فرازی از زندگینامهی

شهید دکرت محسن فخریزاده

معاون فقید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلﺢ
و رییس سازمان پژوهش و نوآوری این وزارتخانه

به یاد شهدای جهاد علمی؛
دکرت محسن فخریزاده

نحوه شهادت:

شهید فخری زاده سالها توسط سازمان جاسوسی
رژیم صهیونیستی زیر نﻈر بود و آنگونه که رسانه های
مختلﻒ اذعان دارند ،آنچنان موجﺐ ترس و واهمه
دشمنان قرار گرفته بود که صهیونیست ها او را هدف
شامره یﮏ خود قرار داده بودند تا اینکه رسانجام این
مدیر متعهد و متخﺼﺺ در هفتم آذر ۱۳۹۹خورشیدی
در آبﴪد دماوند به وسیله انفجار و شلیﮏ توسط عناﴏ
تروریست مسلﺢ مورد حمله قرار گرفت که به شدت
مجروح و با وجود تالش تیم پزشکی به درجه رفیع
شهادت نایل آمد.

دکرت محسن فخریزاده یکی از تاﺛیرگﺬارترین دانشمندان تحقیقات علمی ،پژوهشی و صنعت دفاعی ایران به شامر
میرفت که به عنوان رییس سازمان پژوهش وزارت دفاع نقش بیبدیلی در به رسانجام رساندن طرحهای مختلﻒ
داشت و با اقدامات خود توانست توان دفاعی کشور را به تراز قابل قبولی از بازدارندگی برساند.
جهاددانشگاهی در پی شهادت دانشمند فقید دکرت محسن فخری زاده معاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلﺢ و رییس مﺆﺛر و خدوم سازمان پژوهش و نوآوری این وزارتخانه به دست تروریستهای جنایتکار پیام تربیﮏ و
تسلیتی صادر کرد.
منت پیام بدین رشح است:
انّا للّه و انّا الیه راجعون
شهادت مدیر انقالبی و دانشمند مبتکر شهید دکرت محسن فخری زاده معاون فقید وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلﺢ و رییس موﺛر و خدوم سازمان پژوهش و نوآوری این
وزارتخانه به دست تروریستهای جنایتکار و نوکران ایادی استکبار و رژیم صهیونیستی
را به محﴬ بقیﺔالله اﻷعﻈم امام زمان )عج( ،فرمانده معﻈم کل قوا ،جهادگران صنعت
دفاع دانشبنیان کشور و عموم ملت شهیدپرور ایران اسالمی تربیﮏ و تسلیت عرض
میکنیم.
اینگونه اقدامات بیشﮏ خللی در عزم ملت بزرگ ایران برای پیﴩفت ایجاد نخواهد
کرد و رویشهای پر امید انقالب اسالمی راه شهیدان را ادامه خواهند داد.
اگرچه اقدامات امنیتی و حفاﻇتی در پیشگیری از این حوادث تلﺦ مﺆﺛر است اما آن چه
به دشمن جرأت و جسارت اقدامات تروریستی از این قبیل را می دهد هر سخن و عملی
است که به تضعیﻒ وحدت ملی ،ایجاد دودستگی در جبهه مقاومت داخلی و عدم توجه به
هشدارهای رهرب معﻈم انقالب اسالمی بیانجامد.
قطعاً فرزندان انقالبی ملت در دستگاههای اطالعاتی و امنیتی آمران و مجریان این اقدام
تروریستی در خاک وطن را به سزای اعاملشان خواهند رساند.
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قوی شدن در
حوزههای اقتﺼاد ،علم،
ف ّناوری و نﻈامی
به مسﺌولین کشور و ملّت عزیزمان
میخواهم توصیه بکنم سعی کنند قوی
بشوند؛ به قول شاعر خراسانی ما» :برو
قوی شو اگر راحت جهان طلبی« .باید قوی
بشوید؛ هم در اقتﺼاد قوی بشوید ،هم
در علم قوی بشوید ،هم در ف ّناوری باید
قوی بشوید ،هم در دفاع نﻈامی باید قوی
بشوید؛ باید قوی بشوید .تا قوی نشوید،
دشمنها به شام طمع خواهند کرد ،به شام
تع ّرض خواهند کرد ،تجاوز خواهند کرد.
این توصیهی همیشگی من است و من
خودم تا توان دارم و تا توفیﻖ از طرف
پروردگار داشته باشم ،این قض ّیه را دنبال
میکنم؛ مسﺌولین هم موﻇّفند دنبال کنند.
بیانات رهرب معﻈم انقالب اسالمی در دیدار
دستاندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم
سلیامنی و خانواده شهید سلیامنی
/٢٦آذر١٣٩٩/

بهمن ١٣٩٩

صاحﺐ امتیاز :جهاددانشگاهی
مدیر مسﺌول :ابوالقاسم رﺋیسی
دبیر تحریریه :امین بلند همت
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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قطار ملی باید به تولید انبوه برسد
تولید واحد کنرتل
گیربکسهاینیمه
اتوماتیﮏتوسط
جهاددانشگاهی

ماهنامه »پیام جهاد« در پایگاه اطالعرسانی

جهاددانشگاهی به آدرس www.acecr.ac.ir

قابل رویت است.
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 ٧ویژہنوشت
 ٨از برنامهریزی برای حضور حداکﺮﺜی و آگاهانه مردم در انتخابات تا جﺬب نیروی انسانی بر
مبنای فرهنﮓ جهادی
 ١٤قطار ملی باید به تولید انبوه برسد
 ١٦تولید محﺼوﻻت پیﴩفته و نوین درمان زخمهای مزمن توسط جهاددانشگاهی
 ٢١تازه نوشت
 ٢٢جهاددانشگاهیدرمیانموﺛرترینموسساتتحقیقاتییﮏدرصدبرتردنیا
 ٢٤تقدیر از موفقیتهای چهار پژوهشگر برگزیده جهاددانشگاهی در سال جاری
 ٢٦ﺛبت اخرتاع  ۱۱محﺼول فرآوری شده از عناب
 ٢٨تولید و پخش بیش از  ۳میلیون کیت تشخیﺺ مولکولی کرونا توسط جهاددانشگاهی
 ٢٩افتتاح نوشت
 ٣٢از روﻤﻧایی از سامانهی نﻈرسنجی ایسﭙا تا بررسی چالشهای پیشروی حکمرانی مبتنی
برداده
 ٣٤گسرتش همکاری پارک علم و فناوری کرمانشاه
با رشکت نیروی غرب
 ٣٤افتتاح خط تولید دمنوشهای هرمی با کاربرد دارویی
 ٣٧برگزار نوشت
 ٣٨اهتامم ویژهی جهاددانشگاهی به کتاب و کتابخوانی
 ٤١حامیت از استارتاپهای خاص دخرتان دانشجو
 ٤٢راهاندازی رسیع شیمی پارک اصفهان باهدف تأمین نیازهای کشور
 ٤٤مدیریت زنجیرهی فناوری چندین محﺼول اسرتاتژیﮏ با مشارکت جهاددانشگاهی
 ٤٥تدوین سند توسعه مشاغل کوچﮏ و خانگی استانهای کشور با همکاری جهاددانشگاهی
 ٤٦حفﻆ  ۵۰۰رده سلولی در بانﮏ سلولی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی
 ٤٨نیاز به استفاده از دانش و تخﺼﺺ دانشگاهیان در ترویج تعاون
 ٥٠فعالیت جهاددانشگاهی در منطقه آزاد کیش گسرتش مییابد
 ٥١الزامات توفیﻖ در کاربردی سازی مطالعات قرآنی
 ٦١تفاهم نوشت
 ٦٢صنایع خالق و پرورش ماهی در قفس؛ زمینهای برای همکاریهای جهاددانشگاهی و
منطقه آزاد کیش
 ٦٤تولید واحد کنرتل گیربکسهای نیمه اتوماتیﮏ توسط جهاددانشگاهی
 ٦٥همکاری جهاددانشگاهی با موسسه خیریه حﴬت خدیجه)س( در زمینهی درمان ناباروری
 ٦٦ایجاد مراکز ارایه خدمات مشاوره به عالقهمندان فعالیت فرهنگی و هﺮﻨی
 ٦٨همکاری بین پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و اتحادیه پوشاک
 ٧٠استفاده از ﻇرفیتهای جهاددانشگاهی در حوزه صنایع و معادن
 ٦٩گسرتش همکاریهای رشکت ملی نفت ایران با جهاددانشگاهی
 ٧٣حامیت از تجاری سازی صنایع فرهنگی و نرم مبتنی بر دستاوردهای علمی
 ٨١گفتار نوشت
 ٨٢تاﺛیر رشایط فعلی بر اجرای پروژﻩهای فناورانه جهاددانشگاهی
 ٨٥پیﴩفت طرحهای فناورانه جهاددانشگاهی با وجود مشکالت اقتﺼادی و تحریمها
» ٨٨پژوهش« ارزانترین و دقیﻖترین راهکار حل مشکالت است
 ٩٠آمادگی سازمان دانشجویان برای تامین منابع انسانی متخﺼﺺ در جهاددانشگاهی
 ٩٧دیگر نوشت
 ٩٨ﻤﺗدید طرحهای فناورانه جهاددانشگاهی برای یﮏ سال دیگر
 ١٠٢کرونا فرصتی برای تﻐییر و بازنگری در نﻈام آموزشی جهاددانشگاهی
 ١٠٦حامیت مجلس از فعالیتهای جهاددانشگاهی در حوزههای مشاغل خانگی و تحقیقات
سالمت
 ١٢١کتاب نوشت

داستان جلد

کیفیت تحقیقات انجام شده جهاددانشگاهی
در ایران ،سبﺐ شد تا نام این نهاد در
سال جاری در میان یﮏ درصد موسسات
تحقیقاتی برتر جهان که دارای بیشرتین
میزان اﺛرگﺬاری هستند قرار گیرد.
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ویـژہ

ویژہ

گزارش مهمترین رویدادهای ملی و بیناﳌللی جهاددانشگاهی

ﭘﯿﺎمﺟﻬﺎد│ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮى ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﻰ

از برنامهریزی برای حضور حداکﺮﺜی و آگاهانه
مردم در انتخابات تا جﺬب نیروی انسانی بر
مبنایفرهنﮓجهادی
رییس جهاددانشگاهی در گردهامیی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی رسارس کشورتاکید کرد

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 27 ،آذرمـاه:
گردهمایـی روسـای واحدهـای سـازمانی جهاددانشـگاهی
سراسـر کشـور بـا حضـور دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس
جهاددانشـگاهی ،معاونـان پژوهـش و فنـاوری ،فرهنگـی،
آموزشـی ،پشـتیبانی و مدیریـت منابـع ،هماهنگـی و
امـور مجلـس ،رییـس سـازمان تجاریسـازی فنـاوری و
اشـتغال دانشآموختـگان ،رییـس دانشـگاه علـم و فرهنگ
و مدیـران کل حـوزه سـتادی در دفتـر مرکـزی ایـن نهـاد و
حضـور مجـازی روسـای واحدهای سـازمانی سراسـر کشـور
برگـزار شـد.

ضرورت بازنشر
موضوع علم و فناوری
در جامعه

دکتـر طیبـی در سـخنان آغازین خود در ایـن گردهمایی
بـا تأکیـد بـر اینکـه بـرای رسـیدن بـه پیشـرفت در هـر
کشـوری راهـی جـز برنامهریـزی نداریـم و اداره جامعـه باید
بـر اسـاس منطـق ،خرد باشـد گفـت :بایـد اقتـدار اقتصادی
و دفاعـی دانشبنیـان داشـته باشـیم کـه آنهـم مبتنـی بـر
تـوان داخلـی باقـدرت رقابتپذیـری باشـد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا برنامههـای چهارسـاله و
هشتسـاله نمیتوانیـم بـه اهـداف بلندمـدت برسـیم و در

ایـن زمینـه الزم اسـت تـا برنامهریزیهـای طوالنیتـری
انجـام شـود ،افـزود :بـا گردشهای سیاسـی در کشـور نباید
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برنامهریزی برای حضور حداک︓ری و آگاهانه
مردم در انتخابات و جذب نیروی انسانی
بر مبنای فرهنگ جهادی

رییـس جهاددانشـگاهی همچنیـن در سـخنان پایانـی
خـود در ایـن گردهمایـی بـه اهمیـت توجـه بـه موضـوع
انتخابـات اشـاره کـرد و گفـت :بـرای انتخابـات ریاسـت
جمهـوری و تشـکیل یـک دولـت کاربلـد و خودبـاور،
برنامهریـزی و اجـرای اقدامات فرهنگی و رسـانهای توسـط
جهاددانشـگاهی در جهـت حضـور حداکثـری و آگاهانـه
مـردم در انتخابـات ضـروری اسـت.
موضـوع دیگـر مـورد تاکیـد دکتـر طیبـی اهمیـت جـذب
نیروی انسـانی در واحدهای سـازمانی جهاددانشـگاهی بود
و گفـت :جـذب نیـرو در واحدهـای سـازمانی ایـن نهـاد باید
بـر مبنـا و خصوصیـات فرهنگ جهـادی انجام شـود.
وی توجـه به اجـرای پروژههـای فناورانـه بینالمللی نیز
اشـاره کـرد و بـا تاکید بـر اینکه انجـام فعالیتهـای فناورانه
در خـارج از کشـور جـدی گرفتـه شـود ،تاکیـد کـرد :در ایـن
رابطـه اقدامـات خوبـی شـکلگرفته اسـت امـا از الزامـات
تحقـق ایـن هـدف داشـتن ابـزار تبلیغـی و پاسـخگویی

اجرای طرحهای فناورانه با محوریت حل
مشکالتجامعه

در بخـش دیگـری از ایـن گردهمایـی دکتـر محمدرضـا
پورعابـدی معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی بـه
ارایـه گزارشـی از طرحهـای فناورانـه و در دسـت اجـرای
واحدهـای سـازمانی جهاددانشـگاهی پرداخـت و گفـت:
دانـش فنـی و سـاخت نمونـه متههـای حفـاری PDC
بدنـه ماتریکسـی توسـط پژوهشـکده تکنولـوژی تولیـد
جهاددانشـگاهی خوزسـتان بـا پیشـرفت  85درصـدی،
طراحـی و سـاخت موتورهـای هیدرولیکـی درون چاهـی
حفـاری توسـط سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف
بـا پیشـرفت  83درصـدی و تکمیـل دانـش فنـی و سـاخت
سیسـتم رانـش یـک دسـتگاه قطـار  7واگنـه متـرو توسـط
جهاددانشـگاهی واحـد علـم و صنعـت بـا پیشـرفت 70
درصـدی عنـوان بخشـی از ایـن طرحهـا اسـت.
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از کشـورهای قدرتمنـد جهـان در کنـار قدرت اقتصـادی در
حـوزه علـم و فنـاوری نیز حـرف اول را میزنند کـه نمونه آن
کشـور چین اسـت.

مناسـب اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی همچنیـن بـه رعایـت هویـت
بصـری ابالغـی جهاددانشـگاهی نیـز تاکیـد کـرد و گفـت:
هویـت بصـری پـس از تدویـن در اداره کل روابـط عمومـی
بـه واحدهـای سـازمانی ابـالغ شـده اسـت کـه بایـد الزامات
آن رعایـت شـود.
دکتـر طیبـی در ادامـه بـه موضـوع راهانـدازی رسـانه
در بسـتر دیجیتـال و غیـر دیجیتـال و انتشـار محصـوالت
رسـانهای توسـط واحدهای سـازمانی اشـاره کرد و گفت :در
مـواردی مشـاهده میشـود که افراد خودشـان بدون کسـب
مجـوز از دفتـر مرکـزی اقدام بـه تولیدات صوتـی و تصویری
و یـا تبلیغـات در فضـای مجـازی میکننـد که در ایـن رابطه
الزم اسـت در شـورایی متشـکل از مدیـرکل حـوزه ریاسـت،
مدیـرکل روابط عمومـی و معاون فرهنگی جهاددانشـگاهی
کـه تشـکیل آن در حـال نهایـی شـدن اسـت ،مجـوز ایـن
فعالیتهـا کسـب شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بایـد حفـظ شـأن و منزلـت
جهاددانشـگاهی در تدویـن برنامه انجام گیـرد ،افزود :پول
درآوردن و درآمدزایـی بـه هـر شـیوهای را نمیپذیریـم و
بایـد شـأن و منزلت جهاددانشـگاهی موردتوجه قـرار گیرد.
سـاماندهی شـرکتها و رعایـت مقـررات و
دسـتورالعملهای ابالغـی و تشـکیل هلدینـگ دانشبنیان
جهاددانشـگاهی از دیگـر تاکیـدات دکتـر طیبـی بـود و
خطـاب بـه روسـای واحدهـای سـازمانی گفـت :ارتباطـات
خـود را بـا اسـتانداران ،ائمـه جمعـه ،نماینـدگان مجلـس
قویتـر کننـد و از ظرفیـت آنها در جهت توسـعه و اقدامات
شـاخص در واحدهـای سـازمانی بهـره گیرنـد.
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برنامههـا تغییـر کنـد و سیاسـیون در مسـایل ملـی بایـد بـه
یـک وفـاق برسـند.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن مهـم
در سـخنرانی روز گذشـته رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی
در دیـدار بـا اعضـای خانـواده و سـتاد بزرگداشـت شـهید
سـپهبد سـلیمانی مـورد تأکیـد قرارگرفتـه اسـت ،عنـوان
کـرد :همـواره در جهاددانشـگاهی ایـن تأکیدهـا را انجـام
میدهیـم و ایـن نهـاد انقالبـی از ابتـدای تشـکیل خـود
دو موضـوع توسـعه فرهنگـی و توسـعه علمـی و فناورانـه را
بهعنـوان عامـل اصلـی پیشـرفت کشـور در دسـتور کار خـود
قـرار داده و موفـق بـه الگوسـازیهای خوبـی در ایـن رابطـه
شـده اسـت.
وی در ادامـه بـه اهـداف پیشبینیشـده بـرای
جهاددانشـگاهی بـر اسـاس سـند چشـمانداز کشـور در
سـال  ۱۴۰۴و برنامههـای توسـعه کشـور اشـاره کـرد و
گفـت :مقـام معظـم رهبـری در سـخنانی در مـورد ایـن
نهـاد تاکیـد فرمودنـد :جهاددانشـگاهی بایـد حـرف گزیـن
را بـه میـدان آورد و یـا اینکـه مـا بـه جهاددانشـگاهی بـرای
آینـده کشـور امیدواریـم .همچنیـن رییـس جمهـوری نیـز
از جهاددانشـگاهی بهعنـوان سـازمانی نـام بـرد کـه اقتـدار
علمـی را بـه دنیـا نشـان داد.
دکتـر طیبـی بـا بیـان اینکـه ایـن سـخنان مسـوولیت
مـا را سـنگینتر میکنـد ،تاکیـد کـرد :همـه واحدهـای
جهاددانشـگاهی بایـد بـا توجه بـه مزیتهای ملـی و منطقه
خـود دارای فعالیتهای شـاخص باشـند که ایـن فعالیتها
میتوانـد بـا تـوان خـود واحـد یـا کمـک از واحدهـای موفق
دیگـر تدوین شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن رابطـه میتـوان از ظرفیـت
مسـووالن و نخبـگان اسـتانی بهـره بـرد ،ادامـه داد:
همچنیـن در شـرایط فعلـی خطراتـی نیـز مـا را تهدیـد
میکنـد کـه یکـی از مـوارد موضـوع آمـوزش اسـت و بایـد
امـور آموزشـی را بـه هوشـمندی هدایـت کنیـم.
دکتـر طیبـی بـا اشـاره بـه اینکـه در جهاددانشـگاهی
بـه غیـر از انجـام کارهـای الهامبخـش در توسـعه علـم و
فنـاوری ،امـور فرهنگـی و مهارتآمـوزی ،یـک وظیفـه
بـزرگ اجتماعـی نیـز داریـم ،عنـوان کـرد :ایـن وظیفـه
فرهنگسـازی در الزامـات تحقق انقالب اسـالمی اسـت که
ازجملـه ایـن الزامـات میتـوان بـه وفـاق سیاسـی در کشـور
اشـاره کـرد.
وی همچنیـن بـه تشـکیل دولـت کارآمـد و احـزاب قوی
در کشـور تاکیـد کـرد و افـزود :ضرورت بازنشـر موضـوع علم
و فنـاوری در جامعـه نیز نباید فراموش شـود ،زیرا بسـیاری

ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ│ﺷﻤﺎره 177

8

ویـژہ
ﭘﯿﺎمﺟﻬﺎد│ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮى ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﻰ

وی بومیســـازی دانـــش فنـــی ســـاخت و تولیـــد
کریســـتالیزاتور صنایـــع فـــوالد و ریختهگـــری توســـط
ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران بـــا پیشـــرفت 74
درصـــدی ،تولیـــد جنیـــن ممتـــاز بـــرای اصـــالح نـــژاد
گاوهـــای شـــیری و گوشـــتی توســـط پژوهشـــگاه علـــوم و
فناوریهـــای نویـــن زیســـتی ابنســـینا بـــا پیشـــرفت 100
درصـــدی ،بومیســـازی و تکمیـــل دانـــش فنـــی تولیـــد
فرمـــون مبـــارزه بـــا آفـــت کـــرم خـــراط در درخـــت گـــردو
توســـط ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران بـــا پیشـــرفت
 83درص ــدی ،تولی ــد محی ــط شستش ــوی گام ــت انس ــانی
و محیطهـــای انجمـــاد  -ذوب تخمـــک و جنیـــن انســـانی
مـــورد نیـــاز مراکـــز درمـــان نابـــاروری ،مراکـــز تحقیقاتـــی
و دانشـــگاهها توســـط پژوهشـــگاه رویـــان بـــا پیشـــرفت
 100درصـــدی و تدویـــن دانـــش فنـــی و بومیســـازی
تولی ــد زخ ــم پوشه ــای فوم ــی در داخ ــل کش ــور توس ــط
ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی بـــا میـــزان
پیش ــرفت  91درص ــدی را عن ــوان بخ ــش دیگ ــری از ای ــن
طرحهـــا اعـــالم کـــرد.
وی همچنیـــن مهمتریـــن اقدامهـــای انجـــام شـــده
در حـــوزه پژوهـــش و فنـــاوری را بازنگـــری در ســـاختار
ارزشـــیابی گروههـــای پژوهشـــی ،ارزیابـــی مراکـــز
خدمـــات تخصصـــی ،موظفـــی اعضـــاء هیـــات علمـــی،
مراک ــز تحقیق ــات و فن ــاوری ،تاس ــیس صن ــدوق پژوه ــش
و فنـــاوری ،تغییـــر مـــدل کســـب کار در حـــوزه پژوهـــش و
فنـــاوری و انجـــام کار پژوهشـــی و کســـب فنـــاوری درون
قـــرارداد حرفـــهای عنـــوان کـــرد.
دکتـــر پورعابـــدی بـــا تاکیـــد بـــر بازآفرینـــی در حـــوزه
پژوهـــش و فنـــاوری ،چالشهـــای ایـــن حـــوزه را منابـــع
انســـانی ،ســـاختار ،زمینـــه کاری و منابـــع مالـــی دانســـت
و افـــزود :در حـــوزه منابـــع انســـانی :کشـــف اســـتعدادها -
ارتقـــای اســـتعدادها  -حفـــظ و نگهداشـــت اســـتعدادها،
تربیـــت منابـــع انســـانی چنـــد ســـو تـــوان و چیرهدســـت،
نظـــام جبـــران خدمـــات و حـــل مســـایل منابـــع انســـانی
اولویـــت اول مدیـــران ،در حـــوزه منابـــع مالـــی :نظـــام
بودجهریـــزی در حـــوزه پژوهـــش و فنـــاوری ،افزایـــش
نس ــبت بودج ــه ج ــاری ب ــه درآم ــدی (فرص ــت ی ــا تهدی ــد)
و اســـتفاده بهینـــه از منابـــع دولتـــی ،در زمینـــهی کاری:
انتخـــاب زمینـــه کاری مناســـب (کـــه کمـــاکان چالـــش
برخ ــی از واحده ــا اس ــت) ،انتخ ــاب م ــدل مناس ــب ب ــرای
ارتقـــای زمینههـــای کاری و توجـــه بـــه زنجیـــره تأمیـــن و
ارزش و در آخ ــر س ــاختار :متناسبس ــازی س ــاختارها ب ــا
وظایـــف و فعالیتهـــا ،تدویـــن یـــک مـــدل یـــا مدلهـــای
مناســـب مشـــارکت و تدویـــن ســـاختارهای متناســـب

بـــا تجاریســـازی فنـــاوری از مهمتریـــن چالشهـــا
هســـتند.
وی همچنیـــن در رابطـــه بـــا  31طـــرح فناورانـــه
جهاددانش ــگاهی گف ــت :در تالش ــیم ب ــرای س ــال  1400و
 1401نیـــز ایـــن طرحهـــا را بـــا محوریـــت طرحهایـــی کـــه
مشـــکالت جامعـــه را حـــل کنـــد اجـــرا کنیـــم.

آسیب جدی کرونا به حوزه فرهنگی و لزوم
تقویت سواد رسانهای

دکتر عیسـی علیـزاده معـاون فرهنگی جهاددانشـگاهی
نیـز در ایـن گردهمایـی بـه بیـان آسـیب کرونـا بـه حـوزه
فرهنگـی کشـور پرداخـت و اظهـار کـرد :ضربـه اقتصـادی
یکـی از ایـن آسیبهاسـت .روزهـای رونـق کسـبوکارهای
فرهنگـی ،هنـری و رسـانهای کشـور بـا آغـاز بحـران
همهگیـری بیمـاری کرونـا بهگونـهای دیگـر رقـم خـورد،
چنانچـه رونـد رکـود و کسـادی در سـال جـاری نیـز
تداومیافتـه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه آمـاری از سـوی وزیـر فرهنـگ و ارشـاد
اسـالمی گفـت :در حاشـیه جلسـه شـورای هنـر کـه در
مهرمـاه  1399برگـزار شـد ،وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی
اشـاره کـرد کـه خسـارات ایـام کرونـا در برخـی مـوارد بـه
اصحـاب فرهنـگ و هنـر بیـن  60تـا  80درصـد (بیـش از
 4000میلیـارد تومـان) بـوده اسـت.
دکتـر علیـزاده ادامـه داد :تعطیلـی مهمتریـن
رویدادهـای فرهنگـی یکـی دیگـر از آسـیبهای کرونـا در
حـوزه فرهنگـی اسـت کـه باعـث شـد نمایشـگاه بینالمللی
کتـاب تهـران ،مسـابقات بینالمللـی قـرآن سـازمان اوقـاف
و امـور خیریـه ،نمایشـگاه بینالمللـی قـرآن کریـم ،مراسـم
عبـادی ،سیاسـی حـج تمتـع ،عـزاداری محـرم بـه شـکل
سـنتی و مراسـم راهپیمایـی روز اربعیـن برگـزار نشـوند.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی خسـارت بـه اقتصـاد
فرهنـگ در حـوزه کتـاب ،گردشـگری ،صنایعدسـتی و
اسـتارت آپهـا را بخـش دیگـری از آسـیب کرونـا بـه ایـن
حـوزه عنـوان کـرد.
وی در ادامـه بـه ارایـه گزارشـی از فعالیـت  9ماهـه سـال
 1399ایـن معاونـت پرداخـت و در رابطـه بـا مهمتریـن
اقدامهـای معاونـت فرهنگـی گفـت :برگـزاری چهـار
گردهمایـی مجـازی معاونـان فرهنگـی و روسـای مراکـز و
سـازمانهای فرهنگـی ،توجـه و ارتقـای زیرسـاختهای
فرهنگـی در حـوزه مجـازی ،بـاال بـردن سـواد رسـانهای
همـکاران جهـت بهرهمنـدی از فضای مجـازی در ایام کرونا
بـا برگزاری کارگاههای آموزشـی ،انتشـار «کتـاب چهل» (به
مناسـبت چهلمیـن سـالگرد تاسـیس جهاددانشـگاهی)،

آمادهسـازی و تجمیـع  340گـزارش و پژوهـش در سـایت
دفتـر مطالعـات جهـت بهرهمنـدی همـکاران ،ارزیابـی
و پایـش سـالهای  1397و  1398برنامـه ششـم توسـعه
جهاددانشـگاهی توسـط اداره کل برنامهریـزی و توسـعه
فرهنگـی ،برنامهریـزی و ابـالغ  18طـرح ملـی 380 ،طـرح
هماهنـگ 8 ،طـرح سراسـری و  7طـرح منطقـهای توسـط
اداره کل برنامهریـزی و توسـعه فرهنگـی بخشـی از ایـن
فعالیتهـا اسـت.
دکتـر علیـزاده تصریـح کـرد :برگـزاری بیش از  9نشسـت
فرهنگـی بـا موضـوع انفعـال دانشـگاه ،سـواد رسـانهای،
مسـوولیت اجتماعـی دانشـگاه ،بحـران کرونـا و سـبک
زندگـی ایرانیـان و اعطای مجوز تاسـیس چهـار مرکز نوع ب
«مرکـز تولید محتوای دیجیتال و نشـر الکترونیک (سـتاک)
سـازمان انتشـارات»« ،مرکـز هنـر و رسـانه ایران (مهـرا) در
جهاددانشـگاهی قـم»« ،مرکـز مطالعـات و تحقیقـات بـازار
ایسـپا» و «مرکـز فرهنگـی  -گردشـگری دریایـی امـواج
خلیجفـارس در جهاددانشـگاهی هرمـزگان» نیـز بخـش
دیگـری از اقدامهـای معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی
ا ست .
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه رونمایی
از سـامانه رویتـاب اظهـار کـرد :هـدف از راهانـدازی ایـن
سـامانه یکپارچهسـازی رویدادهـای معاونـت فرهنگـی
جهاددانشـگاهی بهمنظـور مستندسـازی و تشـکیل بانـک
اطالعاتـی از دانشـجویان و اسـاتید حـوزه فرهنگـی،
شناسـایی دانشـجویان فعـال در حـوزه فرهنـگ و درگاه
مشـترک اطالعرسـانی رویدادهـا اسـت.
دکتـر علیـزاده بـا بیـان اینکـه کرونـا بـه مـا نشـان داد
کـه بایـد سـواد رسـانه خـود را ارتقـا دهیـم ،گفـت :یکـی از
مهمتریـن مـوارد تولیـد محتـوای مناسـب در رسـانههای
تصویـری اسـت کـه در ایـن رابطه میتـوان به رسـانه بوم در
معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی اشـاره کـرد.
وی در ادامـه بـه ارایـه گزارشـی از فعالیـت سـازمان
انتشـارات جهاددانشـگاهی ،سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان
کشـور ،خبرگـزاری ایکنـا ،مرکـز افکار سـنجی دانشـجویان
ایـران ،سـازمان دانشـجویان کشـور ،مرکـز فرهنگـی
دانشـجویی امـام ،والیتفقیـه و انقـالب اسـالمی ،مرکـز
گردشـگری علمـی فرهنگـی دانشـجویان ایـران و صنـدوق
قرضالحسـنه دانشـجویان پرداخـت.
دکتـر علیـزاده مهمتریـن اقدامهـای حـوزه فرهنگـی
در ایـام کرونـا را توسـعه و ارتقـای زیرسـاختهای مجـازی
بـه لحـاظ سـختافزاری و نرمافـزاری ،انجـام اقدامهـای
آموزشـی بـا هـدف بـاال بـردن سـواد رسـانهای نیروهـا و
همـکاران معاونـت فرهنگـی سـتاد و واحدهـا و تـالش در
جهـت تولیـد محتـوای فاخـر و ارزشـمند در همـه حوزههـا
بـرای انعـکاس در فضـای مجـازی عنـوان کـرد.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی بـه افتخـارات کسـب
شـده توسـط حوزههـای ایـن معاونـت گفـت :در سـال
جـاری «ایکنـا» بهعنـوان رسـانه برگزیـده پویـش تولیـد و
نشـر محتـوا در فضـای مجـازی و «ایسـنا» بهعنـوان رسـانه
برتـر یازدهمیـن جشـنواره «نانـو و رسـانه» معرفـی و شـعبه
ایسـنا اسـتان آذربایجـان غربـی موفـق بـه کسـب رتبـه اول
عـکاس ایسـنا آذربایجـان غربـی در جشـنواره مطبوعـات
شـمال غرب کشـور و جهاددانشگاهی اسـتان مرکزی موفق
بـه کسـب رتبـه برتـر در نخسـتین جشـنواره بینالمللـی
تألیفـات برتـر علمـی شـد و خبرنـگاران ایسـنا و ایکنـا
مازنـدران در جشـنواره خبرنـگاران برتـر منطقـه دو کشـور
خـوش درخشـیدند.
وی در رابطـه بـا تهدیدهـا و فرصتهـای کرونـا بـرای
فعالیتهـای فرهنگـی ،مهمتریـن تهدیـد در ایـن حـوزه را
کاهـش امکان جذب مشـارکتهای مـادی و معنوی و توقف
اجـرای بسـیاری از گردهماییها ،جشـنوارهها و نشسـتها
بهصـورت حضـوری دانسـت و افـزود :تعلیـق برخـی از

دکتـر بهـروز بادکـو رییـس سـازمان تجاریسـازی
فنـاوری و اشـتغال دانشآموختـگان نیـز در گردهمایـی
روسـای واحدهـای سـازمانی جهاددانشـگاهی بـه ارایـه
گزارشـی از اقدامـات ایـن حـوزه پرداخت و وضعیت توسـعه
سـرمایهگذاری در شـرکتها و موسسـات ایـن سـازمان را
تشـریح کـرد.

وی در رابطـه بـا خدمات تخصصی و مشـاورهای معاونت
توسـعه سـرمایهگذاری و امـور شـرکتها و موسسـات،
اظهـار کـرد :ایـن معاونت در چهـار مورد مشـاوره و خدمات
در زمینـهی امـور ثبتـی و مالیاتـی شـرکتها و موسسـات
(ثبـت شـرکت و برنـد ،ثبـت تغییـرات ،مشـاوره مالیاتـی،
تنظیـم صورتجلسـات مجامـع -تهیـه و تدویـن اساسـنامه
شـرکتهای تـازه تاسـیس و )...؛ مشـاوره و خدمـات در
زمینـهی امـور حقوقـی شـرکتها (شـامل قراردادهـای
حقوقـی بین سـهامداران ،حل مشـکالت حقوقی شـرکتها
و)...؛ مشـاوره در زمینـهی تهیـه و تدویـن مطالعـات
امکانسـنجی و طـرح توجیهـی و خدمـات ارزشگـذاری
فنـاوری بـه ارایـه مشـاوره و خدمـات میپـردازد.
رییـس سـازمان تجاریسـازی فنـاوری و اشـتغال
دانشآموختـگان جهاددانشـگاهی ادامـه داد :در طراحـی
کریـدور مجـازی تجاریسـازی فنـاوری موفق به شناسـایی

 55خدمـت در حـوزه تجاریسـازی و تقسـیمبندی مشـابه
در  16ایسـتگاه شـدیم.
وی افـزود :در حـال حاضـر نیـز جهاددانشـگاهی دارای
 3پـارک 24 ،مرکـز رشـد 32 ،منـش (مرکـز نـوآوری و
شـکوفایی) 641 ،واحـد فنـاور و  116شـرکت دانشبنیـان
اسـت.
معـاون جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر برنامههـای در
دسـت اقـدام ایـن سـازمان گفـت :تدویـن و پیادهسـازی
مـدل همـکاری واحدهـای فنـاور بـا واحدهـا ،اصـالح
سـاختار توزیـع منابـع بـر اسـاس مـدل عملکـردی ،توسـعه
مراکـز نـوآوری در تمامـی واحدهـا و بهرهبـرداری متقابـل
مراکـز رشـد مسـتقل و پارکهـا از ظرفیتهـای یکدیگـر از
برنامههـای در دسـت اقـدام ایـن سـازمان اسـت.
دکت ــر بادک ــو در رابط ــه ب ــا اج ــرای ط ــرح مراک ــز ن ــوآوری
و ش ــتابدهی جوان ــان اظه ــار ک ــرد :اج ــرای ق ــرارداد من ــش
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فعالیتهایـی کـه برگـزاری مجازی آنهـا امکانپذیـر نبوده
اسـت ،کاهـش درآمدهـای ناشـی از تعلیـق یـا توقـف برخی
فعالیتهـای مشـارکتی و درآمـدزا ،کاهـش ارتبـاط رودررو
بـا دانشـجویان و درنتیجـه کمرنـگ شـدن ارتبـاط مؤثـر بـا
مخاطبـان ،عـدم امـکان همـکاری مؤثـر بـا سـایر نهادهـای
دانشـگاهی و کاهـش مشـارکت مؤثر دانشـجویان ازجملهی
ایـن تهدیدها اسـت.
دکتـر علیـزاده در پایـان تصریـح کـرد :از فرصتهـای
ایجادشـده میتـوان بـه ایجـاد بسـتر الزم جهـت اجـرای
بینالمللـی بسـیاری از برنامههـا ،اسـتفاده از اسـاتید
مختلـف داخلـی و خارجـی بهصـورت آنالیـن ،امـکان
ارتبـاط بیشـتر بـا مخاطبـان بـه لحـاظ کمـی بـه دلیـل
عـدم محدودیتهـای گذشـته و گسـتردهتر شـدن دایـره
مخاطبـان و سـاعات دسترسـی بـه دانشـجویان در فضـای
خـارج از دانشـگاهها ،کاهـش هزینههـای اجرایـی مـادی
و معنـوی (نیـروی انسـانی ،حملونقـل و  )...در مقابـل
فعالیتهـا ،همایشهــــــا و جشنوارههــــــای حضـوری،
امـکان بازنگـری در بسـیاری از برنامههـا و توجـه بـه نقـاط
ضعـف ،فراغـت بیشـتر دانشـجویان بـرای حضـور در برخی
برنامههـا ،ماننـد کتـاب و کتابخوانـی ،فراهـم شـدن
انگیـزه مناسـب بـرای حرکت ناشـران به سـمت جدیدترین
فناوریهـا در ارایـه ،فـروش و معرفی کتـاب ،افزایش تعداد
برنامههـا بـه دلیـل سـهولت در برگـزاری و ایجـاد فرصـت
بـرای تقویـت برنامههـای مشـارکت اجتماعـی دانشـجویان
در فضـای ناشـی از کرونـا اشـاره کـرد.
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جوانــان در  13اســتان (فــارس ،آذربایجــان غربــی ،ایــالم،
زنجـــان ،هرمـــزگان ،ســـمنان ،گلســـتان ،لرســـتان،
چهارمحـــال و بختیـــاری ،مرکـــزی ،کرمانشـــاه ،اردبیـــل و
قزوی ــن) در  6م ــاه آت ــی و توس ــعه ط ــرح در سراس ــر کش ــور
تـــا نیمـــه اول ســـال آینـــده در صـــورت تامیـــن منابـــع از
محوره ــای ای ــن ط ــرح اس ــت.
رییـــس ســـازمان تجاریســـازی و اشـــتغال
دانشآموختـــگان جهاددانشـــگاهی در ادامـــه بـــه
فعالیتهـــای اقتصـــادی خـــارج از کشـــور بهویـــژه
مزی ــت کش ــورهای ع ــراق و س ــوریه ،اش ــاره ک ــرد و اف ــزود:
مقبولیـــت بـــاالی ایـــران ،دسترســـی آســـان و ارزان،
امـــکان تـــردد بـــدون ویـــزا و تامیـــن بیـــش از  80درصـــد
نیازهـــای خـــود از خـــارج ازجملـــهی ایـــن مزیتهاســـت.
وی در ادامـــه توســـعه زیرســـاخت تبلیغاتـــی و
اطالعرســـانی ،ارتقـــای دانـــش تجـــارت خارجـــی و
توس ــعه هم ــکاری واحده ــا ب ــا کارگ ــزار را از الزام ــات ورود
بـــه بازارهـــای خارجـــی عنـــوان کـــرد.
دکتـــر بادکـــو تصریـــح کـــرد :جـــذب ســـرمایهگذار
خصوصــی در حــوزه معــدن ،پزشــکی و گردشــگری ،ایجــاد
ظرفی ــت ج ــذب دانش ــجوی بورس ــیه خارج ــی در مقاط ــع

تحصیـــالت تکمیلـــی و فلوشـــیپ از کشـــور ســـوریه،
تهیـــه و تدویـــن طـــرح و راهانـــدازی اولیـــن پـــارک علـــم و
فن ــاوری در س ــوریه و ش ــرکت در نمایش ــگاه دس ــتاوردهای
جمهـــوری اســـالمی در محـــل نمایشـــگاههای دائمـــی
شـــهر حلـــب ســـوریه از برنامههـــای در دســـت اجـــرای
ایـــن ســـازمان اســـت.
معـــاون جهاددانشـــگاهی در پایـــان مهمتریـــن
اهـــداف و برنامههـــای جهاددانشـــگاهی در منطقـــه آزاد
کیـــش بـــا توجـــه مفـــاد تفاهمنامـــهی منعقدشـــده را
اســـتفاده از مزیتهـــای صـــادرات و وارداتـــی ،فراهـــم
آوردن زمینـــه مناســـب جهـــت انتقـــال فنـــاوری ،ایجـــاد
نمایشـــگاه معرفـــی دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی
و توســـعه کارکـــردی فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی
(تجاریســـازی ،آموزشـــی ،پژوهشـــی و فرهنگـــی) بیـــان
کـــرد.

تدوین برنامههای آموزشی
برای دوران پسا کرونا

دکتــر محمدصــادق بیجنــدی معــاون آموزشــی
جهاددانشــگاهی نیــز در ایــن گردهمایــی بــه وضعیــت

حــال حاضــر حــوزه آمــوزش جهاددانشــگاهی و تدویــن
برنامههــا بــرای دوران پســا کرونــا اشــاره کــرد و گفــت :در
حــال حاضــر حــوزه آمــوزش دارای  2دانشــگاه 6 ،موسســه
آمــوزش عالــی و  41مرکــز علمــی و کاربــردی ،امــور هیــات،
 170مرکــز آمــوزش کوتاهمــدت تخصصــی و مهارتــی،
مرکــز آزمــون (حضــور  415823نفــر در  12آزمــون مرکــز
آزمــون جهاددانشــگاهی از  12دیمــاه  ،)97کانــون ارزیابی
و توســعه شایســتگی ،پــروژه تولیــد محتــوای زبانهــای
خارجــی ( )Eightو مرکــز بــازار کار و توســعه اشــتغال و
کارآفرینــی اســت.
وی در ادامــه بــه مطــرح کــردن ســوالهایی بــرای
آمــوزش در دوران پســا کرونــا اظهــار کــرد :بایــد ببینیــم آیــا
بــرای دوره پســا کرونــا آمادهایــم؟ چــه برنامههایــی بــرای
دوران پســا کرونــا داریــم؟ چــه برنامههایــی انجــام دادهایم؟
چــه برنامههایــی بایــد انجــام دهیــم؟ و چــه تجربههایــی از
قبــل و پــس از کرونــا کســب کردهایــم کــه میتوانیــم بــرای
پســا کرونــا از آن برخــوردار شــویم؟
دکتــر بیجنــدی ارکان یادگیــری (آمــوزش) الکترونیــک
بهعنــوان یــک ابــزار مهــم یادگیــری ترکیبــی بــرای
دوران قبــل از کرونــا ،پــس از کرونــا و پســا کرونــا شــامل
نظــام آموزشــی (انعطــاف دیــدگاه ســنتی آمــوزش و
مقاومــت آن در برابــر تغییــر ،مقــررات و ضوابــط کافــی،
سیاســت ،برنامــه منســجم و ،)...امکانــات نرمافــزاری
و ســختافزاری (اینترنــت و ســامانه کالس مجــازی)
و ســرمایه انســانی (سیاســتگذاران و برنامهریــزان،
اســاتید ،فراگیــران ،مدیریــت و کارکنــان مراکــز آموزشــی
و خانوادههــا) میشــود.
معــاون آموزشــی جهاددانشــگاهی برنامههــای در
دســت اقــدام و اجــرا بــرای آینــده حــوزه آمــوزش (پســا
کرونــا) را بــه چهــار بخــش تقســیم کــرد و گفــت :بخــش اول
توجــه بیشازپیــش بــه آموزشهــای مهارتــی و تخصصــی
جهــت تحقــق ماموریتهــای محولــه در نقشــه جامــع
علمــی کشــور اســت کــه شــامل توســعه آمــوزش عالــی
مبتنــی بــر نقشــه راه آمــوزش عالــی جهاددانشــگاهی،
مدرســه ملــی مهــارت بــرای مشــاغل آینــده ،تقویــت
دورههــای آمــوزش عالــی آزاد و توســعه فعالیتهــای بــازار
کار و کاریابــی ،نظــام جامــع هدایتــی شــغلی میشــود.
وی ادامــه داد :بخــش دوم توســعه یادگیــری
الکترونیکــی اســت کــه توســعه زیرســاختهای نرمافــزاری

ساماندهی برنامه جامع منابع انسانی
در جهاددانشگاهی

بازتعریف نظام برنامهریزی در
جهاددانشگاهی

دکتــر ســید محمدجــواد شوشــتری معــاون پشــتیبانی و
مدیریــت منابــع جهاددانشــگاهی نیــز در ایــن گردهمایــی
بــا ارایــه گزارشــی از اقدامــات حــوزه معاونــت پشــتیبانی
و منابــع بــه یکپارچهســازی اطالعــات و بانکهــای
اطالعاتــی اشــاره کــرد و گفــت :در تالشــیم تــا بتوانیــم

دکتــر مهــدی باصولــی معــاون هماهنگــی و امــور
مجلــس جهاددانشــگاهی در ایــن گردهمایــی بــا بیــان
اینکــه بایــد نظــام برنامهریــزی را یــک بازتعریــف کنیــم
بــه طراحــی ســامانه جامــع برنامهریــزی اشــاره کــرد و
گفــت :ایــن ســامانه تــا پایــان ســال نهایــی میشــود تــا

ﭘﯿﺎمﺟﻬﺎد│ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮى ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﻰ

( ،)LMSارتقــا رویــش ،توســعه زیرســاختهای
ســختافزاری ،راهانــدازی رســمی مرکــز تولیــد محتــوا و
توســعه آموزشهــای ضمــن خدمــت را شــامل میشــود.
دکتــر بیجنــدی تصریــح کــرد :بخــش ســوم توســعه
ســامانهها و ایجــاد پنجــره واحــد اســت کــه شــامل
راهانــدازی ســامانه جدیــد معاونــت آموزشــی ،راهانــدازی
ســامانه مدرســان ،راهانــدازی ســامانه فــروش محتــوای
آموزشــی ،راهانــدازی ســامانه جامــع دورههــا و مراکــز
آموزشــی اســت.
معــاون آموزشــی جهاددانشــگاهی بیــان کــرد :بخــش
چهــارم توســعه طرحهــای ملــی اســت کــه شــامل طــرح
ســرباز ماهــر ،طرحهــای حــوزه اشــتغال ،پــروژه  8و
تبلیغــات و اطالعرســانی میشــود.
وی همچنیـن بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی مرجـع
آمـوزش سـرباز در پادگانهـای کشـور شـناخته شـده اسـت
از انجـام تفاهـم بـرای آموزش  ۵۰هزار سـرباز تا پایان سـال
سـخن گفت و افـزود :امیدواریم بتوانیـم از ظرفیت آموزش
سـاالنه  ۴۰۰هـزار سـرباز بهرهمند شـویم.

ایــن بانکهــای اطالعاتــی را آمــاده کــرده تــا بتوانیــم از
ایــن اطالعــات در تصمیمگیریهــا اســتفاده مناســبتری
داشــته باشــیم.
وی همچنیــن بــه ســاماندهی برنامــه جامــع منابــع
انســانی در جهاددانشــگاهی اشــاره کــرد و گفــت :یکــی از
اقدامــات دیجیتالــی کــردن پرونــده منابــع انســانی اســت تــا
از ایــن طریــق کارکنــان بتواننــد بــه غیــر از مــوارد محرمانــه
حداقــل بــه پرونــده دیجیتالــی خــود دسترســی داشــته
باشــند.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت بررســی بودجــه در مجلــس
تاکیــد کــرد :بایــد بــه شناســایی منابــع جدیــد در بودجــه
جهــت کمــک بــه واحدهــای ســازمانی تــالش کنیــم تــا
بتواننــد از طریــق کشــف پروژههــای جدیــد فعالیتهــای
خــود را گســترش دهنــد.
معــاون پشــتیبانی و مدیریــت منابــع جهاددانشــگاهی
در ایــن جلســه همچنیــن توصیههایــی در زمینــهی بیمــه،
مفاصــا حســابهای مالیاتــی ،تنظیــم اســناد حقوقــی و
 ...بــه روســای واحدهــای ســازمانی داشــت.

برنامهریزیهــا بــر بســتر اینترنــت انجــام شــود.
وی همچنیــن بــه تغییــر مدلهــای کســبوکار در
واحدهــای ســازمانی اشــاره کــرد و بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد
همکاریهــای بیــن واحــدی گســترش یابــد تاکیــد کــرد:
همانگونــه کــه ریاســت جهاددانشــگاهی نیــز تاکیــد کردنــد
همــه واحدهــای ســازمانی بایــد دارای دســتاوردهای
شــاخص باشــند و میتواننــد از همــکاری بیــن واحــدی
اســتفاده کننــد.
معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس جهاددانشــگاهی
بــه موضــوع ارزیابــی عملکــرد کارکنــان و روســای
جهاددانشــگاهی نیــز اشــاره کــرد و گفــت :نظــام ارزیابــی
عملکــرد نیــز در حــال تدویــن اســت تــا از طریــق ایــن نظــام
بتوانیــم بــه نحــو مناســبتری ارزیابیهــا را انجــام دهیــم.
گفتنــی اســت کــه در ایــن گردهمایــی برنامههــای ارایــه
شــده توســط معاونــان جهاددانشــگاهی بــا همفکــری
مدیــران ارشــد ســتادی و مســووالن مجموعههــای
جهــادی در سراســر کشــور مــورد بررســی قــرار گرفــت و
در پایــان برخــی از روســای واحدهــای ســازمانی نقطــه
نظــرات خــود را مطــرح کردنــد.
ازجملــه مــوارد مطرحشــده میتــوان بــه تدویــن
منشــور حقوقــی جهــاد و جهادگــران ،برنامهریــزی جهــت
حــل مشــکالت واحدهــای ســازمانی در ایــام کرونــا،
وضعیــت برگــزاری جشــنوارههای ملــی و منطقــهای،
تعریــف مــدل کســبوکار جدیــد ،مشــکالت بودجــه ،نحــوه
جــذب کارکنــان و پســتهای ســازمانی ،فعالیتهــای
بیــن واحــدی و ...اشــاره کــرد.
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قطار ملی باید به تولید انبوه برسد

در جلسه کمیته راهربی ساخت قطار ملی با حضور رییس جهاددانشگاهی ،دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی ،حملونقل پیﴩفته،
مدیرعامل مرتوی تهران و مدیرعامل واگن سازی تهران تاکید شد
■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ۳ ،آذر مــاه:
در جلســه کمیتــه راهبــری ســاخت قطــار ملــی کــه بــا
حضــور دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی،
دکتــر منوچهــر منطقــی دبیــر ســتاد توســعه فناوریهــای
حــوزه فضایــی ،حملونقــل پیشــرفته ،مهنــدس علــی
امــام مدیرعامــل متــرو تهــران ،مهنــدس مجتبــی گلشــنی
مدیرعامــل واگــن ســازی تهــران و نمایندگانــی از معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و شــرکتهای فعــال
در انجــام پــروژه در محــل جهاددانشــگاهی برگــزار شــد،
تولیــد  ۴۲۰واگــن ملــی در قالــب یــک ســند ملــی مــورد
تاکیــد قــرار گرفــت.

اقتدار کشور در انجام پروژههای بزرگ
فناورانه است

رییـــس جهاددانشـــگاهی در ابتـــدای ایـــن نشســـت بـــا
ابـــراز خوشـــحالی از انجـــام پـــروژه بـــزرگ ســـاخت قطـــار
ً
کامـــال درســـتی در
ملـــی گفـــت :در ایـــن پـــروژه حرکـــت
کشـــور شروعشـــده و آن اتـــکا بـــه تـــوان داخـــل و انتقـــال
فنـــاوری بـــه کشـــور اســـت.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه تی ــم خوب ــی از معاون ــت علم ــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری ،واگــن ســازی تهــران ،بخــش
طراحـــی ،شـــرکت مپنـــا و  ...در کنـــار جهاددانشـــگاهی
در انجـــام ایـــن پـــروژه کنـــار هـــم قرارگرفتهانـــد افـــزود:
جهاددانش ــگاهی تجرب ــه خ ــوب و حرف ــهای بی ــش از  30س ــاله
در ایـــن حـــوزه دارد.
دکتـــر طیبـــی ادامـــه داد :تجربـــه جهاددانشـــگاهی
در انجـــام پروژههـــای فنـــاوری نشـــان میدهـــد کـــه در
داخـــل کشـــور تـــوان انجـــام پروژههـــای بزرگـــی کـــه در
دنیـــا انجـــام میشـــود را داریـــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بـــا
شـــروع پـــروژه مهـــم تولیـــد قطـــار ملـــی در کشـــور بایـــد
آینـــده آن نیـــز مشـــخص شـــود ،ادامـــه داد :نگهـــداری
تیمهـــای فناورانـــه بســـیار ســـخت اســـت ،بـــه همیـــن
دلیـــل از حـــاال بایـــد بـــه فکـــر تولیـــد انبـــوه قطـــار ملـــی
باشـــیم تـــا دانـــش کســـب شـــده حفـــظ شـــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه نبایـــد

در موفقیـــت ایـــن پـــروژه ملـــی شـــک کنیـــم ،گفـــت:
ممکـــن اســـت در آزمایشهـــای اولیـــه بـــا مشـــکالتی
مواج ــه ش ــویم ،ام ــا در نهای ــت همانگون ــه ک ــه تجربی ــات
م ــا در س ــاخت دکله ــای حف ــاری و سیس ــتم نمکزدای ــی
نشـــان داد در نهایـــت موفـــق خواهیـــم بـــود.
دکتـــر طیبـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اقتـــدار کشـــور در
انجـــام پروژههـــای بـــزرگ فناورانـــه اســـت ادامـــه داد :در
قطعهس ــازی نی ــز بای ــد کاره ــای بزرگ ــی در کش ــور انج ــام
دهیـــم و بـــا انجـــام ایـــن پـــروژه دشـــوار ،دههـــا پـــروژه
دیگـــر نیـــز در کنـــار آن شـــکل میگیـــرد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان اینکـــه اجـــرای
هیـــچ پـــروژه بزرگـــی بـــدون خطـــر نیســـت تاکیـــد کـــرد:
بـــدون مدیـــران خطرپذیـــر انجـــام پروژههـــای بـــزرگ
اتفـــاق نمیافتـــد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـه موضـوع انتقـال
فنـاوری بـه داخـل کشـور تاکیـد کـرد و گفـت :از فرصتهـا
در ایـن پـروژه بایـد اسـتفاده شـود تـا بتوانیـم در ایـن حوزه
فنـاوری الزم را در کشـور بومـی کنیـم.

تولید  ۴۲۰واگن باید تبدیل
به سند ملی شود

در ادامـــه جلســـه دکتـــر منطقـــی بـــا اشـــاره بـــه
تالشهـــای جهاددانشـــگاهی جهـــت تصویـــب قانـــون
حداکث ــر اس ــتفاده از ت ــوان تولی ــدی و خدمات ــی در تامی ــن
نیازهـــای کشـــور و مدیریـــت انتقـــال فنـــاوری در برنامـــه
ششـــم توســـعه کشـــور گفـــت :یکـــی از مهمتریـــن مـــوارد
در انجـــام پروژههـــای بـــزرگ کنـــار هـــم قـــرار داده شـــدن
پیمانـــکاران اســـت.
دبیـــر ســـتاد توســـعه فناوریهـــای حـــوزه فضایـــی،
حملونقـــل پیشـــرفته بـــا بیـــان اینکـــه طبـــق قانـــون،
دولـــت موظـــف اســـت دو هـــزار دســـتگاه واگـــن بـــرای
کالنش ــهرها تامی ــن کن ــد ،گف ــت :در ط ــرح پ ــروژه قط ــار
مل ــی در چه ــار مرحل ــه میت ــوان  ۴۲۰واگ ــن ب ــا اس ــتفاده
از ظرفیـــت داخلـــی تولیـــد کـــرد.
وی یکـــی از نـــکات مهـــم در انجـــام ایـــن پـــروژه ملـــی
را توج ــه ب ــه کیفی ــت و ایمن ــی ذک ــر ک ــرد و اف ــزود :دلی ــل
اینک ــه بس ــیاری از پروژهه ــای مل ــی ب ــا شکس ــت مواج ــه

پروژه قطار ملی نباید
در تولید یک قطار محدود بماند

همچنیـــن مدیرعامـــل متـــروی تهـــران نیـــز بـــا اعـــالم
حمایـــت از ســـاخت پـــروژه قطـــار ملـــی گفـــت :تمـــام
تـــالش را بـــه کار میگیریـــم تـــا در مجموعـــه شـــهرداری

لزوم تامین بهموقع تجهیزات
و قطعات موردنیاز

مدیرعامــل واگــن ســازی تهــران نیــز در ایــن جلســه بــه
تامیـــن بهموقـــع تجهیـــزات و قطعـــات مـــورد نیـــاز تاکیـــد
ک ــرد و گف ــت :ش ــکوفایی ای ــن پ ــروژه درگ ــرو آن اس ــت ت ــا
تجهیـــزات الزم بهموقـــع در اختیـــار مـــا قـــرار گیـــرد.
وی همچنی ــن در بخ ــش دیگ ــر س ــخنانش ب ــه مش ــکل
تحریمهـــا و تأثیـــر آن در انجـــام پروژههـــای اینچنینـــی
پرداخ ــت.

دکتـــر محمدرضـــا پورعابـــدی معـــاون پژوهـــش
و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن جلســـه
یکـــی از مشـــکالت در بحـــث کیفیـــت را نبـــود
آزمایشـــگاه های مرجـــع در کشـــور ذکـــر کـــرد.
وی بـــا بیـــان این کـــه بـــرای توجـــه بـــه بحـــث
کیفیـــت و تضمیـــن آن نیـــاز بـــه آزمایشـــگاه مرجـــع
داریـــم کـــه موضـــوع حاکمیتـــی اســـت و بایـــد بـــه آن
پرداختـــه شـــود تاکیـــد کـــرد :موضـــوع مهـــم دیگـــر
انتقـــال فنـــاوری بـــه داخـــل کشـــور اســـت کـــه در
ایـــن پـــروژه نیـــز بایـــد اتفـــاق افتـــد.
در ایـــن جلســـه اعضـــای کمیتـــه راهبـــری
ســـاخت قطـــار ملـــی بـــه تشـــریح میـــزان پیشـــرفت
پـــروژه بـــا توجـــه بـــه زمان بندی هـــای انجام شـــده
پر د ا ختنـــد .
گفتنـــی اســـت ،تفاهم نامـــه ی مشـــترک
شـــرکت راه آهـــن شـــهری تهـــران و حومـــه بـــا
جهاددانشـــگاهی و شـــرکت واگـــن ســـازی بـــرای
تولیـــد  ۱۰۵دســـتگاه واگـــن ملـــی در مردادمـــاه
گذشـــته امضـــا شـــد.
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میشـــوند موضـــوع کیفیـــت و ایمنـــی اســـت کـــه در ایـــن
پ ــروژه توج ــه وی ــژهای ب ــه ای ــن مه ــم داری ــم.
دکتـــر منطقـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه قـــرارداد تولیـــد
 ۴۲۰واگـــن بایـــد تبدیـــل بـــه ســـند ملـــی شـــود ،گفـــت:
وزارت کشـــور بهمنظـــور اصـــالح مجـــوز شـــورای عالـــی
اقتص ــاد ب ــرای اصالحی ــه مصوب ــه تامی ــن مال ــی داخل ــی و
خارج ــی؛ وزارت صم ــت ب ــرای حمای ــت از پ ــروژه از طری ــق
بهرهب ــرداری از قان ــون حداکث ــر س ــاخت داخ ــل؛ معاون ــت
علمـــی و فنـــاوری جهـــت حمایـــت از ایجـــاد شـــرکتهای
دانشبنی ــان و فن ــاور مح ــور ب ــرای ایج ــاد زنجی ــره تامی ــن
محص ــول و تأییدی ــه نهای ــی محص ــول؛ ش ــهرداری ته ــران
بهعنـــوان بهرهبـــرداری از  ۴۲۰دســـتگاه و حمایـــت الزم
بـــرای تامیـــن بخشـــی از بودجـــه؛ شـــرکت متـــرو تهـــران
بـــرای تولیـــد و کاهـــش هزینههـــای تمامشـــده محصـــول
و بهکارگیـــری آن بایـــد همـــکاری داشـــته باشـــند.

بتوانیـــم از ایـــن پیشـــنهاد و عملیاتـــی شـــدن آن در
کوتاهمـــدت حمایـــت کنیـــم.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه قط ــار مل ــی نبای ــد در تولی ــد ی ــک
قطـــار محـــدود بمانـــد ،ادامـــه داد :بلکـــه بایـــد بتوانیـــم
تولی ــد انب ــوه قط ــار در داخ ــل کش ــور داش ــته باش ــیم ،ام ــا
در کنـــار آن بایـــد بـــه کیفیـــت و اســـتانداردها نیـــز توجـــه
ش ــود.
مهنـــدس امـــام تاکیـــد کـــرد :قطـــار ملـــی تولیدشـــده
میتوان ــد ب ــا تولی ــد انب ــوه نیازه ــای مت ــرو ته ــران و س ــایر
کالنش ــهرها را تامی ــن کن ــد ت ــا نی ــاز ب ــه قراردادهای ــی ب ــا
کش ــور چی ــن نداش ــته باش ــیم.

مشکل نبود آزمایشگاههای
مرجع در کشور
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تولیدمحﺼوﻻتپیﴩفتهونویندرمانزخمهای
مزمنتوسطجهاددانشگاهی

هفتمین کنگره ملی و پنجمین کنگره بیناﳌللی زخم و ترمیم بافت با حضورمجازی  ۱۶پژوهشگر برتر بیناﳌللی برگزار شد
■ روابـط عمومی جهاددانشــــــگاهی 12 ،آذر ماه:
مراسـم افتتاحیـه هفتمیـن کنگـره ملـی و پنجمیـن کنگـره
بینالمللـی زخـم و ترمیـم بافـت توسـط پژوهشـکده زخـم
و ترمیـم بافـت سـازمان جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی
تهـران با سـخنرانی مجـازی دکتـر حمیدرضا طیبـی رییس
جهاددانشـگاهی ،دکتـر ایـرج حریرچـی معـاون کل وزارت
بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی ،دکتـر حسـینعلی
شـهریاری رییـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس
شـورای اسـالمی ،دکتـر محمدرضـا پورعابـدی معـاون
پژوهـش وفنـاوری جهاددانشـگاهی ،دکتـر مسـعود حبیبی
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران
برگـزار شـد.
دکتـــر محمدرضـــا ظفرقنـــدی رییـــس کل ســـازمان
نظ ــام پزش ــکی و دکت ــر باق ــر الریجان ــی ریی ــس پژوهش ــگاه
عل ــوم غ ــدد و متابولیس ــم دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران
نیـــز از ســـخنرانان علمـــی روز اول ایـــن کنگـــره ســـهروزه
بودنـــد کـــه بهواســـطه همهگیـــری ویـــروس کرونـــا تـــا 14
آذرمـــاه بـــا حضـــور  16پژوهشـــگر برتـــر بینالمللـــی از
کشـــورهای آمریـــکا ،کانـــادا ،آلمـــان ،افریقـــای جنوبـــی،
اســـترالیا ،مالـــزی و پاکســـتان و  32ســـخنران مدعـــو از
اســـاتید و پژوهشـــگران مراکـــز دانشـــگاهی و تحقیقاتـــی
معتبـــر کشـــور بهصـــورت مجـــازی و برخـــط برگـــزار شـــد.

تولید محصوالت پیشرفته و نوین در درمان
زخمهای مزمن توسط جهاددانشگاهی

دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی در
ای ــن مراس ــم ب ــا بی ــان اینک ــه انس ــان س ــالم توس ــعه یافت ــه
زیرســـاخت اصلـــی پیشـــرفت و توســـعه اســـت ،گفـــت:
انســـان ســـالم ،انســـانی اســـت کـــه از ســـالمت جســـمی و
روح ــی مناس ــب برخ ــوردار باش ــد و انس ــان توس ــعه یافت ــه
نیــز بایــد بــه لحــاظ فرهنگــی ،علمــی و فناورانــه ،سیاســی

و اجتماعـــی براســـاس شـــاخصهایی کـــه بـــرای ایـــن
حـــوزه تعریـــف میشـــود ،واجـــد آن صفـــات باشـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه دلیـــل رعایـــت نشـــدن قانـــون
در جای ــی ک ــه ب ــه نف ــع م ــن نیس ــت آن اس ــت ک ــه توس ــعه
یافتـــه اجتماعـــی و فرهنگـــی نیســـتم ،ادامـــه داد :افـــراد
اگ ــر مصلح ــت و مناف ــع ش ــخصی خ ــود و جن ــاح سیاس ــی
خـــود را بـــر مصالـــح ملـــی کشـــور ترجیـــح دهنـــد حتمـــا
توســـعهیافتهی سیاســـی نیســـتند.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه م ــن اگ ــر
خودبـــاور نیســـتم و قـــدرت خالقیـــت نـــدارم کـــه اقتصـــاد
کشـــورم را بـــا اتـــکای بـــر تـــوان علمـــی و فناورانـــه خـــودم
بس ــازم ،حتم ــا توس ــعه یافت ــه علم ــی و فناوران ــه نیس ــتم،

افــزود :توســعه فرهنگــی و توســعه علمــی و فناورانــه نقــش
اساســـی واصلـــی در پیشـــرفت جامعـــه و ســـالمت انســـان
ایف ــا میکنن ــد ک ــه ای ــن موض ــوع بهعن ــوان زمین ــه اصل ــی
فعالی ــت ای ــن نه ــاد از ابت ــدای تاس ــیس آن در س ــال ۱۳۵۹
انتخا ب شـــده اند.
وی افــزود :توســعه علمــی و فناورانــه در حــوزه پزشــکی
نیــز از زمینههــای مهــم فعالیــت ایــن نهــاد بــوده و
خوشــبختانه نقــش غیرقابلانــکاری در توســعهی خدمــات
علــوم تولیدمثــل و درمــان نابــاروری ،ســرطان و بهویــژه
ســرطان پســتان ،طــب بازســاختی و ترمیمــی و زخمهــای
مزمــن در ســطح ملــی و بینالمللــی داشــته اســت.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی اظه ــار ک ــرد :ب ــه عل ــت انج ــام

دکتـــر ایـــرج حریرچـــی معـــاون کل وزارت بهداشـــت،
درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی در ارتباطـــی مجـــازی در
مراســـم افتتاحیـــه ایـــن کنگـــره بـــا بیـــان اینکـــه در
درمـــان بیمـــاران زخمهـــای مزمـــن تخصـــص گرایـــی و

ف ــوق تخص ــص گرای ــی اش ــتباه فاحش ــی اس ــت ،گف ــت :در
مس ــیر تولی ــد محص ــوالت ب ــرای درم ــان بیم ــاران بای ــد ب ــه
تـــوان تولیـــد داخلـــی اتـــکا کنیـــم تـــا هزینههـــای درمـــان
کاه ــش پی ــدا کنن ــد ت ــا بیم ــاران مجب ــور نش ــوند ب ــه دلی ــل
هزینههـــای بـــاال از درمـــان اجتنـــاب کننـــد یـــا درمـــان
مناســـب را دریافـــت نکننـــد.
معـــاون کل وزارت بهداشـــت ،درمـــان و آمـــوزش
پزش ــکی اظه ــار ک ــرد :از جهاددانش ــگاهی عل ــوم پزش ــکی
ته ــران تش ــکر میکن ــم ک ــه اقدام ــات متع ــددی در ح ــوزه
ســـامت بهویـــژه در پژوهـــش و بـــا تاســـیس پژوهشـــکده
زخـــم و ترمیـــم بافـــت کمـــک شـــایانی بـــه ایـــن موضـــوع
مهـــم در کشـــور کـــرده اســـت.
دکتـــر حریرچـــی بـــه شـــیوع زخمهـــای مزمـــن در
کشـــور اشـــاره و بیـــان کـــرد :زخمهـــای مزمـــن بهویـــژه
زخمهـــای مزمـــن دیابتـــی کـــه شـــیوع قابلتوجهـــی
دارنـــد و زخمهـــای مزمنـــی کـــه ناشـــی از انـــواع
درمانهـــای مختلـــف ســـرطان خصوصـــ ًا رادیوتراپـــی
حاصـــل میشـــود ،میتوانـــد تأثیـــر بـــه ســـزایی در
کیفیـــت زندگـــی افـــراد مبتـــا بگـــذارد و حتـــی گاهـــی
از خـــود ســـرطان و بیمـــاری دیابـــت تأثیـــر بیشـــتری
در فعالیـــت شـــغلی یـــا اجتماعـــی یـــا خصوصـــ ًا کیفیـــت
زندگـــی دارد.
معـــاون کل وزارت بهداشـــت ،درمـــان و آمـــوزش

پزش ــکی ،آم ــوزش و آگاه ــی بخش ــی ب ــه دو گ ــروه مرتب ــط
بـــا زخمهـــای مزمـــن را ضـــروری دانســـت و گفـــت:
مهمتریـــن اقدامـــی کـــه الزم اســـت در ایـــن زمینـــه
انجـــام دهیـــم ،آگاهـــی بخشـــی و آمـــوزش مناســـب بـــه
دو گـــروه اســـت ،یـــک گـــروه بیمـــاران و حمایتکننـــدگان
خانوادگـــی و فامیلـــی بیمـــاران هســـتند ،بـــا آمـــوزش
بـــه ایـــن گـــروه میتوانیـــم از شـــیوع زخمهـــای مزمـــن
پیشـــگیری کنیـــم یـــا از پیشـــرفت ایـــن زخمهـــا بـــه
مراحـــل باالتـــر جلوگیـــری کنیـــم .گـــروه دوم درمانگـــران
ازجمل ــه پزش ــکان ،پرس ــتاران و پیراپزش ــکان هس ــتند ک ــه
گاه ــی حت ــی ممک ــن اس ــت در تش ــخیص و اهمی ــت ای ــن
زخمه ــا و ض ــرورت ش ــروع درم ــان اولی ــه و انج ــام درم ــان
مناســـب آگاهـــی الزم را نداشـــته باشـــند و آمـــوزش الزم
ب ــه آن ــان داده نش ــده باش ــد .بای ــد اهمی ــت ای ــن زخمه ــا
و راههـــای پیشـــگیری را تبییـــن کـــرده و آمـــوزش داد کـــه
بهتریـــن راه ایـــن اقـــدام از طریـــق شـــبکه بهداشـــتی و
درمانـــی کشـــور اســـت.
دکتـــر حریرچـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه ایـــن اشـــتباه
فاحشـــی اســـت کـــه گمـــان کنیـــم بـــرای درمـــان هـــر
بیمـــاری بایـــد بـــه متخصـــص یـــا فـــوق تخصـــص آن
بیمـــاری مراجعـــه شـــود و بهواســـطه ایـــن اشـــتباه
بیم ــاران ش ــهرهای کوچ ــک و روس ــتاها را ب ــه ای ــن اف ــراد
ارجـــاع داده شـــوند ،افـــزود :اگـــر میخواهیـــم بـــه مـــردم
خدمـــت کنیـــم و موضـــوع زخـــم را حـــل کنیـــم بهتریـــن
راه ای ــن اس ــت ک ــه در ش ــبکهای ک ــه در گس ــترهی وس ــیع
ایـــران نفـــوذ دارد بهصـــورت مرحلـــهای بـــه بهـــورزان،
پزشـــکان عمومـــی ،متخصصـــان و  ...آموزشهـــای الزم
را دهی ــم ت ــا همی ــن اف ــراد ب ــه درم ــان بیم ــاران بپردازن ــد،
پــسازآن اگ ــر بیم ــاری ش ــرایط پیچی ــدهای داش ــت ب ــرای
درمـــان بـــه متخصصـــان آن حـــوزه ارجـــاع داده شـــوند.
وی تصریـــح کـــرد :تخصـــص گرایـــی و فـــوق تخصـــص
گرایـــی یکـــی از اشـــتباههای فاحشـــی اســـت کـــه مراقـــب
باشـــید در ایـــن تلـــه گرفتـــار نشـــوید.
معـــاون کل وزارت بهداشـــت ،درمـــان و آمـــوزش
پزشـــکی توجـــه بـــه هزینههـــای درمـــان زخمهـــای
مزمـــن را ضـــروری دانســـت و اظهـــار کـــرد :زخمهـــای
مزمـــن میتواننـــد هزینـــه قابلتوجهـــی را بـــه بیمـــاران
تحمیـــل کننـــد بنابرایـــن حتمـــا بایـــد اقدامـــات الزم را
انج ــام دهی ــم ک ــه ای ــن بیم ــاران تح ــت پوش ــش بیم ــه ق ــرار
گیرنـــد و مجبـــور نشـــوند بـــه دلیـــل هزینههـــای بـــاال از
درمـــان اجتنـــاب کننـــد یـــا درمـــان مناســـب را دریافـــت
نکننـــد یـــا اگـــر درمـــان مناســـب را دریافـــت میکننـــد
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فعالیتهـــای موفـــق فناورانـــه در حوزههـــای فنـــی و
مهندســـی ،کشـــاورزی و علـــوم انســـانی و اجتماعـــی،
جهاددانشـــگاهی موفـــق بـــه انجـــام فعالیتهـــای
بینرشـــتهای مهمـــی در حوزههـــای مختلـــف و بهویـــژه
کم ــک ب ــه ارتق ــای خدم ــات پزش ــکی در درم ــان بیم ــاران
شـــده اســـت.
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در حـــوزه
زخمهـــای مزمـــن ،یکـــی از نیازهـــای جامعـــه مـــا
محصـــوالت پیشـــرفته و نویـــن در درمـــان زخمهـــای
مزمـــن شـــامل زخـــم پوشهـــا و پوســـتهای جایگزیـــن
اســـت ،عنـــوان کـــرد :در ســـالهای اخیـــر بـــه دلیـــل
تحریمهـــای ظالمانـــه شـــاهد آن بودیـــم کـــه بســـیاری از
بیم ــاران م ــا ب ــه دلی ــل کمب ــود برخ ــی از ای ــن محص ــوالت
دچ ــار مش ــکل ش ــدند ،ب ــه همی ــن دلی ــل جهاددانش ــگاهی
در قالـــب طرحهـــای فناورانـــه بـــا محوریـــت پژوهشـــکده
فناوریهـــای زخـــم و ترمیـــم بافـــت و همـــکاری ســـایر
بخشه ــای فن ــی و مهندس ــی ،تولی ــد ای ــن محص ــول را از
ســـالهای گذشـــته در دســـتور کار قـــرار داده کـــه مراحـــل
تولیـــد آزمایشـــگاهی آن بـــه پایـــان رســـیده اســـت و بـــا
س ــپری ک ــردن ف ــاز تایی ــد بالین ــی و اخ ــذ مجوزه ــای الزم
ایـــن محصـــوالت در دســـترس مبتالیـــان بـــه زخمهـــای
مزمـــن قـــرار خواهـــد گرفـــت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه کرونـــا علیرغـــم همـــهی
مصیبته ــا و آالم ــی ک ــه ب ــر بش ــر وارد ک ــرده ،اس ــتفاده از
فض ــای مج ــازی را ب ــه ی ــک اجب ــار و فرص ــت تبدی ــل ک ــرد،
افـــزود :ایـــن موضـــوع بـــرای جامعـــه علمـــی کشـــورمان
کـــه انتقـــال تجـــارب علمـــی و فناورانـــه را یـــک ضـــرورت
بـــرای بیـــان توانمندیهـــای خـــود و اســـتفاده از تجـــارب
موفـــق دیگـــران میدانـــد و تحریمهـــا ایـــن فرصـــت را در
ارتبـــاط بـــا حضـــور و اســـتفاده از دانشـــمندان خارجـــی
گرفت ــه ب ــود ،ه ــم فرص ــت حض ــور آنه ــا را فراه ــم ک ــرده
اس ــت و ه ــم ای ــن فرص ــت را فراه ــم ک ــرده ک ــه متخصص ــان
بیشـــتری بتواننـــد از مزایـــای ایـــن کنفرانسهـــا اســـتفاده
کننـــد.
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دچـــار هزینههـــای بســـیاری شـــوند.
دکتـــر حریرچـــی بـــا بیـــان اینکـــه پانســـمانهای
نویـــن تاثیـــر بهســـزایی در درمـــان زخمهـــای مزمـــن
دارن ــد ،گف ــت :بای ــد ب ــه ت ــوان تولی ــد داخل ــی ات ــکا کنی ــم
تـــا هزینههـــای درمـــان کاهـــش یابنـــد .مطمئـــن باشـــید
بســـیاری از خانوادههـــا و بیمـــه گـــران ،تـــوان پرداخـــت
هزینههای ــی ک ــه ام ــروز مط ــرح اس ــت را ندارن ــد و همی ــن
مســـاله باعـــث اختـــاف طبقاتـــی در دریافـــت درمـــان
میشـــود بـــه همیـــن دلیـــل در ایـــن مســـیر حتمـــا بـــه
تولیـــد داخـــل اتـــکا کنیـــد و پیگیـــر باشـــید کـــه بتوانیـــد
براســـاس تولیـــد داخـــل و نیمنگاهـــی بـــه بازارهـــای
منطقـــه کـــه تولیـــد داخـــل را مقرونبهصرفـــه میکنـــد
اقـــدام کنیـــد تـــا بـــه بیمـــار و کشـــور هزینـــه زیـــادی
تحمیـــل نشـــود.
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رییـــس کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان مجلـــس
شـــورای اســـامی در مراســـم افتتاحیـــه ایـــن کنگـــره بـــا
بیـــان اینکـــه زخـــم یکـــی از مشـــکالت بیمـــاران اســـت
ک ــه عل ــل مختلف ــی دارد عن ــوان ک ــرد :زخمه ــا ب ــا توج ــه
بـــه بـــاال رفتـــن ســـن و بیماریهـــای مختلـــف افزایـــش
پیـــدا میکننـــد و در جوامعـــی کـــه مشـــکالت اقتصـــادی
بیش ــتری دارن ــد ای ــن مش ــکالت بیش ــتر دی ــده میش ــود.
دکتـــر شـــهریاری بـــا بیـــان اینکـــه بـــر اســـاس
آمارهـــای مختلـــف جمعیتـــی حـــدود  ۱۰تـــا  ۱۲میلیـــون
بیمـــار دیابتـــی در کشـــور داریـــم گفـــت :فقـــط بـــرای
زخـــم دیابتیهـــا ســـاالنه حـــدود هـــزار میلیـــارد تومـــان
هزینـــه میشـــود کـــه بایـــد در ایـــن رابطـــه چـــارهای بـــی
اندیشـــیم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در حـــوزه درمـــان زخـــم در
دنیـــا و کشـــورمان اقدامـــات خوبـــی شروعشـــده اســـت،
ادام ــه داد :بس ــیاری از بیم ــاران ای ــن ح ــوزه از مش ــکالت
اقتصـــادی نیـــز رنـــج میبرنـــد کـــه بایـــد موردحمایـــت
اقتصـــادی قـــرار گیرنـــد بـــه همیـــن دلیـــل امیدواریـــم در
مجلـــس شـــورای اســـامی بتوانیـــم حمایتهـــای خوبـــی
بـــرای ایـــن افـــراد پیشبینـــی کنیـــم.

ارتباط مستقیم پژوهشهای جهاددانشگاهی
با نیازهای مردم و تولید فناوری

مع ــاون پژوه ــش و فناوریه ــای جهاددانش ــگاهی نی ــز
در ایـــن مراســـم بیـــان کـــرد :جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان
یکنهـــاد عمومـــی غیردولتـــی همـــواره از دو عنصـــر
عل ــم و دان ــش و ت ــاش جه ــادی ب ــرای ح ــل مش ــکالت و
نیازهـــای امـــروز و آینـــده جامعـــه بهصـــورت دانشبنیـــان
بهـــره بـــرده کـــه ایـــن هـــدف اصلـــی بـــرای پژوهـــش در
حوزههـــای مختلـــف ازجملـــه پزشـــکی ،پژوهشهـــای
کاربـــردی و توســـعهای اســـت.
وی اف ــزود :هرچن ــد ک ــه در ای ــن ن ــگاه لبهه ــای دان ــش
هم ــواره م ــورد رص ــد پژوهشـــگران جهاددانش ــگاهی نی ــز
ب ــوده اس ــت .ن ــگاه پژوهش ــگران و اعض ــای هی ــات علم ــی
جهاددانشـــگاهی مثـــال قهرمانـــی اســـت کـــه در لبـــاس
دان ــش و پژوه ــش ب ــرای پاس ــخ ب ــه نیازه ــای جامع ــه ق ــدم
برداش ــته اس ــت.
دکتـــر پورعابـــدی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه در
جهاددانشـــگاهی پژوهشهـــای پژوهشـــگران بهطـــور
مس ــتقیم ب ــا نیازه ــای م ــردم و تولی ــد فن ــاوری در ارتب ــاط
اســـت ،تصریـــح کـــرد :از نـــگاه مـــا ،پژوهشـــگران بایـــد
قهرمانـــان ایـــن ملـــت باشـــند کـــه بـــا تمـــام مشـــکالت و
ســـختیها ،دشـــوارترین مســـیرها را برگزیدنـــد تـــا بـــا
اســـتفاده از تمامـــی پتانســـیلهای موجـــود در بســـتر

جهاددانش ــگاهی ب ــا بس ــیج تمام ــی امکان ــات دانش ــگاهی
و علمـــی ،خدمتـــی شایســـته بـــه مـــردم ایـــران ارایـــه
دهنـــد.
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی
گفـــت :در حـــوزه پزشـــکی ،زمانـــی کـــه دانـــش جدیـــد
درمـــان نابـــاروری در دســـترس مـــردم نبـــود جهادگـــران
دانشـــگاهی و پژوهشـــگران و اعضـــای هیـــات علمـــی بـــا
رصـــد نیـــاز مـــردم بـــا امکانـــات بســـیار محـــدوده دانـــش
آن را فراگرفتن ــد و ب ــا محدودتری ــن مناب ــع موج ــود از اب ــزار
پژوهــش بــرای خدمــت بــه مــردم اســتفاده کردنــد .اینــک
باع ــث افتخ ــار ف ــراوان اس ــت ک ــه مراک ــز درم ــان ناب ــاروری
جهاددانش ــگاهی ی ــک س ــرمایه اجتماع ــی مردم ــی بس ــیار
ارزشـــمند بـــرای جهاددانشـــگاهی و کشـــور بـــه شـــمار
میآینـــد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه زم ــان فعالی ــت اولی ــن پژوهش ــگران
جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد :جالـــب اســـت بدانیـــم
کـــه تاریـــخ فعالیـــت اولیـــن پژوهشـــگرانی کـــه در
جهاددانشـــگاهی باهـــدف اســـتفاده از ســـلولهای
بنیـــادی دردرمـــان بیماریهـــای صعبالعـــاج فعالیـــت
خ ــود را آغ ــاز کردن ــد ب ــه اواخ ــر ده ــه هفت ــاد و اوای ــل ده ــه
هشـــتاد شمســـی بازمیگـــردد و اولیـــن گـــروه پژوهشـــی
س ــلولهای بنی ــادی نی ــز در س ــال  ۱۳۸۲موف ــق ب ــه اخ ــذ
مجـــوز شـــد.
دکتـــر پورعابـــدی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه مرکـــز
تحقیق ــات عل ــوم س ــلولی روی ــان در ای ــن س ــالها هم ــواره
جـــزء بهترینهـــا بـــوده اســـت ،گفـــت :جدیدتریـــن ثمـــره
ایـــن فعالیتهـــای مســـتمر و پیگیـــر راهانـــدازی مرکـــز
پیشـــرفته محصـــوالت ســـلولی ( )ATMPو مشـــارکت
درراه انـــدازی اولیـــن کارخانـــه تولیـــد فرآوردههـــای
ســـلولی خاورمیانـــه ،شـــروع بیـــش از  ۱۰کارآزمایـــی
بالینـــی در حـــوزه ســـلول درمانـــی و ســـلولهای بنیـــادی
را میتـــوان بهعنـــوان مدلـــی موفـــق از پژوهشهـــای
توســـعهای و کاربـــردی بـــا رویکـــرد حرکـــت در مرزهـــای
دانـــش نـــام بـــرد.
وی تصریـــح کـــرد :اولیـــن محصـــول حاصـــل از
ســـلولهای بنیـــادی بـــرای درمـــان بیمـــاران مبتالبـــه
کوویـــد ۱۹-نیـــز از محـــل ایـــن محصـــوالت در کارآزمایـــی
بالینـــی انجـــام شـــد و امیدواریـــم از نتایـــج مثبـــت آن
بتوانیـــم نقشـــی در درمـــان بیمـــاران مبتالبـــه کوییـــد ۱۹
داشـــته باشـــیم.
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی افـــزود:
توســـعه فعالیتهـــای طـــب بازســـاختی مبتنـــی بـــر

تلفیـــق مهندســـی مـــواد و مهندســـی ســـلول نهتنهـــا
در رویـــان کـــه در پژوهشـــگاه ابنســـینا بـــرای درمـــان
ضایعـــات اســـتخوانی و غضروفـــی و زخمهـــای مزمـــن و
در س ــازمان جهاددانش ــگاهی خراس ــان رض ــوی در ح ــوزه
ژندرمانـــی بـــرای بهبـــود فرآیندهـــای ســـلول درمانـــی را
شـــاهد هســـتیم.
دکتـــر پورعابـــدی در رابطـــه بـــا فعالیـــت
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه ســـرطان پســـتان کـــه
شـــایعترین ســـرطان بانـــوان ایرانـــی اســـت ،ادامـــه
داد :پـــس از ســـالها موجـــب افتخـــار جهاددانشـــگاهی
اســـت کـــه اعـــام کنیـــم پژوهشـــکده معتمـــد در قالـــب
 ۹گـــروه پژوهشـــی از پژوهشهـــای بالینـــی گرفتـــه تـــا
زیســـتفناوری دارویـــی و ایمنـــی درمانـــی ســـرطان
گامـــی کوچـــک ولـــی بســـیار مهـــم و اساســـی بـــرای
تش ــخیص زودرس و درم ــان مؤث ــر ای ــن بیم ــاران برداش ــته
اســـت.
وی افـــزود :بـــا توجـــه بـــه بومشناســـی ایـــران و تنـــوع
گیاه ــان داروی ــی در ای ــران ،پژوهش ــکده گیاه ــان داروی ــی
جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان مرکـــز تحقیقـــات گیاهـــان
داروی ــی کش ــور و منطق ــه ،ب ــا بهرهگی ــری از حض ــور بی ــش
از  ۵۰عض ــو هی ــات علم ــی و محق ــق در قال ــب چه ــار گ ــروه
پژوهشـــی و پوشـــش زمینههـــای تحقیقـــات کاربـــردی
گیاهـــان دارویـــی و داروهـــای فعالیـــت دارد .راهانـــدازی
خـــط تولیـــد دو داروی گیاهـــی لیورســـیل و ملیتروپیـــک
بـــرای درمـــان بیماریهـــای متابولیـــک و کنتـــرل عالئـــم
آلزایمـــر را میتـــوان از دســـتاوردهای شـــاخص اخیـــر
ای ــن مرک ــز ن ــام ب ــرد.
مع ــاون پژوه ــش و فن ــاوری جهاددانش ــگاهی تصری ــح
کـــرد :در حـــوزه زیســـتفناوری پزشـــکی عـــاوه بـــر
حـــوزه نابـــاوری ،ســـلول درمانـــی و طـــب بازســـاختی
و ســـرطان ،زیســـتفناوری جانـــوری یکـــی دیگـــر از
افتخـــارات قابلذکـــر جهاددانشـــگاهی اســـت .در حـــوزه
زیســـتفناوری جانـــوری در پژوهشـــکده زیســـتفناوری
جانـــوری رویـــان و پژوهشـــگاه ابنســـینا شـــاهد
پژوهشهـــای کاربـــردی در اصـــاح نـــژاد و تولیـــد
نژاده ــای برت ــر در ان ــواع دامه ــای پ ــر محص ــول هس ــتیم.
دکت ــر پورعاب ــدی بی ــان ک ــرد :پژوهشه ــای متع ــدد و
موف ــق گ ــروه ایمونول ــوژی تولیدمث ــل درب ــاره موضوعات ــی
همچـــون واکنـــش سیســـتم ایمنـــی بـــدن نســـبت بـــه
اســـپرم و جنیـــن ،آنتیبادیهـــا و ســـقط مکـــرر ،موجـــب
شـــکلگیری مرکـــز تحقیقـــات آنتیبـــادی مونوکلونـــال در
س ــال  ۱۳۷۹و تاس ــیس مرک ــز تحقیق ــات نانوبیوتکنول ــوژی

رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی
تهـــران نیـــز بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه امســـال اپیدمـــی
کرونـــا تمـــام شـــئونات جامعـــه را تحـــت تاثیـــر قـــرار
داده و همـــکاران گرانقـــدر جامعـــه پزشـــکی و متولیـــان
ســـامت کشـــور در مقابلـــه بـــا ایـــن بیمـــاری تالشهـــای
وافـــری انجـــام دادهانـــد ،گفـــت :تمـــام ایـــن خدمـــات و
جانفشـــانیها مرهمـــی بـــر زخـــم و رنـــج بیمـــاران و
مـــردم عزیـــز کشـــورمان بـــوده اســـت.
وی در رابطـــه بـــا برگـــزاری ایـــن کنگـــره بهصـــورت
آنالی ــن اظه ــار ک ــرد :ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط ام ــروز کش ــور
ک مس ــاعی
ام ــکان برگ ــزاری کنگ ــره و تبادلنظ ــر و تش ــری 
حضـــوری در خصـــوص آخریـــن دســـتاوردهای علمـــی
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در ســـال  ۱۳۸۴در پژوهشـــگاه ابنســـینا شـــد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه پژوهش ــکده عل ــوم بهداش ــتی
جهاددانشـــگاهی در راســـتای گســـترش دانـــش بومـــی
پیرام ــون س ــامت همگان ــی در س ــال  ۱۳۷۹تاسیسش ــده
اســـت ،گفـــت :ایـــن پژوهشـــکده بـــا حضـــور جمعـــی از
متخصصـــان علـــوم بهداشـــتی فعالیتهـــای پژوهشـــی
خـــود را بـــا رســـالت ارتقـــای ســـطح ســـامت افـــراد
جامعـــه در گروههـــای پژوهشـــی ســـهگانه و اولیـــن مرکـــز
تحقیقـــات ســـنجش ســـامت بـــه انجـــام میرســـاند.
دکتـــر پورعابـــدی افـــزود :زمانـــی کـــه زخمهـــای
مزمـــن در کشـــور مـــا بـــرای بیمـــاران مشـــکالت زیـــادی
را بـــه وجـــود آوردنـــد ،عـــاوه بـــر وجـــود بهتریـــن و
مدرنتریـــن بیمارســـتانها و نامدارتریـــن متخصصـــان،
امـــا از جنبههـــای مختلـــف ،زخمهـــای مزمـــن جـــزء
مـــوارد مـــورد غفلـــت در نظـــام ســـامت محســـوب
میشـــود کـــه در جهاددانشـــگاهی پـــس از هدفگـــذاری
بهمنظـــور پیشـــگیری و درمـــان زخمهـــای مزمـــن،
پژوهشـــکده فناوریهـــای نویـــن زخـــم و ترمیـــم بافـــت
تاســـیس شـــد.
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی
بیـــان کـــرد :اکنـــون در مجموعـــه جهاددانشـــگاهی،
پژوهشـــگران و اعضـــای هیـــات علمـــی در قالـــب دو
پژوهش ــگاه ۹ ،پژوهش ــکده ۱۲ ،مرک ــز تحقیق ــات مص ــوب
شـــورای گســـترش وزارت بهداشـــت درمـــان و آمـــوزش
پزشـــکی ۳۸ ،گـــروه پژوهشـــی ،تنهـــا بـــا یـــک هـــدف
پژوه ــش میکنن ــد .پی ــدا ک ــردن راه ــی ب ــرای پیش ــگیری
و کاه ــش درد و آالم بیم ــاران ،ی ــک ش ــعار نیس ــت ،بلک ــه
مدلـــی اســـت کـــه جهاددانشـــگاهی در ایـــن ســـالها بـــر
پای ــه مناب ــع مال ــی مح ــدود و متک ــیب ـه خ ــود ارای ــه ک ــرده
اســـت و بـــه لحـــاظ اثربخشـــی و اقتصـــادی بـــودن مـــورد
ارزیابـــی قرارگرفتـــه اســـت.
وی ادامـــه داد :اگرچـــه در ایـــنبیـــن مـــوارد ناموفقـــی
نیـــز وجـــود دارد ولـــی کارنامـــه جهاددانشـــگاهی در
حـــوزه پزشـــکی ،میتوانـــد بـــه شایســـتگی الگـــوی
مناســـبی بـــرای توســـعه پژوهشهـــای کاربـــردی و
توســـعهای بـــا رویکـــرد حرکـــت در مـــرز دانـــش باشـــد.
در جهاددانشـــگاهی پژوهـــش و درمـــان در کنـــار
هـــم دیدهشـــده اســـت .مـــا درصـــدد هســـتیم کـــه بـــا
پایـــش ایـــن مـــدل از جنبههـــای مختلـــف بـــه بهبـــود
کیفیـــت فعالیتهـــای گروههـــا و پژوهشـــکدهها در
جهاددانشـــگاهی بپردازیـــم و امیـــد داریـــم کـــه همـــواره
پژوهش ــگران جهاددانش ــگاهی بهعن ــوان قهرمان ــان مل ــت

عزیزمـــان یـــاد شـــوند.
دکتـــر پورعابـــدی اظهـــار کـــرد :یکـــی از برنامههـــای
مؤثـــر در توســـعه ایـــن علـــوم در کشـــور و تعامـــل بـــا
جامعـــه علمـــی بینالمللـــی ،برگـــزاری جشـــنوارههای
بینالمللـــی بـــوده اســـت ،زیـــرا جهاددانشـــگاهی معتقـــد
اســـت تولیـــد علـــم بـــدون ترجمـــان آن ،کمـــک چندانـــی
بـــه جامعـــه بشـــری نخواهـــد کـــرد.

در حـــوزه زخـــم و ترمیـــم بافـــت میســـر نشـــد ،ولـــی بـــا
تالشهـــای همـــکاران امـــکان برگـــزاری مجـــازی و
تلویزیونـــی ایـــن کنگـــره محقـــق شـــد.
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی
ته ــران ب ــا اب ــراز امی ــدواری ب ــرای ایج ــاد فرصت ــی مناس ــب
جهـــت بهرهمنـــدی از آخریـــن یافتههـــا و دســـتاوردهای
علم ــی در ای ــن ح ــوزه ،اف ــزود :همچنی ــن ت ــاش کردی ــم
بـــا تعامـــل بیشـــتر و تبـــادل اطالعـــات در حـــوزه تـــل
مدیســـین ظرفیتهـــای ارایـــه خدمـــات و پیگیـــری
بیمـــاران را در شـــرایط کرونـــا معرفـــی و تســـهیل کنیـــم.
دکتـــر حبیبـــی ادامـــه داد :مـــا در پژوهشـــکده
فناوریهـــای زخـــم و ترمیـــم بافـــت بـــا اتمـــام تحقیقـــات
بنیـــادی و کاربـــردی بـــرای ارتقـــا و توســـعه درمـــان
بیمـــاران فعالیتهـــای بســـیاری انجـــام دادهایـــم و از
طری ــق برگ ــزاری کارگاهه ــای علم ــی و آموزش ــی هم ــکاران
پزشـــک و پرســـتار در سراســـر کشـــور و همـــکاری بـــا
مراکـــز تحقیقاتـــی و فـــنآور و بهرهمنـــدی از تجـــارب و
ظرفیتهـــای علمـــی بینالمللـــی شـــبکهای منســـجم و
همـــکار بـــرای درمـــان زخـــم و فناوریهـــای مرتبـــط بـــه
ترمیـــم بافـــت ایجـــاد کردهایـــم.
وی تصری ــح ک ــرد :حرک ــت ب ــرای تولی ــد پانس ــمانهای
نویـــن و ترکیبـــات دارویـــی و پیچهـــای عروقـــی ،ارتقـــای
درمـــان و بهرهمنـــدی از ســـلول درمانـــی و بیوتراپـــی از
دســـت آوردهـــای ایجـــاد ایـــن شـــبکه و همکاریهـــای
بینرشـــتهای اســـت کـــه در ایـــن مســـیر نیـــز از تمامـــی
محققـــان و همـــکاران گـــروه پژوهشـــی و عالقهمنـــدان
بـــه فعالیتهـــای بیـــن رشـــتههای دعـــوت بـــه همـــکاری
میکنیـــم .
دکتـــر حبیبـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه درمـــان زخـــم
و ترمیـــم بافـــت نقـــش بســـیار مهمـــی در کیفیـــت
زندگـــی افـــراد مبتـــا دارد ،گفـــت :عـــوارض اجتماعـــی
و بـــار اقتصـــادی ایـــن بیمـــاری بـــا درمـــان زودهنـــگام
و پیشـــگیری از ناتوانیهـــای مانـــدگار کاهشیافتـــه و
بســـیار حایـــز اهمیـــت اســـت و ضـــرورت دارد دولـــت و
متولیـــان ســـامت و ســـازمانهای بیمهگـــر در ایـــن
خصـــوص توجـــه و ســـرمایهگذاری بیشـــتری انجـــام
دهنـــد.
وی در پایـــان بیـــان کـــرد :از آنجایـــی کـــه بســـیاری از
مبتالی ــان زخمه ــای مزم ــن را مردم ــان ب ــا درآم ــد پایی ــن
تشـــکیل میدهنـــد ،کمکهـــای مـــردم و انســـانهای
نیک ــوکار بس ــیار م ــورد توج ــه و م ــورد اس ــتقبال اس ــت.
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تـــازه
آخرین یافتهها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران
جهاددانشگاهی
■ جهاددانشگاهی در میان موﺛرترین موسسات تحقیقاتی
یﮏ درصد برتر دنیا
■ تقدیر از موفقیتهای چهار پژوهشگر برگزیده
جهاددانشگاهی در سال جاری
■ تولید و پخش بیش از  ۳میلیون کیت تشخیﺺ مولکولی
کرونا توسط جهاددانشگاهی
■ ﺛبت اخرتاع  ۱۱محﺼول فرآوری شده از عناب
■ اخبار کوتاه
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تازه

آخرین یافتهها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران جهاددانشگاهی

جهاددانشگاهیدرمیانموﺛرترینموسسات
تحقیقاتییﮏدرصدبرتردنیا

بر اساس آماری که رسپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) (ISCاعالم کرد نام جهاددانشگاهی در میان موﺛرترین موسسات تحقیقاتی یﮏ
درصد برتر دنیا قرار گرفت

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل
از پایـــگاه اســـتنادی علـــوم جهـــان اســـلام (:(ISC
محمدج ــواد دهقان ــی سرپرس ــت پای ــگاه اس ــتنادی عل ــوم
جهـــان اســـالم ( )ISCگفـــت ۷۴ :دانشـــگاه و موسســـه
تحقیقاتـــی ایـــران در میـــان یـــک درصـــد دانشـــگاههای
برتـــر جهـــان کـــه دارای بیشـــترین میـــزان اثرگـــذاری

هســـتند ،قـــرار گرفتنـــد.
سرپرســـت پایـــگاه اســـتنادی علـــوم جهـــان اســـالم
( )ISCافـــزود :پایـــگاه شـــاخصهای اساســـی علـــم
( )ESIمتعلـــق بـــه شـــرکت کالریویـــت آنالتیکـــس ((ISI
آخریـــن فهرســـت موسســـات یـــک درصـــد برتـــر دنیـــا
کـــه بیشـــترین تعـــداد اســـتنادها را در  ۱۰ســـال گذشـــته

دریافـــت کـــرده انـــد ،منتشـــر کـــرد.
وی ی ــادآور ش ــد :مای ــه مباه ــات اس ــت ک ــه در آخری ــن
بهروزرســـانی انجـــام شـــده در آذر  ۹۹تعـــداد  ۷۴دانشـــگاه
و موسس ــه تحقیقات ــی از کش ــور جمه ــوری اس ــالمی ای ــران
در میـــان یـــک درصـــد دانشـــگاههای برتـــر جهـــان کـــه
دارای بیشـــترین میـــزان اثرگـــذاری بودهانـــد مشـــاهده
میش ــود .بنابرای ــن در مقایس ــه ب ــا س ــال قب ــل ک ــه تع ــداد
 ۶۵مـــورد بـــود تعـــداد دانشـــگاهها و مراکـــز تحقیقاتـــی
ی ــک درص ــد برت ــر ای ــران  ۱۴درص ــد افزای ــش و نس ــبت ب ــه
ســـال  ۹۴بیـــش از  ۱۴۷درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت.
سرپرســـت پایـــگاه اســـتنادی علـــوم جهـــان اســـالم
تصریـــح کـــرد :ایـــن دانشـــگاهها و مراکـــز تحقیقاتـــی در
ســـطح دنیـــا از لحـــاظ تعـــداد اســـتنادهای دریافتـــی در
مجمـــوع موسســـات یـــک درصـــد برتـــر قرارگرفتهانـــد.
اســـتنادها در دنیـــای علـــم بیانگـــر کیفیـــت تولیـــدات
علمـــی هســـتند .بنابرایـــن ،علـــت افزایـــش تعـــداد ایـــن
مراکـــز ،افزایـــش کیفیـــت تحقیقـــات کشـــور اســـت.
دهقانـــی ادامـــه داد :اســـتناد هرچنـــد عـــاری از آفـــت
نیســـت ،امـــا یکـــی از مهمتریـــن شـــاخصهایی اســـت
کـــه میـــزان اســـتفاده از پژوهشهـــا را نشـــان میدهـــد.
در حـــال حاضـــر اســـتناد مهمتریـــن شـــاخصی اســـت
کـــه در ارزیابیهـــای علمـــی در ســـطح بینالمللـــی
مورداســـتفاده قـــرار میگیـــرد.
وی افـــزود :در ســـند سیاســـتهای علـــم و فنـــاوری
ابالغـــی از ســـوی رهبـــر معظـــم انقـــالب نیـــز مرجعیـــت
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علـــم و فنـــاوری در ســـطح دنیـــا بهعنـــوان اولیـــن بنـــد
مـــورد تاکیـــد قرارگرفتـــه اســـت .مرجعیـــت بـــه معنـــی
مح ــل رج ــوع ق ــرار گرفت ــن اس ــت و اس ــتناد از ی ــک ن ــگاه
بیانگ ــر می ــزان اس ــتفاده از عل ــم تولیدش ــده توس ــط س ــایر
پژوهشـــگران اســـت.
دهقان ــی اظه ــار ک ــرد :در س ــال  ۱۳۹۴بررس ــی پای ــگاه
شـــاخصهای اساســـی علـــم نشـــان داد کـــه  ۳۰دانشـــگاه
و مرک ــز پژوهش ــی از جمه ــوری اس ــالمی ای ــران در جم ــع
دانشـــگاهها و پژوهشـــگاههای یـــک درصـــد برتـــر دنیـــا
ق ــرار گرفتن ــد .درس ــال  ۱۳۹۵ب ــا رش ــد کیفی ــت تولی ــدات
علمـــی در کشـــور تعـــداد دانشـــگاهها و پژوهشـــگاههای
کش ــور ب ــه  ۳۵م ــورد افزای ــش یاف ــت .تع ــداد مراک ــز ی ــک
درص ــد برت ــر کش ــور در بهم ــن  ۱۳۹۶ب ــه  ۵۳م ــورد افزای ــش
یاف ــت.
وی افـــزود :بـــرای انتخـــاب موثرتریـــن دانشـــگاهها،
کلی ــه دانش ــگاهها و موسس ــات تحقیقات ــی دنی ــا برحس ــب
میـــزان اثرگـــذاری آنهـــا مشـــخص و مرتبســـازی
شـــده و در گام بعـــد یـــک درصـــد برتـــر آنهـــا کـــه دارای
بیشـــترین میـــزان اثرگـــذاری بودهانـــد انتخـــاب و معرفـــی
می شـــوند.
دهقانـــی ادامـــه داد :در بیـــن دانشـــگاهها و
پژوهش ــگاههای کشـــــــــ ــور  ۳۰دانشــــــــــ ــگاه جام ــع،

 ۲۶دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ۱۲ ،دانشـــگاه صنعتــــــــی و
 ۶مرکـــز تحقیقاتـــی در جمـــع موثرترینهـــای دنیـــا قـــرار
گرفتن ــد .لیس ــت کام ــل دانش ــگاهها و مراک ــز پژوهش ــی در
جـــدول آمـــده اســـت.
وی خاطرنشـــان کـــرد :در بیـــن موسســـات تحقیقاتـــی
پژوهش ــگاه پلیم ــر و پتروش ــیمی ،پژوهش ــگاه دانشه ــای
بنیـــادی ،جهاددانشـــگاهی ،مرکـــز تحقیقاتـــی جراحـــی
تروم ــا س ــینا ،موسس ــه پاس ــتور ای ــران و مراک ــز تحقیقات ــی
مس ــتقر در وزارت بهداش ــت ،درم ــان و آم ــوزش پزش ــکی
در زمـــره موسســـات تحقیقاتـــی یـــک درصـــد برتـــر دنیـــا
ق ــرار دارن ــد.
سرپرســـت پایـــگاه اســـتنادی علـــوم جهـــان اســـالم
یـــادآور شـــد :شـــرکت کالریویـــت آنالتیکـــس (آی .اس.
آی) پایـــگاه شـــاخصهای اساســـی علـــم ( )ESIرا ارایـــه
داده اســـت .اطالعـــات  ۱۰ســـال اخیـــر کل دنیـــا در ایـــن
پایـــگاه پـــردازش و نگهـــداری میشـــود .یکـــی از اقالمـــی
ک ــه در ای ــن پای ــگاه نگه ــداری میش ــود ،موسس ــات ی ــک
درصـــد برتـــر پراســـتناد دنیـــا اســـت .اینهـــا عمدتـــا
دانشـــگاهها و مراکـــز تحقیقاتـــی هســـتند کـــه بیشـــترین
می ــزان اس ــتنادها ب ــه مقاالتش ــان ص ــورت گرفت ــه اس ــت.
تع ــداد موسس ــات فهرس ــت ش ــده در ای ــن پای ــگاه  ۶ه ــزار
و  ۸۸۸مـــورد اســـت.

دهقانـــی اظهـــار کـــرد :جمهـــوری اســـالمی ایـــران
حـــدود  ۱.۱درصـــد از دانشـــگاهها و مراکـــز تحقیقاتـــی
ی ــک درص ــد برت ــر پراس ــتناد دنی ــا را در اختی ــار دارد ک ــه
بعــد از ترکیــه باالتریــن ســهم در بیــن کشــورهای اســالمی
اس ــت .ترکی ــه ب ــا  ۱۱۱دانش ــگاه و مرک ــز تحقیقات ــی ی ــک
درصـــد برتـــر در جایـــگاه  ۱۳دنیـــا و ایـــران در جایـــگاه
 ۱۸دنیـــا قـــرار دارد .بعـــد از ایـــران و در بیـــن کشـــورهای
اس ــالمی ،مص ــر ب ــا  ۲۶دانش ــگاه و موسس ــه تحقیقات ــی در
جایـــگاه  ۳۳دنیـــا قـــرار دارد .عربســـتان ســـعودی بـــا ۲۳
دانش ــگاه در رتب ــه  ،۳۸مال ــزی ب ــا  ۲۱دانش ــگاه در جای ــگاه
 ،۴۱پاکس ــتان ب ــا  ۱۹دانش ــگاه در جای ــگاه  ،۴۳تون ــس ب ــا
 ۱۶دانش ــگاه در جای ــگاه  ۴۶و اندون ــزی ب ــا  ۱۴دانش ــگاه در
جایـــگاه  ۴۸دنیـــا قـــرار دارنـــد.
وی ادام ــه داد :از لح ــاظ تع ــداد بیش ــترین دانش ــگاهها
و موسســـات تحقیقاتـــی ایـــران در حـــوزه مهندســـی
رتبهبنـــدی شـــدهاند .تعـــداد آنهـــا در ایـــن حـــوزه
 ۴۳مـــورد اســـت ۳۳ .دانشـــگاه و موسســـه تحقیقاتـــی
ای ــران در پزش ــکی بالین ــی ج ــزء ۱درص ــد برت ــر پراس ــتناد
دنی ــا هس ــتند .در ح ــوزه ش ــیمی  ۲۸دانش ــگاه و موسس ــه
تحقیقاتـــی در زمـــره موثرترینهـــای دنیـــا قرارگرفتهانـــد.
بعـــد از آن ایـــران در حوزههـــای داروشناســـی و
سمشناس ــی ،عل ــوم م ــواد ،عل ــوم کش ــاورزی هرک ــدام ۱۴
دانش ــگاه و موسس ــه در بی ــن ۱درص ــد برتره ــا ق ــرار دارد.
حوزههـــای علـــوم گیاهـــی و حیوانـــی ،علـــوم اجتماعـــی،
کلیـــات ،علـــوم رایانـــه ،زیستشناســـی و زیستشـــیمی،
محیطزیســـت و بومشناســـی در جایگاههـــای بعـــدی
از لحـــاظ تعـــداد قـــرار میگیرنـــد .ایـــران در ایـــن
حوزههـــای بیـــن  ۶تـــا  ۸موسســـه و دانشـــگاه دارد.
حوزههـــای فیزیـــک ،زمینشناســـی ،علـــوم اعصـــاب و
رفتـــار ،ایمنیشناســـی ،ریاضیـــات و میکروبیولـــوژی در
مرتبههـــای بعـــدی قـــرار میگیرنـــد .تعـــداد موسســـات
برتـــر ایـــران در ایـــن حوزههـــا بیـــن  ۱تـــا  ۴مـــورد اســـت.
دهقانـــی گفـــت :مرجعیـــت بینالمللـــی در علـــم و
فن ــاوری ب ــا تکی ــه ص ــرف ب ــر کمی ــت تولی ــد عل ــم حاص ــل
نمیشـــود .گام نهـــادن در جهـــت ارتقـــای ســـطح کیفـــی
پژوهشهـــا ،گســـترش تعامـــالت علمـــی بینالمللـــی و
تبدی ــل عل ــم ب ــه ث ــروت و ق ــدرت ابع ــاد دیگ ــری هس ــتند
کـــه در دســـتور کار سیاســـتگذاران علـــم و فنـــاوری
کشـــور قرارگرفتهانـــد تـــا علـــم کشـــور همچنـــان شـــتابان
و بهصـــورت همهجانبـــه مســـیر رشـــد و اعتـــالی خـــود
را طـــی کنـــد.
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تقدیرازموفقیتهایچهارپژوهشگربرگزیده
جهاددانشگاهیدرسالجاری

رییس جهاددانشگاهی با ابراز خرسندی از قرارگرفنت نام جهاددانشگاهی در جمع مﺆﺛرترین مﺆسسات تحقیقاتی یﮏ درصد برتر دنیا ،موفقیتهای
اخیر پژوهشگران برجسته این نهاد را تربیﮏ گفت
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی :در متـــن
پیـــام دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی آمـــده اســـت:
خبرهـــای خـــوب از موفقیتهـــا و کســـب افتخـــار
محققـــان جهادگـــر جهاددانشـــگاهی در ایـــام هفتـــه
پژوه ــش ،مای ــه مباه ــات و گ ــواه دیگ ــری اس ــت ب ــر ص ــدق
مدعـــای فرزنـــدان ملـــت در ایـــن نهـــاد انقالبـــی و عهـــدی
کـــه بـــرای جهـــاد علمـــی در مســـیر پیشـــرفت ایـــران
اســـالمی بـــا خداونـــد ســـبحان بســـتهاند.
ب ــه هم ــکاران گرام ــیام آقای ــان دکت ــر عل ــی منتظ ــری
رییـــس پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی جهاددانشـــگاهی و
دکتـــر حســـین بهارونـــد رییـــس پژوهشـــکده ســـلولهای
بنیـــادی پژوهشـــگاه رویـــان بهعنـــوان پژوهشـــگران
پـــر اســـتناد یـــک درصـــد برتـــر جهـــان در ســـال  2020و
انتخـــاب ســـرکار خانـــم دکتـــر ســـمیه کاظمنـــژاد مدیـــر
گـــروه پژوهشـــی مهندســـی بافـــت و طـــب بازســـاختی
پژوهشـــگاه ابنســـینای جهاددانشـــگاهی و جنـــاب آقـــای
دکتـــر رامیـــن صرامـــی فروشـــانی معـــاون پژوهشـــی و
خدمـــات درمانـــی پژوهشـــکده ســـرطان معتمـــد ایـــن
نه ــاد ،ب ــه عن ــوان محقق ــان برگزی ــده ح ــوزه عل ــوم پزش ــکی
در جشـــنواره امســـال تجلیـــل از پژوهشـــگران و فنـــاوران

کشـــور صمیمانـــه تبریـــک میگویـــم و موفقیتهـــای
بیشازپیـــش ایـــن عزیـــزان و همـــه جهادگـــران عرصـــه
علـــم ،فنـــاوری و فرهنـــگ را آرزومنـــدم.

نام دکتر منتظری در بین پژوهشگران
پراستناد یک درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۰

گفتنـــی اســـت بـــر اســـاس انتشـــار لیســـت نهایـــی
پژوهش ــگران پراس ــتناد جه ــان در س ــال  ،۲۰۲۰ن ــام دکت ــر
علـــی منتظـــری عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــکده علـــوم
بهداشـــتی جهاددانشـــگاهی در رشـــته موضوعـــی «علـــوم
اجتماعـــی ،کلیـــات در لیســـت پژوهشـــگران پـــر اســـتناد
یـــک درصـــد برتـــر» بـــه چشـــم میخـــورد.
در تازهتریـــن نتایـــج رتبهبنـــدی  ESIکـــه براســـاس
میـــزان اســـتنادها بـــه مقالـــه پژوهشـــگران انتشـــار یافتـــه
اســـت ،نـــام دکتـــر علـــی منتظـــری عضـــو هیـــات علمـــی
و رییـــس پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی جهاددانشـــگاهی
در فهرســـت پژوهشـــگران ایرانـــی پراســـتناد یـــک درصـــد
برتـــر قـــرار گرفـــت.
دکتـــر علـــی منتظـــری رییـــس پژوهشـــکده علـــوم
بهداش ــتی جهاددانش ــگاهی ،ه ــم اکن ــون ب ــا رتب ــه اس ــتاد

تمـــام پایـــه  38عضـــو هیـــات علمـــی تمـــام وقـــت در
پژوهش ــکده عل ــوم بهداش ــتی مش ــغول ب ــه فعالی ــت اس ــت.
وی تاکنـــون بیـــش از  700مقالـــه علمـــی و پژوهشـــی در
مجـــالت علمـــی و بیـــن المللـــی منتشـــر کـــرده اســـت.
دکتـر منتظـری تاکنـون موفـق بـه اخـذ جوایـز پژوهشـی
متعـددی نیـز شـده اسـت کـه از جملـه آنهـا میتـوان بـه
اسـتاد برگزیـده نخسـت رشـته علـوم تغذیـه و بهداشـت
هفتمیـن جشـنواره تحقیقاتـی علـوم پزشـکی رازی (5
دی مـاه  ،)1380محقـق برگزیـده رتبـه دوم گـروه علـوم
بهداشـتی ،مدیریـت تغذیـه شـانزدهمین جشـنواره
تحقیقاتـی علـوم پزشـکی رازی (دی ماه  ،)1389پژوهشـگر
برگزیـده کشـوری در سـال  1398اشـاره کـرد.

قرارگرفتن نام دکتر بهاروند
در میان لیست پژوهشگران پر استناد
یک درصد برتر در سال ۲۰۲۰

پایـــگاه اســـتنادی علـــوم جهـــان اســـالم اســـامی
پژوهشـــگران پـــر اســـتناد یـــک درصـــد برترایرانـــی
در حوزههـــای موضوعـــی مختلـــف در ســـال  2020را

دکتر علی منتظری

دکتر حسین بهاروند

دکتر رامین صرامی فروشانی

انتخاب عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی
به عنوان پژوهشگر برگزیده سال ۱۳99

دکترســـمیه کاظمنـــژاد مدیـــر گـــروه پژوهشـــی مهندســـی بافـــت و طـــب بازســـاختی
پژوهشـــگاه و عضـــو تیـــم تخصصـــی مرکـــز فـــوق تخصصـــی درمـــان نابـــاروری و ســـقط
مکـــرر ابـــن ســـینا بـــه عنـــوان پژوهشـــگر برگزیـــده گـــروه علـــوم پزشـــکی در بیســـت و
یکمیـــن جشـــنواره تجلیـــل از پژوهشـــگران و فنـــاوران برگزیـــده کشـــور در ســـال ۱۳۹۹
انتخـــاب شـــد.
دکتـــر ســـمیه کاظمنـــژاد دانشـــیار و مدیـــر گـــروه پژوهشـــی مهندســـی بافـــت و طـــب
بازس ــاختی پژوهش ــگاه و عض ــو تی ــم تخصص ــی مرک ــز ف ــوق تخصص ــی درم ــان ناب ــاروری
و س ــقط مک ــرر اب ــن س ــینا اس ــت .وی م ــدرک دکت ــری خ ــود را در س ــال  1387از دانش ــگاه
تربیـــت مـــدرس اخـــذ کـــرد و پـــس از گذرانـــدن دورههـــای فـــوق تخصصـــی ،در حیطـــه
ســـلولهای بنیـــادی ،مهندســـی بافـــت و بیولـــوژی تولیدمثـــل فعالیـــت میکننـــد.
گفتن ــی اس ــت ،ای ــن عض ــو هی ــات علم ــی پژوهش ــگاه اب ــن س ــینا ،عض ــو بنی ــاد مل ــی
نخب ــگان ب ــوده و ت ــا کن ــون جوای ــز متع ــددی را در جش ــنوارههای مختل ــف کس ــب ک ــرده
ک ــه از آن جمل ــه میت ــوان ب ــه کس ــب جای ــزه محق ــق ج ــوان برگزی ــده جش ــنواره تحقیقات ــی
عل ــوم پزش ــکی رازی در س ــال  ،1393جای ــزه جش ــنواره ج ــوان خوارزم ــی در س ــال ،1387
پژوهشـــگر برتـــر اســـتان گیـــالن در ســـال  1392و پژوهشـــگر برتـــر جهاددانشـــگاهی در
س ــال  1393و کس ــب جای ــزه مری ــم میرزاخان ــی در س ــال  1398اش ــاره ک ــرد.
چ ــاپ بی ــش از  70مقال ــه در مجلهه ــای معتب ــر بینالملل ــی ،مج ــری بی ــش از  17ط ــرح
پژوهشـــی 6 ،ثبـــت اختـــراع ،تالیـــف یـــک کتـــاب فارســـی بـــا عنـــوان " زیســـت شناســـی
پیشـــرفته ســـلولهای بنیـــادی بالـــغ" و  5فصـــل کتـــاب بینالمللـــی در انتشـــارات
معروفـــی نظیـــر  Springerاز فعالیتهـــای نامبـــرده اســـت.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اعتـــالی کشـــور ،حـــل معضـــالت جامعـــه و دســـتیابی بـــه
اســـتقالل اقتصـــادی از مهمتریـــن دغدغههـــای ایـــن محقـــق جـــوان اســـت ،تاســـیس
یـــک شـــرکت دانشبنیـــان فعـــال در زمینـــه ســـلولهای بنیـــادی و تولیـــد محصـــوالت
مختلـــف دانشبنیـــان نیـــز در کارنامـــه کاری و علمـــی وی بـــه ثبـــت رســـیده اســـت.

