیوتــری،
پشــتیبانی تصمیمگیــری ،فنــاوری متغیــر ســرعت ،حسابرســی و
تکنیکهــای دقیــق اشــاره کــرد .ایــن کتــاب زمینــه آشــنایی کامــل و
کاربــردی تاثیــر تکنیکهــای  GPSرا بــرای تنظیــم عرضــه کــود بــر
اســاس توزیــع مــواد مغــذی خــاک و اهــداف تولیــدی کشــاورزان فراهــم
کــرده اســت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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 عنوان« :اصول
عملی آنالیز دادههای توالییابی
»RNA
مترجمان :دکتر فرجاد رفیعی و
دکتر حبیباله سمیعزاده الهیجی
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی
اصفهان
تعداد صفحه388 :
روش تهیـــه :تم ــاس ب ــا ش ــماره
 03133912594فروشـــگاه کتـــاب
جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی
اصفهـــان
چکیـده :کتـاب حاضـر ،یکـی از
منابـع تقریبـا منحصـر بـه فـرد در رابطـه بـا آنالیـز دادههـای توالییابـی
 RNAبـوده کـه در سـالهای اخیـر همگام با سـایر مجامع علمـی جهان،
در دانشـگاههای ایـران و بهخصـوص در دورههـای تحصیلات تکمیلـی،
مـورد توجـه و تدریـس قـرار گرفتـه اسـت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان«:هیدرولوژی»
مترجمان :دکتر علیرضا
نیکبخت شهبازی ،دکتر داود
خدادادی و دکتر اصالن اگدرنژاد
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی
امیرکبیر
تعداد صفحه424 :
قیمت 30 :هزار تومان
روش تهی ــه :از طری ــق فروش ــگاه
و نمایشـــگاه دائمـــی انتشـــارات
جهاددانشـــگاهی امیرکبیـــر واقـــع در
خیابـــان حافـــظ جنـــب درب اصلـــی
دانشـــگاه و یـــا فروشـــگاه اینترنتـــی
انتشـــارات بـــه آدرس jdamirkabir.ac.ir/shop
چکیـــده :یکـــی از راههـــای ســـازگاری بـــا کمآبـــی اســـتفاده
بهینـــه از منابـــع آب اســـت .بایـــد ســـعی کـــرد کـــه تـــا حـــد امـــکان
از ریزشهـــای جـــوی ،جریـــان آبهـــای ســـطحی و منابـــع زیرزمینـــی
ب ــه نح ــو مطل ــوب اس ــتفاده ش ــود و ای ــن کار ب ــا ش ــناخت پدیدهه ــای
هیدرولوژیکـــی میســـر میشـــود؛ بنابرایـــن کتـــاب حاضـــر کـــه یکـــی
از معـــدود کتابهایـــی اســـت کـــه در زمینـــه هیدرولـــوژی کاربـــردی
بهصـــورت موجـــز و بـــه شـــیوه درســـی تالیـــف شـــده ،بـــرای ترجمـــه
انتخابشـــده اســـت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر
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کتــاب
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

 عنوان« :مقدمهای بر کاربرد
بیوسرامیکها در مهندسی بافت»
مولفـــان :دکتـــر مهـــدی موحـــدی،
س ــینا اعتم ــاد مق ــدم و ریحان ــه یاراحمدی ــان
انتشارات :جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه186 :
قیمت 25 :هزار تومان
روش تهیـــه :تم ــاس ب ــا ش ــماره تلف ــن
 026-34505151و 021-77503824
چکیــده :ایــن کتــاب در شــش فصــل
بــه موضوعاتــی پیرامــون «تاریخچــه ،تعریــف
و کاربــرد مهندســی بافــت»« ،کاربــرد
مهندســی بافــت در اســتخوان»« ،کاربــرد
بیوســرامیک هــا در مهندســی بافــت»،
«مهندســی بافــت  « »HA-SAL2مطالعــات حیوانــی و استحکامبخشــی در
مهندســی بافــت»« ،کاربــرد بیوســرامیک هــا در بازســازی بافــت» میپــردازد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

