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چهــل
سالگی
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

فرازهایی از وصیت نامه

سردارسپهبدشهید
حاجقاسمسلیمانی

خطاب به برادران و خواهران ایرانی...
برادران و خواهران عزیز ایرانی من ،مردم پر افتخار و سربلند که جان من و امثال
من ،هزاران بار فدای شما باد ،کما اینکه شما صدها هزار جان را فدای اسالم و
ولی فقیه ،خصوص ًا این حکیم،
ایران کردید؛ از اصول مراقبت کنید .اصول یعنی ّ
مظلوم ،وارسته در دین ،فقه ،عرفان ،معرفت؛ خامنهای عزیز را عزی ِز جان خود
ِ
حرمت مقدسات بدانید.
بدانید .حرمت او را
برادران و خواهران ،پدران و مادران ،عزیزان من!
جمهوری اسالمی ،امروز سربلندترین دوره خود را طی میکند .بدانید مهم نیست
که دشمن چه نگاهی به شما دارد .دشمن به پیامبر شما چه نگاهی داشت و
[دشمنان] چگونه با پیامبر خدا و اوالدش عمل کردند ،چه اتهاماتی به او زدند،
چگونه با فرزندان مطهر او عمل کردند؟ مذمت دشمنان و شماتت آنها و فشار
آنها ،شما را دچار تفرقه نکند.
بدانید که میدانید مهمترین هنر خمینی عزیز این بود که ا ّول
اسالم را به پشتوانه ایران آورد و سپس ایران را در خدمت
اسالم قرار داد .اگر اسالم نبود و اگر روح اسالمی بر این
ملت حاکم نبود ،صدام ،چون گرگ درندهای این کشور را
میدرید؛ آمریکا ،چون سگ هاری همین عمل را میکرد،
اما هنر امام این بود که اسالم را به پشتوانه آورد؛ عاشورا
و مح ّرم ،صفر و فاطمیه را به پشتوانه این ملت آورد.
انقالبهایی در انقالب ایجاد کرد .به این دلیل در هر دوره
هزاران فداکار جان خود را سپر شما و ملت ایران و خاک
ایران و اسالم نمودهاند و بزرگترین قدرتهای مادی را ذلیل
خود نموده اند .عزیزانم ،در اصول اختالف نکنید...

نثار روح طیبهی شهدا صلوات

اَعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ یطانِ ال َّرجیم؛

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

«و کســانی کــه در راه مــا کوشــیدهاند،
بــه یقیــن راههــای خــود را بــر آنــان
مینامییــم ﴾69﴿»...

َوالَّذی َنجاهَدوافینا
لَ َنه ِدیَ َّن ُهم ُس ُبلَنا؛
﴿﴾69

سورهی عنکبوت ،بخشی از آیهی ۶۹؛

وقتیدیرباورها
هم باور کردند
حضـرت آیـتاهلل خامنهای بـا تشـکر از وزارت
بهداشـت و دسـتاندرکاران تولیـد واکسـن
آزمایششـده برای مقابلـه با کرونا ،این واکسـن
را مایه افتخار و عزت کشـور خواندنـد و با انتقاد
از افـرادی کـه هـر کار بـزرگ در کشـور را انکار
میکننـد ،به سـوابقی از ایـن انکارهـا در مقابل
پیشرفتهای علمی اشـاره و خاطرنشـان کردند:

«سـالها قبـل وقتـی جوانـان کشـور
دسـتگاههای سـانتریفیوژ را درسـت
کـرده بودنـد ،عـدهای نامـه نوشـتند
کـه مبـادا فریـب ایـن ادعاهـا را
بخوریـد ،همچنیـن پـس از موفقیـت
مرحـوم کاظمـی و جوانـان همـکار او
در سـلولهای بنیـادی پیغامهـای
مشـابهی داده شـد اما آن پیشرفتها
واقعـ ًا قابل بـاور بـود و پـس از آن نیز
پیشـرفتها ۱۰برابـر شـد».
بیانات چهل و سومین سالگرد قیام  ۱۹دی
مردم قم علیه رژیم ستمشاهی در سال ۱۳۵۶
در تاریخ 1399/10/19
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پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

شهدایجهادی؛بنیانگذاراندفاعدانشبنیانکشور

رییس جهاددانشگاهی در پیامی به نخستین یادواره شهدای جهاددانشگاهی شهدای این نهاد را بنیانگذاران دفاع دانشبنیان کشور نامید
واالمقـــام جهاددانشـــگاهی را گرامـــی مـــیدارم.
از عزیـــزان شـــرکتکننده در ایـــن مراســـم
نورانـــی و همـــکاران دســـتاندرکار سپاســـگزاری
مینما یـــم .
بررســـی و مطالعــــــه زندگـــــــی شـــــــهدا،
وصیتنامههـــا و آثـــار بجـــا مانـــده از آن عاشـــقان
و شـــیفتگان راه حـــق و حقیقـــت کـــه غالبـــاً جـــوان
ه ــم بودن ــد و تأس ــی آن ــان ب ــه دی ــن مبی ــن اس ــام
و ائمـــه اطهـــار علیهمالســـام و حضـــرت زهـــرا (س)
بهخوبـــی نشـــان میدهـــد کـــه تـــا چـــه انـــدازه
بـــه الگـــوی زندگانـــی دینـــی بهویـــژه آنچـــه از
مکتـــب اهلبیـــت عصمـــت و طهـــارت (ع) آموختـــه
بودن ــد ،عقی ــده داش ــته و حیات ــی مش ــحون از جه ــاد
و تـــاش خســـتگیناپذیر بـــرای خـــود ترســـیم
کـــرده بودنـــد.

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 27،دیمـــاه :نخســـتین
ی ــادواره مج ــازی ش ــهدای جهاددانش ــگاهی  27دیم ــاه
از س ــاعت  11ت ــا  12ب ــا حض ــور مهن ــدس علیرض ــا
زجاجـــی مشـــاور رییـــس و مدیـــرکل حـــوزه
ریاســـت جهاددانشـــگاهی ،دکتـــر عیســـی علیـــزاده
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی ،دکتـــر علـــی
منتظـــری رییـــس پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی
و حجتاالسالموالمســـلمین شـــکری نماینـــده
ولیفقیـــه در بنیـــاد شـــهید انقـــاب اســـامی و
بـــه همـــت معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی،
اداره کل رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی و س ــازمان
جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان شـــرقی در ســـالن
ش ــهید صب ــوری معاون ــت فرهنگ ــی جهاددانش ــگاهی
برگـــزار شـــد.
هدف جهاددانشگاهی خدمت
به لجستیک جنگ بود
در ابتـــدای ایـــن مراســـم پـــس از روایـــت
گـــری «آن  22نفـــر» پیـــام دکتـــر حمیدرضـــا
طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــه مناســـبت روز

ش ــهدای جهاددانش ــگاهی توس ــط مهن ــدس علیرض ــا
زجاج ــی مش ــاور ریی ــس و مدی ــرکل ح ــوزه ریاس ــت
جهاددانشـــگاهی قرائـــت شـــد.
در این پیام آمده است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
الحمداهلل ربالعالمین ،اللهم صلی علیمحمد
و آله الطاهرین والسالم علی الشهداء والصدیقین
ال َص َد ُقوا َما َعاه َُدوا َّ
ِین ِر َج ٌ
الل َع َلیهِ
ِن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
م َ
َف ِم ْن ُه ْم َم ْن َقضَ ی ن َْح َب ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن ی ْن َتظِ ُر َو َما ب َ َّدلُوا
تَ ْبدِ ً
یل (احزاب)۲۳ ،
خدمـــت همـــه مهمانـــان و بیننـــدگان عزیـــز
نخس ــتین ی ــادواره مج ــازی ش ــهدای جهاددانش ــگاهی
ســـام عـــرض میکنـــم .فـــرا رســـیدن شـــهادت
حض ــرت زه ــرا (س) را تس ــلیت میگوی ــم و ب ــه روح
پرفت ــوح ام ــام خمین ــی (ره) احیاگ ــر فرهن ــگ جه ــاد
و ش ــهادت در عص ــر م ــا و نی ــز هم ــه ش ــهدای عظی ــم
الشـــان انقـــاب اســـامی ،دفـــاع مقـــدس ،شـــهیدان
مظل ــوم ت ــرور ،جه ــاد علم ــی و مداف ــع ح ــرم س ــام
و درود میفرســـتم و یـــاد و خاطـــره شـــهدای

هنـــوز از ســـالگرد شـــهادت ســـردار دلهـــا
شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی در  ۱۳دیمـــاه و
شـــهادت دانشـــمند بزرگمـــان دکتـــر فخـــریزاده
و نیـــز ســـالگرد فقـــدان دانشـــمند برجســـته
زندهیـــاد دکتـــر کاظمـــی آشـــتیانی در  ۱۴مـــاه
جـــاری فاصلـــه نگرفتهایـــم ،ایـــن الگوهـــای
برجس ــته درواق ــع ره ــروان هم ــان مکت ــب فاطم ــی
هســـتند کـــه لحظهبهلحظـــه حیاتشـــان حرکتـــی
متـــوکل و تـــوأم بـــا شـــور و اشـــتیاق توانســـتن و
حـــل مشـــکالت و تنگناهـــا در مســـیر راه حـــق
بـــود .شـــهدای جهاددانشـــگاهی هـــم همینگونـــه
بودنـــد.
مـــا در ایـــن نهـــاد شـــاهد بودیـــم کـــه
شـــهدای جهـــاد کـــه جمعیـــت غالـــب آنهـــا
دانشـــجو یـــا دانشآموختـــه دانشـــگاهها بودنـــد
در چـــه عرصههـــای متنوعـــی پـــا در میـــدان
گذاش ــتند .ع ــدهای از ای ــن عزی ــزان ب ــه جبههه ــا
میرفتنـــد و مســـؤولیتهای مهمـــی را هـــم
متقبـــل میشـــدند و جهـــاد رودررو بـــا دشـــمن
بعث ــی را انتخ ــاب میکردن ــد .ع ــدهای دیگ ــر نی ــز
بـــا درک نیـــاز پشـــتیبانی و مهندســـی و تعمیـــر
و ســـاخت ادوات جنگـــی آنهـــم در اوج تحریـــم
تســـلیحاتی ،قـــدرت ایمـــان ،ابتـــکار و دانـــش
خـــود را بهپـــای کار آوردنـــد و بـــه همـــراه
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ســـایر همرزمـــان خـــود در ایـــن نهـــاد مقـــدس
نقشهـــای مهمـــی در پیـــروزی رزمنـــدگان
دفـــاع مقـــدس ایفـــا کـــرده و جـــا دارد بهحـــق
آنـــان را بنیانگـــذاران دفـــاع دانشبنیـــان
کشـــور بنامیـــم.
عـــدهای دیگـــر مشـــغول ســـاماندهی اعـــزام
اســـاتید و دانشـــجویان و انجـــام برنامهریـــزی
منظـــم در ایـــن رابطـــه بودنـــد .برخـــی از
جهادگ ــران عزی ــز م ــا در ح ــوزه فرهنگ ــی ،حف ــظ و
تقویـــت روحیـــه رزمنـــدگان و خنثیســـازی جنـــگ
روان ــی دش ــمن را در دس ــتور کار داش ــتند وع ــدهای
نی ــز در ح ــوزه عل ــوم پزش ــکی جهاددانش ــگاهی کار
اع ــزام نیروه ــای متخص ــص و درم ــان مجروح ــان را
پیگیـــری میکردنـــد .در همـــه ایـــن فعالیتهـــا
هـــدف بهکارگیـــری تـــوان علمـــی ایـــن نهـــاد در
خدمـــت بـــه لجســـتیک جنـــگ تحمیلـــی علیـــه
کشـــورمان بـــود .چیـــزی کـــه امـــروز از آن بـــه
دفـــاع دانشبنیـــان یـــاد میکنیـــم .اولیـــن عضـــو
جهاددانش ــگاهی در آذر  ،۵۹حس ــین رنجب ــر ،یعن ــی
چن ــد م ــاه بع ــد از تش ــکیل ای ــن نه ــاد انقالب ــی ب ــه
شـــهادت رســـید .تعـــدادی دیگـــر از اعضـــای ایـــن
نهـــاد کـــه در حـــوزه فرهنگـــی و خنثـــی کـــردن
توطئههـــای منافقـــان و کوملههـــا و وابســـتگان بـــه
بیگانـــه فعالیـــت میکردنـــد مـــورد حقـــد و کینـــه
آنـــان قـــرار گرفتنـــد و تـــرور شـــدند.
نقط ــه عط ــف مع ــراج ش ــهدای جهاددانش ــگاهی،
 ۲۷دیمـــاه ســـال  ۶۵بـــود .زمانـــی کـــه کارگاه
ســـاخت ادوات و تجهیـــزات نظامـــی ســـازمان
جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان شـــرقی در دانشـــکده
فنـــی تبریـــز هـــدف بمبـــاران جنگندههـــای

متجـــاوز بعثـــی ق ــرار گرفـــت و  ۲۲ت ــن از اعضـــای
جهاددانش ــگاهی در آن حادث ــه ب ــه فی ــض ش ــهادت
نائـــل و هفـــت تـــن جانبـــاز گردیدنـــد .شـــورای
ریاســـت جهاددانشـــگاهی در ســـال  ۹۶ایـــن
روز را بهعنـــوان روز شـــهدای جهاددانشـــگاهی
تعییـــن و تصویـــب کـــرد .وظیفـــه اصلـــی همـــه
مـــا در جهاددانشـــگاهی تـــاش بـــرای تحقـــق
آرمانهـــای شـــهدای انقـــاب اســـامی اســـت.
حراســـت از انقـــاب بـــا ارتقـــاء پیوســـته تـــوان
دفاعـــی دانشبنیـــان کشـــور کـــه باعـــث شـــود
دشـــمنان انقـــاب جســـارت تعـــرض بـــه میهـــن
اســـامی مـــا را نداشـــته باشـــند و تحقـــق اقتـــدار
اقتصـــاد دانشبنیـــان کشـــور و بـــه وجـــود آوردن
یـــک جامعـــه الگـــو کـــه تضمینکننـــده رفـــاه و
ســـعادت دنیـــوی و اخـــروی بـــرای مـــردم و ســـایر
ملـــل بـــر پایـــه عدالـــت و اخالقمـــداری باشـــد
بـــه لطـــف خـــدا محقـــق خواهـــد شـــد و امـــروز
باافتخـــار بـــه شـــهیدانمان عـــرض مینماییـــم کـــه
تـــاش گســـتردهای در ایـــن نهـــاد مقـــدس و در
جنـــگ اقتصـــادی بـــا دشـــمن و نیـــز در خدمـــت
بـــه میهـــن اســـامی در جریـــان اســـت و محتـــاج
دعـــای خیـــر آنهـــا در ایـــن مبـــارزه ســـخت و
ســـنگین هســـتیم.
کرامت انسانی جایی آغاز میشود
که دانایی باشد
پ ــس از پخ ــش تی ــزری در خص ــوص  ۲۲ش ــهید
دانشـــگاه تبریـــز ،حجتاالســـام یوســـفعلی
شـــکری نماینـــده ولیفقیـــه در بنیـــاد شـــهید و
امـــور ایثارگـــران ،بـــه تبییـــن مفهـــوم شـــهید در

دیـــن اســـام پرداخـــت و گفـــت :تاریخنـــگاران
در تاریـــخ اســـام هـــر زمـــان میخواســـتند
از حضـــور مجاهـــدی در یـــک میـــدان نبـــرد
ســـخن بگوینـــد اســـم مجاهـــد را میآوردنـــد و
مینوشـــتند «شـــهید بـــه بـــدر ،خیبـــر و  .»...در
زیـــارت حضـــرت بقیـــهاهلل هـــم دعـــا میکنیـــم
ـــن
ین ب َ ْی َ
کـــه خدایـــا مـــا را جـــزو «ال ْ ُم ْستَشْ ـــ َه ِد َ
یَ َدیْــهِ» ق ــرار ب ــده .در اینجاه ــا منظ ــور از ش ــهید،
کشـــته شـــدن در میـــدان نبـــرد و یـــا در مقابـــل
حضـــرت بقیـــهاهلل نیســـت بلکـــه حضـــور در
میـــدان اســـت.
وی افــزود :کرامــت انســانی جایــی آغــاز میشــود
کــه دانایــی باشــد .اگــر قــرار اســت انســان راه رشــد
و تعالــی را طــی کنــد بایــد حقشناســی کــرده و در
جریــان حــق قــرار بگیــرد.
حجتاالسالموالمســـلمین شـــکری تصریـــح
کـــرد :امیدواریـــم شـــهدای دانشـــگاهی کـــه
بـــا آگاهـــی و شـــکوه و بافهـــم و عقـــل و علـــم
و دانایـــی پـــا بـــه ایـــن عرصـــه گذاشـــتن و درراه
خـــدا شـــهید شـــدند بـــا شـــهدای کربـــا محشـــور
شـــوند.
شهدای  27دی از طالیهداران حرکت خودکفایی
در عرصه دفاعی بودند
همچنیـن در ایـن مراسـم پیـام محمدرضـا
پورمحمـدی اسـتاندار آذربایجـان شـرقی قرائـت شـد.
متن پیام به این شرح است:
دانشـگاه همیشـه منشـاء تحـوالت سـازنده و
دانشـجویان در حـل مسـایل جامعـه پیشـرو بودهانـد؛
ایـن موضـوع در دوران دفـاع مقـدس نیز بـه زیباترین
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مشـکل متجلـی شـد و دانشـگاهیان در کنـار حضـور
در خطـوط مقـدم جبهـه در کسـوت رزمنـدگان و
فرماندهـان ،بخـش اعظـم پشـتیبانی فنی و مهندسـی
جنـگ را نیـز بر عهده داشـتند و تخصص خـود را برای
تامیـن نیازهـای رزمنـدگان بـه کار میبسـتند.
از جمله طالیهداران حرکت خودکفایی در عرصه
دفاعی ،جمعی از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه
تبریز با حمایت جهاددانشگاهی بودند که در تامین نیاز
رزمندگان تالش میکردند؛ عظمت و بزرگی کار آنان
موجب شد که دشمن کوردل محل کارگاه این حرکت
افتخارآمیز را بمباران و  ۲۲تن از بهترین دانشجویان و
قهرمانان عرصه علمی را به شهادت برساند.
عطر وجود این شهیدان گرانقدر برای همیشه
در فضای دانشگاه تبریز ،مشهدالشهدای دانشگاههای
ایران ،ماندگار شده و راه مقدس و متعالی آنان توسط
جوانان دانشمند و متخصص این دانشگاه ادامه دارد.
اینجانب یاد و خاطره شهدای دانشجو ،شهیدان
جهاددانشگاهی بهویژه شهدای بمباران دانشکده فنی
دانشگاه تبریز را گرامی میدارم و از صبر و استقامت
خانوادههای آنان قدردانی میکنم.
هدایت دانشجویان داوطلب
به جبههها از نقشهای جهاددانشگاهی
در دوران دفاع مقدس بود
در ادامـه پیـام تصویری دکتر جعفر محسـنی رییس
سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی پخش شد
کـه وی در ایـن پیام با تاکید بر اینکه جهاددانشـگاهی
در دوران دفـاع مقـدس بخشـی از نیازهـای جنـگ را
بـا اسـتفاده از ظرفیـت جوانـان و دانشـگاهیان جامعـه
برطـرف کـرد ،گفـت :جهاددانشـگاهی بـا اسـتفاده از
خالقیـت جوانـان و پشـتوانهی آن ،طرح تولید بخشـی
از مهمـات را بـه دانشـگاه تبریـز ارایه کرد.
وی بـا بیـان اینکـه رهبـری فرزانـه ،کشـوری را به
حرکـت درآورد تـا ملتـی را از اسـتبداد نجـات دهـد،
اظهـار کـرد :با شـروع انقالب و پیروزیهای چشـمگیر،
ایـن امر بـرای بیگانگان و دشـمن غیرقابلتحمل شـد،

بـر همیـن اسـاس بالفاصلـه جنگهـای کردسـتان
راهاندازی شـد تا ایـن قافلهی عظیـم از حرکت بازماند.
وی ادامـه داد :بـا شـروع جنـگ نابرابـر بیـن ایـران
و عـراق ،دشـمن میخواسـت بـه هـدف خـود یعنـی
نابـودی جمهـوری اسلامی دسـت یابـد ،ازایـنرو
جهـان علیـه کشـور مـا قد علـم کرد تـا رهبـر فرزانه و
خداجـوی ایـن امـت را از حرکت بازدارنـد ،اما هیچیک
از نقشـهها و شـیطنتهای دشـمنان موفـق نشـد.
دکتـر محسـنی ،بـا بیـان اینکـه دشـمن اقـدام به
تحریـم همهجانبـه علیـه کشـورمان کـرد ،تصریح کرد:
حتـی از ورود سـیمخاردار بـه کشـور در دوران جنـگ
جلوگیـری شـد .در مقابـل این اقـدام دشـمن ،چارهای
جـز ورود دانشـگاهیان و مغـز متفکـر جامعـه بـرای
مقابلـه بـا دشـمنان وجود نداشـت.
رییس سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی،
افـزود :نهادهایـی کـه برخاسـته از بطـن انقلاب بودند
در مقابـل دشـمنان وظیفـه سـنگینتری بـر عهـده
داشـتند ،هدایـت دانشـجویان داوطلـب بـه جبهههـا
یکـی از نقشهـای جهاددانشـگاهی در دوران دفـاع
مقـدس بـود ،ولـی ایـن اقـدام کافـی نبـود؛ چراکـه
نیازهـای اساسـی جنـگ بیشـتر از ایـن بـود.
وی افزود :جهاددانشـگاهی با درخواسـت از دانشگاه
تبریـز و بـا کمـک سـپاه عاشـورا ،راهانـدازی کارگاه
تولیـد خمپـاره را پیشـنهاد کـرد کـه بـا تالشهـای
انجامگرفتـه مسـووالن ،ایـن امـر تحقـق یافـت و مقرر
شـد دانشـگاه تبریـز کارگاههایـی که در طول سـاعات
روز برای آموزش دروس و کارهای عملی مورداسـتفاده
دانشـجویان قـرار میگرفـت را بعد از اتمـام درس برای
تولیـد مهمـات مورداسـتفاده قـرار دهـد تـا بخشـی از
نیازهـای جبهههـای جنـگ از ایـن طریق تامین شـود.
دکتـر محسـنی ادامـه داد :تولیـد مهمـات در
دانشـگاه ،اقـدام مبارکـی بـود ،چـرا کـه در آن حلقـه
مفقـوده ارتبـاط بیـن صنعـت و دانشـگاه حاصـل شـد
و علـم و صنعـت در کنـار هـم در محـدودهی زمانـی
کوتاهـی منجـر بـه تولیـد انبـوه مهمـات شـد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن امـر بـرای بیگانـگان

قابلقبـول نبـود کـه دانشـجویان کشـور ما در شـرایط
تحریم توانسـتند روی پای خود بایسـتند و تسـلیحات
نظامـی تولیـد کننـد ،گفـت :متأسـفانه خیانـت برخی
باعـث شـد ایـن کارگاه کـه نمـود عملـی اقتصـاد
مقاومتـی بـود ،مـورد هـدف دشـمن قـرار بگیـرد.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجانشـرقی،
بـا تاکیـد بـر اینکـه بمبـاران کـردن دانشـگاه در
هیچکـدام از کشـورهای دنیـا حتـی در طـول جنـگ
جهانـی مشـاهده نشـده اسـت ،گفـت :دانشـگاه مرکـز
علـم اسـت نـه مرکـز نظامـی ،دشـمن بـا اسـتفاده
از خیانـت خائنـان داخلـی ،دانشـگاه را مـورد هـدف
قـرارداد و بـا بمبـاران ایـن مرکـز تولیـد را بـه مشـهد
الشـهدا تبدیـل کـرد.
وی بیـان کـرد :دانشـجویانی که بعـد از اتمام درس
در کارگاه حضـور مییافتنـد و تـا پاسـی از شـب،
عاشـقانه و داوطلبانـه بـه تولیـد تجهیـزات نظامـی
میپرداختنـد ،مـورد هـدف دشـمن بودنـد ،متأسـفانه
دشـمن طـی برنامهریزیهـای دقیـق ایـن کارگاه را
مـورد هجوم نظامـی قرارداد و در آن شـب غمناک ۲۲
نفـر از دانشـگاهیان بـه شـهادت رسـیدند.
دکتـر محسـنی خاطرنشـان کـرد :فرهنـگ ایثـار،
خالقیـت و تولیـد باعـث شـده جمهـوری اسلامی
ایـران حتـی در شـرایط تحریـم از سـوی دشـمنان
نیـز روزبـهروز در حوزههـای علمـی شـکوفاتر شـود و
گامهـای بلنـدی در حوزههـای علـوم نویـن بـردارد.
وی بـا بیـان اینکـه بـه اذعـان دانشـمندان
کشـورهای اسلامی ۴۰ ،سـال تحریـم باعـث قـوت و
قـدرت جمهـوری اسلامی در کل منطقه شـده اسـت،
ً
عملا جـز آسـیب رسـاندن به قشـر
گفـت :تحریمهـا،
ضعیـف و مـردم هیـچ فایـدهای نداشـته و بـا شکسـت
مواجـه شـده اسـت.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجانشـرقی
تاکیـد کـرد :امیدواریـم روزی برسـد کـه همـه
دانشـگاهیان بـه ایـن باور برسـند کـه مـا میتوانیم در
داخـل کشـور بـر تمامـی مشـکالت غلبـه کنیـم.
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی :در حالـــی روز ۲۷
دیم ــاه «روز ش ــهدای جهاددانش ــگاهی» ف ــرا رس ــید
ک ــه ای ــن نه ــاد انقالب ــی از اولی ــن روزه ــای فعالی ــت
خـــود کـــه مصـــادف بـــا ایـــام دفـــاع مقـــدس اســـت
و حتـــی ســـالهای اخیـــر از ســـقوط هواپیمـــای
 C۱۳۰در ســال  ۱۳۸۴گرفتــه تــا حملــه تروریســتی
داع ــش در س ــال  ۹۶ب ــه مجل ــس ش ــورای اس ــامی
درمجمـــوع  ۱۰۳شـــهید بـــه انقـــاب اســـامی و در
راه آرمانهـــای واالی آن تقدیـــم نمـــوده اســـت.
 46روز بیشـــتر از تشـــکیل جهاددانشـــگاهی در
 16مردادمـــاه ســـال  1359نگذشـــته بـــود کـــه بـــا
حم ــات رژی ــم بعث ــی ع ــراق ب ــه کش ــورمان ،جوان ــان
پرشـــور و دلـــداده بـــه انقـــاب در دانشـــگاهها و بـــه
دس ــتور ام ــام خمین ــی (ره) ک ــه فرمودن ــد« :جن ــگ
و دفـــاع از میهـــن در جبهـــه اولویـــت اول اســـت»
رهســـپار جبهههـــای حـــق علیـــه باطـــل شـــدند.
جهادگـــران ایـــن نهـــاد نوپـــای انقـــاب
اســـامی بـــا ایـــن پیـــام چـــه در قالـــب رزمنـــده در
گردانهایـــی مهندســـی و یـــا در پشـــت جبهههـــا
بـــرای آمـــاده کـــردن ادوات جنگـــی فعالیـــت خـــود
را آغـــاز کردنـــد و درنتیجـــه  80درصـــد فعالیـــت
واحدهـــای جهاددانشـــگاهی در آن زمـــان بـــه بحـــث
جنـــگ و تجهیـــزات جنگـــی در قالـــب پروژههـــای
تحقیقاتـــی ،عملیاتـــی ،ســـاخت و حتـــی تعمیـــرات
متمرکـــز شـــد.
در ایـــن ایـــام ،بخـــش اعظـــم تـــوان
جهاددانشـــگاهی معطـــوف بـــه جبهههـــای حـــق
علیـــه باطـــل اســـت .تجهیـــزات و ادوات نظامـــی
آســـیبدیده تعمیـــر و بازســـازی میشـــوند؛ بـــا
ابتـــکار محققـــان جـــوان ،بســـیاری از تکنولوژیهـــا
بومیســـازی میشـــود؛ مـــواد و قطعـــات موردنیـــاز
ســـاخته میشـــود.
جهاددانشـــگاهی ،دفاتـــر پشـــتیبانی از جبهـــه و
جنـــگ را راهانـــدازی کـــرده و اعـــزام دانشـــجویان
و اســـاتید را مدیریـــت و ســـاماندهی میکنـــد.
در کنـــار تعمیـــر و بازســـازی ادوات نظامـــی و
انجـــام پروژههـــای دانشبنیـــان جهـــاد از اوضـــاع
فرهنگـــی و روحیـــه رزمنـــدگان اســـام غافـــل
نیس ــت؛ مطبوع ــات و بازت ــاب حمایته ــای مردم ــی
از جنـــگ را بـــه خطـــوط مقـــدم منتقـــل میکنـــد؛
گروههـــای تئاتـــر دانشـــجویی و موســـیقی اصیـــل
را بســـیج میکنـــد تـــا بـــرای رزمنـــدگان اجـــرای
برنامـــه کننـــد و...
عملک ــرد جهاددانش ــگاهی در دوران دف ــاع مق ــدس
را میتـــوان در ســـه بخـــش انجـــام فعالیتهـــای
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پژوهشـــی و تحقیقاتـــی و خدماترســـانی
دانشبنیـــان بـــه جنـــگ بـــا محوریـــت ســـازمان
جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف و راهانـــدازی
کارگاه تخصصـــی شـــهید شـــوریده باهـــدف پیونـــد
دانشـــگاه و صنعـــت دفاعـــی کشـــور در دوران فشـــار
تحریمهـــای اقتصـــادی و تســـلیحاتی؛ اجـــرای امـــور
فرهنگـــی از ســـال  1361تـــا پایـــان جنـــگ در دو
ســـاحت دانشـــگاه و میدانهـــای جنـــگ در مناطـــق
عملیاتـــی و فعالیـــت کمیتـــه جـــذب و توزیـــع

نیروهـــای جـــوان تقســـیمبندی کـــرد.
امـــا ایـــن مولـــود انقـــاب اســـامی در کنـــار
اقدامـــات اشارهشـــده در ســـالهای دفـــاع مقـــدس
و حتـــی ســـالهای اخیـــر از ســـقوط هواپیمـــای
 130cســـال  1384گرفتـــه تـــا حملـــه تروریســـتی
داع ــش در س ــال  96ب ــه مجل ــس ش ــورای اس ــامی
درمجمـــوع  103شـــهید بـــه انقـــاب اســـامی و در
راه آرمانهـــای واالی آن تقدیـــم کـــرده اســـت.
از شـــهید حســـین رنجبـــر جهادگـــر ســـازمان
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▲حمله تروریســتی به مجلس شورای اسالمی

جهاددانشـــگاهی تهـــران بهعنـــوان اولیـــن شـــهید
ایـــن نهـــاد انقالبـــی نامبـــرده میشـــود .او کـــه در
بهمنم ــاه س ــال  1358در رش ــته ریاض ــی و عل ــوم
کامپیوت ــر از دانش ــگاه ته ــران فارغالتحصی ــل ش ــد،
پ ــس از ش ــروع جن ــگ تحمیل ــی پ ــس از ت ــاش و
کوش ــش بس ــیار ب ــا ی ــک گ ــروه از جانب ــازان اس ــام
و ســـربازان دلیـــر امـــام کـــه همگـــی داوطلبانـــه
آمـــاده اعـــزام بـــه جبهـــه جنـــگ بودنـــد توانســـت
بـــه خوزســـتان اعـــزام شـــود و ســـرانجام در روز
دوم آذرمـــاه  1359شـــربت گـــوارای شـــهادت را
نوشـــید و در کربـــای سوســـنگرد بـــه شـــهادت
رســـید.
پـــساز ایـــن شـــهید واالمقـــام جهاددانشـــگاهی
شـــهدای دیگـــری را نیـــز تقدیـــم انقـــاب اســـامی
ک ــرد ،ام ــا روز  27دیم ــاه  1365ب ــرای جهادگ ــران
حکایـــت دیگـــری دارد.
ســـاعت  10:30شـــب ،جنگنـــده متجـــاوز رژیـــم
بعـــث عـــراق بـــا گـــرا گرفتـــن از منافقـــان کـــوردل
و وطنفـــروش بـــا چهـــار بمـــب ،دانشـــکده فنـــی
دانش ــگاه تبری ــز و مناط ــق اط ــراف آن را ه ــدف ق ــرار
میدهـــد کـــه یکـــی از ایـــن بمبهـــا برخـــاف
س ــه بم ــب دیگ ــر ک ــه در محوط ــه ب ــاز ف ــرود آم ــد،
بـــه ســـاختمان کارگاه ســـاخت قطعـــات و مهمـــات
موردنیـــاز جبهههـــا اصابـــت میکنـــد؛ کارگاهـــی
کـــه توســـط جهاددانشـــگاهی اســـتان آذربایجـــان
ش ــرقی ب ــا ه ــدف پیون ــد دانش ــگاه و صنع ــت دفاع ــی
کشـــور در دوران فشـــار تحریمهـــای اقتصـــادی و
تســـلیحاتی راهانـــدازی شـــده اســـت.
در ای ــن حمل ــه ناجوانمردان ــه تع ــداد  22ت ــن از
جهادگـــران جهاددانشـــگاهی کـــه میانگیـــن ســـنی
آنه ــا  22س ــال اس ــت ب ــه درج ــه رفی ــع ش ــهادت
نائ ــل میش ــوند و ب ــه  31هــمرزم جهادگ ــر خ ــود
کـــه تـــا آن تاریـــخ از ســـایر واحدهـــای ســـازمانی
ایـــن نهـــاد در سراســـر ایـــران اســـامی پـــر
گشـــودهاند ،ملحـــق میشـــوند؛ در ســـالهای
پسازایـــن حادثـــه نیـــز جهاددانشـــگاهی

▲شــهید حجتاالسالموالمسلمین سید مهدی تقوی

شـــهدای دیگـــری را تقدیـــم انقـــاب و دفـــاع
مقـــدس مینمایـــد امـــا تاریـــخ شـــهادت ایـــن
گلهـــای پرپرشـــده بوســـتان علـــم و ایمـــان و
عمـــل بهعنـــوان نمـــاد پیشـــگامی و جهـــاد
مقـــدس درراه خودبـــاوری و خودکفائـــی دفاعـــی
دانشبنیـــان «روز شـــهدای جهاددانشـــگاهی»
نـــام میگیـــرد.
پــس از ایــام دفــاع مقــدس هــم جهادگــــــــران
دو روز غمانگیـــز را تجربـــه میکننـــد .ســـاعت 13:45
روز  15آذرمـــاه  1384یـــک فرونـــد هواپیمـــای
نظامـــی  130cبـــا  94سرنشـــین و خدمـــه کـــه
عمـــده آنهـــا را خبرنـــگاران رســـانههای گروهـــی
تشـــکیل داده و از تهـــران بـــرای پوشـــش خبـــری
رزمای ــش نظام ــی ع ــازم منطق ــه چابه ــار ب ــود ،پ ــس
از نقـــص فنـــی ،هنـــگام بازگشـــت بـــه فـــرودگاه
مهرآبـــاد و فـــرود اضطـــراری در شـــهرک مســـکونی
«توحیـــد» واقـــع در حوالـــی ســـهراه آذری ،دچـــار
ســـانحه شـــد و ســـقوط کـــرد.
در ایـــن حادثـــه دلخـــراش کـــه یـــک روز قبـــل
از ششـــمین ســـالگرد تأســـیس ایســـنا اتفـــاق افتـــاد
محمدحس ــن قری ــب (ع ــکاس) و اس ــماعیل عمران ــی
(خبرنـــگار) ایســـنا نیـــز در کنـــار ســـایر خبرنـــگاران

و عکاســـان رســـانههای جمعـــی ،بـــه شـــهادت
رســـیدند.
روز غمانگیـــز دیگـــر جهادگـــران کـــه بهنوعـــی
همـــه مـــردم ایـــران را در بهـــت و انـــدوه فروبـــرد،
حمل ــه تروریس ــتی  17خ ــرداد  1396گ ــروه داع ــش
بـــه مجلـــس شـــورای اســـامی اســـت.
شـــهید حجتاالسالموالمســـلمین ســـید مهـــدی
تقـــوی مدیرعامـــل ســـابق خبرگـــزاری ایکنـــای
جهاددانش ــگاهی و از فع ــاالن جامع ــه قرآن ــی کش ــور
و از اعضـــای دفتـــر نماینـــده مـــردم شاهینشـــهر،
برخـــوار و میمـــه در مجلـــس شـــورای اســـامی در
ایـــن جنایـــت عوامـــل داعـــش در اتـــاق محـــل کار
خ ــود ب ــه درج ــه رفی ــع ش ــهادت نائ ــل ش ــد و ن ــام او
بهعنـــوان صـــد و ســـومین شـــهید جهاددانشـــگاهی
قـــرار گرفـــت.
در ایــام دفــاع مقــدس ســازمانهای
جهاددانشــگاهی آذربایجانشــرقی ،صنعتــی شــریف
و واحــد آذربایجانغربــی درمجمــوع بــا اهــدای 53
شــهید بیشــترین ســهم را در میــدان فــداکاری و
جانبــازی جهادگــران جهاددانشــگاهی داشــته و
 17واحــد ســازمانی دیگــر ایــن نهــاد در گســترهی
کشــور پهنــاور ایــران 50 ،شــهید دیگــر را تقدیــم
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران کردهانــد.
بیــش از نیمــی از شــهدای جهاددانشــگاهی را
دانشــجویان و فارغالتحصیــان رشــتههای فنــی
و مهندســی تشــکیل میدهنــد.
 55شـــهید فارغالتحصیـــل یـــا دانشـــجو در
رشـــتههای فنـــی و مهندســـی 16 ،شـــهید در
رشـــتههای علـــوم پایـــه 11 ،شـــهید در رشـــتههای
عل ــوم انســـــ ــانی و هن ــر 9 ،ش ــهید تکنیســـ ــین،
 7شـــــ ــهید در مجموعههـــ ــای عل ــوم پزش ــکی و
 5شـــهید در ســـایر بخشهـــای جهاددانشـــگاهی،
افتخـــار ایـــن نهـــاد و گـــواه بـــر رهـــروی آن پـــاکان
ـــم
در مـــدار آیـــه شـــریفه َو «یُ َز ّکی ِهـــم َویُ َعل ِّ ُم ُه ُ
کمـــ َه» اســـت کـــه بـــر تـــارک نشـــان
الک
َ
ِتـــاب َوالحِ َ
جهاددانشـــگاهی ،نقـــش بســـته اســـت.
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ۲۷ :د یمـــاه
بـــرای جهادگـــران سراســـر کشـــور روز ویـــژ های
اســـت و ایـــن روز بانـــام «روز شـــهدای
جهاددانشـــگاهی» نا مگـــذاری شـــده اســـت۲۷ .
د یمـــاه همچنیـــن یـــاد و خاطـــر هی  ۲۲شـــهید
بوســـتان علـــم و ایمـــان و عمـــل ،پیشـــگامان
میـــدان خودکفایـــی دفاعـــی دانشبنیـــان
و شـــهدای حادثـــه بمبـــاران کارگاه ســـاخت
تجهیـــزات نظامـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی
آذربایجـــان شـــرقی در ســـال  ۱۳۶۵را بـــرای
جهادگـــران تداعـــی میکنـــد.
ســـال  ۱۳۶۵از جمعـــی از دانشـــجویان
دانشـــگاه تبریـــز کـــه آمـــاده اعـــزام بـــه
جبهههـــا بودنـــد ،خواســـته شـــد کـــه بهجـــای
اعـــزام بـــه جبهـــه ،بهعنـــوان نیروهـــای
بســـیجی در ســـاخت مهمـــات در کارگاه فنـــی

ایـــن دانشـــگاه کـــه در آن دوران مدیریتـــش بـــر
عهـــده جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان شـــرقی بـــود
و در ســـاعات غیردرســـی در اختیـــار دانشـــجویان
بســـیجی بـــه جهـــت تامیـــن مهمـــات جبهـــه
قرارگرفتـــه بـــود ،از تخصصشـــان اســـتفاده شـــود.
دانشـــجویان بـــا شـــور و انگیـــزه خالـــص و
نابـــی ،از هـــر رشـــته و شـــهری بـــرای کمـــک
ثبتنـــام کردنـــد و قـــرار بـــر ایـــن شـــد تـــا بـــا
اســـتفاده از امکانـــات و دســـتگا ههای موجـــود
در کارگاه ،قطعـــات نظامـــی موردنیـــاز در جبهـــه
را تولیـــد کننـــد ،ایـــن اقـــدام از اوایـــل د یمـــاه
ســـال  ۱۳۶۵آغـــاز شـــد ،دانشـــجویان باســـن
کـــم امـــا درک و شـــعوری بســـیار عمـــق ایـــن
رســـالت عظیـــم را بـــا جـــا نودل درک کـــرده
بودنـــد و عاشـــقانه ،بعـــد از اتمـــام ســـاعات
درســـی و امتحانـــات دانشـــگاه ،بـــه ســـمت

کارگاه فنـــی پـــر میکشـــیدند و تـــا پاســـی
از شـــب در کنـــار تنـــی از جهادگـــران ســـازمان
آذربایجـــان شـــرقی بـــه یـــاد رزمنـــدگان
جبهههـــای جنـــگ علیـــه باطـــل ،هرچنـــد بـــا
تجهیـــزات مختصـــر و ناقـــص ،امـــا بـــا چاشـــنی
عشـــق و ایمـــان مهماتـــی را میســـاختند کـــه
ســـپر شـــود در مقابـــل تیرهایـــی کـــه اســـام را
نشـــانه رفتـــه اســـت.
امـــا صـــدام و نیروهـــای دشـــمن نیـــز
بهواســـطه عوامـــل و جاسوســـان خـــود از ایـــن
فعالیتهـــا مطلـــع شـــدند و در روز  ۲۷د یمـــاه
همـــان ســـال ،حـــدود ســـاعت  22و  ۳۰دقیقـــه
بـــا هواپیماهـــای خـــود بـــه مقـــر تولیـــدات
جنگـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان حملـــه کردنـــد
و در نتیجـــهی ایـــن هجـــوم وحشـــیانه  ۲۲نفـــر
از دانشـــجویان مشـــغول در کارگاه بـــه مقـــام
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واالی شـــهادت نائـــل شـــده و  ۷نفـــر نیـــز
مجـــروح شـــدند.
 27د یمـــاه روز گرامیداشـــت یـــاد و
خاطـــر هی ایـــن شـــهدای بوســـتان علـــم و
ایمـــان و عمـــل ،پیشـــگامان میـــدان خودکفائـــی
دفاعـــی دانشبنیـــان و شـــهدای حادثـــه
بمبـــاران کارگاه ســـاخت تجهیـــزات نظامـــی
ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان شـــرقی
در ســـال  1365اســـت ،دانشـــجویانی کـــه در
راه دفـــاع از میهـــن اســـامی خـــود تـــا پـــای
جـــان ایســـتادند و از تخصصهـــای فنـــی و
علمـــی خـــود اســـتفاده کردنـــد تـــا نیـــاز جبهـــه
را برطـــرف کننـــد.
مهنـــدس حـــاج ســـجاد (ایـــرج) خلوتـــی،
محســـن محمـــدی غریبانـــی ،رحمـــان
قفلگـــری ،مرتضـــی زما نپـــور نیـــاوران ،علـــی
فصیـــح کجاآبـــادی ،حمیدرضـــا ملکوتیخـــواه
علیرضـــا رضوا نجـــو ،عبـــاس ارشـــد یپور،
صدیـــار صفـــری ،بیاضعلـــی اســـد یفرد ،ســـید
محســـن امینجواهـــری ،ســـعید امیرخانـــی،
مهـــدی امیرکاظمـــی ،علیرضـــا کریمـــی
وفاییپـــور ،حســـین شـــیرین ســـرندی،
مرتضـــی جابـــری ،فـــواد الدیـــن محمـــودی،
یعقـــوب اســـماعیلزاده ،شـــیرزاد شـــریفی،
هاشـــم اخترشـــمار ،عـــادل جعفـــری نوعیپـــور
و حســـین رضاپـــور 22 ،شـــهیدی هســـتند کـــه
 27دی ســـال  1365در ایـــن کارگاه بـــه مقـــام
شـــهادت نایـــل آمدنـــد.
جمـــال شـــکوری ،یحیـــی خلیلـــی ،مجیـــد
خیراللهـــی ،مجیـــد اســـم حســـینی ،علیرضـــا
د لفـــکار باغبـــان ،محمـــد منافـــی فرتـــوت و
رضـــا انیســـی در ایـــن حادثـــه مجـــروح شـــده و
بهعنـــوان اســـناد زنـــده ایـــن جنایـــت فجیـــع،
رســـالتی دیگـــر را بـــر دوش گرفتنـــد تـــا زبـــان
گویـــای آن شـــهدا و افـــکار و اندیشـــههای
نابشـــان باشـــند.
یحیـــی خلیلـــی یکـــی از بازمانـــدگان فاجعـــه
 ۲۷د یمـــاه کارگاه دانشـــکده فنـــی دانشـــگاه
تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه حـــال و هـــوای معنـــوی
حاکـــم در بیـــن دانشـــجویان آن دوران ،اظهـــار
کـــرد :مـــن جـــزو کســـانی بـــودم کـــه قبـــل
از ورود بـــه دانشـــگاه ،ســـابقه حضـــور در
منطقـــه و جبهـــه را داشـــتم ،بعـــد از ورود بـــه
دانشـــگاه نیـــز بهواســـطه جـــو دانشـــگاه کـــه
بـــا آهنگهـــا و تبلیغـــات خـــاص مســـووالن
دانشـــگاه و جهاددانشـــگاهی بـــه دانشـــجویان
منتقـــل میشـــد ،داوطلـــب اعـــزام بـــه
جبهههـــای جنـــگ علیـــه باطـــل بـــودم.
وی ادامـــه داد :تقریبـــاً یـــک هفتـــه قبـــل از
بمبـــاران ،در کارگاه مشـــغول کار بودیـــم کـــه
آژیـــر خطـــر بـــه صـــدا درآمـــد و مـــا بـــه علـــت
وجـــود گاز و کپســـول در کارگاه ،بـــه ســـمت
بیـــرون دویدیـــم کـــه یکـــی از دوســـتان بـــه
مـــن گفـــت شـــنیده اســـت :رادیـــو عـــراق اعـــام
کـــرده «پایگا ههـــای جاسوســـی ،از پشـــتیبانی
و حمایـــت همهجانبـــه دانشـــجویان دانشـــگاه
تبریـــز از جبهههـــای جنـــگ خبـــر داد هانـــد،
قصـــد داریـــم آ نجـــا را بمبـــاران کنیـــم» و
مـــن بـــا پوزخنـــدی گفتـــم :مـــا بیـــدی نیســـتیم

کـــه بـــا ایـــن بادهـــا بلرزیـــم ،همچنـــان ادامـــه
خواهیـــم داد...
وی در توصیـــف فاجعـــه  ۲۷دی اظهـــار کـــرد:
آن ش ــب همگ ــی بع ــد از قرائ ــت دع ــای توس ــل،
بـــه کارگاه رفتیـــم ،دســـتگا هها را تـــازه روشـــن
کـــرده بودیـــم کـــه صـــدای مهیبـــی بـــه گـــوش
رســـید و نـــور شـــدید بنفشرنگـــی بـــه چشـــم
خـــورد کـــه ناخـــودآگاه خـــود را در یکلحظـــه
روی زمیـــن یافتـــم .صـــدا مربـــوط بـــه بمـــب
اولـــی بـــود کـــه جلـــوی دانشـــکده کشـــاورزی
اصابـــت کـــرده بـــود و نـــور مربـــوط بـــه بمـــب
دومـــی بـــود کـــه درســـت بـــه ســـقف کارگاه
اصابـــت کـــرد و وقتیکـــه بـــه هـــوش آمـــدم
دیـــدم شـــعلههای آتـــش و دود همهجـــا را
فراگرفتـــه ،بـــوی ســـوختگی فضـــا را پرکـــرده،
یکـــی از پاهایـــم قطعشـــده و تنهـــا صدایـــی
کـــه میشـــنیدم ،نـــدای ملکوتـــی یـــا حســـین
بـــود...
محمـــد منافـــی فرتـــوت از دیگـــر بازمانـــدگان
فاجعـــه  ۲۷د یمـــاه کارگاه دانشـــکده
فنـــی دانشـــگاه تبریـــز گفـــت :دانشـــجوی
نقشـــهبرداری بـــودم ،یـــک روز کـــه در
دانشـــگاه بـــه ســـمت دانشـــکده میرفتـــم،
آگهـــی دعـــوت ستادپشـــتیبانی جهاددانشـــگاهی
توجهـــم را بـــه خـــود جلـــب کـــرد و مـــن کـــه
بـــه دلیـــل گرفتار یهایـــم ،دســـتم از جبهـــه و
جن ــگ کوت ــاه ب ــود ،فرص ــت را غنیم ــت ش ــمرده
بـــا اشـــتیاق تمـــام بـــه خیـــل مشـــتاقان جبهـــه
و جنـــگ پیوســـتم.
وی ادامـــه داد :گروهـــی کـــه ثبتنـــام
کـــرده بودنـــد ،اگـــر بخواهـــم در وصفشـــان
ســـخن بگویـــم یقیـــن ره بـــه خطـــا پیمـــود هام،
چـــرا کـــه نـــه مـــا در آن مقـــام هســـتیم و
نـــه کلمـــات و قلـــم را تـــوان آن اســـت ،ولـــی
میتـــوان بهطـــور نارســـا اشـــار های کـــرد.
جمعـــی کـــه در کارگاه حضـــور داشـــتند از
بهتریـــن و دلســـوزترین جوانـــان جا یجـــای
ایـــن مرزوبـــوم بودنـــد ،انســـا نهای واالیـــی
ک ــه ب ــه واژ ههای ــی چ ــون صف ــا و ایث ــار و عش ــق
بـــه معبـــود و درد مـــردم داشـــتن ،روحـــی تـــازه
بخشـــیده بودنـــد.
منافـــی افـــزود :آ نهـــا یـــا اکثـــرا فرزنـــد
جبهـــه و جنـــگ بودنـــد یـــا غـــم جبهـــه را در
د لهـــای خـــود داشـــتند ،مثـــل شـــهید وفایـــی
کـــه تـــا مـــرز شـــهادت پیـــش رفتـــه بـــود و در
یکـــی از عملیا تهـــا در محاصـــره تانکهـــای
دشـــمن ،گلولـــه بـــه پیشـــانی ایشـــان اصابـــت
کـــرده و بهطـــور معجز هآســـایی نجـــات یافتـــه
ب ــود ت ــا درزمان ــی دیگ ــر و در مکان ــی دیگ ــر ب ــا
شـــمع وجـــودش روشـــنگر راه حـــق و حقیقـــت
باشـــد.
وی گفـــت :روز موعـــود فرارســـید ،روز عـــروج
عاشـــقان و تنهایـــی بازمانـــدگان؛ همزمـــان بـــا
غـــرش روشـــن شـــدن دســـتگا هها ،آمریـــکا
غریـــد و دگربـــاره دســـت آمریـــکا از آســـتین
صـــدام بـــه درآمـــد و جنایتـــی دیگـــر مرتکـــب
شـــد.
منافـــی ادامـــه داد :بمـــب بـــه ســـقف کارگاه
اصابـــت کـــرد ،وقتـــی چشـــمباز کـــردم

تعـــادل نداشـــتم ،بهزحمـــت بلنـــد شـــدم و
غافـــل از عمـــق فاجعـــه شـــروع بـــه صـــدازدن
همرزمانـــم نمـــودم کـــه بلنـــد شـــوید ،تمـــام
شـــد ،ولـــی تنهـــا جوابـــی کـــه میشـــنیدم
زمزمـــه یاحســـین عزیزانـــی بـــود کـــه هنـــوز
پرنکشـــیده بودنـــد و در حـــال عـــروج بودنـــد،
گویـــی مالئـــک اســـتقبا لکننده صـــف بســـته و
س ــرود یاحس ــین س ــر داده بودن ــد؛ چراک ــه ای ــن
عزیـــزان نیـــز حســـین وار شـــهید شـــدند.
وی ادامـــه داد :دوبـــاره داد زدم بلنـــد شـــوید،
ولـــی کســـی جوابـــی نـــداد ،آ نهـــا راه خـــود را
یافتـــه بودنـــد و هرکـــس جامانـــده بـــود باختـــه
بـــود و هرکـــس رفتـــه بـــود جاویـــدان گشـــته
بـــود .چشـــمم بـــه شـــهید رضوا نخـــواه افتـــاد
کـــه دقیقـــا بـــه حالـــت ســـجده افتـــاده بـــود،
گویـــی ســـجده شـــکری بـــود بـــرای معبـــود در
آخریـــن لحظـــات ،مـــوی ســـر و کـــت ایشـــان
آتشگرفتـــه بـــود بـــه ســـراغش رفتـــم و آتـــش
را خامـــوش کـــردم و خـــودم نیـــز بـــه دلیـــل
ضعـــف روحـــی و جســـمی هما نجـــا دراز
کش ــیدم ک ــه موه ــای خ ــودم نی ــز آت ــش گرف ــت
و مـــن بـــه دلیـــل آســـیب دیـــدن دســـتهایم
بهزحمـــت آتـــش موهایـــم را خامـــوش کـــردم و
در همـــان حـــال چشـــمم بـــه شـــهید رضاپـــور
افتـــاد کـــه بـــه حالـــت درازکـــش افتـــاده بـــود
و کفشهایـــش میســـوخت ،هرقـــدر تـــاش
کـــردم کـــه بلنـــد شـــوم و کمکـــش کنـــم ،بـــه
دلیـــل ضعـــف روحـــی و جســـمی رمـــق بلنـــد
شـــدن نداشـــتم .کمکـــم زمزمـــه یاحســـین
داشـــت خامـــوش میشـــد و ایـــن عزیـــزان در
میـــان اســـتقبال قدســـیان پـــر میکشـــیدند و
عـــروج میکردنـــد...
گفتنـــی اســـت ،بهواســـطهی ایـــن روز
مهـــم و بزرگداشـــت یـــاد شـــهدا بهویـــژه
شـــهدای جهاددانشـــگاهی در سراســـر کشـــور،
پیشـــنهاد نا مگـــذاری  27دی بـــه نـــام شـــهدای
دانش ــگاهی در س ــال  1396در ش ــورای معاون ــان
جهاددانشـــگاهی مطـــرح و تصویـــب شـــد.
همچنیـــن محـــل شـــهادت دانشـــجویان
دانشـــکده فنـــی دانشـــگاه تبریـــز ،در اجـــرای
بنـــد (ج) ماد هقانـــون تشـــکیل ســـازمان میـــراث
فرهنگـــی کشـــور مصـــوب  1364و بنـــد ششـــم
م ــاده س ــوم قان ــون اساســـنامه می ــراث فرهنگ ــی
کشـــور مصـــوب  1367مبنـــی بـــر ثبـــت آثـــار
ارزشـــمند منقـــول و غیرمنقـــول فرهنگـــی-
تاریخـــی کشـــور ،بـــه شـــماره  212مـــورخ
 1399/6/31در فهرســـت آثـــار واجـــد ارزش
تاریخـــی و فرهنگـــی بهعنـــوان میـــراث دفـــاع
مقـــدس در فهرســـت آثـــار ملـــی ثبـــت شـــد.
در حـــال حاضـــر نیـــز محـــل شـــهادت ایـــن
دانشـــجویان بـــه مـــوزه شـــهدای  ۲۷دی ایـــن
دانشـــگاه تبدیلشـــده و در ایـــن مـــوزه آثـــاری
از شـــهدای دفـــاع مقـــدس از جملـــه آثـــاری
از شـــهدای دانشـــکده فنـــی و دیگـــر شـــهدای
ایـــن دانشـــگاه از جملـــه شـــعر ،وصیتنامـــه،
دستنوشـــتهها و عکسهـــای ایـــن شـــهدا
ب ــرای تحقی ــق و مطالع ــه و بازدی ــد دانش ــجویان،
اســـاتید ،کارکنـــان و دیگـــر عالقهمنـــدان بـــه
آثـــار شـــهدا نگهـــداری میشـــود.

■□■

نشست تخصصی «نقش
دانشگاه تبریز در دوران
دفاع مقدس» برگزار شد

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجا نشـــرقی 25 ،د یمـــاه :در
ســـالروز گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره شـــهدای  ۲۷دی ،نشســـت تخصصـــی
«نقـــش دانشـــگاه تبریـــز در دوران دفـــاع مقـــدس» بهمنظـــور تبییـــن و
نقـــش دانشـــگاه تبریـــز و جهاددانشـــگاهی در دوران دفـــاع مقـــدس در
محـــل ســـالن جلســـات حـــوزه ریاســـت ســـازمان جهاددانشـــگاهی اســـتان
برگـــزار شـــد.
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روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی گیـــان ۲۷ ،د یمـــاه :شـــهید هاشـــم
اخترشـــمار کـــه در شـــامگاه  ۲۷د یمـــاه ســـال  ۱۳۶۵در دانشـــکده فنـــی
دانشـــگاه تبریـــز مـــورد بمبـــاران هوایـــی قـــرار گرفـــت و بـــه مقـــام رفیـــع
شـــهادت نائـــل آمـــد از شـــهدای گیالنـــی ایـــن ســـانحه بـــود.
شـهید هاشـم اخترشـمار کـه در شـامگاه  ۲۷د یمـاه سـال  ۱۳۶۵در
دانشـکده فنـی دانشـگاه تبریـز مـورد بمبـاران هوایـی قـرار گرفـت و بـه مقـام
رفیـع شـهادت نائـل آمـد از شـهدای گیالنـی ایـن سـانحه بودنـد.
وی در سـال  ۱۳۳۴در خانـود های مسـلمان و متدیـن در شهرسـتان رشـت
متولـد شـد ،وی فـردی فرهیختـه ،پرهیـزگار شـریف و وارسـته بـود .روابـط
اجتماعـی وی بـا مـردم سـتودنی و در حسـن بیـان دارای جاذبـه خاصـی
بـود .شـهید بیـکاری را آفـت میدانسـت و اوقـات فراغـت خـود را بامطالعـه
کتا بهـای علمـی و فنـی میگذرانـد.
وی در هـر شـرایطی حرمـت خـدا را حفـظ میکرد و بـرای انسـجام خانواده
و دوسـتی متقابـل اهمیـت ویـژه قائـل بـود فرایـض دینـی را در مسـجد حـاج
مجتهـد رشـت بجـا مـیآورد؛ در بـدو انقلاب نیـز در پایگا ههـای تقسـیم
ارزاق بـه مـردم فعالیتهـای گسـترد های داشـت ،ایشـان از هـر فرصتـی بـرای
خدمـت بـه مـردم بهـره میجسـت و در نهایـت دینبـاوری بـه علـم جویـی
و کسـب معرفـت میپرداخـت تـا توانایـی خویـش را در مسـیر انسـانیت بـه
درجـه واالی تقـرب الهـی سـوق دهـد.
خواهرانـم ،حجـاب را رعایـت کـرده و پاسـدار حرمـت خـون شـهیدان
باشـید و در پشـت جبهـه بـرای حمایـت از رزمنـدگان از هیـچ امـری کوتاهـی
نکنیـد زیـرا دشـمنان انقلاب اسلامی درصـدد ایجـاد فاصلـه بیـن مـردم و
جبهههـا هسـتند.
 ۲۷د یمـــاه در تقویـــم جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان «ســـالروز شـــهدای
جهاددانشـــگاهی» نا مگـــذاری شـــده اســـت ،در راســـتای پاسداشـــت
یـــاد و خاطـــره شـــهدای ایـــن روز بهویـــژه شـــهید دانشـــجو «هاشـــم
اخترشـــمار» از شـــهدای گیالنـــی دانشـــگاه تبریـــز ،معاونـــت فرهنگـــی بـــه
همراهـــی تعـــدادی از کارکنـــان جهاددانشـــگاهی گیـــان بـــا حضـــور در
گل ــزار ش ــهدای رش ــت و قرائ ــت فاتح ــه و نث ــار گل ب ــه مق ــام ش ــامخ ای ــن
شـــهید بزرگـــوار ادای احتـــرام کردنـــد.
همچنیـــن تعـــدادی از دانشـــجویان عضـــو ســـازمان دانشـــجویان
معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی گیـــان بهمنظـــور پاسداشـــت مقـــام
شـــامخ شـــهدای دانشـــگاه تبریـــز همزمـــان بـــا اذان ظهـــر اقـــدام بـــه
توزیـــع نـــذر تغذیـــه بیـــن کـــودکان  ۲۷خانـــواده آســـیبدیده حاشـــیه
شـــهر میکننـــد.

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجا نشـرقی 27 ،د یمـاه :در آسـتانه سـالروز
گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای  ۲۷دی توسـط معاونـت فرهنگـی سـازمان
جهاددانشـگاهی آذربایجا نشـرقی ،محوطـه دانشـگاه تبریـز بـه تصاویـر
شـهدای  ۲۷د یمـاه ایـن دانشـگاه مزیـن شـد
تصاویـر  22شـهید بمبـاران دانشـکده فنـی دانشـگاه تبریـز در  27د یمـاه
سـال  ،1365در قالـب برنوشـتههایی بـا محتـوای معرفـی شـهدای بزرگـوار
دانشـگاهی ،در نقـاط مختلـف دانشـگاه تبریـز ،مشهدالشـهدای دانشـگا ههای
کشـور ،بـا عنـوان «راه را بـا ایـن سـتار هها میتـوان پیـدا کـرد» نصبشـده
ا ست .
ایـن بنرهـا بـا هـدف آشـنایی دانشـجویان بـا شـهدا و یـادآوری نقـش
شـهدای دانشـگاهی در امنیـت و آرامـش امـروز دانشـگا هها طراحـی و
نصبشـده اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،در سـال  1365را هانـدازی و مدیریـت کارگاه
فنـی بـرای تولیـد مهمـات جنگـی و خوداتکایـی در تولیـدات اسـتراتژیک در
سـاعات غیردرسـی بـر عهـده جهاددانشـگاهی آذربایجا نشـرقی بـود کـه در
 27د یمـاه همـان سـال بـا بمبـاران رژیـم بعثـی عـراق 22 ،دانشـجو و نیروی
جهاددانشـگاهی بـه مقـام واالی شـهادت نائـل و  7نفـر نیـز جانبـاز شـدند.
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میهمانـــان ایـــن نشســـت میـــر رضـــا مجیـــدی رییـــس دانشـــگاه تبریـــز،
علیاصغـــر جعفـــر زاده عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه تبریـــز و رییـــس
اســـبق جهاددانشـــگاهی اســـتان ،حســـن نمـــازی عضـــو هیـــات علمـــی
دانشـــگاه تبریـــز و از اعضـــای ســـابق جهاددانشـــگاهی ،جعفـــر محســـنی
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی اســـتان ،نجـــف قراچورلـــو رییـــس
پژوهشـــکده توســـعه و برنامهریـــزی جهاددانشـــگاهی ،احـــد حاجـــی بلنـــد
معـــاون فرهنگـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجا نشـــرقی بودنـــد.
دکت ــر می ــر رض ــا مجی ــدی ریی ــس دانش ــگاه تبری ــز در ای ــن نشس ــت ب ــا
اشـــاره بـــه اینکـــه در ســـال  ۶۵تحولـــی در عرصـــه جنـــگ پیـــش آمـــد
و قضیـــه اعـــزام شـــشماهه دانشـــجویان مطـــرح شـــد ،گفـــت :در ایـــن
رابطـــه بـــه نیروهـــای تخصصـــی نیـــاز بیشـــتری وجـــود داشـــت و تمـــام
قرارگا ههـــا و بهویـــژه خـــود قـــرارگاه خاتماالنبیـــاء واحدهـــای شـــیمی،
فیزیـــک و ...داشـــت و در مـــوارد مختلـــف و مرتبـــط از متخصصـــان ایـــن
رشـــتهها بهـــره گرفتـــه میشـــد.
دکتـــر جعفـــــــر محســـنی رییـــس ســــــــازمان جهاددانشـــــــــگاهی
آذربایجا نشـــرقی نیـــز در ایـــن نشســـت بـــا اشـــاره بـــه نقـــش موثـــر
دانشـــگاه تبریـــز درصحنههـــای مهـــم کشـــور ،اظهـــار کـــرد :اســـناد
رســـمی دانشـــگاه تبریـــز هـــم نشـــان میدهـــد کـــه ایـــن دانشـــگاه در
عرصـــه دفـــاع مقـــدس یکـــی از مراکـــز مهـــم بـــوده و بهواســـطه همیـــن
نقـــش موثـــر ،بهعنـــوان «مشهدالشـــهدای دانشـــگا ههای کشـــور»
نا مگرفتـــه اســـت.
وی در ادام ــه ب ــا گرامیداش ــت ی ــاد و خاط ــره ش ــهدای  ۲۷دی دانش ــگاه
تبریـــز ،گفـــت :شـــیوع کرونـــا باعـــث شـــده تـــا امســـال محدودیتهایـــی
در برنامههـــای گرامیداشـــت ایـــن روز داشـــته باشـــیم ،امـــا در فضـــای
مجـــازی و تولیـــد محتـــوای رســـانهای فعـــال خواهیـــم بـــود و وظیفهداریـــم
ایـــن روز بـــزرگ را همـــواره گرامـــی بداریـــم.
دکتـــر محســـنی ،بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه هـــدف شـــهدای  ۲۷دی
دانشـــگاه تبریـــز ایـــن بـــود کـــه ایـــران اســـامی مقتـــدر و اســـتوار بمانـــد
و اســـتقالل خـــود را حفـــظ کنـــد ،افـــزود :ایـــن احســـاس و هـــدف در آن
مقطـــع باعـــث شـــد تـــا دانشـــگاه تبریـــز بـــه یـــک مرکـــز صنعتـــی تبدیـــل
شـــود.
دکتـــر علیاصغـــر جعفـــرزاده عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه تبریـــز
و از روســـای ســـابق جهاددانشـــگاهی اســـتان ،نیـــز در ایـــن نشســـت بـــا
اشـــاره بـــه ارتبـــاط تنگاتنـــگ جهاددانشـــگاهی و دانشـــگاه تبریـــز ،اظهـــار
کـــرد :فعالیـــت و نقـــش جهاددانشـــگاهی و دانشـــگاه تبریـــز در رابطـــه
بـــا دفـــاع مقـــدس بســـیار گســـتره بـــود و یـــک ســـری کارهـــا در رابطـــه
باتربیـــت نیـــروی رزمـــی بـــرای جبهههـــا انجـــام میشـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه نیروهـــا را در دانشـــگاه آمـــوزش داده و
بـــه جبهههـــا اعـــزام میکردیـــم ،خاطرنشـــان کـــرد :ایـــن امـــر باعـــث
شـــد تـــا دفتـــر پشـــتیبانی جهاددانشـــگاهی هـــم کـــه در آن زمـــان ،دکتـــر
نظرپـــور مســـوول آن بودنـــد ،فعـــال شـــود و نیروهـــا در اینجـــا نیـــز
آمـــوزش رزمـــی و پزشـــکی میدیدنـــد.
حســـن نمـــازی عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه تبریـــز کـــه از نزدیـــک
شـــاهد فعالیتهـــای دانشـــجویان از ســـال  ۵۹در رابطـــه بـــا جبهههـــای
جنـــگ و نیـــز شـــاهد و همـــراه فعالیـــت دانشـــجویان در کارگاه دانشـــکده
فنـــی دانشـــگاه تبریـــز در ســـال  ۶۵بـــوده اســـت ،در ایـــن میزگـــرد اظهـــار

کـــرد :دانشـــگاه تبریـــز از ابتـــدای تاســـیس خـــود تـــا بـــه امـــروز یـــک
دانشـــگاه تاثیرگـــذار و الها مبخـــش در کشـــور بـــوده و ایـــن نکتـــه بســـیار
حایـــز اهمیـــت اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه دانشـــگاه تبریـــز از دیربـــاز همـــواره در مســـایل
مختلـــف جامعـــه پیشـــرو بـــوده و نـــگاه در ســـایر دانشـــگا هها نیـــز
هم ــواره ب ــه ای ــن دانش ــگاه ب ــوده ،اف ــزود :بع ــد از دانش ــگاه ته ــران ،ظاه ــر ا ً
دانشـــگاه تبریـــز اولیـــن دانشـــگاهی اســـت کـــه بیشـــترین تعـــداد شـــهدای
دانشـــجو را تقدیـــم انقـــاب و وطـــن کـــرده و عمدتـــاً در جریانـــات مهـــم
کشـــور نقـــش بســـیار برجســـتهای داشـــته اســـت.
دکتـــر نجـــف قراچورلـــو رییـــس پژوهشـــکده توســـعه و برنامهریـــزی
جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن نشســـت بـــا بیـــان اینکـــه معتقـــدم دفـــاع
مقـــدس تمـــام نشـــده و امـــروز بـــا رویکـــرد و نقشـــی دیگـــر ادامـــه دارد،
افـــزود :دانشـــگاهیان و مراکـــز دانشـــگاهی بایـــد در پاســـخ بـــه نیازهـــای
روز جامعـــه و مـــواردی کـــه جامعـــه بـــا آن درگیـــر اســـت ،خـــود را
ســـازگار کنـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه اگـــر یـــک روز نیـــاز مبـــرم جامعـــه احـــداث پـــل
و معبـــر و ســـاخت مهمـــات بـــود ،امـــروز مشـــکالت اقتصـــادی ،دارویـــی،
فرهنگـــی و ...نیـــاز مبـــرم جامعـــه بـــوده و دانشـــگاهیان بایـــد متناســـب
بـــا نیـــاز روز جامعـــه خـــود را تجهیـــز کننـــد.
احـــد حاجـــی بلنـــد معـــاون فرهنگـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی
آذربایجا نشـــرقی نیـــز در ایـــن نشســـت بـــا بیـــان اینکـــه دانشـــگاه
تبریـــز قبـــل از انقـــاب و در پیـــروزی آن نیـــز نقـــش ویـــژه داشـــته اســـت،
افـــزود :بعـــدازآن نیـــز دانشـــگاه تبریـــز یـــک ســـری نیروهـــای متعهـــد و
اســـاتید انقالبـــی پـــرورش داد کـــه در دفـــاع مقـــدس بـــه جبهههـــای
جنـــگ اعـــزام شـــدند .شـــهید باکـــری و شـــهید کســـایی نمونـــه
تربیتشـــدگان هســـتند کـــه ســـرداران دفـــاع مقـــدس بودنـــد.
وی اضافـــه کـــرد :دانشـــگاه تبریـــز در پشـــتیبانی ،حمایـــت تدارکاتـــی،
آمـــوزش نظامـــی و  ...در دوران دفـــاع مقـــدس فعـــال بـــود و اوج ایـــن
حرکتهـــا نیـــز ســـاخت تجهیـــزات نظامـــی و مهمـــات جنگـــی در کارگاه
فنـــی بـــود کـــه نهایتـــاً توســـط دشـــمن ،بمبـــاران شـــد.

■□■

مراسم بزرگداشت شهدای
جهاددانشگاهی صنعتی
اصفهان برگزار شد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی اصفهـــان :بـــه مناســـبت  27دی ،روز
شـــهدای جهاددانشـــگاهی و گرامیداشـــت یـــاد و نـــام و خاطـــره شـــهدای
ایـــن واحـــد ،در ســـالن جلســـات ،برگـــزار شـــد.
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در ایـــن مراســـم کـــه بـــا حضـــور خواهـــر شـــهید فرامـــرز آذری و
تنـــی چنـــد از پیشکســـوتان و همرزمـــان شـــهدای جهاددانشـــگاهی
واحـــد صنعتـــی اصفهـــان دردوران دفـــاع مقـــدس بهصـــورت
مجـــازی برگـــزار شـــد ،یـــاد و نـــام چهارشـــهید شـــاخص ایـــن
واحـــد شـــهید فرامـــز آذری ،شـــهید محمدحســـین زریبـــاف ،شـــهید
حســـین مقیمـــی زاده و شـــهید عبـــداهلل فرهـــادی گرامـــی داشـــته
شـــد.
در ابتـــدای ایـــن دیـــدار رضـــا کازرونـــی معـــاون اســـبق
فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی اصفهـــان و از دوســـتان
شـــهید آذری بیـــان کـــرد :شـــهید فرامـــرزآذری جـــزء نخبههـــای
دانشـــجویی بـــود ،آن شـــهید وارســـته ،دارای رتبـــه دورقمـــی
رشـــته ریاضـــی و فیزیـــک و فار غالتحصیـــل رشـــته مهندســـی بـــرق
دانشـــگاه صنعتـــی اصفهـــان بـــود ،اســـتعداد فو قالعـــاد های در امـــر
تحصیـــل علمـــی و دانـــش داشـــت و همـــواره اید ههـــای نویـــی را
خلـــق میکـــرد.
وی یـــادآور شـــد :خاطـــرم هســـت کـــه ســـختترین در سهـــای
رشـــته مهندســـی بـــرق را فقـــط بـــا  48ســـاعت مطالعـــه ،بـــه
بهتریـــن شـــکل ممکـــن قبـــول میشـــد و نمـــره میگرفـــت،
علیرغـــم آنکـــه اغلـــب روزهـــای تـــرم تحصیلـــیاش را در
جبهههـــای جنـــگ حـــق علیـــه باطـــل میگذرانـــد.
معـــاون اســـبق فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی
اصفهـــان توضیـــح داد :شـــاخصترین خصیصـــه شـــهید آذری ایـــن
بـــود کـــه کمتریـــن دلبســـتگی بـــه دنیـــا نداشـــت ،امـــروز بـــدون
شـــک رمـــز موفقیـــت همگـــی ،زیرپـــا نهـــادن نفسهاســـت.
وی تصریـــح کـــرد :اگـــر قـــرار باشـــد مـــا بهجایـــی برســـیم و
اگـــر قراراســـت ادعـــای مـــا پیـــروی از راه شـــهدا باشـــد ،بایـــد
بدانیـــم کـــه شـــهدا کمتریـــن وابســـتگی بـــه دنیـــا و تعلقـــات آن
نداشـــته و نفسشـــان رهـــا و آزاد بـــود.
کازرونـــی ادامـــه داد :اگـــر مـــا از نفـــس آزادشـــویم ،فکرهـــا
آزاد میشـــود وزمانـــی کـــه فکـــر آزاد شـــد ،اید ههایـــی تولیـــد
میشـــود کـــه ثمـــرات آن تـــا  50ســـال آینـــده کاربـــردی اســـت.
وی اذعـــان داشـــت :پهپـــاد یـــک ایـــده بـــود کـــه توســـط شـــهید
آذری در دوران دفـــاع مقـــدس بـــرای اولیـــن بـــار بـــه یـــک
تکنولـــوژی فو قالعـــاده تبدیـــل شـــد و امـــروز کاربـــرد آن را در
ســـطح وســـیع توســـط ســـپاه پاســـداران شـــاهدیم.
معـــاون اســـبق فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی
اصفهـــان خاطرنشـــان کـــرد :پهپـــاد آن زمـــان بانـــام (پرنـــده
قابلکنتـــرل) جـــزء اید ههـــای شـــهید آذری بـــرای عکسبـــرداری
از پشـــت جبهههـــای دشـــمن بـــود کـــه در دفتـــر پشـــتیبانی
جنـــگ جها ددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی اصفهـــان طراحـــی و
ســـاخته شـــد.
وی ابـــراز کـــرد :بـــا صراحـــت بیـــان میکنـــم در چشـــمان شـــهید
آذری کمتریـــن تعلقخاطـــری بـــه پُســـتهای دنیایـــی ،میـــز و
صندلـــی و ریاســـت نبـــود ،آن شـــهید هیـــچگاه کیســـهای بـــرای
آینـــده خـــود ندوختـــه بـــود ،مـــن در دوران دفـــاع مقـــدس خـــواب
بـــه چشـــم شـــهید آذری و شـــهید مقیمـــی زاده ندیـــدم.
در ادامـــه ایـــن مراســـم کـــه  24د یمـــاه برگـــزار شـــد ،خواهـــر
شـــهید آذری ضمـــن تاکیـــد بـــر وارســـتگی و عـــدم دلبســـتگی
شـــهید آذری بـــه تعلقـــات دنیایـــی ،پُســـت و مقـــام خاطرنشـــان
کـــرد :شـــهید آذری قیدوبنـــدی بانـــام و شـــهرت نداشـــت و
گمنامـــی را انتخـــاب کـــرده بـــود و ایـــن گمنامـــی پـــس از شـــهادت
نیـــز ادامـــه دارد.
وی افـــزود :ویژگـــی بـــارزی کـــه از بـــرادر شـــهیدم در یـــاد دارم
ایـــن اســـت کـــه باوجـــود همـــه جنبوجوشـــی کـــه داشـــت هرگـــز
نمیخواســـت نـــام و یـــادی از او مطـــرح باشـــد و راه گمنامـــی را
چـــه در زمـــان حیـــات و چـــه پـــس از شـــهادتش برگزیـــد.
خواهـــر شـــهید آذری تصریـــح کـــرد :آن شـــهید حتـــی بســـیاری
از اقدامـــات و فعالیتهایـــش را بـــه نزدیـــکان و خانـــواد هاش
نمیگفـــت و مـــا پـــس از شـــهادت ،متوجـــه بســـیاری از آنهـــا

شـــدیم.
همچنیـــن ســـعید ماجـــد رئیـــس اســـبق مرکـــز کامپیوتـــر و بـــرق
و عضـــو ســـابق هیئتعلمـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی
اصفهـــان ،درایـــن جلســـه بیـــان کـــرد :مـــا بـــا شـــهید آذری و
مرحـــوم دکتـــر برنجکـــوب از زمـــان دانشـــجویی و تحصیـــل رشـــته
مهندســـی بـــرق مأنـــوس بودیـــم.
وی بـــا ابـــراز تأســـف از اینکـــه در دوران پـــس از دفـــاع مقـــدس
نســـبت بـــه شـــهدا غفلـــت کرد هایـــم گفـــت :وابســـتگی عاطفـــی
مـــن بـــه شـــهید آذری بـــه میزبانـــی واال بـــود کـــه هرگـــز گمـــان
نمیکـــردم پـــس از شـــهادت شـــهید آذری در ایـــن دنیـــا زنـــده
بمانـــم ولـــی افســـوس کـــه دچـــار غفلـــت شـــد هایم.
همـــرزم شـــهدای جهاددانشـــگاهی تاکیـــد کـــرد :نـــگاه شـــهید
آذری و مرحـــوم برنجکـــوب در ایجـــاد ســـاختارها بـــرای بـــه ثمـــر
نشســـتن پدید ههـــا ،یکســـان بـــود؛ هـــر دو شـــهید صاحـــب ســـبک
بودنـــد.
ماجـــد افـــزود :اقدامـــات موثـــر مرحـــوم برنجکـــوب در زمینـــه
رمـــز نـــگاری در دفترپشـــتیبانی جنـــگ جهاددانشـــگاهی امـــروزه
بـــه شـــکلهای مؤثرتـــری ادامـــه دارد ،انجمـــن رمـــز ایـــران
حاصـــل تال شهایـــی جوانانـــی چـــون مرحـــوم برنجکـــوب در
جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی اصفهـــان در دوران دفـــاع مقـــدس
اســـت.
وی بـــا تاکیـــد براینکـــه اغلـــب شـــهدا ،خاصـــه شـــهدای
جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی اصفهـــان در دفتـــر پشـــتیبانی
جنـــگ هرگـــز بـــه دنبـــال نـــام و نـــان نبودنـــد بیـــان کـــرد :شـــهید
مقیمـــی زاده چـــون شـــهید آذری افـــرادی بیادعـــا بودنـــد کـــه
درامـــر خدمترســـانی و کمـــک بـــه رزمنـــدگان اســـام ســـراز پـــا
نمی شـــنا ختند .
ســـید شـــجا عالدین بدیـــع زادگان عضـــو بازنشســـته
هئیـــت علمـــی ایـــن واحـــد ،از همرزمـــان و دوســـتان شـــهدای
جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی اصفهـــان یـــادآور شـــد :شـــهید
زریبـــاف فـــردی بســـیار خنـــد هرو و فعـــال بـــود.
وی ادامـــه داد :از احـــواالت مدیریتـــی شـــهید مقیمـــی زاده ایـــن
بـــود کـــه احســـاس تعهـــد و مســـئولیت بســـیار باالیـــی داشـــت.
ماجـــد عنـــوان کـــرد :مرحـــوم برنجکـــوب شـــخصیت وارســـته
رمـــز کشـــور بـــود و فکـــر میکنـــم بـــا توجـــه بـــه حساســـیت
ســـرویسهای جاسوســـی بیگانـــه ،بـــه شـــهادت رســـیدن آن
شـــخصیت دور از ذهـــن نیســـت.
وی اذعـــان کـــرد :هیچیـــک از شـــهدا دنبـــال منفعـــت شـــخصی و
جمعکـــردن ما لومنـــال نبودنـــد ،هـــدف از برگـــزاری بزرگداشـــت
شـــهدا ،درس گرفتـــن از مســـیر شـــهدا اســـت ،بـــه تعبیـــر شـــهید
حـــاج قاســـم ســـلیمانی ،ایـــن شـــهدا ،شـــهید قبـــل از شـــهادت
بودنـــد.
در پایـــان ایـــن جلســـه ،مهنـــدس مرتضـــی تیمـــوری رئیـــس
جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی اصفهـــان ضمـــن تاکیـــد بـــر
ضـــرورت گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره شـــهدا اظهـــار کـــرد :مـــا
بایـــد غفلـــت خـــود را در برابـــر شـــهدا بـــه نحـــو احســـن جبـــران
کنیـــم.
وی تاکیـــد کـــرد :انتظـــار مـــا از پیشکســـوتان و بـــزرگان جهـــاد
ایـــن اســـت کـــه مـــا را در امـــر ثبـــت و ضبـــط تاریـــخ شـــفاهی
جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی اصفهـــان یـــاری کننـــد.
تیمـــوری ابـــراز داشـــت :امـــروز بـــه حـــول قـــوه الهـــی،
رویشهـــای خوبـــی از جوانـــان نخبـــه در امـــر فنـــی و مهندســـی
را در بســـتر جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی اصفهـــان شـــاهدیم.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه برخـــی از اقدامـــات پژوهشـــی
و تحقیقاتـــی انجا مشـــده در جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی
اصفهـــان توســـط جوانـــان متعهـــد و متخصـــص گفـــت :مســـیر پیـــش
روی جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی اصفهـــان بســـیار روشـــن
اســـت و بهشـــرط راهنمایـــی ،یـــاری و هدایـــت پیشکســـوتان
واحـــد ،روشـــنتر خواهـــد شـــد.
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پروندهیویژە
اولین سالگرد شهادت رسدار سپهبد
حاجقاسمسلیامنی

■ رسدار سلیامنی در مسایل اصلی کشور فراجناحی میاندیشیدند
■ برگزاری کارگاه آفرینش هرن دانشجویان « گذر حامسه رسدار» در
محوطه بیرونی دانشگاه تهران
و ...

www.acecr.ac.ir
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پروندهیویژە

اولین سالگرد شهادت رسدار سپهبد حاج قاسم سلیامنی

رسدار سلیامنی در مسایل اصلی کشور
فراجناحیمیاندیشیدند

در رویداد علمی دانشجویی گرامیداشت سیدالشهدای مقاومت بر تعیین بخش ویژە مکتب حاج قاسم
در کتاب و پایاننامه سال دانشجویی تاکید شد
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۱۳ ،دیمـاه :دکتـر
حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در رویـداد
علمی دانشـجویی گرامیداشـت سیدالشـهدای مقاومت؛
حـاج قاسـم سـلیمانی کـه در محـل سـازمان قرآنـی
دانشـگاهیان کشـور و بـه همـت سـازمان دانشـجویان
برگـزار شـد ،در سـخنانی بـا گرامیداشـت یـاد و
خاطـره شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی و بـا تسـلیت
ارتحـال آیـتاهلل مصبـاح یـزدی ،اظهـار کـرد :مقـام
معظـم رهبـری در حـدود  ۱۰سـال اسـت کـه بـا
نامگذاریهـای ابتـدای سـال ،مشـکل اصلـی کشـور را
ناتوانـی در توسـعه اقتصـادی میداننـد و راهـکار حـل
ایـن مشـکالت را نیـز لـزوم توجه بـه چرخـهی اقتصاد
در داخـل بیـان میکننـد.
دکتـر طیبـی بـا تاکیـد بـر اینکـه یکـی از
اسـتراتژیها در حـل مشـکالت اقتصـادی و توسـعه
اقتصـادی ،تامیـن امنیـت اسـت ،ادامـه داد :حـوزه
دفاعـی و امنیتـی ما بسـیار خـوب عمل کـرده و نگین
موفـق در عرصـهی جنـگ تحمیلـی و حتـی در عرصه
بینالملـل تامیـن ایـن امنیـت بـوده اسـت.
وی تصریـح کـرد :اگـر رهبـری عامـل اصلـی حـل
مشـکالت کشـور را توسـعه اقتصـادی میداننـد و
بهصراحـت در رابطـه بـا آن صحبـت میکننـد ،بایـد
بهعنـوان کسـانی کـه در ایـن زمینـه مسـوولیت داریم
ایـن را نصبالعیـن خـود قـرار بدهیـم.
رییـس جهاددانشـگاهی با تاکید بـر اینکه مصالح ملی

کشـور برای شـهید سـلیمانی بیـش از هر چیـز اولویت
داشـت ،گفـت :سـردار شـهید سـلیمانی در این راسـتا
جانفـدا بودنـد و در مسـایل اصلـی کشـور فراجناحـی
میاندیشـیدند.
وی افـزود :سیاسـیون مـا بایـد ایـن رویکرد سـردار
سـلیمانی را مدنظـر داشـته و مسـاله اصلـی کشـور را،

پیشـرفت بداننـد ،پیشـرفتی کـه حاصـل برنامهریـزی
جـدی و درازمـدت و هماهنـگ عمـل کـردن و
برنامهریـزی علمی درسـت اسـت و این قضیـه نباید در
گردشهای سیاسـی کشـور تغییـر یابد .اگر سیاسـیون
کشـور ایـن برنامهریـزی عالـی درازمـدت را انجـام
دهنـد بـه آنچه مـورد انتظار رهبری اسـت دسـت پیدا

دکتـر علیزاده تصریـح کرد :ما معتقدیـم اگر بتوانیم
در تولیـد آثـار ادبـی و هنـری در مورد شـخصیتهایی
همچون سـردار سـلیمانی نسـل جـوان را دخیل کنیم
نتایـج خوبـی را شـاهد خواهیم بود.
وی ادامـه داد :یکـی دیگر از ویژگیهـای این برنامه
ایـن اسـت کـه ویژگیهـای فـردی ،اجتماعـی و حوزه
حرفـهای سـردار سـلیمانی را معرفی میکنیـم .در این
همایـش با توجـه به وصیتنامـه ایشـان کلیدواژههایی
از تسـاهل و تسـامح ،حوزههـای اجتماعـی ،سیاسـی،
توجـه بـه والیـت و  ...اسـتخراج و موضوعاتـی تبییـن
شـد که دانشـجویان در این برنامه برخـی از موضوعات
را در قالـب پنـل ارایـه میکنند.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی حضـور برخـی
از دانشـجویان بینالمللـی عالقهمنـد بـه ایـن حـوزه
بهویـژه در موضـوع مقاومـت اسلامی را از دیگـر
ویژگیهـای ایـن همایـش علمـی برشـمرد و گفـت:
بـرای گفتمانسـازی از مکتب حاج قاسـم باید از نسـل
جـوان اسـتفاده کـرد و بـه تولیـد آثـار فاخـر پرداخت.
همچنیـن قصـد داریـم در دیگـر برنامههایـی کـه در
معاونـت فرهنگـی جهـاد برگـزار میکنیم ماننـد کتاب
و پایاننامـه سـال دانشـجویی ،بخـش ویـژهای را بـه
سـردار سـلیمانی ،مکتـب حاج قاسـم و گفتمانسـازی

اختصـاص دهیـم.
وی در پایـان تصریـح کـرد :قشـر دانشـجو بهخوبی
میتوانـد ایـن گفتمـان را تبییـن کنـد تا تاثیـرات این
گفتمـان برای همیشـه باقی باشـد.
لزوم ترسیم الگویی دستیافتنی
از شهید سلیمانی برای جوانان
حجتاالسالموالمسـلمین تقـوی معـاون فرهنگـی
سیاسـی نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری
در دانشـگاههای کشـور نیـز بهعنـوان یکـی از
سـخنرانهای ایـن رویـداد ملـی ،سـخنان خـود را بـا
اشـاره به ویژگیهای سـردار شـهید سـلیمانی از منظر
قـرآن آغـاز و اظهـار کـرد :خداونـد در قـرآن دربـاره
حضـرت ابراهیـم (ع) تعبیـر امـت را بـه کار میبـرد؛
ان أُ َّمـ ًة َقانِتًا ِ َّل َحنِیفًا» ،مفسـران درباره
ِیـم َک َ
«إ ِ َّن إِب ْ َراه َ
امـت میگوینـد کـه ایـن واژه دربـاره حضـرت ابراهیم،
بـه دلیل شـخصیت عظیم و ذو ابعـاد او در قرآن اطالق
شـده است.
وی ادامـه داد :مقـام معظـم رهبـری دربـاره شـهید
سـلیمانی تعبیـر مکتـب را بـه کار میبرنـد .این نشـان
میدهـد کـه ایـن شـهید ویژگیهایـی دارد کـه ایـن
تعبیـر بـرای ایشـان بهکاربـرده میشـود و خـوب کـه
دقـت کنیـم ،درمییابیـم کـه ایشـان از هـر زاویـه و
بعـدی الگوسـت و بـه اصـول و چارچوبـی پایبند اسـت
کـه میتوانـد مسـیر جامعه را به سـمت صلاح و کمال
حرکـت دهـد .در جریان مبـارزه با ظلـم در جبهه حق
ایشـان تبدیـل بـه مکتبـی شـده که تمـام کشـورهای
مسـلمان منطقـه از ایـن مکتـب الگـو میگیرنـد.
حجتاالسالموالمسـلمین تقـوی افـزود :جوانـان مـا
امـروز بـه دنبـال الگـو میگردنـد ،چراکـه بـا خلأ آن
مواجـه هسـتند .وظیفـه دانشـگاهیان ،علمـا و مراکـز
علمـی ایـن اسـت کـه ایـن الگـو را بـه قشـر جـوان
معرفـی کننـد ،آنهـم نـه بهگونـهای کـه ایـن الگـو
دسـتیافتنی نباشـد.
بـه گفتـه حجتاالسالموالمسـلمین تقـوی محبوب
خـدا بـودن ،سـبک زندگـی پیامبرانـه ،عبودیـت،
شـهادت ،مقـام محمـود ،جهـاد کبیـر و جهـاد اکبـر
ازجملـه ویژگیهـای ذکرشـده در قـرآن اسـت کـه
شـخصیت شـهید سـلیمانی قابـل انطبـاق بر همـه این
ویژگیهـای قرآنـی اسـت.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تعیین بخش ویژه مکتب حاج قاسم در کتاب و
پایاننامه سال دانشجویی
در ابتـدای ایـن همایـش ،دکتـر عیسـی علیـزاده
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی بهعنـوان رییس پنل
طـی سـخنانی ضمن گرامیداشـت یاد و خاطره سـردار
سـلیمانی ،گفت :معاونـت فرهنگی جهاددانشـگاهی در
طـول سـالهای گذشـته توجـه ویـژهای بـه هویـت و
شـخصیتهای تأثیرگـذار در حوزههـای مختلف دینی،
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسـی داشـته اسـت .با شهادت
سـردار سـلیمانی نیـز شـورای سیاسـتگذاری ایـن
همایش تشـکیل و تصمیم گرفته شـد رویـدادی علمی
ـ فرهنگـی بـا رویکـرد دانشـجویی را برگـزار کنیم.
وی دربـاره ویژگیهـای ایـن همایـش کـه آن را از
سـایر همایشهـا متمایـز میکنـد ،گفـت :علیرغـم
اینکـه مـا در جهاددانشـگاهی بـه حـوزه تبلیـغ و
ترویـج توجـه داریـم و اقداماتـی را در خبرگزاریهـای
ایکنـا و ایسـنا از ابتـدای شـهادت سـردار سـلیمانی در
حوزههـای چندرسـانهای انجـام دادهایـم ،امـا سـازمان
دانشـجویان جهاددانشـگاهی اهتمام داشـت این رویداد
را بـا توجـه بـه اسـتمرار و تداومـی کـه خواهد داشـت
بـا رویکـرد دانشـجویی تبییـن کنـد و در آن ضمـن
توجـه بـه کارهـای علمی ـ پژوهشـی که درباره سـردار
سـلیمانی انجامگرفتـه ،بـه موضوعـات چندرسـانهای،
ادبـی و هنـری نیز بپـردازد.
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خواهیـم کرد.
دکتـر طیبـی ادامـه داد :زمانی که شـهید سـلیمانی
بـا دقـت ،زمـان پایـان اسـتقرار داعـش را اعلام
میکننـد ،ایـن نشـان از آگاهـی و اشـراف بـه ایـن
موضـوع و برنامهریـزی دقیـق نظامـی ایشـان بـود کـه
در نهایـت اتـکال بـه خداونـد میکردنـد.
رییس جهاددانشگاهی در پایان با اشاره به اینکه
دولت جدید در سال آینده شکل میگیرد ،گفت :یکی
از کارهای مهم رسانهها این است که تالش کنند در
آیندهای نزدیک دولتی شکل بگیرد که مدیران آن
دارای ویژگیهایی خاص باشند و این افراد به اقتباس از
سردار شهید سلیمانی ،دارای ویژگیهای ایشان باشند.
وظیفه رسانهها بهویژه رسانههای جهاددانشگاهی
شناسایی این صفات و شکلگیری جریانی برای مطالبه
عمومی در این زمینه است.

سال بیست و یکم│شماره178
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توأمانی امنیت نرم و سخت
در عملکرد شهید سلیمانی
غالمرضــا غفــاری معــاون فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری نیــز کــه بهصــورت
مجــازی در ایــن همایــش شــرکت کــرده بــود ،ســخن
خــود را بــا قرائــت آیــه  ۲۳ســوره «احــزاب» کــه
ِیــن ِر َج ٌ
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هســتند کــه بــه آنچــه باخــدا بــر آن پیمــان بســتند
[و آن ثبــات قــدم و دفــاع از حــق تــا نثــار جــان بــود]
صادقانــه وفــا کردنــد ،برخــی از آنــان پیمانشــان را بــه
انجــام رســاندند [و بــه شــرف شــهادت نایــل شــدند] و
برخــی از آنــان [شــهادت را] انتظــار میبرنــد و هیــچ
تغییــر و تبدیلــی [در پیمانشــان] ندادهانــد» ،آغــاز
کــرد و گفــت :اســتمرار امنیــت درگــرو ایــن اســت
کــه مــا چگونــه از چنیــن ســرمایهای بهویــژه در
مجموعههــای فرهنگــی در جامعــه اســتفاده کنیــم.
وی از مجموعــه جهاددانشــگاهی کــه همــواره
نســبت بــه رســالت فرهنگــی ،علمــی و پژوهشــی
کشــور حساســیت داشــته بــرای برگــزاری ایــن
همایــش تشــکر کــرد و گفــت :یکــی از مــواردی کــه
دربــاره ســردار ســلیمانی مطرحشــده بحــث امنیــت
اســت .طبیعتــاً همــه میدانیــم کــه امنیــت امــروزه
بهعنــوان یــک خیــر عمومــی و اجتماعــی مطــرح
میشــود کــه همــه جوامــع بــه آن نیــاز دارنــد و
نهتنهــا امــروز بلکــه وقتــی بــه تاریــخ هــم مراجعــه
میکنیــم امنیــت همــواره مدنظــر خیرخواهــان بــوده
اســت.
غفــاری ادامــه داد :در متــون دینــی نیــز زمانــی
کــه خداونــد میخواهــد بــه بندگانــش نعمتــی کــه
بــه خاطــر آن بــه آنهــا منــت میگــذارد را نــام
ببــرد ،از امنیــت ســخن میگویــد .حضــرت علــی
(ع) همزمانــی کــه میخواهنــد در خصــوص نعمــت
بعثــت صحبــت کننــد ،میگوینــد بــه یــاد بیاوریــد
کــه ســرمه چشــم شــما اشــک بــود ،ولــی زمانــی کــه
بعثــت آغــاز شــد ،امنیــت پیــدا کردیــد و بیــن شــما
اخــوت برقــرار شــد کــه از آن ســودهای سرشــاری
بردیــد.
وی بــا اشــاره بــه جایــگاه امنیــت در ســطح جهانــی
و بحثهــای علمــی مرتبــط بــا آن ،افــزود :اکنــون
بحــث امنیــت در قالــب امنیــت نــرم و ســخت مطــرح
میشــود .امنیــت نــرم ریشــه در فرهنــگ دارد و
ســردار ســلیمانی اگرچــه در نــگاه اول بهعنــوان فــردی
نظامــی مطــرح هســتند ،امــا توأمــان امنیــت ســخت و
نــرم را ترکیــب و بــا نگاهــی کــه بــه مســایل داشــتند
بــه هــر دو توجــه کردهانــد.
غفــاری ،بــه دســت آوردن دل آحــاد مــردم جامعــه،
ســعهصدر ،قــدرت عمــل بــاال و  ...ســردار ســلیمانی را
بخشــی از امنیتآفرینــی ایشــان در جامعــه برشــمرد
و گفــت :قطعــا تولیــدات چنیــن رویــدادی کــه بــا
یــک نــگاه فــراغ و علمــی بــه ایــن شــخصیت برگــزار
میشــود ،میتوانــد در جامعــه علمــی و فرهنگــی
تأثیرگــذار باشــد.
مکتب حاج قاسم،
تعین و تجسم مکتب امام (ره) است
حجتاالســام روحاهلل حریــزاوی معــاون راهبــری
و ارتبــاط بــا اســتانهای ســازمان تبلیغــات اســامی

نیــز در ایــن رویــداد ملــی کــه بــا محوریــت
بزرگداشــت ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی
و بــه همــت ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی
برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه مولفههــای مکتــب
ســلیمانی ،اظهــار کــرد :رهبــری از تعبیــر مکتــب در
توصیــف شــهید ســلیمانی اســتفاده کردنــد و از ســایر
عبــارات اســتفاده نکردنــد .ایشــان در نــگاه آکادمیــک
بهعنــوان شــخصی دانشــمند ،حــوزوی یــا دانشــگاهی
شــناخته نمیشــدند .واژه مکتــب بــرای صاحبــان
اندیشــه و تالیفــات اســتفاده میشــود و خیلــی
مرســوم نیســت کــه بــرای ژنرالــی موفــق در ســطح
بینالمللــی چنیــن عباراتــی بهکاربــرده شــود.
وی افــزود :در روزهــای پایانــی مــاه رمضــان ســال
گذشــته ( ۱۳خــرداد  ،)۹۸رهبــری در ســخنانی،
مکتــب امــام (ره) را بــا خوانــش جدیــدی ارایــه
کردنــد و آن خوانــش همانــا مکتــب مقاومــت بــود
و عباراتــی ماننــد خــط مقاومــت ،نظریــه مقاومــت و
دکتریــن مقاومــت را بــه کاربردنــد .از ســخنان ایشــان
اینطــور بــه نظــر میآیــد کــه شــهید حــاج قاســم
ســلیمانی یــک تعیــن و تجســد از حضــرت امــام (ره)
در میــدان عمــل جهــاد و مقاومــت بــوده اســت.
تنظیم کیفرخواست علیه دولت آمریکا
در مراحل نهایی است
علیرضــا دلخــوش مدیــرکل دیپلماســی عمومــی
وزارت امــور خارجــه نیــز طــی ســخنانی اظهــار کــرد:
در خصــوص ویژگیهــای شــخصیتی و جایــگاه
ســردار ســلیمانی در حــوزه روابــط بینالملــل گفتنــی
زیــاد اســت و همــگان شــنونده یــا شــاهد ایــن واقعیت
بودهانــد کــه مشــی ســردار ســلیمانی در زنــده
نگهداشــتن جریــان مقاومــت اســامی ،ســرفصلی در
بیــان مانیفســت جمهــوری اســامی اســت .مانیفســت
جمهــوری اســامی ایــران مبتنــی بــر چنــد اصــل
بــوده؛ اصــل  ۱۵۴قانــون اساســی ،درواقــع اساســنامه
اعتقــادی جمهــوری اســامی مبنــی بــر دفــاع
مســتضعفان جهــان اســت .اگــر ســردار ســلیمانی را
بهعنــوان مقــام عالیرتبــه نظامــی بدانیــم ،نــگاه
و تحلیلهــای مبتنــی بــر شــهادت ایشــان را بایــد
در چارچــوب مرزهــای داخــل دنبــال میکردیــم،
امــا چیــزی کــه در واقعیــت وجــود دارد ،ایــن اســت
کــه ایشــان نشــاندهنده و راهنمــای بســیار فصیــح
و روشــنی از مانیفســتی بــود کــه مصــداق آیــه شــریفه
ــدآ ُء َعلَــی ال ُکفّــا ِر ُر َحمــآ ُء بَی َن ُهــم» اســت.
«اَشِ ّ
مدیــرکل دیپلماســی عمومــی وزارت خارجــه در
ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه مرامنامــه جمهــوری
اســامی و اعتقــاد راســخ بــه حقانیــت پیــام ایــران
دو عنصــر اساســی اســت و اینکــه شــما نمیتوانیــد
بــدون اعتقــاد بــه حقانیــت خــود ،مدافــع خوبــی
نســبت بــه مرامنامهتــان باشــید ،بیــان کــرد :شــرط
دیگــر در ایــن دفــاع ،اعتقــاد بهضــرورت کمــک بــه
مســتضعفان جهــان بــدون در نظــر گرفتــن ملیــت،
دیــن و اعتقــادات مذهبــی افــراد اســت .ســردار
ســلیمانی ،بــه اعتــراف همــگان ،در راهانــدازی
جریــان ضــد تروریســم قائــل بــه خطکشــیها و
مرزبندیهــا نبــود .همینکــه عنصــر تروریســم
در یــک منطقــه دیــده میشــد ،ســردار ســلیمانی
بــرای تقابــل بــا ایــن جریــان حضــور مؤثــر داشــت.
همیــن امــر ســبب گردیــد کــه جریــان اســتکبار بــه
بهــای بیآبــرو ســاختن خــود حاضــر شــود افتضــاح

بینالملــل را بپذیــرد ،امــا فیزیــک ســردار ســلیمانی
را از بیــن ببــرد ،غافــل از آنکــه ســردار ســلیمانیها
فرزنــدان مــرام جمهــوری اســامی هســتند و اگــر
ســردار ســلیمانی از بیــن مــا رفتنــد ،امــا اندیشــه
ایشــان در جایجــای نظــام جمهــوری اســامی
جــاری و ســاری اســت و تشــییع پیکــر ایشــان در آن
روز خــاص نشــان از عظمــت و جایــگاه خــاص ایشــان
در کشــور و منطقــه بــود.
مدیــرکل دیپلماســی عمومــی وزارت امــور خارجــه
در پایــان تاکیــد کــرد :وزارت امــور خارجــه بــا
همراهــی قــوه قضاییــه و خانــواده ســردار شــهید حــاج
قاســم ســلیمانی ،پیگیریهایــی از ســوی دولــت
عــراق و نیــز در ســطح بینالملــل و شــورای امنیــت
و مجمــع عمومــی ســازمان ملــل دارد و همچنیــن از
طریــق سیســتم داخلــی جمهــوری اســامی ایــران
موضــوع در حــال پیگیــری اســت و شــرح ماوقــع و
کیفرخواســت مفصلــی علیــه دولــت آمریــکا تهیــه
شــده و در مراحــل نهایــی اســت و قــوه قضاییــه آن را
تحویــل دولــت عــراق خواهــد داد.
فداکاری شهید سلیمانی برای مردم،
بدون خطکشیهای سیاسی
فــرزاد جهانبیــن معــاون فرهنگــی و دانشــجویی
دانشــگاه آزاد اســامی ،در ادامــه پنــل نوبــت صبــح
ایــن نشســت ،طــی ســخنانی دربــاره شــاخصههای
مکتــب شــهید ســلیمانی ،اظهــار کــرد :ســردار
ســلیمانی بیــش از آنکــه یــک شــخص باشــد ،یــک
نمــاد اســت و بــرای شــناخت بیشــتر شــخصیت
ایشــان بایــد بــه وصیتنامهشــان رجــوع کــرد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برخــی ویژگیهــا
و ابعــاد شــخصیتی شــهید ســلیمانی بیــان کــرد:
اهمیــت نظــام سیاســی اســام در ســخن و عمــل
ایشــان نمــود دارد .از نظــر ایشــان ،جمهــوری اســامی
همچــون حرمــی اســت کــه بقــای ســایر حرمهــا بــه
بقــای آن اســت و اذعــان داشــتند کــه امــروز دفــاع از
نظــام اســامی مســاوی بــا دفــاع از اســام اســت ،لــذا
مهــم اســت کــه جریانهــای سیاســی نســبت خــود
را بــا مکتــب ســلیمانی بســنجند و اینکــه اعمــال و
کنشهــای آنهــا تــا چــه انــدازه موجــب تقویــت یــا
تضعیــف نظــام اســامی میشــود.
جهانبین با بیان اینکه شاخصه دوم مکتب فکری
شهید سلیمانی ،توجه به والیتفقیه و اهمیت این مقوله
در نظام اسالمی است و تبعیت از ولیفقیه ،محور کارها
و فعالیتهای ایشان بوده است ،افزود :ایشان در جایی
تاکید داشتند که خودمان را سرگرم تحلیلهای بیهوده
نکنیم ،در جهان و زیر سیطره هجمههای فراوان ،باید
به دو چیز تمسک کنیم و آن دو منادی امام (ره) و
والیتفقیه است.
بــه گفتــه ایــن پژوهشــگر؛ فــداکاری بــرای مــردم،
بــدون خطکشــیهای سیاســی ،ویژگــی دیگــر
شــخصیت ایشــان بــود .ایــن رفتــار مطابــق ایــن
ســخن امیرالمؤمنیــن (ع) اســت کــه میفرماینــد:
مــردم دودســتهاند ،یــا بــرادر دینــی تــو هســتند،
یــا انانــی ماننــد تــو .خــودی و غیرخــودی در انجــام
مســوولیت شــهید ســلیمانی اهمیــت نداشــت.
در بخشــی از ایــن رویــداد ،تعــدادی از دانشــجویان
و فارغالتحصیــان دانشــگاهی بــه ارایــه مقــاالت
خــود حــول موضــوع محــور مقاومــت و ســردار شــهید
حــاج قاســم ســلیمانی پرداختنــد.

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی  10د یمـاه:

نمایشـگاه عکـس «فرمانـده مـن» بـا همـکاری
معاونـت فرهنگـی سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران
و دیگـر سـازما نها و ارگا نهـا ،بـه مناسـبت
نخسـتین سـالگرد شـهادت سـرداران شـهید حـاج
قاسـم سـلیمانی و ابـو مهـدی المهنـدس ،در
محوطـه بیرونـی دانشـگاه تهـران برگـزار شـد.
حجتاالسلام محمدمهـدی کرمـی مسـوول
نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه
تهـران در حاشـیه مراسـم افتتـاح نمایشـگاه عکس
«فرمانـده مـن» در محوطـه بیرونـی دانشـگاه
تهـران بـا بیـان اینکـه بـا عقبنشـینی از اهـداف
و آرما نهـا راه بجایـی نخواهیـم بـرد ،در ادامـه
اظهـار کـرد :ایـن قبیـل برنامههـا اقدامـات
ارزشـمندی اسـت کـه یاد و خاطـره شـهدا را زنده
نگـه مـیدارد.
مجدالدیـن معلمـی معـاون هنـری حـوزه
هنـری نیـز در حاشـیه ایـن مراسـم گفـت :اغلـب
رویدادهـای هنـری در گالر یهـا و محیطهـای
سربسـته اتفـاق میافتـد و اهالـی تخصصـی و
عالقهمنـدان خـاص آن بـه ایـن اماکـن مراجعـه

میکننـد امـا در رویکـردی جدیـد حـوزه هنـری
بـر آن شـد تـا هنـر را به میان مـردم بیـاورد که از
موقعیتهـای خـاص میتـوان بـه مراسـم تشـییع
سـردار سـلیمانی اشـاره کرد کـه با توجـه به حضور
حداکثـری مـردم بـرای مسـابقه آن فراخـوان ملـی
داده شـد و در نهایـت آثـار برگزیـدگان در ایـن
محـل بـه نمایـش گذاشـته شـد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن رویـداد بـا همـکاری
دانشـگاه تهـران و نهـاد ایـن دانشـگاه و
جهاددانشـگاهی تهـران برگـزار شـد ،افـزود :بـا
همـکاری ایـن دانشـگاه عکسهـای برگزیـده
مراسـم تشـییع حـاج قاسـم در فضـای عمومـی
بـرای همـگان اکـران شـد.
معـاون هنـری حـوزه هنـری برگـزاری ایـن
مراسـم را نوعـی یادآوری روزهای سـختی دانسـت
کـه بـر مـردم گذشـت و در ادامـه تصریـح کـرد:
عکـس یـادآور لحظـات و رویدادهاسـت کـه در این
اتفـاق اکـران شـد.
معلمـی بـا اشـاره بـه را هانـدازی دبیرخانـه
دائمـی سـتاد حـاج قاسـم سـلیمانی در حـوزه
هنـری گفـت :ایـن دبیرخانـه تولیـدات متعـدد و

متنوعـی در ارتبـاط بـا ایـن شـهید وارسـته خواهد
داشـت کـه بـرای امسـال تولیـد  20پـروژه تـا
 16د یمـاه بـه پایـان میرسـد و ایـن تولیـدات
بهتدریـج اکـران میشـود.
همچنیـن سـید احسـان باقـری مدیـر خانـه
عکاسـان ایـران برگـزاری ایـن نمایشـگاه شـهری
را بـا توجـه بـه همـه محدودیتهـا فرصـت خوبـی
بـرای یـادآوری بدرقـه تاریخـی سـردار شـهیدان
حـاج قاسـم سـلیمانی دانسـت و گفـت :برپایـی
زودتـر ایـن نمایشـگاه بـا توجـه بـه شـرایط
امکا نپذیـر نبـود.
وی بـا بیـان اینکـه در ابتـدا فراخوانـی بـرای
جمـعآوری عکسهـای مراسـم تشـییع داده
شـد ،در ادامـه خاطرنشـان کـرد :سـپس از میـان
عکسهـای جمعآور یشـده شـماری برگزیـده و
بـر روی نرد ههـای دانشـگاه تهـران بـه نمایـش
گذاشـته شـد.
بـه گـزارش ایسـنا مدیـر خانـه عکاسـان ایـران
از برگـزاری نمایشـگا ههای اینچنینـی در دیگـر
نقـاط کشـور خبـر داد و گفـت :البته این نمایشـگاه
در کشـور سـوریه هـم در حـال برگـزاری اسـت.
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سردار سلیمانی چگونه
یک مکتب شد؟
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روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی :نشست تخصصی «شهید حاج قاسم سلیمانی
چگونه یک مکتب شد؟» از سری برنامههای رویداد ملی _ دانشجویی بزرگداشت
سیدالشهدای مقاومت؛ سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ،توسط سازمان
دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان شمالی و با حضور سرهنگ محمدامین مرادی معاون
سیاسی سپاه جواداالئمه (ع) خراسان شمالی ،احمدرضا یزدانی مدافع حرم و از همرزمان
سردار سلیمانی و دکترمحمد شیخزاده رییس بسیج اساتید استان برگزار و همزمان
بهصورت برخط پخش شد.
سرهنگ محمدامین مرادی معاون سیاسی سپاه جواداالئمه (ع) خراسان شمالی در
این نشست با بیان اینکه یکی از آرزوهای شهید حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسیدن
درراه دفاع از وطن بود ،افزود :شهید حاج قاسم سلیمانی همیشه در جملهای زیبا عنوان
میکرد تاکسی شهید نباشد شهید نمیشود شرط به شهادت رسیدن را شهید گونه
زندگی کردن فرد میدانست و خود نیز در همین مکتب به سعادت شهادت نائل شد.
احمدرضا یزدانی از همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی و از مدافعان حرم نیز در ادامه
این نشست با اشاره به اینکه مکتب حاج قاسم سلیمانی مکتب اخالص و توکل است،
اظهار کرد :وصیتنامه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی یک سند افتخار برای نظام است
و از همین جهت باید وصیتنامه شهید در مدارس جمهوری اسالمی ایران تدریس شود
تا نسل جوان با راه و روش سردار دلها آشنا شوند.
محمد شیخزاده رییس بسیج اساتید خراسان شمالی در ادامه این نشست با اشاره به
اینکه بر اساس نظرخواهی مراکز تحقیقاتی جهانبین اسامی اعالمشده از سوی این مرکز
تحقیقاتی محبوبترین شخصیت در ایران سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اعالم شد،
بیان کرد :شهید سلیمانی بیش از  ۹۰درصد محبوبیت را در ایران به خود اختصاص داد
و این موضوع برای دشمنان انقالب اسالمی نیز آشکار بود که شهید سلیمانی بر قلبهای
مردم حکومت میکند و از همین جهت لقب سردار دلها برازنده ایشان بود.

دفت ــر حف ــظ و نش ــر ارزشه ــای دفاعمق ــدس اس ــتان و بس ــیج هنرمن ــدان زنج ــان
برگ ــزار ش ــد.
در ای ــن برنام ــه ک ــه در حس ــینیه اعظ ــم زنج ــان برگ ــزار و از طری ــق ش ــبکههای
مجـــازی بهطـــور زنـــده پخـــش شـــد ،شـــاعرانی از ایـــران ،افغانســـتان و پاکســـتان
بـــه شـــعرخوانی پرداختنـــد .همچنیـــن دو اثـــر نقاشـــی حســـن ترخوانـــه هنرمنـــد
پیشکســـوت بـــا عناویـــن «رســـتگاری» و «رســـتاخیز» و نیـــز فیلـــم «دو خـــط
مـــوازی» رونمایـــی شـــد.
در ایـــن برنامـــه جمعـــی از شـــعرا و هنرمنـــدان مـــورد تجلیـــل قـــرار گرفتنـــد و
آثـــار شـــعرا در قالـــب تابلـــو و کلیـــپ تصویـــری بـــه نمایـــش درآمـــد.

■□■

برگزاری بزرگداشت
شهید سپهبد حاج قاسم
سلیمانی در جهاددانشگاهی
چهارمحال و بختیاری

■□■

شبشعر «قاف» توسط
جهاددانشگاهی زنجان
برگزار شد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی زنجـــان ۱۳ ،دیمـــاه :شبشـــعر «قـــاف» بـــه مناســـبت
نخس ــتین س ــالگرد ش ــهادت س ــردار قاس ــم س ــلیمانی ب ــه هم ــت معاون ــت فرهنگ ــی
جهاددانش ــگاهی زنج ــان و ب ــا هم ــکاری س ــازمان دانش ــجویان جهاددانش ــگاهی ،دفت ــر
ادبیـــات حســـینیه اعظـــم زنجـــان ،حـــوزه هنـــری زنجـــان ،باشـــگاه پژوهشـــگران
جـــوان و نخبـــگان دانشـــگاه آزاد اســـامی زنجـــان ،دانشـــگاه علومپزشـــکی اســـتان،

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی چهارمحـال و بختیـاری 10 ،دیماه :بـه همت جهاددانشـگاهی
چهارمحـال و بختیاری بزرگداشـت سیدالشـهدای مقاومت ،سـردار سـپهبد شـهید حاج
قاسـم سـلیمانی بهصـورت حضـوری و مجـازی برگزار شـد.
بزرگداش ــت سیدالش ــهدای مقاوم ــت ،س ــردار س ــپهبد ش ــهید ح ــاج قاس ــم س ــلیمانی
بـــا حضـــور ســـردار امـــراهلل جمشـــیدی هـــمرزم شـــهید ســـپهبد قاســـم ســـلیمانی،
ســـرهنگ مهـــران مـــرادی ،جانشـــین فرمانـــده ســـپاه قمـــر بنیهاشـــم (ع)
چهارمحـــال و بختیـــاری بـــه همـــت جهاددانشـــگاهی واحـــد برگـــزار شـــد.

به سردار شهید سلیمانی باید به چشم
یک مکتب و یک مدرسه درسآموز نگاه کرد
در ادامـه سـیروس رضایی رییس جهاددانشـگاهی چهارمحال و بختیـاری اظهار کرد:
بـه سـردار شـهید سـلیمانی بایـد به چشـم یـک مکتب و یـک مدرسـه درسآمـوز نگاه
کـرد ،درسهـای ایـن مکتب روحیـه مردمی ،سلحشـوری ،تعبـد و معنویت ،تمسـک به
اهلبیـت و ارتبـاط بـا جوانـان را تداعـی میکند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه وظیفـه ما دانشـگاهیان این اسـت که درسهـای مکتب این
شـهید واالمقـام را بـرای همـگان تبییـن کنیم ،خاطرنشـان کـرد :باید یـاد و خاطره این
شـهید بزرگـوار را بـه بهترین صورت ممکن گرامی داشـته و رسـالت مـا ارایه درسهای
ایـن مکتب به همگان اسـت.
در پایـان ایـن آییـن ،از کتـاب «در مکتب حاج قاسـم» نوشـته سـرهنگ علی گرجی
رونمایی و دفتر سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی چهارمحال و بختیـاری نیز افتتاح
شد .

مراکـز دانشـگاهی را از جملـه این فعالیتها برشـمرد و افزود :نمایشـگاهی از عکسهای
احمدرضـا مـداح عـکاس سـابق خبرگـزاری ایکنـا کـه بـر روی خروجـی ایـن رسـانه
قرارگرفتـه بـود ،در دانشـگاه صنعتـی شـیراز برپا شـد.
وی بـا بیـان اینکه همچنین نمایشـگاههای اینچنینی در دانشـگاه علمـی ـ کاربردی
و سـایر مراکـز آموزشـی نیـز برپا کردیـم ،گفت :این نمایشـگاهها هم بهصـورت حضوری
و هم غیرحضوری برگزارشـدهاند.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی فـارس ادامـه داد :برپایی نشسـتهای تخصصی در
جهت تبیین ،تشـریح و شـخصیت سـردار شـهید حاج قاسم سـلیمانی ،جبهه مقاومت و
اهـداف دشـمن در منطقه خاورمیانـه بهصورت میزگرد و سـخنرانی ،برگزاری جشـنواره
ملـی رویـداد دانشـجویی بزرگداشـت سیدالشـهدا مقاومـت در قالـب آثـار ادبـی ،هنری
و چندرسـانهای کـه تـا پایـان دیمـاه پذیـرش آثـار ادامـه دارد از دیگـر برنامههـای
انجامشـده طـی ایـن ایام هسـتند.
غالمپـور همچنیـن همکاری در برگزاری جشـنواره مردمی ملی هنری «عصر سـلیمانیها»
در قالـب فیلـم کوتـاه ،پویانمایـی ،نرمافزار اندروید و پوسـتر ،سـاخت کلیپهـای مرتبط
بـا سـفر سـردار دلها ،برپایـی نمایشـگاه کاریکاتور بـا همکاری حـوزه هنـری ،برگزاری
مرحله مسـابقات مناظره ملی دانشـجویان در مرحله اول بین دانشـجویان اسـتان فارس
در موضوعـات علمـی ،فرهنگی و اجتماعـی را از دیگر برنامههای جهاددانشـگاهی فارس
طـی ایـن ایام اعلام کرد.

■□■

آیین اختتامیه سوگواره
«ساعت دلتنگی» برگزار شد

■□■

برپایی نمایشگاههای عکس
سردار دلها در مراکز
دانشگاهی شیراز

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی فـارس ۲۰ ،دیمـاه :محمدرضـا غالمپـور معـاون فرهنگـی
جهاددانشـگاهی فـارس با اشـاره بـه برنامههای این نهاد در نخسـتین سـالگرد شـهادت
سـردار دلهـا گفـت :همزمان بـا این ایـام برنامههایـی با همـکاری نهادهـای مختلف به
همـت معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی فـارس در سـطح دانشـگاههای شـیراز برگزار
شد .
محمدرضـا غالمپـور برپایـی نمایشـگاههای عکـس سـفر سـردار دلهـا به شـیراز در

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی همـدان  ۲۳دیمـاه :آیین اختتامیـه محفل ادبی عصر شـعر
«سـاعت دلتنگی» به مناسـبت نخسـتین سـالگرد شـهادت سـردار شـهید حاج قاسـم
سـلیمانی بـه همـت جهاددانشـگاهی همدان برگزار شـد.
علـی کالنترنیـا رییـس جهاددانشـگاهی همـدان در ایـن مراسـم بیـان کـرد:

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

پیام شهید سلیمانی تبعیت از ولیفقیه است
سـرهنگ مهـران مـرادی جانشـین فرمانـده سـپاه قمـر بنیهاشـم (ع) چهارمحال و
بختیـاری نیـز در ایـن آییـن اظهـار کـرد :ایـن شـهید در فضـای مجـازی و در سراسـر
کشـور یـک نظـام همدلی را بهوجـود آورده اسـت ،چراکه ایشـان اهل رزمایـش و حرف
و عملـش یکـی بـود و بـه همیـن دلیـل قلـوب را تسـخیر خودکرده اسـت.
وی افـزود :از همـان ابتـدای حضـور داعـش در منطقـه ،ایشـان بـه همـراه نیروهـای
خـود در عـراق و سـوریه حضـور پیداکـرده و در نخسـتین جلسـهای کـه بـا فرماندهـان
سـوری داشـتند اطالعاتـی در خصـوص دشـمن درخواسـت میکننـد ،اما بـه دلیل نبود
اطالعـات ،از همـگان بـه مـدت  ۴۸سـاعت بـرای کسـب اطالعـات فرصـت میخواهـد،
پـس از طـی ایـن زمان بـا اطالعـات و ارقام موردنیـاز در جلسـه حضور پیداکـرده و این
سـرعت و دقـت عمـل ایشـان ،همـگان را به وجد مـیآورد.
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رمز موفقیت سردار شهید سلیمانی اطاعت محض از والیت بود
سـردار امراهلل جمشـیدی در آیین بزرگداشـت سیدالشـهدای مقاومت سـردار شـهید
حـاج قاسـم سـلیمانی اظهـار کـرد :هر چه از سـردار شـهید سـلیمانی بیان کنیم شـاید
تنهـا ذرهای از خصوصیـات اخالقـی و عملکـرد این شـخصیت بزرگ باشـد ،زیرا سـردار
دریایـی بیکـران از اخالص ،شـجاعت ،شـهامت و ازخودگذشـتگی بود.
جمشـیدی بـا اشـاره بـه اینکـه در تمامـی عرصههـا سـردار سـلیمانیهای زمـان
زحمـات بسـیاری کشـیدند ،تصریـح کـرد :اگـر امروزه آرامشـی در کشـور حاکم اسـت،
مدیـون افـرادی همچون سـردار شـهید سـلیمانی هسـتیم ،سـردار سـلیمانی در تمامی
عملیـات ،بهجـز عملیـات کوچـک حضـور مسـتقیم داشـت و سـرباز سـلیمانی در هیـچ
زمانـی نمیخواسـت بادیـد مسـئول بـه او نـگاه کننـد.
ایـن همرزم شـهید گفـت :از زمان حضـور داعش در سـوریه ،تمام نیروهای مسـلح و
یگانهـای ارتـش از سـوریه رفتنـد و تعداد اندکـی در سـوریه ماندند ،از طرفـی با توجه
بـه ایـن شـرایط ژنرال ارتش سـوریه بیـان کرد که در طـول دوران خدمـت ،کار رزمی و
عملیاتـی بـه این شـکل انجام نـداده بودم.

سال بیست و یکم│شماره178
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جهاددانشـگاهی بهعنـوان یکنهـاد انقالبـی کـه یکـی از رویکردهـای اصلیاش مسـایل
فرهنگـی اسـت ،طـی سـالیان متمادی در راسـتای معرفـی مفاخر ملـی و مذهبی تالش
کرده اسـت.
علـی کالنترنیـا اظهـار کرد :شـهید سـلیمانی یکـی از مفاخـر ملی ،مذهبـی و نظامی
و از افتخـارات کشـور اسـت کـه در سـطح مجامـع بینالمللـی شناختهشـده و وظیفـه
جهاددانشـگاهی اسـت کـه هـر چـه بیشـتر در جهـت اشـاعه فرهنـگ مقاومـت و ابعـاد
شـخصیتی و سـیر و سـلوک او قدم بـردارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه جهاددانشـگاهی از سـالروز شـهادت سـردار سـلیمانی
برنامههـای فراوانـی را در سراسـر کشـور تـدارک دیـده اسـت ،گفـت :در همـدان برنامه
عصـر شـعر «سـاعت دلتنگـی» با همـکاری اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان
برنامهریزی شـد و  ۲۷۰اثر در قالب شـعر ،دل نوشـته ،عکس و خوشنویسـی نسـتعلیق
و شکستهنسـتعلیق بـا موضـوع شـهادت سـردار سـلیمانی به دبیرخانه رسـید کـه از این
تعـداد  ۱۰۵شـعر ۸۵ ،دل نوشـته ۲۳ ،اثـر خوشنویسـی و  ۵۷قطعـه عکـس بـود.
در ایـن مراسـم مدیـرکل اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان همدان نیـز مطرح
کـرد :اتفاقاتـی کـه طـی  ۴۰سـال گذشـته از ابتدای انقالب اسلامی شـروع شـد ،نقطه
عطفـی در تاریـخ و تمـدن ایرانزمین اسـت.
احمدرضـا احسـانی بیـان کـرد :هویت هر کشـور بـا افتخـارات ،نمادها و سـمبلهای
آن منطقـه اسـت و فرهنـگ ایرانـی مملـو از ایـن افتخـارات اسـت و زمانـی کـه ایـن
فرهنـگ غنـی باارزشهـای نورانیبخـش اسلام تلفیـق شـد الگـو و چراغ راهی شـد که
ارزشهـا و مسـیر فرهنـگ کشـور را روشـن کرد.
در ادامـه نیـز فرمانـده تیـپ انصارالحسـین (ع) اسـتان همـدان بـا بیـان اینکـه بنـا
بـر فرمایشـات رهبـر معظـم انقلاب اسلامی شـهید سـلیمانی یـک مکتب بـود ،گفت:
مکتـب یـک تئـوری اسـت کـه طـرح منسـجم و جامـع دارد و مبنایش بر اسـاس کمال
انسـان است
سـردار ولـی بهاریـان دربـاره برخـی از ویژگیهای بارز سـردار سـلیمانی اظهـار کرد:
در بحـث یگانگـی همیـن بـس که اعتقاد شـهید سـلیمانی که همه دشـمنان بر اسـاس
آن بـا او دشـمنی داشـتند ایسـتادگی در مقابـل داعـش و اسـرائیل و آمریـکا بـود و در
نهایـت بـا افتخار به شـهادت رسـید.
در پایـان برنامـه نفـرات برگزیـده نخسـتین سـوگواره «سـاعت دلتنگـی» معرفـی
شد ند .

■□■

برگزاری آیین بزرگداشت
سالروز شهادت سردار
سپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی در جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بوشـهر  ۱۵دی :آییـن بزرگداشـت اولیـن سـالروز شـهادت
همت معاونت
سـردار سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی و شـهدای جبهه مقاومت به ّ
فرهنگی جهاددانشـگاهی بوشـهر ،سـپاه امام صادق (ع) اسـتان بوشـهر ،سـازمان بسـیج
رسـانه اسـتان بوشـهر ،صداوسـیمای مرکز بوشـهر و دفتر نماینده مردم بوشـهر ،گناوه و
دیلـم در سـالن اجتماعات مرکز صداوسـیمای اسـتان بوشـهر برگزار شـد.
بیـژن نوباوهوطـن نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسلامی در آییـن
بزرگداشـت اولیـن سـالروز شـهادت قاسـم سـلیمانی در بوشـهر گفـت :بزرگتریـن
مشـکل آمریـکا عـدم توانایـی در دولـت سـازی در خاورمیانـه بـوده اسـت .در ارتباط با
حـوادث کشـور مـا ،مسـائلی وجـود دارد کـه در یک مفهـوم تحت عنـوان مـدار انقالبی
شـکلگرفته کـه اگـر میخواهیـم شـخصیتهای بزرگـی چون حاج قاسـم را بشناسـیم
بایسـت ایـن تفکـر را مطالعـه کنیم.
بیـژن نوباوهوطـن بـا بیـان اینکـه سـاماندهی فکـری جامعـه بـر عهـده صداوسـیما
اسـت ،افـزود :واقعیتهـای جامعـه غـرب را اغلب افـراد نمیداننـد .تبلیغ پیشـرفتهای

بهداشـتی حتـی بـهدروغ در مـورد واکسـنها و داروهـا توسـط آمریکا خود یک مسـئله
قابلبحـث اسـت .لـذا بحـث رسـانه و بهداشـت و درمـان همـه باهم مرتبط اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :بزرگتریـن مشـکل آمریـکا عـدم توانایـی در دولت سـازی در
خاورمیانـه بـوده اسـت .حاج قاسـم مجری انقالب اسلامی بوده و کاری کـه او کرده این
نبـوده کـه تنها یک لشـکر بسـازد و سـازماندهی کند.
عضـو شـورای نظـارت بـر سـازمان صداوسـیما تاکیـد کـرد :مـردم بایـد بـه بودجه و
تـوان دفاعـی آمریـکا نـگاه کننـد تـا قـدرت حـاج قاسـم را بفهمنـد .ایـران یـک درصد
جمعیـت جهـان را دارد پـس ایـن بحـث غلبـه سلاح بـر سلاح نیسـت بلکـه غلبـه
ایدئولوژیـک اسـت و حـاج قاسـم سـرباز ایدئولـوژی اسـت.
نوباوهوطـن ادامـه داد :مـا بهانـدازهای که باید در علم و پیشـرفت نظامی پیشـرفتهایم
امـا آنچـه انقالب اسلامی بـه جامعـه جهانـی داده عقالنیت اسـت و امروزه مـردم ایران
اگرچه تحتفشـار هسـتند اما در علم و عقل پیشـرفت بسـیاری داشـتهاند.
شهید سلیمانی
بهتنهایی یک ابر رسانه بود
مدیـرکل صداوسـیمای اسـتان بوشـهر گفـت :منظومـه فکـری و جهانبینـی حـاج
قاسـم سـلیمانی بـر اسـاس اسلام نـاب پایهگـذاری شـده و بـه همیـن دلیـل در طـول
زمـان بـه نـام مکتـب حـاج قاسـم تجلـی پیداکرده اسـت.
سید حسین ناظر در آیین گرامیداشت اولین سالروز شهادت سردار سلیمانی عنوان
کرد :والیتمداری ،بصیرت ،آگاهی و قدرت بینظیر همافزایی و سازماندهی جنگی و
دفاعی از ویژگیهای بارز شهید حاج قاسم سلیمانی است .ایشان عالوه بر این ویژگیها
یک مشخصه دیگر هم داشت و اینکه شهید سلیمانی خود بهتنهایی یک ابر رسانه بود .ما
چه رسانهای سراغ داریم که سریعترین و پر اثرترین خبر را داشته باشد؟
وی افزود :شـهید سـلیمانی توانسـت در کوتاهترین زمان ممکن تفکر و اندیشـه خود
را جهانـی کنـد .مـرد و زن شـیفته جوانمردی و غیرت این بزرگمرد شـدند.
مدیـرکل صداوسـیمای مرکـز بوشـهر اظهـار کـرد :حاج قاسـم باخـدا معاملـه کرد و
خداونـد بهعنـوان پـاداش او را عزیزتریـن فـرد جهـان کرد کـه پیشپرداخـت معامله او
باخـدا در ایـن جهـان حضـور میلیونها نفر در مراسـم تشـییع او بود و اصـل این پاداش
بخشـی از آن در انتقـام سـخت و بخشـی نیـز در جنـت نعیم پرداخت میشـود.
سردار سلیمانی
توانست آمریکا را بهزانو دربیاورد
نماینـده دشتسـتان عنـوان کـرد :سـردار سـلیمانی در هـر جنگـی پا گذاشـت موفق
بـوده اسـت ،مـردی کـه با تشـکیل یـک ارتش ،توانسـت آمریـکا را بـه زانـو دربیاورد.
ابراهیـم رضایـی در آییـن اولیـن سـالروز شـهادت سـردار سـلیمانی بـا تسـلیت ایام
فاطمیـه گفـت :امروز سـالروز شـهادت سـردار دلها اسـت و بـه عقیده مـن وظیفهی ما
تداوم بخشـیدن تفکر سـردار سـلیمانی و سـلیمانیها اسـت .سـختترین کارها را تفکر
سـردار سـلیمانی انجـام داده ،از شکسـت صـدام و اخـراج آمریـکا از منطقـه تـا نابـودی
داعـش .کسـی کـه توانسـته دیـو داعـش را شکسـت دهـد و نابود کنـد حتمـا میتواند
فقـر و بیـکاری و طلاق را نیـز نابـود کند.
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی مجلـس شـورای اسلامی اظهـار کـرد :تنهـا نسـخه
نجاتبخـش والیتمـداری اسـت .ادامـه راه سـردار جـز بـا تبعیـت از والیـت محقـق
نخواهـد شـد ،اگـر تفکر سـردار سـلیمانی بـر نفـت و اقتصاد و سـایر حوزههـا حاکم بود
امـروز شـاهد بیعدالتـی و بیبندوبـاری در بخشهـای مختلـف نبودیـم.
رضایـی تاکیـد کـرد :سـردار سـلیمانی در هـر جنگی پـا گذاشـت موفق بوده اسـت،

مـردی کـه با تشـکیل یـک ارتش ،توانسـت آمریـکا را بـه زانـو دربیاورد.
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برگزاری کرسی آزاداندیشی
«کارآمدی مکتب شهید
حاج قاسم سلیمانی در
تحقق منافع ملی جمهوری
اسالمی ایران»

روابط عمومی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی  ۱۳دی :کرسـی آزاداندیشـی کارآمدی مکتب
شـهید حاج قاسـم سـلیمانی در تحقق منافع ملی جمهوری اسلامی ایران با سـخنرانی
دکتـر ابـوذر یاسـری دکترای مطالعـات اسلامی  12دی بهصورت مجازی توسـط علمی
کاربردی جهاددانشـگاهی مرکز بیرجند و با همکاری سـازمان دانشـجویان برگزار شـد.
در ایـن جلسـه گفتـه شـد :حاج قاسـم سـلیمانی کـه از تربیتیافتگان مکتـب معمار
کبیـر انقلاب اسلامی حضـرت امـام خمینی (ره) بـود ،با شـهادتش بنیانگـذار مکتبی
شـد کـه باالتریـن درجـه نظامیاش سـرباز والیـت و نقطـه اوج و پایانش شـهادت و فوز
عظیم الهی اسـت.
مکتـب شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی متکـی بـر خودبـاوری ،تکیهبـر توانمندیهای
داخلـی ،عزتمنـدی و عـدم نـگاه بـه قدرتهـای بیگانـه بـرای رفـع مشـکالت امنیتـی،
اقتصـادی و سـاده زیسـتی و همـت جهـادی بـدون محدودیـت مکانـی و زمانـی اسـت.
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کردسـتان  14دی :میزگـرد تخصصـی بـا عنـوان «تبییـن
شـاخصههای مکتـب شـهید سـلیمانی» بـا حضـور معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی،
رییـس شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسلامی کردسـتان ،معـاون فرهنگـی نماینـده
ولیفقیـه در کردسـتان و یکـی از اسـاتید دانشـگاه آزاد اسلامی سـنندج در دفتـر
خبرگـزاری ایکنـا برگـزار شـد.
مجید آوج معاون فرهنگی جهاددانشگاهی کردستان ،در ابتدای این نشست اظهار کرد:
این میزگرد با هدف پاسداشت مقام و جایگاه سیدالشهدای مقاومت که در عرصههای ملی
و بینالمللی خوش درخشیدند و نامی ماندگار در عرصههای مختلف سیاسی ،اجتماعی
فرهنگی و مردمی از خود بر جای گذاشته ،برگزار شده است .امروز زمان آن رسیده تا
جوانان و نوجوانان ما به دنبال این حقیقت باشند که چه ویژگیهای شخصیتی در وجود
سردار سلیمانی نهفته بود که وی را در تاریخ ماندگار کرد و رسانهها باید این ابعاد و
زوایای وجودی شهید سلیمانی را برای جوانان بازنمایی کنند.
آوج بیان کرد :در خبرگزاری ایکنا در کنار رسالت اطالعرسانی و آگاهسازی خود با
برگزاری این میزگردهای تخصصی در عرصه تولید محتوا ورود پیدا کردهایم و امیدواریم
در بازشناسی شاخصههای مکتب شهید سلیمانی بتوانیم گامی موثر برداریم.
حجتاالسلام سـیدمحمد سـادات رییـس شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسلامی
کردسـتان ،نیـز در ادامـه ایـن نشسـت اظهار کـرد :بعـد از پیـروزی انقالب اسلامی در
مکتـب امـام راحـل و مقام معظم رهبری سـرداران رشـیدی در جنگ تحمیلـی و بعد از
جنـگ سـربلند کردهانـد امـا تنها سـرداری که سـکه مکتب از سـوی ولی امر مسـلمین
بـه نام وی زده شـد ،شـهید سـردار سـلیمانی بود.
وی با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر بیشترین مبادالت تجاری با کشور عراق را
دارد ،افزود :این امر بهواسطه بصیرت شهید سلیمانی و تشکیل ستاد عتبات عالیات شهید
سلیمانی اتفاق افتاده است .همچنین اربعین حسینی که امروز به بزرگترین همایش
اسالمی و انسانی تبدیلشده ،از یادگاران شهید سلیمانی بهحساب میآید.
رییـس شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسلامی اسـتان کردسـتان به خاطـرات حضور
سـردار شـهید سـلیمانی در مناطـق سـیلزده خوزسـتان اشـاره و عنوان کـرد :در زمان
این سـیل موکب اسـتان کردسـتان در خوزسـتان مسـتقر و برای سـیلزدگان غذا تهیه
میکـرد کـه در حیـن بازدید سـردار از یکی از روسـتاهای خوزسـتان عبـور میکنند که
دو روزبـه آنهـا غـذا نرسـیده بـود و به دسـتور سـردار موکب اسـتان کردسـتان بـه تهیه
هـزار بسـته غذایـی و توزیـع بیـن مردمان این روسـتا اقـدام کرد.
وی افـــزود :در ایـــن راســـتا بایـــد راویـــان قصـــه زندگـــی شـــهید ســـلیمانی را
دریابیـــم و تمـــام ابعـــاد زندگـــی شـــهید ســـلیمانی را بـــا جمـــعآوری اطالعاتـــی از
همس ــر ،فرزن ــدان ،همرزمان ــش و مرتبط ــان ب ــا وی کش ــف کنی ــم و ب ــا جمــعآوری
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امروز تمام مشکالت ناشی از فراموشی انقالبیگری است
مسـعود محمـدی ،جانبـاز مدافـع حـرم با بیـان خاطراتـی از شـهید سـلیمانی اظهار
کـرد :حـاج قاسـم متعلـق بـه تمام جهان اسلام اسـت .شـهیدی کـه در زمـان حیات و
شـهادتش به ما درس ایثار داد .از ویژگیهای شـاخص مکتب سـردار سـلیمانی اخالص
بـود .او خـود را در محضـر اهلل میدیـد .دیگر ویژگی بارز شـهید سـلیمانی جهـاد او بود.
وی تاکیـد کـرد :مـا هرکجـا مثـل حـاج قاسـم انقالبـی پیش رفتیـم موفق شـدیم و
امـروز تمـام مشـکالت ناشـی از فراموشـی انقالبـی گری اسـت.
ایـن رزمنـده بـا اشـاره بـه اینکـه حـاج قاسـم اذعان داشـت کـه آمریـکا دشـمن ما
اسـت ،خاطرنشـان کـرد :حـاج قاسـم دشمنشناسـی عجیبـی داد و ایـن از ویژگیهای
ایـن عزیـز بـود .وقتی خبر رسـید حاج قاسـم آسـمانی شـده اسـت زن و مـرد و کوچک
و بـزرگ و حتـی هـر آنکـس کـه ایشـان را نمیشـناخت تجمع کردنـد و سـوگواری...
محمـدی تصریـح کـرد :یـک جهانـی از تفکـر و مکتب سـردار سـلیمانی میترسـید
ولـی او در مقابـل خانـواده شـهدا و جانبـازان بـر زمین مینشسـت و تواضـع میکرد .ما
بـه تفکـر حاج قاسـم نیـاز داریم ،زیـرا در جبهههای سیاسـی ،اقتصـادی و علمی هرکجا
انقالبـی و شـهادتگونه پیـش رفتیـم موفق و پیـروز بودیم.

برگزاری میزگرد «تبیین
شاخصههای مکتب
شهید سلیمانی» در
جهاددانشگاهی کردستان
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ای ــن اطالع ــات مرحل ــه بع ــد ک ــه الگ ــو گی ــری جوان ــان اس ــت ،خودبهخ ــود انج ــام
خواه ــد ش ــد و ام ــام رض ــا (ع) در ای ــن زمین ــه میفرمای ــد« :اگ ــر م ــردم محاس ــن
و زیباییهـــای کالم مـــا را درک کننـــد خودشـــان تبعیـــت میکننـــد».
حجتاالس ــام امی ــر ه ــادیزاده مع ــاون فرهنگ ــی نماین ــده ولیفقی ــه در اس ــتان
کردســـتان ،در ادامـــه ایـــن میزگـــرد گفـــت :در برخـــی افـــراد زندگـــی بهگونـــهای
اســـت کـــه یـــک خـــط واحـــد و خطمشـــی ثابـــت نمیتـــوان اســـتخراج کـــرد ،امـــا
در برخـــی دیگـــر همچـــون ســـردار شـــهید ســـلیمانی رفتـــار بـــر پایـــه اعتقـــادات و
خطمشـــی ثابـــت و پایـــداری در زندگـــی اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه شـــهید ســـلیمانی یـــک تئوریســـین تمامعیـــار
بـــود کـــه بهتمامـــی جزئیـــات توجـــه داشـــت و درعینحـــال نیـــز کالننگـــر بـــود،
بیـــان کـــرد :هیچکـــدام از تئوریســـینهای جهـــان نظامـــی و عملگـــرا نیســـتند
و جهـــان را از پشـــت اتـــاق شیشـــهای میدیدنـــد و دیدگاههـــای خـــود را مطـــرح
میکننـــد امـــا شـــهید ســـلیمانی ،هـــم تئوریســـین و هـــم مـــرد میـــدان عمـــل
ب ــود.
ســـید صـــادق زمانـــی اســـتاد دانشـــگاه آزاد ســـنندج ،در ادامـــه ایـــن میزگـــرد،
ب ــا اش ــاره ب ــه ش ــخصیت س ــردار س ــلیمانی گف ــت :ش ــخصیت وی فرامل ــی اس ــت و
مرب ــوط ب ــه جن ــاح و گ ــروه خاص ــی نب ــوده و ام ــروز ش ــاهد بازت ــاب ای ــن ام ــر در
سراس ــر دنی ــا هس ــتیم.
وی افـــزود :اگـــر چـــه گاهـــی شـــخصیت شـــهید ســـلیمانی ،توســـط دشـــمنان
نقـــض میشـــود امـــا ایـــن تالشهـــا بیفایـــده اســـت چـــرا کـــه شـــخصیت وی در
راه مب ــارزه ب ــا تروریس ــم ش ــکل گرفت ــه و ب ــه ی ــک نم ــاد و س ــمبل ب ــرای مب ــارزه
ب ــا ظل ــم تبدی ــل ش ــده اس ــت.
زمان ــی تاکی ــد ک ــرد :بای ــد ب ــه عن ــوان تأس ــی از وی الگوب ــرداری ش ــود و ب ــرای
تربی ــت جوان ــان و نونه ــاالن از مبان ــی فک ــری وی به ــره ب ــرد و ب ــه شناس ــایی دالی ــل
جذابی ــت مکت ــب ای ــن ش ــهید ب ــزرگ پرداخ ــت.

■□■

رونمایی از نماهنگ
سردار دلها با حمایت
جهاددانشگاهی گلستان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد گلســـتان :نماهنـــگ «ســـردار دلهـــا» بـــا
ص ــدای احس ــان امان ــی و ب ــا حمای ــت جهاددانش ــگاهی گلس ــتان ،آوای جوان ــان پوی ــا
و مرکـــز افـــق آســـتان امامـــزاده عبـــداهلل (ع) گـــرگان روز پنجشـــنبه ( ۱۸دیمـــاه)
رونمایـــی شـــد.
مراســـم پاسداشـــت ســـپهبد شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی  ۱۸دیمـــاه بـــا
حضـــور دکتـــر حقشـــناس اســـتاندار گلســـتان ،ســـردار رجبـــی قائممقـــام معاونـــت
فرهنگ ــی و تبلیغ ــات س ــپاه پاس ــداران و جمع ــی از مدی ــران کل اس ــتان و خادمی ــن
امامـــزاده عبـــداهلل در ســـالن خلیجفـــارس دانشـــگاه علـــوم کشـــاورزی و منابـــع

طبیعـــی گـــرگان برگـــزار شـــد.
دکت ــر حقش ــناس در ای ــن مراس ــم ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ه ــر ی ــک از فرازه ــای
وصیتنامـــه شـــهید ســـلیمانی ،یـــک پنـــد اســـت ،از همـــگان خواســـت کـــه
وصیتنامـــه شـــهید ســـلیمانی را بـــا نـــگاه پنـــد و عبـــرت گرفتـــن مطالعـــه کننـــد.
وی گف ــت :بع ــد از ش ــهادت س ــردار س ــلیمانی ع ــاوه ب ــر م ــردم ای ــران ،م ــردم
عـــراق ،ســـوریه ،یمـــن و ملتهـــای مســـتضعف منطقـــه داغـــدار شـــدند.
اس ــتاندار گلس ــتان بی ــان ک ــرد :ش ــهید س ــلیمانی  ۴۰س ــال ب ــا تم ــام وج ــود و
در همـــه عرصههـــا جهـــاد کـــرد.
وی خاطرنشـــان کـــرد :ســـردار ســـلیمانی میـــراث فراوانـــی از خـــود برجـــای
گذاشـــت کـــه مهمتریـــن آنهـــا اخـــاق اســـت.
دکتـــر حقشـــناس بـــه فرازهایـــی از وصیـــت شـــهید ســـلیمانی اشـــاره
کـــرد و گفـــت :شـــهید ســـلیمانی در بخشـــی از وصیتنامـــه خـــود خطـــاب بـــه
سیاســـیون آورده کـــه اگـــر میخواهیـــد بـــا یکدیگـــر بحـــث و مناظـــره داشـــته
باشـــید تـــا جایـــی ایـــن کار را انجـــام دهیـــد کـــه بـــه دیـــن و انقـــاب آســـیب
وارد نشـــود
ســـید عزیـــز موســـوی سرپرســـت جهاددانشـــگاهی گلســـتان نیـــز در مراســـم
پاسداشـــت شـــهید ســـپهبد حـــاج قاســـم ســـلیمانی گفـــت :مســـئوالن کشـــورها
تـــاش میکننـــد قهرمانـــان خـــود در حوزههـــای مختلـــف را بـــه جامعـــه جـــوان
و نوجوانشـــان معرفـــی کننـــد .آنهایـــی کـــه قهرمـــان ندارنـــد نیـــز هزینـــه و
تالشهـــای زیـــادی میکننـــد تـــا قهرمـــان بســـازند تـــا تبدیـــل بـــه یـــک الگـــو
شـــود.
وی بی ــان ک ــرد :در کش ــور م ــا قهرمانه ــای زی ــادی داش ــته و داری ــم ک ــه بای ــد
ویژگیه ــای آنه ــا را ب ــه جامع ــه ج ــوان و نوج ــوان معرف ــی کنی ــم.
سرپرســـت جهاددانشـــگاهی گلســـتان خاطرنشـــان کـــرد :البتـــه مـــا
ش ــخصیتهایی همچ ــون ش ــهید س ــلیمانی را ه ــم داری ــم ک ــه ع ــاوه ب ــر قهرم ــان
ملـــی بـــودن ،قهرمـــان در ســـطح یـــک امـــت هســـتند.
موســـوی ادامـــه داد :شـــهید ســـلیمانی هـــم در عرصـــه جهـــاد نفـــس و هـــم در
عرصههـــای جهـــاد اقتصـــادی پرتـــاش بـــوده و درنهایـــت درراه آرمانهایـــش
جـــان را فـــدا کـــرد.
سرپرس ــت جهاددانش ــگاهی گلس ــتان تصری ــح ک ــرد :نماهن ــگ «س ــردار دله ــا»
ب ــه مناس ــبت س ــالگرد ش ــهادت س ــردار س ــلیمانی و چهلمی ــن روز درگذش ــت دکت ــر
فخ ــری زاده رونمای ــی ش ــده اس ــت.
همچنیـــن ســـردار علـــی رجبـــی قائـــم معاونـــت فرهنگـــی و تبلیغـــات ســـپاه
پاســـداران انقـــاب اســـامی بیـــان کـــرد :شـــهید ســـلیمانی بـــه مـــا آموخـــت کـــه
همـــه مـــا بـــا ســـایق و نگاههـــای مختلـــف ،بچههـــای انقـــاب هســـتیم و نبایـــد
خطکشـــی بیـــن افـــراد وجـــود داشـــته باشـــد.
وی ب ــا تأکی ــد ب ــر هرگ ــز نبای ــد نگاهه ــای س ــلیقهای و جناح ــی باع ــث ایج ــاد
خطکشـــیها شـــود ،افـــزود :شـــهید ســـلیمانی بـــه مـــا یـــاد داد کـــه اصـــل کار
مســـئوالن بایـــد انقـــاب ،نظـــام اســـامی ،والیتفقیـــه و خدمـــت بـــه مـــردم
باشـــد.
قائممقـــام معاونـــت فرهنگـــی و تبلیغـــات ســـپاه پاســـداران خاطرنشـــان کـــرد:
اگـــر کشـــوری دارای ســـرمایه باشـــد ولـــی روحیـــه ایســـتادگی و مقاومـــت در آن
وجـــود نداشـــته باشـــد ،بازنـــده خواهـــد بـــود .امـــروز انقـــاب بـــا تفکـــر شـــهید
ســـلیمانیها ،صادرشـــده اســـت
رجبـــی ،داشـــتن اقتـــدار فرهنگـــی را رمـــز موفقیـــت کشـــور دانســـت و افـــزود:
دشـــمن طـــی ایـــن ســـالها همـــواره بـــا تمـــام تـــوان و اســـتفاده از امکاناتـــش در
مقابـــل مـــا ایســـتاده و مـــا همـــواره پیـــروز شـــدیم.
وی بیـــان اینکـــه شـــهید ســـلیمانی بهعنـــوان یـــک مکتـــب شـــناخته میشـــود
ن ــه ی ــک ش ــخص ،گف ــت :ش ــهید س ــلیمانی در تفک ــر انق ــاب اس ــامی و ب ــا جه ــد و
مجاه ــدت خ ــودش س ــردار س ــلیمانی ش ــده اس ــت .برخیه ــا ت ــاش نکنن ــد ش ــهید
ســـلیمانی را بهعنـــوان یـــک شـــخص مطـــرح کننـــد بلکـــه ســـردار ســـلیمانی یـــک
مکتـــب اســـت و افـــراد زیـــادی در ایـــن مکتـــب پـــرورش یافتنـــد کـــه هرکـــدام از
آنهـــا ســـردار ســـلیمانیهای آینـــده خواهنـــد بـــود.
قائممق ــام معاون ــت فرهنگ ــی و تبلیغ ــات س ــپاه پاس ــداران ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه
نبایـــد از اقدامـــات آتـــش بـــه اختیـــار انقالبیـــون ترســـید ،خطـــاب بـــه مســـئولین
گف ــت :از اقدام ــات انقالب ــی جوان ــان دف ــاع و حمای ــت کنی ــد و اگ ــر خط ــا کردن ــد،
بزرگوارانـــه هدایتشـــان کنیـــد؛ در گرفتاریهـــا همیـــن جبهـــه انقـــاب بـــه داد مـــا
خواه ــد رس ــید
در پایان این مراسم از عوامل تولید این نماهنگ تقدیر به عمل آمد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

ویـژہ

گزارش مهمترین رویدادهای ملی و بیناملللی
جهاددانشگاهی
■  30موفقیتآمیز بودن ساخت پیچیدهترین قسمت قطار
ملی در جهاددانشگاهی
■ انعکاس شاخصههای مدیر جهادگر در مرحوم کاظمی
آشتیانی
■ آغاز ساخت مرکز تحقیقات پیش بالینی پزشکی بازساختی
پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی
و ...

