رسم باور
ِ
ویژهنامه چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی 1399 -

 ...اینها همه از برکات سحر شهیدانماست .و ما در
انتظار رؤیت خورشیدیم.
امام خمینی(ره)

رسم باور
ِ

ویژهنامه چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی 1399 -

اداره کل روابط عمومی

نشــانی :تهــران ،خیابــان انقــاب اســامی،
بیــن خیابــان فخــررازی و  12فروردیــن ،پــاک
 ،1270دفتــر مرکــزی جهاددانشــگاهی ،طبقــه
ششــم ،اداره کل روابــط عمومــی
تلفن021-66488515-7 :
نمابر021-66488518 :
نشانی سایتwww.acecr.ac.ir :
اسفند 1399

In The Name of God

رسم باور
ِ

فهرست مطالب
ویژهنامه چهلمین سالگرد
تشکیلجهاددانشگاهی
1399

صاحبامتیاز:جهاددانشگاهی
مدیر مسئول :ابوالقاسم رئیسی
تحریریه :امین بلندهمت ،محمدرضا تجلی حسینی،
محمد یاسمی ،رقیه گلمحمدی ،لیال هدایتی فرد،
صادق کرمیان ،مجتبی برزگری ،محبوبه نقره خامه،
مرتضی یعقوبی ،روح اهلل رضائی ،سمیه ایمانیان ،فاطمه
بختیاری ،مریم روزبهانی
طراح و صفحه آرا :محمود بیات
حروفچین:مرضیهیوسفی
عکس :مهرداد میرزاپور
سامانه پیامکی و ارسال نظرها و پیشنهادها:
30001359
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،روبروی دانشگاه
تهران ،شماره  ،1270دفتر مرکزی جهاددانشگاهی،
اداره کل روابط عمومی
تلفن66488515-7 :
نمابر66488518 :
تلگرام:
@acecr1359
اینستاگرام:
@acecr1359
سروش:
@1359acecr

7

کالم نور

8

مرور سریع بیانیه گام دوم انقالب

9

ارزشهایبنیادین

10

روایت رویشی اصیل

24

نگاه از درون

52

جان مایه جهاد

74

دفاعدانشبنیان

107

عشاق نامه

111

نگاه از بیرون

118
130
132

ارمغان جهاد و نگاه به آینده
ماموریتهایمهمجهاددانشگاهی
شکوفاییاستعدادها

رسم باور
ِ
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
1399

6

کالم نور
اهمیـــت انقـــاب شـــکوهمند اســـامی کـــه
دســـتاورد میلیونهـــا انســـان ارزشـــمند و هـــزاران
شـــهید جاویـــد آن و آســـیب دیـــدگان عزیـــز ،ایـــن
شـــهیدان زنـــده اســـت و مـــورد امیـــد میلیونهـــا
مســـلمانان و مســـتضعفان جهـــان اســـت ،بـــه قـــدری
اس ــت ک ــه ارزیاب ــی آن از عه ــده قل ــم و بی ــان واالت ــر
و برت ــر اس ــت .اینجان ــب ،روح اهلل موس ــوی خمین ــی
ک ــه از ک ــرم عظی ــم خداون ــد متع ــال ب ــا هم ــه خطای ــا
مأی ــوس نیس ــتم و زاد راه پرخط ــرم هم ــان دلبس ــتگی
ب ــه ک ــرم کری ــم مطل ــق اس ــت ،ب ــه عن ــوان ی ــک نف ــر
طلبـــه حقیـــر کـــه همچـــون دیگـــر بـــرادران ایمانـــی
امیـــد بـــه ایـــن انقـــاب و بقـــای دســـتاوردهای آن و
ب ــه ثم ــر رس ــیدن هرچ ــه بیش ــتر آن دارم ،ب ــه عن ــوان
وصیـــت بـــه نســـل حاضـــر و نســـلهای عزیـــز آینـــده
مطالبـــی هـــر چنـــد تکـــراری عـــرض مینمایـــم .و از
خداونـــد بخشـــاینده میخواهـــم کـــه خلـــوص نیـــت
در ایـــن تذکـــرات عنایـــت فرمایـــد .
 ...اگـــر مـــراد از مظاهـــر تمـــدن و نوآوردهـــا،
اختراعـــات و ابتـــکارات و صنعتهـــای پیشـــرفته کـــه
در پیشـــرفت و تمـــدن بشـــر دخالـــت دارد ،هیـــچ گاه
اســـام و هیـــچ مذهـــب توحیـــدی بـــا آن مخالفـــت
نکـــرده و نخواهـــد کـــرد بلکـــه علـــم وصنعـــت مـــورد
تأکی ــد اس ــام و ق ــرآن مجی ــد اس ــت .و اگ ــر م ــراد از
تجـــدد و تمـــدن بـــه آن معنـــی اســـت کـــه بعضـــی
روشـــنفکران حرفـــهای میگوینـــد کـــه آزادی در
تمـــام منکـــرات و فحشـــا حتـــی همجنسبـــازی و از
ایـــن قبیـــل ،تمـــام ادیـــان آســـمانی و دانشـــمندان و
عق ــا ب ــا آن مخالفن ــد گرچ ــه غ ــرب و ش ــرقزدگان ب ــه
تقلیـــد کورکورانـــه آن را ترویـــج میکننـــد .بـــرادران!
ش ــما ای ــن اوراق را قب ــل از م ــرگ م ــن نمیخوانی ــد.
ممکـــن اســـت پـــس از مـــن بخوانیـــد در آن وقـــت
م ــن ن ــزد ش ــما نیس ــتم ک ــه بخواه ــم ب ــه نف ــع خ ــود
و جلـــب نظرتـــان بـــرای کســـب مقـــام و قدرتـــی بـــا
قلبه ــای ج ــوان ش ــما ب ــازی کن ــم .م ــن ب ــرای آنک ــه
شـــما جوانـــان شایســـتهای هســـتید عالقـــه دارم کـــه
جوانـــی خـــود را در راه خداونـــد و اســـام عزیـــز و
جمهـــوری اســـامی صـــرف کنیـــد تـــا ســـعادت هـــر
دو جه ــان را دریابی ــد .و از خداون ــد غف ــور میخواه ــم
ک ــه ش ــما را ب ــه راه مس ــتقیم انس ــانیت هدای ــت کن ــد
و از گذشـــته مـــا و شـــما بـــا رحمـــت واســـعه خـــود
بگ ــذرد .ش ــماها نی ــز در خلوته ــا از خداون ــد همی ــن را
بخواهیـــد ،کـــه او هـــادی و رحمـــان اســـت.
 ...ب ـه قدریم ــا را از پیش ــرفتهای خ ــود و قدرته ــای
شیطانیشـــان ترســـاندهاند کـــه جـــرأت دســـت زدن
بـــه هیـــچ ابتـــکاری نداریـــم و همـــه چیـــز خـــود را
تس ــلیم آن ــان ک ــرده و سرنوش ــت خ ــود و کش ــورهای
خ ــود را ب ــه دس ــت آن ــان س ــپرده و چش ــم و گ ــوش
بس ــته مطی ــع فرم ــان هس ــتیم .و ای ــن پوچ ــی و ته ــی
مغ ــزی مصنوع ــی موج ــب ش ــده ک ــه در هی ــچ ام ــری

بـــه فکـــر و دانـــش خـــود اتـــکا نکنیـــم و کورکورانـــه
از ش ــرق و غ ــرب تقلی ــد نمایی ــم بلک ــه از فرهن ــگ و
ادب و صنع ــت و ابت ــکار اگ ــر داش ــتیم ،نویس ــندگان و
گوین ــدگان غ ــرب و ش ــرقزده بیفرهن ــگ ،آنه ــا را ب ــه
ب ــاد انتق ــاد و مس ــخره گرفت ــه و فک ــر و ق ــدرت بوم ــی
مـــا را ســـرکوب و مأیـــوس نمـــوده و مینماینـــد و
رســـوم و آداب اجنبـــی را هـــر چنـــد مبتـــذل و
مفتض ــح باش ــد ب ــا عم ــل و گفت ــار و نوش ــتار تروی ــج
کـــرده و بـــا مداحـــی و ثناجویـــی آنهـــا را بـــه خـــورد
ملتهـــا داده و میدهنـــد .مـــن وصیـــت دلســـوزانه و
خادمان ــه میکن ــم ب ــه مل ــت عزی ــز ک ــه اکن ــون ک ــه
تـــا حـــدود بســـیار چشـــمگیری از بســـیاری از ایـــن
دامهـــا نجـــات یافتـــه و نســـل محـــروم حاضـــر بـــه
فعالیـــت و ابتـــکار برخاســـته و دیدیـــم کـــه بســـیاری
از کارخانههـــا و وســـایل پیشـــرفته مثـــل هواپیماهـــا
متخصصیـــن
و دیگـــر چیزهـــا کـــه گمـــان نمیرفـــت
ِ
ایـــران قـــادر بـــه راه انداختـــن کارخانههـــا و امثـــال
آن باشـــند و همـــه دســـتها را بـــه ســـوی غـــرب یـــا
شـــرق دراز کـــرده بودیـــم کـــه متخصصیـــن آنـــان
اینه ــا را ب ــه راه اندازن ــد ،در اث ــر محاص ــره اقتص ــادی
و جن ــگ تحمیل ــی ،خ ــود جوان ــان عزی ــز م ــا قطع ــات
محـــل احتیـــاج را ســـاخته و بـــا قیمتهـــای ارزانتـــر
عرضـــه کـــرده و رفـــع احتیـــاج نمودنـــد و ثابـــت
کردنـــد کـــه اگـــر بخواهیـــم مـــی توانیـــم.
بایـــد هوشـــیار و بیـــدار ومراقـــب باشـــید کـــه
سیاســـتبازان پیوســـته بـــه غـــرب و شـــرق بـــا
وسوســـههای شـــیطانی شـــما را بـــه ســـوی ایـــن
چپاولگـــران بینالمللـــی نکشـــند؛ و بـــا اراده مصمـــم
و فعالیـــت و پشـــتکار خـــود بـــه رفـــع وابســـتگیها
قیـــام کنیـــد.
 ...فیلمهـــای تلویزیـــون از فرآوردههـــای غـــرب
یـــا شـــرق بـــود کـــه طبقـــة جـــوان زن و مـــرد را از
مســـیر عـــادی زندگـــی و کار و صنعـــت و تولیـــد و
دانـــش منحـــرف و بـــه ســـوی بیخبـــری از خویـــش
و شـــخصیت خـــود و یـــا بدبینـــی و بدگمانـــی بـــه
همـــه چیـــز خـــود و کشـــور خـــود ،حتـــی فرهنـــگ
ن بـــا
و ادب و مآثـــر پـــر ارزشـــی کـــه بســـیاری از آ 
دســـت خیانتـــکار ســـودجویان ،بـــه کتابخانههـــا و
موزههـــای غـــرب و شـــرق منتقـــل گردیـــده اســـت.

(فرازهایی از وصیت نامه بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران،
حضرت امام خمینی(ره))
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ارزشهایبنیادینجهاددانشگاهی
به مصداق آیه شريفه:
ـث فِـــي ْ ُ
ـن َر ُســ ً
هُـــ َو الَّـــذِ ي ب َ َعــ َ
ـاب
المِّيِّيــ َ
ـم الْكِ تَــ َ
ـم آيَاتِـــهِ َويُ َزكِّي ِهــ ْ
ـم يَ ْت ُلـــو َع َل ْي ِهــ ْ
ـول م ِّ ْن ُهــ ْ
ـم َويُ َعل ِّ ُم ُهــ ُ
َوالْحِ ْك َمــ َ
ـل لَفِـــي ضَ ــ َ
ـة َوإِن َكان ُـــوا مِـــن َق ْبــ ُ
ـن (ســـوره جمعـــه آیـــه )2
ـا ٍل ُّمبِيــ ٍ
اوس ــت آن كس ــی ك ــه در مي ــان بىس ــوادان فرس ــتادهاى از خودش ــان برانگيخ ــت ت ــا آي ــات او را ب ــر آن ــان بخوان ــد
و پاكش ــان گردان ــد و كت ــاب و حكم ــت بديش ــان بيام ــوزد و [ آن ــان] قطع ــا پي ــش از آن در گمراه ــى آش ــكارى بودن ــد
ك ــه از آغازی ــن روز تش ــکیل ،ش ــعار اصل ــی جهاددانش ــگاهي ب ــوده اس ــت ،جهاددانش ــگاهي نه ــادي اس ــت انقالب ــی،
داراي س ــه س ــاحت اعتق ــادي ،رفت ــاري و عقالن ــي ک ــه صیان ــت از اص ــول و ارزش ه ــای انق ــاب اس ــامی ،تعه ــد ب ــه
توس ــعه و پیش ــرفت کش ــور و پایبن ــدی ب ــه اخ ــاق را س ــرلوحه فعالی ــت ه ــای خ ــود ق ــرار داده اس ــت .از ن ــگاه جه ــاد
دانشـــگاهی ایـــن ارزش هـــا مبتنـــی بـــر منزلـــت علـــم و عالـــم ،ســـرآمدی و رضایـــت
اله ــی اس ــت و از ای ــن رو تمام ــی اعض ــای جهاددانش ــگاهی در پایبن ــدی ب ــه ای ــن
ارزشـــها و اعتـــای آنهـــا میثـــاق همیشـــگی بســـتهاند.
اهم این ارزش ها عبارتند از:
صیانت از اصول و ارزش های انقالب اسالمی
عدالـــت خواهـــی ،عقالنيـــت ،معنویـــت و آخـــرت طلبـــی ،دیـــن مـــداری،
مردمســـاالري دينـــي ،وفـــاداری بـــه آرمانهـــای حضـــرت امـــام (ره) و تبعیـــت
از رهبـــری ،پاسداشـــت قانـــون اساســـی ،تقویـــت پیونـــد ملـــت -دولـــت ،پایبنـــدی
بـــه فرهنـــگ جهـــاد و شـــهادت ،پاســـداری از آزادی اندیشـــه (بيـــان و قلـــم) ،حفـــظ و
تقویـــت اســـتقالل و روحیـــه انقالبـــی ،مردمـــی بـــودن ،ســـاده زیســـتی و دوری از تجمـــل،
عـــزت نفـــس و خودبـــاوری.
تعهد به توسعه و پیشرفت کشور
عل ــم ب ــاوری (در نظ ــر و عم ــل) ،پیش ــگامی در رف ــع نیازه ــای اساس ــی کش ــور ،خ ــرد جمع ــی ،صیان ــت از محی ــط
زیس ــت ،قان ــون م ــداری ،یادگی ــری مس ــتمر ،خالقی ــت و ن ــوآوری ،کا ِرگروه ــی ،مش ــارکت جوی ــی ،شایس ــته س ــاالری،
مس ــئولیت پذی ــری و پاس ــخگویی.
پایبندی به اخالق
صداق ــت و راس ــتگويي ،وف ــای ب ــه عه ــد ،امان ــت داری ،کرام ــت انس ــانی ،وج ــدان کاری ،درس ــتكاري و دلس ــوزي،
صبـــوري و ســـخت کوشـــی ،صمیمیـــت و مهربانـــی ،قدرشناســـی ،احتـــرام و رعایـــت حقـــوق دیگـــران ،مســـئولیت
پذیـــری ،ایثـــار و بخشـــش ،پاســـخگویی ،انضبـــاط اجتماعـــی ،عشـــق بـــه خدمـــت و روحیـــه خدمتگـــزاری ،عمـــل
خالصانـــه ،وفـــاداری ،وقـــت شناســـي ،نظـــم و انضبـــاط فـــردی ،تعلـــق خاطـــر ســـازمانی.
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بسم اهلل النور
ما را بس است سلسله جنبان اشاره ای...
 23خــرداد ســال  1359فرامــی رســد؛ انقــاب
فرهنگــی بــه عنــوان محصــول اندیشــه امــام خمینــی (ره)
در زمینــه ایجــاد محیــط دانشــگاهی متناســب بــا فرهنــگ
انقــاب اســامی مــردم ایــران کــه حتــی از دغدغــه هــای
فکــری قبــل از انقــابِ ایشــان هــم بــود ،وارد مرحلــه ای
تــازه ای مــی شــود .امــام ،کــه در پیــام نــوروزی آغــاز
ایــن ســال و همچنیــن بیانــات اول اردیبهشــت و ســوم
خــرداد ،موضوعــات مهمــی مثــل تربیــت اصولــی در
محیــط دانشــگاه هــا ،ضــرورت تغییــر بنیــادی در نــگاه
و فرآیندهــای تعلیمــی و خدمــت دانشــگاه نســبت بــه
مســتضعفین و مــردم ،خوداتکایــی و پرهیــز از اجانــب
آمــوزش موافــق بــا احتیاجــات مملکــت را مــورد
و نیــز
ِ
تأکیــد قــرار داده اســت ،ایــن بــار در  23خــرداد  59و پــس
از اعــام آمادگــی تشــکل هــای اســامی دانشــجویان و
ســتادهای جــذب نیــرو ،طــی حکمــی اعضــای هفــت نفــره
ســتاد انقــاب فرهنگــی و وظیفــه آنــان را ایــن چنیــن
تعییــن مــی کنــد:
« ...از افــراد صاحبنظــر متعهــد ،از بیــن اســاتید
مســلمان و کارکنــان متعهــد و دانشــجویان متعهــد بــا
ایمــان و دیگــر قشــرهای تحصیلکــرده ،متعهــد و مؤمــن به
جمهــوری اســامی دعــوت نماینــد تــا شــورایی تشــکیل
دهنــد و بــرای برنامــه ریــزیِ رشــته هــای مختلــف و خــط
مشــی فرهنگــی آینــده دانشــگاه هــا بــر اســاس فرهنــگ
اســامی و انتخــاب و آمــاده ســازی اســاتید شایســته
متعهــد و آگاه و دیگــر امــور مربــوط بــه انقــاب آموزشــی
اســامی اقــدام نماینــد».
ســتاد ،در تاریــخ  16مــرداد  1359مصوبــه تشــکیل
شــورای عالــی جهاددانشــگاهی و اختیــارات آن را بــه
کلیــه سرپرســتان دانشــگاه هــا و مؤسســات آمــوزش
عالــی ابــاغ مــی کنــد؛ مصوبــه ای کــه تصریــح مــی کنــد
بایــد از نیروهایــی کــه بــر اثــر تعطیلــی دانشــگاه هــا آزاد
شــده انــد بــرای بازســازی و نوســازی کشــور اســتفاده

گــردد .اعضــای شــورای عالــی جهاددانشــگاهی ،تشــکیل
شــوراهای مدیریــت جهادهــای دانشــگاهی در دانشــگاه هــا
را در دســتور کار خــود قــرار مــی دهنــد.
اعضــای جهاددانشــگاهی بــرای ادامــه یافتــن فعالیــت
هــای ایــن نهــاد مطابــق مصوبــه ســتاد انقــاب فرهنگــی و
ممانعــت از تغییــرات مــورد نظـ ِر برخــی مســئوالن دولتــی
کــه منجــر بــه تغییــر هویــت و ماهیــت جهاددانشــگاهی
میشــود ،اساســنامه ای را بــه ســتاد پیشــنهاد مــی کننــد
کــه در تاریــخ  1362/9/19بــه تصویــب مــی رســد .ایــن
پیگیــری هــا ،اعضــای جهاددانشــگاهی را از مأموریــت هــای
اصلــی ایــن نهــاد بــاز نمــی دارد .در اواخــر همیــن ســال
یعنــی  ،1362پــروژه دفاعــی دانــش بنیــان ،معجــزه آســا
ـری «رحمــت» بــه دســت محققــان جهاددانشــگاهی
و سـ ّ
انجــام مــی شــود .موضــوع از ایــن قــرار اســت کــه پــس
از تجهیــز گســترده ارتــش صــدام بــه یــک نــوع رمزکننــده
صوتــی انگلیســی در ســال دوم جنــگ و بــه کارگیــری
گســترده ایــن دســتگاه کــه موجــب برتــری ارتــش عــراق
بــه علــت داشــتن یــک شــبکه امــن و ســریع ارتباطــی
و مبادلــه اطالعــات محرمانــه و ســری عملیــات نظامــی
شــده اســت ،تصمیــم ســاخت یــک رمزکننــده صوتــی
مشــابه از ســوی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــه
جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف واگــذار مــی شــود.
محققــان و کارشناســان جهاددانشــگاهی در فراینــد
طراحــی و ســاخت رمزکننــده جدیــد ،رمزکننــده انگلیســی
عــراق را کــه غنیمــت گرفتــه شــده و دشــمن بــا اطمینــان
از تکنولــوژی بــه کار رفتــه ،آن را غیــر قابــل نفــوذ مــی دانــد،
کام ـ ً
ا شناســایی و کشــف رمــز مــی کننــد.
در ایــن فراینــد امــکان نفــوذ بــه شــبکه بــی ســیم
دارای رمــز عــراق کشــف و روش اختــال در عملکــرد
رمزکننــده مزبــور ،بــدون اینکــه دشــمن متوجــه شــود،
توســط محققــان جــوان جهاددانشــگاهی ابــداع مــی شــود.
در ســال هــای  62و  63و بــا پشــت سرگذاشــتن موانــع
عمدتــاً دولتــی بــر ســر راه انــدازی مراکــز تحقیقاتــی
توســط جهاددانشــگاهی ،باالخــره مرکــز توســعه صنایــع
شــیمیایی ،مرکــز گیاهــان دارویــی و معطــر و همچنیــن

مرکــز تحقیقاتــی بــرق و الکترونیــک مجوزهــای الزم
را اخــذ مــی کننــد و بــه ایــن ترتیــب ســنگ بنــای
پژوهشــکده هــای جهاددانشــگاهی گذاشــته مــی شــود.
ایــن موضــوع را شــاید بتــوان توســعه بخــش طــرح و
تحقیقــات جهادهــای دانشــگاهی و تخصصــی تــر شــدن
برخــی فعالیــت هــای ایــن حــوزه نــام گــذاری کــرد.
جهاددانشـــگاهی طـــی ایـــن ســـال هـــا و بنـــا بـــه
ضـــرورت و نیـــاز مهـــم کشـــور بـــه در اختیـــار داشـــتن
کتـــاب هـــا و منابـــع درســـی رشـــته هـــای دانشـــگاهی،
همچنـــان بـــا برنامـــه و ســـاختاری کـــه از ابتـــدای
تشـــکیل بنیـــان نهـــاده ،بـــه ترجمـــه کتـــاب هـــای
خارجـــی ،چـــاپ و انتشـــار منابـــع در رشـــته هـــا و
تخصـــص هـــای گوناگـــون ،مبـــادرت مـــی ورزد.
در تاریــخ  63/3/19ســتاد انقــاب فرهنگــی ،منحــل و
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تشــکیل مــی شــود.
در ســال  1364شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در
بررســی نهادهایــی کــه در زمــان حیــات ســتاد انقــاب
فرهنگــی تشــکیل شــده انــد بــه ســراغ جهاددانشــگاهی
مــی آیــد کــه تــا ایــن زمــان توســط شــورای مرکــزی ایــن
نهــاد اداره مــی شــود؛ شــورای عالــی یــک ترکیــب  9نفــره
را بــرای شــورای مرکــزی جهاددانشــگاهی بــه تصویــب
مــی رســاند:
ســـه نفـــر بـــه انتخـــاب جهادهـــای دانشـــگاهی ،یـــک
نف ــر ب ــه نمایندگ ــی از ط ــرف قائ ــم مق ــام رهب ــری ،ی ــک
نف ــر ب ــه نمایندگ ــی از ط ــرف وزی ــر فرهن ــگ و آم ــوزش
عالـــی ،دو نفـــر بـــه انتخـــاب شـــورای عالـــی انقـــاب
فرهنگ ــی ،ی ــک نف ــر ب ــه انتخ ــاب دانش ــجویان مس ــلمان
دانش ــگاه ه ــا و ی ــک نف ــر ب ــه انتخ ــاب رؤس ــای دانش ــگاه
ه ــا.
اساسـنامه جدیـد جهاددانشـگاهی که از سـوی شـورای
مرکـزی جدیـد پیشـنهاد شـده ،در تاریـخ  65/7/5بـه
تصویـب شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی مـی رسـد و یـک
بـار در  65/7/29و بـار دیگـر پـس از اصلاح نحـوه انتخاب
رییـس در تاریـخ  65/9/17ابالغ می شـود .بـه این ترتیب،
شـورای مرکـزی  9نفره جهاددانشـگاهی که بایـد از بین دو
نفـر نماینـدگان شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی در ترکیب
خـود ،یکـی را انتخـاب کند تا بـا حکم رییس شـورای عالی
انقلاب فرهنگـی ،رییس شـورای مرکـزی جهاددانشـگاهی
شـود ،صـادق واعـظ زاده  27سـاله و دانـش آموختـه
مهندسـی بـرق از دانشـگاه علـم و صنعـت را بـه عنـوان
رییـس شـورای مرکـزی جهاددانشـگاهی برمـی گزینـد.
ســاعت  10:30شــب  27ديمــاه ســال  ،65جنگنــده
متجــاوز رژيــم بعــث عــراق بــا گــرا گرفتــن از منافقــان
کــوردل و وطــن فــروش بــا چهــار بمــب ،دانشــکده فنــي
دانشــگاه تبريــز و مناطــق اطــراف آن را هــدف قــرار مــی دهد
کــه يکــي از ايــن بمــب هــا برخــاف ســه بمــب ديگــر کــه
در محوطــه بــاز فــرود آمــد ،بــه ســاختمان کارگاه ســاخت
قطعــات و مهمــات موردنيــاز جبهههــا اصابــت مــی کنــد؛

کارگاهــی کــه توســط جهاددانشــگاهي اســتان آذربايجــان
شــرقي بــا هــدف پيونــد دانشــگاه و صنعــت دفاعــي کشــور
در دوران فشــار تحريمهــاي اقتصــادي و تســلیحاتی راهاندازي
شــده اســت.
در ايــن حملــه ناجوانمردانــه تعــداد  22تــن از
جهادگــران جهاددانشــگاهي کــه ميانگين ســني آنها  22ســال
اســت بــه درجــه رفيــع شــهادت نائــل مــی شــوند و بــه
 54همــرزم جهادگــر خــود کــه تــا آن تاريــخ از ســایر
واحدهــای ســازمانی ایــن نهــاد در سراســر ایــران اســامی
پَرگشــوده انــد ،ملحــق مــی شــوند؛
در ســالهاي پــس از ايــن حادثــه نيــز جهاددانشــگاهي
شــهداي ديگــري را تقديــم انقـــــاب و دفــاع مقــدس
مــی نمایــد امــا تاریــخ شــهادت ايــن گل هــاي پرپرشــده
بوســتان علــم و ايمــان و عمــل بــه عنــوان نمــاد پيشــگامي
و جهــاد مقــدس در راه خودبــاوري و خودکفائــي دفاعــي
دانــش بنيــان «روز شـــــــهدای جهاددانشــگاهی» نــام
مــی گیــرد.
در ایــن ایــام ،بخــش اعظــم تــوان جهاددانشــگاهی
معطــوف بــه جبهــه هــای حــق علیــه باطــل اســت.
تجهیــزات و ادوات نظامــی آســیب دیــده تعمیــر و
بازســازی مــی شــوند؛ بــا ابتــکار محققــان جــوان ،بســیاری
از تکنولــوژی هــا بومــی ســازی مــی شــود؛ مــواد و قطعــات
مــورد نیــاز ســاخته مــی شــود .جهاددانشــگاهی ،دفاتــر
پشــتیبانی از جبهــه و جنـــــگ راه انــدازی مــی کنــد و
اعــزام دانشــجویان و اســاتید را مدیریــت و ســامان دهــی
مــی کنــد .جهــاد از اوضــاع فرهنگــی و روحیــه رزمنــدگان
اســام غافــل نیســت؛ مطبوعــات و بازتــاب حمـــــایتهای
مردمــــــی از جنـــگ را بــه خطــوط مقــدم منتقــل
میکنــد؛ گروههــــای تئاتـــــــر دانشــجویی و موســیقی
اصیــل را بســیج مــی کنــد تــا بــرای رزمنــدگان اجــرای
برنامــه کننــد.
آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه جهاددانشــگاهی بیــش از
 120پــروژه بــزرگ و کوچــک نظامــی را در دوران دفــاع
مقــدس بــه ســرانجام مــی رســاند.
ســال  1367فــرا مــی رســد؛ محققــان جهاددانشــگاهی
اولیــن جایــزه خــود را از جشــنواره تحقیقاتــی خوارزمــی
بــه خاطــر ســاخت آلیــاژ آمالــگام دنــدان ،دریافــت
میکننــد.
در ســال  1368واعــظ زاده ،از ســمت ریاســت شــورای
مرکــزی اســتعفا مــی دهــد و بــرای ادامــه تحصیــل،
رهســپار دانشــگاه کوئیــن کانــادا مــی شــود.
در اواخــر ایــن ســال ،محمــد رحمتــی  31ســاله کــه
از ســال  1360عضــو شــورای مرکــزی جهاددانشــگاهی
اســت و مــدرک مهندســی عمــران از دانشــگاه صنعتــی
شــریف دارد ،از میــان دو نامــزد دیگــر بــه عنــوان رییــس
شــورای مرکــزی جهاددانشــگاهی انتخــاب مــی شــود.
هنــوز یــک ســال از ریاســت محمــد رحمتــی بــر
شــورای مرکــزی نگذشــته اســت کــه در شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی ،دربــاره جایــگاه جهاددانشــگاهی و
نســبت ایــن نهــاد بــا دانشــگاه ،بحــث درمــی گیــرد

رسم باور
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

11

1399

رسم باور
ِ
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
1399

12

و در نهایــت مصوبــه ای نوشــته مــی شــود کــه بــر
مبنــای آن ،واحدهــای جهاددانشــگاهی بایــد در بیــرون از
دانشــگاهها مســتقر شــوند؛ هرچنــد در ادامــه ایــن مصوبــه
مقــرر مــی شــود کــه جهاددانشــگاهی بتوانــد بــا موافقــت
رییــس هــر دانشــگاه از امکانــات دانشــگاه اســتفاده کنــد،
امــا ایــن مصوبــه بــا اعتــراض اعضــای جهاددانشــگاهی
رو بــه رو مــی شــود کــه خــود از متــن دانشــگاه انــد و
مخاطبــان اقدامــات خــود
دانشــجویان را اصلــی تریــن
ِ
مــی داننــد و طبیعتــاً ایــن تصمیــم ،آن هــا را از اهــداف
و برنامــه هایشــان دور مــی کنــد .شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی بعــد از گذشــت  10ســال ،ایــن مصوبــه یعنــی
اســتقرار جهاددانشــگاهی در بیــرون از دانشــگاه را از
مقدمــه اساســنامه ایــن نهــاد حــذف مــی کنــد.
شــورای مرکــزی جهاددانشــگاهی در تاریــخ 69/6/11
و بــه مناســبت دهمیــن ســالگرد تشــکیل ایــن نهــاد ،بــه
دیــدار رهبــر انقــاب مــی رونــد.
آیــت اهلل خامنــه ای در بیاناتشــان ،بــه مصوبــه شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی در مــورد اســتقرار جهاددانشــگاهی
در بیــرون از محیــط دانشــگاه هــا واکنــش نشــان مــی
دهنــد و مــی فرماینــد « :ايــن جريــان جهاددانشــگاهي،
يــك جريــان اصلــي اســت كــه بايــد در دانشــگاه هــا
بمانــد».
ایشــان خطــاب بــه شــورای مرکــزی تأکیــد مــی کننــد:
«جهــاد دانشــگاهي را حفــظ و تقويــت كنيــد .مســؤوليت
جهــاد دانشــگاهي ،باالتــر از آن چيــزي اســت كــه حتــي
بــه عنــوان وظيفــه ي جهــاد دانشــگاهي – يعنــي
تحقيقــات و كار فرهنگــي – معيــن شــده اســت».
ایــن نهــاد انقالبــی ،دهــه اول حیــات خود را پشــت ســر
گذاشــته اســت؛ حــاال پژوهشــکده رویــان جهاددانشــگاهی
در تاریــخ  70/3/8و بــا پیگیــری هــای ســعید کاظمــی
آشــتیانی رســماً افتتــاح مــی شــود.
در همیــن ســال ،اساســنامه جهاددانشــگاهی از ســوی
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مــورد بازنگــری مجــدد
قــرار مــی گیــرد؛ ایــن اساســنامه در  70/8/14بــه تصویــب
مــی رســد و در تاریــخ  70/8/27ابــاغ مــی شــود .در
ایــن اساســنامه از ارکان جهاددانشــگاهی ســخن بــه
میــان میآیــد؛ هیــأت امنــا ،شــورای علمــی ،رییــس
جهاددانشــگاهی.
محمــد رحمتــی بــا ســاز و کاری کــه در اساســنامه
جدیــد پایــه ریــزی شــده ،بــه عنــوان اولیــن رییــس
جهاددانشــگاهی از ســوی هیــأت امنــا بــه شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی پیشــنهاد مــی شــود؛ ایــن شــورا ریاســت
وی را در تاریــخ  70/9/12بــه تصویــب مــی رســاند تــا بــه
مــدت ســه ســال ســکان دار نهــاد انقالبــی جهاددانشــگاهی
باشــد.
بیــن ســال هــای  1370تــا  ،1381اساســنامه
جهاددانشــگاهی ،هشــت بــار دســت خــوش اصالحــات یــا
افــزودن بندهــای جدیــد مــی شــود و در نهایــت از ســال
 81بــه ایــن ســو تغییــری در آن رخ نمــی دهــد.
در ســال  ،1371عملیــات عمرانــی مجتمــع تحقیقاتــی
 88هکتــاری جهاددانشــگاهی کــه کلنــگ آن پیــش از ایــن
بــه زمیــن زده شــده ،آغــاز مــی شــود .همچنیــن مؤسســه
رویــان ،خبــر مــی دهــد کــه نخســتین نــوزاد آزمایشــگاهی
تهــران بــه روش  IVFدر ایــن پژوهشــکده ،متولــد شــده
اســت.
در جهاددانشــگاهی علــم و صنعــت ا ّمــا اتفــاق تــازه ای
مــی افتــد؛ شــرکت مهندســین مشــاور فجــر توســعه در
زمینــه عمــران ،طراحــی شــهری ،شهرســازی و معمــاری
اعــام موجودیــت مــی کنــد و فعالیــت هایــش را آغــاز
مینمایــد .در اســتان کرمانشــاه هــم جهاددانشــگاهی ،نــام
شــرکت جاهــد شــاریز را جــزو اولیــن شــرکت هــای ایــن
نهــاد و بــاز در زمینــه عمــران طــی ســال  1371بــه ثبــت
مــی رســاند.
در ایــن ســال ،جهاددانشــگاهی بــا تجربــه فعالیتهــای
آموزشــی اش از بــدو تشــکیل ،معاونــت آموزشــی را در
ایــن نهــاد ایجــاد مــی کنــد تــا بــه ایــن ترتیــب بــا مهیــا