 عنوان« :فناوری چاپگرهای
زیستی سهبعدی»
مولفان :میدیا خادمی ،علی نکو و حامد
کیوانپور ایرانی
انتشارات :جهاددانشگاهی امیرکبیر
تعداد صفحه160 :
قیمت 26000 :تومان
روش تهیـــه :عالقهمنــــــــــــــدان
میتواننـــد کتـــاب مذکـــور را از طریـــق
فروشـــگاه و نمایشـــگاه دائمـــی انتشـــارات
جهاددانش ــگاهی امیرکبی ــر واق ــع در خیاب ــان
حافـــظ جنـــب درب اصلـــی دانشـــگاه و یـــا
فروشـــگاه اینترنتـــی انتشـــارات بـــه آدرس:
 jdamirkabir.ac.ir/shopخریـــداری کننـــد.
چکیـــده :ن ــگارش ای ــن کت ــاب ب ــا ه ــدف ش ــناخته ش ــدن تکنولوژیه ــای
پرینـــت ســـهبعدی و بیوپرینـــت و انـــواع کاربـــرد آنهـــا در دنیـــای پزشـــکی
صـــورت گرفتـــه و ســـعی مـــا بـــر ایـــن بـــوده کـــه عالقهمنـــدان بـــا خوانـــدن
مطال ــب ای ــن کت ــاب ،آمادگ ــی الزم جه ــت ورود ب ــه ای ــن ح ــوزه را پی ــدا کنن ــد.
فصـــل اول ایـــن کتـــاب بـــه معرفـــی فنـــاوری ســـاخت افزودنـــی یـــا پرینـــت
ســـهبعدی اختصـــاص دارد .در ایـــن فصـــل بـــا زنجیـــره فرآینـــد ،دســـتهبندی
انـــواع فرآیندهـــا و مفهـــوم طراحـــی بـــرای ســـاخت افزودنـــی آشـــنا خواهیـــد
شـــد .ســـپس در فصـــل دوم انـــواع تکنولوژیهـــای بیوپرینـــت تشـــریح شـــده
و در فص ــل س ــوم ان ــواع کاربرده ــای س ــاخت افزودن ــی و بیوپرین ــت در دنی ــای
پزشـــکی را ازنظـــر خواهیـــم گذرانـــد .در فصـــل چهـــارم بـــا انـــواع بیومـــواد و
ش ــرایط کش ــت س ــلولی آش ــنا ش ــده و فص ــل پنج ــم نی ــز ب ــه ش ــناخت ب ــازار
پرینترهـــای ســـهبعدی مورداســـتفاده در پزشـــکی اختصاصیافتـــه اســـت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

 عنوان« :راهنمای
مهندسی نفت و گاز»
مترجمان :جمشید ابراهیمخانی و
داریوش مردمی
انتشارات :سازمان جهاددانشگاهی
تهران
روش تهیـــه :مراجعـــه بـــه فروشـــگاه
ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران بـــه
آدرس تهـــران ـ خیابـــان انقـــاب ـ
خیابـــان  16آذر یـــا تمـــاس بـــا شـــماره
تلفـــن 02166973423
چکیـــده :در ایـــن کتـــاب ســـعی
ش ــده ب ــا توج ــه ب ــه پیچیدگ ــی پروژهه ــای صنع ــت نف ــت و گاز ،خوانن ــدگان
بـــا چگونگـــی تکمیـــل ایـــن پروژههـــا از زمـــان طراحـــی تـــا بهرهبـــرداری
آشـــنا شـــوند .معرفـــی مـــدارک و مســـوولیت واحدهـــای مختلـــف مهندســـی
و نی ــز ارتب ــاط آنه ــا ب ــا یکدیگ ــر نی ــز از دیگ ــر اه ــداف ای ــن کت ــاب اس ــت.
مهندس ــی پ ــروژه ،مبان ــی طراح ــی ،فراین ــد ،تجهی ــزات ،جانمای ــی تاسیس ــات،
ایمنـــی و محیطزیســـت ،مهندســـی عمـــران ،متریـــال و خوردگـــی ،پایپینـــگ،
مـــدل تاسیســـات ،ابـــزار دقیـــق و کنتـــرل ،بـــرق ،فراســـاحل ،روش کلـــی
کار ،مهندســـی پایـــه ،مبانـــی و تفضیلـــی ،هماهنگـــی زمانبنـــدی پـــروژه،
مدیریـــت مهندســـی ،روشهـــا و ابزارهـــا ،مهندســـی کارگاهـــی و توســـعه،
عناویـــن فصلهـــای ایـــن کتـــاب اســـت.
فرستنده :روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

