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ویـژہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

رسدار سپهبد شهید

حاج قاسم سلیامنی

تولد:
 ۲۰اسفند  ۱۳۳۵ـ شهرستان رابر از توابع استان
کرمان
شهادت:
بامداد جمعه  ۱۳دی  ۱۳۹۸ـ اطراف فرودگاه بغداد
نحوهی شهادت:
در حملهی تروریستی موشکی ناجوامنردانهی
هلیکوپرتهای آمریکایی به دو خودرو ،رسدار
قاسم سلیامنی فرمانده سپاه قدس و ابومهدی
املهندس معاون حشدالشعبی و تنی چند از اعضای
حشدالشعبی ،مورد هدف قرار گرفتند و به شهادت
رسیدند

ادامهی راه مبارزه و فتح
إِنَّا لِلّه وإِنّا إِلَی ِه َراجِ ُعونَ
اللَّ ُه َّم َو أَ ِق ْم ب ِه الْ َح َّق َو أَ ْد ِح ْض ب ِه الْ َب ِ
اط َل َو أَ ْ
دل ب ِه أَ ْولِ َیا َءکَ َو أَ ْذلِ ْل ب ِه أَ ْعدَا َءکَ َو ِصلِ اللَّ ُه َّم بَ ْی َن َنا
َو َب ْی َنهُ ُو ْصلَهً تُ َؤدِّی إِ َل ُم َرا َف َق ِه َسلَ ِف ِه
شهادت رسدار مخلص و پرافتخار اسالم سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیامنی(ره) به دست دولت
تروریست آمریکا را به محرض قطب عامل امکان حرضت بقیهالله االعظم (ارواح العاملین من
سواه فداه) ،رهرب معظم انقالب و فرمانده کل قوا و عموم ملت غیور و شهادتطلب ایران
اسالمی تربیک و تسلیت میگوییم.
کالبد آن بزرگ مجاهد حسینی بیشازاین تاب روح با عظمت او و اشتیاقاش به شهادت در راه
خدا و اعتالی کلمهی توحید را نداشت و در آستانهی فرارسیدن ایام شهادت اماالمئه حرضت
صدیقه کربی فاطمه الزهرا(س) آسامنی شد.
ملت عزیز ایران ،قدردان مجاهدتهای آن شهید راحل بوده و خواهد
بود و با جهاد خود ،راه مبارزه و فتح را ادامه خواهد داد.
جهاددانشگاهی
 13د یماه 1398

اَعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ یطانِ ال َّرجیم؛

سورهی مبارکهی توبه ،آیهی ۵۲

فاتح؛ شهید سلیامنی هم
پیروز شد و هم شهید

در شهادت شهید سلیامنی یک فقدان تلخی
برای ما پیش آمد؛ [این] شهید خیلی خوب بود؛
خیلی عزیز بود؛ خیلی مفید بود؛ خیلی انسان
را وادار به تحسین میکرد؛ اینها بهجای خود
محفوظ؛ خب از دست ما رفت؛ ولیکن وقتی
به این حادث ه نگاه میکنیم ،میبینیم این حادثه
مثل همهی حوادث دیگ ِر الهی است که لطف
خدای متعال در آنها بر قهر غلبه دارد.
اما راجع به خود شهید؛ خدای متعال در قرآن
از زبان مسلامنها میگوید :بِنا اِ ّل اِحدَی
ال ُحس َن َیین؛ ما یکی از دو « ُحسنی» را داریم؛
ُحسنی یعنی بهرتین؛ یکی از دو بهرتین را ما
داریم .آن دو چه هستند که یکیاش را انسان
دارد؟ یکیاش پیروزی است ،یکیاش شهادت
است .شهید سلیامنی به هر دو ُحسنیین رسید؛
هم پیروز شد ـ چند سال است که در منطقه،
پیروز میدان شهید سلیامنی است؛ مغلوب
میدان ،آمریکا و عوامل آمریکایند؛ در همهی
این منطقه ای ن جور است ـ هم به شهادت
رسید؛ یعنی خدای متعال ِکل َتا ال ُحس َن َیین را به
این شهید عزیز داد.
بیانات رهرب معظم انقالب در دیدار با مردم آذربایجانرشقی
1398/11/29
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بگــو« :آیــا دربــارهی مــا ،جز یکــی از دو نیکی
را انتظــار داریــد؟ (یــا پیــروزی یــا شــهادت)؛
ولــی مــا انتظــار داریــم کــه خداونــد ،عذابــی
از ســوی خــودش (در آن جهــان) بــه شــا برســاند یــا (در ایــن جهــان)
بــه دســت مــا (مجــازات شــوید)؛ اکنــون کــه چنیــن اســت ،شــا انتظــار
بکشــید ،مــا هــم بــا شــا انتظــار میکشــیم»
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ـص
ُقــل َهــل تَ َربَّصــونَ بِنــا إ ِّل إِحــدَى ال ُحس ـ َن َي ِني َونَح ـ ُن ن َ ََتبَّـ ُ
ـذاب ِمــن
ـم اللَّــهُ ِب َعـ ٍ
ِبكُــم أَن يُصي َبكُـ ُ
ِعنـ ِد ِہ أَو ِبأَيدينــا ف َ ََتبَّصـوا إِنّا
َم َعكُــم ُم َ َتبِّصــونَ
﴿﴾۵۲

صاحب امتیاز :جهاددانشگاهی
مدیر مسئول :ابوالقاسم رئیسی
دبیر تحریریه :سید محمدرضا تجلی حسینی
تحریریه :رقیه گل محمدی ،لیال هدایتی
محمد یاسمی
صفحهآرایی :محمود بیات
عکس :مهرداد میرزاپور
حروف چینی :مرضیه یوسفی
چاپ :سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
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ساخت دکل آرزوی صنعت نفت بود
تقدیر از
برتری نهای
پژوهش و فناوری
جهاددانشگاهیدر
سال ۱۳۹۸

ماهنامه «پیام جهاد» در پایگاه اطالعرسانی

جهاددانشگاهی به آدرس www.acecr.ac.ir

قابل رویت است.

نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،روبروی
دانشگاه تهران ،شامره  ،1270دفرت مرکزی
جهاددانشگاهی ،اداره کل روابط عمومی
تلفن66488515-7 :
منابر66488518 :
پیامک30001359 :
تلگرام:
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مقابله با ویروس کرونا و رومنایی از دکل
حفاری « 72فتح» با حضور وزیر نفت
پرداخته است

گزارشویژہ
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مقدمه
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ترشیحجزییاتآخریناقداماتجهاددانشگاهی
برایمقابلهباکرونا

رییــس جهاددانشــگاهی دربــارهی آخریــن اقدامــات و دســتاوردهای ایــن نهــاد بـرای مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا در حوزههــای
مختلــف اســتانی و ملــی توضیحاتــی ارایــه داد
جهاددانشــگاهی در ایــن زمینــه اســتفاده شــود.
وی ادامــه داد :پژوهشــگاه رویان جهاددانشــگاهی در
ایــن زمینــه از  2فروردیــن تــا امــروز ( 20فروردیــن)،
 300نمونــهی گرفتهشــده از بیمارســتانها و
آزمایشــگاهها را پاســخ داده اســت و بهطــور میانگیــن
روزانــه  70تــا  80نمونــه را آزمایــش میکنــد؛
نمونهگیــری حضــوری در ایــن پژوهشــگاه انجــام
نمیگیــرد.

■  20فروردیـن :دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس
جهاددانشـگاهی در گفتوگـو با روابـط عمومی این نهاد
دربـارهی آخرین دسـتاوردها و اقدامات جهاددانشـگاهی
در مبـارزه بـا شـیوع ویروس کرونـا ،بیان کـرد :از زمانی
کـه در چیـن این ویروس مطرح شـد و این احتمال داده
میشـد ایـن بیمـاری به ایران و سـایر کشـورها سـرایت
کنـد ،روشهـای تشـخیص بیمـاری مـورد ارزیابـی قرار
گرفتنـد .بالفاصلـه پـس از اینکه اعالم شـد در ایران نیز
ایـن بیماری شـیوع پیـدا کرده اسـت ،این روند سـرعت
گرفـت و جهاددانشـگاهی نیـز وارد خط مقـدم مبارزه با
ایـن ویروس شـد.
وی بــا اشــاره بــه تمرکــز جهاددانشــگاهی بــر روی
ســاخت کیــت تشــخیص کرونــا ،گفــت :بــا همــت و
تــاش پژوهشــگران ســرطان معتمــد جهاددانشــگاهی،
کیــت تشــخیص مولکولــی کوویــد ـ  ۱۹بــا نــام
تجــاری  COVIMEDبــا اســتفاده از فناوریهــای
روزآمــد ،طراحــی و تولیــد شــد و پــس از آن نیــز بــه

پژوهشــگاه پاســتور بــرای تســت نهایــی ارســال شــد که
خوشــبختانه آنجــا نیــز ایــن کیــت مــورد تاییــد قــرار
گرفــت.
دکتــر طیبــی افــزود :تاکنــون  110عــدد کیــت
بــرای  11هــزار نمونهگیــری ،تحویــل مراکــز تشــخیص
کرونــا شــده اســت.

آزمایشگاههای تشخیص کووید ـ 19
جهاددانشگاهی

رییــس جهاددانشــگاهی بــا تشــریح خدمــات
آزمایشــگاههای جهاددانشــگاهی بــرای تشــخیص
ویــروس کرونــا ،اظهــار کــرد :بهمنظــور اســتفاده از
ظرفیتهــای ایــن نهــاد در شــرایط خــاص کشــور
در زمینــهی شــیوع بیمــاری ویروســی کوویــد ـ ،19
هماهنگــی الزم بیــن دفتــر تخصصــی علــوم پزشــکی
ایــن نهــاد بــا آزمایشــگاه مرجــع ســامت وزارت
بهداشــت صــورت گرفتــه اســت تــا از امکانــات موجــود

دکتــر طیبــی اضافــه کــرد :پژوهشــگاه ابنســینای
ایــن نهــاد تســت غیرحضــوری و جهاددانشــگاهی
خراســانرضوی نیــز آزمایــش تشــخیص کرونــا را
از ایــن هفتــه شــروع کردهانــد و جهاددانشــگاهی
خراســانرضوی تنهــا مرکــز نمونهگیــری حضــوری
در اســتان میباشــد؛ همچنیــن پژوهشــکدهی
ســرطان معتمــد ایــن نهــاد ،دیگــر واحــد ســازمانی
جهاددانشــگاهی میباشــد کــه ایــن فرآینــد را
هماکنــون آغــاز کــرده اســت.

تولید ملزومات بهداشتی مقابله با شیوع
کرونا

رییــس جهاددانشــگاهی در ادامــهی تشــریح
فعالیتهــای ایــن نهــاد ،گفــت :جهاددانشــگاهی
مصمــم اســت کــه بــا ظرفیتســنجی و شناســایی
امکانــات و نیازهــا ،رونــد رو بــه توســعهای را در تولیــد
محصــوالت مــورد نیــاز مبــارزه بــا کرونــا در بخشهــای
مختلــف ایجــاد نمایــد.
وی خدمــات جهاددانشــگاهی را در زمینــهی
تولیــد ژل و محلــول ضدعفونیکننــده ،اینگونــه
تشــریح کــرد :تاکنــون پژوهشــکدهی توســعهی
صنایــع شــیمیایی جهاددانشــگاهی 5 ،تُــن محلــول
ل ضدعفونیکننــده ،واحــد خوزســتان ایــن نهــاد 16
ژ
هــزار لیتــر از ایــن ژل و پژوهشــکدهی گیاهــان دارویــی
جهاددانشــگاهی ،یــک تُــن از ایــن مــواد را تولیــد
کردهانــد و ظرفیــت بســیار وســیعتری بــرای هرکــدام
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وی ادامــه داد :زنــان در ایــن طــرح بهمنظــور
کمــک بــه شــبکهی بهداشــت و درمــان کشــور ،تولیــد
محصــوالت خــود را بــه ســمت ملزومــات پزشــکی
یکبــار مصــرف ماننــد ماســک ،گان و لبــاس ایزولـهی
ضدویــروس ســوق دادهانــد.
دکتــر طیبــی افــزود :تــا امــروز حــدود  3میلیــون
ماســک بــا تولیــد روزانــه  120هــزار عــدد و  90هــزار
دســت گان بــرای کمــک بــه عــدم شــیوع ویــروس
کرونــا در ایــن طــرح ملــی تولیــد شــده و ظرفیــت
فراوانــی بــرای تولیــدات بیشــتر در ایــن زمینــه وجــود
دارد.

خدمات رشکتهای دانشبنیان و پارکهای
علم و فناوری

رییــس جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه فعالیــت
شــرکتهای دانشبنیــان در دو پــارک علــم و
فنــاوری ایــن نهــاد ،تشــریح کــرد :تــا امــروز  8شــرکت
دانشبنیــان مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری
کرمانشــاه ،وظیفـهی تولیــد اقــام و وســایل مــورد نیاز
در خصــوص بیمــاری کرونــا را برعهــده داشــتهاند؛
از جملــه تولیــدات ایــن شــرکتها بــرای اســتفادهی
اســتان ،تولیــد  300تــن ژل و محلــول ضــد عفونــی
دســت و ســطح 33 ،هــزار ماســک ســاده 20 ،هــزار
ماســک  30 ،N95هــزار شــیلد حفاظتــی همگــی
بهصــورت روزانــه بــوده اســت؛ همچنیــن بــه تازگــی
 3دســتگاه تولیــد پارچ ـهی نانــو بــرای ماســک N95
در ایــن پــارک علــم و فنــاوری ســاخته شــده اســت.
وی ادامــه داد :حــدود  15شــرکت دانشبنیــان
نیــز در پــارک علــم و فنــاوری البــرز جهاددانشــگاهی،
مشــغول تولیــد مــواد ضدعفونیکننــدهی الکــــی
و غیرالکلــی شــامل ژل ضدعفونیکننــده و مــواد
ضدعفونیکننــدهی دســت ،تولیــد تجهیــزات
آزمایشــگاهی ماننــد تبســنج ،ســاخت دســتگاه
تولیــد آب ازون هســتند و تولیــد ماســک و گان
بهداشــتی هســتند.
دکتــر طیبی با اشــاره به ســاخت

دســتگاه تبســنج توســط ســازمان جهاددانشــگاهی
خواجهنصیرالدیــن طوســی ،گفــت :دســتگاه ترمومتــر
روی گیتهــای ورودی بــرای کنتــرل دمــای بــدن و
تشــخیص احتمالــی کرونــا توســط پژوهشــگران ایــن
ســازمان طراحــی و ســاخته شــد؛ تاکنــون  20دســتگاه
از ایــن محصــول تولیــد و تحویــل مســووالن فــرودگاه
بینالمللــی امــام خمینــی(ره) و نیــروی انتظامــی
شــده اســت و ظرفیــت تولیــد تــا  50دســتگاه در مــاه
براســاس ســفارش ســازمانها وجــود دارد.

سامانههای خدماتی و ارایهی محصوالت

رییــس جهاددانشــگاهی بــا بیــان اینکــه ایــن
نهــاد چنــد ســامانهی ارای ـهی خدمــات و محصــوالت
نیــز در زمینــهی مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا
ایجــاد کــرده اســت ،اضافــه کــرد :وزارت تعــاون کار و
رفــاه اجتماعــی بــا مشــارکت جهاددانشــگاهی تــاش
کردنــد بــا بهرهگیــری از ظرفیــت بخــش خصوصــی،
عــاوه بــر بسترســازی الزم بــرای تولیــد ماســک ،گان
و مــواد ضدعفونیکننــده ،امــکان خریــد محصــوالت و
دریافــت خدمــات از ســامانههای معتبــر و دارای مجــوز
اینترنتــی تحــت پوشــش ســامانه  www.ohop.irرا
فراهــم آوردنــد.
وی ادامــه داد :ایــن فعالیــت در  8رســت ه از جملــه
مــواد غذایــی بــا  75فروشــگاه ،پوشــاک بــا  ،64کیــف و
کفــش بــا  ،56خدمــات با  ،173صنایع دســتی بــا  66و
مواد بهداشــتی و ضدعفونیکننـــــده با  50فروشــــگاه
انجــام میشــود.
دکتــر طیبــی افــزود :تاکنــون  483فروشــگاه
مجــوزدار ،زیرمجموعـهی ایــن ســامانه هســتند و از 16
فروردیــن بهصــورت رســمی آغــاز بــه کار کــرده اســت
و ظرفیــت اضافهشــدن رســتهها و تولیــدات بیشــتری
را نیــز دارا میباشــد.
رییــس جهاددانشــگاهی بیــان
کــرد« :ســامانهی  ۱۲۳کرونا»
ـ 123corona.
 comـ نیــز
بــه

همــت اتــاق فکــر کارشناســی جهاددانشــگاهی علــوم
پزشــکی شــهید بهشــتی در پاســخ بــه نیــاز مراقبــت از
راه دور ،مشــاوره ،خودمراقبتــی و پایــش بیمــاران دارای
عالیــم خفیــف و مــوارد مشــکوک یــا بــدون عالمــت
کرونــا در منــزل توســط پزشــکان و مراقبــان ســامت
راهانــدازی شــده اســت.
وی افــزود 100 :تــا  150پزشــک 100 ،مشــاور روان
شــناس روانپزشــک ،حــدود  6تیــم ارای ـهی خدمــات
ضدعفونــی و گندزدایــی اماکــن از امکانــات این ســامانه
بــرای خدماترســانی بــه مــردم میباشــد؛ تاکنــون
 1000نفــر بــرای خودمراقبتــی و خودارزیابــی 150 ،تــا
 200بــرای مشــاوره و  300نفــر بهرهمنــد از خدمــات
ضدعفونــی و گندزدایــی اماکــن بــه ایــن ســامانه
مراجعــه کردهانــد و از خدمــات آن بهــره بردهانــد.
دکتــر طیبــی بــا اشــــــاره بــه فعالیت دو ســامانهی
سامــــــانهی دیگــر جهاددانشــگاهی در اســتان ایــام
و قزویــن ،اظهــار کــرد :ســامانهی جهاددانشــــگاهی
ایــــــام به آدرس اینتـــرنتی ،www.tashahr.ir
وظیفـهی فــروش و نظــارت بــر اقالم بهداشــتی اســتان
را برعهــده دارد .اقــام بهداشــتی حــوزهی نظارتــی
در  18داروخان ـهی اســتان بــه ایــن ســامانه
وصلانــد و در حــال حاضــر ماســک،
دســتکش ،پــد ،محلــول ضدعفونیکننــده
و الــکل نیــز از طریــق ایــن ســامانه بــه
فــروش میرســد؛ تــا بــه امــروز  5هــزار
خانــواده از آن خریــد کردهانــد.
رییس جهاددانشگاهی
داد:
ادامه

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

طرح مشاغل خانگی در خط مقدم مقابله
با کرونا

عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در بخــش
دیگــری از صحبتهــای خــود ،بیــان کــرد :طــرح
ملــی توانمندســازی اقتصــادی زنــان سرپرســت خانــوار
بــا رویکــرد مشــاغل خانگــی بــا حمایــت معاونــت
ریاســت جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده ،نظــارت
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و اجــرای ســازمان
تجاریســازی فنــاوری و اشــتغال دانشآموختــگان
جهاددانشــگاهی در  24اســتان کشــور انجــام میشــود.

www.acecr.ac.ir

از ایــن واحدهــای ســازمانی در صــورت تامیــن الــکل
مــورد نیــاز وجــود دارد.
دکتــر طیبــی در رابطــه بــا تامیــن لبــاس ایزولــه
بــرای بیمارســتانها نیــز توضیــح داد :واحــد صنعتــی
امیرکبیــر جهاددانشــگاهی تــا امــروز  5000دســت
لبــاس ایزولــه را بــرای بیمارســتانهای طالقانــی،
بقیــه اهلل(عــج) ،شــهید مــدرس ،طرفــه ،امــام
خمینــی(ره) تهــران ،اورژانــس کشــوری و تعــدادی از
بیمارســتانهای شهرســتان بــم تولیــد کــرده اســت
و ظرفیــت تولیــد روزانــه تــا  400دســت از ایــن
لباسهــا را نیــز دارا میباشــد.

سال بیست و یکم│شماره175

اقــدام بــه انتشــار آخریــن یافتههــا و نظریــات
کارشناســان در رابطــه بــا ویــروس کرونــا کــرده اســت.
وی افزود :با راهاندازی صفحهی ویژهی اطالعرسانی
ویروس کرونا در ( SIDزیردامنهی Corona.sid.
 ،)irاطالع از نویسندگان و آخرین مقاالت منتشرشده
با این موضوع ،روند ساالنهی انتشار مقاالت و روند
روزانهی آن ،مطرحترین نشریات علمی و پرکاربردترین
کلیدواژهها در این سایت قابل مشاهده است.
دکتر طیبی اضافه کرد :مشارکت فعال متخصصان
پژوهشکدهی علوم بهداشتی جهاددانشگاهی نیز برای
انتشار آخرین اخبار و مطالب علمی و آموزشی در
شبکههای مجازی ،پاسخگویی به سواالت واحدها و
جهادگران در این خصوص و برنامهریزی برای تولید
پروتکلهای بهداشتی ،بخش دیگری از فعالیتهای
علمی ـ تحقیقاتی جهاددانشگاهی میباشد.
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جهاددانشگاهی قزوین نیز با همکاری یک شرکت
دانشبنیان ،بستهبندی و توزیع اقالم بهداشتی را
عملیاتی میکند .محصوالت در سایت stmb.ir
بهصورت رایگان برای مشتری ارسال و در حال حاضر
روزانه  ۱۰۰۰بستهی اقالم بهداشتی در سطح شهر
قزوین توزیع میشود و این فعالیت ،ظرفیت توزیع بیش
از  ۴۰۰۰بسته در روز را دارد؛ تاکنون حدود  15هزار
بستهی اقالم بهداشتی از طریق آن به فروش رفته است.

آموزش جهاددانشگاهی در ایام کرونا

وی در بخـش دیگـری از خدمـات جهاددانشـگاهی
در ایـن شـرایط ویـژه ،بیـان کـرد :معاونـت آموزشـی
جهاددانشـگاهی در پـی شـرایط اضطـراری ناشـی از
ویـروس کرونـا ،اقـدام بـه برگـزاری دورههای آموزشـی

از راه دور (آمـوزش الکترونیکـی) بـرای مخاطبـان و
فراگیـران بهمنظـور کمـک بـه پویـش در خانـه بمانیم
کرده اسـت.
دکتر طیبی افزود :ارایهی آموزش آنالین از 16
فروردین در تمام موسسات آموزش عالی و دانشگاهها به
 50هزار دانشجوی شاغل به تحصیل در دروس نظری
امکانپذیر شده است؛ در آموزشهای کوتاهمدت و
تخصصی 30 ،درصد بستر این آموزشها نیز فراهمباشد.
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رییــس جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه ظرفیــت
گســتردهی علمــی ـ تحقیقاتــی ایــن نهــاد ،گفــت:
ایــن نهــاد بــا اســتفاده از تــوان مجموعههــای علمــی
ـ تحقیقاتــی خــود ماننــد پژوهشــکده علــوم بهداشــتی

اقدامات فرهنگی در مقابله با شیوع
ویروس کرونا

عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در بخــش
پایانــی صحبتهــای خــود ،اظهــار کــرد :در پــی شــیوع
ویــروس کرونــا کــه بــه تعطیلــی دانشــگاهها در سراســر
کشــور انجامیــد ،معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی
بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس و مســایل فرهنگــی
و اجتماعــی مرتبــط بــا آن ،مجموعــهای از اقدامــات
فرهنگــی را دســتور کار خویــش قــرار داد.
وی ادامــه داد :راهانــدازی پویشهــای دانشــجویی
ـ فرهنگــی ،برگــزاری مســابقههای مجــازی ،انتشــار
دیــدگاه صاحبنظــران ،انتشــار و تولیــد مجموعههــای
آموزشــی ،بهداشــتی و اجتماعــی ،تولیــدات خبــری ـ
رســانهای و نظرســنجیهای مــورد نیــاز دســتگاههای
تصمیمگیــر ،بخشــی از اقدامــات قابــل توجــه فرهنگــی
جهاددانشــگاهی اســت.

www.acecr.ac.ir
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ساخت دکل آرزوی صنعت نفت بود

مراسم رومنایی از دک ل حفاری خشکی « ۷۲فتح» ساختهشده توسطجهاددانشگاهی موردنیاز صنعت نفت ایران با حضور وزیر نفت برگزار شد

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۲۹ ،بهمـــن :مراســـم
رونمایـــی از دکل حفـــاری خشـــکی « 72فتـــح»
ساختهشـــده توســـط جهاددانشـــگاهی موردنیـــاز
صنعـــت نفـــت بـــا حضـــور مهنـــدس بیـــژن زنگنـــه
وزیـــر نفـــت ،دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس
جهاددانشـــگاهی ،دکتـــر غالمرضـــا شـــریعتی
اســـتاندار خوزســـتان ،دکتـــر مســـعود کرباســـیان
مدیرعام ــل ش ــرکت مل ــی نف ــت ای ــران و جمع ــی از
مدی ــران ارش ــد وزارت نف ــت در اه ــواز برگ ــزار ش ــد.
ایـــن دکل در ســـایت بازســـازی شـــمارهی یـــک
ش ــرکت مل ــی حف ــاری ای ــران مس ــتقر ش ــده اس ــت.
حداکثـــر عمـــق قابـــل حفـــاری توســـط ایـــن
دکل  ۲۰ه ــزار ف ــوت ،ارتف ــاع دکل از س ــطح ح ــدود
 ۱۵۰فـــوت و حداکثـــر بـــار اســـتاتیکی قابلتحمـــل
توســـط دکل یکمیلیـــون پونـــد اســـت.
ایـــن دکل مجهـــز بـــه یـــک تاپدرایـــور بـــه
ق ــدرت  ۵۰۰ت ــن ،می ــز دوار ب ــا س ــایز  ۱۳۷.۵این ــچ

و س ــه دس ــتگاه پم ــپ گل از ن ــوع رف ــت و برگش ــتی
هرکـــدام بـــه قـــدرت  ۱۶۰۰اســـب بخـــار اســـت.
دکل  ۷۲فتـــح دومیـــن دکل ســـاخت
جهاددانشـــگاهی اســـت کـــه در قالـــب قـــرارداد
س ــاخت  ۳دکل می ــان ش ــرکت مل ــی حف ــاری ای ــران
و جهاددانشـــگاهی ســـاخته و تحویـــل داده شـــده
اســـت.
پیشبینـــی میشـــود ســـومین دکل حفـــاری
ســـاخت جهاددانشـــگاهی (دکل  ۷۳فتـــح) نیـــز در
ســـال  ۱۳۹۹تحویـــل داده شـــود.

دربارهی دانش فنی طراحی و ساخت
دکلهای حفاری

در ح ــال حاض ــر دان ــش فن ــی طراح ــی و س ــاخت
دکله ــای حف ــاری س ــنگین ت ــا  3000اس ــب بخ ــار
ب ــا جدیدتری ــن طراح ــی س ــازهی دکل حف ــاری ک ــه
مطابـــق بـــا اســـتاندارد  APIمیباشـــد ،توســـط

جهاددانشـــگاهی بـــه داخـــل کشـــور منتقـــل و
بومیســـازی شـــده اســـت؛ همچنیـــن زیرســـاخت
الزم بهمنظـــور ســـاخت و بازســـازی دکلهـــای
حفـــاری خشـــکی بـــا ظرفیـــت ســـاخت دو دکل
و بازســـازی  2دکل در ســـال در اســـتان البـــرز
فراهمشـــده کـــه میتوانـــد در خدمـــت صنعـــت
حفـــاری کشـــور قـــرار بگیـــرد.
می ــزان اش ــتغالزایی ای ــن ط ــرح ب ــرای  300نف ــر
بهص ــورت مس ــتقیم و  100نف ــر غیرمس ــتقیم ب ــرای
ســـاخت هـــر دکل اســـت و میـــزان صرفهجویـــی
ارزی 5 0 ،درص ــد قیم ــت خری ــد خارج ــی در زم ــان
عقـــد قـــرارداد میباشـــد.
برپایـــی اولیـــن دکل حفـــاری ( 71فتـــح) در
منطقـــهی عملیاتـــی اهـــواز (میـــدان منصـــوری)
و انجـــام تســـتهای عملیاتـــی بهمنظـــور آغـــاز
عملی ــات حف ــاری در س ــال  ،1391س ــاخت ،نص ــب و
راهان ــدازی ش ــد و دومی ــن دکل حف ــاری ( 72فت ــح)

تحویل دکل سوم تا سال آینده

ساخت دکل آرزوی ما بود /تقاضا و ارصار
برای ادامهی این فعالیت

مهنـــدس زنگنـــه وزیـــر نفـــت در ایـــن مراســـم
اظهـــار کـــرد :مـــا بـــرای ســـالهای طوالنـــی نیـــاز
بـــه حفـــاری و تجهیـــزات حفـــاری و تجهیـــزات
جنبـــی آن داریـــم.
وی بــا بیــان ایــن کــه از دکل بــرای نصــب ســریع
سیس ــتم ه ــای به ــره ب ــرداری و نم ــک زدای ــی ای ــده
گرفتی ــم ،اف ــزود :ی ــک دکل ی ــک تجهی ــز نیس ــت در
واقـــع یـــک کارخانـــه اســـت .جـــدا از کارخانههایـــی
کـــه مـــا در کشـــور داریـــم ،ســـرمایه گـــذاری آن
هـــا بـــه انـــدازه یـــک دکل نیســـت.یک دکل یـــک
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در ســـایت بازســـازی شـــمارهی یـــک شـــرکت ملـــی
حفـــاری ایـــران ،تســـتهای الزم را انجـــام داده و
تحوی ــل ش ــرکت مل ــی حف ــاری ای ــران ش ــده اس ــت
تـــا بعدازایـــن مراســـم ،عملیـــات حفـــاری بهصـــورت
کامـــل از جملـــه طراحـــی ،ســـاخت ،مونتـــاژ و
راهانـــدازی توســـط جهادگـــران جهاددانشـــگاهی
انجـــام شـــود.
پیشبینـــی تحویـــل ســـومین دکل حفـــاری (73
فت ــح) در س ــال  1399اس ــت.

کارخانـــه ای اســـت کـــه شـــما مـــی توانیـــد بـــه
ســـرعت آن را جمـــع کـــرده و انتقـــال دهیـــد و
دوبـــاره ســـرپایش کنیـــد تـــا کار کنـــد .در واقـــع
یـــک کارخانـــه ی ســـیار اســـت.
وزی ــر نف ــت ب ــا تش ــکر از ت ــاش ه ــای سرس ــختانه
جهاددانش ــگاهی ب ــرای س ــاخت دکل ،بی ــان ک ــرد :از
جهاددانش ــگاهی و دکت ــر طیب ــی تش ــکر م ــی کن ــم
کـــه سرســـختانه ایـــن کار را دنبـــال کـــردن و در
ح ــوزه نف ــت موف ــق ش ــدند.
مهنـــدس زنگنـــه تصریـــح کـــرد :دکتـــر طیبـــی
ســـال هـــای زیـــادی ســـر ســـختانه ایـــن کار را
دنبـــال کـــرد و خســـته نشـــد تـــا توانســـت موفـــق
شـــود .هـــم بـــه خودشـــان و هـــم تیـــم جوانشـــان
کـــه حتمـــا معتقـــد بـــه توســـعه کشـــور هســـتند،
تبریـــک مـــی گویـــم .ایـــن کار خیلـــی ارزش دارد.
وی در ادامـــه بیـــان کـــرد :تقاضـــا و اصـــرار مـــی
کن ــم ک ــه جهاددانش ــگاهی ای ــن کار را ادام ــه ده ــد
و عمق ــش را بیش ــتر کن ــد ک ــه ای ــن موض ــوع ب ــرای
مـــا مهـــم اســـت .وقتـــی عمـــق را دنبـــال میکنیـــم
یعنـــی بـــه فکـــر آینـــده بودیـــم.
وزیـــر نفـــت یـــک دکل را دارای تجهیـــزات
مفصلـــی دانســـت و گفـــت :ایـــن تجهیـــزات بایـــد

دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی
نی ــز در ای ــن مراس ــم ،گف ــت :یک ــی از وظای ــف اصل ــی
ایـــن نهـــاد ،تولیـــد فنـــاوری مـــورد نیـــاز صنایـــع
کش ــور ب ــود چ ــه ای ــن ک ــه خودم ــان تولی ــد کنی ــم،
چ ــه ای ــن ک ــه انتق ــال و ج ــذب فن ــاوری و ارتق ــای
آن را داشـــته باشـــیم.
وی اف ــزود :طبیع ــی ب ــود ک ــه در ابت ــدای کارم ــان
صنعـــت نفـــت را بـــه عنـــوان یکـــی از حوزههـــای
مه ــم و اس ــتراتژیک انتخ ــاب کنی ــم؛ چ ــون صنع ــت
اصلـــی اســـت .اگـــر مـــا در مجموعـــه فناوریهـــای
جامـــع کـــه در ایـــن صنعـــت بـــه کار مـــیرود،
صاحـــب دانـــش شـــویم ،ایـــن کار میتوانـــد موتـــور
محـــرک در ســـایر صنایـــع شـــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی تصریـــح کـــرد :دهـــهی
 60کارمـــان را بـــا ســـاخت رکتیفایرهـــا و دقیقـــا
براســـاس اســـتانداردهای  BSآغـــاز و چنـــد هـــزار
تولی ــد کردی ــم و وقت ــی بخ ــش خصوص ــی وارد ش ــد،
م ــا بی ــرون آمدی ــم و ب ــه س ــراغ س ــاخت UPSه ــا
و شـــارژرهای صنعتـــی رفتیـــم و اولیـــن خـــط مـــا
ه ــم اه ــواز ب ــه ری ب ــود ک ــه ب ــا خوش ــحالی انج ــام
دادیـــم ،چـــون گفتهشـــده بـــود ایـــن کار جـــزو
فناوریهـــای پیشـــرفته اســـت.
وی تاکی ــد ک ــرد :در ح ــال حاض ــر هی ــچ مش ــکلی
در ســـاخت UPSهـــا و شـــارژرها تـــا رســـیدن بـــه
همـــهی قدرتهـــای مـــورد نیـــاز ایـــن صنعـــت
نداریـــم.
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه قـــدم
بعـــدی مـــا سیســـتم بـــرق و کنتـــرل دکل هـــای
حف ــاری ب ــود ،بی ــان ک ــرد :ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن ک ــه
بـــه تعـــداد زیـــادی از ایـــن سیســـتمها نیـــاز اســـت
و بـــرای مـــا بـــا وجـــود مجموعـــهی دانشهایـــی را
کـــه در اختیـــار داریـــم ،موضـــوع خوبـــی میباشـــد.
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ســـاخته شـــود وظیفـــه مـــا ایـــن اســـت کـــه بـــرای
کارخانههـــای داخلـــی کار درســـت کنیـــم.
وی تاکیـــد کـــرد :ســـاخت دکل در ایـــران یکـــی
از آرزوه ــای صنع ــت نف ــت ب ــود ک ــه ام ــروز محق ــق
شـــده اســـت و جهاددانشـــگاهی را بـــرای ســـاخت
ایـــن تجهیـــزات تحـــت حمایـــت خـــود قـــرار مـــی
دهیـــم.

سال بیست و یکم│شماره175
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ویـژہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا تشـــکر و قدردانـــی
از اعتمـــاد و کمکهـــای صنعـــت حفـــاری ،تصریـــح
کـــرد :ایـــن نهـــاد تـــوان خوبـــی هـــم در حـــوزهی
مکانیـــک دارد و تـــاش کـــرد تـــا غبارگیرهـــای
صنعتـــی ،الکتروفیلترهـــا ،بـــک فیلیترهـــا و ...را
تولیـــد کنـــد و بـــا تـــاش هایـــی کـــه انجـــام شـــد
وارد صنعـــت ایـــران شـــدیم.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه تحویـــل دکل ســـوم
تـــا شـــهریورماه انجـــام مـــی شـــود ،ادامـــه داد :در
جهاددانشـــگاهی بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدیم وارد
بح ــث دکله ــا بش ــویم و ب ــا هم ــکاری ش ــرکت مل ــی
حف ــاری نف ــت مناط ــق نفت ــی جن ــوب وارد ش ــدیم و
ق ــرار ش ــد س ــاخت  5دکل را انج ــام دهی ــم .ام ــا ب ــا
توج ــه ب ــه ای ــن ک ــه م ــا رتب ــه ب ــرای طراح ــی دکل
نداش ــتیم و کس ــی ه ــم نیس ــت ک ــه ب ــه م ــا رتب ــه
ده ــد ،در نتیج ــه تصمی ــم گرفتی ــم ب ــه ج ــای کپ ــی
ک ــردن رتبــهی دکله ــای قدیم ــی ،انتق ــال فن ــاوری
انج ــام دهی ــم ک ــه در ح ــال حاض ــر انتق ــال دان ــش
بـــه طـــور کامـــل انجـــام شـــده اســـت و صاحـــب
طراحـــی دانـــش دکلهـــای کوچـــک حفـــاری
ســـنگین تـــا  3هـــزار اســـب بخـــار هســـتیم.

برای اولینبار در کشور؛ راهاندازی یک
واحد فرآورش پیشساخته

همچنیـــن در حاشـــیهی ایـــن رونمایـــی،
آییـــن امضـــای قـــرارداد ( )B.O.Oواحـــد
فـــرآورش پیشســـاخت ه ()Skid Mounted
در میـــدان نفتـــی مشـــترک آزادگان جنوبـــی بیـــن
جهاددانشـــگاهی و شـــرکت مهندســـی و توســـعهی
نفـــت برگـــزار شـــد.
مراســـم امضـــای ایـــن قـــرارداد بـــا حضـــور
مهنـــدس بیـــژن زنگنـــه وزیـــر نفـــت ،دکتـــر
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی و
جمعـــی از مدیـــران وزارت نفـــت و جهاددانشـــگاهی
برگـــزار شـــد.
انجـــام خدمـــات طراحـــی و مهندســـی ،تامیـــن
کاال و تجهیـــزات ،ســـاخت و نصـــب ،راهانـــدازی،
بهرهبـــرداری ،تعمیـــرات و نگهـــداری و برچیـــدن
واحـــد پیشســـاخته ()Skid Mounted
فـــرآورش نفـــت بهمیـــزان متوســـط  50هـــزار
بشـــکه نفـــت ( )STBدر روز در میـــدان نفتـــی

آزادگان جنوبـــی بـــه همـــت دانـــش متخصصـــان
جهاددانشـــگاهی ،موضـــوع ایـــن قـــرارداد اســـت.
ب ــا توج ــه ب ــه رویک ــرد جدی ــد وزارت نف ــت مبن ــی
بـــر ســـاخت و نصـــب واحدهـــای بهرهبـــرداری
بهصـــورت پیشســـاخته و دســـتیابی بـــه نفـــت
بـــا مشـــخصات فـــروش اســـتاندارد بینالمللـــی،
پـــروژهی حاضـــر بیـــن جهاددانشـــگاهی و شـــرکت
مهندســـی و توســـعهی نفـــت منعقـــد شـــد.

دربارهی تاسیسات فرآورش پیشساخته
()Skid – Mounted

تولیـد سـریع محصـول از نفـت خـام بـا تجهیـزات
نفتـی بهصـورت یک پکیـج کامل بـا عنوان تاسیسـات
فـرآورش پیشسـاخته (،)Skid – Mounted
طراحـی و اجـرا میشـوند.
ب ــا اس ــتفاده از ای ــن مجموع ــه تجهی ــزات ،نهتنه ــا
قابلیـــت انتقـــال و احـــداث ســـریع امکانپذیـــر
خواهـــد بـــود ،بلکـــه امـــکان طراحـــی انعطافپذیـــر
و مـــاژوالر سیســـتم بـــر اســـاس مشـــخصات نفـــت
استخراجشـــده از چـــاه میســـر میشـــود.
تاسیســـات فـــرآوری پیشســـاخته ،مجموعـــهای
از تجهیـــزات فرآینـــدی ،انتقـــال ســـیال ،جابهجایـــی
حرارتـــی و ...میباشـــد.
گفتن ــی اس ــت ،س ــابقه و تجربــهی اح ــداث واح ــد
فـــرآورش پیشســـاخته و ســـریعاالحداث ،تنهـــا
یـــک مـــورد در میـــدان آزادگان جنوبـــی توســـط
یـــک شـــرکت ایتالیایـــی انجـــام گرفتـــه اســـت؛ در
ایـــن قـــرارداد ضمـــن بومیســـازی دانـــش فنـــی،
طراحـــی و ســـاخت ایـــن تجهیـــز راهبـــردی بـــرای
اولینبـــار در و بـــا اســـتفاده از تـــوان داخلـــی اجـــرا
خواهـــد شـــد.

حامیت از جهاددانشگاهی برای تحول در
حرکت تکنولوژیک کشور

مهنـــدس بیـــژن زنگنـــه در آییـــن امضـــای ایـــن
قـــرارداد بـــا بیـــان اینکـــه کار ســـاخت متـــه از
اقدامـــات بســـیار خوبـــی اســـت کـــه بـــا تـــاش
جهاددانشـــگاهی در حـــال نتیجـــه دادن اســـت،
افـــزود :متـــه یکـــی از کاالهـــای مصرفـــی اســـت و
در س ــال ب ــه تع ــداد زی ــادی مت ــه نی ــاز داری ــم و در
ای ــن راس ــتا حت ــی اگ ــر تحری ــم نباش ــیم نی ــز بای ــد

اقداماتـــی انجـــام شـــود تـــا متههـــای مـــورد نیـــاز را
از داخـــل کشـــور تامیـــن کنیـــم.
وی اظه ــار ک ــرد :م ــا موظ ــف هس ــتیم ت ــا ب ــرای
مـــردم ایـــن ســـرزمین کار شـــرافتمندانه انجـــام
دهیـــم و مهمتـــر از همـــه اینکـــه بـــرای نیـــروی
روبهرشـــد توانمنـــد و تحصیلکـــردهی کشـــور
کار درســـت کنیـــم تـــا از کار خـــود لـــذت ببرنـــد و
راضـــی باشـــند کـــه اگـــر اینگونـــه باشـــد ،کشـــور
توســـعه پیـــدا میکنـــد.
مهنـــدس زنگنـــه عنـــوان کـــرد :آنچـــه کـــه بـــه
دنب ــال آن هس ــتیم ،توس ــعهی ه ــرروزه و س ــربلندی
ایـــران اســـت؛ اینکـــه ایـــران کشـــور اول منطقـــه
باش ــد ،ش ــعار نیس ــت ،ای ــن ی ــک خواس ــت و انتظ ــار
ملـــی از مســـووالن و حاکمیـــت اســـت.
وزی ــر نف ــت تصری ــح ک ــرد :ق ــدرت ی ــک مل ــت در
مدیری ــت اس ــت و بای ــد ای ــن مدیری ــت روی مباح ــث
فن ــاوری ،علم ــی و اقتص ــادی اث ــر گ ــذارد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مـــا صنعـــت نفـــت
را داریـــم و خدمـــات و تولیـــدات صنعـــت نفـــت
بایـــد بـــه داخـــل پیونـــد داشـــته باشـــد ،ادامـــه داد:
در بســـیاری از بخشهـــا بـــه فنـــاوری نیازمنـــد
هس ــتیم و فق ــط محص ــوالت و مصنوع ــات نیس ــت و
خیلـــی از آنهـــا در بخشهـــای نرمافـــزاری اســـت؛
پیونـــد خوبـــی میـــان صنعـــت و دانشـــگاه اتفـــاق
افتـــاده اســـت ،امـــا ایـــدهآل نیســـت.
مهنـــدس زنگنـــه ادامـــه داد :دانشـــگاه و صنعـــت
نفـــت بـــا یکدیگـــر رفیـــق شـــدهاند و ایـــن
دســـتاورد خوبـــی اســـت .در ایـــن زمینـــه میتـــوان
گفـــت کـــه جهاددانشـــگاهی باالخـــره در صنعـــت
نف ــت پذیرفت ــه ش ــده اس ــت و ای ــن را ق ــدر بدانی ــد؛
مـــا هـــم قـــدر میدانیـــم .ایـــن نهـــاد بـــا ایـــن
صنعـــت پیونـــد خـــورد .قـــرارداد متههـــای حفـــاری
خیلـــی بـــزرگ نیســـت؛ امـــا بـــرای جهاددانشـــگاهی
خـــوب اســـت و قابـــل توســـعه میباشـــد.
وزیـــر نفـــت خاطرنشـــان کـــرد :صنعـــت نفـــت
میتوانـــد بـــا تعریـــف و تقاضـــای پروژههـــا،
پرچمـــدار توســـعهی صنعتـــی کشـــور شـــود ،چـــون
تقاضـــا و پـــول دارد.
وی بـا تشـکر و قدردانـی از جهاددانشـگاهی و بیان
اینکـه در سـال ،درخواسـت خدمـات و کاال بـرای
صنعـت نفـت زیاد اسـت ،تصریح کرد :جهاددانشـگاهی
بایـد کار خود را با شـادابی و نشـاط ادامـه دهد .ما هم
از شـما در پروژههـای پژوهشـی و هـم در پروژههـای
تجهیزاتـی و تاسیسـاتی حمایـت میکنیـم ،زیـرا ایـن
کار میتوانـد حرکـت تکنولوژیـک کشـور را متحـول
کند .

از ساخت مبدل  ۱۵مگاواتی تا تولید
موتور درونچاهی با دانش ایرانی در
جهاددانشگاهی

در ادام ــه ،دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی نی ــز در ای ــن
مراســـم ،اظهـــار کـــرد :ســـال  ۹۲قـــرارداد خـــط
لولــهی اه ــواز ب ــه ری منعق ــد ش ــد و ی ــک نمونــهی
 9مگاوات ــی نص ــب ش ــد و االن نزدی ــک ب ــه دو س ــال
اســـت کـــه در حـــال بهرهبـــرداری میباشـــد.
وی در ادامـــه از ســـاخت خـــط لولـــهی ۱۵
مگاواتـــی توســـط جهاددانشـــگاهی خبـــر داد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی در رابطـــه بـــا چگونگـــی
ورود ایـــن نهـــاد بـــه حـــوزهی نمکزدایـــی ،گفـــت:

تولید داخلی اقالم اسرتاتژیک صنعت نفت
رسعت میگیرد
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مهنـــدس زنگنـــه همچنیـــن در ســـفر خـــود بـــه
اس ــتان خوزس ــتان و ش ــرکت در مراس ــم رونمای ــی از
دکل ساختهشـــده توســـط جهاددانشـــگاهی ،از خـــط
تولیـــد متههـــای حفـــاری ســـاخت جهاددانشـــگاهی
خوزس ــتان نی ــز بازدی ــد ک ــرد.
در ایـن بازدیـد کـه بـا حضـور وزیـر نفـت و
مسـووالن ارشـد ایـن وزارتخانـه بـا همراهـی رییـس
جهاددانشـگاهی و جمعـی از اعضـای ایـن نهـاد انجـام
شـد ،آخریـن رونـد اقدامـات انجامگرفتـه در بحـث
سـاخت داخـل متههـای حفـاری و جزییـات سـاخت
ایـن متـه تشـریح شـد.
در خـــط تولیـــد متـــه حفـــاری جهاددانشـــگاهی
خوزســـتان واحدهـــای طراحـــی ،جوشـــکاری،
رنگآمی ــزی ،اس ــنبل ،کنت ــرل کیف ــی و اپراتوره ــای
ســـاخت فعـــال هســـتند.
ای ــن خ ــط تولی ــد از ابت ــدای س ــال  97آغ ــاز ب ــه
کار کـــرده و بـــه تولیـــد متههـــای حفـــاری مـــورد
نیـــاز دکلهـــای حفـــاری میپـــردازد.
متههـای تولیدشـده در ایـن مرکز ،دومیـن متههای
اسـت کـه وارد چـاه میشـود و عملیـات حفـاری
مقدماتـی را در درون چـاه ادامـه میدهـد.
ای ــن مت ــه ک ــه نی ــاز اولیــهی همــهی دکله ــای
حفـــاری اســـت ،توســـط ســـازمان جهاددانشـــگاهی
خوزســـتان بومیســـازی شـــده و بـــا حضـــور
رییسجمهـــور رونمایـــی شـــده اســـت.

دان ــش فن ــی طراح ــی و س ــاخت متــهی حف ــاری
دندانـــهای یکـــی از اقـــام اساســـی و اســـتراتژیک
صنعـــت نفـــت میباشـــد کـــه دانـــش فنـــی،
طراحـــی و ســـاخت آن در اختیـــار کشـــورهای
محـــدودی اســـت.
بـــا توجـــه بـــه اقـــدام قابـــل تقدیـــر وزارت
نفـــت در اجـــرای پـــروژهی بومیســـازی ده
قلـــم کاالی اساســـی نفـــت ،متههـــای حفـــاری
دندانـــهای بهعنـــوان یکـــی از اقـــام اساســـی
دهگانـــه ،شناســـایی و جهـــت تولیـــد انبـــوه بـــه
جهاددانشـــگاهی واحـــد خوزســـتان واگـــذار شـــد.
جهاددانشـگاهی خوزسـتان و متخصصـان صنعـت
نفـت بـا درک صحیـح واقعیتهـای موجـود در یـک
پـروژهی مشـترک ،اقـدام بـه بومیسـازی دانـش فنـی
بسـیار پیچیـدهی طراحـی و سـاخت متههـای مذکـور
گرفتنـد؛ پیچیدگیهـای موجـود را میتـوان در
بخشهـای مختلفـی از جملـه پیچیدگیهای هندسـی
و دینامیکـی مته ،خواص ویـژهی مکانیکی و متالوژیکی
قسـمتهای مختلـف متـه و تدویـن روشهای سـاخت
عنـوان کرد.
جهاددانشـــگاهی خوزســـتان تاکنـــون توانســـته
اســـت فنـــاوری تولیـــد  9کـــد متـــهی حفـــاری را
بومیســـازی کنـــد؛ همچنیـــن توانســـته اســـت
تاییدیـــهی نهـــاد صـــدور گواهـــی کیفیـــت را در
زمینـــهی طراحـــی و ســـاخت متههـــای حفـــاری
اخـــذ کنـــد؛ تاســـیس و راهانـــدازی خـــط تولیـــد
پیشـــرفتهی بومـــی یکـــی دیگـــر از دســـتاوردهای
ایـــن پـــروژه میباشـــد.

www.acecr.ac.ir

مـــا یکـــی از زمینههـــای مـــورد انتخابمـــان ،بـــرق
و مکانیـــک و تلفیـــق ایـــن دو تکنولـــوژی اســـت،
زیـــرا در کشـــور توســـعهی ســـیمان بـــه شـــدت در
حـــال انجـــام بـــود و تعـــداد زیـــادی کارخانـــهی
ســـیمان ایجـــاد شـــد؛ در نتیجـــه مـــا بـــه ســـاخت
الکتروفیلترهـــا و بـــک فیلترهـــا کـــه جـــزو الزامـــات
کارخانههـــای ســـیمان هســـتند ،ورود کردیـــم.
وی افزود :در نتیجهی این تجهیزات را برای حوزهی
سیمان ساختیم .ما دانش کامل را به دست آوردیم و
برای بیش از  30کارخانهی سیمان ،مس و آلومینیوم
سیستم غبارروبی ساخته شد و در ادامه نیز به عراق
و ترکمنستان و چندجای دیگر صادرات انجام دادیم.
دکتـــر طیبـــی تصریـــح کـــرد :بـــا صنعـــت نفـــت
آشـــنا شـــده بودیـــم؛ امـــروز هـــم فعالیتهـــای
مـــا توســـعه بیشـــتری پیـــدا کـــرد و سیســـتمهای
نمکزدایـــی هـــم کار خوبـــی بـــرای مـــا بـــود کـــه
بـــه لحـــاظ تکنولوژیکـــی بـــا مـــا مطابقـــت داشـــت.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی اظه ــار ک ــرد :از س ــال ۸۶
ش ــروع کردی ــم ب ــه صحب ــت ک ــردن ب ــا بخشه ــای
مختل ــف ک ــه م ــا میتوانی ــم روی ای ــن موض ــوع کار
کنیـــم؛ چـــون اصـــول عملکـــرد آنهـــا را میدانیـــم.
ســـال  ۹۳و  ۹۷بـــا وزارت نفـــت کار را جلـــو بردیـــم
و ام ــروز رس ــیدیم ب ــه امض ــای ق ــرارداد و خوش ــحال
هســـتیم ایـــن قـــرارداد امـــروز امضـــا میشـــود.
وی در پایـــان بـــه کارهـــای در حـــال انجـــام
جهاددانشـــگاهی اشـــاره کـــرد و گفـــت :مبـــدل
فرکانســـی  ۱۵هزارمگاواتـــی را در حـــال ســـاخت
داریـــم،؛ ســـاخت موتـــور درون چاهـــی را بـــا
دانـــش ایرانـــی در دســـتور کار داریـــم و روی آن کار
میکنیـــم؛ در حـــال ســـاخت هیدروموتورهـــا بـــا
همـــکاری شـــرکت حفـــاری هســـتیم و تصفیـــهی

پســـابهای صنعتـــی را در دســـتور کار داریـــم کـــه
همـــهی اینهـــا نشـــان میدهـــد تـــوان خوبـــی در
جهاددانشـــگاهی وجـــود دارد.

اطالعات بیشرت از پیچیدگی دانش فنی
تولید متههای حفاری

سال بیست و یکم│شماره175
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از تجاریسازی فناوری تا رضورت تکیه بر
درآمدهایغیرنفتی
آن چه در دو روز گردهامیی مسووالن پارکها ،مراکز رشد و مراکز «منش» جهاددانشگاهی گذشت
■

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 22 ،و  23آبـان:

گردهمایـی روسـا ،معاونـان و دبیـران پارکهـا ،مراکـز
رشـد و مراکـز نـوآوری و شـکوفایی جهاددانشـگاهی
بـه همـت سـازمان تجاریسـازی فنـاوری و اشـتغال
دانشآموختـگان جهاددانشـگاهی و با مشـارکت دانشـگاه
علموفرهنـگ و پـارک ملـی علـوم و فناوریهـای نـرم و
صنایـع فرهنگـی وابسـته بـه ایـن نهـاد در تـاالر زندهیاد
کاظمـی آشـتیانی دانشـگاه علموفرهنـگ برگـزار شـد.

خروج از وابستگیهای نفتی
با رونق تولید ملی

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در
ایـن گردهمایـی گفـت :مـا پیـش از انقلاب و در ابتدای
پیـروزی انقلاب اسلامی ،عالقهمنـد بودیـم کـه اقتصاد
کشـورمان ،از اتـکا بـر فـروش نفـت و مواد خـام و صنایع
مونتـاژی بـه اقتصـاد دانشبنیـان تبدیل شـود؛ اقتصادی
کـه متکـی بـر تـوان علمـی و فناورانه اسـت.
وی افـزود :یکـی از اهداف مهم جهاددانشـگاهی از بدو
تاسـیس تاکنـون ،انجام کارهـای بزرگ علمـی و فناورانه
اسـت .انجـام ایـن کار اثبـات میکنـد کـه ما تـوان انجام
کارهـای بـزرگ را داریـم و میتوانیـم علممـان را بـه فن
تبدیـل کنیـم .در نهایـت ایـن فـن بـا تبدیلشـدن بـه
محصـول و خدمـات ،میتواند بـه مرحلهی تجاریسـازی
برسـد .مـا با انجـام ایـن کارهای بـزرگ میتوانیـم اثبات
کنیـم کـه میشـود بـا اقتصـاد دانشبنیـان ،متکـی بـر
تولیـد ملـی شـد و خودبـاوری و غـرور ملـی را در میـان
جوانـان و مـردم ایجـاد کرد.
دکتـر طیبـی اظهـار کـرد :کشـوری میتوانـد بـه
پیشـرفت برسـد کـه شـرایط شـکوفا شـدن تمـام
اسـتعدادهای مـردم را فراهم بکند .ما در جهاددانشـگاهی
سـعی کردهایـم بـرای ایجـاد این خودبـاوری ،الگوسـازی
بهمنظور توسـعهی بیشـتر ارایـه بدهیم .متاسـفانه امروزه
مسـالهی خودبـاوری در میـان برخـی از مسـووالن کمتر
دیـده میشـود؛ بـه همیـن علت مـا مجبور شـدهایم مدام
فعالیتهـای شـاخصمان را در مراکـز جهاددانشـگاهی
تمـام اسـتانهایمان توسـعه بدهیـم .خوشـبختانه امـروز
مـا در جهاددانشـگاهی موفـق بـه انجـام کارهـای بزرگی
شـد هایم.
رییـس جهاددانشـگاهی تاکید کـرد :طبیعتا اسـتعداد
جوانـان بـا توسـعهی دانشـگاهها و ایجـاد فضاهـای الزم
توسـعه مییابـد از ایـنرو مـا با ایجـاد و راهانـدازی مراکز
رشـد و پارکهـای علـم و فنـاوری اسـتقبال کردهایـم تـا

مجموعـهی جهاددانشـگاهی نیز سـهمی در این خصوص
داشـته باشـد ،چراکـه شـکوفایی جوانـان توسـط مراکـز
رشـد و پارکهـای علـم و فنـاوری تجربهی موفقی اسـت
کـه اکنـون در تمـام دنیا انجام میشـود و کمـک میکند
تـا این شـکوفایی بهتدریـج در اختیـار همهی مـردم قرار
بگیرد.
وی تصریـح کـرد :مـا سـعی کردهایـم هـر سـال
الگوسـازیمان را گسـترش دهیـم و وارد فعالیتهـای
بزرگتـری بشـویم ،امـا بنـا نداریـم تمـام ایـن فعالیتها
را بـه تنهایـی انجـام بدهیـم؛ مـا قصـد داریـم از تمـام
ظرفیتهـای کشـور بـرای تحقق ایـن امر اسـتفاده کنیم.
دکتـر طیبـی ادامـه داد :سـال گذشـته بـا حضـور در
نـزد مقـام معظـم رهبـری ،درخواسـت کردیـم تـا فضای
بهتـری بـرای اسـتفاده از توانمنـدی مـا فراهم بشـود .به
ایـن منظـور مـا لیسـت سـیویک طـرح فنـاوری جدیـد
را اعلام کردیـم کـه بـا تامیـن بودجههـای آن ،اکنـون
فعالیتهایـش آغـاز شـده اسـت؛ بناسـت در اجـرای
ایـن طرحهـا از توانمندیهـای مراکـز رشـد و اسـاتید
دانشـگاهی اسـتفاده کنیـم؛ در نهایـت بنـا داریـم از
دانشـجویان بهعنـوان زنجیـرهی تکمیل ایـن فناوریهای
اسـتفاده کنیـم.
بـه گفتـهی وی ،اکنـون جهاددانشـگاهی سـه پـارک
علـم و فنـاوری 23 ،مرکـز رشـد و  19مرکـز نـوآوری

و شـکوفایی دایـر کـرده اسـت .تاکیـد داریـم سـازمان
تجاریسـازی فنـاوری و اشـتغال دانشآموختـگان
جهاددانشـگاهی تمـام فناوریهـای بـه بلوغ رسـیده را به
سـمت پارکهـای فنـاوری و مراکـز رشـد هدایـت کنـد.
رییـس جهاددانشـگاهی گفـت :هرچنـد هماکنـون
بودجهی جهاددانشـگاهی محدود اسـت ،امـا این آمادگی
را داریـم تا بخشـی از سـه سـاختمان در مرحلـهی پایان
سـاختمان را در اختیـار مراکـز رشـد و نـوآوری قـرار
بدهیـم؛ همچنیـن بنـا داریـم فضـای بیشـتری در اختیار
پـارک علـم و فنـاوری البرز قـرار دهیـم تا ایـن مجموعه
بتوانـد پاسـخگوی نیازهـای جامعـه و صنعـت باشـد.
وی یـادآور شـد :همچنیـن تاکیـد داریـم همکارانـی
کـه پروژههـای بـزرگ در دسـت دارنـد ،مراکـز رشـدی
متناسـب بـا تخصصشـان ایجـاد کننـد؛ بهعنـوان مثـال
تمرکـز مراکـز جهاددانشـگاهی علموصنعـت و خواجـه
نصیـر بـه روی بحـث الکترونیـک ،قـدرت و ماشـینهای
الکتریکـی اسـت؛ ایـن مراکـز بایـد دانشجویانشـان را
بـرای ورود بـه ایـن حوزههـا تشـویق کننـد تا بـا تکمیل
شـرکتهای مـورد نظـر ،کارهـای بزرگـی ایجـاد کننـد.

برقراری اتصال میان واحدهای
جهاددانشگاهی رضوری است
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رضورت ارتقای جهاددانشگاهی با
همافزایی مجموعهها

در ادامـه ،دکتـر محمدصـادق بیجنـدی سرپرسـت
سـازمان تجاریسازی فناوری و اشـتغال دانشآموختگان
بیـان کـرد :مجموعـه جهاددانشـگاهی و نهاد دانشـگاهی
بهویـژه در دوران مشـکالت اقتصـادی و تحریمهـا
بایـد در حـوزه توانافزایـی بیشازپیـش تلاش کنـد؛
جهاددانشـگاهی بهعنـوان نهـاد برآمده از انقالب اسلامی
بایـد بـا کمترینهـا بیشـترین خدمـات را ارایـه دهـد.

تجاریسازی فناوری با استفاده از
نوآوریهای باز

دکتـر اصغـری رییـس مرکـز رشـد رویـش
جهاددانشـگاهی نیـز گزارشـی از «تاریخچـه و وضعیـت
پارکهـا و مراکـز رشـد در کشـور و جهاددانشـگاهی»
ارایـه داد.
وی گفـت :شبکهسـازی ،انجـام فعالیتهـای
بینالمللـی ،بهکارگیـری قابلیتهـای سـازمان موسـس،
اشـتراک برنـد ،انعطاف در تعامل با شـرکتهای مسـتقر،
رفاقـت بهجـای ریاسـت ،کمـک بـه توسـعهی ارتبـاط
شـرکتهای مسـتقر بـا یکدیگـر از جمله مسـایلی اسـت
کـه بایـد بـرای تجاریسـازی فناوریهـا توجـه کـرد.
دکتـر اصغـری افـزود :ایـن مرکـز ،دومین مرکز رشـد
کشـور اسـت کـه مجـوز فعالیتـش را سـال  1381از
سـازمان برنامـه و بودجـه دریافـت کـرده اسـت .از جمله
فعالیتهـای شـاخص ایـن مرکـز ،مشـارکت در اجـرای
طـرح بانـک جهانـی بـرای توسـعه و ارتقـای مراکز رشـد
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دانشـگاه از بهمـن امسـال میزبـان دانشـجویان سـایر
کشـورها خواهـد بـود.
بـه گفتهی رییس دانشـگاه علم و فرهنگ ،هرسـاله بر
میـزان نـرخ بیـکاری فارغالتحصیلان دانشـگاهی افزوده
میشـود .این زنگ خطر هماکنون به دوره ارشـد و دکترا
نیز سـرایت کرده اسـت .اهمیت دانشـگاه علـم و فرهنگ
بـا ایجاد بسـترهای الزم ،زمینه اشـتغالزایی و کارآفرینی
دانشآموختـگان خـود را فراهـم کند؛ از شـهریور امسـال
بـا ایجاد بنیاد توسـعه کسـبوکار ،بسـتری مناسـب برای
شـکوفایی ایدههـای دانشآموختـگان فراهم شـده اسـت
تـا فرصت شـغلی جدیـدی بـرای دانشآموختـگان ایجاد
شود.

وی با اشـاره به پیشـگامی جهاددانشـگاهی در حوزهی
پارکهـا و مراکـز رشـد ،اظهـار کـرد :مـا امیدواریـم بـا
همافزایـی میـان مجموعـه پارکهـا ،واحدهـای فنـاور،
مراکـز نـوآور بـا مجموعـه معاونـت پژوهـش و فنـاوری
جهاددانشـگاهی ،بـه ارتقـای ایـن نهـاد کمـک کنیـم.
دکتـر بیجنـدی افـزود :پیشازایـن در زیسـتبوم
کارآفرینـی در جهاددانشـگاهی و در کل کشـور ،حلقـه
مفقـودهای وجـود داشـت .اهمیـت ایـن موضـوع باعـث
شـد تـا از اواخر سـال  95به پیشـنهاد همکاران سـازمان
تجاریسـازی فنـاوری و اشـتغال دانشآموختـگان،
مجموعـه منـش طراحـی شـود .هماکنـون مجـوز اجرای
ایـن طـرح بـرای  19اسـتان صادر شـده اسـت امـا هنوز
همگـی ایـن مراکـز نتوانسـتهاند فعالیـت کننـد.
سرپرسـت سـتفا بیـان کـرد :هماکنـون ایـن سـازمان
بـا مـراوده و مذاکـرات بـا مراکـز دولتـی از جملـه وزارت
ورزش و جوانـان توانسـته اسـت بـرای تجهیـز ،راهاندازی
و ارایـه برنامـه خـود حـدود بیش از یـک میلیـارد تومان
بودجـه دریافـت کند.
وی خاطرنشـان کـرد :طـرح فـاوا ،از دیگـر طرحهـای
ایـن سـازمان اسـت کـه اکنون با همـکاری سـه مجموعه
جهاددانشـگاهی در  19اسـتان کشـور اجـرا شـده اسـت.
اگـر حادثـه سـیالب خوزسـتان امسـال پیـش نمیآمـد،
ایـن طـرح در پنـج اسـتان دیگـر نیـز اجرایی میشـد.
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علموفرهنـگ نیـز در ایـن گردهمایـی ،گفـت :دانشـگاه
علـم و فرهنـگ بهعنـوان یکی از مجموعههـای غیردولتی
وابسـته بـه جهاددانشـگاهی از سـال  1372کار خـود را
آغـاز کـرده اسـت .هماکنـون مهمتریـن وجـه تمایـز این
دانشـگاه نسـبت بـه سـایر دانشـگاهها ،وابسـته بـودن آن
بـه جهاددانشـگاهی اسـت .مـا میتوانیـم از ظرفیتهـا و
پتانسـیلهای خوب جهاددانشـگاهی بـرای تحقق اهداف
و چشـماندازهای آیندهمـان اسـتفاده کنیـم.
وی افـزود :هماکنـون بخشهـای مختلـف
جهاددانشـگاهی در سـطح کشـور کارهایـی ارزشـمندی
انجـام دادهانـد امـا متاسـفانه ایـن شـبکه بـا یکدیگـر
همافزایـی خوبـی ندارنـد و همـواره یکـی از آرزوهایمـان
برقـراری اتصـال خـوب میـان ایـن بخشهـا اسـت.
دکتـر هاشـمی ادامـه داد :هرچنـد ارتباطـات مراکـز
جهاددانشـگاهی بـا یکدیگـر خـوب و نزدیـک اسـت ،امـا
مـا بـا یکدیگر خـوب کار کـردن را یـاد نگرفتهایـم .تصور
میکنـم اگـر در آینـدهای نهچنـدان دور نتوانیـم ایـن
مراکـز را بـه یکدیگـر اتصـال بدهیم ،دچار مشـکل جدی
خواهیم شـد.
رییـس دانشـگاه علموفرهنـگ در ادامـه اظهـار کـرد:
مـن امیـدوارم حـوزه تجاریسـازی و اشـتغال اتصـال
خوبـی میـان حوزههـای فرهنگـی ،پژوهشـی و آموزشـی
ایـن مرکـز ایجـاد کند .ما نیز سـعی کردهایم در دانشـگاه
علـم و فرهنـگ در ایـن زمینه پیشـرو باشـیم و روزبهروز
ایـن نقـش را پررنگتـر کنیـم؛ مثلا هماکنـون در صـد
قابلتوجهـی از رشـتههای مـا بـه سـمت تسـهیالت
تکمیلـی رفتهانـد.
وی گفـت :برخـی از پژوهشـکدههای ما ماننـد رویان،
تکنولـوژی نیـز توانسـتهاند بـه موفقیـت زیـادی دسـت
پیـدا کننـد ،امـا هنـوز برخی از پژوهشـکدههای مـا برای
رسـیدن بـه جایـگاه مطلـوب فاصلـه زیـادی دارند.
دکتـر هاشـمی خاطرنشـان کـرد :در کنـار ایـن
مسـائل هماکنـون نیـاز شـدیدی بـرای بحـث اشـتغال
دانشآموختـگان و دانشـجویان وجـود دارد .اهمیـت
ایـن موضـوع باعـث شـد تـا دانشـگاه علـم و فرهنـگ بـا
ایجـاد پـارک ملـی فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگی،
بسـترهای الزم ایـن مسـاله را در دانشـگاه ایجـاد کنـد.
وی گفـت :همچنیـن دانشـگاه علـم و فرهنـگ
فعالیتهایـی در حـوزه بینالملـل آغـاز و مجـوز پذیرش
دانشـجویان خارجـی را نیـز دریافـت کـرده اسـت؛ ایـن
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در ایـران اسـت.
رییـس مرکـز رشـد رویش جهاددانشـگاهی بـه الگوی
موفـق تجاریسـازی فناوری اشـاره و اظهار کـرد :در این
الگـو ،سـازمان موسـس نقـش کلیـدی دارد و بایـد بـه
روی ایدهمحـوری و فعالیتهـای تـک موضوعـه (ماننـد
فیلترهـا) تمرکز شـود؛ همچنین باید هزینـهی تحقیقات
از طریـق قـرارداد کارفرمایی تامین شـود؛ از سـوی دیگر،
فضـای رانـت آسیبرسـان اسـت و محصـوالت فناورانـه
چینـی رقبـای اصلـی هسـتند؛ بنابرایـن استانداردسـازی
نیـز بایـد تسـهیلکننده نه مانعسـاز باشـد.
وی بـا اشـاره بـه پژوهشهـای جهاددانشـگاهی گفت:
پژوهـش و فنـاوری فعالیـت کلیـدی جهاددانشـگاهی
اسـت؛ حـال آنکـه فعالیـت اصلـی برخـی واحدهـا
آمـوزش اسـت .واحدهـای جهاددانشـگاهی در مناطـق
کمتـر توسـعهیافته کـه امـکان توسـعهی فنـاوری ندارند
میتواننـد بـا اسـتفاده از نوآوری بـاز به مدیریـت فناوری
بپردازنـد.
دکتـر اصغـری اظهار کـرد :فضای رقابتـی در عرصهی
فنـاوری تغییـر پیدا کرده اسـت؛ از سـوی دیگـر حوزهی
فرهنگـی پتانسـیل باالیـی بـرای اقتصادی شـدن دارد؛ از
ایـنرو میتـوان از ایـن فرصتهـا اسـتفاده کرد.

رضورت پیوند میان حوزهی تجاریسازی
و فناوری

دکتـر پورعابـدی معـاون پژوهـش و فنـاوری
جهاددانشـگاهی نیـز در ایـن گردهمایـی بـا اشـاره بـه
موضـوع «نقـش پارکهـا ،مراکـز رشـد و مراکـز نـوآوری
و شـکوفایی در تحقـق اهـداف حـوزهی پژوهـش و
فنـاوری جهاددانشـگاهی» ،گفـت :پژوهـش ،فنـاوری،
اکتشـاف و نـوآوری بـرای خـود فضـای کاری میخواهد.
تجاریسـازی و بهرهبـرداری نیـز یـک فضای خـاص نیاز
دارد .مـا هیـچگاه بـه ایـن فکـر نکردهایـم کـه چگونـه
ایـن دو مسـاله را کنـار هـم داشـته باشـیم و هیچوقـت
هـم بهعنـوان تئـوری و یـک مـدل بهصـورت مسـتند و
مکتوبشـده ایـن قضیـه را ندیدهایـم.
وی افـزود :از سـوی دیگـر سـرعت تغییـرات بهشـدت
زیـاد اسـت و دانشـمندان دنیـا حتـی از ارایـهی تئـوری
برخـی تغییـرات بـاز ماندهانـد؛ تغییراتـی کـه اکنـون در
جامعـه و کسـبوکارها نمـود پیـدا کردهانـد.
دکتـر پورعابـدی اظهـار کـرد :هماکنـون مـا دو نـوع
سـازمان داریـم؛ سـازمانهایی کـه در حـوزهی پژوهـش

و اکتشـاف فعالیـت دارنـد .از آنجایـی کـه ایـدهی کمی
از ایـن سـازمانها بـه بـازار میرسـد ،هزینههـای زیـادی
انجـام میدهنـد کـه به نتیجـه نمیرسـد .به اصلاح این
سـازمانها در مرحلـهی شکسـت قـرار میگیرنـد.
وی بیـان کـرد :از سـوی دیگـر سـازمانهایی داریـم
کـه بـه آنهـا سـازمانهای بهرهبـردار میگوینـد؛ اگرچه
امـروز ایـن سـازمانها موفـق هسـتند ،امـا بـه لحـاظ
پاردایمهایـی کـه در آینـده شـکل میگیرنـد ،بـهزودی
هیـچ نـام و نشـانی از آنهـا باقـی نخواهنـد مانـد؛ مثلا
شـرکت نوکیـا در یـک برهـه زمانـی  80درصـد صنعـت
موبایـل را برعهـده داشـت ،امـا اکنـون هیچ نام و نشـانی
از آنهـا باقـی نمانـده اسـت.
معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی گفـت:
سـوال اصلـی اینجاسـت چگونـه میتـوان سـازمانی
داشـت کـه در پژوهـش و اکتشـاف ،بتوانـد بهرهبـرداری
کنـد و کارهـای تجاریسـازی را نیـز انجام بدهـد؛ اکنون
چنـد روش بـرای ایجـاد چنیـن سـازمانها وجـود دارد.
نخسـت آنکه سـاختار مجزا داشـته باشـیم ،امـا همطراز
و مرتبـط بـا یکدیگر باشـد .دوم ،برونسـپاری یا واگذاری
دانـش و تخصـص بـه بخشهـای دیگـر اسـت .سـوم،
حرکـت بیـن تجاریسـازی و اکتشـاف نـوآوری اسـت؛
الزمـهی ایـن امـر داشـتن انسـانهای توانمنـد و رهبری
میـان ایـن حوزههاسـت.

دکتـر پورعابـدی گفت :ایجـاد چنین سـازمانهایی با
چالشهـای زیـادی مواجـه اسـت ،زیـرا ایـن دو سـازمان
از نظـر بنیـادی دچـار مشـکل هسـتند؛ بهعنـوان مثـال
اسـتراتژی حوزههـای بهرهبـرداری بـر مبنـای هزینـه و
سـود اسـت ،امـا اسـتراتژی قسـمت نـوآوری و اکتشـاف
روی بحـث نـوآوری اسـت .فرهنـگ کار در سـازمانهای
بهرهبـردار ،ارتقـای کیفیـت ،کارایـی بـا ریسـک کـم امـا
در سـازمانهای فناورانـه و اکتشـافی بر مبنـای پذیریش
ریسـک و نوآوری اسـت.
وی عنـوان کـرد :وقتی ایـن دو سـازمان را با یکدیگر
داشـته باشـیم بـا چالشهـای زیـادی مواجـه خواهیـم
بـود .مهمتریـن آنهـا ،چالـش رهبـری اسـت؛ رهبـری
کـردن ایـن سـازمانها در پژوهـش و نوآوری بسـیار مهم
اسـت .منابـع انسـانی نیـز بایـد در عین حـال در پژوهش
و تجـاری و بهرهبـرداری فعالیـت کننـد .همچنیـن بایـد
سـاختارهایی ایجـاد شـود کـه بتوانـد جوابگـوی ایـن
موضوعهـا باشـد.
در ادامـه ،پنـل مراکـز نـوآوری و شـکوفایی (اهـداف
ایجـاد مراکز نوآوری و شـکوفایی و ارایهی تجربیات موفق
سـه مرکـز منتخب کشـور) ،سـخنرانی دکتر موسـیزاده
مدیـرکل دفتـر امـور پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه جامع
علمـی کاربـردی بـا موضـوع «سیاسـتهای دانشـگاه
جامـع علمـی کاربـردی در توسـعهی مراکـز نـوآوری»،
معرفـی سـامانهی فنیـوز (ظرفیتهـا و فرصتهـا) و
سـخنرانی مهنـدس آلاسـحاق مدیـرکل طرحهـای ملی
وزارت امـور ورزش و جوانـان بـا موضـوع «سیاسـتها و
برنامههـای وزارت ورزش و جوانـان» برگـزار شـد.

جهاددانشگاهی؛ دانشگاهی بزرگ با داشنت
متام زنجیرههای ارزشی

همچنیـن دکتـر مریـم ملونـی مدیـرکل دفتـر
نـوآوری و کسـبوکارهای نویـن معاونـت علمیوفنـاوری
ریاسـتجمهوری بـا اشـاره بـه نقـش فعالیتهـای
جهاددانشـگاهی در زیسـتبوم فنـاوری کشـور گفـت:
هماکنـون جهاددانشـگاهی بـا شـکلدهی زنجیـرهی
ارزشـی ،رونـد بسـیار مناسـبی را ایجـاد کـرده اسـت.
وی تاکیـد کـرد :آنچه اکنـون در گامهای توسـعهای
جهاددانشـگاهی مدنظـر ماسـت ،این اسـت کـه بتوانیم با
کمـک ظرفیتهـا و زیرسـاختهای خوب ایـن مجموعه،
در عرصههـای تخصصـی ،طرحهـا و فعالیتهـای

مهندس سـید محمدحسین سـجادی نیری دبیر ستاد
فناوریهـای نـرم و هویتسـاز معاونـت علمـی و فنـاوری
ریاسـتجمهوری نیـز در ایـن گردهمایـی بـه عملکـرد
پـارک ملـی علـوم و فناوریهـای نـرم و صنایـع خلاق
فرهنگـی اشـاره کـرد و گفت :اکنـون این پـارک پرچمدار
حـوزهی صنایـع نرم و خالق اسـت؛ امتیاز مثبتـی که این
پـارک را نسـبت بـه سـایر پارکهـا متمایـز کـرده اسـت.
امـر مهمـی که با همت جهادگران جهاددانشـگاهی شـکل

هیچگونه تفاوتی بین مراکز رشد
جهاددانشگاهی و وزارت علوم قائل
نیستیم

در ادامـــه ،دکتـــر کشـــمیری قائممقـــام معـــاون
پژوهـــش و فنـــاوری و مدیـــرکل دفتـــر برنامهریـــزی

در روز دوم ایـــن گردهمایـــی ،کارگاه آموزشـــی
روشهـــای تامیـــن مالـــی و جـــذب ســـرمایهی
واحدهـــای فنـــاور ،پنـــل ارایـــهی تجربیـــات موفـــق
مراکـــز رشـــد منتخـــب جهاددانشـــگاهی در سراســـر
کشـــور و ســـخنرانی دکتـــر وطنپـــور مدیـــرکل دفتـــر
توس ــعهی فن ــاوری وزارت بهداش ــت ،درم ــان و آم ــوزش
پزشـــکی ارایـــه شـــد.
همچنیـــن گردهمایـــی روســـا ،معاونـــان و دبیـــران
پارکه ــا ،مراک ــز رش ــد و مراک ــز ن ــوآوری و ش ــکوفایی
جهاددانشـــگاهی بـــا نشســـت پرسشوپاســـخ و
جمعبنـــدی مباحـــث بـــا حضـــور دکتـــر بیجنـــدی
سرپرس ــت س ــازمان تجاریس ــازی فن ــاوری و اش ــتغال
دانشآموختـــگان وابســـته بـــه ایـــن نهـــاد و مهنـــدس
بختیـــاری معـــاون تجاریســـازی و امـــور پارکهـــا و
مراکـــز رشـــد ســـتفا بـــه کار خـــود پایـــان داد.
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خاصـی را کـه اکنـون در توسـعهی اقتصـاد دانشبنیـان
ارزشافـزون اسـت بـه جلـو پیـش ببریم.
دکتـر ملونـی با اشـاره بـه ظرفیتهـای دانشـگاه علم
و فرهنـگ و نـگاه تخصصـی ایـن دانشـگاه بـه حوزههای
مختلـف خاطرنشـان کـرد :بـه عقیـدهی مـا دانشـگاه
پیشـران فنـاوری اسـت و اگـر نباشـد زنجیـرهای شـکل
نمیگیـرد .در ایـن میـان جهاددانشـگاهی ،دانشـگاهی
بـزرگ اسـت کـه همـهی ایـن زنجیرههـا را دارد .ایـن
زنجیـره بـا فراهـم شـدن بسـتری کـه در حوزههـای
فنـاوری بهصـورت خـاص فعالیـت کنـد ،میتوانـد مزیت
رقابتـی ایجـاد کنـد.
وی گفـت :کشـور مـا در حوزههـای مختلـف فنـاوری
متفـاوت عملکـرده اسـت؛ بهعنـوان مثـال مـا در حوزهی
نانـو تاثیرگـذار بودهایـم ،امـا در دیگـر رشـتهها توسـعه
یافتهایـم؛ بـه همیـن دلیـل در کشـور شـکاف بیـن
فناوریهایمـان زیاد اسـت ،امـا امیدوارم بـا همت جوانان
خالقـی کـه اکنـون در ایـن مـرز و بـوم وجـود دارد و
مجموعههـای ماننـد جهاددانشـگاهی بـهزودی بـه ایـن
هـدف بـزرگ برسـیم.

گرفته اسـت .قطعـا حرکت شـرکتهای مسـتقر در پارک
ملـی علـوم و فناوریهـای نرم و صنایع خلاق فرهنگی رو
به پیشـرفت خواهـد بود.
وی بـا ابراز امیـدواری از فعالیتهای پـارک ملی علوم
و فناوریهـای نـرم و صنایع خلاق فرهنگی اظهـار کرد:
هماکنـون مشـکالتی در حـوزهی فیزیکـی ایـن پـارک
وجـود دارد کـه امیدواریـم بتوانیـم آنها را رفـع کنیم.
مهنــدس ســجادی نیــری افــزود :هماکنــون
هریــک از شــهرها ماننــد کردســتان ،ســنندج و ...دارای
ظرفیتهــای مختلفــی هســتند کــه پــارک ملــی
علــوم و فناوریهــای نــرم و صنایــع خــاق فرهنگــی
میتوانــد بــه آنهــا ورود پیــدا کنــد؛ زیــرا یکــی از
اهــداف اصلــی ایــن مجموعــه بــا توجــه بــه گســتردگی
جهاددانشــگاهی در تمــام کشــور ،تمرکــز بــه روی ایــن
موضــوع اســت .از ای ـنرو ضــرورت دارد ایــن پــارک بــه
روی ظرفیتهــای اســتانی تمرکــز کنــد؛ مســالهای کــه
نیــاز بــه تدبیــر و حمایــت دارد.
در ادامـه ،پنـل تخصصـی پارکهـای علـم و فنـاوری
جهاددانشـگاهی بـا ارایهی مهنـدس عطـاا ...ربانی رییس
پـارک علم و فنـاوری البـرز ،دکتر معصومـه خاناحمدی
رییـس پـارک علـم و فنـاوری کرمانشـاه و دکتـر
محمدحسـین ایمانیخوشـخو رییـس پارک ملـی علوم و
فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی برگـزار شـد.

ام ــور فن ــاوری وزارت عل ــوم ،تحقیق ــات و فن ــاوری نی ــز
در ای ــن گردهمای ــی ب ــا اش ــاره ب ــه س ــابقهی جه ــادی
خ ــود ،بی ــان ک ــرد :جهاددانش ــگاهی ی ــک مجموعــهی
س ــرافراز در ح ــوزهی پژوه ــش و فن ــاوری کش ــور اس ــت
و مـــا بـــا ایـــن نهـــاد قرابـــت زیـــادی داریـــم و از آن
الگـــو میگیریـــم.
وی گفـت :برنامهریـزی بـرای آینـده در وزارت عتـف،
نقشآفرینـی ملـی و منطقـهای بیشازپیـش پارکهـا و
مراکـز رشـد و ارتبـاط آنهـا بـا دانشـگاهها و اسـتفاده از
ظرفیتهـای خالـی آن اسـت.
دکتـر کشـمیری ادامـه داد :هیچگونـه تفاوتـی بیـن
پارکهـا و مراکـز رشـد جهاددانشـگاهی و وزارت علـوم
قائـل نیسـتیم و در ایـن زمینـه پـارک علموفنـاوری
کرمانشـاه جهاددانشـگاهی شـاهد ایـن مدعـا اسـت.
قائممقـــام معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری و
مدیـــرکل دفتـــر برنامهریـــزی امـــور فنـــاوری وزارت
علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری تاکیـــد کـــرد :یکـــی از
جدیتریـــن فرصتهـــا بـــا افتتـــاح پـــارک ملـــی
علـــوم و فناوریهـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی در
کشـــور نصیـــب جهاددانشـــگاهی شـــده اســـت و ایـــن
پ ــارک میتوان ــد تبدی ــل ب ــه پرافتخارتری ــن مجموع ــه
در ایـــن نهـــاد شـــود.
وی اف ــزود :جهاددانش ــگاهی بای ــد توج ــه ج ــدی ب ــه
نقشآفرینـــی و جایـــگاه پارکهـــا و مراکـــز رشـــد
خ ــود داش ــته باش ــد و ای ــن س ــوال اساس ــی را از خ ــود
بپرس ــد ک ــه ای ــن مجموعهه ــا در کج ــای ماموری ــت و
رســـالت ایـــن نهـــاد قـــرار میگیـــرد.
همچنیـــن در پایـــان روز اول ایـــن گردهمایـــی ،از
واحدهـــای فنـــاور برگزیـــده و شـــرکتهای وابســـته
بـــه جهاددانشـــگاهی تقدیـــر شـــد.
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آمادگی ایجاد شبکهی کشوری در زمینهی
رسطانپستان

کنگرههــای سـهگانهی پژوهشــکدهی رسطــان معتمــد بــا حضــور تعــدادی از منایندگان مجلــس ،مســووالن جهاددانشــگاهی و همکاری اســتادان
برتــر بیــن املللــی و ملــی بـرای مــدت  3روز برگزار شــد
ریی ــس جهاددانش ــگاهی تصری ــح ک ــرد :ب ــه لح ــاظ
زیرســـاختی و بـــا توجـــه بـــه برنامههـــای توســـعهای
کـــه پژوهشـــکده معتمـــد دارد بـــه لحـــاظ فضـــای
کالب ــدی مش ــکل داش ــتیم و فض ــای خوب ــی را ش ــروع
کردیـــم.
وی اظهـــار کـــرد :آمادگـــی داریـــم بـــا کمـــک
واحدهـــای جهاددانشـــگاهی مراکـــزی را در زمینـــه
تشـــخیص زودرس ایجـــاد کنیـــم تـــا بشـــود یـــک
شـــبکه در زمینـــه ســـرطان پســـتان در کشـــور بـــه
وجـــود آورد تـــا بـــرای بانـــوان مفیـــد باشـــد.

همکاری فراکسیون زنان مجلس با جهاددانشگاهی
در زمینه تحقیقات رسطان پستان

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 1 ،آبـان :کنگرههـای
سـهگانه پژوهشـکده سـرطان معتمـد در سـالن
همایشهـای رازی بـا حضـور تعـدادی از نماینـدگان
مجلـس ،رییـس جهاددانشـگاهی ،معـاون پژوهشـی
جهاددانشـگاهی و همـکاری اسـتادان برتـر بیـن المللـی
و ملـی بـرای مـدت  3روز برگـزار شـد.
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی
در ایـــن مراســـم اظهـــار کـــرد :عـــاوه بـــر توســـعه
فرهنگـــی بـــه عنـــوان عنصـــر زیرســـاختی در توســـعه
و پیشـــرفت کشـــورها ،تمـــام دنیـــا توســـعه علـــم
و فناورانـــه را عنصـــر محـــرک پیشـــرفت و توســـعه
میدانن ــد .ب ــرای ای ــن ک ــه توس ــعه پای ــدار باش ــد بای ــد
خودمــان صاحــب علــم و فنــاوری باشــیم ،نقــدا علــم و
فنـــاوری را راحـــت در اختیـــار مـــا نمیگذارنـــد .اگـــر
کشـــوری بـــه مـــا نقشـــه بدهـــد آن نقشـــه فنـــاوری
نیســـت ،فنـــاوری دانشـــی اســـت کـــه شـــما بتوانیـــد
طراحـــی کنیـــد.

وی در رابطـــه بـــا فعالیـــت ایـــن نهـــاد در زمینـــه
پژوهش ــی و تاکی ــد ب ــر ای ــن ک ــه پژوهش ــکده س ــرطان
معتمـــد در حـــوزه ســـرطان پســـتان یکـــی از مراکـــز
موفـــق پزشـــکی جهاددانشـــگاهی اســـت ،گفـــت:
پژوهشـــگاه و پژوهشـــکدههای جهاددانشـــگاهی ماننـــد
رویـــان نیـــز نمونـــه موفقـــی در ســـطح ملـــی و بیـــن
المللـــی اســـت کـــه اثبـــات کردیـــم میشـــود در مـــرز
علـــم حرکـــت و علـــم خودمـــان را در قالـــب محصـــول
و خدمـــات تبدیـــل بـــه فنـــاوری کـــرد و در خدمـــت
درمـــان بـــر بالیـــن بیمـــاران قـــرار داد.
دکتـــر طیبـــی ادامـــه داد :بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت
موض ــوع ای ــن س ــرطان در بان ــوان و ای ــن ک ــه بان ــوان
مح ــور و کان ــون خان ــواده هس ــتند ،و حض ــور خانمه ــا
در اجتمـــاع خانـــواده بـــه عنـــوان عنصـــر اصلـــی یـــک
جامع ــه بس ــیار ض ــروری اس ــت ای ــن نه ــاد بیش ــترین
س ــرمایه گ ــذاری را در ح ــوزه س ــرطان پس ــتان داش ــته
انج ــام داده اس ــت.

دکتـــر فریـــده اوالد قبـــاد نماینـــده مـــردم تهـــران
در مجلـــس نیـــز در ایـــن آییـــن ،اظهـــار کـــرد :یکـــی
از دغدغههایـــی کـــه در حـــوزه زنـــان وجـــود دارد و
از مطالب ــات ب ــه ح ــق جامع ــه بان ــوان اس ــت در ح ــوزه
بهداشـــت و درمـــان میباشـــد .فراکســـیون زنـــان
مجلـــس شـــورای اســـامی در دوره دهـــم عملکـــرد
خـــود را بـــا دو رویکـــرد نظـــارت بـــر حســـن اجـــرای
قوانیـــن برنامـــه ششـــم توســـعه و همچنیـــن قانـــون
گـــذاری و جاهایـــی کـــه نیـــاز بـــه اصـــاح قانـــون و
الحاقی ــه در طرحه ــا و لوای ــح ب ــوده کار خ ــود را آغ ــاز
کـــرده اســـت.
وی افـزود :فراکسـیون زنـان مجلس شـورای اسلامی
دارای کمیتههـای تخصصـی اسـت کـه یکـی از آنهـا
کمیتـه بهداشـت و درمـان و کمیتـه آمـوزش و فرهنگـی
اسـت کـه همـه ایـن کمیتههـا متناسـب بـا مطالبـات به
حـق جامعـه زنـان پیگیر مسـایل آموزشـی ،بهداشـتی و
درمانـی و رفاهـی اسـت.
نماینـــده مجلـــس تصریـــح کـــرد :ایـــن فراکســـیون
در خدمـــت ایـــن نهـــاد و پژوهشـــکده اســـت تـــا بـــه
پیشـــنهاد و طرحهـــای خـــوب آن در قالـــب قانـــون
گـــذاری و کمـــک بـــه بودجـــه و اعتبـــار بـــرای انجـــام
تحقیقـــات یـــاری رســـاند.

ششمین کنگرهی ملی و چهارمین کنگرهی بیناملللی زخم و ترمیم بافت با هدف ارتقای روشهای درمانی و کاربرد فناوریهای نوین به همت
سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار شد

■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۲۹ ،آبـــان:

ششـــمین کنگـــرهی ملـــی و چهارمیـــن کنگـــرهی
بینالمللـــی زخـــم و ترمیـــم بافـــت بـــا هـــدف
ارتقـــای روشهـــای درمانـــی و کاربـــرد فناوریهـــای
نویـــن بـــه همـــت ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم
پزش ــکی ته ــران ،مرک ــز تحقیق ــات لی ــزر در پزش ــکی و
پژوهشـــکده فناوریهـــای زخـــم و ترمیـــم بافـــت ایـــن
واح ــد س ــازمانی ،از  28آب ــان ت ــا  1آذرم ــاه در س ــالن
همایشهـــای رازی برگـــزار شـــد.