دکترسمیه کاظمنژاد

دکتـــر رامیــــــــن صرامـــی
فروشـــانی ،عضـــو هیـــات علمـــی
و مدیـــر دپارتمــــــــان توســـعه
فنـــاوری درمانهـــای پیشـــرفته
پژوهشــکدهی ســـــــرطان معتمــد
جهاددانشـــــــــگاهی بهعنـــوان
پژوهشـــگر برگزیـــده کشـــور در

ســـال  ۹۹در حـــوزه پزشـــکی انتخـــاب گردیـــد.
در بیس ــت و یکمی ــن جش ــنواره تجلی ــل از پژوهش ــگران و فن ــاوران برگزی ــده کش ــور در
ســـال  ۹۹کـــه همزمـــان بـــا روز بزرگداشـــت پژوهـــش برگـــزار شـــد ،محققـــان و فنـــاوران
برتـــر کشـــور بـــا حضـــور اســـحاق جهانگیـــری ،معـــاون اول رییـــس جمهـــور ،منصـــور
غالمـــی وزیـــر علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری و ســـورنا ســـتاری معـــاون علمـــی و فنـــاوری
ریاســـت جمهـــوری مـــورد تجلیـــل قـــرار گرفتنـــد.
در ای ــن مراس ــم ک ــه ب ــه خاط ــر همهگی ــری وی ــروس کرون ــا بهص ــورت مج ــازی برگ ــزار
شـــد ،در حـــوزه پزشـــکی ،دکتـــر رامیـــن صرامـــی فروشـــانی معاونپژوهـــش ،فنـــاوری
پژوهشـــکده ســـرطان معتمـــد جهاددانشـــگاهی از ســـوی وزارت بهداشـــت ،درمـــان و
آمـــوزش پزشـــکی بهعنـــوان پژوهشـــگر برتـــر ســـال  ۹۹انتخـــاب و معرفـــی شـــد.
گفتن ــی اس ــت ک ــه امس ــال رویک ــرد وزارت بهداش ــت در انتخ ــاب محق ــق برت ــر س ــال
ب ــا تاکی ــد ب ــر اس ــتحصال و توس ــعه فن ــاوری بهمنظ ــور رف ــع نیازه ــای مل ــی ب ــوده اس ــت.
دکت ــر صرام ــی فروش ــانی متخص ــص ویروسشناس ــی پزش ــکی از دانش ــگاه آمس ــتردام
هلنـــد اســـت کـــه در حـــوزه  HIVو ایـــدز تحقیقـــات ارزشـــمندی را بـــه انجـــام رســـانده
اســـت کـــه نتایـــج آن در معتبرتریـــن نشـــریات علمـــی بینالمللـــی نظیـــر نیچـــر و نیچـــر
مدیس ــین ب ــه چ ــاپ رس ــیده اس ــت.
وی در س ــال  ۲۰۱۶بهعن ــوان محق ــق برت ــر ح ــوزه  HIVو ای ــدز توس ــط موسس ــه مل ــی
 NCHIVهلن ــد ش ــناخته ش ــده و اولی ــن جای ــزه ی ــوپ الن ــخ را آز آن خ ــود ک ــرد.
ایـــن هیـــات علمـــی پژوهشـــکده ســـرطان معتمـــد جهاددانشـــگاهی در حـــال حاضـــر
مجـــری چندیـــن پـــروژه ســـلول درمانـــی در زمینـــهی ســـرطان و کویـــد  ۱۹اســـت.
همزمـــان بـــا شـــروع همهگیـــری ویـــروس کرونـــا و بـــا توجـــه بـــه نیـــاز جـــدی کشـــور
ب ــه کیته ــای تش ــخیصی ،دکت ــر صرام ــی فروش ــانی طراح ــی و تولی ــد کیته ــای بوم ــی
تش ــخیص مولکول ــی کوی ــد  ۱۹را در دس ــتور کار ق ــرارداد ک ــه در ح ــال حاض ــر میلیونه ــا
نس ــخه از آن تولی ــد و ب ــه عنوان ــی محصول ــی پیش ــرو ،ضم ــن مرتف ــع نم ــودن نی ــاز مل ــی،
میلیونهـــا دالر صرفهجویـــی ارزی و صدهـــا میلیـــارد ریـــال کاهـــش هزینههـــای ریالـــی
را در پ ــی داش ــته اس ــت.
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انتخاب عضو هیات علمی
پژوهشکدهیسرطان
معتمدجهاددانشگاهی
بهعنوان پژوهشگر برتر
کشوری
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مســـتخرج از دو پایـــگاه  ESIو
WOSرا منتشـــر کـــرد کـــه در
ایـــن لیســـت نـــام دکتـــر حســـین
بهارونـــد رییـــس پژوهشکـــــــده
زیستشناســـی و ســـلولهای
بنیـــادی پژوهشـــــــگاه رویـــان
جهاددانشـــــــگاهی در حـــوزه
موضوعـــی زیســـــــتشناسی و
شـــیمی بـــه چشـــم میخـــورد.
دکتـــر حســـــــــین بهارونـــد
اس ــتاد ممتـ ــاز ،موس ــس و ریی ــس
پژوهشکــــــــدهی زیستشناســـی
و فنـــــــاوری ســـــــــــلولهای
بنیـــادی پژوهشـــــــگاه رویـــان
جهاددانشـــــــگاهی اســـت و در
ســـــــــال  ۱۳۸۲بـــرای اولیــــــــن
بـــار ســـلولهای بنیـــادی جنینـــی
انســـانی و موشـــی را در ایـــران
تولیـــد کـــرد و در ســـال  ۱۳۸۷بـــه
همـــــ ــراه همکاران ــش موف ــق ب ــه
تولیـــــــد ســـلولهای بنیـــادی
پرت ــوان القائ ــی انس ــانی و موش ــی
شـــد.
ایـــن فعالیتهـــــــــــا او و
همکارانـــش را قـــادر ســــــاخت
تـــا شـــــــــــاخههای مختلـــف
پزشـــکی بازســـاختی را در ایـــران
پایهگـــذاری و پیگیـــری کننـــد.
ایـــن دانشـــــمند برجســـته
ایرانـــی برنـــده جایـــزه معتبـــر
آکادمــــــــــی جهـــــــانی علـــوم
( )TWASبـــرای نخســـــــتین
بـــار از ایـــران در حــــــــوزهی
زیستشناســـی نیـــز شـــده اســـت.

از دیگـــر افتخـــارات ایـــن
پژوهشـــگر جـــوان ،راهانـــدازی
بان ــک س ــلولهای بنی ــادی خ ــون
قاعدگ ــی در کشور(س ــومین بان ــک
ســـلولی در دنیـــا) ،راهانـــدازی
ارایـــه خدمـــت درمـــان نابـــاروری
ناشـــی از کاهــــــــش ذخیـــره
تخمـــدان بانـــوان بـــا اســـتفاده از
ســـلول درمانـــی (اولیـــن بـــار در
دنیـــا) ،تولیـــد بافـــت مهندســـی
شـــده غضـــروف جهـــت درمـــان
ضایعـــات بـــزرگ غضروفـــی در
انس ــان ،تولی ــد پوس ــت مصنوع ــی
از منشـــا پــــــــرده آمنیـــون و
داربســـت ابریشـــم جهـــت ترمیـــم
زخـــم دیابتـــــــی در انســـان و
راهان ــدازی روش جدی ــد اس ــتخراج
کالژن از منش ــا پوس ــت ب ــا هزین ــه
بـــری و زمانبـــری کمتـــر نســـبت
بـــه روشهـــای متـــداول ،اســـت.
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ﺛبت اخرتاع  ۱۱محﺼول فرآوری شده از عناب
مدیر مرکز خدمات تخﺼﺼی گیاهان دارویی اسرتاتژیﮏ جهاددانشگاهی خراسانجنوبی خرب داد
■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان
جنوبـــی :نـــام خراســـان جنوبـــی بـــا ســـه محصـــول
اســـتراتژیک چـــون زرشـــک ،عنـــاب و زعفـــران گـــره
خ ــورده اس ــت .س ــه محصول ــی ک ــه در ص ــورت معرف ــی و
فـــرآوری میتوانـــد بـــرای مـــردم ایـــن دیـــار کویـــری بـــه
خلـــق ثـــروت بینجامـــد.
امـــا متاســـفانه همچنـــان خامفروشـــی و آن هـــم خـــام
فروش ــی ب ــدون کیفی ــت گریب ــان ف ــروش ای ــن محص ــوالت
را گرفتـــه اســـت در حالـــی کـــه بـــا اندکـــی آمـــوزش
میتـــوان ایـــن موانـــع را رفـــع کـــرد.
حســین راغ ارا مدیــر مرکــز خدمــات تخصصــی گیاهــان
دارویـــی اســـتراتژیک جهاددانشـــگاهی خراســـانجنوبی
در ایـــن زمینـــه اظهـــار کـــرد :جهاددانشـــگاهی در ســـال
 ۹۴ماموریتـــی را بـــر عهـــده گرفـــت کـــه بـــر اســـاس
ظرفیتهـــای منطقـــه در حـــوزه بهینهســـازی ،تولیـــد و
فـــرآوری گیاهـــان دارویـــی اســـتراتژیک اســـتان (عنـــاب،
زرشـــک و زعفـــران) بـــود.
مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی گیاهـــان دارویـــی
اســـتراتژیک جهاددانشـــگاهی خراســـانجنوبی بیـــان
کـــرد :در گام اول مشـــکالت مرتبـــط بـــا گیاهـــان دارویـــی
اســـتراتژیک اســـتان مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت.
راغ ارا ادامـــه داد :بـــا جمعبنـــدی مشـــکالت بـــه ایـــن
نتیج ــه رس ــیدیم ک ــه ب ــرای رف ــع آن بای ــد ب ــا ب ــازار ف ــروش
ایـــن محصـــوالت ارتبـــاط مســـتقیم داشـــته و بـــا آن کار
کنیـــم چـــرا کـــه بخـــش عمـــدهای از مســـایل بـــه حـــوزه
فـــروش برمیگـــردد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در نهایـــت ســـایت بیرنـــاب
را بـــرای فـــروش گیاهـــان دارویـــی اســـتراتژیک
خراســـانجنوبی و مهمتـــر از آن تکمیـــل زنجیـــره ارزش
ای ــن محص ــوالت ثب ــت و راهان ــدازی کردی ــم ،گف ــت :یک ــی
از مش ــکالت گیاه ــان اس ــتراتژیک اس ــتان چ ــون عن ــاب،
عـــدم آشـــنایی مـــردم بـــا خـــواص و ویژگیهـــای منحصـــر
بـــه فـــرد آن اســـت.
مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی گیاهـــان دارویـــی

اســـتراتژیک جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی اظهـــار
کـــرد :وقتـــی کـــه مـــا ســـخن از محصولـــی چـــون خرمـــا
میگویی ــم هم ــه در ه ــر کج ــای ای ــران و حت ــی جه ــان ب ــا
آن آش ــنایی کام ــل دارن ــد ول ــی ب ــه راس ــتی چق ــدر از ای ــن
آش ــنایی درب ــاره محصول ــی چ ــون عن ــاب رخ داده اس ــت.
راغ ارا بـــا اشـــاره بـــه برخـــی از محصـــوالت فـــرآوری
شـــده از عنـــاب توســـط پژوهشـــگران جهاددانشـــگاهی
خراســـانجنوبی ادامـــه داد :رســـانهها میتواننـــد
در راســـتای معرفـــی ظرفیتهـــای بیبدیـــل
خراســـانجنوبی در حـــوزه گیاهـــان دارویـــی اســـتراتژیک
اقدامـــات بســـیار موثـــری انجـــام دهنـــد.

ثبت اختراع  ۱۱محصول فرآوری شده
از عناب

وی بـــا بیـــان اینکـــه در حـــال حاضـــر  ۱۱محصـــول

ثب ــت اخت ــراع ش ــده داری ــم ک ــه از عن ــاب ف ــرآوری ش ــده
اســـت ،بیانکـــرد :مـــا بـــر روی بـــازار پســـندی ایـــن
محص ــوالت نی ــز کار میکنی ــم ک ــه رس ــیدن ب ــه ای ــن مه ــم
ماههـــا کار و تـــالش و پژوهـــش نیـــاز دارد.
مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی گیاهـــان دارویـــی
جهاددانشـــگاهی خراســـانجنوبی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه
تولی ــد ،توزی ــع و مص ــرف ی ــک محص ــول ه ــر ک ــدام مرحل ــه
مجـــزا و جداگانـــهای اســـت ،گفـــت :امیدواریـــم در یـــک
ســـال آینـــده بخشـــی از محصـــوالت فـــرآوری شـــده از
عنـــاب بـــه صـــورت انبـــوه وارد بـــازار نیـــز شـــود.

فرآوری محصول رمز موفقیت در حوزه
گیاهاناستراتژیک

راغ ارا گف ــت :تنه ــا راه نج ــات و موفقی ــت م ــا در بخ ــش
گیاهـــان دارویـــی اســـتراتژیک خراســـانجنوبی بیشـــک

مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی گیاهـــان دارویـــی
خراس ــانجنوبی اظه ــار ک ــرد :ب ــرای خل ــق ث ــروت از ای ــن
محص ــول نی ــز نی ــاز ب ــه ف ــرآوری و کیفی ــت ب ــاالی محص ــول
بـــرای صـــادرات و معرفـــی آن داریـــم.
راغ ارا بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه متاســـفانه گاه در ســـبد
خانـــوار مـــردم خراســـانجنوبی نیـــز مصـــرف زرشـــک
بـــه انـــدازه کافـــی وجـــود نـــدارد ،بیانکـــرد :موفقیـــت
در صـــادرات ایـــن محصـــول بـــه تولیـــد بـــا کیفیـــت آن،
بســـتهبندی و تدویـــن راهکارهایـــی بـــرای تـــازه مانـــدن و
مانـــدگاری ایـــن محصـــول در فرآینـــد صـــادرات دارد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بایـــد بـــازار ،تحقیقـــات و
تولی ــد کنن ــده را در م ــورد ه ــر س ــه محص ــول اس ــتراتژیک

خراســـانجنوبی بـــه هـــم وصـــل کنیـــم ،یـــادآور شـــد:
بایـــد در حـــوزه محصـــوالت اســـتراتژیک آموزشهـــای
حداقل ــی را ب ــه تولیدکنن ــدگان بدهی ــم ت ــا زمین ــه افزای ــش
کیفیـــت تولیـــدات را بـــه وجـــود بیاوریـــم.
مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی گیاهـــان دارویـــی
خراســـان جنوبـــی بیانکـــرد :بـــه عنـــوان مثـــال مـــا
ممکـــن اســـت بـــر اثـــر ناآگاهـــی زعفـــران را بـــر روی
روزنام ــه خش ــک کنی ــم در حال ــی ک ــه در ای ــن روش س ــرب
روزنامـــه وارد زعفـــران شـــده و بـــرای ســـالمتی بســـیار
آســـیبزا اســـت.

آسیبی که عدم آموزش به صادرات
محصوالت استراتژیک استان میزند

راغ ارا ادامـــهداد :از طـــرف دیگـــر اگـــر محصولـــی کـــه
در آن س ــرب وج ــود داش ــته باش ــند وارد فرآین ــد ص ــادرات
شـــود از طـــرف کشـــور مقصـــد معـــدوم و یـــا برگشـــت داده
می شـــود.
وی اظهـــار کـــرد :از ایـــن جهـــت تاکیـــد داریـــم کـــه
آموزشهـــای عمومـــی در حـــوزه گیاهـــان اســـتراتژیک

خراســـانجنوبی در افزایـــش کیفیـــت محصـــول و ارتقـــا
برنـــد محصـــوالت ایرانـــی تاثیـــر دارد.
مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی گیاهـــان دارویـــی
خراســـان جنوبـــی گفـــت :متاســـفانه بـــا گذشـــت ســـالها
هنـــوز در حـــوزه فـــرآوری گیاهـــان دارویـــی اســـتراتژیک
خراســـان جنوبـــی چـــون زرشـــک و عنـــاب در اســـتان
اقـــدام قابـــل توجهـــی انجـــام ندادهایـــم.
راغ ارا گفـــت :البتـــه بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه نیـــز توجـــه
داشـــته باشـــیم کـــه فـــرآوری نیـــز بایـــد بـــر اســـاس
نیازســـنجی بـــازار صـــورت گیـــرد چـــرا کـــه در غیـــر ایـــن
صـــورت ســـرمایهگذاری در ایـــن بخـــش نیـــز بـــا شکســـت
رو بـــهرو خواهـــد شـــد.
وی یـــادآور شـــد :از ایدههـــای جوانـــان در حـــوزه
محصـــوالت اســـتراتژیک خراســـانجنوبی در صـــورت
کاربـــردی بـــودن اســـتفاده میکنیـــم .گنجهـــای
بیبدیلـــی در خـــاک دیـــار خـــاوران و در دســـتان
کشـــاورزان پـــر تـــالش خراســـانجنوبی نهفتـــه اســـت.
امی ــد آنک ــه ب ــا گ ــره خ ــوردن ب ــازار ،پژوه ــش و تولی ــد ب ــا
یکدیگـــر ایـــن گنجهـــای بیبدیـــل اســـتخراج و منجـــر بـــه
کارآفرینـــی و ثـــروت شـــود.

ﭘﯿﺎمﺟﻬﺎد│ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮى ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﻰ
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فـــرآوری ایـــن محصـــوالت اســـت و موفقیـــت در فـــرآوری
نیـــز بـــه معرفـــی درســـت و دقیـــق ایـــن محصـــوالت
بســـتگی دارد.
وی اظهـــار کـــرد :نمیتـــوان از مردمـــی کـــه هنـــوز از
خـــواص عنـــاب اطـــالع دقیقـــی ندارنـــد انتظـــار خریـــد
محص ــوالت ف ــرآوری ش ــده از عن ــاب چ ــون کلوچ ــه عن ــاب
را داشـــت.
مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی گیاهـــان دارویـــی
اســـتراتژیک جهاددانشـــگاهی خراســـانجنوبی بـــا بیـــان
اینکـــه در صـــورت عـــدم معرفـــی درســـت محصـــوالت
اســـتراتژیک خراســـانجنوبی چـــون عنـــاب در
فـــرآوری و فـــروش و بازاریابـــی آن نیـــز موفـــق نخواهیـــم
بـــود ،بیانکـــرد :امـــا اگـــر بـــه مردمـــی کـــه دغدغـــه
ســـرماخوردگی و ســـایر بیماریهـــای ویروســـی را دارنـــد
ای ــن نکت ــه علم ــی را منتق ــل کنی ــم ک ــه ویتامی ــن  cعن ــاب
 ۲.۵براب ــر مرکب ــات اس ــت از آن اس ــتقبال خواهن ــد ک ــرد.
راغ ارا ادامـــهداد :یکـــی از مزیتهـــای محصـــوالت
اســـتراتژیک خراســـانجنوبی ماننـــد عنـــاب ایـــن اســـت
کـــه حتـــی در شـــرایط تحریـــم نیـــز امـــکان فـــروش و
صـــادرات و در نهایـــت خلـــق ثـــروت از آن وجـــود دارد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه خراســـانجنوبی تنهـــا
تولیدکننـــده زرشـــک بیدانـــه دنیـــا اســـت ،گفـــت :ایـــن
محصـــول بـــا چنیـــن مشـــخصاتی در هیـــچ اقلیمـــی ثبـــت
نشـــده اســـت.
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تولید و پخش بیش از  ۳میلیون
کیت تشخیص مولکولی کرونا
توسطجهاددانشگاهی

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■ روابط عمومی پژوهشکدهی سرطان معتمد
جهاددانشگاهی :دکتر کیوان مجیدزاده رییس
پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی با اعالم این
مطلب گفت :با شروع همهگیری کرونا و با توجه به نیاز
راهبردی کشور در این زمینه ،پژوهشکده سرطان معتمد
توانست با بهرهمندی از زیرساختهای موجود و فراتر از
حوزه فعالیت تخصصی خود ،در کوتاهترین زمان و بهترین
فناوری موجود ،اقدام به تولید کیت بومی کشور کند.
وی ادامه داد :اولین کیت تشخیص مولکولی کرونا
ویروس با نام تجاری  COVIMEDبا استفاده از فناوری
روزآمد ،به لطف پروردگار و تالش محققان این مرکز و
حمایتهای ستاد فرمان امام(ره) تولید شد که نتایج این
ل توجه پیش از شروع سال نو در رسانهها
دستاوردها قاب 
اعالم شد.
رییس پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی
ادامه داد :به دنبال ساخت کیت کرونا ،این مرکز موفق
شد نسلهای جدیدتری از کیت تشخیص کرونا را با دقت
باالتر و مزیتهای بیشتر در  4نمونه دیگر تولید کند و
اکنون با گذشت حدود  9ماه از اعالم ساخت نخستین
کیت تشخیص مولکولی کرونا در کشور ،پژوهشکده معتمد
جهاددانشگاهی مفتخر است تا اعالم کند؛ با تولید بیش
از  3میلیون کیت و توزیع آنها به آزمایشگاههای مرجع
شبکه آزمایشگاهی در سراسر کشور ،پیشتاز عرصه تولید
کیت کرونا در کشور محسوب میشود.

■■■

پیشگیری از سرماخوردگی با
مصرف سرخارگل

■ روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی :دکتر رضا غفارزادگان متخصص
نانوفناوری دارویی و سرپرست این پژوهشکده ،سرخارگل
توانایی بدن انسان برای مقاومت در برابر عفونت و
مسمومیت را تقویت میکند .این خاصیت دارویی و
درمانی سرخارگل ،بارها به روش علمی و چاپ مقاله تایید
شده است.
دکتر غفارزادگان اظهار کرد :طبق تحقیقات صورت
گرفته سرخارگل همچنین بهعنوان محرک دستگاه هاضمه
و تصفیه کننده عالی خون مورد استفاده قرار میگیرد
بدین صورت که این گیاه قدرت بدن برای نابودی عوامل
بیماریزا را افزایش داده و رفتارهای ایمنی بدن مانند
بیگانه خواری را تقویت و تحریک میکند و از این طریق
خون را تصفیه میکند.
وی در خصوص مصرف این گیاه عنوان کرد در مسمومیت
خونی و مسمومیت غذایی میتوانید دوزهای بزرگ
سرخارگل را به صورت  40قطره یا  4کپسول هردوساعت
یک بار به صورت خوراکی مصرف کنید .پس با توجه به
اینکه فرآورده دارویی سرخارگل از پشتوانه محکمی
برگرفته از تحقیقات آزمایشگاهی و بالینی برخوردار است
و هزاران پزشک امروزه آن را برای درمان تعداد زیادی از

بیماریهای عفونی تجویز میکنند از آشنایی با خواص و
مصرف آن غافل نشوید.
دکتر غفارزادگان همچنین دربارهی خواص درمانی و
ح کرد :مطالعات نشان میدهد
کاربردهای این گیاه ،تصری 
که اکیناسه و ترکیبات روی سیستم ایمنی فاگوسیتی اثر
دارد ،اما روی سیستم ایمنی اختصاصی اثر ندارد ،امروز
اکیناسه برای عفونتهای باکتریایی ،ویروسی و قارچی
به کار میرود .همچنین بومیان آمریکا از اوایل قرن 17
میالدی از این گیاه برای درمان مارگزیدگی بیماریهای
لثه و دهان ،سرماخوردگی استفاده میکردهاند.
سرپرست پژوهشکده گیاهان دارویی از سرخارگل
بهعنوان یکی از مهمترین گیاهان دارویی که در جهان
مطرح است و کشت آن به صورت فزایندهای در حال
افزایش است ،نام برد و خاطرنشان کرد :از آنجا که این
س
گیاه خاصیت تقویت سیستم ایمنی بدن و ضد ویرو 
دارد در درمان بسیاری بیماریهای ویروسی میتوان از
آن استفاده کرد و امروزه به عنوان کاندیدای درمان بیماری
ایدز مطرح است.

■■■

پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی
در جمع  ۱۰موسسهی برتر
تحقیقاتیجهان

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا:
بر اساس نتایج تحقیقات پژوهشگران از هشت کشور
آمریکایی ،آفریقایی ،آسیایی و اروپایی که نتایج آن
در نشریه بینالمللی  Andrologiaمنتشر شده است،
پژوهشگاه رویان وابسته به جهاددانشگاهی طی سالهای
 ۲۰۱۹ - ۲۰۰۰میالدی براساس تعداد کل انتشارات در
حوزههای ناباروری مردان و روشهای کمک باروری
( )ARTدر رتبه  ۱۰موسسه برتر تحقیقاتی جهان جای
گرفته است.
نتایج این تحقیقات از بازیابی و تحلیل دادههای بیست
ساله پژوهشگران جهان و بر اساس میزان وابستگی
نویسندگان ،میزان همکاری ،تعداد مقاالت ،تعداد
نویسندگان ،نوع استناد ،حوزه موضوع ،همکاریهای
بینالمللی و سال انتشار کسب شده است.
در نقشه این تحقیقات مشخص شده است که
پژوهشگران ایرانی در حوزه بینالمللی همکاریهای خوبی
با دیگر پژوهشگران جهان داشتهاند و این موضوع مهمی در
آیندهی روند تحقیقات محسوب میشود.
همچنین در تجزیه و تحلیل سنجش دانش نشان داده
شده که روند این نوع تحقیقات در دوره بیست ساله اخیر
همواره ثابت بوده و پژوهش بر روی آزواسپرمی (انسدادی/
غیرانسدادی) بیشترین زمینه مطالعات بالینی (بیش از ۶۰
درصد) بوده است .همچنین با استفاده از روشهای کمک
باروری موفقیت بیش از  ۴۷درصد به عنوان عمدهترین
نتایج ،گزارش شده است.

■■■

تولید دو رده سلولی نامیراشده
گرانولوزا با ویژگیهای سندرم
تخمدان پلی کسیستیک

■ روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و
زیستی ایران:محققان بانک سلولهای انسانی و
جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته
به جهاددانشگاهی موفق به تولید دو رده سلولی نامیراشده
از سلولهای گرانولوزای نرمال و گرانولوزایی با ویژگیهای
سندرم تخمدان پلی کسیستیک شدند

دکتر عبدالرضا دانشور املی مدیر بانک سلولهای
انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
در خصوص این خبر گفت :سلولهای گرانولوزا از جمله
سلولهای حایز اهمیت در فرآیند باروری هستند و هرگونه
اختالل در متابولیسم آن میتواند منجر به ناباروری شود.
کما اینکه علت اصلی ایجاد سندرم تخمدان پلی کیستیک،
اختالل در فرآیندهای انزیمی سلولهای گرانولوزای
این بیماران است که از شایعترین علل ناباروری در زنان
محسوب میشود.
وی افزود :مطالعات بنیادی در جهت بررسی مسیرهای
متابولیسمی این سلولها میتواند به درک و بررسی
درمانهای دارویی کمک کند .اغلب پژوهشگران در این
حوزه از سلولهای اولیه گرفت ه شده از بیمارانی که در
پروسه درمان ناباروری قرار دارند ،استفاده میکنند.
کار با این سلولهای اولیه با توجه به طول عمر پایین
و محدودیت پاساژ پذیری آنها سخت است .براساس
پژوهش انجامگرفته ،دو رده سلولی ذکر شده توسط
محققان بانک سلولهای انسانی و جانوری تولید و در
کلکسیون این بانک نگهدار میشود.
گفتنی است ،نتایج این پژوهش در ژورنال
سیتوتکنولوژی به چاپ رسیده است.

■■■

تحویل اولین محموله
از تسمههای مسی

■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران:
به همت مرکز تحقیقات و فناوری مواد ویژه فلزی سازمان
جهاددانشگاهی تهران ،اولین محموله از تسمههای
مسی ،جهت استفاده در ساخت موتورهای برق ،تحویل
جهاددانشگاهی خواجه نصیر(کارفرما) شد.
تولید تسمههای مسی مورد مصرف در ساخت
موتورهای برق با توجه به محیط مصرف که نیاز به هدایت
الکتریکی و دقت ابعادی باال و کیفیت سطحی مناسب
هستند ،تهیه و تولید این تسمهها را کمی با مشکل مواجه
میکند.
مرکز تحقیقات و فرآوری مواد ویژه فلزی با بهرهگیری
و اتکا بر دانش فنی پیشین خود همهی مراحل تولید،
شامل فرآیندهای ریختهگری و تغییر شکل این تسمه را
به سرانجام رسانید و اولین محموله از این تسمهها تحویل
کارفرما شد.

■■■

تحویل دو هزار محموله فنر
به کارفرما توسط سازمان
جهاددانشگاهیتهران

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی
تهـــران :به هم ــت مرک ــز تحقیق ــات و فن ــاوری ف ــرآوری
مـــواد ویـــژه فلـــزی ایـــن ســـازمان ،دومیـــن محمولـــه از
فنـــر ام پـــی  35تهیـــه و در تعـــداد دو هـــزار عـــدد تحویـــل
کارفرمـــا شـــد.
ای ــن فنره ــا ب ــه دلی ــل پیچیدگیه ــای س ــاختار فل ــزی
ت ــا پی ــش از ای ــن از تامی ــن کنن ــده خارج ــی تهی ــه میش ــد
و ب ــرای اولی ــن ب ــار در ای ــران تمام ــی فرآینده ــای س ــاخت
ای ــن فن ــر از مرحل ــه الی ــاژ س ــازی و تولی ــد ش ــمش ،ش ــکل
ده ــی س ــرد ،تولی ــد س ــیم و فن ــر س ــازی در داخ ــل کش ــور
و ب ــه هم ــت ای ــن مرک ــز انج ــام ش ــده اس ــت.
گفتنـــی اســـت ،کاربـــرد الیـــاژ  MP۳۵بـــه دلیـــل
اســـتحکام و مقاومـــت خوردگـــی بســـیار بـــاال در صنایـــع
پزش ــکی ،نف ــت و گاز و صنای ــع خ ــاص از اهمی ــت وی ــژه ای
برخـــوردار اســـت.
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ازروﻤﻧاییازسامانهینﻈرسنجیایسﭙاتابررسی
چالشهایپیشرویحکمرانیمبتنیبرداده
همزمان با روز پژوهش و فناوری در مراسمی با حضور دکرت حمیدرضا طیبی و دکرت حسامالدین آشنا انجام گرفت

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی  ۲۵آذرماه:
همزمان با روز پژوهش و فناوری ،نشست علمی «حکمرانی
مبتنی بر داده و اطالعات» و مراسم رونمایی از سامانهی
نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) و
کتاب پیمایش ملی کیفیت زندگی با حضور دکتر حمیدرضا
طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر حسامالدین آشنا
مشاور رییسجمهور و رییس مرکز بررسیهای استراتژیک
ریاست جمهوری ،دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی
جهاددانشگاهی و حضور مجازی معاونان فرهنگی
واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی و مدیران اجرایی
شعب ایسپا در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد.

نظرسنجیها؛ ابزاری برای برنامهریزی
حکمرانان در جامعه

دکتـر طیبـی بـا اشـاره بـه اهمیـت موضـوع نظرسـنجی،

نتایـج نظرسـنجیها را ابـزاری بـرای برنامهریـزی
حکمرانـان در جامعـه خوانـد و بـه همیـن جهـت از کارهـای
ارزنـده که مرکز افکارسـنجی دانشـجویان ایران (ایسـپا) در
جهاددانشـگاهی انجـام داده اسـت تشـکر و قدردانـی کـرد.

بررسی چالشهای پیشروی
حکمرانی مبتنی بر داده

در ادامـه ایـن مراسـم ،دکتـر آشـنا طـی سـخنانی در
نشسـت علمـی «حکمرانـی مبتنـی بـر داده و اطالعـات»
جهاددانشـگاهی را از نهادهـای اصلـی برآمـده از انقـالب
اسـالمی خوانـد و گفت :مرکز ایسـپا نیز از ثمـرات اجتماعی
مهـم ایـن نهـاد انقالبـی بـه شـمار مـیرود.
وی بـا بیـان اینکـه ایسـپا تنهـا نهادی اسـت کـه نتایج و
دادههـای نظرسـنجیهای خـود را منتشـر میکنـد ،ادامـه
داد :خیلـی از سـازمانها ممکـن اسـت نتایج نظرسـنجیها

را منتشـر کننـد ،امـا مهـم انتشـار دادههاسـت که ایـن مهم
توسـط مرکـز افکارسـنجی جهاددانشـگاهی منتشرشـده و
در اختیـار مـردم و پژوهشـگران قـرار داده میشـود.
مشـاور رییـس جمهـور در ادامـه ایسـپا را مطرحتریـن
نهـاد نظرسـنجی در ایـران خوانـد و بـه موضـوع حکمرانـی
مبتنـی بـر داده و اطالعـات پرداخـت و گفـت :منظـور از
حکمرانـی اصـول ،معیارهـا و رویههایـی اسـت کـه دولتها
بـر مبنـای آن امـور و منابـع عمومـی را اداره میکننـد.
دکتـر آشـنا بـا اشـاره بـه اینکـه حکمرانـی بـر اسـاس
شـواهدی انجـام میشـود ،افـزود :تحقیقـات علمـی
یـا سـایر اشـکال اطالعـات بـرای ارایـه شـواهدی بـرای
سیاسـتگذاری بـه شـمار مـیرود.
رییس مرکز بررسـیهای اسـتراتژیک ریاست جمهوری
از شـواهد اقتصـادی ،نگرشـی ،رفتـاری و گفتمانـی ،دانش
و تخصـص کارشناسـان ،تبلیغـات ،قضاوتهـا ،تشـبیهات
و ...بهعنـوان شـواهدی نـام بـرد کـه بـر فرآینـد حکمرانـی
سیاسـتگذاران تأثیـر میگـذارد.
وی بابیـان اینکـه یکـی از پایههـای شـواهد ،دادههـا
هسـتند گفـت :داده دارایـی محسـوب میشـود و یکـی
از مهمتریـن شـواهد تأثیرگـذار و سیاسـتگذاران اسـت
کـه در تمامـی مراحـل سیاسـتگذاری یعنـی شناسـایی و
تشـخیص مسـئله ،جمـعآوری شـواهد و تغذیـه اطالعاتـی
فراینـد سیاسـتگذاری پیشبینـی آینـده تدویـن سیاسـت
و مشـاوره سیاسـی پیادهسـازی سیاسـت و ارزیابی سیاست
ضـرورت دارد.
دکتـر آشـنا بابیـان اینکـه دولتهـا دادههـای بـاارزش
سیاسـی ،اقتصـادی و اجتماعـی را مدیریـت میکنند ادامه
داد :منظـور از مدیریـت آن اسـت کـه چـه کسـی ،چقـدر،
چگونـه و کـی میتوانـد از دادههـا اسـتفاده کنـد و ایـن
موضـوع در مدیریـت داده اعمـال میشـود.
وی چـاره کار را تضمیـن حقـوق داده دانسـت و گفـت:
حـق مالکیـت معنـوی ،حـق حفاظـت از داده ،حـق
دسترسـی بـه داده ،حـق حاکمیـت بـر داده بـرای پیشـبرد
مسـئولیتهای دموکراتیـک ،حـق شـهروندان در دادههای

اهمیت سرعت و دقت
در گردآوری اطالعات

در بخشـی از ایـن مراسـم همچنیـن مهـدی رفیعـی
رییـس مرکـز افکارسـنجی دانشـجویان ایـران (ایسـپا)
خاطرنشـان کـرد :گـردآوری اطالعـات مبحـث مهمـی
اسـت ،از سـوی دیگـر اهمیـت سـرعت و دقت در گـردآوری
اطالعـات موجـب شـد درچند سـال اخیـر کاغـذ را در انجام
نظرسـنجیها حـذف کنیـم.
رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)
ادامه داد :به این منظور نرمافزاری طراحی شد و اکنون
تبلتهایی در اختیار شعب قرار گرفت تا در راستای انجام
پروژههای پیمایش افکارسنجی مورداستفاده قرار بگیرد.
وی همچنیـن بـه رونمایـی از کتـاب پیمایـش ملـی
کیفیـت زندگـی اشـاره کـرد و گفـت :ایـن پیمایـش ابتـدا
در سـال  ۹۳و مجـدد ًا در سـال  ۹۸انجـام شـد کـه نتایـج آن
بـر مبنـای پرسـشنامههای سـازمان بهداشـت جهانـی
منتشرشـده اسـت.

در ادامــه مراســم از ســامانه جدیــد نظرســنجی ایســپا
رونمایــی بــه عمــل آمــد و فاطمــه فــالح معــاون اجرایــی
ایســپا در توصیــف آن گفــت :دلیــل طراحــی و راهانــدازی
ایــن نرمافــزار و ســامانه ،مشــکالتی بــود کــه در روشهــای
ســنتی گذشــته وجــود داشــت و نیــاز بــه روش نویــن در
گــردآوری اطالعــات را بیشازپیــش افزایــش داده بــود.
وی افــزود :ایــن نرمافــزار ســامانهای الکترونیکــی اســت
و ویژگیهــای آن شــامل عــدم محدودیــت در طراحــی
انــواع ســؤاالت و پرسشنامههاســت .همچنیــن خروجــی
مســتقیم نتایــج از نرمافــزار در ایــن ســامانه و امــکان تهیــه
جــداول فراوانــی از ویژگیهــای دیگــر آن اســت .همچنیــن
بهواســطه ایــن ســامانه تــا حــد زیــادی هزینههــای مربــوط
بــه نظرســنجیها و پیمایشهــا کاهــش مییابــد و ســرعت
و چابکــی اجــرای پیمایشهــا را افزایــش خواهــد داد.
ســید ســاالر اجتهادنــژاد کاشــانی سرپرســت معاونــت
پژوهشــی ایســپا نیــز در معرفــی کتــاب پیمایــش ملــی
کیفیــت زندگــی گفــت :در ایــن کتــاب ازنظــر شــاخصهای
ســالمت جســمانی ،روانــی ،اجتماعــی و محیــط پاســخ
داده میشــود کــه زندگــی مــردم ایــران بهطورکلــی چگونــه
اســت.
گفتنــی اســت ،در پایــان ایــن مراســم از شــعب و
پرسشــگران برتــر ایســپا کــه بهصــورت مجــازی در ایــن
نشســت حضــور داشــتند تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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حـاوی اطالعـات در مـورد نظـام حکمرانـی از مهمتریـن
حقـوق داده بـه شـمار مـیرود.
مشاور رییس جمهور در ادامه به اقدامات دولت
درزمینهی حکمرانی داده اشاره کرد و گفت :مواردی چون
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات از بسترهای
کلیدی تقویت شفافیت و دسترسی به دادهها در کشور
است که به دلیل نقص در آییننامه نامه اجرایی نتوانسته
بود اهدافی که برای آن پیشبینیشده است را محقق کند.
وی در ادامه اظهار کرد :شاید بتوان گفت یکی از
مهمترین اقدامات دولت در این زمینه راهاندازی و تقویت
مرکز ایسپاست .اگر این مرکز تنها  ۵درصد از هر نظرسنجی
را برای تحلیل و پژوهش منتشر کند ،سودمند خواهد بود.
همچنین درزمینهی بهکارگیری ابزارهای جمعآوری ،تحلیل
و ارزیابی دادهها و اطالعات اقدامهایی انجامشده است.
مشاور رییس جمهور همچنین پیرامون چالشهای
پیشروی حکمرانی مبتنی بر داده ،اضافه کرد :در کشور
اهمیتی برای کالن دادهها قائل نیستیم و فرهنگ پایین
سازمانهای کشور در شناخت و درک اهمیت کالندادهها،
ضعف فرهنگ تصمیمگیری دادهمحور و نبود انگیزه در
مدیران باعث شده با روی کار آمدن هر مدیری کار از نو آغاز
شود .همچنین فقدان سیاستهای حاکمیتی در حمایت از
توسعه پایدار و مساله نفوذ به حریمهای خصوصی ازجمله
چالشهای دیگر است.
وی افزود :همچنین فقدان قوانین در حوزههای
حریم خصوصی و امنیت داده و همچنین مالی خط
فکری از موضوعاتی است که تأثیر بهسزایی در فعالیت

کنترلکنندهها و پردازشگران کالن دادهها دارد و در نتیجه
حاکمیت باید در این زمینه به تدوین قوانین و مقررات
مربوطه جهت تسهیل و توسعه بهرهبرداری از کالن دادهها
بپردازد.
دکترآشنا در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد
جهاددانشگاهی پیش رو بودن پژوهش مبتنی بر داده را
ادامه دهد.

رونمایی از سامانه جدید نظرسنجی ایس︍ا و
کتاب پیمایش ملی کیفیت زندگی

www.acecr.ac.ir
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گسرتشهمکاریپارکعلموفناوریکرمانشاه
با رشکت نیروی غرب

مرکز نوآوری کشاورزی هوشمند رشکت نیروی غرب پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه که درزمینه های مهندسی برق و

مخابرات فعالیت دارد با حضور دکرت طیبی افتتاح شد
کمـــک بـــه شـــکلگیری و حیـــات اســـتارت آپهـــا و
شـــرکتهای دانشبنیـــان ،ایجـــاد بســـتری مناســـب
ب ــرای توس ــعه و تجاریس ــازی محص ــوالت ،دس ــتیابی
ب ــه فنآوریه ــای جدی ــد ،تولی ــد تجهی ــزات درزمین ــه
کشـــاورزی هوشـــمند ،صـــدور دانـــش فنـــی و انتقـــال
تکنولـــوژی بـــه ســـایر کشـــورها ازجملـــه اهـــداف
راهانـــدازی ایـــن مرکـــز نـــوآوری هســـت.

توسعه اقتصادی متکی
بر توسعه علمی و فناورانه

■رواب ــطعموم ــیپ ــارکعل ــموفن ــاوریکرمانش ــاه 1،آب ــانم ــاه:

مرکـــز نـــوآوری کشـــاورزی هوشـــمند شـــرکت نیـــروی
غـــرب پـــارک علـــم و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی
کرمانش ــاه ب ــا حض ــور دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس
جهاددانش ــگاهی ،دکت ــر به ــروز بادک ــو ریی ــس س ــازمان
تجاریســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانشآموختـــگان
و دکت ــر س ــیامک آزادی ریی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری
جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه افتتـــاح شـــد.
ایــن مرکــز در راســتای تکمیــل اکوسیســتم نــوآوری

اس ــتان باه ــدف ج ــذب و حمای ــت از ایدهه ــای خ ــالق
و نـــوآور در حـــوزهی کشـــاورزی هوشـــمند مبتنـــی بـــر
نیازه ــای ب ــازار ،توس ــط ش ــرکت نی ــروی غ ــرب و تح ــت
حمای ــت پ ــارک عل ــم و فن ــاوری کرمانش ــاه راهان ــدازی
ش ــده اس ــت.
گفتن ــی اس ــت ،ایج ــاد زمین ــه مناس ــب ب ــرای ب ــروز
خالقی ــت و بس ــتری ب ــرای رش ــد و پ ــرورش ایدهه ــای
نـــو بـــر مبنـــای دانـــش ،حمایـــت از طرحهـــای
پژوهشـــگران ،کارآفرینـــان و فارغالتحصیـــالن،

رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه همـــکاری
شـــرکت نیـــروی بـــرق غـــرب و پـــارک علـــم فنـــاوری
کرمانشـــاه جهاددانشـــگاهی درراه انـــدازی مرکـــز
ن ــوآوری کش ــاورزی هوش ــمند ،گف ــت :عالقهمندی ــم در
حوزههـــای دیگـــر همچـــون فعالیتهـــای مهندســـی
بـــرق و مخابـــرات کـــه در کشـــور درحالتوســـعه و
موردتوج ــه اس ــت ،ب ــا ش ــرکت نی ــروی غ ــرب هم ــکاری
کنیـــم.
دکتـــر طیبـــی در حاشـــیه افتتـــاح مرکـــز نـــوآوری
کشـــاورزی هوشـــمند کـــه بـــا مشـــارکت پـــارک علـــم و
فن ــاوری جهاددانش ــگاهی کرمانش ــاه و ش ــرکت نی ــروی
غـــرب ایجادشـــده ،بـــا ارزشـــمند خوانـــدن راهانـــدازی
ایـــن مرکـــز ،اظهـــار کـــرد :در شـــرایط فعلـــی،
کش ــاورزی م ــا بای ــد متک ــی ب ــر توس ــعه عل ــم و فن ــاوری
بـــا بیشـــترین بهـــرهوری باشـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اظهـــار کـــرد :در شـــرایط
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برنامـــهای کالن طراحـــی کردهایـــم کـــه بـــه همـــه
محصـــوالت و فناوریهایـــی کـــه موردنیـــاز هســـت
بـــا تاکیـــد بـــر قابلیتهـــای اســـتان و فناوریهایـــی
کـــه وارداتـــی اســـت و اکنـــون در کشـــور در دســـترس
نیســـتند ،ورود میکنیـــم.
مری ــم حس ــینی مدیرعام ــل ش ــرکت نی ــروی غ ــرب
نیـــز بـــا بیـــان اینکـــه بـــا توجـــه بـــه ظرفیتهـــای
اســـتان تـــالش داشـــتهایم تـــا روی بخـــش کشـــاورزی
هوشـــمند بیشـــتر تمرکـــز کنیـــم ،افـــزود :طبـــق
آمایـــش ســـرزمین ،کشـــاورزی جـــزء مزیتهـــای
رقابتـــی کشـــور و اســـتان کرمانشـــاه اســـت.
مدیرعامـــل شـــرکت نیـــروی غـــرب تصریـــح کـــرد:
از س ــوی دیگ ــر در بح ــث فن ــاوری اطالع ــات نی ــز ه ــم
ازنظـــر دانشـــجو و هـــم ازنظـــر فارغالتحصیـــالن ایـــن
رشـــته ســـهم باالیـــی را در کشـــور داریـــم کـــه امتیـــاز
مهمـــی اســـت.
وی اضافـــه کـــرد :در ایـــن راســـتا ،بهدنبـــال
ایـــن هـــدف بودیـــم کـــه بـــا اســـتفاده از تکنولـــوژی و
فنـــاوری ،بـــرای بهرهبـــرداری مطلوبتـــر در بخـــش

کشـــاورزی و بهویـــژه کشـــاورزی شـــهری اســـتفاده
کنیـــم.
حســـینی در خصـــوص رویکـــرد مهـــم مرکـــز
نـــوآوری هوشـــمند کشـــاورزی اســـتان هـــم گفـــت:
بـــا ایدههایـــی کـــه در ایـــن مرکـــز شـــکل میگیـــرد
و ســـرمایهگذاری روی ایدههـــا کمـــک میکنیـــم
کســـبوکارهایی در ایـــن بخـــش شـــکل گیـــرد و
مش ــکلی از مش ــکالت ح ــوزه کش ــاورزی اس ــتان را نی ــز
حـــل کنیـــم.
وی افـــزود :بـــرای نمونـــه در بحـــث بهینهســـازی
مصـــرف آب در بخـــش کشـــاورزی بـــا توجـــه بـــه
الگوهـــای جهانـــی و بومیســـازی آنهـــا راهکارهایـــی
را در ایـــن رابطـــه ارایـــه میدهیـــم.
مدیرعامـــل شـــرکت نیـــروی غـــرب اعـــالم
کـــرد :در ایـــن مرکـــز در کنـــار برگـــزاری رویدادهـــا
و اســـتارتاپها ،واحدهـــای تحقیقـــات توســـعه
شـــرکتهای بـــزرگ و ســـایر شـــتابدهندههای
دیگـــری کـــه در اســـتان در حـــال شـــکلگیری
هســـتند ،مســـتقر خواهنـــد شـــد.
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کنون ــی بای ــد توس ــعه اقتص ــادی خودم ــان را متک ــی ب ــر
توس ــعه علم ــی و فناوران ــه کنی ــم ت ــا بتوانی ــم ب ــا دنی ــا
رقاب ــت داش ــته باش ــیم.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت راهان ــدازی مرک ــز ن ــوآوری
کش ــاورزی هوش ــمند در کرمانش ــاه ،اظه ــار ک ــرد :ای ــن
مرکـــز میتوانـــد ایـــن فرصـــت را در اختیـــار جوانـــان
کرمانشـــاهی و حتـــی اســـتانهای همجـــوار قـــرار
دهـــد کـــه ایدههـــای علمـــی خودشـــان را بـــه منصـــه
ظهـــور برســـانند.
دکت ــر طیب ــی تاکی ــد ک ــرد :خوش ــبختانه ای ــن مرک ــز
بهعنـــوان یـــک شـــتابدهنده عمـــل میکنـــد و
حمایتهای ــی را نی ــز از ای ــن جوان ــان خواه ــد داش ــت.
وی بـــا قدردانـــی از تالشهـــای پـــارک علـــم و
فنـــاوری کرمانشـــاه جهـــت راهانـــدازی ایـــن مرکـــز،
گفـــت :ایـــن مرکـــز بایـــد پایلـــوت و الگویـــی بـــرای
ســـایر افـــراد و شهرســـتانهای اســـتان باشـــد و حتـــی
خدماتشـــان را هـــم صـــادر کننـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــه همـــکاری شـــرکت
نیـــروی بـــرق و پـــارک علـــم فنـــاوری اســـتان
درراه انـــدازی ایـــن مرکـــز اشـــاره کـــرد و گفـــت:
عالقهمندیـــم در حوزههـــای دیگـــر همچـــون
فعالیتهـــای مهندســـی بـــرق و مخابـــرات کـــه در
کش ــور درحالتوس ــعه و موردتوج ــه اس ــت ،ب ــا ش ــرکت
نیـــروی غـــرب همـــکاری کنیـــم.
س ــیامک آزادی سرپرس ــت پ ــارک عل ــم و فن ــاوری
جهاددانشـــگاهی کرمانشـــاه نیـــز بـــا بیـــان اینکـــه
مرکـــز نـــوآوری کشـــاورزی هوشـــمند ،پنجمیـــن
مرکـــزی اســـت کـــه بـــا حمایـــت و مشـــارکت پـــارک
عل ــم و فن ــاوری اس ــتان راهان ــدازی میش ــود ،گف ــت:
در دل ایـــن مرکـــز یـــک شـــتابدهنده تخصصـــی
وجـــود دارد کـــه هـــدف آن تجاریســـازی نیازهـــای
فناورانـــه کشـــور و اســـتان در حـــوزه کشـــاورزی
هوشـــمند اســـت.
وی اظهـــار کـــرد :ایـــن مرکـــز تیمهـــا و
اســـتارتآپهایی را در حـــوزه کشـــاورزی هوشـــمند
جـــذب میکنـــد و فعالیـــت آنهـــا تـــا زمانـــی کـــه
محص ــول تولیدش ــده کام ـ ً
ـال تجاریس ــازی و ب ــه ب ــازار
عرضـــه شـــود ،ادامـــه پیـــدا میکنـــد.
سرپرس ــت پ ــارک عل ــم و فن ــاوری کرمانش ــاه اف ــزود:
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افتتاحخطتولیددمنوشهایهرمیباکاربرددارویی

از برند تجاری بیناﳌللی پژوهشکدهی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی روﻤﻧایی شد

■

روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده ی گیاهـــان

دارویـــی جهاددانشـــگاهی  22آذر مـــاه :بـــا حضـــور
رییـــس جهاددانشـــگاهی مراســـم افتتـــاح
خـــط تولیـــد دم نوش هـــای هرمـــی بـــا کاربـــرد
دارویـــی و رونمایـــی برنـــد تجـــاری بین المللـــی
( )impoherbدر پژوهشـــکده ی گیاهـــان دارویـــی
ایـــن نهـــاد برگـــزار شـــد.
مراســـم افتتـــاح خـــط تولیـــد دم نوش هـــای
هرمـــی و رونمایـــی از برنـــد تجـــاری ((impoherb
یکشـــنبه  22آذرمـــاه  1399از طریـــق ارتبـــاط
مجـــازی بـــا دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس
جهاددانشـــگاهی و حضـــور جمعـــی از مدیـــران
پژوهشـــکده های مســـتقر در مجتمـــع تحقیقاتـــی
شـــهدای جهاددانشـــگاهی در محـــل پژوهشـــکده ی

گیاهـــان دارویـــی ایـــن نهـــاد برگـــزار شـــد.
دکتـــر طیبـــی ،در ایـــن مراســـم بـــا قدردانـــی از
پژوهشـــکده ی گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی
بـــرای ثبـــت ایـــن برنـــد بین المللـــی گفـــت :ایـــن
پژوهشـــکده دارای ظرفیـــت بســـیار باالیـــی در
زمینه هـــای علمـــی و فناورانـــه دارد و عـــالوه بـــر
برنـــد دارویـــی نیازمنـــد یـــک برنـــد غیردارویـــی
بـــود تـــا بتوانـــد حضـــور گســـترده تری در بـــازار
گیاهـــان دارویـــی داشـــته باشـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد :بـــا ثبـــت
ایـــن برنـــد در حـــوزه گیاهـــان دارویـــی ایـــن
پژوهشـــکده می توانـــد عـــالوه بـــر تأمیـــن نیازهـــای
داخلـــی ،ســـهم بزرگـــی در صـــادرات و خدمـــت
به ســـالمت جامعـــه ایفـــا کنـــد.

دکتـــر رضـــا غفــــــــــــــارزادگان سرپرســـت
پژوهشـــکده ی گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی
نیـــز در ایـــن مراســـم اظهـــار کـــرد :بـــا توجـــه بـــه
اهمیـــت بســـته بندی و تکنولوژی هـــای نویـــن
در حـــوزه تولیـــد تی بـــگ ،تولیـــد دم نوش هـــای
هرمـــی جـــزء دانش هـــای روز و مهـــم محســـوب
می شـــو ند .
وی افـــزود :ایـــن دم نوش هـــای هرمـــی بـــه
علـــت فیلترهـــای شـــفاف و باکیفیتـــی کـــه دارا
هســـتند و همچنیـــن نداشـــتن عـــوارض جانبـــی
فیلترهـــای معمولـــی در ایـــن بســـته بندی کیفیـــت
محصـــوالت تولیدشـــده به شـــدت بـــاال مـــی رود.
سرپرســـت پژوهشـــکده ی گیاهـــان دارویـــی
جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ایـــن
دم نوش هـــای هرمـــی ظاهـــر بســـیار شـــکیل و
زیباتـــری نســـبت بـــه دم نوش هـــای معمولـــی
دارنـــد ،ادامـــه داد :از طرفـــی همـــه گیاهـــان
به کاررفتـــه در فرموالســـیون ایـــن دم نوش هـــا
تحـــت کنتـــرل کیفـــی آزمایشـــگاه های پیشـــرفته
ایـــن پژوهشـــکده قرارگرفته انـــد.
دکتـــر غفـــارزادگان در خصـــوص برنـــد تجـــاری
 impoherbنی ــز عن ــوان ک ــرد :ای ــن برن ــد ،اولی ــن
برنـــد بین المللـــی پژوهشـــکده ی گیاهـــان دارویـــی
در حـــوزه تولیـــد دم نوش هـــای دارویـــی اســـت
و ایـــن پژوهشـــکده تاکنـــون موفـــق بـــه اخـــذ 30
دم نـــوش بـــا ایـــن برنـــد از ســـازمان غـــذا و دارو
شـــده اســـت.
وی در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه این کـــه مجـــوز
صـــادرات ایـــن برنـــد بـــرای کشـــورهای اروپایـــی
و آمریکایـــی گرفته شـــده اســـت ،افـــزود:
در آینـــده ای نزدیـــک ،ایـــن دم نوش هـــا بـــه
کشـــورهای فـــوق صـــادر خواهنـــد شـــد.

افتتاحموسسهرادیولوژیوسونوگرافی»یارا«

اقدام تخصصی مرکز رادیولوژی و
سونوگرافی یارا در حوزهی واریس

تهران :دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهشی
جهاددانشگاهی در مراسم افتتاح موسسه رادیولوژی
و سونوگرافی این سازمان گفت :علیرغم اینکه امسال
به دلیل شیوع کرونا در کشور فرصت برخی از اقدامات
بهصورت فیزیکی محدود شد ،اما در همین هفته پژوهش
افتخارات بسیاری نصیب جهاددانشگاهی شد که عمدت ًا
در حوزه پزشکی بوده است.
وی ادامـه داد :انتخـاب جهاددانشـگاهی بهعنـوان یکـی
از مؤسسـات برتـر و همچنیـن برگزیـدن دو پژوهشـگر برتر از
جهاددانشـگاهی نشـاندهنده این اسـت کـه این سـازمان در
مسـیر علمی ،پژوهشی ،پزشـکی و فناوری موفق بوده است.
دکتر پورعابدی با بیان اینکه جهاددانشگاهی علوم
پزشکی تهران در حوزه پزشکی مسیر پرافتخاری را در
پیشگرفته ،اظهار کرد :گر چه حوزه پزشکی جهاددانشگاهی
بهاندازه حوزه فنی و مهندسی و علوم انسانی گسترده نیست،
اما خطهای کاری و موضوعاتی که در این زمینه انتخابشده،
بسیار مناسب و مثمر ثمر هستند.
معـاون پژوهشـی جهاددانشـگاهی ادامـه داد:
پیشـرفتهای علمـی و پزشـکی جهاددانشـگاهی علـوم
پزشـکی تهـران در شـرایطی محقـق میشـود کـه تعـداد
اعضـای هیـات علمـی و همچنیـن بودجـه ایـن سـازمان
نسـبت بـه سـایر سـازمانها بسـیار ناچیـز اسـت و
موفقیتهـای حاصلشـده نتیجـه زحمات ،انگیـزه و توان
محققـان ایـن مجموعـه اسـت.
دکتـر پورعابـدی ضمـن تشـکر از تأسـیس کلینیـک
رادیولـوژی و سـونوگرافی یـارا ،گفـت :راهانـدازی ایـن
کلینیـک نشـان میدهـد کـه حتـی بـا امکانـات محـدود و
مشـکالت پیشـرو ،پیگیری و پشـتکار این مجموعه بسـیار
جـدی اسـت بنابرایـن اگـر میخواهیـم مرجعیـت خـود را
داشـته باشـیم ،بایـد مرتـب مسـایل را از لحـاظ پژوهـش،
درمـان و خدمـات تشـخیصی پیگیـر باشـیم.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه ابـالغ
آییننامـه پرکیـس اشـاره و خاطرنشـان کـرد :بـا وجـود
مشـکالت بسـیاری کـه در مسـیر تصویـب آییننامـه
پرکیـس وجـود داشـت ،پـس از گذشـت بیش از یک سـال

تاسیس کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی
از جمله افتخارات جهاددانشگاهی علوم
پزشکی تهران خواهد بود

در ادامـــه دکتـــر غالمرضـــا اســـماعیلی جاویـــد مدیـــر
مرکزترمی ــم زخ ــم جهاددانش ــگاهی عل ــوم پزش ــکی ته ــران،
کلینیکهـــای رادیولـــوژی را یکـــی از تخصصیتریـــن
کلینیکهـــا دانســـت و گفـــت :تاســـیس کلینیـــک
رادیولـــوژی و ســـونوگرافی یـــارا بـــه دلیـــل اهمیـــت آن از
جمل ــه افتخ ــارات جهاددانش ــگاهی عل ــوم پزش ــکی ته ــران
خواهـــد بـــود.
وی ادامـــه داد :جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی
تهـــران در عرصههـــای علمـــی و ارایـــه خدمـــات ،تاکنـــون
اقدامـــات ارزشـــمندی ارایـــه داده اســـت .امســـال در میـــان
پژوهشـــگران برتـــر در حـــوزه پزشـــکی ،ســـه نفـــر معرفـــی
شـــدند کـــه دو نفـــر از جملـــه پژوهشـــگران جهـــاد بودنـــد،
ایـــن امـــر نشـــان میدهـــد کـــه جهاددانشـــگاهی در مســـیر
پیشگرفتـــه ،موفـــق بـــوده اســـت.

کلینیک رادیولوژی وجه اشتراک خدمات
مختلفی خواهد بود

دکتـر محسـن فاتـح معـاون پژوهشـی سـازمان
جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران گفـت :در راسـتای
تکمیـل خدمـات درمانـی ،سیاسـتی در نظـر گرفتـه شـد کـه
مراکـز درمانـی در ایـن مجموعه مسـتقر شـوند و طبیعت ًا وجود
بخـش رادیولـوژی گذشـته از خدمـات تخصصـی کـه در حـوزه
واریـس خواهـد داشـت ،میتوانـد وجـه اشـتراک خدمـات
مختلفـی باشـد.
وی افـزود :علیرغـم دشـواریهایی کـه در تاسـیس مرکـز
رادیولـوژی وجـود داشـت ،امـا بـا ممارسـتی کـه در یک سـال
اخیـر در تمـام حـوزه اتفـاق افتـاد ،ایـن مجـوز دریافـت شـد و
امـروز ایـن مجموعـه افتتـاح میشـود.

در آینده خدمات سونوگرافی و رادیولوژی
فعالتر و گستردهتر خواهد شد

دکتـر محمـد نظـری مدیـر مرکـز واریـس سـازمان
جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران بیـان کـرد :در کنـار
خدمـات بسـیاری کـه در جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی
تهـران ارایـه میشـد ،نیاز راهانـدازی یک کلینیـک رادیولوژی
احسـاس میشـد ،بـا توجـه بـه اینکـه جهاددانشـگاهی علـوم
پزشـکی تهـران قابلیـت پاسـخگویی بـه ایـن نیـاز را داشـت،
تصمیـم گرفتـه شـد ایـن کلینیـک تاسـیس شـود.
مدیـر مرکـز واریـس سـازمان جهاددانشـگاهی علـوم
پزشـکی تهـران تصریـح کـرد :در مسـیر دریافـت مجـوز و
راهانـدازی کلینیـک مشـکالت و سـختیها بسـیار بـود ،امـا
باپشـتکار بسـیاری از همـکاران ایـن تالشها به نتیجه رسـید
و امـروز شـاهد افتتـاح کلینیـک رادیولـوژی و سـونوگرافی یارا
هسـتیم.
وی کلینیـک رادیولـوژی و سـونوگرافی را نقطـه اشـتراک
بسـیاری از خدمـات دانسـت و گفـت :در ایـن کلینیـک
خدمـات مشـترک و مربـوط در زمینـه واریس ،دندانپزشـکی،
زخـم ،آلـرژی و… نیـز ارایـه خواهـد شـد؛ در آینـده خدمـات
سـونوگرافی در زمینههـای مختلـف فعالتـر و از متخصصـان
رادیولوژیسـت اسـتفاده خواهـد شـد.

ﭘﯿﺎمﺟﻬﺎد│ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮى ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﻰ

■

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی

تـالش ،سـرانجام ایـن آییننامـه تصویـب و ابالغ شـد .در
ایـن آییننامـه عالوه بر برخـورد پزشـکان و کادر تخصصی
بخـش درمـان ،بـرای همه اعضـا و کارکنان سـهمی در نظر
گرفتهشـده اسـت .پیشـنهاد میکنـم در جهاددانشـگاهی
علـوم پزشـکی تهـران نیـز چنیـن اقدامـی حتـی در قالـب
تعاونـی امـا بهصـورت قانونـی انجـام شـود تـا افـراد در
موفقیتهـای حاصلشـده سـهیم باشـند.
معـاون پژوهشـی جهاددانشـگاهی بیـان کـرد :در
جهاددانشـگاهی شـرکتهای دانشبنیـان در حـال
تاسـیس هسـتند ،طبـق برنامهریزیهـای صـورت گرفتـه
ایـن شـرکتها هـم ازنظـر رفاهـی ،خدماتـی را بـه اعضای
جهـاد ارایـه خواهنـد داد و هـم تاسـیس موسسـاتی
همچـون کلینیـک رادیولـوژی و سـونوگرافی را ازنظر مالی
تحـت حمایـت قـرار میدهنـد.
دکتر پورعابدی گفت :این درست است که در میان
اعضای جهاددانشگاهی انگیزه و خالقیت بسیار هست،
اما ما نسبت به مسایل و مشکالت اعضای سازمان و فراهم
کردن سطح رفاهی که در شأن آنان باشد ،مسوول هستیم.

همچنیـن دکتـر مسـعود حبیبـی رییـس جهاددانشـگاهی
علـوم پزشـکی تهـران اظهـار کـرد :همـکاران مـا در
جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران زحمـات بسـیاری
کشـیدند تـا امـروز مرکـز رادیولـوژی و سـونوگرافی یـارا افتتاح
شـود .ایـن مرکـز ،قسـمتی از کلینیک زخـم جهاددانشـگاهی
علـوم پزشـکی تهـران اسـت کـه بـه نحـوی در حـوزه واریـس
اقدامـات تخصصـی انجـام میدهـد.
رییـس جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی تهـران بـا بیـان
اینکـه کلینیـک رادیولـوژی و سـونوگرافی یـارا بـه جهـت
ارایـه خدمـات بهتـر و وسـیعتر بـه بیمـاران راهانـدازی شـده
اسـت ،گفـت :بـا توجـه بـه قوانیـن آییننامههـای وزارت
بهداشـت ،بهمنظـور تاسـیس مرکـز رادیولـوژی و سـونوگرافی
و ارایـه خدمـات گسـترده به مـردم و بیمـاران ،مجـوز کلینیک
رادیولـوژی و سـونوگرافی را با تالش دوسـتان دریافت کردیم.
دکتـر حبیبـی بیان کـرد :پس از تـالش بیش از یک سـال،
امـروز کلینیـک رادیولـوژی و سـونوگرافی یارا افتتاح میشـود
و امیدواریـم ایـن مرکـز بسـتر مناسـبی بـرای ارایـه خدمـات
بـه مـردم و بیمـاران بـوده و همچنیـن ظرفیتـی بـرای ارتقـای
فعالیتهـای پژوهشـی واحـد باشـد.
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کتابفروشی
«شانزده» افتتاح شد

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■ روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی،
 10آبان ماه :کتابفروشی «شانزده» وابسته به سازمان
انتشارات جهاددانشگاهی با حضور دکتر حمیدرضا
طیبی رییس این نهاد افتتاح شد.
کتابفروشی «شانزده» همزمان با هفته وحدت و با
حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی،
دکتر سید محمدجواد شوشتری معاون پشتیبانی،
دکترعیسی علیزاده معاون فرهنگی و برخی از
مسووالن جهاددانشگاهی افتتاح شد.
این کتابفروشی بیش از  ۲۰هزار عنوان کتاب با
موضوعات گوناگون دانشگاهی و عمومی را عرضه
خواهد کرد و با توجه به توسعهی فضا ،امکان برگزاری
سلسله نشستهای فرهنگی درزمینهی کتاب،
برگزاری بخشی از مسابقه «کتاب سهدقیقهای»،
نشستهای نقد و بررسی و ارتباط مستقیم مخاطبان
با نویسندگان فراهمشده است.
کتابفروشی «شانزده» که پیشازاین بهعنوان
کتابفروشی جهاددانشگاهی در خیابان انقالب
دایر بود با تغییرات صورت گرفته به «شانزده» تغییر
عنوان داد که از دو تاریخ مهم یعنی شانزدهم آذرماه؛
روز دانشجو و شانزدهم مردادماه؛ روز تشکیل
جهاددانشگاهی الهام گرفتهشده است.
در پایان این مراسم که با بازدید دکتر طیبی
از بخشهای گوناگونان همراه بود ،تعدادی از
دستاندرکاران راهاندازی این کتابفروشی با اهدای
لوح تقدیر قدردانی شدند.
گفتنی است ،نشانی این کتابفروشی تهران،
خیابان انقالب ،بین چهاراه ولیعصر و فلسطین جنب
پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاددانشگاهی است.

■■■

راهاندازیپیشرفتهترین
آزمایشگاه تخصصی کرونا با تعرفه
دولتی در بوشهر

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی بوشهر :علی
احمدیزاده رییس جهاددانشگاهی بوشهر با اعالم
این خبر گفت :این آزمایشگاه بهصورت آزمایشی
تستهای اولیه کرونا و تاییدیه را انجام میدهد.
وی عنوان کرد :تست کرونا در این آزمایشگاه
بهصورت رسمی و با تعرفه دولتی حدود  ۲۶۰تا ۲۷۰
هزار تومان از پنجشنبه و در قالب نمونهگیری از عموم
مردم و متقاضیان آغاز میشود.
شاا
رییس جهاددانشگاهی بوشهر تصریح کرد :ان هلل
این خدمت ارزشمند هدیهای از سوی نهاد مقدس
انقالب اسالمی جهاددانشگاهی برای خدمترسانی
به مردم شریف استان بوشهر باشد.
احمــــــــدیزاده یادآور شـــــد :آزمایشگاه
ویروسشناسی کووید  ۱۹خدمتی مشترک از
جهاددانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است
که با پیشرفتهترین تجهیزات آزمایشگاهی و تعرفه

دولتی از شنبه تا پنجشنبه در شیفتهای صبح و
عصر خدمت ارایه میدهد.
وی ادامــه داد :روشهــای نوبتگیــری از طریــق
تلفنــی و تمــاس بــا شــمارههای ۰۷۷۳۳۳۵۰۴۳۵
و  ۰۷۷۳۳۳۵۰۶۶۵و نوبتگیــری آنالیــن از طریــق
ســایت  www.jdbulab.irاســت.
رییــس جهاددانشــگاهی بوشــهر اظهــار کــرد:
ظرفیــت روزانــه انجــام تســت کرونــا در آزمایشــگاه
ویروسشناســی جهاددانشــگاهی بوشــهر حــدود
 ۲۰۰تســت بــوده و مدتزمــان پاســخدهی نیــز بیــن
 ۱۲تــا  ۲۴ســاعت اســت.
احمــدیزاده تاکیــد کــرد :تمامــی مراحــل
ثبتنــام ،واریــز وجــه و نوبتدهــی از طریــق درگاه
اینترنتــی اعالمشــده و بــه شــکل غیرحضــوری انجــام
و زمــان دقیــق مراجعــه و پذیــرش بیمــار جهــت
نمونهگیــری بــه او اعــام میشــود .ضمــن اینکــه
بهمنظــور عــدم الــزام مراجعــه بیمــار بــه آزمایشــگاه،
امــکان ارایــه خدمــت و نمونهگیــری در محــل نیــز
فراهمشــده اســت.

■■■

دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل
خانگی در ساوه راهاندازی شد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی مرکزی 1 ،آبان ماه:
دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با حضور
جمعی از مسووالن در ساختمان جهاددانشگاهی
ساوه راهاندازی شد.
محمدتقی ابایی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان مرکزی در حاشیهی این افتتاح،
اظهار کرد :طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در قالب
تفاهمنامه مشترک بین معاونت اشتغال و کارآفرینی
وزارت تعاون ،جهاددانشگاهی کشور و صندوق
کارآفرینی امید اجرایی میشود.
وی با بیان اینکه اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ناظر بر اجرای طرح در استان و
جهاددانشگاهی مجری آن است ،افزود :این نهاد
همواره در حوزههای مختلف خوش درخشیده و
از شروع انقالب در هر حوزهای که ورود پیداکرده
توانسته موفق عمل کند.
در ادامه حجتاالسالم محمد سبزی نیز اظهار
کرد :طرح ملی توسعه مشاغل خانگی طرحی بسیار
خوب برای توسعه اشتغال در این حوزه است که به
همت جهاددانشگاهی در سراسر کشور و بهتبع آن در
استان مرکزی در حال اجراست.
وی با بیان اینکه مسووالن جهاددانشگاهی اظهار
کردهاند که هرچقدر افزایش تعداد متقاضی در ساوه
و زرندیه وجود داشته باشد ،امکان افزایش سهمیه
این مناطق در این طرح وجود دارد ،افزود :گویی
استقبال از این طرح در زرندیه کمتر است درحالیکه
این طرح فرصت بسیار خوبی برای اشتغال محسوب
میشود و باید از آن استفاده شود.

■■■

راهاندازی مرکز آموزش مهارتی
و حرفهای علوم پزشکی در
جهاددانشگاهیسمنان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ســمنان :علــی
منصفــی راد بــا اشــاره بــه صــدور مجــوز مرکــز آمــوزش

مهارتــی و حرفــهای علــوم پزشــکی در ایــن نهــاد،
گفــت :مجــوز فعالیــت ایــن مرکــز توســط مرکــز ملــی
آمــوزش مهارتــی و حرف ـهای علــوم پزشــکی وابســته
بــه وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه
جهاددانشــگاهی اســتان ســمنان ارایــه شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مرکــز تنهــا مرجــع
رســمی برگــزاری دورههــای مهارتــی و حرفــهای
پزشــکی در کشــور اســت ،گفــت :بــا صــدور مجــوز
مرکــز آمــوزش مهارتــی و حرفــهای علــوم پزشــکی
جهاددانشــگاهی ســمنان تمــام دورههــای مهارتــی
و حرفــهای تــا ســطح دکتــری حرفــهای توســط ایــن
مرکــز در اســتان ســمنان برگــزار میشــود.
مدیــر مرکــز آمــوزش مهارتــی و حرفــهای علــوم
پزشــکی در جهاددانشــگاهی ســمنان گفــت :دکتــر
حســن رهایــی رییــس جهاددانشــگاهی ســمنان،
دکتــر جندقــی معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم
پزشــکی ســمنان از جملــه اعضــای هیــات مدیــره
ایــن مرکــز در اســتان ســمنان هســتند.
منصفــی راد اظهــار داشــت :در جلســهای کــه
برگــزار شــد مأموریتهــای مرکــز ملــی و مراکــز
مجــری ،نحــوه آغــاز بــه کار مراکــز مجــری ،برقــراری
نقشهــا و دسترســیها و کارکــرد ســامانه ،مراحــل
تدویــن دوره و فرآینــد درخواســت و برگــزاری
دورههــای آمــوزش مهارتــی و حرفــهای علــوم
پزشــکی تبییــن شــد.

■■■

افتتاح کارگاه تولید لباس
مدافعان سالمت و ماسک در
جهاددانشگاهیهمدان

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان ،در راستای
عمل به منویات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر
ورود نیروهای مردمی و جهادی در موج سوم کرونا و
همزمان با والدت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)
کارگاه دوخت لباس مدافعان سالمت شهید مدافع
حرم سیدمیالد مصطفوی و کارگاه دوخت ماسک
تنفسی شهید مدافع حرم مجتبی کرمی هیات
ثارا همدان در محل جهاددانشگاهی
رزمندگان هلل
همدان افتتاح شد.
این مراسم با حضور سردار مهدی فرجی جانشین
سپاه انصارالحسین (ع) و معاون قرارگاه زیستی
استان همدان ،دکتر علی کالنترنیا سرپرست
جهاددانشگاهی همدان ،دکتر هرمز نیک قدم از
دانشگاه علوم پزشکی استان همدان ،دکتر ایمنی
از نظام پرستاری استان همدان ،دکتر حمیدیان از
بیمارستان سینا و مصطفی میرزائی مسوول هیات
ثارا همدان برگزار شد.
رزمندگان هلل
سردار مهدی فرجی جانشین سپاه انصارالحسین
همدان (ع) گفت :با لبیک بهفرمان رهبری که
فرمودند برای گذر از شرایط کرونا فضای شهرها باید
جهادی باشد بانوان در این کارگاه تولیدی هر روز 12
ساعته فعالیت میکنند تا سالمت را به همشهریان
خود هدیه کنند.
دکتر علی کالنترنیا سرپرست جهاددانشگاهی
همدان هم این کارگاه را چهارمین کارگاه زیر نظر
جهاددانشگاهی استان معرفی کرد و افزود :در این
کارگاه روزانه بیش از  ۸۰۰عدد ماسک و همچنین
لباس مناسب برای کار در بخشهای کرونای
بیمارستانها تولید میشود.

برگزار

راهاندازیپیشرفتهترین
آزمایشگاه تخصصی کرونا با تعرفه
دولتی در بوشهر

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی بوشهر :علی
احمدیزاده رییس جهاددانشگاهی بوشهر با اعالم
این خبر گفت :این آزمایشگاه بهصورت آزمایشی
تستهای اولیه کرونا و تاییدیه را انجام میدهد.
وی عنوان کرد :تست کرونا در این آزمایشگاه
بهصورت رسمی و با تعرفه دولتی حدود  ۲۶۰تا ۲۷۰
هزار تومان از پنجشنبه و در قالب نمونهگیری از عموم
مردم و متقاضیان آغاز میشود.
رییس جهاددانشگاهی بوشهر تصریح کرد :ان شاا
هلل
این خدمت ارزشمند هدیهای از سوی نهاد مقدس
انقالب اسالمی جهاددانشگاهی برای خدمترسانی
به مردم شریف استان بوشهر باشد.
احمــــــــدیزاده یادآور شـــــد :آزمایشگاه
ویروسشناسی کووید  ۱۹خدمتی مشترک از
جهاددانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است
که با پیشرفتهترین تجهیزات آزمایشگاهی و تعرفه
دولتی از شنبه تا پنجشنبه در شیفتهای صبح و
عصر خدمت ارایه میدهد.
وی ادامــه داد :روشهــای نوبتگیــری از طریــق
تلفنــی و تمــاس بــا شــمارههای ۰۷۷۳۳۳۵۰۴۳۵
و  ۰۷۷۳۳۳۵۰۶۶۵و نوبتگیــری آنالیــن از طریــق
ســایت  www.jdbulab.irاســت.
رییــس جهاددانشــگاهی بوشــهر اظهــار کــرد:
ظرفیــت روزانــه انجــام تســت کرونــا در آزمایشــگاه
ویروسشناســی جهاددانشــگاهی بوشــهر حــدود
 ۲۰۰تســت بــوده و مدتزمــان پاســخدهی نیــز بیــن
 ۱۲تــا  ۲۴ســاعت اســت.
احمــدیزاده تاکیــد کــرد :تمامــی مراحــل
ثبتنــام ،واریــز وجــه و نوبتدهــی از طریــق درگاه
اینترنتــی اعالمشــده و بــه شــکل غیرحضــوری انجــام
و زمــان دقیــق مراجعــه و پذیــرش بیمــار جهــت
نمونهگیــری بــه او اعــالم میشــود .ضمــن اینکــه
بهمنظــور عــدم الــزام مراجعــه بیمــار بــه آزمایشــگاه،
امــکان ارایــه خدمــت و نمونهگیــری در محــل نیــز
فراهمشــده اســت.
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■ روابط عمومی
انتشارات
سازمان
10
جهاددانشگاهی،
آبان ماه :کتابفروشی
«شانزده» وابسته به
انتشارات
سازمان
با
جهاددانشگاهی
حضور دکتر حمیدرضا
طیبی رییس این نهاد
افتتاح شد.
ب فر و شی
کتا
«شانزده» همزمان با
هفته وحدت و با حضور
دکتر حمیدرضا طیبی
رییس جهاددانشگاهی،
دکتر سید محمدجواد
معاون
شوشتری
پشتیبانی ،دکترعیسی
علیزاده معاون فرهنگی
و برخی از مسووالن
جهاددانشگاهی افتتاح
شد.
کتابفروشی
این
بیش از  ۲۰هزار عنوان
کتاب با موضوعات
گوناگون دانشگاهی و
عمومی را عرضه خواهد
کرد و با توجه به توسعهی
فضا ،امکان برگزاری
نشستهای
سلسله
درزمینهی
فرهنگی
برگزاری
کتاب،
مسابقه
از
بخشی
«کتاب سهدقیقهای»،
نشستهای نقد و
ارتباط
و
بررسی
مستقیم مخاطبان با
نویسندگان فراهمشده
است.
ب فر و شی
کتا
«شانزده» که پیشازاین
بهعنوان کتابفروشی
در
جهاددانشگاهی
خیابان انقالب دایر بود
با تغییرات صورت گرفته
به «شانزده» تغییر عنوان
داد که از دو تاریخ مهم
یعنی شانزدهم آذرماه؛
روز دانشجو و شانزدهم
مردادماه؛ روز تشکیل
جهاددانشگاهی الهام
گرفتهشده است.
در پایان این مراسم
که با بازدید دکتر طیبی
از بخشهای گوناگونان
همراه بود ،تعدادی
دستاندرکاران
از

■■■

مرور آنچه که در دوره ها ،کارگاه ها ،نشستها و
برگزاریهامیشهایجهاددانشگاهی مطرحشد

■ اهتامم ویژە ی جهاددانشگاهی به کتاب و کتابخوانی
■ حامیت از استارتاپهای خاص دخرتان دانشجو
■ راهاندازی رسیع شیمی پارک اصفهان باهدف تأمین نیازهای کشور
■ حامیت از فعالیتهای توسعهای جهاددانشگاهی و ارتقای صنعتی و
اقتﺼادی اردبیل
■ مدیریت زنجیرهی فناوری چندین محﺼول اسرتاتژیﮏ با مشارکت
جهاددانشگاهی
■ تدوین سند توسعه مشاغل کوچﮏ و خانگی استانهای کشور با
همکاریجهاددانشگاهی
پژوهشگاه رویان
■ حفﻆ  ۵۰۰رده سلولی در بانﮏ سلولی■■■
جهاددانشگاهی
دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل
■ نیاز به استفاده از دانش و تخﺼﺺ دانشگاهیان در ترویج تعاون
خانگی در ساوه راهاندازی شد
مرکزی1 ،میآبانیابد
گسرتش
منطقه آزاد کیش
جهاددانشگاهی در
■ فعالیت
ماه:
جهاددانشگاهی
روابط عمومی
■
دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با حضور
■ الزامات توفیﻖ در کاربردی سازی مطالعات قرآنی
جمعی از مسووالن در ساختمان جهاددانشگاهی
کشور؛شد.
راهاندازی
ساوه
آماده برگزاری ﻤﻧایشگاه مجازی هﺮﻨ
دانشگاهیان
■ سازمان قرآنی
محمدتقی ابایی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
قرآنی در خارج از کشور
اجتماعی استان مرکزی در حاشیهی این افتتاح،
اظهار کرد :طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در قالب
■ هامیش مجازی بیناﳌللی گردشگری میراث فرهنگی برگزار شد
تفاهمنامه مشترک بین معاونت اشتغال و کارآفرینی
وزارت تعاون ،جهاددانشگاهی کشور و صندوق
■ اخبار کوتاه

www.acecr.ac.ir

کتابفروشی
«شانزده»
افتتاح شد

راهاندازی این کتابفروشی با اهدای لوح تقدیر
قدردانی شدند.
گفتنی است ،نشانی این کتابفروشی تهران،
خیابان انقالب ،بین چهاراه ولیعصر و فلسطین جنب
پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاددانشگاهی است.

برگزار
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برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

اهتامم ویژە ی جهاددانشگاهی به کتاب و
بخوانی
کتا 

برگزاری آیین اختتامیهی بیست و هفتمین جشنواره کتاب سال دانشجویی ،هجدهمین دورهی پایاننامه دانشجویی ،چهارمین دورهی
مسابقات دفاع سهدقیقهای از پایاننامه و نخستین دورهی مسابقات دانشجویی کتاب سهدقیقهای بهصورت آنالین
کار خـــوب و شـــاخص علمـــی و فناورانـــه داشـــتند.
جشـــنواره پایاننامـــه ســـال دانشـــجویی اتفـــاق خوبـــی
اس ــت ،زی ــرا پایاننام ــه م ــاک علم ــی ه ــر دانش ــجو ب ــوده
و کتـــاب ســـال دانشـــجویی نیـــز علـــم را توســـط خالقـــان
عل ــم مس ــتند میکن ــد .از ط ــرف دیگ ــر ،در بح ــث توس ــعه
ســـرعت انتقـــال علـــم هـــم مهـــم اســـت.
وی بـا بیـان اینکـه دفـاع سـهدقیقهای از پایاننامـه نیـز
کار ارزنـدهای اسـت ،افـزود :اینکـه دانشـجو بتوانـد در سـه
دقیقـه از پایاننامـه خـود دفـاع کنـد ،توانمندی دانشـجو را
میرسـاند .ایـن کاری بـود که الزم بود انجام شـود .مسـابقه
کتاب سـهدقیقهای نیز کار ارزشـمندی اسـت .اینکه کسـی
کتابـی را در سـه دقیقـه ارایـه دهـد ،مـن را ترغیـب میکنـد
تـا کتـاب را بخوانم.

جهاددانشگاهی اهتمام ویژهای به کتاب و
کتابخوانی دارد

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان انتشـــارات
جهاددانشـــگاهی 26 ،آبـــان مـــاه :در ایـــن مراســـم
دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی ،دکت ــر
عبدالحمیـــد احمـــدی معـــاون فرهنگـــی و توســـعه ورزش
همگان ــی وزارت ورزش و جوان ــان ،دکت ــر عیس ــی علی ــزاده
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی ،محمدحســـین
حســـنی رییـــس ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور و
مدیرعام ــل ایکن ــا ،دکت ــر حام ــد علیاکب ــرزاده سرپرس ــت
س ــازمان انتش ــارات جهاددانش ــگاهی و جمع ــی از معاون ــان
و مدیـــران جهاددانشـــگاهی حضـــور داشـــتند.
رییــس جهاددانشــگاهی در ایــن مراســم کــه بــا رعایــت
پروتکلهـــای بهداشـــتی برگـــزار شـــد ،گفـــت :امـــروزه
در دنی ــا ،توانمن ــدی ه ــر کش ــور را ت ــوان تبدی ــل عل ــم ب ــه
فنـــاوری میداننـــد کـــه بـــرونداد آن در ایجـــاد اقتـــدار
اقتص ــادی -دفاع ــی و رف ــاه ب ــرای م ــردم و ارتق ــای کیفی ــت
زندگ ــی م ــردم و امنی ــت داخل ــی و برونم ــرزی ه ــر کش ــور

اس ــت.
وی بـــا اشـــاره بهســـرعت زیـــاد توســـعه علـــم و بیـــان
اینکـــه ارزشافـــزوده توســـعه فناورانـــه نســـبت بـــه مـــواد
اولیـــه بســـیار زیـــاد شـــده اســـت ،ادامـــه داد :شـــاید
زمان ــی م ــواد اولی ــه مانن ــد مع ــادن و نف ــت ارزش زی ــادی
داش ــتند ،ام ــا بهم ــرور ارزش خ ــود را از دس ــت میدهن ــد
و ام ــروز توس ــعه فن ــاوری ح ــرف نخس ــت را میزن ــد؛ زی ــرا
فن ــاوری راهکاره ــای جایگزی ــن را ارای ــه میده ــد .ام ــروز
ی خورش ــید و ب ــاد افزای ــش زی ــادی دارد
اس ــتفاده از ان ــرژ 
کـــه حاصـــل توســـعه علـــم و فنـــاوری اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی در ادامـــه بـــا تاکیـــد بـــر
اینکـــه از ســـال  ۱۳۵۹ســـعی کردیـــم بـــا الگوســـازی
نش ــان دهی ــم ک ــه ت ــوان تولی ــد عل ــم فاخ ــر راداری ــم و در
مســـیر افزایـــش تـــوان کشـــور در تولیـــد علـــم و در مســـیر
تولی ــد فن ــاوری حرک ــت کنی ــم ،اف ــزود :معاون ــت فرهنگ ــی
از طری ــق س ــازمان انتش ــارات ب ــا حمای ــت از دانش ــجویان

دکتـر عیسـی علیـزاده معـاون فرهنگی جهاددانشـگاهی
نیـز بـا اشـاره بـه شـرایط حاکـم بـه دلیـل شـیوع ویـروس
کرونـا ،گفـت :همـه مـا میدانیـم ثمـرات برگـزاری فیزیکـی
م بیشـتر اسـت ،امـا بـه دلیل شـرایطی کـه وجود
ایـن مراسـ 
دارد ،ایـن برنامههـا را کـه هرکدام قابلیت این را داشـتند که
اختتامیـهای جداگانه برایشـان برگزار شـود ،مجـازی برگزار
کردیـم تـا نشـان دهیـم معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی
اهتمـام ویـژهای بـه کتـاب و کتابخوانـی دارد و ایـن امـر را
دنبـال میکنـد.
وی افزود :دانشـجویان شـرکتکننده در جشنواره کتاب
سـال دانشـجویی از نویسـندگان آینده کشـورمان هسـتند و
برخـی از پایاننامههـا نیـز بـه کتـاب تبدیـل میشـود .مـا
بـرای کتابهـا و پایاننامههـا آسیبشناسـی خواهیـم
داشـت؛ زیرا معتقد هسـتیم ،آسیبشناسـی ارتقـای کیفی
آثـار را بـه دنبال خواهد داشـت .رویداد کتاب سـهدقیقهای
هـم باهـدف ترویج کتاب و کتابخوانی شـکلگرفته اسـت و
امیدواریـم نهادهـای مختلـف دسـت در دسـت هـم دهند تا
بتوانیـم بـه نتایج خوبی برسـیم.

ارایه گزارشی از برگزاری چهار رویداد
فرهنگی در حوزه کتاب و پایاننامه
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برگزیدگان جشنواره
کتاب سال دانشجویی

اسـامی برگزیدگان بیسـت و هفتمین دوره جشنواره
ملی کتاب سـال دانشجویی:
● سـپیده مشـایخ امیـری ،درسـنامه پروتـکل بالینـی
مامایـی و زنـان /پزشـکی
●سعیدکریمپور،متنکاملطومارهایبحرالمیت/تاریخ
● سیدمسـعود حسینی ،ایدئالیسم هگل ،خشنودیهای
خودآگاهی /فلسفه
● سـهند سلطاندوسـت ،مکتوبـات فارسـی در بابـا

عناوین شایسته تقدیر:
● لیال راشکی قلعهنو ،انجماد اسپرم انسان /پزشکی
● مرتضـی غالمینـژاد ،بافتشناسـی پایه جـان کوییرا/
پزشکی
● عبـاس موزیـری ،درسـنامه خانوادهدرمانـی و
زوجدرمانـی /روانشناسـی
● سـمیه معتضدیـان ،درمـان اختالالت روانشـناختی
بارلو /روانشناسـی
● ملیحـه گـزی مارشـک ،زاد اخـرت /زبـان و ادبیـات
فارسـی
● علـی سـیبویه ،راهنمـای مدیـران بـرای بهکارگیـری
تفکـر سیسـتمی /مدیریـت
● امیرمحمـد اسـماعیلی ،اسـالم و روابـط بیـن الملـل:
مشـارکتها در نظریـه و عمـل /علـوم سیاسـی
● ملیـکا خلیـل الهـی ،حمایـت حقوقـی از گیاهـان
دارویـی ایـران /حقـوق
● سـعید شـوکتی بصیـر ،فیزیولـوژی ورزشـی ویـژه
گروههـای خـاص /تربیتبدنـی
● فرهـاد بیرانونـد ،فیزیولوژی تنشهای غیرزیسـتی در
محصوالت باغبانی /کشـاورزی
● محسـن غالمـی ،حقـوق مخاطب در تبلیغـات تجاری
رسـانه /مطالعات رسانه
● مصطفـی لعل شـاطری ،نخسـتین رویاروییهای هنر
ناصـری باهنر غـرب /هنر
● صدیقـه معینمهـر ،بنی︁نهـای حیـات پایـدار در
معمـاری محلـه /معمـاری
● مصطفـــی اســـماعیلی شـــایان ،اصـــول طراحـــی و
کاربـــرد ســـامانههای خورشـــیدی /مکانیـــک
● المیـــرا رضایـــی زنـــوز ،زیستشناســـی و پزشـــکی
ترمیمـــی /زیستشناســـی
در ای ــن آیی ــن ،از س ــه ناش ــر برگزی ــده آث ــار دانش ــگاهی
شـــامل انتشـــارات حیـــدری بـــه مدیرمســـئولی محمـــد
حیـــدری ،بهنشـــر بـــه مدیرمســـئولی حســـین ســـعیدی
و انتشـــارات جامعهنگـــر بـــه مدیرمســـئولی مرتضـــی
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اتحادیــه و دکتــر ضیــاء موحــد بهصــورت پیــام تصویــری
بــرای مخاطبــان پخــش شــد.
همچنیــن ایــوب دهقانــکار مدیرعامــل موسســه خانــه
کتــاب و ادبیــات ایــران در پیامــی بــه جشــنواره گفــت:
تعلیــم و تعلــم و آمــوزش و فراگیــری دانــش در ایــران
از پیشــینهی طوالنــی برخــوردار اســت ،بهگونــهای کــه
درنتیجــهی آن در بســیاری از شــاخههای علــوم نظــری
و عملــی ،هنــوز آوازهی نــامآوران فرهنــگ و اندیشــه و
دانــش ایــن مرزوبــوم در محافــل علمــی و فرهنگــی جهــان
می درخشــد.
وی افــزود :توجــه بــه ســبک زندگــی ،دانــش بومــی و
مزیــت ســازی از جملــه نوآوریهایــی اســت کــه همــواره
در محافــل علمــی دانشــگاهی شــاهد بــروز و ظهــور آن
هســتیم و دانشــگاهها همــواره در تالشانــد بیــش از
گذشــته حضــور خــود را در جهــان دانــش توســعه دهنــد.
دهقانــکار گفــت :از جملــه ایــن بــروز و ظهــور و علمــی
در عرصــهی دانشــگاهها تولیــد محتــوای علمــی مبتنــی
بــر کتــاب اســت کــه ایــن ،زمینــهای را فراهــم نمــوده اســت
تــا افــزون بــر تمدنســازی شــاهد ارتقــای جایــگاه علمــی
کشــور و حضــور دانشــگاهیان در چرخــهی تولیــد کتــاب و
اقتصــاد نشــر باشــیم.
وی خاطرنشــان کــرد :مایــهی بســی مســرت و
خوشــحالی اســت کــه کتــاب ســال دانشــجویی کــه اکنــون
بیســت و هفتمیــن دورهی خــود را برگــزار میکنــد جــزو
اثربخشتریــن فعالیتهــای علمــی و دانشــگاهی اســت
کــه هــم جامعــه علمــی و هــم ســایر بخشهــای فرهنگــی
و علمــی کشــور از نتایــج آن بهرهمنــد هســتند.

موسـیقی قـرن  ۵تـا  ۹هجـری قمـری /هنـر
● اعظـم دالمـن و محبوبـه عموشـاهی ،تکویـن و
هیسـتوفیزیولوژی دسـتگاه تولیدمثـل /زیستشناسـی
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در ادامـه مراسـم دکتـر حامـد علیاکبـرزاده دبیـر
جشـنواره و سرپرسـت سـازمان انتشـارات جهاددانشگاهی
بـا گرامیداشـت هفتـه کتـاب و کتابخوانـی و اشـاره بـه
درگذشـت دکتـر داود فیرحـی ،گفـت :اهمیـت کتـاب و
کتابخوانـی روشـن اسـت .فرهنـگ کتابخوانـی ضامـن
رشـد عقالنی و علمی هر کشـور اسـت و کتـاب انتقالدهنده
فرهنـگ بـه وسـیله بـزرگان به نسـلهای دیگر اسـت .نکات
ارزشـمندی در کتابهـا مطـرح شـده و بـه همیـن دلیـل
خوانـدن کتـاب و ترویـج کتابخوانـی مسـاله مهمـی اسـت
و از ایـنرو ،جهاددانشـگاهی فعالیتهـای ارزندهای در این
زمینـه ارایـه کـرده اسـت.
وی گفـت :یکـی از برنامههـای جهاددانشـگاهی،
جشـنواره کتـاب سـال دانشـجویی اسـت کـه برای بیسـت و
هفتمیـن دوره برگـزار میشـود .ایـن جشـنواره تأثیرگـذار
بـوده و برخـی از بـزرگان علمـی کشـور از برگزیـدگان
دورههـای قبلـی ایـن جشـنواره بودهانـد؛ ازجملـه دکتـر
قیصـر امینپـور از شـاعران برجسـته کشـورمان.
دکتـر علیاکبـرزاده بـا ارایـه گزارشـی از رونـد برگـزاری
جشـنواره کتـاب سـال دانشـجویی ،گفـت :در دوره اخیـر
جمعـ ًا  ۴۶۵اثـر بـه دسـت دبیرخانه رسـید که بیشـترین آثار
در حـوزه علـوم انسـانی بـا تعـداد  ۲۱۹اثـر و کمتریـن میزان
هـم بـرای گـروه کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـا  ۱۲اثـر بـود.
 ۶۰درصـد آثـار تألیفـی بـود کـه ایـن موضـوع پررنگ شـدن
اهمیـت تألیـف بـرای دانشـجویان را نوید میدهـد .از میان
شـرکتکنندگان  ۷۰درصـد از دانشـگاههای دولتـی بودنـد.
 ۵۸درصـد دانشـجویان شـرکتکننده در مقطـع دکتری۲۸ ،
درصـد ارشـد و  ۱۲درصـد کارشناسـی بودنـد.
وی عنــوان کــرد :پــس از ارزیابــی داوران ،پنــج اثــر
برگزیــده و  ۱۵اثــر شایســته تقدیــر شــناخته شــدند .در
ایــن دوره از جشــنواره از ناشــران برگزیــده ،دکتــر منصــوره
اتحادیــه بهعنــوان اســتاد خــادم کتــاب و عبدالحکیــم بهــار
بهعنــوان مــروج کتــاب و کتابخوانــی تقدیــر میشــود.
دکتــر علیاکبــرزاده خاطرنشــان کــرد :جشــنواره کتــاب
ســهدقیقهای از دیگــر بخــش فعالیتهــای ســازمان
انتشــارات اســت .در ایــن مســابقات  ۱۰۰دانشــجو شــرکت
کردنــد .در بخــش جنبــی جشــنواره کــه شــامل متــون
کالســیک بــود ۱۲ ،هــزار شــرکتکننده داشــتیم کــه
برگزیــدگان ایــن بخــش نیــز معرفــی شــدند.
سرپرســت ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی
همچنیــن بــا ارایــه گزارشــی از جشــنواره پایاننامــه
ســال دانشــجویی ،اظهــار کــرد :امســال  ۶۱۵اثــر را
دریافــت کردیــم کــه بازهــم بیشــترین آثــار در حــوزه علــوم
انســانی و کمتریــن تعــداد در حــوزه کشــاورزی و منابــع
طبیعــی بــود ۶۵ .درصــد شــرکتکنندگان را دانشــجویان
دکتــری و  ۳۳درصــد را دانشــجویان کارشناســی ارشــد
تشــکیل میدادنــد و  ۹۰درصــد از پایاننامههــا بــرای
دانشــگاههای دولتــی بــود ۵۲ .درصــد از شــرکتکنندگان
را آقایــان و  ۴۸درصــد را خانمهــا تشــکیل میدادنــد.
هشــت اثــر در ایــن بخــش برگزیــده شــدند و از دکتــر ســید
ضیــاء موحــد نیــز بهعنــوان اســتاد راهنمــای برگزیــده
تجلیــل میشــود.
وی افــزود :در بخــش دفــاع ســهدقیقهای نیــز مرحلــه
مقدماتــی در  ۱۹اســتان برگــزار شــد کــه  ۲۰۰شــرکتکننده
داشــت کــه از میــان ایــن افــراد ۳۳ ،نفــر بــه مرحلــه نهایــی
راه یافتنــد و ســه نفــر برگزیــده شناختهشــدهاند.
در ادامــه مراســم کلیپــی از ســخنان دکتــر منصــوره
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زینعلـــی بـــا اهـــدای ل ــوح و هدایایـــی تجلیـــل و قدردانـــی
شـــد.
جایـــزه ویـــژه مـــروج کتابخوانـــی ایـــن دوره نیـــز بـــه
عبدالحکیـــم بهـــار اهـــدا شـــد.
همچنیـــن نفـــر برگزیـــده نخســـتین دوره مســـابقات
دانشـــجویی کتـــاب ســـهدقیقهای ،شـــیالن اویهنگـــی
اســـت.
معرفـــی برگزیـــدگان جشـــنواره پایاننامـــه ســـال
دانشـــجویی و مســـابقات پایاننامـــه ســـهدقیقهای
در ایـــن مراســـم همچنیـــن برگزیـــدگان هجدهمیـــن
جشـــنواره پایاننامـــه ســـال دانشـــجویی و برگزیـــدگان
چهارمیـــن دوره مســـابقات دفـــاع ســـهدقیقهای معرفـــی
و تقدیـــر شـــدند.
پایاننامههای برگزیده:
بـــر ایـــن اســـاس ،تعـــداد  ۸پایاننامـــه بهعنـــوان
برگزیـــدگان هجدهمیـــن جشـــنواره پایاننامـــه ســـال
دانشـــجویی معرفـــی شـــدند کـــه بـــه شـــرح زیـــر اســـت:
● س ــیده س ــمیه موس ــوی دانش ــجوی رش ــته مهندس ــی
بـــرق بـــا عنـــوان پایاننامـــه «طراحـــی و ســـاخت هولتـــر
فشـــارخون مبتنـــی بـــر تلفـــن همـــراه بـــا بهکارگیـــری
ســـیگنالهای الکتروکاردیوگـــرام و فوتوپلتیســـموگرافی»
● محمدعلـــی جودکـــی دانشـــجوی رشـــته تاریـــخ
بـــا عنـــوان پایاننامـــه «بازنمایـــی انگارههـــای هویـــت
ایرانـــی در اندیشـــه تاریـــخ نگارانـــه مورخـــان نیمـــه دوم
صفـــوی»
● م ــژگان ی ــاوری دانش ــجوی رش ــته ش ــیمی ب ــا عن ــوان
پایاننامـــه «ســـاخت و مشـــخصیابی ســـلولهای
خورشـــیدی پروســـکاتیتی و بررســـی اثـــر ضـــد حـــال
انیـــزول ،ســـنتز نانوفیبرهـــای تیتانیـــوم دی اکســـید
االیی ــده ش ــده ب ــا نانوم ــواد غیرفل ــزی و بهکارگی ــری آنه ــا
در حســـگرهای الکتروشـــیمیایی»
● عاطفـــه روانبخـــش رشـــته دانشـــجوی پزشـــکی
بـــا عنـــوان پایاننامـــه «بررســـی الودگـــی بـــه ویـــروس
هپاتیـــت  Eدر شـــترهای اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان
بـــه روش »Nested PCR
● مصطفـــی طاووســـی ینگابـــادی دانشـــجوی رشـــته
معمـــاری بـــا عنـــوان پایاننامـــه «طراحـــی دســـتگاه
نوردرمانـــی (فتوتراپـــی) خانگـــی نـــوزادان بـــا رویکـــرد
اســـتعماری»
● ریحانـــه ناطقـــی دانشـــجوی رشـــته کشـــاورزی بـــا

عنـــوان پایاننامـــه «بررســـی انجمـــاد شیشـــهای بافـــت
تخم ــدان م ــرغ تخمگ ــذار ب ــر کیفی ــت ذخای ــر فولیکول ــی و
بی ــان برخ ــی ژنه ــای اپوپت ــوزی پ ــس از تغذی ــه ب ــا روغ ــن
ماهـــی و ویتامیـــن »E
● علیرض ــا فتاح ــی دانش ــجوی رش ــته عل ــوم انس ــانی-
اســـامی بـــا عنـــوان پایاننامـــه «طراحـــی چارچـــوب
نظـــارت شـــرعی بـــر بـــازار ســـرمایه جمهـــوری اســـامی
ایـــران :رویکـــرد تطبیقـــی»
● نفیســـه دانشفـــرد دانشـــجوی رشـــته مطالعـــات
زنـــان بـــا عنـــوان پایاننامـــه «تبییـــن نظریـــات تفســـیری
فضـــل الرحمـــن و تاثیـــر آن بـــر خوانشهـــای زنانـــه از
قـــرآن»
پایاننامههای شایسته تقدیر:
در ایـــن دوره از جشـــنواره همچنیـــن تعـــداد ۱۶
پایاننامـــه بـــه عنـــوان شایســـتگان تقدیـــر شناســـایی و
معرفـــی شـــدند کـــه بـــه شـــرح زیـــر اســـت:
● پایاننامـــه «طراحـــی ،پیادهســـازی و ارزیابـــی
عملکـــرد یـــک سیســـتم مقطـــع نـــگاری گامـــا بـــرای
کاربرده ــای صنعت ــی ب ــا اس ــتفاده از اشکارس ــاز سوس ــوزن
میلـــهای» نوشـــته مجتبـــی عســـگری دانشـــجوی رشـــته
مهندســـی شـــیمی
● پایاننامـــه «مطالعـــه آزمایشـــگاهی اثـــر افـــزودن
نانـــوذرات اکســـیدکبالت و اکســـیدمنگنز بـــه مخلـــوط
ســـوخت بیودیزل-دیـــزل بـــر کاهـــش  NOxکاتالیســـت
انتخابـــی اوره و عملکـــرد موتور-ژنراتـــور ســـرعت ثابـــت
در زم ــان بهین ــه پاش ــش س ــوخت» نوش ــته مین ــا مه ــرگان
دانشـــجوی رشـــته مهندســـی مکانیـــک
● پایاننام ــه «مطالع ــه فراین ــد مدیری ــت اس ــتعدادیابی
فوتبـــال المـــان بـــا رویکـــرد فراترکیـــب» نوشـــته مهـــری
پوین ــده کی ــا دانش ــجوی رش ــته تربی ــت بدن ــی
● پایاننامـــه «نقـــد و بررســـی رابطـــه یهودیـــت و
گنوستیس ــیزم از نظ ــر ش ــولم» نوش ــته افس ــانه ف ــاح ن ــژاد
دانشـــجوی رشـــته دیـــن
● پایاننامـــه «زمینههـــای قضایـــی افزایـــش جمعیـــت
کیفـــری زنـــدان (مطالعـــه کیفـــی حـــوزه قضایـــی شـــهر
کرمـــان)» نوشـــته حســـین پورمحـــی آبـــادی در شـــاخه
حقـــوق
● پایاننامـــه «معرفـــت شناســـی اختـــاف نظـــر در
بـــاور دینـــی :مصالحهگرایـــی در برابـــر نامصالحهگرایـــی»
نوشـــته غزالـــه حجتـــی در شـــاخه فلســـفه

● پایاننامـــه «صورتبنـــدی معنـــای مصـــرف از
منظ ــر ق ــرآن و داللته ــای سیاس ــتی ان» نوش ــته عب ــاس
ابراهیمـــی در شـــاخه علـــوم اجتماعـــی
● پایاننامـــه «القـــا و تکثیـــر ســـلولهای رنگدانـــهدار
ش ــبکیه انس ــانی مش ــتق از س ــلولهای بنی ــادی جنین ــی»
نوش ــته فرش ــته کرمعل ــی در ش ــاخه زیس ــت شناس ــی
● پایاننامـــه «پیونـــد جزایـــر پانکراســـی محصـــور در
کپس ــولهای الژین ــات س ــولفات در م ــوش م ــدل دیابت ــی
ب ــه منظ ــور کاه ــش تش ــکیل باف ــت فیب ــروز ب ــرای کنت ــرل
طوالنـــی مـــدت قنـــد خـــون» نوشـــته زکیـــه صامصونچـــی
در ش ــاخه زیس ــت شناس ــی
● پایاننامـــه «مقایســـه روشهـــای تکثیـــر ســـلولی و
انتق ــال ژن ب ــرای س ــلول  Tب ــه منظ ــور تولی ــد س ــلولهای
 Tکارامـــد حـــاوی رســـپتور کایمریـــک» نوشـــته علیرضـــا
رجـــبزاده در شـــاخه ســـلول درمانـــی
● پایاننام ــه «مطالع ــه مقایســهای مس ــکن روس ــتایی
پی ــش و پ ــس از اج ــرای ط ــرح وی ــژه بهس ــازی و نوس ــازی
از منظـــر تجربـــه ســـاکنین (موردکتـــوی :روســـتاهای
فی ــض اب ــاد ،کهن ــوج و حج ــت اب ــاد راور کرم ــان)» نوش ــته
عـــران امیـــری اذر در شـــاخه معمـــاری
● پایاننامـــه «بررســـی الگـــوی بازســـازی
ســـکونتگاههای روســـتایی شهرســـتان ریـــگان در مقابـــل
طوف ــان ش ــن؛ (نمون ــه م ــوردی :روس ــتای س ــنگ اب ــاد)»
نوشـــته ارزو حســـینپور در شـــاخه معمـــاری
● پایاننامـــه «توســـعه ســـامانه کنتـــرل فـــازی عمـــق
و کشـــش مبتنـــی بـــر تغییـــرات فراســـنجههای عملکـــرد
تراکتـــور» نوشـــته ســـیدمجتبی شـــفاعی در شـــاخه
کشـــاورزی
● پایاننامـــه «روش مدلیابـــی مفاهیـــم و ســـازههای
روان شـــناختی از متـــون اســـامی (قـــرآن و حدیـــث)»
نوشـــته مســـعود نورعلیـــزاده در شـــاخه مطالعـــات علـــوم
انســـانی -اســـامی
● پایاننامـــه «آینـــده پژوهـــی کیفیـــت محتـــوا در
فض ــای مج ــازی (ب ــا تاکی ــد ب ــر اینترن ــت) در اف ــق ای ــران
 »۱۴۰۴نوش ــته محمدمه ــدی موالی ــی در ش ــاخه مطالع ــات
رســـانه
● پایاننامـــه «رد پـــای مادرتبـــاری در بخـــش
اس ــاطیری و پهلوان ــی ش ــاهنامه» نوش ــته پانی ــد منص ــوری
در شـــاخه مطالعـــات زنـــان.

برگزیدگان مسابقات پایاننامه سهدقیقهای

بناب ــر ای ــن گ ــزارش همچنی ــن در بخ ــش دیگ ــر مراس ــم
امـــروز نفـــرات برگزیـــده چهارمیـــن دوره مســـابقات
پایاننامـــه ســـه دقیقـــهای تقدیـــر شـــد.
چهار پایاننامه به ترتیب نفرات برتر؛
ترجمـــه و روانســـنجی ابزارهـــای Abbey Pain
 2-Scale، Doloplusو Mahoney Pain Scale
در ارزیاب ــی درد در س ــالمندان مبت ــا ب ــه دمان ــس نوش ــته
محمـــد زارع « ،طراحـــی و ســـاخت پنـــل خورشـــیدی بـــا
متمرکـــز کننـــده و بررســـی عملکردهـــای الکتریکـــی و
حرارت ــی آن» نوش ــته س ــبحان مل ــک محم ــدی و «بهب ــود
فرآینـــد بازشناســـی چهـــره در تمییـــز دوقلوهـــای
همســـان بـــا رویکـــرد افزایـــش تمایـــز بـــه وســـیله
شناس ــایی ویژگیه ــای مق ــاوم در براب ــر ش ــباهت» نوش ــته
ســـیده شـــکوفه موســـوی ،بـــه عنـــوان برگزیـــدگان ایـــن
دوره مس ــابقات دف ــاع س ــه دقیقــهای ش ــناخته و معرف ــی
و تقدیـــر شـــدند.

حامیتازاستارتاپهایخاصدخرتاندانشجو

حمایت معاونت زنان از استارتاپهای خاص
دختران دانشجو

■ روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی16 ،
آذر ماه :دکتر معصومه ابتکار در نشست «واکاوی تجربهی
زیستهی دختران دانشجو» که با موضوع نقش دختران
دانشجو در عرصه مشارکتهای سیاسی و اجتماعی و
به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی به صورت
مجازی برگزار شد ،اظهار کرد16 :آذر به دلیل نقشی که در
هویت تاریخی دانشجو دارد ،روز مهمی است.
وی بـا تاکیـد بـر اهمیـت شـناخت تاریـخ فعالیتهـای
دانشـجویی گفـت :آگاهـی از تاریخـی کـه بـه امروز مـا پیوند
خـورده اسـت اهمیـت دارد ،اتفـاق  ۱۶آذر  ۱۳۳۲و شـهادت
سـه دانشـجوی فعـال اجتماعـی و سیاسـی زنـگ خطـری
بـرای اسـتقالل و آزادی بـوده و کمـاکان از گذشـته تـا امـروز
صـدای آن میآیـد چراکـه شـهید زنـده اسـت.
معـاون رییس جمهـوری در امور زنـان و خانـواده ادامه داد:
اقـدام ایـن سـه شـهید در بـاب شـرایط موجـود و دخالتهـای
آمریکا در ایران ،نگرانیشـان نسـبت به جریان سالم اجتماعی
و سیاسـی دوران خـود کمـاکان بـه صـدا درمیآید چراکـه اقدام
جریانات دانشـجویی آگاه و هوشیار و حساس نسبت به شرایط
زمان خـود از اهمیت ویـژهای برخوردار اسـت.
وی در ایـن رابطـه افـزود :جریانهـای دانشـجویی
همیشـه آگاه ،هوشـیار و حسـاس نسـبت بـه شـرایط زمـان
خـود بودهانـد و ازاینجهـت اقـدام ایـن سـه شـهید در بـاب
نگرانیشـان نسـبت بـه شـرایط اجتماعـی و سیاسـی دوران
خـود مبـدأ تاریـخ جنبـش دانشـجویی شـد.
دکتـر ابتـکار بـا بیـان اینکـه مـن خـودم را دانشـجو
میدانـم ،اظهـار کـرد :انسـان همیشـه بایـد در زندگـی در
حـال اصـالح و تغییـر و بهبـود شـرایط باشـد و درس بگیـرد
چراکـه ایـن ویژگی و خاصیت دانشـجو و جریان دانشـجویی
اسـت کـه پویـا باشـد و ایسـتایی نداشـته باشـد.
وی ادامـه داد :زمانـی کـه بحـث رهبـری امـام
خمینـی(ره) مطرح شـد بـرای دختران نسـل ما بسـیار مهم
بـود کـه آیـا بـا نـگاه پیشـرو و اجتماعـی خـود میتوانیـم بـا
دیـدگاه امـام خمینـی(ره) پیـش برویـم یـا خیـر و آیـا زنـان

سـهمی از انقـالب خواهنـد داشـت و یـا نـه کـه البتـه امـام
هویـت مسـتقل و جایـگاه متمایـزی بـرای زنـان در انقـالب
اسـالمی قائـل بودنـد و همیـن امـر مـا را دلگـرم میکـرد.
ایـن نـگاه پیشـرو و دوراندیـش امام بـود که توانسـت ارتباط
مؤثـری میـان مـا و یـک عالـم دینـی بـا توجـه بـه اختـالف
سـنی کـه ایشـان بـا مـا داشـتند را برقـرار کنـد.

دستور امام برای از بین بردن دیوارکشیها
در دانشگاه تهران

دکتـر ابتکار یادآور شـد :تفکـر امام(ره) پیشـرو و مترقی
بـود و کمـال انسـانی زن را در تحـوالت فکـری و اخالقـی
جامعـه در نظـر میگرفتنـد ،همچنیـن بـه زنـان دیـدگاه
مبـارز داشـتند کـه باعـث شـد آنهـا بهغیـراز نقـش زنانگـی
خـود ماهیـت دیگـری نیـز در خـود ببیننـد و در دوران دفاع
مقـدس بسـیار مشـارکت داشـته باشـند.
وی بـا اشـاره بـه تحصیـل خود در رشـته مهندسـی شـیمی
و پتروشـیمی در دانشـگاه پلـی تکنیـک در سـال  ۵۶و پیـش از
انقـالب اسـالمی ،گفـت :بـا وجـود اینکـه عمـده دانشـجویان
پسـران بودنـد امـا دختران هم با اعتمـاد به نفس بـاال و تالش و
انـرژی در مباحث تاریخی ،سیاسـی ،ارزیابی و تحلیل شـرایط
منطقـهای و عدالتخواهـی فعالیـت داشـتند ،همچنیـن بـا
تـالش باال در جریـان تئوریزه کردن مفاهیم بسـیار فعال بودند
و در شـکلگیری انقـالب نقـش مؤثـری داشـتند.
دکتـر ابتـکار ادامـه داد :در زمـان پیـروزی انقـالب همـه
افـراد انقالبـی مثل امـام راحل فکر نمیکردند و در بسـیاری
زمینههـا بـه مرحله عمـل که رسـیدند مثل تفکر خـود عمل
نکردنـد .بهعنوانمثـال در دانشـگاه تهـران بیـن زنـان و
مـردان دیـوار کشـیدند که بهمحـض اطالع به امـام خمینی،
ایشـان دسـتور دادندکـه دیوارهـا را از بیـن ببرند.

اهدای جایزه پروانه فرزانه برای اولین بار

معـاون رییس جمهـوری در امور زنـان و خانواده همچنین

معـاون رییـس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده از
موافقتنامـه ایـن معاونـت با معاونـت علمی فنـاوری رییس
جمهـوری بـرای تقویت حس مشـارکت اجتماعی خبر داد و
افـزود :در ایـن موافقتنامه سـعی داریم بهطور گسـتردهای
از اسـتارتاپهای خـاص دختـران دانشـجو حمایـت کنیم و
تـالش داریـم در چنـد مـاه باقیمانـده دولـت دوازدهـم از
ظرفیتهـای موجـود در جهـت همافزایـی اسـتفاده کنیـم.
وی همچنیـن اظهار کرد :بحران خانواده مسـالهای جهانی
اسـت بهویـژه در دوران همهگیـری کرونـا کـه اعضـای خانـواده
لحظـات بیشـتری را در کنـار هم سـپری میکننـد .بنابراین در
طرحـی تحـت عنـوان طـرح ملـی گفتوگـوی خانـواده و طـرح
گفتوگـوی بیـن نسـلی سـعی شـده اسـت بـه لـزوم اسـتحکام
روابـط بیـن خانواده و تفاهـم و احترام متقابـل اعضا به یکدیگر
اشـاره شـود تا دیگر شـاهد چالشهای درون خانواده نباشـیم.

تمایل زیاد جوانان ایرانی برای ازدواج

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه نیـاز اسـت در مـورد مسـایل
جوانـان بهویـژه دختـران بـه درک متقابـل برسـیم ،گفت :با
پیمایشهـای انجامشـده در حـوزه خانـواده مشخصشـده
اسـت جوانـان ایرانـی تمایـل بسـیاری بـه ازدواج دارنـد امـا
احسـاس میکنند ازدواج ممکن اسـت برایشـان محدودیت
و مشـکالتی ایجـاد کنـد ازایـنرو مـا بایـد تـالش کنیـم ایـن
تفکـر را در آنهـا ایجـاد کنیم کـه ازدواج محدودیت نیسـت
بلکـه عرصـهای بـرای همافزایـی و وسـعت ویژگیهـای
فـردی و درک متقابـل اسـت.
بـه گفتـه معـاون امـور زنـان و خانـواده رییـس جمهـوری،
تحوالتـی در نحـوه فعالیـت اجتماعـی زنـان در دنیـا در حـال
اتفاق اسـت کـه لزوم ًا مغایر بـا فرهنگ ،اصـول و قوانین دینی
مـا نیسـت و مـا باید بـا حفظ اصـول و قوانین فرهنگـی و دینی
خـود ،تعادلـی را میان مسـوولیتهای خانوادگـی و اجتماعی
زنـان ایجـاد کنیـم ،ازایـنرو نیازمنـد راهحلهـای حقوقـی،
مشـوقهای اقتصـادی و حمایتهـای خانوادگـی هسـتیم
تـا جوانـان احسـاس نکننـد ورود بـه عرصـه ازدواج برایشـان
مشـکالت و دردسـرهایی را بـه همـراه خواهـد داشـت.
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در خصـوص راهبـرد افزایـش فعالیـت دانشـجویان دختـر،
گفـت :بایـد تـالش کنیـم زنـان و دختـران همپـای مـردان
از فرصتهـا و ظرفیتهـای کشـور اسـتفاده کننـد ،در ایـن
زمینـه سـال گذشـته شـاخصهایی تدویـن و بـه اسـتانها،
دانشـگاهیان و صاحبنظـران اعـالم شـد البته بخشـی از این
شـاخصها نیازمنـد مشـارکت مـردم و جوانـان اسـت.
وی در ایـن نشسـت کـه بـه همـت سـازمان دانشـجویان
جهاددانشـگاهی برگـزار شـد در مورد حضور زنـان در عرصه
آمـوزش عالـی کشـور تاکیـد کـرد :وضعیـت زنـان از نظـر
کمـی در آمـوزش عالـی مناسـب اسـت ۳۰ ،درصـد اسـاتید
دانشـگاهها را زنـان تشـکیل میدهنـد و در عرصههـای
مختلـف نقـش آنهـا برجسـته اسـت.
وی همچنیـن در مـورد برگـزاری جشـنوارههایی بـرای
بزرگداشـت زنـان ایرانـی در عرصـه علـم گفـت :جشـنواره زن و
علم بـا عنوان جایزه مریم میرزاخانی هرسـاله برگزار میشـود.
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رییس جهاددانشگاهی در نشست مشرتک با استاندار اصفهان تاکید کرد

برگـزار

شیمی پاک میتواند
نجاتدهنده کشور باشد

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

در ایــن نشســت ،اســتاندار اصفهــان نیــز گفــت:
شــیمی پــارک اصفهــان بــا تالشهــای جهاددانشــگاهی،
بهنحویکــه کارایــی و کارآمــدی ایــن شــیمی پــارک بــرای
مــردم ایــن منطقــه ملمــوس باشــد ،هرچــه ســریعتر
راهانــدازی شــود.
دکتــر رضایــی بــا بیــان اینکــه شــیمی پارکهــا یکــی
از مکانهایــی اســت کــه میتوانــد جمعیــت بیــکار و
جویــای کار را نجــات دهــد ،افــزود :امــروزه جمعیــت
فارغالتحصیــل بیــکار ،در اســتان بســیار زیــاد اســت و
بایــد بــه ســمت مهــارت آفرینــی و مهــارت افزایــی جوانــان
برویــم و از طــرف دیگــر از خــام فروشــی مــواد معدنــی
بپرهیزیــم و بــه ســمت ارزش افزایــی و تحقــق پروژههــای
هــای ـ تــک و فناورانــه برویــم.
اســتاندار اصفهــان در رابطــه بــا صنایــع دارویــی و
شــیمیایی و غذایــی شــهید مــدرس اظهــار کرد :اســتانداری
بــرای راهانــدازی هــر چــه ســریعتر ایــن مجموعــه دارویــی
تــاش زیــادی کــرده اســت و از ابتــدا هــدف اســتانداری
تســهیل در امــور ایــن مجموعــه بــوده اســت.
وی ادامــه داد :بــدون شــک توجــه بــه صنعــت شــیمی
پــاک میتوانــد نجاتدهنــده کشــور باشــد کــه گــروه
صنایــع دارویــی و شــیمیایی و غذایــی شــهید مــدرس
دراینبــاره میتوانــد گامهــای بلنــدی بــردارد.