 عنـــوان« :اخـــاق
تد ر یـــس »
مترجم :محبوبه خسروی
انتشـــارات :ســـازمان انتشـــارات
جهاددانشـــگاهی
قیمت 55000 :تومان
روش تهیـــه :فروشـــگاه ســـازمان
انتشـــارات جهاددانشـــگاهی بـــه آدرس
ته ــران ـ خیاب ــان انق ــاب ـ خیاب ــان فخ ــر
رازی ـ تقاطـــع ژاندارمـــری ـ ســـاختمان
منشـــور دانـــش ـ طبقـــه همکـــف-
پـــاک  6یـــا تمـــاس بـــا شـــماره تلفـــن
02166487625
چکیـــده :کت ــاب حاض ــر ب ــا اس ــتناد ب ــه منش ــور اخالق ــی حرف ــه آم ــوزش
ک ــه توس ــط انجم ــن مل ــی آم ــوزش مص ــوب ش ــده اس ــت ای ــن معل ــم فک ــور
یـــا خـــردورز را در موقعیـــت معماهـــای اخالقـــی گوناگونـــی قـــرار میدهـــد و
ضم ــن بی ــان و تش ــریح دیدگاهه ــای اخالق ــی متف ــاوت از جمل ــه دیدگاهه ــای
نتیج ــه گ ــرا ،غیرنتیج ــه گ ــرا و اصال ــت فای ــده وی را ب ــه تام ــل وامــیدارد ت ــا
در تصمیمگیـــری ،انتخـــاب و ارزشیابـــی و حتـــی تنبیـــه و تشـــویق بتوانـــد
ب ــا رج ــوع ب ــه ی ــک نظ ــام اخالق ــی ب ــا قطعی ــت بیش ــتری عم ــل کن ــد .اگ ــر
چـــه مثالهـــا و معماهـــای مطـــرح شـــده در ایـــن کتـــاب شـــاید در فضـــا و
فرهنگ ــی متف ــاوت ش ــکلگرفته باش ــد و زایی ــده تج ــارب معلمان ــی غیربوم ــی
باش ــد ول ــی در مطالع ــه کت ــاب خوانن ــده ب ــه اش ــتراک و تش ــابه تج ــارب پ ــی
خواهـــد بـــرد .بـــه هـــر حـــال امیـــد ایـــن مـــیرود کـــه مطالعـــه ایـــن کتـــاب
ارزشـــمند راهگشـــا و راهنمـــای عمـــل بســـیاری از معلمـــان اندیشـــمند در
وضعیتهـــای مختلـــف فراینـــد تدریـــس را فراهـــم آورد.
فرستنده :روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