شــدن مقدمــات الزم ،اولیــن مؤسســه آمــوزش عالــی
جهاددانشــگاهی در ســال  1372شــروع بــه کار نمایــد.
مجموعــه انتشــارات جهاددانشــگاهی در ســال ،1373
اولیــن دوره جشــنواره کتــاب ســال دانشــجویی را کلیــد
مــی زنــد .در همیــن ســال ،دوره ریاســت ســه ســاله
محمــد رحمتــی بــر جهاددانشــگاهی بــه پایــان مــی رســد
و هیــأت امنــای ایــن نهــاد ،یــک بــار دیگــر او را کــه حــاال
کارشناســی ارشــد اش در گرایــش ســازه را از دانشــگاه
تهــران اخــذ کــرده ،بــرای تصــدی ایــن مســؤولیت بــه
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی معرفــی مــی کنــد کــه
در تاریــخ  73/9/22مــورد تصویــب شــورا قــرار مــی گیــرد.
امــا در رویــان ،تولــد اولیــن كــودك حاصــل از روش
ميكرواينجكشــن در کشــور بــا تــاش محققــان ایــن
پژوهشــکده رقــم مــی خــورد.
در ســال 1374هــم در ادامــه فعالیــت هــای پژوهشــی
در رویــان ،نخســتین نــوزاد آزمایشــگاهی کشــور حاصــل
از جنیــن فریــز شــده ،متولــد مــی شــود .در حــوزه
فعالیــت هــای فرهنگــی ،یــک جشــنواره سراســری بــرای
دانشــجویان تحــت عنــوان پایــان نامــه ســال دانشــجویی،
اولیــن دوره برگــزاری اش را تجربــه مــی کنــد.
تــا پایــان ســال  ،74هفــت جایــزه دیگــر بــه جمــع
جوایــز جهاددانشــگاهی در جشــنواره خوارزمــی افــزوده
مــی شــود؛ تعــدادی از پــروژه هــای نظامــی در میــان
طــرح هــای برگزیــده بــه چشــم مــی خــورد.
ســال  ،1375فعالیــت هــای حــوزه آموزشــی
جهاددانشــگاهی شــتاب مــی گیــرد؛ ورود بــه عرصــه
آمــوزش هــای کوتــاه مــدت تخصصــی ،نــام ایــن نهــاد را
فراگیــر از گذشــته بــر ســر زبــان هــا مــی آورد .در همیــن
ســال پژوهشــکده هایــی مثــل بیوتکنولــوژی تولیــد مثــل،
شــروع بــه فعالیــت مــی کنــد.
ســال  1376از راه رســیده و محمــد رحمتــی در آخرین
ســال دوره دوم ریاســت اش بــر جهاددانشــگاهی قــرار
دارد .دو دوره ســه ســاله و در مجمــوع شــش ســال کــه
خــود او دربــاره آن ســخن مــی گویــد و از ســه اقــدام بــه
عنــوان مهمتریــن فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در ایــن
شــش ســال یــاد مــی کنــد؛ آغــاز پــروژه عمرانــي ســاخت
مجتمــع تحقيقاتــي جهــاد دانشــگاهی در کــرج ،اخــذ
پروانــه فعاليــت مؤسســه آمــوزش عالــي جهاددانشــگاهي و
نیــز ايجــاد تشــكيالت متناســب بــا تغييــرات ايجــاد شــده
درنحــوه اداره جهاددانشــگاهي و تبديــل مديريــت شــورايي
بــه مديريــت فــردي.
نزدیــک بــه چهــار مــاه از آغــاز رســمی دولــت هفتــم
جمهــوری اســامی ایــران یــا همــان دولــت اول اصالحــات
مــی گــذرد کــه هیــأت امنــای جهاددانشــگاهی بــرای بــار
ســوم بــا موضــوع انتخــاب رییــس ایــن نهــاد ،تشــکیل
جلســه مــی دهنــد .ایــن بــار ،علــی منتظــری مقــدم
بــرای تصــدی ریاســت جهاددانشــگاهی بــه شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی پیشــنهاد مــی شــود .منتظــریِ 39ســاله،
در ســال  1359بــه جهاددانشــگاهی پیوســته و از 60/3/15
رســماً بــه عضویــت ایــن نهــاد درآمــده اســت؛ او کــه در
راهانــدازی و مدیریــت جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی
ایــران نقــش داشــته از ســال  64تــا  70عضــو شــورای
مرکــزی جهاددانشــگاهی و مســئولیت بخــش فرهنگــی
ایــن نهــاد را بــه عهــده داشــته اســت.
حــاال در ســال  1376شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
در مصوبــه چهــارم آذر خــود ُمهــر تاییــدی بــه انتخــاب
هیــأت امنــای جهــاد مــی زنــد تــا علــی منتظــری کــه
بــه تازگــی دانشــنامه دكتــري خــود را در رشــته ســامت
همگانــي بــا گرايــش اپيدميولــوژي از دانشــگاه گالســكو
انگلســتان دریافــت کــرده ،کار خــود را بــه عنــوان دومیــن
رییــس جهاددانشــگاهی آغــاز نمایــد .یــک مــاه بعــد یعنــی
 76/10/8جهادگــران جهاددانشــگاهی بــا رییــس تــازه
نفــس ایــن نهــاد بــه دیــدار رهبــر انقــاب مــی رونــد.
آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن دیــدار ،از خدمــات صــادق
واعــظ زاده رییــس ســابق شــورای مرکــزی و محمــد
رحمتــی رییــس پیشــین جهاددانشــگاهی قدردانــی
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میکننــد و از حضــور علــی منتظــری در رأس ایــن نهــاد
ابــراز خرســندی مــی نماینــد.
رهبــر انقــاب ضمــن یــادآوری خاطــرات ســال هــای
گذشــته و اقدامــات جوانــان و دانشــجویان مؤمــن و انقالبی،
کســب موفقیــت هــای جهاددانشــگاهی را بــا وجــود برخــی
موانــع و مصوبــه هــا و راه ســخت تصویــب اساســنامه ایــن
نهــاد ،مغتنــم مــی شــمرده و مایــه شــکرگزاری عنــوان
مــی کننــد.
ایشــان همچنیــن در ایــن دیــدار طــی بیانــات مهمــی
پیرامــون ضــرورت اســتقامت ،اهمیــت علــم و دانــش،
توجــه کافــی بــه پیشــرفت و توســعه از نــگاه اســام ســخن
مــی گوینــد.
رهبر انقالب ،در توصیهای به جهادگران جهاددانشگاهی
برای تداوم کار علمی و تحقیقاتی شان ،آنان را از پرداختن
به امور مادی و اقتصادی نظیر تأسیس شرکت بر حذر
میدارند.
در سـال  1376نخسـتین گامها برای تدویـن برنامههای
توسـعه ای جهاددانشـگاهی برداشته میشود.
ســال  1377را مــی تــوان نقطــه آغــاز توســعه
ســاختارهای جهاددانشــگاهی و ورود ایــن نهــاد بــه
حــوزه هــای جدیــد تحقیقاتــی در علــوم مختلــف و نیــز
ایجــاد مراکــز فرهنگــی متعــدد بــه شــمار آورد .در ایــن
ســال عــاوه بــر دو پژوهشــکده ،مؤسســه قــرض الحســنه
دانشــجویان ایــران و ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی
رســماً فعالیــت خــود را آغــاز مــی کننــد.
در ایــن ســال ،بــا توجــه بــه دغدغــه موجــود در
جهاددانشــگاهی پیرامــون اشــتغال دانــش آموختــگان
دانشــگاه هــا ،ســتاد اشــتغال بــا هــدف اطــاع رســانی،
توانمنــد ســازی و در اختیــار گذاشــتن تجربــه هــای ایــن
نهــاد ،تشــکیل مــی شــود .همچنیــن جهاددانشــگاهی
بــه دلیــل دســتيابي بــه دانــش فنــي ،طراحــي و توليــد
مجموعــهتجهيــزاتآزمايشــگاهيفشــارقوي و همچنیــن
طراحــي و ســاخت سيســتمهاي اتوماســيون خطــوط
توليــد لولههــاي فــوالدي در جشــنواره بیــن المللــی
خوارزمــی برگزیــده مــی شــود.
ســال  1378و نوزدهمیــن ســالگرد تشــکیل
جهاددانشــگاهی از راه مــی رســد .در دوم تیرمــاه ایــن
ســال ،وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه درخواســت
ایــن نهــاد مبنــی بــر راه انــدازی نخســتین خبرگــزاری
غیردولتــی ایــران پــس از انقــاب بــا هویــت دانشــجویی
بــه نــام خبرگــزاری دانشــجویان ایران(ایســنا) پاســخ
مثبــت مــی دهــد.
اعضــای ایــن نهــاد در تاریــخ  14مــرداد مــاه بــه دیــدار
رهبــر انقــاب مــی رونــد.
آیــت اهلل خامنــه ای ضمــن اظهــار خرســندی از
ایــن کــه نهــال نــورس اميدبخــش جهاددانشــگاهي ،بــه
درخــت تنــاور و ثمربخشــي تبديــل شــده اســت ،در بــاب

دو ســرفصل مأموریــت هــا و وظایــف جهاددانشــگاهی
یعنــی امــور فرهنگــی و تحقیقــات ،توصیــه هایــی را بیــان
میکننــد .
چهــار مــاه بعــد یعنــی در  13آبــان  ،78رهبــر
انقــاب در پیامــی خطــاب بــه دســت انــدرکاران تأســیس
خبرگــزاری ایســنا و دانشــجویان خبرنــگار ایــن خبرگــزاری
مــی فرماینــد « :اخبــا ِر خــوب ،مفیــد و امیدبخــش مخابــره
کنیــد ».و بــه ایــن ترتیــب فعالیــت آزمایشــی ایســنا آغــاز
مــی شــود .همزمــان بــا ایــن ســال ،برنامــه اول توســعه
جهاددانشــگاهی نیــز کلیــد مــی خــورد.
همزمــان بــا  16آذر  78و روز دانشــجو ،ایســنا فعالیــت
رســمی خــود را در ســپهر اطــاع رســانی کشــور و دنیــای
رســانه هــا شــروع مــی کنــد.
جهاددانشــگاهی در ســال  ،1379رتبــه نخســت
جشــنواره تحقیقاتــی علــوم پزشــکی رازی را در گــروه
پزشــکی بــه خاطــر طــرح پژوهشــی پروتكلهــاي دارويــي
جديــد مبتنــي بــر رســپتورهاي غيردوپامينــي در درمــان
اســكيزوفرني از آن خــود مــی کنــد.
ایــن نهــاد در حــوزه فعالیــت هــای فرهنگــی ،بــا تکیــه
بــر ســوابق و تجربــه هــای خــود در زمینــه تدویــن ،چــاپ
و نشــر کتــب ،ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی را در
 79/4/27تأســیس مــی کنــد.
در  16مــرداد  79و در مــاه هــای پایانــی دوره ریاســت
علــی منتظــری بــر جهاددانشــگاهی ،پژوهشــکده علــوم
بهداشــتی ایــن نهــاد ،فعالیتــش را آغــاز مــی کنــد و
او همزمــان مســئولیت پژوهشــکده را هــم بــه عهــده
میگیــرد .چهــار مــاه بعــد بــا مصوبــه مــورخ 79/9/15
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،علــی منتظــری مقــدم
یــک بــار دیگــر و بــرای دوره ای ســه ســاله بــه عنــوان
رییــس جهاددانشــگاهی تعییــن مــی شــود .ایــن شــورا
همچنیــن در جلســه  79/10/13وظیفه مشــارکت در ایجاد
زمینــه هــای مناســب بــرای اشــتغال دانــش آموختــگان را
بــه اساســنامه جهاددانشــگاهی اضافــه میکنــد؛ ایــن نهــاد
نیــز بــر مبنــای ایــن مأموریــت جدیــد ،ســازمان همیــاری
اشــتغال دانــش آموختــگان را تأســیس مــی کنــد؛ تــا بــه
ایــن ترتیــب حــوزه هــای فعالیــت جهاددانشــگاهی کــه
تاکنــون پژوهــش و تحقیقــات ،امــور فرهنگــی و آمــوزش
بــود بــا ایــن مصوبــه بــه چهــار حــوزه گســترش یابــد.
دولــت هشــتم جمهــوری اســامی ایــران یــا همــان
دولــت دوم اصالحــات از  1380/5/11و بــه عبارتــی مقــارن
بــا بیســت و یکمیــن ســالگرد تشــکیل جهاددانشــگاهی،
رســماً کار خــود را آغــاز مــی کنــد .ســه مرکــز فرهنگــی
در ایــن ســال بــا عناویــن مرکــز افکارســنجی دانشــجویان
ایــران ،مرکــز فعالیــت هــای قرآنــی دانشــجویان کشــور و
مرکــز گردشــگری علمــی فرهنگــی دانشــجویان ایــران بــه
مراکــز فرهنگــی جهاددانشــگاهی اضافــه مــی شــود؛
در همیــن ســال ،جهاددانشــگاهی بــه دانــش فنــی

1399

رسم باور
ِ
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
1399

14

▲حضور رهبر معظم انقالب اسالمی در پژوهشگاه رویان ()1386

طراحــي و ســاخت فرســتنده يــك مــگاوات مــوج متوســط
راديويــي تمامترانزيســتوري دســت پیــدا مــی کنــد.
در ســال  ،1381جهاددانشــگاهی بــا یــک طــرح
تحقیقاتــی در حــوزه علــوم انســانی در جشــنواره جــوان
خوارزمــی شــرکت مــی کنــد؛ ایــن پــروژه بــا عنــوان
بررســي ماهيــت و ســاختار جنبــش دانشــجويي در
ايــران ،رتبــه ســوم جشــنواره در گــروه علــوم انســانی را
آن خــود مــی کنــد .در همیــن ســال علــی منتظــری
از ِ
رییــس جهاددانشــگاهی موفــق بــه اخــذ فلوشــيپ
ســامت همگانــي از كالــج ســلطنتي پزشــكان انگلســتان
مــی شــود.
رهبــر انقــاب در تاریــخ  1382/6/5و در دیــدار هیــأت
دولــت بــا ایشــان ،از گــزارش مهمــی خبــر مــی دهنــد
کــه بــه تازگــی از جهاددانشــگاهی دریافــت کــرده انــد:
«چنــد روز قبــل گزارشــى راجــع بــه توليــد و تكثيــر و
انجمــاد سـلّولهاى بنيــادى بــه مــن دادنــد .ايــن يــك كا ِر
بســيار عظيــم و پيچيــده علمــى اســت كــه در معــدودى
از كشــورهاى دنيــا انجــام گرفتــه اســت .در كشــور مــا
ايــن كار بــى ســروصدا اتّفــاق افتــاده و هنــوز اعــان هــم
نشــده اســت .بــه نظــر مــن اهميــت ايــن كار ،كمتــر از
كار هســته اى كــه مــا كرديــم ،نخواهــد بــود .ايــن كار در
آينــده پزشــكى دنيــا ارزش زيــادى دارد و دنيــا از آن بــه
عنــوان يــك انقــاب پزشــكى نــام مــى بــرد .يــك گــروه
مؤمــن انقالبــى و واقعــاً جهــادى كــه از هميــن
جــوان
ِ
بچــه هــاى جهاددانشــگاهى هســتند ،راجــع بــه ايــن
مســأله چنــد ســال كار كــرده انــد و بــه نتايــج خوبــى
رســيده انــد  -البتــه بايــد كار ادامــه پيــدا كنــد تــا بــه
آن نتايــج نهايــى اش برســد  -كــه ان شــاءاهلل خودشــان
اعــان خواهنــد كــرد .بنابرايــن مــا چنيــن زمينــه هــاى
رشــد علمــى و فكــرى در كشــور داريــم كــه از ارزش
بااليــى برخــوردار اســت».
دســتیابی محققــان رویــان بــه فنــاوری تولیــد
ســلولهای بنیــادی جنینــی انســانی و موشــی در ســال
 82و ارایــه گــزارش ایــن موفقیــت بــه رهبــر انقــاب
موجــب مــی شــود تــا تعــدادی از پژوهشــگران ایــن
پژوهشــگاه در تاریــخ  82/6/11بــه دیــدار رهبــر انقــاب
اســامی برونــد .دســتاوردی کــه از آن بــه عنــوان پایــه
گــذاری پزشــکی ترمیمــی در کشــور یــاد مــی شــود.

آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن دیــدار اهمیــت ایــن
موفقیــت را ایــن چنیــن بیــان مــی کننــد « :مــن آن
روز بــه يكــي از دوســتان راجــع بــه ايــن قضيــه هســته
اي و هميــن كارهايــي كــه در زمينــه هســتهاي انجــام
شــده ،كــه بســيار كار بــا عظمــت و مهمــي اســت ،گفتــم
ايــن كاري كــه ايــن جــوان هــاي جهــاد كردنــد ســر ايــن
قضيــه ســلول هــاي بنيــادي  ،ايــن عظمتــش كمتــر از آن
كار نيســت و اهميتــش بســيار باالســت».
ایشــان در بخــش دیگــری از بیاناتشــان مــی افزاینــد»:
بحمــداهلل ،ايــن كــه يــك كار خوبــي را انســان توفيــق
پيــدا كنــد ،بعــد بــه ســجده بيفتــد ،ايــن خيلــي بــا ارزش
اســت .اينهــا چيزهايــي اســت كــه مــي مانــد .بدانيــد كــه
ايــن هــا در تاريــخ ،خواهــد مانــد .اينهــا ميمانــد در
تاريــخ .اينكارهــاي اصيــل ،ايــن نقطــه هــاي اصيــل،
ايــن هــا همــان ســلولهاي بنيــادي اســت .ســلول هــاي
بنيــادي رفتــار بشــري هميــن هاســت .هميــن توجــه
بــه خــدا ،شــكر خــدا ،افتــادن بــه ســجده كــه آن وقــت
از ايــن ،همــه جــور ســلولي را ميشــود ســاخت .همــه
جــور كاري را ميشــود از ايــن ،اســتحصال كــرد .اصــل
قضيــه ايــن اســت .شــما ســلولهاي بنيــادي را الحمــدهلل
در هــر دو ناحيــه بــه دســت آورديــد».
در ســال  1382هــم تعــدادی از پژوهشــکده هــا و
مؤسســات آمــوزش عالــی وابســته بــه جهاددانشــگاهی در
تهــران و ســایر اســتان هــای کشــور تأســیس مــی شــوند.
هیــأت امنــای جهاددانشــگاهی در هشــتادمین جلســه
خــود بــه تاریــخ  82/7/28عضویــت افتخــاری ســید
محمــد خاتمــی رییــس جمهــور را بــه عنــوان هیــأت
علمــی جهاددانشــگاهی بــه تصویــب مــی رســاند.
همچنیــن بــر اســاس مصوبــه  82/8/13شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی ،علــی منتظــری یــک بــار دیگــر و بــرای
ســومین دوره متوالــی بــه عنــوان رییــس جهاددانشــگاهی
انتخــاب مــی شــود.
یــک هفتــه بعــد از ایــن انتخــاب و در تاریــخ 82/8/20
مصــادف بــا پانزدهــم رمضــان المبــارک  1424هجــری
قمــری ،دومیــن خبرگــزاری جهاددانشــگاهی بــا نــام
خبرگــزاری قرآنــی بــه نشــانی  www.iqna.irآغــاز بــه
فعالیــت مــی کنــد.
اول تیرمــاه  ،1383اعضــای هیــأت علمــی و

کارشناســان جهاددانشــگاهی بــه دیــدار رهبــر انقــاب
مــی رونــد .ایــن دیــدار ،طوالنــی تریــن دیــداری اســت
کــه اعضــای ایــن نهــاد در حســینیه امــام خمینــی(ره)
حضــور دارنــد و مســتمع و مخاطــب بیانــات و
توصیههــای مهمــی از جانــب ایشــان مــی شــوند:
«بــه نظــر مــن جهــاد دانشــگاهي فقــط يــك نهــاد
نيســت ،بلكــه يــك فرهنــگ اســت؛ يــك ســمت گيــري
و حركــت اســت .هرچــه بتوانيــم مــا ايــن فرهنــگ را در
جامعــه گســترش دهيــم و آن را پايــدار و اســتوار كنيــم،
كشــور را بــه ســمت ســربلندي و عــزت و اســتقالل
حقيقــي بيشــتر پيــش بــرده ايــم.
شــايد فكــر ميشــد كــه جهــاد يــك حركــت گلخانــه
اي اســت كــه بــراي نمونــه ســازي درســت كرديــم .امــروز
ايــن گلخانــه دارد فضــاي جامعــه را بــه گلســتان تبديــل
ميكنــد .نــه تنهــا بــه نمونــه ســازي اكتفــا نكــرده ،بلكــه
بــركات خــودش را دارد ســرريز ميكنــد.
ايــن نهــاد انقالبــي اســت؛ انقالبــي بمانيــد؛ توصي ـهي
مؤكــد مــن بــر ايــن اســت.
شــما بــه عنــوان جهــاد دانشــگاهي  ،جــزو بهتريــن
مراكــزي هســتيد كــه ميتوانيــد در ايــن مســاله
(تحقيــق و علــم) اهتمــام بورزيــد و احســاس مســووليت
كنيــد؛
كار علمــي تــان را اهميــت بدهيــد .البتــه كار
فرهنگــي هــم جداگانــه بــه هميــن انــدازه اهميــت دارد؛
كار روي ايمــان ،كار روي باورهــاي شــجاعتآور عــزتآور
و آگاهــيآور ،كــه ايمــان اســامي ،جامــع همــهي
اينهاســت».
مهرمــاه  1383فــرا مــی رســد .ســعید کاظمــی
آشــتیانی بــه دلیــل موفقیــت اخیــر رویــان در تولیــد
نخســتین ســلول هــای بنیــادی بــه عنــوان چهــره
مانــدگار در چهارمیــن همایــش چهــره هــای مانــدگار
معرفــی مــی شــود .دکتــر کاظمــی ،مبلــغ نقــدی جایــزه
و ســکه هــای طــای اهدایــی را بیــن همکارانــش و حتــی
نیروهــای خدمــات رویــان ،تقســیم مــی کنــد.
در ایــن ســال ،جهاددانشــگاهی موفــق بــه کســب
دانــش فنــی طراحــی و ســاخت سیســتم هــای بــرق
و کنتــرل دکل هــای حفــاری مــی شــود و بــه همیــن
مناســبت رتبــه دوم تحقیقــات کاربــردی را در جشــنواره
آن خــود مــی کنــد.
تحقیقاتــی رازی از ِ
همچنیــن ســال  1383را مــی تــوان آغــاز اســتفاده از
ســلول هــای بنیــادی در درمــان و ترمیــم ضایعــات قلبــی
و نیــز قرنیــه دانســت.
ســال  ،1384یکــی از تلــخ تریــن ســال هــای حیــات
جهاددانشــگاهی بــه حســاب مــی آیــد؛
 14آذر  1384و درســت دو روز قبــل از جشــن شــش
ســالگی ایســنا ،در دفتــر مرکــزی ایــن خبرگــزاری در
تهــران ،مأموریتــی مشــترک بــرای دو عــکاس جهادگــر
یکــی فرزنــد دریــا و دیگــری زادهی کویــر تعریــف
میشــود .قــرار اســت فــردا مقــارن ظهــر ،یــک فرونــد
هواپیمــای هرکولــس  ، C130جمعــی از خبرنــگاران،
عکاســان و تصویربــرداران رســانههای کشــور و اعضــای
ارتــش را بــه بندرعبــاس برســاند تــا از آنجــا بــه ســمت
چابهــار یعنــی محــل برگــزاری مانــور ارتــش جمهــوری
اســامی ایــران حرکــت کننــد؛
 15آذر مــی رســد؛ هواپیمــای مــورد نظــر چنــد
دقیقــه پــس از برخاســتن از بانــد فــرودگاه بــه دلیــل
بــروز نقــص فنــی ،قصــد بازگشــت بــه فــرودگاه مهرآبــاد
را دارد امــا در منطقــه ای مســکونی مــی کنــد و تمامــی
سرنشــینان شــامل محمدحســین قریــب و اســماعیل
عمرانــی از ایســنا بــه شــهادت مــی رســند.
قریــب از ن ِــکا بــرای تحصیــل در رشــتهی عکاســی
بــه تهــران آمــده بــود و در خوابــگاه دانشــجویی زندگــی
میکــرد؛ او از تیرمــاه  1382کار حرفــهای خــود را در
ایســنا شــروع کــرد و لنــز دوربیـناش را بــه ســمت ثبــت

محرومیتهــای جامعــه و درد و رنــج مــردم زلزلــهزدهی
بــم و زرنــد کرمــان چرخانــد .قریــب در دوازدهمیــن
جشــنوارهی مطبوعــات ،رتبـهی نخســت رشــتهی عکــس
خبــری گــروه نشــریات سراســری را از آن خــود کــرد.
موضــوع عکــس منتخــب او هــم گوش ـهای از آالم مــردم
مهربــان و مظلــوم کویــر در حادثــه زلزلــه را بــه تصویــر
میکشــید .همــان مردمــی کــه دوســت و همــکارش
اســماعیل عمرانــی ،یکــی از آنهــا بــود .اســماعیل در
عنبرآبــاد جیرفــت بــه دنیــا آمــد؛ در واقعــهی زلزلــهی
بــم ،تعــداد زیــادی از دوســتان و همکالســیهایش را
از دســت داد .ســال  1382بــه جهاددانشــگاهی کرمــان
پیوســت و در ســال  83فعالیــت خــود را در خبرگــزاری
وابســته بــه ایــن نهــاد انقالبــی یعنــی ایســنای جــوان
منطق ـهی کویــر آغــاز کــرد .او در جریــان زلزل ـهی زرنــد
کرمــان ،خــود را بــه ســرعت بــه منطقـهی حادثــه رســاند
و اولیــن تصاویــر آن زلزل ـهی شــدید را از طریــق ایســنا
مخابــره کــرد.
در پــی حادثـهی تاسـفبار ســقوط هواپیمــای ارتــش،
رهبــر معظــم انقــاب در روز چهارشــنبه  ۱۶آذر  ۱۳۸۴در
پیامــی ،جانباختــن خدمتگــزاران جامعــهی رســانهای
و نظامــی کشــور را تســلیت مــی گوینــد.
جهاددانشــگاهی هنــوز در شــوک شــهادت فرزندانــش
در ایســنا بــه ســر مــی بــرد کــه ناگهــان در تاریــخ
 84/10/14خبــر ناگــواری منتشــر مــی شــود؛ دکتــر
ســعید کاظمــی آشــتیانی  44ســاله و بنیانگــذار رویــان
ناباورانــه ،همکارانــش و خانــواده بــزرگ جهاددانشــگاهی
را تــرک مــی کنــد و بــه ســوی معبــود مــی شــتابد.
زنــده يــاد دکتــر ســعيد کاظمــي آشــتياني ،در
نخســتين روز از فرورديــن مــاه  1340در تهــران بــه دنيــا
آمــد .در ســال  1358در همــان ســن  18ســالگي هــم
زمــان بــا ورود بــه دانشــگاه در هنرســتان پيــام اميــد بــه
تدريــس ادبيــات و بينــش اســامي مــي پرداخــت.
ســال  1358در رشــته فيزيوتراپــي دانشــگاه علــوم
پزشــکي ايــران پذيرفتــه شــد .تعطيلــي دانشــگاهها بــه
علــت انقــاب فرهنگــي و حضــور وي در جبهــه هــاي
نبــرد طــي آن ســالها باعــث شــد پــس از  11ســال
ســرانجام در ســال  1369بــا اخــذ مــدرک کارشناســي
ارشــد رشــته فيزيوتراپــي از دانشــگاه علــوم توانبخشــي
فــارغ التحصيــل گــردد.
در ســال  1361جهــاد گــروه پزشــکي را در دانشــگاه
علــوم پزشــکي ايــران تأســيس کــرد .دکتــر کاظمــي تــا
ســال  1370عهــدهدار مســؤوليت بخــش طــرح هــا و
تحقيقــات آن بــود .از ســال  1371بــه ســمت رياســت
جهاددانشــگاهي واحــد علــوم پزشــکي ايــران منصــوب
شــد.
پژوهشــگاه رويــان جهاددانشــگاهي خــرداد مــاه 1370
بــا مديريــت دکتــر کاظمــي رســماً فعاليــت خــود را
آغــاز کــرد .دکتــر کاظمــي در هميــن دهــه و هــم زمــان
بــا مديريــت جهاددانشــگاهي علــوم پزشــکي ايــران و
پژوهشــگاه رويــان در دانشــگاه تربيــت مــدرس بــه ادامــه
تحصيــل در رشــته علــوم تشــريح بــا گرايــش جنيــن
شناســي پرداخــت و در ســال  1376بــا رتبــه ممتــاز
موفــق بــه اخــذ درجــه دکتــري شــد.
غــروب چهاردهــم دي مــاه  1384قلــب ايــن انســان
واال از تپيــدن ايســتاد و عــاوه بــر خانــواده و دوســتانش،
جامعــه علمــي کشــور را نيــز در ســوگ و ماتــم فقدانــش
نشــاند و رهبــر معظــم انقــاب طــي پيامــي اينگونــه از
شــخصيت متعهــد و متخصــص او تجليــل نمودنــد:
«بسم اهلل الرحمن الرحيم
بــا تأســف و تلخکامــي خبــر درگذشــت دانشــمند
مؤمــن و جهادگــر ،مرحــوم دکتــر «ســعيد کاظمــي
آشــتياني» را دريافــت کــردم و بــر فقــدان آن شــخصيت
ارزشــمند کــه کانــون اميــد و ابتــکار و نــوآوري بــود،
افســوس خــوردم .وي يکــي از فرزنــدان صالــح انقــاب
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و از رويشــهاي مبارکــي بــود کــه آينــده درخشــان علمــي
در کشــور را نويــد مــي دهنــد.
مؤسســه رويــان کــه مجمــع ارزشــمندي از نــوآوران و
جهادگــران عرصــه علــوم زيســتي اســت ،در پيدايــش و
رشــد و اعتــاي خــود ،مديــون همــت و ايمــان و پشــتکار
ايــن دانشــمند جــوان و بلندهمــت اســت.
اينجانــب ضايعــه دردنــاک فقــدان ايــن عنصــر خــدوم
و بــاارزش را بــه خانــواده گرامــي و همــکاران عزيــزش
صميمانــه تســليت مــي گويــم و از خداونــد متعــال
رحمــت و علــوم درجــات را بــراي وي و صبــر و ســکينهي
الهــي را بــراي بازمانــدگان و همراهانــش مســألت
ميکنــم».
جهاددانشــگاهی در ســال  84بــه تكنولــوژي طراحــي
و ســاخت  UPSهــاي پرقــدرت مــوازي دســت پیــدا
مــی کنــد .همچنیــن در حــوزه آموزشــی ،مؤسســه
آمــوزش عالــی جهاددانشــگاهی(در تهــران) پــس از احــراز
شــرایط الزم ،موافقــت قطعــی شــورای گســترش آمــوزش
عالــی وزارت علــوم را اخــذ مــی کنــد و بــه دانشــگاه ارتقــا
پیــدا مــی کنــد؛ نــام ایــن دانشــگاه غیردولتــی ،علــم و
فرهنــگ گذاشــته مــی شــود.
نخســتین بانــک خصوصــی خــون بند نــاف نــوزادان در
ایــن ســال ،توســط پژوهشــگاه رویــان تأســیس میشــود.
ســال  1385از راه مــی رســد؛ مــرداد مــاه ایــن
ســال ،دولــت نهــم جمهــوری اســامی ایــران یــک ســاله
ســال انتخــاب رییــس
میشــود؛ همچنیــن ایــن ســال،
ِ
جدیــد جهاددانشــگاهی اســت.
مراســم بزرگداشــت بیســت و ششــمین ســالگرد

▲ سخنرانی دکتر کاظمی آشتیانی در مراسم آغاز عملیات ساختمانی پژوهشکده رویان ()1380

تشــکیل جهاددانشــگاهی کــه همزمــان بــا اولیــن ســالگرد
تشــکیل دولــت نهــم هــم هســت در تاریــخ 85/5/16
در تــاالر وحــدت برگــزار مــی شــود؛ مهمــان ویــژه ایــن
مراســم ،از دولتــی هــا نیســت و غالمعلــی حــداد عــادل
رییــس مجلــس شــورای اســامی بــه جمــع اعضــای
جهاددانشــگاهی مــی آیــد.
تأســیس پژوهشــکده هــا در ایــن ســال ،ســرعت
بیشــتری بــه خــود مــی گیــرد.
در تاریــخ  85/7/8یکــی از بزرگتریــن موفقیتهــای
جهاددانشــگاهی در حــوزه زیســت فنــاوری رقــم
مــی خــورد« .رویانــا» اولیــن گوســفند شــبیه ســازی
خاورمیانــه در رویــان متولــد مــی شــود .ایــن موفقیــت،
بازتــاب گســترده ای در جهــان دارد و ایــران را بــه جمــع
هشــت کشــور صاحــب توانایــی شــبیه ســازی گوســفند
ــرد.
در جهــان مــی ب َ َ
در تاریــخ  85/8/23شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
طــی یــک مصوبــه ،حمیدرضــا طیبــی  48ســاله را کــه
بــه مــدت  9ســال رییــس جهاددانشــگاهی واحــد علــم
و صنعــت بــوده ،بــه ریاســت جهاددانشــگاهی انتخــاب
میکنــد .طیبــی دارای مــدرك كارشناســي بــرق از
دانشــگاه علــم وصنعــت ايــران ،كارشناســي ارشــد
كنتــرل و ابــزار دقيــق از دانشــگاه دهلــي (هندوســتان)
و دكتــري بــرق از دانشــگاه برادفــورد انگلســتان اســت.
بــه ایــن ترتیــب دوره  9ســاله ریاســت علــی منتظــری بــه
پایــان مــی رســد .منتظــری در پاســخ بــه ایــن پرســش
اهــم اقداماتــش در ســه دوره ای کــه مســئولیت
کــه
ّ
جهاددانشــگاهی را بــه عهــده داشــته چــه بــوده اســت؟
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عناوینــی را برشــمرده و پاســخ مــی دهــد« :احيــاي فرهنگ
جهــادي ،زنــده كــردن يــاد و نــام شــهداي جهاددانشــگاهي،
تشــكيل پژوهشــكدهها ،گســترش تحقيقــات و دســتيابي
بــه موفقيــت هــاي ارزنــده بــه ويــژه دانــش ســلولهاي
بنياديــن و در نهایــت تاســيس خبرگــزاري دانشــجويان
ايــران ( ،)ISNAخبرگــزاري قــرآن( )IQNAو ســاير
مؤسســات و مراكــز فرهنگــي دانشــجويي نظيــر مركــز
افكارســنجي دانشــجويان ايــران ( ،)ISPAمركــز
گردشــگري علمــي – فرهنگــي دانشــجويان ايــران ،مركــز
فرهنگــي دانشــجويي امــام و انقــاب اســامي و»...
ســال  1386آغــاز مــی شــود .در تاریــخ  86/1/15فرمــان
رهبــر انقــاب بــه جهاددانشــگاهی مبنــی بــر راه انــدازی
زیســت بانــک ابــاغ مــی شــود.
در اواخــر بهــار ،زمزمــه هایــی مبنــی بــر بازدیــد
قریــب الوقــوع رهبــر انقــاب از پژوهشــگاه رویــان در
جهاددانشــگاهی بــر ســر زبــان هــا مــی افتــد.
بــا قطعــی شــدن ایــن خبــر ،در جهاددانشــگاهی تصمیم
گرفتــه مــی شــود عــاوه بــر برنامــه افتتــاح ســاختمان
جدیــد رویــان و بازدیــد رهبــر انقــاب از آزمایشــگاههای
رویــان و ســخنرانی در جمــع اعضــای ایــن نهــاد ،یــک
نمایشــگاه جنبــی از توانمنــدی هــا و دســتاوردهای
جهاددانشــگاهی در تمامــی حــوزه هــای فعالیتــی ایــن
نهــاد ،در رویــان برپــا شــود .تجهیــزات و اقــام نمایشــگاهی
شــامل بیــش از  100پوســتر و نیــز ماکــت محصــوالت
دانــش بنیــان بــه رویــان منتقــل مــی شــود.
بیســت و ششــم تیرمــاه  1386از راه مــی رســد.
آیــتاهلل خامنــه ای در بــدو ورود بــه پژوهشــگاه رویــان،
مــورد اســتقبال رییــس جهاددانشــگاهی ،معاونــان ،اعضــای
هیــأت امنــای ایــن نهــاد و پــدر بنیانگــذار فقیــد رویــان،
دکتــر ســعید کاظمــی آشــتیانی قــرار مــی گیــرد .ایشــان
در مقابــل نمــاد شــهدای جهاددانشــگاهی بــه مقــام
شــامخ آنــان بــا قرائــت فاتحــه ادای احتــرام مــی کننــد.
بــه ایــن ترتیــب بازدیــد عالــی تریــن مقــام جمهــوری
اســامی ایــران از رویــان و نمایشــگاه توانمنــدی هــای
جهاددانشــگاهی آغــاز مــی شــود.
متخصصــان رویــان بــه ویــژه دکتــر حســین بهارونــد و
همچنیــن مدیــران و کارشناســان جهاددانشــگاهی مســتقر
در غرفــه هــای نمایشــگاه ،توضیحــات خــود را دربــاره
فعالیــت هــای شــاخص ایــن نهــاد بــه ســمع و نظــر رهبــر
انقــاب مــی رســانند.
زبــان هــای چینــی و روســی اخبــار خبرگــزاری
بینالمللــی ایکنــا بــه دســت رهبــر انقــاب در همیــن
نمایشــگاه افتتــاح مــی شــود؛ همچنیــن کارت خبرنــگار
افتخــاری ایــن خبرگــزاری بــا شــماره  110بــه حضــور
رهبــر انقــاب اســامی تقدیــم و اهــدا مــی شــود.