طرحهای در دسترس اجرای
جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی

اصفهـــان 7 ،آبـــان مـــاه :دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی
ریی ــس جهاددانش ــگاهی و دکت ــر عب ــاس رضای ــی اس ــتاندار
اصفه ــان در نشس ــتی مش ــترک پیرام ــون تس ــهیل ام ــور و
توســـعه کمـــی و کیفـــی پروژههـــای جهاددانشـــگاهی در
اســـتان گفتگـــو و تبادلنظـــر کردنـــد.
دکتـــر طیبـــی در ایـــن نشســـت بـــا اشـــاره بـــه پـــروژه
مجموعـــه بـــزرگ گـــروه صنایـــع دارویـــی و شـــیمیایی
و غذایـــی شـــهید مـــدرس (نجفآبـــاد) کـــه مدتـــی بـــه
دلیـــل پـــارهای از مشـــکالت متوقفشـــده بـــود ،گفـــت:
بهطورقط ــع در ه ــر س ــرمایهگذاری تعیی ــن دقی ــق مال ــک
و مح ــل اس ــتقرار پ ــروژه ب ــرای س ــرمایهگذار بس ــیار حای ــز
اهمی ــت اس ــت ،بنابرای ــن ب ــر اس ــاس یکس ــری مش ــکالت
حقوقـــی کـــه پیـــش پـــای راهانـــدازی مجموعـــه شـــهید
مـــدرس در ســـالهای گذشـــته انداختـــه شـــد و شـــک
و تردیدهایـــی را نســـبت بـــه مالکیـــت جهاددانشـــگاهی
بـــرای زمیـــن مجموعـــه شـــهید مـــدرس ایجـــاد کردنـــد،
پـــروژه توســـط ســـرمایهگذار تـــا بـــه امـــروز راهانـــدازی
نشـــده بـــود.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــا تثبی ــت مالکی ــت زمی ــن ب ــرای
جهاددانش ــگاهی در محاک ــم حقوق ــی و قضای ــی بالفاصل ــه
پیمانـــکار در ایـــن مجموعـــه شـــهید مـــدرس کار خـــود
را آغـــاز کـــرده اســـت و طبـــق وعـــدهای کـــه داده اســـت
فـــاز نخســـت راهانـــدازی مجموعـــه تـــا بهمنمـــاه محقـــق
میشـــود ،تصریـــح کـــرد :بـــا تهیـــه یـــک برنامـــه جامـــع،
بهطورقطـــع بـــه دنبـــال رونـــق شـــیمی پـــارک اصفهـــان
باه ــدف تهی ــه م ــواد ش ــیمیایی موردنی ــاز کش ــور هس ــتیم
جهاددانشـــگاهی بـــا تمـــام تـــاش بـــه دنبـــال تحقـــق

اه ــداف اس ــتان و اثب ــات اعتم ــاد مس ــوول عال ــی اس ــتان
اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا تاکیـــد بـــه اینکـــه بـــه
دنبـــال اثبـــات حقانیـــت اعتمـــاد اســـتانداری اصفهـــان
بـــه مجموعـــه جهاددانشـــگاهی در موضـــوع شـــیمی
پ ــارک هس ــتیم ادام ــه داد :ب ــر راهان ــدازی ش ــیمی پ ــارک
در اســـتان اصفهـــان تاکیـــد داریـــم و از طـــرف دیگـــر بـــر
مـــواد شـــیمیایی پرمصـــرف کشـــور بـــه جهاددانشـــگاهی
مأموریـــت دادهشـــده اســـت و بـــر ایـــن راه محکـــم
ایســـتادهایم و امـــروزه نیازمنـــد تولیـــد مـــواد شـــیمیایی
پرمصـــرف بهصـــورت صنعتـــی و عمـــده هســـتیم.
وی در ادامـــه ایـــن نشســـت بـــا اشـــاره بـــه پروژههـــا
و فناوریهـــای متعـــدد جهاددانشـــگاهی در ســـطح
کشـــور ،بـــه تشـــریح مجموعـــه امکانـــات ،توانمندیهـــا
و ظرفیتهـــای تحقیقـــی و عملیاتـــی جهاددانشـــگاهی
بـــرای فعالیـــت در اســـتان پرداخـــت.
دکت ــر طیب ــی اف ــزود :در ح ــال حاض ــر جهاددانش ــگاهی
درزمینـــهی بذرهـــای هیبریـــدی ،تمرکـــز بـــر پـــرورش
ماهـــی در قفـــس و فنـــاوری تـــور ،پـــرورش اســـبهای
گرانقیمـــت و اصـــاح نژادهـــای دامهـــای ســـبک و
ســـنگین در حـــال فعالیـــت جـــدی علمـــی اســـت کـــه
ازجملـــه پروژههایـــی بهحســـاب میآیـــد کـــه میتـــوان
در اســـتان اصفهـــان نیـــز اجـــرا کـــرد.
وی بـــا اعـــام آمادگـــی کامـــل جهاددانشـــگاهی بـــرای
تحقـــق چنیـــن پروژههایـــی در اســـتان بـــا همـــکاری
بخـــش خصوصـــی ،افـــزود :راهانـــدازی ســـریع و کامـــل
مجموعـــه صنایـــع دارویـــی و شـــیمیایی شـــهید مـــدرس
اولویـــت مـــا اســـت.

مهندس مرتضی تیموری رییس واحد صنعتی اصفهان
نیز در این جلسه ،ضمن ارایه گزارش طرحهای در
دسترس اجرای این واحد ،خواستار حمایتهای استان
بهمنظور تسهیل و پیشرفت این پروژهها شد.
وی بــا تشــریح چهــار طــرح فناورانــهای کــه در واحــد
صنعتــی اصفهــان در حــال اجــرا اســت و مــورد بازدیــد دکتر
طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی قــرار گرفــت ،خاطرنشــان
کــرد :رفــع نیازهــای اســتان و کشــور بــا تمرکــز بــر تحقیــق،
مطالعــه و عملیاتــی ســازی پروژههــای فناورانــه بــا تکیــه
بــر مــواد اولیــه و معدنــی داخلــی جــزء اولویتهــای واحــد
صنعتــی اصفهــان اســت.
همچنین مهدی تحققی مدیرعامل گروه صنایع
دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس نیز که در این
سفر یکروزه دکتر طیبی را همراهی میکرد ،گفت :یک
برنامه دوساله برای این منطقه با تشریح و تعریف شش
پروژه پیشبینی کردهایم که فاز اول این پروژه طبق وعده
پیمانکار فعلی ،بهمنماه سال جاری به پایان میرسد.
تحققــی افــزود :در ایــن راســتا بهطورقطــع فــراوری
مــواد گلخانــهای و بحــث برندینــگ مــواد گلخانــهای کــه
از خواســتههای مــردم منطقــه نیــز اســت ،مدنظــر قــرار
خواهــد گرفــت.
گفتنــی اســت؛ دکتــر طیبــی در ایــن ســفر یــکروزه
بــه اصفهــان ،بــا حضــور در مجموعــه کارگاه پژوهشــی و
تحقیقاتــی صنعتــی اصفهــان ،از نزدیــک بــا پروژههــای
فناورانــه معاونــت پژوهشــی واحــد صنعتــی اصفهــان،
باهــدف آشــنایی بــا رونــد تحقیــق ،مطالعــه و اجــرای
پروژههــای فناورانــه ایــن واحــد همچــون تدویــن دانــش
فنــی و ســاخت پایلــوت تولیــد نیــکل وکبالــت از مــواد
معدنــی ،تولیــد نیــکل وکبالــت از مــواد ثانوی(ضایعــات
الکترونیکــی) ،تجاریســازی رزیــن اپوکســی ســنگ و
تولیــد مــواد فســفاته کششــی ،اشــنا شــد.
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■ روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل :در نشست مشترک
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی با مهندس
عباس جهانگیر زاده نمایندهی مردم پارسآباد و بیلهسوار در
مجلس بر گسترش نقش این نهاد در توسعهی استان اردبیل و
تکمیل پروژهها تاکید شد.
رییس جهاددانشگاهی در نشست مشترک با مهندس
جهانگیرزاده نمایندهی پارسآباد و بیله سوار در مجلس
که در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد ،گفت :در
حال حاضر برنامههای جهاددانشگاهی برای استفاده از
ظرفیتهای استان اردبیل و رفع نیاز منطقه بسیار مناسب
و مطلوب است و حمایت مسووالن استانی به پیشبرد
اهداف این نهاد کمک میکند.
وی ضمن تشکر از استاندار اردبیل و نمایندگان استان
در مجلس شورای اسالمی به خاطر حمایت از اهداف
توسعهای جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد :فعالیتهای
توسعهای این نهاد در سالهای اخیر رشد خوبی داشته
است که این امر ،جلب اعتماد مسووالن استانی در واگذاری
طرحهای مهم ملی و استانی را نشان میدهد.
رییس جهاددانشگاهی استمرار و پررنگتر شدن
مساعدت مسووالن استان را خواستار شد و تصریح کرد :به
همت جهاددانشگاهی امکانات و تجهیزات الزم و روشهای
درمانی مدرن برای ارایه خدمات در حوزه سالمت باروری
در استان فراهمشده است.
دکتـر طیبی به مسـاعدت دفتـر مرکزی جهاددانشـگاهی
بـرای احـداث و تکمیـل سـاختمان سـتادی واحـد اردبیـل و
فراهـم کـردن مقدمـات ایجـاد خـط تولیـد نشاسـته صنعتی
اشـاره و اضافـه کـرد :با توجـه به اینکـه سـیبزمینی یکی از
محصوالت اسـتراتژیک اسـتان اردبیل اسـت به همین دلیل
بـا ایجـاد ایـن واحـد صنعتـی ،اسـتان اردبیـل تأمینکننـده
بخـش اعظمی از نشاسـته موردنیـاز در صنعـت حفاری نفت
خواهـد شـد کـه ارتقـای صنعتـی و اقتصـادی اسـتان را رقـم
خواهـد زد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا همــکاری مســووالن و نماینــدگان
شهرســتانهای اســتان اردبیــل ،جهاددانشــگاهی
میتوانــد بــه توســعه منطقــه کمــک کنــد ،یــادآور شــد :در
صــورت مســاعدت مســووالن و نماینــده شهرســتانهای
پارسآبــاد و بیلهســوار در مجلــس شــورای اســالمی
بــرای تأمیــن زمیــن و بودجــه موردنیــاز آمادگــی داریــم
طــرح فناورانــه ایجــاد خــط تولیــد اســانس و عصــاره
گیــری گیاهــان دارویــی بومــی اندومیــک اســتان اردبیــل
را بــا مســاعدت دفتــر مرکــزی جهاددانشــگاهی در ایــن
شهرســتانها راهانــدازی کنیــم تــا امــکان اســتفاده از
پتانســیل بــاالی منطقــه در جهــت توســعه فراهــم شــود.

جهاددانشگاهی به توسعه اقتصادی و
صنعتی استان و منطقه مغان کمک کند

در این نشست نماینده شهرستانهای پارسآباد،
بیلهسوار و اصالندوز در مجلس شورای اسالمی،
فعالیتهای جهاددانشگاهی را در ارتقا و توسعه استان موثر
و قابلتحسین خواند و افزود :در تالش هستیم با حمایت از
فعالیتهای جهاددانشگاهی و بهرهگیری از ظرفیت آن به
عنوان یک مجموعه علمی و جهادی به توسعه همهجانبه
شهرستانهای پارسآباد و بیلهسوار کمک کنیم.
مهندس عباس جهانگیرزاده به تنوع اقلیمی ،قرار گرفتن دو
شرکت بزرگ کشت و صنعت و دامپروری کشور در شهرستان
پارسآباد،گمرکبیلهسوار،پوششگیاهیمنحصربهفرددشت
حاصلخیز مغان اشاره و اظهار کرد :در حال حاضر سه میلیون
تن از چهار و نیم میلیون تن محصول کشاورزی تولیدی استان
اردبیلدرمنطقهمغاناستحصالمیشود.
وی با بیان اینکه استان اردبیل با بیش از  ۴۰نوع محصول
یکی از قطبهای کشاورزی کشور است ،گفت :منطقه مغان
یکی از مناطق مستعد کشور در زمینه گیاهان دارویی ،کشت
و تولید آن است که میتواند موردتوجه جهاددانشگاهی که در
این زمینه فعالیتهای چشمگیری داشته است ،قرار گیرد.
این نماینده بر حمایت خود از فعالیتهای توسعهای
جهاددانشگاهی و تخصیص زمین و اعتبار برای آنها
تاکید و اظهار کرد :جهاددانشگاهی میتواند با استفاده
از ظرفیتهای منحصربهفرد منطقه در حوزه کشاورزی،
در راستای اشتغالزایی ،ایجاد ارزشافزوده و توسعه
اقتصادی و صنعتی استان و منطقه مغان کمک کند.
مهندس جهانگیرزاده به فعالیت جهاددانشگاهی در
زمینه تولید بذر هیبریدی اشاره و خواستار اهتمام ویژه
جهاددانشگاهی برای راهاندازی خط تولید این نوع بذر و
همچنین خط تولید اسانس و عصاره گیری گیاهان دارویی
در شهرستانهای پارسآباد و بیله سوار شد.

برنامههای جهاددانشگاهی ،فرصتهای
خوبی برای توسعه استان فراهم کرده است

در این نشست رییس جهاددانشگاهی استان اردبیل اظهار
کرد :تمام اقدامات و برنامههای واحد اردبیل همگام با نیازهای
استان تعریفشده و فرصتهای خوبی برای توسعه آن فراهم
کرده است.
مهران اوچی اردبیلی تصریح کرد :با حمایت مسووالن
استانی زمینی به مساحت یک هزار و 300مترمربع برای احداث
مجتمع سالمت به واحد اردبیل واگذارشده است که با راهاندازی

آن شاهد توسعه فعالیتهای درمان ناباروری و ایجاد مرکز
تحقیقاتسلولیخواهیمبود.
وی از تهیه تجهیزات و جذب سه فلوشیپ نازایی
جهت گسترش خدمات درمان ناباروری جهاددانشگاهی
در استان اردبیل خبر داد و اضافه کرد :در راستای توسعه
فعالیتهای پژوهشی و درمانی عالوه بر تجهیز آزمایشگاههای
جنینشناسی ،تشخیص طبی و سیتوژنتیک ،آزمایشگاههای
سلولی ملکولی و کشاورزی در سالجاری راهاندازی شده است.
رییسجهاددانشگاهیاردبیلبهانجامطرحهایتحقیقاتی
در زمینه فندق اشاره و تصریح کرد :برای ایجاد کلکسیون
و نهالستان فندق و گیاهان دارویی کارهای مهمی از جمله
ایجاد و ارتقای تجهیزات آزمایشگاهها و اخذ دو قطعه زمین در
شهرستانهای بیله سوار(مغان) و نمین انجام گرفته است که
بهزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
عضوهیات علمیجهاددانشگاهی استان اردبیل بهواگذاری
مطالعه و تدوین طرح جامع گردشگری استان به واحد اردبیل
اشاره و خاطرنشان کرد :با حسن اعتماد استاندار اردبیل و
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان
اجرای این طرح به این نهاد واگذار شد که اجرای موفق آن
عالوه بر بهروزرسانی پتانسیلهای حوزه گردشگری ،فرصت و
ظرفیتهای جدیدی را برای توسعه استان ایجاد خواهد کرد.
اردبیل در حال اجراست ،افزود :این واحد از نظر پیشبرد
اهداف این طرحها در جایگاه مطلوبی قرار دارد و میتوان گفت
در این زمینه موفق عمل کرده است.
رییس جهاددانشگاهی اردبیل از تخصیص 20میلیارد ریال
از محل صندوق توسعه ملی و  20میلیارد ریال از محل بودجه
سال 1399کشور جهت راهاندازی پایلوت نیمهصنعتی نشاسته
حفاری خبر داد و خاطرنشان کرد :ایجاد این واحد نیمهصنعتی
دراستانازبرنامهفناورانهجهاددانشگاهیاستکهبابهرهگیری
ازحمایتهایعلمیوفنیپژوهشکدهتوسعهصنایعشیمیایی
ایران و همراهی مسووالن بهزودی تحقق خواهد یافت.
اوچی اردبیلی از پیگیریهای واحد اردبیل برای بهرهمندی
جهاددانشگاهی از بودجه  ۱۴۰۰در مجلس شورای اسالمی
برای توسعه فعالیتهای پایلوت تولید نشاسته صنعتی و ایجاد
خط تولید اسانس و عصاره گیری گیاهان دارویی بومی اندومیک
استان اردبیل و قول مساعد نمایندگان استان خبر داد.
وی خاطرنشان کرد :استان اردبیل با توجه به دارا بودن سه
دشت حاصلخیز مغان ،اردبیل و مشکینشهر ،اقلیم مساعد،
کوه سبالن و اراضی بسیار مطلوب و مستعد ،جایگاه مهمی
درکشت و تولید گیاهان دارویی بومی اندومیک دارد که با
بهرهمندیازآنمیتواندرتوسعهصنایعتبدیلی،اشتغالزایی
و رفع نیاز اساسی صنایع داروهای گیاهی کشور را برطرف کرد.
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در نشست رییس جهاددانشگاهی با
ﻤﻧاینده پارسآباد در مجلس تاکید شد:

www.acecr.ac.ir

حامیت از
فعالیتهایتوسعهای
جهاددانشگاهیو
ارتقایصنعتیو
اقتﺼادیاردبیل
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مدیریتزنجیرهیفناوریچندینمحﺼول
اسرتاتژیﮏبامشارکتجهاددانشگاهی
در نشست هماندیشی رییس جهاددانشگاهی و معاون امور صنایع وزارت صمت تاکید شد

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 19 ،آبـان مـاه:

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی
در نشسـت هماندیشـی بـا دکتـر مهـدی صادقـی
نیارکـی معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت،
معـدن و تجـارت کـه در محـل ایـن وزارتخانـه
برگـزار شـد ،بـر اسـتفاده از توانمندیهـای
فناورانـه جهاددانشـگاهی بـرای حـل مشـکالت
و نیازهـای اساسـی جامعـه تاکیـد کـرد و گفـت:
جهاددانشـگاهی بـا برنامهریـزی و حمایـت دولـت
چندیـن طـرح فناورانـه کـه مشـکل صنعـت کشـور
نیـز هسـت ،در حـال اجـرا دارد.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای اینکـه محصـوالت
فناورانه جهاددانشـگاهی در داخل کشـور اسـتفاده
شـود بایـد اقدامـات حمایتـی صورت گیـرد ،افزود:
متاسـفانه بـا وجـود سـاخت تجهیـزات زیـادی
توسـط جهاددانشـگاهی  ،درحـال حاضـر ایـن
تجهیـزات از شـرکتهای خارجـی خریـداری
می شـو ند .
رییـس جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر اینکـه

درزمینـهی تأمیـن مـواد اولیـه و تجهیـزات خـاص
بـا توجـه بـه فنـاور بـودن جهاددانشـگاهی نیازمنـد
حمایـت بیشـتر اسـت ،بـه اجـرای پروژههـای
کاتالیسـت خـودرو و سیسـتم رانـش واگـن متـرو
توسـط جهاددانشـگاهی اشـاره کـرد و گفـت:
پـروژه واگـن ملـی متـرو تـا بهمنمـاه امسـال بـه
بهرهبـرداری خواهـد رسـید کـه در ایـن راسـتا برای
تأمیـن واگنهـای موردنیـاز خطـوط متـروی تهران
میتـوان از ظرفیتهـا و توانمندیهـای داخـل
کشـور و جهاددانشـگاهی اسـتفاده کـرد.

حمایت از فعالیتهای فناورانه
جهاددانشگاهی

در ادامـه ایـن نشسـت دکتـر صادقـی نیارکـی نیز
ضمـن اعالم آمادگـی بـرای حمایـت از فعالیتهای
فناورانـه جهاددانشـگاهی تاکیـد کـرد :سیاسـت
معاونـت امـور صنایـع وزارت صنعـت ،معـدن و
تجـارت حمایـت از سـاخت داخـل و بومیسـازی
محصـوالت و تجهیـزات موردنیـاز کشـور اسـت.

وی بــا بیــان اینکــه حمایــت از بومیســازی
و ســاخت داخــل حــدود  140گــروه کاالیــی در
دســتور معاونــت صنایــع وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت قــرار دارد ،عنــوان کــرد :بــرای حمایــت
از فناوریهــای تولیدشــده در جهاددانشــگاهی
تفاهمنامـــــــــــــهی همـــــــکاری مشــترک بیــن
جهاددانشــگاهی و معاونــت امــور صنایــع وزارت
صمــت بــا موضوعــات مشــخص و اســتراتژیک
تدویــن و اجرایــی شــود.
معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت ،معـدن و
تجـارت در ادامـه در خصـوص اسـتفاده از ظرفیـت
جهاددانشـگاهی بـرای سـاخت داخـل واگـن مترو،
دسـتور جلسـه مشـترک با شـهرداری تهـران ،واگن
سـازی تهـران ،وزارت کشـور و سـتاد حملونقـل،
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و
جهاددانشـگاهی را دادنـد تـا بـرای تأمیـن واگـن
موردنیـاز کشـور برنامهریـزی شـود.
دکتـر صادقـی نیارکـی همچنیـن در خصـوص
بومیسـازی مونولیـت سـرامیک کاتالیسـت خـودرو
بـه علـت نیـاز آتی کشـور به ایـن فناوری بـر حمایت
کامـل از جهاددانشـگاهی تاکیـد کـرد و گفـت:
وزارت صمـت مخالـف واردات بـه صـورت CBU
(پیشسـاخته) اسـت و عالقـه داریـم بـا اسـتفاده
از ظرفیـت فناورانـه جهاددانشـگاهی و مشـارکت
سـرمایهگذاران ،کسـبوکارهای فناورانـه بـاارزش
اقتصـادی بـاال را در کشـور راهانـدازی کنیـم.
وی در زمینـه خریـد خارجـی نیـز بـا توجـه
بهضـرورت انتقـال و بومیسـازی فنـاوری اعـالم
آمادگـی کـرد تـا جهاددانشـگاهی بـه عنـوان
یکنهـاد فنـاور در کنـار وزارت صمـت انتقـال و
بومیسـازی فنـاوری را انجـام دهـد.
گفتنـی اسـت ،براسـاس پیشـنهاد رییـس
جهاددانشـگاهی در خصـوص مدیریـت زنجیـرهی
فناوریمحصـوالت اسـتراتژیک ،دکتـر صادقـی
نیارکـی آمادگـی وزارت صمـت را بـرای اجـرای
مدیریـت زنجیـره فنـاوری چندیـن محصـول
اسـتراتژیک بـا مشـارکت جهاددانشـگاهی اعـالم
کـرد.

رییس پژوهشگاه رویان در آیین روﻤﻧایی از رسدیس برگزیدگان سومین جایزهی مﺼطفی)ص( مطرح کرد

آبان مـاه :رییـس پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی
بـا اشـاره بـه اقدامهـای ایـن پژوهشـگاه در توسـعهی
علـوم و فناوریهـای سـلولهای بنیـادی گفـت:
در حـال حاضـر در بانـک سـلولی پژوهشـگاه رویـان
 ۵۰۰رده سـلولی نگهـداری میشـود کـه ایـن حاصـل
زحماتـی بـوده کـه در تربیـت نیروی انسـانی کشـیده
شـده است.
دکتر عبدالحسـین شـاهرودی در آیین رونمایی از
سـردیس برگزیدگان سـومین جایزهی مصطفی(ص)
کـه در بوسـتان دانشـمندان پـارک فنـاوری پردیـس
بـه صـورت آنالیـن و حضـوری برگـزار شـد ،بـا ابـراز
امیـدواری از اینکـه ایـن مراسـم بـا قدرشناسـی از
شـخصیتهای علمی ،زمینـهای برای جوانان کشـور
در رسـیدن به سـربلندی کشـور باشـد ،افـزود :وجود
دانشـمندانی چـون پروفسـور بهارونـد و عبداالحـد
حاصـل تالشهـای جهادگونـه آنهـا در حوزههـای
علـم و فنـاوری اسـت و امـروز جـای دکتـر کاظمـی
آشـتیانی خالی اسـت تا ماحصـل زمینه سـازی برای
پـرورش نیروهـای انسـانی را مشـاهده کنـد.
وی بـا اشـاره بـه حضـور دکتـر بهارونـد در
پژوهشـگاه رویـان ،خاطـر نشـان کـرد :تالشهـای
وی در ایـن پژوهشـگاه چنـد وجهـی و در حوزههـای
علـم ،فنـاوری و اخـالق اسـت.
دکتر شاهوردی ادامه داد :برگزیدگان جایزهی
مصطفی(ص) مدیون گذشت و فداکاری ،حمایت و
پشتیبانیخانوادههایشانهستندکهبایدقدردانباشند.

آغاز فاز کارآزمایی بالینی درمان
پارکینسون و  AMDبا سلولهای بنیادی تا
 ۱.۵سال آینده

دکترحســین بهارونــد رییــس پژوهشــکده زیســت
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■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بـه نقـل از ایسـنا11 ،

رییـس پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی بـا
اشـاره بـه فعالیتهـای دکتـر بهارونـد ،برگزیـده
جایـزه مصطفـی(ص) گفـت :زمانـی که دکتـر بهاروند
اولیـن رده سـلول بنیـادی را ایجـاد کـرد و بـرای یـک
سـفر بـه خـارج از کشـور رفـت ،مـا نمیدانسـتیم این
بانـک سـلولی را چگونـه حفـظ کنیـم؛ امـا اکنـون بـه
مرحلـهای رسـیدیم کـه محققـان ایـن حـوزه بیشـتر
شـدهاند و بانک سـلولی نیز توسـعه داده شـده است.
وی افـزود :اکنـون در بانـک سـلولی پژوهشـگاه
رویـان نزدیک به  ۵۰۰رده سـلولی نگهداری میشـود
کـه ایـن حاصـل زحماتـی بـوده کـه در تربیـت نیروی
انسـانی کشـیده شـده است.
دکتـر شـاهوردی بـا تاکیـد بـر اینکـه در حـال
حاضـر محققـان در عرصههـای نابـاروری بـه سـلول
بنیـادی و بیوتکنولـوژی ورود پیـدا کـرده و آن را
توسـعه دادهانـد ،خاطـر نشـان کـرد :همچنیـن در
زمینـه دیابـت ورود پیـدا کردهانـد و ایـن امـر حاصـل
دوراندیشـی محققـان ایـن پژوهشـگاه اسـت.
رییـس پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی
خاطرنشـان کـرد :ایـن پژوهشـگاه همـواره در کنـار
بنیـاد جایـزهی مصطفـی(ص) اسـت تا همـگام با هم
فعالیـت کننـد.

شناســی و فنــاوری ســلول هــای بنیــادی پژوهشــگاه
رویــان نیــز در ایــن مراســم از آغــاز فــاز کارآزمایــی
بالینــی درمــان بیمــاری تخریــب پیشرونــده
ماکــوالی چشــم ( )AMDو پارکینســون بــا
ســلولدرمانی تــا یــک ســال و نیــم آینــده خبــر داد.
وی بــا اشــاره بــه پاندمــی کرونــا در ایــران و جهــان
افــزود :کرونــا تنهــا یــک مشــکل طبــی نیســت و فقــط
ســبب تغییــر فرهنگهــا نمیشــود و نشــده اســت،
بلکــه بــر روی بســیاری از عوامــل دیگــر موثــر بــوده
اســت.
رییــس پژوهشــکده زیســت شناســی و فنــاوری
ســلولهای بنیــادی پژوهشــگاه رویــان بــا بیــان
اینکــه ایــن ویــروس بهاحتمالزیــاد ســبب شــیفت
تمدنــی خواهــد شــد ،ابــزار امیــدواری کــرد کــه ایــن
امــر فرصتــی باشــد بــرای بشــریت کــه بــه ســمت
خوبیهــا حرکــت کنــد.
دکتــر بهارونــد ،دلیــل حضــور خــود در این مراســم
را تیــم تحقیقاتــی همراهــی کننــده دانســت و اظهــار
کــرد :ایــن حضــور بــه دلیــل زیســتبوم خوبــی اســت
کــه ایجــاد شــد و در آن افــراد بــا یکدیگــر و بــا محیــط
اطرافشــان در تعامــل هســتند.
ریی ــس پژوهش ــکده زیس ــت شناس ــی و فن ــاوری
ســـلولهای بنیـــادی پژوهشـــگاه رویـــان بـــا
اشـــاره بـــه دســـتاوردهای تحقیقاتـــی در زمینـــه
پارکینســـون و  AMDیـــا اســـتحاله ماکـــوالی
شـــبکیه چشـــم ،افـــزود :در  ۱۰ســـال گذشـــته
مـــا کار روی ســـطوح مختلـــف جانـــوری را انجـــام
دادیـــم و خوشـــبختانه بـــه فـــاز پیونـــد ایـــن
ســـلولها بـــه آدمـــی رســـیدیم.
وی اضافــه کــرد :در حــال حاضــر در پــی تهیــه
مســتندات الزم بــرای ایــن فــاز هســتیم و تــا یــک
ســال و نیــم آینــده اولیــن کارآزمایــی بالینــی بــر روی
انســان در ایــن بیماریهــا (پارکینســون و (AMD
آغــاز خواهــد شــد.
گفتنــی اســت ،دژنراســیون ماکــوال (AMD
 )or ARMDشــایعترین علــت کــوری در جهــان
اســت! در ایــن بیمــاری ماکــوال یــا لکــه زرد تخریــب
میشــود .ماکــوال قســمت حســاس بــه نــور شــبکیه
و مســوول دیــد مســتقیم و واضــح اســت کــه بــرای
کارهــای دقیــق مثــل خوانــدن و رانندگــی الزم
اســت.
ســردیس  5برگزیــده ســومین دوره جایــزه
مصطفــی(ع) :دکتــر اوگــور شــاهین از ترکیــه ،دکتــر
علــی خــادم حســینی از ایــران ،دکتــر عمــران اینــان
از ترکیــه ،دکتــر حســین بهارونــد از ایــران و دکتــر
محمــد عبداالحــد از ایــران رونمایــی شــد.
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تدوینسندتوسعهمشاغلکوچﮏوخانگی
استانهایکشورباهمکاریجهاددانشگاهی

معاون آموزشی جهاددانشگاهی در آیین افتتاح دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در شهرستان محالت از تدوین کتابچه یا
سند توسعه مشاغل خانگی هر استان با همکاری جهاددانشگاهی سخن گفت

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا17 ،

آبان ماه :دکتر محمدصادق بیجندی معاون آموزشی
جهاددانشگاهی با حضور در آیین افتتاح دبیرخانه طرح
ملی توسعه مشاغل خانگی در شهرستان محالت که با
حضور حجتاالسالم علیرضا سلیمی نماینده مردم محالت
و دلیجان در مجلس شورای اسالمی و مهندس محمدتقی
ابایی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی
بهصورت ویدیوکنفرانس برگزار شد ،با بیان اینکه این
طرح مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی کشور است ،افزود:
یکی از مصوبات این ستاد ،طرح اشتغال فراگیر و یکی از
بخشهای اشتغال فراگیر توسعه مشاغل خرد و کوچک و
خانگی است .در دورانی که کشور تحت ظالمانهترین و

سختترین تحریمهاست ،این مشاغل میتوانند در سال
جهش تولید بهترین ابزار برای تحقق اهداف کشور در حوزه
توسعه اشتغال باشند.
وی گفت :بر این اساس وزارت تعاون بهعنوان کارفرمای
اصلی این حوزه الگویی را در دبیرخانه ملی مشاغل خانگی
تصویب کرد که الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی نام گرفت
و از سال  96در  9استان کشور پایلوت شد و بعد از دو سال
که برای  20هزار نفر اجرایی شد و نتایج بسیار ارزشمندی
داشت ،نتایج توسط جهاددانشگاهی به وزارت تعاون
تحویل شد و پسازآن تصمیم بر این شد که این طرح به
تمام استانهای کشور با ظرفیت  54هزار و  300نفر تعمیم
داده شود و از شهریور امسال بخش عملیاتی و ورود میدانی

در تمام استانها آغاز شد.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی افزود :از ابتدای سال
جاری علیرغم شرایط کرونایی ،فاز مطالعاتی و یافتن
مزیتهای استانها انجام شد و امید است تا کتابچه یا
سند توسعه مشاغل خرد و کوچک و خانگی هر استان
توسط جهاددانشگاهی استانها نهایی و تحویل مدیران
کل تعاون استانها شود و در صورت تایید آنها به ستاد
ارسال میشود که ستاد آن را در قالب کتابچههای ملی
تحویل وزارت تعاون میدهد.
دکتر بیجندی گفت :آنچه در این طرح بهصورت
ویژه دیده شده است این است که در قالب این طرح
سایر طرحهای مشابه را آسیبشناسی کردهایم و نقاط
قوت و ضعف آنها مشخصشده است ،ضمن اینکه
مطالعه تطبیقی خوبی هم با  9کشور که چنین طرحی را
اجرا کردهاند ،انجام دادهایم و بحث بومیسازی نتایج
حاصلشده بر اساس این مطالعات انجام شد.
وی با بیان اینکه در استان مرکزی ظرفیت دوهزارنفری
برای این طرح در نظر گرفتهشده که از این تعداد 1206
نفر در سامانه ثبتنام کردهاند ،خواستار همکاری مجمع
نمایندگان استان برای اجرای کامل این طرح در استان و
فعال شدن تمامی ظرفیتهای در نظر گرفتهشده در استان
شد و گفت :یکی از مشکالت عمده مشاغل خرد ،کوچک
و خانگی ،فروش محصوالت است ،بر این اساس در این
طرح از سمت بازار حرکت را آغاز کردهایم و به سمت تولید
پیش میرویم به این معنا در جهاددانشگاهی بهعنوان
مجری طرح مزیتها و ویژگیهای بازار شناسایی میشود،
مخاطبان توان سنجی میشوند و آموزشهای الزم به آنها
داده میشود و مشاورههای تخصصی و عمومی را با نظارت
ادارات کل تعاون دریافت میکنند تا درنهایت اهداف
مشخصشده بهخوبی عملیاتی شود.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی اظهار کرد :از دیگر
نکاتی که بهصورت ویژه توجه شده فروش محصوالت در
شبکههای مختلف است و در طرح زنان سرپرست خانوار

ضرورت توجه ویژه به فرهنگسازی در
مسیر اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی

حجتاالسالم علیرضا سلیمی نماینده مردم محالت و
دلیجان در مجلس شورای اسالمی نیز در این آیین خواستار
استفاده از تجربههای گذشته کشور در جریان اجرای طرح
توسعه مشاغل خانگی شد و گفت :یک بسته مشخص
شفاف و روشن شامل ویژگیهای طرح و معرفی کمکها،
مشوقها و حمایتهای مختلفی که از شرکتکنندگان در
طرح صورت میگیرد به مجمع نمایندگان ارایه شود تا
این مجمع بر اساس آن بتواند بهخوبی به مجریان طرح در
اجرای هرچه بهتر آن کمک کند.
وی تصریح کرد :مشوقها همیشه مالی نیستند ،بخشی
از مشوقها علمی ،حمایتی و کاربردی هستند و باید بیان
شود که درمجموع چه مشوقهایی از این افراد صورت
میگیرد.
حجتاالسالم سلیمی همچنین با تاکید بر لزوم توجه
به فرهنگسازی در خصوص اجرای این طرح اظهار کرد:
از رسانهها در بخش اطالعرسانی این طرح نباید غفلت
کرد .این ایده نوآورانه است و اگر تکمیل شود حتم ًا موفق
خواهد بود .از طرفی جلساتی در سطح کشور با مدیران
بانکها برگزار شود تا بتوان تسهیالتی به شرکتکنندگان
در طرح ارایه شود.
وی تاکید کرد :در حوزهی قانونگذاری نیز مجلس
آماده همکاری است ،هرچند اینگونه اقدامات نیاز به
قانون ندارند و درواقع به اقدام جدی و عملیاتی در بخش
اجرا نیاز دارند.

مشاغل خانگی جای خود را در حوزه
اشتغال کشور بازکردهاند

مهندس محمدتقی ابایی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه

اجتماعی استان مرکزی نیز در این آئین گفت :در سال
 89که قانون مشاغل مصوب شد ،طرح مشاغل خانگی
بهعنوان یک طرح کمک معیشتی برای خانوارها مطرح
بود ولی بهگونهای در این سالها دنبال و اجرا شد که در
حال حاضر مشاغل خانگی بهعنوان مشاغلی پایدار مدنظر
قرارگرفتهاند و این امر نشان میدهد که این مشاغل جای
خود را در حوزه اشتغال کشور بازکردهاند.
وی بابیان اینکه طرح زنان سرپرست خانوار نیز در
استان بهخوبی اجرایی شد و قول میدهیم که سهمیه
استان مرکزی در طرح مشاغل خانگی نیز پوشش داده
شود ،گفت :ا﹒ن در کشور جایگاه پنجم راداریم و یقین ًا
ظرف یک ماه اینده ظرفیت دوهزارنفری این طرح در
استان تکمیل خواهد شد.

جهاددانشگاهی میتواند سهم مشاغل
خانگی در اقتصاد کشور را توسعه دهد

مهندس مسعود شهرجردی رییس پیشین
جهاددانشگاهی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت:
بر اساس قانون مشاغل خانگی ،ساماندهی و حمایت از
مشاغل خانگی یکی از سیاستهای توسعه اشتغال در
کشور است که هرساله با صدور مجوزهایی اقداماتی در این
زمینه صورت میگیرد.
وی افزود :با توجه به تجربههای حاصل از اجرای
طرحهای گذشته و آسیبشناسیهایی که انجام شد و
مطالعات تطبیقی که صورت گرفت ،توجه به مزیتهای
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هم که ذیل همین الگو با کارفرمایی معاونت زنان ریاست
جمهوری انجام شد ،در دوران کرونا توانستیم با تغییر
جهت تولیدات این افراد تولید ماسک و مواد ضدعفونی
داشته باشیم و در استان مرکزی موفق عمل کنیم.
دکتر بیجندی اظهار کرد :مشاوره و آموزش
شرکتکنندگان در این طرح و حضور آنها در نمایشگاههای
داخلی و خارجی رایگان است و برای هر  50نفر از این افراد
یک تسهیلگر فعالشده که آنها را در طول مسیر همراهی
میکند تا این افراد به هدف برسند.

نسبی و رقابتی استانها در جریان اجرای طرح توسعه
مشاغل خانگی موردتوجه جدی قرار گرفت .در این زمینه
الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی با توجه به ظرفیتهای
فراوان این مشاغل که شامل پایینتر بودن هزینه
راهاندازی ،انعطافپذیری و امکان اشتغال برای اقشار
گوناگون است ،تدوین شد.
مهندس شهرجردی گفت :در این زمینه
جهاددانشگاهی بهعنوان یکنهاد توسعهای در کنار
وزارت تعاون ،برنامههای مناسبی درزمینهی پایدارسازی
مشاغل ،اتصال به بازار و جلوگیری از هدر رفت منابع
تدوین کرد و سعی شد در فاز اول با تمرکز بر مزیتهایی
که در استان بود ،برای اجرای موفق طرح ،برنامهریزی و
اقدام شود.
وی تصریح کرد :با مشارکت اداره کل تعاون و
حمایتهای فرمانداری محالت انتظار میرود بتوانیم
افزایش سطح مشاغل خانگی در اقتصاد شهرستان ،حضور
پایدار کسبوکارهای خانگی در بازارهای منطقهای و ملی
در شهرها و روستاها و اتصال آنها به بازارهای هدف و
توانمندی متقاضیان و درنهایت کاهش وابستگی آنها به
تسهیالت را محقق کنیم.
مهندس شهرجردی گفت :تالش میشود طرح
بهگونهای پیش برود که متقاضیان به دنبال وام نباشند و
طوری به بازار متصل شوند که تقویت اشتغال آنها محقق
شود ،در این راستا تمام ظرفیتهای جهاددانشگاهی
استان از جمله خبرگزاریهای ایسنا و ایکنا ،مرکز
افکارسنجی دانشجویان و معاونت پژوهشی واحد به کمک
اجرای این طرح آمدهاند.
وی خاطرنشـــان کـــرد :طـــرح ملـــی توانمندســـازی
زن ــان سرپرس ــت خان ــوار نی ــز پی ــشاز ای ــن در اس ــتان ب ــا
ظرفیـــت  130نفـــر بـــا موفقیـــت اجرایـــی شـــد.
وی با اشاره به شرایط استان و کشور با توجه به شیوع
کرونا ،گفت :سهم مشاغل خانگی در این شرایط بسیار
بزرگشده و نهادهایی مثل جهاددانشگاهی میتوانند
این سهم را افزایش داده و تقویت کنند و در این راستا،
نسبت به ارایه مشاورههای عمومی و تخصصی ،اتصال
شرکتکنندگان به بازار و آمادهسازی و مهیاسازی مکان
بازارها برای اجرای این طرح اقدام شده است.
گفتنی است ،در این آیین دبیرخانه طرح ملی توسعه
مشاغل خانگی در محالت راهاندازی شد ،این دبیرخانه
شهرستانهای محالت ،دلیجان و خمین را پوشش
میدهد.
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نیازبهاستفادهازدانشوتخﺼﺺدانشگاهیان
در ترویج تعاون

در مراسم اختتامیه مسابقات مناﻇره تخﺼﺼی تعاون مطرح شد

را داشته باشد.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی افزود :مناظرات از
معدود برنامههایی است که مبتنی بر جایزه نبوده و فرد
شرکتکننده تا هر مرحلهای که خود را برساند ،دانستهها و
دستاوردهای خوبی به دست آورده و حتی در صورت برنده
نشدن ،موارد بسیاری را میآموزد.
دکتر علیزاده با بیان اینکه یکی از مشکالت جامعه
امروز ما مطالعه است ،گفت :این مسابقات مبتنی بر
مطالعه است و فعالیت بر اساس کارگروهی و علمی انجام
میشود و از همین حیث مکمل برنامههایی است که در
حوزه فرهنگ انجام میشود.

افتتاح اندیشکده تعاون

■ روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی،
 25آبان ماه :مراسم اختتامیه مسابقات مناظره تخصصی
تعاون با حضور دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی
جهاددانشگاهی ،دکتر محمد کبیری معاون امور تعاون
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دکتر فرشاد مؤمنی
اقتصاددان و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی بهصورت
مجازی برگزار شد.
دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
در این مراسم با بیان اینکه اکثر برنامههایی که امروز در
جهاددانشگاهی به بلوغ رسیده است بر اساس یک نیاز و
مساله شکلگرفته است ،گفت :اساس مناظره این است

که فرهنگ بر مبنای گفتوگو شکل میگیرد و تا گفتگو به
وجود نیاید نمیتوانیم تغییر فرهنگی یا تفهیم فرهنگی را
صورت دهیم.
دکتر علیزاده تصریح کرد :تفاوتی که مناظره با خیلی از
بحثهای دانشجویی دارد این است که مناظره تریبون آزاد
نیست و فرد مناظره کننده در حضور هیاتداوران صحبت
میکند و برای صحت صحبتها یا نحوه استدالل وی معیار
سنجش وجود دارد.
وی عنوان کرد :قشری که قرار است فردای این کشور را
اداره کند باید با خیلی از مسایل آشنا باشد و بداند مطالبه
آن موضوع به چه نحو است و ظرفیت شنیدن نظر مخالف

در ادامه این مراسم دکتر محمد کبیری معاون امور
تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :به این
همکاری مشترک بهمنظور ترویج فرهنگ تعاون نیاز داریم.
وی افزود :درگذشته امور ترویجی این حوزه منحصر به
جامعه تعاونگران بود اما در سال اخیر با توجه به اهمیت
تعاون که طبق متن قانون اساسی یکی از سه رکن اصلی
اقتصاد کشور است ،مباحث ترویجی عالوه بر تعاون گران
در میان گروههای مرجع نیز دنبال شد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ادامه داد :یکی از مهمترین گروههای مرجع که همواره
نیاز به استفاده از دانش و تخصص آنها احساس شده
دانشگاهیان هستند و جهت همکاری و استفاده از
ظرفیتهای این گروه تاکنون کارهای مختلفی انجامشده
است.
دکتر کبیری اضافه کرد :در این راستا ،همکاری با
مجموعه جهاددانشگاهی در بخش مسابقات تخصصی
مناظره در حوزه تعاون اولین گام بود که کارهای مشترکی

دانشگاه بر دو م﹣لفه گفتگو
و یادگیری تمرکز دارد

همچنین دکتر فرشاد مؤمنی اقتصاددان و استاد
دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه دانشگاه بر دو مؤلفه
گفتگو و یادگیری تمرکز دارد گفت :در هر دو این موضوعات
با ضعف اساسی در حیطه فردی و جمعی روبهرو هستیم.
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از جمله تاسیس اندیشکده تعاون  -که بهزودی بهصورت
رسمی افتتاح میشود -نیز گامهای تکمیلی در این مسیر
است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
همچنین با پیشنهاد گنجاندن مناظرات دانشجویی در
حوزه تعاون در تقویم ساالنه و ادامه این همکاری با
جهاددانشگاهی ،توجه بیشتر به اندیشههای صاحبنظران
و اساتید برای تهیه سرفصل مسابقات را خواستار شد.
دکتر کبیری در ادامه ضمن اشاره به اهمیت بخش
تعاون در اقتصاد دنیا گفت :مجموع داراییهای حوزه
تعاون در سطح دنیا نزدیک به  ۲۰هزار میلیارد دالر بوده
و همچنین گردش مالی  ۳۰۰تعاونی شاخص جهان ساالنه
 ۲۱۰۰میلیارد دالر است.
دکتـــر کبیریهمچنیـــن بهضـــرورت ترویـــج
بیشازپیـــش فعالســـازی و تشـــکیل تعاونیهـــا در
س ــطح کش ــور اش ــاره ک ــرد و اف ــزود :توس ــعه بخ ــش تع ــاون
بـــه توســـعه رفـــاه اجتماعـــی و همچنیـــن ایجـــاد اشـــتغال
پایـــدار منطقـــهای از طریـــق ســـرمایههای خـــرد مردمـــی
منجـــر میشـــود.
وی اضافه کرد :اکنونکه در شرایط تحریم و تشدید آثار
تحریم بهوسیله کرونا به باال بردن تابآوری اقتصادی کشور
نیاز داریم؛ اگر مجموعه حاکمیت و در رأس آن دولت،

فرآیندی را ایجاد میکرد که در پی تسهیلگری ،ریسک
سرمایهگذاری در بخش تعاون کم میشد ،نقدینگی حاضر
در جامعه به این سمت هدایت شده و اشتغال و تولید رونق
پیدا میکرد.
دکتر کبیری در انتها بهضرورت کار و تالش جدی
بهمنظور احیای اعتماد عمومی به بخش تعاون اشاره کرد
و گفت :تاکنون گامهایی جهت توسعه شفافیت و نوآوری
توسط معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در این راستا برداشته شده است.
وی همچنین بر اصالح قوانین و چابک سازی روند
بوروکراتیک این حوزه و همچنین حمایت هدفمند از
تعاونیهای اشتغالزا -البته با این شرط که حیات تعاونیها
به دولت گره نخورد -در مسیر پیش روی توسعه بخش
تعاون تاکید کرد.

وی ادامه داد :در راستای حمایتگری توسعهگرا
پیشنهاد میشود در دورههای بعدی مناظرات ،سطحی از
آموزش اولیه درباره مباحث مطرح و آشنایی با این حوزه
برای شرکتکنندگان شرح داده شود.
دکتـر مؤمنـی بـا بیـان ضـرورت در اختیـار قـرار دادن
منابـع بـا کیفیت بـرای دانشـجویان گفت :مناظـره کنندگان
بعـد از اینکـه از مرحلـه مشـخصی عبـور کردند ،بایـد زمینه
فرصـت آمـوزش و ارتقـای بنیـهی اندیشـهای آنهـا نیـز
فراهـم شـود.
مسابقات تخصصی مناظره با موضوع «تعاون؛ فرصتها
و چالشها» از سوی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بهصورت مجازی در
دههی آخر شهریورماه با حضور  ۱۶تیم آغاز و پس از  ۱۰روز
رقابت با مشخص شدن  ۸تیم منتخب مرحله یک چهارم
این مسابقات از چهارشنبه دوم مهرماه تا هفتم مهر برگزار
شد.
مناظره نهایی و مراسم اختتامیه مسابقات مناظره
تخصصی تعاون  ۲۵آبان بهصورت مجازی با گزاره «تعاونیها
باید از طریق اصالح قوانین و تسهیل حضور در بازار سرمایه
و نه وامهای بالعوض از طرف دولتها حمایت شوند» بین
دو تیم «سردار جنگل» و «فراز» برگزار و در نهایت تیم فراز با
امتیاز  285برنده این مسابقات شد.
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فعالیتجهاددانشگاهی
درمنطقهآزادکیشگسرتشمییابد

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ،امروز جای جهاددانشگاهی در این منطقه آزاد
برای فعالیتهای فرهنگی و رسیدن به رونﻖ اقتﺼادی بر پایه صنایع خالق خالی است

صنایع فرهنگی در این منطقه میتوانیم عالوه بر ُبعد
نمایشگاهی ،محصوالت فرهنگی بسیاری را تولید و در
نهایت صادر کنیم؛ اما موضوع مهم این است که ایده
شهرک صنایع خالق ممکن است با اسکان گزینی در
فرهنگسرای بزرگ کیش تبدیل به یک ایده فراموششده
شود و یا بهطورکلی گم شود.
به گفته وی ،در شرایط فعلی جهاددانشگاهی بهویژه
پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی
آمادگی رقم زدن هر نوع اتفاق بزرگ و خوشایند را در عرصه
پیشرفت و رونق تولید ملی دارد.
دکترایمانی خوشخو در ادامه گفت :این شهرک میتواند
درزمینهی اشتغال برای مردم بومی منطقه آزاد کیش
موقعیتهای بسیاری را فراهم کند و ما آمادگی تاسیس
این پروژه را نهایت تا اردیبهشتماه سال آینده داریم.

جهاددانشگاهی بازوی اصلی علم

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از سیناپرس 8آذر
ماه :نشست مشترک دکتر غالمحسین مظفری مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد کیش ،دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو
رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم صنایع فرهنگی
جهاددانشگاهی و دیگر معاونان این مجموعه برگزار شد.
مهمترین رویکرد این نشست بررسی قابلیتها و
ضرورتهای ساخت شهرک فناوری و صنایع فرهنگی در
منطقه آزاد کیش بود.
دکترایمانی خوشخو در ابتدا با اشاره به اهمیت پویایی
فعالیتهای اقتصادی از دریچه فرهنگی گفت :از زمان
تاسیس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع

فرهنگی ،شرکتها و کسبوکارهای زیادی به این مجموعه
در راستای افزایش رونق اقتصادی پیوستند و خوشبختانه
ما هم در این مسیر تاکنون موفق عمل کردهایم.
وی در ادامه افزود :پس از انجام چند فعالیت مهم
در راستای افزایش رونق اقتصادی عرصههای هنری،
فرهنگی و صنایع نرم به این امر پی بردیم که باید منطقه
جغرافیایی خود را گسترش دهیم .به اعتقاد من منطقه
آزاد کیش یکی از آن مناطقی است که بهشدت میتواند
عرصه مناسبی برای باال بردن رونق اقتصادی کشور از سوی
فعالیتهای فرهنگی باشد.
دکترایمانی خوشخو افزود :درواقع با ساخت شهرک

در ادامه این نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
کیش با اشاره به سابقه فعالیتش در جهاددانشگاهی
گفت :بسیار برایم مسرتبخش است که سالها در
جهاددانشگاهی کسب تجربه کردم و معتقدم کشور اگر
بخواهد در علم گامی روبهجلو بردارد بیشک یکی از
ابزارهای مهم آن جهاددانشگاهی خواهد بود.
مظفری جای جهاددانشگاهی را در منطقه آزاد کیش
خالی دانست و افزود :با توجه به اینکه نزدیک به دو دهه
است که از هر ارگان یا حتی دانشگاهی یک شعبه در کیش
وجود دارد؛ همچنین سازمانهای متنوعی در این منطقه
مشغول به فعالیت هستند که اتفاق ًا موفق هم بودهاند؛
بیشک امروز جای خالی جهاددانشگاهی در این منطقه
برای فعالیتهای فرهنگی و رسیدن به رونق اقتصادی بر
پایه صنایع خالق خالی است.
به گفته مظفری؛ برداشت من این است که مجموعه
فرهنگسرای کیش مکان بسیار مناسبی برای این شهرک
خواهد بود چراکه از امکانات و فضای استانداردی برخوردار
است در غیر این صورت فضاهای دیگری هم وجود دارد که
بتوان برای تاسیس این شهرک و آمادهسازی آن اقدام کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت :خوشبختانه
نه به لحاظ مالی و نه به لحاظ مکانی محدودیتی وجود
ندارد و شرایط فعلی برای تاسیس این شهرک فراهم است.
وی تاکید کرد :امیدواریم این شهرک و در کل
جهاددانشگاهی حلقهی اتصال مهمی به لحاظ علمی برای
کشور در منطقه آزاد کیش باشد.

معاون قرآن و عرتت وزارت فرهنﮓ و ارشاد اسالمی در نشست »ﴐورت و معنای کاربردیسازی در مطالعات قرآنی« مطرح کرد

اهداف مطالعات ضدهنجاری

■ سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به
جهاددانشگاهی ۱۴،آبان ماه :عبدالهادی فقهیزاده عضو
هیات علمی دانشگاه و معاون قرآن و عترت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در نشست «ضرورت و معنای
کاربردیسازی در مطالعات قرآنی» که به صورت مجازی
و به همت مرکز مطالعات میانرشتهای قرآن کریم برگزار
شد ،اظهار کرد :بنده بحث خود را با سه مقدمهی کوتاه آغاز
میکنم .سپس در چند بخش به مباحث کلیدی خواهم
پرداخت .مقدمه اول این است که باید به کاربردیسازی
بهمثابه یک دغدغه اساسی نگاه کنیم .بدون شک بهویژه
در دوره معاصر نگرشهای متفاوتی نسبت به تحلیلهای
پیشین از قرآن و تفاسیر و نقش آن در زندگی صورت گرفته
و در این زمینه تفاوتی بین شیعه و سنی و عرب و ایرانی و
 ...وجود ندارد ،بلکه کسانی که دغدغه دینداری دارند ،به
این حوزه ورود پیدا کرده و با توجه به تجربیات و علم خود
به قرآن کریم نگریستهاند و بهرههای زیادی هم نصیب خود
و خوانندگان آثار از این رهگذر کردهاند.
وی ادامه داد :اصلیترین دغدغه مؤمنان که باعث شده
عده زیادی از پژوهشگران در دهههای اخیر به این حوزه
ورود پیدا کنند را این میدانم که دیندارانی که در عصر جدید
با دغدغههای دینداری مواجه شدند و احساس کمبود اعتماد
به نفس در میان برخی از دینداران بهویژه در مقابله با هجوم
سیلآسای فرهنگ غربی داشتند ،بنابراین درصدد تقویت
احساس توانمندی دین برای اداره جامعه افتادند؛ از کسانی
که درگذشته گامهای بلندی برای تفسیر علمی برداشتند تا
افرادی که در سالیان اخیر تالش کردند بین دستاوردهای
جدید علمی و آنچه در قرآن مطرح شده تفکیک کنند ،در
تالش برای اثبات توانمندی دین در اداره جامعه بودهاند.

حل مسایل اجتماعی
انسان معاصر در پرتو دین

فقهیزاده افزود :بهنوعی به خورد مسلمانان داده شده
که اسالم دین کهنهای است و توان اداره جامعه و برآورده
کردن نیازهای انسان معاصر را ندارد ،لذا هر کس به فراخور
استعداد و توان خود تالشهایی صورت داد تا این امر مهم
یعنی توانمند بودن دین برای اداره جامعه و پاسخگویی به
مشکالت جامعه را از مرحله ثبوت به اثبات برساند .دومین
دغدغه در این زمینه ضرورت حل مسایل اجتماعی انسان
معاصر در پرتو دین است .پس از حصول دگرگونیهایی
عظیم در حوزههای فرهنگی ،تربیتی و نگرشی بهویژه در
دهههای اخیر این اتفاق رخداده است و از جهات گوناگون
ملموس است .انسان امروز خود را متفاوت از انسان متقدم
معرفی میکند که نیازهای متنوع و گوناگونی برای اداره
زندگی وی وجود دارد و چهبسا پاسخهای شایستهای برای
این نیازها داده نشده باشد.
معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
بیان کرد :این دو دغدغه باعث میشود صاحبان اندیشه و
ِخرد که بهویژه تجربیات سیاسی و اجتماعی و فکری دارند،
به این حوزه ورود پیدا کنند و از این منظر اهمیت مسئله
هم روشن میشود .دین جدای از زندگی ،آن بروز و ظهور
الزم را ندارد و مانند دانشی است که به عرصه عمل وارد
نشود یا نسخهای که نوشته شود ،اما درمان براساس آن
انجام نشود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت :مقدمه دوم
میتواند تأمل در گونههای متفاوت مطالعات دینی باشد.
شاید در حوزههای دیگر دینداری بتوانیم همین گونهها را

وی تصریح کرد :میتوان طیف گسترده از از مفسران
اسالمی را در این زمینه مثال زد؛ مث ً
ال متصور نیست که
عالمه طباطبایی غیر از راه هنجاری در حوزه تفسیر قرآن
اقدام کرده باشد .بزرگان دیگری از شیعه و سنی از متأخر
و متقدم و معاصر تفاوتی در چنین مطالعاتی ندارند .اما
امروزه نوع دیگری از مطالعات اسالمی رخداده که محل
بحث ماست که میتوانیم به بیطرفانه یا ضدهنجاری هم
تقسیم کنیم .در مطالعات بیطرفانه برخی از مستشرقان
همانند ایزوتسو هم قرار میگیرند که آثار گرانقدری در
مطالعات اسالمی بهویژه مطالعات قرآنی رقمزده است ،لذا
انصاف این است که وی را از محققان بیطرف معرفی کنیم.
وی ادامه داد :در گونه مطالعات ضدهنجاری ،هدف
پژوهشگر در این بخش یافتن گسلها و معرفی و نشان
دادن تناقضات و تعارضات است .عدهای از خاورشناسان و
قرآنپژوهان اروپایی را میتوان بهآسانی در این گروه جای
داد .برخی از مطالعات گلدزیهر یا تئودور نولدکه را اگر در
این گروه تصور کنیم ،شاید به خطا نرفته باشیم .ارتباط
این مقدمه با بحث این است که نمیتوان به کاربردیسازی
در مطالعات قرآنی دست زد ،مگر اینکه انگیزههای محقق
و پژوهشگر در آن زمینه جزء انگیزهها و اندیشههای
معتقدانه و مؤمنانه بوده و مطالعات وی هنجاری باشد.
فقهیزاده در پایان تاکید کرد :الزام دیگر توفیق در
کاربردی سازی در مطالعات قرآنی از نظر بنده ،پرهیز
از دستوری شدن و سفارش گرفتن برای مطالعات
کاربردیسازی است .اگر سرچشمههای قدرت ،تبدیل به
سردمداران مطالعات کاربردی شوند ،بیم این میرود که
مطالعاتی عرضه شود و صاحب مخاطب هم شود که چهبسا
مبتنی بر آموزههای اصیل نباشد ،بنابراین در دانشگاه
و حوزه که به درجه شایستهای از بلوغ رسیدهاند که فرق
منافع ملی و مقاصد استعماری را تشخیص میدهند باید
فضایی فراهم کنیم که گفتوگوهای علمی به وجود بیاید
و دانشمندان و محققان ،آزادانه و مخلصانه ،خود را
پاسخگوی حقیقت تلقی کنند و با ارایه مطالعات احیان ًا
متفاوت زمینه درخشش کاربردیسازی مطالعات قرآنی
را فراهم کنند.
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بیش و کم تصور کنیم .دستکم دو نوع مطالعات هنجاری
و غیر هنجاری در زمینه مطالعات ادیان وجود دارد که
بنده آنها را به مطالعات بیطرفانه و غیرهنجاری تقسیم
کردهام .در مطالعات هنجاری ،مطالعه از سر انگیزههای
دیندارانه است و مطالعه کننده به صورت همدالنه و
معتقدانه به مطالعه میپردازد و کند و کاو او خلوص
بیشتری هم دارد و هدف از آن نشان دادن برجستگیها و
شاخصهای ارزندهای است که فرد ،معتقد و همدل با آن
آموزههای دینی درصدد کشف و ارایه آنها است.

www.acecr.ac.ir
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سازمانقرآنیدانشگاهیان
کشور؛آمادهبرگزاری
ﻤﻧایشگاهمجازیهﺮﻨ
قرآنی در خارج از کشور
در وبیناری که از سوی سازمان فرهنﮓ و ارتباطات اسالمی با
مشارکت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد،
در زمینه برگزاری ﻤﻧایشگاه مجازی هﺮﻨ قرآنی در خارج از
کشور بحﺚ و تبادلنﻈر شد

■ روابــط عمومــی ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور:
نشســت وبینــار فرهنگــی بــا موضــوع «برگــزاری نمایشــگاه
مجــازی هنــر قرآنــی در خــارج از کشــور» بــه همــت ادارهکل
همکاریهــای فرهنگــی و امــور ایرانیــان خــارج از کشــور
ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی ،بــا حضــور
محمدعلــی کیانــی مدیــرکل همکاریهــای فرهنگــی و
امــور ایرانیــان خــارج از کشــور ،محمدتقــی امینــی رایــزن
فرهنگــی کشــورمان در ایتالیــا و حســنی رییــس ســازمان
قرآنــی دانشــگاهیان کشــور جهاددانشــگاهی و مدیرعامــل
خبرگــزاری ایکنــا در بســتر فضــای مجــازی برگــزار شــد.
کیانــی در راســتای توســعه و ترویــج مفاهیــم قرآنــی

در ســطح بینالملــل بهویــژه منطقــه جهــان اســالم بــا
تشــریح ظرفیتهــای کلــی ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات
اســالمی در تعامــالت فرهنگــی بینالمللــی ،شــاخصهای
نمایندگیهــای فرهنگــی کشــورمان را تبییــن و بــر لــزوم
توجــه بیشازپیــش بــه فعالیتهــای فرهنگــی در بخــش
قرآنــی تاکیــد کــرد.
مدیــرکل همکاریهــای فرهنگــی و امــور ایرانیــان
خــارج از کشــور گفــت :تعامــل و همافزایــی دســتگاههای
فرهنگــی بهویــژه ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور و
خبرگــزاری ایکنــا نقــش بســزایی در ایــن حــوزه داشــته
اســت.

وی اظهــار کــرد :زمینهســازی و پیگیــری بــه منظــور
بومیســازی فعالیتهــای قرآنــی در کشــورهای مختلــف
و برگــزاری جشــنوارهها و نمایشــگاههای قرآنــی در
نمایندگــی جمهــوری اســالمی ایــران در خــارج از کشــور
مــورد تاکیــد اســت.
کیانــی افــزود :در ســنوات گذشــته نیــز جشــنواره قرآنــی
در چندیــن کشــور برگــزار شــد و مــورد اســتقبال مســلمانان
و جامعــه میزبــان قــرار گرفــت ،بنابرایــن ایــن ادارهکل
آمادگــی برگــزاری نمایشــگاههای قرآنــی در شــرایط ویــژه
کنونــی در بســتر فضــای مجــازی در چندیــن کشــور را دارد.
حســنی رییــس ســازمان فعالیتهــای قرآنــی
دانشــگاهیان کشــور وابســته جهاددانشــگاهی بــا اســتقبال
از همــکاری همهجانبــه در زمینــه فعالیتهــای قرآنــی
در بخــش بینالملــل بــه تشــریح رویکــرد و ظرفیتهــای
شــاخص ایــن ســازمان پرداخــت.
امینــی رایــزن فرهنگــی ایــران در ایتالیــا گزارشــی از
فعالیتهــای صــورت گرفتــه از ســوی ایــن نمایندگــی
فرهنگــی ارایــه و بــر لــزوم برگــزاری جشــنواره و نمایشــگاه
قرآنــی در فضــای مجــازی تاکیــد کــرد.
زهــرا کامیــاب معــاون بینالملــل ســازمان فعالیتهــای
قرآنــی بــا بیــان چگونگــی برگــزاری جشــنواره هنــر قرآنــی
و جزییــات فنــی و ظرفیتهــای برگــزاری نمایشــگاه،
آمادگــی امضــای تفاهمنامــه همــکاری بیــن ســازمان
فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی و ســازمان فعالیتهــای
قرآنــی و خبرگــزاری ایکنــا و در اختیــار گذاشــتن
محصــوالت خبرگــزاری در ایــن زمینــه را اعــالم کــرد.
فاضــل کوهانــی معــاون مدیــرکل همکاریهــای
فرهنگــی و امــور ایرانیــان خــارج از کشــور نیــز گزارشــی
دربــاره برگــزاری نمایشــگاه و جشــنوارههای قرآنــی در
کشــورهای مختلــف ارایــه داد.

اخبار کوتاه
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بهرهمندی  ۶۰۰سرباز از طرح ملی
سرباز مهارت در استان سمنان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان
ســمنان :حســن رهایــی در مراســمی بــا عنــوان رویــداد
پایانــی طــرح ملــی ســرباز مهــارت در اســتان ســمنان کــه
بــا حضــور فرمانــده مرکــز آمــوزش و میــدان تیــر پدافنــد
هوایــی ســمنان و سرپرســت ورزش و جوانــان اســتان
ســمنان در مرکــز آمــوزش پدافنــد هوایــی ســمنان برگــزار
شــد ،گفــت :ســهمیه اســتان ســمنان در طــرح ملــی
ســرباز مهــارت  600ســرباز بــود کــه در دورههــای آموزشــی
کارآفرینــی و مهارتهــای زندگــی شــرکت کردنــد.
وی افــزود :جمعــ ًا  80ســاعت دوره آموزشــی شــامل
 48ســاعت دوره آموزشــی کارآفرینــی و  32ســاعت دوره
آموزشــی مهارتهــای زندگــی در ایــن طــرح بــا همــکاری
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان و ســتاد نیروهــای مســلح
اســتان بــرای ســربازان برگــزار شــد.
رییــس جهاددانشــگاهی ســمنان ادامــه داد :ســهمیه
ســمنان در طــرح ملــی ســرباز مهــارت  600ســرباز بــود
کــه تحــت  48گــروه آموزشــی ایــن دورههــا برگــزار شــد50 ،
ســرباز از ســپاه 100 ،ســرباز نیــروی انتظامــی و  450ســرباز
ارتــش از مرکــز آموزشــی پدافنــد هوایــی ســمنان در ایــن
دورههــای آموزشــی شــرکت کردنــد.
رهایــی تصریــح کــرد :تمــام ســربازان وظیفــه نیروهــای

بهرهمندی  ۳۵۰سرباز از طرح ملی
سرباز ماهر در استان قم

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی واحــد قــم:
علــی حســینی گفــت :ســهمیه اســتان قــم در طــرح ملــی
ســرباز مهــارت  350ســرباز بــود کــه در دورههــای آموزشــی
کارآفرینــی و مهارتهــای زندگــی شــرکت کردنــد.
وی افــزود :جمعــ ًا  80ســاعت دوره آموزشــی شــامل
 48ســاعت دوره آموزشــی کارآفرینــی و  32ســاعت دوره
آموزشــی مهارتهــای زندگــی در ایــن طــرح بــا همــکاری
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان و ســتاد نیروهــای مســلح
اســتان بــرای ســربازان برگــزار شــد.
حســینی گفــت 140 :نفــر ســرباز از ارتــش جمهــوری
اســالمی 110 ،نفــر ســرباز از ســپاه پاســداران و  100نفــر
ســرباز از نیــروی انتظامــی در ایــن دورههــای آموزشــی
شــرکت کردنــد.
سرپرس ــت معاون ــت آموزش ــی جهاددانش ــگاهی واح ــد
قـــم افـــزود :از جملـــه مهارتهـــای شـــغلی آمـــوزش داده
شـــده در ایـــن طـــرح میتـــوان بـــه مهارتهـــای رزومـــه
نویســـی و مصاحبـــه شـــغلی ،کســـبوکارهای خانگـــی،
راهانـــدازی کســـبوکارهای خـــرد ،بازاریابـــی و فـــروش
اشـــاره کـــرد و مهارتهـــای زندگـــی نیـــز ســـرفصلهایی
از جملـــه مهارتهـــای تفکـــر خـــالق و حـــل مســـاله،
ارتب ــاط موث ــر ،تفک ــر انتق ــادی و مبان ــی ازدواج را ش ــامل
می شـــود.
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اختتامیه طرح «سرباز مهارت»
برگزار شد

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی همـــدان،
 1آذر مـــاه :طـــرح «ســـرباز مهـــارت» کـــه بـــا همـــکاری
جهاددانش ــگاهی هم ــدان و اداره ورزش و جوان ــان اس ــتان
برگزارشـــده بـــود بـــه اتمـــام رســـید.
سرپرســـت جهاددانشـــگاهی همـــدان در اختتامیـــه
ایـــن طـــرح ،گفـــت :ایـــن دوره آموزشـــی  80ســـاعته،
در دو بخش«مهارتهـــای زندگـــی» و «اشـــتغال» ویـــژه
س ــربازان ،ب ــا حض ــور اف ــراد متخص ــص در مح ــل پ ــادگان
شـــهید قهرمـــان و پایـــگاه هوایـــی شـــهید نـــوژه همـــدان
برگـــزار شـــد.
علـــی کالنترنیـــا عنـــوان کـــرد :ایـــن طـــرح شـــامل
 32ســـاعت آمـــوزش مهارتهـــای زندگـــی بـــا موضـــوع
همســـریابی و مســـایل مربـــوط بـــه ازدواج بـــه منظـــور
توانمندســـازی افـــراد در زندگـــی مشـــترک و  48ســـاعت
آمـــوزش در حـــوزه اشـــتغال و کارآفرینـــی در دو رده
«س ــربازان دیپل ــم و زی ــر دیپل ــم» و «س ــربازان فوقدیپل ــم
بـــه بـــاال» بـــود.
حمیـــد ســـیفی مدیـــرکل ورزش و جوانـــان اســـتان
هم ــدان ،نی ــز ب ــا اب ــراز خش ــنودی از رون ــد اج ــرای ط ــرح،
تصری ــح ک ــرد :اف ــراد دانش ــگاهی حرک ــت خ ــود را مبن ــی
بـــر منطـــق دنبـــال میکننـــد ،ازایـــنرو در مـــواردی
کـــه بـــه صـــورت زیربنایـــی بـــه دنبـــال حـــل مشـــکالت
نبودهایـــم بـــه مشـــکل برخوردهایـــم.
ســـیفی افـــزود :طـــرح «ســـرباز مهـــارت» بـــا وجـــود
محدودیتهـــای کرونایـــی آغـــاز شـــد و تـــا ایـــن لحظـــه
تع ــداد مدنظ ــر وزارت ورزش و جوان ــان دورهه ــا را س ــپری
کرده انـــد.
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■ روابــط عمومــی ســازمان دانشــجویان
جهاددانشــگاهی :معــاون پیشــین ســازمان وظیفــه
عمومــی ناجــا در نشســت ســازمان دانشــجویان
جهاددانشــگاهی گفــت :نبایــد بهصــورت انبــوه ســرباز
جــذب کــرد ،زیــرا اگــر در مــورد ســربازی بــه کمیــت
اهمیــت دهیــم نتیجــه ایــن میشــود کــه یــک ســرباز
پنجــم ابتدایــی بــا یــک ســرباز دکتــری هــردو بایــد  ۲۴مــاه
خدمــت کننــد ،درحالیکــه کیفیــت خدمــت ایــن افــراد
متفــاوت اســت.
ســرهنگ محمدرضــا اکبــر حلوایــی معــاون پیشــین
ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا در اولیــن نشســت
اینســتاگرامی «زیــر پرچــم» از سلسلهنشســتهای
«بررســی مقــررات و ضرورتهــای خدمــت ســربازی»
بــا اشــاره بــه دو نــگاه کمــی و کیفــی بــه ســربازی گفــت:
ســتادکل بهعنــوان سیاســتگذار بایــد بگویــد مــا چنــد
ســرباز  phdو ارشــد و ...احتیــاج داریــم.
وی در مــورد تخصصــی شــدن ســربازی نیــز گفــت :در
کشــور مشــکلی داریــم ایــن اســت کــه فارغالتحصیــالن
دانشــگاهی متناســب بــا نیــاز کشــور نیســتند ،چراکــه
بــرآورد دقیقــی از نیــاز کشــور نداریــم .اگــر در دهــه ۶۰
حــدود  ۳۰درصــد تحصیــالت دانشــگاهی داشــتند؛
حــاال ایــن تعــداد برابرنــد .حــاال ایــن افــراد وارد ســربازی
میشــوند .بــرای وظیفــه عمومــی خیلــی قابلتشــخیص
نیســت کــه لیســانس فــالن دانشــگاه بــا دانشــگاه شــهر
دیگــر چقــدر تفــاوت دارد .در ایــن شــرایط معتقــدم اگــر
بپذیریــم کــه محیــط پــادگان یــک محیــط کوچکشــده
از کشــور اســت ،همانطــور کــه در کشــور برخــی از
فارغالتحصیــالن مــا بیــکار هســتند ،آنجــا هــم نمیتــوان
تمــام آنهــا را در همــان رشــته و تخصصــی کــه دارنــد بــه
کار بگیریــم.
معــاون پیشــین ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا بــا
اشــاره بــه برخــی تغییــرات در قوانیــن ســربازی طــی
ســالهای اخیــر همچــون معافیتهــا ،تغییــر طــول
خدمــت ســربازی و ...بــر لــزوم تعریــف اســتراتژی در
حــوزه ســربازی تأکیــد کــرد.
وی بــه ذکــر مثالــی دراینبــاره پرداخــت و گفــت:
اوایــل دهــه  ۸۰بــود کــه طبــق مصوبــهای کــه فکــر کنــم
یــک یــا دو ســال اجــرا شــد ،اعــالم کردنــد کــه نفــرات
برتــر رشــتههای کنکــور از ســربازی معافانــد .اینطــور
هــم بــرآورد کردنــد کــه تعــداد آنهــا در بهتریــن حالــت
و بــا توجــه بــه گروههــای آموزشــی  ۱۵نفــر میشــود،
امــا بعــد از یــک مــدت دیدیــم عــددی کــه در ایــن دوره
معــاف شــدند باالســت و بررســی کردیــم و متوجــه شــدیم
کــه دانشــگاه آزاد بهصــورت مــداوم افــراد را برمبنــای
رشــته شــهر بــرای بهرهمنــدی از ایــن معافیــت معرفــی
میکنــد و مثــ ً
ال یکرشــته کاردانــی دانشــگاه آزاد کــه
کل شــرکتکنندههای آن  ۲۷۰نفــر بودنــد هــم جــزو ایــن
مصوبــه بــود .انبوهــی آدم بــه خاطــر ایــن اشــتباه معــاف
شــدند .امــا ســال بعــد بهجــای اصــالح مصوبــه ،آن را لغــو
کردنــد.
حلوایــی بابیــان اینکــه نــگاه بــه ســربازی را بایــد از
نــگاه پادگانــی خــارج کنیــم ،گفــت :امریههــای مــا بایــد
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امریههای سربازی باید هدفمند
باشند

هدفمنــد باشــند .متأســفانه بخشــی از ســهمیه امریــه
ناشــی از ارتباطــات اســت نــه تجربــه و تخصــص .مــا بایــد
بگوییــم در نیروهــای مســلح چــه تعــداد ســرباز بــا چــه
تخصصــی میخواهیــم و مابقــی ایــن افــراد را خــارج از
پــادگان در حوزههــای پژوهشــی و مطالعاتــی اســتفاده
کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه طرحهــای مجلــس در دورههــای
مختلــف بــرای ســربازی ،بــه طــرح مالیــات مشــموالن
ســربازی نرفتــه بیــن  ۲۸ســال تــا  ۵۰ســال اشــاره کــرد و
گفــت :مــن ایــن طــرح را کامــل خوانــدهام و بــر اســاس آن
ســتاد کل ســاالنه بــه ســربازان مــازاد معافیــت بدهــد و در
مقابــل ایــن افــراد تــا  ۵۰ســالگی بــرای اســتفاده از خدمــات
اجتماعــی ،درصــدی از عــوارض را بیشــتر بدهنــد .مثــ ً
ال
اگــر قــرار اســت ،خانــه بخــرد یــک مقــدار بیشــتر عــوارض
بدهــد و . ...ســتاد کل کــه میگویــد مــن نیــرو کــم دارم،
پــس ایــن طــرح اجــرا نمیشــود .نیروهــم زیــاد باشــد
نیــازی بــه ایــن طــرح نیســت چراکــه مــا در قانــون داریــم
کــه اگــر تشــخیص داد نیــروی مــازاد وجــود دارد ،افــراد
معــاف از رزم و ...معــاف کنــد .بنابرایــن اســاس طــرح
درســت نیســت.
گفتنــی اســت سلســله نشســتهای دانشــجویی
«بررســی مقــررات و ضرورتهــای خدمــت ســربازی» بــا
حضــور مســئولین و صاحبنظــران بــا محوریــت بررســی
دغدغههــای جوانــان پیرامــون مســائل ســربازی،
فرصتهــای خدمــت ســربازی بــرای آنهــا و همچنیــن
بررســی آســیبها و چالشهــای گوناگــون ایــن حــوزه،
توســط ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی برگــزار
می شــو د .
هــدف از برگــزاری ایــن نشســتها عــالوه بــر توجــه
بــه بهبــود شــرایط ســربازان ،بهویــژه فارغالتحصیــالن
دانشــگاهی ،همفکــری و گفتوگــو بهمنظــور ارائۀ
راهکارهایــی بــرای اصــالح قوانیــن و بحــث دربــارۀ موانــع
موجــود بــرای ایــن کار ،و ارائۀ طرحهــای جایگزیــن
بــرای ســربازان در حوزههــای مختلــف اجتماعــی،
فرهنگــی ،اقتصــادی و نظامــی اســت.

مســلح کــه در ایــن دورههــای آموزشــی شــرکت کردنــد،
پــس از پایــان دوره آموزشــی گواهینامــه معتبــر دریافــت
کردنــد.

مسابقات کتاب سهدقیقهای در
سطح ملی برگزار میشود
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برگـزار

روابــط عمومی ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی،

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

ایــن مســابقات کــه بــرای نخســتین بــار از تابســتان امســال
برگــزار و طــی مراســمی در هفتــه کتــاب برگزیــدگان آن
انتخــاب و معرفــی شــدند ،از آذرمــاه امســال در ســطح
ملــی در  8اســتان و  10واحــد جهاددانشــگاهی در سراســر
کشــور اجــرا میشــود.
هــدف از اجــرای ایــن مســابقات ترویــج فرهنــگ
کتــاب و کتابخوانــی ،بــه اشــتراک گذاشــتن تجربههــای
کتابخوانــی دانشــجویان و معرفــی کتابهــای مفیــد بــه
جامعــه اســت.
مرحلــه مقدماتــی ایــن مســابقات در  8اســتان و
 10واحــد جهاددانشــگاهی در سراســر کشــور اجــرا
خواهــد شــد کــه در تهــران معاونــت فرهنگــی واحدهــای
جهاددانشــگاهی در دانشــگاههای تهــران ،شــهید بهشــتی
و علــم و صنعــت عهــدهدار ایــن طــرح فرهنگــی هســتند.
براســاس ایــن گــزارش ،معاونــت فرهنگــی واحدهــای
اســتانی جهاددانشــگاهی در خراســان رضــوی،
چهارمحــال و بختیــاری ،زنجــان ،اصفهان(دانشــگاه
صنعتــی اصفهــان) ،قزویــن ،قــم و کردســتان نیــز از دیگــر
مجریــان مرحلــه مقدماتــی ایــن مســابقات خواهنــد بــود.
براســاس اعــام دبیرخانــه ایــن مســابقات در دو بخــش
اجــرا میشــود ،در بخــش اصلــی هــر یــک از واحدهــای
مجــری موضوعــی خــاص را محــور برنامــه خــود قــرار
میدهنــد و شــرکتکنندگان صرفــ ًا میتواننــد بــه
ارایــه کتابهایــی در همــان موضــوع بپردازنــد .امــا در
بخــش آزاد شــرکتکنندگان میتواننــد هــر کتابــی را کــه
موردعالقــه خودشــان اســت معرفــی و ارایــه کننــد.
برگزیــدگان مرحلــه مقدماتــی مســابقات در مرحلــه
نیمهنهایــی و فینــال کــه توســط ســازمان انتشــارات
جهاددانشــگاهی برگــزار میشــود ،بــا یکدیگــر رقابــت
خواهنــد کــرد.
گفتنــی اســت ،عالقهمنــدان بــرای کســب اطالعــات
بیشــتر میتواننــد عــاوه بــر مراجعــه بــه دفاتــر
جهاددانشــگاهی در واحدهــای ذکرشــده و پایــگاه
اینترنتــی ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی بــه آدرس
 ،www.isba.irبــا شــماره تلفنهــای ، 66952727
 66971184و  66491338تمــاس حاصــل کننــد.

■■■

بررسی نگرش به ازدواج در
میان دختران دانشجو

■

روابــط عمومـــــــی ســازمان دانشــجویان

جهاددانشــگاهی :نخســــــــتین نشســت از سلســله
نشســتهای «واکاوی تجربــه زیســته دختــران دانشــجو»
بــا محوریــت بررســی چالشهــا و فرصتهــای دختــران
و زنــان جــوان بــا رویکــرد ویــژه بــه دختــران دانشــجو بــا
حضــور مرضیــه ابراهیمــی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه
شــهید بهشــتی ،بــا موضــوع «نگــرش بــه ازدواج در میــان
دختــران دانشــجو» برگــزار شــد.
ابراهیمــی در ایــن نشســت دربــارهی عوامــل مختلــف
موثــر بــر نگــرش دختــران دانشــجو بــه ازدواج و رابط ـهی
آن بــا تمایــل بــه ازدواج در میــان دختــران صحبــت کــرد.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی اظهــار
کــرد :درحــالحاضــر بــا ایــن امــر مواجــه هســتیم کــه
تمایــل بــه ازدواج کاهــش پیــدا کــرده اســت ،امــا صرف ـ ًا بــا
ایــن آگاهــی نمیتــوان دربــارهی نگــرش جــوان بــه ازدواج
بــه نتیجــهای رســید.

وی تاکیــد کــرد :بهرغــم اینکــه پژوهشهــا مشــخص
کــرده اســت شــکل ســنتی ازدواج در میــان جوانــان
ارجحیــت دارد ،معیارهــای ازدواج بــرای دختــران تغییــر
کــرده اســت.
ابراهیمی افزود :تحقیقات نشان میدهد معیارهای
جامعهی امروز به سمت معیارهای احساسی و اخالقی
مثل عالقه و عاطفه متمایل شده است.
ایــن پژوهشــگر ،در پایــان بــا تاکیــد بــر لــزوم پرداختــن
بــه ایــن مســالهی فرهنگــی ـ اجتماعــی گفــت :تغییــرات
زیــادی در ســطح فرهنگــی در حــال رخدادن اســت کــه
نیــاز بــه پیشبینــی و کنتــرل آن داریــم ،چــه در ســطح
فــردی و چــه در ســطح اجتماعــی .ارزشهــای ازدواج
تجلیگــر ارزشهــای فرهنگــی کلــی و کالن جامعــه
اســت و سیاس ـتگذاری فرهنگــی ناگزیــر از پرداختــن بــه
پژوهشهــای فرهنگــی در امــر ازدواج اســت.

■■■

دانشجویان با نگاه کاربردی به
علم و پژوهش به توسعه کمک
کنند

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی بوشــهر ،علــی
احمــدیزاده رییــس جهاددانشــگاهی بوشــهر در وبینــار
معارفــه دانشــجویان جدیدالــورود مرکــز آمــوزش عالــی
علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی بوشــهر عنــوان کــرد:
جهاددانشــگاهی یکنهــاد آموزشــی پژوهشــی اســت
کــه باهــدف و نــگاه اشــتغالزایی و کارآفرینــی فعالیــت
میکنــد ،بنابرایــن بایــد تــاش و همــت نیروهــا و افــراد
بــرای ایجــاد فضایــی همــراه بانشــاط در مســیر پویایــی
علــم و فرهنــگ و بــا اســتفاده از رهنمودهــای مقــام معظــم
رهبــری در دانشــگاه معطــوف شــود.
وی افــزود :ســال  ۱۳۹۹-۱۴۰۰بــه لحــاظ شــیوع کرونــا
ســال متفاوتــی اســت و اپیدمــی بیمــاری کوویــد19-
آمــوزش و شــروع ســال تحصیلــی را نیــز تحــت شــعاع
خــود قــرار داده و کار را بــرای مجموعههــای آموزشــی
و دانشــگاهها دچــار مشــکل کــرده اســت .البتــه ایــن
مهــم باهمــت وزارت علــوم و مجموعههــای دانشــگاهی
بهخوبــی مدیریتشــده و آمــوزش کالســیک و ســنتی بــه
آمــوزش الکترونیــک تبدیلشــده اســت.
ایــن مســوول خاطرنشــان کــرد :بــا اتــکا و عنایــت
بــه خداونــد و رعایــت کامــل پروتکلهــای بهداشــتی،
فعالیتهــای علمــی و آموزشــی دانشــگاه را پــی گرفتــه و
ســعی در ارتقــای ایــن فعالیتهــا خواهیــم داشــت.
احمــدیزاده بــا تاکیــد بــر اهمیــت ایجــاد فضــای
پرنشــاط علمــی و آموزشــی گفــت :امیدواریــم کــه در
آینــده بــا تکیــه بــر علــم و دانــش و همچنیــن همــت و
پتانســیل جوانــان ایــن مرزوبــوم بتوانیــم در راســتای
اهــداف عالــی خــود حرکــت کنیــم و شــاهد رشــد و
پیشــرفت مجموعههــای علمــی و آموزشــی و جوانــان
اســتان در راســتای اهــداف تعریفشــده باشــیم.
سرپرســت دانشــگاه علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی
بوشــهر اظهــار کــرد :دانشــجویان جدیدالــورود در ســال
پیــش رو بــا نــگاه کاربــردی بــه علــم و پژوهــش و عالقــه و
تــاش مضاعــف بــه توســعه اســتان کمــک کننــد و گامهــای
مؤثــری در راســتای اهــداف تعریفشــده بردارنــد.
هلل بــا رشــتههای خــوب تعریفشــده ،آموزشهــای
انشــاا
کاربــردی ،اســاتید مجــرب و همچنیــن بــا توجــه بــه
پتانســیلهای بــاالی اســتان بوشــهر ظرفیتهایــی ایجــاد
شــود کــه در حــوزه مهارتآمــوزی ،اشــتغال و ارتقــای
دانــش نیروهــای جــوان موفــق باشــیم.

برگزیدگان اولین رویداد جذب
ایده مجازی «جامپ» معرفی
شدند
■

روابــط عمومـــــــی پــارک علــم و فنــاوری

جهاددانشــگاهی کرمانشــاه:هیات داوران برگزیــدگان
اولیــن رویــداد جــذب ایــده مجــازی پــارک علــم و فنــاوری
کرمانشــاه «جامــپ» را کــه پــس از انتشــار فراخــوان در
شــهریور مــاه بــا حضــور ۹۸صاحــب ایــده برگــزار شــد،
معرفــی کردنــد.
دکتــر ســیامک آزادی رییــس پــارک علــم و فنــاوری
کرمانشــاه بــا اعــام ایــن خبــر افزود:ایــن رویــداد بــا هــدف
توســعه فرهنــگ کارآفرینــی ،شناســایی و جــذب صاحبــان
ایــده و آشــنایی آنــان بــا فرآینــد تجاریســازی ایــده
برگــزار شــد.
وی افــزود 98 :صاحــب ایــده در ایــن رویــداد شــرکت
کردنــد کــه بــا توجــه بــه شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا
جلســه دفــاع از طرحهــا بهصــورت مجــازی در چنــد روز بــا
حضــور داوران در حــوزه مختلــف برگــزار شــد.
آزادی در ادامـــه افـــزود :رویـــداد جامـــپ در حـــوزه
کشـــاورزی در دو روز برگـــزار شـــد کـــه از  39ایـــده
ثبتنامـــی در ایـــن حـــوزه  16ایـــده بـــه مرحلـــه ارایـــه و
داوری نهایـــی رســـید کـــه از ایـــن تعـــداد  3ایـــده امتیـــاز
الزم جهـــت کســـب عنـــوان دوم و ســـوم مشـــترک را
کس ــب کردن ــد و ای ــده پ ــرداز صب ــا جهانبخش ــی ب ــا ای ــده
«طراح ــی و س ــاخت کمپای ــن خ ــودرو تخصص ــی برداش ــت
حبوبـــات» مقـــام دوم و ایـــده پـــردازان شـــیدا ســـادات
ذوالن ــوری ب ــا ای ــده «اس ــتخراج و خالصس ــازی رنگدان ــه
فیکوســـتیانین ریـــز جلبـــک» و کـــورش غالمـــی بـــا ایـــده
«پرمیک ــس گیاه ــی جه ــت کاه ــش کلس ــترول و افزای ــش
ســـلنیوم ویتامیـــن ای در تخـــم مـــرغ» ،مشـــترکا مقـــام
ســـوم را کســـب کردنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در حـــوزه عمومـــی نیـــز
 38ایـــده ثبتنـــام کردنـــد و از ایـــن تعـــداد  10ایـــده بـــه
مرحلـــه ارایـــه و داوری رســـیدند گفـــت 3 :ایـــده امتیـــاز
الزم جهـــت کســـب عنـــوان دوم و ســـوم را کســـب کردنـــد
کـــه بـــر ایـــن اســـاس صاحـــب ایـــده مهـــران عبدلـــی
قلعـــه گلینـــی بـــا ایـــده «سیســـتم اســـتارترخودرو احیـــا
ش ــونده ب ــا ترم ــز» مق ــام دوم و صاحب ــان ای ــده قربانعل ــی
رحیم ــی ب ــا ای ــده «ب ــازی وات ــر پل ــو رومی ــزی» و حس ــین
تق ــی بیگ ــی ب ــا ای ــده «س ــاخت پ ــره توربی ــن ه ــای ب ــادی
بـــا اســـتفاده از پرینترهـــای ســـه بعـــدی» مشـــترکا مقـــام
ســـوم حـــوزه عمومـــی را کســـب کردنـــد.
رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری کرمانشـــاه در ادامـــه
افـــزود :در حـــوزهای ســـی تـــی هیـــچ یـــک از طرحهـــا
حایـــز رتبـــه برتـــر نشـــدند و در حـــوزه دانشآمـــوزی بـــا
توجـــه بـــه تعـــداد کـــم راهیافتـــگان بـــه مرحلـــه نهایـــی،
داوری طرحهـــا بـــا دومیـــن رویـــداد جامـــپ برگـــزار
میشـــو د .
آزادی بیـــان کـــرد :شـــرکتکنندگان در ایـــن رویـــداد
از مشـــاورهها و دورههـــای آموزشـــی رایـــگان بهرهمنـــد
و بـــه آنـــان گواهـــی شـــرکت در رویـــداد ارایـــه میشـــود.
وی در ادام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه ای ــن موض ــوع ک ــه ایدهه ــای
برتــر در اولویــت پذیــرش پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه
قرارگرفتـــه و از خدمـــات اســـتقرار برخـــوردار میشـــوند،
افـــزود :صاحبـــان ایـــده در ایـــن مرحلـــه بـــا مشـــاوران
و منتورهـــای پـــارک بـــه بررســـی الزامـــات توســـعه و
تجاریســـازی ایدههـــا میپردازنـــد.
وی در پایــان بیــان کــرد :بــا توجــه بــه ظرفیتهــای
اســتان دومیــن رویــداد جامــپ در دیمــاه ســال جــاری
برگــزار میشــود.

■

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی بــه نقــل از

■■■

همکاری پژوهشکده علوم
بهداشتی جهاددانشگاهی و
مرکز پزشکی لقمان حکیم

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 11 ،آبــان مــاه :پــس
از مذاکــرات اولیــه در خصــوص بحــران ناشــی از شــیوع
بیمــاری ویــروس کوویــد  19نشســت مشــترکی بــا حضــور
روســا و جمعــی از مســووالن و اعضــای هیــات علمــی
پژوهشــکده علــوم بهداشــتی جهاددانشــگاهی و مرکــز
پزشــکی ،آموزشــی و درمانــی لقمــان حکیــم برگــزار شــد.
در ایــن نشســت کــه بــه میزبانــی دکتــر امیــدوار
رضائــی و دکتــر محمدرضــا حاجــی اســماعیلی ،رییــس و
معــاون آموزشــی و پژوهشــی مرکــز پزشــکی ،آموزشــی و
درمانــی لقمــان حکیــم و جمعــی از اعضــای هیــات علمــی
مرکــز فــوق برگــزار شــد ،موضوعاتــی از جملــه گســترش
همکاریهــا در تحقیقــات مشــترک و هدفمنــد ،اقدامــات
مشــترک بــه منظــور ارتباطــات مســتمر و همافزایــی در
حیطههــای علمــی و پژوهشــی بهویــژه در خصــوص
بیمــاری ویــروس کوویــد  19و نیــز تاکیــد بــر ضــرورت
مقابلــه جامعهمحــور بــرای پیشــگیری و درمــان ایــن
بیمــاری در منطقــه اســتقرار دو مرکــز مطــرح شــد.
در این نشست صمیمی ضمن تاکید بر تمایل دو طرف
برای همکاری و طرح برخی موضوعات دراینباره ،قرار
شد ،تیمی متشکل از نمایندگان دو مرکز راهکارهای
مشخص این همکاری را بهویژه در خصوص شیوع بیماری
کرونا تعیین و موردبررسی قرار دهند.
دکتــر علــی منتظــری رییــس ،دکتــر محمــود طاووســی
معــاون آموزشــی و پژوهشــی ،مهنــدس حســین
پورنعمتــی معــاون پشــتیبانی و دکتــر علیاصغــر حائــری
مهریــزی مدیــر اداره پژوهــش پژوهشــکده علوم بهداشــتی
جهاددانشــگاهی در ایــن نشســت حضــور داشــتند.

■■■

کارگاه آموزشی جامع مدیریت
زیست بومی تاالب امیرکالیه
برگزار شد
■

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی اســـتان

گیـــالن 12 ،آبـــان مـــاه :عبـــاس عاشـــوری مســـوول
دبیرخانـــه تاالبهـــای گیـــالن در حاشـــیه برگـــزاری
کارگاه جام ــع مدیری ــت زیس ــت بوم ــی ت ــاالب امیرکالی ــه
کـــه در مجتمـــع آموزشـــی پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی
گیـــالن برگـــزار شـــد ،گفـــت :تـــاالب امیـــر کالیـــه یکـــی

■■■

همکاری پارک علم و فناوری
البرز و انستیتو پاستور
ایران درزمینهی توسعه
بانکهایسلولی
■

روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز

جهاددانشـــگاهی :در ایـــن نشســـت ابتـــدا مهنـــدس
عباســـی بـــه تجربـــه خـــوب همـــکاری جهاددانشـــگاهی
ب ــا مجموع ــه علم ــی ،پژوهش ــی و درمان ــی ب ــه مس ــوولیت
دکتـــر بیگلـــری در اســـتان زنجـــان اشـــاره کـــرد و گفـــت:
جهاددانشـــگاهی بـــا دارا بـــودن مجتمـــع تحقیقاتـــی
خـــود در اســـتان البـــرز از جملـــه پژوهشـــگاههای
رویـــان و ابنســـینا و همچنیـــن مرکـــز ملـــی ذخایـــر
ژنتیک ــی آم ــاده هم ــکاری ب ــا انس ــتیتو پاس ــتور ای ــران در
زمینههـــای مختلـــف بهداشـــتی و درمانـــی اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه تجربیـــات ،توانمندیهـــا و
دســـتاوردهای علمـــی و پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی
خواســـتار همکاریهـــای بیشـــتر دو مجموعـــه
درزمینـــهی ایجـــاد بانکهـــای زیســـتی و همچنیـــن
کمـــک بـــه پیشـــگیری و درمـــان بیماریهـــا از جملـــه
بیماریکووید(۱۹کرونـــا) شـــد.
رییـــس موسســـهی انســـتیتو پاســـتور ایـــران نیـــز در
ای ــن نشس ــت ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ای ــن موسس ــه بع ــد از
ی ــک ق ــرن تجرب ــه درخش ــان وارد دومی ــن ق ــرن فعالی ــت
پربـــار خـــود میشـــود ،گفـــت :انســـتیتو پاســـتور ایـــران
در دنیـــا بیشـــتر از ایـــران شناختهشـــده اســـت و ایـــن
نشـــان میدهـــد ایـــن موسســـه دســـتاوردهای خوبـــی
در حـــوزه بهداشـــت و درمـــان جهانـــی از خـــود بهجـــای
گذاشـــته اســـت.
دکتـــر بیگلـــری بـــا اشـــاره بـــه دســـتاوردها و
توانمندیهـــای جهاددانشـــگاهی در زمینههـــای
مختلـــف علمـــی ،بهداشـــتی و درمانـــی گفـــت:
زمینههـــای خـــوب توســـعهی همـــکاری در حـــوزه
ژنتیـــک ،بانکهـــای ســـلولی ،میکروبـــی و درمانـــی
وجـــود دارد کـــه تـــالش میکنیـــم در ســـطح ملـــی و
اســـتانی بـــه ایـــن همکاریهـــا ادامـــه بدهیـــم.
در ایـــن نشســـت بـــر بازدیدهـــای متقابـــل دو طـــرف،
تولیـــد کیتهـــای آزمایشـــگاهی ،توســـعهی صنعـــت
کی ــت در کش ــور ،رف ــع نیازه ــای درمان ــی م ــردم ،ایج ــاد
بانکهـــای زیســـتی ،تولیـــد محصـــوالت کیفـــی باقیمـــت
مناس ــب در ح ــوزه درم ــان بی ــن دو مجموع ــه تاکی ــد ش ــد.
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ســیناپرس:دومین نشســت ماهانــه روســای پارکهــای
علــم و فنــاوری جهاددانشــگاهی در پــارک ملــی علــوم و
فناوریهــای نــرم و صنایــع فرهنگــی جهاددانشــگاهی بــا
حضــور دکتــر بهــروز بادکو معــاون رییــس جهاددانشــگاهی
و رییــس ســازمان تجاریســازی فنــاوری و اشــتغال
دانشآموختــگان و روســای پارکهــا برگــزار شــد.
دکتــر محمــد حســین ایمانــی خوشــخو بــا اشــاره
اهمیــت برگــزاری چنیــن نشســتهایی بیــان کــرد:
پارکهــا قابلیــت توســعه و تولیــد بومــی محصــوالت
بســیاری برگرفتــه از دل علــم و فرهنــگ را دارنــد کــه بایــد
بــه آنهــا توجــه بیشــتری بهخصــوص در جهاددانشــگاهی
متوجــه ایــن مجموعههــا باشــد .زیــرا امــروزه بحــث
آمــوزش و پژوهــش بــه ســمت پارکهــا ســوق پیــدا کــرده
اســت و بایــد از ایــن مجموعههــا اســتقبال شــود .
رییــس پــارک ملــی علــوم ،فناوریهــای نــرم وصنایــع
فرهنگــی جهاددانشــگاهی تاکیــد کــرد :پــارک ملــی علوم و
فناوریهــای نــرم و صنایــع فرهنگــی در حــوزه فرهنــگ بــا
اســتقبال خوبــی روبــهرو شــده اســت و ایــن نشــاندهنده
ایــن اســت کــه پــارک توانســته بــه اهدافــی چــون تولیــد
ثــروت در ایــن حــوزه نزدیــک شــود.
وی گفــت :هرچنــد متاســفانه بــا توجــه بــه
خیــزی کــه داریــم مشــکل محدودیــت فضــا بســیار
بــه چشــم میخــورد ،زیــرا نمیتوانیــم پاســخگوی
درخواســتهایی باشــیم کــه بــرای اســتقرار در ایــن
مجموعــه میآیــد باشــیم و در ایــن خصــوص نیــاز بــه
حمایــت داریــم.
دکتــر ایمانــی تاکیــد کــرد :جهاددانشــگاهی
ســرمایههای بســیاری دارد کــه بایــد از آنهــا بهــره ببــرد.
 IPTVراهــی بــرای تبلیــغ شــرکتهای مســتقر
درتمامــی واحدهــای جهاددانشــگاهی
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر ابراهیــم نبیونــی معــاون
فنــاوری پــارک ملــی علــوم فناوریهــای نــرم و صنایــع
فرهنگــی جهاددانشــگاهی نیــز بــه قابلیتهایــی چــون
خبرگــزاری ســیناپرس IPTV،تلویزیــون تعاملــی،
وضعیــت شــرکتهای مســتقر در ایــن مجموعــه اشــاره
کــرد و گزارشــی ارایــه داد.
وی تاکیدکــرد :تلویزیــون تعامــل  IPTVدر ایــن
مجموعــه بهتریــن مســیر بــرای تبلیــغ شــرکتهای
مســتقر در تمامــی واحدهــای جهاددانشــگاهی اســت
و خبرگــزاری ســیناپرس ،بهتریــن پــل بیــن پارکهــا و
مراکــز رشــد جهاددانشــگاهی اســت.
همچنیــن در ایــن نشســت دکتــر بهــروز بادکــو بــا اشــاره
بــه فعالیتهــای ایــن مجموعــه عنــوان کــرد :خبرگــزاری
ســیناپرس میتوانــد بهتریــن پــل بیــن پارکهــا و
مراکــز رشــد در جهاددانشــگاهی و حلقــه واســط بیــن
شــرکتهای ایــن مراکــز باشــد.
رییــس ســازمان تجــاری ســازی فنــاوری و اشــتغال
دانشآموختــگان همچنیــن افــزود :همــکاری و
همافزایــی پارکهــای جهاددانشــگاهی و همــکاری
منســجم آنهــا بــا ســایر ســازمانها و نهادهــای ذیربــط
از ملزومــات اســت.
وی در ادامــه بیــان کــرد :جزیــره کیــش ،صــادرات
واحدهــای فنــاور بــه کشــورهای عربــی و همچنیــن
تعامــل بــا صنــدوق پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی
بــا حضــور نماینــدگان ایــن فعالیتهــا و قرارگرفتــن
جهاددانشــگاهی در چنیــن شــرایطی میتوانــد یــک
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دومین نشست ماهانه روسای
پارکهایجهاددانشگاهی
برگزار شد

فرصــت بــرای مجموعــه باشــد.
گفتنــی اســت ،دکتــر علــی حســنی معــاون پشــتیبانی
پــارک ملــی علــوم و فناوریهــای نــرم و صنایــع فرهنگــی،
مهنــدس مهــدی عباســی رییــس پــارک علــم و فنــاوری
البــرز ،مهنــدس حســین بختیــاری مدیــر اداره راهبــری
پارکهــا و مراکــز رشــد علــم و فنــاوری ســازمان
تجــاری ســازی فنــاوری و اشــتغال دانشآموختــگان
جهاددانشــگاهی ،رضــا زیــن ســاز معــاون توســعه
ســرمایهگذاری و امــور شــرکتها و موسســات ســازمان
تجــاری ســازی فنــاوری و اشــتغال دانشآموختــگان
جهاددانشــگاهی بــه صــورت حضــوری و دکتــر ســیامک
آزادی رییــس پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه بــه صــورت
مجــازی در ایــن نشســت حضــور داشــتند.

از ســـه تـــاالب بینالمللـــی گیـــالن اســـت کـــه اجـــرای
مدیری ــت زیس ــت بوم ــی در آن از اهمی ــت بس ــیار باالی ــی
برخـــوردار اســـت.
وی افـــزود :تـــاالب انزلـــی و پـــارک ملـــی بوجـــاق
عـــالوه بـــر تـــاالب امیرکالیـــه از تاالبهـــای بینالمللـــی
هســـتند ،امـــا تفـــاوت تـــاالب امیرکالیـــه در ایـــن اســـت
کـــه از اکوسیســـتم دریاچـــهای برخـــودار اســـت و ایـــن
اکوسیســـتم موجـــب شـــده اســـت کـــه انـــواع پرنـــدگان
مهاجـــر در آن زمســـتان گذرانـــی کننـــد.
محمدرضـــا سلحشـــور نماینـــده دفتـــر فنـــی
اس ــتانداری گی ــالن گف ــت :برگ ــزاری چنی ــن کارگاههای ــی
میتوانـــد خروجـــی خـــوب و موفـــق بـــرای تاالبهـــای
اســـتان داشـــته باشـــد.
وی افـــزود :بـــرای احیـــاء تاالبهـــا راهحلهـــا
مشـــخص اســـت و بـــه دلیـــل بینالمللـــی بـــودن،
ضـــروری اســـت در برخـــی مـــوارد اعتبـــارات ملـــی نیـــز
اختصـــاص یابـــد.
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برگـزار

شایستگی عمومی برخی
مدیران استانهای
آذربایجانشرقی ،غربی و
اردبیل ارزیابی شد

■■■

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

آذربایجـــان شـــرقی :ب ــه هم ــت کان ــون ارزیاب ــی و توس ــعه
شایســـتگی جهاددانشـــگاهی ،ارزیابـــی مدیـــران ســـطوح
مختلـــف اداره کل ارشـــاد اســـامی آذربایجانشـــرقی،
اداره کل پزشـــک قانونـــی آذربایجـــان غربـــی و اداره کل
ورزش و جوانـــان اســـتان اردبیـــل در محـــل مجتمـــع
آموزشـــی تحقیقاتـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی
آذربایجـــان شـــرقی برگـــزار شـــد.
مهن ــدس اکب ــر اس ــمعیلی مع ــاون آموزش ــی س ــازمان
جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان شـــرقی در ایـــن خصـــوص
گفـــت :شایســـتگی ترکیبـــی از ویژگیهـــا و قابلیتهـــای
اساس ــی اف ــراد اس ــت ک ــه ب ــه عملک ــرد موث ــر و اثربخ ــش
آنهـــا مطابـــق بـــا اســـتانداردهای مـــورد انتظـــار منجـــر
شـــده و میتوانـــد کیفیـــت رفتـــار و عملکردشـــان را در
حیط ــه وظای ــف و ش ــرح ش ــغلی آنه ــا پیشبین ــی کن ــد.
معـــاون آموزشـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی
آذربایج ــان ش ــرقی ادام ــه داد :کان ــون ارزیاب ــی و توس ــعه
شایس ــتگی مدی ــران یک ــی از کارآمدتری ــن روشه ــا ب ــرای
احـــراز شایســـتگی مدیـــران اســـت کـــه در ســـالهای
اخیـــر بـــرای ســـنجش شایســـتگی مدیـــران دولتـــی
مورداســـتفاده قـــرار میگیـــرد.
وی بیـــان کـــرد :در ایـــن راســـتا کانـــون ارزیابـــی و
توســـعه شایســـتگی جهاددانشـــگاهی بـــه عنـــوان مرکـــز
مجـــاز اقـــدام بـــه برگـــزاری کانونهـــای مختلـــف بـــرای
وزارتخانههـــا و ســـازمانها در ســـطح اســـتانهای
مختلـــف کـــرده و بـــا توجـــه بـــه گســـتره ملـــی ایـــن نهـــاد
بس ــتر الزم ب ــرای س ــنجش شایس ــتگی مدی ــران را فراه ــم
کـــرده اســـت.

■■■

وبینارعلمی
«فراوردههای گیاهی موثر در
چاقی» برگزار شد

■

گفتنـــی اســـت ،در پایـــان بـــه شـــرکتکنندگان دوره
بـــه مـــدت  48ســـاعت فرصـــت داده شـــد تـــا در آزمـــون
آنالیـــن پایـــان دوره شـــرکت کـــرده و بـــا پاســـخ صحیـــح
بـــه  70درصـــد ســـواالت بتواننـــد امتیـــاز بازآمـــوزی دوره
را کســـب کننـــد.

روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی

جهاددانشـــگاهی 12 ،آبـــان مـــاه :وبینـــار علمـــی
فرآوردههـــای گیاهـــی موثـــر در چاقـــی بـــا ســـخنرانی
دکت ــر س ــعید کیانبخ ــت متخص ــص فارماکول ــوژی و عض ــو
هیـــات علمـــی ایـــن پژوهشـــکده برپـــا شـــد.
مخاطب ــان ای ــن دوره پزش ــکان عموم ــی ،داروس ــازان
و متخصصـــان طـــب ســـنتی بودنـــد کـــه بـــه صـــورت
مجـــازی و آنالیـــن بـــر بســـتر آموزشهـــای مجـــازی
جهاددانشـــگاهی (امجـــد) برگـــزار شـــد.
در ای ــن دوره آموزش ــی دکت ــر کیانبخ ــت عن ــوان ک ــرد:
چاقـــی در گذشـــته بهعنـــوان عالمـــت رفـــاه یـــا ســـامتی
تلق ــی میش ــد ام ــا ام ــروزه چاق ــی خ ــود بیم ــاری اس ــت
کـــه موجـــب بســـیاری از بیماریهـــای دیگـــر ماننـــد
بیمـــاری قلبـــی ،دیابـــت ،انـــواع ســـرطان و ارتـــروز
میشـــود.
وی گف ــت :چاق ــی ب ــا خ ــوردن غ ــذا ب ــه می ــزان بیش ــتر
از نیـــاز بـــدن ایجـــاد میشـــود کـــه در آن انـــرژی اضافـــه
دریافتـــی بـــه صـــورت چربـــی در قســـمتهای مختلـــف
ب ــدن تجم ــع و موج ــب بیماریه ــای مختل ــف میش ــود.

■

برگزاری کنفرانس علمی
«گیاهان دارویی موثر در
بیماریهایتنفسی»

روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی

جهاددانشـــگاهی 19 ،آبـــان مـــاه :کنفرانـــس علمـــی
گیاهـــان دارویـــی و داروهـــای گیاهـــی موثـــر در
بیماریهـــای تنفســـی توســـط پژوهشـــکده گیاهـــان
دارویـــی برگـــزار شـــد.
ایـــن پژوهشـــکده در راســـتای رســـالت خـــود مبنـــی
ب ــر انج ــام تحقیق ــات گس ــترده در ح ــوزه گیاه ــان داروی ــی
و داروهـــای گیاهـــی موثـــر در درمـــان بیماریهـــای
مختل ــف ب ــه پزش ــکان و داروس ــازان ،نس ــبت ب ــه برگ ــزاری
وبینارهـــای بازآمـــوزی اقـــدام کـــرده اســـت.
مخاطبـان ایـن وبینـار کـه بـا سـخنرانی دکتـر رضـا
حاجـی آقایـی متخصـص فارماکوگنـوزی معـاون آموزش و
پژوهـش و عضـو هیـات علمی این پژوهشـکده برگزار شـد،
پزشـکان عمومـی ،داروسـازان و متخصصـان طـب سـنتی
بودنـد و ایـن دوره بـه صـورت مجـازی و آنالیـن بـر بسـتر
آموزشهـای مجـازی جهاددانشـگاهی (امجـد) برگـزار
گردیـده ودر انتهـای برنامـه فایـل پاورپوینـت ارایـه شـده
و فیلـم ضبـط شـده برنامـه نیـز در اختیـار شـرکتکنندگان
قـرار گرفـت.
در ایـن دوره مباحثـی درخصـوص گیاهـان دارویـی و
فراوردههـای گیاهـی موثـر بـر بیماریهـای تنفسـی ارایـه
شد .
در پایـان ،شـرکتکنندگان دوره بـه مـدت  48سـاعت
فرصـت داده شـد تـا در آزمـون آنالیـن پایـان دوره شـرکت
کننـد و بـا پاسـخ صحیـح بـه  70درصـد سـواالت بتواننـد
امتیـاز بازآمـوزی دوره را کسـب کننـد.

■■■

برگزاری وبینار «فرآوردههای
گیاهی موثر بر پوست و مو»
■

روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی

جهاددانشـــگاهی 27 ،آبـــان مـــاه :وبین ــار «فرآوردهه ــای
گیاهـــی موثـــر بـــر پوســـت و مـــو» بـــا ســـخنرانی دکتـــر
شمس ــعلی رض ــازاده ،متخص ــص ش ــیمی داروی ــی و عض ــو
هیـــات علمـــی ایـــن پژوهشـــکده برگـــزار شـــد و آخریـــن
یافتههـــای علمـــی مربـــوط بـــه ایـــن حـــوزه موردبررســـی
قـــرار گرفـــت.
مخاطب ــان ای ــن دوره پزش ــکان عموم ــی ،داروس ــازان و
متخصص ــان ط ــب س ــنتی بودن ــد و ای ــن دوره ب ــه ص ــورت
مجـــازی و آنالیـــن بـــر بســـتر آموزشهـــای مجـــازی
جهاددانشـــگاهی (امجـــد) برگـــزار گردیـــده ودر انتهـــای
برنامـــه فایـــل پاورپوینـــت و فیلـــم ضبـــط شـــده برنامـــه
نیـــز در اختیـــار شـــرکتکنندگان قـــرار گرفـــت.
در پایان ،شرکتکنندگان دوره به مدت  48ساعت
فرصت داده شد تا در آزمون آنالین پایان دوره شرکت
کنند و با پاسخ صحیح به  70درصد سواالت بتوانند امتیاز
بازآموزی دوره را کسب نمایند.

برگزاری نشست
«اهمیت انقالب ثانی در
مبانی فکری بنیانگذار انقالب
اسالمی»
■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان

غربـــی 15 ،آبـــان مـــاه :نشســـت تخصصـــی «اهمیـــت
انق ــاب ثان ــی در مبان ــی فک ــری بنیانگ ــذار کبی ــر انق ــاب
اســـامی بـــه مناســـبت گرامیداشـــت ســـیزدهم آبـــان
مـــاه ،توســـط ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی
آذربایجـــان غربـــی در دانشـــگاه ارومیـــه برگـــزار شـــد.
دکتر حسن جوادی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
در این نشست عنوان کرد :استکبارستیزی مبتنی بر
عقالنیت و علمیت بوده و عقالنیت را به هر صورت معنا
کنیم الزمه استکبارستیزی بوده و منطبق هم هستند،
استکبارستیزی در تمامی مکانها و زمانها به معنای
مقابله و ایستادگی در مقابل قلدریها و زورگوییها،
سلطهطلبیها و قدرتطلبیها است.
وی افزود :این امر مهم محدود به یک دوره و یک دولت
نیست بلکه در طول تاریخ مسالهای عمومی و وظیفهای
همگانی بوده و بنیانگذاران آن انبیا الهیاند ،آنان همگی
روحیه استکبارستیزی گستردهای داشته و تمام عمر خود
را صرف آن کردهاند.
دکتر جوادی در خصوص اهمیت استکبارستیزی در
دیدگاه امام خمینی(ره) اظهار کرد :حضرت امام راحل
برای استکبارستیزی یک خاستگاه الهی و شرعی قایل
بودند استکبارستیزی امام عالوه بر عقالنی بودن وحیانی
هم بود چون خداوند یکتا اجازه تسلیم بندگانش را به
خدایان دروغین نمیدهد و سرآغاز این برنامه الهی،
استکبارستیزی است.

■■■

نشست تخصصی «عرفان در
کالم امام (ره)» برگزار شد
■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان

جنوبـــی 26 ،آبـــان مـــاه :حمی ــد م ــرادی گف ــت :نشس ــت
تخصص ــی «عرف ــان در کالم ام ــام خمین ــی(ره)» ب ــه هم ــت
معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی خراســـانجنوبی
و مرکـــز فرهنگـــی دانشـــجویی امـــام ،والیتفقیـــه و
انقـــاب اســـامی ،بهصـــورت مجـــازی برگـــزار شـــد.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی
با اشاره به اینکه آشنایی دانشجویان با آرمان و
اندیشههای حضرت امام(ره) از اهداف مهم برگزاری این
نشست مجازی است ،گفت :نشست تجلی از منظر امام
خمینی(ره) با حضور دکتر محمد بهنام فر عضو هیات
علمی دانشگاه بیرجند و نشست انسانشناسی عرفانی
از منظر امام خمینی(ره) با حضور عباس محمدیان عضو
هیات علمی دانشگاه سبزوار برگزار شد.

■■■

■

نشستتخصصی
«گردشگری دریایی در
خلیجفارس» برگزار شد

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی هرمــزگان۱۸ ،

آبــان مــاه :نشســت تخصصــی "گردشــگری دریایــی در
خلیجفــارس" توســط مرکــز گردشــگری علمــی ـ فرهنگــی

نشست مجازی «نقد تاثیر
فضای مجازی بر سبک و کیفیت
مطالعه» برگزار شد
■

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی آذربایجــان

غربــی ،بــه همــت ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی
آذربایجــان غربــی و بــا همــکاری اداره کل کتابخانههــای
عمومــی اســتان نشســت نقــد تاثیــر فضــای مجــازی بــر
ســبک و کیفیــت مطالعــه بهبــه ثــورت الیــو اینســتاگرامی
در دانشــگاه ارومیــه برگــزار شــد.
رابعــه خانعلیلــو رییــس اداره کتابخانههــای
عمومــی ارومیــه در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه فضــای
مجــازی واژهای اســت کــه نخســتین بــار ویلیــام گیبســون
نویســندهی داســتانهای علمــی تخیلــی در ســال ۱۹۸۴
بــهکار بــرده شــده اســت ،افــزود :بــه فضــای تعاملــی در
بســتر اینترنــت فضــای مجــازی اطــالق میشــود ،نکتــهای
کــه در اینجــا الزم بــه ذکــر اســت ایــن اســت کــه فضــای
مجــازی برخــالف ظاهــر نامگــذاری آن حقیقتــ ًا مجــازی
نیســت ،بلکــه بــا توجــه بــه آثــار آنیــک دنیــای حقیقــی
اســت ،هرجــا فکــر و اندیشــه منتقــل شــود فضــای حقیقــی
اســت.
وی بــا اشــاره بــه ویژگیهــای فضــای مجــازی
تصریــح کــرد :تبدیــل مــکان بــه فضــا ،ارتبــاط گســترده
بــدون محدودیــت مکانــی و زمانــی ،مخاطــب گزینشــگر
و کنشــگر ،تغییــر مفهــوم قــدرت اجتماعــی ،ماهیــت
شــبکهای و دسترســی آســان و ســریع بــه منابــع اطالعــات

نشست مجازی
«بایستههای سواد رسانهای در
دانشگاهها» برگزار شد
■

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ،دفتــر مطالعــات

فرهنگــی جهاددانشــگاهی ،نشســت مجــازی بــا موضــوع
«ســواد رســانهای» را برگــزار کــرد.
در ایــن نشســت مجــازی کــه بــا موضــوع «بایســتههای
ســواد رســانهای در دانشــگاهها» برگــزار شــد دکتــر احســان
شــاه قاســمی ،بیــان کــرد :ســواد رســانهای ایــن روزهــا کــه
در عصــر پــرداد و تصویــر زندگــی میکنیــم و آگهیهــای
بســیاری بــه مــا حملــه میکننــد جایــگاه مهمــی دارد و
همــه ایــن مــوارد بــا ســواد رســانهای کنتــرل میشــود.
وی ادامــه داد :ســواد رســانه چیــزی اســت کــه بــه
صــورت روزانــه بــه آن نیــاز داریــم چــرا کــه رســانهها در
آنچــه کــه میگوینــد صداقــت ندارنــد و میخواهنــد
از مــا در تحقــق منافــع خــود یعنــی جلــب نظــر ،تحکــم
ایدولــوژی خــود و غیــره اســتفاده کننــد.
ایــن مــدرس ســواد رســانهای تصریــح کــرد :ســواد
رســانهای بــه دنبــال ایــن اســت کــه ادعــای رســانهها
را محقــق کنــد یعنــی بــه مــا یــاد میدهــد بهگونــهای
از رســانهها اســتفاده کنیــم کــه منافــع مــا را بــرآورده
کنــد و در خدمــت مــا باشــد همچنیــن بــه مــا آمــوزش
میدهــد کــه مــا بهگونــهای برنامهریــزی کنیــم تــا ایــن
رســانهها در نیازهــای اطالعاتــی ،اجتماعــی و غیــره بــه
مــا خدماترســانی کننــد.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران گفــت :ســواد
رســانهای مجموعــهای از چشــماندازها اســت کــه بــه مــا
کمــک میکنــد خــود را در معــرض محتواهــای رســانه قــرار
دهیــم و پیامهــای رســانهای را تحلیــل و تفســیر کنیــم و از
 ۳بلــوک ســاختارهای دانــش ،مهارتهــا و طــرح شــخصی
ساختهشــده اســت.

■■■

■

برگزاری نشست مجازی
«امام حسن عسکری(ع)
و امتداد عرفان»

روابـــط عمومـــی ســـازمان دانشـــجویان

جهاددانشـــگاهی ۳آذر مـــاه :حجتاالســـالم هـــادی
ســـروش مـــدرس حـــوزه و پژوهشـــگر دینـــی  ،در
نشســـت مجـــازی «امـــام حســـن عســـکری(ع) و امتـــداد
عرفـــان» ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی بـــا
اش ــاره ب ــه س ــیره زندگ ــی ام ــام عس ــکری(ع) ب ــه تبیی ــن
عرف ــان ن ــاب ن ــزد ای ــن ام ــام(ع) پرداخ ــت و بی ــان ک ــرد:
امـــام عســـکری(ع) بـــرای عرفـــان نـــاب ســـه ویژگـــی
توحیدگرایـــی ،تفکرگرایـــی و احســـانگرایی را برشـــمرده

ﭘﯿﺎمﺟﻬﺎد│ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮى ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﻰ
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دانشــجویان ایــران بــا همــکاری جهاددانشــگاهی واحــد
هرمــزگان و بــا حضــور محمــد محســنی مدیــر کارخانــه
صبــا فــوالد خلیجفــارس ،محمــد احمــدیزاده مدیــر
بنــدر شــهید حقانــی بندرعبــاس و محمــد برتینــا رییــس
هنرســتان علــوم و فنــون دریایــی ارتــش و میزبانــی محمــد
دلپســند سرپرســت معاونــت آموزشــی جهاددانشــگاهی
هرمــزگان بهصــورت وبینــار برگــزار شــد.
محمــد محســنی در ایــن نشســت اظهــار کــرد:
متاســفانه علیرغــم ظرفیتهــای گســتردهای کــه اســتان
هرمــزگان دارد امــا اتفــاق مفیــدی از لحــاظ توســعه
گردشــگری در آن رخ نــداده اســت و ظرفیــت موجــود
حاصــل جبــر تاریــخ ،جغرافیــا و اقلیــم آن اســت .اگــر
افــرادی در ایــن حــوزه فعالیــت کردهانــد نیــز بــه دلیــل
دســتورالعملهای موجــود نبــوده بلکــه بــر اســاس
عالقــه و عــرق شــخصی پــا بــه ایــن عرصــه گذاشــتهاند.
زیباییهــای طبیعــی در ایــن اســتان وجــود دارد امــا بایــد
زیباییهایــی را نیــز مــا ایجــاد کنیــم.
در ادامه محمد احمدیزاده مدیر بندر شهید حقانی
بندرعباس با اشاره به این که  ۴۰درصد از نوار ساحلی کل
کشور در استان هرمزگان قرار دارد ،اظهار کرد :گردشگری
دریایی تعاریف متفاوتی دارد ،آمار مسافران حملونقل
دریایی در پیک خود به  ۵میلیون نفر میرسد ،اما نباید
این نکته را نادیده گرفت که گردشگری صرف ًا در سفرهای
دریایی خالصه نمیشود.
محمــد برتینــا رییــس هنرســتان علــوم و فنــون
دریایــی ارتــش و مــدرس دورههــای دریانــوردی و
راهنمــای گردشــگری دریایــی نیــز در ایــن نشســت بیــان
کــرد :فرهنگســازی نیــاز بــه زمینهســازی و آمــوزش
دارد ،در بخــش دولتــی آموزشوپــرورش میتوانــد بــا
اضافــه کــردن مطالبــی در کتــب درســی و وزارت علــوم
نیــز بــا افزایــش رشــتهها و واحدهــای درســی در حــوزه
گردشــگری دریایــی گام مؤثــری در ایــن زمینــه بردارنــد.