ارایهی خدمات پزشکی جهاددانشگاهی در
قالب یک مجموعهی کامل

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی
در ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه اینکـه از جملـه نیازهـای
ضـروری هر جامعه ارتقای سلامت و حفـظ اعتماد مردم
در ایـن زمینه اسـت ،گفت :بحث توسـعهی انسـان سـالم
از ضروریـات اسـت و در کنـار سـایر ویژگیهـا بهویـژه در
توسـعهی علمـی ،اخالقـی و فناورانـه نقـش دارد.
وی بـا تاکیـد بـر رابطـهی مسـتقیم ارتقـای سلامت با
توسـعهی علمـی گفـت :از سـال  ۵۹تلاش کردیـم تـوان

کشـور در توسـعهی علمـی و فناورانـه را الگوسـازی کنیـم؛
درحالیکـه زیرسـاخت اصلـی تحقـق اقتصـاد دانشبنیـان
این اسـت که خودمـان تولیدکنندهی علم و فناوری باشـیم
تـا بتوانیـم روزآمـدی خدمـات و محصـوالت را حفظ کنیم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه اینکـه در کنار
خدمـات و محصوالت در حوزههای مهندسـی ،کشـاورزی
و ،...خدمـات علمـی ،فناورانـه و فرهنگـی در حـوزهی
پزشـکی نیـز از حوزههای اصلـی فعالیت جهاددانشـگاهی
اسـت ،به فعالیـت پژوهشـگاه رویان در حوزههـای درمان
سـلولی ،نابـاروری و ژنتیـک اشـاره کـرد و افزود :امسـال
دکتـر بهارونـد دانشـمند برجسـتهی پژوهشـگاه رویـان
جهاددانشـگاهی موفـق بـه دریافـت جایـزهی مصطفـی
(ص) شـد کـه ایـن جایـزه به ایشـان بـه خاطـر موفقیت
در انجـام مطالعـات سـلولدرمانی در درمان پارکینسـون
اهدا شـد کـه البته ایـن روش درمانی در فـاز حیوانی بود
و فـاز انسـانی نیـز بـهزودی انجـام خواهد شـد.
دکتـر طیبـی بـا اشـاره بـه فعالیـت پژوهشـکدهی
ابنسـینا ،پژوهشـکده بهداشـت و پژوهشـکده معتمـد،
اظهـار کـرد :فعالیتهـای اخیـر جهاددانشـگاهی در
حـوزهی لیـزر درمانـی در زخمهـای بدخیمـی منجـر به
ایجـاد پژوهشـکده زخـم و ترمیم بافـت و انجـام کارهای
کاربـردی و کاهـش آالم مـردم شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـا کمـال افتخـار از کارهـای
فناورانـه کـه منجـر بـه کاهـش آالم مـردم شـود حمایت
میکنیـم ،گفـت :در ایـن حـوزه کارهـای پژوهشـی و
فناورانـه در دسـت اجرا اسـت و نیز دسـت کمـک خود را
به سـوی محققان در واحدهای پزشـکی جهاددانشـگاهی
دراز کردهایـم.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تشکیل زنجیرهی کامل درمان زخمهای مزمن با
فناور یهای نوین

www.acecr.ac.ir

19

سال بیست و یکم│شماره175

20

ویـژہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه ارتباط سـرعت
توسـعه علـم با سـرعت توسـعه خدمـات گفـت :از طریق
تبـادل علـم ،زکات علـم هـم پرداختـه میشـود.
دکتـر طیبـی افـزود :بهعنـوان یک شـهروند از اهمیت
آگاهـی دادن در زمینـهی تبعـات دیابـت اطلاع دارم و
آگاهیبخشـی در تلویزیـون و رسـانهها در ایـن حـوزه
بسـیار مهم اسـت.
وی در پایـان بـا قدردانـی از اعضـا و همـکاران
جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران ،نماینـدگان
مجلـس ،دکتـر علـی نوبخـت و نیـز دکتـر ملـکزاده،
گفـت :در حـوزهی حمایـت پولـی بـه بیمـاران حـوزهی
زخـم ،بنیـهی مالـی مـا آنچنانکـه بایـد نیسـت ،امـا
از مسـووالن اسـتانها خواسـتیم کـه در صـورت تمایـل
آنهـا خدمـات پزشـکی جهاددانشـگاهی را در قالب یک
مجموعـهی کامـل ارایـه دهیم کـه برخی اسـتانها نیز از
ایـن موضـوع اسـتقبال کردنـد.

آمادگی مجلس برای حامیت از
فعالیتهای جهاددانشگاهی در حوزهی
درمان زخم

در ادامـه ،دکتـر علـی نوبخـت رییـس کمیسـیون
بهداشـت و درمـان مجلـس شـورای اسلامی بـا
تبریـک مجـدد انتخـاب دکتـر طیبـی بهعنـوان رییـس
جهاددانشـگاهی و همراهـی تمـام اعضـای شـورای عالی
انقلاب فرهنگـی در تاییـد و تصویـب انتخـاب وی در
جلسـهی شـب گذشـتهی ایـن شـورا ،گفـت :دیابـت که
یکـی از عوامـل اصلـی بـه وجـود آمـدن زخمهـا اسـت،
بهعنـوان یـک بیمـاری شـایع در قـرن مـا محسـوب
میشـود .ایـن بیمـاری مشـکل تمـام دنیـا و همچنیـن
از مشـکالت ایـران بهحسـاب میآیـد .مهمتریـن عامـل
پیشـگیری در ایـن بیماری آگاهیرسـانی به جامعه اسـت.
وی ادامـه داد :از طرفـی وجـود نارسـاییهای عروقـی
بـه همـراه مصـرف بیرویهی تنباکـو ،زخمهـا را به وجود
مـیآورد و میلیونهـا نفـر در ایـن حـوزه هسـتند کـه
بایـد از آنهـا در ایـن زمینـه حمایت شـود و این مسـاله
بهدقت بررسـی شـود.
نوبخـت افـزود :جهاددانشـگاهی و پژوهشـکدهی زخم
و ترمیـم بافـت ایـن نهـاد ،تمـام توانـش را بـه کار گرفته
اسـت تـا از همـه جهات بـرای انجـام خدمات بـه بیماران
حـوزهی زخـم گام بـردارد و ایـن جـای امیدواری اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکـه ذات اقـدس الهـی جهادگران

را افضـل بـر دیگـران میدانـد ،گفت :بـه یـاد دارم زمانی
کـه مرحوم دکتـر کاظمی آشـتیانی کار خـود و گروهش
را از یـک کانکـس آغاز کـرد و حمایتهـای حداقلی الزم
از او بـرای مجـوز موسسـهی رویـان انجـام شـد و امـروز
شـاهد بالندگـی و افتخار از این پژوهشـگاه هسـتیم.
نوبخـت گفـت :حداقـل حمایـت بایـد از مجموعـهی
ایـن کنگـره و مراکـز پژوهشـی برگزارکننـده ایجـاد
شـود و اعضـای ایـن کنگـره خیلـی زحمـت کشـیدند تا
بتواننـد خدماتـی را ارایـه دهنـد؛ مـا در مجلس شـورای
اسلامی در راسـتای تامیـن بودجـه حمایتـی تمـام
تالشمـان را خواهیـم کـرد .همچنیـن رایزنیهـای الزم
بـا سـازمانهای بیمهگـر ماننـد سـازمان بیمـه سلامت
انجـام شـده اسـت تـا حمایتهـای الزم بـرای حمایت از
بیمـاران دارای مشـکل زخـم صـورت گیـرد.
رییـس کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس شـورای
اسلامی در ارتبـاط بـا سـواد اجتماعـی در رابطـه با زخم
گفـت :بایـد آموزشهـای عمومـی مربـوط بـه زخـم و
ترمیـم بافـت و پیشـگیری آن توسـط صداوسـیما صورت
گیـرد؛ ایـن برنامههـا در سـازمان صداوسـیما ترتیب داده
شـده اسـت تـا پژوهشـگران این حـوزه ،دانش خـود را به
سـمع آحـاد جامعـه برسـانند و ایـن آموزشهـا بایـد در
طـول سـال توسـط تالشـگران این حـوزه پیگیری شـود.

طرح ایدههای جدید کارآفرینی در حوزهی
مراقبتهای زخم

دکتر مهدی طبایی رییس جهاددانشگاهی علوم
پزشکی تهران نیز در ششمین کنگرهی ملی و چهارمین
کنگرهی بینالمللی زخم و ترمیم بافت با اشاره به برخی
پیامدهای زخمهای پیچیده و مزمن اظهار کرد :هدف از
برگزاری این کنگره ،زمینهسازی برای تقابل آرای مختلف
و اندیشههای نوین در حوزهی زخم و ترمیم بافت است.
ششمین کنگرهی ملی و چهارمین کنگرهی بینالمللی
زخم و ترمیم بافت با اشاره به اینکه از اهداف این کنگره
به اشتراکگذاری آخرین دستاوردهای پژوهشی در
حوزهی زخم و ترمیم بافت ،فراهمسازی امکان تقابل آرا،
بیان نکات آموزشی و بازآموزی مفاهیم علمی است ،گفت:
فراهمآوری زمینه کارهای تحقیقاتی در حوزههای علوم
پایه و بالینی و نیز پزشکی و فنی و مهندسی ،تمرکز در
حوزهی پیشگیری آموزش و درمان زخم و طرح ایدههای
جدید کارآفرینی در حوزهی مراقبتهای زخم و ترمیم
بافت از دیگر اهداف این کنگره به شمار میآید.
وی ادامه داد :زخم ،بار مالی زیادی به جوامع از جمله
کشور ما تحمیل میکند؛ بهطوریکه در آمریکا ۸.۵
میلیون نفر مبتالبه زخمهای مزمن و پیچیده هستند که
این آمار بین  ۲۵تا  ۱۰۰میلیارد دالر ساالنه بار مالی را
تنها به آمریکا تحمیل میکند.
دکتر طبایی خاطرنشان کرد :از جمله پیامدهای
بحثهای زخم مزمن ،ایجاد عفونت ،عدم توانایی حرکت،
قطع پا ،ازکارافتادگی و مشکالت روحی روانی است.

ارسال  ۴۵۰مقاله به کنگره

همچنین ،دکتر پروین منصوری دبیر علمی کنگره در
بخش علوم بالینی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه
بخش دانشجویی کنگره از دیروز شروعشده و استقبال
دانشجویان باعث دلگرمی بوده است ،گفت ۴۵۰ :مقاله
به دبیرخانه کنگره ارسالشده که نشان از ایجاد عالقه به
انجام پژوهش در حوزه زخم و ترمیم بافت دارد.
وی با اشاره به اینکه  ۷۵مقاله در قالب سخنرانی و
 ۱۴۴مقاله نیز در قالب پوستر پذیرفته شدهاند ،افزود:
همچنین  ۲۵سخنران مدعو در کنگره حضور خواهند
داشت که در میان آنها سخنرانانی از کشورهای ترکیه،
پاکستان و آلمان نیز هستند که امیدواریم یکی دو نفر از
آنها امکان حضور در کنگره را پیدا کنند.
دکتر منصوری با اشاره به اینکه دیروز روز پژوهشگران

زخمهایی که قابل دیدن نیست

در ادامـه ،دکتـر منصـور جمالـی زواره دبیـر علمـی
کنگـره در بخـش علـوم پایـه بـا اشـاره بـه اینکـه در
طـول ایـن شـش سـال دربـاره مسـایل زخـم و درمانـی
صحبـت شـده اسـت ،گفـت :تاکنـون دربـاره زخمهایـی
صحبـت شـده کـه قابـل دیـدن هسـتند امـا زخمهایـی
هـم هسـت کـه دیدنـی و قابـل درمـان نیسـت .مثـل
زخمزبـان و دروغ؛ ایـن زخمهـا کشـور را برهـم میزنـد.
خیلـی دلـم میخواهـد جوانـان و پیـران و اصحـاب قلـم
بـه این مسـایل بیندیشـند و ببینیـد چطـور میتوانیم به
خودمـان و مـردم زخـم نزنیـم.
وی افزود :درمان زخمهای جاری در دیابتیها
هزینههای باالیی دارد و برای همه مردم پرداخت آن
مقدور نیست و امیدوارم دکتر طیبی و دیگر روسا فکری
برای این مردم بکنند که ازنظر مالی وسعشان نمیرسد که
خودشان را درمان کنند .همچنین امیدوارم بهعنوان ملت
مسلمان ایران اسالمی راهنمایی باشیم برای کل مردم دنیا
که این زخمها کم شود.

تشکیل زنجیرهی کامل درمان زخمهای
مزمن به همت جهاددانشگاهی

دکتر وحید قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور
نیز در این مراسم ،گفت :زخم از مشکالت جدی مردم ما
و جهان است؛ برخی از این زخمها بهصورت ژنتیکی در
افراد ایجاد میشوند ،مانند آنچه در بیماری دیابت دیده
میشود .زخمهای دیگر بر اثر مشکالت بیماری و وابستگی
به تخت ایجاد میشود.
وی گفت :جهاددانشگاهی بهعنوان یکنهاد غیردولتی
به دنبال خألهای جامعه میگردد و سعی دارد بهوسیله
ایجاد دانش و پژوهش این خألها را پر کند .باید بگوییم
موضوع زخم و ترمیم بافت از زمرهی این موضوعات مهم
است.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

جوان کنگره بوده و در این قالب چهار پنل تحقیقاتی و
استارتآپ ویکند دانشجویی افتتاح شد ،گفت :در طول 4
روز ۱۴ ،کارگاه در زمینههای مختلف همزمان با برگزاری
کنگره در سالن اصلی برگزار خواهد شد و عالقهمندان
میتوانند در این کارگاهها ثبتنام کنند.
وی در پایان اظهار کرد :جرقههای پژوهش در حوزه
زخم و ترمیم بافت شعلهور شده و امیدواریم در سالهای
آتی شاهد نتیجههای آن باشیم.

دکتر قبادی دانا در ادامه بیان کرد :موضوع پیشگیری
و آگاهسازی جامعه بسیار مهم است و پسازآن شناخت
و شناسایی افراد مستعد زخم از اهمیت برخوردار است؛
بهزیستی  26هزار بیمار دارای ضایعهی نخاعی و وابسته به
تخت را حمایت میکند .افرادی که دچار ضایعهی نخاعی
هستند باید مورد آگاهی قرار گیرند .این آگاهی به آنها
و برای آنها و خانوادهی آنها مهم است .باید بدانیم که
متولیان نظام درمانی کشور تا چه حد به این آگاهسازی
اهمیت میدهند .بسیاری از مواقع بیماران ما پسازآنکه
دچار زخمهای بستری یا  ...میشوند به ما رجوع میکنند.
رییس سازمان بهزیستی کشور افزود :از این 26
هزار نفر 11 ،هزار نفر با زخم بستر درگیر هستند؛
بهعبارتدیگر  42درصد از آماری که ذکر شد؛ همچنین
 52درصد از تمام افراد وابسته به تخت که تحت حمایت
بهزیستی هستند با مشکل زخم درگیرند؛ بنابراین نیاز به
یک همکاری بین بخشی ،بین بهزیستی ،مراکز تحقیقاتی
و نظام درمانی و وزارت بهداشت است تا این مشکل مرتفع
شود.
وی دربارهی زخمهای مزمن توضیح داد :زخمهای
مزمن میتواند موجب مرگ شود و در غیر این صورت
هم هزینهی بسیار سنگینی را به نظام درمانی کشور وارد
میکند .موضوع اصلی عدم دسترسی افراد در مناطق

محروم است .آنها زمانی که مبتال به عارضههای زخمی
شدهاند ،به نظام درمانی مراجعه میکنند .این مهم است
که شناسایی افراد مستعد در تمام کشور انجام گیرد،
چراکه آگاهی برای آنها ثمربخش خواهد بود .بسیاری
از زخمها باعث معلولیت میشوند و همچنین بسیاری از
معلولیتها موجب زخم و عفونت میشوند؛ بنابراین نیاز
به یک زنجیرهی کامل داریم تا به حلوفصل این مشکالت
بپردازیم.
دکتر قبادی دانا با اشاره به مشکالت زخم گفت:
یکی از مشکالت عدم دسترسی بیماران به مراکز درمانی
در روستاها است؛ البته بیش از هزار مرکز نگهداری
شبانهروزی از بیماران در سطح کشور داریم؛ همچنین
وسایل و تجهیزات و روشهای نوین درمانی نیز موثر است
و پرستاران و بهیاران و پزشکان همگی باید دستبهدست
هم بدهند تا بتوانند زخمهای مزمن را درمان کنند.
رییس سازمان بهزیستی کشور در پایان پیشنهادی
کاربردی را به متولیان این کنگره ارایه داد و بیان
کرد :برگزارکنندگان این کنگره (جهاددانشگاهی)
بهعنوان نهادی غیردولتی برای انجام این کار با اتصال
بین بخشهای مختلف در زمینهی زخمهای مزمن،
آگاهیبخشی ،پیشگیری ،درمان و روشهای نوین،
میتوانند زنجیرهای را شکل دهند.
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اهمیت انعکاس نظرهای واقعی مردم به
مسووالن با دیدهبانی صادقانه
پنجمین نشست مدیران اجرایی شعب استانی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) برگزار شد

■ رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی 12 ،آب ــان :پنجمی ــن
نشســـت مدیـــران اجرایـــی شـــعب اســـتانی مرکـــز
افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران (ایســـپا) بـــا حضـــور
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی،
دکتـــر عمـــاد افـــروغ جامعهشـــناس و اســـتاد
دانشـــگاه و دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی در ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان
کشـــور برگـــزار شـــد.

طراحی نظرسنجیهای مستقل و علمی

در ابتـــدای ایـــن نشســـت ،دکتـــر طیبـــی رییـــس
جهاددانش ــگاهی ب ــا بی ــان اینک ــه اهمی ــت نظرس ــنجی
در مراحـــل تصمیمســـازی و سیاســـتگذاری و اجـــرا
در هـــر کشـــوری بســـیار مهـــم اســـت ،اظهـــار کـــرد:
در اینجـــا اهمیـــت مراکـــزی ماننـــد ایســـپا بســـیار
حائـــز اهمیـــت اســـت؛ چراکـــه مـــردم بـــا یـــک
واســـطه کـــه ایســـپا باشـــد ،میتواننـــد نظـــرات خـــود

را بـــه مســـئوالن منتقـــل کننـــد؛ نظرســـنجی ســـبب
میشـــود ،مســـووالن تصمیمســـاز و تصمیمگیـــر
نیـــز از نظرهـــای واقعـــی مـــردم مطلـــع شـــوند.
وی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت نظرســـنجی در
انتخابـــات مختلـــف ،گفـــت :در ایـــن ســـالها ،بـــا
توجـــه بـــه بهکارگیـــری روش علمـــی و اعتمـــادی
کـــه بـــه جهاددانشـــگاهی وجـــود داشـــت ،مـــردم
نظرهـــای واقعـــی خـــود را اعـــام کردنـــد و مجموعـــه
نظرســـنجیهایی کـــه ایســـپا انجـــام داد ،درصـــد
خطـــای بســـیار کمـــی داشـــت.
رییس جهاددانشگاهی با تاکید بر اهمیت مسئولیت
اجتماعی سازمانهای نظرسنجی ،تصریح کرد :مرکزی
مانند ایسپا نباید در انتظار سفارش کار بماند؛ گاهی اوقات
کاری انجام میشود و درآمد نیز کم است؛ اگر بهموقع
نظرسنجی انجام نشود و نتایج آن را به مسووالن ارائه
ندهیم ،ممکن است خسارت سنگینی برای جامعه در پی
داشته باشد.

دکتــر طیبــی ادامــه داد :گاهــی اوقــات تصمیماتــی
گرفتــه میشــود کــه مبنــای کارشناســی و نظــرات
علمــی درســتی ندارنــد و اگــر هــم کار کارشناســی
انجامشــده بــا دقــت الزم صــورت نگرفتــه اســت؛
بنابرایــن اگــر راه غلطــی طــی شــده باشــد ،مراکــز
نظرســنجی نبایــد در انتظــار قــرارداد باقــی بماننــد ،بلکه
بــا انجــام بهموقــع نظرســنجی ایــن راه غلــط را بــه
مســئوالن معرفــی و از نتایــج خســارتبار آن جلوگیــری
کننــد؛ ایــن همــان مســئولیت و رســالت اجتماعــی
اســت کــه مراکــز نظرســنجی بایــد داشــته باشــند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه تأســـیس ایســـپا در
جهاددانشـــگاهی در کنـــار بســـیاری از فعالیتهـــا
و الگوســـازیهای انجامشـــده در ایـــن نهـــاد ،کار
بس ــیار درس ــتی ب ــوده اس ــت ،گف ــت :نظرس ــنجیهای
انجامشـــده توســـط ایـــن مرکـــز ،نظرســـنجیهای
دقیقـــی بـــوده و خوشـــبختانه نتایـــج آنهـــم صحیـــح
بـــوده اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت
مراکـــز اســـتانی ایســـپا ،گفـــت :ایـــن مراکـــز بهتریـــن
بازوهـــای واحدهـــای جهاددانشـــگاهی در اســـتانها
هســـتند .ایســـپا ،ایســـنا و ایکنـــا ،مجموعههایـــی
هســـتند کـــه هـــر اســـتانی بـــه آنهـــا نیـــاز دارد،
چراکـــه اســـتقالل رأی کامـــل داشـــته و بـــه لحـــاظ
وظایـــف حاکمیتـــی از دولـــت حمایـــت و بـــه بهبـــود
عملکـــرد آنهـــا کمـــک میکننـــد .وظیفـــهی خـــود را
نخســـت تبعیـــت از والیـــت رهبـــری و دوم حمایـــت از
دولـــت منتخـــب مـــردم میدانیـــم؛ حمایتهـــای مـــا
بایـــد درســـت و منطقـــی باشـــد و نقدهـــای منصفانـــه
هـــم نســـبت بـــه آن داشـــته باشـــیم.
دکتر طیبی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس
شورای اسالمی گفت :در این انتخابات باید هماهنگی
کاملی بین مراکز استانی و مرکز ایسپا وجود داشته باشد؛
این توقع از ایسپا وجود دارد که طراحی نظرسنجی را به
بهترین شکل و کامال بیطرفانه ،مستقل و علمی انجام
دهد.
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در ادامهی این مراسم ،دکتر عماد افروغ جامعهشناس
مطرح کشورمان نیز سخنرانی خود را با موضوع «واقعیت،
واقعیتنمایی ایسپا و ضرورت تحقیقات کیفی» ارایه داد
و اظهار کرد :جهان واقع همین جهان مشاهدتی نیست،
بلکه سه الیهی واقعی ،بالفعل و تجربی دارد که در
مطالعات باید به آنها نیز توجه داشت.
وی ب ــر ض ــرورت توج ــه ب ــه جزئی ــات در مطالع ــات
تحقیقـــی و نظرســـنجی تأکیـــد و تصریـــح کـــرد :از
ســـاختارها نبایـــد غافـــل شـــد .یکـــی از مشـــکالت
مط ــرح در کش ــور م ــا ای ــن اس ــت ک ــه ب ــرای اص ــاح
امـــور فقـــط دســـت بـــه جابجایـــی افـــراد میزنیـــم و
بـــه روابـــط و ســـاختارها توجهـــی نداریـــم.
دکت ــر اف ــروغ همچنی ــن تعمی ــم دادهه ــای ف ــردی
بـــه محیـــط را نادرســـت خوانـــد و گفـــت :در عرصـــه
دیــنداری بای ــد پژوه ــش کیف ــی انج ــام ش ــود .تعاق ــب
دو پدیـــده در علیـــت نـــه شـــرط الزم علیـــت اســـت،
نـــه شـــرط کافـــی ،علیـــت بـــه ســـازوکارهای درونـــی
اشـــیا برمیگـــردد و ارتباطـــی بـــه پدیـــده بیرونـــی
نـــدارد.
ایـــن اســـتاد دانشـــگاه بـــه فعـــاالن عرصـــه
نظرســـنجی پیشـــنهاد داد تـــا تفاوتهـــای جامعـــه
و وحـــدت در عیـــن کثـــرت را مدنظـــر قـــرار دهنـــد.
همچنی ــن تأثی ــرات محی ــط را م ــورد توج ــه ق ــرار داده
و بـــه تحلیـــل نتایـــج مطالعـــات خـــود بپردازنـــد.
وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه شـــهود پدیدارشـــناختی
نظرســـنجیهای ایســـپا را تأییـــد میکنـــد ،اظهـــار
کـــرد :نظرســـنجیهای ایـــن مرکـــز پندارهـــای غلـــط
را اصـــاح میکنـــد و اتصـــاالت درونـــی را مـــورد
توجـــه قـــرار میدهـــد.

تقدیر و رومنایی

همچنیـــن در ادامـــهی ایـــن نشســـت از ســـه
شـــعبهی مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران
(ایســـپا) تقدیـــر شـــد.
ترکشـــی از شـــعبهی اصفهـــان ،شـــهبازی از
شـــعبهی گلســـتان و اســـامی از شـــعبهی یـــزد جـــزو
تقدیرشـــدگان شـــعب اســـتانی ایـــن مرکـــز بودنـــد.
همچنیـــن در ایـــن مراســـم از کتـــاب
«کندوکاوهایـــی در باورهـــا و نگرشهـــای جامعـــهی
ایرانـــی (چکیـــده گزارشهـــا و پرســـشنامههای
ایســـپا در ســـالهای اخیـــر)» و پایـــگاه مســـتندات
پژوهشـــی ایســـپا رونمایـــی شـــد.

صداقت در نظرسنجی را نباید فدای
مصلحت کرد

دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی نیـــز در پنجمیـــن نشســـت مدیـــران
اجرایـــی شـــعب اســـتانی مرکـــز افـــکار ســـنجی
دانش ــجویان ای ــران (ایس ــپا) اظه ــار ک ــرد :نظرس ــنجی
در جوامـــع بـــا منابـــع محـــدود ،یـــک ابـــزار مهـــم
بـــرای پیشـــبرد اهـــداف و پروژههـــای مختلـــف اســـت.
نظرســـنجی یـــک گفتگـــوی بیـــن گروهـــی بـــرای
افـــرادی اســـت کـــه هیـــچ تریبونـــی بـــرای ســـخنرانی
ندارن ــد .در واق ــع نظرس ــنجی ،رس ــانه اف ــراد خام ــوش
جامعـــه اســـت .اگـــر جامعـــه را یـــک موجـــود زنـــده
در نظ ــر بگیری ــم ،نظرس ــنجی آزمایش ــگاه ای ــن جامع ــه
اســـت.
وی در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه مجموعـــهای کـــه
بخواهـــد در حـــوزه نظرســـنجی فاخـــر شـــود ،بایـــد
چن ــد ویژگ ــی داش ــته باش ــد ،اظه ــار ک ــرد :مجموع ــه
متولـــی نظرســـنجی نخســـت بایـــد شـــناخت درســـتی
از مس ــئلهای ک ــه ق ــرار اس ــت م ــورد س ــنجش اف ــکار
عمومـــی قـــرار بگیـــرد ،داشـــته باشـــد و شـــاید یکـــی
از وجـــه ممیزهـــای ایســـپا بـــا دیگـــر مجموعههـــا
برخـــورداری از چنیـــن شـــناخت درســـتی باشـــد.
دکتـــر علیـــزاده ویژگـــی دوم را نیـــروی انســـانی
عالقمنـــد و متخصـــص دانســـت و تصریـــح کـــرد:
یکـــی از نقـــاط قـــوت ایســـپا و کل مجموعـــه جهـــاد
دانشـــگاهی انســـجام تشـــکیالتی بـــاال بـــه همـــراه
نیروهـــای انســـانی عالقمنـــد اســـت .ایـــن ویژگـــی
باعـــث شـــده کـــه ســـرعت عمـــل بســـیار زیـــادی در
انجـــام بســـیاری از کارهـــا داشـــته باشـــیم.
وی ادامــه داد :اعتمــاد نظــام ،حاکمیــت و مــردم بــه
ی ــک مجموع ــه نی ــز ویژگ ــی ب ــارز دیگ ــری اس ــت ک ــه
خوش ــبختانه در ای ــن س ــالها توانس ــتیم ای ــن اعتم ــاد
را بـــه وجـــود بیاوریـــم و امیـــن حاکمیـــت و مـــردم
باشـــیم و بتوانیـــم بســـیاری از مســـائل مهـــم جامعـــه
را صادقانـــه اعـــام کنیـــم.
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان
اینکـــه نظرســـازی در یـــک مجموعـــه نظرســـنجی
خیانـــت اســـت ،گفـــت :هیـــچگاه نبایـــد صداقـــت را
فـــدای مصلحـــت کـــرد .خوشـــبختانه هیچیـــک از
مجموعههـــای فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی ماننـــد

ایســـپا ،ایکنـــا و ایســـنا و دیگـــر مراکـــز فرهنگـــی
هرگـــز صداقـــت را فـــدای مصلحـــت نکردهانـــد.
دکتـــر علیـــزاده بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی از مـــوارد
مهـــم در هـــر نظرســـنجی ،تحلیـــل دادههـــای آمـــاری
اســـت ،گفـــت :یـــک داده خـــام نمیتوانـــد اطالعـــات
الزم را ارائـــه کنـــد ،بلکـــه بایـــد ایـــن اطالعـــات را
تحلیـــل کـــرد.
وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه ایســـپا همیشـــه بـــا
اس ــتقالل کام ــل ب ــه بررس ــی نظ ــرات م ــردم در رابط ــه
ب ــا مس ــائل مختل ــف جامع ــه پرداخت ــه اس ــت ،اظه ــار
کـــرد :هیـــچ کـــس نمیتوانـــد ادعـــا کنـــد ایســـپا
بـــرای خوشـــایند حکومـــت ،افـــراد یـــا جریانهـــا
نظرســـنجی انجـــام داده اســـت.
دکتـــر علیـــزاده تاکیـــد کـــرد :مســـئولین بایـــد
ظرفیـــت خـــود را در برابـــر نظرســـنجیها افزایـــش
دهن ــد و آرام آرام ای ــن فرهن ــگ را از بی ــن ببرن ــد ک ــه
نظرســـنجی بـــه معنـــی رد یـــا تأییـــد یـــک مجموعـــه
اســـت.
وی در رابطـــه بـــا انتخابـــات پیـــشروی مجلـــس
شـــورای اســـامی گفـــت :در افکارســـنجی ،دعـــوت
ب ــه انتخاب ــات و هدای ــت ب ــه س ــوی انتخاب ــات وج ــود
نـــدارد ،چـــون اساســـاً رســـالت ایـــن مراکـــز نیســـت.
مـــا میتوانیـــم میـــزان مشـــارکت یـــا گرایشهـــای
مـــردم بـــه جریانـــات در انتخابـــات را بررســـی کنیـــم،
نـــه اینکـــه آنهـــا را دعـــوت بـــه رای دادن یـــا نـــدادن
بکنیـــم .ایـــن کار را میتوانیـــم در رســـانههایی
مانن ــد ایس ــنا و ایکن ــا انج ــام دهی ــم و م ــردم را ب ــرای
حضـــور پرشـــور در انتخابـــات دعـــوت کنیـــم.
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی ایســـپا را بـــه
دیدهبـــان در یـــک میـــدان جنـــگ تشـــبیه کـــرد
و گفـــت :دیدهبـــان هیـــچگاه وارد میـــدان جنـــگ
نمیشـــود ،بلکـــه آن را رصـــد میکنـــد و اطالعـــات
الزم را ارائـــه میدهـــد.
وی بـــا تأکیـــد بـــر اهمیـــت دقـــت ،صحـــت و
ســـامت نظرســـنجیها گفـــت :نبایـــد خســـتگی
یـــک پرســـشگر یـــا ســـهلانگاری او موجـــب یـــک
گـــزارش غلـــط شـــود ،چراکـــه تـــا ســـالها بـــه ایـــن
گـــزارش اســـتناد میشـــود ،لـــذا صحـــت ،ســـامت و
دق ــت بای ــد در اولوی ــت ه ــر مرک ــز نظرس ــنجی ق ــرار
بگیـــرد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تایید نظرسنجیهای ایسپا و اصالح
پندارهای غلط

www.acecr.ac.ir

وی گفـــت :سازمانشـــدن مرکـــز افکارســـنجی
دانشـــجویان ایـــران (ایســـپا) ،هماهنگـــی بـــا
قســـمتهای پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی و تحلیـــل
دادههـــای جمعآوریشـــده از نیازهـــای مهـــم امـــروز
ایســـپا اســـت.
در ادامـــه ،دکتـــر مهـــدی رفیعـــی رییـــس مرکـــز
افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران (ایســـپا) نیـــز بـــا
اش ــاره ب ــه توانمندس ــازی ش ــعب اس ــتانی ای ــن مرک ــز
در کشـــور گفـــت :هماهنـــگ کـــردن شـــعب مختلـــف
ایســـپا از طریـــق یـــک ســـامانهی جامـــع و بـــهروز،
ایج ــاد نرماف ــزار جام ــع گ ــردآوری اطالع ــات و ح ــذف
کاغـــذ در ایـــن فرآینـــد و توســـعهی فعالیتهـــای
مرکـــز ایســـپا ،از مهمتریـــن برنامههـــای ایـــن مرکـــز
در ادامـــهی راهمـــان اســـت.
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معرفی  ۷اثر برگزیدهی کتاب سال دانشجویی با
تجلیل از یک چهرهی ماندگار

آیین اختتامیهی بیستوششمین جشنوارهی ملی کتاب سال دانشجویی به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی برگزار شد
■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۲۸ ،آبـــان:

آییـــن اختتامیـــهی بیستوششـــمین جشـــنوارهی
ملـــی کتـــاب ســـال دانشـــجویی بـــا حضـــور جمعـــی
از اســـاتید دانشـــگاهها و دانشـــجویان بـــه همـــت
ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی در تـــاالر شـــهید
دهشـــور دانشـــکدهی علـــوم دانشـــگاه تهـــران برگـــزار
شـــد.

جوانان؛ موتور محرکهی توسعه

دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی
در ای ــن مراس ــم گف ــت :اگ ــر ب ــرای پیش ــرفت و توس ــعه
پای ــدار کش ــور اراده کنی ــم ،راه رس ــیدن ب ــه آن توس ــعه
فرهنگـــی ،علمـــی و فناورانـــه ،اجتماعـــی و توســـعه
سیاس ــی خواه ــد ب ــود و نتیج ــه آن منج ــر ب ــه اقت ــدار
اقتصـــادی دانشبنیـــان ،اقتـــدار دفاعـــی دانشبنیـــان
و امنیـــت و رفـــاه بـــرای مـــردم همـــراه بـــا عدالـــت و
اخـــاق باشـــد ،زیـــرا آنچـــه بـــرای مـــا مهـــم اســـت،
توســـعهی عدالـــت و توســـعه اخـــاق اســـت و ایـــن
طـــور نیســـت کـــه کشـــورمان بـــا قلههـــای ثـــروت و
مـــردم در درههـــای فقـــر باشـــند.
وی اف ــزود :در جهاددانش ــگاهی از ابت ــدای تأس ــیس
آن از ســـال  ۱۳۵۹ســـعی کردیـــم توانمنـــدی کشـــور
را در توســـعه فرهنگـــی ،علمـــی و فنـــاوری ،آمـــوزش
مهارتـــی ،اشـــتغال و کارآفرینـــی الگوســـازی کنیـــم و
بـــه لطـــف خـــدا و همـــه جهادگـــران جهاددانشـــگاهی
کارهـــای بزرگـــی در حوزههـــای مختلفـــی همچـــون
پزشـــکی ،فنـــی و مهندســـی و تولیـــد فناوریهـــای
پیشـــرفته و  ...انجـــام شـــده اســـت ،امـــا در حـــوزه
توس ــعه فرهنگ ــی و علم ــی فناوران ــه یک ــی از مباح ــث
مهـــم مستندســـازی اســـت و یکـــی از تشـــویقهای
مـــا ایـــن بـــوده کـــه اســـاتید و دانشـــجویان یافتههـــا
و دانســـتههای خـــود را چـــه در قالـــب مقالـــه و
چـــه کتـــاب مستندســـازی کننـــد تـــا بـــه ســـرعت در
اختیـــار جامعـــه قـــرار گیـــرد و همـــهی جامعـــه از آن
بهرهمنـــد شـــوند.
دکتـــر طیبـــی بـــا بیـــان اینکـــه تمرکـــز مـــا
براســـاس ماهیـــت جهاددانشـــگاهی بـــر دانشـــجویان
ب ــه وی ــژه دکت ــری و کارشناس ــی ارش ــد اس ــت ،بی ــان
کـــرد :جوانـــان بـــه دلیـــل جوانـــی و آرمانگرایـــی
موتـــور محرکـــهی توســـعه هســـتند و طراحـــی
جشـــنواره کتـــاب ســـال دانشـــجویی نیـــز بـــه همیـــن

دلی ــل ب ــوده ک ــه از تالشه ــای دانش ــجویان قدردان ــی
کنیـــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی تصریـــح کـــرد :حاصـــل
ایـــن توســـعهها بایـــد بـــه امنیـــت و رفـــاه همـــراه
ب ــا عدال ــت و اخ ــاق ب ــرای م ــردم منج ــر ش ــود؛ اگ ــر
امـــروز در جامعـــه مـــا کـــه روزهـــای ناخوشـــایندی را
ســـپری کردیـــم و دچـــار مشـــکلیم ،بـــه نظـــرم ایـــن
مســـایل را در جامعـــه چـــه در توســـعهی فرهنگـــی
و چـــه علمـــی و فناورانـــه ،سیاســـی و  ...رعایـــت
نکردهایـــم تـــا بـــه یـــک وفـــاق ملـــی برســـیم و
بتوانیـــم برنامهریـــزی بلندمـــدت در کشـــورمان انجـــام
دهیـــم و شـــکرگزاریم کـــه رهبـــر معظـــم انقـــاب در
جریـــان اخیـــر هوشـــیارانه ورود کردنـــد.
وی ادامـــه داد :اگـــر جوانـــان مـــا کـــه حقشـــان
اســـت بـــا عـــزت و کرامـــت صاحـــب کار و درآمـــد
مناســـب باشـــند و ایـــن تـــوان در کشـــور هســـت
و در برنامهریزیهایمـــان آنچـــه را کـــه بایـــد
انجـــام میدادیـــم ،انجـــام ندادهایـــم و بـــه عنـــوان
مدیـــری کـــه  ۳۹ســـال در جهاددانشـــگاهی خدمـــت
کـــرده ،بیـــان میکنـــم کـــه مـــا توانایـــی انجـــام
کارهـــای بزرگـــی را در کشـــور را داریـــم و توانایـــی
ایجـــاد اشـــتغال عزتمنـــد و آبرومنـــد بـــرای همـــه
جوانهـــای کشـــورمان را داریـــم ،بـــه شـــرطی کـــه از

تـــوان ملـــی خودمـــان اســـتفاده کنیـــم.
دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن مراســـم بـــا بیـــان
اینکـــه اســـتمرار ایـــن جشـــنواره نشـــاندهنده
اهمیـــت و تاثیرگـــذاری آن اســـت ،گفـــت :ایـــن
جش ــنواره ام ــروز در نقطــهای ق ــرار دارد ک ــه ش ــرکت
در آن بـــه منزلـــهی اعتبـــار علمـــی مناســـب اســـت.
هـــدف مـــا از ایـــن رویـــداد ترویـــج روحیـــه تالیـــف و
پژوه ــش می ــان دانش ــجویان ب ــرای تولی ــد آث ــار علم ــی
اســـت.

 ۷اثر برگزیده و  14اثر شایستهی تقدیر

عـــادل تقـــوی رییـــس ســـازمان انتشـــارات
جهاددانشــگاهی در ادامــه ایــن آییــن گزارشــی از نحــوه
برگـــزاری و داوری آثـــار بیستوششـــمین جشـــنوارهی
ملـــی کتـــاب ســـال دانشـــجویی ارایـــه کـــرد و گفـــت:
دبیرخانـــه دائمـــی جشـــنواره ،همـــواره مشـــوق و
زمینهســـاز فعالیتهـــای دانشـــجویان عالقهمنـــد
ب ــه عرصــهی تحقی ــق در حوزهه ــای گوناگ ــون علم ــی
و معرفت ــی ب ــوده و ش ــکوفایی اس ــتعدادهای ای ــن نس ــل
پوی ــا و توانمن ــد در می ــدان تألی ــف ،تحقی ــق و ترجم ــه
را رســـالت اصلـــی خـــود قلمـــداد میکنـــد .ایـــن
دبیرخانـــه در راســـتای دســـتیابی بـــه ایـــن هـــدف

برگزیـــدگان بخشهـــای مختلـــف بـــه شـــرح زیـــر
معرفـــی شـــدند:

بخش اول جوایز

ابتـــدا برگزیـــدگان و شایســـتههای تقدیـــر بخـــش
هنـــر و معمـــاری ،بخـــش علـــوم پایـــه ،بخـــش ویـــژه،
گـــروه کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی معرفـــی شـــدند.
در بخـــش «هنـــر و معمـــاری» ولـــیاهلل کاووســـی
بـــه خاطـــر تألیـــف «خوشنویســـی اســـامی»
بهعنـــوان برگزیـــده و گالره مـــرادی بـــرای ترجمـــه
«یخچالهـــای ایرانـــی» بهعنـــوان شایســـته تقدیـــر
معرفـــی شـــدند.
ای ــن جش ــنواره در بخ ــش عل ــوم پای ــه برگزی ــدهای
نداشـــت امـــا علـــی جهانبـــازی جهانآبـــاد بـــرای
ترجم ــه «زیستشناس ــی س ــلولی و مولکول ــی لودی ــش
 »۲۰۱۶بهعنـــوان شایســـته تقدیـــر معرفـــی شـــد.
در بخـــش ویـــژه نیـــز مرتضـــی ســـلماننژاد بـــرای
کتـــاب «رویکردهـــای نویـــن در حدیثپژوهـــی
شـــیعه» بهعنـــوان برگزیـــده و علـــی باغـــدار
دلگشـــا بـــرای تألیـــف «مشـــروطه ،زنـــان و تغییـــرات
اجتماعـــی» و عبـــاس عیســـیزاده اطالقســـرا بـــرای
کتـــاب «اسالمهراســـی در رســـانههای غربـــی»
بهعنـــوان شایســـته تقدیـــر معرفـــی شـــدند.
در بخ ــش کش ــاورزی و مناب ــع طبیع ــی ه ــم اث ــری
برگزیـــده نشـــد امـــا میـــاد بیریـــا بـــرای ترجمـــه
«زغـــال زیســـتی و کاربـــرد آن در خـــاک» بهعنـــوان

شایســـته تقدیـــر معرفـــی شـــد.
در ادام ــه مراس ــم کلیپ ــی از کتابخان ــه «فاطمهه ــا»
ک ــه در جن ــوب کرم ــان و در شهرس ــتان کهن ــوج واق ــع
اس ــت ب ــرای حاض ــران پخ ــش ش ــد و ب ــا حض ــور دکت ــر
عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی،
دکتـــر عبدالحمیـــد احمـــدی معـــاون فرهنگـــی و
توســـعه ورزش همگانـــی وزیـــر ورزش و جوانـــان و
دکتـــر علیرضـــا زجاجـــی مدیـــرکل حـــوزه ریاســـت
دفتـــر مرکـــزی جهاددانشـــگاهی از بنیانگـــذاران ایـــن
کتابخان ــه ،ف ــرزاد و فاطم ــه میرش ــکاری تجلی ــل ش ــد.
ســـپس کلیپـــی از آیـــتا ...دکتـــر ســـید
مصطفـــی محقـــق دامـــاد بـــرای حاضـــران پخـــش
شـــد و بعـــد بـــا حضـــور دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی
رییـــس جهاددانشـــگاهی ،نیکنـــام حســـینیپور
مدیرعامـــل خانـــه کتـــاب و دبیـــر هفتـــه کتـــاب،
حجتاالسالموالمســـلمین ســـید محمـــود دعایـــی
مدیـــر موسســـه اطالعـــات و دکتـــر عیســـی علیـــزاده
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی از آیـــتا ...اســـتاد
س ــید مصطف ــی محق ــق دام ــاد ب ــه خاط ــر ی ــک عم ــر
فعالیـــت علمـــی و بهعنـــوان اســـتاد خـــادم کتـــاب
تجلیـــل شـــد.

معرفی استاد خادم کتاب

ســـید مصطفـــی محقـــق دامـــاد( ،متولـــد 1324
خورشـــیدی) مجتهـــد ،حقـــوقدان ،عضـــو پیوســـته
و رییـــس گـــروه مطالعـــات اســـامی فرهنگســـتان
علـــوم ایـــران ،عضـــو هیـــات امنـــای ســـازمان اســـناد
و کتابخانـــهی ملـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران و
اس ــتاد ح ــوزه و دانش ــگاه اس ــت .او آث ــار متع ــددی در
قالـــب مقالـــه و کتـــاب منتشـــر کـــرده اســـت.

بازگشت به خویش عامل از میان رفنت
جهل

آیتا ...دکتر سید مصطفی محقق داماد در این مراسم
به کتاب «جهل مقدس» خود اشاره کرد و گفت :ویل
دورانت که جامعهشناس و فیلسوف است ،در کتاب
«تاریخ تمدن» خود میگوید :چهل سال است که مشغول
تالیف این کتاب هستم و برای تالیف آن مسافرتهای
زیادی داشتم؛ به دیارها ،روستاها و شهرهای زیادی سفر
کردم ،انجمنها و قبیلههای بسیاری را دیدم ،اما هر جا
قدم گذاشتم ،دو چیز را در کنار هم دیدم ،اما نمیدانم
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هیچـــگاه تنهـــا نبـــوده اســـت و همـــواره مشـــارکت
نهادهـــای مشـــتاق و عالقهمنـــد بـــه ایـــن حـــوزه را در
کنـــار خـــود دیـــده اســـت.
وی افـــزود :ثبتنـــام ایـــن جشـــنواره بـــا اعـــام
فراخـــوان آن در فروردیـــن از طریـــق رســـانههای
جمعـــی انجـــام شـــد کـــه پـــس از اتمـــام مهلـــت
ارســـال آثـــار ۵۱۸ ،اثـــر بـــه مرحلـــه اصلـــی رقابـــت
وارد شـــدند و در شـــش گـــروه طبقهبنـــدی و مـــورد
ارزیاب ــی ق ــرار گرفتن ــد .هیئ ــت داوران ای ــن آث ــار را در
چهـــار مرحلـــه داوری کردنـــد.
تقـــوی ادامـــه داد 7 :اثـــر بهعنـــوان آثـــار برگزیـــده
و  14اث ــر در گ ــروه شایس ــتهی تقدی ــر ق ــرار گرفتن ــد.
رییـــس ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی
همچنیـــن بیـــان کـــرد :امســـال بیشـــترین فراوانـــی
در آثـــار رســـیده بـــرای حـــوزه علـــوم انســـانی بـــا ۴۰
درصـــد آثـــار بـــوده اســـت و در رتبـــه بعـــدی گـــروه
پزشـــکی و دامپزشـــکی و گـــروه فنـــی و مهندســـی
بودنـــد .کمتریـــن میـــزان نیـــز در حـــوزه کشـــاورزی
و منابـــع طبیعـــی بـــود .حـــدود  ۶۴درصـــد از
آثـــار هـــم بـــرای دوره دکتـــرا و  ۲۵درصـــد بـــرای
دوره کارشناســـی ارشـــد و  ۱۱درصـــد آثـــار بـــرای
دانشـــجویان کارشناســـی بـــوده اســـت .بـــه تفکیـــک
جنســـیت نیـــز آثـــار ارســـالی بـــه ایـــن ترتیـــب بـــوده
اســـت ۷۵ :درصـــد آثـــار بـــرای دانشـــجویان آقـــا و ۲۵
درصـــد بـــرای دانشـــجویان خانـــم ۸۷ .درصـــد آثـــار
بـــرای دانشـــگاههای دولتـــی ۱۰ ،درصـــد بـــرای
دانشـــگاه آزاد و ســـه درصـــد بـــرای ســـایر دانشـــگاهها
و آموزش ــگاهها ب ــوده اس ــت .نس ــبت تألی ــف و ترجم ــه
نیـــز  ۶۴بـــه  ۳۶درصـــد اســـت کـــه شـــیب دارد بـــه
ســـمت ترجمـــه تغییـــر میکنـــد.
وی اضافـــه کـــرد :بخـــش مطالعـــات رســـانه نیـــز
بهعنـــوان یـــک بخـــش ویـــژه و مـــورد نیـــاز جامعـــه
ب ــا هم ــکاری رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی امس ــال
ب ــه جش ــنوارهی مل ــی کت ــاب س ــال دانش ــجویی اضاف ــه
ش ــد.

بخش پایانی؛ جوایز اصلی
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کدام علت و کدام معلول است و آن دو جهل و فقر است.
نمیدانم فقر علت جهل است و یا جهل علت فقر است،
اما هر جا بوده ،هر دو با هم بوده است و انصافاً هم این
سؤال مهمی است.
وی افزود :اگر امروز نماهنگهایی که از کتابخانه
فاطمهها دیدیم ،ویل دورانت میدید ،پاسخ خود
را مییافت که فقر علت جهل نیست ،از دل جامعه
فقیران و مستمندان مغزهای متفکری به وجود میآید
که جوشان و خروشان میشود و به قافله جهل چنان
حمله میکند و در درون آن جامعه میدرخشد .آنچه
موجب جهل است ،عدم توجه است ،بازگشت به خویش
جهل را برطرف میکند ،برایم خیلی جالب بود که بانیان
کتابخانه فاطمهها گفتند؛ انبار کاه پدرم را به کتابخانه
تبدیل کردیم و نظیر این بسیار هست که قرار هست از
آنها بازدید کنم.
دکتر محقق داماد ادامه داد :آنچه که موجب رفع
جهل میشود ،بازخوانی خویش است ،عمیقاً در خود فکر
کنید و به هیچچیز جزم نداشته باشید که این است و
جز این نیست.
وی در ادامه گفت :ایمان به معنی جزم نیست؛ ایمان
یعنی همواره در راه جستجویی و حقیقت .ایستایی ،فکر

نیست .ایمان همواره در حال تزاید است و مؤمن کسی
است که در جستجوی حقیقت است .جستجوگر اهل
گفتوگو میشود ،اما دگم ،ایستا نیست و حاضر به گفتگو
نیست .گاهی یک جزوه و یا مقاله یک جامعه را دگرگون
میکند؛ بنابراین کتاب بخوانید و بنویسید.
استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد :تفکر روشنگر
غرب که دنیا را از دیکتاتوری کلیسا و خونریزی نجات
دادند ،از کجا شروع شد؟ جان الک مقالهای با عنوان
«نامهای به تحمل و تسامح» نوشته است که خوب
است آن را بخوانید .به نظر من پیش از هر چیز ،باید
همه به حق قائل باشیم و دیگران را تحمل کنیم ،فقط
برای خودمان حق قائل نباشیم .فکر میکنم تحمل و
تسامح یعنی من حقم و من میگویم ،من در جستجوی
حقیقتم .نباید بگوییم من حقم ،اما دیگری را هم تحمل
میکنم و در این صورت آرامش خواهیم داشت.
استاد محقق داماد در پایان گفت :من یقین ندارم که
حقم ،اما در جستجوی حقیقتم و باید بیشتر مطالعه کنم.
جامعه را باید به این سمتوسو برد که در جستجوی حقیقت
باشند و ما خوشبختانه در جامعه متحرکی زندگی میکنیم
و باید خون شهیدان و جانبازان را گرامی بداریم که در سایه
آنها این توفیق را برای مطالعه بیشتر پیدا کنیم.

ب ــا حض ــور دکت ــر طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی
و دکتـــر علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی ایـــن نهـــاد ،از
برگزیـــدگان و شایســـتگان تقدیـــر حـــوزهی علـــوم
انســـانی ،فنـــی و مهندســـی و پزشـــکی و دامپزشـــکی
و ناشـــران برتـــر تجلیـــل شـــد.
محسـن کاظمـی بـرای تألیـف «نقاشـی قهوهخانـه»
در بخـش «تاریـخ» ،لیلا ورهـرام بـرای تألیـف «مدخـل
حماسـه ملی ایرانـی» در بخش «ادبیات» ،مینا حسـینی
بـه خاطـر تألیـف «حقـوق رقابـت در آیینـه سـاختار
و تصمیمـات شـورای رقابـت» در بخـش «حقـوق» و
محمدهـادی حاجـی بیگلـو بـه خاطـر ترجمـه «یوهانس
کلیماکـوس» در بخـش «فلسـفه» بهعنـوان برگزیـده
شـناخته شـدند.
همچنیـن مهـرداد نوری کوپائـی برای کتـاب «مرجع
کامـل مدیریـت دانش کاربـردی» در بخـش «مدیریت»،
آزاده شـریفی بـرای تألیـف «سبکشناسـی کاربـردی»
در بخـش «ادبیـات» ،داریـوش درویشـی بـرای تألیـف
«عربسـتان سـعودی» (سیاسـت خارجی در سـایه بحران
داخلـی) در بخـش «علـوم سیاسـی» و فائـزه رودی
بـرای تألیـف «تفکـر نقادانـه بـرای کـودکان» در بخـش
«روانشناسـی» بهعنـوان شایسـتههای تقدیـر معرفـی
شد ند .
در بخش «پزشکی و دامپزشکی» نیز هایده هورسان و
فرزانه گلبنی به خاطر تألیف «مهارتهای بالینی مامایی
در بلوک زایمان» بهعنوان برگزیده و نسرین نوری برای
ترجمه «اصول بیهوشی میلر  ،»۲۰۱۸مژگان آستانه برای
ترجمه «ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس »۲۰۱۸
و راضیه اکبری برای ترجمه «مورنینگ ریپورت زنان و
زایمان» بهعنوان شایستههای تقدیر معرفی شدند.
همچنین محمدجواد شعبانی برای کتاب «اصول
مهندسی گودبرداری» و محمد رزازان برای ترجمه
«پرواز؛ تاریخ کامل هوانوردی» بهعنوان شایستههای
تقدیر بخش «فنی و مهندسی» شناخته شدند و این
بخش برگزیدهای نداشت.
ابراهیم رنجبر رفیع مدیر مسوول انتشارات اندیشه
رفیع و سید عباس حسینی نیک مدیر مسوول انتشارات
مجد نیز بهعنوان ناشران برگزیده این دوره از جشنواره
«کتاب سال دانشجویی» معرفی شدند.

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی ۳ ،دی :برترینهای پژوهش
و فناوری جهاددانشگاهی در سال  1398با حضور دکتر
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییسجمهور،
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و جمعی
از محققان و مدیران این نهاد در پژوهشکده فرهنگ،
هنر و معماری جهاددانشگاهی تقدیر شدند.

اسامی تقدیرشدگان به رشح زیر است:
پژوهشگران برتر:
دکتر مرضیه توالیی از پژوهشگاه رویان در حوزه
تخصصی پزشکی
دکتر الناز میالنی از پژوهشکده علوم و فناوری مواد
غذایی خراسان رضوی در حوزه کشاورزی و منابع
طبیعی
دکتر مسعود عسکری از واحد صنعتی اصفهان در
حوزه تخصصی فنی مهندسی و علوم پایه
پژوهشگر جوان برتر:
دکتـر جمـال داورپنـاه از پژوهشـکده تکنولـوژی
تولیـد خوزسـتان در حـوزه تخصصـی فنـی مهندسـی
و علـوم پایـه
طرحهای برتر:
طراحی و ساخت موتور گیرلس و درایو مربوطه با
کاربری در آسانسور از واحد خواجه نصیرالدین طوسی
استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق
شده از خون قاعدگی در درمان نارسایی تخمدانی از
پژوهشگاه ابن سینا
پیمایش ملی خانواده از واحد البرز
گروههای پژوهشی برتر:
ارتقای سالمت پژوهشکده علوم بهداشتی
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الگوی مناسب جهاددانشگاهی
برای پژوهش در کشور

دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس
جمهوردر این مراسم از ایجاد زیستبوم پژوهش در
کشور سخن گفت و بیان کرد :رونق اقتصاد دانشبنیان
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با پول نیست ،بلکه با شکلگیری اکوسیستم (زیستبوم)
است .پیش از پیروزی انقالب اسالمی در حوزه هوایی
تصور بر قدرتمندی ایران بود ،اما با آغاز جنگ فهمیدیم
که هیچ دانش و فناوری در این حوزه نداریم؛ زیرا
زیست بوم درستی برای آن شکل نگرفته بود؛ مانند
کشورهایی عربی که هماکنون مثل «بچهپولدارها»
دست به توسعه با هزینههای زیاد زدهاند و راهی که
میروند به ترکستان است.
دکتر ستاری ادامه داد :اما در سالهای اخیر اتفاقات
خوبی برای شکل گیری زیستبوم نوآوری و فناوری در
کشور افتاده است و مسیر درست را پیدا کردیم تا دیگر
اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری دربارهی
زیستبوم حوزهی پژوهش ،گفت :تفکرات اشتباهی در
حوزهی پژوهش وجود داشت که مانع پیشرفت آن شد؛
این زیستبوم نیاز به تغییر تفکر دارد .حدود صد سال
در کشور پژوهشکده وجود دارد ،اما واکسن وارد میشد.
پس این موضوع نشاندهندهی وجود مشکل است ،اما
در حال حاضر با وجود شتابدهندهها و سرمایهگذاری
بخش خصوصی ۱۷ ،قلم واکسن و دارو ،آن هم ظرف ۲
تا  ۳سال تولید میشود؛ بدون نیاز به پول دولت.
دکتر ستاری با اشاره به تحریم ظالمانهی ایران در
حوزهی «ککهای سوزنی» ،افزود :هفتهی گذشته
آمریکا ما را برای کک سوزنی تحریم کرد .تحریم کک
سوزنی در حالی است که ایران در حوزهی شیمی تعداد
زیادی دانشمند و مقاالت علمی دارد و از نظر مقاالت
این حوزه رتبهی پنجم دنیا هستیم .همچنین تعداد
پژوهشکدههای فعال این حوزه نیز کم نیست .پس
توانمندیهای علمی و فناورانه خوبی در این حوزه
وجود دارد و از نظر نیروی انسانی خالق نیز چیزی
کم نداریم.
وی ادامه داد :پس قطعا مسیر را اشتباه رفتهایم
و خودمان مقصر هستیم و این مساله باعث شرم ما
میشود؛ باید زیستبوم در این حوزه شکل بگیرد ،اما
در سالهای اخیر مسیر جدیدی در حوزه پژوهش باز
شده است.

با پول صاحب فناوری و دانش منیشویم

رییس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
در ادامه با ذکر مثالی در حوزه زیست فناوری بیان

کرد :خوشبختانه زیست بوم این حوزه به خوبی شکل
گرفته است؛ به گونهای که اگر امروز قصد تولید
دارویی را داشته باشیم تا دو سال آینده تولید میشود.
شرکتهای دانشبنیان در حوزه زیست فناوری سالیانه
 ۲۰۰تا  ۵۰۰میلیارد تومان سرمایهگذاری روی خطوط
تولید خود انجام میدهند و با وجود این زیست بوم
در حوزه داروسازی خروج نیروی انسانی بسیار کاهش
یافته است.
دکتر ستاری در ادامه با بیان اینکه پژوهشی
که محصول نتیجه آن نباشد ،بی فایده است ،افزود:
محصول حاصل سرمایهگذاری بخش خصوصی و فعالیت
شرکتهای دانشبنیان در پژوهش است و دولت تنها
باید برای ایجاد زیرساختهای پژوهش و پژوهش پایه
سرمایهگذاری کند .زمانی که زمینه و زیرساختها برای
حضور بخش خصوصی فراهم شود ،نتیجهی آن تولید
محصولی اثرمند و رقابت پذیر است.
وی افازود :اینکه سازمانها را مجیور کردیم  1یا 2
درصد بودجه خود را صرف پژوهش کنند ،کاری اشتباه
است ،زیرا مشکل پژوهش پول نیست .با پول صاحب
فناوری و دانش نمیشویم .دانش یادگرفتنی است و
بدون تالش به جایی نمیرسد.
رییس بنیاد ملی نخبگان به رونق زیست بوم فناوری

و نوآوری در کشور اشاره کرد و گفت :این زیست بوم
بازیگران متعددی دارد که سال گذشته  ۹۰هزارمیلیارد
تومان برای کشور درآمد کسب کردند و در حال نقش
آفرینی در تولید ناخالص کشور هستند .پس زمانی که
موضوع اقتصاد دانش بنیان تاکید میشود یعنی همه به
نتیجه رسیدهاند که راه حل رفع مشکالت است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری همچنین
بیان کرد :دو محور در پژوهش وجود دارد .پژوهش
پایه و پژوهشی که به بازار میرسد .این دو زیست بوم و
نوع تفکرات آن متفاوت است .باید دید که میخواهیم
پژوهش فردی باشد یا کاربردی؛ در پژوهش کاربردی
باید پلتفرم داشته باشیم و در این صورت به نتایج خوبی
دست مییابیم و موضوعات جدید و خروجی تازهای
داریم که میتوانند اساس راه اندازی یک شتابدهنده
باشند.

توان جهاددانشگاهی برای محورشدن در
توسعهی پژوهش کشور

دکتر ستاری درباره همکاری با جهاددانشگاهی نیز
گفت :این نهاد همیشه الگوی مناسبی را برای حوزه
پژوهش ارائه کرده و پروژههای خود را تقاضامحور
تعریف کرده است و اشتباهات دولت را در این سالها
تکرار نکرده است؛ جهاددانشگاهی میتواند محوری
برای توسعهی پژوهش در کشور باشد.
وی ادامه داد :همه ما باید در یک جبهه با اقتصاد
نفتی و سیستمی که در کشور ایجاد کرده است،
مبارزه کنیم .در این راستا همکاریهای معاونت علمی
با جهاددانشگاهی با قدرت افزایش مییابد .معاونت
علمی آماده حمایت از جهاد دانشگاهی برای راه اندازی
شتابدهندهها و ایجاد اشتغال در کشور است.
به گفتهی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری،
تحریمها فرصت استثنایی است تا خودمان را نشان
دهیم و اثبات کنیم و با ارائه طرح و ایدهها و در نتیجه
محصوالت جدید واردات را کاهش دهیم.
رییس بنیاد نخبگان در پایان با اشاره به اینکه پول،
اولویت پنجم ،ششم در فعالیتهای پژوهشی است و
با توکل این مساله حل میشود ،بیان کرد :همه در
یک مبارزه هستیم؛ تحقق اقتصاد دانشبنیان با یک
مبارزهی همهجانبه در برابر اقتصاد نفتی انجام میشود.

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی نیز
در این مراسم ،گفت :طوالنیبودن زمان اثبات فناوری،
یکی از مهمترین مشکالتی است که اکنون در حوزهی
پژوهش و فناوری با آن مواجه هستیم.
وی ادامه داد :بهعنوان مثال یک طرح پژوهشی
برای اثبات فناورانه بودن باید زمان  3تا  12سالهای
را سپری کند تا بتواند تامین مالی کسب و به مرحلهی
عقد قرارداد برسد؛ در این راستا نیز جهاددانشگاهی نیز
یک پروژهی بزرگ و صنعتی به انجام رسانده است که
امیدواریم پس از  12سال پیگیری با حمایت معاونت
علمی به مرحلهی اجرا و نتیجه برسد.
دکتر طیبی افزود :اگر اکنون برای اکوسیستم
سیاسی کشور راه حلی پیدا نکنیم تا کشور به توسعه
برسد ،دچار مشکالت فراوانی خواهیم شد؛ به طبع اگر
زمینه اشتغال و کار جوانان در داخل فراهم نشود،
دشمن بر موج نارضایتیهای مردم سوار میشود.
رییس جهاددانشگاهی اظهار کرد :ریشهی این
مشکالت ناشی از نداشتن برنامهریزی بلند مدت است،
چراکه ما همواره دچار دعواهای سیاسی بودهایم؛
طبیعی است که نخبگان سیاسی ،اقتصادی ،علمی،
فرهنگی و اجتماعی دارای دیدگاههای مختلفی هستند،
اما همگی آنها باید به اتفاق نظر برسند.
وی اضافه کرد :دیدگاههای سیاست خارجی و داخلی
باید واحد باشد تا بتوانیم با برنامهریزی دقیق و پس از
آن ساختارسازی ،مشکالت کنونی جامعه را رفع کنیم.
دکتر طیبی بیان کرد :هماکنون نیاز داریم تا
اکوسیستم سیاسی کشور تغییر کند؛ اکنون ما مشکلی
در زمینهی توسعه و فناوری نداریم؛ توانمندیهای
متخصصان داخلی گواه این مساله است.
رییس جهاددانشگاهی با تاکید بر اعمال تحریمهای
هوشمندانه ،گفت :محققان نباید اکنون دغدغهای
پیرامون تامین مواد اولیه داشته باشند .مواد اولیه و نیاز
محققان باید با قیمتی ارزان در اختیار آنها قرار بگیرد.
وی گفت :خوشبختانه با تالش همکاران
جهاددانشگاهی در پیگیری  31طرح فناورانه و
حمایتهای مقام معظم رهبری و همچنین معاونت
علمی و فناوری ریاستجمهوری و وزارتخانهها ،افق
خوبی پیش روی جهاددانشگاهی داریم.

فرصتهای فراوان پیش روی جهاددانشگاهی

در ادامه ،دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش
و فناوری نیز با اشاره به اختصاص بودجه  ۱۵میلیون
یورویی به جهاددانشگاهی در الیحهی پیشنهادی
بودجهی سال  ،۹۹گفت :امیدواریم با رایزنیهایی که
انجام شده ،این بودجه به  ۳۰میلیون یورو افزایش یابد.
وی افزود :در بودجهی سال  ۱۵ ،۹۸میلیون یورو
برای  ۳۱طرح فناورانه در نظر گرفته شده بود که همین
میزان در الیحهی پیشنهادی بودجهی  ۹۹نیز لحاظ
شده است.
دکتر پورعابدی ادامه داد :ارایهی  15طرح فناورانهی
جهاددانشگاهی در حضور مقام معظم رهبری ،رونمایی از
 ۱۰طرح فناورانه در حوزههای فنی و مهندسی ،پزشکی
و کشاورزی که در حال حاضر در اختیار سازمانهای
اجرایی کشور قرار داده شده و موفقیت پژوهشگران این
واحد در عرصههای ملی و بینالمللی در سال  ۹۷و
 ۹۸از مهمترین رویدادهای جهاددانشگاهی بوده است.

همچنین در این مراسم ،تفاهمنامهی همکاری
مشترک بین جهاددانشگاهی و معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری در راستای سیاستهای کلی کشور
برای رونق تولید ،توسعهی اقتصاد دانشبنیان و ایجاد
زیستبوم کارآفرینی منعقد شد.
این تفاهمنامه در حاشیهی تقدیر از برترینهای
پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی سال  1398با هدف
حمایت از توسعهی فناوری و تجاریسازی طرحهای
فناورانهی جهاددانشگاهی بین دکتر سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رییسجمهور و دکتر حمیدرضا
طیبی رییس جهاددانشگاهی در پژوهشکده فرهنگ،
هنر و معماری این نهاد منعقد شد.
هدف از انعقاد این تفاهمنامه ایجاد زمینهی همکاری
و مشارکت در توسعهی فناوری و تجاریسازی طرحهای
فناورانه جهاددانشگاهی برای تامین نیازهای داخلی،
توسعهی دانش فنی ،تجاریسازی محصوالت فناورانه و
توسعهی بازار محصوالت در داخل و خارج کشور است.
پیگیریهای الزم در تمام مراحل اجرای طرح برای
دستیابی به نتایج مطلوب و پیشبینیشده تا رسیدن به

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

آیندهی تاثیرگذار جهاددانشگاهی در پیرشفت
جمهوری اسالمی

دکتر طیبی در پایان بیان کرد :تا دو سه سال آینده،
قطعا جهاددانشگاهی نقش بسیار مهمی در پیشرفت
جمهوری اسالمی خواهد داشت.

تجاریسازی محصوالت فناورانه و توسعهی
بازار محصوالت در داخل و خارج کشور
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معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی اضافه کرد:
جهاددانشگاهی فرصتهای بسیاری در پیش رو دارد؛
با توجه به اعتماد مقام معظم رهبری به این نهاد و
فرمودهی ایشان که جهاددانشگاهی را بهعنوان نهاد
خودباور نام بردند ،این امر سرمایهای است که باید آن
را پاس بداریم.
وی بیان کرد :تاکید رییسجمهوری بر توانایی
جهاددانشگاهی و نیز فضایی که تحریمها در اختیار ما
قرار داده از جمله فرصتهایی است که جهاددانشگاهی
برای بهرهبرداری در اختیار دارد.
دکتر پورعابدی گفت :ما با تحریم و ایجاد مشکل
برای مردم موافق نیستیم ،اما همین تحریم موجب شده
که دستاوردها صد چندان دیده شود.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در پایان
اظهار کرد :امیدواریم در حوزهی فناوری ،کشتی بزرگی
داشته باشیم تا قایقهای کوچک کار خود را در ساحل
علم و فناوری انجام دهند.
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مرحله بهرهبرداری نهایی طرح ،نظارت بر روند اجرای
پروژه در کلیه مراحل زمانبندی مرتبط با برنامه ،کمک
به توسعه بازار و تجاریسازی محصوالت فناورانه و
دانشبنیان ،مشارکت دادن ستادهای توسعه فناوری
در طرحهای توسعه محصوالت مرتبط با نیازهای جهاد
و تامین اعتبار اختصاصیافته و پرداخت بهموقع آن
تا پایان اجرای طرح در صورت تخصیص اعتبار از
تعهدهای معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در
این تفاهمنامه است.
همچنین معرفی طرحهای فناورانه به معاونت،
تامین اعتبار اختصاصیافته و پرداخت بهموقع آن تا
پایان اجرای طرح در صورت تخصیص اعتبار ،همکاری
و پیگیریهای الزم در تمام مراحل اجرای طرح برای
دستیابی به نتایج مطلوب و پیشبینیشده تا رسیدن
به مرحلهی بهرهبرداری نهایی طرح و نظارت بر روند
اجرای پروژه در تمام مراحل زمانبندی مرتبط با
برنامه نیز از تعهدات جهاددانشگاهی در این تفاهمنامه
میباشد.
بهمنظور تسهیل در انجام امور و اجرایی نمودن
مفاد تفاهمنامه و همچنین بررسی و نظارت بر
پیشرفت موضوعات پس از امضای تفاهمنامه ،رییس
مرکز توسعهی فناوریهای راهبردی معاونت و معاون
پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی ،مسوول طراحی
سازوکار اجرایی و نظارت بر اجرای مفاد تفاهمنامه
خواهند بود.

برترینهای پژوهش و فناوری
جهاددانشگاهی در استانهای مختلف کشور

آیین تجلیل از پژوهشگران ،فناوران و طرحهای
برگزیدهی برتر استانها نیز به مناسبت هفتهی پژوهش
و فناوری سال  ۱۳۹۸با حضور مسووالن و مقامات
استانی برگزار شد و گزارش زیر ،تقدیرشدگان حوزهی
پژوهش و فناوری واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی را
روایت میکند.

دو موفقیت پژوهشی جهاددانشگاهی
هرمزگان در کشور

در هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت،
معدن و تجارت در سال  ۹۸و یازدهمین جشنواره

پژوهش و نوآوری و ششمین جشنواره پژوهش و
آموزش در مدیریت شهری و روستایی از جهاددانشگاهی
هرمزگان تقدیر شد.
در هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت،
معدن و تجارت در سال  ۹۸طرح پژوهشی «سند
راهبردی توسعه تجارت خارجی با رویکرد آینده
پژوهی» به عنوان طرح پژوهشی برتر انتخاب شد و
در متن تقدیر برات قبادیان رییس ستاد هشتمین
جشنواره پژوهش و فناوری صنعت ،معدن و تجارت و
معاون آموزش ،پژوهش و فناوری آمده است:
رییس محترم جهاددانشگاهی استان هرمزگان و
مجری طرح پژوهشی «سند راهبردی توسعه تجارت
خارجی با رویکرد آینده پژوهی» پیشرفت و توسعه
صنعتی کشور و دستیابی به اهداف و برنامههای علمی
و پژوهشی بخش تولید و تجارت ،حاصل تالش و
مساعدت متخصصین و اندیشمندانی است که با بهره
گیری از تمام ظرفیتها و توان در راه آموزش ،پژوهش
و توسعه فناوری از هیچ کوششی دریغ ننمودهاند.
بدینوسیله به عنوان طرح پژوهشی برتر هشتمین
جشنواره پژوهش و فناوری صنعت ،معدن و تجارت را
در سال  ۱۳۹۸که به شعار «پژوهش اثر بخش ،فناوری
ارزش آفرین و رونق تولید» مزین گردیده است ،تبریک

عرض نموده و از درگاه خداوند منان توفیقات روز افزون
شما را مسالت مینمایم.
همچنین در یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری و
ششمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری
و روستایی نیز «ساخت دستگاه آبساز از رطوب هوا»
به عنوان اثر شایسته تقدیر در حوزه نوآوری مدیریت
شهری و روستایی انتخاب شد و در متن تقدیر مهدی
جمالی نژاد ،معاون عمران و توسعه امور شهری و
روستایی وزارت کشور و رییس سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور آمده است.
«اکنون که به واسطه تالشهای ارزنده صورت گرفته
در حوزه نوآوری مدیریت شهری و روستایی و بنا به
نظر کمیته داوران علمی جشنواره پژوهش ،آموزش و
نوآوری در مدیریت شهری و روستایی مشترک بین
مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور و مرکز مطالعات و
برنامه ریزی شهر تهران ،ایده جنابعالی از استانداری
هرمزگان ،با موضوع «ساخت دستگاه آبساز از رطوب
هوا» بهعنوان اثر شایسته تقدیر در حوزه نوآوری
مدیریت شهری و روستایی انتخاب گردیده است ،ضمن
قدردانی و سپاسگزاری از مشارکت شما در این امر
مهم ،بهروزی و توفیق روز افزونتان را از درگاه ایزد
منان مسالت دارم».

درخشش جهادگران جهاددانشگاهی اردبیل

دو نفر از جهادگران جهاددانشگاهی استان اردبیل
در بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران
برتر استان اردبیل در سال  ،۱۳۹۸عناوین برتر را کسب
کردند.
در این جشنواره از سید کریم تهامی جهادگر
جهاددانشگاهی اردبیل بهعنوان پژوهشگر برتر
دستگاههای اجرایی و سعید ناصری فناور مرکز رشد
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان بهعنوان فناور
برتر با اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی تجلیل به عمل
آمد.
گفتنی است این جشنواره با حضور استاندار
اردبیل ،معاونان استانداری ،روسای دانشگاهها ،مدیران
دستگاههای اجرایی و پژوهشگران و فناوران ،پنجشنبه
 ۲۱آذر در سالن بصیرت دانشگاه محقق اردبیلی برگزار
شد.

در هفته پژوهش از شلیر کاتورانی مدیر مرکز
تخصصی  GISجهاددانشگاهی استان کردستان به
عنوان پژوهشگر برتر تجلیل و از خدمات علمی وی در
راستای توسعهی علمی استان قدردانی شد.
در این مراسم که در دانشگاه کردستان برگزار شد،
مدیر مرکز تخصصی  GISجهاددانشگاهی استان
کردستان با ارائه  12مقاله علمی به عنوان پژوهشگر
نمونه معرفی و از وی تجلیل شد.

برتری عضو هیات علمی دانشگاه علم و هرن

جشــنواره برگزیــدگان پژوهــش و فنــاوری اســتان
یــزد در راســتای تقدیــر از نفــرات برتــر اســتانی در
عرصــه پژوهــش و فنــاوری در اتــاق بازرگانــی برگــزار
شــد و از نفــرات برتــر اســتان در عرصــه پژوهــش و
فنــاوری تقدیــر بــه عمــل آمــد.
بــر اســاس ارزیابــی کمیتــه علمــی ارزیابــی
پژوهشــگران و فنــاوران 13 ،گــروه مجــزا بــر اســاس
شــاخصها و امتیازدهــی انجامشــده فعــاالن ایــن
عرصههــا معرفــی شــدند.
در ایــن مراســم از دکتــر محســن ســعیدمنش
عضــو هیــات علمــی روانشناســی دانشــگاه علــم و
هنــر بهعنــوان پژوهشــگر برگزیــده اول اســتانی ســال
 1398در گــروه دانشــگاهها و موسســات آمــوزش
عالــی گــروه دوم معرفــی و بــا اهــدای لــوح یادبــود
تقدیــر شــد.

جهاددانشگاهی قزوین؛ دستگاه اجرایی برتر
حوزهی پژوهش استان

در آیین اختتامیه هفته نکوداشت پژوهش و فناوری
استان قزوین ،پژوهشگران برتر استان معرفی و از
جهاددانشگاهی قزوین بهعنوان دستگاه اجرایی برتر
حوزهی پژوهش استان قزوین تقدیر شدند.
این آیین با شعار «پژوهش اثربخش ،فناوری
ارزشآفرین و رونق تولید» 20 ،آذرماه در سالن شهدای
گمنام (مرکزی) دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)

همزمان با هفتهی پژوهش و فناوری ،چهارشنبه
 20آذرماه ،طی مراسمی از پژوهشگران برتر و برگزیده
دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی ،موسسههای پژوهشی و
سازمانها و نهادهای اجرایی در استان فارس ،قدردانی
و تجلیل شد.
در این مراسم از صدیقه البرزی بهعنوان پژوهشگر
برتر جهاددانشگاهی فارس به همراه دیگر پژوهشگران
برتر استان با اهدای لوحی قدردانی و تجلیل شد.
البرزی دانشآموخته رشته جامعهشناسی از دانشگاه
شیراز است که بهعنوان عضو گروه علوم رفتاری معاونت
پژوهشی جهاددانشگاهی فارس ،به مدت  4سال در
حوزه جامعهشناسی سالمت در این واحد مشغول به
فعالیت است.
گفتنی است در هفتهی پژوهش و فناوری،
جهاددانشگاهی فارس نیز در قالب غرفهای در
نمایشگاهی که به همین منظور برپا شده بود فعالیتها
و دستاوردهای پژوهشی خود را در معرض دید عموم و
عالقهمندان به این حوزه قرار داده است.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تجلیل از پژوهشگر برتر جهاددانشگاهی
استان کردستان

در مراسمی که  19آذرماه برگزار شد ،از 21
پژوهشگر برتر استان در دانشگاه بیرجند تجلیل شد
که دکتر مهدی ابراهیمی عضو هیات علمی مجتمع
تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی از جمله این
افراد بود.
مهدی ابراهیمی در سال گذشته نگارش  ۵مقاله
علمی پژوهشی 1۱ ،مقاله علمی ترویجی ۱۱ ،مقاله
همایشی ۲ ،طرح پژوهشی و  4عنوان کتاب در کارنامه
پژوهشی خود دارد.

تجلیل از عضو جهاددانشگاهی فارس
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برتری پژوهشگر جهاددانشگاهی قم

آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان
به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه قم با حضور
مسووالن استانی برگزار شد.
در این مراسم ،محسن شیخحسن پژوهشگر و محقق
جهاددانشگاهی قم بهعنوان پژوهشگر برتر استان قم
معرفی شد.
این پژوهشگر جهادی که در حوزه سلولهای بنیادی
و بیوتکنولوژی به پژوهش میپردازد ،موفق به چاپ
مقاله در مجالت معتبر جهانی و ارائه طرحهای راهبری
شده بود و از همین جهت بهعنوان پژوهشگر برتر استان
قم معرفی شد.

تقدیر از عضو هیات علمی جهاددانشگاهی
خراسانجنوبی

برگزار شد.
در ایــن مراســم آیــتاهلل عبدالکریــم عابدینــی
نماینــده ولیفقیــه در اســتان و امامجمعــه قزویــن،
هدایــتاهلل جمالیپــور اســتاندار قزویــن ،روســای
دانشــگاههای اســتان ،مافــی رئیــس پــارک علــم
و فنــاوری ،جمعــی از مســئوالن اســتان ،اســاتید،
پژوهشــگران و دانشــجویان حضــور داشــتند.
در این مراسم از بین  ۷۰اثر پژوهشی ارسالشده از
سوی گروههای مختلف استان به دبیرخانه گرامیداشت
هفته پژوهش  ۲۴اثر بعد از داوریهای انجامشده
بهعنوان پژوهشگران برتر استان معرفی شدند .در بین
این  ۲۴نفر  ۱۲نفر از اعضای هیئتعلمی ،دو استاد
حوزه ،دو فرهنگی برگزیده ،دو دانشآموز ،یک طلبه و
پنج دانشجو تجلیل شدند.
در این میان از فرشاد پیلهچی رییس جهاددانشگاهی
قزوین بهعنوان دستگاه اجرایی برتر استان در حوزه
پژوهشی و علی دلزنده مدیر مرکز خدمات تخصصی
هنر و معماری جهاددانشگاهی قزوین بهعنوان پژوهشگر
برگزیده جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری استان
قزوین با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد.

برگزیده شدن طرح «کمپلکس معلق سازی
ذرات در نوشیدنی»

سالبیستم│شماره174
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تقدیر از پژوهشگر و غرفهی برتر پژوهشی
در استان خراسان رضوی

از پژوهشگر برتر جهاددانشگاهی خراسان رضوی در
اختتامیه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری تقدیر شد.
در آییـن اختتامیـه نمایشـگاه هفتـه پژوهـش و
فنـاوری اسـتان خراسـان رضـوی کـه  ۲۳آذر مـاه
در محـل سـالن همایشهـای نمایشـگاه بینالمللـی
مشـهد برگـزار شـد ،از دکتـر النـاز میالنی مدیـر گروه
پژوهشـی کیفیـت و ایمنـی مـواد غذایـی پژوهشـکده
علـوم و فنـاوری مواد غذایی جهاددانشـگاهی خراسـان
رضـوی بـه عنوان پژوهشـگر برتـر در حوزه کشـاورزی
و منابـع طبیعـی تقدیـر بـه عمـل آمـد.
همچنین در این مراسم و در بخش تقدیر از
غرفههای برتر ،از غرفه سازمان جهاددانشگاهی خراسان
رضوی به عنوان غرفه برتر تقدیر به عمل آمد.
گفتنـی اسـت کـه معاونـت پژوهـش و فنـاوری
سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی در قالـب
پژوهشـکده علـوم و فنـاوری مـواد غذایی ،پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی صنعتـی ،پژوهشـکده گردشـگری ،گروه
پژوهشـی مواد و متالورژی ،گروه پژوهشـی سـلولهای
بنیـادی و پزشـکی بازسـاختی و مرکـز تجاریسـازی
فنـاوری و اشـتغال دانـش آموختگان در این نمایشـگاه
حضـور یافت.
در این نمایشگاه مسووالن استانی چون کوکب
موسوی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار
خراسان رضوی ،محمدرضا کالئی شهردار مشهد،
رضا جمشیدی رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی
خراسان رضوی ،محمدرضا اورانی رییس سازمان
جهادکشاورزی خراسان رضوی ،محمدرضا حیدری،
رییس شورای اسالمی شهر مشهد و دکتر محمد
کافی ،رییس دانشگاه فردوسی مشهد از غرفه سازمان
جهاددانشگاهی خراسان رضوی بازدید به عمل آوردند.

ایدهی برتر هفتهی پژوهش استان الربز

مدیر دفتر تجاریسازی فناوری و اشتغال
دانشآموختگان جهاددانشگاهی البرز از فعالیت یک
استارتآپ در استان برای آسان کردن ارائه خدمات به
سالمندان خبر داد و گفت :این طرح به عنوان ایده برتر
هفته پژوهش استان البرز انتخاب شد.
ابوالحسن قاسمپور با اشاره به فعالیت یک استارتاپ

در استان برای آسان کردن ارائه خدمات به سالمندان
گفت :این استارتاپ مرداد امسال در رویداد استارتاپیای
که در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد؛ موفق به کسب
رتبه دوم در میان گروههای دیگر شد.
وی با اشاره به حمایت دفتر تجاریسازی فناوری
و اشتغال دانشآموختگان جهاددانشگاهی البرز از این
استارتاپ ادامه داد :اتاق بازرگانی البرز در آکادمی
استارت آپ اتاق بازرگانی فضایی در اختیار این تیم
قرار داد تا بتوانند طرح و ایده خود را به مرحله بازار و
تجاری سازی برسانند.
وی بــا اشــاره بــه هــدف اســتارتاپ جویــار اضافــه
کــرد :ایــن اســتارتاپ در فــاز اول اهدافــی چــون
دسترســی ســالمندان بــه خدمــات مختلفــی چــون
خریــد از فروشــگاههایی کــه محصــوالت مــورد
نیــاز آنهــا را بــه فــروش میرســانند ،مراجعــه بــه
پزشــکان متخصــص ،دریافــت خدمــات پرســتاری و
مراقبتــی و ...را دنبــال میکنــد.
قاســم پــور تاکیــد کــرد :در فــاز دوم هــم بــه
دنبــال جزئیتــر کــردن تمامــی خدماتــی اســت کــه
در فــاز اول ارایــه میشــود بــا ایــن تفــاوت کــه در
فــاز دوم ایــن خدمــات بــه صــورت داوطلبانــه ارایــه
میشــود .افــراد میتواننــد خدمــات خــود را ذخیــره
نماینــد و در ایــام نیــاز از آن بهرهمنــد شــوند.
ایــن مســوول گفــت :ایــن اســتارتاپ فعــا در
مرحلــه بازارســازی قــرار دارد و نمونــه و ســمپلی از
آن وجــود نــدارد.
وی تصریــح کــرد :مــا در دفتــر تجاریســازی
فنــاوری و اشــتغال دانشآموختــگان جهاددانشــگاهی
البــرز بــه دنبــال آن هســتیم کــه در کنــار ســایت و
بــازار؛ دســتگاههای هوشــمندی ایجــاد کنیــم کــه
اپلیکشــن جویــار بــرای ارایــه خدمــات بــر روی آن
نصــب شــود تــا از طریــق آن امــور مربــوط بــه پایــش
ســامت جامعــه هــدف را بــه انجــام برســاند.
مســئول خدمــات تســهیلگری اتــاق بازرگانــی البــرز
در پایــان بــا تقدیــر از حمایــت اتــاق بازرگانــی کــه
فضــای راه انــدازی ایــن اســتارتاپ را در اختیــار گــروه
جویــار قــرار داده اســت ،افــزود :بــه جــز حمایــت ســخت
افــزاری ،اتــاق بازرگانــی زمینــه ارتبــاط ایــن گــروه بــا
دســتگاههایی از جملــه بهزیســتی کــه بــه ســالمندان
خدمــات ارایــه میدهنــد را فراهــم کــرده اســت.

تولید کمپلکس معلق کننده ذرات در نوشیدنی
بهعنوان یکی از طرحهای برگزیده جشنواره و نمایشگاه
هفته پژوهش و فناوری استان خراسانرضوی در سال
 1398معرفی شد.
دکتــر حامــد صابریــان (بهعنــوان مجــری طــرح)
در خصــوص ایــن طــرح افــزود :در ســالهای اخیــر
توجــه ویــژهای بــه تولیــد نوشــیدنیهای حــاوی ذرات
میــوه (دانــه گیاهــان) از قبیــل نوشــیدنی پالــپدار
آلوئـهورا ،نوشــیدنی تخــم شــربتی و شــربت خاکشــیر
شــده اســت و ایــن نوشــیدنیها بــه علــت حضــور
ذرات و ایجــاد جذابیــت بــرای مصرفکننــده ،از
اهمیــت ویــژهای برخــوردار شــدهاند؛ معلقســازی
یکنواخــت ذرات یــا پالــپ میوههــا در نوشــیدنی بــر
جذابیــت بصــری و پذیــرش حســی آن میافزایــد.
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری مواد
غذایی جهاددانشگاهی خراسانرضوی تصریح کرد :این
کمپلکس قادر به معلق سازی ذرات در نوشیدنیهای
مختلفی از قبیل شربت خاکشیر ،نوشیدنی تخم
شربتی ،شربت زعفران ،نوشیدنی پالپدار آلوئه ورا و
نوشیدنیهای حاوی تکههای میوه میباشد.
بــه گفتــه وی ،تاکنــون دو کمپلکــس پایدارکننــده
ذرات در نوشــیدنی تولیــد شــده اســت کــه هرکــدام از
ایــن کمپلکسهــا دارای مــواد اولیــه متفاوتــی هســتند
و بنابرایــن بســته بــه نــوع نوشــیدنی ،امــکان انتخــاب
را فراهــم مـیآورد .کمپلکسهــای تولیــدی ،فاقــد بــو
و طعــم هســتند و بنابرایــن ،تاثیــری بــر بــو و طعــم
نوشــیدنی نخواهنــد داشــت.
دکتر صابریان ادامه داد :از طرفی ،کمپلکسهای
تولیدی موجب افزایش ویسکوزیته نمیشوند و
ویسکوزیته نوشیدنی تهیهشده با این کمپلکسها در
محدوده پایین بوده و بنابراین از سیالیت بسیار مناسبی
برخوردار هستند.
وی افزود :عالوه بر فرموالسیون کمپلکس ،فرآیند
تولید را نیز حائز اهمیت باالیی دانست که بدون تسلط
بر آن ،امکان معلق سازی ذرات فراهم نمیگردد.
وی خاطرنشــان کــرد :ایــن کمپلکــس ،محصولــی
دانشبنیــان از پژوهشــکده علــوم و فنــاوری مــواد غذایــی
اســت .یکــی از کاربردهــای مهم آن ،معلق ســازی شــربت
زعفــران میباشــد کــه عمدتــا بــا هــدف صادراتــی در
کشــور تولیــد میشــود .عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده
علــوم و فنــاوری مــواد غذایــی ،آمادگــی پژوهشــکده را
جهــت عرضــه و فــروش ایــن محصــول تکنولوژیــک بــه
صنایــع نوشــیدنی و شــربت اعــام کــرد.

تقدیر از رسپرست جهاددانشگاهی
خراسانشاملی

با اهدای تندیس از مهندس محسن رحمانی،
سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی که مسئولیت
دبیری کمیتهی نظارت و ارزیابی ستاد هفتهی پژوهش
و فناوری استان را بر عهده داشت تقدیر شد.
ستاد هفته پژوهش و فناوری خراسانشمالی به
ریاست استاندار ،چند کمیته از جمله کمیتهی علمی،
کمیتهی تبلیغات و اطالعرسانی ،کمیتهی نمایشگاه
دستاوردهای پژوهشی ،فناوری و فنبازار و  ...تشکیل
داد که دبیری کمیته نظارت و ارزیابی این ستاد بر
عهدهی جهاددانشگاهی بود.

افتخار آفرینی پارک علم و فناوری
جهاددانشگاهیکرمانشاه

پژوهشـکده محیط زیسـت جهاددانشگاهی گیالن و
مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی
اسـتان گیالن از نـگاه هیات داوران بهصورت مشـترک
بیشـترین امتیـاز را به عنـوان غرفههای برتر نمایشـگاه
گیل اکسـپو  2019کسـب نمودند.
بر اسـاس ایـن گزارش ،سـطح فنـاوری ارایه شـده،
غرفـه سـازی ،چیدمـان ،ارائـه مناسـب فناوریهـا در
غرفـه ،حضور مسـئول غرفه و تعامل بـا بازدیدکنندگان
و متقاضیـان فنـاوری ( )B2B, B2Cتورهای گروهی
بازدیـد از نمایشـگاه از شـاخصهای انتخـاب غرفـه
برتـر در بیسـتمین نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش،
فنـاوری و فـن بـازار اسـت .گفتنی اسـت در نمایشـگاه
دسـتاوردهای پژوهـش ،فناوری و فن بـازار گیالن بالغ
بـر  ۳۰غرفـه با بیـش از  300طرح پژوهـش و فناوری
بـه ارایه دسـتاوردهای پژوهشـی خـود پرداختند.
الزم بـه ذکر اسـت هم زمـان با هفته ملـی پژوهش
و فناوری ،سـازمان جهاددانشـگاهی گیلان با محوریت
پژوهشـکده محیـط زیسـت ،بـا ارائـه طرحهـای
پژوهشـی و فناورانـه از جملـه طرحهـای شـاخص و
کالن در زمینـه تصفیـه فاضلاب ،تعییـن نیـاز آبـی

تاالبهـای بیـن المللـی و  ...در جهـت رفـع معضلات
محیـط زیسـتی کشـور ،بخصـوص بحـران آب ،در
بیسـتمین نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش وفنـاوری
اسـتان گیلان موسـوم بـه  Gilexpoکـه از  19الـی
 21آذر ماه سـال جاری در سـالن آتش نشـانی (تقاطع
انتظـام) برپـا گردید حضور چشـمگیری داشـته اسـت.

تقدیر از طرح پژوهشی جهاددانشگاهی
خراسان جنوبی

رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی خبر داد:
طـرح جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـا عنـوان
بررسـی کارایـی ترکیـب تـوام دو امولسـیون اُمیـک
و شـیلد در مقایسـه بـا روشهـای متـداول در بهبـود
عملکـرد زعفـران بـه عنـوان طـرح برگزیـده در کمیته
پژوهـش اسـتان معرفـی شـد.
جاللالدیـن صادقـی خبـر داد :طـرح برگزیـده
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـا عنـوان بررسـی
کارایـی ترکیـب تـوام دو امولسـیون اُمیـک و شـیلد
در مقایسـه بـا روشهـای متـداول در بهبـود عملکـرد
زعفـران از مجمـوع  15طـرح پژوهشـی ارسـال شـده

بـه دبیرخانـه کمیتـه پژوهـش اسـتان معرفـی و پـس
از بررسـی اعضـای کمیتـه و در نظـر گرفتـن پنـج
شـاخص محصـول محوری ،اثـر ملی و منطقـهای ،حل
مشـکالت و نیازهـای منطقه ،اشـتغال و دانـش فنی به
عنـوان طـرح برتـر تقدیـر شـد.
وی اظهار کرد :در این طرح پژوهشی که توسط
جهاد دانشگاهی استان و با مشارکت شرکت دانش
بنیان بنیادین فرآور سبز گستران انجام گرفت ،کارایی
نوعی امولسیون آلی-معدنی تولید متخصصین بومی
استان خراسان جنوبی با نام تجاری اُمیک به همراه
مکمل شیلد در بهبود عملکرد کمی و کیفی زعفران و
میزان آالیندگی زیست محیطی آن طی دو سال مورد
بررسی قرار گرفت.
صادقـی گفـت :نتایـج ایـن طـرح نشـان دهنـده
مزیـت نسـبی ایـن کود نسـبت بـه نمونههـای خارجی
آن بـود کـه بـا توجـه بـه عـدم ایجـاد آالیندگـی در
محصـول زعفـران ،در صـورت حمایـت مناسـب و
مسـتمر از تولیـد آن توسـط نهادهـای ذی ربـط و رفع
مناسـب موانـع تولیـد ،امـکان تولیـد صنعتـی و انبـوه
ایـن محصـول تحت نظارت جهاد دانشـگاهی خراسـان
جنوبـی وجـود دارد.
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غرفهی برتر منایشگاه دستاوردهای پژوهش،
فناوری و فنبازار گیالن
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همزمــان بــا آخریــن روز از بیســتمین نمایشــگاه
دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار،
غرفههــای برتــر ایــن نمایشــگاه معرفــی شــدند.
پارکهـای علـم و فنـاوری گیلان ،کرمانشـاه،
آذربایجـان غربـی ،کردسـتان ،اسـتان مرکـزی و
سیسـتان و بلوچسـتان بـه عنـوان غرفـه برتـر معرفـی
و مـورد تجلیـل قـرار گرفتنـد.
سـطح فنـاوری ارائـه شـده ،حضـور صاحبـان
فنـاوری ،غرفـه سـازی ،چیدمـان ،ارایـه مناسـب
فناوریهـا در غرفـه ،حضـور مسـوول غرفـه و تعامل با
بازدیدکننـدگان و متقاضیان فنـاوری ()B2B, B2C
از شـاخصهای انتخـاب غرفـه برتـر در بیسـتمین
نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش ،فنـاوری و فـن بازار
میباشـد.