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

ویژہ

گزارش مهمترین رویدادهای ملی و بیناملللی جهاددانشگاهی

موفقیتآمیزبودنساختپیچیدهترینقسمت
قطار ملی در جهاددانشگاهی
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به بازدیدهای مسووالن از سیستم رانش واگنهای مرتو در واحد علم و صنعت تاکید کرد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی :رییـس جهاددانشـگاهی
بـا اشـاره بـه بازدیدهایـی کـه آخریـن روزهـای دیمـاه
مسـووالن از سیسـتم رانـش واگنهـای متـرو در پـروژه
قطـار ملـی انجـام دادنـد گفـت :ایـن بازدیدهـا باهـدف
اطمینـان دادن بـه آنهـا بـرای موفقیتآمیـز بـودن
سـاخت داخـل پیچیدهتریـن قسـمت ایـن قطارهـا در
جهاددانشـگاهی اسـت کـه هماکنـون سیسـتم رانـش
ساختهشـده در حـال نصـب در قطـار متـرو ملـی بـوده
کـه امیدواریم برنامهریزی شـود تا سـاخت داخـل و انبوه
واگنهـا بـا تامیـن منابـع موردنیـاز پـس از راهانـدازی
موفقیتآمیـز ،آغـاز شـود.
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی بـا
اشـاره بـه چهار بازدیدی که با حضور مسـووالن کشـوری
از پـروژه مهـم سیسـتم رانـش واگنهـای متـرو در واحد
علـم و صنعت برگزار شـد گفـت :اجرای پـروژه قطار ملی
مهمتریـن پـروژه کشـور بـا این حجـم از سـاخت داخل و
بـا فنـاوری پیشـرفته بومـی خواهد بـود ،لذا بـا حضور در
ایـن بازدیدهـا و تشـریح توانمندیهـای جهاددانشـگاهی
بـه سـهم خـود تلاش کـردم تـا پـروژه قطـار ملـی بـا
موفقیـت بـه سـرانجام رسـیده و سـاخت داخـل و تولیـد
انبـوه آن هرچـه سـریعتر آغاز شـود.
نیاز به  10هزار واگن با گسترش خطوط مترو با
اشتغالزایی چند دههزارنفری
وی بابیـان اینکـه کشـورمان در حال احـداث خطوط
متـرو در  9کالنشـهر (تهـران ،مشـهد ،اصفهان ،شـیراز،
تبریـز ،قـم ،اهـواز ،کـرج و کرمانشـاه) اسـت و همچنیـن
تصویبشـده تـا بـرای شـهرهایی کـه جمعیـت آن بـه
بـاالی یکمیلیـون نفـر اسـت ،خطـوط مترو ایجاد شـود،
گفـت :بـرای راهانـدازی ایـن خطـوط بـه هـزاران واگـن
متـرو نیـاز بـوده که برخـی این نیـاز را به  10هـزار واگن

بـرآورد میکننـد.
دکتــر طیبــی در ادامــه بابیــان اینکــه تصــور کنیــد
اگــر ایــن واگنهــا و تجهیــزات پیشــرفته بهکاررفتــه در
آنهــا مثــل بدنــه ،شاســی و یــا بــوژی؛ سیســتم رانــش
و یــا حرکــت ،ترمزهــا ،دربهــا ،سیســتمهای تهویــه،
کلیــه دکوراســیون داخلــی و ســایر اجــزاء ســاخت داخل
شــود چــه حجــم عظیمــی از محصــوالت ســاخت داخــل
در کشــور تولیــد میشــود؟ گفــت :ســاخت داخــل ایــن
تجهیــزات ،بهرهبــرداری از قطارهــای متــرو ،بازســازی
و تعمیــر و نگهــداری آنهــا ،بهصــورت مســتقیم و
غیرمســتقیم اشــتغال چنــد دههزارنفــری بــرای جوانــان
کشــور در ردههــای مختلــف تحصیلــی و مهارتــی ایجــاد

میکنــد.
رییــس جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه اینکــه
کشــورهای همســایه و ســایر کشــورها نیــز یــا صاحــب
خطــوط متــرو بــوده و یــا بهســرعت بهدنبــال ایجــاد آن
هســتند ،افــزود :جهاددانشــگاهی بااطــاع از اســتراتژی
توســعه خطــوط متــرو و شــروع متــروی تهــران و بــا
اتــکاء بــه تجربیــات ارزشــمند خــود در تولیــد فنــاوری
مختلــف در حوزههــای بــرق و مکانیــک ،طراحــی
و ســاخت پیشــرفتهترین بخــش واگنهــای متــرو
بهنــام سیســتم کامــل رانــش واگنهــای متــرو (Full
 )ProPulsion Systemرا از ســال  1383در
دســتور کار خــود قــرار داد.
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موفقیتآمیز بودن ساخت پیچیدهترین قسمت
قطار ملی در جهاددانشگاهی
رییـس جهاددانشـگاهی در ادامـه بـه بازدیدهـای
مسـووالن از سیسـتم رانـش واگنهـای متـرو در پـروژه
قطـار ملـی اشـاره کـرد و گفـت :ایـن بازدیدهـا باهـدف
اطمینـان دادن بـه آنهـا بـرای موفقیتآمیـز بـودن
سـاخت داخـل پیچیدهتریـن قسـمت ایـن قطارهـا در
جهاددانشـگاهی اسـت کـه هماکنـون سیسـتم رانـش
ساختهشـده در حـال نصـب در قطـار مترو ملـی بوده که
امیدواریـم برنامهریـزی شـود تـا سـاخت داخـل و انبـوه
واگنهـا بـا تامیـن منابـع موردنیـاز پـس از راهانـدازی
موفقیتآمیـز آغـاز شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اجـرای ایـن پـروژه ،قطـار
مهمتریـن پـروژه کشـور بـا این حجـم از سـاخت داخل و

لزوم گسترش همکاریهای فناورانه
جهاددانشگاهی با کشورهای دوست و منطقه

گفتنـی اسـت ،دکتـر علـی آقامحمـدی عضـو مجمـع
تشـخیص مصلحـت نظـام  25دیمـاه بـه همـراه دکتـر
حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در بازدیـد از
توانمندیهـای ایـن نهـاد بـرای تولیـد سیسـتم رانـش
واگنهـای پـروژه قطـار ملـی در واحـد علـم و صنعـت
گفـت :افتتـاح و رونمایـی از یـک رام قطـار ملـی در
بهمنمـاه بـا  ۸۰درصـد سـاخت داخـل در گام اول یـک
تحـول بنیادیـن در خودکفایـی ملـی در عرصههـای
مکانیـک و الکترومکانیـک اسـت.
مدیـر گـروه اقتصـادی دفتـر رهبـر معظـم انقلاب
اسلامی بـا تاکیـد بـر اینکـه امضـای قـرارداد سـاخت
 105واگـن قطـار ملـی توسـط تولیدکننـدگان داخلـی
گامـی مهـم بـرای شـروع تولیـد انبـوه واگـن در کشـور
اسـت ،افـزود :بـا افزایـش تقاضـا میتـوان در گامهـای
بعـدی قـرارداد تولید هـزار دسـتگاه واگـن را منعقد کرد
کـه در آن صـورت خودمـان در کشـور تبدیـل بـه یـک
واگنسـاز میشـویم ،امـا شـرط آن ایـن اسـت کـه قـدم
اول در تولیـد قطـار ملـی خـوب برداشـته شـود.
وی بـا تاکید بـر اینکـه در اجرای پروژههـای صنعتی
بایـد زنجیـرهای از امـور را تعریـف و تشـکیل دهیـم کـه
در ایـن زنجیـر ذینفعـان بـه یکدیگـر متصـل شـده و
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وی بـا اشـاره بـه اینکـه هـر رام قطـار معمـوال بسـته
بـه جمعیـت شـهرها دارای  7 ،5و یـا  8واگـن بـوده کـه
قیمـت خریـد خارجـی هر واگن حـدود یکمیلیـون یورو
اسـت ادامـه داد :خوشـبختانه سـاخت سیسـتم رانـش
در جهاددانشـگاهی از پیشـرفت بسـیار خوبـی برخـوردار
بـوده و حـدود  85درصـد تجهیزات ساختهشـده در حال
تحویـل بـرای نصـب بـر روی قطـار ملی اسـت.

بـا فنـاوری پیشـرفته بومـی خواهـد بـود عنوان کـرد :لذا
بـه سـهم خـود تلاش میکنیـم تـا پـروژه قطـار ملـی با
موفقیـت راهانـدازی شـده و سـاخت داخـل آن نیز هرچه
سـریعتر شـروع شـود؛ زیـرا اجـرای ایـن پـروژه میتواند
الگـوی مهمـی از امکانپذیـری اتـکاء بـر تـوان ملـی در
تامیـن نیازهـای کشـور بهصـورت ملـی و ایجـاد اشـتغال
عزتمنـد بـرای فرزنـدان میهن اسلامی باشـد.

www.acecr.ac.ir

پیشبینی سهم  85درصدی ساخت داخل صنعت
حملونقل ریلی در برنامه ششم توسعه
وی بابیـان اینکـه در دور اول مسـوولیتم در
جهاددانشـگاهی و ادامـه در سـمت رییـس واحـد علـم و
صنعـت سـعی کردیـم ایـن کار را در همـکاری بـا یکـی
از معتبرتریـن شـرکتهای حملونقـل ریلـی غربـی و
بهصـورت انتقـال فنـاوری تـا سـقف  83درصـد داخلـی
سـازی انجـام دهیـم که به علـت تحریمها عملـی نگردید
عنـوان کرد :در دور دوم مسـوولیت با هماهنگی سـازمان
برنامهوبودجـه و بـا کمـک مجلـس شـورای اسلامی،
بنـدی را در برنامه ششـم توسـعه گنجاندیم کـه از طریق
خریدهـای خارجـی و انتقـال فناوری و یا سـاخت داخل،
سـهم تولیـد داخل در صنعـت حملونقل ریلی شـهری و
بینشـهری بـه  85درصـد برسـد.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه اینکـه علیرغم
صـدور مجـوز خریـد  2000دسـتگاه واگـن بـا فاینانـس
خارجـی توسـط شـورای اقتصـادی و حتـی برنامهریـزی
بـرای گرفتـن امتیاز انتقـال فنـاوری از شـرکتکنندگان
در ایـن مناقصـات ،با خـروج آمریکا از برجام شـرکتهای
اروپایـی کنـار رفتـه و چینیها هـم به بهانههـای مختلف
علیرغـم واگـذاری قرارداد سـاخت  630دسـتگاه واگن به
آنهـا ،عملا اقدامـی انجام ندادنـد ،گفـت :همانگونه که
اشـاره شـد بـا اسـتناد به مـاده  54برنامه ششـم توسـعه
کشـور که توسـط جهاددانشـگاهی در این مـاده گنجانده
شـد ،معاونـت علـم و فنـاوری رییـس جمهور قبـول کرد
تـا بخشـی از منابـع موردنیـاز بـرای طراحـی ملـی یـک
رام قطـار  7واگنـه متـرو را تامیـن و ایـن پـروژه ملـی بـا
همـکاری متـروی تهران ،جهاددانشـگاهی و شـرکت مپنا
اجرا شـود.
دکتـر طیبـی بـا بیـان اینکـه کسـب فنـاوری و
طراحـی و سـاخت پیچیدهترین قسـمت این قطـار یعنی
سیسـتم کامل رانـش آن به جهاددانشـگاهی واگذار شـد
افـزود :سیسـتم رانـش شـامل سیسـتم کنتـرل مرکـزی
( ،)TCMSبخـش بـرق ولتـاژ بـاال ()M.V. Box
سیسـتم کنتـرل دور موتورهـا ( ،)MCMسیسـتم
تامیـن بـرق داخـل واگنهـا ( ،)ACMالکتروموتورهـا،
گیربکسهـا ،سـلفها و مقاومتهـای ترمـزی اسـت کـه
حـدود  30تـا  33درصد قیمـت یک رام قطار را تشـکیل
میدهنـد.
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جهاددانشـگاهی میتوانـد محـور ایـن زنجیر قـرار گیرد،
گفـت :نبایـد کارهـای تکـراری انجـام دهیـم و بایـد بـه
کارهـای بـر زمینمانـده ورود کنیم و انتفاع شـرکتهای
دانشبنیـان و دیگـر تولیدکننـدگان نیـز در ایـن زنجیره
بایـد در نظـر گرفته شـود.
ایـن عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در ادامه
بـه تولیـد قطـار ملـی اشـاره کـرد و گفـت :ایـن زنجیـره
اشـاره شـده در تولیـد قطـار ملـی بـا حضور حـدود ۲۰۰
شـرکت دانشبنیـان ،معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت
جمهـوری ،جهاددانشـگاهی و دیگـر بخشهـا بـا طراحی
ایرانـی شـکلگرفته کـه از ایـن طریـق میتوانیـم تمـام
نیازهـای کشـور را در داخـل تامیـن کنیـم.
وی بـا بیـان اینکـه در کشـورمان در موضـوع بـرق و
الکترونیـک یـک عقبماندگـی تاریخـی داریـم کـه بایـد
بـه ایـن بخـش توجـه ویژهای شـود ،گفـت :در هـر پروژه
احتمـال شکسـت وجـود دارد ،امـا بایـد یک نقشـه راهی
بـرای توسـعه فعالیتهـا تعریـف شـود و اگـر ریلگذاری
خوبـی انجـام دهیـم مابقـی راه طی میشـود.
دکتـر آقامحمـدی در پاسـخ بـه مشـکالتی کـه در
زمینـهی نبـود آزمایشـگاههای مرجـع در کشـور مطـرح
میشـود ،گفـت :میتوانیـم ایـن آزمایشـگاهها را بـا
مشـارکت ذینفعـان و بـا محوریـت جهاددانشـگاهی در
کشـور تشـکیل دهیـم.
گسـترش همکاریهای فناورانه با کشـورهای دوسـت
و منطقـه موضـوع مـورد تاکیـد دیگر این عضـو اقتصادی
مجمـع تشـخیص نظـام بـود و وی در ایـن رابطـه گفـت:
جهاددانشـگاهی میتوانـد با کشـورهای دوسـت و منطقه
پروژههـای مشـترک فناورانـه بـه اجـرا درآورد ،هماننـد
کاری کـه در بحـث تولیـد واکسـن کوویـد  19انجـام
گرفـت میتوانـد در پروژههـای فناورانه نیز تعریف شـود.
مدیـر گـروه اقتصـادی دفتـر رهبـر معظـم انقلاب
اسلامی همچنیـن بـه تعریـف تامیـن فراینـد مالـی
پروژههـا نیـز تاکیـد کـرد و گفـت :بهجـای پـول دادن
بـه پروژههـا بایـد یـک نظـام تامیـن مالـی طراحی شـود
تـا از ایـن لحاظ در فرایند اجرا مشـکلی نداشـته باشـند.
دکتـر آقـا محمـدی بـا بیـان اینکـه یکـی از وظایـف
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام نظـارت بـر اجـرای
سیاسـتهای ابالغـی از سـوی مقـام معظم رهبری اسـت
افـزود :یکـی از مهمتریـن سیاسـتها ،مقاومتـی کردن و
دانشبنیـان کـردن اقتصاد اسـت که در واقع ایـن بازدید
نیـز در ارزیابـی این نـوع تفکر و توسـعه آن در همه جای
کشـور انجام میشـود.
لزوم انبوهسازی تولید واگنهای قطار ملی با
تشکیل یک کنسرسیوم

همچنیـن مهنـدس محسـن صالحینیـا معـاون وزیـر
و رییـس هیـات عامـل سـازمان گسـترش و نوسـازی
صنایـع ایـران (ایـدرو) و دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییس
جهاددانشـگاهی 21دیمـاه از روند اجـرای پروژه طراحی

و تولیـد سیسـتم رانـش واگنهـای متـرو در واحـد علـم
و صنعـت جهاددانشـگاهی بازدیـد و در جریـان آخریـن
اقدامـات بـرای تولیـد قطـار ملـی قـرار گرفتند.
مهنـدس صالحینیـا بـا اسـتقبال از توانمندیهـای
جهاددانشـگاهی کـه در ایـن بازدیـد ارایـه شـد گفـت :با
توجـه بـه نیازهـای توسـعهای کـه در بخـش حملونقـل
عمومـی کشـور وجـود دارد امیدواریـم بـا توجـه بـه این
اقدامـات بتوانیـم در آینـدهای نزدیـک آرزوی مسـووالن
ارشـد نظـام و بهخصـوص مقـام معظـم رهبـری را کـه
همـان تامیـن نیازهای زیرسـاختی و اسـتراتژیک کشـور
به دسـت تولیدکننـدگان و محققان داخلی اسـت ،محقق
کنیم .
وی بـا اشـاره بـه نقش سـازمان گسـترش و نوسـازی
(ایـدرو) بهعنـوان بزرگتریـن پیمانـکار عمومـی در
پیشـبرد پروژههـای ملـی گفـت :پیشـنهاد من این اسـت
تـا بـا تشـکیل یـک کنسرسـیوم بـا همـکاری بخشهای
فعـال در تولیـد قطـار ملـی و کمـک ایـدور در تامیـن
منابـع مالـی الزم در فـاز یـک بتوانیـم قـرارداد تامیـن
حداقـل  ۱۰۵واگـن متـرو را بـه امضـا رسـانده و فناوری
کسبشـده را بـه تولیـد انبـوه برسـانیم.
رییـس هیـات عامـل سـازمان گسـترش و نوسـازی
صنایـع ایـران (ایدرو) ادامـه داد :از این مسـیر دانش فنی
حاصلشـده بـا تولید انبـوه میتواند به سـوددهی برسـد.
مهنـدس صالحینیـا در تشـریح اقداماتـی کـه ایـدرو
میتوانـد بـرای بـه سـرانجام رسـیدن ایـن پـروژه انجـام
دهـد ،گفت :سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایـع ایران
بـه نمایندگـی از بخـش سیاسـتگذار کـه همـان وزارت
صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـت از دو طریـق میتوانـد
در قاعـده انبوهسـازی اقـدام کنـد کـه موضـوع اول ایجاد
اطمینـان و جلـب حمایـت کارفرمـا و سـفارشدهنده
پـروژه همچـون سـازمان شـهرداریها و دهیاریهـا یـا
متـرو اسـت کـه باید آنهـا اعتقـاد و اطمینـان الزم را به
فنـاوری تولیدشـده به دسـت آورنـد و مطمئن شـوند که
در زمـان مناسـب پـروژه تحویـل آنهـا میشـود.
وی نقـش دیگـر ایـن سـازمان را در تامیـن منابـع
مالـی الزم ذکـر کـرد و گفـت :بـه ثمـر رسـیدن چنیـن
پروژههایـی نیازمنـد پیشبینـی قواعـد مالـی اسـت و
ایـن سـازمان میتوانـد برخـی از فراینـد تامیـن مالـی را
برعهدهگرفتـه و در کنـار آن هماهنگیهـای الزم جهـت
فعالیـت و مشـارکت مالـی بخشهـای دیگـر همچـون
بانکهـای مرتبـط ،معاونـت علمی و فنـاوری و ...را فراهم
آورده و آنهـا را بـه یکدیگـر متصـل کنـد.
رییـس هیـات عامـل سـازمان گسـترش و نوسـازی
صنایـع ایـران (ایـدرو) همچنیـن بـه موضـوع حمایـت از
تولیدکننـدگان و فنـاوران داخلـی اشـاره کـرد و گفـت:
سـایر کشـورها هـم اگـر موفـق شـدند و نتیجـه گرفتن،
حاصـل اطمینـان بـه تولیدکنندگان و محققان خودشـان
بوده اسـت.
نیاز تهران و سایر کالنشهرها
به  ۳هزار واگن متروی جدید
دکتـر سـید منـاف هاشـمی معـاون حملونقـل و
ترافیـک شـهرداری تهران مهنـدس علی امـام مدیرعامل
شـرکت متـروی تهـران نیـز  22دیمـاه بـا حضـور در
کارگاه پـروژهی سیسـتم رانـش واگنهـای متـرو در
جهاددانشـگاهی واحـد علـم و صنعت از مراحل پیشـرفت
ایـن پـروژه ملـی بازدیـد کردنـد.
دکتـر سـید منـاف هاشـمی در ایـن بازدیـد با تشـکر
از ظرفیتهـای جهاددانشـگاهی ،گفـت :توانمندهـای

محققـان داخلـی نشـان میدهـد کـه خیلـی از نیازهـای
کشـور در حوزههـای بـرق ،انـرژی و موتورهـای مکانیکی
را میتـوان در داخـل کشـور تولیـد کـرد.
معـاون حملونقـل و ترافیـک شـهرداری تهـران بـا
قدردانـی از مشـارکت تمـام کسـانی کـه در ایـن پـروژه
ملـی دخیـل هسـتند ،گفـت :از معاونـت علـم و فنـاوری
ریاسـت جمهـوری و شـهرداری تهران گرفته تـا همکاران
فنی در جهاددانشـگاهی شـبانهروز کارکردهانـد تا در این
شـرایط تحریـم بتوانیـم یک افتخار ملی داشـته باشـیم و
ایـن موضـوع هـم میتوانـد جزئـی از ویژگیهـای مثبت
تحریـم باشـد کـه در شـرایط سـخت مجبـور شـدیم بـه
سـمت تولیـد داخـل برویم.
وی بـا بیـان اینکـه پـروژه تولید واگنهـای قطار ملی
و بهویـژه قطعـات سیسـتم رانـش با زمانبنـدی خوب در
حـال انجـام اسـت ،ادامـه داد :امیدواریـم بتوانیـم تـا ۲۲
بهمنمـاه یـک اتفـاق خوب را در کشـور رقم بزنیم و سـه
واگـن از هفـت واگـن قطـار ملـی رونمایـی شـود و برای
اسـفندماه بـا  ۸۵درصـد ظرفیـت تولیـد داخـل یـک رام
کامـل هفـت واگن قطـار رونمایـی کنیم.
معـاون حملونقـل و ترافیـک شـهرداری تهـران بـا
تاکیـد بـر اینکـه فقـط در کالنشـهر تهران نیـاز به هزار
و پانصـد واگـن مترو داریـم ،گفت :به همیـن جهت نباید
بـه تولیـد یـک رام قطار ملی قانع باشـیم و بایـد با همین
کیفیـت و شـاخص ایـن پـروژه بـه تولیـد انبوه برسـد که
نیازمنـد حمایـت دولـت ،وزارت صنعت و بهویژه سـازمان
برنامـه بودجـه اسـت تـا منابع آن تامین شـود.
دکتـر هاشـمی بـا اشـاره بـه تحریمهـا و مشـکالتی
کـه ایـن موضـوع بـرای تامیـن نیازمندیهـای متـرو
ایجـاد کـرده اسـت ،گفـت :بهعنوانمثـال یـک قـرارداد
تامیـن  ۶۳۰واگـن متـرو با کشـور چین سـه سـال زمان
بـرد و هنـوز بـه نتیجـه نرسـیده اسـت کـه میتوانیـم با
تولیـد انبـوه و حمایتهـا بـا توجـه به تـوان داخلـی این
کمبودهـا را تامیـن کنیـم.
وی بـا بیـان اینکـه اگـر نیـاز تهـران و سـایر
کالنشـهرها را در نظـر بگیریـم نیازمنـد دو تـا سـه هزار
واگـن متـرو هسـتم که تولید انبوه آن پنج تا شـش سـال
ثبـت سـفارش را بـه دنبـال خـود دارد ،گفـت :در کنـار
آن بـا فرسـوده شـدن واگنهـای موجـود ،سـفارشهای
جدیـدی تعریـف میشـود کـه بـا تکیهبـر تـوان داخلـی
در شـرایط تحریـم میتوانیـم روی پـای خـود بایسـتیم.
دکتـر هاشـمی با اشـاره بـه اینکـه شـهرداری تهران
در کنـار قطـار ملـی موضوعـات جدیدی همچـون تجهیز
تاکسـیهای هیبریـدی را در دسـتور کار خـود دارد،
افـزود :بـا توجـه بـه توانمندیهایی کـه در ایـن بازدید از
جهاددانشـگاهی مشـاهده شـد این نهـاد در ایـن حوزه و
موضوعاتـی همچـون تبدیـل اتوبوسهای دیزلـی به برقی
نیـز میتوانـد ورود کنـد ،زیـرا در حـال حاضـر یکـی از
مشـکالت اصلـی تهـران آلودگـی هـوا اسـت و  ۶۰درصد
آلودگـی هـوای تهـران بابـت هـم حملونقـل میباشـد
کـه بایـد سـرویسهای حملونقـل عمومـی را گسـترش

تولید انبوه قطار ملی با همکاری جهاددانشگاهی

ورود جهاددانشگاهی به طراحی و تولید سیستم
رانش واگنهای مترو کار بزرگی است

چهارشـنبه  24دیمـاه دکتـر مهدی صادقـی نیارکی
معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت با
همراهـی دکتر حمیدرضـا طیبی رییس جهاددانشـگاهی
از رونـد اجـرای پـروژه طراحـی و تولیـد سیسـتم رانـش
واگنهـای متـرو در واحد علـم و صنعت جهاددانشـگاهی
بازدیـد و در جریـان آخریـن اقدامـات بـرای تولیـد قطار
ملـی قـرار گرفتند.
دکتــر مهــدی صادقــی نیارکــی در رابطــه بــا
فعالیــت جهاددانشــگاهی گفــت :ماموریــت مجموع ـهی
جهاددانشــگاهی از زمــان تاســیس ،ســاخت داخــل
بــوده اســت؛ یعنــی بومیســازی تکنولــوژی و فنــاوری
و در ادامــه تجاریســازی و معرفــی بــه بــازار مصــرف
تکنولــوژی.
وی با تاکید بر اینکه ورود جهاددانشگاهی به حوزه
رانش مترو کار بسیار مهمی است ،افزود :این کار ،کار
بسیار مهمی است؛ زیرا ما در حملونقل شهری در حال
تغییر الگو از حملونقل سنتی به سمت حملونقل مدرن
هستیم که تا حاال اکثر این تجهیزات جدا از بحث خود

واگن (تریم داخلی واگن) ،اصل تجهیزات که بحث رانش
لوکوموتیو است همگی از خارج خریداری میشد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
اجرای پروژه طراحی و تولید سیستم رانش واگنهای
مترو توسط جهاددانشگاهی بیان کرد :با توجه به خرید
بحث رانش لوکوموتیو از خارج ،کار جهاددانشگاهی کار
بسیار بزرگی است که این نهاد به آن ورود کرده و معاونت
علمی ریاست جمهوری ،شهرداری تهران و سازمان
شهرداریها هم آن را حمایت میکنند.
دکتر صادقی نیارکی به حمایت وزارت صنعت و
تجارت و معدن از این پروژه اشاره کرد و افزود :وزارت
صنعت ،تجارت و معدن هم ماموریتش همین است؛ یعنی
در جایی که یک تکنولوژی بومی و ساخت داخل شده و
توان فنی و مهندسی آن اثبات میشود را حتما پشتیبانی
میکند.
وی تصریح کرد :اما آن چیزی که در ادامهی ارایه
نمونه اولیه مهم است ،بخش تجاریسازی مجموعه است
که حتما باید برای بحث تامین مالی و تولید انبوه و
تجاریسازی در کنار تولید نمونه اولیه فکری کند تا از
این توان خیلی ممتاز دانش فنی و مهندسی داخلی و
نخبگانی که وارد این قضیه شدن و قبول ریسک کردن
و این کار را انجام دادهاند به نحو احسن استفاده شود.
ارایه کمکهای فناورانه برای انجام پژوهشهای
کاربردی در جهاددانشگاهی

دکتر حمید پوراصغری معاون امور علمی ،فرهنگی و
اجتماعی سازمان برنامه و دکتر حمیدرضا عدل معاون
فنی ،امور زیربنایی و تولیدی این سازمان به همراه دکتر
حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی شنبه  27دیماه

از توانمندیهای این نهاد برای تولید سیستم رانش
واگنهای پروژه قطار ملی در واحد علم و صنعت بازدید و
در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.
دکتر پوراصغری در این بازدید پیرامون اقدامات سازمان
برنامهوبودجه برای تجاریسازی فعالیتها پژوهشی گفت:
قبل از آنکه پژوهشها به مرحله تجاریسازی برسند
باید با ارایه کمکهای فناورانه زمینهی انجام پژوهشهای
کاربردی در مجموعههایی همچون جهاددانشگاهی فراهم
کنیم.
معاون امور علمی ،فرهنگی و اجتماعی سازمان
برنامهوبودجه در ادامه به اهمیت تولید انبوه پروژههای
فناورانه اشاره کرد گفت :در فرایند تولید انبوه و استفاده
از دستاوردهای پژوهشی در صنعت بخشهای مختلف
درگیر هستند که یک بخش بودجه است و ما بهعنوان
سازمان برنامهوبودجه دو نقش را میتوانیم ایفا کنیم
که یک مورد ایجاد هماهنگی بین اتصال بهرهبردار
به جهاددانشگاهی و مورد دیگر تسهیل در تخصیص
اعتبارات به محصوالت تولید داخل است.
وی با تقدیر از اقدامات جهاددانشگاهی در پروژه
تولید قطار ملی و تاکید بر اینکه باید هدفگذاری کنیم
پروژههایی که پیشرفت بیشتری دارند حمایت شوند گفت:
در برخی از موارد از ارزان بودن محصوالت خارجی یا آنکه
در زمان کوتاهتری تحویل میشوند بهعنوان بهانههایی
برای خرید خارجی نام برده میشود که با انجام چنین
پروژههایی این خودباوری به وجود میآید که میتوانیم
نیازهای کشور را با تولید داخل تامین کنیم.
وی همچنین در رابطه با بودجه تخصیصیافته به
بخش پژوهش و فناوری برای سال آینده عنوان کرد :سعی
کردیم روند روبه رشد تخصیص بودجههای پژوهشی ادامه
داشته باشد و سال آینده جذب منابع بودجههای پژوهشی
از امسال نیز بیشتر شود.
گفتنی است براساس اعالم مسووالن رونمایی از قطار
مترو ملی در آخرین روزهای اسفند ماه برگزار میشود
که طراحی و تولید سیستم رانش که به لحاظ فناوری
پیچیدهترین قسمت قطار مترو محسوب میشود و در
صنعت مترو سازی از آن بهعنوان مغز ،قلب و ماهیچههای
یک قطار نامبرده شده و حدود  30درصد قیمت یک
قطار را تشکیل میدهد به بهترین شکل و با پیشرفتهترین
فناوری توسط جهادگران جهاددانشگاهی انجام گرفت.
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مهنــدس علــی امــام مدیرعامــل شــرکت متــروی
تهــران نیــز در ســخنان کوتاهــی در ایــن نشســت ضمــن
تشــکر از اقدامــات انجــام شــده ،گفــت :کار ویــژهای در
حــال انجــام اســت و قــدم بســیار بزرگــی در بحــث
صنعتــی کشــور برداشتهشــده اســت.
وی بابیــان اینکــه شــعلهای کــه افروختهشــده
بایــد گســترش یابــد ادامــه داد :بایــد مکانیزمــی بــرای
تولیــد انبــوه قطــار ملــی بــا همــکاری جهاددانشــگاهی
و ســایر تولیدکننــدگان داخلــی طراحــی شــود تــا کار
شروعشــده بــه ســرانجام رســد.
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د هیم .
معـاون حملونقـل و ترافیـک شـهرداری تهـران در
پایـان گفـت :بایـد تلاش شـود مدیـران ارشـد کشـور
همچـون رییـس سـازمان برنامهوبودجـه و وزارت صنعت،
معـدن و تجـارت از نزدیـک بـا ابعاد پروژه آشـنا شـوند و
حمایتهـای بیشـتری انجـام دهنـد.
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انعکاسشاخصههایمدیرجهادگر
در مرحوم کاظمی آشتیانی

رییس جهاددانشگاهی در نشست مجازی «جهاد علمی به سبک دکرت کاظمی آشتیانی» که به مناسبت پانزدهمین سالگرد
درگذشت این دانشمند فقید برگزار شد از خصوصیات این جهادگر فقید سخن گفت
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 14 ،دیمــاه :دکتــر
حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی در نشســت
مجــازی «جهــاد علمــی بــه ســبک دکتــر کاظمــی
آشــتیانی» کــه بــه مناســبت پانزدهمیــن ســالگرد
درگذشــت زندهیــاد دکتــر کاظمــی آشــتیانی برگــزار
شــد بــه شــاخصههای مهــم مدیــران جهــادی اشــاره
کــرد و گفــت :مدیــر جهــاد دارای شــاخصههایی اســت
کــه شــاخصه اول مومــن بــودن و دینبــاور بــودن اســت
و دکتــر کاظمــی آشــتیانی بهطــور کامــل واجــد ایــن
شــاخصه بــود.
وی افــزود :شــاخصهی دوم علــم بــاور بــودن اســت
و مــا از یــک مدیــر جهــادی توقــع داریــم کــه علــم
بــاور باشــد ،چنانکــه مــوالی مــا علــی علیهالســام
فرمــود کــه العلــم ســلطان .علــم قــدرت اســت هــر کــه
بــه آن دســت پیــدا کنــد چیــره میشــود و اگــر بــه
علــم چیــره پیــدا نکنــد دیگــران بــر او چیــره میشــوند.
در نتیجــه یــک مدیــر جهــادی بایــد علــم بــاور باشــد و
دکتــر کاظمــی دارای ایــن صفــت بــود.
رییــس جهاددانشــگاهی در ادامــه بــا تاکیــد بــر
اینکــه یــک مدیــر جهــادی بایــد خودبــاور باشــد،
تصریــح کــرد :خودبــاور بــه معنــای اینکــه خداونــد
توانمندهایــی را در همــه انســانها یکســان بــه ودیعــه
گذاشــته و مــا بایــد بتوانیــم از ایــن توانمندیهــا خــوب
اســتفاده کنیــم و دکتــر کاظمــی از ایــن توانمنــدی کــه
خداونــد در او بــه ودیعــه گذاشــته بــود بــه شــکل بســیار
خــوب اســتفاده کــرد.
دکتــر طیبــی بــا اشــاره بــه اینکــه مدیــر جهــادی
بایــد برنامهریــز باشــد و بــرای فعالیتهایــی کــه قصــد
انجــام آن را دارد بایــد برنامهریــزی کوتــاه مــدت ،میــان
مــدت و بلندمــدت داشــته باشــد و دکتــر دارای چنیــن
صفاتــی بــود ،افــزود :مدیــر جهــادی بایــد پرتــاش

باشــد هیــچ کاری بــدون زحمــت و بــدون تــاش بــه
دســت نمیآیــد و بایــد بــرای موفقیــت بســیار تــاش
کــرد .ناامیــد نشــدن از شکســتها ،ناامیــد نشــدن از
خــوردن بــه دربهــای بســته بهویــژه در شــرایط
کنونــی کشــورمان .بــه هــر حــال کســی کــه قصــد
انجــام کار نــوی ایرانــی دارد و میخواهــد یــک فنــاوری
نــو را تولیــد کنــد؛ هــم در بحــث کار علمــی و فناورانــه
بهطــور طبیعــی بــا مشــکل مواجــه میشــود و هــم
زمانــی کــه فنــاوری را تولیــد کــرد در کاربــرد آن بــا
مشــکل و حتــی مقاومــت در برابــر اســتفاده از آن روبــه
رو میشــود.
وی ادامــه داد :بــه عنــوان کســی کــه در حــوزه

مهندســی مثــل دکتــر کاظمــی همــه فعالیتهــا را
انجــام میدادیــم و فکــر میکردیــم کــه زمانــی یــک
فنــاوری را تولیــد میکنیــم بــرای مــا فــرش قرمــز پهــن
میکننــد ،بعــد متوجــه شــدیم کــه کامــا برعکــس
اســت و آســانترین قســمت کار مــا تولیــد فنــاوری بــود
و ســختترین قســمت کار مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم
فنــاوری را وارد بــازار مصــرف کشــور کنیــم و تــاش در
مقابــل مقاومتهایــی کــه در ایــن حــوزه بــا آن مواجــه
میشــویم.
رییــس جهاددانشــگاهی شــاخصه دیگــر مدیــر
جهــادی را انتخــاب زمینــه درســت کاری عنــوان کــرد
و گفــت :دکتــر کاظمــی کامــا واجــد ایــن شــاخصه

دکتــر علــی منتظــری رییــس پژوهشــکده علــوم

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تالش دائمی مرحوم کاظمی برای کشف راههای
جدید و خدمات موثر به مردم
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بــود .در جهاددانشــگاهی بایــد زمینــهای را انتخــاب
میکردیــم کــه هــم ارزش علمــی داشــته باشــد و هــم
ارزش اقتصــادی ،زیــرا بودجــه مــا در جهاددانشــگاهی
بســیار محــدود بــود و مــا نیــز عالقــه داشــتیم کــه بــرای
حــل مشــکالت کشــور اقــدام کنیــم و یــک کار علمــی
خــوب انجــام دهیــم ،از یــک ســو هــم عــاوه بــر حــل
مشــکل بایــد کســب درآمــد میکردیــم کــه انتخــاب
درمــان نابــاروری کار کامــا درســت و منطقــی در زمــان
خــودش بــود.
دکتــر طیبــی بیــان کــرد :نــگاه بــه آینــده و توســعه
فنــاوری در دنیــا شــاخصه دیگــر یــک مدیــر جهــادی
اســت کــه دکتــر کاظمــی بــا انتخــاب موضــوع
ســلولهای بنیــادی کــه بحــث بســیار مهمــی بــود
تصمیــم درســتی را گرفــت و مــا درســت در زمانــی کــه
در دنیــا تــازه ایــن کار آغــاز شــده بــود ،ورود کردیــم
و بــرای همیــن اســت کــه در حــال حاضــر در میــان
چندکشــور مطــرح دنیــا قــرار داریــم .امــروز در میــان
چنــد کشــور مطــرح دنیــا در زمینــه علــم ســلولهای
بنیــادی هســتیم و وارد موضــوع ســلول درمانــی
شــدهایم ،در همیــن راســتا اخیــرا موفــق بــه درمــان
پارکینســون از طریــق ســلول درمانــی شــدهایم.
وی از دیگــر ویژگیهــای خــوب مدیریــت جهــادی را
قــدرت ارتباطگیــری بســیار خــوب اســت عنــوان کــرد
کــه دکتــر کاظمــی بهطــور عالــی واجــد ایــن صفــات
بــود ،هــم در ارتباطگیــری بــا مدیــران ارشــد و مدیــران
میانــی در کشــور و هــم ارتباطگیــری بــا مدیــران و
پرســنل و همــکاران خــود در جهاددانشــگاهی.
رییــس جهاددانشــگاهی ویژگــی دیگــر دکتــر کاظمی
را شــوخطبعی وی عنــوان کــرد و گفــت :شــوخ طبعــی
وی باعــث میشــد کــه در هــر محفلــی کــه حضــور پیــدا
میکــرد همــه جــذب آن شــوند و تــوان اســتفاده بــه
موقــع و درســت از شــوخ طبعــی خــود چــه در جهــت
تحقــق اهــداف و چــه در جهــت اداره یــک جلســه را
داشــت.
دکتــر طیبــی قــدرت جــذب نیروهــای توانمنــد و
نگهداشــت آنهــا بــرای کار علمــی شــاخص را از دیگــر
ویژگیهــای دکتــر کاظمــی دانســت و گفــت :شــما
بایــد تــوان جــذب نیروهــای توانمنــد را داشــته باشــید
زیــرا نیروهــای توانمنــد ویژگیهــای خــاص خودشــان
را دارنــد و جــذب و نگهــداری آنهــا از ویژگیهــای
مدیــران جهــادی اســت.
وی در پایــان اظهــار کــرد :بحــث کار راهانــداز بــودن
و کمــک بــه دیگــران از دیگــر ویژگیهــای ایشــان
بــود .ویژگــی دیگــر ایشــان اتــکای بــه خداونــد پــس از
تالشهــا و برنامهریزیهــای علمــی بــود.

بهداشــتی جهاددانشــگاهی نیــز در ایــن نشســت بیــان
کــرد :مرحــوم دکتــر کاظمــی آشــتیانی عــاوه بــر تدیــن
و ویژگیهایــی کــه گفتــه شــده بســیار پرشــور و نــا
آرام و دائــم در تــاش و کوشــش بــرای کشــف راههــای
جدیــد و خدمــات موثــر بــه مــردم و کشــور بــود.
دکتــر منتظــری گفــت :مرحــوم دکتــر کاظمــی
آشــتیانی عــاوه بــر تدیــن و ویژگیهایــی کــه گفتــه
شــده بســیار پرشــور و نــا آرام بــود و گویــی وجــود ایــن
بــرادر عزیــز ،مصــداق ایــن بیــت بــود کــه مــا «زنــده از
آنیــم کــه آرام نگیریــم _ موجیــم کــه آســودگی مــا عدم
ماســت» وی دائــم در تــاش و کوشــش بــرای کشــف
راههــای جدیــد و خدمــات موثــر بــه مــردم و کشــور
بــود.
رییــس پژوهشــکده علــوم بهداشــتی جهاددانشــگاهی
تاکیــد کــرد :مرحــوم کاظمــی ویژگیهــای مثبــت
دیگــری هــم داشــت کــه شــاید کمتــر بــه آنهــا اشــاره
شــده اســت .ایــن صفــات مربــوط بــه رفتــار ســازمانی
وی میشــد ،در حقیقــت دکتــر کاظمــی آشــتیانی بــا
تمــام وجــود بــه جهاددانشــگاهی اعتقــاد داشــت و در راه
اعتــای ایــن نهــاد انقالبــی تمــام هســتی و وجــود خــود
را در طبــق اخــاص گذاشــته بــود و از ایــن
جهــت هــم فــردی نمونــه و الگــو بــود.
وی افــزود :خاطــرات زیــادی
بــا وی دارم .در زمانــی کــه
مســوولیت جهاددانشــگاهی را
بــر عهــده داشــتم و وی هــم
مســوولیت جهاددانشــگاهی
واحــد علــوم پزشــکی ایــران
و هــم مســوولیت پژوهشــکده
رویــان را بــر عهــده داشــت در
یــک زمانــی تصمیــم بــر ایــن
گرفتــه شــد کــه ایــن دو ســازمان
از هــم جــدا شــوند واقعــا بــا تمــام
اخــاص و وجــود ایــن کار را
انجــام داد .بــه قــدری مرحــوم
کاظمــی در جهــت اجــرای
مقــررات تــاش میکــرد
کــه قابــل ســتایش بــود.
دکتــر منتظــری ادامــه
داد :ایشــان در زمانــی کــه
در پژوهشــگاه رویــان بــود
و جشــنواره رازی ،ایــن
پژوهشــگاه را برگزیــده بــود،
بــا مــن تمــاس گرفــت و
گفــت فــردا قــرار اســت جایــزه
ایــن جشــنواره اعطــا شــود.
شــما بــه عنــوان نماینــده
جهاددانشــگاهی تشــریف
ببریــد و ایــن جایــزه را
دریافــت کنیــد.
رییــس پژوهشــکده
علــوم بهداشــــتی
جهاددانشــگاهی
بیــان کـــــرد:
بــه یـــــــاد
مــیآورم زمانــی
کــه میخواســـــتیم
کلنــگ افتتاحیــه ســاختمان
فعلــی پژوهشـــــگاه رویــان را

بــه زمیــن بزنیــم و مصــادف شــده بــود بــا ســالروز
جهاددانشــگاهی ،مرحــوم دکتــر کاظمــی آشــتیانی
مراســمی را تــدارک دیــده و قــرار بــود کــه مــا هــم
خدمــت ایشــان برســیم .در مســیر رســیدن ،در ترافیــک
معطلــی زیــادی پیــش آمــد و بــا تاخیــر مواجــه شــدیم.
مــا بــه ایشــان پیغــام دادیــم کــه کار را آغــاز کنیــد
و مــا هــم میرســیم .ایشــان گفــت تــا شــما نیاییــد،
مراســم را آغــاز نمیکنیــم ،چــرا کــه ایــن مراســم
بــرای جهاددانشــگاهی اســت و حتمــا شــما بایــد در
آن حضــور داشــته باشــید .ایشــان میخواســت ایــن
موضــوع را القــا کنــد کــه در همــه حــاالت ،بــه موازیــن
ســازمانی و مقــررات جهاددانشــگاهی پایبنــد اســت.
وی تاکیــد کــرد :دکتــر کاظمــی آشــتیانی تــاش
داشــت کــه اصــول ســازمانی جهاددانشــگاهی را در
همــه ســطوح حفــظ کنــد .در مدیریــت خــودش هــم
همینگونــه بــود و همیشــه تــاش داشــت کارهــا را
بــا مشــورت و مجــوز قانونــی انجــام دهــد و بــه هیــچ
عنــوان از موازیــن قانونــی تخطــی نمیکــرد .ضمــن
اینکــه رفتــار بســیار منعطفــی بــا نیروهــای زیردســت
خــود داشــت .کســانی کــه امــروز آن روزهــا را بــه یــاد
میآورنــد ،میداننــد کــه ایشــان بــا همــه بــه
ماننــد یــک بــرادر و رفیــق رفتــار میکــرد
و بــه دنبــال رشــد همــکاران خــود بــود.
درود خداونــد بــر ایــن جهادگــر کــه بــا
اخــاص در میــدان بــود و یــک کار
بــزرگ را بــه ســرانجام رســاند.
دکتــر منتظــری در ادامــه بــا
اشــاره بــه عالقــه رییــس پژوهشــگاه
رویــان بــه رهبــر معظــم انقــاب
اســت ،گفــت :دکتــر کاظمــی
آشــتیانی ارادت عمیقــی بــه رهبــر
انقــاب اســامی داشــت و از اینکــه
رهبــر معظــم انقــاب را
مســـــرور و
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خوشــحال کنــد ،لــذت میبــرد .روزی کــه مــا توفیــق
پیــدا کردیــم کــه همــراه ایشــان ،وزیــر بهداشــت وقــت
و تعــدادی از دوســتان پژوهشــگاه رویــان بــه محضــر
رهبــر انقــاب برســیم و گــزارش تولیــد ،تکثیــر و
انجمــاد ســلولهای بنیــادی را بــرای نخســتین بــار
خدمــت معظملــه تقدیــم کنیــم ،رهبــری در بیاناتــی
اظهــار کردنــد «ایــن هنــوز از نتایــج ســحر اســت ،بــاش
تــا صبــح دولتــت بدمــد» کــه ایــن جملــه اشــک شــوق
را در صــورت مرحــوم آشــتیانی جــاری کــرد.
وی ادامه داد :دلیل این ارادت عمیق به رهبر معظم
انقالب به غیر از مسایل قبلی ،حمایت بیدریغ ایشان
از فعالیتهای پژوهشگاه رویان و تالشهای برادران ما
بود .این حمایتها و این خدمات برجسته و خالصانه ،یک
سرمایه بسیار ارزشمند برای کشور و مردم شده است
که همه اینها را باید مدیون دکتر کاظمی آشتیانی و
همکاران و همراهان ایشان در پژوهشگاه رویان بدانیم.
دکتر کاظمی آشتیانی
تراز کار رویان بوده و هست
رییـس پژوهشـگاه رویـان هـم بـا اشـاره بـه اینکـه
دکتـر کاظمـی آشـتیانی تـراز کار رویان بـود و بعد از ۱۵
سـال ،هنـوز هم هسـت گفـت :نزدیک بـه  ۳۰هـزار زوج
نابـارور بـا خدمـات ایـن مرکـز صاحـب فرزند شـدهاند و
دعـای خیـر آنهـا ،صدقـه جاریهای برای ایشـان اسـت.
دکتـر عبدالحسـین شـاهوردی رییـس پژوهشـگاه
رویـان گفـت :گفـت :سـالگرد شـهادت سـردار سـلیمانی
و پانزدهمیـن سـالگرد درگذشـت دکتر کاظمی آشـتیانی

مصـادف بـا ایـام فاطمیـه اسـت و امیـدوارم ایـن مـردان
میـدان میهمـان سـفره حضـرت زهـرا (س) باشـند.
رییــس پژوهشــگاه رویــان افــزود :دکتــر کاظمــی
آشــتیانی ،معمــار و موســس رویــان یکی از پیشکســوتان
جهاددانشــگاهی بــود .علــت مانــدگاری نــام و نشــان
کســانی کــه در عرصههــای مختلــف زحمــت کشــیدند،
چیســت؟ ایــن مانــدگاری قطعــا مدیــون تالشهــای
جهــاد گونــه ایــن عزیــزان در هــر عرصــهای اســت؛
کســانی کــه از خــود و خانــواده گذشــتند و دکتــر
کاظمــی آشــتیانی مصــداق آن اســت.
دکتــر شــاهوردی خاطرنشــان کــرد :دوراندیشـیهای
دکتــر کاظمــی آشــتیانی ،تــاش بــرای پــرآوازه کــردن
نــام ایــران در عرصههــای بینالمللــی ،از کمتریــن
امکانــات ،بیشــترین بهــره را بــردن و تیپســازی از
جملــه هنرهــای ایشــان بــود .دکتــر کاظمــی آشــتیانی
تــراز کار رویــان بــود و بعــد از  15ســال ،هنــوز هــم
هســت .نزدیــک بــه  30هــزار زوج نابــارور بــا خدمــات
ایــن مرکــز صاحــب فرزنــد شــدهاند و دعــای خیــر
آنهــا ،صدقــه جاریــهای بــرای ایشــان اســت.
وی افــزود :تــا زمانــی کــه ایــن ُکنــام و محیــط ،بــوی
دکتــر کاظمــی آشــتیانی را میدهــد ،خیــرات و بــرکات
آن بــرای ایشــان و مــا ذخیــره میشــود .تمــام همــکاران

در پژوهشــگاه رویــان ،برنامههــای خــود را بــا منــش
دکتــر کاظمــی آشــتیانی تــراز و تــاش میکننــد کار را
در همــان ســطح انجــام دهنــد.
دکتــر شــاهوردی خاطرنشــان کــرد :خداونــد نیــز
لطــف و نــگاه خاصــی بــه رویــان و همــکاران ایــن
مجموعــه داشــته و کارهــا را مؤثرتــر و بابرکتتــر کــرده
اســت .ایــن لطــف خداونــد کــه بســیاری از مشــکالت
حــل شــده و بــه جمعــی همــدل کمــک میکنــد.
وی تاکی ــد ک ــرد :ام ــا چــهکاری انج ــام دهی ــم ت ــا
ای ــن ُکن ــام و فض ــا را ب ــا هم ــان ان ــرژی حف ــظ کنی ــم؟
بایـــد اوصـــاف دکتـــر کاظمـــی آشـــتیانی کـــه خـــود
را مزیـــن بـــه اوصـــاف ائمـــه اطهـــار (ع) کـــرده بـــود
را ســـرلوحه خـــود قـــرار دهیـــم .شـــکرگزار خداونـــد
باشـــیم بـــه خاطـــر اینکـــه زمینـــه بـــرای کاهـــش
آالم و دردهـــای مـــردم را بـــرای مـــا فراهـــم کـــرده
اس ــت .ت ــا زمان ــی ک ــه ش ــکرگزار باش ــیم ،ای ــن لط ــف
خداونـــد اســـتمرار پیـــدا میکنـــد.
دکتـــر شـــاهوردی افـــزود :باکارهایـــی کـــه در تـــراز
کارهـــای دکتـــر کاظمـــی آشـــتیانی و همـــت ایشـــان
بـــود ،مطمئنـــا لطـــف خداونـــد اســـتمرار یافتـــه و
پژوهش ــگاه روی ــان میتوان ــد آب ــروی جهاددانش ــگاهی،
نظـــام و کشـــور باشـــد.
دکتر کاظمی آشتیانی ،جهادگری
بیتکلف و نمونه بارز یک قهرمان

در ادامـــه ایـــن مراســـم ،دکتـــر ســـید حســـن
شهرســـتانی رییـــس اســـبق کتابخانـــه ملـــی طـــی
ســـخنانی گفـــت :امـــروز همزمـــان بـــا بزرگداشـــت
قهرمـــان ملـــی عرصـــه مقاومـــت ،ســـردار شـــهید
ســـلیمانی ،پانزدهمیـــن ســـالگرد قهرمانـــی در عرصـــه
جهـــاد علمـــی را برگـــزار میکنیـــم .دکتـــر کاظمـــی

آشـــتیانی ،نمونـــه انســـان تـــراز فرهنـــگ ایـــران و
انقـــاب اســـامی اســـت .در ایـــن فرهنـــگ جامـــع
ایـــران و اســـام ،انســـان جامـــع در اوج ســـادگی،
صمیمیـــت و فروتنـــی ،نـــه در جهـــان بلکـــه برجهـــان
ایســـتاده اســـت.
ریـــس ســـابق کتابخانـــه ملـــی افـــزود :مـــا کارگـــر
هســـتی نیســـتیم ،بلکـــه کارفرمـــای هســـتی هســـتیم
و در چنیـــن جایگاهـــی ،قهرمانـــان جـــوان و پرشـــور
کش ــور مانن ــد دکت ــر کاظم ــی آش ــتیانی ب ــا پش ــتوانه
تربیـــت اصیـــل اســـامی ،خردمنـــدی ،هوشـــیاری
وایمانـــی سرشـــاری کـــه در وجودشـــان نهادینهشـــده
اســـت ،بـــه جامعـــه و کشـــور خدمـــت میکننـــد.
دکتـــر شهرســـتانی خاطرنشـــان کـــرد :خردمنـــدی،
دانـــش ،تـــاش و کوشـــش بـــدون چاشـــنی ذوق و
عشـــق راه بهجایـــی نمیبـــرد .آنچـــه بـــه مـــا بـــاور
میدهـــد ،عشـــق اســـت و دکتـــر کاظمـــی آشـــتیانی
سرشـــار از ایـــن عشـــق بـــود .عشـــق در فرهنـــگ
مـــا شـــکوفا و فعـــال اســـت ،نـــه افســـرده و منفعـــل.
راه عشـــق راه پرمخاطـــره و ســـختی اســـت؛ هرچـــه
آرمانهـــا و اهـــداف باالتـــر باشـــد ،راه ســـختتر
اســـت ،امـــا در نهایـــت ،شـــکوفایی و سرســـبزی اســـت.
ســـختیها نبایـــد عامـــل توقـــف مـــا باشـــند.
وی افـــزود :لغـــت قهرمـــان در فرهنـــگ مـــا
انحصـــاری نیســـت .در هـــر حـــوزهای میتوانیـــم الگـــو
و قهرم ــان داش ــته باش ــیم و ای ــن جهادگ ــر بیتکل ــف،
نمونـــه بـــارز یـــک قهرمـــان اســـت .جوانـــی مثـــل
دکتـــر کاظمـــی آشـــتیانی باایمـــان و عشـــقی کـــه
داش ــت ،در ح ــوزه کاری خ ــود طوفان ــی ب ــه پ ــا ک ــرد.
دکتـــر شهرســـتانی تاکیـــد کـــرد :دکتـــر کاظمـــی
آشـــتیانی محصـــول ایـــن فرهنـــگ غنـــی هـــزاران
س ــاله ایران ــی اس ــامی اس ــت؛ نمون ــه خ ــوب ،بیری ــا،
بیتکلـــف و دوستداشـــتنی و امیـــدوارم چنیـــن
شـــخصیتهایی در کشـــور تکثیـــر شـــوند و رویـــان
همچنـــان کـــه نـــام لطیـــف و زیبایـــی دارد ،همچنـــان
بـــه رویـــش خـــود ادامـــه داده و جـــای خالـــی دکتـــر
کاظمـــی آشـــتیانی را بـــا دســـتپروردههای ایشـــان
پـــر کنـــد.
گفتنـــی اســـت ،تـــاوت قاریـــان ممتـــاز و
بینالمللـــی محمدتقـــی نـــوران و حـــاج مهـــدی
قرهشـــیخلو بـــه همـــراه مرثیهخوانـــی ایـــام فاطمیـــه
از دیگـــر برنامههـــای ایـــن مراســـم بـــود.

در مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی و رییس جهاددانشگاهی از سنگ بنای ساخت مرکز تحقیقات پیش بالینی پزشکی بازساختی و مرکز ملی
نخستیسانانپژوهشگاهرویانجهاددانشگاهیرومناییشد
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی چهارشـنبه  24دیمـاه:

مراسـم رونمایـی از سـنگ بنـای سـاخت مرکـز
تحقیقـات پیـش بالینـی پزشـکی بازسـاختی و مرکـز
ملـی نخستیسـانان پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی
بـا حضـور دکتر محمـد اسلامی وزیر راه و شهرسـازی
و دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی و
دیگر مسـووالن کشـوری و اسـتانی در منطقـه پردیس
برگزار شـد.
تالش جهاددانشگاهی برای انجام کارهای
شاخص علمی و فناورانه
رییـس جهاددانشـگاهی در این مراسـم بـا قدردانی
از حضـور وزیـر راه و شهرسـازی ،وی را از حامیـان
توانمندی داخلی در کشـور دانسـت و گفت :از گذشـته
دور افتخـار دوسـتی بـا دکتر اسلامی را دارم و ایشـان
همیشـه حامـی جهاددانشـگاهی بودهانـد.
دکتـر طیبـی در ادامـه بـا بیـان اینکـه بـرای دفاع
از انقلاب و امنیـت کشـور و ایجـاد رفاه بـرای مردم در
اشـکال مختلـف آن ،اعـم از داشـتن شـغل عزتمنـد و
آبرومنـد با درآمد مناسـب ،سلامت جسـمی و روحی،
مسـکن و آمـوزش ،نیـاز بـه اقتـدار اقتصـادی و دفاعی
داریـم افـزود :از سـویی اقتـدار دفاعـی بایـد حتمـا بـر
تولیـد ملـی مـا متکـی باشـد و تولیـد ملـی نیـز بایـد
متکـی بـر علـم و پیشـرفتهای روزآمد خودمان باشـد
تـا بتوانـد رقابتپذیـری خـود را حفـظ کند.
وی بـا بیـان اینکـه امـروزه در دنیـا یکـی از
شـاخصهای اصلـی توانمنـدی کشـورها را تـوان آنها
در توسـعه علمـی و فناورانـه و کاربـردی کـردن آن در
تولیـد ثـروت و قـدرت بـرای کشـور میداننـد ،گفـت:
البتـه اداره یـک جامعـه علاوه بـر علـم و فنـاوری و
ثـروت ،بایـد بـر پایـه اخلاق و عدالت باشـد تـا بتواند
سـعادت دنیـوی و اخـروی را بـرای مـردم تامیـن کند.
رییـس جهاددانشـگاهی تـوان شـکوفا کـردن

اسـتعدادهای مـردم را دیگر شـاخص توسـعه کشـورها
دانسـت و بـا اشـاره بـه اینکـه خداونـد اسـتعداد را در
اشـکال گوناگـون در مـردم بـه ودیعـه نهـاده اسـت،
افـزود :بایـد به روش درسـت ،این اسـتعدادها شـناخته
شـده و در جهـت شـکوفا کـردن آنها تالش شـود که
البتـه یکـی از عوامـل بسـیار موثـر در شـکوفا کـردن
اسـتعدادها ،خودبـاوری مـردم اسـت.
دکتـر طیبـی بـا بیـان اینکـه یکـی از مسـایلی که
در قبـل از انقلاب و حتـی در سـالهای جاری شـاهد
آن بـوده و هسـتیم ،ایـن اسـت کـه چـون غربیهـا
ارزش توسـعه علمـی و فناورانـه را در ایجـاد قـدرت و
ثـروت میداننـد ،همیشـه در تلاش هسـتند کـه ایـن
حـس خودبـاوری را بهویـژه در جوامـع تحـت سـلطه و
کشـورهای جهان سـوم از بیـن ببرند ،گفـت :این حس

را ایجـاد کـرده بودند که مشـکل توسـط چشـم آبیها
حـل میشـود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه از جملـه اقداماتـی کـه
جهاددانشـگاهی بهعنـوان نهـاد مولـود انقالب اسلامی
از سـال  1359انجـام داده اسـت ،تلاش بـرای انجـام
کارهـای شـاخص علمـی و فناورانـه بـرای ایجـاد
خودبـاوری در مـردم بهویـژه نسـل جـوان و ایجـاد
غـرور و عـزت ملـی اسـت ،گفـت :پژوهشـگاه رویـان
جهاددانشـگاهی نیـز یکی از نمونههـای موفق در حوزه
پزشـکی ،توسـعه علمـی و فناورانـه اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه اینکـه
مجموعـهای کـه امروز از سـنگ بنای آن رونمایی شـد
یکـی از اقدامات بسـیار مهم پژوهشـگاه رویان اسـت تا
بـرای اینکـه کمـک کنـد پژوهشهـای تحقیقاتـیاش
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طبیعـی اسـت که این نیروهـای بـاارزش و پرافتخار در
همیـن مراکـز مشـغول خدمت شـوند و این سـرمایهها
را بهراحتـی از دسـت نخواهیـم داد.
وی بـا اشـاره بـه ایجـاد مرکـز ملـی نخستیسـانان
و مرکـز تحقیقـات پیـش بالینـی پزشـکی بازسـاختی
رویـان ،تاکید کرد :کار بسـیار باارزشـی اسـت و انشـاء
اهلل خداونـد متعـال عنایـت میفرماینـد و بـا تلاش
همـکاران پژوهشـگاه رویـان و دسـتگاههای محلـی،
مـا نیـز در ایـن مسـیر کمـک خواهیـم کـرد تـا هرچه
سـریعتر ایـن مرکز مهـم و موثـر در فرآیندهـای نوین
پژوهشـی پژوهشـگاه رویـان احـداث و بـه بهرهبرداری
برسـد تـا کل جهـان از ثمـرات آن بهرهمنـد شـوند.
وزیر راه و شهرسـازی با تقدیر از اقدامات پژوهشـگاه
رویـان اقدامات این پژوهشـگاه را جزو افتخارات کشـور
در رتبهبنـدی جهانـی دانسـت و گفـت :پژوهشـگاه
رویـان تـراز کشـور را بـا دانشـی کـه در سـلولهای
بنیـادی بـه دسـت آورده ،ارتقـا داده اسـت و امیـدوارم
ایـن ریـل حرکـت و مسـیر پرافتخـار ،هـرروز قویتر و
قدرتمندتـر طـی شـود و ملـت ایران بـه باالتریـن تراز
جایگاهـی خود که شایسـته آن اسـت ،پسـت پیدا کند
و نسـل آینـده مـا هـم از آن بهرهمنـد شـوند.
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در اختیـار مردم و سـایر مؤسسـات و مراکـز تحقیقاتی
قـرار گیـرد ،گفـت :براسـاس  40سـال فعالیـت در
جهاددانشـگاهی اطمینـان میدهـم کـه واقعاً مشـکلی
در زمینـهی توسـعه علمی و فناورانـه و کاربردی کردن
آن در کشـور نداریـم و تنهـا به بـاور و اراده و برنامه در
ایـن حـوزه نیـاز داریم.
دکتـر طیبـی همچنیـن تاکیـد کـرد :همـه مـا
حمایـت میکنیـم تـا ایـن مجموعـه هرچـه سـریعتر
بـه بهرهبـرداری برسـد.
گام موثر جهاددانشگاهی در راستای
عزتآفرینی برای ملت شریف ایران
وزیـر راه و شهرسـازی نیـز در ایـن مراسـم تاکیـد
کـرد :خـدا را شـاکر هسـتیم کـه گام موثـر دیگـری را
بـرادران جهاددانشـگاهی در راسـتای عزتآفرینی برای
ملـت عزیـز و شـریف ایـران در راسـتای منویـات مقام
معظـم رهبری و بـا مدیریـت دکتر طیبی برداشـتهاند.
دکتـر اسلامی مراسـم رونمایـی امـروز را از
اقدامهـای بـزرگ و مانـدگار خواند و گفت :پژوهشـگاه
رویـان یکـی از افتخـارات ملت ایران اسـت و امیدواریم

روح مرحـوم دکتـر کاظمـی آشـتیانی کـه بنیانگـذار
پژوهشـگاه رویـان بودنـد و جـان خـود را در ایـن راه
تقدیـم کردنـد ،از باقیاتالصالحـات ایـن کار بهرهمنـد
با شد .
وزیـر راه و شهرسـازی بـا تاکیـد بـر اینکـه آنچـه
بـرای مـا امـروز در کشـور ضـروری و حایـز اهمیـت
اسـت ،این اسـت کـه فرصت برای شـکوفایی و توسـعه
مولفههـای اقتـدار ملی را فراهـم کنیم ،ادامـه داد :این
فرصـت سـازی در راسـتای توسـعه و اقتـدار آفرینـی
بـرای کشـور و شـکوفایی علمـی و فنـاوری اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه مملکـت مـا از اسـتعدادهای
فراوانـی برخـوردار اسـت ،تاکیـد کـرد :جمعیـت بـا
اسـتعداد مـا ،جوانـان تحصیلکـرده دانشـمند کـه در
هـر نقطهای از جهان در مراکز پژوهشـی حضورداشـته
باشـند ،باعـث افتخـار ایرانیـان بـوده و در تـراز بـاال
توانسـتهاند مسـوولیت علمـی ،پژوهشـی و مدیریتـی
بگیرنـد.
دکتـر اسلامی ادامـه داد :امـروز کـه در کشـورمان
فرصتهـای توسـعه نویـن پژوهشهـای نویـن و
فناوریهـای مـرز دانـش را ظرفیتسـازی میکنیـم،

تالش پژوهشگاه رویان برای ورود به کارهای
اولویتدار یا زمینمانده
دکتـر عبدالحسـین شـاهوردی رییـس پژوهشـگاه
رویـان جهاددانشـگاهی بـا بیـان اینکه این پژوهشـگاه
در عرصـه تحقیقـات علـوم پزشـکی در طـی چهـار
دهـه ،گامهـای موثـری برداشـته و تلاش کرده اسـت
بـه کارهـای اولویـتدار یـا زمینمانـده ورود پیـدا کند
گفـت :پژوهشـگاه رویـان در حوزههـای تولیدمثـل و
درمـان نابـاروری ،سـلولهای بنیادی و سـلول درمانی،
بیوتکنولـوژی ،تولید حیوانات شبیهسازیشـده و ترا ریخته،
پزشـکی مبتنـی بر فرد و پزشـکی سـرطان پیشـگام و
پرچـمدار بـوده و نـام جهاددانشـگاهی را در عرصه علم
پزشـکی زنـده نگهداشـته اسـت.
وی با بیان اینکه با ذکر صلوات یادی میکنیم
از دکتر کاظمی آشتیانی ،بنیانگذار پژوهشگاه رویان
که همواره در شروع هر فعالیتی ،به منظور همراهی
و همدلی و ایجاد برکت در کار و عاقبتبهخیر شدن
آن برنامه ،با نذر صلوات ،دوستان را همراه میکرد
گفت :امیدواریم این کار بزرگ نیز که یکی از حلقههای
زنجیره تحقیقات علم پزشکی است ،به سرانجام نیک
ختم شود و به عنوان یک کار خیر و صواب در ایام
فعالیت همه عزیزان به یادگار بماند.
دکتر شاهوردی با بیان اینکه پژوهشگاه رویان
هم در ایجاد زیرساختها و هم تربیت نیروی انسانی
اقدامهای ارزشمندی انجام داده است ،افزود :پروژههای
زیادی در سطح آزمایشگاهی انجام شود ،اما تعداد کمی
از آنها به دلیل هزینههای زیاد عملیاتی شده و به
سطح پیش بالینی و بالینی میرسند که پژوهشگاه
رویان سعی کرده تا این زنجیره علمی را در حد یک
الگو بهخوبی اجرا کند.
رییس پژوهشگاه رویان با اشاره به اینکه امروز
بهمنظور توسعه فعالیتها ساخت این مرکز پیش بالینی
پزشکی بازساختی آغاز میشود ،گفت :نیازمند حمایت
دولت هستیم تا بتوانیم در زمان محدود این پروژه را
به سرانجام برسانیم.
وی با بیان اینکه پژوهشگاه رویان در زمینهی
پیش بالینی درمان پارکینسون ،بحث قطع نخاع و
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پژوهشگاه رویان از مراکز پیشرو در خصوص
استفاده از پزشکی بازساختی
زیستشناسی ترمیمی شاخهای از علم زیستشناسی
است که اولین بار توسط ترمبلی ()Trembley
معرفی شد تا اساس بسیاری از شناختهای ما در
تکوین و انقالبی در پزشکی باشد که در آن درمان
ریشهای بیماریها بهجای درمان عالئم آنها هدف
قرارگرفته است.
پزشکی ترمیمی مجموعهای است از یافتههای
کاربردی علم زیستشناسی که تالش دارد با ابزارهایی
مانند تجویز عوامل رشد ،سلول درمانی ،مهندسی بافت
و پیوند عضو ،مرگومیر ناشی از بیماریهای ناشی از
تخریب بافتی را کاهش دهد .بیماریهایی که مشخصه
اصلی آنها از دست دادن بخشی از خود بافت و یا
عملکرد آن بوده و امروزه فهرست بلندی از مشکالت را
در پزشکی مدرن تشکیل دادهاند .در این بین هر چند
تالشهای فراوانی برای شناسایی عوامل رشد دخیل
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بیماریهای کلیه تاکنون  ۱۳طرح را به اجرا رسانده
است ،گفت :امیدواریم در سال آینده بتوانیم فاز
کلینیکال این پروژه آغاز کنیم.

درترمیم طبیعی بدن ،مهندسی بافت و یا حتی بهبود
روشهای پیوند عضو صورت گرفته ولی سلول درمانی
با ایده ساده جایگزینی اجزا سازنده قسمت از بین رفته
با استفاده از سلولهای بنیادی ،پیشتاز همه آنها است
تا جایی که برخی ،پزشکی ترمیمی را معادل سلول
درمانی میدانند .در واقع به همین دلیل است که در
حال حاضر اغلب فعالیتهای پژوهشی صورت گرفته در
بخش پزشکی ترمیمی ،معطوف به مطالعات ترجمانی
و بالینی با استفاده از روشهای سلول درمانی است.
گفتنی است ،پژوهشگاه رویان بهعنوان یکی از مراکز
پیشرو در خصوص استفاده از پزشکی بازساختی از سال
 1380مطالعات خود را با هدف تبدیل علم به کاربرد
که همانا درمان بیماریهای العالج و کم عالج بود،
آغاز کرد .از آنجا که تحقیقات روی نمونههای انسانی
بسیار سخت ،هزینهبر و در برخی موارد غیرممکن بود
محققان پژوهشگاه از همان ابتدا تحقیقات خود را
بر روی حیوانات آزمایشگاهی کوچک شروع و بعدها
جهت کسب نتایج نهایی و قابلتبدیل به بالین از
نخستیسانان (پریماتها) استفاده کردند.
با توجه به نیازهای روزافزون رسته نخستیسانان
جهت توسعه مطالعات بنیادی و بالینی ،پژوهشگاه

رویان مرکز نگهداری نخستیسانان خود را از سال
 1385راهاندازی کرد .این مجموعه با مساحتی حدود
 1000مترمربع ،دارای ظرفیت نگهداری  50قالده
میمون ،اتاق عمل ،آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی و
آزمایشگاه سلولی و سایر متعلقات است؛ بنابراین تجربه
نگهداری میمونها و دانش فنی تعامل با نخستیسانان
توسط کارشناسان این واحد در طی سالهای گذشته
شکلگرفته است که این تخصص مهمترین سرمایه
ساخت مرکز جدید با ظرفیت باالتر است.
در طول این مدت نتایج و تجربیات بسیار ارزندهای در
خصوص درمان بیماریهای گوناگون پوستی ،کبد و کلیه،
مشکالت اندام حرکتی ،غدد درونریز و ...بهدستآمده که
بسیاری از این نتایج و تجربیات در حال حاضر در مرکز
سلول درمانی پژوهشگاه در حال ارایه به بیماران است.
با گسترش علم و همچنین افزایش هزینههای
تحقیقات ،توسعه مرکز مطالعات پیش بالینی با هدف
ارایه خدمات تخصصیتر با هزینه کمتر هم به محققان
رویان و هم به محققان سایر مراکز کشور در دستور کار
پژوهشگاه رویان قرار گرفت .گسترش مرکز مطالعات
پیش بالینی به زیرساختهایی نیاز دارد که یکی از
آنها تاسیس مرکز ملی نخستیسانان است.
نظر به شباهت آناتومیکی و فیزیولوژیکی فراوان
نخستیسانان (میمونها) به انسان ،بهویژه در
کارکردهای مغز و سیستم ایمنی ،این گونهها در
پژوهشهای پیش بالینی کاربرد روزافزونی دارند.
این مطالعات شامل تحقیقاتی نظیر مغز و اعصاب،
ضایعات نخاعی ،بیماریام.اس ،پارکینسون ،آلزایمر،
رفتارشناسی و نظایر آن است.
بهعالوه شباهت سیستم ایمنی نخستیسانان با انسان
زمینهساز مطالعات و تحقیقات واکسنسازی و ایمونولوژی
پیوند اندامهای گوناگون و مطالعات سالمندی است.
این نیاز در چنین روزهایی که در اوج بیماری کووید
 19هستیم برای همگی مشهودتر شده است .همچنین
تحقیقات فضایی نیز از کاربردهای دیگر است.
مرکز ملی نخستیسانان ایران ،در نظر دارد مرکزی
توانمند در سطح بینالمللی جهت مطالعه و ارایه
خدمات تخصصی در زمینه توسعه پژوهشهای بنیادی
کاربردی بینرشتهای در حوزههای بیماریهای نوپدید
و بازپدید برای واکسن ،دارو ،پزشکی بازساختی ،مغز و
شناخت و الکترومدیسن باشد.
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تـــازه
آخرین یافتهها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران
جهاددانشگاهی
■ ومیسازی تولید صدا خفه کن داخلی خطوط تقلیل فشار
گاز توسط محققان جهاددانشگاهی
■ رومنایی از پنج استاندارد دارویی پرمرصف صنعت گیاهان
دارویی
■ پیرشفت  ۶۰درصدی پروژە فناورانه «تولید نیکل و کبالت
از مواد معدنی»
و ...
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بومیسازیتولیدصداخفهکنداخلیخطوطتقلیل
فشارگازتوسطمحققانجهاددانشگاهی

محقق برگزیده جهاددانشگاهی در جشنواره بیناملللی خوارزمی از رصفهجویی ارزی در کنار توان رقابت با محصوالت خارجی سخن گفت

روابـط عمومـی جهاددانشـــــگاهی :محقــــق برگزیـده
جهاددانشـگاهی در سی و چهارمین جشـنواره بینالمللی
خوارزمـی بـا طـرح «بومیسـازی تولیـد صـدا خفـه
کـن داخلـی خطـوط تقلیـل فشـار گاز» کـه منجـر بـه
کاهـش صداهـای ناهنجـار مجـاری شـبکه انتقـال گاز و
ایسـتگاههای کاهـش فشـار میشـود ،ضمـن صرفهجویی
ارزی ،گامـی در جهـت حـل مشـکالت پزشـکی ناشـی از
آلودگـی صوتـی همچون کم شـنوایی ،آرتروز و مشـکالت
عصبـی برخـی از کارکنـان شـرکت گاز برداشـت.
دکتـر احمـد مولـودی عضـو هیـات علمـی گـروه
پژوهشـی مـواد سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان
رضـوی بـا طـرح «بومیسـازی تولیـد صـدا خفـه کـن
داخلـی خطـوط تقلیـل فشـار گاز» رتبـه سـوم طرحهای
توسـعهای ،سـی و چهارمیـن جشـنواره بینالمللـی
خوارزمـی را کسـب و طی مراسـمی با حضـور وزیر علوم،
تحقیقـات و فنـاوری تقدیـر شـد.
دکتر مولودی که همکاری خود را از سال  ۸۴در

قالب طرحهای دانشجویی و بهصورت پارهوقت با سازمان
جهاددانشگاهی خراسان رضوی آغاز کرده است و در حال
حاضر بهعنوان عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی
مواد نوین این سازمان فعالیت دارد ،در گفتوگو با
روابط عمومی جهاددانشگاهی به تشریح مزایای طرح
«بومیسازی تولید صدا خفه کن داخلی خطوط تقلیل
فشار گاز» پرداخت و این فناوری را گامی در جهت حل مشکل
کم شنوایی ،آرتروز و مشکالت عصبی برخی از کارکنان
شرکت گاز فعال در این حوزه خواند.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی مـواد سـازمان
جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی اظهـار کـرد :مسـیر
و خطـوط انتقـال گاز از محـل اسـتخراج گاز و انتقـال
آن توسـط خطـوط لولـه و در نهایـت تـا زمانـی کـه
بـه دسـت مصرفکننـده برسـد ،دارای ایسـتگاهها و
محلهـای اساسـی اسـت کـه گاز با فشـار بـاال وارد آنها
میگـردد و زمانـی کـه بـه نزدیـک شـهر میرسـد بایـد
در ایسـتگاههای سـی جـی اس ( )CGSو تـی بـی اس

( )TBSفشـار کاهـش پیـدا کند تا برای مصـارف خانگی
قابلاسـتفاده شـود.
محقـق برگزیـده جهاددانشـگاهی در سـی و چهارمین
جشـنواره بینالمللـی خوارزمی با تاکید بر اینکه ایسـتگاه
تقلیـل فشـار گاز چـه بهصـورت سـی جـی اس و یـا تـی
بـی اس از رگالتورهـای کاهنـده فشـار اسـتفاده میکنند
افـزود :بـا توجـه به ماهیـت کاهش فشـار و ایجـاد جریان
اغتشاشـی ،خـود جریـان اغتشاشـی باعـث میشـود کـه
نویـز ناهنجـاری ایجادشـده کـه شـدت صـدای آن حتـی
در برخـی از مواقـع  110یـا  120دسـیبل اندازهگیـری
شـده اسـت و اگـر بخواهیـم ایـن مقـدار شـدت صـدا را
شبیهسـازی کنیـم چیـزی معـادل بـا صـدای تیـک آف
هواپیمـا میشـود کـه وجـود ایـن صـدا بهصـورت دائمی
در ایسـتگاه گاز باعـث آزار و اذیت برای کارکنان شـرکت
گاز شـده و در بسـیاری از مـوارد آنهـا در پایـان مـدت
خدمـت خـود بـا مشـکالت کـم شـنوایی ،آرتـروز و بعضا
بیماریهـای عصبـی مواجـه میشـوند.
همچنیـن در بسـیاری از مـوارد نیـز بـا رشـد شـهرها
ایسـتگاههای تقلیـل فشـار در بیـن چنـد خانه مسـکونی
قـرار میگیـرد و باعـث آزار و اذیـت بـرای همسـایهها و
شـکایت از شـرکت گاز میگـردد.
دکتـر مولـودی افزود :بـا توجه به وجود این مشـکالت
حـدود  5سـال پیـش کارکنـان شـرکت گاز خراسـان
رضـوی به گروه پژوهشـی مواد جهاددانشـگاهی خراسـان
رضـوی مراجعه و مشـکل را مطـرح کردند و خواسـتند تا
مشـکل را برطـرف کنیم.
وی اظهـار کـرد :گلـوگاه طراحی این فناوری ،رسـیدن
بـه دانـش فنی سـاخت قطعـهی فـوم تخلخل بـاز نیکلی
بـود کـه دارای تکنولـوژی باالیـی ( )High Techبـود
کـه دانش سـاخت آن در اختیار سـه کشـور هسـت و آن
را بـه کشـور مـا نمیدادنـد و مـا بـا توجـه بـه نیـازی که
وجـود داشـت ،یک طـرح پژوهشـی در این راسـتا تعریف
و نزدیـک بـه دو سـال روی آن کارکردیم تا بـه تکنولوژی
سـاخت فـوم تخلخل بـاز نیکلی رسـیدیم.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی مـواد سـازمان
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صنعـت محصـول نهایـی مهـم اسـت و برخـی از ارگانها
بودجههایـی را بـرای پژوهـش در نظـر میگیرنـد ،امـا
ایـن بودجههـا کافی نیسـت و برای رسـیدن بـه محصول
نهایـی بودجه بیشـتری نیاز اسـت ،برخـی از ارگانها نیز
میگوینـد مـا از شـما محصـول میخواهیـم و هزینـهای
بـرای پژوهـش صرف نمیکنیـم و اگر توانسـتید محصول
را بسـازید تضمیـن خرید به شـما میدهیم .در کشـور ما
سـازمانهای دولتـی و خصوصـی بـه ایـن سـمت رفتهاند
کـه اول محصـول را اسـتفاده میکننـد و بعـد حمایـت
الزم را انجـام میدهنـد.
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا ایـن محصـول
ازلحـاظ کیفیـت میتوانـد بـا محصـوالت مشـابه خارجی
رقابـت کند؟ اظهـار کرد :یکـی از دغدغههای شـرکت گاز
نیـز ایـن موضـوع بود .بـرای همیـن مـا نمونـه خارجی را
تهیـه کردیـم و در یـک شـرایط مشـابه از هـر دو محصول
اسـتفاده کردیـم کـه مشـاهده شـد هیـچ تفاوتـی باهـم
در عمـل ندارنـد و در نامـه تاییدیـه شـرکت گاز نیـز ایـن
موضـوع قیدشـده اسـت کـه شـرایط کاری و کیفیت صدا
دقیقـاً معـادل بـا نمونـه خارجی اسـت.
دکتـر مولـودی در رابطـه بـا معیارهای پذیـرش طرح
در جشـنواره خوارزمی گفت :اسـتراتژیک بـودن محصول

و درآمدزایـی و ایجـاد اشـتغال از پارامترهـای مهـم برای
شـرکت در جشـنواره خوارزمـی اسـت .در این جشـنواره
پژوهشهایـی کاربـردی کـه بـه محصول رسـیده ،فروش
خوبـی دارنـد و همچنیـن قطعـه اسـتراتژیک باشـند در
اولویـت انتخـاب قـرار میگیرند.
ایـن برگزیـده سـی و چهارمیـن جشـنواره بینالمللی
خوارزمـی در پایـان با تشـکر از جهاددانشـگاهی سـازمان
خراسـان رضـوی گفـت :رسـیدن بـه دانـش فنـی و
تکنولـوژی کـه قبـل از آن در کشـور نبـوده کار بسـیار
سـختی اسـت و ریسـک خطر باالیی دارد و ممکن اسـت
بـه نتیجـه نرسـد .امـا جهاددانشـگاهی ایـن ریسـک را
پذیرفـت و بـه مـا اعتمـاد کـرد و پـس از دو سـال مـا به
تکنولـوژی آن رسـیدیم و در ادامـه هـم بـرای فـروش و
ایجـاد زیرسـاختهای الزم بـرای تولیـد در کنـار مـا بود
تـا بـه ایـن موفقیت برسـیم و محصـول را در کل کشـور
عرضـه کنیم.
گفتنـی اسـت ،اکـرم صالحـی ،فائـزه برزگـر ،مرتضـی
امیرآبـادی ،منصـور جعفـری اسـفاد ،مسـعود گلسـتانی
پـور ،حسـین امینی مشـهدی ،دکتر احمد مولـودی را در
اجـرای طـرح «بومیسـازی تولید صـدا خفه کـن داخلی
خطـوط تقلیـل فشـار گاز» همراهـی کردند.

www.acecr.ac.ir

جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی ادامه داد :فـوم تخلخل
بـاز نیکلـی جـزو مـواد پیشـرفتهای اسـت کـه  95درصد
تخلخـل دارد و همزمـان بـا داشـتن تخلخـل ،دارای
اسـتحکام نسـبتاً باالیـی نیـز بـوده کـه جـزو فومهـای
فلـزی بسـیار پرکاربـرد بهشـمار مـیرود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بعــد از دو ســال کــه بــه
تکنولــوژی ســاخت ایــن فــوم رســیدیم عنــوان کــرد:
بــا هماهنگــی شــرکت گاز اســتان خراســان رضــوی
ایــن فــوم را در چنــد ایســتگاه منتخــب شــرکت نصــب
کردیــم کــه نتایــج اولیــه مناســب بــود و پــس از گذشــت
یــک ســال از نصــب دوبــاره اندازهگیــری صوتــی انجــام
و قطعــه از داخــل ایســتگاه بــاز شــد و موردبررســی قــرار
گرفــت کــه مشــکلی وجــود نداشــت و بعــدازآن تاییدیــه
بــه طــرح داده شــد.
دکتـر مولـودی بابیـان اینکـه در ادامـه هماهنگیهای
الزم بـا شـرکت ملـی گاز انجـام شـد و در ادامـه معرفـی
محصـول صـورت گرفـت عنـوان کـرد :همچنیـن مراحل
گذرانـدن اسـتانداردهای مدنظـر همـه با موفقیـت انجام
شـد و پـس از آن شـروع خدمـات بـه شـرکتهای گاز
اسـتانی آغاز و در حال حاضر  8اسـتان اصفهان ،خراسـان
رضـوی ،گیالن ،مازنـدران ،قم ،آذربایجان شـرقی ،ایالم و
یـزد در حـال اسـتفاده از ایـن فناوری هسـتند.
محقـق برگزیـده جهاددانشـگاهی در سـی و چهارمین
جشـنواره بینالمللـی خوارزمـی بابیان اینکـه دانش صدا
خفـه کن خطوط تقلیل فشـار گاز در کشـور بومیسـازی
شـده اسـت ،ادامـه داد :ایـن دانـش کـه موردنیاز کشـور
بـود تاکنـون فروش نسـبتا خوبی داشـته اسـت و در یک
مقایسـه بـا نمونـه خارجـی دارای یکدهـم قیمـت نمونه
خارجی اسـت .بـرای مثال اگـر نمونه خارجـی  800دالر
قیمت داشـته باشـد نمونـه ایرانـی  80دالر قیمت دارد.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی مـواد سـازمان
جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی بیـان کـرد :بـا توجـه
بـه اینکـه فومهـای فلـزی بهویـژه فومهـای نیکلـی جزو
قطعاتـی هسـتند کـه در صنایـع نظامـی کاربـرد دارنـد،
ایـن قطعـه تحریمـی اسـت و شـرکتهای خارجـی در
مکاتبـات بـرای خریـد جـواب مـا را نمیدادنـد و برخـی
هـم میگفتنـد قطعـه تحریمـی اسـت و از فـروش آن به
جمهـوری اسلامی ایـران معـذور هسـتیم.
وی بابیــان اینکــه ایــن طــرح تاکنــون  2و نیــم
میلیــارد فــروش داشــته اســت ،گفــت :آخریــن
دســتاورد ایــن طــرح تاییــد ایــن محصــول در فهرســت
عرضهکننــدگان مجــاز ( )list vendorشــرکت گاز
بــود کــه بــا اخــذ گواهــی ایــن ســامانه مجــوز الزم بــرای
فــروش را بــه دســت آوردیــم.
دکتــر مولــودی بــا تاکیــد بــر اینکــه مجــری طــرح،
جهاددانشــگاهی اســت ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه برخی
از مشــکالت بــرای عرضـهی محصول و تجاریســازی آن،
تصمیــم بــر ایــن اســت کــه یــک شــرکت دانشبنیــان
در ایــن خصــوص تشــکیل شــود کــه هســته اصلــی آن
نیــز اخیــرا در مرکــز رشــد ســامت جهاددانشــگاهی
خراســان رضــوی تشکیلشــده؛ زیــرا بــا توجــه بــه
اینکــه یکنهــاد هســتیم نمیتوانیــم وارد مناقصــات
شــویم ،درنتیجــه بــرای گســترش کار ترجیــح بــر ایــن
اســت کــه یــک شــرکت دانشبنیــان تشــکیل شــود کــه
هــم بتوانــد چابکتــر عمــل کنــد و هــم محصــوالت
جدیدتــری را در ایــن عرصــه داشــته باشــد.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی مـواد سـازمان
جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی در ادامـه به مشـکالت
انجام فعالیتهای پژوهشـی نیز اشـاره کـرد و گفت :برای
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رومناییازپنجاستانداردداروییپرمرصفصنعت
گیاهاندارویی

با حضور معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی بهصورت مجازی از پنج استاندارد دارویی پرمرصف در حوزه داروهای گیاهی در پژوهشکده
گیاهان دارویی این نهاد رومنایی شد
عرضـــه میشـــود.
رییـــس پژوهشــــــکده گیاهــــــــان دارویـــی
جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در همیـــن
رابطـــه پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی فعالیـــت
در ایـــن حـــوزه را آغـــاز کـــرد و پنـــج اســـتاندارد
پرکاربـــرد در صنعـــت گیاهـــان دارویـــی بـــا نامهـــای
Apigenin, Glycyrrhizin, Quercetin,
 Silybin, Suberosinرا م ــورد شناس ــایی ق ــرارداد،
افـــزود :پـــس از شناســـایی اســـتانداردها ،مطالعـــات و
خالصس ــازی ترکیب ــات و آنالی ــز آنه ــا ،دان ــش فن ــی
و مجوزهـــای الزم از ســـازمان غـــذا و داروی وزارت
بهداشـــت اخـــذ شـــد.
دکتـــر غفـــارزادگان در پایـــان عنـــوان کـــرد:
برنامههایـــی بـــرای افزایـــش ایـــن اســـتانداردهای
گیاه ــی در آین ــده داری ــم ت ــا نیازه ــای ح ــوزه صنع ــت
گیاه ــان داروی ــی و داروه ــای گیاه ــی را تامی ــن کنی ــم.

روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی

جهاددانشـــگاهی 14،دیمـــاه :مراســـم رونمایـــی از پنـــج
اســـتاندارد گیاهـــی پرمصـــرف در حـــوزه داروهـــای
گیاهـــی ،از طریـــق ارتبـــاط مجـــازی بـــا دکتـــر
محمـــد رضاپورعابـــدی معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری
جهاددانشـــگاهی و حضـــور جمعـــی از مدیـــران
پژوهشـــکدههای مســـتقر در مجتمـــع تحقیقاتـــی
شـــهدای جهاددانشـــگاهی در محـــل پژوهشـــکده
گیاهـــان دارویـــی ایـــن نهـــاد برگـــزار شـــد.
دکتـــر محمدرضـــا پـــور عابـــدی در ایـــن مراســـم
بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اگـــر بخواهیـــم در کارهـــا
مرجعیـــت داشـــته باشـــیم ،الزمـــه ایـــن کار ،بررســـی
و انجـــام آن از جوانـــب مختلـــف اســـت گفـــت :وجـــه
تمای ــز ای ــن پژوهش ــکده ب ــا دیگ ــر مراک ــز تحقیقات ــی،
توانمنـــدی ایـــن آن در بحـــث کشـــاورزی ،پزشـــکی و
داروســـازی اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه تولیـــد ایـــن اســـتاندارهای
دارویـــی از جهـــت اقتصـــادی و در حـــوزه کســـبوکار
دارای ارزش باالی ــی اس ــت تاکی ــد ک ــرد :در طرحه ــای
پژوهشـــی نـــگاه ویـــژهای بـــه ایـــن موضـــوع بایـــد

داش ــت ت ــا بت ــوان جای ــگاه وی ــژهای در ح ــوزه صنع ــت
داروهـــای گیاهـــی و گیاهـــان دارویـــی بـــرای ایـــن
حـــوزه کســـب کـــرد.
برنامههای پژوهشکده گیاهان دارویی برای افزایش
این استانداردها
دکتـــر رضـــا غفـــارزادگان رییـــس پژوهشـــکده
گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن
مراســـم گفـــت :اســـتانداردهای گیاهـــی یکـــی از
حوزههـــای بـــا تکنولـــوژی بـــاال در حـــوزه تولیـــد
فرآوردههـــای طبیعـــی اســـت و بـــه دلیـــل اینکـــه
کشـــورمان در شـــرایط تحریـــم اســـتانداردها بـــه ســـر
میبـــرد بـــا مشـــکالتی در صنعـــت تولیـــد داروهـــای
گیاهـــی و گیاهـــان دارویـــی مواجهـــه هســـتیم.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالتی کــه تحریــم اســتاندارها
در صنع ــت داروه ــای گیاه ــی ب ــه وج ــود آورده اس ــت
بیـــان کـــرد :ایـــن اســـتاندارها در خیلـــی از مـــوارد در
اختیـــار شـــرکتها قـــرار نمیگیـــرد و در صـــورت
در اختیـــار قـــرار دادن باقیمتهـــای چندیـــن برابـــر

جلوگیری از خروج سالیانه میلیونها دالر ارز با
تولید این استانداردها
همچنیــن دکتــر ســعید توکلــی عضــو هیــات علمــی
ایــن پژوهشــکده و مجــری ایــن طــرح عنــوان کــرد :در
کشــورمان بیــش از دو هــزار فــرآورده طبیعــی دارای
مجــوز از ســازمان غــذا و دارو وجــود دارنــد کــه بــرای
آنالیــز ایــن فرآوردههــا نیــاز بــه ترکیبــات طبیعــی جــدا
شــده و خالصســازی شــده از ایــن گیاهــان اســت.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه تاکن ــون تنه ــا چن ــد ش ــرکت
محـــدود از کشـــورهای آلمـــان ،ســـوئیس و چیـــن در
ســـطح دنیـــا تولیدکننـــده ایـــن اســـتانداردها بودهانـــد،
افـــزود :پـــس از ســـه ســـال تحقیـــق بـــرای اولیـــن
بـــار در خاورمیانـــه در پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی
جهاددانشـــگاهی ،دانـــش فنـــی تولیـــد نیمهصنعتـــی
پنـــج اســـتاندارد پرمصـــرف در صنایـــع دارویـــی بـــه
دس ــت متخصص ــان فیتوش ــیمی و فارماکوگن ــوزی ای ــن
پژوهش ــکده ،بوم ــی ش ــد ک ــه تولی ــد ای ــن اس ــتانداردها
از خـــروج ســـالیانه میلیونهـــا دالر ارز از کشـــور
جلوگیـــری خواهـــد کـــرد و گام بزرگـــی در توســـعه
صنایـــع داروهـــای گیاهـــی کشـــور خواهـــد بـــود.

معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی صنعتی رشیف از ابداع «شعلهبین» برای
جلوگیری از انفجارهای احتاملی خرب داد
داخل است ،قطعاً در این حوزه فعالتر خواهیم بود؛
ولی متأسفانه باید عنوان کنم که هنوز کشور به تفکر
کامل استفاده از توانمندی داخل نرسیده است .بخش
دیگر فعالیت ما در بحث موتورهای درونچاهی است.
چاه نفت در حین حفاری و نیز پسازآن و در مراحل
تعمیراتی به حفاریهای جهتدار نیاز دارد که این کار
توسط موتورهای درون چاهی (از جمله موتورهای سایز
شش و سهچهارم ( )۶ ۴/۳و دو و یکهشتم ())۲ ۸/۱
انجام میشود .این موتورها در حال حاضر در سازمان
ساخته و جهت تست آمادهشدهاند که انشاءاهلل در آینده
نزدیک تست خواهند شد.
دکتر مردانی افزود :یکی از محصوالت سازمان که
ان شاءاهلل در آینده نزدیک تجاری میگردد ،دستگاه
شعلهبین است .این تجهیز یکی از دستگاههای ایمنی و
مهم مورداستفاده در نیروگاهها ،پتروشیمیها و صنایع
معدنی است .وظیفه این دستگاه ،تشخیص وجود شعله
در کورههای مربوطه بهمنظور جلوگیری از انفجارهای
احتمالی است .تحقیقات فناورانه مربوط به این دستگاه
در چند سال گذشته با حمایت برخی صنایع مرتبط
و نیز با استفاده از منابع داخلی جهاددانشگاهی
انجامشده است .خدا را شاکریم که پس از طی مراحل
پژوهشی و فناورانه ،این دستگاه عملیاتی شده و تاکنون
حدود  ۱۰۰شعلهبین به بخشهای مختلف کشور نیز
فروختهشده است .در حال حاضر مراحل تجاریسازی
این دستگاه انجام میشود که در آینده نزدیک شاهد
ایجاد یک شرکت دانشبنیان در این خصوص خواهیم
بود.
وی خاطرنشان کرد :در سازمان جهاددانشگاهی
صنعتی شریف به این نتیجه رسیدهایم که به سمت
تأسیس شرکت و تجاریسازی حرکت کنیم .در چند
سال اخیر و با تشدید تحریمها ،نگاه به توانمندی
داخلی بیشتر شده و در این مجموعه توانستهایم در
صنعت خودرو و نفت ،پروژههای خوبی اجرا کنیم .البته
باید تاکید کنم که صرف وجود تحریم ،خبر خوبی
نیست ،ولی این نگاه به داخل خیلی مبارک است و
امیدوارم که این تفکر در کشور دائمی شود.
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی :معـاون پژوهـش و
فنـاوری سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف
گفـت :در چنـد سـال اخیر و با تشـدید تحریمهـا ،نگاه
بـه توانمنـدی داخلی بیشـتر شـده و در ایـن مجموعه
توانسـتهایم در صنعـت خـودرو و نفـت ،پروژههـای
خوبـی را اجرایـی کنیـم.
دکتر محســـــن مردانی ضمــــن اشاره به سابقه
جهاددانشگاهی در حوزه پژوهش کشور گفت :در
دوران دفاع مقدس ،جهاددانشگاهی مشارکت بسیار
مناسبی در پروژههای دفاعی کشور بازی نمود که پس
از پایان آن دوران ،با شدت کمتری ادامه یافت .پس
از آن بسیاری از مدیران جوان این نهاد به دلیل نیاز
کشور ،به سازمانها و نهادهای دولتی منتقل شدند.
در دوران سازندگی ،جهاددانشگاهی همچنان در زمینه
اجرای پروژههای مختلف فعالیت میکرد .رسالت
سازمان از ابتدا همین بود که در هر بخشی از کشور که
مشکلی وجود داشت و دیگران به دالیل متعدد ازجمله
پیچیدگی فناوری یا منفعت اقتصادی پایین ،به آن
ورود پیدا نمیکردند ،نقش جهادی خود را ایفا میکرد.
وی افزود :در دهه  ،۸۰دانشگاهها نیز به
حوزه پژوهش وارد شده و پژوهش کشور شکل
تقویتشدهتری پیدا کرد؛ در کنار آن ،شرکتهایی با
ماهیت مشابه شرکتهای دانشبنیان امروزی در کشور
ایجاد شدند .با ایجاد شرکتهای دانشبنیان در دهه
 ،۹۰عمده مزیتهای رقابتی (ورود به مناقصات ،مزایای
بیمه و مالیاتی) که پیشازاین به جهاددانشگاهی یا
دانشگاهها تعلق داشت ،به شرکتهای دانشبنیان
واگذار کردید .بهعالوه ،این شرکتها از مزایای بخش
خصوصی نیز بهرهمند هستند و در نتیجه ،این شرکتها
با حمایتهای خوبی که انجام شد ،به سمت تولید
محصوالت فناورانه روی آوردهاند و بهتبع آن ،بازیگران
حوزه پژوهش در کشور افزایش پیدا کــــردند؛
بنابراین به نظر میرسد مسیر پیشروی جهاددانشگاهی
بهمنظور بازی کردن یک نقش تعیینکننده در چرخه
پژوهش و فناوری کشور ،تکمیل این چرخه و ورود به
مباحث تجاریسازی محصوالت فناورانه است.

فعالیتهای سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف
دکتر مردانی در خصوص فعالیتهای این سازمان در
صنعت خودرو گفت :در حوزه الکترونیک خودرو به دو
حوزه  ECUو  TCUواردشدهایم .برد کنترلی تبدیل
گیربکس دستی به گیربکس اتومات تاکنون در کشور
ساخته نشده است و اکنون این پروژه به جهاددانشگاهی
صنعتی شریف واگذار شده است .در جهاددانشگاهی
صنعتی شریف در حال حرکت در مسیری هستیم که
محصوالت تولیدی به مرحله تجاریسازی برسند .در
حوزه الکترونیک خودرو به دنبال انعقاد قرارداد برای
تولید و تأسیس شرکت تجاری هستیم؛ بهگونهای که
عالوه بر اعضای دخیل در تولید دانش فنی محصول،
کل سازمان از این دستاورد منفعت ببرند.
معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی
صنعتی شریف تاکید کرد :در حوزه خودرو ،پروژه
دیگری در حال انجام داریم که شامل ارتباطات
خودروها با یکدیگر است و قرار است روی خودروهای
جدیدتر نصب شوند .در این سیستم ،خودروها قادر
به برقراری ارتباط با یکدیگر و نیز با مرکز و مراکز
امداد و نجات هستند؛ همچنین اگر خودرو در جادهای
دورافتاده دچار سانحه شد ،سیستم خودرو با تشخیص
تصادف ،پیامی برای مراکز امداد و نجات ارسال کرده
و با استفاده از موقعیتیاب ( ،)GPSمحل خودرو
مشخص میشود .این فناوری برای خودروهای خودران
و نیمهخودران آینده هم کاربرد خواهد داشت .قرارداد
این پروژه طی ماههای آینده با ایرانخودرو منعقد
خواهد شد .در حوزه خودرو عالوه بر  ECUو TCU
و ( CCUحوزه الکترونیک خودرو) قصـــــد داریم
به حوزه تدوین دانش فنی و تولید انژکتور خودرو که
کام ً
ال وارداتی بوده و یکی از محصوالت کلیدی خودرو
محسوب میشود ،ورود کنیم.
وی با اشاره به فعالیتهای این سازمان در حوزه
نفت گفت :تجهیزی با نام دستگاه لوله مغزی سیار
برای چاههای نفت ساخته شده است .در حال حاضر
به دنبال جلوگیری از واردات آن هستیم و اگر احساس
کنیم نگاه کشور به سمت استفاده از توان و ظرفیت
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پیرشفت ۶۰درصدی پروژە فناورانه «تولید نیکل و
کبالتازموادمعدنی»
رییس جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان گفت :پروژە فناورانه «تولید نیکل و کبالت از مواد معدنی» ،پیرشفت  ۶۰درصدی داشته است
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هزین ــه چن ــد براب ــری بای ــد خری ــداری ک ــرد ،ای ــن دو
محصـــول گرانبهـــا را تولیـــد کنیـــم.
پروژه پژوهشی «تبدیل نشاسته به دکستروز»
مواد اولیه سوربیتول توسط محققان واحد
وی بـــا اشـــاره بـــه پروژههایـــی کـــه
جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی اصفهـــان بـــرای
ســـالهای آتـــی در نظـــر دارد ،اظهـــار کـــرد :یکـــی
از پروژههـــای مهمـــی کـــه بـــرای ســـالهای آتـــی
مطالعـــات و هماهنگیهـــای اولیـــه آن انجامشـــده
تولیـــد نشاســـته اصالحشـــده اســـت .در ایـــن پـــروژه
دنبـــال ایـــن هســـتیم کـــه آن را بـــرای کاربردهـــای
مختل ــف غذای ــی ،داروی ــی و بهداش ــتی ب ــه کار ببری ــم.
وی اف ــزود :در ای ــن پ ــروژه ب ــا تبدی ــل نشاس ــته ب ــه
دکســـتروز میتوانیـــم ،مـــواد اولیـــه ســـوربیتول کـــه
هـــدف نهایـــی بزرگتریـــن کارخانـــه در حـــال تعمیـــر
و فعالســـازی مجـــدد شـــرکت صنایـــع غذایـــی و
دارویـــی شـــهید مـــدرس اســـت را تولیـــد کنیـــم.
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی اصفهـــان:

مهنـــدس مرتضـــی تیمـــوری اظهـــار کـــرد :اگـــر
بخواهی ــم از هفت ــه پژوه ــش س ــال قب ــل تاکن ــون پل ــی
بـــه وضعیـــت موجـــود بزنیـــم ،فعالیتهـــای خوبـــی را
در واحـــد صنعتـــی اصفهـــان شـــاهد بودهایـــم کـــه از
جمل ــه اخ ــذ موافق ــت اصول ــی ب ــرای راهان ــدازی مرک ــز
خدمـــات تخصصـــی توســـعه بهـــرهوری و سیســـتمها
اســـت.
وی خاطرنشـــان کـــرد :بـــا اخـــذ موافقـــت دفتـــر
مرکـــزی ایـــن مرکـــز بهصـــورت رســـمی در چـــارت
تش ــکیالتی ح ــوزه پژوهش ــی ای ــن واح ــد ق ــرار گرف ــت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی صنعتـــی اصفهـــان بـــه
انعقـــاد قـــرارداد بـــا بنیـــاد ملـــی نخبـــگان کشـــور
در یـــک ســـال گذشـــته اشـــاره کـــرد و ادامـــه داد:
قـــراردادی کـــه بهتازگـــی ایـــن مرکـــز بـــا بنیـــاد
ملـــی نخبـــگان کشـــور داشـــت و اکنـــون در حـــال
انج ــام اس ــت ،پ ــروژه تحلی ــل آم ــاری دادهه ــای ط ــرح
شـــهاب بنیـــاد ملـــی نخبـــگان اســـت.
وی افـــزود :همچنیـــن موافقـــت اصولـــی راهانـــدازی
گـــروه پژوهشـــی فـــرآوری پلیمـــر را در یـــک
ســـال گذشـــته کســـب کردهایـــم ،البتـــه ایـــن
گـــروه درگذشـــته فعالیتهـــای خـــود را تحـــت
فعالیتهـــای مرکـــز خدمـــات تخصصـــی شـــیمی و
مهندس ــی ش ــیمی انج ــام مــیداد ،ام ــا ب ــا توج ــه ب ــه
نی ــاز کش ــور و وج ــود نیروه ــای متخص ــص ای ــن گ ــروه
پژوهشـــی راهانـــدازی شـــد.
مهنـــدس تیمـــوری ادامـــه داد :هماکنـــون ایـــن
گـــروه دو فعالیـــت عمـــده پژوهشـــی را در حـــال

انجـــام دارد ،نخســـت طـــی ســـال جـــاری ،طـــرح
تجاریســـازی مـــواد فســـفاته کاری و تحویـــل
محصـــوالت تجاریســـازی شـــده بـــه صنایـــع
موردنیـــاز اســـت.
وی کار دیگـــری کـــه در ایـــن گـــروه بهعنـــوان
فعالیـــت در دســـت اقـــدام دارد را ،طـــرح دســـتیابی
بـــه دانـــش فنـــی تولیـــد رزیـــن اپوکســـی ســـنگ و
همچنیـــن تجاریســـازی آن بیـــان کـــرد و افـــزود:
ج ــای خوش ــبختی دارد ک ــه اکن ــون چندی ــن کارخان ــه
ســـنگ شـــروع بـــه بهرهبـــرداری و خریـــد ایـــن
محصـــول تجاریســـازی شـــده بهعنـــوان نمونـــه و
پایلـــوت کردنـــد.
مهنــدس تیمــوری عنــوان کــرد :در ســال گذشــته بــا
توج ــه و نظ ــر مس ــاعد رهب ــر انق ــاب ،جهاددانش ــگاهی
پروژههایـــی را تحـــت عنـــوان پروژههـــای فناورانـــه
کـــه بـــرای اولیـــن بـــار در کشـــور در حـــال اجـــرا
اس ــت پیگی ــری ک ــرد ،بنابرای ــن ی ــک پ ــروژه فناوران ــه
از مجمـــوع پروژههـــای فناورانـــه جهاددانشـــگاهی در
اختیـــار واحـــد صنعتـــی اصفهـــان قـــرار گرفـــت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی اصفهـــان
عنـــوان کـــرد :ایـــن پـــروژه تحـــت عنـــوان تولیـــد
دانـــش فنـــی و ســـاخت واحـــد پایلـــوت بـــرای تولیـــد
نیـــکل و کبالـــت از مـــواد معدنـــی اســـت کـــه یـــک
ســـال بـــه طـــول میانجامـــد و حـــدود  60درصـــد
پیشـــرفت کار تاکنـــون صـــورت گرفتـــه اســـت ،در
حقیقـــت در ایـــن طـــرح بهجـــای خـــام فروشـــی
و واردات نیـــکل و کبالـــت کـــه در صـــدر فلـــزات
تحریمـــی بـــرای ایـــران محســـوب میشـــوند و بـــا

دانش فنی فرآوری
تنها تنباکوی صادراتی کشور
توسط محققان
وی اضاف ــه ک ــرد :بامطالع ـهی ک ــه انج ــام ش ــد تنه ــا
تنباکـــوی صادراتـــی بـــه خـــارج از کشـــور تنباکـــوی
خمینیشـــهر اصفهـــان اســـت کـــه بـــا فرآوریهـــای
مختصـــر در خـــارج از کشـــور ســـه تـــا چهـــار برابـــر
قیم ــت خری ــداری ش ــده ،معامل ــه میش ــود ،بنابرای ــن
مـــا بـــه دنبـــال فـــرآوری تنباکـــو در ایـــران هســـتیم.
مهنـــدس تیمـــوری هـــدف از فـــرآوری تنباکـــو در
کشـــور را تولیـــد آفتکشهـــای طبیعـــی عنـــوان
کـــرد و ادامـــه داد :همچنیـــن تولیـــد اســـانسهایی
ک ــه در بهتری ــن برنده ــای ادکلنه ــای دنی ــا اس ــتفاده
میشـــوند و ادکلنـــی کـــه مســـتقیم از تنباکـــو تولیـــد
و از ادکلنهـــای بســـیار گـــران قیمـــت ،معـــروف و
پرطرفـــدار در دنیـــا اســـت ،از دیگـــر مـــواد فـــرآوری
تنباکـــو محســـوب میشـــود ،بـــر همیـــن اســـاس
مطالعات ــی را ش ــروع و آمادگ ــی داری ــم ک ــه ب ــا تامی ــن
اعتبـــار ،ایـــن محصـــول خـــام را فـــرآوری کنیـــم.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی صنعت ــی اصفه ــان عن ــوان
ک ــرد :از طرحه ــای دیگ ــری ک ــه جهاددانش ــگاهی ب ــه
دنبـــال نهایـــی کـــردن آن بـــوده و پیشـــرفت خوبـــی
نیـــز داشـــته اســـت و امیدواریـــم کـــه حداقـــل ایـــن
طـــرح را بهعنـــوان یـــک طـــرح فـــنآور بـــهزودی
شـــروع کنیـــم ،تدویـــن دانـــش فنـــی ،طراحـــی و
ســـاخت و راهانـــدازی واحـــد نیمهصنعتـــی تولیـــد
دیاکســـید تیتانیـــوم از کنســـتانتره معدنـــی اســـت.
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهـان :مدیـر
مرکـز خدمـات تخصصـی شـیمی و مهندسـی شـیمی
جهاددانشـگاهی واحد صنعتی اصفهان ،از آغاز فرایند توسعه
طـرح تولیـد و تجاریسـازی محلـول فسـفاته روی-نیکل از
طریـق بررسـی ویژگیها و خـواص مورد انتظـار محصول
در محیـط عملیاتـی خبـر داد.
مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی شـیمی و مهندسـی
شـیمی ایـن واحـد ،پیرامـون طـرح اخیـر ایـن مرکـز
اظهـار کـرد :فـاز تحقیقاتـی طرح تولیـد و تجاریسـازی
محلـول فسـفانه روی -نیـکل ،از اواخر سـال  97در واحد
صنعتـی اصفهـان آغـاز و پـس از رسـیدن به نمونـه اولیه
در مقیـاس آزمایشـگاهی ،فرآینـد توسـعه طـرح از طریق
بررسـی ویژگیهـا و خـواص مـورد انتظـار محصـول در
محیـط عملیاتـی انجام شـد.
نویـد ناصـری ادامـه داد :در حـال حاضر ایـن محصول
بـه بـازار مصـرف ،عرضـه شـده و بـا توجـه بـه رضایت و
سـفارش مصرفکننـدگان ،تولیـد سـاالنه  200تـن در
دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.
وی تصریـح کـرد :فسـفاتههای کششـی روی-نیـکل
بـرای محافظت سـطوح آهنی ،جهت کشـش سـیم و فرم
دهـی سـرد قطعات به همـراه روان کنندههـا ،به دو روش
قوطه وری و اسـپری اسـتفاده میشـود.
وی افـزود :روش دیگـر بـرای کشـش قطعـات فوالدی
حـرارت دادن و سـپس شـکلدهی آنهـا اسـت کـه ایـن
روش بـه دلیـل مصـرف زیـاد انـرژی ،هزینـه فرآینـد را
افزایـش میدهـد.
ناصـری بـا بیـان اینکـه از جملـه معایـب محصـوالت
داخلـی موجـود در کشـور ،پوشـش دهـی با چسـبندگی
پاییـن و جـذب روانکننـده ضعیـف اسـت ،اذعـان کـرد:
ایـن امـر باعث میشـود در کشـشهای دو تا سـه برابری
قطعـات فـوالدی در حیـن فرآیند پرسـکاری ،پوشـش از
روی قطعـه جـدا شـده و باعـث افزایـش اصطـکاک بیـن
قطعـه و قالـب دسـتگاه پرس شـود و در نتیجـه خراش و
پارگـی بـر روی سـطح قطعـات ایجـاد کـرده و همچنین
قالـب دسـتگاه پـرس هـم آسـیبدیده و از طـول عمـر
کارایـی آن کـم میکنـد.
مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی شـیمی و مهندسـی
شـیمی عنـوان کـرد :تشـکیل پوشـش کریسـتالی و
یکنواخـت در زمـان کـم ،تشـکیل رسـوب و لجـن کـم
و غیـر چسـبنده بـه شـوفاژ و کـف وان ،محافظـت در
برابـر خوردگـی قطعـات طـی حملونقـل و نگهـداری و
چسـبندگی زیـاد صابون بـه قطعه بهمنظـور جلوگیری از
خـراش و پارگـی قطعـه طـی کشـش ،از مزیتهـای این
محصـول ،اسـت.
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روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی:

یـک شـرکت فناور مسـتقر در پـارک علم و فنـاوری البرز
در راسـتای بازیافت پسـماندهایتر و حفظ محیطزیسـت
موفق شـد محصـوالت خود را بـه حد قابلتوجهـی تولید
و جهـت فروش به سراسـر کشـور ارسـال کند.
مدیرعامـل شـرکت سـتاره آریـا نویـن آیلیـن عضـو
پـارک علـم و فنـاوری البـرز بـا اعلام ایـن خبـر گفـت:
ثبـت اختـراع دسـتگاه کمپوسـتر در راسـتای بازیافـت
پسـماندهای تـر فعالیـت خـود را در ایران از سـال ۱۳۹۴
آغـاز کرده اسـت.
مهنـدس عبـاس علیزاده افـزود :این شـرکت در زمینه
طراحـی و نصـب سیسـتمهای نویـن در ایسـتگاههای
بازیافـت زبالـه و همچنیـن تولیـد و پشـتیبانی از
دسـتگاههای کمپوسـتر در ابعـاد خانگـی تـا صنعتـی
جهـت نصـب در مبـدا تولیـد پسـماند فعالیـت میکنـد.
وی دربـاره تاییدیـه ایـن دسـتگاه توسـط مراجـع
علمـی و بهداشـتی نیـز افـزود :دسـتگاه بیـو کمپوسـتر
بـا برنـد اسـتارکلین قابلیـت نصـب در آشـپزخانههای
منـازل مسـکونی و صنعتـی را دارد؛ ایـن دسـتگاهها
دارای تاییدیـه عملکـرد زیسـتمحیطی از اداره کل
محیطزیسـت اسـتان تهـران ،دارای تاییدیـه کـودی از
موسسـه تحقیقـات خـاک و آب ،تاییدیـه فنـاوری سـبز
دانشـگاه تهـران اسـت .همچنیـن این دسـتگاهها در حال
حاضـر فقـط توسـط شـرکت آیلیـن تولیـد میشـود کـه
نسـبت بـه نمونـه خارجـی هـم از لحـاظ عملکـرد و هـم
مصـرف بـرق و همچنیـن قیمت قابلمقایسـه نیسـت این
دسـتگاه از قسـمتهای بیولوژیکـی ،مکانیکـی ،حرارتـی،
تهویـهای ،حسـگری و بوگیـر تشـکیل شـده اسـت.
وی افـزود :هتلهـا و مسـافرخانهها ،رسـتورانها
و سـفرهخانهها ،منـازل و مجتمعهـای مسـکونی،
پادگانهـا ،مراکـز آموزشـی و دانشـگاهها ،کارخانههـای
صنایـع غذایـی ،بیمارسـتانها ،پاالیشـگاهها و
پتروشـیمیها میتواننـد از ایـن دسـتگاهها در اندازههای
مـورد نیـاز خریـداری و اسـتفاده کننـد.
در حـال حاضـر مدیرعامـل و اعضـای شـرکت جهـت
مذاکره و رایزنی با مسـووالن شـورای شـهر و کارشناسان
خدمات شـهری شـهرداری اسـتان البـرز در تلاش برای
همگانـی کـردن و بـه اجـرای رسـاندن در سـاختمانها و
شـهرکهای در حـال احـداث اسـتان هسـتند تـا آینـده
پسـماند صفـر اسـتان را عملـی کنند.
گفتنـی اسـت ،این دسـتگاه هماکنـون به تولیـد انبوه
رسـیده و بـه بخشهـای مختلـف سـفارشدهنده در
سراسـر کشـور ارسـال میشـود.

مخصوصترمیم سنگهای مرمریت» شد
مهنـاز شـاه زمانی عضـو هیـات علمی گروه پژوهشـی
ایـن واحـد و مسـوول طـرح «رزیـن پلیمـری» ،بـا بیـان
ایـن مطلـب کـه ایـن پـروژه بـا هـدف بهبـود خـواص
رزینهـای داخلـی مـورد اسـتفاده در صنعـت سـنگ
بهویـژه سـنگهای مرمریـت و کاهش معایـب آن اجرایی
شـد ،افـزود :بـوی زیـاد و آلودگـی محیطـی ،اسـتحکام
پاییـن و تـردی و شـکنندگی آن پـس از اعمـال روی
سـنگ ،قابلیـت نفوذپذیـری انـدک و شـدت زردشـدگی
پـس از اعمـال ،از جملـه دالیـل کاهـش میزان اسـتفاده
از رزینهـای داخلـی و افزایـش میـزان واردات دانسـت.
وی افـزود :فـاز تحقیقاتـی طـرح «رزین پلیمـری» ،از
اوایـل سـال  98در واحـد صنعتـی اصفهـان آغـاز و پـس
از رسـیدن بـه نمونه اولیـه آزمایشـگاهی ،فرآیند توسـعه
طـرح از طریـق بررسـی ویژگیهـا و خواص مـورد انتظار
محصـول در محیـط عملیاتی واقعـی و واحدهای مختلف
سـنگبری انجام شـد.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی جهاددانشـگاهی
واحـد صنعتـی اصفهـان خاطرنشـان کـرد :پـس از
اطمینـان از ویژگیهـای عملکـردی رزیـن تولیـدی بـا
همـکاری مرکـز خدمـات تخصصـی شـیمی و مهندسـی
شـیمی واحـد محصـول در فراینـد تولیـد و برنامه فروش
قـرار گرفـت.
وی تصریـح کـرد :سـنگهای سـاختمانی از نظـر
فاکتورهـای مکانیکـی به دلیل وجود تـرک و حفره دارای
خاصیت تردی و شـکنندگی هسـتند؛ بنابراین الزم اسـت
بهمنظـور ارتقـای مقاومـت سـنگ و کیفیت ظاهـری آن،
حفرههـا و درزهـای موجـود در سـطح سـنگ بهطـور
مطلـوب و مناسـب از رزیـن پـر شـود .ایـن کار ،بـر روی
بلـوک یا سـنگ قبل از سـاب خـوردن انجام میشـود .در
بـازار بینالمللـی تقریبـا هیـچ سـنگی کـه دارای حفره و
درز باشـد (مرمـر و حتی گرانیت) بدون اسـتفاده از رزین
عرضـه نمیشـود.
شـاه زمانـی افـزود :رزینهـای مـورد اسـتفاده بایـد
ضریب انبسـاط طولی و حجمی نزدیک به سـنگ داشـته
باشـد ،سـطح آن پـس از اسـتفاده ،بهراحتـی پرداخـت
شـود ،پـس از مصـرف نشسـت نکـرده و از اسـتحکام
باالیـی برخـوردار باشـد .همچنیـن طـی مـرور زمـان از
زردشـدگی کمتـری برخـوردار شـود .رزینهای اپوکسـی
مورد اسـتفاده در صنعت سـنگ معموالً وارداتی هسـتند،
ایـن رزینهـا در داخـل نیز توسـط تعـدادی از واحدهای
مربـوط عرضـه میشـود؛ امـا بر اسـاس صحبـت تعدادی
از کارفرمایـان ایـن حـوزه رزینهـای داخلـی عرضهشـده
در بـازار از کیفیـت باالیـی برخـوردار نیسـت.
وی در پایـان اظهـار کـرد :در ایـن طـرح معایـب
نمونههـای موجـود در بـازار برطـرف شـده و محصـول
تولیدشـده در جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهـان،
ویژگیهـای موردنظـر بـرای اسـتفاده را دارا و از
نفوذپذیـری مناسـبی نسـبت بـه نمونههـای موجـود در
بـازار برخـوردار اسـت.
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نگهداری ایمن و مطمئن نمونههای میکربی در دمای
فراسرد ،کلیه دیپ فریزرهای بانک میکروارگانیسمهای
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابستـــــــــه
به جهاددانشگاهی به تجهیزاتی چون سیستم تامین کننده
برق در موارد اضطراری (یو.پی.اس) و بک آپ دیاکسید
کربن مجهز شدند.
دکتـر مهـدی فلاح معـاون پشـتیبانی ایـن مرکـز
در ایـن خصـوص گفـت :بـا توجـه بـه لـزوم توسـعه
زیرسـاختها و تامیـن تجهیزات ضـروری جهت نگهداری
ایمـن و مطمئـن نمونههـای میکربـی در دمـای فراسـرد،
کلیـه دیـپ فریزرهـای بانـک میکروارگانیسـمهای مرکـز
ملـی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایـران بـه تجهیزاتی چون
سیسـتم تامیـن کننـده بـرق در مـوارد اضطـراری (یـو.
پـی.اس) و بـک آپ دیاکسـید کربـن مجهـز شـدند.
وی افـزود :در همـه کشـورهای دارای مراکـز ذخایـر
ژنتیکـی و زیسـتی؛ تجهیـزات نگهـداری نمونههـای
بیولوژیـک از جملـه دیـپ فریزرهـا بهعنـوان زیرسـاخت
نگهـداری در نظـر گرفتـه میشـوند و ایـن تجهیـزات
میبایسـت در شـرایطی ایمـن از نقطـه نظـر تامین برق و
سیسـتمهای پشـتیبان نظیـر بـک -آپ دی اکسـیدکربن
نصـب و راهانـدازی شـوند که نگهـداری پایـدار نمونهها را
در دماهـای فراسـرد تسـهیل نماینـد.
لـذا توجـه بـه اعلام نیـاز بانـک میکروارگانیسـمهای
مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایـران و بررسـیهای به
عملآمده توسـط کارشناسـان فنی ،ضمن افزودن دو دسـتگاه
دیـپ فریـزر منهـای  ،80کلیـه آنها بـه سیسـتم یو.پی.
اس و بـک-آپ دیاکسـید کربـن مجهـز شـدند.
فلاح در ادامـه بیـان کـرد :بـا توجـه بـه اینکـه
کلکسـیون میکربـی ایـن مرکـز از تـوان الزم بـرای
پاسـخگویی بـه نیـاز مشـتریان خـود در حـوزه تحقیقات
و صنعـت برخـوردار اسـت ،تامیـن زیرسـاخت مذکـور به
اعتبـار ایـن مرکـز بهعنـوان یـک مرکـز ملـی در سـطح
کشـور و پایگاهـی بـرای نگهـداری ایمـن نمونههـای
میکربـی خواهـد افـزود و ازاینپـس مراکـز تحقیقاتـی و
صنعتـی میتواننـد بـا اطمینـان خاطـر بیشـتری بـه این
مرکـز بهعنـوان یـک واحـد خدمـات رسـان ملـی تکیـه
نماینـد.
وی گفت :این گام نخسـت در توسـعه زیرسـاختهای
مـورد نیـاز جهـت نگهـداری ایمـن نمونههـای زیسـتی و
بومـی کشـور محسـوب میشـود و ایـن مرکـز در صـدد
اسـت در آینـده نزدیـک نسـبت بـه تامیـن اعتبـار جهت
تجهیـز مرکـز بـه ژنراتور بـرق مسـتقل اقـدام کند.

■■■

دو طرح کاربردی در
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی
کلید خورد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی:مدیـر
گـروه تولیـد و فـرآوری مجتمـع تحقیقـات گیاهـان
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بیـان کـرد:
در راسـتای اهـداف مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی
جهاددانشـگاهی اسـتان ،دو طرح «تولید پوشش خوراکی
بـا عصـاره گلبـرگ زعفـران و عصـاره عنـاب در ترکیب با
بسـتهبندی اتمسـفر اصلاح جهـت مانـدگاری و حفـظ
کیفیـت زرشـک تـازه» و «تولیـد پوشـش خوراکـی ضـد
میکروبـی از پوسـت انـار جهـت افزایـش زمـان ماندگاری

عنـاب تـازه تحـت شـرایط خلا و اتمسـفر اصالحشـده»
اجـرا میشـود.
دکتـر مهـدی ابراهیمـی مدیـر گـروه تولیـد و فرآوری
مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی
خراسـان جنوبـی گفـت :در راسـتای اهـداف مجتمـع
تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی اسـتان ،دو
طـرح «تولید پوشـش خوراکی بـا عصاره گلبـرگ زعفران
و عصـاره عنـاب در ترکیـب با بسـتهبندی اتمسـفر اصالح
جهـت مانـدگاری و حفظ کیفیت زرشـک تـازه» و «تولید
پوشـش خوراکـی ضـد میکروبـی از پوسـت انـار جهـت
افزایـش زمـان مانـدگاری عنـاب تـازه تحت شـرایط خال
و اتمسـفر اصلاح شـده» بـا کارفرمایـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان و توسـط محققـان مجتمـع تحقیقـات
گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی اجـرا میشـود.
وی اظهـار کـرد :در بسـیاری از کشـورها ،بخشـی
از محصـوالت کشـاورزی اکثـرا ً بـه علـت فرآیندهـای
اکسیداسـیونی و حملـه میکروارگانیسـمها در مدتزمـان
انبـارداری از بیـن رفتـه و میوههـا در طـول فرآینـد
برداشـت و نگهـداری دچـار آلودگـی میشـوند.
مدیـر گـروه تولیـد و فـرآوری مجتمـع تحقیقـات
گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی گفت:
هرچنـد اسـتفاده از ترکیبـات شـیمیایی باعـث کنتـرل
رشـد و گسـترش پاتوژنهـا در بسـیاری از محصـوالت
میشـود ولـی تاثیـرات نامطلوبـی بـر مصرفکننـده و
محیطزیسـت دارنـد.
دکتـر ابراهیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتفاده از
بسـتهبندی اصلاح شـده و خلا و نگهـداری تحـت
شـرایط کنترلشـده باعـث تاخیـر در کاهـش کیفیـت و
افزایـش زمـان مانـدگاری میوههای تـازه میشـود ،افزود:
همچنیـن روش نویـن اسـتفاده از پوشـشهای خوراکـی
طبیعـی بهعنـوان حاملهـای طیـف وسـیعی از ترکیبات
ماننـد آنتیاکسـیدانها ،ترکیبـات تغذیـهای و ترکیبـات
ضـد میکروبـی جهـت نگهـداری میوههـای تـازه مـورد
اسـتفاده قـرار میگیرنـد.
وی ادامـه داد :از جملـه منابـع بسـیار خـوب جهـت
تولیـد پوشـشهای خوراکـی بـرای اهـداف مختلـف،
اسـتفاده از ضایعـات و فرآوردههـای جانبـی حاصـل از
فـرآوری محصـوالت کشـاورزی اسـت کـه در کشـور مـا
کمتـر مورد توجه قرارگرفته اسـت .روش بسـتهبندیهای
اصلاح شـده در ترکیب با پوشـش خوراکـی باعث کاهش
سـرعت تنفس ،تاخیر در نرم شـدن و رسـیدگی و کاهش
فعالیـت عوامـل بیمـاریزا شـده و کارایـی ایـن دو روش
نویـن را نسـبت بـه زمانـی کـه بهتنهایـی مـورد اسـتفاده
قـرار گیرنـد ،افزایـش میدهـد.
مدیـر گـروه تولیـد و فـرآوری مجتمـع تحقیقـات
گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی عنوان
کـرد :اجـرای ایـن دو طـرح پژوهشـی علاوه بر اسـتفاده
از ضایعـات دو محصـول اسـتراتژیک زعفـران و انـار کـه
شـامل گلبـرگ زعفران و پوسـت انار میشـود ،در معرفی
عنـاب و زرشـک تازه به سـایر اسـتانهای کشـور و ایجاد
بازارهـای جدیـد داخلـی و خارجـی برای ایـن محصوالت
نیـز اثرگـذار خواهـد بود.
دکتـر ابراهیمـی یـادآور شـد :از سـال  1394تاکنـون
مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی خراسـان جنوبـی با
هـدف کمـک بـه تولیـد و فـرآوری گیاهـان اسـتراتژیک
اسـتان خراسـان جنوبـی اقـدام بـه اجـرای دههـا طـرح
تحقیقاتـی کـرده اسـت کـه از جملـه نتایـج آن میتـوان
بـه بهبـود فرآیند زراعـت و تولید محصوالت اسـتراتژیک،
معرفـی محصـوالت غذایـی و مکملهـای دارویـی جدیـد

و فراسـودمند از عنـاب ،زرشـک و زعفـران ،تولیـد منابـع
علمـی و ثبـت چندیـن عنـوان اختـراع اشـاره کرد.

■■■

بیسکوییت فراسودمند عناب
تولید شد

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبی:عضــو
گــروه پژوهشــی تولیــد و فــرآوری گیاهــان اســتراتژیک
مجتمــع تحقیقــات گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی
خراســان جنوبــی گفــت :یکــی از طرحهــای اجــرا شــده
در ایــن مجتمــع ،طــرح تولیــد بیســکوییت فراســودمند
عنــاب اســت کــه ایــن طــرح از ســال  ۱۳۹۸اســتارت
خــورد و پــس از اتمــام مطالعــات اولیــه تولیــد آزمایشــی
ایــن محصــول در اواســط ســال  ۱۳۹۸شــروع شــد.
دکتــر ســاره حســینی عضــو گــروه پژوهشــی تولیــد و
فــرآوری گیاهــان اســتراتژیک مجتمــع تحقیقــات گیاهان
دارویــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی اظهــار کــرد:
ســامت و ارزش غذایــی یــک فــرآورده غذایــی یکــی
از مهمتریــن عوامــل در انتخــاب و خریــد آن محصــول
توســط مصرفکننــدگان اســت.
وی بــا بیــان اینکــه محصــوالت فراســودمند از
پرطرفدارتریــن محصــوالت غذایــی در جهــان هســتند،
افــزود :نتایــج مطالعــات محققــان نشــان میدهــد کــه
 ۷۷درصــد مصرفکننــدگان در هنــگام خریــد ،محصــول
ســالم را انتخــاب میکننــد؛ محصولــی کــه دارای ارزش
تغذیـهای بــاال و فاقــد نگهدارندههــای شــیمیایی و دارای
بســتهبندی مناســب باشــد.
عضــو گــروه پژوهشــی تولیــد و فــرآوری گیاهــان
اســتراتژیک مجتمــع تحقیقــات گیاهــان دارویــی
جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی بیــان کــرد:
محصــوالت فراســودمند درواقــع محصوالتــی هســتند
کــه عــاوه برداشــتن ارزشهــای تغذیــهای و تولیــد
انــرژی بــرای مصرفکننــده ،ســامت بخــش نیــز
باشــند و از بــروز بیماریهــای مزمــن جلوگیــری کننــد.
دکتــر حســینی ادامــه داد :ایــن محصــوالت بهعنــوان
یکــی از مهمتریــن حوزههــای فراوردههــای غذایــی،
دارای توســعه و پیشــرفت چشــمگیری هســتند
بهطوریکــه بــازار جهانــی غذاهــای فراســودمند حــدود
 ۱۰تــا  ۴۰میلیــارد دالر در ســال تخمیــن زده میشــود؛
بــا توجــه بــه رشــد ســاالنه تقاضــا و بــازار خــوب ایــن
محصــوالت تولیدکننــدگان فراوردههــای غذایــی نیــز
بــه ســمت تولیــد محصــوالت فراوردههــای فراســودمند
گرایــش یافتهانــد.
وی بیان کرد :در سالهای اخیر تحقیقات بسیاری
در زمینه تولید محصوالت فراسودمند و غنیسازی
فراوردههای غذایی بهخصوص فراوردههای محبوب و
پرطرفدار مانند بیسکویت ،کیک و کلوچه انجامشده که
از این جمله میتوان به غنیسازی بیسکویت با اسفناج،
رازیانه ،بابونه ،پودر هسته خرما ،عصاره انگور ،عصاره چای
سبز ،فیبرهای گیاهی ،مالت ،ویتامین  ،Dآهن ،روی ،مس
و کلسیم اشاره کرد.
عضو گروه پژوهشی تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک
مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان
جنوبی بیان کرد :محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی با
توجه به ارزش تغذیهای باال و داشتن پتانسیل خوب برای
فراوری یکی گزینه مطلوب جهت غنیسازی فراوردههای
غذایی هستند؛ بهعنوانمثال میوه عناب که از محصوالت

تغذیه عامل تاثیرگذار بر سالمت
باروری زوجین

میزان استفاده مردم از شبکههای
اجتماعی

روابط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیل :مشـاور تغذیه مرکز
درمـان نابـاروری قفقـاز جهاددانشـگاهی اردبیـل گفـت:
تغذیـه یکـی از مهمتریـن عوامـل تاثیرگـذار بـر سلامت
بـاروری اسـت که متاسـفانه در جامعه کمتر بـه آن توجه
میشـود.
مهسـا مهاجری مشـاور تغذیـه مرکز درمـان ناباروری
قفقـاز جهاددانشـگاهی اردبیل بـا بیان این مطلـب افزود:

روابـط عمومـی مرکـز افـکار سـنجی دانشـجویان ایران:نتایج
یکـی از جدیدتریـن نظرسـنجیهای مرکـز افکار سـنجی
دانشـجویان ایـران وابسـته بـه جهاددانشـگاهی نشـان
میدهـد  ۷۳.۶درصـد افـراد بـاالی  ۱۸سـال کشـور از
شـبکههای اجتماعـی اسـتفاده میکننـد.
نتایـج نظرسـنجی مرکـز افـکار سـنجی دانشـجویان
ایـران وابسـته به جهاددانشـگاهی (ایسـپا) حاکـی از این

■■■

تازه ترین اخبار از خواص
گیاهان دارویی تولید شده
در جهاددانشگاهی
تقویت قلب با گیاه مارچوبه

مهنـدس مهیـن متیـن زارع کارشـناس گـروه
فارماکوگنـوزی و داروسـازی پژوهشـکده گیاهـان دارویی
جهاددانشـگاهی در خصـوص خـواص دارویـی ایـن گیـاه
اظهـار کـرد :مارچوبـه بـه دلیـل دارا بـودن ترکیباتـی
ماننـد فـوالت و ویتامینهـای گـروه  Bمیتوانـد از ابتلا
بـه بیماریهـای قلبـی عروقـی پیشـگیری کنـد و میزان
هموسیسـتئین خـون را کنتـرل کنـد.
مارچوبـه  Asparagus officinaleگیاهی اسـت
کـه در فصـل بهـار و اوایـل تابسـتان ظاهـر میشـوند.
میـوهی ایـن گیـاه قرمـز خوشرنـگ و دارای دانههـای
فـراوان و بـه دو صـورت خـودرو و پرورش یافتـه در نقاط
مختلـف جهـان ،از جمله ایـران ،وجود دارد کـه مهمترین
مناطـق رشـد و تکثیـر آن در ایـران ،اسـتانهای
آذربایجـان ،اصفهـان ،کرمانشـاه ،تهـران و نواحـی جنوبی
ایـران (از جملـه شـیراز) اسـت.
متیـن زارع در خصـوص ارزش غذایی ایـن گیاه عنوان
کـرد :افـزودن ایـن سـبزی بـه غـذا یعنـی جذب بیشـتر
ویتامیـن  .Eایـن گیـاه دارای قـدرت آنتیاکسـیدانی
باالیـی بـوده و بـرای پیشـگیری از بیماریهـای قلبـی
عروقـی الزم و ضـروری اسـت پـس بـرای مراقبـت از
قلبتـان در کنـار غـذا مارچوبه نیـز میل کنیـد .همچنین
فـوالت کـه در ایـن گیاه وجود دارد اساسـاً برای سلامت
سیسـتم قلـب و عـروق الزم و ضـروری اسـت و کمبـود
فـوالت باعـث ایجـاد خطـر حملـهی قلبـی و بیماریهای
قلبـی و عروقـی میشـود.
وی افـــزود :ســـاقهی مارچوبـــه ماننـــد ســـبزیجات
خوراکـــی قابـــل مصـــرف اســـت و دانـــه ،ریشـــه و
عصـــارهی آن دارای خـــواص درمانـــی بهخصـــوص
مـــدر اســـت .دانـــه مارچوبـــه در ســـاخت داروهـــای
مـــدر ،ملیـــن ،درمـــان کننـــده التهابـــات عصبـــی،
روماتیس ــم ،تس ــکین درد دن ــدان ،تحری ــک رش ــد م ــو و
باالخـــره داروهـــا درمـــان ســـرطان مصـــرف میشـــود.
زارع گفـت :دانـه مارچوبـه همچنیـن جایگزینـی برای
قهـوه اسـت .در طـب چینـی نیـز دانـه مارچوبـه بـرای
درمـان بیماریهـای انگلـی بـه کار مـیرود همچنیـن در
فرآوردههـای خانگـی از سـاقه و عصـاره مارچوبـه بـرای
درمـان زخمهـای آکنـه و پـاک کـردن صـورت اسـتفاده
جلـدی میشـود.
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انحصاری و استراتژیک خطه خراسان جنوبی است
دارای فعالیتهای ضد میکروبی و افزایشدهنده سطح
ایمنی بدن و تصفیهکننده خون است ،سموم را از بدن
دفع میکند و دارای ترکیباتی مانند اسید کلروژنیک،
کاتچین ،اپیکاتچین ،اسید کافئیک ،اسیدکوماریک ،اسید
گالیک ،اسید فرولیک ،اسیدسینامیک ،روتین ،کوئرستین،
پروسیانیدین و کامپفرول است.
دکتر حسینی اظهار کرد :افزودن این میوه با توجه
به ارزش تغذیهای باال به محصوالت غذایی ،آنها را به
فرآوردههای فراسودمند تبدیل خواهد کرد؛ با این وجود
افزودن سطوح مختلف پالپ عناب به فرموالسیونهای
غذایی برای تهیه یک محصول فراسودمند کفایت نمیکند
چراکه در حین فرآیند پخت ،اکثر ترکیبات مغذی حساس
به حرارت از بین خواهند رفت.
وی با بیان اینکه جهت رفع این مشکل پودر و یا عصاره
میوه تحت فرآیندهای خاص قرار گرفته و ریز پوشانی
میشوند و سپس در فرموالسیون به کار میروند ،ادامه
داد :مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
خراسان جنوبی که پیشگام تولید فراوردههای غذایی
فراسودمند بر پایه محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی
مانند زرشک عناب و زعفران است بر روی فرآوری این
محصوالت تمرکز کرده و توانسته در مدتزمان کوتاهی
فرآوردههای متنوعی تولید کند.
عضو گروه پژوهشی تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک
مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان
جنوبی اظهار کرد :یکی از طرحهای اجرا شده در این
مجتمع ،طرح تولید بیسکوییت فراسودمند عناب است
که این طرح از سال  ۱۳۹۸استارت خورد و پس از اتمام
مطالعات اولیه تولید آزمایشی این محصول در اواسط سال
 ۱۳۹۸شروع و برای نخستین بار در پنجمین نمایشگاه
اشتغال و توسعه کارآفرینی خراسان جنوبی عرضه شد که
با استقبال مصرفکنندگان مواجه شد.
دکتر حسینی ادامه داد :در حال حاضر گروه پژوهشی
تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک مجتمع تحقیقات
گیاهان دارویی خراسان جنوبی تولید این محصول
با دریافت مجوزهای قانونی را در دستور کار قرار داده
است و در هفتههای آتی این محصول فراسودمند فرآوری
شده از عناب بهصورت عمده و در سایت مرکز خدمات
تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک خراسان جنوبی به
آدرس  birnab.irبه بازارهای داخل و خارج استان
عرضه خواهد شد.
وی یادآور شد :غذاهای فراسودمند بهویژه محصوالت
فرآوری شده از گیاهان دارویی میتوانند با تغییر الگوی
مصرف مواد غذایی ،کمک شایان توجهی به کنترل
بیماریهایی مانند دیابت ،بیماریهای قلبی عروقی،
پرفشاری خون و سرطان در جامعه داشته باشند.

بررسـی نتایـج حاصـل از مشـاورههای انجامگرفتـه در
مرکـز درمـان نابـاروری قفقـاز جهاددانشـگاهی اردبیـل،
عـادات نادرسـت غذایـی از جملـه مصرف کمتـر از میزان
توصیـه شـده گـروه غذایـی لبنیـات ،میـوه و سـبزیجات
تـازه ،دانههـای روغنـی ،آجیـل و غذای دریایـی و مصرف
بـاالی غذاهایـی بـا شـاخص گالسـمیک بـاال را نشـان
میدهـد.
وی بـا بیـان اینکـه عوامـل تغذیـهای نقـش تعییـن
کننـدهای در بـاروری و نابـاروری دارنـد ،اظهـار کـرد :بـا
توجـه بـه نقـش مهـم کلسـیم در بهبـود اسـپرماتوژنز،
افزایـش تحـرک اسـپرم و فعالیـت آکروزومـی سـالم،
مصـرف کـم لبنیـات میتوانـد یکـی از علـل نابـاروری
مـردان باشـد.
مشـاور تغذیـه مرکـز درمـان نابـاروری قفقـاز
جهاددانشـگاهی اردبیـل بـا اشـاره بـه اینکـه میوههـا و
سـبزیجات حـاوی انـواع مختلفـی از ویتامینهـا و مـواد
مغـذی مـورد نیـاز برای سلامت بـاروری هسـتند ،افزود:
رژیـم غذایـی غنـی از ایـن مـواد غذایـی که امـروزه ثابت
شـده مصـرف کافـی ایـن مـواد در پیشـگیری و درمـان
نابـاروری موثـر اسـت ،میتوانـد قـدرت آنتیاکسـیدانی
موجـود در اسـپرم را افزایـش دهـد.
مهاجـری بـا بیـان اینکـه اسـیدفولیک از مـواد
مغـذی الزم و مهـم در سلامت بـاروری در زنـان و
مـردان اسـت ،یـادآور شـد :بـا توجـه بـه اینکـه سـطح
بـاالی هموسیسـتین سـرمی منجـر بـه سـقطهای مکرر
و کاهـش میـزان موفقیـت بـاروری در زوجیـن میشـود
بنابرایـن الزم اسـت از ایـن مکمـل غذایـی بهعنـوان
کاهنـده اسـیدآمینه غیـر پروتئینـی در برنامـه غذایـی
اسـتفاده شـود.
وی گفت :اسـیدفولیک در اسپرماتوژنز و تولید تخمک
سـالم نقـش مهمـی دارد به همیـن خاطر مصـرف ناکافی
از منابـع غذایـی حـاوی ایـن مکمـل میتوانـد منجـر بـه
اختلال در رونـد باروری شـود.
این مشـاور تغذیـه افـزود :دانههای روغنـی و آجیلها
حـاوی مقادیـر مناسـبی از ویتامیـن  ،Eآنتیاکسـیدانها
و سـلنیوم میباشـند که ایـن مواد در تولیـد هورمونهای
تولیدمثـل ،سلامت تخمک و اسـپرم نقش مهمـی دارند
و کمبـود مصـرف آن قدرت بـاروری را در زوجین کاهش
میدهد.
مهاجـری بـا بیـان اینکه منابـع غذایـی دریایی حاوی
مقادیـر باالیـی از اسـیدهای چـرب امـگا 3-اسـت ،بیـان
کـرد :مطالعـات نشـان میدهـد ایـن مـواد بخـش مهمی
از ترکیبـات بیضـه و غشـای سـلولی اسـپرم را تشـکیل
میدهـد و کمبـود آن تحـرک اسـپرم را مختـل میکنـد
بـه همیـن خاطر مصـرف کمغذاهـای دریایی یکـی دیگر
از عوامـل کاهـش قـدرت باروری اسـت.

اسـت کـه  ۶۴.۱درصـد از افـراد بـاالی  ۱۸سـال کشـور
از پیامرسـان واتـساپ اسـتفاده میکننـد .اینسـتاگرام با
 ۴۵.۳درصـد در رتبـه دوم و تلگـرام بـا  ۳۶.۳درصـد در
رتبه سـوم قـرار دارد.
پـس از تلگـرام ۴.۸ ،درصد از ایتا ۴ ،درصد از سـروش،
 ۴درصـد از بلـه  ۳.۳درصـد از فیسـبوک و  ۲درصد افراد
باالی  ۱۸سـال کشـور از توییتر اسـتفاده میکنند.
این نظرسـنجی بـا جامعه آمـاری افراد باالی  ۱۸سـال
کل کشـور و در تاریـخ  ۲۵تـا  ۲۸بهمـن سـال جـاری بـا
انـدازه نمونـه  ۱۵۸۳و بـه شـیوه مصاحبـه تلفنی توسـط
ایسـپا اجرا شـده اسـت.

وی بیـان کـرد :افـرادی کـه التهاب یـا نارسـایی کلیه
دارنـد ،بایـد در مصـرف مارچوبـه احتیاط کننـد هر چند
واکنشهـای حساسـیتی نسـبت بـه مارچوبه بسـیار نادر
است.
سالبیستویکم│شماره178
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تنظیم ضربان قلب با گیاه آدونیس
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عضـو گـروه پژوهشـی مجتمـع تحقیقـات گیاهـان
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفـت :گیـاه
آدونیـس یـا چشـم خـروس بـرای تقویـت قلـب ،تنظیـم
ضربـان قلـب ،ورم پـرده بیرونـی و ورم ماهیچه قلـــــب
مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد.
مهنـدس حسـین راغ آرا گفـت :آدونیس کـه نام دیگر
آن چشـم خـروس اسـت ،گیاهی علفـی و کوتـاه بوده که
بـه خانواده آاللـه تعلق دارد.
عضـو گـروه پژوهشـی مجتمـع تحقیقـات گیاهـان
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی ادامـه داد :در
تجزیـه شـیمیایی گونههـای مختلـف آدونیـس مـوادی
از جملـه آدونیدیـن و مـادهای قنـدی بهنـام «آدونیـت»
گـزارش شـده اسـت.
وی در خصـوص مـوارد مصـرف این گیـاه تصریح کرد:
بـرگ و سـاقههای گلدار آن در طـب گیاهــــــــــی
مـورد اسـتفاده اسـت و گلهـای آن بـرای خـرد کـردن
سـنگ مثانـه کاربـرد داشـته ،ملیـن و مدر اسـت.
مهنـدس راغ آرا با اشـاره بـه اینکه گیاه بـرای تقویت
قلـب ،تنظیـم ضربـان قلـب ،ورم پـرده بیرونـی و ورم
ماهیچـه قلـب مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد ،بیـان کرد:
افـرادی کـه بیماری فشـار خون دارنـد نبایـد از این گیاه
اسـتفاده خوراکی داشـته باشـند.
وی مقـدار مصـرف ایـن گیـاه را دو تـا چهـار گـرم در
 200میلیلیتـر آب بهصـورت دم کـرده عنـوان کـرد.