 عنـــوان« :فرهنـــگ آب و
آبیـــاری»
مولفان :مهدی مبارکی ،زهره شهبازی و
اکرم جدیدی
انتشارات :جهاددانشگاهی استان مرکزی
چکی ــده :کت ــاب فرهن ــگ آب و آبی ــاری
در اســـتان مرکـــزی ماحصـــل یـــک کار
تحقیقاتـــی بـــا همـــکاری جهاددانشـــگاهی
و آب منطقـــهای اســـتان اســـت و یکـــی
از اهـــداف انتشـــار آن انتقـــال اطالعـــات
و فرهنـــگ و آداب و رســـوم گذشـــتگان
در خصـــوص آب بـــه نســـل جـــوان بـــود،
همچنیـــن روشهـــای تقســـیم و توزیـــع و
اس ــتفاده از آب در گذش ــته در ای ــن کت ــاب
بهوضـــوح بیـــان شـــده اســـت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

 عنوان :مجموعه دو جلدی
«»Premium English
مولفان :مصطفی میرزایی و زهرا متقی
انتشارات :سازمان انتشارات
جهاددانشگاهی
قیمت 65 :هزار تومان
روش تهیـــه :مراجعـــه بـــه آدرس
ته ــران ،خیاب ــان انق ــاب ،خیاب ــان فخ ــر
رازی ،تقاطـــع ژاندارمـــری ،ســـاختمان
منشـــور دانـــش ،طبقـــه همکـــف،
پـــاک  6یـــا تمـــاس بـــا شـــماره تلفـــن
02166487625
چکیـــده :ایـــن دو کتـــاب بهعنـــوان
منبعـــی مناســـب جهـــت آمـــوزش زبـــان در محیطهـــای علمـــی همچـــون
دانشـــگاه طراحـــی شـــده اســـت و تمرکـــز اصلـــی بـــر آمـــوزش درک مطلـــب،
ارتقـــا دایـــره واژگان و تدریـــس گامبـــهگام نـــکات دســـتوری اســـت.
فرستنده :روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

 عنوان« :مطالعات برنامه
آمایش سرزمین استان خراسان
رضوی»
مولف :حسین آقاجانی
چکیـــده :ایـــن کتـــاب دومیـــن نســـخه
مکتـــوب تلخیـــص شـــده از مطالعـــات
تفصیلـــی آمایـــش خراســـان رضـــوی اســـت
کـــه بهلحـــاظ روششناســـی و محتـــوا
نســـخه کاملتـــری نســـبت بـــه کتـــاب
«مطالعـــات آمایـــش اســـتان خراســـان
رضـــوی» منتشـــر شـــده در ســـال 1390
اس ــت .در واق ــع کت ــاب ،راهنمای ــی متن ــی و
تصوی ــری اس ــت ک ــه خط ــوط کل ــی و کالن
برنامهریـــزی و توســـعه اســـتان خراســـان رضـــوی را در آینـــده بـــه تصویـــر
کشـــیده اســـت تـــا ســـطوح محلـــی برنامهریـــزی اســـتان (شهرســـتانها)
جایـــگاه و نقـــش محلـــی خـــود را در آن یافتـــه و بـــا آن همـــگام شـــوند.
فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسانرضوی

 عنوان :مجموعه
چهارجلدی «منتخب متون فلسفی»
مولف :حسین مصباحیان
انتشارات :سازمان انتشارات
جهاددانشگاهی
روش تهیه :فروشـگاه سـازمان انتشارات
جهاددانشـگاهی بـه آدرس تهـران ،خیابـان
انقلاب ،خیابـان فخـر رازی ،تقاطـع
ژاندارمـری ،سـاختمان منشـور دانش ،طبقه
همکـف ،پلاک  6یا تمـاس با شـماره تلفن
02166487625
چکیـده :مباحـث ایـن کتـاب در چهار
مرحلـه ارایـه میشـود و هدف کلـی مراحل
چهارگانـه هـر جلسـه درس ایـن اسـت کـه با
فلسـفه یـک فیلسـوف مواجهـهای از زوایـای مختلـف صـورت گیـرد و برخـی از
لحظـات کلیـدی فلسـفه او اسـتخراج شـود.
فرستنده :روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
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 عنوان« :ساخت گشایی
عقالنیت اسالمی»
مولف :حامد علی اکبرزاده
انتشارات :انتشارات طه
قیمت 53000 :تومان
چکیـده :ایـن کتـاب بـه دو طـرح فکـری
از دو اندیشـمند مسـلمان یعنـی محمـد عابـد
الجابـری و محمـد ارکـون پرداختـه کـه بـا
ت گشـایی (سـاختار
رویکـرد فلسـفی سـاخ 
شـکنی ـ واسـازی ـ شالودهشـکنی) به سـراغ
اندیشـه اسلامی و عقالنیـت در جهان اسلام
رفتهانـد.
فرستنده :روابط عمومی سازمان انتشارات
جهاددانشگاهی