سالبیستم│شماره175
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تـــازه
آخرین یافتهها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران
جهاددانشگاهی
■ نوبل اسالمی در دستان دانشمند برجستهی پژوهشگاه رویان
جهاددانشگاهی
■ طرح پژوهشکدهی برق جهاددانشگاهی در میان برگزیدگان
جشنوارهی خوارزمی
■ معرفی نرشیات برتر علمی حوزهی علوم پزشکی کشور
■ روشی نوین برای درمان ضایعات کبدی
■ دکرت منتظری در میان  ۲۳پژوهشگر و فناور برگزیدهی کشوری
■ تولید کمپلکس پایدارکنندهی ذرات در نوشیدنی
■ معرفی گونهی جدیدی از مخمرهای محصوالت لبنی
■ پژوهش برتر سال در حوزهی تحقیقاتی مواد مخدر
■ استفاده از یک تکنیک پیرشفته برای پیشگیری از معلولیتهای
ژنتیکی
■ دستاورد برتر جهاددانشگاهی در هامیش سازمان غذا و دارو
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تـــازہ
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نوبلاسالمیدردستاندانشمندبرجستهی
پژوهشگاهرویانجهاددانشگاهی

از دکرت حسین بهاروند استاد زیستشناسی و فناوری سلولهای بنیادی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی در مراسم اختتامیهی سومین آیین
اعطای جایزهی مصطفی(ص) تجلیل شد

■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 20 ،آبانمـــاه:

در مراســـم اختتامیـــهی ســـومین آییـــن اعطـــای
جایـــزهی مصطفـــی(ص) کـــه بهصـــورت دوســـاالنه
بـــه دانشـــمندان و پژوهشـــگران برتـــر جهـــان اســـام
داده میشـــود ،از دکتـــر حســـین بهارونـــد اســـتاد
زیستشناســـی و فنـــاوری ســـلولهای بنیـــادی
پژوهشـــگاه رویـــان جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان
برگزیـــدهی بخـــش دانشـــمندان مقیـــم کشـــورهای
اســـامی تجلیـــل شـــد.
ایــن مراســم بــا حضــور دکتــر حمیدرضــا طیبــی
رییــس جهاددانشــگاهی ،دکتــر ســورنا ســتاری معــاون
علمــی و فنــاوری رییسجمهــور ،دکتــر علیاکبــر
صالحــی رییــس ســازمان انــرژی اتمــی ،دکتــر علیرضــا
مرنــدی رییــس فرهنگســتان علــوم پزشــکی و جمعــی از

مقامــات کشــوری و دانشــمندان جهــان اســام در تــاالر
وحــدت برگــزار شــد.
دکتــر حســین بهارونــد برگزیــدهی بخش دانشــمندان
مقیــم کشــورهای اســامی ،اســتاد زیستشناســی و
فنــاوری ســلولهای بنیــادی در پژوهشــگاه رویــان
جهاددانشــگاهی و متولــد ســال  ۱۹۷۲از ایــران اســت.
عنــوان اثــر وی «درمــان پارکینســون و  AMDچشــم
بــا ســلول بنیــادی» اســت.

دربارهی پروفسور بهاروند

دکتــر حســین بهارونــد کــه ماههــای گذشــته در
تازهتریــن فهرســت پژوهشــگران برتــر پراســتناد علــوم
پزشــکی کشــور در ویرایــش مــاه جــوالی ســال ۲۰۱۹
قــرار گرفــت و برنــدهی جایــزهی معتبــر آکادمــی جهانی

علــوم ( )TWASبــرای نخســتینبار از ایــران در حوزهی
زیستشناســی شــد ،اســتاد ممتــاز ،موســس و رییــس
پژوهشــکده زیستشناســی و فنــاوری ســلولهای
بنیــادی پژوهشــگاه رویــان اســت .او در ســال ۱۳۸۲
بــرای اولیــن بــار ســلولهای بنیــادی جنینــی انســانی
و موشــی را در ایــران تولیــد کــرد و در ســال ۱۳۸۷
بــه همــراه همکارانــش موفــق بــه تولیــد ســلولهای
بنیــادی پرتــوان القائــی انســانی و موشــی شــد.
ایــن فعالیتهــا او و همکارانــش را قــادر ســاخت تــا
شــاخههای مختلــف پزشــکی بازســاختی را در ایــران
پایهگــذاری و پیگیــری کننــد.
زمینههای پژوهشی او پیرامون ارتقای تحقیقات
ترجمانی و پزشکی بازساختی از دیدگاه سلولهای بالینی
متعدد و پیوند سلولهای بنیادی بافتی مشارکت داشته
است و همچنین در زمینه توسعه تولید صنعتی سلولها
فعالیت میکند .تاکنون از او بیش از  ۳۵۰مقاله علمی
بینالمللی و چهارکتاب به زبان انگلیسی توسط انتشارات
 Springerو  John Wileyبه چاپ رسیده است .وی
تاکنون موفق به کسب  ۳۰جایزه ملی و بینالمللی شده
است .از جمله این افتخارات ،دریافت جایزه بینالمللی
یونسکو در حوزه علوم زیستی در سال  ۲۰۱۴بهواسطه
تحقیقات او روی سلولهای بنیادی و کاربرد آن در
پزشکی بازساختی در راستای بهبود کیفیت زندگی
انسانها است .همچنین ،وی در سال  ۲۰۱۷بهعنوان یکی
از  ۲۰فرد تاثیرگذار سلولهای بنیادی از سوی سایت
معتبر  The Nicheدر سطح جهانی معرفی شد.

اسامی دیگر برگزیدگان سومین جایزه
مصطفی (ص)  ۲۰۱۹به این رشح است:

دکتــر اوگــور شــاهین ( ،)Ugur Sgahinاســتاد
ایمونولــوژی در دانشــگاه ماینتــس ،آلمــان
وی متولــد ســال  ۱۹۶۵از ترکیــه بــا اثــر «طراحــی

وی همــراه بــا دکتــر اوگــور شــاهین در زمینــه علــم
و فنــاوری زیســتی و پزشــکی از دیگــر برگزیــدگان ایــن
رویــداد علمــی جهــان اســام اســت.
دکتــر خادمحســینی ،اســتاد مهندســی شــیمی،
مهندســی زیســتی و رادیولــوژی در دانشــگاه کالیفرنیــا،
آمریــکا متولــد  ۱۹۷۵بــا اثــر «هیدروژلهــای نانــو و
بایــو ســاختار بــرای کاربردهــای زیست-پزشــکی در
حــوزه علــم و فنــاوری زیســتی و پزشــکی» در ایــن
مراســم شــرکت کــرده اســت.
در ایــن دوره برگزیــدگان مقیــم کشــورهای اســامی
کــه دکتــر بهارونــد نیــز جــزو آنهــا بــود ،تقدیــر شــدند.
در ایــن زمینــه دکتــر «عمــران اینــان» و دکتــر
«محمــد عبداالحــد» از برگزیــدگان ایــن بخش هســتند.
دکتــر عمــران اینــان ( )Umran Inanبرگزیــده
جایــزه مصطفــی (ص)  ۲۰۱۹از کشــورهای اســامی،
رییــس دانشــگاه کــوچ ،ترکیــه ،متولــد ســال ۱۹۵۰
اســت و اثــر وی بــا عنــوان «درک اثــر متقابــل مــوج و
ذره حالــت ویســلر در فضــای نزدیــک زمیــن و اتصــال
الکترودینامیــک بیــن تخلیــه رعدوبــرق و اتمســفر بــاال
در حــوزه فیزیــک یونســفری و جــوی» معرفــی شــد.
دکتــر محمــد عبداالحــد عضــو هیــات علمــی
دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتــر در دانشــگاه
تهــران ،ایــران و متولــد ســال  ۱۹۸۲اســت .اثــر وی
«ترجمــه رفتــار ســلولهای ســالم و ســرطانی در حــوزه
الکترونیــک (شــیوههای نویــن تشــخیص ســرطان)»
اســت کــه در حــوزه علــم و فنــاوری نانــو ارایــه شــد.

جایزهی مصطفی (ص) چیست؟

در راستای تجلیل از دانشمندان برجسته و زمینهسازی
همکاری و توسعه علمی و فناوری در جهان ،جایزه
مصطفی بهعنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری
علمی در سطح جهان در سال  1391به تصویب شورای
عالی انقالب فرهنگی رسید.
ایــن جایــزه کــه بهصــورت دوســاالنه بــه دانشــمندان

دربارهی پژوهشگاه رویان؛ خاستگاه
فعالیتهای پروفسور بهاروند

پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهی هشــتم خردادمــاه
ســال  1370بهعنــوان موسســه بــا هــدف ارایــه
خدمــات درمانــی ،پژوهــش و آمــوزش در زمینــه
علــوم بــاروری و نابــاروری توســط زندهیــاد دکتــر
ســعید کاظمــی آشــتیانی و گروهــی از پژوهشــگران و
همکارانــش در جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی ایــران
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و ارزیابــی بالینــی واکســنهای درمانــی ضــد ســرطان
بــر پایــه  mRNAبــر اســاس موتاســیون هــر بیمــار»
بهعنــوان دانشــمند برتــر در حــوزه علــم و فنــاوری
زیســتی و پزشــکی معرفــی شــد.

و پژوهشــگران برتــر جهــان اســام اعطــا میشــود ،بــه
اثــری نوآورانــه در مرزهــای دانــش تعلــق میگیــرد کــه
توســط افــرادی شــاخص در حوزههــای علــم و فنــاوری
ارایهشــده و زمینهســاز بهبــود زندگــی بشــریت باشــد.
ایــن جایــزه در دور اول (ســال  )۹۴بــه دو دانشــمند
مســلمان؛ پروفســور جکــی یینــگ از ســنگاپور و
عمریاغــی شــیمیدان برجســته اردنــی تعلــق گرفــت.
دور دوم جایــزه مصطفــی (ص) (ســال  )۹۶بــه پروفســور
ســامی ارول ِگل ِنبــه در رشــته علــم و فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات و اهــل ترکیــه و محمدامیــن شــکراللهی در
حــوزه نظریــه اطالعــات و ایرانیتبــار ســاکن ســوئیس
اهــدا شــد.

تاســیس شــد .ایــن موسســه در ســالهای 1377
و  1387بــه ترتیــب موفــق بــه اخــذ مجــوز مراکــز
تحقیقــات علــوم ســلولی و مرکــز تحقیقــات پزشــکی
تولیدمثــل از شــورای گســترش دانشــگاههای علــوم
پزشــکی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
شــد و در آبــان مــاه  1388از شــورای گســترش آمــوزش
عالــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری موفــق بــه اخــذ
مجــوز پژوهشــگاه گردیــد.
پژوهشــگاه رویــان قطــب تحقیقاتــی و فنــاوری
اســت و در تــراز بینالمللــی ،پیشــگام در توســعه علــم،
فنــاوری و نــوآوری در علــوم زیســتی بــا مرجعیــت در
علــوم ســلولهای بنیــادی ،تولیدمثــل ،زیســتفناوری،
طــب ترمیمــی و موثــر در ارتقــای ســامت جامعــه
میباشــد و در راســتای نقشــه جامــع علمــی کشــور
و در چهارچــوب برنامــه توســعه جهاددانشــگاهی در
چهــار محــور :پژوهــش و توســعه علــم و فنــاوری در
زمینههــای زیستشناســی و پزشــکی تولیدمثــل،
ســلولهای بنیــادی و زیس ـتفناوری ،آمــوزش و ترویــج
یافتههــای علمــی در ســطح ملــی و بینالمللــی،
تجاریســازی یافتههــای پژوهشــی بــرای ارایــه
خدمــات و تولیــد محصــوالت زیســتی بهمنظــور رفــع
نیازهــای علمــی تخصصــی کشــور و درمــان بیمــاران
نابــارور و صعبالعــاج از طریــق اســتفاده کارآمــد از
نتایــج پژوهــش ،مشــغول بــه فعالیــت اســت.
نمونههایـی از فعالیـت ایـن پژوهشـگاه از تولید علم تا
کاربـرد آن را میتـوان بـه مطالعـات سـلولهای بنیـادی
و اسـتفاده از آنهـا در درمـان بیمـاران واجـد سـکته
قلبـی ،آسـیبهای قرنیـه ،ایسـکمی اندامهـای تحتانـی،
ویتیلیگـو و بهبـود ایـن بیمـاران اشـاره نمود.
همچنیـــن در حـــوزه بیوتکنولـــوژی و پزشـــکی
تولیدمثـــل بـــه تولیـــد بزهـــای همانندســـازی شـــده
و تراریخـــت (مولـــد فاکتـــور انعقـــادی  9و،) TPA
بلـــوغ تخمـــک دامهـــای اهلـــی (بـــز ،گوســـفند و گاو)
در محیـــط آزمایشـــگاهی ،انجـــام لقـــاح آزمایشـــگاهی،
انجمـــاد جنینهـــا و بـــه دنبـــال آن انتقـــال بـــه
مـــادران رضاعـــی و تولیـــد حیوانـــات ســـالم ،ارایـــه
خدمـــات درمـــان نابـــاروری بـــه مـــردم کشـــورمان بـــا
بی ــش از  600س ــیکل درمان ــی در م ــاه ،ارای ــه خدم ــات
تشـــخیصهای ژنتیکـــی قبـــل از النـــه گزینـــی بـــه
مـــردم کشـــور اشـــاره کـــرد.
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طرحپژوهشکدهیبرقجهاددانشگاهیدرمیان
برگزیدگانجشنوارهیخوارزمی

با حضور رییسجمهور از  ۱۵طرح برتر سیوسومین جشنوارهی بیناملللی خوارزمی تقدیر به عمل آمد و طرحی از پژوهشکده برق
جهاددانشگاهی ،رتبهی سوم طرحهای توسعهای را کسب کرد

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ۲۸ ،بهمــن :اختتامیهی
سیوســومین جشــنواره بینالمللــی خوارزمــی بــا
حضــور دکتــر حســن روحانــی رییسجمهــور ،دکتــر
ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری ،دکتــر منصــور
غالمــی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و جمعــی از
روســای دانشــگاهها و پژوهشــگاههای کشــور در ســالن
اجــاس ســران کشــورهای اســامی بــرای معرفــی
دانشــمندان ،پژوهشــگران و نــوآوران برگــزار شــد.
در ایـــن جشـــنواره از  ۱۵طـــرح برتـــر تقدیـــر شـــد
کـــه از ایـــن تعـــداد  ۱۰طـــرح داخلـــی ۴ ،طـــرح

خارجـــی و یـــک طـــرح ایرانـــی مقیـــم خـــارج بـــود.
اســـامی برگزیـــدگان ایـــن جشـــنواره بـــه
ایـــن شـــرح اســـت:

برگزیدگان بخش داخلی

طـــرح توســـعه فنـــاوری انـــرژی خورشـــیدی
حرارتـــی در کشـــور بهعنـــوان برگزیـــده ویـــژه معرفـــی
ش ــد .ای ــن ط ــرح از س ــوی اس ــتاد محم ــود یعقوب ــی از

دانشـــگاه شـــیراز بـــوده اســـت.
دکتـــر افشـــین ســـلطانی بـــا طـــرح مدلســـازی
گیاهـــان زراعـــی و کاربردهـــای آن رتبـــه دوم
پژوهشهـــای بنیـــادی.
دکتـــر قاســـم جابریپـــور بـــا عنـــوان طـــرح
گســـترش نظامهـــای عـــددی نامتعـــارف در حســـاب
کامپیوتـــری از دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی رتبـــه ســـوم
پژوهشهـــای بنیادیـــن.
دکت ــر س ــعید ب ــاالی ب ــا ط ــرح س ــنتز م ــواد اولی ــه
رادیوداروهـــای پپتیـــدی رتبـــه اول پژوهشهـــای
کاربـــردی.
دکتـــر امیـــر محمـــدزاده الجـــوردی بـــا طـــرح
پلتف ــورم تحلی ــل بداف ــزار بی ــت وان در گ ــروه تخصص ــی
بـــرق و کامپیوتـــر حائـــز رتبـــه دوم پژوهشهـــای
کاربـــردی.
دکتـــر بهنـــام ســـتارزاده بـــا طـــرح ماجـــول
امنیـــت ســـختافزاری بومـــی صـــدف در گـــروه
تخصصـــی بـــرق و کامپیوتـــر حائـــز رتبـــه دوم
پژوهشهـــای کاربـــردی.
دکتـــر مرتضـــی الیاســـی بـــا طـــرح کنـــکاش
(ســـامانه نظـــارت و تحلیـــل شـــبکههای
مخابراتـــی) حائـــز رتبـــه ســـوم پژوهشهـــای
کاربـــردی در گـــروه تخصصـــی بـــرق و کامپیوتـــر.
مهنـــدس مهـــدی وطنـــی و دکتـــر
محمدصـــادق حیـــدرزاده بـــا طـــرح طراحـــی
و ســـاخت دســـتگاه فلوفورمینـــگ رتبـــه دوم
طر حهـــای توســـعهای در گـــروه تخصصـــی
مکا نیـــک .

دکتـــر ناصـــر احســـانی قمیشـــلوی از دانشـــگاه
مالـــک اشـــتر بـــا طـــرح طراحـــی زیرســـاختها
و تولیـــد قطعـــات ســـرامیکی کاربیـــد سیلســـیوم
رتبـــه ســـوم طر حهـــای توســـعهای در گـــروه
تخصصـــی مـــواد ،متالـــوژی و انرژ یهـــای نـــو.

برگزیــده ایرانــی مقیــم خارج:

مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی نتایج ارزیابی استنادی جامع خود از نرشیات مصوب
وزارت بهداشت در سال  ۱۳۹۷را منترش کرد

طر حهــای برگزیــده خارجی:

دکتـــر ســـی آن کیـــن از کشـــور کـــره جنوبـــی
بـــا طـــرح تحقیـــق و توســـعه مـــواد دارویـــی،
غذاهـــای فراســـودمند و بهداشـــتی از موجـــودات
دریایـــی.
دکتـــر وی هـــوا وانـــگ از کشـــور چیـــن بـــا
طـــرح ارتقـــای دانـــش ارتبـــاط میـــان خـــواص
بـــا پدیـــده رهایـــش در شیشـــههای فلـــزی.
دکتـــر ژیـــاو مینـــگ چـــن از کشـــور چیـــن
بـــا طـــرح نـــوآوری در ســـنتز پلیمرهـــا و
ترکیبهـــای کوئـــورد بیناســـیونی کاربـــردی.
دکتـــر راجـــوکا ماربویـــا از کشـــور انگلســـتان
بـــا طـــرح الگوریتمهـــا و سیســـتمهای
نر مافـــزاری بـــازار محـــور بـــا بهـــر هوری انـــرژی
بـــاال در محاســـبات ابـــری.
جوایـــز برگزیـــدگان کشـــور چیـــن از ســـوی
ســـفیر ایـــن کشـــور در ایـــران دریافـــت شـــد.
گفتنـــی اســـت ،پـــروژ هی «طراحـــی و
ســـاخت سیســـتم کنتـــرل دور الکتروموتورهـــای
تـــوان بـــاال» بـــا مســـوولیت مهنـــدس محمـــد
فـــرزی عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــکده
بـــرق جهاددانشـــگاهی بـــا مشـــارکت اعضـــای
هیـــات علمـــی ،پژوهشـــگران و کارشناســـان
جهاددانشـــگاهی علـــم و صنعـــت و پژوهشـــکده
بـــرق جهاددانشـــگاهی و بـــا حمایـــت مالـــی و
همـــکاری شـــرکت خطـــوط لولـــه و مخابـــرات
نفـــت ایـــران اجـــرا شـــد.
دســـتاورد صنعتـــی ایـــن طـــرح یـــک سیســـتم
کنتـــرل دور (  )VFDبـــا ولتـــاژ  6.6کیلوولـــت
و تـــوان  1.5مـــگاوات میباشـــد کـــه از ســـال
 1396در انتقـــال نفـــت خـــام و فرآورد ههـــای
نفتـــی بـــه خدمـــت گرفتـــه شـــده اســـت.
تاکنـــون جهاددانشـــگاهی علـــم و صنعـــت
و پژوهشـــکده بـــرق ،برنـــد هی هشـــت دور هی
جشـــنوار هی خوارزمـــی شـــده اســـت.

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی :مرکــز اطالعــات
علمــی جهاددانشــگاهی ( )SIDنتایــج ارزیابــی
اســتنادی جامــع ( )JCRخــود از نشــریات مصــوب
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در ســال
 ۱۳۹۷را منتشــر کــرد.
ارزیابــی اســتنادی ( )JCRیکــی از روشهــای
متــداول و پذیرفتهشــده ارزیابــی نشــریات علمــی اســت
کــه انجــام درســت آن نیازمنــد در اختیــار داشــتن
تمامــی اطالعــات (آرشــیو شــمارهها و تمامــی عنــوان
نشــریات) اســت .لــذا همــواره در حفــظ جامعیــت
و روزآمــدی اطالعــات موجــود در بانــک اطالعاتــی
نشــریات ایــن پایــگاه تــاش شــده اســت.
گزارشهــای اســتنادی بهعنــوان شــاخصی بــرای
میــزان کاربــرد نتایــج پژوهــش ،نشــانگر میــزان و
کیفیــت اســتفادهی پژوهشــگران از مــدارک علمــی
تولیــد شــده اســت.
در ایــن گــزارش ،شــاخص تاثیــر (یــک شــاخص
کمــی اســت کــه بــرای ارزیابــی ،مقایســه و رتبهبنــدی
نشــریات علمــی در رشــتههای مختلــف در ســطح ملــی
یــا بــرای مقایســه مجلههــا در ســطح بینالمللــی بــه
کار گرفتــه میشــود؛ ایــن شــاخص نشــاندهندهی
فراوانــی اســتنادهایی اســت کــه در طــول یــک دورهی
زمانــی مشــخص بــه مجموع ـهی مقــاالت چاپشــده در
یــک نشــریه داده میشــود) ،میانگیــن شــاخص تاثیــر و

شــاخص آنــی (نشــاندهندهی توجــه ســریع مخاطبــان
بــه مقــاالت منتشرشــده در یــک نشــریه) نشــریات
مصــوب وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،
ارزیابــی و بــا مرتبســازی بــر اســاس شــاخص تاثیــر
اعــام شــده اســت.

نتایج خالصهشدهی این ارزیابی

بــر اســاس نتایــج حاصــل از ارزیابــی اســتنادی
برتریــن نشــریه دارای شــاخص تأثیــر  ۰٫۹۸۹و میانگین
ایــن شــاخص بــرای کل نشــریات  ۰٫۰۶۲اســت.
 .۲افزایــش نشــریههای دارای شــاخص تأثیــر غیــر
صفــر ( ۸۹درصــد از نشــریات مصــوب) در گــزارش ســال
 ۱۳۹۷نشــان از رشــد نســبی کیفــی نشــریات نســبت بــه
ســالهای گذشــته دارد.
 .۳از  ۴۲۰نشــریه مصــوب وزارت بهداشــت۵۵ ،
نشــریه یــا شــرط روزآمــدی را نداشــته و یــا هیــچ
اســتنادی دریافــت نکردهانــد .درمجمــوع میــزان تعامــل
اســتنادی میــان نشــریات داخلــی بســیار کــم بــوده
( ٪۲۵مجــات دارای حداقــل اســتناد هســتند) و ایــن
امــر میتوانــد قابلتأمــل بــاش.
 .۴فاکتورهــای ایــن گــزارش در خصــوص نشــریات
پزشــکی داخلــی از ســایر گروههــای تخصصــی باالتــر
اســت .ایــن بــدان معناســت کــه نویســندگان مقــاالت
نشــریات ایرانــی پزشــکی ،کار همــکاران خــود را بیــش

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

دکتـــر ســـید محمـــد شـــاهیدپور بـــا طـــرح
تحقیـــق ،طراحـــی و پیاد هســـازی فناور یهـــای
انـــرژی تجدیـــد پذیـــر در ریزشـــبکهها
بهعنـــوان طـــرح برگزیـــده محقـــق ایرانـــی
خـــارج از کشـــور انتخـــاب شـــد .وی در
موسســـه فنـــاوری ایلینـــوی آمریـــکا در زمینـــه
سیســـتمهای قـــدرت مشـــغول بـــه فعالیـــت
اســـت.
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مهنـــدس محمـــد فـــرزی از پژوهشـــکده بـــرق
جهاددانشـــگاهی بـــا طـــرح طراحـــی و ســـاخت
سیســـتم کنتـــرل دور الکتـــرو موتورهـــای تـــوان
بـــاال رتبـــه ســـوم طر حهـــای توســـعهای در
گـــروه تخصصـــی بـــرق و کامپیوتـــر.
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دربارهی فعالیتهای توسعهای SID

از ســایر رشــتهها دنبــال میکننــد.
 .۵بررســی جــدول شــاخص تأثیــر ( )IFنشــریات
نشــان داد کــه نشــریات انگلیســیزبان از نظــر میــزان
اســتنادهای اخذشــده ،در بیــن نشــریات داخلــی مــورد
اقبــال بیشــتری واقــع شــدهاند .بهطوریکــه از بیــن
 ۲۰نشــریه برتــر فقــط نــام  ۲نشــریه فارســی بــه چشــم
میخــورد.
 .۶نشــریاتی کــه بــه زبــان التیــن منتشرشــده و در
نمایههــای معتبــر بینالمللــی ( ISI، PubMedو
 )Scopusحضــور دارنــد .بهطــور چشــمگیری در
رتبههــای باالتــری قــرار دارنــد.
 .۷بــر اســاس بررس ـیهای انجامشــده میــان میــزان
بازدیــد و دانلــود مقــاالت در پایــگاه اطالعــات علمــی
 SIDو تعــداد اســتنادات در میــان نشــریات فارســی
رابطــه معنــیداری وجــود دارد.

اطاعات بیشرت از زبان رییس SID

دکتــر فاطمــه عظیــمزاده رییــس مرکــز اطالعــات
علمــی جهاددانشــگاهی ( )SIDبــا اشــاره بــه تحلیــل
نتایــج ایــن ارزیابــی در ســالهای متوالــی ،بیــان کــرد:
توجــه برنامهریــزان بــه افزایــش ســطح کیفــی نشــریات
بــا شــیب مالیمــی تأثیرگــذار بــوده و تــداوم ایــن امــر
میتوانــد نویدبخــش نتایــج بهتــری در ســالهای آتــی
باشــد.
وی ادامــه داد :در کنــار ایــن امــر بایــد بــه
چالشهایــی مثــل تعــداد زیــاد نشــریاتی کــه اســتنادات
حداقلــی دریافــت کردهانــد و میــزان اســتناددهی کــم
پژوهشــگران کشــور بــه یکدیگــر توجــه کــرد .بــرای
ورود بــه ایــن موضــوع و تحلیــل عمیقتــر ،الزم اســت

مقایس ـهای بیــن رفتــار اســتنادی داخلــی محققــان بــا
اســتناددهی در نشــریات بینالمللــی صــورت پذیــرد.
از ســوی دیگــر همانگونــه کــه یکــی از فلســفههای
ایجــاد و گســترش نشــریات داخلــی نیازهــای داخــل
کشــور بــوده اســت ،الزم اســت شــاخصها و روشهــای
ارزیابــی بومــی را گســترش داد تــا میــزان دســتیابی بــه
ایــن هــدف قابــل ارزیابــی باشــد.
دکتــر عظیـمزاده اضافــه کــرد :دســتهبندی نشــریات
بــه زیرگروههــای تخصصــی و رصــد نحــوهی تعامــل
بیــن پژوهشــگران از دیگــر فعالیتهــای قابــل انجــام
در ایــن راســتا اســت.
رییــس  SIDبــا اشــاره بــه توســعه و گســترش
ابزارهــا و روشهــای پــردازش خــودکار محتــوا ،گفــت:
امــکان اســتخراج دانــش و برنامهریــزی مبتنــی بــر
 Wisdomدر ایــن حــوزه افزایــش یافتــه و SID
گامهــای مؤثــری را در ایــن عرصــه برداشــته اســت.
ایــن رویکــرد میتوانــد تحلیــل محتــوای مقــاالت را
بــا روشهــای خــودکار میســر ســاخته و برنامهریــزی
و جهتدهــی آنهــا متناســب بــا سیاســتهای کالن
ملــی را ممکــن ســازد.
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Pharmaceutical Sciences .1
صاحبامتیازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Research in Health .2
 Sciencesبه صاحبامتیازی دانشگاه علوم پزشکی
همدان
 .3ارتقــای ایمنــی و پیشــگیری از مصدومیتهــا
بــه صاحبامتیــازی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید

امــروزه در کشــور مــا ،نشــریات علمــی و آمــار نشــر
مقـــاالت بهعنـــوان یـــک شـــاخص ،توســـط رســـانهها
و مراجـــع مختلـــف مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه و در
برخ ــی م ــوارد بهعن ــوان ش ــاخص پیش ــرفت و توس ــعه
علمـــی کشـــور از آن یـــاد میشـــود .ایـــن در حالـــی
اس ــت ک ــه س ــالیان زی ــادی از انتش ــار اولی ــن نش ــریات
چاپـــی در ایـــران میگـــذرد و بـــا ایجـــاد زمینـــهی
نشـــر الکترونیکـــی بالفاصلـــه نســـخهی الکترونیکـــی
نشـــریات علمـــی عرضـــه شـــدند .توســـعهی صنعـــت
نشـــر الکترونیکـــی موجـــب تولـــد مجموعـــهای مثـــل
 SIDشـــد کـــه بـــا نمایهســـازی نشـــریات ،حضـــور
آنهـــا را در پهنـــهی وب پررنگتـــر ســـاخت و
دسترس ــی پژوهش ــگران ب ــه تولی ــدات علم ــی را آس ــان
کـــرد.
مرکــز اطالعــات علمــی جهاددانشــگاهی بــا  ۱۵ســال
ســابقهی فعالیــت ،قریــب بــه یکمیلیــون مــدرک
علمــی را گــردآوری کــرده و روزانــه ،بــه  ۵۵هــزار
بازدیــد کــه توســط پژوهشــگران ،اســاتید و دانشــجویان
انجــام میشــود ،پاســخ میدهــد.
گــردآوری تمــام نشــریات علمــی ـ پژوهشــی کشــور
در یــک پایــگاه اطالعاتــی ،امــکان اســتخراج اطالعــات،
ــرد را در ایــن حــوزه فراهــم
دانــش و دســتیابی بــه خِ َ
میســازد .در همیــن راســتا SID ،بــا در اختیــار
داشــتن پایــگاه اطالعاتــی جامــع از نشــریات علمــی ـ
پژوهشــی کشــور بــه پــردازش دادههــای آنهــا پرداختــه
و بخشــی از اطالعــات دانــش موجــود در آن را اســتخراج
کــرده اســت.
ســرویسهای جدیــدی از قبیــل ســرویس
پیشــنهاددهندهی مقــاالت ،اســتخراج کلیــدواژه،
شناســایی شــبکههای علمــی و تعییــن عمــر موضوعــات
علمــی در حوزههــای تخصصــی بخشــی از خدمــات
جدیــد مرکــز اســت.

نتایج پژوهش محققان رویان جهاددانشگاهی نشان داد که سلولهای بنیادی مزانشیمی دارای
اثرات درمانی روی سایر سلولها هستند

درمانآلزایمردرسطحآزمایشگاهی

عضو هیاتعلمی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی از درمان آلزایمر در سطح آزمایشگاهی و
طی کردن مراحل اولیهی ثبت این دارو در وزارت بهداشت خرب داد
■

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی بــه نقــل از ایســنا:

دکتــر کــوروش شاهپســند دربــاره تحقیقــات خــود بــر
روی بیمــاری آلزایمــر گفــت :در زمانــی کــه در دانشــگاه
هــاروارد تحصیــل میکــردم عامــل اصلــی مــرگ
ســلولهای عصبــی را شناســایی کــردم .در همیــن راســتا
در زمانــی کــه بــه ایــران بازگشــتم یــک آنتیبــادی
بــه عنــوان واکســن درمانــی علیــه عامــل اصلــی مــرگ
ســلولهای عصبــی طراحــی کــردم.
وی افـــزود :زمانـــی کـــه ایـــن آنتیبـــادی بـــه
عنـــوان یـــک دارو بـــه ســـلولهای عصبـــی کشـــتداده
شـــده تزریـــق شـــد بـــا توقـــف مـــرگ ســـلولهای
عصبـــی روبـــه رو شـــدیم؛ در واقـــع بـــه نوعـــی درمـــان
آزمایشـــگاهی آلزایمـــر را در اختیـــار داریـــم.
دکت ــر شاهپس ــند ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه عام ــل اصل ــی
م ــرگ س ــلولهای عصب ــی حال ــت خاص ــی از پروتئی ــن
تائ ــو اس ــت ،گف ــت :ای ــن پروتئی ــن در مغ ــز وج ــود دارد
و در ش ــرایط آلزایم ــر ی ــا بیماریه ــای مختل ــف دچ ــار

اختـــاالت ســـاختاری میشـــود .مـــا شـــکل ســـمی
ایـــن پروتئیـــن را شناســـایی کردیـــم و علیـــه آن یـــک
آنتیبـــادی ســـاختیم .ایـــن آنتیبـــادی بـــه پروتئیـــن
تائـــو میچســـبد و آن را از بیـــن میبـــرد.
وی ادام ــه داد :ای ــن دارو در ح ــال گذران ــدن مراح ــل
ثب ــت در وزارت بهداش ــت اس ــت ت ــا مج ــوز کارآزمای ــی
بالینـــی آن اخـــذ شـــود .پـــس از اخـــذ مجـــوز ،بـــر
روی بیمـــاران کارآزمایـــی بالینـــی انجـــام میشـــود.
ایـــن نخســـتین داروی درمـــان آلزایمـــر اســـت کـــه در
ایـــران در حـــال آمادهســـازی جهـــت ثبـــت در وزارت
بهداشـــت اســـت.
ایـــن دانشآموختـــه دانشـــگاه هـــاروارد دربـــاره
دیگ ــر فعالیته ــای تحقیقات ــی خ ــود گف ــت :در ح ــال
حاض ــر  ۵۶ط ــرح تحقیقات ــی در ح ــال پیگی ــری اس ــت.
پروتئیـــن تائـــو کـــه در بیماریهـــای عصبـــی دچـــار
تغییـــرات ســـاختاری میشـــود بـــر روی  ۲۵بیمـــاری
دســـتگاه عصبـــی ماننـــد پارکینســـون ،ســـندرم داون،

دیاب ــت و بیماریه ــای دیگ ــر نق ــش دارد .پ ــس از ای ــن
ک ــه مج ــوز کارآزمای ــی بالین ــی داروی آلزایم ــر را اخ ــذ
کردی ــم ب ــا فاصل ــه زمان ــی و ب ــه م ــوازات آن ،تحقیق ــات
بـــر روی بیماریهایـــی کـــه پروتئیـــن تائـــو بـــر آنهـــا
نقـــش دارد را آغـــاز میکنیـــم.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی بــه نقــل از پژوهشــگاه

رویــان :پژوهشــی کــه بــه دلیــل غلبــه بــر درمــان
ضایعــات کبــدی توســط تیــم پژوهشــگران متشــکل از
دکتــر حســین بهارونــد ،دکتــر ســورا مردپــور ،محمــد

حســین قانیــان و همکارانشــان در پژوهشــگاه رویــان
جهاددانشــگاهی و دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران انجــام
شــده ،نشــان میدهــد :طــی ترکیــب پلیاتیلنگلیکــول
بــا وزیکولهــای ترشــحی ســلولهای مزانشــیمی،
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کرههــای وزیکولــی محصــور شــده در پلیاتیلنگلیکــول
بهدســت آمــد؛ بنابرایــن بــا تخریــب تدریجــی پلیمــر
محصــور کننــده ،وزیکولهــا بــه تدریــج و طــی یــک مــاه
آزاد میشــوند.
همچنیـن چهـار هفتـه پـس از تزریـق وزیکولهـای
محصـور شـده بـه حیـوان مـدل آزمایشـگاهی مبتلا بـه
فیبـروز کبـدی ،کبـد حیوان برداشـته شـد و بـا روشهای
آزمایشـگاهی مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
دکتــر بهارونــد و همکارانــش میگوینــد« :اســتفاده از
وزیکولهــای ترشــحی محصــور شــده بــا پلیمــر ،نســبت
بــه روش مرســوم موجــب بهبــود وضعیــت درمانــی کبــد
حیوانــات مــدل میشــود .اســتفاده از ایــن روش جدیــد
باعــث بهبــود  ۴۰تــا  ۵۰درصــدی اثــر ضــد فیبــروزی ،ضد
التهابــی ،ضــد مــرگ ســلولی (آپوپتوزیــس) و بازســازی
کبــد توســط وزیکولهــای ترشــحی ســلولهای بنیــادی
مزانشــیمی شــده اســت».
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد« :میتــوان از
وزیکولهــای ترشــحی ســلولهای بنیــادی مزانشــیمی
بهعنــوان درمــان موثــری بــرای ضایعــات کبــدی اســتفاده
کــرد .همچنیــن اســتقاده از روش محصــور کــردن
ایــن وزیکولهــا در پلیمــر ،بهعنــوان روشــی بــرای
طوالنیتــر و اثربخشتــر کــردن اســتفاده از آنــان در
روندهــای درمانــی معرفــی شــد».
نتایـج ایـن پژوهـش در در مجلـه بینالمللـی ACS
 Applied Materials & Interfacesبـه چـاپ
رسـیده اسـت.
گفتنـی اسـت ،بـا توجـه بـه گرایـش سـلولهای کبدی
بـرای جـذب ایـن وزیکولهـای ترشـحی ،از آنها به شـکل
گسـتردهای بـرای درمـان ضایعات کبـدی یا انتقـال دارو به
کبـد اسـتفاده میشـود .بـا ایـن وجـود ،تخریب سـریع این
وزیکولهـا در محیـط خـارج سـلولی موجـب کاهـش اثـر
آنهـا بـر کبد میشـود.

سالبیستم│شماره175
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دکرتمنتظریدرمیان
 ۲۳پژوهشگر و فناور
برگزیدهیکشوری

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

پژوهشگران و فناوران برگزیدهی کشوری تقدیر شدند؛ از دکرت علی
منتظری رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی نیز
بهعنوان پژوهشگر برتر کشوری تقدیر شد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی ۲۶ ،آذر :در حاشیهی بیستمین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار و هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
ایرانساخت با حضور دکتر منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رییسجمهور ،از  ۱۷پژوهشگر و  ۶فناور برگزیدهی کشوری
تقدیر به عمل آمد .در این میان از دکتر علی منتظری رییس پژوهشکده علوم بهداشتی
جهاددانشگاهی نیز بهعنوان پژوهشگر برتر کشوری تقدیر شد.
اسامی پژوهشگران برگزیدهی کشوری به این شرح است:
ناصر آق در رشته شیالت (تکثیر و پرورش آبزیان) از دانشگاه ارومیه
مریم هاشمی در رشته بیوتکنولوژی از پژوهشگاه بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی
بابک قنبرزاده در رشته صنایع غذایی از دانشگاه تبریز
محمدرضا تابنده در رشته بیوشیمی بالینی از دانشگاه شهید چمران اهواز
فرزانه فرخفر در رشته گرافیک و ارتباط تصویری از دانشگاه نیشابور
تقی پور نامداریان در رشته زبان و ادبیات فارسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمدرضا شفیعی کدکنی در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
پیام حنفیزاده در رشته مدیریت صنایع از دانشگاه عالمه طباطبایی
جمشید آقایی در رشته برق قدرت از دانشگاه صنعتی شیراز
علیاکبر زینتیزاده لرستانی در رشته مهندسی محیط زیست از دانشگاه رازی
سعید به الالیی در رشته شیمی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
رضا عسگری در رشته فیزیک از پژوهشگاه دانشهای بنیادی
محمد تاتار در رشته ژئوفیزیک از پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
سید غالمرضا موسوی در رشته بهداشت محیط از دانشگاه تربیت مدرس
محمودرضا جعفری در رشته داروسازی فارماسیوتیگس از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فرشاد فرزادفر در رشته اپیدمیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی منتظری در رشتهی اپیدمیولوژی از پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی
فناوران برتر کشوری نیز به این شرح معرفی شدند:
محمد دورعلی از دانشگاه تربیت مدرس
افشین قنبرزاده از دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اصغر جعفری از مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
محمد رضا هاتف از پارک علم و فناوری خراسان رضوی
محمدحسین طیب پور از پارک علم و فناوری یزد
سید مهدی موسوی از مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

تحقیقبرایسنجش
زودهنگام رسطان از
روی ادرار و خون

رییس پژوهشگاه ابنسینای جهاددانشگاهی از طرح تحقیقاتی
تشخیص زودرس رسطان از روی ادرار و خون خرب داد و آن را
ترشیح کرد

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بـه نقـل از ایسـنا :دکتـر محمدرضـا صادقـی رییس
پژوهشـگاه ابنسـینای جهاددانشـگاهی دربـارهی طـرح تحقیقاتی تشـخیص زودرس
سـرطان از روی ادرار و خـون گفـت :ایـن طـرح تحقیقاتـی ،پـروژهای طوالنیمـدت
بـوده اسـت .تشـخیص سـرطان مقولـه بسـیار حساسـی اسـت و تسـتی کـه در ایـن
خصـوص ارایـه میشـود بایـد بسـیار کارآمـد و بـا حساسـیت بـاال باشـد .در حـال
حاضـر ،بایـد ارزیابیهـای مختلـف روی ایـن طـرح انجـام شـود تـا مـا بتوانیـم بـا
اطمینـان صددرصدی بگوییم تشـخیص زودرس سـرطان با این تسـت ممکن اسـت.
دکتـر محمدرضـا صادقـی ادامـه داد :مراحـل مقدماتی و آزمایشـگاهی این تسـت
طـی شـده امـا بـرای ایـن کـه بخواهـد بـه بـازار عرضـه شـود و مجوزهـای الزم را
بگیـرد راه طوالنـی در پیـش دارد .اگـر این تسـت از ارزیابیهای الزم سـربلند بیرون
بیایـد ،تسـت بسـیار مهمـی خواهـد بـود ،چـرا که در حـال حاضـر ،انجام تسـتهای
ماموگرافـی بـرای خانمهـا بـه علـت قرار گرفتن تحت اشـعه دشـوار اسـت؛ علاوه بر
آن انجام بایوپسـی و برداشـتن بخشـی از توده بافت پسـتان دردناک و سـخت اسـت.
دبیـر انجمـن جنین شناسـی و بیولـوژی تولیدمثل ایـران گفـت :همچنین ممکن
اسـت ایـن عکسبرداریهـا و بررسـیها زمانـی انجـام شـود کـه سـرطان بـه مرحله
پیشـرفتهای رسـیده باشـد مثلا تـوده پیشـرفت کرده باشـد و به بخشهـای مختلف
بـدن متاسـتاز داده باشـد که این طـرح به دنبال این اسـت که بتوانیم سـرطان را در
مراحـل اولیـه تشـخیص داده و از رشـد توده در همـان مراحل اول جلوگیـری کنیم.
رییـس پژوهشـگاه ابنسـینا جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه تلاش بـرای افزایـش
دقـت و کارآیـی ایـن تسـت گفـت :هدف این اسـت کـه این تسـت زمانی ارائه شـود
کـه همـه مراحـل خود را طی کرده باشـد و کارایی الزم را داشـته باشـد؛ البته ممکن
اسـت کـه ایـن تسـت بـه حساسـیتهای الزم نرسـد تـا وزارت بهداشـت مجوزهـای
الزم بـرای ارائـه آن در سـطح کل جامعـه را صـادر کند .اگر این تسـت برای سـرطان
پسـتان نتایـج مناسـب را نشـان دهـد در کوتاهتریـن زمـان بـرای سـایر سـرطانها
قابل اجـرا خواهـد بود.

در ایـن رابطـه انجـام گیـرد .البتـه بـه طـور کلی شـیوع
نابـاروری بـه دالیلـی کـه پیشـتر توضیـح دادم افزایـش
پیـدا کرده اسـت امـا در میـان خانمهـا و آقایان یکسـان
است.

دکترصادقـــی در ادامـــه ،در پاســـخ بـــه ســـوالی
درب ــاره ش ــیوع ناب ــاروری در کش ــور خاطرنش ــان ک ــرد:
حـــدود پنـــج ســـال پیـــش یـــک طـــرح پژوهشـــی
اپیدمیولـــوژی نابـــاروری در کشـــور در پژوهشـــگاه
ابنســـینا انجـــام شـــد و در آن ،تنهـــا بـــه بررســـی و
ش ــیوع می ــزان ناب ــاروری و اق ــدام اف ــراد ب ــرای درم ــان
پرداختـــه شـــده بـــود امـــا علتیابـــی افزایـــش شـــیوع
نابـــاروری در پژوهشـــگاه انجـــام نشـــده و مشـــخص
نیســـت کـــه تغییـــر در ســـبک زندگـــی ،آالیندههـــای
محیطـــی و ...در ســـالهای اخیـــر تـــا چـــه حـــد بـــر
شـــیوع نابـــاروری تأثیرگـــذار بـــوده اســـت .مطالعـــات
انجـــام شـــده نشـــان میدهـــد ،تغذیـــه ،عـــادات
زندگ ــی و س ــن ازدواج میتوان ــد ب ــر ش ــیوع ناب ــاروری
موث ــر باش ــد و م ــا در ح ــال حاض ــر ش ــاهد تغیی ــر در
همـــه ایـــن فاکتورهـــا هســـتیم.
وی افـــزود :بـــدون شـــک ،زندگـــی شهرنشـــینی
باعـــث شـــده فعالیتهـــای فیزیکـــی افـــراد کـــم
شـــود .کاهـــش فعالیـــت فیزیکـــی ،چاقـــی را بـــه
دنب ــال داش ــته و چاق ــی ناب ــاروری را ب ــه هم ــراه دارد.
در شـــهرهای بـــزرگ آالیندههـــای شـــدیدی در هـــوا
وجـــود دارد و آلودگـــی هـــوا میتوانـــد بـــر قـــدرت
بـــاروری تاثیرگـــذار باشـــد.
دکترصادقـــی ادامـــه داد :از ســـوی دیگـــر افزایـــش
ســـن ازدواج نیـــز بـــر افزایـــش نابـــاروری اثرگـــذار
اس ــت .اگ ــر قب ــا خانم ــی در س ــن  ۱۸س ــالگی ازدواج
میکـــرد تـــا  ۴۵ســـالگی فرصـــت زیـــادی بـــرای
فرزن ــددار ش ــدن داش ــت ام ــا وقت ــی خانم ــی در س ــن
 ۳۵ســـالگی ازدواج میکنـــد زمـــان کمتـــری بـــرای
ب ــارداری دارد .اگ ــر خانم ــی در س ــنین  ۱۳-۱۲س ــالگی
ب ــه بل ــوغ رس ــیده ت ــا  ۳۵س ــالگی ک ــه بخواه ــد ب ــاردار
شـــود ممکـــن اســـت بیماریهـــا و عوامـــل زیـــادی
قـــدرت بـــاروری فـــرد را تحـــت تأثیـــر قـــرار دهـــد.
ایـــن مشـــکالت نـــه تنهـــا در ایـــران بلکـــه در جوامـــع
دیگ ــر نی ــز ب ــه ط ــور حت ــم ب ــر می ــزان ب ــاروری تأثی ــر
میگـــذارد.
رییـــس پژوهشـــگاه ابـــن ســـینا بـــا بیـــان ایـــن
کـــه شـــیوع نابـــاروری در ایـــران  ۱۵تـــا  ۲۰درصـــد
اس ــت ،گف ــت :در کش ــور م ــا آم ــار ناب ــاروری ،از می ــزان
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تاثیرات زندگی شهری و آلودگی هوا بر
ناباروری

نرمـــال برخـــی کشـــورها بیشـــتر اســـت .در برخـــی از
اس ــتانها می ــزان ناب ــاروری در م ــرز  ۲۰درص ــد ب ــوده
امـــا در ســـایر کشـــورهای دنیـــا میـــزان نابـــاروری در
حـــد  ۱۰تـــا  ۱۵درصـــد گـــزارش میشـــود.
وی ادامـه داد :برطـرف کـردن و درمـان برخـی علـل
نابـاروری ممکـن اسـت نیازمنـد مداخالت درمانی باشـد
کـه مراکـز مختلفـی در بخشهای خصوصـی و دولتی در
همیـن راسـتا گسـترش پیـدا کـرده اسـت .برخـی دیگر
از علـل نابـاروری نیازمنـد تغییـر سـبک زندگـی ماننـد
کاهـش وزن ،افزایـش فعالیـت بدنـی و تغییـر در الگـوی
تغذیـه و الگـوی زندگی اسـت.
رییـس پژوهشـگاه ابنسـینا با اشـاره به تاثیـر آلودگی
هـوا بـر قـدرت بـاروری گفـت :آالیندههایی کـه در آب و
هـوا وجـود دارد دارای تأثیراتی روی سیسـتم تولید مثلی
میگذارنـد کـه منجـر بـه نابـاروری در فـرد میشـود.
علاوه بـر آن ،برخـی از آالیندهها مثل سـموم و برخی از
گازهـای شـیمیایی مثـل گازهایی که در جنـگ تحمیلی
اسـتفاده شـد میتواند بر سـطح ژنـوم افراد تأثیـر بگذارد
و بـر نسـلهای بعد هـم اثر بگـذارد.
ایـن جنینشـناس بـا بیـان ایـن کـه در آمارهـای
جهانـی نابـاروری بـا منشـا خانـم و آقـا یکسـان اسـت و
تفـاوت فاحشـی ندارنـد ،گفـت :معمـوالً گفتـه میشـود
در زوجهـای نابـارور ،حـدود  ۳۰تـا  ۳۵درصـد آنهـا بـه
علـت نابـاروری خانم اسـت و حـدود همین میـزان هم به
علـت نابـاروری از سـوی آقایـان اسـت .حـدود  ۲۰درصد
ناباروریهـا بـه مشـکالت هـر دو نفـر مربـوط میشـود و
در برخـی مـوارد هم پس از بررسـیهای پزشـکی ،هر دو
نفـر سـالم هسـتند و نابـاروری آنهـا بـا علـل ناشـناخته
اسـت؛ درواقـع نابـاروری آنهـا ،علتـی دارد اما بـا ابزاری
کـه در دسـت ما هسـت امکان تشـخیص علـت آن وجود
ندارد.
وی ادامـه داد :آمـاری کـه ممکن اسـت برخـی مراکز
دربـاره افزایـش شـیوع نابـاروری در میـان مردان نسـبت
بـه گذشـته منتشـر کنند براسـاس مـواردی اسـت که به
همـان مرکـز مراجعه میکنند .مث ً
ال برای بررسـی شـیوع
یـک نـوع سـرطان در کل کشـور نمیتـوان فقط بـه آمار
یـک کلینیـک خـاص اسـتناد کـرد .بنابـر این آمـاری که
براسـاس آن میگوینـد نابـاروری در مردان در سـالهای
اخیـر افزایـش داشـته ،محـدود اسـت بـه یـک مرکـز یـا
منطقـه و شـهر و نیـاز اسـت کـه بررسـیهای جامعتری

دکترصادقـی در بخـش دیگـری از صحبتهـای خـود
بـا بیان ایـن که عراق و افغانسـتان از مراکـز هدفگذاری
شـده در برنامـه آتـی پژوهشـگاه ابنسـینا بـرای صادرات
جنیـن گاوهـای اصلاح شـده اسـت ،گفـت :میـزان
تولیـد جنیـن کـه در مرکـز وجـود دارد هنـوز بـه حدی
نرسـیده کـه بتوانـد تقاضـای داخـل کشـور را کفایـت
کنـد .مـا در حـال حاضـر ،متقاضیـان زیـادی در داخـل
کشـور بـرای جنین گاوهـای ممتـاز اصالح ژنتیک شـده
داریـم و تمرکـز خـود را بـر روی تأمیـن نیازهـای داخل
گذاشـتهایم.
وی افـزود :در کنـار تولیـد جنیـن در مرکـز بایوفـارم
هلیجـرد ،همـکاری را بـا بخـش خصوصی و سـازمانهای
نیمهدولتـی آغـاز کردهایـم تـا بتوانیـم تولیـد جنیـن را
گسـترش دهیـم .در حـال حاضـر ،بـا همـکاری بخـش
خصوصـی و نهادهـای وابسـته به دولت در حال تأسـیس
مراکـز جدیـدی بـرای پیگیـری ایـن موضوع هسـتیم که
اگـر بـه مرحلـه اجرایـی برسـد قطعاً رسـانهای میشـود.
اگـر نیـاز کشـور در تولیـد جنینهـای اصلاح شـده
رفـع شـود بازارهـای خارجـی را هـدف قـرار میدهیـم و
بـرای ایـن منظـور ،بهتریـن مقصد ،کشـورهای همسـایه
مـا هسـتند کـه بـه راحتـی میتـوان بـا آنهـا مبـادالت
اقتصـادی کـرد .امـروزه بـا توجه بـه تغییرات نـرخ ارز به
طـور حتـم بازارهای خارجـی از لحاظ اقتصـادی به صرفه
هسـتند امـا در حـال حاضـر هـدف جهـاد دانشـگاهی از
ورود بـه ایـن حـوزه ،مرتفـع کـردن نیـاز داخـل کشـور
ا ست .
رییـــس پژوهشـــگاه ابنســـینا بـــا اشـــاره بـــه
اهمیـــت تحقیـــق و توســـعه بـــرای بهبـــود فرآیندهـــا
گفـــت :هـــر چنـــد کـــه تحقیـــق و پژوهـــش بـــرای
بهب ــود فرآینده ــا بای ــد ادام ــه داش ــته باش ــد ول ــی در
کن ــار آن چ ــون ه ــدف مرک ــز بای ــو ف ــارم اص ــاح ن ــژاد
دامهـــای ســـنگین اســـت ،بـــرای اصـــاح نـــژاد گاو،
گاومیـــش ،شـــتر و اســـب برنامهریـــزی شـــده اســـت.
وی گف ــت :براس ــاس اولوی ــت ،پ ــس از اص ــاح ن ــژاد
گاو بایـــد فعالیتهـــا روی اصـــاح نـــژاد گاومیـــش
آغـــاز شـــود .مرکـــز اصـــاح نـــژاد وابســـته بـــه وزارت
جه ــاد کش ــاورزی ی ــک ایس ــتگاه تحقیقات ــی در ش ــمال
غــرب کشــور دارد کــه پــروژهای مشــترک بــا محققــان
آن را آغـــاز کردهایـــم تـــا بتوانیـــم اصـــاح نـــژاد
گاومی ــش در ح ــوزه ش ــیر و گوش ــت را در اس ــتانهای
جنـــوب غربـــی ،شـــمال غربـــی و جنـــوب شـــرقی
کشـــور کـــه تمایـــل زیـــادی بـــه اســـتفاده از شـــیر و
گوش ــت گاومی ــش در ای ــن مناط ــق وج ــود دارد ،آغ ــاز
کنیـــم.
دکترصادقـــی در پایـــان گفـــت :یکـــی از اهـــداف
مجموعـــه ابنســـینا تکثیـــر اســـبهای اصیـــل
اســـت .امـــروزه اســـبهای اصیـــل نـــژاد ترکمـــن
ارزش افـــزوده زیـــادی دارنـــد و تکثیـــر اینهـــا از
طریـــق تکنیکهـــای آزمایشـــگاهی و انتقـــال جنیـــن
میتوان ــد س ــود اقتص ــادی در صنع ــت پ ــرورش اس ــب
ایجـــاد کنـــد.
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ترویج مبنایی سبک زندگی قرآنی و حرکت به سوی متدن نوین اسالمی ،رسالت بزرگی است که
اهالی ایکنا در شانزدهسالگی با جدیت بیش از پیش برای تحققش میکوشند

تـــازہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

فعالیـت مجموعههـای قرآنی کشـور همچون :شـورای
توسـعه فرهنـگ قرآنـی ،شـورای عالـی قـرآن ،معاونـت
قرآن وزارت ارشـاد ،سـازمان دارالقرآنالکریـم ،مرکز امور
قرآنی سـازمان اوقـاف ،دارالقرآنهای نیروهای مسـلح و...
در ایـن گـروه خبـری بـه بوته نقـد برده میشـود.
تولیـد پروندههـای ویـژه در زمینـه مسـابقات
بینالمللـی ایـران و مالـزی ،تلاوت خاشـعانه ،ترتیـل
اسـتاندارد ،مدیریـت چهل سـاله انقلاب در امـور قرآنی،
وضعیـت ادغـام مؤسسـات قرآنـی و بانـوان قرآنپـژوه از
جملـه مهمتریـن اقدامـات ایـن گـروه در سـالهای اخیر
ا ست .
تدوین بانک اطالعات جلسات قرآن و معرفی صوتی
و تصویری بیش از  ۱۰۰جلسه قرآنی دایر در شهر
تهران ،معرفی برترین مؤسسه قرآنی کشور به شکل
هفتگی و برگزاری سلسلهبرنامههای «ظهر دلنشین» به
منظور تجلیل از اساتید پیشکسوت قرآن ،بخشی دیگر
از کارویژههای گروه فعالیتهای قرآنی ایکنا بوده است.

شعب استانی ایکنا

■

روابـــط عمومـــی ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان

کشـــور وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی  ۲۰آبانمـــاه:

ســـال  ۱۳۸۲بـــود کـــه مدیـــران جهاددانشـــگاهی از
تأســـیس خبرگـــزاری بینالمللـــی قـــرآن بـــا نـــام
جـــوان
ایکنـــا خبـــر دادنـــد .رحیـــم خاکـــی ،قـــاری
ِ
آن روزه ــا ب ــا حمای ــت عل ــی منتظ ــری ریی ــس وق ــت
جهاددانش ــگاهی توانس ــت ای ــدهی تاس ــیس خبرگ ــزاری
قرآن ــی را ب ــه مرحل ــه اج ــرا بی ــاورد و اتاق ــی کوچ ــک
ب ــرای ش ــروع کار از مدی ــران جه ــاد در اختی ــار گی ــرد.
ای ــدهای ک ــه خیل ــی زود م ــورد حمای ــت وزی ــر ارش ــاد
و رئیـــس جمهـــور وقـــت نیـــز قـــرار گرفـــت.
نهـال کوچـک امـا بابرکـت خبرگـزاری قـرآن ،خیلـی
زود مجموعـهای از ایدههـا و دغدغههـای قرآنـی را حـول
خـود شـکل داد کـه منجـر بـه تأسـیس «سـازمان قرآنی
دانشـگاهیان کشـور» شـد ،ایکنا از آن پس بهعنوان یکی
از زیرمجموعههـای ایـن سـازمان بـه کار خـود ادامه داد.
مرکـز پژوهشـی ،مرکـز رشـد ،مرکـز آمـوزش تخصصـی
علـوم و فنـون قرآنـی ،مرکز تربیـت دانشـجومعلم قرآنی،
مرکز روانشناسـی و مشـاوره و اسـتودیوی تخصصی مبین
از زیرمجموعههـای دیگـر ایـن سـازمان هسـتند کـه طی
سـالهای اخیـر بـه مـرور ایجاد شـدند.
 Iqnaمخفـف International Quran News
 Agencyبـود و بـا ایـن هـدف ایجـاد شـد کـه اخبـار
قرآنـی جهـان اسلام را پوشـش دهـد و در این راسـتا به
طـور تخصصی بـه تولید محتـوا بپردازد .ایـن خبرگزاری،
کار خـود را ابتـدا بـا دو گـروه خبـری ،آغـاز و حـاال در
شـانزدهمین سـال تأسـیس خـود بـه  ۹گـروه خبـری:
فعالیتهـای قرآنـی ،سیاسـی ،اجتماعـی ،فرهنگـی،
معارف ،شـعب اسـتانی ،بینالملل ،چندرسـانهای و عکس
ارتقـا پیـدا کـرده اسـت .همچنیـن مرکـز خبرنـگاران
افتخـاری ایکنـا (نبـأ) بـه تربیـت خبرنـگار قرآنـی در

سراسـر کشـور مبـادرت مـیورزد.
ایکنـا امـروز در  ۳۰اسـتان کشـور شـعبه دارد ،به ۱۹
زبـان زنـده دنیا بـه تولید اخبـار تخصصی دینـی و قرآنی
اقـدام میکنـد و بـا صفحـات فعـال خـود در شـبکههای
اجتماعـی بـه رصـد جدیدتریـن تحـوالت قرآنـی جهـان
اسلام میپـردازد .دههـا خبرنگار ایکنا در سراسـر کشـور
بـه تولیـد روزانه بیـش از  ۵۰۰خبر مرتبط بـا رویدادهای
دینـی و قرآنـی اقـدام میکننـد و در عصـر غفلـت از معنا
و آکندگـی فضـای مجـازی از محتـوای بیثمـر ،نـدای
معنویـت را بـه کوچـه پسکوچههـای ذهـن مخابـره
میکننـد.
همچنیـن نشـریه تخصصـی «رایحه» به عنوان نشـریه
تخصصـی ایکنـا ،تاکنون با انتشـار  ۱۴۰شـماره به معرفی
بسـیاری از قاریـان ،حافظـان و شـخصیتهای مذهبـی
برجسـته اسلام پرداخته است.
ایکنـا رقـم بسـیار محـدودی از بودجـه دولتـی را در
اختیـار دارد امـا محدودیتهـای مالـی هیچـگاه باعـث
نشـد تـا شـوق فعالیـت قرآنـی در اهالـی ایکنـا فروکـش
کنـد ،آنانکـه صادقانـه و مخلصانه ،ابالغ رسـاالت الهی را
برگزیدهانـد ،جـزای دنیـوی از هیچکـس طلـب نمیکنند
و بـه تأسـی از منـش اهـل بیـت (ع) زمزمـه میکننـد:
ـم ل ِ َو ْجـ ِه َّ
ورا؛
اللِ َل ن ُ ِر ُ
«إِن َّ َمـا ن ُْطع ُِم ُک ْ
ید ِم ْن ُک ْم َج َزا ًء َو َل شُ ُـک ً
تنهـا بـرای رضایـت خـدا کار میکنیـم و از شـما جزایـی
نمیخواهیـم» (انسـان)۹ ،
در زیـر ،فعالیـت برخـی گروههـای خبـری ایکنـا را
مـرور میکنیـم:

گروه فعالیتهای قرآنی

رصـد و تحلیـل کیفـی و کمـی تمـام فعالیتهـای
قرآنـی کشـور اعـم از جلسـات ،محافـل ،مؤسسـات و
مسـابقات در گـروه فعالیتهـای قرآنـی انجـام میپذیرد.

به منظور حضور مؤثرتر و جریانسازتر ایکنا در سراسر
کشور ،شعب استانی این رسانه قرآنی طی سالیان مختلف
افتتاح شده است .افتتاح شعب ایکنا در  ۳۰استان کشور
بخشی از توفیقات ایکنا تا به امروز است.
ایلام ،آذربایجـان غربـی ،آذربایجـان شـرقی،
اردبیـل ،البـرز ،اصفهـان ،بوشـهر ،سیستانوبلوچسـتان،
چهارمحالوبختیـاری ،خوزسـتان ،خراسـان رضـوی،
سـمنان ،قزویـن ،لرسـتان ،زنجان ،قم ،خراسـان جنوبی و
کرمـان بخشـی از شـعب اسـتانی ایکنـا اسـت.
از دیگـر شـعب اسـتانی میتـوان بـه اسـتانهای
کردسـتان ،کهگیلویـه و بویراحمـد ،گلسـتان ،خراسـان
شـمالی ،کرمانشـاه ،گیلان ،فـارس ،مازنـدران ،مرکـزی،
هرمـزگان ،همـدان و یـزد اشـاره کـرد.
شــعب اســتانی کــه بــا هــدف پوشــش اخبــار و تولیــد
محتــوا مبتنــی بــر نیازهــای اســتانی راهانــدازی شــده
اســت ،جهــت هماهنگــی امــور بــا مدیریــت شــعب در
تهــران در ارتبــاط هســتند تــا ضمــن توجــه بــه قوانیــن و
اســناد باالدســتی کــه در پایتخــت متمرکــز شــده اســت،
نســبت بــه متناسبســازی و جریانســازی خبــری در
اســتان خــود اقــدام کننــد.
اســتقالل نســبی شــعب اســتانی کــه در راســتای
ارتبــاط بــا نهادهــا و موسســات اســتانی مــد نظــر قــرار
گرفتــه اســت ،باعــث شــده تــا ارتباطــات دروناســتانی
بیــن ســازمانهای قرآنــی و تقویــت و ارتقــای ایــن
روابــط بــه عنــوان یکــی از وظایــف اصلــی ایــن رســانه در
دســتور کار قــرار بگیــرد.

گروه سیاست و اقتصاد

پوشــش اخبــار سیاســی و اقتصــادی مرتبــط بــا حوزه
دیــن و فرهنــگ قــرآن ،رســالت اصلــی ایــن گــروه اســت.
گــروه سیاســت و اقتصــاد ضمــن ارتبــاط پیوســته
بــا کارشناســان برجســته اقتصــادی و بــا مصاحبههــای
تفصیلــی ،میزگردهــا و گزارشهــای خــود در ســالهای
اخیــر توانســته اســت بانکــی جامــع از اطالعــات مربــوط
بــه شــاخصههای اســامی در اقتصــاد را گــردآورد.
همچنین بررسی شاخصههای حکمرانی قرآنی و
اخالق در سیاست ،موضوعات دیگریست که این گروه با
بهرهگیری از نظرات کارشناسان اقشار و سالیق گوناگون
سیاسی به بحث درباره آن میپردازد.

گروه اجتامعی

کمپلکس پایدارکننده (معلق کننده) ذرات نوشیدنی در پژوهشکده علوم و فناوری مواد
غذایی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در حال تولید است

گروه فرهنگی

پوشــش اخبــار مربــوط بــه حــوزه هنــر ،ادبیــات،
جهــاد و حماســه رســالت اصلــی ایــن گــروه خبــری
اســت.
تبییــن شــاخصههای قرآنــی و معنــوی در آثــار
ســینمایی ،موســیقایی و تئاتــر در گفتوگــو بــا
چهرههــای سرشــناس هنــری کشــورمان از مهمتریــن
اقدامــات گــروه فرهنگــی اســت .همچنیــن تبییــن
شــاخصههای شــعر و ادب پارســی ،ترویــج گفتمــان
ایثــار و شــهادت و معرفــی جدیدتریــن کتابهــای
حــوزه فرهنگــی و ادبــی از دیگــر فعالیتهــای ایــن
گــروه بــوده اســت.

گروه معارف

رصــد و تحلیــل جدیدتریــن تحــوالت در دنیــای
اندیشــه و تفکــر اســامی و بررســی جریانهــای
تفســیری قــرآن کریــم در گــروه معــارف و اندیشــه ایکنــا
انجــام میپذیــرد.
حوزههــای علمیــه و دانشــگاه بــه مثابــه نهادهــای
اصلــی تعلیــم و تربیــت دینــی در ایــن گــروه خبــری بــه
بوتــه نقــد میرونــد و در راســتای حرکــت بــه ســوی
تمــدن نویــن اســامی مــورد مداقــه قــرار میگیرنــد.
تولیــد پروندههــای ویــژه بــا موضوعــات فلســفه
اســامی و عرفانهــای کاذب از مهمتریــن محورهــای
محتوایــی گــروه معــارف در ســال گذشــته بــوده اســت.

گروه بینامللل

انعـکاس جدیدتریـن تحـوالت دنیـای اسلام ،بیداری
اسلامی ،مسـئله آزادی فلسـطین و اخبار دینـی و قرآنی
کشـورهای جهـان در گـروه بینالملـل دنبـال میشـود.
مـاه رمضـان در کشـورهای جهان ،وضعیت مسـلمانان
در کشـورهای مختلـف و معاملـه قـرن از مهمتریـن
پروندههـای ویـژه بـوده که توسـط این گـروه خبری طی
سـال اخیـر تولید شـده اسـت.

■

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان

رضـــوی :دکت ــر حام ــد صابری ــان عض ــو هی ــات علم ــی
پژوهشـــکده علـــوم و فنـــاوری مـــواد غذایـــی ایـــن
ســـازمان گفـــت :در ســـالهای اخیـــر توجـــه ویـــژهای
بـــه تولیـــد نوشـــیدنیهای حـــاوی ذرات میـــوه (دانـــه
گیاهـــان) ازقبیـــل نوشـــیدنی پالـــپدار آلوئـــهورا،
نوشـــیدنی تخـــم شـــربتی و شـــربت خاکشـــیر شـــده
اســـت و ایـــن نوشـــیدنیها بـــه علـــت حضـــور
ذرات و ایجـــاد جذابیـــت بـــرای مصرفکننـــده ،از
اهمیـــت ویـــژهای برخـــوردار شـــدهاند؛ معلقســـازی
یکنواخـــت ذرات یـــا پالـــپ میوههـــا در نوشـــیدنی بـــر
جذابیـــت بصـــری و پذیـــرش حســـی آن میافزایـــد.
وی تصریـــح کـــرد :ذرات در نوشـــیدنیهای
مختل ــف از قبی ــل ش ــربت خاکش ــیر ،نوش ــیدنی تخ ــم
شـــربتی ،نوشـــیدنی پالـــپدار آلوئـــه ورا و نوشـــیدنی
ناتـــا دی کوکـــو شـــده اســـت.
ب ــه گفت ــه وی ،تاکن ــون دو کمپلک ــس پایدارکنن ــده
ذرات در نوش ــیدنی تولی ــد ش ــده اس ــت ک ــه هرک ــدام
از ایـــن کمپلکسهـــا دارای مـــواد اولیـــه متفاوتـــی
هســـتند و بنابرایـــن بســـته بـــه نـــوع نوشـــیدنی،

امـــکان انتخـــاب را فراهـــم مـــیآورد .کمپلکسهـــای
تولیـــدی ،فاقـــد بـــو و طعـــم هســـتند و بنابرایـــن،
تاثی ــری ب ــر ب ــو و طع ــم نوش ــیدنی نخواهن ــد داش ــت.
دکتـــر صابریـــان ادامـــه داد :از طرفـــی،
کمپلکسهـــای تولیـــدی موجـــب افزایـــش
ویســـکوزیته نمیشـــوند و ویســـکوزیته نوشـــیدنی
تهیـــه شـــده بـــا ایـــن کمپلکسهـــا در محـــدوده
پایی ــن ب ــوده و بنابرای ــن از س ــیالیت بس ــیار مناس ــبی
برخـــوردار هســـتند.
دکتـــر صابریـــان عـــاوه بـــر فرموالســـیون
کمپلکـــس ،فرآینـــد تولیـــد را نیـــز حایـــز اهمیـــت
باالیـــی دانســـت کـــه بـــدون تســـلط بـــر آن ،امـــکان
معلـــق ســـازی ذرات فراهـــم نمیشـــود.
عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــکده علـــوم و
فنـــاوری مـــواد غذایـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی
خراســـان رضـــوی آمادگـــی ایـــن پژوهشـــکده را
جهـــت همـــکاری بـــا صنایـــع نوشـــیدنی در زمینـــه
فرموالســـیون کمپلکـــس پایدارکننـــده و فرآینـــد
تولیـــد نوشـــیدنیهای ذرهدار اعـــام کـــرد.
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هــر آنچــه بــه جامعــه و نهادهــای اجتماعــی مربــوط
اســت ،در گــروه اجتماعــی ایکنــا مــورد بررســی قــرار
میگیــرد.
تــاش بــرای انعــکاس اخبــاری در جهــت افزایــش
امیــد و نشــاط در جامعــه ایرانی ،اســتخراج شــاخصههای
ســبک زندگــی قرآنــی و ترویــج آن ،تحکیــم بنیــان
خانــواده ،ارتقــای ســواد رســانهای ،ارتقــای ســامت
جســمی و معنــوی ،ترویــج فعالیتهــای جهــادی و
امــور خیریــه از رســالتهای اصلــی ایــن گــروه خبــری
اســت.
نهادهـــای اجتماعـــی همچـــون وزارت آمـــوزش
و پـــرورش ،وزارت کشـــور ،وزارت میـــراث فرهنگـــی
و گردشـــگری ،ســـازمان حـــج و زیـــارت ،ســـازمان
حفاظ ــت از محی ــط زیس ــت ،س ــازمان اوق ــاف ،س ــازمان
بهزیس ــتی ،کمیت ــه ام ــداد و  ...در ای ــن گ ــروه ب ــه بوت ــه
نقـــد بـــرده میشـــوند و مـــورد مطالبـــه اجتماعـــی
قـــرار میگیرنـــد.
بعضــی ســوژههای اجتماعــی و مرتبــط بــا حیــات
دینــی همچــون کافهنشــینی ،مســجدمحوری،
جامعهشناســی عــزاداری و تبلیــغ مذهبــی در فضــای
مجــازی بــرای نخســتینبار توســط ایکنــا و ایــن گــروه
خبــری طــی ســال گذشــته پیگیــری شــده اســت.
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راهاندازیناوگانکامیونتیتوزیع
سوختهوشمند«یونش»

به همت متخصصان یک رشکت مستقر در مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات
جهاددانشگاهی (رویش) ،ناوگان کامیونتی توزیع سوخت هوشمند یونش ،بومیسازی ،طراحی،
نصب و اجرا شد

■

روابــط عمومــی مرکــز رشــد فنــاوری اطالعــات و

ارتباطــات جهاددانشــگاهی :نــاوگان کامیونتــی توزیــع
ســوخت هوشــمند یونــش بــه همــت متخصصــان شــرکت
زنجیــره تامیــن هوشــمند انــرژی ،مســتقر در مرکــز رشــد
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات جهاددانشــگاهی (رویــش)،
بومیســازی ،طراحــی ،نصــب و اجــرا شــد.
محســن موالئینســب مدیــر عامــل یونــش از توســعه
و راهانــدازی ســامانه مدیریــت هوشــمند توزیــع ســوخت
( )FDSMSخبــر داد و گفــت :ســامانه مدیریــت
هوشــمند توزیــع ســوخت بــرای اولیــن بــار در کشــور بــا
بهــره گیــری از تــوان داخلی ســاخته شــده اســت و تاثیرات
بــه ســزایی بــر بهبــود عملکــرد نــاوگان ،کاهــش آالیندگی
ناشــی از حرکــت نــاوگان و کاهــش هزینههــای اســتهالک
نــاوگان توزیــع ســوخت یونــش دارد.
وی افــزود :موضــوع مهــم طــرح ایــن اســت کــه
الگوریتمهــای ســامانه بتوانــد پیــش بینــی مناســبی
بــر اســاس ورودیهــای مختلــف از جملــه روندهــا در
شــبکههای اجتماعــی ،وضعیــت ترافیــک ،وضعیــت آب و
هــوا و روندهــای تقاضــای دورهای داشــته باشــد ،بــا بهــره
گیــری از ایــن ســامانه ،اکنــون میتــوان برنامــه توزیــع

ســوخت را بــه صــورت لحظ ـهای و بــر اســاس تغییــرات
محیطــی بــاز تنظیــم کــرد.
مدیــر عامــل یونــش تاکیــد کــرد :ایــن پــروژه بــا
صرفهجویــی قابــل مالحظــه ،بــدون وابســتگی علمــی و
اجرایــی بــه منابــع خارجــی بــا تــوان متخصصــان ایرانــی،
طراحــی ،پیادهســازی و اجــرا شــد و پــس از آزمایــش
موفقیتآمیــز بــه بهرهبــرداری رســید.
بــه گفتــه اســماعیلی معــاون نــوآوری یونــش،
ایــن شــرکت پــس از اجــرای پروژههــای موفــق
بهینهســازی ســامانههای هوشــمند ســوخت در شــبکه
موتورســیکلتهای ســوخت رســان ،بــه دانــش و تجربــه
حرفــهای بــرای توســعه ایــن سیســتم بــه کل نــاوگان
ســوخت رســانی و در صــورت نیــاز بــه کل نــاوگان کشــور
دســت یافتهانــد.
گفتنــی اســت ،مرکــز رشــد رویــش بــه عنــوان یکــی
از مراکــز زیرمجموعــه ســازمان جهاددانشــگاهی خواجــه
نصیــر ،ارایــه دهنــده خدمــات و ابزارهــای مطمئــن بــه
کارآفرینــان ،واحدهــای فنــاور نوپــا و جــوان درزمینــه
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اســت کــه از ســال 1382
فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده اســت.

جوانسازی و بهبود
ضایعات پوستی بدون
عوارض با استفاده از
فیربوبالست
شهای اخیر نشان داده است استفاده
پژوه 
از فیربوبالستهای خود فرد در جوانسازی و
بهبود ضایعات پوستی موثر است و در دراز
مدت اثر جانبی خاصی ندارد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا :پژوهش
«جوانسازی و بهبود ضایعات پوستی» بهمنظور بررسی
از بیخطر و اثربخش بودن استفاده از این سلولها
در درازمدت ،توسط تیم پژوهشگران متشکل از دکتر
ناصر اقدمی ،دکتر امیر باجوری ،دکتر زهرا عروجی و
همکارانشان که در پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم
پزشکی قزوین ،با استفاده از یک مطالعه بالینی مرحله
دوم (فاز دو) انجام شده است.
در این مطالعه  ۵۷فرد با چین و چروک ۳۷ ،نفر
با  ۱۳۲محل برای درمان یا اثر آکنه ۲۰ ،نفر با ۳۶
محل برای درمان با نمره مشخصی از آسیب پوستی ،در
سه مرحله سلولهای فیبروبالستی برداشت شده از بدن
خود بیمار را بهصورت تزریق در محل ضایعه با فواصل ۴
تا  ۶هفتهای دریافت کردند.
پژوهشگران که اثربخشی و عوارض جانبی این تزریق
را پس از  ۱۲ ،۶ ،۲و  ۲۴ماه ،مورد بررسی قرار دادند،
یافتند :استفاده از این روش چروک و اثر آکنه را دست
کم دو نمره بهبود میبخشد .شش ماه پس از آخرین
تزریق  ۹۰.۱درصد از محلهای چروکها و  ۸۶.۱درصد
از اثرات آکنه دستکم یک درجه بهبود را نشان دادند.
همچنین در دست کم  ۵۶.۱درصد از چروکها
و  ۶۳.۹درصد از اثرات آکنه دو درجه بهبودی دیده
شد .بیماران به  ۷۰.۵درصد از چروکها و ۷۲.۲
درصد از اثرات آکنه نمره درمانی خوب یا عالی دادند.
بهبودیهای ایجاد شده تا پایان  ۲۴ماه ثابت بود و در
طول مدت مطالعه هیچ عارضه جانبی مشاهده نشد.
نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از
فیبروبالستهای خود فرد در جوانسازی و بهبود
ضایعات پوستی موثر است و در دراز مدت اثر جانبی
خاصی ندارد.
نتایج این پژوهش در مجله بینالمللی یاخته به چاپ
رسیده است.

محصوالت تراریخته؛ مفید یا مرض؟

معرفی گونهی جدیدی از مخمرهای محصوالت لبنی

محققان بانک میکروارگانیسمهای مر کز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی موفق به معرفی گونه جدید مخمری از
محصوالت لبنی شدند
■

روابــط عمومــی مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی

ایــران :دکتــر ســید مجیــد تولیــت سرپرســت مرکــز ملــی
ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران ،در خصــوص ایــن گونــه
جدیــد گفــت :در پژوهــش مشــترکی کــه بــا همــت
محققــان بانــک میکروارگانیس ـمهای مرکــز ملــی ذخایــر
ژنتیکــی و زیســتی ایــران و گــروه زیســت فنــاوری میکربی
دانشــگاه علــم و فرهنــگ انجــام شــد یــک نمونــه مخمــری
ناشــناخته از کشــک ســنتی تولیــد شــده در اســتان البــرز،
جداســازی شــد.
وی افـزود :بررسـیهای سیسـتماتیک و فیلوژنـی انجـام
شـده منجـر بـه معرفـی گونـه جدیـد مخمـری از گـروه
آسکومایسـت هـا بـا عنـوان Saccharomycopsis
 oxydansگردیـد .ایـن مخمـر کند رشـد و هـوازی بوده
و در دماهـای نسـبتا پاییـن رشـد میکنـد و قابلیـت تولید
جوانههـای چندگانـه را دارا میباشـد.
تولیـت خاطرنشـان کـرد :علی رغـم جداسـازی چندین

سـویه متفـاوت از ایـن مخمـر که واجـد تفاوتهـای ژنتیکی
انـدک در ژنهـای مارکـر خـود بودهانـد ،سـازگاری جهـت
ایجـاد آسکوسـپور در بیـن سـویههای جداسـازی شـده،
مشـاهده نشد.
گفتنی اسـت :مخمر مذکور با انتشـار مقالهای در ژورنال
بیـن المللـی سیسـتماتیک میکروبیولـوژی ( )IJSEMبه

جامعـه جهانـی قارچ شناسـی معرفی شـد و هـم اکنون این
سـویه مخمری در بانک میکروارگانیسـم با شماره دسترسی
 30374T IBRC-Mقابـل ارایـه بـه پژوهشـگران و
محققان گرامی در سراسـر کشـور اسـت.
در دنیـای امـروز تولیـد محصـوالت لبنـی نقـش بسـیار
مهمـی در معـادالت جهانـی و توسـعه صنعتـی کشـورها
ایفـا مینمایـد زیـرا این مـواد غذایی سـهم مهمـی در رژیم
غذایـی انسـان و سلامت جامعـه ایفـا میکننـد .ایـن مواد
غذایـی ارزشـمند حـاوی گروههـای مختلـف میکروبـی از
جملـه باکتریهـای اسـید الکتیـک و مخمرها هسـتند که
بـا تولید ترکیباتـی چون اسـید الکتیک ،اتانـول و ترکیبات
آلـی طعـم نهایـی محصـول را ایجـاد میکننـد.
Saccharomycopsis oxydans sp. nov.
a new non-fermentative member in the
genus Saccharomycopsis isolated from
.a traditional dairy product of Iran
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا :ساره حسینی اظهار کرد :محصوالت تراریخته
( )Transgenic Productsیا دستکاری شده ژنتیکی محصوالتی هستند که با
استفاده از روشهای ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دچار تغییر شدهاند.
وی ادامه داد :از این روشها عمدتا در پزشکی ،داروسازی و کشاورزی استفاده میشود
و داروهای نوترکیب مانند فاکتور  ۸انعقادخون نیز با استفاده از این روشها ساخته شدهاند.
عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی بیان
کرد :تولید محصوالت تراریخته در حوزه کشاورزی و صنعت غذا عمدتا به منظور تامین نیاز
غذایی افراد با توجه به روند رو به رشد جمعیت انجام میپذیرد.
حسینی اظهار کرد :گیاهان با هدف مقاومت به برخی آفات ،مقاومت به تنش شوری ،تولید
نژاد بهتر ،افزایش میزان برداشت در واحد سطح و بهبود کیفیت خوراکی دچار دستکاری
ژنتیکی میشوند ،به عنوان مثال یــک ژن خــارجی بــه وجــود آورنــده مقاومت مانند ژن
نوعی باکتری مقاوم به حشرهای خاص به گیاهی مانند ذرت تزریق میشود که باعث ایجاد

یک گیاه زراعی تراریختـه یـا تغییر یافته ژنتیکی مقاوم به آفات میشود.
وی افزود :بخش عمده محصوالت دستکاری شده ژنتیکی را در دنیا سویا ،ذرت ،پنبه و دانه
کلزا تشکیل میدهند و اغلب روغنها ،سویا و ذرت موجود در بازار ایران نیز تراریخته هستند.
عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با
بیان این که استفاده از محصوالت تراریخته هم در ایران و هم در جهان موافقان و مخالفانی
دارد ،بیان کرد :موافقان کاشت و مصرف این محصوالت معتقد هستند با کاهش منابع آبی و
خشکسالیهای پی در پی ،افزایش جمعیت و بحران کمبود منابع غذایی میتوان با تغییر در
ژنوم گیاه آن را نسبت به کم آبی مقاوم ساخت و در نتیجه عملکرد و بازده محصول را افزایش
داد و همچنین استفاده از سموم شیمیایی در تولید محصول به دلیل مقاومت گیاه به آفات
را به حداقل رساند.
حسینی ادامه داد :مخالفان مصرف محصوالت تراریخته بر این باورند که محصوالت
تراریخته میتوانند دارای عوارض و خطرات پیشبینی نشدهای بر سالمت انسان و محیط
زیست باشند و با استناد به ممنوعیت مصرف محصوالت تراریخته برای گروههای حساس
مانند کودکان و زنان باردار در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته ،مصرف این
محصوالت را بدون خطر ندانستهاند و معتقد هستند مصرف محصوالت تراریخته یکی از دالیل
مقاومت بدن نسبت به آنتی بیوتیکها هستند.
وی افزود :به همین علت بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان مانند آلمان ،فرانسه،
هلند ،قبرس ،یونان ،بلغارستان ،روسیه ،صربستان ،ایتالیا ،نروژ و سوئیس به دلیل جلوگیری
نابودی بذرهای اصیل و ذخایر ژنتیکی و با هدف سالمت و حفظ محیط زیست اجازه کاشت
محصوالت تراریخته را نمیدهند.
عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی
تصریح کرد :مصرف عمومی محصوالت تراریخته در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و
روسیه محدود و کنترل شده بوده و در آمریکا نیز از ذرت تراریخته بیشتر به عنوان سوخت
زیستی استفاده میشود.
حسینی با بیان این که محصوالت تراریخته نسبت به سایر محصوالت  30درصد ارزانتر
هستند ،یادآور شد :در بسیاری از کشورها بر روی موادغذایی تراریخته و دستکاری شده
ژنتیکی برچسبی با عنوان  GMOیا تراریخته درج میشود و مصرفکننده با آگاهی کامل
اقدام به خرید و مصرف محصول میکند.

www.acecr.ac.ir

عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت :مخالفان مرصف محصوالت تراریخته بر این
باورند که محصوالت تراریخته میتوانند دارای عوارض پیشبینی نشدهای بر سالمت انسان و محیط زیست باشند
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زناندربرابر«»HIVآسیبپذیرترند

زنان در برابر ویروس  HIVآسیبپذیرتر از مردان هستند و همچنین استفاده از داروهای
روانگردان و مرصف الکل احتامل روابط جنسی پرخطر را افزایش میدهد

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی بــه نقــل از ایســنا:
محمدرضــا هدایتــی مقــدم بــا اشــاره بــه اینموضــوع کــه
«اچ آی وی ویروســی اســت کــه بهتدریــج قــدرت دفاعــی
بــدن در مقابــل بیماریهــا و عفونتهــای خطرنــاک را
کاهــش میدهــد و در نهایــت منجــر بــه بــروز بیمــاری
ایــدز میشــود» ،اظهــار کــرد :امــروزه کمتــر کســی هســت
کــه بــا ویــروس اچآیوی ( )HIVآشــنا نباشــد .اچآیوی در
همــه کشــورها وجــود دارد و ابتــا بــه ایــن ویــروس پیــر و
جــوان ،فقیــر و غنــی ،شــهری و روســتایی یــا نــژاد خــاص
نمیشناســد و همــه در برابــر خطــر آن قــرار دارنــد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه ایــن کــه هنــوز ایــن بیمــاری
درمــان قطعــی نــدارد و جهــت پیشــگیری از آن واکســنی
تولیــد نشــده اســت ،آگاهکــردن عمــوم جامعــه از راههــای
انتقــال و پیشــگیری از آن بســیار اهمیــت دارد.
ایــن متخصــص پزشــکی اجتماعــی ادامــه داد:
تماسهــای معمــول خانوادگــی و در محیــط کار یــا
مدرســه و تماسهــای عــادی ماننــد دســتدادن،
بغلکــردن ،بوســیدن ،غذاخــوردن از یــک ظرف ،مســافرت

در یــک وســیله نقلیــه ،اســتفاده از اســتخر ،توالت یــا تلفن
عمومــی ،اســتفاده از رختخــواب دیگران ،همچنین عطســه
و ســرفه یــا حتــی نیــش پشــه یــا گازگرفتگــی حیوانــات
باعــث انتقــال ویــروس نمیشــود ،بلکــه اشــتراک خونــی
بهدنبــال اســتفاده مشــترک از ســرنگ و ســوزن آلــوده یــا
اســتفاده از وســایل غیربهداشــتی و استریلنشــده بــرای
انجــام خالکوبــی ،تاتــو ،خدمــات زیبایــی و آرایشــگری،
حجامــت و اقدامــات مشــابه ،خطــر انتقــال اچآیوی را
بهدنبــال دارد.
مدیــر مرکــز عفونتهــای منتقلــه از خــون ســازمان
جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه
«در حــال حاضــر در تمــام کشــورهای جهــان ،تمــاس
جنســی محافظتنشــده راه اصلــی انتقــال اچآیوی
اســت» ،بیــان کــرد :افزایــش شــیوع انتقــال جنســی ایــن
ویــروس در ایــران بهعنــوان «مــوج ســوم ایــدز» شــناخته
میشــود ،بنابرایــن آمــوزش جامعــه بایســتی بیشــتر بــر
نحــوه پیشــگیری از انتقــال جنســی  HIVمتمرکــز شــود.
در ترشــحات جنســی مــرد یــا زن مبتــا ،ویــروس HIV

وجــود دارد کــه قــادر اســت بــه مخــاط دســتگاه تناســلی
چســبیده و بــه داخــل بــدن راه یابــد.
هدایتــی پرهیــز از تمــاس جنســی بــدون پوشــش
محافــظ را کلیــد اصلــی پیشــگیری از انتقــال جنســی
ویــروس اچآیوی دانســت و ادامــه داد :حتــی یکبــار
تمــاس جنســی محفاظتنشــده قابلیــت انتقــال ویــروس
ایــدز را ایجــاد میکنــد و مــردان یــا زنانــی وجــود دارنــد
کــه تنهــا بــا یــک بــار نزدیکــی بــا فــرد اچآیوی مثبــت
مبتــا شــدهاند .در ایــن میــان زنــان در برابــر ایــن
ویــروس آســیبپذیرتر از مــردان هســتند .همچنیــن
اســتفاده از داروهــای روانگــردان و مصــرف الــکل احتمــال
روابــط جنســی پرخطــر را افزایــش میدهــد و اگــر
تمــاس جنســی بــا خشــونت یــا اجبــار باشــد و همچنیــن
در آمیــزش جنســی مقعــدی احتمــال ســرایت ویــروس
بیشــتر اســت .همچنیــن اگــر فــردی شــرکای جنســی
متعــدد داشــته باشــد ،خطــر انتقــال ویــروس افزایــش
مییابــد و ابتــا بــه بیمــاری آمیزشــی ماننــد ســوزاک یــا
وجــود زخــم یــا عفونــت در انــدام تناســلی ،ســبب افزایــش
خطــر ابتــا بــه ویــروس ایــدز میشــود.
مدیــر مرکــز عفونتهــای منتقلــه از خــون ســازمان
جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه
«برخــی تصــور میکننــد هنگامــی کــه شــریک جنســی
قــوی و ســامت بــه نظــر برســد ،رابطــه جنســی بیخطــر
اســت» ،تشــریح کــرد :ایــن تصــور اشــتباه و بســیار
خطرنــاک اســت و بایــد بدانیــم کــه ظاهــر ســالم افــراد
دلیلــی بــر عــدم ابتــا بــه ویــروس ایــدز نیســت .شــخص
مبتــا بــه ویــروس  HIVمعمــوالً قبــل از اینکــه عالئــم
مشــخصی در او ظاهــر شــود ،ســالها بــا ایــن ویــروس
زندگــی میکنــد و در ایــن مــدت میتوانــد ویــروس را بــه
شــریک جنســی خــود انتقــال دهــد.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر بــا تجویــز زودهنــگام
داروهایــی کــه تکثیــر ویــروس را مهــار میکننــد ،میتــوان
علیرغــم ورود ویــروس بــه بــدن ،میــزان بــروز عفونــت
اچآیوی را کــم کــرد ،بنابرایــن اگــر کســی بــه دلیــل
ارتــکاب رفتــار پرخطــر یــا بهطــور اتفاقــی در معــرض
دریافــت ویــروس قــرار گرفــت ،بایــد هرچــه ســریعتر،
یعنــی ظــرف مــدت  ۷۲ســاعت ،بــرای انجــام مشــاوره و در
صــورت لــزوم دریافــت داروهــای ضدویروســی ،بــه مراکــز
مشــاوره بیماریهــای رفتــاری یــا مراکــز درمانــی مراجعــه
نمایــد تــا بتــوان از انتشــار ویروس و بــروز عفونــت اچآیوی
در بــدن وی پیشــگیری کــرد .ایــن درمــان معمــوالً یــک
مــاه طــول میکشــد کــه طــی آن داروهــای ضدویروســی
کــه بــه طــور معمــول بــرای افــراد مبتــا بــه اچآیوی
تجویــز میشــوند ،بــرای پیشــگیری بــه ایــن افــراد نیــز
داده خواهــد شــد.