آیــت اهلل خامنــه ای در پایــان بازدیدشــان ،در جمــع
اعضــای جهاددانشــگاهی بــه ایــراد ســخن مــی پردازنــد.
ایشــان ایــن گونــه بیاناتشــان را شــروع مــی کننــد:
« امــروز آمــدن مــن بــه ايــن مركــز در واقــع يــك
حركــت نماديــن اســت بــراى قدرشناســى از حركــت
علمــى عظيــم و وســيعى كــه خوشــبختانه در كشــور مــا
شــروع شــده؛ اگرچــه هنــوز در آغــاز راه اســت .اينجــا را
انتخــاب كرديــم ،اوالً بــه خاطــر رويــان؛ ثانيــاً بــه خاطــر
جهاددانشــگاهى».
ایشــان در ابتــدا و انتهــای بیاناتشــان یــاد و خاطــره
مرحــوم کاظمــی آشــتیانی را گرامــی داشــته و دالیــل
عالقــه خــود را بــه نحــوه اقــدام و عمــل جهــادی او بیــان
مــی کننــد .همچنیــن برخــی از مضامیــن و عبــارات بــه کار
رفتــه توســط ایشــان در مــورد جهاددانشــگاهی و رویــان
بــرای اولیــن بــار ،در جامعــه بازتــاب گســترده ای پیــدا
مــی کنــد:
«جهاد دانشگاهي ،مولود مبارك انقالب است.
(جهــاد دانشــگاهي) جــزو معــدود رويــش هــاي اصلــي
خــود انقــاب اســت.
بنده به جهاد دانشگاهي اعتقاد راسخ دارم.
از اول تــا حــاال كــه مــا جهــاد دانشــگاهي را شــناختيم
،براســاس ديــن و تقــوا بــود .براســاس ديــن و تقــوا نگهــش
داريــد.
نگذاريــد نهــاد جهــاد دانشــگاهي تبديــل شــود بــه يــك
هويــت ديگــر؛ بــه يــك هويــت غيردينــي ،غيرانقالبــي.
جهــاد دانشــگاهي از جاهايــي اســت كــه مــا بــه آن اميــد
داريــم بــراي آينــده ي علمي كشــور».
محققــان جهاددانشــگاهی در ســال  ،1386در هرســه
جشــنواره علمــی و تحقیقاتــی خوارزمــی ،جــوان خوارزمــی
و علــوم پزشــکی رازی موفقیــت هایــی را بــه دســت
میآورنــد:
«دســتیابی بــه فنــاوري توليــد آلياژهــاي مغناطيســي
آمــورف پايــه كبالــت بــه روش ذوبريســي ،طراحــي
و ســاخت سيســتم تعويــض دنــده الكترونيــك بــراي
خــودرو ،اقدامــات مركــز تحقيقــات آنتيبــادي مونوكلونــال
(پژوهشــگاه ابنســينا)»
ســال  ،1387ســه اقــدام پژوهشــگاه رویــان ،یــک بــار
دیگــر نــام ایــن مجموعــه را بــر ســر زبــان هــا مــی انــدارد.
تولیــد ســلولهای بنیــادی پرتــوان القایــی انســانی
( ، )iPSتاســیس نخســتین بانــک عمومــی خــون بنــد ناف
و اســتفاده از ســلولدرمانی بــرای بهبــود و درمــان بیمــاران
ویتیلیگــو بــرای نخســتین بــار در کشــور عناویــن ایــن ســه
موفقیــت رویــان انــد.
بــا شــروع ســال  ،1388رقابــت هــای انتخابــات ریاســت
جمهــوری دهــم کــه از مــاه هــای قبــل شــروع شــده بــود،
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اوج مــی گیــرد .در نهایــت ،انتخابــات در  88/3/22بــا مشــارکت  85درصــدی مــردم برگــزار مــی شــود .جهــاد دانشــگاهی
بــه مناســبت ایــن حضــور حماســی مــردم در انتخابــات بیانیــه ای صــادر مــی کنــد:
« بــار دیگــر خــرداد مــاه بــه عنــوان نقطــه عطفــی در تاریــخ حیــات ملــت شــریف و متدیــن ایــران خودنمایــی نمــود
و یکــی از بــه یادماندنــی تریــن رویدادهــای حماســی را در دل خــود جــای داد؛ رویــدادی کــه جهانیــان را در تحیــر و
شــگفتی فــرو بــرد .حضــور غرورآفریــن ایرانیــان ســرافراز در دهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری ،نشــانی دیگــر از
تمایــز آنهــا از دیگــر ملــل در عرصــه جهانــی اســت .کــدام نظریــه علمــی و کــدام مکتــب جامعــه شناســی بــر ایــن بــاور
بــوده و هســت کــه انقالبــی پــس از  ۳۰ســال پرشــورتر از گذشــته بــر باورهــای خــود پافشــاری کنــد و پیشبینیهــای
دنیاگرایانــه را کنــار بزنــد .بــه راســتی از کــدام مکتــب ،جــز مکتــب انســان ســاز اســام مــی تــوان چنیــن انتظــاری
داشــت؟
جهادگــران دانشــگاهی ایــن پشــتیبانان مرزهــای علمــی و فرهنگــی کشــور کــه خــود نیــز دوشــادوش دیگــر
اقشــار جامعــه در ایــن حرکــت حماســی مشــارکت نمــوده انــد ،ضمــن تبریــک ایــن رویــداد مبــارک بــه پیشــگاه
مقاممعظمرهبــری و ملــت بزرگــوار ایــران ،بــار دیگــر بــر شــعار و رویکــرد راســتین خــود کــه همانــا تبعیــت از رهبــری
معظــم انقــاب و حمایــت از نظــام اســامی و دولــت منتخــب مــردم اســت ،تاکیــد مــی نماینــد.
امیــد اســت رییــس جمهــور منتخــب و دیگــر مســووالن ارجمنــد نظــام ،بــا هــر ســلیقه و تفکــری ،قــدر ایــن شــعور
بــاالی سیاســی و حرکــت ارزشــمند را دانســته و تمــام تــاش خــود را بــرای خدمــت بــه ایــن مــردم حماســه آفریــن بــه
کار گیرنــد .بــی تردیــد در ایــن میــان وحــدت و همدلــی تمامــی ایرانیانــی کــه دلشــان بــرای ایــن مــرز و بــوم مــی تپــد،
مــی توانــد منجــر بــه رشــد و تعالــی بیــش از پیــش ایــران اســامی در صحنــه جهانــی گــردد».
بــا وجــود اینکــه مــدت ریاســت ســه ســاله حمیدرضــا طیبــی بــر جهاددانشــگاهی ،آبــان مــاه  88بــه پایــان مــی رســد
امــا هیــأت امنــای ایــن نهــاد و در ادامــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در مــورد ابقــا یــا تغییــر رییــس جهاددانشــگاهی
تصمیمــی اتخــاذ نمــی کنــد؛ ایــن رونــد هشــت مــاه بــه طــول مــی انجامــد و طیبــی در ایــن مــدت بنابــر مصوبــه ســال
 85همچنــان بــه مســئولیت خــود ادامــه مــی دهــد.
در ســال  ،88مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران پیمایــش هــا و نظرســنجی هــای متنوعــی را انجــام مــی دهــد؛
یکــی از ایــن طــرح هــا ســنجش تدیــن اســامی مــردم ایــران اســت.
در  89/4/29هیــأت امنــای جهاددانشــگاهی ،محمدحســین یــادگاری را بــه عنــوان جایگزیــن طیبــی بــه شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی معرفــی مــی کنــد .رییــس جمهــور  30تیرمــاه بــا اســتناد بــه نامــه دبیــر شــورای عالــی ،حکــم
سرپرســتی یــادگاری را امضــا مــی کنــد .یــادگاری  52ســاله کــه مــدرک دكتــري قــارچ شناســي پزشــكي از دانشــگاه
تربيــت مــدرس دارد ،همــه ســوابق اجرایــی اش نیــز در همــان دانشــگاه تربیــت مــدرس بــوده و آخریــن مســئولیت او
قبــل از آمــدن بــه جهاددانشــگاهی ،معــاون دانشــجويي ـ فرهنگــي دانشــگاه اســت.
 89/6/24خبــری از شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی منتشــر مــی شــود کــه تبدیــل وضعیــت سرپرســتی یــادگاری
بــه ریاســت جهاددانشــگاهی بــه تصویــب رســیده و بــه زودی حکــم وی توســط رییــس جمهــور صــادر خواهــد شــد.
در این سال ،نخستین بزغاله تراریخت خاورمیانه که شیر آن حاوی ژن
حبه انگور در رویان به دنیا می آید.
نام
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در تاریــخ  90/5/15و یــک روز قبــل از ســی و یکمیــن ســالروز تشــکیل جهاددانشــگاهی ،رییــس ایــن نهــاد و تعــدادی
دیگــر از مدیــران بــه دیــدار رییــس جمهــور در دفتــر کارش مــی رونــد؛ در ایــن نشســت ،لــوح و کارت عضویــت هیــأت
علمــی افتخــاری جهاددانشــگاهی بــه محمــود احمــدی نــژاد اهــدا مــی شــود.
در ســال  1391پژوهشــی بــا عنــوان تولیــد ســلولهای دودمــان عصبــی از تولیــد ســلولهای بنیــادی پرتــوان تــا
پیونــد بــه حیوانــات مــدل رتبــه ســوم پژوهشهــای بنیــادی را در جشــنواره خوارزمــی از آن خــود مــی کنــد .همچنیــن،
راهکارهــای افزايــش تــوان واکس ـنهای ضدســرطان مبتنــی بــر ســلولهای دندريتيــک :درمــان ترکيبــی در جشــنواره
تحقیقــات علــوم پزشــکی رازی حائــز رتبــه مــی شــود.
ســال  1392فــرا مــی رســد؛ دولــت یازدهــم یــا همــان دولــت تدبیــر و امیــد رســماً از  12مردادمــاه کار خــود را
شــروع مــی کنــد .ایــن ســال ،آخریــن ســال از دوره ســه ســال ریاســت محمدحســین یــادگاری بــر جهاددانشــگاهی
اســت .تــا ایــن ســال ،هــر زمــان خــط فکــری ،مدیریتــی و حزبــی دولــت در جمهــوری اســامی ایــران تغییــر کــرده،
رییــس جهاددانشــگاهی نیــز تغییــر کــرده اســت؛ ســه بــار فــرد انتخــاب شــده از اعضــای جهاددانشــگاهی بــوده و یــک بار
نیــز از بیــرون ایــن نهــاد بــه ایــن مســئولیت گماشــته شــده اســت؛ بــا ایــن حســاب ،در ســال  92نیــز بــا روی کار آمــدن
دولــت جدیــد ،انتظــار مــی رود ،فــردی بــه جــز یــادگاری بــه عنــوان رییــس ایــن نهــاد انتخــاب شــود .هیــأت امنــای
جهاددانشــگاهی در تاریــخ  92/7/17تشــکیل جلســه مــی دهنــد و ایــن بــار حمیدرضــا طیبــی را بــرای یــک دوره ســه
ســاله مســئولیت بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی معرفــی مــی کننــد .ایــن شــورا در تاریــخ  92/7/23مصوبــه شــماره
 737مبنــی بــر ریاســت دکتــر طیبــی را منتشــر مــی کنــد و در نهایــت رییــس جمهــور در  92/7/28مصوبــه شــورای
عالــی را تاییــد و ابــاغ مــی کنــد.
در ســال  92یکــی دیگــر از مؤسســات آمــوزش عالــی جهاددانشــگاهی بــه دانشــگاه ،ارتقــا مــی یابــد و بــه ایــن ترتیــب،
دومیــن دانشــگاه غیردولتــی جهاددانشــگاهی بــا نــام دانشــگاه علــم و هنــر در یــزد تأســیس مــی شــود.
رضــا ملــک زاده معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در تاریــخ  93/2/28طــی
نامــه ای خطــاب بــه رییــس جهاددانشــگاهی اعــام مــی کنــد کــه طبــق نتایــج نظــام رتبــه بنــدی  ESIو آنچــه توســط
مؤسســه  ISIمنتشــر شــده نــام دکتــر علــی منتظــری رییــس پژوهشــکده علــوم بهداشــتی جهاددانشــگاهی در فهرســت
یــک درصــد دانشــمندان برتــر پُــر اســتناد در رشــته علــوم اجتماعــی در پزشــکی قــرار گرفتــه اســت .ملــک زاده همچنین
ایــن موفقیــت را بــه حمیدرضــا طیبــی ،علــی منتظــری و همــکاران جهاددانشــگاهی تبریــک مــی گویــد.
در تاریخ  93/3/19اعضای جهاددانشگاهی در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر انقالب دیدار می کنند.
آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن دیــدار ،الزمــه ادامــه صحیــح و پرشــتاب حرکــت علمــی کشــور را« ،کار و مدیریــت
جهــادی» و تقویــت روحیــه «مــا مــی توانیــم» بــا حفــظ جهــت گیریهــای انقالبــی و اســامی و ترســیم دقیــق جایــگاه
و وظایــف ،در چارچــوب نقشــه جامــع علمــی مــی داننــد و تأکیــد مــی کننــد :هــدف گــذاری حرکــت علمــی کشــور
بایــد افزایــش دانــش جهانــی از طریــق تولیــد فــرآورده هــای جدیــد و ناشــناخته دانــش بشــری در چارچــوب ارزشــهای
انســانی ،باشــد.
رهبــر انقــاب اســامی در ایــن دیــدار بــا گرامیداشــت «روز جــوان» ،مهمتریــن ویژگــی جهــاد دانشــگاهی را
برخــورداری از نیــروی جــوان و در عیــن حــال متخصــص و دارای تفکــر جهــادی بــر مــی شــمرند و تأکیــد مــی کننــد:
جهــاد دانشــگاهی ،نهــادی مهــم اســت زیــرا هــم بــا دانشــگاه بــه عنــوان ســنگر علــم و مرکــز پیشــرفت علمــی کشــور
مرتبــط اســت و هــم دارای تــاش جهــادی اســت و در مقابــل موانــع و مزاحمــت هــا از حرکــت نمــی ایســتد.

آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه پرهیــزگاری ،نیــت الهــی و تــوکل بــه خداونــد متعــال ،از لــوازم تــاش
و حرکــت جهــادی اســت ،مــی افزاینــد :چنیــن تفکــر و روحیــه ای در کارهــای علمــی ،موجــب عنایــت پــروردگار و
بازشــدن راههــا بســوی پیشــرفت علمــی خواهــد شــد.
ایشــان در همیــن خصــوص بــه شــبهه ای اشــاره کــرده و مــی گوینــد :ممکــن اســت بــرای برخــی ایــن ســؤال پیــش
بیایــد کــه اگــر تقــوای الهــی زمینــه ســاز پیشــرفت علمــی اســت ،پــس چگونــه برخــی دانشــمندان کــه تقــوا نداشــتند
و حتــی بــه خــدا هــم معتقــد نبودنــد ،توانســته انــد بــه پیشــرفتهای علمــی دســت پیــدا کننــد.؟
رهبــر انقــاب اســامی بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال ،بــه وعــده الهــی در قــرآن کریــم مبنــی بــر اینکــه هــر فــر ِد
برخــوردار از تــاش و پشــتکار ،بــه محصــول و هــدف مــورد نظــر در مســیر حرکــت خــود ،خواهــد رســید ،اشــاره کــرده
و مــی افزاینــد :امــا میــان کیفیــت محصــول و پیشــرفتی کــه در چارچــوب تــاش بــا جهــت گیــری الهــی و حرکــت در
مســیر غیرخدایــی بــه دســت مــی آینــد ،تفــاوت اساســی وجــود دارد.
آیــت اهلل خامنــه ای در تبییــن ایــن تفــاوت مــی گوینــد :امــروز بــا وجــود پیشــرفت هــای گســترده علمــی در
عرصههــای مختلــف ،خطــرات ،ضررهــا ،انحطــاط هــا و قــدرت طلبــی هایــی نیــز بــرای بشــریت بوجــود آمــده و ایــن
آفــات انســانها را دچــار رنــج هــا و گرفتاریهــای فراوانــی کــرده اســت.
ایشــان خاطرنشــان مــی کننــد :اگــر تــاش هــا و حرکــت هــای علمــی در چارچــوب جهــت گیریهــا و تقــوای الهــی
باشــند ،قطعـاً نتایــج و محصــوالت آنهــا ،از ضررهــا و فجایــع بــه دور و بــرای بشــریت نافــع خواهنــد بــود.
رهبــر انقــاب اســامی مــی افزاینــد :بــا چنیــن دیدگاهــی مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه دســتاوردهای علمــی
مجموعــه دانشــگاهی و تحقیقاتــی کشــور در  ۳۵ســال گذشــته ،قطعـاً از دســتاوردهای  ۳۵ســال بــدون شــرایط و روحیــه
جهــادی ،بیشــتر و بــا کیفیــت تــر اســت.
آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان مــی کننــد :بــر همیــن اســاس اگــر ایــن حرکــت علمــی  ۱۵۰ســال دیگــر نیــز
ادامــه یابــد ،پیشــرفتها و دســتاوردهای ملــت ایــران ،بــه مراتــب بیشــتر از حرکــت علمــی کشــوری هماننــد امریــکا ،در
۱۵۰ســال گذشــته خواهــد بــود.
ایشــان بــا اشــاره بــه فاصلــه روز افــزون علمــی دنیــای غــرب بــا کشــورهای شــرقی و آســیایی ،تأکیــد مــی کننــد:
پُرکــردن ایــن شــکاف و فاصلــه علمــی ،نیازمنــد حرکــت جهــادی اســت.
رهبــر انقــاب اســامی نیــت خالــص ،ارتبــاط بــا خداونــد ،خشــوع در مقابــل پــروردگار و زاویــه پیــدا نکــردن بــا
اهــداف الهــی را از پایــه هــای اصلــی حرکــت و مدیریــت جهــادی برشــمرده و مــی افزاینــد :اگــر ایــن روحیــه بوجــود
آمــد ،خداونــد در همــه میدانهــا اعــم از مدیریــت کشــور و مدیریــت علمــی ،سیاســی ،اجتماعــی و تعامــات جهانــی
کمــک خواهــد کــرد و راههــا را بــرروی بنــدگان خــود خواهــد گشــود.
آیــت اهلل خامنــه ای ،تقویــت روحیــه خــود بــاوری و «مــا مــی توانیــم» را از ضروریــات حرکــت جهــادی ارزیابــی
میکننــد و مــی گوینــد :متأســفانه در ســالهای متمــادی تــاش شــد تــا بــه ایرانــی تلقیــن شــود که«نمــی توانــد»
امــا بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی ،امــام بزرگــوار(ره) ،روحیــه «مــا میتوانیــم» را وارد فرهنــگ و ادبیــات سیاســی و
انقالبــی کشــور کــرد و نتیجــه آن اکنــون ،بصــورت بــروز توانایــی هــای ملــت ایــران ،در عرصــه هــای گوناگــون ،قابــل
مشــاهده اســت.
ایشــان خاطرنشــان مــی کننــد :بــا وجــود تزریــق روحیــه خودبــاوری در ســالهای بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی،
امــا همچنــان ریشــه فرهنــگ غلــط «مــا نمــی توانیــم» قلــع و قمــع نشــده اســت و متأســفانه هنــوز عــده ای در
زمینههــای مختلــف ،نــگاه بــه بیگانــگان و پیشــرفتهای علمــی ،سیاســی ،نظامــی و مــادی آنهــا دارنــد.
رهبــر انقــاب اســامی در همیــن خصــوص یــک نکتــه را متذکــر شــده و مــی گوینــد« :مــا مــی توانیــم» ،بــه معنــای
اِبــا داشــتن از فراگیــری علــم و دانــش از دیگــران و صاحبــان پیشــرفتهای علمــی نیســت امــا آنچــه کــه بایــد توجــه کــرد،
آموختــن دانــش اســت و نــه ،گرفتــن دانــش بــه همــراه ارزشــها و جهــت گیریهــای غلــط آنهــا.
آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد مــی کننــد :در موضــوع حرکــت و پیشــرفت علمــی ،آنچــه کــه بایــد بــه عنــوان هــدف مــد
نظــر قــرار گیــرد ،افــزودن بــر دانــش جهانــی و تولیــد فــرآورده هــای جدیــد دانــش بشــری اســت.
ایشــان ادامــه مــی دهنــد :امــروز مــا بــه واســطه پیشــرفتهای علمــی کشــور ،مــی توانیــم برخــی از پیچیــده تریــن و
پیشــرفته تریــن فناوریهــای دنیــا را بســازیم کــه مایــه افتخــار اســت امــا ایــن پیشــرفتها قبـ ً
ا بوســیله دانشــمندان دیگــر
کشــورها بــه دســت آمــده ،بنابرایــن بایــد بــه دنبــال تولیــد محصــوالت جدیــد علمــی باشــیم کــه دانــش بشــری تاکنــون
نتوانســته اســت آنهــا را بــه دســت آورد و دارای آثــار مخربــی هــم بــرای بشــریت نباشــند.
رهبــر انقــاب اســامی در همیــن خصــوص بــه دانــش هســته ای بــه عنــوان یکــی از پیشــرفتهای مهــم و پیچیــده
علمــی بشــریت اشــاره کــرده و مــی افزاینــد :ایــن دانــش ،بــا وجــود اهمیــت باالیــی کــه دارد امــا زمینــه ســاز تولیــد
ســاح مخــرب اتمــی شــده کــه صددرصــد بــر ضــد بشــریت اســت.
آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان مــی کننــد :مــا بایــد در مســیر پیشــرفت علمــی خــود بدنبــال کشــف ناشــناختههای
علمــی باشــیم کــه زندگــی انســانها را متناســب بــا ارزشــهای انســانی ،ارتقــاء دهــد و در عیــن حــال آثــار مخربــی بــرای
بشــریت نداشــته باشــد.
ایشــان در ادامــه ســخنان خــود بــه شــکل گیــری جهــاد دانشــگاهی براســاس تفکــر انقالبــی اشــاره کــرده و میگویند:
بایــد جهــت گیــری و مســیر انقالبــی جهــاد دانشــگاهی حفــظ شــود و نبایــد گذاشــت ایــن مرکــز مهــم علمــی گرفتــار
آســیب هــای ناشــی از پیــچ و خــم هــای سیاســی و «چــپ روی هــا» و «راســت روی هــای» غلــطِ عرصــه سیاســی شــود.
رهبــر انقــاب اســامی یکــی از آســیب هــای فــراز و فرودهــای محیــط هــای سیاســی را دگردیســی برخــی افــراد
ارزیابــی کــرده و مــی افزاینــد :افــرادی کــه روزی بــا انگیــزه هــای تنــد انقالبــی حرکــت مــی کردنــد ،اکنــون دیدگاههــای
آنهــا  ۱۸۰درجــه تغییــر کــرده و حتــی ّبینــات انقــاب اســامی بــرای آنهــا نامفهــوم اســت .بایــد مراقــب بــود ،ایــن
خصوصیــات بــه مجموعــه جهــاد دانشــگاهی راه پیــدا نکنــد.
آیــت اهلل خامنــه ای ،مســئوالن جهــاد دانشــگاهی را بــه اســتفاده از جوانــان انقالبــی و تقویــت و تثبیــت عناصــر جــوان
انقالبــی در دانشــگاهها از طریــق حرکــت علمــی توصیــه و خاطرنشــان مــی کننــد :یــک نمونــه از عناصــر مؤمــن ،انقالبــی
و تأثیرگــذار در حرکــت علمــی کشــور ،مرحــوم دکتــر کاظمــی اســت کــه بــا ایمــان و اخــاص خــود ،توفیقــات زیــادی
را در مؤسســه رویــان بــه دســت آورد و دانشــمندان برجســته ای را نیــز تربیــت کنــد.
ایشــان تأکیــد مــی کننــد :یکــی از مهمتریــن کارهــا ،در جهــاد دانشــگاهی تربیــت شــخصیت هــای مؤمــن و برجســته
علمــی ،بــا جهــت گیریهــای انقالبــی و دلبســته بــه آرمانهــای انقــاب ،اســت.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر لــزوم تدویــن چشــم انــداز میــان مــدت و بلندمــدت جهــاد دانشــگاهی در
چارچــوب جایــگاه و وظایــف ایــن مجموعــه در نقشــه جامــع علمــی کشــور ،مــی افزاینــد :مســئوالن جهــاد دانشــگاهی
بایــد بــا یــک کار علمــی و دانــش بنیــان ،تعریــف صحیحــی از نحــوه تعامــل بــا دســتگاههای مختلــف و مدیریــت ایــن
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تعامــل ارائــه دهنــد تــا براســاس یــک هــدف گــذاری دقیــق بتواننــد خانــه هــای مربــوط بــه خــود را در جــدول بــزرگ
نقشــه علمــی کشــور ،بــه درســتی پُــر کننــد.
آیــت اهلل خامنــه ای در پایــان تأکیــد مــی کننــد :جهــاد دانشــگاهی بایــد بــا پرهیــز از کارهــای جزئــی ،بــه ســراغ
کارهــای اساســی و عمیــق تــر بــرود.
 15مــرداد  93در آســتانه ســی و چهارمیــن ســالگرد تشــکیل جهاددانشــگاهی ،طــی مراســمی در دفترمرکــزی ایــن
نهــاد ،خبرگــزاری علــم و فرهنــگ (ســیناپرس) افتتــاح مــی شــود.
مهــر مــاه  93کــه آغــاز مــی شــود ،تــازه تریــن افتخــار دکتــر حســین بهارونــد رقــم مــی خــورد و او موفــق بــه
دريافــت جايــزه علــوم زيســتي يونســكو مــی شــود.
جایزه بین المللی یونسکو -گینه استوایی به افراد ،موسسات و سازمان های مردم نهادی تعلق می گیرد که پژوهش هایی
در حوزه علوم زیستی انجام داده باشند و این پژوهش ها منجر به بهبود کیفیت زندگی انسانها شود.
کمیسیون ملی یونسکو در ایران پس از اطالع رسانی این جایزه در سال  2014و دریافت درخواست های متقاضیان،
سه نفر واجد شرایط را به یونسکو معرفی کرد که از میان آنها دکتر حسین بهاروند ،رییس پژوهشکده سلولهای بنیادی
پژوهشگاه رویان به همراه دو نفر دیگر از کشورهای عضو یونسکو به طور مشترک برنده جایزه بین المللی یونسکو  -گینه
استوایی در سال  2015 -2014می شوند .این اولین بار است که از جمهوری اسالمی ایران ،فردی جایزه بین المللی
یونسکو-گینه استوایی را دریافت می کند .این جایزه شامل مدال ،لوح تقدیر و مبلغ  300هزار دالر است.
روز پژوهــش ســال  1393یعنــی  25آذرمــاه فــرا میرســد .شــورای ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی کشــور در
جلســه  56خــود کــه بــا روز پژوهــش مقــارن اســت مصوبــه «مأموریــت هــای جهــاد دانشــگاهی در اجــرای نقشــه جامــع
علمــی کشــور» را نهایــی کــرده و بــه تصویــب مــی رســاند.
طــرح ســامانه هوشــمند خودرویــی( )CVTکــه توســط محققــان جهاددانشــگاهی انجــام شــده بــه همــراه نــام دوتــن
از پژوهشــگران ایــن نهــاد در حــوزه پزشــکی در جشــنواره هــای علمــی ایــن ســال حائــز رتبــه هــای برتــر مــی شــود.
در ایــن ســال ،رویــان اعــام مــی کنــد کــه توانســته ســلولهای شــبکیه چشــم را از ســلولهای بنیــادی تولیــد
نمایــد و همچنیــن ،نخســتین مزرعــه تولیــد ف ّناورانــه بــز شــیری در کشــور راهانــدازی میشــود.
در حــوزه علــوم انســانی هــم دو پژوهــش دامنــه دار بــه نتیجــه مــی رســد .نقــد و تحليــل ادبيــات داســتاني مهاجــرت
و ســنجش نســبت آن بــا هويــت ايرانــي و نیــز تحلیــل ادبیــاتداســتانی اقلیمــی ایــران (آذربایجــان ،غــرب ،شــمال،
خراســان و بررســی نســبت آن بــا هویــتایرانــی بیــن ســال هــای  1357تــا .1393
تــاش هایــی کــه در ســال  93بــرای گنجانــدن روز ذخایــر ژنتیکــی در مناســبت هــای تقویمــی کشــور انجــام
شــده ،ثمــر مــی دهــد و در تقویــم ســال  1394بــرای اولیــن بــار  15فروردیــن ،ســالروز ابــاغ فرمــان رهبــر انقــاب بــه
جهاددانشــگاهی مبنــی بــر راه انــدازی زیســت بانــک بــه عنــوان «روز ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی» گنجانــده مــی شــود.
نهــم اردیبهشــت  1394جهــاد دانشــگاهی بــا صــدور بیانی ـهای حمایــت خــود را از بیانــات راهگشــای اخیــر رهبــر
معظــم انقــاب اســامی دربــاره «ضــرورت تقویــت و رونــق تولیــد داخلــی» اعــام مــی کنــد؛ در بخشــی از بیانیــه ایــن
طــور مــی آیــد:
«فرهنــگ انقــاب اســامی کــه منبعــث از آموزههــای قــرآن کریــم و عتــرت طاهریــن (ع) اســت ،جهــاد اقتصــادی
را همچــون جهــاد نظامــی ،ارزشــمند و پراهمیــت میدانــد .در جایــی کــه نقشــههای اقتصــادی دشــمن نظیــر
تحریمهــای ظالمانــه ،ارکان انقــاب یعنــی اســتقالل ،آزادی و جمهــوری اســامی را از طریــق آشــفته نمــودن نظــام
اقتصــادی کشــور و بــه تبــع آن ،ایجــاد فســاد ،تبعیــض ،بیثباتــی ،نارضایتــی عمومــی تهدیــد کــرده و قصــد دارد
چهــرهای جعلــی از حکومــت اســامی بــه عنــوان الگویــی ناتــوان و غیرقابــل اعتمــاد در دنیــا ارایــه کنــد ،تنهــا راه بــرون
رفــت از ایــن دسیســه نــرم ،اقتصــاد مقاومتــی مبتنــی بــر آمــوزه هــای اســام و متکــی بــر دانــش و فنــاوری ملــی اســت.
بر این اساس الزم است نظام ملی علم  ،فناوری و نوآوری کشور که وظیفه سیاست گذاری تولید علم تا تبدیل آن به
ثروت و قدرت را به عهده دارد مورد بازمهندسی سریع قرار گرفته تا ضمن مشخص نمودن وظایف کلیه عناصر در آن نظام
با پرهیز از موازی کاری ،دستگاههای متولی آموزش ،پژوهش ،صنعت ،تجارت و نهادهای نظارت و حامیان مالی و قانونی به
صورت همافزا توسعه اقتصاد دانش بنیان را در کشور محقق سازند و درصورت نیاز به حضور شرکتهای خارجی و خرید
برخی از تجهیزات و مواد اولیه که به دلیل عدم کسب دانش و فناوری مرتبط تهیه آنها ضروری است؛ با پیشبینی و تهیه

پیوست انتقال فناوری به طور دقیق  ،اقدامات الزم صورت گیرد.
نهاد انقالبی جهاددانشگاهی به عنوان یکی از ستونهای انقالب اسالمی با حفظ روحیه جهادی که در آرمانخواهی اسالمی
جهادگران دانشگاهی ریشه دارد و با برخورداری از رهنمودها و پشتیبانیهای رهبر معظم انقالب ،این بار نیز در راستای انجام
این رسالت خطیر عالوه بر اجرای برنامههای مصوب و تدوین شده خود ،مجددا آمادگی پذیرش و انجام ماموریتهای ملی در
زمینه تولید فناوریهای مورد نیاز را با استفاده از تمامی قابلیتهای کشور اعالن نموده و برای تحقق سیاستهای ابالغی رهبر
معظم انقالب و بیانات اخیر معظم له ،از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد».
در تاریخ  94/5/8رییس جهاددانشگاهی به همراه تعدادی از مدیران این نهاد به دفتر کار رییس مجلس شورای اسالمی می
روند و با علی الریجانی دیدار می کنند .الریجانی در اثنای صحبت های نسبتاً مفصل خود ،از جهاددانشگاهی می خواهد تا در
موضوع آمایش سرزمین و همچنین تأسیس مرکزی با هدف تربیت مدیران استراتژیک برای کشور به طور جدی ورود پیدا کند.
در آستانه سی و پنجمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی ،یک دستاورد تازه از پایگاه تحقیقاتی رویان اصفهان برای اولین
بار ،خبری می شود 13 .مرداد  94محمدحسین نصر اصفهانی در یک نشست خبری که در محل دفترمرکزی جهاددانشگاهی
برگزار می شود به نمایندگان رسانه ها خبر می دهد که رویان توانسته است گونه نادر قوچ وحشی قمیشلو را شبیه سازی
کند .او می گوید «مارال» متولد شده و سر حال است.
پژوهشکده فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی مستقر در واحد تربیت مدرس در این سال رسماً افتتاح می شود.
در سال  ،94سازمان انتشارات و برخی شعب آن هم موفقیت هایی را در جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران و چند
جشنواره دیگر به دست می آورند.
در تاریخ  ،94/8/19هفت مأموریت جهاددانشگاهی که در آذرماه  93به تصویب شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع
علمی کشور رسیده بود ،توسط دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی که رییس ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور هم
هست ،برای اجرا ابالغ می شود:
۱ـ مدیریت انتقال و توسعه فناوری در طرح های توسعه ای و یا عمرانی منتخب با اولویت استفاده از ظرفیت شرکتهای
صنعتی بزرگ ،شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی با تصویب ،حمایت و پشتیبانی مراجع ذی ربط
تبصره۱ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرجع انتخاب طرح های فوق الذکر برای واگذاری مدیریت انتقال و توسعه
فناوری طرح های منـتخب به جهاد دانشگاهی می باشد.
۲ـ ایجاد نهاد پژوهش و فناوری ملی برای اجرای طرح های کالن ملی پژوهشی و دستیابی به فناوری های اولویت دار
در حوزه های منتخب به پیشنهاد جهاد دانشگاهی و تصویب مراجع ذی ربط با استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاه ها و
مؤسسات پژوهشی و شرکت های دانش بنیان
تبصره۲ـ اساس نامه نهاد فوق الذکر ظرف مدت حداکثر  ۶ماه پس از این ابالغیه توسط جهاد دانشگاهی برای تصویب
در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه خواهد شد.
۳ـ مشارکت در توسعه آموزش های تخصصی نوین و مهارت های پیشرفته در سطح ملی و بین المللی با تأکید بر نیازهای
کشور و جهان اسالم در حوزه های منتخب
۴ـ سامان دهی نظام هدایت شغلی و توانمندسازی دانش آموختگان در حوزه های منتخب با حمایت ،پشتیبانی و
هماهنگی مراجع ذی ربط
 ۵ـ ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و روحیه خودباوری و ترویج الگوهای موفق علم و فناوری با تأکید بر جامعه دانشگاهی کشور
 ۶ـ مشارکت در تعمیق و گسترش فرهنگ اسالمی ـ ایرانی در دانشگاه ها و نهادینه سازی گفتمان علم در راستای شکل
گیری تمدن نوین اسالمی
۷ـ مشارکت در ترویج ،تعمیق و ارتقای کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره در حوزه های منتخب
تبصره۳ـ جهاد دانشگاهی موظف است ظرف مدت  ۴ماه پس از این ابالغیه ،نقشه راه و نحوه اجرایی سازی مأموریت
های فوق را به تأیید ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برساند.
تبصره۴ـ جهاد دانشگاهی موظف است ساالنه گزارش اقدامات و عملکرد خود را درخصوص هر یک از مأموریت های فوق
به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید.
 27دی ماه این سال ،جهاددانشگاهی به مناسبت اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و توافق هسته ای موسوم به
«برجام» بیانیه ای صادر می کند
« باسمه تعالی
ذين جا َهدوا فينا ل َ َنه ِديَ َّن ُهم ُس ُبلَنا َوإ ِ َّن َّ
المحسِ نين
َوال َّ َ
اللَ ل َ َم َع ُ
و آنها که در راه ما (با خلوص ّنیت) جهاد کنند ،قطعاً به راههای خود ،هدایتشان خواهیم کرد؛ و خداوند با نیکوکاران
است(.سوره مبارکه عنکبوت – آیه (69
اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک که محصول ارزشمند دیپلماسی انقالبی جمهوری اسالمی ایران در برابر
قدرتهای جهان است ،بار دیگر بر حقانیت ملت در حفظ دستاوردهای علمی و فناوریهای استراتژیک که با جهاد علمی و
هزینه های جدی حاصل شدهاند ،صحه گذاشت.
امروز همگان شاهدند که سیاست خارجی نظام با هدایت رهبر معظم انقالب اسالمی ،تالش های دولت تدبیر و امید
بویژه گروه مذاکره کننده هسته ای ،حمایت و نظارت مردم و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسالمی ،منافع بلندمدتی
را برای میهن عزیز به ارمغان آورده است.
اعضای نهاد انقالبی جهاددانشگاهی این پیروزی بزرگ را در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت به پیشگاه رهبر معظم
انقالب اسالمی ،ملت شهیدپرور ایران و دولت محترم تبریک گفته و تاکید میکنند گام مهم و مؤثر بعدی در حرکت رو به
پیشرفت کشور ،پیاده سازی محصول قابل اطمینان و باثبات جهاداقتصادی یعنی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اسالم و متکی
بر دانش و فناروی است.
جهاددانشگاهی که دشوارترین و در عین حال شیرینترین آزمون خود را در کوران دفاع مقدس با بومیسازی دانش ،رفع
نقص و وابستگی تجهیزات و ادوات نظامی و ساخت مبتکرانه قطعات و محصوالت استراتژیک با اجرای پروژه های متعدد مورد
نیاز دفاع و صنعت کشور با موفقیت گذرانده است ،امیدوارانه از دولت محترم تدبیر و امید و عموم نخبگان و اندیشمندان و
پژوهشگران توقع دارد که فرصت استثنایی پسابرجام را بخوبی غنیمت شمرده و با عزم و تالش همگانی ،ساختارهای تولید
ملی با کیفیت و استاندارد و مصرف آن در کشور را بعنوان اولین قدم در راه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی ساماندهی نمایند.
اعضای این نهاد نیز مثل همیشه با حفظ روحیه جهادی که در آرمانخواهی اسالمی جهادگران دانشگاهی ریشه دارد
متعهدانه دوش به دوش دولت محترم یازدهم تحت رهنمودها و حمایت های رهبر معظم انقالب اسالمی(مدظله العالی)
برای سربلندی اسالم و آبادانی و پیشرفت ایران عزیز حرکت خواهند نمود».
در سال  1395پژوهشکده زلزله و سوانح طبیعی جهاددانشگاهی به عنوان یکی از زیرمجموعه های جهاددانشگاهی
کرمان تأسیس می شود.
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▲ شهید حجتاالسالم و المسلمین سید مهدی تقوی از شهدای حادثه تروریستی  17خرداد 96

در این سال ،اولین دوره مسابقات دفاع سه دقیقه ای از پایان نامه توسط جهاددانشگاهی برگزار می شود .مسابقاتی
که با الگو گرفتن از رقابت های با سابقه دانشگاه کوئینزلند استرالیا و به تبع آن بسیار دیگری از دانشگاه های دنیا برنامه
ریزی و اجرا می شود.
در تاریخ  95/8/4هیأت امنای جهاددانشگاهی ،یک بار دیگر حمیدرضا طیبی را برای مدت سه سال دیگر به ریاست
جهاددانشگاهی انتخاب می کنند .به این ترتیب دومین دوره متوالی ریاست طیبی بر این نهاد و در مجموع سومین دوره
مدیریتی وی از این تاریخ ،آغاز می شود.
با شروع شدن سال  ،1396پروژه های شبیه سازی رویان ،این بار در مورد بُز مورسیا ادامه پیدا میکند.
در  17خرداد این سال ،حادثه تلخ حمله تروریستی به مجلس شورای اسالمی اتفاق می افتد .در این حادثه ،حجت
االسالم و المسلمین سید مهدی تقوی از اعضای خدوم جهاددانشگاهی و مدیرعامل اسبق خبرگزاری بین المللی قرآن
کریم به دست تروریست های مسلح به شهادت می رسد.
مجاهد جانباز شهید حجتاالسالم سیدمهدی تقوی ،که مدتی است به حالت مأمور از جهاددانشگاهی به مجلس
شورای اسالمی رفته و به عنوان مشاور فرهنگی نماینده مردم شاهینشهر ،برخوار و میمه در ساختمان مراجعان مردمی
مجلس شورای اسالمی در حال خدمت است 17 ،خردادماه سال  1396در جریان حمله تروریستی به ساختمان مجلس
دعوت حق را لبیک می گوید و مظلومانه به آرزوی دیرینهاش ،مقام رفیع شهادت نائل می شود .حاضران روز واقعه در
مجلس ،روایت می کنند که او لحظه آخر فقط گفته بود« :الحمدهلل ربالعالمین».
حجتاالسالم سیدمهدی تقوی ۲۹ ،شهریورماه سال  ۱۳۴۹در روستای جورد از توابع شهرستان رودهن در خانوادهای
از سادات مذهبی دیده به جهان گشود .از کودکی به عنوان برادر بزر گتر دغدغه آینده خواهران و برادرانش را داشت و
نسبت به تربیت آنها بیتفاوت نبود و احساس مسئولیت میکرد.
با شروع جنگ تحمیلی ،با وجود اینکه کمسن بود ،اما با دستکاری شناسنامهاش پا در میدان رزم علیه رژیم بعث عراق
گذاشت ،بعد از مدتی تحت آموزشهای تیپ تخریب سیدالشهدا(ع) قرار گرفت و رزمندهای ورزیده شد .روحیه رزمندگی
و جهادگری او در تمام مراحل مختلف آموزشی و عملیات جنگی ظهور یافت؛ در عملیاتهای مختلف شرکت کرد تا اینکه
در عملیات کربالی  ۵از ناحیه دست چپ مجروح و به درجه جانبازی نائل شد.
سیدمهدی به جهت صدماتی که در عملیات کربالی  5دید ،مجبور شد چند ماهی در تهران به مداوا بپردازد؛ هنوز خوب نشده بود
که دوباره به جبهه برگشت؛ شهید سیدمحمدزینال حسینی ،فرمانده تخریب لشکر  10سیدالشهدا(ع) عالقه عجیبی به سید مهدی
داشت ،او سیدمهدی را به عنوان الگوی یک نوجوان رزمنده موفق برای سایر نیروهای تخریبچی معرفی میکرد.
سیدمهدی تا روزهای پایانی جنگ در گردان تخریب ماند و به عنوان مربی تخریب ،کمک کار مسئولین آموزش گردان
بود؛ سید با نیروهایی که تربیت کرد در عملیاتهای نصر  4و بیتالمقدس  2بر فراز قلههای برف گرفته کردستان عراق
خوش درخشید و تا جنگ و جبهه بود پا پس نکشید و سنگر را خالی نکرد.
بیست و ششم تیرماه سال  ،96بوشهر تنها استانی که تا این زمان فاقد واحد سازمانی جهاددانشگاهی بوده ،طی
مراسمی با حضور رییس این نهاد در آستانه برخورداری از خدمات جهاددانشگاهی می شود و به این ترتیب جهاددانشگاهی
بوشهر رسماً افتتاح می شود.
رییس جهاددانشگاهی در کنفرانس خبری اش به مناسبت سی و هفتمین سالگرد تشکیل این نهاد ،خبر از تأسیس
مدرسه اقتصاد مقاومتی می دهد .وی همچنین با خبرنگاران درباره ایجاد سازمان همکاری های بین المللی جمهوری
اسالمی ایران(ایریکا) ،اجرای اولین طرح توسعه ای برای افغانستان ،کسب کامل فناوری پیشرفته ساخت مته های سه
دندانه ای حفاری ،اجرای دو پروژه مهم دفاعی ،کسب دانش فنی طراحی و ساخت فرستنده تلویزیون دیجیتال روستایی
و تولید کاغذ از سنگ سخن می گوید.
طیبی به سایر دستاوردهای جهاددانشگاهی در حوزه های دیگر هم اشاره کرده و از پروژه هایی مانند بازوی بارگیری
نفت ،مبدل فرکانسی ،سرامیک های نسوز ،تولید کربن از قیر ،نمک زدایی از نفت ،داروی گیاهی کنترل آلزایمر ،تدوین
دوره آموزشی بومی  Eightنام می برد.
او همچنین اعالم می کند که جهاددانشگاهی توانسته مجوز تأسیس دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین علوم
پزشکی را از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اخذ نماید.
با آغاز سال  ،1397جهاددانشگاهی خود را برای افتتاح و بهره برداری از چند پروژه آماده می کند .در تاریخ ،97/2/22
پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی در محل دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی افتتاح میشود.