■■■

زعفران تقلبی چه ویژگیهایی
دارد؟

مدیـر گـروه پژوهشـی تولیـد و فـرآوری مجتمـع
تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان
جنوبـی گفـت :امـروزه روشهـای تجربی و آزمایشـگاهی
زیـادی بـرای تشـخیص زعفـران اصلـی از تقلبـی وجـود
دارد کـه برخـی معیارهـا از جملـه رنـگ و بـوی خـاص
زعفـران و ترکیبـات آن به این شناسـایی کمک میکنند.
مهـدی ابراهیمـی اظهـار کـرد :زعفـران گرانتریـن
و در عیـن حـال پرطرفدارتریـن ادویـه جهـان اسـت و
قیمـت بـاالی این محصـول تقلـب در فـروش آن را برای
سـودجویان توجیهپذیـر میکنـد.
وی افـزود :علیرغـم اینکـه بسـیاری از مـردم تقلـب
در زعفـران را تنهـا رنگآمیـزی قسـمت سـفید رنـگ
متصـل بـه کاللههـای زعفـران میداننـد کـه در اصطالح
گیاهشناسـی بـه آن خامـه میگوینـد ،امـا روشهـای
بسـیاری بـرای تقلـب در زعفـران وجـود دارد.
مدیـر گـروه پژوهشـی تولیـد و فـرآوری مجتمـع
تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان
جنوبـی بیـان کـرد :در حالی کـه بهعنوان مثال اسـتفاده
از گلبـرگ گیـاه گلرنـگ بهجـای زعفـران اصلـی تنهـا
موجـب زیـان اقتصـادی بـه خریـدار میشـود ،اسـتفاده
از برخـی مـواد بـرای رنگآمیـزی قسـمتهایی از سـایر

گیاهـان ماننـد خامـه یـا همـان کاکل ذرت کـه شـباهت
زیـادی بـه کاللـه زعفـران دارد میتوانـد منجـر بـه بروز
صدمـات جـدی بهسلامت افـراد شـود.
ابراهیمـی ادامـه داد :برخی از مواد ماننـد تارتازین که
نوعـی رنـگ مصنوعـی اسـت در صورت اسـتفاده توسـط
خریـداران زعفـران تقلبـی میتوانـد منجـر بـه ایجـاد
سـرطان شود.
وی افـزود :از نوعـی شناسـاگر پـی اچ بـه نـام متیـل
اورانـژ کـه محلـول در آب اسـت ،رنـگ فلورسـنت ائوزین
و رنـگ مصنوعـی اریتروسـین نیـز بـرای رنگآمیـزی
ترکیبـات شـبه زعفـران اسـتفاده میشـود؛ همچنیـن
افـزودن روغـن ،عسـل ،گلیسـیرین ،محلولهایـی از
پتاسـیم یـا آمونیـوم نیترات و الیاف گوشـت نیـز از دیگر
راههـای تقلـب در زعفـران اسـت.
این پژوهشگر اظهار کرد :برخی از سودجویان نیز با
اضافه کردن مقادیر کمی از برخی گیاهان مانند همیشه
بهار ،گل انار ،شقایق ،زردچوبه و فلفل قرمز تشخیص این
مواد از رشتههای حقیقی زعفران را برای خریدار دشوار
میکنند.
ابراهیمی ادامه داد :خوشبختانه امروزه روشهای
تجربی و آزمایشگاهی زیادی برای تشخیص زعفران اصلی
از تقلبی وجود دارد که برخی معیارها از جمله رنگ و
بوی خاص زعفران و ترکیبات آن به این شناسایی کمک
میکنند.
وی بیان کرد :اخیرا استفاده از نشانگرهای مولکولی
مبتنی بر  DNAنیز برای شناسایی تقلبات زعفران مورد
استفاده قرار گرفتهاند؛ استفاده از آغازگرها نیز در واکنش
 PCRسبب تکثیر نوارهای مربوط به انواع تقلبات در
زعفران میشود و ازاینرو این روش با دقت باالیی امکان
تشخیص نوع تقلب را امکانپذیر میکند.
تقلب در زعفران پودر شده آسانتر است
مدیر گروه پژوهشی تولید و فرآوری مجتمع تحقیقات
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد:
اغلب تقلب در زعفران پودر شده بهراحتی صورت میگیرد
و امکان تشخیص اجزاء تقلبی اضافه شده بهسادگی
میسر نیست؛ خشک نشدن کامل زعفران نیز یکی از
مصداقهای تقلب در زعفران است که البته ممکن است
سهوا نیز صورت گیرد.
ابراهیمی تصریح کرد :به دلیل عدم تبحر اغلب افراد
جامعه در تشخیص زعفران اصلی و همچنین عدم امکان
ارسال آن به آزمایشگاه برای عموم جامعه ،بهترین و
مطمئنترین راه برای تهیه زعفران اصلی ،خرید آن از
فروشگاههای معتبر است.
وی گفـت :سـایت بیرنـاب وابسـته بـه مرکـز خدمات
تخصصـی گیاهـان دارویـی اسـتراتژیک بااعتبـار
جهاددانشـگاهی از سـال  1398اقدام بـه تهیه محصوالت
اسـتراتژیک خراسـان جنوبـی از کشـاورزان این اسـتان و
همچنیـن زعفـران برداشـت شـده از مجتمـع تحقیقـات
گیاهـان دارویـی کـرده اسـت و خریـد این محصـوالت از
سـایت بیرنـاب تضمینـی بـرای کیفیت و اصل بـودن این
محصـوالت خواهـد بـود.

■■■

تشریح اثرات ضدالتهابی و ضد
درد گیاه مرزه خوزستانی

عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی
جهاددانشـگاهی اظهـار کرد :گیـاه مرزه خوزسـتانی بانام

علمـی Satureja khuzistanica Jamzad
متعلـق بـه تیره نعناعیان هسـت و اثـرات ضدالتهابی ،ضد
میکروبـی و ضـد درد ایـن گیـاه بـه اثبات رسـیده اسـت.
دکتـر سـعید توکلی دکترای فیتوشـیمی و عضو هیات
علمـی این پژوهشـکده گفـت :اینگونـه در بـازار گیاهان
دارویـی بهعنـوان شستشـو دهنده کلیه و مجـاری ادراری
و کاهشدهنـده فشـارخون ،چربـی خـون و قنـد خـون
عرضـه میگـردد و اثـرات ضدالتهابـی ،ضـد میکروبـی و
ضـد درد ایـن گیـاه به اثبات رسـیده اسـت.
دکتـرای فیتوشـیمی و عضـو هیـات علمـی ایـن
پژوهشـکده بـا اشـاره بـه اینکـه اسـانس ایـن گیـاه
در کرکهـای غـدهای بخشهـای هوایـی آن سـاخته
میشـود کـه حـاوی مقادیـر باالیـی از ترکیـب دارویـی
کارواکـرول هسـت ،بیـان کـرد اسـانسها ترکیبـات
شـیمیایی پیچیـدهای هسـتند و اغلـب اجـزاء اصلـی
موجـود در تحقیقـات نشـان میدهـد چهارترکیـب
شـیمیایی ضـد درد در گیـاه مـرزه وجـود دارد و آنچـه
در تحقیقـات جدیـد بـه آن اشـاره شـده وجـود ترکیبات
شـیمیایی با خـواص ضدالتهابی و ضـد درد در نمونههایی
از گیـاه اسـت کـه نـه بـه شـکل وحشـی ،بلکـه بهصورت
دسـتی کاشـته شـدهاند.
دکتـر توکلی دو ترکیب شـیمیایی موجود در قسـمت
برگ و سـاقه مرزه را بتا سیتسـترول و اسـید اورسـولیک
برشـمرد و عنـوان کـرد :ترکیـب بتاسیتسـترول کـه در
بادامزمینـی نیـز وجـود دارد ،منجـر بـه توقـف رشـد
غـده پروسـتات در حیوانـات آزمایشـگاهی میشـود.
همچنیـن گزارشهـای متعددی مبنـی براثـر ضدالتهابی
اسـید اورسـولیک بـرای درمـان سـوختگیها و نیـز اثـر
بازدارندگـی آن بـر رشـد تومورهـا منتشرشـده اسـت.
خـواص ضدالتهابـی اسـید اورسـولیک منجـر به اسـتفاده
وسـیع از ایـن ترکیـب در صنایـع آرایشـی شـده اسـت.
وی اظهـار کـرد :در مطالعـات جدیـد اثـرات ضـد درد
و ضـد تشـنج کارواکـرول و تیمـول بهعنـوان دو ترکیـب
عمـده اسـانس گیـاه نیـز ثابتشـده اسـت .همچنیـن در
بیـن مصـارف بومـی از گیـاه مـرزه در ایـران میتـوان به
اسـتفاده از آن بـرای تسـکین دنـداندرد اشـاره کـرد که
بـه علـت وجـود ایـن دو ترکیب اسـت.

■■■

تسـکین درد و کاهـش تـب بـا
کمـک گیـاه تاجریزی سـیاه

مدیـر مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی
جهاددانشـگاهی خراسـانجنوبی گفت :از گیـاه تاجریزی
سـیاه در طـب عـوام بـرای درمـان زگیـل ،درمـان آسـم،
آرتریـت ،نزلـه برونشـیت ،کاهش تب ،یرقان و روماتیسـم
اسـتفاده میکردنـد؛ همچنیـن بهعنـوان ضـد درد،
خلـطآور و معـرق نیـز مصـرف میشـده اسـت.
مهنـدس محسـن پویـان گفـت :تاجریـزی گیاهـی
علفـی و یکسـاله بـه ارتفـاع حـدود  50سـانتیمتر بـا
سـاقهای منشـعب و برگهـای آن سـبزتیره ،بیضیشـکل
و دندانـهدار اسـت.
وی افـزود :گلهـای آن کوچـک و سـفید و میـوهاش
کـروی شـکل ،بـه ابعاد یـک آلبالـوی کوچک ،ابتدا سـبز
رنـگ ولـی بهتدریـج قرمـز و پس از خشـک شـدن سـیاه
میشـود.
مهنـدس پویـان اظهار کـرد :از خواص تاجریزی سـیاه
در طـب عـوام بـرای درمان زگیـل ،درمان آسـم ،آرتریت،

درمان یبوست با گیاه فلوس؛ رفع
درد مفاصل و نقرس

مهنـدس رسـول محمـدی کارشـناس گـروه
فارماکولـوژی و طـب کاربـردی پژوهشـکده گیاهـان
دارویی جهاددانشـگاهی در خصوص خـواص دارویی گیاه
فلـوس اظهـار کـرد :ایـن گیـاه از نظـر طـب قدیـم ایران
کمـی گـرم و تـر و یکـی از بهتریـن داروهـا بـرای رفـع
یبوسـت اسـت همچنین بـرای رفع درد مفاصـل و نقرس
از فلـوس بهصـورت موضعـی میتـوان اسـتفاده کـرد.
فلـوس در بعضـی از نواحـی ایـران بـه نـام خرنـوب
هنـدی و خیارشـنبر نیـز معـروف اسـت .فلـوس گیاهـی
اسـت خـودرو کـه اکثـرا در نقـاط گـرم دنیـا ،از جملـه
هندوسـتان ،مصر ،برزیل و جنوب شـرقی ایـران میروید.
مهنـدس رسـول محمـدی کارشـناس گـروه
فارماکولـوژی و طـب کاربـردی ایـن پژوهشـکده در
خصـوص خـواص دارویـی گیـاه فلـوس اظهـار کـرد :این
گیـاه از نظـر طـب قدیـم ایـران کمـی گـرم و تـر و یکی
از بهتریـن داروهـا بـرای رفع یبوسـت اسـت زیـرا مصرف
آن عوارضـی نـدارد بنابرایـن حتـی بـرای زنـان در دوران
بارداری و اطفال مناسـب اسـت .همچنین بـرای رفع درد
مفاصـل و نقـرس از فلـوس بهصـورت موضعـی میتـوان
اسـتفاده کـرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن گیـاه بـرای کلیههـا
نیـز مفیـد اسـت عنـوان کـرد :افـرادی کـه کلیهشـان
سنگسـاز اسـت در صـورت اسـتفاده از فلـوس مبتلا به
سـنگ کلیه نمیشـوند و جوشـانده پوسـت درخت فلوس
اسـهال خونـی را رفـع میکنـد و نرمکننده سـینه اسـت.
محمـدی درخصـوص نحـوه مصـرف فلـوس بـرای باز
کـردن گرفتگـی روده و دلپیچـه گفت فلـوس را مخلوط
بـا ریشـه ختمـی بـکار بریـد و بـرای معالجـه دیفتـری،
فلـوس را بـا آب گشـنیز مخلـوط کرده و به بیمـار بدهید
تـا قرقـره کند
ایـن کارشـناس در ادامـه خـواص دیگـر ایـن گیـاه را
ضدویـروس ،ضد تب ،تهـوعآور ،قارچکـش ،کاهشدهنده
چربـی خون و مسـهل برشـمرد.
وی بیان کرد اگر فلوس در قسـمت طول آن شـکافته
شـود تیغههـای متعـدد در آن دیـده میشـود کـه بـه
خانههـای متعـدد گاهـی تـا  100خانـه تقسـیم میکند.
در داخـل ایـن خانههـا مایـع چسـبنده تیرهرنگـی وجود
دارد کـه عسـل خیارشـنبر نامیـده میشـود .طعـم ایـن

■■■

کاکل ذرت و تاثیر آن بر جلوگیری
از تشکیل سنگهای کلیوی

ذرت گیاهـی آمریکایـی اسـت کـه بیـش از  ۱۰هـزار
سـال بهعنـوان یکـی از اجـزای اصلی مـواد غذایـی مورد
اسـتفاده مردم بسـیاری از مناطق بوده اسـت و کاکل آن
علاوه بـر اینکـه میتوانـد بـرای سلامتی شـما بسـیار
مفیـد باشـد ،میتوانیـد از آن بـرای درمـان بسـیاری از
بیماریهـا اسـتفاده کنیـد.
دکتر زهرا ترسـلی کارشـناس مرکـز خدمات تخصصی
آنالیـز و فـرآوری گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی در
خصـوص خـواص معجزهآسـای ایـن گیـاه عنـوان کـرد:
کاکل ذرت دارای مقـدار زیادی پتاسـیم اسـت ،به همین
دلیـل دمکـرده آن ادرارآور اسـت و آرامکننـده دسـتگاه
ادراری اسـت .همچنیـن عصـاره هیـدرو الکلـی کاکل
ذرت بـا کاهـش تشـکیل کریسـتالهای اگزاالت کلسـیم
موجـب ممانعـت از تشـکیل هسـته اولیـه سـنگهای
کلیـوی میشـود.
وی در خصوص تشکیل سـنگهای ادراری اظهار کرد :این
بیمـاری ،یـک مشـکل جهانی اسـت و به هیـچ گروه نـژادی،
جغرافیایـی و فرهنگـی منحصـر نمیشـود و سـنگهای
کلیـوی از کریسـتالهای آلـی و غیرآلـی ترکیبشـده بـا
پروتئینهـا تشکیلشـدهاند.
کارشـناس مرکـز خدمـات تخصصـی آنالیـز و فرآوری
گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی افـزود :نتایـج تحقیـق
حاضـر نشـان داد عصـاره الکلـی کاکل ذرت موجـب
افزایـش تعـداد کریسـتالها در مقایسـه با نمونـه کنترل
میشـود .از طـرف دیگـر ،عصـاره الکلـی موجـب افزایش
کریسـتالهای کوچـک و کاهـش کریسـتالهای بـزرگ
میشـود؛ بنابرایـن ،تحقیـق حاضـر ،کاربرد سـنتی کاکل
ذرت را بـرای جلوگیـری از تشـکیل سـنگهای کلیـوی
تاییـد کـرده و آن را مـاده مناسـبی بـرای درمـان ایـن
بیمـاری معرفـی میکنـد.
دکتـر ترسـلی بـه اشـاره بـه اینکـه از عمـده تاثیرات
ایـن گیـاه ایـن اسـت کـه درد و ناراحتیهـای دسـتگاه
ادراری را تسـکین میدهـد ،افـزود کاکل ذرت علاوه
بـر اینکـه سـنگ مثانـه ،التهـاب و درد مثانـه را از بیـن
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پنجانگشت؛ گیاهی برای سالمتی زنان
مدیـر مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی با بیـان اینکه قرنهای
متمـادی گیـاه پنجانگشـت در درمـان بیماریهـای زنانه
کاربـرد داشـت ،گفـت :گیـاه پنجانگشـت از رشـد فیبروم
در جـدار رحـم جلوگیـری میکنـد و خطر بروز سـرطان
سـینه را کاهـش میدهـد.
مدیـر مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی
جهاددانشـگاهی اسـتان با بیـان اینکه قرنهـای متمادی
گیـاه پنجانگشـت در درمـان بیماریهـای زنانـه کاربـرد
داشـت ،گفـت :تحقیقـات ،احتمـال اثـر ایـن گیـاه را در
درمـان بسـیاری از بیماریهـا کـه همـراه بـا اختلال در
فعالیـت سیسـتمهای دوپامینـی در بدن ایجاد میشـوند
را مطـرح میکنـد.
محسـن پویـان گفـت :گیاه پنجانگشـت که بـا نامهای
فلفـل بـری ،فلفل ،شـجره مریم و کف مریم نیز شـناخته
میشـود ،محرک ،مدر و اشـتهاآور است.
وی بـا بیـان اینکه میـوه ،دانه ،برگ و گل پنجانگشـت
در گیاهدرمانـی کاربـرد دارد ،افـزود :در مـوارد بـزرگ
شـدن کبـد و طحال نیـز کاربـرد دارد.
ایـن پژوهشـگر گیاهـان دارویـی بـا بیـان اینکـه این
گیـاه بـا تاثیر بـر محـور هیپوتاالمـوس ـ هیپوفیـز منجر
بـه افزایـش  LHو کاهـش  FSHشـده و اثـر خـود را
اعمـال میکنـد ،تصریـح کـرد :ایـن گیـاه دارویـی ،بـا
اتصـال روی گیرندههـای دوپامینـی باعـث تنظیم ترشـح
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نزلـه برونشـیت ،کاهش تب ،یرقان و روماتیسـم اسـتفاده
میکردنـد؛ همچنیـن بهعنـوان ضـد درد ،خلـطآور و
معـرق نیـز مصرف میشـده اسـت.
مدیـر مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی
جهاددانشـگاهی خراسـانجنوبی بـا اشـاره بـه اینکـه
طبیعـت گیـاه خیلـی سـرد و خشـک اسـت ،ادامـه داد:
جوشـانده بـرگ و سرشـاخههای گیاه بـرای ضربدیدگی
و کوبیدگـی اعضـای بـدن مفیـد اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه برگ گیاه سـمی اسـت و ازاینرو
نبایـد مصـرف شـود ،تصریـح کرد :ضمـاد بـرگ آن برای
تسـکین سـردرد مفیـد اسـت ،همچنیـن اسـتفاده از
دمکـرده بـرگ و میـوه آن بهصـورت کمپـرس و بخـور
بـرای درمـان زکام و سـردرد مفیـد اسـت.
مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی
خراسـانجنوبی گفت :میوه تاجریزی همراه با پرسیاوشـان،
گل زوفا گل بنفشـه ،ختمی خبازی ،عناب و سپسـتان برای
کاهش تب و تسـکین درد موثر اسـت.
پویـان افـزود :اسـتفاده از تاجریزی بهصـورت کمپرس
بـرای درمـان سـوختگی کامـل کاربـرد دارد ،دمکـرده
تاجریـزی بـرای رفـع سـوزش معـده مفید اسـت.
وی ادامـه داد :بـرای تهیـه دمکـرده ایـن گیـاه جهت
کمپـرس میـزان  ۱۵گـرم بـرگ خشـک گیـاه را بـه ۱۵
گـرم بـرگ کوکنـار مخلـوط کـرده ،در یـک لیتـر آب
جـوش بـه مـدت  ۶۰دقیقـه دم میکننـد.
مدیــر مجتمــع تحقیقــات گیاهــان دارویــی
جهاددانشــگاهی خراســانجنوبی گفــت :بــرای
ضربدیدگــی اعضــا  ۵۰گــرم از بــرگ و سرشــاخههای
گلدار آن را در یــک لیتــر آب دمکــرده و بهصــورت
کمپــرس اســتفاده میکننــد.
پویـان یـادآور شـد :بـرگ و سرشـاخههای گیـاه
واجـد مـاده سـوالنین بـوده کـه خاصیـت سـمی دارد و
مسـمومیت آن باعـث خـارش گردن ،سـردرد و احسـاس
خسـتگی میشـود.

پروالکتیـن میشـود.
پویـان ادامـه داد :گیـاه پنجانگشـت از رشـد فیبـروم
در جـدار رحـم جلوگیـری میکنـد و خطر بروز سـرطان
سـینه را کاهـش میدهـد.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای مـوارد نابـاروری مصـرف
آن توصیـه شـده اسـت ،اظهـار کـرد :روزی سـه نوبـت
بهصـورت دمکـرده  0.5تـا یک گـرم در نصف لیـوان آب
جـوش بـه مـدت  15دقیقـه آمادهشـده و مورد اسـتفاده
قـرار میگیـرد.
مدیـر مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی با بیـان اینکه مصرف
بیشازحـد ایـن گیـاه باعـث سـرگیجه ،سـردرد ،تهـوع
و خـارش میشـود ،یـادآور شـد :زنـان بـاردار و افـرادی
کـه داروهـای واجـد بروموکریپتیـن و دوپامیـن مصـرف
میکننـد ،نبایـد ایـن گیـاه را اسـتفاده کننـد.

مایـع کمـی شـیرین ولـی نامطبوع اسـت .برای اسـتفاده
از فلـوس غلاف آن راکمـی روی آتـش گـرم میکنند تا
عسـل خـارج شـود .معمـوالً ایـن عسـل بـا روغـن بـادام
مخلوط شـده و بهعنوان مسـهل اسـتفاده میشـود ،البته
میتـوان مغـز فلـوس را بـا قنـد یا شـکر مخلوط کـرده و
در درجـه حـرارت معتدلـی پخـت کـه بـه آن فلـوس نیز
پختـه میگوینـد.
جهـت تهیـه جوشـانده فلـوس میتـوان  10گـرم
عسـل فلـوس را بـا یـک لیتـر آب جـوش مخلـوط و آن
را صافکـرده و بـه بیمـار دهیـد .ایـن جوشـانده مسـهل
خوبـی اسـت .البتـه بـرای بهتر کـردن طعـم آن میتوان
مقـداری شـربت گیلاس یـا انجیـر بـه آن اضافـه کـرد.
همچنیـن جهـت تهیـه مربـای فلوس میتـوان 5گرم
عسـل فلـوس را بـا همان مقـدار آب مقطر مخلـوط کرده
و سـپس مقـدر  125گـرم قنـد کوبیـده را بـه آن اضافـه
کنیـد بعـد آن را حـرارت دهیـد تـا بهآرامـی آب آن بخار
شـود و وزن آن بـه  100گـرم برسـد و غلیـظ شـود .این
مربـا نیـز مسـهل بسـیار خوبی اسـت مقـدار مصـرف آن
 100-50گـرم در روز اسـت.
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میبـرد ،بهطورکلـی دسـتگاه ادراری را تمیـز میکنـد.
وی از دیگـر مـوارد کاربـرد درمانـی کاکل ذرت را در
بهبـود عفونـت مثانـه ،التهـاب سیسـتم ادراری ،التهـاب
پروسـتات ،سـنگ کلیه ،نقرس ،درمان نارسـایی احتقانی
قلـب ،دیابـت ،فشـارخون باال ،خسـتگی و کلسـترول باال
عنـوان کرد.
وی در خصـوص خـواص روغـن ایـن گیاه اظهـار کرد،
روغـن کاکل ذرت حـاوی اسـیدهای اشـباع نشـده اسـت
کـه بیمـاران بـا کلسـترول بـاال میتواننـد از آن اسـتفاده
کننـد و آثـار فارماکولوژیـک مشـاهده شـده از آن شـامل
خاصیـت کولینرژیکـی آن سـبب کاهـش فشـارخون ،اثر
دیورتیکـی و انقبـاض مثانـه میگـردد ،کریپتوگزانتیـن
موجـود در گیـاه ماننـد ویتامیـن  Aو تاننهـای گیـاه
سـبب خاصیـت قابـض گیـاه اسـت .بعلاوه اثـرات آنتـی
اکسـیدانی عصـاره کاکل ذرت گـزارش شـده اسـت.
ایـن کارشـناس در خصـوص طریقـه مصرف ایـن گیاه
عنـوان کـرد کاللـه ذرت در حالت اولیـهاش قابل خوردن
نیسـت و بـرای اینکـه قابـل مصـرف شـود نیـاز بـه یکی
از مـوارد زیر اسـت:
آن را بـا آب جـوش طبـخ کنید و از آبلیمـو برای طعم
دادن بـه ایـن غذا اسـتفاده کنیـد .اکنـون میتوانید آن را
در حالـت گرم یا سـرد میـل کنید.
کاللـه ذرت را درون شیشـه پـر از آب ذخیـره کنیـد.
سـپس آن را بـه مـدت یـک روز در معـرض نور مسـتقیم
خورشـید قـرار دهیـد تا آماده خوردن شـود .ایـن ترکیب
را هنـگام عصـر بـا افزودن عسـل بـه آب میـل کنید.

■■■

مرزنجوش گیاهی برای تسکین
دردهای میگرنی

مدیـر مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفـت :مرزنجـوش
گیاهـی معطـر از خانـواده نعنـاع اسـت ،دنـدان درد را
تسـکین میدهـد ،بـرای بیمـاری روماتیسـمی از آن
اسـتفاده میشـود و بـرای تسـکین دردهـای میگرنـی و
بیخوابـی مفیـد اسـت.
محسـن پویـان مدیـر مجتمـع تحقیقـات گیاهـان
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفـت:
مرزنجـوش گیاهـی علفـی ،یـک سـاله و در بعضـی مواقع
دو سـاله بـا سـاقهای راسـت و شـاخه و برگهـای متقابل
بیضـی شـکل اسـت که گلهـای سـفید و ریـز آن از بغل
برگهـا در خوشـههای بـه هـم فشـردهای میروینـد.
وی افـزود :میـوه آن بهصـورت فندقه و چهار قسـمتی
اسـت و فقـط در مناطـق گرمسـیری تشـکیل میشـود.
تمـام قسـمتهای گیاه دارای عطر خوشـایند اسـت .گیاه
تـازه مرزنجـوش دارای کربوهیـدرات ،فیبـر ،فالونوئیـد،
ویتامینهـای  ،A، C، E، Kکلسـیم ،منیزیـم ،آهـن،
منگنـز ،نیاسـین و فوالت اسـت.
مدیـر مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـا بیـان اینکـه
مرزنجـوش یـا سـرمق گیاهـی دارویی اسـت کـه طبیعت
آن گـرم و خشـک اسـت ،گفـت :ایـن گیـاه ،سـردردهای
سـوداوی و بلغمـی را برطـرف میکنـد.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای بیمـاری مالیخولیـا و لقـوه
مفیـد اسـت ،افزود :بـرای درمان زکام اثـرات مفید دارد و
بـرای بهبـود عـوارض صرع مفید اسـت.
ایـن پژوهشـگر گیاهـان دارویـی بـا بیـان اینکـه

جویـدن ایـن گیـاه از ترشـح بـزاق زیـاد جلوگیـری
میکنـد ،تصریـح کـرد :دمنـوش آن فـرحآور بـوده و
مصـرف دمنـوش آن بـرای تسـکین درد سـینه ،سـرفه و
تنگـی نفـس نافـع اسـت.
پویـان بـا بیـان اینکـه این گیـاه بـرای درمـان نفخ و
دلپیچـه مفیـد اسـت ،افـزود :در اسـتعمال خارجی برای
ترمیـم زخـم اثرات مفیـدی دارد.
وی بـا بیـان اینکـه اسـانس آن در صنایـع عطـر و
صابـون کاربـرد دارد ،اظهـار کـرد :دمنـوش آن بـرای
بیمـاری هیسـتری مفیـد اسـت و بـرای درمان اسـتفراغ،
اسـهال و رفـع خـارش بـدن مفیـد اسـت.
مدیـر مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بیـان کرد :دنـدان درد
را تسـکین میدهـد ،بـرای بیمـاری روماتیسـمی از آن
اسـتفاده میشـود و بـرای تسـکین دردهـای میگرنـی و
بیخوابـی مفیـد اسـت.
پویـان یـادآور شـد :دهانشـویه آن التهـاب دهـان و
گلـو را برطـرف میکند؛ برای پیشـگیری از سـرطان روده
بسـیار مفید بـوده و پختهشـده آن مخلوط با عسـل برای
از بیـن بـردن جـای جوش و سـالک مفید اسـت.

■■■

تکثیر تجاری درخت دارویی ژینکو
از طریق کشت بافت

درخـت گیاهـی ژینکـو  ginkgo bilobaدر گـروه
بیوتکنولوژی پژوهشـکده گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی
از طریـق کشـت بافت تکثیر شـد.
ژینکـو بیلوبـا بهعنـوان قدیمیتریـن گیـاه زنـده
دنیـا شـناخته میشـود و بـه دلیـل اینکـه بـرای مـدت
 270میلیـون سـال بـدون تغییـر باقیمانـده اسـت هیـچ
خویشـاوند زنـدهای بهعنـوان فسـیل زنـده نـدارد.
دکتـر قادر اردشـیر قـادری مدیـر گـروه بیوتکنولوژی
و عضـو هیـات علمی این پژوهشـکده درخصـوص خواص
عصـاره بـرگ ژینکـو عنـوان کـرد :بـه دلیـل دارا بـودن
نقـش درمانـی در تنظیـم جریـان خون مغـزی ،محافظت
در برابـر رادیکالهـای آزاد و ایجـاد تاخیـر در پیشـرفت
زوال عقـل و دیابـت ،در پزشـکی مـورد اسـتفاده اسـت.
وی اثـرات بیولوژیکـی نسـبت داده شـده به ایـن گیاه
را بهبـود اثـرات رادیکالهـای آزاد ،کاهـش اسـترس
ناشـی از اکسیداسـیون ،کاهـش آسـیبهای عصبـی،
کاهـش تجمـع پالکتهـا ،فعالیتهـای ضـد التهابی ،ضد
سـرطانی و ضـد پیـری برشـمرد.
دکتـر قادری با اشـاره به اینکه در گـروه بیوتکنولوژی
گیاهـان دارویـی ،پروتـکل تکثیـر انبوه و سـریع این گیاه
ارزشـمند بـا اسـتفاده از تکنیـک کشـت بافـت و تکثیـر
درون شیشـهای بهینهسـازی شـده اسـت ،افزود :براساس
پروتـکل بهینهسـازی شـده ،ایـن امـکان وجـود دارد کـه
بتـوان ظـرف مـدت سـه مـاه از ریزنمونههـای کوچـک
(نهایتـا  1سـانتیمتر) مسـتقر در محیط کشـت ،نوسـاقه
و برگهـای جدیـد بـاز زا کـرد و مراحـل القـا ریشـه و
سـازگار کـردن گیاهچـهای بـاز زا شـده نیـز ظـرف مدت
سـه مـاه دیگـر تکمیل میشـوند.
وی دسـت آورد محققـان ایـن گـروه را تولیـد حجـم
بـاال از گیـاه ژینکـو در مدتزمـان کوتـاه (حـدودا  6ماه)
بیـان کرد.
ایـن عضو هیات علمـی در پایان اظهار کـرد :مطالعات
فیتوشـیمیایی نشـان داده اسـت که بیـن گیاهچههای باز

زا شـده از طریـق کشـت بافـت و گیـاه مـادری از نظـر
میـزان فالونوئیدهـای کل موجـود در عصـاره برگ تفاوت
معنـیداری وجـود ندارد.

■■■

درمان واریس با گیاه دارویی شاه
بلوط هندی

براسـاس آزمایشهـا بهعملآمـده ،عصـاره شـاهبلوط
هنـدی بـا کاهـش نفوذپذیـری عـروق و بهبـود جریـان
برگشـتی خـون سـیاهرگی و کاهـش آنزیمهـای
لیزوزومـی ،مانـع شکسـته شـدن دیـواره مویرگها شـده
و از تشـکیل کیسـههای سـیاهرگی هموروئیـد و واریـس
جلوگیـری میکنـد.
شـاهبلوط هنـدی یـا  Horse Chestnutبـا نـام
علمـی  Aesculus hippocastanumبهصـورت
درخـت و بومـی جنگلهای کوهسـتانی اسـت .خاسـتگاه
ایـن گیـاه شـبهجزیره بالـکان و شـمال هندوسـتان ذکـر
شـده اسـت و در کشـورهایی مانند آلبانی یونـان میروید
و در ایـران در غـرب پـاوه بهطـور پراکنده دیده میشـود.
همچنیـن در گیلان بهطـور کاشـته شـده وجـود دارد.
قسـمت مـورد اسـتفاده شـاهبلوط ،دانـه تازه اسـت که از
پوسـته جدا شـده اسـت.
دکتـر فرزانـه نباتـی عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده
گیاهـان دارویـی بـا اشـاره بـه اینکـه تحقیقـات علمـی
دانشـمندان بـر روی ایـن گیـاه از سـال  1960آغـاز و از
سـال  1995ایـن گیـاه بهعنـوان سـومین گیاه نسـخهای
رایـج پـس از جینگـو و علـف چـای در آلمان بوده اسـت،
بیـان کـرد :در دانـه گیـاه شـاهبلوط هنـدی ،علاوه بـر
روغـن ،ترکیبـات گلیکوزیـدی بسـیاری وجـود دارد.
دکتـر نباتـی اظهـار کـرد :عصـاره دانـه شـاهبلوط
هنـدی دارای اثـرات ضـد التهابـی بـوده و رادیکالهـای
آزاد را خنثـی میکنـد .همچنیـن مصـرف ایـن گیـاه در
نارسـائیهای مزمـن عروقـی تائید شـده اسـت و از آن در
درمـان التهـاب عضالت صاف ناشـی از صدمـه ،جراحی و
جراحـات دردنـاک اسـتفاده میشـود.
وی افـزود :براسـاس آزمایشهـای بـه عمـل آمـده،
عصـاره شـاهبلوط هنـدی بـا کاهـش نفوذپذیـری عـروق
و بهبـود جریـان برگشـتی خـون سـیاهرگی و کاهـش
آنزیمهـای لیزوزومـی ،مانـع شکسـته شـدن دیـواره
مویرگهـا شـده و از تشـکیل کیسـههای سـیاهرگی
هموروئیـد و واریـس جلوگیـری میکنـد .همچنیـن از
عصـاره این گیـاه در بهبـود بیماریهای وریـدی همچون
واریـس سـیاهرگها ،هموروئیـد و یخزدگـی بافـت بـدن
در اثـر سـرما ( )frostbiteاسـتفاده میشـود.
دکتـر نباتـی در پایـان خاطرنشـان کـرد :عصـاره
دانههـای شـاهبلوط هنـدی را هـم میتـوان بهصـورت
خوراکـی مصـرف کـرد و هـم بـه شـکل لوسـیون ،پماد و
ژل روی پوسـت بـه کاربـرد.

■■■

ارزش باالی گل نرگس در صنعت
داروسازی

عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی تولید و فـرآوری
گیاهـان اسـتراتژیک جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی
گفت :استنشـاق ،سـریعترین روش جذب اسـانس اسـت،

■■■

آلوئـه ورا دارای تاریخچـهای طوالنـی از کاربردهـای
گسـترده در طب سـنتی اسـت .این دارو در طب سـنتی
هنـد بـرای درمـان یبوسـت ،کولیـک ،بیماریهـای
پوسـتی و عفونـت اسـتفاده میشـود.
دکتــر حســن فــاح حســینی محقــق در زمینــه
دیابــت و عضــو هیــات علمــی ایــن پژوهشــکده اظهــار
کــرد :قســمت مــورد اســتفاده ایــن گیــاه ،ژل آلوئــه
ورا بهصــورت تــازه و خشــک شــده اســت و حــاوی
ترکیبــات متعــدد از جملــه آنزیمهــا ،مــواد معدنــی،
قندهــا ،لیگنیــن ،ســاپونینها ،اســید سالیســیلیک و
اســیدهای آمینــه و ویتامینهــای  A،Cو  Eبــا اثــر
آنتــی اکســیدانی و همچنیــن حــاوی ویتامیــن ،B12
اســید فولیــک و کولیــن اســت.
دکتـر فلاح حسـینی در خصـوص مطالعـات
آزمایشـگاهی صـورت گرفتـه بـر روی این گیـاه گفت :در
مطالعـات آزمایشـگاهی اثرات ضـد دیابتی ،ضـد التهابی،
بهبـود اختلاالت سیسـتم ایمنـی ،اثـرات مسـهلی،
ضـد میکروبـی و ضـد ویروسـی از ژل بـرگ ایـن گیـاه،
همچنیـن اثـرات ضـد دیابتـی ژل بـرگ ایـن گیـاه در
مطالعـات متعـدد بالینـی گـزارش شـده اسـت.
بــه گفتــه وی در مطالعــه بالینــی دو ماهــه کــه
توســط محققــان پژوهشــکده گیاهــان دارویــی
جهاددانشــگاهی بــر روی بیمــاران دیابتــی انجــام شــد
دریافتیــم کــه تجویــز  600میلیگــرم عصــاره صبــر زرد
روزانــه موجــب بهبــود بیمــاری دیابــت ،شــامل کاهــش
ســطح لیپیدهــا ،قنــد خــون و هموگلوبیــن گلیکوزیلــه
میشــود .همچنیــن در مطالعــه دیگــر تجویــز 300
میلیگــرم عصــاره صبــر زرد در روز موجــب بهبــود
بیمــاری دیابــت شــد.
وی در ادامــه در رابطــه بــا مقــدار مصــرف ایــن
گیــاه عنــوان کــرد :بــا تجویــز  300تــا  600میلیگــرم
عصــاره خشــک در روز در مطالعــه بالینــی دوماهــه
عوارضــی مشــاهده نشــد.
دکتـر فالح حسـینی اظهـار کرد :این گیـاه در صورت
مصـرف بیـش از حـد میتوانـد زیانبـار باشـد و عوارضی
ماننـد درد شـکمی ،اسـهال ،کولیـت روده ،اختلال در
جـذب پتاسـیم و انقبـاض رحمـی و سـقط جنیـن دارد
و مصـرف آن در کـودکان زیـر  12سـال ممنـوع اسـت.
ایـن محقـق درخصـوص مصـرف ایـن گیـاه در دوران
بـارداری و شـیردهی تصریـح کـرد :بـه دلیـل عوارضـی
ماننـد انقبـاض رحمـی و سـقط جنین ،از مصـرف آن در
بـارداری و شـیردهی اجتنـاب شـود.

■■■

گیاه افتیمون راهی برای برطرف
کردن وسواس

مدیــر مجتمــع تحقیقــات گیاهــان دارویــی
جهاددانشــگاهی خراســانجنوبی بــا اشــاره بــه
اینکــه ایــن گیــاه در بیمــاری مالیخولیــا موثــر بــوده
و اضطــراب را برطــرف میکنــد ،ادامــه داد :دمنــوش
آن خاصیــت آرامبخــش دارد و بــرای تســکین ســردرد،
رفــع بیحســی و درمــان وســواس از آن استفادهشــده
و ضــد ســودا اســت.
مهنــدس محســن پویــان مدیــر مجتمــع تحقیقــات
گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی
اظهــار کــرد :افتیمــون کــه بــه نامهــای ســس صغیــر،
کشــوتن ،حمــاض ،افتیمــون شــناخته میشــود ،یکــی
از گیاهــان دارویــی ایــن منطقــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه طبیعــت گیــاه گــرم و خشــک
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تاثیر گیاه دارویی صبر زرد
(آلوئه ورا) بر بیماری دیابت

مدیـر گـروه پژوهشـی تولیـد و فـرآوری گیاهـان
اسـتراتژیک جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی ،ملیـن،
آرامبخـش و کمـک بـه بهبـود کمخونـی را از خـواص
شـاخص گیـاه اقاقیـا برشـمرد.
دکتـر مهـدی ابراهیمـی اشـارهای بـه خـواص گیـاه
اقاقیـا داشـت و گفـت :طبیعت گیـاه گرم و خشـک بوده
و قسـمتهای مـورد اسـتفاده آن بـرگ ،پوسـت و گل
درخت اسـت.
مدیـر گـروه پژوهشـی تولیـد و فـرآوری گیاهـان
اسـتراتژیک جهاددانشـگاهی با اشـاره به اینکـه دمکرده
گل اقاقیـا آرامکننـده و مقـوی بـوده ،دردهـای عصبی را
برطـرف میکنـد ،بیان کـرد :دمکـرده گل اقاقیا خاصیت
صفرابـر دارد و بـرای بهبـود کمخونـی مفیـد اسـت.
دکتــر ابراهیمــی ادامــه داد :دمکــرده بــرگ آن ضــد
اسپاســم و ملیــن اســت ،بــرای ســردردهای مزمــن
بســیار موثــر بــوده و ضمــاد گل اقاقیــا بــا عــدس و
گل ارمنــی بــرای درمــان رگ بــه رگ شــدن بســیار
اثربخــش اســت.
مدیــر گــروه پژوهشــی تولیــد و فــرآوری گیاهــان
اســتراتژیک جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی نوشــیدن
دمنــوش ایــن گیــاه باعــث ایجــاد احســاس آرامــش در
سیســتم عصبــی انســان میشــود .بهمنظــور درمــان
خســتگیهای روزمــره ،بهویــژه خســتگی ذهنــی و
حالتهــای عصبــی ،افــراد میتواننــد یــک فنجــان
دمنــوش گیــاه اقاقیــا بنوشــند؛ ترکیــب ایــن گیــاه بــا
گل لیمــو ،تاثیــر آن را دو چنــدان میکنــد.
وی در خصــوص میــزان مصــرف ایــن گیــاه افــزود:
روزانــه  2نوبــت و هــر نوبــت  3گــرم بهصــورت دمکــرده
مصــرف میشــود.
مدیــر گــروه پژوهشــی تولیــد و فــرآوری گیاهــان
اســتراتژیک جهاددانشــگاهی اســتان بــه نــکات
احتیاطــی ایــن گیــاه اشــاره کــرد و یــادآور شــد:
مصــرف آن در زمــان بــارداری و شــیردهی مجــاز نیســت
و مصــرف بیــش از حــد مشــخص شــده و بــدون تجویــز
متخصــص نیــز بــه دلیــل وجــود برخــی مــواد ســمی
از جملــه روبیــن و روبینیــن در ترکیــب شــیمیایی آن
جایــز نیســت.
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بــا اسـتفاده از حـس بویایـی؛ اسـانسها میتواننـد روی
ایجـاد حـس خـوب و آرامـش بخشـی ،حافظه ،سـردرد،
اسـترس و افسـردگی ،خسـتگی و بیخوابی و یا سلامت
جسـم تاثیر داشـته باشـند.
دکتر طیبه شـاهی عضـو هیات علمی گروه پژوهشـی
تولیـد و فـرآوری گیاهـان اسـتراتژیک جهاددانشـگاهی
خراسـان جنوبـی گفـت :اسـتفاده از آروماتراپی یـا رایحه
درمانـی همانند سـایر درمانهـای مکمـل و جایگزین در
سـالهای اخیـر رو به گسـترش اسـت.
وی بـا بیان اینکه آروماتراپی در بسـیاری از کشـورها
مانند سـوئیس ،آلمان ،انگلســتان ،هلنـد ،کانادا و آمریکا
مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد ادامـه داد :آروماتراپـی از
طریـق بویایـی بـه معنـی اسـتفاده از آرومـای منحصـر
بـه فـرد گلهـای مختلـف و تاثیـر آنهـا روی سیسـتم
عصبـی خـودکار اسـت .استنشـاق ،سـریعترین روش
جـذب اسـانس اسـت ،بـا اسـتفاده از حـس بویایـی؛
اسـانسها میتواننـد روی ایجـاد حـس خـوب و آرامـش
بخشـی ،حافظه ،سـردرد ،استرس و افسـردگی ،خستگی
و بیخوابـی و یـا سلامت جسـم تاثیـر داشـته باشـند.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی تولید و فـرآوری
گیاهـان اسـتراتژیک جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی
ادامـه داد :نرگـس یکـی از مهمتریـن گیاهـان زینتـی و
دارویـی از خانـواده نرگسـیان اسـت و ارزش باالیـی در
صنعـت داروسـازی دارد ،در کشـور مـا انـواع گل نرگـس
رشـد میکنـد و امـکان کاشـت و پـرورش آن نیـز وجود
دارد .یکـی از ایـن گونههـا Narcissus tazetta
اسـت کـه در خراسـان جنوبـی کشـت میشـود.
دکتـر شـاهی بـا بیـان اینکـه تجزیـه و تحلیـل
ترکیبـات شـیمیایی نرگـس تازتـا نشـان میدهـد کـه
ایـن گیـاه حـاوی فالونوئیدهـا ،آلکالوئیدها ،سـاپونینها،
تاننهـا ،گلیکوزیدهـا ،اسـتروئیدها ،ترپنوئیدهـا و
آنتراکینونهـا اسـت ،ادامـه داد :تحقیقات دارویی نشـان
میدهـد کـه  Narcissus tazettaدارای اثرات ضد
قـارچ ،ضـد ویـروس ،ضـد ماالریـا ،ضـد سـرطان ،آنتـی
اکسـیدان ،تاثیـرات مثبت پوسـتی ،قلبـی عروقی ،تنظیم
کننـده سیسـتم ایمنـی و آنزیـم اسـتیل کولیـن اسـتراز
ا ست .
بـه گفتـه وی ،گل نرگـس دارای طبـع گـرم و
خشـک اسـت ،استشـمام گل نرگـس مسـکن اعصـاب،
رافـع سـردرد ،ایجـاد شـادابی ،مفیـد بـرای ریـه بـوده و
باعـث انـرژی مثبـت و افزایـش اعتمـاد به نفـس ،کاهش
اسـترس و اضطـراب و کاهـش افسـردگی میشـود.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی تولید و فـرآوری
گیاهـان اسـتراتژیک جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی
ادامـه داد :علاوه بـر آرومـای خـوب گل نرگـس،
گلبرگهـا ،سـاقه ،ریشـه ،پیاز گل و روغـن گل نیز دارای
خـواص درمانـی شـگفت انگیـز از جملـه برطـرف کردن
کک و مـک ،تقویـت سیسـتم گوارشـی ،سـوختگی ،ضد
سـرفه و سـرماخوردگی و  ...هسـتند.
دکتـر شـاهی بیان کرد :ایـن روزها در خطه خراسـان
جنوبـی بـا شـروع فصل سـرما برداشـت گلهـای نرگس
زیبـا ،معطـر و روحبخـش از سـرزمین نرگـس زارهـا،
شهرسـتان خوسـف آغـاز شـده اسـت اگرچـه شـمیم
عطـر دلنـواز آن سـردی زمسـتان را تلطیـف میکند ،اما
هماننـد بسـیاری از محصوالت اسـتراتژیک اسـتان مورد
بیمهـری و بیتوجهـی قـرار گرفتـه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه خراسـان جنوبی رتبـه پنجم
تولید گل نرگس در کشـور را دارد و شهرسـتان خوسـف
هـم در اسـتان رتبـه نخسـت را به خـود اختصـاص داده

اسـت و پیشبینـی میشـود امسـال  12میلیـون شـاخه
گل از نرگـس زارهای اسـتان برداشـت شـود.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی تولید و فـرآوری
گیاهـان اسـتراتژیک جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی
یـادآور شـد :جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـا تکیـه
بـر تـوان متخصصـان گـروه پژوهشـی تولیـد و فـرآوری
گیاهـان اسـتراتژیک مجتمع تحقیقات گیاهـان دارویی و
مرکـز خدمـات تخصصـی گیاهـان دارویی با هـدف خلق
ثـروت از مزیتهـای منطقـهای بـرای تولیدکننـدگان،
آمادگـی ارایه مشـاوره و فروش گل نرگـس و پیاز نرگس
بـه مشـتریان گرامـی را دارد.
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بــوده و از ســاقه ،دانــه و همــه اندامهــای گیــاه اســتفاده
میشــود ،افــزود :مصــرف دمکــرده آن صفــرا آور و
ملیــن اســت.
ایـــن پژوهشـــگر بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه افتیمـــون
ضدنفـــخ اســـت ،تصریـــح کـــرد :دمکـــرده آن بـــرای
تس ــکین درد مفاص ــل و پیش ــگیری از س ــرطان مفی ــد
و موثـــر اســـت.
پویـــان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن گیـــاه در
بیمـــاری مالیخولیـــا موثـــر بـــوده و اضطـــراب را
برطـــرف میکنـــد ،ادامـــه داد :در اســـتعمال خارجـــی
بـــرای ناراحتیهـــای پوســـتی و رفـــع خـــارش پوســـت
کاربـــرد دارد.
وی بیـــان کـــرد :دمنـــوش آن خاصیـــت آرامبخـــش
دارد و بـــرای تســـکین ســـردرد ،رفـــع بیحســـی و
درمـــان وســـواس از آن اســـتفاده شـــده و ضـــد ســـودا
اســـت.
مدیـــر مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی در مـــورد میـــزان
مص ــرف ای ــن گی ــاه ،تصری ــح ک ــرد :روزی س ــه نوب ــت
و هـــر نوبـــت دو تـــا چهـــار گـــرم از آن بهصـــورت
دمکـــرده مصـــرف میشـــود.
پویـــان یـــادآور شـــد :مصـــرف بیـــش از حـــد آن
موجـــب افســـردگی میشـــود و در مواقـــع اســـتفاده
از داروه ــای عصب ــی و ضدص ــرع ،نبای ــد از ای ــن گی ــاه
مصـــرف شـــود.
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تاثیر گیاه ماریتیغال و عصاره
سیلیمارین آن در درمان
مسمومیتهای ناشی از مصرف
قارچهای سمی

هـــر ســـال پـــس از بارندگیهـــای موســـمی،
گونههـــای قـــارچ ســـمی در اســـتانهای مختلـــف
از جملـــه کرمانشـــاه ،کردســـتان ،لرســـتان ،زنجـــان و
آذربایجـــان غربـــی رشـــد میکننـــد کـــه از لحـــاظ
ظاهـــری شـــباهت زیـــادی بـــه قارچهـــای خوراکـــی
دارنـــد و تشـــخیص آنهـــا ،توســـط افـــراد عـــادی
میســـر نیســـت ،بـــه همیـــن دلیـــل هـــر ســـاله بـــا
تعـــداد زیـــادی مســـمومیت بـــا ایـــن قارچهـــا در
کشـــورمان مواجـــه هســـتیم.
دکت ــر حس ــن ف ــاح حس ــینی عض ــو هی ــات علم ــی
و مدیـــر گـــروه فارماکولـــوژی و طـــب کاربـــردی ایـــن
پژوهشـــکده بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن قارچهـــای
خـــودرو در اثـــر پختـــن یـــا حـــرارت ،مـــواد ســـمی
آنهـــا تخریـــب نمیشـــود ،بیـــان کـــرد :افـــراد
مس ــموم دارای عالئم ــی مانن ــد دردش ــکمی ،اس ــتفراغ،
ســـردرد ،تـــب ،نبـــض تنـــد ،ضربـــان نامنظـــم قلـــب،
کاه ــش فش ــار خ ــون ،س ــرگیجه ،غ ــش ،ت ــاری دی ــد،
مش ــکالت تنفس ــی ،تش ــنگی بی ــش از ان ــدازه ،توه ــم،
هذیـــان ،تشـــنج ،کمـــا دارنـــد و در مـــوارد شـــدیدتر
آســـیبهای کبـــدی ،کلیـــوی ،مغـــزی و حتـــی مـــرگ
گـــزارش شـــده اســـت.
وی اظهـــار کـــرد :عالئـــم مســـمومیت بـــا
قارچهـــای ســـمی معمـــوال  6تـــا  12ســـاعت پـــس از
مص ــرف ظاه ــر میش ــود و بع ــد از  1ت ــا  2روز ،عالئ ــم
بـــرای مدتـــی از بیـــن میرونـــد ،امـــا آماتوکســـینها

همچنـــان بـــه کبـــد حملـــه میکننـــد و میتواننـــد
از  5تـــا  7روز در بـــدن باقـــی بماننـــد و در صـــورت
عـــدم پیگیـــری درمـــان ،آســـیب وارده بـــه کبـــد و
کلیـــه  1تـــا  2هفتـــه بعـــد از مســـمومیت میتوانـــد
منجـــر بـــه مـــرگ بیمـــار شـــود .علـــت فـــوت بیشـــتر
مســـمومیتهای قارچـــی ناشـــی نارســـایی حـــاد و
شـــدید کبـــدی اســـت.
دکتـــر فـــاح حســـینی بـــا بیـــان اینکـــه
ســـیلیمارین (مـــاده موثـــره گیـــاه خارمریـــم یـــا
ماریتیغـــال) بهطـــور گســـتردهای در درمـــان
مســـمومیت ناشـــی از قـــارچ آمانیتـــا اســـتفاده
میشـــود ،افـــزود :ایـــن درمـــان موجـــب کاهـــش
مرگومیـــر بـــه میـــزان  80-60درصـــد در بیمـــاران
شـــده اســـت.
وی اظهــار کــرد :تجویـــــــــز ســیلیبین وریــدی
( )50-20 mg/kg/dayبــه مــدت  3تــا  4روز حداکثــر
تــا  48ســاعت بعــد از مســمومیت بــا قــارچ آمانیتــا
موجــب مهــار آســیب کبــدی بهطــور کامــل میشــود.
در یــک مطالعــه کــه روی  205فــرد مســموم شــده بــا
قــارچ آمانیتــا انجــام شــد  46مــورد مــرگ در گــروه
درمــان نشــده گــزارش شــد؛ امــا در گــروه  16نفــری
کــه ســیلیبین تجویــز شــد ،هیــچ مرگومیــری گــزارش
نشــد .در بررســی دیگــری  18نفــر کــه بــا قــارچ آمانیتــا
مســموم شــده بودنــد ،تحــت درمــان بــا ســیلیبین قــرار
گرفتنــد .نتایــج نشــان داد تنهــا یــک نفــر کــه قــارچ را
جهــت خودکشــی مصــرف کــرده و تــا مــدت  60ســاعت
درمــان نشــده بــود فــوت نمــوده اســت .ســیلیبینین
بــرای اســتفاده در آســیب کبــدی ناشــی از مســمومیت
قارچهــا در اروپــا تاییــد شــده اســت.
ایــن عضــو هیــات علمــی تاکیــد کــرد :در صــورت
در دســترس نبــودن فــرم وریــدی میتــوان از
کپســولهای  240میلیگرمــی  Liversilمحصــول
پژوهشــکده گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی کــه
حــاوی ســیلیمارین اســت ســه بــار در روز طبــق نظــر
پزشــک اســتفاده کــرد .ایــن دارو در درمــان دیابــت
و بیماریهــای التهابــی کبــد و کبــد چــرب تجویــز
میشــود.

■■■

ارز آوری با فرآوری دارویی
ترنجبین

عض ــو گ ــروه پژوهش ــی تولی ــد و ف ــرآوری گیاه ــان
اســـتراتژیک مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی اظهـــار کـــرد :بـــا
توج ــه ب ــه خ ــواص درمان ــی بس ــیار خ ــوب ترنجبی ــن،
فـــرآوری دارویـــی آن میتوانـــد ارزآوری خوبـــی بـــرای
کشـــور ایجـــاد کنـــد.
دکتـــر ســـاره حســـینی گفـــت :ترنجبیـــن در اثـــر
فعالی ــت نوع ــی حش ــره س ــخت بالپ ــوش ب ــر روی گی ــاه
خارش ــتر تولی ــد میش ــود و در ط ــول ماهه ــای م ــرداد
تـــا مهـــر بـــه حداکثـــر میـــزان تـــراوش میرســـد.
خارش ــتر گیاه ــی خ ــودرو در خراس ــان جنوب ــی ب ــوده
کـــه بـــه شـــرایط کمآبـــی و شـــوری مقـــاوم اســـت.
وی بیــان کــرد :ترنجبیــن یــک گلوکومانــان اســت
و عمدتــا از گاالکتــوز و اســیدهای اورونیــک تشــکیل
شــدهاند و ســاختار پلــی ســاکارید جــاذب آب دارد کــه
نقــش فیبــر را بــازی میکنــد و از دســته ملینهــای

اســموتیک بهحســاب میآیــد و دوز معمــول مصــرف
آن  122میلیگــرم بــر کیلوگــرم روزانــه اســت.
عضـو گـروه پژوهشـی تولیـد و فـرآوری گیاهـان
اسـتراتژیک مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی عنـوان کـرد :ترکیـب
شـیمیایی ترنجبیـن شـامل  47/7درصـد ملــــزیتوز،
 26/44درصـد سـاکارز 11/64 ،درصـــــــد فروکتـوز،
 12/4درصـد صمـغ و موسـیالژ و  5/8درصـد خاکسـتر
اسـت .سـایر ترکیبـات شـامل صمـغ و موسـیالژ ،تانـن
و املاح مختلـف شـامل کلسـیم ،منیزیـوم ،گوگـرد،
سیلیسـیم ،آلومینیـوم اسـت.
دکتــر طیبــه شــاهی عضــو گــروه پژوهشــی تولیــد
و فــرآوری گیاهــان اســتراتژیک مجتمــع تحقیقــات
گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی
عنــوان کــرد :ترنجبیــن دارای خــواص درمانــی
فوقالعــادهای اســت .بــرای درمــان ســرفههای خشــک
ترنجبیــن همــراه بــا داروهــای نرمکننــده ســینه و گلــو
بســیار مفیــد اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از آن جــا کــه ترنجبیــن
یــک نــوع عســل محســوب میشــود و دارای
مــواد مغــذی زیــادی اســت در ترکیبــات داروهــا و
شــربتهای خونســاز بــه کار مــیرود ،افــزود :بــر
طبــق تحقیــق صــورت گرفتــه در ســال  2015در مجلــه
& Evidence-Based Complementary
 Alternative Medicineبخــش محلــول در آب
ترنجبیــن حــاوی ماکــرو مولکــول کربوهیــدرات بــا
فعالیتهــای مختلــف بیولوژیکــی و ســاختاری اســت
و دارای اثــرات تحریککننــده سیســتم ایمنــی بــدن
اســت.
عضــو گــروه پژوهشــی تولیــد و فــرآوری گیاهــان
اســتراتژیک مجتمــع تحقیقــات گیاهــان دارویــی
جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی بیــان کــرد :ترنجبیــن
در سیســتمهای درمانــی ســرطانها در طــب ایرانــی و
ســنتی کشــورمان جایــگاه ویــژهای دارد.
دکتــر شــاهی ادامــه داد :ایــن دارو بــرای کنتــرل
رشــد ســلولهای ســرطانی نقــش زیــادی دارد و از آن
گذشــته مــواد غذایــی سیســتم ایمنــی بــدن را بــرای
مبــارزه بــا ســلولهای ســرطانی بهخوبــی تامیــن
مینمایــد .کاربــرد آن در عــاج ســرطان خــون بهویــژه
در کــودکان بــرای متخصصــان طــب ســنتی آشــکار
اســت .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه بــرای ایــن منظــور
ترنجبیــن در کنــار مکملهــای دیگــر دارویــی بــرای
عــاج ســرطانها بــه کار مــیرود.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه خــواص درمانــی بســیار
خــوب ترنجبیــن ،فــرآوری دارویــی آن میتوانــد
ارزآوری خوبــی بــرای کشــور ایجــاد کنــد.
عض ــو گ ــروه پژوهش ــی تولی ــد و ف ــرآوری گیاه ــان
اســـتراتژیک مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی یـــادآور شـــد :بـــا
هـــدف بهرهگیـــری از ظرفیـــت گیاهـــان دارویـــی
اس ــتان خراس ــان جنوب ــی در جه ــت کم ــک ب ــه تولی ــد
ملـــی و خلـــق ثـــروت ،مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان
دارویـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی آمادگـــی
دارد بـــا بهرهگیـــری از تـــوان متخصصـــان خـــود در
حوزههـــای مختلـــف علـــوم کشـــاورزی و صنایـــع
غذایـــی بـــا ســـرمایهگذاران حقیقـــی و حقوقـــی بـــرای
انجـــام تحقیقـــات کاربـــردی روی ترنجبیـــن و ورود
آن بـــه صنایـــع غذایـــی و دارویـــی اســـتان همـــکاری
کننـــد.
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افتتاح

گزارشی از اخبار افتتاح و راهاندازی مراکز و طرح های جدید جهاددانشگاهی

افتتاحاندیشندهیتعاونباهمکاریوزارتتعاون،
کارورفاهاجتامعیوجهاددانشگاهی

اندیشندهی تعاون بهعنوان نخستین اندیشندهی حوزه تعاون کشور و منطقه با همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتامعی و جهاددانشگاهی
افتتاح شد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 7 ،دیمـــاه :آییـــن
افتتـــاح اندیشـــندهی تعـــاون بـــا حضـــور دکتـــر
ســـورنا ســـتاری معـــاون علمـــی و فنـــاوری رییـــس
جمهـــور ،محمـــد شـــریعتمداری وزیـــر تعـــاون،
کار و رفـــاه اجتماعـــی ،دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی
رییـــس جهاددانشـــگاهی ،مهـــدی عیســـیزاده رییـــس
کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس ،دکتـــر عیســـی
علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی و دکتـــر
محمـــد کبیـــری معـــاون امـــور تعـــاون وزیـــر تعـــاون،
کار و رفـــاه اجتماعـــی برگـــزار شـــد.

ارســـال ارز بـــه خـــارج از کشـــور مشـــکل
شـــرکتهای دانشبنیـــان اســـت
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی
در ایـــن مراســـم یکـــی از مســـایل و مشـــکالتی
کـــه توســـعه اقتصـــاد دانشبنیـــان بـــا آن مواجـــه
اســـت را تامیـــن تجهیـــزات و مـــواد اولیـــه موردنیـــاز
پژوهشـــگران دانســـت و گفـــت :اگـــر میخواهیـــم
محصـــول دانشبنیانـــی را تولیـــد کنیـــم کـــه هـــم
کیفی ــت داش ــته باش ــد و ه ــم نی ــاز داخل ــی و خارج ــی
را تامیـــن کنـــد ،بایـــد راحـــت بـــودن دسترســـی

محق ــق ب ــه م ــواد و قطع ــات اولی ــه و تجهیزات ــی ک ــه
ساختش ــان در ای ــران اقتص ــادی نیس ــت ،محق ــق ش ــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه همـــه محصـــوالت نیـــاز
بـــه قطعـــات و تجهیـــزات پیشـــرفته دارنـــد کـــه
بایـــد دسترســـی بـــه آن را تســـهیل کـــرد ادامـــه داد:
ارســـال ارز بـــه خـــارج از کشـــور مشـــکل شـــرکتهای
دانشبنیـــان اســـت .چگونـــه میتوانیـــم در دنیـــا
جـــای پـــا ایجـــاد کنیـــم درحالیکـــه مـــواد اولیـــه
گ ــران ب ــه دس ــت م ــا میرس ــد و ام ــکان ارس ــال نی ــز
ســـخت اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی افـــزود :اگـــر قـــرار اســـت
تحریمهـــا برداشـــته شـــود نبایـــد بـــه معنـــی بـــاز
ک ــردن ب ــازار ب ــرای محص ــوالت خارج ــی باش ــد و اگ ــر
انتقالـــی نیـــز صـــورت میگیـــرد بایـــد انتقـــال دانـــش
و فنـــاوری باشـــد.
دکتـــر طیبـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه
آزمایشـــگاههای مرجـــع یکـــی از مشـــکالتی اســـت
کـــه بایـــد حـــل شـــود گفـــت :برخـــی شـــرکتها بـــه
تولیـــدات داخلـــی اعتمـــاد نمیکننـــد ،بـــه همیـــن
دلیـــل بایـــد آزمایشـــگاههای مرجعـــی باشـــد کـــه
اگ ــر محصول ــی ازآنج ــا گواه ــی گرف ــت جل ــوی خری ــد
محص ــول مش ــابه خارج ــی گرفت ــه ش ــود و ب ــه معن ــی
قطعیـــت کیفیـــت محصـــول باشـــد.
توسعه بخش تعاون در کشور
به فرهنگسازی نیاز دارد
دکتـــر ســـورنا ســـتاری معـــاون علمـــی و فنـــاوری
ریاســـت جمهـــوری نیـــز طـــی ســـخنانی در ایـــن
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اعتبار به تعاونیهای دانشبنیان
اختصاص مییابد
همچنی ــن محم ــد ش ــریعتمداری ،وزی ــر تع ــاون ،کار
و رف ــاه اجتماع ــی نی ــز در ای ــن مراس ــم گف ــت :ام ــروز
شـــاهد افتتـــاح دو مرکـــز ،نوآورانـــه و اندیشـــه محـــور
در بخـــش تعـــاون کشـــور هســـتیم .افتتـــاح ایـــن دو
مرکـــز ،یـــک نقطـــه عطـــف در فعالیتهـــای فناورانـــه
بخ ــش تع ــاون اس ــت.
وزی ــر تع ــاون ،کار و رف ــاه اجتماع ــی توضیحات ــی در
م ــورد اص ــل  ۴۳قان ــون اساس ــی ارای ــه داد و گف ــت :در
صـــورت اولویتبخشـــی بـــه بخـــش تعـــاون ،میتـــوان
بســـیاری از مشـــکالت اقتصـــادی کشـــور را کاهـــش
داد .در مســـایلی ماننـــد خصوصیســـازی نیـــز بایـــد
تعاونیهـــای کشـــور را در اولویـــت قـــرار داد.
شـــریعتمداری توســـعه اســـتانی تعاونیهـــا را
یـــک راهبـــرد قابلتوجـــه ذکـــر کـــرد و افـــزود:
حوزههایـــی ماننـــد شـــیالت ،آبزیـــان و کشـــاورزی،
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شـــکلگیری اقتصـــاد دانشبنیـــان در کشـــور اســـت.
حـــوزه تعـــاون هـــم بـــه چنیـــن تغییـــر دیدگاههـــا
و نگاههایـــی نیـــاز دارد تـــا زمینـــه توســـعه آن بـــه
کمـــک ایدههـــای نـــوی جوانـــان فراهـــم شـــود.

مســـتعد فعالیتهـــای فنـــاوری محـــور بخـــش
تعاونیهـــا اســـت تـــا از خروجـــی و ماحصـــل چنیـــن
فعالیتهـــای ،شـــاهد تغییـــرات اساســـی در اقتصـــاد
کشـــور باشـــیم .اختصـــاص یـــک خـــط اعتبـــاری
ویـــژه بـــرای تعاونیهـــای دانشبنیـــان و تخصیـــص
 ۳۰میلیـــارد تومـــان بـــرای مراکـــز نـــوآوری اســـتانی
و مرکـــز نـــوآوری منتهـــا ،نیـــز یـــک خبـــر خـــوش در
ای ــن زمین ــه اس ــت ک ــه ب ــا حمای ــت معاون ــت علم ــی
و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری ممکـــن شـــده اســـت.
همچنی ــن دکت ــر عیس ــی علی ــزاده مع ــاون فرهنگ ــی
جهاددانشـــگاهی نیـــز در ابتـــدای ایـــن مراســـم بـــه
تشـــریح نحـــوهی تشـــکیل ،اهـــداف و برنامههـــای
اندیشـــکده تعـــاون پرداخـــت و گفـــت :گام اول ایـــن
اندیشـــکده بـــا امضـــای تفاهمنامـــه همـــکاری بیـــن
وزارت تع ــاون ،کار و رف ــاه اجتماع ــی و جهاددانش ــگاهی
برداشـــته شـــد .در ادامـــه فـــاز مطالعاتـــی اندیشـــکده
بـــا بررســـی اســـناد ملـــی و بینالمللـــی ،مصاحبـــه بـــا
 ۱۲نفـــر از خبـــرگان حـــوزه تعـــاون ،تجزیهوتحلیـــل
دادههـــا ،برگـــزاری  ۴۸ســـاعت بحـــث و بررســـی
کارشناســـی بـــا حضـــور اســـاتید (انجـــام فـــاز دلفـــی)
و درنهایـــت تدویـــن اساســـنامه و ســـند راهبـــردی
اندیشـــکده صـــورت گرفـــت.
در پایـــان ایـــن مراســـم نیـــز پـــس از افتتـــاح
اندیش ــکده تع ــاون ،حاض ــران از س ــاختمان اندیش ــکده
بازدیـــد کردنـــد.
گفتنـــی اســـت ،اندیشـــکده تعـــاون بهعنـــوان
نخس ــتین اندیش ــکده ح ــوزه تع ــاون کش ــور و منطق ــه
باهـــدف پوشـــش خـــأ نظـــری در حـــوزه تعـــاون بـــا
همـــکاری معاونـــت تعـــاون وزارت تعـــاون ،کار و رفـــاه
اجتماعـــی و معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی
تأسیسشـــده اســـت تـــا بتوانـــد خألهـــای فکـــری و
نظـــری موجـــود در امـــر تصمیمســـازی ،قانونگـــذاری
و اجـــرا را پوشـــش دهـــد.
ایـــن اندیشـــکده طـــی عقـــد تفاهمنامـــه میـــان
وزارت تع ــاون ،کار و رف ــاه اجتماع ــی و جهاددانش ــگاهی
در  ۲۶آذرمـــاه  ۱۳۹۸بهعنـــوان اصلیتریـــن اتـــاق
فکـــر بخـــش تعـــاون بـــا تاکیـــد بـــر اســـتفاده از
تجـــارب جهانـــی و اســـتفاده از الگوهـــای موفـــق
جهانـــی و بومیســـازی آن بـــرای اســـتفاده در کشـــور
تشکیلشـــده اســـت.
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مراس ــم گف ــت :توس ــعه بخ ــش تع ــاون در کش ــور ب ــه
فرهنگســـازی نیـــاز دارد .اقتصـــاد دانشبنیـــان هـــم
فرهن ــگ جدی ــدی اس ــت ک ــه ب ــه کش ــور تزریقش ــده
اســـت.
ب ــه گفت ــه س ــتاری ،توس ــعه نتیج ــه ی ــک فرهن ــگ
اســـت .بایـــد فرهنـــگ و دیدگاههـــا تغییـــر کنـــد تـــا
توس ــعه اتف ــاق بیفت ــد؛ یعن ــی بای ــد ایدهه ــای خ ــاق
جوانـــان محلـــی بـــرای جـــوالن دادن ،توســـعه یافتـــن
و تج ــاری ش ــدن پی ــدا کنن ــد .ای ــن کار ه ــم فق ــط در
قالـــب تغییـــر فرهنـــگ و نـــگاه بـــروز میکنـــد.
مع ــاون علم ــی و فن ــاوری ریی ــس جمه ــوری ادام ــه
داد :در صنعـــت خـــودرو تـــاش کردیـــم ایـــن تغییـــر
فرهنـــگ را ایجـــاد کنیـــم یعنـــی جوانـــان و ایدههـــای
آنهـــا را بـــه داشـــتهها و امکانـــات کارخانههـــای
بـــزرگ خودروســـازی وصـــل کردیـــم تـــا بـــا ایـــن کار
فرصتـــی بـــرای تجاریســـازی ایـــن ایدههـــا ،توســـعه
صنع ــت خ ــودرو و انتف ــاع مال ــی کارخانهه ــای ب ــزرگ
فراه ــم ش ــد.
ریی ــس بنی ــاد مل ــی نخب ــگان در ادام ــه بی ــان ک ــرد:
بخـــش تعـــاون کشـــور نیـــز بـــه همیـــن تغییـــر نـــگاه
نی ــاز دارد یعن ــی بای ــد فرصت ــی ب ــرای تبل ــور خالقی ــت
جوانـــان و ایدههـــای نـــو آنهـــا در تعاونیهـــا ایجـــاد
شـــود و مبتکـــران و نخبـــگان بـــا ایجـــاد مراکـــز
نـــوآوری و بـــا کمـــک ایدههـــای فناورانـــه خـــود ،بـــه
توســـعه ایـــن بخـــش کمـــک کننـــد.
معـــاون علمـــی و فنـــاوری رییـــس جمهـــوری
اف ــزود :صندوقه ــای زی ــادی در ح ــوزه تع ــاون وج ــود
دارد ک ــه بای ــد حام ــی ایدهه ــای ن ــو باش ــد و ش ــرایط
را بـــرای توســـعه شـــرکتهای خـــاق ایـــن حـــوزه
فراهـــم کنـــد .ایـــن صندوقهـــا بـــر روی ایدههـــای
جوانـــان و ایدههـــای آنهـــا ســـرمایهگذاری کننـــد.
دکت ــر س ــتاری ب ــا اش ــاره ب ــه ورود مفاهی ــم نوی ــن
بـــه دایـــره لغـــات کشـــور ،گفـــت :بـــا شـــکلگیری
زیســـتبوم فنـــاوری و نـــوآوری دایـــره لغـــات
ادبیـــات کشـــور گســـتردهتر شـــد و ایـــن روزهـــا
مفاهیمـــی چـــون اســـتارتاپ هـــا ،دانشبنیانهـــا،
شـــتابدهندهها و شـــرکتهای خـــاق را زیـــاد
میشـــنو یم .
معـــاون علمـــی و فنـــاوری رییـــس جمهـــوری
همچنیـــن تاکیـــد کـــرد :ایـــن لغـــات نتیجـــه
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برگزاریآیینافتتاحیهجشنوارهملی
کتابتقرآنکریم

آیین افتتاحیه جشنواره ملی «کتابت قرآن کریم» و اختتامیه پویش «روضههای خانگی» با حضور معاون قرآن و عرتت وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و رسپرست سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد

روابــط عمومــی ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور۲۹ ،

دیمــاه :مراســم افتتاحیــه جشــنواره ملــی کتابــت
قــرآن کریــم و اختتامیــه پویــش روضههــای
خانگــی بــا حضــور عبدالهــادی فقهــیزاده
معــاون قــرآن و عتــرت وزیــر فرهنــگ و ارشــاد

اســامی ،دکترعیســی علیــزاده معــاون فرهنگــی
جهاددانشــگاهی و محمدحســین حســنی رییــس
ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور در ســالن
شهیدســیدمهدی تقــوی در ســازمان قرآنــی
دانشــگاهیان کشــور برگــزار شــد.

عبدالهــادی فقه ـیزاده معــاون قــرآن و عتــرت
وزیــر ارشــاد در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه
اولیــن هنــر قرآنــی ،هنــر کتابــت اســت ،گفــت:
رژی بالشــر ،یکــی از مستشــرقان در یکــی از
مطالعــات ضدهنجــاری خــود دربــاره قــرآن
بــا عنــوان «در آســتانه قــرآن» تصدیــق کــرده
اســت کــه پیامبــر آیــات قــرآن را همزمــان
حفــظ میکردنــد و دســتور داده بودنــد دیگــران
حفــظ و کتابــت کننــد .در صــدر اســام،
دودســته کاتبــان بــه وجــود آمدنــد؛ یــک دســته
برگزیــدگان پیامبــر بودنــد کــه بهعنــوان کاتــب
منصــوب شــدند و عــدهای هــم در دوران پیامبــر
(ص) بهصــورت خودجــوش دســت بــه نــگارش
قــرآن زدنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بهتدریــج بــر تعــداد
کاتبــان افــزوده شــد و ایــران اســامی در ایــن
زمینــه خدمــات بســیاری ارایــه کــرد ،افــزود:
در قــرن نهــم ،بایســنقر میــرزا ،از شــاهزادگان
تیمــوری قرآنهــای بســیاری کتابــت کــرد و
کتابــت قــرآن تــا امــروز ادامــه داشــته و شــاهد
خلــق آثــار مهــم و ارزشــمندی از ســوی کاتبــان
برجســته ایرانــی بودهایــم.
فقهــیزاده ادامــه داد :اینکــه خوشنویســان
قــرآن ،انســانهایی فرهیختــه و دینمــداری

کــه هنرمنــد بایــد نســبت بــه آن آشــنا باشــد تــا
بتوانــد اثــر فاخــر و متناســب بــا فضــای ســوره
را خلــق کنــد .برخــی هنرهــا ماننــد نگارگــری،
تذهیــب و خوشنویســی بــا قــرآن کریــم عجیــن
بــوده و ارتبــاط نزدیکــی بــا کالم وحــی داشــته
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه خوشنویســی هنــر قرآنــی
اســت ،بیــان کــرد :جشــنواره ملــی کتابــت قــرآن
کریــم باهــدف تولیــد آثــار فاخــر هنــری بــا
بهرهگیــری از کالم وحــی آغــاز بــه کارکــرده و
تلفیقــی از محتــوا ،هنــر و فــرم اســت و بــا ارایــه
آنهــا در نمایشــگاههای هنــری میتــوان بــه
اقتصــاد هنــر کمــک شــایانی کــرد.
جشنواره کتابت
با محور آموزش
محمدحســین حســنی رییــس ســازمان
قرآنــی دانشــگاهیان نیــز در ادامــه بــا اشــاره بــه
ســابقه فعالیــت ایــن ســازمان در بهرهگیــری از
ظرفیتهــای هنــر در حــوزه قــرآن گفــت :در
ســال جــاری دو نمایشــگاه خوشنویســی در مــاه
مبــارک رمضــان و محرمالحــرام برگــزار شــد و
آثــار خوبــی در ایــن زمینــه خلــق شــد کــه در
حــال حاضــر ذخایــر ارزشــمندی از ایــن آثــار
هنــری بــه وجــود آمــده اســت؛ کــه برخــی از
آنهــا در اختیــار رایزنــی کشــورهای ایتالیــا و
اندونــزی قرارگرفتــه اســت و بناســت طــی مــاه
آینــده نمایشــگاه مجــازی از ایــن آثــار برگــزار
شــود.
وی افــزود :هنــر خوشنویســی تنهــا هنــری
اســت کــه بــا قــرآن اخــوت ،بــرادری و رابط ـهای
ناگسســتنی دارد و از همــان ابتــدای نــزول قــرآن
ایــن دو بــا یکدیگــر پیونــد عمیقــی داشــتند.
در ایــن عرصــه ،ایرانیهــا پیشــتاز بودنــد و در
ســالهای اخیــر ،قــرآن بــه خــط عثمانطــه
بهعنــوان محــور وحــدت در بســیاری از
کشــورها توســعه بســیاری پیــدا کــرد؛ امــا
اســتفاده افراطــی از ایــن خــط باعــث شــد ســعی

کنیــم از رســمالخط ایرانــی بهــره بگیریــم ،بــا
ایــن نــگاه کــه خوشنویســی قــرآن میتوانــد
بهعنــوان مــروج قــرآن باشــد و جشــنواره ملــی
کتابــت قــرآن نیــز در همیــن راســتا راهانــدازی
شــده اســت.
حســنی بــا اشــاره بــه وجــه تمایــز ایــن
جشــنواره بــا ســایر جشــنوارهها گفــت :در ایــن
جشــنواره تاکیــد بــر آمــوزش اســت و کســانی
کــه بــه ایــن هنــر عالقهمنــد هســتند ،در ابتــدا
آثــار خــود را ارایــه میکننــد کــه در صــورت
نیــاز داشــتن بــه آمــوزش ،وارد جریــان آمــوزش
میشــوند و پــس از آمــوزش ،آثــاری خلــق
میکننــد کــه مــورد داوری قــرار میگیــرد و
همــه ایــن مراحــل دارای امتیازهایــی اســت کــه
ایــن فــرد کســب خواهــد کــرد و جمــع امتیازهــا
موردتوجــه قــرار خواهــد گرفــت.
غالمرضــا راهپیمــا خوشــنویس پیشکســوت و
مشــاور علمــی جشــنواره کتابــت قــرآن کریــم
در ادامــه ایــن مراســم دربــاره ظرفیتهــای
کتابآرایــی و خوشنویســی ایرانیهــا گفــت:
بــا توجــه بــه اینکــه ایــران در چهــار راه
تمدنــی جهــان قــرار داشــته ،ازایــنرو از
طریــق هنرمنــدان ،فرهنگیــان ،جهانگــردان
و  ...باهنرهــای کتابآرایــی آشــنا شــده و
اندیشــههای ایرانــی را از راه هنــر ،بــه جهانیــان
انتقــال داده اســت.
وی افــزود :در حــوزه قــرآن ،انســانهای
بســیاری بــه کتابــت و کتابآرایــی پرداختهانــد
و امیــدوارم جشــنواره ملــی کتابــت قــرآن بتوانــد
بــا تکیهبــر ایــن هنــر ،اندیشــههای نــو و
راهکارهــای جدیــدی را در اختیــار محققــان و
پژوهشــگران قــرار دهــد.
در پایــان ایــن مراســم ســایت جشــنواره
ملــی کتابــت قــرآن کریــم رونمایــی و پوســتر
آن امضــا شــد .همچنیــن از برگزیــدگان پویــش
روضههــای خانگــی بــا اهــدای لــوح و هدایایــی
تجلیــل و قدردانــی شــد.
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کمک جشنواره
کتابت به اقتصاد هنر
دکترعیســی علیـــــــزاده معــاون فرهنگــی
جهاددانشــگاهی در بخــش دیگــری از ایــن
مراســم دربــاره پویــش روضههــای خانگــی
گفــت :پــس از شــیوع ویــروس کرونــا ،نســبت
بــه اجــرای برنامههــای فرهنگــی در کشــور
بازنگــری صــورت گرفــت؛ برخــی برنامههــا
متوقــف و بخشــی نیــز تغییــر شــکل اجــرا بــه
خــود گرفــت .در جهاددانشــگاهی نیــز ایــن
روال را پیــش گرفتیــم؛ دربــاره روضههــای
خانگــی کوشــیدیم از ظرفیتهــای مخاطبــان
اســتفاده کنیــم و هــر مخاطــب براســاس عالقــه
خــود در آن حضــور پیــدا کنــد .همچنیــن در
حــوزه تولیــد محتــوا در فضــای مجــازی نیــز
اتفاقهــای خوبــی رخ داد.
وی در ادامــه بــه ســابقه درخشــان ســازمان
قرآنــی دانشــگاهیان کشــور در زمینــه برگــزاری
بیســتوپنج دوره جشــنواره قــرآن دانشــجویی
گفــت :یکــی از اهــداف مهــم ایــن جشــنواره
بهرهگیــری از ظرفیتهــای هنــر در حــوزه
قــرآن بــود تــا هنرمنــدان براســاس ســورههای
قــرآن موفــق بــه خلــق آثــار هنــری شــوند.
دکتــر علیــزاده ادامــه داد :فضاســازی
ســورههای قــرآن یکــی از مــوارد مهمــی اســت
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بودنــد ،بهواســطه کاری بــود کــه انجــام
میدادنــد و درواقــع مایههــای اصیــل مفاهیــم
قــرآن را بــا دلوجــان خــود سرشــته میکردنــد.
معــاون وزیــر ارشــاد هنــر خوشنویســی
را پاکیزهتریــن هنــر خوانــد و بیــان کــرد:
اگــر دامــان برخــی هنرهــا آلودهشــده اســت،
قابلانــکار نیســت ،امــا هنــر خوشنویســی بــا
قــرآن و عتــرت همنشــین بــوده و ایــن اقبــال
را داشــته کــه دامنــش نیالــوده اســت.
وی در ادامــه بــه پویــش روضههــای خانگــی
اشــاره کــرد و افــزود :بــه تعبیــر شــهید ســلیمانی،
«مــا ملــت امــام حســینیم» .ایــن حــرف ریشــه
در ســنت اهلبیــت (ع) دارد و نخســتین
روضههــا را اهلبیــت (ع) برگــزار کردنــد
کــه حقایــق اعتقــادی ،معرفتــی و بینشــی در
آن واگویــه میشــده و هدفــش هــم تثبیــت و
توســعه دلبســتگی بــه آموزههــای اهلبیــت (ع)
بــوده اســت.
فقهــیزاده ادامــه داد :اگــر بــر امــام حســین (ع)
و مظلومیتــش گریــه میکنیــم ،درواقــع بــر
تاریخــی گریــه میکنیــم کــه عــدهای دیــن را
بــه مذبــح بردنــد و نمــاد دیــن را ســر بریدنــد.
بــه تعبیــر شــهید مطهــری ،ایــن مســئله
فاجعهآمیزتریــن و بزرگتریــن جنبــه عاشوراســت؛
بنابرایــن پویــش روضههــای خانگــی ،تالشــی
بســیار مبــارک و متواضــع آنهــای بــرای ارایــه
پاســخهای ســؤاالت جوانــان اســت کــه در ایــن
زمینــه بایــد حقایــق نــاب را بازگــو کنیــم و بــه
شــکلی هنرمندانــه ارایــه دهیــم .همچنیــن از
افتــادن در وادی خرافــه گویــی بپرهیزیــم.
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راهاندازی بخش مولکولی
مجتمع آموزشی و تحقیقاتی
جهاددانشگاهی در نیشابور

روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان
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رضــوی :مدیــر مجتمــع آموزشــی ،پزشــکی و تحقیقاتــی
جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی در نیشــابور از
راهانــدازی بخــش مولکولــی ایــن مجتمــع بهمنظــور
تســت تشــخیص کرونــا ( )PCRدر ایــن مرکــز خبــر
داد.
میثــم لعــل عوضپــور مدیــر مجتمــع آموزشــی،
پزشــکی و تحقیقاتــی نیشــابور جهاددانشــگاهی خراســان
رضــوی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود :بــر اســاس
تفاهمنامــهای ،ایــن بخــش بــا همــکاری خیریــن
نیشــابور راهانــدازی شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تســت تشــخیص کرونــا
در مجتمــع پزشــکی ،آموزشــی و تحقیقاتــی نیشــابور
جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی در فضــای اختصاصــی
و مجــزا بــا اســتاندارد تعبیهشــده اســت و همچنیــن
هزینههــای آن بــر اســاس تعرفــه دولتــی انجــام
میگیــرد :ادامــه داد :ایــن تعرفــه بــرای دارنــدگان
دفترچــه بیمــه تامیــن اجتماعــی  72هــزار ریــال،
خدمــات درمانــی نیروهــای مســلح  240هــزار ریــال
و بــرای نســخ آزاد نیــز  ۲میلیــون و  380هــزار ریــال
اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آزمایشــگاه جهاددانشــگاهی
خراســان رضــوی در نیشــابور ،مرکــزی جامــع در ارایــه
خدمــات تخصصــی و فــوق تخصصــی تشــخیص طبــی،
آسیبشناســی و ژنتیــک اســت ،تصریــح کــرد :اســتفاده
از فناوریهــای نویــن در ارایــه خدمــات تخصصــی و
انجــام بیشــترین و متنوعتریــن آزمایشهــای موردنیــاز
جامعــه از ویژگیهــای ایــن آزمایشــگاه اســت.
مدیــر مجتمــع پزشــکی ،آموزشــی و تحقیقاتــی
نیشــابور جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی عنــوان کــرد:
انجــام تســت مــو آسیبشناســی ،هورمونشناســی،
سرمشناســی،
ایمنیشناســی،
خونشناســی،
میکروبشناســی ،بیوشــیمی ،بیولــوژی مولکولــی،
قارچشناســی ،انگلشناســی از محورهــای اصلــی ایــن
آزمایشــگاه اســت.
گفتنــی اســت ،آزمایشــگاه تشــخیص طبــی و
آسیبشناســی جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی بــا
بیــش از  ۳دهــه ســابقه فعالیــت جهــادی بــا رویکــرد
ارایــه خدمــات باکیفیــت و ارزانقیمــت بــه مرکــزی
نمونــه در شهرســتان نیشــابور تبدیلشــده اســت.

■■■

راهاندازی  ۹مرکز نوآوری جدید و
پورتال ثبت ایده در مراکز علمی
کاربردیجهاددانشگاهی
روابــط عمومــی موسســه آمــوزش عالــی علمــی کاربــردی

جهاددانشــگاهی :بهمنظــور توانمنــد کــردن دانشــجویان
و حرکــت در راســتای سیاس ـتهای راهبــردی دانشــگاه

جامــع علمــی کاربــردی بــه همــت دفتــر کارآفرینــی
و اشــتغال موسســه و مراکــز علمــی کاربــردی وابســته
بــه جهاددانشــگاهی و حمایــت ســازمان تجاریســازی
فنــاوری (ســتفا)  ۹مرکــز دیگــر نیــز از مراکــز علمــی
کاربــردی جهاددانشــگاهی موفــق بــه کســب مجــوز
ایجــاد مراکــز نــوآوری از دانشــگاه جامــع علمــی
کاربــردی شــدند.
بهمنظــور توانمنــد کــردن دانشــجویان و حرکــت
در راســتای سیاســتهای راهبــردی دانشــگاه جامــع
علمــی کاربــردی بــه همــت دفتــر کارآفرینــی و
اشــتغال موسســه و مراکــز علمــی کاربــردی وابســته
بــه جهاددانشــگاهی و حمایــت ســازمان تجاریســازی
فنــاوری (ســتفا)  9مرکــز دیگــر نیــز از مراکــز علمــی
کاربــردی جهاددانشــگاهی موفــق بــه کســب مجــوز
ایجــاد مراکــز نــوآوری از دانشــگاه جامــع علمــی
کاربــردی شــدند.
محمدعلــی گــودرزی رییــس موسســه آمــوزش
عالــی علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی عناویــن ایــن
مجوزهــا را اینترنــت اشــیاء (جهاددانشــگاهی شــیراز)،
طراحــی و بســتهبندی (جهاددانشــگاهی قــم) ،مدیریــت
پســماند معدنــی و صنعتــی (جهاددانشــگاهی ســیرجان)،
طراحــی لبــاس مجلســی بانــوان (جهاددانشــگاهی
زنجــان) ،طراحــی و دوخــت لبــاس اجتماعــی بانــوان
(جهاددانشــگاهی قزویــن) ،ســفال (جهاددانشــگاهی
شــهری
هوشــمند
حملونقــل
همــدان)،
(جهاددانشــگاهی بابــل) ،صنایعدســتی (جهاددانشــگاهی
ایــام) و عنــاب (جهاددانشــگاهی بیرجنــد) عنــوان کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد مجوزهــای اخذشــده بــا
احتســاب مجوزهــای ســنوات گذشــته تــا بــه امــروز 19
مرکــز بــوده و ابــراز امیــدواری کــرد بــا تــاش همــکاران
مراکــز بــه  23مرکــز و فراتــر از پیشبینــی انجامشــده
در برنامــه ششــم توســعه ،ارتقــا یابــد.
دکتــر گــودرزی بــا اشــاره بــه راهانــدازی پورتــال ثبت
ایــده افــراد کارآفریــن مــدرس ،دانشــجو و دانشآموختــه
بــه آدرس karafarini.iastjd.ac.ir/myidea
گفــت :الزم اســت ایــن افــراد نســبت بــه ثبــت ایــده
خــود در پورتــال مذکــور اقــدام کننــد کــه ایــن
ایدههــا پــس از ثبــت و بررســی در شــورای تخصصــی،
موردحمایــت مــادی و معنــوی قــرار میگیرنــد.

■■■

کلینیک«آندومتریوز»
در مرکز درمان ناباروری
قفقاز جهاددانشگاهی اردبیل
راهاندازی شد

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اردبیــل :مدیــر مرکــز
درمــان نابــاروری قفقــاز جهاددانشــگاهی اردبیــل از
راهانــدازی کلینیــک «آندومتریــوز» در ایــن مرکــز خبــر
داد و افــزود :ایــن کلینیــک از خألهــای حــوزه درمــان
نابــاروری در اســتان اردبیــل بــود کــه جهاددانشــگاهی
بــا کادر درمانــی دورهدیــده در پژوهشــگاه ابنســینای
جهاددانشــگاهی نســبت بــه راهانــدازی آن اقــدام کــرده
اســت.
فینــا محمــودی ارشــادی بــا بیــان اینکــه کلینیــک
مذکــور عــاوه بــر احصــاء نیازهــای حــوزه ســامت
بــاروری اســتان بــه هدایــت درســت بیمــار و جلوگیــری
از گمراهــی و بــروز مشــکالت در مســیر درمــان کمــک
میکنــد ،خاطرنشــان کــرد :ایــن مرکــز در بخــش
اتــاق عمــل و کلینیکهــای تخصصــی مــردان و زنــان،
آندومتریــوز ،آزمایشــگاه تشــخیص طبــی و ژنتیــک،

بخــش جراحــی محــدود و ســرپایی ،کمــک بــاروری و
مشــاوره ژنتیــک ،مامایــی ،تغذیــه و روانشناســی ،آمــاده
ارایــه خدمــات بــه مراجعهکننــدگان اســت.
مدیــر مرکــز درمــان نابــاروری قفقــاز جهاددانشــگاهی
اردبیــل بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان موفقیــت درمــان
در مرکــز درمــان نابــاروری قفقــاز جهاددانشــگاهی
اردبیــل مطابــق بــا میانگیــن کشــوری و جهانــی اســت،
یــادآور شــد :روشهــای درمــان نابــاروری ازجملــه
 IUI،IVFو میکرواینجکشــن ،فریــز و نگهــداری جنیــن،
اســپرم ،تخمــک و همچنیــن تعییــن جنســیت در ایــن
مرکــز انجــام میشــود.

■■■

تاسیس مرکز تولید محتوای
دیجیتال و نشر الکترونیک (تاک)
در جهاددانشگاهی خراسان
شمالی

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی خراســان شــمالی:

سرپرســت معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی خراســان
شــمالی از تاســیس مرکــز تولیــد محتــوای دیجیتــال و
نشــر الکترونیــک (تــاک) در اســتان خبــر داد.
الهــام آزادزاده بــا بیــان اینکــه ایــن مرکــز
بهعنــوان نخســتین مرکــز تــاک در واحدهــای ســازمانی
جهاددانشــگاهی کشــور و ذیــل حــوزه معاونــت فرهنگــی
واحــد اســتانی تاســیس شــده اســت ،بــا اشــاره بــه لــزوم
تولیــد محتــوای دیجیتــال بهویــژه در فضــای مجــازی،
افــزود :ایــن مرکــز در حوزههــای فرهنگــی و اجتماعــی،
علمــی و آموزشــی ،فضــای مجــازی ،ســواد رســانهای و
ســایر حوزههــا ،آمــاده تولیــد محتــوا و ارایــه خدمــات
اســت.
وی طراحــی و تولیــد کتــاب صوتــی ،پادکســت،
نریشــن ،اینفوگرافیــک ،موشــن گرافــی ،کلیــپ ویدئــو،
بــوک تریلــر ،مستندســازی ،طراحــی محیطــی و المــان
شــهری بــا رویکــرد صنایــع خــاق فرهنگــی را از جملــه
خدمــات و محصــوالت ایــن مرکــز عنــوان کــرد.
سرپرســت معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی
خراســان شــمالی افــزود :ایــن مرکــز میکوشــد بــا
بهرهگیــری از دانشــجویان و نیروهــای مجــرب و مبتکــر،
انــواع محتــوای الکترونیــک و خدمــات نویــن دیجیتــال را
بــا باالتریــن کیفیــت ارایــه دهــد.
وی همچنیــن از هنرمنــدان و فعــاالن عرصــه تولیــد
محتــوای دیجیتــال و نشــر الکترونیــک ،اعضــای هیــات
علمــی و دانشــجویان و ســایر متخصصــان و عالقهمنــدان
بــرای همــکاری بــا مرکز تــاک جهاددانشــگاهی خراســان
شــمالی دعــوت بــه همــکاری کــرد.

■■■

مرکز نوآوری عناب در
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی
شروع به کار کرد

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی 20

دیمــاه :جاللالدیــن صادقــی رییــس جهاددانشــگاهی
خراســان جنوبــی ،از راهانــدازی مرکــز نــوآوری عنــاب
در علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی اســتان خبــر داد.
وی ادامــه داد :راهانــدازی مرکــز نــوآوری عنــاب بــا
هــدف حمایــت از ایدههــای نوآورانــه و فناورانــه در
حوزههــای تخصصــی مرتبــط بــا عنــاب و تبدیــل آن
بــه فنــاوری یــا محصــول نهایــی بــرای تامیــن بخشــی از

فعالیت مرکز مستندسازی
و تولیدات چندرسانهای در
جهاددانشگاهی سمنان آغاز شد

روابط عمومی جهاددانشـگاهی سـمنان :سـید محمدعلی
شـاهمیری معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی سـمنان
بـا اعلام ایـن خبـر گفـت :پیشـنهاد تاسـیس مرکـز
مستندسـازی و تولیـدات چندرسـانهای واحـد سـمنان
در شـصت و سـومین جلسـه شـورای نظارت و گسـترش
تشـکیالت فرهنگـی جهاددانشـگاهی بررسـی و موافقت
اصولـی راهانـدازی ایـن مرکـز صادر شـد.
وی افـزود :زمینـه فعالیـت ایـن مرکز مستندسـازی،
طراحـی ،تولید و عرضـه محصوالت و محتوای رسـانهای
در قالبهـای رسـانهای مختلـف همچـون تولیـد
محصـوالت خبـری (مصاحبـه ،گفتگـو ،گـزارش خبری،
گـزارش تصویری) ،پوسـتر ،فیلـم ،کلیپ ،چندرسـانهای
شـامل مالتـی مدیـا ،اینفوگرافیـک ،موشـن گرافـی،
فتوگرافـی و ...اسـت.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی سـمنان ادامـه
داد :ارایـه خدمـات تخصصـی بـه تشـکلها و نهادهـای
فرهنگـی ،ارگانهـا و دسـتگاههای عمومـی دولتـی و
غیردولتـی از جمله مستندسـازی برنامههـا و رویدادهای
مختلـف ،مستندسـازی فعالیتهـا و خدمـات مربـوط،
معرفـی ظرفیتهـا و پتانسـیلهای موجـود در قالـب
چندرسـانهای ،تولیـد محتوا و طراحـی تبلیغات محیطی
اثرگـذار و  ...نیـز از جملـه سـایر فعالیتهـای مرکـز
مستندسـازی جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان خواهـد
بو د .

■■■

افتتاح کارگاه آموزشی تولیدی
جهاددانشگاهی و فنی و حرفهای
خوزستان

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی بــه نقــل از ایســنا۹ ،

دیمــاه:

کارگاه آموزشــی تولیــدی جهاددانشــگاهی

■■■

مرکز نظرسنجی تلفنی در ایسپای
جهاددانشگاهی گیالن راهاندازی
شد

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی گیــان۱۴ ،

دیمــاه :فریبــرز جمــالزاد فــاح رییــس ســازمان
جهاددانشــگاهی گیــان ،همزمــان بــا پانزدهمیــن
ســالروز درگذشــت ســعید کاظمــی آشــتیانی جهادگــر
برجســته جهاددانشــگاهی در آییــن افتتــاح رســمی
ســایت تلفنــی مرکــز افــکار ســنجی دانشــجویان
ایــران (ایســپا) شــعبه گیــان ،اظهــار کــرد :امــروزه

دبیرخانه طرح توسعه مشاغل
خانگی در جهاددانشگاهی بوشهر
افتتاح شد

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی بوشــهر ۱۵ ،دیمــاه:

آییــن افتتــاح دبیرخانــه طــرح توســعه مشــاغل خانگــی
در جهاددانشــگاهی بوشــهر بــا حضــور ســعید زرینفــر
معــاون اقتصــادی اســتاندار بوشــهر ،مصــدق کشــاورزی
سرپرســت اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،علیرضــا
حاجیونــی مدیــرکل بهزیســتی اســتان بوشــهر و علــی
ســملیان مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
اســتان بوشــهر برگــزار شــد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری
بوشــهر در ایــن مراســم عنــوان کــرد :پیونــد طــرح
توســعه مشــاغل خانگــی بــا جهاددانشــگاهی اتفــاق
مبــارک و خوبــی اســت چــرا کــه جهاددانشــگاهی یــک
مجموعــه توانمنــد علمــی اســت و خوشــبختانه در هــر
کاری کــه وارد شــده همــراه بــا موفقیــت بــوده اســت و
طبیعتــا انتظارهــا نیــز باالتــر مــیرود.
ســعید زرینفــر تاکیــد کــرد :تجربــه جهاددانشــگاهی
و مدیریــت آن در طرحهــا و برنامههــا نشــان داده کــه
میتوانــد طرحهــا و پروژههــای خــوب را بــا موفقیــت
رقــم بزند.
در ادامــه مدیــر اجرایــی طــرح توســعه مشــاغل
خانگــی در اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکــه مشــکل
اتصــال بــه بــازار و ایجــاد درآمــد پایــدار را تــا حــدود
زیــادی حــل کردهایــم ،بیــان کــرد :آموزشهــا و
ایجــاد اشــتغال بــازار محــور بــوده و بــه دنبــال ایجــاد
بــازار پایــدار هســتیم.
علــی احمــدیزاده گفــت :تعــداد  ۱۷۰۰نفــر در ایــن
طــرح ثبتنــام کــرده و پــس از تکمیــل مــدارک و
دســتهبندی نیازســنجی شــدهاند.
سرپرســت اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی عنــوان
کــرد :طــرح در شــرایطی اجــرا میشــود کــه بســیار
کاربــردی اســت چــرا کــه در موقعیــت و شــرایط کرونــا
و پســاکرونا ناچــار هســتیم بــه ســمت مشــاغل خانگــی
پیــش برویــم.
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نیازهــای صنعتــی و رونــق بازارهــای پیــدا و پنهــان ایــن
محصــول ،گامــی موثــر در راســتای کمــک بــه توســعه و
پویایــی اقتصــادی اســتان اســت.
رییــس جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی گفــت:
جهاددانشــگاهی در ســال  ۹۴مأموریتــی بــر اســاس
ظرفیتهــای منطقــه در حــوزه بهینهســازی ،تولیــد و
فــرآوری گیاهــان دارویــی اســتراتژیک اســتان بــا تاکیــد
بــر عنــاب ،زرشــک و زعفــران بــر عهــده گرفــت.
صادقــی افــزود :بهمنظــور تجمیــع فعالیتهــای
پژوهشــی در مکانــی مشــخص ،مجتمــع تحقیقــات
گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی در زمینــی بــه
مســاحت  14هکتــار کــه دربردارنــده مجموعــه
امکانــات ،فضاهــا و تجهیــزات الزم بــرای ایــن منظــور
اســت ،راهانــدازی شــد.
وی ادامـه داد :بـا هدف تکمیل زنجیـره ارزش (تولید،
فـراوری ،بسـتهبندی ،بازاریابـی و فـروش) گیاهـان
دارویـی اسـتراتژیک خراسـان جنوبـی ،سـایت جامـع
گیاهان اسـتراتژیک اسـتان با برند و آدرس birnab.ir
راهانـدازی شـد ،این سـایت علاوه بر فـروش محصوالت
اسـتراتژیک در حـوزه گیاهـان دارویـی ،فرآوردههـای
دانشبنیـان ایـن محصـوالت و تولیـدات علمـی و
همچنیـن مشـاورههای علمـی را ارایـه میدهـد.

و فنــی و حرفــهای خوزســتان بــا حضــور روســای دو
مجموعــه افتتــاح شــد.
دکتــر ســید علیرضــا علــوی رییــس ســازمان
جهاددانشــگاهی خوزســتان در ایــن مراســم ضمــن
تبریــک ،گرامیداشــت یــاد ســردار ســلیمانی و همچنین
ســالروز شــهدای دانشــجوی هویــزه بــا بیــان اینکــه
خوزســتان میتوانــد الگــوی خوبــی بــرای همــکاری
موفقیتآمیــز بیــن جهاددانشــگاهی و اداره کل فنــی
و حرفـهای باشــد ،گفــت :خوزســتان اســتانی بســیار پُــر
پتانســیل اســت و ظرفیتهــای خوبــی چــه در حــوزه
دانشــی و چــه در حــوزه مهارتــی دارد .توأمــان کــردن
آمــوزش منتهــی بــه اشــتغال
دانــش و پژوهــش بــا
ِ
میتوانــد یــک الگویــی باشــد کــه در شــرایط فعلــی
هــم نیازهــای واقعــی کشــور را رفــع کنــد و هــم زمینــه
اشــتغال جوانــان را بــه وجــود آورد.
وی اظهــار کــرد :تالشهایــی کــه همــکاران
در ادارهکل فنــی و حرفــهای و جهاددانشــگاهی
اســتان انجــام دادهانــد ،منتهــی بــه ایــن شــد کــه
بهعنوانمثــال در زمینــه  UPVCنیازهــای
درونســازمانی و برونســازمانی توســط ایــن جوانــان
تامیــن شــود .مــا جــزو ارکان ایــن نظــام هســتیم و
همــه بایــد دستبهدســت هــم دهیــم تــا بتوانیــم در
مســیر توســعه کشــور گام برداریــم .انشــاءاهلل کاری
اساســیتر و بزرگتــر انجــام خواهیــم داد و بــه امیــد
خــدا خوزســتان را الگویــی موفــق در زمینــه همــکاری
ادارهکل فنــی و حرفــهای و جهاددانشــگاهی خواهیــم
کــرد.
در ادامــه عبدالنبــی ســواعدی مدیــرکل آمــوزش
فنــی و حرفــهای خوزســتان ضمــن تبریــک نهــم
دی ،روز بصیــرت و همچنیــن قدردانــی از مجموعــه
جهاددانشــگاهی ،بیــان کــرد :موضــوع ایــن جلســه بــه
اشــتراکگذاری ظرفیتهــای مختلــف مجموعــه فنــی
و حرفـهای و جهاددانشــگاهی در جهــت تکمیــل فرآینــد
آمــوزش ،تولیــد و اشــتغال اســت.
وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال بــا عنــوان
«جهــش تولیــد» گفــت :در جهــت تحقــق جهــش تولید
الزم اســت کــه همــه مجموعههــا ،ظرفیتهــای خــود را
بــرای تحقــق شــعار ســال بــا هــم بــه اشــتراک بگذارنــد.
کاری کــه امــروز شــاهد بودیــم ،نمونــه کوچکــی از
همکاریهــای پیشبینیشــده بزرگــی اســت کــه در
حــوزه دو ســازمان قــرار اســت اتفــاق بیافتــد.
وی در پایــان خاطرنشــانکرد :مــا حاضریــم تمــام
ظرفیتهــای مجموعــه آمــوزش فنــی و حرفـهای را بــه
اشــتراک بگذاریــم و در کنــار محققــان جهاددانشــگاهی
بتوانیــم مهارتآمــوزی ،اشــتغال ،تولیــد و خدمــت را
انجــام دهیــم.

نظرســنجی و تحقیقــات افــکار عمومــی بهعنــوان ابــزار
و شــیوههایی شــناخته میشــود کــه نبــض جامعــه و
تغییــر و تحــوالت افــکار عمومــی را منعکــس میکنــد
کــه میتــوان آن را ماننــد ابــزاری تأثیرگــذار در جهــت
بازخــورد عمومــی ،انعــکاس تمامنمــای نظــر مــردم و
نیــز فرآینــد سیاســتگذاری عمومــی و اجتماعــی در
نظــر گرفــت.
رییــس جهاددانشــگاهی گیــان ادامــه داد :ایســپای
گیــان میتوانــد در کنــار ارایــه ایدههــای موثــر،
پروژههــای نظرســنجی مشــترکی را بــا ســایر مراکــز
دانشــگاهی اســتان اجــرا کنــد و از ایــن طریــق تعامــات
خــود را بــا پژوهشــگران برتــر دیگــر دانشــگاهها
افزایــش دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی بایــد در
کنــار ماهیــت پژوهشــی و آموزشــی خــود فعالیتهــای
فرهنگــی در خــور نیــز توجــه داشــته باشــد ،بیــان کــرد:
بــا افتتــاح ســایت نظرســنجی تلفنــی ایســپا در گیــان،
طرحهــای افکارســنجی بــا ســرعت عمــل و دقــت
بیشــتر انجــام میگیــرد.
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برگزار
اخبار برگزاری دوره ها ،کارگاه ها ،نشستها و
هامیشهایجهاددانشگاهی
■ بازدید رییس مجلس از آخرین دستاوردهای جهاددانشگاهی در
زمینههای نفت و صنایع وابسته
■ آمادگی جهاددانشگاهی برای توسعه همکاری با وزارت کار ،تعاون و
رفاه اجتامعی
■ نیاز امروز کشور در رشایط کرونا و تحریم به ایثار و فداکاری است
■ اعالم آمادگی جهاددانشگاهی برای کمک به جوانسازی جمعیت
کشور
■ آمادگی جهاددانشگاهی برای گسرتش خطوط مرتوی استان الربز
و ...

رییس مجلس شورای اسالمی با حضور در غرفه جهاددانشگاهی در بیستوپنجمین منایشگاه بیناملللی نفت ،گاز ،پاالیش و پرتوشیمی
از دستاوردهای این نهاد در زمینههای نفت و صنایع وابسته بازدید کرد.

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 4 ،بهمنمـــاه:

دکتـــر محمدباقـــر قالیبـــاف رییـــس مجلـــس
شـــورای اســـامی بـــا همراهـــی مهنـــدس
بیـــژن زنگنـــه وزیـــر نفـــت و دکتـــر حمیدرضـــا
طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا حضـــور در
غرفـــه جهاددانشـــگاهی در بیســـتوپنجمین
نمایشـــگاه بینالمللـــی نفـــت ،گاز ،پاالیـــش
و پتروشـــیمی از دســـتاوردهای ایـــن نهـــاد در
زمینههـــای نفـــت و صنایـــع وابســـته بازدیـــد
کردنـــد.
در ایـــن بازدیـــد دکتـــر طیبـــی آخریـــن
دســـتاوردها و فناور یهـــای پژوهشـــگران
جهاددانشـــگاهی در زمینههـــای نفـــت و
صنایـــع وابســـته ،همچـــون ســـاخت دکل
حفـــاری خشـــکی ،متههـــای حفـــاری ،بـــازوی
بارگیـــری دریایـــی ،واحـــد فـــرآورش نفـــت
خـــام پیشســـاخته ،طراحـــی و ســـاخت موتـــور

درو نچاهـــی ،منابـــع تغذیـــه صنعتـــی ،دســـتگاه
لولـــه مغـــزی ســـیار ،طراحـــی و ســـاخت
پکیـــج پرتابـــل بازیافـــت و زیســـت پاالیـــی
پســـماندهای نفتـــی و واحـــد نمکزدایـــی
بـــر پایـــه دانـــش داخلـــی و ...را بـــه رییـــس
مجلـــس شـــورای اســـامی معرفـــی کـــرد.
گفتنـــی اســـت ،دکل  ۷۲فتـــح کـــه جـــزو

تاز هتریـــن دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی در
ایـــن حـــوزه بـــه شـــمار مـــیرود بهمنمـــاه
س ــال گذش ــته ب ــا حض ــور وزی ــر نف ــت رونمای ــی
شـــد .ایـــن دکل دومیـــن دکل ســـاخت
جهاددانشـــگاهی اســـت کـــه در قالـــب قـــرارداد
ســـاخت  ۳دکل میـــان شـــرکت ملـــی حفـــاری
ایـــران و جهاددانشـــگاهی ســـاخته و تحویـــل
داده شـــده اســـت.
بیســـت و پنجمیـــن نمایشـــگاه بینالمللـــی
نفـــت ،گاز ،پاالیـــش و پتروشـــیمی ایـــران در
ســـال جـــاری بـــه دلیـــل همهگیـــری ویـــروس
کرونـــا بـــا رعایـــت کامـــل پروتکلهـــای
بهداشـــتی و فاصلهگـــذاری اجتماعـــی ،ویـــژه
متخصصـــان و فعـــاالن صنعـــت نفـــت بـــا شـــعار
«نفـــت ملـــی ،کاال و خدمـــات ایرانـــی» تـــا
ششـــم بهمنمـــاه در محـــل نمایشـــگا ههای
بینالمللـــی تهـــران برگـــزار شـــد.
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آمادگیجهاددانشگاهیبرایتوسعههمکاری
با وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتامعی

رییس جهاددانشگاهی با ابراز خرسندی از همکاری نزدیک با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتامعی در حوزههای مختلف تاکید کرد :قطعاً
تالش میکنیم این اعتامد را با انجام کار خوب پاسخ دهیم

روابط عمومی جهاددانشگاهی 28 ،بهمنماه :اختتامیه
نخستین جشنواره ملی پژوهشهای برتر حوزه تعاون
باهدف معرفی و تقدیر از آثار پژوهشی منتخب این حوزه
با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی،
محمد شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
دکتر علی آقامحمدی رییس گروه اقتصادی دفتر مقام
معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

و حضور مجازی استانداران سراسر کشور در مجموعه
فرهنگی رفاهی تالش برگزار شد.
دکتر طیبی در این جشنواره که با همکاری
جهاددانشگاهی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
اندیشکده تعاون برگزار شد ،در سخنانی اظهار کرد:
خرسند هستیم که در جهاددانشگاهی همکاری نزدیکی
با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در حوزههای

مختلف داشتهایم.
وی بابیان اینکه رسیدن به پیشرفت و توسعه پایدار
مستلزم نگاه علمی در برنامهریزی و نگاه فناورانه یا
کاربردی کردن علم در بحث اجرا و بهویژه توسعه
اقتصادی کشور است ،افزود :بسیار خوشبختیم که در
وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی هم آقای شریعتمداری
و هم معاونان ایشان در انجام وظایف وزارتخانهای خود
این نگاه علمی را دارند .همچنین ما خوشحال هستیم
که در جهاددانشگاهی ،همکاری بسیار نزدیکی در
حوزههای مختلف با این وزارتخانه داریم.
وی با اشاره به همکاری جهاددانشگاهی با وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در طرح ملی توسعه مشاغل
خانگی گفت :در بحث مشاغل خانگی ،با یک نگاه علمی
که بازار کار را برای افرادی که در خانه کار میکنند
تضمین کند کار را با وزارت تعاون آغاز کردیم و این
پروژه بسیار موفق پیش میرود.
دکتر طیبی ادامه داد :همچنین در موضوع
توانمندسازی جامعه و حاکمیت با همکاری این
وزارتخانه اقدام به افتتاح مرکز توانمندسازی حاکمیت
و جامعه در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی کردهایم.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه تعاون رکن
مهمی در اقتصاد به شمار میآید و عالوه بر اینکه
در توزیع عدالت منابع در کشور مهم است ،میتواند
سرمایههای خرد مردم را جمع کند ،ادامه داد :در حوزه
تعاون نیز با توجه به گستردگی این عرصه و در راستای
ماهیت ترویجی این بخش ،اندیشکدهای با عنوان
اندیشکده تعاون با همکاری مشترک جهاددانشگاهی و

وزارت تعاون و کار تأسیسشده است و ما قطعا تالش
خواهیم کرد با توسعه فعالیتها در زمینههای ذکرشده
این اعتماد را با انجام کار خوب پاسخ دهیم.

اعضای شورای سیاستگذاری اندیشکده ،به این نتیجه
رسیدیم که یک جشنواره با موضوع تعاون برگزار شود
و به این منظور پژوهشهای سالهای اخیر شناسایی
و موردتقدیر قرار بگیرند تا انگیزهای برای ارتباط با
دستگاههای اجرایی باشد .با این هدف از بهار امسال
شروع کار جشنواره پژوهشهای برتر حوزه تعاون در
چهار بخش کتاب ،طرحهای پژوهشی و پایاننامه
و مقاله آغاز و فراخوان جشنواره منتشر شد و از
دانشگاهیان درخواست کردیم آثار نگارش شده خود
در پنج سال اخیر با موضوع تعاون را برای دبیرخانه
جشنواره ارسال کنند.
رییس جهاددانشگاهی واحد الزهرا (س) گفت :بر
این اساس تعداد  ۴۱کتاب ۱۹۰ ،طرح پژوهشی۷۶ ،
پایاننامه و  ۲۶۲مقاله و مجموعاً  ۵۷۳اثر در حوزه
تعاون به دبیرخانه جشنواره واصل شد که با سه مرحله
داوری ۶۴ ،اثر که بیشترین امتیاز را داشتند به مرحله
انتخاب  ۱۰اثر برتر راه یافتند و امروز  ۱۰اثر برگزیده
موردتقدیر قرار خواهند گرفت.
حمید آماده دبیر علمی نخستین جشنواره
پژوهشهای برتر حوزه تعاون نیز در سخنانی بابیان

اینکه این جشنواره بهانهای برای تعامل بهتر فعاالن
حوزه تعاون و پژوهشگران بوده است ،اظهار کرد:
اقتصاد بهطور متوالی در حال تحول و تغییر و خدمات
و فعالیتهای جدید در حال ارایه است و بخش تعاون
هم از این قاعده مستثنا نیست.
وی افزود :از دهه  ۹۰به بعد تمامی نهادهای اجرایی
و علمی این مساله را موردپذیرش قرار دادهاند که توان
تعاونیها بیش از گذشته شده است و بهعنوان پیشرانها
باید موردتوجه قرار بگیرند ،اما این امر مستلزم ارتباط
نزدیک و تعاملی با پژوهشگران این عرصه است که امید
است راهاندازی اندیشکده تعاون به برقراری این ارتباط
مؤثر کمک کند.
در بخشی از این مراسم ،تعدادی از استانداران کشور
بهصورت برخط و طی آیین افتتاح پروژههای استانی به
ایراد سخن پرداختند.
تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره ملی
پژوهشهای برتر حوزه تعاون
گفتنی است ،اهداف اصلی نخستین جشنواره ملی
پژوهشهای برتر حوزه تعاون؛ معرفی و تقدیر از آثار
پژوهشی (شامل مقاالت ،کتاب ،طرح ،پایاننامه)
منتخب حوزه تعاون بود و ازجمله اهداف فرعی آن
میتوان به تشویق پژوهشگران و صاحبنظران عالقهمند
به حوزه تعاون ،بسترسازی برای تحقیق و پژوهش در
حوزه تعاون ،ارج نهادن و حمایت از ایدههای نوین در
حوزه تعاونیها ،ایجاد انگیزه میان پژوهشگران فعال
حوزه تعاون ،اطالع از آخرین دستاوردهای علمی
و عملیاتی حوزه تعاون در ایران ،زمینهسازی برای
نهادینهسازی پژوهش در عرصه تعاون و شبکهسازی
بین پژوهشگران و مدیران حوزه تعاون و ...اشاره کرد.
پس از چندین نوبت ارسال فراخوان و اطالعرسانی
گسترده جشنواره در سطح دانشگاهها ،پژوهشکدهها،
ادارات و سازمانهای تابعه وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی در ستاد و شهرستانها در نهایت  ۵۷۳اثر به
دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد  174اثر
در مرحله اول داوری موردپذیرش داوران قرار گرفت و
وارد مرحله داوری شد که درنهایت با توجه به نظرات
کمیته داوران و کمیته عملی در  4بخش کتاب ،مقاله،
پایاننامه و طرح پژوهشی  1کتاب 3 ،پایاننامه 3 ،طرح
و  3مقاله از بین آثار ارسالی انتخاب شدند.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

شناسایی  ۵۳۵مرکز علمی،
استاد و پژوهشگر در حوزه تعاون
دکتر زهرا نقیزاده سرپرست جهاددانشگاهی واحد
دانشگاه الزهرا(س) نیز در آیین اختتامیه این جشنواره
در سخنانی اظهار کرد :یکی از مهمترین اقدامات در سال
جاری که با همکاری جهاددانشگاهی و وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در سال جاری انجام پذیرفت ،افتتاح
اندیشکده تعاون و به دنبال آن رصد اساتید و مراکز علمی
دانشگاهی فعال در حوزه تعاون بود که موفق شدیم ۵۳۵
مرکز علمی ،استاد و پژوهشگر در این عرصه را شناسایی
کنیم و با آنها وارد تعامل شویم.
وی افزود :نوعی خال در حوزه تعاون میان علم و
عمل وجود داشت و این بود که دانشگاهها مدعی بودند
پژوهشهای آنها توسط دستگاههای اجرایی موردتوجه
قرار نمیگیرد و از سوی دیگر نهادها این موضوع را
مطرح میکردند که دغدغهها و مسایل موردنیاز آنها
موضوع کارهای پژوهشی نیست .بر همین اساس و
برای یافتن راهحل مناسب در راستای رفع این خأل،
اندیشکده تعاون راهاندازی شد.
دکتر نقیزاده ادامه داد :طی جلساتی با حضور
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جهاددانشگاهی امروز در همهی عرصهها
نقشآفرینی میکند
در این مراسم محمد شریعتمداری وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی درباره همکاری جهاددانشگاهی
با وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی گفت :از نقش
ارزشمند جهاددانشگاهی و تالشهای ارزشمند دکتر
طیبی در عهدهداری این مسوولیت مهم تشکر میکنم.
جهاددانشگاهی امروز در همهی عرصههای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی نقشآفرینی میکند .از همراهی
این نهاد با وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی در دوران
تصدیگری خودم تقدیر و تشکر میکنم .در جایگاه
مهمتری باید به استحضار مردم برسانیم که بسیاری
از کارهایی که ما انجام میدهیم با همکاریها و
همراهیهای جهاددانشگاهی صورت میگیرد.
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نیاز امروز کشور در رشایط کرونا و
تحریم به ایثار و فداکاری است

دکرت طیبی در شورای عالی آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران تاکید کرد

روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی تهــران:

نخســتین جلســه شــورای عالــی آییــن اعطــای
تندیــس ملــی فــداکاری بــه دانشــجویان ایــران
بــا حضــور دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس
جهاددانشــگاهی و رییــس شــورای عالــی ،دکتــر
عیســی علیــزاده معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی و
دبیــر شــورای عالــی ،دکتــر علــی طباطبایــی قمــی

رییــس جهاددانشــگاهی تهــران ،دکتــر ســیما ســادات
الری معــاون فرهنگــی دانشــجویی وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،دکتــر جمــال رحیمیــان
معــاون فرهنگــی ســازمان جهاددانشــگاهی تهــران و
دبیــر دهمیــن آییــن اعطــای تندیــس ملــی فــداکاری
بــه دانشــجویان ایــران دکتــر مجیــد سرســنگی معــاون
فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه تهــران و شــماری از

مســووالن دســتگاههای ذیربــط و همــکار در ایــن
آییــن در محــل تــاالر امیــر کبیــر دانشــگاه برگــزار
شــد.
دکتــر طیبــی در ایــن نشســت بــا تاکیــد بــر
اینکــه مقــدم دانســتن دیگــران بــر خــود در زمینــه
دفــاع از میهــن و مقدســات و حتــی جــان و ســامت
نوعــی فــداکاری اســت ،افــزود :در یــک ســال اخیــر در
پــی شــیوع کرونــا شــاهد فداکاریهــای بیشــماری
در ســطح کشــور بودیــم.
وی بابیــان اینکــه مقــدم برشــمردن دیگــران بــر
خــود در برخــورداری از مواهــب مــادی مرتبــط بــا
درجــه ایمــان هــر فــرد اســت ،در ادامــه خاطرنشــان
کــرد :همــه بایــد در ترویــج ایــن صفــات پســندیده
کوشــا و درعینحــال قــدردان افــراد در ایــن زمینــه
باشــیم.
در ادامــه دکتــر طباطبایــی رییــس ســازمان
جهاددانشــگاهی تهــران و دبیــر شــورای
سیاســتگذاری آییــن اعطــای تندیــس ملــی
فــداکاری بــه دانشــجویان ایــران هــم بــا اشــاره بــه
ســابقه  10ســاله برگــزاری ایــن آییــن گفــت :در هــر
دوره از برگــزاری تفاوتهــای خاصــی را شــاهد بودیــم
کــه از تجربیــات آن بــرای برگــزاری بهتــر ســال بعــد
اســتفاده شــد.
وی ویژگــی خــاص ایــن دوره را شــرایط خــاص
کشــور براثــر شــیوع ویــروس کرونــا دانســت و گفــت:
قطعــا شــرایط برگــزاری ایــن دوره متناســب بــا
شــرایط روز کشــور خواهــد بــود.

کــرد و مــا نیــز وظیفهداریــم ایــن نمونههــای بــارز
فــداکاری را بــرای آینــدگان بــه ثبــت برســانیم.
محوریت قرار گرفتن فداکاری
در دوران کرونا
در ادامه این نشست رحیمیان معاون فرهنگی
سازمان جهاددانشگاهی تهران و دبیر دهمین آیین
اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران بابیان
اینکه در این ایام کشور شاهد مصداق بارز فداکاری
هستیم ،افزود :فداکاری در بخش بهداشت و درمان و
سالمت خود را نشان داده است همانطور که در دوران
دفاع مقدس گنجینه عظیمی از فداکاری بروز کرد.
وی بابیان اینکه شرایط خاص کشور دوره دهم
این آیین را ویژهتر میکند ،گفت :طی یکسال گذشته
مصادیق عظیمی از فداکاری را در کشور شاهد بودیم
درعینحال هر رویدادی پس از یک دهه فعالیت به
بلوغ و تکاملی میرسد که امید میرود در این دوره با
حمایت و پشتیبانی همه دستگاههای همکار شاهد این
بلوغ و شکوفایی باشیم.
معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران

سرآغاز اینرویداد فرهنگی را امدادرسانی شماری از
دانشجویان دانشگاه تهران به آسیب دیدگان زلزله بم
در  5دیماه  82دانست و گفت :از اهداف برگزاری
این آیین پاسداشت ارزشهای الهی ،انسانی و اخالقی
در جامعه بهویژه دانشجویان و ترویج فرهنگ فداکاری،
شجاعت و نوعدوستی در میان دانشجویان است.
وی بـا بیـان اینکه شـورای عالی در سـطح معاونان
وزارت بهداشـت و علـوم و دسـتگاههای مرتبـط بـا
محوریـت کرونـا و دیگـر مصادیـق فـداکاری برگـزار
میشـود ،افـزود :پیشـنهادهای دبیرخانـه بـه شـورای
عالـی و شـورای سیاسـتگذاری شـامل ایـن مـوارد در
بخـش تجلیـل از دانشـجویان و گروههـای دانشـجویی
فـداکار از  68دانشـجوی فداکار و شـماری از گروههای
دانشـجویی تقدیـر میشـود.
دکتـر رحیمیـان ادامـه داد :همچنین مقرر اسـت از
 22فـرد فـداکار غیـر دانشـجو در بخـش جنبـی آیین
تقدیـر شـود در عیـن حـال از خانـواده  300شـهید
مدافـع سلامت در سراسـر کشـور بـا اهـدای تندیـس
فـداکاری تقدیـر میشـود.
وی سـاخت تندیس ویـژه مدافعان سلامت و نصب
در بیمارسـتان را از پیشـنهادها ایـن دوره برشـمرد
و افـزود :در بخـش قهرمانـان ملـی ایـن آییـن برنامـه
گرامیداشـت و تقدیـر از رشـادتهای دو شـهید
واالمقـام حـاج قاسـم سـلیمانی و شـهید فخـری زاده
برگـزار میشـود.
معــاون فرهنگــی ســازمان جهاددانشــگاهی تهــران
از پیشــنهادها بخــش قهرمانــان ملــی را اعطــای
تندیــس فــداکاری منقــش و مزیــن بــه نــام ســردار
ســلیمانی تزییــن الــواح تقدیــر برگزیــدگان آییــن
دهــم بــه تمثــال و یادداشــتی در گرامیداشــت ســردار
حــاج قاســم ســلیمانی دعــوت از خانوادههــای معظــم
شــهید ســلیمانی و شــهید فخــری زاده بــرای حضــور
در مراســم دانســت.
در ادامـه ایـن نشسـت نماینـدگان سـازمانهای
همـکار نظـرات و پیشـنهادها خـود را در جهـت
برگـزاری هـر چهبهتـر ایـن آییـن بیـان کردنـد.
گفتنی است اختتامیه این آیین روز چهارشنبه
 20اسفند ماه برگزار شد که گزارش آن در شماره
آینده پیام جهاد منتشر می شود.
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فداکاری؛ گمشده امروز
همچنین دکتر سـیما سـادات الری معاون فرهنگی
دانشـجویی وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشـکی
بـا اعتقـاد بـه اینکه اسـم فـداکاری رنگ خدایـی دارد
و حتـی خودپسـندترین افـراد در برابـر فـداکاری سـر
تعظیـم فـرود میآورند ،افـزود :فداکاری گمشـده ما در
ایـن ایام اسـت اما مردم مـا همواره در شـرایط مختلف
کشـور فداکاریهـا و جانفشـانیهایی از خـود نشـان
دادهاند.
وی بابیـان اینکـه جوانـان ایرانـی در همـه شـرایط
دشـوار نمونـه بـارزی از فـداکاری بودهانـد ،گفـت:
هماکنـون اغلـب کانونهـای فرهنگـی ،کانونهـای
خیریـه و حمایتـی هسـتند و در شـرایط شـیوع کرونـا
حتـی یـک دانشـجوی پزشـکی و علـوم پزشـکی تمرد
نکـرد و همگـی درصحنـه حاضـر شـدند.
معاون فرهنگی دانشـجویی وزارت بهداشـت ،درمان
و آمـوزش پزشـکی ادامـه داد :در دوران دفـاع مقـدس
اگـر رزمنـدهای برای دفـاع از جان و نامـوس و خانواده
خـود بـه جبهـه اعزام میشـد امـا در ایـن دوران حتی
خانـواده ایـن افـراد در معرض خطـر بودند.
دکتـــر الری بـــا اشـــاره بـــه راه افتـــادن پویـــش
«زندگـــی دســـت یاریگـــر توســـت» ،گفـــت :در
ایـــن پویـــش  8500دانشـــجو بـــه آن پیوســـتند
کـــه از ایـــن تعـــداد  7000دانشـــجو مربـــوط بـــه
دانشـــگاههای علـــوم پزشـــکی بودنـــد کـــه در همـــه
ابعـــاد فـــداکاری در فرهنگســـازی ،مستندســـازی،
تولیـــد محتـــوای علمـــی بـــرای اطالعـــات دادن بـــه
مـــردم و بحـــث درمانـــی مشـــارکت داشـــتند.
وی بابیــان اینکــه شــاید در ایــن ایــام کمتــر
فــداکاری ایــن عزیــزان را درک بکنیــم ،گفــت :امــا بــا
گــذار از ایــن دوران ،تاریــخ در آینــده قضــاوت خواهــد
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دبیــر شــورای سیاســتگذاری آییــن اعطــای
تندیــس ملــی فــداکاری بــه دانشــجویان ایــران بابیــان
اینکــه ســعی داشــتیم در مراســم ســال گذشــته از
ســردار دلهــا حــاج قاســم ســلیمانی بــرای شــرکت
در مراســم دعــوت کنیــم ،افــزود :امســال میکوشــیم
یــاد و خاطــره شــهدای گرامــی حــاج قاســم ســلیمانی
و شــهید فخــری زاده را گرامــی بداریــم.

سالبیستویکم│شماره178
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برگـزار
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اعالمآمادگیجهاددانشگاهیبرایکمکبه
جوانسازیجمعیتکشور

رییس جهاددانشگاهی در نشست مشرتک با نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس گفت :این نهاد برای کمک به اجرای طرح
جوانی جمعیت کشور از طریق این مراکز آمادگی دارد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی:

دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی در دیـــداری کـــه
بهمنظـــور بررســـی طرحهـــای توســـعهای خراســـان
شـــمالی بـــا حضـــور دکتـــر محمـــد وحیـــدی
نماینـــده بجنـــورد و نایـــب رییـــس کمیســـیون
آمـــوزش و تحقیقـــات مجلـــس شـــورای اســـامی و
محس ــن رحمان ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی خراس ــان
شـــمالی برگـــزار شـــد ،اظهـــار کـــرد :روزبـــهروز بـــه
تعـــداد زوجهـــای نابـــارور اضافـــه میشـــود ،مراکـــز
درمـــان نابـــاروری ایـــن نهـــاد بـــه پشـــتوانه تیـــم
علمـــی بســـیار قـــوی ،خدمـــات شـــایانی را ارایـــه
میدهـــد و علـــت ارایـــه ایـــن حجـــم از خدمـــات
بـــا ایـــن تعـــداد مراکـــز محـــدود ،انگیـــزه و روحیـــه
جهـــادی اســـت.
وی افـــزود :بـــا توجـــه بـــه بنیـــه قـــوی علمـــی و
فناورانـــه جهاددانشـــگاهی ،یکـــی از پیشـــنهادهایی
ک ــه از س ــوی وزارت بهداش ــت مط ــرح ش ــد ،تاس ــیس
مرکـــز درمـــان نابـــاروری در تمـــام اســـتانها بـــود
و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بحـــث جوانســـازی
جمعی ــت ،بحث ــی مل ــی اس ــت در ح ــال حاض ــر نی ــز
ایـــن نهـــاد بـــه پشـــتوانه پژوهشـــگاههای رویـــان و

ابنســـینا در ایـــن زمینـــه آمادگـــی دارد.
دکتـــر طیبـــی در ادامـــه اظهـــار کـــرد :بحـــث
ســـالمندی نیـــز از مباحـــث بســـیار مهمـــی اســـت
کـــه بایـــد بـــه آن توجـــه شـــود؛ زیـــرا هزینههـــای
بســـیار ســـنگینی دارد و جمعیـــت ایـــران هـــم بـــه
ســـمت ســـالمندی پیـــش مـــیرود و اگـــر بـــر روی
آن کار علمـــی و منطقـــی انجـــام نشـــود هزینههـــای
کشـــور را بســـیار باالبـــرده و ســـالمندان نیـــز ازنظـــر
روحـــی و روانـــی دچـــار مشـــکل خواهنـــد شـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی همچنیـــن بـــا اشـــاره
بـــه قابلیتهـــای خراســـان شـــمالی در زمینـــه دام
ســـبک و اجـــرای طـــرح اصـــاح نـــژاد دام در ایـــن
اســـتان بـــه پشـــتوانه پژوهشـــگاه زیســـت فـــنآوری
رویـــان اصفهـــان و همچنیـــن قابلیـــت ایـــن اســـتان
در زمین ــه گیاه ــان داروی ــی پیش ــنهاد ک ــرد :اج ــرای
ط ــرح کش ــت و ف ــراوری گیاه ــان داروی ــی و تولی ــد
داروهـــای گیاهـــی در اســـتان پیگیـــری شـــود.
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه فعالیتهـــای
پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی و پژوهشـــکده
صنایـــع غذایـــی جهاددانشـــگاهی ،افـــزود :پیشـــنهاد
میشـــود چنـــد پـــروژه ویـــژه خراســـان شـــمالی بـــا

همـــکاری ایـــن پژوهشـــکدهها اجـــرا شـــود.
وی همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه ط ــرح پیش ــنهادی از
س ــوی واح ــد خراس ــان ش ــمالی در زمین ــه تاس ــیس
مرکـــز پیشـــگیری و غربالگـــری ســـرطان پســـتان
در اســـتان ،اظهـــار کـــرد :بـــا اتـــکا بـــه پژوهشـــکده
معتمـــد جهاددانشـــگاهی میتـــوان در زمـــان کمـــی
ایـــن مرکـــز را در اســـتان تاســـیس کـــرد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه مزیـــت
خراس ــان ش ــمالی در زمین ــه اس ــب اصی ــل ترکم ــن،
اظه ــار ک ــرد :جهاددانش ــگاهی اج ــرای پ ــروژه اص ــاح
ن ــژاد دام س ــنگین ش ــامل گاومی ــش ،اس ــب و ش ــتر را
در دس ــت انج ــام دارد ک ــه در ص ــورت تامی ــن اعتب ــار،
توســـعه و گســـترش علمـــی تکثیـــر اســـب اصیـــل
ترکم ــن در خراس ــان ش ــمالی اجرای ــی خواه ــد ش ــد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه پروژهه ــای پیش ــنهادی از س ــوی
جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی شـــامل تاســـیس
مرکـــز درمـــان ســـرطان پســـتان ،تاســـیس مرکـــز
توســـعه فناوریهـــای نویـــن اصـــاح بهنـــژادی دام
ســـبک شـــمال شـــرق کشـــور و کشـــت و فـــرآوری
گیاه ــان داروی ــی اظه ــار امی ــدواری ک ــرد ب ــا مش ــارکت
مســـووالن اســـتانی و ملـــی ایـــن پروژههـــا در اســـتان
عملیاتـــی شـــود.
مراکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی
ظرفیت خوبی برای تحقق طرح جوانی جمعیت
ایران است
دکتـــر محمـــد وحیـــدی نماینـــده بجنـــورد و
نایـــب رییـــس کمیســـیون آمـــوزش و تحقیقـــات
مجلـــس شـــورای اســـامی نیـــز در ایـــن دیـــدار بـــا
اشـــاره بـــه تشـــکیل کمیســـیون جوانـــی جمعیـــت
و خان ــواده در مجل ــس اظه ــار ک ــرد :مراک ــز درم ــان
ناب ــاروری تح ــت پوش ــش جهاددانش ــگاهی ،ازجمل ــه
پژوهشـــگاههای رویـــان و ابنســـینا ،ظرفیـــت
خوبـــی بـــرای کمـــک بـــه تحقـــق اهـــداف طـــرح
جوان ــی جمعی ــت و خان ــواده ک ــه از تاکی ــدات مق ــام
معظـــم رهبـــری اســـت ،دارنـــد.
وی افـــزود :در بحثهـــای جمعیـــت یکـــی از
مهمتریـــن مســـایل ،درمـــان نابـــاروری اســـت
کـــه مراکـــز ابنســـینا و رویـــان و فراگیـــر شـــدن
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پیگیری تاسیس مرکز پیشگیری زودرس و
درمان سرطان پستان در خراسان شمالی
مهنــــــــدس محســـــــن رحمانـــی رییـــس
جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی نیـــز در ایـــن
نشســـت بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه حـــدود 44
درص ــد جمعی ــت اس ــتان روس ــتایی و غال ــب بح ــث
معیشـــتی آنهـــا نیـــز طرحهـــای کشـــاورزی و
دامپـــروری اســـت ،افـــزود :پیشـــران اول اقتصـــادی
اس ــتان کش ــاورزی اس ــت؛ ام ــا ای ــن ام ــر بهص ــورت
س ــنتی انج ــام میش ــود ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه مزی ــت
اس ــتان در زمین ــه کش ــاورزی و دامپ ــروری ،اولوی ــت
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وی افـــزود :در ایـــن حـــوزه رویکـــرد ایـــن اســـت
امـــکان بهرهبـــرداری را بـــه مـــردم بدهیـــم کـــه
اکنـــون منابـــع طبیعـــی اراضـــی را بـــه مـــردم
بهعنـــوان بهرهبـــردار واگـــذار میکنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه مراکـــز تخصصـــی
جهاددانشـــگاهی ،خواســـتار پیگیـــری طرحهـــای
پیش ــنهادی واح ــد خراس ــان ش ــمالی ش ــد و در ای ــن
زمینـــه قـــول مســـاعدت و حمایـــت داد.