از ویژگیهــای فضــای مجــازی محســوب میشــود.
خانعلــی لــو بــا تاکیــد براینکــه فضــای مجــازی
را بــا همــهی مختصــات تــازه ،بــا همــه جذابیتهــا و
ویژگیهــای مثبتــی کــه دارد و تغییــرات گســتردهای کــه
ایجــاد کــرده اســت ،دیگــر نــه میتــوان کامــال آن را کنــار
گذاشــت و نــه میتــوان بهراحتــی از آســیبهایش در
امــان بــود ،تصریــح کــرد :امــا مــا بایــد ســواد اســتفاده از
ایــن بســتر را داشــته باشــیم و بتوانیــم در مواجهــه بــا ایــن
عرصــه ،هوشــمندانه و مســووالنه برخــورد کنیــم.

اســـت کـــه میتوانـــد میـــزان خوبـــی بـــرای تشـــخیص
عرفانهـــای نـــاب از کاذب باشـــد.
وی افـــزود :وقتـــی ایـــن شـــاخصهها بـــه دســـت مـــا
بیایـــد ،هـــم بـــرای خـــود مـــا مفیـــد اســـت و بـــه بیراهـــه
نمیرویـــم و هـــم اگـــر کســـی نـــدای حقـــی داشـــت آن را
میشـــنویم و اگـــر نـــدای باطلـــی داشـــت نیـــز شناســـایی
می شـــود.
ای ــن پژوهش ــگر دین ــی تصری ــح ک ــرد :اولی ــن ش ــاخصه
ایـــن اســـت کـــه عرفـــان امـــام عســـکری(ع) یـــک عرفـــان
توحیدگـــرا و تـــوام بـــا خلـــوص محـــض اســـت و روی
ایـــن نکتـــه بحـــث بســـیاری وجـــود دارد .اینجاســـت کـــه
توهمـــات و خرافـــات کنـــار میرونـــد.
حجتاالســـالم ســـروش اذعـــان کـــرد :امـــروزه
عرفانهـــای کاذب وجـــود دارد کـــه بســـیاری از آنهـــا در
حــد مریــد و مریدبــازی و دکان اســت و در عرفــان هرکجــا
دیدی ــد ک ــه دکان ــی بازش ــده و دستبوس ــی و پابوس ــی راه
انداختهشـــده ،در آن شـــک کنیـــد .در عرفـــان نـــاب
اســـالمی و مکتـــب اهلبیـــت(ع) ،عرفانـــی کـــه براســـاس
کشـــف تـــام محمـــدی باشـــد ،عرفانـــی اســـت کـــه در آن
مریدبـــازی وجـــود نـــدارد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه شـــاخصه اصلـــی
ایـــن مکتـــب توحیدگرایـــی اســـت نـــه مریدبـــازی و
مریدپ ــروری گف ــت :ام ــام عس ــکری(ع) ش ــنیدند ف ــردی
ب ــه ن ــام احم ــد ب ــن ه ــالل ک ــه دورهای در محض ــر ام ــام
عســـکری(ع) هـــم بـــوده ،ادعاهایـــی در معرفـــت کـــرد و
دکان ــی ب ــرای خ ــود ب ــاز ک ــرد .ام ــام عس ــکری(ع) وقت ــی
از کارهـــای احمـــد بـــن هـــالل اطـــالع یافتنـــد ،ایـــن
جملـــه را بـــه اصحـــاب فرمودنـــد کـــه «احـــذروا الصوفـــی
المتصنـــع» ،یعنـــی از ایـــن صوفیمســـلک دروغیـــن و
کس ــی ک ــه ب ــرای خ ــودش دکان ــی ب ــاز ک ــرده اس ــت ،ب ــر
حـــذر باشـــید.
ایـــن پژوهشـــگر دینـــی افـــزود :در تهـــران ،قـــم و ...
نغمههایـــی از عرفـــان میشـــنویم .اســـمهایی بـــرای
خـــود میگذارنـــد و ادعاهایـــی هـــم دارنـــد ،امـــا ریشـــه
عرفـــان از نظـــر واقعیاتـــی کـــه مـــورد قبـــول بـــزرگان
ماســـت را بایـــد شـــناخت.
وی شـــاخصه دوم در عرفـــان امـــام عســـکری(ع)
را تفکرگرایـــی دانســـت و خاطرنشـــان کـــرد :عرفـــان
تجربـــه درونـــی و شـــهود اســـت ،امـــا در عیـــن حـــال
عرفـــان حـــق
مقابـــل تفکـــر نیســـت و هیـــچ وقـــت
ِ
نمیآیـــد بـــه کســـانی کـــه بـــه عرفـــان عالقهمنـــد
هســـتند بگویـــد شـــما حـــق نداریـــد فکـــر و بررســـی
کنیـــد .ایـــن طـــور نیســـت.
حجتاالســـالم ســـروش ادامـــه داد :بیـــان امـــام
عســـکری(ع) ایـــن اســـت کـــه عبـــادت بـــه کثـــرت نمـــاز
و روزه نیســـت ،بلکـــه بـــه کثـــرت تفکـــر اســـت؛ بنابرایـــن
بـــا همیـــن شـــاخصه میتوانیـــم تشـــخیص دهیـــم کـــه
حقیقـــت اســـت یـــا غیرحقیقـــت .شـــاخصه ســـوم هـــم
ایـــن کـــه عرفـــان امـــام عســـکری(ع) احسانگراســـت.
عرفـــان نـــاب عـــارف را فقـــط خلوتنشـــین نمیکنـــد،
بلک ــه ع ــارف خل ــوت دارد ،ام ــا ای ــن ط ــور نیس ــت ک ــه از
جامعـــه بیـــرون رفتـــه باشـــد.
وی در ادامـــه تصریـــح کـــرد :دوره امـــام عســـکری(ع)
دوران ظهـــور عرفانهـــای متعـــددی بـــوده و مســـاله
عرفـــان در آن زمـــان امـــری مخفـــی و یـــا ناشـــناختهای
نبـــوده اســـت و ثانیـــا در روزگار مـــا و شـــرایطی کـــه مـــا
زندگـــی میکنیـــم نیـــز نغمههـــای عرفاناندیشـــانه
و یـــا عرفاننوازانـــه وجـــود دارد و میشـــنویم .کنـــار
هـــر نـــوری هـــم ظلمتـــی شـــکل میگیـــرد و الزم اســـت
عرفـــان و مکتـــب امـــام عســـکری(ع) و شـــاخصههای
عرفـــان درســـت را بیابیـــم.
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برگـزار

بررسی ظرفیت تحمل
مقصدهایطبیعتگردی
در استان کردستان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی کردســـتان:

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

ارســـطو گویلـــی در نشســـت «طبیعتگـــردی و ظرفیـــت
تحم ــل طبیعتگ ــردی» ک ــه ب ــه هم ــت معاون ــت فرهنگ ــی
جهاددانش ــگاهی اس ــتان ب ــا هم ــکاری مرک ــز گردش ــگری
دانشـــجویان ایـــران برگـــزار شـــد ،اظهـــار کـــرد :در حـــال
حاضـــر کشـــور ایـــران جـــزو  20کشـــور برتـــر جهـــان
بـــه لحـــاظ تنـــوع زیســـتی اســـت و بـــه تبـــع آن اســـتان
کردســـتان بـــا دارا بـــودن چهـــار فصـــل بـــا عرضهـــای
جغرافیایـــی بســـیار کـــم از هـــم ،جاذبههـــای طبیعـــی
بک ــری را فراه ــم ک ــرده ک ــه میت ــوان در راس ــتای ج ــذب
گردشـــگر و رونـــق اقتصـــادی و ایجـــاد اشـــتغال از ایـــن
طبیعـــت بکـــر و خـــدادای بهـــره بـــرد.
رییـــس کمیســـیون ســـرمایه گـــذاری و گردشـــگری
شـــورای شـــهر ســـنندج بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه حتـــی در
نمایش ــگاههای گردش ــگری نی ــز ج ــای اس ــتان کردس ــتان
خال ــی اس ــت ،بی ــان ک ــرد :هرچن ــد ک ــه ع ــدم ش ــناخت و
معرفـــی اســـتان کردســـتان ســـبب دســـت نخـــوردن و
بکـــر مانـــدن طبیعـــت اســـتان شـــده و گردشـــگرانی کـــه
از جاهـــای مختلـــف وارد اســـتان میشـــوند از منابـــع
طبیع ــی بک ــر و کمت ــر دس ــت خ ــورده و ف ــارغ از آلودگ ــی
اس ــتقبال میکنن ــد؛ ام ــا کمب ــود مطالع ــات س ــبب ع ــدم
شناس ــایی می ــزان ظرفی ــت مناب ــع گردش ــگری طبیع ــی و
روســـتایی در اســـتان کردســـتان شـــده اســـت.
در ادامـــه مســـوول کمیتـــه طبیعـــت گـــردی و
کارشـــناس طبیعـــت گـــردی اداره کل میـــراث فرهنگـــی
و کردشـــگری اســـتان بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه اســـتان
کردســـتان ،اســـتانی فرهنگـــی -طبیعـــی اســـت ،اظهـــار
کـــرد :در  10ســـال اخیـــر طبیعتگـــردی اســـتان
کردســـتان در لیســـت ســـبد گردشـــگری خانـــوار ایرانـــی
ق ــرار گرفت ــه و از دورتری ــن نق ــاط کش ــور نی ــز ب ــه اس ــتان
کردس ــتان س ــفر کردهان ــد و یک ــی از دالی ــل ای ــن مس ــاله
فرهنگ ــی اس ــت ک ــه در طبیع ــت اس ــتان کردس ــتان ش ــکل
گرفتـــه اســـت و همیـــن موضـــوع فرهنـــگ و انگیزههـــای
زیـــادی را بـــرای حضـــور و جـــذب گردشـــگران از ســـایر
اســـتانهای کشـــور بهوجـــود آورده اســـت؛ از جملـــه
انگی ــزه خری ــد ب ــرای ش ــهرهای مریـــوان و بانـــه ،انگی ــزه
فرهنگـــی طبیعـــی و طبیعـــت گـــردی.
آوات مـــکاری عنـــوان کـــرد :در حـــوزه میـــراث
فرهنگـــی بـــه کســـی گردشـــگر گفتـــه میشـــود کـــه از
طریـــق تورهـــای گردشـــگری وارد اســـتان میشـــود و
قوانیـــن گردشـــگری بـــرای گردشـــگرانی تبییـــن شـــده
کـــه از طریـــق تـــور وارد اســـتان میشـــوند و کســـی کـــه
بـــه صـــورت فـــردی مســـافرت میکنـــد از نظـــر میـــراث
فرهنگ ــی گردش ــگر نیس ــت و یک ــی از دالیل ــی ک ــه س ــبب
مط ــرح ش ــدن ظرفیته ــای تحم ــل طبیع ــت در اس ــتان
ش ــده اس ــت همی ــن مس ــافرتهای خ ــارج از ت ــور اس ــت.
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برگزاری  ۱۴۵هزار نفر
ساعت آموزش ضمن خدمت
توسطجهاددانشگاهی
خراسان جنوبی
■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان

جنوبـــی :معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد

خراســـان جنوبـــی از برگـــزاری حـــدود  ۱۴۵هـــزار نفـــر
س ــاعت آم ــوزش ضم ــن خدم ــت توس ــط ای ــن معاون ــت در
پایـــان  ۶ماهـــه نخســـت ســـال جـــاری خبـــر داد.
مجتبی ابراهیمی با بیان اینکه در دوران شیوع کرونا،
آموزشها در جهاددانشگاهی متوقف نشده است ،اظهار
کرد :در معاونت آموزشی جهاددانشگاهی دورههای ضمن
خدمت ویژه کارکنان ادارات استان به صورت آنالین و
آفالین برگزار میشود.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با
بیان اینکه در دوران شیوع کرونا ،این آموزشها به شیوه
غیرحضوری برگزار شده ،از برگزاری  5دوره برای کارکنان
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی به تعداد  8400نفر ساعت
آموزش به صورت آنالین و آفالین و دورههای توان افزایی
و تاب آوری اجتماعی برای جامعه هدف دفتر بانوان و
خانواده استانداری استان نیز خبر داد و گفت :تعداد
 16800نفر ساعت دوره برگزار میشود.
به گفته وی ،با توجه به پتانسیل جهاددانشگاهی برای
ارایه دورههای مجازی ،تعداد این دورهها افزایش یافته
و نشان دادیم در این دوران که به واسطه شیوع ویروس
کرونا ،امکان برگزاری حضوری کالسها میسر نیست،
آموزشهای ضمن خدمت تعطیل نشده است.

ســیناپرس ۱۰ ،آذرمــاه :نشســت شــورای فنــاوری پــارک
ملــی علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی
جهاددانشــگاهی بــا دســتور رســیدگی بــه تصویــب
مصوبــات کمیتــه جــذب و پذیــرش ،ارایــه گــزارش
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری صنایــع خالق،ارایــه گــزارش
از تفاهمنامــه بــا صنــدوق کارآفرینــی امیــد و ارایــه بســته
حمایتــی از شــرکتها ،واحدهــای فنــاوری بــه واســطه
شــرایط پیشــگیری از ویــروس کرونــا برگــزار شــد.
گفتنــی اســت ،دکتــر عزیزالــه جعفــری مشــاور رییــس
دانشــگاه علــم و فرهنــگ ،دکتــر عیســی علیــزاده معــاون
فرهنگــی جهاددانشــگاهی ،دکترمحمدرضــا بهمنــی
رییــس مرکــز فنــاوری اطاعــات رســانههای دیجیتــال،
دکتــر بهــروز بادکــو معــاون رییــس جهاددانشــگاهی
و رییــس ســازمان تجــاری ســازی فنــاوری و اشــتغال
دانــش آموختــگان ،دکتــر محمــد صــادق بیجنــدی معــاون
آموزشــی جهاددانشــگاهی ،دکتــر ســید ســعید هاشــمی
رییــس دانشــگاه علــم و فرهنــگ و دکتــر مهــدی کشــمیری
قائــم مقــام معــاون پژوهــش و فنــاوری در امــور فنــاوری
و مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی امــور فنــاوری بــه صــورت
مجــازی و حضــوری بــه عنــوان اعضــای شــورای فنــاوری
پــارک ملــی علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی
در ایــن جلســه حضــور داشــتند.
همچنیــن ایــن نشســت بــه میزبانــی دکتــر محمــد
حســین ایمانــی خوشــخو رییــس پــارک ملــی علــوم و
فناوریهــای نــرم و صنایــع فرهنگــی ،دکتــر ابراهیــم
نبیونــی معــاون فنــاوری ،دکتــر علــی حســنی معــاون
پشــتیبانی ،فــرگل غفــاری ســردبیر خبرگــزاری ســیناپرس
و دیگــر همــکاران ایــن مجموعــه برگــزار شــد.

■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی یزد :نشست
مشترک سازمان جهاددانشگاهی یزد با پارک علم و
فناوری استان در راستای افزایش تعامل و نحوه همکاری
با مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اشکذر برگزار
شد.
این نشست با حضور دکتر فاطمه سعادت جو رییس
سازمان جهاددانشگاهی یزد ،دکتر محمد مهدی لطفی
رییس پارک علم و فناوری یزد ،مهندس شهرام شکوهی
معاون فناوری و محمد زارع معاون فناوری مرکز رشد
جهاددانشگاهی برگزار شد.
در این نشست دکتر سعادت جو به معرفی فعالیتها
و اقدامات مرکز رشد پرداخته و ابراز امیدواری کرد تا با
تعامل و همکاری بیشتر با پارک علم و فناوری فعالیتهای
این مرکز در اشکذر گسترش یافته و خدمات بهتر و
بیشتری به مردم این شهرستان بهویژه جوانان دارای ایده
و خالق ارایه گردد.
در ادامه دکتر لطفی با اظهار تمایل نسبت به همکاری
هر دو دستگاه پیشنهاد انعقاد تفاهمنامه همکاری را ارایه
و ایجاد فضای کار اشتراکی و ایجاد مرکز نواوری جهت
شناساندن هر چه بیشتر این مرکز را ارایه کردند.
همچنین مهندس شکوهی پیشنهاد برگزاری کارگاه
های اموزشی و رویدادهای مختلف را با همکاری و حمایت
پارک مطرح کرد.

■■■

■■■

نشست مشترک پارک
علم و فناوری استان و
جهاددانشگاهی یزد برگزار شد

■■■

نشست شورای فناوری
پارک ملی علوم وفناوریهای
نرم و صنایع فرهنگی
جهاددانشگاهی برگزار شد
■

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی بــه نقــل از

برگزاری دومین نشست
«آسیبهاتهدیدها
و چالشهای فضای مجازی
و شبکههای اجتماعی»

■

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی واحــد الزهــراء(س)

 18آذر مــاه :دومیــن نشســت از سلســله نشســتهای
علمــی تخصصــی «آســیبها تهدیدهــا و چالشهــای
فضــای مجــازی و شــبکههای اجتماعــی» بــه صــورت
وبینــار برگــزار شــد.
ایــن نشســت بــا محوریــت رســانه و ســبک زندگــی،
بررســی مــوردی اینســتاگرام بــا حضــور ســرهنگ علــی
محمــد رجبــی رییــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری
از جرایــم ســایبری پلیــس فتــا ناجــا و دکتــر معصومــه
نصیــری مــدرس و پژوهشــگر ســواد رســانهای در محــل
دانشــگاه علمــی کاربــردی جهادداشــگاهی واحــد  4برگــزار
شــد.
ایــن نشســت نیــز بــا مشــارکت مخاطبــان بهویــژه
دانشــجویان دانشــگاهها بــا آمــار بازدیــد باالیــی روبــهرو
شــد کــه نشــان از دغدغهمنــدی دانشــجویان و مخاطبــان
در زمینــه فضــای مجــازی و تاثیــر رســانه بــر ســبک زندگــی
دارد.

■■■

اولین رویداد صندلی تجربه
آنالین برگزار شد

■

رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی ق ــم ۱۶ ،آذرم ــاه:

آغاز اجرای طرح
شهید احمدی روشن
در پژوهشکده گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی
■

روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی

جهاددانشـــگاهی :همزمـــان بـــا هفتـــه پژوهـــش ،طـــرح
شـــهید احمـــدی روشـــن توســـط بنیـــاد ملـــی نخبـــگان
اســـتان تهـــران و بـــا هـــدف توانمندســـازی و مشـــارکت
دانشـــجویان مســـتعد در جهـــت شناســـایی و حـــل
مســـایل واقعـــی کشـــور در پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی
جهاددانشـــگاهی آغـــاز شـــد.
در ایـــن راســـتا بـــا تعریـــف طـــرح "تولیـــد عصـــاره
اســـتاندارد گیـــاه خارمریـــم بـــر اســـاس میـــزان ترکیـــب
ســـیلیمارین" و بـــا تشـــکیل تیمـــی متشـــکل از
دانش ــجویان خب ــره در رش ــتههای داروس ــازی ،پزش ــکی،
مهندس ــی ش ــیمی ،ش ــیمی و اقتص ــاد ،تح ــت سرپرس ــتی
دکت ــر غف ــارزادگان ،ت ــالش دارد ت ــا یک ــی از چالشه ــای
حـــوزه تولیـــد در زمینـــه خالصســـازی محصـــول نهایـــی
تولیـــدی را مرتفـــع کنـــد.
دکتـــر رضـــا غفـــارزادگان سرپرســـت پژوهشـــکده
گیاهـــان دارویـــی در خصـــوص ایـــن طـــرح عنـــوان کـــرد:
در ایـــن طـــرح کـــه بـــا همـــکاری بنیـــاد ملـــی نخبـــگان
اســـتان تهـــران اجـــرا میشـــود ،اســـتادان خبـــره
دانشـــگاهی و متخصصـــان برتـــر صنعتـــی بـــا شناســـایی
مســـایل و مشـــکالت اصلـــی کشـــور ،هســـتههای
نخبگانـــی مســـاله محـــور را بـــا مشـــارکت دانشـــجویان
برگزی ــده تشـــکیل داده و ب ــه ص ــورت علمـــی و تخصص ــی
در قال ــب طرح ــی مش ــخص و در ب ــازه زمان ــی معی ــن ب ــه
حـــل آنهـــا میپردازنـــد.
تجربـــه فعالیـــت بینرشـــتهای در هســـتههای
نخبگانـــی و همـــکاری بـــا دانشـــجویان مســـتعد
از رشـــتهها و دانشـــگاههای مختلـــف ،افزایـــش
خودبـــاوری ،مســـوولیتپذیری و همچنیـــن افزایـــش
اعتمـــاد دســـتگاههای اجرایـــی ،مراکـــز علمـــی و بخـــش
خصوصـــی بـــه برگزیـــدگان و نخبـــگان کشـــوری از جملـــه
مزایـــای اصلـــی ایـــن طـــرح اســـت.

محمـــد دلپســـند سرپرســـت ایـــن واحـــد ،اظهـــار کـــرد:
معاون ــت توس ــعه و تروی ــج س ــازمان قرآن ــی دانش ــگاهیان
کشـــور بـــا اعتقـــاد بـــه ضـــرورت افزایـــش فرهنـــگ قـــرآن
آم ــوزی در بی ــن دانش ــجویان سراس ــر کش ــور و در راس ــتای
توســـعه و ترویـــج فرهنـــگ قرآنـــی دوره دانشـــجو معلـــم
قـــرآن کریـــم را زیـــر نظـــر ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان
کشـــور برگـــزار میکنـــد.
وی اف ــزود :ای ــن ط ــرح در راس ــتای اج ــرای طرحه ــای
هماهنـــگ قرآنـــی ســـال  ،۹۹در اســـتان هرمـــزگان
همزمـــان بـــا  ۱۴اســـتان دیگـــر شـــامل آذربایجـــان
شـــرقی و غربـــی ،اردبیـــل ،بوشـــهر ،زنجـــان ،ســـمنان،
قزویـــن ،کرمـــان ،کهگیلویـــه و بویراحمـــد ،گلســـتان،
گیـــالن ،لرســـتان ،مازنـــدران و یـــزد اجـــرا میشـــود.
سرپرســـت جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان تصریـــح
کـــرد :از جملـــه اهـــداف اجـــرای ایـــن طـــرح میتـــوان
بـــه تربیـــت مربـــی آمـــوزش قـــرآن کریـــم ،گســـترش و
توســـعه معرفـــت و فرهنـــگ قرآنـــی میـــان دانشـــجویان،
شناســـایی اســـتعدادهای بالقـــوه قرآنـــی دانشـــجویان
در ســـطح کشـــور ،اســـتفاده از روحیـــه پویـــا و شـــاداب
جوانـــان دانشـــجو بـــرای انتشـــار فرهنـــگ قرآنـــی در
کش ــور و تحق ــق اه ــداف منش ــور توس ــعه فرهن ــگ قرآن ــی
بهعنـــوان باالتریـــن ســـند فعالیتهـــای قرآنـــی کشـــور
اشـــاره کـــرد.
دلپســـند بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه آشـــنایی بـــا
مهارته ــای تدری ــس ،اح ــکام ق ــرآن و عت ــرت و مفاهی ــم
و واژههـــای قرآنـــی از جملـــه اهـــداف جزئـــی ایـــن دوره
اس ــت ،اف ــزود :در پای ــان ای ــن دوره دانش ــجو بای ــد بتوان ــد
کالس درس را مدیری ــت کن ــد ،راهبرده ــای تدری ــس را در
کالس درس ب ــه کار بن ــدد و آموزهه ــا و اح ــکام موج ــود در
آی ــات ق ــرآن را تش ــخیص ده ــد و از هم ــه مهمت ــر بتوان ــد
اخـــالق قرآنـــی را در حیـــن تدریـــس و کالسداری خـــود
بـــه کار بنـــدد.

■■■

توجه بیشتر به راهاندازی
کسبوکارهایخانگی
در محیط شهری امروز

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اصفهـــان ۱9،آذرمـــاه:

دکتـــر مهـــدی ژیانپـــوردر وبینـــار «تجـــارب موفـــق
زنـــان در کســـبوکارهای خانگـــی و ارایـــه یافتههـــای
پژوهشـــی در ایـــن حـــوزه» کـــه بـــه همـــت معاونـــت
پژوهش ــی جهاددانش ــگاهی واح ــد اصفه ــان برگ ــزار ش ــد،
اظهـــار کـــرد :در نـــگاه کالســـیک کســـبوکارها بـــه انـــواع
مختلفـــی تقســـیم میشـــوند کـــه دریکـــی از مهمتریـــن
شـــکلهای آن کســـبوکارهای خانگـــی ،خانوادگـــی،
روســـتایی ،اینترنتـــی و کســـبوکارهای کوچـــک و
متوســـط ،از کســـبوکارهای بـــزرگ جـــدا شـــدهاند.
وی بـــا اشـــاره بـــه پژوهـــش انجامشـــده در
معاونـــت پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد اصفهـــان،
گفـــت :پژوهشـــی در حـــوزه کســـبوکارهای خانگـــی از
دو ســـال گذشـــته بـــر پایـــه مصادیـــق عینـــی و بومـــی
اســـتان اصفهـــان انجـــام و نتایـــج بهصـــورت معرفـــی
راهکارهـــای کســـب موفقیـــت و موانـــع پیـــش روی آن در
کســـبوکارهای اینترنتـــی اســـتخراج شـــد.
وی افـــزود :یکـــی از اتفاقاتـــی کـــه در دنیـــای اخیـــر

■■■

برگزاری اولین رویداد شتاب
«نوآوری در صنعت سفال و
سرامیک»

■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی همـــدان۱8 ،

آذر مـــاه :اولیـــن رویـــداد شـــتاب «نـــوآوری در صنعـــت
ســـفال و ســـرامیک» توســـط مرکـــز نـــوآوری وشـــکوفایی
جهاددانشـــگاهی اســـتان همـــدان و همـــکاری مرکـــز
خدم ــات تخصص ــی س ــفال جهاددانش ــگاهی ،ب ــا ش ــرکت
ایدههـــای نـــو از سراســـر کشـــور بهصـــورت مجـــازی
برگـــزار شـــد.
محمدحســـین موســـی زاده مدیـــرکل دفتـــر
نـــوآوری ،فنـــاوری و تجاریســـازی دانشـــگاه جامـــع
علمـــی کاربـــردی کشـــور بـــا بیـــان اینکـــه اصـــل
تعریـــف ثـــروت در جهـــان بـــه پتانســـیلهای بومـــی
هـــر کشـــور و منطقـــه برمیگـــردد ،گفـــت :ســـفال
یکـــی از پتانســـیلهای قدیمـــی اســـتان همـــدان
اســـت کـــه بایســـتی مـــورد توجـــه ویـــژه مســـووالن و
دســـتاندرکاران قـــرار گیـــرد.
در ادامـــه دکتـــر محمـــود تعجبـــی رییـــس دانشـــگاه
جامـــع علمـــی کاربـــردی اســـتان همـــدان بـــا تاکیـــد بـــر
اینکـــه در اســـتارتآپها بایـــد پتانســـیلهای اســـتان
لح ــاظ ش ــود ،گف ــت :اس ــتارت آپه ــا طلیع ــه رخداده ــای
بزرگتـــر در صنعـــت ســـفال هســـتند و انتظـــار داریـــم
فع ــاالن عرص ــه ب ــازار در ح ــوزه س ــفال و س ــرامیک بیش ــتر
در اســـتارتآپها ورود کننـــد.
رضایی ــان پاکی ــزه مس ــوول مرک ــز ن ــوآوری و ش ــکوفایی
جهاددانش ــگاهی همـــدان نی ــز ب ــا بیـــان اینک ــه بی ــش از
 ۱۰۰نف ــر در روی ــداد ش ــتاب ن ــوآوری در صنع ــت س ــفال و
ســـرامیک ثبتنـــام کردنـــد ،گفـــت ۳۵ :ایـــده بـــه مرکـــز
ارســـال شـــد و از ایـــن تعـــداد  ۱۰ایـــده بـــرای رویـــداد
اصلـــی انتخـــاب شـــدند.
گفتنـــی اســـت ۱۰ ،نفـــر از ایـــده پـــردازان منتخـــب
سراســـر کشـــور بـــه ارایـــه ایـــده بـــه صـــورت مجـــازی
پرداختنـــد کـــه از ایـــن بیـــن پـــس از داوری نهایـــی ســـه
ایـــده برتـــر انتخـــاب شـــدند و عـــالوه بـــر جوایـــز نقـــدی
مجـــوز اســـتقرار در مرکـــز نـــوآوری جهاددانشـــگاهی را
دریافـــت کردنـــد.
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان:

www.acecr.ac.ir

رویـــداد آنالیـــن صندلـــی تجربـــه همزمـــان بـــا روز
دانش ــجو ب ــه ص ــورت آنالی ــن در س ــامانه آم ــوزش مج ــازی
جهاددانشـــگاهی (امجـــد) برگـــزار شـــد.
در ای ــن روی ــداد مدیرعام ــل ش ــرکت توس ــعه و درم ــان
فرتـــاک تجربیـــات خـــود را بـــا دانشـــجویان بـــه اشـــتراک
گذاشـــت.
امیـــن شـــاهزیدی گفـــت :کســـب و کارهـــای نوپـــا
و اســـتارتاپها وتیـــم هایـــی کـــه بـــه تازگـــی تشـــکیل
شـــدهاند بایـــد از تجربههـــای شـــرکتها و کســـب
وکاره ــای موف ــق به ــره الزم را ب ــرده و ای ــن نکت ــه ض ــروری
اســـت کـــه در ابتـــدا بایـــد تیـــم بســـیار خـــوب را تشـــکیل
دهیـــد کـــه ارتباطـــات بســـیار وســـیع داشـــته باشـــد و
متخصـــص در هـــدف پیـــش رو باشـــد و میبایســـت در
مســـیر پیـــش رو دائمـــا کســـب تجربـــه کنـــد.
مدیرعامـــل شـــرکت توســـعه و درمـــان فرتـــاک ادامـــه
داد :در زم ــان وج ــود بح ــران و ش ــرایط خ ــاص در کس ــب
وکار بایـــد بـــه کنتـــرل روانـــی کســـب وکار و نیـــز کنتـــرل
روانـــی فـــردی توجـــه ویـــژه کـــرد و روی ایـــن موضـــوع
تمرکـــز الزم داشـــت تـــا بـــه موفقیـــت برســـیم.

برگزاری دوره مجازی دانشجو
معلم قرآن کریم در هرمزگان

بســـیار مـــورد تاکیـــد اســـت ،راهانـــدازی کســـبوکارهای
خانگ ــی در محی ــط ش ــهری اس ــت و نکت ــه مه ــم در ای ــن
میـــان باوجـــود فراهـــم بـــودن بســـتر اینترنـــت میـــان
کســـبوکارهای خانگـــی و اینترنتـــی تمایـــزی وجـــود
ندارنـــد.
همچنیـــن شـــادی فضلـــی معـــاون مدیـــرکل دفتـــر
بان ــوان و خان ــواده اس ــتانداری اصفه ــان در ای ــن وبین ــار ب ــا
اشـــاره بـــه نقـــش مهـــم توســـعه کســـبوکارهای خانگـــی
در درآمدزای ــی ،اظه ــار ک ــرد :در ای ــن زمین ــه برنامهه ــای
مختلفـــی در ســـطح کالن اجراشـــده اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در حـــال حاضـــر شـــاهد حضـــور
چش ــمگیر زن ــان در عرص ــه مش ــاغل خانگ ــی و راهان ــدازی
کســـبوکارهای خانوادگـــی هســـتیم ،تصریـــح کـــرد:
دلیـــل ایـــن حضـــور چشـــمگیر ،شـــرایط ایـــن مشـــاغل و
مزیتهایـــی همچـــون عـــدم خـــروج از منـــزل ،کاهـــش
هزینههـــای ایـــاب ذهـــاب و جانبـــی و امـــکان اســـتفاده
از اعضـــای خانـــواده در کســـبوکار اســـت کـــه باعـــث
ش ــده یک ــی از حوزهه ــای پرطرف ــدار در مبح ــث اش ــتغال
باشـــد.
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برگزاری اولین رویداد مجازی
کسب و کار بر پایه شیره انگور و
کشمش در اراک
■
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برگـزار

روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی۲۶ ،

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

آذرماه :اولین رویداد شتاب (استارتاپی) کسب و کار بر
پایه شیره انگور و کشمش به همت مرکز نوآوری کسب و
کارهای اینترنتی جهاددانشگاهی در اراک با حضور مجازی
تیمهای نوآور به صورت مجازی مجازی برگزار شد.
به همت مرکز نوآوری کسب و کارهای اینترنتی مرکز
علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک اولین رویداد شتاب
مجازی (استارتاپی) کسب و کار بر پایه شیره انگور و
کشمش با حضور رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی،
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان ،رییس مرکز
علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک ،فرماندار خنداب،
رییس جهاد کشاورزی و کارشناسان مرتبط ،با حضور
تیم هایی در زمینه تولید اپلیکیشن فروش و بازاریابی،
خالقیت و نوآوری در بسته بندی ،فناوریهای نوین در
خشک کردن انگور و برند سازی محصول برگزار شد.

■■■

وبینار مهارتهای کسبوکار
دیجیتالیجهاددانشگاهی
بوشهر برگزار شد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی بوشهر :وبینار فناوری،
کارآفرینی و مهارتهای کسبوکار دیجیتالی به همت
جهاددانشگاهی استان بوشهر به مناسبت هفته پژوهش و
با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر،
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان
بوشهر ،مرکز نوآوری و شکوفایی و اداره کل ورزشوجوانان
هللا اصغری رییس سازمان
بوشهر با حضور دکتر حبیب
جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی ،مهندس
علی سملیان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات
استان بوشهر ،دکتر سیدغالمرضا زینالعابدین مدیر
هوشمندسازی مرکز گسترش فناوری اطالعات (مگفا) و
مهندس غزال اطمینان محقق و مدیر کسبوکار شرکت
 AITاتریش برگزار شد.
سیدغالمرضا زینالعابدین در این وبینار گفت :شرکت
مگفا تالش کرده در حوزه فناوریهای نوین از جمله مباحث
هوشمندسازی و هوش مصنوعی فعالیتهایی داشته
باشد؛ پروژه شهر هوشمند بوشهر نیز بر اساس تعاریف
استانداردهای بینالمللی برای اولین بار و به عنوان پایلوت
توسط این شرکت در بندر بوشهر اجرا میشود.
هللا اصغری عنوان کرد :مدل توسعه نوآوری
دکتر حبیب
در جهاددانشگاهی به عنوان بزرگترین نهاد پژوهشی و
فناوری کشور و یک نهاد عمومی غیردولتی با حدود ۷۰۰۰
عضو تمام بخش و  ۹۰۰هیات علمی پیادهسازی شده است.
علی سملیان گفت :تالش ما این بوده که برای
کسبوکاردیجیتال در استان بوشهر بسترسازی نماییم.
بنابراین پهنای باند ورودی را به میزانی افزایش دادهایم
که در حال حاضر  ۵۰درصد از آن استفاده نمیشود یعنی
فضای آماده و مهیا برای کسبوکارهای دیجیتال وجود
دارد.
غزال اطمینان محقق و مدیر کسبوکار شرکت AIT
اتریش نیز در این وبینار گفت :شهر هوشمند سعی میکند
از استارتآپها و ایدههای جدید در آن شهر استفاده کند
و از شهروندان بخواهد آن شهر را به شکلی که دوست دارند
در آن زندگی کنند پیشرفت دهند.

بررسی فاز اولیه طرح ملی
مشاغل خانگی در استان قزوین
■

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قزویـــن18 ،

آذرمـــاه :فـــاز اولیـــه طـــرح ملـــی مشـــاغل خانگـــی
در اســـتان قزویـــن بـــا حضـــور دکتـــر محمدصـــادق
بیجنـــدی معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی و
مهنـــدس پیلـــه چـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان
قزویـــن برگـــزار شـــد.
مهنـــدس پیلـــه چـــی در ایـــن نشســـت گزارشـــی از
فعالیتهـــای واحـــد قزویـــن در اجـــرای فـــاز اول طـــرح
ملـــی مشـــاغل خانگـــی ارایـــه داد و بـــه تالشهـــای
مجموعـــه جهاددانشـــگاهی بـــرای رســـیدن بـــه هـــدف
اصلـــی طـــرح اشـــاره کـــرد و گفـــت :در اســـتان قزویـــن
حـــدود  1600نفـــر متقاضـــی شـــرکت در ایـــن طـــرح
هس ــتند ک ــه ب ــا کم ــک اداره کار ،تع ــاون و رف ــاه اجتماع ــی
اســـتان قزویـــن ،ایـــن افـــراد در ســـایت طـــرح ثبتنـــام
کردنـــد .همچنیـــن در ایـــن بیـــن بـــا مســـاعدت اداره کار
اســـتان  2500پیشـــران نیـــز شناســـایی شـــدند کـــه در
ح ــال رایزن ــی ب ــرای به ــره ب ــردن از آنه ــا در ط ــرح مل ــی
مشـــاغل خانگـــی هســـتیم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد :بـــه منظـــور
شناســـایی بهتـــر و همچنیـــن اطـــاع رســـانی طـــرح
در تمـــام اســـتان ،بازدیدهـــای میدانـــی متعـــددی از
روس ــتاهای اس ــتان ب ــه عم ــل آم ــد و همچنی ــن جلس ــات
متعـــددی بـــا دســـتگاه هـــای مرتبـــط بـــا طـــرح ملـــی
مشـــاغل خانگـــی برگـــزار شـــد.
دکتـــر بیجنـــدی در ادامـــه ایـــن نشســـت بـــا اشـــاره
بـــه تجربـــه دیگـــر اســـتانها گفـــت :اســـتفاده از تجربـــه
اســـتانهای پایلـــوت نقـــش مهمـــی جهـــت موفقیـــت
ایـــن طـــرح ایفـــا میکنـــد.
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی در پایـــان ایـــن
نشســـت گفـــت :رشـــتههای جدیـــدی بـــه طـــرح اضافـــه
ش ــده ک ــه اف ــراد جدی ــدی م ــی توانن ــد در ط ــرح مش ــارکت
کننـــد ،همچنیـــن پیشـــران هـــای ملـــی جهـــت بحـــث
فـــروش نیـــز آمـــاده همـــکاری مـــی باشـــند.

برگزاری نمایشگاه مشاغل
خانگی در مرکز علمی کاربردی
جهاددانشگاهی تهران ۴

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی :بـــه مناســـبت
هفت ــه پژوه ــش نمایش ــگاهی تح ــت عن ــوان خوداش ــتغالی
و کارآفرین ــی (مش ــاغل خانگ ــی) در راس ــتای ط ــرح مل ــی
توســـعه مشـــاغل خانگـــی در مرکـــز علمـــی کاربـــردی
جهاددانشـــگاهی تهـــران  ۴برگـــزار شـــد.
در ای ــن نمایش ــگاه دس ــتاورد بان ــوان توانمن ــد و فع ــال
در حوزههـــای مختلـــف صنایـــع دســـتی اعـــم از قلـــم
زنــی ،گلیــم بافــی ،مینــاکاری ،زیــوراالت ،جعبــه ســازی،
گیاه ــان داروی ــی ،تولی ــد م ــواد و محت ــوای آموزش ــی ب ــه
نمایـــش گذاشـــته شـــد.
ایـــن نمایشـــگاه  26آذر بـــا حضـــور دکتـــر بیجنـــدی
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی بـــه صـــورت رســـمی
بـــه مـــدت ســـه روز کاری برگـــزار شـــد.
گفتنـــی اســـت ،درکنـــار عرضـــه محصـــوالت،
کارگاههـــای آموزشـــی تخصصـــی بـــا هـــدف ارتقـــا و
کیفیـــت بخشـــی محصـــوالت تولیـــدی بـــرای غرفـــه
داران برگـــزار میشـــود .در انتهـــا براســـاس نظرســـنجی
بازدیدکننـــدگان از غرفـــه برتـــر تقدیـــر بـــه عمـــل خواهـــد
آمـــد.

■

فضا برای فعالیت
دانشجویاندانشگاههای
کردستان بازتر شود

روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان ۱۶ ،آذر ماه:

نشست گرامیداشت روز دانشجو به همت جهاددانشگاهی
استان با همکاری دفتر نماینده ولی فقیه و دانشگاههای
استان کردستان در سنندج برگزار شد و در این نشست
بر مسایل متعددی از جمله باز کردن فضای فعالیت
دانشجویان در دانشگاهها تاکید شد.
حجتاالســام حــاج شــیخ عبدالرضــا پورذهبــی
نماینــده ولیفقیــه در اســتان کردســتان بــا اشــاره بــه
فرمایشهــای مقــام معظــم رهبــری بــه دانشــجویان،
اظهــار کــرد :مســاله علــم و تخصــص ،عدالــت خواهــی و
آزاد اندیشــی ســه توقــع ایشــان از دانشــجویان اســت کــه
مــی توانــد راهگشــای جامعــه باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــجویان بایــد روشــن فکــر
تمــام عیــار باشــند ،افــزود :حــرف زدن بــا مطالعــه ،آگاهــی
و از پشــتوانهها خبــر داشــتن مجموعـهای از تعهدهــا اســت
کــه بایــد جــزء آرمانهــای دانشــجویان قــرار بگیــرد.
نماینــده ولیفقیــه در اســتان کردســتان ،از
دانشــجویان اســتان درخواســت کــرد کــه بــا دفتــر نماینــده
ولیفقیــه ارتبــاط برقــرار کننــد کــه مــا نیــز بتوانیــم تریبــون
را بــرای افــکار ســازنده آنهــا در مراس ـمهای گوناگــون در
اختیارشــان قــرار دهیــم.

■■■

اختتامیه رویداد «تن پوش
کودک با موضوع بحران کرونا»
برگزار شد
■

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی الزهــرا(س):

مراســم اختتامیــه رویــداد «تــن پــوش کــودک بــا موضــوع
بحــران کرونــا» توســط مرکــز نــوآوری طراحــی پوشــاک
مرکــز علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی تهــران شــعبه ۴
بــا حضــور ســیده مرضیــه شــفاپور مشــاور وزیــر فرهنــگ و
ارشــاد اســامی و دبیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس
کشــور ،دکترمحمــد علــی گــودرزی رییــس موسســه علمــی
کاربــردی جهاددانشــگاهی ،دکتــر رضــا نــوروززاده معــاون
علمــی دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی اســتان تهــران
شــرق ،مهنــدس کتانــی رییــس اداره پژوهــش و فنــاوری
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی شــرق تهــران ،حســین
بختیــاری معــاون ســازمان تجــاری ســازی فنــاوری و
اشــتغال دانــش آموختــگان جهاددانشــگاهی ،دکتــر
زهــرا نقــی زاده رییــس جهاددانشــگاهی الزهــرا(س)،
دکتــر زهــره محمــدی فــر رییــس مرکــز علمــی کاربــردی
جهاددانشــگاهی شــعبه تهــران  ۴برگــزار شــد.
در ایــن رویــداد از  ۱۲۰ایــده دریافتــی از دانشــگاههای
مختلــف ۴۰ ،اثــر توســط داوران بخــش علمــی انتخــاب و
بــه مرحلــه دوم رســید و  ۵طــرح بــه عنــوان طــرح منتخــب
توســط داوران بخــش علمــی و بخــش صنعــت بــه مرحلــه
نیمــه نهایــی راه یافــت.
در ایــن مراســم از بیــن  ۵تیــم منتخــب ،تیــم ُبرنــا بــه
عنــوان مقــام اول انتخــاب و بــا تندیــس ،لــوح و هدیــه
نقــدی تقدیــر شــد.
گفتنــی اســت ،در پایــان مقــرر شــد مرکــز علمــی
کاربــردی جهاددانشــگاهی شــعبه تهــران  ۴جهــت حمایــت
از تیمهــای شــکل گرفتــه نســبت بــه بازاریابــی و اتصــال
آنهــا بــه بــازار تمهیــدات الزم را فراهــم کنــد.
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تفاهم
گزارش آخرین تفاهمنامهها ،قراردادها و گسرتش
همکاریهای جهاددانشگاهی با نهادها و سازمانها

■ صنایع خالق و پرورش ماهی در قفس؛ زمینهای برای همکاریهای
جهاددانشگاهی و منطقه آزاد کیش
■ تولید واحد کنرتل گیربکسهای نیمه اتوماتیﮏ توسط جهاددانشگاهی
■ همکاری جهاددانشگاهی با موسسه خیریه حﴬت خدیجه)س( در
زمینهی درمان ناباروری
■ ایجاد مراکز ارایه خدمات مشاوره به عالقهمندان فعالیت فرهنگی و هﺮﻨی
■ همکاری بین پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و
اتحادیه پوشاک
■ همکاری بین پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و
اتحادیه پوشاک
■ استفاده از ﻇرفیتهای جهاددانشگاهی در حوزه صنایع و معادن
■ گسرتش همکاریهای رشکت ملی نفت ایران با جهاددانشگاهی
■ امضای تفاهمنامهی همکاری بین سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و
جامعﺔاﳌﺼطفی)ص(
■ همکاری مشرتک مرکز آموزش مجازی نهاد رهربی در دانشگاهها با
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
■ حامیت از تجاری سازی صنایع فرهنگی و نرم مبتنی بر دستاوردهای علمی
■ جهاددانشگاهی؛ نهادی الگوساز و حامی ارتقای تواﻤﻧندیهای بانوان
■ اخبار کوتاه
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صنایع خالق و پرورش ماهی در قفس؛ زمینهای برای
همکاریهایجهاددانشگاهیومنطقهآزادکیش

رییس جهاددانشگاهی با سفر یﮏروزه به جزیره کیش ضمن بازدید از مزرعه پرورش ماهی در قفس این جزیره بر توسعه همکاریهای بیشرت تاکید کرد

■ روابط عمومی جهادددانشگاهی ۶،آبان ماه :دکترحمیدرضا
طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر غالمحسین مظفری
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ،از مزرعه پرورش ماهی
نیک زا واقع در روستای گرزه جزیره کیش با ظرفیت تولید
ساالنه  ۳هزار تن ماهی و صادرات به کشورهای اروپایی و
حاشیه خلیجفارس بازدید و در جریان فعالیت این شرکت در
حوزه پرورش ماهی در دریا قرار گرفتند.
در این بازدید بر استقرار یک شرکت مزرعه پرورش ماهی
در قفس بهعنوان شرکتی خالق و پیشرو در مرکز نواوری کیش
تاکید شد.
حمایت و همکاری جهاددانشگاهی در خصوص توسعه
صنعت پرورش ماهی در قفس و ارتقای فرایند بستهبندی و
عرضه محصوالت با بهرهگیری از امکانات حملونقل هوایی
کیش در بستر شبکه انالین از دیگر نکات مورد تاکید در این
بازدید بود.

حضور در جزیره کیش فرصتی
برای توسعه فعالیتهای فناورانه
جهاددانشگاهی

دکتر طیبی در نشستی که با هدف امضا قرارداد
بهرهبرداری از فرهنگسرای مرکزی کیش برای استقرار
شرکتهای دانشبنیان در حوزه صنایع خالق با
جهاددانشگاهی برگزار شد با تاکید بر اینکه حضور در
جزیره کیش فرصتی برای توسعه فعالیتهای فناورانه
و الگوسازی در سطوح گستردهتر خواهد بود ،گفت :در
دنیای امروز مالک سنجش توان کشورها ،قدرت انها
در توسعه علم ،تبدیل ان به فن اوری و کاربردی کردن
فناوریها است.
رییس جهاددانشگاهی با بیان اینکه توسعه علم
فناورانه زیرساخت اصلی اقتدار دفاعی و اقتدار اقتصادی

دانشبنیان است که هر روز باید بهروزرسانی شود ،افزود:
فلسفه به وجود امدن جهاددانشگاهی نیز این بوده تا اثبات
کنیم توان انجام کارهای علمی بزرگ را داریم و علم را به
فن و فنون را به خدمات برای ارایه داخلی و خارجی تبدیل
میکنیم و به لطف خداوند تاکنون با تالشهای فراوان
مجموعه ،الگوسازیهای بزرگی در کشور و تمامی حوزهها
بهویژه صنایع خالق صورت گرفته است.
دکتر طیبی با اشاره به اینکه از دیرباز عالقهمند به
حضور در کیش برای انجام فعالیت با هدف ایجاد دروازه
ورود به خارج از کشور بودهایم ،گفت :شرایط دستیابی
به این هدف با کمک و همت دکتر مظفری و همکاران
محترمشان فراهم شده تا بتوانیم در حوزههای مهندسی،
علوم اجتماعی ،صنایع خالق و فرهنگی کارهای ارزندهای
را با حضور شرکتهای دانشبنیان به مرحله عمل برسانیم.
وی در ادامه عنوان کرد :یکی از زمینههایی که میتواند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست
حضور جهاددانشگاهی بهعنوان مجموعهای توانمند و
عملگرا در حوزه پژوهشهای کاربردی در کیش را منشا
خدمات و تحوالت گسترده برشمرد.
دکتر مظفری گفت :زحمات دولتهای مختلف در
منطقه آزاد کیش ،زمینه توسعه و انجام فعالیتهای بزرگ
را فراهم اورده که بستر اجرای بسیاری از طرحهای مورد
نیاز در سطح کشور است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه
جمعیت دانشجویی و جمعیت دانشاموزی کیش تقریبا
برابر است و در کمتر جایی از کشور این موضوع دیده
میشود ،گفت :حضور پردیسها و شعب دانشگاههای
برتر کشور در جزیره اتفاق مبارکی است که در طول سالها
موجب شده کیش در زمینههای علمی حرفی برای گفتن
داشته باشد.
وی افزود :برای تداوم پیشرفتهای علمی ،تاکید ما به
دانشگاههای مستقر در جزیره و دانشگاههای مادر این بوده
که رویکرد انها تنها اموزشی نباشد و با تغییر رویکرد در
مقاطع مختلف ،کارهای مطلوبی نیز انجام شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد :مناطق
آزاد در دنیا نسل ششم خود را تجربه میکنند و ما نیز باید
تالش کنیم که به نتیجه مطلوب برسیم و از راههای میانبر
برای رسیدن به اهداف بلند کشور استفاده کنیم .به همین
منظور ،حضور شرکتهای دانشبنیان یکی از بحثهایی
اساسی است که در برنامه راهبردی ما تدوین شد و در
ادامه تالشهای دورههای قبل که بخشی از بستر مهیا شده
بود و همچنین تالش همکاران ما در این دوره ،موضوع
شرکتهای دانشبنیان با همراهی معاونت علمی ریاست
جمهوری ،پارکهای علم و فناوری کشور و حوزه معاونت
پژوهشی وزارت علوم بهسرعت عملیاتی شد و باوجود فراز
و فرودها ،مرکز نواوری کیش شکل گرفت و نمایندگان
دانشگاههای برتر کشور و برخی شرکتهای دانشبنیان در
مرکز نواوری مستقر شدند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه خـالء حضـور جهاددانشـگاهی
در میـان مجموعههـای علمـی مسـتقر در کیـش محسـوس
بـود گفـت :بـا توجـه بـه ظرفیتهـای خـوب کیـش از
جهاددانشـگاهی بهعنـوان مجموعـهای بسـیار توانمنـد و
عملگـرا در حـوزه پژوهشهـای کاربـردی که منشـا خدمات
و تحـوالت گسـترده در زمینـه هـای مختلـف بـوده اسـت
درخواسـت کردیـم کـه در کنـار مجموعههـای دیگـر بـرای
تحـوالت بـزرگ در کیـش حضـور یابـد.
دکتـر مظفـری در ادامـه عنوان کـرد :با توجه بـه ظرفیت

بسـیار بـاال و توانمنـدی جهاددانشـگاهی در حوزههـای
مختلف،ایـن نقطـه اغـاز همکاریهـای مشـترک مـا خواهد
بـود و خـدا را شـاکریم کـه امـروز بـا حضـور دکتـر طیبـی
رییـس جهاددانشـگاهی ،در ادامـه مباحـث قبلـی و پیـرو
امضـای تفاهمنامـه بیـن سـازمان منطقـه آزاد کیـش و
جهاددانشـگاهی ،انعقـاد ایـن قـرارداد کـه بـه فعالیتهـای
شـرکتهای دانشبنیـان در حـوزه صنایـع خـالق و بیشـتر
بـه مباحـث فرهنگـی و رسـانهای تاکیـد دارد ،در محـل
فرهنگسـرای مرکـزی کیـش مسـتقر خواهـد شـد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود :اقدامات
جهاددانشگاهی در کشور منشا خدمات بسیار بزرگی
بوده و امروز نیز ظرفیتها و فرصتها در جزیره کیش
برای همکاریهای دوجانبه فراوان است و طبق مذاکرات
صورت گرفته ،یکی از اساسیترین مباحث عالوه بر استقرار
شرکتهای دانشبنیان در حوزه صنایع خالق ،موضوع
تاکید بر اقتصاد دریا است که با محوریت سازمان منطقه
آزاد کیش و جهاد ،برای تمامی سواحل کشور الگوسازی
کرده و خدمات به انها را در دستور کار قرار دهیم.
وی اظهـار کـرد :در سـاختمان فرهنگسـرای مرکـزی
فضـای خوبـی فراهـم شـده کـه بـا رویکـرد صنایـع خـالق
در حـوزه فرهنـگ و هنـر و رسـانه در  20ابـان کـه روز کیش
نامگرفتـه اسـت در کنـار پژوهشـکده محیطزیسـت بـه
بهرهبـرداری برسـد.
دکتـر مظفـری گفـت :بـه دلیـل موقعیـت خـاص
و اسـتراتژیک کیـش ،موضوعـات متعـددی بـرای
همکاریهـای دوطرفـه بـا جهاددانشـگاهی بهویـژه در
حـوزه دریـا و مسـایل مرتبـط بـا ان وجـود دارد کـه محـور
فعالیتهـای مشـترک خواهـد بـود.
وی حضـور جهاددانشـگاهی را در کنـار مجموعههـای
بـزرگ اقتصـادی بسـیار موثـر خوانـد و بیـان داشـت :امـروز
بـا ورود بـه بحث پرورش ماهـی در قفس نیـز کارهای خوبی
انجـام شـده اسـت و در ایـن راسـتا پشـتیبانی و حضـور
سـازمان منطقـه آزاد کیـش نیـز میتواند تاثیر بهسـزایی در
انجـام امـور و کارهای مشـترک بین دو طرف داشـته باشـد.
شـاید در منطقـه آزاد کیـش محدودیتهایـی بـرای برخـی
حوزههـا ماننـد پـرورش ماهـی در قفـس داشـته باشـیم امـا
حضـور شـرکتهای دانشبنیـان در جزیـره بهعنـوان هـاب
علمـی میتوانـد نقـش بهسـزایی ایفـا کنـد ،درحالیکـه مـا
در بنـدر افتـاب و بنـدر چـارک و ایـن مـرز سـاحلی 5700
کیلومتـری ،پشـتیبانی سـازمان منطقـه آزاد کیـش و
جهاددانشـگاهی شـرایط مطلوبتـری را در ایـن زمینههـا
فراهـم اورد.
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اقدامات جهاددانشگاهی در کشور منشا
خدمات بسیار بزرگی بوده است

61

www.acecr.ac.ir

کمک جدی به اقتصاد کشور داشته باشد ،اقتصاد حوزه
فرهنگ است که خوشبختانه کشور ما دارای دیرینهای
بسیار قدیمی و قوی در حوزه صنایع فرهنگی و خالق و نرم
است که توسعه ان در کشور بکر است و استعدادهای خوبی
داریم که باید یاری کنیم تا شکوفا شوند.
دکتر طیبی افزود :جهاددانشگاهی نخستین پارک
فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی را در کشور ایجاد کرد و
امروز خوشحالیم که با کمک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
کیش جناب دکتر مظفری و امضای این قرارداد شرایطی
فراهم شد تا جوانان ما در کیش و کشور بتوانند فعالیتهای
خود را توسعه دهند و تجربیات  40ساله جهاددانشگاهی
فرصتی برای ارایه خدمات به داخل و خارج از کشور را
ایجاد کند.
وی در ادامه اظهار کرد :جهاددانشگاهی عالوه بر
فعالیت در حوزههای فرهنگی و صنایع نرم و خالق؛ در
سایر زمینهها از جمله حوزههای فنی و مهندسی ،پزشکی،
کشاورزی ،علوم انسانی و اجتماعی و بحث اشتغال خانگی
دارای توانمندی علمی و فناورانه بسیار قوی است و قطعا
حضور در جزیره کیش فرصتی برای توسعه فعالیتهای
فناورانه و الگوسازی در سطوح گستردهتر خواهد بود.
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تولیدواحدکنرتلگیربکسهاینیمهاتوماتیﮏ
توسطجهاددانشگاهی
در نشست مشرتک رییس جهاددانشگاهی و مدیرعامل رشکت ایرانخودرو بر ادامه همکاریهای اسرتاتژیﮏ تاکید شد

همکاری استراتژیک ایرانخودرو با
جهاددانشگاهی

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی 9 ،آذر ماه :نشست مشترک
بررسی گزارش پیشرفت کار بر طبق تفاهمنامهی گسترش
همکاریهای فناورانه ،فنی ،تخصصی و اجرایی برای
توسعهی حوزههای مرتبط با خودرو با حضور دکتر حمیدرضا
طیبی رییس جهاددانشگاهی ،دکتر فرشاد مقیمی مدیرعامل
شرکت ایرانخودرو و مدیران ارشد این دو مجموعه برگزار
شد.
در پایان این نشست یک قرارداد همکاری در زمینهی
«بومیسازی طراحی و تولید  TCUگیربکسهای نیمه
اتوماتیک» میان سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و
شرکت صنعتی نیرو محرکه امضا شد.

خودروسازی
یک صنعت اعتبارآفرین و اشتغالزا

رییس جهاددانشگاهی در این نشست با عرض تسلیت
بابت شهادت دانشمند فقید دکتر محسن فخری زاده
رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح به دست تروریستهای جنایتکار گفت:
این شهادت نشان داد که ما چقدر باید در موضوع اتکا به
توان داخل جدی باشیم.
دکتر طیبی در ادامه خودروسازی را یک صنعت
مهم و اعتبارآفرین دانست و گفت :محصوالت تولیدی
خودروسازان میتوانند باعث اعتبار و آبروی کشور باشد.

وی همچنین به اشتغال آفرین بودن این صنعت نیز
اشاره کرد و افزود :با توسعه خودروسازی میتوان برای
بسیاری از فرزندان این مرز و بوم اشتغالزایی کرد.
رییس جهاددانشگاهی با بیان اینکه ایرانخودرو را
همکار استراتژیک جهاددانشگاهی میدانیم تاکید کرد:
حتی در مواردی حاضریم در فناوریها سرمایهگذاری نیز
کنیم ،اما در طرف مقابل نیز باید تضمین خرید فناوری
انجام شود.
وی با اشاره به توانمندی جهاددانشگاهی در تولید
اینورترها و کنورترها گفت :در این حوزه جزء برترینها
هستیم و محصوالت فناوریهای جهاددانشگاهی از
کیفیت بسیار باالیی برخوردارند.
دکتر طیبی همچنین به توانمندیهای جهاددانشگاهی
در حوزه خودروهای برقی نیز اشاره کرد و افزود:
قابلیتهای بسیاری در این حوزه ،همچون باتری و
دیگر بخشها در جهاددانشگاهی وجود دارد و آمادگی
همکاریهای بیشتر هستیم.
رییس جهاددانشگاهی در این نشست به موضوع
مناقصهها نیز اشاره کرد و گفت :در کنار قیمت در مناقصه
باید به کیفیت فناوریها نیز توجه ویژهای شود.
دکتر طیبی در پایان سخنانش ضمن تشکر از اعتماد
ایرانخودرو جهت همکاری با جهاددانشگاهی عنوان کرد:
زمینههای خوبی برای همکاری وجود دارد که امیدواریم با
کار خوب پاسخ این اعتماد را بدهیم.

مدیرعامــل شــرکت ایرانخــودرو نیــز در ایــن نشســت
بــا تاکیــد بــر اینکــه همــکاری بــا جهاددانشــگاهی را یــک
پیونــد اســتراتژیک میبینیــم ،گفــت :ایــن همکاریهــا بــه
چنــد قــرارداد محــدود نیســت و بــرای اســتفاده از تــوان
داخــل نیــاز بــه ســرمایه دانشــی همچــون جهاددانشــگاهی
داریــم.
وی بــا بیــان اینکــه ظرفیتهــای بســیاری بــرای
همــکاری بــا جهاددانشــگاهی وجــود دارد ،گفــت :در ایــن
زمینــه تــالش داریــم همکاریهــا را در قالــب کســب دانــش
فنــی یــا تولیــد یــک قطعــه بــه نتیجــه برســانیم.
مدیرعامــل شــرکت ایرانخــودرو بــا اشــاره بــه
فرمایشــات اخیــر مقــام معظــم رهبــری در جلســه شــورای
عالــی اقتصــادی و تاکیــد ایشــان بــه موضــوع خــودرو گفــت:
در همیــن رابطــه روز گذشــته رکــورد تولیــد ســه هــزار
خــودرو توســط ایرانخــودرو شکســته شــد.
دکتــر مقیمــی در ایــن نشســت تاکیــد کــرد :ســاخت
داخــل تکلیفــی بــرای همــه ماســت و حتــی بــه قیمــت
آنکــه در قراردادهــا ضــرر کنیــم بایــد بــه ایــن موضــوع
توجــه داشــته باشــیم.
مدیرعامل شرکت ایرانخودرو در رابطه با این پروژه
گفت :انتظار ما در این پروژه جهادی عمل کردن است و
خود شما نیز جهاددانشگاهی هستید که این انتظارات را
بیشتر میکند.

امضای قرارداد بومیسازی طراحی و
تولیـد  TCUگیربکسهای نیمه اتوماتیک

در این نشست مشترک برمبنای تفاهمنامهی 10
اردیبهشتماه بین جهاددانشگاهی و شرکت ایرانخودرو
گزارشی از پیشرفت کار در رابطه با گسترش همکاریهای
فناورانه ،فنی ،تخصصی و اجرایی برای توسعهی حوزههای
مرتبط با خودرو ارایه شد.
در پایان این نشست یک قرارداد همکاری در زمینهی
«بومیسازی طراحی و تولید  TCUگیربکسهای نیمه
اتوماتیک» به امضای دکتر علیرضا آخوندی رییس
سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و مهندس داود
اسماعیلپور مدیرعامل شرکت صنعتی نیرومحرکه به امضا
رسید.
گفتنی است ،از  TCUبهعنوان کامپیوتر و واحد کنترل
الکتریکی گیربکس اتومات نام میبرند.

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۱۵ ،آذر مـــاه:
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی ،در
نشس ــت مش ــترک ب ــا حجتاالس ــالم زهی ــر ثبات ــی مق ــدم
مس ــوول موسس ــه خیری ــه حض ــرت خدیج ــه (س) ک ــه ب ــا
حضـــور دکتـــر محمدرضـــا پورعابـــدی معـــاون پژوهـــش و
فنـــاوری ،دکتـــر غالمرضـــا اســـماعیلی جاویـــد مدیـــرکل
دفت ــر تخصص ــی عل ــوم پزش ــکی ای ــن نه ــاد و دکت ــر محم ــد
حیـــدری رییـــس جهاددانشـــگاهی واحـــد قـــم در دفتـــر
مرکـــزی نهـــاد برگـــزار شـــد ،گفـــت :جهاددانشـــگاهی از
ابت ــدای تاس ــیس در س ــال ۱۳۵۹توس ــعه علم ــی و فن ــاوری
را ع ــالوه ب ــر کاره ــای فرهنگ ــی در دس ــتور کار خ ــود ق ــرار
داده اســـت.
وی ادامـــه داد :جهاددانشـــگاهی در حوزههـــای
مختل ــف پزش ــکی ،فن ــی و مهندس ــی ،کش ــاورزی و عل ــوم
انســـانی و اجتماعـــی تمرکـــز خـــود را بـــر فناوریهایـــی
قـــرار داده تـــا نیـــاز مـــردم و صنعـــت را رفـــع کنـــد.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی ب ــا اش ــاره ب ــه اقدام ــات ای ــن
نه ــاد در ح ــوزه درم ــان ناب ــاروری عن ــوان ک ــرد :درگذش ــته
ب ــرای درم ــان ناب ــاروری م ــردم مجب ــور بودن ــد ب ــه خ ــارج
از کشـــور مراجعـــه کننـــد ،امـــا باکارهـــای علمـــی کـــه در
جهاددانش ــگاهی انج ــام ش ــد در ح ــال حاض ــر ای ــن درم ــان
توســـط تیمهـــای علمـــی در ایـــن نهـــاد دنبـــال میشـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی از راههـــای افزایـــش
جمعیـــت در کشـــور تمرکـــز بـــر درمـــان زوجهـــای نابـــارور

اســـت ،گفـــت :هماکنـــون  ۲۰درصـــد از زوجهـــای کشـــور
بـــا مشـــکل نابـــاروری دســـتوپنجه نـــرم میکننـــد کـــه
در ایـــن رابطـــه از همـــکاری بـــا ایـــن موسســـه خیریـــه
جهـــت گســـترش خدمـــات درمـــان نابـــاروری اســـتقبال
می کنیـــم .
ریی ــس جهاددانش ــگاهی همچنی ــن ب ــه اقدام ــات ای ــن
ســـازمان در حـــوزه درمـــان ســـرطان پســـتان در زنـــان و
ســـلول درمانـــی یـــا طـــب بازیافتـــی و درمـــان زخمهـــای
مزمـــن اشـــاره کـــرد و گفـــت :در ایـــن زمینـــه کارهـــای
علمـــی خوبـــی توســـط پژوهشـــگاههای جهاددانشـــگاهی
در حـــال انجـــام اســـت.
دکتـــر طیبـــی همچنیـــن بـــه موضـــوع اشـــتغال بـــه
خانگ ــی اش ــاره ک ــرد و اف ــزود :در ط ــرح مش ــاغل خانگ ــی
جهاددانشـــگاهی بـــا همـــکاری وزارت تعـــاون ،کار و رفـــاه
اجتماعـــی از توانمنـــدی افـــراد اســـتفاده میکنـــد تـــا
آنهـــا بـــا یـــک ســـری آموزشهـــا بتواننـــد بـــه بـــازار کار
وصـــل شـــوند و بفروشـــند.
حجتاالســـالم ثباتـــی مقـــدم نیـــز در ایـــن نشســـت
گزارش ــی از فعالیته ــای ای ــن خیری ــه ارای ــه داد و گف ــت:
موسس ــه خیری ــه حض ــرت خدیج ــه(س) فق ــط ب ــا پش ــتوانه
مردمـــی و بـــدون دریافـــت هیچگونـــه بودجـــهای اداره
می شـــود.
مســوول موسســه خیریــه حضــرت خدیجــه (س) بــا
بیــان اینکــه دفتــر اصلــی خیریــه در قــم اســت ،امــا در

سراســر کشــور نیــز نماینــده دارد ،گفــت :در حــوزه درمــان
نابــاروری از  ۴۴هــزار زوج ثبتنــام کردیــم کــه در حــال
حاضــر  ۷۰۰زوج نابــارور تحــت پوشــش قــرار گرفتنــد و
فراینــد درمــان  ۲۰۰زوج در قــم شــروع شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه  100درصــد هزینــه درمــان
افــرادی کــه از لحــاظ معیشــتی مشــکل دارنــد توســط
خیریــه پرداخــت میشــود ،ادامــه داد :بــرای مابقــی نیــز از
طریــق وامهــای قرضالحســنه کمــک میشــود.
مســـوول موسســـه خیریـــه حضـــرت خدیجـــه (س)
همچنیـــن بـــه همـــکاری بـــا جهاددانشـــگاهی واحـــد قـــم
در زمین ــهی درم ــان ناب ــاروری اش ــاره ک ــرد و گف ــت :ای ــن
آمادگـــی وجـــود دارد تـــا در ســـایر اســـتانها نیـــز ایـــن
همـــکاری در رابطـــه بـــا درمـــان نابـــاروری دنبـــال شـــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی واحـــد قـــم نیـــز در ابتـــدای
ای ــن جلس ــه ب ــه ارای ــه گزارش ــی از فعالیته ــای موسس ــه
خیریـــه حضـــرت خدیجـــه (س) پرداخـــت و گفـــت:
ایـــن موسســـه خیریـــه از طریـــق کمکهـــای خیریـــن،
کمکهـــای معیشـــتی و حمایتهـــای فرهنگـــی،
آموزشـــی و اشـــتغال را بـــرای افـــراد نیازمنـــد ارایـــه
می د هـــد .
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از دغدغههــای موسســه
خیریــه حضــرت خدیجــه(س) تهدیــد جمعیــت در کشــور
اســت ،گفــت :در همیــن راســتا و بــه منظــور حــل مشــکالت
درمــان نابــاروری همکاریهــای جهاددانشــگاهی قــم بــا
ایــن خیریــه آغــاز شــده اســت.
مدیـرکل دفتر تخصصی علوم پزشـکی جهاددانشـگاهی
نیـز در این جلسـه با بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی به بحث
نیازهـای مغفـول مانـده مـردم ورود میکنـد ،عنـوان کـرد:
در حـال حاضـر  110مرکـز نابـاروری در کشـور داریـم کـه 9
مرکز آن توسـط جهاددانشـگاهی اداره میشـود ،اما همین
مراکـز  ۴۰درصـد درمـان نابـاروری کشـور را بر عهـده دارند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن درمانهــا در بخــش خصوصــی
بــا هزینههــای بیشــتری انجــام میشــود ،عنــوان کــرد:
اســتقبال از مراکــز درمــان نابــاوری جهاددانشــگاهی بــه
غیــر از تعرفــه ،اعتمــادی اســت کــه مــردم بــه ایــن نهــاد
دارنــد.
دکتـــر جاویـــد همچنیـــن بـــه موضـــوع درمـــان
زخمه ــای مزم ــن در جهاددانش ــگاهی پرداخ ــت و گف ــت:
هماکن ــون  ۸ت ــا  ۱۲میلی ــون نف ــر بیم ــار دیابت ــی در کش ــور
داریـــم کـــه یکـــی از مشـــکالت آنهـــا زخمهـــای دیابتـــی
اســـت کـــه میتوانیـــم ایـــن خدمـــات را نیـــز بـــه ایـــن
بیمـــاران ارایـــه دهیـــم.

ﭘﯿﺎمﺟﻬﺎد│ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮى ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﻰ

رییس جهاددانشگاهی در نشست مشرتک با مسوول موسسه حﴬت خدیجه)س( بر گسرتش همکاریها در زمینهی درمان ناباروری با این
خیریه تاکید کرد
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ایجاد مراکز ارایه خدمات مشاوره به عالقهمندان
فعالیت فرهنگی و هﺮﻨی
در مراسم امضای تفاهمنامهی همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و موسسه توسعه کمﮏ به فرهنﮓ و هﺮﻨمطرح شد

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی بــه نقــل از خبرگــزاری

ایکنــا ،۱۹آبــان مــاه :مراســم انعقــاد تفاهمنامــه بیــن
معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی و موسســه توســعه کمک
بــه فرهنــگ و هنــر ،بــا دکتــر حضــور عیســی علیــزاده معــاون
فرهنگــی جهاددانشــگاهی و مهنــدس امیــن عارفنیــا رییس
موسســه کمــک بــه توســعه فرهنــگ و هنــر ،محمدحســین
حســنی رییــس ســازمان فعالیتهــای قرآنــی دانشــجویان،
رحیــم یعقــوب زاده رییــس مرکــز گردشــگری علمــی و
فرهنگــی دانشــجویان و دکتــر عــادل تقــوی مدیــرکل راهبری
امــور فرهنگــی جهاددانشــگاهی ،الهــام زایجانــی مشــاور
طــرح و برنامــه موسســه و طــه طوفانــی مدیــر روابــط عمومــی
موسســه کمــک بــه توســعه فرهنــگ و هنــر ،در ســالن شــهید
تقــوی ســازمان فعالیتهــای قرآنــی دانشــجویان کشــور
برگــزار شــد.

متناســب با نیاز جوانان تغییر سیاست
می دهیم

در ایــن جلســه دکتــر علیــزاده بــا اظهــار امیــدواری
نســبت بــه اینکــه تفاهمنامــه حاضــر منشــا خیــر باشــد،
اظهــار کــرد :اگــر بخواهیــم ســابقه جهاددانشــگاهی در
حوزههــای مختلــف را بررســی کنیــم متوجــه خواهیــم
شــد تاســیس ایــن مرکــز رنــگ و بــوی فرهنگــی داشــته و
در کنــار فعالیتهــای پژوهشــی ،آموزشــی و  ...حــوزه
فرهنــگ پررنگتــر از باقــی جریانهــا بــوده اســت .اعتقــاد

داریــم اتفاقاتــی کــه در حــوزه فنــاوری و پزشــکی روی
میدهــد بــه روحیــه خودبــاوری و فرهنــگ بــه خودکفایــی
می انجامــد.
وی افــزود :ویژگــی فعالیتهــای جهاددانشــگاهی
در حــوزه فرهنگــی ،صرفنظــر از اینکــه عمــده ایــن
فعالیتهــا براســاس مســاله و نیــاز شــکل گرفتــه،
بعدهــا منجــر بــه ســاختاری شــده کــه توانســته اقدامــات
خوبــی را رقــم زنــد .وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی
یکــی از مجموعههایــی اســت کــه از ابتــدا کمــک حــال
فعالیتهــای جهــادی بــوده و ایــن همــکاری اتفاقــات
خوبــی را رقــم زده اســت .بــرای مثــال در حــوزهی کتــاب
در هفتــه کتــاب ،سالهاســت در حــال برگــزاری جشــنواره
کتــاب ســال دانشــجویی هســتیم .در حــوزه مــد و لبــاس و
 ...نیــز بســیاری از واحدهــای جهاددانشــگاهی در حــوزه
اســتانها ،ارتباطــات خوبــی بــا اداره ارشــاد اســتانها
دارنــد .در ایــن راســتا ،بســیاری از فعالیتهــای فرهنگــی
ایــن نهــاد در حــوزه اســتانها ،بهواســطه ایــن کمکهــا
شــکلگرفته اســت.
معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی ادامــه داد:
جهاددانشــگاهی عضــو شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور
اســت ،شــورایی کــه یکــی از مهمتریــن شــوراهای
تصمیمگیــری در فرهنــگ عمومــی اســت و ایــن نشــان از
ســابقه فرهنگــی موثــر جهاددانشــگاهی در حــوزه فرهنگــی
دارد ،امــا در حــوزه مطالعاتــی و دیگــر مجموعههــا بــه

ایــن نتیجــه رســیدیم؛ بخــش عمــدهای از عالقهمنــدی
جوانــان ،در کنــار اتفاقاتــی کــه در شــبکههای اجتماعــی
رخ میدهــد ،در بخشهــای هنــری اســت.
وی افــزود :احســاس مــا ایــن اســت نســل جدیــد (دهــه
هشــتادیها) کــه بــه آهســتگی وارد دانشــگاه میشــود،
مطالباتــش متفــاوت بــا دهــه قبــل و دهــه قبلتــر
اســت .نســل جدیــد ،سیاســتگریز ،خشــونتگریز و
آرمانگراســت کــه نگاهشــان بــه خیلــی از فعالیتهــا بــا
نگاههــای دهــه شــصت و هفتــاد فــرق میکنــد.
دکتــر علیــزاده تاکیــد کــرد :امــروزه دانشــجویان تمایــل
دارنــد در برنامههایــی شــرکت کننــد کــه آوردهای برایشــان
داشــته باشــند .حتــی در مســایل معنــوی نیــز فعالیتهــای
اجتماعــی داوطلبانــه ،بــا بســیاری از برنامههــای دینــی کــه
در دورههــای قبــل وجــود داشــت ،جایگزیــن شــده اســت.
اینهــا نشــان میدهــد مجموعــهای میتوانــد در ایــن
حــوزه موفــق باشــد کــه بتوانــد متناســب بــا نیــاز جوانــان،
سیاســتهایش را تضمیــن کنــد ،زیــرا اگــر نتوانیــم ایــن
کار را انجــام دهیــم ،فعالیتهــای فرهنگــی بــه دســت
نهادهــای غیررســمی خواهــد افتــاد.
وی در ادامــه ابــراز کــرد :از ابتــدای ســال بــه واســطه
شــیوع کرونــا ،مالحظاتــی در فعالیتهــا انجــام و بخشــی
از فعالیتهــا را کمتــر یــا حــذف کردهایــم .ایــن امــر بــه
واســطه فضایــی بــه وجــود امــد کــه تعطیلــی دانشــگاهها
بخشــی از آن را شــامل میشــود .نکتــه بعــد اینکــه بــه
لحــاظ ســاختاری ،بررســیهایی در ســاختارهایمان
انجــام دادیــم تــا برخــی از آنهــا را تجمیــع کنیــم و بتوانیــم
از ظرفیتهــای جدیــد مجــازی نیــز بهرهمنــد شــویم.
همچنیــن معتقدیــم حتــی اگــر کرونــا رخــت بربنــدد
فضایــی کــه بهصــورت مجــازی ایجــاد شــده ،دیگــر کنــار
گذاشــته نمیشــود.
دکتــر علیــزاده بــا تاکیــد بــر اینکــه بعــد از کرونــا هــر
مجموعــهای کــه بخواهــد در کشــور کاری انجــام دهــد بایــد
فعالیتــش را دو دســته کنــد ،تصریــح کــرد :بایــد توجــه
داشــت روال اینگونــه نخواهــد بــود کــه بگویــم جشــنواره
کتــاب ســال را کــه در دوران کرونــا مجــازی برگــزار
میکردیــم بعــد از گــذران از ایــن بیمــاری نیــز بهصــورت
مجــازی برگــزار خواهیــم کــرد ،زیــرا اینکــه یــک فعالیــت را
بــه فضــای مجــازی ببریــم ،ممکــن اســت پاســخگو نباشــد،
بنابرایــن فعالیتهایــی جدیــد بــرای فضــای مجــازی
تعریــف کردیــم.
وی تاکیــد کــرد :مجموعههایــی کــه اکنــون در حــوزه
فرهنگــی فعالیــت میکننــد بــه دلیــل رســالت ذاتــی خــود

65

تحول عمیق فرهنگی در سایه
فعالیتهای جهادی ممکن میشود

و  ...هـــم دیگـــر فضاهایـــی اســـت کـــه توانســـتهایم از
فضاهایشـــان بهـــره ببریـــم.
وی در انتهــا تاکیــد کــرد :در حــوزه گردشــگری قادریــم
بـــا جهاددانشـــگاهی همـــکاری ســـازنده داشـــته باشـــیم.
همچنیـــن در حـــوزه فعالیتهـــای علمـــی و دانشـــگاهی
ه ــم ای ــن اتف ــاق قاب ــل دس ــتیابی اس ــت .در انته ــا تاکی ــد
دارم ایـــن تفاهمنامـــه انگیـــزه مـــا را بـــرای همکاریهـــای
بیـــش از پیـــش بیشـــتر میکنـــد.

اشتغال یکی از دغدغههای اصلی
دانشجویان است

گفتنـــی اســـت کـــه دکتـــر علیـــزاده در بخـــش دیگـــر
از ایـــن مراســـم اظهـــار کـــرد :جهاددانشـــگاهی تنهـــا
نهـــادی اســـت کـــه دو خبرگـــزاری زیـــر ســـایه آن تنفـــس
میکننـــد .ایســـنا ســـال گذشـــته  ۲۰ســـاله شـــد و
ایکنـــا هـــم در آســـتانه  ۲۰ســـالگی اســـت .مجموعـــه
افکارس ــنجی ایس ــپای جه ــاد ه ــم یک ــی از مراک ــز معتب ــر
نظرســـنجی اســـت .یکـــی از تفاوتهـــای مـــا بـــا دیگـــر
ســـازمانها ایـــن اســـت کـــه بهواســـطه وســـایلی کـــه در
اختی ــار داری ــم ،خیل ــی زودت ــر ب ــه نب ــض جامع ــه در ح ــوزه
فرهن ــگ و هن ــر میرس ــیم ،بنابرای ــن خیل ــی زود قادری ــم
سیاســـتهایمان را مطابـــق بـــا جامعـــه تغییـــر دهیـــم.
ح ــال ای ــن اتفاق ــات میتوان ــد در قال ــب رفتارهای ــی باش ــد
کـــه ایســـپا بهصـــورت خویشفرمایـــی انجـــام میدهـــد
ی ــا کارهای ــی ک ــه ب ــه ش ــیوه کارفرمایـــی انج ــام میش ــود.
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی اضافـــه کـــرد:
جـــدا از رفتـــار خویشفرمـــا یـــا کارفرمـــا ،احســـاسمان
ایـــن اســـت کـــه خبرگـــزاری ایکنـــا و ایســـنا بـــه مـــدد
ســـرویسهای فرهنگـــی و هنـــری ،قادرنـــد در راســـتای
سیاســـتهایی کـــه مجموعـــه شـــما دارد ،یاریرســـان
فعالیتهـــای بهتـــر فرهنگـــی باشـــند.
وی ادامـــه داد :در برهـــهای ،تمـــام تـــالش معاونـــت
فرهنگـــی ایـــن بـــود کـــه در دانشـــگاه مســـتقر باشـــد،
ولـــی در توســـعه فعالیتهـــای دانشـــجویی ،مخصوصـــا
تغییرات ــی ک ــه قطع ــا بع ــد از بیم ــاری کرون ــا اجتنابناپذی ــر
اســـت ،اهســـته پایگاههایـــی هـــم در خـــارج از دانشـــگاه
ایجـــاد خواهیـــم کـــرد .ایـــن تفاهمنامـــه میتوانـــد بـــه
ســـتاد و واحدهـــای اســـتانی کمـــک کنـــد تـــا از فضاهـــای
موجـــود بـــرای اهـــداف مشـــترک فرهنگـــی اســـتفاده
کنیـــم .تجربـــه مؤیـــد آن اســـت کـــه معاونـــت فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی بـــا هـــر مجموعـــهای کـــه همـــکاری
کـــرده ،توانســـته اســـت فعالیتـــی ابرومنـــد و فـــارغ از
حاشـــیه انجـــام دهـــد.

دکترعلیـــزاده بـــا بیـــان اینکـــه در عرصـــه دانشـــجویی
تقریبـــا قشـــر خاکســـتری دانشـــجوها یعنـــی قشـــری
کـــه دنبـــال فعالیـــت سیاســـی تنـــد یـــا فعالیـــت مذهبـــی
نیس ــت ،معم ــوال ب ــه جهاددانش ــگاهی مراجع ــه میکن ــد،
اذع ــان ک ــرد :ای ــن ام ــر باع ــث ش ــده ک ــه در بح ــث نی ــروی
انســـانی ،مثـــل خیلـــی مجموعههـــای دیگـــر ،چیـــزی
تح ــت عن ــوان فراین ــد ج ــذب نداش ــته باش ــیم .در ح ــوزه
مســـایل اســـتارتاپی هـــم ،یکـــی از پارکهـــای فرهنگـــی
را در دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ داریـــم.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه در ســـازمان قرآنـــی
دانشـــگاهیان کشـــور ،مرکـــز رشـــد هنرهـــای قرآنـــی
مشـــغول فعالیـــت اســـت ،تصریـــح کـــرد :بـــا رویکـــرد
هنره ــای قرآن ــی دو فعالی ــت مش ــترک در ح ــوزه طراح ــی
لب ــاس اس ــالمی و زی ــوراالت مرتب ــط ب ــا فرهن ــگ اس ــالمی
داری ــم .ی ــک مرک ــز رش ــد نی ــز در زنج ــان فع ــال اس ــت ک ــه
یکـــی از مراکـــز مهـــم جهاددانشـــگاهی اســـت.
دکتــر علیــزاده یــادآور شــد :در فعالیتهــای امــاری کــه
انجــام دادیــم ،دریافتیــم اشــتغال یکــی از دغدغههــای
اصلــی دانشــجویان اســت و ایــن دلیــل رضایــت آنــان از
فعالیتهــای معاونــت فرهنگــی اســت ،زیــرا احســاس
میکننــد در دل ایــن فعالیــت میتواننــد بــا بعضــی
اصحــاب حرفههــا و صنایــع اشــنا شــوند .اکنــون نیــز
بــرای بخشــی از ظرفیتهــای موسســه توســعه کمــک بــه
فرهنــگ و هنــر ،قادریــم از ظرفیتهــای جهــادی بــرای
ســرمایهگذاریهای الزم ،پیشزمینــه فراهــم کنیــم.
معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی در پایــان تصریــح
کــرد :متاســفانه موضــوع میراثســنجی و نظرســنجی در
کشــور مــا مغفــول مانــده اســت و خیلــی از تصمیمــات کالن
در حوزههــای مختلــف انجــام نمیشــود یــا کامــال خــالف
نظرســنجیها انجــام شــده اســت .نمونههــای مختلفــی
هــم در ایــن رابطــه داریــم .کشــوری کــه هزینههــای
فرهنگــش در حــوزه فرهنــگ محــدود اســت ،قاعدتــا
بایــد از انــدک ســرمایهاش بهتریــن اســتفاده را ببــرد .در
ایــن رابطــه تجربــه کشــورهای توســعهیافته نشــان داده،
نظرســنجیها در تصمیمگیریهایشــان بســیار مفیــد
بــوده اســت .مــا نیــز در ســنجش دیــنداری ،مصــرف
محصــوالت فرهنگــی ،فرهنــگ سیاســی مــردم ،تغییــر
ذائقــه جوانــان و ســبک زندگــی دانشــجویان کارهــای
خوبــی کردهایــم کــه امیــد اســت در ســایه ایــن تفاهمهــای
فرهنگــی زمینههــای گســترش فعالیتهــای فرهنگــی
ســودمند و الگوســازی فرهنگــی بــرای جوانــان ایرانــی
فراهــم ایــد.
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در ادامـــه ایـــن جلســـه ،مهنـــدس عارفنیـــا بـــا ابـــراز
خرســـندی از حضـــور در جمـــع جهادگـــران دانشـــگاهی،
بهویـــژه حـــوزه معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی
گف ــت :جهاددانش ــگاهی را از دوران دانش ــجویی بهعن ــوان
نهـــادی علمـــی و فرهنگـــی میشناســـیم .وجـــه قالـــب
فعالیتهـــای جهـــاد علمـــی و فرهنگـــی و در ایـــن زمینـــه
موفـــق و تاثیرگـــذار بـــوده اســـت .حضـــور دکتـــر علیـــزاده
در جایـــگاه معاونـــت فرهنگـــی ،قطعـــا منشـــا آثـــار و
بـــرکات خـــاص خواهـــد بـــود .او شـــخصیتی انگیزهمنـــد و
دغدغهمن ــد اس ــت و در ه ــر جایگاه ــی ک ــه فعالی ــت ک ــرده
منش ــا تح ــول ب ــوده اس ــت .ب ــاور دارم در ح ــوزه فرهن ــگ و
هن ــر جهاددانش ــگاهی ش ــاهد تح ــوالت عمیق ــی خواهی ــم
بـــود ،هرچنـــد کرونـــا فعالیـــت در ایـــن حـــوزه را کمـــی بـــا
اختـــالل مواجـــه کـــرده اســـت.
وی ادامـــه داد :همانگونـــه کـــه از اســـم موسســـه
توســـعه کمـــک بـــه فرهنـــگ و هنـــر هویداســـت تمرکـــز
مـــا ،کمـــک بـــه فعالیتهـــای فرهنگـــی و هنـــری اســـت.
در دوره جدی ــد ه ــم ماموری ــت ت ــازهای ک ــه ب ــرای موسس ــه
تعریـــف شـــده ،کمـــک بـــه توســـعه فعالیـــت فرهنگـــی و
هنـــری بـــوده اســـت .ایـــن در کنـــار توســـعه کالبـــدی در
شــرایط جدیــد و مشــخصا در پرتــو تحوالتــی کــه در حــوزه
ف ــنآوری اتف ــاق افت ــاده ب ــه س ــمت توس ــعه فعالیته ــای
فرهنگـــی و هنـــری خـــالق و نوآورانـــه پیـــش خواهـــد
رفـــت .در ایـــن رابطـــه برنامههـــای گســـتردهای داریـــم
ک ــه امی ــدوارم ب ــه مش ــارکت جهادگ ــران جهاددانش ــگاهی
بتوانیـــم اقدامـــات مفیـــدی را انجـــام دهیـــم.
رییـــس موسســـه کمـــک بـــه توســـعه فرهنـــگ و هنـــر
افـــزود :بـــه نظـــر میرســـد بتوانیـــم در ایجـــاد مراکـــز
ارایـــه خدمـــات مشـــاوره بـــه عالقهمنـــدان ،در فعالیـــت
فرهنگـــی و هنـــری ســـرمایهگذاری کنیـــم .بـــا اســـتفاده
از ظرفیتهـــای علمـــی جهاددانشـــگاهی ،میتوانیـــم
کارهـــای مشـــترکی در ســـطح اســـتانها تعریـــف کنیـــم.
وزارت ارشـــاد در ســـالهای اخیـــر ،ایجـــاد گذرهـــای
فرهن ــگ و هن ــر را ب ــا هم ــکاری ش ــهرداریهای ش ــهرهای
مختلـــف در دســـتور کار قـــرار داده اســـت .ایـــن گذرهـــا
شـــکل گرفتـــه و ایجـــاد آنهـــا در شـــهرهای دیگـــر هـــم
در دســـتور کار اســـت .همچنیـــن ایجـــاد زمینـــه بـــرای
مشـــارکت جوانـــان دانشـــجوی عالقهمنـــد بـــه فعالیـــت
فرهنگ ــی و هن ــری از کارهای ــی اس ــت ک ــه حتم ــا بای ــد روی
آن تمرک ــز کنی ــم ت ــا ب ــا همفک ــری ه ــم بتوانی ــم اقدام ــات
موثـــری را انجـــام دهیـــم.
مهنـــدس عارفنیـــا در ادامـــه یـــادآور شـــد :در
مجتمـــع فرهنگـــی و هنـــری ،تصورمـــان ایـــن اســـت کـــه
بتوانی ــم مراک ــز ن ــوآوری و مراک ــز خ ــالق را ایج ــاد کنی ــم.
اســـتارتاپها در ایـــن حوزههـــا قادرنـــد کارهـــای خـــالق
در حـــوزه فرهنگـــی و هنـــری انجـــام دهنـــد .صنایـــع
دســـتی ،مـــد و لبـــاس ،هنرهـــای تصویـــری ،دیجیتـــال
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میتواننــد کمکحــال دیگــر بخشهــا باشــند .بــه همیــن
منظــور معاونــت فرهنگــی در جهاددانشــگاهی ،یکــی از
اولیــن مجموعههــای شــکل گرفتــه بــود و باعــث راهانــدازی
بســیاری از مراکــز نظیــر ایســنا ،ایکنــا ،ایســپا و ...شــد.
ویژگــی فعالیتهــای جهاددانشــگاهی ،ایــن اســت کــه
ســاختارش از دل نیــاز و رویدادهــا بــه وجــود آمــده اســت.
در همیــن راســتا امیدواریــم ایــن تفاهمنامــه بــا کمــک
موسســه توســعه کمــک بــه فرهنــگ و هنــر بتوانــد منشــا اثــر
در رابطــه بــا اهــداف فرهنگــی باشــد ،پــس ضــروری اســت
از آقــای عارفنیــا بــرای فراهــم کــردن چنیــن ظرفیتــی
تشــکر کنــم.
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تفاهم
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

همکاری بین پارک ملی علوم و فناوری های
نرم و صنایع فرهنگی و اتحادیه پوشاک

تفاهمنامهی همکاری بین پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی و اتحادیه پوشاک در محل پارک امضا شد

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی بــه نقل از ســیناپرس،
 2آذر مــاه :مراســم امضــای تفاهــم نامــه بیــن پــارک ملــی
علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی بــا اتحادیــه
پوشــاک بــا حضــور دکتــر محمــد حســین ایمانــی خوشــخو
رییــس ایــن پارک ملــی و ابوالقاســم شــیرازی رییــس اتحادیه
پوشــاک تهــران در محــل پــارک برگــزار شــد.
دکتــر محمــد حســین ایمانــی خوشــخو در ایــن مراســم بــا
اشــاره بــه شــرایط فعلــی جامعــه گفــت :کرونــا هــر روز در حال
بدتــر شــدن اســت و دنیــا اینگونــه دورانــی را تجربــه میکنــد
کــه در جنــگ و گریــز اســت .بنابرایــن در شــرایط فعلی چنین
هــم اندیشــی و رویدادهایــی میتوانــد منشــا بســیاری از
اتفاقــات خیــر و خــوش بــرای جامعــه باشــد و امیدواریــم از
ایــن تفاهمنامــه قراردادهــای خوبــی بیــرون بیایــد.
رییــس پــارک ملــی علــوم و فناوریهــای نــرم و صنایــع
فرهنگــی در ادامــه افــزود :بــه عقیــده مــن هــر جــا حتــی اگــر
رکــود هــم باشــد میتوانیــم رونــق ایجــاد کنیــم و ایــن مهــم
از فرهنــگ ریشــه میگیــرد اینکــه بخواهیــم دســت روی
دســت بگذاریــم و بگوییــم چــه میشــود و چــه نمیشــود،
نتیجـهای بــرای کشــور بــه همــراه نــدارد و بایــد قــدم برداریــم
تــا بــه کشــور کمــک کنیــم .در همیــن راســتا بــر آن شــدیم
تــا نخســتین شــهر خــاق را بــا همــکاری دبیرخانــه شــورای
عالــی مناطــق آزاد تجاری_صنعتــی و ویــژه اقتصــادی در
کیــش دایــر کنیــم.

دکتــر ایمانــی تاکیــد کــرد :بایــد بــه دنبــال ایــن باشــیم
کــه باالخــره کرونــا تمــام میشــود و بایــد بــه فکــر پســاکرونا
باشــیم و در جایــی قــرار بگیریــم که پســاکرونای صفر نداشــته
باشــیم ،بلکــه تــا حــدودی کار را جلــو بــرده تــا بتوانیــم راحــت
بــه نتیجــه برســیم .درســت اســت کــه دوران کرونــا ســخت
اســت امــا پســاکرونا اگــر تســلیم شــویم و دســت روی دســت
بگذاریــم پســاکرونای ســختتری خواهــد بــود.
وی افــزود :ایــن مهــم کــه در فرهنــگ و هنــر پویایــی وجود
دارد و هیــچ وقــت درجــا نمیزنــد ،حتــی اگــر ســختترین
موانــع پیــش رویــش باشــد را نبایــد از یــاد بــرد .در واقــع
میتــوان گفــت فرهنــگ بزرگتریــن و مهمتریــن ابــزار
دیپلماســی عمومــی اســت و بایــد از ویژگیهــای آن اســتفاده
کنیــم.
دبیــر شــورای هنــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تاکیــد
کــرد :بنابرایــن فرهنــگ خاصیــت خــود را در چنین شــرایطی
نشــان میدهــد کــه کشــور در شــرایط ســخت اقتصــادی
قرارگرفتــه اســت .در همیــن راســتا پوشــاک نیــز بــا فرهنــگ
عجیــن شــده ،زیــرا اگــر بخواهیــم فرهنگ و هنــر را از پوشــاک
بگیریــم شــاید بــه ســمت جوامــع بــدوی برویــم کــه در مبــازره
بــا طبیعــت خــود را میپوشــاندند .وقتــی اســم فرهنــگ
و هنــر میآیــد پوشــاک معنــی پیــدا میکنــد .حتــی در
گردشــگری نیــز مــا پوشــاک را جذبــه فرهنگــی و گردشــگری
میدانیــم.

دکتــر ایمانــی خاطرنشــان کــرد :بســیاری از گردشــگران
در مناطــق روســتایی جــذب لبــاس ،فرهنــگ ،و هنــر زنــان و
مــردان روســتاییمان میشــوند ،چــرا کــه دریایــی از رنــگ،
هنــر و اصالــت را میتــوان در آن دیــد.
رییــس پــارک ملــی علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع
فرهنگــی عنــوان کــرد  :معمــاری را نیــز بایــد جزیــی از
فرهنــگ دانســت ،زیــرا اگــر فرهنــگ و هنــر را از معماریمــان
بگیریــم دیگــر از آن چیــزی نمیمانـد؛ انــگار روح را از جســم
گرفتهایــم .آنچــه کــه معمــاری را یکــی از شــاخههای هویــت
و مناظــر زیســت میکنــد ،هنــر اســت.
وی افــزود :بــر ایــن مبنــا امــروز خوشــحالیم کــه بهعنــوان
تنهــا پــارک ملــی در حــوزه فرهنــگ و هنــر در کشــور
توانســتهایم دامنــه کارهایمــان را بــه ســمتی ببریــم کــه هــم
هنــر و هــم اقتصــاد در آن باشــد.
رییــس پــارک ملــی علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع
فرهنگــی جهاددانگشــاهی تاکیــد کــرد :جملــهای از رهبــر
معظــم انقــاب وجــود دارد کــه شــاید کمترکســی بــه آن
توجــه کــرده باشــد کــه میفرماینــد« :ارتقــای کمــی و کیفــی
مصــرف و تولیــد محصــوالت و کاالهــای فرهنگــی جــز بــا
سیاســتگذاریهای درســت و اقــدام پیگیــر و مســتمر و
بــه صحنــه آوردن همــه ظرفیتهــای ملــی ایــن عرصــه،
ممکــن نخواهــد شــد .بازمهندســی ســاختار فعالیتهــا و
مدیریتهــای فرهنگــی بــا چنیــن رویکــردی الزمــه موفقیــت
در ایــن آوردگاه تاریخــی فرهنگــی اســت».
رییــس پــارک ملــی علوم،فنــاوری هــای نــرم و صنایــع
فرهنگــی عنــوان کــرد :یقیــن بدانیــد ســه رأس مثلــث هنــر،
فرهنــگ و پوشــش را در ایــن جــا میتوانیــم شــکل دهیــم
و ایــن اتفــاق مثبتــی در کل کشــوری خواهــد بــود کــه منابــع
ســنتی آن رو بــه اتمــام اســت.
وی افــزود :حتــی اگــر تحریمهــا هــم برداشــته شــود بایــد
دانســت نفــت رو بــه اتمــام اســت و دنیــا از منابــع فســیلی
فاصلــه گرفتــه اســت ،در چنیــن شــرایطی بایــد دنبــال
چاههــای نفتــی جدیــدی بگردیــم کــه هــم بــازار داشــته باشــد
و هــم بــه خــارج وصــل نباشــد کــه یکــی از آن چاههــای نفتــی
بــزرگ تمــام نشــدنی پوشــاک اســت و میتوانیــم ثابــت کنیــم
راههــای جدیــدی بــرای توســعه کشــور وجــود دارد.
گفتنــی اســت ،در ایــن مراســم از طــرح مرکــز نــوآوری مــد
لباس(مــدارا) و همچنیــن طــرح جشــنواره «مــد ،لبــاس و
و
ُ
طراحــی بــا عنــوان آینــده و فنــاوری در پوشــیدنیها_ بهــار
 »1400رونمایــی شــد تــا ایــن اقدامــات بتوانــد مبدایــی بــرای
بهتریــن اتفاقــات در حــوزه مــدو لبــاس باشــد.

رییس جهاددانشگاهی در نشست مشرتک با تعدادی از ﻤﻧایندگان مردم در بازدید معاون رشکت ملی نفت ایران و رییس جهاددانشگاهی از
گلستان در مجلس شورای اسالمی بر گسرتش همکاریهای پژوهشی پارک علم و فناوری الربز تاکید شد
این نهاد در استان گلستان تاکید کرد
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■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 5 ،آبــان مــاه :دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس
جهاددانشــگاهی در نشســت مشــترک بــا تعــدادی از نماینــدگان مــردم گلســتان در مجلــس
شــورای اســالمی و برخــی از مدیــران دســتگاههای اجرایــی ایــن اســتان کــه در دفتــر مرکــزی
ایــن نهــاد برگزار شــد بــه تســریع در اجــرای پــروژه دهکــدهی گیاهــان دارویی جهاددانشــگاهی
اســتان گلســتان در شهرســتان گالیکــش اشــاره کــرد و گفــت :امیدواریــم بــا حمایتهــای
نماینــدگان محتــرم اســتان و مســووالن اســتانی و تامیــن اعتبــارات الزم بــرای تکمیــل
زیرســاختها شــاهد راهانــدازی ایــن دهکــده باشــیم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه وجــود حــدود  5هــزار زوج نابــارور در گلســتان عنــوان کــرد :بــا
همــکاری بیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان و پژوهشــگاههای رویــان و ابنســینای
جهاددانشــگاهی میتــوان بــه حــل مشــکالت زوجهــای نابــارور ایــن اســتان کمــک کــرد.
رییــس جهاددانشــگاهی همچنیــن بــه پــروژه تحقیقاتــی کاهــش زمــان تخمریــزی
ماهیــان خاویــاری از  ۷ســال بــه  3ســال در اســتان گلســتان اشــاره کــرد و گفــت :محققــان
جهاددانشــگاهی واحــد گــرگان درصــدد هســتند کــه بــا انجــام اقدامــات ژنتیکــی روی ماهیــان
خاویــار ،در راســتای افزایــش ایــن نــوع ماهــی گام بردارنــد .در ایــن زمینــه اگر جهاد کشــاورزی
اســتان بودجــهای را بــرای ایــن کار تحقیقاتــی تامیــن کنــد ،جهاددانشــگاهی نیز معــادل همان
بودجــه را تخصیــص خواهــد داد.
دکتــر طیبــی بــه همــکاری مشــترک جهاددانشــگاهی و ســازمان اوقــاف بــرای اصــالح نــژاد
دامهــای ســنگین نیــز اشــاره کــرد و افــزود :اکثــر دامهــای ســنگین اســتان گلســتان (عمدتــا
گاو هلشــتاین) هســتند کــه درصــد چربــی شــیر پایینــی دارنــد ،در ایــن رابطــه میتــوان رونــد
انتقــال جنینهــای مرغــوب بــه اســتان گلســتان را تســریع کــرد و جهــاد کشــاورزی اســتان نیــز
دامهــای مرغــوب را شناســایی و بــرای تولیــد جنینهــای مرغــوب بــه پژوهشــگاه ابنســینا و
شــرکت مربوطــه معرفــی کنــد.
گفتنــی اســت ،غالمرضــا منتظــری ،رمضانعلــی ســنگدوینی ،دکتــر رضــا اریــان پــور و
دکتــر نقلیــچ شــادمهر از نماینــدگان مــردم اســتان گلســتان در مجلــس ،مختــار مهاجــر رییــس
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ،عبــاس اغنامــی مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری گلســتان و دکتــر محمدرضــا هنــرور معــاون پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
گلســتان بــه همــراه دکتــر محمدرضــا پورعابــدی معــاون پژوهــش و فنــاوری و دکتــر مهــدی
باصولــی معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس جهاددانشــگاهی و مهنــدس ســیدعزیز موســوی
سرپرســت جهاددانشــگاهی اســتان گلســتان از دیگــر شــرکتکنندگان ایــن نشســت مشــترک
بودنــد.

■ روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز وابسته به جهاددانشگاهی ۳ ،آبان ماه :مراسم بازدید
از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز با حضور دکتر حمید
رضاطیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر فرخ علیخانی معاون تولید مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایران و هیات همراه برگزار شد.
در این بازدید که با همراهی دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی ،مهندس مهدی
عباسی رییس پارک علم و فناوری البرز و مدیران و کارشناسان صورت گرفت؛ ابتدا دکتر طیبی به
معرفی جهاددانشگاهی و مجتمع تحقیقاتی و پارک علم و فناوری البرز و مراکز علمی و پژوهشی
مستقر در این مجموعه عظیم پرداخت و اظهار کرد :جهاددانشگاهی با پژوهشگاهها ،مراکز
علمی و پژوهشی و دانشگاهها و پارکهای علمی و فناوری در زمینههای مختلف علمی ،فنی
و فناوری فعال است و دستاوردهای این نهاد به عنوان پایلوت برای کل کشور قلمداد میشود.
دکتر طیبی برتوانمندی اقتصادی کشورمان تاکید کرد و گفت :کشورمان به لحاظ سیاسی
در کشورهای مختلف مثل عراق ،سوریه و لبنان و  ...حضور دارد اما اگر توانمندی اقتصادی
نداشته باشیم نمیتوانیم جای پای خود را در این کشورها محکم کنیم.
رییس جهاددانشگاهی بر حمایت از توانمندیهای داخلی بهویژه جهاددانشگاهی تاکید و
اظهار کرد :جهاددانشگاهی توانایی پاسخگویی به نیازهای فناورانه و نوآورانه را دارد و ما انتظار
داریم بخشهای مختلف بهویژه بخش دولتی به جهاددانشگاهی اعتماد کند.
وی با اشاره به اینکه مجموعه وزارت نفت تعامل و همکاری خوبی با جهاددانشگاهی داشته
است ،اظهار کرد :نتیجه این اعتماد نیز موجب همکاریهای خوبی در حوزه تولید دانش فنی و
فناوری توسط جهاددانشگاهی در بخشهای مختلف صنعت نفت شده است.
دکتر فرخ علیخانی معاون تولید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ضمن بازدید از دستاوردهای
مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز بر همکاری در زمینههای
مختلف فنی ،مهندسی و تولید فناوری تاکید و خاطرنشان کرد :مجموعه شرکت ملی نفت ایران در
بخشهایمختلفبراساسزمانبندیمشخصآمادههمکاریباجهاددانشگاهیاست.
در این نشست دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر علیخانی معاون تولید مدیرعامل
شرکت ملی نفت ایران زمینههای همکاری فنی و مهندسی در زمینههای مختلف از جمله
دکلهای حفاری ،الکتروموتورها ،متههای حفاری ،ای اس پیها ،بازوهای بارگیری ،مواد
شیمیایی مورد نیاز صنعت نفت و رعایت مسایل محیط زیست و غیره را مورد بررسی قرار دادند.
گفتنی است؛ به دلیل تجارب و دستاوردهای خوب جهاددانشگاهی در عرصه تولید
تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت ظرفیتهای بسیار خوبی برای همکاری بین مجموعه وزارت
نفت و جهاددانشگاهی وجود دارد.
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راهاندازی دهکدهی گیاهان گسرتشهمکاریهای
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استفادهازﻇرفیتهایجهاددانشگاهی
در حوزه صنایع و معادن

در نشست مشرتک دکرت طیبی با رییس مجمع ﻤﻧایندگان استان کرمان تاکید شد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی 12،آبان ماه :دکتر
حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در نشست مشترک
با شهباز حسنپوربیگلری ،رییس مجمع نمایندگان استان
کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسالمی با
اشاره به همکاریهای جهاددانشگاهی با ایمیدرو در زمینهی
سیستمهای غبارگیری منطقه سرچشمه و نیز بهینهسازی
دستگاههای غبارگیری( )ESPمنطقه خاتوناباد که دارای
معضالت زیستمحیطی بوده است ،گفت :این همکاریها
بیشتر در زمینهی تجهیزات بود ،این در حالی است که با توجه
به زمینه کاری زیادی که در این حوزه وجود دارد استراتژی
مشترک جهاددانشگاهی و ایمیدرو استفاده از دانش فنی
خودمان است و معتقدیم اگر صنایع صاحب فناوری نباشد
رقابت سخت خواهد بود.
دکتر طیبی در ادامه به بومیسازی و کسب فناوری متههای
حفاری ،کسب فناوری سیستم نمکزدایی و طراحی و ساخت
بازوی بارگیری نفت خام در اسکلهی جزیره خارک ،بومیسازی
فناوری الکتروموتورهای دور متغیر ( )VFDبرای ایستگاه
تلمبهخانه شهرری و طراحی و ساخت دکلهای حفاری
خشکیودستگاهلولهمغزیسیارتوسطجهاددانشگاهیاشاره

کرد و افزود :در جهاددانشگاهی ظرفیتهای مختلفی از جمله
پژوهشکده فراوری مواد معدنی و سایر پژوهشکدهها وجود
دارد.
وی با بیان اینکه سابقه کاری ما در زمینهی تجهیزات
موفقیتامیز بوده و در این خصوص سیستمهای غبارگیر
صنعتی جهاددانشگاهی در صنایع معدنی مورد استفاده
هستند ،اظهار کرد :جهاددانشگاهی برنامه ویژهای در حوزهی
صنایع و معادن استان کرمان دارد و هدف ما توسعه علم و
فناوری جهت افزایش بهرهوری در این حوزه است.

جهاددانشگاهی برای بومیسازی قطعات در کنار
فوالدسازان باشد

رییس مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای
اسالمی نیز در این نشست مشترک با اشاره به رهنمودهای
مقام معظم رهبری در خصوص پتانسیلهای بخش معدن
برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ،گفت :بدون شک و بنا به
گفته مقام معظم رهبری معادن جایگزین خوبی برای اقتصاد
نفت محسوب میشود و برای به شکست کشاندن طرحهای
دشمن نیاز به حمایت ویژه از بخش معدن داریم.
حسنپور اظهار کرد :هماکنون در راستای رونق بخشی

به تولید و جهش تولید در بخش معدن هماهنگی خوبی
بین مجلس و وزارت صمت و شرکتهای معدنی وجود دارد
و امیدواریم بر پایه این تعامل امسال تولید معادن جهش
ویژهای داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه معادن مطابق با برنامه ششم توسعه
باید پیشران تولید و توسعه اقتصادی کشور باشند ،گفت :در
این راستا باید از تمام ظرفیتهای معدنی کشور استفاده
کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد :امیدواریم
با هماهنگی بین بخشی در سال جهش تولید شاهد تامین
یکسوم ارز مورد نیاز کشور از سوی بخش صنایع معدنی
کشور باشیم.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای
اسالمی در پایان با اعالم امادگی صنایع و معادن استان برای
سپردن کارهای بزرگ در این حوزه به جهاددانشگاهی ،گفت:
بهطورقطع با استفاده از ظرفیتهای ملی جهاددانشگاهی
شاهد انجام کارهای ارزشمندی در حوزه صنایع و معادن در
سطح استان کرمان و کشور خواهیم بود.
وی اظهار کرد :انتظار ما از جهاددانشگاهی این است
در موضوع فوالد ورود کند و در امر مسایل دانشبنیان و
بومیسازی قطعات در کنار فوالدسازان باشد.
دکتر مهدی بازمانده سرپرست جهاددانشگاهی کرمان نیز
در این نشست با اشاره به برنامهها و اهداف جهاددانشگاهی
کرمان گفت :ایجاد مرکز تحقیقات معدن و صنایع معدنی در
راستای شناسایی فناوریهای نوین موجود در این حوزه،
توسعه علم و فناوریهای نوین در زمینهی فراوری مواد
معدنی ،ارایه خدمات مشاوره به معادن و صنایع ،استحصال
عناصر نادر خاکی و با ارزش از باطلههای کارخانههای فراوری
از جمله فراوری مجدد اهن و عناصر با ارزش از باطلههای
کارخانههای فراوری اهن گلگهر ،ایجاد واحد مهندسی
معکوس و بومیسازی قطعات و تجهیزات معدنی و صنعتی
و تربیت و پرورش نیروی متخصص از برنامههای ویژه
جهاددانشگاهی کرمان است.
وی اعالم کرد :همواره مدل ما شناسایی مشکالت و نیازها
و انجام علمی و تحقیقاتی پروژهها بر اساس نیازهای استان
و کشور است و در این زمینه از همه امکانات فنی ،دانشی
و تخصصی و نیروی انسانی خود در سراسر کشور استفاده
میکنیم.