بارداری دوقلویی یا چندقلویی اگرچه در ظاهر جذاب به نظر میرسد ،اما ممکن است عوارض جدی برای مادر و جنینها به دنبال داشته باشد

اشاره کرد و افزود :عوارض زایمانی نیز در بارداری چندقلویی
بیشتر است .میزان خونریزی دو برابر بارداری تکقلویی است،
خطر زایمان اورژانسی به دالیلی مانند کنده شدن جفت
بیشتر است و خطر ابتال به مشکالت انعقادی نیز بیشتر است.
این متخصص زنان یادآور شد :بارداریهای چندقلویی
جنین را هم تهدید میکنند .خطر سقط به ویژه در سه ماهه
اول بارداری بیشتر است .احتمال از بین رفتن یکی از قلها
در طول بارداری ،به دالیل نامعلوم ،بیشتر است .خطر وزن
کم و مشکالت رشد هم در بارداری دو یا چندقلویی بیشتر
است .این اختالالت را ما در بارداری دوقلویی همسان بیشتر
میبینیم .دو قل ممکن است ارتباطات عروقی داشته باشند
یا حتی یک قل از قل دیگر تغذیه کند و اختالف وزن فاحش
ایجاد شود .همچنین ،خطر بروز انواع ناهنجاریهای جنینی،
مانند ناهنجاری قلبی ،در بارداری چندقلویی ،بهویژه بارداری
دوقلویی همسان ،بیشتر است.
دکتر وهابی با اشاره به افزایش تمایل زوجها به بارداری
چندقلویی گفت :این روزها بسیاری از زوجها دوست دارند که
دوقلو باردار شوند؛ زیرا فکر میکنند خوب است که میتوانند
با یک بارداری صاحب دو فرزند شوند؛ اما این فقط ظاهر ماجرا
است .اگر زوجین از خطرات و عوارض بارداری دو یا چندقلویی
برای مادر و جنین آگاه باشند ،حتما بارداری تکقلویی کمخطر
را به بارداری دوقلویی پرخطر ترجیح خواهند داد.
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابنسینا هدف
از مراقبتهای بارداری را کاهش عوارض مادری و جنینی
دانست و گفت :در بارداری دو یا چندقلویی ضرورت و میران
این مراقبتها بیشتر از بارداری تکقلویی است و بنابراین،
به ویزیتها و سونوگرافیها بیشتری نیاز است؛ زیرا پزشک
باید مواظب بروز عوارض بارداری باشد و مث ً
ال در سه ماهه
نخست بررسی کند که آیا بارداری دوقلویی تکجفتی است
یا دوجفتی؛ زیرا بارداری تکجفتی میتواند عوارض جدی
به دنبال داشته باشد .همچنین ،باید بهطور مداوم وضعیت
جنینها را از نظر وزنگیری و رشد و بروز ناهنجاریها بررسی
کرد؛ بنابراین طبق صالحدید پزشک ،ممکن است تعداد
ویزیتها بیشتر و فواصل آنها کمتر از بارداری تکقلویی باشد.
این متخصص زنان درباره تغذیه در بارداری چندقلویی
گفت :مادرانی که دوقلو یا چندقلو باردار میشوند ممکن است
فکر کنند که باید بیشتر غذا بخورند یا مواد قندی بیشتری
مصرف کنند .این تصور اشتباه است .نکته مهم در تغذیه
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روابط عمومی پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی :دکتر
مژگان وهابی دستجردی متخصص زنان و عضو تیم تخصصی
مرکز درمان ناباروری ابنسینا درباره علت شکلگیری
بارداریهای دو یا چندقلویی گفت :معموال دوقلوها حاصل
لقاح دو تخمک مجزا با دو اسپرم هستند؛ یعنی در سیکل
قاعدگی دو تخمک آزاد میشود و با دو اسپرم لقاح مییابد که
حاصل آن تشکیل دو جنین و تولد دوقلوهای ناهمسان است.
در مواردی هم که بهصورت تصادفی رخ میدهد ،یک تخمک
و یک اسپرم لقاح مییابند ،اما در همان اول ،سلول لقاحیافته
به دو سلول تقسیم میشود که این دو سلول بهصورت مجزا
جفت و جنین تشکیل میدهند و در نهایت به تولد دوقلوهای
همسان میانجامد که به لحاظ ژنتیکی نیز مشابهاند.
وهابی درباره عواملی که احتمال بارداری دو یا چندقلویی
را افزایش میدهند ،توضیح داد :یکی از این عوامل نژاد است؛
مثال در نژاد آفریقایی -آمریکایی شانس دوقلویی بیشتر
است .عامل مهم دیگر وراثت ،بهویژه از سوی مادر است.
زمانی که مادر خودش حاصل یک زایمان دوقلویی است یا
در خانوادهاش سابقه بارداری دوقلویی دارد ،شانس بارداری
دوقلویی برایش بهمراتب بیشتر است .عامل دیگر قد و جثه
مادر است؛ در مادران قدبلند و با جثه درشت ،احتمال بارداری
دو یا چندقلویی بیشتر است .همچنین ،تغذیه مناسب و کافی
نیز احتمال بارداری دوقلویی را افزایش میدهد .افزون بر این
موارد ،تعدد بارداری ،بهویژه بیش از چهار بار ،احتمال بارداری
چندقلویی را بیشتر میکند.
این متخصص زنان احتمال بارداری دو یا چندقلویی را در
روشهای کمکباروری بیشتر دانست و افزود :در روشهای
کمکباروری یا درمان ناباروری تمرکز بر این است که با
افزایش تعداد تخمک شانس بارداری افزایش یابد ،به همین
دلیل در زوجهایی که از روشهای درمان ناباروری استفاده
میکنند ،احتمال بارداری دو یا چندقلویی بیشتر است .البته،
با پیشرفت روشهای درمان ناباروری ،متخصصان تالش
میکنند تا تعداد جنین کمتری را منتقل کنند و از بروز
عوارض بارداری دو یا چندقلویی پیشگیری کنند.
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابنسینا با اشاره به
پرخطر بودن بارداری دوقلویی یا چندقلویی گفت :بارداری دو
یا چندقلویی عوارض متعددی دارد .از همان ابتدای بارداری،
به دلیل بزرگتر بودن سطح جفتی و ترشح بیشتر هورمون
بارداری ،احتمال بروز تهوع و استفراغ بیشتر است و حتی در
مواردی ناچاریم خانم باردار را بستری کنیم .در طول بارداری
نیز ،به نسبت بارداری تکقلویی ،احتمال بروز فشار خون
بارداری ،شدت باالی فشار خون بارداری و سن پایین ابتال به
آن ،بیشتر است .البته علت ابتال به فشار خون بارداری هنوز
مشخص نیست ،ولی نظریاتی وجود دارد که آن را به ترشح
مواد جفتی مرتبط میکند .در بارداری دو یا چندقلویی میزان
ترشح این مواد ،به دلیل توده جفتی بزرگتر ،بیشتر است و
این میتواند توجیهکننده علت خطر بیشتر ابتال به فشارخون
بارداری در بارداریهای چندقلویی باشد .عارضه مهم دیگر
خطر زایمان زودرس بهصورت خودبهخود ،به عللی مثل پارگی
کیسه آب ،یا با مداخله پزشکی ،به عللی مثل وجود خطر برای
سالمت مادر ،است .زایمان زودرس میتواند باعث بروز خطر
برای جنینها یا ناتوانیهای آتی برای نوزادان شود.
وهابی در ادامه به مخاطرات زایمان در بارداری چندقلویی

دریافت گروههای مختلف مواد غذایی به میزان کافی است.
البته خانمهای دارای وزن نرمال ،یعنی دارای شاخص توده
بدنی بین  ۲۰تا  ،۲۵میتوانند در بارداری دو یا چندقلویی
بین  ۱۶تا  ۲۴کیلوگرم افزایش وزن داشته باشند ،اما اگر
خانمی خودش اضافهوزن دارد ،باید مراقب افزایش وزن
خود در دوران بارداری باشد .بهطور کلی توصیه میشود که
تغذیه خانمهای باردار روزانه شامل چهل درصد کربوهیدرات،
چهل درصد چربی و بیست درصد پروتئین باشد که باید در
وعدههای متعدد و از مواد غذایی متنوع و سالم دریافت شوند.
دکتر وهابی درباره راههای جلوگیری از زایمان زودرس در
بارداری دوقلویی یا چندقلویی گفت :متاسفانه این عارضه جزو
خطرات جدی این نوع بارداریهاست و علت آن میتواند اتساع
رحم ،انقباضات رحمی و پارگی کیسه آب باشد .در بارداری
دوقلویی حتی در تجویز دارو نیز محدودیتهای بیشتری داریم
و بنابراین ،چارهای جز مراقبت و کنترل بیشتر خانم باردار
نداریم؛ اما در بارداری چندقلویی که خانم با نارسایی دهانه
رحم مواجه است ،میتوانیم با سونوگرافی منظم و مداوم ،طول
سرویکس را اندازهگیری کنیم و زمانی که از محدود نرمال
کوتاهتر شد و خطر زایمان زودرس پیش آمد ،با انجام سرکالژ
یا دوختن دهانه رحم ،این خطر را کاهش دهیم .البته حتی
سرکالژ نیز در بارداری چندقلویی باید با احتیاط بیشتر و
فقط در موارد ضروری انجام شود ،در غیر این صورت میتواند
عوارض بیشتری به همراه داشته باشد.
دکتر وهابی درباره امکانپذیر بودن زایمان طبیعی در
این بارداریها گفت :معموال در موارد اندک و خاص زایمان
طبیعی در بارداری دوقلویی امکانپذیر است .اگر سر هر دو
قل به سمت پایین باشد ،متخصص زنان هنگام زایمان حضور
داشته باشد ،یک فرد مجرب همه مراحل زایمان را انجام
دهد و اتاق عمل هم برای موارد اضطراری و انجام سزارین
در دسترس و آماده باشد ،ممکن است به صورت طبیعی
زایمان انجام شود.
این متخصص زنان با اشاره به راههای جلوگیری از عوارض
بارداری چندقلویی گفت :اگر بارداری سهقلویی یا بیشتر
داشته باشیم ،میتوانیم از عمل ریداکشن یا کاهش انتخابی
جنین استفاده کنیم؛ یعنی پس از غربالگری اولیه که در
هفتههای یازدهم تا سیزدهم بارداری انجام میشود ،جنین
یا جنینهای مشکوک به داشتن ناهنجاری یا جنینهای
کوچکتر انتخاب و حذف میشوند تا جنینهای دیگر بتوانند
بهتر رشد کنند و سالم بمانند.
وی در پایان با اشاره به باورهای نادرست درباره
مراقبتهای بارداری گفت :الزم نیست که خانمهای باردار،
چه بارداری ناشی از آی وی اف یا بارداری دوقلویی ،در دوران
بارداری مدام استراحت کنند و بیشتر از حد نیاز غذا بخورند.
ال در سه ماهه نخست اص ً
مث ً
ال الزم نیست مادر وزن اضافه
کند ،بهویژه اگر از قبل اضافهوزن داشته باشد و در طول
بارداری هم باید رژیم غذایی کافی ،متعادل و متنوع داشته
باشد؛ بنابراین ،نباید پرخوری کنند یا اطرافیان آنها را به
مصرف بیش از حد مواد غذایی وادار کنند .همچنین ،اگرچه
در بارداری دو یا چندقلویی توصیه میشود که خانم کمتر
فعالیت کند ،اما این به معنی استراحت مطلق نیست ،زیرا
نداشتن تحرک میتواند باعث ایجاد عوارضی مثل مشکالت
انعقادی شود.
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توصیهایمهمبرای
استفادهکنندگاناز«رحماجارهای»

پژوهش برتر سال در
حوزهیتحقیقاتی
مواد مخدر

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

توصیه میشود فردی که قرار است به عنوان مادر جایگزین برای تولد فرزند باشد ،مورد وثوق و
اعتامد و شناخت خانواده فرزند باشد
پیامیش ایسپا با عنوان «نگرش مردم به
مواد مخدر و روان گردان و نحوه مرصف
آنها» به عنوان پژوهش برتر سال در حوزه
پژوهشهای مرتبط با مواد مخدر انتخاب شد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا :دکترعلی
صادقیتبار به ارایه توضیحاتی درباره بحث «رحمهای
اجارهای» یا روش «رحم جایگزین» ،به عنوان روشی برای
درمان ناباروری پرداخت.
وی در ایــن خصــوص خاطرنشــان کــرد :طبیعتــا رحــم
جایگزیــن بــه ایــن معناســت کــه مــادری نمیتوانــد
خــودش فرزنــدی را حمــل کــرده و بــه دنیــا بیــاورد؛
در چنیــن شــرایطی بــه فــرد توصیــه میشــود از رحــم
دیگــری بــرای بــاروری اســتفاده کنــد کــه بــه ایــن روش،
«رحــم جایگزیــن» میگوینــد و اتفاقــا ایــن روش ،روشــی
بــرای موفقیــت در درمــان نابــاروری بعضــی بیمــاران اســت
و اعتقــاد نداریــم کــه حتمــا بایــد کــم شــود.
مدیــر مرکــز خدمــات درمــان نابــاروری ابــن ســینا
تصریــح کــرد :روش فــوق بــه بعضــی بیمــاران از جملــه
زنــی کــه بــه طــور مــادرزادی رحــم نــدارد ،توصیــه
میشــود؛ همچــون «عینــک» کــه بــه همــه افــراد توصیــه
نمیشــود امــا اگــر چشــم کســی ضعیــف باشــد حتمــا
الزم اســت کــه عینــک بزنــد.
دکترصادقیتبــار بــا اشــاره بــه ایــن کــه خدمــت
درمــان نابــاروری بــه روش «رحــم جایگزیــن» را در مرکــز
خدمــات درمــان نابــاروری ابنســینا بــرای بیمــاران انجــام
میدهیــم ،تاکیــد کــرد :توصیــه میکنیــم فــردی کــه قــرار
اســت بــه عنــوان مــادر جایگزیــن بــرای تولــد فرزند باشــد،
مــورد وثــوق و اعتمــاد و شــناخت خانــواده فرزنــد باشــد؛ به
عبارتــی مــا بــه صــورت رســمی و حرف ـهای در مرکــز ،از
معرفــی افــرادی کــه بــه مــا مراجعــه و بــرای ارایــه رحــم

جایگزیــن اعــام آمادگــی میکننــد ،اجتنــاب کــرده و
توصیــه میکنیــم خانــواده فــرد مــورد اعتمــاد خــود را بــه
مرکــز بیــاورد تــا مــا بــه آنهــا در مــورد مالحظــات ایــن
موضــوع و خدماتمــان مشــاورههای الزم را ارایــه کنیــم.

درمان زوجین نابارور ایرانی ،عزم دولتی و
همت ملی میطلبد

وی در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود و در
پاســخ بــه اینکــه ســاالنه چنــد زوج غیرایرانــی بــه مرکــز
ابنســینا بــرای درمــان نابــاروری مراجعــه میکننــد،
گفــت :از آمــار دقیــق ایــن موضــوع اطالعــی نــدارم امــا
وزارت ارشــاد و ســازمان گردشــگری و میــراث فرهنگــی در
تــاش هســتند موضــوع «توریســم ســامت» را نظاممنــد
کننــد ،در حالــی کــه هنــوز بســیاری از ظرفیتهای کشــور
مــا در ایــن حــوزه خالــی اســت؛ آن هــم بــه ایــن دلیــل
کــه اطالعرســانی و ســازماندهی بــرای ارجــاع زوجیــن
غیرایرانــی بــرای درمــان ،نیازمنــد یــک عــزم دولتــی و
همــت ملــی اســت.
مدیــر مرکــز خدمــات درمان ناباروری ابن ســینا تشــریح
کــرد :یــک شــرکت ،یــک فــرد یــا چنــد مرکــز نمیتواننــد
کارهــای مــورد نیــاز در ایــن حــوزه را انجــام دهنــد ،بلکــه
الزم اســت ســفارتخانهها و کنســولگریهای ایــران
در ســایر کشــورها خدمــات درمــان نابــاروری بــه زوجیــن
غیرایرانــی را پایهریــزی کننــد و دولــت ابــزار و لوازمــی
بــرای حمــل و نقــل ایــن بیمــاران و ارائــه خدمــات درمــان
نابــاروری در کشــور مــا بــه آنهــا ،طراحــی کنــد.

■

روابـــط عمومـــی مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان

ایـــران وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی :بـــه مناســـبت
هفتـــه پژوهـــش نشســـت معاونـــان ،مدیـــران کل
و دبیـــران شـــورای هماهنگـــی مبـــارزه بـــا مـــواد
مخـــدر اســـتانهای سراســـر کشـــور بـــا حضـــور
حجتاالســـام محمـــود علـــوی وزیـــر اطالعـــات،
اس ــکندر مومن ــی دبی ــر کل مب ــارزه ب ــا م ــواد مخ ــدر
و ســـورنا ســـتاری معـــاون علمـــی فنـــاوری ریاســـت
جمهـــوری برگـــزار شـــد.
در ایـــن نشســـت از پیمایـــش ملـــی ایســـپا بـــا
عنـــوان «نگـــرش مـــردم بـــه مـــواد مخـــدر و روان
گـــردان و نحـــوه مصـــرف آنهـــا» (مـــوج دوم) بـــه
عن ــوان پژوه ــش برت ــر س ــال در ح ــوزه پژوهشه ــای
مرتبـــط بـــا مـــواد مخـــدر تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد.
ای ــن پیمای ــش ب ــا تع ــداد نمون ــه  10300نف ــر در
 31اســـتان کشـــور بـــه درخواســـت دفتـــر تحقیقـــات
و آمـــوزش ســـتاد مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر توســـط
ایســـپا انجـــام شـــده اســـت.
گفتنـــی اســـت ،مـــوج اول ایـــن پیمایـــش نیـــز
ســـال  1393توســـط ایســـپا انجـــام شـــده اســـت.

منشأ اولیه مواد استفاده شده در محصوالت
لبنی جهت بررسی تقلب غذایی توسط بانک
سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر
ژنتیکی و زیستی شناسایی میشود

برخی از مطالعات انجامگرفته روی انسان نشان میدهد که کاتچینهای موجود در چای با
کاهش خطر سکته مغزی در ارتباط بوده و خطر بروز برخی بیامریهای قلبی را نیز کاهش
میدهد

روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

وابسته به جهاددانشگاهی :دکتر سید مجید تولیت سرپرست
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفت :شناسایی
و تفکیک منشا مواد غذایی بر اساس مواد اولیه تشکیل
دهنده آنها از مسایل بسیار مهم و کلیدی صنایع غذایی
به شمار میآید که در راستای امنیت و سالمت غذایی
جامعه است؛ بنابراین تشخیص و نظارت بر عدم تعـویض
و جـایگزینی در ترکیبات محصـوالت غذایی و بالطبع آن،
جلوگیری از تقلب غذایی میتواند برای آگاهی رسانی و
انتخاب مطمئن و متناسب با رژیم غذایی مصرف کننده
به کار رود و در برابر معضل تقلبات غذایی تضمینی برای
سالمت و تامین نظر مصرفکنندگان به وجود آورد.
وی افزود :در زمینه فرآوردههای لبنی ،به دلیل تفاوت
قیمت در شیر گونههای مختلف دامی ،همچنین در
دسترس نبودن شیر همه حیوانات در تمام فصول ،افراد
سودجو در فرایند تولید یا عرضه محصوالت لبنی اعم
از شیر ،پنیر ،ماست و دوغ تقلباتی نظیر مخلوط کردن
مقداری از شیر گاو با شیر گوسفند ،بز و یا شتر انجام
میدهند و به فروش میرسانند .البته تولیـد کننـدگان
فرآوردههای لبنی ملزم به اعالم نوع شیر مصرفی در تولید
مواد لبنی هستند .با این حال تاکنون ظرفیت تشخیص و
آزمایش اجباری موارد ذکر شده در کشور عملیاتی نشده
است و همواره با چالشهایی رو به رو بوده است.
تولیت خاطرنشان کرد :اخیرا روش شناسایی منشا
اولیه مواد استفاده شده در محصوالت لبنی توسط
محققان این مرکز در بانک سلولهای انسانی و جانوری با
موفقیت راه اندازی شده است .در این روش با استفاده از
تشخیص مولکولی که از حساسیت شناسایی بسیار باالیی
برخوردار است ،منشا اولیه شیر استفاده شده در تولید
فرآوردههای لبنی از جمله :شیر ،پنیر ،ماست و دوغ ،بین
گونههای مختلف جانداران مانند گوسفند ،گاو ،بز و شتر
قابل تفکیک است.
گفتنی است ،در سالهای گذشته ،خدمات بررسی
تقلبات مربوط به فرآوردههای گوشتی نیز توسط این
مرکز اعالم شده بود.

■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی :مهدی
ابراهیمـی عضـو هیات علمـی مجتمع تحقیقـات گیاهان
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفـت :چـای
نوشـیدنی اسـت کـه از برگهـای تخمیـر شـده گیـاه
چـای تهیـه میشـود.
وی افـزود :بـرگ چـای بـا توجه بـه میـزان تخمیری
کـه روی آن صـورت میگیـرد ،بـه رنگهـای مختلفـی
ماننـد چـای سـبز (بـدون تخمیـر) ،قرمـز (بـه مقـدار
بسـیار کمـی تخمیـر شـده) ،اوالنـگ (در حد متوسـطی
ً
(کاملا تخمیر شـده) عرضه
تخمیـر شـده) و چای سـیاه
میشـود.
عضـو هیات علمـی مجتمع تحقیقات گیاهـان دارویی
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی اظهـار کـرد :تمامـی
انـواع چـای حـاوی کافئیـن هسـتند کـه به طور سـنتی
بهمنظـور اسـتفاده از تاثیـرات مالیمـی کـه بـر تحریـک
سیسـتم عصبـی مرکـزی دارنـد ،مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرنـد.
ابراهیمـی بـا بیان ایـن که میتـوان از چـای بهعنوان
چاشـنی در دسـتورهای غذایـی اسـتفاده کـرد ،عنـوان
کـرد :مطالعـات علمی نشـان دادهانـد کـه فالونوئیدهای
چـای و مشـتقات بـه دسـت آمـده از آنهـا در مقابلـه با
بیماریهـای مزمـن اثـر گذار هسـتند.

عضـو هیـات علمـی مجتمـع تحقیقـات گیاهـان
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی گفـت :مصرف
چـای سـبز بـر قلـب و عـروق تاثیـرات مفیـدی دارد و
بهعلاوه ممکـن اسـت خـواص آنتـی اکسـیدانی ،ضـد
فشـار خـون بـاال ،ضـد التهـاب ،ضـد تکثیر سـلولی ،ضد
ایجـاد لختههـای خونـی و کاهنـده چربـی نیـز داشـته
با شد .
ابراهیمـی افـزود :برخی از مطالعـات انجام گرفته روی
انسـان نشـان میدهد کـه کاتچینهای موجـود در چای
بـا کاهش خطر سـکته مغـزی در ارتباطانـد و خطر بروز
برخـی بیماریهـای قلبـی را نیز کاهـش میدهند.
وی تصریـح کـرد :چای حـاوی مقدار نسـبتا باالیی تانن
اسـت کـه دارای خصوصیات محافظت کنندگی شـیمیایی
بـوده و میتوانـد به اسـیدهای صفراوی متصل شـود.
عضـو هیـات علمـی مجتمـع تحقیقـات گیاهـان
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـا بیـان این
کـه تاننهـا از جـذب آهـن هـم جلوگیـری میکننـد
و میتواننـد تاثیـر معنـی داری بـر وضعیـت آهـن در
بزرگسـاالن داشـته باشـند ،گفت :به همین دلیـل باید از
مصـرف چـای به همراه غـذا و حداقل یک سـاعت بعد از
صـرف غـذا خـودداری کـرد تـا از اختالل در جـذب آهن
جلوگیری شـود.
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تولیدتجاریمحصوالتفناورانه؛ازقارچهای
خوراکی ـ دارویی تا گیاهان زینتی

مدیر گروه پژوهشی زیستفناوری قارچهای صنعتی جهاددانشگاهی خراسانرضوی ،مهمترین محصوالت شاخص پژوهشکدهی بیوتکنولوژی
صنعتی این سازمان را ترشیح کرد

■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل از

ســـیناپرس :توســـعهی صـــادرات غیرنفتـــی و کاهـــش
وابســـتگی اقتصـــاد بـــه نفـــت در ایـــران ضرورتـــی
اجتنابناپذیـــر اســـت؛ در ایـــن میـــان تجـــارت بخـــش
کشـــاورزی ســـهم مهمـــی در صـــادرات درآمدهـــای
غیـــر نفتـــی دارد و میتوانـــد بـــا اســـتراتژی مشـــخص
و هدفمنـــد ،مســـیر توســـعه کشـــاورزی پایـــدار را
همـــوار ســـازد .از ســـوی دیگـــر بیوتکنولـــوژی نقـــش
مهمـــی در تولیـــد محصـــوالت فناورانـــه کشـــاورزی دارد؛
بیوتکنولـــوژی (فنـــاوری زیســـتی) مولـــود تلفیـــق علـــوم
زیســـتی و دانســـتههای کشـــاورزی ،پزشـــکی و فنـــی
مهندســـی اســـت .فنـــاوری کـــه بـــه منزلـــه روشهـــای
نویـــن و مکمـــل روشهـــای ســـنتی میتوانـــد در ایجـــاد
زندگـــی بهتـــر ،محیـــط زیســـت مناســـبتر و تامیـــن
امنیـــت غذایـــی بشـــر امیـــد بخـــش و تحـــول برانگیـــز
باشـــد.
حمیدرضـــا پوریانفـــر مدیـــر گـــروه پژوهشـــی
زیســـت فنـــاوری قارچهـــای صنعتـــی در ایـــن خصـــوص
گف ــت :در ح ــال حاض ــر تن ــوع اقلیم ــی و وج ــود مناب ــع
طبیع ــی سرش ــار ،کش ــور م ــا را ب ــه یک ــی از مهمتری ــن
کش ــورها در تولی ــد محص ــوالت کش ــاورزی تبدی ــل ک ــرده
ب ــه ط ــوری ک ــه بخ ــش مهم ــی از ص ــادرات غی ــر نفت ــی
کشـــورمان مشـــتمل بـــر محصـــوالت کشـــاورزی اســـت.

متاس ــفانه ه ــم اکن ــون ب ــا وج ــود ای ــن مس ــاله ،بازده ــی
تولی ــد محص ــوالت کش ــاورزی در ای ــران در مقایس ــه ب ــا
کش ــورهای پیش ــرفته بس ــیار کمت ــر اس ــت.
ایــن دکتــری تخصصــی رشــته بیوتکنولــوژی گیاهــی
افــزود :فناوریهــای زیســتی میتوانــد در حــل مشــکالت
کشــاورزی ،کمــک بــه امنیــت غذایــی و ارتقــاء ســطح
ســامت غذایــی جامعــه نقــش غیــر قابــل انــکاری ایفــاء
کنــد ،بــه همیــن منظــور انجــام پژوهشهــای منســجم
و هدفمنــد بــه منظــور توســعه فنــاوری و تجــاری ســازی
محصــوالت دانــش بنیــان متناســب بــا نیازهــای روز
جامعــه جــزو ماموریــت پژوهشــکده بیوتکنولــوژی صنعتــی
جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی قــرار گرفتــه اســت.
وی اظهارداشــت :اخیــرا دولــت اذعــان داشــته اســت
کــه اختصــاص بودجــه بــه مراکــز دولتــی و همچنیــن
دانشــگاهها موجــب تولیــد محصــول نشــده بلکــه باعــث
تربیــت نیروهــای انســانی شــده اســت .در حالــی کــه جهاد
دانشــگاهی سالهاســت بــه دلیــل کمبــود منابــع مالــی
بــا ایجــاد شــرکتهای دانــش بنیــان ،مراکــز خدمــات
تخصصــی و بــا حمایــت و جهــت گیــری طرحهــای
پژوهشــی بــه ســمت تولیــد محصــوالت فناورانــه پیــش
رفتــه اســت.
ایــن دکتــری تخصصــی رشــته بیوتکنولــوژی گیاهــی
گفــت :ایــن اصــل مهــم بــه عنــوان یکــی از خــط

مش ـیهای پژوهشــکده بیوتکنولــوژی صنعتــی نیــز مــورد
توجــه قــرار گرفتــه و از ایــنرو حرکــت و جهــت اصلــی
فعالیــت ایــن پژوهشــکده تولیــد محصــوالت فناورانــه
اســت .ضمــن اینکــه پژوهشــکده بیوتکنولــوژی صنعتــی
پژوهشهــای پایــهای را نیــز انجــام میدهــد کــه بتوانــد
خروجــیاش تولیــد محصــوالت فناورانــه باشــد.
پوریانفــر کمــک بــه حــل مشــکالت کشــاورزی از
طریــق توســعه فنــاوری در زمینــه کشـتهای گلخانـهای و
اســتفاده از آبهــای نامتعــارف ،کمــک بــه امنیــت غذایــی
(بــا تاکیــد بــر تامیــن پروتئیــن غیرحیوانــی مــورد نیــاز
جامعــه) و ارتقــاء ســطح ســامت غذایــی را از جملــه اهداف
اساســی ایــن پژوهشــکده عنــوان کــرد و گفــت :هــم اکنون
ایــن پژوهشــکده در قالب  3گروه پژوهشــی شــامل زیســت
فنــاوری قارچهــای صنعتــی (زیســت فنــاوری در قارچهــای
بــا کاربــرد خوراکــی ،دارویــی و صنعتــی) ،بیوتکنولــوژی
صنعتــی میکروارگانیسـمها (دســت یابــی بــه دانــش فنــی
تولیــد متابولیتهــای میکروبــی) و بیوتکنولــوژی گیاهــان
زینتــی (تحقیقــات زیســت فنــاوری و فیزیولــوژی بــا هدف
بهبــود فرآینــد تکثیــر و عملکــرد گیاهــان زینتــی) بــه
فعالیــت میپــردازد.
وی بــه زمینههــای پژوهشــی ایــن پژوهشــکده اشــاره
کــرد و افــزود :تولیــد نیمــه تجــاری و تجــاری قارچهــای
خوراکــی ـ دارویــی مهــم نظیــر شــاه صــدف (بــا برنــد
ارینجــی) ،انوکــی ،شــیتاکه ،گانودرمــا ،تولیــد نژادهــای
هیبریــد اصــاح شــده انــواع قارچهــای خوراکــی و
دارویــی ،کســب چندیــن مــورد دانــش فنــی در زمینــه
فرموالســیون بســتر کشــت قارچهــای خوراکــی و دارویــی،
تاســیس بانــک زنــده متشــکل از صدهــا نــژاد بومــی
قــارچ خوراکــی و دارویــی کشــور ،تولیــد تجــاری گیاهــان
زینتــی مهــم و اقتصــادی نظیــر ژربــرا ،آنتوریــوم و میخــک،
کســب پروتکلهــای تکثیــر تجــاری گلهــای شــاخه
بریــده و گیاهــان زینتــی گلدانــی ،تولیــد نمونــه کشــت
بافتــی گیاهــی بــرای بخــش خصوصــی ،تولیــد ســازههای
 Robiscoتثبیــت ریزجلبکهــا در کارکــرد بیدهــای
تصفیــه کننــده آب و هــوا ،تولیــد نیمــه صنعتــی (پایلــوت)
رنگهــای میکروبــی نظیــر قــارچ موناســکوس پرپورئــوس
و تاســیس بانــک ریزجلبــک هــای بومــی منطقــه ،از جمله
مهمتریــن محصــوالت شــاخص پژوهشــکده بیوتکنولــوژی
صنعتــی هســتند.
مدیــر گــروه پژوهشــی زیســت فنــاوری قارچهــای
صنعتــی ،کمــک بــه اشــتغالزایی ،اســتفاده بهینــه از

انتخابطرحبرترمقاومتی
ساختگلخانهیهوشمنددر
آذربایجانغربی

■ روابط عمومی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربی 24 ،آذر:
دکتـر امیـن رسـتم زاده در جلسـه مشـترک با کارشناسـان
طرحهـای پیشـنهادی اقتصـاد مقامتـی سـازمان برنامـه
و بودجـه اسـتان اظهـار کـرد :ایـن پـروژه در فضایـی بـه
مسـاحت  20هـزار متـر مربـع در دسـت اقـدام میباشـد.
وی افزود :این پروژه با هدف نهادینه سازی و گسترش
فرهنگ کسب و کارهای کشاورزی مدرن با جذب و حمایت
از شرکتهای دانش بنیان کشاورزی حوضه آبریز دریاچه
ارومیه اجرایی میشود.
رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به این
که طی بررسیهای به عمل آمده ،این پروژه تا سال 1400
به بهره برداری میرسد ،اظهار کرد :محل تامین منابع مالی
پروژه از اعتبارات استانی ،ملی و درآمدهای اختصاصی
جهاددانشگاهی خواهد بود و برای اتمام آن بیش از 200
میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
وی با اشاره به اهداف اجرای پروژه اظهار کرد :ایجاد بستری
برای حمایت از نخبگان و ایده پردازان و کارآفرینان جوان،
تقویت نگاه بین رشتهای ،تلفیق پژوهش و علم با عمل و
کارآفرینی در حوزه کشاورزی ،انتقال دانش و فناوری در این
حوزه و زمینههای آبیاری هوشمند به منظور ارتقای راندمان
آبیاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در جهت کاهش مصرف
آب بدون کاهش تولید محصول و کاهش سطح زیر کشت،
استقرار متوالی  40شرکت دانش بنیان کشاورزی در گلخانه
هوشمند ،اشتغال مستقیم برای  200نفر در حین استقرار،
الگوسازی و فرهنگ سازی و اشتغال پایدار برای دهها هزار نفر
از فارغ التحصیالن و کشاورزان منطقه در حوضه آبریز دریاچه
ارومیه ،افزایش کیفیت محصوالت و ترغیب ،تشویق و آموزش

گلخانه داران سنتی جهت تغییر سیستمهای سنتی گلخانه
خود به گلخانههای تمام هوشمند و مکانیزه از جمله اهداف
اجرایی این پروژه است.
دکتر رستم زاده اظهار کرد :با اجرای این طرح و پیاده
شدن آن در آذربایجان غربی نخبگان کارآفرین و جوان
دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان توانایی تبدیل ایدههای
جدید و فناورانه خود به محصول و در نتیجه تجاری سازی
آن در سطح وسیع را خواهند داشت به طوری که امکان
تولید محصوالت کشاورزی در سطح کم با کمیت و کیفیت
باال و با مصرف ایده آل آب را خواهند داشت تا الگوی الزم
برای کشاورزان منطقه را ایجاد کنند.
وی با اشاره به این که بیکاری نزدیک به  23هزار نفر از
دانش آموختگان کشاورزی و رشتههای مرتبط در حوضه
آب ریز دریاچه ارومیه و کاهش نزوالت آسمانی موجب
گردیده که مسایل زیست محیطی و اشتغال و معیشت اکثر
کشاورزان این حوزه با خطر جدی مواجه شده؛ بنابراین
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با دارا بودن  3گروه
پژوهشی تخصصی مرتبط در این حوزه و گروههای تخصصی
آموزشی و پتانسیل مرکز رشد واحد با راه اندازی گلخانه
هوشمند و الگوسازی آن برای اقتصاد کشاورزی استان و
منطقه و با ورود دانش و انتقال فناوری مدرن به کشور و
روشهای جدید و با تکنولوژی نسل چهارم نسبت به کمک
به رفع بخش عمدهای از این مشکالت اقدام کند.
در پایان جلسه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه
استان از امکانات گروههای پژوهشی و شرکتهای دانش
بنیان جهاددانشگاهی آذربایجان غربی و آزمایشگاههای گروه
متابولیت های ثانویه بازدید به عمل آوردند.
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ضایعــات کشــاورزی نظیــر کاه-کشــل گنــدم ،کــود
مرغــی ،مــاس چغنــدر قنــد ،بــاگاس نیشــکر و کمــک
بــه رونــد بهبــود کیفیــت تغذیــهای مــردم را نیــز از
دیگــر دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی ایــن پژوهشــکده
بــر شــمرد و بــا تاکیــد بــر اهمیــت و چشــم انــداز
بیوتکنولــوژی افــزود :از ســال  ،2018بخــش قابــل توجهی
از ســرمایه گذاریهــای دنیــا بــه ســمت شــرکتهای
خصوصــی بیوتکنولــوژی جریــان پیــدا کــرده اســت.
ایــن اتفــاق دیــر یــا زود نیــز در ایــران رخ خواهــد داد و
شــرکتهای خصوصــی در زمینــه بیوتکنولــوژی ســرمایه
گــذاری خواهنــد کــرد.
پوریــان فــر بــه جایــگاه علــم بیوتکنولــوژی ایران اشــاره
کــرد و گفــت :هــم اکنــون علــم بیوتکنولــوژی صنعتــی
ایــران قابــل رقابــت بــا کشــورهای پیشــرو نیســت زیــرا
شــاخه بیوتکنولــوژی صنعتــی یــک مفهــوم جدیــدی در
ایــران اســت ،در حالــی کــه ایــن مفهــوم در کشــورهای
پیشــرو جدیــد نیســت.
وی ادامــه داد :قطعــا مــا ادعــا نمیکنیــم کــه پیشــرو
هســتیم امــا مســیری کــه اکنــون در پیــش داریــم ،همــان
مســیری اســت کــه دنیــا طــی میکنــد .مســیری کــه
بیوتکنولــوژی در دنیــا اولویتهــای اصلــیاش قــرار داده
اســت .مــا هــم در آن مســیر گام بــر میداریــم.
وی بــه دیگــر اهــداف و دســتاوردهای ایــن پژوهشــکده
اشــاره کــرد و ادامــه داد :عــاوه بــر گروههــای پژوهشــی،
ایــن پژوهشــکده دارای مرکــز خدمــات تخصصــی
فناوریهــای تولیــد قارچهــای خوراکــی (دارای موافقــت
قطعــی از جهاددانشــگاهی) ،یــک شــرکت (دارای مجــوز
از دفتــر مرکــزی جهاددانشــگاهی) بــا هــدف تجــاری
ســازی قارچهــای خوراکــی ـ دارویــی و چندیــن عــدد
گلخانــه و پایلــوت نیمــه صنعتــی و صنعتی برای پیشــبرد
طرحهــای پژوهشــی و بررســی امــکان تجــاری ســازی
یافتههــای پژوهشــی اســت.
پوریــان فــر بیــان کــرد :ایــن پژوهشــکده تاکنــون
موفــق بــه اختتــام یــا در حــال اختتــام دههــا طــرح
پژوهشــی مصــوب جهاددانشــگاهی (دفتــر مرکــزی)،
چنــد طــرح کارفرمایــی (مصــوب معاونــت علمــی ریاســت
جمهــوری و صنــدوق حمایــت از طرحهــا) و دههــا طــرح
داخلــی شــده اســت .دههــا مقالــه از اعضــای هیــات علمی
ایــن پژوهشــکده در ژورنالهــای  Q1و  Q2و دههــا
مقالــه دیگــر در مجــات نمایــه شــده در  JCRو علمــی-
پژوهشــی داخــل کشــور بــه چــاپ رســیده اســت.
مدیــر گــروه پژوهشــی زیســت فنــاوری قارچهــای
صنعتــی گفــت :همچنیــن بیــش از  10جلــد کتــاب
برگرفتــه از فعالیتهــای پژوهشــی توســط اعضــای هیــات
علمــی ایــن پژوهشــکده در انتشــارات دانشــگاهی معتبــر
کشــور بــه چــاپ رســیده اســت .ثبــت چندیــن اختــراع
ملــی و بیــش از  60مــورد ثبــت ژن قارچهــای بومــی
ایــران از جملــه دســتاوردهای دیگــر ایــن پژوهشــکده
اســت.
وی در پایــان اظهارداشــت :کســب تندیــس زریــن
هفتمیــن جشــنواره ملــی فــن آفرینــی شــیخ بهایــی در
بخــش طراحــان کســب و کار در ســال  ،1390رتبــه ممتاز
در دومیــن جشــنواره علمــی رضــوی ( )1397و چندیــن
عنــوان کســب عنوان پژوهشــگر برتــر در جهاد دانشــگاهی
(در ســطح جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی و در ســطح
جهــاد دانشــگاهی سراســر کشــور) از جملــه افتخــارات
دیگــر فــردی و گروهــی ایــن پژوهشــکده بــه حســاب
میآیــد.
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استفادهازیکتکنیکپیرشفتهبرایپیشگیریاز
معلولیتهایژنتیکی

متخصصان پژوهشگاه ابنسینا اعالم کردند که با فراهمشدن امکان استفاده از تکنیک نسل جدید تعیین توالی ( )NGSمیتوان به پیشگیری از
معلولیتهای ژنتیکی پرداخت

■

روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه علـــوم و فناوریهـــای

نویـــن زیســـتی جهـــاد دانشـــگاهی ـ ابنســـینا ،دکتـــر
ســـعیدرضا غفـــاری متخصـــص ژنتیـــک و مســـوول
کلینی ــک س ــامت م ــادر ،جنی ــن و ن ــوزاد مرک ــز درم ــان
نابـــاروری ابنســـینا دربـــاره قابـــل پیشـــگیری بـــودن
معلولیتهـــای ژنتیکـــی گفـــت :بـــروز معلولیـــت علـــل
مختلف ــی دارد ک ــه از منظ ــر ژنتی ــک ب ــه دو دس ــته عل ــل
ژنتیک ــی و غیرژنتیک ــی قاب ــل تقس ــیماند .معلولیته ــای
غیرژنتیکـــی ناشـــی از عوامـــل و بیماریهایـــی همچـــون
ابتـــا بـــه دیابـــت و برخـــی عفونتهـــا و مصـــرف
برخـــی داروهـــای آسیبزاســـت کـــه خوشـــبختانه بـــا
پیشـــرفتهای پزشـــکی و غربالگریهـــای منظـــم تـــا
حـــد زیـــادی از ایـــن گونـــه معلولیتهـــا پیشـــگیری
میشـــود .در معلولیتهـــای ژنتیکـــی نیـــز ،خوشـــبختانه
بـــا پیشـــرفتها و تحـــوالت حاصـــل در علـــم ژنتیـــک
ام ــروز بخ ــش عم ــدهای از معلولیته ــا قاب ــل پیش ــگیری
اســـت.
دکتـــر غفـــاری پیشـــرفتهای حاصـــل در علـــم
ژنتیـــک را یـــک تحـــول بـــزرگ دانســـت و توضیـــح داد:

مـــا  ۴۶کرومـــوزوم داریـــم کـــه هـــر تغییـــری در هـــر
نقطـــه از ایـــن کروموزومهـــا میتوانـــد یـــک معلولیـــت
بالق ــوه باش ــد .در واق ــع میت ــوان آن را ب ــه ی ــک کت ــاب
قط ــور ،ب ــا صفح ــات و س ــطور ف ــراوان تش ــبیه ک ــرد ک ــه
ممکـــن اســـت در یـــک کلمـــه از یـــک ســـطر از یـــک
صفحـــه ایـــن کتـــاب ،یـــک حـــرف بهاشـــتباه نوشـــته
شـــده باشـــد یـــا جـــا افتـــاده باشـــد .پیـــش از ایـــن
بـــرای پیشـــگیری از معلولیـــت بایـــد میدانســـتیم کـــه
دنب ــال چ ــه جهش ــی بگردی ــم؛ یعن ــی فق ــط در صورت ــی
کـــه قبـــا در خانـــواده بیمـــاری یـــا معلولیتـــی وجـــود
داش ــت ک ــه ژنه ــای مرب ــوط ب ــه آن ش ــناخته ش ــده و ب ــا
تع ــداد ان ــدک ب ــود ،میتوانس ــتیم آن را بررس ــی کنی ــم و
ام ــکان بررس ــی ژنه ــای متع ــدد ی ــا بیماریهای ــی ک ــه
جهـــش مشـــخصی ندارنـــد ،ناممکـــن بـــود؛ امـــا امـــروزه
ب ــا تکنی ــک نس ــل جدی ــد تعیی ــن توال ــی ی ــا  NGSم ــا
میتوانیـــم تمـــام ژنهـــا را بـــا یـــک نوبـــت آزمایـــش
بررســـی کنیـــم ،ماننـــد یـــک دســـتگاه پیشـــرفته کـــه
میتوانـــد کل کتـــاب را بررســـی کنـــد و تفاوتهـــای آن

را بـــا کتـــاب مرجـــع بیابـــد.
دکتـــر مریـــم رفعتـــی ،متخصـــص ژنتیـــک و عضـــو
تی ــم تخصص ــی مرک ــز درم ــان ناب ــاروری ابنس ــینا نی ــز
در ای ــن رابط ــه اف ــزود :در گذش ــته ،اگ ــر م ــا ب ــا بیم ــاری
تکژنـــی مثـــل تاالســـمی مواجـــه بودیـــم ،یافتـــن ژن
مربـــوط بـــه آن در فرزنـــد بعـــدی آســـان بـــود؛ امـــا در
بیماریهـــای هتـــروژن ماننـــد نابینایـــی مـــادرزادی،
ناش ــنوایی م ــادرزادی ی ــا معلولیته ــای ذهن ــی الزم ب ــود
چندصــد ژن را بررســی کنیــم و ایــن کار مســتلزم صــرف
زمــان بســیار طوالنــی و عمــا ناممکــن بــود؛ امــا اکنــون
بـــا یـــک بـــار آزمایـــش ،بـــا اســـتفاده از تکنیـــک نســـل
جدی ــد تعیی ــن توال ــی ،میتوانی ــم ه ــزاران ژن را بررس ــی
کنیـــم ،تفاوتهـــا را اســـتخراج کنیـــم و آنهـــا را بـــا
عالیــم بالینــی تطبیــق دهیــم تــا بــه تشــخیص برســیم.
دکتـــر غفـــاری بـــا اشـــاره بـــه در دســـترس بـــودن
ایـــن تکنیـــک نویـــن در کشـــورمان گفـــت :در گذشـــته
الزم بـــود کـــه نمونههـــا بـــرای بررســـی ژنتیکـــی بـــه
خ ــارج از کش ــور ارس ــال ش ــود ،ام ــا خوش ــبختانه ام ــروز
از صف ــر ت ــا ص ــد ای ــن تکنی ــک در کش ــورمان وج ــود دارد
و دیگ ــر نی ــازی ب ــه ارس ــال نمون ــه ب ــه خ ــارج از کش ــور
نیس ــت .ای ــن خودکفای ــی ،اف ــزون ب ــر تس ــهیل کاره ــا و
ســـرعت بخشـــیدن بـــه ارزیابیهـــا ،ایـــن حســـن را هـــم
دارد کـــه مرجعـــی کـــه بـــرای مقایســـه نمونههـــا از آن
اســـتفاده میشـــود ،یـــک مرجـــع بومـــی و بـــر اســـاس
ویژگیهـــای مـــردم کشـــورمان شـــکل گرفتـــه اســـت.
دکت ــر رفعت ــی درب ــاره م ــوارد کارب ــرد ای ــن تکنی ــک
گفـــت :دو گـــروه میتواننـــد از تکنیـــک نســـل جدیـــد
تعییـــن توالـــی اســـتفاده کننـــد .نخســـت ،خانوادههایـــی
ک ــه س ــابقه داش ــتن فرزن ــد معل ــول در خان ــواده دارن ــد و
دوم ،ازدواجهــای خویشــاوندی کــه خطــر بــروز معلولیــت
در فرزنـــدان حاصـــل از ایـــن نـــوع ازدواجهـــا بیشـــتر از
ازدواجه ــای غیرخویش ــاوندی اس ــت؛ زی ــرا احتم ــال ای ــن
ک ــه ه ــر دو ناق ــل ی ــک جه ــش در ی ــک نقط ــه باش ــند،
بیشـــتر اســـت .در واقـــع خانوادههایـــی کـــه فرزنـــد
معلـــول دارنـــد و از تـــرس بـــروز معلولیـــت در فرزنـــد
بعـــدی ،دیگـــر نمیخواهنـــد بچـــهدار شـــوند ،میتواننـــد

اطالع رییس جمهور از آخرین
دستاوردهایطرحجهاددانشگاهی
ویژہیبانوانکشور
دکرت روحانی در بازدید از منایشگاه توامنندیهای زنان رسارس کشور و غرفهی جهاددانشگاهی
در جریان دستاوردهای طرح ملی توامنندسازی اقتصادی زنان رسپرست خانوار قرار گرفت
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■ روابـط عمومـی سـازمان تجاریسـازی فناوری و اشـتغال
دانشآموختـگان جهاددانشـگاهی ،همزمان بـا والدت حضرت
فاطمه زهرا (س) و در حاشـیهی دومین نشسـت سـتاد ملی
زن و خانـواده کـه بـا هـدف بررسـی و تصویب شـاخصهای
خانـواده برگـزار شـد ،دکتـر حسـن روحانـی رییسجمهـور
و وزیـران علـوم و تحقیقـات ،ارشـاد ،دادگسـتری ،ورزش و
جوانـان ،تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی و معاون زنـان و امور

خانواده ریاسـت جمهـوری از نمایشـگاه توانمندیهای زنان
سراسـر کشـور بازدید کردند.
در این بازدید ،دکتر روحانی در غرفهی ستفای
جهاددانشگاهی در راستای اطالع از آخرین اقدامات «طرح
ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار» در این
نمایشگاه ،حضور یافت و بر اهمیت و لزوم فعالیت هرچه
بیشتر در این حوزه تاکید کرد.

دستاوردبرترجهاددانشگاهیدر
هامیش سازمان غذا و دارو

در هامیش تقدیر از توامنندیهای تولیدی صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور از عضو
هیات علمی پژوهشگاه ابنسینای جهاددانشگاهی بهعنوان طراح و مبدع «بانک سلولهای
بنیادی خون قاعدگی» تقدیر شد
■ روابـط عمومـی پژوهشـگاه علـوم و فناوریهـای نویـن
زیسـتی ابنسـینای جهاددانشـگاهی ۲۸ ،بهمـن :در همایـش
تقدیـر از توانمندیهـای تولیـدی صنایـع دارویـی و
تجهیـزات پزشـکی کشـور کـه بـا هـدف معرفـی و تقدیر از
محصـوالت جدیـد تولیـدی یـا دارای فنـاوری ویـژه از دکتر
سـمیه کاظمنـژاد عضـو هیئـت علمی پژوهشـگاه ابنسـینا،
بهعنـوان طـراح و مبـدع «بانـک سـلولهای بنیـادی خـون
قاعدگـی» تقدیـر بـه عمـل آمد.
این دستاورد که بهعنوان منتخب نخست سازمان غذا و
دارو معرفی شده ،مبتنی بر  ۱۱سال پژوهش است و برای
نخستین بار در ایران و سومین بار در جهان راهاندازی شده
است.
این همایش در باغ موزه دفاع مقدس ،با حضور وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،معاون علمی و فناوری

ریاست جمهوری و رییس سازمان غذا و داروی کشور برگزار
شد.
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بـــا اســـتفاده از ایـــن تکنیـــک بـــا خیـــال راحـــت بـــرای
بـــارداری اقـــدام کننـــد.
در ادامــه ،دکتــر غفــاری بــر ضــرورت بررســی ژنتیکــی
فـــرد دچـــار معلولیـــت تاکیـــد کـــرد و گفـــت :بســـیار
مه ــم اس ــت ک ــه اگ ــر در خان ــواده ف ــرد معلول ــی وج ــود
دارد ،حتمـــا از او نمونـــه گرفتـــه شـــود و بررســـیهای
ژنتیک ــی روی نمون ــه ف ــرد مبت ــا انج ــام ش ــود ت ــا بت ــوان
بـــا شناســـایی جهشهـــای ژنتیکـــی مربـــوط بـــه آن
بیم ــاری ،از ب ــروز آن در فرزن ــد بع ــدی جلوگی ــری ک ــرد.
در واقـــع ،هـــم متخصصـــان اطفـــال و هـــم خانوادههـــا
بای ــد توج ــه کنن ــد ک ــه ای ــن طف ــل کلی ــد درم ــان بقی ــه
اســـت و فرصـــت گرفتـــن نمونـــه و بررســـی ژنتیکـــی او
را نبایـــد از دســـت بدهنـــد .ممکـــن اســـت آن کـــودک
درمـــان نشـــود یـــا فـــوت شـــود ،امـــا نمونـــه ژنتیکـــی
او بـــرای خانـــواده بســـیار ارزشـــمند خواهـــد بـــود و
میتوانـــد بـــه پیشـــگیری از بـــروز معلولیـــت در دیگـــر
اعضـــای خانـــواده و خویشـــاوندان کمـــک کنـــد.
دکتـــر غفـــاری ضمـــن تاکیـــد بـــر شـــروع بررســـی
ژنتیکــی از فــرد مبتــا ،افــزود :اگرچــه بهتــر اســت کــه از
نمونــه فــرد مبتــا بــه معلولیــت بــرای ارزیابــی اســتفاده
شـــود ،امـــا اگـــر بـــه هـــر دلیلـــی ،مثـــا فـــوت فـــرد
مبت ــا ،ای ــن کار ممک ــن نب ــود ،ب ــاز ه ــم شناس ــایی ژن
جهشیافتـــه امکانپذیـــر خواهـــد بـــود ،اگرچـــه ایـــن
رون ــد ب ــا پیچیدگ ــی بیش ــتری هم ــراه خواه ــد ب ــود .در
چنیـــن مـــواردی پـــدر و مـــادر بایـــد بررســـی شـــوند و
روی آنهـــا تســـتهای ناقلـــی انجـــام شـــود.
دکتـــر رفعتـــی بـــا اشـــاره بـــه یـــک بـــاور نادرســـت
در ذهـــن خانوادههـــا توضیـــح داد :برخـــی گمـــان
میکنن ــد ب ــا انج ــام س ــونوگرافی و آزمایش ــات غربالگ ــری،
بـــه ویـــژه آمینوســـنتز و کاریوتایـــپ ،میتـــوان از
وجـــود یـــا نبـــود همـــه انـــواع بیماریهـــای ژنتیکـــی
یـــا معلولیتهـــا در جنیـــن آگاه شـــد؛ امـــا بایـــد
توجـــه داشـــت کـــه ســـونوگرافی فقـــط میتوانـــد
نشـــاندهنده ناهنجاریهـــای ســـاختاری جنیـــن باشـــد
و ناهنجاریه ــای عملک ــردی ،مث ــل مش ــکالت حرکت ــی،
ناش ــنوایی ی ــا نابینای ــی را نش ــان نمیده ــد .همچنی ــن،
تســـتهایی مثـــل آمینوســـنتز و کاریوتایـــپ فقـــط
خط ــر ب ــروز ناهنجاریه ــای ش ــایع مث ــل س ــندرم داون
را ارزیابـــی میکننـــد و نمیتواننـــد همـــه اختـــاالت
ژنتیکـــی را بررســـی کننـــد.
وی در ادام ــه خاطرنش ــان ک ــرد :اگ ــر زوج ــی ب ــه رغ ــم
ســـابقه داشـــتن فرزنـــد مبتـــا یـــا ازدواج خویشـــاوندی،
بـــدون بررســـی ژنتیکـــی بـــاردار شـــدند ،بایـــد هرچـــه
س ــریعتر ب ــرای انج ــام آزمای ــش مراجع ــه کنن ــد ت ــا در
کوتاهتریـــن زمـــان ممکـــن ارزیابـــی انجـــام شـــود و در
ص ــورت تش ــخیص معلولی ــت ،در مهل ــت قانون ــی مق ــرر
بتوانن ــد ب ــرای س ــقط درمان ــی جنی ــن اق ــدام کنن ــد.
دکتـــر غفـــاری در پایـــان بـــر اهمیـــت مشـــاوره
ژنتی ــک تاکی ــد ک ــرد و ی ــادآور ش ــد :مس ــیر پیش ــگیری
از بـــروز معلولیتهـــای ژنتیکـــی از مشـــاوره ژنتیـــک
آغـــاز میشـــود؛ یعنـــی اگـــر خانـــوادهای فرزنـــد مبتـــا
دارد یـــا نگـــران ابتـــای فرزنـــد خـــود بـــه بیماریهـــای
ژنتیکــی اســت ،در گام نخســت بایــد بــه مشــاور ژنتیــک
مراجع ــه کن ــد .خوش ــبختانه ام ــروزه در هم ــه ش ــهرهای
کشـــور مشـــاوران ژنتیـــک حضـــور دارنـــد و پـــس از
بررس ــی ش ــرایط ه ــر خان ــواده و براس ــاس ش ــرح ح ــال
و شـــجرهنامه آن خانـــواده ،گام بعـــدی را کـــه میتوانـــد
انج ــام  NGSی ــا تکنیکه ــای دیگ ــر باش ــد ،مش ــخص
میکننـــد.
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فعالیت ۳۱دفرتمنایندگیبانکخونبندنافرویان
در ایران و خارج از کشور

مدیرعامل رشکت فناوری بنیاختههای پژوهشگاه رویان گفت :در حال حارض  ۳۱دفرت منایندگی بانک خون بند ناف رویان در ایران و دو دفرت در
خارج از کشور یکی در عامن و دیگری در اقلیم کردستان عراق داریم

■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان البـــرز1 ،

آبـــان :دکتـــر مرتضـــی ضرابـــی در نشســـتی خبـــری بـــا
محوریـــت اطالعرســـانی ذخیرهســـازی بانـــک خـــون
بندنـــاف ســـلولهای بنیـــادی کـــه در جهاددانشـــگاهی
اســـتان البـــرز برگـــزار شـــد ،اظهـــار کـــرد :ســـلولهای
بنیـــادی میتواننـــد ســـلولهای مشـــابه خـــود را تولیـــد
کـــرده و در عیـــن حـــال بـــه ســـلولهای متمایـــز و
متفـــاوت از خـــود تبدیـــل شـــوند.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه ان ــواع س ــلولهای بنی ــادی توضی ــح
داد :ســـلولهای جنینـــی ،بالغیـــن و خـــون بنـــد نـــاف
ســـه نـــوع ســـلولهای بنیادینـــی هســـتند کـــه در
درمـــان بیماریهـــا مـــورد اســـتفاد قـــرار میگیرنـــد.
ای ــن مس ــوول ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه دان ــش س ــلولهای
بنیـــادی در حقیقـــت ثروتـــی هنگفـــت بـــرای کشـــور
محس ــوب میش ــود ،اف ــزود :دس ــتیابی ب ــه ای ــن دان ــش و
ص ــادرات آن ب ــه س ــایر کش ــورها از ویژگیه ــای جوام ــع
توســـعه یافتـــه بـــه شـــمار میآیـــد.

وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه فراینـــد ذخیـــره خـــون
بن ــد ن ــاف ادام ــه داد :م ــادر در هفت ــه  36ب ــارداری ب ــرای
انج ــام ذخی ــره خ ــون بن ــد ن ــاف ن ــوزاد خ ــود ثب ــت ن ــام
میکنـــد و در روز زایمـــان کارشناســـان مراکـــز ذخیـــره
خـــون بندنـــاف در بیمارســـتان حضـــور پیـــدا کـــرده و
فراینـــد ذخیـــره ســـازی را شـــروع میکننـــد.
دکتـر ضرابی تصریـح کرد :البته امـکان ذخیره خون بند
نـاف همـه نوزادان بـه خصـوص نوزادانی که مادرانشـان تتو
دارنـد ،بـه بیماری خاصی مبتال هسـتند و شـرایط بـارداری
خاصی داشـتهاند وجـود ندارد.
مدیرعامـــل شـــرکت فنـــاوری بـــن یاختههـــای
پژوهشـــگاه رویـــان بـــا اشـــاره بـــه هزینـــه ذخیـــره ایـــن
خ ــون گف ــت :ب ــرای ذخی ــره ای ــن خ ــون چی ــزی ح ــدود
ســـه میلیـــون و  200هـــزار تومـــان از والدیـــن دریافـــت
میش ــود و بع ــد از آن ه ــر س ــال بای ــد ب ــرای نگه ــداری
ای ــن خ ــون ح ــدود  160ه ــزار توم ــان پرداخ ــت ش ــود.
دکت ــر ضراب ــی اظه ــار ک ــرد ۱۵ :ه ــزار نمون ــه خ ــون

بن ــد ن ــاف در پژوهش ــگاه روی ــان ،س ــازمان انتق ــال خ ــون
و دانشـــگاه شـــریعتی ذخیـــره شـــده اســـت همچنیـــن
 ۱۱۵ه ــزار نمون ــه نی ــز در بانکه ــای خصوص ــی ذخی ــره
ســـازی شـــده و در بیشـــترین ذخیـــره ســـازی ســـطح
خاورمیان ــه اس ــت.
وی ب ــا ای ــن توضی ــح ک ــه خ ــون بن ــد ن ــاف ذخی ــره
ش ــده اغل ــب قابلی ــت ی ــک ب ــار مص ــرف را دارد ،گف ــت:
البتـــه بـــرای برخـــی بیماریهـــا از جملـــه بیماریهـــای
عصبـــی کـــه درمـــان آن بـــه ســـلولهای کمتـــری نیـــاز
دارد بی ــن دو ت ــا س ــه ب ــار قابلی ــت مص ــرف دارد.
مدیرعامـــل شـــرکت فنـــاوری بـــن یاختههـــای
پژوهشـــگاه رویـــان ادامـــه داد :بـــه جـــز ذخایـــر خـــون
بنـــد نـــاف داخلـــی تـــا کنـــون بیـــش از  ۵۰نمونـــه
خارج ــی در بانکه ــای خ ــون بن ــد ن ــاف ای ــران دخی ــره
ســـازی شـــده اســـت.
دکت ــر ضراب ــی ب ــا اش ــاره ب ــه تع ــداد دفات ــر نمایندگ ــی
ذخیـــره خـــون بنـــد نـــاف در کشـــور تشـــریح کـــرد :در
حــال حاضــر  31دفتــر نمایندگــی بانــک خــون بنــد نــاف
رویـــان در ایـــران و دو دفتـــر در خـــارج از کشـــور یکـــی
در عم ــان و دیگ ــری در اقلی ــم کردس ــتان ع ــراق داری ــم.
وی عنـــوان کـــرد :تعـــداد خـــون بنـــد نـــاف مـــورد
اســـتفاده در کشـــور از زمـــان اســـتفاده از ایـــن روش تـــا
کنـــون بـــرای انجـــام  ۲۰۰پیونـــد بـــوده کـــه  ۳۰مـــورد
از آنهـــا از نمونههـــای جمـــع شـــده توســـط پژوهشـــگاه
رویـــان بـــوده اســـت.
مدیرعامـــل شـــرکت فنـــاوری بـــن یاختههـــای
پژوهشـــگاه رویـــان در خصـــوص مشـــکالت پیـــش رو در
ایـــن حـــوزه ،گفـــت :تعـــداد مراکـــز پیونـــد ســـلولهای
بنی ــادی در ای ــران ک ــم اس ــت و بای ــد گس ــترش یاب ــد و
دیگـــر ایـــن کـــه اخـــذ مجـــوز تحقیقـــات و کارآزمایـــی
ســـلولهای بنیـــادی بـــه راحتـــی در کشـــور داده
نمیشـــود و ایـــن پروســـه در مجموعـــه وزارت بهداشـــت
س ــخت گیران ــه و طوالن ــی م ــدت اس ــت ک ــه ای ــن م ــوارد
موجـــب عقـــب ماندگـــی کشـــور مـــا را از تکنولـــوژی آن
میشـــود.
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تفاهم
آخرین اخبار تفاهمنامهها ،قراردادها و گسرتش
همکاریهای جهاددانشگاهی با نهادها و سازمانهای کشوری
■ مبارزهی علمی با ایجاد فساد در دستگاههای اجرایی و تاثیر آن
بر رفاه اجتامعی
■ توسعهی پایدار در حوزهی میراث فرهنگی با راهحلهای تخصصی
■ اصالح نژاد گاوهای ممتاز با استفاده از یک تکنیک پیرشفته
■ توسعهی اشتغال و کارآفرینی در حوزهی هوش مصنوعی
■ تولید محصوالت مکمل غذایی و مواد انرژ یزا برای ورزشکاران
حرفهای
■ تامین نیازمندیهای «همراه اول» در حوزهی اُکتا باند
■ انعقاد  ۳تفاهمنامه با دو رشکت بزرگ نفتی کشور در خوزستان
■ ورود جهاددانشگاهی به حوزهی فناوریهای نوین شهری
■ استفادهی ارتش از فناوریهای حیاتی با امضای یک تفاهمنامه
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مبارزهیعلمیباایجادفساددردستگاههای
اجرایی و تاثیر آن بر رفاه اجتامعی

تفاهمنامـهی همکاریهــای سـهجانبه میــان جهاددانشــگاهی ،وزارت کار و مجلــس در زمینـهی بررســی ایجــاد تعــارض منافــع و تاثیــر آن بــر
رفــاه اجتامعــی منعقد شــد

■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 15 ،بهمـــن:

تفاهمنامـــهی همکاریهـــای ســـهجانبه میـــان
جهاددانشـــگاهی ،وزارت تعـــاون ،کار و رف ــاه اجتماع ــی
و مجلـــس شـــورای اســـامی در زمینـــهی بررســـی
ایج ــاد تع ــارض مناف ــع و تاثی ــر آن ب ــر رف ــاه اجتماع ــی
و تدویـــن ســـند مقابلـــه بـــا تعـــارض منافـــع منعقـــد
شـــد.
مراس ــم انعق ــاد ای ــن تفاهمنام ــه ب ــا حض ــور محم ــد
شـــریعتمداری وزیـــر تعـــاون ،کار و رفـــاه اجتماعـــی،
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی،

دکتـــر محمـــد قاســـمی رییـــس مرکـــز پژوهشهـــای
مجل ــس ش ــورای اس ــامی و دکت ــر مس ــعود پزش ــکیان
نایبرییـــس مجلـــس در ســـالن کنفرانـــس دفتـــر
مرکـــزی جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد.
تعـــارض منافـــع یکـــی از ریشـــههای فســـاد و
تضعی ــف ش ــاخصهای رفاه ــی اس ــت ک ــه پیامده ــای
منفـــی عمیقـــی بـــر ابعـــاد زندگـــی اقتصـــادی و
اجتماعـــی بهجـــای میگـــذارد .بـــرای مقابلـــه بـــا
تعـــارض منافـــع برخـــی نماینـــدگان مجلـــس طرحـــی
ب ــا عن ــوان «مدیری ــت تع ــارض مناف ــع» تهی ــه کردن ــد

کـــه در تاریـــخ  20اســـفند  1397توســـط هیـــات
رییســهی مجل ــس اع ــام وص ــول ش ــده اس ــت .دول ــت
نیـــز در تاریـــخ  4آذر  1398الیحـــهای را بـــا عنـــوان
«نحـــوه مدیریـــت تعـــارض منافـــع در انجـــام وظایـــف
قانون ــی و ارائ ــه خدم ــات عموم ــی» ب ــه مجل ــس ارای ــه
داده اســـت؛ بنابرایـــن مســـئلهی تعـــارض منافـــع بـــه
ســـبب پیامدهـــای متعـــدد ذکرشـــده ،دغدغـــهی
مشـــترک مجلـــس و دولـــت اســـت .ایـــن تفاهمنامـــه
بهمنظـــور شـــناخت عمیـــق ابعـــاد تعـــارض منافـــع در
دســـتگاههای اجرایـــی مختلـــف و تاثیـــر آن بـــر رفـــاه
اجتماع ــی و تدوی ــن «س ــند جام ــع مقابل ــه ب ــا تع ــارض
منافـــع» تنظیـــم شـــده اســـت.
مشـــارکت در تدویـــن ســـند جامـــع مقابلـــه بـــا
تعـــارض منافـــع و تاثیـــر آن بـــر رفـــاه اجتماعـــی
و ارایـــهی آن بـــه روســـای قـــوای مقننـــه و
مجریـــه ،مشـــارکت در جلـــب حمایـــت اجتماعـــی و
سیاســـتگذاران مرتبـــط بـــا تصویـــب و اجـــرای ســـند
و مشـــارکت در نظـــارت بـــر اجـــرای ســـند و ســـایر
قوانیـــن و مقـــررات مرتبـــط از جملـــه اهـــداف ایـــن
تفاهمنامـــه اســـت.
همچنیـــن تعهـــدات ســـهجانبهی ایـــن
تفاهمنامـــه شـــامل همـــکاری در اجـــرای برنامههـــای
مطالعات ــی و پژوهش ــی مرتب ــط ب ــا اه ــداف تفاهمنام ــه،
جلـــب مشـــارکت پژوهشـــگران و صاحبنظـــران،
اســـتفاده از ظرفیتهـــای اطالعاتـــی ،پژوهشـــی،
اجرایـــی ،خبـــری و مشـــاورهای جهاددانشـــگاهی
و همچنیـــن تجربـــه و تخصـــص منابـــع انســـانی
دو طـــرف ،تبـــادل نتایـــج طرحهـــای پژوهشـــی و

قانونمند کردن ریشههای فساد؛ مشکل
بزرگ جامعه

محمـــد شـــریعتمداری وزیـــر تعـــاون ،کار و رفـــاه
اجتماعـــی در ایـــن مراســـم بـــا بیـــان اینکـــه از
ســـالهای گذشـــته و از زمانـــی کـــه رهبـــری دربـــاره
ســـه عنصـــر فقـــر و فســـاد و تبعیـــض ســـخن گفتنـــد
دریافتیـــم کـــه بایـــد بـــه عنـــوان دردی بـــزرگ مـــورد
توجـــه جدیتـــری قـــرار بگیـــرد .رابطـــه متناظـــری
بیـــن فســـاد و کاهـــش رفـــاه عمومـــی وجـــود دارد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

گزارشهـــای کارشناســـی تهیهشـــده ،تبـــادل آمـــار
و اطالعـــات در زمینـــهی فعالیتهـــای پژوهشـــی
مشـــترک ،پشـــتیبانی علمـــی و اجرایـــی از برگـــزاری
رویدادهـــای علمـــی و نشســـتهای کارشناســـی و
فراهـــم ســـاختن دسترســـی کامـــل بـــه تمـــام منابـــع
موجـــود در کتابخانـــه و مرکـــز اســـناد یکدیگـــر
میباشـــد.
پیگیـــری تحقـــق مفـــاد ایـــن تفاهمنامـــه
توســـط کارگـــروه مشـــترکی متشـــکل از نماینـــدگان
جهاددانشـــگاهی ،وزارت تعـــاون ،کار و رفـــاه اجتماعـــی
و مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس شـــورای اســـامی
انجـــام میگیـــرد و مـــدت اعتبـــار آن دو ســـال اســـت.

وی افـــزود :اگـــر نتوانیـــم ایـــن رابطـــه را بـــه هـــر
طریق ــی بش ــکنیم و برخ ــورد واقع ــی ب ــا مظاه ــر فس ــاد
نداشـــته باشـــیم ،همچنـــان چهـــره خشـــن فقـــر را
شـــاهد خواهیـــم بـــود.
وزیـــر تعـــاون ،کار و رفـــاه اجتماعـــی ضمـــن
گرامیداش ــت ای ــام فج ــر گف ــت :تم ــام ش ــعارهای م ــا
پی ــش از پی ــروزی انق ــاب اس ــامی ،عدال ــت خواهان ــه
و در جهـــت رفـــع تبعیـــض و برخـــورد بـــا فســـاد
ب ــود .تبعی ــض آش ــکاری در آن ای ــام وج ــود داش ــت و
چهـــره فقـــر در ابعـــاد گوناگـــون مشـــهود بـــود و فقـــر
در حیطـــه تامیـــن ســـرپناه و حاشـــیه نشـــینی کامـــا
مشـــهود و مکشـــوف بـــود.
شـــریعتمداری بـــا بیـــان اینکـــه اگـــر از آرمانهـــا
و ارزشهـــا فاصلـــه بگیریـــم ،اســـاس انقـــاب را از
دســـت دادهایـــم ،گفـــت :عوامـــل برونزایـــی نیـــز در
شـــکلگیری وضعیـــت امـــروز وجـــود دارد .فشـــارهای
نظـــام ســـلطه بیتاثیـــر نبـــوده اســـت .درمنطقـــه
بـــزرگ نفتـــی قـــرار داریـــم و مقابلـــه بـــا سیاســـتهای
جهان ــی ،عام ــل بزرگ ــی ب ــرای فش ــار وارد ک ــردن ب ــه
مـــا بـــوده اســـت .ناکارآمـــدی و فاصلـــه گرفتـــن از
اصـــول انقـــاب نیـــز عامـــل مهمـــی در رســـیدن بـــه
شـــرایط نامطلـــوب بـــوده اســـت.

وزیـــر تعـــاون ،کار و رفـــاه اجتماعـــی ادامـــه
داد :در جامعـــهی مـــا مرسومشـــده کـــه وقتـــی
صحبـــت از فقـــر میشـــود ،فقربـــازی راه میافتـــد
و دســـتمایهی تشـــکیل جلســـاتی میشـــود کـــه
دربـــارهی فقـــر و فســـاد گفـــت وگـــو کنیـــم؛ ایـــن
جامعـــه را خســـته کـــرده و بایـــد جنبههـــای عملـــی و
عملیاتـــی پررنـــگ شـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه وقتـــی کســـی بخواهـــد
بـــا فقـــر مبـــارزه کنـــد بـــا وی مقابلههایـــی شـــده و
در برابـــرش مقاومـــت میکننـــد ،گفـــت :ماموریـــت
رییـــس ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی منقـــح کـــردن
قوانیـــن اســـت تـــا جلـــوی فســـاد را بگیـــرد؛ اکنـــون
قوانیـــن و بخشنامههـــای ســـازمان تامیـــن
اجتماعـــی منشـــأ بـــروز فســـاد اســـت و یکـــی از
مصادیـــق آن وجـــود کارگزاریهاســـت .در بهزیســـتی
ه ــم همینط ــور اس ــت خودم ــان ناظ ــر و منظ ــور و ب ــه
عبارتـــی مجـــری و ناظـــر بهزیســـتی بـــر خیریههـــا
هســـتیم .ایـــن حرکـــت در بهزیســـتی بـــه همـــت
دکتـــر قبـــادی دانـــا رییـــس آن ،آغـــاز شـــده کـــه کار
در بخـــش خصوصـــی یـــا در دولـــت دنبـــال شـــود.
شـــریعتمداری بـــر روشـــن کـــردن و انداختـــن
نورافکنهـــا بـــر زوایـــای تاریـــک موجـــود در تعـــارض

www.acecr.ac.ir

59

سالبیستم│شماره175

60

تفاهم
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

منافـــع ســـاختار اجرایـــی کشـــور بـــا همـــکاری
جهاددانشـــگاهی تاکیـــد کـــرد و گفـــت :وقتـــی کار
واقعـــی اســـت کـــه مـــردم نتایـــج آن را احســـاس
کننـــد .یـــک نمونـــه دیگـــر ایـــن اســـت کـــه خـــود
س ــازمان فن ــی و حرفــهای مج ــوز تاس ــیس آموزش ــگاه
میدهـــد و از آن ســـو بـــرای خودشـــان و دوستانشـــان
مجـــوز آموزشـــگاه میگیرنـــد .متاســـفانه تعـــارض
منافـــع را در کشـــور قانونمنـــد کردهایـــم.
وزیـــر تعـــاون ،کار و رفـــاه اجتماعـــی ادامـــه داد:
پیشـــخوان دولـــت درســـت کردهایـــم و مجـــوز را بـــه
مرتبطـــان خودمـــان میدهیـــم .بایـــد بـــا مصادیـــق
واقعـــی تعـــارض برخـــورد کنیـــم و مـــردم آن را
احســـاس کننـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه الیحـــه مدیریـــت تعـــارض
منافـــع را در  ۳۹مـــاده تقدیـــم مجلـــس کردهایـــم و
امیدواریـــم در اولیـــن فرصـــت مصـــوب و زمینههـــای
قانونـــی برخـــورد بـــا آن فراهـــم شـــود ،اظهـــار کـــرد:
ای ــن کار س ــخت اس ــت و بای ــد منتظرفش ــارها باش ــیم،
ام ــا تص ــور میکن ــم اگ ــر ق ــدم در ای ــن راه بگذاری ــم،
مـــردم احســـاس رضایـــت بیشـــتری خواهنـــد کـــرد.

«تعارض منافع» یکی از ریشههای فساد و
تضعیف شاخصهای رفاهی در کشور است

دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی
نی ــز در ای ــن مراس ــم ،اظه ــار ک ــرد :مش ــکالت ناش ــی
از تع ــارض مناف ــع در کش ــور باع ــث ایج ــاد مش ــکالت
زی ــادی در جامع ــه ش ــده اس ــت.
وی ادامـــه کـــرد :تعـــارض منافـــع یکـــی از
ریشـــههای فســـاد و تضعیـــف شـــاخصهای رفاهـــی
اســـت کـــه پیامدهـــای عمیقـــی بـــر ابعـــاد زندگـــی
اقتصـــادی و اجتماعـــی بـــه جـــای میگـــذارد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی گفـــت :پرداختـــن بـــه
ایـــن موضـــوع امـــروزه امـــر بســـیار مهمـــی اســـت و
خوش ــحالیم ک ــه مجل ــس و دول ــت ب ــه ای ــن موض ــوع
پرداختهانـــد.
دکتـــر طیبـــی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن تفاهمنامـــه
ب ــرای مقابل ــه ب ــا تع ــارض مناف ــع ب ــه امض ــا میرس ــد،
گفـــت :در ایـــن تفاهمنامـــه جهاددانشـــگاهی تحـــت
عنـــوان یـــک مجموعـــهی علمـــی ،پژوهشـــی و
فناورانـــه در بررســـی پژوهشـــی تفاهمنامـــه نقـــش
ایفـــا میکنـــد.

وی گفـــت :جهاددانشـــگاهی بـــا اســـتفاده از همـــه
توانمندیهـــای خـــود اعـــم از پژوهشـــی ،فنـــاوری
و علمـــی کـــه در سراســـر کشـــور در اختیـــار دارد
همچنی ــن ب ــا کم ــک تجارب ــی ک ــه در اختی ــار دارد در
کنـــار اســـتفاده از توانمندیهـــای خبـــری و رســـانهای
در اجـــرای ایـــن تفاهمنامـــه تـــاش خواهـــد کـــرد.
بـــه گفتـــهی رییـــس جهاددانشـــگاهی ،ایـــن نهـــاد
بـــا در اختیـــار داشـــتن ســـه مجموعـــهی رســـانهای
شـــامل دو خبرگـــزاری و یـــک روزنامـــه و پتانســـیل
بـــاالی اجتماعـــی ،میتوانـــد در اجـــرای تفاهمنامـــه
نقـــش ایفـــا کنـــد.

مدیریت تعارض منافع به عزم و ارادهی
سیاسی نیاز دارد

در ادامـــه ،دکتـــر مســـعود پزشـــکیان نایبرییـــس
مجل ــس ش ــورای اس ــامی نی ــز گف ــت :تع ــارض مناف ــع
مان ــع اصل ــی در مش ــارکت اس ــت.
وی بـــا اشـــاره بـــه قوانیـــن بهداشـــت و درمـــان
گفـــت :در یکـــی از قوانیـــن بهداشـــت و درمـــان
تاکی ــد ش ــده اس ــت ک ــه پزش ــکان بای ــد ی ــک محل ــه
ب ــرای فعالی ــت خ ــود انتخ ــاب کنن ــد و ی ــا در بخ ــش
خصوصـــی و یـــا بخـــش دولتـــی کار کننـــد کـــه ایـــن

قان ــون تاکن ــون اجرای ــی نش ــده اس ــت و نظارت ــی ه ــم
بـــر آن انجـــام نشـــده اســـت.
دکتـــر پزشـــکیان بـــا بیـــان اینکـــه تعهـــد و عـــزم
سیاســـیون و حاکمیـــت بـــرای مقابلـــه بـــا تعـــارض
منافـــع اصلیتریـــن و مهمتریـــن کار اســـت،
خاطرنش ــان ک ــرد :اگ ــر ای ــن موض ــوع محق ــق نش ــود،
مجـــری و اجراکننـــدهی مدیریـــت تعـــارض منافـــع
تنهـــا میمانـــد.
نایبرییـــس مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا بیـــان
اینک ــه مجل ــس ،دول ــت و ق ــوهی قضایی ــه اصلیتری ــن
گلوگاهه ــای م ــا در اج ــرای مدیری ــت تع ــارض مناف ــع
هســـتند ،تصریـــح کـــرد :ایـــن ســـه نهـــاد خـــود را از
ایـــن قضیـــه کنـــار میکشـــند؛ در حالـــی کـــه بایـــد
در وس ــط می ــدان باش ــند و در ای ــن عرص ــه مش ــارکت
داش ــته باش ــند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه مدیریـــت تعـــارض منافـــع
بـــه عـــزم و اراده سیاســـی نیـــاز دارد ،گفـــت :بـــرای
ح ــل ای ــن مش ــکل اگ ــر ع ــزم و اراده سیاس ــی وج ــود
نداش ــته باش ــد ،ب ــه کتاب ــی در دس ــت م ــردم تبدی ــل
میشـــود و اجرایـــی نخواهـــد شـــد.
دکتـــر پزشـــکیان بـــا بیـــان اینکـــه
سیاســـتگذاران بایـــد بـــه دنبـــال اجـــرای مدیریـــت
تعـــارض منافـــع برونـــد ،افـــزود :رســـانهها بایـــد بـــا
انجـــام کار و فرهنگســـازی و تبلیـــغ مطالبـــه گـــری
را در کش ــور و بی ــن م ــردم ایج ــاد کنن ــد ت ــا عدال ــت
جـــای خـــود را پیـــدا کنـــد.

هر گاه سیاستهای مقابله با فساد وارد
دستگاههای سیاسی شد ،توفیقی نداشتیم

دکتـــر محمـــد قاســـمی رییـــس مرکـــز
پژوهشهـــای مجلـــس شـــورای اســـامی نیـــز در
ایـــن مراســـم اظهـــار کـــرد :بروندادهـــای اقتصـــادی
و اجتماعـــی در هـــر کشـــوری ماننـــد رشـــد ،فقـــر،
درآمـــد و ...متناســـب بـــا سیســـتمهای عمومـــی هـــر
کشـــوری اســـت.
وی افـــزود :یکـــی از اولویتهـــای هـــر دولـــت و
مجلس ــی بازآفرین ــی در اص ــاح بخ ــش عموم ــی اس ــت
و اگ ــر س ــاختارها تغیی ــر نکن ــد ب ــا رفت ــن و آمدنه ــا
بازآفرین ــی و تغیی ــری را ش ــاهد نخواهی ــم ب ــود .بح ــث
تعـــارض منافـــع دو ویژگـــی عمـــده بـــرای مقابلـــه بـــا

همچنیـن دکتر احمـد میدری معاون رفـاه اجتماعی
وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی نیـز بـا بیـان اینکه
تعـارض منافـع در ابعـاد مختلـف از دغدغههـا و مسـائل
مهـم اقتصادی اسـت اظهار کـرد :طرحی در ایـن زمینه
در سـال  ۹۷آمـاده و آبـان مـاه امسـال الیحـهای تقدیم
مجلـس شـورای اسلامی شـد .تعـارض منافـع یکـی از
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فســـاد و افزایـــش کارایـــی بـــه وجـــود مـــیآورد.
رییـــس مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس در خصـــوص
ویژگ ــی دوم تع ــارض مناف ــع نی ــز گف ــت :ای ــن ویژگ ــی
ایـــن اســـت کـــه از موضـــوع مقابلـــه بـــا فســـاد،
سیاســـتزدایی میکنـــد .در واقـــع ســـم مقابلـــه
فســـاد ایـــن اســـت کـــه بـــه عنـــوان یـــک موضـــوع
سیاســـی در دســـتور کار باشـــد در حالـــی کـــه
حقیقتـــا تجربـــه کشـــورها نشـــان میدهـــد هـــرگاه
سیاســتهای مقابل ــه ب ــا فس ــاد وارد دس ــتور کاره ــای
سیاســـی شـــده حتمـــا نتیجـــه بخـــش نبـــوده ،صرفـــا
بهانـــهای بـــرای زدن جناحهـــا قـــرار میگیـــرد.
دکتـــر قاســـمی گفـــت :تقســـیم کار بیـــن
مجموعههـــای اجرایـــی کشـــور زمینـــهای بـــرای
فســـاد درســـت میکنـــد .بحـــث تعـــارض منافـــع اگـــر
در دس ــتور کار ج ــدی ق ــرار بگی ــرد ،چنی ــن مش ــکالتی
بـــه وجـــود نمیآیـــد .همچنیـــن سیاســـتزدایی از
موضوع ــات اصل ــی دیگ ــر اس ــت ک ــه ب ــا فس ــاد مقابل ــه
میکنـــد .تجربـــهی کشـــورها نشـــان میدهـــد
هـــرگاه سیاســـتهای مقابلـــه بـــا فســـاد وارد
دســـتگاههای سیاســـی شـــده موفـــق نبـــوده ،بحـــث
تعـــارض منافـــع بـــه دنبـــال سیاســـتزدایی از مقابلـــع
بـــا فســـاد اســـت.
وی عن ــوان ک ــرد :ب ــه دنب ــال ای ــن اه ــداف طرح ــی
نوشــته شــد و تقدیــم مجلــس شــد و اگــر ایــن طــرح
ب ــه نتیجــهای برس ــد از کاره ــای مان ــدگاری خواه ــد
ب ــود ک ــه کل مدیری ــت کش ــور را تح ــت تاثی ــر ق ــرار
خواهــد داد .در موضــوع تعــارض منافــع حتمــا نیــازی
ب ــه قانونگ ــذاری نیس ــت ،بس ــیاری مصادی ــق در ق ــوه
مجریـــه میتوانـــد بـــدون قانونگـــذاری در دســـتور
کار دولـــت قـــرار بگیـــرد ،بنابرایـــن اصحـــاب رســـانه
در شناســـایی مصادیـــق موضـــوع و فســـادهایی کـــه
وجـــود دارد بایـــد مـــا را یـــاری کننـــد.

موتورهـای اصلـی کاهـش رفـاه و فقـر و راهحـل آن ایـن
اسـت کـه تعارض بایـد تبدیل بـه هماهنگی منافع شـود.
وی افـزود :تعـارض میتوانـد در بخـش خصوصـی،
نهادهـای عمومـی و جناحهـای سیاسـی وجـود داشـته
باشـد ،بـا افزایـش هزینههـای دولـت ،عـدم کارایـی
در سیسـتم اجـرا رخ میدهـد .در واقـع تعـارض بیـن
سـازمانها و درون آنهـا موجـب افزایـش هزینههـا و
ناکارآمـدی اسـت و بـرای کاهـش تـورم هم بایـد تعارض
منافـع را کنتـرل کنیـم.
معـاون رفـاه اجتماعـی وزارت تعـاون ،کار و رفـاه
اجتماعـی افـزود :بهعنوانمثـال وقتـی در بخـش
خصوصـی هماهنگـی ایجاد نشـود کارخانههـا نمیتوانند
بـا صنایـع مشـابه در کشـورهای دیگـر رقابـت کننـد.
مـیدری با اشـاره به اینکه موسسـات خیریـه بزرگ و
تشـکلهای صنفـی بـزرگ نداریـم گفـت :علت ایـن امر،
عـدم هماهنگـی بین نهادهای مردمی اسـت و مشـکالت
مختلفـی بـرای نهادهـا ایجـاد کـرده اسـت .تعـارض در
جناحهـای سیاسـی نیـز همـان اختلاف بیـن گروههـای
سیاسـی اسـت و میتوانـد ریشـه تعارضات باشـد .در این
تفاهمنامـه ،تعـارض در نظـام رفاه اجتماعی مدنظر اسـت
و بهعنوان شناسـایی و از بین بردن ریشـه فسـاد از سـال
قبـل در دسـتور کار وزارت رفـاه قـرار گرفتـه و برخـی

موارد حل شـده اسـت.
بـه گفتـه وی بخـش پژوهشـی ایـن تفاهمنامـه را
جهاددانشـگاهی ،تکمیـل طـرح ارائهشـده بـه مجلـس
را مرکـز پژوهشهـای مجلـس شـورای اسلامی دنبـال
میکنـد و مـا هـم بهعنـوان آزمایشـگاهی بـرای حـل
تعـارض اقـدام خواهیـم کـرد.
معـاون رفـاه اجتماعـی وزارت تعـاون ،کار و رفـاه
اجتماعـی بـا اشـاره بـه اشـتغال همزمـان در دو بخـش
دولتـی و خصوصـی کـه موجـب تعـارض منافـع اسـت
گفـت :در تفاهمنامـه بـه ایـن موضـوع پرداخته میشـود
و میتوانـد تبعاتـی بـه همـراه داشـته باشـد .نمونـه آن
اشـتغال همزمـان پزشـکان در بخـش دولتـی و خصوصی
ا ست .
وی ادامـه داد :شـکل دیگـر تعـارض ،تعـارض درآمـد
و وظیفـه اسـت .علاوه بـر ایـن وقتی افـراد بعـد از اتمام
شـغل بـه بخـش خصوصـی برونـد یـا رفتوآمـد بـه
بخـش دولتـی داشـته باشـد تعـارض بـه وجـود میآیـد،
بهعنوانمثـال اگـر رئیـس یـک بانـک خصوصـی،
رئیـسکل بانـک مرکزی بشـود تعـارض به وجـود میآید
کـه در برخـی کشـورها جـرم اسـت ،امـا مـا در ایـران
چنیـن منـع قانونـی نداریـم.
مـیدری بـا اشـاره به اینکـه برخی اوقـات وظایف یک
سـازمان بـا یکدیگـر تعـارض دارنـد گفـت :بهعنوانمثال
وقتـی نظام پزشـکی بخواهد هـم منافع بیمـاران را حفظ
کنـد و هـم مدافـع حقـوق پزشـکان باشـد دچـار تعارض
وظایف اسـت.
معـاون رفـاه اجتماعـی وزارت تعـاون ،کار و رفـاه
اجتماعـی بـه شـکل دیگـری از تعـارض اشـاره کـرد و
گفـت :سـازمان خـودش قاعـده گـذاری کـرده و خودش
ناظـر آن باشـد ،بـه ایـن معنـا کـه خـود سـازمان مجـوز
صـادر کنـد و خـودش نظـارت کنـد.
وی شـــکل آشـــکار تعـــارض را میـــان منافـــع
س ــازمانی و مناف ــع ف ــردی ک ــه میتوان ــد ب ــه ارتش ــاء
منجـــر شـــود دانســـت و گفـــت :تعـــارض منافـــع
منطقـــهای و ملـــی کـــه در مجلـــس بـــارز اســـت نیـــز
نـــوع دیگـــری از تعـــارض اســـت.
مــیدری ادام ــه داد :ب ــه رس ــمیت ش ــناخته ش ــدن،
کســـب دانـــش الزم و رســـیدن بـــه راهحـــل و کســـب
قـــدرت الزم بـــرای حـــل مســـایل ،ســـه راه اساســـی
مقابلـــه بـــا تعـــارض منافعانـــد.
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توسعهی پایدار در حوزهی میراث
فرهنگیباراهحلهایتخصصی
جهاددانشگاهی و وزارت میراث فرهنگی در راستای توسعهی پایدار در حوزهی میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ،تفاهمنامه امضا کردند

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی 22 ،دی :در راستای توسعه
همکاریهـای بینبخشـی بـرای تحقـق توسـعه پایـدار
در حـوزه میراثفرهنگـی ،گردشـگری و صنایع دسـتی
تفاهمنامـه همـکاری میـان دکترعلیاصغـر مونسـان
وزیـر میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی و
دکتـر حمیدرضا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی منعقد
شد .
از موضـوع و محورهـای همـکاری در ایـن تفاهـم
نامـه میتـوان بـه اسـتفاده از توانمندیهـای علمـی،
تخصصـی و تجربیـات جهاددانشـگاهی در راسـتای
تحقـق اهـداف ،رسـالتها و برنامههـای توسـعهای
وزارتخانـه ،همـکاری در ارتقـای دانـش تخصصـی و
توسـعه مهارتهـای کارکنـان و ذینفعـان وزارتخانـه،
از طریـق اجـرای پروژههـای تحقیقاتـی ،برگـزاری
دورههـای توانمندسـازی کارکنـان ،طراحـی و اجـرای
آموزشهـای مـورد نیـاز ،مشـارکت در برگـزاری
کنگرههـا ،همایشهـا ،سـمینارها ،نشسـتهای

علمـی و کاربـردی و تورهـای تخصصـی بـا رویکـرد
علمـی ،آموزشـی و ترویجـی ،همـکاری در تولیـد
محتـوای علمـی ،آموزشـی ،فرهنگـی و رسـانهای
در راسـتای توسـعه بخشهـای میـراث فرهنگـی،
گردشـگری و صنایـع دسـتی اعـم از تالیـف و چـاپ و
نشـر کتـاب و مجلات علمـی و تخصصـی ،محصـوالت
چندرسـانهای و دیجیتـال ،تولیـدات خبـری ،محتـوای
آمـوزش الکترونیکـی ،حمایـت مشـترک از برگـزاری
رویدادهـای کارآفرینـی مرتبـط و حمایـت از تاسـیس
کسـب و کارهـای فناورانـه در حوزههـای گردشـگری،
صنایعدسـتی و میـراث فرهنگـی ،همـکاری در ارتقای
هویـت ایرانـی و اسلامی جوانـان بـه ویژه دانشـجویان
دانشـگاهها و مراکـز آموزشعالـی بـرای آشـناکردن
هرچـه بیشـتر نسـل جوان ایران و کشـورهای اسلامی
و فارسـی زبـان بـا مواریـث تاریخی و تمدنی مشـترک
در قالـب همایـش بیـن المللـی خلیج فـارس ،اردوهای
ایـران مـرز پرگهـر و  ...اشـاره کـرد.

توجه ویژہی جهاددانشگاهی به گردشگری

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در
این مراسم ،گفت :بحث میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی از موضوعاتی بود که از ابتدای تاسیس
جهاددانشگاهی به دالیل مختلف مورد توجه این نهاد
قرار گرفت.
وی با اشاره به این که مباحث فرهنگی از این
جهت مهم بود که قصد داشتیم به ارتقای هویت ایرانی
دانشجویان و دانشگاهیان کمک کنیم ،افزود :این هدف
را با ایجاد مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان
دنبال کردیم تا این گروه با دستاوردهای فرهنگی ما
آشنا شوند و این کار را با برگزاری طرح اردوی مرز پر
گوهر به منظور بازدید از میراث فرهنگی و دستاوردهای
جمهوری اسالمی ادامه دادیم.
رییس جهاددانشگاهی در ادامه با ابراز عالقه مندی
به توسعه طرح اردوی مرز پرگهر بیان کرد :عالقه مندیم
این طرح را با دانشجویان خارجی با اولویت کشورهای
اسالمی و فارسی زبان دنبال کنیم و در این راه از
حمایت وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی برخوردار باشیم.
دکتر طیبی با اشاره به این که اولین پژوهشکده
گردشگری را در جهاددانشگاهی مشهد احداث کردیم.
افزود :مجموع توانمندیهای جهاددانشگاهی در حوزه
علوم انسانی توجه ویژهای به گردشگری دارد.
وی ادامه داد :دنیا معتقد است صنایع فرهنگی و
گردشگری میتواند به اقتصاد اول تبدیل شود .ما هم در
این راستا حرکت میکنیم .امیدواریم تفاهمنامهای که با
این وزارتخانه امضا میشود ،فعالیتهای بخش فرهنگی
و گردشگری جهاد دانشگاهی را توسعه دهد.