جهاددانشـــگاهی اســـتان ورود بـــه ایـــن حوزههـــا
اســـت.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه دی ــدار س ــال گذش ــته اس ــتاندار
خراســان شــمالی و رییــس جهاددانشــگاهی و مصوبــه
اجـــرای طـــرح اصـــاح بـــه نـــژادی دام ســـبک در
اســـتان ،افـــزود :بـــا توجـــه بـــه ظرفیتهایـــی کـــه
جهاددانشــگاهی در ســطح ملــی دارد مرکــز خدمــات
تخصصـــی دام جهاددانشـــگاهی در اســـتان در حـــال
ارایـــه خدمـــات اســـت کـــه بهمنظـــور افزایـــش
به ــرهوری دام ،ب ــا هماهنگ ــی ب ــا پژوهش ــکده روی ــان
اصفهـــان ،تلقیـــح مصنوعـــی دام انجـــام میشـــود.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی خراس ــان ش ــمالی ادام ــه
داد :در ایـــن راســـتا پـــروژه تاســـیس مرکـــز توســـعه
فناوریهـــای نویـــن اصـــاح بهنـــژادی دام ســـبک
ش ــمال ش ــرق کش ــور در اس ــتان ب ــه مجل ــس ارای ــه
ش ــده ت ــا بتوانی ــم رون ــدی ک ــه در ح ــوزه دامپ ــروری
س ــنتی وج ــود دارد را اص ــاح و آن را رون ــق دهی ــم.
مهنـــدس رحمانـــی در ادامـــه افـــزود :اســـتان
در زمینـــه گیاهـــان دارویـــی هنـــوز بکـــر اســـت
و کشـــت بهصـــورت محـــدود انجـــام شـــده و در
زمینـــه فـــراوری نیـــاز بـــه توســـعه فعالیتهـــا در
ایـــن بخـــش اســـت ،بنابرایـــن ایـــن قابلیـــت نیـــز
ظرفیتـــی مناســـب بـــرای اجـــرای طرحهـــای
توســـعهای و فناورانـــه اســـت.
وی افـــزود :از دیگـــر طرحهایـــی کـــه توســـط
جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی بـــه مجلـــس
ارایـــه شـــده اســـت ،طـــرح تاســـیس مرکـــز
پیش ــگیری زودرس و درم ــان س ــرطان برس ــت اس ــت
کـــه طـــی بازدیـــد دکتـــر پـــاک مهـــر نماینـــده
بجنـــورد از پژوهشـــکده معتمـــد جهاددانشـــگاهی
در تهـــران ،مقـــرر شـــد در مرحلـــه نخســـت مرکـــز
غربالگ ــری و پیش ــگیری س ــرطان برس ــت در اس ــتان
تاس ــیس ش ــود و در ادام ــه ح ــوزه درم ــان ه ــم ب ــه
خدمـــات ایـــن مرکـــز افـــزوده شـــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی در
پایـــان گفـــت :راهانـــدازی مراکـــز تخصصـــی و فـــوق
تخصصـــی درمانـــی در اســـتان خراســـان شـــمالی
ضـــروری بـــوده و امیـــد اســـت بتـــوان بـــا اتـــکا بـــه
ظرفیتهـــای تخصصـــی جهاددانشـــگاهی خدمـــات
شـــایانی را بـــه مـــردم اســـتان ارایـــه داد.
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خدمـــات ایـــن مراکـــز در اســـتانها ،بـــا حضـــور
رییـــس جهاددانشـــگاهی در کمیســـیون جوانـــی
جمعیـــت و خانـــواده مجلـــس بررســـی شـــود.
وی ســـقطجنین ،کنترلهـــای دوره بـــارداری و
درمـــان نابـــاروری را ازجملـــه مباحـــث موردبررســـی
در ایـــن کمیســـیون عنـــوان کـــرد و افـــزود :بخشـــی
از مســـایل موردبررســـی در کمیســـیون جوانـــی
جمعیـــت و خانـــواده ،مشـــوقها اســـت و بخشـــی
نی ــز بای ــد ریشــهای پیگی ــری ش ــود ک ــه موسس ــات
رویـــان و ابنســـینای جهاددانشـــگاهی در ایـــن
زمینـــه تاثیرگـــذار هســـتند.
نماینـــده بجنـــورد ،گرمـــه ،جاجـــرم ،مانـــه و
ســـملقان و راز و جـــرگالن در مجلـــس در ادامـــه
بـــا اشـــاره بـــه مزیتهـــای اســـتان خراســـان
شـــمالی اظهـــار کـــرد :در ســـند توســـعه اســـتان،
اقتصـــاد بـــر پایـــه کشـــاورزی بهعنـــوان اولویـــت اول
دیدهش ــده اس ــت و ب ــرای کم ــک ب ــه تحق ــق اه ــداف
در ایـــن زمینـــه میخواهیـــم مجموعـــهای ماننـــد
جهاددانشـــگاهی وارد عرصـــه شـــود.
وحی ــدی اف ــزود :در ای ــن قال ــب نهادهای ــی مانن ــد
جهـــاد کشـــاورزی و مجموعههایـــی کـــه ماهیـــت
آموزشـــی و تحقیقاتـــی داشـــته باشـــند بایســـتی در
قالـــب زنجیرههـــای تولیـــد فعالیـــت میکننـــد کـــه
یکـــی از آنهـــا زنجیـــره دام اســـت.
وی ادامـــه داد :خراســـان شـــمالی در زمینـــه دام
ســـبک ،ســـه برابـــر میانگیـــن کشـــور تولیـــد دارد ،از
ظرفیـــت مرتعـــی بســـیار خوبـــی برخـــوردار اســـت،
نـــوع دام و گوشـــت تولیـــدی آن بســـیار طرفـــدار
اس ــت ،در ص ــادرات ظرفی ــت خوب ــی دارد و در ح ــال
حاض ــر  900ه ــزار دام س ــبک زن ــده از اس ــتان خ ــارج
میشـــود.
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه ظرفیـــت گیاهـــان
دارویـــی ایـــن اســـتان گفـــت :از  92هـــزار هکتـــار
پـــارک ملـــی گلســـتان  55درصـــد در خراســـان
ش ــمالی ب ــا  1300گون ــه گیاه ــی ثبتش ــده اس ــت،
دارای  56نـــوع پســـتاندار و  146 0گونـــه پرنـــدگان
اســـت و عـــاوه بـــر آن در ســـه منطقـــه حفاظـــت
ش ــده اس ــتان نی ــز وص ــل ب ــه پ ــارک مل ــی گلس ــتان
اســـت.
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آمادگیجهاددانشگاهیبرایگسرتش
خطوط مرتوی استان الربز

رییس جهاددانشگاهی در دیدار با امامجمعه کرج و برگزاری نشست مشرتک با شهردار کرج تاکید کرد

روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــــاوری البـــرز،

 7بهمنمـــاه :دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس
جهاددانشـــگاهی در نشســـت مشـــترک بـــا مهنـــدس
علیاصغـــر کمالـــیزاده شـــهردار کـــرج و مدیـــر
متـــرو و ســـایر مدیـــران شـــهری کـــرج کـــه بـــا
حضـــور مهنـــدس مهـــدی عباســـی رییـــس پـــارک
عل ــم و فــنآوری الب ــرز برگ ــزار ش ــد ،ب ــا تاکی ــد ب ــر
اینکـــه اتـــکا بـــه تـــوان داخلـــی راه حـــل خـــروج
از تحریمهـــا و مقاومســـازی کشـــور اســـت ،گفـــت:
جهاددانشـــگاهی بـــا تجـــارب و تـــوان خـــود در
حوزههـــای فنـــی و مهندســـی میتوانـــد نقـــش
مهم ــی در توس ــعه علم ــی و فــنآوری اس ــتان الب ــرز
بهویـــژه در حـــوزه شـــهری ایفـــا کنـــد.
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه بومیســـازی
ســـاخت رکتیفایـــر تامیـــن کننـــده بـــرق نیـــروی
محرکـــه واگنهـــای متـــرو توســـط جهادگـــران
جهاددانشـــگاهی واحـــد علـــم و صنعـــت اظهـــار
کـــرد :طراحـــی و ســـاخت اولیـــن دســـتگاه از ســـال
 ۸۹آغ ــاز و پ ــس از ط ــی مراح ــل طراح ــی ،س ــاخت
و انجـــام آزمایشهـــای مربوطـــه مطابـــق اســـتاندارد
و دریافـــت گواهینامـــه بینالمللـــی در ســـال ۹۱
بهطـــور آزمایشـــی زیـــر بـــار قـــرار گرفـــت.
وی ادامـــه داد :از آن ســـال تاکنـــون،
جهاددانشـــگاهی بـــرای تولیـــد رکتیفایـــر موردنیـــاز

بـــرای پروژههـــای قطـــار شـــهری کالنشـــهرهای
مختلـــف وارد عمـــل شـــده و تاکنـــون بـــا متـــروی
ته ــران ،مت ــروی مش ــهد و ق ــم قراردادهای ــی منعق ــد
کـــرده اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد :در حـــال
حاضـــر رکتیفایرهـــای ســـاخت جهاددانشـــگاهی در
خـــط دو قطـــار شـــهری مشـــهد و خـــط  ۸تهـــران
فعـــال اســـت و مابقـــی ســـفارشها هـــم در فراینـــد
ســـاخت قـــرار دارد.
دکت ــر طیب ــی اضاف ــه ک ــرد :جهاددانش ــگاهی تنه ــا
بـــه ســـاخت رکتیفایرهـــای متـــرو بســـنده نکـــرده و
در حـــوزه ســـاخت رکتیفایرهـــای کارخانههـــا مـــس
و  ...ورود کـــرده و تاکنـــون موفـــق شـــده تولیـــدات
خـــود را بـــه کشـــورهایی مثـــل قزاقســـتان صـــادر
کن ــد.
وی افـــزود :همـــکاران جهادگـــر مـــا در حـــوزه
الکترونیـــک هـــم حرفهـــای جـــدی بـــرای گفتـــن
دارنـــد و از دهـــه  ۷۰تاکنـــون در زمینـــهی تولیـــد
شـــارژرهای صنعتـــی کـــه اغلـــب در صنعـــت نفـــت
و پتروشـــیمی مورداســـتفاده قـــرار میگیـــرد هـــم
بهخوبـــی عمـــل کردهانـــد.
دکتـــر طیبـــی ادامـــه داد :بعـــد از ســـاخت
رکتیفایـــر ،جهاددانشـــگاهی از ســـال  ۸۵وارد بحـــث

ران ــش مت ــرو ش ــده و س ــاخت آن تقریب ــا ب ــه پای ــان
رس ــیده و در ح ــال حاض ــر در مرحل ــه تس ــت آن در
سیســـتم قطـــار شـــهری قـــرار داریـــم تـــا اشـــکاالت
آن را رفـــع کنیـــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی کشـــور اضافـــه کـــرد:
ب ــدون ش ــک ه ــر کش ــوری ک ــه بتوان ــد در س ــاخت
سیســـتم رانـــش قطـــار شـــهری موفـــق شـــود ،از
عهـــده ســـاخت واگـــن هـــم بهراحتـــی برمیآیـــد.
وی افـــزود :جهاددانشـــگاهی آمادگـــی دارد کـــه
رکتیفایره ــای ب ــا کیفی ــت و اس ــتاندارد داخل ــی را در
اختی ــار ش ــهرداری ک ــرج ق ــرار ده ــد ت ــا در خط ــوط
مختلـــف قطـــار شـــهری ایـــن کالنشـــهر اســـتفاده
کننـــد.
دکتـــر طیبـــی تاکیـــد کـــرد :بـــا اســـتفاده از
رکتیفایره ــای تولی ــد داخ ــل ه ــم از خ ــروج مقادی ــر
زیـــادی ارز جلوگیـــری و هـــم زمینـــه اشـــتغالزایی
بـــرای عـــده زیـــادی فراهـــم میشـــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اعـــام کـــرد:
جهاددانشـــگاهی آمادگـــی دارد نقـــش موثـــر خـــود
را در گســـترش خطـــوط متـــرو اســـتان البـــرز و
بهویـــژه کالنشـــهر کـــرج ایفـــا کنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه تـــوان جهاددانشـــگاهی در
کنتـــرل آلودگـــی هـــوا و ســـاماندهی پســـماندها
گفـــت :جهاددانشـــگاهی بـــا تولیـــد قطـــار و
واگنهـــای ملـــی آمـــاده همـــکاری بـــا متـــرو کـــرج
و ش ــهرداری ای ــن ش ــهر ب ــزرگ و اثرگ ــذار در ج ــوار
پایتخـــت اســـت.
در ایــن مراســم مهنــدس عباســی رییــس مجتمــع
تحقیقات ــی ش ــهدای جهاددانش ــگاهی و پ ــارک عل ــم
و فـــنآوری نیـــز بخشـــی از توانمندیهـــای پـــارک
علـــم و فـــنآوری البـــرز در حـــوزه دانشبنیـــان را
تشـــریح کـــرد.
گفتن ــی اس ــت ،دکت ــر طیب ــی همچنی ــن در س ــفر
بـــه اســـتان البـــرز بـــا آیـــتاهلل ســـید محمدمهـــدی
حســـینی همدانـــی نماینـــده ولیفقیـــه در البـــرز و
امامجمعـــه کـــرج نیـــز دیـــدار و گفتوگـــو کـــرد.
تقدیر نمایندهی ولیفقیه در استان البرز از
دستاوردهای جهاددانشگاهی
دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی
در دی ــدار ب ــا آیــتاهلل س ــید محمدمه ــدی حس ــینی
همدانـــی نماینـــده ولیفقیـــه در اســـتان البـــرز
و امامجمعـــه کـــرج بـــا اشـــاره بـــه چهـــل ســـال
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تقدیر نماینده ولیفقیه در استان البرز از
دستاوردهای جهاددانشگاهی
آیـــتاهلل ســـید محمدمهـــدی حســـینیهمدانی
اما مجمعـــه و نماینـــده ولیفقیـــه در اســـتان
البـــرز نیـــز در ایـــن دیـــدار بـــا تقدیـــر از
دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی در عرصههـــای
مختلـــف علمـــی و فـــنآوری خاطرنشـــان کـــرد:
نهـــاد مقـــدس جهاددانشـــگاهی کـــه بهفرمـــان
حضـــرت امـــام خمینـــی(ره) تشکیلشـــده
یکـــی از نهادهـــای موفـــق علمـــی و فـــنآوری
در عرصههـــای مختلـــف اســـت و هما نطـــور
کـــه ایـــن نهـــاد از دو واژه جهـــاد و دانشـــگاه
تشکیلشـــده ،انتظـــار مـــا نیـــز همیـــن اســـت
کـــه در حوز ههـــای علمـــی و دانشـــگاهی جهـــاد
کنـــد و خوشـــبختانه جهاددانشـــگاهی جهـــاد
کـــرده اســـت.
وی بـــا اســـتماع گـــزارش دکتـــر طیبـــی
رییـــس جهاددانشـــگاهی ضمـــن تقدیـــر و تشـــکر
از تال شهـــای جهاددانشـــگاهی در ســـطح ملـــی
و بینالمللـــی یـــادآور شـــد :جهاددانشـــگاهی

نهتنهـــا در حـــوزه علمـــی و فـــنآوری اســـتان
البـــرز بلکـــه در عرصههـــای مختلـــف توســـعه
اســـتان البـــرز مثـــل توســـعه کشـــاورزی و
همچنیـــن توســـعه متـــرو در اســـتان البـــرز
بایـــد نقـــش مهمتـــر و برجســـتهتری را
عهـــد هدار شـــود.
آیـــتاهلل همدانـــی در ادامـــه بـــا اشـــاره
بـــه تجـــارب و دســـتاوردهای ارزنـــده
جهاددانشـــگاهی در بحـــث درمـــان نابـــاروری
تصریـــح کـــرد :جهاددانشـــگاهی بایـــد بـــا
همـــکاری ســـتاد اجرایـــی فرمـــان امـــام ،بنیـــاد
برکـــت و ادارات اوقـــاف وارد همـــکاری شـــود
تـــا در درمـــان نابـــاروری کـــه موضـــوع اصلـــی
در افزایـــش نســـل اســـت نقـــش گســـترد هتری
را ایفـــا کنـــد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه توانمن ــدی جهاددانش ــگاهی
در زمینـــهی کشـــاورزی و دامـــداری گفـــت:
جهاددانشـــگاهی میتوانـــد عـــاوه بـــر تولیـــد
و پ ــرورش گاو و گاومی ــش و ش ــتر ،در زمینــهی
پـــرورش اســـب و همـــه بخشهـــای نویـــن
کشـــاورزی گا مهـــای بلندتـــری بـــردارد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اســـتفاده از جوانـــان
تحصیلکـــرده در توســـعه علمـــی و اقتصـــادی
کشـــور افـــزود :جهاددانشـــگاهی میتوانـــد راه
اســـتفاده از جوانـــان و دانشآموختـــگان را
بیشـــتر فراهـــم کنـــد.
اما مجمعـــه و نماینـــده ولیفقیـــه در
اســـتان البـــرز بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه دولـــت
فعلـــی در ما ههـــای پایانـــی قـــرار دارد ،یـــادآور
ش ــد :در راس ــتای بیانی ــه گام دوم انق ــاب ،بای ــد
در دولـــت آتـــی بهســـوی تخصـــص گرایـــی و
اســـتفاده ظرفیتهـــای جوانـــان در قالـــب
کارهـــای تیمـــی و گروهـــی پیـــش برویـــم و
بهجـــای نـــگاه منشـــوری بایـــد نـــگاه لیـــزری
در کارهـــا داشـــته باشـــیم چراکـــه در صـــورت
داشـــتن نـــگاه لیـــزری میتوانیـــم دقیقتـــر
بـــه هـــدف برســـیم و نقـــش واقعـــی خـــود را
ایفـــا کنیـــم.
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تـــاش جهاددانشـــگاهی در عرصههـــای مختلـــف
بـــه تشـــریح دســـتاوردهای چهـــار دهـــه ایـــن
نهـــاد پرداخـــت و گفـــت :مهمتریـــن ماموریـــت
ایـــن نهـــاد ،اثبـــات تـــوان کشـــور در رســـیدن بـــه
پیشـــرفت و توســـعه پایـــدار بـــا انجـــام فعالیتهـــای
شـــاخص علمـــی و فناورانـــه ،ســـاختار ســـازیهای
فرهنگـــی و آموزشـــی ،ایجـــاد خودبـــاوری و غـــرور
ملـــی در مـــردم و نســـل جـــوان ،ترویـــج فرهنـــگ
و مدیریـــت جهـــادی و تامیـــن نیازهـــای جامعـــه و
صنعـــت در حوزههـــای مختلـــف اســـت.
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه برخـــی
دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی تصریـــح کـــرد:
دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی در حـــوزه پژوهـــش
و فـــنآوری مثالزدنـــی اســـت و در ایـــن زمینـــه
پژوهش ــگاه روی ــان ن ــه در س ــطح مل ــی و منطقــهای
بلکـــه در دنیـــا میدرخشـــد و افتخـــاری بـــرای
جامعـــه علمـــی و پزشـــکی کشـــور اســـت.
دکتـــر طیبـــی بـــا تصریـــح اینکـــه اتـــکا بـــه
تـــوان داخلـــی راهحـــل خـــروج از تحریمهاســـت
ی ــادآور ش ــد :جهاددانش ــگاهی صده ــا ط ــرح مل ــی و
اس ــتانی در دس ــت انج ــام و اج ــرا دارد و ب ــا ج ــرات
اعـــام میکنیـــم هیـــچ مشـــکلی وجـــود نـــدارد
ک ــه ب ــا ت ــوان و ظرفی ــت داخل ــی راهحل ــی ب ــرای آن
وجـــود نداشـــته باشـــد.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه
جهاددانشـــگاهی تـــوان رقابـــت بـــا شـــرکتهای
مهـــم دنیـــا را دارد ،گفـــت :مســـووالن کشـــورمان
بای ــد بی ــش از گذش ــته ب ــه جهاددانش ــگاهی اعتم ــاد
کـــرده و از تـــوان آن اســـتفاده کننـــد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی در ایـــن دیـــدار کـــه بـــا
حضـــور مهنـــدس عباســـی رییـــس پـــارک علـــم و
فـــنآوری البـــرز و مهنـــدس احمدرضـــا فیـــروزی
رییـــس جهاددانشـــگاهی واحـــد البـــرز برگـــزار شـــد
اعـــام کـــرد :جهاددانشـــگاهی درزمینـــهی توســـعه
کشـــاورزی ،دامـــداری ،پـــروش اســـب و شـــتر و
پـــرورش نژادهـــای گاوی بـــا عملکـــرد بـــاال ،توســـعه
صنعت ــی ،تولی ــد موتوره ــای هیبری ــدی و همچنی ــن
توس ــعه خط ــوط مت ــرو و  ...نق ــش مؤثرت ــری را ایف ــا
خواهـــد کـــرد.
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اعتامد وحامیت دانشگاهجامع علمیکاربردی از تولید
محتوایآموزشیتوسطجهاددانشگاهی
در بیست و سومین گردهامیی روسای مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مطرح شد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 15 ،بهمنمـــاه:

بیستوســـومین گردهمایـــی روســـای مراکـــز
علم ــی کارب ــردی جهاددانش ــگاهی ب ــا حض ــور دکت ــر
حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی و دکت ــر
محمدحس ــین امی ــد ریی ــس دانش ــگاه جام ــع علم ــی
کاربـــردی برگـــزار شـــد.
دکتـر حمیدرضـا طیبـی اظهـار کـرد :در بحـث
آمـوزش در مراکـز علمـی و کاربـردی هماننـد سـایر
حوزههـای فعالیتی جهاددانشـگاهی ما موظـف به ارایه
خدمات خوب به دانشـجویان هسـتیم .جهاددانشگاهی
در ایجـاد فضـای زیربنایـی خـوب ،اسـاتید و کادر
آموزشـی خـوب و تجهیـزات آزمایشـگاهی مناسـب
بـا دروس عملـی و سـایر زیرسـاختها واقعـا خـوب
عمـل کـرده اسـت .همه اینهـا مسـتلزم هزینه اسـت
و جهاددانشـگاهی در ایـن زمینـه خـوب هزینـه کـرده
ا ست .
وی افـزود :در بحـث زیرسـاختها ایـن هزینههـا
عمدتـاً از سـوی جهاددانشـگاهی تامیـن شـده و
تسـهیالتی دریافـت نکردهایـم .البتـه در برخـی مـوارد

وام از منابـع بانکـی گرفتیـم ولـی تسـهیالت ویـژه بـا
یارانـه نداشـتیم.
وی بـا تاکیـد بر اینکـه تنوع فعالیتهای پژوهشـی
و فـنآوری مـا در جهاددانشـگاهی بسـیار زیـاد اسـت،
گفـت :بـه واحدهـای جهاددانشـگاهی در اسـتانها
گفتهایـم کـه بایـد فعالیتشـان متناسـب بـا مزیتهای
اسـتان باشـد .در ایـن راسـتا فعالیتهـای آموزشـی
مراکـز علمـی و کاربـردی مـا میتوانـد بـا بخـش
پژوهـش ارتباط داشـته باشـد و از این بخـش در تامین
اسـاتید مراکـز آموزشـی میتـوان کمـک گرفـت تـا
ارتقـای کیفیـت آمـوزش را بـه همـراه داشـته باشـد.
دکتـر طیبـی در خصوص لـزوم اسـتفاده از امکانات
نرمافـزاری عنـوان کـرد :توقـع ایـن اسـت کـه خـود
مجموعـه دانشـگاه علمـی کاربـردی عمدتـاً در زمینـه
تعییـن کیفیـت خود سیسـتمها شـاخصهایی داشـته
باشـد و در ایـن زمینـه اگـر مجموعـه یـک سیسـتم با
کیفیـت دارد ،از سیسـتم خـودش اسـتفاده کنـد کـه
هزینـه بیشـتری بـه آن تحمیـل نشـود .ایـن مـورد ،از
حوزههایـی اسـت کـه تاکنـون از جهاددانشـگاهی و

معاونـت آمـوزش عمدتـاً بـرای آن هزینه شـده اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی با اشـاره به تولیـد محتوای
الکترونیکـی در جهاددانشـگاهی افـزود :ایـن نهـاد
زیرسـاختهای خوبـی در تولیـد و چـاپ و انتشـار
محتواهـای الکترونیکـی دارد .همچنیـن در مجموعـه
انتشـارات و چـاپ کـه کار را میتوانیـم بـا هزینههـای
کمتـری انجـام دهیـم .همگـی متعهـد هسـتیم کـه
شـرایطی فراهـم آوریـم کـه آمـوزش مـا ،کیفیـت
مطلوبـی داشـته باشـد ولی از سـوی دیگر بایـد درآمد
مناسـب نیـز ایجـاد شـود.
در ادامـه دکتـر محمدحسـین امیـد با بیـان اینکه
نظـام مـا در حـوزه علـم و فـنآوری از سـایر حوزههـا
موفقتـر اسـت ،اظهـار کـرد :تاکیـد امـام خمینـی(ره)
بعـد از جنـگ بـه دانشـگاهها بـود و االن میبینیـم که
چقـدر این موضـوع اهمیـت دارد.
وی بـا تاکیـد بـر حمایـت از مراکز علمـی کاربردی
جهاددانشـگاهی ،افـزود :مراکـز علمـی کاربـردی
جهاددانشـگاهی موفـق عمل کـرده و هر جا نیاز باشـد
مـا از آنهـا حمایـت میکنیـم.
رییـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی کشـور بـا
اعلام اعتماد بـه جهاددانشـگاهی ،ادامـه داد :در بحث
تولیـد محتـوا جهاددانشـگاهی پیشقـدم شـود و کار
را در زمینـه تولیـد دروسـی کـه در حـال تدریـس در
مراکـز علمـی کاربـردی اسـت آغـاز کنـد .مـا آمادگی
داریـم و ترجیـح میدهیـم در بحـث تولیـد محتـوا
جهاددانشـگاهی ورود کنـد و مـا نیز حمایـت میکنیم.
وی در پایان گفت :انتظار از مجموعهی
جهاددانشگاهی یک پله باالتر از سایر
مجموعهها است.
در ادامـه دکتـر محمدعلی گودرزی رییس موسسـه
آمـوزش عالـی علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی در
گزارشـی موفقیتهـا و فعالیتهـای دو سـال گذشـته
ایـن واحـد را تشـریح کـرد و در مـورد آمـار نیـروی
انسـانی ایـن مراکـز گفـت :در سـال جـاری  ۳۸۶نفـر
در مراکـز ما مشـغول بـهکار و حتـی در دورافتادهترین
مراکـز مشـغول بـه خدمترسـانی هسـتند .همچنیـن
مـا حـدود  ۱۹هزار  ۵۳۵دانشـجو در نیمسـال اول ۹۹
ثبتنـام کردیـم و فعـال هسـتند.
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دکتـر گـودرزی بـا اشـاره بـه سـطحبندی مراکـز
علمـی کاربـردی اضافـه کـرد :برخـی از ایـن مراکـز
کـه بـاالی  ۴۰۰دانشـجو دارنـد ،بهعنـوان ناحیه سـبز
دسـتهبندی میشـوند ماننـد واحـد مشـهد کـه بـاالی
 ۱۴۰۰دانشـجو دارد .بعضـی مراکـز بیـن  ۲۰۰تا ۴۰۰
دانشـجو دارنـد که  ۱۳مرکـز در این ناحیه قـرار دارند.
شـش مرکـز هم کمتـر از  ۲۰۰نفـر دانشـجو دارند؛ که
در سـال گذشـته برخـی از مراکـز فعالیـت و پذیـرش
دانشـجو را در آنهـا متوقـف کردیـم .سـه مرکز چنین
شـرایطی داشـتند کـه در سـال گذشـته فعالیتشـان
متوقفشـده اسـت .در گـزارش قبـل مراکـز سـبز ۱۷
مرکـز بودنـد ولی خیلـی از مراکز توانسـتند خودشـان
را ارتقـا دهند.
وی افزود :در بحث سطحبندی که دانشگاه انجام داد؛
در سال  ۱۳۹۷ما دانشگاه سطح یک نداشتیم .سطح دو،
سه مرکز و سطح سه ۳۵ ،مرکز .خوشبختانه در سال
 ۹۸کامال آمار خوبی شد و جمعیت زیادی از مجموعه ما
به سطح دو آمدند .امسال هم جمعیت بهتر شده است.
در مجموع از برنامه توسعهای که برای دانشگاه داشتیم
هم جلوتر هستیم .مراکز مشهد و کرمانشاه در دو سال،
جزو مراکز برتر علمی کاربردی بودند که تقدیر شدند.
چند مرکز ما در سطح استان رتبههای خوبی آوردند که
نشان میدهد مراکز جهاد در بین مراکز علمی کاربردی
جایگاه خوبی دارند .متأسفانه هنوز دانشگاه سطح یک
نداریم.و امیدواریم امسال بتوانیم دانشگاههایمان را به
معیارهای دانشگاههای سطح یک برسانیم.
وی ادامه داد :ضریب جذب ما  ۷۰درصد بوده است
و در سال گذشته  ۷۰درصد از افرادی که از سنجش
به ما معرفی شدند را ما توانستیم جذب مجموعه کنیم.
دکتر گودرزی ادامه داد :ما خوشبختانه هیچ مرکز
بالتکلیف نداریم و روسای تمام مراکز ما مشخص است.
نزدیک به  ۲۲نفر حکم ریاست دارند ،برای  ۱۴مرکز
حکم سرپرست و یک حکم تمشیت داریم که این
مراکز دانشجوی خیلی اندکی دارند .رییس چهار مرکز
ما ارتقا پیداکردهاند و رییس واحد شدهاند .در مورد
حکم سرپرستها هم تعداد زیادی از احکام در حال
تبدیلشدن بهحکم ریاست هستند.
وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی مراکز علمی
کاربردی جهاددانشگاهی ادامه داد :ما در سال ۹۹
علیرغم کرونا ،برنامههای فرهنگی هم در مراکز جهاد

انجام دادیم و  ۹۷مقام در سطح دانشگاه در حوزههای
مختلف داشتیم و عمده مقامها در موضوعات سراسری
بوده است .ما یک توانمندی خوبی در جهاد داریم که
مراکز فرهنگی است .پیشنهادمان این بود که شعبه
سازمان دانشجویان را در موسسه راه بیندازیم تا مراکز
ما بتوانند بیشتر بهره ببرند .یک اتفاق خوبی که جای
تشکر از دکتر امید و دکتر پیشبین دارد ،یک مصوبهای
هیاترییسه داشت که پنج درصد از درآمدها باید صرف
مباحث فرهنگی شوند و تقریبا این در دانشگاه در حال
ساری و جاری شدن است.
دکتــر گــودرزی مراکــز نــوآوری تشــکیل شــده را
یکــی از اتفاقــات خــوب در ایــن حــوزه عنــوان کــرد
و بــا اشــاره بــه پیشــینه جهــاد در ایــن حــوزه گفــت:
جهــاد توانمنــدی باالیــی بــرای اشــتغال دارد .از ســال
 ۷۷ســازمانی تاســیس شــد و شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی ماموریتهایــی بــه عهــده جهــاد گذاشــت.
جلوتــر کــه آمدیــم یــک ســری تغییراتــی کــه اتفــاق
افتــاد وظایــف دیگــری محــول شــد .ســازمان اشــتغال
فارغالتحصیــان تبدیــل بــه ســازمان تجاریســازی
و ف ـنآوری و اشــتغال دانشآموختــگان شــد .اعتقــاد
مــن بــر ایــن اســت و بــه ایــن تاکیــد داریــم کــه اصــا
روا نیســت کســی در علمــی کاربــردی درس بخوانــد
ولــی دوبــاره مجبــور بــه گذرانــدن آموزشهــای
تکمیلــی شــود .مــا تاکیــد داشــتیم کــه در مراکــز
نــوآوری قطعــا ورود پیــدا کنیــم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه آمــار مراکــز نــوآوری
واحدهــای علمــی کاربــردی جهــاد ،عنــوان کــرد:
خوشــبختانه در  ۲۷مرکــز از  ۳۸مرکــز مــا مراکــز
نــوآوری افتتــاح شــده اســت .یــک اعتمــادی از ســوی
دانشــگاه انجــام شــد و توانمنــدی ســازمان اشــتغال ما
در اختیــار مراکــز نــوآوری قــرار گرفــت و بهصــورت
تخصصــی بــا توجــه بــه پتانســیل اســتانها کار انجــام
شــد مثــا در بیرجنــد روی عنــاب کار میشــود ،یــا
در ارومیــه کــه گلخانــه داریــم ،فـنآوری را بــه ســمت
کشــاورزی بردیــم .ایــن مراکــز راهانــدازی شــده و
معتقدیــم ایــن مراکــز اگــر بــا همیــن ســبک پیــش
رونــد ،نقــش مانــدگاری خواهنــد داشــت .در مراکــز
مختلــف بهصــورت تخصصــی روی خرمــا ،عنــاب،
گیاهــان دارویــی و  ...کارشــده اســت.
وی ادامه داد :در این مراکز در مدت  ۹۸تا ۹۹

بهخصوص در شش ماه اخیر ،علیرغم محدودیتهای
کرونا اقدامات خوبی انجام شده است ۳۸۲ .استارتاپ
و همایش برگزار کردیم ۱۵۴ ،نمایشگاه ۷۳۸ ،کارگاه
و خوشبختانه علیرغم نوپا بودن  ۲۲تقدیر و مقام در
بین مراکز نوآوری داشتیم .ما اینها را بهصورت زنجیره
دیدیم و نمیخواهیم آن را رها کنیم .فراخوان ایده
دادیم و نزدیک  ۸۰ ،۷۰ایده به ما رسید که از بین
آنها  ۳۰ایده بدون عیب و نقص است و  ۴۹ایده نیاز به
اصالح دارد که در حال انجام است .بر اساس گفتگویی
که با صندوق کارآفرینی امید داشتیم ،مطرح شده که از
صاحبان ایده و افراد نوآور تقدیر خواهد شد.
رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی
جهاددانشگاهی ،با اشاره به اقدامات خوب در آموزش
الکترونیک گفت :در این حوزه حرکت بسیار خوبی
در جهاد شکل گرفت و میتوان گفت به جهت شبکه
گستردهای که در جهاد داریم ،پیشروترین سازمان
در آموزش الکترونیک بودیم .ما بیش از  ۱۵۰عنوان
و بیش از دو هزار ساعت محتوای آموزشی تولید و به
سازمانهای مختلف ارایه کردیم .این اقداماتی است که
در مجموعه جهاد انجام شده است.
وی ادامه داد :سال گذشته بهمحض شیوع کرونا
اعالم آمادگی کردیم و بالفاصله یک  LMSآموزش
مجازی جهاددانشگاهی (امجد) در دانشگاه طراحی
کردیم.
دکتر گودرزی در پایان به توانایی مراکز علمی
کاربردی جهاد برای تولید محتوای الکترونیکی دروس
اشاره کرد و گفت :ما پنج یا شش استودیوی مجهز
داریم که سه یا چهار تا از آنها در تهران و کرج و
بقیه در مراکز استانها هستند .درترم گذشته  ۲۸مرکز
ما از سامانه «امجد» استفاده کردند .چهار مرکز برای
جلسات هم از سامانه امجد استفاده کردند ،چهار مرکز
از سما الیو و چهار مرکز هم به دلیل الزام ،از سامانه
استانی استفاده کردند .آزمون برخط موسسات ما نیز
یک سامانه بیعیب و نقص بود و دانشگاهها و مراکز
استانی هم اذعان کردند که جهاد در آزمون بر خط
موفق عمل کرده است.
دکتر محمدحسین امید رییس دانشگاه علمی
کاربردی نیز در این نشست طی سخنانی با بیان
اینکه نظام ما در حوزه علم و فنآوری از سایر حوزهها
موفقتر است ،اظهار کرد :تاکید امام (ره) بعد از جنگ
به دانشگاهها بود و االن میبینیم که چقدر این موضوع
اهمیت دارد.
وی با تاکید بر حمایت از مراکز علمی کاربردی
جهاددانشگاهی ،افزود :مراکز علمی کاربردی
جهاددانشگاهی موفق عمل کرده و هر جا نیاز باشد ما
از آنها حمایت میکنیم.
رییـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی کشـور بـا
اعلام اعتماد بـه جهاددانشـگاهی ،ادامـه داد :در بحث
تولیـد محتـوا جهاددانشـگاهی پیشقـدم شـود و کار
را در زمینـه تولیـد دروسـی کـه در حـال تدریـس در
مراکـز علمـی کاربـردی اسـت آغـاز کنـد .مـا آمادگی
داریـم و ترجیـح میدهیـم در بحـث تولیـد محتـوا
جهاددانشـگاهی ورود کنـد و مـا نیز حمایـت میکنیم.
وی در پایـان گفـت 382 :همایـش و اسـتارت آپ،
 154نمایشـگاه و  738کارگاه توسـط مراکـز نـوآور در
سـالهای  98و  99برگـزار شـده اسـت.
در پایـان ایـن از گردهمایـی از مراکـز علمـی
کاربـردی جهاددانشـگاهی برتـر تقدیـر و تشـکر شـد.
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برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری و راهاندازی شبکه
آزمایشگاهیجهاددانشگاهی
در پنجاه و یکمین گردهامیی معاونان پژوهشی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی تاکید شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۲۹ ،بهمنمـاه :پنجـاه
و یکمیـن گردهمایـی معاونـان پژوهشـی واحدهـای
سـازمانی جهاددانشـگاهی سراسـر کشـور بـا حضـور
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی و
دکتـر محمدرضـا پورعابـدی معاون پژوهـش و فناوری
ایـن نهـاد ،مدیـران گـروه دفاتـر تخصصـی معاونـت
پژوهـش و فنـاوری و حضور مجازی معاونان پژوهشـی
واحدهـای سـازمانی ایـن نهاد در سـالن جلسـات دفتر
مرکـزی جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
در ابتـدای ایـن گردهمایـی دکتـر حمیدرضا طیبی
رییـس جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر اینکه براسـاس
تعالیـم دیـن مبیـن اسلام در یـک جامعـه اسلامی
وظیفه حاکمان اسلامی این اسـت که سـعادت دنیوی
و اخـروی را بـرای مردم آن جامعه فراهـم کنند ،گفت:
سـعادت دنیـوی دارای شـاخصههایی اسـت کـه برخی

از شـاخصهای آن امنیـت داخلـی و خارجـی ،وجـود
رفـاه مبتنی بـر عدالت ،داشـتن درآمد مناسـب ،وجود
سلامت جسـم و روح ،حاکـم بودن اخلاق و قانون در
جامعـه ،علـم مـدار بـودن جامعـه و دانشبنیـان اداره
کـردن جامعه اسـت.
وی افـزود :دو محور اساسـی تحقق سـعادت دنیوی
و اخـروی هـم توسـعه فرهنگـی و هـم توسـعه علمـی
و فناورانـه اسـت و وظیفـه مـا در جهاددانشـگاهی از
ابتـدای تاسـیس (در سـال  )۱۳۵۹بهدرسـتی انتخـاب
ایـن دو موضـوع و الگوسـازی تـوان کشـور در بحـث
توسـعه فرهنگـی و بحث توسـعه علمـی و فناورانه بوده
ا ست .
رییـس جهاددانشـگاهی ادامه داد :در توسـعه علمی
و فناورانـه هـم الگـوی ما خداونـد متعال اسـت که هم
علـم و هـم فـن مطلـق اسـت و ایـن توانمنـدی را در

انسـان بـه ودیعه گذاشـته تا آنهـا نیز خالق باشـند و
بتواننـد کارهـای بزرگ انجـام دهند.
دکتـر طیبـی بـا اشـاره بـه اینکـه علیرغـم وجـود
مشـکالت فراوانـی کـه در جامعـه با آن مواجه هسـتیم
کـه شـامل تحریـم ،عـدم وجـود برنامهریزیهـای
درسـت و بلندمـدت ،اختالفـات سیاسـی و فشـار مالی
اسـت ادامـه داد :امـا وظیفـه مـا در حـوزه پژوهـش و
فنـاوری جهاددانشـگاهی انجـام فعالیتهـای شـاخص
علمـی بهویـژه فعالیتهـای شـاخص فناورانـه در
همـهی واحدهـای سـازمانی جهاددانشـگاهی بـا هدف
ایجـاد روحیـه امیـد در مـردم و بهویژه جوانـان در این
شـرایط حسـاس کشـور و کمـک بـه تامیـن نیازهـای
جامعـه و صنعت و فراهم آوردن شـرایط مالی مناسـب
بـرای همـکاران در جهاددانشـگاهی اسـت.
وی ادامـه داد :یکـی از اهـداف ما در انجـام کارهای
شـاخص علمـی و فناورانـه علاوه بـر تامیـن نیازهـای
جامعـه و صنعـت ایـن اسـت کـه از طریـق تشـکیل
شـرکتهای دانشبنیـان بتوانیم شـرایط مناسـب مالی
و رفاهـی را هـم بـرای خالقـان فناورانه خودمـان و هم
بـرای سـایر همـکاران ایجـاد کنیم.
رییـس جهاددانشـگاهی ادامـه داد :در حـوزه علـوم
انسـانی نیـز کمک بـه حل مشـکالت مدیریتـی جامعه
و کمـک بـه حـل مشـکالت خانـواده را بهعنـوان
هسـته اصلـی تشـکیل جامعـه ،هـدف خودمـان قـرار
دادهایـم و در راسـتای تحقـق ایـن سیاسـت مهـم
یکـی از برنامههـای مـا ایـن بـود کـه همـه واحدهـای
جهاددانشـگاهی براسـاس مزیتهای اسـتانی خودشان
و نیازهـای ملـی دارای فعالیتهـای شـاخص علمـی و
بهویـژه فناورانـه باشـند.
دکتـر طیبـی گفـت :واحدهـای توانمنـد بایـد روز
بـه روز فعالیـت خودشـان را توسـعه دهنـد و وظیفـه
مـا و شـما (روسـای واحدهـا) نیـز بهعنـوان مدیـران
ایـن اسـت که بـا انتخـاب درسـت زمینههـای کاری را
انجـام دهیم ،برنامهریزی درسـت داشـته باشـیم ،ایجاد

تحقیقات و فناوری ،همکاری در اصالح آییننامه ارتقا
براساس نوع فعالیتهای جهاددانشگاهی ،تاسیس
صندوق پژوهش و فناوری ،تغییر مدل کسبوکار در
حوزه پژوهش و فناوری ،انجام کار پژوهشی و کسب
فناوری درون قرارداد حرفهای و راهاندازی شبکه
آزمایشگاهی جهاددانشگاهی از مهمترین اقدامهای
انجام شده در حوزه پژوهش و فناوری است.
وی همچنین به بیان گزارشی از طرحهای فناورانه
جهاددانشگاهی پرداخت و افزود :در سال جاری ۳۱
طرح فناورانه جهاد به  ۴۰طرح افزایش داشته است که
از این تعداد  ۲۲طرح در حوزه تخصصی فنی مهندسی
علوم پایه ۹ ،طرح در حوزه تخصصی کشاورزی و منابع
طبیعی و  ۹طرح نیز در حوزه تخصصی علوم پزشکی
است.
دکتر پورعابدی ادامه داد :از بین این  ۴۰طرح یک
طرح تولید جنین منجمد گاوهای گوشتی و شیری به
پایان رسیده و  ۳۹طرح نیز فعال است که  ۵طرح بیش
از  ۷۰درصد ۷ ،طرح بیش از  ۵۰درصد و  ۲۷طرح بین
 ۲۰تا  ۵۰درصد پیشرفت داشته است.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با
اشاره به نکات قابلتوجه در خصوص طرحهای

فناورانه جهاددانشگاهی گفت :نوع شناسی طرحهای
پذیرفتهشده ،دستیابی به نتایج و خروجیهای مشخص
(فناوری-محصول) ،تجاریسازی ،توسعه محصول و
بازار ،جذب مشارکت  -توسعه منابع و تامین بازار ،توجه
و بهکارگیری کارفرمایان و استفادهکنندگان نهایی،
شورای راهبردی و برگشت منابع مالی در حوزههای
پژوهش و فناوری از مواردی است که باید در طرحهای
فناورانه به آن توجه کرد.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد شرکت ،افزود :عدم
ادامه فعالیتهای به بلوغ رسیده در جهاددانشگاهی،
عدم تخصیص تسهیالت دانشبنیان به فعالیتهای
جهاددانشگاهی ،بهکارگیری منابع انسانی حرفهای و
ساختار شناختهشده برای مشارکت با سایر سازمانها
و نهادها (داخی-خارجی) از ضرورتهای ایجاد شرکت
است.
دکتر پورعابدی با بیان توضیحاتی در رابطه با
پیشبینی و عملکرد اهداف سهساله و اشاره به افتخارات
حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی ،در ادامه منابع
انسانی ،ساختار ،زمینه کار و منابع مالی را چالشهای
حوزه پژوهش و فناوری عنوان کرد و افزود :منابع
انسانی شامل کشف استعدادها ،ارتقای استعدادها،
حفظ و نگهداشت استعدادها ،تربیت منابع انسانی
چند سو توان و چیرهدست ،نظام جبران خدمات و حل
مسایل منابع انسانی اولویت اول مدیران ،ساختار نیز
شامل متناسبسازی ساختارها با وظایف و فعالیتها،
تدوین یک مدل یا مدلهای مناسب مشارکت ،تدوین
ساختارهای متناسب با تجاریسازی فناوری و کارهای
کوچک و الگویی یا کار حرفهای ،منابع مالی نیز شامل
نظام بودجهریزی در حوزه پژوهش و فناوری ،افزایش
نسبت بودجه جاری به درآمدی (فرصت یا تهدید)،
استفاده بهینه از منابع دولتی و تنوعبخشی به حوزههای
تامین مالی و زمینه کاری شامل انتخاب مدل مناسب
برای ارتقاء زمینههای کاری ،توجه به زنجیره تامین و
ارزش ،اولویت دادن به کارهای میانرشتهای و استفاده
از توان اساتید دانشگاهی و ارتباط با دانشگاهها میشود.
در ادامـه مدیـران گـروه دفاتـر تخصصـی بـه ارایـه
گزارشـی از فعالیتهـای دفاتـر خـود پرداختنـد و در
پایـان پرسـش و پاسـخ برگـزار و جمعبنـدی نهایـی
توسـط دکتـر پورعابـدی ارایـه شـد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری و راهاندازی
شبکه آزمایشگاهی جهاددانشگاهی
در ادامه دکتر محمدرضا پورعابدی به مهمترین
اقدامهای انجام شده در حوزه پژوهش و فناوری اشاره
کرد و گفت :بازنگری در ساختار ارزشیابی گروههای
پژوهشی ،ارزیابی مراکز خدمات تخصصی ،ایجاد مراکز
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زیرسـاختهای مناسـب و تامیـن منابـع مالی مناسـب
بـرای اجـرای اهـداف پژوهشـی را برای کمـک به آنها
داشـته باشیم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیـان اینکـه بایـد
واحدهای جهاددانشـگاهی بعـد از گذراندن دوران بلوغ
پژوهشـی دارای عملکـرد مالی مناسـب باشـند ،تصریح
کـرد :معاونـت پژوهـش و فنـاوری بایـد نـگاه جـدی و
نظـارت جـدی بـر حـوزه عملکـرد گروههای پژوهشـی
و مراکـز خدمـات تخصصـی بـه لحـاظ انتخـاب زمینه
کاری مناسـب ،داشـتن نیروهـای توانمنـد ،عملکـرد
در زمینههایـی کـه انتخابشـده و همچنیـن نظـارت
بـر عملکـرد مالـی مناسـب در همـه حوزهها را داشـته
با شد .
وی تاکیـد کـرد :ادغـام گروههای پژوهشـی و مراکز
تخصصـی کـه ضعیـف هسـتند در حوزههایـی کـه
امکانپذیـر اسـت را بایـد بررسـی کنیـم و ایـن امکان
را بـه وجـود بیاوریـم کـه بتوانیـم گروههای پژوهشـی
بـزرگ و توانمنـد در سراسـر کشـور داشـته باشـیم.
رییس جهاددانشگاهی بیان کرد :وظایف ما در
حوزه پژوهش و فناوری انجام کارهای شاخص علمی
و فناورانه و پس از انتشار مقاله ،نوشتن کتاب و
تجاریسازی این فعالیتها است.
وی ادامــه داد :سیاســت مــا در جهاددانشــگاهی
ایــن اســت ،زمانــی کــه فعالیــت فناورانــه بــه بلــوغ
میرســد و در جامعــه و صنعــت مورداســتفاده
قــرار میگیــرد ،بایــد بهصــورت شــرکت فنــاور و
دانشبنیــان از بدنــه ایــن نهــاد جداشــده و بهصــورت
حرفــهای در بیــرون فعالیــت خــود را ادامــه دهــد.
وی در پایــان تاکیــد کــرد :ان شــااهلل مجموعــه
فعالیتهــای ایــن نهــاد منجــر بــه ایــن شــود
جهاددانشــگاهی در خدمــت توســعه علمــی و فناورانــه
و تحقــق اقتصــاد دانشبنیــان در کشــور روزبــهروز
نقــش مهمتــر و ارزندهتــری را ایفــا کنــد.
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گردهامییمجازیروسایواحدهایسازمانی
جهاددانشگاهیبرگزارشد

با هدف «بررسی توسعهی همکاری واحدهای سازمانی با بانک خون بند ناف رویان»« ،معرفی طرحهای ملی در حوزهی آموزش » و
«توسعهی همکاری در زمینهی افکارسنجی » انجام گرفت
آینـــده برنامهریـــزی کنیـــم.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در ح ــال حاض ــر نی ــز
ارتبـــاط خـــوب و مســـتمری بـــا واحدهـــا داریـــم،
گف ــت :در س ــال  1400دو اتف ــاق مه ــم را پی ــش رو
داری ــم .یک ــی انتخاب ــات ش ــوراها و دیگ ــری انتخاب ــات
ریاســـت جمهـــوری اســـت کـــه تدابیـــر خوبـــی در
ایکنـــا ،ایســـنا و ایســـپا اندیشـــیده شـــده اســـت و
تاکنـــون ایســـپا در ایـــن زمینـــه پیشبینیهـــای
خوبـــی را رقـــم زده اســـت.

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 14 ،بهمنمـــاه:

گردهمایـــی روســـای واحدهـــای ســـازمانی
جهاددانشـــگاهی ،بـــا هـــدف «بررســـی توســـعهی
همـــکاری واحدهـــای ســـازمانی بـــا بانـــک خـــون
بنـــد نـــاف رویـــان»« ،معرفـــی طرحهـــای ملـــی در
حـــوزهی آمـــوزش جهاددانشـــگاهی» و «توســـعهی
همـــکاری در زمینـــهی افکارســـنجی بـــا محوریـــت
مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران (ایســـپا)»
و بـــا ســـخنرانی دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون
فرهنگـــی ،دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی معـــاون
آموزشـــی ،دکتـــر مرتضـــی ضرابـــی مدیرعامـــل
شـــرکت بنیاختههـــای رویـــان ،دکتـــر مهـــدی

رفیعـــی رییـــس مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان
ایـــران (ایســـپا) و دکتـــر مهـــدی باصولـــی معـــاون
هماهنگـــی و امـــور مجلـــس برگـــزار شـــد.
استفاده از فرصت و بازنگری فعالیتهای
معاونت فرهنگی در ایام شیوع کرونا
دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی در ایـــن گردهمایـــی اظهـــار کـــرد:
یکـــی از مـــوارد کـــه معاونـــت فرهنگـــی در زمـــان
شـــیوع ویـــروس کرونـــا در حـــوزه فرهنگـــی بـــه
آن پرداخـــت ایـــن بـــود کـــه بازنگـــری خوبـــی در
فعالیتهـــای فرهنگـــی انجـــام داد و بـــرای ســـال

آسیب جدی کرونا به برنامههای آموزشی
جهاددانشگاهی
در ادامـــه دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی بـــا
تاکی ــد ب ــر اینک ــه م ــا در ح ــوزهی آم ــوزش معتق ــد
هســـتیم آمـــوزش موتـــور پیشـــران فعالیتهـــای
جهاددانش ــگاهی اس ــت ،اظه ــار ک ــرد :ب ــه چ ــه دلی ــل
میگوییـــم آمـــوزش موتـــور پیشـــران فعالیتهـــای
جهاددانشـــگاهی اســـت؟ بـــه ایـــن دلیـــل کـــه در
آم ــوزش ابت ــدا هزین ــه را دریاف ــت میکنی ــم و بع ــد
خدمـــت را ارایـــه میدهیـــم و شـــاید تفـــاوت مـــدل
کار آم ــوزش ب ــا س ــایر بخشه ــا ه ــم ای ــن موض ــوع
باشـــد کـــه در ســـایر بخشهـــا اول خدمـــت ارایـــه
میشـــود و بعـــد بـــا پروســـههای زیـــادی هزینـــه
دریافـــت میشـــود.
وی اف ــزود :در ح ــال حاض ــر در معاون ــت آموزش ــی
جهاددانشـــگاهی دارای یـــک حـــوزه آمـــوزش عالـــی
هس ــتیم ک ــه دارای دو دانش ــگاه ۶ ،موسس ــه آم ــوزش
عال ــی و  ۴۱مرک ــز علم ــی کارب ــردی اس ــت.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی گفت :برنامههای
آموزشی زیادی را برای  ۱۳۹۹پیشبینی کرده بودیم،
ولی به یکباره با یک بحران به نام ویروس کرونا مواجه

فعالیت  46دفتر نمایندگی بانک خون بندناف
در کشور
در ادامــه دکتــر مرتضــی ضرابــی بــا اشــاره بــه
اینکــه شــرکت بــن یاختههــای رویــان اولیــن بانــک
ســلولهای بنیــادی خصوصــی کشــور اســت ،اظهــار
کــرد :شــرکت ف ـنآوری بــن یاختــه رویــان در ســال
 ۱۳۸۴بــه همــت زندهیــاد دکتــر کاظمــی آشــتیانی
بــا هــدف ذخیرهســازی ســلولهای بنیــادی خــون
بندنــاف نــوزادان تــازه متولــد شــده فعالیــت خــود
را آغــاز کــرد و تــا کنــون موفــق بــه ذخیرهســازی
بیــش از  ۱۳۳هــزار خــون بندنــاف شــده اســت.
وی افــزود :در حــال حاضــر ایــن شــرکت دارای ۴۶
دفتــر نمایندگــی در اســتانها اســت کــه  ۳۱دفتــر در
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شدیم که این بحران شیوع کرونا از یکسو آسیب جدی
به برنامههای روزانهی جهاددانشگاهی زد و از سوی
دیگر فرصتهای بینظیری را برای جهاددانشگاهی
ایجاد کرد و یک تلنگر جدی به این نهاد زد.
وی تصریــح کــرد :اگــر قــرار اســت بــر اســاس
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری ،نقشــه جامــع
علمــی کشــور کــه بــه مــا ماموریــت داده اســت و
بــر اســاس اساســنامه عمــل کنیــم بایــد راه در حــوزه
آمــوزش اصــاح شــود و کاری انجــام دهیــم کــه یــا
بقیــه نمیتواننــد انجــام دهنــد و یــا اگــر انجــام
میدهنــد در انــدازه و کیفیــت جهــاد نیســت.
دکتــر بیجنــدی افــزود :مــا معتقدیــم تجربــه دوران
کرونــا بــه مــا نشــان داد بــا انجــام یــک کار تیمــی و
پرهیــز از بخشــی نگــری و مدیریــت هزینــه درســت
مطمئنــا میتــوان شــاهد خوبــی بــود.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی ادامه داد :جهاددانشگاهی
نشان داد که در فضای بحران توانسته فرصتهای
بینظیری را با یک خرد جمعی ،کار تیمی و پرهیز از
بخشی نگری انجام دهد.
وی بیــان کــرد :مــا در تــاش هســتیم تــا در ســال

 ۱۴۰۰اخبــار خوبــی را در حــوزه آمــوزش و یادگیــری
الکترونیکــی و یادگیــری ترکیبــی اعــام کنیــم.
در ادامه این گردهمایی در رابطه با طرح ملی
سرباز ماهر ،طرح ملی توسعه مشاغل خانگی ،طرح
توانمندسازی زنان سرپرست خانواده و آموزشهای
کوتاهمدت جهاددانشگاهی گزارشی ارایه شد.

توان شعب ایسپا در استانها برای
کسب اعتبار و ایجاد آورده در واحدهای
جهاددانشگاهی
دکتــر مهــدی رفیعــی اظهــار کــرد :ایســپا
میتوانــد بــرای کل واحدهــا ارزشآفرینــی کنــد و
بــا ســرمایهگذاری خیلــی انــدک در واحــد اســتانی
درواقــع اعتبــار بــرای واحــد جهاددانشــگاهی کســب
اعتبــار کــرد.
رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)
ادامه داد :واحدهایی مانند خراسان رضوی جزو
واحدهای خوب ایسپا تست که فعال است و ماهانه ۸
طرح در سامانه ایسپا بارگذاری میکند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایســپا ایــن پتانســیل را
دارد کــه بــرای واحدهــا آورده داشــته باشــد ،گفــت:
بــرای اولیــن بــار امســال در طــرح نظرســنجی تلفنــی
از ظرفیــت شــعب اســتفاده شــد کــه در ایــن دوره ۱۸
اســتان مشــارکت کردنــد.
دکتـــر رفیعـــی در ادامـــه گزارشـــی در رابطـــه بـــا
مشـــارکت مـــردم در انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری
ســـال  ۱۴۰۰ارایـــه داد.
در پای ــان نی ــز پ ــس از ارای ــه گ ــزارش و جمع ــی
بنـــدی مطالـــب گردهمایـــی توســـط دکتـــر مهـــدی
باصولــی معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس ،روســای
واحده ــای س ــازمانی ب ــه بی ــان نقط ــه نظ ــرات خ ــود
پرداختنـــد.
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مرکــز اســتانها و  ۱۵دفتــر نیــز در خــارج از مرکــز
اســتانها فعالیــت میکننــد.
دکتــر ضرابــی بــا بیــان اینکــه اولویــت مــن بــر
ایــن بــود کــه ایــن کار توســط جهاددانشــگاهی انجــام
بگیــرد بــه دلیــل اینکــه ایــن کار مربــوط بــه رویــان
اســت بهعنــوان یــک فعالیتــی کــه در خــود مجموعــه
رویــان جهاددانشــگاهی بــه ثمــر نشســته و بهعنــوان
یــک خدمــت ممتــاز در مجموعــه جهاددانشــگاهی
معرفیشــده بهتــر اســت کــه ایــن خدمــات اســتانی
هــم در قالــب جهاددانشــگاهی اداره شــود کــه این کار
انجــام شــد و خوشــبختانه از بیــن  ۳۱دفتــر اســتانی
کــه داریــم قریــب بــه  ۲۴دفتــر مــا توســط همــکاران
خــوب مــا در جهاددانشــگاهی اداره میشــود.
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برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تولیدپیرشفتهترینفناوریهایموردنیازکشور
درجهاددانشگاهی
رییس جهاددانشگاهی در وبینار خودباوری علمی اعجاز انقالب اسالمی تاکید کرد

زود توانس ــتیم در م ــرز تولی ــد عل ــم جه ــان حرک ــت
کنی ــم و عل ــم خ ــود را تبدی ــل ب ــه فــنآوری ک ــرده
و در ح ــوزه بالی ــن ب ــه اج ــرا دربیاوری ــم.
وی از درمـــان بیمـــاری پارکینســـون از طریـــق
ســـلول درمانـــی و طـــب بازســـاختی بهعنـــوان
جدیدتری ــن اقدام ــات پژوهش ــگاه روی ــان ن ــام ب ــرد و
گف ــت :ف ــاز آزمایش ــگاهی و حیوان ــی آن ب ــا موفقی ــت
بـــه پایـــان رســـیده اســـت و در ایـــن رابطـــه دکتـــر
بهارونـــد دانشـــمند موفـــق جهاددانشـــگاهی موفـــق
بـــه دریافـــت جایـــزه مصطفـــی(ص) شـــدند.
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه
اولیـــن کیـــت تشـــخیص کرونـــا در مجموعـــهی
جهاددانشـــگاهی تولیدشـــده اســـت ،افـــزود :بـــا
توجـــه بـــه تاکیدهـــای رهبـــر معظـــم انقـــاب
اســـامی اولیـــن مرکـــز ذخایـــر ژنتیکـــی کشـــور
راهان ــدازی ش ــد ت ــا ذخای ــر ژنتیک ــی کش ــور در ای ــن
مرکـــز نگهـــداری شـــود و در خدمـــت تحقیـــق و
توســـعه کشـــور قـــرارداده شـــود.
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 14 ،بهمنمـــاه:

دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی
در وبینـــار «خودبـــاوری علمـــی اعجـــاز انقـــاب
اســـامی» کـــه بـــه مناســـبت ایـــام دهـــه مبـــارک
فج ــر توس ــط موسس ــه پژوهش ــی فرهنگ ــی انق ــاب
اســـامی بـــا موضـــوع دســـتاوردهای علمـــی کشـــور
در مرزهـــای دانـــش جهانـــی برگـــزار شـــد بـــا
گرامیداشـــت ایـــن ایـــام و تبریـــک والدت حضـــرت
زهـــرا(س) و فرارســـیدن روز مـــادر و زن ،یکـــی از
مهمتریـــن بـــرکات انقـــاب اســـامی بـــه رهبـــری
ام ــام خمین ــی (ره) را ایج ــاد نگ ــرش خودب ــاوری در
جوانـــان خوانـــد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بـــا پیـــروزی انقـــاب
اســـامی نگـــرش خودبـــاوری در جوانـــان ایجـــاد
شـــد کـــه میتوانیـــم عقبماندگیهـــای کشـــور
را در تولیـــد علـــم و فـــنآوری جبـــران کنیـــم
اف ــزود :تش ــکیل جه ــاد س ــازندگی پ ــس از پی ــروزی
انقـــاب اســـامی بـــه منظـــر محرومیتزدایـــی در
روس ــتاها و نق ــاط دورافت ــاده کش ــور ب ــا همی ــن ب ــاور
شـــکلگرفته اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه ســـخنان
رهب ــر معظ ــم انق ــاب اس ــامی و تاکی ــدات ایش ــان
کـــه فرمودنـــد غربیهـــا بـــا توســـعه علـــم و
فـــنآوری از دســـتیابی ســـایر کشـــورها بـــه ایـــن

علـــوم جلوگیـــری میکننـــد ،گفـــت :در دنیـــا یکـــی
از اصلیتریـــن مـــاک ســـنجش اقتـــدار کشـــورها
کاربـــردی کـــردن علـــم و فـــنآوری اســـت و بـــرای
رســـیدن بـــه اقتـــدار نظامـــی و اقتـــدار اقتصـــادی
بایـــد بتوانیـــم ضمـــن کاربـــردی کـــردن فناوریهـــا
رقابتپذیـــری و روزآمـــدی آنهـــا نیـــز حفـــظ
کنیـــم.
دستاوردهای جهاددانشگاهی در حوزه
پزشکی
وی بـــا اشـــاره اقدامـــات جهاددانشـــگاهی از بـــدو
تشـــکیل ایـــن نهـــاد گفـــت :اولیـــن اقدامـــات مـــا
تامیـــن بخـــش لجســـتیک جنـــگ بـــود و در کنـــار
آن در حـــوزه غیرنظامـــی نیـــز جهاددانشـــگاهی
فعالیتهایـــش را در حوزههـــای فنـــی و مهندســـی،
پزش ــکی ،کش ــاورزی و عل ــوم انس ــانی و اجتماع ــی ب ــا
ه ــدف تامی ــن فناوریه ــای موردنی ــاز کش ــور و رف ــع
عقبماندگیهـــا شـــروع کـــرد.
دکت ــر طیب ــی در ادام ــه ای ــن وبین ــار ب ــه تش ــریح
برخـــی از دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی پرداخـــت
و بـــا اشـــاره بـــه موفقیتهـــای پژوهشـــگاه رویـــان
در تولیـــد ســـلولهای بنیادیـــن گفـــت :پژوهشـــگاه
رویـــان در تولیـــد ســـلولهای بنیادیـــن جـــز ۱۰
کش ــور برت ــر جه ــان اس ــت و در ای ــن رابط ــه خیل ــی

از ساخت فرستندههای رادیویی
تا دکلهای حفاری
رییس جهاددانشگاهی در ادامه بابیان اینکه در
زمینهی فنی و مهندسی ازجمله اولین اقداماتی که
شروع کردیم ساخت فرستندههای رادیویی بود ،ادامه
داد :امروز توان ساخت فرستندههای رادیویی موجکوتاه
و متوسط با پیشرفتهترین تکنولوژیهای روز دنیا را
داریم که نهتنها از این طریق نیاز داخلی تامین میشود
این محصوالت به برخی کشورها نیز صادر میشود.
دکتر طیبی به اقدامات در رابطه با صنعت نفت نیز
پرداخت و گفت :نفت صنعت مادر محسوب میشود
که تقریبا توانستیم پیشرفتهترین فناوریها را در
این صنعت تولید کنیم که ازجمله آنها میتوانیم
ساخت دکلها و متههای حفاری ،سیستم نمکزدایی،
انواع مواد شیمیایی و  ...اشاره کرد که پیشرفتهترین
فناوریها در صنعت نفت است که بادانش کامال ایرانی
انجام شده است.
رونمایی از طراحی ساخت قطار ملی با
همکاری جهاددانشگاهی
وی بـــا بیـــان اینکـــه کار جدیـــدی کـــه در
حـــال انجـــام آن هســـتیم ســـاخت سیســـتم رانـــش
واگـــن متـــرو اســـت ،گفـــت :در حـــال حاضـــر بـــا

تولید محتوای آموزشی و آمار رشد علمی و
آموزشی کشور
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان اینکـــه
س ــال  ۹۲رهب ــر معظ ــم انق ــاب در دی ــدار اعض ــای
شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی گلـــهای نمودنـــد
کـــه غربیهـــا از طریـــق آمـــوزش زبـــان انگلیســـی
دارنـــد فرهنـــگ خودشـــان را بـــه مـــا منتقـــل
میکننـــد ادامـــه داد :پـــساز ایـــن تاکیـــدات در
جهاددانشـــگاهی بـــا تحقیقـــات یـــک مجموعـــه
هشـــتجلدی آمـــوزش داخلـــی زبـــان انگلیســـی
وارد بـــازار آمـــوزش کشـــور شـــده اســـت.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه آمارهایـــی از رشـــد
علمـــی و آمـــوزش عالـــی کشـــور پـــس از پیـــروزی
انق ــاب اس ــامی گف ــت :در قب ــل از انق ــاب س ــطح
ســـواد کشـــور حداکثـــر  ۴۷درصـــد حداکثـــر بـــود
ک ــه ب ــا اقدام ــات انجامش ــده ب ــه ب ــاالی  ۹۲درص ــد
افزایشیافتـــه اســـت.
دکتـــر طیبـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه تعـــداد
دانشـــگاهها و مراکـــز آمـــوزش عالـــی کشـــور از
 ۲۳۲مرک ــز و دانش ــگاه در قب ــل از انق ــاب اس ــامی
بـــه حـــدود  ۲هـــزار و  ۵۴۰دانشـــگاه افزایشیافتـــه
اس ــت ،اف ــزود :تع ــداد دانش ــجویان نی ــز از  ۱۷۵ه ــزار
دانش ــجو ب ــه بالغب ــر  ۴میلی ــون نف ــر رس ــیده اس ــت

توان انجام کارهای بزرگ را در داخل کشور
داریم
رییـــس جهاددانشـــگاهی در ادامـــه بـــا بیـــان
اینکـــه هـــدف از گفتـــن ایـــن توانمندیهـــا
ایـــن بـــود کـــه بگویـــم مـــا تـــوان انجـــام کارهـــای
بـــزرگ را در داخـــل کشـــور داریـــم ،افـــزود :انجـــام
ایـــن حجـــم از کارهـــای بـــزرگ فناورانـــه نشـــان
میدهـــد کـــه نســـل جـــوان مـــا و مـــردم بـــاور
کردهانـــد کـــه مـــا تـــوان انجـــام کارهـــای بـــزرگ
را در داخـــل کشـــور داریـــم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه مـــا در قبـــل از انقـــاب
فقـــط نمایـــش داشـــتن اراده در کشـــور را داشـــتیم،
افـــزود :ولـــی در واقـــع کســـان دیگـــری کشـــور را
اداره میکردنـــد و فعالیـــت  ۲۴هـــزار مستشـــار
خارجـــی گواهـــی بـــر ایـــن مدعاســـت.
دکتـــر طیبـــی بـــا بیـــان اینکـــه امـــروز کشـــور
کامـــا مســـتقل اداره میشـــود ،تاکیـــد کـــرد :بـــا
اطمینـــان اعـــام میکنـــم بـــا حمایتـــی کـــه رهبـــر
معظـــم انقـــاب از پیشـــرفت دانشبنیـــان کشـــور
انجـــام میدهنـــد ،میتوانیـــم در زمـــان کمـــی و
حداکثـــر دو برنامـــه پنجســـاله بـــه تمـــام اهـــداف
انق ــاب اس ــامی و ش ــهدا برس ــیم ک ــه نی ــاز اس ــت
بـــه تـــوان ملـــی و ظرفیتـــی کـــه انقـــاب ایجـــاد
کـــرده بیشـــتر توجـــه شـــود.
گفتنـــی اســـت ،سلســـله وبینارهـــای ایـــاماهلل
دهـــه فجـــر توســـط موسســـه پژوهشـــی فرهنگـــی
انقـــاب اســـامی برگـــزار شـــد و در ایـــن وبینـــار
ک ــه ب ــا عن ــوان «خودب ــاوری علم ــی اعج ــاز انق ــاب
اســـامی» برگـــزار شـــد ،دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی
رییـــس جهاددانشـــگاهی ،دکتـــر حســـن جلیلـــی
عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه تهـــران ،مهنـــدس
مهـــدی صفـــاری نیـــا رییـــس پـــارک فـــنآوری
پردیـــس ،دکتـــر محمدعلـــی زلفـــیگل اســـتاد
دانشـــگاه بوعلیســـینا در رشـــته شـــیمی آلـــی در
زمینـــهی دســـتاوردهای علمـــی کشـــور بـــه ایـــراد
ســـخنرانی پرداختنـــد و ریاســـت جلســـه نیـــز بـــر
عهـــده دکتـــر محمـــد اســـحاقی معـــاون آمـــوزش
و پژوهـــش موسســـه پژوهشـــی فرهنگـــی انقـــاب
اســـامی بـــود.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

اصالح نژاد دامهای سبک و سنگین و تولید
بذرهای هیبریدی
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات
جهاددانش ــگاهی در ح ــوزهی کش ــاورزی و دامپ ــروری
گفـــت :یکـــی از کارهـــای اخیـــر ایـــن نهـــاد اصـــاح
نـــژاد دامهـــای ســـبک و ســـنگین اســـت ،زیـــرا
کش ــورمان ب ــا آبوه ــوای خش ــک ب ــا مش ــکل علوف ــه
دســـتوپنجه نـــرم میکنـــد کـــه بـــه همیـــن
دلیـــل جهـــت رفـــع وابســـتگیها در واردات کـــره
و گوشـــت بایـــد نـــژاد دامهایمـــان را اصـــاح کنیـــم
کـــه بادانـــش بهدســـتآمده در جهاددانشـــگاهی و
ب ــا هم ــکاری س ــازمان اوق ــاف ش ــرکتی را راهان ــدازی
کردیـــم تـــا ایـــن فـــنآوری بهصـــورت گســـترده در
اختیـــار دامـــداران قـــرار گیـــرد.
وی همچنیـــن در حـــوزه کشـــاورزی بـــه
فعالیتهـــا در زمینـــهی تولیـــد بذرهـــای هیبریـــدی
اش ــاره ک ــرد و گف ــت :بذره ــای هیبری ــدی تولیدش ــده
دارای بهـــرهوری بســـیار بـــاال هســـتند.

در دیدار رییس جهاددانشگاهی با رییس
سازمان اموراجتامعی کشور بر اجرای
طرحهای پژوهشی مشرتک تاکید شد
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 4 ،بهمنمـــاه:
جلس ــه مش ــترک دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس
جهاددانش ــگاهی و دکت ــر تق ــی رس ــتموندی مع ــاون
وزی ــر و ریی ــس س ــازمان اموراجتماع ــی کش ــور ب ــا
حضـــور دکتـــر مهشـــید منـــزوی مدیـــرکل دفتـــر
تخصصـــی علـــوم انســـانی ،اجتماعـــی و هنـــر
جهاددانشـــگاهی و دکتـــر فرهـــاد رســـتگار نســـب
رییـــس مرکـــز مطالعـــات ،رصـــد و پیوســـت
اجتماعـــی ســـازمان امـــور اجتماعـــی کشـــور در
وزارت کشـــور برگـــزار شـــد.
در ایـــن نشســـت دکتـــر طیبـــی ضمـــن ارایـــه
گزارشـــی از همکاریهـــای جـــاری میـــان
جهاددانشـــگاهی و ســـازمان امـــور اجتماعـــی
کشـــور بـــه همـــکاری واحدهـــای جهاددانشـــگاهی
در دفاتـــر تســـهیلگری اجتمـــاع محـــور و اجـــرای
طرحهـــای پژوهشـــی در حـــوزه مســـایل
اجتماعـــی اشـــاره کـــرد.
دکتـــر مهشـــید منـــزوی مدیـــرکل دفتـــر
تخصصـــی علـــوم انســـانی ،اجتماعـــی و هنـــر
جهاددانشـــگاهی نیـــز بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه
همکاریهـــای خوبـــی میـــان پژوهشـــگاه علـــوم
انســـانی و مطالعـــات اجتماعـــی و واحدهـــای
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه موضوعـــات و مســـایل
اجتماعـــی بـــا ســـازمان اموراجتماعـــی کشـــور در
جریـــان اســـت ،پیشـــنهادها جدیـــد اجرایـــی
و پژوهشـــی بهمنظـــور ایـــن همکاریهـــای
تخصصـــی ارایـــه کـــرد.
در پایـــان دکتـــر رســـتم ونـــدی ضمـــن تشـــکر
از همـــکاری جهاددانشـــگاهی در حـــوزه مســـایل
اجتماع ــی ،اب ــراز امی ــدواری ک ــرد در س ــال آین ــده
ایـــن همکاریهـــا بهویـــژه در موضوعـــات جدیـــد
پیشـــنهادی گســـترش یابـــد.

www.acecr.ac.ir

رشـــد جمعیـــت شـــهرها مواجهیـــم کـــه نیـــاز بـــه
سیســـتم حملونقـــل عمومـــی همچـــون متـــرو
بیشازپیـــش شـــده اســـت ،بـــه همیـــن دلیـــل در
پ ــروژهای ب ــا هم ــکاری معاون ــت علم ــی و فــنآوری
ریاســـت جمهـــوری ،متـــروی تهـــران و ...طراحـــی و
ســـاخت یـــک رام قطـــار ملـــی هدفگـــذاری شـــد
کـــه مراحـــل ســـاخت پیشـــرفتهترین سیســـتم
ایـــن قطـــار یعنـــی سیســـتم رانـــش کـــه هرکـــس
ایـــن دانـــش را داشـــته باشـــد بـــه آن واگنســـازی
میگوینـــد در جهاددانشـــگاهی بـــا موفقیـــت انجـــام
شـــده اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد :در روزهـــای
آین ــده از س ــه واگ ــن ی ــک رام قط ــار مل ــی رونمای ــی
میشـــود و تـــا پایـــان ســـال هفـــت واگـــن متـــروی
قط ــار مل ــی ب ــا  85درص ــد تولی ــد داخ ــل رونمای ــی
خواه ــد ش ــد.

ک ــه در مقاط ــع مختل ــف مش ــغول تحصی ــل هس ــتند.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه
تعـــداد زنـــان دانشـــجو نیـــز از  ۶درصـــد بـــه بـــاالی
 ۴۵درصـــد افزایشیافتـــه اســـت ادامـــه داد :بررســـی
رتبـــه علمـــی کشـــور نیـــز نشـــان میدهـــد
کـــه هماکنـــون جایـــگاه ایـــران در پایگاههـــای
اســـکوپوس و  ISIرتبـــه  15اســـت و درصـــد ســـهم
ایـــران در تولیـــد علـــم دنیـــا نیـــز از  0/1درصـــد
ســـال  1357بـــه  2/25در ســـال جـــاری ارتقـــا
پیداک ــرده اس ــت و در ح ــال حاض ــر در منطق ــه و در
جهـــان اســـام جایـــگاه نخســـت راداریـــم.
دکتـــر طیبـــی بـــا بیـــان اینکـــه در همیـــن
راس ــتا و ب ــه برک ــت انق ــاب ش ــاهد افزای ــش حض ــور
تعـــداد دانشـــگاههای ایـــران در بیـــن دانشـــگاههای
برتـــر دنیـــا و افزایـــش تعـــداد دانشـــمندان برتـــر در
ســـطح یـــک درصـــد دانشـــمندان جهـــان هســـتیم،
افـــزود :هماکنـــون  45پـــارک علـــم و فـــنآوری در
کش ــور فعالی ــت دارن ــد ک ــه س ــه پ ــارک آن توس ــط
جهاددانشـــگاهی راهانـــدازی شـــدهاند.

همکاریواحدهای
جهاددانشگاهیدردفاتر
تسهیلگریاجتامعمحور

سالبیستویکم│شماره178
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تحولدراقتصادکشورباتوجهبهصنایعفرهنگی

در مراسم افتتاحیهی نخستین منایشگاه «فنآوری و صنایع فرهنگی» با شعار پیش بهسوی آیندهای روشن مطرح شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 15 ،بهمـن :نخسـتین
نمایشـگاه «فـنآوری و صنایـع فرهنگـی» بـا شـعار
پیـش بهسـوی آینـدهای روشـن بـا حضـور دکتـر
حمیدرضـا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی ،دکتر سـید
سـعیدرضا عاملـی دبیـر شـورای عالی انقلاب فرهنگی
و دکتـر اشـرف بروجـردی رییـس سـازمان اسـناد و
کتابخانـه ملـی ایـران ،دکتـر عبدالحمیـد احمـدی
معـاون فرهنگی و توسـعه ورزش همگانی وزارت ورزش
و جوانـان ،پرویـز کرمـی دبیـر سـتاد توسـعه فرهنـگ
علـم ،فـنآوری و اقتصـاد دانشبنیـان معاونـت علمـی
و فـنآوری ریاسـت جمهـوری در پـارک ملـی علـوم و
فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی واقع در دانشـگاه
علـم و فرهنـگ جهاددانشـگاهی افتتـاح شـد.

زودبازده بودن صنایع فرهنگی

از وظایـف خودمـان را ایـن میدانیـم کـه تولیـد علـم
بهویـژه فـنآوری در همـه حوزههـای مختلـف فنـی،
مهندسـی ،پزشـکی و علـوم انسـانی و اجتماعـی را
داشـته باشـیم و مشـکلی هـم نداریـم کـه خودمـان را
بـه صـدر روز دنیـا برسـانیم.
وی افـزود :امـا صنایـع فرهنگـی و صنایـع نـرم
فرهنگـی متعلـق بـه بـوم ایـن مملکت اسـت و ریشـه
در تاریـخ ایـن مملکـت دارد در قبـل و بعـد اسلام
هـم اگـر نواقصـی داریـم در ایـن زیسـتبوم خیلـی
زود میتوانیـم ایـن نواقـص را برطـرف کنیـم و تردیـد
نداریـم و مصرفکننـدگان هـم مـردم کشـور خودمان
هسـتند و هـم مـردم دنیـا کـه معمـوالً بـه صنایـع
فرهنگـی سـایر کشـورها عالقـه دارنـد.
دکتـر طیبـی اظهـار کـرد :هـر مسـافری کـه بـه
کشـور مـا میآیـد حتمـا دنبـال خریـد صنایـع برقـی
و الکترونیکـی نیسـت؛ امـا بـه دنبـال ایـن اسـت کـه
از صنایـع فرهنگـی آن کشـور خریـد کنـد و بهعنـوان
سـوغات بـا خـود ببـرد؛ بنابرایـن صنایـع فرهنگـی
صنعتـی اسـت کـه خیلـی زود بـه بازدهـی میرسـد و
میتـوان تحولـی در اقتصـاد کشـور ایجـاد کنـد.
پررنگتر بودن عنصر هویت در هنر

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی در
ایـن مراسـم اظهـار کـرد :مـا در جهاددانشـگاهی یکی

در ادامـه حجتاالسالموالمسـلمین سـید رضـا

فرهنگ و هنر ثروتآفرین است

همچنیـــن محمدحســـین ایمانیخوشـــخو
رییـــس پـــارک علـــوم و فناوریهـــای نـــرم و
صنایـــع فرهنگـــی نیـــز در ســـخنانی کوتـــاه گفـــت:
فرهنـــگ بـــه مثابـــه منبـــع مولـــد و درآمـــدزا
در کشـــور اســـت ،ایـــن نـــگاه از ســـخنان مقـــام
معظـــم رهبـــری هـــم وجـــود دارد و ایـــن موضـــوع
در معاونـــت علمـــی ریاســـت جمهـــوری و وزارت
علـــوم ،بـــا حرکتهـــای حســـاب شـــده مـــورد
توج ــه ق ــرار گرفت ــه اس ــت .نزدی ــک ب ــه س ــه س ــال
از عم ــر پ ــارک عل ــوم و فناوریه ــای ن ــرم و صنای ــع
فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی میگـــذرد و ایـــن پـــارک
اولیـــن و تنهاتریـــن پـــارک تخصصـــی صنایـــع نـــرم
فرهنگ ــی اس ــت ک ــه جهاددانش ــگاهی ب ــا ایج ــاد آن
ب ــار دیگ ــر ثاب ــت ک ــرد ب ــه س ــراغ آن چی ــزی رفت ــه
ک ــه در کش ــور م ــورد توج ــه نب ــوده اس ــت .ریاس ــت
جهاددانش ــگاهی از ش ــروع ای ــن ط ــرح از آن حمای ــت
کردهانـــد و اکنـــون توانســـتهایم بـــه جایـــگاه
خوب ــی دس ــت یابی ــم و یقین ــا س ــال آین ــده ش ــاهد
موفقیتهـــای بیشـــتری خواهیـــم بـــود و هنـــر از
حاشـــیه بـــه متـــن زندگـــی مـــردم خواهـــد آمـــد.
در پایـــان نمایشـــگاه محصـــوالت مرتبـــط بـــا
ســـینما ،انیمیشـــن ،تصویرســـازی و مجسمهســـازی
و نمایـــش آثـــار هنرمنـــدان نامـــی در عرصههـــای
دیگـــر صنایعدســـتی و ارایـــه محصـــوالت
ش ــرکتهای مس ــتقر و مرتب ــط ب ــا تولی ــد محت ــوا و
نشـــر بـــا شـــعار پیـــش بهســـوی آینـــدهای روشـــن
افتتـــاح شـــد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

در ادامـه دبیر سـتاد توسـعه فرهنگ علـم ،فنآوری
و اقتصـاد دانشبنیـان معاونـت علمـی و فـنآوری
ریاسـت جمهـوری نیـز در ایـن مراسـم طـی سـخنانی
بیـان کـرد :سـالها در وزارت ارشـاد و رسـانههای
مختلـف بهعنـوان فعـال فرهنگـی کارکـردهام و
دریافتـهام یکچیـزی بهغلـط در کشـور مـا جاافتاده و
ایـن موضـوع اسـت کـه فرهنگ و هنـر ،هزینهبر اسـت
و خرجتراشـی دارد .این گزاره اشـتباه اسـت ،فرهنگ و
هنـر ثروتآفریـن اسـت .اینرویکـرد حاصـل کار امثال
بنـده اسـت کـه وقتـی در مسـوولیت قـرار میگیرنـد
و نمیتواننـد تصویـر روشـنی را بـه جامعـه مخاطـب
ارایـه کننـد ،چنین تعابیـری را اسـتعمال میکنند .اگر
در کنـار هـر کارخانـه ،یـک مرکـز و واحـد فـنآوری و
نـوآوری ایجـاد شـود و در اسـتانها خانههـای خلاق
کـه تامینکننـده زنجیـره ایـده تـا تولیـد محصـول
فرهنگـی هسـتند ،شـکل بگیـرد ،اقتصـاد فرهنگـی به
همـت همیـن جوانـان خلاق و اسـتارتاپها بـر سـر
زبانهـا میافتـد .امیدواریـم از ایـن پـس بندهـای
دسـتوپا گیـر اختصـاص بودجـه بـه سـاختارهای
اسـتارتاپی نداشـته باشـیم.
پرویـــز کرمـــی بـــا طـــرح ایـــن پرســـشها کـــه
چـــرا نبایـــد فرهنـــگ هفتتـــا هشـــت هزارســـاله
مـــا آنگونـــه کـــه هســـت نشـــان داده شـــود و
چـــرا نمیتوانیـــم واقعیـــات ملمـــوس فرهنـــگ
ایرانـــی اســـامی را بـــه دنیـــا نشـــان دهیـــم؟
ادامـــه داد :ایـــن اتفـــاق نمیافتـــد ،مگـــر اینکـــه
دولـــت در بودجـــه نقـــش شـــرکتهای فنـــاور و
اســـتارتاپها را لحـــاظ کنـــد .در معاونـــت علمـــی
ریاســـت جمهـــوری ،بخـــش ویـــژهای بـــه توســـعه
زیســـتبوم صنایـــع فرهنگـــی و خـــاق در کنـــار
شـــرکتهای دانشبنیـــان اختصـــاص پیداکـــرده و
ایـــن خبـــر را میدهـــم کـــه طـــی هفتـــه آینـــده
شـــاهد خبـــری خـــوب و مســـرتبخش در زمینـــه
حمایـــت از شـــرکتهای خـــاق خواهیـــم بـــود کـــه
بـــه ســـهم خـــود تـــاش کردهانـــد بـــه وظایفشـــان
عمـــل کننـــد.
بـــه گفتـــه دبیـــر ســـتاد توســـعه فرهنـــگ علـــم،
فـــنآوری و اقتصـــاد دانشبنیـــان؛ هنـــوز در کشـــور
مـــا زیســـتبوم صنایـــع فرهنگـــی و خـــاق شـــکل
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عاملـی بـا تاکید بـر اینکـه نگاههـای متفاوتی نسـبت
بـه هنـر در جهـان وجـود دارد ،اظهـار کـرد :بـه نظـر
بنـده که عمـری طوالنـی را در موضوع جهانیشـدن و
فضـای مجازی صرف کردهام؛ اسلام نـگاه جهانی دارد
و اساسـا مرجـع و مبـدأ اصلی جهانیشـدن دیـن بوده
اسـت .خطابـات در ادیـان الهـی جهانـی بـوده اسـت،
همانگونـه کـه در قـرآن کریـم بارهـا و بارهـا خطابات
جهانـی را مشـاهده میکنیـم؛ فقـط  ۶۵بـار واژه امـت
بهصـورت مفـرد و جمع در قـرآن آمده اسـت ،بنابراین
نـگاه دیـن ،نگاهـی جهانی اسـت .هنر نیز زبـان جهانی
دارد و ملتهـای جهـان را باسـلیقههای متفـاوت بـا
هـم پیونـد میزنـد .بازنمایـی تمـدن اسلامی و ایرانی
بهوسـیله هنـر موردپذیـرش جهـان اسـت و امـروز
کسـانی کـه تحـت تاثیـر اسالمهراسـی ،ایرانهراسـی
و شیعههراسـی تصویـر سـیاهی از ایران نشـان دادهاند،
وقتـی وارد ایـن سـرزمین میشـوند ،در مواجهـه بـا
واقعیـت دچـار شـوک میشـوند.
وی بـا تاکیـد بر اینکـه ایـران ،مردمی روشـنبین،
آگاه و آرام دارد کـه از بـا هـم بـودن لـذت میبرنـد و
دوسـت دارنـد حرف خوب بشـنوند ،ادامـه داد :اگر هنر
را در کنـار عناصـر سـازنده اجتماعـی ببینیـم ،نقـش
تقویتکنندگـی دارد .در نظـام شـهروندی ،پایههـای
هـرم ،عناصـر حقوقـی ،سیاسـی و اجتماعـی اسـت.
عنصـر دیگر کـه تقویتکننده اسـت ،بهحسـاب آوردن
دیگرانـی غیـر از نظامهـای حقوقی اسـت و آنهم صدا
دادن بـه گروههایـی اسـت کـه در کنـار قـرار دارنـد و
صدایـی ندارنـد؛ صـدا دادن بـه حاشیهنشـینها در
زمـره عناصـر بنیادیـن نظـام شـهروندی اسـت؛ اما در
آنچـه ارتبـاط زیـادی بـا هنـر پیـدا میکنـد ،عنصـر
تعلـق اجتماعـی اسـت؛ تعلـق اجتماعـی و احسـاس
افتخـار کـردن به سـرزمین ،احسـاس افتخـار کردن به
داشـتهها و تقویـت بـودن و امیـد بـه زندگـی از درون
هنـر و زبـان هنـر بـه وجـود میآیـد کـه مـا اینهـا را
در صنایـع فرهنگـی ،نقاشـی ،فرش و  ...پیـدا میکنیم
و اینهـا همـه جلوههـای هنـر اسـت ،امـا گاهـی هنـر
بـا همـان ظرافتهـای اجتماعـی تبدیـل به یـک رفتار
هنرمندانـه در جامعـه میشـود و زیباییشناسـی بـه
زیبـا گویـی و زیبـا رفتـار کـردن تبدیـل میشـود .در
اینجـا هنـر جلـوه بومیتـری پیـدا میکنـد.
بـه گفتـه دبیـر شـورای عالی انقلاب فرهنگـی؛ در
هنـر عنصـر هویـت پررنگتر اسـت و این عرصـه دارای
خاسـتگاه اسـت .خاسـتگاه آن میتوانـد از درون یـک
جامعـه و تاریـخ تمدنـی یک کشـور باشـد کـه هنر در
اینجـا ایجـاد هویـت میکنـد؛ هویـت در بعـد فـردی
مـن هویتـی میسـازد و ما خـود را در مقایسـه با
یـک ِ
دیگـری تشـخیص میدهیـم ،امـا یک جنبـه اجتماعی
نیـز دارد کـه بـه معنـای با هـم بودن اسـت و افـراد را
بـه هـم گـره میزند.
حجتاالسالموالمسـلمین عاملـی بـا اشـاره بـه لزوم
بهکارگیـری ظرفیـت جامعـه هنـری در شناسـایی و
بازنمایـی نمادهـای شـهری و نمادهـای ملـی ،گفـت:
یکزمانـی حـدود  ۷۹۰۰پرسشـنامه در مناطـق
مختلـف توزیـع و نتایـج آن جمـعآوری شـد و ایـن
پرسـش مطـرح بـود کـه نمـاد شـهر شـما چیسـت؟
پاسـخها مبهـم بـود ،چراکـه آن چیـزی کـه بهعنـوان
عنصـر همگانـی باید در نمادهای شـهری وجود داشـته
باشـد را بـه دسـت نیاوردهایـم .بـرای مثـال مـردم در
تهـران میگوینـد نمـاد شـهر برج میلاد اسـت ،اما آیا

ایـن المـان میتوانـد ارتباط مشـترکی با عناصـر ایرانی
و اسلامی داشـته باشـد؟ نمادهـا از درون زمانه بیرون
میآینـد و بـه گفتـه یکـی از متخصصـان ایـن عرصـه
کـه در خـارج از کشـور اسـت ،المانهایـی همچـون
حـرم حضـرت امـام (ره) بایـد نمـاد شـهرمان باشـد،
ولـی متأسـفانه ایـن اتفـاق نیفتـاده اسـت .نقـش هنـر
در نمادسـازیها بـا توجـه بـه تلاش آن بـرای ایجـاد
دلبسـتگی و عشـق ،حائـز اهمیـت اسـت.

نگرفت ــه و کاره ــا غالب ــا هنرمندمح ــور و ف ــرد مح ــور
اســـت .اگـــر ایـــن زیســـتبوم در دل خانههـــای
خ ــاق ش ــکل بگی ــرد و ج ــای خ ــود را پی ــدا کن ــد،
بـــه اینجـــا میرســـیم کـــه از  ۲۷۰۰میلیـــارد دالر
گـــردش مالـــی صنایـــع خـــاق در دنیـــا ســـهمی
نصی ــب کش ــورمان ش ــود؛ ام ــا واقعی ــت ای ــن اس ــت
کـــه هـــر چقـــدر در حـــوزه فناوریهـــای روز
دنیـــا فعالیـــت کنیـــم ،بـــا ســـایر کشـــورها مقایســـه
میشـــویم ،ایـــن در حالـــی اســـت کـــه برخـــی
کشـــورها بـــه معرفـــی و ارایـــه صنایـــع فرهنگـــی
متعلـــق بـــه کشـــور مـــا بـــا قدمتهـــای تاریخـــی
طوالنـــی میپردازنـــد.
پرویـــز کرمـــی در پایـــان گفـــت :امیدواریـــم در
آینـــدهای نزدیـــک هـــر اســـتانی یکخانـــه خـــاق
متناســـب بـــا شـــرایط فرهنگـــی بومـــی منطقـــه
خـــود داشـــته باشـــد و ایـــن عبـــارت جـــا افتـــاده
در ذهنیتهـــا کـــه فرهنـــگ هزینهبـــر اســـت ،بـــا
ایـــن عبـــارت کـــه صنایـــع فرهنگـــی ثروتآفریـــن
اســـت ،جایگزیـــن شـــود.
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برگـزار

آغاز همکاری مشرتک
جهاددانشگاهی با منطقه آزاد
انزلی

معاون آموزشی جهاددانشگاهی از آغاز این همکاری در
حوزههای پژوهشی ،آموزشی ،اشتغال و کارآفرینی در
آینده نزدیک خبر داد

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی  :دکتـر محمدصـادق بیجنـدی در جریان سـفر به گیالن
در دیـدار بـا رییـس منطقـه آزاد انزلـی بـه بررسـی زمینههـای همـکاری مشـترک
جهاددانشـگاهی در حوزههـای پژوهشـی ،آموزشـی ،اشـتغال و کارآفرینـی پرداخـت.
معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی در خصـوص نتایـج ایـن نشسـت اظهار کـرد :پس
از بازدیـد اخیـر رییـس جهاددانشـگاهی از منطقـه آزاد انزلـی و بررسـی فرصتهـا و
زمینههـای همـکاری مشـترک مقـرر شـده بود ایـن موضـوع بهصورت تخصصی توسـط
حوزههـای مختلـف مـورد بررسـی و کار کارشناسـی قـرار گرفتـه و فراینـد اقدامـات
اجرایـی و عملیاتـی شـدن فعالیتهـا پیگیـری شـود.
وی تصریـح کـرد :در ایـن راسـتا هیاتـی از حـوزه آموزش جهاددانشـگاهی بـه همراه
رییـس و معاون آموزشـی سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان گیلان در نشسـت با رییس
سـازمان منطقـه آزاد انزلـی زمینههـای مشـترک همـکاری و نحـوه اجرایی شـدن آن را
مـورد بحـث و بررسـی قراردادنـد و مقـرر شـد همزمان بـا دهه فجـر توافقنامـه مربوطه
مبادلـه و در کمتریـن زمـان ممکـن همکاری در حوزههـای آموزش ،پژوهش ،اشـتغال و
کارآفرینـی بـا سـه افـق کوتاهمـدت ،میانمـدت و بلندمدت اجرایی شـود.
معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی در ایـن سـفر دو روزه همچنیـن از مرکـز آمـوزش
علمـی کاربـردی بنـدر انزلـی و مرکـز آموزشهـای تخصصـی و مهارتـی کوتاهمـدت
سـازمان جهاددانشـگاهی در بندرانزلـی بازدیـد و بـا همـکاران در خصـوص برنامههـا و
مشـکالت دوران کرونـا و برنامههـای پسـاکرونا پرداخـت.
وی در خصـوص پیشبینـی وضعیـت نظـام آموزش کشـور در دوران پسـاکرونا گفت:
قطعـا دوران پسـاکرونا ویژگیهـای خـاص به خـود را دارد و اگـر برای آن آماده نباشـیم
همـهی زیـر نظامهای آموزشـی در سـطح کشـور آسـیب جدی خواهنـد دید.
دکتـر بیجنـدی ادامـه داد :اسـاتید ،معلمـان ،دانشـجویان ،دانشآمـوزان ،فراگیـران
و خانوادههـای آنـان بـا درک شـرایط بحـران ناشـی از شـیوع کرونـا برخـی کمبودهـا
و مشـکالت را پذیرفتـه و سـعی میکننـد بـه نحـوی بـا مراکـز آموزشـی همـکاری و
همراهـی الزم را داشـته باشـند؛ امـا قطعـا تاثیـر بیش از یکسـال آموزش غیـر حضوری
در نگـرش مجریـان و مخاطبـان اثـر جـدی خواهد داشـت و اگـر زیر نظامهـای مختلف
نظـام آموزشـی بـا ایـن تغییرات خـود را همـراه نکنند حوزه آموزش کشـور با مشـکالت
جـدی مواجـه خواهد شـد.
در ایـن سـفر دکتر بیجنـدی همچنین از خانه ملی حصیر ایران در روسـتای فشـتکه
بخـش خمـام بازدیـد و از نزدیـک بـا یکـی از اقدامـات و فعالیتهـای تیـم اجرایی طرح
ملـی توسـعه مشـاغل خانگی در اسـتان گیلان بازدید کرد.
معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی بـا بیان اینکـه جهاددانشـگاهی بهعنـوان یکنهاد

دانشبنیـان و تسـهیلگر در حـال حاضـر بهعنـوان مجری یکـی از بزرگتریـن طرحهای
وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی در زمینـه مشـاغل خانگـی اسـت ،گفـت :این طرح
هماکنون در  31اسـتان کشـور توسـط واحدهای سـازمانی جهاددانشـگاهی و با نظارت
عالیـه وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی در حال پیادهسـازی و اجراسـت.
وی در خصـوص نحـوه اجـرای ایـن طـرح در اسـتان گیلان افـزود :اسـتان گیلان
در طـرح توانمندسـازی اقتصـادی زنـان سرپرسـت خانـوار و طرح ملی توسـعه مشـاغل
خانگـی تاکنـون اقدامـات پژوهشـی ،مطالعاتـی ،آموزشـی ،مشـاورهای بسـیار خوبـی بـا
همـکاری سـازمانهای و دسـتگاههای اجرایـی انجـام داده اسـت.
دکتـر بیجنـدی یکـی از نـکات برجسـته ایـن طـرح در اسـتان گیلان را همراهـی و
همـکاری همـهی دسـتگاههای ذیربـط دانسـته و ابـراز امیـدواری کـرد با هماندیشـی،
همفکـری ،خـرد جمعـی و بهرهمنـدی از تجـارب مختلـف درگذشـته و حـال بتـوان
بـه ایجـاد تشـکیل زنجیرههـای ارزش در حـوزه تامیـن ،تولیـد و بازاریابـی و فـروش
محصـوالت مشـاغل خانگـی و پایدارسـازی آنهـا کمـک کـرد.
وی همچنیـن بـه نقـش شـبکههای مختلـف کسـبوکارهای خانگـی در رونـق
اقتصـادی خانوادههـا اشـاره و آن را یکـی دیگـر از اهـداف اصلـی طـرح ملـی توسـعه
مشـاغل خانگـی دانسـت.
دکتـر بیجنـدی ایجـاد مشـاغل خانگـی و توسـعهی آن را نیازمنـد هماهنگـی و
همافزایـی میـان دسـتگاههای متولـی برشـمرد و افـزود :دسـتگاههای مختلـف اعـم از
دولتـی و بخـش خصوصـی در راسـتای تحقق کامل طـرح باید با پرهیز از بخشـی نگری
بـا همافزایـی در کنـار هـم باشـند.
معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی به نقـش و اهمیت آمـوزش و مشـاورههای عمومی
و تخصصـی در ایـن طـرح اشـاره و گفـت :طـرح ملی توسـعه مشـاغل خانگـی مبتنی بر
الگـوی نوین توسـعه مشـاغل خانگـی با بهرهگیـری از تجربیات داخل کشـور درگذشـته
و نمونههـای موفـق خـارج از کشـور و بـر اسـاس فرصتهـا و مزیتهـای محلـی و
منطقـهای پیادهسـازی میشـود.
وی در خصـــوص فازهـــای اجرایـــی ایـــن طـــرح پـــس از انجـــام مطالعـــات و
پژوهشهـــای الزم گفـــت :در ایـــن طـــرح متقاضیـــان پـــس از ثبتنـــام در ســـامانه
 inhb.irارزیابـــی ،تـــوان ســـنجی و اســـتعداد ســـنجی شـــده و بـــر اســـاس ایـــن
ارزیابیهـــا ،آموزشهـــا و مشـــاورههای رایـــگان موردنیـــاز نظیـــر آشـــنایی بـــا
کســبوکار ،آش ــنایی ب ــا مفاهی ــم ب ــازار ،آش ــنایی ب ــا کیفی ــت محص ــول ،آش ــنایی ب ــا
برندین ــگ ،استانداردس ــازی محص ــوالت ،کار تیم ــی و مفاهی ــم شبکهس ــازی توس ــط
جهاددانشـــگاهی ارایـــه میشـــود.
بـه گـزارش ایسـنا ،معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی در پایان بـا تاکید بـر جایگاه و
نقـش آمـوزش و مشـاوره در ارتقـا کیفیـت و کمیـت محصوالت مشـاغل خانگـی گفت:
آمـوزش و مشـاوره در طـرح توسـعه ملی مشـاغل خانگـی مبتنی بر تغییر نـگاه و نگرش
بـه ایـن حوزه اسـت و امیـد داریم بـا همت همـه مدیران دسـتگاههای اجرایـی به نقش
و جایـگاه ایـن حـوزه در اقتصـاد ملـی و اقتصاد خانـواده بیش از پیش دسـت پیدا کنیم.

■□■

جشنواره ملی گیاهان دارویی و
ویروس کرونا برگزار شد

مرکز رشد گیاهان دارویی پژوهشکده گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی ،جشنواره ملی گیاهان دارویی و
ویروس کرونا را همزمان با روز کارآفرینی و اقتصاد
مقاومتی بهصورت مجازی برگزار کرد

روابـط عمومـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی  29بهمنمـاه :جشـنواره ملـی
گیاهـان دارویـی و ویـروس کرونا توسـط مرکز رشـد گیاهان دارویی پژوهشـکده گیاهان
دارویـی جهاددانشـگاهی بـا حضـور دکتـر بهـروز بادکـو رییـس سـازمان تجاریسـازی
فنـاوری و اشـتغال دانشآموختـگان جهاددانشـگاهی ،دکتـر حسـین وطن پـور مدیرکل
توسـعه فنـاوری سلامت وزارت بهداشـت درمان و آموزش پزشـکی ،مهنـدس ابراهیمی
قائممقـام سـتاد گیاهـان دارویـی و طـب سـنتی معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت

■□■

ظرفیتسازی و ایجاد نظام کارآمد
برای نقشآفرینی بانوان در
توسعه

رییس جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) در وبینار «نقش
دختران وزنان در توسعه پایدار» تاکید کرد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی :وبینار «نقـش دختران وزنان در توسـعه پایدار» توسـط
جهاددانشـگاهی الزهـرا(س) و بـا همراهی اداره امور زنان سـازمان منطقـه آزاد کیش در

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

جمهـوری و دکتـر مرضیـه شـاوردی مدیـر توانمندسـازی صنـدوق نوآوری و شـکوفایی
ریاسـت جمهـوری بهمنظـور رعایـت پروتکلهای بهداشـتی بهصورت حضـوری و برخط
برگزار شـد.
در ابتـدای ایـن جشـنواره دکتر رضا غفـارزادگان رییس پژوهشـکده گیاهـان دارویی
جهاددانشـگاهی و رییـس ایـن جشـنواره ملـی بـا ارایـه گزارشـی از فرآینـد برگـزاری
جشـنواره گفـت :بـا توجـه بـه همهگیـری ویـروس کرونـا کـه ناگزیـر سـبک جدیـدی
از زندگـی و در پیـش گرفتـن روشهـای متفاوتـی بـرای انجـام فعالیتهـا را ضـروری
کـرده اسـت و نیـز نقش مهـم گیاهان دارویـی و داروهـای گیاهی در پیشـگیری ،کمک
درمـان و کمـک در بهبـود بیمـاران مبتالبـه ویـروس کرونا ،برگـزاری جشـنواره مجازی
ملـی گیاهـان دارویـی و کوویـد  19گام مهمـی بـرای بررسـی و هماندیشـی متخصصان
و صاحبـان ایـده ،پژوهـش و محصـول در ایـن حـوزه و ایجاد همـکاری در راه مبـارزه با
ایـن همهگیـری جهانی اسـت.
دکتـر محمدرضـا پورعابدی معـاون پژوهش و فنـاوری جهاددانشـگاهی نیز بهصورت
برخـط در ایـن جشـنواره ملـی عنـوان کـرد :جهاددانشـگاهی از ابتدای ایـن همهگیری
سـعی کـرده تـا برخـی از مشـکالت مربـوط به این ویـروس را حـل کند.
وی در این رابطه به طراحی و سـاخت اولین کیت تشـخیص کرونا توسـط پژوهشکده
معتمـد جهاددانشـگاهی ،تولیـد ژل ضدعفونیکننده گیاهی توسـط پژوهشـکده گیاهان
دارویـی و تجهیز آزمایشـگاههای جهاددانشـگاهی جهت تشـخیص این ویـروس همهگیر
اشـاره کـرد و افـزود :پژوهشـکده گیاهـان دارویی تالش کرده اسـت به موضـوع گیاهان
دارویـی از جنبههـای مختلـف علمـی ،پژوهشـی و تحقیقاتـی بپـردازد و پـس از طـی
آزمایشهـای بالینـی بهعنـوان دارو در سـبد مصـرف عموم قـرار گیرد.
از محورهـای اصلـی و تخصصـی این جشـنواره میتوان بـه گیاهان دارویـی و تقویت
سیسـتم ایمنـی در پیشـگیری از کرونـا ،گیاهان دارویـی و اثر کمک درمانـی در کاهش
عـوارض و نشـانههای کرونـا ،گیاهـان دارویـی و کاهـش اختلاالت روانی در طـول دوره
درمـان کرونـا ،گیاهـان دارویـی و افزایـش کیفیـت زندگـی در بهبودیافتـگان از کرونـا
اشـاره کرد.
گفتنـی اسـت ،در پایـان این جشـنواره از هفـت آثار برگزیـده پژوهشـی تقدیر و لوح
تقدیـر و تندیس جشـنواره اهدا شـد.

سـالن گردهمایـی دانشـکده علـوم اجتماعـی و اقتصـادی دانشـگاه الزهـرا(س) با حضور
منتخبـی از اسـاتید ،صاحبنظـران ،متخصصـان ،مسـووالن اجرایـی و تصمیمسـاز در
حـوزه دختـران ،ضمـن رعایـت کامـل پروتکلهای بهداشـتی برگزار شـد.
دکتـر زهـرا نقیزاده رییـس جهاددانشـگاهی واحد الزهـرا(س) در این وبینـار ،اظهار
کـرد :دختـران و زنـان بیـش از نیمـی از جمعیـت جامعـه را تشـکیل میدهند کـه باید
بـا توانمندسـازی آنـان از طریـق افزایـش آگاهـی و بینش آنان به سـمت توسـعهیافتگی
حرکـت کنیـم .توجـه و حمایـت از جامعـه زنـان میتوانـد عامـل موفقیـت و پیشـرفت
همـه برنامههـای زنـان در تمـام عرصههـا باشـد ،همانگونه کـه مقام معظـم رهبری در
سـخنان خـود میفرماینـد زنـان فعـال ،کارآمد و عالـم در جبهه دفاع از انقالب اسلامی
بایـد حضـوری جدیتـر و نمایانتر داشـته باشـند.
وی افـزود :چنانچـه نقش اسـتثنایی زنان در تحقـق بنیادین پیشـرفت در نظر گرفته
شـود و سـازوکارهای نقشآفرینـی آنهـا فراهم شـود ،میتواند ضامن تحقق چشـمانداز
و آینـدهای روشـن باشـد .بـرای دسـتیابی بـه این مهـم ،برنامههـا باید بر ظرفیتسـازی
و ایجـاد نظـام کارآمـد و خالقانـه برای فعالسـازی پتانسـیلهای نیمی از منابع انسـانی
جامعـه ،یعنـی همین زنان و دختران اسـتوار باشـد.
دکتـر نقـیزاده بیـان کـرد :حـال این سـوال بـه وجـود میآید کـه نقش دختـران را
چگونـه میتـوان در توسـعه پایدار تبیین کنیم؟ بسـیاری از کشـورهای جهان خواسـتار
دسـت یافتـن بـه ایـن توسـعه هسـتند .در طرحهـای توسـعهای در ایـن کشـورها تـا
مدتهـا نقشـی را بـرای دختـران خود در نظـر نمیگرفتند تـا اینکـه در دهههای اخیر
صاحبنظـران بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که دسـتیابی به توسـعه پایدار بدون مشـارکت
فعـال زنـان در تمـام عرصههـا امکانپذیر نیسـت.
دو راهکار برای افزایش نقش بانوان در توسعه
وی بـا بیـان اینکـه برخـی کشـورها راهبردهایـی را بـرای عملیکـردن مشـارکت
زنـان و برطـرف کـردن موانـع آن اتخـاذ کردهاند ،گفـت :آنهـا توانمندسـازی این زنان
و دختـران بـا تاکیـد بـر مشـارکت فعاالنـه آنهـا در اجـرای طرحهـای توسـعهای را از
دو طریـق حـذف موانـع فعالیـت زنـان و دختـران و دوم افزایـش تواناییهـا از طریـق
فناوریهـای توانمنـد سـاز ماننـد فناوریهـای اطالعاتـی و ارتباطـی ،انطبـاق قوانیـن
در کلیـه سـطوح و تضمیـن مشـارکت و فراهـم کـردن فرصتهـای برابـر بـرای زنـان و
دختـران بـا مـردان میسـر کردهانـد.
دکتـر نقـیزاده بـا طـرح ایـن پرسـش که آیـا دختران مـا بایـد مانند دختـران غربی
باشـند یـا دختران شـرقی ،گفـت :در این رابطه به سـخنان مقـام معظم رهبری اسـتناد
میکنـم کـه زنـان و دختـران مسـلمان را الگـوی سـومی بـرای زنـان و دختـران جهان
بـه شـمار میآورنـد .ایشـان میفرماینـد کـه زنـان ما نـه مانند زنان شـرقی خانهنشـین
هسـتند و نـه ماننـد زنـان غربـی خانهگریـز ،بلکـه زنانـی خانهنهـاد و خانهگزار هسـتند.
ضمـن اینکـه بـه وظایـف همسـری و مـادری خـود عمـل میکننـد ،در اجتمـاع نیـز
حضـور دارنـد .بـر اسـاس بیانات ایشـان ،لـزوم حضـور بهینـه و حداکثری این گـروه در
جامعـه دسـتیابی بـه برخـی راهکارهـا را در جامعـه میسـر میکند.
وی بیـان کـرد :توسـعه پایـدار میتواند با یاری و مشـارکت اجتماعی همـه گروههای
اجتماعـی موفقیتآمیـز باشـد .در واقـع جامعـهای که قصد حرکت به سـمت توسـعه را
دارد ،اگـر بـدون توجـه بـه تعالـی انسـانها و کاهـش نابرابریهـا صرفـاً بـر ابعـاد مادی
آنهـا توجه داشـته باشـد بـه موفقیت دسـت نخواهد یافت .اگـر در جامعهای باسـوادی،
تندرسـتی ،شـاخصهای سلامت و تغذیـه و تأمیـن مسـکن ،اشـتغال و درآمـد افزایش
پیـدا کنـد ،امـا توزیـع ایـن شـاخصها در میـان دختران وزنـان ماننـد مـردان ،متعادل
نباشـد آن جامعـه توسـعهنیافته و بـه عبارتـی از نظـر توسـعهیافتگی نامتوازن اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی واحـد الزهرا(س) یادآور شـد :امیدواریـم بتوانیم کمک کنیم
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برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

کـه نقشآفرینـی دخترانمـان را در گفتمـان توسـعه افزایـش دهیم و بتوانیـم گامی در
جهت پیشـرفت ایران اسلامی برداریم.
در ایـن نشسـت دکتـر طیبـه زنـدی پـور اسـتاد تمـام گـروه مشـاوره و راهنمایـی
دانشـگاه الزهـرا(س) در صحبتهـای خـود بـه توسـعه در محـور زنـان ،افزایـش سـطح
سـواد عمومـی زنـان ،ارتقـای سلامت آنـان و برنامههـای اوقـات فراغـت و تربیتبدنـی
زنـان و همچنیـن مشـارکتهای فرهنگـی اجتماعـی زنـان و ضـرورت توجه به مسـایل
زنـان و خانـواده پرداخت.
همچنیـن دکتـر اعظـم فـرح بیجاری مدیـر گـروه روانشناسـی دانشـگاه الزهرا(س)
تاکیـد داشـت که رسـیدن بـه معیار توانمندسـازی زنـان در چارچوب تحلیل جنسـیتی
نیـاز بـه یـک حرکت همهجانبـه دارد که شـامل اصالحـات فرهنگی ،اجتماعی ،سـاختار
حقوقـی و تغییـر تدریجـی باورهـا و ارزشهـا و همچنیـن برنامهریـزی از پاییـن بـه باال
دارد.
دکتـر ابوالفضـل شـاه علـی  -رییس دانشـکده علـوم اجتماعـی و اقتصادی دانشـگاه
الزهـرا(س) نیـز بـه رشـد اقتصـادی مطلـوب ،ارتقـای اسـتانداردهای زندگـی ،افزایـش
درآمد واقعی سـرانه ،توسـعه برخورداریهای زیسـتی ،رفاهی و اجتماعی اشـاره داشـت
کـه همـه از مقوالتـی هسـتند کـه شـهروندان ـ بهعنـوان طبیعیتریـن حقـوق مدنـی
خویـش ـ از البـهالی سـطور برنامههـای توسـعهای اقتصادی اجتماعی کشـور جسـتجو
میکننـد و بدیـن علـت انتظـار دارنـد کـه سـمتگیری قانـون برنامـه ،کمـک مؤثـر و
کارایـی در تحقـق اهـداف مدیریتـی ایفـا کند.
دکتـر اکبـر طالـب پـور -دانشـیار گـروه علـوم اجتماعـی دانشـگاه الزهـراء (س) نیز
بـا اشـاره بـه اینکـه نقش زنـان در توسـعه ،بهطور مسـتقیم با هـدف توسـعه اجتماعی
و اقتصـادی بسـتگی دارد گفـت :تحـول همـه جوامـع انسـانی ،عاملی بنیادی محسـوب
میشـود.

■□■

تبیین احیای روحیه خودباوری
جوانان ایرانی در وبینار «ایران و
تهایعلمی»
پیرشف 

به همت رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در
بیروت با حضور رییس جهاددانشگاهی برگزار شد

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی :به مناسـبت چهـل و دومین سـالگرد پیروزی شـکوهمند
انقلاب اسلامی و بـه همـت رایـزن فرهنگـی جمهـوری اسلامی ایـران در بیـروت
وبینـار «ایـران و پیشـرفتهای علمـی» بـا حضـور دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس
جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
وبینـار «ایـران و پیشـرفتهای علمی» به مناسـبت چهـل و دومین سـالگرد پیروزی
شـکوهمند انقلاب اسلامی ،با حضور دکتـر حمیدرضا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی و

بـا همـت رایـزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران در بیروت برگزار شـد.
در ابتـدای ایـن وبینـار دکتـر عباس خامه یـار رایـزن فرهنگی کشـورمان ضمن خیر
مقـدم بـه میهمانـان و حاضـران گرامـی ،بـه ایـن نکتـه اشـاره کرد کـه پـس از پیروزی
انقلاب اسلامی ،امـام خمینـی(ره) شـعار «مـا میتوانیم» را سـرداد و همیـن امر باعث
شـد تـا پتانسـیل موجـود در میـان آحـاد ملـت و در تمـام عرصههـا به حرکـت درآید و
در نهایـت بـه ایـن پیشـرفت کنونی بیانجامـد که در تمـام ابعاد مختلف علمـی و نظامی
و نیـز در بعـد پزشـکی و نانـو تکنولـوژی در دانشـگاهها و مراکز علمی کشـورمان شـاهد
آن هستیم.
وی افـزود :چنیـن اعتمـاد بـه نفسـی محصـول اسـتقالل همهجانبـهای بود کـه امام
راحـل آن را بـه ملـت ایـران ارزانی داشـت.
سـپس دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی ،ضمـن تبریک به مناسـبت
والدت حضـرت زهـرا(ع) و ایـام مبـارک دهـه فجـر ،بـه دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی
بهعنـوان یکنهـاد علمـی تاسـیس شـده در جمهـوری اسلامی ایـران اشـاره کـرد و
گفـت :دسـتاوردهای بهدسـتآمده ،نتیجـه خودبـاوری ملـت مـا بـود کـه توسـط امـام
خمینـی(ره) در جسـم و جـان جوانان کشـورمان دمیده شـد و به دنبـال آن رهبریهای
حکیمانـه امـام خامنـهای آن را بـه ثمر رسـاند.
وی در ادامـه ضمـن ارایـه آمـار مختصـری از وضعیـت علمـی قبل و پـس از پیروزی
انقلاب گفـت :در دوران قبـل از انقلاب کـه دانشـجو بـودم بـه ایـن نتیجه رسـیدم که
عقبماندگـی کشـورمان بهصـورت عمـدی از سـوی حاکمـان کشـور و نیـز کشـورهای
پیشـرفته صورت گرفته تا همیشـه کشـورهای جهان سـوم محتاج کشـورهای مسـتکبر
باشـند و از تولیـدات آنهـا اسـتفاده کننـد و بهعنـوان مصرفکننده کاالهـای آنان باقی
بماننـد و اگـر نخبگانـی در کشـور بودنـد آنهـا جـذب کشـورهای اسـتکباری کننـد تا
نتواننـد باعـث پیشـرفت کشورشـان شـوند .ایـن ذهنیـت همیشـه القا میشـد که شـما
قـادر بـه حل مشـکالت خـود نبـوده و نیازمند کارشناسـان غربی هسـتید.
رییـس جهاددانشـگاهی ضمـن ارایه آمار مختصـری از وضعیت قبـل از انقالب افزود:
بـا پیـروزی انقلاب اسلامی ایـران روحیـه خودبـاوری در جوانان احیا شـد و توانسـتند
اثبـات کننـد کـه از عهـده کارهـای بـزرگ علمـی و فـنآوری بـر میآینـد و بـا ایجـاد
الگوسـازی موفـق پایهگـذار نهضـت علمی و فناورانه در کشـور شـدند .امـام خمینی(ره)
نیـز از همـان آغـاز بـا ابـراز نگرانـی از وضعیـت دانشـگاههای کشـور کـه تنهـا مصـرف
کننـده علـوم بودنـد و تولیـد کننـده نبودنـد بـا تعطیلی موقـت دانشـگاهها و بـا انقالب
فرهنگـی در مراکـز علمی کشـور ،تحولی بـزرگ را در عرصه علمی کشـورمان رقم زدند.
جهاددانشـگاهی نیـز بـه همیـن منظـور در سـال  ۱۳۵۹تاسـیس و شـعبههای فراوانـی
در تمـام دانشـگاههای کشـور ایجـاد شـد و بـرای آن عالمـت اختصـاری ACECR
انتخـاب گردید.
دکتـر طیبـی در ادامـه بـه آغـاز فعالیـت جهاددانشـگاهی در عرصههـای ،پزشـکی،
فنـی و مهندسـی ،کشـاورزی و علـوم انسـانی و اجتماعـی بهعنـوان گام اول ،اشـاره کرد
و گفـت :در آغـاز بـا تشـکیل گروههای پژوهشـی این پژوهشـگاه به تحقیقـات در زمینه
محصـوالت و خدمـات پرداخـت و سـپس مراکـز خدمـات تخصصـی بهصـورت حرفهای
ایجاد شـد.
وی افـزود :در حـوزه پزشـکی کارمـان را بـا درمـان نابـاروری آغـاز کردیم تا کسـانی
کـه بـرای درمـان توانایی مالی جهـت رفتن به خـارج را ندارند ،بتواننـد در داخل درمان
شـوند و نتیجـه آن شـد کـه مـا امـروز شـاهد پیشـرفتهترین مراکـز درمـان نابـاروری
کشـورمان در منطقـه و جـزو  ۱۰مرکـز معتبـر جهـان هسـتیم و دیگـر کسـی بـه ایـن
منظـور بـه خـارج سـفر نمیکند.
وی همچنیـن بـه موفقیـت جهاددانشـگاهی در مهـار برخـی سـرطانها و بهویـژه
سـرطان سـینه اشـاره نمـود و گفـت :پژوهشـکده معتمـد جهاددانشـگاهی جـزو مراکـز
مهـم علمـی و درمانـی در زمینـه سـرطان سـینه بـه شـمار مـیرود.
دکتـر طیبـی همچنیـن بـه معرفـی اقدامـات صـورت گرفتـه در حـوزه سـلولهای
بنیـادی و سـلول درمانـی یـا طب بـاز سـاختی ،پرداخته و کشـورمان را جزو  ۱۵کشـور
دارنـده فـنآوری «طـب بازسـاختی» در دنیـا معرفـی کـرد و افـزود :فـنآوری سـلول
درمانـی را بهصـورت بالینـی تبدیـل کردیـم و در حـوزه برخـی بیمارهـای دیگـر ماننـد
پارکینسـون نیـز از آن بهـره بردهایـم.
وی سـپس فعالیـت جهاددانشـگاهی در حـوزه داروهـای نوترکیبـی و کیتهـای
تشـخیص بیماری اشـاره کرد و گفت :ما اولین سـازنده کیت تشـخیص کرونا هسـتیم و
در حـوزه گیاهـان دارویـی و داروهـای گیاهی به پیشـرفتهای قابل توجهی رسـیدهایم.
دکتـر طیبـی سـپس بـه معرفـی فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در حـوزه فنـی و
مهندسـی پرداخـت و گفـت :طراحـی و سـاخت فرسـتندههای رادیویـی و تلویزیونـی،
حمـل و نقـل ریلـی و اجـرای خطـوط ریلـی متـروی  ۹کالن شـهر کشـور ،سـاخت
بدنـه واگنهـای متـرو ،سیسـتم رانـش الکتریکـی و کنتـرل واگنهـای مترو بخشـی از

حامیت وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمیازفعالیتهایفرهنگی
جهاددانشگاهی در ایام کرونا

در نشست مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با
رییس جهاددانشگاهی تاکید شد؛

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 14دیمـاه:در نشسـت مشـترک وزیـر فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی بـا رییـس جهاددانشـگاهی بـر حمایـت و مسـاعدت مالـی از فعالیتهـای
فرهنگـی دانشـجویی و عمومـی جهاددانشـگاهی در ایـام کرونا ،توجه بیشـتر بـه اقتصاد
فرهنـگ و بهرهمنـدی کارآمـوزان مجموعههـای تحـت پوشـش وزارت فرهنگ و ارشـاد
اسلامی از خدمـات آموزشـی جهاددانشـگاهی تاکیـد شـد.
نشسـت مشـترک دکتر سـید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی و سـید
مجتبـی حسـینی معـاون امـور هنـری وزارتخانـه بـا دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس
جهاددانشـگاهی ،دکتـر عیسـی علیزاده و دکتـر محمدصادق بیجنـدی معاونان فرهنگی
و آموزشـی جهاددانشـگاهی و دکتـر محمدحسـین ایمانـی خوشـخو رییس پـارک ملی
علـوم و فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی 14 ،دیمـاه در محـل وزارت فرهنـگ و
ارشـاد اسلامی برگزار شـد.
دکتـر طیبـی در ابتـدای ایـن نشسـت مشـترک ،گزارشـی از اقدامـات و فعالیتهای
جهاددانشـگاهی در حوزههـای فرهنگـی ،آموزشـی و پارک ملی علـوم و فناوریهای نرم
و صنایـع فرهنگـی ارایه داد.
در ادامـه بـا تاییـد وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مقـرر شـد تـا ایـن وزارتخانـه از
سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی جهت چـاپ مجموعه کتاب بومـی در زمینه آموزش
زبـان انگلیسـی در کشـور ( )Eightحمایتهـای الزم را بـه عمـل آورد.
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موفقیتهـای جهاددانشـگاهی در عرصـه فنـی و مهندسـی اسـت .در حـوزه نفـت و گاز
و پتروشـیمی نیـز جهاددانشـگاهی موفـق بـه طراحی و سـاخت دکلهای حفـاری نفت،
متدهـای حفـاری در کانیهـای فلـزی و غیرفلـزی ماننـد کارخانههـا سـیمان ،فـوالد،
مـس ،آلومینیـوم و ذوب آهـن و نیز طراحی و سـاخت یکی از پیچیدهترین قسـمتهای
غبارگیـری صنعتـی شـدهایم.
وی سـپس بـه موفقیتهـای جهاددانشـگاهی در حـوزه کشـاورزی اشـاره کـرد
و افـزود :مـا توانسـتیم در حـوزه اصلاح نـژاد دامهـای سـبک و سـنگین و جایگزینـی
تدریجـی آنهـا بـه بهتریـن نژادهـای مرغوب دنیـا با مصرف همـان علوفه گوشـتآوری
و شـیردهی بیشـتری را بـه دسـت آوریـم.
دکتـر طیبـی در پایـان گفـت :فرصت کافی برای بیـان تمامی دسـتاوردهای این نهاد
وجـود نـدارد ،امـا تمام دسـتاوردهای خـود را همـواره در قالـب مجالت علمـی معتبر و
کتابهـا منتشـر و در سـمینارها معرفـی میکنیم.
در ادامـه دکتـر عبدالحسـین شـاهوردی رییـس پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی،
ضمـن تبریـک ایـام دهـه فجـر و تشـکر از دکتـر خامهیـار جهـت زمینهسـازی بـرای
برگـزاری ایـن وبینـار جهت معرفی دسـتاوردهای علمی کشـورمان در حوزه کشـورهای
عربـی ،گفـت :بایـد بگویم که پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی با هدف رشـد علمی و
از بیـن بـردن ضعفهـای علمی تاسـیس شـد و دکتر کاظمـی نقش مهمی در تاسـیس
ایـن پژوهشـگاه داشـت .در آغـاز هـدف مـا حل مشـکل افـراد نابـارور برای مسـافرت به
خـارج و تحمـل هزینههـای بـاالی آن بـود کـه در پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی
در اولویـت قـرار گرفـت و هماکنـون مـا قطـب درمـان نابـاروری در منطقـه هسـتیم و
درخواسـتهای بسـیاری در ایـن زمینـه از سـوی کشـورهای اسلامی ارسـال میشـود.
وی افـزود :نـگاه اولیـه مـا در رویـان پیشـرفت علمـی کشـور در حوزههـای مختلـف
و پـر کـردن خألهـا از جملـه نابـاروری بـوده اسـت؛ بنابرایـن مجموعـهای از هدفهـا و
برنامههایـی را بـرای خـود ترسـیم کردیم و در حوزه سـلولهای بنیـادی و درمان نازایی
پیشـرفت قابـل توجهـی بـه دسـت آوردیـم و امیدواریـم ایـن پژوهشها توانسـته باشـد
بسـیاری از مشـکالت موجـود در کشـورمان را حـل کرده باشـد.
در ادامـه رییـس پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی گفـت :در حـال حاضـر ایـن
پژوهشـگاه دارای سـه مرکـز پژوهشـی درمـان نابـاروری ،تکنولـوژی حیاتـی و مرکـز
پژوهشهـای هسـتهای اسـت و در کنـار ما مراکز تخصصـی زیادی وجـود دارد و همواره
بـا مراکـز تخصصی دیگـر همکاری میکنیـم تا بتوانیـم از تجربیات یکدیگر بهـره ببریم.
دکتـر شـاهوردی ادامـه داد :پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی بـا دانشـجویان نیـز
همـکاری میکنـد و نتیجـه ایـن پژوهشهایی که توسـط دانشـجویان صـورت میگیرد
در رویـان مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد .البتـه گواهینامههـای معتبـر و تاییدیههایی از
موسسـات بـزرگ در اختیـار داریم.
وی گفـت :مرکـز رویـان بـا داشـتن چهـل تـن از متخصصـان و اعضـای هیاتهـای
علمـی دانشـگاهها در حـال حاضـر  ۳۸۰پـروژه علمـی را به اتمام رسـانده و بایـد بگویم
تاکنـون بیـش از بیسـت هـزار کـودک بـا روش درمانـی ایـن مرکـز بـه دنیـا آمدهانـد و
توانسـتهایم شـیوهنامههای درمانـی ارایـه کنیـم.
دکتـر شـاهوردی افـزود :ایـن مرکـز در درمـان نازایـی از طریـق سـلولهای بنیادی،
رتبـه نهـم جهـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و پیشـرفت قابـل توجهـی در حوزه
تولیـد و درمـان سـلولهای بنیـادی به دسـت آوردهایم و در حـدود  ۱۹۵پـروژه در این
حـوزه بـه اتمـام رسـیده اسـت .همچنیـن در خصـوص سـلولهای بنیـادی جنیـن نیـز
توانسـتهایم پیشـرفت قابـل توجهـی بـه دسـت آوریـم کـه از طریـق بنـد نـاف ایـن امر
محقق شـده اسـت و مقاالت بسـیاری در این راسـتا نیز توسـط این پژوهشـگاه منتشـر
شـده است.
وی سـپس بـا نشـان دادن برخـی از تصاویـر مختلـف در حـوزه درمان با سـلولهای
بنیـادی در اعضـای مختلـف بدن مانند قلب ،شـبکیه چشـم و برخـی آزمایشهای انجام
شـده بـر روی نمونههـای آزمایشـگاهی حیواناتـی ماننـد مـوش و ماهـی ،پروژههـای در
دسـت اقـدام و میـزان پیشـرفت ایـن پروژهها را بیـان کرد.
رییس پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی سـپس با اشـاره به سـاخت انبوه تجهیزات
بـا حجـم کوچـک جهـت کاربـرد در درمـان از طریـق سـلولهای بنیـادی و پخـش
تصاویـر آنهـا ،گفـت :مـا بـر روی دسـتگاه عصبـی حیوانـات دیگـر نیـز فعالیتهایـی
انجـام دادهایـم و در خصـوص بیمـاری «آلزایمـر» و «پارکینسـون» و افـراد قطع نخاعی
نیـز جهـت درمـان آنهـا از طریـق همیـن سـلولهای بنیـادی اقدامهای قابـل توجهی
انجـام دادهایم.
دکتـر شـاهوردی دربـاره درمـان بیمـاران انسـولینی ،قلبـی و بیماریهای پوسـتی و
مشـکالت اسـتخوانی گفت :پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی موفقیتهایی با همکاری
برخـی دانشـگاهها بـه دسـت آورده اسـت و تمـام تلاش ما این اسـت کـه از کمکهای
مراکـز علمـی و دانشـجویان کشـور بهـره ببریـم تا آنهـا نیز در این امر شـریک باشـند.

یکـی دیگـر از پروژههای در دسـت اقدام درمان بیماریهای ناشـی از سـرطان اسـت که
تاکنـون پژوهشهـای مختلفـی در ایـن راسـتا صـورت گرفته اسـت .تمـام پژوهشهای
انجـام یافتـه قابـل دسـترس مراکز علمـی بـوده و میتوان بـه آنها مراجعـه کرد.
وی بـا نشـان دادن تصویـر نخسـتین حیـوان شبیهسـازی شـده ،افـزود :از دیگـر
موفقیتهـای چشـمگیر رویـان ،شبیهسـازی حیواناتـی ماننـد گوسـفند و بُـز بـوده کـه
مایه افتخار کشـورمان و سـربلندی جمهوری اسلامی ایران در جهان به شـمار میرود.
دکتـر شـاهوردی در پایـان گفـت :مـا بـه جـز بحـث درمـان ،به مسـاله آمـوزش نیز
توجـه داریـم و توانسـتهایم در حـوزه آمـوزش نیـز ورود و دورههایی را برگـزار کنیم؛ که
بهصـورت سـاالنه بـا برگـزاری دورههـای علمـی و بـا حضـور متقاضیانـی از کشـورهای
اسلامی و عربـی توانسـتهایم گام بلنـدی را در جهت نشـر این علـوم برداریم و همچنین
بـا انتشـار مقـاالت و چـاپ بروشـورها به زبانهـای مختلف کمـک خوبی بـه متخصصان
و عالقهمنـدان کنیـم.
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هماهنگـی جهـت بهرهمنـدی کارآموزان مجموعههـای تحت پوشـش وزارت فرهنگ
و ارشـاد اسلامی از خدمـات آموزشـی جهاددانشـگاهی و حمایـت از برنامه بزرگداشـت
شـاه محمـود نیشـابوری با مشـارکت معاونت هنـری ایـن وزارتخانه و معاونـت فرهنگی
جهاددانشـگاهی و اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی نیشـابور و سـازمان جهاددانشـگاهی
واحـد خراسـان رضـوی از دیگـر توافقات این نشسـت مشـترک بود.
همچنیـن در ایـن نشسـت مشـترک بـر حمایـت و مسـاعدت مالـی از فعالیتهـای
فرهنگـی دانشـجویی و عمومـی جهاددانشـگاهی در ایـام کرونـا ،توجـه بیشـتر بـه
اقتصـاد فرهنـگ و حمایـت از پـارک ملـی علـوم و فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگی
جهاددانشـگاهی و طرحهـای افـکار سـنجی و نظرسـنجی بهویـژه طرحهـای ارزشـی و
نگرشـی توسـط مرکـز افـکار سـنجی ایسـپا تاکید شـد.

■□■
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آغاز به کار طرح ایجاد مراکز
نوآوری و شتاب دهی جوانان در
 ۱۳استان کشور
با همکاری سازمان ستفا جهاددانشگاهی انجام گرفت

گفتنـی اسـت ،مهمتریـن ویژگـی ایـن طـرح آن اسـت که افـراد فاقـد ایـده و هدف
مشـخص بـرای ورود بـه عرصـه کارآفرینـی را که در سـایر طرحهـا و برنامههای توسـعه
فنـاوری کشـوری ،مغفـول ماندهانـد را مـورد توجـه قـرار میدهـد و موضـوع فعالیت هر
مرکـز نیز متناسـب بـا ظرفیتهـای اسـتانی و توانمندیهـای واحد جهاددانشـگاهی در
آن اسـتان اسـت تا جهتگیری کسـبوکارهای ایجاد شـده در مسـیر توسـعه منطقهای
و رفـع چالشهای اسـتان باشـد.
گفتنـی اسـت ،اسـتانهای ایلام ،هرمـزگان ،فـارس ،زنجـان ،کرمانشـاه ،سـمنان،
گلسـتان ،لرسـتان ،چهارمحـال بختیـاری ،آذربایجـان غربـی ،اردبیـل ،مرکـزی و قزوین
محـل اجـرای طـرح مذکور هسـتند.

■□■

پانزدهمین دوره طرح ملی
«ایران ،مرز پرگهر» پایان یافت

با حضور معاون فرهنگی جهاددانشگاهی ،واحدهای
برگزیده ،مدیران صنعتی و کارآفرینان برتر همکار در
طرح برگزار شد

روابـط عمومـی مرکـز گردشـگری دانشـجویان ایـران وابسـته بـه جهاددانشـگاهی 7 ،دی مـاه:

روابـط عمومی سـازمان تجاریسـازی فناوری و اشـتغال دانشآموختـگان جهاددانشـگاهی:با توجه
بـه توافـق انجـام شـده بیـن سـازمان تجاریسـازی فنـاوری و اشـتغال دانشآموختگان
جهاددانشـگاهی و معاونـت امـور جوانـان وزارت ورزش و جوانـان و بـا هـدف شناسـایی
جوانـان خلاق و کارآفرینـی و شـتاب دهـی کسـبوکارهای فناورانه آنها ،طـرح ایجاد
مراکـز نـوآوری و شـتاب دهـی جوانـان در  ۱۳اسـتان کشـور همزمـان بـا ایـام ا ...دهـه
فجـر آغـاز بـه کار کرد.
بـا توجـه بـه توافـق انجـام شـده بیـن سـازمان تجاریسـازی فنـاوری و اشـتغال
دانشآموختـگان جهاددانشـگاهی و معاونـت امـور جوانـان وزارت ورزش و جوانـان و بـا
هـدف شناسـایی جوانـان خلاق و کارآفرینـی و شـتاب دهـی کسـبوکارهای فناورانـه
آنهـا ،طـرح ایجـاد مراکز نـوآوری و شـتاب دهی جوانان در  ۱۳اسـتان کشـور همزمان
بـا ایـام ا ...دهـه فجـر آغـاز بـه کار کرد.
ایـن طـرح در سـال  98در  5اسـتان ایلام ،هرمـزگان ،بوشـهر ،زنجـان ،کردسـتان
بهصـورت پایلـوت اجرایـی شـده بـود که بـا توجه بـه نتایـج موفقیتآمیـز آن ،در توافق
جدیـد طـرح در  13اسـتان گسـترشیافته اسـت.
ایـن طـرح در سـه فـاز ترویجـی ،نـوآوری و شـتاب دهـی اجـرا میشـود ،در هـر فاز
رویدادهـا و دورههـای متعـدد و متناسـب بـا رونـد رشـد کسـبوکارهای نوپـا برگـزار
میشـود تـا افـراد خلاق و مسـتعد شناسـایی و بـا پـرورش ایدههـا و تشـکیل تیمهای
کاری بتواننـد کسـبوکار خـود را راهانـدازی کنند ،ارایه خدمات مشـاوره ،تجاریسـازی
و فضـایکار اشـتراکی بـه اسـتارتاپها و فنـاوران از دیگـر بخشهای این طرح اسـت که
بـه جوانـان  18تـا  35سـاله هـر اسـتان ارایه خواهد شـد.

اختتامیـه پانزدهمیـن دوره طـرح ملـی «ایـران ،مـرز پرگهـر» بـا حضـور دکتر عیسـی
علیـزاده معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی ،رحیـم یعقـوبزاده رییـس طـرح و تعدادی
از مدیـران بخشهـای صنعتـی و برگزیـدگان طـرح در محـل سـاختمان شـماره دو
جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
دکترعیسـی علیـزاده معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی در سـخنانی بـا بیـان اینکه
فعالیتهـای جهاددانشـگاهی مبتنـی بـر نیـاز و مسـالهمحوری انجـام میشـود ،اظهـار
کـرد :بـه همیـن دلیـل در طـول تغییـرات مدیریتـی کـه در سـالهای مختلـف رخ
میدهـد ،تـداوم ایـن فعالیتهـا بـه وضـوح نمایـان اسـت .شـاید یکـی از مشـخصههای
ویـژه جهاددانشـگاهی نسـبت بـه سـایر مجموعههایـی کـه کار فرهنگـی میکننـد این
اسـت کـه بـه خاطـر ابـزار ،شـاخصها و مجموعههایی کـه داریم ،خیلـی زودتر بـه نیاز
دانشـحویان پـی میبریـم.
دکتـر علیـزاده ادامـه داد :مجموعه معاونـت فرهنگی جهاددانشـگاهی تنها سـازمانی
اسـت کـه دو خبرگـزاری ایسـنا و ایکنـا و نیـز مهمترین مرکز افکارسـنجی کشـور را در
اختیـار دارد و بسـیاری از برنامههـای آن نیـز حاصـل نظرسـنجی و افکارسـنجیهایی
اسـت کـه در حوزههـای مختلـف انجام میشـود.
معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی بیـــان کـــرد :عمـــده فعالیتهایـــی نیـــز کـــه
در جهاددانش ــگاهی انج ــام ش ــده ،بعده ــا منج ــر ب ــه ایج ــاد س ــاختار ش ــده اس ــت.
بـــرای مثـــال از ســـال  ۶۰اقـــدام بـــه انتشـــار کتـــاب کردیـــم کـــه ایـــن مســـاله در
نهایـــت منجـــر بـــه تاســـیس ســـازمان انتشـــارات شـــد .همچنیـــن ،برنامههـــای
جهادانشـــگاهی در حـــوزه نظـــر ســـنجی نیـــز منجـــر بـــه راهانـــدازی مرکـــز

در طرح ملی «ایران مرز پرگهر»
وی بـا بیـان اینکـه طـی برگزاری هـر دوره از طرح ملـی ایران مرز پرگهـر ،تغییراتی
در شـیوه اجـرای آن ایجـاد میکردیـم ،تصریـح کرد :متاسـفانه موضوع کرونا باعث شـد
کـه دوره اخیـر طـرح را بـرای حفـظ مخاطبان خود به شـکل دیگری از طریـق پنلهای
تخصصـی ،تولیـد محصوالت چندرسـانهای ،برگزاری مسـابقات کتابخوانـی ،برنامههای
عکـس و  ...برگزار کنیم.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی بـا بیان اینکـه حوزه گردشـگری حوزهای نیسـت
کـه بتـوان بـه صـورت مجـازی بدان پرداخـت ،اظهـار کرد :به جـرأت میتـوان گفت که
حـوزه گردشـگری ،بیشـترین ضربـه را از کرونا دریافت کرده اسـت .یکـی از فعالیتهای
مجموعـه فرهنگـی جهاددانشـگاهی و مرکـز گردشـگری علمـی ،فرهنگـی دانشـجویان
ایـران در ایـن رابطـه تکمیـل بانـک اطالعاتـی و بازنگـری در کل برنامههـای حـوزه
معاونـت فرهنگـی بوده اسـت.
وی ضمـن تاکیـد بـر ضـرورت اسـتفاده از فضـای مجـازی در زمـان شـیوع بیمـاری
کرونـا و حتـی پـس از ایـن دوران به عنـوان یک فرصـت ،تصریح کرد :تولیـد محصوالت
چندرسـانهای و محتواهـای مربـوط بـه حـوزه گردشـگری از دیگـر برنامههـای مجموعه
فرهنگـی جهاددانشـگاهی و مرکـز گردشـگری علمـی ،فرهنگی دانشـجویان ایـران بود؛
اگـر دانشـجویان مـا بتواننـد در دوران تحصیـل خـود تصـور درسـتی از پیشـرفتها و
ظرفیتهـای کشـور خـود داشـته باشـد ،ایـن مسـاله علیرغـم جلوگیـری از مسـایل
مختلفـی همچـون فـرار مغزهـا ،موجـب آشـنایی آنهـا بـا اصحـاب کار و حرفههـای
مختلـف میشـود.
دکتـر علیـزاده بـا بیـان اینکـه ایجـاد اتصـال بین بدنـه دانشـگاه و جامعـه و کار که
شـاید تاکنـون مغفـول مانـده باشـد ،یکـی از ثمـرات آگاهـی دانشـجویان اسـت ،گفت:
برنامـه مـا ایـن اسـت که بتوانیـم ضمن برگـزاری حضـوری دوره بعدی طرح ملـی ایران
مـرز پرگهـر ،بعد اسـتادمحوری در طـرح را تقویـت کنیم.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی گفت :تـداوم طرحهایـی همچون ایران مـرز پرگهر
کـه  ۱۵دوره از برگـزاری آن میگذرد ،نشـان از اهتمام فراوان مجموعه جهاددانشـگاهی
بـه ایـن موضـوع دارد .مقـام معظـم رهبـری طی سـال گذشـته و پیـش از شـیوع کرونا
در بیاناتـی اظهـار کردنـد کـه کرونـا فرصـت خوبـی را در حـوزه فنـاوری و توسـعه در
اختیـار جهاددانشـگاهی گذاشـته اسـت .بسـیاری از مجموعههایـی کـه پیـش از ایـن
موضـوع بـرای تهیـه مواد اولیه محصوالت خود به خارج از کشـور چشـم داشـتند ،امروز
نگاهشـان به جهاددانشـگاهی اسـت.
وی در پایـان سـخنان خـود بـا بیان اینکـه امروز  ۳۱طـرح فناورانه بسـیار جدی در
دسـتور کار جهاددانشـگاهی قـرار دارد ،تصریـح کـرد :نیروی انسـانی بزرگترین سـرمایه
یـک کشـور اسـت کـه بایـد این نیـرو را تحت هـر شـرایطی کـه میتوانیم حفـظ کنیم.
امیـدوار هسـتیم تـا شـرایطی ایجـاد شـود کـه بتوانیـم طرح ملـی ایـران مـرز پرگهر را
هماننـد سـالهای گذشـته به شـکل حضـوری برگـزار کنیم.
رحیـــم یعقـــوبزاده رییـــس طـــرح ملـــی ایـــران مـــرز پرگهـــر نیـــز در ســـخنان

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

ضرورت تقویت بعد استادمحوری

دانشجویان؛ مروج فرهنگ سفر
در ادام ــه ای ــن مراس ــم ،زین ــب یوس ــفی دبی ــر ط ــرح مل ــی ای ــران م ــرز پرگه ــر
نی ــز در س ــخنانی ضم ــن ارای ــه گزارش ــی از رون ــد اج ــرای ای ــن ط ــرح مل ــی ،بی ــان
ک ــرد :ط ــرح مل ــی ای ــران م ــرز پرگه ــر ک ــه ب ــه منظ ــور آش ــنایی دانش ــجویان ب ــا
مباح ــث فرهنگ ــی ،تاریخ ــی و تمدن ــی و مراک ــز علم ــی ،صنعت ــی برگ ــزار میش ــود،
از ســـوی مرکـــز گردشـــگری علمـــی ،دانشـــجویی ایـــران و معاونـــت فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی اجرایـــی شـــده و شـــامل سلســـله اردوهـــای فناورانـــه همچـــون
بازدیـــد از مراکـــز علمـــی ـ صنعتـــی اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن طـــرح ملـــی شـــامل اردوهـــای کویرنـــوردی و
کویرشناســـی ،کوهنـــوردی آماتـــوری و طبیعتگـــردی نیـــز میشـــود ،تصریـــح
کـــرد :طـــی برگـــزاری ایـــن اردوهـــا دانشـــجویان سراســـر کشـــور بـــا ظرفیتهـــای
موجـــود در اســـتانهای خـــود آشـــنا میشـــوند .ایـــن طـــرح ملـــی از ســـال  ۸۴بـــا
حمای ــت و نظ ــارت مرک ــز گردش ــگری علم ــی ،فرهنگ ــی دانش ــجویان ای ــران اجرای ــی
ش ــده ک ــه ت ــا پای ــان س ــال  ۹۸در  ۱۵دوره ی ــک س ــاله ،تع ــداد  ۱۱۲ه ــزار و ۸۲۳
نف ــر از دانش ــجویان و نخب ــگان دانش ــگاهی ط ــی س ــه ه ــزار و  ۴۱۰اردوی علم ــی ،از
مراکـــز علمـــی ،صنعتـــی ،تاریخـــی و تمدنـــی بازدیـــد کردهانـــد.
یوســـفی ادامـــه داد :در دوره چهاردهـــم ایـــن اردوهـــا کـــه در ســـال  ۹۷برگـــزار
شـــد ،طـــی برگـــزاری  ۱۵۲اردو ،پنـــج هـــزار و  ۳۲۰نفـــر از دانشـــجویان از مراکـــز
مختل ــف علم ــی ،صنعت ــی و تاریخ ــی بازدی ــد کردن ــد و در دوره پانزده ــم نی ــز ک ــه در
س ــال  ۹۸برگ ــزار ش ــد ،ط ــی برگ ــزاری  ۱۲۸اردو ،تع ــداد چه ــار ه ــزار و  ۴۸۰نف ــر
از دانش ــجویان نس ــبت ب ــه بازدی ــد از ای ــن مراک ــز اق ــدام کردن ــد.
دبیـــر طـــرح ملـــی ایـــران مـــرز پرگهـــر افـــزود :در ایـــن دو دوره  ۶۰درصـــد از
مقاصـــد بازدیـــد بـــه مراکـــز علمـــی و فناورانـــه اختصـــاص داشـــت کـــه شـــامل
نیروگاههـــای بـــزرگ کشـــور ،پروژههـــای سدســـازی ،مراکـــز علمـــی ،تحقیقاتـــی،
درمانـــی و پژوهشـــی دانشـــگاهها ،کارخانجـــات و شـــرکتهای دانشبنیـــان،
کارگاههـــای ســـاخت صنایـــع دســـتی در اســـتانها ،بافتهـــای تاریخـــی و ســـنتی،
بقـــاع متبرکـــه و  ...بـــود.
وی در ادامـــهی ســـخنان خـــود بـــا اشـــاره بـــه برخـــی از مزایـــای طـــرح ملـــی
ایـــران مـــرز پرگهـــر ،تصریـــح کـــرد :بـــا توجـــه بـــه توســـعه رســـانههای مخربـــی
کـــه باعـــث آشـــفتگی فرهنگـــی و تخریـــب هویـــت اجتماعـــی جوانـــان در جامعـــه
میشـــود ،طـــرح ایـــران مـــرز پرگهـــر ســـعی کـــرده اســـت تـــا بـــا ایجـــاد
برنامههـــای اردویـــی مفـــرح شـــامل برنامههـــای فرهنگـــی و صنعتـــی روح شـــادابی،
نشـــاط و طـــراوت را در کالبـــد جامعـــه دانشـــگاهی تزریـــق کنـــد.
یوســـفی افـــزود :بـــا توجـــه بـــه قابلیـــت فرهنگســـازی ایـــن طـــرح ملـــی،
دانش ــجویان ع ــاوه ب ــر دریاف ــت مطال ــب علم ــی ک ــه در ارتب ــاط ب ــا رش ــته تحصیل ــی
آنهاس ــت ،میتوانن ــد ب ــه عن ــوان س ــفیری از س ــوی جامع ــه دانش ــگاهی در می ــان
خانـــواده خـــود عمـــل کـــرده و مـــروج فرهنـــگ ســـفر باشـــند.
دبی ــر ط ــرح مل ــی ای ــران م ــرز پرگه ــر بی ــان ک ــرد :یک ــی از م ــواردی ک ــه ای ــن
ط ــرح مل ــی را از س ــایر طرحه ــا متمای ــز میکن ــد ،ای ــن اس ــت ک ــه در حال ــت کل ــی
امـــکان بازدیـــد انفـــرادی از مجموعههـــای علمـــی و صنعتـــی کشـــور وجـــود نـــدارد
امـــا در طـــرح ایـــران مـــرز پرگهـــر ،امـــکان بازدیـــد از ایـــن مراکـــز بـــا کمتریـــن
محدودی ــت و هزین ــه ب ــرای دانش ــجویان فراه ــم ش ــده اس ــت.
وی گفـــت :بـــا توجـــه بـــه ظرفیتهـــای موجـــود ،دبیرخانـــه طـــرح ســـعی بـــر
ای ــن دارد ت ــا از دورهه ــای بع ــدی از حض ــور اس ــاتید و اعض ــای هی ــات علم ــی ب ــرای
پیشـــبرد اهـــداف طـــرح بهرهگیـــری کنـــد .همچنیـــن ،یکـــی از نتایـــج ملمـــوس
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افکارســـنجی ایســـپا و فعالیتهـــای قرآنـــی مـــا نیـــز پـــس از  ۲۰ســـال موجـــب
تاســـیس ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان و خبرگـــزاری ایکنـــا شـــد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن مسـاله باعـث شـده اسـت تـا عمـده فعالیتهـای
جهاددانشـگاهی مسـالهمحور باشـد ،بیـان کـرد :مجموعـه نیروهـای جهاددانشـگاهی
نیروهایـی هسـتند کـه دغدغـه حـوزه فرهنـگ را دارنـد .مطالعـات ما از گذشـته نشـان
میدهـد کـه موضـوع اردو و برنامههایـی از ایـن دسـت برای دانشـجویان بسـیار جذاب
اسـت؛ چراکـه در قالـب برگـزاری اردو ،علیرغـم مسـاله تفریـح و سـیاحت ،میتـوان به
موضوعـات آموزشـی ،دیـدار بـا اسـاتید و انتقـال تجربیـات و بحـث و تبـادل نظـر نیـز
پرداخت.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی گفـت :امـروز کـه بـا اختتامیـه طـرح ملـی ایـران
مـرز پرگهـر مواجـه هسـتیم ،دانشـجویان زیـادی هسـتند کـه از طریـق ایـن اردوهـا با
جاذبههـای گردشـگری ،میـراث فرهنگی و رشـد فناورانه و اقتصادی و توسـعهای کشـور
آشـنا شـدهاند .کارهایـی کـه در حـوزه پژوهـش نیز انجـام میشـود ،به نوعی متناسـب
بـا حـوزه فرهنگـی اسـت ،یعنی اگـر بتوانیـم موضوع مـا میتوانیـم و مسـاله اراده را در
جوانـان تقویـت کنیـم ،به نوعـی کار فرهنگـی انجـام دادهایم.
دکترعلیـزاده ادامـه داد :بسـیاری از دانشـجویانی کـه در مناطـق مختلـف کشـور
تحصیـل میکننـد ،بـا رخدادهـا و مسـایلی کـه مربـوط بـه رشـته تحصیلـی خـود
آنهاسـت نیـز آشـنا نیسـتند؛ بـه همین دلیـل از ظرفیـت اردو برای آشـنایی ایشـان با
حرفههـای مختلـف ،مشـاغل و فناوریهـای مختلـف اسـتفاده کردیـم.

کوتاه ــی ب ــا اش ــاره ب ــه برنامهه ــای مختل ــف مرک ــز گردش ــگری علم ــی ،فرهنگ ــی
دانشـــجویان ایـــران اظهـــار کـــرد :برگـــزاری همایشهـــای مختلفـــی همچـــون
همایـــش خلیـــج فـــارس ،اجـــرای سلســـله نشســـتهای علمـــی در رابطـــه بـــا
مس ــایل مرب ــوط ب ــه ح ــوزه گردش ــگری از منظ ــر دانش ــگاهیان هم ــراه ب ــا عناوی ــن
مختلـــف در تهـــران و واحدهـــای مختلـــف جهاددانشـــگاهی ،از جملـــه برنامههـــای
مرکـــز گردشـــگری علمـــی ،فرهنگـــی دانشـــجویان ایـــران اســـت.
رییس طرح ملی ایران مرز پرگهر ادامه داد :برگزاری مجموعه اردوهای مختلف در
سراسر کشور که طرح ملی ایران مرز پرگهر یکی از آنهاست نیز در دستور کار این مرکز
قرار دارد که تاکنون نیز  ۱۵دوره از این طرح اجرا شده است.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه برگ ــزاری پانزدهمی ــن دوره ط ــرح مل ــی ای ــران م ــرز پرگه ــر
ک ــه ط ــی س ــال گذش ــته اج ــرا ش ــد ،گف ــت :متاس ــفانه ب ــه دلی ــل ش ــیوع بیم ــاری
کرونـــا نتوانســـتیم ایـــن طـــرح را در ســـطح گســـتردهای کـــه در دورههـــای قبـــل
برگـــزار میشـــد ،اجـــرا کنیـــم .امیدواریـــم در آینـــده بتوانیـــم چنیـــن برنامههایـــی
را علیرغ ــم ش ــرایط موج ــود ،ب ــه خوب ــی و ب ــا کیفی ــت بهت ــر برگ ــزار کنی ــم.
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ای ــن ط ــرح نی ــز ایج ــاد رابط ــه رو در رو و ب ــدون واس ــطه دانش ــجویان ب ــا مدی ــران
مراکـــز صنعتـــی اســـت کـــه ایـــن مســـاله باعـــث پیشـــرفت دانشـــجویان در رشـــته
تحصیلـــی خـــود میشـــود.
یوســـفی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ارتقـــای تفکـــر خویشفرمایـــی ،خالقیـــت و
کارآفرینـــی ،پـــرورش ایدههـــای نـــو و تشـــویق جوانـــان بـــه کارآفرینـــی و مهـــارت
ورزی از دیگـــر مزایـــای ایـــن طـــرح اســـت ،تصریـــح کـــرد :رویکـــرد جدیـــد
ش ــانزدهمین دوره ط ــرح ای ــران م ــرز پرگه ــر ،معرف ــی مراک ــز علم ــی ،صنعت ــی ب ــه
ص ــورت مستندس ــازی و ارای ــه گ ــزارش اس ــت ک ــه امی ــدوار هس ــتیم ت ــا ب ــا ت ــداوم
اجـــرای ایـــن طـــرح در تمامـــی دانشـــگاهها ،بـــاور «مـــا میتوانیـــم» را در دل و
دیـــده جوانـــان و دانشـــجویان ایـــن مـــرز پرگهـــر زنـــده نگـــه داریـــم.
در ادام ــه دکت ــر محق ــق صاحبنظ ــر در ح ــوزه گردش ــگری ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت
موضـــوع امیـــد بـــه زندگـــی فرهنگـــی ،اجتماعـــی و اقتصـــادی در جامعـــه بشـــری
گف ــت :گردش ــگری یک ــی از ظرفیتهای ــی اس ــت ک ــه میتوان ــد امی ــد ب ــه زندگ ــی
را تقویـــت کنـــد و امیـــد بـــه زندگـــی اســـت کـــه افزایـــش آن باعـــث مانایـــی و
مان ــدگاری نخب ــگان و مغزه ــای علم ــی در کش ــور میش ــود و بالعک ــس کاه ــش آن
باعـــث فـــرار مغزهـــا میشـــود.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت ارتب ــاط بی ــن صنع ــت و دانش ــگاه بی ــان ک ــرد :بای ــد
ایـــن ارتبـــاط را بـــه ســـمت بنگاههـــای اقتصـــادی ،صنعتـــی و بازرگانـــی ســـوق
دهیـــم و بـــا بنگاههـــای اقتصـــادی ،صنعتـــی و بازرگانـــی تعامـــل داشـــته باشـــیم و
ب ــا عملک ــرد مناس ــب و ارتباط ــات موث ــر خ ــود ب ــا ای ــن بنگاهه ــا میتوانی ــم نق ــش
بهســـزایی را در توانمندســـازی ایـــن بنگاههـــا در ســـطح کشـــور ایفـــا کنیـــم.
وی بـــا اشـــاره بـــه بحـــث مهاجـــرت در کشـــور گفـــت :از زمانـــی کـــه بحـــث
مهاجـــرت از شـــهرها بـــه روســـتاها افزایـــش یافـــت ،ایـــن خـــود عاملـــی بـــرای
انفج ــار جمعی ــت در ش ــهرها و بهوج ــود آم ــدن خطاه ــا و جرای ــم و مصائ ــب انس ــانی
میشـــود کـــه بایـــد بـــه دنبـــال راه حلـــی بـــرای ایـــن معضـــل گشـــت و در واقـــع
مهاجـــرت از روســـتاها بـــه شـــهرها را بـــه شـــکل معکـــوس تبدیـــل کـــرد؛ یکـــی
از راه حلهـــای پیـــش روی آن ایجـــاد دافعـــه در مبـــدا و جاذبـــه در مقصـــد یـــا
هم ــان روس ــتاها اس ــت ک ــه در ای ــن ج ــا وظیف ــه صنع ــت گردش ــگری اس ــت ک ــه
میتوان ــد کارک ــردی در ای ــن ح ــوزه داش ــته باش ــد و از لح ــاظ علم ــی ای ــن م ــوارد
را هدفمندتـــر و نظـــام مندتـــر بررســـی کنـــد.
دکتـــر احمدپـــور کارآفریـــن و صاحبنظـــر درحـــوزه آمـــوزش ،اشـــتغال و
گردشـــگری در ایـــن مراســـم درخصـــوص راهبـــری اشـــتغال دانشـــجویان طرحـــی
را پیشـــنهاد کردنـــد کـــه توســـط آن بازدیدهـــای طـــرح ایـــران مـــرز پرگهـــر
را بـــا رویکـــردی ســـنجیده بـــه ســـمت راهبـــری و اثربخشـــی جوانـــان در شـــغل
آیندهشـــان هدایـــت کنـــد.
دکت ــر نجف ــی کارآفری ــن ح ــوزه بازاریاب ــی ش ــبکهای و برن ــد گردش ــگری س ــخنران
دیگـــر مراســـم بـــود کـــه بـــا اشـــاره بـــه تفـــاوت بیـــن علـــم ،مهـــارت و تجربـــه در
ایـــران گفـــت :بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اســـاس دانشانـــدوزی در دانشـــگاههای
کشـــور بـــر پایـــه علـــم و دانـــش بـــدون مهارتآمـــوزی و کســـب تجربـــه اســـت،
طـــرح مـــرز پرگهـــر باعـــث شـــده کـــه دانشـــجویان هرچنـــد دقایقـــی کوتـــاه بـــا
شـــنیدن تجـــارب کارآفرینـــان برتـــر ،بـــه ارایـــه ایدههـــای نـــو و خالقانـــه بپردازنـــد
و آن را ضمیمـــه دانـــش خـــود در دانشـــگاهها کننـــد.
دکت ــر س ــیف ال ــه نیکنام ــی فع ــال مدیرعام ــل هلدین ــگ آترین ــا و کارآفری ــن در
ح ــوزه آم ــوزش گردش ــگری س ــخنران دیگ ــر ای ــن مراس ــم ب ــود ک ــه ب ــا اش ــاره ب ــه
ضعـــف مهارتآمـــوزی در دانشـــگاهها تصریـــح کـــرد :دانشـــگاهها کارخانههـــای
تولی ــد کارمن ــد هس ــتند و وظیف ــه ماس ــت ک ــه آنه ــا را ب ــا اف ــزودن مهارتآم ــوزی
ارزشآفرین ــی کنی ــم.
وی گفـــت :یکـــی از نقـــاط ضعـــف دانشـــگاهها عـــدم بازدیـــد دانشـــجویان از
ب ــازارکاری هس ــت ک ــه آین ــده ش ــغلی آنهاس ــت و ط ــرح مذک ــور میتوان ــد مس ــیر
شـــغلی بهتـــری را پیـــش روی آنهـــا قـــرار دهـــد.
دکت ــر نیکنام ــی ادام ــه داد :م ــا بای ــد دانش ــجویانمان را ب ــرای انق ــاب صنعت ــی
چهـــارم و انقـــاب دیجیتـــال آمـــاده کنیـــم و بایـــد وارد عصـــر دیجیتـــال شـــویم
و اتفاقـــی کـــه صـــورت میگیـــرد کاهـــش ریســـکهای فرهنگـــی ،اجتماعـــی و
اقتصـــادی اســـت کـــه میتوانیـــم بـــا برگـــزاری اردوهـــای فناورانـــه مدیریـــت
ریســـک را در بســـیاری از حوزههـــا کاهـــش دهیـــم و اگـــر قـــرار اســـت دانشـــجویی
کارآفریـــن شـــود مســـیرش را کوتاهتـــر کنیـــم.
در پایـــان مراســـم از برگزیـــدگان طـــرح کـــه بیشـــترین همـــکاری را در دوره
چهاردهـــم و پانزدهـــم طـــرح ملـــی ایـــران مـــرز پرگهـــر داشـــتهاند بـــا اهـــدای
تندیـــس و لـــوح ســـپاس تقدیـــر شـــد

فرصتهایکارآفرینی در
گردشگری با تاکید بر کالن شهر
کرج ترشیح شد

در پنجمین طرح ملی سلسله نشستهای بررسی
چشم انداز صنعت گردشگری در کشورانجام گرفت

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی البـــرز :اســـتاد جغرافیـــا و گردشـــگری دانشـــکده
علـــوم جغرافیایـــی دانشـــگاه خوارزمـــی گفـــت :صنعـــت گردشـــگری بـــه
عنـــوان یکـــی از چهـــار فعالیـــت پردرآمـــد ایـــن ظرفیـــت را دارد کـــه بـــه
عرصـــه مناســـبی بـــرای فعالیـــت کارآفرینـــان و ایـــده پـــردازان تبدیـــل شـــود.
علـــی موحـــد در سلســـله نشســـتهای بررســـی چشـــم انـــداز صنعـــت
گردشـــگری در کشـــور بـــا موضـــوع تحلیـــل فرصتهـــای کارآفرینـــی در
گردشـــگردی بـــا تاکیـــد بـــر کالنشـــهر کـــرج کـــه توســـط معاونـــت فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی البـــرز بـــه صـــورت مجـــازی برگـــزار شـــد ،گفـــت :امـــروز
کارآفرینـــی بـــه طـــور گســـترده و مســـتقیم روی ابعـــاد رشـــد اقتصـــادی،
تولیـــد ،رقابـــت و گســـترش فنـــاوری اثرگـــذار اســـت .صنعـــت گردشـــگری بـــه
عنـــوان یکـــی از چهـــار فعالیـــت و پردرآمـــد ایـــن ظرفیـــت را دارد کـــه بـــه
عرصـــه مناســـبی بـــرای فعالیـــت کارآفرینـــان و ایـــده پـــردازان تبدیـــل شـــود.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه گردشـــگری در ایـــران بـــه رشـــد و توســـعه
کافـــی دســـت نیافتـــه اســـت ،عنـــوان کـــرد :مـــا بـــاور داریـــم کـــه صنعـــت
گردشـــگری در ایـــران از صنایـــع مهـــم کشـــور اســـت .صنعتـــی کـــه ظرفیـــت
و پتانســـیل باالیـــی در آن نهفتـــه اســـت و میتوانـــد نقـــش پررنگـــی در
اقتصـــاد کشـــور ایفـــا کنـــد امـــا متاســـفانه هنـــوز نتوانســـته بـــه آن جایگاهـــی
بایـــد داشـــته باشـــد برســـد.