این نشست در مرکز جامعﺔاﳌﺼطفی العاﳌیه واقع در قم برگزار شد

ﭘﯿﺎمﺟﻬﺎد│ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮى ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﻰ

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان
کشـــور 6 ،آبـــان مـــاه :تفاهمنام ــهی هم ــکاری معاون ــت
فرهنگـــی و تربیتـــی جامعـــ﹥ المصطفیالعالمیـــه و
ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــوربا حضــور دکترعیســی
علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی ،از ســـوی
حجتاالســـالم و المســـلمین کریمـــی معـــاون فرهنگـــی
تربیت ــی جامع ــ﹥ المصطف ــی(ص) و محمدحس ــین حس ــنی
سرپرســـت ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان بـــه امضـــا
رســـید.
دکتر عیسـی علیـزاده معـاون فرهنگی جهاددانشـگاهی
گفـت :برنامههـای قرآنـی از همان ابتـدا در دسـتور کار قرار
گرفت و از سـال ۱۳۶۱تا  ،۱۳۸۵بیست و پنج دوره جشنواره
قرآنـی دانشـجویان را در سـطح ملـی برگزار کردیـم ،آن هم
در شـرایطی کـه برنامههـای قرآنـی در دانشـگاهها مرسـوم
نبـود و از دل ایـن فعالیتهـا ،سـازمان فعالیتهـای قرآنـی
و بـه تبـع آن خبرگـزاری ایکنا ایجاد شـد.
دکترعلیـــزاده افـــزود :جامعهالمصطفـــی در توســـعه
فعالیـــت بینالمللـــی ایکنـــا ،نقـــش بیبدیلـــی داشـــته
اس ــت و حت ــی تاکی ــد ب ــر ای ــن داری ــم ک ــه ای ــن فعالیته ــا
توســـعه داشـــته باشـــد؛ خبرگـــزاری دو کار مهـــم را
میتوانـــد انجـــام دهـــد کـــه نخســـت انجـــام رســـالت
ذاتـــی خـــود اســـت و دیگـــر اینکـــه متاســـفانه در طـــول
ســـالهای فعالیـــت نتوانســـتهایم نیازســـنجی مناســـبی
در مـــورد فضـــای دینـــی و فرهنگـــی عرصـــه بینالمللـــی
داشـــته باشـــیم کـــه بـــا همـــکاری جامعـــ﹥ المصطفـــی
میتوانیـــم ایـــن کار را انجـــام دهیـــم.
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان اینکـــه
معتقـــدم بنیـــاد فعالیتهـــای مشـــترک جهـــاد و جامعـــ﹥
المصطفـــی(ص) بایـــد بـــر اســـاس نیازســـنجیها تعریـــف
شـــود ،تصریـــح کـــرد :میتوانیـــم بـــا همـــکاری جامعـــ﹥
المصطفـــی(ص) ولـــو بـــه صـــورت اجمالـــی ذائقـــه

مخاطبـــان بینالمللـــی را در عرصـــه فرهنگـــی و دینـــی
بســـنجیم و کارهـــا را متناســـب بـــا آن تعریـــف و تدویـــن
کنیـــم.
همچنیـــن در ایـــن نشســـت محمدحســـین حســـنی
سرپرســـت ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور در
س ــخنانی ب ــا تاکی ــد ب ــر توس ــعه فعالیته ــای بینالملل ــی
خبرگـــزاری ایکنـــا در ســـال جدیـــد ،گفـــت :معتقدیـــم
عط ــش مع ــارف اه ــل بی ــت(ع) در خ ــارج از کش ــور حت ــی
بیشـــتر از داخـــل وجـــود دارد ،زیـــرا بـــه برکـــت انقـــالب
اس ــالمی ،در داخ ــل کش ــور تولی ــدات و کاره ــای فاخ ــری
در زمین ــه ق ــرآن و عت ــرت انج ــام ش ــده اس ــت ک ــه اهتم ــام
ب ــه بازنش ــر محتواه ــای فاخ ــر داخل ــی ب ــه س ــایر زبانه ــا،
بهعنـــوان یکـــی از اولویتهـــای برنامـــهای ایکنـــا مـــورد
توجـــه اســـت.
وی افـــزود :میتوانیـــم بـــا تقویـــت زبانهـــای ایکنـــا،
تولیـــدات فاخـــری را کـــه بـــه زبـــان فارســـی انجـــام شـــده
صـــادر کنیـــم و بـــرای تحقـــق ایـــن امـــر مهـــم از بـــرادر
بزرگت ــر خودم ــان ،یعن ــی جامع ــ﹥ المصطف ــی(ص) انتظ ــار
حمایـــت و همـــکاری داریـــم.
حســـنی بـــا اشـــاره بـــه همـــکاری بـــا ســـابقه میـــان دو
مجموعـــه جهاددانشـــگاهی و جامعـــ﹥ المصطفـــی(ص)
و قدردانـــی بابـــت مشـــارکت المصطفـــی در راهانـــدازی
بخشـــی از زبانهـــای خارجـــی ایکنـــا ،اضافـــه کـــرد :در
حـــال حاضـــر خبرگـــزاری ایکنـــا بـــه  ۱۹زبـــان فعالیـــت
دارد و متعه ــد ش ــدهایم ک ــه دو زب ــان دیگ ــر را راهان ــدازی
کنیـــم؛ ضمـــن اینکـــه هماکنـــون در مســـکو و هنـــد،
دفاتـــر ایکنـــا فعالیـــت دارنـــد.
مدیرعام ــل خبرگ ــزاری ایکن ــا ،ب ــا بی ــان اینک ــه بن ــای
مـــا ایـــن اســـت کـــه در هـــر زبانـــی حداقـــل  ۷۰درصـــد
محت ــوای خروج ــی ایکن ــا ب ــه اخب ــار و محت ــوای بوم ــی آن
منطق ــه اختص ــاص یاب ــد ،اف ــزود :جامع ــ﹥ المصطف ــی ب ــا

توج ــه ب ــه حض ــور در کش ــورهای متع ــدد میتوان ــد در ای ــن
زمین ــه کم ــک خوب ــی داش ــته باش ــد ت ــا مالحظ ــات بوم ــی
هـــر منطقـــه و فضـــای بینالمللـــی و حساســـیتهای
احتمالـــی ســـنجیده و در برنامهریزیهـــا لحـــاظ شـــود.
حجتاالســـالم والمســـلمین محمدحســـین رفیعـــی
مدیـــرکل قـــرآن و حدیـــث جامعـــ﹥ المصطفـــی(ص) نیـــز
گفـــت :ظرفیتهـــای جامعـــ﹥ المصطفـــی(ص) بســـیار
زیـــاد اســـت و جهاددانشـــگاهی و خبرگـــزاری ایکنـــا بـــه
خوب ــی میتوانن ــد از ای ــن ظرفی ــت به ــره ببرن ــد ،از جمل ــه
برگـــزاری نشســـتهای مختلـــف علمـــی بـــا محتـــوای
دینـــی و قرآنـــی بـــه زبانهـــای مختلـــف و متناســـب
بـــا ضرورتهـــا و نیازهـــای اجتماعـــی یکـــی از ایـــن
ظرفیتهـــا محســـوب میشـــود .تشـــکیل قطبهـــای
زبانـــی منطقـــهای بـــرای هدفمندتـــر شـــدن برنامههـــا از
دیگـــر فعالیتهـــای ایـــن دانشـــگاه بـــه شـــمار مـــیرود.
در ادامـــه حجتاالســـالم والمســـلمین جعفـــر کریمـــی
معـــاون فرهنگـــی تربیتـــی جامعـــ﹥ المصطفـــی(ص)
ابـــراز امیـــدواری کـــرد :اطلـــس قرآنـــی بینالمللـــی
مش ــتمل ب ــر شناس ــایی قاری ــان ،حافظ ــان و آث ــار قرآن ــی
و ســـطح قرآنـــی و  ...تهیـــه شـــده اســـت کـــه میتوانـــد
در همـــکاری مشـــترک مـــورد اســـتفاده قـــرار بگیـــرد؛
میتوانیـــم ســـاالنه در چنـــد کشـــور از جملـــه بـــرای
اندونـــزی در زمینـــه فعالیتهـــای خبـــری ،دینـــی و
فرهنگـــی ،برنامهریـــزی کـــرده و بـــا اولویتبنـــدی پیـــش
برویـــم.
حجتاالســـالم کریمـــی بـــا تاکیـــد بـــر ظرفیتهـــای
ف ــراوان جامع ــ﹥ المصطف ــی(ص) ب ــه خص ــوص در فض ــای
مجـــازی ،اظهـــار کـــرد :بـــه محـــض اینکـــه کرونـــا از
اســـفندماه  ۹۸شـــایع شـــد ،آمـــوزش مجـــازی جامعـــ﹥
المصطفـــی تقویـــت و توســـعه یافـــت و هیـــچ وقفـــهای در
ایـــن زمینـــه نداشـــتیم .ضمـــن اینکـــه در ایـــن بســـتر،
عـــالوه بـــر مباحـــث آموزشـــی ،کارهـــای پژوهشـــی،
مشـــاوره تحصیلـــی و تربیتـــی و  ...بـــرای طـــالب و
خانـــواده آنـــان انجـــام شـــده اســـت.
وی ضمـــن اســـتقبال از اجـــرای طرحهـــای مشـــترک
نظرس ــنجی و افکارس ــنجی ب ــا هم ــکاری جهاددانش ــگاهی
ادامـــه داد :نماینـــدگان جامعـــ﹥ المصطفـــی(ص) در
کش ــورهای مختل ــف ه ــم از هم ــکاری ب ــا ایکن ــا اس ــتقبال
کـــرده و میکننـــد .در برخـــی کشـــورها زمینـــه همـــکاری
قرآنـــی بیشـــتر اســـت ،ضمـــن اینکـــه میتوانیـــم بـــرای
پنـــج کشـــور در هـــر ســـال اولویتبنـــدی و برنامهریـــزی
کنیـــم و امیـــدوارم ایـــن تفاهمنامـــه فتـــح بابـــی بـــرای
همـــکاری بیشـــتر باشـــد.
مع ــاون فرهنگ ــی تربیت ــی المصطف ــی(ص) ادام ــه داد:
جامعـــ﹥ المصطفـــی مرکـــز رشـــد و مرکـــز فـــن بیـــان را در
راســـتای ارایـــه فعالیتهـــای کاربـــردی بـــرای طـــالب و
خان ــواده آن ــان تاس ــیس ک ــرده اس ــت ت ــا ط ــالب در کن ــار
تحصیـــل بتواننـــد مهارتهـــای الزم را فـــرا بگیرنـــد.
ایـــن نشســـت در مرکـــز جامعهالمصطفـــی العالمیـــه
واقـــع در قـــم برگـــزار شـــد.
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همکاری مشرتک مرکز آموزش مجازی نهاد رهربی
در دانشگاهها با سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

با هدف تولیدات مشرتک در حوزههای اطالعرسانی ،ترویج و تبلیغ برنامهها اتفاق افتاد

تفاهم
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایکنا 5 ،آبان ماه :قرارداد همکاری مشترک
بین سازمان قرانی دانشگاهیان کشور و مرکز اموزش مجازی نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاهها امضا شد تا در اینده نزدیک شاهد امضای تفاهمنامه جامعتری به
منظور بهرهمندی از ظرفیتهای تولیدات مشترک در حوزههای اطالعرسانی ،ترویج و
تبلیغ برنامهها و اموزشهای مشترک و بخش بینالملل باشیم.
به دنبال بازدید مرتضی فاضلی رییس مرکز اموزش مجازی نهاد نمایندگی مقام
ماشاءا هماییفرد مشاور این مرکز و سیدعلی موسوی مدیر
هلل
معظم رهبری در دانشگاهها،
تولید محتوای مرکز اموزش مجازی نهاد از سازمان قرانی دانشگاهیان کشور وابسته به
جهاددانشگاهی ،نشست مشترکی با محمدحسین حسنی سرپرست سازمان و مدیرعامل
ایکنا به منظور تعامل بیشازپیش و بهرهمندی از ظرفیتهای موجود برگزار شد.
در ابتـدای ایـن نشسـت سرپرسـت سـازمان قرانـی دانشـگاهیان بـا بیـان اینکـه
همیشـه نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاهها را مجموعـه دوسـت و بـرادر
میدانیـم و تفاوتـش بـا دیگـر مجموعههـا برایمـان جـدی اسـت ،یـاداور شـد :سـازمان
قرانـی دانشـگاهیان در حوزههـای تخصصـی متنوعـی فعالیـت میکنـد و امادگـی داریـم
در حوزههـای اموزشهـای تخصصـی قـران کریـم ،فناوریهـای جدیـد در حـوزه امـوزش
و رسـانه ،مطالعـات میانرشـتهای قـران کریـم و سـبک زندگـی ایرانـی ـ اسلامی بـا مرکـز
اموزشهـای مجـازی دانشـگاهیان مشـارکت و همـکاری کنیـم.
حسنی با تاکید بر ظرفیت باالی تولید محتوای فاخر در داخل کشور در موضوعات
دینی و ارزشی گفت :از جمله برنامههای اولویتدار سازمان در برنامه توسعه ،کار جدی
در ترجمه محتوای فاخر فرهنگی به سایر زبانها است .براوردهای ما بر اساس نیازسنجی
اموزشی در خارج از کشور این است که حتی در زمینهی اموزشهای ساده از جمله قرائت
قران ،بازار جدی اموزشی در خارج از کشور و ظرفیت برای کار مشترک در این عرصه نیز
وجود دارد.
وی با یاداوری ظرفیتهای جهاددانشگاهی و سازمان قرانی در حوزه فناوری و تکنولوژی
مرتبط با حوزه فرهنگ و رسانه ،یاداور شد :از لحاظ تکنولوژی به نظرم جهاددانشگاهی
جزو معدود نهادهایی است که فضای فناورانه را به همراه ساختاری انعطافپذیر دارد ،به
گونهای که میتواند خودش را با تغییرات تکنولوژیکی روز دنیا هماهنگ کند که مصداق
ان فعالیتهای اموزشی جهاددانشگاهی در دوره کروناست که این نهاد انقالبی توانست
بهسرعت خود را با فضای جدید تطبیق دهد.
در ادامه این جلسه نیز ،مرتضی فاضلی رییس مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان
وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،به بیان نکاتی پرداخت و گفت:
مجموعه جهاددانشگاهی از مجموعههای مولود انقالب اسالمی است که فعالیتش بسیار
موثر بوده و انگیزه باالیی به منظور تعامل بیش از پیش با بخشهای مختلف جهاد ،چون
بخش قرانی که تحت نظارت سازمان دانشگاهیان است ،دارد.
وی ادامه داد :در بحث اموزش مجازی نهاد نیز در سالیان گذشته ،دستاوردهای خوبی
بهدستامده است؛ بهطوریکه مجموعه اموزشی فوق دارای دو میلیون مخاطب ثبتنام
شده (با کد ملی و مشخصات) است و برخی نیز اموزشها را در حد حداقلی دیدهاند و برخی

نیز با وجود فارغالتحصیلی حدود شش سالی است که با ما همراه هستند.
فاضلی بیان کرد :اتفاقی که امروز در بحث فناوریهای مبتنی بر فضای مجازی افتاده
است ،موجب تشکیل زندگی جدید شده است و کرونا نیز بر این موضوع کمثر نبوده است و
حوزه اموزش ،کسبوکار ،فعالیتهای اقتصادی و  ...را دگرگون کرده است و وارد فضای
جدیدی در کرونا و پساکرونا میشویم که باید خود را با ان تطبیق دهیم.
رییس مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان با اشاره به دو میلیون مخاطب مرکز اموزش
مجازی نهاد گفت :یکی از جدیترین حوزههای اموزش ،اموزشهای قرانی است
که پراکندگی جمعیتی ان شامل بیش از  ۸۵درصد دانشجویان و بیش از  ۴۰هزار نفر از
استادان دانشگاهها است .بخشی از اموزشهایی که از ان استقبال شد ،اموزشهای قرانی
بوده است که بیش از  ۱۰هزار استاد را اموزش دادیم.
وی تصریح کرد :ترکیب مخاطبان شامل دانشجویان ،اساتید و کارکنان دانشگاهها و
برخی از موسسات است که در صورت تمایل میتواند شامل کارکنان جهاددانشگاهی نیز
شود .همچنین سازمانها و نهادها هم میتوانند با انعقاد تفاهمنامه از این ظرفیت استفاده
کنند ،کما اینکه در حال حاضر نیز همینگونه است.
فاضلی با اشاره به همکاری این مرکز با استودیو مبین سازمان قرانی دانشگاهیان بیان کرد:
میتوانیم برنامهریزیهایی مبتنی بر محوریت سبک زندگی اسالمی ـ قرانی جهت تولیدات
اموزشی داشته باشیم .ماموریت اصلی برنام ه ما اموزش است و شما ترکیبی از اموزش و رسانه
هستید .انچه در حال حاضر میتوان بهعنوان شروع سرفصل و تیتر همکاریها قرار گیرد،
بحث همافزاییها است که دو مجموعه میتواند نسبت به یکدیگر داشته باشند.
وی ادامه داد :جامعه مخاطب دو میلیون نفری مرکز اموزش مجازی نهاد ،میتواند
محیطی خوب و جذاب برای مجموعه سازمان قرانی دانشگاهیان باشد تا در تمام حوزهها
از جنس اموزش ،تولید محتوا ،تولیدات رسانهای خود را عرضه کند .از لحاظ بحثهای
مربوط به حوزه اقتصاد فرهنگ و رسانه نیز میتوان به سمتی رفت که فعالیتهای فرهنگی،
چرخش اقتصادی داشته باشد به گونهای که هزینههای تولید محتوا را تامین کند ،چراکه
بخشی از اثرگذاری بر روی مخاطب در دنیای رسانه به این برمیگردد که مخاطب محتوایی
را انتخاب کند و رسانهای را بهعنوان رسانه مرجع و محل کسب خبر و تحلیل و تولیدات
محتوایی انتخاب کند و به ان وفادار بماند.
فاضلـی بـا تاکیـد بـر اینکـه تامیـن بحـث اقتصـاد فرهنـگ نیـز نیـاز بـه همافزایـی دارد،
بیـان کـرد :هـر چـه ظرفیتهایـی کـه مرکـز امـوزش مجـازی در دانشـگاهها دارد میتوانـد
بهعنـوان حـوزه ارایـه محتـوا و خدمات بـه مخاطب سـازمان قرانی دانشـگاهیان کشـور قرار
گیـرد و بالعکس.
رییس مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان گفت :اتفاق خوبی که در نهاد در طول شش
سال گذشته افتاده است ،این است که جامعه مخاطب دومیلیوننفری را همچنان داریم
و منظومهای از تولیدات فاخر محتوایی را به انها عرضه میکنیم .در بین این منظومه،
محوریت با محتواهای پیرامون «تربیت اسالمی و سبک زندگی اسالمی» را همیشه دنبال
میکنیم که قطعا اینجا مقوله قران و اهلبیت(ع) محوریت اصلی هستند .بنابراین تمام
مؤسسات تولید محتوا که در تهران ،مشهد و قم و مراکزی که میتوانند تولید محتوای دینی
انجام دهند ،همکاران و مشارکتکنندگان خوبی در حوزه تولیدات فرهنگی تلقی میشوند.
وی با اشاره به اهمیت تدوین چشمانداز پنجساله و نزدیکی مخاطبان مرکز اموزش
مجازی در دانشگاهها با سازمان قرانی دانشگاهیان ادامه داد :طی بازدید امروز ،موضوع
ملموس این بود که در حوزه رسانهای در مباحث میانرشتهای کار میشود .بنابراین حوزه
ماموریتهای دو مجموعه ،مشترکات زیادی دارد و به نظر میاید ،بیشتر میتوان از مرکز
رشد فناوریها و هنر قرانی در کنار دو مرکز دیگری که گفته شد ،استفاده کرد.
فاضلی بیان کرد :بخش اموزش مؤسسات قرانی نیز میتواند بهصورت سرفصل در نظر
گرفت .همچنین در حوزه بینالملل نیز برنامه ویژهای داریم.
وی با گریزی به سامانه مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان در حوزه اموزشهای آزاد
و غیررسمی ،تصریح کرد :امیدواریم در اینده نزدیک تفاهمنامه جامعی درزمینهی
استودیومبین ،تولیدات مشترک با توجه به ظرفیتهایی مختلف(در دست تولید و یا
تولیدشده) ،حوزه اطالعرسانی و ترویج و تبلیغ برنامههای اموزشی ،حداقل در حوزه
سبک زندگی اسالمی و قرانی و حوزه اموزشهای مشترک و بحث بینالملل داشته باشیم.
حسن ختام این نشست مشترک ،انعقاد قرارداد همکاری مرکز اموزش مجازی
دانشگاهیان با سازمان قرانی در خصوص مرکز تولیدات چندرسانهای قرانی(مبین) بود.

تفاهمنامه همکاری مشرتک بین پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی ،اداره کل امور زنان و خانواده استانداری
تهران و معاونت امور اجتامعی و فرهنگی شهردای منطقه  ۵به امضا رسید

یکی از مشکالت کشور
درحوزه پژوهش هاست

■ روابط عمومی جهاددانشگــــاهی به نقل از سیناپرس،

 22آذر ماه :تفاهمنامــــه همکاری مشترک بین پارک ملی
علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی ،اداره کل امور
زنان و خانواده استانداری تهران و معاونت امور اجتماعی
و فرهنگی شهردای منطقه  ،5در پارک ملی علوم ،فناوری
های نرم و صنایع فرهنگی به امضا رسید.
دکتر ابراهیم نبیونی معاون فناوری پارک ملی علوم و
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی با ابراز امیدواری در
خصوص ایجاد چنین تفاهمنامههایی گفت :خوشبختانه
ظرفیتهای خوبی بین این سه حوزه وجود دارد که هر سه
از اهمیت باالیی برخوردارند.
وی تاکید کرد :با توجه به اینکه امروز شرایط اپیدمی
کرونا در جامعه حاکم است و بیشتر بسترهای فرهنگی
فعال شدهاند ،تنها پارک ملی کشور که در حوزه فرهنگ
فعالیت میکند میتواند بهترین کمک در این راستا باشد .
دکتر نبیونی خاطرنشان کرد :پارک ملی علوم و
فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی
دارای  53شرکت فعال در حوزههای مختلف فرهنگی از
بستهبندی تا اسباب بازیهای رومیزی و  ...است که
دارای ظرفیتهای خوبی هستند و مجموعه اداره کل
بانوان استانداری تهران و شهرداری منطقه  5تهران
نیز میتوانند در سطح حمایتهای اجتماعی و سرمایه
گذاریها مشارکت خوبی در این خصوص داشته باشند .
وی افزود :در سه ماه گذشته پارک ملی صنایع فرهنگی
چیزی حدود 10میلیارد تومان تسهیالت از صندوق
کار آفرینی امید حمایت گرفته است .همچنین با توجه
به ساختاری که پارک دارد حمایت و تجاری سازی
استارتاپها و شرکتهای نوپا که از دل فرهنگسراها و
مجموعههای فرهنگی نیز بیرون آمدهاند میتواند در
دستور کار این پارک نیز قرار گیرد.
معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع
فرهنگی تاکید کرد :پارک ملی علوم و فناوریهای نرم

وصنایع فرهنگی دارای دو ابزار قدرتمند است که ابزار اول
تنها خبرگزاری علم ،فناوری و فرهنگی کشور (سیناپرس)
است که ظرفیتهای بسیاری دارد و در این راستا زمینه ساز
و ترویج کننده علم و فرهنگ کشور است و دیگری تلویزیون
تعاملی ( )IPTVاست که دراین پارک شکل گرفته و میتواند
پوشش تصویری خوبی برای تمامی مجموعهها باشد.

 70درصد صنایع دستی
به دست زنان خلق میشود

دکتر ثریا شارقی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری
تهران ضمن ابراز خوشحالی از انعقاد چنین تفاهمنامهای
با نگاه علمی گفت :امروزه ساختار جهان به سمتی میرود
که باید به دنبال شهر هوشمند و اقتصاد هوشمند باشیم
و اگر در این حوزه فعالیت نکنیم عقب میمانیم .دنیا
چه در شرایط کرونا و چه در غیر از این شرایط بحران با
پیشرفت تکنولوژیها باید به سمت هوشمند سازی برود
که متاسفانه ایران نیز در این بحث عقب است .
وی افزود :شروع این نوع فعالیتها با پارک ملی علوم و
فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی برای پیشرفت و رسیدن
به اهداف این حوزه میتواند بسیار خوش باشد تا بتوانیم
گامهایی علمی به سمت جلو برداریم .
دکتر شارقی عنوان کرد :در حوزه صنایع فرهنگی
میتوان به جرات گفت که  70درصد صنایع دستی به دست
زنان خلق میشود و حضور آنها در قالب استارتاپهای
مختلف حوزه فرهنگ در پارک ملی صنایع فرهنگی خود
میتواند باعث پیشرفت این حوزه شود.
وی افزود :اگر بحث فرهنگ و هوشمندسازی را ترکیب
کنیم ،نیاز داریم که خود را به دنیا معرفی کرده و این مهم
محقق نخواهد شد جز با دیجیتال مارکتینگ که در این
بخش بسیار ضعیف عمل کردهایم .همچنین خوشبختانه
با وجود یک رسانه علمی و ملی در مجموعه پارک میتوانیم
در بخش اطالع رسانی و شناساندن صنایع فرهنگیمان به

سیدحسین دلبری معاون فرهنگی و اجتماعی
شهرداری منطقه  ۵در ادامه این نشست گفت :یکی از
مشکالت کشور در حوزه پژوهشهاست .در حالی که در
ایران پژوهشها و مقالههای بسیاری منتشر شده ،اما
متاسفانه کمتر کاربردی شدهاند و این موضوع به دلیل
جزیرهای عمل کردن دستگاهها بوده است.
وی افزود :خوشبختانه این مساله میتواند در پارک ملی
علوم و فناوری های نرم وصنایع فرهنگی از بین برود و با
مشارکت این سه مجموعه بتوانیم گامهای خوبی در این راستا
برداریم .امیدواریم بتوانیم سراهای محله را بهعنوان یک پاتوق
فرهنگی ،محلی و کانون فرهنگی و اجتماعی محلهها معرفی
کنیم و از توانمندیهای کشف نشده این حوزه بهره ببریم و به
این حرکت علمی و فرهنگی را به کل کشور سوق دهیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه  ۵تاکید
کرد :نگاه من به این گونه کارها منطقهای و محلهای نیست
ولی شروع خوبی است که امیدواریم همه کشور بتوانند در
ترسیم اهداف هم نوا و همگام باشند.
گفتنی است ،این تفاهمنامه به منظور توسعه همکاری
در حوزه صنایع فرهنگی و خالق با افزایش فعالیتهای
مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل منعقد شده
است که توسعه زیر ساختهای ارتقای توسعه کارآفرینی
فرهنگی و حمایت از فعالیتهای دانش بنیان ،فرهنگی
و خالق ،توسعه فضای استقرار واحدهای فناور به منظور
حمایت از نوآوری و اشتغالزایی در زمینههای مرتبط
با صنایع فرهنگی و خالق ،تسهیل و کمک به حضور
بخش کسب و کارهای محلی در کسب و کارهای نوآورانه
و بازارهای جدید ،حمایت از تجاری سازی صنایع
فرهنگی و فناوریهای نرم مبتنی بر دستاوردهای علمی،
پژوهشی ،جلب حمایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی
برای توسعه فضاهای فرهنگی و صنایع فرهنگی و خالق،
استفاده از ظرفیتها و امکانات مجموعهها در راستای
اهداف مشترک ،همکاری در تولیدات محتوای دیجیتال،
برگزاری رویدادهای فرهنگی ،هنری ،رسانه مشترک،
همکاری در برگزاری دورههای توانمندسازی آموزش
عمومی و تخصصی مورد نیاز جهت ترویج فرهنگ مشارکت
عمومی و کارآفرینی ،همکاری در تالیف ،چاپ و انتشار
مقاالت و کتب تخصصی ،حمایت از ایجاد پردیسها،
مراکز رشد و مراکز مشاوره کارآفرینی ،انجام مطالعات و
پژوهش های تخصصی و کاربردی مرتبط با موضوعات
کاربردی توسعه صنایع فرهنگی و خالق ،همکاری در
برگزاری نمایشگاههای مرتبط با صنایع فرهنگی و خالق
از محورهای این تفاهمنامه است.

ﭘﯿﺎمﺟﻬﺎد│ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮى ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﻰ

خوبی پیش برویم.
دکترشارقیدرپایانخاطرنشانکرد:خوشحالمکهایننگاه
علمی از سوی سه مجموعه به وجود آمده است و امیدواریم این
همکاریهایعلمیهمچنانادامهداشتهباشد.
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جهاددانشگاهی؛ نهادی الگوساز و حامی ارتقای
تواﻤﻧندیهایبانوان

در مراسم امضای تفاهمنامهی همکاری سهجانبه بین معاونت امور زنان ریاستجمهوری ،کمیسیون ملی آیسسکو و جهاددانشگاهی
واحد الزهرا )س( تاکید شد
اهمیت آموزش دختران در مناطق محروم

■
تفاهمنامهی همکاری سهجانبه بین معاونت امور زنان
و خانواده ریاست جمهوری ،کمیسیون ملی آیسسکو و
جهاددانشگاهی الزهرا(س) با حضور دکتر حمیدرضا طیبی
رییس جهاددانشگاهی و دکتر معصومه ابتکار معاون رییس
جمهور در امور زنان و خانواده به امضای دکتر غالمرضا
کریمی قائممقام وزیر آموزشوپرورش در امور بینالملل
و دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو در ایران ،دکتر زهرا
جواهریان معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور
زنان و خانواده ریاست جمهوری و دکتر زهرا نقیزاده
رییس جهاددانشگاهی واحد الزهرا رسید.

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۱8 ،آذرماه:

جهاددانشگاهی حامی ارتقای توانمندیهای
بانوان است

دکتر طیبی در این مراسم به نقش مهم زنان در خانواده
و جامعه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه باید زمینهی بروز
استعدادهای زنان فراهم شود ،گفت :بانوان برای شکوفایی
استعدادشان نیاز به سالمت روحی و جسمی دارند تا
بتوانند در حوزههای مختلف فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی
فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی بهعنوان نهادی
الگوساز ،حامی ارتقای توانمندیهای بانوان است گفت:
فعالیتها و طرحهای پژوهشی بسیاری در جهاددانشگاهی
حال انجام است که به حل مسایل بانوان میپردازد.

رییــس جهاددانشــگاهی در مراســم امضــای ایــن
تفاهمنامــهی همــکاری ســهجانبه همچنیــن بــه
برنامههــای جهاددانشــگاهی در حــوزه مشــاغل خانگــی
نیــز اشــاره کــرد و افــزود :اشــتغال بــرای زنــان بهخصــوص
زنــان سرپرســت خانــوار از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت
و بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد.

اهمیت موضوع گفتوگوی خانواده در شرایط
همهگیریکرونا

دکتر ابتکار نیز در این مراسم به اهمیت موضوع
گفتوگوی خانواده بهویژه در شرایط همهگیری کرونا اشاره
کرد و افزود :تجربیاتمان در سطح ملی کمک کرد تا بتوانیم
آنها در سطح بینالمللی انتقال دهیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان
اینکه موضوع خانواده در جامعه بینالمللی نیز بسیار حایز
اهمیت است ،گفت :ایران بهعنوان یک جامعه اسالمی
بر اهمیت خانواده بهعنوان نهادی مقدس تاکید دارد که
همهگیری کرونا موضوع خانواده را مهمتر کرده است.
وی با بیان اینکه در این شرایط از سویی اعضای
خانواده فرصت کنار هم بودن بیشتری پیدا کردهاند و از
سوی دیگر ،تنشها در خانواده افزایش پیدا میکند ،ادامه
داد :کاهش شکاف بین نسلی نیز حایز اهمیت است و در
این رابطه شورای راهبری ایجاد شده است که نمایندگان
آیسسکو و جهاددانشگاهی نیز به این شورا اضافه میشوند.

دکتر مجتبی زینیوند قائممقام وزیر آموزشوپرورش
در امور بینالملل و دبیر کمیسیون ملی آیسسکو در ایران
نیز در سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از توجه به موضوع
گفتوگوی خانواده بر اهمیت آموزش دختران بهخصوص
در مناطق محروم تاکید کرد.
دکتر زینیوند با اشاره به لزوم برگزاری کنفرانس علمی
مجازی برای رسیدگی به مشکالت و مسایل خانواده
در دوران همهگیری کرونا گفت :ایجاد برنامه مشترک
بین آیسسکو و معاونت امور زنان و خانواده با حضور
جهاددانشگاهی میتواند به ارتقای کیفیت گفتوگو میان
اعضای خانواده کمک کند.
دبیر کمیسیون ملی آیسسکو در ایران به لزوم تشکیل
کمیته مشترک در خصوص بهبود شرایط آموزش به
دختران تاکید کرد و با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب
به توجه به شرایط آموزش اتباع خارجی،گفت :این کودکان
میتوانند سفیر ایران در کشور خود محسوب شوند.

گسترش همکاریها در حوزه زنان و خانواده

گفتنی است ،تفاهمنامهی همکاری سهجانبه بین
معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری ،کمیسیون
ملی آیسسکو و جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) با هدف
توسعه و گسترش همکاریها و مشارکت در زمینهی
فعالیتهای ترویجی ،توسعهای ،پژوهشی ،فرهنگی و
اطالعرسانی در حوزه زنان و خانواده و بهرهگیری از منابع،
امکانات و توانمندیهای علمی  -تخصصی و اجرایی در
حوزههای آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی به امضا رسید.
از جمله محورهای همکاری مشترک در این تفاهمنامه
میتوان به اجرایی سازی طرح گفتگوی ملی خانواده و
گفتگوی بین نسلی و فعال کردن مرکز بینالمللی گفتگوی
خانواده با همکاری آیسسکو و معرفی آن به سایر کشورهای
اسالمی از طریق سازمان آیسسکو؛ همکاری در زمینهی
برگزاری نشستهای تخصصی با مراکز تخصصی بینالمللی
در حوزه آیسسکو با موضوع زنان و خانواده؛ ترویج و معرفی
رویکردهای موثر جمهوری اسالمی ایران در زمینهی
تقویت بنیان خانواده و تحکیم روابط بین نسلی به جهانیان
بهویژه به جهان اسالم؛ تهیه و انتشار گزارشهای تخصصی
در حوزه رویکردهای نوین به تعامالت و ارتباطات در درون
خانواده؛ مشارکت در برگزاری نشستها و کارگاههای
تخصصی بهمنظور تبادل تجارب و دستاوردها درزمینهی
تقویت بنیان خانواده و تعامالت بین نسلی و ...اشاره کرد.

مردم آن میباشد ،مردمی انقالبی ،مذهبی و دینی و
سرمایههای دیگر آن بحث فرش و صنایع دستی ،معادن
و انرژی خورشیدی است.

اخبار کوتاه

■■■

■■■

جهاددانشگاهی کرمان و
فرمانداری شهرستان راور

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمان ۲۶ ،آذرماه :در
جریان دیدار و گفتوگو دکتر مهدی بازمانده سرپرست
جهاددانشگاهی کرمان به همراه برخی از معاونان و مدیران
خود ،با مالک اژدری فرماندار شهرستان راور تفاهمنامه
همکاری بین دو طرف امضا شد.
در ابتدای دیدار اژدری فرماندار شهرستان راور بیان
کرد :جهاددانشگاهی فعالیتهای خود را در شهرستان
راور برای دانشجویان و دانشآموزان و مردم شهرستان
راور شروع کند.
وی اعالم کرد :در جهت راهنمایی و مشاوره به جوانان
و نخبگان در شهرستان راور از جهاددانشگاهی درخواست
برگزاری دورههای آموزشی و مخصوصا دورههای آمادگی
کنکور را داریم و همچنین درخواست برگزاری دورههای
آموزشی تخصصی در حوزههای مختلف را در شهرستان
راور داریم.
در ادامه دکتر بازمانده سرپرست جهاددانشگاهی
استان کرمان ،گفت :بزرگترین سرمایه در شهرستان راور

■■■

جهاددانشگاهی بوشهر با
بهزیستی

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی استان بوشهر:رییس
جهاددانشگاهی بوشهر در نشست با مدیرکل بهزیستی
استان عنوان کرد :همه میدانیم که کشور ما با مشکل
اشتغال دست و پنجه نرم میکند .در همین راستا و با
هدف ایجاد شغل در مراکز اموزش جهاددانشگاهی بوشهر
به بیش از  ۲۸هزار نفر اموزش ارایه شده است.
علی احمدیزاده در نشست با مدیرکل بهزیستی استان
بوشهر اظهار کرد :اموزشهایی در حوزههای پزشکی،
مدیریت ،فنی مهندسی ،فناوری اطالعات ،هنر و معماری
از جمله تکنسین داروخانه ،فوریتهای پزشکی ،تربیت
مدرس ابتدایی و دستیار دندانپزشک و مهارتهای
هفتگانهی کامپیوتر و  ...که به اسانی تبدیل به شغل
میشود.
وی عنوان کرد :از سال گذشته اولین طرح مربوط به
اشتغال تحت عنوان توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
توسط جهاددانشگاهی در استان بوشهر اجرا شد که
هماکنون مراحل پایانی را میگذراند .در این طرح اموزش
و ارایه مهارت ،توانمندسازی جامعه هدف ،ارایه تسهیالت،

■■■

پارک ملی علوم جهاددانشگاهی و
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از سینا پرس٣ ،

آذرماه :آیین امضای تفاهمنامهی همکاری بین پارک ملی
علوم ،فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی و
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه
اقتصادی در محل این پارک برگزار شد.
در این مراسم دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو
رییس پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی
و دکتر محمدعلی وکیلی معاونت فرهنگی ،گردشگری و

ﭘﯿﺎمﺟﻬﺎد│ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮى ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﻰ

■
تفاهمنامهی همکاری بین سازمان جهاددانشگاهی گیالن
و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
گیالن منعقد شد.
دکتر فریبرز جمالزاد رییس سازمان جهاددانشگاهی
گیالن در نشست امضای تفاهم نامه همکاری بین
این سازمان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری استان ،با اشاره به چشمانداز اجرایی
تفاهمنامه مذکور ،اظهار کرد :این تفاهمنامه در راستای
کمک به توسعه برنامهریزیهای کشف و بررسی علل دور و
نزدیک جرم و یافتن راهکارهای پیشگیری برای دستیابی
به اهداف سند ملی راهبردی پیشگیری از وقوع جرم
استان انجام شده است.
وی استفاده از توانمندیهای علمی ،فرهنگی،
پژوهشی و آموزشی جهاددانشگاهی در جهت هماهنگی
و توسعه همکاریها بهمنظور گسترش گفتمان پیشگیری
و علمی سازی و بومیسازی آن و همچنین ارتقای دانش
تخصصی و افزایش مهارت نیروی انسانی و کیفیتبخشی
تحقیقات علمی  -کاربردی با هدف ارتقای کیفی خدمات
پیشگیری از وقوع جرم را از جمله اهداف امضای این
تفاهمنامه همکاری عنوان کرد.
دکتر جان احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم دادگستری گیالن نیز ،عنوان کرد :سازمان
جهاددانشگاهی گیالن دارای قابلیتها و پتانسیلهای
مختلفی در حوزههای آموزشی ،فرهنگی و پژوهشی است.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان
جهاددانشگاهی گیالن در راستای اجرای طرحهای
پژوهشی ،گفت :استفاده از توان و ظرفیتهای فرهنگی
جهاددانشگاهی جهت تحقق برنامههای حوزه پیشگیری
از وقوع جرم و توانمندسازی جامعه هدف موثر است.

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی گیالن:

■
جهاددانشگاهی البرز و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و
فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرج با هدف راهاندازی مرکز
ساماندهی مشاغل خانگی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
احمدرضا فیروزی در مراسم انعقاد این تفاهمنامه اظهار
کرد :برای حوزه مشاغل خانگی بیش از  ۳۰۰رشته تعریف
شده که همگی آنها ظرفیت مناسبی برای درآمدزایی در
حوزه کسب و کارهای کوچک دارند.
فیروزی با بیان اینکه سهمیه استان البرز در اجرای
طرح ملی مشاغل خانگی  ۲۵۰۰نفر است ،افزود :در فاز
اول اجرای این طرح فرصتها و مزایای استان در حوزه
ایجاد مشاغل خانگی بررسی شد.
رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای
کشاورزی شهرداری کرج نیز گفت :بدون شک با نگاه علمی
جهاددانشگاهی و بستر قانونی مناسبی که وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ایجاد کرده ،امیدواریم طرحها و
برنامههای مرکز ساماندهی مشاغل خانگی البرز اثرات
مثبتی به دنبال داشته باشد و صاحبان کسب و کارهای
کوچک بتوانند دستاوردهای خود را به راحتی در بازار
فروش عرضه کنند.
احمد خیری اظهار کرد :انعقاد این تفاهمنامه در راستای
توانمندسازی مشاغل خانگی منعقد شده و امیدواریم جامعه
هدف به خوبی از نتایج آن بهرهمند شوند.
ابراهیم شادمهر معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل
تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز نیز با قدردانی از
شهرداری کرج و حسن توجه سازمان ساماندهی مشاغل
شهری به موضوع مشاغل خانگی گفت :این موضوع راهی
جدید برای توسعه و پیشرفت و ترقی مشاغل خانگی را
فراهم خواهد کرد.

روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز ۲۰ ،آذرماه:
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سازمان جهاددانشگاهی گیالن و
دادگستری استان

جهاددانشگاهی البرز و سازمان
ساماندهی مشاغل شهری کرج

اتصال به بازار ،و فروش محصول انجام می شود.
رییس جهاددانشگاهی بوشهر افزود :همچنین در طرح
ملی توسعه مشاغل خانگی با الگوی نوین که ثبت نام ان در
استان اغاز شده است امادگی پوشش جامعه هدف سازمان
بهزیستی از اموزش و توانمندسازی تا تولید محصول و
اتصال به بازار را در دبیرخانه مشاغل خانگی استان داریم.
احمدیزاده با اشاره به ضرورت راهاندازی ازمایشگاه
تشخیص ژنتیک در استان بوشهر گفت :با همکاری و
همراهی استانداری بوشهر و سازمان برنامه و بودجه استان
امیدواریم بتوانیم تا پایان سال جاری این ازمایشگاه را به
صورت مشترک و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
به مرحله راهاندازی برسانیم.
رییس جهاددانشگاهی بوشهر بیان کرد :تدوین
سندهای اجتماعی مانند سند توسعه یا سند ارتقای
وضعیت زنان و خانواده به منظور کاهش اسیبهای
اجتماعی با برش شهرستانی ،تدوین سند اجتماعی استان
و سند عوامل موثر بر بیکاری در استان و همچنین در
حوزهی پژوهش اجتماعی با استفاده از تیمهای تخصصی
جامعهشناس از جمله اقدامهای مهم جهاددانشگاهی در
استان بوشهر بوده است.
وی با اشاره به اموزشهای ضمن خدمت برگزار شده
توسط جهاددانشگاهی گفت :در راستای بهرهوری و
توانمندی پرسنل و کارمندان دولت از زمان راهاندازی
جهاددانشگاهی در استان بوشهر با عقد تفاهمنامه و
قرارداد با بیش از  30دستگاه اجرایی ،موفق به برگزاری
بیش از  300دورهی اموزشی کاربردی مورد نیاز برای
بیش از  5000نفر از کارکنان دولت در سازمانها و ادارهها
با استانداردهای ملی و بینالمللی و استفاده از اساتید
مجرب داخل و خارج از استان شدهایم.
زیرساختهای اموزش انالین جهاددانشگاهی فرصت
خوبی برای بهرهگیری در دوران شیوع کرونا
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر گفت :زیرساختهای
فضای مجازی و اموزشهای انالین جهاددانشگاهی
فرصت خوبی برای استفاده و بهرهگیری در دوران شیوع
کرونا است.
علیرضا حاجیونی بیان کرد :ظرفیتهای پژوهشی
باالیی در استان وجود دارد که میتوان با تعریف پروژههای
کاربردی ،برنامهریزی دقیق و تعریف چشمانداز برای
اسیبهای اجتماعی همچون طالق ،مسایل زنان
سرپرست خانوار ،فرزندخواندگی و  ...برای تعدیل
مشکالت و حل چالشهای این اقشار اقدام کرد.
وی با اشاره به اهمیت اموزشهای غیرحضوری و
مجازی جهاددانشگاهی عنوان کرد :جهاددانشگاهی در
حوزه اموزش توانمندیهای زیادی دارد و زیرساختهای
فضای مجازی و اموزشهای انالین جهاددانشگاهی
فرصت خوبی برای استفاده و بهرهگیری در دوران شیوع
کرونا و محدودیتهای مربوط به اموزش حضوری است.

سال بیست و یکم│شماره 177

74

تفاهم
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

صنایع خالق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ
صنعتی و ویژه اقتصادی به سخنرانی پرداختند.
دکتر ایمانی در ابتدای این مراسم با اشاره به اهمیت بعد
اقتصادی فرهنگ گفت :پس از چهل سال فعالیت در حوزه
فرهنگی و هنری به این نتیجه رسیدیم که فرهنگ باید
خودش به عنوان یک مولد اقتصادی شناخته شود .با توجه
به تجربیاتی که کشورهای پیشرو در این زمینه داشتند،
دریافتیم که با بهرهگیری از ظرفیتهای پارکهای علمی
و فرهنگی میتوانیم به این هدف نائل شویم .در حقیقت
فرهنگ را باید در بستر خود قرار دهیم تا بتوانیم از آن یک
مولد اقتصادی بسازیم .هنرمند باید بداند که تنها نباید
برای دلش کار کند و نگاهی هم به نیازهای بازار داشته
باشد.
به گفتهی رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و
صنایع فرهنگی ،در شرایط فعلی جامعه درآمدهای سنتی
پاسخ شرایط اقتصادی اهالی فرهنگ را نمیدهند و باید
به سمت درآمدهای جدید رفت که کمتری وابستگی را به
خارج داشته باشند.
خروج فرهنگ از دایره کاالی خارجی
در ادامه این مراسم وکیلی گفت :از آنجایی که فرهنگ
همواره در صدر فعالیت های مهم یک جامعه بوده است،
باید از دایره کاالی مصرفی خارج شود .به اعتقاد من
پارکهای علمی و فناوری باید به صورت موضوعی به
فعالیتهای خود ادامه دهند تا بتوانند به اهداف اقتصادی
معین در نظر گرفته شده برسند.
وی با اشاره به اهمیت مناطق اقتصادی در اجرایی
شدن تفاهمنامهها گفت :موضوع مورد اهمیت در شرایط
فعلی مناطق آزاد این است که تا کنون تفاهمنامههای
بسیاری منعقد شده است؛ اما شمار آنانی که به اجرا در
آمده بسیار کم است .در کل منطقه آزادی مانند کیش
نظر افراد و ارگانهای زیادی را برای همکاری جلب کرده
است؛ اما کمتر تفاهمنامهای به مرحله اجرا رسیده است که
امیدواریم این نگرش سمت و سوی دیگری پیدا کند و در
راستای عملی شدن گام بردارد.
به گفته وکیلی در منطقه آزاد کیش فرهنگسرای به
نسبت وسیعی وجود دارد که میتواند بستر خوبی برای
فعالیتهای فرهنگی درج شده در این تفاهمنامه باشد.

■■■

بسیجسازندگی
و جهاددانشگاهی فارس

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی بــه نقــل از ایســنا،
 ۵آذر :همزمــان بــا ســالروز تاســیس بســیج ،روســای
جهاددانشــگاهی و ســازمان بســیج ســازندگی اســتان
فــارس ،تفاهمنامــهی همــکاری طــرح توســعه مشــاغل
خانگــی را امضــا و مبادلــه کردنــد .براســاس ایــن
تفاهمنامــه ،جهاددانشــگاهی بــا بــه کارگیــری تــوان
تخصصــی خــود در حــوزه آمــوزش مهارتهــای تخصصــی
و بــا بهرهگیــری از ظرفیــت شــبکهی گســترده بســیج،
طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی را در ســطح فــارس
گســترش خواهــد داد.
دکتر مظاهر بابایی رییس جهاددانشگاهی فارس با
اشاره به ظرفیتهای گسترده و تخصصی این نهاد در
زمینههای فرهنگی ،آموزشی ،پژوهشی و پزشکی،
خاطرنشان کرد :جهاددانشگاهی در برنامههای خود بر
حل مشکل تمرکز دارد.
سرهنگ قزل سفلی رییس سازمان بسیج سازندگی
فارس با اشاره به ظرفیتهای بیبدیل فارس در زمینه
اقتصاد مقاومتی خصوصا در بحث صنایع کوچک و مشاغل

خانگی ،ابراز امیدواری کرد که همافزایی ظرفیتهای
 ۲سازمان بسیج و جهاددانشگاهی ،منتج به نتایج
تاثیرگذاری در این عرصه شود.
وی مجموعه جهاد دانشگاهی را یک نهاد توانمند در
عرصههای فرهنگی ،پژوهشی و خصوصا آموزشی دانست
و تاکید کرد که این توان تخصصی و حرفهای در کنار
توانمندیهای اثرگذار بسیج ،میتوان موجی مثبت را در
استان فارس ایجاد کند.
علی اکبر زاهدیان نژاد مدیر اجرایی طرح توسعه مشاغل
خانگی جهاددانشگاهی استان فارس با یادآوری اینکه
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ناظر و جهاددانشگاهی
مجری طرح توسعه مشاغل خانگی است ،امضا و مبادله
این تفاهمنامه را گامی مثبت در این زمینه و رفع بخشی از
مشکل اشتغال و بستر ساز رشد اقتصادی دانست.

■■■

کانون مربیان فوتبال ایران و
سازمان جهاددانشگاهی تهران

■ روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی تهــران:

معاونــت آموزشــی ســازمان جهاددانشــگاهی تهــران
و کانــون مربیــان فوتبــال ایــران در خصــوص برگــزاری
دورههــای آموزشــی ورزشــی قــرارداد همــکاری امضــا
کردنــد.
بر اساس این تفاهمنامه که به امضای بیژن ذوالفقار
نسب رییس کانون مربیان فوتبال ایران و سید عزیز آشنا
معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی تهران رسید،
دورههای آموزشی در زمینه ورزش و مربیگری توسط دو طرف
برگزار و گواهینامه مشترک سازمان جهاددانشگاهی تهران
و کانون مربیان فوتبال ایران به شرکت کنندگان دورهها،
اعطا می شود.
گفتنی است ،اولین دوره آموزشی تحت عنوان
پیشگیری از آسیب های ورزشی در فوتبال توسط نیما
نکیسا در آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

■■■

خانهمطبوعات
و جهاددانشگاهی اردبیل

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اردبیــل :بــه
ی فرهنگــی ،آموزشــی و
منظــور گســترش همــکار 
پژوهشــی ،تفاهمنامــه همــکاری بیــن خانــه مطبوعــات و
جهاددانشــگاهی اردبیــل بــه امضــا رســید.
رییس جهاددانشگاهی اردبیل با بیان اینکه این
تفاهمنامه زمینه همکاریهای مشترک را فراهم میکند،
افزود :خانه مطبوعات ظرفیت مناسبی برای اطالعرسانی
از فعالیتهای مفید جامعه است به همین خاطر میتواند
با هدایت و اطالعرسانی در مسیر صحیح خود در جهت
معرفی فعالیتهای مفید جامعه موجب امیدآفرینی در
جامعهشود.
مهران اوچی اردبیلی ارایه خدمات درمانی چکاپ
رایگان برای معرفیشدگان خانه مطبوعات توسط
جهاددانشگاهی را یکی از بندهای تفاهمنامه همکاری بین
جهاددانشگاهی و خانه مطبوعات استان اعالم و بیان کرد:
انعقاد این تفاهمنامه امکان ارایه خدمات درمان ناباروری
و ذخیره سلولهای بنیادی خون بند ناف را برای اصحاب
قلم و رسانه استان فراهم میکند.
در این مراسم مدیرعامل خانه مطبوعات استان اردبیل
اظهار کرد :جهاددانشگاهی ظرفیتهای خوبی در حوزه
های مختلف آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و درمانی دارد
که این امر بستر مناسبی را برای رفع نیازهای جامعه هدف

خانه مطبوعات فراهم کردهاست.
حبیب احمدی ارایه آموزشهای مجازی توسط
جهاددانشگاهی در شرایط شیوع ویروس کرونا را قابل
تحسین عنوان و بیان کرد :در سالهای گذشته در برگزاری
دورههای مهارت افزایی برای فعالین رسانه ای استان
همکاری خوبی با جهاددانشگاهی داشتهایم که با امضای
این تفاهم نامه این همکاریهای توسعه خواهد یافت.

■■■

جهاددانشگاهی خراسان شمالی و
اداره کل ورزش و جوانان استان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی خراســان شــمالی:

تفاهمنامــهی همــکاری جهاددانشــگاهی خراســان
شــمالی و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان بــه منظــور
گســترش زمینههــای همــکاری مشــترک منعقــد شــد.
این تفاهمنامه که به امضای محسن رحمانی رییس
جهاددانشگاهی خراسان شمالی و بابک بهادری،
مدیرکل ورزش و جوانان استان رسیده ،به منظور توسعه
همکاریهای علمی و فناوری ،آموزشی ،فرهنگی،
کارآفرینی و اشتغال و امکانات بالقوه و بالفعل برای جوانان
و جامعه ورزشی استان منعقد شده است.
ی در زمینه های آموزشی ،پژوهشی و فناوری،
همکار 
فرهنگی و اجتماعی ،خدمات مشاورهای و تخصصی،
اشتغال و کارآفرینی در راستای ارتقای ورزش و مهارتهای
فردی و اجتماعی جوانان در جهت تحقق توسعه پایدار در
استان خراسان شمالی از اهداف این تفاهمنامه است.
مشارکت در برگزاری نشستهای تخصصی ،همایشها،
سمینارها ،کارگاهها ،دورههای آموزشی ،فرهنگی،
کارآفرینی و اشتغال ،استفاده از توانمندیهای علمی
تخصصی و تجربیات جهاددانشگاهی در راستای تحقق
اهداف و برنامههای توسعه حوزه ورزش و جوانان ،استفاده
از ظرفیت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی به عنوان
گستردهترین شبکه دانشجویی داوطلبانه کشور (سمن
فراگیر) در راستای خدمت رسانی هرچه بیشتر به جوانان
دانشجو و مشارکت در اجرای طرحهای حوزه ازدواج،
مهارت های زندگی و سرباز ماهر از موضوعات این تفاهم
نامه است.

■■■

مرکز ملی ذخایر ژنتیک
جهاددانشگاهی و مرکز رشد
بهبود ژن فارمد

■ روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری البــرز
جهاددانشــگاهی :نشســت همــکاری مشــترک مرکــز ملــی
ذخایــر ژنتیــک جهاددانشــگاهی و مرکــز رشــد بهبــود ژن
فارمــد باحضــور مهنــدس مهــدی عباســی رییــس پــارک
علــم و فنــاوری البــرز ،مهنــدس ســید مجیــد تولیــت
رییــس مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیــک و زیســتی ایــران و
مهنــدس ســجاد محمــدی مدیــر مرکــز رشــد بهنــود ژن
فارمــد برگــزار شــد.

در ادامهی تفاهمنامهی همکاری مشترک بین پارک
علم و فناوری البرز و مرکز رشد شرکت بهنود ژن فارمد به
منظور گسترش فضای کسب و کارهای نوپا در حوزه دارویی
منعقد شد.
مهندس مهدی عباسی در این نشست با اشاره به اینکه
مرکز رشد بهنود ژن فارمد یکی از مراکز رشد خصوصی
موفق در سطح کشور و استان البرز به شمار میرود ،بیان

جهاددانشگاهیاردبیل
و بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی
زنان استان

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اردبیـــل22 ،
آبـــان مـــاه :در راســـتای تحقـــق اهـــداف طـــرح ملـــی
«توســـعه مشـــاغل خانگـــی» تفاهمنامـــه همـــکاری بیـــن
جهاددانشـــگاهی اردبیـــل و بنیـــاد تعـــاون و توســـعه
کارآفرینـــی زنـــان ایـــران شـــعبه اردبیـــل منعقـــد شـــد.
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان اردبیـــل
در مراســـم انعقـــاد ایـــن تفاهمنامـــه ،گفـــت :همـــکاری
پیشـــرانها در ایـــن طـــرح میتوانـــد بـــه اهـــداف ایـــن
طـــرح جهـــت دهـــد و زیرســـاختهای مناســـب را بـــرای
ارتق ــای جای ــگاه کس ــب و کاره ــای خانگ ــی و مزیته ــای
شـــغلی شناســـایی شـــده در اســـتان فراهـــم کنـــد.
بهرنگ کوهی با بیان اینکه این طرح زمینهی حضور
افراد در عرصهی اقتصاد ،تولید و توزیع و ارایه خدمات
در جهت توسعه کارآفرینی را فراهم میکند ،اظهار کرد:
این تفاهمنامه با هدف همکاری در اجرای طرح توسعه
مشاغل خانگی از طریق معرفی افراد مشمول ،آموزش،
توانمندسازی ،بسترسازی اشتغال افراد و استفاده بهینه
از پتانسیلهای مادی ،معنوی و فناوری دو طرف منعقد
شده است.
در ای ــن مراس ــم س ــوره ش ــکوهی مدی ــر بنی ــاد تع ــاون
و توســـعه کارآفرینـــی زنـــان اســـتان اردبیـــل بـــا بیـــان
اینکـــه فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی در طـــرح ملـــی
توســـعه مشـــاغل خانگـــی در اردبیـــل بســـیار ارزشـــمند
و عملیـــات محـــور اســـت ،اظهـــار کـــرد :ایـــن بنیـــاد
میتوانـــد بـــا همـــکاری جهاددانشـــگاهی از مـــوازیکاری
در حـــوزه بافـــت فـــرش کـــه از مزیتهـــای ایـــن طـــرح
در اســـتان شناســـایی شـــده جلوگیـــری و بـــه صـــورت
منس ــجم جامع ــه ه ــدف را شناس ــایی و در توانمندس ــازی،
جه ــت ده ــی ،ایج ــاد اش ــتغال پای ــدار و ارتق ــای کیفی ــت
محصـــوالت آنهـــا کمـــک کنـــد.

■■■

سازمان قرآنی دانشگاهیان
و وزارت بهداشت

■ روابــط عمومــی ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور

وابســته بــه جهاددانشــگاهی 20 ،آبــان :دکتــر روح ا...
محمــد علینــژاد عمــران رییــس مرکــز قــرآن و عتــرت
معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی ،ضمــن بازدیــد از بخشهــای مختلــف
ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور بــا محمدحســین
حســنی سرپرســت ایــن ســازمان دیــدار و گفتوگــو کــرد.
حسنی در این دیدار با برشمردن مراکزی که تحت نظر
این سازمان فعالیت میکنند ،به مراکز رشد و مشاوره و
روانشناسی اشاره کرد و ادامه داد :این سازمان از سال
گذشته درصدد افتتاح دفاتر نمایندگی خبرگزاری ایکنا
در سطح بینالملل بوده و در هند و مسکو ،مراکز خود را
راهاندازی کرده است .تا پایان سال نیز درصدد هستیم
دفتر نمایندگی این رسانه را در اندونزی افتتاح کنیم.
وی از آمادگی این سازمان برای همکاری با وزارت
بهداشت در راستای شروع طرحهای حفظ تلفنی کالما...
مجید و تربیت دانشجو معلم قرآن خبر داد و افزود :در
حوزه ترویج قرآن و انجام فعالیت بینرشتهای در حوزه
مطالعات سالمت روان نیز آصماده همکاری با مرکز قرآن
و عترت وزارت بهداشت هستیم.
سرپرست سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور همچنین
استفاده از قرآن در سیاستگذاری برای خانوادهها را یک
موضوع مهم برشمرد که زمینه فعالیت مشترک با وزارت
بهداشت در این زمینه نیز وجود دارد.
وی ادامه داد :در راستای انجام فعالیتها نیز باید توجه
داشت که ایران عالوه بر این که در مسایل سیاسی امالقرای
جهان اسالم است ،برای دستیابی به این جایگاه در حوزه
علوم قرآنی ،نیازمند آن است که از ظرفیتهای بیرونی
برای مدت زمانی استفاده کند.
دکتــر علینــژاد نیــز بــا ابــراز خرســندی بــه منظــور
اســتفاده از ظرفیتهــای ســازمان قرآنــی در حــوزه
آمــوزش و پژوهــش در وزارت بهداشــت و دانشــگاههای
ان ،بیــان کــرد :طرحهــای تربیــت دانشــجو معلــم قــرآن
و مطالعــات میانرشــتهای از جملــه نیازمندیهــای
وزارت بهداشــت اســت .در ورود بــه عرصــه بینالملــل نیــز
نیازمنــد اســتفاده از ظرفیــت ســازمان قرآنــی هســتیم.

■■■

جهاددانشگاهی
خواجه نصیرالدین طوسی با یک
شرکت مهندسی مشاوره فعال

■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین
طوسی 11 ،آبان ماه :سازمان جهاددانشگاهی خواجه
نصیرالدین طوسی و شرکت مهندسی مشاوره مدیریت
همگام مدیریت آتیه در راستای گسترش همکاریهای
بین سازمانی تفاهمنامهای امضا کردند.
ایـن تفاهـم نامـه بـا هـدف برگـزاری دورههای آموزشـی
مشـترک بـه منظـور ارتقـای دانـش جامعـه علمـی کشـور
و مشـارکت بـرای آمـاده سـازی ،ایجـاد ،توسـعه ،بهبـود و
تجاریسـازی محصـوالت فناورانـه آموزشـی بـرای توسـعه
سـهم بـازار متناسـب بـا نیـاز مشـتریان منعقد شـده و مقرر
اسـت دو طـرف در زمینـه شناسـایی فرصتهـای تجـاری
و پیشـنهاد پـروژه بـا توجیـه اقتصـادی و همچنیـن تـالش
بـرای معرفی سـرمایه گـذار بـرای اجرای طرحهـای مصوب
مشـترک همـکاری کننـد.
شـرکت مهندسـی مشـاوره مدیریـت همـگام آتیـه از
سـال  91در زمینـه ارایه خدمات مشـاورهای و پیادهسـازی
سیسـتمهای مدیریـت کیفیـت ،فعالیتهـای بازرگانـی و
بازاریابـی مجـاز غیرهرمـی ،غیـر شـبکهای ،غیرالکتریکـی
و انجـام مطالعـات امکانسـنجی و فرآیندهـای تولیـدی،
خدماتـی در حوزههـای صنعـت فعالیـت دارد.

■■■

جهاددانشگاهیهمدان
و دفتر امور شهری و شوراهای
استانداری استان

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی همـدان :امیـر عباس
محبیـان معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی همـدان ضمن
اعـالم ایـن خبر گفـت :ایـن قـرارداد بیـن جهاددانشـگاهی
همـدان و دفتـر امور شـهری و شـوراهای اسـتانداری جهت
برگـزاری دوره هـای آموزشـی بـه منظـور ارتقـای سـطح
دانـش کارکنـان شـهرداریهای اسـتان  25آبـان منعقـد
شد .
محبیــان افــزود :بــا توجــه بــه تقویــم آمــاده شــده از
ســوی ایــن معاونــت دورههــای آموزشــی از ابتــدای آذر
مــاه آغــاز میشــود و تــا آبــان ســال  1400ادامــه خواهــد
داشــت.
وی همچنیـن ادامـه داد :بـا توجـه بـه شـیوع بیمـاری
کرونـا برگـزاری دورههـای بهصـورت مجـازی آفالیـن و
آنالیـن پیشبینـی شـده اسـت کـه در صـورت فراهم شـدن
شـرایط مناسـب امـکان برگـزاری بهصـورت حضـوری نیـز
وجـود دارد .
محبیـان افـزود :پیش بینی می شـود براسـاس قرارداد
منعقـده بالـغ  1000نفـر از کارکنـان شـهرداری اسـتان
همـدان در قالـب بیـش از  40عنوان دوره آموزشـی از دوره
هـا بهرهمنـد شـوند.
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■■■

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی زنجـان :ایـن واحـد با
امضـای قـراردادی بـا مدیریـت امـور شـهری و شـوراهای
اسـتان زنجـان اقـدام بـه برنامهریـزی و برگـزاری دورههـای
آمـوزش (غیرحضـوری) ضمن خدمـت کوتاهمـدت کارکنان
شـهرداری زنجـان بـا نظـارت حـوزه معاونـت برنامهریزی و
توسـعه منابـع انسـانی خواهـد کرد.
ایـن دورههـا کـه در قالـب  45دوره آموزشـی اسـت،
مطابـق بـا تقویـم مصـوب ابالغـی از سـوی اسـتانداری و
سـازمان شـهرداریهای کشـور و شـهرداریها خواهـد
بـود و هـدف از برگـزاری ایـن دورههـای آموزشـی ،افزایـش
اطالعـات تخصصـی ،مهارتی و کاربردی مدیـران و کارکنان
شـهرداریها اسـت.
گفتنی است ،برگزاری دورهها با اعالم قبلی از سوی
جهاددانشگاهی و شهرداریهای استان به صورت مجازی
(آفالین و آنالین) انجام میشود.

www.acecr.ac.ir

کرد :یکی از سیاستهای پارک علم و فناوری البرز و مراکز
رشد مستقر در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
این است که با بخشهای خصوصی ،غیر دولتی و
مجموعههای بزرگ صنعتی در راستای تجاری سازی و
حمایت از شرکتهای دانش بنیان همکاری کند.
رییس پارک علم و فناوری البرز و مجتمع تحقیقاتی
شهدای جهاددانشگاهی در این مراسم در خصوص راههای
مختلف همکاری بهویژه توسعه فضای شتابدهنده
دارویی در محل پارک علم و فناوری البرز با شرکتکنندگان
و حاضران در این نشست رایزنی کرد.
در ایـــن بازدیـــد ،مهنـــدس محمـــدی مدیرعامـــل
شـــرکت بهنـــود ژن فارمـــد از همکاریهـــای مشـــترک
بـــا پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز اســـتقبال کـــرد و
گفـــت :همـــکاری خوبـــی بـــا مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیـــک
جهاددانشـــگاهی آغـــاز شـــده اســـت.
گفتنی است؛ شتابدهنده پرسیس ژن با سرمایهگذاری
بخش خصوصی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری به عنوان شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی
کشور در سال  ۱۳۹۵آغاز به کار کرد.
زمینـــهی فعالیـــت ایـــن شـــتاب دهنـــده،
زیســـتفناوری دارویـــی و پزشـــکی ،محصـــوالت مشـــتق
از پالســـما ،ســـرمهای درمانـــی ،واکســـنهای انســـانی و
دام ــی ،داروهایگیاه ــی ،دارو ب ــا منش ــاء طبیع ــی و ط ــب
نوســـاختی (ســـلول هـــای بنیـــادی) اســـت.

جهاددانشگاهی زنجان و
مدیریت امور شهری و شوراهای
استان

وی بــا بیــان اینکــه در راســتای فعالیتهــای
مشــترک میتــوان گام نخســت را بــه اســتفاده از ظرفیــت
بینالمللــی ســازمان قرآنــی اختصــاص داد ،افــزود :تــا
پیــش از ایــن بســتر و ســاختاری بــرای ورود بــه حــوزه
مطالعــات میانرشــتهای قــرآن کریــم نبــود و الزم اســت
کــه کارگاههایــی را بــرای تعییــن خــط مشــی در ایــن حــوزه
ترتیــب دهیــم.

مرکز رشد رویش و پارک علم و
فناوری دانشگاه تربیت مدرس
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■ روابــط عمومــی مرکــز رشــد فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات جهاددانشــگاهی 17 ،آبــان مــاه :بــا هــدف
اســتفاده از ظرفیتهــا و توانمندیهــای علمــی و فنــی،
پژوهشــی ،آموزشــی ،فنــاوری ،ترویجــی و قانونــی در
جهــت حمایــت از فنــاوران و صاحبــان ایــده ،تفاهمنامــه
همــکاری میــان مرکــز رشــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
جهاددانشــگاهی و پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تربیــت
مــدرس منعقــد شــد.
ایـــن تفاهمنامـــه بـــه امضـــای دو طـــرف رســـید و
مقـــرر شـــد مرکـــز رشـــد رویـــش و پـــارک علـــم و فنـــاوری
دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس در زمینـــهی فراهـــم کـــردن
امـــکان اســـتفاده شـــرکتهای پـــارک از امکانـــات و
توانمندیهـــای مرکـــز رشـــد ،ارایـــه خدمـــات داوری
طرحهـــا و ایدههـــای واحدهـــا و شـــرکتهای متقاضـــی
عضویـــت در پـــارک ،همـــکاری در خصـــوص برگـــزاری
کارگاههـــا و دورههـــای آموزشـــی و همایشهـــا و
ســـمینارهای تخصصـــی مرتبـــط ،ایجـــاد زمینـــه جهـــت
برگـــزاری تورهـــای تخصصـــی در حـــوزه هـــای فنـــاوری،
انتقـــال تجربـــه در خصـــوص ارتقـــای ســـطح توانمنـــدی
واحدهـــای فنـــاور ،تـــاش در راهانـــدازی و ایجـــاد
س ــاختارهای فن ــاوری مش ــترک مانن ــد ش ــهرک ،پردی ــس،
شـــتابدهنده و  ...بـــا یکدیگـــر همـــکاری کننـــد.

■■■

شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه گلستان با
جهاددانشگاهی

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی گلســتان :تفاهمنامــه
همــکاری علمــی ،پژوهشــی و فنــاوری بیــن شــرکت
ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی منطقــه گلســتان و
جهاددانشــگاهی واحــد اســتان گلســتان بــه امضــا رســید.
ایـــن تفاهـــم نامـــه بـــه منظـــور تقویـــت و توســـعه
همکاریهـــای دو طـــرف بـــا هـــدف دسترســـی و
بهکارگیـــری دانـــش فنـــی و فنـــاوری روزآمـــد در
اجـــرای طرحهـــای پژوهشـــی ،مطالعاتـــی ،توســـعهای،
کارب ــردی ،مش ــاورهای و آموزش ــی در موضوع ــات مرتب ــط
بـــا نیازهـــای شـــرکت بـــه منظـــور دســـتیابی بـــه دانـــش
مربـــوط بـــه فناوریهـــای مـــورد نیـــاز شـــرکت منعقـــد
شـــد.
ایـــن تفاهـــم نامـــه بـــا حضـــور ســـیدعزیز موســـوی
سرپرســـت جهاددانشـــگاهی اســـتان گلســـتان و عیســـی
افتخـــاری مدیـــر شـــرکت ملـــی پخـــش فرآوردههـــای
نفتـــی منطقـــه گلســـتان بـــه امضـــا رســـید.
انجام طرحهای تحقیقاتی و توسعه فناوری مورد نیاز،
ایجاد زمینههای مناسب جهت بهرهگیری از توانمندیها
و خدمات از قبیل تجهیزات پژوهشی ،تاسیس دفتر
ارتباطی شرکت در جهاددانشگاهی ،برگزاری نشستهای
علمی مشترک ،انتقال تجربیات و نیازهای شرکت به جهاد
و بالعکس ،تبادل افکار و اطالعات ،ترجمه ،تالیف و چاپ
مقاالت ،کتب و انتشار نشریات مورد نیاز شرکت ،مشاوره
در زمینه شناسایی و تعاریف پژوهشی و فناوری شرکت،
همکاری در زمینهی فناوری اطالعات ،همکاری در ایجاد
فرصتهای مطالعاتی و دورههای تحصیالت تکمیلی
از جمله اقدمات مشترک مورد تفاهم یاد شده در این
تفاهمنامه است.

جهاددانشگاهی کرمان و سازمان
نظام مهندسی معدن استان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی کرمــان :سرپرســت
جهاددانشــگاهی کرمــان گفــت :تفاهمنامــهای بیــن
جهاددانشــگاهی کرمــان و ســازمان نظــام مهندســی
معــدن اســتان در راســتای توســعه فنــاوری و خدمــات
فنــی مهندســی و مشــاورههای علمــی و اجرایــی بــه
معــادن و صنایــع معدنــی اســتان منعقــد شــد و امیدواریــم
در آینــده نزدیــک همــه بندهــای ایــن تفاهمنامــه اجرایــی
و عملیاتــی شــود.
دکتر مهدی بازمانده انجام کارهای اجرایی را عمدهترین
تفاوت جهاددانشگاهی با سایر دانشگاهها دانست و در
ادامه تولید و بومیسازی قطعات و تجهیزات را از دیگر
برنامههای جهاددانشگاهی برشمرد و بیان کرد :تعدادی از
قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع و معادن را میتوانیم
ی که در شهر کرمان
در داخل استان تولید کنیم بهطور 
شرکت قطعه گستر در حال حاضر قطعات و تجهیزات مورد
نیاز صنایع و معادن را تولید میکند و جهاددانشگاهی
استان با این شرکت تفاهمنام ه همکاری منعقد کرده است.
دکتر مهدی بازمانده به تبیین بندهای تفاهمنامه بین
جهاددانشگاهی و سازمان نظارم مهندسی استان پرداخت
و عنوان کرد :سازمان نظام مهندسی معدن نقطه اتصال
جهاددانشگاهی کرمان و معادن خواهد بود و ماحصل این
تفاهمنامه توسعه فناوریهای صنایع و معادن ،افزایش
بهرهوری ،بومیسازی علم و دانش خواهد بود.
منوچهر رخ رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان
کرمان نیز اظهار کرد :بزرگترین معادن تیتانیوم کشور در
جنوب استان قرار دارند و این فلز یکی از فلزات استراتژیک
است؛ بنابراین نیاز است که جهاددانشگاهی و مراکز علمی
مرتبط همت کنند تا بتوانیم از این مواد معدنی ارزشمند،
ارزش افزوده کسب کنیم.
محمدرضا نعمتالهی مدیرعامل گروه صنعتی قطعه
گستر کرمان نیز در این نشست مشترک با اشاره به
توانمندیهای و تولیدات شرکت قطعه گستر کرمان و
در ادامه به تشریح موانعی که بر سر راه تولیدکنندگان
تجهیزات صنایع و معادن پرداخت و گفت :بازار گستردهای
در استان داریم و ما حرکت بزرگی را با همت و همکاری
جهاددانشگاهی شروع کردیم و اکنون دادگستری و
دادستان ورود پیدا کرده است و امیدواریم قوه قضاییه حق
صنعت استان را بگیرد.

جهاددانشگاهی
سیستانوبلوچستانمجریطرح
احیاء و تعادلبخشی منابع آب

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی سیســتان
و بلوچســتان :در قــرارداد منعقــده بیــن مهنــدس
دلمــرادی رییــس هیــات مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت
آب منظقــهای سیســتان و بلوچســتان و دکتــر تاجــری
رییــس جهاددانشــگاهی اســتان بــر آمــوزش ،مشــاوره،
اطالعرســانی و آگاهیبخشــی و فرهنگســازی طــرح
احیــاء و تعــادل بخشــی منابــع آبهــای زیــر زمینــی در
اســتان تاکیــد شــد.
ســاخت تیزرهــای تلویزیونــی ،آگاهیبخشــی بــه
بهرهبــرداران از منابــع آبهــای زیــر زمینــی ،تجلیــل
از بهرهبــرداران نمونــه ،برگــزاری همایشهــای
آگاهیبخشــی ،انجــام پوشــشهای خبــری نشســت بــا
معتمدیــن و ســران طوائــف ،نشســتهای هماهنگــی بــا

مدیــران مرتبــط در دســتگاههای اجرایــی ،فعالیتهــای
اطالعرســانی و آگاهیبخشــی و فرهنگســازی در
فضــای مجــازی و شــبکههای اجتماعــی ،اجــرای طــرح
دانشآمــوزی دانــاب ،تبلیغــات محیطــی در مناطــق
بحــرانزای آبــی ،تولیــد محتــوا ،نشســت بــا روحانیــون و
برگــزاری میزگردهــای تلویزیونــی و دههــا برنامــه دیگــر
 ...از جملــه فعالیتهــا و برنامههــای شــاخص ایــن
طــرح اســت کــه بــه همــت جهاددانشــگاهی ظــرف یکســال
اجرایــی و عملیاتــی میشــود.

■■■

جهاددانشگاهی گلستان و
فرمانداریگمیشان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی گلســتان :قــرارداد
ایجــاد شــغل بــرای  ۲۰۰نفــر زنــان سرپرســت خانــوار
و بدسرپرســت ،بیــن جهاددانشــگاهی و فرمانــداری
گمیشــان امضــا شــد.
هــدف از انعقــاد ایــن قــرارداد ،آمــوزش زنــان
سرپرســت خانــوار و بدسرپرســت بــه منظــور کارآفرینــی،
توانمندســازی و ایجــاد شــغل پایــدار اقشــار در معــرض
آســیب میباشــد.
ایــن تفاهمنامــه بــا حضــور ســیدعزیز موســوی
سرپرســت جهاددانشــگاهی گلســتان و احمــد دســتمرد،
فرمانــدار گمیشــان بــه امضــا رســید.
آمــوزش کارآفرینــی اجتماعــی ،توانمندســازی زنــان
سرپرســت خانــوار و بدسرپرســت خانــوار ،اقشــار در معرض
آســیب بــه منظــور احیــا مشــاغل خانگــی ،صنایــع ســنتی
اقــوام و ...جهــت ایجــاد اشــتغال ،از جملــه اقدامــات
مشــترک یــاد شــده در ایــن قــرارداد اســت.

■■■

جهاددانشگاهی گلستان با
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعیگرگان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی گلســتان:
تفاهمنام ـهی همکاریهــای مشــترک علمــی و دانشــگاهی
بیــن ســیدعزیز موســوی سرپرســت جهاددانشــگاهی
واحــد گلســتان و علــی نجفینــژاد رییــس دانشــگاه علــوم
کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان بــه امضــا رســید.
ایــن تفاهمنامــه بــه منظــور اســتفاده از تواناییهــای
علمــی و توســعه همکاریهــای فرهنگــی ،آموزشــی،
پژوهشــی و اجرایــی در قالــب تعامــل مســتمر ســازمان
یافتــه بــه منظــور برطــرف کــردن نیازهــای متقابــل و ارایــه
خدمــات بهتــر بــه جامعــه اســت.
همـــکاری در زمینـــه اطالعرســـانی و انتشـــار اخبـــار
علمـــی ،تحقیقاتـــی و فعالیـــت فرهنگـــی ،هنـــری،
فراهـــم نمـــودن امـــکان تبـــادل اســـاتید مجـــرب بـــه
منظـــور بهرهمنـــدی متقابـــل از تـــوان علمـــی ،همـــکاری
در برگـــزاری آزمـــون اســـتخدامی ،علمـــی و آنالیـــن بـــا
اســـتفاده از ظرفیـــت دو طـــرف ،برگـــزاری نشســـتهای
علمـــی مشـــترک ،برگـــزاری بازدیدهـــای علمـــی،
پژوهشـــی مشـــترک در اســـتان و منطقـــه در زمینههـــای
مختلـــف علمـــی ،همـــکاری در زمینـــه تنظیـــم پیشـــنهاد
و اجـــرای طرحهـــای پژوهشـــی مشـــترک در قالـــب
کارگروههـــای تخصصـــی ،از جملـــه اقدامـــات مشـــترک در
ایـــن تفاهمنامـــه اســـت.

■■■

پژوهشکده گیاهان دارویی و
پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی

■ روابــط عمومــی پژوهشــکده گیاهــان دارویــی
جهاددانشــگاهی :تفاهمنامــه همکاریهــای مشــترک بیــن
دکتــر عبدالحســین شــاهوردی رییــس پژوهشــگاه رویــان
و دکتــر رضــا غفــارزادگان سرپرســت پژوهشــکده گیاهــان
دارویــی  19آذرمــاه امضــا شــد.
دکتر رضا غفارزادگان گفت :استفاده از توانمندیهای
پژوهشی ،آموزشی ،آزمایشگاهی ،تجاری سازی و خدمات
تخصصی در راستای عملیاتی کردن مفاد تفاهمنامه در
خصوص اجرای پروژه های مشترک از اهم موضوعات این
تفاهمنامه است.
سرپرست پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
محورهای همکاری مشترک این تفاهمنامه را شناسایی
توانمندیها ،ارایهی مشاورههای تخصصی در زمینه
پروژههای پژوهشی در حوزههای فعالیت دو طرف،
تجاری سازی پروژههای تحقیقاتی و همکاری در برگزاری
همایشهای علمی و کارگاههای آموزشی و همچنین انتشار
مقاالت ،کتب و نرمافزارهای علمی عنوان کرد.

■■■

جهاددانشگاهی گلستان با اداره
کل تعاون کار ورفاه اجتماعی
استان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی گلســتان :قــرارداد
طــرح پژوهشــی شناســایی و آســیبپذیری ظرفیتهــای
مهاجرتپذیــری اســتان گلســتان در جــذب ســرمایههای
مهاجریــن داخلــی در قالــب شــرکتهای تعاونــی بیــن
جهاددانشــگاهی و اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
اســتان گلســتان منعقــد شــد.

■■■

■■■

جهاددانشگاهی همدان و اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی همــدان :قــرارداد
آموزشــی بیــن جهاددانشــگاهی همــدان و اداره کل تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی اســتان بــا محوریــت «برگــزاری دوره
هــای آمــوزش مجــازی تعــاون» بــه امضــا رســید.
عبدا میرزابیگی معاون آموزشی جهاددانشگاهی همدان
هلل
ضمن اعالم این خبر گفت :توانمندسازی تعاونیهای
استان بهعنوان یک ظرفیت مهم در اشتغالزایی ،میتواند
نتایج خوبی را در این حوزه به ارمغان آورد.
میرزابیگی ادامه داد :طی این قرارداد ،نزدیک به 2000
نفر ساعت آموزش مجازی ویژه تعاونگران استان توسط
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی همدان برگزار خواهد
شد.
وی با اشاره به اینکه این دوره آموزشی از اول دی ماه
سال جاری آغاز و تا پایان سال ادامه خواهد داشت ،گفت:
تعاونگران در این دوره آموزشی با مباحثی که در تقویم
آموزشی ،مهارتی ،مدیریتی و حقوقی تعاونگران از سوی
وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی عنوان شده است ،آشنا
میشوند.

■■■

برگزاری دورههای آموزشی در
جهاددانشگاهی خوزستان با
امضای  ۴قرارداد

■ روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی خوزســتان:
براســاس  ۴قــرارداد آموزشــی منعقــد شــده بیــن اداره
کل امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری ،کانــون
کارشناســان دادگســتری ،فــرودگاه آبــادان و شــرکت فــوالد
اکســین بــا جهاددانشــگاهی ایــن نهــاد دورههــای آموزشــی
را ویــژه دهیــاران ،کارشناســان دادگســتری ،کارکنــان
فــرودگاه آبــادان و خانــواده پرســنل شــرکت فــوالد اکســین
برگــزار میکنــد.
براساس قرارداد آموزشی منعقد شده بین اداره کل
امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان مقرر
شد این واحد پنج دوره آموزشی به صورت مجازی و با
عناوین "آشنایی با وظایف ،تشکیالت و جایگاه قانونی
دهیاریها"" ،تسهیلگری با استفاده از روشهای مشارکتی
برای دهیاران"" ،قوانین و معامالت مالی دهیاریها"،
"آشنایی با طرح هادی روستایی" و "اصول انعقاد قرارداد و
پیمانکاری" برای بیش از  850نفر از دهیاران استان برگزار
کند.
طبق قرارداد امضا شده بین کانون کارشناسان
دادگستری و جهاددانشگاهی استان برگزاری دوره آموزشی
"آیین دادرسی" برای بیش از یکصد نفر از کارشناسان عضو
کانون کارشناسان دادگستری به صورت مجازی بر عهدهی

قرارگاه شهید حمید هاشمی و
جهاددانشگاهیهمدان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی واحــد همــدان،

 16آذرمــاه :تفاهمنامــه همــکاری مشــترک بیــن
جهاددانشــگاهی واحــد همــدان و قــرارگاه «شــهید حمیــد
هاشــمی» همــدان ،بــه منظــور هــم افزایــی در اســتفاده از
پتانســیلها و امکانــات دو طــرف بــا هــدف ایجــاد اشــتغال
پایــدار بــرای افــراد بیبضاعــت و آســیب پذیــر جامعــه در
ایــن واحــد بــه امضــای دو طــرف رســید.
علی کالنترنیا سرپرست جهاددانشگاهی همدان در این
نشست ضمن ارایه و توضیح کامل طرح ملی مشاغل خانگی
اظهار کرد :طرح مشاغل خانگی ابتدای در سال  ،97به
همت دو مجموعه جهاددانشگاهی و وزارت کار به صورت
پایلوت در  9استان کشور اجرا و منجر به اشتغال  20هزار
نفر در سطح کشور شد که دستاورد خوب این اقدام ،سبب
آغاز طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در  31استان شد.
وی با اشاره به اینکه ،همدان جزء  5استان برتر کشور
در حوزه ظرفیت اشتغال زایی است ،گفت :سهمیه استان
همدان در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 2100 ،نفر
است که از اواخر شهریور در قالب سه فاز در حال انجام و
پیگیری است.
صادق نظری مسوول قرارگاه شهید «حمید هاشمی»
همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه این مجموعه کامال
مردمی است ،گفت :قرارگاه شهید «حمید هاشمی» همدان
دارای چندین کارگروه مختلف بوده که با هدف پیشگیری و
کنترل آسیبهای اجتماعی و به طور ویژه در حوزه اعتیاد
به صورت رایگان در سطح استان در حال فعالیت است.
وی با بیان اینکه ،جهاددانشگاهی یک مجموعه
آکادمیک و تجربی است گفت :امیدواریم با انعقاد این
تفاهمنامه ارتباطات خوبی میان این دو مجموعه صورت
گیرد که بدون شک این مهم موجب افزایش بهرهوری کار،
ارتقای توانمندی خانوادهها و در نهایت معرفی بهتر استان
همدان در کشور میشود.

■■■

جهاددانشگاهی ،اداره کار
چهارمحال و بختیاری و کارگزار
توسعه کسب و کار اشتغال استان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی چهارمحــال و
بختیــاری ۲۲ ،آذرمــاه :تفاهمنامــه همــکاری میــان ادارهکل
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی چهارمحــال و بختیــاری،
جهاددانشــگاهی و کارگــزار توســعه کســب و کار اشــتغال
اســتان در راســتای اجــرای طــرح تکاپــو ( ایجــاد مرکــز
توســعه کســب و کار بــادام کشــور) منعقــد شــد.
هللا فاضلی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
سید حفیظ
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■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی قزویــن :تفاهمنامهی
همــکاری بیــن جهاددانشــگاهی قزویــن و پژوهشــگاه
میــراث فرهنگــی و گردشــگری ایــران در راســتای گســترش
همکاریهــا بــه امضــا رســید.
مهندس فرشاد پیلهچی رییس جهاددانشگاهی قزوین
با اعالم این خبر افزود :در راستای اجرایی کردن نقشه
علمی کشور و تعامل بیشتر میان مجموعههای تخصصی
و استفاده از ظرفیتهای موجود ،تفاهمنامهای میان
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
ایران و جهاددانشگاهی استان قزوین به امضا رسید.
مهندس پیلهچی در مورد اهداف تفاهمنامه گفت:
همکاری در طرحهای پژوهشی و مطالعات فرهنگی
تاریخی خالقانه و نوآورانه و همچنین اشتغالزا از
مهمترین اهداف این تفاهمنامه است.
گفتنی است ،همکاری در راهاندازی مرکز نوآوری در
شهر قزوین ،مشارکت در برگزاری دروههای آموزشی،
کنگرهها ،نشستها و همایشها و همکاری در تولید
محتوای علمی ،آموزشی ،فرهنگی و رسانهای از جمله
موارد این تفاهمنامه میباشد.

www.acecr.ac.ir

جهاددانشگاهی قزوین و
پژوهشگاه میراث فرهنگی و
گردشگری ایران

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در
نظر دارد جهت استفاده بهینه از ظرفیت مهاجرتپذیری
استان بسترهای مناسبی را فراهم آورد تا از مساله
مهاجرت که به نوعی تهدید و فرصت به حساب میآید
استفاده مطلوب به عمل آورد.
این قرارداد به مدت  6ماه با کارفرمایی و نظارت اداره
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قابل اجرا است و مراحل
انجام کار باید با تایید ناظر انجام شود .اجرای قرارداد در
واحد نیز به عهده حوزه فرهنگی جهاددانشگاهی واحد
گلستان است.

این واحد گذاشته شد.
با توجه به قرارداد امضا شده بین فرودگاه آبادان و
جهاددانشگاهی خوزستان سه دوره آموزشی با عناوین
"قراردادهای پیمانکارها"" ،قوانین و مقررات استخدامی"
و "ارزیابی کار و زمان" به صورت مجازی ویژه پرسنل این
فرودگاه برگزار میشود.
گفتنی است ،با انعقاد قرارداد بین جهاددانشگاهی و
شرکت فوالد اکسین مقرر شد خانواده پرسنل شرکت فوالد
اکسین به مدت چهار ماه در دورههای آموزش مجازی
جهاددانشگاهی خوزستان شرکت کنند.
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استان ،در این آیین ،با بیان اینکه برخی از رستهها در
استان پتانسیل ایجاد و توسعه اشتغال را دارند ،اظهار
کرد :از میان سودآورترین مشاغل در چهارمحال و
بختیاری میتوان به اشتغالزایی محصول بادام اشاره کرد
که در حدود  ۲۰هزار نفر از مردم این استان در زمینه تولید
بادام فعالیت دارند.
وی با اشاره به این که بادام استان بهصورت فله و خام از
استان خارج میشود ،افزود :این محصول در استانهای
دیگر فرآوری شده که این مساله عالوه بر از دست دادن
نیروی کار در استان ،سبب میشود که محصول تولیدی
استان بهنام شهر یا استان دیگر بستهبندی و صادر شود.
در ادامه مریم مشرفالملک کارگزار توسعه کسب و کار
اشتغال چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه در میان
تولیدات غیر نفتی ،محصول بادام میتواند ارزآوری باالیی
داشته باشد ،اظهار کرد :در میان کشورهای جهان ،ایران
رتبه پنجم تولید و صادرات بادام را به خود اختصاص داده
و چهارمحال و بختیاری طی چند سال گذشته رتبه برتر
تولید بادام را از آن خود کرده که سهم شهرستان سامان در
استان چشمگیر است.
در ادامه سیروس رضایی رییس جهاددانشگاهی
چهارمحال و بختیاری ،با اشاره به اجرای موفق طرح
الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در استان ،همکاری
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را یک از دالیل این
موفقیت عنوان و افزود :اجرای طرح الگوی نوین توسعه
مشاغل خانگی میتواند پایه و اساسی برای ایجاد مرکز
توسعه کسب و کار بادام باشد.

■■■

سازمانجهاددانشگاهی
صنعتی شریف ،واحد
سیستانوبلوچستان و اداره کل
استاندارد استان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی سیســتان و
بلوچســتان 22 ،آبــان مــاه :تفاهمنامــه ســه جانبــه
همــکاری مشــترک بیــن جهاددانشــگاهی سیســتان و
بلوچســتان ،جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف و اداره کل
اســتاندارد اســتان بــه امضــا ســه طــرف رســید.
این تفاهم که به منظور گسترش همکاریهای
علمی ،فنی ،آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی در زمینه
استانداردسازی و تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی
به امضا رسیده بر بهرهمندی از ظرفیتهای ازمایشگاهی
طرفین و همکاری برای راهاندازی ظرفیتهای جدید
آزمایشگاهی ،ارایه خدمات آموزشی در قالب مراکز
آموزشی همکار برای کسب و کارهای نوین ،توسعه و ترویح
فرهنگ استاندارد در استان ،انجام طرحهای تحقیقاتی و
مشترک ،و همکاری در زمینه برگزاری همایشهای
مشترک و  ...تاکید دارد.
دکتر منصور تاجری رییس جهاددانشگاهی سیستان
و بلوچستان در این نشست که با حضور دکتر محبی مدیر
کل استاندارد استان و همراهان در دفتر جهاددانشگاهی
تشکیل شد ،اظهار داشت :استاندارد از پایههای علم
و فناوریست و یکی از وجوه مشترک جهاد و استاندارد
فعالیتهای علمی و پژوهشی است.
دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان نیز ضمن تجلیل
از فعالیتهای جهاددانشگاهی در حوزههای گوناگون بر
توجه به تولید در استان و توجه به ظرفیت علمی استان
به عنوان اولویت اول تاکید و افزود :جهاددانشگاهی هم

جهادی و هم دانشگاهی است که میتواند در تدوین
استانداردها و بحثهای آزمایشگاهی و پژوهشی و
آموزشی همکار خوبی برای این سازمان باشد.

■■■

جهاددانشگاهی کرمان با شرکت
صنعتی قطعه گستر

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان کرمــان:
بــا هــدف ســاخت قطعــات و تجهیــزات صنایــع معدنــی
تفاهمنامــه همــکاری بیــن جهاددانشــگاهی کرمــان بــا
شــرکت صنعتــی قطعــه گســتر منعقــد شــد.
در نشست امضای این تفاهمنامه مشترک که با حضور
دکتر مهدی بازمانده سرپرست جهاددانشگاهی استان
کرمان و معاونان این نهاد با محمدرضا نعمت اللهی
مدیرعامل شرکت صنعتی قطعه گستر کرمان در محل
کارخانه قطعه گستر برگزار شد ،نعمت اللهی با تاکید به
نقش دانشگاه ها و مراکز علمی در پیشرفت صنایع دنیا،
گفت :ارتباط با مراکز علمی ،الزمه پیشرفت صنایع و
دوام آنها است و فعالیت دانشگاه و صنعت در کنار هم به
توسعهی اقتصاد منجر میشود.
وی بیان کرد :پیرو سخنان مقام معظم رهبری در
رابطه با جهش تولید و طبق پیگیریها و حمایتهای
رییس دادگستری استان و دادستان استان کرمان ،حق
صنعت کار ،حق کارگر و حق کرمانیها در صنایع و معادن
استان باید گرفته شود و قطعات با کیفیت تولید شده در
سطح استان باید جایگزین قطعات بیکیفیت تولید شده
خارج از استان شود.
در ادامه این نشست دکتر بازمانده سرپرست
جهاددانشگاهی استان کرمان با بیان اینکه کارخانه قطعه
گستر مایه افتخار استان کرمان است ،اعالم کرد :جای
تاسف است که خط تولید در این مجموعه در یک شیفت
کار میکند در صورتی که ظرفیت این کارخانه چه در بحث
ابزار کار و چه فضا و نیروی انسانی تا  ۳شیفت کاری است.
سرپرست جهاددانشگاهی اظهار کرد :رویکرد
جهاددانشگاهی و مجموعه قطعه گستر بحث صنایع و
معادن است و عالوه بر قطعاتی که در زمان های گذشته
در این مجموعه تولید شده است تصمیم داریم با استفاده
از دانش متخصصان و جهاددانشگاهی قطعات جدیدی را
تولید کرده و گامهای موثری را در استان و کشور برداریم.

■■■

جهاددانشگاهی مازندران و
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی مازنــدران:
تفاهمنامــهی همــکاری مشــترک میــان جهاددانشــگاهی
مازنــدران بــا دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی
ـدا تیمــوری یانســری رییــس دانشــگاه
ســاری بــا حضــور اسـهلل
علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری و محمدرضــا
شــافعیان رییــس جهاددانشــگاهی مازنــدران بــه امضــا
رســید.
هدف از انعقاد این تفاهمنامه ،گسترش و تعمیق
همکاریها بین جهاددانشگاهی مازندران و دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بهمنظور انتقال
تجارب ،توانمندیها و خدمات در راستای بهرهبرداری از
ظرفیتهای بالقوه و بالفعل با توجه به محورهای همکاری
است.
از محورهای همکاری در این تفاهمنامه میتوان به

اشتراکگذاری توانمندیهای دو طرف در فعالیتهای
پژوهشی و آموزشی ،بهرهگیری از ارتباطات ،تجربیات
و ظرفیتهای دو طرف در تعریف پروژهها و فعالیتهای
پژوهشی و فناوری و آموزشی ،ارایه خدمات مشاورهای
علمی ،پژوهشی و انجام خدمات تخصصی در زمینههای
مختلف ،ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی و توانمندسازی
افراد جویای کار(دانشاموختگان و دانشجویان) اشاره کرد.
در ادامه این تفاهمنامه بر تعریف و برگزاری کارگاهها و
دورههای آموزشی مرتبط با حوزه مشترک ،مشارکت علمی
و تحقیقاتی در تدوین و اجرای پایاننامه در حوزههای
مرتبط ،تعریف و اجرای مشترک سمینارها ،کنفرانسها و
همایشهای علمی با موضوعات مورد توافق ،همکاری در
انتشار نتایج حاصل از تحقیقات مشترک در منابع و مجامع
معتبر علمی و راهاندازی دفتر جهاددانشگاهی واحد مازندران
در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تاکید شد.

■■■

سازمان جهاددانشگاهی گیالن و
بهزیستیاستان

■ روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی گیالن :تفاهم
نامه همکاری بین اداره کل بهزیستی گیالن با دانشگاه فنی
و حرفه ای و سازمان جهاددانشگاهی استان در راستای
خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان با حضور مدیران
کل در بهزیستی گیالن امضا شد.
گفتنی است ،همکاری در پروژههای پژوهشی ،استفاده
از ظرفیتهای فرهنگی و دانشگاهی ،استفاده از مراکز
تخصصی دانشگاهی برای گروه هدف ،آموزش کلیه مراکز
دارای مجوز از سازمان ،آموزش تسهیلگران و مربیان
برنامههای در دست اجرای سازمان ،استفاده از مجمع
خیرین دانشگاه و صندوق قرض الحسنه دانشجویی جهت
حمایت از دانشجویان تحت پوشش سازمان ،کمک به
تدوین طرح های کسب و کار و استعدادیابی مددجویان و
 ...از جمله موضوعات این تفاهمنامه است.

■■■

جهاددانشگاهی گلستان و سازمان
فضای مجازی بسیج استان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی گلســتان :تفاهمنامــه
همکاریهــای علمــی ،فرهنگــی و هنــری ،آموزشــی،
پژوهشــی و رســانهای بیــن ســازمان فضــای مجــازی بســیج
اســتان و جهاددانشــگاهی واحــد گلســتان بــه امضا رســید.
هدف از انعقاد این تفاهمنامه استفاده از تواناییهای
علمی و توسعه همکاریهای اجرایی ،علمی ،فرهنگی و
آموزشی جهت استمرار ارتباط سازمانیافته بین دو طرف
بهمنظور برطرف کردن نیازهای متقابل است.
برگزاری سمینار و کارگاه ،اجرای رویدادهای فضای
مجازی و علمی ،همکاری جهت بهرهگیری از امکانات
آموزشی و برگزاری دورههای مشترک ،تبادل اساتید
جهت برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی ،برگزاری
نشستهای علمی مشترک و تبادل اطالعات متقابل علمی
ـ پژوهشی از جمله زمینههای همکاری مشترک قید شده
در این تفاهمنامه است.
استفاده از ظرفیت خبری خبرگزاری دانشجویان
ایران(ایسنا) و خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) بهمنظور
پوشش فعالیتهای مشترک ،استفاده از ظرفیت مرکز
افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) ،استفاده از ظرفیت
انتشارات جهاددانشگاهی ،برگزاری رویدادهای علمی
کارآفرینی ،برگزاری کارگاههای مهارتی و تولید محتوا در
حوزه فضای مجازی از دیگر اقدامات مشترک یاد شده در
این تفاهمنامه است.
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■ تاﺛیر رشایط فعلی بر اجرای پروژەهای فناورانه
جهاددانشگاهی
■ پیﴩفت طرحهای فناورانه جهاددانشگاهی با وجود مشکالت
اقتﺼادی و تحریمها
■ »پژوهش« ارزانترین و دقیﻖترین راهکار حل مشکالت است
■ آمادگی سازمان دانشجویان برای تامین منابع انسانی متخﺼﺺ
در جهاددانشگاهی
■ ورود جهاددانشگاهی به موضوع تحقﻖ اقتﺼاد مقاومتی با
ارایه راهکارهای عملیاتی
■ اخبارکوتا
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تاﺛیر رشایط فعلی کشور بر اجرای پروژەهای
فناورانهجهاددانشگاهی
رییس جهاددانشگاهی اعتقاد دارد که افزایش پیدرپی قیمت ارز بهطور حتم در اجرای همهی پروژەهای با فناوری
پیﴩفته تاﺛیر بسیار منفی میگﺬارد

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی:رییس
جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه تاثیـرات نوسـان ارز بـر
پروژههـای جهاددانشـگاهی گفـت :در ایـن شـرایط،
تحریمهـا نیـز دردسـری عـالوه بـر دردسـرهای قبلـی شـده
اسـت و دور زدن ان ،هزینههـای بسـیار زیادتـری را بـرای
تامیـن ایـن قطعات و مـواد اولیه پیشـرفته تحمیل میکند.
همچنیـن ارسـال ارز نیـز هـم ُپرخطـر و هـم با هزینه بسـیار
بـاال انجـام میشـود .بنابرایـن افزایـش پیدرپـی قیمـت
ارز بهطـور حتـم در اجـرای همـهی پروژههـای بـا فنـاوری
پیشـرفته تاثیـر بسـیار منفـی میگـذارد.
دکتـر حمیدرضـا طیبـی دربـارهی تاثیـر عـدم ثبـات در
بـازار کاال و خدمـات بـر اجـرای پروژههای جهاددانشـگاهی
گفـت :بیثباتـی در بـازار کاال و خدمـات بـه خاطـر تغییـر
پیدرپـی نـرخ ارز اسـت .موضـوع تغییـر نـرخ ارز و شـاخص
ان دالر موضوعـی مزمـن و قدیمـی در جمهـوری اسـالمی
اسـت .قیمـت دالر از زمانی کـه اینجانب در سـال  ۱۳۷۶به
سـمت رییس جهاددانشـگاهی علم و صنعت انتخاب شـدم

بـه  ۴۸۰تومـان رسـیده بـود و از سـال  ۱۳۷۶تـا  ۱۳۸۵کـه بـه
سـمت رییـس جهاددانشـگاهی کل کشـور انتخـاب شـدم از
 ۴۸۰تومـان بـه  ۹۲۰تومـان افزایـش یافـت .از سـال ۱۳۸۵
تـا  ۱۳۹۲نیـز قیمـت ان از  ۹۲۰بـه  ۳۱۰۰تومـان و از سـال
 ۱۳۹۲تـا قبـل از انتخابـات امریـکا همینطـور قیمتهـا در
حـال نوسـان و باال رفتـن بوده و ایـن روزها با پیـروزی اقای
بایـدن در امریـکا ظاهـرا مسـیر نزولـی پیـدا کرده اسـت.
وی افـزود :ایـن نوسـانات نـرخ ارز در حالـی رخ میدهد
کـه بـرای تولید هر فنـاوری و بهویـژه فناوریهای پیشـرفته
و بعـد هم تجاریسـازی و تولیـد ان بهصورت انبـوه یا تولید
برحسـب سـفارش برای اجـرای پروژههـا و رفع نیـاز جامعه
و صنعـت شـما نیـاز بـه قطعـات ،مـواد اولیـه و تجهیـزات
ازمایشـگاهی و کارگاهـی پیشـرفتهای داریـد کـه یـا در
کشـور تولیـد نمیشـوند و یـا تولیـد انهـا حتـی در صـورت
اقتصـادی بـودن نیـاز بـه زمـان دارد و در اولویتهـای اول
تولیـد قـرار نمیگیرنـد و بایـد از خـارج کشـور وارد شـوند.
دکتـر طیبـی بیـان کـرد :بهعنوانمثـال در

جهاددانشـگاهی در دهـه اول انقـالب یعنـی در دهـه ،۶۰
فنـاوری سـاخت »رﮐﺘﯿﻔﺎﯾﺮﻫـﺎى« ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﮐﺎﺗﺪﯾـﮏ ،در دﻫـﻪ
 ۷۰ﻓﻨـﺎورى سـاخت upsﻫﺎ و شـارژرهای صنعتـی و در دهه
 ۸۰فنـاوری سـاخت «اینورترهـا» و «کانورترهـای» ولتـاژ باال
و قـدرت بـاال و در دهـه  ۹۰دانـش فنـی سـاخت سیسـتم
رانـش واگنهـای متـرو را کسـب کردهایـم.
رییـس جهاددانشـگاهی خاطرنشـان کـرد :همـه ایـن
تجهیـزات دارای فنـاوری پیشـرفته هسـتند کـه در انهـا
از ادوات نیمههـادی بـا پروسسـورهای قدرتمنـد تـا سـایر
قطعـات الکترونیـک و انـواع کلیدهـای قطع و وصـل جریان
ولتـاژ اسـتفاده میکنیـم کـه تـا بـه امـروز نیـز تولیـد داخـل
هیچکـدام اقتصـادی و منطقـی نبـوده اسـت و همـهی
کارفرمایـان هـم در قراردادهایشـان بـه لحـاظ اهمیـت
کارکـرد ایـن تجهیـزات تاکیـد میکننـد کـه بایـد ایـن
فناوریهـا از معروفتریـن شـرکتهای غربـی و یـا ژاپنـی
خریـداری شـوند .بنابرایـن حتـی اگـر کشـور تحـت تحریـم
نباشـد کـه انهـا را بـه مـا بفروشـند بـا ایـن نوسـانات ارزی
کـه بـه ان اشـاره کـردم قراردادهـای ریالـی مـا همـواره بـا
مشـکل مواجـه میشـدند و مـا از افزایـش قیمـت ارز مرتـب
دچـار ضـرر میشـدیم ،بـه همیـن دلیـل تصمیـم گرفتیـم
کـه قراردادهـای خـود را کامـال ارزی و یـا ارزی ـ ریالـی
ببندیـم کـه دچـار مشـکل و ضـرر نشـویم ،امـا بازهـم بودند
قراردادهایـی کـه بـه اصـرار و تحمیـل کارفرما ریالی بسـتیم
و بـا تغییـر قیمـت ارز بـا ضررهـای بسـیار سـنگین مواجـه
شـدهایم و کسـی هـم جوابگـو نبـوده و نیسـت.

دور زدن تحریمها هزینههای
بسیاری را برای تامین قطعات و مواد اولیه
پیشرفتهتحمیلمیکند

وی بــا اشــاره بــه تاثیــر تحریمهــا بــر پروژههــای
جهاددانشــگاهی افــزود :در ایــن شــرایط ،تحریمهــا نیــز
دردســری عــالوه بــر دردســرهای قبلــی شــده اســت و دور
زدن ان ،هزینههــای بســیار زیادتــری را بــرای تامیــن
ایــن قطعــات و مــواد اولیــه پیشــرفته تحمیــل میکنــد.
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وی بــا تاکیــد بــر اینکــه «اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن
معنــا نیســت کــه مــا بایــد همــه نیازهایمــان را در داخــل
تولیــد کنیــم» بیــان کــرد :ایــن موضــوع اقتصــادی و
عقالنــی هــم نیســت .بایــد فناوریهــای مــورد نیــاز را تــا
انجــا کــه اســتراتژیک و اقتصــادی باشــد بومــی کنیــم،
انهــم پیشــرفته و قابــل رقابــت در قیمــت و کیفیــت ،ولــی
در برخــی از امــور کــه نمونــه ان را توضیــح دادم بایــد تامیــن
از خــارج از کشــور باشــد.
رییــس جهاددانشــگاهی افــزود :انهایــی هــم کــه
تصورشــان از اقتصــاد مقاومتــی ان اســت کــه همهچیــز
بایــد ســاخت داخــل باشــد ،افــرادی سیاســی و غیــر مطلــع
از واقعیــات تولیــد و توســعه فنــاوری هســتند .کســانی کــه
اصــال دســتی در تولیــد و الزامــات ان ندارنــد و فقــط شــعار
و انهــم بــا اغــراض سیاســی میدهنــد.
دکتــر طیبــی اظهــار کــرد :اقتصــاد برونگــرای مــورد نظــر
مقــام معظــم رهبــری ،اقتصــادی اســت کــه تولیداتــش
بایــد در قیمــت و کیفیــت بــا بهتریــن ســازندگان دنیــا
تــوان رقابــت داشــته باشــند تــا بتوانــد مــورد پذیــرش قــرار
گرفتــه و حتــی در کشــورهای همســو بــا جمهــوری اســالمی
جــای پایــی بــرای خــودش پیــدا کنــد .خریــداران خارجــی

حاصل تحریم ،توسعه فساد بوده است

رییــس جهاددانشــگاهی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره
خوشبینــی بــه اجرایــی شــدن مجــدد برجــام در صــورت
تغییــر رییــس جمهــور امریــکا گفــت :همانطــور کــه قبــال
هــم پاســخ دادم مــا بایــد بتوانیــم بــا دنیــا داد و ســتد بــر
اســاس منافــع ملــی و ســه اصــل عــزت ،حکمــت و مصلحــت
داشــته باشــیم .مــن شــخصا برجــام را فرصتــی میدانســتم
و میدانــم کــه بهعنــوان یــک فــردی کــه اعتقــاد راســخ
بــه امــکان تحقــق اقتصــاد دانــش پایــه متکــی بــر تولیــد
ملــی دارد ،بتوانیــم هــم بــا بهتریــن کیفیــت و هــم بــا
مناســبترین قیمــت بــه قطعــات و مــواد اولیــه و تجهیــزات
بــرای تولیــد فنــاوری بومــی پیشــرفته دسترســی داشــته
باشــیم و هــم بتوانیــم تبــادل ارزی بــا پایینتریــن قیمــت
بــا خــارج داشــته باشــیم.
بــه گفتــهی دکتــر طیبــی ،در جایــی کــه فرصــت تولیــد
فنــاوری بومــی فراهــم نشــده یــا ضــروری اســت خدمتــی
ســریعتر بــه مــردم ارایــه شــود ،بخشــی از بــازار را بایــد در
مقابــل انتقــال فنــاوری در یــک شــرایط برنــده -برنــده بــه
خارجیهــا واگــذار کنیــم و بــا انتقــال فنــاوری بقیــه نیازهــا
را خودمــان تامیــن کنیــم.
وی افــزود :ایــن حــرف بیمــوردی اســت کــه اجرایــی
شــدن برجــام بــه معنــای بــاز شــدن بیبرنامــه دربهــای
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اقتصاد مقاومتی به این معنا نیست که ما باید
همه نیازهایمان را در داخل تولید کنیم

اگــر کیفیــت کار شــما مشــابه بهترینهــای غربــی باشــد،
در مقــام مقایســه قیمــت شــما را باقیمتهــای چینــی
مقایســه میکننــد ،درحالیکــه میداننــد بــه لحــاظ
کیفیــت محصــوالت مــا از چینیهــا بســیار بهتــر اســت.
لــذا بــه عناصــری کــه قیمــت تمامشــده بهینــه را تشــکیل
میدهنــد بایــد توجــه کنیــم.
وی ادامــه داد :مــن بهعنــوان ســازنده و فنــاور اگــر
میخواهــم محصــوالت بــا کیفیــت و قیمــت مناســب تهیــه
کنــم بایــد بــه بهتریــن قطعــات و مــواد اولیــه و تجهیــزات
تولیــد کــه در داخــل قابــل ســاخت نیســتند ،در خــارج از
کشــور بــا مناســبترین قیمــت دسترســی داشــته باشــم و
هزینههــای ارســال و دریافــت ارز و همچنیــن هزینههــای
تامیــن قطعــات و خدمــات در داخــل کشــور هــم بســیار کــم
باشــد .بــه همیــن دلیــل ضــروری اســت کــه مســاله ارتبــاط
خــود بــا کشــورهای دیگــر بــه جــزء کشــورهای خــاص و
رژیــم صهیونیســتی را حــل کنیــم ،چنانچــه کشــورهای
دیگــری مثــل چیــن و هنــد کــه در مــواردی بهعنــوان الگــو
از آنهــا نــام میبریــم ،اینگونــه ارتباطــات را بــدون انکــه
در اصــول خــود تغییــری ایجــاد کننــد ،حــل کردهانــد.
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همچنیــن ارســال ارز نیــز هــم پرخطــر و هــم بــا هزینــه
بســیار بــاال انجــام میشــود .بنابرایــن افزایــش پیدرپــی
قیمــت ارز بهطــور حتــم در اجــرای همــهی پروژههــای بــا
فنــاوری پیشــرفته تاثیــر بســیار منفــی میگــذارد.
بــه گفتــهی دکتــر طیبــی ،خطــر دیگــری کــه در یکــی
دو ســال اخیــر بــه علــت عــدم ثبــات پیشامــده ان اســت
کــه بســیاری از تامینکننــدگان داخلــی بــا نوســانی شــدن
قیمــت ارز ایــن کاالهــا را نمیفروشــند و علــت ان را عــدم
اطــالع از وضعیــت اینــده قیمــت ارز بــرای تامیــن مجــدد
انهــا میداننــد .مجموعــه ایــن مســایل باعــث تاخیــر در
اجــرای پروژههــا و افزایــش هزینههــای اجــرا میشــود.
رییـس جهاددانشـگاهی ادامـه داد :البتـه موضـوع
مثبـت در ایـن  ۳۱پـروژه فناورانـه بـرای سـال  ۹۸ایـن
بـود کـه چـون بودجـه بهصـورت ارزی از محـل صنـدوق
توسـعه ملـی تامینشـده اسـت ،نـرخ تبدیـل ارز بـه ریـال
بهصـورت نیمایـی بـوده کـه بخشـی از افزایـش هزینههـا
را حـل کـرد ،ولـی متاسـفانه بـرای سـال  ۹۹مجلـس ایـن
ارز را بـا نـرخ نیمایـی پایـان سـال  ۹۸تبدیـل بـه ریـال کـرد
کـه هماکنـون مشـاهده میکنیـد نـرخ ارز بـه حـدود ۲
برابـر افزایشیافتـه اسـت کـه امیدواریـم بـا کمـک سـازمان
مدیریـت و برنامهریـزی و صنـدوق توسـعه ملی این مشـکل
را حـل کنیـم .البتـه حسـب ضـرورت بـرای تامیـن قطعـات
و تجهیـزات موردنیـاز ایـن پروژههـا قسـط اول سـال  ۹۹را
بهصـورت ارزی دریافـت کردیـم کـه میتوانـد بخـش زیادی
از مشـکل خریـد خارجـی را حـل کنـد؛ البتـه بهشـرط توان
هلل.
انتقـال بـه فروشـندگان خارجـی انشـا ء ا
عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی اظهــار کــرد:
بــه خاطــر ارتبــاط خــوب بــا ســازمان برنامهوبودجــه
و نظــارت کارشناســان ایــن ســازمان بــر پیشــرفت و
تخصیــص بهموقــع بودجــه  ۳۱پــروژه فناورانــه درمجمــوع
از پیشــرفت پروژههــا راضــی هســتیم ،نگرانــی عمــده مــا
در انجــام خریدهــای خارجــی قطعــات ،مــواد اولیــه و
تجهیزاتــی اســت کــه در ســاخت نمونههــای صنعتــی و
نمونــه تجــاری بــه انهــا احتیــاج داریــم.
دکتــر طیبــی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره اثــرات
فرهنــگ جهــادی در اجــرای بهتــر پروژههــا گفــت:
فرهنــگ جهــادی باعــث میشــود کــه اوال از برخــورد
بــا مشــکالت متعــدد خســته نشــده و حرکــت را متوقــف
نکنیــم و ثانیــا بــا تــالش بیشــتر شــبانهروزی ســعی کنیــم
تــا حــد امــکان عقبماندگیهــا را جبــران کنیــم ،ولــی
بــرای اینــده بایــد مســووالن مشــکالت اساســی کشــور را
حــل کننــد.
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کشــور بــر روی خارجیهــا و از بیــن رفتــن دســتاوردهای
داخلــی اســت .خــوب اگــر ایــن نگرانــی وجــود دارد
مســووالنی را بــه کار بگماریــم کــه بتواننــد از ایــن فرصــت
درســت و خــوب اســتفاده کننــد .حاصــل تحریــم در کشــور
مــا عمدتــا رانتخــواری و توســعه فســاد بــوده اســت.
رییــس جهاددانشــگاهی در پاســخ بــه پرسشــی
دربــاره راهکارهــای تحقــق بیانیــه گام دوم انقــالب گفــت:
یــک موضــوع مهــم در تحقــق بیانیــه گام دوم انقــالب،
توســعهخواهی و پیشــرفت همــراه بــا انقالبــی بــودن
اســت کــه رهبــر معظــم انقــالب نیــز خواســتار ان هســتند.
شــاخصههای پیشــرفت و توســعهخواهی مشــخص
هســتند .چــه در ســطوح ملــی و چــه براســاس تعاریــف
بینالمللــی ،بایــد تعریــف خــود را از انقالبــی بــودن بــا
توجــه بــه عنصــر زمــان و مــکان و روشهــای اجــرای ان
مشــخص کنیــم .ایــا بایــد تنهــا در یــک تعریــف از انقالبــی
مانــدن بمانیــم؟ یــا میتوانیــم درجــات و تعاریــف دیگــری
نیــز داشــته باشــیم؟
دکتــر طیبــی خاطرنشــان کــرد :بایــد بــه روشهایــی
فکــر کنیــم کــه در عیــن حمایــت از انقالبیــون بتوانیــم یــک
الگــوی موفــق از جامعــه مــورد انتظــار خودمــان و ســایر
عالقهمنــدان بــه انقــالب اســالمی ایــران را در کشــور
پیادهســازی کنیــم .ایــا اینکــه انقالبیــون و طرفــداران
جمهــوری اســالمی را بــرای تحصیــل بــه کشــور بیاوریــم
و انهــا بــا اســتفاده از سیســتم مــا متخصــص هــم شــوند،
ولــی بــا توجــه بــه شــرایط کشــور در همــهی حوزههــای
سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی بــا دیــد منفــی
نســبت بــه موفقیــت انقــالب مــا در ســاختن کشــور خــودش
از جمهــوری اســالمی برونــد ،وضعیــت مطلوبــی نیســت؟
عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــا بیــان اینکــه
«بــرای تحقــق بیانیــه گام دوم نیــاز بــه برنامــه دقیــق و
زمانبندیشــده و تیــم اجرایــی بســیار کارامــد و کار بلــد
و پرانــرژی بــرای برنامهریــزی و اجــرا داریــم» گفــت :کشــور
مــا فاقــد اســتراتژی و برنامــه مشــخص بــرای پیشــرفت
دانشبنیــان و اقتصــاد و متکــی بــر تولیــد ملــی قابلرقابــت
در عرصــه ملــی و بینالمللــی اســت .در طــول چهــل ســال
فعالیــت ایــن نهــاد کــه معــروف خــاص و عــام و خوشــنام
بــرای توســعه فنــاوری بومــی اســت ،یکبــار اتفــاق
نیفتــاده اســت کــه ســراغ مــا بــرای واگــذاری ماموریــت در
راســتای تولیــد فناوریهــای مــورد نیــاز از حــوزه اجرایــی
کشــور بیاینــد .مــا همیشــه بــه دنبــال تولیــد فناوریهــای
مــورد نیــاز کشــور دویدهایــم.

لزوم ایجاد احزاب قوی و پرطرفدار در کشور

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه «بــرای رســیدن بــه ســطح
مطلوبــی از توســعه و پیشــرفت تنهــا دو برنامــه  ۵ســاله بــا
توجــه بــه زیرســاختهای موجــود در کشــور کافــی اســت»
افــزود :امــا بایــد روش دسترســی بــه منابــع موردنیــاز در
ســایر کشــورها را تعییــن تکلیــف کنیــم .نکتــه مهــم دیگــر
ان اســت کــه چگونــه ایــن تیــم اجرایــی را میخواهیــم
انتخــاب کنیــم ،زیــرا روش فعلــی انتخــاب رییسجمهــور
و تشــکیل دولــت در کشــور مشــکالت اساســی دارد.
دکتــر طیبــی ادامــه داد :اگــر حضــور افــراد کارامــد و
کاربلــد را در تیــم اجرایــی کشــور ضــروری میدانیــم،
بایــد تــالش کنیــم احــزاب قــوی و پرطرفــدار در کشــور
ایجــاد شــوند .کادر اجرایــی کشــور در احــزاب قــوی و
دارای برنامــه کــه دائــم در معــرض قضــاوت مــردم هســتند
پــرورش مییابنــد .چــون بهطــور پیوســته نــگاه مــردم بــه
برنامههــای احــزاب اســت و انهــا مجبورنــد اشــتباهات و
برنامههــای خــود را اصــالح کننــد؛ زیــرا عملکــرد مدیــران
پیشــنهادی انهــا مســتقیم در زندگــی مــردم مؤثــر اســت و
مجبورنــد مدیــران ناکارامــد را کنــار بگذارنــد .چــون اهداف
احــزاب تقریبــا در ارتبــاط بــا مــردم یکــی اســت ،بنابرایــن
برنامههــای انهــا نیــز اشــتراکات زیــاد یــا بســیار زیــادی
پیــدا میکنــد و اینچنیــن اســت کــه در گردشهــای
سیاســی احــزاب ،برنامههــا خیلــی دچــار تغییــر

نمیشــوند .در زمــان کوتــاه تــا انتخابــات بعــدی فرصتــی
بــرای تشــکیل احــزاب مــورد اشــاره نیســت ،ولــی راههایــی
بــرای تشــکیل تیــم اجرایــی کارامــد حتمــا وجــود دارد کــه
تــا فرصــت هســت بایــد بــه انهــا پرداخــت.
رییــس جهاددانشــگاهی بــا بیــان اینکــه «بســیار زیــاد
بــه اینــده خوشبیــن اســت» گفــت :مــن همیشــه بــه
اینــده بــر اســاس کارهــای بزرگــی کــه در جهاددانشــگاهی
و ســایر بخشهــای کشــور انجــام شــده اســت و توانــی
کــه بــرای حــل بســیاری از مشــکالت و نیازهــای کشــور
داریــم خوشبیــن هســتم؛ امــا یــک مشــکل اساســی در
کشــورمان سیاســت زده شــدن غیرضــروری ان اســت .در
چنیــن حالتــی منافــع شــخصی و جناحــی بــر مصالــح ملــی
تقــدم پیــدا میکنــد .پرخاشــگری رشــد پیــدا میکنــد.
نتیجــه چنیــن وضعیتــی کنــار کشــیدن بــزرگان ،عقــال و
نخبــگان و میــدانداری هتــاکان و هنجارشــکنان اســت.
عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بیــان کــرد :مــا
در کشــور نیــاز بــه وفــاق نخبــگان از جناحهــای سیاســی
مختلــف وفــادار بــه انقــالب حــول مصالــح ملــی کشــور
داریــم کــه بتوانیــم برنامهریــزی دراز مــدت کنیــم و بــا
حمایــت همــه از مصالــح ملــی کشــور ،بتوانیــم برنامههــا
را اجرایــی کنیــم .شــرایط پیشامــده بــرای قیمــت ارز،
وضعیــت بســیار مطلوبــی را بــرای کاربــرد تولیــدات داخلــی
بــه وجــود اورده اســت .انچــه مطلــوب نیســت عــدم ثبــات
قیمــت ارز اســت.
دکتــر طیبــی ادامــه داد :قیمــت بــاالی ارز همــه را
مجبــور کــرده بــه ســراغ اســتفاده از محصــوالت داخلــی
یــا حتــی تولیــد ان برونــد و ایــن همــان خواســتی بــود
کــه از اول توســط عالقهمنــدان بــه توســعه تــوان داخــل
مطــرح میشــد کــه بایــد هوشــمندانه و در شــرایط غیــر
تحریــم ،بــا افزایــش قیمــت ارز و تعرفههــا شــرایط را بــرای
تحریــم خریــد از خــارج و حمایــت از کاربــرد تولیــد ملــی
فراهــم کــرد .البتــه تولیدکننــدگان داخلــی نیــز بایــد ســعی
کننــد محصــول باکیفیــت و قیمــت مناســب تولیــد کــرده و
خدایناکــرده از ایــن شــرایط بــرای تولیــد محصــوالت
نامرغــوب و فاقــد کیفیــت مناســب سوءاســتفاده نکننــد.
رییــس جهاددانشــگاهی در پایــان خاطرنشــان کــرد:
بایــد از ایــن فرصــت در جلــب اعتمــاد مــردم و کارفرمایــان،
حســن اســتفاده را در تولیــدات و محصــوالت باکیفیــت
و اســتاندارد کنیــم کــه ایــن امــر ضامــن تــداوم حیــات
تولیــدات داخلــی و صــادرات تولیــدات داخــل بــه بیــرون از
مرزهــا اســت .انشــاا ...کــه بــا تدبیــر مســووالن گشایشــی از
عبــور از وضعیــت فعلــی کشــور صــورت میپذیــرد.

خدمـات تخصصـی فعال اسـت و تا پایان سـال  1398تعداد
نیـروی انسـانی شـاغل در حوزه پژوهشـی جهاددانشـگاهی
 2397نفـر بـوده کـه از ایـن تعـداد  466نفـر ( 5/19درصـد)
عضـو هیئتعلمـی و تعـداد  1931نفـر ( 5/80درصـد)
اعضـای غیـر هیئتعلمـی بودهانـد.
الزم بـه ذکـر اسـت ایـن تنـوع و تعـدد سـاختارهای
پژوهشـی و همچنیـن گسـترهی توزیـع جغرافیـای بیانگـر
اهمیـت پژوهـش و فنـاوری در جهاددانشـگاهی بـوده،
بهگونـهای کـه گروههـای پژوهشـی و سـاختارهای خدمـات
تخصصـی قـادر هسـتند تـا همـگام باسیاسـتهای کالن
کشـور و نقشـه جامع علمـی در اقصـی نقاط کشـور ،با توجه
بـه نیازهـا و اقتضائـات منطقـهای و ملی اقدامات اثربخشـی
در توسـعه علمـی و فناورانـه بـه ایفـای نقـش بپردازنـد.

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی  22آذرماه  :از
بدو ت︃سیس جهاددانشگاهی همواره پژوهش و فناوری
جزء اصلیترین حوزههای فعالیت این نهاد بوده و
حضور بیش از  ٤5درصد از اعضای جهاددانشگاهی در
حوزه پژوهش و فناوری در سرتاسر کشور حاکی از این
موضوع است.
از جمله مهمترین ویژگیهای حوزه پژوهش و
فناوری در جهاددانشگاهی را میتوان به مسلهمحور
بودن ،درنظر گرفتن مزیتهای ملی و منطقهای،
برخورداری از منابع انسانی متعهد ،متخصص و جوان،
حساسیت و پاسخگویی سریع به چالشهای موجود در
جامعه ،برخورداری از شبکهای منسجم از ساختارهای
متنوع پژوهش و فناوری در سرتاسر کشور ،انجام
فعالیتها و پژوهشهای میانرشتهای بهواسطه تنوع
و گستره فعالیتهای حوزه پژوهش و فناوری و خلق
ارزش از پژوهش و فناوری و بهرهبرداری از نتایج آنها
دانست.
فرارسیدن هفته پژوهش سبب شد تا در گفت وگو
با دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری
جهاددانشگاهی به بررسی مهمترین اقدامات و
فعالیتهای جدید حوزه پژوهش و فناوری در این نهاد
ب︍ردازیم.