پایهگذاری اولین گامهای بلند پژوهشی در
دانشگاهها توسط جهاددانشگاهی

دکتـر علیاصغـر مونسـان وزیـر میـراث فرهنگـی،
گردشـگری و صنایـع دسـتی نیـز در ایـن مراسـم،
اظهـار کـرد :جهاددانشـگاهی در طول این سـالها و در
همـهی بخشهـای علمـی کشـور کمکهـای شـایانی
بـه پیشـبرد برنامهها و اهداف کشـورمان کرده اسـت و
میشـود گفـت جهاددانشـگاهی نهادی خدمتگـزار و با
موفقیت در کشـور اسـت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه جهاددانشــگاهی
بــرکات زیــادی بــرای کشــور بــه ارمغــان آورده اســت،
اظهــار کــرد :شــاید گزافــه نباشــد اگــر بگویــم از
زمــان دانشــجویی یــادم اســت اولیــن گامهــای بلنــد
پژوهشــی و بــه ویــژه کاربــردی را جهاددانشــگاهی
در دانشــگاهها پایهگــذاری و شــروع و دانشــجویان
خبــره و نخبــه را جــذب کــرد و کارهــای پژوهشــی
مهمــی را در کنــار دانشــگاهها آغــاز کــرد و امــروز بــه
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ویژگیهای متفاوت دانشگاه علم و فرهنگ

توسعهی پایدار در بخش میراث فرهنگی با
راهح لهای تخصصی جهاددانشگاهی

در ادامـه ،دکتـر ایمانـی خوشـخو رییـس پـارک
ملـی علـوم و فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی بـه
ارایـهی گزارشـی از فعالیتهـای این پـارک پرداخت و
گفـت :بـر آن هسـتیم تـا ایـن باور کـه حـوزه فرهنگ
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جایــی رســیده اســت کــه اتفاقــات مهمــی رخ داده و
راه انــدازی پــارک علــوم و فناورهــای نــرم فرهنگــی
کــه ریشــه آن اقداماتــی بــوده کــه جهاددانشــگاهی از
گذشــته دور آغــاز کــرده اســت .اینکــه مــا مــی گوییــم
جهاددانشــگاهی یــک نهــاد پــر خیــر و برکــت بــرای
کشــور بــوده اســت حــرف قطعــیای اســت.
دکتر مونسان با تاکید بر اینکه بار مهم قطب علمی
گردشگری را دانشگاه علم و فرهنگ برعهده گرفته
است ،تصریح کرد :پس از آن به سایر دانشگاهها هم
توسعه پیدا کرده و ادامه دارد و دانش آموختگانی
تربیت میشوند که برای آینده گردشگری کشور که
روند روبه رشدی را دارد طی میکند و به زعم بنده
یکی از مزیتهای بزرگ کشور است.
وی افزود :علیرغم همه تهدیدهای محیطی در
حوزه گردشگری اما ظرفیت ذاتی گردشگری در کشور
ما باالست .دشمنان تبلیغات گستردهای برای صرفنظر
کردن از سفر به ایران و کنسل کردن پروازها داشتهاند.
البته اینها اثرات خود را بر گردشگری میگذارد ،اما
با توجه به ظرفیت باالی گردشگری در کشور این
شرایط به سرعت قابلترمیم است و حالت پیشرونده
گردشگری تداوم مییابد.
وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
بیان کرد :خوشبختانه با کمک دانشگاه علم و فرهنگ
قرار است با شکلگیری حسابهای اقماری گردشگری
درآمدهای این حوزه ساماندهی شود .معتقدیم
گردشگری محرک اقتصاد کشور است ،درآمدزاست و
حوزههای پوشاک ،حمل و نقل و صنایع غذایی را رونق
میدهد .گردشگری در مقابل سایر حوزهها در کشور
کمترین درآمد را دارد .اگر اعتبارات گردشگری تأمین
شود ،ظرف یکسال آینده درآمد حاصل از گردشگری در
صدر قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه با اشاره به این که در تدوین برنامه
اقدام ملی که با همکاری سازمان گردشگری یونسکو
در حال انجام است دانشگاه علم و فرهنگ نقش ویژهای
دارد ،گفت :همچنین سند توسعه گردشگری کشور
آماده شده و در کمیسیون مربوطه در مجلس در حال
بررسی است .اسناد پایهای گردشگری در حال تدوین و
تهیه است و اگر به ابالغ نهایی برسد تحوالت بسیاری
را شاهد خواهیم بود.

دکتـر مونسـان در پایـان بـا بیـان اینکـه امیدواریم
ایـن تفاهمنامـه بتوانـد در رسـیدن بـه اهـداف
ذکرشـده مؤثـر باشـد چـرا کـه حمایـت وزارتخانـه و
جهاددانشـگاهی از اقدامـات در عرصـه گردشـگری
اهمیـت دارد ،گفـت :بـاز کـردن پـای طراحـان جـوان
بـه حوزه صنایع دسـتی و گردشـگری مهمتریـن اقدام
بـرای برندسـازی در موضـوع بسـتهبندی محصـوالت و
صنایـع فرهنگـی بـوده و اتفاقـات خوبی در ایـن زمینه
رخ داده اسـت .کاالهـای بـا ارزش صنایـع دسـتی باید
برندسـازی شـوند .موضـوع دیگـر کاربردیسـازی
صنایـع دسـتی اسـت تـا ارزانتر و بـا ویژگـی کاربردی
مـورد اسـتفاده مـردم و جامعـه جهانـی قـرار بگیرنـد.

همچنیـن ،دکتـر سـید سـعید هاشـمی رییـس
دانشـگاه علـم و فرهنـگ نیـز بـا اشـاره به این کـه این
دانشـگاه بزرگتریـن و برتریـن دانشـگاه غیردولتـی در
مجموعـهی وزارت علـوم اسـت ،گفـت :ایـن دانشـگاه
دو وجـه تمایـز بـا سـایر دانشـگاهها دارد .اول ایـن
کـه وابسـته بـه یـک نهـاد علمـی و انقالبـی اسـت بـه
نـام جهاددانشـگاهی و دوم اینکـه از ظرفیتهـای
پژوهشـی ایـن نهـاد بـه خوبـی اسـتفاده میکنـد.
وی افـزود :نـگاه مـا ایـن کـه بتوانیـم مجموعـه
پژوهـش جهاددانشـگاهی را بـا مجموعـه آمـوزش
دانشـگاه به شـکل حلقههای پیوسـته گسـترش دهیم.
دکتـر هاشـمی تصریـح کـرد :چشـم انـداز ایـن
دانشـگاه این اسـت بتواند بـه عنوان دانشـگاه کارآفرین
برتـر کشـور باشـد کـه در ایـن راسـتا بسـترهای
مناسـبی را فراهـم کـرده کـه راهانـدازی پـارک علوم و
فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی در راسـتا بـا این
هـدف بـوده اسـت.
رییـس دانشـگاه علـم و فرهنگ افزود :این دانشـگاه
دارای پنـج دانشـکده اسـت و مجموعا  ۸۵۰۰دانشـجو
دارد کـه بیشـتر آنهـا در مقاطـع تکمیلـی تحصیـل
میکننـد .اولین دانشـکده علوم گردشـگری کشـور نیز
در ایـن دانشـگاه احداث شـده اسـت.
دکتر هاشـمی با اشـاره به همکاریهـای بینالمللی
ایـن دانشـگاه ،اظهـار کـرد :مشـارکتهایی بـا اتریش،
مالـزی و ترکیـه آغـاز شـده کـه در بیـن آنهـا اتریش
حمایتهـای خوبـی داشـته و همـکار علمـی خوبـی
بـرای دانشـگاه علـم و فرهنگـی محسـوب میشـود.
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درآمـدزا نیسـت را از کشـور دور کنیـم .همیشـه ایـن
اعتقـاد حاکـم بـوده کـه حـوزه فرهنـگ بیشتـر از
آن کـه درآمـد کسـب کنـد هزینـه جـذب میکنـد؛
بنابرایـن فرهنـگ بـه عنـوان بخـش مولـد در اقتصـاد
کشـور جایگاهـی نداشـته اسـت.
وی افـزود :بـا تاسـیس پـارک علـوم و فنـاوری در
دانشـگاه علم و فرهنگ سـعی شـد ایدهای که داشـتیم
را ثابت کنیم .در حال حاضر نیز در پنج شـاخه رسـانه
تصویری ،اسـباب بازی ،انیمشـین ،گردشـگری و  ...کار
را آغـاز کردهایـم کـه باید توسـعه دهیم.
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تفاهم
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

اصالح نژاد گاوهای ممتاز با استفاده از یک
تکنیکپیرشفته

تفاهمنامهای بین جهاددانشگاهی و سازمان اوقاف با موضوع استفاده از فناوری تولید خارج رحمی جنین با استفاده از تکنیک اخذ
سونوگرافیک تخمک از گاو زنده و توسعهی آن در کشور منعقد شد
تفاهمنامـه اسـت.
همچنیـن اجـرای برنامههـا و فعالیتهای مشـترک
(علمـی ،تجـاری و صنعتـی) در زمینـهی اسـتفاده از
فناوریهـای نویـن در حـوزهی علـوم دامـی ،همـکاری
در زمینـهی تولیـد و فروش محصـوالت بیولوژیک موثر
در تولیـد دام ،همـکاری در زمینـهی تولیـد و فـروش
مـواد و تجهیـزات آزمایشـگاهی و صنعتـی مـورد نیـاز
گونههـای دامـی ،همـکاری در زمینـهی واردات و
صـادرات مـواد ،تجهیـزات آزمایشـگاهی و صنعتـی و
فرآوردههـای بیولوژیـک مـورد نیـاز گونههـای دامـی
و همـکاری در برگـزاری کارگاههـا و سـمینارهای
آموزشـی و ترویجی مشـترک بر اسـاس توافق ،از دیگر
موضوعـات تفاهمنامـه بین جهاددانشـگاهی و سـازمان
اوقـاف و امـور خیریـه میباشـد.
مـدت اعتبـار ایـن تفاهـم نامـه بـه مـدت  5سـال
خواهـد بـود و بـه منظـور اجرایـی نمودن آن ،شـورایی
متشـکل از نماینـدگان تاماالختیـار پژوهشـگاه
ابنسـینای جهاددانشـگاهی و سـازمان اوقـاف و امـور
خیریـه تشـکیل میشـوند.
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی 6 ،بهمن :تفاهمنامهای
بین جهاددانشگاهی و سازمان اوقاف و امور خیریه با
موضوع استفاده از فناوری «تولید خارج رحمی جنین
با استفاده از تکنیک اخذ سونوگرافیک تخمک از گاو
زنده ( »)Ovum pick upو توسعهی آن در کشور
منعقد شد.
ایـن تفاهمنامـه بـا حضـور دکتـر حمیدرضـا طیبی
رییـس جهاددانشـگاهی و حجتاالسالموالمسـلمین
دکتـر سـید مهـدی خاموشـی رییـس سـازمان اوقـاف
و امـور خیریـه در محـل سـاختمان ایـن سـازمان امضا
شد .
یکـی از وظایـف و ماموریتهای اصلی دسـتگاههای
مسـوول در زمینـهی امنیـت غذایـی ،افزایـش
توانمندسـازی صنعت دامپـروری ،بهمنظور «خودکفایی
در تولید گوشـت ،شـیر و کره» و «ارتقای مزیت نسـبی
تولیـدات دامـی جهت راهیابـی به نظام تجـارت داخلی
و جهانـی» میباشـد کـه در ایـن زمینـه بـا توجـه بـه
کمبـود علوفـه و نهادههـای دامـی مـورد نیـاز ،افزایش
سـنتی جمعیـت دامهای موجـود در کشـور ،مقرون به
صرفـه و امـکان پذیـر نیسـت؛ لـذا یکـی از راهکارهای

موثـر در ایـن زمینـه ،اسـتفاده از فناوریهـای نوین در
صنعـت دامپـروری بـا هـدف افزایـش راندمـان تولیـد
در گاوداریهـای موجـود (افزایـش کمـی و کیفـی
محصـوالت لبنـی و گوشـت و کاهش هزینههـای تمام
شـده تولید) اسـت.
در ایـن میـان یکـی از فناوریهایی کـه در دهههای
اخیـر موجـب تحـول و رونـق اقتصـادی قابـل توجه در
صنعـت دامپروری کشـورهای پیشـرفته جهان شـده و
موضـوع ایـن تفاهمنامـه نیز اسـت ،اسـتفاده از فناوری
«تولیـد خـارج رحمـی جنیـن بـا اسـتفاده از تکنیـک
اخـذ سـونوگرافیک تخمـک از گاو زنـده (Ovum
 »)pick upو توسـعهی آن در کشـور میباشـد.
اصلاح نـژاد گاوهای گوشـتی و شـیری و دومنظوره
از طریـق تولیـد خـارج رحمـی جنیـن بـا اسـتفاده از
تکنیـک اخـذ سـونوگرافیک تخمـک از گاو زنـده
( ،)Ovum pick upراهانـدازی آزمایشـگاه و
فضاهـای کاری تولید آزمایشـگاه جنین بـا هدف تولید
حداقـل  2هـزار جنیـن در مـاه و تولیـد آزمایشـگاهی
جنیـن منجمـد گاو و گوسـاله ممتـاز از نژادهـای گاو
مـورد توافـق دو طـرف ،از جملـه موضوعـات مهـم این

راهاندازی نخستین مزرعهی منونهی نژادهای
ممتاز گاو در کشور

بعدازایـن تفاهمنامـه ،بـا مشـارکت سـازمان اوقاف و
بـر پایـهی فنـاوری بانک جنیـن نژادهای ممتـاز گاوی
کـه از جمله دسـتاوردهای برتر پژوهشـگاه ابنسـینای
جهاددانشـگاهی در زمینـهی بیوتکنولـوژی تولیدمثـل
دامـی اسـت ،مـزارع نمونهی نژادهـای برتر گوسـاله در
کشـور راهاندازی میشـود.
پژوهشـگاه ابنسـینا در سـالهای گذشـته بـا
راهانـدازی نخسـتین بانـک جنیـن از پنـج نـژاد ممتـاز
گوسـالههای گوشـتی (شـاروله ،لیموزیـن و آکیتـن)،
شـیری (جرزی) و دومنظوره (سـمینتال) توانسـته بود
نقـش مهمـی در بهبـود و توسـعهی صنعـت دامپروری
در کشـور ایفـا کنـد و اکنـون نیـز بـا مشـارکت و
سـرمایهگذاری سـازمان اوقـاف قـرار اسـت پنـج
مزرعـهی نمونـه بـرای پـرورش و تکثیـر ایـن نژادهای
ممتـاز در کشـور راهانـدازی شـود.
راهانـدازی ایـن مـزارع گامـی مهم در جهـت کاهش
واردات و خودکفایـی دامـی کشـور بـه شـمار میآید و

فضای مناسب بیناملللی
در حوزهی اصالح نژاد دام

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی در
ایـن مراسـم گفـت :مقـام معظـم رهبـری بـا اشـاره به
کالم ارزشـمند حضـرت علـی(ع) فرمودنـد غربیهـا با
علـم و فنـاوری بـه قـدرت رسـیدند و حاال از به دسـت
آمـدن آن توسـط کشـورهای دیگـر احسـاس خطـر
میکننـد .مـا در جهاددانشـگاهی بـا توجـه بـه آن چه
در اصـول دینیمـان توصیـه شـده و از آن جایـی کـه
جمهـوری اسلامی بـرای اقتدار و پیشـرفت خـود باید
بـه علـم و فنـاوری تکیـه کنـد سـعی کردیـم در ایـن
راسـتا فعالیـت کنیم.
وی افـزود :خوشـحالیم که دکتر خاموشـی ،ریاسـت
سـازمان اوقـاف نیـز بـه اهمیـت موضـوع تفاهمنامـه
توجـه دارنـد و امیدواریـم ایـن تفاهمنامـه بـه یـک
قـرارداد عملیاتـی بـزرگ منجـر شـود.
دکتـر طیبـی با بیان ایـن که ما فعالیـت اصالح نژاد
گاو را در سـطح ملـی و بینالمللی نیـز دنبال میکنیم،

افتتاح  3فارم تا پایان سال

تالش برای بینیازی از واردات دام زنده

در ادامـــه ،حجتاالسالموالمســـلمین دکتـــر
ســـید مهـــدی خاموشـــی رییـــس ســـازمان اوقـــاف
و امـــور خیریـــه نیـــز بـــا اشـــاره بـــه مـــاک جهـــاد
علمـــی در نهـــاد جهاددانشـــگاهی و همـــکاری
پرس ــرعت اوق ــاف ب ــا روی ــان ای ــن نه ــاد در اصفه ــان،
گفـــت :امکانـــات ســـازمان اوقـــاف در هـــر مـــکان و
شـــرایط جغرافیایـــی را در اختیـــار جهاددانشـــگاهی
قـــرار میدهیـــم.
وی ادامـــه داد :امیدواریـــم تـــا آخـــر ســـال ،ســـه
فـــارم از جملـــه فـــارم مـــارد و فـــارم شـــهریار بـــه
بهرهبـــرداری برســـد.
رییـــس ســـازمان اوقـــاف و امـــور خیریـــه افـــزود:
ب ــا ورود ب ــه ح ــوزه ص ــادرات بس ــیار موافق ــم ،چ ــرا
کـــه ارزآوری بـــرای کشـــور دارد و بـــرای ورود بـــه
حوزهه ــای جدی ــد مانن ــد تولی ــد اس ــپرم و پ ــرورش
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بـا توجـه بـه محدودیتهـای فعلـی و آتـی در عرصهی
واردات ،میتوانـد باعـث افزایـش دسترسـی دامپروران
سراسـر کشـور بـه نژادهـای ممتـاز و افزایـش ذخایـر
بانـک جنیـن ایـن نژادها شـود.
نخسـتین مزرعهی نمونهی نژادهـای ممتاز گاوهای
شـیری ،گوشـتی و دومنظوره در مالرد کـرج راهاندازی
خواهـد شـد و چهـار مزرعـهی دیگـر در نقـاط مختلف
کشـور به بهرهبـرداری خواهند رسـید.

اظهار کرد :در شـرق آسـیا با برخی کشـورها در همین
رابطـه صحبـت کردهایـم و مـورد اسـتقبال هـم قـرار
گرفتـه اسـت .عالقهمندیـم کـه ایـن فعالیت بهسـرعت
توسـعه پیدا کند تا بخشـی از مشـکالت کشـور برطرف
شود.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی تاکی ــد ک ــرد :میتوانی ــم
در زمینـــهی تولیـــد اســـپرم و رســـیدن بـــه یـــک
نـــژاد گاو اصیـــل ایرانـــی بـــا همـــکاری ســـازمان
اوقـــاف نیـــز فعالیـــت خـــود را گســـترش دهیـــم.

همچنیـــن دکتـــر محمدرضـــا پورعابـــدی معـــاون
پژوه ــش و فن ــاوری جهاددانش ــگاهی نی ــز ب ــا اش ــاره
بـــه اهمیـــت امنیـــت غذایـــی بـــرای اســـتقالل
کش ــورها ،گف ــت :تامی ــن دامه ــای گوش ــتی و تولی ــد
کـــره از چالشهایـــی اســـت کـــه در ایـــن حـــوزه
وجـــود دارد؛ هـــدف جهاددانشـــگاهی در طرحهـــای
فناورانـــهای کـــه بـــه مقـــام معظـــم رهبـــری هـــم
ارایـــه داد ،ایـــن اســـت کـــه طـــی دو ســـال کشـــور
را از ایـــن جهـــت بینیـــاز کننـــد.
وی افـــزود :امیدواریـــم بـــا مشـــارکتی کـــه
از ســـوی ســـازمان اوقـــاف رخ میدهـــد ،ایـــن
تفاهمنامـــه را اجرایـــی کنیـــم .فضـــای خوبـــی در
داخـــل و خـــارج کشـــور بـــرای ادامـــه فعالیـــت در
حـــوزهی اصـــاح نـــژاد دام وجـــود دارد .فعالیـــت در
زمینـــهی اصـــاح گاومیـــش و شـــترهای دو کوهانـــه
نیـــز از پروژههـــای بعـــدی جهاددانشـــگاهی اســـت.
دکتـــر محمدمهـــدی نـــادری عضـــو گـــروه
جنینشناســـی و آندرولـــوژی پژوهشـــگاه
ابنســـینای جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن مراســـم
ب ــا تقدی ــر از ن ــگاه اس ــتراتژیک و بلندم ــدت س ــازمان
اوقـــاف و امـــور خیریـــه در زمینـــهی صنعـــت
دامپـــروری ،اظهـــار کـــرد :مـــا بهشـــدت نیازمنـــد
فارمهایـــی هســـتیم کـــه جنیـــن گوســـالهی ممتـــاز
را در آن بکاریـــم و ایـــن حیوانـــات را در آن پـــرورش
دهیـــم.
در بخـش دیگـری از ایـن مراسـم ،دکتـر مهـدی
پنـدار معـاون بهرهبـرداری اقتصـادی سـازمان اوقـاف و
امورخیریـه نیز با اشـاره بـه ابالغ  ۱۹بنـدی مقام معظم
رهبـری به سـازمان اوقاف در خصوص نحـوهی مدیریت
موقوفـات ،گفـت :امضـای تفاهمنامه با جهاددانشـگاهی
نیـز در راسـتای بیانات مقام معظم رهبری اسـت .انعقاد
ایـن تفاهمنامـه دو بعد اساسـی دارد که بعـد داخلی آن
تکثیـر و تولیـد نژادهـای دامی اسـت و بعـد خارجی آن
ایـن اسـت که کشـور تا حـد زیـادی غنی میشـود و از
واردات دام زنـده بینیـاز میشـویم.
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جنیـــن ،آمادگـــی خـــود را اعـــام میکنیـــم.
دکتـــر خاموشـــی بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد
خألهـــای لجســـتیکی در راســـتای اجراییشـــدن
ایـــن تفاهمنامـــه پـــر شـــود ،گفـــت :مـــا
تـــاش میکنیـــم آن امکاناتـــی را کـــه از
لحـــاظ ســـختافزاری نیـــاز اســـت ،در اختیـــار
جهاددانشـــگاهی قـــرار دهیـــم.
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توسعهیاشتغالوکارآفرینیدرحوزهی
هوش مصنوعی

تفاهمنامهی همکاری  ۳جانبه بین معاونت توسعهی کارآفرینی وزارت کار ،بنیاد ملی توسعهی فناوری و معاونت آموزش و سازمان
ستفای جهاددانشگاهی منعقد شد
توجه به پدیدهی آیندهی کاری

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۳۰ ،آبـان :آییـن
افتتـاح بنیـاد ملـی توسـعهی فنـاوری در حوزههـای
بالکچیـن ،هـوش مصنوعـی و اینترنـت اشـیا و
انعقـاد تفاهمنامـهی همـکاری سـهجانبه بیـن
معاونـت توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزارت تعاون،
کار و رفـاه اجتماعـی ،بنیـاد ملـی توسـعه فنـاوری و
معاونـت آموزشـی و سـازمان تجاریسـازی فنـاوری
و اشـتغال دانشآموختـگان جهاددانشـگاهی بـا
حضـور محمـد شـریعتمداری وزیـر تعـاون ،کار و
رفـاه اجتماعـی ،دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس
جهاددانشـگاهی ،ابوالحسـن فیروزآبـادی دبیـر
شـورای عالـی فضـای مجـازی و جمعی از مسـووالن
کشـور برگـزار شـد.

ورود جهاددانشگاهی
برای درمان پارکینسون

دکتـر حمیدرضـا طیبـی در ایـن مراسـم گفـت:
پرداختـن بـه فنـاوری هـوش مصنوعـی ،بالکچیـن،
اینترنـت اشـیاء و کار در مـورد سـلولهای بنیـادی
بـرای درمان پارکینسـون از کارهای جهاددانشـگاهی

اسـت که امسـال جایـزه المصطفـی به دانشـمند این
حـوزه دکتـر بهاروند داده شـد.
رییــس جهاددانشــگاهی گفــت :تحلیــل آینــده
کاربــرد فنــاوری اطالعــات در صنایــع خودرویــی از
 10ســال قبــل شــروع شــد و بــا نصــب تجهیزاتــی
بــه روی برخــی از خودروهایــی کــه در مســیر
تهــران بــه رشــت بــه کار گرفتــه میشــدند،
اســتفاده از ایــن خودروهــا هوشــمند شــد همچنیــن
در آینــده کشــاورزی هوشــمند نیــاز بــه اســتفاده از
فناوریهــای نــو دارنــد.
دکتــر طیبــی افــزود :در بخــش هــوش مصنوعــی،
اینترنــت اشــیا و بــاک چیــن بحــث رمزنــگاری
بســیار مهــم اســت ،همانگونــه کــه در دفــاع
مقــدس فنــاوری بســیار مهــم بــود و جوانــان مــا
توانســتند بازگشــایی سیســتم مخابراتــی کشــور
مهاجــم را انجــام داده و بســیار موفــق شــدند.
وی گفــت :بنیــاد ملــی کســبوکار توســط
بخــش خصوصــی متولــی توســعه فناوریهــای نــو
میشــود و وزارت کار نیــز در ایــن زمینــه بســیار
کمــک کــرده اســت.

وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی نیـز در ایـن
آییـن بـا اشـاره بـه بیانـات رهبـر معظـم انقلاب در
دیـدار بـا فعـاالن اقتصـادی اظهـار داشـت :بـرای
اینکـه درسـت تصمیـم بگیریـم بایـد هـم خـوب
بشـنویم و هـم خـوب ببینیـم و امـروز بایـد ایـن
نقیصـه را بـا اسـتفاده از ابزارهـای نویـن مثـل هوش
مصنوعـی ،اینترنـت اشـیا و بلاک چیـن مرتفع کرد.
محمـد شـریعتمداری بـا اشـاره بـه تشـکیل «اتاق
شـنیدن» در ایـن بنیـاد ،از وزرا و مسـووالن بـرای
شـنیدن دغدغههـا و مشـکالت فعاالن حـوزه فناوری
اطالعـات دعـوت کرد.
وی ادامـه داد :مـن بهعنـوان حامـی ،مشـوق و
تسـهیل گـر قطعـا از ایـن نـوع فعالیتهـا حمایـت
میکنـم و در ایـن راسـتا در آینـده خبرهـای خوبـی
در حـوزه توسـعه کسـبوکارهای اقتصـاد دیجیتـال
خواهیـد شـنید.
وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی بـا اشـاره بـه
توسـعه فنـاوری و پیشـی گرفتـن کشـورهای منطقه
در حـوزه تکنولـوژی تصریـح کـرد :امـروز از رقابـت
صحبـت میکنیـم درحالیکـه کشـور امـارات
بهعنـوان یـک کشـور کوچـک دارای وزارت هـوش
مصنوعـی اسـت.
وی افـزود :امـروز فناوریهـای جدیـد فقـط در
حـوزه تکنولـوژی تاثیـر نمیگذارنـد بلکـه بهصـورت
گسـترده در متغیرهـای کالن اقتصـادی تاثیرگـذار
هسـتند .اشـتغال نیـز تحـت تاثیـر فناوریهـای نـو
حرکـت میکنـد.
وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی بـا اشـاره بـه
تاکیـد سـازمان جهانـی کار ( )ILOبـه پدیـده آینده
کار گفـت :در دنیـای اتصـاالت شـبکهای ،روابـط کار
نیازمنـد تغییر اسـت.
شـریعتمداری خاطرنشـان کـرد :رویکـرد مـا دیگر
حمایـت از یـک بنـگاه اقتصـادی بـا وام نیسـت،
بلکـه امـروز بـه حمایـت گروهـی دولتـی ـ خصوصی
بهصـورت فعالیتهـای مشـارکت جویانـه نیازمنـد
هسـتیم کـه در  ۲۲مـاه باقیمانـده از دولـت در ایـن
زمینـه تمرکـز خواهیـم کـرد.
وی همچنیـن دربـاره فعالیـت بنیـاد ملـی توسـعه
کارآفرینـی اظهـار داشـت :توسـط ایـن بنیـاد ۹

آمادگی برای مواجهه با رشایط جدید در
حوزهی فناوری

ملـی مطـرح بـود ،تغییـر پیـدا خواهـد کـرد.
دبیـر شـورای عالـی فضـای مجـازی گفـت :در
ایـن عرصـه مـا نیـز باید بـه دنبـال بازتعریـف هویت
ملـی خـود در عرصـه جهانـی باشـیم و بایـد بپذیریم
کـه بـرای ایـن مهـم نیازمنـد ایجـاد شـرکتهای و
قدرتمنـد بـزرگ پلتفرمـی هسـتیم.
وی گفـت :جوانـان و نسـل آینـده مـا اگـر
میخواهنـد هویـت ملـی خـود را حفـظ کننـد بایـد
بـرای دفـاع از هویـت ملی ،قـدرت بزرگـی را بر روی
پلتفرمهـا شـکل دهنـد.

تحول اقتصاد دیجیتال؛
نیازمند نظام حکمرانی ناظر بر آن

در ادامـه ،معـاون توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال
وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی بـا بیـان اینکـه
بـرای تحـول اقتصـاد دیجیتـال در کشـور بـه نظـام
حکمرانـی ناظـر بـر آن نیازمند هسـتیم ،گفت :سـهم
ایـران از کسـبوکارهای حـوزه دیجیتـال را بایـد

افزایـش دهیـم.
دکتـر عیسـی منصـوری نیـز در این مراسـم اظهار
داشـت :در راسـتای نهادسـازی و قاعدهمندکـردن
فضـای کسـبوکار و اشـتغال ،اخیـرا موضـوع
نهادسـازی و توسـعهی نهادهـا را آغـاز کردیـم تـا
بتوانیـم نهادهـای توسـعهای را گسـترش داده و
قاعدهمنـد کنیـم؛ یکـی از ایـن نهادهـا ،بنیـاد ملـی
توسـعه فنـاوری در حوزههـای اینترنـت اشـیاء،
بالکچیـن و هـوش مصنوعـی اسـت.
معـاون توسـعه کارآفرینی و اشـتغال درباره ارزش
افـزوده کسـبوکارهای حـوزه فنـاوری اطالعـات در
دنیـا نیـز گفـت :روند موجـود در دنیا نشـان میدهد
تـا سـال  ۲۰۲۲ارزش کسـبوکارهای حـوزه آیتـی
بـه حـدود  ۶۰۰۰میلیـارد دالر میرسـد؛ درحالیکه
در سـال  ۲۰۱۵ایـن میـزان حـدود  ۴۳۰۰میلیـارد
دالر بوده اسـت.
دکتـر منصـوری ادامـه داد :اگـر سـهم ایـران از
بـازار حـوزهی آیتـی را حـدود یـک درصـد از ایـن
بـازار در دنیـا بدانیم ،بایـد امروز درآمد کشـور ما در
کسـبوکارهای حـوزه فنـاوری اطالعـات حـدود ۴۰
هـزار میلیـارد تومـان باشـد ،امـا متاسـفانه بـه دلیل
اینکـه معمـوال اقدامـات مـا معطـوف بـه حوزههـای
محـدود در کسـبوکارهای فنـاوری اطالعات اسـت،
درآمـد کشـور از محـل حـوزه آیتـی بسـیار ناچیـز
ا ست .
وی بـا تاکیـد بر اینکـه در دنیـا  ۷۰درصد ارزش
افـزوده حـوزه فنـاوری اطالعـات مربـوط بـه بخـش
تولیـد محتـوا اسـت و فقـط  ۳۰درصـد بـه حـوزه
زیرسـاخت و شـبکه اختصاص دارد ،افزود :در کشـور
مـا ایـن سـهم برعکـس اسـت و بیـش از اینکـه
بـه حـوزه تولیـد محتـوا بپردازیـم ،بـه زیرسـاخت و
شـبکه توجـه شـده اسـت ،البتـه قطعـا بایـد ایـن را
بپذیریـم کـه زیرسـاخت و شـبکه ،الزمـهی ورود بـه
فضـای تولیـد محتـوا اسـت ،اما بایـد نظـام حکمرانی
کشـور در کسـبوکارهای دیجیتـال را در جهـت
تولیـد محتـوا ،توسـعهی اکوسیسـتم کارآفرینـی و
توسـعهی پلتفـرم سـوق دهیـم.
دکتـر منصـوری افـزود :بـرای آنکـه دولـت
در مواجهـه بـا کسـبوکارهای حـوزه اقتصـاد
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همچنیـن ،دبیـر شـورای عالـی فضـای مجـازی
بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد بـرای مواجـه با شـرایطی
کـه فنـاوری بـرای مـا ایجـاد میکنـد ،آماده باشـیم،
افـزود :در غیـر اینصـورت بـا چالشهـای بسـیاری
در آینـده روبـهرو خواهیـم شـد.
فیروزآبـادی ادامـه داد :هماکنـون در حـوزهی
فنـاوری هـوش مصنوعـی ،اینترنـت اشـیاء و
بالکچیـن بیشـترین بخشهـا را بـه خـود اختصاص
دادهانـد و هـر یـک از آنهـا فصلهـای ثانویـهای را
در بـر دارنـد.
وی بـا بیـان اینکـه هماکنـون در بخشهـای
مذکـور سـرمایهگذاریهای عظیمـی در جهـان انجام
گرفتـه اسـت ،افـزود :ارتبـاط ملتهـا ،کشـورها،
شـرکتها و سـازمانها در حـال بـاز تعریف براسـاس
حوزههـای مذکـور اسـت.
فیروزآبـادی بـا یـادآوری اینکه در قـرون نوزدهم
و بیسـتم اقتصـاد تعریـف دیگـری داشـت ،اظهـار
کـرد :اکنـون حـرف از تعامـل در اقتصـاد بـر پایـه
اینترنـت اشـیاء ،هـوش مصنوعی و بالکچین اسـت.
دبیـر شـورای عالـی فضـای مجـازی ادامـه داد:
نظـام پولـی کهنـه برآمـده از دوره صنعتـی بهرغـم
اینکـه بـه بلـوغ رسـیده اسـت ،بـه آهسـتگی در
حـال حـذف شـدن از اقتصـاد جهانی اسـت و اکنون
فناوریهایـی همچـون بالکچیـن مطـرح هسـتند.
فیروزآبـادی بـا تاکیـد بـر اینکـه جهانیشـدن
بهسـرعت در حـال شـکل گرفتـن اسـت ،افـزود:
در تعریـف جدیـد جهانیشـدن و اقتصـاد جهانـی
بحثهـای جغرافیایـی و سیاسـی در حـال بازتعریـف
هسـتند و آنچـه درگذشـته بهعنـوان هویـت و اراده
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مدرسـه تاسـیس میشـود کـه یکـی از مـدارس آن
در حـوزه هـوش مصنوعـی اسـت.
شـریعتمداری اظهـار امیـدواری کـرد :بـا
نهادسـازیهای جدیـد بتـوان آینـده فناوریهـای
نویـن را بهویـژه در حـوزه کسـبوکارها تضمیـن
کـرد.

سالبیستم│شماره175
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دیجیتـال ،رویکـرد فعال داشـته باشـد ،انتظـار داریم
انجـام مداخلات توسـعهای ،نهادسـازی و توسـعه
اکوسیسـتم را مـورد توجـه قـرار دهـد.
وی اظهـار داشـت :مـا در حـوزهی تولیـد محتـوا
و حـوزه آیتـی ،فعالیتهایـی کـه انجـام میدهیـم
از جنـس «پَسـینی» اسـت ،یعنـی بخـش خصوصـی
فعالیتـی را آغـاز میکنـد و دولـت آن را افتتـاح
میکنـد؛ درحالیکـه ورود مـا بـه تکنولـوژی ،باید از
جنـس «توسـعه پیشـینی» باشـد؛ بـه ایـن معنـا که
پیـش از ورود بخـش خصوصـی ،دولت زیرسـاختها
را بـرای فعالیـت آنهـا فراهـم کنـد.
بـه گفتهی دکتـر منصـوری ،وزارت تعـاون ،کار و
رفـاه اجتماعـی بنای خـود را بر توسـعهی کارآفرینی
و تکیـه بـر ورود بـه حوزههایـی کـه نظـام اجرایـی
کشـور کمتـر بـه آن توجـه داشـته ،قرار داده اسـت.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه تاکنون نظام
حکمرانی کشور ناظر بر تحول اقتصاد دیجیتال
نبوده است ،گفت :در این راستا ،امروز بهتدریج
گام برداشتهایم ،چراکه در بین الگوهای کشورهای
مختلف در مواجهه با اقتصاد دیجیتالُ ،مدلی که در
ایران برای مواجهه با توسعهی کسبوکار و اشتغال
در حوزهی اقتصاد دیجیتال جواب میدهد ،مدل
«دولتی ـ خصوصی» در قالب بنیاد است که باید با
دو رویکرد توسعهی اکوسیستم و پلتفرمسازی باشد.

ایجاد  ۲.۵میلیون شغل در حوزه هوش
مصنوعی تا سال ۱۴۰۰

ســـهیل وطندوســـت مدیرعامـــل بنیـــاد ملـــی
توســـعه فنـــاوری نیـــز در ایـــن مراســـم گفـــت:
کشـــورهای همســـایه ماننـــد ترکیـــه ،عربســـتان و
امـــارات در برنامههـــای کالن خـــود برنامهریـــزی
کردهانـــد تـــا  10ســـال آینـــده  12.5درصـــد
درآمـــد ناخالـــص خـــود را در حـــوزهی هـــاب
داشـــته باشـــند .متاســـفانه ســـهم ایـــران از هـــاب
بهانـــدازهای ناچیـــز اســـت کـــه امـــکان مقایســـه
در آن وجـــود نـــدارد.
وی با بیان اینکه فناوری زندگی روزمره و

کسبوکار ما را متحول کرده است ،گفت :با توجه
به اینکه عمر فناوری  10ساله است ،یک کسبوکار
نمیتواند بدون یک عمر دوام داشته باشد.
وطندوست با بیان اینکه حوزهی فناوری به
هوش مصنوعی ،اینترنت اشیاء و بالکچین معروف
است ،افزود :در سال  2.5 ،1400میلیون شغل در
حوزه هوش مصنوعی ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد :در همسایگی ما کشورهایی وجود
دارند که بیش از  17میلیارد دالر از هوش مصنوعی
سهم میبرند که در این بین میتوان به عربستان به
میزان  3میلیارد دالر ،ترکیه  2میلیارد دالر و امارات
 1.5میلیارد دالر اشاره کرد.
وطندوسـت بـا بیـان اینکـه  47درصـد از بـازار
هـوش مصنوعـی در اختیـار کشـورهای همسـایه
اسـت ،افـزود :کشـورهای همسـایه ماننـد ترکیـه،
عربسـتان و امـارات در برنامههـای کالن خـود
برنامهریـزی کردهانـد تـا  10سـال آینـده 12.5
درصـد درآمـد ناخالـص خـود را در حـوزه هـاب
داشـته باشـند.

مدیرعامـل بنیـاد ملـی توسـعه فنـاوری دلیـل
سـهم ناچیـز ایـران را در حـوزه هاب در چهـار فصل
تقسـیمبندی کـرد و افـزود :ایـن مشـکالت بـه دلیل
کنـدی سـازمانها ،قوانیـن ،فاصلـه فارغالتحصیلان
بـا نیـاز بـازار و از دسـت دادن افـراد متخصـص و
مهاجـرت آنهاسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بایـد سـازمان دولتـی و
خصوصـی بـرای رفـع این مشـکل ایجاد شـود ،گفت:
ایـن سـازمان بایـد ایجاد شـود تـا از طریـق پژوهش
مطالعاتـی انجـام و استانداردسـازی نماید و از سـوی
دیگـر فاصلـه بیـن نیروهـای تخصصـی و بـازار را کم
کند .
وطندوسـت ادامـه داد :ماموریـت بنیـاد ملـی
توسـعه فنـاوری شـامل پژوهـش ،آمـوزش و
تجاریسـازی اسـت کـه در بخـش پژوهـش قـرار
اسـت راهکارهایـی در اختیار سـازمانها قـرار بگیرد.
همچنیـن در بخـش آمـوزش نیـز از طریـق مـدارس
چهارگانـه (بالکچیـن ،اینترنـت اشـیاء ،هـوش
مصنوعـی و مدیریـت سـرمایه) آمـوزش دهـد.

و مهارتهـای زندگـی ،همـکاری در ارتقـای دانـش
تخصصـی و توسـعهی مهارتهـا و توانمندیهـای
اعضـای سـازمانهای مردمنهـاد جوانـان ،اسـتفاده از
ظرفیـت مرکـز افکارسـنجی جهاددانشـگاهی بـرای
بررسـی رفتارهـا ،انتظـارات و دیدگاههـای ورزشـکاران
و جوانـان در حوزههـای فعالیـت وزارت ورزش و
ارزیابـی اقدامـات وزارت از نگاه ذینفعـان ،همکاری در
تولیـد محتـوای علمـی ،آموزشـی ،فرهنگی و رسـانهای
متناسـب بـا برنامههـا و سیاسـتهای وزارتخانـه،
اسـتفاده از ظرفیتهـای جهاددانشـگاهی بهویـژه
در حـوزه پارکهـا ،مراکـز رشـد و مراکـز نـوآوری و
شـکوفایی بهمنظـور خدمترسـانی هـر چـه بیشـتر به
جوانـان خلاق و کارآفریـن ،توانمندسـازی و توسـعهی
کیفـی منابـع انسـانی و جامعـه هـدف وزارت ورزش و
جوانـان (درون و برونسـازمانی) و اسـتفاده از ظرفیـت
صنـدوق قرضالحسـنه دانشـجویان جهاددانشـگاهی
در راسـتای تسـهیل ازدواجهـای دانشـجویی و سـایر
نیازهـای جوانـان از دیگـر موضوعات مـورد موافقت در
ایـن تفاهمنامـه اسـت.

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 1 ،آبـــان:

مراســـم انعقـــاد تفاهمنامـــه بیـــن جهاددانشـــگاهی
و وزارت ورزش و جوانـــان بـــا تاکیـــد بـــر تولیـــد
دانشبنیـــان مکملهـــا و فرآوردههـــای مغـــذی
و انـــرژیزای مـــورد نیـــاز ورزشـــکاران حرفـــهای و
توجـــه ویـــژه بـــه حـــوزهی جوانـــان برگـــزار شـــد.
این مراسـم بـا حضور دکتر حمیدرضـا طیبی رییس
جهاددانشـگاهی و دکتـر مسـعود سـلطانی فـر وزیـر
ورزش و جوانـان و روسـای فدراسـیونهای ورزشـی
کشـور ،بهمنظـور برقـراری ارتبـاط سـازمانیافته بیـن
وزارت ورزش و جوانـان و نهـاد جهاددانشـگاهی و
بهرهگیـری از توانمندیهـای مختلف علمـی و فناوری،
تحقیقاتـی ،آموزشـی ،فرهنگی ،کارآفرینی و اشـتغال و
امکانـات بالقـوه و بالفعل جهاددانشـگاهی بـرای جوانان
و جامعـهی ورزشـی کشـور برگـزار شـد.
اهـداف ایـن تفاهمنامـه شـامل همکاریهـای
پژوهشـی ،فناورانـه ،آموزشـی ،خدمـات مشـاورهای
و تخصصـی در راسـتای ارتقـای سلامت و بهبـود
عملکـرد ورزشـکاران حرفـهای و ارتقـای مهارتهـای
فـردی و اجتماعـی جوانـان و اسـتفاده هـر چـه
بیشـتر از ظرفیتهـای عظیـم نیـروی جـوان مسـتعد

و تحصیلکـردهی کشـور در جهـت تحقـق توسـعهی
پایـدار در زمینههـای فرهنگـی ،آموزشـی ،اجتماعـی،
ورزشـی ،کارآفرینـی و اشـتغال اسـت.
همـکاری در تعریـف و اجـرای پروژههای پژوهشـی،
فناورانـه و تولیـدی در خصـوص مکملهـای غذایـی
و ورزشـی و محصـوالت غذایـی دانشبنیـان بـر پایـه
نیازهـای تغذیـهای ورزشـکاران حرفـهای ،کمـک
بـه بهبـود الگـوی تغذیـهای ورزشـکاران بـا ارایـهی
آموزشهـای تخصصـی ،مشـارکت در برگـزاری
نشسـتهای تخصصـی ،همایشهـا ،سـمینارها،
کارگاههـا ،دورههـای آموزشـی ،فرهنگـی ،کارآفرینی و
اشـتغال ،اسـتفاده از توانمندیهـای علمـی ،تخصصـی
و تجربیـات جهاددانشـگاهی در راسـتای تحقـق اهداف
و برنامههـای توسـعهای حـوزهی جوانـان و اسـتفاده از
ظرفیت سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی بهعنوان
گسـتردهترین شـبکهی دانشـجویی داوطلبانهی کشـور
(سـمن فراگیـر) در راسـتای خدمترسـانی هـر چـه
بیشتـر بـه جوانـان دانشـجو از جملـه موضوعـات
تفاهمنامـهی بیـن جهاددانشـگاهی و وزارت ورزش و
جوانـان اسـت.
مشـارکت در اجـرای طرحهـای حـوزهی ازدواج

تولید مکملهای غذایی سامل و گیاهی توسط
جهاددانشگاهی

دکتـر مسـعود سـلطانیفر وزیـر ورزش و جوانان در
ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه تعاملات گذشـتهی فـراوان
بـا جهاددانشـگاهی و تلاش بـر افزایـش مـراودات بـا
توجـه بـه توانمندیهـا و ظرفیتهـای بسـیار خـوب و
قابلتوجـه مجموعـهی جهاددانشـگاهی بهعنـوان یـک
نهـاد انقالبی ،گفـت :امیدوارم بتوانیم در حل مشـکالت
بخشهـای مختلـف کشـور از ایـن توانمندیهـا و
ظرفیتهـا اسـتفاده کنیـم.
وی یکـی از بحثهـای مهمـی کـه از ابتـدای
مسـوولیت خـود در وزارت ورزش بـا آن روبـهرو بـوده
اسـت ،مباحـث مربوط به مکملهـای غذایی و داروهای
انـرژیزا دانسـت و بیـان کرد :متاسـفانه بازار ناسـالمی
در ایـن زمینـه وجـود دارد و کنترلهـای متعـددی از
سـوی دسـتگاههای انتظامـی و قضایـی در ایـن مسـاله
انجـام میشـود ،اما همیشـه دغدغهی مـا در این زمینه
وجـود داشـته اسـت و این نگرانـی را داریم کـه جریان
ورود و تولیـد ایـن مواد انرژیزا ،جریان سـالمی نیسـت
و ورزشـکاران مـا بارهاوبارهـا در میدانهـای مختلـف،

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی
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گرفتـار عـوارض اسـتفاده از ایـن مکملهـای غذایـی و
داروهـای انـرژیزای جعلـی شـدهاند.
دکتر سـلطانیفر تشـریح کـرد :امروز در کشـور 26
هـزار باشـگاه در بخـش خصوصـی داریـم کـه نزدیـک
بـه  14هـزار آن ،باشـگاههای بدنسـازی و پـرورش
انـدام هسـتند کـه گاهوبـیگاه ،اخبـار نگرانکننـدهای
دربـارهی اسـتفاده از ایـن مکملها و داروهـای انرژیزا
توسـط این باشـگاهها و سـایر ورزشها انجام میشـود؛
ورزشـکارانی کـه در سـطح قهرمانـی ظاهـر میشـوند،
حتمـا نیـاز بـه مکملهـای غذایـی سـالمی دارنـد کـه
منابـع تهیـهی آن مشـخص باشـد و مـا خیالمـان
راحـت باشـد کـه بههرحـال ورزشـکاران ،جوانـان و
مردمانمـان از مکملهایـی اسـتفاده میکننـد کـه
برایشـان ضرر نداشـته باشـد و در مبحـث دوپینگ هم
دچار مشـکل نشـویم.
وزیـر ورزش و جوانـان بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن
مسـاله ،دغدغـهی جـدی من بوده اسـت و در جلسـات
مختلـف آن را مطـرح کـردهام ،گفـت :خوشـبختانه
در جهاددانشـگاهی بخشـی وجـود دارد کـه داروهـای
مختلـف بهویـژه داروهـای گیاهـی را تولیـد میکنـد.
وی ادامه داد :از جهاددانشـگاهی درخواسـت کردیم
کـه در زمینـهی حـل این مشـکل به جامعـهی ورزش
کمـک بدهـد و بههرحـال بتوانیـم ایـن عرصـه را از
وجـود مکملهـای غذایـی جعلـی و دوپینگـی کـه
مشـکلزا هسـتند ،پـاک کنیـم.
دکتـــر ســـلطانیفر اضافـــه کـــرد :خوشـــبختانه در
ایـــن مســـاله بـــا رغبـــت همـــکاران جهاددانشـــگاهی
مواجـــه شـــدیم و یکـــی دو جلســـه مباحـــث را
مطـــرح کردیـــم و دوســـتان هـــم کار کردنـــد و بـــه
یـــک جمعبنـــدی رســـیدیم و خـــود فدراســـیون
پـــرورش انـــدام و فدراســـیون پزشـــکی را هـــم
مامـــور کردیـــم کـــه هـــر چـــه ســـریعتر بتوانیـــم
بـــا تعاملـــی کـــه بـــا مجموعـــهی جهاددانشـــگاهی
و بخـــش تولیـــدی معیـــن در ایـــن نهـــاد برقـــرار
میکنیـــم ،بـــه یـــک جمعبنـــدی مشـــخص
برســـیم و تولیـــد ایـــن مکملهـــا و مـــواد انـــرژیزا
بتوان ــد در مجموع ـهی جهاددانش ــگاهی انج ــام بش ــود
و مـــا خیالمـــان از هـــر جهـــت در ایـــن زمینـــه

راحـــت باشـــد کـــه یـــک منبـــع کامـــا شـــناخته
شـــده و مـــورد تاییـــد ،ایـــن مکملهـــا را تولیـــد
میکنـــد و مـــا ابتـــدا بتوانیـــم ایـــن تولیـــدات را بـــه
فدراســـیونها ،اردوهـــا و ورزشـــکارانی کـــه هســـتند،
عرض ــه بکنی ــم و بع ــد بتوانی ــم در س ــطح گس ــترده،
ایـــن کار توســـط جهاددانشـــگاهی انجـــام بشـــود و
امیدواریـــم در آینـــده بـــا مافیاهـــا و تولیدکننـــدگان
جعلـــی مقابلـــه بکنیـــم و ایـــن وظیفـــهی انســـانی،
اخالقـــی و مدیریتـــی را کـــه داریـــم ،انجـــام دهیـــم
و یـــک جامعـــهی ســـالم و ورزشـــی داشـــته باشـــیم.
وزیر ورزش و جوانان افزود :هماکنون که یک منبع
مطمئن در این زمینه نداریم ،اگر تولیدی در داخل
انجام میشود ،خیلی نمیتوانیم به آن منابع اعتماد
کنیم و طبیعتا با مشکالتی مواجه میشویم؛ ولی
این اراده را به خرج دادیم و این تصمیم را گرفتیم
که مجموعهی وزارت ورزش به کمک جهاددانشگاهی
بتواند یک شرایط مناسبی را در این مساله فراهم کند.
وی با اشاره به سایر بخشهای مسوولیتی و

ماموریتهای ورزشی و همچنین مسوولیتهایی که در
زمینهی جوانان نیز پیگیری میشود ،اظهار کرد :در این
زمینهها هم مذاکرات داشتیم و تیم جهاددانشگاهی و
وزارت ورزش و جوانان با یکدیگر به این جمعبندی
رسیدند که یک سند همکاری و تفاهمنامهای را
امضا کنیم که امروز این تفاهمنامه را امضا میکنیم
و بالفاصله مراحل اجرایی این کار را بهویژه در زمینهی
تولید مکملهای غذایی و مواد انرژیزایی که بهصورت
گیاهی و کامال بهداشتی در مجموعهی جهاددانشگاهی
تولید خواهد شد ،شروع میکنیم.
وزیـر ورزش و جوانـان در پایـان گفـت :انتظـار
مـن ایـن اسـت کـه همـهی روسـای فدراسـیونها بـا
جهاددانشـگاهی همـکاری نزدیـک و گسـتردهای انجام
بدهنـد کـه مـا سـریعتر بـه اهدافمـان برسـیم.

خدمات متقابل جهاددانشگاهی و وزارت
ورزش و جوانان

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی با ابراز
خوشحالی از امضای تفاهمنامه بین جهاددانشگاهی و
وزارت ورزش و جوانان ،بیان کرد :درخصوص پژوهش
و تولید گیاهان دارویی ،سوابق زیاد و تجربههای خوبی
داریم؛ یکی از اهداف تاسیس جهاددانشگاهی این بود
که در بسیاری از حوزهها توانایی و دانش الزم را داریم
و میتوانیم از آنها در جهت رشد و توسعهی علوم
مختلف بهره بگیریم.
وی موضـوع پژوهـش و تولیـد گیاهـان دارویـی
در جهاددانشـگاهی را مـورد توجـه قـرار داد و تاکیـد
کـرد کـه در ایـن حـوزه از تجربـه ،دانـش و تخصـص
الزم برخورداریـم و میتوانیـم توانمندیهایمـان را در
خدمـت جامعـهی ورزش قـرار دهیـم.
دکتـر طیبـی اضافه کـرد :ضمن اینکـه در حوزهی
آمـوزش نیـز توانمندیهـای زیـادی داریـم و بـا وجود
اینکـه بخشـی از ایـن تفاهمنامـه مربـوط بـه جوانـان
اسـت ،میتوانیـم ایـن توانمنـدی را در اختیـار ایـن
عزیـزان قـرار دهیم.
رییس جهاددانشـگاهی گفت :در حوزهی اشـتغال و
کارآفرینـی ،سـابقهی بسـیار خوبـی داریم و سـه پارک
علـم و فنـاوری ما میتوانـد در اختیـار جامعهی ورزش
باشـد و در آنجـا بـه تبادل تجربـه بپردازیم.

تفاهمنامهی همکاری میان سازمان جهاددانشگاهی
خواجهنصیرالدین طوسی و رشکت ارتباطات سیار ایران (همراه
اول) با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت منعقد شد

کاهش ارزبری  52میلیون دالری

دکتـر حمیـد فرهنگ مدیرعامل همراه اول در این مراسـم گفت :نمایشـگاه دائمی
فرصتهـای سـاخت داخـل و تعمیـق داخلـی سـازی را بـا توجـه بـه سیاسـتهای
ابالغـی وزارتخانههـای ارتباطات و «صمت» در سـاختمان مرکزی شـرکت ارتباطات
سـیار ایران افتتـاح کردیم.
وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت همکاریهـای داخلـی ،بـه قراردادهـای منعقـده بـا
تولیدکننـدگان داخلـی اشـاره داشـت و ابـراز کـرد :قراردادهـای منعقـد شـده امروز
کاهـش ارزبـری  ۵۲میلیـون دالری بـرای همـراه اول بـه دنبـال خواهـد داشـت.
مدیرعامـل همـراه اول تشـریح کـرد :همـراه اول در این مراسـم با هـدف حمایت
از تولیـدات داخلـی ،بـا شـرکتهای «حامـی سیسـتم شـریف»« ،صنایـع مخابـرات
ایـران»« ،ارتباطـات نـوری امین»« ،پـارس هما پرتـو»« ،نقش اول کیفیـت»« ،موج
آینـده فرافـن»« ،ارتباطـات پرتـو آبـی»« ،کارخانجـات مخابراتـی ایران»« ،شـرکت
نیـان الکترونیـک»« ،کارخانجـات مخابراتی ایران»« ،آزمون کیفیـت»« ،ارگ جدید»
و «جهاددانشـگاهی خواجهنصیرالدیـن طوسـی» قرارداد و تفاهم همـکاری امضا کرد.
دکتـر فرهنـگ ادامـه داد :ایـن همکاریهـا در زمینههـای خریـد آنتن اکتـا باند،
پشـتیبانی سـامانههای پرتال ،تجهیـزات انتقال  ،POTNخدمـات طراحی تفصیلی
ـ بهینهسـازی شـبکهی رادیویـی و دسترسـی انتقـال ،خریـد راک ،مـودم  ۴Gو...
خواهـد بود.

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اصفهـان :مهـدی ژیانپـور در نشسـت گسـترش
همکاریهـای پژوهشـی میان جهاددانشـگاهی اصفهان و دانشـکده بوم شناسـی دورتمند
آلمـان اظهـار کرد :در کشـورهای آمریکایـی و اروپایی بنیادهایی وجـود دارد که وظیفهی
حمایـت مالـی را بـر عهـده دارنـد کـه یکـی از ایـن بنیادهـای مهـم  DAADاسـت و
دانشـگاه دورتمنـد آلمـان ( )TUیکـی از حلقههـای شـبکهای اسـت که در کشـور آلمان
مـورد حمایـت  DAADقـرار دارد.
وی افزود :در ایران نیز موسسه دانشپژوهان در حوزه علوم مطالعات شهری با دانشگاه
دورتمند در ارتباط است و همین امر موجب شد تا با ورود جهاددانشگاهی به این ارتباط
یک شبکه مطالعاتی با همکاری سه نهاد دانشگاه دورتمند ،جهاددانشگاهی اصفهان و
موسسه دانشپژوهان شکل بگیرد.
معاون پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی اصفهان ادامه داد :در اولین گامی که در این
زمینه برداشته شد ،تفاهمنامهای میان جهاددانشگاهی و موسسهی دانشپژوهان و سپس
در گام دوم ضلع سوم یعنی دانشگاه دورتمند نیز به این تفاهمنامه پیوست.
ژیانپور تصریح کرد :این تفاهمنامه موجب میشود تا به سمت موضوعات مشترک و
مورد عالقه دو کشور حرکت کرده و با انجام فعالیتهای علمی مشترک و تعریف پروژه
ارتباط علمی دو کشور ایران و آلمان را افزایش دهیم.
وی با اشاره به اینکه با توجه به ساختار پژوهشی و فناوریمحور جهاددانشگاهی
همکاری میان دو طرف به مبادالت پژوهشی محدود میشود و همچنین مقرر شده تا
مفاهیم و موضوعاتی که در حال انجام آن هستیم را برای دانشگاه دورتموند ارسال کنیم،
گفت :برخی موضوعات در دانشگاه دورتموند انتخاب و مشخص میشود تا در مالقاتهای
آینده تصمیماتی برای همکاری بیشتر گرفته شود.
معاون پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی اصفهان ادامه داد :تفاوتهای فرهنگی و
تفاوت در ساختارهای پژوهشی شاید حرکت سریع به سوی این همکاریها را آهسته کند،
اما برگزاری چنین نشستهایی بیشک در حرکت رو به جلو تاثیر خواهد داشت.
ژیانپور با بیان اینکه در حال حاضر  DAADبر تغییرات اقلیمی متمرکز شده و
موسسه دانشپژوهان نیز در دوسال اخیر در رابطه با این موضوع با دانشگاه دورتموند در
حال همکاری است ،تصریح کرد :تغییرات اقلیمی موضوع مهمی برای کشور و استان است،
به دلیل تغییرات اقلیمی ،استان اصفهان از وضعیت خشک و برفی به سرد و معتدل درآمده
و کاهش بارشها ،تغییرات خطرناکی را رقم میزد.
وی اهداف این نشست را توسعهی نتورک فعال بر موضوع تغییرات اقلیمی ،تالش
برای شناسایی موضوعات مورد عالقه دو طرف و آغاز همکاری پیرامون آنها اعالم کرد و
افزود :مراودات آموزشی میان ایران و دورتموند ،کنفرانسها و سخنرانیهای مشترک ابزار
و بسترهای الزم برای رسیدن به این هدف را فراهم میآورد .در پی دغدغههای داخلی ـ
محلی و تعامل با نهادهای بینالمللی ،این همکاری مشترک الزم است.
معاون پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی واحد اصفهان با طرح این موضوع که
بنیادهای پژوهشی صرفا خواهان ایجاد توجه اذهان عمومی به موضوعات پژوهشی و
آموزشی هستند ،اظهار کرد :این اقدامات برای ارتقای دانش عمومی و اشتراکگذاری این
پژوهش بهصورت بینالمللی در راستای دغدغههای بینالمللی انجام میگیرد.
ژیانپور تاکید کرد :یکی از طرحهای بنیاد  DAADاز سوی جهاددانشگاهی واحد اصفهان
مور حمایت قرار میگیرد؛ سپس در قدم بعدی تکمیل پروژه در دستور کار قرار میگیرد.
گفتنی است ،تیمی متشکل از اعضای علمی دانشگاه دورتموند آلمان بهمنظور گسترش
همکاریهای علمی با جهاددانشگاهی واحد اصفهان به این شهر سفر کردند .این جلسه
با اعضای دانشکده بومشناسی منظره دورتموند ( )ecology landscapeبهمنظور
گسترش همکاریها در بخش پژوهش جهاددانشگاهی واحد اصفهان انجام شد.
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■ روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خواجهنصیرالدین طوسـی 5 ،آذر :در مراسـمی که با
حضـور دکتـر رضـا رحمانـی وزیر صنعـت ،معـدن و تجـارت در محل ایـن وزارتخانه
و همزمـان بـا هفتـهی بسـیج و در راسـتای نهضـت سـاخت داخـل برگـزار شـد،
تفاهمنامـهی همـکاری میـان سـازمان جهاددانشـگاهی خواجهنصیرالدین طوسـی و
شـرکت ارتباطـات سـیار ایـران (همـراه اول) منعقد شـد.
ایـن تفاهمنامـه بـه امضـای دکتـر حبیـبا ...اصغـری رییـس میـان سـازمان
جهاددانشـگاهی خواجهنصیرالدیـن طوسـی و دکتـر حمیـد فرهنـگ مدیرعامـل
شـرکت ارتباطـات سـیار ایـران (همـراه اول) رسـید.
طی این تفاهم ،شرکت همراه اول بنا دارد تا با استفاده از ظرفیتهای فنی،
طراحی ،تولیدی ،اجرایی و پشتیبانی جهاددانشگاهی خواجهنصیر نسبت به تامین
نیازمندی خود در حوزهی آنتن اکتا باند اقدام نماید .همچنین جهاددانشگاهی
متعهد به تهیه و ارایهی زمانبندی تولید کابل  CaT6بومی تاییدشده بر اساس
نیازمندیهای استخراجشده و مورد تایید شرکت همراه اول است.

تفاهمنامهی همکاری بین جهاددانشگاهی اصفهان و دانشگاه
دورمتند آملان امضا شد

www.acecr.ac.ir

تامیننیازمندیهای«همراه توسعهیشبکهیفعالدر
اول» در حوزهی اُکتا باند موضوعتغییراتاقلیمی
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انعقاد ۳تفاهمنامه با دو رشکت بزرگ نفتی کشور
درخوزستان
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یک تفاهمنامه بین جهاددانشگاهی خوزستان و رشکت ملی حفاری ایران و دو تفاهمنامهی جهاددانشگاهی با رشکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب در خوزستان منعقد شد
جهاددانشگاهی خوزستان این آمادگی را دارند تا
کارهای مشترکی را با ملی حفاری انجام دهند.

تفاهم
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

کمک جهاددانشگاهی به صنعت نفت ایران

■

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان24 ،

آذر :در حاشـیهی سـومین روز نمایشـگاه صنعـت نفـت
خوزسـتان در شـهر اهـواز ،سـازمان جهاددانشـگاهی
خوزسـتان و شـرکت ملـی حفـاری ایـران یـک
تفاهمنامـه در قالـب همکاریهـای علمـی و پژوهشـی
منعقـد کردنـد .همچنیـن دو تفاهمنامـهی همـکاری
دیگـر بیـن جهاددانشـگاهی و شـرکت ملـی مناطـق
نفتخیـز جنـوب در حاشـیهی این نمایشـگاه بـه امضا
ر سید .

تدوین دانش فنی و تولید انبوه قطعات و
تجهیزات مورد نیاز صنعت حفاری

در حاشـیهی سـومین روز نمایشـگاه صنعـت نفـت
خوزسـتان در شـهر اهـواز ،سـازمان جهاددانشـگاهی
خوزسـتان و شـرکت ملـی حفـاری ایـران ،یـک
تفاهمنامـه در قالـب همکاریهـای علمـی و پژوهشـی
منعقـد کردنـد.
ایـن تفاهمنامـه بهمنظـور ایجـاد گسـترش
زمینههـای همـکاری و علمـی و پژوهشـی جهـت رفع
نیازهـای موجـود در صنایـع کشـور بهویـژه صنعـت
حفـاری ،میـان سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان و
شـرکت ملـی حفـاری ایـران بـه امضـا رسـید.
از جملـه محورهـای همـکاری در ایـن تفاهمنامـه
بحـث بهرهگیـری بهینـه از پتانسـیلهای سـازمان در
اسـتان اولویتهای پژوهشـی شـرکت ،تعریـف و اجرای
پروژههـای صنعتـی مـورد نیـاز ،امکانسـنجی جهـت
طراحـی و سـاخت اقلام صنعتـی مـورد نیـاز شـرکت،
بهرهگیری متقابل از اعضای سـازمان و پرسـنل شـرکت
در امـور آموزشـی و پژوهشـی ،بهرهگیـری متقابـل از

خدمـات فنـی و آزمایشـگاهی و تدویـن دانـش فنـی
قطعـات و تجهیـزات صنعتـی و انجـام بازرسـیهای
فنـی شـخص ثالـث مورد نیاز شـرکت توسـط سـازمان
جهاددانشـگاهی خوزسـتان اسـت.
تامین قطعات صنعتی مورد نیاز شرکت با استفاده از
توانمندیهای سازمان جهاددانشگاهی در جهت تامین
کاالهای اساسی صنعتی ،پژوهش در جهت تدوین
دانش فنی و تکنولوژی ساخت و تولید انبوه قطعات
و تجهیزات مورد نیاز شرکت ملی حفاری ایران ،ارایه
خدمات متقابل در حوزه رسانه ،آموزشهای تخصصی،
بهداشت و درمان ،افکارسنجی و فناوری اطالعات و
ارتباطات از دیگر موارد همکاری میان دو طرف این
تفاهم است.
مدت اعتبار این تفاهم تا دو سال از تاریخ امضا
خواهد بود که با توافق دوطرف قابل تمدید است.

آمادگی همکاری در بخشهای مختلف
صنعت حفاری

سید رضا علوی در حاشیهی انعقاد این تفاهمنامه،
اظهار کرد :جهاددانشگاهی در خوزستان در دو دهه
گذشته کارهای مشترکی و بسیار خوبی را با شرکت
ملی حفاری ایران داشته است و امیدواریم این
همکاریهای مشترک ادامه داشته باشد.
وی افزود :در حال حاضر پروژه تولید متههای
حفاری در مجموعه جهاددانشگاهی خوزستان در حال
انجام است .همچنین تعامل بسیار خوبی میان مرکز
خدمات تخصصی جهاددانشگاهی خوزستان و شرکت
ملی حفاری ایران وجود دارد.
علوی خاطرنشان کرد :بخشهای مختلف سازمان

سید عبداهلل موسوی نیز در این مراسم ،اظهار کرد:
شرایط کشور و صنعت نفت بهگونهای است که باید
تعامالت بسیار خوبی در همه رشتهها و زمینههای فنی
برای بهینه کردن دانش فنی در صنایع انرژی انجام
بگیرد و جهاددانشگاهی یکی از مراکزی است که
میتواند به صنعت نفت ایران کمک کند.
وی افزود :شرکت ملی حفاری ایران یکی از
بزرگترین شرکتهای حفاری در جهان است و در این
زمینه به دنبال آن است تا همه نیازمندیها فنی و
اقتصادی خود را در اختیار مراکز دانشگاهی و پژوهشی
قرار دهد تا این مراکز با انجام کارهای پژوهشی این
نیازها را مرتفع کنند.
مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری ایـران تصریـح
کـرد :صنعـت نفـت ایـران اکنـون بیـش از  80درصـد
از تولیـدات مصرفـی خـود را از داخل تامیـن میکند و
ایـن مسـاله بـرای کشـور بسـیار افتخارآمیـز اسـت.
موسـوی بـا اشـاره بـه بحـث اعمـال تحریمهـای
ظالمانـه عنـوان کرد :دسـتاوردهای چنین نمایشـگاهها
و تفاهمنامههایـی باعـث رشـد صنعـت داخل میشـود
و ایـن مسـایل بایـد بـه جدیـت پیگیری شـوند.
وی ادامـه داد :قراردادهایـی کـه با جهاددانشـگاهی
داشـتهایم تاکنون بسـیار موفـق بودهاند .ایـن مجموعه
در بحـث سـاخت دکلهـا موفـق عمـل کـرده اسـت و
امیدواریـم بتوانـد به تعهـدات خود در ایـن زمینه عمل
کند .
مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری ایران خاطرنشـان
کرد :در شـرایط بسـیار حساسـی قـرار داریـم و در این
زمینـه بایـد هزینههـای کشـور و همچنیـن هزینههای
تولیـد نفـت را کاهـش دهیم.

تدوین دانش فنی کنرتل دور ( )vfdو
بومیسازی پودر میکروبی و باکرتیهای
تخوار
نف 

دو تفاهمنامـهی همکاری دیگر بین جهاددانشـگاهی
و شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنوب در حاشـیهی
این نمایشـگاه به امضا رسـید.
ایـن دو تفاهمنامـه در زمینـهی تدویـن دانـش فنی
کنتـرل دور ( )vfdو بومیسـازی پـودر میکروبـی و
باکتریهـای نفتخـوار منعقـد شـد.
در مراسـم ایـن تفاهمنامـه ،دکتـر محمدرضـا پـور
عابـدی معـاون فنـاوری و پژوهـش جهاددانشـگاهی،
مهندس سـید علیرضا رییس سـازمان جهاددانشگاهی
خوزسـتان و جمعـی از معاونـان شـرکت ملـی مناطـق
مفـت خیـر جنـوب حضور داشـتند.

مراسم امضای تفاهمنامه بین جهاددانشگاهی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تاکید بر حل مشکل پسامند شهری برگزار شد
بینالمللـــی در زمینههایـــی چـــون مدیریـــت
پســـماند ،تاکیـــد کـــرد :مجموعههـــای مختلـــف
ایـــن نهـــاد ،امـــروز روزآمـــد هســـتند و آمادهایـــم
بـــا تمـــام توانمندیهـــا در قالـــب مســـوولیتهایی
کـــه در ســـازمان شـــهرداریها و دهیاریهـــا
و همچنیـــن معاونـــت عمرانـــی وزارت کشـــور
وجـــود دارد در خدمـــت مـــردم باشـــیم.

لزوم ارتباط تنگاتنگ با جهاددانشگاهی

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی  3آذر:

مراســـم امضـــای تفاهمنامـــهی همـــکاری بـــا
حض ــور ریی ــس جهاددانش ــگاهی و ریی ــس س ــازمان
شـــهرداریها و دهیاریهـــای کشـــور برگـــزار
شـــد و دو طـــرف بـــر گســـترش همکاریهـــای
جدیـــد در حـــوزهی مســـایلی چـــون مدیریـــت
شـــهری و پســـماند تاکیـــد کردنـــد.
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس
جهاددانش ــگاهی در ای ــن مراس ــم ک ــه در س ــاختمان
ســـازمان شـــهرداریها و دهیاریهـــای کشـــور
برگـــزار شـــد ،ضمـــن ابـــراز خرســـندی از امضـــای
ایـــن تفاهمنامـــه بـــا ایـــن ســـازمان ،گفـــت:
هـــم معاونـــت عمرانـــی وزارت کشـــور و هـــم
ســـازمان شـــهرداریها و دهیاریهـــای کشـــور
مأموریتهـــا و وظایـــف بســـیار گســـترده و
متنوعـــی دارنـــد.
وی ادام ــه داد :مجموعــهی جهاددانش ــگاهی نی ــز
توانمندیهـــای بســـیاری در حوزههـــای آمـــوزش،
اشـــتغال و ...در گســـترهی کشـــور دارد .امیـــدوارم
همـــکاری خوبـــی داشـــته باشـــیم؛ البتـــه ایـــن
همـــکاری وجـــود داشـــته و مـــا از توســـعهی آن

اســـتقبال میکنیـــم .قطعـــا در حوزههایـــی چـــون
پســـماند ،حملونقـــل ،معمـــاری و شهرســـازی،
اشـــتغال بهویـــژه مشـــاغل خانگـــی و روســـتایی
تجربههـــای خوبـــی داریـــم و از کـــه ایـــن
تجربههـــا در مســـیر خدمـــت بـــه مـــردم و کمـــک
ب ــه آنه ــا م ــورد اس ــتفاده ق ــرار بگی ــرد ،اس ــتقبال
میکنیـــم و امیـــدوارم ایـــن تفاهمنامـــه بـــهزودی
بســـتر امضـــای قراردادهـــای اجرایـــی را فراهـــم
کنـــد.
دکت ــر طیب ــی اف ــزود :جهاددانش ــگاهی از س ــال
 ۱۳۵۹بـــا نگاهـــی کاربـــردی بـــه حـــل مشـــکالت
جامعـــه حرکـــت کـــرده و ایـــن نـــگاه کاربـــردی
بـــه مســـایل مختلـــف ،بههمـــراه خوداتکایـــی
در حـــوزهی مالـــی ،شـــرایطی را فراهـــم آورده
کـــه میتوانیـــم بـــه مجموعههـــای مختلـــف
کمـــک کنیـــم؛ مـــا بـــه دنبـــال کار جـــدی و
حرفـــهای هســـتیم؛ بنابرایـــن آمادهایـــم کـــه از
توانمندیهـــای مجموعـــهی جهاددانشـــگاهی
بهدرســـتی بهـــره گرفتـــه شـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه تجربـــهی  39ســـالهی
جهاددانشـــگاهی و رعایـــت اســـتاندارهای

دکتـــر جمالینـــژاد معـــاون عمرانـــی وزیـــر
کشـــور و رییـــس ســـازمان شـــهرداریها و
دهیاریهـــای کشـــور نیـــز در ایـــن مراســـم،
بـــا اشـــاره بـــه مخلـــص و ســـلیمالنفس
بـــودن مجموعـــهی علمـــی جهاددانشـــگاهی
و لـــزوم ارتبـــاط تنگاتنـــگ بـــا ایـــن نهـــاد،
گفـــت :جهاددانشـــگاهی میتوانـــد نقـــش
کمککننـــدهای در ماموریتهـــای مـــا داشـــته
باشـــد.
وی بـــا توجـــه بـــه وجـــود مجموعـــهی
گســـتردهای از وظایـــف و ماموریتهـــای ســـازمان
شـــهرداریها و دهیاریهـــا ،تاکیـــد کـــرد:
در موضوعـــات مختلفـــی همچـــون پســـماند و
موضوعاتـــی کـــه شـــهرداریها و دهیاریهـــا
بـــا آن مواجـــه هســـتند ،میتـــوان از توانمنـــدی
جهاددانشـــگاهی بهـــره گرفـــت.
دکتـــر جمالینـــژاد ادامـــه داد :در شـــرایط
ســـخت اقتصـــادی کشـــور ،موضوعـــات و وظایـــف
ســـازمان شـــهرداریها و دهیاریهـــا بســـیار
متنـــوع اســـت و جهاددانشـــگاهی در ایـــن
عرصههـــا میتوانـــد کمـــک کنـــد .بیتردیـــد
بای ــد ارتب ــاط ب ــا ای ــن نه ــاد مس ــتمر باش ــد و م ــا
عالقهمنـــد همـــکاری بـــا دانشـــگاهها ،مراکـــز
علمـــی و بهویـــژه جهاددانشـــگاهی هســـتیم.
عالقهمندیـــم در عرصههـــای جدیـــد و مطالعـــات
جدیـــد علمـــی بـــا ایـــن نهـــاد همـــکاری داشـــته
باشـــیم.
وی بـــا اشـــاره بـــه لـــزوم اســـتفاده از
فناوریهـــای نویـــن در حـــوزهی شـــهری ،بیـــان
کـــرد :مـــا در بحثهـــای نـــو و جدیـــد در تحـــول
حـــوزهی شـــهری ماننـــد اســـتفاده از پهبادهـــا،
پســـماند و ...بـــه جهاددانشـــگاهی نیـــاز داریـــم.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی
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تفاهم

استفادهی ارتش از
فناوریهای حیاتی با
امضای یک تفاهمنامه

یک تفاهمنامهی همکاری بین ارتش جمهوری اسالمی ایران و
سازمان جهاددانشگاهی صنعتی رشیف منعقد شد

ساخت یک مجتمع تحقیقاتی ـ
درمانی در استان قزوین

با انعقاد تفاهمنامه بین جهاددانشگاهی و بسیج سازندگی
قزوین ،ساخت مجتمع تحقیقاتی ،درمانی و آموزشی واحد
استان وارد فاز جدیدی شد

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف :در راستای اجرای تدابیر و منویات
مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه علمی در بهرهبرداری همهجانبه از ظرفیتهای
ملی از جمله دانشگاهها و مراکز پژوهشی ،اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران با سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف تفاهمنامه همکاری
علمی ،پژوهشی ،تحقیقاتی و آموزشی امضا کرد.
هماهنگی و برقراری ارتباطات پایدار بین اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا با
سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف بهمنظور همافزایی و ارتقای سطوح دانش و
فناوری و استفاده از امکانات موجود و تقویت زیرساختهای تحقیقاتی دو طرف برای
تامین نیازهای تحقیقاتی و علمی در حوزههای اجرایی پروژههای صنعتی ،فناورانه،
دورههای آموزشی و پژوهشی از اهداف این تفاهمنامه ذکر شده است.
بهرهبرداری از پایاننامهها و رسالههای دانشجویی (مقطع کارشناسی ارشد و
دکتری) و استفاده از آزمایشگاهها و کارگاهها ،دستاوردهای همایشها و کنفرانسها
(در سطح ملی و بینالمللی) در سطوح و ردههای مختلف و در موضوعات موردنیاز،
بخشی دیگر از اهداف این تفاهمنامه است.
بر اساس این تفاهمنامه که به امضا مهندس محمدحسین شمخالی رییس
اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و دکتر علیرضا
آخوندی رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف رسید ،توسعه فعالیتهای
دانشی فناورانه مبتنی بر نیاز از طریق بهرهبرداری و استفاده آجا از ظرفیتها و
توانمندیهای بالفعل و بالقوهی تخصصی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف،
همسوسازی پژوهشها و توسعه زیرساختهای تخصصی این سازمان به سمت
پاسخگویی به مطالبات علمی و نیازمندیهای تخصصی دانشی و فناورانه در اجا ،از
طریق همکاری و تعامل سازنده ،انعقاد قرارداد یا موافقتنامههای الزم انجام میشود.
سازماندهی ،توسعه و پشتیبانی از همکاری دستگاههای تحقیقات صنعتی اجا و
شبکههای تخصصی پژوهشی علم و فناوری ،ایجاد و توسعه زیرساختهای موردنیاز
در حوزههای صنعتی و غیر صنعتی در آجا و سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف
در راستای پاسخگویی به مطالبات و نیازمندیهای آجا در حوزه فناوریهای حیاتی
و نوظهور بخشی دیگر از توافقات دو طرف بر اساس این تفاهمنامه است.
گفتنی است ،بهمنظور اجرای محورهای همکاری بر اساس این تفاهمنامه ،کمیته
مشترک همکاری تشکیل و فرآیند اجرایی و نحوه همکاری جهت اجرای تفاهمنامه
با توجه به نیازهای دو طرف و در قالب تدوین آییننامه ،دستورالعمل ،اساسنامه،
قرارداد و سایر قالبهای همکاری الزم بین دو طرف انجام میشود.

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین :کلنگ ساخت مجتمع تحقیقاتی ،درمانی و آموزشی
جهاددانشگاهی استان قزوین ششم مردادماه سال  ۹۸با حضور دکتر حمیدرضا طیبی،
رییس جهاددانشگاهی و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ،عبدالمحمد زاهدی استاندار
وقت قزوین و جمعی از مسووالن استان به زمین زده شده بود.
این مجتمع در زمینی به مساحت دوهزار و  ۱۶۲مترمربع و  ۸هزار و  ۶۹۸متر زیربنا
در پنج طبقه با اعتباری بالغبر  ۲۵میلیارد تومان احداث میشود که دارای بخشهایی از
جمله شیمیدرمانی ،آزمایشگاه پاتوبیولوژی ،درمانگاه ناباروری ،مرکز جامع توانبخشی،
ماموگرافی ،طب تسکینی ،بخشهای آموزشی و پشتیبانی خواهد بود.
در همین زمینه ،تفاهمنامهی همکاری بین جهاددانشگاهی استان و سازمان بسیج سازندگی
قزوین برای ساخت این مجتمع تحقیقاتی ،درمانی و آموزشی واقع در منطقه مینودر جنب
درمانگاه بیمارستان والیت منعقد و به امضای فرشاد پیلهچی رییس جهاددانشگاهی استان و
سرهنگ مهدی صادق پور مسوول سازمان بسیج سازندگی استان قزوین رسید.
تفاهمنامهای  ۵ساله بین جهاد و بسیج سازندگی قزوین
فرشاد پیلهچی در حاشیه انعقاد این تفاهمنامه گفت :یکی از برنامههای توسعهای
جهاددانشگاهی استان قزوین ساخت این مجتمع است لذا تعامالتی با بسیج سازندگی انجام
شد تا بدین واسطه زمینه ساخت این مجتمع در سطح استان سرعت بیشتری به خود بگیرد.
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه پنجساله است ،افزود :طبق این تفاهمنامه قرار است شرایط و
مواد الزم برای ساخت این مجتمع از سوی جهاددانشگاهی بهعنوان دستگاه بهرهبردار آماده شود تا
بسیج سازندگی استان بتواند در طول این مدت این مجتمع بزرگ را به مرحله بهرهبرداری برساند.
رییس جهاددانشگاهی استان قزوین تصریح کرد :طبق این تفاهمنامه زمینه تعامل این
دو نهاد نیز فراهم شده و در حوزههای فرهنگی و آموزشی جهاد آماده همکاری و ارایه
خدمات به بسیج سازندگی است.
ساخت مراکز درمانی از اولویتهای استان است
سرهنگ مهدی صادقپور نیز با بیان اینکه این تفاهمنامه در راستای ساخت مجتمع
تحقیقاتی ،درمانی و آموزشی جهاددانشگاهی استان قزوین منعقد شده است ،گفت:
کمبود فضای آموزشی و درمانی یکی از دغدغههای استان است ازاینرو با دستور
فرماندهی سپاه صاحباالمر (عج) استان قزوین بسیج سازندگی آمادگی خود را برای
ساخت مجتمع تحقیقاتی ،درمانی و آموزشی جهاددانشگاهی اعالم کرد.
وی ادامه داد :با به نتیجه رسیدن رایزنیهای صورت گرفته بین جهاددانشگاهی و
بسیج سازندگی تفاهمنامهای به امضا رسید و ساخت این مجموعه بر عهده سازمان بسیج
سازندگی قرار داده شد.
مسوول سازمان بسیج سازندگی استان قزوین خاطرنشان کرد :تالش میشود با توجه به اولویت
موجود در حوزه ساخت مراکز درمانی در استان این مجتمع با هزینهای کم و در حداقلترین زمان
ممکن ساخته شود و در اختیار شهروندان جهت استفاده از خدمات ارایه شده در آن قرار بگیرد.

تفاهمنامهی راهاندازی اندیشکدهی تعاون بین وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتامعی و
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی به امضای مسووالن دو مجموعه رسید
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی  ۲۶آذر :تفاهمنامهی
راهاندازی اندیشکدهی تعاون با حضور کبیری معاون
امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و جمعی
از مدیران کل این وزارتخانه و عیسی علیزاده معاون
فرهنگی جهاددانشگاهی و سید محمدجواد شوشتری
رییس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور در وزارت
تعاون به امضا رسید.
در این مراسم محمدجعفر کبیری معاون امور تعاون
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی طی سخنانی با اشاره
به اینکه امروز گام نخست راهاندازی پژوهشکده تعاون
بهعنوان اصلیترین اتاق فکر بخش تعاون برداشته
میشود ،گفت :شرایط اقتصادی کشور ما را به سمت
توجه بیشتر به تعاونیها سوق میدهد .پس از انقالب
اسالمی ،تعاونیها رشد داشتند اما از اولویتهای کشور
محسوب نشدند.
وی ادامه داد :سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر
توسعه و زنجیرهسازی تعاونیها و جذب سرمایههای
خرد ،مسوولیت ما را سنگینتر کرد و با جدیت بیشتری
پیگیر این موضوع شدیم .تعاونیها نه تنها میتوانند
اشتغالزایی کنند ،بلکه منجر به توزیع عادالنه ثروت و
توسعه رفاه اجتماعی نیز میشوند.
کبیری با تاکید بر اینکه حاکمیت باید نقش
تسهیلگری داشته باشد نه مداخله مستقیم ،گفت :اگر
بخش خصوصی و مردمی در حوزه اندیشکدهها نیز
دخالت کنند ،این بخشها به انحراف کشیده نمیشوند.
وی ادامه داد :برای توسعه بخش تعاون نیازمند
نقشه راه هستیم .همچنین باید ساختار و قوانین
بخش تعاون بازبینی ،بازخوانی و اولویتبندی شود چرا
که امروز با قوانینی مواجه هستیم که معطل مانده و
چون با واقعیات اقتصادی جامعه فاصله دارند ،اجرایی
نمیشوند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
با اشاره به اینکه اگر مثلث دانشگاه و نخبگان ،دولت
و حاکمیت و ذینفعان و تعاونیها ایجاد و ارتباط قوی
بین آنها برقرار شود ،میتوانیم با اولویتهای بهروز
شده توسعه بخش تعاون را سرعت بخشیم ،افزود :هدف
از راهاندازی اندیشکده تعاون این است که مجموعهای
پژوهشهای الزم را بر مبنای مسالهمحوری انجام
دهد ،چالشها را بررسی کند و با کمک نخبگان و
دانشگاهیان ضمن اینکه ما را رصد میکند ،راه آسانتر
و صحیحتر را به ما نشان دهد.
کبیری بر لزوم استفاده از تجارب جهانی نیز تاکید
کرد و گفت :نیاز داریم با استفاده از الگوهای موفق
جهانی ،الگوی بومیشده برای کشور ارائه دهیم و آن را
در عمل دنبال کنیم .اگر بتوانیم با کمک جهاددانشگاهی
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از ظرفیت پژوهشگاهها ،دانشگاههای اقتصاد ،نخبگان
رشتههای جامعهشناسی و رشتههایی که با محوریت
تعاون در دانشگاهها فعال هستند ،مجموعهای چابک
بهعنوان اندیشکده راهاندازی کنیم ،میتوانیم به این
مهم دست یابیم.

ساختار منعطف جهاددانشگاهی برای
ههای جدید
پروژ 

در ادامه این مراسم ،عیسی علیزاده معاون فرهنگی
جهاددانشگاهی با تاکید بر توجه به سرمایه اجتماعی
در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه ،گفت :باید به
سمت برنامههای مشارکتی پیش رویم؛ ویژگی معاونت
فرهنگی جهاددانشگاهی این است که در کنار انسجام
و ساختار خوب داخلی خود با استفاده از ظرفیتهای
باالی خبرگزاریهای ایکنا ،ایسنا و مرکز افکارسنجی
ایسپا ،خیلی سریع به نبض جامعه دست یافته و
نیازهای جامعه را شناسایی میکند.
وی ضمن معرفی مراکز رشد جهاددانشگاهی از
جمله مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی ،گفت:
پژوهشهای متعددی در حوزه تعاون و تعاونیها انجام
شده است که باید کاربردی شوند.
در ادامه محمدجواد شوشتری رییس سازمان قرآنی
دانشگاهیان کشور ،با اظهار امیدواری از اینکه با
بهرهگیری از قرآن و عترت ،موضوع پیادهسازی دین در
اداره جامعه را محقق کنیم ،گفت :کار جهاددانشگاهی

خرق عادت است و این نهاد انگیزه ایجاد فعالیتهای
جدید در حوزههای مختلف را دارد.
وی ادامه داد ۴۱ :سال از انقالب گذشته است و
باید بتوانیم در حوزههای مختلف حرفهای جدید برای
گفتن داشته باشیم .البته نگاه ما به تعاون فقط نگاه
خدماتی و مصرفی نیست ،بلکه عمده نگاه ما توجه به
بخشهای مغفول مانده تعاون است.
رییس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با اشاره
به اجرای  ۵۰دوره آموزش قرآن ویژه دانشجویان از
آمادگی این سازمان برای ارایه برنامههای ترویجی
و توسعه آموزش قرآن در وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی سخن گفت و افزود :آماده کمک به اجرای
برنامههای آموزش ،تدبر و تفسیر قرآن در این وزارتخانه
هستیم .همچنین در حال استفاده از شیوههای جدید
آموزش قرآن از جمله استفاده از موبایل برای این
آموزشها هستیم.
در ادامـه مراسـم ،زهـرا نقـیزاده رییـس مرکـز
فعالیتهـای قرآنـی دانشـجویان جهاددانشـگاهی بـه
ارایـه طـرح راهانـدازی اندیشـکده تعـاون و اقدامـات
برنامهریـزی شـده پرداخـت.
در انتهای مراسم و پس از ارایه و بررسی پیشنهادهای
مطرح ،تفاهمنامه همکاری راهاندازی اندیشکده تعاون
بین سید محمدجواد شوشتری رییس سازمان قرآنی
دانشگاهیان کشور و کبیری معاون امور تعاون وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید.

www.acecr.ac.ir

امضاییکتفاهمنامهبرایراهاندازی
اندیشکدهیتعاونوزارتکار

اخبار کوتاه
سالبیستم│شماره175

دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی ـ
پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع
فرهنگی این نهاد
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تفاهم

■
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بومیسازی دانش و ایجاد
کرسییونسکودرزمینهیمواد
ومصالحنوین

پژوهشکده مواد نوین رسامیکی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد ،مرکز خالقیت و
فناوریهای نوین شهری شهرداری یزد و دفرت استانی کمیسیون ملی یونسکو در یزد
تفاهمنامه همکاری امضا کردند

روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ

جهاددانشـــگاهی :بـــا هـــدف توســـعه و ارتقـــای
پژوهـــش و مطالعـــات در حـــوزه صنایـــع فرهنگـــی
تفاهمنامـــه همـــکاری بیـــن معاونـــت پژوهـــش و
فن ــاوری دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ و پ ــارک مل ــی
علـــوم و فناوریهـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی
امضـــا شـــد.
این تفاهمنامه همکاری در راستای مشارکت با
صاحبان ایدههای نوآورانه فرهنگ بنیان و بهرهمندی
از ظرفیتهای علمی ،تحقیقاتی ،آموزشی و کاربردی
متقابل دانشگاه و پارک بین دکتر علیرضا آقابابایی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ و
مهندس مهدی عباسی معاون پارک به امضا رسید.
توانمندســـازی پژوهشـــی در حـــوزه صنایـــع
فرهنگـــی ،حمایـــت از ایدههـــای نوآورانـــه
در انجـــام طرحهـــای پژوهشـــی و مطالعاتـــی
صنایـــع فرهنگـــی ،تقویـــت محتـــوای علمـــی
موضوعـــات مرتبـــط بـــا فعالیـــت پـــارک ملـــی
علـــوم و فناوریهـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی و
ایجـــاد تســـهیالت در انجـــام طرحهـــای پژوهشـــی،
بهرهگیـــری از تـــوان و ظرفیتهـــای بالقـــوه
دانشـــگاه ،ســـوقدادن فعالیتهـــای علمـــی
دانشـــگاهیان بـــه ســـمت نیازهـــای پژوهشـــی و
تشـــویق دانشـــجویان بـــرای انجـــام پروژههـــای
تقاضامح ــور در ح ــوزه فناوریه ــای ن ــرم و صنای ــع
فرهنگـــی از مهمتریـــن زمینههـــای همـــکاری در
ایـــن موافقتنامـــه اســـت.

■■■

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
جهاددانشگاهی ـ انجمن علمی مطالعات
صلح ایران
■

روابـــط عمومـــی مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان

ایـــران (ایســـپا) وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی:

■ روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان

یـزد :پژوهشـکده مـواد نویـن سـرامیکی سـازمان
و مرکـز خالقیـت و فناوریهـای نویـن شـهری
شـهرداری یـزد در راسـتای تقویـت هـر چـه بیشـتر
تعاملات علمـی و تحقیقاتـی و اجرایـی و بهمنظـور
توسـعه همکاریهـا و بهرهگیـری از توانمندیهـا
و ظرفیتهـای موجـود و گسـترش فعالیتهـای
علمـی ،فنـاوری و اجرائـی ،تفاهمنامـه همـکاری
مبادلـه کردنـد.
ایــن تفاهمنامــه کــه در  10مــاده ،یــک تبصــره
و در دو نســخه بــرای اجــرا در مــدت پنــج ســال

تنظیــم شــده اســت ،در نشســتی بــه امضــای ســید
حســین میرحســینی رییــس پژوهشــکده مــواد
نویــن ســرامیکی ســازمان جهاددانشــگاهی اســتان
یــزد و جعفــر امینمقــدم مدیــر مرکــز خالقیــت و
فناوریهــای نویــن شــهری شــهرداری یــزد و دبیــر
اســتانی کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران رســید.
هـدف از انعقـاد ایـن تفاهمنامـه ،اجـرای
طرحهـای تحقیقاتـی و توسـعه فناوریهـای نویـن
حـوزه شـهری در راسـتای بومـی کـردن دانـش فنی
مصالـح نویـن و ایجـاد کرسـی یونسـکو در زمینـه
مـواد نویـن و مصالـح نویـن اعلام شـده اسـت.

بهمنظـــور گســـترش همکاریهـــای مشـــترک
و همگرایـــی و همافزایـــی هرچـــه بیشـــتر بیـــن
مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران (ایســـپا) و
انجم ــن علم ــی مطالع ــات صل ــح ای ــران تفاهمنام ــه
همـــکاری منعقـــد شـــد.
گفتنـــی اســـت ،همـــکاری در برگـــزاری
نشســـتهای تخصصـــی و کارگاههـــای
آموزشـــی ،اجـــرای مشـــترک پیمایـــش ،انجـــام
نظرســـنجیهای مشـــترک از نخبـــگان و اســـاتید
دانشـــگاهی و انجـــام پروژههـــای آیندهپژوهـــی از
جملـــه زمینههـــای همـــکاری در ایـــن تفاهمنامـــه
اســـت.

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

جهاددانشــگاهی اردبیل ـ شهرداری

■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اردبیـــل:

در نشســـت امضـــای ایـــن قـــرارداد مدیـــر
مرکـــز خدمـــات تخصصـــی مطالعـــات شـــهری
جهاددانشـــگاهی اســـتان اردبیـــل گفـــت :در
راســـتای ماموریـــت اخـــذ شـــده از دفتـــر فنـــی
اس ــتانداری اردبی ــل و در راس ــتای تحق ــق اولوی ــت
اصلـــی ســـند راهبـــردی طـــرح ســـامت اســـتان،
جهاددانشـــگاهی اقـــدام بـــه مطالعـــه مکانیابـــی
پـــارک بانـــوان شـــهرهای اســـتان اردبیـــل
میکنـــد .
مهـــرداد موجبـــی بـــا بیـــان اینکـــه بانـــوان
نقـــش مهمـــی در تربیـــت روحـــی و روانـــی افـــراد
خانـــواده و جامعـــه دارنـــد ،افـــزود :بـــا توجـــه
بـــه اینکـــه حضـــور موثـــر بانـــوان در جامعـــه
بهخوبـــی مشـــهود اســـت؛ بنابرایـــن احـــداث
پارکهـــای بانـــوان میتوانـــد در بهبـــود کیفیـــت
زندگـــی آنـــان تاثیـــر بـــه ســـزایی داشـــته باشـــد.
در ایـــن نشســـت شـــهردار نیـــر اظهـــار کـــرد:
درصـــدد هســـتیم در کنـــار انجـــام اولویتهـــای
عمرانـــی شـــهرداری ،برنامهریـــزی مناســـبی
بـــرای تامیـــن فضـــای ورزش و پـــارک بـــرای
حفـــظ ســـامت جســـمی و روانـــی همشـــهریان
داشـــته باشـــیم.
س ــیامک فرج ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه نیم ــی
از جمعیـــت را بانـــوان تشـــکیل میدهنـــد ،افـــزود:
در راس ــتای اج ــرای مصوب ــه ش ــورای ش ــهر نی ــر و
بـــا همـــکاری و مشـــاوره جهاددانشـــگاهی اســـتان
اردبیـــل نســـبت بـــه مکانیابـــی فضـــای مناســـبی
بـــرای احـــداث پـــارک بانـــوان در ایـــن شـــهر
اقـــدام میشـــود تـــا بـــا ایجـــاد مکانهـــای امـــن
تفریحـــی و ورزشـــی ،زیرســـاخت خوبـــی بـــرای
ایجـــاد نشـــاط و ســـامتی بانـــوان فراهـــم شـــود.