بایــد در حوزه کارآفرینی ،فرصت را جســتجو کنیم
موحـــد بـــا اشـــاره بـــه تعاریـــف علمـــی کارآفرینـــی در دنیـــا ادامـــه داد:
کارآفرینـــی فرآینـــد پویـــای بینـــش ،تغییـــر و ایجـــاد اســـت .تعریـــف دیگـــری
از کارآفرینـــی وجـــود دارد کـــه میگویـــد کارآفرینـــی فرآینـــد خلـــق چیـــزی
جدی ــد و ب ــا ارزش از طری ــق را هان ــدازی ی ــک کســبوکار ب ــا اختص ــاص زم ــان
موردنیـــاز ،بـــا در نظـــر گرفتـــن ریســـکهای مالـــی ،روحـــی و اجتماعـــی بـــه
منظـــور رســـیدن بـــه رضایـــت شـــخصی ،پادا شهـــای پولـــی و ارضـــای نیـــاز
اســـتقال لطلبی در افـــراد اســـت.
وی تصریـــح کـــرد :فرصـــت از مهمتریـــن بخشهـــای شـــکلگیری یـــک
فرآینـــد کارآفرینـــی اســـت .فرصتهـــا پیشزمینـــه شـــکلگیری طر حهـــای
تجـــاری هســـتند .شـــروع کارآفرینـــی بـــا شـــناخت یـــک فرصـــت اســـت کـــه
البتـــه کار بســـیار ســـختی اســـت و کارآفرینـــی موفـــق میشـــود کـــه دانـــش
پیـــدا کـــردن و شناســـایی و ارزیابـــی فرصتهـــای مناســـب را داشـــته باشـــد.
ایـــن کارشـــناس حـــوزه کارآفرینـــی و گردشـــگری همچنیـــن خاطرنشـــان

فوتبال حبابی؛ فرصت کارآفرینی از نوع ورزش ــی
در ادامـــه ایـــن برنامـــه افشـــین احمـــدزاده طـــراح شـــهرهای هوشـــمند
تفریحـــی و کارآفریـــن حـــوزه گردشـــگری هـــم عنـــوان کـــرد :تفـــاوت یـــک
کارآفریـــن بـــا یـــک فـــرد عـــادی ایـــن اســـت کـــه چشـــم او نســـبت بـــه
یافتـــن فرصتهـــا بســـیار حســـاس اســـت .شـــخص کارآفریـــن همیشـــه
درحـــال نظـــاره و بررســـی فرصتهـــا اســـت کـــه بتوانـــد نیـــازی از جامعـــه
را رفـــع کنـــد .کارآفریـــن زندگـــی بـــه خصوصـــی دارد و بایـــد در آغـــاز کار
ایـــن نـــوع از زندگـــی را بپذیـــرد و ســـپس وارد ایـــن عرصـــه شـــود .مراحـــل
بعـــدی کارآفرینـــی بـــه ترتیـــب تحقیـــق در فرصتهـــا و در نهایـــت اقـــدام
بـــه آغـــاز فعالیـــت اســـت.
احمـــدزاده ضمـــن اشـــاره بـــه تجربیـــات گـــروه خـــود بـــا بیـــان اینکـــه
فعالیتهـــای ورزشـــی نیـــز میتوانـــد بـــه عنـــوان یکـــی از فرصتهـــای
ح ــوزه گردش ــگری م ــورد توج ــه ق ــرار بگی ــرد ،اف ــزود :م ــا موف ــق ش ــدیم ب ــه
عنـــوان یـــک گـــروه فعـــال کارآفریـــن در عرصـــه گردشـــگری ،ورزش فوتبـــال
حبابـــی را بـــه عنـــوان یـــک ایـــده خـــام و بکـــر تبدیـــل بـــه فرصـــت کنیـــم.
خوشـــبختانه امـــروز ایـــن ورزش در  ۱۸اســـتان کشـــور اجـــرا میشـــود
و بـــرای  ۱۸۰نفـــر بـــه طـــور مســـتقیم و بـــرای  ۳۲۰نفـــر بـــه صـــورت
غیرمســـتقیم ،شـــغل ایجـــاد کـــرده اســـت .ایـــن گـــزاره نشـــان میدهـــد
کـــه گردشـــگری عرصـــه گســـترد های اســـت و بـــرای اینکـــه بتوانیـــم بهـــره
کافـــی از ایـــن حـــوزه را ببریـــم ،کافـــی اســـت کـــه نیـــروی خـــود را روی
شـــناخت فرصتهـــا متمرکـــز کنیـــم.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

برنامهای برای پیش ــرفت صنعت گردشگری در البرز
ایـــن کارشـــناس حـــوزه کارآفرینـــی و گردشـــگری در رابطـــه بـــا
ظرفیتهـــای گردشـــگری البـــرز گفـــت :اســـتان البـــرز بهخصـــوص شـــهر
کـــرج در تمـــام زمینههـــا ،جاذبـــه گردشـــگری دارد .جاذبههـــای طبیعـــی،
تاریخـــی ،فرهنگـــی و مذهبـــی بهوفـــور در ایـــن اســـتان مشـــاهده میشـــوند.
مـــا طـــی بررســـی و کارشناســـی ایـــن ظرفیتهـــا ،فرصتهـــای مطلـــوب
کارآفرینـــی در عرصـــه گردشـــگری اســـتان البـــرز را شناســـایی و بررســـی
کردیـــم و بـــه نتایـــج خوبـــی رســـیدیم.
موحـــد در تشـــریح طـــرح تحلیـــل فرصتهـــای کارآفرینـــی در گردشـــگری
بـــا تاکیـــد بـــر کالن شـــهر کـــرج گفـــت :در تحقیقـــات انجـــام شـــده ،احـــداث
و گســـترش موز ههـــا بـــرای جـــذب بیشـــتر گردشـــگر در اســـتان البـــرز
اهمیـــت بســـیاری دارد .دومیـــن فرصـــت شناساییشـــده ،احـــداث هتلهـــای
مناســـب در البـــرز بهخصـــوص کـــرج اســـت .متاســـفانه امـــروز اســـتان البـــرز
در ایـــن زمینـــه دچـــار ضعفهـــای بزرگـــی اســـت کـــه بایـــد جبـــران شـــوند.
وی افـــزود :ســـومین فرصـــت ارزیابیشـــده ،امـــکان طراحـــی و ســـاخت
تلـــه کابیـــن و محورهـــای گردشـــگری اســـت .البـــرز بـــه خاطـــر کوهســـتانی
بـــودن در بخـــش شـــمالی ،ظرفیـــت مناســـبی بـــرای ایجـــاد تلهکابیـــن دارد و
ایـــن حـــوزه محـــل خوبـــی بـــرای ســـرمایهگذاران عرصـــه گردشـــگری خواهـــد
بـــود .ایجـــاد مهمانســـرا ،ســـایتهای ورزشـــی ،را هانـــدازی تاکســـیهای
گردشـــگری و احـــداث پار کهـــای مناســـب نیـــز از دیگـــر فرصتهایـــی
هســـتند کـــه بـــرای پیشـــرفت صنعـــت گردشـــگری در البـــرز ،پیـــش روی
ایـــن اســـتان اســـت.

به همت جهاددانشگاهی و با حضور نمایندگان چهار
کشور خارجی انجام گرفت
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 26 ،بهمنماه:دسـتاوردهای طـرح ملی توانمندسـازی زنان
سرپرسـت خانـوار اسـتان تهـران مبتنـی بـر الگوی توسـعه مشـاغل خانگی بـا همکاری
سـه واحـد سـازمانی جهاددانشـگاهی عالمـه طباطبایـی ،الزهـرا (س) و پژوهشـکده
فرهنـگ ،هنـر و معمـاری پژوهشـگاه علـوم انسـانی بـه نمایـش درآمد.
نمایشـگاه دسـتاوردهای طـرح ملـی توانمندسـازی زنـان سرپرسـت خانـوار اسـتان
تهـران مبتنـی بر الگوی توسـعه مشـاغل خانگـی با حضـور دکتر محمدصـادق بیجندی
معاون آموزشـی جهاددانشـگاهی ،دکتر سوسـن باسـتانی معـاون بررسـیهای راهبردی
معاونـت امـور خانـواده وزنان ریاسـت جمهوری ،مهنـاز امامدادی رییس دبیرخانه سـتاد
سـاماندهی و حمایـت از مشـاغل خانگی وزارت تعـاون ،کار و رفاه اجتماعـی ،نمایندگان
چهـار کشـور سـوریه ،لبنـان ،افغانسـتان و فلسـطین و بـا حضور و شـرکت  40پیشـران
فعـال در عرصـه مشـاغل خانگی اسـتان تهران برگزار شـد.
دستاوردهای خوب طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
در ابتـدای مراسـم ،دکتـر محمدصـادق بیجنـدی معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی
ایـن نهـاد را بـه تعبیـر رهبـر انقلاب یکـی از مولودهـای مبـارک انقلاب اسلامی و از
سـتونهای انقالب مطرح کرد و گفت :این نهاد دارای سـه پژوهشـگاه ۲۷ ،پژوهشـکده،
دو دانشـگاه ،شـش موسسـه آمـوزش عالـی ۴1 ،مرکـز علمـی کاربـردی ۱۷۰ ،مرکـز
آمـوزش تخصصـی و مهارتـی ،سـه پـارک علـم و فناوری 23 ،مرکز رشـد و بیـش از 30
مرکـز نوآوری و شـتاب دهی ،سـه خبرگزاری ایسـنا ،ایکنا و سـیناپرس و یـک هفتهنامه
اختصاصـی بازار کار اسـت.
وی همچنیـن بـه مرکـز افـکار سـنجی ،سـازمان دانشـجویان ،مرکـز گردشـگری
دانشـجویان ایـران و مرکـز امـام و انقلاب بهعنـوان چند نمونـه از مراکـز فرهنگی موثر
و اثربخـش جهاددانشـگاهی در حوزههـای مختلـف بهویـژه فرهنگـی در کشـور اشـاره
داشت.
دکتـر بیجنـدی بـا اشـاره بـه اینکـه معاونـت امـور زنـان و خانـواده نهـاد ریاسـت
جمهـوری بـا توجه بـه توانمندیها ،تجربیات و شـبکه ملی جهاددانشـگاهی در سراسـر
کشـور برای پیادهسـازی طرح توانمندسـازی زنان سرپرسـت خانوار به جهاددانشـگاهی
اعتمـاد و اجـرای آن را در ابتـدای سـال  98بـه ایـن نهـاد سـپرد ،گفـت :طـرح
توانمندسـازی اقتصـادی زنـان سرپرسـت خانـوار مبتنی بر الگوی نوین توسـعه مشـاغل
خانگـی هماکنـون در  ۲۴اسـتان کشـور بـا همکاری وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی
در حـال اجراسـت و بانـوان فعـال ،عالقهمنـد و واجد شـرایط طـرح پـس از آموزشها و
مشـاورههای الزم عمومـی و تخصصـی الزم مـورد حمایـت قرارگرفتهانـد.
در انتهـای مراسـم افتتاحیـه دکتـر بیجنـدی با ذکر بخشـی از دسـتاوردها ،این طرح
را بهعنـوان یـک الگـوی موفـق برای سـایر کشـورها برشـمرد که آنهـا میتواننـد از آن
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کـــرد :فرصتهـــا بـــرای همـــه یکســـان اســـت امـــا کســـانی برنـــده خواهنـــد
بـــود کـــه بهموقـــع و دقیـــق ،بـــا در نظـــر گرفتـــن همـــه شـــرایط ،فرصتهـــای
مناســـب را تشـــخیص بدهنـــد و اقدامـــات الزم را مدیریـــت کننـــد .در عرصـــه
کارآفرین ــی ام ــروز ،کس ــی موف ــق خواه ــد ب ــود ک ــه قدرس ــت ارزیاب ــی فرص ــت
را داشـــته باشـــد زیـــرا اینگونـــه نیســـت کـــه همـــه فرصتهـــای ایجـــاد
شـــده ،ظرفیـــت کافـــی بـــرای ایجـــاد یـــک کســـبوکار خـــوب را داشـــته
باشـــند .در ایـــن زمینـــه ،دانســـتن الگوهـــا و مد لهـــای شـــناخت و ارزیابـــی
فرصـــت ،بـــرای یـــک کارآفریـــن موفـــق الزامـــی اســـت.
علـــی موحـــد ادامـــه داد :صنعـــت گردشـــگری عرصـــهای اســـت کـــه
میتوانـــد فرصتهـــای بســـیاری را در زمینههـــای مختلـــف مثـــل
اقامتـــی ،ســـیاحتی ،عمومـــی ،ســـامت ،اداری ،تجـــاری ،فرهنگـــی ،پذیرایـــی
و حـــوزه حمـــل و نقـــل در اختیـــار کارآفرینـــان قـــرار بدهـــد و عرصـــه را
بـــرای ایجـــاد کســـبوکارهای مفیـــد و پربـــازده آمـــاده کنـــد .بـــا توجـــه بـــه
ایـــن گســـتردگی ،صنایـــع حـــوزه گردشـــگری ایـــن ظرفیـــت را دارنـــد کـــه
بهطورجـــدی روی اقتصـــاد کشـــور ،اثرگـــذار باشـــند.

منایش بخشی از دستاوردهای
طرح ملی توامنندسازی زنان
رسپرست خانوار استان تهران

بـرای توانمندسـازی زنان سرپرسـت خانوار ،زنان خانـهدار و یا حتی زنـان دانشآموخته
اسـتفاده کننـد و جهاددانشـگاهی ایـن آمادگـی را دارد کـه بهعنـوان مشـاور و مجـری
طـرح در خدمت کشـورهای منطقه باشـد.
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برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

توجه ویژه به اشتغال و کارآفرینی زنان سرپرست خانوار
معـاون بررسـیهای راهبـردی معاونـت امـور خانـواده وزنـان ریاسـت جمهـوری در
ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای زنـان بهویـژه زنـان سرپرسـت خانـوار در ایـن
نمایشـگاه گفـت :ایـن نمایشـگاه نشـان داد که زنـان ایرانزمیـن توانمند هسـتند و این
نمایشـگاه نمـود بسـیار ارزشـمندی از تالشهـای بانـوان و زنانـی اسـت که بسـیاری از
آنهـا سرپرسـت خانوار هسـتند.
دکتـر باسـتانی یکـی از ماموریتهای معاونت امـور زنان و خانواده ریاسـت جمهوری
را صیانـت از بنیـان خانـواده عنوان کـرد و افزود :توجـه به نیازهای مختلـف زنان بهویژه
در بعـد اقتصـاد و اشـتغال یکـی از ایـن ماموریتهاسـت و تالش میکنیم ایـن ماموریت
را بهویـژه بـرای زنـان و بانوان سرپرسـت خانـوار بهخوبی انجـام دهیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در قانـون اساسـی توجـه بـه زنـان مـورد توجـه قرارگرفته،
گفـت :از برنامـه چهـارم توسـعه بحـث زنان سرپرسـت خانـوار بهطور جدی مـورد توجه
قرارگرفتـه و توجـه بـه زنـان وزنـان سرپرسـت خانـوار از سـوی دولـت بهعنـوان اولویت
مـورد توجـه قرارگرفته اسـت.
دکتـر باسـتانی بـا اشـاره به اینکـه چهار گـروه از زنـان در تعریـف مرکز آمـار ایران
سرپرسـت خانـوار محسـوب میشـوند افزود :زنانی که شـوهر خـود را از دسـتدادهاند،
زنانـی کـه دچـار قضیـه طلاق شـدهاند ،زنانـی کـه همسـران آنهـا بـه دلیلـی آنها را
تـرک کردهانـد و دخترانـی کـه ازدواجنکـرده و دچـار تجـرد قطعـی هسـتند در تعریف
مرکـز آمـار ایـران زنان سرپرسـت خانوار محسـوب میشـوند.
وی بـه بنـد ت مـاده  80اشـاره کـرد و گفـت :بـر اسـاس به بنـد ت مـاده  80برنامه
ششـم توسـعه حمایت از زنان سرپرسـت خانوار به معاونت امور خانواده و زنان ریاسـت
جمهـوری واگـذار شـده اسـت .در ایـن راسـتا شـورای راهبـری با حضـور معاونـت امور
زنـان و خانـواده ،سـازمان برنامهوبودجـه ،وزارت کار ،جهـاد کشـاورزی ،کمیتـه امـداد،
بهزیسـتی کشـور ،وزارت بهداشـت و درمـان و  ...تشـکیل شـد کـه در قالـب آن پنـج
کمیتـه شـکل گرفـت تـا بتوانـد برنامههـای توانمندسـازی زنان سرپرسـت خانـوار را در
زمینـهی آمـوزش ،اشـتغال و کارآفرینـی ،روانـی و اجتماعی ،مسـکن ،حمایتهای مالی
و بحـث مسـایل حقوقـی و قانونـی دنبـال کند.
وی بـا تشـکر از نقـش ارزشـمند جهاددانشـگاهی در توانمندسـازی زنـان سرپرسـت
خانـوار در اسـتانهای مختلـف کشـور افزود :بـر همین اسـاس چندین اقدام در دسـتور
کار قـرار گرفـت کـه یکـی از کارهـای مهـم راهانـدازی بانـک اطالعاتـی زنان سرپرسـت
خانـوار بـود کـه توسـط وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی دنبـال شـد تا آمـار واقعی
زنـان سرپرسـت خانـوار مشـخص شـود؛ در قالـب ایـن برنامـه بحـث توانمندسـازی
اقتصـادی زنـان سرپرسـت خانـوار مبتنـی بـر الگـوی نویـن توسـعه مشـاغل خانگـی
توسـط زنـان سرپرسـت خانـوار توسـط جهاددانشـگاهی دنبـال شـد و در حـال حاضـر
دسـتاوردهای خـوب ایـن طـرح را میبینیـم کـه تشـکر مسـووالن مختلـف کشـوری را
نیـز بـه همراه داشـته اسـت.
دکتـر باسـتانی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن طـرح در  24اسـتان کشـور بـه اجـرا
درآمـد ه اسـت ،افـزود :در قالـب ایـن طـرح ملـی مشـاورهها و آموزشهـای الزم بـرای
توانمندسـازی ارایـه ،ظرفیتهـا و فرصتهـا شناسـایی شـد .سـپس پیشـرانان موفـق و
توانمنـد شناسـایی و بـا حمایتهـای مختلـف زمینـه اشـتغال و توسـعه اقتصـادی زنان
سرپرسـت خانـوار فراهـم شـد.
وی افـزود :همچنیـن طـرح دیگـری نیـز بـا همـکاری وزارت کشـور و سـازمان فنی
و حرفـهای کشـور و سـازمانهای مردمنهـاد بـا عنـوان طـرح توانمندسـازی و توسـعه
اقتصـادی و اجتماعـی زنـان سرپرسـت خانـوار دنبـال شـد تـا زمینه اشـتغال و توسـعه
اقتصـادی زنـان سرپرسـت خانـوار تا رسـیدن به بـازار به نتیجه برسـد .همچنیـن تامین
مالـی بـرای زنـان سرپرسـت خانـوار در جهـت تامیـن سـرمایه بـرای آنهـا از طریـق
بانکهـا و صندوقهـای حامـی در ایـن زمینـه دنبـال شـد تـا از طریـق ضمانـت سـهام
عدالـت ،زنـان سرپرسـت خانـوار بتواننـد وام آسـان دریافت کننـد و کسـبوکار خود را
توسـعه دهنـد .درنهایـت حدود  12هزار زن سرپرسـت خانـوار در این دو طـرح آموزش
دیدنـد ،بـازار فـروش اینترنتی دایر کردند و توانسـتند تجربه کسـب کننـد و به بازارهای
مختلـف فـروش وصـل شـوند و توانسـتند در رفـع بخشـی از نیازهـای بهداشـتی ،مـواد
مصرفـی و  ...جامعـه نیـز نقـش ارزشـمند خـود را ایفـا کنند.
رشد مشاغل خانگی بیش از دو و نیم برابر شده است
مهنـاز امـدادی رییس دبیرخانه سـتاد سـاماندهی و حمایت از مشـاغل خانگی نیز در
ایـن مراسـم بـا اشـاره به اینکـه تعداد مشـاغل خانگـی در سـال  2019در دنیـا حدود

صـد میلیـون نفـر بـوده گفـت :ایـن در حالـی اسـت کـه آمـار شـاغالن حـوزه مشـاغل
خانگـی در سـال  2020بـه  260میلیـون نفر رسـیده که از سـهم باالی مشـاغل خانگی
و رشـد ایـن مشـاغل در دنیا حکایـت دارد.
رییـس دبیرخانـه مشـاغل خانگـی کشـور با اشـاره به تصویـب قانون مشـاغل خانگی
در مجلـس شـورای اسلامی در سـال  1388گفـت :بر اسـاس ایـن قانون بسـتر حمایت
از مشـاغل خانگـی فراهمشـده اسـت و همیـن حمایتهـا زمینهسـاز اجـرای طرحهـای
توسـعه مشـاغل خانگـی توسـط دولت شـد که در سـه بخـش دنبال میشـود.
امامـدادی بـه ظرفیتهـای خـوب جهاددانشـگاهی در سراسـر کشـور اشـاره کـرد و
گفـت :ابتـدا اجرای طرح توسـعه مشـاغل خانگی در  9اسـتان بـه جهاددانشـگاهی ارایه
شـد و سـپس در  24اسـتان و پـساز آن در  31اسـتان ایـن مهـم بـه جهاددانشـگاهی
محـول شـد و خوشـبختانه آثـار آن را میبینیـم و نمایشـگاه امـروز کـه گشـایش یافت
گویـای بخشـی از ایـن موفقیتهـا بود.
وی بـه انتقـال و تجربیـات در حوزه مشـاغل خانگی اشـاره کرد و گفت :مـا تجربیات
خوبـی داریـم کـه میتوانیـم ایـن تجربیـات را به اشـتراک بگذاریـم و از تجربیات سـایر
کشـورها نیز اسـتفاده کنیم.
مهـری اسـدی مدیـر اجرایـی طـرح ملی توسـعه مشـاغل خانگـی نیز در این مراسـم
اظهـار داشـت :در قالـب طـرح ملـی توانمندسـازی اقتصـادی زنـان سرپرسـت خانـوار
مبتنـی بـر الگوی نوین توسـعه مشـاغل خانگی علیرغم شـرایط سـخت و خاص شـیوع
ویـروس کرونـا تاکنـون  108شـبکه 74 ،برند و  1781فروشـگاه مجازی فـروش در 24
اسـتان کشـور بـرای  6019نفـر واجـد شـرایط ایجـاد و امیدواریم تـا پایان سـال جاری
کـه انتهـای طرح خواهد بود شـاهد رشـد این شـبکهها ،برندهـا و فروشـگاههای مجازی
باشیم.
در پایان مراسـم نمایندگان کشـورهای افغانسـتان ،سـوریه ،لبنان و فلسـطین از این
نمایشـگاه بازدیـد و مدیـران هـر بخـش ،طـرح را بـرای میهمانـان خارجی تشـریح و به
سـواالت آنهـا در خصـوص فرآیندهـای اجرایـی و نتایج طرح پاسـخ دادند.
گفتنـی اسـت ،اجـرای ایـن طـرح در اسـتان تهـران بـر عهـده سـه واحـد سـازمانی
جهاددانشـگاهی عالمـه طباطبایـی ،الزهـرا(س) و پژوهشـکده فرهنـگ ،هنـر و معماری
پژوهشـگاه علـوم انسـانی بـرای  1660زن سرپرسـت خانـوار اسـت که نمایشـگاه حاضر
بهعنـوان بخشـی از دسـتاوردهای ایـن طـرح به شـمار مـیرود.

■□■

برگزاری نشست هم اندیشی
بازنگریسندملیسکونتگاههای
غیر رسمی کشور

با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
جهاددانشگاهی برگزار شد

روابط عمومی پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی:نشسـت هم اندیشـی
بـا موضـوع ضـرورت بازنگری سـند ملی توانمندسـازی و سـاماندهی سـکونتگاههای غیر
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رسـمی کشـور بـا اسـتفاده از تجربیات بیـن المللی و داخلـی در حوزههای دانشـگاهی و
اجرایـی و بـا حضـور نمایندگان شـرکت بازآفرینی شـهری ایران ،سـازمان شـهرداریها،
وزارت خانههای کشـورو راه و شهرسـازی ،متخصصان و دانشـگاهیان و پژوهشـگاه علوم
انسـانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشـگاهی در شـرکت بازآفرینی شـهری برگزار شـد
و چرایـی و چگونگـی ایـن موضوع مورد بحث و بررسـی قـرار گرفت.
در این نشسـت هم اندیشـی ابتدا مسـلم سـید الحسـینی عضو هیات مدیره شـرکت
بازآفرینـی شـهری ایران گفت :موضوع نشسـت پیرامـون ضرورت بازنگری سـند توانمند
سـازی سـکونتگاههای غیـر رسـمی اسـت ،موضوعـی کـه یکی از ابـر چالشهای کشـور
تلقـی شـده ،ابعـاد ملی داشـته و تمـام الیههـای مدیریت اجتماعـی ،اقتصـادی ،امنیتی
وحـوزه شـهری را درگیـر خـودش کـرده اسـت ،موضوعـی کـه نمیتـوان بـه آن پـروژه
محـور نـگاه کـرد و میبایسـت در فازهـای زمانـی مختلـف بـا یـک سـند یکپارچـه و
هماهنـگ بـه آن نگاه شـود ،سـندی که میبایسـت چراغ مسـیر باشـد و اسـتراتژیهای
کلـی را مشـخص کند.
سیدالحسـینی در ادامـه گفـت :این سـند بـا توجه به تاکیـدات مندرج در جزء سـوم
از بنـد الـف مـاده  120قانـون برنامـه ششـم کشـور در دسـت تهیـه اسـت ،امـا انتظـار
مـیرود با آسـیب شناسـی خالء هـا و شـکافهای موجود در سـندهای قبلـی ،ابهامات،
کاسـتیها و تناقضـات را مشـخص کـرده و بر اسـاس شـرایط اقتصـادی و بومـی ایران با
در نظـر گرفتـن نقـش مهم شـهرداریها به عنـوان فعاالن صـف مقدم حـوزه بازآفرینی،
بازنگریهـا انجام شـود.
وی تصریـح کـرد :همچنیـن توافـق دسـتگاههای عضو سـتاد ملی بازآفرینی شـهری
پایـدار نیـز میبایسـت کسـب شـود ،مـا در این خصوص بـا یک سـند راهبـردی مواجه
هسـتیم کـه عالوه بـر در نظر گرفتـن تجربیات جهانـی و بین المللی میبایسـت نظرات
ذینفعـان جامعـه هدف در آن لحاظ شـود.
حبیب خراسـانی معاون سـاماندهی و بازآفرینی شـهری از  12سـال کار اجرایی روی
سـند سـکونتگاهها در فاصلـه سـالهای  84تـا  96سـخن گفـت و به رویکـرد جدید 54
نشسـت سـتاد ملی کشـور اشـاره کـرد و گفـت :یکـی از مهمتریـن دالیل بازنگـری این
سـند ،سرشـماری سـال  1395و احصـاء آمـار  12میلیـون نفر حاشیهنشـین در کشـور
اسـت کـه نهتنهـا کاهـش  10درصـدی اتفـاق نیفتـاده بلکـه بیـن سـالهای  95تا 99
حتـی بـا فقـر شـدید شـهری ،ایـن حاشیهنشـینیها افزایـش چشـمگیری هـم داشـته
اسـت ،ایـن مسـاله بایـد در سیاسـتهای کالن مسـکن لحـاظ شـود و در راهبردها ،نوع
اقـدام و عمـل بـا دو دیـدگاه رفـع مشـکل و پیشگیـری و پیشنگری وارد شـویم.
در ادامـه ماندانـا ملـک مدیـر کل دفتـر مطالعـات کاربـردی و امـور ترویجی شـرکت
بازآفرینـی شـهری پایـدار گـزارش اولیـهای از ضرورتهـای تهیـه سـند و اقداماتـی که
تاکنـون انجـام شـده ارایـه کـرد و بـا اشـاره بـه تاریخچـه تهیه سـند ایـن سـکونتگاهها
گفـت :سـند سـکونتگاههای غیـر رسـمی در سـال  1382تهیـه و تا سـال  1392مالک
عمـل بوده اسـت.
ملـک در ادامـه گفـت :مهمتریـن نیـازی که با شناسـایی و آسـیب شناسـی میتوان
بـه آن برسـیم پاسـخ بـه ایـن سـوال اسـت کـه چـه اتفـاق و کاری میتوانـد بخشـی از
مشـکالت و چالشهـای سـکونتگاههای غیـر رسـمی را کمتـر کنـد؟
ملـک افـزود :از طرفـی ما با بحرانهـای زیسـتمحیطی و امنیتی در سـکونتگاهها به
لحـاظ جابـه جاییهـای جمعیتـی و افزایـش فقـر شـهری مواجه هسـتیم ،ما بـه دنبال
ایـن هسـتیم کـه ضمانتهـای اجرایـی را در بازنگـری سـند جدیـد افزایـش بدهیـم و
اقدامـات عملیاتـی در محدوههـای اجرایی داشـته باشـیم.
کمـال نوذری کارشـناس دبیرخانه سـتاد ملی نیز در این نشسـت بـا پیگیری مباحث
ارایـه شـده گفـت :مطابق قانـون باید سـاالنه  270محلـه در قالب برنامه اقدام مشـترک
بازآفرینـی وارد شـود و در طـول برنامه ششـم پروژههای عملیاتی در این محالت شـروع
شـود ،بهگونـهای کـه سـطح خدمـات و سـرانههای محلات هـدف به متوسـط شـهری
برسـد ،زیـرا در مـاده  62قانـون برنامه ششـم ،دولت مکلف بـه برنامهریزی و سـاماندهی
مناطـق حاشیهنشـین و کاهـش جمعیت این مناطق شـده اسـت.
وی در ادامـه بـا تصریـح این مطلب کـه در  351محلهی دارای پروژه اقدام مشـترک
تنهـا تاکنـون  30درصـد برنامههـا اجرایـی شـده اسـت ،گفـت :همـه نهادهای مسـوول
بهویـژه شـهرداریها بایـد باقوت بیشـتری پیگیر پایان بخشـی بـه پروژههـای بازآفرینی
باشند.
نـوذری در ادامـه در خصـوص چالشهـا و مسـایل موجـود در سـکونتگاههای
غیررسـمی در ابعـاد مختلـف نهـادی ،مالی ،پیشـگیری و پیشنگـری و سـابقه مکاتبات
انجـام شـده وزارت راه و شهرسـازی بـا دبیرخانـه دولـت در زمینـه ضـرورت تهیه سـند
ملـی توانمندسـازی و سـاماندهی سـکونتگاههای غیـر رسـمی کشـور بـه بیـان نقطـه
نظـرات خودپرداخـت.

دکتـر عالءالدینـی عضـو هیـات علمـی دانشـگاه تهـران در ادامـه بـا توجـه به رشـد
فزاینـده سـکونتگاههای غیـر رسـمی گفـت :وضعیـت سـاکنین سـکونتگاههای غیـر
رسـمی بسـیار وخیـم اسـت و در نسـل بعـدی ایـران ،جمعیـت بزرگـی سـاکن ایـن
سـکونتگاهها خواهنـد بـود کـه آینده مبهمـی را برای جمعیت شـهری رقـم خواهند زد.
آمارهـا از رشـد حاشیهنشـینی در کشـور از  6میلیـون بـه  11و  12میلیـون میگویـد،
مسـاله پیچیدهتـر شـده اسـت ،امـا مسـاله مهمتـر دو چیـز اسـت یکـی پیچیدگـی کار
در سـکونتگاهها و دوم سـرعت کنـد اقدامـات در مقابـل رشـد سـریع آنهـا اسـت و این
مطلـب یعنـی مـا حتمـا سـند جدیـدی میخواهیـم .سـند جدیـد یـک فرصـت جدیـد
اسـت ،امـا سـوال اصلـی اینجاسـت آیـا میتـوان سـند سـکونتگاهی را بهگونـهای بـه
تصویـب رسـاند کـه تمـام دسـتگاهها مکلـف بـه پیگیـری آن باشـند؟ آیـا سـند قابلیت
ایـن مسـاله را خواهـد داشـت که تـکروی دسـتگاهها را کنتـرل و رصد کنـد؟ و مهمتر
اینکـه سـند نهایـی کـه تدویـن و تصویـب میشـود مـورد حمایـت باالتریـن سـطوح
حکومتـی و دولتـی خواهـد بود؟
در ادامـه حمیـد رمضانـی عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات
اجتماعـی جهاددانشـگاهی (مشـاور طـرح) بـه گامهـای بازنگـری سـند اشـاره کـرد و
گفـت :در گام اول مطالعـات پایـه بـا هـدف آسـیب شناسـی دقیـق ایـن پدیـده از ابعاد
مختلـف انجـام شـده تـا محتـوای اولیـه پیشنویـس سـند فراهـم شـود .در گام بعـدی
در همـکاری بـا صاحبنظـران وخبـرگان پیشنویـس سـند از نظـر ماهوی و سـاختاری
اصلاح میگـردد و نهایتـا پـس از بررسـیهای کارشناسـی در کارگروههـای تخصصـی،
سـند بـرای تصویـب نهایـی آمـاده خواهد شـد.
دکتـر آیینـی عضـو هیـات مدیـره شـرکت بازآفرینـی نیـز در ایـن خصوص بـا تاکید
بـر ایـن موضـوع کـه سـند جدیـد یـک اصالحیه بر سـند قبـل اسـت ،گفت :سـند باید
یـک سـند ملی باشـد نه یک سـند دولتـی زیرا سـندهای ملی عمـر طوالنـی دارند ولی
سـندهای دولتـی بـا دولتهـا میآینـد و بـا دولتهـا میرونـد .در واقـع در سـند ملـی
بـا لحـاظ کـردن نظرات دانشـگاهیان (حوزه تئـوری) و نظـرات نهادهـای درگیر موضوع
بازآفرینـی (حـوزه اقـدام و عمـل) بایـد به یک سـند جامـع و کاربردی برسـیم
همچنیـن دکتـر ایراندوسـت عضـو هیـات علمـی دانشـگاه کردسـتان نیـز در ایـن
نشسـت تاکیـد کـرد :بازنگری سـند جدیـد از دو جنبه ضروری اسـت :مـورد اول مربوط
بـه کارآمـدی سـندهای قبلـی اسـت کـه نیازمنـد تحلیـل و آسـیب شناسـی اسـت تـا
بدانیـم چالشهـا و رونـد گسـترش مسـایل بـه چـه میـزان بـه سـندها بـر میگـردد
(تاثیـرات سـند و کاسـتیهای سـند) .مـورد دوم تاکیـد دولـت بر بازنگری سـند اسـت.
در سـطح شهرنشـینی و شـهرهای مـا ،اتفاقـات و دگرگونیهای جدیدی رخ داده اسـت
کـه ایـن الـزام را ایجـاد میکنـد تـا سـند را بازنگری کنیـم .ما بایـد بدانیم ایـن الزامات
چـه چیزهایـی اسـت؟ و ایـن اتفاقـات کدام اند؟ بخشـی به سـند بـاز میگردد که سـند
نتوانسـته اسـت و بخشـی هـم بـه دولـت و متولیـان مربوطـه بر میگـردد کـه معتقدند
ضرورتهایـی بـه وجـود آمـده اسـت و ایـن مـورد هم باید مشـخص شـود.
در پایـان سـید الحسـینی بـا تاکیـد بـر اهمیـت تهیه سـند گفـت :این سـند در گام
نخسـت بایـد دنبـال تبییـن مسـایل ،ابهامهـا ،تناقضـات و کاسـتیهایی باشـد کـه در
اسـناد گذشـته وجـود داشـته یـا بـر اسـاس شـرایط کنونـی کشـور و تحـوالت شـهری
جدیـد بـه وجـود آمده اسـت.
وی گفـت :برنامهریـزی یـک امـر مسـتمر دایمـی اسـت و ضـرورت دارد راهبردهـا و
سیاسـتها متناسـب بـا شـرایط روز اصلاح شـود .ممکن اسـت اهـداف ثابت باشـند اما
قطعـا سیاسـتها بـا توجـه بـه فرایندهـای اجتماعـی و اقتصـادی در زمانهـای مختلف
متغیـر خواهـد بـود و این مسـاله نشـان دهنـده ضرورت بازنگری سـند ملی اسـت .عضو
هیـات مدیـره شـرکت بازآفرینـی شـهری ایـران بـا اشـاره بـه این کـه بحث اجمـاع در
بازنگـری سـند ملـی مهـم اسـت ،تصریـح کـرد :نیازداریـم تـا تمـام اسـناد باالدسـتی و
اسـناد همطـراز مورد بررسـی قـرار گرفته و مسـایل کلیدی آنهـا را اسـتخراجکنیم .در
مرحلـه دوم شناسـایی ذینفعـان اعـم از دولـت ،بخشهـای عمومـی ،نهادهـای محلی،
دانشـگاهیان و انجمنهـای صنفـی کـه بایـد نقـش آنهـا در سـند جدیـد دیـده شـود.
علاوه بـر ایـن ،اقدامهـای انجام شـده قبلـی نیز باید آسـیب شناسـی شـوند .موضوعات
پیشـگیری و پیشنگـری نیـز بایـد در ایـن سـند مـورد توجه قـرار گیرد.
سیدالحسـینی با اشـاره به این که سـه محور نوسـازی و مقاومسـازی مسـکن ،تامین
خدمـات عمومـی و توانمند سـازی اجتماعی محورهای اصلی تدوین سـند اسـت ،گفت:
پـس در گام اول بایـد یکچشـم انـداز آغازینـی داشـته باشـیم کـه متکی بر شناسـایی
مسـایل اساسـی اسـت ،در گام دوم بعـد از شناسـایی مسـایل ،نیـاز اسـت تـا سـنجش
مسـایل در ابعـاد مختلـف بـرای تدوین و رویکـرد مدل مفهومـی مورد توجه قـرار گیرد.
در نهایت باید تحلیل و بررسـی شـود که موقعیت اسـتراتژیک در ارتباط با این مسـایل
چیسـت و اهداف سـند بر اسـاس چشـم انداز سـالهای آتی ترسـیم شـود.
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در نشست روسای جهاددانشگاهی و دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی تاکید شد

برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی شـهید بهشـتی 29 ،دیماه:رییس دانشگـــــاه
علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی در نشسـت مشـترک بـا رییـس جهاددانشـگاهی گفـت:
ایـن نهـاد انقالبـی بـا دارا بـودن سـاختارهای غیر دیـوان سـاالرانه میتواند با مشـارکت
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی برنامههای اجتماعـی حوزه سلامت را با جدیت
دنبـال کند.
دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نشست مشترک
با دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی که برگزار شد گفت :در فرازوفرودهای
مختلف انقالب اسالمی جهاددانشگاهی خدمات شایستهای در عرصه دانشگاهی و
اجتماعی ارایه داده است.
وی مهمترین وجه تمایز جهاددانشگاهی خوداتکایی ،خودباوری و خودکفایی ملی
دانست و افزود :اگر نقش تمامی دستگاههای ذیربط را در نظر داشته باشیم ،نقش
جهاددانشگاهی بهعنوان نهادی اجرایی بسیار پررنگ است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیانیه گام دوم انقالب را بزنگاهی برای
توسعه فناوری و گسترش راهبردهای خرد محور دانست و گفت :با توجه به اهداف
مقدسی که در شکلگیری جهاددانشگاهی نقش داشته ،دسترسی به مفاهیم توسعهای و
اهداف مترقی کشور برای این نهاد دور از دسترس نیست.
دکتر زالی بابیان اینکه جهاددانشگاهی پرتراکمترین ارتباطات بین سازمانی کشور را
در کارنامه درخشان خود دارد ،بیان کرد :اتاق فکر سالمت برای افراد دغدغه مند سالمت
مردم برای اولین بار در جهاددانشگاهی شکل گرفت.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بخش دیگری اهمیت برنامهریزی برای
سالمت سالمندان را موردتوجه قرارداد و تاکید کرد :با توجه به شکلگیری نهادهای
سیاستگذار و تدوین اسناد باالدستی ،ولی در عمل اقدام مؤثری تاکنون برای تامین
سالمت روحی و جسمی سالمندان انجام نشده است.
دکتر زالی بابیان اینکه توجه به نیازهای اجتماعی ،اقتصادی و بهطورکلی کیفیت
زندگی سالمندان از اهمیت ویژهای برخوردار است ،دوره سالمندی را دوره پیچیدهای
از زندگی دانست و گفت :این در حالی است که کیفیت زندگی سالمندان در ایران از
کشورهایی که از نظرمولفه های اقتصادی به ایران نزدیک هستند هم پایینتر است.
وی با اشاره به اینکه سالمندان با بیماریهای فرسایشی و مزمن دستوپنجه نرم
میکنند تاکید کرد :تخصص طب سالمندی باید پویاتر ،با برنامهای روشن و در قالب
فعالیتهای مشترک در دستور کار باشد.
تامین اعتبار درمان زوجهای نابارور یکی دیگر از مواردی بود که رییس دانشگــــاه
علوم پزشکی شهید بهشتی در این جلسه به آن پرداخت و توضیح داد :حدود  ۲۵درصد
از زوجهای جوان توان باروری را ندارند و این در حالی است که تعداد زیادی از این افراد
علیرغم میل به بچه دارد شدن ،توان پرداخت هزینههای درمان را ندارند بنابراین اگر
چنانچه دولت و مجلس عالقهمند به موضوع افزایش جمعیت هستند باید بسته اعتباری
جداگانهای برای این مهم اختصاص دهند.

دکتر زالی فعالیتهای مشترک دانشگاه با جهاددانشگاهی را در حوزههای سالمت
عمومی و تشکیل مرکز رشد مشترک و برگزاری دورههای مهارتی برای آحاد شهروندان
را خواستار شد.

کاهش مشکل زوجهای نابارور سراسر کشور باروحیه جهادی
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه
جمعیت سالمندی کشور با شتاب رو به افزایش است ،تقویت فعالیتهای فناورانه با
برنامهریزی مدون در این حوزه را خواستار شد.
وی در ادامه از فعالیتهای جهاددانشگاهی در راستای ارایه خدمات به زوجهای نابارور
خبرداد و گفت :بیش از  ۵۰درصد درمان زوجهای نابارور در پژوهشکده رویان و ابنسینا
جهاددانشگاهی انجام میشود.
رییس جهاددانشگاهی ایجاد مراکز ناباروری در مراکز استانها را خواستار شد و تاکید
کرد :باید باروحیه جهادی مشکل زوجهای نابارور سراسر کشور کاهش یابد.
راهاندازی مرکز جامع پایش سالمت و طب سالمندی
حمید حمزهزاده سرپرست جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به
فعالیتهای این واحد در حوزه سالمندی اظهار کرد :جهاددانشگاهی علوم پزشکی
شهیدبهشتی سالها در حوزه سالمندی فعالیتهای خوب ولی به شکل غیر منسجم
داشته است که در دوره جدید در تالش هستیم با حمایت رییس جهاددانشگاهی ،این
فعالیتها را سازماندهی کنیم و به مسیری برویم که یک خروجی قابلقبول و فناورانه
را برای کشور ارایه نماییم.
در ادامه حمزهزاده با اشاره به تشکیل کمیته مشترک با شورای سیاستگذاری
سالمندی گفت :امیدوارم در آینده بتوانیم در جهت راهاندازی مرکز جامع پایش سالمت
و طب سالمندی در این واحد پیش رو باشیم.
وی در ادامه با ارایه پیشنهاد فعالیتهای مشترک پژوهشی این واحد و دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی گفت :برای ارایه پروژههای حوزه سالمندی که از طرف
سازمانهای ملی و بینالمللی مورد حمایت قرار میگیرند ،بهشدت نیازمند حمایت و
مشارکت دانشگاه و اعضای هیات علمی هستیم و میتوانیم در قالب گرندهای مشترک
پژوهشی در این حوزه فعالت داشته باشیم.
حمزهزاده با اشاره به فعالیتهای این واحد در حوزه کرونا اظهار کرد :از ابتدای شیوع
کرونا در اسفندماه سال  98این واحد فعالیتهای خود را آغاز نموده که ازجمله میتوان
به تولید محلول ضدعفونی و راهاندازی سایت  123کرونا که بسیار مورد استقبال قرار
گرفته و توانسته بحث آموزشهای عمومی و راهنمایی بیماران قرنطینه خانگی را پوشش
دهد ،اشاره کرد.
سرپرست جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد :این واحد در زمینه
 HSEو مدیریت خطر حوادث ،نیز تیم علمی توانمندی در این واحد تشکیل شده است
و امکان همکاری مشترک در موضوعات مرتبط بهویژه با محوریت کرونا در قالب تدوین
دستورالعملها و سایر بحثهای زیستمحیطی آن از جمله پاکسازی محیطزیست و
پسماندهای کرونا و نیز ایمنی کادر درمان و ایمنی عمومی از طریق ارایه بستههای
آموزشی و خدماتی فراهم شده است.
وی بیان کرد که رویکرد واحد علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره جدید ،توسعه و
تعمیق همکاریهای بین جهاددانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است ،در
این خصوص نیز جلسات متعددی با دانشکدهها و پژوهشگاههای تابعه دانشگاه داشتهایم
و در حال راهاندازی کارگروههای مشترک برای اجرایی شدن این برنامهها هستیم.

ثبت رکورد  850تست کرونا در روز توسط جهاددانشگاهی
همچنین در ادامه دکتر غالمرضا اسماعیلی جاوید مدیرکل دفتر تخصصی علوم
پزشکی با بیان اینکه جهاددانشگاهی رکورد  850تست کرونا در روز را دارد ،اظهار کرد:
جهاددانشگاهی در حوزه کرونا از هفته اول اسفندماه سال  98بهصورت جهادی واردشده
و هفته دوم اسفند دو کیت مولکولی ارایه کردیم که مجوز اولین کیت تشخیص مولکولی
در ایران را توانستیم دریافت کنیم.
وی افزود :همزمان با بحث کیتهای تشخیصی بحث تولید البسه و تولید ماسک را با
استفاده از امکانات واحدهای صنعتی دنبال کردیم و حتی مشاغل خانگی را در بخشهای
مختلف مرتبط با این تولیدات ،ایجاد کردهایم.
دکتر جاوید در ادامه به فعالیتهای صورت پذیرفته در پژوهشکدهها و واحدهای علوم
پزشکی جهاددانشگاهی در حوزه تولید مواد اولیه ،ساخت کیتهای تشخیصی ،انجام
آزمایشات مرتبط با ساخت واکسن و غیره اشاره کرد.
وی با تاکید بر وجود دو مرکز درمان در منزل و مرکز امداد در حوزه پزشکی
جهاددانشگاهی افزود :مرکز درمان در منزل ما دارای  22سال سابقه است که در این
دوره نیز تالش کرده تا بیماران مبتالبه کرونا را در منزل پایش کند و ارجاع بیمورد آنان
به بخشهای درمانی را کاهش دهد.

■□■

در نشست روسای پارکهای علم و فناوری به میزبانی
پارک ملی علوم وفناوری های نرم وصنایع فرهنگی
وابسته به جهاددانشگاهی مطرح شد

روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از سیناپرس :نشست روسای پارکهای علم و فناوری به میزبانی
پارک ملی علوم وفناوری های نرم وصنایع فرهنگی وابسته به جهاددانشگاهی با حضور
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی ،دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس
پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی ،دکتر غالمحسین رحیمی معاون
پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،دکتر مهدی کشمیری قائممقام معاون
پژوهش و فناوری در امور فناوری و مدیرکل دفتر برنامهریزی امور فناوری و دیگر روسای
پارکهای علم و فناوری در سراسر کشور برگزار شد.
رییس جهاددانشگاهی در این نشست با اشاره به اهمیت تاثیرگزاری پارکهای علم
و فناوری در توسعه صنعتی کشور اظهار کرد :ابتدا باید گفت ،حمایتهایی که منجر به
محصول خروجی از پارکهای علم و فناوری میشود باید بسیار بیشتر از شرایط کنونی
باشد؛ چراکه کشورمان دارای نیروی انسانی استانداردی است ،برخالف اینکه مهاجرت
نخبگان بهشدت رو به افزایش است اما هنوز افرادی را داریم که میتوانیم بر اساس دانش
و تجربههای آنان در راستای آبادانی کشور گام برداریم.
وی بیان کرد :به لحاظ حوزهای در علوم گوناگون غنی هستیم و دانشگاههای ما در
اغلب حوزههای علمی میتوانند خلق فناوری کنند؛ اما ما هنوز تصمیم نگرفتیم که آیا
توسعه اقتصادی را باید در کشور ارج دهیم؟ یا به آن نوع توسعه اقتصادی که بر پایه علم
و فناوری خودمان است بها دهیم؟
دکترطیبی گفت :به اعتقاد من اصل این است که توسعه اقتصادی باید مبنی بر علم و فناوری
بومی هر کشوری باشد و ما با اینکه زمینههای رسیدن به چنین امکانی را داریم ،متاسفانه هنوز
اراده کافی در کشور ما برای رسیدن به چنین توسعهای صورت نگرفته است .در حقیقت اقتصاد
ما باید متکی بر تولید و تولیدمان هم باید متکی بر علم و فناوری باشد.
رییس جهاددانشگاهی تاکید کرد :به اعتقاد من زحمتهای زیادی در این راستا کشیده

مهمترین رسالتهای پارکها تقویت و توسعه مراکز رشد و نوآوری
در ادامه این نشست رحیمی با اشاره به اصلیترین رسالت پارکهای علم و فناوری
گفت :یکی از مهمترین رسالتهای پارکهای جامع استانی اهتمام به تشکیل و تقویت
و توسعه مراکز رشد و نوآوری در شهرستانهای مختلف یک استان است .این فرآیند
میتواند به جوانان تحصیلکرده شهرستانها کمک شایانی در کسبوکارهایشان کند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری افزود :این مراکز رشد
جوانههایی هستند که از دل آنها مهمترین شرکتهای فناوری کشور بیرون میآید.
یکی از پرسشهای اساسی این است که اثر اجتماعی پارکها چیست؟ اگر ما بگوییم که
پارکها نهادهایی هستند که میزبان تعدادی شرکت هستند اصال مزیت بزرگی محسوب
نمیشود .امروزه نزدیک به یکسوم شرکتهای دانشبنیان ما در پارکها مستقر هستند
و این عدد بزرگی نیست؛ اما اگر بخواهیم اثربخشی پارکهای علم و فناوری را ببینیم
باید بپرسیم چقدر توانستند شرکتهایی که در بطن خود پرورش دادهاند را تحویل
جامعه بدهند یعنی چند شرکت در استان بهاصطالح دانشآموخته این پارکها هستند.
به گفته رحیمی پارکهای علم و فناوری در سراسر کشور یکسان توسعه پیدا نکرده
است و رویدادهای فناورانه نامتوازن است و تقریبا برابر نیست.
وی افزود :خوشبختانه برخی از پارکهای شهرستانها توجه زیادی به حوزه فرهنگ
و هنر دارند و پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی هم به طور ویژه در
این حوزه فعالیت میکند که بستری بسیار پولساز است.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

پارکهای علم و فناوری ،ناجی
امروز جوانان بیکار
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گفتنی است ،در این جلسه که با حضور دستاندرکاران حوزه پزشکی در
جهاددانشگاهی برگزار شد؛ مواردی نظیر مطالعات در حوزه پیش بالینی واکسن کووید
 ۱۹باهدف تسریع زمان ساخت ،تقویت مراکز امداد در منزل ،ایجاد کمیته مشترک
سیاستگذاری سالمندی ،توسعه و تعمیق همکارهای جهاددانشگاهی و دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،همکاری و مشارکت در برنامهریزی و اجرای طرح ملی  HSEو
مدیریت خطرحوادث ،تدوین و راهاندازی دورههای آموزشی تخصصی و عمومی ،وسایر
موضوعات مرتبط با حوزه سالمت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شده است و تعداد پارکها و مراکز رشد بهاندازه کافی وجود دارد؛ حال باید کاری کنیم که از
این زیرساختها خوب استفاده شود و بنابر مصالح ملی کشور باید اقتصاد ما دانشبنیان باشد.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه اساس اقتصاد یک کشور را توسعه صنعتی شکل
میدهد به همین دلیل پارکهای علم و فناوری هم باید در این راستا تالش خود را چند
برابر کنند تا در روند توسعه صنعتی نقش موثری را ایفا کنند.
رییس پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی نیز در این نشست گفت:
در سال  1397وقتی خواهان توسعه و گسترش پارکهای علم و فناوری در حوزه هنر و
فرهنگ شدیم ،در ابتدا راه سختی را پیش رو داشتیم چراکه توجیه اینکه فرهنگ و هنر
هم میتواند وارد بخش فناوری شود ،امر دشواری بود؛ اما به یاری خداوند و همیاری در
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری این امر تحقق پیدا کرد.
وی افزود :همواره برای من که نزدیک به چهل سال در عرصه فرهنگ و هنر کشور
فعالیت میکردم بسیار دردآور بود که فرهنگ را همیشه در جایگاه کمک بگیر میدیدم
و سالها با این پرسش مواجه بودم که آیا در تمامی دنیا هم فرهنگ مصرف کننده است
یا خیر؟ این بود که تالش کردیم در پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی،
هنر و فرهنگ را به عنوان یک نیروی مولد اقتصادی در نظر بگیریم.
دکترایمانی خوشخو تصریح کرد :خوشبختانه در این مدت کوتاه با حمایتهایی که
انجام شد توانستیم به وضوح نشان دهیم که فرهنگ میتواند یکی از بخشهای مولد در
کشور باشد و توانستیم زمینههای آن را هم فراهم کنیم که البته کار سختی بود و باید
به این سختیها چیره شویم.
رییس پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی گفت :تاکید اصلی ما در
بحث صنایع خالق و فرهنگی بر سه موضوع مهم هنری و فرهنگی است که این سه
محور عبارت است از؛ هنرهای تجسمی ،گردشگری میراث فرهنگی و همچنین طراحی
در زمینه گرافیک ،مد و لباس و غیره.
به گفته دکتر ایمانی خوشخو ،امروزه نزدیک به  800مولد زیر چتر پارک هستند؛
همچنین طرحهای بزرگی را در دست داریم که درحالتوسعه و گسترش آن هستیم.
وی با اشاره به اهمیت موسیقی و حمایتهایی که این مجموعه از این شاخه هنری
دارد ،گفت :تمام خالقیتهایی که در حوزه موسیقی وجود دارد چه ساخت سازهای
مختلف و چه ایدههایی که در زمینه آهنگسازی است از سوی پارک حمایت میشود
و ما با تشکیل کمیسیونهای تخصصی برای هدایت کسب و کارها و مولدهای فرهنگی
توانستیم جانی تازه به برخی فعالیتهای هنری و بهویژه موسیقی داشته باشیم.
رییس پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی هدف از تشکیل بنیادها را
در این مجموعه حمایت از کسب و کارها دانست و گفت :برای رها نشدن کسب و کارها
از شیوه تشکیل بنیاد استفاده کردیم و بر این اساس امروزه سه بنیاد در پارک ملی علوم
و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی فعال است که شامل بنیاد کسبوکارهای دیجیتال،
کسبوکارهای حقوقی و کسبوکارهای موسیقی میشود.
به گفته رییس پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی ،یکی دیگر از
موسسات داخل کشور ما که در آینده نزدیک میتواند تریبونی برای همه پارکهای
کشور باشد فناوری  IPTVاست؛ همچنین خبرگزاری علم و فرهنگ «سیناپرس» هم به
طور ویژه در زمینه علم ،فناوری و فرهنگ به انجام امور رسانهای و ترویج علم میپردازد.
وی ادامه داد :با توجه به این که در اغلب خبرگزاریها ،علم و فرهنگ اولویت هفتم یا
هشتم است ،سینا پرس به صورت تخصصی به این حوزه میپردازد.

اخبار کوتاه
سالبیستویکم│شماره178
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برگـزار

تقدیر از اقدامات پژوهشی
جهاددانشگاهی قم در زمینهی
کاهش ناباروری

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی واحـد قم:روسـای
جهاددانشـگاهی قـم و بنیـاد نخبـگان اسـتان در هفتـه
پژوهـش بـا حضـور در دفتـر رییـس دانشـگاه قـم ضمـن
گرامیداشـت زحمـات و خدمـات وی خواسـتار تشـریح
اخلاق حرفـهای در آموزههـای اسلامی و مسـوولیت
نخبـگان در پژوهـش و فنـاوری شـدند.
دکتـر عسـگر دیربـاز بـا اشـاره بـه ظرفیـت عظیـم
دانشـگاههای کشـور گفـت :هم اسـاتید و هم دانشـجویان
مـا نیروهـای پرنشـاط و پرانـرژی هسـتند کـه اگـر از این
نیروهـا بـه نحـو مطلوبـی اسـتفاده نمیشـود کاسـتی من
و امثـال من اسـت.
وی در تبییـن اخلاق حرفـهای بیـان کـرد :دنیـا
پذیرفتـه اسـت کـه آموزشهـای نظـری ،کاربـردی و
حرفـهای نیـاز بـه اخلاق دارد ،بسـیاری از فیلسـوفها
مطالبـی را در خصـوص وابسـتگی یـا اسـتقالل اخلاق از
دیـن بیـان کردهانـد ،مـا بیشـتر بـر ایـن مبنا هسـتیم که
دیـن میتواند پشـتوانه بسـیار قـوی و خوبی بـرای اخالق
با شد .
عضـو مجلس خبـرگان رهبری با بیـان اینکه به لحاظ
نیـت مبنـا و متـن رفتـار و پیامدهـای رفتـار تفاوتهـای
اساسـی بیـن اخلاق دینی و اخالق سـکوالر اسـت ،گفت:
اخلاق را میتـوان بـه اخلاق سـکوالر و اخلاق دینـی
تقسـیمبندی کـرد اخلاق دینـی حتی اهدافـی که اخالق
سـکوالر به دنبال آن اسـت را پوشـش میدهد و بسـیار از
اخلاق سـکوالر افزودههای بیشـتری دارد.
دیربـاز ادامـه داد :بعضـی از فیلسـوفان اخلاق ،فقـط
بـه آثـار اخلاق توجـه میکننـد بـه منفعـت اخلاق
میاندیشـند امـا برخـی اخلاق را بـه خاطـر خـود اخالق
توجـه دارنـد و ارزشـمند میداننـد چنانچـه راسـتگویی
راسـتگویان بـرای منفعـت راسـتگویی نیسـت.
وی افـزود :نیـت در آیین اسلام و انگیـزه این که رفتار
اخالقـی داریـم حـرف اول را میزنـد این حدیـث حضرت
رسـول معـروف اسـت کـه میفرمایـد« :إنمـا األعمـال
بالنـیات  »...یعنـی ارزش اعمـال در گـروی نیتهاسـت.
رییـس دانشـگاه قـم ادامـه داد :فضـای عمومـی یـک
سـازمان یـا نهـاد بایـد بهگونهای باشـد که رعایـت اخالق
را بـرای افـراد سـاده و میسـر کنـد نه ایـن که افـراد برای
رعایـت اخلاق بـه مشـقت و دردسـر دچار شـوند.
دکتـر دیربـاز در بیـان پنـج اخلاق مهـم حرفـهای
امانـتداری را اولین خصیصه دانسـت و گفـت امانتداری
یکـی از مبانـی دینـی اسـت کـه باعـث تقویت اخلاق در
افـراد میشـود.
وی افـزود :فروتنـی دیگـر آمـوزهای اسـت کـه باعـث
بهبـود اخلاق میشـود .ایـن خصیصـه اخالقـی در
شـرایطی تبلـور میکنـد کـه فـرد در باطـن خـود بـرای
دیگـران و سـایر آفریـدگان خداونـد احتـرام قائل باشـد و
ظاهـر افـراد را نشـانه شـأن ایشـان ندانـد.
دیربـاز بـا اشـاره بـه خصیصـه سـوم مدیـران بااخلاق
گفـت :مسـئولیتپذیری نکته سـومی اسـت کـه در زمینه
اخلاق مطـرح میشـود ،افـراد بایـد کاری را قبـول کنند
کـه توانایـی برآمـدن از عهـده آن را داشـته باشـند و اگـر

کاری را قبـول کردنـد حتمـاً آن را بـه سـرانجام برسـانند.
رییس دانشـگاه قم شـفافیت و بردباری را نیز دو خصیصه
مهـم دیگـری دانسـت در مسـئولین بااخلاق مشـاهده
میشـود و ادامـه داد :قطعـا اخلاق حرفـهای باعـث بـاال
رفتـن راندمـان کار سـازمان میشـود.
دیربـاز بـا تاکیـد بر ضـرورت مطالعه افـراد در خصوص
اخلاق حرفـهای ،به معرفی کتابی مناسـب بـرای آموختن
اخلاق پرداخـت و گفـت :کتابهـای بسـیاری در زمینـه
اخلاق داریـم مثـل کتـاب آیـتاهلل مهـدوی کنـی که به
نـام «اخلاق عملـی» منتشرشـده اسـت .اخالقـی کـه در
ایـن کتـاب تبییـن شـده اسـت اخلاق کاربردی اسـت و
نیازهـای امـروزه را برطـرف میسـازد.
وی بهـرهوری را شـاخص اصلـی سـنجش دانسـت و
گفـت شـاخص سـنجش عملکـرد یـک سـازمان یـا یـک
فـرد ایـن اسـت کـه چندیـن برابـر آنچـه مصـرف میکند
بهـرهوری داشـته باشـد و سـودمند باشـد نـه ایـن کـه
خدانکـرده چندیـن برابـر فوایـدش مصـرف کنـد.
عضـو شـورای علمی بنیاد نخبگان اسـتان قـم در ادامه
بـا اشـاره بـه ارتبـاط دانشـگاه بـا جهاددانشـگاهی و بنیاد
نخبـگان عنـوان کـرد :ارتباط دانشـگاهها ازجمله دانشـگاه
قـم بـا ایـن دو نهـاد ،هرچقـدر سـاختارمندتر و وسـیعتر
و محکمتـر شـود ،بـه خیـر و صلاح هـر سـه مجموعـه و
درنهایـت جامعـه و انقلاب خواهـد بـود ،بنابرایـن چنین
دیدارهایـی را بایـد بهعنوان وسـیلهای جهت زمینهسـازی
همـکاری بیشـتر و ارتبـاط مؤثرتـر دانشـگاه قـم،
جهاددانشـگاهی و بنیـاد علمـی نخبـگان در نظـر گرفـت.
وی در خصـوص اقدامـات پژوهشـی جهاددانشـگاهی
در زمینـه کاهـش نابـاروری در کشـور ،تاکیـد کـرد :ایـن
اقدامـات جهاددانشـگاهی مدتهـا ذهـن مـرا بـه خـود
مشـغول سـاخت چراکـه ایـن دسـت اقدامـات در کشـور
جـزو اقدامـات و فعالیتهای اساسـی اسـت کـه امیدواریم
در آینـده ایـن مرکـز درمـان نابـاروری در اسـتان قـم بـه
قطبـی در کشـور تبدیـل شـود.
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برنامهریزی پارک علم و فناوری
البرز جهاددانشگاهی برای
افزایش صادرات شرکتها

روابـط عمومـی روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری

البرز:رییـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی
خبـر داد :برنامـه مـا ایـن اسـت کـه صـادرات محصـوالت
دانشبنیـان و فنـاور ایـن پـارک بـا همـکاری گمـرک و
راهانـدازی نخسـتین دفتـر گمـرک تخصصی در پـارک به
 ۵۰برابـر کنونـی افزایـش یابـد.
نشست شورای هماهنگی مدیران استانی ،دستگاههای
تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان البرز با حضور
نمایندگان و مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد و
دارایی ازجمله مهندس ابوالفضل فالح مدیرکل امور
اقتصادی و دارایی استان البرز و رییس شورای هماهنگی،
مهندس محمدی مدیرکل امور مالیاتی ،احمد ملکی راد
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها ،دکتر علیرضا نصرت فر
مدیر بورس منطقهای استان ،علی پور اداره اموال تملیکی
استان ،محمدباقر طبیعی نژاد معاون مدیرعامل بیمه ایران
و  ...برگزار شد.
مهنـدس مهـدی عباسـی رییس پـارک علـم و فناوری
البـرز در این نشسـت با اشـاره بـه مزیتهای اسـتان البرز
گفـت :اسـتان البـرز دارای بیـش از  ۱۳۰هـزار دانشـجو،
 ۲۵۰۰نفـر عضـو هیـات علمـی ۳۵ ،مرکـز پژوهشـی۵۵ ،
مرکـز آمـوزش عالـی ۳۵۰۰ ،واحـد صنعتـی و  ۱۵۰برنـد
ملـی و  ۲۵شـهرک و ناحیـه صنعتـی و دو پـارک علـم و

فنـاوری اسـت کـه مزیـت متفاوتی را بـرای اسـتان فراهم
میکنـد.
رییـس مجتمـع تحقیقاتی شـهدای جهاددانشـگاهی با
اشـاره بـه اینکه اسـتان البـرز قطـب کریـدور حملونقل
شـمالی و جنوبـی و شـرقی و غربـی کشـور اسـت ،افـزود:
همچنیـن این اسـتان در زمینه دارویـی و صنعتی و تولید
محصـوالت فنـاوری و حتی کشـاورزی نیز قطـب کمنظیر
و شـاید بینظیر در کشـور محسـوب میشـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه  ۲۴۲شـرکت دانشبنیـان در
اسـتان البـرز وجـود دارد ،خاطرنشـان کـرد :اسـتان البرز
در واقـع قطـب علـم و فنـاوری و از لحـاظ دارا بـودن
شـرکتهای دانشبنیـان رتبـه دوم را در کشـور داراسـت.
مهنـدس عباسـی بـا اشـاره بـه موقعیـت مجتمـع
تحقیقاتـی شـهدای جهاددانشـگاهی و پـارک علـم و
فنـاوری البـرز تصریـح کـرد :از  ۹۰هکتـار وسـعت ایـن
مجموعـه عظیـم ۲۶ ،هکتار بـه پارک علم و فنـاوری البرز
اختصاصیافتـه اسـت .در ایـن مجموعـه  ۱۶پژوهشـکده
و مرکـز تخصصـی جهاددانشـگاهی فعـال هسـتند کـه
دسـتاوردهای آنها حرفهای بسـیاری بـرای گفتن دارد.
وی بـا اشـاره بـه امکانـات و ظرفیتهـای پـارک علـم
و فنـاوری البـرز خاطرنشـان کـرد :ظرفیتهـای مجتمـع
تحقیقاتـی شـهدای جهاددانشـگاهی و پـارک علـم و
فنـاوری البـرز در زمینههـای امکانـات فنـی ،زیرسـاختی
و چرخـه کامـل توانمندیهـا در حـوزه علـم و فنـاوری
در بیـن اسـتانهای کشـور منحصربهفـرد اسـت .مراکـز
متعـددی در ایـن مجتمـع فعالیـت دارنـد که پژوهشـکده
گیاهـان دارویی و پژوهشـکده رویان بهعنـوان نماد افتخار
دسـتاوردهای ویژهای دارند که برخی از دسـتاوردهای آن
در بهمنمـاه رونمایـی و معرفـی میشـوند.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه پـــارک علـــم و فنـــاوری
البـــرز از ســـال  ۱۳۸۷فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرده
اســـت ،گفـــت :تاکنـــون  ۱۸۰شـــرکت دانشبنیـــان
و فنـــاور از ســـوی ایـــن پـــارک مـــورد حمایـــت قـــرار
گرفتـــه و  ۱۱۲۴نفـــر از جوانـــان تحصیلکـــرده و
نخبـــه در ایـــن پـــارک در قالـــب شـــرکتهای فنـــاور
و دانشبنیـــان فعالیـــت دارنـــد و دارای ســـابقه بیمـــه
تامیـــن اجتماعـــی هســـتند.
مهنـدس عباسـی بـه فـروش محصـوالت و خدمـات
پـارک اشـاره کـرد و گفـت :پـارک علـم و فنـاوری البـرز
در  9مـاه گذشـته  ۸۱۵میلیـارد تومان فـروش محصوالت
و همچنیـن یکصـد هـزار دالر صـادرات در نه ماه گذشـته
داشـتهایم کـه در تلاش هسـتیم بـا راهانـدازی اولیـن
گمـرک تخصصـی در پارک علـم و فناوری البـرز صادرات
خـود را بـه  ۵۰برابـر برسـانیم.
وی بـــه برگـــزاری دورههـــای توانمندســـازی و
آموزشـــی پـــارک اشـــاره کـــرد و گفـــت ۱۱۴۱۰ :نفـــر
ســـاعت دوره آموزشـــی ترویجـــی و توانمندســـازی
در ایـــن پـــارک انجـــام شـــده کـــه نســـبت بـــه ســـال
گذشـــته بـــا همـــه شـــرایط کرونایـــی دو برابـــر شـــده
اســـت .همچنیـــن امســـال  ۸رویـــداد در پـــارک
برنامهریـــزی و اجراشـــده اســـت.
رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان البـــرز بـــا
اشـــاره بـــه همکاریهـــای اداره مالیاتـــی و گمرکـــی
بـــا شـــرکتهای دانشبنیـــان خطـــاب بـــه مدیـــران
دســـتگاههای اجرایـــی در ایـــن حـــوزه اظهـــار داشـــت:
بح ــث تس ــهیل ام ــور مالیات ــی ،گمرک ــی و بیم ــه ب ــرای
شـــرکتهای دانشبنیـــان و فنـــاور بســـیار اهمیـــت
دارد و انتظ ــار م ــا ای ــن اس ــت ک ــه ب ــا راهان ــدازی ش ــعب
ویـــژه و همچنیـــن همـــکاری مســـووالن دســـتگاههای
اجرای ــی اس ــتان ،ای ــن موضوع ــات تس ــهیل و مش ــکالت
ب ــه حداق ــل کاه ــش یاب ــد.
مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان البـرز نیـز
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روابـط عمومـی جهاددانشـــــگاهی کردسـتان :رییـس
جهاددانشـگاهی کردســـــتان در نشســـــت تخصصـی
«رابطـه گردشـگری و تـابآوری شـهری در شـهر مقصـد
گردشـگری» ،گفت :اسـتان کردسـتان از پتانسـیل خوبی
در توسـعه صنعـت گردشـگری برخـوردار اسـت ولـی این
مهـم مسـتلزم زیرسـاختهای اصولـی اسـت.
اکبـر اسـدی در نشسـت تخصصی رابطه گردشـگری و
تابآوری شـهری در شـهر مقصد گردشـگری ،اظهار کرد:
اسـتانهای غـرب کشـور این ظرفیـت را دارند کـه بتوانند
بـه عنوان قطب گردشـگری در کشـور معرفی شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه توسـعه صنعـت گردشـگری در
کردسـتان نیازمنـد زیرسـاختهای اصولـی اسـت ،عنوان
کـرد :اسـتان کردسـتان از پتانسـیل خوبـی در توسـعه
صنعـت گردشـگری برخـوردار اسـت ولـی ایـن مهـم
مسـتلزم زیرسـاختهای اصولـی اسـت.
اسـدی گفـت :اسـتان کردسـتان دارای طبیعـت بکـر،
مواریـث تاریخـی و فرهنگـی زیـادی اسـت و بـه همیـن
دلیـل ایـن ظرفیت میتواند توسـعه صنعت گردشـگری را
بـه همراه داشـته باشـد.
رییـس جهاددانشـگاهی کردسـتان ضمـن اشـاره بـه
اینکـه زیرسـاختها بایـد برای توسـعه گردشـگری آماده
باشـد ،افـزود :نشسـتهای تخصصـی میتوانـد کمـک
شـایانی بـه شناسـایی نقـاط ضعـف و قـوت در صنعـت
گردشـگری داشـته باشـد و بـر همیـن اسـاس برپایـی
چنیـن نشسـتهایی بـرای توسـعه اسـتان یـک ضـرورت
ا ست .
وی یـادآور شـد :جهاددانشـگاهی ایـن ظرفیـت را دارد
کـه در کنـار دسـتگاههای اجرایـی در حوزههـای مختلف
گامهـای مؤثری را برای توسـعه اسـتان کردسـتان بردارد.
در ادامـه ایـن نشسـت دکتـر مهـدی باصولـی گفـت:
توسـعهی کارآفرینـی مجموعـهای از سیاسـتهای
خصوصـی و عمومـی و روشهایـی اسـت کـه میتوانـد
تسـریعکننده و حمایتکننـدهی کارآفرینـی هسـتند.
وی افـزود :گردشـگری بـه عنـوان یکـی از بخشهـای
مهـم اقتصـادی به حضـور کارآفرینـان نیـاز دارد؛ بنابراین
بایـد زمینههایـی را تـدارک دیـد تـا توسـعهی کارآفرینی
در گردشـگری محقق شـود.
ایـن دکتـرای صنعـت گردشـگری بـا بیـان اینکـه
گردشـگری فرهنگـی یکـی از گونههـای مهم گردشـگری
اسـت کـه سـهم عمـدهای در بیـن انـواع گردشـگری
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت ،افـزود :یکـی از انـواع
گردشـگری ،گردشـگری سالمت اسـت .دسترسی مناسب
بـه زیرسـاختهای گردشـگری ،در جـذب گردشـگر
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وبینار تخصصی «اهمیت دادهها
در حوزه سالمت؛ چالشها و
چشماندازها» برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید

بهشـتی :وبینـار تخصصـی «اهمیـت دادههـا در حـوزه
سلامت؛ چالشهـا و چشـماندازها» توسـط معاونـت
پژوهشـی جهاددانشـگاهی علوم پزشکی شـهید بهشتی با
بررسـی وضعیـت فعلـی ثبت دادهها در سیسـتم سلامت،
بررسـی موانـع و مشـکالت مرتبـط بـا حـوزه پژوهـش و
ثبـت دادههـا و اهمیـت دادههـای حـوزه سلامت در
یادگیـری عمیـق برگـزار شـد.
فـرج حسـینیان سرپرسـت معاونـت پژوهشـی
جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی بـا بیـان
اینکـه در حـوزه سلامت موضـوع دادهکاوی داری
اهمیـت اسـت گفـت :در حوزه سلامت یکـی از مهمترین
بخشهـای اطالعاتـی اسـت کـه از همـه درمانهـا
و پژوهشهـا خـارج و ثبـت میشـود کـه متاسـفانه
ایـن دیتاهـا حداقـل در کشـور مـا خیلـی جـدی گرفتـه
نمیشـو د .
ایـن عضـو هیـات علمـی جهاددانشـگاهی بـا اشـاره به
اهمیـت ثبـت دیتاهـا در حـوزه سلامت ادامـه داد :ثبـت
دیتاهـا میتوانـد منشـا بسـیاری از بازسـازیهای جدیـد
باشـد و فرآیندهـا را تسـریع ببخشـد بـه ایـن دلیـل مـا
در کنـار حوزههـای کارکـردی در جهاددانشـگاهی علـوم
پزشـکی شـهید بهشـتی بخـش انفورماتیـک سلامت را
بهصـورت جـدی در بحـث هـوش مصنوعـی و دادهکاوی
بـا تشـکیل کارگـروه ایجادکردیـم کـه بتوانیـم در بحـث
دادههـا کـه حـوزه جوانی اسـت در بخش سلامت کشـور
فعالیت داشـته باشـیم.
فـرج حسـینیان در پایـان بـا بیـان اینکه این نشسـت
در راسـتای نشسـتهای گذشـته اسـت کـه در حـوزه
دادههـا در بحـث سلامت برگـزار شـده ،گفـت :ایـن راه
جدیـدی اسـت کـه شروعشـده و قطعـا در آینـده حـوزه
سلامت به سـمت دادههای بـزرگ و یادگیریهای عمیق
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اهمیت افکار سنجی برای
سیاستگذاری موثر در امور ملی
و استانی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان شـمالی:رییس
مرکـز افـکار سـنجی دانشـجویان ایـران (ایسـپا)
جهاددانشـگاهی ضمـن تاکید بـر اهمیت و ضـرورت افکار
سـنجی بـر سیاسـتگذاری و برنامهریـزی موثـر در امـور
ملـی و اسـتانی از اعلام آمادگـی ایـن مرکز بـرای اجرای
طرحهـای افـکار سـنجی بـا محوریـت اولویتهای اسـتان
خراسـان شـمالی خبـر داد.
دکتـر مهـدی رفیعـی بهابـادی در کارگـروه اجتماعی،
فرهنگـی ،سلامت ،بانـوان و خانواده اسـتانداری خراسـان
شـمالی اظهـار کـرد :جامعـه ایـران جامعـهای متکثـر بـا
طیفـی از طبقـات و گروههـای اجتماعـی ،اقـوام و خـرده
فرهنگهاسـت کـه هر یـک صاحـب نگرشهـا و ذهنیات
مختلفـی هسـتند کـه بهرهگیـری از نظرسـنجی و افـکار
سـنجی یکـی از راههـای دسـتیابی بـه دادههـای متقن و
قابـل اتـکا دربـاره مسـایل گوناگـون فرهنگـی ،اجتماعی،
سیاسـی و اقتصـادی اسـت.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

توسعه صنعت گردشگری در
کردستان نیازمند زیرساختهای
اصولی است
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در ایـن نشسـت مهـم بـا اشـاره بـه اینکه حل مشـکالت
شـرکتهای دانشبنیـان و فنـاور در زمینههـای مختلـف
مالیاتـی و بیمـهای و  ...یـک اولویت اسـت گفـت :هدف ما
از حضـور در ایـن نشسـت این اسـت که بهدقت بشـنویم،
در مسـیر حلوفصـل مسـایل و مشـکالت قـدم برداریـم و
بـا تشـکیل ایـن جلسـه یـک یـا چنـد مسـاله را همینجا
حلوفصـل کنیـم.
مهنـدس ابوالفضـل فلاح بـا اشـاره بـه  ۱۲شـاخص
رقابتپذیـری در کشـور بـه برسـی موقعیـت اسـتان البرز
در ایـن شـاخصها پرداخـت و گفت :براسـاس پایشـی که
داشـتیم متاسـفانه موقعیت اسـتان البرز در  10شاخص از
متوسـط کشـوری پایینتـر اسـت.

سلامت و افزایـش مانـدگاری آنهـا تاثیر بهسـزایی دارد.
معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس جهاددانشـگاهی،
بیـان کـرد :توسـعه گردشـگری کمـک قابلتوجـه بـه
اشـتغالزایی و رفـع بیـکاری در جامعـه اسـت و بر همین
اسـاس توجـه ویـژه بـه آنیـک ضـرورت اسـت.
در ادامـه نیـز سـید مختـار هاشـمی پژوهشـگر در
همایـش رابطـه گردشـگری و تـابآوری اجتماعـی کـه
در جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان برگـزار شـد اظهـار
کـرد :در بحـث تـابآوری شـهری بایـد بـا بهرهمنـدی از
مؤلفههـای تاریخـی و پتانسـیلهای فرهنگـی کارکردهـا
را ارزیابـی کـرده و از اثـرات ملـی نیـز نباید غافل باشـیم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه شـاخصهایی کـه میتوانـد
بـه تـابآوری کمک کنـد انسـجام اجتماعی اسـت ،افزود:
بایـد بـا ایجـاد اعتمـاد اجتماعـی ،زمینـه مشـارکت و
پروسـههای دموکراتیـک و پروژههـای مردمـی همـراه بـا
یـک مدیریـت انطباقـی فراهـم شـود.
در ادامـه این نشسـت تخصصـی ارسـطو گویلی رییس
کمیسـیون سـرمایهگذاری ،کارآفرینـی و گردشـگری
شـورای شـهر سـنندج گفـت :جهـان بـه لحـاظ تنـوع
زیسـتی اسـت و بهتبع آن اسـتان کردسـتان بـا دارا بودن
چهارفصـل بـا عرضهـای جغرافیایـی بسـیار کـم از هـم،
جاذبههـای طبیعـی بکـری را فراهـم کـرده کـه میتـوان
در راسـتای جـذب گردشـگر و رونـق اقتصـادی و ایجـاد
اشـتغال از ایـن طبیعـت بکـر و خـدادادی بهـره بـرد.

و بحـث هوش مصنوعی مـیرود ،امیـدوارم بتوانیم در این
حـوزه در عرصـه بینالمللـی پایهگـذار بحثهـای جدیـد
با شیم .
در ادامـه دکتـر مصطفـی حمدیـه دبیـر علمـی وبینار
بـا بیـان اینکـه بهطـور متوسـط  30درصـد از دادههـای
جهـان در حـوزه سلامت اسـت ،گفـت :بـازار سلامت از
نظـر گسـتردگی و اهمیـت در کنـار بازارهایـی همچـون
معـدن ،نفـت و فـوالد قـرار میگیـرد.
دبیـر علمـی وبینـار بـا بیـان اینکـه تحلیـل دادههـا
میتوانـد راهـی بـرای رسـیدن بـه موفقیت در سـازمانها
باشـد ،بیـان کـرد :الزمـه موفـق بـودن سـازمانها تحلیل
حداقـل  7درصد دادههایشـان اسـت که در عمـل کمتر از
 1درصـد دادههـا در سـازمانها تحلیـل میشـود.
در ادامـه ایـن وبینـار محمـود حاجـی پـور
اپیدمیولوژیسـت و عضو شـورای پژوهشـی مرکز تحقیقات
گـوارش و کبـد اطفـال بـا بیـان اینکـه بهجـای تمرکز بر
کمیـت مقـاالت بایـد بـه نشـانگرهایی اعتنـا نمـود که به
بررسـی کیفیـت مقـاالت میپردازند؛ اظهار کرد :شـاخص
پیشـرفت علمـی یـک کشـور تعـداد مقالـه علمی نیسـت.
در سـالهای اخیـر ارتقـای مرتبـه اعضـای هیاتعلمـی
و فارغالتحصیلـی دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی
دانشـگاهها منـوط بـه ارایـه هرچـه بیشـتر مقـاالت شـده
ا ست .
در ادامـه دکتـر آرش روشـنپور هیات علمی دانشـگاه
آزاد اسلامی واحـد تهـران سـما بـا اشـاره بـه اهمیـت
کیفیـت دادههـای پزشـکی در یادگیـری عمیـق تصریـح
کـرد :فرآینـد یادگیری ماشـین و به ویـژه یادگیری عمیق
بهشـدت وابسـته بـه کمیـت و کیفیـت دادههـا اسـت و با
توجـه بـه اهمیت تشـخیص صحیح در حوزه پزشـکی این
اهمیـت دو چنـدان میشـود.
وی در ایـن نشسـت به موضوعـات تولید سیسـتمهای
خبـره در پزشـکی و مشـکالت آن ،اسـتفاده از یادگیـری
ماشـین در راسـتای تقلیـل ایـن مشـکل ،یادگیـری
در شـبکه عصبـی مصنوعـی ،اهمیـت رسـیدگی بـه
خصیصههـای پیشـگو و تاثیـر آنهـا در تصمیمگیـری،
کیفیـت دادههـای پزشـکی در یادگیری عمیـق (یافتهها)،
مدلهایـی بـر پایه شـبکه عصبـی عمیق ،دادههـای پرت،
نویـز ،تولیـد مـدل دارای پیچیدگـی کمتـر در راسـتای
نادیـده گرفتـن نویـز و ...پرداخـت.
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رفیعـی گفـت :مرکـز افـکار سـنجی دانشـجویان ایران
(ایسـپا) جهاددانشـگاهی یکـی از پرسـابقه تریـن مراکـز
تخصصـی نظرسـنجی در ایـران اسـت کـه بـا داشـتن 31
شـعبه فعال در  31اسـتان کشـور در حال فعالیت اسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه دو نـوع نظرسـنجی
خویشفرمایـی و کارفرمایی توسـط ایسـپا انجام میشـود
و حـدود  70درصـد طرحهـای انجـام شـده کارفرمایـی
اسـت ،افـزود :نظرسـنجیهای خویشفرمایـی ایسـپا بـا
هـدف انعـکاس دقیـق و سـریع افـکار عمومـی در قبـال
مسـایل مهـم جامعـه و جهان به اجـرا درمیآینـد و نتایج
آنهـا در اختیـار مراجـع تصمیمگیـری ،سـازمانهای
ذیربـط و رسـانهها قـرار میگیـرد.
رییـس مرکـز افکار سـنجی دانشـجویان ایران (ایسـپا)
جهاددانشـگاهی ادامـه داد :نظرسـنجیهای کارفرمایـی
ایسـپا بـرای پاسـخگویی و رفـع نیازهـای پژوهشـی
سـازمانها و نهادهـای دولتـی و خصوصـی فعـال در
حوزههـای صنعتـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی
و سیاسـی بـا اهـداف متفاوتـی چـون نیازسـنجی و
رضایتسـنجی خدمـات و ارزیابی عملکرد اجرا میشـوند.
رفیعـی بهابـادی گفـت :نتایـج طرحهایی کـه بهصورت
خویشفرمایـی انجـام شـده اسـت را میتـوان در اختیـار
اسـتانداری و دسـتگاههای متبـوع قـرار داد امـا طرحهایی
کـه بـه سـفارش سـایر وزارتخانههـا و نهادهـا انجام شـده
اسـت را در صـورت نیـاز میتـوان از خـود نهـاد سـفارش
دهنـده پیگیـری کرد.
وی در ادامـه بـه ارایـه برخـی از یافتههـای ایسـپا در
آخریـن نظرسـنجیها پرداخـت و افـزود :برخـی طرحهـا
بهصـورت ملـی انجـام میشـود و بـرش اسـتانی آن قابـل
گـزارش نیسـت؛ امـا نتایـج برخـی طرحهـا بـه تفکیـک
اسـتان قابـل گزارش اسـت.
رییـس مرکـز افکار سـنجی دانشـجویان ایران (ایسـپا)
جهاددانشـگاهی همچنیـن گفـت :ایسـپا همـواره پیـش
از انتخابـات در چنـد مـوج نظرسـنجی انجـام میدهـد و
وضعیـت مشـارکت و میـزان اقبـال بـه سـمت کاندیداهـا
را پیشبینـی میکنـد کـه بـا توجـه بـه انتخابـات 1400
در حـال حاضـر دو مـوج نظرسـنجی انجام شـده اسـت و
در آسـتانه انتخابـات این نظرسـنجیها بهصـورت هفتگی
انجـام خواهد شـد.
وی برگـزاری نشسـتهای نوانـگار ویـژه مدیـران و
کارشناسـان روابـط عمومـی دسـتگاهها بـا محوریـت
تبییـن کاربـرد و اهمیت افکار سـنجی در پیشـبرد اهداف
سـازمانی را از جملـه برنامههـای ایسـپا ویـژه اسـتانها
دانسـت و برای برگزاری این نشسـت در خراسـان شـمالی
اعلام آمادگـی کرد.
وی نگـرش مـردم بـه مـواد مخـدر و روانگردانهـا،
ارزشهـا و نگرش جوانان ،بررسـی امکانات حوزه سلامت
و بررسـی سلامت روان را از جمله موضوعات و طرحهای
انجـام شـده اخیر ایسـپا نـام برد.
محسـن رحمانـی رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان
شـمالی نیـز گفـت :نظرسـنجی مجـرا و بسـتر مشـارکت
شـهروندان و از طرفـی فرصتـی اسـت کـه بـه شـهروندان
داده میشـود تـا بتوانند بهصورت غیرمسـتقیم و ناشـناس
بـا سیاسـتگذاران و برنامهریـزان گفتوگـو و آنچـه را که
در ذهـن دارنـد بیـان کنند.
وی گفـت :نظرسـنجی ایـن فرصـت را بـه
سیاسـتگذاران و برنامـه ریـزان میدهـد تـا تصمیمات و
سیاستهایشـان را قبـل از اجـرا پایـش و ارزیابـی و آنها
را همراسـتا بـا نیازهـا و توقعاتـی کـه شـهروندان دارنـد
جهتدهـی نماینـد.
رحمانـی بـرای اجـرای طرحهـای نظرسـنجی بـا
محوریـت مسـایل و موضوعات اولویتدار اسـتان خراسـان
شـمالی اعلام آمادگـی کـرد.

احمـد بـرادران معـاون سیاسـی امنیتـی اسـتاندار
خراسـان شـمالی نیـز نتایـج طرحهـای انجـام شـده در
مرکـز ایسـپای جهاددانشـگاهی را ارزشـمند خوانـد و
بهرهگیـری از آنهـا را در برنامهریـزی ،سیاسـتگذاری
و پیشـبرد اهـداف موثـر خوانـد.
وی همچنیـن بـر برگـزاری نشسـتهای نوانـگار مرکز
افکار سـنجی جهاددانشـگاهی ویژه مدیران و کارشناسـان
روابـط عمومی دسـتگاهها تاکیـد کرد.

■■■

جهاددانشگاهی مجموعهای پویا
و متفکر است

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کردسـتان:نماینده مـردم
بیجـار ،بابارشـانی و حسـنآباد یاسـوکند در مجلـس
شـورای اسلامی گفت :جهاددانشـگاهی مجموعـهای پویا
و متفکـر در پیشـبرد برنامههـای متنـوع اسـت.
علیرضـا زندیـان در بازدیـد از دفتـر جهاددانشـگاهی
در بیجـار و دیـدار بـا جهادگـران ایـن مجموعـه ضمـن
اشـاره بـه ظرفیتهای کالن جهاددانشـگاهی اظهـار کرد:
ظرفیتهـای مناسـبی در ایـن نهـاد وجـود دارد کـه باید
بـا برنامهریزیهـای دقیقتـر مـردم بیـش از پیـش از آن
بهرهمنـد شـوند.
وی افـزود :حلقـه اتصـال بیـن جهاددانشـگاهی و
نهادهـای اجرایـی بایـد مسـتحکم باشـد تـا زحمـات
مجموعـه جهاددانشـگاهی بـه مرحلـه اجـرا نزدیک شـود.
نماینـده مـردم بیجـار در مجلـس ضمـن اشـاره بـه
اینکـه جهاددانشـگاهی نهـادی فعـال و پویا اسـت ،تاکید
کـرد :بـا توجـه بـه نیـاز شهرسـتان دامنـه فعالیتهـای
جهاددانشـگاهی بایـد گسـترش یابـد.
وی بـر اهمیـت آمـوزش در بخـش صنعـت تاکید کرد
و یـادآور شـد :آمـوزش نیـروی کار ،تولیـد بخـش صنعت
را افزایـش میدهـد و بـا افزایـش سـرمایه انسـانی تولیـد
داخلـی افزایـش خواهـد یافت.
زندیـان بـا اشـاره به اهمیت نقـش مدیریت در توسـعه
اقتصـادی کشـور ،عنـوان کـرد :مشـکل اقتصـاد کشـور،
کمبـود منابـع و ثـروت نیسـت ،بلکـه مشـکل ضعـف
مدیریـت اسـت.
وی بخشـی از مشـکالت اقتصادی فعلی کشور را ناشی
از تحریمهـا دانسـت و گفـت :قطعا تحریمها در مشـکالت
اقتصـادی فعلـی کشـور بیتاثیر نیسـت اما بخـش اعظمی
از ایـن مشـکالت به ضعـف مدیریتی بـر میگردد.
در ادامـه شـریفیان مدیـر دفتر جهاددانشـگاهی بیجار،
بـا اعالم اینکه جهاددانشـگاهی شهرسـتان بیجار از سـال
 ۱۳۸۸فعالیـت خـود را آغـاز کـرده اسـت ،تصریـح کـرد:
مجموعـهی جهاددانشـگاهی بـه واسـطه ارایـه خدمـات
گوناگـون در طـول ایـن یک دهـه فعالیـت خـود ،همواره
مـورد اقبـال عمومـی مردم شهرسـتان قـرار گرفته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه فعالیتهـای آموزشـی در
جهاددانشـگاهی بیجـار پررنگتر اسـت ،خاطرنشـان کرد:
دههـا دوره آموزشـی در قالـب دپارتمانهـای پزشـکی،
علـوم انسـانی ،کامپیوتـر ،کشـاورزی و فرهنـگ و هنـر در
ایـن مرکـز برگـزار میشـود.
شـریفیان با ذکـر اینکـه جهاددانشـگاهی در برگزاری
هیـچ دورهای محدودیـت نـدارد ،گفـت :در حـال حاضـر
دورههـای اشـتغال محـور از جملـه تکنسـین داروخانـه،
تربیـت مربـی مهدکـودک ،تربیـت مـدرس مـدارس
ابتدایـی ،حسـابداری مانـدگار ،تزریقـات و  ...در این مرکز
برگـزار و در آینـده نزدیـک هـم دوره چـوب و رزیـن و
کفپـوش اپوکسـی نیـز مجـدد بـه آموزشهای ایـن مرکز
اضافـه میشـود.

مدیـر جهاددانشـگاهی بیجـار بـا ذکـر اینکـه از
مهمتریـن اقدامهـای ایـن نهـاد راه انـدازی مرکـز نوآوری
و شـکوفایی بـوده ،افـزود :در مرکـز نـوآوری و شـکوفایی
جهاددانشـگاهی بیجـار بـه تمـام گروههـای سـنی
آموزشهـای عملیاتـی از ایـده پـردازی تـا تجاری سـازی
ایـده ،ارایـه میشـود.
وی در پایـان بـر تلاش جهـادی ایـن نهـاد انقالبـی با
تکیـه بـر نیروهـای جهـادی و مدرسـان تحصیلکـرده در
سـطح شهرسـتان تاکیـد کرد و یادآور شـد :ایـن مجموعه
بـا وجـود تمـام کمبودها و کاسـتیها همـواره تالش کرده
تـا بـا همتـی جهـادی بـه مـردم خدمـت کنـد چـرا کـه
مردمـان دیـار گـروس ،مردمانـی بـا فرهنـگ و اصالـت و
الیـق بهتریـن خدمـت رسـانیها هسـتند.

■■■

جهاددانشگاهی آمادگی دارد
عقل منفصل دستگاههای اجرایی
باشد

روابط عمومی جهاددانشـگاهی هرمزگان 17 ،دی ماه :سرپرست
جهاددانشـگاهی هرمـزگان گفت :جهاددانشـگاهی باید در
آینـده در تمامـی مناسـبات فرهنگـی و اجتماعـی کشـور
بهعنـوان عقـل منفصـل و واحـد  R&Dدسـتگاههای
اجرایـی کشـور نقش ایفـا کند.
مدیـرکل تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی هرمـزگان در
نشسـتی با سرپرسـت جهاددانشـگاهی هرمـزگان و بازدید
از ایـن واحـد ،اظهار کرد :تلاش و همت جهاددانشـگاهی
اسـتان در راسـتای پیشـبرد طـرح ملـی توسـعه مشـاغل
خانگـی بـا باالتریـن سـطح کیفیـت جـای قدردانـی دارد.
متاسـفانه یکـی از مشـکالت کشـور مسـاله آمـار سـازی
اسـت امـا مـا بـه دنبـال کسـب نتیجـه ملمـوس در ایـن
طـرح هسـتیم ،حتـی اگـر بانـی ایجاد اشـتغال بـرای یک
نفر باشـیم بهتر از آمار سـازی صرف اسـت و ایـن نیازمند
آن اسـت کـه معطوف به نتیجـه عمل کنیـم و از قیدوبند
آمارهـا رها شـویم.
هـادی ابراهیمـی بیـان کـرد :از جهاددانشـگاهی
تقاضـا دارم بهعنـوان مغـز متفکـر مـا عمـل کنـد و بـه ما
راهکارهـای علمـی ارایـه دهـد و نقـش واحـد  R&Dرا
بـرای ما داشـته باشـد .همچنیـن اکنون اندیشـکده تعاون
در جهاددانشـگاهی کشـور راهاندازی شـده و مـا عالقهمند
هسـتیم ایـن امـکان در اسـتان هرمـزگان نیـز توسـط
جهاددانشـگاهی واحـد ایـن اسـتان فراهـم شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه نـگاه وزارت کار نـگاه
انسـانمحور بـه موضوعـات اقتصـادی اسـت ،افـزود:
جهاددانشـگاهی میتوانـد بـرای ایجاد نگاهی انسـانمحور
بـه سـواحل مکران در اسـتان نیـز ما را یاری کند .توسـعه
ایـن منطقـه نیازمنـد فرهنگسـازی و آمادهسـازی نیروی
انسـانی متخصص اسـت .پیشـنهاد میدهم ایـن مجموعه
بـرای عضویـت در کارگروه شـورای عالی توسـعه سـواحل
مکـران نیـز اقدامـات الزم را انجـام دهـد.
ابراهیمـی گفـت :در کوتاهمـدت هـدف مـا تمرکـز بـر
روی طـرح مشـاغل خانگـی و هـدف سـازی بـرای اتصال
افـراد بـه بـازار اسـت ،در میانمـدت بحـث آمـوزش
تعاونیهـا و در بلندمدت نیز توسـعه انسـانمحور سـواحل
مکـران هدف همـکاری و مشـارکت ما با جهاددانشـگاهی
هرمـزگان خواهـد بود.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی هرمـزگان نیـز در ایـن
نشسـت ،اظهار کـرد :خوشـبختانه مدلی از همـکاری بین
مجموعـه وزارت کار و جهاددانشـگاهی شـکلگرفته کـه
از دل آن طرحهـای خوبـی بیـرون آمـده اسـت و ایـن
نشـان از شـناخت عمیـق وزارت کار از ظرفیتهـای

برگزیدگان اولین جشنواره ملی
امیرکبیر در البرز تجلیل شدند

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی البـرز ۲۰ ،دیماه:مراسـم
اختتامیـه اولین جشـنواره ملـی پایاننامهها و رسـالههای
دانشـجویی کاربـردی کارفرمـا محـور «امیرکبیـر» بـا
همـکاری جهاددانشـگاهی البرز و با تجلیـل از برگزیدگان
ایـن جشـنواره برگزار شـد.
رییـس جهاددانشـگاهی البـرز در مراسـم اختتامیـه
اولیـن جشـنواره ملـی امیرکبیـر کـه در اتـاق بازرگانـی
البـرز برگـزار شـد ،اظهـار کـرد :تلاش بـرای رفـع فاصله
بیـن صنعـت و دانشـگاه مهمتریـن دلیـل همـکاری
جهاددانشـگاهی بـا اتـاق بازرگانـی و  ۲۱سـازمان و نهـاد
دیگـر بـرای برگـزاری اولین جشـنواره ملـی امیرکبیر بود.
احمدرضـا فیـروزی ادامه داد :جشـنواره ملـی امیرکبیر

دانشجویی منحصر به بخش صنعت نیست
دکتـر محمـد نبیونی دبیـر علمـی جشـنواره امیرکبیر
نیـز گفـت :بـه دبیرخانه اولین جشـنواره ملـی امیرکبیر از
سـوی  ۴۵دانشـگاه و مراکـز علـم و فناوری کشـور بالغ بر
 ۱۰۰پایاننامه و رسـاله دانشـجویی ارسـال شـد.
نبیونـی توضیـح داد :در روزهـای اخیـر و بعـد از اتمام
فرصـت شـرکت در جشـنواره ،تقاضاهـای زیـادی بـه
دبیرخانه جشـنواره ارسـال شـد که خواسـتار اخـذ مهلت
بیشـتر بـرای ارسـال پایاننامههـا و رسـالههای خـود بـه
دبیرخانـه جشـنواره بودنـد و ایـن نشـان میدهد کـه باید
در حـوزه اطالعرسـانی ایـن جشـنواره از تمامـی امکانـات
اسـتفاده کنیـم تـا تمامـی دانشـگاهها و مراکـز علمـی
فنـاوری بتواننـد وارد ایـن عرصـه رقابتـی شـوند.
رییـس بنیـاد نخبـگان اسـتان البـرز بـا بیـان اینکـه
جهاددانشـگاهی ،یـک نهـاد ارزشـی -انقالبـی و از
رویشهـای انقالب اسلامی اسـت ،افـزود :بـه تعبیری هر
وقـت هرجـا مشـکلی جدی وجود داشـته اسـت ،مجموعه
جهاددانشـگاهی بـرای حـل آن وارد میـدان شـده اسـت.
در ادامـه رییـس اتـاق بازرگانـی البـرز گفـت :علیرغم
وجـود آمـار شـاخصی در زمینـه اعضـای هیـات علمـی و
دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی دانشـگاهی ،متاسـفانه
رشـد اقتصـادی کشـورمان منفـی بوده اسـت کـه این امر
نیـاز بـه عارضهیابـی دارد.
پرهـام رضایـی اظهـار کـرد :طـی یکسـال گذشـته
جلسـات متعـددی در رابطـه بـا برگـزاری هرچـه بهتـر
ایـن جشـنواره انجـام شـد و امروز بـه ایسـتگاه پایانی این
جشـنواره رسـیدهایم.
رییـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی
اسـتان البـرز ضمـن قدردانـی از همراهـی و تعامـل خوب
جهاددانشـگاهی اسـتان ،بنیـاد نخبـگان البـرز و دیگـر
مشـارکتکنندگان در برگـزاری ایـن جشـنواره ،بـا اشـاره
بـه اهمیـت توجـه بـه آمـار مقـاالت علمـی کشـور گفت:
طبـق آمار موجود در سـال گذشـته حدود  ۶۰هـزار مقاله
در ایـران چاپشـده اسـت.
خریدوفروش پایاننامه مقابل دانشگاه تهران
رحیـم بنـا موالیـی رییـس شـورای سیاسـتگذاری
جشـنواره امیرکبیـر نیـز گفـت :بـرای اینکه ارتبـاط بین
صنعت و دانشـگاه بهدرسـتی شـکل بگیرد نیازمنـد تغییر
دیدگاه در حوزه آموزش دانشـگاهی و دانشـگاهی هسـتیم
و بایـد تفکـر مـدرک محـوری را کنـار بگذاریم.

■■■

جهاددانشگاهی نهادی برخاسته
از انقالب اسالمی است

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی قـم :دکتـر محمـد
حیـدری رییـس جهاددانشـگاهی قـم در اولیـن وبینـار از
سلسـله وبینارهـای معرفـی دسـتاوردهای دانشـگاهی که
بـه مناسـبت دهـه فجـر انقلاب اسلامی برگـزار شـد،
ضمـن تبریـک دهـه فجـر ،در رابطـه بـا دسـتاوردهای
جهاددانشـگاهی عنـوان کـرد :جهاددانشـگاهی نهـادی
برخاسـته از انقلاب اسلامی اسـت کـه بعـد از انقلاب
اسلامی بـه خاطـر شـرایط خـاص آن دوران بنیـان نهاده
شد .
وی افـزود :بـا توجـه خلا جـدی و نیازهـای اساسـی
در حـوزه سیاسـی ،اجتماعـی ،دانشـگاهی و ...مطالبـات
و آشـفتگیهایی کـه در آن زمـان بهخصـوص در عرصـه
دانشـگاهی ایجـاد شـد ،بهفرمـان امـام خمینی(ره) سـتاد
انقالب فرهنگی ایجاد شـد و بخشـی از فعالیت این سـتاد
بـه عهده جهاددانشـگاهی گذاشـته شـد.
وی ادامـه داد :در ابتـدا جهاددانشـگاهی وظیفـه یاری
در اداره و مدیریـت دانشـگاه و ماموریـت تبیین ارزشهای
انقلاب را در سـطح دانشـگاه را باهـدف انسـجام نیروها و
تقویـت روحیـه نیروهـای مذهبـی بـه عهـده گرفـت و از
سـال  ۶۵وظیفـه جهاددانشـگاهی در دانشـگاه به توسـعه
مسـایل پژوهشـی و ارتبـاط دانشـگاه بـا صنعـت و جامعه
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جهاددانشـگاهی دارد.
محمـد دلپسـند افـزود :مناسـبات اداری حاکـم بـر
دسـتگاههای اجرایـی اجـازه مطالعـه مسـتقل و علمـی را
بـه آنـان نمیدهد و وقتـی مجموعهای از جهاددانشـگاهی
درخواسـت میکنـد کـه بهعنـوان عقـل منفصـل بهجـای
آن فکـر ،پژوهـش و مطالعـه علمـی داشـته و نقـش واحد
 R&Dآن مجموعـه را ایفـا کنـد ،بسـیار جـای امیدواری
دارد .جهاددانشـگاهی در بخـش مطالعاتـی و پژوهشـی
خـود ایـن امکانـات را دارد و پیشقـدم شـدن وزارت کار
در ایـن زمینـه نشـان از تیزبینـی ایـن مجموعـه دارد.
وی بیـان کـرد :هدفگذاریهـای مطرحشـده در
خصـوص همـکاری جهاددانشـگاهی و اداره کل کار
هرمـزگان قابلاجـرا بـوده و بایـد مقدمـهای باشـد کـه
جهاددانشـگاهی بهعنـوان یـک مجموعـه چندبعـدی در
آینـده در تمامـی مناسـبات فرهنگـی و اجتماعـی کشـور
همچـون ارتقـای شـاخصهای بنیادیـن کشـور اعـم از
تـورم ،اشـتغال و  ...نقـش اول را ایفـا کنـد .انتظـارات
و پیشـنهادهای مدیـرکل کار اسـتان را بـه فـال نیـک
میگیریـم و امیدوار هسـتیم کـه در آینده همـکاری موثر
مـا منجر بـه نتیجـهای رضایتبخـش در زمینـهی ارتقای
شـاخصهای اشـتغال در سـطح اسـتان شـود.
دلپسـند تصریـح کـرد :عضویـت در کارگـروه شـورای
عالـی توسـعه سـواحل مکـران نیـز پیشـنهاد خوبـی
اسـت و ایـن مسـاله را بـهزودی خدمـت هیاترییسـه
جهاددانشـگاهی مطـرح خواهیم کرد .خوشـبختانه رییس
و هیاترییسـه جهاددانشـگاهی عالقهمنـد بـه ایفای نقش
در چنیـن حوزههایـی هسـتند و حتمـا اسـتقبال خواهند
کـرد .در حـوزه راهانـدازی اندیشـکده تعاون نیـز هر کاری
در جهـت کلیـد خـوردن هرچـه سـریعتر آن در اسـتان
هرمـزگان الزم باشـد ،انجـام خواهیـم داد.
وی در ادامـه اظهار کرد :خوشـبختانه اسـتان هرمزگان
در طـرح ملی توسـعه مشـاغل خانگـی با ثبتنـام بیش از
 ۶هـزار نفـر متقاضـی رتبـه اول را در کشـور دارد .اکنـون
وارد فـاز دوم طـرح جهت توجیـه متقاضیان شـده و برای
پیشـبرد هرچـه سـریعتر ایـن طرح همزمـان فـاز ارزیابی
اولیـه را نیـز پیـش میبریم.
دلپسـند ادامـه داد :هـدف مـا کیفیـت اجـرای فازهای
مختلـف ایـن طـرح اسـت ،مشـاوره و هدایـت  ۵درصد از
افـرادی کـه فـاز توجیـه طـرح و ارزیابـی اولیـه را انجـام
دادهانـد نیـز صـورت گرفته اسـت .گـزارش فـاز مطالعاتی
طـرح کـه بـا دقت و کیفیـت باالیی انجام شـده نیـز رو به
اتمـام اسـت .خوشـبختانه پـس از ارزیابیهـا ،ریزش کمی
در تعـداد متقاضیـان طـرح داشـتیم و بـهزودی وارد فـاز
آمـوزش میشـویم.

شـروع حرکتـی بـرای تشـویق پایاننامههـا و رسـالههای
دانشـجوییای اسـت کـه بتواننـد مسـالهای را در جامعـه
حـل کننـد و به تجاریسـازی برسـند.
دبیـر جشـنواره ملی امیرکبیـر توضیـح داد :طبق آمار،
سـاالنه دههـا هـزار مقالـه ،رسـاله و پایاننامه دانشـجویی
در کشـور بـه ثبـت میرسـد کـه اگـر بیـن  ۱۰تـا ۲۰
درصـد آنهـا تا مرحلـه کاربردی شـدن پیش بـرود نتایج
درخشـانی در جامعـه رقـم میزننـد.
فیـروزی اضافـه کـرد :ایـن جشـنواره حرکتی اسـت تا
سمتوسـوی پایاننامههـای کارفرمـا محـور در کشـور
بیشـتر شـود تـا از ایـن طریـق شـاهد ارتبـاط مؤثرتر بین
صنعت و دانشـگاه باشـیم.
وی ادامـه داد :در فرآینـد برگـزاری جشـنواره،
جهاددانشـگاهی بـه عنـوان نماینـده بخـش دانشـگاهی و
جامعـه بـا اتـاق بازرگانی به عنـوان نماینـده بخش صنعت
و جامعـه ،پیونـد برقـرار کـرده و در این مسـیر توانسـتند
بسـیاری نهادهـا و سـازمانهای مرتبـط بـا ایـن مقولـه از
جملـه بنیـاد نخبـگان البرز و پـارک علم و فناوری اسـتان
را همسـو کننـد.

رییـس شـورای سیاسـتگذاری جشـنواره امیرکبیـر
و عضـو هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانـی البـرز در ادامـه
از اهمیـت حرکـت دانشـگاهها بـه سـمت مهـارت محوری
سـخن گفـت و افـزود :ایـن حرکـت در اسـتان البـرز بـا
پایهریـزی جشـنواره امیرکبیـر در حـال انجـام اسـت.
جشـنواره امیرکبیـر مکمـل جشـنواره پایاننامه سـال
دانشـجویی است
دکتـر حامد علـی اکبـرزاده رییس سـازمان انتشـارات
جهاددانشـگاهی و دبیـر جشـنواره ملـی پایاننامـه سـال
دانشـجویی گفت :جشـنواره ملی امیرکبیـر تکمیل کننده
مسـیر جشـنواره ملـی پایاننامـه سـال دانشـجویی اسـت
چـون بـه دنبـال معرفـی رسـالههایی اسـت کـه کارفرمـا
محـور بـودن از ویژگـی اصلـی آنها اسـت.
وی افـزود :تلاش جهاددانشـگاهی بـرای پیونـد میـان
صنعـت و دانشـگاه بـه جشـنواره امیرکبیر محدود نیسـت
و ایـن نهـاد از سـه دهـه پیـش تـا کنـون بـا برگـزاری
جشـنواره ملـی پایاننامه سـال دانشـجویی در این مسـیر
گام برداشـته اسـت.
دکتـر علـی اکبرزاده تاکیـد کرد :البته برگـزاری چنین
جشـنوارههایی نبایـد باعـث بیتوجهی و غفلت نسـبت به
پایاننامههایـی شـود کـه کارفرمـا محـور نیسـتند چـون
فلسـفه اصلـی تاسـیس دانشـگاهها در کل دنیـا هویـت
بخشـی بـه جوانـان و تربیـت انسـانهای بهتـر بـوده و
تجـاری سـازی علـم در اولویـت آنهـا نبوده اسـت.
این مسـوول تصریح کرد :در دهه  ۹۰انگلسـتان عدهای
بـه دنبـال آن بودنـد کـه دانشـگاهها را بـه سمتوسـوی
تجاریسـازی سـوق دهنـد ولـی عـدهای اندیشـمند و
کسـانی کـه بـه ماهیـت دانشـگاه اعتقـاد داشـتند مانع از
تحقـق این کار شـدند.
دبیـر جشـنواره ملی پایاننامه سـال دانشـجویی گفت:
بـدون شـک برگـزاری چنیـن جشـنوارههایی نقـش بـه
سـزایی در افزایـش انگیـزه در میـان دانشـجویان مقاطـع
تحصیلات تکمیلـی دارد تـا بتواننـد بـا دسـتاوردهای
علمـی و آکادمیک خود مسـئلهای را در بطـن جامعه حل
کننـد و بـه سـوالی پاسـخ دهند.
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تغییـر کرد.
رییـس کارگـروه دانشـجویی و دانشـجویان دهـه
فجـر انقلاب اسلامی اسـتان قـم ،بـا بیـان اینکـه
جهاددانشـگاهی بـا گسـترش فعالیتهـای خـود سـبب
توسـعه فعالیتهـای متعـددی در سـطح کشـور شـده
اسـت ،اظهـار کـرد :جهاددانشـگاهی سـه پـارک علـم و
فـنآوری ۴۷ ،شـعبه علمـی کاربـردی ،شـش موسسـه
آمـوزش عالـی و دو دانشـگاه جامع در سـطح کشـور دارد.
وی بـا اشـاره براینکـه ماموریـت جهاددانشـگاهی در
برهههـای زمانـی مختلـف بـا توجـه بـه اهـداف انقلاب
اسلامی تغییراتـی را داشـته اسـت ،افـزود :اصلیتریـن
ماموریـت جهاددانشـگاهی آموزش و پژوهش بـوده که در
چند سـال اخیر بحث اشـتغال دانشـجویان و تجاریسازی
پژوهشهـای جهاددانشـگاهی نیـز اضافهشـده اسـت.
دکتـر حیـدری بـا تاکیـد بـر اینکـه فعالیـت
جهاددانشـگاهی بـر اسـاس اهدافـی اسـت کـه انقلاب
اسلامی بـه عهـدهاش گذاشـته اسـت ،بیـان کـرد :از
فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در دانشـگاهها میتـوان بـه
ایجـاد فضـای فرهنگـی مالیمتـر ،نهادینه کـردن پژوهش
و تعدیـل هیجانـات فاقـد دسـتاورد در جهـت آرامـش
فضـای علمـی و اجتماعـی در دانشـگاهها اشـاره کـرد،
همچنیـن در ترجمـه ،انتشـار کتـاب مقـاالت نیـز بسـیار
موثـر عمـل کـرده و در تحقیقـات نیـز نیمنگاهـی بـه نیاز
صنعـت و کشـور دارد.
وی بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی قـم جهـادی
نوپـا قلمـداد میشـود ،عنـوان کـرد :جهاددانشـگاهی قـم
در همـه دانشـگاههای دولتـی حضـور فیزیکـی و برخـی
از دانشـگاههای غیردولتـی فعالیتهـای گوناگونـی
دارد ،همچنیـن در خـارج از دانشـگاه نیـز دارای مراکـز
روانشناسـی خانواده ،آسـیبهای اجتماعی ،هنر و رسـانه،
خدماتـی و علمـی از جملـه مراکـز آموزشهـای مهارتی و
عمومـی اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی قـم بـا اشـاره بـه اینکـه دو
گـروه پژوهشـی در زمینـه سـلولهای بنیـادی و بیولوژی
تولیدمثـل در ایـن مرکـز فعـال هسـتند ،گفـت :در
سـالهای اخیـر در سـطح اسـتان چندیـن طـرح از جمله
جشـنواره تـا بالندگـی ،غربالگـری فرزنـد آوری ،مسـکن
معیشـتی ،نمای سـاختمان شـهری و ...توسـط ایـن مرکز
اجرا شـده اسـت و بـرای تولیـد نرمافزار گردشـگری برای
گردشـگران اسـتان نیـز طرحهایی در دسـت اجـرا داریم.
وی بـا تاکیـد بر اینکه سـه بخش فرهنگی ،پژوهشـی
و آمـوزش پیوسـتگی دارنـد کـه یکـی از عوامـل مهـم
موفقیـت ایـن نهـاد به شـمار میآیـد ،افـزود :بـا توجه به
نیاز اسـتان و اعتماد مسووالن اسـتانی جهاددانشگاهی در
بخـش تسـهیلگری اجتماعـی و محلات ورود کرده اسـت
و دفتـر تسـهیل گری شـهر قائم توسـط جهاددانشـگاهی
اداره میشـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کارفرمـای دفاتر تسـهیلگری
وزارت کشـور اسـت ،تصریح کرد :خوشـبختانه نمایندگان
جهاددانشـگاهی در ایـن دفاتـر توانسـتهاند ارتبـاط خوبی
بـا مـردم و مسـووالن شـهری برقـرار کننـد همچنیـن
توانسـتهاند بـا شناسـایی مشـکالت ،عوامل ایجاد مشـکل،
تشـخیص راهحـل و اولویتبنـدی آنهـا گامـی در رفـع
مشـکالت بردارند.
رییـس جهاددانشـگاهی قـم در رابطـه با مرکـز درمان
نابـاروری قـم اظهـار کـرد :ایـن مرکـز مجهـز بـه تلـه
مدیسـین اسـت و خدمات ایـن مرکـز از راه دور در اختیار
بیمـاران خـارج از اسـتان نیـز قـرارداده میشـود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه همـه خدمت درمـان ناباروری
در ایـن مرکـز ارایـه میشـود ،بیـان کـرد ۴۰ :درصـد
بیمـاران ایـن مرکـز از خـارج اسـتان و  ۱۲درصد از سـایر
کشـورها هسـتند کـه ایـن بـه خاطـر ضریـب موفقیـت

بـاالی  ۳۵درصـد ایـن مرکز اسـت کـه باالتـر از میانگین
جهانـی نیـز محسـوب میشـود.
دکتـر حیـدری بـا بیـان اینکـه بیـش از  ۳۰درصـد
خدمـات اصلـی درمان نابـاروری در سـه مرکز قـم ،رویان
و ابنسـینا ارایـه میشـود ،بیـان کـرد :خدماتـی ماننـد
تشـخیصهای قبـل از بـارداری نیـز در ایـن مرکـز انجـام
میشـود کـه بـا اسـتفاده از ایـنروش جنیـن متولد شـده
بهصـورت قطعـی فاقـد هرگونـه مشـکل ژنتیکـی خواهـد
بـود همچنیـن کیـت تشـخیص اسـپرم سـالم کـه در
انحصـار چنـد کشـور خارجـی بـود نیـز تولیـد کردهایم تا
هزینههـای واردات ایـن کیـت را کاهـش دهیـم.
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فعالیت جهاددانشگاهی بهصورت
جهادی و انقالبی با ترکیبی از
آموختههای دینی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان البـرز :علیرضـا
عباسـی بـا حضـور در جهاددانشـگاهی البـرز اظهـار کرد:
وقتـی مسـایل و مشـکالت کشـور را بـا یـک حرکـت
جهـادی حـل کنیم بـه دنیا اثبـات میکنیم کـه حاکمیت
دینـی میتوانـد نقشآفرینـی کنـد.
وی افـزود :زمانـی برخی میخواسـتند اینطـور جا بی
اندازنـد کـه دین در یکگوشـه باشـد و کاری بـه حکومت
نداشـته باشـد؛ امـا تفکـری کـه امـام داشـتند و مطـرح
کردنـد کـه دیـن باید جـاری و سـاری باشـد و همینطور
هـم شـد و االن در عرصههـای مختلـف تنـه بـه تنـه دنیا
در حـال حرکـت هسـتیم کـه یک نمونـه آن پژوهشـکده
رویـان و سـلولهای بنیـادی اسـت کـه دنیـا هـر چقـدر
تلاش کنـد نمیتوانـد آن را انـکار کنـد.
ایـن نماینـده مجلـس شـورای اسلامی ادامـه داد :اگر
در بخـش هسـتهای ،نظامـی ،موشـکی ،هوافضـا و ...هـم
پیشـرفت کردهایـم همـه بـا کار جهـادی بوده اسـت چون
بـا عافیتطلبـی بهجایـی نمیرسـیم.
عباسـی بـا بیـان اینکـه در نظام دینـی بایـد اعتقادی
کار کـرد ،گفـت :متاسـفانه برخـی جاهـا بهجای رسـیدن
بـه متـن بـه حاشـیه میپردازنـد درحالیکـه بایـد روحیه
جهـادی را تقویـت و در جوانـان ایجـاد کنیم.
عضو کمیسـیون کشـاورزی مجلس در بخش دیگری از
صحبتهـای خود خاطرنشـان کرد :در بحث کشـاورزی ما
یکعمـری اسـت در حال کار کردن هسـتیم و کشـاورزی
داریـم و در یـک سـری موضوعـات به خودکفایـی ظاهری
رسـیدهایم ولـی وقتـی دقیـق میشـویم میبینیـم که در
آن زمینـه وابسـته بالفعـل هسـتیم مثلا در بخـش طیور
اگـر بـه مـا نهـاده ندهنـد صنعـت مـرغ مـا بهطـور کامل
نابـود میشـود یـا بخـش سـبزی و صیفـی مـا بـدون بذر
وارداتـی تعطیل میشـود.
عباسـی افـزود :اوایـل انقلاب بخـش زیـادی از مـرغ
تولیدشـده در کشـور از الیـن داخلـی بـود؛ امـا از همـان
زمـان یـک جریـان بـرای از بیـن بـردن الیـن داخلـی و
جایگزیـن کردن آن با مرغ «راس» انگلیسـی شـروع شـد
تـا دو سـال پیـش  ۹۵درصد از مـرغ تولیدی مـا از همین
نـوع بود.
وی ادامـه داد :در یـک دوره زمانـی در بخـش مـرغ بـا
تحریـم مواجـه شـدیم و در داخـل بـه سـمت مـرغ الیـن
آریـن رفتیـم؛ امـا از تـرس اینکـه صنعـت مـرغ ایـران
بـا ایـن کار از دسـت آنهـا خـارج شـود تحریمهـا را
برداشـتند .گاهـی حتـی شـده مجانـی هـم بـه مـا چیزی
را میدهنـد تـا در بزنـگاه از آن اسـتفاده کننـد.
عضـو کمیسـیون کشـاورزی مجلـس خاطرنشـان کرد:
درهرحـال االن مجموعههایـی تولیـد مـرغ آرین را شـروع

کردهانـد و آن ترکیـب  ۹۵درصـد بـه پنـج درصـد اکنون
به حـدود  ۵۰درصد رسـیده اسـت.
وی افـزود :مـا تاکنـون در صنعـت بـذر هیبریـد وارد
نشـده بودیـم؛ امـا در پژوهشـکده گیاهـان دارویـی
جهاددانشـگاهی بـه ایـن موضوع پرداختهشـده کـه من از
آن لـذت بـردم .ذخایـر ژنتیکـی یکی از مزیتهای کشـور
مـا اسـت؛ برخـی از گونههـای گیاهـی خـاص منطقـه
مـا اسـت کـه دنیـا بـرای یـک ژنوتیـپ آن سـر و دسـت
میشـکند .مـا در گنـدم  ۳۰هـزار ژنوتیـپ داشـتیم؛ امـا
کوتاهـی کردهایـم و ایـن  ۳۰هـزار بـه  ۱۰هـزار رسـیده
ا ست .
وی بـا بیـان اینکـه فقط نفت سـرمایه نیسـت و اینها
هم سـرمایه اسـت و باید ایـن را حفظ کنیـم تصریح کرد:
بیوبانک جهاددانشـگاهی باید تقویت شـود.
نماینـده کرج ،فردیس ،اشـتهارد و آسـارا ،خاطرنشـان
کـرد :بـا کار جهادی میتوانیم کشـور را بهجایی برسـانیم
کـه نـه تنهـا خودمان بلکـه  ۶۰۰میلیـون نفـر از جمعیت
کشـورهای اطـراف ما کـه عمق اسـتراتژیک ما هسـتند را
هـم تامیـن کنیـم .ایـن کشـورها در بحث محـور مقاومت
در آینـده نیـاز بـه تکنولـوژی ،غـذا و  ...دارنـد که مـا باید
فراهـم کنیم.
عباسـی در پایـان بیـان کـرد :زمانـی دعـوا بر سـر این
بـود کـه به ایران تجهیزاتی داده نشـود حتی سـیم خاردار
کـه در جنـگ مانـع فـروش آن بـه ایران میشـد و سـایر
تسـلیحات کـه جـای خـود داشـت؛ امـا االن مسـاله آنها
ایـن اسـت کـه ایـران بـه کسـی تجهیـزات ندهـد بحـث
تحریـم فـروش تسـلیحات توسـط ایـران مطرح اسـت.
فرهنـگ خودبـاوری و اسـتقالل فرهنگـی؛ ضـرورت
جامعـه امـروز
احمدرضـا فیـروزی رییـس جهاددانشـگاهی البـرز هم
در ایـن نشسـت ،ضمـن ارایـه گزارشـی از فعالیتهـا و
توانمندیهـای جهاددانشـگاهی البـرز گفـت :یکـی از
آسـیبهای جـدی کـه کشـور در حـوزه اقتصـادی بـا آن
مواجـه اسـت ضعـف بـاور یـا اعتمـاد جـدی نسـبت بـه
توانمندیهـای داخل کشـور اسـت کـه در رویکـرد برخی
کارگـزاران وجـود دارد.
فیـروزی بـا بیـان اینکـه امام خمینـی همواره نسـبت
بـه خودبـاوری و اسـتقالل فرهنگـی باور و اعتقاد راسـخی
داشـتند ،تصریـح کـرد :علـت بسـیاری از مشـکالتی که با
آن مواجه هسـتیم ،ریشـه در ضعف این باورهـا در ما دارد
کـه شـاید نتوانسـتهایم آنگونـه کـه بایسـته و شایسـته
اسـت این فرهنـگ را نهادینـه کنیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن همـه ظرفیـت کـه در
کشـور وجـود دارد میتوانـد مـا را نسـبت بـه محصـوالت
دیگـر کشـورها کـه بـه آن وابسـته هسـتیم بینیـاز کند،
گفـت :ظرفیتهـای خوبـی در جهاددانشـگاهی هـم در
عرصههـای فرهنگـی و اجتماعـی و هـم در حوزههـای
فنـی و مهندسـی ،پزشـکی ،صنایـع و علمـی و فناوریهـا
وجـود دارد کـه نیازمنـد توجـه بیشـتر و سـرمایهگذاری
جدیتـر اسـت.

■■■

طراحی لباس باید به مطالبه ملی
تبدیل شود

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی قزویـن 15 ،بهمـن مـاه:

فرشـاد پیلهچـی در اولیـن رویـداد شـتاب مجـازی روبان
کـه توسـط مرکز نـوآوری طراحـی لباس علمـی کاربردی
جهاددانشـگاهی اسـتان قزویـن برگـزار شـد ،تصریح کرد:
رویـداد روبـان فعالیتـی نوآورانـه در حـوزه طراحـی لباس
اسـت ،در طراحـی لبـاس مـوارد مختلفـی دارای اهمیـت

■■■

نشست تخصصی «نقش
زن در پیشرفت جامعه» در
جهاددانشگاهی فارس برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی فـارس :همزمـان بـا دهه
مبـارک فجـر و میلاد فرخنده حضـرت فاطمـه زهرا(س)
بـه همـت معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی فـارس،
نشسـت تخصصـی «نقـش زن در پیشـرفت جامعـه» بـا
حضـور جمعـی از اعضـای هیـات علمی ایـن نهـاد برگزار
شد .
معـاون پژوهشـی جهاددانشـگاهی فـارس در ایـن
نشسـت ضمـن تبریک سـالروز میالد حضـرت زهرا(س) و
تجلیـل از مقـام زن بـا تاکید بر این موضوع که در بررسـی
و تفکیـک ویژگیهـای رفتاری زنـان و مردان بیشـتر باید
روی عوامـل اجتماعـی ،تصـورات و اعتقاداتمـان متمرکـز
شـویم ،تصریـح کـرد :نبایـد بیـن زن و مـرد خطکشـی
زیـادی کرد.
مریـم سـروش بـا بیـان اینکـه ژنتیـک میتوانـد

■■■

رویداد دورهمی جوانان
کارآفرین در حوزه گردشگری و
صنایعدستی در گلستان برگزار
شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی گلسـتان ۱۸ ،بهمـن مـاه:

رویـداد دورهمـی خالقیـت ،نـوآوری و فـنآوری ویـژه
جوانـان عالقهمنـد بـه کارآفرینـی در حوزه گردشـگری و
صنایعدسـتی به همت مرکز نوآوری و شـتابدهی(منش)
جهاددانشـگاهی گلسـتان بهصورت مجـازی و حضوری در
سـالن رشـد دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی
گـرگان برگزار شـد.
اینرویـداد دورهمـی بـا رعایـت کامـل پروتکلهـای
بهداشـتی با حضـور عالقهمندان ،سـمنها ،دانشـجویان و
هنرمنـدان و دکتـر مهدی سـقایی رییس دانشـگاه حکیم
جرجانـی گـرگان و دکتـر جاویـد ایمانیـان رییـس میراث
فرهنگـی شهرسـتان گـرگان و مهنـدس علـی احمـدی.
کارآفریـن ،از فعـاالن عرصـه گردشـگری برگزار شـد.
در اینرویـداد دورهمـی ،در مـورد مباحثـی نظیـر
راههای کسـب درآمـد از ظرفیتهای منطقـهای و اقلیمی
اسـتان در بخش گردشـگری و صنایعدسـتی و بهرهگیری
ویـژه و فرصـت سـازی از ظرفیتهـای موجـود بحـث و
تبادلنظـر شـد.
رویـداد دورهمـی جوانـان کارآفریـن در حـوزه
گردشـگری و صنایعدسـتی در راسـتای اجـرای طـرح
شـتابدهی کسـبوکارهای فناورانه جوانان از سـوی اداره
کل ورزش و جوانـان اسـتان و جهاددانشـگاهی گلسـتان
بـا هـدف توانمندسـازی جوانـان در جهـت تجاریسـازی
ایدههـای نوآورانـه برگـزار شـد.

■■■

برگزاری کرسی آزاداندیشی در
جهاددانشگاهی کردستان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کردسـتان 18 ،بهمنمـاه:

اکبـر اسـدی سرپرسـت جهاددانشـگاهی کردسـتان در
کرسـی آزاداندیشـی «نقـش زنان در عرصههـای اجتماعی
و سیاسـی» کـه بـا محوریـت خشـونت علیـه زنـان و
الیحـه تامیـن امنیـت و کرامت زنـان در جهاددانشـگاهی
کردسـتان برگـزار شـد ،اظهار کـرد :خانـواده کوچکترین
واحـد اجتمـاع و مرکـز ثقـل و نگهدارنـده پیکـره جامعـه
بـوده اسـت و محـور اصلی حفـظ و کیان خانواده نیـــــز
بـه زنـان و مـادران برمیگـردد.
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روابـط عمومی پـارک علم و فنـاوری البرز:مهنـدس مهدی
عباسـی رییـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز در نشسـت
بـا دکتـر علیرضـا عباسـی نماینـده مـردم کـرج ،فردیس
و اشـتهارد بـه ارایـه ظرفیتهـا و توانمندیهـای پـارک
علـم و فنـاوری البـرز پرداخـت و بیـان کرد :این پـارک با
همـه تـوان از فنـاوران اسـتان حمایـت میکنـد بهشـرط
آنکـه حمایتهـای الزم از توسـعه زیرسـاختهای اسـتان
در همـه شهرسـتانها فراهـم شـود.
در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور رییـس و معـاون
پشـتیبانی پـارک علـم و فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی
در دفتـر دکتـر عباسـی صـورت گرفـت ،موضوعـات و
برنامههـای مختلـف در راسـتای توسـعه زیرسـاختهای
فناورانـه اسـتان البـرز و نحـوه حمایـت از شـرکتهای
دانشبنیـان و فنـاور بررسـی شـد.
رییـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز در ایـن نشسـت
بـه ارایـه ظرفیتهـا و توانمندیهـای پـارک علـم و
فنـاوری البـرز پرداخـت و بیـان کـرد :ایـن پارک بـا همه
تـوان از فنـاوران اسـتان حمایـت میکنـد بهشـرط آنکـه
حمایتهـای الزم از توسـعه زیرسـاختهای اسـتان در
همـه شهرسـتانها فراهـم شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بالغبـر  ۲۴۰شـرکت
دانشبنیـان در اسـتان البـرز فعالیـت میکننـد ،گفـت:
پـارک علـم و فنـاوری البـرز در قطـب علـم و فنـاوری
کشـور توانسـته بیش از  ۱۸۰شـرکت دانشبنیـان و فناور
را پذیـرش و حمایـت نمایـد.
دکتـر علیرضـا عباسـی نماینـده مـردم کـرج ،فردیس
و اشـتهارد در ایـن نشسـت بـا تاکیـد بـر اسـتفاده از
ظرفیتهـای فناورانـه اسـتان تاکیـد کـرد :بایـد از تمـام
ظرفیتهـای اسـتان البـرز در حـوزه دانشبنیـان بهـره
ببریـم و در ایـن زمینـه نقـش پارک علـم و فنـاوری البرز
جهاددانشـگاهی بسـیار مهـم اسـت.
وی با اشـاره به ضرورت ایجاد و تقویت زیرسـاختهای
فناورانـه گفـت :از هر اقدام مسـووالن ملی و اسـتانی برای
تقویـت و توسـعه زیرسـاختهای اسـتان بـرای تحقـق
اقتصـاد دانشبنیـان حمایـت میکنیـم و در ایـن زمینـه
از هیـچ کوششـی فروگـذار نخواهیم کرد.
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اسـت کـه مهمتریـن آن اصالـت و نـوآوری اسـت.
وی افـزود :امـروز در حـوزه طراحـی لبـاس ضعـف
جـدی داریـم کـه بایـد موردتوجـه قـرار بگیـرد برخـی
از دانشـگاهها در ایـن حـوزه وارد شـدند امـا بهصـورت
جـدی پـایکار نیامدنـد و فعالیتهایشـان در دانشـگاه
خالصهشـده اسـت ایـن در حالـی اسـت کـه بسـیاری از
کارآفرینـان و فروشـندگان حـوزه پوشـاک از ضعـف در
طراحـی لبـاس ایرانـی و اسلامی گالیـه دارنـد.
رییس جهاددانشگاهی واحد قزوین اظهار کرد :در
شرایط کنونی اشتغال موضوع مهمی است و اغلب جوانان
به دنبال کار هستند و شاهد بیکاری جوانان هستیم این در
حالی است که با احصای نیازهای موجود در بازار بهراحتی
میتوان شغل ایجاد کرد ،از طرفی ایجاد اشتغال در حوزه
لباس انفرادی نیست و اشتغال بهصورت گروهی ایجاد
خواهد شد.
وی بیان کرد :اگر به پوشاک زنان موجود در بازار نگاهی
بیندازیم مانتوی مناسب و فاخر در شأن زن ایرانی خیلی
کم است ،بنابراین اگر کار مناسبی در این حوزه انجام
دهیم مشتری آن در بازار وجود دارد ،هر جا که ضعفی
وجود دارد ریشه آن در فرهنگ جامعه است ،بنابراین با
فرهنگسازی میتوانیم تغییراتی در این حوزه ایجاد کنیم.
پیلهچی خاطرنشان کرد :ما از لحاظ تهاجم فرهنگی در
این حوزه نیز مورد تهدید قرار گرفتیم و مصرفکنندگان
گاهی لباسهای موجود در بازار که بعضا ممکن است
مناسب نباشد را خریداری میکنند در حالیکه اگر لباس
مناسبی وجود داشته باشد بهطور قطع لباسهای مناسب
را انتخاب خواهند کرد.
وی بیـــان کـــرد :اگـــر بـــر طراحـــی لبـــاس تمرکـــز
کنیـــم و بـــا در نظـــر گرفتـــن ظرفیتهـــای الزم
بهعنـــوان کارگزیـــن ،فاخـــر و درآمـــدزا بـــه آن نـــگاه
کنیـــم میتـــوان بـــه آینـــده ایـــن حـــوزه امیـــد
داشـــت ،مرکـــز علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی
قزویـــن در ایـــن حـــوزه چندیـــن مقـــام کشـــوری بـــه
دســـت آورده اســـت کـــه نشـــان میدهـــد کیفیـــت کار
ب ــاال اس ــت و اس ــاتید و دانش ــجویان ای ــن مرک ــز خ ــاق
هســـتند.
رییـــس جهاددانشـــگاهی واحـــد قزویـــن تاکیـــد
ک ــرد :موض ــوع طراح ــی لب ــاس موض ــوع مهم ــی اس ــت
و میتـــوان در بخـــش ملـــی آن را بـــه یـــک مطالبـــه
تبدیـــل کنیـــم و بـــا بسترســـازی فرهنگـــی موفقیـــت
خوبـــی میتـــوان در ایـــن حـــوزه کســـب کـــرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد:
جهاددانشگاهی قزوین در سالهای اخیر تمرکز خود را بر
روی تجاریسازی قرارداده است ،در همین راستا مرکز
نوآوری و شتابدهی محصوالت با نام «منش» توسط
جهاددانشگاهی قزوین با هدف ایجاد درگاهی برای تعامل
نخبگان ،مبتکران و متخصصان ایجاد شده است ،این مرکز
مشاورههای بازاریابی ارایه میدهد و در بخشهای مختلف
تعامل ایجاد میکند.
پیلهچی یادآور شد :در سالهای اخیر بسیار شاهدیم
که تولید علم اتفاق میافتد اما تجاریسازی به میزان کافی
وجود ندارد ،در این میان جهاددانشگاهی میتواند بهعنوان
نهادی واسطهای و توسعهای ورود پیدا کند ،در زمینهی
مشاغل خانگی نیز جهاددانشگاهی به مدت  ۴سال است
که ورود پیدا کرده؛ اما طرح امسال نسبت به سالهای
گذشته متفاوت است.
وی افزود :امسال  ۵۴هزار نفر در سطح کشور در طرح
توسعه مشاغل خانگی شرکت کردند؛ ظرفیت استان قزوین
 ۱۵۰۰نفر است ،امسال افراد عالوه بر دریافت تسهیالت
به پیشرانهای حوزههای مختلف متصل میشوند ،در واقع
هر فردی که وارد این طرح شود برای وی اشتغال پایدار
ایجاد خواهد شد.

پذیرش بیش از  ۱۸۰شرکت
دانشبنیان توسط پارک علم و
فناوری البرز جهاددانشگاهی

تاثیرگـذار روی رفتـار و ویژگیهـای شـخصیتی باشـد،
موضوعـی نیسـت کـه قابلانـکار و رد شـدن باشـد و
بسـیاری از بیماریهـای روانـی ریشـه در ژنتیـک دارنـد،
افـزود :بخشـی از رفتارهـای مـا محصول محیط و بخشـی
ژنتیـک اسـت.
مدیـر گـروه ژنتیـک و عضـو هیـات علمـی
جهاددانشـگاهی فـارس نیـز در ادامـه این نشسـت با بیان
اینکـه ژنتیـک موجـودات بـر اسـاس مولکـول DNA
اسـت ،گفـت :ایـن مولکـول در فیزیولـوژی و ویژگیهـای
ظاهـری و بیماریهـا در انسـان و دیگـر موجـودات دخیل
هسـتند.
سـارا سـنمار افزود :دانایی ما در خصـوص این مولکول
بیشـتر در خصـوص تاثیـر ایـن مولکولهـا بر قد و چشـم
و رنـگ مـو و ظاهـر افراد اسـت درصورتیکـه کار DNA
محـدود به ایـن موضوع نمیشـود.
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وی بـا بیـان اینکـه وظیفـه زنـان تربیـت و پـرورش
انسـان اسـت ،افـزود :امـروزه فرهنـگ منحط غربـی تمام
زوایـای زندگـی ما را تحت شـعاع قرارداده اسـت و همین
امـر موجـب شـده کـه بـرای حفـظ خانـواده بـه تصویـب
قوانیـن جدیـد روی آوریـم در حالـی که آموزههـای دینی
مـا باالتـر از تمـام قوانین قـرار دارد.
لیلا آژیـر مدیـرکل امـور بانـوان و خانواده اسـتانداری
کردسـتان در ادامـه ایـن نشسـت اظهـار کـرد :خشـونت
علیـه زنـان یکـی از مهمتریـن و اصلیتریـن آسـیبهای
اجتماعـی در حـوزه بانـوان بوده اسـت.
وی افـزود :خشـونت علیـه زنـان یـک مبحـث جهانـی
بـوده کـه ایـن روزهـا بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا و
قرنطینـه خانگـی ایـن آسـیب در سـطح جهـان در حـال
افزایـش اسـت اما بـه دلیل اینکه خشـونت پدیـده پنهان
در خانوادههاسـت آمـار واقعـی از آسـیبدیدگان ایـن
حـوزه وجود نـدارد.
دکتـر قـادرزاده یکـی از اسـاتید دانشـگاه کردسـتان
در ادامـه ایـن نشسـت بیـان کـرد :امـروز دیگـر نبایـد ما
فرهنـگ یـک جامعـه را فرهنگ منحـط و فرهنگ دیگر را
فرهنـگ اصیـل بدانیـم چراکـه دنیـای امروز ،یـک دنیای
نسـبیگرایانه بینـا فرهنگـی اسـت امـا ایـن دیـدگاه در
دنیـای امـروز فضـا را بـرای گفتگـو ،دیالـوگ و بهرهگیری
از ظرفیتهـای بینـا فرهنگـی از مـا میگیـرد.

■■■

کارگاه آموزشی «نقش تغذیه در
باروری و ناباروری» برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل ۱۹ ،بهمـن :کارگاه
آمـوزش مجـازی «نقـش تغذیـه در بـاروری و نابـاروری»
بـه همـت معاونت پژوهشـی جهاددانشـگاهی اردبیـل و با
همـکاری دفتـر امـور زنـان و خانـواده اسـتانداری اردبیل
برگزار شـد.
در ایـن کارگاه ،مشـاور تغذیـه مرکـز درمـان نابـاروری
قفقـاز جهاددانشـگاهی اردبیـل بـا اشـاره بـه نقـش تغذیه
در سلامت بـاروری گفـت :رژیم غذایی متعادل و مناسـب
از عوامـل موثـر در حفـظ سلامت باروری اسـت کـه باید
بـه آن توجه شـود.
مهسـا مهاجـری بـا بیـان اینکـه شـیوه زندگـی ،نـوع
تغذیـه اضافـه وزن و میـزان فعالیـت بـر بـاروری تاثیـر
دارد ،تصریـح کـرد :مـواد مغـذی مـورد نیـاز بـرای تولید
هورمونهـای جنسـی ،سلامت اسـپرم و تخمـک و رشـد
جنیـن شـامل ریزمغـذی ،آنتیاکسـیدان ،ویتامینهـای
 ،D،E،C،B12اسـیدفولیک ،آهـن ،سـلنیوم ،روی،
اسـیدهای چـرب ضـروری و مـواد معدنـی هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه کاهـش وزن و مدیریـت سـبک
زندگـی میتوانـد قـدرت بـاروری زنـان و مـردان را بهبود
بخشـد و در درمـان نابـاروری تاثیرگـذار باشـد ،اظهـار
کـرد :افزایـش وزن در زنـان ،افزایـش شـیوع تخمـدان
پلیکیسـتیک ،سـیکلهای قاعدگـی نامرتـب ،نازایـی،
سـقط و شکسـت در درمانهـای نابـاروری و حتـی
مشـکالت دوران بـارداری را بـه همـراه دارد.

■■■

وبینار «الگوی دولتمردان؛ شهید
محمدعلی رجایی» برگزار شد

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی :وبینـار «الگـوی دولتمردان؛

شـهید محمدعلـی رجایـی» بـه مناسـبت ایـام دهـه فجر
انقلاب اسلامی بـه همـت دبیرخانـه نکوداشـت مفاخـر
ایران و جهان اسلام سـازمان دانشـجویان جهاددانشگاهی

برگزار شـد.
در ابتـدا محمدرضـا واعـظ مهـدوی اسـتاد دانشـگاه
شـاهد و معـاون سـابق وزارت تعاون ،کار و رفـاه اجتماعی
بـا تبریـک ایام دهـه فجر و پیـروزی انقالب گفـت :تداعی
ایـن ایام بسـیار مهم اسـت تا مـروری بر بایدهـا و نبایدها
داشـته باشـیم و نگاهـی به اصـول و مبانی انقلاب کنیم،
بهخصـوص اینکـه در ایـن سـالها انحرافاتـی در رونـد
اجرایـی کشـور رخ داده اسـت و میتـوان با رجـوع به این
مبانـی خـود را از اسـارت شـرایط موجـود آزاد کرد.
وی افـزود :رجـوع بـه الگوها در این راسـتا بسـیار مهم
اسـت و بشـر اصـوال خـود را بـا الگـو تطبیق میدهـد و از
الگوهـا بـرای سـاختن خـودش اسـتفاده میکنـد و الگوها
هـم همیشـه فراتـر از وضعیـت موجـود هسـتند .قـرآن
هـم رسـول خـدا را اسـوه حسـنه معرفـی کرده اسـت .در
درجـات پایینتـر نیـز شـخصیتهایی داریـم کـه اگرچـه
در سـطح و شـأن پیامبـران و ائمـه معصومیـن نیسـتند،
امـا بهطـور نسـبی میتواننـد الگـو باشـند و مـا در دوران
اخیـر شـخصیتی مانند شـهید قاسـم سـلیمانی را بهمثابه
یـک الگو داشـتیم.
واعـظ مهـدوی اظهار کـرد :شـهید رجایی نیـز یکی از
این الگوهاسـت که شـخصیت تراز انقالب اسلامی اسـت.
زندگـی و مبـارزات و نقشهـای ایشـان نشـاندهنده ایـن
بـود کـه فـرد صادقـی اسـت و مردمدوسـتی و فـداکاری
در وجـودش قـرار دارد .از طرفـی ایشـان در پـاک
دسـتی و درسـتکاری نیـز یـک نمونـه بینظیـر بـود کـه
از پایینتریـن طبقـات جامعـه رشـد کـرد و بـه باالتریـن
سـطح سیاسـی رسـید؛ امـا ایشـان سـطح زندگـی خـود
را در سـطح زندگـی مسـتضعفان قـرارداد و حتـی حقـوق
حقـه نخسـتوزیری را نمیگرفـت و بـرای خودش سـقف
حقـوق تعییـن کرده بـود و میگفـت ما بهعنوان مسـوول
نبایـد سـطح زندگیمـان از سـطح زندگـی عامـه مـردم
خیلـی باالتر باشـد.
وی ابـراز کـرد :ایشـان همچنیـن شـخصیتی بـود کـه
بـه آینـده نـگاه میکـرد و سـرمایهگذاری را در تربیـت
کـودکان میدانسـت و بـه همیـن دلیـل خدمـت در
آموزشوپـرورش را بـه همـراه شـهید باهنر انتخـاب کرد.
از دیگـر ویژگیهای بارز شـخصیتی ایشـان اعتقاد شـدید
بـه تقسـیمکار و سـازماندهی بـود و معتقـد بـود فـرد در
مقـام باالتـر نبایـد در همـه امـور دخالـت کند.
واعـظ مهـدوی بیـان کـرد :ایشـان در دوران
نخسـتوزیری بسـیار نسـبت بهنظـام تصمیمگیـری
حسـاس بودنـد تـا تصمیمـات در سـطح دولت بـه نحوی
انجام شـود کـه طبقات فرودسـت و مسـتضعفان را ببیند.
ایشـان در ایام جنگ سـتاد بسـیج اقتصـادی را ایجاد کرد
و قویتریـن فـرد را مسـوول این سـتاد کـرد و نمایندگان
تمـام دسـتگاههای اجرایـی را بـرای مدیریـت کاالهـا و
ارزاق مـورد نیـاز مـردم در آن سـتاد حضـور داشـتند تـا
کاالهـای اساسـی بـه دسـت همـه مـردم برسـد .در آن
دوران مـردم اعتمـاد بسـیار زیـادی بـه دولـت داشـتند
و ایـن اعتمـاد کسبشـده بـود؛ زیـرا دولتهـای قبـل از
انقلاب نمـاد بیاعتمـادی بودند امـا این دولت نشـان داد
کـه بـه فکر محرومین و فقرا اسـت و خود را اسـیر دسـت
بـازار نمیکنـد.
وی اظهـار کـرد :شـهید رجایـی معتقـد بـود عرضـه و
تقاضـا مکانیـزم سـرمایهداری اسـت کـه دلیـل نـدارد در
بـازار اسلامی حاکم شـود و بازار اسلامی بایـد مبتنی بر
سـود عادلـه باشـد .در طول سـالهای جنگ هـم ما موفق
شـدیم تمـام کاالهـای اساسـی مـردم را تامیـن کنیـم و
ایـران توانسـت در ایـن دوره اقتصاد خـود را بدون بدهی و
قحطـی اداره کنـد و اینهـا از معجزات اقتصـاد جنگ بود.
واعـظ مهـدوی ابـراز کـرد :انتخـاب شـهید رجایـی
بهعنـوان نامـزد حـزب جمهـوری اسلامی نیـز یـک الگو

اسـت؛ زیـرا ایشـان عضـو حـزب نبـود درحالیکـه اعضای
شایسـته دیگـری نیز در حـزب بودند کـه بخواهند مطرح
شـوند امـا در نهایت نام شـهید رجایـی از فرآینـد انتخاب
نامـزد بیـرون آمـد .ایـن نشـان داد نگرشهـای آن زمـان
گروهـی و بانـدی نبـود و ملاک انتخـاب صالحیتهـای
عمومـی بـود و شـهید رجایی به دلیل پاک دسـتی ،سـاده
زیسـتی ،سـوابق انقالبـی و توانمندی صاحـب صالحیتتر
شـناخته شـد .در واقع چنیـن روند انتخابـی از اصالتهای
انقلاب بـود کـه نشـان داد انقلاب بـه فکـر گروههـای
فرودسـت بوده اسـت.
وی تصریـح کـرد :انقلاب میخواسـت اینگونـه افـراد
نمـاد و الگـو باشـند؛ افـرادی کـه صداقـت خـود را در
عرصههـای مختلـف کشـور نشـان داده باشـند و امروز هم
ایـن الگوهـا راهنمـای راه ما هسـتند.
در ادامـه حسـن رجایـی بـرادرزاده شـهید رجایـی ،در
سـخنانی بـه تبیین ویژگیهای شـخصیتی شـهید رجایی
پرداخـت و گفـت :ویژگـی برجسـته ایشـان موحـد بودن،
مسـلمان بـودن و اهلبیتـی بـودن اسـت .ایشـان کاملا
معتقـد و باورمنـد بـه توحیـد و معاد و مسـیر اهلبیت(ع)
بـود کـه ایشـان را کاملا سـاخته بـود و ایـن باورهـا در
رفتـارش هـم تبلور داشـت.
وی دیگـر ویژگـی شـهید رجایـی را خودسـاختگی
دانسـت و گفـت :همچنیـن متأثـر از همیـن ایمـان،
توحیـد بـاوری و معـاد بـاوری ایشـان یـک مؤمـن واقعی
بـود و کسـانی کـه بـه ایشـان رجـوع میکردنـد از اینکه
اطالعاتشـان در اختیار ایشـان باشـد هیچ احساس نگرانی
نداشـتند .ایـن مومـن بـودن در ایثارگـری ،فـداکاری،
پرتلاش بـودن ،قدرتمنـد بـودن در مقابـل ظلـم و نـرم
بـودن در مقابـل مـردم خـود را نشـان مـیداد.
سـومین و آخریـن سـخنران وبینـار ،غالمعلـی رجایی
نویسـنده کتاب سـیره شـهید رجایی و از فعاالن سیاسـی
و مشـاور مرحـوم آیتاهلل هاشـمی رفسـنجانی ،بـود که با
اشـاره بـه زالل بـودن شـهید رجایـی گفـت :حـق شـهید
رجایـی بود کـه اینگونه شـهید شـود و یکپارچه بسـوزد.
ایشـان شـهیدی اسـت که کهنـه نمیشـود و از شـهدایی
اسـت کـه بر بسـیاری از شـهدا برتـری دارد.
وی افـزود :تمـام وجـود شـهید رجایـی وقـف دیـن و
اعتقاداتـش بود و شـخصیتی بسـیار خالـص و مخلص بود.
ایشـان خیلـی سادهزیسـت بـود و در عیـن حـال دیـد و
بینـش باالیـی داشـت و خـوندل بسـیاری از رفتارهـای
بنیصـدر میخـورد ،امـا بهتبعیـت از فرمـان امـام (ره)
بـرای جلوگیـری از اختلاف هیـچ حرفـی نمـیزد.
رجایـی بیـان کـرد :شـهید رجایی فـردی بسـیار عاقل
بـود کـه خـودش را کشـف کـرده بـود و میتـوان گفـت
هیـچگاه خـود را گـم نکـرد و تقـوا داشـت و همـواره خود
را میپاییـد تـا فرامـوش نکنـد که چه گذشـتهای داشـته
ا ست .