◄ در حــال حاضــر ،چــه تعــداد پژوهشــگر،
گروههــای پژوهشــی و مراکــز خدمــات تخصصــی در
جهاددانشــگاهی مشــغول فعالیــت هســتند؟
◄ بخـش عمـده وظایـف و فعالیتهـای اجرایـی حـوزه
پژوهـش و فنـاوری بـا بهرهگیـری از فعالیتهـای واحدهـا،
پژوهشـگاهها ،پژوهشـکدهها ،مراکـز رشـد و پارکهـا انجام
میشـود .جهاددانشـگاهی بـا اخذ موافقـت اصولی و قطعی
از وزارتخانههـای «علوم ،تحقیقات و فناوری»« ،بهداشـت،
درمـان و آمـوزش پزشـکی» و همچنیـن« ،هیئتامنـای
جهاددانشـگاهی» ،تاکنـون موفـق بـه راهانـدازی 3
پژوهشـگاه و  20پژوهشـکده مسـتقل شده اسـت که مطابق
سـازماندهی بهعملآمـده ،پژوهشهـا در گروههـای
پژوهشـی وابسـته بـه این پژوهشـکدهها در قالـب تحقیقات
بنیـادی ،کاربـردی و توسـعهای انجـام میگیـرد.
عـالوه بـر پژوهشـگاهها و پژوهشـکدهها ،واحدهـای
جهاددانشـگاهی مسـتقر در دانشـگاههای دولتـی و مراکـز
اسـتانها کـه  43واحـد سـازمانی اسـت ( 12واحـد در
اسـتان تهـران و  31واحـد در مراکـز اسـتانها)؛ مشـغول
بـه اجـرای پژوهشهـای بنیـادی ،کاربـردی ،توسـعهای
و مطالعاتـی و همچنیـن ،خدمـات مشـاوره علمـی و فنـی
هسـتند .ازایـنرو ،ذیـل سـاختار واحدهـا ،پژوهشـگاهها و
پژوهشـکدهها درمجمـوع  145گـروه پژوهشـی و  147مرکـز

◄ مهمتریـــن دســـتاوردهای پژوهشـــی
جهاددانشـــگاهی در ســـال گذشـــته را نـــام ببریـــد؟
◄ ازآنجاییکـه سـال  ،1398بـا شـعار «رونـق تولیـد»
بـه دنبـال حـل مسـائل معیشـتی و اشـتغال جوانـان
نامگـذاری شـد ،زمانـی بـود کـه جهاددانشـگاهی بهعنـوان
یکـی از نهادهـای پیشـتاز در عرصـه تحقیقـات کاربـردی
و توسـعهای ،مطالعـات ،پژوهشهـا و تولیـدات خـود را
بـا محوریـت رونـق تولیـد در حوزههـای پزشـکی ،فنـی و
مهندسـی و کشـاورزی اجـرا نمـود.
یکـی از دیدگاههـای مهمـی کـه جهاددانشـگاهی
بهطـور مسـتمر در دسـتور کار خـود دارد تولیـد ،انتقـال و
بومیسـازی دانـش و فنـاوری اسـت.
در همیـــن راســـتا از مهمتریـــن دســـتاوردهای حـــوزه
پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی در ســـال ،1398
طراحـــی و ســـاخت پکیـــج پرتابـــل بازیافـــت و زیســـت
پاالیـــی پســـماندهای جامـــد آلـــوده بـــه مـــواد نفتـــی،
طراحـــی ،ســـاخت و نصـــب بازوهـــای بارگیـــری دریایـــی،
تدویـــن دانـــش فنـــی و تولیـــد عناصـــر اســـتراتژیک
ایندیـــوم و ژرمانیـــوم از پســـماند صنعـــت روی کشـــور،
دســـتیابی بـــه دانـــش فنـــی تولیـــد کربـــن فعـــال بـــا
ظرفیـــت  100تـــن در ســـال ،بازیابـــی فلـــزات گرانبهـــا
از وســـایل الکتریکـــی مســـتعمل و تدویـــن دانـــش فنـــی،
طراحـــی ،تولیـــد محصـــوالت پیشـــرفته پزشـــکی ،تولیـــد
تجهی ــزات موردنی ــاز در ح ــوزه س ــرطان پس ــتان ،اس ــتفاده
از فرآوردههـــای بیولوژیـــک درترمیـــم زخمهـــای مزمـــن،
انتقـــال دانـــش فنـــی تولیـــد دارو بـــر پایـــه فرآوردههـــای
گیاهـــان دارویـــی و...میتـــوان نـــام بـــرد.
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◄ مهمترین اقدامات پژوهشی جهاددانشگاهی در
حوزه کرونا از شروع همهگیری این ویروس چیست؟
◄ یکـی از بحرانهایـی که از اواخر سـال  1398کل دنیا
را تحـت تأثیـر قـرارداد ،همهگیـری ویروس منحـوس کرونا
اسـت کـه تاکنـون جان خیلـی از عزیزان مـا را گرفتـه و البته
بیـش از صدهـا هـزار نفـر بـا تـالش تیـم سـالمت بـه زندگی
خـود بازگشـتند و الزم اسـت در اینجا از اقدامـات تأثیرگذار
حـوزه پزشـکی جهاددانشـگاهی از سـوی پژوهشـگاههای
رویـان و ابنسـینا ،پژوهشـکدههای معتمـد ،سـازمان
علـوم پزشـکی تهـران و شـهید بهشـتی ،پژوهشـکدههای
علـوم بهداشـتی و گیاهـان دارویـی و همچنین مرکـز ذخایر
ژنتیـک و سـازمان خراسـان رضـوی یـادی کنیم.
اولیـن کارگـروه کرونـای جهاددانشـگاهی در تاریـخ
 3اسـفند بالفاصلـه پـس از اعـالم ورود کرونـا بـه ایـران
تشـکیل شـد .طی دو هفتـه کیت تشـخیص مولکولـی کرونا
بادانـش داخلـی در جهاددانشـگاهی آمـاده و جهـت تاییـد
بـه سـازمان غـذا و دارو و انستیتوپاسـتور ارسـال شـد؛ کـه
درنهایـت در اولیـن روزهای سـال  99مجوز اسـتفاده از این
کیت در آزمایشـگاههای تشـخیصی از وزارت بهداشـت اخذ
گردیـد.
در حـوزه تشـخیصی تولیـد پروتئینهـای نوترکیـب
بـرای سـاخت کیـت الیـزای تشـخیصی  IgGو  IgMدر
پژوهشـگاه ابنسـینا تولید شـد .همزمان با تشـکیل شـبکه
آزمایشـگاههای مولکولـی جهاددانشـگاهی در کشـور،
آزمایشـگاههای تشـخیصی ویـژه کرونـا در پژوهشـگاه
رویـان ،پژوهشـگاه ابنسـینا ،سـازمان خراسـان رضـوی
تشـکیل و از اسـفندماه در تشـخیص به کمک نظام سـالمت
کشـور شـتافتند.
همچنیـن بـا توجـه بـه زیرسـاخت درمـان در منـزل در
جهاددانشـگاهی در شـهر تهـران اولین سـامانه نمونهگیری
از بیمـاران ،تهیـه بسـتههای آموزشـی و بهداشـتی و پایش
و غربالگـری بیمـاران مشـکوک بـه کرونـا و غربالگـری
سـازمانی (کارکنـان سـازمانهای مختلـف ،سـازمان
برنامهوبودجـه ،بانـک مرکـزی ،صنـدوق ذخیـره ارزی،
سـازمان آتشنشـانی) در منـزل در فروردینمـاه سـال 99
راهانـدازی گردیـد.
ملزومـات موردنیـاز شـامل ماسـک ،لبـاس ایزولـه
و مـواد ضدعفونیکننـده بـرای واحدهـای سـازمانی
جهاددانشـگاهی و مراکـز درمانـی تولیـد گردیـد .در حـوزه
درمـان ،پژوهشـگاه رویـان و پژوهشـکده سـرطان معتمـد
بـا توجـه به دانـش حـوزه سـلولی و مولکولی ،از سـلولهای
بنیـادی مزانشـیمی آلـوژن و سـلولهای کشـنده طبیعـی

آلـوژن را در درمـان بیمـاران مبتالبـه کوییـد  19بسـتری
در فازهـای مختلـف کارآزمایـی بالینـی بـا همـکاری
بیمارسـتانهای مختلـف تهـران اسـتفاده شـد.
در حـال حاضـر یکـی از پروژههـای در دسـت مرکـز ملی
ذخایـر ژنتیـک تولید کیت تشـخیص سـریع مولکولـی کرونا
بـدون اسـتفاده از دسـتگاه  realtime PCRاسـت کـه در
مناطقـی کـه تجهیـزات کافـی بـرای تشـخیص وجـود ندارد
از ایـن کیـت بهراحتـی اسـتفاده نمایند.
◄ سرنوشــت  ٣1طــرح فناورانــه بــه کجــا رســید
و اجــرای آنهــا در چــه مرحلــهای قــرار دارد؟
◄ جهاددانشـگاهی از اوایـل سـال  1398اجـرای
طرحهـای فناورانـه را در دسـتور کار خـود قـرار داده بـود که
باگذشـت زمـان تعـداد آنهـا بـه  40طـرح در سـه حـوزه فنی
مهندسـی و علـوم پایـه ،کشـاورزی و منابـع طبیعـی و علوم
پزشـکی رسـید.
شـایانذکر اسـت باوجـود موانـع و مشـکالت اقتصـادی
کشـور ناشـی از تحریمهـای شـدید ،تاکنون بهطور متوسـط
 50درصـد طرحهـای فناورانـه پیشـرفت داشـتهاند کـه از
ایـن میـان برخی طرحهای بسـیار مهـم نظیر طـرح «جنین
گاوی» کـه بـا فراهـم آوردن امـکان برخـورداری از نژادهـای
ممتـاز گاوی ،نقـش بسـیار بااهمیتـی در تأمیـن گوشـت و
شـیر در کشور داشـته اسـت و همچنین طرح «تولید محیط
شستشـوی گامـت انسـانی و محیطهـای انجمـاد ـ ذوب
تخمـک و جنیـن انسـانی موردنیـاز مراکز درمـان ناباروری»
کـه تاکنـون بـا هزینههـای گـزاف از خـارج از کشـور تهیـه
میگردیـد بـا پیشـرفت  100درصـد اجراشـده اسـت.
از  18طـرح فناورانـهی حـوزه فنی و مهندسـی «سـاخت
سیسـتم رانـش یـک دسـتگاه قطـار  7واگنـه متـرو» کـه بـا
اجـرای آن توانمنـدی سـاخت سیسـتمهای رانـش قطـار
حاصـل گردیـده میتوانـد بـار سـنگینی را از روی دوش
صنعـت حملونقـل ریلـی کشـور بـردارد تاکنـون  60درصـد
پیشـرفت داشـته اسـت و با توجه به تأمین قطعـات تا پایان
سـال بـه  100درصـد میرسـد و البتـه شـاهد پیشـرفت 85
درصـدی طرحهـای «سـاخت اسـتراتژیکترین محصـوالت
در صنعـت حفـاری نفـت و گاز نظیـر متههـای حفـاری»
و «موتورهـای هیدرولیکـی درونچاهـی و پمپهـای
درونچاهـی» هسـتیم.
در حـوزه صنایـع فـوالد نیـز طـرح «سـاخت و تولیـد
کریسـتالیزاتور صنایـع فـوالد و ریختهگـری»  70درصـد
رونـد روبهجلو داشـته اسـت .البته در صنعت خودروسـازی
بهمحـض برطـرف شـدن مشـکل انتقـال ارز ،سـاخت قطعه
 ECUکـه یکـی از محصـوالت کلیدی صنعت خودروسـازی

اسـت ،بهسـرعت بـه مرحلـه تولیـد انبـوه خواهـد رسـید و
همچنیـن درزمینـهی سـاخت کاتالیسـت خودرو سـه طرح
در دسـت اجـرا داریـم کـه بهطـور متوسـط  45درصـد رشـد
داشـتهاند و بـا تکمیـل ایـن طرحهـا و بـه تولیـد رسـیدن
آن ،میتـوان گفـت کـه خودروسـازان دیگر دغدغـهای بابت
تأمیـن ایـن قطعـه اساسـی کـه نقـش بسـیار بااهمیتـی در
کاسـتن از میزان آلودگـی خودروها دارد ،نخواهند داشـت.
سـایر طرحهـای فنـی و مهندسـی کـه آنهـا نیـز هرکـدام
نقـش پایـهای در صنایـع مختلـف کشـور رادارنـد بهطـور
متوسـط  60درصـد پیشـرفت داشـتهاند.
دانـش فنـی تولیـد فرمـون مبـارزه بـا آفـت کـرم خـراط
در درخـت گـردو نیـز بـاالی  95درصـد پیشـرفت داشـته که
در حـال تسـتهای نهائـی و اخـذ مجوزهـای الزم از وزارت
کشـاورزی بـرای ارائـه رسـمی در بـازار اسـت.
در حـوزه کشـاورزی نیـز عالوه بر طـرح «اصالح نـژاد گاو
و بـا اسـتفاده از فناوریهـای نویـن » طرحهـای فوقالعـاده
راهبـردی در دسـت اجـرا اسـت کـه ازجملـه آنهـا طـرح
«اصـالح نـژاد مـرغ بومـی در راسـتای خالصسـازی و ایجاد
الیـن تخمگـذار» اسـت کـه نقـش پررنگـی در تامیـن امنیت
غذائـی کشـور دارد.
همچنیـن ،در تکمیـل دانـش فنـی طـرح «داروی ضـد
اسـهال دام گامـا» کـه در درمـان و پیشـگیری از اسـهال
دامهـای سـبک و سـنگین بهعنـوان یکـی امـراض مهـم در
صنعـت دام کشـور کاربـرد دارد بهطور  100درصد پیشـرفت
تکمیل
فنـی حاصلشـده و در پژوهشـگاه رویـان در مرحلـه
ِ
فراینـد تولیـد انبـوه قـرار دارد .سـایر طرحهـای ایـن حـوزه
نیـز کـه عمدتـ ًا در تامین امنیـت غذائی نقش بسـزائی دارند
نظیـر تولیـد بـذر هیبریـد صیفی و سـبزی ،تولیـد و پرورش
بچـه ماهـی سـیباس ،تولیـد آفتکشهـای گیاهـی و تولید
داروهـای گیاهـی جایگزیـن آنتـی بیوتیکهـای مـورد
اسـتفاده در صنعـت طیـور ،نیـز حـدود  60درصد پیشـرفت
داشـته کـه ایـن درصد پیشـرفت بـر اسـاس ماهیـت زمانبر
بـودن آنهـا و مطابـق بـا برنامهریـزی اولیـه اسـت.
جهاددانشـگاهی در حـوزه پزشـکی  5طـرح فناورانـه
ارائـه کـرده اسـت کـه از میـان ایـن طرحهـا طـرح «محیـط
شستشـوی گامـت انسـانی و محیطهـای انجمـاد ـ
ذوب تخمـک و جنیـن انسـانی موردنیـاز مراکـز درمـان
نابـاروری»  100درصـد پیشـرفت داشـته و درمرحلـه اخـذ
مجوزهـای الزم از وزارت بهداشـت اسـت .سـایر طرحهـا
نیـز شـامل تولیـد زخـم پوشهـای فومـی و هیدروفایبـر و
همچنیـن کیـت تشـخیص حساسـیت بـه شـیمیدرمانی
بـرای مبتالیـان بـه سـرطان پسـتان تـا  75درصد پیشـرفت
داشـتهاند .در ایـن حـوزه طـرح تولیـد آنزیـم تریپسـین را
نیـز داریـم کـه در کاربردهـای بالینـی و داروئـی بسـیار بـا
اهمیـت اسـت .ایـن طرح از ابتدای سـال  99کلیـد خورده و
پیشـرفت آن مطابق با برنامه اسـت و انشـااله تا اوایل سـال
 1400تکمیـل میگـردد.
در یـک نـگاه میتـوان گفـت کـه طرحهـای فناورانـه
علیرغـم وجـود مشـکالت عدیـدهای کـه پـس از اعمـال
تحریمهـای شـدید و همهگیـری ویـروس کرونـا گریبـان گیر
کلیـه صنایـع کشـور گردیـد ،بـا تـالش متعهدانـه ،نهتنهـا از
حرکـت بازنایسـتاد بلکـه برخـی طرحهـای جدیـد نیـز بـا
توجـه بـه سـابقه اجـرا در جهاددانشـگاهی ،بـه آنهـا اضافـه
و بـه پیشـرفت خـود ادامـه دادهانـد .البتـه نمیتـوان نقـش
مشـکالت ذکرشـده را نادیـده گرفـت و ایـن معضـالت باعث
گردیـد کـه در اجـرای برنامههـا بـا تأخیـر مواجـه باشـیم.
◄ بهطور مشخص ،جهاددانشگاهی در حوزههای
علوم انسانی ،فرهنگ ،هنر و علوم اجتماعی چه
برنامههای پژوهشی ر ا دنبال میکند؟
◄ پژوهـش در حـوزه علـوم انسـانی منبعـث از کلیـت
پژوهـش در جهاددانشـگاهی بـر اسـاس نیازهـای اساسـی
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◄ افزایش قیمت ارز ،تحریمها و کمبود منابع
مالی در کشور چه ت︃ثیری بر انجام پروژههای فناورانه
جهاددانشگاهی داشته است؟
◄ اکنونکه در شرایط دشوار تحریمها و فشارهای ناشی
از همهگیری ویروس کرونا هستیم ،جهاددانشگاهی با چهار
دهه فعالیت و با پیادهسازی اقتصاد مقاومتی به بلوغ علمی و
عملی رسیده و توانسته است با توجه بیشتر به ظرفیتهای
بالقوه و بالفعل خود و بهدوراز تعصبات و رویکردهای سیاسی
به پیشبرد اهداف نوآورانه کشور دست یابد.
معاونت پژوهش و فناوری با بهرهگیری از حضور
نخبگان ،بستر شبکهای در کل کشور و مدیریت همهجانبه
نگر توانسته بر این مشکل تا حدودی فائق آید و این امر را
تعدیل کند و البته در اجرا و پیادهسازی طرحهای فناورانه
 تولید ،انتقال ،صدور و بومیسازی دانش فنی -باوجودافزایش قیمت ارز ،تحریمها و کمبود منابع مالی در کشور
که منبعث از اتفاقات اخیر سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
در کل دنیا است پیشرفت چشمگیری داشته باشد که در
سؤاالت قبل هم به آن اشاره شد که بیش از  50درصد از
طرحهای فناورانه روند روبهجلو داشتهاند.
◄ چه برنامه پژوهشی را برای آینده برنامهریزی
کردهاید و بهطورکلی آینده پژوهش و فناوری را در این
نهاد چگونه ارزیابی میکنید؟
◄ جهاددانشگاهی بهعنوان یک فراسیستم مأموریت
محور در کشور توانسته است با یک حرکت جهشی و مبتنی
بر برنامه راهبردی توسعه جهاددانشگاهی تا افق 1404
اقدام به بازتعریف وظایف خود مبتنی بر فضای تعاملی
داخلی و خارجی و همچنین ایجاد محیط یادگیرنده
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که کمیته امداد پیگیر آن است نیز در روستاهای استان
کرمان ،سیستان و بلوچستان و ایالم ،پژوهشگران
جهاددانشگاهی مجری طرحها هستند.
حوزه سکونتگاههای غیررسمی از بخشهای پرچالش
در کشور است که بسیاری از شهرها با آن دستبهگریبان
هستند .وزارت راه ،مسکن و شهرسازی تاکنون دو سند
سکونتگاههای غیررسمی را در  20سال گذشته تهیه
نموده و در حال حاضر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی جهاددانشگاهی ،مجری طرح بازنگری سند
سکونتگاههای غیررسمی کشور است.
عالوه بر آن موضوع بافتهای فرسوده و بازآفرینی
این بافتها و منظر شهری در این مناطق و نیز موضوع
مخاطرات محیطی و مدیریت بحران در قالب شبکه برنامه
و طرحهای کارفرمایی توسط پژوهشگران انجام میشود.

مستمر جمعی نماید.
حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی سعی داشته
است در راستای هوشمند سازی و اندیشهسازی پویا و
فعال در عصر دانایی پیشتازی کند .این نهاد در راستای
مدیریت راهبردی دانش به شبکهسازی برنامهها و
قطببندی کردن زیرسیستمهای خود پرداخته است که
از این طریق در جهت توسعه و تکامل خود در میان سایر
سازمانهای کشور گامهای بلندی بردارد.
شایان توجه است این حرکت تحولی در عرصه پژوهش و
فناوری در این نهاد پویا ،حاکی از آینده روشن در دستیابی
به موفقیتهای فناورانه ملی و بینالمللی ،تولید دانش
فنی که میتواند برآیندی از سیاست حمایت از کاربست
نتایج تحقیقات حوزههای فنی و مهندسی ،علوم پزشکی،
علوم انسانی و کشاورزی است.
این معاونت با بهکارگیری سبک جدید و کاربردی از
مدیریت در عصر دانایی و مدیریت دانش ،سعی داشته
است بهتمامی اهداف و مأموریتهایی که در برنامه
توسعه تعریف و تدوین کرده ،دست یابد .بخشی از این
مهم از طریق راهاندازی سامانه اطالعاتی معاونت پژوهش
و فناوری دنبال میشود که پایش و نظارت بر عملکرد
واحدهای سازمانی در حوزه پژوهشی از این طریق در حال
اجرا است که بهرهگیری از نتایج آن ما را در تدوین برنامه
هفتم توسعه یاری خواهد نمود.
در راستای جهتدهی اکثر فعالیتهای واحدهای
سازمانی تابعه بهسوی تولید دانش فنی و بومیسازی آن،
شکلگیری کمیتههای تخصصی ارزیابی و ارزشگذاری
فناوری در دفاتر تخصصی این معاونت در دستور کار قرار
گرفت و همچنین با اقدام به تعریف و طراحی و پیادهسازی
شاخصها و مؤلفههای بومی فناورانه میتوان سازوکارهای
تشکیل ،حمایت ،هدایت و ضوابط تفویض اختیار
قطـبهـای علـم و فنـاوری بـا توجـه بـه مزیتهای نسبی
جهاددانشگاهی و نیاز کشور ایجاد کرد.
شایانذکر است نهادی همچون جهاددانشگاهی
با هدفگذاری مشخص ،مسیر و آینده خود را برای
زیرسیستمهای خود روشن و شفاف مینماید و حرکت
بهسوی پاسخگویی به نیازهای فناورانه کشور ،حرکت
مستمر در مرزهای دانش ،تجمیع توانمندیهای علمی
با نیازهای کالن کشور ،تقویت سیستم همافزایی محققین
برای کارگروهی ،سرمایهگذاری زایشی در طرح و توسعه
پژوهشی و خلق فناوریهایی که خود افزاینده ارزشها
هستند توانمندسازی موردنیاز برای ورود به عرصههای
جدید را فراهم میکند.
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کشـور و اسـناد برنامـهای بخشـی و فرابخشـی اسـت.
برایـن اسـاس تأکیـد میشـود کلیـه شـبکه برنامههـای
پیشـنهادی گروههـای پژوهشـی دارای موافقـت قطعـی
بایسـتی بررسـی اسـناد برنامـهای و بـا اسـتناد بـه اعـالم
نیازهـای کارفرمایـان بررسـی و مصـوب شـود عـالوه بر آن،
ابـالغ ایـن شـبکه برنامههـا منـوط بـه ارائـه قراردادهـای
کارفرمایـی مرتبـط بـا شـبکه برنامـه اسـت.
یکـی از ایـن بخشهـا ،تهیـه طرحهـای آمایشـی
و توسـعهای اسـت .ازجملـه طرحهـای حـوزه آمایـش
میتوانیـم بـه تهیـه طـرح آمایـش سـرزمین اسـتان
کرمـان کـه توسـط جهاددانشـگاهی واحـد کرمـان بـا
همـکاری پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات اجتماعـی
انجامشـده اسـت ،آمایـش اسـتان خراسـان رضـوی کـه
توسـط پژوهشـکده گردشـگری تهیهشـده و نیـز طـرح
آمایـش صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان البـرز کـه مجری
آن جهاددانشـگاهی واحـد اسـتان البـرز و آمایـش علـم و
فنـاوری اسـتان قزوین که توسـط پژوهشـگران واحد قزوین
انجامشـده اسـت اشـاره نماییـم.
همچنین همکاران ما در واحد استان مرکزی طرح ملی
بررسی وضعیت شاخصهای توسعه اجتماعی استانهای
کشور را تهیهکردهاند که اطالعات بسیار مهمی در اختیار
مدیران و برنامه ریزان حوزه اجتماعی کشور قرار میدهد.
بخش مهم دیگر پژوهشهای حوزه علوم انسانی ،حوزه
گردشگری است که از منظر برنامهریزی کالبدی ،اقتصادی
و اجتماعی باهدف گسترش گردشگری توسط پژوهشکده
گردشگری جهاددانشگاهی و چند واحد دیگر استانی در
حال انجام بوده و در این راستا پیمایش ملی ارزشها،
نگرشها و رفتارشناسی گردشگری در ایران در پژوهشکده
گردشگری اجراشده است.
از سوی دیگر پژوهشگران جهاددانشگاهی مجری
برنامههای پیشبینیشده در برنامههای توسعه کشور
و دیگر اسناد برنامهریزی کشور هستند .یکی از این
برنامههای پیشبینیشده در برنامه توسعه ششم کشور،
تهیه اسناد ارتقاء جایگاه زنان در استانها است .اسناد
توسعه جایگاه زنان در استانهای البرز ،کرمان ،سیستان
و بلوچستان ،جزیره کیش ،مرکزی و ...توسط پژوهشگران
جهاددانشگاهی تهیهشده و یا در حال تهیه است.
یکی دیگر از برنامههای پیشبینیشده ،موضوع سبک
زندگی است که بهصورت پیمایش ملی سبک زندگی در
حال انجام است .عالوه بر آن موضوع هویت نیز بهصورت
پیمایش ملی هویت در حال انجام است .پیش از آن نیز
موضوع هویت در ارتباط با فضای مجازی در قالب چند
پژوهش در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
موردپژوهش قرارگرفته است.
یکی دیگر از موضوعات مهم کشور که در قالب اسناد
ملی و بخشی به آن توجه شده ،موضوع خانواده است.
در این راستا جهاددانشگاهی واحد استان البرز پیمایش
ملی خانواده را انجام داده است و چند کارفرمای ملی نیز
از نتایج آن و تحلیلهای ثانویه منتج از آن در برنامهریزی
در این حوزه استفاده خواهند نمود .عالوه بر آن موضوعات
مرتبط با خانواده ازجمله کودکان آسیبپذیر و خانوادههای
آسیبپذیر نیز موضوع پژوهشهای همکاران جهادی
است.
حوزه مهم دیگری که سازمانهای متفاوتی در آن حوزه
فعالیت میکنند موضوع توانمندسازی است .این موضوع
بهعنوان یکی از راهبردهای اصلی در مباحث توسعه
کالبدی و اجتماعی در قالب دفاتر تسهیلگری اجتماع
محورکه یکی از موضوعات کاری سازمان اموراجتماعی
کشور است ،در چندین واحد استانی ازجمله البرز ،کرمان،
آذربایجان شرقی ،کرمانشاه ،ایالم ،خراسان شمالی
و لرستان در حال انجام است .عالوه بر آن در موضوع
توانافزایی اقتصادی روستائیان مناطق توسعهنیافته
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»پژوهش« ارزانترین و دقیﻖترین
راهکار حل مشکالت است

رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی رشیﻒ گفت :قطعا استفاده از پژوهش ،ارزانترین و دقیﻖترین راهکار
حل مسایل و مشکالت است

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل از
ایس ــنا :دکتــر علیرضــا آخونــدی بــا اشــاره بــه مشــکالت
ناشـــی از تحریمهـــا ،گفـــت :علیرغـــم تمـــام ســـختیها،
از جهاتـــی میتـــوان تحریمهـــا را فرصتـــی بـــرای
خودکفای ــی در نظ ــر گرف ــت .همانط ــور ک ــه مق ــام معظ ــم
رهبـــری فرمودنـــد ،تحریـــم خـــود یـــک فرصـــت اســـت،
ام ــا متاس ــفانه نتوانس ــتهایم ب ــه خوب ــی از فرص ــت ایج ــاد
شـــده اســـتفاده کنیـــم .جهاددانشـــگاهی همانطـــور کـــه
در زمـــان جنـــگ تحمیلـــی ،بـــا تمـــام تـــوان در خدمـــت
کش ــور و انق ــالب ب ــود و ب ــا رش ــادت هم ــکاران جه ــادی از
پ ــس بس ــیاری از مش ــکالت برآم ــد ،در ح ــال حاض ــر نی ــز
ب ــا وج ــود ش ــدت تحریمه ــا نق ــش فعال ــی در کاه ــش اث ــر
تحریمه ــا در کش ــور ایف ــا میکن ــد ،ام ــا هن ــوز ب ــا جای ــگاه
و ظرفیتهـــای واقعـــی اثرگـــذاری خـــود فاصلـــه دارد.

رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی
شـــریف خاطرنشـــان کـــرد :درک دقیـــق مـــا از میـــزان
وابســـتگیهای فنـــی و مهندســـی در صنایـــع مهـــم نفـــت
و گاز ،خ ــودرو ،ریل ــی و  ...ب ــه خ ــارج از کش ــور ،از زمان ــی
ش ــروع ش ــد ک ــه تحریمه ــا آغ ــاز و روز ب ــه روز نی ــز تش ــدید
شـــد ،ولـــی خوشـــبختانه کمبودهـــای حاصـــل از تحریـــم
موجـــب شـــد بـــه صـــورت متمرکـــز و بنیـــادی در ایـــن
حوزههـــا همـــت کنیـــم.
وی افـــزود :در ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی
شـــریف و پژوهشـــکده توســـعه تکنولـــوژی ،بیـــش از
 2500پـــروژه پژوهشـــی غالبـــا کاربـــردی انجـــام شـــده
اس ــت .ای ــن یعن ــی اینک ــه ت ــوان ای ــن س ــازمان در رف ــع
وابســـتگی و حـــل مشـــکالت صنایـــع ،از مزیتهـــای
خ ــاص ب ــوده و س ــاز و کار مناس ــبی ب ــرای تبدی ــل تحری ــم

بـــه فرصتهـــای خودکفایـــی وجـــود دارد .در بســـیاری
از پروژههـــا ،نمونههـــا بـــرای اولیـــن بـــار در کشـــور
توســـط ایـــن ســـازمان طراحـــی و ســـاخته شـــدهاند و
ایـــن حرکـــت کمـــاکان ادامـــه دارد .بـــه عنـــوان مثـــال
در حـــوزه نفـــت بـــرای نخســـتینبار در ســـطح کشـــور
و حتـــی منطقـــه نفتخیـــز خلیجفـــارس ،تبدیـــل بـــه
نخســـتین ســـازنده برخـــی تجهیـــزات پیشـــرفته نفتـــی
از جمل ــه دس ــتگاه لول ــه مغ ــزی س ــیار ش ــدیم .در ح ــوزه
بردهـــای الکترونیکـــی و خدمـــات فنـــی مهندســـی نیـــز
اقدامهـــای بســـیار خوبـــی صـــورت پذیرفتـــه اســـت و بـــا
تکیـــه بـــر ایـــن اســـتعدادها و توانمندیهـــا ،اقـــدام بـــه
رف ــع مش ــکالت صنای ــع در زمینهه ــای فن ــی -مهندس ــی
کرده ایـــم.
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف
افـــزود :در چنـــد ســـال اخیـــر بـــا تشـــدید مشـــکالت
ناشـــی از تحریمهـــا ،بـــا توجـــه بـــه رویکـــرد مناســـب
مدیـــران صنایـــع اســـتراتژیک در کشـــور ،ایـــن حرکـــت
ضربآهن ــگ س ــریعتری ب ــه خ ــود گرفت ــه اس ــت و ش ــاهد
همکاریهـــا و هماهنگیهـــای بســـیاری در صنایـــع
مختل ــف ب ــرای ح ــل مش ــکالت و رف ــع کمبوده ــا بودهای ــم
و ایـــن رونـــد رو بـــه افزایـــش اســـت .بهعنـــوان مثـــال در
صنایـــع خـــودرو ،از مهمتریـــن قطعـــات فنـــاور ،بردهـــای
الکترونیـــک در خـــودرو هســـتند کـــه ایـــن ســـازمان بـــا
روشهـــای مهندســـی در توســـعه فنـــاوری و محصـــول
نس ــبت ب ــه نمونهس ــازی و توس ــعه ای ــن اق ــالم ،س ــعی در
بومیســـازی قطعـــات دارد.
دکت ــر آخون ــدی خاطرنش ــان ک ــرد :یک ــی از برنامهه ــای
س ــازمان ،ب ــا حمای ــت جهاددانش ــگاهی مرک ــزی ،توس ــعه
فنـــاوری و صـــادرات آن اســـت .خوشـــبختانه بـــا وجـــود
نیـــروی متخصـــص و متعهـــد ،کمبـــودی در ایـــن زمینـــه
در کشـــور و در حوزههـــای فعالیـــت ســـازمان حـــس
نمیش ــود؛ بنابرای ــن ب ــا برنام ــهای منس ــجم و روب ــه جل ــو،
دسترســـی بـــه بازارهـــای صادراتـــی نیـــز دور از تصـــور
نیســـت.

دکتـــر آخونـــدی بـــا اشـــاره بـــه لـــزوم تغییـــر ذهنیـــت
نهادهـــای تصمیمگیـــر در کشـــور و خصوصـــا بخـــش
صنعـــت گفـــت :ایـــن ســـوال مطـــرح میشـــود کـــه کجـــا
بـــه تـــوان داخلـــی اعتمـــاد شـــده و ضربـــه خوردهایـــم؟
بـــه عنـــوان مثـــال ،پژوهشـــگاه رویـــان جهاددانشـــگاهی
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وی بـــا اشـــاره بـــه  31طـــرح اولویـــت دار
جهاددانشـــگاهی اظهـــار کـــرد :در ایـــن راســـتا ایـــن
س ــازمان دو پ ــروژه بس ــیار مه ــم دارد ک ــه طب ــق برنام ــه در
راســـتای تحقـــق اهـــداف پروژههـــا ،همـــهی اقدامهـــای
الزم در حـــال انجـــام اســـت .ایـــن طرحهـــا عـــالوه بـــر
تامیـــن نیازهـــای داخلـــی کشـــور و جلوگیـــری از واردات،
زمینـــه صادراتـــی مناســـبی نیـــز ایجـــاد میکننـــد.
دکتـــر آخونـــدی گفـــت :معتقـــدم مـــدل تجـــاری کـــه
در جهاددانشـــگاهی تعریـــف شـــده نیازمنـــد بازنگـــری و
بهبـــود اســـت .چهـــل ســـال پیـــش و در زمـــان تاســـیس
جهاددانش ــگاهی در آن مقط ــع زمان ــی ک ــه مص ــادف ب ــود
بـــا اوایـــل پیـــروزی انقـــالب اســـالمی و همزمانـــی آن بـــا
ش ــروع جن ــگ تحمیل ــی ،ن ــوع ارج ــاع کار و نیازمندیه ــا
متف ــاوت از ام ــروز ب ــود .در آن زم ــان ب ــه واس ــطه ارج ــاع
کار و اهمیـــت موضوعـــی آن ،جهاددانشـــگاهی حضـــور
فعـــال و موثـــر در اکثـــر زمینههـــا داشـــت و ســـازمان
جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف نیـــز از ایـــن قاعـــده
مس ــتثنی نب ــود .بای ــد بپذیری ــم ن ــوع نی ــاز و نح ــوه ارج ــاع
و ش ــکل کس ــب و کاره ــا ت ــا ح ــدودی متف ــاوت از گذش ــته
اســـت؛ بنابرایـــن در ایـــن ســـازمان ســـعی شـــده اســـت
تقاضاهـــا و فرصتهـــای همـــکاری بـــا الگوهـــای جدیـــد
همخوانـــی بیشـــتری داشـــته باشـــند تـــا ارایـــه خدمـــات
در حوزههـــای فنـــی -مهندســـی و فنـــاوری بـــا شـــرایط
بهتـــری صـــورت پذیـــرد.
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی شـــریف افـــزود:
جهاددانش ــگاهی ی ــک مجموع ــه تقریب ــا خودگ ــردان
اســـت .حـــدود  15تـــا  20درصـــد منابـــع مالـــی
از طریـــق بودجـــه دولتـــی تامیـــن میشـــود
و ســـایر هزینههـــا بایـــد از طریـــق انجـــام
فعالیتهـــای پژوهشـــی و کارفرمایـــی
و خدمـــات فنـــی مهندســــــــی و
تجاریســـــــــــازی فعالیتهـــای
پژوهشـــی و تحقیـــق و توســـعه
تامیـــن شـــود.
وی تاکیـــد کـــرد :پیشـــنهاد
میکنـــم مـــدل تجــــــــــاری
جهاددانشــــــــــگاهی مـــورد
بازنگـــری قـــرار گرفتــــــــه و
فناوریهایـــی را توســـعه داده
و از محـــل فـــروش فنـــاوری و
شـــراکت بـــا صنایـــع ،رســـالت
خـــود را بـــه بهتریـــن شـــکل
بـــه انجـــام برســـانیم .اولویـــت
س ــازمان جهاددانش ــگاهی صنعت ــی
شـــریف ،تمرکـــز روی تجاریســـازی
فعالیتهـــای پژوهشـــی ،تحقیـــق و
توســـعه و ارتقـــای مدیریـــت ســـرمایههای
انســـانی در حـــوزه دانـــش و پژوهـــش اســـت.
بـــه طوریکـــه در دو ســـال اخیـــر میـــزان جـــذب
نخبـــگان دانشـــگاهی در ایـــن ســـازمان رو بـــه
افزای ــش ب ــوده و در کن ــار آن س ــعی ش ــده اس ــت ش ــرایط
نگهداشـــت و ارتقـــای ســـرمایههای انســـانی علیرغـــم
همـــه مشـــکالت اقتصـــادی در کشـــور بهبـــود یابنـــد.

یکـــی از مجموعههـــای بینظیـــر و موفـــق در کشـــور و
حت ــی کل دنی ــا اس ــت ک ــه ب ــا اعتم ــاد و حمای ــت مراج ــع
تصمیمگیـــر و رفتـــار متعهدانـــه و دلســـوزانه همـــکاران
جهـــادی تبدیـــل بـــه قطـــب مطـــرح در حـــوزه خـــاص در
دنیـــا شـــده اســـت.
وی افـــزود :ایـــران ،معـــدن و مرکـــز نخبگانـــی اســـت
کـــه قـــادر بـــه حـــل مشـــکالت کشـــور هســـتند .چگونـــه
ایـــن افـــراد در خـــارج از کشـــور توانایـــی حـــل مشـــکالت
را دارنـــد ،امـــا در داخـــل امـــکان بهرهبـــرداری نیســـت؟
قطعـــا در ســـازوکار و زیرســـاختها و قوانیـــن حمایتـــی
کشـــور میبایســـت تجدیـــد نظرهایـــی صـــورت بگیـــرد و
اســـاس کار میبایســـت بـــر ایـــن رویکـــرد بنـــا شـــود.
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف
گفـــت :بـــا شـــرایط و تشـــدید تحریمهـــا در چنـــد ســـال
اخی ــر ،نگاهه ــا ،بی ــش از پی ــش ب ــه س ــمت ت ــوان داخ ــل
معط ــوف ش ــد ک ــه نتای ــج و اث ــرات ای ــن دوره در آین ــدهای
نزدیـــک مشـــخص میشـــود و بـــه عنـــوان اثـــرات مثبـــت
حاصـــل از نـــگاه بـــه داخـــل و تعمیـــق خودکفایـــی در
صنعـــت ارایـــه خواهنـــد شـــد.

خصـــوص پژوهـــش کشـــور ،بحـــث ســـاختاری اســـت
کـــه چنـــدان مســـالهمحور نبـــوده و ایـــن موضـــوع
(مســـالهمحوری) در صنایـــع مختلـــف نمـــود چندانـــی
نـــدارد .در حـــوزه پژوهشهـــای کاربـــردی و در مســـایلی
ک ــه مس ــتقیما در ارتب ــاط ب ــا ح ــل مس ــاله و رف ــع مش ــکالت
جامع ــه و صنای ــع هس ــتند ،ب ــا مش ــکل مواج ــه هس ــتیم.
وی افـــزود :زنجیـــره پژوهـــش یـــا حلقههـــای اصلـــی
ارزشآفری ــن در پژوه ــش ،ب ــه درس ــتی تعری ــف نش ــدهاند.
پژوهـــش بـــه متغیرهـــای متفاوتـــی در بحثهـــای مالـــی،
حمایت ــی ،حکومت ــی ،قوانی ــن و باالدس ــتی نی ــاز دارد .در
مجموعـــهی کل کشـــور بـــا مشـــکالتی روبـــرو هســـتیم و
بهتبـــع آن ،ایـــن مشـــکالت بـــه ســـایر بخشهـــا از جملـــه
ســـاختار پژوهشـــی کشـــور تســـری پیـــدا میکنـــد .قطعـــا
اســـتفاده از پژوهـــش ارزانتریـــن و دقیقتریـــن راهـــکار
ح ــل مس ــایل و مش ــکالت اس ــت .متاس ــفانه هزینههای ــی
کـــه بـــا روش آزمـــون و خطـــا در مدیریـــت مســـایل
پرداخـــت میکنیـــم ،بســـیار باالســـت.
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف
خاطرنشـــان کـــرد :در بحـــث پژوهـــش ،بـــا دو دســـته
کلـــی پژوهشهـــای بنیـــادی (پایـــه) و کاربـــردی ســـروکار
داریـــم .پژوهـــش کاربـــردی زمانـــی بـــه نتیجـــه مطلـــوب
رس ــیده و قاب ــل اس ــتفاده میش ــود ک ــه پش ــتوانه پژوه ــش
بنی ــادی داش ــته باش ــد .پژوه ــش بنی ــادی یعن ــی همی ــن
بحـــث مقالههـــا و نتایـــج فعالیتهـــای اســـاتید در
دانشـــگاهها و پژوهشـــکدهها و موسســـات پژوهشـــی؛
وقتـــی تولیـــد مقالـــه ،برگـــزاری ســـمینار یـــا
گردهمایـــی نباشـــد ،قطعـــا انتقـــال مطلـــب
صـــورت نمیگیـــرد.
وی افـــزود :اگـــر بـــه پژوهـــش
بنیـــادی و پایـــهای بیتفـــاوت
باشـــیم ،قطعـــا در شـــرایطی کـــه
تـــالش میشـــود در فضـــای
فنیمهندســـی بـــه شـــکل
مســـالهمحور کار کـــرد،
پشـــتوانه علمـــی الزم را در
اختیـــار نخواهیـــم داشـــت و
بای ــد ب ــه ش ــکل تجرب ــی و ب ــا
آزمـــون و خطـــا بـــه نتیجـــه
برســـیم .بنابرایـــن پژوهـــش
پایـــهای در انجـــام و ارایـــه
خدمـــات فناورانـــه بســـیار
اهمیـــت دارد و میبایســـت
بـــه آنهـــا بهـــا بدهیـــم ،امـــا
همـــهی انتظـــار از پژوهـــش در
س ــاختار کل ــی کش ــور تولی ــد مقال ــه
نیســـت.
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی
صنعت ــی ش ــریف بح ــث خ ــروج نخب ــگان را
یک ــی از مش ــکالت اساس ــی کل کش ــور عن ــوان
کـــرد و گفـــت :ایـــن مشـــکل بـــه واســـطه اقدامـــات
پیشـــگیرانه یـــا فعـــال یـــک ســـازمان یـــا مجموعـــه
تحقیقاتـــی مثـــل ســـازمان جهاددانشـــگاهی حـــل
نمیشـــود؛ امـــا در حـــد تـــوان ،در ایـــن حـــوزه تـــالش
کردهایـــم .در دو ســـال اخیـــر و بـــا توجـــه بـــه فعالیتهـــا
و پروژههـــای فناورانـــه تعریفشـــده در ســـازمان ،اقـــدام
ب ــه ج ــذب نیروه ــای ج ــوان و نخب ــه داش ــتیم ک ــه عمدت ــا
از دانشـــجویان دانشـــگاههای معتبـــر کشـــور و همچنیـــن
تعـــدادی از فارغالتحصیـــالن دانشـــگاههای معتبـــر کـــه
دوره تحصیـــالت تکمیلـــی خـــود را در دانشـــگاههای
مط ــرح در دنی ــا گذران ــده بودن ــد ،ج ــذب ش ــدند .پژوه ــش
ی ــک کار اصی ــل اس ــت و منج ــر ب ــه انگی ــزه و نش ــاط ن ــزد
نخبـــگان میشـــود.
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گفتـار
ﭘﯿﺎمﺟﻬﺎد│ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮى ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﻰ

■ روابـــط عمومـــی ســـازمان دانشـــجویان
جهاددانشـــگاهی 16 ،آذرمـــاه :سرپرســـت ســـازمان
دانش ــجویان ب ــا تبری ــک روز دانش ــجو گف ــت 16 :آذرم ــاه،
نمـــاد کنشـــگری دانشـــجویان در قامـــت یـــک شـــهروند
فع ــال و مس ــوولیتپذیر اس ــت .روزی ک ــه در آن ض ــروری
اس ــت ،جامع ــه و نهاده ــای مس ــوول در خص ــوص جای ــگاه
و نق ــش دانش ــجویان بازنگ ــری ج ــدیای داش ــته باش ــند.
عباســی گفــت :مطابــق آخریــن گــزارش آمــاری ارایــه
شــده توســط مرکــز ملــی آمــار ایــران در ســال ،97-1396
جمعیــت دانشــجویی کشــور برابــر بــا  3میلیــون و 616
هــزار و  114نفــر اســت .وجــود حــدود  4میلیــون دانشــجو
در کشــور ،بــه ایــن معنــی اســت کــه یــک ظرفیــت انســانی
حــدود  4میلیونــی متخصــص در کشــور وجــود دارد .البتــه
ایــن ظرفیــت بالقــوه اســت و نیــاز بــه فرآیندهایــی داریــم تــا
ایــن ظرفیــت بالقــوه را بالفعــل کنــد.
وی اف ــزود :اکثری ــت مطل ــق دانش ــجویان در ب ــازه س ــنی
جوان ــی ق ــرار دارن ــد .جوان ــی ،دورهای از زندگ ــی اس ــت ک ــه
ف ــرد در آن آم ــاده میش ــود ت ــا بتوان ــد در هم ــهی زمینهه ــا
و عرصههـــای زندگـــی فـــردی و اجتماعـــی ،حضـــور و
مشـــارکتی فعـــال داشـــته باشـــد .دورهای کـــه دروازهای
بـــرای ورود بـــه زمینههـــای مختلـــف فعالیتـــی تاثیرگـــذار
اســـت .جـــوان در همیـــن دوره اســـت کـــه اســـتعدادها و
عالیـــق خویـــش را میشناســـد ،بـــرای شـــکوفایی آن
میکوشـــد و تـــالش میکنـــد کـــه بـــا بهکارگیـــری آن ،در
جامع ــه خوی ــش تاثیرگ ــذار باش ــد .بنابرای ــن بای ــد زمین ــه
شناس ــایی ،ش ــکوفایی و بهکارگی ــری اس ــتعدادها را ب ــرای
جوانـــان و دانشـــجویان فراهـــم کـــرد.
سرپرس ــت س ــازمان دانش ــجویان اف ــزود :اگ ــر در کن ــار
ویژگـــی جوانـــی ،ویژگـــی دانشـــجو بـــودن را هـــم قـــرار
دهی ــم ،ترکی ــب بس ــیار مه ــم «ج ــوان دانش ــجو» تش ــکیل
میشـــود .ایـــن ترکیـــب ،ماهیتـــی سیاســـی ،اجتماعـــی
و فرهنگـــی دارد و الزم اســـت در سیاســـتگذاری و

برنامهریـــزی طـــوری عمـــل کـــرد کـــه مشـــارکت جوانـــان
دانشـــجو در راســـتای تربیـــت یـــک نســـل و ســـاختن
آینـــدهی یـــک ملـــت محقـــق شـــود.
عباس ــی تاکی ــد ک ــرد 16 :آذر و روز دانش ــجو ،فرصت ــی
بـــرای بازنگـــری بـــه دوگانـــهی حقـــوق و مســـوولیتهای
جوان ــان دانش ــجو اس ــت.
وی افـــزود :روز دانشـــجو ،در عیـــن اینکـــه فرصتـــی
مناســـب بـــرای تجدیـــد میثـــاق دانشـــجویان بـــا خـــود
و آرمانهـــا و مســـوولیتهای خـــود اســـت ،فرصتـــی
مناســـب بـــرای بیـــان حقـــوق دانشـــجویان نیـــز هســـت.
یک ــی از حق ــوق اساس ــی جوان ــان دانش ــجو ک ــه بس ــیار ه ــم
مطالب ــه ش ــده ،ح ــق مش ــارکت هس ــت .تحق ــق مش ــارکت
دانشـــجویان در ســـطوح مختلـــف تصمیمســـازی،
تصمیمگیـــری ،اجـــرا و ســـنجش ،ارزیابـــی و بازنگـــری،
یـــک فرصـــت بـــرای توانمندســـازی یـــک نســـل از یـــک
جامعـــه اســـت.
سرپرســـت ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی
گفـــت :بسترســـازی بـــرای تحقـــق و عینیتیابـــی
مشـــارکت جوانـــان دانشـــجو ،نهتنهـــا پاســـخگویی بـــه
ی ــک ح ــق اجتماع ــی اس ــت ،بلک ــه ب ــرای ایج ــاد احس ــاس
تعل ــق خاط ــر و تعه ــد مش ــترک جوان ــان دانش ــجو نس ــبت
بـــه جامعـــه و توانمندســـازی ایشـــان بـــرای مواجهـــه بـــا
مس ــایل ،ی ــک ام ــر ض ــروری اس ــت .پ ــر واض ــح اس ــت ک ــه
اگ ــر نتوانی ــم حق ــوق جوان ــان دانش ــجو را محق ــق س ــازیم،
نمیتوانیـــم انتظـــاری بـــرای تربیـــت انســـانهای
توانمن ــد ب ــرای مواجه ــه و ح ــل مس ــائل کش ــور و جامع ــه
داشـــته باشـــیم.
وی افـــزود :ســـازمان دانشـــجویان ،بهعنـــوان یـــک
تشـــکل دانشـــجویی برآمـــده از دل نهـــاد انقالبـــی جهـــاد
دانشـــگاهی ،موظـــف اســـت در راســـتای گســـترش
زمینههـــای شـــکوفایی اســـتعدادها در ســـطح جامعـــه
بـــرای نیـــل بـــه خوداتکایـــی در کشـــور ،ایجـــاد زمینـــه

بـــرای کشـــف ،شـــکوفایی و اعتـــالی اســـتعدادهای
دانشـــجویی و ارتقـــای مشـــارکت آنـــان ،زمینهســـازی
بـــرای اشـــتغال حیـــن تحصیـــل و پـــس از تحصیـــل
دانشـــجویان و شناســـایی ،معرفـــی و حمایـــت از
استعدادهایبرتردانشـــجویی در عرصههایعلمـــی و
فرهنگـــی فعالیـــت کنـــد.
عباس ــی تاکی ــد ک ــرد :س ــازمان دانش ــجویان ب ــا تجرب ــه
بیـــش از دو دهـــه فعالیـــت در فضـــای دانشـــجویی،
آمادگـــی خـــود را بـــرای ایفـــای نقـــش کارگـــزاری منابـــع
انســـانی متخصـــص بـــرای جهاددانشـــگاهی و ســـایر
نهادهـــا و ســـازمانهای کشـــور اعـــالم میکنـــد.
سرپرســت ســازمان دانشــجویان افــزود :در همیــن
راســتا ،بــا راهانــدازی ســامانه «شــهر دانشــجو» امــکان
عضویــت دانشــجویان ،بارگــذاری روزمــه علمــی و تخصصی
آنهــا ،شناســایی و پایــش دانشــجویان براســاس تخصــص
و تجربــه ،و معرفــی آنهــا بــه فرصتهــای شــغلی گوناگــون
درون و بیــرون از جهــاد فراهــم شــده اســت.
عباســـی بـــا دعـــوت از دانشـــجویان بـــرای عضویـــت
در ایـــن ســـازمان بـــا هـــدف بهرهگیـــری از امتیـــازات
گوناگونـــی کـــه بـــا هـــدف ارتقـــای زمینههـــای مشـــارکت
دانشـــجویان در عرصههـــای فرهنگـــی ،اجتماعـــی و
اقتصـــادی فراهـــم شـــده اســـت ،از مســـووالن و مدیـــران
بخشهـــای گوناگـــون جهاددانشـــگاهی دعـــوت کـــرد
بـــرای جـــذب نیـــروی انســـانی در واحدهـــای خـــود ،از
پتانســـیل ســـازمان دانشـــجویان اســـتفاده کننـــد.
وی افـــزود :اگـــر نتوانیـــم حقوقـــی را تضمیـــن و
محقـــق ســـازیم ،نمیتوانیـــم انتظـــاری بـــرای تحقـــق
مســـوولیتها داشـــته باشـــیم .یکـــی از حقوقـــی کـــه
بای ــد ب ــرای س ــازمان دانش ــجویان و دانش ــجویانی ک ــه ذی ــل
ای ــن نه ــاد در س ــاختار جهاددانش ــگاهی در ح ــال فعالی ــت
هس ــتند ،قائ ــل ش ــد ،ح ــق برخ ــورداری از اولوی ــت ب ــرای
جـــذب در ســـاختار جهاددانشـــگاهی اســـت .کارکـــرد
س ــاختاری س ــازمان دانش ــجویان ،شناس ــایی ،ش ــکوفایی
و پـــرورش اســـتعدادها و تبدیـــل ظرفیتهـــای انســـانی
موجـــود در قشـــر دانشـــجو بـــه ســـرمایههای انســـانی
در راســـتای تامیـــن نیازهـــای موجـــود در ســـاختار
جهاددانشـــگاهی در وهلـــهی اول و نظـــام حاکمیتـــی در
وهل ــهی دوم اس ــت .اگ ــر مس ــوولیتی ب ــرای ای ــن نه ــاد در
نظ ــر گرفت ــه ش ــده ،در پ ــی آن حقوق ــی ه ــم بای ــد ب ــرای آن
در نظ ــر گرف ــت .اگ ــر ب ــر دوش ای ــن س ــازمان مس ــوولیتی
نهـــاده شـــده و در راســـتای ایـــن مســـوولیت ،ســـرمایهای
انســـانی ایجـــاد شـــده ،انتظـــار مـــیرود کـــه حقـــی بـــرای
بـــهکار گرفتـــه شـــدن ایـــن ســـرمایه انســـانی در خـــود
ســـاختار جهاددانشـــگاهی نیـــز در نظـــر گرفتـــه شـــود.
سرپرســـت ســـازمان دانشـــجویان بـــا تاکیـــد بـــر
اینکـــه رویکـــرد اصلـــی ایـــن ســـازمان ،شبکهســـازی
دانشـــجویی در سراســـر کشـــور اســـت ،گفـــت :در ایـــن
راس ــتا فعالیتهای ــی ب ــرای شناس ــایی و جل ــب مش ــارکت
دانشـــجویان مومـــن انقالبـــی و عالقهمنـــد بـــه مشـــارکت
در توســـعه و آبادانـــی کشـــور طراحـــی شـــده اســـت کـــه
ا نشـــا ا  . . .میتواند تاثیـــر مثبتـــی در تربیـــت نســـل
آین ــده مناب ــع انس ــانی متخص ــص ب ــرای کش ــور داش ــته باش ــد.

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی یــزد:
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه یــزد ضمــن
نکوداشــت دســتاوردهای جهاددانشــگاهی در حوزههــای
علمــی ،زیربنایــی و آموزشــی ،گفــت :انتظــار داریــم کــه
جهاددانشــگاهی فراتــر از فعالیتهــای کنونــی و در جهــت
رفــع مشــکالت امــروز جامعــه پیــش بــرود.
آیــت ا ...محمدرضــا ناصــری در نشســت سرپرســت
و معاونــان جهاددانشــگاهی یــزد اظهــار کــرد:
جهاددانشــگاهی ارگانــی اســت کــه از ابتــدای انقــالب بــه
هــدف ایجــاد یــک حرکــت جهشــی و انقالبــی در امــور
علمــی و اموزشــی کشــور تاســیس شــد چــرا کــه انچــه تــا
قبــل از پیــروزی انقــالب از نظــر علمــی در کشــور جریــان
داشــت ناکافــی بــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه خوشــبختانه در چهــار دهــه
گذشــته دســتاوردهای خوبــی از نظــر علمــی ،زیربنایــی
و اموزشــی از ســوی جهاددانشــگاهی بــا توجــه بــه
بســترخوبی کــه وجــود داشــت ،شــکل گرفتــه اســت ،گفــت:
بــا ایــن حــال انتظــار داریــم کــه جهاددانشــگاهی فراتــر از
وضعیــت کنونــی بــرای رفــع مشــکالت جامعــه پیــش بــرود
و گامهایــی اساســی در جهــت رفــع نیازهــای امــروز جامعــه
بــردارد.
وی در همیــن رابطــه ضمــن انتقــاد از سیســتم اموزشــی
غربــی حاکــم بــر کشــور ،گفــت :دشــمنان انقــالب بــا

جایگزیــن کــردن سیســتم اموزشــی کنونــی از ســالها قبــل
در اندیشــه از بیــن بــردون تدیــن ،تفکــر و تعقــل از جوانــان
ایــن مــرز و بــوم بودهانــد تــا ایــران را همچــون گذشــته
وابســته بــه غــرب نگــه دارنــد و عمــده مشــکل امــروز
دشــمن هــم بــرای دســت نیافتــن جوانــان کشــورمان بــه
دانــش و تکنولــوژی روز اســت.
امــام جمعــه یــزد بیــکاری امــروز فــارغ التحصیــالن
دانشــگاهی را نتیجــه همیــن سیســتم اشــتباه خوانــد و
گفــت :دشــمن تــالش میکنــد تــا دانشــجویان مــا را از علــم
افرینــی و نــواوری بــازدارد و فلســفه ایجاد جهاددانشــگاهی
نیــز تحــول در ایــن مــوارد اســت.
وی بــا اشــاره بــه مشــکل تامیــن نهادههــای دامــی
در کشــور پــس از گذشــت  ۴۰ســال از پیــروی انقــالب
اســالمی را در شــان کشــور ندانســت و تاکیــد کــرد :انتظــار
مــیرود کــه جهاددانشــگاهی بــا نــواوری در رفــع مســایل و
مشــکالت اینچنیــن ورود کنــد و کشــور را از وابســتگیهای
اینچنیــن تاثیرگــذار از ســایر کشــورها رهــا کنــد.
آیتا...ناصــری خواســتار ورود جهاددانشــگاهی بــه
موضــوع تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــا ارایــه راهکارهــای
عملیاتــی شــد و گفــت :بایــد در تمــام حوزههــا هماننــد
مباحــث نظامــی و هســتهای نســبت بــه وابســتگی بــه ســایر
کشــورها رهــا شــویم تــا بتوانیــم تحریمهــای ظالمانــه را بــه
بهتریــن نحــو بیاثــر کنیــم.

امــام جمعــه یــزد بــا تبریــک هفتــه وحــدت و والدت
پیامبــر اکــرم (ص) و امــام جعفــر صــادق (ع) ،بــه نقــل از
حضــرت امیرالمومنیــن علــی (ع) یکــی از علــل بعثــت
پیامبــر را گشــایش در دفینههــای عقلــی انســانها خوانــد
و گفــت :امــروز جهاددانشــگاهی نیــز بایــد بــا انفجــار در
دفینههــای فکــری و عقلــی انســانها ،ایــن دانــش را در
اختیــار جامعــه قــرار دهــد.
وی گفــت :جهاددانشــگاهی بایــد تنــوع در
فعالیتهــای خــود را کاهــش دهــد و بــه حوزههــای کاری
خــود عمــق ببخشــد تــا موجــب تحــول در جامعــه شــود از
جملــه اهتمــام بــه تحــول در سیســتم اموزشــی کشــور و
بهرهگیــری از اوقــات فراغــت زیــاد دانشــجویان کــه ایــن
روزهــا بــه واســطه کرونــا در حــال هــدر رفتــن اســت.
آیــتا ...ناصــری همچنیــن بــا اشــاره بــه غفلــت
کشــور در زمینــه صنعــت اشــتغالزا و درامــدزای پوشــاک
و و ابســتگی کشــور بــه واردات کشــورهایی ماننــد ترکیــه و
چیــن در ایــن حــوزه ،گفــت :جهاددانشــگاهی در زمینــه
ایــن صنعــت کــه بیــش از هــر چیــزی نیازمنــد امــوزش
اســت و میتوانــد حتــی در قالــب مشــاغل خانگــی ،کشــور
را از وابســتگی رهــا کنــد ،نــواوری داشــته و ورود کنــد.
فاطمـه سـعادتجو سرپرسـت جهاددانشـگاهی
یـزد نیـز در ایـن نشسـت ضمـن ارایـه گزارشـی از
معاونتهـا و دسـتاوردهای هـر یـک از انهـا ،اظهـار
کـرد :جهاددانشـگاهی یـزد عـالوه بـر فعالیـت در حـوزه
اموزشهـای کوتـاه مـدت ،در قالـب دانشـگاه علـم و هنـر
دسـتاوردهای خوبـی در حـوزه اموزش عالی داشـته اسـت.
وی در رابطــه بــه حــوزهی پژوهشــی جهاددانشــگاهی
اســتان یــزد و ارایــه خدمــات در قالــب مراکــز و
ازمایشــگاههای تشــخیص طبــی ،خــاک و بتــن ،مطالعــات
اجتماعــی و مرکــز مطالعــات زیســت محیطــی ،گفــت:
پژوهشــکده مــواد نویــن ســرامیکی جهاددانشــگاهی
یــزد بــا بهرهگیــری از دانــش بومــی در زمینــه تولیــد
پوشــشهای ســرامیکی و نســوز فعالیتهــای موثــری
داشــته و در صــورت تامیــن زیرســاختها میتوانــد
خدمــات قابــل توجهــی را بــرای رفــع نیازهــای خارجــی
کشــور در ایــن حــوزه ارایــه کنــد.
ســعادتجو همچنیــن بــه فعالیتهــای قابــل توجــه
معاونــت فرهنگــی ایــن نهــاد در قالــب خبرگزاریهــای
ایســنا ،ایکنــا ،برگــزاری مناظرههــای دانشــجویی و مرکــز
تولیــد محتواهــای فرهنگــی اشــاره کــرد و گفــت :معاونــت
فرهنگــی جهاددانشــگاهی یــزد موفقیتهــای خوبــی را در
ســطح کشــور در زمینــه اجــرای طــرح دانــاب (طــرح دانــش
امــوزی نجــات اب) داشــته اســت.
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پیامرییسجهاددانشگاهی
به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو

رییس جهاددانشگاهی به مناسبت فرا رسیدن  ۱۶آذر ماه ،روز دانشجو پیامی صادر کرد.روابط عمومی جهاددانشگاهی :منت پیام
دکرت حمیدرضا طیبی به این رشح است:

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی
بسـما هلل الرحمـن الر حیـم
 16آذرمـاه یکـی از روزهـای افتخارآمیـز در تاریـخ
کشـورمان اسـت کـه از آن بهعنـوان نمـاد آگاهـی ،پویایـی
و استکبارسـتیزی و نقطـه عطـف جنبـش دانشـجویی در
ایـران یـاد میشـود .روزی کـه نهتنهـا تداعیگـر ایسـتادگی
دانشـجویان در برابـر اسـتعمار غـرب و مبـارزه بـا دشـمنان
خارجـی ملـت ایـران در آن مقطـع زمانی اسـت ،بلکه چراغ
راه جوانـان باایمـان و آگاه ایـران و مشـتاقان و شـیفتگان
عزت ،اسـتقالل و پیشـرفت ایـن مرزوبوم در هـر زمان دیگر
و تـا بـه امـروز بهحسـاب میآیـد.
تاریخ و عبرتهای آن ،رکن اساسی و مبنای هندسه

سیاسیجنبشهایبانشاطوعدالتخواهانهدانشجوییاست.
دانشـجویان مؤمـن و بیـدار ،بـا ایـن ابـزار قدرتمنـد و
تحلیـل درسـت سـوابق دشـمنیها و سـنگاندازیهای
اسـتکبار تـا بـه امـروز ،گام برمیدارنـد.
امسـال در شـرایطی روز دانشـجو را گرامـی میداریـم
کـه دشـمنان بـا نقشـه شـوم رژیـم تروریسـت صهیونیسـتی
و آمریـکای جهانخـوار؛ دانشـمند مبتکـر ،عالـم عامـل و
مدیـر انقالبـی برآمـده از سـاحت مقـدس دانشـگاه ،شـهید
دکتـر فخـری زاده را هـدف بغـض و کینهشـان قـرار داده و
بـه شـهادت رسـاندند .ایـن اقـدام جنایتکارانـه یکبـار
دیگـر اثبـات کـرد ،امـروز یکـی از جلوههـای مبـارزه بـا

اسـتکبار در کنـار ایسـتادگی ،آزادی و آزادگـی ،حقطلبـی
و ظلمسـتیزی ،تکیهبـر تـوان ملـی ،خودبـاوری و اعتماد به
جوانـان و دانشـجویان ایـن مرزوبوم اسـت؛ اگـر میخواهیم
مسـایل و مشـکالت کشـور را از پیـش رو برداریـم ،چـارهای
جـز بهرهمنـدی از نقشآفرینی دانشـجویان و دانشـگاهیان
در راسـتای خودکفایـی ملـی و ارایـه راهـکار جهـت
برونرفـت از ایـن شـرایط سـخت نداریـم.
نگاهـی بـه سـابقه شـکلگیری نهـاد انقالبـی
جهاددانشـگاهی نیـز حکایـت از آن دارد کـه دانشـجویان
جـوان و باانگیـزه نقـش مؤثـری در تشـکیل آن داشـتهاند
و عملکـرد پرافتخـار آنـان در طـول سـالهای فعالیـت ایـن
نهـاد نشـان داد انجـام کارهـای بـزرگ بـا تـوان نیروهـای
دانشـجویی و محققـان جـوان امکانپذیـر اسـت و آنهـا در
دوران پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی از دفـاع مقـدس
گرفتـه تـا ایجـاد نهضـت علمـی در کشـور پیشـگام بودهانـد
و حضـور بـا بصیـرت آنـان در تحـوالت اساسـی جامعـه
میتوانـد بسـیاری از دلنگرانیهـای مـردم را رفـع کنـد.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو،
این روز را به دانشجویان آیندهساز میهن اسالمی ،اساتید
و دانشگاهیان بهویژه دانشجویان شاغل به تحصیل در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی جهاددانشگاهی
تبریک عرض مینمایم و به نمایندگی از همکاران جهادگر
خود تاکید میکنم فرزندان ملت در سنگر خدمت به ملت
سرافراز ایران اجازه نخواهند داد تا لحظهای حرکت رو به
رشد تولید علم و فناوری در کشور متوقف شود.
حمیدرضا طیبی
 16آذر 1399
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متن بیانیهی این نهاد به شرح زیر است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
تســـخیر جاســـوسخانه امریـــکا در ســـال 58
ب ــه دس ــت دانش ــجویان پی ــرو خ ــط ام ــام ،اقدام ــی
دشـــمن کینـــه تـــو ِز
شـــجاعانه و روشـــنگر در برابـــر
ِ
ـردم ای ــران ب ــود .دش ــمنی ک ــه
انق ــالب اس ـ
ِ
ـالمی م ـ ِ
در کالم اســـتوار بنیانگـــذار جمهـــوری اســـالمی
ایـــران ،منشـــا اســـتبداد پهلـــوی و نیـــز وابســـتگی
کشـــور ،چپاولگـــر بیـــن المللـــی ،دشـــمن اســـالم و
خواه ــان ناب ــودی حیثی ــت مل ــی و ذخای ــر مملک ــت،
بیـــان شـــده اســـت.
روز تاریخ ــی  13اب ــان در حی ــات مبارزات ــی مل ــت
بـــزرگ ایـــران ،یـــاداور اعتـــراف شـــیطان بـــزرگ
بـــه قـــدرت استکبارســـتیزی و منطـــق و عقالنیـــت
رهبـــری و جوانـــان انقالبـــی ایـــران اســـت؛ دنیـــا
در جریـــان ایـــن اقـــدام انقالبـــی شـــاهد حقـــارت،
ســـرگردانی و سراســـیمگی ابرقدرتـــی بـــود کـــه

عـــالوه بـــر افتـــادن نقـــاب از چهـــرهاش ،خفـــت و
زبونـــی شکســـت طبـــس را نیـــز تجربـــه کـــرد.
ام ــروز ،بهتری ــن بزرگداش ــت ی ــوم ا 13 ...اب ــان،
ادامـــه همـــان راه روشـــنگر ،توجـــه و التـــزام بـــه
ارمانهـــای واالی امـــام خمینـــی (ره) و اندیشـــه
سیاســـی ان بزرگـــوار اســـت.
اگـــر روزی ،نزدیکتریـــن مرکـــز توطئـــه گـــری
ایـــاالت متحـــده بـــر ضـــد جمهـــوری اســـالمی
ایـــران ،النـــه جاسوســـی اش بـــه حســـاب میامـــد؛
امـــا امـــروز رســـانههای وابســـته بـــه نظـــام ســـلطه
س ــعی در نف ــوذ و تس ــخیر خان ــه ب ــه خان ــه ایرانی ــان
را دارنـــد.
سیاســـتمداران زخـــم خـــورده کاخ ســـفید بـــا
جنایـــت تحریـــم در جبهـــه مقابـــل و پشـــتیبانی
رســـانه هـــا از پـــس ان در عرصـــه جنـــگ نـــرم،
صفارای ــی ک ــرده و ع ــزت ،اس ــتقالل و ح ــق طلب ــی
مل ــت س ــربلند ای ــران و دف ــاع بنیادی ــن اش از مل ــت

هـــای مظلـــوم را هـــدف قـــرار داده انـــد.
انچـــه کـــه بســـیار ضـــروری اســـت یکپارچگـــی
در برابـــر دشـــمن ،برمـــال کـــردن هویـــت و خـــوی
جهانخوارگـــی امریـــکا بـــه خصـــوص بـــرای
دانشام ــوزان و دانش ــجویان و به ــره گی ــری از هم ــه
امکان ــات ب ــرای اش ــاعه کلم ــه ح ــق و اگاه ــی هرچ ــه
بیشـــتر ازادگان جهـــان میباشـــد.
اعض ــای نهـــاد انقالب ــی جهاددانش ــگاهی ضم ــن
گرامیداش ــت ای ــن روز ب ــزرگ ،ب ــار دیگ ــر ب ــر اعج ــاز
تـــوان و نیـــروی ایمـــان و ابتـــکار داخلـــی در برابـــر
تحریـــم ،تحریـــف و تهدیـــدات خارجـــی شـــیطان
بـــزرگ تاکیـــد کـــرده و همـــگام بـــا ملـــت رشـــید
ایـــران اســـالمی از هیـــچ تالشـــی بـــرای موفقیـــت
کشـــور در عرصههـــای مختلـــف فروگـــذار نخواهنـــد
کـــرد.
جهاددانشگاهی
 ۱۲آبان 99
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جهاددانشگاهی
مرکز نخبه پروری است

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان ،س ــردار
غالمرضـــا جعفـــری در نشســـت بـــا رییـــس و معاونـــان
جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان ،افـــزود :بـــا تشـــویشگران
فضـــای مجـــازی در هرمـــزگان برخوردهـــای مناســـبی
صـــورت گرفـــت و  ۱۵هـــزار و  ۵۰۰تارنمـــای مجرمانـــه
کشـــف و برخـــورد الزم و قانونـــی صـــورت گرفـــت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه قلـــم رســـانه برندهتـــر و مهمتـــر
از سالحهاســـت ،تصریـــح کـــرد :دشـــمن اکنـــون جنـــگ
خـــود را بـــه فضـــای ســـایبری بـــرده و از جنـــگ نظامـــی
پرهیـــز میکنـــد پـــس بایـــد در زمینـــه فضـــای مجـــازی
و فعالیتهـــای رســـانهای باهـــوش و بـــه موقـــع عمـــل
کنیـــم.
جعفـــری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه واقعـــا کار رســـانهها
کاری جهـــادی و کمتـــر از فعالیـــت نیـــروی انتظامـــی
نیس ــت و وظیف ــه هم ــه م ــا ایج ــاد فضای ــی ام ــن و ارام در
جامع ــه اس ــت ،اظه ــار ک ــرد :تالشه ــای خوب ــی در ح ــوزه
انتظام ــی در اس ــتان هرم ــزگان ش ــده اس ــت هرچن ــد ب ــرای
برقـــراری امنیـــت هزینههـــای زیـــادی همچـــون تقدیـــم
 ۱۴۳شـــهید و  ۸۶۱جانبـــاز نیـــروی انتظامـــی هرمـــزگان
تقدیـــم کـــرده اســـت.
فرمان ــده نی ــروی انتظام ــی هرم ــزگان ب ــا بی ــان اینک ــه
ب ــه خ ــود افتخ ــار میکنی ــم ک ــه توفی ــق خدمتگ ــزاری ب ــه
م ــردم را داری ــم ،اضاف ــه ک ــرد :مس ــوولیت و تعه ــد نی ــروی
انتظامـــی بـــا پیـــام مقـــام معظـــم رهبـــری باالتـــر رفـــت و
ای ــن مه ــم ب ــه ط ــور حت ــم در ادام ــه راه مش ــاهده خواه ــد
ش ــد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بـــا تشـــویش گـــران فضـــای
مجـــازی برخوردهـــای مناســـبی صـــورت گرفـــت و ۱۵
ه ــزار و  ۵۰۰تارنم ــای مجرمان ــه کش ــف و برخ ــورد ص ــورت
گرفـــت ،اظهـــار کـــرد :جهاددانشـــگاهی همانطـــور کـــه
از نامـــش مشـــخص اســـت دنبـــال کار جهـــادی اســـت و
بـــا اســـتفاده از نخبـــگان همـــواره نشـــان داده در مســـیر
جهـــادی قـــدم برداشـــته و ســـربلند بـــوده اســـت.
فرمانـــده نیـــروی انتظامـــی هرمـــزگان در پایـــان
خبرگـــزاری ایســـنا در هرمـــزگان را یـــاری گـــر نیـــروی
انتظامـــی در برقـــراری ارامـــش و جلوگیـــری از برهـــم
خـــوردن نظـــم عمومـــی دانســـت.

■■■

پارکهای علم و فناوری ،گزینه
مناسب رهایی از اقتصاد نفتی
هستند

■ روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز
جهاددانشـــگاهی :رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز
جهاددانشـــگاهی پارکهـــای علـــم و فنـــاوری را گزینـــه
خوب ــی ب ــرای رهای ــی از اقتص ــاد نفت ــی در کش ــور دانس ــت.
مهنـــدس مهـــدی عباســـی بـــه مناســـبت هفتـــه
پژوه ــش عن ــوان ک ــرد :پژوه ــش و فن ــاوری در کش ــورمان

دارای دو رویکـــرد متفـــاوت اســـت .اغلـــب پژوهشهـــا در
فضـــای آکادمیـــک و دانشـــگاهی صـــورت میگیـــرد ،در
حالیکـــه فعالیتهـــای فناورانـــه معمـــوال در بســـترهای
دیگـــری چـــون پارکهـــای علـــم و فنـــاوری انجـــام
میشـــود.
وی افـــزود :بنابرایـــن در زمینـــهی فنـــاوری و ارتبـــاط
آن بـــا پژوهشهـــای انجـــام شـــده بایـــد گفـــت امـــروزه
ایدههایـــی وجـــود دارد کـــه بایـــد عملـــی شـــوند .بنابـــر
گفت ــه مقام ــات ارش ــد نظ ــام جمه ــوری اس ــامی ای ــران م ــا
راهـــی جـــز رهایـــی از اقتصـــاد نفتـــی نداریـــم و ناچاریـــم
کـــه بـــه ســـمت اقتصـــاد شـــرکتهای دانشبنیـــان
برویـــم.
مهنـــدس عباســـی گفـــت :بـــا توجـــه بـــه شـــرایط
تحریمهـــا ،راه نجـــات کشـــور فـــرار از اقتصـــاد نفـــت بـــه
س ــمت اقتص ــاد دانشبنی ــان اس ــت .در ای ــن رابط ــه بای ــد
بـــا توجـــه بـــه نیازهـــا و پتانســـیلهای موجـــود بـــه ایـــن
ش ــرکتها بیش ــتر به ــا دهی ــم ت ــا بتوانی ــم از ای ــن بح ــران
عبـــور کنیـــم.
ریی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز جهاددانش ــگاهی
گفـــت :در بحـــث بهکارگیـــری پژوهشهـــا در عرصـــه
فن ــاوری موض ــوع م ــورد اهمی ــت ،توج ــه ب ــه ظرفیته ــای
اســـتانی در کشـــور اســـت .بـــرای مثـــال اگـــر میخواهیـــم
در حیط ــه کش ــاورزی ای ــده ی ــا پژوهش ــی را عمل ــی کنی ــم
بای ــد در اس ــتانی عمل ــی کنی ــم ک ــه از آب کاف ــی برخ ــوردار
باشـــد و بـــا مســـاله خشکســـالی دســـتوپنجه نـــرم
نکن ــد.
ریی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز جهاددانش ــگاهی
در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه آیـــا میتـــوان بـــا کمـــک
پارکهـــا از اقتصـــاد نفتـــی خـــارج شـــد ،گفـــت :همـــواره
پارکهـــای علـــم و فنـــاوری نمونههـــای موفقـــی در
سراس ــر دنی ــا بودن ــد ،ام ــا بای ــد ی ــادآور ش ــویم ک ــه نبای ــد
همـــان کاری کـــه در دنیـــا انجـــام میشـــود را مـــا هـــم
انجـــام دهیـــم و اینیـــک اشـــتباه محـــض اســـت .در
حقیقـــت بایـــد براســـاس نیازهـــای فناورانـــه و شـــرایط
بومـــی خودمـــان دســـت بـــه پژوهـــش بزنیـــم و بعـــد در
می ــدان عم ــل وارد ش ــویم در ای ــن ش ــرایط اس ــت ک ــه ای ــن
مجموعههـــا میتواننـــد گزینـــه خوبـــی بـــرای رهایـــی از
اقتصـــاد نفتـــی باشـــد.

■■■

تولید ثروت و خودکفایی؛
اساس فعالیتهای پژوهشی
جهاددانشگاهی

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی فـــارس بـــه نقـــل
از ایکنـــا :رییـــس جهاددانشـــگاهی فـــارس اســـاس کار
پژوهشــی در جهاددانشــگاهی را تولیــد ثــروت و دســتیابی
بـــه خودکفایـــی و کاربـــردی کـــردن پژوهشهـــا دانســـت.
مظاهـــر بابایـــی ضمـــن گرامیداشـــت فـــرا رســـیدن روز
پژوهـــش ،ایـــن روز را فرصتـــی بـــرای آمـــوزش اهمیـــت
پژوه ــش و پژوهش ــگری در جامع ــه دانس ــت و گف ــت :اگ ــر
ف ــردی پژوهش ــگر و کاوش ــگر تربی ــت ش ــود و راه و رس ــم آن
را ب ــه دیگ ــران نی ــز آم ــوزش ده ــد ،باع ــث توس ــعه کش ــور
میشـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه پژوهـــش ،کار علمـــی و
کارشناســـی و ابـــزار و زیربنـــای الزم بـــرای همـــوار کـــردن
مســـیر پیشـــرفت و توســـعه هـــر جامعـــه اســـت ،افـــزود:
هفتـــه پژوهـــش فرصتـــی مغتنـــم جهـــت ایدهپـــردازی

و برنامهریـــزی پژوهـــش محـــور و فناورانـــه در راســـتای
طـــی کـــردن مســـیر توســـعه کشـــور اســـت.
بابایـــی بـــه ظرفیتهـــا و دســـتاوردهای پژوهشـــی
جهاددانشـــگاهی اشـــاره کـــرد و گفـــت :فعالیتهـــای
پژوهشـــی در جهاددانشـــگاهی تنهـــا بـــه ارایـــه مقـــاالت
علمـــی و فرضیههـــا و تئوریهـــا محـــدود نمیشـــود بلکـــه
اس ــاس کار پژوهش ــی در جهاددانش ــگاهی تولی ــد ث ــروت و
رف ــع نیازمندیه ــای جامع ــه و دس ــتیابی ب ــه خودکفای ــی
و کاربـــردی کـــردن پژوهشهـــا در عرصههـــای مختلـــف
کش ــاورزی ،پزش ــکی ،صنعت ــی ،عل ــوم انس ــانی ،فرهنگ ــی
و غیـــره اســـت.
بابایـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه جهاددانشـــگاهی
فـــارس طرحهـــای خـــوب فناورانـــه در دســـتور کار دارد،
راهانـــدازی خـــط عصارهگیـــری گلهـــای محمـــدی بـــا
اســـتفاده از ظرفیتهـــای علمـــی بومـــی ،اجـــرای طـــرح
تولیـــد کـــود کلســـیم نیتـــرات و غیـــره را از جملـــه ایـــن
طرحهـــا برشـــمرد و گفـــت :همچنیـــن اقدامـــات خوبـــی
در بح ــث راهان ــدازی مرک ــز تحقیق ــات ناب ــاروری و س ــرطان
پســـتان انجـــام دادهایـــم کـــه بـــرای آن مجوزهـــای اولیـــه
اخ ــذ کردهای ــم و مکان ــی ه ــم ب ــرای آن در نظ ــر گرفتی ــم و
امیدواری ــم ک ــه تامی ــن بودج ــه ب ــرای ای ــن کار انج ــام ش ــود
تـــا بتوانیـــم تجهیـــزات الزم را خریـــداری کنیـــم و ایـــن
خدمـــت را بـــه جامعـــه ارایـــه دهیـــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی فـــارس اظهـــار کـــرد :عـــاوه
بـــر اینهـــا اقدامـــات راهانـــدازی پـــارک فناوریهـــای
ن ــرم و صنای ــع خ ــاق فرهنگ ــی در س ــطح اس ــتان ف ــارس
انج ــام ش ــده اس ــت ک ــه ای ــن دومی ــن پ ــارک فناوریه ــای
نـــرم بعـــد از تهـــران در کشـــور خواهـــد بـــود کـــه کارهـــای
اولیـــه راهانـــدازی پـــارک را انجـــام دادهایـــم در آینـــده
نزدیـــک آن را افتتـــاح خواهیـــم کـــرد ضمـــن اینکـــه
خبرگـــزاری ســـیناپرس جهـــت پوشـــش فعالیتهـــای
علم ــی و فناوران ــه توس ــط ای ــن نه ــاد در اس ــتان راهان ــدازی
شـــده اســـت.
وی در بخ ــش پایان ــی س ــخنان خ ــود ب ــا بی ــان اینک ــه
امســـال بزرگداشـــت هفتـــه پژوهـــش بهدلیـــل شـــیوع
کرونـــا در بســـتری فضـــای مجـــازی برگـــزار شـــده اســـت،
گفـــت :در ایـــن راســـتا تمـــام دســـتگاههای اجرایـــی
و علمـــی از جملـــه جهاددانشـــگاهی فـــارس کلیپـــی از
فعالیتهـــای پژوهشـــی خـــود تهیـــه و در نمایشـــگاه
هفت ــه پژوه ــش ک ــه در بس ــتر فض ــای مج ــازی برپ ــا ش ــده،
ارایـــه کـــرده اســـت.

■■■

استفاده از ظرفیتهای
جهاددانشگاهی در راستای رونق
اقتصادی منطقه و کشور

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان

غربـــی 15 ،آذر مـــاه :نماینـــده مـــردم ماکـــو ،شـــوط،
چالـــدران و پلدشـــت در مجلـــس شـــورای اســـامی
بـــا اشـــاره بـــه روحیـــه جهـــادی ،تـــاش و جدیـــت
فعـــاالن جهاددانشـــگاهی تاکیـــد کـــرد :بایـــد از
ظرفیتهـــای علمـــی و پژوهشـــی و دســـتاوردهای
جهاددانش ــگاهی آذربایج ــان غرب ــی اس ــتفاده ک ــرد
تـــا بـــر رونـــق اقتصـــادی منطقـــه و کشـــور افـــزوده
شـــود.
محمـــد علیپـــور در جریـــان بازدیـــد ضمـــن

رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی گلس ــتان ۱۶ ،آذر م ــاه:

■■■

نقشبرجستهی
جهاددانشگاهی در کاربردی کردن
پژوهشهایبنیادی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی مازنـــدران :مه ــدی
ســـعادتی نماینـــده مـــردم بابـــل در مجلـــس
شـــورای اســـالمی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه پژوهـــش
و فعالیتهـــای تحقیقاتـــی در زمـــره اساســـیترین
کار بـــرای پیشـــرفت امـــور محســـوب میشـــوند
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مهنـــدس هـــادی حقشـــناس بـــه مناســـبت روز
دانشـــجو ،اظهـــار کـــرد :همـــه کســـانی کـــه امـــروز
در دانشـــگاهها در حـــال تحصیـــل هســـتند ،قطعـــا
در آینـــده ،کاری بـــرای کشـــور انجـــام میدهنـــد.
ممک ــن اس ــت ف ــرد ای ــن نق ــش را بالفاصل ــه بع ــد از
فارغالتحصیل ــی ی ــا چندی ــن س ــال بع ــد ایف ــا کن ــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه هـــر چـــه فـــرد بـــه لحـــاظ
فکـــری ورزیدهتـــر شـــود ،قطعـــا در ایفـــای ایـــن
نقـــش موفقتـــر خواهـــد بـــود ،افـــزود :اگـــر
دانشـــجو دغدغـــه مســـایل کشـــور را بهدرســـتی
تشـــخیص دهـــد ،دیـــر یـــا زود حتمـــا بـــه راهحـــل
قطعـــی حـــل مشـــکل خواهـــد رســـید.
اســـتاندار گلســـتان بیـــان کـــرد :امـــروز بخـــش
عم ــدهای از مش ــکالت بنگاهه ــای اقتص ــادی م ــا را
میتـــوان بـــا بهکارگیـــری فارغالتحصیـــالن مقطـــع
کارشناس ــی ح ــل ک ــرد و نی ــاز ب ــه داش ــتن م ــدارک
باالتـــر نیســـت .در دنیـــا نیـــز در بـــاالی هـــرم
تحصیـــالت ،کاردانـــی و بعـــد از آن کارشناســـی،
کارشناســـی ارشـــد و دکتـــری قـــرار دارد ولـــی ایـــن
هـــرم در کشـــور مـــا بـــه خاطـــر شـــکلگیری طبـــع
مدرکگرایـــی ،کمـــی تغییـــر کـــرده اســـت.
مهنـــدس حقشـــناس خاطرنشـــان کـــرد :اگـــر
دانش ــجویان ب ــه محت ــوا توج ــه کنن ــد و مهارتش ــان
را بـــاال ببرنـــد ،خیلـــی راحـــت میتواننـــد در
بنگاههـــای اقتصـــادی مشـــغول بـــه کار شـــوند.
وی در ادامـــه گفـــت :در ابتـــدای انقـــالب
مجم ــوع دانش ــجویان کش ــور م ــا ب ــه  ۱۰۰ه ــزار نف ــر
هـــم نمیرســـید ،امـــا امـــروز بیـــش از  ۴میلیـــون
دانش ــجو در کش ــور در ح ــال تحصی ــل هس ــتند .در
آن زم ــان ب ــه ن ــدرت حت ــی در ی ــک کوچ ــه دانش ــجو
پی ــدا میش ــد ول ــی ام ــروز کوچ ــهای نیس ــت ک ــه در
آن دانشـــجو نباشـــد.
اســـتاندار گلســـتان بیـــان کـــرد :در عصـــر
امـــروز بـــا توجـــه بـــه انفجـــار اطالعـــات،
راه هـــای دسترســـی زیـــادی بـــه مرجـــع
اطالعـــات در زمینه هـــای گوناگـــون وجـــود
دارد و بـــه همیـــن خاطـــر االن نقـــش مرجـــع
بودنـــی کـــه دانشـــجو در گذشـــته داشـــته،
کمرنـــگ شـــده اســـت.
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تبریـــک بـــه جهادگـــران ایـــن مجموعـــه بـــه دلیـــل
دســـتاوردهای ارزنـــده ،جهاددانشـــگاهی را یـــک
برن ــد قاب ــل افتخ ــار ب ــرای انق ــالب و کش ــور عن ــوان
کـــرد و افـــزود :جهاددانشـــگاهی از دوران دفـــاع
مقـــدس تـــا بـــه امـــروز در عرصههـــای مختلـــف
ب ــه عن ــوان ی ــک مرک ــز علم ــی ب ــا اس ــتفاده از عل ــم
دانشبنیـــان و بـــا تکیـــه بـــر تـــوان جهادگـــران
فعـــال در ایـــن مجموعـــه در راســـتای رفـــع نیازهـــا
و کاهـــش وابســـتگی کشـــور بـــه قدرتهـــای بـــزرگ
دنیـــا پیشـــگام بـــوده و اقدامـــات ارزنـــدهای ارایـــه
کـــرده اســـت.
عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس شـــورای
اســـالمی بـــا بیـــان اینکـــه جهاددانشـــگاهی بـــا
اس ــتعانت از فرمایش ــات معظ ــم ل ــه ک ــه ب ــر اس ــتفاده
از علـــم و پژوهشهـــای دانشبنیـــان تاکیـــد
داشـــتند توانســـته بـــه یافتههـــای ارزشـــمندی
دســـت یابـــد ،گفـــت :تالشهـــا و اقدامهـــای
جهاددانش ــگاهی آذربایج ــان غرب ــی قاب ــل توج ــه و
تحســـین برانگیـــز اســـت.
علیپـــور بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه آذربایجـــان
غربـــی ،اســـتانی اســـت بـــا ظرفیتهـــای
کشـــاورزی و نیـــاز اســـت بیشـــتر از فناوریهـــای
نویـــن در ارتقـــای کیفیـــت محصـــوالت کشـــاورزی
بهرهگیـــری شـــود ،اظهـــار کـــرد :در بازدیدهـــا از
مجموع ــه جهاددانش ــگاهی اس ــتان ،ای ــن مجموع ــه
در عرصههـــای کشـــاورزی ،اصـــالح بـــذر ،تولیـــد
و کشـــت گیاهـــان کـــم آب بـــر اقدامـــات قابـــل
تحس ــینی انج ــام داده ک ــه ج ــای بس ــی خوش ــحالی
اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه روحیـــه جهـــادی ،تـــالش و
جدیـــت فعـــاالن جهاددانشـــگاهی تاکیـــد کـــرد:
بایـــد از ظرفیتهـــای علمـــی و پژوهشـــی و
دس ــتاوردهای جهاددانش ــگاهی آذربایج ــان غرب ــی
اســـتفاده کـــرد تـــا بـــر رونـــق اقتصـــادی منطقـــه و
کشـــور افـــزوده شـــود.
علیپـــور بـــا اشـــاره بـــه جایـــگاه پژوهـــش و
علـــم دانـــش بنیـــان در دنیـــا ،پژوهشهـــای
جهاددانشـــگاهی را کاربـــردی و مثمرثمـــر دانســـت
و تصریـــح کـــرد :بایـــد ظرفیتهـــا و دســـتاوردهای
علمـــی و پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان
غربـــی تجـــاری ســـازی و معرفـــی شـــود.
نماینـــده مـــردم ماکـــو ،شـــوط ،چالـــدران
و پلدشـــت در مجلـــس تاکیـــد کـــرد :از
جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی بـــه عنـــوان
ی ــک مرک ــز علم ــی ،پژوهش ــی کارآم ــد در راس ــتای
کمـــک بـــه رونـــق بخشهـــای مختلـــف اســـتان
حمایتهـــای الزم را خواهـــم داشـــت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه منطقـــه آزاد ماکـــو
بزرگتریـــن منطقـــه آزاد کشـــور و مولـــود پیشـــرفت
بـــرای منطقـــه بـــوده اســـت ،افـــزود :ایـــن منطقـــه
تجـــاری ،اقتصـــادی دارای ظرفیتهـــای فراوانـــی
اســـت و از زمـــان ایجـــاد تاکنـــون بـــرکات فراوانـــی
بـــرای منطقـــه داشـــته اســـت.
ایـــن نماینـــده خانـــه ملـــت بـــا بیـــان اینکـــه
فلســـفه تاســـیس مناطـــق آزاد ،صرفـــا صـــادرات و
واردات نیســـت ،تاکیـــد کـــرد :محرومیـــت زدایـــی،

عمـــران و آبادانـــی و توســـعه منطقـــه از اهـــداف و
فلســـفه وجـــودی مناطـــق آزاد اســـت کـــه در ایـــن
میـــان ،ایجـــاد فـــرودگاه ،احـــداث دامـــداری،
بسترســـازی بـــرای احـــداث بزرگـــراه و بســـیاری از
خدم ــات دیگ ــر از ب ــرکات منطق ــه آزاد ماک ــو اس ــت.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه س ــرمایهگذاری  ۱۴۰۰میلی ــارد
تومانـــی دولـــت بـــرای احـــداث ســـد کـــرم آبـــاد
پلدشـــت ،بهرهبـــرداری از ایـــن ســـد را ظرفیتـــی
بـــزرگ بـــرای رونـــق اقتصـــادی و توســـعه منطقـــه
و اســـتان عنـــوان کـــرد و گفـــت :بزرگتریـــن
پـــروژه آبیـــاری تحـــت فشـــار و زهکشـــی بـــا ۵۰
هـــزار هکتـــار در ایـــن منطقـــه دارای پیشـــرفت ۹۵
درص ــدی اس ــت ک ــه ب ــا به ــره ب ــرداری از ای ــن پ ــروژه
آبی ــاری و اس ــتفاده از عل ــم دان ــش بنی ــان در کش ــت
محص ــوالت ،مغ ــان دوم ــی ش ــکل خواه ــد گرف ــت.
علیپـــور بـــا بیـــان اینکـــه طـــی ســـالهای
گذش ــته ب ــرای تامی ــن زیرس ــاختهای منطق ــه آزاد
ماک ــو ت ــالش ش ــده اس ــت ،تصری ــح ک ــرد :در خ ــال
حاضـــر بـــا عزمـــی جـــدی بـــرای جـــذب هـــر چـــه
بیشـــتر ســـرمایه گـــذار در منطقـــه در تالشـــیم.
در ایـــن بازدیـــد دکتـــر امیـــن رســـتم زاده
رییـــس جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی بـــا
ارایـــه گزارشـــی از عملکـــرد ایـــن نهـــاد انقالبـــی در
اس ــتان اظه ــار ک ــرد :جهاددانش ــگاهی ب ــا تکی ــه ب ــر
پتانســـیل پژوهشـــگران در گروههـــای پژوهشـــی
مختلـــف طرحهـــای پژوهشـــی و فناورانـــه
متناس ــب ب ــا نیازه ــای اس ــتان بهص ــورت کارب ــردی
تعریـــف و تدویـــن میکنـــد کـــه در ایـــن راســـتا
نیازمنـــد حمایـــت از ســـوی دســـتگاههای اجرایـــی
بـــرای اجـــرای ایـــن طرحهـــا هســـتیم.
وی بـــا اشـــاره بـــه منطقـــه آزاد ماکـــو بهعنـــوان
یکـــی از بزرگتریـــن مناطـــق آزاد جهـــان گفـــت:
براس ــاس توافق ــات ابتدای ــی ک ــه تفاهمنام ــه آن نی ــز
در منطقـــه آزاد ماکـــو در حـــال بررســـی و نهایـــی
شـــدن اســـت ،پیشـــنهاد شـــده تـــا بـــا حمایـــت
منطقـــه آزاد ماکـــو مرکـــز مطالعاتـــی و خدماتـــی
تخصص ــی و ف ــوق تخصص ــی کش ــاورزی و ب ــا تاکی ــد
بـــر محصـــوالت و موضوعـــات و ظرفیتهـــای
اســـتراتژیک منطقـــه و فـــرآوری آن نهایـــی شـــود
کـــه بـــا حمایـــت نماینـــدگان میتوانـــد تحولـــی در
بحـــث اقتصـــاد کشـــاورزی منطقـــه و حتـــی کشـــور
ایجـــاد کـــرد.
دکتـــر رســـتم زاده بـــا اشـــاره بـــه خدمـــات
تخصصـــی توســـعه یافتـــه و کیفـــی مرکـــز خدمـــات
تخصص ــی آزمایش ــگاهی ح ــوزه م ــواد غذای ــی آب،
خـــاک ،گیـــاه و محصـــوالت متناســـب بـــا آخریـــن
متدهـــای بیـــن المللـــی مـــورد قبـــول کشـــورهای
جامع ــه ه ــدف ک ــه اخی ــرا تکمی ــل و از اس ــتانهای
شـــمالغرب متقاضـــی و مخاطـــب دارد ،اظهـــار
کـــرد :بـــا حمایـــت مســـووالن منطقـــه میتـــوان
خدم ــات تخصص ــی ای ــن نه ــاد را ک ــه تاثی ــر بس ــیار
زی ــادی در توس ــعه ص ــادرات محص ــوالت کش ــاورزی
و عـــدم دیپـــورت محصـــوالت کشـــاورزی اســـتان و
منطقـــه دارد را توســـعه و گامـــی ارزنـــده در بحـــث
صـــادرات اســـتان و کشـــور از طریـــق مرزهـــای
منطقـــه داشـــته باشـــد.

دانشجو باید دغدغه مسایل روز
کشور را داشته باشد
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و بـــه نوعـــی موفقیـــت هـــر کاری در گـــرو تحقیـــق
و پژوهـــش اســـت ،اظهـــار کـــرد :اساســـا کارهـــای
بـــدون پژوهـــش خســـارتبار اســـت و در اســـتان
مازن ــدران نی ــز ب ــه تب ــع کش ــور نیازمن ــد پژوه ــش در
فعالیتهـــای توســـعه هســـتیم.
وی اف ــزود :ب ــرای کارب ــردی ک ــردن تحقیق ــات و
پژوهـــش اوال نیـــاز بـــه اصـــاح رویکردهـــا داریـــم و
فرآیندهـــای مربوطـــه بایـــد متناســـب بـــا الزامـــات
پژوهشـــی همـــراه شـــوند و تمـــام ســـاختارهای
حکمران ــی در کش ــور در ری ــل پژوه ــش و تحقیق ــات
حرکـــت کننـــد و بودجههـــای تحقیقاتـــی و
مشـــوقهای مربـــوط بـــه آن در تمامـــی دســـتگاهها
و ســـازمانها افزایـــش یابـــد چـــرا کـــه امـــر
پژوه ــش و توس ــعه ب ــدون توج ــه ب ــه زیرس ــاختها
امکانپذیـــر نیســـت.
نماینـــده مـــردم بابـــل در مجلـــس تصریـــح
کـــرد :متاســـفانه در حـــال حاضـــر نگاههـــا بـــه امـــر
پژوهـــش و تحقیـــق در دســـتگاههای اجرایـــی
رونـــد مطلـــوب نـــدارد و بســـیار ضعیـــف اســـت و
اعتبـــارات مربـــوط بـــه ایـــن حـــوزه اساســـی هـــم
ان ــدک تخصی ــص مییاب ــد وه ــم ب ــه ش ــیوه اصول ــی
هزینـــه نمیشـــوند.
ســـعادتی بـــا بیـــان اینکـــه بـــرای دســـت یابـــی
بــه اهــداف توســعه پایــدار حداقــل بایــد  1.5درصــد
اعتب ــارات کش ــور ب ــه تحقی ــق و پژوه ــش اختص ــاص
یاب ــد ک ــه ای ــن رق ــم ه ــم اکن ــون از دو ده ــم درص ــد
تج ــاوز نمیکن ــد ،گف ــت :ب ــه نظ ــر میرس ــد تغیی ــر
نگـــرش بـــه مقولـــه پژوهشهـــای کاربـــردی در
رون ــد توس ــعه کش ــور محوریتری ــن اقدام ــی اس ــت
ک ــه دول ــت و مجل ــس بای ــد ب ــا همافزای ــی و تعام ــل
هرچ ــه بیش ــتر آن را دنب ــال کنن ــد.
وی افـــزود :جهاددانشـــگاهی بـــه عنـــوان یـــک
نهـــاد پژوهشـــگاهی مـــادر در کشـــور و بـــه تبـــع آن
در مازنــدران نقــش برجســتهای در کاربــردی کــردن
پژوهشهـــای بنیـــادی ایفـــا میکنـــد و نتایـــج
درخش ــان آن در زمین ــه اجرای ــی ک ــردن تحقیق ــات
دانشـــگاهی حایـــز اهمیـــت اســـت.
ســـعادتی گفـــت :از ایـــن رو بایـــد بـــا پشـــتیبانی
هم ــه جانب ــه ب ــه وی ــژه در تامی ــن اعتب ــارات م ــورد
نی ــاز ای ــن نه ــاد ،توس ــعه و تعمی ــق هرچ ــه بیش ــتر
فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی را در رونـــد امـــور
شـــاهد باشـــیم و بـــه طـــور قطـــع هرچقـــدر در
جهـــت اعتـــای فعالیتهـــای ایـــن نهـــاد بکوشـــیم
دس ــتاوردهای بیش ــتری نصی ــب جامع ــه میش ــود.

و تجاریســـازی گیاهـــان دارویـــی و مذاکـــره انجـــام
ش ــده ب ــا نماین ــدگان برنام ــه توس ــعه س ــازمان مل ــل
(ی ــو ان دی پ ــی) در کش ــور اولی ــن زمین ــه هم ــکاری
در شهرســـتان پلدختـــر کـــه در ســـال گذشـــته
بدلیـــل ســـیل دچـــار خســـارت شـــده اســـت اجـــرا
میشـــود.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی لرس ــتان ب ــا اش ــاره ب ــه
ض ــرورت پرداخت ــن ب ــه ظرفیته ــای اس ــتان ب ــرای
معرفـــی و بهرهمنـــدی از آنهـــا در راســـتای توســـعه
پایـــدار بیـــان کـــرد :اولیـــن موضـــوع همـــکاری بـــا
برنام ــه توس ــعه س ــازمان مل ــل در خص ــوص کش ــت
گیاه ــان دارو .ی ــی ب ــه می ــزان ش ــش هکت ــار ش ــامل
گیاه ــان ب ــا به ــرهوری ب ــاال و تقاض ــای بیش ــتر ه ــم
ب ــرای ش ــرکتهای مرتب ــط داخ ــل و خ ــارج کش ــور
و ه ــم ب ــرای مص ــارف عموم ــی اس ــت.
دکتـــر دهقانـــی ادامـــه داد :در فـــاز اول و
براســـاس توافـــق بـــا نماینـــدگان برنامـــه در کشـــور
گی ــاه آویش ــن ب ــرای کش ــت انتخ ــاب ش ــده اس ــت و
جهاددانش ــگاهی لرس ــتان قلم ــه و نش ــاء اس ــتاندارد
را بـــرای کشـــت در عرصههـــای معرفـــی شـــده
تأمیـــن و مهمتـــر اینکـــه در تمـــام طـــول فرآینـــد
کاشـــت ،داشـــت ،برداشـــت و تجاریســـازی در
کنـــار کشـــاورزان خواهـــد بـــود و خریـــد تضمینـــی
محصـــول یـــا محصـــوالت موضـــوع تفاهمنامـــه نیـــز
بـــر عهـــده جهاددانشـــگاهی لرســـتان اســـت.
عضـــو هیـــات علمـــی جهاددانشـــگاهی لرســـتان
ضمـــن قدردانـــی از نماینـــدگان برنامـــه توســـعه
ســـازمان ملـــل در کشـــور و اســـتان یـــادآور
شـــد :در صـــورت معرفـــی ظرفیـــت لرســـتان بـــه
ســـازمانهای جهانـــی امـــکان توســـعه همـــکاری و
بهرهمنـــدی از ظرفیتهـــای کارشناســـی -فنـــی و
مال ــی آنه ــا فراه ــم اس ــت ول ــی دس ــتیابی ب ــه ای ــن
مه ــم نیازمن ــد س ــازماندهی مناب ــع در درون اس ــتان
و همکاریهـــای الزم اســـت کـــه خوشـــبختانه در
ایـــن بخشهـــا تمایـــل بســـیار خوبـــی در اســـتان
وجـــود دارد.
وی بـــه کشـــاورزان اطمینـــان داد کـــه تیـــم
کارشناســـان فنـــی و محققـــان جهاددانشـــگاهی
لرس ــتان در تم ــام مراح ــل کار و ب ــدون محدودی ــت
در کن ــار ش ــما هس ــتند و انتظ ــار داری ــم کش ــاورزان
گرامـــی نیـــز بـــا همـــت ،جدیـــت و پشـــتکار الزم
بـــرای موفقیـــت ایـــن فعالیـــت همـــکاری کننـــد.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی لرس ــتان ام ــکان ت ــداوم
همکاریهـــا بـــا ایـــن ســـازمان در برنامههـــای
آینـــده وجـــود دارد کـــه در ایـــن صـــورت در
موضوعـــات مختلـــف و نقـــاط مختلـــف اســـتان
ام ــکان اجرای ــی ک ــردن ای ــن برنامهه ــا وج ــود دارد.

فعالیتهایمشترک
جهاددانشگاهیلرستان
با سازمان ملل
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■ ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی
لرســـتان :دکتـــر ســـیدعلی نـــادر دهقانـــی گفـــت:
بـــر اســـاس ظرفیتهـــای ایجـــاد شـــده در
جهاددانشـــگاهی لرســـتان بویـــژه در حـــوزه کشـــت

نقشجهاددانشگاهی
در اعتالی علمی و پیشرفت همه
جانبه کشور

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی مازنـدران:
عضـو هیـات رییسـه مجلـس شـورای اسلامی گفت:

جهاددانشـگاهی بـه عنـوان یـک نهـاد برجسـته در
فعالیتهـای پژوهشـی نقـش ممتـازی در اعتلای
علمـی وپیشـرفت همـه جانبـه کشـور دارد و طبیعتـا
بـا حمایتهـای موثـر میتوانـد جهـش بیشـتری در
دسـتاوردهای علمـی و عرصههـای نوپدیـد داشـته
باشـد.
عل ــی کریم ــی فیروزجای ــی نماین ــده م ــردم باب ــل
در مجلـــس  25آذرمـــاه بـــا اشـــاره بـــه فرارســـیدن
هفتـــه پژوهـــش ،بـــا بیـــان اینکـــه پژوهـــش و
تحقیـــق زیربنـــا و اســـاس فعالیتهـــای توســـعه
و پیشـــرفت در هـــر جامعـــهای بـــه شـــمار مـــیرود
و اساســـا بـــدون پژوهشهـــای کاربـــردی هیـــچ
طـــرح و برنامـــهای در حوزههـــای زیربنایـــی و
رون ــد توس ــعه کش ــور ب ــه نتیج ــه مطل ــوب نخواه ــد
رســـید ،اظهـــار کـــرد :طبیعتـــا اســـتان مازنـــدران
ه ــم از تاثی ــرات عمی ــق فعالیته ــای پژوهش ــی ب ــر
فرآینـــد توســـعه بهرهمنـــد اســـت ،هـــر انـــدازه امـــر
تحقیـــق و پژوهـــش در امـــر توســـعه جـــدی گرفتـــه
شـــود بـــه همـــان میـــزان رونـــد توســـعه اســـتان بـــا
شـــتاب همـــراه میشـــود.
وی تصریـــح کـــرد :بایـــد همـــه مدیـــران و
دســـتگاهها نگـــرش مثبتـــی بـــه امـــر پژوهـــش
و تحقیـــق داشـــته باشـــند تـــا رویکردهـــای کلـــی
بـــه ایـــن ســـمت تغییـــر یابـــد و دولـــت و ســـازمان
برنامـــه و بودجـــه بـــا کمـــک مجلـــس شـــورای
اســـامی ،ســـاز وکارهـــای پژوهشـــی را در رونـــد
اجـــرای طرحهـــای توســـعه لحـــاظ کننـــد و بـــه
عن ــوان ی ــک پی ــش نی ــاز در رون ــد ام ــور ببینن ــد و
طبیعت ــا در ای ــن فرآین ــد همگ ــی مل ــزم ب ــه اج ــرای
قانـــون باشـــند.
عضـــو هیـــات رییســـه مجلـــس ،افـــزود:
اعتبـــارات پژوهـــش و تحقیـــق هـــم اکنـــون ســـهم
ناچیـــزی در فرآیندهـــای توســـعه و عملیـــات
میدانـــی دســـتگاهها دارنـــد کـــه معـــدل آن بایـــد 2
ده ــم درص ــد فعل ــی ب ــه  1.5درص ــد افزای ــش یاب ــد
تـــا اجـــرای پروژههـــا و طرحهـــای اساســـی از
اســـتحکام الزم برخـــوردار شـــوند و ارتبـــاط معنـــا
داری بیـــن مجریـــان طرحهـــا و بدنـــه اجرایـــی
بـــا دانشـــگاهها ،محققـــان ،اندیشـــمندان و
پژوهش ــگاهها برق ــرار و تقوی ــت ش ــود ک ــه ماحص ــل
آن ش ــتاب بخش ــی و تحق ــق رون ــد توس ــعه پای ــدار و
متـــوازن خواهـــد بـــود.
وی افـــزود :جهاددانشـــگاهی بـــه عنـــوان
یـــک نهـــاد برجســـته در فعالیتهـــای پژوهشـــی
نقـــش ممتـــازی در اعتـــای علمـــی وپیشـــرفت
همـــه جانبـــه کشـــور دارد و طبیعتـــا بـــا
حمایتهـــای موثـــر میتوانـــد جهـــش بیشـــتری
در دســـتاوردهای علمـــی و عرصههـــای نوپدیـــد
داشـــته باشـــد.
ایــن نماینــده مجلــس اظهــار کــرد :در مازنــدران
نیـــز بـــه خاطـــر مشـــکالت فـــراوان بخشهـــای
توســـعهای ،نقشآفرینـــی بیشـــتر جهاددانشـــگاهی
در اجـــرای طرحهـــای پژوهشـــی و تحقیقاتـــی
پیرامـــون مولفههـــای اساســـی توســـعه پایـــدار و
ح ــل چالشه ــای ف ــراروی مدیری ــت اس ــتان م ــورد
نیـــاز اســـت.
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دیگر
مرور اخبار مهم جهاددانشگاهی
در حوزه مختلﻒ
■ ﻤﺗدید طرحهای فناورانه جهاددانشگاهی برای یﮏ سال دیگر
■ حامیت از طرح های پیشنهادی جهاددانشگاهی در استان
آذربایجان غربی
■ کرونا فرصتی برای تﻐییر و بازنگری در نﻈام آموزشی
جهاددانشگاهی
■ ﻇرفیت مناسﺐ صادراتی کشور در زمینه دانش سلول های
بنیادی
■ اولویت جهاددانشگاهی؛ انجام پژوهشهای کاربردی در
راستای توسعه استان مازندران
■ آیا درمان کرونا با سلولهای بندناف امکان دارد؟
■ حامیت مجلس از فعالیتهای جهاددانشگاهی در حوزههای
مشاغل خانگی و تحقیقات سالمت
■ اخبار کوتاه
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ﻤﺗدیدطرحهایفناورانهجهاددانشگاهی
برای یﮏ سال دیگر
معاون هامهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی در نشست با معاون استانداری فارس تﴩیﺢ کرد

وی ادامه داد :در دو سـال گذشـته توان جهاددانشگاهی
فـارس بـر تقویـت و تکمیـل زیرسـاختها قـرار داده شـد،
امـا اکنـون و بـرای سـال جـاری سـه طـرح عصـاره گیـری
گلمحمـدی ،کـود نیترات و آزمایشـگاه تحقیقات ویروسـی
در دسـت بررسـی قـرار گرفتـه کـه بهعنوانمثـال پـروژه
عصـاره گیـری گل محمـدی بـه نتایـج خوبـی رسـیده و در
مراحـل اجرایـی اسـت .انتظار مـیرود این طرحهـا با توجه
بـه ظرفیتهـای موجـود در فـارس عملیاتـی شـوند.
معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس جهاددانشـگاهی در
بخـش پایانـی سـخنان خـود قـول مسـاعد داد کـه بـا ورود
جهاددانشـگاهی فـارس بـه طرحهـای فناورانـه ،منابـع و
دانـش الزم را در اختیـار آنهـا قـرار دهـد.
وی همچنیـن خواسـتار تخصیـص اعتبـار و حمایـت
مجموعـه مدیریـت ارشـد فـارس برای بازسـازی سـاختمان
آسـیبدیده مرکـز علمـی کاربردی جهاددانشـگاهی شـیراز
در حـوادث آبـان مـاه سـال گذشـته و افزایـش تخصیـص
بودجـه بیشـتر از سـوی سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی
فـارس بـرای جهاددانشـگاهی ایـن اسـتان شـد.
■ روابـط عمومی جهاددانشـگاهی فـارس ۱9 ،آذر
مـاه :معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس جهاددانشـگاهی
بـا بیـان اینکـه تمرکـز بـر اجـرای طرحهـای فناورانـه
جهاددانشـگاهی کشـور بـرای سـال  ۱۴۰۰نیـز تمدیدشـده،
ابـراز امیـدواری کـرد کـه در الیحـه بودجـه سـال آینـده،
اعتبـارات الزم اجـرای گسـترده آنهـا بـه تصویـب برسـد.
دکتـر مهـدی باصولـی در جریـان سـفر بـه شـیراز و
در حاشـیه نشسـت مشـترک بـا ظفـر افشـون معـاون
هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس بـا اشـاره بـه
وجـود مزیتهـای اسـتان در حوزههـای مختلـف ،بیـان
کـرد :فـارس از بیبدیلتریـن اسـتانهای کشـور محسـوب
میشـود و اقلیـم بینظیـر ،پتانسـیلهای گردشـگری،
صنعتـی و کشـاورزی آن بـر کسـی پوشـیده نیسـت و
نمیتـوان آنهـا را کتمـان کـرد.
وی بـا بیان اینکه شـیراز سـرآمد مقصد اول گردشـگری
بهویـژه در حـوزه فرهنگـی اسـت ،گفـت :امـا واقعیـت ایـن
اسـت کـه علیرغـم همـه تالشهـای انجامشـده امـا کمتـر
توانسـتهایم از ایـن ظرفیتهـا اسـتفاده کنیـم.
معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس جهاددانشـگاهی
ادامـه داد :جهاددانشـگاهی از ابتـدای تاسـیس تاکنـون
در حوزههـای مختلـف فرهنگـی ،آموزشـی ،پژوهشـی،
تجاریسـازی و  ...ورود کـرده و بـه اقتضـای زمـان
ماموریتهـای متفاوتـی را بـه سـرانجام رسـانده اسـت.
دکتـر باصولـی بـا بیـان اینکـه طـی سـالهای اخیـر
تـالش کردهایـم تـا متناسـب بـا ظرفیـت اسـتانها،
فعالیتهـای شـاخصی اجرایـی شـود ،گفـت :اجـرای
طرحهـا در محورهـای مختلـف بـر اسـاس نظـر نخبـگان و

مدیـران اسـتانی بـرای مـا حایـز اهمیـت اسـت.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خود با تاکیـد بر تالش
جـدی جهاددانشـگاهی فـارس بـرای ورود بـه طرحهـای
فناورانـه کـه از سـال گذشـته در مجموعـه جهاددانشـگاهی
مطـرح شـده ،خاطرنشـان کـرد :بـا عنایـت رهبـر معظـم
انقـالب یکسـری طرحهـای فناورانـه از محـل صنـدوق
توسـعه ارزی در دسـتور کار قـرار گرفـت.
معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس جهاددانشـگاهی
عنـوان کـرد :طرحهـای خوبـی در طول سـال گذشـته انجام
شـده و گزارشهـا هـم حاکـی از مطلوبیـت ایـن طرحهـا
بهویـژه در حـوزه کاهـش وابسـتگیها ،بومیسـازی دانـش
دارد.
بـه گفتـه دکتـر باصولـی ،تمـام حوزههـای مختلـف
از فنـاوری و کشـاورزی گرفتـه تـا فنـی و مهندسـی و
بینرشـتهای در ایـن طرحهـا در نظـر گرفتـه شـود.
وی گفـت :بهعنوانمثـال؛ سالهاسـت مترو وارد کشـور
مـا شـده امـا فکـر نکردهایـم کـه خودمـان آن را تولیـد کنیـم
یـا اصـالح نژاد دام سـبک و سـنگین که جهاددانشـگاهی در
سـالهای اخیـر بـه ایـن موضـوع ورود کرده اسـت.
معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس جهاددانشـگاهی
اضافـه کـرد :پژوهشـگاه ابنسـینا نیـز اقـدام بسـیار خوبـی
انجـام داده کـه منتـج بـه ایـن شـده تـا در اسـتان گلسـتان
تعـداد زیادی دام سـنگین تحت پوشـش پروژه اصـالح نژاد
قـرار بگیرنـد .بـا تغییـر نـژاد در دامهـا ،زایش گاهـی تا عدد
 ۵۰هـم رسـیده اسـت.
دکتـر باصولـی اعـالم آمادگـی کـرد کـه در صورت ارسـال
تقاضـا از فـارس ،این مهم در این اسـتان هم اجرایی شـود.

مطلوبیت فعالیتهای
جهاددانشگاهی در کشور

معـاون هماهنگـی امور اقتصـادی اسـتانداری فارس نیز
در ادامـه ایـن نشسـت مشـترک بـا اشـاره بـه ظرفیتهـای
بینظیـر ایـن اسـتان نسـبت بـه سـایر اسـتانها ،بیـان
کـرد :فـارس پتانسـیلهای بـاالی گردشـگری دارد و گـزاف
نیسـت کـه بگوییم اسـتان یک گردشـگری کشـور محسـوب
می شـود.
افشـون بـا بیـان اینکـه جـای خوشـحالی اسـت کـه
فعالیتهـای مطلوبـی در مجموعـه جهاددانشـگاهی در
سـالهای اخیـر بـه منصـه ظهـور رسـیده اسـت ،آمادگـی
مجموعـه اسـتانداری فـارس بـرای کمـک بـه طرحهـای
فناورانـه جهاددانشـگاهی کـه امـکان پیادهسـازی در
شهرسـتانهای این اسـتان بهویـژه شهرسـتانهای محروم
دارد را اعـالم کـرد.
وی همچنیـن خواسـتار برگـزاری جلسـات و تعامـل بـا
مدیـران جهادکشـاورزی ،اتـاق بازرگانـی و میـراث فرهنگی
و صنایعدسـتی فـارس از سـوی جهاددانشـگاهی بـرای
تسـریع در رونـد تجاریسـازی طـرح و ایدههـا شـد.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری
فـارس خطـاب بـه معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس
جهاددانشـگاهی گفـت :لیسـت طرحهـای فناورانـه ایـن
نهـاد در اختیـار فـارس قـرار گیـرد تـا متناسـب بـا ظرفیـت
شهرسـتانها ورود کنیـم.
افشــون آمادگــی خــود را بــرای پیگیــری اعتبــارات
ســاختمان آســیبدیده مرکــز علمــی کاربــردی
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جهاددانشــگاهی شــیراز اعــالم کــرد.
گفتنـی اسـت ،دکتـر کاوه لطفـی کیا،مدیـرکل نظـارت
و برنامهریـزی راهبـردی جهاددانشـگاهی و دکتـر مظاهـر
بابایـی رییـس جهاددانشـگاهی فـارس نیـز در ایـن دیـدار
معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس جهاددانشـگاهی را
همراهـی میکردنـد.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی ،در سفر
به شیراز ،با برخی نمایندگان فارس در مجلس دیدار کرد.
وی همچنیــن در جلســه شــورای معاونیــن و در جمــع
مدیــران جهاددانشــگاهی اســتان فــارس نیــز حضــور یافــت
و از بخشهــای مختلــف ایــن نهــاد مســتقر در شــیراز
بازدیــد کــرد.

ایجاد مراکز فرآوری با اجرای پروژه
عصارهگیری گلمحمدی

معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس جهاددانشـگاهی بـه
طـرح عصارهگیـری گلهـای محمـدی بـه عنـوان یکـی از
پروژههـای شـاخص جهاددانشـگاهی فـارس تاکیـد کـرد.
دکتـر باصولـی در جریـان سـفر بـه شـیراز و در دیـدار بـا
نماینـدگان مـردم شهرسـتانهای داراب و زریـن دشـت
و مرودشـت ،ارسـنجان و پاسـارگاد در مجلـس شـورای
اسـالمی بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی مجموعـهای
انقالبـی ،متنـوع و پیـشرو اسـت ،گفـت :در طـول ایـن
سـالها ضمـن حفـظ روحیـه و فرهنگ جهـادی ایـن نهاد،
متناسـب با اقتضـای زمـان ماموریتهای جهاددانشـگاهی
بازتعریـف شـده و ایـن نهـاد همـواره سـعی کـرده تـا بتوانـد
خدمـات شایسـتهای را بـرای ایـن مـرز و بـوم ارایـه دهـد.
وی همچنیـن بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی در
هـر حـوزه مراکـز متنوعـی دارد و متناسـب بـا ظرفیـت
اسـتانها توسـعه پیـدا کـرده اسـت ،عنـوان کـرد :اکنـون
جهاددانشـگاهی در حـوزه آموزشهـای کوتاه مـدت دارای
 ۱۷۰مرکـز در سـطح کشـور اسـت کـه ۱۳مـورد آن در فـارس
مسـتقر شـده اسـت.

معـاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشـگاهی ادامه
داد :در حـوزه آمـوزش بلنـد مـدت نیـز جهاددانشـگاهی
دارای  ۲دانشـگاه ۷ ،موسسـه آمـوزش عالـی و  ۴۰مرکـز
علمـی کاربـردی اسـت که یکـی از مراکـز علمی کاربـردی در
شـهر شـیراز مسـتقر اسـت.
دکتـر باصولـی خاطرنشـان کـرد :در بخش پژوهشـی نیز
عـالوه بـر فعالیـت  ۱۴۵گـروه پژوهشـی ،جهاددانشـگاهی
سـه پژوهشـگاه رویـان ،ایـن سـینا و علـوم انسـانی را در
زیرمجموعـه خـود دارد کـه در حوزههـای مختلـف در
حـال فعالیـت هسـتند ،کـه در اسـتان فـارس نیـز دو گـروه
پژوهشـی فعـال در حـال کار هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه وجـود سـاختارهایی کـه بـرای ارایـه
خدمـات در جهاددانشـگاهی تعریـف شـدهاند ،گفـت :از
آنجـا کـه تنهـا  ۲۰درصد از منابـع مالی جهاددانشـگاهی از
سـوی دولـت و مابقـی از درآمـد اختصاصی این نهـاد تامین
میشـود بـه همیـن منظـور و بـه دلیـل ارایـه خدمـات بـه
اقشـار مختلـف جامعـه و جبران منابـع مالی مراکـز خدمات
تخصصـی درآمـدزا ایجـاد شـده اسـت .هماینـک  ۱۲۵مرکز
خدمـات تخصصـی در سـطح کشـور داریـم کـه  ۴مرکـز در
فـارس ارایـه خدمـت میکننـد.

ورود جهاددانشگاهی
به تولیدات ارگانیک در فارس

محمدجواد عسکری نماینده مردم شهرستانهای
داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسالمی نیز در
این دیدار با اشاره به فراهم بودن بستر تولیدات ارگانیک
در فارس از جمله محصوالتی چون؛ انجیر ،انار ،پرتقال و
گل محمدی ،از جهاددانشگاهی فارس خواست تا در این
موضوع ورود کند.
عسـکری بیـان کـرد :دسـتاوردها و اقدامـات فعلـی
جهاددانشـگاهی بـر روی طرحهـای کاربـردی بسـیار
امیدوارکننـده اسـت امـا متاسـفانه کمتـر بـه ظرفیتهـای
ایـن نهـاد توجـه شـده اسـت.