■■■

سازمان جهاددانشگاهی تهران ـ سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان

■

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران 19 ،آبان:

سازمان جهاددانشگاهی تهران و سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان در راستای توسعه همکاریهای
پژوهشی و کاربردی در سطح استان تهران تفاهمنامه
همکاری امضا کردند.
این تفاهمنامه بین دکتر سید علی طباطبایی رییس
سازمان جهاددانشگاهی تهران و مهندس نعمتاله ترکی
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی در محل سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان تهران انجام شد.
از محورهای این تفاهمنامه میتوان به همکاری دو
طرف در موضوعات مهمی چون رصد فرایند توسعه
استان ،تدوین سند منابع انسانی استان ،آسیبشناسی
ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی استان ،تعیین
اولویتهای پژوهشی استان و نیز برگزاری دورههای
آموزشی مدیران و دستگاههای اجرایی اشاره کرد.
گفتنی است ،همزمان با امضای تفاهمنامه اجرای دو
طرح پژوهشی مهم در موضوعات ذکر شده به سازمان
جهاددانشگاهی تهران واگذار شد.

■■■

جهاددانشگاهی سمنان ـ دانشگاه علوم
پزشکی استان

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی سمنان :در حاشیه
نشست رییس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی با
رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،تفاهمنامه همکاری
مشترک توسط رییس جهاددانشگاهی استان و رییس
دانشگاه علوم پزشکی سمنان امضا شد.
این تفاهمنامه همکاری بهمنظور تحقق اهداف
مشترک آموزشی ،فرهنگی ،پژوهشی ،تحقیقاتی بین
جهاددانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و
برای فراهم آوردن زمینههای همکاری برای بهرهگیری از
توان و استعدادهای موجود برای گسترش اهداف مذکور
و همکاریهای متقابل به امضای حسن رهایی رییس
جهاددانشگاهی استان سمنان و نوید دانایی ،رییس
دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان رسید.
توسـعه و ارتقای سطح همکاری بین جهاددانشگاهی
و دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان سـمنان در تمـام
زمینههـای علمـی ،تحقیقاتـی ،آموزشـی ،فرهنگـی و
خدمـات تخصصـی و درمانـی بـا در نظـر گرفتـن تمام
امکانـات دو طـرف اعـم از نیـروی انسـانی و اطالعـات،
تجربـه و تخصـص آنـان اسـت.

■■■

جهاددانشگاهی بوشهر ـ اداره کل پدافند
غیرعامل استان

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بوشـهر  ۱۹آبـان :در
نشسـتی بـا حضـور مجید خورشـیدی معاون سیاسـی،
اجتماعـی و امنیتـی اسـتاندار بوشـهر ،حمـزه اعتمـاد
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■■■

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی هرمزگان :رییس
جهاددانشگاهی هرمزگان از انعقاد تفاهمنامه همکاری
آموزشی ،پژوهشی ،فناوری ،اشتغال و فرهنگی با
فرماندهی دریابانی استان هرمزگان خبر داد و اظهار
کرد :این تفاهمنامه در راستای توسعه و تقویت ارتباط بین
دستگاههایاجراییومراکزتحقیقاتیجهتکاربردیترکردن
پروژههای پژوهشی ملی و استانی مورد نیاز ،منعقد شد.
وی افزود :هدف از انعقاد این تفاهمنامه ارتقای
همکاریهای مشترک در تمام زمینههای علمی ،پژوهشی
و آموزشی بین جهاددانشگاهی فرماندهی دریابانی و
جهاددانشگاهی هرمزگان با در نظر گرفتن مالحظات و
امکانات دو طرف اعم از آموزشی ،علمی ،پژوهشی ،فنی،
نیروی انسانی ،تجربه و تخصص بوده است.
سهیل دادخواه تصریح کرد :برگزاری نشستهای
علمی با موضوعات اجتماعی و تخصصی ،سخنرانی علمی
با موضوعات تخصصی مرز ،مرزبانی و دریا ،برگزاری
همایشهای مشترک ،تالیف و ترجمه کتاب ،شرکت
اساتید در نشستهای اندیشهورزی ،انجام پروژهها و
موضوعات تحقیقاتی مرتبط با کسر خدمت ،حمایت از
پایاننامههای کارشناسی ارشد مرتبط با امور مرز ،مرزبانی
و دریا ،حمایت از طرح و پیشنهادها جدید در حوزه مرز و
دریا از محورهای همکاری این تفاهمنامه است.
وی ادامه داد :فراهم کردن زمینه استفاده از کارشناسان
دریابانی برای دورههای آموزشی کوتاهمدت در زمینه
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ،بهرهگیری از نیروهای
مجرب و متخصص فرماندهی و اعضای معرفی شده از
سوی فرماندهی که دارای توانایی تدریس هستند ،فراهم
کردن منابع ،متون و کتب آموزشی مورد نیاز فرماندهی،
بهرهمندی از مدرسان متخصص و با تجربه برای
اجرای دورهها ،برگزاری آزمونهای تخصصی مورد نیاز
فرماندهی دریابانی و صدور گواهینامه پایان دورهها برای
شرکتکنندگان با همکاری فرماندهی دریابانی هرمزگان
نیز از دیگر محورهای همکاری این تفاهمنامه است.

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی ایالم :در راستای
همکاری مشترک دوجانبه پژوهشی ،آموزشی ،فرهنگی
و کارآفرینی ،اطالعرسانی و مشاورهای ،تفاهمنامهای بین
جهاددانشگاهی واحد استان ایالم و اداره کل ورزش و
جوانان استان ایالم با حضور مدیرکل ورزش جوانان
و رییس جهاددانشگاهی ایالم بهمنظور استفاده از
ظرفیتهای موجود دو دستگاه منعقد شد.
دکتر مظفر علیشایی مدیرکل ورزش و جوانان استان
ایالم در این نشست گفت :باید جهت تقویت کارآفرینانه
جوانان همه دستگاهها پایکار بیایند و با همافزایی و
استفاده از ظرفیتهای مشترک بتوانیم خدمت شایانی
به اشتغال و کارآفرینی جوانان داشته باشیم.
وی افزود :در بحث نوآوری باید به مشاغل روستایی
هم توجه جدی شود تا موجب اشتغال جوانان روستایی و
از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری گردد.
مهندس سید غالمرضا حسینی رییس جهاددانشگاهی
ایالم گفت :هدف از این تفاهمنامه همکاری دوجانبه
تعامل و توسعه همکاریهای علمی ،آموزشی ،پژوهشی
و فرهنگی با رویکرد بهبود و ارتقای توانمندیهای جوانان
جامعه با اولویت اشتغال و کارآفرینی ،نشاط اجتماعی،
ورزش ،تحقق و تعمیق باورهای دینی و استفاده مطلوب
از تواناییها و امکانات علمی ،فرهنگی ،تخصصی،
آزمایشگاهی و فضای فیزیکی برای پیشبرد اهداف مدنظر
است.

www.acecr.ac.ir

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی
تهـــران 1 ،آبـــان :پیـــرو امضـــای تفاهمنامـــه
همـــکاری بیـــن معاونـــت آموزشـــی ســـازمان
جهاددانشـــگاهی تهـــران و دبیرخانـــه شـــورای
عالـــی مناطـــق آزاد جهـــت اجـــرای طـــرح جامـــع
آم ــوزش مناط ــق آزاد ،تج ــاری ـ صنعت ــی و وی ــژه
اقتصـــادی ،توافقنامـــه اجرایـــی ایـــن طـــرح
در منطقـــه آزاد ارونـــد بیـــن اســـماعیل زمانـــی
مدیرعامـــل منطقـــه آزاد ارونـــد و ســـید عزیـــز
آش ــنا مع ــاون آموزش ــی س ــازمان جهاددانش ــگاهی
تهـــران بـــه امضـــا رســـید.
ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن تفاهمنام ــه ،جهاددانش ــگاهی
نس ــبت ب ــه طراح ــی و اج ــرای دورهه ــای آموزش ــی
جه ــت توانمندس ــازی نیروه ــای ش ــاغل در منطق ــه
آزاد ارونـــد و همچنیـــن کارکنـــان ســـازمان ایـــن
منطقـــه اقـــدام میکنـــد.
گفتنـــی اســـت ،ایـــن طـــرح در تمـــام مناطـــق
آزاد ،تجـــاری ـ صنعتـــی و ویـــژه اقتصـــادی اجـــرا
خواهـــد شـــد.

جهاددانشگاهی هرمزگان ـ فرماندهی
دریابانی استان

جهاددانشگاهی ایالم ـ اداره کل ورزش و
جوانان استان

سال بیست و یکم│شماره175
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مدیـرکل پدافنـد غیرعامـل اسـتانداری بوشـهر و علـی
احمـدیزاده رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان ،تفاهمنامه
همکاری بین اداره کل پدافند غیرعامل و جهاددانشگاهی
بوشـهر منعقد شـد.
رییس جهاددانشـگاهی بوشـهر در این نشست با اشاره
بـه پیشـینه و عملکـرد این نهاد گفـت :جهاددانشـگاهی
بهعنـوان بـازوی دولـت توانسـته همـواره در کنـار بخش
دولتی در توسـعه کشـور نقش داشـته باشـد.
علـی احمـدی زاده بـا بیـان اینکه بـا توجه بـه حضور
و اسـتقرار صنایـع در اسـتان ،اهمیـت پدافنـد بیشـتر
احسـاس میشـود ،اظهـار کرد :بـا توجه به ارتبـاط خوب
بـا دانشـگاه دفاع ملـی آمادگی همکاری در حـوزه پدافند
را داریـم تـا بتوانیـم خدمتی به اسـتان داشـته باشـیم.
ارایـه خدمـات علمـی ـ تخصصـی در خصـوص
آموزشهـای ویـژه پدافنـد غیرعامـل ،همکاریهـای
فرهنگـی ،اسـتفاده از ظرفیتهـای خبرگـزاری ایسـنا و
مرکـز افـکار سـنجی جهاددانشـگاهی بـرای طرحهـای
نظرسـنجی (ایسـپا) ،مشـارکت در اجـرای پروژههـای
پدافنـدی (مطالعاتـی و تحقیقاتـی و فناورانـه) ،اسـتفاده
از ظرفیتهـای انتشـاراتی جهاددانشـگاهی ،تهیـه برنامه
جامـع آمـوزش همگانـی ،اطالعرسـانی در حـوزه پدافند
غیرعامـل و تهیـه طـرح جامـع پدافنـد غیرعامـل از
محورهـای ایـن تفاهمنامـه اسـت.
از دیگـر اهـداف انعقـاد ایـن تفاهمنامـه میتـوان بـه
شناسـایی نقـاط آسـیبپذیر اسـتان در مقابـل تهدیدات
بهمنظـور طبقهبنـدی و اولویتبنـدی آنهـا ،انجـام
طرحهـای پدافنـدی غیرعامـل پروژههـای اسـتانی،
برنامهریـزی بـرای اجـرای پروژههـای پدافنـدی و کمک
به آمـوزش و فرهنگسـازی موضوع پدافنـد غیرعامل در
اسـتان اشـاره کرد.

جهاددانشگاهی سمنان ـ اداره کل
آموزشوپرورش استان

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی سـمنان :در
مراسـمی بـا حضـور رییـس پژوهشـگاه مطالعـات
وزارت آموزشوپـرورش ،جهاددانشـگاهی و اداره کل
آموزشوپـرورش اسـتان سـمنان تفاهمنامـه همـکاری
علمـی ،آموزشـی و پژوهشـی امضـا کردنـد.
مدیـرکل آموزشوپـرورش اسـتان سـمنان در ایـن
جلسـه بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی از شـرکای
آموزشـی و پژوهشـی اسـتان سـمنان بـه شـمار میآید،
گفـت :بـا بهرهگیـری از ظرفیتهـای علمـی ،آموزشـی،
پژوهشـی و فرهنگی و رسـانهای جهاددانشگاهی به دنبال
رفـع دغدغههـای آموزشوپـرورش در اسـتان سـمنان
خواهیـم بود.
محمـد دسـتورانی افـزود :ایـن تفاهمنامه در راسـتای
منویـات مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر علمـی کـردن
و همافزایـی در راسـتای اسـتفاده بهینـه از منابـع و
ارتقـای سـطح کیفـی خدمات با توسـعه امور آموزشـی و
پژوهشـی و توسـعه زمینههای همکاری علمی ،پژوهشـی
و فناورانـه و اسـتفاده بهینه از ظرفیتهـا و توانمندیهای
جهاددانشـگاهی در ایـن اسـتان منعقد شـده اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان نیـز در ایـن
مراسـم ،گفـت :پروژه بومیسـازی متـون زبان انگلیسـی
چندین سـال اسـت که توسط جهاددانشـگاهی و با انجام
پژوهـش و تحقیـق در ایـن زمینـه در حـال انجام اسـت
و سیسـتم بومـی آمـوزش زبـان انگلیسـی بـا همـکاری
اداره کل آموزشوپـرورش اسـتان سـمنان در این اسـتان
گسـترش مییابـد.

جهاددانشگاهی قزوین ـ اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان

پژوهشکدهی توسعهی صنایع شیمیایی
جهاددانشگاهی ـ واحد اردبیل

■

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل 19 ،آذر:

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی قزویــن 8 ،آبــان :در
نشســت انعقــاد تفاهمنامه میــان جهاددانشــگاهی و اداره
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان قزویــن ،دکتــر
اســماعیلی مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان
ضمــن اشــاره بــه ایــن امــر کــه مهمتریــن موضــوع
میــان فرهنــگ و ارشــاد و جهاددانشــگاهی تدویــن ســند
توســعه فرهنگــی اســت ،بیــان کــرد :در جلســه شــورای
فرهنــگ عمومــی تدویــن ســند توســعه فرهنگــی در
اســتان قزویــن مصــوب و ابــاغ شــد؛ امیدواریــم ایــن
موضــوع در حــد یــک مصوبــه باقــی نمانــد.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم ورود گروههــای علمــی بــرای
تدویــن ایــن ســند خاطرنشــان کــرد :بــرای تدویــن
ایــن ســند نیــاز اســت از تجربیــات ســایر اســتانها
اســتفاده کنیــم؛ از ظرفیــت افــراد بــا تجرب ـهای کــه در
شــورای فرهنــگ عمومــی حضــور ندارند اســتفاده شــود،
ضمــن اینکــه ممکــن اســت در قزویــن مطالعــات و
پژوهشهایــی در ایــن حــوزه انجامشــده باشــد کــه نیــاز
اســت از صاحبــان ایــن پژوهشهــا نیــز کمــک بخواهیــم
تــا کار مانــدگاری در ایــن حــوزه صــورت بگیــرد.
ایــن مســوول در ادامــه تاکیــد کــرد :عــاوه بــر تدوین
ســند توســعه فرهنگــی جهاددانشــگاهی بــا فرهنــگ و
ارشــاد فصول مشــترکی بــرای همــکاری دارد کــه مبنای
تفاهمنام ـهای اســت کــه بــه امضــا خواهــد رســید.
مهنـــدس فرشـــاد پیلهچـــی رییـــس
جهاددانش ــگاهی قزوی ــن نی ــز در ای ــن جلس ــه ضم ــن
تاکیـــد بـــر اســـتفاده از همـــه ظرفیتهـــای علمـــی
و فرهنگـــی جهـــت تدویـــن ســـند توســـعه فرهنگـــی
اس ــتان قزوی ــن تصری ــح ک ــرد :از لح ــاظ علم ــی هرچ ــه
تحقیق ــات بیش ــتر و وض ــع شناس ــی بهت ــری ص ــورت
بگیـــرد ســـند جامعتـــر و کاملتـــر تدویـــن خواهـــد
شـــد ،زیـــرا گســـتردگی فرهنگـــی بســـیار اســـت و
شـــاخصههای فرهنگـــی بایـــد ســـنجیده شـــود و
ســـپس کار را آغـــاز کنیـــم.

■■■

رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیل در مراسـم انعقاد
تفاهمنامـه همـکاری بـا پژوهشـکده توسـعه صنایـع
شـیمیایی جهاددانشـگاهی ،تدوین راهکار تجاریسـازی
و تولیـد محصـوالت بـر پایـه نشاسـته سـیبزمینی،
بهرهبـرداری از دانـش فنـی و فرآینـد تولیـد نشاسـته
باقابلیتهـای صنعتـی را از اهـداف مهـم ایـن تفاهمنامه
عنـوان کرد.
مهـران اوچـی اردبیلـی با اشـاره بـه اینکـه راهاندازی
پایلـوت نیمهصنعتـی تولیـد نشاسـته پلیمـری بهعنوان
طـرح کالن ملـی اسـتانی از اولویتهای جهاددانشـگاهی
اسـتان اردبیل اسـت ،یادآور شـد :ایـن واحد بـا راهاندازی
پایلـوت نیمهصنعتـی تولیـد نشاسـته پلیمـری میتواند
بخشـی از نیاز کشـور به این محصول وارداتـی را تامین و
بـه اقتصاد کشـور و اسـتان کمـک کند.
عضـو هیـات علمـی جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل
یادآور شـد :در اسـتان اردبیل  ۷۵۰هزار تن سـیبزمینی
تولیـد میشـود کـه  ۲۵۰هزار تـن آن درجه سـه و چهار
اسـت کـه میتـوان از آن برای تولید نشاسـته پلیمری در
صنعـت حفاری اسـتفاده کرد.
در ایـن مراسـم رییـس پژوهشـکده توسـعه صنایـع
شـیمیایی جهاددانشـگاهی بـا بیـان اینکـه گـروه
بیوتکنولـوژی صنعتـی ایـن پژوهشـکده با تالش شـبانه
روز بـه دانـش فنـی تولیـد نشاسـته پلیمری دسـتیافته
اسـت ،اظهـار کـرد :ایـن پژوهشـکده ،دانـش فنـی تولید
محصـول و فرآینـد مشـتمل بر پروتـکل فرآینـد تولید و
تمـام تجهیـزات و الزامـات مربـوط بـه تولید محصـول را
در اختیـار جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیل قـرار میدهد.
مسـعود کمبرانـی بـا اشـاره بـه اینکـه تولیـد ایـن
محصـول در راسـتای رفـع نیازهـای صنعـت نفت اسـت،
تصریـح کـرد :با توجـه به اینکه در اسـتان اردبیل سـطح
زیـر کشـت سـیبزمینی بسـیار بـاال اسـت بـه همیـن
خاطـر در تلاش هسـتیم تـا نشاسـته سـیبزمینیهای
درجـه سـه و چهـار را بـه نشاسـته حفاری تبدیـل کنیم
کـه ارزشافـزوده باالیـی دارد.

■■■

جهاددانشگاهی اصفهان ـ اداره کل
آموزشوپرورش استان

پارک علم و فناوری الربز جهاددانشگاهی ـ
دانشگاه علوم پزشکی استان

■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اصفهـــان:

بهمنظـــور ایجـــاد همـــکاری و اســـتفاده از
دانشآموختـــگان جهاددانشـــگاهی واحـــد اصفهـــان،
تفاهمنامـــه همکاریهـــای مشـــترک میـــان ایـــن
واحـــد و اداره کل آموزشوپـــرورش اســـتان اصفهـــان
منعقـــد شـــد.
بـــر اســـاس ایـــن تفاهمنامـــه دانشآموختـــگان
ایـــن دوره بـــه مـــدت  150ســـاعت بـــا معرفینامـــه
جهاددانشـــگاهی اصفهـــان در مـــدارس دولتـــی
بهعنـــوان کارآمـــوز مشـــغول بـــه فعالیـــت میشـــوند.
فراگیـــران دوره تربیـــت معلـــم مـــدارس ابتدایـــی،
بعـــد از گذرانـــدن  92ســـاعت تئـــوری در مراکـــز
آموزش ــی جهاددانش ــگاهی واح ــد اصفه ــان ،در جه ــت
ارتقـــای مهارتهـــای تدریـــس بـــه مـــدارس دولتـــی
بهعن ــوان کارآم ــوز معرف ــی ش ــده و از ظرفی ــت آنه ــا
اســـتفاده میشـــود.

■

روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری البـرز ۱۸ ،آذر:

تفاهمنامـه همکاری مشـترک بیـن پارک علـم و فناوری
البرز با دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان با هـدف همافزایی
و همکاریهـای بیشـتر در جهـت تبـادل اطالعـات و
امکانـات و اسـتفاده از ظرفیـت و توانمندیهـای علمـی
و پژوهشـی پـارک علـم و فنـاوری و دانشـگاه بـه امضای
دکتـر ربانـی و دکتـر کریم رسـید.
همچنیـن با حضور مدیران و کارشناسـان دو مجموعه
دو قـرارداد مربـوط به شـرکتهای عضو پـارک با حمایت
و تلاش مدیـران پـارک علم و فنـاوری بـا ارزش بیش از
 ۱۰میلیـارد ریـال نیز به امضا رسـید.
در ایـن رویـداد بیـش از  ۳۵واحـد فنـاور مرکز رشـد،
شـرکت دانشبنیـان و واحـد فنـاور در زمینههای فعالیت
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی علـوم پزشـکی و
فنی و مهندسـی و ...مشـارکت داشـتند و در حین رویداد
بازدیدهای مهمـی رخ داد.

گفتنـی اسـت ،تور فنـاوری علمی نیز جهت آشـنایی
فنـاوران و نخبـگان بـا فعالیتهـا و ظرفیتهـای رویـداد
توسـط پارک برگزار شـد.

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
جهاددانشگاهی ـ بنیاد توسعهی کارآفرینی
و تعاون
■

روابـط عمومـی مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی

■■■

جهاددانشگاهی استان مرکزی ـ دانشگاه آزاد
اسالمی استان
■

روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی ۳۰ ،آبان:

تفاهمنامه گسترش و توسعه همکاریهای آموزشی،
پژوهشی ،فرهنگی و کارآفرینی بهمنظور همافزایی در
استفاده از پتانسیلها و امکانات جهاددانشگاهی استان
مرکزی و دانشگاه آزاد اسالمی استان با حضور حسین
کالنتری سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی استان مرکزی و
مسعود شهرجردی رییس جهاددانشگاهی استان امضا شد.
گفتنـی اسـت ،همـکاری در زمینه توسـعه گروههای
آموزشـی ،بهکارگیـری فضاهـای مشـترک در خصـوص
اهـداف تفاهمنامـه ،مشـارکت در اجـرای طرحهـای
تحقیقاتـی ،همـکاری مشـترک در آزمایشـگاه معتمـد
محیطزیسـت ،راهانـدازی دفاتـر سـازمان دانشـجویان در
مراکـز اراک و سـاوه بخشـی از اهـداف تفاهمنامـه اسـت.

■■■

سازمان جهاددانشگاهی یزد ـ شهرداری

■ روابـط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی یـزد 6 ،آذر :این
تفاهمنامـه در نشسـتی با حضور عبـاس مالزینلی رییس
سـازمان فرهنگـی ،اجتماعی و ورزشـی شـهرداری یزد و
مهدی به اصولی رییس سـازمان جهاددانشـگاهی یزد در
سـاختمان ستادی سـازمان جهاددانشگاهی به امضای دو
طرف رسید.

■■■

جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ـ
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
■

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید

بهشـتی :ایـن تفاهمنامـه با هـدف بهرهمنـدی دو طرف از
منابع و توان فکری ،آموزشـی ،پژوهشـی ،اجرایی و سـایر
امکانـات مورد توافـق دو طرف بهویـژه در زمینه برگزاری
دورهـای آموزشـی ،رویدادهـا و کنفرانسهـای مشـترک
بهصـورت ملـی و بینالمللی بـا در نظر گرفتـن اولویتها
و توانایـی دو طـرف اعـم از دادهها ،اطالعرسـانی و نیروی
انسـانی متخصص به امضا رسـید.
دکتـر علیرضـا بهرامی رییـس جهاددانشـگاهی علوم
پزشـکی شـهید بهشـتی با بیان اینکه جهاددانشـگاهی
بـازوی اجرایـی و همـراه بـا دانشـگاه اسـت ،اظهـار کرد:
اگرچـه امـروزه فضـای کارآفرینی در معـرض چالشهای
فـراوان قـرار دارد ،اما باید با نگاه نوآورانـه این چالشها را
بـه فرصـت تبدیل کنیم و در این راسـتا جهاددانشـگاهی
میتوانـد بـا ارایـه ظرفیتهـا و قابلیتهـای خـود
در برگـزاری دورههـای آموزشـی و مهارتـی در حـوزه
کارآفرینی و توانمندسـازی دانشـجویان در حیطه نوآوری
و کارآفرینـی در کنار دانشـگاه باشـد.
دکتـر افشـین زرقـی معـاون تحقیقـات و فنـاوری
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی بـا اشـاره بـه
رویکـرد مثبـت مجموعـه مدیریـت دانشـگاه بـه حـوزه
نـوآوری و فناوری اذعان کرد :برنامه دانشـگاه در راسـتای
تشـکیل سـتاد کارآفرینی و اشـتغال دانشـگاه ،حمایت از
اسـاتید و دانشـجویان فناور در توسـعه فناوریها و ایجاد
زیرسـاختهای الزم بـا اسـتفاده از پتانسـیل ارزشـمند
نهادهـا و نیـروی انسـانی دانشـگاه در ایـن حـوزه اسـت.
از دیگـر موضوعـات این تفاهمنامه برگـزاری همایش،
کارگاههـا و دورههـای مهـارت حرفـهای مشـترک بـا
محوریـت توانمندسـازی و کارآفرینـی ،همـکاری در

جهاددانشگاهی قزوین ـ هاللاحمر در استان

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی قزویـن  11آذر :در
نشسـت انعقـاد تفاهمنامـه میـان جهاددانشـگاهی
قزویـن و جمعیـت هاللاحمـر اسـتان دکتـر حسـن
آصفـی مدیرعامـل جمعیـت هاللاحمـر اسـتان ضمـن
ابـراز خرسـندی بـرای انعقـاد ایـن تفاهمنامه ،گفـت :در
حـال حاضـر ظرفیتهـای جهاددانشـگاهی و جمعیـت
هاللاحمـر بسـیار بـاال بـوده و میتـوان فعالیتهـای
مشـترک قابـل توجهـی انجـام داد.
وی ادامـه داد :اسـتفاده از توانمندیهـای فناورانـه
جهاددانشـگاهی در جمعیـت هاللاحمـر ،پشـتیبانی
از سـمینارها ،مسـابقات ،جشـنوارهها و نمایشـگاههای
مرتبـط و تعییـن نیازهـای آموزشـی و تهیـه و تدویـن
سـرفصل و محتوای منابع آموزشـی ،اسـتانداردهای مورد
نیـاز دورههـا و برنامههـای آموزشـی از دیگـر تعهـدات
هاللاحمـر بـه شـمار مـیرود.
در ادامـه ،مهنـدس فرشـاد پیلهچـی بـا ابـراز
خرسـندی از انعقـاد ایـن تفاهمنامـه کـه حاصـل
بررسـیهای کارشناسـانه طرفیـن و سـاعتها بررسـی
بـود ،گفت :امیـدوارم ایـن تفاهمنامه زمینـه فعالیتهای
گسـتردهتری را ایجـاد کنـد.
وی همچنیـن بـا اشـاره به تعهـدات جهاددانشـگاهی
اظهـار کـرد :پوشـش رسـانهای فعالیتهـای جمعیـت
بـا اسـتفاده از ظرفیـت خبرگزاریهـای ایسـنا و ایکنـا،
همـکاری در زمینـه اجـرای طرحهـای پژوهشـی و
افکارسـنجی موردنیـاز ،صـدور گواهینامـه پایـان دوره به
شـرکتکنندگان بـا امضـای هـر دو دسـتگاه ،همـکاری
متقابـل در زمینـه آمـوزش همگانـی پیشـگیری کاهش
مخاطـرات اجتماعـی ،همکاری در خصوص چاپ و نشـر
کتـاب در زمینههـای مختلـف و ایجـاد ارتبـاط جمعیت
بـا بدنـه دانشـگاهی بـا اسـتفاده از ظرفیـت سـازمان
دانشـجویان جهاددانشـگاهی از تعهدات این واحد اسـت.

■■■

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتامعی
جهاددانشگاهی ـ انجمن جامعه شناسی ایران
■

روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

جهاددانشگاهی 10 ،آذر :بهمنظور گسترش همکاریهای
علمی ،پژوهشی تفاهمنامه همکاری بین دکتر فیضی
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و دکتر
سراج زاده رییس انجمن جامعهشناسی ایران امضا شد.
این تفاهمنامه با هدف همکاری مشترک در اجرای
طرحهای پژوهشی و همکاری در برگزاری همایشها،
میزگردها و کارگاههای آموزش و همچنین ایجاد زمینه
الزم برای بهرهگیری دو طرف از پتانسیل علمی پژوهشی
یکدیگر در قالب تولید و نشر مقاالت علمی -پژوهشی در
فصلنامهها و نشریات امضا شد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

ایران وابسـته بـه جهاددانشـگاهی :بهمنظور ایجـاد همکاری
و بهرهگیـری از توانمندیهـای علمـی ،امکانـات و
ظرفیتهـای اجرایـی دو طرف ،تفاهمنامـه همکاریهای
مشـترک بیـن بنیـاد توسـعه کارآفرینی و تعـاون و مرکز
ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران منعقد شـد.
شناسـایی فرصتهـای شـغلی و سـرمایهگذاری در
حـوزه فناوری زیسـتی و تدویـن بانک اطالعات مشـاغل
مبتنـی بـر زیسـتفناوری ،حمایـت از اشـتغالزایی در
حـوزه زیسـتفناوری بـا بهرهگیـری از پتانسـیلهای
موجـود در مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایران
در حوزههـای میکروارگانیسـمها ،گیاهـی ،دام ،طیـور
و آبزیـان ،اسـتفاده از امکانـات ،وسـایل ،تجهیـزات و
توانمندیهـای نرمافـزاری و سـختافزاری بهمنظـور
تسـهیل در امـر تجاریسـازی دسـتاوردها ،همـکاری
مشـترک در جـذب دانشـجویان ،کارآموزان و فـنآوران،
کمـک بـه شـکلگیری بنگاههـای اقتصـادی جدیـد
بـا محوریـت زیسـتفناوری ،توانمندسـازی کارجویـان
و کارآفرینـان عالقهمنـد بـه کارآفرینـی در حـوزه
زیسـتفناوری ،تجاریسـازی دانـش فنـی مربـوط بـه
محصوالت زیسـتفناوری از جملـه موضوعات تفاهمنامه
اسـت کـه مـورد توافـق قـرار گرفـت.

■■■
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هدف از این تفاهمنامه که در شـش ماده و دو نسـخه
تنظیم شـده ،گسـترش ،تقویـت و توسـعه همکاریها با
هـدف دسترسـی و بهکارگیـری روشهـای نویـن و
روزآمـد در اجـرای طرحهـای فناورانـه و ارتقـای سـطح
خدمترسـانی سـازمان و شـهرداریها بـا تکیـه بـر توان
علمـی تحقیقاتی کشـور اسـت.
براسـاس مفـاد ایـن تفاهمنامـه دو سـازمان در
زمینههـای همـکاری متقابـل فرهنگـی ،آموزشـی،
پژوهشـی و فناوری با یکدیگر تعامـل و همکاری خواهند
کـرد کـه از آن جملـه میتـوان بـه اسـتفاده متقابـل از
ظرفیتهـا و فضاهـای آموزشـی دو طرف طبـق ضوابط،
همـکاری در برگـزاری دورههـای آموزشـی بهصـورت
الکترونیکـی و همچنیـن تربیـت و آمـوزش نیـروی
انسـانی ،همـکاری در اجـرای طرحهـای فرهنگسـازی
و اطالعرسـانی ،طراحـی و تولیـد محصـوالت فرهنگی و
هنـری در راسـتای معرفـی شـهر جهانـی یزد و نیـز آثار
مکتـوب بـا هـدف فرهنگسـازی و همـکاری متقابل در
بومیسـازی و انتقـال فناوریهـای جدیـد ،اشـاره کـرد.
در ایـن نشسـت دو طـرف ضمـن بحث و تبـادل نظر
پیرامـون توانمندیهـا و ظرفیتهـای موجـود بـرای
همکاریهـای بیشـتر بیـن دو سـازمان ،مقـرر کردنـد
کارگـروه مشـترک اجرایـی از سـوی دو طـرف جهـت
برنامهریـزی و پیگیریهـای الزم برای اجـرای تفاهمنامه
و تنظیـم قراردادهـای مـورد نیـاز ،معرفـی و موظـف بـه
ارایـه گـزارش فعالیتهـا بـه دو طـرف کننـد.

برقـراری ارتبـاط با دسـتگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی
بـا اسـتفاده از ارتباطـات تشـکیالتی طرفیـن ،اجـرای
پژوهشهـای کاربـردی و برگـزاری بازدیدهـای علمـی و
تحقیقاتـی در راسـتای اهـداف تفاهمنامـه ،اطالعرسـانی
و معرفـی ظرفیتهای تشـکیالتی و خدمـات طرفین در
داخل کشـور و سـطح بینالمللی و همـکاری در طراحی،
تولیـد و عرضـه بسـتههای آموزشـی ،پژوهشـی و سـایر
محصـوالت مـورد توافق اسـت.

جهاددانشگاهی ایالم ـ بسیج علمی و
پژوهشی استان
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی ایالم :تفاهمنامه همکاری
بین جهاددانشگاهی و سازمان بسیج علمی و پژوهشی
استان ایالم امضا و مهندس سید غالمرضا حسینی رییس
واحد در حاشیهی امضای این تفاهمنامه ،اظهار کرد :امروزه
بیش از هر زمان دیگری به همافزایی علمی برای حل
مشکالت استان نیازمندیم.
وی بــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی یــک زنجیــره
علمــی بــرای پاســخگویی بــه مشــکالت دنیــای امــروز
جامعــه اســت ،تصریــح کــرد :یکــی از مهمتریــن
رویکردهــای جهاددانشــگاهی رونــق کســبوکارهای
فناورانــه اســت کــه امیدواریــم بــا تــاش مشــترک
بتوانیــم ایــن هــدف مهــم را محقــق کنیــم.
محمــود علیپــور رییــس ســازمان بســیج علمــی و
پژوهشــی اســتان ایــام نیــز بــا بیــان اینکــه در ایــن
مجموعــه خانــه نخبــگان تشــکیل شــده اســت ،اظهــار
کــرد :حضــور جهاددانشــگاهی در بخشهــای مختلــف
پویایــی را بــرای جامعــه بــه ارمغــان آورده اســت.
ارایــه خدمــات تســهیلگری و راهبــری شــغلی،
بهرهمنــدی از توانمندیهــای فنــاوری ،پژوهشــی و
امکانــات آزمایشــگاهی ،همــکاری و مشــارکت در زمینــه
فرهنگســازی و توســعه اطالعرســانی ،ایجــاد نمایشــگاه
دســتاوردهای جوانــان اســتان از بعــد نوآورانــه و فناورانه،
همــکاری در ارتقــای فرهنــگ بســیج علمــی در ســطح
اســتان شناســایی ،نیازســنجی ،طراحی ،تدویــن و اجرای
دورههــای آموزشــی بهصــورت حضــوری و الکترونیکی از
جمله موارد همکاری جهاددانشــگاهی و ســازمان بســیج
علمــی و پژوهشــی در ایــن تفاهمنامــه اســتان اســت.

■■■

جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ـ
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
■

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی شــهید

بهشــتی :بهمنظــور گســترش همکاریهــای علمــی،
آموزشــی ،پژوهشــی ،تبــادل تجــارب و بهرهمنــدی
از توانمندیهــای تخصصــی و فنــی جهــت تامیــن و
ارتقــا ســامت روان ،تفاهمنامــه همــکاری بیــن دکتــر
حســن عمــاری سرپرســت معــاون آموزشــی ســازمان
نظــام روانشناســی و مشــاوره و فــرج حســینیان معــاون
پژوهشــی جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی شــهید
بهشــتی منعقــد شــد.
از محورهــای ایــن تفاهمنامــه میتــوان بــه شــناخت
نیازهــای کشــور درزمینــه آمــوزش حرفـهای و تخصصی
و برنامهریــزی در جهــت رفــع موانــع موجــود بــا توجــه
بــه ویژگیهــای هــر یــک از طرفیــن ،همــکاری و
اجــرای طرحهــای مشــترک آموزشــی ،خدمــات
تخصصــی ،فـنآوری و اشــتغال ،اســتفاده از ظرفیتهــا،
امکانــات ،تســهیالت طرفیــن در راســتای خدمترســانی
بــه جامعــه ،برگــزاری دوره و کارگاههــای آموزشــی و
کارورزی بــا ارائــه گواهــی مشــترک ،برگــزاری همایــش،
نشســت و گردهماییهــای مشــترک در حــوزه مختلــف
ســامت روان بــا کاهــش آســیب جامعــه ،برگــزاری
دورههــای کارورزی و کارآمــوزی زیــر نظــر اســاتید
دانشــگاهی بــرای افزایــش مهارتهــای دانشــجویان
متخصــص و انجــام همکاریهــای مشــترک آموزشــی
و پژوهشــی در حــوزه بینالملــل اشــاره کــرد.

جهاددانشگاهی ایالم ـ رشکت گاز استان

■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی ایالم :بهمنظور توسـعه
همکاریهـای آموزشـی ،انجـام پژوهشهـای کاربـردی،
اسـتفاده بهینـه از امکانـات ،اسـتعدادها و ظرفیتهـا،
رفـع نیازهـای پژوهشـی و تحقیقاتـی ،مشـارکت موثـر
اسـاتید و پژوهشـگران دانشـگاهی و صنعتی و گسـترش
همکاریهای بین صنعت و دانشـگاه ،تفاهمنامه همکاری
با حضور مهندس حسـینی رییس جهاددانشـگاهی ایالم
و مهنـدس شـمس اللهـی مدیرعامـل شـرکت گاز ایلام
منعقد شـد.
مهنـدس شـمس اللهـی گفـت :هـدف از امضـای
ایـن تفاهمنامـه توسـعه همکاریهـای آموزشـی ،انجـام
پژوهشهـای کاربـردی ،اسـتفاده بهینـه از امکانـات،
اسـتعدادها و ظرفیتهـا ،رفـع نیازهـای پژوهشـی و
تحقیقاتـی ،مشـارکت موثـر اسـتادان و پژوهشـگران
دانشـگاهی اسـت.
سـید غالمرضا حسـینی رییس جهاددانشـگاهی ایالم
در نشسـت مشـترک بـا مدیرعامـل شـرکت گاز ایلام با
اشـاره بـه ظرفیتهـا و توانمندیهـای جهاددانشـگاهی،
اظهار کرد :جهاددانشـگاهی یک نهاد بسـیار گسـترده در
سـطح کشـور اسـت که با ظرفیتهای شـبکهای خود در
زمینههـای مختلـف فناوری و اشـتغال نقـش مؤثری ایفا
کرده اسـت.

■■■

جهاددانشگاهی آذربایجان غربی ـ دادگسرتی
استان
■

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی آذربایجانغربـی 30 ،آذر:

تفاهمنامـه همکاری بین جهاددانشـگاهی و دادگسـتری
آذربایجانغربـی در راسـتای توسـعه همکاریهـای
آموزشـی ،فرهنگـی ،پژوهشـی ،اجتماعـی ،فنـاوری،
کارآفرینـی و درمانـی به امضای روسـای دو طرف رسـید.
گروسـی رییـس کل دادگسـتری آذربایجـان غربی در
آییـن انعقـاد تفاهمنامـه مذکور کـه در سـالن اجتماعات
حـوزه ریاسـت دادگسـتری اسـتان برگزار شـد ،بـا اعالم
اینکه جهاددانشـگاهی نهـادی برخاسـته از متن انقالب
اسلامی اسـت تـا کنـون توانسـته منشـاء تحـوالت
چشـمگیری در حوزههـای مختلـف پژوهشـی ،فرهنگی،
آموزشـی و سـایر حوزههـا باشـد.
وی افزود :جهاددانشگاهی و دادگستری استان
میتوانند با توسعه همکاریهای دو طرف و همافزایی
توانمندیها و تخصصهای خود ،خالهای بسیاری را در
راستای خدمترسانی علمی و بهموقع به مردم انجام دهند.
همچنیـن دکتـر رسـتم زاده رییس جهاددانشـگاهی
آذربایجـان غربـی نیـز در ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه
توانمندیهـای پژوهشـی و علمـی و فرهنگـی ایـن نهاد
انقالبـی در راسـتای رفـع نیازهـای دادگسـتری اظهـار
کـرد :جهاددانشـگاهی اسـتان بـا بهرهگیـری از نیروهای
متعهـد و علمـی آمادگـی کامـل دارد تـا علاوه بـر ارایه
آموزشهـای تخصصـی ضمـن خدمـت بـا نیازسـنجی و
انجام پژوهشهای کاربردی بخشـی از نیازها و مشـکالت
پیشـگیرانه جامعـه هـدف عـام و خـاص دادگسـتری را
برطـرف کند.
همـکاری دو طـرف در توسـعه و ارتقـای فعالیتهای
پژوهشـی ،آموزشـی ،فرهنگـی ،فنـاوری و کارآفرینی در
سـطح اسـتان آذربایجـان غربی و تحقق هـر چه کیفیتر
فعالیتهـای مشـترک حـوزه آموزشـی ،پژوهشـی و
پیشـگیری از وقـوع جـرم ،روابـط عمومـی ،کارآفرینی و

اشـتغال ،درمانـی و مراکـز رشـد بیـن هـر دو مجموعه از
موضوعـات اصلـی ایـن تفاهمنامه اسـت.

■■■

دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی ـ
پژوهشکدهی نظر
■

روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی،

 18آذر :بهمنظور توسعه فعالیتهای مشترک پژوهشی و
علمی ،ارتقای کیفی دانش متخصصان و پژوهشگران کشور،
برگزاری دورههای دکتری و پسادکتری و انتشار نشریات
علمی تفاهمنامه همکاری پژوهشی بین پژوهشکده نظر و
دانشگاه علم و فرهنگ امضا شد.
این تفاهمنامه در راستای توسعه برنامههای مشترک
آموزشی و پژوهشی و همچنین بهرهمندی از توانمندیها،
ظرفیتها و تجارب به امضای دکتر سید سعید هاشمی
رییس دانشگاه علم و فرهنگ و سید امیر منصوری رییس
پژوهشکده نظر رسید.
برنامهریزی دورههای ویژه مشترک آموزشی در مقاطع
دکتری و کارشناسی ارشد ،توسعه و اجرای برنامههای
تحقیقاتی مشترک ملی و بینالمللی ،برنامهریزی مشترک
همایشها و نمایشگاهها در سطح ملی و بینالمللی ،تبادل
مدارک و اسناد علمی پژوهشی ،برنامهریزی سفرهای
علمی و تحقیقاتی ،ارایه مشاوره علمی و پژوهشی توسط
اعضای هیات علمی دو طرف و همکاری در خصوص
حمایتهای مادی و معنوی از طرحهای پژوهشی و
رسالههای دانشجویی از مهمترین زمینههای همکاری در
این تفاهمنامه است.

جهاددانشگاهی اصفهان ـ موسسهی جهانی
صلح از طریق گردشگری

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان :محمود مراثی در
مراسم امضای تفاهمنامه میان جهاددانشگاهی اصفهان و
موسسهی صلح از طریق گردشگری ،اظهار کرد :ایران و
مردم ایران همیشه پایبند به صلح بوده و هستند و این
مردم هیچگاه آغازگر جنگی نبودهاند ،پس اگر برای صلح
گامی برداشته میشود بیشک ایرانیها از مهمترین اضالع
آن در دنیا هستند.
وی افزود :انتخاب اصفهان بهعنوان نوک پیکان
گردشگری ایران برای آغاز حرکت ایجاد صلح از طریق
گردشگری انتخابی به جا بوده است و جهاددانشگاهی
واحد اصفهان با گروههای پژوهشی و مطالعاتی که در
زمینه گردشگری دارد در کنار این موضوع خواهد ایستاد
و کمک خواهد کرد ،چراکه گردشگری صنعتی مهم و
نقطهای طالیی برای کشور و اصفهان بهحساب میآید.
رییس جهاددانشگاهی اصفهان ادامه داد :گروه مطالعات
گردشگری شهر و منطقه معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی
واحد اصفهان به دنبال ارتباطات بینالمللی و بهبود
مفاهیم بینالمللی گردشگری در شهر اصفهان است و این
تفاهمنامه در واقع یکی از این راههای ارتباط بینالمللی
برای شهر اصفهان بهحساب میآید.
همچنین در این مراسم ،رضا سلطانی مسوول روابط
بینالملل موسسه جهانی صلح از طریق گردشگری
اظهار کرد :این موسسه  33سال در دنیا قدمت دارد و
در کشورهای مطرح دنیا در موضوع گردشگری یک سفیر
دائم دارد ،این سفیر که با نام سفیر صلح و گردشگری
از او یاد میشود بسترهای گردشگری را برای مقاصد پر
مخاطب فراهم کرده و بهواسطه آن فعالیتهای صلح از
طریق گردشگری را نیز دنبال میکند.

ویــژہ

(بخش دوم)

گزارش مهمترین رویدادهای ملی و بیناملللی
جهاددانشگاهی
■ پایان  ۸۱۳مناظرهی دانشجویی و  ۱۰ماه رقابت داغ دانشگاهها در
رسارس کشور
■ ایسنای جهاددانشگاهی  ۲۰ساله شد
■ اولین جایزههای ملی برای طراحی بستهبندی
در صنایع فرهنگی
■ تجلیل از  ۱۰استادی که باید به آنها افتخار کرد
■ از خدمات تازهی ارتباطی تا ارایهی محصوالت فناورانه
■ بازآفرینی حوزهی پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در قالب یک
گردهامیی
■  ۲۷دیماه هیچگاه فراموش منیشود
■ سکانس پایانی نخستین جشنوارهی فیلم  ۱۱۴ثانیهای «مبین»
■ نیاز کشور به ایجاد و توسعهی فعالیتهای فداکارانه
■ بررسی راهکارهای رسیدن به حراست انقالبی همراه با مدیریت جهادی

ویـژہ

(بخش دوم)
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ویـژہ
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

پایان ۸۱۳مناظرهی دانشجویی و ۱۰ماه رقابت
داغ دانشگاهها در رسارس کشور

آیین اختتامیهی هشتمین دورهی مسابقات ملی مناظرهی دانشجویان ایران با پیام ویژهی رییسجمهور به کار خود پایان داد

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۲ ،دی :آییـــن
اختتامیـــهی هشـــتمین دوره مســـابقات ملـــی مناظـــره
دانشـــجویان ایـــران در باشـــگاه دانشـــجویان دانشـــگاه
ته ــران برگ ــزار ش ــد .تی ــم «تنقی ــح من ــاط» از دانش ــگاه
علـــم و فرهنـــگ برنـــدهی ماراتـــن مناظرههـــای
دانشـــجویی پـــس از  ۱۰مـــاه رقابـــت شـــد.
ایـــن گـــروه جایـــزهی خـــود را بـــا حضـــور
حجتاالسالموالمســـلمین دکتـــر ســـید ســـعیدرضا
عامل ــی دبی ــر ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی ،دکت ــر
علـــی ربیعـــی ســـخنگوی دولـــت ،دکتـــر حمیدرضـــا
طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی ،دکتـــر اشـــرف
بروج ــردی ریی ــس س ــازمان اس ــناد و کتابخانــهی مل ــی
و دکتـــر علـــی منتظـــری رییـــس هیـــات علمـــی ایـــن
مســـابقات دریافـــت کـــرد.
تیـــم «گـــردون» از اســـتان آذربایجانغربـــی و

تیـــم «تنقیـــح منـــاط» از دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ
در مســـابقهی فینـــال بـــر ســـر گـــزارهی «راهحـــل
مشـــکالت اقتصـــادی کشـــور توجـــه بـــه ظرفیـــت
داخلـــی و تولیـــد بـــا کیفیـــت اســـت» بـــه ترتیـــب
بهعنـــوان تیـــم موافـــق و تیـــم مخالـــف بـــا هـــم بـــه
مناظـــره پرداختنـــد و ایـــن تیـــم تنقیـــح منـــاط بـــود
کـــه توانســـت قهرمـــان ایـــن دوره از رقابتهـــا شـــود.
مرحلـــهی نهایـــی و کشـــوری هشـــتمین مســـابقات
ملـــی مناظـــره دانشـــجویان ایـــران (مـــدل )ISDC
ب ــا حض ــور  12تی ــم برگزی ــده از اس ــتانهای مختل ــف
کش ــور برگ ــزار ش ــد؛ ای ــن مس ــابقات ب ــا حض ــور 625
گـــروه دانشـــجویی و بـــا برگـــزاری  813مناظـــره در
دانشـــگاههای مختلـــف کشـــور بـــه همـــت ســـازمان
دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی پایـــان یافـــت.

نیاز کشور به گفتوگوی ملی /ابتکار
جهاددانشگاهی برای آموزش نهادمند
گفتوگو میان دانشجویان

حجتاالسالموالمســـلمین دکتـــر حســـن روحانـــی
رییسجمهـــوری بـــه هشـــتمین دورهی مســـابقات
مناظـــره دانشـــجویان ایـــران پیامـــی ارســـال کـــرد.

منت پیام که توسط دکرت حمیدرضا رییس
جهاددانشگاهی قرائت شد به رشح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
فقـــدان گفـــت و گـــوی ســـازنده ،از بنیادیتریـــن
مش ــکالت جامع ــه ام ــروز ای ــران اس ــت .ای ــران عزی ــز،
ای ــن روزه ــا ،در ش ــرایط حس ــاس و وی ــژهای ب ــه س ــر
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گفتوگو داروی بیبدیل در هر جامعه است/
آیندهی امیدبخش با برگزاری مناظرهها

دکتـــر علـــی ربیعـــی ســـخنگوی دولـــت در ایـــن
مراســـم ،بیـــان کـــرد :مـــن از دغدغـــهی ذهنـــی و
نگرانـــی خـــودم شـــروع میکنـــم و میگویـــم .بـــدون
تردیـــد اعتمـــاد اجتماعـــی اصـــا وضعیـــت خوبـــی
نـــدارد هـــر چنـــد اعتمـــاد گروهـــی و فـــردی تـــا
حـــدودی وضـــع مناســـبتتری دارد ،ولـــی در همـــه
وجـــوه اعتمـــاد کاهـــش پیـــدا کـــرده اســـت.
وی ادامـــه اداد :بـــدون تردیـــد بحـــران هویـــت و
مشـــروعیت نتیجـــه بیاعتمـــادی مزمـــن در هـــر
جامعـــه اســـت .بیاعتمـــادی مزمـــن و برطرفنشـــده
بـــرای هیـــچ جامعـــهای عواقـــب خوبـــی نخواهـــد
داشـــت.
دســـتیار ارتباطـــات اجتماعـــی رییـــس جمهـــوری
بـــا اشـــاره بـــه اختـــاف بیـــن نخبـــگان بـــر ســـر
مســـائل اصلـــی گفـــت :اگـــر پنـــج مســـاله کلیـــدی را
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گف ــت و گ ــو می ــان بخش ــی از جامع ــه نخب ــه کش ــور،
یعنـــی دانشـــجویان منجـــر خواهـــد شـــد ،تشـــکر و
قدردانـــی مینمایـــم.

بـــرای جامعـــه بشـــماریم و بگوییـــم تفاهـــم عمومـــی
ب ــرای آن چیس ــت ،ممک ــن اس ــت ب ــه پاس ــخ روش ــن
و مثبتـــی نرســـیم.
ســـخنگوی دولـــت بـــا بیـــان اینکـــه امـــروز در
بخــش ارزشهــای رســمی و ارزشهــای میــان مردمــی
اشـــتراکهای مناســـبی دیـــده نمیشـــود ،گفـــت:
گفتوگـــو داروی بیبدیـــل در هـــر جامعـــه اســـت،
در حالـــی کـــه چـــه گفتوگـــو میـــان نخبـــگان،
گفتوگـــو میـــان نهادهـــای اجتماعـــی ،گروههـــای
اجتماع ــی و چ ــه در س ــطح خ ــرد و حت ــی در خانهه ــا
هـــم حـــرف زیـــاد زده نمیشـــود.
وی افـــزود :مطالعاتـــی کـــه براســـاس دادههـــای
معتب ــر در بهزیس ــتی آم ــده ،عل ــت اول ط ــاق فق ــدان
گفتوگـــو و ارزشهـــای مشـــترک اســـت .برخـــاف
ســـنت کالســـیک جامعهشناســـی کـــه طـــاق را
متص ــل ب ــه اعتی ــاد و فق ــر و برخ ــی م ــوارد میکن ــد،
امـــروز علـــت اصلـــی طـــاق فقـــدان ارزشهـــای
مشـــترک و گفتوگـــوی مشـــترک بیـــن همســـران
اســـت کـــه معمـــوال بـــا پدیـــده زیرســـقف خـــود را
نشـــان میدهـــد و از ایـــن بابـــت در ســـطوح مختلـــف
دچـــار کاســـتیهایی هســـتیم.
دکتـــر ربیعـــی ادامـــه داد :مناظـــره از چنـــد
جهـــت بـــرای جامعـــهی امـــروز مهـــم اســـت .پایـــهی
گفتوگـــو مناظـــره اســـت و مناظرههـــا را شـــکل
میدهنـــد کـــه مـــا بتوانیـــم پـــس از گفتوگوهـــای
مخالـــف ،گفتوگـــو بـــرای راهحلهـــا را دنبـــال
کنیـــم.
وی گفـــت :اعتمـــاد و درک مشـــترک از جامعـــه
و تفاهـــم بـــه آینـــده و چگونگـــی ســـاختن آینـــده
نیـــاز بـــه گفتوگـــو و پیـــش از آن نیـــاز بـــه
مناظـــره دارد .مـــا راهـــی جـــز گســـترش گفتوگـــو
و شـــکلگیریهای مناظرههـــای مفیـــد و مثبـــت
ب ــرای دس ــتیابی ب ــه تفاه ــم ب ــزرگ در جامع ــه نداری ــم.
ســـخنگوی دولـــت بـــا بیـــان اینکـــه مناظـــره
آســـیبهایی را هـــم دارد ،گفـــت :مناظرههـــا عمدتـــا
براســـاس دادههـــای روشـــن صـــورت نمیگیـــرد؛
اگـــر مناظـــره براســـاس دادههـــای روشـــن نباشـــد،
اصرارهـــای بیهـــوده هرکســـی بـــر بخشـــی از واقعیـــت
اســـت کـــه در نتیجـــه آن گفتوگـــو و مفاهمـــه بـــه
راهحـــل آینـــده منجـــر نمیشـــود.
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میب ــرد .از ی ــک س ــو ،دش ــمنان خارج ــی تم ــام ت ــاش
خ ــود را ب ــرای ضرب ــه زدن ب ــه مل ــت ای ــران دو چن ــدان
کردهانـــد و ازســـوی دیگـــر ،نبـــود گفـــت و گـــوی
جام ــع مل ــی س ــازنده می ــان م ــردم و حاکمی ــت و نی ــز
جناحهـــا ،احـــزاب و شـــخصیتهای موثـــر کشـــور،
اتحـــاد و همبســـتگی در برابـــر دشـــمنان را دشـــوار
ســـاخته اســـت.
کشـــور مـــا بهویـــژه در شـــرایط حاضـــر بـــه یـــک
گفـــت و گـــوی ملـــی نیـــاز دارد .هرگـــز نبایـــد تصـــور
ک ــرد ک ــه دول ــت ب ــه تنهای ــی میتوان ــد گف ــت و گ ــو
را ک ــه بسترس ــاز اعتم ــاد و تقوی ــت س ــرمایه اجتماع ــی
اســـت ،پیـــش ببـــرد .ایـــن امـــر مســـتلزم همراهـــی،
همدلـــی و مشـــارکت همـــه ارکان کشـــور اســـت.
گف ــت و گ ــو و مناظ ــره ،مس ــتلزم تحم ــل و م ــدارا
اس ــت .تاری ــخ پ ــر افتخ ــار ای ــران و اس ــام ،ب ــه وی ــژه
رویک ــرد ب ــی نظی ــر امام ــان بزرگ ــوار ش ــیعه ،مش ــحون
از الگوه ــای م ــدارا ،اعت ــدال ،عقالنی ــت و گف ــت و گ ــو
اس ــت .دول ــت تدبی ــر و امی ــد نی ــز در ط ــی س ــالهای
خدمـــت بـــه مـــردم ،هـــواره نشـــان داده اســـت کـــه
اهـــل گفـــت و گـــو و مذاکـــره ســـازنده ،بـــه نفـــع
مل ــت ای ــران اس ــت .ب ــه همی ــن دلی ــل ش ــورای عال ــی
انق ــاب فرهنگ ــی روز  23تی ــر م ــاه را ک ــه روز تواف ــق
مذاکـــرات هســـتهای بـــود را بـــه عنـــوان روز گفـــت و
گ ــو و تعام ــل س ــازنده ب ــا جه ــان نامگ ــذاری ک ــرد .م ــا
معتقدی ــم بای ــد مس ــیر گف ــت و گ ــو را ادام ــه داد و از
ه ــراس افکن ــی جریانه ــای افراط ــی ،غی ــر عقالن ــی و
ض ــد گف ــت وگ ــو نهراس ــید.
بســـیار خرســـندم کـــه مســـابقات ملـــی مناظـــره
دانش ــجویان ای ــران ک ــه اکن ــون ب ــه ایس ــتگاه هش ــتم
خـــود رســـیده اســـت ،بـــه تقویـــت جریـــان گفـــت و
گـــو اخالقـــی ،مســـتدل ،منطقـــی و اثربخـــش یـــاری
رســـانیده اســـت .افزایـــش اســـتقبال دانشـــجویان از
ایـــن رویـــداد ،از نخســـتین دوره تـــا کنـــون ،نشـــان
میدهـــد کـــه دانشـــجویان ،بـــه عنـــوان موتـــور
محرک ــه توس ــعه جامع ــه و آین ــده آن ،ض ــرورت گف ــت
و گ ــو را دریافتهان ــد و ای ــن مس ــابقات نی ــز ب ــه خوب ــی
بـــه نیـــاز ملـــی بـــه گفـــت و گـــو پاســـخ داده اســـت.
از جامعـــه دانشـــگاهی کشـــور ،بهویـــژه
جهاددانش ــگاهی و س ــازمان دانش ــجویان در ش ــکل دادن
ب ــه ای ــن ابت ــکار ک ــه انش ــاءاهلل ب ــه آم ــوزش نهادمن ــد
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وی افـــزود :متاســـفانه ســـنت مناظـــره بعضـــا در
رســـانهها و بخصـــوص رســـانههای بـــزرگ حالـــت
تهی ــج و برانگیختگ ــی دارد .مناظ ــره ب ــرای روش ــنگری
نیســـت .مناظرههـــا ابهامآفرینـــی میکننـــد ،در
حالـــی کـــه مناظرههـــا بایـــد روشـــنگری کننـــد.
دکتـــر ربیعـــی ادامـــه داد :بـــه اعتقـــاد مـــن مـــا
در زیرســـاختهای مناظـــره دچـــار ضعـــف هســـتیم
و هرکـــس از دادههـــای خـــود اســـتفاده میکنـــد.
در مناظرههـــای ملـــی مجـــری نقـــش اساســـی دارد.
مجـــری بیطـــرف و شـــناخته شـــده اســـت و اصـــول
مناظـــره را رعایـــت میکنـــد.
دســـتیار رییـــس جمهـــوری بـــا بیـــان ایـــن کـــه
اخـــاق و قواعـــد مناظـــره بســـیار مســـایل مهمـــی
اســـت ،گفـــت :بزرگتریـــن آسیبشناســـی در
مناظرههایـــی کـــه مـــا میشناســـیم و فصلـــی صـــورت
میگیـــرد ،مناظرههـــای انتخاباتـــی اســـت .مناظـــره
فقـــط بـــرای انتخابـــات نیســـت ،مناظـــره بـــرای فهـــم
مشـــترک یـــک جامعـــه از مســـایل مشـــترک و اتفـــاق
نظـــر ارزشـــی بـــرای حـــل مســـایل آن اســـت.
ســـخنگوی دولـــت بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه
متاســـفانه بیشـــترین آســـیب را جامعـــه ایـــران از
مناظـــرات انتخاباتـــی ســـال  ۸۸بـــه بعـــد خـــورد،
گفـــت :درآن مناظرههـــا و بعـــد از آن ،فروپاشـــیهای
اخالقـــی را شـــاهد بودیـــم .مناظـــره نبایـــد افشـــاگری
باشـــد؛ پایـــهی مناظـــره بایـــد روشـــنگری باشـــد.
افش ــاگری آف ــت ب ــزرگ جامع ــه ام ــروز ای ــران اس ــت.
وی بـــا اشـــاره بـــه مناظرههـــای نـــاب اول انقـــاب،
افـــزود :یـــادم اســـت مرحـــوم شـــهید بهشـــتی بـــا
نورالدیـــن کیانـــوری مناظـــره داشـــت کـــه مجـــری
دخالـــت کـــرد .در ایـــن مناظـــره شـــهید بهشـــتی بـــه
مجـــری تذکـــر داد کـــه شـــما مجـــری و بیطـــرف
هســـتی؛ بایـــد آداب مناظـــره را رعایـــت کنیـــد؛ ای
کاش بـــه آن مناظرههـــا برگردیـــم.
دکتـــر ربیعـــی ادامـــه داد :اگـــر نســـل دهـــهی ۵۰
در براب ــر هج ــوم اف ــکار مختل ــف مق ــاوم مان ــد ،قطع ــا
بـــه اعتقـــاد مـــن ناشـــی از دیـــدگاه بـــزرگ شـــهید
مطهـــری بـــود کـــهای کاش مارکسیســـم را یـــک

مارکسیســـت درس داده بـــود تـــا پایههـــای مناظـــره
آنچنانـــی شـــکل گرفتـــه بـــود.
ســـخنگوی دولـــت گفـــت :امـــروز مناظرههـــا بـــر
پایـــهی افشـــاگری اســـت و چیـــزی بـــه جـــز نابـــود
کـــردن پایههـــای اخالقـــی را در جامعـــه نـــدارد.
مـــن در بحـــث آمدنیـــوز نکتـــهای را مطـــرح کـــردم؛
گفتـــم نگوییـــد کیســـتی آمدنیـــوز ،بگوییـــد چیســـتی
آمدنیـــوز؛ چیســـتی آمدنیـــوز بـــر پایـــهی روشـــنگری
نبـــود؛ بـــر پایـــهی افشـــاگری بـــود.
وی اف ــزود :ام ــروز ب ــرای آین ــده ای ــران هی ــچ راه ــی
جـــز نزدیـــک شـــدن بـــه هـــم نداریـــم .هیـــچ بدیلـــی
بـــرای همفکـــری بـــرای آینـــده ایـــران نداریـــم .بایـــد
بیشـــتر حـــرف بزنیـــم ،داد نکشـــیم ،گفـــت ـ گفـــت
نکنیـــم و بـــه جـــای آن گفتوگـــو کنیـــم.
دکتـــر ربیعـــی در پایـــان ضمـــن تشـــکر از
جهاددانش ــگاهی گف ــت :امی ــدوارم از دل برنام ـهی ش ــما
راه ــی ب ــرای س ــعادت و خوش ــبختی جامعــهی ای ــران
بیـــرون بیایـــد؛ چراکـــه ایـــران در دســـتهای شـــما
اســـت و بـــا کارهـــای ارزشـــمند شـــما بتوانـــد ایـــران
در سایهســـار ارزشـــمند درک درســـت از گفتوگـــو،
روزه ــای خوب ــی را تجرب ــه کنی ــم و ح ــال ب ــد را پش ــت
ســـر بگذاریـــم.

توسعهی فرآیند گفتوگو از سوی جامعهی
دانشجویی با برگزاری مناظرهها

حجتاالسالموالمســـلمین دکتـــر ســـعیدرضا
عاملـــی دبیـــر شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی نیـــز
در ای ــن مراس ــم ،گف ــت :نکتــهی اساس ــی در ح ــوزهی
گفتوگ ــو در درجــهی اول ،گف ــت و ش ــنود اس ــت و از
ی ــک ط ــرف گفت ــن و از ط ــرف دیگ ــر ش ــنیدن اس ــت.
وی افـــزود :عصبیتهـــا خیلـــی اوقـــات نمیگـــذارد
ذهـــن جریـــان داشـــته باشـــد .مـــا پیـــرو مســـیر
گذشـــتگان هســـتیم؛ عصبیـــت یـــک نـــوع منحصـــر
ک ــردن اس ــت .تعام ــل س ــازگارانه هم ــان اصل ــی اس ــت
کـــه همـــه انبیـــا تأکیـــد کردنـــد.
دکت ــر عامل ــی ادام ــه داد :در نظ ــام اجرای ــی کش ــور
اگ ــر جابجای ــی هم ــواره ص ــورت بگی ــرد ،فه ــم متقاب ــل
پیـــش میآیـــد.
دبیـــر شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی گفـــت:
موضوعـــات امـــروز مناظـــره نشـــان داد کـــه گفتگوهـــا
مســـأله محـــور اســـت و جامعـــه دانشـــجویی در یـــک
منطـــق دانشـــجویی فعالیـــت دارد.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه دامن ــه گفتگ ــو بای ــد افزای ــش
یاب ــد اف ــزود :مق ــام معظ ــم رهب ــری ب ــر فض ــای گفتگ ــو
بارهـــا تأکیـــد کردهانـــد ،هـــم اکنـــون مشـــکل ،طـــرح
ک ــردن ی ــک ح ــرف اس ــت و برط ــرف ک ــردن مش ــکل
راه حـــل دیگـــری اســـت.
دکتـــر عاملـــی ادامـــه داد :بیانیـــه گام دوم انقـــاب
مقـــام معظـــم رهبـــری پـــر از امیـــدواری اســـت و در
نـــگاه آینـــده هفـــت راهبـــرد را ترســـیم کـــرده اســـت.
دبیـــر شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی بـــا بیـــان
اینک ــه ب ــرای م ــا س ــخت اس ــت ک ــه ش ــاهد کوچ ــک
شـــدن ســـفره مـــردم باشـــیم گفـــت :نخســـتین اصـــل
در مناظـــره فهـــم مســـایل اســـت ،مـــا نیازمنـــد ارایـــه
راه حـــل هســـتیم ،مـــا از معلومـــات بـــه مجهـــوالت
میرســـیم و جمهـــوری اســـامی ایـــران یـــک مســـیر
جدیـــدی را بـــاز کـــرده اســـت و ایـــن مســـیر جدیـــد
تـــاش و محدودیتهـــای زیـــادی دارد.
وی تأکیـــد کـــرد :امـــروزه افتخـــارات در حـــوزه
زیســـت فنـــاوری را ببینیـــد ،امـــروز ایـــران یـــک
ســـرمایه انســـانی قدرتمنـــد اســـت ،مـــا بســـیار آمـــاده
تغییـــرات بـــزرگ در کشـــور هســـتیم.

حجتاالســـام والمســـلمین عاملـــی ضمـــن تشـــکر
از جهاددانشـــگاهی بابـــت ایجـــاد بســـتری بـــرای
گفتوگـــو اظهـــار کـــرد :در گفتوگـــو بایـــد گفـــت
و ش ــنید .بعض ــی مواق ــع در گفتوگ ــو عصبی ــت وج ــود
دارد و ایـــن عصبیتهـــا نمیگـــذارد ذهـــن چرخـــش
پیـــدا کنـــد .عصبیـــت یـــک تکنـــگاری ذهنـــی و
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دکت ــر عامل ــی ب ــا اش ــاره ب ــه موان ــع گفتگ ــو گف ــت:
عصبی ــت ،ارتب ــاط نداش ــتن و ط ــرح وارهه ــا از جمل ــه
موان ــع گفتگ ــو اس ــت.
دبیـــر شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی ادامـــه
داد :اکنـــون فضـــای بـــازی بـــا وجـــود شـــبکههای
اجتماعـــی و ...وجـــود دارد و نیازمنـــد مدیریـــت
اجتماعـــی هســـتیم.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه ویژگیه ــای گفتگ ــو گف ــت :م ــا
بایـــد وارد گفتوگـــوی دانـــش بنیـــان و تخصصـــی
ش ــویم ،زی ــرا گفتگ ــو بای ــد معط ــوف ب ــه ح ــل مس ــأله
و س ــازگارانه باش ــد ک ــه از دل آن رف ــع موان ــع اقتص ــاد
کشـــور بیـــرون میآیـــد.

منحصـــر کـــردن فهـــم اســـت و میتـــوان گفـــت بـــه
ج ــای گف ــت و ش ــنود ،گف ــت ـ گف ــت اس ــت .تعام ــل
ســـازگارانه در درجـــه اول اصلـــی اســـت کـــه همـــه
انبیـــا الهـــی بـــرای آن تاکیـــد کردهانـــد.
دبیـــر شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی ادامـــه
داد :مـــن بـــه عنـــوان معلـــم و دبیـــر شـــورای عالـــی
انقـــاب فرهنگـــی از جهـــاد دانشـــگاهی تشـــکر
میکنـــم کـــه ایـــن ســـازوکار را فراهـــم کـــرده
اســـت ،زیـــرا موضوعاتـــی کـــه مطـــرح کـــرده اســـت
نشـــان میدهـــد کـــه گفتوگوهـــا مســـالهمحور
و ناظـــر بـــر مســـائل اساســـی کشـــور بـــوده اســـت و
باعـــث میشـــود کـــه جامعـــه دانشـــجویی فرآینـــد
گفتوگـــو را توســـعه دهـــد.
وی تاکی ــد ک ــرد :در ارتباط ــات ای ــن اص ــل قطع ــی
اس ــت ک ــه ه ــر چ ــه ارتباط ــات بیش ــتر باش ــد اخت ــال
فهـــم کمتـــر میشـــوند و ایـــن یـــک اصـــل اســـت
و ایـــن ارتباطـــات اگـــر بـــر مبنـــای درک متقابـــل
باشـــد اختـــال فهـــم کمتـــر میشـــود و ایـــن یـــک
قاعـــده قطعـــی اســـت کـــه ارتباطـــات اجتماعـــی
کاهشدهنـــده اختـــال فهـــم اســـت؛ بنابرایـــن بایـــد
دامنـــه گفتوگوهـــا را افزایـــش داد .مقـــام معظـــم
رهبـــری هـــم در مناســـبتهای اجتماعـــی مختلـــف

بـــر ایجـــاد کرســـیهای آزاداندیشـــی و فضـــای
گفتوگـــو تاکیـــد کردهانـــد.
دکتـــر عاملـــی گفـــت :دانشـــجویی کـــه بـــه انتقـــاد
پرداخ ــت ن ــکات درس ــتی را مط ــرح ک ــرد ول ــی مش ــکل
مطـــرح کـــردن یـــک مســـاله اســـت و حـــل مشـــکل
ه ــم ی ــک عرص ــه دیگ ــر .از نظ ــر م ــن رهب ــر معظ ــم
انق ــاب اس ــامی امیدوارتری ــن ف ــرد جامع ــه ماس ــت و
بـــا توجـــه بـــه گام دوم میتـــوان دریافـــت کـــه ایـــن
گام پ ــر از امی ــدواری اس ــت و ایش ــان ب ــه ظرفیته ــای
ایـــن  ۴۰ســـال گذشـــته تاکیـــد کردهانـــد.
دبیـــر شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی اظهـــار
کـــرد :هـــر روز بـــا طلـــوع آفتـــاب مـــا بایـــد بـــه فکـــر
ســـاختن باشـــیم .بلـــه مشـــکالت وجـــود دارد .بـــرای
م ــا ه ــم س ــخت اس ــت ک ــه ش ــاهد مش ــکالت م ــردم،
فقـــر و کوچـــک شـــدن ســـفرهها باشـــیم ولـــی واقعـــا
در همـــه حـــال بـــه فکـــر راهحلـــی بـــرای مشـــکالت
هســـتیم.
وی گفـــت :در صحبتهـــای اخیـــر رهبـــر معظـــم
انق ــاب ب ــا نخب ــگان دیدی ــم ک ــه ایش ــان اف ــق آین ــده را
مثب ــت میبینن ــد و دقی ــق ب ــه آین ــده ن ــگاه میکنن ــد.
مـــا مســـیر معکـــوس جهانـــی شـــدن هســـتیم.
جمه ــوری اس ــامی ای ــران ب ــر خ ــاف س ــلطهای ک ــه
نظـــام تجـــدد بـــر جهـــان بـــه وجـــود آورده اســـت
ی ــک مس ــیر جدی ــد را ب ــاز ک ــرده اس ــت .ای ــن مس ــیر
جدیـــد هزینـــه ،کار ،تـــاش و ســـختیهای زیـــاد
دارد ولـــی بـــه مـــرور زمـــان بـــه نتیجـــه میرســـد.
کمااینکـــه مـــا امـــروز کـــه راجـــع بـــه حـــوزه علـــم و
فنـــاوری صحبـــت میکنیـــم توفیقـــات زیـــادی بـــرای
کش ــور حاص ــل ش ــده اس ــت .م ــا در رش ــد علم ــی در
رتب ــه چه ــارم جه ــان ق ــرار داری ــم .ای ــران رش ــد ک ــرده
و س ــرمایه انس ــانی بس ــیار قدرتمن ــدی دارد ک ــه ای ــن
ســـرمایه در همـــه جـــای دنیـــا بـــه عنـــوان بهتریـــن
ســـرمایه شـــناخته میشـــود.
دکتـــر عاملـــی ادامـــه داد :مـــا آمـــاده تغییـــرات
بـــزرگ در کشـــور هســـتیم و ایـــن تحریمهـــا منشـــأ
ایـــن میشـــود کـــه رونـــق و تولیـــد اتفـــاق بیفتـــد و
مـــا در مســـیر پیشـــرفت هســـتیم.
دبی ــر ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی ب ــه موان ــع
گفتوگـــو اشـــاره کـــرد و افـــزود :اگـــر کســـی دچـــار
تعصـــب شـــود گرههـــای ایمـــان را از دســـت میدهـــد.
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ایمـــان در درجـــه اول یـــک موضـــوع انســـانی اســـت و
باعـــث میشـــود فـــرد مهربـــان شـــود.
وی مانـــع دوم در گفتوگـــو را عـــدم ارتبـــاط
دانســـت و اظهـــار کـــرد :هـــر چـــه فضـــای ارتباطـــی
توســـعه یابـــد مســـیر گفتوگـــو موفقتـــر اســـت.
دکتـــر عاملـــی مانـــع ســـوم را طرحوارههـــا دانســـت
و گفـــت :طرحوارههـــا اساســـاً بـــه لحـــاظ ارتباطـــی
پدی ــدهای اس ــت ک ــه فک ــر ک ــردن را آس ــان میکن ــد
و الزامـــی بـــرای فکـــر کـــردن بـــه وجـــود نمـــیآورد و
نبایـــد بگذاریـــم کـــه مســـیر گفتوگـــو خدشـــهدار
شـــود.
دبیـــر شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی بـــا طـــرح
ســـوال گفتوگـــوی موفـــق چـــه نـــوع گفتوگویـــی
اســـت ،عنـــوان کـــرد :مـــا وارد جامعـــه متفاوتـــی
شـــدهایم .دوره مخاطـــب کـــردن تمـــام شـــده اســـت.
وقتـــی مـــا وارد دنیـــای ارتباطـــات شـــدهایم فضـــا
تغییـــر پیـــدا کـــرده اســـت و ایـــن دنیـــا مـــا را بـــه
فض ــای ارتباط ــات کارب ــر مبن ــا کش ــانده اس ــت .کارب ــر
یعن ــی کس ــی ک ــه کن ــش اجتماع ــی دارد .م ــا در دوره
جدی ــد ی ــک انفج ــار واکن ــش جدی ــد پی ــدا کردهای ــم.
وی بـــا اشـــاره بـــه آمارهـــا گفـــت :در ســـال ۲۰۱۹
میـــادی  ۹۴تریلیـــون ایمیـــل ارســـال شـــده اســـت؛
یعنـــی یـــک کنـــش انجـــام شـــده اســـت .نزدیـــک
بـــه  ۲۷۰میلیـــارد توییـــت منتشـــر شـــده و دو و
نیـــم تریلیـــون تماشـــای فیلـــم فقـــط در یوتیـــوب
صـــورت گرفتـــه اســـت .همچنیـــن عکسهایـــی کـــه
در اینســـتاگرام تبـــادل شـــده اســـت بـــه حـــدود ۲۹.۵
میلیـــارد فیلـــم و عکـــس میرســـد .پـــس ایـــن یعنـــی
ظرفیـــت  ۴.۵میلیـــارد نفـــر دنیـــا بـــه یـــک فعلیـــت
جدیـــد افتـــاده اســـت .در ایـــن فضـــا گفتوگـــو بایـــد
ایـــن ویژگیهـــا را داشـــته باشـــد .بایـــد دانشبنیـــان
و تخصصـــی باشـــد .امـــروز عمیقتریـــن الیـــه عدالـــت
اجتماعـــی اســـت و تخصصگرایـــی و تعهدگرایـــی بـــا
هـــم هســـتند و تخصصگرایـــی عیـــن تعهدگرایـــی
اســـت .مـــا بایـــد واقعـــا بـــه ســـمت دانـــش برویـــم و
مـــا از دانشـــجو میخواهیـــم کـــه صـــدای علـــم را از
آنهـــا بشـــنویم.
دکت ــر عامل ــی ب ــا اش ــاره ب ــه س ــخنان مق ــام معظ ــم
رهبـــری گفـــت :مقـــام معظـــم رهبـــری در دیـــدار بـــا
اســـاتید تهـــران راجـــع بـــه سیاســـی بـــودن دانشـــجو
بی ــان کردن ــد ک ــه سیاس ــی ب ــودن دانش ــجو ب ــه ای ــن

معناس ــت ک ــه دانش ــجو اب ــزار اح ــزاب سیاس ــی نش ــود.
سیاســـی بـــودن دانشـــجو بـــه ایـــن معناســـت کـــه
بتوانـــد بـــه رفـــع محرومیـــت کشـــور کمـــک کنـــد و
موجـــب پیشـــرفت کشـــور شـــود.
دبیـــر شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی در پایـــان
گفـــت :گفتوگـــو موفـــق بایـــد دانشبنیـــان باشـــد و
ســـبب بـــروز اقتصـــاد دانشبنیـــان شـــود .مـــا چهـــار
میلیـــون نفـــر دانشـــجو داریـــم؛ یعنـــی میتوانیـــم در
زمانـــی کوتـــاه پیشـــرفت داشـــته باشـــیم .گفتوگـــو
بایـــد ســـازگارانه باشـــد .از آنجـــا کـــه میـــوه ســـازش
جهـــل اســـت و میـــوه ســـازگاری علـــم ،بایـــد بـــا
داشـــتن گفتوگـــوی ســـازگارانه بـــه حـــل مســـائل
پرداخـــت.

نهادینهکردن فرهنگ مناظره در بین
دانشآموزان

در ادام ــه ،دکت ــر اش ــرف بروج ــردی ریی ــس س ــازمان
اس ــناد و کتابخانــهی مل ــی نی ــز اظه ــار ک ــرد :مناظ ــره
فرص ــت و ظرفیت ــی ب ــرای ب ــه ب ــار نش ــاندن اندیشــهی
خ ــود در اذه ــان دیگ ــران اس ــت ک ــه ای ــن فرص ــت را
جهاددانش ــگاهی ایج ــاد ک ــرده اس ــت.
وی افـــزود :در عرصـــه اجتماعـــی کلمـــه جهـــاد بـــا

ذهنیـــت تقابـــل شـــکل گرفتـــه ،امـــا اینجـــا جهـــاد
بـــه معنـــای تـــاش و کوشـــش اســـت و ایـــن خـــود
بسترس ــاز ب ــرای کس ــانی اس ــت ک ــه خواه ــان رس ــیدن
بـــه قلههـــای معرفـــت هســـتند.
ریی ــس کتابخان ــه مل ــی ادام ــه داد :ب ــرای تحقی ــق،
تفحـــص و جســـت وجـــو تمامـــی افـــراد میتواننـــد در
خدمـــت دانشـــجویان قـــرار گیرنـــد .ســـازمان اســـناد
و کتابخانـــه ملـــی نیـــز ایـــن ظرفیـــت را دارد کـــه
بـــا برگـــزاری جلســـات و ایجـــاد ظرفیـــت در حـــوزه
ســـندی ،در خدمـــت دانشـــجویان و اســـاتید باشـــد.
دکتـــر بروجـــردی گفـــت :اســـاتید دانشـــگاه کمتـــر
ب ــه ح ــوزه اس ــناد توج ــه دارن ــد ،در حال ــی ک ــه اس ــناد
میتوانـــد پشـــتوانه کار پژوهشـــی و نجـــات دهنـــده
ی ــک مل ــت باش ــد و همچنی ــن ای ــن ظرفی ــت را ایج ــاد
میکنـــد کـــه جامعـــه روی ســـعادت ببینـــد.
وی تاکیـــد کـــرد :اســـتناد تاریخـــی میتوانـــد
پشـــتوانه دانـــش ،گفـــت وگـــو و مباحـــث دانشـــجویان
و اســـاتید قـــرار گیـــرد .احســـاس ناامیـــدی موجـــود
در جامعـــه و یافتـــن راه گریـــزی از نامالیمـــات و
کاســـتیها احتیـــاج بـــه همدلـــی و هـــم اندیشـــی
دانشـــگاه دارد ،جهاددانشـــگاهی نیـــز یکـــی از ایـــن
ظرفیـــت و فرصتهـــا اســـت.
رییـــس کتابخانـــه ملـــی خطـــاب بـــه دانشـــجویان
اظهارداش ــت :فرص ــت دانش ــجویی را دریابی ــد .در ای ــن
زمـــان ذهنهـــا خـــاق ،انرژیهـــا فـــراوان و فرصتـــی
بـــرای بـــه بـــار نشســـتن باورهـــا وجـــود دارد .ایـــن
فرصـــت را مغتنـــم بدانیـــد و ســـعی کنیـــد ایـــن
نعمتـــی کـــه خـــدا در اختیارتـــان گذاشـــته اســـت را
غنیمـــت بشـــمارید.
بروجـــردی تصریـــح کـــرد :مناظـــره هـــم ســـهل
اســـت هـــم ممتنـــع؛ ســـهل از ایـــن جهـــت کـــه
ظرفیت ــی ب ــرای گف ــت وگ ــو اس ــت و ممتن ــع اس ــت از
ای ــن جه ــت ک ــه ب ــه چ ــه چی ــزی ،چگون ــه اندیش ــید
و آن را بـــه دیگـــران تســـری داد .همـــه در تـــاش
هســـتیم تـــا دیگـــران اندیشـــه مـــا را بـــاور کننـــد.

ایجاد جریان جدید در حوزهی گفتوگو

همچنیـــن مهـــدی کاظمـــی خالـــدی رییـــس
س ــازمان دانش ــجویان جه ــاد دانش ــگاهی نی ــز در ای ــن
مراس ــم گف ــت ۱۲ :تی ــم حاض ــر ب ــه نمایندگ ــی از ۶۲۵

در قســـمتهای دیگـــری از ایـــن مراســـم از
خانـــوادهی شـــهید «حســـین علیمـــرادی» دانشـــجوی
جهادگـــر و فعـــال فرهنگـــی تجلیـــل شـــد و مـــدال
اخـــاق هشـــتمین دوره از مســـابقات ملـــی مناظـــره
دانشـــجویان ایـــران بـــه خانـــوادهی وی اعطـــا شـــد.
همچنیـــن تیـــم «آرمـــان» از دانشـــگاه
خواجهنصیرالدیـــن طوســـی بهعنـــوان گـــروه اخـــاق
ایـــن دوره از مســـابقات معرفـــی شـــد.
در بخـــش دیگـــری از مراســـم اختتامیـــهی ایـــن
رقابتهـــا نیـــز از دبیـــران اجرایـــی مســـابقات و
ســـخنران برتـــر ایـــن دوره (محمدحســـین دهقـــان از
تیـــم «مـــادر» خراسانشـــمالی) تجلیـــل شـــد.

یک منونه؛ خالصهای از مباحث مطرحشده در
مناظرهی پایانی

در ابت ــدای ای ــن مناظ ــره تی ــم گ ــردون ب ــا تعری ــف
مشـــکالت اقتصـــادی مثالهـــای آن را ایـــن گونـــه
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تی ــم ش ــرکت کنن ــده در ای ــن دوره از مس ــابقات بی ــش
از  ۱۰م ــاه اس ــت ک ــه درگی ــر هس ــتند ت ــا بگوین ــد م ــا
میتوانی ــم ت ــا ب ــا اخ ــاق و منط ــق درب ــارهی مس ــائل
چالش ــی ب ــا یکدیگ ــر س ــخن بگویی ــم.
وی افـــزود :پـــس از اینکـــه مســـابقات مناظـــره در
ســـال  ۹۰راه انـــدازی شـــد و پـــس از ســـه دوره قـــرار
شـــد مســـابقات جدیتـــر پیـــش رود و وارد اســـتانها
شـــود .اکنـــون مجموعههـــای دانشـــگاهی مختلـــف
ایـــن مســـابقات را همراهـــی میکننـــد و ایـــن رویـــداد
یکـــی از جدیتریـــن رویدادهـــای دانشـــگاهی و
دانشـــجویی کشـــور بـــه شـــمار مـــیرود.
رییـــس ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی
ادامـــه داد :دانشـــجویان بـــا جدیـــت محـــور ایـــن
مســـابقات هســـتند .اکنـــون در جایـــی هســـتیم کـــه
ایجـــاد جریـــان جدیـــدی در حـــوزهی گفـــت وگـــو را
دنبـــال میکنیـــم.
مهنـــدس کاظمـــی بـــه گشـــایش مرکـــز ملـــی
گفـــت وگـــو اشـــاره کـــرد و گفـــت :بـــه دنبـــال راه
ان ــدازی مس ــابقات مناظ ــره ب ــرای دان ــش آم ــوزان نی ــز
هس ــتیم ت ــا ای ــن فرهن ــگ گف ــت وگ ــو و مناظ ــره را در
میـــان ایـــن گـــروه نیـــز نهادینـــه ســـازیم؛ همچنیـــن
قصـــد داریـــم مســـووالن کشـــور را در نشســـتهای

مشـــترک بـــا منتخبـــان دانشـــجویی ایـــن مســـابقات
بـــه گفتوگـــو و مناظـــرهی منطقـــی دعـــوت کنیـــم.

عن ــوان ک ــرد :فس ــاد ،فض ــای کس ــب و کار نامناس ــب،
رکـــود تورمـــی ،تـــورم مزمـــن ،سیســـتم نامناســـب.
ای ــن تی ــم پ ــس از آن ب ــه تعری ــف ظرفی ــت داخل ــی
پرداخـــت و اظهـــار کـــرد :ظرفیتهـــای داخلـــی هـــر
چـــه بزرگتـــر باشـــد دولـــت کارآمدتـــر اســـت .یکـــی
از ایـــن ظرفیتهـــا پررنـــگ بـــودن نقـــش دولـــت در
اقتصـــاد اســـت .کشـــورهای پیشـــرفته مثـــل فرانســـه،
انگلیـــس و آمریـــکا مخـــارج دولتـــی را بـــه بـــاالی ۵۰
درصـــد رســـاندهاند .از دیگـــر ظرفیتهـــا میتـــوان
بـــه ظرفیـــت آبـــی و خاکـــی و ظرفیـــت انســـانی
اشـــاره کـــرد .مـــا ظرفیـــت انســـانی بزرگـــی داریـــم
و میتوانیـــم تولیـــد علـــم کنیـــم .عـــاوه بـــر آن،
بخش ــی از ای ــن ظرفی ــت انس ــانی ش ــامل بخ ــش ورزش
هـــم میشـــود.
تیـــم «گـــردون» ادامـــه داد :بـــا توجـــه بـــه
زنگولـــهای شـــدن هـــرم جمعیـــت ،میتـــوان از ایـــن
هـــرم اســـتفاده کـــرد و موجـــب درآمدزایـــی شـــد.
تیـــم «تنقیـــح منـــاط» از دانشـــگاه علـــم و
فرهنـــگ کـــه در موضـــع مخالـــف گـــزاره بـــه رقابـــت
میپرداخـــت ،در ابتـــدا گفـــت :مـــا در مـــورد ظرفیـــت
داخلـــی  ۱۰۰صفحـــه نخســـت موتـــور جســـتوجوی
گـــوگل را بررســـی کردیـــم و از نظـــر مـــا مشـــکل
اصلـــی اقتصـــاد و سیاســـت کشـــور ،شـــکاف درون
حاکمیتـــی اســـت؛ یعنـــی عـــدم اجتمـــاع دانشـــجویان
بـــرای اجرایـــی کـــردن هدفـــی خـــاص.
ایـــن تیـــم ادامـــه داد ،اگـــر  ۵۰درصـــد از
برنامههـــای توســـعه تحقـــق یافتـــه بـــود ،در آن
صـــورت برنامـــه توســـعه مطلـــوب بـــود ولـــی وقتـــی
درصدهـــا پایینتـــر اســـت ،یعنـــی ایـــن برنامـــه
مناســـب نیســـت.
در ادامـــه مناظـــره تیـــم گـــردون بـــه انتقـــاد از
اظهـــارات تیـــم مقابـــل پرداخـــت و گفـــت :گـــوگل
منبـــع مناســـبی بـــرای نتیجهگیـــری نیســـت ،زیـــرا
گـــوگل بـــر اســـاس جســـتوجوهای قبلـــی نتایـــج
جســـتوجوی جدیـــد را نشـــان میدهـــد .ظرفیـــت
داخل ــی واژه وس ــیعی اس ــت ک ــه ه ــر ک ــس ب ــا توج ــه
بـــه ادراک خـــود آن را تعریـــف میکنـــد.
تی ــم گ ــردون اف ــزود :ای ــن گ ــزاره توج ــه ب ــه م ــکان
و زمـــان نـــدارد و سیاســـی نیســـت .بلکـــه اقتصـــادی
اس ــت.
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ایسنای جهاددانشگاهی  ۲۰ساله شد
مراسم گرامیداشت بیستمین سالگرد تاسیس خربگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برگزار شد
■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل از ایســـنا،

نقش مهم مجموعهی خودباوری
جهاددانشگاهی در قدرت ملی

دکتـــر محمدجـــواد ظریـــف در ســـخنرانی خـــود
در مراســـم بزرگداشـــت بیســـتمین ســـالگرد تاســـیس
ایس ــنا ،ب ــا اب ــراز خرس ــندی از حض ــور در ای ــن مراس ــم
گف ــت :س ــام وی ــژه دارم خدم ــت هم ــه کس ــانی ک ــه
در عرصـــه رســـانه فعالیـــت و تـــاش کـــرده و صـــدای
غرورآفریـــن ملـــت ایـــران در جهـــان هســـتند و ایـــن
رســـالت مهـــم را ایفـــا میکننـــد.

عکسها :فرزاد خبوشانی

 ۱۷آذر :مراســـم گرامیداشـــت بیســـتمین ســـالگرد
تاســـیس خبرگـــزاری دانشـــجویان ایـــران (ایســـنا)
بـــا حضـــور تعـــدادی از مقامـــات کشـــور ،جمعـــی
از خبرنـــگاران قدیمـــی و جدیـــد ایـــن رســـانه و
پیشکســـوتان ایـــن عرصـــه برگـــزار شـــد.
دکتـــر محمدجـــواد ظریـــف وزیـــر امـــور خارجـــه،
دکتـــر ســـیدعباس صالحـــی وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد
اســـامی ،دکتـــر علیاکبـــر صالحـــی رییـــس ســـازمان
ان ــرژی اتم ــی ،دکت ــر عل ــی ربیع ــی س ــخنگوی دول ــت،
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی و
جمعـــی از معاونـــان و اعضـــای هیـــات علمـــی ایـــن
نهـــاد و روزنامهنـــگاران پیشکســـوت ،از جملـــه افـــراد
حاضـــر در ایـــن مراســـم بودنـــد.
همچنیـــن یونـــس شـــکرخواه ،مجیـــد رضاییـــان،
علیاکبـــر قاضـــیزاده ،بهـــروز بهـــزادی ،رضـــا قـــوی
فکـــر و امیدعلـــی مســـعودی از اســـتادان علـــوم
ارتباطـــات و روزنامهنـــگاران پیشکســـوتی بودنـــد کـــه
در آییـــن نکوداشـــت بیستســـالگی ایســـنا شـــرکت
کـــرده بودنـــد.