نخستین کارخانه تولید انبوه فرآوردههای سلولی در غرب آسیا با همکاری مشترک جهاددانشگاهی و ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) – بنیاد دارویی برکت -در تهران رسماً آغاز به کار میکند .مرکز توسعه ف ّناوری محصوالت پیشرفته سلولی رویان هم
در این سال افتتاح میگردد .در این سال ،طرح تحقیقاتی تمایز و فناوری سلولهای بنیادی برای استفاده از پزشکی بازساختی
آن خود میکند.
قلب و کبد با مسئولیت دکتر حسین بهاروند ،رتبه اول پژوهشهای بنیادین جشنواره تحقیقاتی خوارزمی را از ِ
 97/8/3رییس جهاددانشگاهی به همراه  25جهادگر جوان از اعضای این نهاد در یک دیدار خصوصی با رهبر انقالب دیدار
می کنند .در این نشست ،گزارشی از اقدامات دانش بنیان جهاددانشگاهی به ایشان تقدیم می شود.
آیت اهلل خامنهای در این دیدار ضمن تشویق اعضای حاضر به ادامه فعالیت های موفق خود ،دستور میدهند تا
جهاددانشگاهی با انجام بررسیهای الزم ،چند طرح ملی و کالن را برای اجرا پیشنهاد کند.
پس از این دیدار ،برنامه پیشنهادی و اعالم آمادگی جهاددانشگاهی برای اجرای پروژه های منتخب به استحضار رهبر
انقالب می رسد و به این ترتیب مقرر می شود  31طرح شاخص و مورد نیاز کشور توسط جهاددانشگاهی و با تأمین اعتبار
الزم از صندوق توسعه ملی به انجام رسد.
در سال  ،1398جهاددانشگاهی پس از دستیابی به دانش طراحی و ساخت سیستم کنترل دور الکتروموتورهای توان باال
موفق می شود در جشنواره خوارزمی و در بخش طرح های توسعه ای ،حائز رتبه برتر شود.
در این سال جهاددانشگاهی ،گواهی نشان بینالمللی مرغوبیت صنایع دستی را از طرف سازمان علمی ـ فرهنگی یونسکو
برای محصوالت سازمان جهاددانشگاهی یزد دریافت می کند.
همچنین پیمایش سنجش نگرش زائران اربعین در خصوص پیادهروی اربعین با برنامه ریزی سه موج که از سال  96آغاز
شده ،با انجام آخرین موج یعنی سال  1398به نتیجه می رسد.
«االن ،مراجعه ی به جوان هایی که اهل ابتکارند ،از طرف دستگاه های گوناگون دولتی زیاد شده؛ دستگاهها و مجموعه
های جوان ،مثل جهاددانشگاهی و غیر این ها مجموعه های خوبی هستند که تواناییهای زیادی دارند و همواره منتظرند
کسی به این ها مراجعه کند؛ از این ها کار بخواهد؛ خیلی اوقات به ما شکایت میکردند که دستگاههای دولتی از ما کار
نمی خواهند؛ کاری را که تولید کرده ایم از ما نمیخرند؛ دریافت نمیکنند .می روند سراغ بیگانگان .الحمدهلل دل بُریدن از
بیگانگان موجب شده که به این دستگاهها مراجعه بشود».
سی و نهمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی از راه میرسد .در  16مرداد ماه جمعی از اعضای این نهاد در سالن شهید
بهشتی نهاد ریاست جمهوری با حسن روحانی دیدار میکنند.
رهبر انقالب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با ایشان ( )98/4/25در بخشی از بیاناتشان با اشاره به آمادگی و اقدامات
جهاددانشگاهی در زمینه تولید داخلی بیان می کنند:
در این دیدار که به عنوان مراسم اصلی بزرگداشت سی و نهمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سال  1398محسوب
میشود ،پنج دستاورد ملی این نهاد پس از ارایه گزارش مسئوالن پروژه و محققان جهاددانشگاهی در حضور رییس جمهور
معرفی یا رونمایی میشود.
این طرح ها عبارتند از تولید سلول های مولد دوپامین برای درمان بیماری پارکینسون ،اصالح نژاد دام های سنگین با تکنیک
تولید آزمایشگاهی جنین ،سیستم نمک زدایی از نفت خام ،تولید تورهای قفس پرورش ماهی در دریا و طرح ملی پیمایش
خانواده ،داروی گیاهی نیگالپسین برای درمان سوء هاضمه ،تولید آنتی بادیهای درمانی (درمانگر گاما) برای پیشگیری و
درمان بیماری اسهال در دامها
در همین مراسم رییس جهاددانشگاهی و وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در حضور رییس جمهور ،قرارداد طرح ملی
توسعه مشاغل خانگی در  31استان را امضا میکنند.
رهبر انقالب یک بار دیگر هم در این سال و در دیدار اعضای هیأت دولت به تاریخ  98/5/ 30نام جهاددانشگاهی را عنوان می کنند:
«اگر به نکات گفته شده ،اهتمام جدی شود ،تحریمها واقعاً به فرصت تبدیل می شود؛ همان گونه که در ماه های اخیر نیز
چون واردات برخی کاالها دشوار شده ،برخی مسئوالن به شرکتهای دانش بنیان ،مراجعه کردهاند و مقداری از ظرفیتهای
جوانان ،شرکتهای دانش بنیان ،جهاددانشگاهی و مجموعههای تولیدی به کار گرفته شده است».
بیست و نهم مهرماه این سال ،صد و پنجاه و یکمین جلسه هیأت امنای جهاددانشگاهی برای انتخاب رییس جدید این نهاد
تشکیل و دکتر حمیدرضا طیبی برای یک دوره سه ساله دیگر به عنوان رییس جهاددانشگاهی انتخاب می شود.
دکتر حسین بهاروند در سومین آیین اعطای جایزه مصطفی(ص) – نشان عالی علم و فناوری جهان اسالم – در تاریخ 98/8/20
به دلیل پروژه درمان پارکینسون و  AMDچشم با سلولهای بنیادی موفق می شود این جایزه ارزشمند را به دست آورد.
 98/11/29وزیر نفت و رییس جهاددانشگاهی به خوزستان سفر می کنند .دکل حفاری جهاددانشگاهی آماده قرار گرفتن
در مدار است .به این ترتیب دکل حفاری ساخت محققان این نهاد با نام « 72فتح» رسماً رونمایی می شود.
یک روز بعد یعنی 98/11/30وزارت بهداشت از شناسایی اولین موارد ابتال به بیماری ویروسی کووید  19در ایران خبر
می دهد .با توجه به شیوع باالی ویروس کرونا ،جهاددانشگاهی همگام با دستگاه های مسئول ،ستادی تشکیل می دهد.
در  28اسفندماه این سال ،جهاددانشگاهی موفق به ساخت کیت بومی تشخیص مولکولی کرونا میشود .در کنار این
موفقیت تولید انبوه وسایل حفاظتی در برابر این بیماری و مواد ضدعفونی کننده در دستور کار واحدهای سازمانی قرار میگیرد.
آزمایشگاههای تشخیصی این نهاد نیز در سراسر کشور بخشهای ویژهای را برای شناسایی و انجام تستها فعال میکنند.
ابداعاتی هم در راه این مبارزه به وجود می آید .گیتهای تردد با قابلیت کنترل دمای بدن در جهاددانشگاهی ساخته
میشود .ظرفیت افکارسنجی جهاددانشگاهی به کمک تصمیم گیران و سیاستگذاران ستاد مقابله با کرونا می رود و پویشها
و فعالیتهای فرهنگی در فضای مجازی توسط جهاددانشگاهی صورت میگیرد.
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ادامه دارد ...

میداریمت با جهاددانشگاهی
انقالب اسالمی ،ای ودیعه ی الهی ،پاس
َ
بخش کال ِم توست
نسیم روح
ای امام ،این
ِ
ِ
نقش گا ِم توست
ای شهید ،این حماسه ،همان ِ
در مسی ِر سازندگی ،با تالش و بالندگی
جاودانه سرائیم شع ِر سب ِز َسرزندگی
با کوشش ،با پژوهش ،با فرهنگ و آموزش
با عزمی آهنین
سنگر به سنگر
در را ِه رهبر
اهلل اکبر ،میرویم سوی قلههای افتخار
تا درخشان شود نام این دیار

▲ دکتر حسین بهاروند برگزیده جایزه مصطفی (ص)

نگاه از درون

 40سالگیجهاددانشگاهیدرگفتارمسئوالنوجهادگرانایننهاد
اشـاره :جهاددانشـگاهی ،نهـادی برآمـده از انقلاب اسلامی اسـت و نـوآوری ،رهاشـدن از
بروکراسـیهای مرسـوم و گام نهـادن در مسـیر اقدامـات علمی جسـورانه از ابتـکارات آن بوده اسـت.
نهادهـای گرفتـار دیوانسـاالری در برابـر تحـوالت مثبـت کـه نیازمنـد حضـور فعـال اسـت ،مقاومت
میکننـد ،امـا مجموعـهای کـه انقالبی باشـد ،اینگونـه عمل نمیکنـد و جهاددانشـگاهی مصـداق بارز
چنیـن نهادی اسـت .از سـوی دیگـر ،روحیـهی حاکم بـر جهاددانشـگاهی ،روحیـهای جهادی اسـت و
همیـن امـر باعـث شـده کـه نیروهـای مبتکـر و خوشفکـر جـذب ایـن مجموعه شـوند.
سـعی و تلاش ایـن نهـاد در طول حیـات چهلسـالهی آن ،همـواره بر این بـوده که هرکجا احسـاس
نیـاز کـرد ،ورود کنـد و ایـن خصیصه باعث شـده تـا مراکزی متعـددی مانند پژوهشـگاه رویان شـکل
بگیـرد کـه در نوع خـود بینظیر اسـت .اکنـون در آسـتانهی  ۱۶مردادماه و چهلمین سـالگرد تشـکیل
ایـن نهـاد انقالبی قـرار داریم.
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی کـه تمـام عمـر کاری خـود را (از ابتدای تشـکیل
جهاددانشـگاهی تـا به امـروز) صرف خدمـت در این نهاد کـرده و اطالعـات جامعی از توانمنـدی نیروی
انسـانی و زیرسـاختی کشـور دارد ،میگوید :ما هیچ مشـکلی در زمینـهی تولید فناوریهـای مورد نیاز
در همـهی حوزههـا نداریـم؛ مشـکل اصلی در سـپردن کار بـه کاردان اسـت و عدم وجود سـاختارهایی
مثـل احـزاب سـالم قوی که محل رشـد مدیـران کارآمـد و نخبه بوده و باید سیسـتمی باشـد کـه افراد
توانمنـد ،علمـی ،خودبـاور ،فنبـاور ،کاربلد و وفـادار به انقالب را شناسـایی کنـد و ادارهی امور کشـور
را در زمینههـای مختلـف به آنها بسـپارد.
دکتـر طیبـی معتقـد اسـت؛ با تمام وجود و پوسـت و گوشـت و اسـتخوان خـود ،تحریم و مشـکالت
ناشـی از آن را لمـس کردهایـم و از طـرف دیگـر شـاهد فرصتسـوزیهای بینهایـت زیـادی بودهایـم
کـه اگـر ادارهی امور به دسـت افـراد خودباور ،کاربلد و انقالبی سـپرده میشـد ،بسـیاری از مشـکالت
کشـور بـا کیفیـت خـوب تابهحال حل شـده بـود و قادر بودیـم حتـی در تحریـم ،بسـیاری از بازارهای
منطقـه را در زمینههـای خـاص به تصـرف خـود در بیاوریم.
آنچه در ادامه میخوانید ،گفتوگوی ما با دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی است.
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جهاددانشگاهی؛پیشگامنهضتخودباوریوالگوساز
توسعهیتولیدملیدرکشور
آقـای دکتـر طیبـی؛ جهاددانشـگاهی
بهعنـوان نهـادی پیشـرو در رصـد و شناسـایی
نیازهـای اسـتراتژیک کشـور و اقـدام بـرای رفـع
نیازهـا در این چهل سـال چگونه عمل کرده اسـت؟

دکترحمیدرضا طیبی:

جهاددانشگاهی
را پیشگام نهضت
خودباوری
و الگوسازی
توسعهی تولید
ملی در کشور
میدانم.

ضمـن تبریـک چهلمیـن سـالگرد تشـکیل ایـن نهـاد
برومنـد انقلاب اسلامی ایـران بـه همـه همـکاران شـریف
و عزیـزم در جهاددانشـگاهی و همچنیـن عالقهمنـدان بـه
پیشـرفت و اقتـدار دانشبنیـان جمهـوری اسلامی ایـران،
بـه ایـن سـوال شـما از دو منظر موفقیـت جهاددانشـگاهی
در الگوسـازی عناصر اصلی پیشـرفت کشـور کـه خودباوری
مـردم و جوانـان را دنبـال میکرد و میکند و رفـع نیازهای
کشـور در این چهل سـال میپردازم .با درک کامال درسـت
از نیـاز انقلاب اسلامی ایـران کـه بـا شـعار نه شـرقی و نه
غربـی بـه پیروزی رسـیده بـود و طبیعتا جمهوری اسلامی
چـه از بُعـد اقتصـادی و چـه از بُعـد دفاعـی بایـد متکـی بر
تـوان ملـی دانشبنیـان خـود باشـد ،نخسـتین هـدف از
تشـکیل جهاددانشـگاهی ،تالش بـرای ایجـاد خودباوری در
مـردم و نسـل جـوان و دانشـجویان بود.
البتـه بـه دلیـل آنکه ضرورت تشـکیل این نهـاد از ابتدا
توسـط مسـووالن وقـت ،بـه دالیلـی همچـون عـدم فهـم
توسـعهی دانشبنیـان و حرکـت اقتصـاد دنیـا از اقتصـاد
منبعبنیـان بـه اقتصـاد دانشبنیـان ،عـدم خودبـاوری بـه
تـوان علمـی و فناورانـهی داخلـی بهعلت تبلیغات مسـموم
غربیهـا و عناصـر وابسـتهی داخلـی آنهـا در عـدم تـوان
کشـورهای جهـان سـوم در حـل مشـکالت خود و مسـایل
مشـابه ،درک نشـده و جهاددانشـگاهی بـا بودجـهی بسـیار

محـدودی شـروع بـهکار کـرد؛ لـذا در ابتـدای کار بـرای
الگوسـازیهای خـود مجبـور به انتخـاب زمینههایـی بودیم
کـه هـم نیـاز کشـور و هـم متناسـب بـا بودجهی ایـن نهاد
با شد .
بـرای الگوسـازی در مسـایل اصلیتـر ایـن روش را
انتخـاب کردیـم کـه بـا منابع محـدود ابتـدا بخشـی از یک
فنـاوری مهـم یـا ساختارسـازی فرهنگـی مهم را انجـام و با
ارایـهی آن بـرای مسـووالن ،ضمـن اثبات توانمنـدی انجام،
گامهـای بعدی بزرگتـر را برداریم؛ البتـه روحیهی جهادی
و عشـق و ایمان به هدف انتخابشـده که آن را زیرسـاخت
اصلـی پیشـرفت کشـور میدانسـتیم ،باعـث شـده بـود که
علیرغـم منابـع مالـی محـدود ،به لطـف خداونـد ،موفق به
انجـام کارهـای بسـیار بزرگ شـدیم .ایـن را هم بایـد توجه
میکردیـم کـه بـه غیـر از حـوزهی فرهنگـی کـه طبیعتـا
بایـد بـرای فعالیتهـای خـود در آن هزینـه میکردیـم،
بـرای کارهـای علمی و فناورانـه خود نیز بایـد موضوعهایی
را انتخـاب کنیـم کـه هـم ارزش علمـی و فناورانـه و هـم
بازار مناسـبی برای رفع نیاز کشـور داشـته باشـد که ضمن
انجـام تحقیقـات کاربـردی و کسـب فنـاوری در قالـب یک
محصـول و خدمـات کـه اهداف خودبـاوری ملـی را برآورده
میکـرد ،بـا تولیـد و فـروش آن محصـول و خدمـت ،ضمن
تامیـن نیـاز ملـی ،بـه کسـب درآمـد بـرای اهـداف بعـدی
و بزرگتـر خـود نیـز دسـت میزدیـم؛ لـذا اگـر بودجـهی
مناسـبتری داشـتیم برخـی کارهـای زیرسـاختیتر ماننـد
کسـب دانـش فنـی طراحیهـای پایـه و دانشهـای پایه را
در کنـار فنـاوری سـاخت محصول و خدمات در دسـتور کار
خـود قـرار میدادیـم .اگرچـه در حوزهی پزشـکی در برخی
سـازمانهای خـود ایـن کار را انجـام دادیـم.

معتقـــدم جهاددانشـــگاهی در زمینـــهی توســـعهی
فرهنگـــی و توســـعهی علمـــی و فناورانـــه و کاربـــردی
کـــردن دســـتاوردها ،الگوســـازیهای بســـیار موفقـــی
انجـــام داده اســـت .خودبـــاوری بـــا فعالیتهـــای
علمـــی و فناورانـــه و فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی در بـــاور
مـــردم جـــای گرفـــت و غـــرور ملـــی مـــردم مـــا بـــا کار
ســـعید کاظمـــی آشـــتیانی و همرزمـــان علمـــیاش
در ســـلولهای بنیـــادی بـــه دنیـــا نشـــان داده شـــد و
علیرغـــم تحمیـــل زودهنـــگام جنگـــی نابرابـــر توســـط
اســـتکبار جهانـــی علیـــه انقـــاب جـــوان مـــا ،بـــا انجـــام
فعالیتهـــای فنـــاور در خدمـــت بـــه لجســـتیک دفـــاع از
میهـــن اســـامی خـــود ،بنیانگـــذار دفـــاع دانشبنیـــان
در جنـــگ تحمیلـــی شـــدیم.
همـهی اینهـا را در ابتـدا مدیـون عنایـت خداونـد
متعـال ،اکسـیر خودبـاوری کـه امـام (ره) در مـردم ما دمید
و همچنیـن حمایتهـای رهبـر معظـم انقلاب اسلامی از
ابتـدای مسـوولیتهای ایشـان در سـمت رییسجمهـور
ایـران و سـپس رهبـری انقالب اسلامی و مدیریـت جهادی
و تلاش خسـتگیناپذیر جهادگران عزیز جهاددانشـگاهی از
ابتـدا تـا بـه امروز هسـتیم.
برجســــــــــتهترین دســتاوردهای
چهلســالهی جهاددانشــگاهی بــا فراگیــری ملــی
و بینالمللــی چیســت؟
در عرصـــهی فرهنگـــی در ســـطوح ملـــی و
بینالمللـــی ،راهانـــدازی خبرگـــزاری دانشـــجویان ایـــران
(ایســـنا) نوعـــی الگوســـازی موفـــق بـــود و حضـــور دههـــا
خبرگـــزاری و صدهـــا رســـانهی خبـــری و غیرخبـــری
حاصـــل ایـــن خودبـــاوری جوانـــان مـــا بـــود و در ســـطح
مل ــی ،مرک ــز افکارس ــنجی دانش ــجویان ای ــران (ایس ــپا) و
بهدنبـــال آن خبرگـــزاری قـــرآن (ایکنـــا) از فعالیتهـــای
شــاخص مــا هســتند .در حــوزهی پژوهــش و فنــاوری و در

حــوزهی پزشــکی کار جهادگــران مــا در پژوهشــگاه رویــان
جهاددانشـــگاهی در زمینـــهی ســـلولهای بنیـــادی نیـــز
ی ــک الگوس ــازی موف ــق در عرصــهی مل ــی و بینالملل ــی
اســـت .در حـــوزهی فنـــی و مهندســـی و در عرصـــهی
ملـــی ،کار جهاددانشـــگاهی در زمینـــهی طراحـــی و
ســـاخت فرســـتندههای رادیویـــی ،تجهیـــزات حملونقـــل
ریلــی ،تجهیــزات و مــواد مــورد نیــاز صنعــت نفــت ایــران
کـــه به-علـــت کثـــرت فناوریهـــای تولیـــدی نمیتوانـــم
اســـامی آنهـــا را ذکـــر کنـــم ،فناوریهـــای تولیـــدی در
حـــوزهی کانیهـــای فلـــزی و غیرفلـــزی ،کشـــاورزی و
داروهـــای گیاهـــی ،همـــه ارزشـــمند هســـتند.
ای ــن را نی ــز ذک ــر کن ــم ک ــه ه ــم در ح ــوزهی پزش ــکی
و بهویـــژه در حـــوزهی فنـــی و مهندســـی و کشـــاورزی،
هـــدف مـــا عـــاوه بـــر الگوســـازی ،رفـــع نیازهـــای روز
فناورانــهی کش ــور ب ــود و هس ــت ک ــه بهص ــورت طبیع ــی
در گذشـــته یـــا حتـــی امـــروز و البتـــه بســـیار کمتـــر،
بـــا فنـــاوری روز دنیـــا فاصلـــه داشـــت؛ در عیـــن حـــال،
مجبـــور بودیـــم همـــان فناوریهـــا را تولیـــد کنیـــم تـــا
مشـــکل جامعـــه و صنعـــت حـــل شـــود و ایـــن را نبایـــد
ب ــه حس ــاب عدمتوانای ــی محقق ــان و کارشناس ــان م ــا در
تولیـــد فناوریهـــای روز دانســـت؛ اگرچـــه هماکنـــون
هـــر فنـــاوری کـــه تولیـــد میکنیـــم بـــا فناوریهـــای
روز دنیـــا رقابـــت میکنـــد.
در حـــوزهی آموزشـــی دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ
جهاددانشـــگاهی نمونـــهی دانشـــگاه موفـــق نســـل ســـوم
و در تعامـــل موفـــق دانشـــگاه بـــا مراکـــز تحقیقاتـــی
جهاددانشـــگاهی و صنعـــت و جامعـــه اســـت .در
رتبهبنـــدی اخیـــر ســـایماگو ( ،)SIRدانشـــگاه علـــم
و فرهنـــگ در نخســـتین حضـــور خـــود در ایـــن نظـــام
معتبـــر رتبهبنـــدی ،توانســـت رتبـــه  ۱۰ایـــران را در
ارزیابـــی شـــاخص جامـــع و همچنیـــن رتبـــهی یـــک
ایـــران در شـــاخص نـــوآوری را از میـــان  ۱۵۷دانشـــگاه
و موسســهی پژوهش ــی و آموزش ــی ایران ــی کس ــب کن ــد.
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نقــش  40ســالهی جهاددانشــگاهی در
کادرســازی و تربیــت نیــروی کارآمــد بــرای نظــام
جمهــوری اســامی بــا فرهنــگ جهــادی را چگونــه
ارزیابــی میکنیــد؟

دکتر طیبی:

بسیاری از
مدیران کشور
در سطوح
مختلف ،علل
موفقیت خود
را کار در
جهاددانشگاهی،
چه در دوران
دانشجویی
و چه پس از
فارغالتحصیلی
و شروع
همکاری با
جهاددانشگاهی
میدانند

بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـد کـه همـهی کسـانی کـه از
ابتـدای جهاددانشـگاهی و بهویـژه دهههـای اول آن،
عضـو ایـن نهـاد شـدند ،براسـاس آرمانهـای تشـکیل
جهاددانشـگاهی ،هدفشـان تلاش بـرای تحقـق اهـداف
انقلاب اسلامی و خودبـاوری و اتکا بر تـوان ملی در همهی
زمینههـا بـوده اسـت و با فعالیـت و کار در جهاددانشـگاهی
در زمینههـای مـورد عالقـهی خودشـان بهصـورت عملـی
نیـز خودبـاوری و اتـکا بـر توان ملـی را بـه اثبات رسـاندند
و لـذا هنگامـی کـه به هـر دلیلـی این نهـاد را تـرک کنند،
بـه علت داشـتن روحیـهی خودباورانه و سـابقهی کار عملی
خـود ،بـه مدیـران موفقـی در کشـور تبدیـل شـدند.
البتـه شـاید از کادرسـازی ایـن مفهـوم بـه ذهن برسـد
کـه جهاددانشـگاهی چنـد وزیـر و چنـد وکیـل تربیـت
کـرده اسـت .ایـن را بایـد عرض کنم کـه مناصـب وزارت یا
نمایندهی مجلسـی در ایران ،پسـتهای سیاسـی هسـتند و
جهاددانشـگاهی همـواره تلاش کرده اسـت که بـرای انجام
ماموریتهـای خـود از حوزهی سیاسـت و سیاسـیکاری به
دور بـوده تـا در عیـن اینکـه همـهی نیروهـای ارزشـی و
توانمنـد بـا گرایشهـای سیاسـی مختلـف بتواننـد بـا هـم
و در کنـار یکدیگـر فعالیـت کننـد ،بلکـه در گردشهـای
سیاسـی کشـور در دولتهـا و مجلسهـا ،جهاددانشـگاهی
همـواره ارتبـاط خـوب و موفقـی را بـا حـوزهی اجرایـی و
قانونگـذاری کشـور داشـته باشـد؛ البتـه ایـن را ذکـر
میکنـم کـه در تربیـت وزیـر و وکیـل و مدیـران ارشـد هم
جهاددانشـگاهی بسـیار خـوب عمل کرده اسـت و بسـیاری
از مدیـران کشـور در سـطوح مختلـف ،علـل موفقیت خـود را
کار در جهاددانشـگاهی ،چه در دوران دانشـجویی و چه پس از
فارغالتحصیلـی و شـروع همکاری با جهاددانشـگاهی میدانند
و ایـن مسـیر تـا بـه امروز بـه همین شـکل ادامـه دارد.
در نـگاه کالن ،تأثیرگذاری و جریانسـازی
جهاددانشـگاهی در ایـن چهـل سـال را چگونـه
تحلیـل میکنیـد؟
این سوال را باید از کسانی پرسید که دل در گروی
پیشرفت و اقتدار اقتصادی و اقتدار دفاعی دانشبنیان کشور
بر بنیان عدالت و اخالق دارند .بهعنوان کسی که با افتخار
همهی عمر کاریاش را در این نهاد سپری کرده است،
یقینا اشاعهی فرهنگ خودباوری ،خوداتکایی و دانشبنیانی

توسعهی اقتصادی و دفاعی را از دستاوردهای این مولود
مبارک میدانم و همانطور که در ابتدای سوال شما عرض
کردم ،در برخورد با کسانی که عالقهمند به پیشرفت و
توسعهی پایدار کشور هستند ،جهاددانشگاهی را پیشگام
نهضت خودباوری و الگوساز توسعهی تولید ملی در کشور
میدانم؛ اگرچه معاونت علمی و فناوری رییسجمهوری
بهویژه طی چند سال اخیر نقش ارزندهای در جریانسازی
توسعهی دانشبنیان کشور در کنار حوزهی دفاعی و بخش
خصوصی کشور و سایر حوزهها در جریانسازی ضرورت اتکا
به توان ملی در برنامهی پیشرفت کشور داشته است.
سـطح تعاملات جهاددانشـگاهی بـا نظام
حکمرانـی و بدنـهی اجرایـی کشـور چگونـه بوده و
چـ ه میـزان از ظرفیـت این نهـاد تاکنون بـه فعلیت
رسـیده است؟
الزم است این موضوع را توضیح دهم که در کشورهایی
که برنامههای توسعهی خود را بهصورت دانشبنیان طراحی
میکنند تا اقتصاد آنها و قدرت دفاعیشان قدرت رقابت
خود را با رقبا حفظ کند ،بهگونهای طراحی میکنند که
صنایع بزرگ آنها دارای واحدهای قوی تحقیق و توسعه
بوده که در تعامل با دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی
بهصورت پیوسته ،کارآمدی محصوالت خود را به لحاظ
کیفیت و قیمت حفظ کنند.
همچنین سـازمانهایی چابـک ،غیردولتـی و دانشبنیان
تاسـیس میکننـد کـه ضمـن حرکـت در مـرز فنـاوری
و ایجـاد غـرور ملـی ،نیازهـای فناورانـه صنایـع و بهویـژه
صنایـع کوچـک و متوسـط را تامیـن کننـد ،چـون این تیپ
از صنایـع تـوان مالـی ایجاد واحدهـای قـوی  R&Dندارند.
معمـوال دولتهـای مرتبـط هـم  40تـا  50درصـد بودجهی
ایـن سـازمانها را تامیـن میکننـد و بقیـهی بودجـه نیز در
انعقـاد قراردادهـای فناورانـه با شـرکتهای تولیدی یا سـایر
موسسـات تامیـن میشـود.
بهعنـوان نمونـه آلمـان بـا تاسـیس موسسـهی فرانهوفر
در اروپـا و کـرهی جنوبـی بـا تاسـیس موسسـهی علـم و
فنـاوری پیشـرفتهی ایـن کشـور ( )KAISTدر آسـیا ،دو
کشـور موفـق در طراحی اقتصـاد دانشبنیان در کشورشـان
و دو سـازمان موفـق در نظـام ملی علـم ،فنـاوری و نوآوری
آنها هسـتند.
مشــکل مــا در ایــران و در ارتبــاط بــا نظــام حکمرانــی و
بدنـهی اجرایــی کشــور ایــن اســت کــه در قبــل از انقــاب
و همچنیــن بعــد از انقــاب یــک برنامــهی پیشــرفت
بلندمــدت دانشبنیــان بــا نگاشــت نهــادی درســت علــم،
فنــاوری و نــوآوری تدویــن کنیــم کــه در ایــن نگاشــت

یــا ســاختار نهــادی ،علــم مــورد نیــاز ادارهی امــور
امــروز و فــردای کشــور مــا تولیدشــده و ایــن علــم بــرای
اجراییشــدن و قابــلاســتفاده بــودن ،تبدیــل بــه فنــاوری
در قالــب محصــول و خدمــات شــده و ایــن محصــول و
خدمــات توســط بنگاههــای اقتصــادی و ســایر موسســات
تولیدشــده و در کشــورمان یــا ســایر کشــورها مــورد اســتفاده
قــرار بگیــرد.
وقتــی چنیــن طراحــی صحیحــی انجــام پذیــرد و هــم
تکلیــف نهــاد سیاســتگذاری ماننــد مجمــع تشــخیص
مصلحــت و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در حــوزهی
سیاســتگذاری مشخصشــده و هــم وظیفــهی دولــت
بهعنــوان برنامهریــز اجرایــی سیاســتگذاریهای
انجامشــده ،هــم وظیفــهی دانشــگاهها و مراکــز
تحقیقاتــی بهعنــوان تولیدکننــدهی علــم و هــم وظیف ـهی
ســازمانهایی ماننــد جهاددانشــگاهی و مراکــز تحقیقاتــی
بنگاههــای بــزرگ اقتصــادی کــه وظیفــهی تبدیــل علــم
بــه فنــاوری در قالــب محصــول و خدمــات را دارنــد یــا
وظیف ـهی انتقــال فنــاوری از خــارج کشــور ،جــذب ،فهــم
و ارتقــای فنــاوری انتقالیافتــه و ملینمــودن آن را
بــهعهــده دارنــد ،مشــخص میشــود و هــم وظیفــهی
بنگاههــای تولیــدی در تولیــد محصــول و خدمــات
قابلرقابــت در ســطح ملــی و بینالمللــی و هــم
وظیف ـهی نهــاد قانونگــذاری در تصویــب قوانیــن مرتبــط
و هــم تکلیــف نهادهــای مالــی در حمایــت از زنجیــرهی
تولیــد علــم تــا تبدیــل آن بــه ثــروت .در ایــن طراحــی
درســت اســت کــه اقتصــاد رقابتــی و دانشبنیــان شــده و
بــرای همـهی مــردم مــا نیــز شــکل آبرومنــد و بــا درآمــد
مناســب متناســب بــا تالشــی کــه میکننــد بــه وجــود
میآیــد.
عمــا در کشــور مــا چنیــن برنامهریــزی و نهادســازی
مرتبــط بــا آن انجــام نشــده اســت و چــون انجــام نپذیرفته،

مالحظــه کــرده و میکنیــم کــه حتــی بــا وجــود نوشــتن
ســند چشــمانداز در افــق  1404و تهیــهی ســند مهــم
نقشـهی جامــع علمــی کشــور نتوانســتیم بــه اهدافــی کــه
در ســند پیشبینــی میکنیــم ،برســیم .در هــر حــال
تشــخیص درســت توســط جوانهــای دانشــجوی انقالبــی
در ســال  1359تشــکیل ایــن نهــاد بــود و بــا همــت
خودشــان تشــکیل شــد.
بهصورت طبیعی این نهاد همواره سعی کرده است
خودش را با نهادهای حاکمیتی و اجرایی کشور جهت
حرکت در جهت تحقق اهدافش رابطه برقرار کند و الحمدهلل
بهصورت نسبی هم موفق بوده است .عدم ورود به حوزهی
سیاست ،تبعیت از رهبری و حمایت از همهی دولتهای
منتخب مردم و تاییدشدهی توسط رهبری باعث شده است
که جهاددانشگاهی رابطهی خوبی با حاکمیت داشته باشد.
با توجه به تاکید رهبر معظم انقالب بر توسعهی
توان داخلی و تولید ملی در نامگذاری سالها با تاکید
بر حل مشکالت اقتصادی کشور ،چرا در جهت اصالح
نظام ملی نوآوری و حل مشکالت اقتصادی کشور
اقدامات الزم انجام نمیگیرد؟
سوال کلیدی ،سخت و مهمی است .اگر بخواهیــــــم
به حاشیه نرویم ،مشکل اصلی ما در عدم حل مشکالتمان ،عدم
توان ما در تعریف رابطهی بین توسعهخواهی و انقالبیگری
است .عدهای میگویند نمیتوان بین این دو رابطهی نزدیک
و همپوشانی زیادی داشت و حتی در نهایت ،حد انقالبیگری
ما را درست کردن یک مدل موفق از جمهوری اسالمی در
حوزهی اقتصادی و دفاعی میدانند که عدالت و اخالق نیز
از ویژگیهای توسعهیافتگی آن محسوب میشوند و همین
موضوع باید آرمانخواهی انقالبیون در سایر کشورها باشد
و اما ما میپذیریم که میخواهیم هم انقالبی بمانیم و هم
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رییس
جهاددانشگاهی:

هیچ مشکلی در

زمینهی تولید
فناوریهای

مورد نیاز در

همهی حوزهها

نداریم

توسعهگرا ،به مفهوم بناگذاشتن برنامهی توسعهی کشور
با اتکای بر توان داخلی ،بهویژه اینکه تحت شدیدترین
تحریمهای بانکی ،مالی و تجهیزاتی بهخصوص در زمینهی
مواد اولیه و قطعات پیشرفته برای تولید فناوریهای
پیشرفته هستیم.
بــا جــرأت تمــام و براســاس عمــر کامــل فعالیتــی خــود
از ابتــدای تشــکیل جهاددانشــگاهی تــا بــه امــروز و اطــاع
از توانمنــدی نیــروی انســانی و همچنیــن زیرســاختی
کشــور عــرض میکنیــم ،مــا هیــچ مشــکلی در زمینــهی
تولیــد فناوریهــای موردنیــاز در هم ـهی حوزههــا نداریــم.
مشــکل اصلــی در ســپردن کار بــه کاردان اســت و عــدم
وجــود ســاختارهایی مثــل احــزاب ســالم قــوی کــه محــل
رشــد مدیــران کارآمــد و نخبــه بــوده یــا اگــر بــه تخریــب
اعتقــادی وجــود نــدارد ،بایــد سیســتمی باشــد کــه افــراد
توانمنــد علمــی ،خودبــاور ،فنبــاور و کاربلــد وفــادار بــه
انقــاب را از نقابزدههــای متناظــر شناســایی کنــد و
ادارهی امــور کشــور را در زمینههــای مختلــف بــه آنهــا
بســپارد.
بــا تمــام وجــود و پوســت و گوشــت و اســتخوان خــود
تحریــم و مشــکالت ناشــی از آن را لمــس کردهایــم و
از طــرف دیگــر شــاهد فرصتســوزیهای بینهایــت
زیــادی بودهایــم کــه اگــر ادارهی امــور بــه دســت افــراد
خودبــاور ،کاربلــد و انقالبــی سپردهشــده بــود ،بســیاری از
مشــکالت کشــور بــا کیفیــت خــوب تابهحــال حلشــده
بــود و حتــی قــادر بودیــم کــه بســیاری از بازارهــای
منطقــه را در زمینههــای خــاص بــه تصــرف خــود حتــی
در تحریــم در بیاوریــم .فــرد محقــق نیــاز دارد کــه اوال
توانــش مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد و بعــد بــه او ماموریــت
در حــل مشــکل کشــور بــا کیفیــت بســیار خــوب داده
شــود و حمایتهــای الزم نیــز صــورت پذیــرد و آنگاه
بــا تولیــد محصــول و خدمــات بــا کیفیــت مــورد قبــول،
در کشــور مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد .پیــدا کــردن بــازار
در خــارج بهعهــدهی خــود محقــق در همیــن شــرایط
تحریمــی اســت ،ولــی او چگونــه میتوانــد صــادر کنــد
درحالیکــه در کشــور خــود محصــول مــورد اســتفاده
قــرار نگرفتــه اســت .ضمــن اینکــه یــک نــگاه بــا
دقــت و مطالعــهی شــرححال کشــورهای مشــابه مــا در
یکصــد ســال اخیــر میتوانــد راهگشــای حــل بســیاری
از مشــکالت کشــور باشــد.
بــه نظــر شــما دالیــل اعتمــاد مقــام
معظــم رهبــری بــه جهاددانشــگاهی بــا حمایــت
از  31طــرح فناورانــهی ایــن نهــاد چیســت؟ و
آینــدهی ایــن طرحهــا و ارتباطــات چگونــه
خواهــد بــود؟

تــا آنجــا کــه یــادم میآیــد ،رهبــری بــه لحــاظ
ســاختاری اعتقــاد بــه وجــود چنیــن مجموعــهای کــه
در زمینــهی علمــی و فناورانــه و الگوســازی تــوان
کشــور در اتــکا بــه تــوان داخــل فعالیــت کنــد ،اعتقــاد
داشــتند .جهاددانشــگاهی هــم بــا همیــن ویژگیهــا
در ابتــدای انقــاب مــا تشــکیل شــد و در بیــن آن نیــز
جوانهــای مؤمــن و انقالبــی بودنــد و لــذا بیدلیــل
هــم نبــود کــه دریکــی از دیدارهایشــان در ســال 1386
بــا مدیــران جهاددانشــگاهی فرمودنــد« :همینطــور کــه
در قــرآن کریــم در مقایســهی دو مســجد میفرمایــد:
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جهاددانشــگاهی همینجــور اســت .بنایــی اول بــر اســاس
تقــوا بنیانگــذاری شــد» و بــا حرکــت در مســیر توســعهی
علمــی و فناورانــه و فرهنگــی فرمودنــد« :مولــود مبــارک
انقــاب اســامی» یــا عبــارت بینظیــری ماننــد اینکــه
«مــن بــرای آینــدهی علمــی کشــور بــه جهاددانشــگاهی
امیــدوارم» .البتــه ایــن تحســینهای بینظیــر و عالــی،
بــار مســوولیتی مــا را دوچنــدان کــرده اســت .در مــورد
 31طــرح فناورانــه ،هــدف مــا از دیــدار معظملــه ایــن
بــود کــه اوال دســتاوردهای ارزنــدهی علمــی و فناورانــه
کاربــردی شــده خــود را خدمــت ایشــان ارایــه کنیــم و در
ثانــی و ثالــث هــم درخواســت کمــک در اســتفادهی آنهــا
را داشــته باشــیم و هــم ســپردن ماموریتهــای جدیــد
فناورانــه بــه جهاددانشــگاهی تــا وقــت زیــادی از نهــاد
صــرف اثبــات قابلیــت خــود ،بیــن  3تــا  12ســال ،بــرای
کارگــزاران و کارفرمایــان بــرای انجــام کارهــای بــزرگ
فناورانــه بــرای اولینبــار در کشــور شــود.
کار بـزرگ فناورانـه حتمـا نیـاز بـه تامین مالـی بزرگ و
مناسـب دارد و یقینـا اگـر ایـن منابع برای ما تامین میشـد
و مـا فناوریهـای مـورد نیـاز را تولیـد میکردیم ،دسـت ما
بـرای اثبـات توانمنـدی خود بسـیار باز بود .بـا لطف خداوند
و درایـت ایشـان ،ایـن مهـم حاصـل و هماکنـون بـا تمـام
انـرژی در حـال اجـرای ایـن پروژههـای فناورانـه هسـتیم
و یقینـا در پایـان سـال  99و انتهـای سـال  1400شـاهد
موفقیتهـای بـزرگ فناورانـهی جهاددانشـگاهی در تامیـن
بسـیاری از نیازهـای کشـور هسـتیم .انشـاءاهلل از فرصـت
در اختیـار داشـتن ایـن فناوریهـا نیـز اسـتفاده میکنیـم؛
بـا صنایـع زیـادی در حـال مذاکـره هسـتیم کـه هزینـهی
تولیـد تمـام یا بخشـی از فنـاوری از جانب جهاددانشـگاهی
و تضمیـن خریـد متعهد اسـتفاده هـم از سـمت کارفرمایان
باشـد و موفقیتهـای خوبـی نیـز تابهحـال کسـب شـده
ا ست .

جهاددانشــگاهی چــه نقشــی در شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی دارد؟
جهاددانشــگاهی عضــو حقوقــی شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی اســت .نــگاه مســالهمحور جهاددانشــگاهی بــه
مشــکالت و نیازهــای جامعــه در حوزههــای مختلــف و
تــاش بــرای حــل آنهــا بهویــژه در حــوزهی پژوهــش
و فنــاوری ،باعــث بهوجــود آمــدن نــگاه کاربردیتــر در
ارایــهی پیشــنهادات و گــزارش مشــکالت واقعــی کشــور
در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و دبیرخانــه در تدویــن
اســناد مهــم یــا ســایر تصمیمــات میشــود.
خاطراتی هم از تاثیرگذاری فعالیتهای
جهاددانشگاهی در ذهنتان ماندگار شده است؟
ایجــاد خودبــاوری در نســل جــوان و ایجــاد غــرور ملــی
در میــان مــردم کشــورمان مانند دســتاورد جهاددانشــگاهی
در زمینـهی ســلولهای بنیــادی از خاطــرات خــوش اســت،
امــا بــه دو خاطــرهی شــیرین و تلــخ از دوران مســوولیت
خــود در واحــد مطبــوعام میپــردازم .خاطــرهی اول
اینکــه یــک فنــاوری پیشــرفته را در ســال  79کســب
کردیــم و براســاس آن میتوانســتیم کار بزرگــی را بــرای
یکــی از صنایــع کشــور انجــام دهیــم و وقتــی بــا مســوول
مربوطــه صحبــت کردیــم ،نــام دو شــرکت بســیار معتبــر
اروپایــی در زمینــهی بــرق و الکترونیــک را بــرد و گفــت
بایــد بهصــورت مشــترک بــا آنهــا ایــن پــروژه را انجــام
دهیــد و وقتــی هــر دو شــرکت بهصــورت مجــزا پایلــوت
فنــاوری کسبشــده را دیدنــد ،گفتنــد شــما صاحــب
دانــش شــدهاید و میخواهیــد از طریــق مــا وارد صنعــت
کشــورتان شــوید و مــا ایــن شــانس را بــه شــما بــا اعــان
عــدم تمایــل بــه همــکاری در ایــن پــروژه نمیدهیــم.
اثبــات قابلیــت مــا بــه صنعــت مربوطــه مبنــی بــر اینکــه
خودمــان میتوانیــم بهتنهایــی ایــن کار را انجــام دهیــم،
 10ســال طــول کشــید.
خاطــرهی دیگــر مشــابه همیــن خاطــره و بــه ایــن
شــکل اســت کــه بــه مــا گفتــه شــد؛ اگــر میخواهیــد
وارد فــان صنعــت شــوید ،بایــد یــک همــکار خارجــی
داشــته باشــید و وقتــی مــا بــه ســراغ معتبرتریــن شــرکتی
کــه در قبــل از انقــاب ایــن تجهیــزات را بــرای آن صنعــت
تامیــن میکــرد ،رفتیــم؛ دیدیــم فناوریهــای تولیــدی
مــا از فناوریهــای آن شــرکت پیشــرفتهتر اســت و آن
شــرکت در کمــال صداقــت بــا بازدیــد از فناوریهــای
تولیــدی مــا متقاضــی خریــد فنــاوری و محصــول از مــا

شــد ،امــا متاســفانه مســووالن مربوطــه بــه مــا گفتنــد بایــد
بــرای ورود بــه صنعــت حتمــا اســم آن شــرکت را در کنــار
خــود بگذاریــد و ایــن یکــی از تلختریــن خاطــرات از عــدم
خودبــاوری برخــی مدیــران و کارشناســان کشــور و عــدم
اعتقــاد بــه تــوان ملــی بــود.
چه برنامهها و طرحهایی در طول این چهل
سال مدنظر جهاددانشگاهی بوده که امکان تحقق
اجرای آن عملیاتی نشده است و به چه دلیل؟
در راســتای ایجــاد خودبــاوری ملــی و تحقــق
امکانپذیــری اقتصــاد دانشبنیــان آرزو داشــتم و دارم
مجمــوع فناوریهــای تولیــدی جهاددانشــگاهی در تمامــی
حوزههــا را در قالــب دو یــا ســه ب َِرنــد در ســطح ملــی و
ســپس بینالمللــی ارایــه کنیــم .ایــن کار نیازمنــد حمایــت
حــوزهی اجرایــی کشــور از اصــل ایــده ،حمایــت از خریــد
محصــوالت و حمایــت از صــادرات آنهــا میباشــد کــه
شــرایط ویــژهی کشــور ایــن امــر را امکانپذیــر نکــرده
اســت .اصــاح نظــام ملــی علــم ،فنــاوری و نــوآوری
کشــور و نقشآفرینــی جهاددانشــگاهی در آن از جملــهی
آرزوهــای ملــی اینجانــب بــوده اســت کــه آن هــم
علیرغــم تالشهــای زیــاد تــا بــه حــال موفــق بــه قانــع
کــردن مســووالن در عارضهیابــی و اصــاح آن نشــدهایم.

رسم باور
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
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رســالت جهاددانشــگاهی در آغــاز دهـهی
پنجــم ایــن نهــاد بــا توجــه بــه ســوابق گذشــته،
بــه چــه ســمت و ســویی هدایــت خواهــد شــد
و اساســا اولویتهــای ایــن نهــاد انقالبــی در
ادامــهی حیــاتاش چیســت؟
جهاددانشــگاهی در حوزههــای فرهنگــی ،علــم و
فنــاوری ،آمــوزش و اشــتغال میتوانــد نقشــی الگــو و
فرهنگســاز ایفــا کنــد و نیــز در تامیــن نیازهــای کشــور
در ایــن حــوزه نقــش برجســتهای داشــته باشــد .اگــر نظــام
و بخــش اجرایــی کشــور در ایــن زمینههــا ماموریتهایــی
مختــص بــه ایــن نهــاد واگــذار کننــد ،ایفــای ایــن نقشهــا
بــا ســرعت بیشــتر و در برنامـهی زمانبندیشــده آن قابــل
انجــام اســت و اگــر ایــن کار انجــام نشــد ،جهاددانشــگاهی
براســاس وظیف ـهای کــه تابهحــال احســاس کــرده ،ســعی
میکنــد براســاس رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب در
بیانیــهی گام دوم و آیندهنگــری و آیندهشناســی ،نقــش
موثرتــری را براســاس کولهبــار تجــارب خــود در تحقــق
اهــداف انقــاب و خدمترســانی بــه جامعــه و ادای دیــن
بــه شــهدای انقــاب اســامی ایــران ایفــا کنــد.

دکتر طیبی:

اگر اراده امور به دست افراد

خودباور ،کار بلد و انقالبی

سپرده شده بود ،بسیاری از

مشکالت کشور تا به حال حل

شده بود

جهاددانشگاهی؛
ی زیستبوم
توسعهدهنده 
کارآفرینی و فناوری درکشور
رسم باور
ِ
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
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اشــاره :یکــی از وظایــف مهــم جهاددانشــگاهی بهعنــوان نهــاد واســطهای و توســعهای ،حمایــت از
کســبوکارهای کوچــک و اســتارتآپها یــا کســبوکارهای نوپاســت و خوشــبختانه بــه دلیــل قــرار
گرفتــن جهاددانشــگاهی در بســتر دانشــگاهی و ارتبــاط بــا بدنـهی دانشــجویی کشــور ،از بــدو تاســیس
تاکنــون توانســته اقدامــات خوبــی را در ایــن حــوزه انجــام دهــد و نقــش موثــری را در توســعهی
کســبوکارهای نوپــا داشــته باشــد.
شــاید بتــوان گفــت جهاددانشــگاهی در تاســیس مراکــز رشــد کشــور و پارکهــای علــم و فنــاوری
پیشــگام بــوده اســت و درنتیجــه بهدلیــل قرارگرفتــن در چنیــن موقعیتــی توانســته از بســیاری
کســبوکارهای نوپــا ،حمایتهــای مــادی ،معنــوی و علمــی داشــته باشــد و بســتر شــکلگیری
اســتارتآپهای موفقــی را فراهــم کنــد.
دکتــر بهــروز بادکــو رییــس ســازمان تجاریســازی فنــاوری و اشــتغال دانشآموختــگان جهاددانشــگاهی
(ســتفا) ،معتقــد اســت :جهاددانشــگاهی در مواقــع بحرانهــای ملــی و منطقـهای ،همچــون ســیل ،زلزلــه
و کرونــا بــا بهرهگیــری از تــوان فنــی و تخصصــی واحدهــای فنــاور و شــرکتهای جهاددانشــگاهی و
ســازماندهی آنهــا در جهــت رفــع نیازهــای کشــور ،همــواره بــه امــر خدمترســانی از طریــق ارای ـهی
خدمــات و عرضــهی محصــوالت و فناوریهــای خــود ،پرداختــه و یاریگــر هموطنــان عزیــز بــوده و
هســت .فعالیــت در عرصــهی اشــتغال و کارآفرینــی ،نیازمنــد روحیــه و فرهنــگ جهــادی اســت؛ بــه
بیــان مقــام معظــم رهبــری «مدیــران بــرای ایجــاد شــغل هماننــد اتــاق جنــگ ،نباید شــب و روز داشــته
با شند » .
آنچــه در ادامــه میخوانیــد ،مشــروح گفتوگــوی مــا بــا دکتــر بهــروز بادکــو بهمناســبت چهلمیــن
ســالگرد تشــکیل جهاددانشــگاهی اســت.
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دکتر بهروز بادکو:

برخی از مهم ترین

اولویتهای ما عبارتند

از :توسعه کمی و

کیفی شرکتهای

دانشبنیان ،تکمیل و

توسعه زنجیره ارزش

کسب و کار ،تامین

منابع مالی مطلوب از

طریق سرمایهگذاران

ریسک پذیر و خارجی

برجســــتهترین دستاوردهای حــوزهی
اشـتغال وتجاریسـازی فنـاوری جهاددانشـگاهی با
نـگاه بـه تاثیرگذاری آن در سـطح جامعـه کداماند؟
جهاددانشــگاهی در اواخــر ده ـهی هفتــاد و بــا شــروع
بحــران بیــکاری ،ســاختاری را بهنــام ســازمان همیــاری
اشــتغال فارغالتحصیــان دانشــگاهی ایجــاد کــرد کــه
هــدف از راهانــدازی ایــن ســاختار ،عمدتــا متمرکــز بــر
آموزشهــا و پژوهشهــای مرتبــط بــا اشــتغالپذیری

دانشآموختــگان بــوده اســت .بهمــرور ایــن ســازمان
متناســب بــا مقتضیــات زمــان و تغییــر و تحــول شــرایط
اقتصــادی و توجــه ویــژه بــه اقتصــاد دانشبنیــان و لــزوم
تغییــر پارادایمهــای مربوطــه ،توجــه خــود را معطــوف بــه
تجاریســازی فناوریهــای منتــج از یافتههــای پژوهشــی
مجموعــه و همچنیــن خــارج از آن کــرد؛ بهطوریکــه در
حــال حاضــر جهاددانشــگاهی بــا برخــورداری از  3پــارک
علــم و فنــاوری 24 ،مرکــز رشــد 28 ،مرکــز نــوآوری و
شــتابدهی 2 ،صنــدوق پژوهشــی و فنــاوری و  1صنــدوق
جســورانه ،یکــی از موثرتریــن نهادهــای توســعهدهندهی

زیســتبوم کارآفرینــی و فنــاوری در کشــور اســت.
ایــن مجموعــه در حــوزهی اشــتغال و کارآفرینــی نیــز
بهعنــوان ســازمانی پیشــرو در عرصــهی آموزشهــا
و مطالعــات مربــوط بــه حیطــه کارآفرینــی و اشــتغال،
توانســته بــا انجــام طرحهــای الگویــی ملــی همچــون
طــرح پنجــره واحــد کس ـبوکار ،طــرح تدویــــــــــــن
 150طــرح تیــپ شــغلی خانگــی ،طــرح الگــوی
نویــن توســعه مشــاغل خانگــی ،طــرح هدایــت شــغلی
دانشــجویان و دانشآموختــگان و  ...تأثیــر شــگرفی
در عرصــهی اشــتغال و کارآفرینــی دانشآموختــگان
دانشــگاهی بهجــای بگــذارد.
وضعیـــت کیفـــی مراکـــز دانشبنیـــان
و تجاریســـازی فنـــاوری در کشـــور و نقـــش
جهاددانشـــگاهی در ایـــن حـــوزه را چگونـــه
ارزیابـــی میکنیـــد؟
همانگونـــه کـــه میدانیـــم تجاریســـازی فنـــاوری
یکـــی از راهبردهـــای توســـعهی اقتصـــادی اســـت.
امـــروز تجاریســـازی فنـــاوری بـــه یکـــی از مباحـــث
کلیـــدی در دنیـــا تبدیلشـــده اســـت؛ بهطوریکـــه
افزایـــش تـــوان تجاریســـازی فنـــاوری بهمنزلـــهی
افزایـــش تـــوان رقابتـــی در بازارهـــای جهانـــی بـــوده و
باعـــث افزایـــش درآمـــد ملـــی کشـــورها میشـــود .در
کشـــور مـــا در دو دهـــهی اخیـــر ،بحـــث تجاریســـازی
فنـــاوری بـــا شـــکلگیری مراکـــز رشـــد و پارکهـــای
علـــم و فنـــاوری و گســـترش فعالیـــت واحدهـــای فنـــاور
و شـــرکتهای دانشبنیـــان ،مـــورد توجـــه قـــرار گرفـــت.
جهاددانش ــگاهی بهعن ــوان س ــازمانی پیش ــرو در عرصــهی
کارآفرین ــی و توس ــعهی فن ــاوری از ب ــدو تاس ــیس خ ــود
بـــا ایجـــاد زنجیـــرهی ارزش علـــم و فنـــاوری ،توانســـته
اســـت طـــی  40ســـال گذشـــته در تمامـــی عرصههـــای
موردنیـــاز جامعـــه و کشـــور و در تمامـــی ادوار (از زمـــان
جنـــگ تحمیلـــی تـــا زمـــان ســـازندگی) ،نقـــش فعالـــی
را ایفـــا کنـــد .درعینحـــال ،بـــه نظـــر میرســـد
توســـعهی کمـــی و کیفـــی مراکـــز تجاریســـازی
فن ــاوری در کش ــور نیازمن ــد ایج ــاد بس ــترهای مناس ــبی
همچـــون ایجـــاد ثبـــات اقتصـــادی ،اجـــرای دقیـــق و
کامـــل طرحهـــای تشـــویقی و پرداخـــت تســـهیالت
حمایتـــی ،فرهنگســـازی ،توانمندســـازی نیـــروی
انســـانی ،ارتبـــاط بـــا اقتصـــاد بینالملـــل ،توجـــه بـــه
اکوسیســـتم کارآفرینـــی ،حمایـــت از تولیـــد داخـــل،
جه ــادی عم ــل ک ــردن مدی ــران و ...اس ــت ک ــه ض ــروری
اســـت موردتوجـــه جـــدی قـــرار گیـــرد.
مزیتهـــــــای فعالیــت در مراکــز
رشــد ،منــش و پارکهــای علــم و فنــاوری
جهاددانشــگاهی بــرای بهرهمنــدان از ایــن حــوزه
در مقایســه بــا ســایرین چیســت؟
در پارکهــا و مراکــز رشــد و حتــی منشهــای
(مراکــز نــوآوری و شــتابدهی) جهاددانشــگاهی ،قابلیــت
بهرهمنــدی از تمامــی ظرفیتهــا و نیــز شــبکهی
جهاددانشــگاهی اعــم از مراکــز آموزشــی ،پژوهشــی،
فرهنگــی ،آزمایشــگاهها و همچنیــن نیروهــای محقــق
و متخصــص وجــود دارد کــه فنــاوران و کارآفرینــان
میتواننــد بــا اتصــال بــه ایــن شــبکه در سراســر کشــور از
ظرفیتهــای آن بهرهمنــد شــوند.
نقــش جهاددانشــگاهی در مشــاوره،
اطالعرســانی و آمــوزش کارجویــان و فراگیــران را
چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
همانطــور کــه گفتــه شــد جهاددانشــگاهی بهعنــوان

یکــی از ســازمانهای پیشــرو در عرصــهی مشــاوره،
اطالعرســانی و آموزشهــای تخصصــی و مهارتــی،
نقــش مهمــی در ایجــاد اشــتغال و تولیــد ثــروت داشــته
اســت .راهانــدازی اولیــن پورتــال اطالعرســانی اشــتغال
و کارآفرینــی کشــور بــا عنــوان جابپورتــال ،اولیــن
ســامانهی کاریابــی الکترونیکــی (،)www.jobiran.ir
اولیــن نشــریهی تخصصــی بــازار کار کشــور ،تدویــن
مجموع ـهی بومــی و ملــی آمــوزش گامب ـهگام کارآفرینــی،
راهانــدازی اولیــن مرکــز مشــاورهی هدایــت شــغلی
دانشــجویان و ...تنهــا نمونــهی کوچکــی از اقدامــات
انجامگرفتــه توســط ایــن نهــاد مقــدس در جهــت توســعه
اشــتغال دانشآموختــگان اســت.

رسم باور

خاطرهای جالبی از حضور و فعالیتتان در
حــــوزهی اشتغــــال و تجاریســـازی فناوری
جهاددانشگاهی در کشور دارید؟
یکـی از خاطرههـای خـوب در فضـای تاثیرگـذاری
فعالیتهـای جهـــــــاددانشگاهی در حـوزهی اشـتغال
و تجاریسـازی کشـور ،اقدامـات و مطالعاتـی بـود کـه
جهاددانشـگاهی در اواخـر دهـهی  80و در زمینـهی بهبود
فضـای کسـبوکار کشـور از طریق ایجـاد «پنجـرهی واحد
کسـبوکار» انجـام داده بـود .نتیجـهی این مطالعـات باعث
شـد موضـوع ایجـاد فرآینـد «پنجـرهی واحـد کسـبوکار»
توسـط دسـتگاههای صادرکننـدهی مجـوز در مـادهی
70قانـون برنامهی پنجم توسـعهی جمهوری اسلامی ایران
قـرار بگیـرد .اهمیـت ایـن موضـوع بهقـدری گسـترده بـود
کـه مقـام معظـم رهبـری طـی سـخنانی بهمناسـبت روز
کارگـر در جمـع تولیدکننـدگان و کارگـران ،بـا اسـتناد بـه
گـزارش کارشناسـی وزارت اقتصـاد و دارایـی ،دو راهحـل
بهبـود فضـای کسـبوکار و کاهـش رتبهی شـاخص بهبود
کسـبوکار کشـور را «ایجـاد پنجـرهی واحـد کسـبوکار»
و «تشـکیل دادگاههـای تجـاری بـرای رفـع اختالفـات
اقتصـادی» بیـان کردنـد.
همچنیـن ایـن نهـاد ،در زمـان وقـوع بحرانهـای ملی و
منطقهایـی همچـون سـیل ،زلزلـه و کرونـا ،بـا بهرهگیـری
از تـوان فنـی و تخصصـی واحدهـای فنـاور و شـرکتهای
جهاددانشـگاهی و سـازماندهی آنهـا در جهـت رفـع
نیازهـای کشـور ،همـواره بـرای خدمترسـانی از طریـق
ارایـهی خدمات و عرضـهی محصـوالت و فناوریهای خود،
همـواره یاریگـر هموطنـان عزیـز بـوده و هسـت.
بهطورکلـی فعالیـت در عرصـهی اشـتغال و کارآفرینـی،
نیازمنـد روحیـه و فرهنـگ جهـادی اسـت .بـه قـول مقـام
معظـم رهبـری «مدیـران بـرای ایجـاد شـغل هماننـد اتاق
جنـگ ،نبایـد شـب و روز داشـته باشـند».
آینـدهی حـوزهی اشـتغال و تجاریسـازی
فنـاوری جهاددانشـگاهی را چگونـه ارزیابـی
میکنیـد و مهمتریـن اولویتهـای آن کدام اسـت؟
توسـعهی کمـی و کیفـی سـاختارهای موجـود و بهتبـع
آن گسـترش سـطح خدمـات سـاختارهای موجـود بـه کل
کشـور ،یکـی از اساسـیترین اولویتهـای ایـن نهاد اسـت.
پیگیـری و دنبالکـردن موضوعاتـی چـون توسـعهی کمـی
و کیفـی شـرکتهای دانشبنیـان ،تکمیـل و توسـعهی
زنجیـرهی ارزش کسـبوکار ،برقـراری ارتبـاط نظاممنـد
دانشـگاهها و مراکـز تحقیقاتـی بـا پارکهای علـم و فناوری
و سـایر بخشهـای اقتصـادی ،تامیـن منابـع مالـی مطلوب
از طریـق سـرمایهگذاران ریسـکپذیر و سـرمایهگذاری
خارجـی ،کمـک به تدویـن نظامنامههای حقوقـی و مالیاتی
و نظامـات برانگیزاننـده محققان ،پژوهشـگران و فناوران در
جهـت توسـعهی فنـاوری و ...ازجمله مهمتریـن اولویتهای
ایـن حوزه اسـت کـه امید مـیرود در سـایهی الطـاف الهی
بتوانیـم آن را محقـق کنیم.
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دکتر بادکو:
در زمان وقوع بحرانهای ملی
و منطقهای با بهرهگیری از توان
فنی و تخصصی واحدهای فناور
و شرکتهای جهاددانشگاهی
همواره یاریگر هموطنان عزیز
هستیم.

جهاددانشگاهینماد
خودباوری کشور در عرصهی
پژوهش و فناوری است
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دکتر محمدرضا پورعابدی:

جهاددانشگاهی،
تالقی ایمان،
خودباوری و
تخصص است.

اشـاره :در پی تعریف سـند چشـمانداز بیستسـالهی کشـور در سـال  ،1384جهاددانشـگاهی نیز با مدنظر
قراردادن اهداف مصوب در اسـاسنامه ،چشـمانداز بیستسـالهی خـود در افق  1404را ترسـیم و برای تحقق
آن ،اهـداف کالن بخشهـای پژوهـش و فناوری ،آموزشـی و فرهنگی را مشـخص کرد .در بخـش اهداف کالن
بیستسـالهی معاونـت پژوهـش و فنـاوری ،بـه ایجاد سـاختارهای پژوهشـی و تخصصی جدید و متناسـب،
قطبهـای علـم و فنـاوری و تولیـد و عرضهی فنـاوری و نوآوری در سـطح ملـی و بینالمللی توجـه ویژهای
شـده است.
معاونـت پژوهش و فناوری در راسـتای تحقق برنامهی پیشبینیشـده گامهای موثری برداشـته و درعینحال
پاسـخ بـه نیازهای تحقیقاتی وزارتخانهها ،سـازمانها و دسـتگاههای اجرایـی را مدنظر قرار داده اسـت .این
نیازها بهطور عمده توسـط سـاختارهای پژوهشـی شـامل  150گروه پژوهشـی 141 ،مرکـز خدمات تخصصی،
 24مرکـز رشـد و  3پـارک علـم و فنـاوری مسـتقر در  33واحـد جهاددانشـگاهی 10،سـازمان ایـن نهـاد،
20پژوهشـکدهی مسـتقل و  3پژوهشـگاه (شامل  9پژوهشـکده) مسـتقر در سراسر کشـور ،مرکز اطالعات
علمی ( ،)SIDمرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیسـتی ایران و مجتمع تحقیقاتی شـهدای جهاددانشـگاهی پاسـخ
داده میشـود.
جهاددانشـگاهی از ابتـدای فعالیـت خود تاکنـون موفق به اجـرا و اختتام بیش از سـیزده هزار عنـوان طرح،
بیـش از  1200عنـوان کتـاب و ...در حوزههـای تخصصی فنی و مهندسـی و علـوم پایه ،علوم پزشـکی ،علوم
انسـانی و اجتماعـی و هنـر ،کشـاورزی و منابـع طبیعی شـده و با حضـور در جشـنوارههای مختلـف علم ـ
تخصصـی کشـور ماننـد ادوار مختلـف جشـنوارهی خوارزمی یا جشـنوارهی پزشـکی رازی موفق به کسـب
55مـورد جایـزهی ملـی و بینالمللی 42 ،رتبهی برتر «پژوهشـگر نمونه» کشـوری شـده اسـت.
دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی معتقد است که این نهاد در این چهل سال به
بلوغ سازمانی رسیده و در پی آن است که از عرصهی انتقال فناوری ،بهسوی تولید و توسعهی فناوری حرکت کند.
او میگوید :یکزمانی با فردی که در صنعت نفت عهدهدار مسوولیتی بود ،صحبت میکردم و ایشان میگفت :من
خجالت میکشم وقتی میبینم پیچ و مهره را هم از خارج وارد میکنیم! ایشان مسوولیتی در قبال واردکردن لوازم
موردنیاز این صنعت از خارج داشت و زمانی که به کشور بازگشت و در استانهای جنوبی مسوولیت گرفت ،از ما
تقاضا کرد در صنعت نفت ورود کنیم و درواقع جهاددانشگاهی کمک کند تا اقالم موردنیاز این صنعت در داخل
تولید شود و برای ساخت آنها محتاج خارج نباشیم .جهاددانشگاهی تاکنون موفق به تولید اقالم استراتژیکی در
صنعت نفت شده و این سیر تولید محصوالت فناورانه که همهی آنها با فناوری برتر (هایتک) هستند ،نشان از
تالش و سعی مجموعهای است که باور دارد که «ما میتوانیم» .جهاددانشگاهی همواره به دنبال اثبات این گزاره بوده
و اینکه جوانان و تحصیلکردههای ما میتوانند ارزشآفرین باشند و اشتغال دانشبنیان در کشور صورت بگیرد.
مشروح کامل گفتوگو با معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی بهمناسبت چهلمین سالگرد تشکیل این نهاد
در ادامه از نظر میگذرد.