وی با بیان اینکه امروز دنیا در حوزههای مختلف علمی
به سرعت پیش رفته است و اگر ما خوب کار کرده بودیم،
تحریمها اثری نداشت ،افزود :اعتقادمان بر این است که
هنوز هم دیر نشده و میتوانیم بسیاری از ظرفیتها را پای
کار بیاوریم.
نماینده مردم شهرستانهای داراب و زرین دشت در
مجلس همچنین با بیان اینکه امروز دشمن بر امنیت
غذایی ما تمرکز کرده است ،تصریح کرد :باید در تولید و
عدم ورود بسیاری از محصوالتی که خود کشور توان تولید
آنها را دارد ،خودکفا شویم.
عسکری خواستار ورود جدی جهاددانشگاهی در
موضوع تامین گوشت با توسعه طرحهای اصالح نژاد
دام و داروهای دامی شد و گفت :البته این ظرفیت در
جهاددانشگاهی وجود دارد که روی موضوع بذرهای اصالح
شده و هیبریدی هم کار کند.
وی تصریح کرد :در صورت ورود جهاددانشگاهی به
ویژه در سطح فارس به موضوعات فوق ،با تمام توان از
آنها حمایت خواهیم کرد.
نماینده مردم شهرستانهای داراب و زرین دشت در
مجلس شورای اسالمی به توسعه مراکز ناباروری هم اشاره و
عنوان کرد :مجلس در این باره باید به جهاددانشگاهی کمک
کند چون این نهاد و چنین مراکزی مورد تاکید رهبری است.
عسکری با بیان اینکه ظرفیتهای جهاددانشگاهی
باید بیش از گذشته معرفی و مورد توجه قرار گیرد ،گفت:
امروز نیاز جدی ما تحقیقاتی است که خروجی داشته باشد
و گرهی از مشکالت باز کند.
وی همچنین از پیگیری و رایزنی برای در اختیار
گذاشتن فضای کافی و مناسب در شهرستان داراب برای
اجرای طرح عصاره گیری گلهای محمدی خبر داد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت :با عملیاتی
شدن این طرح عالوه بر اینکه از خام فروشی جلوگیری
میشود ،ارز آوری ایجاد خواهد شد و همچنین امیدی هم
برای بخش کشاورزی ایجاد میکند.

www.acecr.ac.ir
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حامیتازطرحهایپیشنهادی
جهاددانشگاهیدراستانآذربایجانغربی
در بازدید استاندار آذربایجان غربی به همراه معاونان پشتیبانی و فرهنگی جهاددانشگاهی از این واحد مطرح شد

همچنیـن در ایـن راسـتا نیـز دو بیمارسـتان در اصفهـان و
تهـران در حـال احـداث اسـت کـه تـا یک و نیـم سـال اینده
بـه بهرهبـرداری میرسـد.
دکتر عیسـی علیـزاده معـاون فرهنگی جهاددانشـگاهی
نیـز در این نشسـت با اشـاره به ظرفیـت خبرگزاری ایسـنا و
ایکنـا در اسـتان تصریـح کـرد :ایـن دو خبرگـزاری میتواند
بـازوی موثـر و مفیـدی بـرای معرفـی اسـتان و رونـق ان
باشد.
وی بـا اشـاره بـه فعالیـت مرکـز افکارسـنجی
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی نیـز تصریـح کرد:ایـن
مرکـز تاکنـون در حوزههـای مختلـف اقـدام بـه تهیـه نظـر
سـنجی بـا اسـتفاده از متدهـای روز در راسـتای کمـک بـه
تصمیمگیریهـای نهادهـا و بخشهـای مختلـف در اسـتان
انجـام داده اسـت.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی ادامـه داد :مجموعـه
اسـتانداری و دسـتگاههای اجرایـی نیـز میتواننـد از ایـن
ظرفیـت در حوزههـای مختلـف بـرای تصمیمگیـری در
مسـیر رونـق اسـتان اسـتفاده کنـد.
■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان
غربـی 2٣ ،آبـان مـاه :اسـتاندار آذربایجـان غربـی بـه
همـراه معاونـان پشـتیبانی و مدیریـت منابـع و فرهنگـی
جهاددانشـگاهی ،رییـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی
اسـتان بـا بازدیـد از مجتمـع پژوهـش و فنـاوری
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی از جزییـات اخریـن
دسـتاوردهای فناورانـه علمـی ،پژوهشـی و کارافرینانـه و
شـرکتهای دانشبنیـان ایـن واحـد بازدیـد کردنـد.
دکتـر سـید محمدجـواد شوشـتری معـاون پشـتیبانی
و توسـعه منابـع جهاددانشـگاهی در نشسـت بـا محمـد
مهـدی شـهریاری اسـتاندار آذربایجـان غربـی و رییـس
و پژوهشـگران آذربایجـان غربـی برگـزار شـد بـا اشـاره بـه
اقدامهـای جهاددانشـگاهی در حـوزه هـای مختلف تصریح
کـرد :هـم اکنـون جهاددانشـگاهی در حـوزه دکل نفتـی و
تولیـد متههـای اریـب شـکل بـرای حفاریهـای حرفـهای و
عمیـق اقدامهـای خوبی انجـام داده اسـت و در بحث موتور
کششـی متـرو نیـز کـه بـه ایـن نهـاد سـپرده شـده اقدامـات
موثـری درحـال انجـام اسـت.
وی بـا اشـاره بـه درخشـش جهاددانشـگاهی در حـوزه
پزشـکی نیـز گفت :در حوزه پارکینسـون و درمـان مبتنی بر
ژنتیـک اقدامهـای خوبـی انجـام شـده اسـت کـه در صـورت
موفقیـت صـد درصدی ،جزء چهار کشـور اول تاتیـر گذار در
درمـان مبتنـی بر ژنتیـک خواهیـم بود.
معـاون پشـتیبانی و توسـعه منابـع جهاددانشـگاهی
ادامـه داد :در حـوزه تبدیـل جنیـن گاوی شـیر نیـز
پژوهشهـا و اقدامـات موثـری در تبدیـل گاو هلوشـتاین
گوشـتی بـه شـیری در کـرج بـا نگهـداری  ۲۵۰راس گاو در

حـال انجـام اسـت کـه درصـد چربـی را از  ۳درصـد بـه ۸
درصـد ارتقا دادیم که در راسـتای حل مشـکالت کره بسـیار
موثـر خواهـد بـود.
دکتـر شوشـتری بـا اشـاره بـه اجـرای  ۳۸پـروژه نواورانـه
توسـط جهاددانشـگاهی گفـت :در ایـن راسـتا  ۱۵میلیـون
یـورو بـرای اجـرای ایـن پروژههـا بـه دسـتور مقـام معظـم
رهبـری تخصیـص داده شـده اسـت.
معـاون پشـتیبانی و توسـعه منابـع جهاددانشـگاهی بـا
اشـاره بـه بانـک ژنتیـک جهاددانشـگاهی یـاداور شـد :یکی
دیگـر از اقدامهـای مهـم جهاددانشـگاهی ایجـاد بانـک
ژنتیـک اسـت کـه ژنـوم هـر موجـود زنـده موجـود در کشـور
در ایـن بانـک غنـی کـه بـه دسـتور مقـام معظـم رهبـری در
سـال  ۸۶در مجتمـع  ۱۲۰هکتـاری در کـرج احـداث شـده
موجـود اسـت.
وی تصریـح کـرد :جهاددانشـگاهی در حوزههـای
مختلـف در اسـتانها اقدامهـای بسـیار موثـر و چشـمگیری
انجـام داده اسـت و در آذربایجـان غربـی نیـز بـا توجـه بـه
موقعیـت منطقـه اقدامهـای بسـیار خوبـی انجـام شـده
اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه فعالیتهـای آموزشـی
جهاددانشـگاهی یکـی از بسـترهای درامدزایـی ایـن نهـاد
محسـوب میشـود ،گفـت :بـا توجـه به شـیوع کرونا اسـاس
فعالیتهـای آموزشـی نیـز بـه سـمت اقدامهـای فناورانـه
حرکـت کـرده اسـت.
دکتـر شوشـتری بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی در
حـل مسـاله نابـاروری رتبـه اول را دارد ،افـزود :ایـن نهـاد
در حـوزهی سـرطان سـینه نیـز دارای مقـام اول اسـت.

حمایت از طرحها و ایدههای
جهاددانشگاهی

محمـد مهـدی شـهریاری اسـتاندار اسـتان در جریـان
ایـن بازدیـد بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی نقـش بسـیار
خوبـی در پژوهشهـای علمـی ایفـا کـرده ،اظهـار کـرد:
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی اقدامهای بسـیار خوبی
در عرصههـای علمـی و پژوهشـی انجـام داده اسـت کـه بـا
توجـه بـه ظرفیـت ایـن نهـاد در اسـتان میتـوان انتظـار
داشـت اقدامهـای موثرتـری نیـز انجـام دهـد.
شـهریاری جهاددانشـگاهی را نهـادی علمـی و موثـر
در توسـعه دانسـت و افـزود :از طرحهـا و ایدههـای
جهاددانشـگاهی بـرای سـرعت بخشـی بـه رونـد توسـعه
اسـتان حمایـت اساسـی میکنیـم.
وی ادامـه داد :بـرای رفـع مشـکالت مالـی
جهاددانشـگاهی کـه اقدامهـای بسـیار خوبـی برای توسـعه
اسـتان انجـام داده اسـت درصـدد جـذب اعتبـار و ارایـه
مسـاعدتهای مالـی بـه ایـن نهـاد هسـتیم تـا بـا تامیـن
اعتبـار پژوهشهایـی کـه با مشـکالت مالـی مواجه هسـتند
بـه ثمـر برسـند.
شـهریاری از رایزنـی با سـازمان برنامـه و بودجه و وزارت
کار بـرای پرداخـت تسـهیالت کم بهره بانکی به شـرکتهای
فنـاور و دانشبنیـان خبـر داد و گفت :پیگیر اخـذ اعتبارات
الزم بـرای تکمیـل طرحهای نیمـه تمام جهاددانشـگاهی و
نیـز پرداخـت تسـهیالت کـم بهـره از وزرات کار هسـتیم و به
زودی طرحهایـی کـه از قابلیـت الزم برخـوردار هسـتند بـه
ایـن دو نهـاد معرفی میشـوند.
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در اسـتان اظهـار کـرد :برنامـه توسـعه جهاددانشـگاهی
آذربایجان غربی در راسـتای مدل پیشـرفت اسـتان اسـاس
گذاری شـده اسـت.
وی افزود :جهاددانشـگاهی بسـترهای علمی و عملیاتی
پیشـرفت را بـر اسـاس نیـاز و مزیت اسـتان با رویکرد بسـتر
سـازی فرهنگـی ،ارتقـای مهـارت محـوری ،تولیـد دانش و
ایجـاد فنـاوری و ثـروت افرینـی از ان محقـق میکند.
دکتر رستمزاده با تشریح و اشاره به طرحهای
شاخص و منتخب پیشنهادی جهاددانشگاهی استان به
استانداری گفت :تمامی طرحها و ساختارهای پیشنهادی
جهاددانشگاهی براساس یک مطالعه و نیازسنجی در مدل
توسعه استان و حسب ظرفیت گروههای تخصصی این نهاد
برنامهریزی شده است و اقدامها و پیشینه کیفی کاری ملی
نیز در ان حوزه قطعا در واحد وجود دارد.
وی اعتماد به توان علمی و جهادی جهادگران جوان این
نهاد را بسیار پر ثمر عنوان کرد و افزود :حمایت از پروژهها
و ساختارها و ایدههای علمی این نهاد کامال ارزش افرین
برای استان از تمامی ابعاد بوده و حسن اعتماد به این نهاد
همیشه براساس خروجی طرحها حالوت خاصی دارد.
دکتـر رسـتم زاده با اشـاره بـه پـروژه راهانـدازی و انتقال
فناوری سـاخت گلخانه هوشـمند و مدرن ۲۰هـزار هکتاری
ایـن نهـاد بیـان کـرد :تحقـق ایـن پـروژه انقالبـی در اقتصاد
کشـاورزی و مباحـث مرتبـط از جملـه خلـق شـغلهای
دانشبنیـان بیـن رشـتهای کشـاورزی بـا علـوم دیگـر
واگروتوریسـم و دسـتیابی به دانش منتقل شـده و متناسـب
سـازی ان بـا ظرفیتهـای اقلیمـی اسـتان در بسـتر خـالق
علمـی عملـی ایجـاد خواهـد کـرد.
وی راه اندازی کلینیک تخصصی عارضهیابی مدیریت،

راهاندازی مرکز تحقیقات و رصدگاه بین رشته حقوق
شهروندی مطالعات جوانان و دانشجویان ،راهاندازی اولین
ازمایشگاه تخصصی مرجع محصوالت باغی و کشاورزی
ارگانیک شمالغرب کشور ،راهاندازی اولین مرکز ذخایر
ژنتیکی گیاهی شمال غرب کشور ،تکمیل ساختمان
فناوری و نواوری بین رشته کشاورزی جهاددانشگاهی
آذربایجان غربی با مشارکت معاونت علمی ریاست
جمهوری و طرح پژوهشی بررسی و پایش نیترات و سموم
کشاورزی در اب و خاک دشت ارومیه را از جمله طرحهای
شاخص و تاثیرگذار در توسعه اقتصاد کشاورزی و سالمت
غذایی مردم استان و کشور عنوان کرد که همگی خروجی
مشخص ارزش افرین و عملی برای نه تنها شهروندان
استان بلکه کل مردم ایران خواهند داشت.
وی در پایـان اعـالم امادگـی ایـن نهـاد را بـر حسـب
ظرفیتهـای پژوهشـی اعضـای هیـات علمـی ،فرهنگـی،
آموزشـی و اشـتغال بـا بنیـه قـوی پژوهشـکدهها و
سـازمانهای تخصصـی ایـن نهـاد در سـطح کشـور بـرای
قبـول رسـالتها و مسـوولیتهای اساسـی عنـوان کـرد.
ناصـر حضرتـی پـر رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه
ریـزی آذربایجـان غربـی نیـز در ایـن نشسـت با بیـان اینکه
جهاددانشـگاهی در اسـتان همـواره کارهـای ارزشـمندی
انجـام داده اسـت ،گفـت :بسـیاری از دسـتگاههای اجرایی
میتواننـد در راسـتای رفـع مشـکالت جهاددانشـگاهی
کمـک حـال ایـن نهـاد انقالبـی شـود.
حضرتـی پـر تصریـح کـرد :میتـوان بـا احالـه کارهـای
تحقیقاتـی بـه جهاددانشـگاهی و معرفـی ایـن نهـاد بـه
عنـوان بـازوی اجرایـی طرحهای مـورد تصویـب در کارگروه
آمـوزش و پژوهـش در راسـتای توسـعه پژوهشهـای
کاربـردی اقدامهـای خوبـی انجـام داد.
وی بـا بیـان اینکـه متاسـفانه شـرکتهای مختلـف
دانشبنیـان زیـادی در اسـتان وجـود دارد کـه جزیـرهای
عمـل میکننـد ،ادامـه داد :بیـش از  ۱۲شـرکت گلخانـه
کشـاورزی در اسـتان وجـود دارد کـه میتـوان از ظرفیـت
ایـن شـرکتها و نواحـی صنعتـی بـه عنـوان پشـتیبان برای
کاهـش هزینههـا کمـک گرفـت.
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی اسـتان اظهـار
کـرد :بایـد مسـایل و مشـکالت موجـود اولویتبنـدی و
جمعبنـدی گـردد تـا هزینههـا بـه خوبـی مدیریـت شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در بسـیاری از شـاخصها از جملـه
حـوزهی بهداشـت و درمـان و آمـوزش و پـرورش عقـب
هسـتیم ،تصریـح کـرد :دسـتگاههای مختلـف نبایـد بـه
صـورت جزیـرهای عمـل کنند بلکـه با همـکاری و تعامل هم
عـالوه بـر کاهـش هزینههـا میتواننـد در راسـتای ارتقـای
شـاخصهای عقـب مانـده اسـتان بـه یکدیگـر کمـک کنند.
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وی بـا اشـاره به اینکه جهاددانشـگاهی یـک نهاد علمی
تاثیرگـذار اسـت ،اظهـار کـرد :جهاددانشـگاهی در اسـتان
بـا توجـه بـه فعالیتهـای درخشـان در حـوزه کشـاورزی
میتوانـد کمکهـای موثـری در موضوعـات مرتبـط بـا
کشـاورزی و الگوی کشـت داشـته باشـد که در رشد و توسعه
اقتصـادی اسـتان موثـر باشـد.
شهریاری با بیان اینکه جهاددانشگاهی زحمات زیادی
را در بخشهای مختلف به ویژه حوزه علمی انجام داده
است ،تصریح کرد :وظیفه همه دستگاههای اجرایی و
نهادها است که در این راستا به این نهاد انقالبی در جهت
شکوفایی هرچه بیشتر استان کمک کنند.
استاندار آذربایجان غربی با تاکید براینکه همه تالش ما
توسعه و رشد استان است ،تصریح کرد :در تالشیم طرحهای
کاربردی عملیاتی شده و به نتایج خوبی برسند تا بتوانیم
شاهد ارتقای استان در شاخصهای عقب مانده باشیم.
وی بـا انتقـاد از کشـاورزی سـنتی در اسـتان بیـان کـرد:
باوجـود دانـش و علـم بـه کشـاورزی مـدرن ،متاسـفانه ایـن
ظرفیـت بـه خوبـی در اسـتان ترویـج نیافتـه و بـا وجـود ۷۰
هـزار هکتـار بـاغ سـیب در اسـتان تنها یـک میلیـون و ۲۰۰
هـزار تن سـیب برداشـت شـده اسـت.
شـهریاری بـه مسـاله کمبـود اب نیـز اشـاره کـرد و گفت:
بایـد کشـاورزی اسـتان به سـمت مدرنیتـه و صرفهجویی در
اب و انـرژی حرکـت کنـد ،هـم اکنـون  ۷میلیـارد مترمکعـب
اب در حوضـه دریاچـه ارومیه صرف کشـاورزی میشـود که
بایـد مدیریت شـود.
وی ادامـه داد :بـرای دگرگونـی در شـیوههای سـنتی
کشـاورزی و تغییـر الگـوی کشـت شـورای راهبـردی
کشـاورزی اسـتان را تشـکیل دادهایـم.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به حمایت از
طرحهای پژوهشی برای رفع دغدغههای استان ادامه داد:
طرحهای پژوهشی که بتواند مشکالت استان را حل کند در
اولویت ما قرار دارد و از این طرحها حمایت میشود.
وی بـا اشـاره بـه ظرفیت کشـت گیاهـان دارویی بـا توجه
بـه ارزش افـزوده بسـیار باالیـی کـه دارد ،تصریح کـرد :باید
در ایـن زمینـه اقدامهـای بسـیار زیـادی بـرای فرهنـگ
سـازی انجـام و ایـن نـوع کشـت بـه شهرسـتانها معرفـی
شـود تـا کشـاورزان از کشـت محصوالت کـم بازده به سـمت
کشـت گیاهـان دارویـی روی بیاورنـد.
شـهریاری تصریـح کـرد :آذربایجـان غربـی رتبـه اول را
در کشـت چغنـدر بـه خـود اختصـاص داده محصولـی کـه
بسـیار پـر اب بـر اسـت و متاسـفانه بـه شـکل سـنتی ابیاری
میشـود کـه بایـد اقدامهایـی نیـز در این راسـتا انجام شـود
کـه در ایـن حـوزه نیـز ضعـف وجـود دارد.
در ایـن بازدید دکتر رسـتم زاده رییس جهاددانشـگاهی
آذربایجـان غربـی بـا ارایه گزارشـی از فعالیتهـای این نهاد
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کرونا فرصتی برای تﻐییر و بازنگری در نﻈام
آموزشی جهاددانشگاهی
معاون هامهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی در نشست با ﻤﻧاینده مردم ساوه در مجلس عنوان کرد

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بـه نقـل از
ایسـنا 21 ،آبـان مـاه :معـاون هماهنگـی و امـور مجلس
جهاددانشـگاهی بابیـان اینکـه کرونـا تهدیدی جـدی برای
توسـعه آموزشهـای تخصصـی جهاددانشـگاهی اسـت ،بـر
لـزوم بازنگـری فعالیتهـای آموزشـی ایـن نهـاد بـرای رفـع
ایـن تهدیدهـا تاکیـد کـرد.
دکترمهـــدی باصولـــی معـــاون هماهنگـــی و امـــور
مجلـــس جهاددانشـــگاهی در نشســـت مشـــترک بـــا
حجتاالســـالم محمـــد ســـبزی نماینـــده مـــردم ســـاوه و
زرندیـــه در مجلـــس شـــورای اســـالمی و علـــی میرزایـــی
مع ــاون اس ــتاندار و فرمان ــدار س ــاوه ک ــه در دفت ــر نماین ــده
مجلـــس برگـــزار شـــد ،بـــه فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی
در حوزهه ــای آموزش ــی ،تحقیقات ــی ،علم ــی ،پژوهش ــی،
درمان ــی ،فرهنگ ــی و  ...اش ــاره ک ــرد و اف ــزود :عمدهتری ــن
فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی در شهرســـتان ســـاوه

بیشـــتر بـــه حـــوزه آموزشهـــای تخصصـــی کوتاهمـــدت و
آمـــوزش عالـــی معطـــوف شـــده اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه تهدیدهایـــی کـــه در نتیجـــه شـــیوع
کروناویـــروس متوجـــه حـــوزه آموزشهـــای کوتاهمـــدت
و آمـــوزش عالـــی شـــده اســـت ،گفـــت :بـــرای برونرفـــت
از ایـــن تهدیدهـــا بایـــد یـــک بازنگـــری در نحـــوه و نـــوع
فعالیتهـــای آموزشـــی صـــورت گیـــرد.
وی بـــه برنامههـــای پیشـــنهادی از ســـوی نماینـــده
مجلـــس ،فرمانـــدار و جهاددانشـــگاهی ســـاوه بـــرای
ارتقـــای فعالیتهـــا اشـــاره کـــرد و گفـــت :برنامههـــای
پیشـــنهادی کـــه در جهاددانشـــگاهی امـــکان اجرایـــی
شـــدن ان وجـــود دارد مـــورد واکاوی قـــرار گرفـــت و پـــس
از بازنگـــری در فعالیتهـــا امیدواریـــم بتوانیـــم ظـــرف
م ــدت  ۲۰روز این ــده ب ــه ی ــک برنام ــه م ــدون عملیات ــی در
شهرســـتان ســـاوه دســـتیابیم.

معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس جهاددانشـــگاهی
تصری ــح ک ــرد :گس ــتره خدم ــات متن ــوع جهاددانش ــگاهی
در شهرســـتان ســـاوه در ســـایه حمایـــت همهجانبـــه
مســـووالن و همافزایـــی بیـــن بخشـــی دســـتگاههای
اجرایـــی محقـــق خواهـــد شـــد و درصـــدد هســـتیم تـــا در
قالـــب ایـــن برنامـــه پیشـــنهادی عمـــل کنیـــم.
وی تصری ــح ک ــرد :جهاددانش ــگاهی یکنه ــاد عموم ــی
غیردولت ــی اس ــت ک ــه از س ــال  ۱۳۵۹فعالی ــت خ ــود را اغ ــاز
کـــرده و بـــا توجـــه بـــه شـــرایط و اقتضائـــات در طـــول ۴۰
س ــال گذش ــته خدم ــات متن ــوع خ ــود را ب ــه کش ــور ارای ــه
داده اســـت و بهعنـــوان پلـــی بیـــن جامعـــه و دانشـــگاه
در چهـــار حـــوزه آموزشـــی ،پژوهشـــی ،فرهنگـــی و
تجاریســـازی فعالیـــت میکنـــد.
معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس جهاددانشـــگاهی
آموزشهـــای کوتاهمـــدت و آمـــوزش عالـــی را دو حـــوزه
خدمت ــی ای ــن نه ــاد انقالب ــی در بخ ــش آم ــوزش برش ــمرد
و افـــزود :توانمندســـازی گروههـــا و اقشـــار مختلـــف
جامعـــه بـــا فعالیـــت بیـــش از  ۱۰۰مرکـــز تخصصـــی
کوتاهمـــدت در سراســـر کشـــور نظیـــر شهرســـتان ســـاوه،
از اهـــداف جهاددانشـــگاهی اســـت و در ایـــن راســـتا
بـــه احـــاد مختلـــف جامعـــه خدمـــات آموزشـــی ارایـــه
می دهـــد.
دکتـــر باصولـــی بـــه فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی در
حـــوزه آموزشهـــای بلندمـــدت از دهـــه  ۷۰اشـــاره کـــرد
و گفـــت :ســـاختارهای متعـــددی نظیـــر دو دانشـــگاه۶ ،
موسســـه آمـــوزش عالـــی و  ۴۰مرکـــز علمـــی کاربـــردی در
مجموعـــه جهاددانشـــگاهی کشـــور فعـــال هســـتند.
وی ب ــه فعالی ــت جهاددانش ــگاهی در ح ــوزه پژوهش ــی
نیـــز اشـــاره کـــرد و گفـــت :پژوهشهـــای توســـعهای و
بنیـــادی دو ســـاختار تعریفشـــده بـــرای فعالیتهـــای
جهاددانشـــگاهی اســـت کـــه در پژوهشهـــای بنیـــادی
حرکـــت بـــر مســـیر دانشبنیـــان مـــورد تاکیـــد قرارگرفتـــه
و بـــا تشـــکیل گروههـــای مختلـــف پژوهشـــی در حـــوزه

حجتاالس ــالم محم ــد س ــبزی نماین ــده م ــردم س ــاوه
و زرندی ــه در مجل ــس ش ــورای اس ــالمی نی ــز در ای ــن دی ــدار
گفـــت :توزیـــع عادالنـــه خدمـــات و امکانـــات زمینهســـاز
دســـتیابی بـــه توســـعه فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی در
شهرســـتانهایی نظیـــر ســـاوه و زرندیـــه اســـت.
حجتاالســـالم ســـبزی بـــه موقعیتهـــای ویـــژه
شهرســـتان ســـاوه و مزیتهـــای فراوانـــی کـــه بـــه
دلی ــل نزدیک ــی ب ــه پایتخ ــت دارد اش ــاره ک ــرد و اف ــزود:
جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان یکنهـــاد انقالبـــی و خـــالق
میتوانـــد بـــا اســـتفاده از ظرفیتهـــای جمعیتـــی،
مزیـــت صنعتـــی و کشـــاورزی ایـــن منطقـــه بهعنـــوان
قطـــب صنعـــت و کشـــاورزی اســـتان و کشـــور در عمـــل
بـــه رســـالت و ماموریتهـــای خـــود ،موفـــق و تاثیرگـــذار
عمـــل کنـــد.
وی ب ــا تاکی ــد ب ــر توزی ــع مت ــوازن و عادالن ــه اعتب ــارات و
امکان ــات بی ــان ک ــرد :فعالی ــت جهاددانش ــگاهی در س ــاوه
بـــا یـــک ســـاختمان اســـتیجاری هزینهبـــردار در شـــأن
ای ــن شهرس ــتان نیس ــت و الزم اس ــت ت ــا ب ــا تزری ــق اعتب ــار
و حمایـــت مســـووالن ســـاختمان اداری مســـتقلی بـــه
مالکی ــت ای ــن نه ــاد در ای ــد ت ــا فعالیته ــای ان ب ــا تامی ــن
زیرســـاختهای الزم شـــتاب گیـــرد.
ایـــن نماینـــده مـــردم در خانـــه ملـــت افـــزود :اگـــر
بخواهیـــم بـــرای اینـــده جهاددانشـــگاهی اهـــداف
توســـعهای تدویـــن و اجرایـــی کنیـــم بایـــد یکچشـــم

انـــداز در قالـــب برنامـــه پیشـــنهادی عملیاتـــی و تدویـــن
ش ــود و امیدواری ــم برنامهه ــای پیش ــنهادی ظ ــرف م ــدت
 ۲۰روز اینـــده امـــاده و در نشســـتی بـــا حضـــور رییـــس
جهاددانشـــگاهی و اســـتاندار مرکـــزی مـــورد بحـــث و
بررســـی قـــرار گیـــرد و در نهایـــت بـــه تصمیمگیـــری و
تصمی ــم س ــازی منج ــر ش ــود ت ــا ب ــه توس ــعه فعالیته ــای
جهاددانشـــگاهی در ســـاوه ختـــم گـــردد.
وی بـــا اشـــاره بـــه واگـــذاری قطعـــه زمینـــی
بـــرای احـــداث ســـاختمان اداری و فضـــای فیزیکـــی
جهاددانشـــگاهی در ســـاوه از  ۱۰ســـال پیـــش گفـــت:
تعییـــن تکلیـــف احـــداث ســـاختمان جهاددانشـــگاهی
از مهمتریـــن محورهـــای برنامـــه پیشـــنهادی اســـت
و معتقدیـــم بـــا فضـــای اســـتیجاری و هزینهبـــردار
نمیتـــوان فعالیتهـــای ایـــن نهـــاد را در شهرســـتان
ســـاوه توســـعه داد.
حجتاالســـالم ســـبزی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه
کاهـــش اعتبـــار شهرســـتان ســـاوه در نتیجـــه اجـــرای
قان ــون مالی ــات ب ــر ارزشاف ــزوده در برنام ــه شش ــم توس ــعه
اظه ــار ک ــرد :در ح ــال حاض ــر س ــاوه س ــاالنه بی ــش از ۹۰۰
میلیـــارد تومـــان درامـــد مالیاتـــی و ارزشافـــزوده دارد و
ب ــا اج ــرای قان ــون برنام ــه شش ــم توس ــعه ک ــه ب ــرای ش ــهر
درامدزایـــی نظیـــر ســـاوه ناعادالنـــه اســـت ،مشـــخص
نیس ــت چ ــه می ــزان از ای ــن درام ــد س ــاالنه در شهرس ــتان
هزینـــه میشـــود.
وی تصری ــح ک ــرد :هماکن ــون ب ــه دنب ــال ارای ــه طرح ــی
در مجل ــس ش ــورای اس ــالمی هس ــتیم ت ــا ب ــا اص ــالح ای ــن
قان ــون ب ــرای ش ــهرهایی نظی ــر س ــاوه ک ــه در ح ــق انه ــا
اجح ــاف ش ــده اس ــت می ــزان اعتباره ــا را افزای ــش دهی ــم
کـــه بـــا افزایـــش میـــزان اعتبـــارات بخشـــی از نیـــاز مالـــی
نهادهای ــی نظی ــر جهاددانش ــگاهی تامی ــن خواه ــد ش ــد.
نماینـــده مـــردم ســـاوه ادامـــه داد :ســـاوه و زرندیـــه
پذیـــرای جمعیـــت ســـرریز پایتخـــت بـــوده و از مشـــکالت
خاص ــی برخ ــوردار هس ــتند و بای ــد ن ــگاه وی ــژهای نس ــبت
ب ــه ای ــن منطق ــه ب ــا افزای ــش می ــزان تخصی ــص اعتب ــارات
ش ــود ت ــا جای ــگاه ای ــن منطق ــه ب ــا توج ــه ب ــه مزیته ــای
بالقـــوه ان ارتقـــاء یابـــد.
در ادامـــه علـــی میرزایـــی معـــاون اســـتاندار و
فرمانـــدار ســـاوه نیـــز گفـــت :توزیـــع خدمـــات و امکانـــات
جهاددانشـــگاهی در شهرســـتان ســـاوه عادالنـــه
نبـــوده اســـت و ســـاوه بـــه نســـبت جمعیـــت در حـــوزه
زیرســـاختها عقبتـــر اســـت.
میرزایـــی افـــزود :بایـــد کمـــک کنیـــم کـــه فضـــای
فیزیک ــی ب ــرای جهاددانش ــگاهی اح ــداث و فعالی ــت ای ــن

مرکـــز از حالـــت اســـتیجاری خـــارج شـــود و امیـــد اســـت
در نشســـتی بـــا رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــرای تعییـــن
تکلیـــف زمیـــن واگـــذاری شـــده جهـــت احـــداث یـــک
فضـــای فیزیکـــی مناســـب تصمیمگیـــری کنیـــم.
وی بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت  ۱۷مجموعـــه دانشـــگاهی
غیرانتفاعـــی در ســـاوه اظهـــار کـــرد :جهاددانشـــگاهی
ســـاوه از ظرفیـــت باالیـــی برخـــوردار اســـت امـــا بـــه
دلیـــل ضعـــف در زیرســـاختها بهویـــژه ســـاختمان
اســـتیجاری نمیتوانـــد بـــا ظرفیـــت حداکثـــری در
راســـتای انجـــام ماموریتهـــای ایـــن نهـــاد انقالبـــی
فعالیـــت کنـــد.
در ایـــن نشســـت مشـــترک رییـــس جهاددانشـــگاهی
اســـتان مرکـــزی نیـــز گفـــت :شـــیوع کرونـــا بســـیاری از
فعالیتهـــای کشـــور را تحـــت تاثیـــر خـــود قـــرار داده
اس ــت و در اس ــتان مرک ــزی نی ــز ش ــرایط بهگون ــهای ش ــده
ک ــه بس ــیاری از فعالیته ــای آموزش ــی و فرهنگ ــی تح ــت
تاثی ــر تبع ــات منف ــی ش ــیوع ای ــن بیم ــاری اس ــت و ادام ــه
ایـــن رونـــد نیـــز اســـیب جـــدی بـــه ایـــن فعالیتهـــا وارد
می کنـــد.
مهن ــدس مس ــعود ش ــهرجردی بی ــان ک ــرد :بیش ــترین
فعالیته ــای جهاددانش ــگاهی س ــاوه در ح ــوزه آموزش ــی
و برگ ــزاری دورهه ــای تخصص ــی کوت ــاه م ــدت ب ــوده اس ــت
و هماکنـــون کرونـــا بیشـــترین تاثیـــر خـــود را بـــر رونـــد
تش ــکیل ای ــن دورهه ــا دارد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی تصریـــح
کـــرد :درصـــدد هســـتیم تـــا بـــا یـــک هماهنگـــی بیـــن
جهاددانشـــگاهی کشـــور ،نماینـــده مجلـــس و فرمانـــدار
شهرســـتان بتوانیـــم فعالیتهـــای علمـــی ،تحقیقاتـــی،
دانشبنی ــان و توس ــعهای را در مجموع ــه جهاددانش ــگاهی
شهرســـتان ســـاوه توســـعه دهیـــم.
وی توســـعه فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی ســـاوه را
مطالبـــه نماینـــده مجلـــس و فرمانـــدار شهرســـتان بیـــان
کـــرد و افـــزود :راهانـــدازی دبیرخانـــه مشـــاغل خانگـــی از
جمل ــه اقدام ــات خوب ــی ب ــود ک ــه در س ــاوه عملیات ــی ش ــده
و کمک ــی ب ــرای اش ــتغال متقاضی ــان در اج ــرای ای ــن ط ــرح
مل ــی اس ــت.
بازدیـــد از بخشهـــای مختلـــف جهاددانشـــگاهی
ســـاوه و نحـــوه ارایـــه خدمـــات ایـــن نهـــاد و دفتـــر
خبرگـــزاری ایســـنا مســـتقر در ایـــن شهرســـتان و نیـــز
بازدی ــد از زمی ــن واگ ــذار ش ــده ب ــرای اح ــداث س ــاختمان
ایـــن نهـــاد از دیگـــر برنامههـــای معـــاون هماهنگـــی و
ام ــور مجل ــس جهاددانش ــگاهی کش ــور در س ــفر ب ــه س ــاوه
بـــود.
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ســـلولهای بنیادیـــن ،رویـــان ،اصـــالح نـــژاد دام،
صنعـــت بـــرق و  ...خدمـــات الزم را ارایـــه میدهـــد و در
پژوهشهـــای توســـعهای نیـــز خدمـــات الزم تخصصـــی
متناســـب بـــا مزیتهـــا و ظرفیتهـــای هـــر منطقـــهای
بـــا فعالیـــت بیـــش از  ۱۴۰مرکـــز خدمـــات تخصصـــی در
سراســـر کشـــور در حوزههـــای کشـــاورزی ،پزشـــکی،
علـــوم اجتماعـــی ،علـــوم انســـانی و  ...انجـــام میشـــود
ک ــه متاس ــفانه خدم ــات پژوهش ــی توس ــعهای و بنی ــادی در
ســـاوه ارایـــه نمیشـــود.
معـــاون جهاددانشـــگاهی بـــه فعالیـــت خبرگـــزاری
ایســـنا بهعنـــوان بزرگتریـــن خبرگـــزاری غیردولتـــی
کشـــور و خبرگـــزاری ایکنـــا بهعنـــوان تنهـــا خبرگـــزاری
تخصصـــی بینالمللـــی قرانـــی کشـــور در قالـــب
فعالیتهـــای فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی اشـــاره
کـــرد و گفـــت :مراکـــز افـــکار ســـنجی و نظرســـنجی
جهاددانش ــگاهی نی ــز از دیگ ــر فعالیته ــای زیرمجموع ــه
فرهنگـــی اســـت.
وی تبدی ــل ک ــردن دان ــش ب ــه ث ــروت را از فعالیته ــای
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه تجاریســـازی برشـــمرد و
گفـــت :توانمندســـازی افـــراد بـــرای ورود بـــه بـــازار کار و
ایج ــاد بس ــتری ب ــرای رون ــق کس ــبوکار از جمل ــه اه ــداف
فعالیـــت ایـــن حـــوزه اســـت و راهانـــدازی دبیرخانـــه
مشـــاغل خانگـــی در ســـاوه در امتـــداد فعالیتهـــای
جهـــاد در ایـــن حـــوزه اســـت.
دکتـــر باصولـــی گفـــت :تمامـــی فعالیتهـــای
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه آموزشـــی ،پژوهشـــی،
فرهنگـــی و تجاریســـازی در تمـــام اســـتانها و
شهرســـتانهای کشـــور بهصـــورت یکجـــا و متـــوازن ارایـــه
نمیشـــود بلکـــه بســـتگی بـــه ظرفیتهـــا و مزیتهـــای
هـــر منطقـــه بـــرای اجرایـــی شـــدن دارد کـــه امیدواریـــم
بتوانی ــم ب ــا تعام ــل بیش ــتر و همافزای ــی ش ــاهد گس ــترش
خدمـــات متنـــوع ایـــن نهـــاد در اســـتان مرکـــزی و
شهرســـتان ســـاوه باشـــیم.
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مدیرعامل رشکت فناوری بن یاختههای رویان جهاددانشگاهی بر لزوم تالش هرچه بیشرت در جهت توسعه فرایندهای علمی و تجاری سازی حوزه سلول
درمانی کشور تاکید کرد

■ روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی قـم 25 ،آبـان مـاه:

دکتـر مرتضـی ضرابـی بـا حضـور در نمایندگـی شـرکت
فنـاوری بـن یاختههـای رویان جهاددانشـگاهی قـم با بیان
اینکـه بـرای پـی بـردن کشـورها بـه اهمیـت خـون بندناف،
سـازمان بهداشـت جهانـی  15نوامبـر را بـه عنـوان روز
جهانـی بندنـاف نامگـذاری کـرده اسـت ،عنـوان کـرد :ایـن
جـزء ارزشـمند کـه در زمـان زایمـان معمـوال دور ریختـه
میشـود میتوانـد در بسـیاری از بیماریهـا مـورد اسـتفاده
قـرار گیـرد و نبایـد بـه چشـم یـک زبالـه بـه ان نگریسـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـلولی کـــه دو ویژگـــی
قابلیـــت تخصصـــی شـــدن و خودنوزایـــی داشـــته باشـــد را
ســـلول بنیـــادی مینامنـــد ،بیـــان کـــرد :ســـلول بنیـــادی
بـــه دو نـــوع مزانشـــیمی و خـــون ســـاز تقســـیم میشـــود
کـــه هـــر کـــدام دارای کاربـــردی مخصـــوص هســـتند و
ســـلولهای بنیـــادی خـــون ســـاز از ســـه منبـــع مغـــز
اســـتخوان ،خـــون محیطـــی (بـــا اســـتفاده از دســـتگاه
ســـلولهای تـــک هســـتهای جـــدا میشـــوند) و بندنـــاف
و جفـــت بهدســـت میایـــد.
دکتـــر ضرابـــی ادامـــه داد :امـــروزه خوشـــبختانه
ع ــالوه ب ــر بان ــک خ ــون بندن ــاف ،بان ــک خ ــون محیط ــی،
بانـــک خـــون مغـــز اســـتخوان و بانـــک بافـــت بندنـــاف
کـــه از منابـــع ســـلول بنیـــادی هســـت را در مرکـــز رویـــان
جهاددانش ــگاهی داری ــم و امیدواری ــم در س ــایر اس ــتانها
نیـــز بتوانیـــم ایـــن بانکهـــا را فعـــال کنیـــم.
مدیرعامل شرکت فناوری بن یاختههای رویان با
اشاره به اینکه بافت بندناف مهمترین منبع ذخیره ساز

سلولهای بنیادی مزانشیمی است ،گفت :تنها مرکزی
هستیم در کشور که عالوه بر ذخیره خون بندناف ،خدمات
جداسازی و ذخیره سازی بافت بندناف و مغز استخوان را
برای بیماران ارایه میدهیم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه دو نـــوع بانـــک ذخیـــره ســـازی
عموم ــی و اختصاص ــی وج ــود دارد ،اظه ــار ک ــرد :در بان ــک
خـــون عمومـــی خانوادههـــا بـــا اهـــدای خـــون بندنـــاف
دیگـــر مالکیتـــی بـــر روی خـــون بندنـــاف ندارنـــد ،امـــا
در بانـــک خـــون اختصاصـــی خانـــواده بـــا مرکـــز قـــرارداد
بســـته و ذخیـــره ســـازی را انجـــام میدهنـــد.
دکتـــر مرتضـــی ضرابـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ۱۳۰
هـــزار نمونـــه در بانـــک خصوصـــی و  ۵هـــزار نمونـــه در
بانـــک عمومـــی مرکـــز رویـــان ذخیـــره ســـازی شـــده
اســـت ،تصریـــح کـــرد :در مجمـــوع بیـــش از  ۱۳۵هـــزار
نمونـــه ذخیـــره ســـازی در بانـــک رویـــان وجـــود دارد و
بزرگتریـــن بانـــک خاورمیانـــه هســـتیم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه ذخیـــره ســـازیهای بانـــک
خـــون عمومـــی را میتوانیـــم در اختیـــار ســـایر کشـــورها
قـــرار دهیـــم و ایـــن اطالعـــات در بانـــک خـــون جهانـــی
ثبـــت شـــده اســـت ،بیـــان کـــرد :برخـــی از کشـــورهای
همســـایه درخواســـت راهانـــدازی بـــرای بانـــک خـــون
تحـــت الینســـس رویـــان را دارنـــد و همچنیـــن در
کردســـتان عـــراق و شـــهر مســـقط دفتـــر داریـــم و اخیـــرا
نیـــز قـــراردادی بـــا یـــک کشـــور دیگـــر منطقـــه منعقـــد
کردهایـــم کـــه امیدواریـــم امـــکان انتقـــال نیـــز فراهـــم
شـــود.

مدیرعامـــل شـــرکت فنـــاوری بـــن یاختههـــای رویـــان
ب ــا اش ــاره ب ــه هزین ــه س ــنگین وارد ک ــردن خ ــون بندن ــاف
عنـــوان کـــرد :در خصـــوص صـــادرات نیـــز برخـــی از
کشـــورها نیازمنـــد فراوردههـــای مرتبـــط بـــه ســـلولهای
بنیـــادی و دانـــش ســـلولهای بنیـــادی بندنـــاف هســـتند
امـــا بـــه دلیـــل محدودیتهـــای اخیـــر مشـــکالتی در
زمینـــه صـــادرات ایـــن محصـــوالت ایجـــاد شـــده اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در  ۱۲۰بانـــک عمومـــی بـــا
ذخی ــره س ــازی ح ــدود  800ه ــزار نمون ــه و در بانکه ــای
خصوصـــی نزدیـــک بـــه شـــش میلیـــون نمونـــه ،در
دنیـــا ذخیـــره وجـــود دارد ،گفـــت :ایـــن ســـلولها
قابلیـــت درمـــان  ۸۰نـــوع بیمـــاری را دارنـــد و در همـــهی
بیماریهایـــی کـــه ســـلول اســـیب میبینـــد میتـــوان
بـــا جایگزینـــی ســـلول بـــه درمـــان انهـــا اقـــدام کـــرد و
بیشتریـــن درمـــان نیـــز در بیماریهـــای خونـــی ماننـــد
تاالســـمی ،ســـرطان و  ...اســـت کـــه اگـــر ســـلول تامیـــن
شـــود میتـــوان بـــه درمـــان قطعـــی امیـــدوار بـــود.
دکت ــر ضراب ــی اف ــزود :بی ــش از  ۴۰۰کارازمای ــی بالین ــی
ب ــا اس ــتفاده از س ــلولهای بنی ــادی بندن ــاف انج ــام ش ــده
کـــه بزرگتریـــن طـــرح کارازمایـــی بالینـــی را در ۱۲۰
کـــودک ســـی پی(فلـــج مغـــزی) در بیـــن  ۴تـــا  ۱۴ســـال
پیونـــد ســـلولهای مزانشـــیم را شـــروع کردهایـــم کـــه
خوشـــبختانه نتایـــج خوبـــی بهدســـت اوردهایـــم.
وی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه ام ــکان ف ــراوری  ۳۵محص ــول
از ضمائـــم زایمانـــی وجـــود دارد و خـــون بندنـــاف ،بافـــت
بندنـــاف ،جفـــت ،پـــرده امنیوتیـــک و مایـــع امنیوتیـــک
پنـــج جـــز اصلـــی ضمائـــم زایمانـــی اســـت ،بیـــان کـــرد:
پـــرده امنیوتیـــک در ترمیـــم جـــای زخـــم ،ســـوختگی و
...کارب ــرد دارد ک ــه تولی ــد ان را ش ــروع کردی ــم و ب ــا توج ــه
بـــه مجوزهـــای اخـــذ شـــده امیداریـــم تـــا پایـــان ســـال
محصـــوالت مربوطـــه را ارایـــه کنیـــم.
دکت ــر ضراب ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه توانای ــی ص ــادرات
پـــرده امنیوتیـــک و ســـلولهای مزانشـــیم را داریـــم امـــا
بـــه دلیـــل محدودیتهـــا ایـــن امـــکان فراهـــم نیســـت،
تصری ــح ک ــرد :ب ــا هم ــکاری موسس ــات خیری ــه ای ــن ام ــکان
بـــه عمـــل امـــده تـــا خانوادههایـــی کـــه کـــودک مبتـــال بـــه
بیماریهـــای خونـــی دارنـــد و مـــادر ،بـــارداری مجـــدد را
تجربـــه میکنـــد بـــا شـــرایط خاصـــی نمونههـــا را ذخیـــره
س ــازی کنن ــد.
مدیرعامـــل شـــرکت فنـــاوری بـــن یاختههـــای رویـــان
ادامـــه داد :دنـــدان شـــیری نیـــز دارای ســـلول بنیـــادی
مزانشـــیمی بـــوده کـــه امـــکان ذخیـــره ســـازی ان وجـــود
دارد و امیدواریـــم بـــا پیـــاده ســـازی اســـتانداردهای الزم
بتوانی ــم ای ــن ن ــوع ذخی ــره س ــازی را نی ــز انج ــام بدهی ــم.

در نشست مشرتک رییس جهاددانشگاهی مازندران با معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بابل مطرح شد

نقش جهاددانشگاهی
در تبدیل ایده به محصول

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی مازنـــدران:

محمدرض ــا ش ــافعیان ریی ــس جهاددانش ــگاهی مازن ــدران
در نشســـت مشـــترک بـــا موســـی فرهـــادی معـــاون
پژوه ــش و فن ــاوری دانش ــگاه صنعت ــی نوش ــیروانی گف ــت:
اولوی ــت جهاددانش ــگاهی مازن ــدران انج ــام پژوهشه ــای
کاربـــردی در راســـتای توســـعه اســـتان اســـت.
محمدرض ــا ش ــافعیان در نشس ــت مش ــترک ب ــا موس ــی
فرهـــادی معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــگاه صنعتـــی
نوشـــیروانی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن نهـــاد انقالبـــی
بـــا در اختیـــار داشـــتن ظرفیتهـــای مناســـب علمـــی و
پژوهشـــی بـــه دنبـــال نقشآفرینـــی در توســـعه مازنـــدران
اس ــت ،اظه ــار ک ــرد :ای ــن نه ــاد آمادگ ــی دارد ت ــا ب ــا ورود
بـــه چالشهـــای اســـتان مازنـــدران بـــرای حـــل مســـایل
کمـــککار دســـتگاههای اجرایـــی باشـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه هنـــوز دانشـــگاه و بـــازار موفـــق
بـــه برقـــراری ارتبـــاط بـــا یکدیگـــر بـــه معنـــای واقعـــی
کلم ــه نش ــدهاند ،تصری ــح ک ــرد :جه ــاد دانش ــگاهی ب ــا در
اختی ــار داش ــتن مناب ــع مختل ــف آموزش ــی و پژوهش ــی در
هـــر کجـــا کـــه درخواســـت شـــود حضـــور پیـــدا میکنـــد و
در راســـتای حـــل مســـایل میتوانـــد از ظرفیـــت علمـــی
و پژوهشـــی تمامـــی ســـازمانهای جهـــاد دانشـــگاهی
کشـــور بهـــره گیـــرد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی مازنـــدران بـــا اشـــاره بـــه
اینکـــه جهاددانشـــگاهی بـــا ســـابقه بـــاال تـــالش کـــرده
اس ــت ب ــا مس ــایل مختل ــف ب ــه ص ــورت علم ــی ،پژوهش ــی،
فنـــاوری و فرهنگـــی مواجـــه شـــود ،تصریـــح کـــرد :ایـــن
نه ــاد دارای ش ــش مرک ــز آموزش ــی در ش ــهرهای بهش ــهر،
ســـاری ،بابـــل ،بابلســـر ،پردیـــس دانشـــگاه مازنـــدران و
آم ــل اس ــت ک ــه جه ــت ارای ــه آموزشه ــای کوت ــاه م ــدت
تخصصـــی بـــرای ورود بـــه بـــازار کار ،بـــرای متقاضیـــان،

دورههـــای مـــورد نیـــاز را برگـــزار میکنـــد.
وی ادامــه داد :جهاددانشــگاهی در حــوزه آموزشهــای
بلنــد مــدت نیــز دانشــگاه علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی
مازنــدران در بابــل بــه عنــوان قطــب حــوزه فنــاوری
اطالعــات دانشــگاه هــای علمــی کاربــردی اســتان مشــغول
بــه فعالیــت اســت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی مازنـــدران بـــا بیـــان ایـــن
کـــه پژوهـــش یکـــی از ماموریتهـــای مهـــم ســـازمانی
در جهاددانشـــگاهی اســـت ،گفـــت :در همیـــن راســـتا
جهاددانشـــگاهی آمادگـــی دارد تـــا بـــا تمـــام امکانـــات
علمـــی و پژوهشـــی خـــود بـــرای موضـــوع پســـماند بـــه
همـــکاری بـــا دانشـــگاه نوشـــیروانی بابـــل بســـیج کنـــد.
ش ــافعیان اظه ــار ک ــرد :ای ــن نه ــاد آمادگ ــی دارد ب ــدون
درگیـــری بروکراســـی اداری در تمامـــی مســـائل پژوهـــش
محـــور دانشـــگاه نوشـــیروانی بابـــل ،ورود و در راســـتای
پیشـــبرد اصولـــی و جهـــادی امـــور گام بـــردارد.
وی بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره کــرد کــه جهاددانشــگاهی
مازنـــدران بـــا دارا بـــودن اراضـــی مســـتعد در چپکـــرود
جویبـــار ،در حوزههـــای کشـــاورزی و شـــیالت در حـــال
پژوهشهـــای کاربـــردی در راســـتای توســـعه اســـتان
اســـت.
شـــافعیان در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود بـــه
ظرفیـــت بـــاالی اســـتان مازنـــدران در تمامـــی زمینههـــا
اشـــاره و افـــزود :اگـــر علـــم را بـــا برنامهریـــزی صحیـــح
و اصولـــی در ایـــن ظرفیتهـــا بـــه کار ببریـــم قطعـــا بـــه
نتیجـــه مطلـــوب دســـت خواهیـــم یافـــت.
وی ادامه داد :به عنوان مثال بسیاری از میوهها و
ریزمیوهها مانند انار و تمشک و غیره که در این استان به
وفور تولید میشود به دلیل نبود صنایع تبدیلی به هدر
میرود و از آنها استفاده بهینه نمیشود.

در ای ــن نشس ــت مع ــاون پژوه ــش و فن ــاوری دانش ــگاه
صنعتـــی نوشـــیروانی بابـــل نیزتاکیـــد کـــرد :در بســـیاری
از مـــوارد دانشـــگاه ایدههـــای خوبـــی دارد امـــا بـــرای
تبدیـــل شـــدن ایـــن ایـــده بـــه یـــک محصـــول ،نقـــش
جهاددانشـــگاهی حایـــز اهمیـــت اســـت.
موسی فرهادی با اشاره به اینکه امروز نگاه مسووالن از
رهبری تا ردههای پایینتر مدیریتی این است که دانشگاهها
و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی باید به سمت اشتغالزایی بروند
تا جهش تولید و اقتصاد مقاومتی معنا دهد ،اظهار کرد :برای
تحقق این مهم ،الزم است تا نیروها در کنار هم قرار بگیرند تا
با کمک همدیگر موجب تقویت این امر شوند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه مراکـــز متعـــدد آموزشـــی و
پژوهشـــی داریـــم کـــه دارای ماموریتهـــای خاصـــی
هســـتند ،افـــزود :یکـــی از آن حلقههـــای واســـطی کـــه
م ــی توان ــد بی ــن دانش ــگاه و جامع ــه ه ــدف ق ــرار بگی ــرد ت ــا
ای ــن اش ــتغالزایی را ایج ــاد کن ــد ،جهاددانش ــگاهی اس ــت.
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــگاه نوشـــیروانی
باب ــل گف ــت :جهاددانش ــگاهی ب ــه واس ــطه جایگاه ــی ک ــه
دارد و ماموریتهایـــی کـــه بـــرای آن تعریـــف شـــده اســـت
میتوانـــد بـــه توســـعه اســـتان مازنـــدران کمـــک شـــایانی
کن ــد و اتح ــاد جهاددانش ــگاهی و دانش ــگاه در ای ــن اس ــتان
میتوانـــد ثمـــر مناســـبی داشـــته باشـــد.
فرهـــادی بـــا بیـــان اینکـــه بـــرای توســـعه مازنـــدران
بایـــد بـــه ایـــن ســـوواالت پاســـخ داد کـــه آیـــا مازنـــدران
بودجـــه ،نیـــروی انســـانی و اســـتعداد نـــدارد ،اظهارکـــرد:
مازنـــدران نعمـــت خـــدادادی و نیـــروی انســـانی کارآمـــد
بـــرای توســـعه را دارا اســـت امـــا مشـــکل اساســـی ،عـــدم
بکارگیـــری هدفمنـــد ســـرمایهای اســـت.
مع ــاون پژوه ــش و فن ــاوری دانش ــگاه نوش ــیروانی باب ــل
ادام ــه داد :بنابرای ــن دانش ــگاه از گذش ــته ت ــا ب ــه ام ــروز ب ــه
دنبـــال آیندهنگـــری و تولیـــد فکـــر بـــوده و در ایـــن میـــان
جهاددانشـــگاهی میتوانـــد در عرصـــه تبدیـــل علـــم بـــه
ثـــروت ،کمـــک بســـیار زیـــادی بکنـــد و صنعـــت نیـــز از
بســـتر ایـــن شـــرایط بهرهمنـــد شـــود.
فرهــادی تصریــح کــرد :در بســیاری از مــوارد دانشــگاه
ایدههــای خوبــی دارد امــا بــرای تبدیــل شــدن ایــن ایــده
بــه یــک محصــول ،نقــش جهــاد دانشــگاهی حایــز اهمیــت
اســت و کنــار هــم قــرار گرفتــن ایــن مــوارد مــی توانــد ثمــر
خوبــی داشــته باشــد.

ﭘﯿﺎمﺟﻬﺎد│ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮى ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﻰ

رییـــس جهاددانشـــگاهی مازنـــدران در زمینـــه بـــه
کارگیـــری از ظرفیتهـــای جهـــاد دانشـــگاهی در حـــل
مســـایل توســـعهمحور ایـــن دانشـــگاه و اســـتان گفـــت:
جهاددانشـــگاهی مازنـــدران ایـــن آمادگـــی را دارد تـــا
نس ــبت ب ــه ح ــل علم ــی مس ــایل و مش ــکالت ای ــن اس ــتان
بـــا دانشـــگاه نوشـــیروانی بابـــل همـــکاری داشـــت باشـــد.
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آیا درمان کرونا با سلولهای
بندناف امکان دارد؟
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حامیتمجلسازفعالیتهای
جهاددانشگاهیدرحوزههای
مشاغلخانگیوتحقیقاتسالمت

مدیر بانک خون بندناف جهاددانشگاهی قزوین
در نشست رییس جهاددانشگاهی اردبیل با نائب
خبر از کارآزمایی بالینی استفاده از سلولهای
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید شد
بنیادی مزانشیم بندناف بر روی بیماران مبتال به
■ روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل :نائب رییس کمیسیون اجتماعی
کرونا به همت پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی داد
مجلس شورای اسالمی در نشست مشترک با رییس جهاددانشگاهی اردبیل تاکید

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■ روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین :فاطمه دولتخواه اظهار کرد :خون
بندناف منبعی غنی از سلولهای بنیادی است که بدون هیچگونه ریسک و مخاطره،
از ضایعات زایمانی و خون بندناف جمعاوری میشود بانک خون بندناف رویان
بزرگترین بانک ذخیرهسازی سلولهای بنیادی در غرب اسیا بوده که تاکنون موفق
شده است بیش از  ۱۳۰هزار نمونه را ذخیرهسازی کند.
وی عنوان کرد :امروزه با فراگیری و پاندمیک شدن کرونا ،تمامی دانشمندان و
پزشکان جهان بهدنبال راه حلی برای حفظ جان انسانها و بهبودی انها هستند.
به همین منظور یکی از موارد استفاده شده برای درمان این بیماری استفاده از
سلولهای بنیادی مزانشیم بندناف است .این سلولها به دلیل داشتن عملکرد
ضدالتهابی در ترمیم بافتهای اسیبدیده بسیار موثر هستند.
مدیر بانک خون بندناف جهاددانشگاهی تشریح کرد :براساس مطالعات جدید گزارش
شده استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیم بندناف میتواند در درمان  COVID۱۹موثر
باشد .تحقیقاتی توسط دانشمندان چینی به طور بالینی صورت گرفت که نتایج بدین
صورت بوده که هفت بیمار مبتال به کووید طی  ۱۴روز مورد پیوند سلولهای بنیادی
بندناف قرار گرفتند که عملکرد ریه و عالئم کلیوی انها  ۲روز پس از پیوند به طور قابل
توجهی بهبود یافت .بنابراین نتایج ،پیوند داخل وریدی سلولهای بنیادی بندناف برای
بیماران مبتال به کووید  ۱۹به خصوص بیماران دارای عالئم حاد بسیار موثر بوده است.
وی افزود :در کشور ما نیز به همت پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی کارازمایی
بالینی استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیم بندناف بر روی بیماران مبتال به کرونا
در بیمارستان مسیح دانشوری انجام شده است و نتایج مطلوبی را شاهد بودیم.
دولتخواه در خصوص درمان اوتیسم نیز تشریح کرد :اجتناب از تماس اجتماعی
و عدم توانایی در درک یا شرکت در ارتباطات اجتماعی کالمی و غیرکالمی فقط
ویژگیهای ظاهری اوتیسم هستند .داشتن فرزند مبتال به اوتیسم برای بسیاری از
خانوادهها نگرانیهای زیادی را به همراه دارد و متاسفانه تعداد افراد مبتال به اوتیسم
در طی سالها افزایش یافته است .روشهای درمانی و داروهای فعلی اوتیسم برای
معالجه برخی از عالئم خاص این بیماری طراحی شده است اما هنوز دانشمندان
نمیدانند که چطور کودک مبتال به اوتیسم را به طور قطعی درمان کنند.
وی بیان کرد :در اوایل سال  ۲۰۱۷دانشگاه  Dukeنتایج حاصل از یک کارازمایی بالینی برای
بهبودکودکانمبتالبهاوتیسممنتشرکرددرطیاینکارازماییبالینیسلولهایبنیادیخون
بندناف از طریق ورید به کودکان مبتال به اوتیسم تزریق شد .نتایج اولیه این پیوند نشان داد در
بین ۲۵کودک ۲تا ۵سالهبیشازدوسومپیشرفتدرگفتارمعاشرتوتماسچشمیایجادشد.
دولتخواه مطرح کرد :یک مطالعه دیگر نیز که در موسسه تحقیقاتی پزشکی
 Sutterانجام شد که در این طرح از خون بندناف کودکان مبتال به اوتیسم که در بدو
تولدشان ذخیره شده بود استفاده شد که نتایج این کارازمایی بالینی نیز نشان داد که
سلولهای بنیادی خون بندناف ممکن است راهی برای بهبود مهارتهای گفتاری و
رفتاری کودکان مبتال به اوتیسم باشد.

کرد :اماده همکاریهای سازنده و حمایتهای ملی از جهاددانشگاهی در فعالیتهای
مرتبط با مشاغل خانگی و تحقیقات حوزه سالمت هستیم.
ولی اسماعیلی نائب رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم شهرستان
گرمی مغان در مجلس شورای اسالمی مجلس در نشست مشترک با دکتر مهران
اوچی اردبیلی رییس جهاددانشگاهی اردبیل با بیان این مطلب افزود :با توجه به
پتانسیلهای موجود در شهرستان گرمی توسعه فعالیتهای مختلف جهاددانشگاهی
از جمله برنامههای اشتغالزا در شهرستان گرمی(مغان) الزم است.
وی بر ضرورت استفاده مطلوب از ظرفیت طرح ملی «توسعه مشاغل خانگی» در
منطقه تاکید و اظهار کرد :جهاددانشگاهی با اجرای این طرح میتواند کسبوکارهای
ی فعالیتهای
خانگی را مطابق با فناوری و نیازهای روز دنیا پیش ببرد و نواقص و کاست 
سنتی را با توانمندسازی و برنامه مدون جبران کند.
اسماعیلی با بیان اینکه فعالیتهای حوزه سالمت جهاددانشگاهی اردبیل ارزشمند و
قابلتحسین است ،یاداور شد :با توجه به اینکه میزان ازدواج فامیلی در برخی روستاهای
شهرستان گرمی باالست ،از جهاددانشگاهی انتظار داریم مطالعات و ازمایشهای مرتبط
برای پیشگیری از مسایل و مشکالت ژنتیکی را در منطقه انجام دهد.
وی با بیان اینکه در قالب کمیسیون اجتماعی مجلس ،اماده همکاریهای سازنده
و حمایتهای ملی از جهاددانشگاهی در فعالیتهای مرتبط با مشاغل خانگی و
تحقیقات حوزه سالمت هستیم ،افزود :با توجه به فعالیت و سابقه جهاددانشگاهی
در حوزه سالمت الزم است در زمینهی ژنتیک در شهرستان گرمی با توجه به عدم
مهاجرپذیری ان اقدامهای مناسبی انجام گیرد.
در این دیدار رییس جهادانشگاهی اردبیل با اشاره به امادگی این نهاد برای توسعه
فعالیتها در شهرستان گرمی مغان اظهار کرد :جهاددانشگاهی اردبیل در راستای
تامین نیازهای روز جامعه ،فرصت و ظرفیتهای علمی و پژوهشی را شناسایی کرده
و در راستای توسعه گام برمیدارد.
دکتر اوچی اردبیلی افزود :با توجه به اینکه اردبیل یکی از قطبهای تولید سیب
زمینی در کشور است به همین دلیل در تالش هستیم با بهرهگیری از دانش فنی
پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاددانشگاهی ،راهاندازی پایلوت نیمه صنعتی
تولید نشاسته حفاری را در استان عملیاتی کنیم.
وی ادامه داد :این واحد نیمه صنعتی عالوه بر ارزش افزود ه باالیی که به دنبال خواهد
داشت و در فاز اول با ایجاد  44فرصت شغلی در توسعه اقتصادی استان نیز موثر خواهد بود.
رییس جهادانشگاهی اردبیل به برگزاری موفق طرح ملی دانش اموزی نجات
اب(داناب) ،سرباز ماهر ،توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و توسعه
مشاغل خانگی در استان توسط این نهاد اشاره و بیان کرد :در حال حاضر طرح
ملی توسعه مشاغل خانگی بستر خوبی را برای ایجاد کسب و کار خانگی با توجه به
مزیتهای استان فراهم کرده است که بهرهمندی شهرستانها از این فرصت میتواند
به رونق فعالیتهای اقتصادی ،توانمندسازی ،بهبود معیشت خانوارها و توسعه
کارافرینی کمک کرد به همین دلیل باید مسووالن شهرستانها برای شناسایی
پیشران و متقاضی مشاغل خانگی با جهاددانشگاهی همکاری کنند.
دکتر اوچی اردبیلی با اشاره به استقرار  16واحد فناور با  34طرح فناورانه در مرکز
رشد فناوری فراوردههای گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل اشاره و تصریح کرد:
حمایتهای الزم از این واحدها برای تبدیل ایده به طرح و تجاریسازی محصوالت
دانش بنیان انجام میگیرد.
وی با بیان اینکه الزم است برای توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی این
نهاد ،زمین مناسبی با مساعدت مسووالن و متولیان امر به جهاددانشگاهی واگذار
شود ،تصریح کرد :جهاددانشگاهی با راهاندازی مرکز درمان ناباروری در استان
اردبیل دانش درمان نازایی را بومیسازی کرده است و هم اکنون در نظر دارد با
احداث و راهاندازی مجتمع سالمت دامنه خدمات پزشکی خود را گسترش دهد.
عضو هیات علمی جهادانشگاهی اردبیل با اشاره به فعالیت این نهاد در حوزه
سالمت ،اضافه کرد :در راستای توسعه اجرای طرحهای پژوهشی عالوه بر تجهیز
ازمایشگاههای جنینشناسی ،تشخیص طبی و سیتوژنتیک ،ازمایشگاههای سلولی
ملکولی و کشاورزی نیز در سالجاری در اردبیل راهاندازی شده است.

اخبار کوتاه

■■■

برنامههای آموزشی و
توانمندسازی پارک علم و فناوری
البرز تشریح شد

■ روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری البــرز
جهاددانشــگاهی :مهنــدس علیرضــا شــفیعی برنامههــای
آموزشــی و توانمندســازی ایــن پــارک را بــا هــدف حمایــت
از شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور تشــریح کــرد.
مدیــر توانمندســازی پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا
تشــریح ایــن برنامههــا گفــت :برنامههــای حمایتــی واحــد
توانمندســازی پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــه ســبب
انعطــاف پذیــری و نشــات گرفتــه از خصیصههــای بــازار کار
در یــک زنجیــره ارزشــی بــه گونــهای تعریــف شــدهاند کــه
یــک کســب و کار را از مرحلــه ایــده تــا یــک شــرکت توســعه
یافتــه دانشبنیــان و فنــاور پوشــش میدهــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در پــارک علــم و فنــاوری البــرز
بــا توجــه بــه تغییــرات تکنولــوژی امــکان بــه روز شــدن و
تکمیــل مهــارت فراهــم میشــود ،اظهــار کــرد :مخاطبــان
واحــد توانمندســازی پــارک علــم و فنــاوری البــرز مشــتمل
بــر صاحبــان ایــده و اختــراع و افــراد نخبــه در قالــب
دانــش امــوزان ،دانشــجویان ،دانــش اموختــگان ،اعضــای
هیــات علمــی تــا صاحبــان کســب و کار فناورانــه و دانــش
بنیــان هســتند کــه برنامههــای آموزشــی و توانمندســازی
بــا مشــارکت و حمایــت بخشهــای دولتــی و تــوان
علمــی و دانشــی بخــش خصوصی(شــرکتهای فنــاور و
دانشبنیــان) بــه انهــا ارایــه میشــود.
مهنــدس شــفیعی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه هــای
توانمندســازی و آموزشــی در دو ســطح ملــی و اســتانی
ارایــه مــی شــود گفــت :برنامــه هــای واحــد توانمندســازی
پــارک علــم و فنــاوری البــرز در ســه بخــش راه انــدازی
کســب و کار ،تقویــت و توســعه کســب و کار و در نهایــت
اشــنایی بــا فنــاوری هــای نویــن دنبــال و بــه متقاضیــان
ایــن آمــوزش هــا ارایــه مــی گــردد.
مدیــر توانمندســازی پــارک علــم و فنــاوری البــرز
جهاددانشــگاهی بــه سلســله وبینارهــای مالکیــت فکــری
در حــوزه کشــاورزی (جوانــه) اشــاره کــرد و گفــت :ایــن
دورههــای کاربــردی بــا همــکاری و حمایــت صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری و وزارت جهــاد
کشــاورزی و اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران در حــال برگــزاری هســتند و فرصتــی مناســب بــرای
شــرکتهای دانشبنیــان ،فنــاور و اســتارتاپها و ...

■■■

ضرورت حمایت از نهادهای
توسعهای برای پیشرفت علمی
کشور

■ روابــط عمومی جهاددانشــگاهی ســمنان :نایــب رییس
اول مجلــس شــورای اســامی کــه بــا دعــوت و هماهنگــی از
ســوی نماینــده مــردم ســمنان ،مهدیشــهر و ســرخه جهــت
بازدیــد از برخــی پروژههــای علمــی و پزشــکی بــه ســمنان
ســفر کــرده بــود ،از پــروژه رویــان جهاددانشــگاهی ســمنان
در شهرســتان مهدیشــهر نیــز بازدیــد کــرد.
دکتــر ســید امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی در ایــن
بازدیــد کــه معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری
ســمنان نماینــده مــردم ســمنان ،مهدیشــهر و ســرخه،
فرمانــدار مهدیشــهر و جمعــی از مســووالن اســتان حضــور
داشــتند از جهاددانشــگاهی بهعنــوان نهــادی پیشــرو و
پیشــتاز در کشــور نــام بــرد.
نایــب رییــس اول مجلــس شــورای اســامی همچنیــن
بــر ضــرورت حمایــت از ایــن نهــاد موفــق علمــی در کشــور
تاکیــد کــرد و گفــت :در جهــت توســعه و پیشــرفت علمــی
کشــور الزم اســت از ظرفیتهــای نهادهــای توســعهای
ماننــد جهاددانشــگاهی بیــش از پیــش اســتفاده شــود.
قاضــی زاده هاشــمی ادامــه داد :در بازدیــد امــروز از
برخــی پروژههــای علمــی و پزشــکی در شهرســتانهای
ســمنان و مهدیشــهر ،از پــروژه مهــم و تاثیرگــذار رویــان
جهاددانشــگاهی در اســتان ســمنان نیــز بازدیــد شــد و
رونــد احــداث ایــن پــروژه بســیار خــوب اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :امیدواریــم بــا حمایتهــای

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی قــم 21 ،دی
مــاه :معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس ،مدیــرکل
دفتــر برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی و مدیــرکل
امــور واحدهــای جهاددانشــگاهی از فعالیتهــای
جهاددانشــگاهی قــم بازدیــد کردنــد.
معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس جهاددانشــگاهی
در ابتــدای ایــن نشســت در توصیــف عملکــرد اعضــای
جهاددانشــگاهیقــمگفــت:دوســتانماندرقمجــوان،پرانــرژی،
خــوش صحبــت و بــا اندیشــههای نیــک هســتند کــه
حضورشــان در ایــن جمــع مایــه مباهــات اســت ،دورههــای
آموزشــی در جهاددانشــگاهی قــم تنــوع بســیاری دارد و
بعضــا منحصــر بــه فــرد و نــاب اســت ،مقــاالت ،خدمــات
و محصــوالت معاونــت پژوهشــی در قــم چهــره علمــی
جهاددانشــگاهی را بــه خوبــی نشــان میدهــد.
دکتــر باصولــی افــزود :بــا توجــه بــه عملکــرد قدرتمنــد
مدیــران و تعاریــف رییــس جهاددانشــگاهی قــم اگــر
همیــن امــروز دکتــر حیــدری مســوولیت اداره واحــد قــم
را بــه دســت جهادگــران واحــد بســپارند امــور بــدون هیــچ
مشــکلی پیــش خواهــد رفــت ،چنانکــه ارتباطــات و
همکاریهــای بیــن بخشــی واحــد بســیار شایســته اســت
و یکپارچگــی اعضــا را نشــان میدهــد.
وی ادامــه داد :بــا وجــود همــه ایــن تالشهــا و پایــداری
درامــدی جهاددانشــگاهی قــم طــرح شــاخصی نــدارد ،پس
یکــی از کار هــای مهمــی کــه بایــد بــا ســرعت در قــم انجــام
شــود ایــن اســت کــه محصــوالت معاونــت پژوهشــی بــه
عنــوان طــرح فناورانــه شــاخص معرفــی شــود.
دکتــر باصولــی همچنیــن بــا اشــاره بــه نــرم افــزار تولیــد
شــده در مرکــز فنــاوری اطالعات پزشــکی جهاددانشــگاهی
قــم بــرای معرفــی ایــن محصــول بــه ســایر واحدهــای
جهاددانشــگاهی جهــت بهــره بــرداری یــا بازاریابــی اعــام
امادگــی کــرد و گفــت واحدهــای ســازمانی جهاددانشــگاهی
در سراســر کشــور از ایــن نــرم افــزار اســتقبال خواهنــد
کــرد.
معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس جهاددانشــگاهی
دیگــر فعالیــت شــایان تقدیــر واحــد اســتان قــم را تقویــت
ارتباطــات اســتانی برشــمرد و گفــت :ارتبــاط خــوب
مســووالن ایــن واحــد بــا ســایر دســتگاههای اســتان باعــث
ارتقــای جایــگاه ویــژه جهاددانشــگاهی در اســتان شــده
کــه ایــن مهــم نیــز حاصــل زحمــات دکتــر محمــد حیــدری
رییــس ایــن واحــد اســت.
مدیــرکل امــور واحدهــای جهاددانشــگاهی نیــز در ایــن
نشســت از صــرف انــرژی و زحمــات جهادگــران قــم تشــکر
و ابــراز امیــدواری کــرد برنامههایــی کــه بــرای توســعه
فضــای فیزیکــی در جهاددانشــگاهی اســتان قــم تدویــن
شــده اســت بــه زودی محقــق شــود.
مهنــدس عبــاس ناصــری بــا بیــان ایــن کــه خالهایــی
در ســتاد جهاددانشــگاهی شناســایی شــده اســت از
برنامههــای معاونــت هماهنگــی و امــور مجلــس بــرای
رفــع ایــن خالهــا خبــر داد و خواســتار صبــوری واحدهــای
ســازمانی جهاددانشــگاهی بــرای مشــاهده نتایــج
اقدامهــای ایــن معاونــت شــد.
کاوه لطفیکیــا گفــت :جهاددانشــگاهی قــم در گذشــته
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در حوزههــای درمــان نابــاروری و ســلول درمانــی وابســته
بــه پژوهشــگاه رویــان بــود امــا امــروز دکتــر وثــوق معــاون
درمــان و خدمــات تخصصــی پژوهشــگاه رویــان گــزارش
افتخــار امیــزی از کیفیــت خدمــات و نحــوه عملکــرد مرکــز
درمــان نابــاروری قــم ارایــه میدهــد.
وی همچنیــن پوســت انــدازی جهاددانشــگاهی
قــم در اغــاز دهــه جدیــد را ضــروری دانســت و گفــت:
بایــد فعالیتهــای خــود را توســعه دهیــد و بــه ســمت
طرحهــای شــاخص و فناورانــه حرکــت کنیــد.
در ایــن دیــدار رییــس ،معاونــان و مدیــران
جهاددانشــگاهی اســتان قــم نیــز گزارشــی از اقدامــات
خــود در ســال هــای گذشــته ارایــه کردنــد و کاســتیهای
موجــود را بــا مســووالن بازدیــد کننــده در میــان گذاشــتند
کــه عمــوم ایــن مشــکالت تســریع در بررســی و کیفیــت
پاســخ بــه مکاتبــات واحــد ،اصالحــات ســاختاری و نحــوه
تخصیــص بودجــه بــود.

اســت تــا امــکان یادگیــری مطالــب ب ـهروز مالکیــت فکــری
بــه ویــژه در حــوزه کشــاورزی را داشــته باشــند ،همچنیــن،
بــوت کمــپ مدیریــت فنــاوری و نواوری(بهعنــوان
کلیدیتریــن نیــاز شــرکتهای دانشبنیــان) میباشــد
کــه بــا همــکاری و حمایــت صنــدوق نــواوری و شــکوفایی
و انجمــن مدیریــت فنــاوری و نــواوری ایــران ویــژه
شــرکتهای دانشبنیــان برنامهریــزی شــده اســت.
مهنــدس شــفیعی بــه همکاریهــای آموزشــی بــرای
آشــنایی دانشامــوزان و معلمــان اشــاره کــرد و افــزود :در
حــوزه کاری آمــوزش و پــرورش بــا هــدف آشــنایی و امــاده
ســازی دانشامــوزان بــرای ورود بــه کســب و کارنویــن،
وبینارهــای آموزشــی در زمینــه مالکیــت فکــری ،ثبــت
اختــراع و کارافرینــی و ...در دو ســطح دانشامــوزی و
مدیــران و مربیــان برنامهریــزی شــده اســت.
مدیــر توانمندســازی پــارک علــم و فنــاوری اســتان
البرزتصریــح کــرد :پــارک علــم و فنــاوری البــرز در
راســتای تقویــت و توســعه کســب و کارهــای فناورانــه و
دانشبنیــان ،عــاوه بــر وبینارهــای آموزشــی رایــگان،
خدمــات مشــاوره رایــگان را نیــز در زمینههــای کســب
و کار (بهصــورت تلفنــی ،انالیــن و حضــوری) برگــزار
میکنــد کــه شــامل کارگاههــا و دورههــای "حقوقــی و
قراردادهــا"" ،مالکیــت فکــری ،ثبــت اختــراع و دعــاوی
حقوقــی و کیفــری و حمایتهــای ملــی و بیــن المللــی"،
"بازاریابــی و صــادرات"" ،مالیــات ،بیمــه و قانــون کار
فنــاوری اطالعــات"" ،ثبــت شــرکت ،اختــراع و عالئــم
تجــاری در ایــران و ســایر کشــورها"" ،الزامــات ،پیــاده
ســازی و اجــرای اســتاندارد ISO،۱۷۰۲۵ ISO ۹۰۰۱
و " ،"...تامیــن مالــی و ســرمایه شــرکتها اســتفاده از
مزایــای دانشبنیانی""،اخــذ صالحیــت دانــش بنبانــی"
و  ...اســت.
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ملــی و اســتانی پــروژه رویــان جهاددانشــگاهی ســمنان
بــه عنــوان یکــی از مراکــز تخصصــی علمــی در کشــور
راهانــدازی شــود و در ایــن راســتا حمایتهــای الزم نیــز
انجــام میشــود.
رییس جهاددانشگاهی سمنان نیز در این بازدید
با اشاره به اینکه فاز اول پروژه رویان جهاددانشگاهی
استان در شهرستان مهدیشهر نزدیک به  90درصد
پیشرفت فیزیکی دارد گفت :برای تکمیل و تجهیز فاز اول
این پروژه  37میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
حسن رهایی افزود :پروژه رویان جهاددانشگاهی
استان سمنان از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان
سمنان است که در زمینی به مساحت  20هزار متر مربع در
حال ساخت است.
وی با بیان اینکه فعالیت این پروژه در قالب تفاهمنامه
همکاری بین جهاددانشگاهی و استانداری سمنان شکل
گرفته است ،گفت :در حال حاضر برای تجهیز ساختمانها
و افتتاح فاز اول پروژه رویان در شهرستان مهدیشهر
نزدیک به  37میلیارد تومان اعتبار الزم است.

■■■

جدیدترین مصوبات هیات امنای
جهاددانشگاهی اعالم شد

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 26 ،آذر مــاه:

یکصــد و پنجــاه و چهارمیــن جلســه هیــات امنــای
جهاددانشــگاهی بــا حضــور اعضــا در ســالن جلســات دفتــر
مرکــزی ایــن نهــاد برگــزار شــد
دکتر محمدرضا پورعابدی دبیر هیات امنای این
نهاد گفت :یکصد و پنجاه و دومین جلسه هیات امنای
جهاددانشگاهی با حضور اعضا در سالن جلسات این نهاد
برگزار شد.
دبیر هیات امنای این نهاد به مهمترین مصوبات این
جلسه اشاره کرد و افزود :تصویب صورتهای مالی سال
 1398جهاددانشگاهی و تصویب عملکرد بودجه  1398و
پیشبینی کلیات بودجه تفصیلی سال  1399از مصوبات
این جلسه بود.
وی همچنین خبر داد که با تصویب هیات امنای
جهاددانشگاهی فعالیتهای مراکز امام ،انقالب اسالمی
و والیتفقیه ،گردشگری ـ علمی ـ فرهنگی دانشجویان
ایران و صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران در سازمان
دانشجویان جهاددانشگاهی تجمیع میشوند.
در این جلسه دکتر سید محمدجواد شوشتری معاون
پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی بهعنوان
نماینده هیأت امناء در کمیسیون معامالت تعیین و با
تبدیل حکم سرپرستی دکتر سیدمجید تولیت ابوالحسنی
به ریاست مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و دکتر رضا
غفار زادگان به ریاست پژوهشکده گیاهان دارویی موافقت
شد.
بر اساس اعالم دکتر پورعابدی تصویب اساسنامه
پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی و موافقت با برخی
اصالحات در آییننامه استخدامی جهاددانشگاهی در
خصوص ایثارگران ،کبر سن و کمکهزینه فوت از مصوبات
دیگر این جلسه هیات امنای جهاددانشگاهی بود.

■■■

استقبال شهرداری یزد از تقویت
همکاریها با جهاددانشگاهی

■ روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی یــزد:

شــهردار یــزد بــا اشــاره بــه توانمندیهــا و ظرفیتهــای

جهاددانشــگاهی اســتان از آن جملــه بــه اعتبــار بــاالی
مرکــز افکارســنجی ایــن مجموعــه اشــاره کــرد و آن را
ابــزار تصمیــم گیــری دقیــق مدیــران شــهری جهــت رفــع
مشــکالت شــهر و شــهروندان دانســت.
جمــال الدیــن عزیــزی در نشســت مشــترک بــا
سرپرســت و معاونــان ســازمان جهاددانشــگاهی یــزد
کــه در محــل شــهرداری برگــزار شــد ،مرکــز افکارســنجی
جهاددانشــگاهی را مرکــزی معتبــر خوانــد و گفــت:
خدمــات ایــن مرکــز میتوانــد بــه کمــک مدیریــت شــهری
بیایــد و مدیــران شــهر را در تصمیمگیریهــای دقیقتــر
یــاری کنــد.
وی بــا اشــاره بــه توانمندیهــا و ظرفیتهــای
آموزشــی جهاددانشــگاهی یــزد ،اظهــار کــرد :یــزد بــرای
عضویــت در شــبکه شــهرهای یادگیرنــده بایــد بــه ســه
اصــل برســد؛ کاربــردی شــدن آموزشهــای کالســیک،
بســیج همــه نیروهــا و امکانــات در حــوزه آمــوزش و
همچنیــن ایــن کــه شــهر همــواره در حــال یادگیــری باشــد.
شــهردار بــا تاکیــد بــر ایــن کــه حرکــت جــدی
آموزشــی در سیســتم شــهرداری ضــروری امــا بعضــا
بــه درســتی تعریــف نشــده اســت ،گفــت :برخــی از
آموزشهــای تخصصــی در ایــن سیســتم تعریــف نشــده
کــه مجموعههایــی ماننــد جهاددانشــگاهی میتوانــد در
ایــن خصــوص خدمــات مطلوبــی ارایــه کنــد.
وی بــر لــزوم ایجــاد دپارتمــان آمــوزش شــهروندی
از ســوی جهاددانشــگاهی یــزد تاکیــد کــرد و گفــت:
جهاددانشــگاهی در قالــب ایــن دپارتمــان میتوانــد
رشــتهها و حوزههــای مختلــف آمــوزش شــهروندی را
بــه صــورت کوتــاه مــدت و بلندمــدت بــا ارایــه مــدرک
تحصیلــی بــه متقاضیــان ارایــه و حتــی برخــی از ایــن
دورههــای آموزشــی ماننــد خدمــات فضــای ســبز را
برونســپاری کنــد.
عزیــزی بــه فعالیــت کانــون ارزیابــی شایســتگی
مدیــران دســتگاههای اجرایــی در جهاددانشــگاهی یــزد
نیــز اشــاره و بیــان کــرد :بایــد آموزشهــای ایــن مقولــه
نیــز کاربــردی ،قابــل اجــرا و تخصصــی شــود تــا مدیــران بــه
شایســتگیهای الزم دســت یابنــد.
شــهردار یــزد بــا تاکیــد بــر لــزوم بررســی پنجــره
واحــدی در راســتای تســهیل قراردادهــا از ســوی معاونــت
اســتانداری و در قالــب نشســتی مشــترک ،ادامــه داد:
طــرح زیباســازی دو زیرگــذر شــهر بــه جهاددانشــگاهی
واگــذار شــده تــا از ایدههــا و تکنیکهــای هنــری ایــن
مجموعــه بهــره گرفتــه شــود.
فاطمــه ســعادت جــو سرپرســت ســازمان
جهاددانشــگاهی یــزد نیــز ضمــن ارایــه گزارشــی از
ظرفیتهــا و پتانســیلهای ایــن مجموعــه ســترگ در
حوزههــای آموزشــی ،پژوهشــی و فرهنگــی ،گفــت:
خوشــبختانه از ســالیان گذشــته ارتبــاط خوبــی بیــن
بخشهــای شــهرداری و جهاددانشــگاهی برقــرار بــوده کــه
امیدواریــم بــا برقــراری تعامــل بیشــتر ،شــاهد گســترش
همکاریهــای دو طــرف باشــیم.

■■■

تالش جهاددانشگاهی برای
افزایش سواد رسانهای جامعه

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی،

 9آبــان مــاه :افــزود :رســانه زبــان عمومــی مــردم اســت
و امــروز نمیتوانیــم اهمیــت کار رســانه را انــکار کنیــم.
رســانه میتوانــد زبــان گویــای مــردم باشــد و حتــی گاهــی
از نماینــدگان مجلــس نیــز بهتــر میتوانــد ســخن مــردم را
بیــان کنــد.

نماینــده مــردم شهرســتانهای بیرجنــد ،درمیــان
و خوســف در مجلــس شــورای اســامی در بازدیــد از
جهاددانشــگاهی اســتان بــا بیــان اینکــه مقــام معظــم
رهبــری معنــای جدیــدی را از مدیریــت جهــادی ارایــه
کردنــد کــه بایــد در راســتای ان گام برداریــم ،تصریــح کــرد:
کارهــای آموزشــی و پژوهشــی جهاددانشــگاهی ،کاربــردی
و الزمــهی امــروز جامعــه اســت.
خســروی بــا اشــاره بــه اینکــه رســانه زبــان عمومــی
مــردم اســت و امــروز نمیتوانیــم اهمیــت کار رســانه را
انــکار کنیــم ،اظهــار کــرد :رســانه میتوانــد زبــان گویــای
مــردم باشــد و حتــی گاهــی از نماینــدگان مجلــس نیــز
بهتــر میتوانــد ســخن مــردم را بیــان کنــد.
نماینــده مــردم شهرســتانهای بیرجنــد ،درمیــان
و خوســف در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه
اجــرای برنامههایــی چــون مناظــرات دانشــجویی کــه
توســط جهاددانشــگاهی هرســاله برگــزار میشــود بایــد
اســیب شناســی شــود ،ادامــه داد :الزم اســت اخــاق در
مناظــرات دیــده شــود و همانگونــه کــه امــام علــی(ع)
فرمودنــد بایــد هــدف از تضــارب ارا و مناظــره ایــن باشــد
کــه بــه یــک راه حــل برســیم کــه ایــن امــر حتمــا بــه نفــع
کشــور اســت.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت مرکــز امــام و انقــاب
جهاددانشــگاهی ،افــزود :بایــد بــه جوانانــی کــه در
ســالهای انقــاب حضــور نداشــتند ،ارمانهــای انقــاب
و شــخصیت امــام خمینــی(ره) را شناســاند.
جاللالدیــن صادقــی رییــس جهاددانشــگاهی
خراســان جنوبــی ،نیــز در ایــن بازدیــد اظهــار کــرد:
جهاددانشــگاهی مولــود انقــاب اســت و افــرادی کــه در
جهاددانشــگاهی فعالیــت میکننــد ،فرزنــدان انقــاب
بــوده و بــا تفکــرات انقالبــی همــواره در مســیر انقــاب
حرکــت کردهانــد.
وی تصریــح کــرد :جهاددانشــگاهی نهــادی اســت
فرهنگــی ،پژوهشــی و آموزشــی کــه تبدیــل بــه
بزرگتریــن شــبکه پژوهشهــای کاربــردی و بزرگتریــن
شــبکه آموزشهــای تخصصــی کوتــاه مــدت در کشــور
شــده اســت.
وی افــزود :دانشــجویان در قالــب ســاختارهای
مختلــف در جهاددانشــگاهی تربیــت شــده و تبدیــل بــه
افــراد توانمنــدی بــرای جامعــه میشــوند کــه در هیــچ
نهــادی نمیتــوان ایــن تشــکیالت و ســاختار را یافــت.
حمیــد مــرادی معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی
خراســان جنوبــی گفــت :در حــوزه فرهنگــی مراکــزی
همچــون مرکــز گردشــگری دانشــجویان ایــران،
خبرگــزاری دانشــجویان ایران(ایســنا) و خبرگــزاری بیــن
المللــی قــران ،مرکــز امــام و انقــاب ،مرکــز افکارســنجی،
ســازمان دانشــجویان ،ســازمان فعالیتهــای قرانــی،
فرهنگســرای ابــن حســام ،دبیرخانــه دائمــی جشــنواره
شــعر ابــن حســام ،نگارخانــه ابــن حســام و انتشــارات
جهاددانشــگاهی فعالیــت میکننــد کــه نقــش بهســزایی
در ارتقــای فرهنگــی جامــع و بهویــژه قشــر دانشــجویی
دارنــد.
وی اظهــار کــرد :در خراســان جنوبــی هشــت کانــون
فعــال در ســازمان دانشــجویان در زمینههــای مختلــف
از جملــه گردشــگری ،آمــوزش ،اســیبهای اجتماعــی،
فرهنــگ و هنــر ،ورزش و طبیعــت ،شــعر و ادبیــات
فعالیــت میکننــد.
مجتبــی ابراهیمــی مدیــر ســازمان تجــاری ســازی
فنــاوری و اشــتغال جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی
در ایــن بازدیــد اظهــار کــرد :در حــوزه تجــاری ســازی
فنــاوری و اشــتغال جهاددانشــگاهی فعالیتهــا بیشــتر
متمرکــز بــر حــوزه اشــتغال اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزهی اشــتغال ســه طــرح

بازدید رییس دانشگاه بینالمللی
اهل بیت(ع) از سازمان قرآنی
دانشگاهیانکشور

■ روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور ۱۵،آذر
ماه:حجت االسالم والمسلمین سعید جازاری معموئی
رییس دانشگاه بینالمللی اهل بیت(ع) از سازمان قرآنی
دانشگاهیان کشور و خبرگزاری ایکنا بازدید کرد.
حجــت االســام والمســلمین ســعید جــازاری معموئــی
در ایــن بازدیــد کــه محمدحســین حســنی سرپرســت
ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور و مدیرعامــل
خبرگــزاری ایکنــا ،حضــور داشــت در جریــان فعالیتهــای
ایــن دو نهــاد قرآنــی قــرار گرفــت.
حجتاالســام والمســلمین جــازاری در ایــن بازدیــد
اظهــار کــرد :جریانســازی مطالعــات قرآنــی در کشــورهای
متعــدد و بــه زبانهــای مختلــف بســیار مهــم اســت و بایــد
دانشــجویان خبرســاز تربیــت کنیــم.
معرفــی مــدارس قرآنــی آکادمیــک در خــارج از کشــور،
معرفــی قرآنپژوهــان خارجــی و آثــار آنــان و برگــزاری
دوره آموزشــی خبرنــگاری قرآنــی بــرای دانشــجویان
خارجــی دانشــگاه بینالمللــی اهــل بیــت(ع) از دیگــر
موضوعــات مطرحشــده در ایــن بازدیــد بــود.
در ادامــه نیــز بــر تعامــل رســانهای ایکنــا بــا دانشــگاه
بینالمللــی اهــل بیــت(ع) بــه منظــور پوشــش اخبــار ایــن
مرکــز و تشــکیل کارگــروه بــا هــدف اجــرای برنامههــای
مــورد نظــر دو طــرف تاکیــد و اعــام شــد کــه  ۴۵۰دانشــجو
از  ۱۱ملیــت در  ۱۰رشــته در دانشــگاه بینالمللــی اهــل
بیــت(ع) مشــغول تحصیــل هســتند.
گفتنــی اســت ،دانشــگاه بینالمللــی اهــل بیــت(ع)
موسســهای وابســته بــه مجمــع جهانــی اهــل بیــت(ع)
در تهــران اســت کــه در ســال  ۱۳۷۸تاســیس شــد و ایــن
دانشــگاه در زمینــه آمــوزش دانشــجویان غیرایرانــی و پیــرو
اهــل بیــت(ع) در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری
فعالیــت میکنــد.
این دانشگاه با نام «مرکز آموزش عالی اهل بیت(ع)»
با دریافت مجوز از شورای گسترش آموزش عالی ،از سال

شصت و نهمین جلسه کارگروه
بررسی صالحیت عمومی جذب
جهاددانشگاهی تشکیل شد

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی :شــصت و نهمیــن
جلســه کارگــروه بررســی صالحیــت عمومــی جــذب
جهاددانشــگاهی  15آذر در ســالن اجتماعــات معاونــت
آموزشــی جهاددانشــگاهی برگــزار شــد.
دکتــر علیرضــا شــفیعی رییــس ادارهی دبیرخانــهی
هیــات اجرایــی جــذب جهاددانشــگاهی اظهــار کــرد :در
ایــن جلســه ســه پرونــده ورود بــه رســته هیــات علمــی
پیمانــی از"ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی"،
"پژوهشــکده توســه و برنامهریــزی تبریــز" و "دانشــگاه
علــم و فرهنــگ" بررســی شــد و بــا متقاضیــان یــاد شــده
بــه صــورت مجــازی و حضــوری مصاحبــه صــورت گرفــت
کــه نتایــج مصاحبههــا و بررس ـیهای کارگــروه ،بــه هیــات
اجرایــی جــذب ارجــاع خواهــد شــد.
وی تصریح کرد :در سال جاری این کارگروه  11جلسه
داشته و تعداد  ۲۵پرونده را مورد بررسی قرار داده است.

■■■

اخذ مجوز مرکز آموزش مهارتی
و حرفهای علوم پزشکی توسط
سازمانجهاددانشگاهی
آذربایجانشرقی

■ روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی آذربایجــان
شــرقی 5 ،آبــان مــاه :دکتــر جعفــر محســنی رییــس
ســازمان جهاددانشــگاهی اســتان گفــت :معاونــت
آموزشــی ســازمان جهاددانشــگاهی اســتان موفــق بــه اخــذ
مجــوز مرکــز آمــوزش مهارتــی و حرفـهای علــوم پزشــکی از
ســوی مرکــز ملــی آموزشهــای مهارتــی و حرفـهای وزارت
بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی شــده اســت.
وی افــزود :مرکــز آمــوزش مهارتــی و حرفــهای علــوم
پزشــکی بــا هــدف ســاماندهی آموزشهــای مهارتــی
و حرفــهای نظــام ســامت ،اســتفاده از ظرفیتهــای
موجــود در کشــور بــرای تربیــت نیــروی انســانی ماهــر در
حــوزه ســامت و ارتقــای کیفیــت آموزشهــای مهارتــی
حرفــهای در معاونــت آموزشــی جهاددانشــگاهی اســتان
مرکــزی راه انــدازی شــده اســت.
دکتــر محســنی گفــت :دورههــای آموزشــی در ایــن مرکز
بــر مبنــای اســتانداردها و قوانیــن آموزشــی مرکــز ملــی
آموزشهــای مهارتــی و حرفـهای برگــزار و منجــر بــه کســب
یــا ارتقــای مهــارت حرفــهای مهارتامــوز و همچنیــن
ســبب افزایــش توانمنــدی شــغلی فــرد از طریــق افزایــش
مهارتهــای مرتبــط بــا حرفــه میشــود.
رییــس ســازمان جهاددانشــگاهی آذربایجــان شــرقی

انجام طرح «مشاوره و اجرای
پیمایش ملی ارزیابی شکاف
دیجیتالی جنسیتی با تمرکز بر
بانوان»

■ روابــط عمومــی پژوهشــکده فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات جهاددانشــگاهی:طرح «مشــاوره و اجــرای
پیمایــش ملــی ارزیابــی شــکاف دیجیتالــی جنســیتی
بــا تمرکــز بــر بانــوان» توســط پژوهشــگاه ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات ایــران بــا همــکاری پژوهشــکده
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات جهاددانشــگاهی و معاونــت
فرهنگــی ســازمان جهاددانشــگاهی خواجــه نصیرالدیــن
طوســی در حــال انجــام اســت.
قــرارداد پــروژه «مشــاوره و اجــرای پیمایــش ملــی
ارزیابــی شــکاف دیجیتالــی جنســیتی بــا تمرکــز بــر بانــوان»
توســط پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ایــران و
در راســتای اجــرای پژوهــش «تدویــن نقشــه ملــی و بســته
سیاســتی اولویتهــای بخــش  ICTبــرای توانمندســازی
زنــان» بــا پژوهشــکده فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
جهاددانشــگاهی منعقــد شــد.
به گفته مهندس وحید ضرابی مدیر این پروژه ،این
طرح با محوریت گروه پژوهشی توسعه مدلهای کسبوکار
در حوزه  ITو با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاد
خواجه نصیر و گروه پژوهشی توسعه سیستمهای اطالعاتی
پیشرفته پژوهشکده انجام می شود.
هــدف از ایــن طــرح ،ارزیابــی وضعیــت دسترســی و
میــزان اســتفاده از خدمــات فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
زنــان در ســطح شــهرها و روســتاهای اســتانهای
مختلــف کشــور اســت .بررســی و شناســایی ظرفیتهــا و
فرصتهــا در حــوزه  ICTبــرای حــل چالشهــا و افزایــش
توانمنــدی بانــوان در حوزههــای فرهنگــی ،اجتماعــی
و اقتصــادی و ارایــه بســتههای سیاســتی بــر حســب
شــرایط و ظرفیتهــای هــر منطقــه و اســتان بــا محوریــت
اشــتغالزایی و بهبــود زندگــی اقتصــادی و معیشــتی
زنــان از دیگــر اهــداف ایــن طــرح میباشــد .بــه ایــن
منظــور ،ضمــن طراحــی مــدل نظــری پژوهــش و تدویــن
پرس ـشنامه متناظــر 4 ،هــزار نمونــه از میــان اســتانهای
کشــور بــه طریــق پیمایــش تلفنــی تکمیــل و ســپس تحلیــل
خواهــد شــد .ایــن پــروژه بــه مــدت ســه مــاه از ابتــدای
آبــان  99و در چهــار فــاز انجــام خواهــد شــد.

■■■

بررسی ویژگیهای شایعترین
شکایت در تماسگیرندگان با
سامانه مشاوره اضطراب و استرس

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی
ش ــهید بهش ــتی :نتای ــج ی ــک پژوه ــش ب ــا عن ــوان «ویژگ ــی
هـــای جمعیـــت شناســـی و شـــایعترین شـــکایات در
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ملــی در حــال اجــرا بــوده و یــا اجرایــی شــده اســت،
افــزود :طــرح الگــوی ملــی توســعه مشــاغل خانگــی در
خراســان جنوبــی بــه عنــوان یکــی از  9اســتان پایلــوت بــا
هــدف شناســایی مشــاغل مزیــتدار و بازاریابــی در حــال
اجراســت کــه وابســته بــه تســهیالت نیســت.
معــاون آموزشــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی
بــا بیــان اینکــه در ایــن حــوزه کســب و کارهایــی شــکل
گرفتنــد کــه امــاده ورود بــه بــازار و برندســازی هســتند،
تصریــح کــرد :بررســی وضعیــت کلــی اســتان ،بررســی
توانمندیهــا و مزیتهــای منطقــهای اســتان ،شناســایی
مشــاغل خانگــی مزیــت دار از جملــه مباحــث مــورد
بررســی در ایــن طــرح بــود.
وی بیــان کــرد :کارفرمــا در ایــن طــرح ،وزارت کار،
رفــاه و تامیــن اجتماعــی و مجــری طــرح جهاددانشــگاهی
اســت؛  20هــزار شــغل در نتیجــه اجــرای ایــن طــرح در
کشــور راه انــدازی شــده ،حمایــت و توســعه پیــدا کردنــد.
ابراهیمــی بــا بیــان اینکــه ســهم خراســان جنوبــی
 1500نفــر بــود ،اظهــار کــرد :حــدودا  770نفــر آمــوزش
دیــده و توانمندســازی شــدهاند ،انــان را بــه بــازار کار
وصــل کردیــم و تولیداتشــان را در فروشــگاههای فیزیکــی
و مجــازی ارایــه کردهایــم.

 ۱۳۸۳شروع به فعالیت کرد؛ اما نظر به خاص بودن این
مرکز آموزشی و در راستای تحقق اهداف تعریف شده و نیز
اجرای فرمان مقام معظم رهبری خطاب به مجمع جهانی
اهل بیت(ع) در اجالس  ۲۴شهریور  ۱۳۹۰مبنی بر تامین
نیازهای علمی بشر و مسلمانان جهان و با مصوبه شورای
عالی انقالب فرهنگی در جلسه  ۷۴۴مورخ ،۱۹/۰۱/۱۳۹۳
به «دانشگاه بینالمللی اهل بیت علیهمالسالم» ارتقا یافت.

بیــان کــرد :ایــن دوره هــا منجــر بــه کســب یــا ارتقــای
مهــارت در یــک موضــوع مســتقل و یــا در بخشــی از
وظایــف حرفــهای مهارتامــوز شــده و همچنیــن ســبب
ایجــاد توانمنــدی شــغلی از طریــق یادگیــری مجموعــه
مهارتهــای مرتبــط بــا یــک حرفــه مــی شــود.
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تمـــاس گیرنـــدگان بـــا ســـامانه مشـــاوره اضطـــراب و
اس ــترس تلفن ــی جهاددانش ــگاهی» نش ــان داد ،بیش ــترین
گـــروه خدمتگیرنـــده از ســـامانه مشـــاوره تلفنـــی
زنـــان متاهـــل در بـــازه ســـنی  ۳۰تـــا  ۳۹ســـال بـــوده و
مهمتریـــن علـــت تمـــاس ،اضطـــراب ســـامتی در گـــروه
تماسگیرنـــدگان بـــدون عالمـــت ابتـــا بـــه بیمـــاری
کرونـــا بـــوده اســـت.
ای ــن پژوه ــش توس ــط پژوهش ــگران جهاددانش ــگاهی
علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی بـــا هـــدف بررســـی
ویژگیهـــای جمعیتشـــناختی و شـــکایات شـــایع در
تماسگیرنـــدگان بـــا خـــط مشـــاوره تلفنـــی اضطـــراب و
اســـترس ناشـــی از بیمـــاری کرونـــا انجـــام شـــده اســـت.
در متـــن ایـــن مقالـــه امـــده اســـت :همهگیـــری
بیم ــاری کرون ــا و اج ــرای قرنطین ــه ،اث ــرات مختلف ــی ب ــر
جنبههـــای روانـــی و اجتماعـــی افـــراد جامعـــه گذاشـــته
اســـت .عـــدم وجـــود هرگونـــه درمـــان یـــا پیشـــگیری
قطعـــی از بیمـــاری کوویـــد ـ  ،19اســـترس و نگرانـــی
زیـــادی را در جوامـــع ایجـــاد کـــرده اســـت.
نتایـــج مقالـــه حاضـــر نشـــان داد  65 /8درصـــد
از تماسگیرنـــدگان زن بودهانـــد .میانگیـــن ســـن
تماسگیرنـــدگان بـــا ســـامانه  14/44ســـال بـــوده
اســـت 7/77 .درصـــد متاهـــل بودهانـــد 5/41 .درصـــد
از تماسگیرنـــدگان بـــدون داشـــتن عالئـــم ،تـــرس و
اضطـــراب از ابتـــا بـــه کرونـــا داشـــتند .همچنیـــن 6/26
درصـــد اضطرابشـــان بـــه دلیـــل تـــرس از مبتـــا شـــدن
بســـتگان درجهیـــک بـــود کـــه در حـــال حاضـــر ســـالم
بودنـــد .در  5/8درصـــد اضطـــراب ،ناشـــی از مشـــکالت
اقتصـــادی و از دســـت دادن شـــغل یـــا درامـــد بـــود.
گفتنـــی اســـت؛ ایـــن مقالـــه توســـط فـــرج حســـینیان
ســـراجهلو ،رزا راشـــدی ،هالـــه فاتـــح ،حمیدرضـــا
شـــهبازپور ،بهـــاره کاشـــانی موحـــد نـــگارش شـــده و در
مجلـــه «علمـــی و پژوهشـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی
قزویـــن» منتشـــر شـــده اســـت.

■■■

تایید ممیزی مراقبتی سیستم
مدیریتکیفیتجهاددانشگاهی
خواجه نصیرالدین طوسی

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی خواجــه نصیرالدیــن
طوســی:ممیزی مراقبتــی ســال  ۹۹بــرای سیســتم
مدیریــت کیفیــت ســازمان جهاددانشــگاهی خواجــه
نصیرالدیــن طوســی از ســوی نماینــده شــرکت IMQ
ایتالیــا تاییــد شــد.
درممیــزی انجــام شــده از ســازمان جهاددانشــگاهی
خواجــه نصیرالدیــن طوســی توســط کارشناســان
وممیزیــن شــرکت مرزبــان کیفیــت ،نماینــده شــرکت
 IMQایتالیــا ،سیســتم مدیریــت کیفیــت ایــن ســازمان در
ســال  99مــورد ممیــزی مراقبتــی قــرار گرفــت و انطبــاق ان
بــا الزامــات اســتاندارد  9001 ISOویرایــش  2015مــورد
ســنجش قرارگرفتــه و تاییــد شــد.
ســازمان جهاددانشــگاهی خواجــه نصیرالدیــن طوســی
از ســال  1389موفــق بــه دریافــت گواهینامــه 9001 ISO
شــده و براســاس ضوابــط شــرکت  IMQایتالیــا ،حفــظ
اعتبــار ایــن گواهینامــه منــوط بــه انجــام ممیزیهــای
مراقبتــی ســالیانه و ممیــزی نهایــی در طــول ســه ســال
اســت.

تشریح آزمایشهای
فوق تخصصی درمان ناباروری
جهاددانشگاهی قم در روزهای
تحریم

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی قــم :ســوپروایزر
ازمایشــگاه طبــی مرکــز درمــان نابــاروری جهاددانشــگاهی
گفــت :بــه دلیــل اینکــه برخــی از مراجعــه کننــدگان مرکــز
نابــاروری جهاددانشــگاهی قــم از ســایر شــهرها هســتند،
ســعی میشــود نتیجــه ازمایشــات در ســریعترین زمــان
ممکــن و بــا باالتریــن دقــت انجــام بشــود تــا دوره درمانــی
مراجعــه کننــدگان بــا تاخیــر مواجــه نشــود.
مهــدی یزدانــی ارا ســوپروایزر ازمایشــگاه طبــی مرکــز
فــوق تخصصــی درمــان نابــاروری جهاددانشــگاهی قــم
عنــوان کــرد :از لحــاظ تجهیــزات امــکان انجــام همــهی
ازمایشــات از جملــه تســتهای بیوشــیمی و  ...را
داریــم امــا بیشتریــن تمرکــز و خریــد کیــت ،مربــوط
بــه ازمایشهــای نابــاروری اســت و بیــش از 90درصــد
ازمایشهــا مربــوط بــه ازمایشهــای هورمونــی و ویــروس
شناســی بــوده کــه در بحــث نابــاروری از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار هســتند.
وی بیــان کــرد :در حالیکــه از بهروزتریــن دســتگاهها
و بــا کیفیتتریــن کیتهــای ازمایشــگاهی اســتفاده
میکنیــم ،امــا نســبت بــه برخــی از ازمایشــگاههای ســطح
اســتان ،تعرفههــای مناســبتری داریــم ،همچنیــن در
برخــی از ازمایشهــا نســبت بــه ســایر ازمایشــگاههای در
ســطح اســتان از دقــت باالتــری نیــز برخــوردار هســتیم؛
بــرای مثــال در ازمایــش  AMHبــه جــای اســتفاده از
کیتهــای  Elisaاز کیتهــای دســتگاهی کــه چندیــن
برابــر قیمــت دارنــد ،اســتفاده میکنیــم؛ زیــرا بــه اهمیــت
دقــت در نتیجــه ازمایشــات نابــاروری اگاه هســتیم.
یزدانــی ارا بــا بیــان اینکــه دقیــق نبــودن جــواب
تســتها ســبب تعــارض بــا نتیجــه ســونوگرافی و ســایر
ازمایشــات میشــود و ممکــن اســت دوره درمانــی بیمــار
بــه مشــکل خــورده و بــا تاخیــر مواجــه شــود ،بیــان کــرد:
تهیــه کیتهــای  Elisaبســیار اســان تــر بــوده و از نظــر
ســود دهــی نیــز بــرای ازمایشــگاه بهتــر اســت و ســایر
ازمایشــگاههای ســطح شــهر نیــز از ایــن نــوع کیــت
اســتفاده میکننــد؛ زیــرا بــرای انهــا جنبــه اقتصــادی
اهمیــت بیشتــری دارد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل اینکــه برخــی از مراجعــه
کننــدگان مرکــز درمــان نابــاروری جهاددانشــگاهی قــم
از ســایر شــهرها هســتند ،اظهــار کــرد :ســعی میشــود
نتیجــه ازمایشهــا در ســریعترین زمــان ممکــن و بــا
باالتریــن دقــت انجــام شــود ،اظهــار کــرد :متاســفانه مدتی
اســت بــه دلیــل تحریمهــا در تهیــه برخــی از کیتهــای
ازمایشــگاهی بــا مشــکالتی مواجــه هســتیم.

■■■

ساخت مستند تسهیلگران برای
دو روستا در اصفهان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اصفهــان :معــاون
وقــت پژوهشــی جهاددانشــگاهی اصفهــان گفــت :امســال
فراینــد تســهیلگری در روســتاهای بیشــتری رخ میدهــد
و از یــک تــا  ۱۰پــروژه واقعــی در  ۸۰روســتای اســتان
اصفهــان تعریــف شــده اســت.
مهــدی ژیانپــور در خصــوص ســاخت برنامــه
تســهیلگران بــا همــکاری صــدا و ســیما بــا موضــوع ایجــاد

فرصتهــای شــغلی در روســتاها ،اظهــار کــرد :پیــرو
طــرح توســعه اقتصــادی و اشــتغالزایی روســتایی کــه
در ســال  97 ، 96و  98بــا کارفرمایــی ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی و مجریگــری دانشــگاه اصفهــان و
جهاددانشــگاهی اجــرا شــد طرحهایــی تحــت عنــوان
«تســهیلگری» در ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
تعریــف و مقــرر شــد بــرای برخــی از روســتاهایی کــه
در طــرح قبلــی بــرای انــان تعریــف پــروژه شــده اســت
طرحهــای تســهیلگری اجرایــی شــود.
وی افــزود :بــر ایــن اســاس جهاددانشــگاهی
اصفهــان و معاونــت پژوهشــی ایــن واحــد وارد کار شــدند
و بــا پایــش دقیــق روســتاها دو روســتای «همگیــن»
و «دزج» از توابــع شهرســتان دهاقــان را انتخــاب
کردنــد کــه متعاقــب ان فعالیتهــای تســهیلگری بــا
پیشــنهاد ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان
اصفهــان ارایــه و مقــرر شــد از ایــن روســتاها مســتند
تصویــری تهیــه و تولیــد شــود کــه بــه همیــن دلیــل بــا
صــدا و ســیما رایزنــی شــد و برنامــهای تحــت عنــوان
«تســهیلگران» در دو قســمت  22دقیقــهای تولیــد و از
شــبکه اســتانی اصفهــان پخــش شــد.
معــاون پژوهشــی جهاددانشــگاهی اصفهــان ،گفــت:
امســال فراینــد تســهیلگری در روســتاهای بیشــتری
رخ میدهــد و بــا توجــه بــه خروجــی کــه از ســاخت دو
مســتند داشــتهایم و طــرح مطالعــه  800روســتا نیــز بــه
پایــان رســیده و از بیــن ایــن روســتاها ،روســتاهایی کــه
واجــد شــرایط هســتند و امــکان تحقــق پروژههــا در انــان
بــا توجــه بــه مزیتــی کــه دارنــد بیشــتر اســت وارد مرحلــه
تســهیلگری میشــوند و ســاخت مســتند در مــورد انــان
نیــز انجــام میشــود.
ژیانپــور بــا بیــان اینکــه امســال بــه احتمــال قــوی
فراینــد تســهیلگری در  70یــا  80روســتا ،محقــق
میشــود ،بیــان کــرد :بنابرایــن  70یــا  80روســتای
مطالعــه شــده داریــم کــه از یــک تــا  10پــروژه واقعــی در
ایــن روســتاها تعریــف شــده اســت .بــر همیــن اســاس
قــرار اســت بــه تدریــج بــرای روســتاهایی کــه بــرای انــان
پــروژه تعریــف شــده اســت مســیر تحقــق ایــن پروژههــا در
چارچــوب طرحهــای تســهیلگری فراهــم شــود.

■■■

جهاددانشگاهی منشا اقدامات
موثر در حوزه های پژوهشی و
فناورانه

■ روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی گیــان،
 17آبــان ماه:نماینــده مــردم رشــت در مجلــس شــورای
اســامی گفــت :جهاددانشــگاهی در حوزههــای
پژوهشــی ،فناورانــه ،اشــتغال و تکنولــوژی نقــش افریــن
اســت و انجــام طرحهــای تحقیقاتــی در حــوزه هــای نفتــی
از طــرح هــای موفــق فناورانــه جهاددانشــگاهی اســتان
گیــان اســت.
دکتــر فریبــرز جمالــزاد فــاح رییــس ســازمان
جهاددانشــگاهی گیــان بــا مهنــدس ســید علــی اقــازاده
نماینــده مــردم شهرســتان رشــت در محــل دفتــر مرکــزی
ســازمان جهاددانشــگاهی گیــان دیــدار و گفتگــو کــرد.
نماینــده مــردم رشــت در مجلــس شــورای اســامی
گفــت :جهاددانشــگاهی در حوزههــای پژوهشــی،
فناورانــه ،اشــتغال و تکنولــوژی نقــش افریــن اســت و
انجــام طرحهــای تحقیقاتــی در حوزههــای نفتــی از

ذخیره سازی بالغ بر  ۷۰۰نمونه
خون بندناف نوزادان در استان
سمنان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ســمنان :حســن
رهایــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :علــی رغــم شــرایط
بحرانــی شــیوع کرونــا در کشــور ،تعــداد مــوارد ذخیــره
ســازی خــون بندنــاف در ســال جــاری بــا رشــد قابــل توجــه
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل روب ـهرو بــوده اســت و
بالــغ بــر  120نمونــه خــون بندنــاف در ایــن بانــک ذخیــره
ســازی شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه فرارســیدن  27آبــان ،همزمــان بــا
 17نوامبــر روز جهانــی ذخیــره ســازی خــون بندنــاف بــه
فعالیــت  7ســاله نمایندگــی خــون بندناف جهاددانشــگاهی
در اســتان ســمنان اشــاره کــرد و افــزود :ایــن نمایندگــی از
ســال  1392تــا کنــون در جهاددانشــگاهی اســتان در حــال
خدمــت رســانی اســت و تــا کنــون بالــغ بــر دو هــزار و 500
مراجعــه و بیــش از  700نمونــه از اســتان ســمنان در بانــک
خــون بندنــاف رویــان جهاددانشــگاهی ذخیــره ســازی
شــده اســت.
رییــس جهاددانشــگاهی ســمنان بیشتریــن میــزان

■■■

نقش مهم جهاددانشگاهی در
تولید علم و خودکفایی کشور

■ روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی خواجــه

نصیرالدیــن طوســی 25 ،آذر ماه:مهنــدس کوچکینــژاد در
بازدیــد از جهاددانشــگاهی خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــر
نقــش مهــم جهاددانشــگاهی در تولیــد علــم و خودکفایــی
کشــور تاکیــد کــرد.
مهنــدس جبــار کوچکینــژاد در نشســت مشــترک
بــا رییــس و معاونــان ســازمان جهاددانشــگاهی خواجــه
نصیرالدیــن طوســی بــا تقدیــر از فعالیتهــای صــورت
گرفتــه در ایــن ســازمان بــه نقــش اصیــل و مهــم
جهاددانشــگاهی در تولیــد علــم و پیونــد بــا صنعــت و
خودکفایــی کشــور در عرصههــای مختلــف اشــاره کــرد و

ذخیرهسازی  ۱۰۷نمونه خون
بندناف در چهارمحال و بختیاری

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی چهارمحــال و

بختیــاری 27 ،آبــان مــاه :ســودابه بنیمهــدی مدیــر
نمایندگــی بانــک ســلولهای بنیــادی خــون بندنــاف
رویــان جهاددانشــگاهی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره
بــه شــروع تاســیس بانــک خــون بندنــاف رویــان در کشــور از
ســال  ،۱۳۸۴اظهــار کــرد :دفتــر نمایندگــی رویان شــهرکرد
فعالیــت خــود را از اســفندماه  ۱۳۹۴اغــاز کــرده اســت.
وی افــزود :بانــک خــون بندنــاف رویــان
جهاددانشــگاهی چهارمحــال و بختیــاری تــا کنــون بالــغ بــر
 ۷۰۰نمونــه جمــع اوری و بــه بانــک خــون بندنــاف رویــان
تهــران ارســال کــرده اســت.
بنیمهــدی بــه ذخیرهســازی  ۱۰۷نمونــه خــون
بندنــاف در شــش مــاه نخســت امســال اشــاره کــرد و گفــت:
ایــن امــار نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱۲۶
درصــد رشــد داشــته اســت.
وی هزینــه اولیــه ذخیرهســازی را تقریبــا  ۳میلیــون و
 ۷۰۰هــزار تومــن عنــوان کــرد و گفــت :امــکان پرداخــت بــه
صــورت اقســاط و تســهیالت فراهــم شــده و پرداخــت شــارژ
ســالیانه نیــز تنهــا مبلــغ  ۱۶۰هــزار تومــن اســت.

■■■

ساالنه  ۶۰۰نمونه خون بندناف
درمازندران فریز می شود

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی مازنــدران :مهنــدس
محمدرضــا شــافعیان بــا بیــان اینکــه خــون بندنــاف غنــی
از ســلولهای بنیــادی خــون ســاز اســت کــه در موقــع تولــد
بــه عنــوان یــک زبالــه بیولوژیــک دور ریختــه میشــود
امــا ذخیــره ان در بانــک خــون بندنــاف میتوانــد بــرای
درمــان  ۸۰نــوع بیمــاری العــاج اســتفاده شــود ،اظهــار
کــرد :ایــن ســلولها بــرای درمــان بیماریهایــی ماننــد
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طرحهــای موفــق فناورانــه جهاددانشــگاهی گیــان اســت.
ســیدعلی اقــازاده بــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی
در ســطح کشــور در عرصههــای علمــی ،پژوهشــی،
فرهنگــی و فنــاوری حضــور جهــادی دارد و یکــی از
پیشــتازان ایــن عرصههــا محســوب میشــود ،اظهــار
کــرد :جهاددانشــگاهی میتوانــد راهنمایــی بــرای ورود بــه
حوزههــای علمــی و اجرایــی باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان جهاددانشــگاهی در گیالن
نیــز بــا برخــورداری از ایــن ظرفیــت در حوزههــای مختلــف
حضــور دارد ،افــزود :تــاش نظــام و ســازمانها ورود بــه
حوزههایــی اســت کــه نیــاز بــه ان حــوزه بیشــتر ملمــوس
اســت و جهاددانشــگاهی یکــی از مجموعههایــی اســت کــه
امادگــی و توانمنــدی الزم در جهــت توســعه و پیشــرفت هــر
چــه بیشــتر اســتان در بخشهــای مختلــف را دارد.
نماینــده مــردم رشــت در مجلــس شــورای اســامی،
مســایل زیســت محیطــی را از موضوعــات حیاتــی
در جامعــه عنــوان و تصریــح کــرد :جامعــه نیازمنــد
محیــط مناســب و ســالم اســت و بــا توجــه بــه اینکــه
جهاددانشــگاهی تحقیقــات خــوب و کاربــردی در عرصــه
محیــط زیســت دارد و منشــا اقدامهــای موثــری در حــوزه
محیــط زیســت بــوده؛ الزم اســت از ظرفیتهــای ایــن
ســازمان در ایــن حــوزه اســتفاده بیــش از پیــش شــود.
اقــازاده بــا اشــاره بــه نقــش موثــر جهاددانشــگاهی در
حوزههــای علمــی ،پژوهشــی و دانشــی در جامعــه یــاداور
شــد :جهاددانشــگاهی در حوزههــای فناورانــه ،اشــتغال
و تکنولــوژی نقــش افریــن اســت و انجــام طرحهــای
تحقیقاتــی در حوزههــای نفتــی از طرحهــای موفــق
فناورانــه جهاددانشــگاهی گیــان اســت.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت اســتفاده از تــوان
جهاددانشــگاهی توســط ســازمانهای اجرایــی کشــور
در پیشــبرد طرحهــای علمــی ،پژوهشــی ،تحقیقاتــی و
فناورانــه خاطرنشــان کــرد :ســازمانهای اجرایــی کشــور
و اســتان میتواننــد در طرحهــای مختلــف از ظرفیــت
جهاددانشــگاهی اســتفاده کننــد تــا طرحهــای خــود را بــا
جامعیــت بیشــتری بــه منصــه ظهــور برســانند.

ذخیــره ســازی خــون بندنــاف نــوزادان در اســتان ســمنان
را در مهرمــاه ســالجاری عنــوان کــرد و گفــت :طبــق
ارزیابــی صــورت گرفتــه از بانــک خــون بندنــاف رویــان
جهاددانشــگاهی کشــور ،نمایندگــی اســتان ســمنان در
مهرمــاه ســالجاری بهتریــن عملکــرد در بحــث ذخیــره
ســازی خــون بندنــاف نســبت بــه ســنوات گذشــته داشــته
اســت.
رهایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه خدمــات ذخیــر ســازی
خــون بندنــاف نــوزادان در تمــام شهرســتانهای اســتان
ارایــه میشــود ،ادامــه داد :بــا توجــه بــه برخــورداری
نمایندگــی از نیــروی مجــرب در زمینــه ژنتیــک ،مهمتریــن
وظیفــه ایــن نمایندگــی طــاع رســانی ،جمــعاوری،
ارتبــاط خــوب و مســتمر بــا جامعــه و ارســال نمونــه خــون
بندنــاف خانــواده هــای متقاضیــان اســت.
وی بیــان کــرد :ذخیــره ســازی خــون بندنــاف نــوزادان
از ســال  1384تــا کنــون در ایــران در حــال اجــرا اســت و تــا
کنــون بالــغ بــر  136هــزار و  850نمونــه در کشــور ذخیــره
ســازی شــده اســت و بیــش از  100پیونــد از طریــق ایــن
ســلول هــا بــرای درمــان بیماریهــای صعبالعــاج
توســط بانــک عمومــی و خصوصــی رویــان انجــام شــده
اســت.
رییــس جهاددانشــگاهی ســمنان اظهــار کــرد :ارایــه
مشــاوره پزشــکی و اطــاع رســانی در خصــوص کاربردهــا و
مزایــای ســلولهای بنیــادی خــون بندنــاف بــه مراجعــان،
برگــزاری کالسهــای آموزشــی پیرامــون فوایــد ذخیــره
ســازی خــون بندنــاف بــرای مــادران بــاردار و زوجیــن،
برگــزاری جلســات توجیهــی بــرای کارمنــدان ادارههــا
دولتــی و اطــاع رســانی از طریــق رســانههای جمعــی
از قبیــل مصاحبــه بــا رادیــو و تلویزیــون ،روزنامههــا و
رســانهها و پخــش بروشــورهای آموزشــی در تمامــی
مطبهــای زنــان زایمــان و مطبهــای رادیولــوژی از
مهمتریــن اقدامــات دفتــر نمایندگــی اســتان ســمنان
بــوده اســت.
رهایــی همچنیــن از امــکان ارایــه تســهیالت بانکــی
مناســب بــه متقاضیــان ذخیــره ســازی خــون بندنــاف
در اســتان ســمنان خبــر داد و گفــت :کســب عناویــن
نمایندگــی برتــر در کشــور در ســال  ،97مدیــر نمایندگــی
خــون بندنــاف برتــر کشــور در ســال  ،95بیشــترین درصــد
رشــد نمونــه هــای فریــز شــده در ســال  95و بیشتریــن
درصــد رشــد ثبــت قراردادهــای اینترنتــی در کشــور در
ســال  98از جملــه موفقیــت هــا و عناویــن کســب شــده
توســط نمایندگــی خــون بندنــاف جهاددانشــگاهی ســمنان
در ســطح کشــور اســت.