■■■

برگزاری وبینار علمی یکروزه
فرآوردههای گیاهی موثر بر
پوست و مو

روابط عمومی پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی:

وبینـار علمـی فرآوردههـای گیاهـی موثـر بـر پوسـت
و مـو بـا سـخنرانی دکتـر شمسـعلی رضـازاده داروسـاز
و متخصـص شـیمی دارویـی و عضـو هیـات علمـی ایـن
پژوهشـکده برگـزار شـد.
ایـن وبینـار دارای امتیـاز بازآمـوزی بـود و بـا مجـوز
اداره کل آمـوزش مـداوم جامعـه پزشـکی کشـور از
زیرمجموعههـای وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش

■■■

روابـط

عمومـی

جهاددانشـگاهی

اسـتان

مرکـزی:

حجتاالسلام علیرضا سـلیمی عضو هیات رییسـه مجلس
و نماینـده مـردم محلات در مجلس شـورای اسلامی در
نشسـت بـا دکتر غفـاری زاده سرپرسـت جهاددانشـگاهی
اسـتان مرکـزی ،تصریـح کـرد :جهاددانشـگاهی نهـادی
برخاسـته از انقالب اسـت که در راسـتای اهداف آموزشـی
و سـامان بخشـیدن بـه وضعیـت دانشـگاهها و بـه فرمـان
امـام راحـل تاسـیس شـده اسـت.
وی با اشـاره بـه اینکـه جهاددانشـگاهی در حوزههای
مختلـف بـه مـردم بسـیار موفـق عمـل کرده اسـت ضمن
تقدیـر از فعالیتهـای صـورت گرفتـه ،اظهـار کـرد :ایـن
نهـاد انقالبـی کارنامـه قابلقبولـی ارایه داده اسـت
دکتـر علیاصغـر غفـاری زاده سرپرسـت
جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی نیـز در ایـن نشسـت بـه
فعالیتهـای صـورت گرفته این نهاد ،اشـاره کـرد و افزود:
تعامـل مسـووالن عامـل مهمـی در توسـعه فعالیتهـای
جهاددانشـگاهی اسـت.
گفتنـی اسـت؛ در ایـن نشسـت توسـعه فعالیتهـای
جهاددانشـگاهی اسـتان و همکاریهـای الزم در ایـن
زمینـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت.

■■■

رویداد شتابی ـ استارتاپی
طراحی اپلیکیشن موبایل در
سمنان برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی سـمنان ،رویداد شـتابی ـ
اسـتارتاپی طراحـی اپلیکیشـن موبایـل بـا حضـور رییس
موسسـه علمـی کاربردی جهاددانشـگاهی ،مدیـرکل دفتر
نـوآوری ،فـنآوری و تجاریسـازی دانشـگاه جامـع علمی
کاربـردی ،رییس جهاددانشـگاهی سـمنان در مرکز علمی
کاربـردی جهاددانشـگاهی سـمنان برگزار شـد.
دکتـر محمدعلـی گـودرزی در ایـن رویـداد کـه بـه
همـت جهاددانشـگاهی سـمنان برگـزار شـد در ارتباطـی
غیرحضـوری و مجـازی از برپایـی  382همایـش و رویداد
اسـتارتاپی در مراکـز علمـی کاربردی جهاددانشـگاهی در
سراسـر کشـور خبر داد و گفت :بخش عمـده اینرویدادها
در چند ماه اخیر و در شـرایط کرونایی برگزار شـده اسـت
و علاوه بـر اینها تا کنـون  154نمایشـگاه و  738کارگاه
آموزشـی مختلـف در مراکـز علمـی کاربـردی وابسـته بـه
جهاددانشـگاهی در سراسـر کشـور برگزار شـده است.
در ادامه حسـن رهایی رییس جهاددانشـگاهی سـمنان
در ایـن آییـن بـا تقدیـر از برپایـی اینرویـداد علمـی
فناورانـه اظهـار کـرد :جهاددانشـگاهی در چهـار دهـه

■■■

نشست تخصصی «نابرابری و
کرونا» برگزار شد

روابط عمومی پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعـات اجتماعی

ن ماه :نشسـت تخصصی بـا موضوع
جهاددانشـگاهی 18 ،بهمـ 
«نابرابـری و کرونـا» با محوریت سـنجش میـزان نابرابری
توسـط ایـن پژوهشـگاه و بـا همـکاری مرکـز مطالعـات،
رصد و پیوسـت اجتماعی وزارت کشـور بهصـورت مجازی
برگزار شـد.
در ایـن نشسـت دکتـر شـیرین علیـزاده بهعنـوان
نماینـده وزارت کشـور ،دکتـر قبـاد مـرادی مدیـر گـروه
اپیدمیولـوژی و آمار زیسـتی دانشـکده پزشـکی ،دانشـگاه
علـوم پزشـکی کردسـتان و دکتـر پیـام روشـنفکر «عضو
هیـات علمـی دانشـگاه علـوم بهزیسـتی و توانبخشـی
مرکـز تحقیقـات مدیریـت رفـاه اجتماعـی» بهعنـوان
سـخنران حضـور داشـتند.
در ابتـدا دکتـر قبـاد مرادی با بررسـی کلیـات نابرابری
مطالـب خـود را آغـاز کـرد و در ادامـه مباحـث خـود بـه
حـوزه عدالـت و نظـام سلامت اشـاره کـرد .همچنین در
ادامـه دکتـر پیـام روشـنفکر سـخنان خـود را در رابطه با
بررسـی سـندرم جایگاه کویـد 19-بیان کـرد و به بحث و
بررسـی پیرامون نابرابری اجتماعی و مقایسـه آن با میزان
دسترسـی بـه امکانـات و ...پرداخت.
ایـن نشسـت همزمـان بهصـورت وبینـار نیـز بـرای
همـهی مدیران امور اجتماعی اسـتانداریهای کل کشـور
پخش شـد.

■■■

کارگاه آموزشی «مهندسی
سطح» برای مجموعه صنعتی
چادرملو برگزار شد

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی یـزد؛ کارگاه
آموزشـی مهندسـی سـطح  23دی مـاه بـه همـت
پژوهشـکده مـواد نوین سـرامیکی برای مجموعـه صنعتی
چادرملـو برگـزار شـد.

اجرایی شدن طرح آموزش تا
اشتغال سربازان جهاددانشگاهی
آذربایجان غربی
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی 24 ،دی:

معـاون هماهنگـی امور اقتصادی و توسـعه منابع اسـتاندار
آذربایجـان غربـی گفـت :برای تسـهیل در جـذب در بازار
کار ،سـربازان وظیفـه مهـارت آمـوزش فنـی و حرفهای را
فـرا میگیرنـد و رونـد کنونـی مهـارت آمـوزی در اسـتان
بسـیار امیـدوار کننـده اسـت امـا بایـد مهـارت آمـوزی
سـربازان بایـد تـا دسـتیابی به اشـتغال پایدار مـورد توجه
قـرار گیرد.
ن ــادر صادق ــی در نشس ــت کارگ ــروه کاری تخصص ــی
آم ــوزش و اش ــتغال کارکن ــان وظیف ــه نیروه ــای مس ــلح
اســـتان ،اظهـــار کـــرد :طـــرح پیشـــنهادی علمـــی و
ارزش ــمند جهاددانش ــگاهی مبن ــی ب ــر ض ــرورت طراح ــی
م ــدل علم ــی و عمل ــی از آم ــوزش ت ــا اش ــتغال س ــربازان
عالمانـــه و هوشـــمندانه بـــوده و بایـــد جهـــت رصـــد
مس ــتمر س ــربازان مه ــارت دی ــده ت ــا کس ــب ی ــک ش ــغل
پایـــدار و خروجـــی ایـــن مهارتهـــا بـــرای اثرگـــذاری
و ترغیـــب ســـربازان در دورههـــای آتـــی حتمـــا بـــا
حمایـــت و مشـــارکت دســـتگاه هـــای علمـــی عضـــو
کارگـــروه اجرایـــی گـــردد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع
اســتاندار آذربایجــان غربــی بــا بیــان اینکــه بایــد بســتر
بــروز و بیــان ایدههــای خالقانــه بــا نظــر و دســتورالعمل
نیروهــای مســلح فراهــم شــود افــزود :کشــف ایدههــای
خالقانــه در بیــن ســربازان بــرای دســتیابی بــه
فرآیندهــای بهبــود وضعیــت بســیار موثــر خواهــد بــود.
دکتــر رســتم زاده رییــس جهاددانشــگاهی آذربایجــان
غربــی نیــز در ابتــدای ایــن کارگــروه کاری اســتانی بــا
اشــاره بــه اینکــه آمــوزش و مهــارت آمــوزی رکــن دوم
در اکوسیســتم توســعه کشــور تلقــی میشــود ،بیــان
کــرد :ضــرورت تقویــم آموزشــی بــا رعایــت ترتیــب
آموزشــی بســیار مهــم در انگیــزش ســربازان میباشــد.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت اســتعداد ســنجی و
انگیزهیابــی پیــش از دورههــای آموزشــی ســربازان بیــان
کــرد :قبــل از آمــوزش بایــد بــر روی فرهنــگ تفکــر و
بینــش ســرباز کار بکنیــم.
در ادامـــه نشســـت حســـنی معـــاون ورزش و
جوانـــان اداره کل تربیـــت بدنـــی اســـتان بـــا اشـــاره
بـــه آمـــار دورههـــای ســـرباز مهـــارت در بحـــث
مهارتهـــای عمومـــی و کارآفرینـــی کـــه بـــا
همـــکاری جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد ،بیـــان کـــرد:
جهاددانشـــگاهی در ایـــن دورههـــا بـــا وجـــود شـــرایط
خ ــاص ب ــه بهتری ــن نح ــو دورهه ــای س ــرباز مه ــارت را
برگـــزار کـــرد کـــه واقعـــا خروجـــی ارزشـــمندی بـــرای
ســـربازان داشـــت.
وی در پایــان بــر ضــرورت آســیب شناســی دورههــای
تخصصــی و زنجیــره وار نمــودن آن تاکیــد کــرد.
در ادامـــه مســـوالن نیروهـــای مســـلح و
ســـازمانهای ذی ربـــط و عضـــو کمیتـــه اســـتان بـــه
بیـــان دیدگاههـــای خـــود در اینخصـــوص پرداختنـــد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

جهاددانشگاهی در حوزههای
مختلف موفق عمل کرده است
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پزشـکی برگـزار شـد و در آن آخریـن یافتههـای علمـی
مربـوط بـه ایـن حـوزه مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
مخاطبـان ایـن دوره پزشـکان عمومـی ،داروسـازان و
متخصصیـن طـب سـنتی بودنـد و ایـن دوره بهصـورت
مجـازی بـر بسـتر آموزشهـای مجـازی جهاددانشـگاهی
(امجـد) برگـزار شـد و در انتهـای برنامه فایـل پاورپوینت
ارایـه شـده و فیلـم ضبـط شـده برنامـه نیـز در اختیـار
شـرکتکنندگان قـرار گرفـت.
در پایـان ،به شـرکتکنندگان دوره  48سـاعت فرصت
داده شـد تـا در آزمـون آنالیـن پایـان دوره شـرکت و بـا
پاسـخ صحیـح بـه  70درصـد سـواالت بتواننـد امتیـاز
بازآمـوزی دوره را کسـب کننـد.

گذشـته دسـتاوردهای علمـی و فناورانـه بسـیار زیـادی
داشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه توجـه و اعتمـاد ویـژه رهبـری معظم
انقلاب بـه جهاددانشـگاهی افـزود :ایـن اعتمـاد و اعتقاد
راسـخ بـه نهـاد انقالبـی جهاددانشـگاهی یـک سـرمایه
ارزشـمند بـرای ایـن نهاد اسـت.
همچنیـن در ادامـه علـی منصفـی راد معـاون
آموزشـی جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان خاطرنشـان
کـرد :در اینرویـداد  25ایـده بـرای شـرکت در سـامانه
ثبتنـام کـرده بودنـد کـه ایدههـا بـا حضـور داوران در
دو پیشرویـداد داوری و ایدههـای راهیافتـه بـه بخـش
پایانـی اینرویـداد امـروز ایدههـای خـود را در همایـش
ارایـه دادنـد.
گفتنـی اسـت ،در اینرویـداد علمـی کـه بـه همـت
مرکـز نوآوری جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان و از طریق
سـامانه آمـوزش آنالیـن جهاددانشـگاهی برگـزار شـد،
 6ایـده کـه از بیـن  25ایـده بـه مرحلـه نهایـی راه پیـدا
کـرده بودنـد به رقابـت پرداختند و پـس از داوری ایدهها،
بـه ترتیـب خانـم زینب حکمت نسـب بـا ایده اپلیکیشـن
صنایعدسـتی ،جـواد زارعـی بـا ایـده سـامانه کمـک یـا
اپلیکیشـن امدادرسـانی در مواقع اضطـراری و امیررضا آل
یاسـین فریـد بـا ایـده نرمافزار سـاعت هوشـمند زیسـتی
بـدن بهعنـوان سـه ایـده برتـر معرفی شـدند.

گفتنـی اسـت ،در ایـن کارگاه آموزشـی مباحثـی از
جملـه مزایـای مهندسـی سـطح ،انـواع مکانیزمهـای
تخریـب سـطحی از جملـه سـایش ،خوردگی و خسـتگی،
انـواع روشهای مهندسـی سـطح ،عملیـات حرارتی و الیه
نشـانی و متریالهـای مـورد اسـتفاده جهـت الیه نشـانی
بـرای شـرکتکنندگان ارایـه شـد.

سالبیستویکم│شماره178

جهاددانشگاهی با کمترین هزینه
بهترین خدمات را به جامعه ارایه
داده است
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برگـزار
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی کردســـتان:رییس
دانش ــگاه کردس ــتان گف ــت :جهاددانش ــگاهی ب ــا توج ــه
بـــه خاصیـــت انقالبـــی کـــه دارد توانســـته اســـت بـــا
کمتریـــن امکانـــات بهتریـــن خدمـــات را ارایـــه بدهـــد.
دکتـــر رحمـــت صادقـــی در دیـــدار بـــا رییـــس
جهاددانشـــگاهی اســـتان کردســـتان ضمـــن تبریـــک
بـــه مناســـبت انتصـــاب رییـــس جدیـــد ایـــن نهـــاد،
اظهـــار کـــرد :جهاددانشـــگاهی یکـــی نهـــاد علمـــی و
انقالب ــی اس ــت ک ــه در ط ــول دوران فعالی ــت ،خدم ــات
ارزنـــدهای بـــه کشـــور داده اســـت.
وی عنـــوان کـــرد :جهاددانشـــگاهی دارای
پتانســـیلهای زیـــادی اســـت کـــه جامعـــه در راســـتای
توســـعه نیازمنـــد اســـتفاده از آن اســـت.
صادقـــی بـــا بیـــان ایـــن کـــه دانشـــگاه کردســـتان
همـــکاری الزم را بـــا جهاددانشـــگاهی دارد ،گفـــت:
دانشـــگاه کردســـتان اســـاتید مجـــرب و برجســـتهای
دارد کـــه جهاددانشـــگاهی میتوانـــد بـــرای پیشـــبرد
اهـــداف و توســـعه از آنهـــا اســـتفاده کنـــد.
ریی ــس دانش ــگاه کردس ــتان ضم ــن اش ــاره ب ــه ای ــن
کـــه همـــکاری بـــا جهاددانشـــگاهی افتخـــار اســـت،
تصری ــح ک ــرد :مراک ــز علم ــی بای ــد از ت ــوان و ظرفی ــت
دانش ــجو ب ــه نح ــو مطل ــوب اس ــتفاده بکن ــد و در ای ــن
مهـــم جهاددانشـــگاهی خـــوب عمـــل کـــرده اســـت.
وی در ادامـــه بیـــان کـــرد :خدمـــات ایـــن نهـــاد
علم ــی ب ــرای هیچک ــس پوش ــیده نیس ــت و ب ــر همی ــن
اســـاس تـــاش خواهیـــم کـــرد کـــه مکانـــی در خـــور
شـــأن جهاددانشـــگاهی در دانشـــگاه کردســـتان آمـــاده
کنیـــم تـــا بهتـــر بتوانیـــم از ظرفیتهـــای آن بـــرای
دانشـــجویان اســـتفاده کنیـــم.
صادقـــی در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه
جهاددانشـــگاهی بـــا کمتریـــن امکانـــات بهتریـــن
خدمـــات را ارایـــه داده اســـت ،یـــادآور شـــد:
جهاددانش ــگاهی ب ــا توج ــه ب ــه خاصی ــت انقالب ــی ک ــه
دارد توانســـته اســـت بـــا کمتریـــن امکانـــات بهتریـــن
خدمـــات را ارایـــه دهـــد.
در ادامـــه ایـــن نشســـت اکبـــر اســـدی رییـــس
جهاددانشـــگاهی کردســـتان گفـــت :جهاددانشـــگاهی از
زم ــان تاس ــیس ،توانس ــته ب ــا روحی ــه جه ــادی منش ــاء
خدمـــات ارزشـــمندی در حوزههـــای مختلـــف بـــرای
انقـــاب و کشـــور باشـــد.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه جهاددانشـــگاهی گامهـــای
موثـــری در راســـتای توســـعه برداشـــته اســـت ،گفـــت:
جهاددانشـــگاهی ظرفیتهـــای فراوانـــی دارد کـــه
جامع ــه در راس ــتای توس ــعه بای ــد از آن اس ــتفاده کن ــد.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی کردس ــتان ضم ــن تش ــریح
حوزههـــای مختلـــف ایـــن نهـــاد افـــزود :اســـتان
کردســـتان زمانـــی در مســـیر رشـــد و توســـعه قـــرار
میگیـــرد کـــه همگرایـــی و هـــم افزایـــی در آن
مشـــاهده شـــود.
وی در ادام ــه اب ــراز امی ــدواری ک ــرد :جهاددانش ــگاهی
اســـتان بـــا همـــکاری اســـاتید و دانشـــجویان دانشـــگاه
اس ــتان کردس ــتان بتوانن ــد در راس ــتای اس ــتفاده ک ــردن
از تمامـــی ظرفیتهـــای موجـــود و در جهـــت رشـــد و
توســـعه بیـــش از پیـــش اســـتان عمـــل کننـــد.

ورود جهاددانشگاهی یزد به
حوزه آموزشهای فنی به دانش
آموزان

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی یزد:مدیـر
کل آمـوزش و پـرورش اسـتان یـزد خواسـتار بررسـی
ظرفیتهـای جهاددانشـگاهی یـزد بـرای همـکاری
مشـترک و ارایـه خدمـات بـه افـراد زیـر دیپلـم شـد.
محسـن موحـدی فـرد در نشسـتی کـه پنـج شـنبه با
رییـس و معاونـان سـازمان جهاددانشـگاهی یـزد در محل
آموزش و پرورش اسـتان داشـت ،در خصوص اسـتقبال از
ظرفیتهـای این سـازمان بـرای تکمیل خالهـای آموزش
و پـرورش و کمـک بـه توسـعه فعالیتهـای فرهنگـی این
نهـاد ،اظهـار کرد :اگر جهاددانشـگاهی بتوانـد اموزشهای
خـود را بـه افـرادی بـا سـطح دانش کمتـر از دیپلـم ارایه
دهـد ،میتوانیـم بیش از پیـش از این ظرفیتها اسـتفاده
کنیم .
وی بـا بیـان ایـن کـه ظرفیـت جهاددانشـگاهی یـزد
میتوانـد خال آمـوزش و پرورش خصوصاً در شهرسـتانها
را پـر کنـد ،گفـت :عمدهتریـن ورودیهـای آمـوزش و
پـرورش در مقاطـع ابتدایـی و متوسـطه اول هسـتند و
سـازمان جهاددانشـگاهی میتوانـد در حـوزه آموزشهای
فنـی بـه دانـش آمـوزان ورود کند.
وی بـا بیـان ایـن کـه در اختصـاص ردیـف بودجـه
نیـز بـه ایـن برنامههـا میتـوان اقـدام کـرد ،خواسـتار
بررسـی بیشـتر ایـن سـازمان بـرای همـکاری در خصوص
آموزشهـای زیردیپلـم شـد.
موحدیفـرد بـا بیـان ایـن کـه بـه نظـر میرسـد
ورودیهـای آمـوزش و پـرورش در سـال  1400و 1401
بیـن  10تـا  12هزار نفر افزایش داشـته باشـد ،گفت :این
فرصـت زمینه مناسـبی بـرای همکاری با جهاددانشـگاهی
خواهـد بـود و جهاددانشـگاهی میتوانـد بـا تغییـر
سیاسـتها براسـاس نیاز افـراد جامعـه از ظرفیت آموزش
و پـرورش اسـتفاده کنـد.
فاطمـه سـعادتجو رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی
یـزد نیـز ضمن تبریـک انتصـاب مدیر کل جدیـد آموزش
و پـرورش اسـتان ،توضیحاتـی در خصـوص ظرفیتهـای
جهاددانشـگاهی اسـتان ارایـه و نسـبت به همـکاری بیش
از پیـش بـا ایـن نهـاد آموزشـی و فرهنگی اعلام آمادگی
کرد.

■■■

حمایت استاندار کردستان
از طرحهای شاخص
جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کردسـتان :بهمـن مرادنیا
در نشسـت مشـترک با رییـس و معاونان جهاددانشـگاهی
کردسـتان اظهـار کـرد :در اسـتان کردسـتان بـا توجـه به
ظرفیتهـای کشـاورزی و باغـداری کـه وجـود دارد ایـن
فرصـت شـغلی وجـود دارد کـه جوانـان را بـه این سـمت
راهنمایـی کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی گامهـای موثری
در راسـتای توسـعه اسـتان برداشـته اسـت ،عنـوان کـرد:
جهاددانشـگاهی یکنهـاد علمـی خوبـی اسـت کـه بایـد
بـرای فعالیتهای بیشـتر بـا دسـتگاههای اجرایی اسـتان
ارتبـاط قویتـر برقـرار کند.
مرادنیـا در ادامـه نیـز بـا تاکیـد بـر ایـن مهـم کـه
جهاددانشـگاهی بـا همافزایـی بـا دسـتگاههای اجرایـی و
توانبخـش خصوصـی میتواند منشـاء توسـعه شـود ،بیان

کـرد :جهاددانشـگاهی ایـن ظرفیت را دارد کـه برنامههای
شـاخص را در اسـتان انجـام و اجرایی کنـد و دولت نیز از
ایـن برنامههـا حمایـت خواهـد کرد.
در ابتـدا ایـن نشسـت اکبـر اسـدی رییـس
جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان ضمـن تبریـک بـه
مناسـبت آغاز دهه فجر ،گفت :اسـتان کردسـتان سرشـار
از مردمانـی بافرهنـگ اصـل ،نجیب و کمتوقع هسـتند که
بایـد بـرای آنهـا خدمـات ارزنـدهای ارایـه بدهیـم.
وی بابیـان اینکـه جهاددانشـگاهی یکـی از نهادهـای
مولود انقالب اسـت ،خاطرنشـان کرد :جهاددانشـگاهی در
کشـور در سـال  1359بهفرمـان حضـرت امـام خمینـی
(ره) تشـکیل شـد و از همـان سـال منشـاء فعالیتهـای
ارزشـمند علمی شـد.
اسـدی بابیـان اینکـه جهاددانشـگاهی در اسـتان
کردسـتان بـا تأخیـر چندسـاله تشکیلشـده اسـت
تصریـح کـرد :جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان نسـبت
بـه اسـتانهای دیگـر سـابقه کمـی دارد و همیـن مسـئله
باعـث شـد کـه فرصتهـای کاری زیـادی از دسـت برود.

■■■

اختتامیه طرح «داناب و سواد
آبی» در البرز برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی البـرز ،دوم دی :مراسـم
اختتامیـه طـرح ملـی دانش آمـوزی نجـات آب (داناب) و
گسـترش سـواد آبی در اسـتان البـرز با حضـور مدیرعامل
شـرکت آب منطقـهای اسـتان البـرز ،معاونـت آموزشـی
مقطـع متوسـطه اداره کل آمـوزش و پـرورش البـرز و
جمعـی دانشآمـوزان و رابطـان ایـن طـرح برگـزار شـد.
رییـس جهاددانشـگاهی البـرز و جمعـی از فعـاالن ایـن
طـرح نیـز از طریـق ویدئوکنفرانـس به صـورت مجازی در
ایـن جلسـه حضـور داشـتند.
احمدرضـا فیـروزی رییس جهاددانشـگاهی البرز که به
صـورت ویدئـو کنفرانس در جلسـه حضور داشـت ،با بیان
ایـن نکتـه که اهمیـت آب با حیـات و زیسـت اجتماعی و
فـردی مـا گـره خورده اسـت ،عنـوان کـرد :ما بایـد توجه
داشـته باشـیم کـه در کشـوری خشـک و کـم آب قـرار
گرفتهایـم .واقعیـت ایـن اسـت کـه بیشـتر کشـورهای
همسـایه بـه لحاظ فضای سـبز و زیسـتمحیطی موقعیت
خوبـی دارنـد امـا وضعیت کشـور ما چندان خوب نیسـت.
بایـد بـا نـگاه کـردن بـه نقشـه خشـک کشـور ،تلنگـری
بـه مـا وارد شـود کـه نسـبت بـه نگهداشـت آب تلاش
بیشـتری کنیم.
مهیـار کرمـی معـاون آموزشـی مقطـع متوسـطه اداره
کل آمـوزش و پـرورش البـرز نیـز بـا بیـان اینکـه اهداف
طـرح دانـاب باید ادامهدار باشـند ،گفت :شـرایط ناشـی از
شـیوع بیمـاری کرونـا در جامعه باعث شـد که ناخواسـته
بخشـی از مسـیر آمـوزش و اجرای این طـرح تغییر کند و
بـه صـورت مجـازی و از راه دور پیگیری شـود.
محمـود شـکریان معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی
البـرز نیـز در ادامـه بـا اشـاره بـه کیفـی بـودن طـرح
دانـاب و تاثیـر درازمـدت آن روی جامعـه ،گفـت :داناب با
اسـتقبال خیلـی خوبـی از سـوی دانشآموزان مواجه شـد
و فعالیـت آنهـا قابلتوجه بـود .در جهاددانشـگاهی برای
 ۴۰هزارنفـر از دانشآمـوزان البـرزی اقلام یادگیری طرح
دانـاب آمـاده شـده بـود امـا بـا توجـه بـه شـیوع بیماری
کرونـا و برگـزاری کالسهـا بـه صـورت مجـازی ،مسـیر
آمـوزش در ایـن طـرح نیـز دسـتخوش تغییراتـی شـد.
گفتنـی اسـت ،در انتهـای مراسـم اختتامیـه از دانـش
آمـوزان فعـال در ایـن طـرح و رابطـان طـرح دانـاب
در شهرسـتانهای البـرز و همچنیـن برگزیـدگان

دانشآمـوزی بـه صـورت حضـوری و مجـازی تجلیـل بـه
عمـل آمـد.

■■■

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید

■■■

ضرورت عملیاتی شدن طرحهای
پژوهشی جهاددانشگاهی
مازندران

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی مازنـدران 15 ،دی

ماه:نماینـده مـردم آمـل در مجلـس شـورای اسلامی
در نشسـت بـا مهنـدس محمدرضـا شـافعیان رییـس
جهاددانشـگاهی مازنـدران گفـت :از افـراد توانمنـد در
زمینههـای دانـش بنیـان اسـتقبال کردیـم و طرحهـای
پژوهشـی جهاددانشـگاهی نیز در راسـتای عملیاتی شدن
پیـش خواهیـم بـرد.
رضـا حاجیپـور نماینـده مـردم آمـل در مجلـس
شـورای اسلامی در نشسـت بـا مهنـدس محمدرضـا
شـافعیان رییـس جهاددانشـگاهی مازنـدران ،ضمـن بـا
ارزش شـمردن طرحهـای پژوهشـی و فعالیتهای صورت
گرفتـه در جهاددانشـگاهی مازنـدران ،گفـت :از افـراد
توانمنـد در زمینههـای دانشبنیـان اسـتقبال کردیـم
و طرحهـای پژوهشـی جهاددانشـگاهی نیـز در راسـتای
عملیاتـی شـدن پیـش خواهیـم بـرد.
وی همچنین از گسـترش فعالیتهای جهاددانشـگاهی
در شهرسـتان آمـل اسـتقبال کرد و گفـت :هرکجا که نیاز
بـه کمـک نماینده مردم آمل در مجلس شـورای اسلامی
در ایـن زمینه اسـت ،ورود خواهیم کرد.
در این نشسـت مهندس محمدرضا شـافعیان ،با اشـاره
بـه اینکـه جهاددانشـگاهی از قدیمیتریـن نهادهـای
علمی ،پژوهشـی و دانشـگاهی کشـور محسـوب میشـود،
گفـت :حمایـت تمامقـد رهبـری از ایـن نهـاد انقالبـی
نشـاندهنده حرکـت درسـت جهاددانشـگاهی بـر روی
ریلهـای ترسیمشـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی در طـول تاریـخ
انقلاب اسلامی ،دسـتخوش تغییـرات و تنشهـای
سیاسـی ،اجتماعـی و جناحـی نشـده اسـت ،افـزود :در
حـوزه فرهنگـی ،در اختیـار داشـتن مراکـز خبـری چـون
ایسـنا و ایکنـا و همچنیـن مرکـز افکارسـنجی ایسـپا و
انتشـارات ،ایـن نهـاد انقالبـی را نسـبت بـه دیگـر جوامع
علمـی متمایـز کـرده اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی مازنـدران در ادامـه بـا اشـاره
بـه اینکـه در حـوزه معاونت آموزشـی ،این نهـاد دارای ۶
مرکز آموزشـی در شـهرهای بهشهر ،سـاری ،بابل ،بابلسر،

■■■

تهیه غذاهای ساده و کمحجم؛
مهمترین راهنمای تغذیهای در
دوران سالمندی
روابط عمومی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی 30 ،دیماه:

وبینـار تغذیـه سـالمندان بـه همـت معاونـت پژوهشـی
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـه صـورت مجـازی
برگزار شـد.
وبینـار «تغذیه سـالمندان» از سلسـله وبینارهای گروه
پژوهشـی تولیـد و فـرآوری گیاهـان اسـتراتژیک مجتمـع
تحقیقـات گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی اسـتان اسـت
کـه بـا هـدف کمک بـه بهبـود تغذیـه در سـالمندان و به
همـت معاونـت پژوهشـی جهاددانشـگاهی اسـتان برگزار
شد .
دکتـر سـاره حسـینی مـدرس وبینـار «تغذیـه
سـالمندان» گفـت :در حـال حاضـر جمعیـت جهـان بـه
سـمت سـالمندی رفتـه و ایـن امـر در آینـده سـرعت
بیشـتری مییابـد ،طبـق پیشبینـی سـازمان ملـل متحد
در سـال  2050میلادی بیش از یکسـوم جمعیت جهان
را سـالمندان تشـکیل خواهنـد داد.
وی افـزود :تعـداد جمعیـت سـالمندان ایـران نیـز در
دهههـای اخیـر نسـبت بـه گذشـته افزایشیافتـه اسـت،
سـالمندی در واقـع مسـنتر شـدن افـراد در طـی زمـان
اسـت که بـا تغییـرات فیزیولوژیک همراه اسـت ،سـازمان
بهداشـت جهانـی افـراد بین  45تا  65سـال را میانسـال و
افـراد  75تـا  90سـال را سـالمند مینامـد.
عضـو گـروه پژوهشـی مجتمـع تحقیقـات گیاهـان
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بیـان کـرد:
دوران سـالمندی نیـز ماننـد سـایر مراحـل زندگـی بشـر
جزیـی از رونـد طبیعـی زندگی اسـت که بـا رعایت برخی
اصـول سـاده میتوان ایـن دوره را با رضایت ،شـادکامی و
سلامت پشـت سـر گذاشت.
دکتـر حسـینی گفـت :در دوران سـالمندی بـا توجـه
بـه تغییـر نیازهـای تغذیـهای بـدن و کاهـش تدریجـی
فعالیتهـای فیزیکـی و تحـرک ،داشـتن یـک رژیـم
غذایـی مناسـب میتوانـد تـا حـدود زیـادی مانـع از بروز
بیماریهـای مزمـن در میانسـالی شـده و یـا از شـدت آن
بکا هد .
وی افـزود :تـودهی چربـی بدن در دوران سـالمندی به
علـت عـدم تحرک افزایـش مییابد و در ایـن دوران چاقی
و اضافـه وزن خطـر ابتلا بـه بیماریهایی ماننـد دیابت و
بیماریهـای قلبـی و عروقـی را افزایـش میدهد.
عضـو گـروه پژوهشـی مجتمـع تحقیقـات گیاهـان
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی تاکیـد کـرد:
در ایـن سـنین بایـد لزومـاً غذاهـای سـاده و کمحجـم
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بهشـتی:حمید حمـزهزاده ضمـن تبریـک سـیودومین
سـالروز تاسـیس جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید
بهشـتی گفـت :ایـن واحـد در  ۱۲دی مـاه ۱۳۶۷
بهمنظـور بهکارگیـری توانمندیهـای علمـی و تخصصـی
دانشـگاهیان در رفـع نیازها و مشـکالت جامعـه بهویژه در
حـوزه سلامت ،تاسـیس شـد.
حمیـد حمـزه زاده سرپرسـت ایـن واحـد همزمـان بـا
سـیودومین سـالروز تاسـیس جهاددانشـگاهی علـوم
پزشـکی شـهید بهشـتی ،ضمـن تشـریح مهمتریـن
دسـتاوردهای ایـن نهـاد در حوزههـای فرهنگـی،
پژوهشـی ،آموزشـی ،درمانـی و کارآفرینـی طـی سـالیان
گذشـته ،از تمرکـز بـر فعالیتهـای شـاخص در حـوزه
سلامت بـا رویکـرد توسـعه تعاملات و همکاریهای ملی
و بینالمللـی جهاددانشـگاهی در دوران کرونـا و پـس از
کرونـا خبـر داد.
وی بـا بیـان ایـن کـه جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی
شـهید بهشـتی در طـول سـالهای گذشـته اثرگـذاری
محسوسـی در بخشهـای مختلـف پژوهشـی ،آموزشـی،
فرهنگـی و کارآفرینـی در کشـور داشـته اسـت ،گفـت:
حـوزه پژوهـش در ایـن واحـد در طـول سـالیان گذشـته،
مسـوولیتهای متفاوتـی را عهـدهدار بـوده و در عرصـه
فعالیتهـای خـود زایشهـای پـر برکتی در عرصـه علم و
فنـاوری بـه جامعـه علمـی تقدیـم کرده اسـت.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید
بهشـتی بـا تاکیـد بـر لـزوم بـکاری گیـری ایدههـای ناب
جوانـان تصریـح کـرد :در ایـن واحـد تلاش شـده اسـت
کـه بـا بهکارگیـری دانـش و تخصـص دانشآموختـگان
دانشـگاهی ،آغازگـر فصـل جدیـدی از اقدامـات نـو در
عرصـه تولیـد و مدیریـت دانـش باشـد.
حمـزهزاده ضمـن تاکیـد بـر مزایـای آشـکار و پنهـان
حضـور ایـن واحـد در یکـی از برتریـن دانشـگاههای
علـوم پزشـکی کشـور ،اظهارکـرد :جهاددانشـگاهی علـوم
پزشـکی شـهید بهشـتی یکـی از حمایتگـران اصلـی
دانشـجویان و دانشآموختـگان حـوزه سلامت اسـت و
عمـده فعالیتهـای خـود را در مسـیر توسـعه و ترویـج
فرهنـگ کارآفرینـی ،اشـتغال دانـش بنیان ،مشـارکت در
ایجـاد مراکـز نـوآوری و شـکوفایی و معرفـی زمینههـای
نویـن اشـتغال و کارآفرینی دانشـجویان در حوزه سلامت
متمرکـز کـرده اسـت.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید
بهشـتی با اشـاره بـه هدفگـذاری دقیـق و بهرهگیـری از
ظرفیتهـای قانونـی ایـن واحد ،اظهـار کرد :خوشـبختانه
دسـتاوردهای خـوب ایـن واحـد در حوزههـای آموزشـی،
پژوهشـی ،فرهنگـی و خدمـات تخصصـی ،زیربنـای
مسـتحکمی را جهـت توسـعه و ارتقـای فعالیتهـا بنـا
نهـاده اسـت.
حمیـد حمـزهزاده در ادامـه بـا تاکیـد بـر اهمیـت
تخصصگرایـی در کلیـه حوزههـای فعالیتـی و تلاش
جمعـی بـرای بهرهبـرداری موثـر و حداکثـری از
فرصتهـای پیـشرو گفـت :شـیوع بیمـاری کرونـا طـی
یکسـال گذشـته ،علیرغـم فشـارهای طاقتفرسـایی
کـه بـر دسـتاندرکاران حـوزه بهداشـت و درمـان کشـور
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به کارگیری توانمندیهای علمی
و تخصصی دانشگاهیان در رفع
نیازها و مشکالت

داشـته و مشـکالت بیشـماری کـه بـرای برخـی صنـوف
از جملـه فعـاالن حوزههـای آموزشـی و پژوهشـی ایجـاد
کـرده اسـت ،فرصتهـای بیبدیلـی را بـرای فعالیتهـای
نوآورانـه رقـم زده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه سـوابق ارزشـمند این واحـد در حوزه
پایـش سلامت و طـب سـالمندی ،گفـت :بـا توجـه بـه
سیاسـتهای کلـی جمعیت در ایـران ،ابالغی اردیبهشـت
سـال  1393از سـوی مقـام معظـم رهبـری بـا تاکیـد بـر
دیـدگاه آیندهنگـر بر ضـرورت توجه به موضوع سـالمندی
بهعنـوان یکـی از چالشهـای جمعیتـی سـالهای آتـی
در کشـور ،بازنگـری و سـازماندهی فعالیتهـای مرتبـط
بـا حـوزه سـالمندی در دسـتور کار ایـن واحـد گرفتـه و
برنامههایـی در ایـن خصـوص تدوینشـده اسـت.
حمـزه زاده در پایـان بـا اشـاره بـه برنامههـای آتـی
ایـن واحـد جهـت همکاریهـای بیـن واحـدی در دوران
کرونـا و پسـا کرونـا تصریـح کـرد :در جهاددانشـگاهی
علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی در حـال فراهـم سـاختن
زیـر سـاختهای توسـعه سـرمایه انسـانی با هـدف چابک
سـازی در نظـام آمـوزش ،پژوهـش و فنـاوری بـا تمرکـز
بـر ارایـه آموزشهـای کارآمـد و شایسـته محور هسـتیم.

پردیـس دانشـگاه مازنـدران و آمـل اسـت که جهـت ارایه
آموزشهـای کوتاهمـدت ،دورههـای مـورد نیـاز را برگـزار
میکنـد ،اظهـار کـرد :همچنیـن در حـوزه آموزشهـای
بلندمـدت نیـز دانشـگاه علمی کاربـردی جهاددانشـگاهی
مازنـدران در بابـل بـه عنـوان قطـب حـوزه «آی تـی»
دانشـگاههای علمـی کاربردی اسـتان مشـغول بـه فعالیت
ا ست .
وی افـزود :در مرکـز علمـی کاربردی جهاددانشـگاهی
مازنـدران در بابـل ،در حوزههای بهزیسـتی و زیرمجموعه
آن بـه همـراه آمـوزش دهیـاران و بخشـداران بـا ارایـه
مـدرک علمـی معتبـر بـرای اولین بـار در کشـور ،در حال
فعالیـت هسـتیم و در رشـته جدیـد کسـبوکار اینترنتـی
نیـز اسـتقبال بسـیار خوبـی صـورت گرفته اسـت.
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بـا میـزان کمچربـی ،کلسـترول و نمـک مصـرف شـود،
پروتئیـن مـورد نیـاز بـدن در ایـن دوران بهتـر اسـت از
طریـق مصـرف ماهـی ،گوشـتهای کمچربـی ،مـرغ،
فرآوردههـای لبنـی ،سـفیده تخممـرغ تامیـن شـود.
وی یـادآور شـد :بایـد تعـداد وعدههـای غذایـی در
دوران سـالمندی افزایـش و حجـم ایـن وعدههـا کاهـش
یابـد ،همچنیـن مصـرف نوشـابههای گازدار و کافئین دار،
غذاهـای دودی و کنسـرو شـده حتیالمقـدور کاهش یابد
در ایـن سـنین معموالً میـزان دفع آب افزایـش مییابد به
همیـن دلیـل حتمـا بایـد مصرف کافـی مایعـات را مدنظر
قـرار بگیرد .مصـرف غالت کامـل ،سـبزیجات و میوههایی
مثـل سـیب ،گالبـی ،آلو ،زردآلـو ،انار و آجیـل و میوههای
خشـک در سـنین میانسـالی توصیه میشـود.
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ایدههای منتخب رویداد شتاب
استارتآپی مجازی در مراکز
رشد مستقر و عملیاتی شوند

روابط عمومی جهاددانشگاهی مازندران 15 ،دی ماه :نخستین
رویداد شتاب مجازی با حضور دکتر شیخاالسالمی رییس
دانشگاه علمی کاربردی مازندران ،دکتر محمد حسین
موسیزاده مدیرکل دفتر نوآوری ،پژوهش و تجاریسازی
دانشگاه علمی کاربردی کشور ،مهندس محمدرضا
شافعیان رییس جهاددانشگاهی مازندران ،اساتید دانشگاه،
داوران و ارایهدهندگان توسط دانشگاه علمی کاربردی
جهاددانشگاهی مازندران در بابل برگزار شد.
در ابتـدای این رویداد دکتر محمد حسـین موسـیزاده
مدیـرکل دفتر نـوآوری ،پژوهش و تجاریسـازی دانشـگاه
علمـی کاربـردی کشـور بـا اشـاره بـه اینکـه تـردد در
مازنـدران زیـاد اسـت و همـواره ایـن اسـتان میزبـان
مسـافران حتـی در ایـن روزهـای کرونایـی اسـت ،اظهـار
کـرد :ایـن تـردد معضلهـای زیـادی را ایجـاد میکند که
سـختترین کار در این امر ،حمل و نقل هوشـمند اسـت.
مدیـرکل دفتـر نـوآوری ،پژوهـش و تجاریسـازی
دانشـگاه علمـی کاربـردی کشـور بـا اشـاره بـه اینکـه
اختتامیـه ایـن رویـداد ،پایـان کار نیسـت ،بلکه بـه منزله
آغـاز یـک کار علمـی اسـت ،خاطرنشـان کـرد :باید تالش
کـرد پـس از پایـان ایـن رویـداد ،ایدههـای منتخـب در
مراکـز رشـد مسـتقر و عملیاتـی شـوند.
مهنـدس محمدرضـا شـافعیان رییس جهاددانشـگاهی
مازنـدران نیـز در ایـن رویـداد اظهـار کـرد :پیشنویـس
طـرح تاسـیس مرکـز نـوآوری در حمـل و نقـل شـهری
هوشـمند در سـال  98از سـوی جهاددانشـگاهی در بابـل
ارایـه و پـس از دفاع ،مجوز تاسـیس این مرکـز ،در ابتدای
سـال  ،99داده شـد.
در ایـن رویـداد چهار ایـده «شـبکه خودرویی در حمل
و نقـل هوشـمند»« ،کنتـرل هوشـمند چـراغ راهنمایـی
و رانندگـی بـرای تـردد اضطـراری آمبوالنـس مبتنـی
بـر اینترنـت اشـیاء»« ،ایجـاد زیرسـاخت ابـری و کالن
دادههـای حمـل و نقل هوشـمند» و «سیسـتم هوشـمند
کنتـرل ترافیـک جـاده» بـه مرحلـه نهایـی راه یافتنـد.

■■■

جهاددانشگاهی ظرفیت خوبی
برای گسترش فعالیتهای
فرهنگی در دانشگاهها است

روابط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان 15 ،دی ماه:

مسـوول نهـاد نمایندگـی مقـام معظم رهبری در دانشـگاه
کردسـتان گفـت :جهاددانشـگاهی با توجه به رسـالتی که
دارد میتوانـد مباحث فرهنگی را در دانشـگاهها گسـترش
دهد.
حجـت االسلام محرمعلـی بیابانـی در دیدار بـا رییس
جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان ضمن اشـاره به اینکه
فعالیتهـای فرهنگـی در دانشـگاهها بایـد بیشـتر شـود،
اظهـار کرد :جهاددانشـگاهی بـا توجه به رسـالتی که دارد
میتوانـد مباحـث فرهنگـی را در دانشـگاهها گسـترش
دهـد و ایـن مهم میتوانـد زیربناهـای اعتقـادی را تقویت
کند .
وی عنـوان کـرد :جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان تا
کنـون خدمـات ارزنـدهای در مباحث فرهنگـی انجام داده
کـه ایـن مهـم نشـانه تـوان و آیندهنگـری ایـن مجموعـه
انقالبی اسـت.
مسـوول نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در
دانشـگاههای اسـتان کردسـتان ضمـن اشـاره بـه اینکـه
بایـد مسـووالن از تنگنظریهـا خـودداری کننـد ،گفـت:
زمانی میتوان شـاهد رشـد و توسـعه باشـیم که مسووالن
مربوطـه از تنگنظـری خـودداری کننـد و بتواننـد بـه
مجموعههایـی کـه از دل انقلاب هسـتند اعتمـاد کننـد.
حجـت االسلام بیابانـی بـا تاکیـد بـر ایـن مهـم کـه
جهاددانشـگاهی یـک نهـاد انقالبـی علمـی اسـت ،یـادآور
شـد :جهاددانشـگاهی پتانسـیلهای زیـادی دارد کـه
مسـووالن میتواننـد از آن در راسـتای توسـعه اسـتفاده
کنند .
وی در پایان ضمن اشاره به اینکه دفتر نهاد رهبری
در دانشگاه ،همکاری الزم را با جهاددانشگاهی استان
کردستان خواهد داشت ،یادآور شد :ظرفیتهای
جهاددانشگاهی کردستان برای جامعه ناشناخته مانده
است که این مهم باید در دید عموم تغییر و مردم و
مسووالن به تواناییهای این نهاد انقالبی اعتقاد پیدا کنند.
در این نشسـت اکبر اسـدی سرپرسـت جهاددانشگاهی
کردسـتان ضمـن اشـاره بـه پتانسـیلها و ظرفیتهـای
مختلـف حوزههـای جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان،
بیـان کـرد :جهاددانشـگاهی دارای ظرفیـت خوبـی در
حوزههـای فرهنگـی ،پژوهشـی ،اشـتغال و آمـوزش اسـت
و ایـن نهـاد توانسـته اسـت بـا روحیـه جهـادی خدمـات
ارزنـدهای بـه کشـور و انقلاب ارایـه دهـد.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی کردسـتان افـزود :دفتـر
نهـاد در دانشـگاهها جایـگاه ویـژهای دارد و همـکاری
جهاددانشـگاهی و دفتـر نهـاد مقـام معظـم رهبـری در
حـوزه فرهنگـی میتوانـد اثربخشـی زیـادی را در بیـن
دانشـجویان ایجـاد کنـد.
وی در پایـان یـادآور شـد :جهاددانشـگاهی اسـتان
کردسـتان بـا روحیه جهـادی در حوزههـای مختلف آماده
همـکاری بـا همـه دسـتگاهها اسـت.

■■■

رویداد استارتاپی از ایده تا
کسبوکار در سمنان برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی سـمنان :علـی
منصفـیراد بـا اعلام ایـن خبـر گفـت :ایـن رویـداد
اسـتارتاپی در قالـب سـه کارگاه مجـازی شـامل ایـده
پـردازی و اعتبار سـنجی و طراحی کسـبوکار در روزهای
 4و  5دی مـاه برگـزار شـد.
وی افـزود :ایـن رویـداد و کارگاههـای مجـازی بـا
همـکاری اداره کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان
و مرکـز نـوآوری و شـکوفایی طراحـی اپلیکیشـن موبایـل
مرکـز علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی سـمنان برگـزار
شـد و بیـش از  80نفـر در این رویداد اسـتارتاپی شـرکت

کردند.
رییـس مرکـز علمی کاربردی جهاددانشـگاهی سـمنان
ادامـه داد :آشـنایی بـا مفاهیـم اسـتارتاپی و کارآفرینـی،
آشـنایی بـا تکنیکهـای ایـده پردازی ،آشـنایی بـا مفهوم
و تکنیکهـای اعتبارسـنجی ایـده و آمـوزش مبانـی تیـم
سـازی در اسـتارتاپها از جملـه اهـداف و محورهـای
برگـزاری ایـن رویـداد اسـتارتاپی بود.

■■■

برگزاری وبینار تاثیر پاندمی
کووید ۱۹-بر منابع مالی و انسانی
بخش سالمت

روابط عمومی پژوهشـکده علوم بهداشـتی جهاددانشـگاهی،

 10دی مـاه :وبینـار «تاثیـر پاندمـی کوویـد 19-بـر منابـع
مالـی و انسـانی بخـش سلامت» توسـط پژوهشـکده
علـوم بهداشـتی جهاددانشـگاهی و بـا حضـور جمعـی از
دانشـجویان و متخصصـان حـوزه سلامت و مدیـران و
کارشناسـان جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
بیمـاری کوویـد 19-تاثیـرات گسـتردهای را در
اقتصـاد جهانـی و همچنیـن تبـادالت تجـاری منطقهای و
بینالمللـی ایجـاد کـرده اسـت .بیمـاری همهگیـر کرونـا
نـه تنهـا محدودیتهـای بیسـابقهای را در مجموعـهی
فعالیتهـای مردمـی بهوجـود آورده بلکـه موجـب کاهش
فعالیتهـای گسـتردهی اقتصـادی در بخشهـای مهـم
شـده است.
سـازمان همـکاری و توسـعه اقتصـادی ( )OECDدر
گزارشهـای خـود عنـوان کـرده بـود کـه اقتصـاد جهانی
در سـال  2020بـا کنـدی در رشـد روبرو خواهد شـد و با
شـیوع بیمـاری کرونـا در اواخـر سـال  2019و همهگیری
جهانـی آن در سـال  ،2020ایـن سـازمان کوویـد 19-را
بزرگتریـن عامـل بحران جهانـی پس از بحران مالی سـال
 2008اعلام کرده اسـت.
در ایـن وبینـار بـا بهرهگیـری از توان تخصصی اسـاتید
توانمنـد در حوزههـای اقتصـاد سلامت و سیاسـتگذاری
سلامت ،تاثیـر گسـترده ایـن پاندمـی بـر حـوزه اقتصـاد
سلامت و ماندگاری نیروی انسـانی بخش سلامت کشـور
مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت.

■■■

مسابقه کتابخوانی «آرزوهای
دستساز» در ایستگاه پایانی

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی قزویـن :کتـاب «آرزوهای
دستسـاز» نخسـتین اثـر از مجموعـه تاریـخ شـفاهی
پیشـرفت انتشـارات «راه یـار» اسـت که قصـد دارد مردم
را بـا قهرمانـان و تالشـگرانی معرفـی کنـد کـه در همیـن
زمانـه زندگـی میکننـد و توانسـتهاند قدمبهقـدم ایرانمان
را بـه قلههـا نزدیـک کننـد.
سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی قزویـن ،پـس از
بررسـی کتـب موجـود در عرصـه علـم و پیشـرفت ،کتاب
آرزوهـای دستسـاز را بـا هدف شناسـاندن دسـتاوردهای
علمـی کشـور به دانشـجویان سراسـر کشـور انتخـاب کرد
و مسـابقه کتابخوانـی آن را در دو بخـش یادداشـت و
پرسـشهای چهارگزینـهای ،بـا همـکاری بنیـاد نخبگان و
پـارک علـم و فنـاوری اسـتان قزویـن برگـزار کرد.
ایـن مسـابقه در صفحه چـراغ مطالعه جهاددانشـگاهی
قزویـن بـا طراحـی بیش از دویسـت سـوال متفـاوت اجرا
شـد؛ بـه ایـن صـورت کـه شـرکتکنندگان بـه سـواالت
تصادفـی پاسـخ دادنـد و در نهایـت پاسـخهای آنهـا
ارزیابـی شـد .در بخـش یادداشـت نیـز عالقهمنـدان

■■■

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل :بـه همـت مرکز
رشـد جهاددانشـگاهی و موسسـه آموزشـی فرهنگـی
نخبـگان و بـا همـکاری معاونـت فرهنگـی و امـور جوانان
اداره کل ورزش و جوانـان اردبیـل ،پنجمیـن رویـداد
کارآفرینـی «دیـدار بـا فنـاوران فـردا» بهصـورت مجـازی
بـرای دانـش آمـوزان خلاق برگـزار شـد.
در افتتاحیـه اینرویـداد مدیرعامـل موسسـه علمـی
فرهنگـی نخبـگان اردبیـل بـا بیـان اینکـه اینرویـداد
زمینـه الزم را بـرای بهرهمنـدی از تجربیـات کارآفرینـان
موفـق فراهـم میکنـد ،اظهـار کـرد :آشـنایی افـراد بـا
مفاهیـم فناوریهـای نویـن و بـه کار بسـتن اطالعـات در
جهـت ایجـاد شـغل و یا کسـب شـغل مناسـب در آینده،
تشـویق و تربیـت نسـل خلاق ،نـوآور و تربیـت مدیرانـی
کارآفریـن و آیندهسـاز برای کشـور ،تمریـن کار گروهی و
افزایـش اعتمادبهنفـس در دانـش آمـوزان از اهـداف مهـم
اینرویـداد اسـت.
عیسـی عیسـیزاده نظیـف بـا اشـاره بـه تفاهمنامـه
منعقـده موسسـه نخبـگان با مرکز رشـد جهاددانشـگاهی
اردبیـل بیـان کرد :پنجمیـن دوره رویداد دیـدار با فناوران
فـردا بـا برنامهریزی صـورت گرفتـه در کارگروه مشـترک
اجـرای ایـن تفاهمنامـه برگزار شـد و در تالش هسـتیم تا
بـا ایجـاد شـرایط مناسـب ،ششـمین دوره آن را نیز برای
دانـش آمـوزان این موسسـه اجرایـی نماییم.
گفتنـی اسـت ،در رویـداد «دیـدار بـا فنـاوران فـردا»
 ۳۰نفـر از دانـش آمـوزان موسسـه نخبـگان ،بـه تمریـن
و تقویـت خالقیـت پرداختنـد و با طرح مسـایلی از سـوی
مربـی ،بـارش فکـری و ایـده پـردازی نیـز مطـرح شـد.

■■■

نشست تخصصی «نقش قیام
 ۲۹بهمن تبریز در پیروزی
انقالب اسالمی» برگزار شد

روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجانشـرقی:در
آسـتانه سـالروز قیـام  ۲۹بهمـن مـردم تبریـز در سـال
 ۱۳۵۶نشسـت تخصصـی «نقـش قیـام  ۲۹بهمـن مـردم
تبریـز در پیـروزی انقلاب اسلامی» بههمـت سـازمان
جهاددانشـگاهی آذربایجانشـرقی برگـزار شـد.
در آسـتانه سـالروز قیام  ۲۹بهمن مردم تبریز در سـال
 ۱۳۵۶نشسـت تخصصـی «نقـش قیـام  ۲۹بهمـن مـردم
تبریـز در پیروزی انقالب اسلامی» یکشـنبه  ۱۹بهمنماه
در محل سـالن جلسـات سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان
برگزار شـد.
ایـن نشسـت بهمنظـور تبییـن و واکاوی نقـش
مـردم تبریـز در پیـروزی انقلاب اسلامی بـا حضـور
حجتاالسلام رسـول برگـی رییـس شـورای هماهنگـی

حمایت نماینده مردم مالیر در
مجلس از پروژههای پژوهشی
جهاددانشگاهی همدان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی همـدان 2 ،بهمن:دکتـر
هـادی بیگینـژاد نماینده مـردم مالیر در مجلـس با دکتر
علـی کالنترنیا رییس جهاددانشـگاهی همـدان دیدار کرد
و بـر حمایـت از پروژههـای پژوهشـی ایـن واحـد تاکیـد
کر د .
دکتر علی کالنترنیا رییس جهاددانشگاهی همدان در
دیدار با دکتر هادی بیگی نژاد نماینده مردم مالیر در
مجلس شورای اسالمی با اشاره به روحیه جهادی تمامی
فعالیتهای جهاددانشگاهی اظهار کرد :عمده پروژههای
جهاددانشگاهی مانند پژوهشگاه رویان بر اساس نیاز
جامعه ،تکیه بر خودباوری و نیز روحیه جهادی بنا شده
است.
هادی بیگینژاد در این دیدار با اشاره به سابقه پژوهشی
جهاددانشگاهی از ابتدا تا کنون گفت :جهاددانشگاهی
توانسته نقش موثری در پیشبرد اهداف علمی کشور در
سالهای فعالیت خود داشته باشد.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی ضمن
اعالم حمایت از پروژههای پژوهشی جهاددانشگاهی
همدان در مجلس ،خواستار همکاری جهاددانشگاهی
استان با بنیاد برکت در جهت اشتغالزایی در شهرستان
مالیر شد.
علی کالنترنیا همچنین در این دیدار از در نظر گرفتن
مجموعهای از پروژههای کالن در استانهای مختلف کشور
توسط جهاددانشگاهی خبر داد و تصریح کرد :استان
همدان یکی از استانهایی است که در آن 4 ،پروژه با توجه
به ظرفیت و پتانسیل بومی و منطقهای تعریف شده است.
کالنترنیا به تشخیص و درمان ناباروری بهعنوان یکی
از پروژههای تعریف شده در استان اشاره کرد و گفت:
بررسیها نشاندهنده موفقیت قابلقبول مراکز درمان
ناباروری جهاددانشگاهی در سراسر کشور است.
وی از وجود  9مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی در
سراسر کشور خبر داد و یادآور شد :مرکز درمان ناباروری
زنان جهاددانشگاهی با  95درصد پیشرفت فیزیکی تا چند
ماه آینده در شهر همدان راهاندازی خواهد شد.
وی خواستار مشارکت جهاددانشگاهی در طرح جمعیت
و تعالی خانواده شد و مطرح کرد :پروژه تولید گیاهان
دارویی یکی دیگر از پروژههای تعریف شده در استان
همدان با توجه به ظرفیت باالی این استان در زمینه تولید
و فرآوری مواد موثره گیاهان دارویی است.
کالنترنیا بهضرورت حمایت نمایندگان مجلس
شورای اسالمی از این پروژه که در استان همدان دارای
ظرفیت باالیی است اشاره و خاطرنشان کرد :طرح توسعه
مشاغل خانگی یکی دیگر از طرحهای در حال اجرای
جهاددانشگاهی در  31استان کشور است.
رییس جهاددانشگاهی همدان با اشاره به سهمیه
 2100نفری استان همدان در این طرح بیان کرد :در
فاز اول این طرح 11 ،رشته شغلی شامل قالیبافی ،مبل
منبت ،کیک و شیرینیپزی ،خیاطی و تولید پوشاک و ...
براساس نیازهای استان همدان در حوزه مشاغل خانگی،
شناسایی شد.
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پنجمین رویداد «دیدار با
فناوران فردا» در اردبیل برگزار
شد

■■■
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یادداشـت و تحلیـل خـود را در بخـش ارسـال یادداشـت
سـایت درج کردنـد.
در نهایـت از میـان شـرکتکنندگان بخـش چهـار
گزینـهی هفتـاد نفـر برگزیده شـدند .در بخش یادداشـت
نیـز از میـان آثـار رسـیده بـه دبیرخانـه 10 ،یادداشـت
برگزیـده شـد .داوران مسـابقه ایـن  10یادداشـت را در
یـک سـطح دیدنـد بنابرایـن هدیـه مسـابقات میـان ده
شـرکتکننده تقسـیم شـد.

تبلیغـات اسلامی اسـتان ،سیدمسـعود نقیـب نویسـنده،
پژوهشـگر و مدیـرکل اسـبق اسـناد ملـی شـمالغرب
کشـور ،احـد حاجـی بلنـد ،معـاون فرهنگـی سـازمان
جهاددانشـگاهی آذربایجانشـرقی بـه صـورت حضـوری و
مسـلم اورنگی رییس سـازمان بسـیج فرهنگیان اسـتان و
میکائیـل جمالپـور عضـو هیات علمی دانشـگاه پیـام نور
تبریـز بـه صـورت مجـازی برگـزار شـد.
حجتاالسلام رسـول برگـی رییس شـورای هماهنگی
تبلیغـات اسلامی آذربایجانشـرقی ،بـا اشـاره بـه شـعار
محـوری امسـال دهـه فجـر مبنـی بـر «انقالب اسلامی،
بالنـده و مقتـدر ،چون کـوه اسـتوار» ،اظهار کـرد :انقالب
اسلامی جریانـی اسـت که حتی پیـش از وقـوع ،خبر آن
در تاریـخ آمده اسـت؛ شـیخ عباس قمی در کتاب سـفینة
البحـار کـه  ۱۶سـال بـرای تدویـن آن تالش کرده اسـت،
در روایتـی از حضـرت موسـی بـن جعفـر (ع) مینویسـند
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اهـل قـم مردم را به سـوی حـق میخواند ،گروهـی دور او
گـرد میآینـد که هماننـد پارههـای آهن محکم هسـتند،
بادهـای تنـد آنهـا را از جـا نمیکند.
وی بـا بیـان اینکـه شـعار «انقلاب اسلامی ،بالنده و
مقتـدر ،چـون کوه اسـتوار» در ایـن روایت متجلی اسـت،
اضافـه کـرد :انقلاب اسلامی ایـران ،طـی  ۴۲سـال بـا
هرنـوع تحریـم ،تهدیـد و ...مقابله کرده و اسـتوار و مقتدر
بـه راه خـود ادامـه میدهـد؛ علت اصلـی این اسـتقامت و
پایـداری نیـز چنانچـه در روایـت اشـاره شـده ،تـوکل بـر
خداونـد و پشـتوانه بـودن خداوند اسـت.
سـید مسـعود نقیـب نویسـنده ،پژوهشـگر و مدیـرکل
اسـبق اسـناد ملی شـمالغرب کشـور ،نیز در این نشسـت
اظهـار کـرد :تبریـز در طـول تاریـخ ،فـراز و نشـیبهای
بسـیاری داشـته و شـجاعت ،حضـور در صحنـه ،اقـدام به
موقـع و بصیـر مـردم تبریز همـواره در طول تاریـخ زبانزد
بوده اسـت.
وی اضافـه کـرد :شـهادت حـاج قاسـم سـلمیانی و
تشـییع و گرامیداشـت میلیونـی پیکـر او در شـهرهای
مختلـف و حتـی در سـایر کشـورها ،باعـث شـد همـه بـا
مکتـب سـلمیانی مانـوس شـده و مکتـب انقلاب و امـام
بـا مکتـب سـلیمانی عجیـن شـده و باعث شـد تا بعــــد
از  ۴۰سـال و در گام دوم انقلاب ،ایـن مکتـب اصیـل در
جهـان تاللـو کنـد.
مسـلم اورنگـی رییـس سـازمان بسـیج فرهنگیـان
آذربایجانشـرقی نیـز در ارتبـاط مجـازی بـا این نشسـت
گفـت :بـا گذشـت  ۴۲سـال از پیـروزی انقلاب اسلامی،
امـروز ایـن انقلاب تبدیـل بـه مکتبـی شـده کـه فراتر از
مرزهـای ایـران اسلامی ،الهامبخـش و هدایتگـر زیسـت
انسـانی و فلسـفه زندگـی بـوده اسـت و توانسـته منشـأ
حرکـت عمومـی بـه سـمت تمـدن اسلامی باشـد.
وی بـا بیـان اینکه قیام مـردم تبریز در دوره اسـتبداد
صغیـر و شکسـت محمدعلـی شـاه و قیـام  ۲۹بهمـن ۵۶
علیـه محمدرضـا شـاه کـه هـر دو تأثیـر شـگرفی در روند
تاریـخ معاصـر ایـران بـه جـا گذاشـته اسـت ،از جملـه
حـرکات مؤثـر مـردم تبریز اسـت ،افـزود :قیـام  ۲۹بهمن
سـال  ۵۶تبریـز بهعنـوان یکـی از ریشـههای اساسـی
انقلاب اسلامی ایـران ذکـر شـده اسـت ،چراکـه باعـث
شـیوع سـنت «چهلمها» در کشـور شـد و قیام مردمی را
از شـهری به شـهر دیگر سـرایت داد و به ترتیب یزدیها،
شـیرازیها ،جهرمیهـا ،کازرونیهـا و نهایتـاً همـه ایـران
بـه پا خاسـتند.
میکائیـل جمالپـور عضـو هیـات علمـی دانشـگاه پیام
نـور تبریـز نیـز در ارتبـاط مجـازی بـا نشسـت بـا اشـاره
بـه بالندگـی و پویایـی انقالب اسلامی ایران ،اظهـار کرد:
یکـی از علـل و عوامل بقـای هر انقالب ،وابسـته به عناصر

اسـتقامت و مقاومـت مـردم انقالبی اسـت.
وی اضافـه کـرد :براسـاس قواعـد موجـود در علـم
سیاسـت و بـر اسـاس آیـات قرآنـی کـه همـه مـا بـدان
اعتقـاد راسـخ داریـم ،اسـتقامت نقـش اساسـی هـم در
پیـروزی و هـم در بقـا بـر عهـده دارد.
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کالنترنیا افزود :تاکنون  2180نفر از استان همدان در
این طرح ثبتنام کردند و شهرستان مالیر با  300متقاضی
پس از شهر همدان بیشترین تعداد ثبتنام کنندگان را به
خود اختصاص داده است و امیدواریم با حمایت و همکاری
مسووالن ،تعداد ثبتنام کنندگان در این شهرستان به
بیش از این میزان برسد.
وی اتصال به بازار را از مهمترین تفاوتهای این طرح
با دیگر طرحها برشمرد و یادآور شد :جهاددانشگاهی با
آموزش متقاضیان و برقراری ارتباط آنان با کارآفرینان
موفق ،اتصال به بازار این متقاضیان را رصد میکند.
کالنترنیا فراهم کردن بستر فروش محصوالت متقاضیان
طرح توسعه مشاغل خانگی مانند فروشگاههای مجازی و یا
برگزاری نمایشگاههای فصلی و منطقهای را از دیگر ابعاد
این طرح برشمرد و مطرح کرد :جهاددانشگاهی همدان در
طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با آموزش 160
نفر تجربیات مشابه و خوبی را در این زمینه کسب کرده
است.
رییس جهاددانشگاهی همدان در پایان تصریح کرد:
با توجه به تجربیات موفق جهاددانشگاهی در زمینه
اشتغال ،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی در حال تبدیل
به معاونت آموزشی و کارآفرینی است و جهاددانشگاهی
آماده همکاری با همه نهادها در جهت اشتغالزایی در
شهرستان مالیر است.
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برگزاری نشست تخصصی
«بررسی الزامات فرهنگی
بیانیهی گام دوم انقالب»

روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان :توسط
گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی و معاونت فرهنگی
جهاددانشگاهی این واحد ،نشست تخصصی «الزامات
فرهنگی تحقق بیانیهی گام دوم انقالب»  4بهمنماه
بهصورت برخط برگزار شد.
معاون نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
نجفآباد ،پیرامون محتوای بیانیه گام دوم انقالب اظهار
کرد :نحوه ارایه مطالب بیانیه گام دوم انقالب و تشریح
مبانی این بیانیه باید در دستور کار همه نهادها و ارگانها
قرار گیرد.
حجتاالسالم میرزایی ،متذکر شد :بهطورقطع باید
آشنایی دقیقتری از سوی مردم نسبت به بندهای مختلف
بیانیه صورت گیرد تا در مرحلهی اجرا ،شاهد تحقق
حداکثری در صحنه جامعه باشیم.
در این نشست ،حجتاالسالم جعفر عمادی رییس نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی اصفهان،
با برشمردن موارد مختلف اهمیت بیانیهی گام دوم انقالب،
گفت :شعارهای انقالب با گذشت زمان تضعیف نمیشوند
و میتوان گفت مهمترین بحث این بیانیه این است که
انقالب زنده است و مردم ایران هنوز انقالبی هستند این
همان چیزی است که ما در شهادت و تشییعجنازهی
بسیار بینظیر شهید سلیمانی با آن مواجه شدیم.
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توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
وابسته به جهاددانشگاهی؛

دوره آموزشی راهاندازی استارت
آپ و تبدیل ایده خالقانه به
کسبوکار برگزار شد

روابـط عمومـی مرکز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایران

وابسـته بـه جهاددانشـگاهی ،دوره آموزشـی راهانـدازی
اسـتارت اپ و تبدیـل ایـده خالقانـه بـه کسـبوکار
بهصـورت آنالیـن بـا حضـور عالقهمنـدان راه انـدازه
کسـبوکار نوآورانـه توسـط مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی
و زیسـتی ایـران وابسـته بـه جهاددانشـگاهی برگزار شـد.
آشـنایی بـا مفاهیـم کارآفرینی و اسـتارت آپ و تفاوت
بیـن آنهـا ،چرخـه عمـر اسـتارت آپ ،اصول تیم سـازی
در اسـتارت آپ ،اصـول ایـده پـردازی و کشـف فرصـت،
مـدل کسـبوکار در اسـتارت آپ ،تامیـن سـرمایه و ارایه
بـه سـرمایهگذار ،عوامـل شکسـت اسـتارت آپ از جملـه
مباحثـی بـود کـه در ایـن دوره در زمینـه آنهـا بحـث و
بررسـی بـه عمـل آمد.
گفتنـی اسـت ،انجام پروژه محـور یک ایده تـا طراحی
کسـبوکار از مباحـث عملـی و کارگروهـی ایـن کارگاه
آموزشـی بود.

دوره آموزشی راهاندازی استارت
آپ و تبدیل ایده خالقانه به
کسبوکار برگزار شد

روابـط عمومـی مرکز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایران

وابسـته بـه جهاددانشـگاهی :دوره آموزشـی راهانـدازی
اسـتارت اپ و تبدیـل ایـده خالقانـه بـه کسـبوکار
بهصـورت آنالیـن بـا حضـور عالقهمنـدان راه انـدازه
کسـبوکار نوآورانـه توسـط مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی
و زیسـتی ایـران وابسـته بـه جهاددانشـگاهی برگزار شـد.
آشـنایی بـا مفاهیـم کارآفرینی و اسـتارت آپ و تفاوت
بیـن آنهـا ،چرخـه عمـر اسـتارت آپ ،اصول تیم سـازی
در اسـتارت آپ ،اصـول ایـده پـردازی و کشـف فرصـت،
مـدل کسـبوکار در اسـتارت آپ ،تامیـن سـرمایه و ارایه
بـه سـرمایهگذار ،عوامـل شکسـت اسـتارت آپ از جملـه
مباحثـی بـود کـه در ایـن دوره در زمینـه آنهـا بحـث و
بررسـی بـه عمـل آمد.
گفتنـی اسـت ،انجام پروژه محـور یک ایده تـا طراحی
کسـبوکار از مباحـث عملـی و کارگروهـی ایـن کارگاه
آموزشـی بود.
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اولین همایش ملی چالشهای
فرآروی زنجیره ارزش گیاهان
دارویی و معطر برگزار شد

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی26 ،

بهمــن :اختتامیــه همایــش ملــی چالشهــای فــرآروی
زنجیــره ارزش گیاهــان دارویــی و معطــر بــا مشــارکت
جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی و همــکاری انجمــن
گیاهــان دارویــی ایــران و موسســه آمــوزش عالــی آفــاق
و مشــارکت دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور
و اســتان بــا ارایــه مقــاالت منتخــب بهصــورت وبینــاری
برگــزار شــد.
دکتــر محمدحســین لبــاس چــی دانشــیار موسســه
تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور در آییــن اختتــام
ایــن همایــش ملــی بــا بیــان اینکــه مطالعــات نشــان
میدهــد بیــش از نیمــی از غــذای مــردم جهــان در ۷۲
درصــد از اراضــی زراعــی تولیــد میشــود ،افــزود :ایــن
نشــان میدهــد عمــده گیاهــان تولیــدی وابســته بــه آب
بــاران هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت تولیــد و کشــت گیاهــان
دارویــی در مناطــق خشــک و شــرایط کــم آب تصریــح
کــرد :گیاهــان دارویــی در پایــداری محیطزیســت موثــر

بــوده اراضــی شــیبدار را حفــظ کــرده و مانــع فرســایش
خــاک میشــوند همچنیــن ارزشافــزوده تولیــد گیاهــان
دارویــی بهمراتــب بیشــتر از ســایر گیاهــان اســت.
دکتــر محمدحســین کریــم دانشــیار دانشــکده اقتصاد
دانشــگاه خوارزمــی تهــران ،عضــو هیــات مؤســس
انجمــن علمــی توســعه روســتایی ایــران نیــز در ایــن
همایــش بابیــان اینکــه همــواره تغییــرات جــوی و
مخاطــرات طبیعــی اجتنــاب ناپدیــر اســت و همــه ســاله
خســارات فراوانــی بــه کشــاورزان وارد میکنــد ،افــزود:
در کنــار مخاطــرات اقلیمــی چالشهــای زمینــی نیــز
محصــوالت کشــاورزی را تهدیــد میکنــد امــا ســازگاری
بــا مخاطــرات و مدیریــت چالشهــا از اهمیــت فراوانــی
برخــوردار اســت کــه بحــث بیمــه محصــوالت کشــاورزی
از جملــه یکــی از ایــن مدیریتهــای ضــروری اســت.
همچنیــن دکتــر محمدباقــر رضایــی رییــس انجمــن
گیاهــان دارویــی ایــران در ایــن همایــش بــا بیــان اینکــه
کشــور ایــران کشــوری بســیار غنــی و دارای تنــوع آب و
هوایــی اســت ،افــزود :متاســفانه ســرمایهگذاری عظیــم و
حرکــت مثبــت ســریع و جهشــی در راســتای توجــه بــه
گیاهــان دارویــی در کشــور انجــام نشــده اســت بــا وجــود
اینکــه مصــرف گیاهــان دارویــی از قدیماالیــام در ایــن
کشــور متــداول بــوده و ایــران در حــوزه تجــارت ایــن
گیاهــان نیــز ســبقه خوبــی دارد.
دکتــر رســول پیرمحمــدی دبیــر کمیتــه علمــی
ایــن همایــش بــا بیــان اینکــه از دیربــاز مــاده موثــره
گیاهــان دارویــی و تاثیــر آن بــر ســامت و اقتصــاد مــردم
مــورد توجــه بــوده افــزود :طبــق تحقیقــات بهواســطه
عــوارض زیــادی کــه داروهــای شــیمیایی دارنــد باعــث
شــده امــروزه توجــه بــه گیاهــان دارویــی و رویآوری
بهســوی مصــرف ایــن گیاهــان بیشــتر شــود.

■■■

وبینار درمانهای غیرجراحی در
ناباروری مردان برگزار شد

روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خوزستان۲۳ ،
بهمنمـاه :وبینـار درمانهـای غیـر جراحـی در نابـاروری
مـردان بـه همـت معاونـت پژوهشـی جهاددانشـگاهی
بـا امتیـاز بازآمـوزی پزشـکان اورولوژیسـت بـا همـکاری
دانشـگاه علـوم پزشـکی جنـدی شـاپور اهـواز و انجمـن
اورولـوژی ایـران برگـزار شـد.
دکتـر سـید علیرضـا علـوی رییـس جهاددانشـگاهی
خوزسـتان در ایـن وبینار از آمادگی جهاددانشـگاهی برای
برگـزاری وبینارهـا و سـمینارهای علمـی مشـابه خبر داد.
در ادامـه دکتـر محمدعلـی صدیقی گیالنی بـا موضوع
«هیپوگنادوتروپیـک هیپوگنادیسـم» ،دکتـر علیرضـا
خردمنـد بـا موضـوع «هیپرپروالکتینمـی» ،دکتـر رایـکا
شـریفیان بـا موضـوع «عفونتهـای سیسـتم ژنیتـال»
و دکتـر احمـد وثـوق بـا موضـوع «نقـش رادیولـوژی در
درمـان نابـاروری مـردان» بـه ایـراد سـخنرانی پرداختند.
همچنیـن دکتـر سـراجالدین وحیـدی بـا محوریـت
«آنتیاکسـیدان هـا» ،دکتـر سـید محمـد کاظمینـی
دربـاره «تغییـرات در سـبک زندگی» ،دکتر نیمـا نریمانی
دربـاره «گنادوتروپیـن هـا ،آنتـی اسـتروژنها ،مهـار
کنندههـای آراماتـاز» و دکتـر محمدرضـا نیکوبخـت بـا
محوریـت «درمانهـای غیـر جراحی در اختلاالت انزال»
سـخنرانی کردنـد.
وبینــار درمانهــای غیــر جراحــی در نابــاروری
مــردان در پایــان بــا تقدیــر حضــار از تالشهــای
جهاددانشــگاهی خوزســتان و دکتــر علیرضــا خردمنــد
بــه پایــان رســید.
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تفاهم
آخرین اخبار تفاهمنامهها ،قراردادها و گسرتش
همکاریهای جهاددانشگاهی با نهادها و سازمانهای کشوری
■ گسرتش همکاریهای جهاددانشگاهی با سازمان بسیج
سازندگی کلید خورد
■ پیشتازی جهاددانشگاهی در توسعه و تعمیق ساخت داخل و
افزایش بهرهوری
■ امضای تفاهمنامهی همکاری مشرتک جهاددانشگاهی با مرکز
خدمات حوزههای علمیه کشور
■ انعقاد تفاهمنامه همکاری بین پارک علوم و فناوری نرم و
صنایع فرهنگی و معاونت فرهنگی وزارت کار
■ زبانهای خربگزاری ایکنا احیا میشوند
و ...
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آخرین اخبار تفاهمنامهها ،قراردادها و گسرتش همکاریهای جهاددانشگاهی با نهادها و سازمانهای کشوری

تفاهم
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

گسرتشهمکاریهایجهاددانشگاهیباسازمان
بسیجسازندگیکلیدخورد

تفاهمنامه همکاری جهاددانشگاهی و بسیج سازندگی با هدف ایجاد و توسعه همکاریهای مشرتک در متام زمینههای علمی ،آموزشی،
پژوهشی و فرهنگی منعقد شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 6 ،بهمنماه :مراسـم امضای
تفاهمنامـه همکاری جهاددانشــــگاهی و سازمـــــــان
بسـیج ســـــازندگی بـا حضـور دکتـر حمیدرضـا طیبی
رییس جهاددانشـگاهی و سـرتیپ دوم پاسدار محمد زهرایی
رییس سـازمان بسـیج سـازندگی در سـالن جلسـات این
نهـاد برگزار شـد.
کشورمان هیچ مشکلی در زمینه پیشرفت و
توسعه علمی و فناورانه ندارد
دکتـر طیبـی در ابتـدای ایـن مراسـم اظهـار کـرد:
فکـر میکنـم مجموعـهی توانمندیهایـی کـه در

جهاددانشـگاهی و در حوزههـای مختلـف داریـم،
گسـترهی جغرافیایـی فعالیـت ایـن نهـاد و همچنیـن
توانمندیهایـی کـه در بسـیج سـازندگی وجـود دارد و
گسـتره جغرافیایـی فعالیـت ایـن مجموعـه و مهمتـر از
آنهـا روحیـه جهـادی و همفکـری کـه بیـن دو سـازمان
نسـبت بـه توسـعه کشـور وجـود دارد ،همـه اینهـا اگـر
در کنـار یکدیگـر قـرار بگیرند یقینـا میتواننـد همافزایی
بسـیار زیـاد و خوبـی در برنامههـای توسـعه و پیشـرفت
کشـورمان داشـته باشـند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه فکـر میکنیـم کشـور هیـچ
مشـکلی در زمینـه پیشـرفت و توسـعه علمـی و فناورانـه

و فرهنگـی نـدارد ،گفـت :مـا پیشـرفتی را میخواهیم که
سـعادت دنیـا و آخـرت را بـرای مـردم تامین کنـد و فکر
میکنیم و این کار شـدنی اسـت و همیشـه سـعی کردیم
در حـد معقـول و بـا توانمندیهـای خود الگوسـازیهای
خوبـی را انجـام دهیم.
رییـس جهاددانشـگاهی تصریـح کـرد :یقینـا همکاری
دو سـازمان و همافزایـی کـه ایجـاد میشـود میتوانـد
کمـک بسـیار گسـتردهتری در خدمـت بـه توسـعه و
پیشـرفت کشـور براسـاس آرمانهـا و شـعارهای انقلاب
اسلامی ایـران داشـته باشـد.
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معرفی فعالیتهای پژوهشی جهاددانشگاهی
در ایـن مراسـم دکتـر محمدرضا پورعابـدی به معرفی
فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در حـوزه پژوهـش و در
زمینههای مهندسـی علوم پزشـکی و سلامت کشـاورزی
و علـوم انسـانی پرداخـت و در ادامـه افـزود :در حـال
حاضـر جهاددانشـگاهی دارای  ۷۵۰۰عضـو اسـت کـه از
ایـن تعـداد  ۷۰۰نفر هیـات علمی و  ۶۸۰۰نفــــــر غیر
هیـات علمی هسـتند.
معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی تصریـح
کـرد :جهاددانشـگاهی پتنت و نماد خودبـاوری جمهوری

آموزش بیش از  1500مربی کارآفرین
در ادامـه دکتـر محمدصـادق بیجنـدی معـاون
آموزشـی جهاددانشـگاهی تصریـح کرد :جهاددانشـگاهی
بـا ایجـاد سـازمانی بـه نـام سـازمان همیـاری اشـتغال
دانشآموختـگان یعنـی بـا یـک نـگاه آیندهپژوهانـه بـه
موضـوع نـگاه کـرده و بیشـترین منابـع علمـی در حـوزه
اشـتغال و کارآفرینـی توسـط ایـن مجموعـه تولید شـده
و بیشـترین تربیـت مـدرس کارآفرینـی در کشـور بـا
همـکاری دسـتگاههای ذیربـط را انجـام داده اسـت و در
 2دهـه قبـل بیـش از  1500مربـی کارآفریـن بـرای کل
کشـور تربیتکـرده اسـت.
وی ادامـه داد :حـدود چهـار سـال قبـل بـا یـک کار
مشـترک بیـن بخشـی و بینـی حـوزهای از مهـر  96ابتدا
در  9اسـتان بهصـورت پایلـوت و تمرکـز بـر مناطق کمتر
برخـوردار طرح توسـعه مشـاغل خانگی را بـرای  20هزار
نفـر و در ادامـه بـرای  6هزار و  200نفر سرپرسـت خانوار
در  24اسـتان ذیـل همـان الگـوی اولیـه بـا موفقیـت به
سـرانجام رسـاندیم و در حـال حاضـر نیـز طـرح ملـی
توسـعه مشـاغل خانگـی در  31اسـتان بـرای  54هـزار و
 300نفـر در حـال اجرا اسـت.
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برنامـه همـکاری بـا جهاددانشـگاهی ،محرومیتزدایـی
از مناطـق مختلـف کشـور اسـت و درواقـع آمایـش و
مطالعـات تطبیقی برای پایدارسـازی مردم در روسـتاها و
مناطق کشـور با رویکرد اشـتغالزایی در دسـتور کار این
همـکاری قـرار گیـرد .در زمینـه اقدامات فناورانه انسـانی
و توسـعه اشـتغال در حوزههایـی کـه مـردم احسـاس
نیـاز میکننـد ،کار علمـی و پژوهشـی انجامنشـده ،امـا با
همـکاری بـا جهاددانشـگاهی میتوان به ایـن عرصه ورود
کـرد .امیـد اسـت ایـن تفاهمنامه فتـح بابی برای توسـعه
عقبـه علمـی پژوهشـی فعالیتهـا و طرحهـای بسـیج
سـازندگی باشد.

اسلامی در حـوزهی پژوهـش و فنـاوری و دسـتیابی بـه
فنـاوری بومی اسـت و موفقیت این نهـاد موفقیت انقالب
اسـت و ایـن جهـاد یـک فرهنـگ و یک ایده اسـت.
وی بیـان کـرد :از مهمتریـن اهدافـی کـه
جهاددانشـگاهی بـه دنبـال دسـتیابی بـه آن بـوده اسـت
میتـوان به تولیـد و تدوین فنـاوری بومی ،تجاریسـازی
نتایـج تحقیقـات ،انتشـار دانـش از طریـق اطالع رسـانی
و توسـعه فرهنـگ خودبـاوری و تکیـه بـر تـوان داخـل و
ترویـج کارآفرینـی اشـاره کـرد.
وی بـا بیـان اینکـه جهاددانشـگاهی بـه تعبیـر مقـام
معظـم رهبـری مولـود مبـارک انقلاب اسلامی اسـت،
تاکیـد کـرد 80 :درصـد منابـع مالی ایـن نهـاد از طرحها
و پژوهشهـای خـودش بـه دسـت مـیآورد و  20درصـد
دیگـر را از دولـت بهعنـوان کمـک دریافـت میکنـد.
دکترپورعابـدی افـزود :در افـق سـند چشـم انـداز
 1404قـرار اسـت جهاددانشـگاهی نهادی باشـد با هویت
اسلامی برخـوردار از منابـع انسـانی متعهـد و کارآمـد،
الهـام بخـش و موثر و پیش گام در توسـعه علم و فناوری
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وجود  3فصل مشترک بین جهاددانشگاهی و
سازمان بسیج سازندگی
در ادامـه سـرتیپ دوم پاسـدار محمـد زهرایـی بـا
اشـاره بـه اینکـهچنـد فصل مشـترک بیـن دو سـازمان
وجـود دارد ،گفـت :اول اینکـه هـر دو سـازمان مولـود
انقلاب هسـتند .دوم اینکـه هـر دو سـازمان بـر مبنـای
یـک تفکـر شـکلگرفته نـه یـک تشـکل ،یعنـی اینکـه
هـم جهاددانشـگاهی ماحصـل یـک تفکـر اسـت و هـم
بسـیج سـازندگی .در ایـن تفکـر هم یـک واژه مشـترکی
بـه نـام جهـاد وجـود دارد .شـما جهـاد علمی و مـا جهاد
انسـانی داریـم .سـومین فصـل مشـترک خروجـی کار
مـا و شماسـت و هـر دو تلاش داریـم فنـاوری انقلاب
را بهعنـوان دسـتاوردمان داشـته باشـیم ،شـما فنـاوری
علمـی و پژوهشـی و مـا فنـاوری انسـانی و فرهنگـی.
اینهـا باعـث میشـود کـه مـا بتوانیـم کارهای مشـترک
زیـادی را بـا یکدیگرانجـام دهیـم.
وی افـزود :از آنطـرف هـم سـابقه چهلسـالهی
جهاددانشـگاهی نشـان داده کـه پرچـمدار ،پیـش رو و
پیشقـراول در مباحـث علمی و پژوهشـی کشـور اسـت،
هـم درجایـی کـه از علـم تا عمـل را ثابت کـرده و از ایده
تـا عمـل و تجاریسـازی محصوالت را به اثبات رسـانده و
هم اینکه توانسـته اسـت ایـن فناوری علمی و پژوهشـی
را بومـی و بـرای انقالب کند .این تفاوتی اسـت که شـاید
در دانشـگاه صفـر قابـل انجام نباشـد.
رییس سـازمان بسـیج سـازندگی ادامه داد :بسیاری از
مباحـث چـه علوم انسـانی و چـه طبیعی که در دانشـگاه
تدریـس میشـوند وارداتـی اسـت و بـا صرف کمـی وقت
بـه دانشـجویان منتقـل میشـود و جهاددانشـگاهی در
حـال تطبیـق آن بـا انقلاب اسـت ،یعنـی اولیـن مطالعه
تطبیقـی کـه جهاددانشـگاهی انجـام میدهـد حـل نظام
مسـایل در حـوزه علمـی و پژوهشـی کشـور بـا رویکـرد
و نـگاه انقلاب ایـن میشـود فنـاوری علمی و پژوهشـی
انقلاب .جهاددانشـگاهی اثباتشـده اسـت و احتیـاج بـه
توضیـح هـم نـدارد .مـا نیـز در جهـاد سـازندگی برابر آن
چیـزی کـه مقـام عظمای والیـت از مـا مطالبـه دارند به
نسـل انقالبـی جدیـد و نویـن پرداختـه و ادعـا نداریم که
بـه تربیـت میپردازیم.
وی بـا تاکید بر لزوم قرارگیـری در کنار مجموعههایی
ماننـد جهاددانشـگاهی برای تامین عقبه علمی پژوهشـی
طرحهـا و پروژههـای سـازندگی ،گفـت :محـور دیگر ذیل
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تفاهم
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

انعقاد تفاهمنامه
در ادامـه مراسـم تفاهمنامه همکاری جهاددانشـگاهی
و بسـیج سـازندگی با هدف ایجاد و توسـعه همکاریهای
مشـترک در تمـام زمینههای علمی ،آموزشـی ،پژوهشـی
و فرهنگـی بـا در نظـر گرفتـن امکانـات دو طـرف بیـن
دکتـر حمیدرضـا طیبی رییـس جهاددانشـگاهی و محمد
زهرایی سـرتیپ دوم پاسـدار منعقد شـد.
در راستای تدابیر امامین انقالب بهمنظور تحقق
بخشیدن به اهداف انقالب و همچنین اجرای منویات مقام
معظم رهبری در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و
جهش تولید در راستای استفاده بهینه از منابع ،ظرفیتها
و امکانات و توسعه همکاریها و تعامالت علمی_آموزشی،
پژوهشی ،مراکز تحقیقاتی و ایجاد فرصتهای شغلی در
قالب طرحهای اشتغالزا با نهادها ،دستگاههای اجرایی
و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور با هدف زمینه
سازیهای الزم و بهرهمندی از تجارب و ظرفیتهای
موجود و مورد نیاز حوزه تربیت ،آموزش و کارآفرینی در
جهت تحقق بخشیدن به اهداف مشترک و نظر به اینکه
توانمندیها و شایستگیهای سازمان بسیج سازندگی و
جهاددانشگاهی در سنوات گذشته مشهود بوده ،بنابراین
در انجام این فعالیتها و بهمنظور ایجاد همافزایی موثر،
تفاهمنامه همکاری بین سرتیپ دوم پاسدار محمد زهرایی

رییس سازمان بسیج سازندگی و دکتر حمیدرضا طیبی
رییس جهاددانشگاهی منعقد شد.
ایجاد و توسعه همکاریهای مشترک در تمام
زمینههای علمی ،آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی با در نظر
گرفتن امکانات دو طرف هدف این تفاهمنامه است.
موضوع این تفاهمنامه و مشارکت در زمینه فعالیتهای
گوناگون که دو طرف قادر به انجام آنها باشند نظیر فعالیت
آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،اشتغال و کارآفرینی ،خدمات
مشاورهای و  ،...برگزاری همایشها ،سمینارها ،وبینارها
و کارگاههای تخصصی ،طراحی ،اجرا ،نظارت و پایش
پروژههای پژوهشی ،آموزشی و اشتغال و کارآفرینی با
بهکارگیری امکانات ،تسهیالت و خدمات دو طرف ،افزایش
تعامالت بین بخشی و توسعه کمی و کیفی همکاریهای
علمی و بنیادی مانند تالیف ،ترجمه ،چاپ ،نگارش و انتشار
کتب و مقاالت علمی ،آموزشی و پژوهشی مشترک و اجرای
دورههای علمی کاربردی و آموزش عالی است.
شناســایی و تعییــن نیازهــای آموزشــی و
توانمندســازی نیــروی انســانی فعــال مــورد نیــاز در
حوزههــای مختلــف موضــوع تفاهمنامــه ،برنامهریــزی
و اجــرای دورههــای آموزشــی ،پروژههــا و طرحهــای
پژوهشــی و فرهنگــی مشــترک در حوزههــای
موردتوافــق ،همــکاری و مشــارکت در تهیــه شناســنامه

شــغلی ،تدویــن الگوهــا و اســتانداردهای آموزشــی،
نیازســنجی آموزشــی ،طراحــی نظــام جامــع آموزشــی
بــرای کارکنــان ســازندگی و بســیجیان و اعضــای
گروههــای جهــادی و توســعه مهارتهــای تخصصــی و
علمــی در حــوزه فعالیــت ســازندگی و محرومیتزدایــی،
همــکاری و مشــارکت در تدویــن و اجــرای برنامههــای
توانمندســازی ،اشــتغال و کارآفرینــی و دورههــای
آموزشــی عمومــی و تخصصــی پیشــرفته بــه منظــور
ارتقــای مهــارت پرســنل وکارکنــان و اعضــای خانــواده
ســازمان بســیج و نیروهــای بســیجی و اعضــای
گروههــای جهــادی و مرتبطیــن بــا بســیج بهصــورت
حضــوری ،الکترونیکــی و مجــازی و فراهــم کــردن
امــکان اســتفاده از منابــع ،توانمندیهــا تجهیــزات و
فضاهــای آموزشــی و امکانــات طرفیــن در زمینــه تهیــه،
تدویــن و ترجمــه متــون و منابــع آموزشــی ،تولیــد
محتــوا و ســرفصلها و اجــرای برنامههــای آموزشــی
(مشــترک) و آموزشــی تخصصــی ویــژه بســیج ســازندگی
و همچنیــن نشــر و توزیــع کتــب تخصصــی موردنیــاز
آنــان بخشــی از محورهــای همــکاری عنوانشــده در
ایــن تفاهمنامــه اســت.
زمـان اجـرای تفاهمنامـه از تاریـخ امضـاء بـرای مدت
 3سـال است.

مراسم امضای تفاهمنامهی همکاری جهاددانشگاهی و وزارت صمت در راستای ارتقای فناوریهای موجود ایجادشده و توسعه پیداکرده
جهاددانشگاهی برگزار شد

ن مـــاه:
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی 8 ،بهمـــ 

تفاهمنامـــهی همـــکاری جهاددانشـــگاهی و معاونـــت
امـــور صنایـــع وزارت صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت
بهمنظـــور ارتقـــاء ســـطح فنـــاوری تولیـــدات داخلـــی،
بومیســـازی فناورهـــای وارداتـــی ،ســـاخت قطعـــات و
تجهیـــزات موردنیـــاز در داخـــل کشـــور و ...بـــه امضـــای
دکتـــر طیبـــی و دکتـــر صادقـــی نیارکـــی رســـید.
توان جهاددانشگاهی برای توسعه صنعتی کشور
دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی در
مراســم امضــای ایــن تفاهمنامــه اظهــار کــرد :جهــش
تولیــد و افزایــش بهــرهوری کــه منجــر بــه توســعهی
اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال شــود زمانــی اتفــاق میافتــد
کــه اقتصــاد مــا متکــی بــر تولیــد ملــی و تولیــد ملــی نیــز
متکــی بــر توســعه علمــی و فناورانــه پیشــرفتهی خودمــان
باشــد کــه بتوانــد روزآمــدی خــود را در رقابتپذیــری در
بحــث کیفیــت و قیمــت محصوالتــی کــه در داخــل تولیــد
میشــود حفــظ کنــد.
وی افــزود :همچنیــن اگــر بــر حســب ضــرورت نیــاز

اســت تــا خدماتــی را از خــارج کشــور وارد کنیــم حتمــا
در مقابــل انتقــال فنــاوری و بخــش کوچکــی از بــازار مــا
باشــد و ایــن فنــاوری جــذب و فهــم شــده و ارتقــا داده
شــود تــا فنــاوری متعلــق بــه خودمــان شــود.
رییــس جهاددانشــگاهی بــا تاکیــد بــر اینکــه در
کشــور تــوان تولیــد اغلــب فناوریهــای مــورد نیــاز وجــود
دارد ،ادامــه داد :بــه شــرطی کــه ایــن بــاور ایجــاد شــود
کــه ایــن توانمنــدی وجــود دارد و میتــوان بــه موقــع بــه
آن پرداخــت و زیرســاختهای مــورد نیــاز بــرای تولیــد
فنــاوری و اثبــات کیفیــت فنــاوری ایجــاد شــود.
دکتــر طیبــی افــزود :جهاددانشــگاهی بــر اســاس
تجربــه  ۴۰ســالهی خــود از ســال  ۱۳۵۹تــا بــه حــال
تجربــه ارزشــمندی را دارد و میتوانــد در ایــن ماموریتــی
کــه معاونــت صنایــع وزارت صمــت در راســتای توســعه
صنعتــی کشــور بــرای مــا تعریــف کــرده نقــش بســیار
مهمــی ایفــا کنــد .زمینههایــی کــه مــا بــه قــادر بــه
تولیــد و توســعه فنــاوری هســتیم در آن مشــخص شــده
و اعــام آمادگــی کردیــم کــه در تدویــن اســتراتژیهای
توســعه فنــاوری در صنایــع مختلــف مــا میتوانیــم در

کنــار وزارت صمــت باشــیم.
وی بیــان کــرد :چیــزی کــه بســیار ضــروری اســت
اوال اســتراتژی توســعه صنعتــی کشــور مشــخص شــود و
در آن اســتراتژی توســعه صنعتــی قابــل ریلگــذاری و
اســتراتژی توســعه فنــاوری بومــی هــم کام ـ ً
ا مشــخص
باشــد کــه ایــن مهــم در برنامههــای وزارت صمــت
خوشــبختانه وجــود دارد.
رییــس جهاددانشــگاهی تاکیــد کــرد :همچنیــن
جهاددانشــگاهی اعــام آمادگــی میکنــد در برگــزاری
همایشهــا و ســمینارهای کــه بــا هــدف توســعه و
تعمیــق ســاخت داخــل و افزایــش بهــرهوری صــورت
میگیــرد همــکاری کنــد.
دکتــر طیبــی بــا اشــاره بــه بحــث اقتصــاد مقیــاس
ادامــه داد :یکــی از مشــکالتی کــه در کشــورمان داریــم
ایــن اســت کــه فکــر میکنیــم یــک اســتراتژی بــرای
دادن مجــوز موافقــت اصولــی در کشــور وجــود نــدارد.
پیشــتازی و خدمــات شایســته جهاددانشــگاهی در
توســعه و تعمیــق ســاخت داخــل و افزایــش بهــرهوری
در ادامــه دکتــر مهــدی صادقــی نیارکــی بــا بیــان کرد:
یکــی از مأموریتهــای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
بهکارگیــری همــه ظرفیتهــای موجــود در کشــور بــرای
ارتقــای فناوریهــای موجــود در کشــور ،توســعه و تعمیــق
ســاخت داخــل و افزایــش بهــرهوری و همچنیــن رســوخ
فنــاوری در کشــور اســت کــه مجموعههــای مختلفــی
در ســازمانها پژوهشــکدهها و موسســات و فعــاالن
بخــش خصوصــی بــه ایــن امــر مشــغول هســتند .یکــی
از ســازمانهای پیشــتاز کــه از بــدو پیــروزی انقــاب
اســامی بــا همیــن هــدف در کشــور ایجادشــده و توســعه
پیداکــرده ســازمان جهاددانشــگاهی اســت کــه خدمــات
شایســته و بایســتهای در ایــن حــوزه و حوزههــای
راهبــردی کشــور ایفــا کــرده اســت و ارایــه داده اســت.
وی افــزود :بــا هماهنگــی بســیار خوبــی کــه بیــن
همــکاران معاونــت امور صنایع و ســازمان جهاددانشــگاهی
در اواخــر ســال گذشــته و همچنیــن در ســال جــاری
بــرای توســعهی همکاریهــا شــکل گرفــت ،قــرار شــد
مــا بهعنــوان متصــدی توســعهی تولیــد و توســعهی
ســاخت داخــل تفاهمنامـهای را با جهاددانشــگاهی داشــته
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باشــیم کــه امــروز ایــن جلســه بــه ایــن منظــور برگــزار
شــد تــا ایــن حرکــت ریلگــذاری باشــد بــرای توســعه
همکاریهــای مشــترک هــم بــا جهاددانشــگاهی و هــم بــا
مجموعههــای مشــابه جهاددانشــگاهی.
معـــاون امـــور صنایـــع وزارت صنعـــت ،معـــدن
و تجـــارت بـــا اشـــاره بـــه موضـــوع تفاهمنامـــه
گفـــت :فناوریهـــای پیشـــرفته مـــورد نیـــاز صنایـــع
کشـــور ،ارتقـــای ســـطح فنـــاوری تولیـــدات داخلـــی و
افزایـــش کیفیـــت و بهـــرهوری واحدهـــای صنعتـــی در
گـــروه کاالییهـــای منتخـــب ،کمـــک بـــه تدویـــن
اســـتراتژیهای توســـعه فنـــاوری در زنجیـــره صنایـــع
مـــورد اولویـــت وزارت صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت،
تحقیـــق و توســـعه در راســـتای فناوریهـــای صنعتـــی
نوظهـــور و توســـعه تـــوان صنعتـــی کشـــور در حـــوزه
ایـــن فنـــاوری و همچنیـــن برگـــزاری نشســـتهای
کارشناســـی یـــا همایشهـــای علمـــی در راســـتای
توس ــعه و تعمی ــق س ــاخت داخ ــل و ص ــادرات و تحق ــق
موضـــوع راهبـــردی جهـــش تولیـــد از موضوعـــات ایـــن
تفاهمنامـــه بـــرای مـــدت  ۳ســـال اســـت.
دکتـــر صادقـــی نیارکـــی اظهـــار کـــرد :تعهداتـــی
جهاددانشـــگاهی در ایـــن تفاهمنامـــه توســـعه و تعمیـــق
ســـاخت داخـــل و ارتقـــای فنـــاوری و بحـــث تحقیـــق و
توســـعه اســـت در زیـــر بخشهایـــی کـــه در اهـــداف
ایـــن تفاهمنامـــه ذکـــر شـــد.
پیگیری حمایت از تولیدات جهاددانشگاهی
وی افـــزود :در ایـــن تفاهمنامـــه وزارت صنعـــت
و معاونـــت امـــور صنایـــع حمایـــت از تولیـــدات
جهاددانشـــگاهی را دنبـــال خواهـــد کـــرد .همچنیـــن
حمای ــت از تحقی ــق و توس ــعه و کارب ــردی س ــازی ای ــن
تحقیقـــات کاربـــردی را بـــا ابزارهایـــی کـــه در اختیـــار
دارد متعهـــد شـــده اســـت .هماهنگـــی بیـــن بخشـــی
بیـــن ســـازمانها و دســـتگاهها بـــرای رســـاندن بـــه
مرحلـــه اجـــرا ،تجاریســـازی و تولیـــد انبـــوه بخـــش
دیگـــری از تعهـــدات ایـــن وزارت اســـت.
دکت ــر ص ــادق نیارک ــی ادام ــه داد :یک ــی از موضوع ــات
راهبـــردی کـــه مـــا از نیمـــه دوم ســـال  ۱۳۹۸دنبـــال
کردیـــم بحـــث نهضـــت ســـاخت داخـــل اســـت کـــه

خوشـــبختانه مســـووالن ارشـــد وزارت صنعـــت ،معـــدن
و تجـــارت و وزرای محتـــرم از جملـــه وزیـــر صنعـــت،
معـــدن و تجـــارت تاکیـــد دارنـــد کـــه ایـــن موضـــوع
کمـــاکان دنبـــال شـــود و از ظرفیتهـــای بالقـــوه کـــه
در کشـــور وجـــود دارد حمایـــت و صیانـــت کنیـــم تـــا
بـــا ایـــن حمایـــت و پشـــتیبانیها ایـــن ظرفیتهـــای
بالقـــوه تبدیـــل بـــه ظرفیتهـــای بالفعـــل شـــود و
مـــا بتوانیـــم منابـــع محـــدود ارزی خودمـــان را بـــرای
ایج ــاد ارزشاف ــزوده باالت ــر و همچنی ــن ارتق ــای دان ــش
و فنـــاوری و همچنیـــن تـــابآوری بســـیار باالتـــر در
مقابـــل تکانههـــای اقتصـــادی در مقابـــل بـــه دســـت
آوردن فناوریهـــای نویـــن و نیـــاز واحدهـــای تولیـــدی
و صنعت ــی ب ــا تاکی ــد ب ــر درونزای ــی اقتص ــاد مل ــی ک ــه
ج ــزو اه ــداف اقتص ــاد مقاومت ــی اس ــت مدیری ــت کنی ــم.
معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت
تصریـح کـرد :یکـی از کارهایـی کـه ما از سـال گذشـته با
نهادهـای عمومـی غیردولتـی و نهادهـای انقلاب اسلامی
شـروع کردیـم ایـن بود کـه لیسـت  ۲۱۰رشـته فعالیت را
بـه مجموعـه نهادهای انقالب اسلامی و نهادهـای عمومی
غیردولتی از جمله سـازمان جهاددانشـگاهی ارسـال کردیم

و در پاسـخ مکاتبـه مـا بـا جهاددانشـگاهی  24ردیف مورد
را ایـن نهـاد در حوزههـای صنعت غذا ،تجهیزات پزشـکی،
اجـزا و قطعـات خـودرو ،پتروشـیمی و شـیمی ،تجهیـزات
نفتـی ،تجهیـزات بـرق و الکترونیـک ،فـوالد ،نسـاجی و
پوشـاک ،پنـل های خورشـیدی ،ماشینسـازی و تجهیزات
اعلام آمادگـی کردنـد هـم بـرای بحـث ارایـه فنـاوری و
دانـش تولیـد و نحـوهی تولید و فرایندهای مـورد نیاز و هم
تولیـد محصـول کـه مجموعهای دارند در کشـور خودشـان
بـه بحـث تولیـد و تجـاری محصـول اقـدام میکنند.
انعقاد تفاهمنامه
در راســـتای لبیـــک بـــه رهنمودهـــای مقـــام معظـــم
رهبـــری در ســـال «جهـــش تولیـــد» و بهمنظـــور
ارتق ــای س ــطح فن ــاوری تولی ــدات داخل ــی ،بومیس ــازی
فناورهـــای وارداتـــی ،ســـاخت قطعـــات و تجهیـــزات
موردنیـــاز در داخـــل کشـــور ،افزایـــش تـــوان فناورانـــه
واحدهـــای صنعتـــی ،تســـهیل تولیـــد و ایجـــاد زمینـــه
جهـــش در تولیـــد ،افزایـــش نـــرخ بهـــرهوری و بهبـــود
توس ــعه اقتص ــادی مل ــی کش ــور ،ایج ــاد اش ــتغال س ــالم و
مول ــد ،تس ــریع در انج ــام ام ــور زیربنای ــی و تحقیقات ــی و
حضـــور فعـــال در عرصـــه خدمترســـانی ،تفاهمنامـــهی
همـــکاری جهاددانشـــگاهی و معاونـــت امـــور صنایـــع
وزارت صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت بـــه امضـــای دکتـــر
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی و دکتـــر
مهـــدی صادقـــی نیارکـــی معـــاون امـــور صنایـــع وزارت
صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت رســـید.
کســـب فناوریهـــای پیشـــرفته موردنیـــاز صنایـــع
کشـــور؛ ارتقـــاء ســـطح فنـــاوری تولیـــدات داخلـــی و
افزایـــش کیفیـــت و بهـــرهوری واحدهـــای صنعتـــی
در گـــروه کاالیـــی منتخـــب؛ کمـــک بـــه تدویـــن
اســـتراتژیهای توســـعه فنـــاوری در زنجیـــره صنایـــع
مـــورد اولویـــت وزارت صمـــت؛ تحقیـــق و توســـعه در
راس ــتای فناوریه ــای صنعت ــی نوظه ــور و توس ــعه ت ــوان
صنعتـــی کشـــور در حـــوزه ایـــن فناوریهـــا و برگـــزاری
نشســـتهای کارشناســـی و یـــا همایشهـــای علمـــی
در راس ــتای توس ــعه و تعمی ــق س ــاخت داخ ــل ،ص ــادرات
و تحقـــق جهـــش تولیـــد از مهمتریـــن موضوعـــات ایـــن
تفاهمنامـــهی همـــکاری مشـــترک اســـت.
گفتنـــی اســـت ،مدتزمـــان ایـــن تفاهمنامـــه کـــه
در  11مـــاده و  2تبصـــره بـــه امضـــا رســـید  3ســـال
شمســـی اســـت و بـــا توافـــق طرفیـــن قابـــل تمدیـــد
خواهـــد بـــود.

تفاهمنامهی همکاری مشرتک جهاددانشگاهی با مرکز خدمات حوزههای علمیه کشور در حوزههای علمی ،درمانی ،خدماتی ،کارآفرینی
و ...به امضای دو طرف رسید

همین راستا ما یک مجموعه هشتجلدی را در دست تدوین
داریم.
دکتر طیبی با اشاره بر اینکه در منابعی که از دولت
گرفتیم ،ضریب چهارتا پنج برابر ارزشافزوده ایجاد کردهایم،
خاطرنشان کرد :در حوزههای فرهنگی موسسات مختلف،
سه خبرگزاری ،مرکز انتشارات و یک مرکز افکار سنجی
داریم که وجود این مرکز بسیار ضروری است؛ زیرا زمانی
که برنامهای در کشور اجرا میشود باید نتیجه آن به مدیران
منعکس گردد تا بتوانند برنامههای خود را اصالح کنند.
وی با تاکید بر نگاه سودمند جهاددانشگاهی به موضوع
اشتغال عمومی و خانگی بیان کرد :احساس وظیفهداریم
که در راستای توانمندیهای جهاددانشگاهی همکاریهایی
با حوزه علمیه داشته باشیم و امیدواریم با تفاهمنامههای
همکاری با حوزه علمیه را ارایه بدهیم و خدمات موردنیاز
خود را نیز دریافت کنیم.

روابط عمومی جهاددانشگاهی قم  9دی :دکتر حمیدرضا
طیبی رییس جهاددانشگاهی به همراه معاونان و مدیران
این نهاد و دکتر محمد حیدری رییس جهاددانشگاهی
واحد قم با حضور در مرکز خدمات حوزههای علمیه کشور
با حجتاالسالموالمسلمین ربانی مدیر این مرکز دیدار و
گفتوگو کردند و در پایان این دیدار تفاهمنامهی همکاری
مشترک جهاددانشگاهی با این مرکز در حوزههای علمی،
درمانی ،خدماتی ،کارآفرینی و ...به امضای دو طرف رسید.
جهاددانشگاهی توان اجرای کارهای بزرگی
را در کشور دارد
در ادامه این نشست مشترک دکتر طیبی با اشـــــاره
به توسعه فعالیتهای جهاددانشگاهی در عرصههای مختلف
علمی ،فرهنگی ،فناوری و ...بیان کرد :بستر حوزههای علمیه
و روحانیون سراسر کشور زمینه مناسبی برای فعالیتهای
جهاددانشگاهی است و تمام توانمندیهای خود را در این
راستا و برای خدمت به جامعه روحانیون و علمای دین به
کارخواهیم گرفت.
وی با بیان اینکه مجموعه جهاددانشگاهی توان اجرای

کارهای بزرگی را در کشور دارد ،اظهار کرد :مشکلی در
تولید فناوری و توسعه آن وجود ندارد و فقط باید توان ملی
را باور کنیم و با برنامهریزی و اجرای بهموقع داشته باشیم تا
در زمان مناسب بهرهبرداری کنیم.
دکتر طیبی افزود :جهاددانشگاهی در علوم جدید مانند
سلول درمانی که در آیندهای نزدیک جایگزین دارودرمانی
میشود ،درمان زخمهای دیابتی ،گیاهان دارویی ،فنی،
کشاورزی ،اصالح نژاد دامداری با تکنیک شبیهسازی و ...به
پیشرفتهای گستردهای دستیافته است.
رییس جهاددانشگاهی یادآور شد :در حوزه آموزشی
جهاددانشگاهی دارای دو دانشگاه ،یک دانشکده علوم
پزشکی ،شش موسسه آموزش عالی ۴۶ ،مرکز آموزش
علمی کاربردی ۱۳۰ ،مرکز آموزش کوتاهمدت عمومی و
تخصصی در سراسر کشور است.
وی افزود :زمانی که در سال  ۹۲بهعنوان اعضای آموزش
شورای انقالب فرهنگی به حضور مقام معظم رهبری
رسیدیم ،ایشان از القای فرهنگ بیگانه از طریق متون
انگلیسی ابراز نگرانی کردند و فرمودند ما متون انگلیسی
و منابعی مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ایرانی نداریم که در

جهاددانشگاهی تاریخچهای درخشان برای خدمت
در پایه علم و دانش دارد
حجتاالسالموالمسلمین ربانی نیز ضمن تسلیت ایام
شهادت فاطمه زهرا (س) ،عنوان کرد ۹ :دی حماسه و
انقالبی بزرگ بود که باید در خاطرهها ثبت گردد؛ زیرا ملت
ایران بهدرستی بصیرت خود را نشان دادند و نقشههای
دشمنان را نقش بر آب کردند.
وی در رابطه با امضای تفاهمنامه جهاددانشگاهی و حوزه
علمیه اظهار کرد :خدا را سپاسگزارم که این دو ظرفیت
باهم پیوند میخورد؛ زیرا میتواند نتیجه ارزشمندی را برای
امت اسالم و مردم ایران در پیشبرد اهداف انقالب به ارمغان
بیاورد.
مدیر مرکز خدمات حوزههای علمیه کشور تصریح کرد:
جهاددانشگاهی تاریخچه درخشان برای خدمت در پایه علم
و دانش دارد و صدالبته که مبانی قدرت ،عزت و اقتدار علم
و دانش است و اگر غربیها به قدرت رسیدند به خاطر علم
است و به مجموعه جهاددانشگاهی تبریک میگویم که راه
صحیحی را انتخاب کرده و از طریق علم به عزت و اقتدار
ملت کمک میکند.
حجتاالسالموالمسلمین ربانی عنوان کرد :اگر جریان
علمی با مجموعههای علمی دیگر پیوند بخورد همافزایی
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بهتری را خواهد داشت و نتایج مضاعف و فوق تصوری
رقم خواهد خورد و امیدوارم این کارها متوقف به امضا و
تفاهمنامه نباشد.
وی با ابراز خرسندی نسبت به اجرای پیش از امضای
تفاهمنامه همکاری مشترک بین مرکز خدمات حوزه و
جهاددانشگاهی گفت :خوشبختانه بار دیگر ثابت شد نهادی
که نام جهادی دارد چنین فعالیت مثمر ثمر و جهادی را
برای خدمت به آحاد مردم و قشر روحانیت در ابعاد مختلف
ارایه میکند .این امر ،معنای واقعی جهاد را رسانده است.
آرمانهای انقالب نیازمند مجاهدتهای بسیاری است و
امیدوارم این همکاری تبدیل به الگویی برای کشور شود.
در پایان این نشست تفاهمنامه مشترک همکاری بین
جهاددانشگاهی و مرکز خدمات حوزههای علمیه کشور
در حوزههای مختلف درمانی ،خدماتی ،کارآفرینی و  ...به
امضای دو طرف رسید.
موضوع این تفاهمنامه همکاری در عرصههای سالمت
(تشخیصی ،درمانی و ،)...فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی،
ایجاد زیرساختهای الزم در راستای توسعه کسبوکارهای
تخصصی ،اشتغال و کارآفرینی و استفاده بهینه از
توانمندیها و ظرفیتهای مشترک دو طرف و افزایش
تعامالت بین بخشی و توسعه کمی و کیفی همکاریهای
علمی طرفین است.
تعهدات جهاددانشگاهی در این تفاهمنامه شامل عرصهی
سالمت ،فرهنگی و توانمندسازی و اشتغال و  ...میشود.
تعهدات جهاددانشگاهی در عرصه سالمت شامل ارایه
خدمات تشخیصی (آزمایشگاه تشخیص طبی ،آزمایشگاه
جنینشناسی ،سونوگرافی و )...و درمانی (درمان ناباروری،
سرطان ،درمان زخمهای مزمن و  )...و خدمات مشاوره
(تغذیه ،ژنتیک ،بیهوشی ،روانشناسی و )...در مراکز خدمات
تخصصی پزشکی جهاد ،به بیماران معرفیشده از سوی مرکز
حداقل با  10درصد تخفیف نسبت به تعرفههای خدمات
درمانی مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی مصوب هیات
وزیران میشود.
امکان بهرهمندی جامعه هدف مرکز از مراکز تخصصی
آسیبهای اجتماع ،برگزاری بازدیدهای علمی و فرهنگی از
فعالیتهای جهاد و همچنین برگزاری اردوهای تفریحی با
محورهای دینی و مذهبی توسط جهاد ،همکاری در تعریف
و اجرای پروژههای مطالعاتی ،اجتماعی ،فرهنگی و علمی،
گردآوری ،پردازش ،تجزیهوتحلیل اطالعات در حوزههای
اجتماعی و فرهنگی استان توسط دفتر مطالعات فرهنگی
و دانشگاه پژوهی ،همکاری در تولید محتوای اجتماعی،

فرهنگی و رسانهای متناسب با برنامهها و سیاستهای مرکز
و جهاد ،اعم از محصوالت چندرسانهای دیجیتال و محتوای
آموزش الکترونیکی و همکاری مشترک با مرکز امام (ره)،
والیتفقیه و انقالب اسالمی از تعهدات جهاددانشگاهی در
عرصه فرهنگی است.
در عرصه توانمندسازی و اشتغال تعهدات
جهاددانشگاهی شامل تدوین و اجرای دورههای آموزش
عالی و علمی کاربردی با رویکرد مهارت محور ،شغل محور
و محصول محور ،همکاری در راهاندازی ،راهبری و مدیریت
کلینیکهای کسبوکار و اشتغال و کارآفرینی برای مرکز
در استانهای منتخب ،همکاری و مشارکت در راهاندازی
مراکز تخصصی آموزشی و مرکز نوآوری و شتابدهی
با تاکید بر کارآفرینی ،اشتغال کسبوکارهای کوچک و
مشاغل خرد و خانگی ،مشارکت و همکاری در حمایت و
توسعه کارآفرینی ،اشتغال و مشاغل خانگی خرد ،کوچک
و نوآوری اجتماعی فردی ،سازمانی و تکنولوژیکی ،تدوین،
طراحی و اجرای برنامهها و پروژههای توانمندسازی و
دورههای آموزشی عمومی ،مدیریتی ،تخصصی و تخصصی
پیشرفته ،کارآفرینی ،کسبوکار و مشاغل خرد ،کوچک و
خانگی ،همافزایی منابع و امکانات طرفین برای فراهم کردن
بستر الزم برای اشتغالزایی و توانافزایی و ارتقای معیشت

خانوادههای تحت پوشش مرکز با توسعه مشاغل خانگی و
کارگاههای تولیدی زودبازده و حمایت از خانوادههای خالق
و کارآفرین مرکز ،همکاری در زمینه قرآنی و صنایع فرهنگی
و پارک علوم فناوریهای نرم جهاددانشگاهی و برگزاری
رویدادهای مشترک در زمینه ترویج و ایجاد کسبوکارهای
نوپا میشود.
از تعهدات مرکز خدمات حوزههای علمیه میتوان
به شناسایی و معرفی طالب و روحانیون و خانوادههای
ایشان و همچنین نیروهای اداری و منابع انسانی بهعنوان
جامعه هدف مرکز ،حسب مورد جهت استفاده از خدمات
مذکور در این تفاهمنامه ،همکاری در برگزاری نشستهای
تخصصی ،همایشها ،نمایشگاهها و کارگاههای مشترک،
مشارکت در تامین هزینههای آموزش و توانمندسازی
افراد در حوزه دورههای مهارتی ،تخصصی و اشتغال اعضای
مرکز ،اطالعرسانی و معرفی امکانات ،خدمات و فعالیتهای
جهاد به طالب و خانوادههای ایشان ،به رسمیت شناختن
حقوحقوق مادی و معنوی جهاددانشگاهی در خصوص
نتایج حاصل از فعالیتهای مشترک و نظارت بر نحوه
پرداخت هزینهها و تسویهحساب از سوی شرکت بیمهای
طرف قرارداد مرکز اشاره کرد.
مدت این تفاهمنامه سه سال شمسی است.
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روابط عمومی جهاددانشگاهی :همزمان با چهارمین روز از
نخستین نمایشگاه فناوری و صنایع فرهنگی تفاهمنامه
همکاری بین پارک ملی علوم و فناوری نرم و صنایع
فرهنگی وابسته به جهاددانشگاهی و وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی منعقد شد.
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارک ملی
علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی
در مراسم عقد تفاهمنامه همکاری بین معاونت فرهنگی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و پارک ملی علوم و
فناوری نرم و صنایع فرهنگی ضمن تبریک ایاماهلل فجر
اظهار کرد :با توجه به مسوولیت سنگین این وزارتخانه
در ساماندهی حوزه اشتغال در کشور و رویکرد فرهنگی
که در این زمینه دارد و ازآنرو که پارک ما نیز از جمله
پارکهایی است که در حوزه فرهنگ کار میکند ،فصل
مشترک بین این دو نهاد میتواند اتفاق خوبی را رقم
بزند که ما از ظرفیتهای فرهنگی برای توسعه اشتغال در
کشور بهویژه اشتغالهای زودبازده و پایدار استفاده کنیم.
وی افزود :هدف اصلی ما در پارک ملی علوم
و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی این است که
ظرفیتهای فرهنگی را به محصوالت فرهنگی تبدیل
کنیم .این فعالیتهای مشترک میتواند در این زمینه
راهگشا باشد تا وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز
از این ظرفیتها بهره ببرد .بهواقع همکاری پارک ملی

و علوم و فناوریهای نرم و صنایعی فرهنگی با وزارت
تعاون کار و رفاه اجتماعی هم برای فرهنگ و هم برای
کسبوکارهای متکی بر آن مفید خواهد بود.
هرگاه فرهنگ با خالقیت عجین شد توانست
مرزهای جدیدی را فتح کند
در ادامـه ایـن مراسـم نیـز ابراهیـم صادقی فر سرپرسـت
معاونت فرهنگی اجتماعـی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بیـان کـرد :هـرگاه فرهنـگ بـا خالقیـت عجیـن شـد
توانسـت مرزهـای جدیـدی را فتـح کنـد؛ در حقیقـت
حـوزه فرهنـگ و خالقیـت بهقـدری امـروزه بـه یکدیگـر
نزدیـک شـدند که پـارک ملـی علـوم و فناوریهـای نرم
و صنایـع فرهنگـی توانسـته این دو واژه را در جهت رشـد
و توسـعه ایجـاد کنـد.
وی افـزود :بسـیار خرسـندم کـه از ایـن نمایشـگاه
بازدیـد کـردم ،نزدیک به سـه سـال اسـت کـه در وزارت
تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی ،حـوزه صنایـع فرهنـگ و
خلاق ایجـاد کردیـم چراکـه اعتقـاد داشـتیم صنایـع
فرهنگـی دنیـای بهتـری بـرای انسـانها میسـازد.
صادقـی فـر با اشـاره به اینکـه ازآنجاییکـه در صنایع
فرهنگـی بـا کاهش فقر روبـهرو خواهیم بـود و عدالت در
توسـعه صنایع فرهنگی رشـد و نمو بیشـتری دارد ،اظهار
کـرد :صنایـع فرهنگـی میتوانـد باعث رشـد معکوس در

حـوزه مهاجـرت شـود .ریشـههای فرهنگـی میتوانـد
باعـث افزایـش ثـروت ملـی شـده و بهراحتـی میتـوان
ایـن اتفـاق را درک کرد.
سرپرسـت معاونـت فرهنگـی اجتماعـی وزارت کار
همچنیـن تصریـح کـرد :همچنیـن حـوزه بـوم زیسـت
و محیطزیسـت و توسـعه صنایـع فرهنگـی نیـز رشـد
میکنـد .بایـد خوشبین باشـیم کـه در هرکجای کشـور
میتوانـد توسـعه یابـد و ضمـن اینکـه کمـک شـایانی
در کاهـش بیـکاری و افزایـش سـرمایه اجتماعـی کـرده
و همچنیـن کمکحـال بسـیار خوبی در اقتصـاد و دانش
و پژوهـش باشـد.
بـه نقـل از سـیناپرس ،نابراهیـم صـادق فـر در پایـان
گفـت :ایـن تفاهمنامـه اتفـاق خوبـی میـان پـارک ملـی
علـوم و فنـاوری نـرم و صنایـع فرهنگـی و وزارت کار و
تعـاون و رفـاه اجتماعـی اسـت و بـه اعتقـاد مـن در ایـن
نمایشـگاه کارهـای نـو بسـیاری دیـده شـد و هرگونـه
کمکـی کـه در ایـن راه باشـد انجـام خواهیـم داد و ایـن
تفاهمنامـه میتوانـد حامـل همـکاری بسـیار مفیـدی
با شد .
در ادامـه نیـز تفاهمنامـه همـکاری بیـن معاونـت
فرهنگـی وزارت تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی و پـارک
ملـی علـوم و فنـاوری نـرم و صنایـع فرهنگـی بـه انعقـاد
دو طـرف رسـید.
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انعقاد تفاهمنامه همکاری بین پارک علوم
و فناوری نرم و صنایع فرهنگی و معاونت
فرهنگی وزارت کار
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روابـــط عمومـــی ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور:

معـــاون بینالملـــل مجمـــع جهانـــی اهلبیـــت
(ع) و سرپرســـت ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان
کشـــور وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی تفاهمنامـــه
همـــکاری امضـــا کردنـــد
حجتاالسالموالمســلمین زارعــان معــاون
بینالملــل مجمــع جهانــی اهلبیــت(ع) ضمــن
بازدیــد از بخشهــای مختلــف ســازمان قرآنــی
دانشــگاهیان کشــور ،در نشســتی بــا محمدحســین
حســنی سرپرســت ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان
تفاهمنامــه همــکاری امضــا کــرد.
حجتاالسالموالمســـلمین زارعـــان در ایـــن
نشســـت یـــادی از زندهیـــاد آیـــتاهلل محمدتقـــی
مصب ــاح ی ــزدی و فعالی ــت مس ــتمر وی در ح ــوزه
قـــرآن کـــرد و گفـــت :همـــکاری بـــا ســـازمان
قرآن ــی ،پش ــتوانه عظیم ــی ب ــرای مجم ــع جهان ــی
اهلبیـــت (ع) اســـت .مجمـــع اهلبیـــت (ع)
نیـــز میتوانـــد در احیـــا و توســـعه زبانهـــای
خبرگـــزاری ایکنـــا بـــرای ارایـــهی اخبـــار بـــه
جامعـــه دینـــی و اهلبیتـــی (ع) در جهـــان
کمـــک برســـاند.
وی افــزود :مجموعــه مبلغــان بومــی مســتقر در
کش ــورهای دیگ ــر و ش ــبکه گس ــتردهای از مجام ــع
محل ــی را در اختی ــار داری ــم و اولوی ــت م ــا اج ــرای
برنامههـــای قرآنـــی بـــرای جامعـــه اهلبیتـــی در
جه ــان اس ــت.

حجتاالســامو المســلمین زارعــان همچنیــن
از شــروع برنامــه کوتاهمــدت بــرای رمضــان خبــر
داد و بــر لــزوم طراحــی برنامــه در بلندمــدت تاکیــد
کــرد و گفــت :احیــای زبانهــای ایکنــا در وهلــه
نخســت ،میتوانــد مهمتریــن برنامــه بــرای شــروع
همــکاری بــا ایــن ســازمان باشــد.
حســـنی سرپرســـت ســـازمان قرآنـــی
دانشـــگاهیان نیـــز در ایـــن نشســـت بـــه
زیرســـاختهای قدرتمنـــدی کـــه ســـازمان
قرآن ــی در اختی ــار دارد و پلتفرم ــی ک ــه در س ــطح
بینالملـــل قابـــل اســـتفاده اســـت اشـــاره کـــرد
و گفـــت :پنـــج هـــزار نفـــر بهصـــورت همزمـــان
میتواننـــد از ایـــن پلتفـــرم اســـتفاده کننـــد.
وی همچنیـــن از نـــگاه جـــدی کـــه ســـازمان
قرآنـــی دانشـــگاهیان بـــه بحـــث بینالملـــل دارد
یـــاد کـــرد و افـــزود :بخـــش زبـــان انگلیســـی مـــا
تعـــداد بازدیدکننـــدگان بیشـــتری را نســـبت بـــه
بخـــش فارســـیزبان دارد.
حســـنی همچنیـــن بـــه عطـــش مخاطبـــان
خـــارج از کشـــور بـــرای کســـب معـــارف قرآنـــی
اشـــاره و اظهـــار کـــرد :مـــا بـــه دنبـــال مشـــارکت
واقعـــی هســـتیم و آمادگـــی ارایـــه تـــوان مـــادی
و معنـــوی خبرگـــزاری قـــرآن بـــرای بهرهگیـــری
مخاطبـــان جهـــان اســـام را داریـــم.
در ادامــه حجتاالسالموالمســلمین معینیــان

مدیــرکل آســیایی و اقیانوســیه مجمــع جهانــی
اهلبیــت (ع) نیــز بــه حجــم وســیع مخاطبــان در
خــارج از کشــور و نیــاز آنــان بــه معــارف قرآنــی
اشــاره و بیــان کــرد :نیازمنــد برگــزاری جلســات
تخصصیتــر و گفتوگــو دربــاره چگونگــی
اســتفاده از ظرفیتهــای دو مجموعــه هســتیم.
مهدویمنـــش رییـــس دبیرخانـــه دائمـــی
مجمـــع عمومـــی مجمـــع جهانـــی اهلبیـــت
(ع) نیـــز در ایـــن نشســـت گفـــت :بـــا توجـــه
بـــه اینکـــه شـــیعه هـــر روز بیـــش از گذشـــته
محـــدود میشـــود ،فعالیـــت در حـــوزه قـــرآن
میتوانـــد بـــه رفـــع حساســـیت نســـبت بـــه
تشـــیع و شـــبهات در ایـــن راســـتا کمـــک کنـــد.
وی ادام ــه داد :در بان ــک اطالعات ــی ک ــه مجم ــع
اهلبیـــت دارد ،نیازمنـــد شناســـایی فعـــاالن،
خادم ــان ،ابت ــکارات و  ...در ح ــوزه ق ــرآن هس ــتیم
کـــه ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان میتوانـــد در
ای ــن راس ــتا ب ــه م ــا کم ــک کن ــد.
مهدویمنـــش همچنیـــن اســـتفاده از پلتفـــرم
ســـازمان قرآنـــی بـــرای اســـتفاده مبلغـــان و
مترجمـــان خارجـــی و رســـیدن بـــه نقشـــه راه
مش ــترک را ی ــک امتی ــاز برش ــمرد و اظه ــار ک ــرد:
بایـــد پاســـخگوی نیـــاز مخاطبـــان بینالمللـــی
در عرصـــه قـــرآن باشـــیم و در ایـــن مســـیر بـــه
شبکهســـازی نخبـــگان قرآنـــی برســـیم.
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دیمـــاه :در نشســـت مشـــترک میـــان مســـووالن
ســـتاد توســـعه فناوریهـــای فضایـــی و
حملونق ــل پیش ــرفته معاون ــت علم ــی و فن ــاوری
ریاســـت جمهـــوری و ســـازمان جهاددانشـــگاهی
صنعتـــی شـــریف ،تفاهمنامـــهی همـــکاری
مشـــترک بـــه امضـــای دو طـــرف رســـید.
ایـــن نشســـت بـــا حضـــور دکتـــر منوچهـــر
منطقـــی دبیـــر ســـتاد توســـعه فناوریهـــای
فضایـــی و حملونقـــل پیشـــرفته معاونـــت علمـــی
و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری ،دکتـــر ســـید
شـــهریار زینـــی مدیـــر طرحهـــای کالن ایـــن
س ــتاد ،دکت ــر علیرض ــا آخون ــدی ریی ــس س ــازمان
جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف ،دکتـــر ســـید
محمـــد طباطبایـــی قمـــی رییـــس پژوهشـــکده
توســـعه تکنولـــوژی جهاددانشـــگاهی ،دکتـــر
محســـن مردانـــی معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری
ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف،
مهن ــدس وحدان ــی مدی ــر اداره بازرگان ــی و پ ــروژه

یاب ــی ای ــن س ــازمان ،در مح ــل معاون ــت علم ــی و
فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری برگـــزار شـــد.
دکت ــر منطق ــی در ای ــن نشس ــت گف ــت :اولی ــن
نکتـــهای کـــه در ایـــن زمینـــه بســـیار حایـــز
اهمیـــت اســـت ،تهیـــه نقشـــهراه بـــرای انجـــام
ایـــن کار اســـت.
دبیــر ســتاد توســعه فناوریهــای فضایــی و
حملونقــل پیشــرفته معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری افــزود :ایــن کار در مجموعــه در
دو بخــش انجــام میشــود ،یــک بخــش خودرویــی
و بخــش دیگــر هوشــمند ســازی اســت .بخــش
هوشــمند ســازی بیشــتر از محیــط بــه محصــول
میرســد ،امــا در بخــش خــودرو از محصــول وارد
محیــط میشــویم کــه از لحــاظ اســکوپ کاری
متفــاوت اســت و اگــر اســکوپ کار را کامــل کنیــم،
میتوانیــم در نقشــهراه آنهــا را یکــی کنیــم .در
بحــث اتصالپذیــری بــر مبنــای اســتاندارهای
روز ،نقش ـهراه را طراحــی کنیــم و در نظــر داشــته
باشــیم کــه در نهایــت ،اســکوپ کار مــا ،اســکوپ

کاملــی بایــد باشــد.
دکتــر منطقــی بیــان کــرد :موضــوع دیگــر
مــدل کاری جهاددانشــگاهی اســت .در ایــن مــدل
میبایســت از ابتــدا اســتانداردهای الزم در نظــر
گرفتــه شــوند و برمبنــای پروتکلهــا پیــش برویــم.
وی تاکیــد کــرد :نکتــه دیگــری کــه بایــد مــورد
توجــه قــرار گیــرد ،اســتفاده حداکثــری از تــوان
و ظرفیــت مجموعههــای جانبــی اســت .اگــر از
توانمنــدی موجــود در شــرکتهای دانشبنیــان
بهخوبــی اســتفاده شــود ،ســرعت کار افزایــش
پیــدا میکنــد .در عیــن حــال بایــد بهصــورت
منظــم گــزارش پیشــرفت کار ارایــه شــود.
ظرفیت منحصربهفرد
سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف
در فناوری اتصالپذیری خودرو
دکتـــر آخونـــدی در ایـــن نشســـت گفـــت:
ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف در
حـــوزه حملونقـــل دارای ســـوابق طوالنـــی
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بـــوده و پروژههـــای مختلفـــی در ایـــن حـــوزه
انجـــام داده اســـت و ایـــن ســـازمان از پیشـــگامان
توســـعه فنـــاوری اتصالپذیـــری در کشـــور
اس ــت؛ بنابرای ــن در ای ــن ح ــوزه نس ــبت ب ــه ارای ــه
خدمـــات و ســـرویسهایی بـــا شـــرکتهای
خودروســـاز مذاکراتـــی شـــده و در تعریـــف کار
مرتبـــط بااتصـــال پذیـــری بـــه نتایـــج مناســـبی
رســـید هایم.
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی
شـــریف بـــا اشـــاره بـــه تجربـــه و مهـــارت ایـــن
ســـازمان در حـــوزه حملونقـــل افـــزود :بـــا
توجـــه بـــه زمینههـــای متفاوتـــی کـــه در
حـــوزه حملونقـــل ریلـــی ،هوایـــی جـــادهای
و خـــودرو وجـــود دارد ،زمینههـــای همـــکاری
مش ــترک ش ــاید در ی ــک ی ــا دو ق ــرارداد نگنج ــد
و ظرفیـــت بـــرای همکاریهـــای گســـتردهتر در
جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف وجـــود دارد.
دکتـــر آخونـــدی خاطرنشـــان کـــرد :پیشـــنهاد
مطرحشـــده ایـــن بـــود کـــه پلتفـــرم و
زیرســـاختی را بـــرای شناســـایی فناوریهایـــی
کـــه در شـــرکتهای دانشبنیـــان ذیـــل
مجموعـــه معاونـــت علمـــی و فنـــاوری در حـــال
توس ــعه هس ــتند ،فراه ــم ک ــرده و زمین ــه را ب ــرای
ح ــل مس ــایل و مش ــکالت صنع ــت آم ــاده کنی ــم.
وی افـــزود :جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف
ب ــا صنع ــت ریل ــی ،هوای ــی و ج ــادهای در ارتب ــاط
بـــوده و میتـــوان گفـــت امـــکان درک مســـایل و
مشـــکالت را بهتـــر و بـــا ســـرعت باالتـــر دارد؛ در
نتیجـــه مشـــکالت و مســـایل را تحـــت شـــرایط و
چارچوبـــی بـــه اطـــاع شـــرکتهای دانشبنیـــان
رســـانده و همبســـتگی مناســـبی بـــرای یافتـــن
راهحلهـــای مناســـب ایجـــاد میکنـــد.
رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی
شـــریف تاکیـــد کـــرد :در قالـــب ایـــن
تفاهمنامـــهی همـــکاری مشـــترک قصـــد داریـــم
زیرســـاختهایی در مجموعـــه ســـازمان ایجـــاد
کـــرده و بـــا هماهنگـــی معاونـــت علمـــی و
فنـــاوری ،پروژههـــای مدنظـــر را قدمبهقـــدم،
جهتدهـــی کنیـــم.
طـــرح اتصالپذیـــری خـــودرو جهاددانشـــگاهی
صنعتـــی شـــریف ،جامعتـــر و اجراییتـــر اســـت
دکتـــر زینـــی مدیـــر طرحهـــای کالن ســـتاد
توســـعه فناوریهـــای فضایـــی و حملونقـــل
پیشـــرفته معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت
جمهـــوری در ایـــن نشســـت تاکیـــد کـــرد:
ایـــن نشســـت بهمنظـــور انعقـــاد تفاهمنامـــه
همـــکاری در قالـــب توســـعه همکاریهـــای
فناورانـــه در حـــوزه حملونقـــل پیشـــرفته و بـــا
هـــدف اینکـــه بتوانیـــم از ظرفیـــت و توانمنـــدی
فوقالعـــاده جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف
بهعنـــوان هـــاب فنـــاوری حملونقـــل پیشـــرفته
اســـتفاده کنیـــم ،برگـــزار میشـــود.
مدیـــر طرحهـــای کالن ســـتاد توســـعه
فناوریهـــای فضایـــی و حملونقـــل پیشـــرفته
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری
اف ــزود :در معاون ــت علم ــی و فن ــاوری نزدی ــک ب ــه

یکســـال اســـت کـــه وارد ایـــن حـــوزه شـــدهایم
و همـــکاران جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف
از دو ســـال قبـــل بـــا شـــرکتهای خودروســـاز
در حـــوزه اتصالپذیـــری خودروهـــا مشـــمول
مذاکـــره هســـتند.
وی تاکیـــد کـــرد :بـــه جـــرات میتـــوان
گفـــت ،از بیـــن همـــه طرحهـــا ،پروپوزالهـــا
و پیشـــنهادهای واصـــل شـــده ،طـــرح مجموعـــه
جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف پختهتـــر،
جامعتـــر و اجراییتـــر اســـت؛ یعنـــی براســـاس
بســـتری کـــه در کشـــور وجـــود دارد ،میتـــوان
امی ــدوار ب ــود ک ــه ای ــن ط ــرح ب ــه نتیج ــه برس ــد.
دکتــر زینــی افــزود :معاونــت علمــی و فنــاوری
بــا ورود بــه ایــن طــرح تــاش کــرده اســت تــا
شــتاب بیشــتری بــه کار بدهــد و ایــن تفاهمنامــه
مشــترک معاونــت علمــی و فنــاوری بــا مجموعــه
جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف نیــز اقــدام
مناســبی در جهــت افزایــش شــتاب ایــن فعالیــت
اســت.
وی تاکیـــد کـــرد :آنچـــه از همـــکاران
جهاددانش ــگاهی صنعت ــی ش ــریف انتظ ــار داری ــم،
مافـــوق کاری اســـت کـــه در قالـــب قـــرارداد
همـــکاری مشـــترک بـــا شـــرکتهای خودروســـاز
مذاکـــره شـــده اســـت .در حقیقـــت ،یـــک ســـری
الزامـــات در تفاهمنامـــه جدیـــد اضافهشـــده
اســـت و بـــه دنبـــال پیادهســـازی ســـطح فنـــاوری
باالتـــر از قـــرارداد آنهـــا هســـتیم .امیدواریـــم بـــا
بهکارگیـــری تمـــام ظرفیتهـــای کشـــور در
ایـــن حـــوزه شـــاهد ایـــن باشـــیم کـــه از نقطـــه
یـــک بحـــث اتصالپذیـــری (خودروهـــا) بـــه
جایـــگاه باالتـــری برســـیم.
مدیــر طرحهــای کالن ســتاد توســعه
فناوریهــای فضایــی و حملونقــل پیشــرفته
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
افــزود :بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه خدماتــی
بــه خــودرو اضافــه کنیــم کــه درشــان خودروســاز
اســت و میتوانــد ارتبــاط بیــن خــودرو و سیســتم
پشــتیبانیدهنده خدماتــی خودروســاز ایجــاد کنــد.
سرنشــین یــا راننــده میتوانــد از طریــق فشــردن
یــک دکمــه ،درخواســت امــداد کنــد؛ البتــه حتــی
در صــورت فشــار نــدادن دکمــه ،قابلیتهایــی در
خــودرو وجــود خواهــد داشــت کــه ایــن ارتبــاط
برقــرار شــود .همــکاران جهاددانشــگاهی صنعتــی
شــریف یکــی از الیههــای ( V2Vسیســتم
ایمنــی خــودرو بــه خــودرو یــا Vehicle-To-
 )Vehicleرا بــرای نخســتین بــار در کشــور ایجاد
خواهنــد کــرد.
دکتــر زینــی گفــت :ایــن کار از جنــس دانــش
اســت و موضوعــی اســت کــه در کشــور وجــود
نــدارد؛ البتــه اگــر بخواهیــم بــه ایــن موضــوع عمــق
داده و فنــاوری آن را توســعه دهیــم ،بــه بســترهای
زیرســاختی از جملــه پروتکلهــای ارتباطــی نیــاز
خواهیــم داشــت.
وی تاکیــد کــرد :طــرح موردنظــر در
شــرکتهای خودروســاز بــرای خــودرو مناســب
اســت ،امــا مــا همیشــه در معاونــت علمــی و

فنــاوری میخواهیــم کاری کــه انجــام دهیــم بــه
پلــت فــرم کســبوکار تبدیــل شــود ،یعنــی بــوم
کســبوکار بــرای آن ایجــاد شــود .اگــر بتوانیــم
اپلیکیش ـنهای مختلــف را توســعه دهیــم ،مبنــای
توســعه کســبوکار خواهــد بــود .قطعــاً اگــر
بتوانیــم ایــن ظرفیــت را فراهــم و بســتر مــورد نیــاز
را ایجــاد کنیــم ،شــرکتهای دانشبنیــان فعــال
در حــوزه نرمافــزاری میتواننــد نرمافزارهــای
مختلفــی را توســعه دهنــد.
دکتــر زینــی گفــت :جهاددانشــگاهی صنعتــی
شــریف توانمنــدی فوقالعــادهای در راهانــدازی
مراکــز آزمــون و تســت دارد .بــه نظــر میرســد
میتوانیــم رویایــی کــه چندیــن ســال در
صنعــت خــودرو بــرای بحــث تســت تصــادف
( )autocrashوجــود دارد را محقــق کنیــم .بــا پا
پیــش گذاشــتن جهاددانشــگاهی صنعتی شــریف در
ایــن حــوزه ،شــاید بتوانیــم ادعــا کنیــم حداقــل در
حــد طراحــی اولیــه یــا کانســپت ،قــادر بــه انجــام
ایــن کار هســتیم.
کار دانشی
که قابلیت تجاریسازی دارد
مهنــدس وحدانــی در ایــن نشــت گفــت :چنــد
ماهــی اســت کــه در قالــب ایــن بیزینسمــدل ،کار
بــا معاونــت علمــی و فنــاوری را آغــاز کردهایــم.
اســکوپ کار را در جلســات ســه جانبــه خواهیــم
داشــت ،در حقیقــت کار را بــا اســکوپی فراتــر از
آنچــه مدنظــر خودروســاز اســت ،پیــش خواهیــم
بــرد.
مدیـــر اداره بازرگانـــی و پـــروژه یابـــی
ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف
تاکیـــد کـــرد :یـــک ســـری از کاربردهـــا را
خودروســـاز بـــرای مـــا تبییـــن کـــرده اســـت
کـــه در چارچـــوب قـــرارداد انجـــام خواهـــد
شـــد ،امـــا در قالـــب تفاهمنامـــه ســـهجانبه
میـــان معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ،شـــرکت
خودروســـاز و جهاددانشـــگاهی ،کاربردهـــای
دیگـــری نیـــز بـــه طـــرح اضافـــه خواهـــد شـــد.
در ســـازمان بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدهایم کـــه
بایـــد بیزینسمدلـــی طراحـــی کنیـــم کـــه
عنـــوان نقشـــهراه باشـــد و بتوانیـــم در مناطـــق
دیگـــر کشـــور نیـــز آن را توســـعه دهیـــم.
وی افـــزود :احســـاس میکنیـــم ایـــن
طـــرح ،یـــک کار دانشـــی اســـت کـــه قابلیـــت
تجاریســـازی خوبـــی خواهـــد داشـــت و بایـــد
از ابعـــاد دیگـــر هـــم موضـــوع بررســـی شـــود.
طبیعتـــاً از ایـــن کار دانشـــی کـــه درحـــال انجـــام
اس ــت ،س ــرریزهای دانش ــی علم ــی مانن ــد مقال ــه
و کتـــاب هـــم خواهیـــم داشـــت.
وحدانــی بیــان کــرد :معاونــت علمــی و فنــاوری
بــا اشــتیاق و عالقــه پیشآمــده اســت؛ بحــث خــط
فکــری هــم در شــرکتهای خودروســاز و دیگــر
متولیــان وجــود دارد کــه هرکــدام میتواننــد
بخشــی از کار را انجــام دهنــد .بــا ایــن مــدل
میتوانیــم از توانمنــدی همــه متولیــان و ذینفعــان
در کار اســتفاده کنیــم.

اخبار کوتاه
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جهاددانشگاهی قزوین و دفتر امور
شهری و شوراهای استانداری

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قزویـــن :بهمنظـــور
ارایـــه خدمـــات آموزشـــی و پژوهشـــی در مناطـــق
شـــهری ،تفاهمنامـــهای میـــان دفتـــر امـــور شـــهری
و شـــوراهای اســـتانداری قزویـــن و جهاددانشـــگاهی
اســـتان بـــه امضـــا رســـید.
توســـعه و گســـترش همکاریهـــا و مشـــارکت
در زمینـــه فعالیتهـــای آموزشـــی ،پژوهشـــی و
فرهنگـــی و همچنیـــن بهرهگیـــری از منابـــع ،امکانـــات
و توانمندیهـــای علمـــی  -تخصصـــی و اجرایـــی در
حـــوزه آموزشـــی ،پژوهشـــی و فرهنگـــی از جملـــه
اهـــداف ایـــن تفاهمنامـــه اســـت.
برگـــزاری دورههـــای آموزشـــی کوتـــاه مـــدت
تخصصـــی و عمومـــی ،اجـــرای ســـفرهای آموزشـــی،
انجـــام پروژههـــای تحقیقاتـــی و مطالعاتـــی ،برگـــزاری
نشســـتهای تخصصـــی و آزمونهـــای مجـــازی و
حضـــوری از جملـــه مـــوارد ایـــن تفاهمنامـــه اســـت.

■■■

جهاددانشگاهی قم و سازمان بیمه
خدمات درمانی نیروهای مسلح استان

روابطعمومیجهاددانشـــــگاهیقم:روسایجهاددانشگاهی
قم و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان قرارداد
تامین هزینه درمان ناباروری نیروهای مسلح را امضا کردند.
دکتر محمد قرهباغی مدیرکل سازمان بیمه خدمات
درمانی نیروهای مسلح استان قم ،مرکز فوق تخصصی
درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم (رویا) را از موفقترین
مراکز درمانی کشور برشمرد و گفت :بعضی خدمات فوق
تخصصی این مرکز شامل جراحیهای غیر مرتبط با اعمال
جراحی اصلی نازایی برای بیمهشدگان سازمان بیمه
خدمات درمانی نیروهای مسلح با  10درصد تخفیف در
مبلغ کل محاسبه و از سهم بیمار کسر خواهد شد.
دکتر محمد قرهباغی افزود :در قراردادی که امضا
میشود کافی است تنها یک برگ از دفترچه بیمه مراجع
ابتدای هر ماه جدا شود تا تمام خدمات مرکز درمان
ناباروری در آن ماه با استفاده از همان یک برگ تحت
پوشش بیمه نیروهای مسلح قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه طبق قرارداد تمام خدمات درمانی
بیمهشدگان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان
قم (رویا) کامال رایگان انجام میشود ،گفت :بعضی خدمات
فوق تخصصی این مرکز شامل جراحیهای غیر مرتبط با
اعمال جراحی اصلی نازایی برای بیمهشدگان سازمان بیمه
خدمات درمانی نیروهای مسلح با  10درصد تخفیف در
مبلغ کل محاسبه و از سهم بیمار کسر خواهد شد.
در پایان این نشست قرارداد همکاری جهاددانشگاهی قم
با سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح امضا شد.

■■■

جهاددانشگاهیکرمانشاه
و اداره کل آموزش فنی و حرفهای
استان

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه :تفاهمنامه
همکاری با هدف هم افزایی واستفاده از پتانسیلها،
امکانات آموزشی ،توانمندسازی مهارتی و توسعه
آموزشهای مشارکتی به امضای مهندس یاور محمدی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه و
مهندس بهرام بادکو رییس سازمان جهاددانشگاهی
کرمانشاه رسید.
در این تفاهمنامه یکساله که در راستای اجرای طرح
جهش مهارت منعقد شد برگزاری دورههای آموزشی طرح
جهش مهارت براساس نیازسنجیهای به عمل آمده،
همکاری دراطالع رسانی ،جذب و هدایت دانشجویان
مستعد جهت شرکت در المپیادهای مهارت ،آیندهپژوهی
در حوزه مشاغل مورد نیاز صنایع و سایر واحدهای تولیدی
و خدماتی ،شناسایی و تامین نیازهای مهارتی دانشجویان،
دانشآموختگان دانشگاهها ،متخصصان و مدیران شاغل و
استفاده از پتانسیل ،امکانات علمی و اجرایی دو طرف
جهت افزایش کیفیت دورههای آموزشی بخشی از
زمینههای همکاری دو طرف تفاهمنامه آمده است.
فراهم کردن امکان استفاده از فضا و تجهیزات آموزشی
موجود در مراکز اداره کل فنی و حرفهای جهت اجرای
دورههای آموزشی مورد نیاز در صورت انعقاد قرارداد
آموزشی ،همکاری در تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی
جهاددانشگاهی استان ،صدور گواهینامههای آموزشی
برای افرادی که در دورههای آموزشی شرکت کردهاند،
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روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل :در راستای ارایه
خدمات تشخیصی و درمانی حوزه سالمت باروری ،قرارداد
همکاری بین اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح
استان و مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی
اردبیل منعقد شد.
رییــس ایــن واحــد بــا اعــام ایــن خبــر افــزود :تحقــق
اهــداف ســامت محــور ،افزایــش رضایتمندی بیمهشــدگان،
تســهیل فرآینــد ارایــه خدمــات بــاروری ،افزایــش نــرخ
رشــد جمعیــت ،برقــراری دسترســی عادالنــه بــه خدمــات و
کاهــش دغدغــه و هزینههــای درمــان نابــاروری از اهــداف
ایــن قــرارداد همــکاری اســت.
اوچــی اردبیلــی اظهــار کــرد :طبــق ایــن قــرارداد
 70درصــد هزینههــای خدمــات کمــک بــاروری ایــن
مرکــز از جملــه ویزیــت ،آزمایــش ،پولکســیون فولیکــول،
انتقالجنیــــــن ،روشهـــــایدرمانی میکرواینجکشــن
( ،)ICSIتلقیــح آزمایشــگاهی ( ،)IVFتلقیــح داخــل
رحمــی ( ،)IUIاســتحصال اســپرم ( )TESEو
( )MICRO TESEتحــت پوشــش بیمــه نیروهــای
مســلح قــرار میگیــرد.
وی اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه تــداوم اجــرای طــرح
حمایــت مالــی از زوجیــن نابــارور کــه در قالــب آن و
مطابــق دســتورالعمل 90 ،درصــد هزینههــای درمانــی
زوجیــن مراجعهکننــده بــه ایــن مرکــز را تحــت پوشــش
قــرار میدهــد ،زوجینــی کــه تحــت پوشــش بیمــه
نیروهــای مســلح و مشــمول طــرح مذکــور هســتند،
خدمــات تشــخیصی و درمانــی را رایــگان دریافــت
خواهنــد کــرد.

روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان :معاون
پژوهشی این واحد اظهار کرد :میزان کدورت در حوادث
غیرمترقبه مانند بارانهای سیلآسا و آبوهوای طوفانی
به حداکثر مقدار خود میرسد و باعث ایجاد مشکالتی در
تامین آب تصفیهخانهها میشود.
ابوذر پورمدنی ادامه داد :برخی بارشهای فصلی
موجب ایجاد جریانهای سیالبی همراه با گل و الی و
ذرات کلوئیدی میشوند ،این سیالبها از طریق آبریزها
وارد حوضچههای تصفیه آب شده و سبب افزایش شدید
مقدار کدورت آب میشود.
وی افزود :بهمنظور کاهش مقدار کدورت آب ،مطالعات
و پژوهشهای مختلفی در شرایط اقلیمی متفاوت
انجامگرفته است ،در تحقیقی تالش شد تا مواد منعقد
کننده بهمنظور کاهش کدورت آب منطقه در شرایط
اضطراری تا رسیدن به حد قابلقبول حداکثر NTU500
در مقیاس آزمایشگاهی بررسی و در نهایت بهترین ماده
از نظر کارآیی ،مسایل اقتصادی و محیط زیستی و مقدار
تزریق در شرایط مختلف بهدست آید.
معاون پژوهشی واحد صنعتی اصفهان در پایان
خاطرنشان کرد :براین اساس ،مرکز شیمی و مهندسی
شیمی معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی
اصفهان قرارداد پژوهشی با عنوان امکانسنجی استفاده
از مواد ته نشین کننده غیر مضر بهمنظور تسریع کاهش
کدورت آب سد چمآسمان با شرکت سهامی آب منطقهای
اصفهان منعقد کرد.

روابط عمومی جهاددانشگاهی :بهمنظور همکاریهای
مشترک در همه زمینههای آموزشی ،برگزاری دورههای
مجازی ،پژوهش و فناوری ،فرهنگی ،برگزاری رویدادهای
مختلف از جمله کارگاههای آموزشی و استارتاپ بین مرکز
اقیانوسشناسی و جهاددانشگاهی با استفاده از ظرفیتهای
دو طرف اعم از آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،فناوری،
فنی ،نیروی انسانی ،تجربه و تخصص و اولویتهای مرکز
اقیانوسشناسی و جهاددانشگاهی تفاهمنامه همکاری بین
جهاددانشگاهی بوشهر و مرکز اقیانوسشناسی خلیجفارس
بوشهر به امضا رسید.
زمینههای همکاری این تفاهمنامه برنامهریزی
و اجرای طرحهای مشترک آموزشی و پژوهشی در
زمینههای مشترک با توافق طرفین ،همکاری و مشارکت
در ارایه خدمات علمی -تخصصی و تجهیزاتی از سوی
دو طرف ،همکاری مشترک در برگزاری همایشها و
سمینارها و کارگاههای آموزش تخصصی ،همکاری دفتر
خدمات تخصصی آبزیپروری دریایی جهاددانشگاهی
با مرکز اقیانوسشناسی ،فراهم کردن زمینه استفاده از
ظرفیتهای جهاددانشگاهی از جمله خبرگزاری ایسنا،
مرکز افکار سنجی ایسپا و مرکز نوآوری و شکوفایی جهت
پیشبرد برنامههای مرکز اقیانوسشناسی تعریف شده
است.
رییس جهاددانشگاهی بوشهر عنوان کرد :حوزه آبزیان
و اقتصاد کرانهای نقش به سزایی در توسعه استان دارد
که در این راستا باید برنامهریزی جهت تکمیل زنجیره
پرورش آبزیان را در اولویت قرار دهیم و ضمن اعتماد به
توان علمی نخبگان به سمت تولید فناوری برویم.

www.acecr.ac.ir

اجرای برنامههای آموزشی مرکز
درمان ناباروری جهاددانشگاهی
اردبیل و اداره کل تامین اجتماعی
نیروهای مسلح استان

انعقاد قرارداد پژوهشی
جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
با شرکت سهامی
آب منطقهای استان

مرکز اقیانوسشناسی خلیجفارس
و جهاددانشگاهی بوشهر
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برنامهریزی جهت برگزاری دورههای آموزشی خاص ،بیمه
مسوولیت مدنی کارآموزان برای دورههای مشترک در حال
برگزاری در فضاها و کارگاههای فنی و حرفهای و انجام
مشاوره و هدایت آموزشی برای متقاضیان شرکتکننده در
دورههای آموزش فنی و حرفه ای و معرفیشده از سوی
جهاددانشگاهی بخشی از تعهدات اداره کل فنی و حرفه
ای استان در این تفاهمنامه است.
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معاونت آموزشی سازمان
جهاددانشگاهی تهران و اداره کل
زندانهای استان

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران :قرارداد
همکاری بین معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی
تهران و اداره کل زندانهای استان تهران در خصوص
«مهارت افزایی زندانیان استان تهران»  11بهمنماه
منعقد شد.
بهموجب این قرارداد ،به منظور مهارت افزایی زندانیان
استان تهران ،سازمان جهاددانشگاهی تهران دورههای
آموزشی ساخت تراریوم و پرورش گلهای آپارتمانی را
برای  3000نفر از این افراد اجرا میکند.

■■■

سازمان جهاددانشگاهی گیالن و
منطقه آزاد انزلی

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی گیالن :همزمان با
نخستین روز از دهه مبارک فجر تفاهمنامهی همکاریهای
مشترک با هدف توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
بین سازمان جهاددانشگاهی گیالن و سازمان منطقه آزاد
انزلی منعقد شد.
فریبرز جمالزاد فالح رییس سازمان جهاددانشگاهی
گیالن اظهار کرد :پیرو جلسات مشترک متعددی که
تاکنون برگزارشده تصمیم بر این شد تا فعالیتهای
پژوهشی ،دانشبنیان و آموزشی جهاددانشگاهی با
ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی در شمال کشور متمرکز
شود.
وی بیان کرد :جهاددانشگاهی اخیرا در بحث اشتغال
و تجاریسازی فعالیتهای خوبی را آغاز کرده و بر این
باور بوده که باید دانش و تخصص خود را ارتقا دهد و از
فناوری به سمت تجاریسازی ،برندینگ و اشتغال هدایت
کند ،برای تحقق این امر ساختار الزم را طراحی کرده،
امیدواریم در قالب این تفاهمنامه هدفمند برای تحقق
اهداف پیشبینیشده گام برداریم.
محمدولی روزبهان مدیرعامل منطقه آزاد انزلی نیز در
ادامه با گرامیداشت فرارسیدن دهه مبارک فجر ،اظهار
کرد :منطقه آزاد انزلی در مقایسه با سایر بخشهای کشور
شاهد رشد فزایندهتری بوده است؛ نسبت مساحت منطقه
آزاد انزلی در مقایسه با مساحت استان خیلی کم است
اما در عمل حدود  ۸.۰۲درصد تولید ناخالص استان را
برعهده دارد.
وی خاطرنشان کرد :پژوهشکده محیطزیست
جهاددانشگاهی با آزمایشگاه تخصصی که مورد تایید
سازمان محیطزیست هم است ،در راستای تحقق اهداف
منطقه آزاد انزلی نقش مؤثری میتواند ایفا کند.
گفتنی است در این نشست میرمسلم رهبر هاشمی
معاون آموزشی جهاددانشگاهی گیالن ،حمیدرضا
مسکنی معاون پشتیبانی جهاددانشگاهی استان و نیلوفر

عابدینزاده سرپرست پژوهشکده محیطزیست به ارایه
گزارشهای تخصصی پرداختند.

جهاددانشگاهی زنجان با اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان

روابط عمومی جهاددانشگاهی زنجان :براساس قرارداد
منعقده بین جهاددانشگاهی زنجان و اداره کل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی استان ،دورههای آموزشی ویژه تعاونگران
استان زنجان از دیماه تا پایان سال جاری در حال
برگزاری است.
کامران جعفری موضوع این قرارداد را انجام اقدامات
در زمینه اجرای برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونیها
و برگزاری دورههای آموزشی ویژه شرکتهای تعاونی و
تعاونگران دانست.
وی افزود :براساس برنامهریزی صورت گرفته توسط
معاونت آموزشی ،این دورهها در طول هفته برگزار میشود
و تاکنون در  3عنوان دوره بالغبر  100نفر از دورهها
بهرهمند شدهاند.

■■■

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی جهاددانشگاهی و
فرهنگستانهنر

پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و مطالعـــات اجتماعـــی
جهاددانشـــگاهی بـــا مؤسســـه فرهنگـــی هنـــری صبـــا
و معاونـــت پژوهشـــی فرهنگســـتان هنـــر جمهـــوری
اســـامی ایـــران تفاهمنامـــه انجـــام همکاریهـــای
مشـــترک آموزشـــی  -پژوهشـــی امضـــا کردنـــد.
روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه ،ایـــن تفاهمنامـــه شـــنبه

 18بهمنمـــاه در محـــل فرهنگســـتان هنـــر جمهـــوری
اس ــامی ای ــران و ب ــا ه ــدف حرک ــت در مس ــیر تدوی ــن
دورههـــای تخصصـــی هنـــری بـــرای ارتقـــای ســـطح
هنـــر در کشـــور ،دانشافزایـــی و مهـــارت افزایـــی
هنرمنـــدان و هنـــر دوســـتان و نیـــز تقویـــت حـــوزه
اقتص ــاد هن ــر ،حق ــوق هن ــر و کم ــک ب ــه توس ــعه هن ــر
در کشـــور ،مطالعـــه ،پژوهـــش و تولیـــد محتواهـــای
روزآمـــد منعقـــد گردیـــد.
در ایـــن مراســـم دکتـــر ایـــرج فیضـــی رییـــس
پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و مطالعـــات اجتماعـــی
جهاددانشـــگاهی ،دکتـــر ســـجاد محمـــد یـــارزاده
معـــاون فرهنگـــی  -هنـــری فرهنگســـتان هنـــر و
رییـــس مؤسســـه فرهنگـــی هنـــری صبـــا ،افشـــین
داورپن ــاه مع ــاون آموزش ــی پژوهش ــگاه ،ه ــادی س ــلگی
مدیـــر مرکـــز آموزشهـــای کوتـــاه مـــدت پژوهشـــگاه و
تعـــدادی از مدیـــران مؤسســـه فرهنگـــی هنـــری صبـــا
حضـــور داشـــتند.
گفتنـــی اســـت ،در گام نخســـت از عملیاتـــی شـــدن
ایـــن تفاهمنامـــه برگـــزاری دورههـــای آموزشـــی
تخصص ــی عال ــی هن ــر ،مدیری ــت هن ــر ،مدیری ــت هن ــر
در دســـتور کار طرفیـــن قـــرار گرفـــت و در گام بعـــد
زمینههـــای همـــکاری در جهـــت تالیـــف ،ترجمـــه،
تدویـــن محتـــوای آموزشـــی در ســـطوح تخصصـــی
و عالـــی هنـــر و انجـــام مطالعـــات رشـــتهای هنـــر
موردبررســـی و اجـــرا قـــرار خواهـــد گرفـــت.
گفتنی است ،مؤسسه فرهنگی هنری صبا بهعنوان رکن
اصلی اجرایی فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران
فعالیت میکند.

سازمان دانشجویان و مرکز نوآوری
و توسعه تعاون ایران

روابــط عمومــی ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی:در
مراســمی کــه روز شــنبه  ۱۸بهمنمــاه بــا حضــور دکتــر
عیســی علیــزاده معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی،
محمــد کبیــری معــاون تعــاون وزارت رفــاه تفاهمنامــه
همــکاری ســازمان دانشــجویان و مرکــز نــوآوری و
توســعه تعــاون ایــران امضــا شــد.
بــه منظــور تحقــق اهــداف توســعه اقتصــادی و
اجتماعــی کشــور ،منطبــق بــا ســند چشــم انــداز
جمهــوری اســامی ایــران در افــق  1404بــا رویکــرد
توســعه اقتصــاد دانشبنیــان و رشــد اقتصــادی مبتنــی
بــر نــوآوری و فنــاوری تفاهــم نامــه همــکاری مرکــز
نــوآوری و توســعه تعــاون ایــران (منتــا) و ســازمان
دانشــجویان جهاددانشــگاهی امضــا شــد.
در مراسمی که روز شنبه  18بهمن ماه با حضور دکتر
عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی ،محمد
کبیری معاون تعاون وزارت رفاه و محمدحسین حسنی
رییس سازمان قرآنی دانشگاهیان در مرکز منتا برگزار شد،
این تفاهمنامه به امضای مهدی عباسی سرپرست سازمان
دانشجویان جهاددانشگاهی و سید سجاد نوری رییس
مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران رسید.
همکاری به منظور ترویج فرهنگ نوآوری در حوزه تعاون
و حمایت از توسعه کمی و کیفی تعاونیهای دانشبنیان،
خالق و نوبنیان وتوسعه نوآوری با رویکرد دانشبنیان در
بخش تعاون کشور به ویژه در میان دانشجویان و همکاری
مشترک به منظور شکوفایی و استفاده از توان ،خالقیت و
نوآوری دانشجویان در توسعه بخش تعاون از اهداف این
تفاهمنامه است.

■■■

جهاددانشگاهی کرمان و عقیدتی
سیاسی جنوب شرق نیروی زمینی
ارتش جمهوری اسالمی ایران

تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی کرمان و عقیدتی
سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران به امضا رسید.
روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمان ،در نشستی مشترک
در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی استان تفاهم نامهای بین
جهاددانشگاهی کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد
و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی ایران در مورخ  ۲۱بهمن ماه  ۱۳۹۹منعقد شد.
در این نشست در راستای تحقق اهداف طرح
مهارتآموزی کارکنان وظیفه تفاهم نامهای بین
جهاددانشگاهی کرمان به نمایندگی دکتر مهدی بازمانده
و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی
حجتاالسالم محمد محسنی منعقد گردید.
از اهداف این تفاهم نامه تعامل ایفای نقش و حمایت
از طرح مهارتآموزی ،بهرهگیری از ظرفیتهای موجود
طرفین تفاهم نامه و ایجاد ظرفیتهای جدید در زمینه
مهارتآموزی ،تسهیل و سرعت بخشی به انجام موثر
موضوع طرح مهارتآموزی با جهاددانشگاهی استان
کرمان ،اتخاذ تدابیر الزم برای مهارتآموزی سربازان
وظیفه با بهرهگیری از ظرفیتهای جهاددانشگاهی به
منظور ایجاد اشتغال ،جذب منابع و کارآفرینی و توسعه
امور فرهنگی و علمی در بین سربازان است.
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حکمرانیخوبنیازمنددولت،مجلس
و قوه قضاییه کارآمد است

رییس جهاددانشگاهی معتقد است که برای حکمرانی خوب باید هم دولت ،هم مجلس و هم قوه قضائیه کارآمد داشته باشیم
گعـدهای و هیاتـی.
خبرگزاری ایسـنا در آسـتانه انتخابات ریاستجمهوری
بـه دنبـال ایـن اسـت کـه بـا انجـام گفتوگوهایـی
باشـخصیتهای دانشـگاهی و نخبـگان و فعاالن سیاسـی
بـه آسیبشناسـی علـل و عوامـل ناکارآمـدی دولتهـای
پیشـین و موانـع کارآمـدی دولتهـا بپـردازد تـا از ایـن
طریـق بتـوان چگونگـی انتخـاب دولـت کارآمـد در
سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـتجمهوری را بـه بحث
و بررسـی گذاشـت.
در ادامـه مشـروح گفتوگـوی این خبرگـزاری با دکتر
حمیدرضا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی را میخوانید:

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ،دکتـر حمیدرضـا طیبـی
رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیـان اینکـه تحریـم چیـز
خوبـی نیسـت و برنامهریـزی بـرای پیشـرفت بایـد در
شـرایط غیرتحریـم صـورت گیـرد ،میگویـد :نبایـد
اینطـور باشـد کـه اگـر تحریم هسـتیم بـه بهانـه تحریم
از چیـن دانـش و تجهیـز بگیریـم و اگـر قبلا بـه غرب یا
شـرق پیشـرفته مثـل ژاپن وابسـته بودیم حاال وابسـتگی
ِ
مـا بـه چینیهـا باشـد کـه اسـمش را دور زدن تحریـم
میگذاریـم.
وی افـزود :تحریـم نبایـد در درازمـدت وجـود داشـته
باشـد .اگـر مـا میخواهیـم در دنیـا برای خود جـای پایی
بازکنیـم بـا تحریم بانکـی امکانپذیـر نیسـت .نمیتوانیم
بـا چمـدان پـول انتقـال دهیم ،امـا باید از فرصـت تحریم
اسـتفاده کنیـم .مـا بایـد حالـت تحریـم را برداریـم ،امـا
در عیـن حـال نبایـد در کشـور را بیبرنامـه بـه روی
خارجیهـا بازکنیـم همانطـور کـه نبایـد آن را بیبرنامه
بـه روی خارجیهـا ببندیـم ،ایـن توقعـی اسـت کـه ما از
دولـت و وزیـر و مدیـر خودبـاور و کاربلـد داریم.

دکتـر طیبـی بـا بیـان اینکـه در مسـایل ملی کشـور
در حـوزه اقتصـاد ،سیاسـت داخلـی و سیاسـت خارجـی
نیازمنـد توافـق نخبـگان هسـتیم ،میگویـد :نبایـد
اینطـور باشـد کـه هـر جنـاح سیاسـی روی کار میآیـد
خـود را موظـف بـه تخریـب دولـت قبـل بدانـد.
وی بـا اشـاره بـه تعویـض طیـف وسـیعی از مدیـران
بـاروی کار آمـدن هـر دولـت میگویـد :در کشـورهای
پیشـرفته پسـتهای سیاسـی تعریفشـده و وزیـر و
حداکثر یک معاون او پسـت سیاسـی محسـوب میشـوند
و مابقـی مدیـران اجرایـی هسـتند و بـا عـوض شـدن
دولتهـا عوض نمیشـوند ،مگر اینکه براسـاس شـاخص
عملکـردی توانمند نباشـند؛ زیرا در ثبات مدیریتی اسـت
کـه بیشـتر اهـداف تحقـق مییابنـد.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر ضـرورت تعیین
شـاخصهایی بـرای انتخـاب مدیـران در سـطح معـاون
اول ،وزرا و حتـی معاونـان وزرا و اسـتانداران ،میافزایـد:
نظـام دیوانسـاالر زمانـی میتوانـد کارآمـد باشـد کـه
مدیران آن بر اسـاس شـاخص انتخاب شـوند نه جلسـات

■ عوامـل کارآمـدی دولتها را چـه میدانید و
فکـر میکنیـد یـک دولت بایـد واجد چـه صفاتی
باشـد تا کارآمد باشـد؟
ابتـدا از ایسـنا تشـکر میکنـم کـه بهموقـع موضـوع
خوبـی را در ارتبـاط بـا انتخابات آینده ریاسـت جمهوری
انتخـاب کـرده اسـت کـه مـا چگونـه میتوانیـم دولـت
کارآمـدی داشـته باشـیم کـه بتوانـد در تحقـق اهـداف
جمهـوری اسلامی موفـق عمـل کنـد .اجـازه بدهیـد در
مقـام مقایسـه برنیاییم چـون در این صورت بعد سیاسـی
پیـدا میکنـد.
■ بـرای اینکـه بـه ایـن موضـوع بپردازیم که
دولـت باید واجـد چه صفاتی باشـد کـه کارآمدتر
باشـد ابتـدا بایـد بدانیم خواسـته مـا از جمهوری
اسلامی چیست؟
خواسـته مـا از جمهوری اسلامی این اسـت کـه ایران
بـه یـک کشـور پیشـرفته ،توسـعهیافته و با اقتـدار دفاعی
و اقتـدار اقتصـادی متکـی بـه تـوان ملـی و تـوان ملـی
کـه متکـی بـر توسـعه علمـی و فناورانـه خودمـان باشـد
تبدیـل شـود کـه بتوانـد روزآمـدی و رقابتپذیـریاش
را حفـظ کنـد و حاصـل کار بایـد یـک اقتصـاد قـوی و
دانشبنیـان باشـد کـه ضمن تامیـن نیازهای ملـی بتواند
بـه کشـورهای دیگـر هـم کاال و خدمـت صـادر کنـد و
نتیجـه اینهـا ایجاد اشـتغال عزتمنـد و آبرومنـد همراه

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■ بـرای رسـیدن بـه چنیـن جامعـه الگویی به
چـه ملزوماتی نیاز اسـت؟
اگـر نگاهـی بـه دو کشـور چیـن و هنـد کنیـم کـه
بـه لحـاظ آرمآنهـای انقالبـی شـبیه جمهوری اسلامی
ایـران هسـتند میبینیـم در مقطعـی تصمیـم گرفتنـد
ضمـن حفـظ اصـول ،اقتصـاد و پیشـرفت کشورشـان
را مبنـا قـرار دهنـد و از همـه ظرفیتهـا بـرای تحقـق
اهـداف اقتصـادی خـود اسـتفاده کننـد .امـروز چیـن
پیشـرفت بسـیار خوبـی کـرده و اگـر بـه آمارهـا نـگاه
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بـا رفـاه بـرای همه مردم باشـد؛ البتـه با رعایـت اخالق و
عدالـت و ارایـه الگـوی مدنظـر انقالب اسلامی ایـران در
اداره جامعـه .ایـن توقعـی اسـت کـه مـا از حکمرانـان در
جمهـوری اسلامی داریـم .بـرای تحقق اهداف پیشـرفت
و توسـعه کشـور بحـث حکمرانی خوب باید مدنظر باشـد
کـه البتـه صرفـا بـه حـوزه اجرایـی هـم مربـوط نیسـت.
بـرای حکمرانـی خـوب مـا بایـد هـم دولت ،هـم مجلس
و هـم قـوه قضائیـه کارآمـد داشـته باشـیم و همینطـور
مردمـی کـه اگر ایـن کارآمدی را در جهـت تحقق اهداف
بداننـد همـراه حکمرانـان در تحقـق اهداف باشـند.
بـا توجـه به اینکـه انتخابات ریاسـت جمهـوری را در
پیـش داریـم اگـر بخواهیـم ببینیـم چطور میشـود یک
دولـت را کارآمـد کـرد ابتـدا بایـد تعریفـی از پیشـرفت
کنیـم کـه پیشـرفت چطـور حاصـل میشـود .پیشـرفت
حاصـل یـک برنامهریـزی جامـع درازمـدت و هماهنـگ
عمـل کـردن همـه نهادهـای مرتبط اسـت .جامـع بودن
برنامهریـزی ،بخشـی بـه ایـن برمیگـردد کـه اوال وفـاق
ملـی بـرای پیشـرفت وجـود داشـته باشـد و در واقـع
بیـن همـهی سیاسـیون و قـوای سـهگانه مـا در موضـوع
پیشـرفت یـک وفـاق باشـد کـه همـه از آن پیشـرفت
حمایـت کننـد .بـرای ایجـاد وفاق باید یکسـری مسـایل
جـدی را در کشـور تعییـن تکلیـف کنیم که اگـر این کار
را انجـام ندهیـم اختالفاتـی کـه در کشـور بـا آن مواجـه
هسـتیم کمـاکان ادامه مییابـد؛ بنابراین ابتدا مـا باید در
کشـور نسـبت بین پیشـرفت و انقالبی بودن را مشـخص
کنیـم .مقـام معظـم رهبری عنـوان میکنند کـه هم باید
پیشـرفت کنیـم و هـم انقالبی بمانیـم .پیشـرفت الزامات
خـودش را دارد و انقالبـی بـودن هم الزامـات خاص خود
را دارد ،امـا اگـر نتوانیـم نسـبت بیـن ایـن دو را تعریـف
کنیـم و در آن بـه وفـاق ملـی برسـیم کـه همـه حمایت
کننـد ،مشـکالت حـل نمیشـود و مـا همینطـور دچـار

ایـن اختالفـات خواهیـم بـود .برخـی معتقدنـد انقالبـی
بـودن مـا بایـد مربـوط بـه دهههـای اول ،دوم و سـوم
انقلاب باشـد که براسـاس اصـول اعتقـادی و انقالبیمان
بایـد از نهضتهـا حمایـت میکردیـم و ایـن حمایـت را
کردیـم .االن اتفاقـی کـه امـروز در بحث بیداری اسلامی
و جنبشهـا و نهضتهـای مختلـف در برخـی کشـورها
اتفـاق افتـاده نشـان میدهـد مـا کار خـود را انجـام
دادهایـم و حـاال در دهه چهارم و پنجـم و بهخصوص گام
دوم انقلاب بایـد بیشـتر بـه بحـث الگوسـازی بپردازیم.
فـرض کنیـد یـک فـرد انقالبـی که بـا امیـد و آرزو به
کشـور مـا میآیـد و میخواهـد در کشـورمان تحصیـل
کنـد- ،االن بـه خیلیهـا بـورس میدهیـم که در کشـور
مـا تحصیـل کنند  -کسـی که اینجـا میآید بایـد جامعه
الگویـی را ببینـد و ببیند یـک انقالب و نظام مردمسـاالر
بـه مـدل موفـق در اداره کشـور منتهـی شـده کـه ضمن
اینکـه در آن اخلاق و عدالـت حاکـم اسـت ،رفـاه
نسـبی هـم بـرای مردمـش وجـود دارد و اقتـدار دفاعـی
و اقتصـادی هـم دارد .بنابرایـن مـا بایـد انقالبـی بـودن
خودمـان را تعریـف کنیـم تـا بتوانیم یک جامعـه الگو در
اداره موفـق کشـور ایجـاد کنیم .اینها مسـایلی اسـت که
بایـد روی آن توافـق کنیـم.

کنیـد بیشـترین دانشـجوی خارجی چین هـم در آمریکا
تحصیـل میکننـد کـه بـا برنامـه درس میخواننـد تـا
بتواننـد روی انتقـال تکنولـوژی کار کننـد یـا خیلـی از
موسسـات تحقیقاتیشـان همینطـور و از آنطـرف
هـم دعـوای چیـن و آمریـکا خیلـی جـدی در سـطح
دنیـا برقـرار اسـت و معنایـش ایـن اسـت کـه چینیهـا
اصـول خـود را فرامـوش نکردهانـد .بنابرایـن در بحـث
برنامهریـزی جامـع ،ما باید روی مسـاله پیشـرفت کشـور
و نسـبت بین پیشـرفت و انقالبی بودن به توافق برسـیم.
حتـی اگـر به ایـن نتیجه برسـیم که تعریف مـا از انقالبی
بـودن همیـن تعریف فعلی کشـور اسـت؛ تحریم هسـتیم
بایـد پیشـرفت کنیـم و تحریـم نیسـتیم ،بایـد پیشـرفت
کنیـم .اگرچـه مـن شـخصا معتقـدم کـه تحریـم چیـز
خوبـی نیسـت و ما بایـد برنامهریزی برای پیشـرفت را در
شـرایط غیرتحریـم انجـام دهیـم.
در بحـث برنامهریـزی جامع و تعریفی که از پیشـرفت
کردیـم گفتیـم پیشـرفت حاصـل برنامهریـزی جامـع
اسـت؛ بخشـی از ایـن موضـوع ایـن اسـت کـه تکلیـف
خودمـان را در بحـث پیشـرفت و انقالبـی بودن مشـخص
کنیـم و بعـد اینکـه ایـن برنامهریـزی مبتنـی بـر ایـن
باشـد کـه مـا بایـد صاحـب تـوان ملی متکـی بر توسـعه
علمـی و فناورانـه خـود باشـیم یعنی حتما توسـعه علمی
و فناورانـه مبنای پیشـرفت ما باشـد .نباید اینطور باشـد
کـه اگـر تحریم هسـتیم بـه بهانـه تحریم از چیـن دانش
شـرق پیشـرفته
و تجهیـز بگیریـم و اگـر قبلا به غرب یا
ِ
مثـل ژاپن وابسـته بودیـم حاال وابسـتگی ما بـه چینیها
باشـد کـه اسـمش را دور زدن تحریـم میگذاریـم .یکـی
از اصـول برنامهریـزی جامـع ایـن اسـت کـه اقتصـاد مـا
متکـی بـر تولیـد و تولیـد مـا متکـی بـر توسـعه علمی و
فناورانـه پیشـرفته خودمـان باشـد که روزآمـدی خودش
را حفـظ کند.
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مـا در هـر دولتی شـاهد این هسـتیم کـه طیف رقیب
دولـت حاکـم بـا نقشـه پیشـرفت آن دولـت مخالفـت
میکننـد ،از برجـام در ایـن دولـت تـا مـوارد دیگـر در
دولتهـای دیگـر .ایـن وفـاق بر سـر پیشـرفت چطـور به
دسـت میآیـد؟
وقتـی مـا میگوییـم بایـد وفـاق ایجـاد شـود بـه این
معنـی نیسـت کـه هـر دولتـی میآیـد وظیفـه خـود
بدانـد کـه با تمـام اقدامـات دولت قبـل مقابله کنـد .این
مشـکل جدی اسـت که در کشـور مـا تبدیل بـه فرهنگ
شـده اسـت .مـن خـودم بـرای دوره دکتـرا در انگلسـتان
تحصیـل کـردم و بهشـدت عالقهمنـد بـودم ببینـم اینهـا
در مسـایل خودشـان چگونـه برنامهریـزی میکننـد.
در ایـن کشـور حـزب کارگـر بهعنـوان نماینـده قشـر
کارگـر و مـردم عـادی هسـتند و واقعـا هـم نمایندگانـی
در مجلـس داشـتند کـه کارگـر یـا دانشـجو و آرمانخواه
بودنـد .همچنیـن حـزب محافظـهکار بهعنـوان نماینـده
بخـش سـرمایهداری فعالیـت میکننـد .اینها در مسـایل
اقتصـادی و سیاسـت خارجـی کاملا بـه نقطـه نظـرات
مشـترک رسـیده بودنـد .بـرای آنهـا و بـرای آدمهـای
نخبـه مشـخص اسـت وقتی هـر جناحـی سـرکار میآید
نمیتوانـد جهتگیـری اقتصـادی کشـور را عـوض کنـد،
یکـی اقتصـادش به سـمت راسـت باشـد و یکـی کامال به
سـمت چپ باشـد .بههرحـال اقتصاد بایـد راه علمی خود
را بـرود و آنهـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدهاند.
حتـی در سیاسـتگذاری خارجـی هـم همینطـور
بـود .مـن بارهـا مثالـی را زدهام کـه در زمـان جنـگ
بالـکان و مصیبتهایـی کـه صربهـا بر سـر مسـلمآنها
و کرواتهـا در یوگسلاوی میآوردنـد ،جـو سـنگینی
توسـط مـردم و رسـانههای انگلسـتان و تاکشـوهای
تلویزیونـی وجـود داشـت کـه همانطـور کـه انگلیـس در
جنگ سـتاره خلیجفارس در اشـغال کویت توسـط صدام
شـرکت کـرده بایـد در بالـکان و جایـی کـه صربهـا بـه
مسـلمانان و مسـیحیان اروپایـی آسـیب میرسـانند و
کشـتار سـنگینی را راه انداختنـد ،بـه نفـع مسـلمآنها
و کرواتهـا علیـه صربهـا شـرکت کنـد .ایـن جـو را

بهقـدری شـدید کردنـد کـه یکشـب داگالس هـرد وزیر
خارجـه وقـت انگلیـس در برنامـه تلویزیونـی سـاعت ۱۰
و  ۴۵دقیقـه -کـه مـا از آنهـا الگـو گرفتیـم و در شـبکه
دو بیبیسـی اسـت  -حضـور پیـدا کـرد و بهصراحـت
اعلام کـرد مـا در جنـگ سـتاره خلیجفـارس منافع ملی
داشـتیم امـا در بالکان نداریـم؛ بنابراین ارتش ما شـرکت
نمیکنـد و خـون جوآنهایمـان را نمیریزیـم .اتفاقـا
ایـن در ایـام انتخابـات آنهـا هـم بـود امـا بالفاصلـه بعد
از آن حـزب رقیـب از ایـن مواضـع حمایـت کـرد و گفت
داگالس هـرد درسـت میگویـد و مصلحـت مـا نیسـت
در بالـکان حضـور داشـته باشـیم و همـه احـزاب محلـی
و شـخصیتها نیـز از آن حمایـت کردنـد .از فـردا صبـح
مـردم ایـن کشـور قانـع شـدند که ایـن به مصلحـت ملی
کشورشـان نیسـت .معنایش این میشـود که در مسـایل
ملی کشـور در حوزه اقتصاد ،سیاسـت داخلی و سیاسـت
خارجـی نیازمنـد توافـق نخبگان هسـتیم .ما هـم همین
را درخواسـت داریـم کـه در بحـث برنامهریـزی جامـع
بایـد ایـن اتفـاق بیفتـد و اینطـور نباشـد کـه هـر جناح
سیاسـی روی کار میآیـد خـود را موظـف بـه تخریـب
دولـت قبـل بداند.
■ ایـن نـگاه تخریبـی به چـه دلیل ایجادشـده
ا ست ؟
یـک اشـکال سیسـتم انتخاباتـی مـا اسـت کـه چـون
احـزاب نداریـم برنامـه همشـکل نمیگیـرد چـون در
حـزب اسـت کـه برنامـه شـکل میگیـرد ،مـردم برنامه و
عملکـرد آنهـا را نـگاه میکننـد و آنهـا ضعفهایشـان
را در شکسـتها جبـران میکننـد و تیـم و کادر و
نیـرو سـاخته میشـود .اشـکال سیسـتم انتخاباتـی مـا
ایـن اسـت کـه چـون احـزاب نداریـم برنامـه همشـکل
نمیگیـرد و احـزاب در آسـتانه انتخابـات چنـد کاندیـدا
معرفـی میکننـد و چـون فرصـت کوتاهـی دارنـد کاری
جـز تخریـب نمیتواننـد انجـام دهنـد؛ یعنی بـرای اثبات
خـودت بایـد جنـاح قبلـی را تخریـب کنی و بعـد هم که
رای آوردی چـون تیـم نـداری افـراد کمتجربه یـا افراد با

تجربـه پر سـن و سـال انتخاب کنـی .این اشـکال بهنظام
حزبـی و انتخاباتـی ما وارد اسـت .وقتی ما اجازه تشـکیل
احـزاب قـوی ندهیـم ایـن تخریـب خودبهخـود تبدیـل
بـه فرهنـگ میشـود .بـرای همیـن میگوییـم پیشـرفت
حاصـل برنامهریـزی جامـع درازمـدت و هماهنـگ عمـل
کـردن نهادهـای مرتبط اسـت چون گردشهای سیاسـی
در طـی برنامـه توسـعه اتفـاق میافتـد ،قاعدتـا در طـول
اجـرای برنامـه و بـا گردشهـای سیاسـی برنامـه نبایـد
تغییـر کنـد؛ لـذا پیش از آن باید وفاقی ایجادشـده باشـد
کـه وقتـی گردش سیاسـی ایجاد شـد ایـن برنامـه ادامه
یابـد و بلکـه بهتـر هـم ادامـه یابد.
درواقـع وقتـی تغییـر سیاسـی اتفاق میافتـد و دولتی
بـر سـرکار میآیـد معنایـش این اسـت که مـن میتوانم
بهتـر برنامههـا را اجـرا کنـم امـا گاهـی در کشـور مـا
برنامههـای توسـعه اساسـا کنـار گذاشـته میشـوند؛
مثـل برنامـه چهـارم .شـاید آن برنامـه ایراداتـی هـم
داشـته باشـد امـا اگـر همـه در تهیـه آن برنامـه حضـور
داشـتند و آن وفـاق ملـی وجود داشـت قاعدتـا الزم نبود
برنامـه را کنـار بگذاریـم و خطمشـی جدیـد را انتخـاب
کنیـم .حاصـل ایـن تفکـر ایـن اسـت که شـما خیلـی از
مدیـران را عـوض میکنیـد .ایـن در حالـی اسـت کـه در
کشـورهای پیشـرفته پسـتهای سیاسـی تعریف شـده و
وزیـر و حداکثـر یـک معاون او پسـت سیاسـی محسـوب
میشـوند و مابقـی مدیـران اجرایـی هسـتند و بـا عـوض
شـدن دولتهـا عـوض نمیشـوند مگـر اینکه بر اسـاس
شـاخص عملکـردی توانمنـد نباشـند؛ زیـرا در ثبـات
مدیریتـی اسـت کـه بیشـتر اهـداف تحقـق مییابنـد.
مـن در دوره اول مسـوولیتم بـه همـراه جمعـی از
نخبـگان خدمـت مقـام معظـم رهبـری رسـیده بودیـم.
ایشـان بـه یکـی از وزرای وقـت میگفتنـد «چندیـن
سـال اسـت مـن به دولتهـا میگویـم در تغییـر دولتها
معاونـان عـوض نشـوند» .ایـن ایـرادی اسـت کـه بـه
سیسـتم مـا وارد اسـت و بایـد آن را حل کنیـم .بنابراین
اگـر مـا میخواهیـم دولت کارآمدی داشـته باشـیم ،یکی
از ارکان کارآمـدی دولـت ایـن اسـت کـه وفـاق بـر سـر

■ بـا توجه بـه اینکه یکـی از مشـکالت اصلی
کشـور در دولتهـای مختلف مشـکالت اقتصادی
بـوده ،به نظـر شـما کارآمـدی دولتهـا در حوزه
اقتصـادی چطـور محقق خواهد شـد؟
شـاخصترین وجـوه پیشـرفت توسـعه اقتصـادی
اسـت .نامگـذاری سـالهای متوالـی توسـط مقـام معظم
رهبـری هـم نشـان میدهـد کـه ایشـان مکـررا هرسـال
بـه بحـث اقتصـادی اشـارهکردهاند .بحـث ایـن اسـت که
جهتگیـری کار دولتهـای مـا بایـد مشـخص شـود و
جهتگیـری اصلـی حـوزه حکـم رانـی باید اقتصاد باشـد
آنهـم اقتصـاد متکی بـر حمایت از تولید ملـی و تولیدی
کـه متکـی بـر توسـعه علمـی و فناورانـه خودمان باشـد.
امـا کدامیـک از دولتهـای مـا اتـکا بـر تولیـد مبتنی
بـر دانـش و فناوری ملی داشـتند و از توسـعه دانشبنیان
حمایـت کردنـد؟ گالیه همیشـگی ما در جهاددانشـگاهی
بهعنـوان نهـادی کـه بهدرسـتی از ابتـدا تشـخیص دادکـه شـاخصهای اصلی مورد نیاز برای پیشـرفت کشـور،
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مصالـح وجـود داشـته باشـد و مصلحـت اصلی کشـور ما
ایـن اسـت کـه پیشـرفت مـا متکـی بـر توسـعه علمـی و
فناورانـه خودمـان باشـد.

توسـعه علمـی و فناورانـه ،توسـعه فرهنگـی و توسـعه
آموزشهـای مهارتـی در کشـور اسـت  -از دولتهـا ایـن
بـوده کـه چـرا توجهـی بـه انتقـال تکنولـوژی یـا تولیـد
تکنولـوژی داخـل ندارنـد؟ ایـن بـوده کـه چـرا فقـط
راهانـدازی سـریع ارایه خدمـات مثل کارخانـه ذوبآهن،
سـیمان ،خـط متـرو و راهآهـن را مدنظـر دارنـد؟ و مکرر
هـم دانـش و تجهیـزات را از خـارج خریـداری میکنند و
توجهـی بـه انتقـال تکنولوژی یـا تولید تکنولـوژی داخل
ندارنـد .نتیجـه کار چـه شـد؟ نتیجـه کار این بـود که ما
در کشـورمان کـه  ۱۰۰کارخانـه سـیمان داریـم ،حـدود
 ۵۰بـار نقشـه و ماشـینآالت را از کشـوری خریدیـم که
خـودش تنهـا یک کارخانه سـیمان دارد ولـی بزرگترین
سـازنده کارخانههـا سـیمان و تجهیـزات کارخانههـا
غیرمعدنـی اسـت .این نشـان میدهد که آن کشـور اراده
کـرده کـه صاحـب دانـش و فنـاوری شـود ،کشـوری که
یـک کارخانـه بـا یـک ظرفیـت نسـبتا بـاال برایـش کافی
بـوده اسـت .ولـی کشـوری کـه  ۱۰۰کارخانـه سـیمان
دارد هربـار تجهیـزات خـود را از ایـن کشـور خریـده
درصورتیکـه اگـر از همـان شـرکت خارجـی چهـار یـا
پنجخـط تولیـد را بخـری حتمـا انتقـال دانـش میدهـد.
منظـور مـا از انتقـال دانـش این اسـت کـه نقشـهها را به

■ ایـن بیتوجهـی بـه تولیـد تکنولـوژی در
داخـل از کجـا نشـات میگیـرد؟
بخشـی مربـوط بـه تفکـر منبـع بنیـان مدیران اسـت
و بخشـی مربـوط بـه عـدم خودبـاوری واقعـی مدیـران
اسـت .سـعی میکنـم بـا ارایـه دو مثـال آن را بیشـتر
توضیـح دهـم .ایـرادی کـه بـه دولتهـای مـا از دولـت
سـازندگی تـا دولـت اصالحات -کـه از دورانهـای خوب
توسـعه کشـور بودند -وارد اسـت ایـن بوده که بـه انتقال
تکنولـوژی و واگـذاری بـازار در مقابـل انتقـال تکنولوژی
توجـه ندارنـد .مـا خـود را مکلـف بـه توسـعه علمـی و
فناورانـه کشـور میدانیـم و جهاددانشـگاهی از دهـه ۶۰
بهصـورت حرفـهای وارد بـازار فنـاوری شـده اسـت .مـا
معتقـد بودیـم وقتـی خـود مـا فنـاوری تولیـد میکنیـم
اوال آزمایشـگاه مرجـع بـرای کنتـرل کیفیـت نداریـم
کـه اگـر آن آزمایشـگاه مرجـع محصـول شـما را تاییـد
کـرد همـه مطیـع بـه خریـد باشـند و کسـی بهانههـای
بـرای کیفیـت نداشـته باشـد .بحثمـان ایـن بـود کـه
یکـی از بهتریـن راههـا بـرای صاحـب تکنولـوژی شـدن
ایـن اسـت کـه بخـش کوچکـی از بـازار خـود را بـه یک
شـرکت معتبـر خارجـی بدهی و از او امتیـاز انتقال دانش
بگیـری؛ کاری کـه چیـن بـه بهتریـن نحو انجـام میدهد
و کـره و ژاپـن بـه بهتریـن نحـو انجـام دادند .ایـراد ما به
دولـت اصالحـات ایـن بـود کـه بایـد بـا توجه بـه فرصت
خوبـی که برای توسـعه کشـور فراهمشـده ،امتیـاز انتقال
تکنولـوژی میگرفتیـم.
در دولتهـای نهـم و دهـم که مـن توفیق مسـوولیت
جهاددانشـگاهی را داشـتم خـودم پیشـنهاد کـرده بـودم
حـاال کـه بهسـرعت بـه سـمت توسـعه متـرو میرویـم
و  ۹کالنشـهر مـا خطـوط متـرو ایجـاد میکننـد و
هـزاران واگـن نیـاز داریـم ،اگـر بـرای هایتکتریـن یـا
پیشـرفتهترین قسـمت یـک واگـن کـه سیسـتم رانـش
واگنهـای متـرو اسـت ،از  ۱۰هزار واگـن  ۵۰۰را تجمیع
کنیـم میشـود در همـان دوران تحریـم از بهتریـن
شـرکتها امتیـاز انتقـال تکنولـوژی بگیریـم کـه البتـه
ایـن اتفـاق افتـاد ولـی اشـکالش این بـود که آن شـرکت
معتبـر اروپایـی نتوانسـت تحریمهـا را دور بزنـد .از ابتـدا
میگفـت عالقـه نـدارم با شـریک چینـی خود وارد شـوم
چـون نسـبت بـه او اعتمـاد نـدارم .آخـر هـم کـه مجبور
شـد بـا شـرکت چینـی وارد شـود .خـود چینیهـا آنها
را بـه آمریکاییهـا لـو دادنـد؛ البتـه این چیزی اسـت که
آنهـا مدعـی بودنـد .نهایتـا آمریکاییهـا فشـار آوردند و
اینهـا از کشـور خـارج شـدند .وقتی شـما بازار مناسـبی
کـه آن بـازار مناسـب از منظـر آنهـا بخـش کوچکـی از
بازار در کشـور ماسـت ۵۰۰ ،واگن از  ۱۰هـزار واگنی که
نیـاز داریم در اختیارشـان گذاشـتیم تـا  ۸۳درصد امتیاز
انتقـال تکنولـوژی گرفتیـم و باقیمانـدهاش چیزی بود که
خودمـان کاملا بـه دانـش آن مسـلط بودیم.
ایـراد مـا این اسـت کـه دیـدگاه دولتهای ما بیشـتر
اقتصـاد منبعبنیـان بـود یعنـی میگفتند علـم و فناوری
خیلـی قیمتی ندارد ،میشـود هـر بـار آن را از خارجیها
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مـا میدهنـد ،آنهـا هـم ابایی از ایـن ندارند که نقشـهها
را بدهنـد چـون دانـش کسـب کردنـی اسـت .نقشـهها
حاصـل دانشـی اسـت کـه در زمـان حـال جـاری اسـت
و آنهـا با سـرعت توسـعه علم مرتـب فناوریهایشـان را
روزآمـد میکننـد؛ بنابرایـن نگـران نیسـتند که نقشـهها
را بـه شـما بدهنـد .مـا هـم کـه نقشـه را میگیریـم باید
تیمـی را بگذاریـم که نقشـهها را خوب بفهمـد و دانش را
جـذب کنـد و بعـد آن را ارتقـا دهد و مـال خودمان کند.
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بگیریـم ۵ ،یـا  ۱۰درصد یک پروژه اسـت .وقتـی فناوری
را از کسـی میگیریم آنکسـی که طراحـی اولیه را انجام
میدهـد سـعی میکنـد از ماشـینآالت کشـور خـودش
یـا کشـورهای همسـو بـا خـودش اسـتفاده کنـد .مـا اگر
صاحـب دانشپایـه شـویم حتمـا بـه طراحمـان اجبـار
میکنیـم کـه تـو هـم از ماشـینآالت کشـور خودمـان
اسـتفاده کـن؛ بنابرایـن خیلـی مهـم بـود کـه دولتهای
مـا توجـه بـه بحـث انتقـال تکنولـوژی داشـته باشـند.
ایـن موضـوع بـه اصالحطلـب و اصولگـرا ربطـی نـدارد
بلکـه بـه دیـد دولتهـا ربـط دارد .دیـدگاه دولتهـای
مـا چـه اصالحطلـب و چـه اصولگـرا بیشـتر اقتصـاد
منبعبنیـان بـوده اسـت ضرورتـی نـدارد بـرای اینکه در
قیمـت تمامشـده یـک پـروژه قیمـت باالیی نیسـت ولی
ارزش آن باالسـت یـا اینکـه اعتمـاد نـدارد چـه اصولگرا
باشـمدیری کـه دیدگاهـش اقتصـاد منبـع بنیـان اسـت
مـی گویـد علم و فنـاوری ضرورتـی ندارد بـرای اینکه در
قیمـت تمامشـده یـک پـروژه قیمـت باالیی نیسـت ولی
ارزش آن باالسـت یـا اینکـه اعتمـاد نـدارد چـه اصولگـرا
باشـد چـه اصالحطلـب.
مثالـی میزنـم از مشـکالتی کـه در ایـن سـالها بـا
آن مواجـه بودیـم .بـرای خطـوط متروکـه االن داریـم
سیسـتم تغذیـهاش یـک رکتیفایـر سـاده  DODاسـت.
ممکـن اسـت از جهت یـک مدیری خیلی هایتک باشـد
و بعـد هـم فکـر کنـد بـه جـان مسـافر ربـط دارد -وقتی
سیسـتم را نشناسـد ممکن اسـت این اتفاق بیفتد .وقتی
مـا رکتیفایـر را در جهـاد سـاختیم از ما قبـول نمیکنند
و فشـار میآوریـم تـو کـه خودت مدیر ارزشـی هسـتی و
شـهردار یـک کالنشـهر کشـور هسـتی و مدعـی اطاعت
از رهبـری هسـتی و رهبـری اینقدر اصرار بـه حمایت از
تولیـد ملـی میکننـد ،این تولیدی اسـت که ما سـاختیم
و بـا مصیبـت آن را در تهـران بـه کار گرفتیم تـو هم این
محصـول را از مـا بخـر .ایـن محصـول هیـچ مشـکلی هم
ندارد دو دسـتگاه کنار هم در پسـت تغذیه مترو هسـتند
کـه اگـر یکی مشـکل پیدا کنـد دیگری بهطـور اتوماتیک
در مـدار میافتـد و هیـچ اتفاقـی نمیافتد و حتـی راننده
هـم متوجـه آن نمیشـود .فقـط هشـداری میآیـد کـه
رکتیفایـر بـه رکتیفایـر بعدی سـوییچ کرد.
ولـی ایـن بـاور در ایـن مدیـر وجـود نـدارد اگرچـه
پیـش از مسـوولیتش بارهـا شـعار حمایـت از تولیـد
ملـی و سـاخت داخـل را داده اسـت .ولـی وقتـی خودش
مسـوول میشـود چـون اعتمـاد نـدارد در فشـاری که ما
وارد میکنیـم میگویـد همـه چیـز را از خـارج از کشـور
بخریـد و بیاوریـد و تعدادی اضافه هم از جهاددانشـگاهی
بخریـد .ایـن مشـکلی اسـت که ما بـا مدیریتـی داریم که
خیلـی خودبـاور نیسـت و بـه تـوان داخـل اعتقاد نـدارد؛
فرقـی هـم نمیکنـد ایـن مدیـر چـه در دولـت اصلاح
طلـب باشـد چـه در دولـت اصولگـرا ،عملکردها یکسـان
هستند .
■ چطـور میتـوان ایـن مشـکل را در دولـت
حل کـرد؟
اگـر مـا مدیرانی انتخاب کنیـم که هم خودبـاور و هم
کاربلـد باشـند و ایـن خودبـاوری و کاربلد خودشـان را از
انجـام کار موفـق علمـی پیـاده شـده در عرصـه عمـل به
دسـت آورده باشـند یـا مدیریـت بنـگاه یـا سـازمانهای
بزرگـی را داشـته باشـند ایـن مشـکل حـل میشـود .مـا
مدیـری را میخواهیـم کـه این مسـیر را طی کرده باشـد
و بلـد باشـد .مـا بههیچوجـه نمیگوییـم زمانـی کـه نیاز
اضطـراری وجـود دارد از خـارج چیـزی نخریـد .آنچـه

مـا میگوییـم ایـن اسـت کـه امتیـاز انتقـال تکنولـوژی
بگیریـد .بعـد هـم شـما بهعنـوان مدیـر وقتی مسـوولیت
یـک وزارتخانـه را بـر عهـده میگیـری مثـل وزارت راه یا
نفـت یـا حتی مدیریـت شـهری ،میدانید کـه برنامههای
توسـعه ریلـی یـا حـوزه نفـت و حـوزه شـهری تـا چنـد
سـال دیگـر چیسـت .من با یکـی از مدیران شـرکت مترو
صحبـت میکـردم گفتـم اینهمـه خـط متـرو بـرای چه
میخواهیـد؟ بـه شـوخی میگفـت مـا بـرای ظهـور امام
زمـان (عـج) هـم خطـوط متـرو را پیشبینـی کردیم.
بههرحـال شـما بهعنـوان مدیـر میدانـی چـه
تجهیزاتـی بـرای کشـور و چـه دانـش پایـهای مـورد نیاز
اسـت .میدانـی چـه تعـداد پتروشـیمی و چـه تعـداد
پاالیشـگاه میخواهـی بزنـی .بایـد بررسـی شـود کـه آیا
صاحب دانشپایه شـدن بـرای زدن پاالیشـگاه ،اقتصادی
اسـت؟ مـن بایـد ایـن دانـش را کسـب کنم .اگر سـاخت
تجهیـزات واگـن متـرو اقتصـادی اسـت کـه از نظـر مـا
هسـت کـه هـم بدنـه واگـن را خودمـان طراحـی کنیم و
بسـازیم هـم سیسـتم رانش آنکـه هایتکترین قسـمت
اسـت ،مـا از یـک مدیـر خودباور کاربلـد توقـع داریم این
نیازهـا را محاسـبه کنـد و بعـد بـ ه موقع در تولیـد داخل
بـه آن بپـردازد تـا بهموقع در زمان اسـتفاده بشـود از آن
اسـتفاده کرد .نمیشـود مـن بخواهم خطوط متـرو را راه
بینـدازم تـازه همـان موقع یـادم بیفتـد که باید سیسـتم
رانـش بسـازم .بایـد سـروقت خـودش سیسـتم رانـش را
شـروع کـرده باشـم و بسـازم و بعـد هـم زیرسـاختهای
الزم برایـم فراهـم شـود .وقتـی محصولـی را میسـازم
تسـتهای الزم انجـام شـود و بعد بـا اطمینـان وارد بازار
شو د .
مـا از دولـت و مدیر کارآمد توقع داریـم اوال حوزههای
اصلی توسـعه کشـور را مشـخص کند .خیلی بد اسـت که
مـا  ۴۰سـال از انقالبمـان گذشـته ولی هنوز اسـتراتژی
توسـعه صنعتـی در کشـور حاکـم نیسـت .نمیدانیـم در
چـه حوزههایـی که مزیت اصلی کشـور اسـت اقتصادمان
بایـد در آن حـوزه شـکل بگیـرد و صنعتـی شـدنمان در
آنجـا شـکل بگیـرد در حـوزهای کـه مـا در آن انـرژی،
معـادن و نیـروی خوب داریـم که خـودش میتواند تولید
فنـاوری کنـد .مـا در بحـث پزشـکی میتوانیـم در بحث
داروهـای نوترکیـب ،سـلولهای بنیـادی و ژن درمانـی
خودمـان مبـدع باشـیم و تولید فنـاوری کنیـم .در حوزه
فنـی و مهندسـی حتمـا در حـوزه الکترونیـک و فنـاوری
اطالعـات آدمهـای قـوی داریـم و اینهـا میتواننـد در

دنیـا خلـق فنـاوری کننـد؛ چـرا مـا نتوانیـم مثل سـونی
و زیمنـس عمـل کنیـم؟ بـرای مـن کـه  ۴۰سـال اسـت
در جهاددانشـگاهی فعالیـت میکنـم ،سـونی و زیمنـس
ایجـاد کـردن اصال کار سـختی نیسـت بلکـه تنهـا اراده،
برنامـه و مدیـر کاربلـد در حوزه اجرایی کشـور میخواهد
کـه ایـن مسـیر را درسـت طراحی کنـد و جلـو ببرد.
■ آیـا در چنیـن شـرایطی کـه نـگاه بـه تولید
تکنولـوژی در داخـل بیـن مدیـران وجـود ندارد،
تحریـم کمککننـده اسـت؟
البتـه کـه تحریـم چیـز خوبی نیسـت ،مـا میخواهیم
اقتصـاد درونزا و بروننگـر داشـته باشـیم درونزا همین
اسـت کـه اقتصـاد مـا متکی بـر علم و فـن داخلی باشـد.
مـن کـه میخواهـم یـک فنـاوری تولیـد کنـم بهعنـوان
یـک مهنـدس بـرق و در حـوزه الکترونیـک قـدرت وقتی
سیسـتم رانـش واگنهـای متـرو کـه کاملا سیسـتم
هایتـک اسـت ،کنتـرل پیچیـده دارد و ماشـینهای
الکتریکـی و مکانیـک دارد ،مـن بـرای اینکـه در اینهـا
صاحـب دانـش باشـم بایـد بـه قطعـات و مـواد اولیـه و
تجهیـزات آزمایشـگاهی و کارگاهـی دسترسـی داشـته
باشـیم کـه االن تولیدشـان در کشـور اقتصـادی و حتـی
گاهـی منطقـی نیسـت؛ بنابرایـن اگـر مـن میخواهـم
محصولـی بسـازیم باید بـه لحاظ کیفیـت و قیمت ،رقابت
کنـد .مـا بایـد همهجـا بـا چیـن رقابـت کنیـم .بـا چین
کـه بـازار بـه آن انبوهـی را دارد و دولتش بهشـدت از آن
حمایـت میکنـد و جایزههـای صادراتـی میدهـد و بعـد
هـم تولیـدش را بـرای دنیـا برنامهریـزی میکنـد ،یعنـی
حجـم انبـوه تولیـد که بهشـدت قیمت را پاییـن میآورد.
مـن در کشـور خـودم بایـد بـا چینـی رقابـت کنـم ،در
سـوریه اگـر میخواهـم بـرای خـودم جـای پـا بـاز کنـم
قطعـا بـا چینـی و تـرک بایـد رقابت کنـم .شـکی در این
نـدارم زیـرا االن ایـن رقابـت وجـود دارد.
مـن بایـد بـه بهتریـن قطعـه بـا بهتریـن کیفیـت و
مناسـبترین قیمـت در دنیـا دسترسـی داشـته باشـم.
اگـر بخواهـم قطعـه خـودم را در تحریـم با قیمت بسـیار
گـران تهیـه کنـم و نـا امنـی کـه هـر آن ممکـن اسـت
قطعـه مـن را شناسـایی کنند چـون هـر کار هایتکی ما
انجـام میدهیـم حتما کاربـرد مضاعـف دارد .باید مراقب
باشـیم این قطعه شناسـایی نشـود زیرا میگوینـد کاربرد
دوگانـه (نظامـی) دارد .مـن کـه تعهد دادم مشـکل مترو
را حـل کنـم و بعـد در پاکسـتان و عـراق و سـوریه بـازار

■ چقـدر از ناکارآمـدی دولتهـا بـه نظر شـما
بـه ضعـف قوانیـن برمیگردد؟
مـا بهانـدازه کافـی در کشـور قانـون خـوب داریـم،
مشـکل اینجاسـت که در کشـور ما قوانین اجرا نمیشود.
گاهـی دولتمـردان خودشـان ذینفـع میشـوند و گاهـی
قانـون بـر اسـاس نفع نوشـته میشـود یـا بر اسـاس نفع
اجـرا نمیشـود .در قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری ما
تاکیـد شـده که مدیـران باید بر اسـاس شـاخص انتخاب
شـوند ،ارزیابـی شـوند و ارتقـای آنهـا بایـد بـر اسـاس
شایستهسـاالری صـورت گیـرد .اگـر مدیـر خودبـاور و
توانمنـدی باشـد مشـکل قانونی را سـریع رفـع میکند و
اگـر مجلـس کارآمد باشـد در هماهنگی با دولت مشـکل
را سـریع حـل میکنـد .مثلا در موضـوع شـاخصهای
کسـبوکار ،کاهـش رتبـه خیلـی سـریع قابلحل اسـت.
االن بـا پیشـرفتی کـه در حـوزه  ITانجامشـده ایـن
کارهـا فوقالعـاده آسـان اسـت بهشـرط اینکـه بپذیریـم
شفافسـازی و رقابت سـالم وجود داشـته باشـد .توقع ما
از بحـث خودبـاوری و کارآمـدی ایـن اسـت کـه بـه ایـن
سـمت حرکـت شـود .یکسـری مسـایل هـم که خـارج از
دولـت هسـت بایـد تصمیمگیـری شـود ،اگـر میخواهیم
پیشـرفت کنیـم بایـد نسـبت بیـن پیشـرفت و انقالبـی
بـودن تعییـن تکلیف شـود.
■ آیـا شـما مسـایلی خـارج از دولـت را مانـع
ناکارآمـدی میدانیـد؟

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■ مدیران کارآمد چطور انتخاب میشوند؟
ایـن موضـوع در دولـت پیـش رو بایـد بـه مطالبـه
تبدیـل شـود که هر کسـی مسـوولیت دولت را بـه عهده
میگیـرد شـاخصهایی بـرای انتخـاب مدیران در سـطح
معاون اول ،وزرا و حتی معاونان وزرا و اسـتانداران داشـته
باشـد کـه بـر مبنـای شـاخصها انتخـاب شـوند .چنیـن
چیـزی در دنیـا امـر معمـول اسـت .نظـام دیـوان سـاالر
زمانـی میتوانـد کارآمـد باشـد کـه مدیـران بـر اسـاس
شـاخص انتخـاب شـوند نـه جلسـات گعـدهای و هیاتـی.
یقینـا در ایـن کار بایـد دیدگاههای سیاسـی از بین برود.
اگـر مدیـری اصلاح طلـب و دولتـی اصولگـرا بـود باید
پذیـرش آن وجـود داشـته باشـد و بالعکـس .یـک مدیـر
اصولگـرا یـا اصالحطلـب بایـد بپذیـرد کـه پیشـرفت
مسـئله اصلـی کشـور اسـت نـه نـگاه حزبـی .در عمـل
دیدیـم مدیـران اصولگـرا و اصالحطلبـی کـه آدمهـای
خودبـاور و کاربلدی هسـتند بههیچوجه مسـایل سیاسـی
را بـه حیطـه کار نمیآورنـد ،اینهـا آدمهـای محجوبـی
هسـتند و خیلیهـا در ایـن شـرایط کشـور ،خـود را کنار
کشـیدهاند ،برایشـان اعتبار و آبرویشـان مهم اسـت .باید
بـا ایـن شـاخصها ایـن مدیـران شناسـایی شـوند و بـه
عرصـه کار و فعالیـت دعـوت شـوند.
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بگیـرم اگـر در حالت تحریـم قطعهام توقیف شـود چطور
میتوانم پاسـخگو باشـم؟ و بعد ارسـال ارز با هزینه گران
و خریـد قطعـه بـا هزینـه گـران و از مسـیر ناامـن اتفـاق
بیفتـد ،یقینـا ایـن مشـکل ایجاد میکنـد .ما بایـد حالت
تحریـم را برداریـم امـا در عیـن حـال نبایـد در کشـور
را بیبرنامـه بـه روی خارجیهـا بـاز کنیـم همـان طـور
کـه نبایـد آن را بیبرنامـه بـه روی خارجیهـا ببندیـم،
آنجایـی کـه نیـاز اسـت بایـد از خارجیها اسـتفاده کنیم
ولـی بایـد امتیازهـای الزم را بگیریم.
در همیـن برجـام معتبرترین شـرکت اروپایـی آلمانی
بـرای سیسـتم رانـش واگنهـای مترو بـا ما مذاکـره کرد
و بسـیار سرسـخت بـود ولی وقتـی ما جلویش ایسـتادیم
کـه مـا توانمنـد هسـتیم و میتوانیم ایـن کارهـا را انجام
دهیـم قبـول کـرد و بـه توافـق خوبـی بـرای سـرمایه
گـذاری در داخـل رسـیدیم .در کار بـا او ،جیـک و پـوک
فنـاوریاش را هـم بهدسـت میآوردیـم چنانکـه قبلا
هـم در کارهـای دیگـر با شـرکتهای خارجی ایـن کار را
انجـام داده بودیـم .طبیعتـش همین اسـت .آنهـا هم به
همیـن روشها صاحـب فنـاوری شـدهاند .بنابراین حالت
غیـر تحریـم حتمـا برای توسـعه کشـور ضروری اسـت و
سـرعت کشـور را بـاال میبـرد ولـی نبایـد بیبرنامـه در
کشـور را بـاز کنیـم یـا ببندیـم؛ ایـن توقعی اسـت که ما
از دولـت و وزیـر و مدیـر خودبـاور و کاربلـد داریم.
بـه هـر دلیلـی اگـر تحریـم شـدیم بازهـم میتوانیـم
پیشـرفت کنیـم اگـر همـان مدیـر کاربلـد خودبـاور را
داشـته باشـیم وقتـی مـا صاحب دانـش و فناوری شـویم
قطعـا تحریـم موضوعیـت خـود را از دسـت میدهـد.
تحریـم نبایـد در درازمـدت وجـود داشـته باشـد .اگـر ما
میخواهیـم در دنیـا بـرای خـود جـای پایـی بـاز کنیم با
تحریـم بانکـی امکانپذیـر نیسـت .نمیتوانیم بـا چمدان
پـول انتقـال دهیـم .اما ما بایـد از فرصت تحریم اسـتفاده
کنیـم .از یـک مدیـر خودبـاور توقـع داریـم اوال بهموقـع
بـه محقـق و سـازنده توانمنـد داخلـی مراجعـه کنـد تـا
فرصـت تحقیـق و تولیـد فنـاوری را داشـته باشـد و ثانیا
تبعـات تحریـم در اشـکال مختلف را تحمل کنـد .تحریم
باعـث میشـود هـم قطعات و مـواد اولیه مـورد نیاز گران
شـود و هـم دیـر بـه دسـت مـا برسـد و ارز بـرای خریـد
آنهـا بسـیار گران ارسـال شـود .بعضـی وقتهـا قطعات
چـون خـار ج از مسـیر طبیعی خریداری میشـوند توقیف
میشـوند و پـروژه شـما بـا تاخیر مواجـه میشـود .نباید
از بابـت ایـن تاخیرها از طـرف کارفرمایان جریمه شـویم.
ایـن اتفاق بـرای خودمـان افتاده اسـت.
بـرای یکـی از پروژههایمـان قطعـهای کـه از یکـی از
کشـورهایی کـه رابطـه بهتـری بـا ایـران داشـت را تهیـه
میکردیـم آمریـکا آن را بهعنـوان قطعـهای بـا کاربـرد
مضاعـف شناسـایی کـرد هم قطعـه را گرفتند هم کسـی
کـه بـرای خرید قطعه رفتـه بود را گرفتنـد و نزدیک یک
مـاه زندانـی کردنـد و آن قطعـه دیگر دسـت ما نرسـید و
مجبـور شـدیم از جـای دیگـر تهیه کنیـم .اینهـا تبعات
تحریـم اسـت باید ایـن را مدیریت کنیم .قطعـا در چنین
شـرایطی سیسـتم بایـد ایـن هزینـه مضاعـف را متقبـل
شـود کـه مـا صاحب دانـش شـویم .وقتی صاحـب دانش
شـویم تحریـم بهتدریـج موضوعیـت خـود را از دسـت
میدهـد .رهبـری هـم بارهـا ایـن را گفتهانـد .مـا اگـر
بتوانیـم تحریـم را رفع کنیـم حتما باید ایـن کار را انجام
دهیـم و شـکی در ایـن نیسـت اما حـاال که تحریـم دارد
بـه مـا تحمیـل میشـود مـا بایـد از ایـن فرصـت بـرای
صاحـب دانـش شـدن اسـتفاده کنیـم .بـه ضـرس قاطع
میگویـم کـه بـه طـرز وحشـتناکی در همـه دولتهـا به

دلیـل عـدم خودبـاوری و برخـی اختالفـات بسـیار زیـاد
داخلـی دچـار مشـکل بودهایـم .گاهـی دائمـا بـه یـک
دولـت و مدیـر تهاجـم میشـود و او را زیر سـوال میبرند
کـه تـو کاری نکـردهای .در کنـار ایـن درآمد آسـان نفت
وجـود دارد و مدیـر بـرای اینکـه نشـان بدهـد کارآمـد
اسـت بـه سـمت خرید از خـارج سـوق داده میشـود که
آن خدمـت را ارایـه دهـد و مشـکل را موقتـا حـل کنـد.
بنابرایـن وفـاق ملـی زمانـی ایجاد میشـود که دسـت از
دعواهـای بیحاصـل سیاسـی برداریم .یک مدیـر کارآمد
و کاربلـد میتوانـد درسـت برنامهریـزی کنـد و از همـه
ایـن فرصتهـا درسـت اسـتفاده کند.

نـه اینطـور نیسـت .در کشـور مـا یکسـری
سیاسـتگذاری کلـی بـه عهـده رهبـری اسـت ،یکسـری
سیاسـتگذاری جزئیتـر در مجلـس و شـوراهای عالـی
انجـام میشـود و نهایتـا برنامهریزی اجرایی توسـط دولت
انجـام میشـود .مـا مجمـع تشـخیص ،شـوراهای عالـی و
دولـت را داریـم .سـناریوی تعامـل ما بـا دنیا بحثی اسـت
کـه بـه نخبگان سیاسـی و حـوزه رهبـری برمیگـردد که
بنشـینند و تصمیمگیـری کننـد .امـا بحث من این اسـت
کـه وقتی سـناریویی انتخاب شـد بایـد روی آن وفاق ملی
وجـود داشـته باشـد .حتـی اگـر میخواهیم تعریـف فعلی
را داشـته باشـیم مثلا اینکـه تحریـم از تبعـات کار ما در
حمایـت از نهضتهـای منطقه بوده اسـت .ولـی میتوانیم
تحریم باشـیم و پیشـرفت کنیم ،باید تحریمها را مدیریت
کنیـم تـا بالاثـر شـود نـه اینکـه بگوییـم تحریـم جـزو
اسـتراتژیهای ماسـت .اینکـه همیشـه تحریـم باشـیم
دلیـل بـر این نیسـت که مـا ملـت انقالبی هسـتیم .حتما
اگـر ما پیشـرفت کنیم تحریم موضوعیت خود را از دسـت
میدهـد .مـا بایـد بـه هـم کمـک کنیـم کـه این مشـکل
حـل شـود و در ایـن زمینـه نیازمنـد ایجاد وفاق هسـتیم.
مشـکل مـا این اسـت کـه روی هیچ چیـزی وفـاق نداریم.
ایـن بایـد حل شـود ،وگرنـه طبیعی اسـت که اگـر تحریم
نباشـیم خیلـی بهتر اسـت.
■ موضـوع فسـاد اداری از مشـکالتی اسـت
کـه در چهـل سـال گذشـته در سـطوح مختلـف
وجود داشـته اسـت ،ایـن امـر چقـدر میتواند به
ناکارآمـدی دولتهـا منجـر شـود؟
یکـی از ویژگیهـای دولـت کارآمـد ،سلامت مدیران
اسـت .در نظـام دیـوان سـاالر و سیسـتم اداره کشـور،
سلامت مدیـران شـاخصه بسـیار مهمـی اسـت و این که
تضـاد منافـع وجـود نداشـته باشـد .ایـن بحثی اسـت که
در دنیـا سالهاسـت مطـرح شـده و خیلـی کشـورهایی
کـه پیشـرفت کردنـد بـه آن توجـه کردنـد .مدیـر نبایـد
بـر اسـاس منافع خود قانون بنویسـد .متاسـفانه بسـیاری
از مدیـران مـا در ایـن مـوارد ذینفع میشـوند .بسـیاری
از مدیـران مـا میگوینـد تا وقتـی واردات از خارج باشـد
مـن خـودم یـا پسـرخالهام در پشـتصحنه ایـن کار را
انجـام میدهیـم تا من ذینفـع واردات باشـم و اگر تولید
باشـد بازهـم مـن یـا پسـرخالهام بایـد ذینفعش باشـیم.
هیـچ اشـکالی نـدارد کـه مـا مدیـر یـک بنـگاه خصوصی
شایسـته را در کشـور مسـوول کنیـم ،ولـی بههیچوجه او
نبایـد قوانیـن را براسـاس نفـع خـودش بنویسـد .اینیک
مصیبـت در کشـور ماسـت امـا یک قـوه قضاییـه کارآمد
و سـالم مهمتریـن رکنـی اسـت کـه میتوانـد بـا فسـاد
برخـورد کنـد و ایـن مشـکل را حل کند .اگـر خود قاضی
هـم به فسـاد بیفتد کـه وامصیبتـا .دولت بایـد دقت کند
کـه مدیـر سـالم و دسـتپاک انتخـاب کنـد کـه ذینفع
قانونگذاریهایـش نباشـد و بههیچوجـه تضـاد منافـع
وجـود نداشـته باشـد و از آنطـرف بایـد قـوه قضاییـه
سـالم و کارآمـدی وجود داشـته باشـد کـه با نـگاه کامال
غیرسیاسـی و براسـاس مصالـح ملـی بـا هـر کسـی کـه
خلاف میکند برخـورد کند .مـن معتقـدم هزینه خالف
در جمهـوری اسلامی بسـیار کـم اسـت و بـرای همیـن
خیلیهـا راحـت جـرات میکنند خلاف کننـد .این همه
میشـنویم کـه میلیـارد میلیـارد در حـوزه غـذای دام و
طیـور در کشـور خالف میشـود ولـی یک نفر هـم اعدام
نمیشـود .اگـر یـک نفر هـم اعدام شـود آنقـدر هزینه به
کشـور تحمیـل میکننـد که حد نـدارد .البته اعـدام چیز
خوبـی نیسـت اما کسـی کـه فسـاد میکنـد و اینطوری
ضربـه بـه کشـور میزنـد باید بـا او برخـورد شـود و بقیه

هـم بفهمنـد کـه درسـت برخـورد میشـود و بـه هیـچ
وجـه نگاهها سیاسـی نیسـت.
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■ بسـیاری از مـواردی کـه بهعنـوان عوامـل
ناکارآمـدی مطـرح شـد در کوتاه مـدت قابل حل
نیسـت ،در انتخابـات پیـشرو مـردم و احـزاب
چقـدر میتواننـد در انتخـاب دولتـی کـه حداقل
کارآمـدی را داشـته باشـد نقش داشـته باشـند؟
مــن رســانهها را در آگاه کــردن مــردم بــرای
انتخابشــان بســیار موثــر میدانــم کــه بــه دنبــال
انتخــاب چــه افــرادی باشــید کــه واجــد ایــن ویژگیهــا
باشــند .رســانهها میتواننــد بــا کاندیداهــا صحبــت
کننــد و برنامههــای آنهــا را دریافــت کننــد یــا از
آنهــا مطالبــه کننــد کــه مثــا وزرا بایــد واجــد چــه
صفاتــی باشــند و چــه برنامههایــی بــرای انتخــاب وزیــر
بایــد وجــود داشــته باشــد.
رویـه غلطـی کـه در کشـور مـا وجـود دارد این اسـت
کـه کسـانی کـه در سـتادهای انتخاباتـی یـک رییـس
جمهـور شـرکت میکننـد میخواهنـد بدنه اصلـی دولت
را تشـکیل بدهنـد .البتـه شـاید خیلـی از آنهـا توانـا و
کارآمـد باشـند ولـی اگـر رییـس دولت مـا بـرای انتخاب
افـرادش دارای شـاخص باشـد ،در صورتـی کـه افـرادی
کـه در سـتادهایش فعالیـت کردنـد واجد آن شـاخصها
هسـتند آنهـا را انتخـاب میکنـد و اگر نیسـتند آنها را
انتخـاب نمیکنـد.
از یـک طـرف چـون حـزب نداریـم و سـتادهای
انتخاباتـی بسـیار مهـم هسـتند و حتی افـراد کمک مالی
میکننـد و وقـت میگذارنـد رییسجمهور بدهـکار آنها
میشـوند .سیسـتم غلـط انتخابات ریاسـت جمهـوری ما
همیـن اسـت کـه ما احـزاب نداریم کـه در طول سـالیان
مـردم بـا آنهـا برنامـه داشـته باشـند و بعـد هـم بـه آن
حـزب رای بدهنـد و رییسجمهور با فراغ بال و براسـاس
شـاخص نیروهایـش را انتخـاب کنـد .اینجـا اینطـور

نیسـت و رییـس جمهـور بدهـکار کسـانی میشـود کـه
در انتخابـات بـرای او زحمـت کشـیدهاند .مـا بایـد ایـن
روال را عـوض کنیـم .بسـیاری از این افراد افـراد توانمند
مـورد نظر نیسـتند ولـی رییسجمهور بدهکار آنهاسـت
و بایـد بـه آنهـا پسـت بدهد .مـا شـاهدیم در دولتهای
مختلـف فشـار میآورنـد کـه فلان فرد بـه دلیـل اینکه
مسـئول سـتاد انتخاباتی در فالن شهرسـتان بوده او را به
کار بگیریـد .ایـن رویـه غلط اسـت .مـا باید اجـازه دهیم
احـزاب شـکل بگیرند و حاال کـه احزاب شـکل نگرفتهاند
بایـد شـاخصها را مشـخص کنیم تـا افراد برمبنـای این
شـاخصها انتخـاب شـوند .رسـانهها میتواننـد بـه نوعی
جـای خالـی احـزاب را پـر کننـد و ایـن را از کاندیداهـا
مطالبـه کنند.
شرایط کشور شرایط ویژه است و ما باید در کوتاه مدت
تحوالت ویژهای در حوزه اقتصادی و اشتغال ایجاد کنیم.
ممکن است افراد زیادی باشند که به غلط در رشتههایی
تحصیل کردهاند که برای آنها کار نیست .این افراد را
میتوان با آموزش چند ماهه در بخشهایی توانمند کرد
که مورد نیاز است .این اتفاق در کشورهای دیگر هم
میافتد .کسی که در یک رشته بدون بازار کار تحصیل
کرده تقصیری ندارد ،ما باید برای او برنامهریزی کنیم که
کشور توسعه پیدا کند و زمینههای الزم بوجود بیاید و
اینها را هم با آموزشهای مناسب توانمند کنیم که بتوانند
مشغول به کار شوند .این کار شدنی است و دیگران انجام
دادهاند و نتیجهاش را هم گرفتهاند .ما هم باید این شرایط
را فراهم کنیم .رسانه است که باید اینها را مطالبه کند
و مردم را آگاه کند که دقت الزم را در انتخاب خود
داشته باشند.
کشـور مـا زیرسـاختهای خوبـی دارد .علیرغـم
مهاجـرت تعـداد زیـادی نیـروی انسـانی خـوب ولـی
هنـوز زیرسـاختهای مـا بـه لحـاظ نیـروی انسـانی
زیرسـاختهای خوبـی اسـت ،هنـوز هـم بچههـای
عالقمنـدی داریـم .خیلـی از صنایـع مـا نیاز به بازسـازی

دارنـد امـا بـاز هـم زیرسـاختهای صنعتـی و سـایر
زیرسـاختها بـد نیسـتند .پـول سـرگردان هـم در ایـن
کشـور بسـیار زیاد اسـت تنهـا باید بـا برنامه هوشـمندانه
آن را بـه سـمت تولیـد هدایـت کنیـم .اجرای یـک پروژه
نیـاز بـه فنـاوری ،سـرمایه و نیروی انسـانی کارآمـد دارد
و اگـر اتـکا کنیـم کـه فنـاوری مـا تـا جایی که میشـود
داخلـی شـود نیـاز ارزی مـا به خارج بسـیار کم میشـود
و بـا ایـن ریـال سـرگردان میتـوان در کشـور کارهـای
بزرگـی کـرد که ایـن نیاز بـه وفـاق و همفکـری دارد که
امیدواریـم بـا فرهنگسـازی انجـام شـود.
■ توصیـــه شـــما بـــه کاندیداهـــای انتخابـــات
ریاســـتجمهوری چیســـت؟
شـرایط کشـور شـرایط ویـژه اسـت .مـا هـم بـا
مخاطـرات مواجهیـم و هـم توانمندیهـای خوبـی داریم.
اگـر کاندیداهـای مـا بنـای انتخـاب وزرا را بر انسـآنهای
خودبـاور و کاربلـد در هـر حـوزه بگذارنـد کـه ایـن
خودبـاوری و کاربلدیشـان را از انجـام کار موفـق علمـی
پیـاده سـازی شـده در عرصـه عمـل یـا مدیریـت موفـق
علمـی پیادهسـازی شـده در عرصـه عمـل بدسـت آورده
باشـند خودشـان میتواننـد حالل بسـیاری از مشـکالت
باشـند .وزیـر و اسـتاندار نقـش موثـری در تصمیمـات
دارنـد .مـا به دلیـل نبود احـزاب ،هنوز مدیرپایه هسـتیم.
اگـر مدیـری درسـت فکـر کنـد بسـیاری از مسـایل حل
میشـود .مـن در عمـر مدیریتـم در جهاددانشـگاهی بـه
وضـوح دیـدم مدیـری کـه مقیـد بـوده و حمایـت کـرده
چقـدر موفـق بـوده و مدیری که مقیـد نبـوده و خودباور
نبوده چقدر وحشـتناک فرصتها را از دسـت داده اسـت.
وقتـی مدیـر را درسـت انتخـاب نکردیم فرصتهـا خیلی
زیـاد از دسـت رفتـه اسـت .چنیـن مدیـری نـه درهـای
کشـور را بیدلیـل بـه روی خـارج میبنـدد نـه بیدلیـل
آن را بـه روی خـارج بـاز میکنـد بلکـه بر مبنـای منافع
تصمیـم میگیـرد.

قائممقام ستاد راهربی نقشه جامع
علمی کشورگفت :ماموریتهای ملی
به جهاددانشگاهی واگذار شد که این
مأموریتها در راستای رهنمونهای مقام
معظم رهربی بوده است

رییس دانشگاه علم و فرهنگ درباره نقش پارکهای علم و فناوری و ارتباط آنها با
دانشگاهها سخن گفت
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روابط عمومی جهاددانشگاهی 28 ،بهمنماه:قائممقام
ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با بیان اینکه
جهاددانشگاهی یکنهاد ملی است از برنامه این
ستاد در بهرهگیری از توانمندی جهاددانشگاهی در
مدیریت انتقال فناوری در حوزههای آبشیرینکنها
و خودروهای ریلی خبر داد.
دکتر منصور کبگانیان در حاشیه یکصد و چهل
و پنجم شورای ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع
علمی کشور در جمع خبرنگاران به تشریح دستورات
این جلسه پرداخت و گفت :بر اساس مصوبات
شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
ماموریتهای ملی به جهاددانشگاهی واگذار شد که
این ماموریتها در راستای رهنمونهای مقام معظم
رهبری بوده است.
وی با تاکید بر اینکه جهاددانشگاهی یکنهاد ملی
است ،یادآور شد :از اینرو باید از تبدیلشدن این نهاد
به یک بنگاه پرهیز شود ضمن آنکه شاهد بودیم
که این نهاد پروژههای بسیار سنگینی را با موفقیت
اجرایی کرده است.
قائممقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور
اضافه کرد :بر این اساس برنامه این ستاد استفاده از
توانمندی جهاددانشگاهی در مدیریتهای ملی است و
از آنجاییکه این نهاد در حوزههای آبشیرینکنها و
خودروهای ریلی خوب عمل کرده از آنها درخواست
شد که در این حوزهها به مدیریت انتقال فناوری
بپردازند به این معنا که تمامی دستگاهها و نهادهایی
که در این حوزهها فعال هستند تحت مدیریت،
نظارت و آییننامههای جهاددانشگاهی باشند.
دکتر کبگانیان ادامه داد :در این راستا از سوی
جهاددانشگاهی نقشه راهی ارایه شد .البته در این
زمینه وقفههایی بوده که برخی از آنها با پیگیری
جهاد رفع شده ولی مقرر شد در حوزههایی که توقف
بوده اقدام شود.

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی:دکتر ســـید ســـعید
هاشـــمی رییـــس دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ دربـــاره
نقـــش پارکهـــای علـــم و فنـــاوری و ارتبـــاط آنهـــا
بـــا دانشـــگاهها گفـــت :بهطورقطـــع یکـــی از ایرادهـــا
و نقصهایـــی کـــه همـــواره بـــه مجموعـــه دانشـــگاهها
در داخـــل کشـــور وارد میشـــود ،ارتباطـــی اســـت کـــه
بایـــد بـــا جامعـــه و بخشهـــای مختلـــف آن داشـــته
باش ــند ،ام ــا ندارن ــد .زمان ــی ک ــه ای ــن ارتب ــاط ص ــورت
بگیـــرد مطمئنـــا تاثیـــر بیشـــتری بـــر جامعـــه خواهـــد
گذاشـــت.
وی افــزود :بــه اعتقــاد مــن حلقــه واســطی ماننــد
پارکهــای علــم و فنــاوری میتواننــد کمــک شــایانی
بــه اتصــال ایــن زنجیــره کننــد .در واقــع در ایــن بســتر
اســت کــه هــم مجموعــه دانشــگاهها و هــم مــردم بــا
شــرکتهای دانشبنیــان میتواننــد حضــور خــود را
فعــال کننــد .در نتیجــه میتــوان در کســبوکارهای
مختلــف روح دانــش و علــم را مشــاهده کنیــم و ایــده
ثــروت آفرینــی از طریــق علــم ،فنــاوری و فرهنــگ را
عملــی کنیــم.
دکتــر هاشــمی گفــت :بــه اعتقــاد مــن هنــوز
بهانــدازه کشــورهای توســعهیافته در ایــن زمینــه
پیشــرفت نکردهایــم .مجموعــه شــرکتهای خصوصــی و
دانشــگاههای مــا بایــد بــاور جــدی بــه ایــن امــر داشــته
باشــند تــا بتواننــد در راســتای فعالیتهــا و پژوهشهــا
تاثیرگــذاری آن را بــر مــردم ببیننــد.
رییـس دانشـگاه علـم و فرهنـگ تاکیـد کـرد :امـروزه
اغلـب مسـووالن به ایـن اثرگـذاری اجتماعی توجـه دارند
امـا بـه اعتقـاد مـن ابـزار کافـی در این زمینـه نداریـم .از
همـه مهمتـر اینکه تا دانشـگاهها گام اساسـی بـرای حل
معضلات جامعـه برندارنـد ،مطمئنا ایـن ارتبـاط و تعامل
رونـد اسـتانداردی پیـدا نخواهـد کرد.
وی ادامــه داد :یکــی از ایرادهایــی کــه از اهالی کرســی

دانشــگاهها بهویــژه اســتادان و محققــان در فضــای
دانشــگاهی میتــوان گرفــت ایــن اســت کــه بهنوعــی
از رســانه فــراری هســتند .در واقــع تمایــل دارنــد در
ســکوت خبــری بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد و چنــدان
بــه دنبــال تبلیــغ نیســتند؛ امــا در هرحــال ترویــج علــم
مولفــه مهمــی اســت و ایــن بایــد فرهنگســازی شــود.
دکتــر هاشــمی گفــت :بیمیــل بــودن دانشــگاهیان
بــرای تبلیــغ دانــش خــود و دیگــری کماهمیــت بــودن
اخبــار علــم و فنــاوری در رســانههای مطــرح کشــور
باعــث شــده اســت یــک پــای ترویــج علــم در کشــور
بلنگــد؛ بنابرایــن مجموعــه محققــان بایــد در بحــث
ترویــج علــم بــا رســانهها تعامــل داشــته باشــند ،امــا
همیشــه از رســانهها فــراری بودنــد در واقــع پژوهشــگران
بایــد بداننــد کــه ایــن فرآینــد تبلیــغ نیســت ،بلکــه
ترویــج اســت.
بــه گفتــه دکترهاشــمی از طرفــی در کشــور مــا
رســانهها هــم در زمینهــی ترویــج علــم چنــدان فعــال
نیســتند؛ البتــه بایــد گفــت ســیناپرس بــه جهــت
رســالتی کــه در حــوزه علــم و فنــاوری دارد بهعنــوان
تنهــا رســانه علــم ،فنــاوری و فرهنــگ شــناختهشــده
اســت و نقــش بســیار مهمــی در ایــن زمینــه دارد و
میتوانــد داعیــهدار چنیــن جریانــی در کشــور باشــد.
وی ادامــه داد :دو عامــل اصلــی کــه در ایــن جریــان
نقــش دارد یکــی بیمیــل بــودن دانشــگاهیان بــرای
تبلیــغ دانــش خــود و دیگــری کماهمیــت بــودن اخبــار
علــم و فنــاوری در رســانههای مطــرح کشــور باعــث
شــده اســت یــک پــای ترویــج علــم در کشــور بلنگــد؛
بنابرایــن مجموعــه محققــان بایــد در بحــث ترویــج
علــم بــا رســانهها تعامــل داشــته باشــند ،امــا همیشــه
از رســانهها فــراری بودنــد .در واقــع پژوهشــگران بایــد
بداننــد کــه ایــن فرآینــد تبلیــغ نیســت ،بلکــه ترویــج
اســت.
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اجرای طرح ملی توسعه مشاغل
خانگی
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رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی ۲۳ ،دیماه:وزی ــر تع ــاون ،کار و رف ــاه اجتماع ــی گف ــت:
بـــرای ســـال  ۱۴۰۰ســـتاد مشـــاغل خانگـــی پیشـــنهاد داده اســـت کـــه  ۲هـــزار
و  ۵۰۰میلیـــارد تومـــان منابـــع قرضالحســـنه بهصـــورت جداگانـــه بـــه توســـعه
مشـــاغل خانگـــی اختصـــاص یابـــد
محمـــد شـــریعتمداری در نشســـت ســـتاد ســـاماندهی مشـــاغل خانگـــی یکـــی از
مهمتری ــن محله ــای ایج ــاد اش ــتغال و رف ــع مش ــکل بی ــکاری را توس ــعه مش ــاغل
خانگ ــی دانس ــت و اظه ــار ک ــرد :ب ــر همی ــن اس ــاس ،قانون ــی ب ــرای توس ــعه مش ــاغل
خانگـــی بـــه تصویـــب رســـیده و ســـتادی بـــرای ســـاماندهی ،هماهنگـــی و نظـــارت
بـــر فعالیتهـــای ایـــن بخـــش بـــا حضـــور دو نفـــر از نماینـــدگان مجلـــس شـــورای
اس ــامی تش ــکیل ش ــده اس ــت.
وزیـــر تعـــاون ،کار و رفـــاه اجتماعـــی بـــا بیـــان اینکـــه ســـتاد بـــا تشـــکیل
جلســـات ،فعالیتهـــای مختلـــف در حـــوزه مشـــاغل خانگـــی را رصـــد میکنـــد،
ب ــه اقدام ــات مه ــم جهاددانش ــگاهی در ح ــوزه توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی اش ــاره ک ــرد
و اف ــزود :ام ــروز جهاددانش ــگاهی بهعن ــوان یک ــی از تس ــهیلگران ارزشــــــ ــمند در
 ۳۱اس ــتان و پ ــس از اج ــرای پایل ــوت در  ۹اس ــتان ب ــرای توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی،
ایج ــاد  ۸۱ه ــزار و  ۱۰۰ش ــغل را از طری ــق آم ــوزش و توانمندس ــازی در کش ــور در
دس ــتور کار ق ــرار داده اس ــت.
شـــریعتمداری تصریـــح کـــرد :ایـــن نهـــاد در زمینـــه ایجـــاد اشـــتغال بـــرای
خانواره ــای تح ــت پوش ــش خ ــود و بهخص ــوص زن ــان سرپرس ــت خان ــوار گامه ــای
بســـیار موثـــری برداشـــته و کارهـــای ارزشـــمندی را انجـــام داده کـــه ایـــن الگـــوی
مناســـب را میتـــوان بـــا ســـازمان بینالمللـــی کار بـــه اشـــتراک گذاشـــت.
وی ب ــر نق ــش و تکلی ــف صداوس ــیما ب ــرای توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی نی ــز تاکی ــد
ک ــرد و یک ــی از مهمتری ــن نیازه ــای ای ــن ح ــوزه را تامی ــن وامه ــای قرضالحس ــنه
ب ــرای توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی دانس ــت.
وزیـــر تعـــاون ،کار و رفـــاه اجتماعـــی اعـــام کـــرد :بـــا توجـــه بـــه حجـــم زیـــاد
تقاضاهـــا بـــرای دریافـــت تســـهیالت قرضالحســـنه ،ســـهم مشـــاغل خانگـــی در
طـــی ســـالهای گذشـــته رونـــد نزولـــی داشـــته اســـت .بـــرای ســـال  ۱۴۰۰ســـتاد
مش ــاغل خانگ ــی پیش ــنهاد داده اس ــت ک ــه  ۲ه ــزار و  ۵۰۰میلی ــارد توم ــان مناب ــع
قرضالحســـنه بهصـــورت جداگانـــه بـــه توســـعه مشـــاغل خانگـــی اختصـــاص یابـــد.
وزی ــر کار ب ــا اش ــاره ب ــه رونمای ــی از س ــامانه مش ــاغل خانگ ــی ،گف ــت :از ابت ــدای
ســـال جـــاری صـــدور مجـــوز مشـــاغل خانگـــی بهصـــورت الکترونیکـــی انجـــام
میشـــود و افـــراد بـــدون مراجعـــه حضـــوری و بـــا اســـتفاده از ســـامانه میتواننـــد
بـــرای صـــدور مجـــوز اقـــدام کننـــد .تـــاش میکنیـــم اشـــکاالت قانونـــی تحـــت
الیحـــه اصالحیـــه ایـــن حـــوزه برطـــرف شـــود.
وی ادامـــه داد :تـــا ســـال  ۲۰۱۹نزدیـــک بـــه  ۱۰۰میلیـــون شـــغل در حـــوزه
مش ــاغل خانگ ــی ب ــوده ول ــی در ش ــرایط کرونای ــی در س ــطح جه ــان س ــهم مش ــاغل

خانگـــی  ۲.۶برابـــر افزایـــش داشـــته اســـت.
وزی ــر تع ــاون ،کار و رف ــاه اجتماع ــی گف ــت ۲۶۰ :میلی ــون نف ــر در س ــطح جه ــان
در شـــرایط کرونایـــی در مشـــاغل خانگـــی مشـــغول بـــه کار هســـتند ،درحالیکـــه
ســـهم مشـــاغل خانگـــی در کشـــورهای توســـعه یافتـــه حـــدود  ۹تـــا  ۱۱درصـــد
اس ــت ای ــن س ــهم در کش ــورهای در ح ــال توس ــعه ح ــدود  ۳ت ــا  ۴درص ــد اس ــت ک ــه
در ای ــران ه ــم بای ــد ب ــه ای ــن موض ــوع توج ــه ک ــرد و ای ــن س ــهم را افزای ــش داد.
وی افـــزود :اســـتفاده از آموزشهـــا و مهارتهـــای فنـــی و حرفـــهای جدیـــد
ب ــرای مش ــاغل نوبنی ــان ک ــه در دنی ــا مش ــغول ب ــه فعالی ــت هس ــتند م ــورد تاکی ــد
ســـتاد مشـــاغل خانگـــی قرارگرفتـــه و ســـازمان آمـــوزش فنـــی و حرفـــهای مکلـــف
اســـت در ایـــن زمینـــه بـــا ســـتاد مشـــاغل خانگـــی همکاریهـــای الزم را بـــرای
توســـعه مهارتهـــای فنـــی داشـــته باشـــد.
شـــریعتمداری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه پوشـــش بیمـــهای فعـــاالن مشـــاغل
خانگ ــی و اس ــتفاده ای ــن اف ــراد از صن ــدوق بیم ــه اجتماع ــی کش ــاورزان ،روس ــتاییان
و عش ــایر از دیگ ــر موضوعات ــی اس ــت ک ــه میت ــوان م ــورد توج ــه ق ــرار داد ،گف ــت:
از  ۳۳۰رشـــته مشـــاغل خانگـــی حـــدود  ۱۴۹رشـــته مشـــمول ایـــن فعالیتهـــا
میشـــود.
وی توضیـــح داد :در رشـــتههای حـــوزه صنایعدســـتی ،فـــرش و کشـــاورزی،
مناطـــق بـــاالی  ۲۰هـــزار نفـــر نیـــز میتواننـــد از ایـــن بیمـــه اســـتفاده کننـــد ،در
رشـــتههای فرهنگـــی و هنـــری بـــرای اســـتفاده از ایـــن بیمـــه محدودیـــت ســـقف
زی ــر بیس ــت ه ــزار نف ــر وج ــود دارد و ح ــدود  ۹۱درص ــد فع ــاالن مش ــاغل خانگ ــی
میتواننـــد از ایـــن بیمـــه اســـتفاده کننـــد.
شـــریعتمداری ادامـــه داد :مدتهـــا بـــود کـــه بـــرای استانداردســـازی و شـــرایط
بهداشـــتی مشـــاغل خانگـــی کـــه مـــواد غذایـــی را تولیـــد میکننـــد بـــا وزیـــر
بهداشـــت و درمـــان مذاکراتـــی داشـــتیم کـــه خوشـــبختانه موفـــق شـــدیم در ۲۲
رس ــته ش ــغلی ب ــرای توزی ــع و تولی ــد م ــواد غذای ــی دس ــتورالعملی را ب ــه تصوی ــب
برســـانیم کـــه بـــا تعییـــن فروشـــگاههای مشـــخص و ناظـــر فنـــی بـــه ازای هـــر ۶
تولیدکنن ــده م ــواد غذای ــی ی ــک ناظ ــر فن ــی ب ــا تایی ــد وزارت بهداش ــت ب ــه تولی ــد
و توزیـــع مـــواد غذایـــی اطمینـــان بخشـــی دهـــد.
گفتنـــی اســـت ،پـــس از ارایـــه گـــزارش اقدامـــات انجامشـــده در ایـــن نشســـت،
وزیـــر تعـــاون ،کار و رفـــاه اجتماعـــی از جهاددانشـــگاهی در اجـــرای طـــرح ملـــی
توســـعه مشـــاغل خانگـــی تقدیـــر کـــرد.

■□■

ایجاد بیش از  ۸۱هزار فرصت
شغلی در قالب الگوی نوین
توسعهمشاغلخانگی
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی :دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی در وبینـــار
«توانمندســـازی در حـــوزه کشـــاورزی و صنایـــع روســـتایی» کــــــــــــــه
 18بهمنمـــاه بـــا حضـــور اســـاتید دانشـــگاه از ایـــران و عـــراق برگـــزار شـــد،
در ســـخنانی در رابطـــه بـــا موضـــوع «فرصتهـــای مشـــاغل خـــرد خانگـــی
در اقتصـــاد خانـــواده» بیـــان کـــرد :کســـبوکارهای خانگـــی بهعنـــوان
راهـــکاری مهـــم بـــرای اشـــتغال زنـــان محســـوب میشـــوند .بـــرای ایجـــاد
و توســـعه مشـــاغل خانگـــی بایـــد متناســـب بـــا هـــر اســـتان و منطقـــه
فعالیتهـــای مشـــاغل خانگـــی را شناســـایی و اولویتبنـــدی کنیـــم و
براســـاس آن عمـــل کنیـــم .مشـــاغل خانگـــی فرصـــت بینظیـــری اســـت
کـــه زنـــان میتواننـــد ضمـــن رســـیدگی بـــه مســـوولیتهای خـــود ،از آن
بهـــره بـــرده و بـــه کارآفرینـــی نیـــز بپردازنـــد.
دکتـــر بیجنـــدی ادامـــه داد :تحقیقـــات نشـــان داده اســـت کـــه توســـعه
کســـبوکارهای کوچـــک و متوســـط و خـــرد رمـــز توســـعه اقتصـــادی دهـــه
آینـــده اســـت .ایـــن بـــدان معناســـت کـــه ایجـــاد کســـبوکارهای کوچـــک،
نق ــش اساس ــی در توس ــعه جوام ــع دارد.
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی افـــزود :مشـــاغل خانگـــی بـــا
کارآفرینـــی ،نـــوآوری و پویایـــی ،صنعـــت ،ایجـــاد فرصتهـــای شـــغلی
و افزایـــش درآمـــد بـــر اقتصـــاد جهـــان تاثیرگـــذار اســـت .تـــا ســـال ۸۸
قانونـــی بـــه نـــام قانـــون توســـعه مشـــاغل خانگـــی در کشـــور وجـــود
نداش ــت ام ــا ب ــه اس ــتناد اص ــول  ۲۸و  ۴۳قان ــون اساس ــی و ب ــا توج ــه ب ــه
ســـند چشـــمانداز ،قانونـــی در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــرای حمایـــت از
کســـبوکارهای خانگـــی تصویـــب شـــد کـــه براســـاس ایـــن قانـــون منظـــور
از مش ــاغل خانگ ــی آن دس ــت از ش ــغلهایی اس ــت ک ــه از س ــوی ش ــاغالن
در فضـــای مســـکونی برنامهریـــزی و اجـــرا میشـــود.
وی تصری ــح ک ــرد :تن ــوع عم ــل در ح ــوزه مش ــاغل خانگ ــی زی ــاد اس ــت
و در ایـــن حـــوزه ممکـــن اســـت افـــراد در داخـــل خانـــه خـــود بهصـــورت
کارمـــزدی بـــرای تولیدگـــران و کارفرمایـــان کار کننـــد و بـــه ازای هـــر
کاری کـــه میکننـــد نیـــز پـــول دریافـــت کننـــد .همچنیـــن ،ممکـــن اســـت
فعالیـــت افـــراد بهصـــورت مســـتقل باشـــد و یـــا ممکـــن اســـت کـــه ایـــن
فعالیـــت در قالـــب یـــک برنـــد شـــبکه تعاونـــی یـــا اتحادیـــه باشـــد.
دکتـــر بیجنـــدی اظهـــار کـــرد :اگـــر مشـــاغل خانگـــی بخواهـــد بـــا نـــگاه
روز دنیـــا شـــکل گیـــرد ،بایـــد در قالـــب زنجیـــره تامیـــن ،تولیـــد و یـــا
بازاریابـــی فـــروش شـــکل گیـــرد چراکـــه مشـــاغل خانگـــی دارای نقـــش
اجتماعـــی و اقتصـــادی در توســـعه ملـــی هســـتند.
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه برخـــی از مزایـــای
کســـبوکارهای خانگـــی گفـــت :آزادی و اســـتقالل عمـــل ،انعطافپذیـــری
س ــاعات کاری ،ایج ــاد تع ــادل بی ــن کار و زندگ ــی ،هزین ــه ان ــدک در ایج ــاد
کســـبوکار خانگـــی ،پاییـــن بـــودن میـــزان ریســـک ایـــن کســـبوکارها،
پارهوقـــت بـــودن ایـــن مشـــاغل ،پرداختـــن بـــه تربیـــت فرزنـــدان صالـــح
بـــرای جامعـــه متناســـب بـــا ویژگیهـــای جســـمی افـــراد کمتـــوان،
احتمـــال موفقیـــت بیشـــتر ،تناســـب بـــا اقشـــار مختلـــف ،احســـاس راحتـــی
بیشـــتر و باالبـــردن کیفیـــت زندگـــی از جملـــه مزایـــای ایـــن مشـــاغل
اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه تجـــارب برخـــی کســـبوکارهای موفـــق در جهـــان
بیـــان کـــرد :بیـــش از  ۱۵۶کشـــور جهـــان در زمینـــه مشـــاغل خـــرد و
کوچـــک خانگـــی فعالیـــت نظاممنـــد دارنـــد و بســـیاری از برندهـــا در
جهـــان از طریـــق ایـــن شـــغلها ایجـــاد میشـــود .از زمـــان تصویـــب
قانـــون حمایـــت از مشـــاغل خانگـــی یکـــی از اهـــداف ایـــن قانـــون بهبـــود
وضعیـــت اقتصـــادی ،افزایـــش اســـتقالل مالـــی و پسانـــداز ،افزایـــش
آگاهـــی اقتصـــادی و تـــوان ریســـکپذیری و نـــوآوری بـــوده اســـت.
دکتـــر بیجنـــدی افـــزود :از قدیـــم تاکنـــون زمانـــی کـــه از مشـــاغل
خانگـــی ســـخن بـــه میـــان میآمـــد ،ذهـــن بســـیاری از افـــراد بـــه ســـراغ
مشـــاغلی همچـــون دامپـــروری ،خیاطـــی و  ...میرفـــت؛ در صورتیکـــه
جای ــگاه مش ــاغل خانگ ــی در عص ــر فن ــاوری اطالع ــات بس ــیار زی ــاد ش ــده و
مشـــاغل خانگـــی عـــاوه بـــر مشـــاغل ســـنتی ،براســـاس فنـــاوری اطالعـــات
بحثهـــای جـــدی را پیگیـــری میکننـــد.

معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد :بازاریابـــی دیجیتـــال
مارکتینـــگ ،حـــوزه مترجمـــی و ویراســـتاری ،مدیریـــت شـــبکههای
اجتماعـــی ،تولیـــد محتـــوای ویدیویـــی ،مشـــاوره ،کشـــاورزی هوشـــمند،
طراح ــی و گرافی ــک ،ب ــازار س ــرمایه داخل ــی و خارج ــی از جمل ــه م ــواردی
اســـت کـــه مشـــاغل خانگـــی را پوشـــش میدهنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه الگـــوی نویـــن توســـعه کســـبوکارهای خانگـــی،
گفـــت :وزارت تعـــاون در ســـال  ۹۵الگویـــی را بهعنـــوان الگـــوی نویـــن
توســـعه بـــه تصویـــب ســـتاد ســـاماندهی مشـــاغل خانگـــی رســـاند و
پیادهســـازی آن را نیـــز بـــه جهاددانشـــگاهی ســـپرد .اتفاقـــی کـــه در ایـــن
زمین ــه رخ داد ،توج ــه ب ــه تم ــام زوای ــای مش ــاغل خانگ ــی ب ــود .در قال ــب
ایـــن الگـــو چهـــار طـــرح ملـــی بـــرای ایجـــاد و توســـعه  ۸۱هـــزار و ۱۰۰
فرصـــت شـــغلی پیگیـــری میشـــود.
دکتـــر بیجنـــدی بـــا اشـــاره بـــه نقـــش جهاددانشـــگاهی در ایـــن زمینـــه،
تصریـــح کـــرد :امـــروزه در فضـــای کســـبوکار بهخوبـــی از نهادهـــای
توســـعهای و واســـطهای و دانشبنیـــان در طرحهـــای کالن اســـتفاده
نمیکنیـــم .
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان اینکـــه جلوگیـــری از
اتـــاف منابـــع ،تقویـــت روحیـــه تیمـــی و کار گروهـــی و  ...از اهـــداف ایـــن
طـــرح اســـت ،افـــزود :تقویـــت معیشـــت خانوارهـــای کمدرآمـــد ،کمـــک
بـــه کاهـــش نـــرخ بیـــکاری زنـــان ،افزایـــش نـــرخ مشـــارکت اقتصـــادی
زنـــان سرپرســـت خانـــوار ،کمـــک بـــه وضعیـــت اقتصـــادی مـــردم ،ایجـــاد
اشـــتغال پایـــدار بـــرای زنـــان سرپرســـت خانـــوار ،توجـــه بیـــش از پیـــش
بـــه مشـــاغل نویـــن و  ...از جملـــه محاســـن پرداختـــن بـــه ایـــن مشـــاغل
اســـت.
وی بی ــان ک ــرد :ب ــرای اج ــرای ای ــن ط ــرح نوی ــن و توس ــعهای پن ــج ف ــاز
مطالع ــه و شناس ــایی مزای ــای مل ــی مبتن ــی ب ــر ب ــازار ،شناس ــایی و ارزیاب ــی
اولیـــه متقاضیـــان ،شناســـایی پیشرانـــان طـــرح مالـــی و اســـتانی،
اســـتعداد ســـنجی و توانمندســـازی اقتصـــادی و اتصـــال بـــه بـــازار در
نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت .اگـــر اتصـــال بـــه بـــازار بهدرســـتی رخ دهـــد،
مشـــاغل پایـــدار خواهنـــد شـــد.
دکتـــر بیجنـــدی بـــا بیـــان اینکـــه از ابتـــدای طـــرح تـــا انتهـــای آن بـــه
بحـــث مشـــاوره متقاضیـــان در طـــول طـــرح میپردازیـــم ،اظهـــار کـــرد:
تاکنـــون در کل کشـــور  ۱۰۰مزیـــت مبتنـــی بـــر نیازهـــای ملـــی و اســـتانی
شناســـایی کردهایـــم کـــه بـــرای ایـــن تعـــداد  ۱۳۵هـــزار و  ۶۸۱نفـــر
ثبتنـــام کردنـــد ،امـــا متقاضیـــان واجـــد شـــرایط  ۸۹هـــزار و  ۱۰۶نفـــر
بودنـــد کـــه  ۸۶۳۴۷نفـــر ارزیابـــی شـــدند.
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان اینکـــه تاکنـــون
نیـــز آمـــوزش و توانمندســـازی بـــرای  ۳۱هـــزار نفـــر انجـــام شـــده
اســـت ،تصریـــح کـــرد :نکتـــه مهـــم بـــرای مـــا در ایـــن زمینـــه،
ایجـــاد برنـــد و ایجـــاد شـــبکه اســـت کـــه بـــا همـــت همـــه نهادهـــای
اجرایـــی در ایـــن طـــرح توانســـتیم تـــا  ۱۴۶برنـــد و  ۱۸۵شـــبکه
ایجـــاد کنیـــم.
وی افـــزود :نکتـــه بعـــدی موضـــوع ایجـــاد فرصـــت شـــغلی اســـت کـــه
در ایـــن راســـتا بـــرای  ۲۲هـــزار و  ۸۷۶نفـــر شـــغل ایجـــاد شـــده اســـت.
همچنیـــن ،ایجـــاد فروشـــگاههای مجـــازی نیـــز موضـــوع مهـــم دیگـــری
اســـت کـــه توانســـتیم تعـــداد هـــزار و  ۷۸۱فروشـــگاه مجـــازی در بســـتر
مـــکان بازارهـــا ایجـــاد کنیـــم.
دکتربیجن ــدی تصری ــح ک ــرد :در الگ ــوی نوی ــن توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی
ب ــه دنب ــال افزای ــش س ــطح مه ــارت و تعام ــل اجتماع ــی ،افزای ــش دسترس ــی
بـــه اطالعـــات ،تقویـــت انگیـــزه و توانمنـــدی ،همـــکاری و مشـــارکت
گروهـــی ،ارتبـــاط نهـــادی و فرصتهـــای یادگیـــری هســـتیم.
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی اظهـــار کـــرد :امـــروزه مشـــاغل
خانگـــی بهعنـــوان ابـــزار مؤثـــر بـــرای تقویـــت بنیـــه اقتصـــادی و افزایـــش
توانمنـــدی شـــاغالن مـــورد توجـــه دولتهـــا بـــوده و توســـعه هدفمنـــد
آنهـــا میتوانـــد نقـــش موثـــری در کاهـــش نـــرخ بیـــکاری و افزایـــش
فرصتهـــای شـــغلی بهویـــژه بـــرای زنـــان ایرانزمیـــن ایفـــا کنـــد.
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گفتـار

با تاکید بر بهکارگیری همه اندوخته جهادی برای اعتال و
پیشرفت جمهوری اسالمی ایران صادر شد؛

بیانیه جهاددانشگاهی به مناسبت
فرارسیدن یوماهلل  ۲۲بهمن

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

یـــوماهلل  22بهمنمـــاه بهعنـــوان نقطـــه عطـــف تحقـــق حاکمیـــت مـــردم ایـــران
بـــر سرنوشـــت خـــود بـــر مبنـــای تعالیـــم انسانســـاز اســـام ،درعینحـــال همـــواره،
تعهـــدآور و تکلیـــف ســـاز اســـت.
در ایـــن رابطـــه بایـــد تجربـــه  42ســـاله انقـــاب اســـامی ایـــران ،توصیههـــای
ام ــام راح ــل (ره) و رهنموده ــای رهب ــر فرزان ــه انق ــاب بهخوب ــی م ــاک عم ــل ق ــرار
گیـــرد بهطوریکـــه اعتمـــاد عمومـــی در پـــی عمـــل خالـــص ،حفـــظ و تقویـــت
گـــردد.
کشـــور ،همانگونـــه کـــه اقتـــدار خـــود را در عرصههـــای مختلـــف دفاعـــی،
علمـــی ،امنیتـــی و تأثیرگـــذاری منطقـــهای نشـــان داده ،بایـــد متناســـب بـــا آنهـــا
اقتصـــاد دانشبنیـــان ،توســـعه محصـــوالت فرهنگـــی و دســـتیابی بـــه الگـــوی
رســـانهای را بهطـــور جـــد در دســـتور کار قـــرار دهـــد.
ای ــن مه ــم ،ب ــا ظرفیته ــای آش ــکار و پنه ــان و اس ــتعدادهای ف ــراوان در کش ــور
و نی ــز وج ــود س ــند ارزش ــمند فق ــه سیاس ــی یعن ــی بیانی ــه گام دوم انق ــاب ،کام ـ ً
ـا
قاب ــل حص ــول و در دس ــترس خواه ــد ب ــود.
اعض ــای نه ــاد انقالب ــی جهاددانش ــگاهی بهعن ــوان یک ــی از اج ــزای ای ــن حرک ــت
بـــزرگ و تاریخـــی ،ضمـــن گرامیداشـــت فرارســـیدن یـــوماهلل  22بهمـــن بهعنـــوان
نقطـــه اوج فجـــر آفرینـــی ملـــت شـــهیدپرور ایـــران اســـامی ،اعـــام میکننـــد
کمـــاکان همـــه تـــوان و اندوختـــه جهـــادی خـــود را بـــرای اعتـــا و پیشـــرفت
جمهـــوری اســـامی ایـــران بهکارگیرنـــد.

■■■

پیام تسلیت رییس جهاددانشگاهی
در پی درگذشت زندهیاد
دکتر سید مصطفی فاطمی
جهاددانشـــگاهی بـــا انتشـــار بیانیـــهای بـــه مناســـبت فرارســـیدن
یـــوماهلل  ۲۲بهمـــن ،چهـــل و دومیـــن ســـالروز پیـــروزی شـــکوهمند
انق ــاب اس ــامی ای ــران تاکی ــد ک ــرد ک ــه اعض ــای ای ــن نه ــاد انقالب ــی
اعـــام میکننـــد کمـــاکان همـــه تـــوان و اندوختـــه جهـــادی خـــود را
بـــرای اعتـــا و پیشـــرفت جمهـــوری اســـامی ایـــران بهکارگیرنـــد.
متن بیانیه جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن یوماهلل  22بهمن ،چهل و
دومین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران به شرح زیر است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
بطن شعارهایش کرامت
روح آن اسالمِ ،
 22بهمنماه سالروز پیروزیِ انقالبی است که ِ
بازوان قدرتمند آنند؛ تا بانگ و باو ِر وحیانی اهللاکبر،
و خلیفهاللهی انسان و رهبر و مردم،
ِ
به میوه عدل و پیشوایی مستضعفان و سعادتمندی بشر ،به ثمر بنشیند.
این رستاخیز بزرگ استکبارستیزی در طول حیات خود بهواسطه فداکاریها ،ایثار
و جانفشانیهای مردمی زنده شده از برکت اسالم ،آنچنان رحمت الهی و امدادهای
غیبی را جلب نمود که در میادین سخت دشمنیها و آزمونهای دشوار در برابر چشمان
حیرتزده جهانیان ،سربلند بیرون آمد.
ـرم اگ ــر مان ــد ،دیگ ــر حرمه ــا
ـ
ح
ـن
ـ
ای
و
ـت
ـ
اس
ـرم
َ
َ
آری «جمه ــوری اس ــامیَ ،ح ـ َ
میماننـــد» .ایـــن حرکـــت عظیـــم و ایـــن اراده مصمـــم ،مادامیکـــه ایمـــان،
مقاوم ــت ،اخ ــاص و عم ــل در آن جری ــان داش ــته باش ــد ،از گزن ــد آف ــات ،مص ــون و
روزبـــهروز بـــه آرمانهـــای واالیـــش نزدیکتـــر خواهـــد شـــد.
امـــروز باوجـــود ســـختیها در کشـــور ،معجـــزه اســـتقاللخواهی ،عـــزت طلبـــی
و خودب ــاوری برآم ــده از تفک ــر انقالب ــی ،روزه ــای روش ــن آین ــده را نوی ــد میده ــد.
تیـــغ
اراده ملـــت و بهویـــژه جوانـــان متعهـــد ،مبتکـــر و نخبـــه ایـــران اســـامی،
ِ
تحریـــم و تهدیـــد را ُکنـــد کـــرده و دشـــمن ،خـــود مدتهاســـت کـــه از ســـاح
نامطمئـــن اش ،ناامیـــد و در آزمونوخطـــای پروژههـــای نفـــوذ و تحریـــف و انـــکار،
غوطـــهور شـــده اســـت.
ایـــن روزهـــا اجـــزای نرمافـــزار پیشـــرفت انقـــاب اســـامی بـــه دســـت جوانـــان
و حرکتهـــای علمـــی آنـــان در ســـایه رهنمودهـــای رهبـــر معظـــم انقـــاب
بیشازپیـــش در مرحلـــه تکامـــل و پوســـتاندازی قـــرار دارد.
تســـری یافتـــه و تولیـــد و
مکتـــب مقاومـــت بهســـرعت بـــه حوزههـــای فنـــاوری
ّ
رف ــع نیازه ــا ب ــه کم ــک فرهن ــگ و مدیری ــت جه ــادی ،ب ــه ســ ّکه رای ــج در کش ــور
مب ــدل ش ــده اس ــت.
همـــه ایـــن رخدادهـــا بهعنـــوان بهتریـــن بهانـــه بـــرای گرامیداشـــت و جشـــن

رییـــس جهاددانشـــگاهی ،در پیامـــی ،درگذشـــت همـــکار جهادگـــر
زندهیـــاد دکتـــر ســـید مصطفـــی فاطمـــی را تســـلیت گفـــت.
متن پیام تسلیت دکتر حمیدرضا طیبی بدین شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
إن ّ
ّالل و إن ّا إلیه راجعون
خب ــر ناگ ــوار فق ــدان هم ــکار جهادگ ــر زندهی ــاد دکت ــر س ــید مصطف ــی فاطم ــی
موج ــب تأل ّ ــم و تأث ــر ف ــراوان گردی ــد.
مصیب ــت درگذش ــت آن عزی ــز را ب ــه همس ــر گرام ــی و فرزندان ــش ،خانوادهه ــای
عـــزادار ،دوســـتان و آشـــنایان و همـــکاران او تســـلیت عـــرض میکنـــم و از خـــدای
ســـبحان بـــرای آن مرحـــوم رحمـــت و مغفـــرت و بـــرای همـــه داغدیـــدگان صبـــر و
اجـــر مســـألت مینمایـــم.
خدمـات فـراوان دکتـر فاطمی از سـالیان گذشـته تا امـروز چه در بخـش کاهش آالم
و درمـان بیمـاران و چـه در نقش مدیریت سـازمان جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهران
و مشـارکت در پیشـرفت و اتقـان خبرگـزاری دانشـجویان ایـران (ایسـنا) باقیاتصالحات
وی و انشـااهلل منشـأ اجر فـراوان اخـروی خواهد بود.
گفتنـی اسـت زندهیاد دکتر سـید مصطفی فاطمـی ،روز جمعه  5دیمـاه در ارتفاعات
آهـار گرفتـار بهمن شـد و جان باخت.

اخبار کوتاه

روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان 1 ،دیماه:نماینده
ولیفقیه در کردستان از اعالم آمادگی خود برای حمایت
و همکاری هرچه بیشتر با مجموعه علمی و فرهنگی خبر
داد و گفت :بهترین مکان برای فعالیت جهاددانشگاهی
حضور در دانشگاهها بوده و در این راستا مذاکره و رایزنی
الزم با دانشگاههای استان باید صورت گیرد.
حجتاالسالموالمسلمین عبدالرضا پورذهبی نماینده
ولیفقیه در استان کردستان در دیدار با رییس و معاونان
جهاددانشگاهی کردستان اظهار کرد :کار و فعالیت در
جهاددانشگاهی فراتر از بخشنامههای اداری و فعالیتهای
جاری سایر ادارات است و در این راستا باید فعالیتهای
جهاددانشگاهی در استان کردستان همانگونه که از
عنوانش مشخص است ،بهصورت جهادی انجام شود.
وی با تاکید بر ارتباط و تعامل تنگاتنگ جهاددانشگاهی

■■■

عملکرد جهاددانشگاهی در جلسه
کمیسیون صنایع تشریح شد

روابط عمومی جهاددانشگاهی 21 ،دیماه:سخنگوی
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از ارایه
گزارش رییس جهاددانشگاهی در جلـــــــــسه ۲۱
دیماه این کمیسیون خبر داد.
حجتاهلل فیروزی با اشاره به حضور دکتر حمیدرضا
طیبی رییس جهاددانشگاهی و برخی مدیران این نهاد
در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت :در
این جلسه گزارشی از سوی رییس جهاددانشگاهی به
نمایندگان ارایه شد و آقای طیبی سابقه فعالیتهای
جهاددانشگاهی در حوزه پژوهش و فناوری ،فرهنگی،
آموزشی ،اشتغال را تشریح کرد.
وی با اشاره به فعالیت جهاددانشگاهی در حوزه
پژوهشی ادامه داد :فعالیت در حوزه پزشکی و ناباروری،
ایجاد مجموعهای پیشرفته و ارزشمند برای درمان
سرطان ،ژندرمانی و پوستهای جایگزین ،ساخت
کیتهای تشخیص مولکولی ،سلولهای بنیادی ،گیاهان
دارویی و پیشرفت در حوزه کشاورزی از جمله پرورش
ماهی در قفس از جمله اقدامات جهاددانشگاهی بود که
در گزارش عنوان شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه جهاددانشگاهی
در دوران دفاع مقدس نیز فعالیتهایی داشته است،
یادآور شد :جهاددانشگاهی در ساخت متههای حفاری،
طراحی و تولید سیستم رانش قطار ملی ،طراحی و
ساخت سیستمهای غبارگیریهای صنعتی ،طراحی و
ساخت هیدرو موتورهای حفاری جهتدار و افقی نفت
و گاز ،طراحی ساخت الکتروپمپهای درون چاهی برای
استخراج نفت ups،ها ،بومیسازی دانش فنی ،تولید
برخی بذرهای کشاورزی موفقیتهای خوب و چشمگیری
به دست آورده است.
به گفته فیروزی در این جلسه تعدادی از نمایندگان
نیز پیشنهادهایی برای تقویت فعالیتهای جهاددانشگاهی
مطرح کردند.
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حمایت از فعالیتهای علمی و
فرهنگیجهاددانشگاهی

نقشجهاددانشگاهیدرصرفهجویی
میلیاردی ساخت قطارها

مدیرعامل متروی تهران در مورد آخرین وضعیت قطار
ملی مترو و ورود جهاددانشگاهی و سهم آن در تولید آن
توضیحاتی ارایه کرد
روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا ،علی امام
مدیرعامل متروی تهران در مورد آخرین وضعیت تولید
قطار ملی مترو با بیان اینکه بر اساس ماده  ۵۴قانون
برنامه  ۵ساله ششم توسعه ،دولت موظف است که تا سال
 ۱۴۰۰عمق داخلی سازی قطارهای مترو را افزایش دهد،
گفت :برهمین اساس باید سهم داخلی سازی از  ۳۰درصد
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روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی شریف :دکتر سید
محمد طباطبایی قمی گفت :پژوهشکده توسعه تکنولوژی
جهاددانشگاهی از سال  1379بهمنظور همافزایی
فعالیتهای فناورانه در مجموعه سازمان جهاددانشگاهی
صنعتی شریف تشکیل شد .ایجاد و توسعه دهها
فناوری ،تربیت نیروهایی متخصص ،دانشجویان دکترا و
پسادکترا ،چاپ مقالههای علمی ،کتاب و نشریه ،تدوین
استانداردهای مختلف ،انجام آزمایشهای مرجع ،ایجاد
قطب علمی ،ثبت اختراعهای علمی ،خروجی دو دهه
فعالیت این پژوهشکده است .درعینحال ،در حوزه دفاعی
نیز جزو برترین سازمانها و مجموعههای پژوهشی کشور
محسوب میشویم .هدف ما در کوتاهمدت ،توسعه فناوری
و در بلندمدت ،صدور فناوری است.
سرپرست پژوهشکده توسعه ف ّناوری سازمان
جهاددانشگاهی صنعتی شریف افزود :فناوری موتور
درونچاهی حرکت جهتدار و اورهد ،فناوری دستگاه
لوله مغزی سیار ،فناوری انواع تستر و دستگاه کنترل
ماشینهای دوار ،فناوری دبی سنج جریان نفت،
فناوری دستگاههای شستوشوی اولتراسونیک ،فناوری
دستگاههای سوئیچینگ فلزات ،از جمله فناوریهای
مهمی هستند که طی سالهای اخیر در این پژوهشکده
توسعهیافتهاند.
وی بیان کرد :ساخت تجهیزات پیشرفته صنایع
فوالدسازی ،فناوری جدید بازیافت اسید مربوط به
شرکتهای فوالدسازی ،فناوری تجهیزات آبیاری نوین،
کورههای پیشرفته تحت خأل ،گیربکسهای اتوماتیک،
انژکتور و سیستمهای پیشرفته مربوط به خودرو،
طراحی و ساخت مدلهای پیشرفته پلهای شناور
بهمنظور کمکرسانی در سیالبها ،فناوری دستگاههای
جدید آبشیرینکن خورشیدی نیز از جمله مهمترین
فناوریهایی در دست مطالعه و اجرا هستند.
دکتر طباطبایی قمی تاکید کرد :با خودباوری که در
این مجموعه و سایر مجموعههای مشابه در کشور به وجود
آمده است ،هیچ فناوری غیرقابلتسخیر نیست و آماده
ورود به تمام عرصههای فناوری هستیم.
وی افزود :اوایل انقالب و زمانی که خارجیها هنوز در
کشور حضور داشتند ،مهندسان جوان ما اصال اجازه ورود
به هیچ حوزهای را نداشتند ،اما امروز به این مرحله از
خودباوری رسیدهایم .ایرانیها بودند که با ابوعلی سیناها
و خوارزمیها ،علم را گسترش دادند و این باور مجدد
(به توان داخلی) در سایه انقالب اسالمی و خون شهدا
بهدستآمده است.
سرپرست پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان
جهاددانشگاهی صنعتی شریف با ذکر یادی از مرحوم
دکتر کاظمی آشتیانی (بنیانگذار پژوهشگاه رویان)
گفت :ایشان همواره تاکید میکرد که ما به جای صادرات
نفت ،باید علم صادر کنیم .اینیک کار دوطرفه است؛ از
یکسو ،مسووالن باید موانع موجود را برطرف کنند تا
بتوانیم نیروهای جوان و نخبه کشور را در اختیار داشته ،از
ظرفیت آنها بهره برده و از مهاجرتشان جلوگیری کنیم.
باید این شایستهساالری در کشور وجود داشته باشد تا
جوانان احساس مفید بودن داشته باشند .از سوی دیگر،
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آماده ورود به تمام عرصههای
فناوری هستیم

جوانان کشور نیز باید اعتقاد داشته و به این خودباوری (ما
میتوانیم) برسند .در این صورت ،هیچ مانعی جلودار رشد
و تعالی ایرانیان و مسلمانان نخواهد بود.

با دانشگاهها افزود :این نهاد علمی و فرهنگی باید در بدنه
دانشگاهها وجود داشته باشد و از لحاظ فرهنگی ،پژوهشی
و آموزشی همراه و پشتیبان دانشگاهها باشد.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان بیان کرد :برای
اثرگذاری فعالیتهای جهاددانشگاهی بهویژه در سطح
دانشگاه باید ببینیم که این نهاد چه فعالیتهای را در استان
انجام میدهد که در سطح سایر دانشگاهها انجام نمیشود،
بنابراین برنامههای جهاددانشگاهی باید فراتر ،عمیقتر و
پویاتر از دانشگاهها باشد و تمام این فعالیتها منتسب به
نظام و برای ارتقای جایگاه علمی کشور صورت گیرد.
وی به عضویت جهاددانشگاهی کردستان در شورای
فرهنگی دانشگاهها اشاره و اعالم کرد :جهاددانشگاهی
عضو حقوقی شورای فرهنگی دانشگاهها بوده است و باید
همیشه حضوری فعال در این شورا داشته باشد.
حجتاالسالم پورذهبی با اشاره به اینکه انتظار از این
مجموعه جهادی هدایت و راهنمایی جامعه دانشگاهی
است ،تاکید کرد :در این راستا باید جهاددانشگاهی در
دانشگاهها حضوری فعال داشته باشد و دانشجویان را به
حضور در جهاددانشگاهی راغب کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای بسیار باالی جهاددانشگاهی
اعالم کرد :جهاددانشگاهی یکی از نهادهای تاثیرگذار در
سطح استان بوده است که این اثرگذاری باید در جامعه
نمایانتر شود.
وی از تحصیل  40هزار دانشجو در دانشگاههای استان
خبر داد و گفت :در این راستا باید جهاددانشگاهی جایگاه
خود را بین این تعداد دانشجو مورد ارزیابی قرار دهد و
تاثیرگذاری خود را بر قشر دانشگاهی بسنجد.
نماینده ولیفقیه در کردستان از اعالم آمادگی خود برای
حمایت و همکاری هرچه بیشتر با مجموعه علمی و فرهنگی
خبر داد و گفت :بهترین مکان برای فعالیت جهاددانشگاهی
حضور در دانشگاهها بوده و در این راستا مذاکره و رایزنی
الزم با دانشگاههای استان باید صورت گیرد.
اکبر اسدی سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان
کردستان در این دیدار اظهار کرد :جهاددانشگاهی یکی
از نهادهای مولود نظام مقدس جمهوری اسالمی است
که این نهاد با هدف بسط و گسترش آراء و اندیشههای
حضرت امام (ره) و انقالب اسالمی در سطح دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی تاسیس شد.
وی افزود :این نهاد با جهاد علمی منشاء فعالیتهای
ارزشمندی در حوزههای فرهنگی ،پژوهشی ،آموزشی و
اشتغال و کارآفرینی در کشور شده است .به صورتی که
عملکرد این نهاد مورد نظر و توجه مقام معظم رهبری
قرار گرفته و رهبر معظم انقالب در دیدار با جهادگران
جهاددانشگاهی تعابیر بسیار ارزشمندی را در خصوص
فعالیتهای این نهاد بیان فرمودند که این مهم مسوولیت
جهادگران دانشگاهی را بیش از پیش سنگین کرده است.
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به  ۸۵درصد برسد.
وی با بیان اینکه بر همین اساس و با توجه به
برنامهریزیهای صورت گرفته ،در تیرماه سال گذشته
توافقی بین معاونت علمی ریاست جمهوری ،شهرداری
تهران و صندوق امید منعقد شد ،افزود :در این راستا مقرر
شد طی  ۱۸ماه عمق داخلی سازی قطارهای مترو افزایش
یابد و از آنجایی که این اتفاق برای اولین بار در ایران
رخ می داد ،الزم بود که همه بخشها و شرکتهایی که
میتوانند ما را در ساخت یک قطار ملی برای مترو کمک
کنند ،شناسایی شوند.
به گفته وی ،برهمین اساس ساخت قسمتهای
مختلف قطار مترو را به بخش های توانمندی همچون
جهاددانشگاهی ،مپنا ،شرکت واگن سازی تهران و  ...دادیم
که خوشبختانه با وجود تحریمها علیه کشور و شیوع کرونا
در جهان ،کار ساخت واگن ملی با قوت و قدرت ادامه
یافت.
امام افزود :تمام مجموعههای ساخت و تولید قطار ملی
به زمان بندی  ۱۸ماهه پایبند هستند و طی روزهای آتی
شاهد رونمایی از یک رام قطار با سه واگن خواهیم بود و
بعد از آن نیز یک رام قطار با  ۷واگن رونمایی می شود.
وی با بیان اینکه حاال که به تکنولوژی ساخت قطارهای
مترو دستیافتیم ،قرار است قطارهایی با واگنهای مختلف
ساخته شود تا به نیاز همه خطوط مترو در همه کالنشهرها
پاسخ داده شود ،ادامه داد :در تهران عمدتا از قطارهای
 ۷واگنه استفاده میشود اما در برخی خطوط منشعب
(فرودگاه مهرآباد) نیز از قطار سه واگنه استفاده می شود
و این در حالی است که در برخی کالنشهرها در خطوط
مترویشان از قطارهای  ۵واگنه استفاده میشود ،اما حاال
به تکنولوژی ساخت دست یافتیم و می توانیم در همه
بخشهای واگن بسازیم ،البته فعال از دو قطار سه و هفت
واگنه رونمایی میشود.
مدیرعامل متروی تهران با تاکید بر اینکه براساس
برنامهریزی های صورت گرفته در دهه فجر شاهد رونمایی
از اولین قطار ملی خواهیم بود و بعد از انجام تستهای
الزم این یک رام قطار ملی با عمق داخلی سازی  ۸۵درصد
وارد خطوط مترو میشود ،افزود :خوشبختانه با توجه به
ظرفیت های مهندسی و تجارب کسبشده ،شاهد تداوم
ساخت قطارهای مترو با عمق داخلی سازی  ۸۵درصد
خواهیم بود و باید اعالم کنم هم در طراحی و هم در
ساخت توانستیم از ظرفیت نهادی مختلف علمی از جمله
جهاددانشگاهی بهره مند شویم.
وی به نقش جهاددانشگاهی در ساخت قطار ملی اشاره
کرد و با بیان اینکه این نهاد در زمینه ساخت تکنولوژی
رانش قطارهای مترو وارد میدان شد و توانست با موفقیت
به این دستاورد برسد ،اظهار کرد :از آنجایی که قطارهای
مترو ،فاقد لوکوموتیو هستند و از هفت واگن ۵ ،واگن
خودکشش هستند ،باید سیستم رانش آنها بهخوبی فعال
باشد و کنترل الزم را نیز انجام دهد که خوشبختانه این
سیستم مهم توسط جهاددانشگاهی تعبیهشده و با داخلی
سازی این قسمت ،میلیاردها تومان در ساخت قطارها
صرفه جویی ارزی شده است.

■■■

جهاددانشگاهی الگویی برای سایر
نهادها و مجموعههای جوان

روابط عمومی جهاددانشگاهی گلستان:استاندار گلستان
گفت :این نهاد انقالبی پل ارتباطی میان صنعت دانشگاه
و بازار است و در طول چهل سال گذشته برای پیشرفت
کشور در زمینههای مختلف گامهای بلندی برداشته است.
هادی حقشناس استاندار گلستان اظهار کرد:
جهاددانشگاهی نهادی با چهل سال سابقه درخشان

و دارای پتانسیلهای فراوانی در زمینههای پژوهشی،
آموزشی ،فرهنگی و  ...است.
وی افزود :این نهاد انقالبی پل ارتباطی میان صنعت
دانشگاه و بازار است و در طول چهل سال گذشته برای
پیشرفت کشور در زمینههای مختلف گامهای بلندی
برداشته است.
استاندار گلستان بیان کرد :جهاددانشگاهی گلستان
بهعنوان یک مجموعه جوان و پرانرژی که از راهاندازی آن
تنها  ۱۱سال میگذرد ،توانسته در زمینههای پژوهشی،
آموزشی ،فرهنگی و ...اقدامات مهم و تاثیرگذاری در استان
انجام دهد.
حقشناس گفت :با توجه به تنوع اقلیمی و آب و
هوایی در گلستان ،اکثر گیاهان دارویی در این استان
قابل کشت هستند .در همین راستا دهکده گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی که در شهرستان گالیکش به وسعت ۱۰
هکتار واقع شده ،میتواند کار فرهنگسازی در زمینه
کشت ،ترویج و استفاده از گیاهان دارویی را در میان مردم
استان گلستان انجام دهد.
وی گفت :در سال جاری شاهد اقدامات بسیار خوبی
از سوی جهاددانشگاهی گلستان در زمینههای پژوهشی
و همینطور برقراری ارتباطات مستمر و قوی با سایر
دستگاههای استان بودیم که میتواند الگویی برای سایر
نهادها و مجموعههای جوان باشد.

■■■

پیگیری تاسیس دو مرکز «درمان
سرطان پستان» و «اصالح بهنژادی
دام سبک شمال شرق کشور»

روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی:نماینده مردم
بجنورد ،گرمه و جاجرم ،راز و جرگالن و مانه و سملقان
در مجلس شورای اسالمی از پیگیری تاسیس دو مرکز
«درمان سرطان پستان» و «اصالح بهنژادی دام سبک
شمال شرق کشور» توسط جهاددانشگاهی خراسان شمالی
در مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت :برای افزایش
اعتبارات جهاددانشگاهی خراسان شمالی تمام تالش خود
را به کار خواهیم بست.
محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد ،گرمه و جاجرم،
راز و جرگالن و مانه و سملقان در مجلس شورای اسالمی با
اشاره به اینکه برای اجرایی شدن طرحهای جهاددانشگاهی
خراسان شمالی ،اعتبارات مربوطه باید بهخوبی اختصاص یابد،
اظهار کرد :ایجاد مرکز درمان سرطان پستان و همچنین مرکز
اصالح بهنژادی دام سبک شمال شرق کشور نیازمند اختصاص
اعتبارات مناسب است و از همین جهت تمام تالش خود را
برای ایجاد مراکز مذکور به کار خواهیم بست.
وی با بیان اینکه مزیت تولید دام سبک در خراسان
شمالی بسیار باال است ،افزود :بیش از دو میلیون هکتار
مرتع در استان وجود دارد که مراتع بسیار غنی است و
همچنین به دلیل وجود این مراتع مناسب دامهای استان
کیفیت بسیار مطلوبی دارند.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اسالمی با تاکید بر اینکه زنجیره دام در خراسان شمالی
مناسب نیست ،افزود :هر ساله  ۹۰۰هزار دام سبک
بهصورت زنده از استان خارج میشود و هیچگونه چرخه
تولید برای دامها وجود ندارد.
وحیدی با اشاره به اینکه جامعه به این نتیجه رسیده
که تنها راه پیشرفت کشور و تحقق آرمانهای انقالب
اسالمی توسعه علم و فرهنگ و کارآفرینی است ،اظهار
کرد :با توجه به اقدامات مثبت انجام شده از سوی
جهاددانشگاهی ،حمایتهای الزم را برای توسعه این نهاد
جهادی در دستور کار قرار دادهایم.
وی با اشاره به اینکه براساس آمارهای اعالم شده،

خراسان شمالی رتبه پنجم در ابتال به سرطان پستان را
دارد ،تصریح کرد :با توجه به باال بودن آمار ابتال به سرطان
پستان در این استان ،ایجاد مرکز درمانی سرطان پستان
بسیار مهم است و تاکنون پیگیریهای بسیاری در این
خصوص انجام شده است.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی افزود:
دو طرح ایجاد مرکز درمان سرطان پستان و همچنین
مرکز اصالح به نژادی دام سبک شمال شرق کشور بهعنوان
پیشنهادها نمایندگان استان جهت اختصاص اعتبارات در
الیحه بودجه  ،1400ارایه شده است و امیدواریم نتایج
خوبی در این خصوص حاصل شود.
وحیدی افزود :اگر اعتبارات مورد نیاز جهاددانشگاهی
خراسان شمالی به میزان مطلوبی افزایش پیدا کند بهطورقطع
در توسعه استان نقش بسیار موثری خواهد داشت.

■■■

استقبال از طرحهای نوین
اشتغالزایی در جهاددانشگاهی
سمنان

روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان ،حسن رهایی
همزمان با فرارسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران
با اشاره به دستاوردهای خیرهکننده علمی و فناورانه
کشور ،گفت :برای ارزیابی دستاوردهای انقالب اسالمی
ایران باید بازه زمانی سال  57سال پیروزی انقالب تاکنون
را در نظر گرفت.
وی افزود :در مقایسه قبل و بعد از انقالب ،دستاوردهای
علمی و فنآوری کشور بعد از انقالب اصال قابل مقایسه
با قبل انقالب نیست و این دستاوردهای شگرف مرهون
دمیدن روح «ما میتوانیم» انقالب در جامعه بود و دلیل
رکود علمی قبل انقالب نیز بزرگنمایی غرب و القای
ناتوانی در بین جامعه بوده است.
رییس جهاددانشگاهی سمنان از این نهاد بهعنوان
یکنهاد توسعهای که بعد از انقالب شکل گرفت نام برد
و گفت :جهاددانشگاهی با تکیه به شعار «ما میتوانیم»
توانست تحوالت بنیادین و اثربخشی را در حوزههای مختلف
کشور به وجود بیاورد ،دستاوردهای جهاددانشگاهی در
حوزههای مختلف در کشور مرهون روحیه خودباوری و
خوداتکایی در جوانان این کشور است که بعد از پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی ایران شکل گرفت.
رهایی همچنین یکی از مهمترین دستاوردهای
جهاددانشگاهی را دستیابی به دانش سلولهای بنیادی
عنوان کرد و افزود :کسب دانش در این حوزه از سالمت
توسط جوانان انقالبی جهاددانشگاهی که مرحوم کاظمی
آشتیانی موسس و بنیانگذار پژوهشگاه رویان در کشور
بود ،تحول شگرف در حوزه سالمت کشور ایجاد کرد و
امروز ایران اسالمی در بین معدود کشورهای صاحب این
دانش قرار دارد.
وی اظهار کرد :با تکیه به همان روحیه خودباوری و
خوداتکایی در بین جوانان ،به لحاظ رشد علمی و دستیابی
به دانش و تولید علم ،امروز در منطقه جزو  2یا  3کشور برتر
و در عرصه بینالمللی نیز جزء  20کشور برتر دنیا هستیم.
رهایی خاطرنشان کرد :جهاددانشگاهی سمنان نیز که
از سال  1365تاسیس شد ،رویکردهای مختلف فرهنگی،
پژوهشی و آموزشی داشته و توانسته است تحوالت
خوبی در استان ایجاد کند ،در حال حاضر نیز برنامهها و
طرحهای مختلفی در دست اجرا داریم.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه امروز بیکاری و عدم
اشتغال یکی از دغدغههای مهم مسووالن و مردم کشور
است ،جهاددانشگاهی با اجرا و مدلینگ کردن طرحهای
مختلفی که در حوزه اشتغال در دنیا وجود دارد ،طرحهای
نوین اشتغالزایی را اجرا میکند.
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دیگر
مرور اخبار مهم جهاددانشگاهی
در حوزه مختلف
■ ترشیح پیرشفتهای علمی و فناورانه جهاددانشگاهی
■ برگزاری آیین تکریم و معارفه روسای واحدهای سازمانی با
حضور معاون هامهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی
■ لزوم تدوین برنامه جامع برای حرکت روبهجلو
جهاددانشگاهی استان مرکزی
■ آیین تکریم رییس سابق و معارفه رسپرست جدید
جهاددانشگاهی کرمان برگزار شد
و ...

www.acecr.ac.ir
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ترشیحپیرشفتهایعلمیوفناورانه
جهاددانشگاهی

رییس جهاددانشگاهی در بازدید از بخشهای مختلف باشگاه خربنگاران جوان با مدیران و خربنگاران این رسانه دیدار و گفتوگو کرد
که همه دانشگاهها نیروی طراح تربیت کنند ،برای مثال از
گذشته دانشگاههای علم و صنعت و امیرکبیر آزمایشگاهها
و کارگاههای بسیار زیادی داشتهاند و وظایف اصلی آنها
این بوده که باتربیت مهندسان آنها را با بخشهای صنعت
آشنا کنند.
رییس جهاددانشگاهی با تاکید بر اینکه در تمام دنیا
نیز دانشگاهها براساس نیاز جامعه نیروی انسانی تربیت
میکنند ،تاکید کرد :حتماً باید در ابتدا نیازهای جامعه را
بسنجیم تا دانشگاهها تکلیف خود را برای کاهش یا افزایش
دروس مهارتی و تئوری ،آزمایشگاهها و کارگاهها بدانند.
دکتر طیبی بیان کرد :دانشگاه علم و صنعت از گذشته
دید فناورانهای را برای تربیت نیروی انسانی مهندس بهکار
گرفته است و هماکنون این فارغالتحصیالن با هدف درست
توانستهاند در بخشهای مختلف صنعت و جامعه فعالیت
کنند.

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 27 ،بهمنمـاه :دکتـر
حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در بازدیـد از
بخشهـای مختلـف باشـگاه خبرنـگاران جوان بـا مدیران
ایـن رسـانه دیـدار و گفتوگو کـرد و در ادامه به سـواالت
خبرنـگاران پاسـخ داد.
رییـس جهاددانشـگاهی ضمـن بازدیـد از تحریریههای
باشـگاه خبرنـگاران جـوان در جمـع خبرنـگاران ،بـه بیان
توضیحاتـی دربـاره دسـتاوردهای ایـن نهـاد در حـوزه
فنـاوری و پیشـرفتهای علمـی پرداخـت و افـــــــق
پیـش روی جهاددانشـگاهی را تشـریح کـرد.
باید دانشجویان رشتههای
بدون بازار کار تغییر رشته دهند
دکتـر طیبـی در گفتوگـو بـا باشـگاه خبرنـگاران
جـوان ،دربـاره اشـتغال فارغالتحصیلان کشـور اظهـار
کـرد :بـرای جـذب فارغالتحصیلان بـه بـازار کار بایـد در
ابتـدا نیازهـای صنعتی کشـور را شناسـایی کـرده و بر آن
اسـاس بـه دانشـجویان آمـوزش دهیـم.
وی افزود :با استفاده از توان علمی مشخص خواهیم
کرد که چه تعداد نیروی انسانی برای فعالیت در مشاغل و
حرفههای گوناگون موردنیاز جامعه است.
رییس جهاددانشگاهی تصریح کرد :برای رفع
مشکالت جامعه به مهندس و طراحی احتیاج داریم
تا بتوانیم تجهیزات مناسب را برای بازار کار و اشتغال
فارغالتحصیالن با کمک دانش تخصصی ایجاد کرده و
آنها را به تجاریسازی تبدیل کنیم .این موضوع باید در
همه صنایع مانند مهندسی ،کشاورزی ،پزشکی ،هنر و ...

اجرایی شود و در صورت تحقق آن میتوانیم برآورد کنیم
که چه تعداد نیروی انسانی یا طراح در کشور موردنیاز
است تا دانشگاهها براساس آن به تربیت نیرو اقدام کنند
و به اینصورت رشتههای تحصیلی پرکاربرد و موردنیاز
جامعه در دانشگاهها مشخص شوند.
وی بابیان اینکه در حال حاضر تعداد زیادی
فارغالتحصیل از دانشگاهها داریم که مدرک آنها موردنیاز
کشور نیست ،تاکید کرد :باید با آموزشهای  ۶ماهه۱۲ ،
ماهه و حداکثر  ۱۸ماهه رشته تحصیلی دانشجویانی که
بازار کار ندارد را تغییر دهیم و ازلحاظ تئوری و مهارتی
آنها را در رشتههایی که متناسب با رفع مشکالت جامعه
هستند پذیرش کنیم.
رییس جهاددانشگاهی افزود :باید اقتصاد ایران را متکی
بر تولید علم و فنون کشور خودمان کنیم و گسترده
جغرافیایی آن را بشناسیم تا برای جذب و اشتغال نیروی
انسانی موردنیاز جامعه دستبهکار شویم و متناسب با
آنها به دانشجویان آموزش دهیم .باید گفت که این مسیر
بههیچعنوان سخت و طاقتفرسا نیست.
وی ادامه داد :باید وفاق ملی بین سیاسیون کشور
وجود داشته باشد .البته این کار مدتزمان زیادی طول
میکشد ،اما حتماً باید انجام شود و تجربه جهانی چیزی
جز موفقیت از آن به نمایش نگذاشته است .ایرانیانی که
ادعای مسلمانی دارند باید با توکل بر خدا در این مسیر
تمام همت و ارادهشان را بهکارگیرند.
دکتر طیبی درباره تأثیرات کاهش دروس عملی بر
اشتغال فارغالتحصیالن گفت :این موضوع باید حتماً اصالح
شود و دروس عملی دانشگاهها را افزایش دهیم .قرار نیست

ساخت خطوط مترو در شهرهای باالی
یکمیلیون جمعیت
وی ادامه داد :بذرهای هیبریدی یکی از نیازیهای
ضروری و مهم در کشور ما هستند و بهرهوری باالیی
دارند .به علت اینکه ایران ازنظر آب و هوایی گرم و
خشک است باید از آبوخاکمان استفاده الزم را کنیم و
یکی از مسایلی که به این زمینه کمک میکنند بذرهای
هیبریدی هستند که جهاددانشگاهی برای عملکرد بهتر در
این زمینه اقدامات زیادی انجام داده است.
دکتر طیبی تصریح کرد :دانش الزم را در حوزه تولید
مواد شیمیایی مختلف و موردنیاز صنعت ،تجهیزات برقی و
الکترونیکی و بخشهای کشاورزی به دست آوردهایم و در
این زمینه الگوسازی مناسبی شکلگرفته است.
وی ادامه داد :در زمینه بحث اصالح نژاد دام سبک و
سنگین کشور پیشرفت کردهایم ،اما در دامداری صنعتی،
نیمهصنعتی و روستایی و بهخصوص کره وابستگیهایی
داریم که باید موردتوجه قرار گیرد ،همچنین با حمایت
سازمان اوقاف در حال تولید تخمکگذاری  ۶۰تا  ۷۰دام
هستیم.
رییس جهاددانشگاهی تاکید کرد :سعی کردهایم با
استفاده از دانش داخلی در حوزههای مختلف از قبیل
سیستم رانش حملونقل ریلی شهری و بینشهری فعالیت
داشته باشیم که از نیازهای اساسی کشور است .در حال
حاضر متروهای ایرانی در  ۹کالنشهر توسعه پیداکردهاند
و خطوط جدیدی در حال ایجاد است .برای این متروها به
بیش از  ۱۰هزار واگن نیاز داریم تا بتوانند به استانداردهای
الزم خود برسند ،همچنین دستور دادهاند تا در شهرهایی
که جمعیت باالی یکمیلیون نفر دارند حتماً خطوط مترو
ساخته شود.
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دکترطیبی ادامه داد :زمانی می توانیم برای فارغ
التحصیالن ایجاد شغل کنیم که خیلی از نیازهای فناورانه
را خودمان تامین کرده باشیم و خیلی از تولیدات را هم
خودمان انجام دهیم .همچنین در حوزه کشاورزی نه تنها
باید نیازهای ملی را تامین کنیم بلکه الزم است تا صادرات
هم انجام دهیم.