برجسـتهترین دسـتاوردهای چهلسـالهی
جهاددانشـگاهی در حـوزهی پژوهـش و فنـاوری با
نـگاه تاثیرگـذاری ایـن نهـاد در جامعـه چـه بـوده
ا ست ؟
شـاید بتـوان اینگونـه گفـت کـه مهمتریـن و
برجسـتهترین دسـتاورد جهاددانشـگاهی راهبردهایی است
کـه در طـول سـالهای حیـات خـود تعریـف کـرده اسـت.
ازجملـهی ایـن راهبردهـا ،تلاش بـرای ارایـهی الگوهـای
موفـق در عرصههـای مختلـف فرهنگـی ،علمـی و فناورانـه
بـوده اسـت .جهاددانشـگاهی تلاش کـرده تـا ایـن بـاور و
روحیـه را در جامعـه بـه وجـود بیـاورد که جوانـان و بهویژه
دانشـمندان ایرانـی میتواننـد بـه دانش و فنون دسـت یابند
و بـه پیشـرفتهترین عرصههـای فنـاوری و محصـــــــول
ورود کننـد و در جهـت حـل مسـایل و نیازهـای جامعـه از
آنهـا اسـتفاده کننـد .تلاش جهاددانشـگاهی همـواره این
بـوده کـه بتوانـد توانمندیهـای جامعـه ،بهویـژه جامعـهی
علمـی را بـه شـکل مناسـبی بـا نیازمندیهـای جامعـه
پیونـد دهـد؛ البتـه سـاختار منعطـف جهاددانشـگاهی نیـز

ایفـای نقـش کـرده و این اجـازه را بـه او داده کـه در مواقع
بـروز چالشهـا و مسـایل جـدی در سـطح جامعـه ،بتوانـد
ماموریتهـای خـود را در ایـن راسـتا تعریـف و پاسـخ
بهموقـع و سـریعتری بـه آن مسـایل و مشـکالت داشـته و
در جهـت حـل آنهـا گام بـردارد.
در کنار الگوسازی و ارایهی الگوهای موفق در عرصههای
فرهنـگ ،علـم و فنـاوری ،همـواره یکی از بحثهـا این بوده
اسـت که بتوانیم در برابر مسـایل و مشـکالت جامعه پاسـخ
و عکسالعمـل شایسـتهای داشـته باشـیم .این مهـم چه در
دوران دفـاع مقـدس کـه فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در
حلوفصـل مسـایل و مشـکالت رزمنـدگان نقشـی مؤثر ایفا
نمـوده و شـاید ادبیات دفاع دانشبنیان نیـز از همان روزگار
شـکلگرفته باشـد تـا دوران سـازندگی پـس از جنـگ کـه
لزوم توسـعهی کشـور مطرح بود ،جهاددانشـگاهی توانسـت
در صنایـع مولـد کشـور مانند صنعت نفت ،گاز ،پتروشـیمی
و حملونقـل ریلـی ،فـوالد و کانیهـای فلـزی و غیرفلزی و
همچنیـن در حـوزهی پزشـکی ،کشـاورزی ،علوم انسـانی و
سـایر حوزههـای علـم و فنـاوری کـه نیازمندیهـای زیادی
وجـود داشـت ،ورود کنـد .درهرحـال مهمتریـن راهبـرد و
دسـتاورد جهاددانشـگاهی ایـن بـوده کـه بتواند بـا تکیه بر
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تـوان و امکانـات داخلـی ،پاسـخهای مناسـبی به مسـایل و
مشـکالت و چالشهـای جامعه ،متناسـب بـا توانمندیهای
خود ارایـه کند.
رشد و توسـعهی تحقیقات جهاددانشگاهی
در چهـار دههی فعالیـت این نهاد را چگونـه ارزیابی
میکنید ؟
در حـوزهی پژوهش و فنـاوری ،نباید انتظـار جهشهای
آنـی و کارهـای میانبـر ،بـه ایـن معنـا کـه کارهـای
خلقالسـاعه انجـام شـود را داشـت .پژوهـش و فنـاوری
مسـیری اسـت کـه بایـد بهصـورت آهسـته و پیوسـته و
بـا مداومـت و فکـر و اندیشـه جلـو بـرود و قاعدتـا زمانـی
میتوانیـم خروجیهـای خوبـی در ایـن عرصـه داشـته
باشـیم کـه هم انتخابهـای خوب و مناسـب بـرای فعالیت
در حـوزهی پژوهـش و فنـاوری داشـته باشـیم کـه دارای
پتانسـیلهای علمـی و فناورانـه باشـد و هم ایـن انتخابها
ارزشآفرینـی و ایجـاد ثـروت کنـد .جهاددانشـگاهی از این
منظـر همـواره سـعی کـرده الگوهـای موفقـی ارایـه کرده و
بهصـورت کاربـردی از دانـش و فنـاوری در تولیـدات خـود
بهـره بگیـرد؛ همچنیـن تلاش کـرده در طـول ایـن چهـل
سـال ،رونـد روبهرشـدی داشـته باشـد و البتـه در ایـن
مسـیر فعالیتهـای زیـادی را غربالگـری کـرده اسـت؛
بـرای مثـال اگـر بخـش خصوصـی قـادر بـود کاری انجـام
دهـد کـه جهاددانشـگاهی مشـغول انجـام آن اسـت ،طـرح
بـه آن مجموعـه واگذارشـده و جهاددانشـگاهی بـه سـراغ
کارهـای جدیدتـر و نوتـر و شـاید بتـوان گفـت مغفولتـر
رفتـه اسـت .امـروز بـه ایـن حـد از بلـوغ رسـیدهایم کـه از
سـطح انتقـال فنـاوری ،بـه سـمت تولیـد و توسـعه فناوری
حرکـت کنیـم و تلاش داریـم بـه مرز علـم نزدیک شـویم
کـه ماحصـل ایـن رویکـرد ،رشـد و پیشـرفتی اسـت که در
جهاددانشـگاهی بـه وجـود آمـده اسـت .گـر چـه در ایـن
مسـیر ،ایـن مسـاله مهم اسـت کـه خروجیهای ملموسـی
داشـته و ایـن خروجـی میبایسـت منجـر به حل مسـایل و
مشـکالت و مرتفعنمـودن نیـازی از جامعـه بشـود .اگـر بـه
آمارهـا و عملکردهـا نگاهـی بیاندازیـم ،ایـن روند روبهرشـد
را مالحظـه میکنیـم.
در موقعیتهـای مختلفـی مقـام معظـم
رهبری حمایت مسـتقیم خود را از جهاددانشـگاهی
اعلام کردهانـد ،ازجملـه حمایـت از  31طـرح
فناورانـهی ایـن نهـاد؛ فکـر میکنیـد دالیـل
حمایتهـای ایشـان چیسـت؟

اگـر بخواهیـم نمونـهی داخلـی سـازمانی موفـق در
حـوزهی پژوهـش و فنـاوری و تجاریسـازی را کـه بـه
دنبـال رفـع نیازهـای اساسـی مـردم باشـد ،عرصههایـی
کـه دیگـران رغبـت یا تـوان پرداختـن بـه آنهـا را ندارند،
معرفـی کنیم ،قطعـا جهاددانشـگاهی خواهد بـود .این نهاد
پتنـت و نمـاد خودبـاوری جمهـوری اسلامی در حـوزهی
پژوهـش و فنـاوری اسـت؛ بـه ایـن دلیـل کـه تالقـی میان
ایمـان ،خودبـاوری و تخصـص در این مجموعه شـکلگرفته
اسـت کـه اوایـل انقلاب از آن بهعنـوان تعهـد و تخصـص
یـاد میشـد.
همچنیـن ازاینجهـت کـه جهاددانشـگاهی زاییـده و
ازجملـه رویشهـای انقالب اسلامی اسـت ،هـم در داخل و
هـم در بیـرون آن چنین نگرش و دیدگاهـی وجود دارد که
جهاددانشـگاهی محصـول و نمـاد پژوهش و فناوری کشـور
و نظـام اسـت و بایـد بـارور شـود .وجـود جوانـان باایمـان،
معتقد و متخصص ،مسـالهیابی درسـت و تشـخیص بهموقع
مشـکالت و مسـایل و چالشهـای کشـور و ورود شـجاعانه
و متعهدانـه بـه آنهـا و ارایـهی راهحـل بـرای هـر یـک از
آنهـا ،ازجملـه دالیلـی میتوانـد باشـد کـه منجـر بـه نگاه
مثبـت و محبتآمیـز مقـام معظـم رهبـری و مسـووالن
نظـام بـه جهاددانشـگاهی شـده و همـواره از آن حمایـت
کردهانـد .رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در سـخنان خـود،
جهاددانشـگاهی را بـه لحـاظ معنـوی و دسـتاوردهایی کـه
داشـته ،مـورد حمایـت و لطف قـرار دادهانـد و در زمانی که
مجالـی یافتیـم تـا تعـدادی از فناوریهـای کسبشـده در
مجموعـهی ایـن نهـاد را خدمـت ایشـان ارایـه کنیـم ،ایـن
بـاور بـرای ایشـان بـه وجـود آمد کـه اگـر جهاددانشـگاهی
کمـک و حمایـت شـود ،میتوانـد حرکتهـای عمیقتـری
در جهـت حـل مسـایل و معضلات رقـم بزنـد .درمجمـوع،
جوانبـودن مجموعـهی جهاددانشـگاهی و انجـام کارهـای
بـزرگ و اثربخـش بـه همـت جهادگـران این نهـاد میتواند
ازجملـه دالیـل اصلـی اعتمـاد مقـام معظـم رهبـری بـه
جهاددانشـگاهی باشـد.
جهاددانشـگاهی ب ِ َرنـد شناختهشـدهای در
حـوزهی پژوهـش و فناوری کشـور اسـت؛ مهمترین
افتخـارات محققـان این نهـاد در عرصـهی پژوهش
و فنـاوری از جنبههـای ملـی و بینالمللـی کـدام
ا ست ؟
از ابتـدای برگزاری جشـنوارهی بینالمللـی خوارزمی که
بهصـورت سـاالنه برگـزار میشـود و طـی آن بـه پژوهشها

معاون پژوهش
و فناوری
جهاددانشگاهی:

جوان بودن،
انجام کارهای
بزرگ و
اثربخش از
جمله دالیل
جلب اعتماد
رهبر معظم
انقالب اسالمی
است.
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و فناوریهـای برتـر در سـطح ملـی و بینالمللـی جوایـزی
ارایـه میشـود تـا اکنـون 27 ،طـرح پژوهشـی برتـر و
همچنین  6طرح پژوهشـی در جشـنوارهی جـوان خوارزمی
از جهاددانشـگاهی مـورد تقدیـر قرارگرفته اسـت .همچنین
در جشـنوارهی تحقیقـات علـوم پزشـکی که به جشـنوارهی
رازی معـروف اسـت 22 ،طـرح برگزیـده از جهاددانشـگاهی
معرفـی و تقدیر شـده اسـت.
در هفتـهی پژوهـش نیـز کـه در سـطح ملـی برگـزار
میشـود ،در طـول ایـن سـالها ،بیـش از  42طـرح و
پژوهشـگر از جهاددانشـگاهی معرفـی و تقدیـر شـدهاند .در
حوزههـای بینالمللـی هـم ایـن نهـاد افتخارات شایسـتهای
کسـب کرده اسـت؛ ازجمله در سـال  2019آکادمی جهانی
علـوم در رشـتهی زیستشناسـی ،دکتر بهارونـد را بهعنوان
دانشـمند برجسـته معرفـی کـرد؛ همچنیـن در دومیـن
جشـنوارهی ملـی زن و جایـزهی مریـم میرزاخانـی ،دکتـر
سـمیه کاظمنژاد از پژوهشـگاه ابنسـینای جهاددانشـگاهی،
برگزیـده و دریافتکننـدهی ایـن جایـزه شـد.
در ارزشـیابی کیفـی مراکـز تحقیقاتـی نیز که در سـطح
وزارتخانههـای علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری و بهداشـت،
درمـان و آموزش پزشـکی برگـزار میشـود ،مراکز تخصصی
جهاددانشـگاهی جایـگاه خوبـی داشـتهاند .در سـال 2014
پژوهشـگاه رویـان موفـق بـه دریافـت جایـزهی بینالمللـی
یونسـکو در حـوزهی زیسـتی شـد .همچنیـن دو پژوهشـگر
مـا آقایـان دکتـر منتظـری و دکتـر بهارونـد در جمـع
دانشـمندان برگزیـدهی جهـان اسلامی در حـوزهی علـوم
پزشـکی ،معرفـی و انتخاب شـدند .همچنیـن در جدیدترین
عرصـه ،یعنی سـومین دورهی جایـزهی مصطفی(ص) که در
میـان کشـورهای اسلامی از آن بهعنـوان نوبل اسلامی یاد
میشـود ،آقـای دکتـر بهارونـد برگزیده شـد.
اهـم دسـتاوردهای پژوهشـی و فناورانـه
جهاددانشـگاهی در سـطح ملـی را نـام میبریـد؟

ایجـاد و اسـتفاده از فناوریهای نوین در حـوزه ناباروری
و تولـد اولیـن نـوزاد ناشـی از سـیکل میکرواینجکشـن
( )ICSIرا در پژوهشـگاه رویان داشـتیم .در حوزه ناباروری
ارز زیـادی از کشـور خـارج میشـد و اکنـون خلاف آن
اتفـاق میافتـد .بحث سـلولهای بنیـادی و ایجـاد ردههای
بنیـادی سـلول بنیـادی بـرای اولینبـار در کشـور بـه همت
جهاددانشـگاهی رقـم خـورد و کاربـردی کـردن آن بـرای
ترمیـم ضایعـات قرنیـه چشـم ،یـا ضایعـات قلبـی و یـا
لکوپیسهـا و مسـائل مربـوط به غضـروف ،کارهایی اسـت
کـه به همـت محققـان جهاددانشـگاهی بـرای نخسـتینبار
انجامشـده اسـت .همچنیـن بـرای نخسـتینبار تأسـیس
نخسـتین بانـک عمومی خونبنـد ناف از نوزادان را داشـتیم
و نیـز در سـال گذشـته راهانـدازی بانک سـلولهای بنیادی
از خـون قاعدگـی در پژوهشـگاه ابنسـینا را داشـتیم .در
مـورد تولیـد حیوانـات تراریخـت نیـز کـه یکی از نخسـتین
فناوریهـای مورداسـتفاده در کشـور و خاورمیانه اسـت ،در
جهاددانشـگاهی کارهایـی انجامشـده و از ایـن تکنولـوژی
بـرای تولیـد نژادهـای مرغـوب جانـوری و بهمنظـور
جلوگیـری از انقـراض نژادهـا اسـتفاده کردهایـم.
از اقدامـات دیگـر در حـوزه پژوهـش و فنـاوری ،تولیـد
زخمپوشهـا بـرای ترمیـم زخمهـای مزمـن حاصـل از
دیابـت و جراحیهـای سـنگین و یـا درزمینـهی بیمـاران
دارای سـرطان سـینه در خانمها کارهای خوبـی درزمینهی
غربالگـری تشـخیص و درمـان انجامشـده و طراحـی و
کسـب دانـش فنـی تولیـد کیـت تشـخیص حساسـیت بـه
شـیمیدرمانی (انکوتایپ) را در دسـت اقـدام داریم که برای
بیمارانـی کـه شـیمیدرمانی انجـام میدهند ،کاربـرد دارد.
درزمینـهی تولیـد داروهـای بیوسـیمیالر ()Biosimilar
و تولیـد موفقیتآمیـز انـواع آنتیبادیهـای مونوکلونـال
( )Monoclonalتشـخیصی و تحقیقاتـی کارهـای خوبی
در سـطح جهاددانشـگاهی صـورت گرفتـه اسـت.

رسم باور
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
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در زمینـــهی تولیـــد داروهـــای گیاهـــی بـــه دلیـــل
اقب ــال زی ــاد در س ــطح دنی ــا ب ــه ای ــن گیاه ــان و عب ــور
از داروهـــای شـــیمیایی ،ورود کردهایـــم و داروهایـــی
بـــرای دیابـــت و آلزایمـــر و جدیدتریـــن آنهـــا کـــه در
چهلمیـــن ســـالگرد تشـــکیل جهاددانشـــگاهی از آنهـــا
رونمایـــی میشـــود ،تولیـــد داروی گیاهـــی تـــرک
اعتیـــاد اســـت .از جدیدتریـــن فعالیتهـــای ایـــن
نهـــاد در حـــوزه پزشـــکی میتـــوان بـــه فعالیتهـــای
جهاددانشـــگاهی در خصـــوص بیمـــاری کرونـــا نـــام بـــرد
کــه درزمین ـهی تولیــد کیــت در پژوهشــکده معتمــد و در
بح ــث درم ــان ای ــن بیم ــاران ب ــا اس ــتفاده از س ــلولهای
بنیـــادی در پژوهشـــگاه رویـــان کارهـــای ارزشـــمندی
صـــورت پذیرفتـــه اســـت .در حـــوزه فنـــی مهندســـی
نیـــز کارهـــای خوبـــی انجامشـــده ،بهویـــژه در حـــوزه
نفـــت ،گاز و پتروشـــیمی .طراحـــی و ســـاخت دکلهـــای
حفـــاری خشـــکی و ســـاخت متههـــای حفـــاری ،کســـب
دانـــش فنـــی ســـاخت پایلـــوت پیشـــرفته نمکزدایـــی،
فرســـتندههای افام و امدبلیـــو و فرســـتندههای
روســـتایی ،ســـاخت دســـتگاه لولهمغـــزی ســـیار و
کســـب فنـــاوری رفـــع آلودگـــی هیدروکربنـــی خـــاک و
آب از خاکهـــای آلـــوده بـــه مـــواد نفتـــی نمونههایـــی
از کارهـــای موفـــق جهاددانشـــگاهی در حـــوزه فنـــی
و مهندســـی اســـت و نیـــز موضـــوع سیســـتم رانـــش
متـــرو کـــه ازجملـــه فناوریهـــای در حـــال کســـب از
ســـوی جهاددانشـــگاهی اســـت .همچنیـــن در ســـاخت و
تولیـــد مـــواد شـــیمیایی پرمصـــرف فعالیتهـــای خوبـــی
در دســـت انجـــام اســـت .جهاددانشـــگاهی بـــا توجـــه
بـــه نیـــاز خودروســـازان بـــه فناوریهـــای نویـــن در
ســـالهای اخیـــر تـــاش زیـــادی نمـــوده اســـت کـــه
در ایـــن صنعـــت ورود و فعالیتهایـــی در خصـــوص
طراحـــی و ســـاخت کاتالیســـت خـــودرو ،پلتفرمهـــای
ب ــرق و الکترونی ــک مرب ــوط ب ــه خ ــودروECU، T.C.U،؛
و ســـایر حوزههـــای موردنیـــاز ایـــن صنعـــت اجرایـــی
نمایـــد.
در ح ــوزه کش ــاورزی ،تکمی ــل دان ــش فن ــی و تولی ــد
داروی نوترکیـــب ضداســـهال بـــرای دام تولیدشـــده و در
حـــال تجاریســـازی اســـت ،تولیـــد انـــواع واکســـنها
بـــرای آبزیـــان کـــه بســـیار مســـئله مهمـــی اســـت.
یـــادآور میشـــوم کـــه در برنامـــه ششـــم یکـــی از
مـــواردی کـــه بـــرای تأمیـــن پروتئیـــن بـــه آن توجـــه
شـــده ،آبزیـــان اســـت .تولیـــد جنیـــن منجمـــد بـــرای
اصـــاح نژادهـــای گوشـــتی و شـــیری گاو اقـــدام دیگـــر
در ایـــن حـــوزه اســـت ،اکنـــون در کشـــور گاوداریهـــا،
دام ممتـــاز بـــرای تولیـــد شـــیر بـــا چربـــی مناســـب
ب ــرای َک ــره ندارن ــد و وابس ــته ب ــه خ ــارج هس ــتیم .اگ ــر

بتوانیـــم از روشهایـــی بـــرای تولیـــد نژادهـــای مرغـــوب
بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت آبوهوایـــی کشـــور و هـــم بـــه
لح ــاظ درص ــد چرب ــی ،اق ــدام کنی ــم ،حرک ــت ارزن ــدهای
اســـت .در بحـــث هوشمندســـازی کشـــاورزی و اســـتفاده
از فنـــاوری اطالعـــات ( )ITدر ایـــن حـــوزه کارهـــای
خوبـــی انجامشـــده ،همچنیـــن در بحـــث رنگهـــای
خوراکـــی طبیعـــی و تولیـــد مکملهـــا کـــه بهطـــور
کامـــل از خـــارج کشـــور انجـــام میشـــود ،از ســـوی
جهاددانشـــگاهی پیگیریهایـــی صـــورت گرفتـــه اســـت.
جدیدتریـــن کاری کـــه در ایـــن حـــوزه از ســـوی جهـــاد
در ح ــال پیگی ــری اس ــت ،تولی ــد ب ــذور هیبری ــدی اس ــت
ک ــه از نیازه ــای اساس ــی کش ــور اس ــت و مقادی ــر زی ــادی
از ایـــن بذرهـــا از خـــارج از کشـــور تأمیـــن میشـــود.
در تولیـــد پنـــج نـــوع از ایـــن بذرهـــا کـــه در دســـته
صیفیجـــات قـــرار میگیـــرد ،ورود کردهایـــم و امیـــد
اســـت در ســـالهای آتـــی بتـــوان بـــه خودکفایـــی در
عرصـــه تولیـــد ایـــن بـــذور دســـتیافت .پـــرورش ماهـــی
در قفـــس یکـــی از برنامههـــای دولـــت در برنامـــه ششـــم
توس ــعه اس ــت ک ــه جهاددانش ــگاهی در کل زنجی ــره ای ــن
صنعـــت از تولیـــد تـــور ،قفـــس ،بچـــه ماهـــی و خـــوراک
آن طرحهـــای فناورانـــهای را در دســـت اجـــرا دارد.
دســـتاوردهای ملـــی جهاددانشـــگاهی
در حـــوزه پژوهشهـــای علـــوم انســـانی و
اجتماعـــی کدامانـــد؟
جهاددانشـــگاهی از بـــدو فعالیـــت خـــود بـــه حـــوزه
علـــوم انســـانی و اجتماعـــی نیـــز ورود کـــرده و پیرامـــون
مباحثـــی همچـــون مناســـبات نســـلی ،بهویـــژه مســـائل
حـــوزه جوانـــان و ســـبک زندگـــی کارهایـــی انجـــام داده
اســـت ،درزمینـــهی بازآفرینـــی و توســـعه بافتهـــای
فرســـوده و بافتهـــای ناکارآمـــد ،مطالعـــات مربـــوط
بـــه فضـــای ســـرمایهگذاری ،تولیـــد و موانـــع آن،
کارهـــای خوبـــی انجامشـــده اســـت .در حـــوزه ادبیـــات
و بهویـــژه ادبیـــات دفـــاع مقـــدس ،ادبیـــات مهاجـــرت و
موضـــوع هویـــت نیـــز کارهـــای خوبـــی صـــورت گرفتـــه،
همچنیـــن درزمینـــهی تأثیـــر شـــبکههای مجـــازی بـــر
خانـــواده و روابـــط بیـــن نســـلی مطالعاتـــی انجـــام شـــده
اســـت .در حـــوزه مطالعـــات مربـــوط بـــه خانـــواده کار
ارزن ــدهای انج ــام ش ــده و آن پیمای ــش مل ــی خان ــواده ب ــود
کـــه موضوعـــات مختلفـــی از خانـــواده همچـــون درآمـــد،
ازدواج ،فرزندپـــروری ،رضایـــت از زندگـــی ،آســـیبهای
اجتماعـــی خانـــواده و  ...مـــورد ارزیابـــی قـــرار گرفتنـــد
و نتایـــج آن ســـال گذشـــته منتشـــر شـــد کـــه خروجـــی
و اطالعـــات آن میتوانـــد در بحـــث سیاســـتگذاریها

دکتر پورعابدی:

کمترین مؤونه
و بار را برای
دولتها داشتیم
و سعی کردیم
چندین برابر
ارزش افزوده
ایجاد کنیم.
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مورداســـتفاده قـــرار گیـــرد.
پایـــش گزارشهـــای ملـــی و اســـناد توســـعه و
پایـــش ســـند چشـــمانداز جمهـــوری اســـامی از
دیگـــر فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی در حـــوزه علـــوم
انســـانی بـــوده و نیـــز اقداماتـــی در جهـــت ســـنجش و
تحلیـــل فضـــای ســـرمایهگذاری در اقتصـــاد ایـــران و
طراح ــی س ــامانه مل ــی پای ــش توس ــعه س ــرمایه انس ــانی
از ســـوی جهاددانشـــگاهی صـــورت پذیرفتـــه اســـت.
همچنیـــن در ســـالهای اخیـــر بـــا توجـــه بـــه تکیهبـــر
اقتصـــاد بـــدون نفـــت ،جهاددانشـــگاهی ورود دانشـــی
مناســـبی بـــه حـــوزه گردشـــگری داشـــته و در ایـــن
زمینـــه فعالیتهـــای ارزشـــمندی توســـط پژوهشـــکده
گردشـــگری جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی انجـــام
شـــده اســـت.
موضــوع توانمندســــــازی ســـــاکنان ســکونتگاههای
غیررســمی و تســهیلگری در ایــن محــات مطابــق بــا
ســند کاهــش آســیبهای اجتماعــی در حــال حاضــر
در هشــت واحــد جهاددانشــگاهی در حــال انجــام اســت.
عــاوه بــرآن طرحهــای توانافزایــی جوامــع محلــی از
موضوعــات مهمــی اســت کــه در جهــت کاهــش نابرابری در
شهرســتانهای توســعهنیافته کشــور موضــوع موردتوجــه
مســئولین اســت کــه جهاددانشــگاهی در ایــن حــوزه
نیــز فعــال اســت .همچنیــن طــرح مشــترکی بــا معاونــت
رفــاه در خصــوص کاهــش فقــر و نابرابــری نیــز در حــال
انجــام اســت .یکــی از موضوعاتــی کــه میتوانــد در ایجــاد
نابرابــری موثــر باشــد موضــوع تعــارض منافــع بخصــوص در
ســازمانهای دولتــی اســت کــه جهاددانشــگاهی در ایــن
حــوزه نیــز فعــال اســت.

رسم باور
ِ
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
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جهاددانشــگاهی بهواســطه نقشــی کــه
در ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه دارد ،میتوانــد
در ایــن زمینــه تأثیرگــذاری داشــته باشــد ،در ایــن
عرصــه بــا کاربســت چــه راهبردهایــی میتــوان
ایــن نقــش را پررنگتــر کــرد؟

معاون پژوهش
و فناوری
جهاددانشگاهی :

جهاددانشگاهی،
گزارشهای ملی
و اسناد توسعه و
سند چشمانداز
جمهوری اسالمی
را پایش میکند

دانشـــگاههای کشـــور بـــه لحـــاظ امکاناتـــی کـــه در
اختیـــار آنهاســـت ،ازجملـــه دارا بـــودن دانشـــجویان
تحصیـــات تکمیلـــی و آزمایشـــگاههای مجهـــزی کـــه
در اختیاردارنـــد ،همـــواره نقـــش مهمـــی در تولیـــد علـــم
و تولیـــد نســـلهای آینـــده فنـــاوری دارنـــد و بایـــد
ایـــن علـــوم و فناوریهـــا بـــرای اجـــرا و حـــل مســـائل
و معض ــات جامع ــه در صنع ــت و خدم ــات مورداس ــتفاده
ق ــرار گی ــرد و چهبهت ــر ک ــه هم ــکاری دانش ــگاه و صنع ــت
بهواســـطه جهاددانشـــگاهی توســـعه یابـــد ،لـــذا همیشـــه
جهاددانشـــگاهی را نهـــادی دانشـــگاهی میدانیـــم و
هم ــواره ارتب ــاط خوب ــی می ــان دانش ــگاهیان و مجموع ــه
جهاددانشـــگاهی در پیگیـــری طرحهـــای پژوهشـــی
وج ــود دارد و س ــعی داری ــم ای ــن ارتب ــاط تقوی ــت ش ــود.
بـــا توجـــه بـــه فعالیتهـــای گســـتردهای کـــه صـــورت
میگیـــرد و تغییـــر ســـاختارهای مـــداوم متناســـب بـــا
نیازه ــای روز ،ن ــوع ای ــن همکاریه ــا تغییریافت ــه اس ــت،
امـــا ســـعی داشـــتهایم ایـــن ارتبـــاط حفـــظ شـــود و
خـــود را جـــدای از دانشـــگاه نمیبینیـــم.
یکــی از رســالتهای جهاددانشــگاهی ایجــاد ارتبــاط
منســجم میــان دانشــگاه و صنعــت اســت و ایــن رســالت
از ابتــدای تشــکیل ایــن نهــاد وجــود داشــته و وجــود دارد
و تــاش بــر ایــن اســت کــه یافتههــای دانشــگاهی در
توســعهی کشــور نقــش ایفــا کنــد و ایــن مهــم را در
عمــدهی فعالیتهــای ایــن نهــاد میتــوان مشــاهده کــرد.
یکــی از وظایــف جهاددانشــگاهی ،تبدیــل
علــم بــه فنــاوری بــوده اســت ،آیــا پــس از
چهــار دهــه حیــات ایــن نهــاد ،میتــوان گفــت
جهاددانشــگاهی بــه ایــن عرصــه ورود پیداکــرده
اســت؟

تبدیــل علــم بــه فنــاوری ،موضوعــی نیســت کــه تنهــا
یــک مجموعــه بتوانــد عامــل دســتیابی بــه آن باشــد،
مســائل زیــادی در ایــن امــر دخیــل اســت؛ ازجملــه
توانمنــدی منابــع انســانی ،قوانیــن و مقــررات حمایتــی از
تولیــدات و فناوریهــا ،بــاور مدیــران و مســئوالن کشــور
مبنــی بــر اینکــه میتوانیــم کشــور را دانشبنیــان اداره
و از ایــن مهــم بــرای رفــع مســائل و مشــکالت اســتفاده
کنیــم .القــای ایــن بــاور کــه مــا نفــت داریــم و احتیاجــی
نیســت خــود را بهســختی بیاندازیــم و علمــی را بــه دســت
بیاوریــم و آن را تبدیــل بــه فنــاوری و ســپس محصــول
کنیــم سالهاســت کــه وجــود دارد .از تحریــم اســتقبال
نمیکنیــم ،امــا از مزیتهــای قــرار گرفتــن در موقعیــت
کنونــی ایــن بــوده کــه بهاجبــار بــه توانمنــدی داخلــی
توجــه و ســعی شــد در حــوزه پژوهــش و فنــاوری از
بســترهای داخلــی و فضــای موجــود ،اســتفاده شــود .در
حــال حاضــر عمــده فعالیتهــای جهاددانشــگاهی چــه در
ارائــه محصــوالت و چــه در خدمــات تخصصــی برگرفتــه از
علــوم روز و نتایــج پژوهشهــا اســت و میتــوان بــه جــرأت
گفــت کــه در جهــاد علــم اســت کــه تبدیــل بــه دســتاورد
میشــود کــه همــان محصــول یــا خدمــت اســت.
آینـــدهی پژوهـــش و فنـــاوری
جهاددانشـــگاهی را چگونـــه ارزیابـــی میکنیـــد
و اولویتهـــای پژوهـــش و فنـــاوری ایـــن نهـــاد
در ادامـــه حیـــات آن چگونـــه خواهـــد بـــود؟
اگـــر میخواهیـــم کشـــور توســـعه پیـــدا کنـــد و از
مســـائل و مشـــکالتی کـــه گریبانگیـــر آن هســـتیم،
رهای ــی یابی ــم ،چ ــارهای نیس ــت بهغی ــراز آنک ــه کش ــور
دانشبنیـــان اداره شـــود .تمـــام اقتصادهـــای پیشـــرفته
و کشـــورهای توســـعهیافته همیـــن راه را پیمودهانـــد
و از اقتصـــاد مبتنـــی بـــر دانـــش بـــه نقطـــه فعلـــی
رســـیدهاند .بـــه جـــرات میتـــوان گفـــت گزینـــهی
دیگـــری وجـــود نـــدارد .اولویتهـــای جهاددانشـــگاهی در
ح ــوزه پژوه ــش و فن ــاوری ،واگ ــذاری برخ ــی فناوریه ــا
و تولیـــدات خـــود بـــه ســـایر مجموعههـــا و رفتـــن بـــه
س ــراغ ایدهه ــای جدی ــد اس ــت .بای ــد خودم ــان را ب ــرای
موقعیتهـــا و نیازمندیهـــای جدیـــد جامعـــه آمـــاده
کنیـــم و خـــود را بـــا شـــرایط آینـــده وفـــق دهیـــم و
آینـــده را بـــا تکیـــه بـــه تـــوان و داشـــتههای خودمـــان
بســـازیم .ایـــن چشـــماندازی اســـت کـــه مدنظـــر ماســـت
تـــا درنهایـــت و در آینـــدهای نهچنـــدان دور ،مـــا بـــه
دیگـــران بگوییـــم کـــه چـــه مســـیری را بـــرای موفقیـــت
بایـــد طـــی نماینـــد.
آیـا چنیـن هدفـی بـا توجـه بـه مشـکالت و
مسـایل بودجـهای کشـور بهخصـوص در وضعیـت
بودجههـای پژوهشـی قابـل تحقـق اسـت؟
مش ــکالت و مس ــایل مال ــی در کش ــور مس ــاله ت ــازهای
نیســـت .ازجملـــه افتخـــارات جهاددانشـــگاهی ایـــن
بـــوده کـــه کمتریـــن مؤونـــه و بـــار را بـــرای دولتهـــا
داشـــته و ســـعی کـــرده چندیـــن برابـــر ارزشافـــزوده از
آنچ ــه ک ــه دریاف ــت ک ــرده ،س ــرمایه مال ــی و اجتماع ــی
ایجـــاد کنـــد .در حـــوزه پژوهـــش و فنـــاوری ،بااعتبـــاری
کـــه در طرحهـــای فناورانـــه بـــه جهـــاد تعلقگرفتـــه
بهخصـــوص در ســـال  ،98زمینههـــای خوبـــی بـــرای
کار توس ــط ای ــن مجموع ــه فراهمش ــده اس ــت .از طرف ــی
زمینههـــای فعالیتهـــای پژوهشـــی و فناورانـــه در
کشـــور بیشـــتر شـــده و اگـــر تـــاش مـــا بیشـــتر شـــود،
میتوانیـــم عملکـــرد بهتـــری نســـبت داشـــته باشـــیم
و بـــا اتخـــاذ مدلهـــای مختلـــف و جدیـــد ،خواهیـــم
توانســـت منابـــع خوبـــی را هـــم بـــرای مجموعـــه ایجـــاد
کنیـــم .ایـــن بـــاور ماســـت کـــه اگـــر کار خـــوب انجـــام
دهیـــم ،منابـــع آنهـــم فراهـــم میشـــود.

پوستاندازیآموزشهای
جهاددانشگاهیباتلفیق
کارآفرینی ،اشتغال و آموزش
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اشاره :آموزشهای جهاددانشگاهی باهدف توسعه منابع انسانی و متناسب باقابلیتهای تخصصی افراد با نیازهای
تخصصی کشور بنیان نهاده شده تا در سایه آن توانمندیهای الزم برای پذیرش و ایفای مؤثر وظایف اجتماعی و
شغلی کسب شود.
آموزش در جهاددانشگاهی ذیل محورهایی همانند آموزش عالی (مقاطع کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکتری) ،آموزش عالی علمی -کاربردی (کاردانی ،کارشناس) و آموزشهای کوتاهمدت شامل؛ آموزشهای عمومی-
مهارتی (فراگیران آزاد و فراگیران دستگاههای اجرایی) و آموزشهای تخصصی و کاربردی انجام میشود.
آموزش در این نهاد دارای گستردهترین و پیشرفتهترین شبکه آموزشی در سراسر کشور با دارا بودن  ۱۷۰مرکز
با ظرفیت  ۹۰۰هزار نفر آموزش در سال ،اقدام به طراحی ،تدوین و تصویب بیش از  ۹۰۰عنوان دوره در  ۸گروه
آموزشی تخصصی کرده و نیز مجری برگزاری دورههای آموزش عمومی و تخصصی ویژه کارکنان دولت در سطح
کشور ،مجری برگزاری دورههای آموزشی شهرداریها و دهیاریها در سراسر کشور بوده و همچنین بهکارگیری
فنآوریهای آموزشی بهروز و برخورداری از سامانه یکپارچه آموزشهای مجازی ،پذیرش حدود  ۱۵۰دانشجو در
مقطع دکترای پژوهشمحور با اخذ مجوز از وزارتخانههای بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و علوم ،تحقیقات و
فناوری و برگزاری دورههای آموزشی بدو استخدام و  ...از دیگر موفقیتها و دستاوردهای آموزشی این نهاد بوده
است.
دکتر محمدصادق بیجندی معاون آموزشی جهاددانشگاهی بر این باور است که هرگونه فعالیت در حوزه پژوهش
و یا فرهنگ ،مستلزم دارا بودن یک پیوست آموزشی مطلوب است ،در مقابل نیز حوزه آموزش باید رویکردهای
پژوهشی ،فرهنگی و اشتغال را مدنظر قرار دهد.
متن گفتوگوی ما با دکتر محمدصادق بیجندی را بهمناسبت چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در ادامه
بخوانید.

دکتر محمدصادق
بیجندی:

برجسـتهترین دسـتاوردهای چهلساله حوزهی
آموزشـی جهاددانشـگاهی با نـگاه تأثیرگـذاری آن
در سـطح جامعـه چه بوده اسـت؟
در آغـاز اجـازه دهیـد بـه ایـن نکتـه اذعـان کنـم کـه
جهاددانشـگاهی بـا سـرمایه انسـانی زنـده اسـت و اگـر این
سـرمایه نبـود ،ایـن نهـاد موفقیـت امـروز را نداشـت .اگـر

بخواهیـم دسـتاوردهای برجسـته جهاددانشـگاهی در حوزه
آمـوزش را بیـان کنیـم ،الزمه آن این اسـت که به گذشـته
و روزهـای راهانـدازی تشـکیالت معاونت آموزشـی این نهاد
در اواخـر دهـه  60مراجعـه کنیـم؛ در آن برهـه ،معاونـت
آموزشـی و سـاختارهای مربـوط بـه آنهـم ایجـاد شـد.
درگـذر سـه دهـهی گذشـته (از اواخـر دهـه  60تاکنـون)،
معاونـت آموزشـی جهاددانشـگاهی تجربیـات ارزشـمندی
را داشـته اسـت؛ در دهـهی  70توسـعه ساختارسـازیها،

دردهه 90
جهاددانشگاهی
به این بلوغ رسید
که باید مرجع
آموزشهای
تخصصی نوین
با تکیه بر
پژوهشکدههای
خود باشد.
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معاون آموزشی
جهاددانشگاهی:

جهاددانشگاهی
از پیشگامان
ارایه
آموزشهای
کارآفرینی و
اشتغال محور
در کشور بوده
است.