گفــت :جهاددانشــگاهی بــه فرمــوده رهبــر معظــم انقــاب
مولــود مبــارک انقــاب اســت کــه بــا تکیــه بــر دســتاوردهای
ایــن نهــاد انقالبــی میتــوان از بزنگاههــای ســختی کــه
تحریمهــای ظالمانــه بــرای کشــور ایجــاد کــرده اســت
عبــور کــرد.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس شــورای
اســامی افــزود :همــت مــا بــه عنــوان خــادم مــردم در
مجلــس ایــن اســت کــه در برنامــه هفتــم توســعه بتوانیــم
حمایــت ویــژهای از مجموعــه جهاددانشــگاهی در کشــور
داشــته باشــیم.
در ایــن جلســه دکتــر اصغــری رییــس ســازمان
جهاددانشــگاهی خواجــه نصیرالدیــن طوســی ،مهنــدس
خــدادادی معــاون پشــتیبانی ،دکتــر روزبهانــی معــاون
پژوهشــی و دکتــر محمــدی میخــوش معــاون فرهنگــی
ســازمان بــه تشــریح فعالیتهــای جهاددانشــگاهی
خواجــه نصیرالدیــن طوســی در حــوزه بومــی ســازی
تکنولــوژی و فناوریهــای نویــن جهــت خودکفایــی
صنعتــی و قطــع وابســتگی بــه بیگانــگان پرداختنــد و در
پایــان ایــن دیــدار مدیــران بخشهــای مختلــف ســازمان
دســتاوردهای فناورانــه خــود را ارایــه کردنــد.
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انــواع ســرطانهای خــون ،تاالســمی ،بیماریهــای
نقــص سیســتم ایمنــی ،بیمــاری بــا منشــا عصبــی مثــل
فلــج مغــزی و اوتیســم ،دیابــت نــوع یــک ،پارکینســون و
بیمــاری هایــی مشــابه کاربــرد دارد.
رییــس جهاددانشــگاهیی مازنــدران بــا اشــاره بــه
اینکــه ســاالنه حــدود  ۶۰۰نمونــه از اســتان مازنــدران
فریــز مــی شــود ،یــاداور شــد :در حــال حاضــر بــا توجــه بــه
حجــم زیــاد تقاضــا بــه افــرادی کــه امــکان پرداخــت مبالــغ
هزینههــا را ندارنــد شــرایط اقســاط و تســهیالت بانکــی
تعلــق گرفتــه کــه میتواننــد پروســه ذخیرهســازی را بــا
شــرایط تقســیطی انجــام دهنــد.
مهنــدس شــافعیان اظهــار کــرد :هــر فــردی کــه از نظــر
ژنتیکــی بــا صاحــب نمونــه تطابــق داشــته باشــد میتوانــد
بــرای درمــان بیمــاری تقاضــا داده و از ان نمونــه اســتفاده
کنــد ،طبیعتــا هــر چقــدر نســبت خویشــاوندی بــه صاحــب
نمونــه نزدیکتــر باشــد احتمــال اســتفاده بیشــتر
میشــود کــه شــانس اســتفاده خواهــر و بــرادر در ایــن
مــورد بیشــتر اســت ( ۲۵درصــد) و بــا دور شــدن نســبت
فامیلــی امــکان اســتفاده کمتــر میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه مشــاوره خانوادههــا بــرای دریافــت
مشــاوره خــون بندنــاف نوزادشــان رایــگان اســت ،گفــت:
مــادران میتواننــد بــرای دریافــت راهنماییهــای الزم بــه
مرکــز بانــک خــون بندنــاف رویــان اســتان محــل ســکونت
خــود مختلــف مراجعــه کننــد.

■■■

فرآوری غذایی و دارویی؛ راه حل
برون رفت از مشکالت زرشک

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی:

عضــو گروه پژوهشــی تولیــد و فــراوری گیاهان اســتراتژیک
جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی گفــت :فــراوری غذایــی
و دارویــی راهحــل بــرون رفــت از مشــکالت زرشــک اســت
کــه بــرای گســترش صنایــع تبدیلــی ایــن محصــول،
نیازمنــد ایــده و محصــول اولیــه و ایجــاد بســتر مناســب
بــرای زیرســاختهای تولیــد ان هســتیم.
طیبــه شــاهی عضــو گــروه پژوهشــی تولیــد و فــراوری
گیاهــان اســتراتژیک جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی
گفــت :بــرای ایجــاد زمینــه مطلــوب جــذب ســرمایهگذار،
نیازمنــد تعامــل ســازنده بخــش دولتــی بــا بخــش
خصوصــی هســتیم بــه خصــوص در شــرایط بحرانــی
زرشــک کــه زمــان نقــش مهمــی را ایفــا میکنــد.
وی افــزود :ایــن روزهــا کــه زرشــک بــه معنــای واقعــی
دلــش پــر از خــون اســت صرفــا بیــان مســاله و نپرداختــن
بــه حــل بنیــادی مشــکالت ایــن محصــول ،دردی از
کشــاورزان را دوا نخواهــد کــرد.
شــاهی اظهــار کــرد :محصــوالت کشــاورزی بعــد از
برداشــت نیــز زنــده هســتند و بســته بــه میــزان و شــدت
تنفــس و ســایر عوامــل محیطــی ،شــروع فراینــد فســاد و
طــول عمــر ایــن محصــوالت نیــز متفــاوت اســت.
عضــو گــروه پژوهشــی تولیــد و فــراوری گیاهــان
اســتراتژیک جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی ادامــه
داد :از طــرف دیگــر بســیاری از محصــوالت کشــاورزی در
یــک زمــان مشــخص و کوتــاه تولیــد میشــوند بنابرایــن
فــراوری مناســب ایــن محصــوالت عــاوه بــر افزایــش
زمــان مانــدگاری امــکان مصــرف در فصــول غیــر برداشــت
را نیــز فراهــم میکنــد.
وی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه میــزان بــاالی ضایعــات
محصــوالت کشــاورزی کــه حــدود  ۳۰درصــد و در برخــی

مــوارد بیشــتر اســت ،اهمیــت صنایــع تبدیلــی در
جلوگیــری و کاهــش ضایعــات بخــش کشــاورزی ،ایجــاد
ارزش افــزوده ،ایجــاد اشــتغال ،گســترش دامنــه خریــد
بــه دلیــل تنــوع محصــوالت فــراوری شــده ،حضــور موفــق
در بازارهــای بینالمللــی و در نتیجــه خریــد تضمینــی
محصــوالت کشــاورزی کامــا مشــخص میشــود.
شــاهی گفــت :صنایــع فــراوری در کشــورهای پیشــرفته
نــه تنهــا مکمــل بخــش کشــاورزی هســتند بلکــه امنیــت
غذایــی کــه شــاخصهای از توســعه پایــدار کشــورها اســت
را بــه همــراه خواهــد داشــت.
وی تصریــح کــرد :یکــی از مزیتهــای مهــم زرشــک
بــرای فــراوری در صنعــت مــواد غذایــی عــاوه بــر ارگانیــک
بــودن ان ،ایجــاد رنــگ و طعــم مطلــوب تــوام بــا یکدیگــر
اســت کــه نیــاز بــه طعــم دهنــده و رنــگ مصنوعــی را
برطــرف خواهــد کــرد.
عضــو گــروه پژوهشــی تولیــد و فــراوری گیاهــان
اســتراتژیک جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی عنــوان
کــرد :ایــن میــوه ارزشــمند قابلیــت کاربــرد در تهیــه مربــا،
ســس ،اب میــوه ،شــربت ،اب نبــات ،ژلــه ،دمنــوش،
نوشــابه ،انــواع نوشــیدنیها ،پــودر بــرای مصــارف
مختلــف قنــادی و لبنیــات و بســیاری از محصــوالت
نواورانــه دیگــر را دارد کــه هــر یــک از اینهــا قابلیــت
صادراتــی ویــژهای دارنــد.
وی افــزود :زرشــک منبعــی غنــی از ویتامیــن  cبــه
عنــوان تقویــت کننــده سیســتم ایمنــی و حــاوی مقــدار
زیــادی از انتوســیانین ،فالوونوئیــد و همچنیــن دارای
مقادیــری از الکالوئیدهــا از جملــه بربریــن ،بربامیــن،
اکســیاکانتین و پالماتیــن اســت.
شــاهی گفــت :بــرای گیــاه زرشــک خــواص مختلفــی
از جملــه هیپولیپیدمیــک ،هیپوگلیســیمیک ،حفاظــت
کبــدی ،حفاظــت کلیــوی ،ضــد التهابــی و ضــد اضطرابــی،
اثــرات ضــد ســرطانی و انتیاکســیدانی و جلوگیــری از
رشــد باکتریهــا گــزارش شــده اســت.
وی اظهــار کــرد :توجــه بــه هریــک از ایــن خــواص
قابلیــت تولیــد بــه صــورت قــرص ،کپســول ،شــربت و
پمــاد و بــه صــورت مکمــل بــرای درمــان و پیشــگیری از
بیماریهــای مختلــف را دارد ،بــه گونــهای کــه در حــال
حاضــر عصــاره زرشــک بــه صــورت کپســول و بــا برنــد
 Enzymedicaدر کشــور اســترالیا تولیــد و عرضــه
میشــود و در بیماریهــای قلبــی عروقــی و تنظیــم قنــد
خــون موثــر اســت.
عضــو گــروه پژوهشــی تولیــد و فــراوری گیاهــان
اســتراتژیک جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی یــاداور
شــد :البتــه در ریشــه ،پوســت و بــرگ ایــن گیــاه نیــز
خــواص درمانــی قابــل توجهــی وجــود دارد کــه قابلیــت
تولیــد فراوردههــای دارویــی بــا ارزش افــزوده قابــل
توجهــی را ایجــاد کنــد.

■■■

استفاده از ظرفیت
جهاددانشگاهی در حوزه شیالت
گلستان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی گلســتان :محمــود
ســقلی معــاون ابزیپــروری شــیالت گلســتان بــا اعــام
ایــن خبــر گفــت :در ایــن نشســت ،شــیالت اســتان بــا
توجــه بــه متفــاوت بــودن فاکتورهــای فیزیکــی وشــیمیایی
اب دریــای خــزر بــا اب خلیــج فــارس ،خواســتار حمایــت

علمــی و فنــی کارشناســان جهاددانشــگاهی در راســتای
تکثیــر انبــوه میگــوی وانامــی ،در گلســتان شــد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه پــروژه پــرورش
ماهیــان خاویــاری یکــی از مهمتریــن طرحهــای اقتصــاد
مقاومتــی شــیالت اســتان اســت ،امیدواریــم بتوانیــم بــا
تکیــه بــر تجــارب و دانــش کارشناســان جهاددانشــگاهی،
در زمینــه کوتــاه کــردن دوران رشــد و بلــوغ جنســی
ماهیــان خاویــاری گامهــای مهمــی برداریــم.
معــاون آبزیپــروری شــیالت گلســتان بیــان کــرد :در
ایــن نشســت مقــرر شــد در صــورت پرداخــت  ۵۰درصــد
هزینههــای پروژههــا از ســوی اســتان ۵۰ ،درصــد
باقیمانــده را جهاددانشــگاهی پرداخــت کنــد.
ســقلی یــاداور شــد :بــر اســاس انعقــاد تفاهمنامــه
همــکاری بیــن جهاددانشــگاهی و اســتانداری گلســتان،
مقــرر شــد ایــن نهــاد در زمینههــای مختلــف از جملــه
مشــارکت در طــرح کاربــردی و توســعهای در زمینــه
کشــاورزی از جملــه ماهیــان خاویــاری ،میگــو و پــرورش
ماهــی در قفــس و پــن همــکاری الزم را بــا ســازمان جهــاد
کشــاورزی و شــیالت اســتان داشــته باشــد.

■■■

لزوم انجام پژوهشهای مساله
محور توسط جهاددانشگاهی
مازندران

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی مازنــدران5 ،

آبــان مــاه :دکتــر مفیــد غالمــیراد رییــس ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی مازنــدران بــا حضــور در واحــد
جهاددانشــگاهی مازنــدران بــا مهنــدس محمدرضــا
شــافعیان رییــس ایــن نهــاد دیــدار کــرد.
دکتــر غالمــی راد رییــس ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی مازنــدران در دیــدار بــا رییــس
جهاددانشــگاهی ایــن اســتان بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال
ان هســتیم تــا دانشــگاهها در کنــار مســایل آموزشــی
بــه برطــرف کــردن مســایل موجــود در جامعــه نیــز ورود
کننــد ،اظهــار کــرد :دانشــگاههای مــا همچنــان در
درون خــود هســتند و ســاختار انهــا اجــازه نمیدهــد
نقشافرینــی کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی میتوانــد
تســهیلگر ورود دانشــگاهها بــه مســایل توســعهای
اســتان بهویــژه در مباحــث آموزشــی و پژوهشــی باشــد
گفــت :بســیاری از دانشــگاهها هنــوز بــه کمــک حــل
مســایل مازنــدران نیامدنــد و بــا توجــه بــه اعــام امادگــی
رییــس جهاددانشــگاهی مازنــدران ،ایــن نهــاد میتوانــد
در ایــن زمینــه کمــککار باشــد.
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی مازنــدران
در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه برخــی مشــکالت در ایــن
اســتان حــاد اســت ،تصریــح کــرد :پســماند زبالــه تغییــر
کاربــری اراضــی کشــاورزی و مســایل زیســتمحیطی
بخشــی از مشــکالت مهــم ایــن اســتان محســوب
میشــو د .
دکتــر غالمــی راد بــا اشــاره بــه اینکــه جهاددانشــگاهی
بایــد از ظرفیتهــای مناســب خــود بــرای درامدزایــی
اســتفاده کنــد ،خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه
ظرفیتهــای موجــود مباحثــی چــون گردشــگری
کشــاورزی بــا محوریــت اببنــدان میتوانــد بــرای
جهاددانشــگاهی موثــر واقــع شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ســرانه تولیــد زبالــه در مازنــدران

ههمکاریهای
توسع 
جهاددانشگاهی یزد و کمیته امداد
امام خمینی(ره)

■ روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی یــزد11 ،
آبــان مــاه ،دکتــر فاطمــه ســعادت جــو در نشســت بــا دکتــر
عمــاد شــجاعان مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)
یــزد  ،ضمــن بیــان فعالیتهــای جهاددانشــگاهی گفــت:
خوشــبختانه در حــال حاضــر جهاددانشــگاهی اســتان بــا
کمیتــه امــداد همکاریهــای خوبــی در زمینــه آمــوزش
داشــته و امیدواریــم شــاهد گســترش همکاریهــای دو
طــرف در ســایر بخشهــا نیــز باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیتهــا و زیرســاختهای آموزشــی

بازدید رییس پایش و ارزیابی
برنامه و بودجه کشور از پروژه
رویان جهاددانشگاهی سمنان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ســمنان :ســعید
جغتایــی رییــس امــور پایــش ،ارزیابــی و اطالعــات
مدیریــت ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــه همــراه نــادر
مالکــی رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان
ســمنان ،حســن رهایــی رییــس جهاددانشــگاهی اســتان
ســمنان و تعــدادی از مســووالن از رونــد پیشــرفت پــروژه
شــعبه منطقــهای پژوهشــکده رویــان جهاددانشــگاهی
ســمنان در منطقـهی دربنــد شهرســتان مهدیشــهر بازدیــد
کردنــد.
در ایــن بازدیــد کــه بــه منظــور بررســی رونــد پیشــرفت
و مشــکالت مصوبــات ســفر ریاســت محتــرم جمهــوری در
اســتان ســمنان انجــام شــد ،مســایل و مشــکالت مالــی و
تامیــن اعتبــارات الزم جهــت تکمیــل ســاختمان و تجهیــز
پژوهشــکده رویــان جهاددانشــگاهی ســمنان بــا حضــور
مســووالن بررســی شــد.

■■■

اتکا به توان داخل در شرایط جدید
اقتصادی میتواند راهگشا باشد

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی قزویــن :معــاون
پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی قزویــن در نشســت
شــورای برنامــه ریــزی جهاددانشــگاهی اســتان تاکیــد
کــرد :اتــکا بــه تــوان داخــل یــک مــدل اســت کــه در شــرایط
جدیــد اقتصــادی میتوانــد راهگشــا باشــد و اگــر محصولــی
دارای عمــق تکنولــوژی باالیــی باشــد قطعــا ارزش افــزوده
ایجــاد خواهــد کــرد.
امیــن خاکبــاز معــاون پژوهــش و فنــاوری
جهاددانشــگاهی قزویــن در نشســت شــورای برنامهریــزی
جهاددانشــگاهی اســتان اظهــار کــرد :اتــکا بــه تــوان داخــل
یــک مــدل اســت کــه در شــرایط جدیــد اقتصــادی میتوانــد
راهگشــا باشــد .اگــر محصولــی دارای عمــق تکنولــوژی
باالیــی داشــته باشــد ارزش افــزوده باالتــری خواهــد

■■■

نشست مشترک پارک علم و
فناوری البرز و کمیته امداد امام
خمینی(ره) استان برگزار شد

■ روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری البرز:نشســت
مشــترک مهنــدس مهــدی عباســی رییــس پــارک علــم و
فنــاوری البــرز بــا مهنــدس محمــد محمــدی فــرد مدیــرکل
کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) اســتان برگــزار و در
زمینــه توســعه گیاهــان دارویــی و حــوزه دام و همچنیــن
راه انــدازی مرکــز نیکــوکاری کارافرینــی بحــث و گفــت و
گــو کردنــد.
مهنــدس عباســی در ایــن نشســت بــا اشــاره به دســتاورد
هــای مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای جهاددانشــگاهی و
پــارک علــم و فنــاوری البــرز بیــان کــرد :کمیتــه امــداد
امــام خمینــی در زمینــه هــای مختلــف بویــژه اشــتغال و
کار افرینــی فعالیــت دارد کــه مــی توانــد زمینــه مشــترک
همــکاری بیــن دومجموعــه پــارک و امــداد باشــد.
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بســیار بــاال اســت و باوجــود اعتبــار مناســبی کــه بــرای
رفــع معضــل زبالــه تخصیــص داده شــد هنــوز مشــکالت
پابرجاســت ،اظهــار کــرد :بــا وجــود تولیــد زبالــه فــراوان
پســماند در ایــن اســتان تفکیــک نمیشــود و نمیتــوان
بــر روی ان کار اقتصــادی انجــام داد ،بــه همیــن دلیــل
در راســتای پیشــنهادهای رییــس جهاددانشــگاهی
مازنــدران ،ایــن نهــاد بــا ارایــه یــک طــرح قابلاجــرا
میتوانــد در ایــن زمینــه ورود کنــد.
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی مازنــدران بــه
فضــای ســاختمان اداری جهاددانشــگاهی نیــز اشــاره کــرد
و گفــت کــه بــا تخصیــص اعتبــار مناســب بــه دنبــال رفــع
مشــکل ســاختمان اداری ایــن نهــاد هســتیم.
وی تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه پیشــنهاد رییــس
جهاددانشــگاهی مازنــدران ،ایــن نهــاد در حوزههایــی
همچــون پســماند و پزشــکی طــرح خــود را بــه ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی ارایــه دهــد و بــه ایــن موضــوع
ورود کنــد کــه چــرا مشــکل زبالــه در ایــن اســتان حــلنشــده
و چــه راهــکاری وجــود دارد.
دکتــر غالمــیراد بــا تاکیــد بــر اینکــه جهــاد بایــد بــر
روی پژوهشهــای مســاله محــور ایــن اســتان ورود کنــد
و طــرح داشــته باشــد ،گفــت :بهعنــوانمثــال جهــاد ایــن
موضــوع را بررســی کنــد کــه چگونــه محصــوالت تولیــدی
ایــن اســتان وارد بــازار شــود تــا بیشــترین درامــد را بــرای
تولیدکننــده در ایــن اســتان داشــته باشــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بــه ســازمانها و نهادهــا
توانمندیهــای آموزشــی و پژوهشــی جهــاد را معرفــی
کــرد ،یــاداور شــد :جهــاد در کنــار دســتگاههای اجرایــی
میتوانــد کار بــر زمینمانــده را احیــا و اجرایــی کنــد.
غالمــیراد بــا تاکیــد بــر اینکــه جهاددانشــگاهی
توانایــی دارد تــا بهجــای طرحهــای خــرد پروژههــای
اساســی و بــزرگ را ارایــه دهــد اظهــار کــرد :پیــدا کــردن
چالشهــا و فرصتهــا از ســوی جهاددانشــگاهی و ارایــه
راهــکار یــک اصــل محســوب شــود.
رییــس جهاددانشــگاهی مازنــدران نیــز بــا اشــاره بــه
ظرفیتهــای جهاددانشــگاهی در ایــن اســتان بــا بیــان
اینکــه جهاددانشــگاهی نهــادی انقالبــی اســت کــه
مــورد عنایــت مقــام معظــم رهبــری قرارگرفتــه ،گفــت:
جهاددانشــگاهی میتوانــد بــا توجــه بــه ظرفیتهــای
خــود در مســیر توســعه مازنــدران در خــط مقــدم قــرار
داشــته باشــد.
وی تصریــح کــرد :ســابقه بــاالی جهاددانشــگاهی
در برخــورد علمــی ،پژوهشــی ،فنــاوری و فرهنگــی بــا
مســایل مختلــف ،نیازمنــد توجــه دســتگاههای اجرایــی
در مازنــدران اســت.

جهاددانشــگاهی بــه ویــژه در بخــش ارایــه آموزشهــای
انالیــن بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا ،در مــورد ارایــه
خدمــات آموزشــی بــه نیروهــا و کارکنــان کمیتــه امــداد(ره)
و خانوادههایشــان از ســوی ایــن ســازمان اعــام امادگــی
کــرد.
در ادامــهی ایــن دیــدار دکتــر شــجاعان ضمــن ابــراز
خرســندی از همکاریهــای دو طــرف ،در زمینــهی
پژوهشــی از جملــه طرحهــای نظــر ســنجی و در زمین ـهی
ســامت کارکنــان و انجــام ازمایشــات ادواری ،توســط
ســازمان جهاددانشــگاهی اعــام نیــاز کــرد .
وی همچنیــن نقــش جهاددانشــگاهی در همــکاری بــا
ایــن اداره کل را در زمین ـهی طرحهــای فرهنگــی از جملــه
طــرح فرهنــگ احســان و انفــاق در مــدارس حایــز اهمیــت
خوانــد.
همچنیــن در پایــان ایــن نشســت مقــرر شــد در راســتای
گســترش همکاریهــای دو جانبــه تفاهمنام ـهی جدیــدی
منعقــد شــود.

داشــت و بــه خاطــر عمــق تکنولــوژی و اینکــه فنــاوری در
ان وجــود دارد قــدرت رقابتــی محصــول دانشبنیــان نیــز
افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و بــه صــورت جــدی میتوانــد
در بــازار ورود پیــدا کنــد.
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی قزویــن
گفــت :در اصــل  44قانــون اساســی بــر کوچکســازی
دولــت تاکیــد شــده اســت کــه بخــش اعظــم ان اجرایــی و
حتــی ابــاغ نشــده اســت بنابرایــن بایــد گفتمــان اقتصــاد
مقاومتــی شــکل بگیــرد و سیســتم دولتــی نســبت بــه
شــرایط کنونــی کوچــک شــود.
وی اضافــه کــرد :در خصــوص اقتصــاد مقاومتــی
بایــد بگویــم کــه رهبــر معظــم انقــاب در بیانیــه گام دوم
انقــاب فرمودنــد تــا چنــد دهــه قبــل دنیــا  2قطبــی بــود
کــه بــا پیــروزی انقــاب اســامی ســه قطبــی شــد و یــک
قطــب ان فروپاشــید و اکنــون  2قطــب باقیمانــده کــه یــک
قطــب ان انقــاب اســامی اســت .اگــر مــا امــروز داعیــ ه
تمدنســازی را داریــم نمیتوانیــم مبتنــی بــر مدلهــای
اقتصــادی غربــی یــا شــرقی یــک تمــدن جدیــد ایجــاد
کنیــم .مثــا ماننــد ایــن اســت کــه بگوییــم میخواهیــم
سیســتم اقتصــادی خــود را ســامان دهیــم کــه ایــن امــر
در سیســتمی کــه بانکــداری بــر اســاس علــوم غربــی و ربــا
اســت ممکــن نخواهــد بــود.
خاکبــاز اشــاره کــرد :رهبــر معظــم انقــاب در ابــاغ
اقتصــاد مقاومتــی اوردنــد کــه ایــن نظریــه ،الگویــی
الهامبخــش از نظــام اقتصــادی اســام اســت .اقتصــاد
مقاومتــی اقتصــادی بــا تکیه بــر دانــش و فنــاوری ،درونزا،
برونگــرا ،پویــا و پی ـشرو اســت ،ایــن مدلــی اســت کــه در
کشــور مــا جــواب میدهــد و اگــر اقتصــاد مقاومتــی را در
کشــور پیــاده میکردیــم امــروز بــه ایــن اقتصــاد ریاضتــی
نمیرســیدیم ،در حقیقــت ایــن مســالهای اســت کــه بایــد
خیلــی جــدی بــه ان فکــر کنیــم.
وی گفــت :مطالبهگــری اقتصــاد مقاومتــی توســط
مــردم مهــم اســت ،مــردم ،مســووالن و رســانهها بایــد
پیگیــر ایــن موضــوع باشــند تــا ایــن سیاســت اجرایــی
شــود .اشــکال عمــده ایــن اســت کــه از ســوی مــردم و
رســانهها پیگیــری وجــود نــدارد ومســووالن نیــز درگیــر
روزمرگــی هســتند .نبایــد بــه انتخابــات امریــکا و غیــره
چشــم بدوزیــم بلکــه بایــد اقتصــاد مقاومتــی بــه یــک
مطالبــه عمومــی تبدیــل شــود در غیراینصــورت ایــن
وضعیــت ادامــه خواهــد داشــت.
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ریی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز ب ــه دس ــتاوردهای
ش ــاخص مجتم ــع تحقیقات ــی در زمین ــه گیاه ــان داروی ــی
و دامه ــای س ــنگین ب ــا ن ــژاد اص ــاح ش ــده اش ــاره ک ــرد و
گف ــت :مجموع ــه پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز میتوان ــد
در ایـــن دو حـــوزه تجربیـــات و خدمـــات ویـــژهای را در
راس ــتای اش ــتغال مددجوی ــان کمیت ــه ام ــداد ارای ــه کن ــد.
در ادام ــه مدی ــرکل کمیت ــه ام ــام خمین ــی(ره) ام ــداد
در اســـتان البـــرز نیـــز بـــا اســـتقبال از ظرفیتهـــا و
توانمندیه ــای جهاددانش ــگاهی و مجموع ــه پ ــارک عل ــم
و فنـــاوری البـــرز گفـــت :کمیتـــه امـــداد در اســـرع وقـــت
ت ــاش میکن ــد ای ــده مرک ــز کارافرین ــی نیک ــوکاری را ب ــا
هم ــکاری مش ــترک پ ــارک عل ــم و فن ــاوری عملیات ــی کن ــد
کـــه ایـــن کار میتوانـــد حوزههـــای مختلـــف اشـــتغال و
کارآفرینـــی و ارایـــه آموزشهـــای توانمندســـازی بـــه
مددجویـــان را در عرصههـــای مختلـــف پوشـــش دهـــد.
در ایـــن نشســـت موضـــوع ایجـــاد شـــتابدهنده امـــداد
در اســـتان البـــرز ،صنـــدوق خطرپذیـــر و اســـتفاده
مددجویـــان از خدمـــات مختلـــف رفاهـــی و تفریحـــی
پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز در مجموع ــه ص ــد هکت ــاری
مجتمـــع تحقیقاتـــی شـــهدای جهاددانشـــگاهی نیـــز
مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار گرفـــت.

■■■

افزایش  ۳۶درصدی دامنه
فعالیت مرکز خدمات تخصصی
مواد غذایی و شیمیایی
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی

■ روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان
غربـــی :مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی مـــواد غذایـــی
و شـــیمیایی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی از
افزایـــش  ۳۶درصـــدی دامنـــه فعالیـــت مرکـــز خدمـــات
تخصصـــی واحـــد در ســـال جـــاری خبـــر داد.
قشـــاقی بـــا اعـــام ایـــن خبـــر اظهـــار کـــرد :دامنـــه
فعالیـــت مرکـــز خدمـــات تخصصـــی مـــواد غذایـــی و
شـــیمیایی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی از 440
نـــوع زمـــون بـــه  600نـــوع در ســـال  99افزایـــش یافتـــه
اســـت.
وی اظه ــار ک ــرد :همچنی ــن از لح ــاظ تع ــداد و تن ــوع
حقیقـــی و حقوقـــی مخاطبـــان از  144مراجعـــه در ســـال
 1397ب ــه  426مراجع ــه ب ــا  295درص ــد افزای ــش درس ــال
 1398رس ــیده اس ــت ک ــه ای ــن می ــزان در نیم ــه نخس ــت
ســـالجاری بـــه  1100مراجعـــه بـــا افزایـــش 158
درصـــدی مواجـــه بـــوده اســـت.
قش ــاقی تع ــداد آزمونه ــای ص ــورت گرفت ــه در ای ــن
مرک ــز را در س ــال گذش ــته  14ه ــزار و  463ازم ــون عن ــوان
و اظه ــار ک ــرد :تع ــداد ازمونه ــای انج ــام گرفت ــه در اث ــر
افزایـــش دامنـــه فعالیـــت از  6هـــزار و  120ازمـــون در
ســـال 1397بـــه  14هـــزار و  463ازمـــون بـــا  136درصـــد
افزایـــش در ســـال  1398رســـیده اســـت.
وی تصری ــح ک ــرد :در نیم ــه نخس ــت س ــال ج ــاری نی ــز
تعـــداد  1100مراجعـــه و  9هـــزار و  150ازمـــون صـــورت
گرفت ــه ک ــه ای ــن می ــزان نس ــبت ب ــه م ــدت مش ــابه س ــال
 98بـــا  6300ازمـــون از افزایـــش  45درصـــدی برخـــوردار
اس ــت.

ذخیره سازی  ۲۵۰۰نمونه خون
بندناف در استان البرز

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی البــرز ۲۷ ،آبــان
مــاه :احمدرضــا فیــروزی بــه مناســبت روز جهانــی خــون
بندنــاف اظهــار کــرد :اگاه ســازی خانوادههــا از ضــرورت
ذخیــره خــون بندنــاف نــوزاد ،نیازمنــد اطــاع رســانی
مســتمر رســانهها اســت.
احمدرضــا فیــروزی گفــت :در حــال حاضــر بــه طــور
میانگیــن در هــر مــاه  ۶۰نمونــه خــون بندنــاف در البــرز
ذخیــره میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه میــزان ذخیــره خــون بندنــاف در
البــرز در مقایســه بــا امــار تولــدی کــه از ســوی اداره کل
ثبــت احــوال ارایــه میشــود قابــل توجــه نیســت ،افــزود:
در ســه ماهــه اول امســال حــدود  ۶۳۰۵نــوزاد در البــرز
متولــد شــده ولــی امــار ذخیــره خــون بندنــاف بیــن  ۱۷۰تــا
 ۱۸۰مــورد بــوده یعنــی کمتــر از ســه درصــد جامعــه هــدف
را پوشــش داده اســت.
فیــروزی توضیــح داد :ایــن موضــوع نشــان میدهــد
کــه علیرغــم اهمیــت ســلولهای بنیــادی موجــود در
خــون بندنــاف نــوزاد در درمــان بیماریهــای خاصــی
چــون تاالســمی ،ســرطان و ،...هنــوز خانوادههــا بــا ایــن
مقولــه اشــنایی کامــل ندارنــد و فرصــت ذخیــره زندگــی
بــرای خــود و بســتگان درجــه یــک شــان را از دســت
میدهنــد.

■■■

جهاددانشگاهی در هرعرصهای
موفق عمل کرده است

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی فــارس :نماینــده
مــردم شهرســتان اقلیــد در مجلــس شــورای اســامی
گفــت :جهاددانشــگاهی در هــر عرصــهای کــه ورود و
فعالیــت کــرده ،عملکــرد موفقــی از خــود برجــای گذاشــته
اســت.
مســلم صالحــی در نشســت بــا رییــس جهاددانشــگاهی
فــارس ،گفــت :شهرســتان اقلیــد از ظرفیتهــای
مناســبی در حوزههــای مختلــف خصوصــا کشــاورزی،
گیاهــان دارویــی و گردشــگری برخــوردار اســت.
وی بــا تاکیــد براینکــه اقلیــد توانمندتریــن شهرســتان
در حــوزه گیاهــان دارویــی اســت ،گفــت :امــروز شــاهد
فعالیــت بخــش خصوصــی در تولیــد گلمحمــدی
هســتیم ،بــه طــوری کــه مزرعــه  100هکتــاری ایجــاد
شــده بــا ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی تولیدکننــده
مرغوبتریــن انــواع گلمحمــدی اســت.
صالحــی بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای بالقــوه اقلیــد در
زمینــه کشــت زعفــران و گیــاه شــیرین بیــان ،گفــت :شســتا
بــرای ســرمایهگذاری در تولیــد و فــراوری شــیرینبیان
ورود کــرده اســت.
نماینــده مــردم اقلیــد در مجلــس شــورای اســامی بــا
بیــان ایــن کــه ایــن شهرســتان در زمینــه گردشــگری نیــز
ظرفیتهــای خوبــی دارد امــا بــه دلیــل شــیوع کرونــا،
اکنــون ایــن بخــش جذابیــت کوتــاه مــدت نــدارد ،گفــت:
در حــوزه صنایــع دســتی هــم حســن ابــاد اقلیــد در تولیــد
فــرش دســت بافــت ،شــهرت دارد و بــا برنامهریــزی
میتــوان ایــن ظرفیــت را بیشــتر معرفــی کــرد.
صالحــی بــا بیــان اینکــه امــاده حمایــت کامــل از
توســعه فعالیتهــای جهاددانشــگاهی در شهرســتان
اقلیــد اســت ،گفــت :تــاش خــود را بــرای ارتقــای

همــکاری و حمایــت الزم از جهاددانشــگاهی و توســعه
فعالیتهــای ایــن نهــاد در اقلیــد بــه کار خواهــم بســت.
رییــس جهاددانشــگاهی فــارس نیــز در ایــن دیــدار
تاکیــد کــرد کــه حضــور ایــن نهــاد در هــر نقطــه از ایــران،
نویــد دهنــده پویایــی ،امیــد و زمینــه ســاز توســعه و رشــد
بــه جامعــه بــوده اســت.
دکتــر مظاهــر بابایــی بــا اشــاره بــه حــوزه گســترده
فعالیتهــای جهاددانشــگاهی در اســتان فــارس ،بیــان
کــرد :اگــر فضــای فعالیــت و همراهــی بــا ایــن نهــاد
باشــد ،فعالیتهــای اثربخشــی در حوزههــای آمــوزش،
پژوهــش ،اشــتغال و مهــارت افزایــی انجــام خواهــد داد.
دکتــر بابایــی بــا بیــان ایــن کــه جهاددانشــگاهی
در هــر نقطــه متناســب بــا ظرفیتهــا و نیازهــا ،تــوان
برنامهریــزی و انجــام فعالیــت را دارد ،گفــت :بــه عنــوان
مثــال در شهرســتان داراب نیــز ،امــروز فعالیتهــای
تاثیرگــذاری در زمینــه گیاهــان دارویــی انجــام شــده
اســت.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای شهرســتان اقلیــد در
حوزههــای مختلــف ،الزمــه تــداوم حضــور موثــر جهــاد
در حوزههــای آمــوزش ،پژوهــش ،اشــتغال و  ...در ایــن
شهرســتان را همراهــی و حمایــت مســووالن و نهادهــای
دولتــی دانســت.
دکتــر بابایــی بــا تاکیــد براینکــه بنــای مدیریــت
جهاددانشــگاهی ،توقــف فعالیتهــا در هیــچ شهرســتانی
نیســت ،خاطرنشــان کــرد :امــروز توســعه فعالیتهــا در
شهرســتان اقلیــد منــوط بــه تعامــل بیشــتر و مطلوبتــر
اســت.
رییــس جهاددانشــگاهی فــارس بــا انتقــاد از
اینکــه همراهــی وعــده داده شــده در ابتــدای حضــور
جهاددانشــگاهی در اقلیــد ،عملیاتــی نشــده اســت ،گفــت:
اکنــون و در دوران شــیوع کرونــا ،ســبک آمــوزش نیــز بــه
تبــع دیگــر ابعــاد زندگــی ،تغییــر کــرده و همــه بــه دنبــال
یافتــن الگوهــای جدیــد بــرای تــداوم فعالیتهــا هســتند.
دکتــر بابایــی ادامــه داد :ایــن در حالیاســت کــه
جهاددانشــگاهی بــه واســطه توانمندیهــا و ظرفیتهایــی
کــه درون خــود ایجــاد کــرده و پــرورش داده اســت ،در
حــوزه آمــوزش نیــز عملکــردی قابــل قبــول داشــته و
امــکان توســعه ایــن فعالیتهــا نیــز متناســب بــا حمایــت
و همراهــی دســتگاههای مســوول وجــود دارد.
وی بــا اشــاره بــه امــاده شــدن بســترهای راهانــدازی
پــارک ملــی علــوم و فناوریهــای نــرم و صنایــع فرهنگــی
اســتان فــارس ،تاکیــد کــرد کــه ایــن اقــدام بســتری بــرای
رقــم خــوردن اتفاقاتــی خــوب در زمینــه فعالیتهــای
خالقانــه و صنایــع دســتی و خــاق ایجــاد کــرده اســت.
بابایــی امادگــی جهاددانشــگاهی بــرای اســتفاده از
ظرفیتهــای شهرســتان اقلیــد جهــت توســعه اشــتغال و
فراهــم کــردن بســترهای رشــد اقتصــادی را اعــام و تاکیــد
کــرد کــه ایــن نهــاد میتوانــد در راســتای تحقــق جهــش
تولیــد ،کمــک کننــده باشــد.

■■■

 ۱۷سال تولید و نشر خبر برمدار
مهمترین پیامرسان هستی

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ۲۰ :آبــان مــاه
ســال جــاری مصــادف بــا هفدهمیــن ســالروز تاســیس
خبرگــزاری بینالمللــی قــران (ایکنــا) اســت.
رمضــان المبــارک ســال  1382بــود کــه بــرای اولیــن بــار
در جهــان ،خبرگــزاری بینالمللــی قــران کــه بهاختصــار

حمایت از دستاوردهای
جهاددانشگاهی برای ورود به
صنعت و اقتصاد

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی22 ،

■■■

موافقت اصولی با مرکز هنر و رسانه
واحد جهاددانشگاهی قم

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 25 ،آبــان مــاه:

از بازدید خط تولید متههای
حفاری تا امکانسنجی اجرای
پروژههای جدید در سفر رییس
جهاددانشگاهی به اهواز

■
خوزســتان 12 ،آذر مــاه :دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس
جهاددانشــگاهی  12آذر بــه اهــواز وارد شــد و در ابتــدا ،از
خــط تولیــد متههــای حفــاری جهاددانشــگاهی خوزســتان
بازدیــد کــرد.
وی پــس از آن ،در شــورای راهبــری متههــای
حفــاری حضــور یافــت و رییــس ســازمان جهاددانشــگاهی
خوزســتان در ایــن جلســه گزارشــی از آخریــن فعالیتهــای
ایــن خــط تولیــدی را ارایــه کــرد.
دکتــر طیبــی در دومیــن روز ســفر خــود بــه خوزســتان
در نشســت شــورای هماهنگــی ســازمان جهاددانشــگاهی
خوزســتان شــرکت کــرد و در ایــن نشســت ،ورود ســازمان
خوزســتان بــه پروژههایــی جدیــد در حوزههــای پزشــکی،
صنعتــی و تولیــد مــواد شــیمیایی امکانســنجی شــد.
روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی

■■■

ذخیره  ۴۰۰۰نمونه خون بندناف در
همدان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی همــدان :عبــاس
وکیلیــان بــه مناســبت روز جهانــی خــون بندنــاف ،اظهــار
کــرد :در حــال حاضــر حــدود  ۱۴۰هــزار نمونــه در بانــک
خــون بندنــاف تهــران ذخیــره شــده کــه از ایــن تعــداد ۴۰۰۰
نمونــه متعلــق بــه نمایندگــی همــدان اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه نمایندگــی بانــک خــون بندنــاف
رویــان همــدان از ســال  ۸۶تاســیس شــده اســت ،تصریــح
کــرد ۳۱ :نمایندگــی در سراســر کشــور وجــود دارد و مــا
همیشــه جــزء  ۱۰شــهر برتــر از نظــر افزایــش کمیــت و
کیفیــت عضــو پذیــری هســتیم بــه طــوری کــه بــه صــورت
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ایکنــا نامیــده شــده اســت ،بهصــورت تخصصــی انتشــار
اخبــار مرتبــط بــا قــران کریــم را اغــاز کــرد .فارســی
اولیــن زبانــی بــود کــه اخبــار قرانــی بــا ان منتشــر شــد امــا
خیلــی زود و بــا تــاش انســانهایی کــه دغدغــه رســاندن
بهروزتریــن مباحــث مرتبــط بــا وحــی الهــی را بــه همــه
جهــان داشــتند تعــداد زبانهــای ایکنــا بــه  19مــورد
رســید.
در تمامــی ایــن ســالها انتشــار اخبــار بــا رعایــت اصــول
حرفـهای روزنامهنــگاری بــا تاکیــد بــر صحــت اخبــار انهــم
در دنیایــی پــر از شــبهه ،تهمتزنــی ،دروغ ،پنهــانکاری
و ریــاکاری ،ســرلوحه فعالیتهــای دس ـتاندرکاران ایکنــا
بــوده اســت .همیــن رونــد بــود کــه موجــب شــد بتوانیــم
نهتنهــا اعتمــاد مــردم ایــران و جامعــه قرانــی را بــه دســت
اوریــم ،بلکــه بــه یکــی از رســانههای مــورد اعتمــاد در
عرصــه بینالملــل تبدیــل شــویم.
البتــه طــی ایــن ســالها ســختیها و مشــکالت متعــدد
موجــب تعطیلــی برخــی از زبانهــای بینالمللــی ایکنــا
شــد ،امــا مســیر روشــن قــران جایــی بــرای ناامیــدی و یــا
خســتگی باقــی نمیگــذارد و همیــن مســیر روشــن اســت
کــه موجــب شــد علیرغــم تمــام مشــکالت موجــود ،ایکنــا
هــرروز بــر تعــداد اخبــار ،گزارشهــا ،نقدهــا و تولیــدات
رســانهای خــود در خصــوص مباحــث قرانــی بیفزایــد.
تاکیــد روشــن قــران بــر اهمیــت قلــم و هــر انچــه نوشــته
میشــود در دنیــای رســانه محــور کنونــی ،موجــب شــد
ایکنــا در ســالهای اخیــر بــه ســمت راهانــدازی صفحــه
اختصاصــی خــود در شــبکههای مختلــف اجتماعــی
حرکــت کنــد و اکنــون بــا همــکاری اســتودیویی مجهــز
در حــال ســاخت بهروزتریــن فرمتهــای رســانهای در
شــبکههای اجتماعــی و انتشــار اخبــار دینــی در فضــای
شــبکههای اجتماعــی اســت.
در تمــام ایــن ســالها بــا ســختترین خبرهــا در
حــوزه دینــی ماننــد فاجعــه منــا و شــیرینترین اخبــار
در ایــن حــوزه ماننــد موفقیــت قاریــان و حافظــان قــران
کشــورمان در دنیــا در کنــار مــردم ایــران و جهــان بودیــم و
تــاش کردیــم هرجایــی صدایــی و نوایــی از قــران هســت،
انجــا حضورداشــته و منعکسکننــده اخبــار دینــی و قرانــی
باشــیم.
امــا امســال هفدهمیــن ســالروز تاســیس ایکنــا را در
حالــی گرامــی میداریــم کــه تمــام دنیــا تحــت تاثیــر
ویــروس کرونــا قــرار دارد .خبرگــزاری ایکنــا نیــز از زمــان
شــیوع ایــن اپیدمــی جهانــی بــا نگاهــی قرانــی و بــا تاکیــد
بــر اینکــه حفــظ ســامت دیگــران حقالناســی اســت
کــه نبایــد در ان قصــور کــرد و بــا اســتناد بــه ایــه  32ســوره
اهــا َف َکان ََّمــا
اح َی َ
«و َم ْ
ــن ْ
مبارکــه مائــده کــه میفرمایــدَ :
یعــا ...؛ هــر کــس کــسى را زنــده بــدارد
ْ
ـاس َج ِم ً
اح َیــا ال َّنـ َ
چنــان اســت کــه گــویى تمــام مــردم را زنــده داشــته
اســت» تــاش کــرده بــا اطالعرســانی دقیــق بــه مــردم در
خصــوص کرونــا در مســیر تحقــق ایــن ایــه و نجــات جــان
انســانها گام بــردارد و امیــد دارد بــه لطــف و کــرم الهــی
و زیــر ســایه قــران کریــم بــهزودی گشایشــی در کنتــرل و
درمــان بیمــاری کرونــا ایجــاد و ســامتی بــه کانــون تمــام
خانوادههــا بازگــردد.

آذر ماه:عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس اظهــار کــرد:
اقــدام اساســی ایــن اســت کــه بسترســازی و کمــک شــود
تحقیقــات و دســتاوردهای جهاددانشــگاهی وارد صنعــت
و اقتصــاد شــود.
روحا هلل حضرتپــور پــس از بازدیــد از دســتاوردهای
پژوهشــی و فناورانــه جهاددانشــگاهی آذربایجانغربــی،
ضمــن تجلیــل از تــاش بیوقفــه پژوهشــگران ،نخبــگان
و فعــاالن ایــن مجموعــه اظهــار کــرد :در طــول ســالهای
پــس از انقــاب ،نــگاه مــردم و مدیــران ارشــد کشــور بــه
مجموعــه جهاددانشــگاهی یــک نــگاه امیدبخــش بــوده
و همــه بــه دســتاوردها و اقدامهــا ایــن نهــاد بــه منزلــه
قدمهایــی در مســیر توســعه و پیشــرفت نــگاه میکننــد.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس شــورای اســامی افــزود :اساســا ترکیــب دانشــگاه
و جهــاد یــک ترکیــب صحیــح بــرای حرکــت کشــور بــه
ســمت و پیشــرفت و اســتفاده صحیــح از ظرفیــت دانشــگاه
و علــم اســت کــه ایــن ترکیــب بالعینــه در ایــن مجموعــه
علمــی و فرهنگــی مشــاهده میشــود.
حضرتپــور بیــان کــرد :اقدامهایــی کــه امــروز
مشــاهده کردیــم واقعــا جــای افتخــار دارد ،امــا بــه نظــر
مــن اقــدام اساســی ایــن اســت کــه بسترســازی و کمــک
شــود تــا ایــن تحقیقــات و دســتاوردهای جهاددانشــگاهی
نهایتــا وارد صنعــت و اقتصــاد شــود و بــا ثــروت آفرینــی
بــرای اســتان ضمــن تقویــت زیرســاختهای پژوهشــی
جهاددانشــگاهی بســتر اشــتغال آفرینــی فناورانــه هــر چــه
کیفــی بــرای جوانــان اســتان فراهمتــر شــود.
وی افــزود :البتــه الزم نیســت حتمــا همــه کارهــا کالن
و عظیــم باشــد ،اگــر جهاددانشــگاهی بتوانــد یــک سیســتم
اشــتغال ســاده بــرای یــک فــرد بیــکار دانشــگاهی ایجــاد
کنــد ،زمینــه کیفــی و پایــدار بــرای اشــتغالزایی دیگــران
را فراهــم کــرده و اگــر بتوانــد در مســایل کشــاورزی مــردم
اســتان تاثیــر علمــی خروجــی مــدار عملیاتــی بگــذارد ایــن
خیلــی بــا ارزشتــر اســت.
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس گفــت :مــن از همــه
مدیــران جهاددانشــگاهی تقاضــا دارم کــه هماننــد گذشــته،
نســبت بــه کوچکتریــن فعالیتهــای تحقیقاتــی جوانــان
بــا دیــده احتــرام نــگاه کننــد و بــا تمــام تــوان از روحیــه
دانــش پژوهــی و علــم انــدوزی جوانــان حمایــت کننــد.
حضرتپــور بــا تاکیــد بــر لــزوم حمایــت همــه جانبــه
دســتگاهها و نهادهــا از مجموعــه ارزشــمند و خروجــی
مــدار جهاددانشــگاهی تصریــح کــرد :مــن از همــه
دســتگاهها تقاضــا میکنــم کــه از دســتاوردهای ایــن نهــاد
انقالبــی در اســتان حمایــت کننــد ،از شــما هــم میخواهــم
تــا مشــکالت خــود را بــه گــوش مــا برســانید تــا مــا نیــز
در حــد تــوان بتوانیــم پــی گیــر مســایل و الزامــات ایــن
مجموعــه و نهــاد انقالبــی مقــدس باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه طــرح ارزشــمند انتقــال تکنولــوژی
ســاخت گلخانــه هوشــمند و مــدرن جهاددانشــگاهی
آذربایجــان غربــی از ســوی گروههــای پژوهشــی و فناورانــه
ایــن نهــاد بیــان کــرد :بایــد چنیــن پروژههــای ارزشــمندی
در راســتای ارتقــای کمــی و کیفــی معیشــت مــردم منطقه و
چشــیدن شــیرینی علــم ســر ســفره مــردم اســتان پیگیــری
و حمایــت الزم صــورت گیــرد.

شــصت و دومیــن جلســهی شــورای نظــارت و گســترش
تشــکیالت فرهنگــی بــا دو دســتور جلســه ،در ســالن شــهید
صبــوری تشــکیل شــد.
دکتــر عیســی علیــزاده معــاون فرهنگــی
جهاددانشــگاهی و نائــب رییــس شــورا در ایــن جلســه
از دریافــت موافقــت اصولــی مرکــز هنــر و رســانه واحــد
جهاددانشــگاهی اســتان قــم خبــر داد.
معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی ادامــه داد :ایــن
مرکــز در راســتای اهــداف اساســنامه جهاددانشــگاهی و
اولویتهــا ،سیاســتها و اهــداف ســند چشــمانداز 1404
جهاددانشــگاهی و در زمین ـهی تولیــد محتــوای رســانهای
در زمینههــای فرهنگــی و اجتماعــی بــا نــگاه بــه مســایل و
چالشهــای روز جامعــه فعالیــت خواهــد کــرد.
وی وجــود نیروهــای داری تخصــص و مهــارت مرتبــط
بــا مرکــز و همــکاری مناســب بــا دســتگاهها و نهادهــای
مختلــف اســتان را مزیــت نســبی ایــن مرکــز دانســت و
ادامــه داد :ایــن مرکــز از قبــل نیــز دارای پیشــینه فعالیــت
اســت و در ســالهای اخیــر بــا گســتردهتر شــدن و اضافــه
شــدن حــوزه فعالیــت در قالــب مرکــز "نــوع ب" قــرار گرفت.
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میانگیــن ماهانــه  ۶۰خانــواده عضــو بانــک خــون بندنــاف
رویــان همــدان میشــوند و ســاالنه  ۲۰تــا  ۲۵درصــد
افزایــش کمــی عقــد قــرارداد در نمایندگــی همــدان داریــم.
مســوول نمایندگــی بانــک خــون بندنــاف رویــان
جهاددانشــگاهی همــدان در رابطــه بــا خــون بندنــاف
توضیــح داد :خــون بندنــاف شــامل ســلولهای بنیــادی
بــه عنــوان مــادر تمــام ســلول هــای اعضــای بــدن اســت
و زمانــی کــه رونــد تکامــل جنیــن کامــل شــد ایــن ســلول
هــای اضافــه در خــون بندنــاف ذخیــره مــی شــوند.

■■■

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تقویت دانش و اقتصاد کشاورزان
منطقه ،از رویکردهای
جهاددانشگاهی در مجتمع
تحقیقات گیاهان دارویی

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی،
 5آذر ماه:رییــس مجمــع نماینــدگان خراســان جنوبــی
گفــت :یکــی از بهتریــن شــرایط تولیــد توجــه بــه اقتصــاد
کشــاورزی اســت کــه ایــن امــر در مجتمــع تحقیقــات
گیاهــان دارویــی دیــده میشــود.
حســین خســروی اســفزار رییــس مجمــع نماینــدگان
خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه اقدامهــای پژوهشــی
کاربــردی قابــل تقدیــر جهاددانشــگاهی ،افــزود:
اقدامهــای پژوهشــی کــه مشــکالت جامعــه را حــل
میکنــد بســیار موثــر اســت.
رییــس مجمــع نماینــدگان خراســان جنوبــی بــا تاکیــد
بــر تــاش بــرای معرفــی محصــوالت اســتراتژیک خراســان
جنوبــی ،بیــان کــرد :در حــوزه کشــاورزی الزم اســت بــرای
هــم افزایــی تــاش شــود و از جزیــرهای عمــل کــردن
پرهیــز کــرد.
جاللالدیــن صادقــی رییــس جهاددانشــگاهی
خراســان جنوبــی نیــز بــا تاکیــد بــر هــم افزایــی تمــام
دســتگاهها در ایــن حــوزه ،اظهــار کــرد :تولیــد
فرآوردههــای عنــاب کــه بهــرهوری اقتصــادی قابــل
توجهــی دارد و ارزش افــزودهای مطلــوب ایجــاد میکنــد،
تــا کنــون در کشــور مغفــول مانــده و صرفــا در ســطح
محــدود بــه فعالیتهــای تحقیقاتــی پرداختــه شــده اســت
و از بعــد تجــاری و بهرهبــرداری اقتصــادی آن بیبهــره
ماند هایــم.
وی ادامــه داد :ضــرورت بهرهبــرداری از پتانســیل
اقتصــادی ایــن محصــول اســتراتژیک ،مســتلزم شناســایی
و جمــعآوری پژوهشــگران فعــال در ایــن عرصــه اســت
تــا ضمــن آگاهــی از جدیدتریــن دســتاوردهای پژوهشــی
داخــل کشــور امــکان هــم افزایــی اندوختههــای علمــی
نیــز فراهــم شــود.
در ادامــه محســن پویــان مدیــر مجتمــع تحقیقــات
گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی خراســانجنوبی بــه
معرفــی فعالیتهــای ایــن مجتمــع پرداخــت و گفــت:
مجتمــع تحقیقــات گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی
خراســان جنوبــی مجموعــهای بــا مســاحت حــدود 140
هــزار متــر مربــع اســت.
وی بیــان کــرد :هــدف از احــداث ایــن مجتمــع در
وهلــه اول تحقــق برنامههــای پژوهشــی ،تحقیقاتــی،
گردشــگری ،اشــتغالزا و موثــر در شــکوفایی
پتانســیلهای بالقــوه اســتان در حــوزه گیاهــان دارویــی
و بهویــژه ســه محصــول اســتراتژیک عنــاب ،زرشــک و
زعفــران اســت.

ایــن پژوهشــگر گیاهــان دارویــی ادامــه داد :در حــال
حاضــر دو ســاختار گــروه پژوهشــی تولیــد و فــرآوری
گیاهــان اســتراتژیک خراســان جنوبــی و مرکــز خدمــات
تخصصــی گیاهــان دارویــی اســتراتژیک خراســان جنوبــی
در ایــن مجتمــع مشــغول فعالیــت هســتند.

■■■

مجوز «انتشارات جهاددانشگاهی
خراسان جنوبی» صادر شد

■
جاللالدین صادقی اظهار کرد :با توجه به تجارب
جهاددانشگاهی در این عرصه و با پیگیریهای مجدانهی
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان ،مجوز انتشارات
کتاب جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از سوی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر شد.
رییــس جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی افــزود:
از ایــن پــس بــر اســاس آییننامــه نشــر کتــاب ،مراحــل
اخــذ مجــوز نشــر و چــاپ کتــاب محققــان و پژوهشــگران،
معلمــان ،اعضــای هیــات علمــی ،دانشــجویان و همــه
اهــل و اصحــاب قلــم از طریــق انتشــارات جهاددانشــگاهی
اســتان انجــام میشــود و متقاضیــان میتواننــد
درخواســت چــاپ و نشــر کتابهــای خــود را بــه ایــن
انتشــارات ارســال کننــد.
وی گفــت :جهاددانشــگاهی یکــی از پیشــگامان
عرصــهی چــاپ و نشــر کتــاب اســت کــه وجــود چندیــن
شــعبهی پرســابقهی انتشــارات جهاددانشــگاهی در مراکــز
اســتانها و فعالیــت گســترده در چــاپ و نشــر کتــاب و
مقــاالت گویــای ایــن موضــوع اســت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی:

■■■

تقدیر دادگستری استان از رییس
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی:
دبیــر جشــنواره رســانه و عدالــت بــه نمایندگــی از رییــس
کل دادگســتری اســتان بــا حضــور در جهاددانشــگاهی
از دکتــر رســتم زاده در خصــوص کســب رتبــه برتــر
خبرگــزاری هــای ایــن نهــاد در بیــن خبرگزاریهــای
اســتان در جشــنواره رســانه و عدالــت قدردانــی کــرد.
دکتــر تایــوغ نقــش خبرگــزاری ایکنــا را در ترویــج
فرهنــگ اســامی و آموزههــای قرآنــی در بیــن جامعــه
مهــم و تاثیرگــذار عنــوان کــرد و افــزود :خبرگــزاری ایکنــا
همیشــه در جهــت اعتــای فرهنگــی عمومــی و دینــی و
قرآنــی گامهــای مثبتــی برداشــته و امیدواریــم همچنــان
بــه عنــوان یــک رســانه معتبــر در ایــن راه پیشــتاز باشــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه نقــش رســانهها در تحقــق
عدالــت اظهــار کــرد :رســانهها در واقــع زبــان گویــای
جامعــه و مــردم هســتند و اگــر بتواننــد ســخن مــردم را
بــه گــوش مســووالن برســانند و کاســتیها وکمبودهــا و
مشــکالت را بــا اســتدالل و مســتند منعکــس کننــد یقینــا
در تحقــق عدالــت اجتماعــی و عدالــت قضایــی نقــش
بهســزایی خواهنــد داشــت.
دکتــر تایــوغ اظهــار کــرد :تجربــه نشــان داده اســت
رســانههای هــر جامعــهای قــوی ،پویــا و آزاد بودهانــد آن
جامعــه مســیر تعالــی وپیشــرفت را طــی کــرده اســت چــرا
کــه بــا مخفــی کــردن مشــکالت امــکان حــل آنهــا بــرای
مســووالن نخواهــد بــود و چــه قــدر خــوب کــه ایــن مطالبــه
گــری از طــرف رســانهها باشــد.

راهاندازی گلخانه هوشمند
جهاددانشگاهی؛ تحولی در
اقتصادآذربایجانغربی

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی،
 17آذرماه:حجــت االســام ذاکــر در بازدیــد از دســتاورهای
جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی ،طــرح تحقیقاتــی
راهانــدازی گلخانــه مــدرن و هوشــمند پیشــنهادی
جهاددانشــگاهی را تحولــی در اقتصــاد کشــاورزی منطقــه
دانســت.
هللا ذاکــر رییــس مجمــع
حجــت االســام حجــت
نماینــدگان آذربایجانغربــی در بازدیــد از دســتاوردهای
مجموعــه تحقیقاتــی جهاددانشــگاهی آذربایجــان
غربــی ایــن نهــاد را یــک مرجــع پژوهشــی و علمــی قابــل
اســتناد دانســت و افــزود :بــا توجــه بــه ســبقه فعالیــت
ایــن نهــاد انقالبــی و داشــتن ریشــه علمــی و حضــور فعــال
جهادگــران در ایــن مجموعــه ،موفقیتهــای بیــش از
پیشــی از ایــن نهــاد انتظــار م ـیرود چــرا کــه ظرفیتهــای
جهاددانشــگاهی منحصــر بــه فــرد اســت.
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه
کشــاورزان اســتان حاصــل دســت رنــج خــود را آنگونــه کــه
بایــد دســت نمییابنــد ،گفــت :کشــت محصــوالت پــر آب
بــر و تولیــد ضایعــات میــوه جــات در اســتان از مشــکالت
اساســی اســت کــه بــا بســتر تحقیــق و کار علمــی میتوانــد
تــا حــدود زیــادی از مشــکالت ایــن بخــش را رفــع کنــد.
حجتاالسالم ذاکر با اشاره به اینکه طرح تحقیقاتی
راهاندازی گلخانه مدرن و هوشمند پیشنهادی
جهاددانشگاهی تحولی در اقتصاد کشاورزی منطقه است،
اظهار کرد :در راستای تامین اعتبار برای راهاندازی این
طرح و بهرهمندی از مزایای اقتصادی این طرح اقدامهای
الزم صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به توانمندیهای جهاددانشگاهی
آذربایجان غربی در تولید گیاهان دارویی و صرفه جویی در
مصرف آب ،کشت نشایی و  ...بیان کرد :جهاد کشاورزی
میتواند از پژوهشها و دستاوردهای جهاددانشگاهی
آذربایجان غربی در بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی
استان استفاده کند.
حجت االسالم ذاکر گفت :جهاددانشگاهی آذربایجان
غربی و سایر ارگانها نیز باید تبدیل به مرکز اقتصادی
کارآفرین شوند تا عالوه بر رفع نیازهای منطقه در مسیر
توسعه و شکوفایی کشور نیز نقش آفرین باشند.
وی با تاکید بر اینکه از جهاددانشگاهی آذربایجان
غربی تاکنون افتخارات قابل تحسینی نمود یافته است،
اظهار کرد :ضروری است رویکرد جهاددانشگاهی
آذربایجان غربی ،توسعهای باشد و برای هر عرصه و بخش
از معضالت استان برنامه کاربردی و عملیاتی تدوین کند.

■■■

موفقیت شرکت دانش بنیان پارک
علم و فناوری البرز در جشنواره
فن آفرینی شیخ بهایی

■ روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری البــرز :شــرکت
دانــش بنیــان طبیعــت دوســت نیــکان از بیــن دههــا
شــرکت دانــش بنیــان و فنــاور شــرکت کننــده در جشــنواره
فــن آفرینــی شــیخ بهایــی موفــق شــد بــا ارایــه طــرح
«ســاخت فرومــون جنســی حشــرات جهــت کنتــرل و مقابله
بــا آفــات گیاهــی» لــوح زریــن پانزدهمیــن جشــنواره ملــی

پایش توانمندی شغلی زنان و
خانوادههای استان سمنان با
همکاریجهاددانشگاهی

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ســمنان :مهســا شــاه
حســینی در بازدیــد از دبیرخانــه طــرح ملــی مشــاغل
خانگــی در جهاددانشــگاهی اســتان ســمنان و نشســت
بــا رییــس و معاونــان ایــن نهــاد گفــت :جهاددانشــگاهی
یکــی از نهادهــای موفــق آموزشــی و پژوهشــی و همچنیــن
فرهنگــی در کشــور اســت کــه تــا پیــش از ایــن در اجــرای
طــرح ملــی توانمندســازی و اشــتغال زنــان سرپرســت
خانــوار بــا دفتــر امــور زنــان و خانــواده اســتانداری ســمنان
همــکاری بســیار خــوب و تاثیرگــذاری داشــته اســت ،در
طــرح ملــی مشــاغل خانگــی نیــز بــا اداره کل تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی همــکاری میکنــد.
مدیــرکل دفتــر امــور زنــان و خانــواده اســتانداری
ســمنان بــا بیــان اینکــه تــا کنــون هیــچ رصــد و پایشــی از
توانمنــدی بانــوان اســتان ســمنان صــورت نگرفتــه اســت،
افــزود :بــا همــکاری جهاددانشــگاهی اســتان ســمنان
پایــش و رصــد کاملــی از توانمنــدی زنــان و بــه ویــژه
خانوادههــای اســتان بــرای توســعه مشــاغل خانوادگــی و
کســب و کارهــای خــرد انجــام میشــود.
رییــس جهاددانشــگاهی اســتان ســمنان نیــز در
ایــن جلســه گفــت :جهاددانشــگاهی بــه عنــوان یــک
نهــاد توســعهای در بحــث توســعه مشــاغل ،کارآفرینــی
و برگــزاری دورههــای مختلــف آموزشــی جهــت توســعه
مشــاغل خانگــی ،خانوادگــی و کســب و کارهــای خــرد
اقدامــات خوبــی انجــام داده اســت و ایــن موضــوع را بــه
عنــوان یــک رســالت و وظیفــه بــرای خــود میدانــد.
حســن رهایــی ادامــه داد :مجموعــه جهاددانشــگاهی
ســمنان در جهــت اجــرای موفــق طــرح ملــی مشــاغل
خانگــی در اســتان از تمــام ظرفیتهــا و پتانســیلهای
خــود اســتفاده خواهــد کــرد ،امیــد اســت بــا پیادهســازی

جهاددانشگاهی؛ مجری برگزاری
دورههای آموزشی شغلی گروه
اداری ،مالی و بازرگانی

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی:
جاللالدیــن صادقــی اظهــار کــرد :در اجــرای تبصــره
مــاده( )59قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و
مفــاد بخشــنامه شــماره  158505مــورخ ،96/9/18
جهاددانشــگاهی مجــری برگــزاری دوره هــای آموزشــی
شــغلی گــروه اداری ،مالــی و بازرگانــی در حیطــه هــای
آموزشــی امــور اداری ،امــور مالــی ،امــور اقتصــاد و
بازرگانــی در گســتره خراســان جنوبــی در چارچــوب برنامــه
هــای آموزشــی مصــوب ســاالنه دســتگاه هــای اجرایــی
شــد.
وی اظهــار کــرد :جهاددانشــگاهی دارای شــبکه
آموزشــی پیشــرفته ای در سراســر کشــور اســت کــه بــا
برگــزاری دوره هــای تخصصــی در حــوزه هــای علــوم
انســانی ،فنــی و مهندســی ،علــوم پزشــکی ،ضمــن خدمــت
کارکنــان دولــت و  ...کمــک قابــل توجهــی بــه نظــام
آموزشــی کشــور نمــوده اســت.
رییــس جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی تصریــح
کــرد :بــا توجــه بــه ســوابق فعالیتهــای قبلــی ،تجــارب
کســب شــده و توانمندیهــای موجــود و تاکیــد بــر رعایــت
دقــت و کیفیــت بــاال در اجــرای پروژههــای آموزشــی و
همچنیــن وضعیــت کنونــی کشــور از نظــر شــیوع بیمــاری
کرونــا و لــزوم رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی ایــن واحــد
آمــاده همــکاری آموزشــی بــا ســایر دســتگاههای اجرایــی
اســتان در قالــب آموزشهــای مجــازی اســت.

■■■

تجلیل از رییس جهاددانشگاهی
اردبیل در هفتمین جشنواره
جهادگران علم و فناوری استان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اردبیــل :در هفتمیــن
جشــنواره جهادگــران علــم و فنــاوری اســتان بــا اهــدای
لــوح ســپاس از رییــس جهاددانشــگاهی اردبیــل تجلیــل
شــد.
در لــوح اهدایــی بــه مهــران اوچــی اردبیلــی کــه بــه
امضــای بابــازاده فرمانــده ســپاه حضــرت عبــاس(ع) اســتان
اردبیــل رســیده ،آمــده اســت؛ اینجانــب بــر خــود وظیفــه
میدانــم ضمــن گرامیداشــت ســال جهــش تولیــد و تبریــک
هفتــه مبــارک بســیج ،بــه پــاس زحمــات و تــاش وافــر
جنابعالــی در راســتای همــکاری صادقانــه بــا بســیجیان
عرصــه علــم و فنــاوری و همچنیــن حضــور صمیمانــه
شــما در هفتمیــن جشــنواره جهادگــران علــم و فنــاوری
کــه مزیــن بــه نــام شــهید گرانقــدر ابراهیــم زارع گلمغانــی
میباشــد تقدیــر و تشــکر نمــوده ،امیــد اســت نتیجــه ایــن
زحمــات بــی شــائبه و مخلصانهتــان مرضــی ذات حــق قــرار
گرفتــه و بــا اتــکا بــه خداونــد ســبحان و تحــت توجهــات
حضــرت ولیعصر(عــج) و نائــب بــر حقــش حضــرت امــام

■■■

تواناییهای جهاددانشگاهی یزد
مغفول مانده است

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی یزد:غالمعلــی
دهشــیری رییــس کل دادگســتری یــزد بــا بیــان ایــن کــه
تواناییهــا و ظرفیتهــای جهاددانشــگاهی ایــن اســتان
بــه نحــوی مغفــول مانــده اســت ،تعامــل و همــکاری بیشــتر
ان ســازمان بــا جهاددانشــگاهی یــزد را خواســتار شــد.
رییــس دادگســتری اســتان در نشســت مشــترک بــا
رییــس جهاددانشــگاهی یــزد ،جهاددانشــگاهی را نهــادی
بــا گســتره وســیعی از فعالیتهــا و خدمــات اعــم از علمــی،
فنــی و دانشــگاهی و در ارتبــاط بــا ســایر ســازمانها
و دســتگاهها در اســتان خوانــد و گفــت :تواناییهــا و
ظرفیتهــای جهاددانشــگاهی اســتان بــه نحــوی مغفــول
مانــده و الزم اســت کــه ایــن ظرفیتهــا بیــش از پیــش بــه
اطــاع مــردم و مســووالن معرفــی شــود.
رییــس کل دادگســتری اســتان یــزد بــا بیــان ایــن کــه
تواناییهــا و ظرفیتهــای جهاددانشــگاهی ایــن اســتان
بــه نحــوی مغفــول مانــده اســت ،تعامــل و همــکاری بیشــتر
آن ســازمان بــا جهاددانشــگاهی یــزد را خواســتار شــد.
وی ادامــه داد :نیروهــای فعــال در جهاددانشــگاهی نیــز
افــرادی انقالبــی ،والیــت مــدار و کارآمــد هســتند و پویایــی
علمــی و عملــی در ایــن مجموعــه بــه خوبــی تجلــی یافتــه
اســت.
دهشــیری نقــاط قــوت جهاددانشــگاهی را رفــع
مشــکالت و چالشهــای حوزههــای مختلــف و مــورد
نیــاز جامعــه خوانــد و افــزود :دادگســتری اســتان دارای
اشــتراکات کاری خوبــی بــا جهاددانشــگاهی از جملــه در
مقولــهی آمــوزش اســت.
رییــس کل دادگســتری اســتان یــزد خواســتار همــکاری
جهاددانشــگاهی یــزد در ارایــه آموزشهــای پیشــگیرانه بــا
تعامــل معاونــت پیشــگیری از جرائــم دادگســتری اســتان
شــد و بــا تاکیــد بــر حضــور نماینــدهای از جهاددانشــگاهی
در شــورای پیشــگیری اســتان بــرای بهرهمنــدی از
ظرفیتهــای ایــن مجموعــه در حوزههــای مختلــف،
گفــت :اســتان یــزد در حــال حاضــر از برخــی آســیبها
ماننــد حــوادث ترافیکــی رنــج میبــرد و آمــار ایــن حــوادث
در شــأن شــهر میــراث جهانــی نیســت و جهاددانشــگاهی
میتوانــد بــا فرهنگســازی در ایــن رابطــه موثــر واقــع
شــود.
وی بــه برخــی مشــکالت زیســت محیطــی اســتان نیــز
اشــاره کــرد و گفت:جهاددانشــگاهی میتوانــد چالشهــا
و مشــکالت ایــن حــوزه را اســتخراج و در جهــت رعایــت
حقــوق عامــه بــا دادگســتری همــکاری کنــد.
دهشــیری یکــی از چالشهــای کنونــی دســتگاهها
و ادارت را بیــکاری پنهــان خوانــد و بــا تاکیــد بــر رفــع
ایــن چالــش در راســتای عدالــت شــغلی و پیشــگیری
از نارضایتــی شــغلی کارکنــان ســختکوش ،گفــت:
جهاددانشــگاهی میتوانــد بــا همــکاری دادگســتری در
راســتای بهبــود شــرایط کســب و کار و رفــع ایــن مشــکل
ایفــای نقــش کنــد ،البتــه ایــن مهــم نیازمنــد مطالعــه
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فــن آفرینــی شــیخ بهایــی در بخــش فرصتهــای ســرمایه
گــذاری را بــه خــود اختصــاص دهــد.
مدیرعامــل شــرکت فــرآورده هــای طبیعــت دوســت
نیــکان بــا اشــاره بــه ایــن موفقیــت از تولیــد فرومــون هــای
جلــب کننــده آفــات در ایــن شــرکت خبــر داد و اعــام کــرد:
هــر گونــه گیاهــی یــک نــوع فرمــون آفــت مخصــوص بــه
خــود را دارد و مــا در ایــن شــرکت موفــق شــدیم مجــوز ۹
نــوع فرمــون جنســی بــرای مقابلــه بــا آفــات در گیاهــان را از
ســازمان اصــاح نباتــات کشــور بگیریــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وقتــی آفــت هــا وارد تنــه
درختــان مــی شــوند دیگــر امــکان مقابلــه بــا ایــن آفــت
هــا بــه آســانی امکانپذیــر نیســت گفــت :تنهــا راه در ایــن
زمینــه اســتتفاده از فرومونهــای جنســی جلــب کننــده
حشــرات اســت کــه در هــر هکتــار بــه انــدازه  ۱۵تــا  ۱۶تلــه
کار گذاشــته میشــود و بــا عمــر مفیــد حداقــل یــک مــاه
میتــوان بــه مبــارزه آفتهــا رفــت.
رســول رمضانــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت
فرآوردههــای طبیعــت دوســت نیــکان در زمینــه تولیــد
فرومونهــای جلــب کننــده حشــرات فعالیــت میکنــد
و ایــن فعالیــت بــرای اولیــن بــار در کشــور اســت ،گفــت:
فرومــون هــا مــوادی هســتند کــه بــه میــزان بســیار ناچیــز
از حشــرات بــه منظــور جفــت یابــی و یــا تجمــع و ســایر
اهــداف دیگــر ترشــح میشــوند و افــراد همــان جامعــه را
مــورد تاثیــر قــرار میدهنــد.

موفــق ایــن طــرح در اســتان کــه نیازمنــد همراهــی،
همــکاری و هماندیشــی بخشهــای مختلــف دولتــی و
خصوصــی اســت ،شــاهد نهادینــه شــدن ســهم مشــاغل
خانگــی در اقتصــاد کشــور بهویــژه در ســال «جهــش
تولیــد» باشــیم.

خامنهای(مدظلهالعالــی) بــا الگــو و سرمشــق گرفتــن از
شــهدای گرانقــدر بیــش از پیــش موفــق و مویــد باشــید.
گفتنــی اســت ،ایــن جشــنواره بــا هــدف ترویــج فرهنــگ
جهــاد علمــی ،افزایــش روحیــه امیــد و نشــاط در بیــن
جوانــان بــه ویــژه جوانــان انقالبــی و نمایــش قــدرت و
اقتــدار علمــی کشــور در حفــظ و تــداوم ارزشها و گســترش
دســتاوردهای انقــاب در اســتان اردبیــل برگــزار شــد.
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علمــی و ارایــه راهکارهــای عملیاتــی اســت.
وی همچنیــن بــه فشــار بــاالی کاری و روحــی وارده
بــه کارکنــان دادگســتری اشــاره و ابــراز امیــدواری کــرد
جهاددانشــگاهی در ارایهخدمــات آزمایشــگاهی در قالــب
چــکاپ کارکنــان همــکاری داشــته باشــد.
فاطمــه ســعادتجو سرپرســت جهاددانشــگاهی یــزد
نیــز در ابتــدای ایــن نشســت بــه بیــان ظرفیتهــای
جهاددانشــگاهی اشــاره و تصریــح کــرد :جهاددانشــگاهی
اســتان در حوزههــای آموزشــی ،پژوهشــی و فرهنگــی
فعالیــت میکنــد کــه بخــش آموزشــی ایــن مجموعــه
در دو بخــش آمــوزش عالــی در قالــب دانشــگاه علــم و
هنــر و بخــش آموزشهــای کوتــاه مــدت در ردههــای
آموزشهــای عمومــی ،کارکنــان دولــت و آموزشهــای
شــغل محــور ارایــه میشــود.
وی دیگــر حــوزه فعالیــت ایــن مجموعــه را اقدامــات
پژوهشــی در قالــب مراکــز ارایــه خدمــات تخصصــی از
جملــه مرکــز تشــخیص طبــی و مرکــز بتــن و مصالــح
ســاختمانی و نیــز گروههــای مطالعــات تخصصــی ماننــد
گروههــای گیاهــان دارویــی و مطالعــات اجتماعــی ذکــر
کــرد.
ســعادتجو بــا اشــاره بــه فعالیتهــای مرکــز انتشــارات
جهاددانشــگاهی یــزد ،ســومین حــوزه فعالیتــی ایــن نهــاد
را فعالیتهــای فرهنگــی خوانــد و تصریــح کــرد :ایــن
معاونــت فعالیتهــای فرهنگــی گســتردهای در قالــب
خبرگزاریهــای ایســنا و ایکنــا ،مرکــز تولیــد کاالهــای
فرهنگــی موســوم بــه مکفــا و بخشهــای متعــدد دیگــر
دارد و از جملــه طرحهــای موفــق ایــن معاونــت میتــوان
بــه اجــرای طــرح داناب(طــرح دانــش آمــوی نجــات آب)
بــا همــکاری ســه جانبــه بــا آب منطقــهای و آمــوزش و
پــرورش یــزد اشــاره کــرد.
سرپرســت جهاددانشــگاهی یــزد در پایــان بــا اشــاره
بــه همکاریهــای گذشــته مجموعــهی دادگســتری بــا
ایــن ســازمان ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه در قالــب انعقــاد
ی بیــش از پیــش بســط
تفاهــم نامـهای جدیــد ایــن همــکار 
و گســترش یابــد.
در ادامــه ایــن نشســت ضمــن ارایــه گــزارش
توانمندیهــای ســازمان جهاددانشــگاهی یــزد توســط
معاونتهــای ایــن ســازمان و نیــز دادگســتری اســتان،
پیرامــون نحــوه ایــن همکاریهــا بحــث و تبــادل نظــر
شــد.
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انجام عملیات بتن ریزی مجتمع
تحقیقاتی ،درمانی و آموزشی
جهاددانشگاهیقزوین

■ روابــط عمومی جهاددانشــگاهی اســتان قزوین :پــروژه
مجتمــع تحقیقاتــی ،درمانــی و آموزشــی جهاددانشــگاهی
اســتان قزویــن در زیربنایــی بــه متــراژ  8695متــر مربــع و
در  6طبقــه طــی  4فــار اصلــی بــا همکاری بســیج ســازندگی
اســتان قزویــن از طریــق اعتبــارت مالــی اســتانی ،ملــی و
زیرســاختی جهاددانشــگاهی در حــال انجــام اســت.
بــه مناســبت هفتــه بســیج مرحلــه عملیــات بتــن ریــزی
ایــن مجتمــع طــی  4روز کاری انجــام شــد و بــا تامیــن
اعتبــارات فازهــای بعــدی پــروژه وارد مرحلــه عملیاتــی
میشــود.
گفتنــی اســت ،بــا توجــه بــه حجــم پــروژه ،منابــع مالــی
جهاددانشــگاهی پاســخگوی نیازهــای کل آن نیســت

و از آنجایــی کــه بــه ســرانجام رســیدن ایــن مجتمــع
تحقیقاتــی ،درمانــی و آغــاز بــه کار آن نــه تنهــا گشایشــی
بــرای مــردم قزویــن محســوب میشــود بلکــه اســتانهای
همجــوار قزویــن نیــز میتواننــد از خدمــات خداپســندانه
ایــن مجتمــع بهرهمنــد شــوند؛ بنابرایــن از خیریــن
درخواســت میشــود جهاددانشــگاهی را در ایــن کار یــاری
و همراهــی کننــد.
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تجلیل از انتشارات جهادانشگاهی
اردبیل به عنوان فعال نشر کتاب
در استان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اردبیــل :در بیســت و
هشــتمین دوره هفتــه کتــاب جمهــوری اســامی اســتان،
انتشــارات جهادانشــگاهی اردبیــل بــه عنــوان فعــال حــوزه
چــاپ و نشــر کتــاب معرفــی و تجلیــل شــد.
در مراســمی کــه بــه همیــن مناســبت برگــزار شــد از
مســوول انتشــارات جهادانشــگاهی اردبیــل بــه خاطــر
تــاش جهــت نشــر آثــار علمــی و دانشــگاهی و تولیــد،
ب و کتابخوانــی تجلیــل و قدردانــی
توزیــع و ترویــج کتــا 
شــد.
در لــوح اهدایــی بــه مهــران محمــدی کــه بــه امضــای
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اردبیــل
رســیده ،آمــده اســت؛
فرهنــگ از جملــه امــور مهمــی اســت کــه جوامــع
انســانی بــرای تــداوم بخشــیدن بــه حیــات مــادی و
معنــوی خویــش بــه آن نیازمنــد هســتند .در ایــن میــان
کتــاب و کتابخوانــی از جملــه امــوری اســت کــه در تعالــی
آن موجــب ارتقــای فرهنــگ جامعــه میشــود بدینوســیله
همزمــان بــا بیســت و هشــتمین دوره هفتــه کتــاب
جمهــوری اســامی از مســاعی ارزشــمند جنابعالــی در
زمینــه ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی تقدیــر و تشــکر نمــوده،
توفیــق در اســتمرار تالشهایتــان را از درگاه حضــرت
احدیــت مســالت مینماییــم.

■■■

کنفرانسعلمی
یکروزه «فرآوردههای گیاهی
موثر بر بیماریهای روماتولوژیک»
برگزار شد

■ روابطعمومیپژوهشکدهگیاهانداروییجهاددانشگاهی،

 15آذر ماه :کنفرانس علمی« فرآوردههای گیاهی موثر بر
بیماریهای روماتولوژیک» توسط پژوهشکده گیاهان
دارویی برگزار شد.
ایــن وبینــار کــه بــا ســخنرانی دکتــر ســعید کیانبخــت
متخصــص فارماکولــوژی و عضــو هیــات علمــی ایــن
پژوهشــکده برگــزار شــد ،دارای امتیــاز بازآمــوزی بــوده و با
مجــوز اداره کل آمــوزش مــداوم جامعــه پزشــکی کشــور از
زیــر مجموعــه هــای وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی آخریــن یافتههــای علمــی مربــوط بــه ایــن حــوزه
مــورد بررســی قــرار گرفــت.

حل مشکالت حوزه کشاورزی
ارومیه توسط جهاددانشگاهی

■ نماینــده مــردم ارومیــه در خانــه ملــت بــا اشــاره
بــه مشــکالت حــوزه کشــاورزی شــهر ارومیــه تصریــح
کــرد :متاســفانه هنــوز کشــاورزی در اســتان و ارومیــه بــه
روش ســنتی انجــام میشــود و در بخــش کاشــت مشــکل
اساســی داریــم و ایــن نهــاد میتوانــد در ایــن زمینــه
کمــک شــایانی انجــام دهــد.

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی:

دکتــر وحیــد جــالزاده نماینــده مــردم ارومیــه در
مجلــس شــورای اســامی در نشســت بــا دکتــر امیــن
رســتم زاده رییــس جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی
بــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی مولــود انقــاب اســت
و معــدل کاری ایــن نهــاد انقالبــی در اســتان مثبــت
ارزیابــی میشــود و خــوش درخشــیده اســت ،تاکیــد کــرد:
مقــام معظــم رهبــری در مباحــث فنــاوری و پیشــرفت از
جهاددانشــگاهی بــه عنــوان نهــادی تاثیرگــذار نــام بــرده
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی ســالیان ســال
در مســیر اصلــی توســعه و پیشــرفت گام برداشــته اســت،
افــزود :جهاددانشــگاهی بایــد روحیــه جهــادی و تحــول
خواهــی و موشــکافانه خــود را بــا اتــکاء بــه مدیریــت
جهــادی و جوانــان متعهــد و متخصــص حفــظ کنــد.
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس ادامــه داد :وجــه
تمایــز جهاددانشــگاهی بــا ســایر دســتگاهها ،وجــود
روحیــه جهــادی بیــن نیروهــای ایــن نهــاد اســت کــه بــه
عنــوان بــرگ برنــده جهاددانشــگاهی محســوب مــی شــود،
بنابرایــن ایــن نهــاد انقالبــی بایــد تابوهــا را بشــکند و
بیــش از پیــش کارهــای تحولافرینــی را بــه منصــه ظهــور
بگــذارد.
دکتــر جــال زاده بــا اشــاره بــه شــرایط و تحلیــل
اقتصــادی مرکــز اســتان و حــوزه کشــاورزی در منطقــه
بیــان کــرد :اولویــت و محــور اصلــی اقتصــاد ارومیــه از
کشــاورزی نشــات مــی گیــرد ،یــک ســوم از  ۱۸هــزار
میلیــارد تومــان گــردش مالــی بخــش کشــاورزی اســتان
متعلــق بــه ارومیــه اســت.
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس بــا اشــاره بــه
تشــکیل قــرارگاه کشــاورزی در راســتای رفــع ســیکل
معیــوب حــوزه کشــاورزی تصریــح کــرد :جلســات
مقدماتــی بــا کارشناســان مربوطــه تشــکیل شــده اســت و
در جهــت شناســایی مســالهها بــا حضــور نخبــگان علمــی
و خبــرگان اجرایــی بحثهــا و نظــام مســایل کشــاورزی
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت حــوزه کشــاورزی شــهر
ارومیــه تصریــح کــرد :متاســفانه هنــوز کشــاورزی در
اســتان و ارومیــه بــه روش ســنتی انجــام میشــود و در
بخــش کاشــت ،ارقــام کشــت مشــکل اساســی داریــم و
ایــن نهــاد میتوانــد در ایــن زمینــه در قــرارگاه کشــاورزی
مدنظــر کمــک شــایانی در رســیدن بــه اهــداف کنــد.
دکترجــالزاده بــا اشــاره بــه اهمیــت امایــش
ســرزمینی در رونــق اقتصــادی افــزود :در همــه جــای دنیــا
براســاس امایــش ســرزمینی کاربــری هــر مترمربــع از خــاک
مشــخص و معیــن اســت کــه براســاس ایــن تقســیمبندی
در مســیر شــکوفایی برنامهریــزی میشــود در ایــران
و اســتان نیــز بایــد بــا توجــه بــه پتانســیلهای منطقــه
توجــه کــرد و اقتصــاد را بــا توجــه بــه ظرفیتهــای موجــود
رشــد داد.
در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر امیــن رســتم زاده
رییــس جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی بــا تشــریح
اخریــن دســتاوردهای پژوهشــی ایــن واحــد بیــان کــرد:

برگزاری آیین تکریم رییس
پیشین و معارفه سرپرست جدید
جهاددانشگاهی علوم پزشکی
شهیدبهشتی

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی
شــهید بهشــتی 16 ،آذر مــاه :آییــن تکریــم دکتــر علیرضــا
بهرامــی رییــس پیشــین و معارفــه دکتــر حمیــد حمــزهزاده
سرپرســت جدیــد جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی شــهید
بهشــتی برگــزار شــد.
آییــن تکریــم دکتــر علیرضــا بهرامــی رییــس پیشــین
و معارفــه دکتــر حمیــد حمــزهزاده سرپرســت جدیــد
جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــا حضــور
دکتــر مهــدی باصولــی معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس،
مهنــدس عبــاس ناصــری مدیــرکل امــور واحدهــا،
پژوهشــکدهها ،ســازمانها و مراکــز و دکتــر مســعود
حبیبــی رییــس ســازمان جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی
تهــران برگــزار شــد.
دکتــر باصولــی در ایــن مراســم ،ضمــن قدردانــی از
زحمــات دکتــر علیرضــا بهرامــی در زمــان فعالیتــش بــه
عنــوان رییــس این واحــد گفــت :مجموعه جهاددانشــگاهی
مجموعـهای اســت کــه قائــم بــه شــخص نبــوده و مــا اعتقــاد
داریــم کــه اعضــا و بدنــه انســانی ،جهاددانشــگاهی را
تشــکیل دادهانــد و از ســرمایههای آن هســتند .اگــر ایــن
بدنــه انســانی عظیــم نباشــد جهاددانشــگاهی معنایــی
نــدارد ،بــه همیــن دلیــل دکتــر بهرامــی از ســرمایههای
درخشــان جهاددانشــگاهی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه واحــد علــوم پزشــکی شــهید
بهشــتی اقدامــات خوبــی در حــوزه آمــوزش انجــام داده
اســت ،اظهــار کــرد :ایــن واحــد اقدامــات خوبــی در حــوزه
آمــوزش داشــته و بــر اســاس گزارشهــای دریافــت شــده،
رتبــه اول را بــه لحــاظ درآمدزایــی دارد.
معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس جهاددانشــگاهی در
پایــان خاطرنشــان کــرد :امیدواریــم قدمهــای خوبــی کــه
در حــوزه ســالمندان و  HSEدر ایــن واحــد برداشــته شــده
اســت ،بــا همــکاری تمامــی اعضــا ادامــه پیــدا کنــد.
در ادامــه دکتــر علیرضــا بهرامــی ضمــن ارایــه گزارشــی
از اهــم فعالیتهــا و دســتاوردهای دوران مســوولیت
خــود ،بــه تشــریح تالشهــای صــورت پذیرفتــه در ایــن
دوره پرداختــه و از اعضــای واحد،تشــکر و قدردانــی
کردنــد.
دکتــر حمیــد حمــزه زاده سرپرســت جدیــد
جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی نیــز بــا
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کسب تندیس غرفه برتر در
هفدهمین نمایشگاه فناوری رسانه
توسط سازمان جهاددانشگاهی
خواجهنصیرالدینطوسی

■ روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی
خواجهنصیرالدیــن طوســی :در آییــن اختتامیــه هفدهمیــن
اجــاس فنــاوری رســانه بــا حضــور رییــس رســانه ملــی،
معــاون توســعه و فنــاوری رســانه و رییــس هفدهمیــن
اجــاس فنــاوری رســانه ضمــن رونمایــی از طرحهــای
نویــن صنعــت رســانه ،از تعــدادی از مدیــران ارشــد
ســازمان صداوســیما ،مراکــز و نفــرات برتــر تقدیــر شــد
و ســازمان جهاددانشــگاهی خواجهنصیرالدیــن طوســی
تندیــس غرفــه برتــر را دریافــت کــرد.
هفدهمیــن اجــاس فنــاوری رســانه بــا هــدف ایجــاد
بســتری مناســب جهــت رشــد و تعالــی صنعــت رســانه
بهخصــوص در فناوریهــای نویــن در آذرمــاه  99برگــزار
شــده اســت .در ایــن راســتا ،نشســتهای تخصصــی بــا
حضــور صاحبنظــران عرصــه داخلــی و بینالمللــی برگــزار
و فناوریهــای نویــن صنعــت رســانه و توانمندیهــای
شــرکتهای داخلــی و خارجــی در حوزههــای متنــوع
فنــاوری رســانه در نمایشــگاهی کــه بــه ایــن منظــور در نظــر
گرفتــه شــد ،ارایــه شــد.
ســازمان جهاددانشــگاهی خواجهنصیرالدیــن طوســی
در ایــن نمایشــگاه کــه بــرای نخســتین بــار بهصــورت
مجــازی برگــزار شــد ،آخریــن محصــوالت خــود را در
حــوزه رســانه شــامل فرســتندههای رادیویــی 20kw
مایــع خنــک ،فرســتنده رادیویــی  6برنامــه  25kو اکســایتر
دیجیتــال و آنالــوگ ارایــه کــرد.

■■■

کسب عنوان پژوهشگر برتر
دستگاه های اجرایی توسط
جهاددانشگاهیهمدان

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی همــدان :در هفتــه
پژوهــش دکتــر خلیــل میرزایــی معــاون پژوهشــی

کسب رتبه یک شورای عالی
انفورماتیک توسط پژوهشکده
فناوری اطالعات و ارتباطات
جهاددانشگاهی

■ روابــط عمومــی پژوهشــکده فنــاوری اطالعــات و

ارتباطــات جهاددانشــگاهی :ایــن پژوهشــکده موفــق
بــه دریافــت رتبــه یــک مشــاوره و نظــارت بــر اجــرای
طرحهــای انفورماتیــک ،فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و
همچنیــن رتبــه دو در تولیــد و پشــتیبانی نــرم افزارهــای
ســفارش مشــتری شــد.
رتبهبنــدی شــورای عالــی انفورماتیــک ،معتبرتریــن
نظــام رتبهبنــدی شــرکتهای ارایــه کننــده محصــوالت و
خدمــات مرتبــط بــا فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اســت
و شــرکتها براســاس رتبــه اخــذ شــده در ایــن سیســتم
مجــاز بــه انعقــاد قــرارداد بــا نهادهــا و ســازمانهای
مختلــف خواهنــد بــود .رتبهبنــدی انفورماتیــک بــه صــورت
یــک تــا هفــت بــوده کــه در آن رتبــه هفــت پایینتریــن و
رتبــه یــک باالتریــن درجــه را دارد.
پژوهشــکده فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
جهاددانشــگاهی موفــق بــه کســب رتبــه یــک در زمینــه
مشــاوره و نظــارت بــر اجــرای طرحهــای انفورماتیــک،
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و همچنیــن رتبــه دو در
تولیــد و پشــتیبانی نــرم افزارهــای ســفارش مشــتری شــد.
گفتنــی اســت ،ایــن اطالعــات از طریــق وبســایت
ســاجار بــه نشــانی  http://sajar.mporg.irقابــل
دسترســی اســت.

■■■

بانک خون بند ناف
جهاددانشگاهی اردبیل تقدیر شد

■ روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اردبیــل :مدیرعامــل
شــرکت فنــاوری بــن یاختههــای رویــان جهاددانشــگاهی
از عملکــرد و خدمــات شایســته دفتــر نمایندگــی بانــک
خــون بنــد نــاف رویــان جهاددانشــگاهی اردبیــل تقدیــر
کــرد.
در لــوح اهدایــی بــه پریســا رضایــی مســوول دفتــر
نمایندگــی بانــک خــون بندنــاف اســتان اردبیــل کــه بــه
امضــای مرتضــی ضرابــی رســیده ،آمــده اســت :بــا عنایــت
بــه عملکــرد شایســته دفتــر نمایندگــی اســتان اردبیــل در
ارتقــاء کمــی و کیفــی ارایــه خدمــات کــه نتیجــه آن رشــد
قابــل توجــه قراردادهــای منعقــده طــی ماههــای گذشــته
بــوده اســت بدیــن وســیله مراتــب ســپاس و قدرشناســی
خــود را از تالشهــای متعهدانــه همــکاران محتــرم آن
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جهاددانشــگاهی بــا مســالهیابی پژوهشهــای کاربــردی
فعالیتهــا و خدمــات گروههــای تخصصــی را در بحــث
نیازهــای منطقــه و کشــور متمرکــز کــرده اســت.
وی بیــان کــرد :نســخه پیشــرفت در تکیــه بــر پژوهــش
و رســیدن بــه فناوریهــا و تولیــد ثــروت از ان قــرار داد و
هیــچ راه میانبــری در ایــن مســیر وجــود نــدارد.
رییــس جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی گفــت:
ظرفیتهــای نیروهــای جهــادی ایــن نهــاد در ارزش
افرینــی بــرای توســعه اســتان و کشــور در ابعــاد مختلــف
بیبدیــل بــوده و بــرای زنجیــره توســعه بهصــورت
تخصصــی ســاختارهای متناســب بــا نیــاز اســتان در حــوزه
فرهنگــی ،آموزشــی ،پژوهشــی ،اشــتغال و کارافرینــی
ایجــاد شــده اســت.

تقدیــر از دســتاوردها و توفیقــات دکتــر علیرضــا بهرامــی
گفــت :خوشــبختانه دســتاوردهای خــوب ایــن واحــد در
حــوزه هــای آموزشــی ،فرهنگــی و خدمــات تخصصــی،
بنــای مســتحکمی را جهــت توســعه و ارتقــاء فعالیتهــا
بنــا نهــاده اســت و امیدواریــم بــا مشــارکت جمعــی و
تــاش مضاعــف بتوانیــم جایــگاه شایســتهای را بــرای
جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی کــه بــه
حــق بــه تبــع دانشــگاهی کــه در آن قــرار دارد ،مســتحق آن
اســت بــه دســت آوریــم.
وی در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه تغییــرات مدیریتــی
بایــد همــواره کمتریــن آســیب را بــه فعالیتهــا و خدمــات
همــکاران وارد کنــد ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا همــت
هم ـهی همــکاران واحــد کــه بــه حــق ســرمایههای واقعــی
جهاددانشــگاهی هســتند ،بــا ســرعت بیشــتری بتوانیــم
اهــداف مدنظــر را دنبــال کنیــم.

جهاددانشــگاهی همــدان بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان در ســال  99انتخــاب شــد.
جهاددانشــگاهی همــدان در نمایشــگاه هفتــه پژوهــش
کــه از  15آذر بــه مــدت  5روز کــه بهصــورت مجــازی بــر
پــا بــود حضــور چشــمگیری از خــود بــه نمایــش گذاشــت
و در مراســم اختتامیــه از معــاون پژوهشــی ایــن واحــد
بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر دســتگاه هــای اجرایــی اســتان
تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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دفتــر اعــام مینمایــم.
گفتنــی اســت ،در شــش ماهــه اول ســالجاری ثبــت
قــرارداد ذخیــره خــون بندنــاف دفتــر نمایندگــی اســتان
اردبیــل علیرغــم وجــود شــرایط خــاص در کشــور بــه
دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
گذشــته  ۱۲۱درصــد رشــد داشــته اســت.
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مدیر پژوهش جهاددانشگاهی
کردستان پژوهشگر برتر
استان شد

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی کردســتان :دکتــر
جاهــده تکیهخــواه مدیــر گــروه پژوهشــی ســنجش ازدور
در کشــاورزی جهاددانشــگاهی اســتان و هیــات علمــی
جهاددانشــگاهی بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر جشــنواره
تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران برتــر اســتان در ســال
 ۱۳۹۹انتخــاب شــد.
وی دارای مــدرک دکتــرای منابــع طبیعــی از دانشــگاه
تربیــت مــدرس اســت کــه تــا بــه حــال در چندیــن دوره
بهعنــوان پژوهشــگر برتــر اســتان و کشــور معرفــی شــده
اســت.
ایــن عضــو هیــات علمــی جهاددانشــگاهی کردســتان
تــا کنــون جوایــز متعــددی را در جشــنوارههای مختلــف
کســب کــرده کــه از آن جملــه میتــوان بــه کســب  4دوره
پژوهشــگر برتــر اســتان کردســتان و یــک دوره بهعنــوان
برگزیــده پژوهشــگران جهاددانشــگاهی اشــاره کــرد.
چــاپ یــک کتــاب تخصصــی ، GISثبــت  2اختــراع
مــورد تاییــد ســازمان پژوهــش ،چــاپ چندیــن مقالــه
 ISIو حضــور در چندیــن کنفرانــس ملــی و بینالمللــی
از افتخــارات ایــن پژوهشــگر جــوان در جهاددانشــگاهی
کردســتان اســت.
دکتــر تکیهخــواه در رابطــه از انتخــاب وی بــه عنــوان
پژوهشــگر برتــر اســتان ،گفــت :جوانــان اســتان کردســتان
از اســتعدادهای خــوب علمــی برخــوردار هســتند و اگــر
توجــه ویــژهای بــه آنــان شــود ،مســیر رشــد و توســعه
ســریعتر طــی میشــود.
ایــن عضــو هیــات علمــی جهاددانشــگاهی کردســتان
افــزود :جهاددانشــگاهی فضــای علمــی پژوهشــی را بــرای
جوانــان ایجــاد کــرده اســت تــا بتواننــد ایدههــای خــود
را بــه نمایــش بگذارنــد کــه ایــن مهــم بســیار تاثیرگــذار
اســت.
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کسب مجدد رتبه اول توسط
گروه پژوهشی سالمت جامعه
پژوهشکده علوم بهداشتی
جهاددانشگاهی

روابــط عمومــی پژوهشــکده علــوم بهداشــتی

جهاددانشــگاهی:با اعــام نتایــج ارزشــیابی عملکــرد ســال
 ۱۳۹۸گــروه پژوهشــی ســامت جامعــه پژوهشــکده علــوم
بهداشــتی جهاددانشــگاهی بــرای چندمیــن بــار بــه کســب

رتبــهی نخســت نایــل شــد.
دکتــر فرزانــه مفتــون مدیــر گــروه ســامت جامعــه
پژوهشــکده علــوم بهداشــتی جهاددانشــگاهی گفــت:
گــروه پژوهشــی ســامت جامعــه در ارزشــیابی عملکــرد
ســال  1398توانســت در بیــن گروههــای پژوهشــی دارای
موافقــت قطعــی و زمینــه فعالیــت پزشــکی ،رتبــه اول را
کســب کنــد.
مدیــر گــروه ســامت جامعــه پژوهشــکده علــوم
بهداشــتی جهاددانشــگاهی خاطرنشــان کــرد :گــروه
ســامت جامعــه در ســالهای  1396 ،1394 ،1393و
 1397نیــز در بیــن گروههــای پژوهشــی علــوم پزشــکی
جهاددانشــگاهی صدرنشــین بــوده اســت .همچنیــن
ایــن گــروه پژوهشــی ،در ســال  1395نیــز بــه مقــام دوم
د ســتیا فت .
دکتــر مفتــون ضمــن قدردانــی از زحمــات اعضــای
گــروه پژوهشــی ســامت جامعــه پژوهشــکده علــوم
بهداشــتی جهاددانشــگاهی بیــان کــرد :گــروه پژوهشــی
ســامت جامعــه بــا دارا بــودن اعضــای هیــات علمــی
در رشــتههای ســامت همگانــی ،مدیریــت خدمــات
بهداشــتی درمانــی ،اپیدمیولــوژی و پزشــکی اجتماعــی
بــه فعالیــت میپــردازد.
نتایــج ارزشــیابی عملکــرد گروههــای پژوهشــی پــس از
پایــان هرســال انجــام و بــه همیــن دلیــل نتایــج ارزشــیابی
در ســال بعــد اعــام میشــود و نتایــج فعلــی مربــوط بــه
عملکــرد ســال  1398اســت.

■■■

انتخاب دو واحد دانشبنیان
پارک علم و فناوری البرز در
میانبرترینها

روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری البــرز :اســامی
فنــاوران برگزیــدهی هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان
البــرز در ســال  ۱۳۹۹در حالــی اعــام شــد کــه دو شــرکت
دانشبنیــان "طبیعــت دوســت نیــکان" و "تجهیــز
الکترونیــک اکســون" پــارک علــم و فنــاوری البــرز در
میانبرتریــن واحدهــای فنــاور و دانشبنیــان اســتان
قــرار گرفتنــد.
براســاس انتخــاب کمیتــهی ارزیابــی فنــاور برتــر و
همزمــان بــا هفتــه پژوهــش و فنــاوری در سراســر کشــور،
از بیــن تمامــی طرحهــای دریافتــی در کمیتــه انتخــاب
فنــاور برتراســتان البــرز ،هــر دو فنــاور پــارک علــم و
فنــاوری البــرز بــا نمرههــای عالــی برگزیــده شــدند و رتبــه
اول رســته خــود را کســب کردنــد.
دکتــر رســول رمضانــی از شــرکت دانشبنیــان طبیعــت
دوســت نیــکان ،مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری البــرز
رتبــه اول مجمــوع برگزیــدگان و نیــز رتبــه اول رســته
کشــاورزی و ایــده شــرکت دانشبنیــان طبیعــت دوســت
نیــکان بــا عنــوان «ســاخت فرومــون جنســی حشــرات
جهــت کنتــرل و مقابلــه بــا آفــات گیاهــی» موفــق بــه کســب
رتبــه اول شــد.
مهنــدس حســن فــدوی از شــرکت دانشبنیــان تجهیــز
الکترونیــک اکســون ،مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری
البــرز نفــر اول رســته مهندســی پزشــکی و نفــر ســوم
مجمــوع برگزیــدگان شــد.

فعالیتهایجهاددانشگاهی
استان مرکزی مورد تقدیر قرار
گرفت

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی :مدیــر
کل کتابخانههــای اســتان مرکــزی از جهاددانشــگاهی
اســتان مرکــزی در راســتای نشــر ،تبلیــغ و ترویــج فرهنــگ
کتــاب و کتابخوانــی در ســطح اســتان مرکــزی در ســال ۹۹
تقدیــر کــرد.
در بخشــی از متــن ایــن تقدیــر خطــاب بــه مســعود
شــهرجردی رییــس جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی
آمــده اســت :ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی از
ارزشــمندترین خــدات فرهنگــی در جامعــه اســت و
تــاش در رونــق بخشــی بــه بــازار سراســر برکــت فرهنــگ
مطالعــه و مشــارکت فرهیختــگان گرامــی در ایــن امــر
مهــم ،اقدامــی خیراندیشــانه و شایســته تقدیــر بــوده و
موجــب تقویــت روز افــزون کیفیفــت ایــن خــوان بــا صفــای
فرهنــگ و اندیشــه اســت.

■■■

انتخاب عضو هیات علمی
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی
بهعنوان پژوهشگر برتر استان

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی:

دکتــر ملکــی پژوهشــگر و عضــو هیــات علمــی
جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی در جشــنواره
تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران برگزیــده اســتان
کــه  23آذرمــاه بــه صــورت مجــازی برگــزار گردیــد بــا
اهــدای لــوح از ســوی اســتاندار تجلیــل شــد.
حجــت االســام ســید مهــدی قریشــی نماینــده
ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه ارومیــه در
ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اهیمــت پژوهــش و
تحقیــق در جامعــه امــروز خطــاب بــه پژوهشــگران
افــزود :یکــی ازمباحــث مهــم و کلیــدی در بحــث
پژوهــش بایــد رفــع مشــکالت جامعــه و گشــودن
گــره از کار مــردم باشــد کــه ضــروری اســت در
ایــن راســتا پژوهشــگران مباحــث موجــود را
اولویتبنــدی کــرده و مســایلی کــه موجــب رفــع
مشــکالت جامعــه میشــود در اولویــت پژوهــش
قــرار دهنــد.
در ایــن مراســم دکتــر رحیــم حــب نقــی رییــس
دانشــگاه ارومیــه نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه الزمــه
اقتــدار در کشــور توســعه علــم و پژوهــش اســت،
افــزود :اگرچــه ارتقــای قــدرت دفاعــی جــز
اولویتهــای مهــم هــر کشــوری اســت ،امــا بایــد
کشــور در تمــام عرصههــا مســتقل باشــد کــه الزمــه
ایــن اســتقالل جــز از طریــق علــم و دانــش و فناوری
میســر نیســت.
وی بــا اشــاره بــه کســب موفقیــت اعضــای هیــات
علمــی دانشــگاه ارومیــه در بیــن اســاتید یــک درصد
بیــن المللــی افــزود ۵ :نفــر از اعضــای هیــات علمــی
دانشــگاه ارومیــه در زمــره پژوهشــگران پراســتناد
یــک درصــد برتــر جهــان قرارگرفتنــد کــه ایــن امــر
موفقیتــی بــزرگ محســوب میشــود.
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 عنوان« :مبانی تهیه
نقشه راهسازمانی و یافتههای نوین»
 مؤلفـان :شـهال یعقوبـی و سـمیه
سا سـا ن پو ر
 مترجمـان :دکتـر فاطمـه کاظمـی و
دکتـر نویـد وحدتـی مشـهدیان
 انتشـارات :جهاددانشـگاهی صنعتـی
اصفهان
 تعداد صفحه 4( 119 :فصل)
 قیمت 20 :هزار تومان
 روش تهیـه :تمـاس بـا شـماره
03133912711
 چکیـده :بـا توجه بـه اهمیـت موضوع
نقشـه راهسـازمانی بهعنـوان طرحـی
ترسـیمی کـه سـازمانها را میتوانـد
در راسـتای رسـیدن بـه اهـداف و نقـاط مثبـت چشـمانداز و مأموریـت
سـازمان کمـک کنـد ،در ایـن کتـاب بـه آن پرداختهشـده اسـت و سـعی
بـر آن شـده اسـت که بـا اسـتفاده از مفاهیـم کلیـدی تحقیقـی در حوزه
علـوم مدیریـت و توضیـح مفاهیم مرتبـط و همچنین نمایـش نموداری
در کاربردهـای عملیاتـی طراحـی نقشـه راهسـازمانی ،در ایـن راسـتا
بیـان موضـوع شـود.
 فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان« :طراحی
سازههای فوالدی به روش
حاالت حدی»
 مؤلفــان :دکتــر ناصرالدیــن
شــاهبازی ،مهنــدس ســید
مســعود میریوســفی اول
 انتشارات :جهاددانشگاهی
اردبیل
 تعداد صفحه 6( 216 :فصل)
 قیمت 35 :هزار تومان
 چکیـده :در ایـن کتـاب
طراحـی سـازههای فـوالدی بـر
اسـاس روش حـاالت حـدی،
طراحـی اعضـای کششـی،
خمشـی ،فشـاری و صفحـات
زیرسـتون بهصـورت کاربـردی
موردبررسـی قرارگرفتـه اسـت.
 فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

 عنوان:
«مهندسی معکوس»
 مؤلف :حمیدرضا حسنی
 مترجمان:
دکتـر فاطمـه کاظمـی و دکتـر نویـد
وحدتـی مشـهدیان
 انتشارات:
جهاددانشگاهی استان مرکزی
 تعداد صفحه47 :
 قیمت 30 :هزار تومان
 چکیـده :هـدف مهندسـی
معکـوس ،اسـتخراج دانـش یـا
طراحـی نهفتـه در یـک محصـول
(کاال یـا خدمـت) اسـت .ایـن
تولیـد مجـدد آن محصـول یـا تحلیـل
کار عمومـا بـا هـدف
آن محصـول انجـام میشـود ،طبیعتـا بـا توجـه بـه تعریـف فـوق میتـوان
کاربردهـای بسـیار متنوعـی بـرای مهندسـی معکـوس در نظـر گرفـت.
 فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

 عنوان:
«هر دانشجو ،یک خبرنگار»
 مؤلف :محمدامین صالحی نژاد
 انتشارات :جهاددانشگاهی خوزستان
 تعداد صفحه204 :
 قیمت 38 :هزار تومان
 روش تهیـه :فروشـگاههای کتـاب
سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی و
خوزسـتان
جهاددانشـگاهی
 چکیـده :ایـن کتـاب کـه بـا عنـوان دوم
چگونـه یـک نشـریه دانشـجویی منتشـر
کنیـم؟» بـه چـاپ رسـیده اسـت ،بـا هـدف
آمـوزش دانشـجویانی تدوینشـده کـه قصـد دارنـد نشـریهای دانشـگاهی و
پرمخاطـب را مدیریـت کننـد؛ مطالـب کتـاب بهگونـهای تنظیمشـده کـه عـالوه بـر
محتـوای آموزشـی ،ماننـد چگونگـی خبرنویسـی ،گزارشنویسـی و موارد مشـابه،
تجربههـای شـخصی نویسـنده از سـالها کار رسـانهای بـا دانشـجویان و همچنیـن
حضـور در کارگاههـای آموزشـی نشـریات دانشـجویی و شـناخت از نیازهـای
آموزشـی دانشـجویان ،نیـز بیانشـده اسـت.
 فرستنده :روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان

 عنوان:
«شبکههای عصبی و
یادگیری عمیق»
 مؤلفـان :سـعید فروزنـده،
هـادی خسـروی فارسـانی و
تقـی جاودانـی
 انتشارات :جهاددانشگاهی
چهارمحال و بختیاری
 تعداد صفحه413 :
 روش تهیه :تماس
 ۳۲۳۲۰۳۲۳یا ۳۲۳۲۰۰۷۰
 چکیـده :کتـاب حاضـر در
شـش فصـل تحـت عناویـن؛
اسـتفاده از شـبکههای عصبـی
دسـتنویس ،نحـوهی عملکـرد
در تشـخیص اعـداد
الگوریتـم پـس انتشـار ،بهبـود رونـد یادگیـری شـبکههای عصبـی،
اسـتداللی تصویـری مبنـی بـر اینکـه شـبکههای عصبـی قـادر بـه
محاسـبهی هـر تابعـی هسـتند ،چـرا آمـوزش شـبکههای عصبـی
عمیـق دشـوار اسـت و یادگیـری عمیـق منتشرشـده اسـت.
 فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

 عنوان« :مهارتهای
مسئله یابی و تصمیمگیری در مدیریت»
 مؤلفـان :سـید فرشـاد میـرداودی و
محمدحسـین لطفـی آشـتیانی
 مترجمـان :دکتـر فاطمـه کاظمـی و
دکتـر نویـد وحدتـی مشـهدیان
 انتشـارات :جهاددانشـگاهی اسـتان
مرکـزی
 تعداد صفحه108 :
 قیمت 30 :هزار تومان
 چکیده :ویژگیهایی مثل مهارتهای
مسئلهیابی و تصمیمگیری و همچنین
تسلط بر اصول و فنون مذاکره ،میتواند
افراد را به مدیران الیق تبدیلکند که توانایی ان را داشته باشند که بدون
جانبداری و تعصب تصمیمگیری کنند و همچنین بر نقاط قوت و ضعف خود و
رقیبان اشراف داشته و دانستههای دسترس خود را با دقت ارزیابی کرده و در
زمان تصمیمگیری تردید نداشته باشند.
 فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی

 عنوان« :تطیر و تفال از
دیدگاه قرآن و حدیث»
 مؤلفـان :سـیداحمد عابدیـن پـور،
لیـال یـزدان آفریـن ،سـید مجیـد نبـوی
چهارمحـال و بختیـاری
 انتشارات :استان مرکزی
 تعداد صفحه180 :
 قیمت 30 :هزار تومان
 چکیـده :ازآنجاییکـه موضـوع تطیـر
بهصـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در
قـرآن کریـم مطـرح اسـت ولـی موضـوع
تفـال بهصـورت مسـتقیم در قـرآن نیامده
و میتـوان گفـت ایـن مسـاله بهصـورت
مسـتقیم و غیرمسـتقیم تحـت عنـوان
«برکـت» در قـرآن بیانشـده اسـت ،در ایـن کتـاب
مولفـان در خصـوص تطیـر و تفـال از دیـدگاه قـرآن و حدیث مطالب ارزشـمندی
را بیـان کردهانـد.
 فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی
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تلفن 03133912711
 چکیده :کورههای القایی ،یکی از تجهیزات پر کاربرد درزمینه
ذوب انواع فلزات است که اساس کار ان القاء جریان در یک میدان
مغناطیسی متغیر است .آشنایی با قسمتهای مختلف این نوع
کورهها و تجهیزات مرتبط با آن نیز کسب درک صحیح از روش
راهاندازی ،بهرهبرداری و نگهداری در کنار موضوع مواد نسوز
مورداستفاده در آنها ،میتواند در افزایش بهرهوری و کاهش
خطاها و خطرات احتمالی مؤثر باشد .مولف کتاب با توجه به سابقه
سالها کار مداوم در حوزه متالورژی و بخش ریختهگری سعی نموده
زمینه آشنایی بیشتر و کاربردیتر محققین ،مهندسین ،دانشجویان
و افراد فعال و عالقهمند در این حوزه را فراهم کند.
 فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
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 عنوان:
«نگرشی کاربردی بر
کورههای القایی و مواد نسوز
مورداستفاده در ان»
 مؤلف :مهندس پیام وردی
 مترجمـان :دکتـر فاطمـه
کاظمـی و دکتـر نویـد وحدتـی
مشـهد یا ن
 انتشـارات :جهاددانشگاهی
واحد صنعتـی اصفهان
 تعداد صفحه:
 11(( 272فصل)
 قیمت 20 :هزار تومان
 روش تهیـه :تماس با شـماره
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 عنوان:
«آزمایشهای کنترل کیفیت آب،
پساب ،خاک و کود»
 مولف :احمدرضا تقیپور جهرمی
 انتشـارات :جهاددانشگاهی صنعتی
اصفهان
 تعداد صفحه 49( 231 :فصل)
 قیمت 40 :هزار تومان
 چکیـده :تمـاس بـا شـماره
 03133912711چکیـده :کتـاب
حاضـر براسـاس احسـاس نیـاز بـه
یـک منبـع نسـبتا جامـع و کاربـردی
بـرای کارشناسـان آزمایشـگاه و
دانشـجویان مقاطـع مختلـف تحصیلـی
(خصوصـ ًا تحصیـالت تکمیلـی) ،جهـت
اندازهگیـری پارامترهـای مختلـف عمومی و مهم آب ،پسـاب ،خـاک و کود،
از جهـت آلودگیهـای محیـط زیسـتی و مناسـب بـودن جهـت کشـاورزی،
تألیـف شـده اسـت.
 فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان:
«مدیریت تشکیالت کارگاهی»
 مولفـان :علـی زوراه حصـاری –
سـید علـی شـریفیان
 انتشارات :جهاددانشگاهی قزوین
 قیمت ۴۶ :هزار تومان
 چکیـده :کتـاب مدیریت تشـکیالت
کارگاهـی بـا هـدف اشـراف و احاطـه به
مبانـی اولیـه مدیریـت پـروژه ،وظایـف
و مسـوولیت هـای عوامـل اصلـی درگیر
در پـروژه و چرخـه حیات پروژه منتشـر
شد .
 فرستنده :روابط عمومی
جهاددانشگاهی قزوین

 عنوان:
جلد سوم «بیوانفورماتیک و
ژنومیکس کاربردی»
 مترجـم :سـمیه رییسـی و فـروغ
طاهـری
 انتشـارات :جهاددانشـگاهی
چهارمحـال و بختیـاری
 تعداد صفحه585 :
 روش تهیـه :تمـاس بـا شـماره
 ۳۲۳۲۰۳۲۳یـا ۳۲۳۲۰۰۷۰
 چکیـــده :کتـــاب حاضـــر در هفـــت
فصـــل شـــامل :ژنومهـــا در سراســـر
درخـــت زندگـــی ،ژنومهـــای تکمیـــل
شـــده ،ویروسهـــا ،ژنومهـــای
تکمیـــل شـــده ،باکتریهـــا و
آرکئیهـــا ،ژنـــوم جانـــداران یـــو کاریـــوت :قارچهـــا ،ژنـــوم جانـــداران
یـــو کاریوتـــی :از انگلهـــا تـــا پریماتهـــا ،ژنـــوم انســـان ،بیماریهـــای
انســـانی منتشـــر شـــد.
 فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

 عنوان:
«معاد جسمانی از دیدگاه حکیم
تهران آقاعلی مدرس زنوزی»
 مولف :حمید امامی فر
 انتشـارات :جهاددانشـگاهی
اسـتان مرکـزی
 تعـداد صفحـه 167 :هـزار
تو مـا ن
 قیمت 30 :هزار تومان
 چکیـده :از دیربـاز اختـالف
نظـر بیـن فالسـفه و متکلمیـن
و ظاهرگرایـان اهـل حدیـث در
آموزههایـی از فلسـفه مطـرح
بـوده اسـت مخصوصـ ًا زمانـی
کـه بحـث بـه عرصـه اعتقـادات
کشـیده میشـد .ایـن بحثهـا گاهـی
مسـلمانان
اساسـی
اوقـات منجـر بـه تکفیـر عدهـای از حکمـای اسـالمی شـد کـه از جملـه
آن آموزههـا ،آمـوزه بنیادیـن معـاد میباشـد .آقاعلی مـدرس تهرانی،
از حکمـای فلسـفی تهـران و مـروج فلسـفه مالصـدار اسـت کـه در
اصفهـان در  1234هجـری قمـری متولد شـد که در زمینـه معاد مطالب
ارزشـمندی را بهجـای گذاشـته اسـت.
 فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی
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جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 عنوان:
«مبانی الکتروشیمی در خوردگی»
 مترجمـان :سـوگند عباسـپور و
علی ا شـر فی
 انتشـارات :جهاددانشـگاهی
صنعتـی اصفهـان
 تعداد صفحه 6( 156 :فصل)
 قیمت 32 :هزار تومان
 روش تهیـه :تمـاس بـا شـماره
03133912711
 چکیـده :کتـاب حاضـر ،بـه مبانـی
الکتروشـیمی و خوردگـی فلـزات بـرای
درک بهتـر پدیـده خوردگـی پرداختـه
اسـت.
 فرستنده :روابط عمومی
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 عنوان:
«نقد امام الحرمین شافعی (أحمد بن زینی دحالن) بر وهابیت»
 مترجم :راضیه سادات سیدخراسانی
 انتشارات :جهاددانشگاهی قم
 تعداد صفحه250 :
 قیمت 70 :هزار تومان
 چکیـده :ایـن کتـاب دارای متنـی روان و سرشـار از آیـات و روایـات اسـت .همـهی مسـتندات کتـاب بر اسـاس منابع اهل سـنت
بـوده و از سـایر فـرق اسـالمی بهره نبرده اسـت.
 فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