واگذاری بازار ایران به کشورهای خارجی در
مقابل انتقال فناوری
رییس جهاددانشگاهی کشور گفت :نباید بازار کشور
به صورت رایگان در اختیار کشورهای خارجی قرار گیرد،
بلکه باید در مقابل انتقال فناوری این امر صورت گیرد.
دکتر طیبی درباره بودجه جهاددانشگاهی ،اظهار کرد:
از همان ابتدا بودجه تخصیص داده شده به جهاددانشگاهی
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فعالیت مؤثر جهاددانشگاهی در زمینه تهیه بذر
هیبریدی کاهو
رییس جهاددانشگاهی کشور گفت :در زمینه تهیــــه
بذر هیبریدی کاهو به نتایج خوبی رسیدهایم و تحقــیقات
بر روی بذرهای ایرانی دیگر در حال انجام است.
دکتر طیبی درباره بذرهای هیبریدی اظهار کرد :یکی
از نیازهای ضروری کشور ما در زمینه کشاورزی بذرهای
هیبریدی هستند.
وی افزود :به بذرهایی که بهرهوری باالیی داشته باشند
بذرهای هیبریدی گفته میشود و ازآنجاییکه کشورما
ازنظر آب و هوایی کمی خشک است باید از خاک و آب
خود حداکثر بهرهوری را داشته باشیم.
دکتر طیبی تصریح کرد :در زمینه بحثهای هیبریدی
چندین سال بود که اعالم میکردیم توان انجام کار در
این زمینه راداریم .در حال حاضر با کمک مقام معظم
رهبری روی  ۴نوع بذر از قبیل بذرهای کاهو ،خیار ،فلفل
و گوجهفرنگی فعالیت میکنیم.
رییس جهاددانشگاهی کشور ادامه داد :در زمینه تهیه بذر
کاهو به نتایج خوبی رسیدهایم و به دنبال این هستیم تا رقم
خود را در زمینه بذرهای کاهو در آیندهای نزدیک ثبت کنیم.
همچنین بهطور خیلی سریع دانش رقمهای خارجی را به دست
آوردهایم و میتوانیم آنها را تولید کرده و وارد بازار کارکنیم.
وی بابیان اینکه به دنبال این هستیم بذری را تولید
کنیم که کام ً
ال بومی ایران باشد و به اسم خودمان ثبت
شود ،تاکید کرد :تحقیقات بر روی بذرهای ایرانی خیار،
فلفل و گوجهفرنگی هم همانند بذر کاهو در حال انجام
است و گلخانههای بزرگی را ایجاد کردهایم تا بتوانیم در
حد زیاد کار تولید را انجام دهیم و به شکل گسترده آنها
را در سطح کشور عرضه کنیم.
رییس جهاددانشگاهی کشور درباره وضعیت تحصیل
دانشجویان رشته کشاورزی در ایران اظهار کرد :مانند
خیلی از حوزهها تعداد بسیاری نیروی کشاورزی
تربیتکردهایم که بازار کار برای آن ها وجود ندارد ،اما اگر
تصمیم به بگیریم که حوزه کشاورزی مدرن را متکی به
دانش ملی کنیم حتما زمینه اشتغال آنها فراهم میشود.

وی اضافه کرد :سرزمین خشکی هستیم و باید خیلی از
حوزه های کشاورزی را وارد گلخانه ها کنیم و اگر بخواهیم
در زمینه ایجاد این گلخانه ها به دانش خارجی متکی
باشیم به هیچ عنوان فارغ التحصیالن ما جذب بازارکار
نخواهند شد.
رییس جهاددانشگاهی کشور بیان کرد :باید با
کشورهای همسایه ارتباط خوبی داشته باشیم تا بتوانیم
در مقیاس انبوه محصول تولید کنیم و به صادرات آن ها
بپردازیم ،اگر بتوانیم نیازهای خودمان را به صورت کامل
تامین کنیم و بعد صادر کنیم از لحاظ فناورانه و تولید
داخلی برای دانشجویان شغل ایجاد خواهد شد.
دکتر طیبی ادامه داد :باید اراده تولید دانش داخلی را
داشته باشیم تا بتوانیم با توسعه آن با کشورهای همسایه
ارتباط برقرار کنیم ،همچنین حوزه کشاورزی بسیار حساس
بوده و باید بعد از تولید ،محصول هرچه سریع تر و بدون
اندکی وقت تلف کردن به کشورهای دیگر صادر شود.

مبلغ بسیار کمی بود.
او افزود :همواره سعی کردهایم با بودجه کم تنها
فاز صفر کارهای تحقیقاتی و فعالیتهای فرهنگی
جهاددانشگاهی را در حوزههای مختلف انجام دهیم و پس
از آن بودجه فازهای بعدی را با قانع کردن صنایع مختلف
و انعقاد قرارداد پژوهشی با آنها تامین کردهایم.
دکتر طیبی تصریح کرد :در سالهای مختلف تالش
کردیم مبلغ بودجه جهاددانشگاهی را افزایش دهیم
که در مواردی هم موفق شدیم و این کار باعث شده تا
فناوریهای بیشتری را تولید کنیم.
رییس جهاددانشگاهی کشور ادامه داد :از آنجایی که
توانمندی جهاددانشگاهی به صورت مرتب افزایش مییابد،
بودجه موردنیازمان برای انجام کارهای بزرگتر افزایش
پیدا میکند و بودجه  ۲۰درصدی برای تامین مخارج
جهاددانشگاهی به هیچ عنوان کافی نیست.
دکتر طیبی گفت :در برخی از حوزهها قانع کردن
کارفرما برای تولید فناوریهای بزرگتر بسیار زمانبر
خواهد بود ،بنابراین تقاضای ما همیشه از دولت این است
که بودجه ما را افزایش دهد ،زیرا هرچه بودجه افزایش
یابد قطعا فناوریهای پیشرفتهتری هم تولید خواهد شد.
او ادامه داد :قانع کردن کارفرمایان به علت بودجه کم
جهاددانشگاهی به زمان  ۳تا  ۱۰یا  ۱۲ساله احتیاج دارد و این
موضوع باعث هدر رفتن فرصتها خواهد شد ،البته با حمایت
رهبر معظم انقالب اسالمی و دولت برای سال  ۹۸و ،۹۹
 ۱۵یورو برای پیشبرد  ۳۱فناوری در اختیار جهاددانشگاهی
قرارگرفته است که تعدادی از آنها به نتیجه رسیده و مابقی
تا پایان نیمه اول سال  ۱۴۰۰به اتمام خواهد رسید.
رییس جهاددانشگاهی کشور با بیان اینکه قصد تولید
 ۴۰فناوری موردنیاز کشور را داریم ،تاکید کرد :رهبر معظم
انقالب در سال  ۹۳توصیه کرده بودند که توانمندیهایمان
را در پیادهسازی نقش جامعه علمی کشور مشخص کنیم و
بعد از مذاکره با دولت درخواست واگذاری این توانمندیها
را داشته باشیم که در شورای عالی انقالب فرهنگی ۷
ماموریت برای جهاددانشگاهی مشخص شد.
او افزود :یکی از مأموریتهای جهاددانشگاهی که در
شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد این بود که بازار
خودمان را در مقابل انتقال فناوری واگذار کنیم ،به هیچ
عنوان نباید بازار کشورمان به صورت رایگان در اختیار
کشورهای خارجی قرار گیرد.
دکتر طیبی گفت :جهاددانشگاهی میتواند در چند
حوزه متولی انتقال فناوری باشد و بحث حملونقل ریلی
و ماموریت کالن تولید دانش به صورت ملی را در برنامه
توسعه ششم ذکر کردهایم.

سال بیست و یکم│شماره178
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برگزاری آیین تکریم و معارفه
روسای واحدهای سازمانی با
حضور معاون هامهنگی و امور
مجلسجهاددانشگاهی
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معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی ضمن
بازدید از واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی در مراسم
تکریم و معارفه چندین تن از روسای واحدهای سازمانی
شرکت کرد

وی افـــزود :در ســـالهای اخیـــر خدمـــات گروههـــای پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی
بـــه شـــورای شـــهر و شـــهرداری ارایـــه شـــده اســـت .ایـــن دو واحـــد بـــا حمایـــت
مجموعـــه اســـتان میتواننـــد خدمـــات خـــود در حـــوزه مطالعـــات شـــهری و
صنعتـــی را بهخوبـــی ارایـــه دهنـــد و خواســـتار حمایـــت اســـتان از ایـــن دو واحـــد
هســـتیم.
مع ــاون هماهنگ ــی و ام ــور مجل ــس جهاددانش ــگاهی ،واحده ــای جهاددانش ــگاهی
صنعت ــی اصفه ــان و اصفه ــان را ج ــزء مع ــدود واحده ــای اس ــتانی ک ــه از ظرفی ــت
مالـــی دولـــت اســـتفاده نکردهانـــد ،معرفـــی کـــرد و گفـــت :عمـــده تـــاش ایـــن دو
واحــد از ســوی خودشــان بــوده اســت و از انتظــارات مــا ایــن اســت کــه مجموع ـهی
اســـتان هـــر دو واحـــد را بیشـــتر از پیـــش حمایـــت کنـــد .اکنـــون  ۷مجموعـــه از
جهاددانشـــگاهی در اصفهـــان فعـــال هســـتند و انتظـــار مـــا ایـــن اســـت کـــه از دو
واحـــد صنعتـــی اصفهـــان و اصفهـــان حمایـــت شـــود.
گفتن ــی اس ــت ،در ای ــن برنام ــه ن ــام و ی ــاد مرح ــوم داری ــوش اس ــماعیلی مع ــاون
فرهنگ ــی س ــابق جهاددانش ــگاهی واح ــد اصفه ــان ،گرام ــی داش ــته ش ــد و در پای ــان
مراس ــم از محم ــود مراث ــی ریی ــس س ــابق جهاددانش ــگاهی تجلی ــل ش ــد.
دکت ــر باصول ــی اف ــزود :ام ــروزه ه ــر ف ــردی ب ــا گام نه ــادن ب ــه واح ــد صنعت ــی
اصفه ــان ب ــا مش ــاهده کاره ــای علم ــی ب ــزرگ ص ــورت گرفت ــه و محص ــوالت مبتن ــی
ب ــر دان ــش و پژوه ــش تولی ــد ش ــده ،ح ــس کار جه ــادی را بهخوب ــی درک خواه ــد
ک ــرد و م ــن ه ــم از ای ــن قاع ــده مس ــتثنا نیس ــتم.
وی در پایـــان افـــزود :در ایـــن واحـــد بیشـــتر بـــه عمـــق علمـــی و کیفیـــت کار
پرداختهشـــده اســـت کـــه ایـــن رفتـــار بایـــد در ســـطح کشـــور گســـترده شـــود.
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برگزاری آیین تکریم رییس سابق و معارفه سرپرست
جدید جهاددانشگاهی اصفهان
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اصفهـــان ۱۶ ،دی :دکتـــر مهـــدی باصولـــی در آییـــن
تکریـــم محمـــود مراثـــی رییـــس ســـابق و معارفـــه مهـــدی ژیانپـــور سرپرســـت
جدیـــد جهاددانشـــگاهی اصفهـــان کـــه در تـــاالر رویـــش دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی
اصفهـــان برگـــزار شـــد ،اظهـــار کـــرد :یکـــی از ســـرمایههای شـــهر اصفهـــان مـــردم
آن هســـتند کـــه بـــه هنـــر و خالقیـــت مشـــهورند و زمانـــی کـــه ایـــن شـــهرت در
کنـــار نـــام جهاددانشـــگاهی و ظرفیتهـــای ایـــن نهـــاد قـــرار میگیـــرد ،مفهومـــی
دو چنـــدان مییابـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه اســـتان اصفهـــان تنهـــا اســـتانی اســـت کـــه دو واحـــد
جهاددانش ــگاهی در آن مش ــغول ب ــه فعالی ــت اس ــت ،گف ــت :ظرفی ــت ای ــن اس ــتان
ایج ــاب ک ــرده ای ــن دو نه ــاد در کن ــار ه ــم و در تعام ــل خ ــوب ب ــا یکدیگ ــر خدم ــات
ارزنـــدهای بـــه جامعـــه ارایـــه دهنـــد و ایـــن موضـــوع شایســـته اســـتان بیبدیـــل
اصفه ــان نی ــز هس ــت.
مع ــاون هماهنگ ــی و ام ــور مجل ــس جهاددانش ــگاهی ،ارکان جهاددانش ــگاهی را در
اصفهـــان قابلتقدیـــر خوانـــد و افـــزود :یکـــی از مهمتریـــن مســـایلی کـــه در ایـــن
ســـالها بـــا آن روبـــهرو بودیـــم تعامـــل دو واحـــد صنعتـــی اصفهـــان و اصفهـــان
اســـت کـــه شایســـته تقدیـــر اســـت .ایـــن دو واحـــد بـــا ایـــن تعامـــل خـــوب بـــا
یکدیگـــر موجـــب همافزایـــی شـــده و شـــاهد تحوالتـــی در حـــوزه علـــوم انســـانی،
اجتماعـــی و پزشـــکی در واحـــد اصفهـــان و خدمـــات فنـــی و صنعتـــی قابلتقدیـــر
در واحـــد صنعتـــی اصفهـــان بودهایـــم.
دکتـــر باصولـــی بـــا بیـــان اینکـــه در ســـال  ۹۳برخـــی واحدهـــا کـــه برنامـــه
مش ــخصی نداش ــتند تح ــت حمای ــت واح ــد مرک ــزی ق ــرار گرفتن ــد ،تصری ــح ک ــرد:
واحـــد اصفهـــان نیـــز یکـــی از ایـــن واحدهـــا بـــود کـــه اکنـــون نهتنهـــا هـــدف
 ۴را بهطـــور کامـــل محقـــق کـــرده ،بلکـــه در حـــال حاضـــر آمادگـــی داشـــتن
پژوهشـــکدهای در حـــوزه مطالعـــات شـــهری را دارنـــد.

لزوم تدوین برنامه جامع برای
حرکتروبهجلوجهاددانشگاهی
استانمرکزی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی 6بهمـــن :معـــاون هماهنگـــی و امـــور
مجلـــس جهاددانشـــگاهی در آییـــن تکریـــم رییـــس پیشـــین و معارفـــه سرپرســـت
جهاددانش ــگاهی اس ــتان مرک ــزی خواس ــتار تعری ــف برنامــهای جام ــع ب ــرای حرک ــت
روبهجلـــو جهاددانشـــگاهی در اســـتان مرکـــزی شـــد.
دکتـــر مهـــدی باصولـــی ششـــم بهمنمـــاه در آییـــن تکریـــم رییـــس پیشـــین و
معارف ــه سرپرس ــت جهاددانش ــگاهی اس ــتان مرک ــزی اظه ــار ک ــرد :اس ــتان مرک ــزی
پایتخ ــت صنعت ــی کش ــور نامی ــده میش ــود و ب ــا توج ــه ب ــه اس ــتقرار ای ــن صنای ــع
و تنـــوع تولیـــدات در ایـــن اســـتان ،ایـــن نامگـــذاری بهحـــق اســـت .ایـــن اســـتان
همچنیـــن زادگاه و معـــرف بســـیاری از نـــامآوران کشـــور در عرصههـــای مختلـــف
اســـت و بـــر همیـــن اســـاس جایگاهـــی مهـــم را در کشـــور از آن خودکـــرده اســـت.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر انجام کار گزین در مجموعه جهاددانشگاهی
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برگزاری تکریم رییس سابق
آیین تکریم رییس سابق و معارفه و معارفه رسپرست جدید
رسپرستجدیدجهاددانشگاهی جهاددانشگاهیلرستان
کرمان برگزار شد

روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمان:دکتر مهدی باصولی معاون هماهنگی و امور مجلس
جهاددانشگاهی  ۱۵بهمنماه در آیین تکریم دکتر رضا کامیابمقدس رییس پیشین و
معارفه دکتر مهدی بازمانده رییس جدید جهاددانشگاهی کرمان گفت :استان کرمان
بهشت منابع زیرزمینی و معادن ایران است و معادن کرمان ،این استان را در کشور
و بینالملل متمایز کرده و همچنین در بخش کشاورزی در برخی از محصوالت قطب
تولید کشور است.
وی با اشاره به جاذبههای ارزشمند گردشگری استان کرمان در حوزهی فرهنگی مانند

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۲۶ ،بهمنماه :مراسم تکریم رییس سابق و معارفه سرپرست
جدید جهاددانشگاهی لرستان با حضور دکتر مهدی باصولی معاون هماهنگی و امور
مجلس جهاددانشگاهی برگزار شد.
دکتر مهدی دکتر باصولی در این مراسم اظهار کرد :در استانهای مختلف باید به
جهاددانشگاهی توجه و اهتمام شود و این نهاد را در کنار جامعه دانشگاهی استانها
دیده شود.
معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس جهاددانشـــگاهی گفـــت :چنانچـــه بـــه
جهاددانشـــگاهی توجـــه شـــود میتوانـــد خألهـــای مختلفـــی را درجاهـــای مختلـــف
برطـــرف کنـــد.
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تاکید کردهاند ،به بنیانگذاری رویان توسط مرحوم سعید کاظمی آشتیانی و تالشهای
او برای به ثمر رسیدن این مجموعه علمی اشاره کرد و افزود :اگر رویان امروز به جایگاهی
قابلتوجه در کشور و دنیا دستیافته ،این مهم بهسادگی مهیا نشده ،بلکه این جایگاه
حاصل چندین سال مجاهدت و ممارست و تالش جهادگران است ،تالشی که درنهایت
باعث شده است که رویان بعد از  ۲۰سال بتواند ثمرات بزرگی را برای کشور و جامعه
علمی دنیا به ارمغان بیاورد و آنچه در این عرصه و با توجه به این تجربیات حائز اهمیت
است آن است که برای تحقق اتفاقی گزین در جهاددانشگاهی همگی باید تالش و
کوشش کنیم.
دکتر باصولی با بیان اینکه استان مرکزی استان خاصی است ،گفت :برنامههای
مختلفی در استانها تعریف و رصد شده است و استان مرکزی متناسب با ساختار خود از
ظرفیتهای بینظیری برخوردار است .برای مثال در ساوه ظرفیت انار و در محالت سنگ
و گل و ماهیان زینتی را شاهد هستیم که باید به آنها توجه کرد ،از طرفی انتظار میرود
که جهاددانشگاهی در توسعه علمی استان نیز تأثیرگذار باشد و در همین راستا با توجه
به پتانسیلها ،انتظارها از استان مرکزی بسیار باالست ،البته مجموعه استان مرکزی نیز
باید جهاددانشگاهی را بهعنوان یکنهاد انقالبی غیردولتی موردحمایت قرار دهند و قطعا
این نهاد نیز با تمام وجود در خدمت استان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه زحمات بسیاری برای توسعه جهاددانشگاهی در استان مرکزی
کشیده شده است ،گفت :هنوز راهی طوالنی پیش روست و باید با توجه به ظرفیتها،
جهاددانشگاهی استان مرکزی به جایگاه اصلی خود برسد .با توجه به تنوع ظرفیتهای
موجود در استان باید به این ظرفیتها توجه شود و توسعه خدمات درمان ناباروری در
این استان رقم خورده و خدمات نوینی به جامعه استان مرکزی عرضه شود که سر منشاء
اتفاقات مثبت علمی باشد.
دکتر باصولی اضافه کرد :الزم است برنامه جامعی برای حرکت روبهجلو این مجموعه
تعریف و فعالیت شاخصی در مسیر حرکت این نهاد در استان معرفی شود.
گفتنی است ،در این مراسم ،مسعود شهرجردی رییس سابق جهاددانشگاهی استان
مرکزی تکریم شد و علیاصغر غفاری زاده بهعنوان سرپرست جدید این نهاد معارفه شد.

باغ شاهزاده ،اظهار داشت :با شهادت سردار سلیمانی ،امروز کرمان این افتخار را دارد که
میزبان زائرین این سردار رشید اسالم باشد.
دکتر باصولی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای جهاددانشگاهی عنوان کرد :دکتر رضا
کامیاب بخش عمدهای از عمر کاری خود را برای آبادی این مجموعه گذاشته است و در
توسعه فضای فیزیکی جهاددانشگاهی کرمان تالش بسیاری کرده است.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی اظهار کرد :کار در جهاد سختیهای
خاص خود را دارد .ما عمدتا متکی به درآمدهای اختصاصی خود هستیم و از طرفی
جهاددانشگاهی باید متناسب با مأموریتهای خود کار کند.
دکتر باصولی با اشاره به رویکرد جدید جهاددانشگاهی کرمان در حوزهی تولید
قطعات پرمصرف صنعتی و معدنی پیشنهاد داد با توجه به نیاز این استان و دانش موجود
در جهاددانشگاهی در حوزهی درمان ناباروری ،جهاددانشگاهی کرمان در جهت راهاندازی
کلینیکی برای درمان ناباروری اقدام کند.
وی عنوان کرد :امیدواریم زمینههای پزشکی جهاددانشگاهی با همکاری دانشگاه علوم
پزشکی استان ،مسووالن استانی و بهخصوص خیرین محترم محقق شود.
دکتربازمانده حوزه پژوهشی به ویژه صنعت و معدن را از دیگر رویکردهای جدید
این نهاد عنوان کرد و گفت :بومیسازی قطعات و تجهیزات صنایع و معادن از دیگر
رویکردهای ماست و تفاهمنامهای در این زمینه با یک واحد صنعتی منعقد کردهایم و
امیدواریم در این مسیر موفق شویم.
وی با بیان اینکه آموزشهای کوتاهمدت و بلندمدت را در دستور کارداریم ،تصریح
کرد :برنامه ویژهای برای تولید محتوای قوی داریم.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی و هیات همراه در سفر به کرمان از
مرکز کوتاهمدت آزادگان جهاددانشگاهی کرمان ،کلینیک دندانپزشکی و نمایندگی بانک
خون بند ناف رویان استان و از شرکت قطعه گستر کرمان بازدید کرد.
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دکتـــر باصولـــی گفـــت :در حـــال حاضـــر در لرســـتان جهاددانشـــگاهی توانســـته
ارتب ــاط خوب ــی ب ــا جه ــاد کش ــاورزی برق ــرار کن ــد و ه ــر چ ــه ارتب ــاط ای ــن نهاده ــا
بیش ــتر ش ــود خدم ــات علم ــی مؤثرت ــر ارای ــه خواه ــد ش ــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه جهاددانشـــگاهی خـــارج از دانشـــگاه معنـــا نـــدارد و
ضـــرورت دارد دانشـــگاه لرســـتان و علـــوم پزشـــکی اســـتان دفتـــری را بـــرای ارایـــه
خدم ــات فرهنگ ــی ب ــه دانش ــجویان در اختی ــار جهاددانش ــگاهی ق ــرار ده ــد ،عن ــوان
کـــرد :خدمـــات فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی فـــرا دانشـــگاهی اســـت.
معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس جهاددانشـــگاهی گفـــت :در حـــال حاضـــر
لرس ــتان در ح ــوزه گیاه ــان داروی ــی خ ــوش درخش ــیده و ب ــام خرمآب ــاد و گلخان ــه
کوهدش ــت ب ــا ای ــن ه ــدف راهان ــدازی ش ــده ک ــه البت ــه نیازمن ــد بازنگ ــری اس ــت
ت ــا ای ــن حرک ــت پی ــش رود.
دکت ــر باصول ــی تصری ــح ک ــرد :در کوهدش ــت انتظ ــار م ــا ب ــرآورد نش ــد و امی ــد
مــیرود مس ــیری را ک ــه پی ــش رفت ــه مناس ــب باش ــد.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه در درم ــان ناب ــاروری  ۵۰درص ــد س ــیکل درم ــان کش ــور در
مجموع ــه جهاددانش ــگاهی انجامش ــده و ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه  ۱۰درص ــد مرک ــز
را در اختی ــار دارد و ای ــن نتیج ــه اعتم ــاد م ــردم ب ــه ای ــن نه ــاد اس ــت ،عن ــوان ک ــرد:
در لرس ــتان نی ــز زیرس ــاخت الزم ب ــرای مرک ــز درم ــان ناب ــاروری مهیاس ــت و ای ــن
نه ــاد علم ــی نیازمن ــد توج ــه و هم ــکاری بیش ــتر اس ــت.
مع ــاون هماهنگ ــی و ام ــور مجل ــس جهاددانش ــگاهی اف ــزود :لرس ــتان پتانس ــیل و
تـــوان باالیـــی در زمینـــه کشـــاورزی و دامپـــروری دارد و در ایـــن راســـتا بیماننـــد
اس ــت.
دکتـــر ســـیدعلی نـــادر دهقانـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه جهاددانشـــگاهی در
ای ــن م ــدت  ۱۷س ــال ب ــه یکنه ــاد مط ــرح در اس ــتان تبدیلش ــده اس ــت ،اف ــزود:
روحیـــه و فرهنـــگ جهـــادی در ایـــن ســـازمان نهادینهشـــده اســـت.
ریی ــس س ــابق جهاددانش ــگاهی لرس ــتان ب ــا بی ــان اینک ــه کارهای ــی ک ــه انج ــام
دادیـــم و معیارهایـــی در نظـــر داشـــتیم ،گفـــت :نگاهـــم ایـــن اســـت کـــه هرکســـی
مســـوولیتی بـــر عهـــده بگیـــرد بایـــد بـــرای ایـــن اســـتان قـــدم مؤثـــری بـــردارد و
هرکس ــی تعل ــل کن ــد خیان ــت ک ــرده اس ــت.
وی افـــزود :هـــر کـــس مســـوولیتی بـــر عهـــده میگیـــرد بایـــد بـــا تمـــام وجـــود
آن را انج ــام ده ــد.
دهقانـــی بیـــان کـــرد :ســـاالنه  ۱.۵میلیـــارد تومـــان فـــروش فنـــاوری و نشـــا در
اســـتان داشـــتیم.
دکتـــر امیـــن ســـاح ورزی سرپرســـت جهاددانشـــگاهی لرســـتان ،اظهـــار کـــرد:
خوشـــبختانه بـــا تالشهـــای انجامشـــده ایـــن واحـــد در تولیـــد گیاهـــان دارویـــی
در اســـتان جایـــگاه خـــوب و ویـــژهای دارد.
وی اضاف ــه ک ــرد :جهاددانش ــگاهی لرس ــتان در زمینهه ــای پزش ــکی ،محص ــوالت
گلخانـــهای و گیاهـــان دارویـــی ورود پیداکـــرده و بـــا زیرســـاختهایی کـــه ایجـــاد
شـــده تمـــام نهادههـــای کشـــاورزی و گیاهـــان دارویـــی را تامیـــن کردیـــم.
سرپرس ــت جهاددانش ــگاهی لرس ــتان گف ــت :ت ــاش خواهی ــم ک ــرد از ای ــن نه ــاد
تح ــت عن ــوان ی ــک بازوی ــی ب ــرای انج ــام کاره ــای موث ــر اس ــتان اس ــتفاده ش ــود.
در پایـــان ایـــن جلســـه بـــا تقدیـــر از زحمـــات دکتـــر ســـیدعلی نـــادر دهقانـــی
رییـــس ســـابق جهاددانشـــگاهی لرســـتان ،دکتـــر امیـــن ســـاح ورزی بهعنـــوان
سرپرســـت ایـــن واحـــد معرفـــی و منصـــوب شـــد.
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آیین تکریم و معارفه رییس
جهاددانشگاهیهرمزگانبرگزار
شد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان  ،29بهمنمـــاه :آییـــن تکریـــم و معارفـــه
ریی ــس جهاددانش ــگاهی هرم ــزگان ب ــا حض ــور مع ــاون هماهنگ ــی و ام ــور مجل ــس
جهاددانشـــگاهی و مســـووالن اســـتانی بـــا رعایـــت کلیـــه پروتکلهـــای بهداشـــتی
برگ ــزار ش ــد.
دکتـــر مهـــدی باصولـــی معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس جهاددانشـــگاهی

در آییـــن تکریـــم و معارفـــه رییـــس جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان گفـــت :ایجـــاد
تحـــول در هرمـــزگان ،مســـتلزم تعامـــل مســـئولین و جهاددانشـــگاهی واحـــد
اســـتان اســـت .در ســـالهای اخیـــر ســـعی داشـــتیم کـــه هـــر واحـــد متناســـب
بـــا ظرفیتهـــای منطقـــهای خـــود ،فعالیـــت شـــاخصی را دنبـــال کنـــد .سرپرســـت
جدی ــد جهاددانش ــگاهی هرم ــزگان ،در برنامــهای ک ــه ارای ــه ک ــرده ب ــر اس ــتفاده از
ظرفیـــت دریـــا تاکیـــد داشـــته اســـت .توســـعه دریـــا محـــور فعالیتهـــای واحـــد
هرم ــزگان ارزش ــمند اس ــت و م ــا انتظ ــار داری ــم ای ــن واح ــد بتوان ــد در ای ــن زمین ــه
فعالی ــت ش ــاخصی را تعری ــف کن ــد ت ــا بتوانی ــم حمایته ــای الزم را انج ــام دهی ــم.
وی ادامـــه داد :راهانـــدازی مرکـــز آمـــوزش تخصصـــی در حـــوزه دریـــا از دیگـــر
برنامههـــای ارایـــه شـــده توســـط سرپرســـت جدیـــد جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان
ب ــود ک ــه امیدواری ــم محق ــق ش ــود .حض ــور جهاددانش ــگاهی در دانش ــگاه میتوان ــد
خدمـــات و بـــرکات زیـــادی بهخصـــوص بـــرای دانشـــجویان داشـــته باشـــد و اگـــر
مســـاعدت الزم صـــورت بگیـــرد و جهاددانشـــگاهی بهصـــورت فیزیکـــی در دانشـــگاه
هرم ــزگان حض ــور داش ــته باش ــد در آین ــده ش ــاهد اتفاق ــات خوب ــی خواهی ــم ب ــود.
جهاددانش ــگاهی خدم ــات شایس ــتهای در حوزهه ــای مختل ــف ارای ــه ک ــرده و یک ــی
از موضوعات ــی ک ــه بای ــد در دس ــتور کار سرپرس ــت جدی ــد ق ــرار گی ــرد ،اس ــتفاده از
ظرفی ــت س ــایر مراک ــز پژوهش ــی اس ــت.
معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس جهـــاد دانشـــگاه بـــا قدردانـــی از خدمـــات
ریی ــس س ــابق جهاددانش ــگاهی هرم ــزگان ،گف ــت :هرم ــزگان در ط ــول ای ــن س ــالها
یکـــی از کـــم حاشـــیهترین واحدهـــای اســـتانی بـــوده و عملکـــرد موفقـــی داشـــته
اس ــت .سرپرس ــت جدی ــد نی ــز از اف ــراد شایس ــته هرم ــزگان و جهاددانش ــگاهی ب ــوده
کـــه در حوزههـــای مختلـــف تجـــارب مختلفـــی اندوختـــه و امیدواریـــم در حـــوزه
ریاس ــت واح ــد نی ــز موف ــق باش ــد.
رییـــس ســـابق جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان نیـــز در ایـــن مراســـم ،عنـــوان کـــرد:
در  ۱۷ســـال خدمتـــی کـــه  ۷ســـال آن در ســـمت مســـوولیت واحـــد خدمتگـــزار
بـــودهام ،هرچـــه در تـــوان داشـــتم انجـــام دادم کـــه امیـــدوارم مـــورد قبـــول واقـــع
ش ــود .قض ــاوت اصل ــی عملک ــرد م ــن ب ــا همهکس ــانی اس ــت ک ــه ش ــاهد آن ب ــوده
و هســـتند.
س ــهیل دادخ ــواه بی ــان ک ــرد :در ح ــوزه مال ــی و پش ــتیبانی از س ــال  ۹۳ت ــا ۹۸
ح ــدود  ۴براب ــر افزای ــش اعتب ــار داش ــتهایم .هزینهه ــا نی ــز برآین ــد خوب ــی داش ــته
اس ــت .زمی ــن  ۴ه ــزار مت ــری ب ــرای س ــاختمان جدی ــد جهاددانش ــگاهی خری ــداری
کردی ــم ک ــه ه ــزار مت ــر ف ــاز اول آن ح ــدود  ۵۰درص ــد پیش ــرفت فیزیک ــی داش ــته
اس ــت .از س ــال  ۹۳ت ــا  ۹۸انقالب ــی در ح ــوزه بودج ــه جه ــاد هرم ــزگان ب ــا کم ــک
همکاران ــم اتف ــاق افت ــاد .در ح ــوزه نی ــروی انس ــانی نی ــز نیروه ــای مس ــتقیم م ــا از
 ۷۳نف ــر ب ــه  ۶۰نف ــر رس ــیده و از طرف ــی نی ــز از  ۴نف ــر نی ــروی پیمان ــی در س ــال
 ۹۲بـــه  ۱۳نفـــر در ســـال  ۹۹رســـیدهایم.
رییـــس ســـابق جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان تصریـــح کـــرد :در حـــوزه معاونـــت
پژوهشـــی کـــه تمرکـــز اصلـــی مـــا بـــر روی آن بـــوده ،اتفاقـــات مثبتـــی افتـــاده
اســـت .هـــدف اصلـــی مـــن ایـــن بـــود کـــه جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان بهعنـــوان
یکنهـــاد پژوهشـــی در اســـتان شـــناخته شـــود کـــه خوشـــبختانه امـــروز ایـــن
اتفـــاق افتـــاده اســـت .ایـــن بخـــش در جشـــنوارههای مختلـــف اســـتانی و ملـــی
رتبههـــای خوبـــی را کســـب کـــرده اســـت .در مرکـــز علمـــی کاربـــردی بـــا رونـــد
نزولـــی جـــذب دانشـــجو مواجـــه شـــدیم کـــه طبیعـــی اســـت؛ امـــا ســـعی کردیـــم
جای ــگاه خ ــود را تثبی ــت کنی ــم و ام ــروز در کش ــور رتب ــه  ۵را داری ــم و در اس ــتان از
مراکـــز برتـــر دانشـــگاه علمـــی کاربـــردی هســـتیم .در آمـــوزش کوتاهمـــدت ،تعـــداد

تجلیل و قدردانی از پرستاران
حوزهسالمتجهاددانشگاهی
علوم پزشکی تهران

به مناسبت سالروز والدت حضرت زینب (س) و روز
پرستار انجام گرفت

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهران:بـــه مناســـبت ســـالروز
والدت حضـــرت زینـــب (س) و روز پرســـتار معـــاون پشـــتیبانی و مدیریـــت منابـــع
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فراگی ــران م ــا از  ۵ه ــزار نف ــر ب ــه  ۱۶ه ــزار نف ــر رس ــیده اس ــت .م ــا در س ــال ۹۹
وارد حوزهه ــای مختلف ــی چ ــون پزش ــکی ،س ــامت ،دریان ــوردی و بندره ــا ش ــدیم.
محمـــد دلپســـند سرپرســـت جدیـــد جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان نیـــز در ایـــن
مراســـم ،اظهـــار کـــرد :شـــرایط پذیـــرش مســـوولیت در برهـــه فعلـــی کـــه برهـــه
تغییـــر دولتهاســـت ،شـــرایط خاصـــی دارد .تغییـــر دولـــت در کشـــور مـــا معمـــوال
بـــه تغییـــر سیاســـتهای کالن و در نهایـــت تغییـــر مدیـــران در اســـتانها منجـــر
میشـــود .طبیعـــی اســـت کـــه در چنیـــن چالشـــی بـــا آگاهـــی از ایـــن برهـــه،
مس ــوولیت پذیرفت ــه و آم ــدهام ت ــا در ح ــد ت ــوان ماموری ــت خ ــود را انج ــام ده ــم.
ایـــن برهـــه بـــه ســـال پایانـــی برنامـــه ششـــم توســـعه برخـــورد کـــرده و مجموعـــه
جهـــاد در حـــال پیشنویـــس برنامـــه هفتـــم توســـعه خـــود نیـــز هســـت و ایـــن
تالقـــی کارکـــرد ویـــژهای را میطلبـــد .مـــا در واحـــد هرمـــزگان بایـــد اســـتراتژی
شـــتاب و احتیـــاط را توامـــان در پیـــش بگیریـــم کـــه نیـــاز بـــه کمـــک مدیـــران
کش ــوری و اس ــتانی دارد .پیکه ــای متوال ــی کرونای ــی ش ــرایط کش ــور و اس ــتان را
در وضعیـــت خاصتـــری قـــرار داده اســـت.
سرپرس ــت جدی ــد جهاددانش ــگاهی هرم ــزگان بی ــان ک ــرد :در چنی ــن فضای ــی ب ــا
همفک ــری ریی ــس س ــابق جه ــاد هرم ــزگان و مس ــووالن در راس ب ــه ل ــزوم تدوی ــن
ســـند توســـعه واحـــد رســـیدیم و یکـــی از مهمتریـــن برنامههـــای پیـــش روی مـــن
تدوی ــن ای ــن س ــند مه ــم اس ــت .خوش ــبختانه مس ــووالن ارش ــد اس ــتانی ،روس ــای
دانشـــگاهها و نماینـــدگان مجلـــس در اســـتان در کنـــار مـــا هســـتند و اعتقـــاد دارم
بـــا انگیـــزه و ارادهای کـــه در همکارانـــم وجـــود دارد ،ایـــن مســـیر پـــر پیچوخـــم را
پشـــت ســـر میگذاریـــم.
دلپس ــند در پای ــان تصری ــح ک ــرد :م ــا ب ــر ای ــن اص ــل اس ــتواریم ک ــه برنامهه ــا
و مـــدل توســـعه واحـــد هرمـــزگان مبتنـــی بـــر اقتصـــاد دریـــا محـــور باشـــد و در
ای ــن راس ــتا بای ــد بتوانی ــم خدم ــات آموزش ــی و فرهنگ ــی ای ــن ح ــوزه را ب ــه نح ــو
شایســـتهای بـــه اســـتان ارایـــه دهیـــم و اگـــر راهـــی را جـــز ایـــن پیـــش بگیریـــم،
خطـــا رفتهایـــم.
در پایـــان ایـــن مراســـم از زحمـــات دکتـــر ســـهیل دادخـــواه تقدیـــر و دکتـــر
محمـــد دلپســـند بهعنـــوان سرپرســـت جدیـــد جهاددانشـــگاهی واحـــد هرمـــزگان
معرفـــی شـــد.

جهاددانش ــگاهی ب ــا حض ــور در واح ــد عل ــوم پزش ــکی ته ــران ،از پرس ــتاران سراس ــر
کشـــور بهویـــژه ایـــن قشـــر فـــداکار در جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران
تجلیـــل و قدردانـــی کـــرد.
دکت ــر س ــید محمدج ــواد شوش ــتری مع ــاون پش ــتیبانی و مدیری ــت مناب ــع ای ــن
نهـــاد بـــا بیـــان اینکـــه ســـرمایه اصلـــی جهاددانشـــگاهی نیـــروی انســـانی اســـت،
گفـــت :جهاددانشـــگاهی نیـــروی انســـانی را بـــارور ،پویـــا و پیشـــرو میکنـــد و اگـــر
ایـــن نیروهـــا انگیـــزه نداشـــته باشـــند مشـــکالت چندیـــن برابـــر میشـــود.
وی بیـــان کـــرد :علـــوم پزشـــکی تهـــران از معـــدود واحدهایـــی اســـت کـــه
فعالیـــت اصلـــی آن ،حـــوزه ســـامت اســـت و یکـــی از مهمتریـــن بخشهـــای
حـــوزه ســـامت «درمـــان» اســـت کـــه در بخـــش درمـــان قســـمت عمـــدهای از
زحمـــات بـــر دوش عزیـــزان پرســـتار اســـت.
معـــاون پشـــتیبانی و مدیریـــت منابـــع جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان اینکـــه قـــدر
پرس ــتاران آنط ــور ک ــه بای ــد و ش ــاید دانس ــته نش ــده اس ــت ،اظه ــار ک ــرد :در کش ــور
م ــا پرس ــتاری مق ــداری م ــورد کملطف ــی قرارگرفت ــه و ب ــه همی ــن دلی ــل پزش ــک
ســـاالری بســـیار پـــر رنـــگ اســـت ،در دنیـــا حتـــی در حقـــوق مـــادی ،پرســـتاران
نزدی ــک ب ــه  ۶۰ت ــا  ۷۰درص ــد درآم ــد پزش ــکان را در س ــازمانها دارن ــد و از نظ ــام
صنف ــی ق ــوی برخوردارن ــد ،ام ــا در کش ــور م ــا اینگون ــه نیس ــت .امی ــدوارم حداق ــل
جهاددانش ــگاهی ته ــران در ح ــد ام ــکان بتوان ــد ای ــن مس ــاله را ترمی ــم کن ــد.
وی تصری ــح ک ــرد :ه ــر ی ــک از نیروه ــای جهاددانش ــگاهی در جای ــگاه خ ــود ج ــزو
بهترینهـــا هســـتند و بـــا توجهـــی کـــه رییـــس جهـــاد علـــوم پزشـــکی تهـــران و
س ــایر دوس ــتان دارن ــد ،انتظ ــار مــیرود ک ــه ق ــدردان زحم ــات ای ــن عزی ــزان باش ــند
ت ــا بتوانی ــم روز ب روز ش ــاهد ش ــکوفایی فعالیته ــای ح ــوزه س ــامت باش ــیم و ب ــه
کم ــک آن ــان گامه ــای ام ــدادی را جلوت ــر ببری ــم.
دکت ــر علیرض ــا بهرام ــی مش ــاور عال ــی ریی ــس س ــازمان جهاددانش ــگاهی عل ــوم
پزشـــکی تهـــران نیـــز ضمـــن تبریـــک والدت حضـــرت زینـــب (س) بـــه همـــه
هم ــکاران و زحمتکش ــان مخصوص ــا کس ــانی ک ــه لب ــاس مق ــدس پرس ــتاری دارن ــد،
اظهـــار کـــرد :وظیفـــه ماســـت کـــه بهعنـــوان منابـــع انســـانی و ســـرمایه اجتماعـــی
جهاددانشـــگاهی بـــه هـــر بهانـــهای خدمـــت دوســـتان باشـــیم و بـــرای همـــه آنـــان
آرزوی توفیـــق کنیـــم.
وی گفـــت :همـــه شـــاهد هســـتند کـــه فعالیتهـــای پرســـتاران همـــواره و
بهخصـــوص پـــس از شـــیوع کرونـــا ،ســـخت و طاقـــت فرساســـت ،بـــا ایـــن حـــال
ای ــن ش ــغل ب ــرای بس ــیاری از پرس ــتاران ش ــیرین اس ــت ب ــه دلی ــل اینک ــه ج ــان
انســـانها را نجـــات میدهنـــد.
دکت ــر فات ــح مع ــاون پژوهش ــی س ــازمان جهاددانش ــگاهی عل ــوم پزش ــکی ته ــران
نیـــز بیـــان کـــرد :مجموعـــه علـــوم پزشـــکی تهـــران گذشـــته از اینکـــه خدمـــات
درمانـــی ارایـــه میدهـــد شـــاید نزدیـــک بـــه  ۵۰کادر پرســـتاری داریـــم کـــه
خدمـــات را در اقصـــی نقـــاط تهـــران ارایـــه میدهنـــد و در ایـــن ایـــام بـــه دلیـــل
شـــیوع کرونـــا خدماتشـــان بســـیار بیشـــتر ،بارزتـــر و مشـــخصتر بـــوده اســـت.
وی افـــزود :فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران مختـــص بـــه
ارای ــه خدم ــات درمان ــی نیس ــت .برنامههای ــی در ح ــوزه پژوه ــش و آم ــوزش ب ــرای
پرســـتاران سراســـر کشـــور اجـــرا کردهایـــم و شـــاید در حـــال حاضـــر بیســـت و
هفـــت دوره آمـــوزش دورههـــای خـــاص پرســـتاران را در حـــوزه زخـــم داشـــتهایم.
حســـن بســـان پـــور معـــاون پشـــتیبانی واحـــد علـــوم پزشـــکی تهـــران ،نیـــز
بیـــان کـــرد :ایـــن نـــگاه بســـیار ارزشـــمند اســـت کـــه مدیـــران ارشـــد ســـازمان
از بُعـــد منابـــع انســـانی زمـــان و وقـــت میگذارنـــد و بـــرای نیروهـــا ارزش قائـــل
هســـتند و امیدواریـــم ایـــن رونـــد الگویـــی بـــرای ســـایر مدیـــران کشـــور باشـــد.
وی گف ــت :ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط ام ــروز جامع ــه ،نقط ــه ق ــوت نی ــروی انس ــانی
در ح ــوزه س ــامت اس ــت بنابرای ــن توق ــع مــیرود از نظ ــر مال ــی و رفاه ــی توج ــه
بیش ــتری ب ــه هم ــکاران در ح ــوزه س ــامت ص ــورت گی ــرد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه دغدغـــه مدیـــران ارشـــد جهاددانشـــگاهی بایـــد
حفـــظ نیـــروی انســـانی باشـــد ،خاطرنشـــان کـــرد :ضـــروری اســـت توجـــه ویـــژهای
بـــه نیروهـــای حـــوزه ســـامت وجـــود داشـــته باشـــد و امـــکان پیشـــرفت بـــرای
پرســـتاران فراهـــم شـــود.
گفتنـــی اســـت ،در ایـــن مراســـم ســـیدرضی آقاســـیدی مدیـــرکل منابـــع
انســـانی و امـــور اداری جهاددانشـــگاهی و دکتـــر حســـین یـــاری معـــاون فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران نیـــز حضـــور داشـــتند کـــه از منیـــژه
مالزین ــل ،آرزو آق ــازاده ،لی ــا چاوش ــیان ،نرگ ــس حیدرپ ــور ،صب ــاغ ش ــالچیان ،نیم ــه
زاد بـــه نمایندگـــی از پرســـتاران خانـــم و چینـــیزاده بـــه نمایندگـــی از پرســـتاران
مجموعـــه و همچنیـــن پرســـتاران مجموعـــه درمـــان در منـــزل تجلیـــل شـــد.
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معاون آموزشی جهاددانشگاهی در مراسم تجلیل از
مدرسان واحد آذربایجان غربی تاکید کرد

دیگــر
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی :معاون آموزشی جهاددانشگاهی در مراسم
تجلیل از مدرسان واحد آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه در دوران پساکرونا استفاده از
ابزارهای فناوری برای آموزشها بسیار ضروری است ،گفت :در دوران پسا کرونا آموزشها
فقط حضوری نخواهد بود بلکه ترکیبی از آموزش حضوری و غیرحضوری باید در نظر
گرفته شود که این امر ،مستلزم داشتن نظام آموزشی ساختارمند ،امکانات نرم افزاری و
سختافزاری و سرمایه انسانی توانمند ،خالق و پویا است.
مراسم تجلیل از مدرسان دورههای آموزش آنالین جهاددانشگاهی آذربایجان غربی
با حضور معاون آموزشی جهاددانشگاهی ،مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه آموزش،
مدیرکل دفتر نیازسنجی و پروژه یابی آموزشی و رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی
بهصورت وبیناری برگزار شد.
دکتر محمدصادق بیجندی معاون آموزشی جهاددانشگاهی در این مراسم ضمن تقدیر
از تالشهای مجدانه جهادگران جهاددانشگاهی آذربایجان غربی و مدرسان پر تالش این
استان در روند توسعه آموزش مجازی با بیان اینکه در مقاالت علمی و منابع معتبر حوزه
آموزش ،تحقق آموزش مجازی با بهرهمندی از ابزار یادگیری الکترونیکی و تحول در
فضای یادگیری برای کشورهای توسعه یافته برای  ۱۰سال آینده یعنی  ۲۰۳۰پیشبینی
شده بود ،تصریح کرد :شیوع بیماری کرونا ،این تحول آموزشی را  ۱۰سال جلو انداخت،
البته این رویداد و تحول برای کشورهای در حال توسعه ،شاید  ۳۰یا  ۲۰سال جلوتر
رخ داده است.
وی ادامه داد :نخبگان ،اساتید و مدرسان که همیشه در تنگناها و فشارهای مختلف
خوش میدرخشند در این دوره هم بهعنوان سربازان و مدافعان خط مقدم آموزش
کشور تمام قد با همت واال پای کار آمده و در این مسیر با وجود اینکه بسیاری از
زیرساختهای الزم در حوزه آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی بهطور کامل محیا
نبود با تالشی وصفناپذیر در تمام زیر نظامهای آموزشی وارد میدان شدند و با حوصله،
تدبیر ،خالقیت و تالش خستگیناپذیر به اصالح امور و اثر بخشی آموزش بسیاری از
کمبودها را پوشش داده و هنوز هم در تالشند نظام آموزش کشور را با کمترین آسیب
از شرایط موجود عبور دهند.
دکتر بیجندی با بیان اینکه آموزش برای دوران پساکرونا نیازمند آمادهسازی و پاسخ
به چند سوال کلیدی است ،تصریح کرد :میزان و درجه آمادگی برای دوران پس از کرونا،
اهم اقدامات اجرا شده تاکنون و داشتن برنامه برای آینده از جمله مباحث مهمی است
که باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی در خصوص دوران پساکرونا خاطرنشان کرد :باید
بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم که چگونه میتوان از تجارب اندوخته در قبل و پس از
شروع کرونا برای دوران پسا کرونا بهرهمند شویم؟ قطعا پاسخگویی دقیق و درست به
این سوال و سواالت مشابه ،بستر مناسب را برای آموزشهای کیفی و اثر بخش پساکرونا
مهیا میکند.

وی اظهار کرد :مستندسازی از تجربیات ،نقاط قوت و ضعف دوران پس از شروع کرونا
بسیار مهم است و به شکل جدی باید به این مساله توجه شود.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی با بیان اینکه از سال  ۲۰۲۰دیگر با نسل ضد ()z
مواجه نیستیم بلکه با نسلی که با وب بزرگ شده ،آموزش دیده و تغییر کردهاند روبهرو
هستیم ،تصریح کرد :مراکز آموزشی باید برای انتظارات ،دیدگاهها و نگرشهای این نسل
بهتمامی شئون زندگی ،اعم از کار ،تحصیل ،اقتصاد ،اجتماع ،فرهنگ و خانواده خود را
آماده کرده و برنامهریزی کنند.
دکتر بیجندی با بیان اینکه یادگیری الکترونیک پیشازاین بهعنوان یک ابزار
مهم یادگیری ترکیبی محسوب میشد ،افزود :در دوران پس از شروع کرونا ،یادگیری
الکترونیک جایگزین آموزش اصلی و جایگزین تمام حوزهها و ارکان آموزشی شده است.
وی همچنین تصریح کرد :فرایند آموزش اگر به شکل صحیح محقق شود تغییرات
بنیادینی در دانش ،نگرش و مهارت اعضای جامعه ایجاد میکند.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی با تاکید بر اینکه در دوران پساکرونا استفاده از
ابزارهای فناوری برای آموزشها بسیار ضروری است ،گفت :در دوران پساکرونا آموزشها
فقط حضوری نخواهد بود بلکه ترکیبی از آموزش حضوری و غیرحضوری باید در نظر
گرفته شود که این امر ،مستلزم داشتن نظام آموزشی ساختارمند ،امکانات نرمافزاری و
سختافزاری و سرمایه انسانی توانمند ،خالق و پویا است.
وی با بیان اینکه در حوزه ارتقای مهارت سرمایه انسانی در یک سال گذشته رشد و
جهش بسیار خوبی داشتیم ،تصریح کرد :باید از تهدیدی که شیوع ویروس کرونا برای
آموزش ایجاد کرده فرصتهای زیادی برای آینده فراهم کنیم.
وی تصریح کرد :واحدهای جهاددانشگاهی الزم است به این منظور کارگاههای
آموزشی مختلفی برای مدرسان برنامهریزی و اجرا کنند تا بتوانیم در آینده بیش از
گذشته برای آموزش کشور خدمترسانی کنیم.
دکتر رستمزاده رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی در این مراسم با اشاره به
اینکه تجلیل از معلم تکریم علم و دانش در جامعه است ،اظهار کرد :هر جامعه و
مجموعهای به مقام باالی معلم ارزش بدهد به باالترین ارزشهای انسانی ،اخالقی و
توسعه فردی و اجتماعی که الزمه تعالی است دست مییابد.
وی اظهار کرد :معلمان عاشقانه تمام دانستههای خود را در طبق اخالص به امید
توسعه آتی جامعه و کشور به نسل جوان انتقال داده و در راه پیشرفت و توسعه جامعه و
کشور در تالش و کوشش هستند.
دکتر رستم زاده با اشاره به اینکه معلم پیشتر از ذهن ،قلب دانشآموز رو تسخیر
میکند ،اظهار کرد :ذهن دانشآموز انباشته از رفتار و گفتار و اخالق و منش معلم است
که هر دو متقابال و قلبا به همدیگر عشق میورزند و دانشآموز در زندگی اجتماعی از
معلم و مدرس خود برای نقش توسعهمند در ساختن جامعهاش الگو میپذیرد.

■□■

ُبرج فناوری پارک علم و فناوری
استان کرمانشاه تا پایان سال
افتتاحمیشود

■□■

متهیدات جدید برای حامیت از
منتخبانجشنوارهپایاننامهسال

■□■

جایزه پروانه فرزانه در حوزه
زیست پزشکی به دکرت الهه الهی
اعطا شد

روابط عمومی جهاددانشگاهی ۶ ،دیماه:با حضور معاون اول رییس جمهور در مراسمی با
همکاری جهاددانشگاهی برای اولینبار جایزهای تحت عنوان دکتر پروانه فرزانه در حوزه
زیست پزشکی به دکتر الهه الهی استاد دانشگاه تهران اعطا شد.
سومین جشنواره «زن و علم» با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور،
منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد .در این مراسم امسال برای
اولین بار جایزهای تحت عنوان دکتر پروانه فرزانه با همکاری جهاددانشگاهی به یکی از
برگزیدگان دانشگاهی اعطا شد.
دکتر پروانه فرزانه که چندی پیش مرحوم شد ،دانشمندی خستگیناپذیر بود که با
همتی واال بانک سلولهای جانوری و انسانی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
وابسته به جهاددانشگاهی را با بیش از هزار و چهارصد ردهی سلولی تاسیس کرد.
اکنون این بانک ،مجموعهای از توانمندیهای نرمافزاری و سختافزاری در حوزهی
علوم سلولی ،زیستفناوری و پزشکی برای تامین نیاز مراکز علمی ،دانشگاهی ،صنعتی و
کمک به حفظ گونههای کمیاب کشور را فراهم آورده است.
امسال برای اولین بار جایزهای به نام وی در نظر گرفته شد که این جایزه بر مبنای
یک دستاورد برجسته نظری یا کاربردی در حوزه زیست پزشکی به بانوان اهدا میشود.

روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی :دکتر حامد علیاکبرزاده دبیر نوزدهمین
دوره جشنواره ملی پایاننامه سال اظهار کرد :امسال تغییراتی در ساختار جشنواره
داشتیم و این دوره با تأکید بیشتر بر نیازهای کشور و کاربردی بودن آثار شرکتکنندگان
برگزار میشود .با توجه به شرایط حاکم در دانشگاهها و تغییرات در ساختار جشنواره،
تصور این بود که امسال با کاهش آثار دریافتی مواجه میشویم اما خوشبختانه استقبال
خوبی از جشنواره صورت گرفته است.
وی افزود :باگذشت یکماه از اعالم فراخوان ،بیش از  200پایاننامه دریافت کردهایم
که از این میان ،بیشترین تعداد در گروه علوم انسانی به ویژه علوم انسانیاسالمی است.
سرپرست سازمان انتشارات جهاددانشگاهی بیان کرد :امسال مذاکراتی برای نمایه
شدن چکیده پایاننامههای برگزیده و شایسته تقدیر در برخی پایگاههای معتبر
نمایهسازی علمی داشتیم و قرار است چکیده آثار برتر در این پایگاهها نمایه شود.
دبیر نوزدهمین دوره جشنواره ملی پایاننامه سال با اشاره به تمهیدات جدید
سازمان انتشارات جهاددانشگاهی برای حمایت مالی و معنوی از برگزیدگان جشنواره
پایاننامه سال ،گفت :مسائل ویژهای در این دوره مورد توجه قرار گرفته است و بنا داریم
پایاننامهها و رسالههای برگزیده را در فرآیند چاپ در قالب کتاب قرار دهیم.
وی بیان کرد :در حوزه علوم انسانی موضوعاتی مانند سواد رسانهای ،اخالق حرفهای،
فلسفه علم و فناوری ،تاریخ شفاهی ،نظام سیاسی در اسالم ،علوم انسانی اسالمی،
سیاستگذاری علم و فناوری ،ادبیات معاصر ،مسئولیت اجتماعی و حقوق مالکیت فکری
و معنوی مد نظر قرار دارد.
سرپرست سازمان انتشارات جهاددانشگاهی تصریح کرد :در این دوره تالش کردهایم تا
زمینههای علمی و فناورانهای که جهاددانشگاهی در آن به طور تخصصی ورود و فعالیت
دارد ،مورد توجه ویژه قرار گیرد که از آن جمله میتوان به سلولدرمانی ،صنایع ریلی،
صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی ،ناباروری و بیولوژی تولید مثل ،طراحی مد و لباس ایرانی
و هنر و معماری ایرانی و اسالمی اشاره کرد.
دبیر این جشنواره ادامه داد :بنا داریم با نگاهی کاربردی و راهبردی ،پایاننامههای
منتخب را پس از شناسایی و معرفی ،به مراکز علمی مرتبط در جهاددانشگاهی نیز ارجاع
دهیم تا با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در این نهاد ،امکان تعامل با منتخبان بیش
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دبیر نوزدهمین دوره جشنواره ملی پایاننامه اعالم کرد
آثار برگزیده نیز در فرآیند چاپ در قالب کتاب قرار
میگیرند

143

www.acecr.ac.ir

روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمانشاه:رییس جهاددانشگاهی در سفر یکروزه خود به
کرمانشاه از افتتاح برج فناوری پارک علم و فناوری کرمانشاه تا پایان امسال خبر داد.
دکتر حمیدرضا طیبی در حاشیه بازدید از پروژه برج فناوری پارک علم و فناوری
جهاددانشگاهی کرمانشاه ،با اشاره به پیشرفت مطلوب پروژه گفت :تمام تالش و برنامه
ما این است که تا پایان سال این برج را آماده کرده و بتوانیم به بهرهبرداری برسانیم.
وی افزود :امسال تالش زیادی برای تکمیل برج فناوری کرمانشاه صورت گرفت و از
برج فناوری کرمانشاه با سرعت پیش برود.
هر منبعی کمک کردیم تا کار ِ
رییس جهاددانشگاهی تصریح کرد :این پروژه در  16طبقه در حال احداث است و
تا پایان سال تقریبا تمام پروژه آماده میشود .البته مساعد بودن شرایط جوی هم در
پیشبرد پروژه مهم است و اگر تا پایان سال شرایط جوی مساعد باشد شاهد افتتاح بُرج
خواهیم بود.
دکتر طیبی در ادامه از برج فناوری کرمانشاه بهعنوان پروژهای بینظیر در بین تمام
پارکهای علم و فناوری کشور یاد کرد و افزود :در سایر پارکهای کشور چنین پروژهای
نظیر ندارد.
وی افزود :در سالهای آتی فاز دوم این پروژه که ساخت برج دوم فناوری کرمانشاه
است شروع خواهد شد و کرمانشاه صاحب برجهای دوقلوی فناوری میشود.
رییس جهاددانشگاهی اظهار کرد :با راهاندازی برج فناوری کرمانشاه حدود 120
شرکت دانشبنیان در این برج مستقرشده و فعالیت خواهند داشت.

مجموعه فعالیتهای علمی اثر کلی یک فرد در حوزههای علم و فناوری در گام بعدی
مورد توجه داوران قرار میگیرد.
گفتنی است ،در این مراسم جایزه پروانه فرزانه در حوزه زیست پزشکی به دکتر الهه
الهی استاد دانشگاه تهران اعطا شد.
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از پیش فراهم شود.
دکترعلیاکبرزاده گفت :بر این باوریم که جشنواره ملی پایاننامه سال با چنین
رویکردی میتواند زمینهساز عملیاتی شدن بسیاری از ایدههای نو و طرحهای علمی
و فناورانه شود.
گفتنی است نوزدهمین جشنواره ملی پایاننامه سال دانشجویی ،در سه بخش اصلی،
ویژه و بینالملل برگزار میشود و دانشجویان و طالبی که در بازه زمانی  1397/7/1تا
 1399/6/31از پایاننامه خود در مقاطع تحصیالت تکمیلی دفا ع کردهاند ،میتوانند
با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به نشانی  isba.irدر
جشنواره شرکت کنند .آخرین مهلت ثبت نام نوزدهمین جشنواره ملی پایاننامه سال
دانشجویی  1399/12/28اعالم شده است.
بر اساس اعالم دبیرخانه نوزدهمین جشنواره ملی پایاننامه سال دانشجویی ،بخش
اصلی این جشنواره شامل حوزههایی در شش گروه علوم پایه ،کشاورزی و منابع طبیعی،
هنر و معماری ،فنی و مهندسی ،علوم پزشکی و علوم انسانی است .بر این اساس ،در
هریک از گروهها دانشجویانی که صرفاً در موضوعات زیر از پایاننامه خود دفاع کرده
باشند ،میتوانند در این جشنواره شرکت کنند.
گروه علوم پزشکی :ناباروری و بیولوژی تولید مثل ،طب بازساختی و سلولدرمانی،
ارتقای سالمت ،اپیدمیولوژی ،سرطان
گروه فنی و مهندسی :صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی ،حمل و نقل ریلی ،صنایع معدنی
و فلزی ،مهندسی صنایع ،مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات ،مهندسی برق
گروه علوم پایه :زیستشناسی ،زمینشناسی ،شیمی
گروه علوم انسانی :ارتباطات و رسانه ،اخالق حرفهای ،مطالعات فرهنگی ،سیاستگذاری
علم و فناوری ،فلسفه علم و فناوری ،مسئولیت اجتماعی ،علوم انسانی اسالمی ،ادبیات
معاصر ،تاریخ شفاهی ،حقوق مالکیت فکری و معنوی ،نظام سیاسی در اسالم ،فرهنگ
عمومی و آسیبهای اجتماعی
گروه هنر و معماری :طراحی مد و لباس ،معماری ایرانی و اسالمی ،هنر ایرانی و
اسالمی
گروه کشاورزی :گیاهان دارویی ،صنایع غذایی ،باغبانی
در بخش ویژه این جشنواره ،پایاننامههای نگارش شده در زمینههای «محیط
زیست»« ،اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی»« ،مطالعات کتاب ،کتابخوانی و نشر»،
«مکتب شهید سلیمانی (ابعاد معنوی ،فرهنگی ،سیاسی ،نظامی)»« ،فضای مجازی و
یادگیری الکترونیک» پذیرش میشوند.
در این دوره از جشنواره ملی پایاننامه سال دانشجویی برای نخستین بار بخش
بینالملل به جشنواره اضافهشده است .این بخش به دانشجویان غیرایرانی اختصاصیافته
که پایاننامههای خود را با موضوع ایران تدوین کردهاند.
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به پایگاه اطالعرسانی www.
 isba.irمراجعه و یا با شماره تلفن  02166952727تماس حاصل کنند.
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انتشار فراخوان بیست و هشتمین
جشنواره ملی کتاب سال
دانشجویی

با انتشار فراخوان بیست و هشتمین جشنواره ملی
کتاب سال دانشجویی ،رشتههای رسانه و ارتباطات
در شاخه علوم انسانی در بخش اصلی جشنواره قرار
گرفتند

روابط عمومی جهاددانشگاهی :با انتشار فراخوان بیست و هشتمین جشنواره ملی کتاب
سال دانشجویی ،رشتههای رسانه و ارتباطات در شاخه علوم انسانی در بخش اصلی
جشنواره قرار گرفتند.
دانشجویان مولف و مترجم تا  28اسفند  1399فرصت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه
دائمی جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی ارسال کنند.

شرایط شرکت در جشنواره
بر اساس این فراخوان دانشجویان تمامی رشتهها و مقاطع تحصیلی دانشگاهی و طالب
مقاطع تحصیلی سطح  2و  3میتوانند آثار خود را به تعداد نامحدود و براساس شرایط
ذیل در شش گروه اصلی شامل فنی و مهندسی ،علوم پایه ،علوم انسانی ،کشاورزی و
منابع طبیعی ،علوم پزشکی و دامپزشکی ،هنر و معماری و دو بخش ویژه و بینالملل به
دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
براین اساس همزمانی دوره تحصیل دانشجو با زمان چاپ و انتشار اثر ،دارا بودن
مشخصات عمومی کتاب برای اثر منتشر شده ،داشتن اعالم وصول از وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،انتشار کتاب از ابتدای سال  98تا پایان  ،99ثبتنام اینترنتی ،ارسال
متن زبان اصلی آثار ترجمهشده ،از جمله
دوجلد از کتاب به دبیرخانه و ارسال نسخهای از ِ
شرایط شرکت در جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی است.
همچنین دانشآموختگانی که حداکثر دو سال پس از فارغالتحصیلی ،کتاب خود را در
بازه زمانی فوقالذکر ( )99-98به چاپ رساندهاند نیز میتوانند در جشنواره شرکت کنند.
کتابهای الکترونیک ارسالشده به دبیرخانه جشنواره نیز باید دارای مجوز وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و هولوگرام باشند.
یادآور میشود آثار دریافت شده بازگردانده نخواهند شد و به آثار برگزیدهای که توسط
بیش از یک نفر تألیف یا ترجمهشدهاند ،صرفاً یک جایزه تعلق خواهد گرفت.
نحوه مشارکت ناشران
براساس این فراخوان ،ناشران نیز میتوانند آثار دانشجویی خود را به همراه فرم
ثبتنام اینترنتی ،به دبیرخانه جشنواره کتاب سال دانشجویی ارسال کنند .در آیین
اختتامیه جشنواره از ناشرانی که اهتمام جدی در نشر آثار دانشجویی داشته و بر اساس
مالکهای دبیرخانه ،بهترین شکل مشارکت را در جشنواره داشتهاند ،تجلیل خواهد شد.
موضوعات بخش ویژه بیست و هشتمین جشنواره ملی کتاب سال
دانشجویی
بخش ویژه بیست و هشتمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی ،به موضوعات
«اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی«« ،تاریخ شفاهی»« ،اخالق حرفهای»« ،مطالعات نشر،
کتاب و کتابخوانی» و «علوم انسانی اسالمی» اختصاص دارد.
بخش بینالملل بیست و هشتمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی
در این دوره برای نخستین بار بخش بینالملل به جشنواره اضافهشده است که
این بخش به دانشجویان خارجی که در موضوع ایران کتاب نوشتهاند ،اختصاصیافته
است .موضوع ایران زیر موضوعاتی مانند ایرانشناسی ،گردشگری ،دین ،سنن و آداب،
اندیشمندان ایرانی ،معماری و هنر ایرانی و  ...را در برمیگیرد.
گفتنی است ،این جشنواره هرسال همزمان با هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران و
با هدف ایجاد نشاط علمی در فضای دانشگاهی کشور ،شناسایی و حمایت از دانشجویان
نوقلم و صاحب اندیشه ،معرفی و تجلیل از ناشران فعال در زمینه آثار دانشجویی و تقویت
روحیه تتبع و پژوهش دانشجویان برگزار میشود.
گفتنی است ،عالقهمندان میتوانند پس از ثبتنام از طریق سامانه اینترنتی به آدرس
 ،www.isba.irدو نسخه از اصل اثر را به همراه فرم ثبتنام اینترنتی به آدرس
پستی دبیرخانه جشنواره در تهران ،خیابان انقالب ،خیابان فخر رازی ،خیابان شهدای
ژاندارمری ،پالک  ،72صندوق پستی 13145-1163:سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
ارسال کرده و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  66952727تماس حاصل
کنند.

اخبار کوتاه

کنفرانس پژوهشهای نشر در
 SIDنمایه شد

روابــط عمومــی ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی:
رییــس نخســتین کنفرانــس بینالمللــی پژوهشهــای
نشــر کــه بــه همــت ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی
و بــا همــکاری دانشــگاه علــم و فرهنــگ برگــزار
میشــود اعــام کــرد :مقــاالت پذیرفتهشــده در ایــن
کنفرانــس در مرکــز اطالعــات علمــی جهاددانشــگاهی
( )SIDنمایــه میشــود.
حامـد علیاکبـر زاده رییـس نخسـتین کنفرانـس
بینالمللـی پژوهشهـای نشـر جهاددانشـگاهی اظهـار
کـرد :بـا توجـه بـه ماهیـت پژوهشـی ایـن کنفرانـس و
رایزنیهـای صورتگرفتـه بـا مرکـز اطالعـات علمـی
جهاددانشـگاهی ( ،)SIDچکیـده مقاالتـی کـه پـس از
داوری بـرای شـرکت در کنفرانـس پذیرفته شـود ،در این
مرکـز نمایـه خواهـد شـد.
سرپرست سازمان انتشارات جهاددانشگاهی در ادامه
با تاکید بر ضرورت برگزاری این رویداد ،خاطرنشان
کرد :برای نخستین بار در کشور با برگزاری کنفرانسی
پژوهشی در تالش هستیم تا مقوله نشر را بهطور تخصصی
موردبررسی علمی قرار دهیم و درعینحال میکوشیم از
تجربیات بینالمللی در این زمینه نیز بهرهمند شویم.
علیاکبـــر زاده بـــا اشـــاره بـــه نقـــش ترجمـــه در
تولیـــد و نشـــر آثـــار علمـــی و دانشـــگاهی ،تصریـــح
کـــرد :در ایـــن راســـتا کمیتـــه علمـــی ایـــن کنفرانـــس
تصمی ــم گرف ــت بح ــث توس ــعه فرهنگ ــی و ترجم ــه را
بهعنـــوان محـــور ویـــژه ایـــن کنفرانـــس بینالمللـــی
تعریـــف کنـــد.
رییـــس نخســـتین کنفرانـــس بینالمللـــی
پژوهشه ــای نش ــر اف ــزود :در ح ــال رایزن ــی ب ــا برخ ــی
دیگـــر از پایگاههـــای معتبـــر علمـــی هســـتیم تـــا بـــا
توجـــه بـــه وزن علمـــی رویـــداد پیـــش رو ،مقـــاالت
پذیرفتهشـــده در ایـــن پایگاههـــا نیـــز نمایـــه شـــود.
نخســـتین کنفرانـــس بینالمللـــی پژوهشهـــای
نشـــر رویـــدادی اســـت کـــه بـــه همـــت ســـازمان
انتشـــارات جهاددانشـــگاهی بـــا همـــکاری دانشـــگاه
علـــم و فرهنـــگ برگـــزار میشـــود .در فراخـــوان ایـــن
کنفرانـــس آمـــده اســـت :از پژوهشـــگران در تمامـــی
حوزههـــای مرتبـــط بـــا مطالعـــات و پژوهشهـــای
نش ــر ب ــرای ثب ــت و ارای ــه مق ــاالت خ ــود در نخس ــتین
کنفرانـــس بینالمللـــی پژوهشهـــای نشـــر دعـــوت
بـــه عمـــل میآیـــد .آثـــار پژوهشـــی مرتبـــط بـــا
«ترجمـــه و توســـعه فرهنگـــی» کـــه بهعنـــوان محـــور
وی ــژه ای ــن کنفران ــس مش ــخص ش ــده اس ــت ،بهط ــور
خـــاص مـــورد توجـــه قـــرار دارد.
آخریـــن مهلـــت ارســـال چکیـــده بـــرای شـــرکت
در ایـــن کنفرانـــس هفتـــم اســـفند  1399اعـــام
شـــده اســـت .عالقهمنـــدان بـــرای کســـب اطالعـــات
و دریافـــت جزئیـــات دربـــاره ایـــن رویـــداد میتواننـــد
بـــه پایـــگاه اینترنتـــی http://pubconf.isba.ir
مراجعـــه کننـــد.
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فروش بذرهای هیبریدی
تولید شده مطابق با قوانین
جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی

ایران:دکتـر طیبـی در بازدیـد از پـروژه فناورانـه تولید بذر
هیبریـدی ضمـن اشـاره بـه اهمیـت اجرایـی ایـن طـرح
در امنیـت غذایـی ،بـرآورده سـاختن نیازهـای کشـور در
شـرایط تحریـم و لـزوم حرکـت بـه سـمت خودکفایی در
ایـن زمینـه ،بـر اجرایی کـردن فازهـای بعدی ایـن پروژه
و فـروش بذرهـای هیبریدی تولید شـده مطابـق با قوانین
جهاددانشـگاهی تاکیـد کـرد.
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی
بـه همـراه دکتـر محمدرضـا پورعابـدی معـاون پژوهـش
و فنـاوری و مهـدی عباسـی رییـس مجتمـع تحقیقاتـی
شـهدای جهاددانشـگاهی از پـروژهی فناورانـهی در حـال
اجـرای «کسـب فنـاوری تولیـد چهار نـوع بـذر هیبریدی
سـبزی و صیفیجـات» مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و
زیسـتی ایـران بازدیـد کـرد.
در ایـن بازدیـد ابتـدا دکتـر الیـاس آریاکیـا مسـوول
پـروژه فناورانـه تولیـد بـذر هیبریـد توضیحـات الزم در
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روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی هرمــزگان :عضــو
مجمــع نماینــدگان هرمــزگان در مجلــس بــر اینکــه
جهاددانشــگاهی میتوانــد در حــوزه اطالعرســانی بــه
افــکار عمومــی ،مطالبــه گــری و همچنیــن بهعنــوان
اتــاق فکــری کــه چارچــوب علمــی قــوی دارد در کنــار
مجمــع نماینــدگان باشــد ،تاکیــد کــرد.
احمـد مـرادی عضـو مجمـع نماینـدگان هرمـزگان
در مجلـس در دیـدار بـا هیـات رییسـه جهاددانشـگاهی
هرمـزگان ،اظهـار کـرد :بـه نتیجـه رسـاندن هـر کاری
مسـتلزم شـناخت اسـت و آقای دلپسـند شـناخت اولیه
و اساسـی را نسـبت به مجموعه جهاددانشـگاهی و استان
هرمـزگان دارد .زحمـات ،تعاملات موثـر و پیگیریهـای
رییـس سـابق جهاددانشـگاهی نیـز قابلتقدیـر اسـت.
نماینـده مـردم هرمـزگان در مجلـس تصریـح کـرد:
امیـدوارم با درکی مشـترک و اسـتفاده از همـه ظرفیتها
و مشـارکت در بخشهـای مختلـف شـاهد پیشـرفتهای
چشـمگیری در ایـن مجموعـه باشـیم .آمادگـی بنـده
نیـز همچـون گذشـته بـرای تعامـل بـا جهاددانشـگاهی
هرمـزگان وجـود دارد ،ایـن مجموعـه هـر ظرفیتـی را در
بنـده و مجمـع نماینـدگان اسـتان بـرای کمک احسـاس
میکنـد میتوانـد بـرای پیگیـری بـه بنـده منتقـل کنـد.
مـرادی بـا اشـاره بـه اینکـه جهاددانشـگاهی میتواند
در حـوزه اطالعرسـانی بـه افـکار عمومـی ،مطالبـه گـری
و همچنیـن بهعنـوان اتـاق فکـری کـه چارچـوب علمـی
قـوی دارد در کنـار مجمـع نماینـدگان باشـد ،افـزود :اگر
دانشـگاهها ارتباط و تعامل خوبی داشـته باشـند ،خروجی
خوبـی بـرای اسـتان خواهـد داشـت .یکـی از دالیلـی که
عقبماندگـی بیشـتری نسـبت بـه سـایر اسـتانها داریم
ایـن اسـت که هنوز بـه یک خـرد جمعی و باور مشـترک
نرسـیدهایم.
وی ادامـه داد :تعـدد صنایـع ،ظرفیـت بـاالی تولیـد،
درآمدزایـی و ارزآوری و سـرآمد بـودن در پاالیشـگاههای
کشـور ،نویـد خوبی بـرای آینده هرمزگان و کشـور اسـت
امـا بایـد مواظـب باشـیم همزمـان بـا توسـعه صنایـع در
اسـتان ما عقـب نیفتیم .بـرای مثال ما در دانشـکده علوم
و فنـون دریایـی بـه رشـتههایی چـون عرصـه کشـتی و
موتورهـای دریایـی نیـاز داریـم کـه در آینـده بـازار کار
خوبـی خواهنـد داشـت .هرمـزگان همچنیـن دارای تعدد
معـادن اسـت و جهاددانشـگاهی در ایـن زمینـه نیـز
میتوانـد بـه کمـک اتـاق فکـر و ظرفیتهـای علمی خود
در کنـار ما باشـد.
همچنین سرپرسـت جهاددانشـگاهی هرمـزگان گفت:
جهاددانشـگاهی هرمـزگان آمادگـی خـود را بـرای ایفای
نقـش در هر جایگاهـی از جمله ایجاد اتـاق فکر راهبردی
چالشهـای توسـعه اسـتان هرمـزگان اعلام میکند.
دلپسـند ادامـه داد :جهاددانشـگاهی هرمـزگان
بـرای توسـعه فعالیتهـای خـود در زمینـه آموزشهـای
کوتاهمـدت تخصصـی بخـش صنعـت بهویـژه صنایـع
فلـزی و پاالیشـی منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیجفـارس،
صنایـع شـیالتی و همچنیـن صنعـت عظیـم و راهبـردی
حملونقـل دریایـی که همگـی از مزیتهـا و ظرفیتهای
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی ۹ ،بهمـن مـاه :معاونـان
پشـتیبانی و مدیریت منابع و فرهنگی جهاددانشـگاهی از
بخشهـای مختلـف سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان
و شـعبه خبرگـزاری ایکنـا در ایـن اسـتان بازدیـد کردند.
دکتـر محمدجـواد شوشـتری معـاون پشـتیبانی و
مدیریـت منابـع و دکتر عیسـی علیـزاده معـاون فرهنگی
جهاددانشـگاهی در سـفری یکروزه به اسـتان خوزسـتان
از بخشهای مختلف سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان
بازدیـد کردند.
همچنین معاونان فرهنگی و پشتیبانی جهاددانشگاهی
در این سفر یکروزه در شعبه ایکنای خوزستان حضور
یافته و از تحریریه خبرگزاری قرآن خوزستان بازدید
کردند.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی در ایـن رابطـه بـا
بیـان اینکـه ایکنـا دسـتاوردهای خوبـی بـرای ایـن نهـاد
انقالبی داشـته اسـت ،گفـت :خبرگزاریها باید به سـمت
رویکردهـای نویـن برونـد ،یکـی از مـواردی کـه در ایـن
راسـتا میتوان بـه آن توجه کـرد ،تولیدات چندرسـانهای
و عکـس اسـت کـه امـروز اهمیـت مضاعفـی یافته اسـت.
دکتـر علیزاده تصریح کرد :خوشـبختانه در خوزسـتان
نیـز اسـتودیویی در حـال راهانـدازی اسـت کـه قطعـا
میتوانـد بـازوی خـوب و موثـری بـرای ایکنـا باشـد.
وی سـوژه مهمـی کـه باید بـه آن نگاه ویژهای داشـت
سـبک زندگـی عنوان و اظهـار کرد :اقشـار مختلف ،عالقه
بـه معنویـت را کمـاکان در قالـب حرکتهـای مختلـف
نشـان میدهنـد و ضروری اسـت تـا با نگاهی سـوژهمحور
به مسـایل ،ورود بیشـتر و بهتری داشـته باشـیم.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی خاطرنشـان کـرد:
خوزسـتان ،ظرفیـت دینـی و قرآنـی باالیـی دارد و ایـن
ظرفیتهـای بومـی بایـد بیشـتر از قبـل و در اشـکال
مختلـف و جـذاب معرفـی شـود.

www.acecr.ac.ir

جهاددانشگاهی بهعنوان اتاق
فکری در کنار مجمع نمایندگان
باشد

اقتصـادی و زیربنایـی اسـتان هسـتند عـزم جـدی بسـته
اسـت کـه خوشـبختانه برنامههـای ارایـه شـده نیـز
موردحمایت رییس جهاددانشـگاهی و اسـتاندار هرمزگان
قـرار گرفته اسـت.
در پایـان ایـن نشسـت ،نماینده مـردم حـوزه انتخابیه
بندرعبـاس ،قشـم ،حاجیآباد ،بنـدر خمیر و ابوموسـی از
مرکـز نـوآوری و شـکوفایی جهاددانشـگاهی بازدید کرد.

بازدید معاونان پشتیبانی و
مدیریت منابع و فرهنگی
جهاددانشگاهی از سازمان
خوزستان
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خصـوص مراحـل آمادهسـازی گلخانـه ،مراحـل کشـت و
همچنیـن آمادهسـازی فـاز دوم پـروژه گزارشـی ارایه داد.
در ادامـه دکتـر طیبـی ضمن اشـاره به اهمیـت اجرای
ایـن طـرح در امنیـت غذایـی ،بـرآورده سـاختن نیازهای
کشـور در شـرایط تحریـم و لـزوم حرکـت بـه سـمت
خودکفایـی در ایـن زمینـه ،بـر اجرایـی کـردن فازهـای
بعـدی ایـن پروژه و فـروش بذرهای هیبریدی تولید شـده
مطابـق بـا قوانیـن جهاددانشـگاهی تاکیـد کرد.
همچنیـن دکتـر آذربایجانـی سرپرسـت معاونت علمی
و فنـی مرکـز نیـز ضمـن بیـان ضـرورت اخـذ مجوزهـا
و ثبـت پتنـت بذرهـا و تجاریسـازی آنهـا بـه تشـریح
اهمیـت تسـریع ایـن فرایندهـا پرداخـت.
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پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

اعالم فراخوان سومین جشنواره
ملی دانشجویی عکس و فیلم
جاذبههای گردشگری ایران

روابـط عمومی مرکز گردشـگری علمی-فرهنگی دانشـجویان

ایران:توسـط مرکز گردشـگری علمی-فرهنگی دانشجویان
ایـران ( )ISTTAوابسـته بـه جهاددانشـگاهی سـومین
جشـنواره ملـی دانشـجویی عکـس و فیلـم جاذبههـای
گردشـگری ایـران در سـه بخش عکـس ،فیلـم و محتوای
دیجیتالـی برگـزار میشـود.
رحیـم یعقـوب زاده رییـس مرکـز گردشـگری
علمی-فرهنگـی دانشـجویان ایـران و دبیـر جشـنواره از
برگـزاری سـومین جشـنواره ملـی دانشـجویی عکـس و
فیلـم جاذبههـای گردشـگری ایـران خبـر داد و گفـت :از
آنجاییکـه تکنولـوژی نویـن تغییرات زیـادی را در ارتباط
فـرد بـا جهـان پیرامـون ایجـاد کـرده اسـت و ابـزار نوین
مـورد اسـتفاده دوران کنونـی ،میتوانـد زمینـهای بـرای
توسـعه و تعمیـق هویـت ملـی و پویایـی و نشـاط در
فضای دانشـگاه باشـد ،مرکز گردشـگری علمـی -فرهنگی
دانشـجویان ایران با در نظر داشـتن این موضوع ،سـومین
جشـنواره ملـی دانشـجویی عکـس و فیلـم جاذبههـای
گردشـگری ایـران را برگـزار میکنـد.
تمرکـز ایـن جشـنواره در سـه بخـش عکـس ،فیلـم و
محتـوای دیجیتـال (اینفوگرافـی و موشـنگرافی) اسـت
کـه بـه معرفـی جاذبههـای گردشـگری ایـران از سـوی
دانشـجویان ،ترویـج فرهنـگ سـفر و معرفـی و تقدیـر از
دانشـجویان خلاق و مسـتعد در زمینههـای یاد شـده که
بـه شـکلی خالقانـه ،منتقدانـه ،هنرمنـدان و مسـالهمحور
موضوعـات مربـوط به گردشـگری و میـراث فرهنگی را در
معرفـی نمایـش قـرار میدهنـد ،میپـردازد.
دبیـر طـرح هدف از برگـزاری جشـنواره را فراهمکردن
زمینـه بـرای انعـکاس جاذبههـای گردشـگری ایـران از
دریچـهی دوربیـن دانشـجویان ،کمـک بـه تولیـد و نشـر
درعینحـال جـذاب و دادههـای
محتـوای بصـری فاخـر و
ِ
متقـن بـا موضـوع جاذبههـای گردشـگری ،زمینهسـازی
بـرای معرفـی مقاصد کمتر شـناختهشـده گردشـگری در
راسـتای توزیـع مناسـب سـفر در کشـور و زمینهسـازی
بـرای توجـه بـه موضوعـات میـراث فرهنگی ،گردشـگری
و صنایعدسـتی در راسـتای توسـعه اقتصـادی و اشـتغال
دانست.
یعقـوب زاده افـزود :آثـار ارسـال شـده از سـوی هیات
داوران کـه متشـکل از اسـاتید ،هنرمنـدان و کارشناسـان
حـوزه عکـس ،فیلـم ،محتـوای دیجیتـال و گردشـگری
هسـتند داوری خواهد شـد و نهایتا در مراسم اختتامیهای
کـه در خـرداد  1400برگـزار خواهـد شـد بـه برگزیدگان
جشـنواره جوایـز نفیسـی اهدا میشـود.

وی ادامـه داد :جوایـز ایـن دوره از جشـنواره در هـر
بخـش مجـزا اسـت کـه بـه نفـر اول هـر بخـش مبلـغ 7
میلیـون تومـان ،نفـر دوم هـر بخـش  4میلیـون تومـان،
نفـر سـوم جشـنواره  2میلیـون تومـان و نفرات چهـارم تا
هفتـم نیـز مبلـغ پانصـد هـزار تومـان و لـوح تقدیـر اهدا
خواهد شـد.
وی بیـان کـرد :ایـن جشـنواره بـا حمایـت معاونـت
فرهنگـی جهاددانشـگاهی ،شـرکت تجهیـزات و لـوازم
عکاسـی دیدنگار ،شـرکت مهندسـی آترینا و شـرکت رفاه
آفریـن فـردا برگـزار میشـود.
رییس مرکز گردشـگری علمی – فرهنگی دانشـجویان
ایـران مهلـت ارسـال آثـار را  25فرودیـن  1400اعلام
کـرد و گفـت :عالقهمنـدان میتواننـد جهـت شـرکت در
جشـنواره و ارسـال آثـار بـه سـایت دبیرخانه جشـنواره به
آدرس  www.istta.irمراجعـه کننـد.
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دریافت جایزه اهلقلم امرالد
توسط دو عضو هیات علمی
دانشگاه علم و فرهنگ

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی به نقـل از سـیناپرس:مقاله
دکتـر محمدحسـین ایمانی خوشـخو و دکتر زهـرا نادعلی
پـور در بیـن برترینهـای سـال  ۲۰۲۰امرالد قـرار گرفت.
مقالـه مشـترک دکتر محمدحسـین ایمانی خوشـخو و
دکتـر زهـرا نادعلی پـور از اعضـای هیات علمی دانشـکده
علـوم گردشـگری دانشـگاه علـم و فرهنـگ و نویسـنده
همـکار دکتـر عبدالرضـا رکنالدیـن افتخـاری عضـو
هیـات علمـی دانشـگاه تربیـت مدرس ،بـا موضـوع «ارایه
مـدل رقابتپذیـری پایـدار مقصـد گردشـگری» موفق به
دریافـت جایـزه معتبر مقـاالت برتر سـال  ۲۰۲۰از پایگاه
امرالـد ( )Emeraldشـد.
جایزه اهلقلـم امرالـد (The Emerald Literati
 )Awardsدارای سـابقه  ۲۷سـاله بـوده و هرسـال بـا
مشـارکت اسـاتید و منتقـدان صاحبنظـر دنیا بـه معرفی
برتریـن مقـاالت از منظـر معیارهایـی همچـون تمایـز،
بینالمللـی شـدن ،تاثیـر ،متعهـد بـودن بـه کیفیـت باال،
حمایـت از تحقیقـات علمـی و تمایـل خواننـدگان و
نویسـندگان میپـردازد.
گفتنـی اسـت ،ایـن مقالـه در یکـی از ژورنالهای Q1
بـا عنـوان  Competitiveness Reviewدر سـال
 ۲۰۱۹بـه چاپ رسـیده اسـت.
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انتشارات جهاددانشگاهی موفق
به کسب امتیاز پژوهانه از سوی
دانشگاه پیام نور شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی :بـا مصوبه سـیصد و نود
و ششـمین جلسـه شـورای پژوهشـی دانشـگاه پیـام نـور
مصـوب شـد کتابهایـی کـه ناشـر آن جهاددانشـگاهی
اسـت بهعنـوان ناشـر معتبـر داخلی جهـت کسـب امتیاز
پژوهانـه مـورد تایید اسـت.
در ایـن مصوبـه در خصـوص امتیـاز پژوهانـه بـه
تصنیـف و تالیـف کتـاب چـاپ شـده در حیطـه رشـته
تخصصـی اعضـای علمـی توسـط ناشـران معتبـر دولتـی
داخلـی (دانشـگاههای دولتـی و انتشـارات سـمت و
نشـر دانشـگاهی) براسـاس بنـد  14جـدول شـماره یـک

آییننامـه پژوهانـه بـه تصویـب رسـید تـا کتابهایـی که
ناشـر آن جهاددانشـگاهی اسـت نیـز بهعنوان ناشـر معتبر
داخلـی جهـت کسـب امتیـاز پژوهانـه مـورد تاییـد قـرار
گیرنـد.

■■■

درخشش انجمنهای دانشجویی
مرکز آموزش علمی کاربردی
جهاددانشگاهی خراسانرضوی در
جشنواره حرکت

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی:

رییـس مرکـز آمـوزش علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی
خراسـان رضـوی از درخشـش انجمنهـای دانشـجویی
ایـن مرکـز هشـتمین جشـنواره درون دانشـگاهی حرکت
خبـر داد.
مهنـدس احمـد افروغـی بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود:
هشـتمین جشـنواره درون دانشـگاهی حرکـت بـا اعلام
نتایـج برگزیـدگان خـود ،پایـان یافـت و انجمنهـای
دانشـجویی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشـگاهی
مشـهد بـا کسـب  ۴رتبـه و مقـام بهعنـوان دومیـن مرکز
شـناخته شد.
وی تصریـح کـرد :در بخـش ویـژه ایـن جشـنواره اثـر
«محسـن میزانی» از گـروه مردمی محیط زیسـتی آرتوان
(جمـعآوری دربهای بطری در خراسـان) شایسـته نقدیر
شـناخته شد.
وی بیـان کـرد :در حـوزه کارآفرینـی اثـر «مهـدی
مرشـدی» از گـروه فـرا امـن و اثـر «سـجاد شـفاعتی» از
گـروه توسـعه داده پـردازان رسـام آریـا مربوط بـه انجمن
کامپیوتـر مرکـز بـه ترتیـب مقامهـای دوم و شایسـته
تقدیـر را بـه خـود اختصـاص دادنـد.
بـه گفتـه وی ،همچنین اثر «فرشـاد فضلی» از نشـریه
نوآفریـن انجمـن گرافیـک جهاددانشـگاهی مشـهد نیـز
مقـام دوم جشـنواره را بـه خـود اختصـاص داد.

■■■

اعطای موافقت قطعی به مرکز
«فرهنگ و ادبیات بومی زاگرس»

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 14 ،دیمـاه :دکتر عیسـی
علیـزاده معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی و نائـب رییس
شـورا در شـصت و سـومین جلسـه شـورای نظـارت و
گسـترش تشـکیالت فرهنگی با اشـاره به «ادبیات بومی»
بهعنـوان یـک عنصـر مهـم در انتقـال مفاهیـم و غنـای
فرهنگـی یـک منطقـه اظهـار کـرد :تنـوع زبـان و ادبیات
در اقـوام مختلـف ایـران پتانسـیل خوبـی در پاسداشـت،
تقویـت و اعتلای فرهنـگ و انتقـال آن به نسـلهای آتی
ا ست .
وی در ادامـه ،هـدف از تاسـیس این مرکـز را تقویت و
تحکیـم فرهنـگ و ادبیات بومی و فراهم سـاختن بسـتری
مناسـب بـرای حضـور محققـان و اسـتادان و دانشـجویان
عالقهمنـد بـه آن دانسـت و گفـت :رشـد اسـتعدادهای
هنـری و ادبـی نسـل جـوان و ایجـاد زمینـه بـرای تقویت
مشـارکت فعـال جوانـان ،بهویـژه دانشـجویان ،در مسـایل
فرهنگـی و سیاسـی و اجتماعـی کشـور از دیگـر اهـداف
تاسـیس ایـن مرکز اسـت.
گفتنـی اسـت ،طـرح تاسـیس ایـن مرکـز از سـوی
جهاددانشـگاهی واحـد لرسـتان در سـال  95پیشـنهاد و
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روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان:معاون
پژوهش و فناوری جهاددانشـگاهی در سـفر به خوزسـتان،
از خـط تولیـد فیلترهـای صنعتـی جهاددانشـگاهی
خوزسـتان بازدیـد کـرد.
 ،دکتـر محمدرضـا پـور عابـدی معـاون پژوهـش و
فنـاوری جهاددانشـگاهی سهشـنبه  7بهمنمـاه در سـفر
یکروزه به خوزسـتان ،در شـورای هماهنگی این سـازمان
حضـور یافـت و در ایـن نشسـت گزارشـی از فعالیتهـای
بخشهـای مختلـف ارایـه شـد.
پـسازآن دکتـر پورعابـدی از خـط تولیـد متههـای
حفـاری و همچنیـن خـط تولیـد فیلترهـای صنعتـی
جهاددانشـگاهی خوزسـتان بازدیـد کـرد.
حضـور در شـورای علمی پژوهشـکده تکنولـوژی تولید
و شـورای راهبـری متههـای حفـاری از دیگـر برنامههـای
سـفر یـکروزه معاون پژوهـش و فناوری جهاددانشـگاهی
به اهـواز بود.

■■■

برگزاری دومین دوره اهدای نشان
پژوهش کاوی در جهاددانشگاهی
اصفهان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اصفهـان 1 ،دیمـاه :در
مراسـمی کـه تحـت عنـوان دومیـن دوره اهـدای نشـان
پژوهـش کاوی بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش و بـه همـت
جهاددانشـگاهی اصفهان در دانشـگاه اصفهان برگزار شـد،
از محمـود مراثـی رییـس سـابق جهاددانشـگاهی واحـد
اصفهـان ،سـعید ابراهیمـی مدیـر پژوهـش ،خالقیـت و
فناوریهـای نویـن شـهرداری اصفهـان از سـال  ۸۸تا ۹۹
و زندهیـاد سـید محسـن حبیبـی اسـتاد فقیـد دانشـگاه
تهـران و عضو شـورای مشـورتی جهاددانشـگاهی اصفهان
تجلیـل بـه عمـل آمد.
مهـدی ژیانپـور رییـس جهاددانشـگاهی اصفهـان در
ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه ثبـت نشـان پژوهـشکاوی و
اهدای آنکه از سـال گذشـته در مجموعه جهاددانشگاهی
اصفهـان آغـاز شـد ،اظهـار کـرد :بـه نظـر میرسـد در
فضـای محلـی و ملـی جـای خالـی کاوش در فرایندهـا،
سـاختارها و تجلیـل از کنشـگران موثـر بـر اتمسـفر
پژوهـش و فنـاوری بهشـدت احسـاس میشـود و بـر این
اسـاس جهاددانشـگاهی تلاش خواهـد کـرد در چارچوب
رویـداد پژوهـش کاوی قدمهایـی در این خصـوص بردارد.
همچنیـن تلاش خواهـد شـد در یـک رویکـرد اخالقی از
افـرادی قدردانـی شـود که مسـئولیت را واگذار کـرده و یا
بازنشسـته شـده باشند.
بـه گفتـه ژیان پور امید اسـت تا با تقویـت رویدادهایی

بازدید معاون رییس جمهور از
محصوالت جهاددانشگاهی قم

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی واحـد قـم :دکتـر سـورنا
سـتاری در ایـن بازدیـد کـه بـا همراهـی اسـتاندار قـم و
رییـس دانشـگاه قـم به عمل آمد با سـه محصـول فناورانه
جهاددانشـگاهی اسـتان قم آشـنا شـد و در جریان مراحل
تجاریسـازی ایـن محصـوالت قـرار گرفت.
گفتنـی اسـت ،اتوماسـیون پزشـکی داده درمـان
محصـول مرکـز فنـاوری اطالعات پزشـکی ،کیت بررسـی
کمبـود پروتامین اسـپرم و کیت بررسـی شکسـت DNA
اسـپرم محصـوالت گـروه پژوهشـی بیولـوژی تولیدمثـل
جهاددانشـگاهی واحـد اسـتان قـم سـه محصولی بـود که
در نمایشـگاه محصـوالت دانشبنیـان و فناورانـه اسـتان
ارایه شـد.
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لزوم ورود جهاددانشگاهی به
بخشهای معدن و کشاورزی
استان کرمان

روابط عمومی جهاددانشـگاهی کرمان:در نشسـت مشـترک
رییـس جهاددانشـگاهی کرمـان بـا رییـس سـازمان
مدیریـت و برنامهریـزی اسـتان بـه ورود جهاددانشـگاهی
بـه موضوعـات اجرایـی اسـتان بـا رویکـرد دانشبنیـان
بهویـژه در بخـش معـدن و کشـاورزی تاکیـد شـد.
دکتـر مهـدی بازمانده رییـس جهاددانشـگاهی کرمان
بـا دکتـر جعفـر رودری رییـس سـازمان مدیریـت و
برنامهریـزی کرمـان یکـم بهمنمـاه دیـدار و گفتگـو کرد.
در این نشسـت دکتـر رودری رییس سـازمان مدیریت
و برنامهریـزی اسـتان کرمـان بیـان کرد :جهاددانشـگاهی
در کنـار جریـان آموزش دانشـجویان در مقاطـع تحصیلی
مختلـف باید انجـام کارهای تحقیقاتـی و ورود به موضوعات
اجرایـی اسـتان و دانشبنیـان بهویژه در بخش کشـاورزی
و معـدن را در دسـتور کار خود قـرار دهد.
وی اظهـار کـرد :انجـام تحقیقـات موردنیـاز بـرای
توسـعه و انتقـال دانـش بـه سـطح جامعـه از وظایـف
جهاددانشـگاهی اسـت و توسـعه بر پایه علـوم دانشبنیان
را محـور فعالیتهـای جهاددانشـگاهی دانسـت.
در ادامـه دکتـر بازمانـده رییـس جهاددانشـگاهی
کرمـان بـا اعلام اینکـه رویکـرد جدیـد جهاددانشـگاهی
کرمـان ،توسـعه علـم و فنـاوری در حوزه معـادن و صنایع
معدنـی اسـت ،گفـت :بـا توجـه بـه ظرفیتهـای بـاالی
اسـتان در بحـث صنایـع و معـادن رویکـرد اصلـی جدیـد
جهاددانشـگاهی در حـوزه صنعـت و معـدن خواهـد بـود.
همچنیـن وی از برنامههـا و اهـداف جهاددانشـگاهی
در حـوزه پژوهشـی ،گفـت :ایجـاد مرکز تحقیقـات معدن
و صنایـع معدنـی در جهـت شناسـایی فناوریهـای نوین
موجـود در ایـن زمینـه و توسـعه علـم و فناوریهـای
نویـن در زمینـه فـرآوری مواد معدنـی از برنامههـای ویژه
جهاددانشـگاهی کرمـان اسـت.
وی در بحـث آمـوزش بـا توجـه بـه اینکـه
جهاددانشـگاهی در سـطح اسـتان دارای مراکـز آمـوزش
عالـی و مراکـز تخصصـی کوتاهمـدت اسـت ،بیـان کـرد:
از اهـداف مـا در حـوزه آمـوزش شناسـایی رشـتههای

گسترش همکاریهای دفتر تهران
جنبش جهاد اسالمی فلسطین با
خبرگزاری ایکنا

روابـط عمومـی سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور:ناصر
ابوشـریف ،نماینـده جنبـش جهـاد اسلامی فلسـطین در
تهـران ،از خبرگـزاری بینالمللـی قـرآن (ایکنـا) بازدیـد
کـرد و در جریـان فعالیتهـای ایـن رسـانه قرآنـی قـرار
گر فت .
ناصـر ابوشـریف عصـر امـروز بـا حضـور در سـازمان،
ضمـن بازدیـد از بخشهـای مختلـف ایـن سـازمان و
خبرگـزاری ایکنـا ،در جریـان رونـد تولیـد و انتشـار اخبار
و فعالیتهـای متنـوع و متعـدد ایـن رسـانه قرآنـی قـرار
گر فت .
وی سـپس در نشسـت بـا محمدحسـین حسـنی
مدیرعامـل خبرگـزاری ایکنـا و سرپرسـت سـازمان
فعالیتهـای قرآنـی دانشـگاهیان کشـور ،ضمـن تقدیـر از
فعالیتهـای ایکنـا و آمادگـی بـرای همکاری بیشـتر دفتر
جنبـش جهاد اسلامی فلسـطین در تهران بـا ایکنا گفت:
مـا بـه رحمانیـت دیـن اسلام و تعالیـم ارزشـمند آن در
زمینـه عدالـت ،اخلاق نیکـو و نظافـت ایمـان داریـم ،اما
در عیـن حـال بـا فهـم سـادهای کـه از قـرآن داریـم ،در
مقابلـه بـا دشـمنان و کسـانی کـه با مـا مبـارزه میکنند،
سرسـخت هسـتیم.
نماینـده جنبـش جهـاد اسلامی فلسـطین تصریـح
کـرد :تمامی برداشـتها و تصـورات ما بیـش از هر چیزی
مبتنـی بـر قـرآن اسـت و بـر روایاتـی کـه مطابق بـا متن
قـرآن نباشـد ،تکیـه نمیکنیم.
وی در ادامـه از رویکردهـا و سیاسـتهای جمهـوری
اسلامی ایـران تمجید کـرد و گفت :انقالب اسلامی ایران
میخواهـد مجـددا امت اسلام را احیـا و زمینه پیشـرفت
ایـن امـت را فراهم کنـد و مسـلمانان را در جایگاه طبیعی
خـود بهعنـوان بهتریـن امت بـرای مردم قـرار دهد.
ایران ،پایگاه پروژه رنسانس اسالمی
ناصـر ابوشـریف در ادامـه ایـران را پایـگاه پـروژه
رنسـانس اسلامی دانسـت و گفـت :مـا تنهـا همپیمـان
ایـران نیسـتیم؛ بلکـه خـود را صاحـب و بخشـی از ایـن
پـروژه میدانیـم.
نماینـده جنبـش جهـاد اسلامی فلسـطین در تهـران
در ادامـه حمایـت از ولیفقیـه را وظیفـه دینـی دانسـت و
گفـت :ایـران یـک دولـت اسلامی حتی بـه مفهوم سـنی
آن است.
وی گفـت :حضـرت امام خامنـهای در دیـدار با مرحوم
رمضـان عبـداهلل شـلح ،دبیـر کل سـابق جنبـش جهـاد
اسلامی ،دفـاع از فلسـطین را واجب دینـی معرفی کردند
و مرحـوم رمضـان نیـز در پاسـخ ایشـان تاکیـد کـرد کـه
دفـاع از انقالب اسلامی ایـران نیز وظیفه دینی محسـوب
میشـود و بـر مـا واجب اسـت.
ناصرابوشـریف در ادامـه گفـت« :مـن توجـه خاصی به
قـرآن دارم و از سـالها پیش بهطور مسـتمر قـرآن قرائت
میکنـم و حتـی تلاش میکنـم مسـایل و موضوعـات
مختلـف را بـا نـگاه قـرآن تبییـن و حتـی در مواضـع
سیاسـی خـود نیـز بـه قـرآن اسـتناد کنم».
وی گفـت« :حتـی در مسـئله اقـدام برخی کشـورهای
عربـی در عادیسـازی روابـط بـا رژیـم صهیونیسـتی،
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بازدید معاون پژوهش و فناوری
جهاددانشگاهی از خط تولید
فیلترهایصنعتی

■■■

■■■

www.acecr.ac.ir

موفـق بـه کسـب موافقت اصولی شـد و در این جلسـه نیز
موافقـت قطعـی دریافـت کرد.
در ادامه جلسـه اعضای شـورا پیشـنهاد تاسـیس مراکز
تولیـد محصـوالت صوتـی و تصویـری سـازمان قرآنـی
و مرکـز مستندسـازی و تولیـدات چندرسـانهای واحـد
سـمنان را نیـز بررسـی کردنـد و آن مراکـز موفــــــــق
بـه دریافـت موافقـت اصولـی شـدند.

از ایـن دسـت ،فضـای پژوهش و فناوری در کشـور تقویت
شـده و زمینههای توسـعه بیش از پیش فراهم شـود.

موردنیـاز اسـتان و جامعـه ،تدویـن رشـتههای جدیـد،
تدویـن تـک پودمـان هـای تخصصـی و تاسـیس مراکـز
نـوآوری در مراکـز آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی اسـت.
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مـن بـا اسـتناد بـه قـرآن ایـن مسـئله را محکـوم کـرده
و تلاش میکنـم مواضعـی کـه اتخـاذ میکنـم پیوسـته
نشـأتگرفته از قـرآن و بـه دور از منافـع و محاسـبات
سیاسـی باشـد».
محمدحسـین حسـنی سرپرسـت سـازمان قرآنـی
دانشـگاهیان کشـور نیـز در ایـن دیدار گفت :این سـازمان
بـا هـدف ترویج قرآن فعالیـت میکند و محورهـای قرآنی
را نیـز مـورد توجـه قرار داده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مقاومـت از محوریتریـن
موضوعاتـی اسـت کـه در ایـن سـازمان بـه آن توجـه
میشـود ،گفـت :بعضـی از مسـلمانان بـه پوسـته قـرآن
چنـگ میزننـد ،امـا در ایـن سـازمان تلاش میشـود که
بـه متـن و محتـوای قـرآن نیـز بهصـورت جـدی توجـه و
عمل شـود.
حسـنی اظهـار کرد :موضـوع مقاومت از سـالها پیش
در ایـن سـازمان مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت و متعهد
بـه آرمـان مقاومـت و دفـاع از آزادگی و شـرف مسـلمانان
در اقصـی نقاط جهان هسـتیم.
سرپرسـت سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان تصریـح کـرد:
هـر بضاعتـی کـه در ایـن سـازمان وجـود دارد ،از امکانات
و لجسـتیک و  ...بـرای اسـتفاده نمایندگی جهاد اسلامی
فلسـطین در تهـران در اختیار شماسـت.

■■■

ارایه طرح کاهش آالیندگی
و آسیبهای اجتماعی توسط
جهاددانشگاهیکرمان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کرمـان 8 ،دیماه:نشسـت
مشـترک دکتر بازمانده سرپرسـت جهاددانشـگاهی کرمان
بـه همـراه برخـی از معاونـان و مدیـران جهاددانشـگاهی
واحـد بـا اعضـای شـورای شـهر زرنـد برگزار شـد.
نشسـت مشـترک دکتـر بازمانـده سرپرسـت
جهاددانشـگاهی کرمـان بـه همـراه برخـی از معاونـان و
مدیـران جهاددانشـگاهی واحـد بـا اعضـای شـورای شـهر
زرنـد برگـزار شـد.
در ایـن نشسـت رحمانـی رییـس شـورای شـهر زرنـد
از جهاددانشـگاهی بهعنـوان نهـادی کـه بـه فرمـان امـام
در دل انقلاب بـه وجـود آمـده اسـت یـاد و بیـان کـرد:
شـهر زرند یکی از شـهرهای صنعتی اسـتان کرمان اسـت
کـه هـم در بحـث زغالسـنگ و فـوالد دارای معـادن و
کارخانههـای متنوعـی اسـت.
وی اظهـار کـرد :نبـود انـواع رشـتههای تحصیلـی
مربـوط بـه صنایـع و معـادن در شهرسـتان زرنـد باعـث
شـده اسـت که مـا نیروهـای ماهـر موردنیاز صنایـع را در
شهرسـتان نداشـته و هـر کـس بتوانـد در بحـث کنتـرل
آلودگـی هـوا ،تامیـن بودجـه ،پایـداری بودجـه و توسـعه
شـهری مـا را کمـک کنـد اسـتقبال میکنیـم.
در ادامـه ایـن نشسـت برهانی از اعضای شـورای شـهر
زرنـد ،تدویـن چشـمانداز افـق  ۱۴۱۰را در شـورای شـهر
زرنـد پیشـنهاد کرد.
صمیمـی تهامـی نایـب رییس شـورای شـهر زرنـد نیز
در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان زرنـد
در حـال تبدیـل شـدن بهعنـوان قطـب صنعتـی اسـتان
اسـت بیـان کـرد :در زمینههـای تدویـن رشـتههای مورد
نیـاز صنایـع و معـادن ،گردشـگری ،بحـث کـودکان کار،
بحران آب ،بهداشـت و شهرسـازی همکاری و اسـتفاده از
تجربیـات جهاددانشـگاهی کرمان را بسـیار مفید دانسـت.
در ادامـه ایرانمنـش عضـو شـورای شـهر زرنـد طـرح

مطالعاتـی بـرای مشـخص کـردن آسـیبهای اجتماعـی
شهرسـتان زرنـد و شهرسـازی را پیشـنهاد داد.
دکتـر بازمانـده سرپرسـت جهاددانشـگاهی کرمان نیز
ضمـن ارایه گزارشـی از عملکرد جهاددانشـگاهی واحد در
سـنوات گذشـته در سـطح اسـتان و کشـور اظهـار کـرد:
شهرسـتان زرنـد شهرسـتانی توسـعه یافتـه اسـت و تنوع
صنایـع در آن زیـاد اسـت و ایـن ویژگـی زرنـد را متمایـز
سـاخته است.
وی در ایـن نشسـت آمادگـی جهاددانشـگاهی کرمـان
در زمینـه کنتـرل آالیندگیهـا در زمینـه محیطزیسـت،
کاهـش آسـیبهای اجتماعـی ،آموزشهـای مـورد نیـاز
صنایـع و معـادن را اعلام کـرد.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی کرمـان بـا بیـان اینکه در
بحـث آمـوزش بـا سـه مرکـز علمـی کاربـردی در سـطح
اسـتان و همچنیـن مراکـز کوتاهمـدت در خدمـت مـردم
شهرسـتان زرنـد هسـتیم ،بـه ارایـه گزارشـی در زمینـه
برگـزاری مسـابقه بـزرگ کتابخوانـی و مسـابقه یـادواره
سـردار دلهـا پرداخت.
در ادامه دکتر امیری معاون پشـتیبانی جهاددانشگاهی
کرمـان بـه همـکاری در زمینههـای دفاتـر تسـهیلگری،
احیـای بازارهـای قدیمـی ،پژوهشـکده سـازه و زلزلـه و
بانـک خونبنـد نـاف رویـان اشـاره کـرد.
در جریـان این نشسـت دکتـر رضایی معاون پژوهشـی
جهاددانشـگاهی کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان
زرنـد در مسـیر توسـعه صنعتـی بایـد بـه توسـعه پایـدار
فرهنگـی ،محیطزیسـت و اشـتغال را نیـز توجـه کننـد،
آمادگـی ارایـه راهکارهـای محیـط زیسـتی در زمینـه
آلودگیهایـی کـه در ایـن شهرسـتان بـه دلیـل عملکـرد
صنایـع بـه وجود آمـده را اعالم نمـود و همچنیـن تدوین
سـند راهبردی گردشـگری را در شهرسـتان زرند پیشنهاد
داد.
در ادامـه دکتـر پورموسـی رییـس کلینیـک مشـاوره
جهاددانشـگاهی کرمـان بـه ارایـه راهکارهایـی در جهـت
کاهـش آسـیبهای اجتماعـی در شهرسـتان زرنـد
پرداخـت.

■■■

تجلیل از دو پژوهشگر مجتمع
تحقیقاتجهاددانشگاهی
خراسان جنوبی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی :آییـن
گرامیداشـت هفتـه پژوهـش و تقدیـر از پژوهشـگران برتر
خراسـان جنوبی  ،نهـم دیماه در دانشـگاه بیرجند برگزار
شد .
در ایـن مراسـم از طرحهـای برتـر مراکـز دانشـگاهی
و تحقیقاتـی ،نخبـه سـرآمد اسـتان ،فرهنگیـان نخبـه در
تولیـد محتـوا و آموزش مجـازی ،دانش آموزان پژوهشـگر
و فنـاور ،نماینـده پرسـتاران و پزشـکان در اپیدمـی
ویـروس کرونـا ،طرحهـای برگزیـده دسـتگاههای اجرایی،
فنـاوران برتر اسـتان ،پژوهشـگران برتر دانشـگاهها ،مراکز
تحقیقاتـی و دسـتگاههای اجرایی اسـتان تجلیـل به عمل
آ مد .
گفتنـی اسـت ،از دکتـر مهـدی ابراهیمـی مدیـر
گـروه پژوهشـی تولیـد و فـرآوری گیاهـان اسـتراتژیک
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی برای ارایـه طرح «تولید
زعفـران ایروپونیـک (هواکشـت) در شـرایط کنترل شـده
محیطـی» بهعنـوان طـرح پژوهشـی برتـر و دکتـر سـاره
حسـینی عضـو گـروه پژوهشـی جهاددانشـگاهی بهعنوان
پژوهشـگر برتـر اسـتان تقدیـر شـد.

دانشجویجهاددانشگاهی
سمنان قهرمان مسابقات پومسه
دانشجویان کشور شد

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ســـمنان :نتایـــج
هفتمیـــن دوره مســـابقات قهرمـــان کشـــوری
پومســـه دانشـــجویان دانشـــگاه جامـــع علمـــی
کاربـــردی ،پـــس از داوری فیلمهـــای ارســـالی
دانشـــجویان ،توســـط کمیتـــه مســـابقات فدراســـیون
تکوانـــدو اعـــام شـــد و در رده ســـنی  31تـــا 40
ســـال ،ابراهیـــم اخالقـــی دانشـــجوی مرکـــز علمـــی
کاربـــردی جهاددانشـــگاهی ســـمنان مقـــام اول ایـــن
مســـابقات را کســـب کـــرد.
ایـــن دوره از رقابتهـــا در دو بخـــش پســـران و
دختـــران و بـــا حضـــور  55ورزشـــکار از  20اســـتان
کش ــور ب ــه میزبان ــی دانش ــگاه علم ــی کارب ــردی واح ــد
تهـــران شـــرق و بهصـــورت مجـــازی برگـــزار شـــد.
پـــس از داوری فیلمهـــای ارســـالی دانشـــجویان،
توســـط کمیتـــه مســـابقات فدراســـیون تکوانـــدو،
ابراهیـــم اخالقـــی دانشـــجوی مرکـــز علمـــی کاربـــردی
جهاددانشـــگاهی ســـمنان در رده ســـنی  31تـــا 40
ســـال مقـــام اول ایـــن مســـابقات را کســـب کـــرد.

■■■

خاکسپاری شهید گمنام
در دانشگاه علم و هنر
جهاددانشگاهی یزد

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی یـــزد:

همزمـــان بـــا ســـالروز شـــهادت حضـــرت فاطمـــه
الزه ــرا (س) ،پیک ــر مطه ــر ای ــن ش ــهید  ۱۹س ــاله ب ــا
حضـــور پرشـــکوه مـــردم دارالعبـــاده یـــزد و ضمـــن
رعایـــت پروتکلهـــای بهداشـــتی در دانشـــگاه علـــم و
هنـــر یـــزد آرام گرفـــت.
پیکـــر پـــاک ایـــن شـــهید گمنـــام از میـــدان عالـــم
بـــه ســـمت بلـــوار شـــهدای گمنـــام و دانشـــگاه علـــم و
هنـــر بـــا خـــودرو تشـــییع و در صحـــن ایـــن دانشـــگاه
در جـــوار جهاددانشـــگاهی یـــزد بـــا عـــزاداری ســـالروز
شـــهادت حضـــرت فاطمـــه الزهـــرا (س) بـــه خـــاک
ســـپرده شـــد.
اســـتان یـــزد کـــه امـــروز میزبـــان چهـــار شـــهید
گمنـــام در شـــهرهای یـــزد و بافـــق بـــود ،هماکنـــون
پیکـــر مطهـــر  ۱۶۶شـــهید گمنـــام را در خـــاک خـــود
دارد.
عملی ــات آفن ــدی مح ــرم س ــاعت  ۰۸ :۲۲روز ده ــم
آب ــان م ــاه س ــال  ۱۳۶۱ب ــا رم ــز «ال َحــ ْو َل َوال ُقــ َّو َة إ ِ َّل
ب ِــاهلل ِ_ ی ــا زین ــب علیه ــا س ــام» در ن ــوار م ــرزی ای ــران
و عـــراق کـــه از ســـمت شـــرق بـــه رودخانـــه دویـــرج،
شـــهر دهلـــران و موســـیان و محـــور چمهنـــدی،
چمســـری و عینخـــوش و شـــرهانی و همچنیـــن از
س ــمت غ ــرب و در داخ ــل خ ــاک ع ــراق ش ــامل ش ــهر
علیالغربـــی ،علیالشـــرقی و شـــهر عمـــاره بـــود ،آغـــاز
ش ــد .ای ــن عملی ــات از اهمی ــت باالی ــی برخ ــوردار ب ــود
بـــه نحـــوی کـــه صـــدام بـــرای هدایـــت یگانهـــای
عراقـــی در منطقـــه حضـــور یافـــت و از حداکثـــر تـــوان
نظامـــی ارتـــش عـــراق بـــرای جلوگیـــری از پیشـــروی
نیروهـــای ایرانـــی اســـتفاده کـــرد.

بررسی زمینههای همکاری
جهاددانشگاهی البرز و مرکز
خدمات حوزههای علمیه استان

روابط

عمومی

جهاددانشگاهی

خراسان

جنوبی،

۱۶

■■■

پیوستن آزمایشگاه معتمد
محیطزیستجهاددانشگاهی
استان مرکزی به شبکه
آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
ریاست جمهوری

روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی :آزمایشگاه
معتمد محیطزیست جهاددانشگاهی استان مرکزی به
جمع شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری پیوست.
دکتر علیاصغر غفاری زاده سرپرست جهاددانشگاهی
استان مرکزی با اعالم این خبر ،افزود :شبکه آزمایشگاهی
فناوریهای راهبردی ،پلتفرم به اشتراکگذاری دستگاهها
و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و
بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است.
وی تصریح کرد :باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی
فناوریهای راهبردی نیز برای تسهیل در دریافت خدمات ایجاد
شده است و تخفیفهای متنوعی را به اعضای هیات علمی،
دانشجویان ،شرکتهای دانشبنیان و صنایع کشور ارایه میدهد.
سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی گفت :در
این شبکه خدمات آزمایشگاههای متنوعی مانند حوزه
فنی و مهندسی مانند مکانیک ،مواد و متالورژی ،برق و
الکترونیک ،شیمی ،هوا فضا ،معدن؛ حوزه محیطزیست،
کشاورزی و گیاهان دارویی؛ حوزههای زیستفناوری و
پزشکی مانند داروسازی ،سلولهای بنیادی ،مهندسی
بافت؛ حوزههای علوم شناختی و مغز ،صنایعدستی ،مواد
غذایی و غیره ،ارایه میشود.

■■■

دستگاههای اجرایی ملزم به
استقرار مدیریت دانش شدند

روابط عمومی جهاددانشگاهی :پژوهشکده مطالعات توسعه
سازمان جهاددانشگاهی تهران با همکاری سازمان اداری
و استخدامی طرح پژوهشی «طراحی مدل و تدوین
دستورالعمل مدیریت دانش دستگاههای اجرایی» را اجرا
کرد که نتیجه آن تدوین «دستورالعمل مدیریت دانش در
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بهمنماه:رویداد کارآفرینی ملی هم نت با هدف همکاری،
مشکلگشایی ،نوآوری ،توانمندسازی در چهار محصول
عناب ،زرشک ،زعفران ،انار توسط دانشگاه صنعتی
بیرجند برگزار و تیم مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با نام شبکه بیرناب و با
شعار خلق ثروت از مزیت در این رویداد شرکت کرد و
موفق به کسب رتبه دوم شد.
رویداد کارآفرینی ملی هم نت با هدف همکاری،
مشکلگشایی ،نوآوری ،توانمندسازی در چهار محصول
عناب ،زرشک ،زعفران ،انار توسط دانشگاه صنعتی بیرجند
برگزار شد.
محورهای رویداد در بخشهای فراخوان ایده ،طرح در
تولید بهینه محصوالت (کاشت ،داشت ،برداشت) ،ایدههای
فناورانه در فرآوری محصوالت دارویی و داروهای گیاهی،
ایدههای برتر در صادرات و برندینگ ،دیجیتال مارکتینگ
و بازار بوده است.
تیم مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
خراسان جنوبی به سرپرستی حسین راغ آرا مدیر مرکز
خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی با نام
شبکه بیرناب و با شعار خلق ثروت از مزیت در این رویداد
شرکت کرد.
وی با بیان این سوال که آیا حل مشکالت پیش رو از
عهده یک کشاورز ،یک مخترع ،یک تولید کننده فرآورده یا
یک فروشنده برمیآید؟ به معرفی شبکه بیرناب پرداخت.
مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در
بیرناب فقط به دنبال فروش نیستیم ،اظهار کرد :آموزش
و مشاوره ،تحقیق و توسعه ،حمایت از ایدههای فناورانه،
بورس محصوالت استراتژیک ،بانک جامع اطالعات
محصوالت از مهمترین بخشهای تشکیلدهنده شبکه و
سایت  birnab.irاست.
به گفته راغ آرا ،ارایه آموزش و مشاورههای عمومی
و تخصصی در زمینه کاشت ،داشت ،برداشت ،فرآوری،
فروش ،ایجاد مشاغل خانگی و  ، ...اجرای پژوهشهای
کاربردی با هدف حل مشکالت پیش رو تولید ،فرآوری،
بازاریابی و صادرات در جهت ایجاد ارزش افزوده ،حمایت
از ایدههای فناورانه در جهت دستیابی به دانش فنی ثبت
اختراع و تولید محصول ،ایجاد دسترسی به طیف وسیعی
از تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صاحبان سرمایه،
مسووالن کشور و محققان به اطالعات موثق در زمینه
محصوالت از مهمترین اهداف شبکه بیرناب است.
مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در ادامه اشارهای به
مشکالت احصاء شده از دل بازار در خصوص سه محصول
استراتژیک عناب ،زرشک و زعفران داشت و گفت :فروش
عناب تازه سود بیشتری دارد اگر ماندگاری آن بیشتر شود،
بهطور متوسط در هر تن عناب خشک حداکثر  100کیلو
عناب با کیفیت میتوان جداسازی کرد ،هنوز همه عناب و
خواص آن را نمیشناختند.
راغ آرا افزود :از دیگر مشکالت احصا شده میتوان به
این موارد که در زمان حملونقل زرشک و با افزایش دمای
هوا مرسوله دچار کرمزدگی میشد ،بعد از خروج زرشک
از سردخانه محصول بهشدت تغییر رنگ داده و افت
کیفیت پیدا میکرد ،کشاورزان آموزش حداقلی خشک
کردن زعفران را نمیدانند و با خشک کردن زعفران بر
روی روزنامه و انتقال سرب به روی زعفران امکان صادرات

www.acecr.ac.ir

روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز :مسووالن
جهاددانشگاهی البرز و مرکز خدمات حوزههای علمیه
استان در نشستی مشترک به بررسی زمینههای مشترک
همکاری پرداختند.
حجتاالسالموالمسـلمین انصـاری مدیـرکل مرکـز
خدمـات حوزههـای علمیـه اسـتان البـرز بـا حضـور در
جهاددانشـگاهی اسـتان ضمـن ارایه گزارشـی از فعالیتها و
سـاختارهای این مرکز در اسـتان گفت :حـدود  6400طلبه
و روحانـی در حوزههـای علمیـه اسـتان حضـور دارنـد و بـا
احتسـاب خانوادههـای ایشـان ،جمعیتی بالغبـر  20هزار نفر
را در برمیگیرنـد.
وی افـزود :بـه دنبـال آن هسـتیم کـه از ظرفیتهایـی
کـه وجـود دارد در راسـتای ارتقـای طلاب و خانوادههای
ایشـان بهـره بگیریم و یکـی از زمینههای خوبـی که برای
طالبـی کـه اشـتغال ندارنـد میتوانـد مثمـر ثمـر باشـد،
طرح توسـعه مشـاغل خانگی اسـت.
وی ادامـه داد :جهاددانشـگاهی و اداره کل تعـاون
براسـاس تجاربـی کـه در ایـن زمینـه دارنـد میتوانند در
انتخـاب رشـتههای اولویـتدار مشـاغل خانگی در اسـتان
بـه مـا کمـک کنند تـا بتوانیـم بـرای بهرهمنـدی طالب و
یـا خانوادههـای ایشـان و ارایـه آمـوزش و مشـاوره بـرای
ایجـاد ایـن مشـاغل و اتصـال آنهـا بـه بـازار برنامهریزی
کنیم .
وی بـا اشـاره بـه فعالیتهـای معاونـت فرهنگـی و
کارآفرینـی مرکـز خدمات حوزههـای علمیه اسـتان البرز،
یکـی از رویکردهـای ایـن معاونـت را تمرکـز بـر مشـاوره
و آمـوزش مهارتهـای پیـش از ازدواج ،فرزنـد پـروری و
نظایـر آن نـام بـرد و گفـت :در ایـن زمینـه میتوانیـم در
خصـوص تولیـد محتواهـای فرهنگـی ،هنـری و رسـانهای
همکاری داشـته باشـیم.
وی با اشاره به تفاهمنامه بین این دو نهاد اظهار امیدواری
کرد دو طرف بتوانند از توانمندیها و ظرفیتهای یکدیگر
بهمنظور توانمندسازی و ارتقای سازمانی بهره ببرند.
در ادامه این نشست ،احمدرضا فیروزی رییس
جهاددانشگاهی واحد استان البرز نیز به ارایه گزارشی از
فعالیتها و برنامههای این واحد پرداخت و در ادامه گفت:
در طرح توسعه مشاغل خانگی خوشبختانه با پیگیریها
و برنامهریزیهای خوبی که در دبیرخانه استانی صورت
گرفته ،زیرساختهای خوب و موثری در حال پیریزی
است و إن شاء اهلل با عملیاتی شدن آنها باید منتظر
اتفاقات خوبی در عرصه مشاغل خانگی باشیم.
وی افزود :هم در تامین و اختصاص فضای فیزیکی برای
اتصال به بازار و راهاندازی نمایشگاه و فروشگاه محصوالت
منتج از کسبوکارهای خانگی اقداماتی با همکاری سازمان
ساماندهی مشاغل شهری و اداره کل تعاون در حال انجام
است و هم در طراحی سامانه مجازی ویژه فروش این
محصوالت در گستره ملی رایزنیهای موثری صورت
گرفته است.
فیروزی در ادامه به برخی زمینههای همکاری دو
طرف نیز اشاره کرد و گفت :جهاددانشگاهی البرز در
حوزه اعطای تسهیالت قرضالحسنه به طالب ،چاپ
و نشر آثار و کتابهای استادان و طالب ،ارایه خدمات
آموزشی به مخاطبان هدف ،برگزاری برنامههای فرهنگی
اجتماعی مشترک ،تدوین و اجرای پژوهشهای مورد نیاز،
ارایه خدمات بانک خونبند ناف به جامعه هدف با شرایط
مناسب ،آماده همکاری است.

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی
در رویداد کارآفرینی ملی هم نت
خوش درخشید

محصول خود را از دست میدهد ،اشاره کرد.
وی با بیان اینکه بیرناب تلفیقی از سنت و فناوری
است که موانع رسیدن مشتری به محصول سالم را از
بین برده است ،افزود :با بیرناب راهی برای توسعه تجارت
الکترونیک و صادرات محصوالت کشاورزی استان گشوده
شده است.
مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی یادآور شد :این مجموعه
تاکنون بر روی مواردی ،چون بررسی عوامل ماندگاری
بیشتر عناب و زرشک و رسیدن به بستهبندی مطلوب
برای انتقال محصوالت طالیی خراسان جنوبی گام برداشته
و در مراحل بعدی در هر زمانی که مشکلی را در کشاورزی
استان احساس کرد که سد راه صادرات و تولید با کیفیت
و در نتیجه فروش و سودآوری بیشتر است ،با بهرهگیری از
توان پژوهشی جهاددانشگاهی ،حل خواهد کرد.
گفتنی است ،تیم بیرناب بین  21شرکتکننده از
سراسر کشور با ارایه طرح شبکه بیرناب (شبکه منسجم
جهت اتصال بین کشاورز ،تحقیقات و بازار است و ارایه
خدمات آموزشی ،مشاوره ،تولید فرآورده و فروش برای
کشاورز و حذف واسطهها و برقراری ارتباط مستقیم بین
خریداران و فروشندگان محصوالت استراتژیک) موفق به
کسب رتبه دوم شد.
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دستگاههای اجرایی» شد.
در این راستا شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد
و ششمین جلسه خود بنا به پیشنهاد سازمان اداری و
استخدامی کشور ،در اجرای بند  ۱۶سیاستهای کلی
نظام اداری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی
بر دانشبنیان کردن نظام اداری از طریق بهکارگیری
اصول مدیریت دانش و یکپارچهسازی اطالعات ،بند ۱-۲
سیاستهای کلی علم و فنآوری مبنی بر مدیریت دانش و
پژوهش و انسجامبخشی در سیاستگذاری ،برنامهریزی و
نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری ،به استناد بندهای
 ۸و  ۱۱ماده  ۱۱۵قانون مدیریت خدمات کشوری و در
راستای عملیاتی کردن برنامه پنجم برنامه جامع اصالح
نظام اداری دوره دوم« ،دستورالعمل مدیریت دانش در
دستگاههای اجرایی» را ابالغ کرد.
بر اساس این ابالغیه ،از تاریخ  ۲۷دیماه  ۹۹استقرار و
پیادهسازی مدیریت دانش برای همه دستگاههای اجرایی
الزماالجرا شد.

■■■

راهاندازی آزمایشگاه ژنتیک
در استان مرکزی

روابط

عمومی

جهاددانشگاهی

استان

مرکزی،

۲۳

بهمنماه:سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی گفت:
درصدد هستیم با راهاندازی آزمایشگاه ژنتیک در استان
فعالیتهای خود را توسعه دهیم تا خدمات بیشتری در
حوزه سالمت به مردم ارایه شود.
دکتـر علیاصغـر غفـاری زاده در نشسـت بـا نماینـده
مـردم سـاوه و زرندیـه در مجلـس و فرمانـدار سـاوه کـه
در فرمانـداری ایـن شهرسـتان صورت گرفـت ،اظهار کرد:
پتانسـیلها ،موقعیـت جغرافیایـی ،اسـتقرار بزرگتریـن
شـهر صنعتـی کشـور در سـاوه و قطـب کشـاورزی بـودن
ایـن منطقـه مزیتهـای مهمـی بـرای توسـعه فعالیتهـا
و ماموریتهای جهاددانشـگاهی در این شهرسـتان اسـت.
وی بـر گسـترده شـدن فعالیتهـای جهاددانشـگاهی
اسـتان مرکـزی در آینـده تاکیـد کـرد و افـزود :همراهـی
و همفکـری و تعامـل بینبخشـی از سـوی مسـئوالن ایـن
شهرسـتان عامـل مهمی در توسـعه فعالیتهـای این نهاد
ا ست
غفـاری زاده ایجـاد فضـای فیزیکی و سـاختمان اداری
بـرای جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی را از مهمتریـن
نیازهای زیرسـاختی در این شهرسـتان بیـان کرد و افزود:
مرکـز جهاددانشـگاهی در دو شهرسـتان سـاوه و محلات
از سـالهای قبـل راهانـدازی شـده اسـت ،امـا پیشـرفت
زیرسـاختی شهرسـتان محلات نسـبت بـه سـاوه بیشـتر
بوده و سـاختمان اداری این شهرسـتان تکمیلشـده و در
حـال بهرهبـرداری اسـت ،در حالی که در سـاوه هنوز یک
فضـای فیزیکی مناسـب مسـتقل ،با وجود واگـذاری زمین
از سـالهای قبـل ،ایجاد نشـده اسـت.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی بـر
تعییـن تکلیـف احـداث سـاختمان و فضـای فیزیکـی
جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی تاکیـد کـرد و گفـت:
اسـتیجاری بـودن فضـای فعالیتهـای جهاددانشـگاهی و
جابجاییهایـی کـه پس از اتمـام قرارداد صـورت میگیرد
موجـب برهـم خـوردن تمرکـز فعالیتهـا خواهـد شـد.
وی بـر برنامهریـزی جامـع در راسـتای توسـعه و
تقویـت فعالیتهـا نیـز تاکیـد کـرد و گفـت :هدفگذاری
فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در شهرسـتان محلات
بـا تمرکـز بـر ایجـاد مرکـز خدمـات تخصصـی آمـوزش
کوتاهمـدت سـنگ بهعنـوان نخسـتین مرکـز تخصصـی

کشـور صـورت گرفتـه اسـت و در سـاوه نیز این سیاسـت
آموزشـی و تحقیقاتـی بـا توجـه بـه مزیتهـای ایـن
شهرسـتان در بخشهـای صنعـت و کشـاورزی دنبـال
میشـود.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی ارایـه
فعالیتهـای پزشـکی مختـص جهاددانشـگاهی اسـتان
مرکـزی را مـورد تاکیـد قـرارداد و افـزود :ایجـاد شـعبه
مرکـز درمـان نابـاروری بـا تاکیـد بـر تربیـت نیـروی
انسـانی در مرکز اسـتان ،درگذشـته بـرای سـاوه بهعنوان
دومیـن شهرسـتان اسـتان هدفگذاری شـد ،امـا به دلیل
عدمحمایـت و محدودیـت در منابـع مالـی اجرایی شـدن
آن محقـق نشـد.
غفـاری زاده افـزود :درصـدد هسـتیم بـا راهانـدازی
آزمایشـگاه ژنتیـک در اسـتان فعالیتهای خود را توسـعه
دهیـم تـا خدمـات بیشـتری در حـوزه سلامت بـه مردم
ارایه شـود.
وی تصریـح کـرد :تفـاوت جهاددانشـگاهی بـا سـایر
نهادهـا ایـن اسـت که نـگاه جهـادی داشـته و خودگردان
اسـت ،تنهـا حـدود  ۱۰درصـد از هزینههـای ایـن نهاد از
سـوی دولـت تامین میشـود و مابقـی هزینههـا بهصورت
خودگـردان تامیـن میشـود.
وی راهانـدازی بخـش سـرطان جهاددانشـگاهی در
سـاوه بـه دلیـل نزدیکـی بـه تهـران بـا بهرهگیـری از
ظرفیـت مرکـز معتمد سـرطان سـینه جهاددانشـگاهی را
از برنامههـای آینـده این نهاد دانسـت و افـزود :حمایت از
ایـن نهاد و تخصیـص اعتبـارات دولتی برای آغـاز فعالیت
ایـن مرکـز ضروری اسـت.
ضرورت توسعه برنامهمحور فعالیتهای
جهاددانشگاهی در ساوه
علـی میرزایـی فرمانـدار سـاوه اظهـار کـرد:
جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی در دوره مدیریـت جدید
بایـد یـک برنامه مـدون در راسـتای انجـام ماموریت های
خـود در ایـن شهرسـتان ارایـه دهـد و افقـی کـه بـرای
تحقـق اهـداف هدفگذاری شـده اسـت ،ترسـیم کـرده و
میـزان پیشـرفت فعالیتهـای اجرایی شـده را طبق برنامه
زمانبنـدی اعلام کنـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه سـاوه ظرفیـت باالیـی در
حوزههـای گوناگـون اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگـی،
پژوهشـی و علمـی دارد ،اظهـار کـرد :برخـی مواقـع
انرژیهـای زیـادی بـرای برنامههایـی کـه اصلا تحقـق
پیـدا نمیکنـد ،صـرف میشـود .برایـن اسـاس حرکـت
برنامـه محـور موجب خواهد شـد که دور باطـل نزده و در
مسـیری صحیحـی کـه هدفگـذاری شـده اسـت حرکت
کنیم .
فرمانـدار سـاوه بـا بیـان اینکـه در جریـان سـفر اخیر
معـاون پارلمانـی جهاددانشـگاهی بـه شهرسـتان سـاوه
قـرار شـد یـک برنامـه عملیاتـی شـامل رئـوس برنامههـا
و اهـداف عملیاتـی در یـک بـازه زمانـی مشـخص ارایـه
شـود ،خواسـتار تسـریع در ارایـه ایـن برنامـه عملیاتـی
بـرای تقویـت و توسـعه فعالیتهـای ایـن نهـاد در ایـن
شهرسـتان شـد.
وی بر تسـریع در سـاخت فضای فیزیکـی برای احداث
سـاختمان اداری جهاددانشـگاهی سـاوه بـا بهرهگیـری از
ظرفیـت خیریـن تاکیـد کـرد و خواسـتار توجـه ایـن
نهـاد بـه قابلیتهـا و ظرفیتهـای شهرسـتان ویژه سـاوه
بهعنـوان دومین شهرسـتان اسـتان مرکزی شـد و بر لزوم
ارایـه برنامـه زمانبندی از سـوی جهاددانشـگاهی اسـتان
مرکـزی بـرای تقویـت و توسـعه فعالیتهای ایـن نهاد در
سـاوه تاکیـد و اظهـار کـرد :راهانـدازی شـعبه دوم مرکـز
تخصصـی درمـان نابـاروری در شهرسـتان سـاوه بـا توجه

بـه ظرفیـت بـاالی این منطقـه ضـرورت دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد بهگونهای عمـل کرد که
مـردم قضـاوت خوبـی از عملکردها داشـته باشـند ،افزود:
توزیـع متـوازن و عادالنـه امکانـات در شـهرهای مختلـف
بهویـژه سـاوه ضـروری اسـت و جهاددانشـگاهی باید برای
هـر شهرسـتانی با توجه بـه ظرفیت و توانمنـدی آن خطه
نظیـر گل و سـنگ در محلات ،انـار در سـاوه ،لوبیـا در
خمیـن و  ...برنامـه عملیاتـی ارایـه و اجرایـی کند.
فرمانـدار سـاوه گسـترش فعالیتهـای پژوهشـی
جهاددانشـگاهی را مـورد تاکیـد قـرارداد و گفـت:
فعالیـت در حـوزه پژوهشهـای سـفارش محـور منجـر
بـه تجاریسـازی و خلـق ثـروت میشـود و ایـن رویـه
در جهاددانشـگاهی بـا قـوت دنبـال میشـود و نیازمنـد
توسـعه اسـت.
جهاددانشگاهی کار جهادی و تحقیقاتی را
توسعه دهد
حجتاالسلام محمـد سـبزی نیـز در ایـن نشسـت
اظهـار کـرد :متاسـفانه بـه مراکـز اسـتانها اعتبـارات
بیشـتری نسـبت بـه شهرسـتانها تخصیـص مییابـد.
وی بـا بیـان اینکـه ببـش از  ۴۰درصد صنعت اسـتان
مرکزی در سـاوه و زرندیه مسـتقر هسـتند ،افزود :ظرفیت
صنعتـی و کشـاورزی سـاوه میتوانـد مزیتی برای توسـعه
فعالیتهـای دانشبنیـان و پژوهشـی جهاددانشـگاهی در
ایـن شهرسـتان باشـد در حالـی کـه از این مسـئله غفلت
شـده است.
نماینـده مـردم سـاوه و زرندیـه در ادامـه بـا اشـاره به
سـاختار فرمانـداری ویـژه سـاوه گفت :بـا ارتقای سـاختار
اداری سـاوه بـه فرمانـداری ویـژه انتظـار مـیرود کـه
روسـای ادارات شهرسـتان در سـطح معاونت مدیرکل و با
تفویـض اختیـار کامـل فعالیـت کـرده و به مـردم خدمات
ارایـه دهنـد ،در حالـی کـه ایـن موضـوع هنـوز عملیاتـی
نشـده است.
وی خواسـتار تحـرک و پویایـی بیشـتر سیسـتم اداری
شهرسـتان بـرای ارایـه خدمـات بهینـه بـه مـردم شـد و
افـزود :بعضـی دسـتگاههای اجرایـی دچـار خمودگـی
هسـتند و فعالیـت آنهـا بـه دلیـل روتیـن بـودن ،بازتاب
و اثرگـذاری مناسـب در جامعـه نـدارد .مدیـران بایـد
ریسـکپذیر بـوده و در اجـرای برنامههـا تحـرک داشـته
با شند .
حجتاالسلام سـبزی خواستار تسـریع در ساختوساز
فضـای اداری جهاددانشـگاهی سـاوه شـد و بـا تاکیـد بـر
اینکـه اهـداف بلندمـدت و کوتاهمـدت جهاددانشـگاهی
در سـاوه و ظرفیتهایـی کـه در حوزههـای گوناگـون
وجـود دارد بایـد تبیین شـود ،افزود :جهاددانشـگاهی باید
کار جهـادی و تحقیقاتـی را توسـعه دهـد و سـاوه از ایـن
ظرفیت برخوردار اسـت .تحقیق در حوزه کشـاورزی ساوه
بـا توجـه بـه اقلیـم سـهگانه گرم و خشـک ،سردسـیری و
معتـدل در دشـت مرکـزی و نوبـران مزیتـی بـرای انجـام
کارهـای پژوهشـی در حوزه کشـاورزی اسـت.
نماینـده مـردم سـاوه و زرندیـه در خانه ملت بـا تقدیر
از فعالیتهـای اشـتغالزایی جهاددانشـگاهی سـاوه گفت:
فعالیتهـا بایـد عملیاتـی شـود و صـرف فعالیـت تئـوری
کافـی نیسـت .اگـر فعالیتها عملیـات محور باشـد زمینه
رشـد فراهـم خواهـد شـد .نزدیکـی سـاوه بـه پایتخـت،
ظرفیتـی بـرای جـذب متخصصـان و پژوهشـگران مطـرح
کشـور در تحقـق اهداف جهاددانشـگاهی اسـت.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت جهادی مهمترین ویژگی
کارکنان جهاددانشگاهی ساوه بوده و دغدغه آنان توسعه
فعالیتهای این نهاد است ،افزود :جهاددانشگاهی بیش از
گذشته به ظرفیتهای ساوه توجه کند.
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انتشارکتاب«رهنمود»؛مجموعهبیانات
رهرب معظم انقالب اسالمی با محوریت
جهاددانشگاهی

توسط روابط عمومی جهاددانشگاهی مجموعه بیانات رهبر معظم رهبر انقالب اسالمی با محوریت جهاددانشگاهی از
سال  ۱۳۶۹تا  ۱۳۹۸تحت عنوان رهنمود با ویرایش جدید منتشر شد.
مجموعه بیانات رهبر معظم رهبر انقالب اسالمی با محوریت جهاددانشگاهی از سال  1369تا  1398همراه با متن
سیاستهای کلی علم و فناوری ،اقتصاد مقاومتی ،تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاستهای کلی برنامه
ششم توسعه کشور تحت عنوان رهنمود با ویرایش جدید منتشر شد.
گفتنی است ،عالقهمندان میتوانند ویرایش جدید این مجموعه را از طریق سایت جهاددانشگاهی دانلود و مطالعه
کنند.

 عنوان« :دوبیتیهایمحق»
 مولف :محمدحسن قلندری اسفدن
انتشارات:جهاددانشگاهیخراسانجنوبی
 تعداد صفحه50 :
 قیمت 55 :هزار تومان
 روش تهیه :مراجعه به فرهنگسرای
ابن حسام جهاددانشگاهی خراسان جنوبی
یا معاونت فرهنگی واحد
 چکیده :نگاهی به آدابورسوم
مردم خراسان جنوبی و چگونگی زندگی
در روستاها با زبان شعر ،محتوای این
کتاب است.
 فرستنده :روابط عمومی
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

عنوان« :رویکردی نوین
بر مدیریت پروژه»
مولفان :دکتر تیمور مرجانی و الهام
سلطانی
انتشارات :سازمان انتشارات
تعداد صفحه450 :
قیمت 70 :هزار تومان
چکیده :ازآنجاییکه مدیریت پروژه
بخش جداییناپذیر در فعالیتهای
کسبوکار شده است ،این کتاب تالش
دارد مفاهیم ،فرایندها ،مهارتها،
ابزارها و تکنیکهای مدیریت پروژه را
بهصورت کاربردی ارایه دهد تا بتواند
تأثیر قابلتوجهی بر مدیریت موفقیت
مدیریت اثربخش پروژهها داشته باشد.
و
پروژه
روش تهیه :مراجیعه به تهران  -خیابان انقالب –خیابان فخر رازی – تقاطع
ژاندارمری – ساختمان منشور دانش -طبقه همکف-پالک  6مراجعه و یا تماس
با شماره تلفن 02166487625
فرستنده :روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

 عنوان« :دست نامه رنگی
بیماریهای غالت دانهریز»
مترجمان :حسین کربالئیخیاوی و دکتر
رسول فخاری
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه216 :
قیمت 45 :هزار تومان
چکیده :کتاب مذکور یک اطلس رنگی
به همراه شیوه کنترل بیماریها در حوزه
گیاهپزشکی میباشد که در آن پراکنش
جغرافیایی ،عالیم بیماریزا ،اهمیت اقتصادی،
چرخه و کنترل بیماری مورد بحث و بررسی
قرارگرفته است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی
اردبیل

عنوان« :روش تحقیق در
علوم انسانی»
مولف :دکتر مالحت شعبانیمیناباد
انتشارات :جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه256 :
قیمت 40 :هزار تومان
چکیده :کتاب «روش تحقیق در علوم
انسانی» هرچند از لحاظ مفاهیم کلی
تحقیق شاید مشابه کتابهای موجود در
این زمینه باشد ولی میتواند در زمینه
تلفیق روشهای تحقیق با تکنیکهای
نرمافزار  spssو تحلیلهای کاربردی
مربوطه برای دانشجویان ارشد و دکتری
و به خاطر استفاده از مطالعات زبان دوم
دانشجویان رشته زبان انگلیسی و زبانشناسی که
در مثالهای پژوهشی برای
پیشزمینهای در مورد موضوعات این رشته دارند ،مفید واقع شود.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان« :مقدمهای بر لیزر و
کاربردهای آن در مهندسی ،علوم زمین و
پزشکی»
مولفان :دکتر علیرضا حاجیان و دکتر مهدی
حاجیان
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
تعداد صفحه189 :
قیمت 45 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با شماره 03133912711
چکیده :در این کتاب مفاهیم فناوری لیزر از هر
دو دیدگاه فیزیکی وفناورانه به صورت تلفیقی و در
عین حال با بیانی ساده و عاری از هرگونه فرمولهای
پیچیده و نامفهوم ارایه شده است .در سراسر کتاب در
کنار مفاهیم تئوری ،کاربردهای متنوع ومختلف فناوری
لیزر درمباحث فنی ومهندسی ،پزشکی وعلوم زمین تشریح شده و در همین راستا یک فصل
کامل به کاربردهای متنوع فناوری لیزر در حوزههای یاد شده اختصاص داده شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

عنوان « :پایاننامه (روش
پیادهسازی و انجام آن) »
مولفان :دکتر سعید خردمند و مهرداد رسولی
مقدم
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
تعداد صفحه210 :
قیمت 40 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با 03133912711
چکیده :در فرآیند تهیه و تالیف محتوای کتاب سعی شده است
تا روند کلیه اتفاقات اصلی و مهم در طی اخذ و انجام یک پایاننامه
دانشجویی در مقاطع تحصیالت تکمیلی و روش انجام آن آورده شود.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
عنوان« :قاعده اهم و مهم و چالشهای
جامعه اسالمی»
مولفان :دکتر حسین حجتخواه و دکتر مریم خادمی
انتشارات :جهاددانشگاهی قم،
چکیده :کتاب حاضر درصدد است تا کاربردهای این
قاعده اهم و مهم را در تدبیر و حل چالشهای جامعه و
نظام اسالمی واکاوی نماید.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

عنوان« :راهنمای
جامع دانشجویان ،فعاالن و
مدیران فرهنگی دانشگاهها»
مولف :محمدتقی حسین پور
انتشارات :جهاددانشگاهی
چهارمحال و بختیاری
تعداد صفحه628 :
روش تهیه :تماس با شماره
 ۳۲۳۲۰۳۲۳یا ۳۲۳۲۰۰۷۰
چکیده :در بخشی از این کتاب
آمده است :اثر حاضر که حاصل
تجربه چندین سالهی فعالیت مؤلف
در فضای دانشگاهی است ،با هدف
کمک به تحقق اهداف عالیه نظام و
انقالب اسالمی در ساحت فرهنگ و رفع نیاز دانشجویان و مدیران فرهنگی،
نگاشته شده است بهطوری که هر نو دانشجو و دانشجویی که عالقهمند به فعالیت
فرهنگی و اجتماعی و فرصتهای موجود در محیط دانشگاهی آشنا شود و در
ضمن مطالبه آگاهانه حقوق خود ،در مورد زمینه فعالیت و نقشآفرینی خود
در دانشگاه تصمیمگیری کند .ضمن اینکه ساختار کتاب ،زمینه ایدهپردازی و
خالقیت را برای دانشجویان ،فراهم میکند.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان« :راهنمای تعیین
موقعیت مطلق دقیق با استفاده از
نرمافزار برنیز »
مولف :احسان نکوزاده چهارمحالی
انتشارات :جهاددانشگاهی
چهارمحال و بختیاری
تعداد صفحه280 :
روش تهیه :تماس با شمارههای
 ۳۲۳۲۰۳۲۳یا ۳۲۳۲۰۰۷۰
چکیده :برای تعیین موقعیت به
روش  PPPو کاربردهای نرمافزار
برنیز در تعیین موقعیت با استفاده از
این روش ،وجود یک کتاب آموزشی
به زبان فارسی در این زمینه ضروری
به نظر میرسد؛ لذا در کتاب پیش رو
نحوهی پردازش مشاهدات یکی از ایستگاههای دائم  GNSSموجود در کشور
به روش  PPPو با استفاده از نرمافزار برنیز ،جهت تولید خروجیهایی مانند
مختصات ،تأخیر تروپسفری و خطای ساعت گیرنده ،آموزش داده میشود.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
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عنوان« :خوانش
حکومت اسالمی در ساحت
نظریه سیاسی»
مولف یا مولفان :حبیب
عشایری
انتشارات :جهاددانشگاهی
تعداد صفحه 6 :فصل
چکیده :این کتاب در شش
فصل پیوسته به صورت تحلیلی
و در چارچوب روش تاریخی-
توصیفی به موضوعات و مباحث
مختلف در ارتباط با فقه سیاسی
شیعه و همچنین مقایسه نقادانه
نظریه سیاسی دو اندیشمند
معاصر ،آیتاهلل محمدتقی مصباح
یزدی و آیتاهلل دکتر مهدی حائری یزدی پرداخته است.
فرستنده :روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

عنوان« :میکرو و نانوساختارهای
خوراکی»
مولف :دکتر هاجر شکرچی زاده
انتشارات :جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
تعداد صفحه368 :
قیمت 75 :هزار تومان
روش تهیه :تماس با 03133912711
چکیده :در این کتاب ابتدا اصول و مبانی
مباحث نانو که برای درک مطالب مرتبط با آن
مورد نیاز است ،انواع نانومواد و روشهای سننتز
آنها ،ویژگیهای خاص مواد در ابعاد نانو و دالیل
تغییر رفتار آنها و نانوساختارهای ویژه شرح داده
شدهاند .در ادامه نانوساختارهای خوراکی شامل
نانوساختارهای پروتئینی ،پلی ساکاریدی و لیپیدی
مورد بحث قرار گرفتهاند و در نهایت کاربردهای متنوع
با جزئیات
فناوری نانو در صنایع غذایی به طور مبسوط شرح داده شده است.
فرستنده :روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