جریانسـازی و نظمدهـی به امور آموزشـی را شـاهد بودیم.
جهاددانشـگاهی در دهـهی  70ضمـن توجـه بـه
زیرسـاختها و بـا در نظـر داشـتن رویکـرد آیندهپژوهـی،
بـه امـر توسـعه هم نـگاه کـرده اسـت .در ایـن دهه بیشـتر
به توسـعه سـاختارها ،تشـکیالت ،روشها در حـوزه آموزش
جهاددانشـگاهی پرداختیـم .کار در ایـن حـوزه ابتـدا بـا
دورههـای آموزشهـای کوتاهمـدت آغـاز و سـعی شـد ایـن
دورههـا متناسـب با نیازهای کشـور باشـد .سـپس به عرصه
آموزشهـای عالـی مقطـعدار ،در قالب مؤسسـات غیردولتی
در کشـور ،ورود کردیـم .اواسـط دهـهی  70بـه بعـد تمرکز
بـر ایجـاد مراکـز علمی-کاربـردی و توسـعه ایـن مراکز بود
و میتوانیـم ادعـا کنیـم در انتهـای ایـن دهـه توانسـتیم به
اهدافـی کـه در حوزه سـاختار ،تجهیـزات و روشهـا تبیین
شـده بـود ،دسـت پیـدا کنیم.
در دهـهی  80بیشـتر به توسـعه کیفی در ضمن توسـعه
کمـی رشـتهها و مراکـز و مؤسسـات ،توجـه شـد ،بـرای
مثـال در ایـن دهـه ،مجموعـه آمـوزش عالـی جهـاد را بـه
سـمت تلفیـق آمـوزش بـا پژوهـش بردیـم و در آن زمـان
توجـه ویژه بـر ارائـه آموزشهایی بـا همکاری پژوهشـگاهها
و پژوهشـکدههای جهاددانشـگاهی بـود و در آن زمـان،
مؤسسـه آموزشـی جهاددانشـگاهی به دانشـگاه تبدیل شـد.
در ایـن دهـه همچنین تلاش شـد کادر هیئتعلمی تقویت
شـود و ضمـن اینکه بر توسـعه فضـای فیزیکـی در این دهه
تأکیـد شـد و بیشـترین توسـعه در حـوزه فضـای فیزیکـی
آموزشـی را در ایـن دهه شـاهد بودیم .در همیـن دهه اقدام
بـه توسـعه کمـی مراکـز آمـوزش کوتاهمدت تخصصی شـد.
در سـالهای اخیـر ،فعالیـت رسـمی حـوزه آمـوزش
جهاددانشـگاهی در سـومین دهـه اسـت و اکنـون بـه بلـوغ
و پختگـی در ایـن عرصـه رسـیدهایم .در ایـن دهـه موفـق
شـدیم ضمـن جهتدهـی صحیح بـه فعالیتهای آموزشـی،
تصمیمـات بـزرگ و سـختی در حـوزه آمـوزش بگیریـم،
بعضـی فعالیتهـا کنـار گذاشـته شـد و در مقابـل برخـی
فعالیتهـای آموزشـی را بـا خطـر ادامـه دادیـم ،بـرای
مثـال بـه ایـن جمعبنـدی رسـیدیم کـه بایـد در بعضـی
رشـتهها کوچکسـازی صـورت بگیـرد ،این در حالی اسـت
کـه آمـوزش عالـی در کشـور و زیرنظامهـای غیردولتـی و
مؤسسـات علمی-کاربـردی در پـی توسـعه رشـتههای خود
بودنـد ،امـا در جهاددانشـگاهی تصمیـم گرفتـه شـد بـه
سـمت کوچکسـازی و تجمیـع رشـتهها بهمنظـور ادامـه
حیـات رشـتههای اشـتغالمحور حرکـت کنیـم .در همیـن
راسـتا برگـزاری دورههـای توانمندسـازی و توانافزایی ویژه
فارغالتحصیلان در دسـتور کار ایـن معاونـت قـرار گرفـت،
کاری کـه متولیـان آمـوزش عالـی در کشـور بهسـختی بـه
آن تـن میدهنـد.
چـه الزامـی بـه ورود جهاددانشـگاهی بـه
عرصههـای جدیـدی همچـون راهانـدازی مراکـز

متناظـری ماننـد مرکـز آزمـون ،بـوده اسـت؟
اقـدام دیگـر جهاددانشـگاهی در حـوزه آمـوزش ،ورود
بـه بخشهـای جدیـد آموزشـی اسـت ،تاکنـون ورودی
بـه آموزشهـای مهارتـی و تخصصـی نویـن نداشـتهایم و
آموزشهـا بیشـتر مهارتـی بـا جنبـه عمومی بوده اسـت .در
دهه  90جهاددانشـگاهی به این بلوغ رسـید کـه باید مرجع
آموزشهـای تخصصـی نویـن بـا تکیهبـر پژوهشـکدهها و
ظرفیتهـای عالـی پژوهـش و فنـاوری خـود باشـد.
معتقدیـم هـر فعالیـت پژوهشـی بایـد یـک پیوسـت
آموزشـی خـوب داشـته باشـد ،در مقابـل نیـز هـر فعالیـت
آموزشـی مـا دارای پیوسـت پژوهشـی و فرهنگـی خـوب
باشـد .در ایـن دهـه ،بهطورجـدی ،ارتبـاط بیـن دو حـوزه
فرهنگـی و آموزشـی در جهاددانشـگاهی تقویـت شـد ،بـه
ایـن معنا کـه در بسـیاری از فعالیتهـای فرهنگـی ،ارتباط
تنگاتنگـی بـا حـوزه آموزشـی برقـرار شـد و در ایـن حوزه،
هر طرح شـاخص و برجسـته ملـی ،به پشـتوانه فعالیتهای
حـوزه آموزشـی پـا بـه عرصـه فعالیـت گذاشـت .در دهـه
 90بـا تحـول در نـگاه و تغییـرات زیربنایـی در ارائـه نـوع
خدمـات آموزشـی بـه جامعه بهویـژه در ورود بـه عرصههای
جدیـد ماننـد مرکـز آزمـون ،روبـرو بودیـم .در کشـور دو
مرکـز آزمـون رسـمی (مرکـز آزمـون سـنجش کشـور و
مرکـز آزمـون جهاددانشـگاهی) داریـم ،ورود بـه ایـن حوزه
بـرای جهاددانشـگاهی خطـر باالیـی بـه همـراه داشـت ،اما
بهمحـض ورود بـه ایـن عرصـه ،ظرفیتهـا و توانمندیهای
بـزرگ جهاددانشـگاهی بـه نمایـش گذاشـته شـد.
ورود بـه قراردادهـای کالن ملی ،دیگـر خصیصه فعالیتی
حـوزه آمـوزش جهاددانشـگاهی در دهـه اخیـر بوده اسـت،
بـرای مثـال در دورههـای کمـک پرسـتاری بهعنـوان
پـروژهای ملـی 20 ،هـزار کمک پرسـتار تحت آمـوزش قرار
گرفتنـد و ایـن تعـداد نیـرو آمـاده ارائـه خدمـت بـه جامعه
سلامت کشـور شـدند .همچنیـن در حوزههـای زیربنایی و
زیرسـاختی طرح سـربازماهر را داشـتیم و توانستیم در کنار
سـتاد فرماندهـی کل نیروهـای مسـلح ،مجـری برگـزاری
دورههـای عمومـی مهارتـی در بدو خدمت سـربازی باشـیم.
در حـوزه ایجـاد مراکـز آموزشـی مهارتی-تخصصـی کـه
مرتبـط بـا پژوهشـگاهها هسـتند ورود کردیـم .همچنین در
بحـث ایجـاد سـامانههای الکترونیکـی و آمـوزش مجـازی و
یادگیـری الکترونیکـی ورودی خوبـی داشـتیم و در بحـران
کرونـا از نخسـتین مراکـز در کشـور بودیم کـه قریب به 50
هـزار دانشـجو و بیـش از  700هـزار نفـر از فراگیـران ایـن
مجموعـه را تحـت پوشـش آموزشهـای مجـازی قراردادیم
و در همیـن راسـتا سـامانههای آمـوزش مجـازی اختصاصی
راهانـدازی کردیم.
اگـر فعالیـت برجسـته و ویـژهای در ایـن عرصـه وجـود
دارد ،بـا توجـه به اینکـه آموزش فرایندی جاری و پویاسـت،
نمیتـوان گفـت موفقیتهـا منحصر به یـک دوره و محدوده

زمانـی خاصـی بوده اسـت .محـدوده زمانـی کـه در آن قرار
داریـم و دسـتاوردهایی کـه در این دوره مشـاهده میشـود،
حاصـل زحمـات همه معاونان آموزشـی جهاددانشـگاهی در
تمامـی ادوار مدیریتـی بـوده اسـت .امروز هم اگـر ما در این
حـوزه زیربنایـی عمـل کنیـم ،آینـدگان نیـز دسـتاوردهای
ویژهتـری را شـاهد خواهنـد بود.
وضعیـت کیفـی آموزشهـای مهارتـی و
تخصصـی در کشـور و نقش جهاددانشـگاهی در این
حـوزه را چگونـه ارزیابـی میکنیـد؟
همـهی مجموعههـای متولـی آمـوزش در کشـور،
باکیفیـت هسـتند ،مگـر اینکـه خلاف آن ثابـت شـود.
البتـه کا ِر بـدون نقـص نداریـم .جهاددانشـگاهی بـا توجـه
بـه ظرفیتهـا ،پتانسـیلها و منابعـی کـه در اختیـار آن
اسـت ،نمـره قابـل قبولـی در ایـن عرصـه دارد ،اگرچـه بـا
نقطـه مطلـوب فاصلهداریـم و ظرفیـت رسـیدن بـه قلههای
باالتـر وجـود دارد .بااینحـال ،جهاددانشـگاهی توانسـته
کارهـای خـوب و گزیـن انجـام دهـد ،امـا کارهای بسـیاری
هـم هسـت کـه بایـد انجـام دهـد .ایـن در حالـی اسـت که
درزمینـهی اشـتغال نیز ،جهاددانشـگاهی از پیشـگامان ارائه
آموزشهـای کارآفرینـی و اشـتغالمحور در کشـور بـوده
ا ست .
دو دهه پیش مجموعهای با نام سـازمان همیاری اشـتغال
ایجـاد شـد کـه هدفگـذاری آن کمـک بـه آموزشهـای
کارآفرینـی و اشـتغال بـوده و در این مدت خدمات بسـیاری
ارائـه کـرده اسـت .امـروز هـم یکـی از مباحـث زیربنایـی
در حـوزه آمـوزش ،تلفیـق حـوزه کارآفرینـی و اشـتغال
جهاددانشـگاهی بـا حـوزه آمـوزش اسـت .بـا ایـن اتفـاق
در آینـده ،حـوزه آمـوزش جهاددانشـگاهی پوسـتاندازی
خواهـد کـرد و همـه آموزشهـا مبتنـی بـر کسـب درآمد و
اشـتغال خواهـد بود و با نگاه توسـعه کارآفرینـی و با نگرش

مهارتـی فعالیـت خواهیم داشـت.
مزیتهـای آموزشـی جهاددانشـگاهی در
مقایسـه بـا مؤسسـات و مجموعههـای آموزشـی
دیگر چیسـت؟
آمـوزش سـه رکـن اساسـی دارد؛ دانـش ،تغییـر نگـرش
و مهـارت .جهاددانشـگاهی بـه ایـن سـمت رفتـه کـه
آموزشهایـش ،ایـن سـه رکـن را در بربگیـرد .اکنـون
بسـیاری از فراگیـران در کشـور ،دریکـی از ایـن سـه رکـن،
بـرای مثـال دانش ،خـوب تربیت میشـوند ،امـا در دو مورد
دیگـر ممکن اسـت تغییر نگرشـی نداشـته و یـا مهارت الزم
را کسـب نکننـد .جهاددانشـگاهی در ایـن سـه دهه ،بسـیار
تلاش کـرده این سـه رکـن را در کنـار یکدیگـر موردتوجه
قـرار دهـد و الحمـداهلل بـه مرحله در کنـار هم قـرار گرفتن
ایـن سـه رکـن ،نزدیـک و نزدیکتـر شـدهایم.
اگرچه چند فاکتور اصلی در تحقق این مهم ،مدنظر است؛
نخست تقویت زیرساختها و تأمین و تجهیز امکانات است
و فاکتور بعدی ،موضوع نرمافزاری از جهت منابع و سرمایه
انسانی است ،لذا اساتید ما باید بهروز باشند و با مباحث
فلسفی ،روانشناسی و روشهای تدریس ،الگوهای تدریس و
طرح و برنامههای درسی آشنا و مسلط بر هر یک از اینها
باشند تا بتوان به نتایج مطلوبی دست پیدا کرد .اگر این
اتفاق بیفتد میتوان گفت که آموزش با آن هدفی که مدنظر
ماست ،محقق شده است .بر این باوریم که معلمان و مربیان،
نقش مهمی در راهبری و هدایت افراد تحت آموزش خود
دارند .تالش ما هم این است که آموزش در جهاددانشگاهی
با سایر مجموعههای آموزشی کام ً
ال متمایز باشد .اعتماد
عمومی به جهاددانشگاهی بهخصوص حوزه آموزش آن
خوب است و این نهاد از اولین انتخابهای مردم برای کسب
آموزشهای مهارتی است.
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تولید محتواهای آموزشی در جهاددانشگاهی
مانند پروژه  ،Eightآموزش الکترونیکی و  ...چه
پیشرفتهایی داشته است؟

دکتر محمدصادق
بیجندی:

محتوای آموزشی
بومی Eight
جهاددانشگاهی
تاییدیه
بزرگترین
موسسه آموزش
زبان انگلیسی در
دنیا را دریافت
کرده است.

یکـــی از کارهـــای شـــاخص جهاددانشـــگاهی در
اوایـــل دهـــه  90و پـــس از ســـخنان مقـــام معظـــم
رهبـــری مبنـــی بـــر لـــزوم توجـــه بـــه شـــبیخونهای
فرهنگـــی ،تدویـــن کتابـــی فاخـــر بـــا محتـــوای مناســـب
بـــرای آمـــوزش زبـــان انگلیســـی بـــود کـــه بـــا عنـــوان
 Eightمنتشـــر شـــد .در ایـــن رابطـــه واحـــد قزویـــن
جهاددانشـــگاهی بـــا همـــکاری ســـتاد معاونـــت آموزشـــی
در مرکـــز ،ایـــن دغدغـــه مقـــام معظـــم رهبـــری را در
دســـتور کار خـــود قراردادنـــد و از میانهشـــت جلـــد آن،
شـــش جلـــد تدویـــن و چاپشـــده و بهصـــورت پایلـــوت
در واحده ــای جهاددانش ــگاهی در ح ــال اس ــتفاده اس ــت.
الحمـــداهلل ایـــن محتـــوا باکیفیـــت خوبـــی تولیدشـــده
بهنحویکـــه مجـــوز و تأییدیـــه مؤسســـه یـــورک
را بهعنـــوان بزرگتریـــن مؤسســـه آمـــوزش زبـــان
انگلیســـی در دنیـــا را دریافـــت کـــرده اســـت.
در حـوزه تولیـد محتـوا تاکنـون بیـش از  500عنـوان
تولیـد محتـوای خـاص داشـتهایم کـه در بخشهـای
مختلـف بـا سـرفصلهای متعـددی بـوده کـه درزمینـهی
تولیـد محتـوای فاخـر بـوده اسـت .کار دیگـری کـه چنـد
ماهـی اسـت آغازشـده ،تولیـد محتـوا در فضـای مجـازی،
بـا توجـه بـه تغییـر و تحـوالت ناشـی از شـیوع کروناسـت.
فعالیتهـای ارزشـمندی در ایـن عرصـه در کل کشـور در
حـال انجام اسـت ،امـا بسـیاری از آنها اسـتانداردهای الزم
در بحـث یادگیـری الکترونیکـی را دارا نیسـتند .یکـی از
کارهـای جـدی و اساسـی جهاددانشـگاهی ،تولیـد محتوای
گزیـن ،فاخـر و اسـتاندارد درزمینهی یادگیـری الکترونیکی
بـا یـاری مجموعههـای دیگـر جهاددانشـگاهی و بـا رویکرد
مهارتهـای تخصصـی و نویـن اسـت.
نق ــش جهاددانش ــگاهی در مهارتآم ــوزی
و توانمندســـازی مدیـــران ،کارکنـــان و نخبـــگان
کشـــور را چگونـــه ارزیابـــی میکنیـــد و میـــزان
گرایـــش نخبگانـــی بـــه حـــوزه آمـــوزش ایـــن
نهـــاد چگونـــه اســـت؟
یکــی از کارهــای ارزشــمند معاونــت آمــوزش
جهاددانشــگاهی بــا همــکاری مشــترک ایــن معاونــت و
ســازمان تجاریســازی فنــاور و اشــتغال دانشآموختــگان
و معاونــت پژوهشــی ،تدویــن نظــام جامــع هدایــت شــغلی
اســت .پژوهشهــا و مطالعــات موردنیــاز طــرح انجــام شــد
و بهصــورت پایلــوت در دانشــگاه علــم و فرهنــگ در حــال
اجرایــی شــدن اســت .پــس از ســپری شــدن ایــام شــیوع

کرونــا و همزمــان بــا بازگشــایی مجــدد دانشــگاهها،
امــکان پیادهســازی ایــن طــرح در همــه دانشــگاههای
کشــور وجــود دارد.
اجراییسازی این طرح منوط به حضور فیزیکی
دانشجویان در محیط دانشگاه است .البته تالش داریم
امکان اجراییسازی آن در فضای مجازی را هم فراهم کنیم،
اما زمانبر است .این طرح بهمنظور هدایت دانشجویان و
دانشآموختگان به سمت مهارتآموزی و اشتغال است.
میدهید؟

درباره جزییات این طرح کمی بیشتر توضیح

نظام جامع هدایت شغلی از این نیاز نشأت گرفته شد که
عمده دانشجویان پس از ورود به دانشگاه ،درک مبهمی از
آینده تحصیلی و شغلی خوددارند ،از همینرو این طرح و
ایده به بار نشست و از بدو ورود دانشجو به دانشگاه همراه
او خواهیم شد و پرونده هدایت شغلی برای دانشجویان
ایجاد و از دانشجویان تستهای مختلف روانشناختی،
استعدادسنجی و تیپهای شخصیتی اخذ میشود و در
طول تحصیل ،دانشجویان به کارگاههای مختلف آموزشی،
بازدیدهای آموزشی ،جلسات مشاوره ،کارگروههای علمی
مختلف معرفی و هدایت و دورههای آموزشی متعددی برای
آنها برگزار میشود.
درنتیجه ،دانشجو با ورود به دانشگاه ،با رشته تحصیلی
خود و فرصتهای شغلی این رشته و بازار کار آن آشنا
میشود و نیز مهارتهایی را که برای حضور در بازار کار نیاز
دارد ،فرامیگیرد ،برای مثال به دانشجوی مشغول تحصیل
در رشته ادبیات ،دورههای مهارتی ویراستاری و نگارش ارائه
میشود تا شانس او برای ورود به بازار کار بیشتر شود .در
پایان تحصیل ،دانشجو در کنار کارنامه تحصیلی ،کارنامه
شغلی هم دریافت میکند.
در تغییــر نگــرش حــوزه آمــوزش
جهاددانشــگاهی ،ارائــه خدمــات تخصصــی بــه
افــراد عالقهمنــد بــه حــوزه کســبوکارهای
مهارتــی کــه غیردانشــگاهی هســتند ،از چــه
جایگاهــی برخــوردار اســت؟
آموزش جهاددانشگاهی در حال تغییر پوسته است،
آموزشهای ما باید بتواند اقشار مختلف جامعه را توانمند
کند ،جامعه هدف واصلی ما ،دانشگاهیان هستند و پسازآن
اقشار مختلف جامعه مدنظر است تا با ارائه طرحها و
راهکارهای جدید و بازارهای نو به آنها ،توانمندسازی آنها
را رقم بزنیم .ازجمله طرحهایی که در این زمینه پیگیری
کردهایم ،شامل طرح ملی توسعه مشاغل خانگی ،طرح
توانمندسازی خانواده زندانیان ،طرح توانمندسازی اقشار
حاشیهنشین است که در این زمینه با ابزار آموزش ،مشاوره،

برگزاری کارگاههای مهارتی ،در جهت توانمندسازی این
افراد گام برمیداریم.
جهاددانشگاهی  169مرکز آموزشهای مهارتی و
تخصصی در کشور دارد و در بسیاری از شهرها ،دارای
پتانسیل خوب درزمینهی آموزشهای مهارتی-تخصصی
است .سرمایه انسانی خوب باروحیه جهادی که قادر هستند
با بهرهگیری از منابع علمی روز دنیا به بهترین شکل ممکن
برنامهها را پیادهسازی کنند ،از ویژگیهای متمایز این نهاد
است .طرحهای متنوعی همچون طرح  9استان و یا طرح
 31استان در حوزه مشاغل خانگی و طرح توانمندسازی
زنان سرپرست خانوار را داشتیم که توسط همکاران بهخوبی
اجرایی شد .اکنون هم طرح واکنش سریع و کسبوکارهای
آسیبدیده از ویروس کرونا (کووید  )19را با همکاری
سازمان ملل در دست داریم .همه این موارد به همت
همکاران است و شبکه همکاری بسیار خوبی در این زمینه
در کل کشور داریم.
با توجه به برنامههای پیشروی معاونت
آموزشی ،آیا اولویتهای آموزشی جهاددانشگاهی
تغییر میکند؟
اولویتهای ما جابجا و یا تغییر نخواهد کرد .معتقدیم ادغام
دو مقوله آموزش و اشتغال موجب همافزایی بیشتر و توانمندی
بیشتر مجموعه خواهد شد و جلوی برخی موازیکاریها و
بخشینگریها گرفته خواهد شد و ظرفیتهای جدیدی
به وجود میآید .این پتانسیل جدید به کمک ظرفیتهای
مجموعه میآید و یاریرسان ما خواهد بود.
نحــوه ارتبــاط معاونــت آموزشــی
جهاددانشــگاهی بــا ســایر حوزههــای ایــن نهــاد
شــامل فرهنــگ ،پژوهــش و اشــتغال ،چگونــه
تعریفشــده اســت؟
یکـی از دالیـل موفقیـت جهاددانشـگاهی درگـذر زمـان
ایـن بـوده کـه حوزههـای پژوهـش ،آمـوزش ،فرهنـگ و
تجاریسـازی و اشـتغال جـدا از هـم نبودهانـد و همـواره
از ظرفیتهـای یکدیگـر در پیشـبرد اهدافشـان اسـتفاده
کرد هانـد.
در حـوزه آمـوزش و بهویژه آموزشهـای مقطعدار ،حوزه
فرهنـگ و یـا پژوهـش را کنـار خـود میبینیـم و بالعکـس،
ایـن ارتبـاط دوسـویه اسـت .بـرای مثـال در پـروژه دفـاع
سـهدقیقهای پایاننامههـای دانشـجویی و یـا سـایر طرحهـا
و برنامههـا ،مبتنـی بـر هسـته اصلـی یعنـی آمـوزش بـه
منصـه ظهـور میرسـند ،مدیریت ایـن برنامهها بـرای مثال
در حـوزه فرهنـگ اسـت .در حـوزه پژوهـش نیـز طرحـی
ماننـد نظـام جامـع هدایـت شـغلی بـا همـکاری سـه حوزه
پژوهش ،آموزش و تجاریسـازی و اشـتغال جهاددانشـگاهی

اسـت .نـگاه بخشـی بـه حوزههـا نداریـم و در تلاش بـرای
همافزایـی مجموعههـا بـرای ارائـه کار و خروجـی فاخـر بـه
جامعه هسـتیم.
آیـا معاونـت آموزشـی جهاددانشـگاهی
تلاش کـرده در عرصـه بینالملـل هم ورود داشـته
با شد ؟
از همـان ابتـدای فعالیـت جهاددانشـگاهی در حـوزه
آمـوزش (اواخـر دهـه  )60و بر اسـاس مصوبه شـورای عالی
انقلاب فرهنگـی ایـن مأموریت بـه جهاددانشـگاهی واگذار
شـد کـه بـا همـکاری دانشـگاهی خارجـی ،یـک مجموعـه
آموزشـی بینالمللـی در کشـور تأسـیس کنـد و بـا نـگاه
بینالمللـی فعالیـت کنـد .درگـذر ایـن سـه دهـه اتفاقـات
خوبـی در ایـن زمینـه افتاده امـا فعالیـت بینالمللی منبعث
از مباحـث سیاسـتهای خارجـی اسـت و بهنوعـی تحـت
تأثیـر مسـائل جهانـی قـرار میگیـرد.
وقتـی کشـور در شـرایط تحریـم باشـد ،بهراحتـی
نمیتـوان مـراودات علمـی و بینالمللـی داشـت و شـاید در
حـوزه بینالملـل ،از منظـر تحریمها و فشـارهای غیرعادالنه
و خصمانـه جهـان غرب ،بیشـترین آسـیبها در حـوزه علم
و فنـاوری باشـد ،چراکـه محـدوده فعالیـت و حـوزه عمـل
کاهـش پیـدا میکنـد.
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بهتریـن خاطـره شـما از دوران فعالیـت در
جهاددانشـگاهی چیست؟
در دهه  ،70مسـئولیتی در جهاددانشـگاهی واحد کاشمر
در اسـتان خراسـان داشـتم و راهانـدازی مؤسسـه آموزشـی
جهاددانشـگاهی واحـد کاشـمر یکی از طرحهـا و برنامههای
مـا در آن دهـه بـود .پـس از نـگارش طـرح ،بـرای دریافـت
بودجـه موردنیاز تأسـیس آن ،به فرمانـداری مراجعه کردیم
و طـرح تحویـل آنها شـد .سـپس طرحهای بـا اولویت اول،
به اسـتانداری خراسـان ارسـال شـدند ،آن زمان خراسان به
سـه اسـتان تقسیمنشـده بود .مقرر شـد با حضور اسـتاندار،
طرحهـا بررسـی شـود و بـا توجه بـه منابع موجـود ،طرحها
را انتخـاب کننـد .یکـی از طرحهایـی کـه با اولویـت یک به
جلسـه اسـتانداری راه یافت ،طـرح ما بود.
پیشازایـن جلسـه خدمـت امـام رضـا (ره) رسـیدم و به
ایشـان عـرض کـردم اگر این طـرح واقعاً به نفع مردم اسـت
و بـه آنهـا کمـک میکنـد ،شـما عنایتـی بفرماییـد .پـس
از زیـارت ،بـه کاشـمر برگشـتم و وارد جهاددانشـگاهی کـه
شـدم ،همـه تبریـک میگفتنـد کـه طرح مـا پذیرفتهشـده
و آن زمـان ،وامـی بـه مبلـغ  50میلیـون بـرای راهانـدازی
واحد آموزشـی کاشـمر به جهاددانشـگاهی ایـن واحد تعلق
گرفـت و سـاختمان مؤسسـه آموزشـی کاشـمر بـا عنایت و
لطـف امـام رضـا (ع) احداث شـد.

معاون آموزشی
جهاددانشگاهی:

آموزش سه
رکن اساسی
دارد :دانش،
تغییر نگرش
و مهارت
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جهاددانشگاهیبراساسشایستگیها
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دکتر احمد
شریفیزاده:

اهداف برنامههای
توسعه
جهاددانشگاهی
متناسب با
جایگاهی که
این نهاد باید
درچشمانداز
نهائی به آن
دست یابد ،تعیین
و بر اساس آن
برنامههایی با
طول عمر سه
سال تدوین شد.

اشاره :بهمنظور توسعهی کمی و کیفی واحدها ،پژوهشگاهها ،پژوهشکدهها ،سازمانها و مراکز تابعهی
جهاددانشگاهی ،ضرورت ایجاد ساختاری مناسب برای هماهنگی ،برنامهریزی و نظارت بر امور واحدها ،تشخیص
داده شد و در دههی  ،۷۰معاونتی با نام معاونت هماهنگی و توسعه در تشکیالت جهاددانشگاهی ایجاد شد .در سال
 ،۱۳۹۳دفتر امور مجلس نیز به این معاونت الحاق و درنهایت عنوان آن به معاونت هماهنگی و امور مجلس تغییر
نام یافت.
ازجمله برخی وظایف این معاونت میتوان به راهبری و مدیریت نظام برنامهریزی و ارزیابی عملکرد مجموعهی
جهاددانشگاهی ،سازماندهی و مدیریت ساختار شبکهای جهاددانشگاهی برای توسعهی ارتباطات بین واحدها،
پژوهشکدهها ،مدیریت و راهبری طرحها و مأموریتهای ویژه و ملی ،اشاره کرد.
ارتباط با نمایندگان و مجلس شورای اسالمی از دیگر وظایف مهم این معاونت است که طرحها و بودجهی پیشنهادی
واحدهای سازمانی و همچنین درخواست کمیسیونهای مجلس برای حضور کارشناسان جهاددانشگاهی برای ارائه
نظر توسط این ادارهکل اقدام و پیگیری میشود .سایر امور مثل کمک به تخصیص منابع ،امکانات و تجهیزات به
واحدها ،پژوهشکدهها ،سازمانها و مراکز و نیز تشکیل و راهبری ستاد پیگیریهای ویژه در مواقع خاص با همکاری
سایر معاونتهای جهاددانشگاهی نیز توسط این معاونت انجام میشود.
در پی تشکیل و راهاندازی این معاونت ،مسئولیت بخشی از وظایفی که به عهدهی ریاست مجموعه بود به این
حوزه منتقل شد و یکی از وظایف مهمی که در اوایل تأسیس معاونت هماهنگی و امور مجلس ،مقرر بود پیگیری
شود ،موضوع برنامهریزی ،پس از گذشت قریب به  20سال از عمر حیات جهاددانشگاهی امری ضروری بود و برای
ادامهی فعالیت این نهاد الزم بود ،اهداف بهطور دقیقتر مشخص و متناسب و مطابق با نیازهای ملی برنامهریزی
صورت پذیرد .در همان سالهای شکلگیری این ساختار ،این معاونت در بحث اشتغال نیز که از نیازهای جدی آن
ایام بود ،ورود کرد و البته بعدا ً با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع حوزهی اشتغال با راهاندازی سازمانی با عنوان
همیاری اشتغال دانشآموختگان مجزا شد ،اما پایهگذاری آن از معاونت هماهنگی و امور مجلس بود .متناظری در
واحدهای جهاددانشگاهی وجود ندارد و این حوزه معاونتی صرف ًا یک مجموعهی ستادی است و عنوان متناظری در
واحدهای جهاددانشگاهی ندارد و در حال حاضر هم در سه حوزهی برنامهریزی ،امور ارتباط با مجلس و رسیدگی به
امور واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی فعالیت میکند.
معاون پیشین هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی که فعالیت خود را از دانشگاه تهران و جهاددانشگاهی
مستقر در این دانشگاه شروع کرده ،معتقد است؛ در سالهای اولیهی تأسیس جهاددانشگاهی ،یکی از وظایف این
نهاد که خیلی عیان نشد ،کادرسازی و تربیت نیرو برای کشور بود ،بسیاری از افرادی که اکنون در جایگاه مسئول و
یا در مسند استادی دانشگاه قرار دارند ،از مسیر فعالیت در جهاددانشگاهی بهمثابه یک مرکز رشد که این نام امروز
مرسوم است ،عبور کرده و به امروز و قرار گرفتن در موقعیتهای مهم رسیدهاند .درعینحال این نهاد بستری برای
رشد و ارتقای دانشجویان بوده و هست و همواره در همه بخشهای آموزش ،فرهنگ و پژوهش تأثیرگذار است،
همانطور که یکی از صفشکنیهای این نهاد در زمان دفاع مقدس رقم خورد و به تولید مواد و لوازم موردنیاز دفاع
مقدس ورود کرد.
در این میان ،تنها فردی که همواره به جهاددانشگاهی ،توانمندی و استعداد جهادگران آن توجه ویژهای دارد ،رهبر
معظم انقالب است .علیرغم همه تنگناها در کشور و در دولتهای مختلف ،جهاددانشگاهی با حمایتهای رهبری،
توانسته کارهای بزرگی را در حوزههای علمی و فرهنگی در کارنامهی خود قرار دهد .امروزه این نهاد عالوه بر حضور
در عرصهی پژوهشهای کاربردی و فناورانه ،در عرصههای پژوهشها و فناوریهای توسعهای نیز حضور دارد و
توانسته در بعضی زمینهها به مرز دانش ورود پیدا کند و برای رفع نیازهای کاربردی و اجرایی کشور گام بردارد .به
مناسبت چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با دکتر احمد شریفیزاده معاون سابق هماهنگی و امور مجلس
جهاددانشگاهی به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید:

ارزیابی شما از سطح تعامل جهاددانشگاهی
با ادوار مختلف مجلس شورای اسالمی چیست؟
یکـی از برنامههـای اصلـی ایـن معاونـت ،بهخصـوص
در دورهی مسـوولیت بنـده ،اسـتفاده از تمـام ظرفیـت
جهاددانشـگاهی بـرای ارتبـاط مؤثـر بـا نماینـدگان
حوزههـای انتخابیـه و اسـتان مربوطـه توسـط مجموعـهی
واحدهـا بـوده اسـت ،به ایـن مأموریت ویـژه ازایـنرو تأکید
شـد کـه تصـور نشـود تنهـا دفتـر مرکـزی میتوانـد ایـن
ارتبـاط را برقـرار کنـد و واحدها از برقـراری چنین ارتباطی

محـروم هسـتند .بـر ایـن اسـاس ،همـواره سـعی شـده از
تمـام ظرفیتهـای ارتباطـی جهاددانشـگاهی بـا نمایندگان
محتـرم بهـره بگیریـم .تقریبـاً از سـال  96ایـن موضـوع
جدیتـر پیگیـری و سـعی شـد ارتبـاط واحدهـای اسـتانی
بـا مجامـع نماینـدگان اسـتانی در حـد مطلوب برقرار شـود
و از همـان ایـام ،موفقیتهـای خوبی نیـز درزمینهی تأمین
بودجـه واحدهـای جهاددانشـگاهی و همچنیـن اسـتفاده از
بعضـی تبصرههـای بودجـه حاصـل شـد.
ایـن رویکـرد بـا آغـاز بـه کار هـر یـک از ادوار مجلس و
بـدون نگاه سیاسـی به هـر دوره ،پابرجاسـت و تأکید اصلی
برقـراری ارتبـاط مسـتمر بـا مجلس و بیـان صحیـح نیازها
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و مشـکالت کشـور بـه نماینـدگان و معرفـی کارآمـدی و
توانمنـدی جهاددانشـگاهی دررفـع ایـن نیازهاسـت .سـعی
مـا بـر آن اسـت تـا با کمـک مجلـس در پی رفع مشـکالت
و مسـائل کشـور برآییـم و از ظرفیتهـای مجلـس در
بحـث سیاسـتگذاریها ،تنظیـم بودجـه و ارتباطاتـی کـه
میتواننـد بـا مجموعههای اجرایی کشـور بـرای بهکارگیری
توانمنـدی جهاددانشـگاهی برقـرار کننـد ،اسـتفاده کنیـم.
اتخاذ چـه راهکارهایی به برقـراری ارتباط
مطلـوب با مجلـس و نمایندگان منجر میشـود؟
ارتباط ما با مجلس شـورای اسلامی ،ارتباطی دو سـویه
اسـت .مجلـس با نـگاه منطقـهای و ملی به مسـائل مینگرد
و آنچـه کـه از نماینـدگان مجلس خواسـته میشـود عموماً
این اسـت کـه در حوزههـای انتخابیه خودشـان کار ویژهای
انجـام دهنـد .بـه همیـن دلیـل ،یکـی از درخواسـتهای
نماینـدگان همـواره ایـن بـوده کـه در حـوزهی انتخابیـه
آنهـا ،دفتـر و واحـدی از جهاددانشـگاهی تشـکیل شـود
و تمامـی بخشهـای فرهنگـی ،پژوهشـی و آموزشـی ایـن
نهـاد و حتـی خبرگزاریهـای آن نیـز ،در حوزههـای
انتخابیـه نماینـدگان ،فعالیـت داشـته باشـد .درعینحـال،
ایـن موضـوع مسـتلزم ایـن اسـت کـه امکانـات الزم بـرای
راهانـدازی و توسـعه واحدهـا فراهم باشـد ،البتـه نمایندگان
محتـرم بهطورمعمـول مـا را یـاری کردهانـد و توانسـتهایم
دفاتـری در بعضـی از حوزههـای انتخابیـه آنهـا ایجـاد
کنیـم .نـگاه ما بیشـتر جنبه ملـی و اسـتانی دارد و با کمک
نماینـدگان محتـرم مسـائل و موضوعاتی پیگیری شـده که
خروجیهـای خوبـی داشـتهایم.
برنامههـای توسـعهی جهاددانشـگاهی
چـه دسـتاوردهایی بـرای ایـن نهـاد داشـته و
بـرای آینـدهی این برنامـه چـه معیارهایـی در نظر
گرفتهشـده اسـت؟
جهاددانشـگاهی مجموعـهی گسـتردهای در کل کشـور
اسـت ،ابتـدا واحدهـای ایـن نهـاد در درون دانشـگاهها ،بـا
توجـه بـه نیاز و توسـعهی کشـور شـکلگرفتهاند و اهداف و
مأموریتهایـی متناسـب بـا نیازهای ملی و مرتبـط با درون
هـر دانشـگاه در حوزههـای فرهنگـی و پژوهشـی عهـدهدار
بودنـد .بـا توجـه بـه نیـاز و توسـعهی کشـور ،فعالیتهـای
ایـن نهـاد و گسـترهی حضـور آن نیـز در کشـور افزایـش
یافـت و داشـتن برنامـه و هـدف مـدون در آن برهـه بـرای
جهاددانشـگاهی یـک ضـرورت اجتنابناپذیـر و الزم بـود
اهـداف و مأموریتهـای ایـن نهـاد متناسـب بـا تغییـرات
محیطـی تعییـن و تبیین شـود.

اواسـط دهـه  80کـه آقـای دکتـر طیبـی سـکاندار
هدایـت ایـن مجموعـه شـدند ،برنامههـای توسـعهای کـه
پیشتـر هـم مطـرح بـود ،امـا پیگیری جـدی پیرامـون آن
نمیشـد ،بهصـورت عملیاتـی و ویـژه در دسـتور کار قـرار
گرفـت ،برنامههـا برای دسـتیابی بـه اهداف تعیینشـده که
مبتنـی بـر ارزشهای سـازمانی بـود ،تدوین و بـرای اجرای
آن نیـز پیگیریهـا انجـام شـد .الزمهی داشـتن هـر برنامه
نیـز توجـه بـه اسـناد موجـود در نظـام باالدسـتی بـود کـه
بـر اسـاس آن چشـماندازی بـرای جهاددانشـگاهی تعریـف
شـد .چشـمانداز جهاددانشـگاهی  20سـاله و ازلحاظ زمانی
مطابـق با سـند چشـمانداز کشـور اسـت.
اهـداف هـر برنامـه ،متناسـب بـا جایگاهـی کـه
جهاددانشـگاهی بایـد در چشـمانداز نهایـی بـه آن دسـت
یابـد ،تعییـن و بـر اسـاس آن ،برنامههایـی بـا طـول عمـر
حـدود سهسـاله تدویـن شـد .کوتـاه بـودن مـدت هـر
برنامـه ،نسـبت بـه برنامههای  5سـالهی توسـعهی کشـور،
ازاینجهـت بـود کـه ایـن نهـاد کـه بسـیار متأثر از شـرایط
محیطـی خـود اسـت و شـاید یکـی از دالیـل پویایـی و
بـهروز بـودن جهاددانشـگاهی نیـز همیـن اسـت ،بتوانـد
خـود را متناسـب بـا نیازهـای فعلـی کشـور بـهروز کنـد.
در برنامههـای اول تـا پنجـم جهاددانشـگاهی ،دورههـای
سهسـاله مدنظـر بـود کـه متأسـفانه طـی دورهای در دولت
دهـم ،توقفـی در برنامههـا ایجـاد شـد ،آنهـم بـه دلیـل
کمتوجهـی افـرادی بـود کـه از بیـرون وارد ایـن نهاد شـده
بودنـد .مجـددا ً بـا قبـول مسـئولیت آقـای دکتـر طیبـی،
برنامههـای توسـعه در دسـتور کار و موردتوجه قـرار گرفت.
در برنامـهی ششـم ،بـر ایـن تأکیـد شـد کـه بـا برنامـهی
توسـعهی کشـور تطبیـق پیـدا کنـد و بـر همیـن اسـاس،
برنامـهی ششـم ،بـا رویکـرد پنجسـاله تدویـن شـد و زمان
شـروع و خاتمـه آن نیـز بـا برنامـهی ششـم کشـور تطبیق
پیـدا کـرد .در برنامههای توسـعه ،بـرای هر یـک از گروهها،
برنامههـای مدونی مشـخص شـد .آنچه که اکنـون بهعنوان
هدفگـذاری کالن در ایـن نهـاد موردتوجـه اسـت ،ارزیابی
و پایـش برنامـهی ششـم اسـت ،اینکه بـا چـه روشهایی و
چگونـه میتـوان بـه اثربخشـی بیشـتر برنامههـا و رسـیدن
بـه اهـداف مدنظـر دسـتیافت ،از چالشهـای جـدی امروز
ماسـت کـه اقداماتـی را برای رسـیدن بـه اهـداف موردنظر
انجـام دادهایم.
چیست؟

هدفگذاری نهایی در تدوین این برنامهها

در هـــر برنامـــه ،اهـــداف کالنـــی تعییـــن میشـــود؛
ً
مثـــا در دورهای بحـــث تشـــکیل قطبهـــای پژوهشـــی
مط ــرح ب ــود و ی ــا اینک ــه در ح ــوزهی بینالمل ــل در چ ــه

معاون سابق هماهنگی
و امور مجلس
جهاددانشگاهی:
در جهاددانشگاهی،
فرهنگ برتری
جوئی وجود
ندارد ،همین
موضوع موجب
تسهیل ارتباطات
شده است.