 عنوان« :آنالیز و
محاسبات عددی»
مولف :جمال صفار اردبیلی
انتشارات :مرکز انتشارت
جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه۱۶۸ :
قیمت 30 :هزار تومان
چکیــده :در کتــاب مذکــور آنالیــز
عــددی و روشهــای محاســبات
خطاهــا و بســط اعــداد ،انــواع تقریــب
ریشــههای یــک معادلــه ،تعییــن
حــدود ریشــه قاعــده عالمــات دکارت،
درونیابــی و تقریــب چنــد جمل ـهای،
انــواع مشــتقگیری و انتگرالگیــری عــددی تابــع جدولــی و روشهــای
حــل معــادالت دیفرانســیل مــورد بحــث قرارگرفتــه کــه میتوانــد
مورداســتفاده دانشــجویان رشــتههای علــوم پایــه و فنــی مهندســی از
جملــه ریاضــی ،مهندســی بــرق ،عمــران ،شــیمی و صنایــع قــرار گیــرد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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 عنـوان« :درمان دلبسـتگی ـ
روایتی»
مترجمـان :نیـره آرینفـر ،دکتـر رویـا و دکتر
عـذرا اعتمادی
انتشارات :سازمان جهاددانشگاهی تهران
چکیـده :ایـن مجموعـه بـه تلفیـق  3درمـان
پسـتمدرن روایتـی ،سیسـتمی مینوچیـن و
دلبسـتگی میپـردازد کـه کاربـرد بسـیاری برای
برطـرف کـردن مشـکالت زوجیـن دارد.
فرســـتنده :روابـــط عمومـــی ســـازمان
جهاددانشـــگاهی تهـــران

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

 عنوان« :دیباچهای بر
مردمساالری دینی و توسعه سیاسی»
مول ــف :دکت ــر عل ــی ش ــیرخانی و داوود
س ــبزی
انتشارات :جهاددانشگاهی قم
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی
قم

عنـوان« :انداختـن
نردبـان اسـتراتژی توسـعه در
چشـماندازی تاریخـی»
مترجمـان :دکتـر زهـرا کریمـی
موغـاری ،دکتـر محمـد عبـدی
سـیدکالیی و دکتـر جـواد براتـی
انتشارات :سازمان جهاددانشگاهی
خراسانرضوی
تعداد صفحه۱۸۱ :
روش تهیـــه :مراجعـــه بـــه درگاه
اینترنتـــیwww.jdmpress.com :
یــا تمــاس بــا شــماره تلفــن 38842230
چکیـده :ایـن کتـاب در چهارفصل
«کشـورهای ثروتمنـد بهراسـتی چگونه
ثروتمنـد شـدند؟»« ،سیاسـتهای توسـعه اقتصـادی :سیاسـتهای
صنعتـی ،تجـاری و فناوری از منظـر تاریخی»« ،نهادها و توسـعه اقتصادی:
حکمرانـی خـوب از منظـر تاریخـی» و «درسهایی بـرای امروز» به رشـته
تحریـر درآمده اسـت.
فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسانرضوی
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