وی افـــزود :بنـــده میخواهـــم یـــک بحثـــی را
کـــه شـــاید بـــرای دوســـتان تکـــراری هـــم باشـــد؛
امـــا احســـاس میکنـــم بحـــث مهمـــی بـــرای کشـــور
مـــا و بـــرای منطقـــه مـــا اســـت را خالصـــه عـــرض
کنـــم تـــا نقـــش مجموعههـــای خودبـــاوری مثـــل
جهاددانش ــگاهی و ایس ــنا را در ق ــدرت مل ــی بفهمی ــم.
جمه ــوری اس ــامی در واق ــع یک ــی از ایج ــاد کنن ــدگان
ی ــک تح ــول جدی ــد در جه ــان و یک ــی از به ــره گی ــران
ایـــن تحـــول اســـت.
ایـــن دیپلمـــات عالیرتبـــه کشـــورمان بـــا اشـــاره
بـــه دســـتاوردهای انقـــاب اســـامی در حوزههـــای
مختلـــف تصریـــح کـــرد :انقـــاب اســـامی ایـــن
واقعیـــت را بـــه مـــا نشـــان داد کـــه قدرتهـــای

بـــزرگ بینالمللـــی صاحـــب اختیـــار مـــا نیســـتند و
مـــا میتوانیـــم در عرصـــه بینالمللـــی نقشآفرینـــی
کنیـــم .قطعـــا ایـــن یکـــی از مهمتریـــن میـــراث
انقـــاب اســـامی و امـــام خمینـــی (ره) اســـت .در
واق ــع انق ــاب ب ــه م ــا فهمان ــد ک ــه اختیارم ــان دس ــت
خودمـــان اســـت و قدرتـــی کـــه تـــوان اقتصـــادی و
نظامـــی دارد یـــا دارای امپراطـــوری رســـانهای اســـت،
مالـــک و اختیـــاردار مـــا نیســـت.
دکتـــر ظریـــف بـــا اشـــاره بـــه نامـــه امـــام (ره) بـــه
گورباچـــف – رهبـــر وقـــت شـــوروی – گفـــت :در آن
مقطـــع خیلـــی قبلتـــر از اینکـــه پردههـــای تصلـــب
در عرصـــه بینالمللـــی پـــاره شـــود ،امـــام بـــا اعتمـــاد
بـــه نفـــس ویـــژهای بـــه کشـــوری کـــه دارای تـــوان و
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ســـپس دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس
جهاددانش ــگاهی در س ــخنانی ضم ــن اب ــراز خرس ــندی
از ای ــن ک ــه ام ــروز ش ــاهد  ۲۰س ــالگی ایس ــنا هس ــتیم،
دربـــاره آغـــاز فعالیـــت جهاددانشـــگاهی گفـــت:
ایـــن نهـــاد بـــا عنـــوان مولـــود مبـــارک انقـــاب
جهاددانشـــگاهی فعالیـــت خـــود را از ســـال  ۵۹بـــا
تـــاش بـــرای الگوســـازی شـــاخصهای اصلـــی کـــه
پیشـــرفت توســـعه کشـــور بـــود ،آغـــاز بـــه کار کـــرد،
توســـعه علمـــی و فناورانـــه ،توســـعه فرهنگـــی و
مهارتـــی و تخصصـــی ،توســـعه کارآفرینـــی و اشـــتغال
ش ــامل ای ــن الگوه ــا ب ــود ک ــه در ای ــن  ۳۹س ــال ای ــن
کارهـــای شـــاخص در ایـــن زمینـــه انجـــام شـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه جشـــنواره اخیـــر مصطفـــی و
برنـــده شـــدن ایـــن جایـــزه توســـط دکتـــر بهارونـــد
ی ــادآور ش ــد :جهاددانش ــگاهی صده ــا فن ــاوری موف ــق
تولیـــد و آن را تجاریســـازی کـــرده اســـت .چـــه از
آنهای ــی ک ــه اس ــتقبال ش ــد و چ ــه آنهای ــی ک ــه م ــورد
بیمهـــری قـــرار گرفـــت.
دکت ــر طیب ــی در ادام ــه گف ــت :ب ــه عل ــت آن ک ــه
جهاددانشـــگاهی نـــگاه کاربـــردی بـــه مســـایل کشـــور
دارد بـــا مشـــکالت کشـــور آشناســـت .مـــا معتقدیـــم
اگـــر ســـعی کنیـــم برخـــی مشـــکالت را حـــل نکنیـــم
قطعـــا در آینـــده کشـــور بـــا مشـــکالت بیشـــتری
مواج ــه خواهی ــم ش ــد .بح ــث مه ــم ای ــن اس ــت ک ــه
نخبـــگان مـــا در مســـاله سیاســـی بـــه توافـــق ملـــی
برس ــند .اگ ــر برج ــام ی ــک مس ــاله مل ــی اس ــت هم ــه
بایـــد از آن حمایـــت کننـــد .اینطـــور نباشـــد کـــه آن
را قبـــول نداشـــته باشـــیم و آن را بـــا مشـــکل روبـــهرو
کنیـــم.
وی در ایـــن زمینـــه ادامـــه داد :بایـــد در کشـــور
برنامهریـــزی درازمـــدت انجـــام شـــود و ایـــن
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جدیـــد مـــا داریـــم و آن «بـــاور بـــه خودمـــان» اســـت
و اینک ــه قدرتم ــان از خودم ــان و از درون اس ــت .چ ــرا
جهاددانشـــگاهی موفـــق اســـت؟ چـــون یـــک مرکـــز
درونزاســـت و علـــم و فنـــاوری مـــا هـــم همینطـــور
اســـت .مـــا بـــرای پیشـــرفتمان بـــر خودمـــان اتـــکا
میکنیـــم .بـــا ایـــن شـــرایط یعنـــی مـــا نیـــاز نداریـــم
ب ــرای حیاتم ــان ب ــه دیگ ــران وابس ــته باش ــیم .س ــوال
م ــن ای ــن اس ــت ک ــه چن ــد دقیق ــه تحم ــل میکنی ــد
کـــه یـــک سیاســـتمدار آمریکایـــی بگویـــد اگـــر مـــن
نبـــودم شـــما دو هفتـــه دیگـــه نبودیـــد!
وی ادامــه داد :مــا یــک منبــع جدیــد قــدرت داریــم
و روی آن ســـرمایهگذاری میکنیـــم و آن «مـــردم»
هســـتند از ایـــن روســـت کـــه تحـــوالت چنـــد هفتـــه
اخیـــر در کشـــور بســـیار تلـــخ اســـت ،چـــون مـــردم
پایـــه حکومـــت و اقتـــدار مـــا هســـتند .رعایـــت حـــق
مـــردم بـــرای مـــا یـــک امـــر حکومتـــی نیســـت یـــک
نیـــاز امنیـــت ملـــی اســـت.
وزی ــر ام ــور خارج ــه گف ــت :م ــا ای ــراد و مش ــکالت
ف ــراوان داری ــم ام ــا ای ــن اش ــتباه را نکنی ــم ک ــه فک ــر
کنی ــم ب ــه ج ــز م ــردم چی ــزی هس ــتیم .م ــا جه ــاد و
دفاعمـــان را از مـــردم داریـــم .مـــردم ســـپاه و بســـیج
هســـتند اگـــر اینهـــا مـــردم نیســـتند پـــس از کجـــا

آمدهانـــد .اگـــر ایـــن مســـاله را بـــاور کنیـــم آن
وقـــت ایســـنا میتوانـــد ظـــرف یـــک ســـال بهتریـــن
خبرگـــزاری شـــود.
وی در پایـــان ،بیستســـاله شـــدن ایســـنا را بـــه
خبرن ــگاران و مس ــئوالن خبرگ ــزاری تبری ــک گف ــت و
اف ــزود :انش ــاءاهلل ده ــه س ــوم و دههه ــای بیش ــتر ب ــه
خوبـــی و خوشـــی کار را پیـــش ببریـــد.
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ســـاح هســـتهای و نظامـــی داشـــت پیامـــی داد کـــه
نشـــاندهنده اتمـــام یـــک دوره بـــود.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه ش ــرایط کنون ــی جه ــان گف ــت:
مـــا اکنـــون در دوران شـــرایط انتقـــال قـــرار داریـــم.
شـــرایطی کـــه از  ۳۰ســـال گذشـــته در ادبیـــات
جهان ــی رای ــج ش ــده اس ــت .دوران انتقال ــی یعن ــی ای ــن
کـــه مـــا شـــرایط گذشـــته را پشـــت ســـر گذاشـــتیم و
اکن ــون ب ــه س ــمت ش ــرایط جدی ــد در ح ــال حرک ــت
هس ــتیم و در ای ــن می ــان اکن ــون دوران ــی وج ــود دارد
کـــه بـــه آن دوران انتقالـــی میگوییـــم .آمریکاییهـــا
تصـــور میکردنـــد کـــه دوران انتقالـــی دوران خیلـــی
کوتاهـــی خواهـــد بـــود و جهـــان بـــه ســـرعت بـــه
جهانـــی تـــک قطبـــی مبـــدل خواهـــد شـــد.
ایـــن دیپلمـــات عالیرتبـــه کشـــورمان بـــا بیـــان
اینکـــه اهمیـــت دوران انتقـــال در ایـــن اســـت کـــه
منابـــع قـــدرت متنـــوع شـــده اســـت و دیگـــر قـــدرت
اقتصـــادی و نظامـــی حـــرف اول و آخـــر را نمیزنـــد،
افـــزود :در حـــال حاضـــر راههـــای دســـتیابی بـــه
قدرتهـــای علمـــی متنـــوع شـــده اســـت و بـــرای
اینک ــه ی ــک ق ــدرت رس ــانهای داش ــته باش ــید نیازمن ــد
بـــه امپراطوریهـــای رســـانهای همچـــون رویتـــرز ،ای
پ ــی و ...نداری ــد .اب ــزار ق ــدرت متن ــوع ش ــده و مراک ــز
قـــدرت نیـــز متنـــوع هســـتند.
دکتـــر ظریـــف ادامـــه داد :یـــک زمـــان قـــدرت
در اختیـــار اروپـــا بـــود و همـــه چیـــز در اروپـــا
شـــکل میگرفـــت .جهـــان غربمحـــور بـــود و هـــر
تصمیمـــی بـــرای دنیـــا در اروپـــا اتخـــاذ میشـــد
و غربیهـــا نیـــز نمیخواســـتند انحصـــار قـــدرت
نظامـــی ،اقتصـــادی و سیاســـی را از دســـت بدهنـــد.
آنهـــا حتـــی تـــاش داشـــتند روش فکـــر کـــردن
مـــا را نیـــز شـــکل بدهنـــد و هنجارهـــای کشـــورها
را بســـازند و در همیـــن چارچـــوب تـــاش داشـــتند
شـــرایط انتقـــال بـــه یـــک شـــرایط پایـــدار تبدیـــل
شـــود ولـــی ایـــن شـــرایط بـــرای آنهـــا فراهـــم نشـــد
و ایـــن یـــک امـــر ویـــژه بـــرای ماســـت و مـــا بایـــد
از ایـــن شـــرایط کـــه خـــود در ایجـــاد آن پیـــشرو
بودهایـــم ،بهرهبـــرداری کنیـــم و اگـــر اجمـــاع پیـــدا
کنیـــم فرصـــت خوبـــی اســـت کـــه از شـــرایط انتقـــال
بـــه نحـــو مناســـبی اســـتفاده کنیـــم.
وزیـــر امـــور خارجـــه افـــزود :یـــک ابـــزار قـــدرت
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نیازمنـــد هماهنگـــی نهادهـــای مرتبـــط اســـت .مـــا
بـــا ایـــن مشـــکل مواجهیـــم و میبینیـــم دوســـتانی
کـــه کاندیـــدای نماینـــده مجلـــس میشـــوند چـــه
صحبتهایـــی میکننـــد .در حالـــی کـــه  ۹۰درصـــد
نخبـــگان هـــر کشـــوری بایـــد بـــا یکدیگـــر در زمینـــه
توافـــق ملـــی اشـــتراک داشـــته باشـــند و  ۱۰درصـــد
دیگـــر مخالفـــان هـــم در زمینـــه توســـعه کشـــور گام
بردارن ــد؛ بنابرای ــن نخب ــگان بای ــد ب ــه تواف ــق برس ــند
تـــا برنامهریـــزی درازمـــدت انجـــام شـــود.
دکتـــر طیبـــی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان
خ ــود ب ــا بی ــان اینک ــه بای ــد ب ــرای انتخ ــاب مدی ــران
ش ــاخص داش ــته باش ــیم ،ی ــادآور ش ــد :چ ــه آن اتف ــاق
اول بیفتـــد و چـــه مـــا مدیـــران توانمنـــد داشـــته
باشـــیم یکـــی از ابزارهـــای مفیـــد در جامعـــه داشـــتن
فض ــای رس ــانهای بس ــیار ق ــوی اس ــت ،فضای ــی ک ــه در
آن رس ــانهها نق ــد عالمان ــه کنن ــد .ه ــم ت ــوان علم ــی
داشـــته باشـــند کـــه نقـــد کننـــد و هـــم از آن طـــرف
نقدشـــوندگان تـــوان شـــنیدن داشـــته باشـــند.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه ای ــن ک ــه گاه در فض ــای رس ــانهای
مـــا نقدهـــای عالمانـــه وجـــود نـــدارد ،در عیـــن حـــال
گفـــت :اگـــر از آن طـــرف فضـــا بـــاز باشـــد رســـانهها
هـــم میتواننـــد خـــود بـــه خـــود ایـــن نقدهـــای
عالمان ــه را داش ــته باش ــند .م ــا ه ــم ت ــاش میکنی ــم
بـــه وظایفمـــان در ایـــن الگوســـازی ادامـــه دهیـــم.
دکتـــر طیبـــی ســـپس گفـــت :امیدواریـــم نخبـــگان
بـــه یـــک وفـــاق سیاســـی برســـند چیـــزی کـــه
نیازمنـــد آن هســـتیم و هیـــچ نیـــازی بـــه دسترســـی
فنـــاوری علمـــی نداریـــم .امیدواریـــم قطعـــاً بـــه
اهدافمـــان برســـیم.

ایسنا در روزهای سختی شکل گرفت

دکترعل ــی ربیع ــی س ــخنگوی دول ــت نی ــز از دیگ ــر
س ــخنرانان ای ــن مراس ــم ب ــود ک ــه در س ــخنانی اظه ــار
کـــرد :رابطـــه مـــن و ایســـنا یـــک رابطـــه عاطفـــی
اســـت.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه ایســـنا یـــک اندیشـــه
خب ــری را دنب ــال ک ــرد ،اف ــزود :ارتب ــاط عاطف ــی م ــن
بـــا ایســـنا ادامـــه خواهـــد یافـــت .امـــروز بحـــث مـــا
جنـــگ روایتهـــا و بازنماییهاســـت .بیاخالقـــی
مـــا را بـــه ناامیـــدی رســـانده اســـت .مکتـــب ایســـنا و

رســـالت رســـانه در قبـــال جامعـــه چیســـت؟ بـــر ســـر
قـــدرت دعواســـت و اگـــر یـــک اختـــاس کـــم شـــود
مشـــکل مـــا حـــل خواهـــد شـــد.
ســـخنگوی دولـــت تاکیـــد کـــرد :بایـــد امیـــد و
آینـــده ایجـــاد کنیـــم .راه گذشـــت از مســـایل فعلـــی،
ایجـــاد امیـــد اســـت .مـــردم درد دارنـــد و بایـــد
آرزوهـــای جدیـــد ایجـــاد کنیـــم .رســـانه میتوانـــد
موثـــر باشـــد.

ایسنا انحصار رسانهای را شکست

دکتـــر ســـید عبـــاس صالحـــی وزیـــر فرهنـــگ
و ارشـــاد اســـامی نیـــز در ایـــن مراســـم اظهـــار
امیـــدواری کـــرد کـــه ایســـنا در دهـــه ســـوم حیـــات
خ ــود خالقت ــر و مؤثرت ــر در فض ــای رس ــانهای کش ــور
حاضـــر شـــود.
وی بـــا عـــرض تبریـــک در ســـخنانی کوتـــاه
خاطرنشـــان کـــرد :زمانـــی کـــه ایســـنا آغـــاز بـــه کار
کـــرد انحصـــار رســـانهای شکســـته شـــد و فضـــای
جدیـــدی در حـــوزه خبررســـانی فراهـــم شـــد.
دکت ــر صالح ــی خاطرنش ــان ک ــرد :امی ــدوارم ده ــه
س ــوم ایس ــنا خالقت ــر و مؤثرت ــر در فض ــای رس ــانهای
و اجتماع ــی ای ــران حض ــور داش ــته باش ــند .ممن ــون از

هم ــه کس ــانی ک ــه ایس ــنا را آفریدن ــد و آن را ب ــه ای ــن
نقط ــه رس ــاندند.

ایسنا بر دامنه تفاهمها و امیدها افزود

در ادامـــه مراســـم ،پیـــام علـــی الریجانـــی رییـــس
مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــه مناس ــبت گرامیداش ــت
بیســـتمین ســـالگرد تاســـیس ایســـنا ،توســـط پـــدرام
پاکآییـــن مدیـــر روابـــط عمومـــی مجلـــس ،خوانـــده
ش ــد؛ مت ــن کام ــل ای ــن پی ــام ب ــه ش ــرح زی ــر اس ــت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
در تفکـــر اســـامی ،رســـانه جایگاهـــی ممتـــاز
و بیبدیـــل دارد؛ زیـــرا اســـام دیـــن آگاهـــی و
روشـــنگری اســـت و ظهـــور آن جـــز بـــا هـــدف
بیدارگ ــری و اب ــاغ حقیق ــت نب ــوده اس ــت .جمه ــوری
اســـامی ایـــران نیـــز کـــه بـــا رشـــد آگاهیهـــای
عمومـــی و بـــه دســـت مـــردم اســـتقرار یافـــت،
جمه ــوری آگاه ــی و فرهن ــگ و س ــاختاری اس ــت ک ــه
مـــردم و رســـانهها در تـــار و پـــود آن حضـــور دارنـــد.
روح کار رســـانهای در نظـــام اســـامی ،دعـــوت بـــه
تفاهـــم ،آشـــتیجویی ،دمیـــدن روح امیـــد در جامعـــه
و ایجـــاد احســـاس عـــزت و خودبـــاوری اســـت.
خبرگـــزاری دانشـــجویان ایـــران از رســـانههایی
اســـت کـــه در دوهـــه فعالیـــت مســـتمر و ارزشـــمند
خـــود ،توانســـته اســـت بـــا درک حقیقـــی از آرمانهـــا
و انعـــکاس واقعنمایانـــه دســـتاوردهای بـــزرگ ملـــت
ایـــران ،بـــر دامنـــه تفاهمهـــا و امیدهـــا بیفزایـــد.
ایـــن رســـانه اخالقگـــر بـــا بهرهیابـــی از تـــوان و
ظرفی ــت پ ــر نش ــاط و سرش ــار از خالقی ــت دانش ــجویان
مؤمـــن و نواندیـــش توانســـته اســـت بـــه جهـــش و
پویایـــی جریـــان اطالعرســـانی و افزایـــش اعتمـــاد
اجتماعـــی نســـبت بـــه خبـــر و رســـانه خدماتـــی
شـــایان عرضـــه بـــدارد.
طلیعـــه فرارســـیدن بیســـتمین ســـالگرد تاســـیس
خبرگـــزاری دانشـــجویان ایـــران (ایســـنا) را کـــه بـــا
گرامیداشـــت روز دانشـــجو تقـــارن دارد ،تبریـــک
میگویـــم و امیـــد دارم کـــه همچنـــان شـــاهد رشـــد
و پیشـــرفت ایـــن رســـانه در عرصـــه آگاهیبخشـــی و
روشـــنگری جامعـــه باشـــیم.

در ادامـــه ،علـــی متقیـــان مدیرعامـــل خبرگـــزاری
ایســـنا اظهـــار کـــرد :ایســـنا امـــروز  ۲۰ســـاله شـــد.
بیســـت ســـال قبـــل بنایـــی توســـط جهاددانشـــگاهی
گذاشـــته شـــد و در کویـــر اطالعرســـانی ،ایســـنا
بـــه عنـــوان نخســـتین خبرگـــزاری مولـــود ،جمهـــوری
اس ــامی و غی ــر دولت ــی ق ــدم ب ــه عرص ــه خب ــر نه ــاد؛
آن ه ــم ب ــه واس ــطه دانش ــجویانی ک ــه پش ــت میزه ــای
دانشـــگاه کار علمـــی انجـــام میدادنـــد.
وی ادامـه داد :قـرار بـر این شـد کـه این دانشـجویان
دیگـر بـه صـورت یکسـویه رشـد و فقـط تحصیـل نکنند
و بـه میـان جامعـه برونـد تـا بـا سیاسـت ،مسـایل
اجتماعـی و درد جامعـه آشـنا شـوند .همیـن باعـث شـد
تـا تاسـیس خبرگزاری دانشـجویان پیشـنهاد داده شـود

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

نگاهی به برنامههای ایسنا در سومین دهه از
حیات خود

تجلیل از خانواده شهیدان و رفتگان ایسنا

در ادامـه مراسـم ،خانوادههـای شـهیدان ایسـنا،
محمدحسـن قریـب و اسـماعیل عمرانـی کـه در حادثـه
سـقوط هواپیمای  C۱۳۰در  ۱۵آذر سـال  ۸۴آسـمانی
شـدند تجلیـل شـد .همچنیـن از پـدر زندهیـاد علیرضـا
تلیانـی (دبیـر و مترجـم فقید ایسـنا) که سـال  ۹۶جمع
ایسـناییها را تـرک کـرد ،تجلیل شـد .کمـال حاجیپور،
میلاد اسلامی و وحیـد سـهرابی ،دیگـر ایسـناییهای
قدیـم هسـتند کـه بـه سـرای باقی هجـرت کردهانـد و از
آنـان در ایـن مراسـم یاد شـد.
همچنیـــن در ایـــن مراســـم منتخبـــان جشـــنواره
ایســـنا ،ایســـناییهایی کـــه ســـابقه  ۲۰ســـال
همـــکاری بـــا ایـــن رســـانه را داشـــتهاند و جوانتریـــن
اعضـــای خبرگـــزاری تقدیـــر شـــدند.
گفتنـــی اســـت ،جهاددانشـــگاهی در حـــال حاضـــر
عـــاوه بـــر  4مجموعـــهی رســـانهای ایســـنا ،ایکنـــا،
ســـیناپرس و بـــازار کار ،دارای  103واحـــد ســـازمانی
در کشـــور اســـت.
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توصیههای یونس شکرخواه به ایسناییها

دکتــر یونــس شــکرخواه اســتاد علــوم ارتباطــات ،نیــز
از دیگــر ســخنران ایــن مراســم بــود کــه در ســخنانی
بــه اهالــی ایســنا توصیــه کــرد تــا در مســیر پیــش روی
خــود در ســالهای آتــی بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد
کــه وجــه تمایــز ایــن رســانه بــا ســایر خبرگزاریهــا در
چیســت و ایــن کــه بایــد بیشــتر بــه نــوع تولیــدات ایــن
رســانه توجــه شــود تــا میــزان مصــرف آن.
وی خاطرنشـــان کـــرد :فـــرا رســـیدن  ۲۰ســـالگی
ایســـنا را تبریـــک میگویـــم و بـــه ایـــن فکـــر
میکن ــم ک ــه چق ــدر ای ــن  ۲۰س ــال س ــریع گذش ــت.
بـــه همیـــن خاطـــر ایـــن روز را بـــه ایســـناییها
تبریـــک میگویـــم.
ش ــکرخواه ادام ــه داد :در واق ــع ه ــم بای ــد تبری ــک
گف ــت و ه ــم تاکی ــد ک ــرد ک ــه دیگ ــر وق ــت چرخ ــش
اســـت .بـــه گمانـــم بایـــد اطرافمـــان را خیلـــی خـــوب
رصـــد کنیـــم .دیگـــر زمـــان آن نیســـت کـــه در
تحریریههـــا بنشـــینیم ،خبـــر ادیـــت و گفتوگـــو و
گـــزارش آمـــاده کنیـــم .در زمانـــه دادههـــای بـــزرگ
نقـــش خبرگزاریهـــا بـــه ســـرعت در حـــال تغییـــر
اســـت .پیشـــنهاد میکنـــم کـــه شـــما در برگـــزاری
نشســـتهایی در ایـــن زمینههـــا پیشقـــدم شـــوید
و ب ــه ای ــن موض ــوع بپردازی ــد ک ــه آی ــا ام ــروز دنی ــای
خبرگزاریهـــا هماننـــد  ۲۰ســـال پیـــش اســـت؛ مـــن
ایـــن چنیـــن فکـــر نمیکنـــم.
ایـــن اســـتاد علـــوم ارتباطـــات بـــا بیـــان اینکـــه
فض ــای معاص ــر ب ــه م ــا جیرهه ــای دائ ــم از اطالع ــات
میدهـــد ،اظهـــار کـــرد :امـــا نبایـــد بـــه ایـــن نـــوع
غذاهـــا عـــادت کنیـــم .ایســـنا در روزهـــای نخســـت
خـــود بـــا گفتوگوهـــای اختصاصـــی پـــرش کـــرد.
االن نی ــز بای ــد ب ــه ای ــن فک ــر کن ــد ک ــه چ ــه چی ــزی
میتوانـــد داشـــته باشـــد کـــه مخاطبـــان جهانـــی بـــه
آن عـــادت ندارنـــد.
شـــکرخواه بیـــان کـــرد :ایـــن حجـــم عظیـــم از
شـــبکههای ارتباطـــی بهعنـــوان بزرگتریـــن
دســـتاورد بشـــری هماننـــد یـــک سلســـله عصبـــی
اســـت کـــه وقتـــی ارتباطـــات آن قطـــع میشـــود،
شـــک ایجـــاد میشـــود .مـــا در روزهـــای گذشـــته
ی ــک ش ــبکه را خام ــوش کردی ــم و شــکهای زی ــادی
در انتظارمـــان اســـت.
ایــن روزنامهنــگار پیشکســوت در پایــان ســخنان

خــود بــه خبرگــزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا) توصیــه
کــرد :امیــدوارم در عصــر ارتباطــات بــه ایــن نتیجــه
برســیم کــه ممیــزه ایســنا بــا ســایر خبرگزاریهــا در
چیســت؟ ایــن کــه ایــن خبرگــزاری روزانــه مرجــع
چنــد منبــع بــوده اســت ،چــه اهمیتــی دارد؛ امــروز
مســاله ایســنا بایــد نــوع تولیــد باشــد و نــه مصــرف آن.

و جهاددانشـگاهی نیـز کـه همیشـه در رفـع مشـکالت
پیشـگام بوده اسـت ،این پیشـنهاد را بپذیـرد .توفیق این
بـود کـه ایـن پیشـنهاد به خدمـت مقـام معظـم رهبری
داده شـود و ایشـان نیـز بـا نهایـت بزرگـی و بزرگـواری
اسـتقبال کردنـد و پیامی فرسـتادند؛ پیامی کـه  ۱۳آبان
 ۷۸به عنوان اولین خبر منتشـر شـده روی سـایت ایسـنا
قـرار گرفـت .در ایـن پیـام مقـام معظـم رهبـری گفتـه
بودنـد «خبرهـای خـوب ،مفیـد و امیدبخـش مخابـره
کنیـد ،انشـاءاهلل کـه موفق باشـید».
متقیـان همچنیـن دربـاره برنامههـای ایسـنا در
سـومین دهـه از عمـر خـود گفـت :در آغاز دهه سـوم بنا
داریم که باشـگاه دانشـجویان خبرگزاری را توسـط دکتر
ظریـف (وزیـر امـور خارجـه) افتتـاح کنیـم .صفحـهای
بـرای دانشـجویان افتتاح میشـود کـه در آن فعالیتهای
انجمنهـای دانشـجویی و علمـی پوشـش داده میشـود.
همچنین امید داریم مدرسـه ،دانشـگاه خبر ،پژوهشـکده
و مـوزه خبـر نیز تاسـیس شـود.
مدیرعامل ایسنا در پایان سخنان خود از اهمیت
آموزش خبرنگاران سخن گفت و افزود :ایسنا این افتخار
را دارد که در این  ۲۰سال بیش از سه هزار خبرنگار
تربیت کرده و به جاهای مختلف فرستاده است.
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اولینجایزههایملیبرایطراحیبستهبندی
در صنایع فرهنگی
اختتامیه نخستین دوره جایزه ملی طراحی بستهبندی در صنایع فرهنگی با حضور وزیر میراث فرهنگی برگزار شد

فرهنـــگ تاســـیس کردیـــم.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه ای ــن ک ــه مش ــکل ج ــدی کش ــور
در حـــوزه صنایـــع ســـخت عالقـــه منـــدی کارفرماهـــا
بـــه خریـــد خارجـــی اســـت ،گفـــت :امـــا هرجـــا مـــردم
کارفرمـــا باشـــند کار در آن حـــوزه بســـیار آســـان اســـت
ماننـــد حـــوزه پزشـــکی ،حـــوزه صنایـــع غذایـــی ،حـــوزه
صنایـــع دارویـــی.
دکتـــر طیبـــی همچنیـــن تبدیـــل شـــدن ســـازمان
می ــراث فرهنگ ــی و گردش ــگری ب ــه وزارتخان ــه را مس ــاله
مهمـــی دانســـت کـــه باعـــث پیشـــرفت در ایـــن زمینـــه
میشـــود و افـــزود :بایـــد از ســـندیکاها و صنـــوف
در حـــل مشکالتشـــان کمـــک بگیریـــم؛ زیـــرا آنهـــا
خودشـــان مشکالتشـــان را بهتـــر میشناســـند و در
جهـــت پیشـــرفت گام برمیدارنـــد.

انقالب عرص توسعهی فرهنگی

■ روابــط عمومــی جهــاد دانشــگاهی ۲۶ ،بهمــن :اختتامیــه
نخســتین دوره جایــزه ملــی طراحــی بســتهبندی در
صنایــع فرهنگــی بــا حضــور وزیــر میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایعدســتی ،رییــس جهاددانشــگاهی
و جمعــی از اهالــی فرهنــگ و هنــر در دانشــگاه علــم و
فرهنــگ برگــزار شــد.
در ایــن مراســم علــی اصغــر مونســان وزیــر میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری ،دکتــر حمیدرضــا
طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی ،دکتــر محمــد حســین
ایمانــی خوشــخو عضــو هیــات علمــی و رییــس پــارک
ملــی علــوم و فناوریهــای نــرم و صنایــع فرهنگــی
جهاددانشــگاهی و دکتــر ســعید هاشــمی رییــس دانشــگاه
علــم و فرهنــگ حضــور داشــتند.

عنرص هویتبخش صنایع فرهنگی

دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی رئی ــس جه ــاد دانش ــگاهی
در مراســـم اختتامیـــه نخســـتین طـــرح ملـــی بســـته
بنـــدی فرهنگـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه کشـــورهای
بـــزرگ و پیشـــرفته صنعتـــی کـــه از طریـــق توســـعه
علمـــی و فناورانـــه خیلـــی زود در دنیـــا هـــم صاحـــب

قـــدرت نظامـــی و هـــم صاحـــب قـــدرت اقتصـــادی
شـــدن ،بعـــد از مدتـــی بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدند کـــه
بایـــد بـــه توســـعه فرهنگـــی و صنایـــع فرهنگـــی توجـــه
ویـــژه داشـــته باشـــند ،گفـــت :چـــون صنایـــع فرهنگـــی
هـــم عنصـــر هویـــت بخـــش و معـــرف ملـــت و کشـــور
خودشـــان میباشـــد و هـــم اینکـــه توســـعه علمـــی و
فنـــاوری میتوانـــد در کنـــار هنـــر بخـــش عظیمـــی از
اقتصـــاد آنهـــا را تشـــکیل دهـــد.
وی در ادام ــه اف ــزود :قب ــل از انق ــاب ش ــاهد بودی ــم
کـــه کشـــورهای بـــزرگ عالقـــه نداشـــتن مـــا نـــه در
توســـعه علمـــی و فنـــاوری و صنایـــع ســـخت پیشـــرفت
داشـــته باشـــیم و نـــه در صنایـــع فرهنگـــی کـــه عنصـــر
هویـــت ســـاز جامعـــه ایـــران اســـت.
دکتـــر طیبـــی تصریـــح کـــرد :بعـــد از انقـــاب کـــه
روحی ــه خودب ــاوری در م ــردم و نس ــل ج ــوان دانش ــگاهی
دمیـــده شـــد مـــا هـــم در جهاددانشـــگاهی بـــه ایـــن
موضـــوع رســـیدیم کـــه بایـــد بـــه صنایـــع فرهنگـــی
توجـــه ویـــژه شـــود و پژوهشـــکده گردشـــگری را در
خراســـان رضـــوی ،اولیـــن مرکـــز علمـــی فرهنگـــی و
اولیـــن دانشـــکده گردشـــگری را در دانشـــگاه علـــم و

دکتـــر ایمانـــی خوشـــخو در ایـــن مراســـم گفـــت:
در  ۴۰ســـال نخســـت انقـــاب بـــه مســـاله فرهنـــگ و
صنایـــع دســـتی توجـــه زیـــادی نشـــد و در  ۴۰ســـال
دوم انق ــاب عص ــر توس ــعه فرهنگ ــی خواه ــد ب ــود .م ــا
منابـــع فرهنگـــی زیـــادی داریـــم کـــه بایـــد امکانـــات
بهرهبـــرداری از آنهـــا فراهـــم شـــود تـــا پیشـــرفت در
ایـــن زمینـــه حاصـــل شـــود.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه نخســـتین دوره
جای ــزه مل ــی طراح ــی بس ــته بن ــدی صنای ــع فرهنگ ــی
در دو بخـــش ایدههـــای نـــو و محصـــول و چهـــار
محـــور بســـتهبندی ســـوغات خوراکـــی ،بســـتهبندی
صنایعدســـتی ،بســـتهبندی اســـباب بـــازی و کتـــاب و
بســـته بنـــدی محصـــوالت هنـــری و دیجیتـــال برگـــزار
شـــد ،اظهـــار کـــرد :در بخـــش ایدههـــای نـــو  ۱۰۸اثـــر
ب ــه دبیرخان ــه رس ــیده اس ــت ک ــه  ۵۰اث ــر مرب ــوط ب ــه
ســـوغات و خوراکـــی ۳۸ ،اثـــر صنایـــع دســـتی ۱۶ ،اثـــر
هن ــری و دیجیت ــال و  ۱۶اث ــر اس ــباب ب ــازی ب ــوده اس ــت.
دکتـــر ایمانـــی ادامـــه داد ۲۳۶ :اثـــر نیـــز در بخـــش
محصـــول بـــه دبیرخانـــه رســـیده کـــه  ۱۰۸اثـــر در
بخ ــش صنای ــع دس ــتی ۷۱ ،اث ــر س ــوغات و خوراک ــی۴۲ ،
اث ــر اس ــباب ب ــازی و  ۱۵اث ــر در مح ــور دیجیت ــال اس ــت.
در پایـــان مراســـم از برگزیـــدگان ایـــن دوره تقدیـــر
شـــد.

هفدهمین هامیش نکوداشت مقام استاد با تجلیل از  ۱۰استاد برجستهی پزشکی به همت سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار شد
دانشبنیـــان و خوداتکایـــی بـــه منابـــع داخلـــی ،اظهـــار
ک ــرد :ی ــک جامع ــه را میت ــوان ب ــه درس ــتی ب ــا اص ــول
علمـــی اداره و مدیریـــت کـــرد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی در پایـــان بـــا تاکیـــد
بـــر ســـرآمدی علـــم پزشـــکی در ایـــران ،گفـــت :از
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران و تمـــام
دســـتاندرکاران ایـــن مراســـم کـــه ســـالیان متوالـــی
آن را بـــه شـــکل مناســـب و خوبـــی برگـــزار میکننـــد،
تشـــکر و قدرانـــی میکنـــم.

یک برنامهی استثنا
با کمک دانشجویان

■ رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی ۲۷ ،آذر :هفدهمی ــن
همایـــش نکوداشـــت مقـــام اســـتاد بـــا حضـــور دکتـــر
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی و تعـــدادی
از پزشـــکان برجســـتهی کشـــور در تـــاالر ابنســـینای
دانشـــکده پزشـــکی دانشـــگاه تهـــران برگـــزار شـــد.
س ــازمان جهاددانش ــگاهی عل ــوم پزش ــکی ته ــران ب ــا
مش ــارکت دانش ــجویان ای ــن همای ــش را برگ ــزار ک ــرد.
در ایـــن همایـــش ،دانشـــجویان و دانشـــگاهیان از ۱۰
اس ــتاد برگزی ــده دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران تقدی ــر
ب ــه عم ــل آوردن ــد.
در ای ــن دوره از دانش ــکدهی پزش ــکی دکت ــر مرتض ــی
تق ــوی و دکت ــر محمدص ــادق فاضل ــی از گ ــروه آموزش ــی
جراحـــی ،دکتـــر آذرخـــش مکـــری از گـــروه آموزشـــی
روانپزشـــکی ،دکتـــر عبدالهـــادی ناجـــی از گـــروه
آموزشـــی روماتولـــوژی و دکتـــر حامـــد اخـــویزادگان از
گـــروه آموزشـــی اورولـــوژی برگزیـــده شـــدند.
دانشــجویان دانشــگاه از دانشــکدهی داروســازی دکتــر
کامبی ــز گیالن ــی هی ــات علم ــی گ ــروه فارماس ــیوتیکس را
ب ــه عن ــوان اس ــتاد برگزی ــده ای ــن دوره انتخ ــاب کردن ــد.

از دانشـــکدهی دندانپزشـــکی نیـــز دکتـــر افشـــین
خورســـند از گـــروه آموزشـــی پریودانتیکـــس و دکتـــر
یوش ــیاهورفوا از گ ــروه جراح ــی ف ــک و ص ــورت انتخ ــاب
شـــدند.
همچنیـــن اســـتاد برگزیـــدهی دانشـــکدههای
بهداش ــت و پیراپزش ــکی در ای ــن دوره ب ــه ترتی ــب دکت ــر
امیرحســـین محـــوی و دکتـــر ســـعید واحـــدی بودنـــد.

مقدس دانسنت علم و همت

دکتـــر طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی در ایـــن
همای ــش بی ــان ک ــرد :احت ــرام ب ــه قان ــون بای ــد در نه ــاد
م ــا و فرزن ــدان م ــا چ ــه از طری ــق آموزشه ــای رس ــمی
ماننـــد آموزشوپـــرورش ،دانشـــگاه و ...و چـــه از طریـــق
آموزشهـــای غیررســـمی ماننـــد خانـــواده ،صداوســـیما
و ...نهادینـــه شـــود.
وی ادامـــه داد :مقـــدس دانســـتن کار ،تـــاش ،علـــم
و همـــت و عـــدم ســـوء اســـتفاده از قانـــون یـــک اصـــل
اســـت.
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت اقتصـــاد

دکتـــر مســـلم بهـــادری رییـــس دفتـــر ارتبـــاط بـــا
دانشآموختـــگان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران
نیـــز در ایـــن همایـــش بـــا اشـــاره بـــه حـــدود صـــد
س ــال آم ــوزش پزش ــکی در ای ــن دانش ــگاه ،بی ــان ک ــرد:
دانشـــگاه تهـــران هنـــوز بهتریـــن آمـــوزگاران پزشـــکی
کشـــور و منطقـــه را تحویـــل جامعـــه میدهـــد.
وی ب ــا تقدی ــر از جهاددانش ــگاهی ب ــرای برگ ــزاری 17
دورهی همایـــش نکوداشـــت مقـــام اســـتاد ،گفـــت :ایـــن
نهـــاد بـــا کمـــک خـــود دانشـــجویان ،اســـاتید معلـــم را
انتخـــاب میکنـــد و ایـــن یـــک کار ارزشـــمند اســـت و
ب ــه خاط ــر همی ــن ،ای ــن برنام ــه ی ــک اس ــتثنا در می ــان
برنامههـــای تجلیـــل از اســـاتید میباشـــد.
گفتن ــی اس ــت ،دبیرخان ــه همای ــش نکوداش ــت مق ــام
اســـتاد از ســـال  ۱۳۸۰بـــه همـــت معاونـــت فرهنگـــی
ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران
تاســـیس شـــد و تاکنـــون در  ۱۶دوره و طـــی مراســـمی
باش ــکوه از  ۱۷۷اس ــتاد فرهیخت ــه ای ــن دانش ــگاه تجلی ــل
کـــرده اســـت.
بـــه گفتـــهی دکتـــر یـــاری معـــاون فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران ،هیـــات
انتخـــاب ،هیـــات داوران و هیـــات اجرایـــی ایـــن دوره از
همای ــش ب ــا در نظ ــر گرفت ــن  15معی ــار «معل ــم ب ــودن»
یـــک اســـتاد ،از میـــان حـــدود  1850اســـتاد هیـــات
علم ــی دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران 10 ،نف ــر اس ــتاد
برگزیـــدهی خـــود را بـــا کمـــک دانشـــجویان انتخـــاب
کـــرد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تجلیل از ۱۰استادی که باید
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از خدمات تازهی ارتباطی تا ارایهی محصوالت
فناورانه

همهی آنچه که باید دربارهی تازههای پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی از طریق حضور واحدهای سازمانی این نهاد در منایشگاههای ملی و
استانی بدانید

امسـال نیـز ایـن مرکـز بـا ارایـه سـرویسهای جدیـد
خـود در بیسـتمین نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش،
فنـاوری و فنبـازار حضـور داشـته و پذیـرای عالقهمنـدان
بو د .
سـرویسهای جدیـد مرکـز اطالعـات علمی با اسـامی:
ژَرفـا (جهت شناسـایی جدیدتریـن عناویـن و کلیدواژگان
و دسـتهبندی موضوعـات مرتبـط با هر حـوزهی تخصصی
جهـت اسـتفاده دانشـجویان و پژوهشـگران)STRS ،
(سـامانهی ترجمـهی متـون تخصصـی) و STES
(سـرویس ویراسـتاری متـون علمـی) معرفـی شـدند.

 ۱۵طرح فناورانهی پارک علم و فناوری
کرمانشاه

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ،برابـــر بـــا ایـــام
هفتـــهی پژوهـــش ســـال  :۱۳۹۸بیســـتمین نمایشـــگاه
دســـتاوردهای پژوهـــش ،فنـــاوری و فـــن بـــازار و
هفتمیـــن نمایشـــگاه تجهیـــزات و مـــواد آزمایشـــگاهی
ایـــران ســـاخت از  26تـــا  29آذرمـــاه در نمایشـــگاه
بینالمللـــی تهـــران دایـــر بـــود و جهاددانشـــگاهی
نیـــز بـــا حضـــور در ایـــن نمایشـــگاه توانمندیهـــای
خـــود در حـــوزهی پژوهـــش و ســـاخت تجهیـــزات را در
معـــرض دیـــد عالقهمنـــدان قـــرار داد.
غرفـهی جهاددانشـگاهی در سـالن  27ایـن نمایشـگاه
قـرار داشـت کـه  3پـارک علـوم و فناوریهـای نـرم و
صنایـع فرهنگـی ،علـم و فنـاوری البـرز و علـم و فنـاوری
کرمانشـاه نیـز از طـرف جهاددانشـگاهی در سـالن  6ایـن
نمایشـگاه حضـور یافتند و غرفهی سـازمان تجاریسـازی
فنـاوری و اشـتغال دانشآموختـگان نیـز در سـالن ،41
غرفـهی  ،83پذیـرای پژوهشـگران و دانشـگاهیان بـود.
مرکـز اطالعـات علمـی ( ،)SIDپژوهشـگاه رویـان،
پژوهشـگاه ابنسـینا ،سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتـی
شـریف ،واحد صنعتی امیرکبیر ،سـازمان جهاددانشـگاهی
تهـران ،پژوهشـکده علـوم پایـهی کاربـردی ،واحـد علم و

صنعـت ،واحـد تربیـت مـدرس ،پژوهشـگاه علـوم انسـانی
و مطالعـات اجتماعـی ،واحـد خواجهنصیرالدیـن طوسـی،
پژوهشـکده سـرطان معتمـد و پژوهشـکده توسـعهی
صنایع شـیمیایی ایران در سـالن  27بیسـتمین نمایشـگاه
دسـتاوردهای پژوهـش ،فنـاوری و فـن بـازار ،نماینـدگان
جهاددانشـگاهی در ایـن نمایشـگاه بودنـد.

حضور چشمگیر رشکتهای فناور پارک
علم و فناوری الربز

پـارک علـم و فناوری البـرز با حضور بیش  ۱۵شـرکت
فنـاور در زمینههـای علـوم پزشـکی ،فنی ـ مهندسـی و...
در بیسـتمین نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش ،فنـاوری
و فنبـازار کشـور از جدیدتریـن محصـوالت و فنـاوری
شـرکتهای خـود رونمایـی کـرد.

ارایهی آخرین رسویسهای مورد نیاز
پژوهشگران از سوی SID

همزمـان بـا برگـزاری نمایشـگاه هفتـه پژوهـش،
دسـتاوردهای شـاخص مرکـز اطالعـات علمـی ( )SIDبه
نمایـش گذاشـته شـد.

پـارک علـم و فناوری کرمانشـاه با  15طـرح از فناوران
تحـت حمایـت خـود در سـالن  6و در غرفـهی  19ارایـه
کرد.
واحدهـای شـرکتکننده در این غرفـه ،مجتمع صنایع
شـیمیایی بیسـتون ،زیسـت دانـش دریـا ،نورسـادایان
درمـان ،هایـا شـیمی رازی مهندس کرمی ،توسـکا تجارت
آریـا ،ابزارسـازان درمانگـر ،جهـان زرکاوان (شـتابدهنده
صنایـع شـیمیایی) ،آسـیا رایان تـک ،ویرا فنـاوری آترین،
رایـا پـرداز نویـن آرتمـن ،مرکـز گیـم و انیمیشـن ،بهینه
سـازان برخـط نمـا ،جهـان باتـری غـرب ،شـرکت کشـت
و توسـعه گیاهـان دارویـی بیسـتون شـفا و ایـده سـازان
زیسـتی زاگـرس هسـتند کـه آخریـن دسـتاوردهای
فناورانـه خـود را بـه نمایـش گذاشـتند.
پـارک ملـی علـوم و فناوریهای نـرم و صنایع فرهنگی
جهاددانشـگاهی نیـز در سـالن  ،6غرفـهی  6بـا ارایـهی
آخریـن دسـتاوردهای خـود در حوزههـای گردشـگری،
صنایعدسـتی ،بسـتهبندی فرهنگـی و ...آمـادهی ارایـهی
خدمـات بـه عالقهمنـدان بـود.
همچنیـن غرفـهی سـازمان تجاریسـازی فنـاوری و
اشـتغال دانشآموختـگان نیـز در سـالن  ،41غرفـهی ،83
پذیـرای پژوهشـگران و دانشـگاهیان بـود.
در بیسـتمین نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهش فناوری
و فـن بـازار کشـور  350مرکـز علمـی و تحقیقاتـی و
شـرکتهای دانشبنیـان حضـور داشـتند کـه 400
محصـول پژوهشـی و فناورانـه ارائـه شـد.
در ایـن نمایشـگاه پژوهش و فناوری 42 ،دانشـگاه24 ،

پژوهشـگاه 25 ،شـرکت دانشبنیـان و  34پـارک علـم و
فنـاوری محصـوالت خـود را ارائـه کردهاند.

دکتـر طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی بـا حضـور در
نمایشـگاه پژوهـش و فنـاوری از غرفـهی حـوزه پژوهـش
و فنـاوری جهاددانشـگاهی و پارکهـای علـم و فنـاوری
ایـن نهـاد (پـارک ملـی علـوم و فناوریهای نـرم و صنایع
خلاق ،پـارک البـرز و پـارک کرمانشـاه) بازدیـد کرد.
در جریـان ایـن بازدیـد دکتـر طیبـی از غرفههـای
پژوهشـگاه فضایـی ایـران ،سـازمان پژوهشهـای علمـی
صنعتـی ایـران ،پژوهشـگاه تربیـت بدنـی و علوم ورزشـی
وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوری ،پژوهشـکده مطالعـات
اجتماعـی وزارت علـوم و پژوهشـگاه ملـی مهندسـی
ژنتیـک و زیسـت فنـاوری نیـز دیـدن کـرد و بـر ضرورت
همکاریهـای مشـترک پژوهشـی و فناورانه تاکیـد نمود.

در متـن لـوح تقدیـر اهدایی بـه جهاددانشـگاهی آمده
است:
جناب آقای دکتر حمیدرضا طیبی
رییس محترم جهاددانشگاهی
با احترام حضور ارزشـمند آن مجموعه در «بیسـتمین
نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهش ،فناوری و فـن بازار» که
بـه یقیـن اقدامی موثر درتوسـعه مبتنی بر علـم و فناوری
خواهـد بـود را گرامـی میداریـم .نظـر بـه ایـن کـه برابر
ارزیابـی میدانـی غرفه آن سـازمان با کسـب امتیـار عالی،
بـه عنـوان یکـی از غرفههای برتـر انتخاب گردیده اسـت،

ضمـن عـرض تبریـک ،توفیقات بیشـتر آن مجموعـه را از
ایزد متعال خواسـتاریم.

حضور واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
در منایشگاههای استانی هفتهی پژوهش

همزمـان با هفتـهی پژوهـش ،نمایشـگاههای مختلفی
بـا محوریـت دسـتاوردهای پژوهشـی و نوآورانـه نیـز در
اسـتانهای مختلـف برگـزار شـد و واحدهـای سـازمانی
جهاددانشـگاهی نیـز بـا حضـور در ایـن نمایشـگاهها بـه
ارایـهی دسـتاوردها و توانمندیهـای خـود پرداختنـد.

منایش توامنندیها در منایشگاه ساخت
تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان

یازدهمیـن نمایشـگاه مشـترک سـاخت تجهیـزات
صنعـت نفـت و حفـاری خوزسـتان در محـل دائمـی
نمایشـگاههای اسـتان خوزسـتان در اهـواز برگـزار شـد
و جهاددانشـگاهی نیـز بـا حضـور در ایـن نمایشـگاه،
توانمندیهـای خـود را بـه نمایـش گذاشـت.
 ۲۶۰شـرکت فعـال در عرصـهی سـاخت قطعـات
و تجهیـزات صنعـت نفـت و حفـاری از اسـتانهای
خوزسـتان ،تهـران ،فـارس ،اصفهـان ،خراسـان رضـوی،
مرکـزی ،آذربایجـان شـرقی ،چهارمحـال و بختیـاری و
کرمانشـاه در ایـن رویـداد اقتصـادی مشـارکت داشـتند.

در ایـن نمایشـگاه برنامههـای متعـددی از جملـه
برگـزاری نشسـتهای تخصصـی و رونمایـی از قطعـات
و تجهیـزات سـاخت داخـل پیشبینـی و بسـتر الزم
بـرای هـم افزایـی میـان سـازندگان و صنعتگـران بخـش
خصوصـی و شـرکتهای زیـر مجموعه شـرکت ملی نفت
ایـران فراهـم شـده بـود.
جهاددانشـگاهی نیـز بـا حضـور در ایـن نمایشـگاه،
توانمندیهـای خـود در زمینـه قطعهسـازی و تدویـن
دانـش فنـی قطعـات مـورد نیـاز صنعـت نفـت و حفـاری
را بـه نمایـش گذاشـت .در روز سـوم نمایشـگاه نیـز
تفاهمنامههـای همکاری میان جهاددانشـگاهی و شـرکت
نفـت و شـرکت ملـی حفـاری ایـران منعقـد شـد.
نمایشـگاه صنعـت نفـت و حفـاری خوزسـتان کـه بـا
همـکاری شـرکت ملـی نفـت ایران ،شـرکت ملـی مناطق
نفتخیـز جنـوب و شـرکت ملـی حفـاری ایـران و شـرکت
نمایشـگاههای بینالمللـی خوزسـتان برگـزار شـد ،از 22
تـا  25آذرمـاه بـرای بازدیـد مراجعهکننـدگان دایـر بـود.

جهاددانشگاهی الربز

معاونـت پژوهشـی جهاددانشـگاهی واحد اسـتان البرز
و مرکـز آمـوزش علمی کاربـردی جهاددانشـگاهی کرج با
شـرکت در نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهشـی و نوآورانـه
اسـتان ،دسـتاوردهای پژوهشـی خود را ارایـه کردند.
در ایـن نمایشـگاه ،دانشـگاهها ،پژوهشـکدهها،
پژوهشـگاهها ،ادارات ،سـازمانها ،شـرکتها ،صنایـع،
کارخانجـات ،مراکـز تحقیقاتـی ،واحدهـای فنـاور،
شـرکتهای دانـش بنیـان و دسـتگاههای اجرایی اسـتان
البـرز بـه ارائـه دسـتاوردهای علمـی و پژوهشـی خـود
پرداختنـد.
بالـغ بر  20عنوان کارگاه آموزشـی بـه صورت همزمان
در نمایشـگاه هفته پژوهش برگزار شـد.

جهاددانشگاهی اردبیل

جهاددانشـگاهی اردبیـل بـا حضـور در بیسـتمین
نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش ،فنـاوری و فنبـازار
اسـتان کـه بـا شـرکت دانشـگاهها ،موسسـات پژوهشـی
و حـوزه پژوهـش دسـتگاههای اجرایـی اسـتان اردبیـل
برگـزار شـد ،آخرین دسـتاوردهای مطالعاتـی و تحقیقاتی
خـود را عرضـه کـرد.
در غرفـه جهاددانشـگاهی اسـتان اردبیـل آخریـن
دسـتاوردهای فناورانه واحدهای فناور مرکز رشـد فناوری
فرآوردههـای گیاهـان دارویـی ،درمـان نابـاروری قفقـاز و
مطالعـات شـهری و دفتـر بانک سـلولهای بنیـادی خون

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

جهاددانشگاهی در بین غرفههای برتر

همزمـان بـا آخریـن روز از بیسـتمین نمایشـگاه
دسـتاوردهای پژوهـش ،فنـاوری و فنبـازار ،غرفههـای
برتـر ایـن نمایشـگاه معرفی شـدند کـه در این بیـن غرفه
ایـن نهـاد نیـز بـه عنـوان غرفـه برتـر معرفـی شـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،سـطح فنـاوری ارایـه شـده،
حضـور صاحبـان فنـاوری ،غرفـه سـازی ،چیدمـان ،ارائـه
مناسـب فناوریهـا در غرفـه ،حضـور مسـئول غرفـه و
تعامـل بـا بازدیدکننـدگان و متقاضیـان فنـاوری (B2B,
 )B2Cاز شـاخصهای انتخـاب غرفـه برتر در بیسـتمین
نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش ،فنـاوری و فـن بـازار
ا ست .
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بنـد نـاف رویـان در معـرض دیـد عموم گذاشـت.
در طـول مـدت برگـزاری نمایشـگاه همـکاران مراکـز
گیاهـان دارویـی ،خدمـات تخصصـی مطالعـات شـهری،
مرکزدرمـان نابـاروری و انتشـارات جهاددانشـگاهی بـا
حضـور در غرفه بـه سـواالت مراجعهکنندگان پاسـخ داده
و اطالعـات الزم را ارایـه کردنـد.
بیسـتمین نمایشـگاه دستاوردهای پژوهشـی و فناوری
اسـتان اردبیـل از  16تـا  20آذر در سـالن تربیـت بدنـی
دانشـگاه محقـق اردبیلـی دایـر بود.

جهاددانشگاهی چهارمحالوبختیاری

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

پنجمیـن نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهشـی اسـتان از
 ۱۷آذر در دانشـگاه شـهرکرد برگـزار شـد و ایـن واحـد
بـا غرفـه معاونـت پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی
چهارمحـال و بختیـاری در ایـن نمایشـگاه حضور داشـت.
جهاددانشـگاهی بـا اجـرای طرحهـای کاربـردی ،تاثیر
گـذار و مـورد نیاز اسـتان در حوزههای فنـاوری اطالعات،
گردشـگری ،محیـط زیسـت ،افـکار سـنجی ،انتشـارات و
مشـاغل خانگـی اسـتان در ایـن نمایشـگاه حضـور فعـال
داشـته و در تلاش بـود تـا جهاددانشـگاهی را بهعنـوان
نهـاد پویـا در زمینـه پژوهش و فنـاوری به اسـتان معرفی
کند .

جهاددانشگاهی خراسان رضوی

معاونـت پژوهـش و فنـاوری سـازمان جهاددانشـگاهی
خراسـان رضوی در قالب پژوهشـکده علـوم و فناوری مواد
غذایـی ،پژوهشـکده بیوتکنولـوژی صنعتـی ،پژوهشـکده
گردشـگری ،گـروه پژوهشـی مـواد و متالـورژی ،گـروه
پژوهشـی سـلولهای بنیـادی و پزشـکی بازسـاختی و
مرکـز تجاریسـازی فنـاوری و اشـتغال دانشآموختـگان
در نمایشـگاه پژوهـش و فنـاوری اسـتان خراسـان رضوی
حضـور یافت.

جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

معاونـت پژوهشـی ایـن واحـد بـا سـه محصـول ،در
بیسـتمین نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش ،فنـاوری
و فـن بـازار و هفتمیـن نمایشـگاه تجهیـزات و مـواد
آزمایشـگاهی ایـران سـاخت ،در نمایشـگاه بینالمللـی
تهـران ،توانمندیهـای خـود در حـوزهی پژوهـش و
سـاخت تجهیـزات در معـرض دیـد عالقهمندان قـرار داد.
مـواد پوشـشدهی فسـفاته ،سـوپرجاذب متخلخـل بـا
قابلیت کاربرد درکشـاورزی و رزین اپوکسـی سـنگ ،سـه

محصـول ارایه شـده در ایـن نمایشـگاه بود.
از ویژگیهـای «مـواد پوشـش دهی فسـفاته» میتوان
از کاهـش وابسـتگی به مـواد و فرموالسـیونهای خارج از
کشـور ،ارتقـای کیفیـت پوشـش در قطعات ،بهینهسـازی
مصـرف انـرژی و کاهـش دمـای فرآینـدی ،کاهـش
زمـان پوشـشدهی و افزایـش ظرفیـت تولیـد ،کاهـش
هزینههـای تأمیـن مـواد و بهره بـرداری و حذف رسـوبات
و لجـن خـط تولیـد و کاهـش آالیندگـی فرایند ،نـام برد.
محصـول دیگر ارایه شـده در نمایشـگاه دسـتاوردهای
پژوهـش ،فنـاوری و فـن بـازار« ،سـوپرجاذب متخلخـل با
قابلیـت کاربـرد درکشـاورزی» میباشـد .ایـن محصـول
بـا ویژگیهایـی همچـون قابلیــت جـذب آب تـا چندین
برابـر وزن خـود ،زیــست تخریب پذیر و دوسـتدار محیط
زیسـت ،حـاوی کـود و مواد مغـذی الزم برای رشـد گیاه،
فراهمسـازی امـکان کشـت در محیـط شـیبدار ،اصلاح
خـاک و جلوگیری از فرسـایش آن و کاهـش تعداد دفعات
آبیـاری گیـاه ،مـورد توجـه بازدید کننـدگان قـرار گرفت.
همچنیـن «رزین اپوکسـی سـنگ» ،محصـول دیگری
بـود که توسـط معاونـت پژوهشـی واحد صنعتـی اصفهان
در ایـن نمایشـگاه به نمایش گذاشـته شـد.
ایـن محصـول دارای نفوذپذیـری مناسـب در سـاختار
سـنگ ،کمتریـن مقـدار زردشـدگی در برابر نورخورشـید،
چسـبندگی خـوب ،اسـتحکام مناسـب ،بـدون بـوی
آزاردهنـده و قابلیـت تعییـن زمـان سـخت شـدن مطابق

بـا فراینـد را دارا میباشـد.
دکتـر حمیدرضا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی نیز در
ایـن نمایشـگاه از دسـتاوردها و محصـوالت واحـد صنعتی
اصفهـان بازدید کرد.

جهاددانشگاهی قزوین

نمایشـگاه هفتـه پژوهـش اسـتان بـا حضـور مدیـران
ارشـد و پژوهشـگران برگزار شد و جهاددانشـگاهی قزوین
نیـز با حضـور در نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهشـی خود
را بـه نمایـش در آورد.

جهاددانشگاهی گیالن

همزمـان بـا هفتـه ملـی پژوهـش و فنـاوری ،سـازمان
جهاددانشـگاهی گیلان بـا محوریـت پژوهشـکده
محیطزیسـت ،امسـال نیـز هماننـد سـالهای گذشـته ،با
ارائـه طرحهـای پژوهشـی و فناورانـه از جملـه طرحهـای
شـاخص و کالن در زمینـه تصفیـه فاضلاب ،تعییـن نیـاز
آبـی تاالبهـای بینالمللـی و  ...در جهـت رفـع معضالت
محیط زیسـتی کشـور ،بخصوص بحران آب ،در بیستمین
نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش و فناوری اسـتان گیالن
موسـوم بـه  Gilexpoمشـارکت فعـال داشـت.

جهاددانشگاهی مازندران

بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش ،غرفـه پژوهشـی
جهاددانشـگاهی مازنـدران در نمایشـگاه بینالمللـی
الکامـپ و فنبـازار مازنـدران برپـا شـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش در ایـن نمایشـگاه
جهاددانشـگاهی دسـتاوردهای پژوهشـی خود را در هفت
حـوزه از قبیـل؛ ریزجلبکهـا ،آبزیپـروری (ماهیـان
خاویـاری) ،دام و طیـور ،گردشـگری مزرعـه ،زراعـت و
بانـک خـون بندناف از  19تـا  22آذر به نمایش گذاشـت.

جهاددانشگاهی همدان

نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش ،فنـاوری و فنبـازار
اسـتان بـه دبیـری جهاددانشـگاهی همـدان صبـح امـروز
برگزار شـد.
ایـن نمایشـگاه در قالـب  21غرفـه بـا حضـور
دانشـگاهها ،مراکـز آمـوزش عالـی ،موسسـات پژوهشـی و
حـوزه پژوهـش دسـتگاههای اجرایی اسـتان همـدان19 ،
و  20آذر مـاه برپـا شـد.
در ایـن نمایشـگاه شـرکت کننـدگان آخریـن
دسـتاوردهای مطالعاتی و تحقیقاتی ـ پژوهشـی و فناورانه

پارک علم و فناوری کرمانشاه

دکتــر معصومــه خــان احمــدی دبیــر کمیتــه
نمایشــگاه هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان کرمانشــاه
در خصــوص برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش
و فنــاوری اســتان کرمانشــاه از  ۲تــا  ۴دی مــاه در
محــل دائمــی نمایشــگاههای اســتان ،اظهــار کــرد :ایــن
نمایشــگاه بــا حضــور  23دســتگاه اجرایــی و پژوهشــی،
شــامل دانشــگاهها ،واحدهــای تحقیــق و توســعه صنایــع،
فــن بــازارو  50واحــد فنــاور پــارک علــم و فنــاوری و
مراکــز رشــد برگــزار شــد.
وی گفــت :هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه ایجــاد
بســتری مناســب بــرای تکریــم فنــاوران ،پژوهشــگران و
نخبــگان عرصــه علــم و فنــاوری و خودبــاوری جوانــان بــا
دیــدن وجــود زمینههــای تبدیــل ایــده بــه محصــول و
خلــق ثــروت بــود.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه تصریــح کرد:

در نمایشــگاه دســتاوردهای دانشــجویان مراکــز
علمــی ـ کاربــردی اســتان اصفهــان در ســیتی ســنتر
شــهر اصفهــان کــه  20آذرمــاه برگــزار شــد ،از وبســایت
و اپلیکیشــن ســاماندهی امــور صاحبــان کســب و
کار از ســوی دانشــجویان مرکــز علمــی ـ کاربــردی
جهاددانشــگاهی اصفهــان ،رونمایــی شــد.
ســایت و اپلیکیشــن ســنت ،طــرح نمونــهای بــرای
ســاماندهی بــازار کســب و کار اســت کــه بــرای کارخانه و
شــرکت صنایــع غذایــی ســنت پیــاده ســازی شــده اســت.
ایــن ســایت و اپلیکیشــن نمونــه سفارشــی شــده از طــرح
بزرگتــری بــه نــام «جریــان مثبــت آینــده ســازان» اســت
و هــدف از آن بهــره بــرداری حداکثــری از داراییهــای
شــرکت مــورد نظــر اســت.
در طراحـی این سـایت مشـکالت اکثر کسـب و کارها
کـه در یـک تحقیـق میدانی به دسـت آمـده از جمله عدم
پیشـرفت طرحهـا ،بـی انگیـزه شـدن کارگـر و کارفرمـا،
برنامـه ریـزی اتوماتیـک بـرای افزایش بهـره وری ،برطرف
شـده است.
ایـن سـایت و اپلیکیشـن قابلیت انعطـاف باالیی دارد و
میتوانـد بر اسـاس نیاز صاحبان کسـب و کار و مشـکالت
خـاص هر نوع شـرکت و کارخانه سفارشـی شـود.
همچنیـن ،بهمنظـور حمایـت از ایدههـای کارآفرینانه،
وب سـایت «بانـک ایده» طراحی شـد.
از آنجـا کـه ثبـت ایدههـای فکـری باعـث میشـود تـا
انگیـزه افـراد برای اسـتفاده از سـرمایههای ذهنی و مادی
بهمنظـور توسـعه فنـاوری افزایـش یابـد و از طـرف دیگـر
شناسـایی ،هدایـت و حمایت ایدهها باعث تسـهیل مسـیر
تجاریسـازی آنهـا تـا رسـیدن بـه نقطـه ثـروت آفرینـی
میشـود ،برقـراری تعامـل و ارتبـاط موثـر با ایدهپـردازان
و ایجـاد مکانیـزم مشـخص بهمنظـور جمـعآوری،
بررسـی ،انتخـاب و اجرایـی نمـودن ایدههـا و اسـتفاده از
ظرفیتهـای ملـی در حـل مسـائل تحقیقاتی امـری مفید
و الزم بـه نظـر میرسـد.
در واقـع وب سـایت بانـک ایـده ،یـک فضـای مجـازی
بـرای ارزیابـی ایدههـای دانشـجویان دانشـگاه علمـی
کاربـردی اسـت.
ایـن سـایت بـه سـفارش دانشـگاه جامـع علمـی
کاربـردی اسـتان اصفهـان ،بهمنظـور حمایـت از ایدههای
کارآفرینانـه دانشـجویان ،کارمنـدان و مدرسـین مراکـز
علمـی کاربـردی اسـتان ،ایجـاد شـده و قابلیت گسـترش
بـه یـک پـروژه ملـی را دارد.
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پارک علم و فناوری الربز

«ششــمین جشــنواره و نمایشــگاه دســتاوردهای
پژوهــش و فنــاوری اســتان البــرز» و «پنجاهمیــن
نمایشــگاه دســتاوردهای هســتهای صنعــت هســتهای»
بــا شــعار هفتــه پژوهــش ســال « ۹۸پژوهــش اثربخــش،
فنــاوری ارزشآفریــن و رونــق تولیــد» در محــل دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد کــرج برگــزار شــد.
ایــن نمایشــگاه بــا مشــارکت موثــر پــارک علــم و
فنــاوری البــرز و تعــدادی زیــادی از شــرکتهای دانــش
بنیــان و فنــاور ایــن پــارک برگــزار شــد.
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش ،حـــدود  ۱۵۰غرفـــه در
ایـــن نمایشـــگاه و جشـــنواره برپـــا شـــد کـــه حـــدود
 ۸غرفـــه در اختیارپـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز قـــرار
گرف ــت و تع ــداد بی ــش از  ۳۵واح ــد فناورمرک ــز رش ــد
و شـــرکت دانـــش بنیـــان در زمینـــه فعالیتهـــای
کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی ،علومپزشـــکی ،فنـــی
مهندس ــی و ...توانمندیه ــای خ ــود را در مع ــرض دی ــد
عمـــوم بـــه نمایـــش گذاشـــتند.
در ایـن رویـداد مدیـران پـارک علـم و فنـاوری البرز و
شـرکتهای فنـاور و دانـش بنیـان پـارک علـم و فنـاوری
اسـتان علاوه بـر حضـور چشـمگیر توانسـتند بـا انعقـاد
تفاهـم نامههـا با مراکز علمـی و اجرایی و نیـز قراردادهای
فـروش محصـوالت خـود بـا ارزش بیـش از  ۴۰میلیـارد
ریـال در راسـتای تحقـق اقتصـاد مقاومتـی در شـرایط
تحریـم بدرخشـند.
ششـمین جشـنواره و نمایشـگاه پژوهـش و فنـاوری،
همزمـان با پنجاهمین نمایشـگاه دسـتاوردهای هسـتهای
از  16تـا  19آذر مـاه ،در محـل دانشـگاه آزاد اسلامی
اسـتان البـرز برگزار شـد.
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تولیـد شـده در یکسـال گذشـته خـود را در عرصـه دیـد
بازدیـد کننـدگان قـرار دادنـد.
مراســم اختتامیــه نمایشــگاه  20آذرمــاه همزمــان
بــا آییــن تجلیــل از پژوهشــگران برتــر دانشــگاهی،
دســتگاههای اجرائــی و نیــز واحدهــای تحقیــق و توســعه
برتــر انجــام شــد.
در غرفــه جهاددانشــگاهی اســتان همــدان نیــز
آخریــن دســتاوردهای فناورانــه واحدهــای مرکــز
تخصصــی ســفال و ســرامیک ،پژوهشهــای مرکــز
افــکار ســنجی دانشــجویان ایــران (ایســپا) ،دفتــر بانــک
ســلولهای بنیــادی خــون بنــد نــاف رویــان و اختراعــات
و دســتاوردهای علمــی مرکــز جامــع علمــی کاربــردی
جهــاد دانشــگاهی در معــرض دیــد عمــوم قــرار داد.

جهاددانشگاهی شهید بهشتی

مرکــز تجهیــزات آزمایشــگاهی جهاددانشــگاهی
شــهید بهشــتی در هفتمیــن نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد
آزمایشــگاهی ایــران ســاخت کــه از تاریــخ  26تــا 29
آذر در محــل نمایشــگاه بینالمللــی تهــران برگــزار شــد،
حضــور یافــت.
ســقازاده مدیــر مرکــز تجهیــزات آزمایشــگاهی بــا
اشــاره بــه حضــور شــرکتها و موسســات مختلــف در
ایــن نمایشــگاه ،گفــت :ایــن نمایشــگاه بــرای هفتمیــن
ســال متوالــی از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری برگــزار شــد کــه مرکــز تجهیــزات
آزمایشــگاهی بخشــی از توانمندیهــا و دســتاوردهای
علمــی و فنــاوری جهاددانشــگاهی در زمینههــای
تجهیــزات آزمایشــگاهی فیزیــک ،تجهیــز و تامیــن
سیســتمهای آزمایشــگاهی و ســکوبندی مراکــز علمــی
و تحقیقاتــی را بــه نمایــش گذاشــت.
وی همچنیــن افــزود :اســتقبال قابلتوجهــی
کــه ســالهای گذشــته از ایــن نمایشــگاه از ســوی
دانشــگاهها ،مراکــز علمــی تحقیقاتــی و همچنیــن بخــش
خصوصــی شــده بــود ،بیانگــر اهمیــت ایــن صنعــت اســت
کــه امیدواریــم بتوانیــم بــا ارائــه دســتاوردهای جدیــد در
ایــن زمینــه بــه پیشــرفت علــم و فنــاوری کشــور کمــک
کنیــم.
ایــن مرکــز توانایــی تجهیــز ،ســکوبندی و تامیــن
سیســتمهای آزمایشــگاهی کلیــه آزمایشــگاههای
مراکــز تحقیقاتــی را در ســطوح مختلــف دارد.

مــردم در ایــن نمایشــگاه ضمــن آشــنایی بــا آخریــن
دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری اســتان بــا کاربردهــای
آن در زندگــی روزمــره هــم آشــنا شــدند.
دکتـر خـان احمـدی خاطرنشـان کـرد :این نمایشـگاه
محـل تعامـل توسـعه دهنـدگان پژوهـش یعنـی محققین
و تبدیـل کننـدگان پژوهـش بـه ثـروت یعنـی فنـاوران
بـود .همچنیـن بـا نمایـش دسـتاوردهای پژوهشـی و
فناورانه در این نمایشـگاه ،محققین ،اسـاتید ،دانشـجویان،
دانـش آمـوزان و مدیـران صنعتـی و مدیـران اجرایی برای
مشـارکت در برنامههـای تجـاری سـازی تحقیقـات و ایده
پـردازی ترغیب شـدند.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه تصریــح
کــرد :در ایــن نمایشــگاه ســعی شــده اســت تمامــی
اجــزای اکوسیســتم نــوآوری شــامل محیطهــای
دانشــگاهی و دانــش آمــوزی ،مراکــز تحقیقاتــی و
پژوهشــگاهها و نیــز واحدهــای تحقیــق و توســعه و دیگــر
اجــزا ایــن اکوسیســتم در کنــار هــم بــه عرضــه خدمــات
و دســتاوردها پرداختنــد.

سالبیستم│شماره174
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بازآفرینی حوزهی پژوهش و فناوری
جهاددانشگاهی در قالب یک گردهامیی

پنجاهمین گردهامیی معاونان پژوهشی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی به میزبانی سازمان خوزستان این نهاد به مدت دو روز برگزار شد
■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 18 ،و  19دی:

پنجاهمی ــن گردهمای ــی معاون ــان پژوهش ــی موسس ــات
آمـــوزش عالـــی ،پژوهشـــکدهها ،پژوهشـــگاهها،
دانشـــگاهها ،ســـازمانها و واحدهـــای جهاددانشـــگاهی
سراس ــر کش ــور ب ــه میزبان ــی س ــازمان جهاددانش ــگاهی
خوزســـتان بـــه مـــدت دو روز برگـــزار شـــد.
ایـــن گردهمایـــی بـــا حضـــور دکتـــر غالمرضـــا
شـــریعتی اســـتاندار خوزســـتان ،دکتـــر حمیدرضـــا
طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی و معاونـــان پژوهشـــی
سراســـر کشـــور ایـــن نهـــاد و مســـووالن اســـتانی در
اهـــواز برپـــا شـــد.

نیاز به مدیران متخصص برای دورهی
تحریم

دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی
در ایـــن گردهمایـــی بـــا تســـلیت شـــهادت ســـردار
ســـلیمانی و ابـــراز تاســـف از حادثـــهی روز گذشـــتهی
کرمـــان ،اظهـــار کـــرد :اکنـــون در شـــرایط خاصـــی
هســـتیم و بایـــد بـــرای عبـــور از ایـــن شـــرایط ،کاری
کارســـتان انجـــام دهیـــم.
وی ادامـــه داد :هـــم غـــرب مســـتکبر و هـــم شـــرق
منفعتطلـــب ،منافـــع خـــود را در اولویـــت قـــرار
دادهانـــد و بـــرای رســـیدن بـــه آن از هیـــچ جنایتـــی
رویگـــردان نیســـتند .غـــرب  ۴۰ســـال اســـت کـــه
مشـــکالت عدیـــدهای بـــرای مـــا بـــه وجـــود آورده و
شـــرق منفعتطلـــب نیـــز پشـــت مـــا را خالـــی کـــرده
اس ــت؛ بنابرای ــن چ ــارهای ج ــز ق ــوی ش ــدن و حف ــظ
اقتـــدار خـــود نداریـــم.
دکت ــر طیب ــی ب ــا بی ــان اینک ــه بای ــد ه ــم اقت ــدار
دفاعـــی و هـــم اقتـــدار اقتصـــادی داشـــته باشـــیم،
اف ــزود :اقت ــدار دفاع ــی ب ــرای ای ــن اس ــت ک ــه دش ــمن
حتـــی در ذهـــن خـــود تصـــور نکنـــد کـــه میتوانـــد
بـــه مـــا آســـیب وارد کنـــد و اقتـــدار اقتصـــادی نیـــز
بایـــد دانشبنیـــان باشـــد و بـــرای مـــردم اشـــتغال،
رفـــاه و امنیـــت روانـــی را بـــه همـــراه داشـــته باشـــد.
اقت ــدار اقتص ــادی و دفاع ــی بای ــد علم ــی ،دانشبنی ــان
و فناوران ــه باش ــند .ت ــوان علم ــی در کش ــور در وضعی ــت
خوبـــی قـــرار دارد ،در حـــوزه فناورانـــه نیـــز نشـــان
دادهایـــم کـــه تـــوان انجـــام آن را داریـــم و مشـــکل
تولیـــد فنـــاوری وجـــود نـــدارد.
رییس جهاددانشـگاهی ادامـه داد :یکی از پیچیدهترین

فناوریهـا یعنـی سـاخت متههـای حفاری صنعـت نفت،
هماکنـون در جهاددانشـگاهی بـه مرحلهی تولید رسـیده
اسـت که یکـی از هایتکتریـن تکنولوژیها اسـت.
دکتـر طیبـی تاکیـد کـرد :بر اسـاس فرمایشـات مقام
معظـم رهبـری ،باید هـم انقالبـی بمانیم و هم پیشـرفت
کنیـم .انقالبـی بودن و پیشـرفت کردن ،الزامـات و تبعات
خـود را دارد و تحریـم ،از تبعـات آن اسـت .اگـر بخواهیم
بـه پیشـرفت پایدار برسـیم و صاحب فناوری شـویم ،نیاز
بـه مـواد اولیـه و تجهیـزات پیشـرفته داریـم و منطقـی
نیسـت کـه بگوییـم همزمان هـم تولید فنـاوری میکنیم
و هـم کلیـه قطعات و مـواد اولیه را خودمـان تولید کنیم،
بنابرایـن باید با سـایر کشـورها نیـز در ارتباط باشـیم.
وی بـا بیـان اینکـه منطـق ایـن اسـت کـه بـزرگان
و نخبـگان سیاسـی ،اجتماعـی و علمـی بـا دیدگاههـای
مختلـف دربـاره اینکـه میخواهیـم انقالبـی بمانیـم و
پیشـرفت کنیـم ،علمـی بحث کننـد و برنامهریـزی جامع
بلندمـدت داشـته باشـند ،گفـت :بـر اسـاس فرمایشـات
مقـام معظـم رهبـری ،تحریم ادامـه دارد و باید بـه دنبال
توسـعه و اسـتقالل کشـور باشـیم .اگر بخواهیم پیشرفت
کنیـم بایـد تحریـم را مدیـرت کنیـم و بـرای ایـن کار به
مدیـران متخصـص نیـاز داریم.
دکتـر طیبـی بـا بیـان اینکـه موفقیتهایـی کـه در
جهاددانشـگاهی بـه وجـود آمدهانـد ،بـه دلیـل حمایـت

مدیـران خودبـاور بوده اسـت ،گفـت :در جهاددانشـگاهی
میتوانیـم بـا دو برنامـهی پنـج سـاله ،بـه تمـام آرزوها و
آمـال خود برسـیم ،به این شـرط کـه برنامهریـزی کنیم،
خودباوری داشـته باشـیم و کار را به متخصص بسـپاریم.
رییـس جهاددانشـگاهی در پایـان گفـت :ان شـاا...
دلهای ما در این شـرایط ویژهای که با شـهادت سـپهبد
قاسـم سـلیمانی به وجود آمده اسـت ،بـه یکدیگر نزدیک
شـود و متحـد و بـه دور از اختلاف بـه پیـش برویم.

حامیت خوزستان از پروژہهای دانشگاهی
صنعت نفت و گاز

دکتـر غالمرضـا شـریعتی نیـز در ایـن گردهمایـی،
اظهـار کـرد :هـدف از تشـکیل جهاددانشـگاهی ،تالش و
عمـل در زمینههـای علمـی ،تخصصـی و فنـاوری اسـت
کـه خوشـبختانه این نهاد در کشـور و اسـتان خوزسـتان
توانسـتهاند گامهـای موثـری در ایـن زمینـه خـارج از
سـاختار بروکراتیـک اداری بردارنـد .در هـر زمینـهای که
نقص و کمبود وجود داشـته ،مجموعهی جهاددانشـگاهی
وظیفـهی خـود را به خوبـی انجـام داده و گامهای موثری
برداشـته است.
وی افـزود :پیـش از تشـکیل مرکـز درمـان نابـاروری،
کمبـود ایـن مرکـز در شـهر اهـواز احسـاس میشـد؛
راهانـدازی این مرکز توسـط جهاددانشـگاهی خوزسـتان،
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باعـث حـل مشـکالت موجـود در ایـن زمینـه شـد.
همچنیـن برخـی اسـاتید بـه ادامـهی تحصیـل در ایـن
زمینـه درمانی تشـویق شـدند و در هزینههای درمانی که
زوجهـا بـرای درمان خـارج از اسـتان ،متحمل میشـدند
نیـز صرفهجویی شـد .ایـن کار ،یکی از کارهای ارزشـمند
مجموعـهی جهاددانشـگاهی خوزسـتان اسـت.
اسـتاندار خوزسـتان بیـان کـرد :بعضـا نیـاز صنعـت
کشـور بـه برخـی از محصـوالت ممکـن اسـت محـدود
باشـد؛ تولیـد یـک محصـول نیازمنـد بـازار بـرای ارایهی
آن اسـت و اگـر بازار وجود نداشـته باشـد ،صنعتگران در
تولیـد محصـول با مشـکالتی روبـهرو میشـوند؛ بنابراین
بایـد بـازار منطقـهای وجـود داشـته باشـد ،امـا صنعـت
نفـت اینگونـه نیسـت ،زیـرا کشـور مـا دارای بیشـترین
ذخایـر نفت و گاز قابل برداشـت اسـت .بایـد کوتاهیها و
نقصهـای موجـود در حـوزهی نفـت و گاز در مجموعهها
و سـازمانهایی کـه بـا هـدف رفع نیـاز صنعت بـه وجود
آمدهانـد ،جبـران شـود.
وی ادامـه داد :بـرای نهادهـا و سـازمانهایی ماننـد
جهاددانشـگاهی کـه با صـرف هزینههای زیاد و تالش وسـیع
دسـت بـه تولیـد میزننـد ،قابل توجیه نیسـت که سیسـتم
اداری محافظـهکار مـا باعث طول کشـیدن  ۱۲سـالهی تولید
یـک محصول شـود.
دکتـر شـریعتی افـزود :تولیـد ورقهای فـوالدی برای
گازتـرش نیازمنـد ورقهـای خاص  APIاسـت .شـرکت
فـوالد اکسـین اهـواز با هدف تولیـد این ورقهـا به وجود
آمـده بـود؛ تـا یـک سـال و نیـم گذشـته بیـش از  ۷۰تا
 ۸۰درصـد تولیـد ایـن شـرکت ،ورقهـای عـادی بـود،
امـا امـروزه بیـش از  ۸۰درصـد تولیـدات ایـن شـرکت را
ورقهـای  APIتشـکیل میدهـد و نیـاز کشـور بـه ایـن
ورقهـا در صنعـت نفت و گاز را تامیـن میکند .در حالی
کـه پیـش از ایـن بـا مشـکل مواجـه بودیـم و خیلیهـا
گمـان میکردنـد اگـر تحریم شـویم ،نمیتوانیـم این نوع
ورق را تولیـد کنیـم ،امـا اکنـون شـمش ایـن نـوع ورق

از فـوالد مبارکـه تامیـن میشـود ،ورق  APIدر فـوالد
اکسـین تولیـد میشـود و شـرکت لولهسـازی اهـواز،
ورقهـا را تبدیـل بـه لولـه میکنـد.
اسـتاندار خوزسـتان تاکیـد کـرد :اگـر بـه داشـتهها
و تـوان داخلـی تکیـه کنیـم میتوانیـم بـه اسـتقالل
اقتصـادی برسـیم ،همانگونـه کـه به اسـتقالل سیاسـی
رسـیدیم؛ بنابرایـن بایـد در ایـن زمینـه گام برداریـم و
تلاش کنیـم.
وی بـا بیـان اینکـه صنعـت نفـت و گاز پروژههـای
بسـیار خوبـی بـا دانشـگاههای کشـور و دانشـگاه شـهید
چمـران اهـواز انجـام داده اسـت ،گفـت :ایـن همـکاری،
منجـر بـه تولیـد محصوالتـی شـده و وابسـتگی مـا را بـه
واردات کاهش داده اسـت که کار بسـیار ارزشـمندی است.
مـا از ایـن همکاریهـا حمایـت میکنیـم .از مجموعـه
جهاددانشـگاهی نیـز میخواهیـم که حمایت کنـد و برای

آبادانـی کشـور همـت کنیم.
دکتـر شـریعتی در پایـان بـا تقدیـر از فعالیتهـای
شایسـتهی سـازمان جهاددانشگاهی خوزسـتان بهویژه در
مسـایل بحرانـی اسـتان ماننـد سـیل ،گفـت :یاد شـهید
بزرگ ،سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی را گرامی میداریم؛
او تالشهـای بیوقفـهای در سـیل اخیـر خوزسـتان
داشـت و ان شـاا ...شـهادتش باعـث ایجاد اتحـاد ملی در
کشـور باشد.

بازآفرینی در حوزهی پژوهش و فناوری
جهاددانشگاهی با استفاده از فرصتها

در ادامه ،دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری
جهاددانشگاهی با اشاره به فعالیتهای جهاددانشگاهی در
سالهای گذشته ،اظهار کرد :در سال  ،۷۳سخنان همهی
مسووالن وقت در جلسات استانداری خوزستان این بود
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که استان خوزستان محروم است ،اما با توجه به تمدن
چند هزار سالهی استان ،تولید  ۲۰درصد انرژی ،دارا
بودن یکسوم آبهای جاری کشور و وجود بزرگترین
جلگهی کشور در خوزستان ،محرومیت برای ما قابل
قبول نبود.
وی افـزود :مـا در جهاددانشـگاهی تلاش کردیـم که
تفکـر محروم بودن را بشـکنیم و نشـان دهیـم که جایگاه
اسـتان خوزسـتان بیـش از ایـن اسـت و خوشـبختانه
جهاددانشـگاهی خوزسـتان میـان مجموعههـای ایـن
نهـاد در کشـور ،رتبـهی خوبـی دارد .اولیـن خبرگـزاری
منطقـهای ،اولیـن پژوهشـکده اسـتانی و اولیـن موسسـه
مسـتقل آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی ،در اسـتان
خوزسـتان شـکل گرفـت.
معـاون پژوهـش و فناوری جهاددانشـگاهی گفت :تراز
بسـیاری از جهادهای دانشـگاهی در اسـتانهای سراسـر
کشـور از تراز توسـعهی آن اسـتانها باالتر اسـت که این
موضـوع ،نشـاندهندهی نـگاه و تفکر جهادی اسـت.
دکتـر پورعابـدی گفت :اگـر هرکـدام از ما در مسـوولیتی
که داریم یک «سـلیمانی» باشـیم ،بهترین انتقام را از دشـمن
میگیریم.
وی در تشـریح جزییـات  ۳۱طـرح فناورانـهی
جهاددانشـگاهی ،گفـت ۳۱ :طـرح فناورانـه شـامل ۹
طـرح کشـاورزی ۶ ،طـرح پزشـکی و  ۱۶طـرح فنـی ـ
مهندسـی و علـوم پایـه میشـود و  ۱۹واحـد سـازمانی

جهاددانشـگاهی بـه عنـوان مجـری طـرح در ایـن زمینه
فعالیـت میکننـد.
معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی ادامـه
داد :نـوع شناسـی طرحهـای پذیرفتهشـده ،دسـتیابی
بـه نتایـج و خروجیهـای مشـخص (فنـاوری ـ محصول)
و تجاریسـازی ،توسـعهی محصـول و بـازار از جملـه
مهمتریـن نـکات رعایتشـده در خصـوص ایـن  ۳۱طرح
فناورانه اسـت.
دکتـــر پورعابـــدی بـــا اشـــاره بـــه آینـــده و
چالشهـــای پیـــش روی معاونـــت پژوهـــش و
فنـــاوری جهاددانشـــگاه ،بیـــان کـــرد :بازآفرینـــی در
حـــوزهی پژوهـــش و فنـــاوری را در چهـــار زمینـــهی
چالش ــی ش ــامل مناب ــع انس ــانی و حف ــظ و نگهداش ــت
اســـتعدادها ،مســـایل مالـــی و نظـــام بودجهریـــزی،
انتخـــاب زمینـــهی کاری مناســـب و مـــدل آن و
انتخـــاب ســـاختار پویـــا در شـــرایط درون ســـازمانی و
بـــرون ســـازمانی آن ،بـــه جـــد دنبـــال میکنیـــم.
وی در پایـان تاکیـد کـرد :دیـدار پژوهشـگران نسـل
انقلاب جهاددانشـگاهی بـا رهبـر معظم انقلاب ،اعتماد
بدنـهی اجرایـی کشـور به ایـن نهـاد ،اعتبـار  ۱۵میلیون
یورویـی بـرای  ۳۱طـرح فناورانه در بودجهی سـال  ۹۸و
تکـرار آن در سـال  ،۹۹بلـوغ سـازمانی و فرصـت تحریم،
از جملـه فرصتهـای پیـش روی جهاددانشـگاهی در
ادامـهی راه خـود میباشـد.

همچنیـــن ســـید علیرضـــا علـــوی رییـــس
ســـازمان جهاددانشـــگاهی خوزســـتان نیـــز در ایـــن
گردهمایـــی ،اظهـــار کـــرد :مقـــام معظـــم رهبـــری
در ســـال  ۸۲در یـــک ســـخنرانی بـــه نکاتـــی اشـــاره
کردنـــد مبنـــی بـــر اینکـــه آمریـــکا در حـــال
تـــاش اســـت ایـــران را تروریســـت نشـــان دهـــد و
بیاعتمـــادی میـــان دو ملـــت عـــراق و ایـــران بـــه
وجـــود آورد .ایشـــان از مســـووالن خواســـتند کـــه بـــا
آمریـــکا مبـــارزه کننـــد کـــه بزرگتریـــن مبـــارزه در
شـــرایط فعلـــی ،خدمـــت بـــه مـــردم اســـت.
وی افـــزود :خدمـــت بـــه مـــردم ســـرلوحهی
فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی اســـت و مجموعـــهی
ای ــن نه ــاد هم ــواره ت ــاش ک ــرده اس ــت ک ــه فرمایش ــات
مق ــام معظ ــم رهب ــری را عمل ــی کن ــد .جهاددانش ــگاهی
اســـتان خوزســـتان بهعنـــوان یکـــی از قدیمیتریـــن
جهادهـــای کشـــور ،تـــاش داشـــته بـــه مـــردم اســـتان
کـــه  ۶درصـــد جمعیـــت کشـــور را تشـــکیل میدهنـــد،
خدمـــات ارایـــه دهـــد.
ریی ــس س ــازمان جهاددانش ــگاهی خوزس ــتان ادام ــه
داد :ای ــن س ــازمان در دهــهی  ۶۰میزب ــان رزمن ــدگان
اســـام و محـــل آمـــوزش و اعـــزام بـــه جبهههـــای
جنـــگ بـــود .راهانـــدازی آزمایشـــگاه مســـتضعفین در
ســـال  ۶۳نیـــز حرکـــت مانـــدگار جهاددانشـــگاهی
خوزســـتان بـــود؛ در دهـــهی  ۷۰مجتمـــع آمـــوزش
عالـــی ،در ســـال  ۷۵موسســـه آمـــوزش عالـــی و در
ســـال  ۷۷مرکـــز علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی
خوزســـتان راهانـــدازی شـــدند .همچنیـــن در ســـال
 ۷۸اولیـــن دفتـــر منطقـــهای خبرگـــزاری ایســـنا در
اســـتان خوزســـتان افتتـــاح شـــد .در دهـــهی ۸۰
پژوهش ــکده تکنول ــوژی ش ــکل گرف ــت و در ده ـهی ۹۰
نی ــز مراک ــز جراح ــی و تش ــخیص اخت ــاالت جنین ــی
جهاددانشـــگاهی در خوزســـتان راهانـــدازی شـــد.
علـــوی بـــا بیـــان اینکـــه در مجموعـــهی
جهاددانش ــگاهی خوزس ــتان هم ــواره ت ــاش ب ــر ای ــن
بـــوده کـــه بـــاری از دوش اســـتان برداشـــته شـــود،
گفـــت :ایـــن ســـازمان بـــا همـــکاری دانشـــگاه علـــوم
پزشـــکی اهـــواز ،اســـتانداری و دیگـــر مجموعههـــا در
حـــال فعالیـــت اســـت و یکـــی از جهادهـــای کشـــور
اســـت کـــه همـــواره حرفـــی بـــرای گفتـــن دارد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

 ۲۷دیماه هیچگاه فراموش منیشود

هامیش علمی شهدای  ۲۷دیماه جهاددانشگاهی در تربیز به همت سازمان جهاددانشگاهی آذربایجانرشقی برگزار شد.
■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجانشـــرقی،

 25دی :در  27دیمـــاه  ،65جنگندههـــای عراقـــی
کارگاه تحقیقـــات و ســـاخت تجهیـــزات نظامـــی
جهاددانش ــگاهی در دانش ــکدهی فن ــی دانش ــگاه تبری ــز
را بمبـــاران کردنـــد و  22نفـــر از اعضـــای ایـــن نهـــاد،
دانشـــجویان و کارکنـــان دانشـــکده را بـــه شـــهادت
رســـاندند .شـــورای معاونـــان جهاددانشـــگاهی در
ســـال  27 ،96دی را روز «شـــهدای جهاددانشـــگاهی»
نامگـــذاری کـــرد .بـــه همیـــن مناســـبت امســـال،
همایـــش علمـــی شـــهدای  ۲۷دی مـــاه در تبریـــز بـــه
همـــت ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجانشـــرقی
برگـــزار شـــد.

اثبات توان توسعهی علمی و دفاعی کشور
با رشادت دانشجویان شهید

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در
ایـن همایـش بـا اشـاره بـه اهمیـت توسـعهی علمـی و
فناورانه در پیشـرفت کشـور و مشـکالتی که بر سر راه آن
اسـت ،اظهـار کـرد :غربیهـا بـا توسـعه علمـی و فناورانه
بـه اقتـدار نظامی و اقتصادی رسـیده و از آن در اسـتعمار
مسـتقیم و غیرمسـتقیم بسـیاری از کشـورها اسـتفاده
کـرده و بـا گماردن حاکمـان و جلوگیری از دسترسـی به
ایـن فناوری ،جـذب نخبـگان را ادامه دادهاند و کشـور ما
هـم شـامل ایـن موضوع میشـود.
وی بـا اشـاره بـه فرمایـش بنیانگـذار کبیـر انقلاب
مبنـی بر ایـن که «اگـر بخواهیـم ،میتوانیم» بیـان کرد:
این سـخن امـام(ره) بر ایجـاد اراده و خودباوری در نسـل

جـوان و بـه ویـژه نسـل جـوان دانشـگاهی تاکیـد دارد،
دانشـجویان شـهید  27دی مـاه هـم عالقهمنـد بودنـد تا
ثابـت کننـد کـه کشـور مـا هـم میتوانـد شـاهد توسـعه
تـوان علمـی و دفاعی باشـد.
رییـس جهاددانشـگاهی در ادامـه بـه ظرفیتهـای
علمـی ایـن نهـاد اشـاره و اظهـار کـرد :جهـاد سـازندگی
مسـوول توسـعه عمرانی در کشـور بود و ایـن ایده مطرح
شـد که بـا ایجـاد جهاددانشـگاهی ،فعالیتهـای علمی و
فناورانـه توسـعه پیـدا کنـد و توسـعه علمـی و فناورانه و
آموزشهـای مهارتـی ایـن نهـاد انقالبـی بـا آغـاز فعالیت

آن در  ۱۶مـرداد  ۵۹در دسـتور کار قـرار گرفـت و بـا
شـروع انقلاب فرهنگـی ،مدیریت دانشـگاهها هـم به این
مجموعـه جوان و منسـجم سـپرده شـد.
دکتـر طیبـی خاطرنشـان کـرد :متاسـفانه خیلـی زود
جنـگ شـروع شـد و نهـادی کـه بدنـه آن را نیروهـای
انقالبـی و فارغالتحصیلان دانشـگاهها تشـکیل میدادند،
توانمنـدی خودشـان را بـه بدنـه لجسـتیک جنـگ
اختصـاص دادنـد.
وی بـا اشـاره بـه اهـم اقدامـات جهاددانشـگاهی در
دوران دفـاع مقـدس گفـت :کار ارزنده شـهید سـتاری در
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بازسـازی سیسـتمهای الکترونیکی هواپیماهـای اف پنج،
طراحـی بالنهـای هوایـی بـه عنـوان پدافنـد غیرعامـل،
رمـز گشـایی دسـتگاه بیسـیم ارتـش عـراق ،سـاخت
بلدوزرهـای کنتـرل از راه دور و سـاخت انـواع خمپارههـا
و تامیـن تجهیـزات یدکـی بـرای تجهیـزات بـه غنیمـت
گرفتـه شـده ،از جملـه ایـن اقدامـات بود.
وی اظهـار کـرد :همزمـان بـا ایـن فعالیتهـا الزم بود
در حوزههـای دیگـر هـم فعالیت علمـی و فناورانـه انجام
شـود و در حـوزه پزشـکی اثبـات کردیم که نـه تنها توان
حرکـت در مـرز علـم را داریم ،بلکـه میتوانیم علـم را به
فـن تبدیـل کنیـم و حرفی نو برای گفتن داشـته باشـیم.
رییـس جهاددانشـگاهی گفـت :فعالیتهـای موفقیـت
آمیـز در حـوزه سـلولهای بنیـادی و تحقیقاتمـان در
خصـوص بیمـاری پارکینسـون کـه فـاز حیوانـی را طـی
کـرده و فـاز بالینـی آن بـا حمایت سـتاد اجرایـی فرمان
امـام(ره) وارد فـاز بالینـی میشـود ،از کارهای ارزشـمند
ایـن نهـاد بـوده و در حـوزه فنـی مهندسـی ،نفـت ،گاز،
پتروشـیمی و سـایر صنایـع هم کارهای بسـیاری توسـط
ایـن نهـاد انقالبـی انجام شـده اسـت.
وی افـزود :مـا برنامـه ریزیهـا و مدیـران را عـوض
میکنیـم در حالـی کـه مدیـران اجرایـی نبایـد تغییـر
کننـد .بحـران را جـدی بگیریـم ،نخبـگان علمـی مـا
خودشـان را ملـزم بـه تحقـق آرمانهـای شـهدا میدانند
و امیدواریـم بتوانیـم در مـورد مسـایل علمـی بـه توافـق
رسـیده و بـا چنـد برنامـه پنـج سـاله ،کشـور را بـه حـد
مطلوبـی از توسـعه برسـانیم.
دکتر طیبی خاطرنشـان کرد :کشـور مـا دارای نیروی
انسـانی خوبـی بـوده و در ایـن حادثـه ناگـوار هـم عیـان
شـد کـه چـه تعـداد از نیروهـای انسـانی مـا از کشـور
خـارج شـدهاند ،منابـع عظیـم انـرژی در ایـران متعددند
کـه میتوانیـم بـا نیروی انسـانی و بـا دانـش و تجهیزات
خودمـان ،آنهـا را اسـتخراج کـرده و بـه فـراورده باالتـر
تبدیـل و آن را منتقـل کنیـم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیـان ایـن کـه بـرای
حـل مشـکالت کشـور بایـد صاحـب علـم و فـن باشـیم
و اقتصادمـان را بـه روز کنیـم ،گفـت :هـر شـب
موفقیتهایمـان را در رسـانهها میبینیـم ،امـا شـاید
سـوال کنیـد کـه چـرا هنـوز دچـار مشـکالتی هسـتیم؟
معتقـد هسـتم کـه اختالفـات سیاسـی یکـی از عمـده
مشـکالت کشـور بـوده و مـا نمیتوانیـم بـر سـر مسـایل
اساسـی کشـور بـه توافـق رسـیده و برنامهریـزی جامـع

و دراز مدتـی تدویـن کنیـم ،ایـن عارضـهای اسـت کـه
گریبـان گیـر کشـور شـده و حـل آن نیازمنـد هماهنـگ
عمـل کردن ارگانهاسـت ،بایـد از منیتها عبـور کرده و
وحـدت نظـر داشـته باشـیم.
وی در پایان متذکر شد :جهاددانشگاهی جزیی از دانشگاه
بوده و افتخار میکنیم در خدمت توسعه دانشگاه هستیم.

نباید هیچوقت شهدا را فراموش کنیم

در ادامه ،حجتاالسالموالمسلمین سیدمحمدعلی آل
هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی نیز با بیان
اینکه حادثهی تلخ هواپیمای مسافربری ،ملت ایران را
غمگین کرد ،گفت :این حادثه ،باعث شد دشمن از این
موضوع بیشتر بهرهبرداری کند البته اصل موضوع بسیار
تلخ است؛ چرا که در این حادثه نخبگان کشور نیز حضور
داشتند.
وی خاطرنشان کرد :انتظار داشتیم علل این حادثه در
همان روز اول به اطالع مردم برسد ،ولی نتایج بررسیهای
کارشناسی باعث شد دو روز با تاخیر اعالم شود ،ولی باید
صداقت مسووالن ذیربط را تحسین کنیم که اصل ماجرا
را با کمال شهامت توضیح داده و از مردم عذرخواهی
کردند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اظهار کرد :بسیار

خوشحال هستیم که امسال  ۲۷دیماه ،سالروز شهدای
دانشکدهی فنی دانشگاه تبریز با همت جهاددانشگاهی به
صورت علمی برگزار شد؛ به جز مراسمی که به مناسبت
سالگرد شهدای  27دی ماه همه ساله برگزار میشد ،این
جلسه نیز به صورت علمی برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم
افزود :هر چه قدر بتوانیم از شهدای  ۲۷دی ما یاد کنیم
باز هم جا دارد ،نباید هیچ وقت شهدا به ویژه شهدای
دانشجویان دانشکدهی فنی دانشگاه تبریز را فراموش
کنیم .شهدای دانشجو در دوران حساس که در کارگاه
کار میکردند ،افراد معمولی نبودند بلکه نخبگان و
برجستگان بودند که فعالیتهای چشمگیری انجام
میدادند که توسط عوامل نفوذی گرا داده شد و در حین
انجام عملیات مورد بمباران رژیم بعثی قرار گرفتند.
وی با انتقاد از برگزاری دو مراسم جداگانه به منظور
گرامیداشت شهدای  27دی ،تاکید کرد :معتقدم
برنامههای گرامیداشت شهدای  27دی ماه ،باید
بهصورت مشترک توسط دانشگاه تبریز و جهاددانشگاهی
استان برگزار شود تا همدلی و وحدت خود را نشان دهند.

ماندگار کردن وقایع برای آیندگان

همچنیــن رییــس ســازمان جهاددانشــگاهی اســتان
نیــز در ایــن مراســم اظهــار کــرد :ســالهای بســیاری
از واقعــه  ۲۷دی میگــذرد و همــه ســاله صرفــا مجلــس
ترحیــم و بزرگداشــت بــرای شــهدای ایــن روز برگــزار
میشــد ،امــا امســال بــه ایــن مجلــس وجهــه علمــی
دادهایــم ،چراکــه بایــد ایــن وقایــع مانــدگار شــده و بــه
طــور مکتــوب و علمــی بــه دســت آینــدگان برســد.
دکتر جعفر محسنی با تاکید بر اینکه در نتیجه این
همایش علمی «واقعه  ۲۷دی و خاطرات شهدای این
روز» در قالب کتاب و مجله منتشر خواهد شد ،افزود :این
وقایع باید منتشر شود تا نسل آینده بدانند که دانشگاه
تبریز ،روزی مرکز اتصال صنعت و علم بوده است .چیزی
که امروز حلقه مفقوده در دانشگاههاست.
وی بــا تاکیــد بــر نقــش پیشــگام دانشــگاه تبریــز در
عرصههــای مختلــف و بــه ویــژه در گام دوم انقــاب،
اظهــار کــرد :در ســالجاری ســنگ بنــای ایــن همایــش
علمــی را گذاشــتیم و طــی ســالهای بعــد نیــز تــداوم
خواهــد داشــت تــا واقعــه  ۲۷دی بهصــورت علمــی در
جامعــه تبییــن شــود.

مراسم اختتامیهی نخستین جشنوارهی فیلم  ۱۱۴ثانیهای مبین به همت مرکز تولیدات چندرسانه ای قرآنی (مبین) جهاددانشگاهی برگزار شد
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی ۲۳ ،دی :مراسم اختتامیهی
نخستین جشنوارهی فیلم  ۱۱۴ثانیهای مبین با حضور
دکتر سیدحمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی،
دکتر معصومه ابتکار معاون رییسجمهور در امور زنان
و خانواده ،دکتر حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی،
علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و جمعی
دیگر از مسووالن و قرآنیان کشور توسط مرکز تولیدات
چندرسانه ای قرآنی (مبین) سازمان قرآنی دانشگاهیان
کشور وابسته به جهاددانشگاهی در خانهی هنرمندان
ایران برگزار شد.

استفاده از ظرفیت هرن و رسانه برای
شکوفایی استعدادها و حرکت در مسیر
تحقق جامعهی قرآنی

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در این
مخاطبان رسانه
مراسم ،بیان کرد :موضو ِع مشارکتدادن
ِ
در تولید محتوا یا ابراز نظر در بست ِر یک فعالیت هنری
حرفهای یا آماتور ،مدتی است که در دنیا تجربه شده و
ِ
مدیریت رسانه قرار
تاثیرات آن مورد توجه صاحبنظران
تعامل به وجود آمده ،به ویژه زمانی که
گرفته است.
ِ
آثار مردمی در بستر مناسب و جذاب به نمایش گذاشته
میشود به حفظ و افزایش مخاطبان و ایجاد احساس
درونی مثبت نسبت به این گونه مشارکت و در نهایت
ِ
مشی رسانه که
ایجاد آمادگی برای تغییر رفتار براساس
ِ
هدف اصلی سیاستگذاریهاست ،منجر خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری نخستین جشنوارهی فیلم ۱۱۴
ثانیهای مبین ،گفت :برگزاری این جشنواره توسط بخشی
از نهاد جهاددانشگاهی که هم تجربه فعالیت حرفهای
رسانهای دارد و هم سالها فعالیتهای هنری ،دانشجویی
و دانشگاهی با محوریت مفاهیم بلند قرآن کریم و معارف
ناب اهل بیت (ع) را رصد کرده ،این امیدواری را در دل
مصلحان اجتماعی ایجاد میکند
مندان اخالق و
دغدغه
ِ
ِ
که بتوان از ظرفیت هنر و رسانه برای شکوفایی استعدادها

و حرکت در مسیر تحقق جامعه ایمانی و قرآنی و نیز
پاسخ به شیطنتها و جنگ نرم دشمن استفاده مطلوب
کرد.
دکتر طیبی ادامه داد :آنچه در این میان از اهمیت
بسیاری برخوردار است ،همزبانی با مخاطب ،به کارگیری
شیوههای نو ،جوانپسند و اقناع کننده برای دعوت به
مشارکت و رعایت دقیق و بندبهبند هرآنچه بهعنوان
مفاهیم معنوی و انسانی به رقابت گذاشته شده توسط
خود برنامهریزان و برگزارکنندگان است.
رییس جهاددانشگاهی گفت :اکنون که اولین دوره
جشنواره فیلم  114ثانیهای مبین به پایان خود نزدیک
میشود الزم می دانم ابتدا از پدیدآورندگان  244اثر
حاضر در جشنواره قدردانی کنم و برای همه این عزیزان
آرزوی توفیق و سربلندی نمایم.
وی افزود :همچنین از سازمان قرآنی دانشگاهیان که از

مجموعههای فعال فرهنگی جهاددانشگاهی است و سایر
نهادها و دستگاههای همکار در این طرح حق شناسی
میکنم.
دکتر طیبی در پایان اظهار کرد :امیدوارم دورههای
آتی ،این جشنواره گستردهتر و بهتر از دوره کنونی ،با
مشارکت شایستهتر نسل جوان و دانشجویان برگزار شود.
از آنجا که نقش زنان و دختران مسلمان سرزمینمان در
موضوعات انتخاب شده برای جشنواره از سبک زندگی و
آموزههای اخالقی گرفته تا آثار و برکات نیکی در جامعه،
کاهش آسیبهای اجتماعی ،تربیت مجاهدان فی سبیل
ا ...و فرهنگ سازی ،تبیین جایگاه مهم واجبات الهی
و بخش ویژه برای رفتار مدیران بسیار حائز اهمیت و
ممتاز است ،ضروری میدانم در دورههای بعد برنامه ریزی
دقیقی برای جلب مشارکت آنان صورت پذیرد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

سکانس پایانی نخستین جشنوارهی فیلم ۱۱۴
ثانیهای «مبین»
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از این طریق مردم بتوانند کارکردهای قرآن را در زندگی
خود لمس کنند .این جشنواره نیز در همین راستا اقدام
کرده و باید تالش مسئوالن آن را یک تالش ارزشمند
معرفی کرد .البته که ما نیز همواره حامی این طرحها و
جشنوارهها بودهایم و سعی میکنیم که در سالهای آینده
نیز از این اقدامات بیش از پیش حمایت کنیم.

ترویج مفاهیم دینی و قرآنی با زبان هرن
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ارایهی فرهنگ قرآنی با زبان روز و
رویکرد جذاب

دکتر معصومه ابتکار معاون رییسجمهور در امور زنان
و خانواده نیز در این مراسم ،بیان کرد :رویکرد انقالب
اسالمی و جهتگیری و آرمانهایش ،همگی آرمانهای
قرآنی بوده و همواره سعی بر آن بوده است که در جهت
تحقق آرمانهای قرآنی گام برداشته شود .شخصیتهای
درخشانی مانند سرلشگر شهید سلیمانی نیز از جمله
افرادی هستند که فرهنگ قرآنی در رفتار ،زندگی و
عمل آنها متجلی شده بود و برای همین هم بود که
حرکتآفرین شدند و جامعه ما را به حرکت درآوردند و
رستاخیزی اتفاق افتاد که همه مردم در داخل و خارج از
کشور شگفتزده شدند.
وی تصریح کرد :البته که مسئله عمل به قرآن به
همینجا ختم نمیشود و حوادث اتفاق افتاده در کرمان
و همچنین سقوط هواپیمای اوکراینی نشان داد که ما در
مساله عمل به قرآن باید دقتهای بیشتری داشته باشیم؛
به ویژه زمانی که حکمرانی در اختیار ما است ،باید تالش
شود که این حکمرانی با استفاده از ارزشهای معنوی و
قرآنی شکل بگیرد.
دکتر ابتکار در ادامه افزود :برخی از مردم داغدار
هستند و برخی دیگر نگرانیهایی دارند و برخی هم
معترض هستند که البته اعتراض نیز مسئله و حقی است
که از قرآن کریم سرچشمه میگیرد و قرآن برای مردم
قائل شده است .همچنین حق اعتراض از جمله حقوقی
است که انقالب برای مردم به ارمغان آورد و مردم را به
سمت و سوی حقطلبی و مطالبهگری سوق داد تا از این
طریق حقایق روشن شود.
معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده بیان
کرد :البته دستگاههای مسئول در این زمینه گامهایی
برداشتهاند که مؤثر بوده و تشکیل کارگروههایی برای
رسیدگی به اعتراضات گواه این موضوع است و نشان
میدهد که این مسائل پیگیری میشود؛ اما امیدوارم
اقداماتی که در این زمینه صورت میگیرد ،در نهایت
بتواند منجر به جلب رضایت عمومی مردم شود.
وی در ادامه افزود :در این بررسیها مهم این است که
اگر اشتباهی صورت گرفته ،بر مبنای آنچه قرآن به ما
آموزش میدهد ،عمل کنیم .البته این مسئله بزرگترین
چالش نسل انقالب و جمهوری اسالمی است .در حقیقت
کارآمدی و میزان پایبندی به قرآن در عمل اهمیت دارد و
باید روشن کنیم که چقدر میتوانیم معنویت و آموزههای

اخالقی و قرآنی را به صورت عملی در جامعه پیاده کنیم.
دکتر ابتکار با اشاره به جشنواره فیلم  ۱۱۴ثانیهای
مبین تصریح کرد :این کار ،اقدام ارزشمندی محسوب
میشود و یکی از نکات قابل توجه در این اقدام ،محدود
کردن تولیدات در  ۱۱۴ثانیه است ،چراکه امروزه ما با
پیامرسانهای اینترنتی و فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی سر و کار داریم و در این فضاها نیز پیامهای
کوتاهتر ،تأثیرگذاری بیشتری دارند و اقتضای این فضاها
نیز همین تولیدات کوتاه است؛ بنابراین باید بکوشیم تا در
حداقل زمان ،بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشیم.
معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد:
یکی دیگر از اقدامات مؤثر این جشنواره نیز سرفصلهایی
بود که بدان پرداخته شده بود و از جمله بهترین موضوعات
برای تولید محتوا موضوع تربیت فرزند بود و بسیار
خوشحال هستم که در این زمینه با جهاددانشگاهی نیز
در اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و ...همکاریهایی
داشته و داریم و امیدوارم که بتوانیم این همکاریها را که
با خبرگزاری ایکنا و مجموعهی مبین بوده است ،بیش از
قبل توسعه دهیم.
وی اضافه کرد :تالش ما بر این است که در حوزه
زن و خانواده ،به موضوعات مهم اجتماعی بپردازیم و
بتوانیم فرهنگ قرآن را به زبان امروز و با رویکرد جذاب
که بتواند مورد توجه نسل جوان قرار گیرد ،عرضه کنیم تا

همچنین جواد نصیری دبیر جشنواره فیلم ۱۱۴
ثانیهای مبین نیز طی سخنانی بیان کرد :با توجه به
همفکری و همکاری که دوستان در بخشهای مختلف
از جمله صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
داشتند ،این جشنواره راهاندازی شد که با استقبال خوبی
نیز همراه بود.
وی با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری در زمینهی
ترویج فرهنگ قرآنی تصریح کرد :با توجه به نظر مقام
معظم رهبری که روی ترویج فرهنگ قرآنی از طریق
فعالیتهای هنری تأکید فراوانی دارند و معتقدند که
چیزی ماندگار است که مبتنی بر هنر باشد ،از این روی
سعی کردیم که این فرمایش مدنظر قرار گیرد و تالش
کردیم که در حوزه ترویج مفاهیم دینی و قرآنی با زبان
هنر فعالیت کنیم.
نصیری در ادامه با اشاره به اهداف این جشنواره بیان
کرد :استفاده از ظرفیت هنر فیلمسازی برای ثبت و انتقال
نقش قرآن در جوامع اسالمی ،ایجاد زمینه مناسب برای
رقابت سازنده در جهت ارتقای سطح کیفی و کمی هنر
فیلمسازی با محوریت قرآن و عترت ،فراهم آوردن بستری
مناسب برای بروز و شکوفایی استعدادهای جوان در عرصه
دینی ،قرآن و معارف اهل بیت(ع) ،مقابله با ترفندهای
دشمنان اسالم و قرآن با ارائه تولیدات سینمایی با
مضامین قرآن و عترت از جمله اهداف این جشنواره بود.
دبیر جشنواره فیلم  ۱۱۴ثانیهای مبین افزود :همچنین
از دیگر اهداف میتوان به گسترش فعالیتهای فرهنگی
و هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین (ع) بر
مبنای آیات قرآن در جهت توسعه اسالم ،ادیان و ارتباطات
میان فرهنگی و استفاده شایستهتر از هنر سینما در اشاعه
ارتباطات میان فرهنگی بر مبنای گفتگوی بین ادیانی و
ترغیب جوانان و هنرمندان فیلمساز به مطالعه ،تحقیق و
پژوهش در موضوعات قرآنی و سایر کتب آسمانی اشاره
کرد.
وی با اشاره به موضوعات چهاردهگانه در نظر گرفته

بخش حرفهای:
سعید کریمی ،رتبه اول مشترک برای فیلم داستانی
«یک دست صدا دارد»
نرگس رستمی معز ،رتبه اول مشترک برای فیلم
انیمیشن «دیدهبان»
بهمنش ماهرو ،رتبه دوم مشترک برای فیلم داستانی
«عیسی و موسی»
علی پورمرادی ،رتبه دوم مشترک برای فیلم انیمیشن
«تبسم عروسک»
فاخته جالیرنژاد ،رتبه سوم برای فیلم داستانی «زمانه»
بخش دانشجویی:
بابک مجیدی ،رتبهی سوم برای فیلم «کالغ پر» (این
بخش تنها یک برگزیده داشت)
بخش تلفن همراه:
محمدمهدی فکریان ،رتبه اول برای فیلم «واقعیت
تفاوت زیادی دارد»...
مجتبی کاویانی ،رتبه دوم برای فیلم «پیام کوتاه»
بخش جنبی با موضوع تربیت فرزند:
برازن رستمی ،رتبه اول برای فیلم «صدای جاده»
مهدی صدیقی ،رتبه دوم برای فیلم «بی قرار»
بخش انتخاب مردمی:
هادی پورحامدی ،رتبه اول برای فیلم «همبازی»
بابک مجیدی ،رتبه دوم برای فیلم «کالغ پر»
بهمن تلخابی ،رتبه سوم برای فیلم «عروسک»

گام اول قابل تقدیر همراه
با رعایت چند نکته

همچنین در این مراسم ،متن بیانیهی هیات داوران
نخستین جشنوارهی فیلم  114ثانیهای مبین به شرح
زیر قرائت شد:
در قــرن حاضــر کــه عصــر اطالعــات و ارتباطــات
نــام دارد ،یکــی از شــیوههای جــذب و ایجــاد تأثیــر
عمیــق در مخاطبــان ،بیــان مطالــب در قالبهــای
هنــری ماننــد قصــه و داســتان اســت کــه در تعالیــم
انبیــاء الهــی و کتابهــای آســمانی ماننــد قــرآن کریــم
و آموزشهــای دینــی ،از ایــن شــیوه مؤثــر بــرای القــای
پیــام و تأثیــر تربیتــی ،اجتماعــی و فــردی بســیار بهــره
گرفتــه شــده اســت.
از ســوی دیگــر ،از آنجــا کــه بیشــترین روایتهــای
داســتانی در میــان ادیــان الهــی ،در دیــن مبیــن اســام
و در معجــزه عظیــم خاتــم انبیــاء (ص) یعنــی کتــاب
شــریف قــرآن کریــم موجــود اســت و همــواره یــک
داســتان جــذاب و دارای الیههــای چندگانــه معنایــی،
مهمتریــن امــر و جانمایــه و جوهــره ســینما را شــکل
میدهــد ،بدیهــی اســت کــه ایــن ظرفیــت بالقــوه
انتظــار باالتــری از ایــن نــوع ســینما و ســینماگران را
نیــز مطــرح میســازد.
با توجه به آنچه گفته شد ،هیئت داوران نخستین
جشنواره فیلم  114ثانیهای مبین ،ضمن تشکر از تمامی
سازندگان آثار راهیافته به بخشهای مختلف ،توجه
مدیران جشنواره ،مدعوین و فیلمسازان را به چند نکته،
ضروری میداند:
 .1اگرچه این نخستین گامها در برگزاری جشنواره
فیلم با موضوعات قرآنی در زمانی مشخص و کوتاه به
شمار میرود ،اما آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره از منظر
کمی و کیفی ،برای موضوع چنین جشنوارهای قابل تقدیر
است؛ چه بسیار آثاری که در آنها روایتهای زیبای
انسانی با پیوندهای عمیق دینی و تنوع مضامین قرآنی
به چشم میخورند که برخی از آنها در این مراسم مورد
تقدیر قرار خواهند گرفت.
 .2به فیلمسازان محترم پیشنهاد میگردد که عنصر
خالقیت در ایدهپردازی و ایجاز در بیان را در کنار اشارات
دقیق هنری به موضوعات مورد نظر ،بیش از پیش در
چنین آثاری لحاظ کنند .در این راستا به دبیرخانه
جشنواره نیز جهت تولید آثار فاخر پیشنهاد متقابل
مینماییم؛ آثاری که اتفاقاً نمیبایست از روی سفارش

تولید گردند ،بلکه بر اساس تمایل فیلمساز به موضوعاتی
اینچنین و با مشاوره عالمان دینی و هنری این رشته
صورت پذیرد.
 .3تاثیر فیلمهایی با مضامین عالی قرآنی و دینی بر
جهان تشنه حقیقت ،بر کسی پوشیده نیست .از طرف
دیگر نیاز مخاطب امروز جهان به اخالق و دستیابی
به کمال ،امری غیر قابل کتمان است .اهمیت این
موضوع ،ضرورت تولیداتی با ویژگی جهانشمول بودن
را دوچندان میکند .در این راستا همواره کالم خدا
میتواند در دستیابی به چنین اهدافی برای فیلمسازان
روشنبین جهان اسالم ،راهگشا باشد .از این رو هیئت
داوران جشنواره فیلم  114ثانیهای مبین از مدیران این
جشنواره تقاضا دارد تا در صورت امکان ،این رویداد به
یک جشنواره بینالمللی تبدیل گردد.
 .4از جهاددانشگاهی و مشخصاً سازمان قرآنی
دانشگاهیان کشور که یکی از مراکز کلیدی علمی،
فرهنگی و رسانهای است و در پرتو انقالب اسالمی متولد
شده ،برای درک این واقعیت در شرایط حساس امروز و
اهتمام به برگزاری این جشنواره قرآنی و هنری تشکر
میکنیم؛ و استمرار توجه به هنر ـ بهویژه سینما و زبان
گویای تصویر ـ و استفاده از استعدادهای درخشان را
خواستاریم.
 .5ذکر این نکته مهم است که بدانیم استقبال غیرقابل
پیشبینی فیلمسازان برای حضور در این جشنواره قابل
تقدیر است؛ و انتظار میرود در دورههای آتی ،فیلمسازان
پیشکسوتتر نیز در این اتفاق مهم حضور موثر داشته
باشند .همچنین امیدواریم دورههای آینده جشنواره با
حضور گستردهتر دانشجویان برگزار شود تا تلقی ایجاد
شده در نگاه خالقانه این قشر از جوانان ،در این جشنواره
بروز و ظهور بیشتری داشته باشد.
 .6در پایان هیئت داوران جشنواره امید دارد حرکت
ایجاد شده توسط مرکز تولیدات چندرسانهای قرآنی جهاد
دانشگاهی (مبین) در فراهم کردن مسیر فیلمسازی با
مضامین قرآنی و دینی ،از طریق راهاندازی باشگاه
دانشجویی فیلمسازی و برگزاری کارگاههای آموزشی
تولید فیلم کوتاه ،بتواند موجب ارتقای سواد بصری جوانان
و به ویژه دانشجویان گردد.
هیات داوران نخستین جشنواره فیلم 114
ثانیهای مبین:
حجتاالسالم و المسلمین سیدمحمدحسین نواب،
هادی نائیجی ،ابوالقاسم رئیسی و بهروز شعیبی
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معرفی برگزیدگان نخستین جشنوارهی
فیلم  ۱۱۴ثانیهای مبین
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شده برای این جشنواره ،تصریح کرد :این موضوعات
عبارت از سبک زندگی ،آموزههای اخالقی ،قصص قرآن،
ایثار و شهادت ،سیمای پیامبر اسالم ،نیکی به پدر و مادر
و صله رحم ،نماز و واجبات الهی ،آثار و برکات نیکی در
زندگی ،کسب روزی حالل ،انفاق ،جهاد ،پوشش و عفاف،
توجه به محیط زیست و آسیبهای اجتماعی بودند.
نصیری در ادامه افزود :فیلمسازی با تلفن همراه
(موبایل) ،فیلمسازی حرفهای با استفاده از ابزارها و
نرمافزارهای کار در سینما ،بخش جنبی با موضوع تربیت
فرزند ،بخش دانشجویی و انتخاب مردمی نیز پنج بخشی
بودند که به آنها پرداختیم .همچنین آغاز فراخوان برای
ارسال آثار سوم خردادماه سال جاری اعالم شد .مهلت
ارسال آثار نیز  ۳۰آبان ماه در نظر گرفته شد و در تارخ
 ۱۵دی ماه داوری نهایی صورت گرفت.
دبیر جشنواره فیلم  ۱۱۴ثانیهای مبین تصریح کرد:
از دیگر اقداماتی که برای این جشنواره صورت گرفت،
میتوان به ساخت تیزر و پخش آن در پنج شبکه
تلویزیونی و رادیویی اشاره کرد .همچنین در محیطهایی
مانند مترو نیز این جشنواره تبلیغ شد و سایت آپارات نیز
با ما همکاری کرد .در مجموع نیز  ۲۴۴اثر به دبیرخانه
ارسال شد.
وی بیان کرد :در ادامه بانکی را در دبیرخانه تشکیل
دادیم که این اقدام ،آغاز فرایند جدیدی است که بتوانیم
از رهگذر آن ،بانک فیلمهای دینی و قرآنی را در مرکز
مبین تشکیل دهیم و تاکنون نیز حدود  ۱۰۰۰اثر در
بخشهای مختلف در این بانک جمعآوری شده است و
قصد داریم در آینده بر تعداد آنها اضافه کنیم.
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نیاز کشور به ایجاد و توسعهی
فعالیتهایفداکارانه

نهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران با پیام ویژهی رییس قوه قضاییه
توسط سازمان جهاددانشگاهی تهران به کار خود پایان داد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی 20 ،آذر :نهمین آیین
اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران با حضور
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی ،دکتر
محمود نیلی رییس دانشگاه تهران و روسا و مسووالن
سازمانها و نهادهای مرتبط برگزار شد.
در این مراسم که توسط معاونت فرهنگی سازمان
جهاددانشگاهی تهران برگزار شد ،از  ۱۲گروه دانشجویی،
 ۱۸دانشجوی فداکار و خانواده یک شهید مدافع حرم و
یک استاد فداکار و همچنین سازمان جمعیت هالل احمر
و خبرگزاری ایسنا و ایرنا تقدیر شد.
زنده کردن و پاسداشت ارزشهای الهی ،انسانی،
اخالقی در جامعه ،بهویژه در میان دانشجویان ،ترویج
فرهنگ فداکاری و ایثار در میان دانشجویان ،تشویق و
ترغیب دانشجویان به مشارکت در کنشهای امدادی و
خیرخواهانه و نیکوکارانه از اهداف برگزاری این رویداد

مهم فرهنگی است.
آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران
هر سال با همکاری سازمان جهاددانشگاهی تهران،
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان
جوانان جمعیت هاللاحمر ،وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،سازمان بهزیستی کشور ،سازمان انتقال خون
ایران ،سازمان بسیج دانشجویی کشور و کمیته امداد امام
خمینی(ره) برگزار شد.

رهاورد آیین تندیس فداکاری؛ الگوسازی
از دانشجویان ایثارگر و افزایش رسمایهی
اجتامعی

حجتاالسالموالمسلمین سید ابراهیم رئیسی رییس
قوه قضاییه به نهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری
دانشجویان ایران پیامی ارسال کرد که متن آن توسط

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی قرائت شد
و به شرح زیر است:
بس ِم َّ
الرحِ ی ِم
الر ْح َم ِن َّ
اللِ َّ
ْ
ُ
ون َعلَی
اج ًه ِم َّما أوتُوا َوی ْؤث ُِر َ
َو َل یجِ ُد َ
ون فِی ُص ُدو ِره ِْم َح َ
اص ٌه (سوره حشر ،آبه )9
أَنْفُسِ ِه ْم َول َ ْو َ
کان به هم خَ َص َ
فداکاری و ایثار از مفاهیم متعالی و بلند و فضیلتی
انسانی است که ریشه در فطرت پاک انسان به عنوان
خلیفه خداوند در زمین دارد که در ضمیر او به ودیعه
گذارده شده است .به همین دلیل است که ایثار و فداکاری
در همه جوامع بشری و در همه ادیان و مذاهب و در میان
همه انسانها به عنوان مفهومی واال و ارزشمند جاری
میباشد و همگان به انسانهای فداکار و ایثارگر به دیده
احترام و تکریم مینگرند.
در آموزههای اسالمی هم گره گشایی از کار مردم و
اهتمام به امور آنها ،از برترین حسنات و نیکیها شمرده
شده است .سفارش مکرر اولیای دین (علیهم السالم) به
ایثار و از خودگذشتگی ،گواه اهمیت این خلق نیکو در
رشد یافتگی جامعه اسالمی و تعالی مادی و معنوی آن
است؛ چنان که صادق آل محمد (علیه السالم) میفرماید:
«مومنان ،کسانی اند که در آسایش و سختی به یکدیگر
نیکی میکنند و در هنگام تنگدستی ایثار مینمایند».
و قال الحسین (علیه السالم) :و ان حوائج الناس الیکم
من نعم اهلل
جوانان این مرز و بوم در طول تاریخ همواره جلوههای
ناب و بی بدیلی از ایثار و فداکاری را در مرئی و منظر
جهانیان گذاردهاند .این بروز و ظهور حس ایثار و فداکاری
و نوع دوستی به ویژه در دوران انقالب اسالمی و سالهای
دفاع مقدس و پس از آن جلوههای ماندگاری از ایثار و
رشادت را خلق کرده است که تا همیشه در اذهان و یادها
از آن به نیکی یاد خواهد شد.
از اینرو برگزاری آیین اعطای تندیس ملی فداکاری
به دانشجویان ایران ،فرصت مغتنمی در ترویج فرهنگ
ایثار و فداکاری به عنوان ارزشی انسانی و اسالمی است
که در بستر گام دوم انقالب اسالمی میتواند در اجرای
رهنمودهای رهبری حکیم و فرزانه انقالب اسالمی در این
جهان پرآشوب ،موجب طمانینه ی قلبی باشد و تالشی
ارزشمند در جهت حفظ ،اشاعه و ترویج این فرهنگ ناب
به ویژه در میان دانشجویان میباشد.
بحمداهلل ،ذوق و همت دستاندرکاران این آیین
مبارک ،به درستی مصرف رویدادی شده است که رهاورد
آن ،خوشنودی پروردگار ،التیام دردها و آسیبهای فردی
و اجتماعی ،تعالی و شکوفایی روحی جوانان فداکار،
الگوسازی از دانشجویان ایثارگر و در نهایت افزایش

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی نیز
در ایـن مراسـم ،اظهـار کـرد :کشـور در شـرایطی اسـت
کـه نیـاز به ایجـاد و توسـعه فعالیتهای فداکارانه بسـیار
زیـادی دارد؛ امـا نبایـد ایـن طـور باشـد کـه مسـووالن
وظیفـه خـود را در جامعـه فرامـوش کننـد یـا دسـتکم
بگیر ند .
وی بـا تاکیـد بـر این کـه مشـکل جامعه ما کـه با آن
دسـت بـه گریبـان هسـتیم بحث اشـتغال جوانان اسـت،
افـزود :در آبـان مـاه گذشـته شـاهد تلخیهایـی بودیـم.
ایـن کـه یـک جوان چنـد سـال میتواند در انتظار شـغل
باشـد نشـان میدهـد مـا در کشـور وظایـف خودمـان را
درسـت انجـام ندادهایـم و بـرای حـل ایـن مشـکل نیـاز
داریـم ایثـار و فـداکاری بیـن سیاسـیون و مسـووالن رخ
دهـد کـه این موضـوع نیازمند همبسـتگی ملـی و پرهیز
از دعواهـای بیهوده سیاسـی اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا تاکید بـر ایـن موضوع که
کسـی در دنیـا بـه دنبـال کمـک بـه مـا نیسـت ،تصریح
کـرد :شـرایط کشـور شـرایط خاصـی اسـت .توانمنـدی
بسـیار زیـاد اسـت و مـا نیـاز بـه همبسـتگی ملـی داریم
کـه نیـاز بـه فـداکاری دارد .بـا رسـیدن بـه ایـن مرحلـه
ایثارگـری و فـداکاری مشـکالت را میتـوان حرکت کرد.
وی ضمـن تشـکر و قدردانـی از سـازمانهای همـکار
و دانشـجویان بیـان کـرد :امیدواریـم بـا پولهـای خـرد
مـردم در حوزههـای صنعتـی هـم بتـوان کارهـای بزرگ
انجـام داده و ایجـاد اشـتغال داشـته باشـیم.

جایگاه قابل قبول آیین تندیس فداکاری

همچنین دکتر جمال رحیمیان در این مراسم با اشاره
به اینکه دقیقا  ۱۵سال از این رویداد میگذرد ،گفت:
سنگ بنای آیین اعطای تندیس ملی فداکاری در سال
 ۸۳گذاشته شده و هر سال یک مصداق فداکاری به این
آیین اضافه شده است و امروز این آیین بعد از سه دورهی
متوالی ،جایگاه خودش را پیدا کرده است .البته در این
بین با کمسلیقگی برخی دوستان مواجه شدیم ،اما با
دغدغهی جهاددانشگاهی ،این آیین همچنان ادامه دارد.
دبیر نهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری از
افزایش  ۲۰درصدی ثبتنام دانشجویان فداکار خبر داد
و افزود :قرار است از این به بعد موضوع اساتید را هم به
این آیین اضافه کنیم.
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کشور نیاز به ایجاد و توسعهی
فعالیتهای فداکارانه دارد

در ادامـه ،دکتـر نیلـی رییـس دانشـگاه تهـران نیـز
بـا تاکیـد بـر ایـن کـه موضـوع تندیـس فـداکاری بـرای
دانشـگاه تهـران از دو جنبـه دارای ویژگـی اسـت ،اظهـار
کـرد :یکـی ایـن کـه آییـن تندیـس فـداکاری بـرای
دانشـجویان اسـت و مـا مفتخریـم کـه دانشـگاه تهـران
دارای بیشـترین تعـداد دانشـجو اسـت .همچنیـن یکـی
از برنامههـای محـوری دانشـگاه تهـران اخالقمحـوری و
مسـوولیت اجتماعـی اسـت.
وی فداکاری را به معنی گذشتن از یک دارایی و امتیاز
به نفع دیگران و جامعه است دانست و با اشاره به این
که یک عنصر آگاهی در ذات فداکاری وجود دارد ،افزود:
خودخواهی یکی از مشخصههای انسان است و وقتی
انسانها در فکر خودشان حاضر هستند از یک خواسته
خود بگذرند که به نفع دیگران یا جامعه باشد یعنی انسان
فداکاری هستند.
دکتر نیلی تصریح کرد :عنصر دیگر فداکاری ارجح
دانستن جامعه و دیگران بر منافع خود است و جامعهای
که منافع ملی را بیش از منافع خود در نظر بگیرند آن
جامعه و ملت پایدارتر و موفقتر هستند.
رییس دانشگاه تهران در ادامه گفت :اوج فداکاری در
انسان میتواند منجر به توسعه منابع ملی و تربیت ویژه
جوانان و مردم بشود .دانشجویان ،مدیران آینده کشور
هستند ،اگر با همین خصایل رشد کنند بنابراین آینده
کشور تضمین میشود.
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سرمایه اجتماعی و انسجام است.
اینجانـب ضمـن تبریـک بـه دانشـجویان برگزیـده
«نهمیـن آییـن اعطـای تندیـس ملـی فـداکاری بـه
دانشـجویان ایـران» کـه در احیـای امـر یاری بـه دیگران
در آسـمان مجاهـدت درخشـیدهاند ،از مدیریـت محتـرم
جهاددانشـگاهی بـه عنـوان متولـی طراحـی و برگـزاری
ایـن رویـداد «فرهنگـی – دانشـجویی» و همچنیـن
حامیـان و تمامـی شـرکت کننـدگان سپاسـگزاری کرده،
توفیـق روز افـزون همـگان را در تـداوم و ارتقـای کیفـی
ایـن گونـه اقدامات ارزشـمند فرهنگی که در جهت رشـد
و تعالـی همـه جانبـه ایـران اسلامی اسـت ،از خداونـد
متعـال مسـئلت مینمایـم.

توسعهی منابع ملی و تربیت ویژهی
جوانان و مردم؛ اوج فداکاری انسانها

معرفی برگزیدگان

اسامی برگزیدگان نهمین آیین اعطای تندیس ملی
فداکاری دانشجویان ایران به شرح زیر است:
دکتر کالنتر هرمزی (استاد فداکار)
شهید مدافع حرم مصطفی کریمی
جهادگر شهید حسین علیمرادی
خانواده زنده یاد عارفه عرب احمدی (دانشجوی مرگ
مغزی اهدا کننده عضو)
حجتاالسالموالمسلمین مهدی انتصاری
یوسف پاک نژاد
مجید سحرخیز
آرش قرنجیگ
رضا کافی فر
جالل عیوضی
اردشیر بذرافشان
محمد ذهابی
رضا میرزاوند
ایوب اسکندری خودالن
محمدرضا اسماعیل نیا
ثنا نارویی
محمدعرفان فتاحی
یاسین افروخته
مهتاب نیکی رشیدی
محمدحامد خادمی زاده
کانون دانشجویی حس هفتم دانشگاه فردوسی مشهد
کانون دانشجویی هالل احمر دانشگاه رازی
کانون دانشجویی هالل احمر دانشگاه دامغان
کانون دانشجویی هالل احمر دانشگاه آزاد ایالم
کانون خیریه نهال دانشگاه علوم پزشکی ساری
کانون خیریه رنگین مهر دانشگاه صنعتی بیرجند
گروه جهادی الزهرا (سالم اهلل علیها) دانشگاه آزاد
اصفهان
گروه جهادی خادمین ام ابیها (سالم اهلل علیها)
دانشگاه پیام نور کبودرآهنگ
گروه جهادی شهید لک زایی دانشگاه آزاد زابل
گروه جهادی رهپویان ابراهیم هادی
گروه جهادی عمار دانشگاه آزاد کرمان
گــروه جهــادی قائمآلمحمــد (عجــلاهلل تعالــی
فرجهالشــریف) بســیج جامعــه پزشــکی اســتان
خر ا ســا نجنو بی

سالبیستم│شماره174
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بررسیراهکارهایرسیدنبهحراستانقالبی
همراهبامدیریتجهادی

هفتمین گردهامیی رسارسی مدیران حراست جهاددانشگاهی با شعار «حراست انقالبی ،مدیریت جهادی و عدالتمحوری» برگزار شد

■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 2 ،بهمـــن:

هفتمیـــن گردهمایـــی سراســـری مدیـــران حراســـت
جهاددانشـــگاهی بـــا شـــعار «حراســـت انقالبـــی،
مدیریـــت جهـــادی و عدالتمحـــوری» بـــا حضـــور
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی،
مســـووالن ســـازمان حراســـت کل کشـــور و مدیـــران
حراســـت ســـازمانها ،مراکـــز ،واحدهـــا ،پژوهشـــگاهها
و پژوهشـــکدههای جهاددانشـــگاهی در مجتمـــع
تحقیقاتـــی شـــهدای ایـــن نهـــاد برگـــزار شـــد.

نقش موثر مجموعهی حراست
جهاددانشگاهی در حل مشکالت این نهاد

دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهادانشـــگاهی
در ایـــن گردهمایـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه قبـــل از
انقـــاب غربیهـــا بـــه عمـــد میخواســـتند کشـــور مـــا
را در زمینـــه صنعـــت و فـــن عقـــب نگهدارنـــد ،اظهـــار
ک ــرد :آنه ــا خ ــود ب ــا عل ــم و ف ــن ب ــه اقت ــدار نظام ــی،
دفاعـــی و ثـــروت رســـیده بودنـــد و نمیخواســـتند مـــا
در ایـــن زمینههـــا پیشـــرفت کنیـــم کـــه بـــه دنبـــال
آن و ب ــه لح ــاظ فرهنگ ــی ه ــم فرهن ــگ غرب ــی تبلی ــغ
میشـــد.
وی اف ــزود :ب ــا پی ــروزی انق ــاب اس ــامی و روحی ــه
خودبـــاوری کـــه امـــام اکســـیر آن را در وجـــود همـــه
الق ــا ک ــرد ای ــن زمین ــه در کش ــور ایج ــاد ش ــد ت ــا در

حـــوزه توســـعه کارهـــای انجـــام شـــود و ثابـــت کنیـــم
تـــوان کار داریـــم.
دکتـــر طیبـــی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه
جهاددانشـــگاهی بـــا ایـــدهی فرهنگـــی و الگویـــی
علمـــی و فنـــاوری شـــکل گرفـــت ،تصریـــح کـــرد:
جن ــگ بس ــیار زود در کش ــور تحمی ــل ش ــد .م ــا ه ــم
در ایـــن دوران توانمندیهـــای لجســـتیک خـــود را بـــه
جنـــگ اختصـــاص دادیـــم و خدمـــت ارزنـــدهای هـــم
انجـــام شـــد ماننـــد رمـــز گشـــایی دســـتگاه بیســـیم
ارتـــش عـــراق و بـــا توجـــه بـــه اقداماتـــی کـــه انجـــام
ش ــد خ ــود را مدع ــی دف ــاع دان ــش بنی ــان میدانی ــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــه ایـــن کـــه در حـــوزه
عل ــم و فن ــاوری کاره ــای ش ــاخصی توس ــط ای ــن نه ــاد
انج ــام ش ــده و در دس ــت انج ــام اس ــت ،اش ــاره ک ــرد و
گف ــت :موفقی ــت دانش ــمند جهاددانش ــگاهی و دریاف ــت
جایـــزه مصطفـــی (ص) در حـــوزه پزشـــکی حـــرف
جدی ــد م ــا ب ــرای دنی ــا ب ــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه زمانبـــر بـــودن بـــرای اثبـــات
و اســـتفاده از یـــک فنـــاوری تولیـــد داخـــل در کشـــور
گف ــت :ای ــن ک ــه ب ــرای اثب ــات ی ــک کار و توانمن ــدی
بیـــن  3تـــا  12ســـال زمـــان صـــرف شـــود زمـــان
زیـــادی اســـت و ایـــن کار بایـــد بـــا نظـــارت کاهـــش
پیـــدا کنـــد.
دکتـــر طیبـــی بـــا تاکیـــد بـــر ضـــروری بـــودن
وجـــود حراســـت در ســـازمان و تاثیـــر آن بـــرای حـــل
مشـــکالت ،افـــزود :حراســـت چشـــم پیـــدا و پنهـــان
مدیـــران در جهـــت حـــل مشـــکل سیســـتم اســـت.
حراس ــت بای ــد هم ــگام و هم ــراه ب ــا مجموع ــه باش ــد.
وی در ادامـــه الگوســـازیهای موفـــق
جهاددانشـــگاهی را نشـــان از تـــوان کشـــور بـــرای
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بهنـــام چهارلنـــگ مدیـــر کل حراســـت
جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن گردهمایـــی بـــا اشـــاره
بـــه اینکـــه حـــدود  11ســـال از تشـــکیل حراســـت
در ایـــن نهـــاد میگـــذرد ،اظهـــار کـــرد :اولیـــن
گردهمایـــی مدیـــران حراســـت نیـــز ســـال  1391در
مشـــهد برگـــزار شـــد.
وی ب ــه دو ویژگ ــی حراس ــت اش ــاره ک ــرد و اف ــزود:
ویژگ ــی اول ای ــن اس ــت ک ــه ای ــن حراس ــت ،حراس ــت
جوانـــی اســـت و چیـــزی از عمـــرش نمیگـــذرد و
ویژگـــی دوم ایـــن اســـت کـــه در یـــک نهـــاد انقالبـــی
قـــرار دارد.
مدیـــر کل حراســـت جهاددانشـــگاهی ادامـــه
داد :بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ایـــن حراســـت جـــوان
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رســـیدن بـــه اقتصـــاد دانـــش بنیـــان دانســـت و
گفـــت :نتوانســـتهایم مـــدل اقتصـــادی مطلـــوب بـــرای
جامع ــه فراه ــم کنی ــم و معتقدی ــم تحری ــم کار را کن ــد
میکنـــد؛ امـــا نمیتوانـــد متوقـــف کنـــد .مشـــکالت
م ــا مش ــکالت دیگ ــری اس ــت و در حراس ــت دوس ــتان
مـــا بایـــد چنیـــن نگاهـــی داشـــته باشـــند.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بیـــان کـــرد :کشـــوری
موفـــق میشـــود کـــه شـــرایط الزم بـــرای شـــکوفا
شـــدن اســـتعداد تمـــام افـــراد را فراهـــم کنـــد.
دکتـــر طیبـــی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه مـــا در
کشـــور بســـیار سیاســـت زده شـــدیم و همیـــن باعـــث
شـــد ســـعی کنیـــم دایـــره افـــراد را کوچـــک کـــرده و
ه ــر کس ــی خ ــود را ح ــق مطل ــق بدان ــد ،گف ــت :بای ــد
در ای ــن ش ــرایط دوس ــتداران انق ــاب ب ــا ه ــم صحب ــت
کننـــد و بـــه یـــک دیـــدگاه واحـــد بـــرای اداره کشـــور
برســـند.

حراست انقالبی
در مواجهه با متخلفان جدی و دستگیر
مظلومان است

اســـت؛ امـــا توانســـته بـــه لحـــاظ کمـــی و کیفـــی در
جهاددانشـــگاهی رشـــد کنـــد و در حـــال حاضـــر نیـــز
 48دفتـــر در پژوهشـــگاهها ،پژوهشـــکدهها و واحـــد
اســـتانی جهاددانشـــگاهی دارد.
چهارلنـــگ بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه حراســـت بایـــد
در جهاددانشـــگاهی حضـــور داشـــته باشـــد ،تقویـــت
ش ــود و انج ــام وظیف ــه کن ــد ،گف ــت :ش ــعار «حراس ــت
انقالبـــی ،مدیریـــت جهـــادی و عدالتمحـــوری» را در
جهاددانش ــگاهی ب ــه ای ــن دلی ــل انتخ ــاب کردی ــم ک ــه
وظیفـــه محوربـــودن کار اصلـــی مـــا اســـت و بهعنـــوان
یـــک حراســـت انقالبـــی بایـــد در جهاددانشـــگاهی کار
انقالب ــی داش ــته باش ــیم .عدالتمح ــوری ه ــم تابل ــوی
اصل ــی کار ق ــرار داده ش ــد و انتظ ــار ای ــن اس ــت ک ــه
ایـــن شـــعار در عمـــل هـــم پیـــاده شـــود .حراســـت
انقالب ــی در مواجه ــه ب ــا متخلف ــان ج ــدی و دس ــتگیر
مظلوم ــان اس ــت.
وی بـــه ســـه محـــور کاری ترســـیم شـــده بـــرای
فعالیـــت ایـــن اداره اشـــاره کـــرد و افـــزود :اثرگـــذاری
عالمانـــه ،تصمیمســـازی حکیمانـــه و پاســـخگویی
صادقانـــه ســـه محـــوری کاری اســـت کـــه بـــرای
فعالیـــت ایـــن اداره ترســـیم کردیـــم و در احـــکام
مدیـــران حراســـت هـــم بـــه آن اشـــاره میکنیـــم.
مدی ــر کل حراس ــت جهاددانش ــگاهی ب ــا اش ــاره ب ــه
 31ط ــرح فناوران ــه ای ــن نه ــاد بی ــان ک ــرد :بهعن ــوان
حراســـت بایـــد بـــه ایـــن  31طـــرح توجـــه کنیـــم و
همـــکاران مـــا در واحدهـــا بـــا جدیـــت رونـــد اجـــرای
طرحهـــا را پیگیـــر کننـــد.
وی در پایـــان بـــه ارایـــه گزارشـــی از فعالیـــت
حراســـت در ســـه ســـال گذشـــته پرداخـــت.
گفتنـــی اســـت ،در ایـــن گردهمایـــی از ســـعید
زعفـــری مدیـــر حراســـت ســـازمان جهاددانشـــگاهی
خوزســـتان و نیکنـــام لکپـــور مدیـــر حراســـت
پژوهشـــگاه ایـــن ســـینا بهعنـــوان برگزیـــدگان ایـــن
حـــوزه تقدیـــر شـــد.
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ویـژہ
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کتاب

 عنـوان« :شـرح
مباحـث الفـاظ؛ بهصـورت
پرسشوپاسـخ»
مولف :دکتر ایران سلیمانی
انتشــارات :جهاددانشــگاهی
اردبیــل
تعداد صفحه۱۳۶ :
قیمت 25000 :تومان
چکیـــده :ایـــن کتـــاب در
پنـــج فصـــل الفـــاظ ،اوامـــر
و نواهـــی ،مفاهیـــم ،عـــام و
خـــاص ،مطلـــق و مقیـــد و
مجمـــل و مبیـــن بـــه روش
پرسشوپاســـخ ،جهـــت تفهیـــم ســـریع و ایجـــاد انگیـــزه در
دانشآموختـــگان رشـــتههای فقـــه و حقـــوق و ارتقـــای دانـــش
پژوهشـــگران حوزههـــای علمیـــه و دانشـــجویان حـــوزهی علـــوم
انســـانی ســـاماندهی شـــده اســـت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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 عنوان« :روشهای
طراحی ،ساختوساز ،بازرسی ،نگهداری
و ایمنی در تونلهای جادهای»
مولف :مهندس محسن هدایتیفر
انتشـارات :جهاددانشـگاهی صنعتـی
ا میر کبیر
تعداد صفحه312 :
قیمت 39000 :تومان
روش تهیـه :از طریـق فروشـگاه
و نمایشگــــاه دایمــــــی انتشـارات
جهاددانشـگاهی امیرکبیر واقع در خیابان
حافـظ ،جنـب درب اصلـی دانشـگاه یـا
فروشـگاه اینترنتـی انتشـارات بـه آدرس:
jdamirkabir.ac.ir/shop
چکیـده :کتـاب روشهـای طراحـی ،ساختوسـاز ،بازرسـی ،نگهـداری و ایمنـی
در تونلهـای جـادهای ،از تولیـدات مدیریـت دانـش شـرکت جنـرال مکانیـک اسـت
کـه دربرگیرنـدهی مطالبـی دربـارهی معرفـی انـواع روشهـای طراحی ،ساختوسـاز،
بازرسـی ،نگهـداری و اصـول ایمنـی در تونلهای جادهای اسـت و با اسـتفاده از برخی
منابـع روز دنیـا (داخلـی و خارجـی) ،تکمیـل و غنی شـده اسـت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

 عنـــوان« :انگارههـــای
معمارانـــه منظـــر :درآمـــدی بـــر
آفرینـــش پارکهـــای شـــهری»
مولف :آزاده شاهچراغی
انتشارات :جهاددانشگاهی تهران
چکیـــده :کتـــاب حاضـــر در حالـــی
چـــاپ و منتشرشـــده کـــه بـــا اســـتفاده از
قابلیتهـــای چندرســـانهای (مولتیمدیـــا)،
خواننـــده میتوانـــد بـــا اســـکن کـــردن
 QRCODEهـــای کنـــار تصاویـــر درون
کتـــاب ،فیلـــم مرتبـــط بـــا محتـــوای آن
بخـــش از کتـــاب را در تلفـــن همـــراه خـــود
مش ــاهده کن ــد .ه ــدف از ای ــن کار نی ــز ع ــاوه ب ــر گویاترک ــردن محت ــوای تخصص ــی
کتـــاب ،صرفهجویـــی در مصـــرف کاغـــذ ،کمـــک بـــه حفاظـــت محیطزیســـت و
ترویـــج فرهنـــگ کتابخوانـــی اســـت.
فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

 عنوان:
«گردشگری دینی و مدیریت
زیارت چشمانداز بینالمللی»
مترجمـان :نـدی رضـویزاده و
احمـد فالحکهـن
انتشارات :جهاددانشگاهی خراسان
رضوی
تعداد صفحه228 :
روش تهیه :مراجعه به درگاه
اینترنتی www.jdmpress.com
یا تماس با شمارهی 38842230
چکیــده :نکتــه شایســتهی
آن اســت کــه در ایــن کتــاب
تجربههــای مــورد اســتناد و
بصیرتهــای نویســندگان بــه دیــن
و گردشــگری ،منحصــر بــر بافــت و زمینــهی غربــی نیســت و برآمــده از
بخشهــای مختلــف جهــان اســت و ازای ـنرو دیدگاههــای تــازهای در مــورد
مقاصــد گردشــگری نوظهــور و گســترش عبــادت و عمــل دینــی مطــرح
میکنــد .
فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسانرضوی

www.acecr.ac.ir

آنچه باید دربارهی کتابهای چاپ اول جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانید
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کتــاب
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

 عنوان« :ابزار دقیق در پزشکی»
مترجم :دکتر بابک رضاییافشار
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه۳۳۶ :
قیمت 70000 :تومان
چکیــده :در کتــاب مذکــور ارتبــاط بیــن مهندســی
و فیزیولــوژی انســانی ،انــواع مختلــف مبدلهــای مــورد
اســتفاده در ابزارهــای پزشــکی ،جزییــات پتانســیل حالت
اســتراحت و عمــل ،نظریههــا و انــواع مختلــف الکتــرود
همــراه بــا کاربــرد آنهــا و جزییــات الکترودهــای
بیوشــیمیایی ،چگونگــی ســیگنالهای الکتریکــی
دریافــت شــده از بــدن انســان ،طــرح سیســتم
م تنفســی،
عصبــی بــدن ،عملکــردی سیســت 
گــردش ،حجم و ظرفیــت ریــه ،اســپیرومتر ،پنوموتاچوگرافی،
توزیــع هــوا،
تبــادل گاز و تجهیــزات تنفســی ،توصیــف واحدهــای درمانــی ،ابزارهــای تحلیلــی،
سیســتمهای تصویربــرداری پزشــکی ،چگونگــی انتقــال ســیگنال بیولوژیکــی و
جزییــات مربــوط بــه ایمنــی الکتریکــی در تجهیــزات پزشــکی مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان« :نظریه سبد
سرمایهگذاری و تحلیلهای مالی»
مترجمان :دکتر الهام ثابتی صالح و دکتر
علیمحمد کیمیاگری
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحه112 :
قیمت 17000 :تومان
روش تهیه :از طریق فروشگاه و نمایشگاه
دایمی انتشارات واحد واقع در خیابان حافظ ،جنب
درب اصلی دانشگاه یا فروشگاه اینترنتی انتشارات
به آدرسjdamirkabir.ac.ir/shop :
چکیـده :کتـاب حاضـر ترجمـهای اسـت از
کتابـی معتبـر در حـوزهی تجزیهوتحلیـل سـبد
سـهام که به زبانی بسـیار سـاده بیان شـده اسـت.
از آنجـا که نخسـتینبار گرایش کارشناسیارشـد
«مهندسـی مالـی» توسـط دانشـکده مهندسـی صنایـع و مدیریـت سیسـتمهای
دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر معرفـی و ارایـه شـد ،منابـع فارسـی این حـوزه بهویژه
منابـع درسـی آن در ایـران ماننـد سـایر حوزههـا غنـی نیسـت؛ بنابرایـن مترجمان
کـه خـود از دانشآموختـگان و اسـاتید ایـن دانشـگاه هسـتند ،بـار دیگـر قـدم بـه
پیـش نهـاده و اقـدام بـه ترجمـهی ایـن کتاب در حـوزهی مالـی کردهاند کـه قطعا
مـورد نیـاز دانشـجویان دانشـگاههای سراسـر کشـور خواهـد بـود .کتـاب پیـشرو
علیرغـم جامعیـت موضـوع ،بـه طرح مباحـث تخصصی بهصـورت خالصه و بـا زبانی
سـاده پرداختـه اسـت و مدلهـای اولیـه و توسـعهیافتهی قیمتگـذاری داراییهـای
سـرمایهای را تشـریح کرده اسـت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

 عنوان« :پیشـگیری از استرس در
سازما نها»
مترجمـــان :دکتـــر ابوالقاســـم نـــوری،
دکت ــر حس ــین س ــماواتیان و دکت ــر س ــیما
جنتیـــان
انتشارات :جهاددانشگاهی اصفهان
روش تهیـــه :مراجعـــه بـــه فروشـــگاه

 عنوان« :دانشنامه
تمرینات عضالنی :بیش از
 ۴۰۰تمرین برای باالبردن حجم
عضالت»
مترجم :محمدرضا امیرسیفالدینی
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی
اصفهان
تعدادصفحه494:
قیمت 85000 :تومان
روش تهیه :تماس با شمارهی
03133912594
چکیـــده :کت ــاب پیــشرو ،کتاب ــی
کاربـــردی بـــرای دانشـــجویان و فارغالتحصیـــان علـــوم حرکتـــی،
مربیـــان و ورزشـــکاران اســـت؛ ایـــن کتـــاب عضـــات درگیـــر اصلـــی
و کمکـــی بـــه همـــراه نـــکات تمرینـــی ،هـــدف تمریـــن ،مالحظـــات
بیومکانیکـــی و تنوعهـــای تمرینـــی را در خـــود جـــای داده اســـت.
همچنیـــن عضـــات در طـــول حرکـــت در آن بهخوبـــی نشـــان داده
شـــده اســـت تـــا درک حرکتشـــناختی افـــراد افزایـــش یابـــد .ایـــن
کتـــاب تاکنـــون بـــه زبانهـــای مختلفـــی ترجمـــهشـــده و یکـــی از
مشـــهورترین کتابهـــا در زمینـــهی بدنســـازی اســـت .خواننـــدگان
در ایـــن کتـــاب بـــا بیـــش از  400تمریـــن و بیومکانیـــک هـــر تمریـــن
آشـــنا میشـــوند.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان:
«یادگیری از شکست در
کارآفرینان»
مترجمان :مرتضی
هندیجانیفرد و وجیهه وفایی
انتشارات :جهاددانشگاهی قم
چکیـــده :در ایـــن کتـــاب بـــه
ایـــن موضـــوع پرداختهشـــده
کـــه چگونـــه هیجانـــات منفـــی
میتواننـــد مدیریـــت شـــوند؟
چـــرا برخـــی افـــراد ،تصمیـــم
خـــود بـــرای پایـــاندادن بـــه
کســـبوکاری بـــا عملکـــردی
ضعیـــف را بـــه تاخیـــر
میاندازنـــد؟ چـــرا کارآفرینـــان شکســـتخورده در برخـــی جوامـــع،
بی ــش از جوام ــع دیگ ــر ،داغ نن ــگ میخورن ــد؟ نق ــش محت ــوای هیجان ــی
روایته ــای شکس ــت در فرآین ــد معنابخش ــی ب ــه شکس ــت چیس ــت؟ چ ــرا
برخـــی افـــراد ،بیـــش از ســـایرین از شکســـتهای خـــود یـــاد میگیرنـــد؟
کتـــاب حاضـــر بـــا اتـــکا بـــه نظریههـــای روانشناســـی و کارآفرینـــی بـــه
ایـــن پرســـشهای بنیادیـــن پاســـخ داده اســـت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

کتـــاب جهاددانشـــگاهی واقـــع در میـــدان آزادی ،بلـــوار دانشـــگاه یـــا
تمـــاس بـــا شـــمارهی ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۶۲
چکیـــده :هـــدف کتـــاب حاضـــر آن اســـت کـــه منبعـــی بـــرای
حمایـــت از مدیـــران خـــط در کار چالشبرانگیـــز مدیریـــت اســـترس
دیگ ــران باش ــد .ع ــاوه ب ــر آن ،رویک ــرد مولف ــان ب ــر رفت ــار مثب ــت مدی ــر
 ۲تمرک ــز دارد و از طری ــق آن ،ای ــن گ ــروه ب ــه دنب ــال افزای ــش نمونهه ــای هرچ ــه
بیشـــتر از رفتارهـــای مدیرانـــی اســـت کـــه میتواننـــد مدیریـــت اســـترسهایی
ک ــه ب ــا کار مرب ــوط هس ــتند را ب ــه کار گرفت ــه و ی ــک تی ــم و محی ــط کار مثب ــت
را توســـعه دهنـــد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان

 عنوان:
«جریان آشفته در
کانالهای باز»
مولـــف :دکتـــر اکبـــر
صفـــرزاده
انتشـارات :جهاددانشگاهی
اردبیل
تعداد صفحه۱۶۳ :
قیمت 50000 :تومان
 چکیـــده : :کتـــاب
مذکـــور در پنـــج فصـــل،
اهمیـــت جریانهـــای آشـــفته
در مســـایل هیدرولیـــک،
مشـــخصات فیزیکـــی آب و رســـوب ،هیدرودینامیـــک
کانالهـــای بـــاز و رودخانـــه ،آشـــفتگی در کانالهـــای بـــاز ،نحـــوه
مطالعـــه و مدلســـازی آشـــفتگی بـــا روش شبیهســـازی گردابههـــای
بـــزرگ را مـــورد بررســـی و بحـــث قـــرار داده اســـت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی ردبیل

 عنوان۳ :
کتاب «درآمدی بر
جهانبینی اسالمی»« ،مبدأ
و معادشناسی در الهیات
و معارف اسالمی» و «راه و
راهنماشناسی در الهیات و
معارف اسالمی»
مولف:
حجتاالسالموالمسلمین سعید
حسنی
انتشارات :جهاددانشگاهی
استان مرکزی
فرســـتنده :روابـــط
عمومـــی جهاددانشـــگاهی
اســـتان مرکـــزی

 عنوان:
«راهنمای مقدماتی
الکتروکاردیوگرام های دام
کوچک»
مولفان :دکتر امین بیغم
صادق ،دکتر غزاله موسیپور
دهکردی و دکتر محمد
شادخواست
 انتشارات:جهاددانشگاهی
چهارمحالوبختیاری
تعداد صفحه188 :
چکیده :این کتاب به نحوی
نگارش شده که فهم اصول
الکتروکاردیوگرام برای خواننده آسان باشد .همچنین به نحو سودمند،
شامل توصیفاتی از یافتههای بالینی هرآریتمی و این که هر نوع آریتمی
هنگام معاینه و گوشکردن چه نوع صدایی خواهد داشت و این که فقدان
نبض را چه مواقعی خواهیم داشت ،میباشد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحالوبختیاری

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

 عنوان:
«استالراتور»
مولفــان :دکتــر حســن
غفوریفــرد ،دکتــر شــروین
گــودرزی و مهنــدس ابوالفضــل
مازندرانــی
انتشارات :جهاددانشگاهی
صنعتی امیرکبیر
روش تهیـــه :از طریـــق
فروش ــگاه و نمایش ــگاه دایم ــی
انتشـــارات جهاددانشـــگاهی
امیرکبیـــر واقـــع در خیابـــان
حافـــظ ،جنـــب درب
اصلـــی دانشـــگاه یـــا فروشـــگاه اینترنتـــی انتشـــارات بـــه آدرس:
jdamirkabir.ac.ir/shop
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر
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 عنـــوان« :ادب
کارمنـــدی»
مولـــف :دکتـــر عزیـــزا...
مولـــوی وردنجانـــی
انتشـــارات :جهاددانشـــگاهی
چهارمحا لوبختیـــاری
تعداد صفحه239 :
چکیــده :کتــاب حاضــر بــا
رویکــرد آشــنایی بــا خطاهــای
شــناختی و رفتــاری منابــع
انســانی در ســازمانها تالیــف
شــده اســت و مدیــران و کارکنــان
دســتگاههای دولتــی و بخــش
خصوصــی میتواننــد از مطالــب ایــن
کتــاب بهرهبــرداری کننــد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحالوبختیاری

 عنوان:
«زعفران گلخانهای»
مولف :محمدصادق
فرهنگدوست
انتشارات:
جهاددانشگاهی فارس
تعداد صفحه108 :
چکیـــده :کتـــاب
حاضـــر از اولیـــن
کتابهـــای چاپشـــده
در زمینـــهی کشـــت
گلخانـــهای زعفـــران بـــه
حســـاب میآیـــد کـــه
بـــه شـــیوایی آمـــوزش
مر حله به مر حلـــه ی
کاشـــت ،داشـــت و برداشـــت گیـــاه زعفـــران را مطـــرح مینمایـــد و
بـــرای عمـــوم عالقهمنـــدان در حـــوزهی کشـــاورزی تالیـــف شـــده
اســـت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی فارس

سال بیست و یکم│شماره175
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کتــاب
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

 عنوان:
«تصفیه پسابهای
صنعتی با فناوری
کالسیک واکسایش
پیشرفته»
مولف:دکتر عارف
شکری
انتشارات:
جهاددانشگاهی صنعتی
امیرکبیر
تعداد صفحه312 :
قیمت 38000 :تومان
روش تهیه :از طریق
فروشگاه و نمایشگاه دائمی انتشارات جهاددانشگاهی امیرکبیر واقع در
خیابان حافظ ،جنب درب اصلی دانشگاه یا فروشگاه اینترنتی انتشارات
به آدرس jdamirkabir.ac.ir/shop
چکیده :یکی از مهمترین مشکالت بهویژه برای دانشجویان
تحصیالت تکمیلی جهت کارهای پژوهشی خود ،کمبود منابع فارسی
الزم جهت توضیح و تفهیم فرآیندهای اکسایش پیشرفته است؛ تالیف
این کتاب میتواند برای دانشجویان و متخصصان این رشته مفید واقع
شود .مطالب این کتاب برگرفته از سالها کار آزمایشگاهی و تحقیق
روی پساب صنایع مختلف است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر


عنوان« :فرهنگ
بحران»
مولف :دکتر آرش
حیدری
انتشارات:
سازمان انتشارات
جهاددانشگاهی
چکیده :تجربه
نشان داده است
که راهبردهای
مقابله با بالیا و
بحرانهای طبیعی
و زیستمحیطی در ایران با کمترین توجه به عناصر فرهنگی
تدوین و اجرا میشود و همین بیتوجهی ،دامنهی بحرانها را
دوچندان میسازد .در رابطهی میان فرهنگ و بحران ،باید به
سه پرسش اساسی پاسخ داد .1 :چگونه میتوان سویههای مثبت
فرهنگ را در راستای اثربخشی به فعالیتهای مقابله با خطرهای
منفی
بحرانها تقویت کرد؟؛  .2چگونه میتوان از تأثیرات
ِ
فرهنگ در این زمینه کاست؟ و  .3چگونه میتوان راهبردها و
اقدامات مقابله با خطرهای بحران را با سویههای فرهنگی جامعه
همسو ساخت؟ دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی با در نظر
گرفتن ضرورتهای فوق ،مجموعهی جستار فرهنگ بحران را
با دبیری دکتر آرش حیدری عضو هیات علمی دانشگاه علم و
فرهنگ ،تدوین و سازمان انتشارات جهاددانشگاهی آن را منتشر
کرد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی

 عنوان:
«اصول برنامهنویسی
کامپیوتر با بهرهگیری از
نرمافزار متلب»
مولف :مهدی جمالی
قهدریجانی
انتشارات :جهاددانشگاهی
صنعتی اصفهان
تعداد صفحه200 :
روش تهیه :تماس با
شمارهی 03133912711
چکیده :این کتاب با هدف
آموزش اصول و مبانی حل
مساله و پیادهسازی آن در محیط متلب به نگارش درآمده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان« :بازرسی
امنیت شبکه»
مولفان :دکتر هادی یوسفی رامندی و
دکتر اکبر مومنی
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه۴۱۰ :
چکیده :این کتاب که دارای
بخشهای مهمی همچون اصول بازرسی،
امنیت اطالعات و قوانین ،امنیت اطالعات
مالکیت ،چهارچوبها و استانداردها ،ابزار
و تکنیکهای بازرسی ،ارزیابی راهحلهای
امنیتی  ،Ciscoسیاست مدیریت،
امنیت زیرساخت ،پیشگیری از نفوذ به
محیط پیرامون ،کنترل دسترسی ،محافظت از نقاط انتهایی ،دسترسی راه دور امن و
ارتباطات یکپارچه است ،میتواند برای دانشجویان رشتهی کامپیوتر به منظور بررسی
اهمیت و بازرسیهای مداوم امنیت شبکه و روشهای بازرسی مبتنی بر ریسک که از
استانداردهای صنعتی است مورد استفاده قرار گیرد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان« :بیوانفورماتیک
کاربردی»
مترجمان :دکتر امین صادقی ،دکتر
محسن مدرسکیا و مهندس سحر شجاعی
انتشارات :جهاددانشگاهی
چهارمحالوبختیاری
تعداد صفحه205 :
چکیده :این اثر علمی در هفت سرفصل
تحت عناوین مبانی بیولوژی در علم
بیوانفورماتیک ،دادههای زیستی ،جستوجوی
پایگاهها و مقایسهی توالیها ،رمزگشایی ژنوم
یوکاریوتی ،ساختارهای پروتئینی و طراحی
دارو مبتنی بر ساختار ،تجزیه و تحلیل
عملکردی ژنوم و تحلیل مقایسهای ژنوم وارد
بازار نشر شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحالوبختیاری

شمارهی 03133912711
چکیده :هدف از تالیف این کتاب ،جمعآوری اطالعات علمی
و فنی در ارتباط با ازدیاد گیاهان باغبانی و جنبههای کاربردی آن
برای ارایه به دانشجویان کارشناسی و باالتر و همچنین آمادهسازی
دانشجویان جهت آزمونهای کارشناسیارشد و دکتری است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

 عنوان:
«رویکردهای نظری و
عملی در ازدیاد گیاهان
باغبانی»
مولفان:دکتر سیامک
شیرانی بیدآبادی و
مهندس قاسم اخبارفر
انتشارات:
جهاددانشگاهی صنعتی
اصفهان
تعداد صفحه225 :
قیمت 30000 :تومان
روش تهیه :تماس با

 عنوان:
«رابطه امنیت و
گردشگری»
مولفان :دکتر منصور
رحمتی و دکتر غالمرضا
زارع
انتشارات:
جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه268 :
قیمت 40000 :تومان
چکیده :کتاب «رابطه
امنیت و گردشگری»
در حالی در انتشارات
جهاددانشگاهی به چاپ رسیده است که فقدان مطالعات صورتگرفته
در زمینهی مسایل امنیت و ایمنی در حوزهی گردشگری با مفهوم
وسیع امنیت و ایمنی مورد نیاز برای گردشگران محسوس میباشد
و در نظر دارد بهصورت جامع به عوامل ناامنکننده و اثرگذار بر
مقاصد گردشگری پرداخته و ضمن شناسایی آنها ،به اجمال مسایل
امنیت و ایمنی مکانهای گردشگری در ایران را مورد ارزیابی قرار
دهد .این کتاب شامل  5فصل با عناوین مفهوم گردشگری ،مفهوم
امنیت ،مدلهای مطالعاتی گردشگری و امنیت ،تاثیر امنیت بر میزان
گردشگری ،امنیت و گردشگری ایران است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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 عنوان:
«دینامیک خاک؛ مبانی
نظری و کاربردی»
مولفان :دکتر حمید
علیالهی و مهندس مریم
رحیمی
انتشارات :جهاددانشگاهی
صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحه712 :
قیمت 65000 :تومان
روش تهیه :مراجعه به فروشگاه
و نمایشگاه دائمی انتشارات
جهاددانشگاهی امیرکبیر واقع
در خیابان حافظ ،جنب درب اصلی دانشگاه یا فروشگاه اینترنتی انتشارات
به آدرس jdamirkabir.ac.ir/shop
چکیده :این کتاب در  7فصل تنظیم شده که فصل اول آن شامل
معرفی علم دینامیک خاک و انواع بارهای دینامیکی میباشد .در فصل
دوم ،مبانی و اصول ارتعاشات و در فصل سوم تئوری انتشار امواج ،بیان
شده است .فصل چهارم در زمینهی مشخصات دینامیکی خاک و روابط
متنوع تئوری و آزمایشگاهی بین پارامترهای آن بحث مینماید .فصل
پنجم به مبحث پی ماشین آالت پرداخته و مباحث مربوط به روانگرایی
خاک و اثرات ناشی از آن و همچنین فشار جانبی خاک در شرایط لرزهای
به تفضیل در فصل ششم و هفتم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و
میتواند به عنوان یک مرجع جامع برای دانشجویان مهندسی عمران به
خصوص گرایشهای ژئوتکنیک ،مهندسی زلزله و همچنین برای مهندسان
مشاور و پیمانکاران مفید باشد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

«دانش
 عنوان:
ِ
ِ
فرهنگ دانش»
فرهنگ و
مترجم :محمدرضا اسمخانی
انتشارات :سازمان انتشارات
جهاددانشگاهی
تعداد صفحه362 :
قیمت 60000 :تومان
روش تهیه :مراجعه به
فروشگاه دایمی سازمان انتشارات
جهاددانشگاهی به آدرس تهران،
خیابان انقالب ،خیابان فخررازی،
تقاطع ژاندارمری ،ساختمان
منشور دانش ،طبقه همکف ،پالک
 6یا تماس با شماره تلفن 02166487625
ِ
تعیین
فرهنگ دانش میکوشد به تعریف و
دانش فرهنگ و
چکیده:
ِ
ِ
نسبتهای پیچیده بین دو دسته مقوله بپردازد :از یک سو ،دانش ،معرفت،
ِ
فرهنگ
تحلیل ساختا ِر دو نوع
و اطالعات و از سوی دیگر ،جامعه و فرهنگ.
ِ
ِ
ِ
«فرهنگ
اهمیت بهسزایی برخوردارست:
بههم مرتبط در این کتاب از
طریق انتشا ِر اطالعات بهوسیله رسانههای
اطالعات» ،فرهنگی تودهای که از
ِ
ِ
«فرهنگ اطالعاتی» ،فرهنگی که اطالعات و دانش در
جمعی تولید میشود و
آن متغیرهای تعیینکننده هستند .از دیگر مباحثی که در این کتاب بررسی
ِ
مختلف «اطالعات»« ،شبه اطالعات» ،و «اطالعاتِ کذب
میشوند :ترکیبهای
ِ
اجتماعی واقعیت»
«برساخت
اطالعاتی امروزی؛
گمراهکننده» در جامعهی
ِ
ِ
عنوان
بهوسیله روایتهای رسانههای جمعی؛ «آنتروپی» و «عدم قطعیت» به
ِ
ِ
فرهنگ اطالعاتی؛ داللتهای این ایده که «اطالعات رسانهای با
ممیزه های
یک پیام است»؛ و پیادهسازیِ این مالحظاتِ نظری در دو موردکاوی :جنگ
بحران اقتصادیِ .2007
در عراق و
ِ
فرستنده :روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
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 عنوان« :فقه،
سیاست و حکومت»
مولفان :دکتر علی دارابی و دکتر
مسعود مطلبی
انتشارات :سازمان جهاددانشگاهی
تهران
چکیده :کتاب در  ۷فصل :کلیات
و مفاهیم فقه ،تاریخچه فقه و اجتهاد
شیعی ،مکتبها و مدرسههای
فقهی ،چیستی و چرایی فقه سیاسی
و فقه حکومتی ،نظریهی والیت
فقیه ،شبههشناسی والیت فقیه و
 ۴ضمیمهی «واژگان و اصطالحات
فقهی» فرق ،مکاتب و سلسلههای مذهبی ـ سیاسی ،مفاخر و نامآوران حوزهی
مطالعات فقهی و گاهشمار فقه ،سیاست و حکومت تدوین شده است .کار مهمی
که در گاهشمار برای نخستینبار صورت گرفته این است که یک نمودار زمانی
و خطی از عصر نبوت تاکنون و مکاتب و اعصار فقهی و مهمترین سخنگویان و
فقهای هر دوره را همراه با حکومتهای وقت در آن تنظیم شده است.
فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران

 عنوان« :خیابانها
بهمثابه ابزارهایی برای
دگردیسی سکونتگاههای
فقیرنشین شهری»
مترجمان :میالد دوستوندی و پویا
خانمحمدی
انتشارات :جهاددانشگاهی
کردستان
تعداد صفحه264 :
چکیده :کتاب حاضر با موضوع
زاغهنشینی در آسیا ،رفاه اجتماعی در
آفریقای جنوبی و ...چاپ و عرضهی

 عنوان« :تبیین
معماری و شهرسازی مبتنی بر
هویت اسالمی ـ ایرانی»
مولف :مهندس عبدالحمید
نقرهکار
انتشارات :جهاددانشگاهی قزوین
تعداد صفحه814 :
قیمت 89000 :تومان
چکیده :این کتاب در قالب 8
فصل به مباحث بحران هویت در
فرهنگ و هنر معاصر ،ساختار و
گونهشناسی ،هویت شایسته از دیدگاه
اسالمی ،حسنشناسی و زیبایی،
سرچشمهی هویت در آثار هنری ،هویت آثار هنری از منظر اسالمی ،رابطهی
فضای مصنوع (معماری) با طبیعت ،ابعاد و عناصر اصلی هویتساز در معماری و
هویت اسالمی در آثار معماری میپردازد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

 عنوان« :گیاهان
صنعتی»
مولفان :دکتر افشار آزادبخت و
دکتر ایوب فصاحت
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه568 :
قیمت 28000 :تومان
چکیده :در کتاب مذکور تمام
جنبههای مهم زراعی ،مبارزه با
علفهای هرز و بیماریهای مربوط
به گیاهان صنعتی با استفاده از منابع
معتبر بررسی به تصویر کشیده شده
است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

بازار شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

 عنوان« :ویرایش ژنوم؛ زیستشناسی تا
فناوری»
مولفان:دکتربهزاد داورنیا ،حسین واثقی دودران و
مرضیه عطشان
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه232 :
قیمت 39000 :تومان
چکیده :کتاب «ویرایش ژنوم؛ زیست شناسی تا
فناوری» با هدف جلب توجه بیشتر محققان علوم زیستی

به فناوریهای ویرایش ژنوم بهعنوان راهکارهای نوین
برای درمان بیماریها و توجه هر چه بیشتر به اقتصاد زیستی،
ضمن گردآوری دادههای مرتبط در این حوزه در قالب یک
مجموعهی مدون ،فرصت استفاده بهینه از بهروزترین اطالعات
پیرامون موضوعات ویرایش ژنوم انسانی ،جانوری و گیاهی را
فراهم کرده است؛ در این کتاب ،چشماندازها و کاربردهای این
فناوری نیز بهعنوان بخش مجزایی آورده شده است تا نقشهی راه
کاربردی برای تحقیقات پژوهشگران و دانشجویان عالقهمند باشد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان« :راهنمای کامل
مبتدیان برای مدیریت پروژه»
ترجمه :شهاب گرجی مهلبانی
انتشارات :جهاددانشگاهی قزوین
تعداد صفحه۳۹۰ :
قیمت ۵۸۰۰۰ :تومان
چکیده :مطالعهی این کتاب به
افراد تازهوارد در حوزهی مدیریت پروژه،
کسانی که در درک مفاهیم مطرحشده
در سایر کتابهای مدیریت پروژه با
مشکل مواجه هستند ،متخصصانی که
اولین تجربهی مدیریت پروژهای خود
را آغاز کردهاند و نیز مدیران پروژه
باتجربهای که آموزش رسمی محدودی در این زمینه دیدهاند ،توصیه میشود.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

 عنوان« :مقدمهای بر
هوشمندی کسبوکار اجتماعی»
مولفان :سید محمدباقر جعفری و
فاطمه عسگر نجفی
انتشارات :سازمان جهاددانشگاهی
تهران
تعداد صفحه238 :
قیمت 19000 :تومان
چکیده :در فصل اول کتاب ،به
معرفی هوشمندی کسبوکار بهعنوان
پایهی اصلی سیستمهای هوشمندی
کسبوکار پرداخته شده است؛ فصل
دوم کتاب ،رسانهی اجتماعی را که
پیشنیاز ضروری هوشمندی کسبوکار اجتماعی است ،مورد کندوکاو قرار
میدهد؛ در فصل سوم کتاب ،مفهوم هوشمندی کسبوکار اجتماعی بهطور کامل
برای خواننده تشریح شده و در فصل آخر ،بهترین ابزارهای موجود پایش رسانهی
اجتماعی را بهمنظور جمعآوری دادههای مورد نیاز در هوشمندی کسبوکار
اجتماعی معرفی و مورد مقایسه قرار داده است.
فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران

 عنوان« :استفاده از
نانو جاذبهای کربنی در تصفیه
آب»
مولفان :محمد طالئیان عراقی و
مهدی رحمتی
انتشارات :جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه153 :
قیمت 15000 :تومان
چکیده :کتاب حاضر شامل  6فصل
است که در سه فصل اول توضیحاتی
کلی راجع به آب آشامیدنی ،آالیندههای
آن و روشهای تصفیهی آب بیان شده
و در سه فصل بعد ،روش جذب سطحی
ی کربنی معرفی
و معادالت حاکم بر آن مورد بررسی قرار گرفته و نانوجاذبها 
شده و در انتها پژوهشی که توسط مولفان بر روی حذف نفتالن از آب با استفاده
از نانوجاذبهایکربنی انجام شده ،مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تهیه :تماس با شماره تلفن 02177503824
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

 عنوان« :اقتصاد خرد»
مولف :عبدالرحیم هاشمی دیزج
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه۳۳۴ :
قیمت 20000 :تومان
چکیده :در کتاب مذکور به
مفاهیم اساسی اقتصاد خرد ،عرضه،
تقاضا و عوامل موثر بر آن ،تعادل در
بازار ،عوامل و اهمیت کشش عرضه و
تقاضا ،تحلیل رفتار مصرفکنندگان بر
اساس تابع مطلوبیت و محدودیتهای
بودجهای مطابق با قیمت کاالها،
خدمات و درآمد پرداخته شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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 عنوان« :نکات
کاربردی و کنکوری شیمی و
حاصلخیزی خاک»
مولفان :صالحالدین مرادی و لیال
جهانبان
انتشارات :جهاددانشگاهی مرکزی
چکیده :محتوای این کتاب
برگرفته از کتابهای موجود در
زمینهی شیمی و حاصلخیزی خاک
و تغذیهی گیاه بهعالوه تجربهی
مولفان آن است .این کتاب میتواند
برای دانشجویان گرایشهای
مختلف کشاورزی ،منابع طبیعی و
محیطزیست مفید بوده و راهنمای مناسبی برای کشاورزان در مورد مباحث
شیمی خاک ،حاصلخیزی خاک و تغذیهی گیاه باشد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی مرکزی
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 عنوان« :راهنمای
معاینهی اسب»
مترجمان :رسول رحیم زاده ،آیرین
نجفی و روژین فرشگر
انتشارات :جهاددانشگاهی کردستان
چکیـــده :ایـــن کتـــاب در
برگیرنـــدهی روشهـــای رایـــج
اســـتاندارد توصیهشـــده بـــرای
معاینـــهی پیشازخریـــد و بیمـــهی
اســـب میباشـــد؛ تغییـــرات متعـــددی
در ویرایـــش چهـــارم انجـــام شـــده
و یـــک فـــرم جدیـــد گـــزارش نیـــز
توســـط انجمـــن دامپزشـــکی اســـب
اس ــترالیا تهی ــه ش ــده اس ــت .در ای ــن کت ــاب فصل ــی تح ــت عن ــوان روشه ــای
تکمیلـــی معاینـــات پیشازخریـــد گنجانـــده شـــده و در آن اطالعـــات جامعـــی
از نحـــوهی اســـتفاده از پرتونـــگاری و آندوســـکوپی در معاینـــات پیشازخریـــد
و نیـــز اطالعاتـــی در ارتبـــاط بـــا الکتروکاردیوگرافـــی ،اولتراســـونوگرافی و
روشهـــای آزمایشهـــای دارویـــی فراهـــم آمـــده اســـت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

 عنوان« :مدیریت
بالینی درد در نوزادان»
مولفان :دکتر علیرضا جشنی مطلق
و اعظمالملوک الساق
انتشارات :جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه107 :
قیمت 15000 :تومان
روش تهیه :تماس با شماره تلفن
 026-34505151و 021-77503824
چکیـــده :در ایـــن کتـــاب بـــه
مباحثـــی پیرامـــون «مفهـــوم درد»،
«عـــوارض عـــدم تســـکین درد»،
«اندازهگیـــری درد در نـــوزادان و
تســـکین درد در نـــوزادان»« ،مکانیســـم اثـــر تســـکیندهندههای غیردارویـــی»
و «روشه ــای داروی ــی و غیرداروی ــی تس ــکین درد در ن ــوزادان» پرداختهش ــده
اســـت.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

 عنوان« :آماده شدن
برای جراحی تومور مغزی»
مولف :سروش فاطمی نائینی
انتشارات :جهاددانشگاهی اصفهان
تعداد صفحه112 :
روش تهیه :تماس با شمارهی
03136680062
چکیـــده :هـــدف کتـــاب ایـــن
اس ــت ک ــه ی ــک س ــری تمری ــن پای ــه
بـــرای افزایـــش مهارتهـــای حرکتـــی،
مدیریـــت بافـــت ،صالحیـــت فنـــی و
اعتمادبهنفـــس بـــه یـــک جـــراح مغـــز
و اعصـــاب جـــوان ارایـــه شـــود و بـــا
مطالعــهی ای ــن کت ــاب ،ش ــما ق ــادر خواهی ــد ب ــود ک ــه مهارته ــای اولیــهی
مـــورد نیـــاز بـــرای بخشهـــای اساســـی جراحـــی تومـــور مغـــزی را بیاموزیـــد.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان

 عنوان« :سیستمهای
اطالعات مدیریت در سازمانهای
ورزشی»
مولفان :مهدی سلیمی و محسن
طیبی
انتشارات :جهاددانشگاهی اصفهان
تعداد صفحه404 :
قیمت 29000 :تومان
روش تهیه :تماس با شمارهی
03136680062
چکیده :پیشرفت سریع ،عمومیت
یافتن بیشتر و در دسترس بودن
فناوری اطالعات ازیکطرف و ارزانبودن
و یادگیری آسان آن از طرف دیگر باعث شده است که بخشهای مختلف
سازمانهای ورزشی از سیستمهای اطالعاتی بهعنوان ابزاری مهم و قوی جهت
حل مشکالت ناشی از پیچیدگی سازمان ،برقراری ارتباطات ،انجام سریعتر و
آسانتر کارها و بازدهی بیشتر در سازمان استفاده کنند .در این کتاب سعی شده
است که با استفاده از منابع بهروز و تخصصی و مثالهای ورزشی به تفهیم بیشتر
موارد پرداخته شود.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان

 عنوان« :سیستمهای اطالعات مدیریت در سازمانهای ورزشی»
مولفان :مهدی سلیمی و محسن طیبی
انتشارات :جهاددانشگاهی اصفهان
تعداد صفحه404 :
قیمت 29000 :تومان
روش تهیه :تماس با شمارهی 03136680062
چکیده :پیشرفت سریع ،عمومیت یافتن بیشتر و در دسترس بودن فناوری اطالعات ازیکطرف و ارزانبودن و یادگیری آسان آن
از طرف دیگر باعث شده است که بخشهای مختلف سازمانهای ورزشی از سیستمهای اطالعاتی بهعنوان ابزاری مهم و قوی جهت
حل مشکالت ناشی از پیچیدگی سازمان ،برقراری ارتباطات ،انجام سریعتر و آسانتر کارها و بازدهی بیشتر در سازمان استفاده کنند.
در این کتاب سعی شده است که با استفاده از منابع بهروز و تخصصی و مثالهای ورزشی به تفهیم بیشتر موارد پرداخته شود.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اصفهان

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

 عنوان« :مبانی
تفسیری جریان سلفی تکفیری»
مولفان :دکتر حمزه علی بهرامی و
دکتر مجتبی سپاهی
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی
اصفهان
تعداد صفحه520 :
روش تهیه :تماس با شمارهی
03133912594
چکیده :فرقهی سلفیان ـ تکفیری
را سیر و سر دیگری است ،زیرا این فرقه
با آنکه از اندیشهی استواری در میان
صاحبنظران اسالمی برخوردار نیست،
بر آن است تا اندیشههای نااستوار و متحجرانهی خویش را به سایر مسلمانان
تحمیل کرده و خود را تنها میداندار اندیشه و تفکر اسالمی بقبوالند؛ شناخت
را زورمزها و سیر تحول و اندیشههای این فرقه ،کاری است بایستهی تحقیق تا
زوایای پیدا و پنهان این تفکر روشن شود.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

119

www.acecr.ac.ir

 عنوان« :مدیریت
کیفیت»
مترجمان :دکتر محمد انیسه ،آرمان
معتمدی و مولود صادقیان
انتشارات :جهاددانشگاهی قزوین
تعداد صفحه254 :
قیمت 26000 :تومان
چکیده :این کتاب در  15فصل
به پیشینه و تاریخچهی مدیریت
کیفیت ،نظریات دکتر ادوارد دمینگ،
استانداردها و مدلها ،مشتریان ،رهبری
در مدیریت کیفیت ،مدیریت کیفیت
راهبردی ،فرآیندها ،مشارکت و منابع،
افراد در مدیریت کیفیت ،اخالق و مسوولیتهای اجتماعی سازمان ،آموزش،
تغییر و بهبود فرآیند ،کیفیت خدمات و پیادهسازی مدیریت کیفیت اشاره کرده
است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین

 عنوان« :پراکندگی
امواج الکترومغناطیسی از سطوح
ناهموار»
مولف :دکتر سید عبدالرضا ترابی
انتشارات :سازمان جهاددانشگاهی
صنعتی شریف
روش تهیه :تماس با شمارهی
021-66075011
چکیده :این کتاب دارای  6فصل
است که در فصل اول مروری بر مفاهیم
پایه صورت گرفته است؛ در فصل دوم و
سوم مولف ،روشهای تحلیلی ـ تقریبی
بررسی پراکندگی از سطوح ناهموار و
روش مومنت در حل مسایل الکترومغناطیسی را توضیح داده است؛ تحلیل عددی
پراکندگی از سطوح ناهموار با روش مومنت ،تصحیح ضرایب فرنل برای انعکاس
از سطوح ناهموار در باند موج میلیمتری  125و محاسبهی پراکندگی با روش
استخراج هارمونیکهای سطح ناهموار ،موضوعاتی هستند که در فصل چهارم،
پنجم و ششم مولف به ارایهی آن پرداخته است.
فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