1399

رسم باور
ِ
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
1399

44

دکتر احمد شریفیزاده:

در حوزه
برنامهریزی
جهاددانشگاهی،
عالوه بر ارتباط
خوب با سازمان
برنامه و بودجه،
بیشتر نگاه ما به
درون است چرا
که اکثر منابع
را خود تامین
میکنیم.

جایگاه ــی باش ــیم ک ــه ای ــن اه ــداف ب ــرای دس ــتیابی ب ــه
اهـــداف چشـــمانداز اســـت .بـــر اســـاس ایـــن اهـــداف و
تعامالتـــی کـــه بیـــن دفتـــر مرکـــزی و واحدهـــا صـــورت
میگیـــرد و واحدهـــای جهاددانشـــگاهی متناســـب بـــا
اهـــداف کالن ،اهـــداف جزئـــی و برنامههـــای اجرایـــی
خـــود را ارائـــه میکننـــد .ســـپس ایـــن برنامههـــا بـــه
دفتـــر مرکـــزی و حوزههـــای معاونتـــی ارجـــاع و ســـپس
برنامـــهی اولیـــه در شـــورای تلفیـــق مطـــرح میشـــود
و بـــه شـــورای علمـــی مـــیرود و بهنوعـــی تصویـــب
اولیـــه میشـــود تـــا بـــه تصویـــب هیـــأت امنـــا برســـد
و در آنجـــا نهایـــی میشـــود .دســـتیابی بـــه اهـــداف
تعیینشـــده هـــر واحـــد کـــه حاصـــل جمـــع آن،
اه ــداف جهاددانش ــگاهی در ه ــر دوره اس ــت ،ه ــدف ه ــر
برنامـــهای اســـت.

مســـائلی کـــه نهتنهـــا در کشـــور مـــا بلکـــه در کل دنیـــا
ب ــه آن توج ــه میش ــود ای ــن اس ــت ک ــه برنامهه ــا ب ــر روی
کاغ ــذ خ ــوب هس ــتند ،ام ــا در اج ــرا می ــزان موفقی ــت ب ــه
شـــرایط و عوامـــل زیـــادی بســـتگی دارد .دالیـــل عـــدم
موفقیـــت در برنامههـــا و اینکـــه چـــه راهکارهایـــی
وجـــود دارد تـــا بـــه اهـــداف برنامههـــا دســـتیابیم،
ازجملـــه دغدغههـــای موردتوجـــه در جهاددانشـــگاهی
اس ــت و ب ــه دنب ــال ای ــن هس ــتیم ک ــه ای ــن ن ــگاه بــهکل
مجموع ــه منتق ــل ش ــود ،ب ــر همی ــن اس ــاس ،از واحده ــا
هـــم تقاضـــا کردهایـــم خـــود آنهـــا روی ایـــن موضـــوع
حساســـیت داشـــته باشـــند و اگـــر مشـــکل و نقصـــی
وجـــود دارد ،ابتـــدا خـــود آنهـــا برطرفکننـــده مشـــکل
باش ــند .دالی ــل ع ــدم تحق ــق اه ــداف برنامهه ــا ،یک ــی از
مســـائلی اســـت کـــه بهطورجـــدی پیگیـــری میکنیـــم.

آیـــا جهاددانشـــگاهی در هـــر یـــک
از برنامههـــای توســـعه ،بـــه همـــهی اهـــداف
دســـت پیداکـــرده اســـت؟

چـــه انـــدازه بـــا دیگـــر حوزههـــای
جهاددانشـــگاهی ،ازجملـــه پژوهـــش ،اشـــتغال،
آمـــوزش و فرهنـــگ بـــرای ارتقـــای ایـــن نهـــاد
در ارتبـــاط هســـتید؟

پایـــش برنامـــه و ارزیابـــی برنامههـــا ،یکـــی از
اقدامـــات و موضوعـــات مهمـــی اســـت کـــه تأثیـــر
بســـیار زیـــادی دررســـیدن بـــه اهـــداف دارد ،ایـــن
موضـــوع در برنامههـــای اولیـــه بهطورجـــدی پیگیـــری
نمیشـــد و فقـــط گزارشگیـــری صـــورت میگرفـــت.
در دورههـــای بعـــدی ،ارزیابیهـــا جدیتـــر بـــود و
پایشهـــا انجـــام میشـــد ،در دورهی برنامـــه پنجـــم
ایـــن موضـــوع جدیتـــر شـــد و گروههـــای ارزیـــاب
بـــه بررســـی عملکـــرد واحدهـــا و اینکـــه چـــه میـــزان
بـــه برنامههـــا و اهـــداف مدنظـــر دســـت پیداکردهانـــد،
میپرداختنـــد و اطالعـــات ارائهشـــده را موردســـنجش و
دقـــت قـــرار میدادنـــد و میـــزان رســـیدن بـــه اهـــداف
را طـــی فرمـــول و روابطـــی رصـــد میکردنـــد .ایـــن
موضـــوع هرســـاله انجـــام میشـــود ،اینکـــه هـــر
یـــک از واحدهـــا طـــی یکســـال ،چقـــدر بـــه اهـــداف
تعیینشـــده بـــرای مجموعـــهی خـــود دســـت پیداکـــرده
کـــه البتـــه نتایـــج ارزیابـــی هـــر مجموعـــه و واحـــدی
متف ــاوت ب ــوده ،بعض ــی واحده ــا در ح ــوزهی پژوه ــش و
برخـــی درزمینـــهی فرهنگـــی موفـــق بودهانـــد.
ارزیابیهـــای ســـال گذشـــتهی واحدهـــای
جهاددانشـــگاهی نشـــان میدهـــد؛ در حـــوزهی پژوهـــش،
واحده ــای تابعــهی ای ــن نه ــاد ب ــا  80درص ــد موفقی ــت
و در حـــوزهی فرهنگـــی ،واحدهـــا  82درصـــد موفقیـــت
داشـــتهاند .در مـــواردی هـــم کـــه مشـــکل و مســـئلهای
بـــوده بـــه اطـــاع مســـئوالن واحـــد رســـاندهایم تـــا
تغییـــرات الزم را در برنامـــه صـــورت بدهنـــد .یکـــی از

معاونـــت هماهنگـــی جهاددانشـــگاهی ،مجموعـــهای
لجســـتیک اســـت و در تصمیمـــات مختلفـــی ازجملـــه
انتصـــاب و تغییـــر مدیـــران و مســـئوالن ورود میکنـــد
و ارزیابیهـــا حـــول ایـــن موضـــوع بـــه دلیـــل
حساســـیتها و مســـائل داخلـــی ،درونـــی و بـــدون
انتش ــار خب ــر عموم ــی اس ــت .دررون ــد انتخ ــاب و تغیی ــر
مدیـــران ،اســـتعدادها و توانمندیهـــای افـــراد شناســـایی
میشـــود و بـــر اســـاس ارزیابیهـــای صـــورت گرفتـــه،
تغییـــرات انجـــام میشـــود .درصورتیکـــه در دو
حـــوزهی دیگـــر ایـــن معاونـــت ،یعنـــی برنامهریـــزی و
امـــور مجلـــس ،اخبـــار آن منتشـــر میشـــود .هـــدف مـــا
بهرهبـــرداری از موفقیتهاســـت ،بـــه همیـــن منظـــور
اطالعرســـانیهایی پیرامـــون بودجـــه ،برنامـــه ،ارتبـــاط
بـــا مدیـــران و کارشناســـان انجـــام میشـــود ،همانگونـــه
کـــه گزارشهـــای خوبـــی از حضـــور مدیـــران و
کارشناســـان جهاددانشـــگاهی در کمیســـیونهای
مختلـــف مجلـــس و رصـــد فرصتهایـــی کـــه ایـــن نهـــاد
میتوانـــد در آنهـــا حضـــور موفقـــی داشـــته باشـــد،
منتشرشـــده اســـت.
در دی ــداری ک ــه س ــال  ،93مدی ــران جهاددانش ــگاهی
بـــا مقـــام معظـــم رهبـــری داشـــتند ،ایشـــان تأکیـــد
داشـــتند کـــه مأموریتهایـــی بـــرای جهاددانشـــگاهی
تنظیـــم و تدویـــن شـــود .بـــر اســـاس ایـــن تأکیـــد
رهبـــری ،پیگیریهـــای مســـتمر انجـــام و نهایتـــاً
7مأموریـــت بـــرای جهاددانشـــگاهی تعریـــف شـــد و در

برنامـــهی ششـــم هـــم بـــه ایـــن مأموریتهـــا توجـــه
شـــده اســـت .ایـــن مأموریتهـــا در نقشـــهی جامـــع
علمـــی کشـــور ،جایـــگاه اجرایـــی پیـــدا نمیکـــرد و بـــه
همی ــن منظ ــور ،ت ــاش ش ــد ب ــا برق ــراری ارتب ــاط مؤث ــر
بـــا مجلـــس ،بخشـــی از ایـــن اهـــداف و مأموریتهـــا
در برنامـــهی توســـعهی کشـــور منظـــور و فرصتهـــای
همـــکاری بـــرای اجرایـــی کـــردن ایـــن مأموریتهـــا
فراه ــم ش ــود .پیگیریه ــا منج ــر ب ــه ای ــن ش ــد ک ــه در
قانـــون بودجـــهی کشـــور ،در تبصرههـــا و بندهایـــی ،نـــام
جهاددانشـــگاهی آورده شـــود.
ت ــوازن برنام ــه در ارتباط ــی ک ــه ب ــا س ــایر حوزهه ــای
جهاددانشـــگاهی داریـــم ،بـــرای مـــا مهـــم اســـت .اگـــر
مجموعـــهای در حـــوزهی پژوهـــش موفـــق باشـــد امـــا در
فرهن ــگ نتوان ــد ب ــه کامیاب ــی دس ــت یاب ــد ،مجموعــهی
نامتوازن ــی را ش ــاهد خواهی ــم ب ــود .تأکی ــد م ــا ب ــر ای ــن
اس ــت ک ــه همــهی مجموع ــه ب ــه ش ــکلی مت ــوازن پی ــش
بـــرود و هـــر حـــوزه متناســـب بـــا اهدافـــی کـــه بـــرای
ای ــن نه ــاد تعیینش ــده ،ادام ــه حی ــات ده ــد .ارتباط ــات
بـــا تمامـــی حوزههـــا و ســـایر مجموعههـــا در حـــد
مطلـــوب بـــوده اســـت ،در حـــوزهی برنامهریـــزی ســـعی
ش ــده ب ــا ش ــورای تلفی ــق ک ــه در آن نماین ــدگان تمام ــی
حوزههـــای معاونتـــی جهاددانشـــگاهی حضـــور دارنـــد،
ارتباطـــات خوبـــی برقـــرار شـــود .ازایـــنرو ،مهمتریـــن
مســـئله تـــوازن در انجـــام و توســـعه فعالیتهـــای
جهاددانشـــگاهی اســـت کـــه بـــا همـــکاری و مشـــارکت
ســـایر معاونتهـــا بـــه آن توجـــه داریـــم.
نقــش معاونــت هماهنگی جهاددانشــگاهی
در برقــراری ارتبــاط منســجم بیــن واحدهــا و دفتر
مرکــزی ایــن نهــاد را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟

جهاددانشــگاهی مجموعــهی گســترده و پیوســتهای
اســت .حــدود  7هــزار و  500نیــرو در مجموعـهی جهــاد و
واحدهــا و نهادهــای مختلــف آن مشــغول فعالیــت هســتند.
در ســازمانهای دولتــی و دســتگاههای اجرایــی ،ســتادها
بیشــتر نقــش ویــژهای در سیاســتگذاری و تأمیــن
منابــع و از نــوع بــاال بــه پاییــن دارنــد .در مجموعــهی
جهاددانشــگاهی ،ارتبــاط دوســویه میــان واحدهــا و
دفتــر مرکــزی برقــرار اســت .ایــن نیــاز در بخــش صــف
وجــود دارد کــه ارتبــاط خوبــی بــا ســتاد داشــته و ایــن
ارتبــاط بهگونــهای باشــد کــه مشــکالت خــود را بیــان و
از حمایتهــای ســتادی بهرهمنــد شــوند و متقابــ ً
ا در
دفتــر مرکــزی ،تســهیلگری امــور واحدهــا ،رســیدگی بــه
مشــکالت آنهــا ،رصــد و پایــش فعالیتــی و همــکاری و
همراهــی بــا واحدهاســت.
در توجـــه بـــه قوتهـــای هـــر واحـــد بـــا توجـــه بـــه
جایگاهـــی کـــه در آن قـــرار دارنـــد ،ســـعی شـــده دفتـــر
مرکـــزی کمککننـــده باشـــد .در جهاددانشـــگاهی
فرهنـــگ برتریجویـــی وجـــود نـــدارد ،همیـــن موضـــوع
موجـــب تســـهیل ارتباطـــات شـــده اســـت .در دفتـــر
مرکـــزی بـــه دنبـــال سیاســـتگذاری و نظـــارت عالیـــه
و برنامهریـــزی بـــرای اجـــرای موفـــق برنامههـــای
واحدهـــای ســـازمانی هســـتیم .بســـیاری از دســـتگاهها
نتوانســـتهاند ایـــن مـــدل مدیریتـــی را بـــه درســـتی
اجرایـــی کننـــد ،امـــا جهاددانشـــگاهی در ایـــن زمینـــه
موفـــق بـــوده اســـت .یکـــی از مهمتریـــن وظایـــف نیـــز
ایجـــاد ارتبـــاط بیـــن واحدهـــای جهاددانشـــگاهی بـــا
یکدیگـــر در اجـــرای پروژههـــای مشـــترک بـــوده اســـت
کـــه بـــا پیگیـــری ســـتاد و آییننامـــهی آن نیـــز ابـــاغ و
اجرای ــی ش ــده اس ــت و ام ــکان بهرهمن ــدی از توانمن ــدی
واحده ــا در ش ــبکهی گس ــتردهی جهاددانش ــگاهی فراه ــم
آمـــده اســـت.
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معاونــت هماهنگــی جهاددانشــگاهی بــا
فعالیتهایــی ماننــد انتخــاب جهادگــر نمونــه،
چگونــه میتوانــد بــه ارتقــای نیــروی انســانی
ایــن نهــاد کمــک کنــد؟

معاون سابق
هماهنگی و
امور مجلس
جهاددانشگاهی:

موفقیتهای
جهاددانشگاهی
به دلیل وجود
نیروهای
کارآمد و توانا
در آن است.

در مجموعــهی جهاددانشــگاهی عــاوه بــر اقدامــات
گذشــته بــرای ارتقــای منابــع انســانی ،طرحــی تحــت
عنــوان ارزشــیابی در حــال شــکلگیری اســت کــه
مقدمــهی ارتقــای منابــع انســانی اســت .شــروع آن بــا
ارزشــیابی در حوزههــای مدیریتــی اســت و قبــل از ایــن
کار نیــز موضــوع شــناخت شایســتگیها موردتوجــه اســت.
انتخــاب اعضــای نمونــه ،کار ســخت و مشــکلی اســت
و رویــه هــم بــه ایــن صــورت اســت کــه در هــر واحــد
ســازمانی ،مجموعــهای از فرمهــا ،بــر اســاس مدلهــای
ارزیابــی هــر واحــد ،مطابــق یکســال کاری ،تکمیــل و
افــرادی معرفــی میشــوند و بــرای هــر واحــد ،متناســب
بــا تعــداد عضــوی کــه در آن مجموعــه فعالیــت میکنــد،
ســهمیهای تعییــن میشــود و افــراد معرفیشــده در
حوزههــای کاری مختلــف (پژوهــش ،آمــوزش ،فرهنــگ،
اشــتغال و  )...ارزیابــی و افــرادی کــه امتیــاز بیشــتری
کســب میکننــد انتخــاب میشــوند .پــس از آن ،در
جلســه شــورای معاونــان افــراد نهایــی انتخــاب میشــوند.
ســال  98تعــداد  34جهادگــر نمونــه از میــان جمعیــت
 260نفــری معرفیشــده و راهیافتــه بــه مرحلــه نهایــی
ارزیابــی ،انتخــاب و معرفــی شــدند .ایــن در حالــی اســت
کــه همــه افــرادی کــه معرفــی میشــوند ،در حــوزه
کاری خودشــان توانمنــد هســتند .بــا انتخــاب شایســتگان
و معرفــی آنــان بــه مجموعــه بهعنــوان عضــو نمونــه،
اقــدام کوچکــی در جهــت توجــه بیشــتر بــه نیــروی
کارآمــد صــورت میپذیــرد .هرچنــد موفقیتهــای
جهاددانشــگاهی بــه دلیــل وجــود مجموعــهی نیروهــای
کارآمــد و توانــا در آن اســت.
در ســالهای اخیــر تأمــل بیشــتری بــه ورود اولیــهی
افــرادی کــه بــه مجموع ـهی جهاددانشــگاهی میپیوندنــد
شــده اســت تــا بــر اســاس شایســتگیها و اســتعدادهای
موردنظــر مجموعــهی جهاددانشــگاهی ،افــرادی جــذب
شــوند کــه بتواننــد فرهنــگ جهــادی را توســعه دهنــد .در
ضمــن بــا برگــزاری آموزشهایــی متناســب بــا جایگاهــی
کــه افــراد در آن قــرار خواهنــد گرفــت ،امــکان رشــد و
ارتقــای اعضــا فراهــم شــود .مهمتریــن وجــه تمایــز
مجموعــهی جهاددانشــگاهی بــا ســایر دســتگاهها و
نهادهــای متناظــر ،امــکان کســب تجربــه و رشــد افــراد در
ایــن نهــاد اســت و بــه ایــن دلیــل نیروهــای توانمنــد عالقــه
زیــادی دارنــد تــا در ایــن نهــاد فعالیــت کننــد.

معاونتـــی بـــا نـــام هماهنگـــی و امـــور
مجلـــس ،ذیـــل نهادهـــا و دســـتگاههای
مختلفـــی وجـــود دارد ،وجـــه تمایـــز وجـــود
ایـــن مجموعـــه در جهاددانشـــگاهی بـــا ســـایر
دســـتگاهها چیســـت؟
ماهیـــت جهاددانشـــگاهی بـــا ســـایر دســـتگاههای
اجرایـــی متفـــاوت اســـت ،ایـــن نهـــاد مجموعـــهای
اســـت کـــه بخـــش عمـــدهی منابـــع (حـــدود  70تـــا 80
درصـــد) توســـط خـــود مجموعـــه تأمیـــن میشـــود .از
طرفـــی وظایـــف اســـتراتژیکی هـــم بـــه عهـــدهی آن
گذاشتهشـــده کـــه بایـــد بتوانـــد ایـــن مأموریتهـــا
را بـــه انجـــام برســـاند و نیازهـــای کشـــور را برطـــرف
کنـــد ،چـــه در حـــوزهی ارتبـــاط میـــان دانشـــگاه و
صنعـــت و یـــا ایجـــاد بســـتری در حـــوزهی فرهنـــگ در
میـــان دانشـــگاهیان کـــه منجـــر بـــه ارتقـــای فرهنـــگ
شـــود ،بـــرای مثـــال میتـــوان بـــه زمانـــی کـــه مشـــکل
رف ــع بی ــکاری مث ــل ام ــروز معض ــل نب ــود اش ــاره ک ــرد؛
جهاددانشـــگاهی از مجموعههـــای پیـــشرو درزمینـــهی
اشـــتغال فارغالتحصیـــان دانشـــگاهی بـــود و بـــه ایـــن
دلیـــل ســـازمان اشـــتغال و تجاریســـازی را پایهگـــذاری
ک ــرد .از ن ــکات ب ــارز مجموعــهی جهاددانش ــگاهی توج ــه
ب ــه نیازه ــای فعل ــی و آین ــده ب ــرای رف ــع آن و همچنی ــن
تبدی ــل تهدی ــدات ب ــه فرص ــت اس ــت و ب ــه دلی ــل پیش ــرو
بـــودن در بســـیاری از زمینههـــا نهتنهـــا توانســـته
الگوســـازی کنـــد ،بلکـــه بـــرای کشـــور خلـــق فرصـــت
میکنـــد .تفاوتهـــای ماهـــوی میـــان جهاددانشـــگاهی
بـــا دســـتگاههای اجرایـــی کشـــور وجـــود دارد .امـــور
مجلـــس در معاونـــت هماهنگـــی ،متناظـــر بـــا ســـایر
دستگاههاســـت ،اگـــر چـــه نـــوع ارتبـــاط مـــا بـــا
نماینـــدگان و مجلـــس بســـیار متفـــاوت اســـت .مـــا از
گس ــتردگی اس ــتانی و پیوس ــتگی خ ــود ،بهص ــورت ی ــک
شـــبکه ،بهخوبـــی اســـتفاده میکنیـــم ،پیگیریهـــا
مشـــابه امـــا ازلحـــاظ قـــوت کاری تفاوتهایـــی وجـــود
دارد .در حـــوزهی برنامهریـــزی هـــم بســـیاری از
دســـتگاهها چنیـــن مجموعـــهای دارنـــد ،ولـــی بیشـــتر
توجـــه آنهـــا بـــه ســـازمان برنامهوبودجـــه اســـت .در
جهاددانشـــگاهی عـــاوه بـــر ارتبـــاط خـــوب بـــا معاونـــت
برنامهوبودجـــه ،بیشـــتر نـــگاه مـــا بـــه درون اســـت،
چراکـــه اکثـــر منابـــع را خـــود تأمیـــن میکنیـــم و ایـــن
امـــر باعـــث شـــده کـــه بیشـــتر بـــه درون توجـــه کنیـــم
ت ــا بی ــرون؛ ه ــم بای ــد درآم ــد مناس ــبی کس ــب کنی ــم و
ه ــم ای ــن درآمده ــا را هدفمن ــد و در جه ــت نی ــاز کش ــور
و توســـعهی فعالیتهـــای خـــود هزینـــه کنیـــم.

جهاددانشگاهیبازیگرمؤثر
عرصهیفرهنگ
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اشاره :به اذعان بسیاری ،جهاددانشگاهی با رویکرد فرهنگی شکلگرفته و ورود جهاددانشگاهی به هر حوزهای
نو و بکر بوده است؛ فعالیتهای قرآنی دانشجویان ،سازمان انتشارات ،تاسیس سازمان دانشجویان و سپس
خبرگزاریهای دانشجویان و قرآن یا فعالیتهای گردشگری دانشجویی و ...از فعالیتهای نو و بکر جهاددانشگاهی
در حوزهی فرهنگی بوده است .این نهاد متناسب با نیازهای نظام و انقالب ،کارهای فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی
متعددی انجام داده است .مثال در دوران دفاع مقدس مطالعات زیادی در خصوص نیازهای دفاعی کشور توسط
جهاددانشگاهی انجام میشد .همچنین در دوران انقالب اسالمی و تا سالها پس از تاسیس نظام جمهوری اسالمی،
جهاددانشگاهی بهعنوان یکنهاد فرهنگی ـ انقالبی بار سنگین احیای فرهنگ و هنر ایرانی ـ اسالمی در دانشگاهها
را به دوش میکشید.
امروز هم جهاددانشگاهی مانند اوایل انقالب و زمان جنگ ،با توجه به نیازهای روز ،در هر عرصهی فرهنگی که نیاز
باشد ،ورود میکند.
در خصــوص پیشــرو بــودن ایــن نهــاد در رصــد و شناســایی و رفع نیازهــای فرهنگــی جامعه دانشــگاهی و
جریانســازی و ارتبــاط جهاددانشــگاهی بــا بدنـهی دانشــجویی گفتوگویــی بــا دکتــر عیســی علیــزاده
معــاون فرهنگــی ایــن نهــاد داشــتهایم.

دکتر عیسی علیزاده:

آقـای دکتـر علیزاده ،بـا توجه به سـبقهی
جهاددانشـگاهی؛ آیـا میتوانیـم بگوییـم ایـن نهاد
در شناسـایی و رصـد نیازهـای فرهنگـی پیشـرو
بـوده و در جهـت تامیـن ایـن نیازهـا و همچنین در
زمینـهی کادرسـازی و تربیـت نیروهـای کارآمـد و
متعهـد و نیز تاثیرگـذاری و جریانسـازی فرهنگی،
گام برداشـته است؟
هـدف از تشـکیل جهاددانشـگاهی ،مطابـق اسـاسنامه
آن ،توسـعه فرهنگـی و توسـعه فناورانـه و پژوهشـی بـوده
اسـت .همزمـان بـا تولـد جهاددانشـگاهی در سـالهای
آغازیـن انقلاب اسلامی (اواخـر دهـه  )50کـه بـه بیـان
مقـام معظـم رهبـری ،مولـود مبـارک انقلاب اسلامی
شـکل گرفـت ،نیاز بـه تغییـرات در حوزه فرهنگ احسـاس

میشـد .البتـه این تغییـرات مطالبه مـردم هم بـود ،چراکه
صرفـاً تغییـر حاکمیت و رژیـم ،هدف غایی انقالب اسلامی
نبـود .چـون حضـور جهاددانشـگاهی در عرصـه فرهنـگ ،با
یـک ویژگـی مهـم همراه بـود؛ از همـان ابتدا هر سـاختاری
کـه در ایـن نهـاد ایجـاد و هـر فعالیتـی کـه تعریـف شـد،
مسـئله محـور و منـوط بـه یک نیاز بوده اسـت؛ بـرای مثال
نخسـتین نشـر جهاددانشـگاهی در سـال  60رقـم خـورد
چـون یکـی از مبـادی ورود بـه فضـای فرهنگـی دانشـگاه
بـرای جهاددانشـگاهی ،متناسبسـازی متـون و فعالیـت در
حـوزه نشـر بوده اسـت.
در زمینـهی کادرسـازی و تربیـت نیروهـای متعهـد و
کارآمـد ،الحمـداهلل کارنامـه جهاددانشـگاهی پربـار اسـت.
بسـیاری از مسـووالن دلسوز کشـور در عرصههای گوناگون،
کار خـود را از جهاددانشـگاهی آغـاز کردنـد .سـاختارهایی
ماننـد سـازمان دانشـجویان اساسـا با نیـت تربیـت و تامین

تشخیص ذائقه
دانشجویی
از طریق در
اختیار داشتن
ساختاری
منسجم ،مهم
است.
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کادر نیـروی انسـانی موردنیـاز کشـور شـکل گرفتنـد.
وجــوه تمایــز فعالیتهــای فرهنگــی
جهاددانشــگاهی بــا ســایر نهادهــای فرهنگــی
چیســت؟
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تبلیـغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی ،ایجاد تشـکیالت
منسـجم بـرای اسـتفاده از نتایـج تحقیقات علمـی ،برقراری
ارتباط میان حوزه و دانشـگاه و حمایت ،تشـویق و اسـتفاده
از دانشـجویان مسـتعد و عالقهمنـد ،وظایـف معاونـت
فرهنگی جهاددانشـگاهی اسـت .وجه تمایز جهاددانشـگاهی
در حـوزه فرهنـگ ،در وهلـه نخسـت ایـن اسـت کـه ایـن
نهـاد توانسـته متناسـب بـا شـرایط روز و ذائقه دانشـجویی،
سـاختار و تشـکیالت منسـجمی را در بطـن دانشـگاه ایجاد
کنـد ،از همیـن رو در حوزههـای متعـددی ازجملـه نشـر
کتـاب ،دیـن و قـرآن ،گردشـگری ،گفتمان انقالب اسلامی
و والیتفقیه ،محیطزیسـت و خبررسـانی ورود کرده اسـت.
ما مدعی هسـتیم که جهاددانشـگاهی سـریعتر از سـایر
مجموعههـا بـه نیـاز جامعـه در حـوزه فرهنـگ پـی میبرد،
بـرای مثـال تغییـرات نسـلی را بهواسـطه پروژههـای مرکـز
افـکار سـنجی ،سـریعتر درمییابیـم و در پی ایـن تغییرات،
برنامههـای متفاوتتـری را میتوانیـم پیشبینـی کنیـم.
ذائقـه دانشـجویان در برنامهریزیهـای فرهنگـی مهـم
اسـت ،اگـر تمایل بـه فعالیتهای هنری بیشـتر اسـت ،باید
سـاختارهای هنـری را تقویت کنیـم ،اگر ذائقه دانشـجویان
بـه فعالیتهـای گفتمانـی و یـا فعالیتهای کسـب تجربه و
هنـر گرایـش بیشـتری دارد ،بایـد بتوانیم متناسـب با آنها
برنامهریـزی کنیـم.
بودجهریــزی طرحهــا و برنامههــای
فرهنگــی جهاددانشــگاهی در چــه وضعیتــی قــرار
دارد؟
از قضـا ،یکـی دیگر از وجـوه تمایز فعالیتهـای فرهنگی
جهاددانشـگاهی بـا سـایر سـازمانها و نهادهـا ،کمهزینـه
و پربهرهبـودن کار اسـت .اعتبـارات کالن و ویـژهای بـرای

برنامههـای فرهنگـی ایـن نهاد وجـود ندارد .از سـوی دیگر،
افـراد دغدغهمنـدی در حـوزه فرهنگـی ایـن نهاد ،مشـغول
فعالیتانـد کـه در پـی ارتقـای جایـگاه و موقعیـت اداری
خـود نیسـتند ،بلکـه با تعصـب ،تعهـد و دغدغهمنـدی پای
کار ایسـتادهاند .جهاددانشـگاهی همـواره فرهنـگ را محـور
اصلـی فعالیتهـای خـود در سـایر حوزهها قرار داده اسـت.
همچنیـن فرهنـگ ،گاهـی ،دسـتاورد و خروجـی اقدامات و
فعالیـت بخشهـای دیگـر در ایـن نهـاد بـوده اسـت .مثلا
بسـیاری از فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در حوزههـای
پژوهشـی منجـر بـه یـک دسـتاورد فرهنگـی شـده اسـت،
بـرای مثـال ،زمانی کـه پیشـرفت دانش سـلولهای بنیادی
توسـط جهاددانشـگاهی رقـم خـورد ،روحیـه و فرهنـگ
خودبـاوری ترویـج یافـت ،لـذا بعضـی اقدامـات بهصـورت
غیرمسـتقیم ،سـبب توسـعه فرهنگی شـده اسـت.
ازنظـر بودجـه ،متاسـفانه در کل کشـور ،بودجـه حـوزه
فرهنـگ بسـیار نـازل اسـت .جهاددانشـگاهی نیـز از ایـن
امـر مسـتثنا نیسـت .نگـرش هزینهگـرا بـه فرهنـگ بسـیار
نادرسـت اسـت ،چراکـه غفلـت از امـر فرهنـگ خسـارت
جبرانناپذیـری وارد میکنـد .بااینحـال ،جهاددانشـگاهی
نهـادی کارآمـد در حـوزه فرهنـگ اسـت؛ به ایـن معنی که
بیشـترین بازدهـی را از کمتریـن منابـع دارد و بـا کمتریـن
هزینـه .موثرتریـن و بیشـترین فعالیتهـا را انجـام میدهد.
دسـتاوردهای شـاخص جهاددانشگاهی در
عرصـه ملـی و بینالمللـی در حـوزه فرهنـگ چـه
بـوده و چه خدمـات تخصصـی فراگیری در سراسـر
کشـور از سـوی ایـن نهـاد انجامگرفته اسـت؟
متناسـب بـا سـاختارها ،مراکـز و سـازمانهای حـوزه
فرهنگ در جهاددانشـگاهی بهصورت شـبکهای و تشکیالتی
در سراسـر کشـور فعالیـت دارنـد؛ بـرای مثـال خبرگـزاری
ایکنـا کـه در اسـتانهای دیگـر غیـر از تهران شـعبه دارد و
یا مجموعه ایسـپا که در سراسـر کشـور بهصورت شـبکهای،
افـکار سـنجی میلیونـی مردم را انجـام میدهـد .خبرگزاری
ایسـنا و سـازمان انتشـارات هـم بـه همیـن شـکل فعالیـت
گسـترده و سراسـر دارند .متناسـب بـا نیازهای روز ،شـاکله

رسم باور
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

49
اصلـی بعضـی برنامههـا حفظشـده ،بعضـی اصلاح و برخی
حـذف و بـرای تعـدادی از آنهـا جایگزیـن تعیین شـد.
اســـاس معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی ،فعالیـــت
در ح ــوزه دانش ــجویی ب ــا تأس ــیس س ــازمان دانش ــجویان
بـــوده اســـت کـــه بعدهـــا از دل همیـــن ســـازمان،
خبرگـــزاری دانشـــجویان ایـــران (ایســـنا) بهعنـــوان
نخســـتین خبرگـــزاری غیردولتـــی بـــه وجـــود آمـــد و
امـــروز در زمـــره خبرگزاریهـــای مطـــرح کشـــور اســـت
و عملکـــرد خوبـــی دارد .ســـازمان دانشـــجویان هـــم
در سراســـر کشـــور شـــعبه دارد و شـــبکه دانشـــجویی
جهاددانشـــگاهی را شـــکل میدهـــد.
جهاددانشـگاهی فعالیتهـای فرهنگـی بسـیاری در
حـوزه قـرآن و عتـرت در دانشـگاهها انجـام داده و تـا
سـال  ،87موفـق بـه برگـزاری  25دوره جشـنواره ملـی
قـرآن و عتـرت دانشـجویان کشـور شـده اسـت .در ضمـن
برگـزاری دورههـای متمـادی ایـن جشـنواره ،حضـور
نیروهـای متخصـص قرآنـی و دانشـجویان عالقهمنـد بـه
شـرکت در ایـن جشـنوارهها فزونـی یافـت ،بهطوریکـه
در سـال  ،82تصمیـم بـه تأسـیس سـازمان فعالیتهـای
قرآنـی دانشـجویان کشـور گرفتـه شـد و در همان سـال و
از دل ایـن سـازمان ،خبرگـزاری ایکنـا متولد شـد .حرکت
در ایـن مسـیر و راهانـدازی ایـن مجموعههـا ،چیزهایـی
از پیـش نوشـته و تعیینشـده نبـود ،بلکـه نیازهـای روز
ً
مثلا خبرگـزاری ایکنـا بـه وجـود
تعیینکننـده آن بـود؛
آمـد چونکـه زمـان تولـد آن فرارسـیده بـود و امـروز این
خبرگـزاری ،در صـدر خبرگزاریهـای تخصصـی جمهوری
اسلامی در حـوزه دینـی و قرآنـی اسـت.
ورود جهاددانشـگاهی بـه حـوزه نشـر ،باعـث شـد کـه
بهمـرور ،اعتمـاد اسـاتید و اعضـای هییتعلمـی بـه چـاپ
آثارشـان توسـط ایـن نهـاد بیشـتر شـود و از همیـن رو
ایـن نهـاد بـرای تأسـیس و راهانـدازی سـازمان انتشـارات
جهاددانشـگاهی وارد عمـل شـد .همچنـان اساسـیترین
محصـول فرهنگـی در کشـور کتـاب اسـت و نظرسـنجیها
نشـان میدهـد کـه  25درصـد دانشـجویان مـا کتابخوان
و تأثیرگـذار هسـتند ،ایـن آمـار کـم ،امـا قابلاعتناسـت.
تاکنـون نزدیـک بـه  8هـزار عنوان کتـاب (بهطـور میانگین
سـاالنه  400عنـوان کتـاب) از سـوی سـازمان انتشـارات
جهاددانشـگاهی تأسیسشـده کـه تعـدادی از آنهـا حائـز
رتبـه برتـر در جشـنواره کتـاب سـال جمهـوری اسلامی
و برخـی نگارنـدگان ایـن کتابهـا بهعنـوان مؤلـف برتـر
معرفیشـدهاند .بـا توجـه بـه ماهیـت فعالیـت دانشـجویی
جهاددانشـگاهی و حمایـت از این قشـر ،تصمیم گرفته شـد
کـه بـا یـک دوره فاصلـه از کتاب سـال جمهوری اسلامی،
جشـنواره کتـاب سـال دانشـجویی راهانـدازی شـود کـه
تاکنـون  26دوره آن برگزارشـده اسـت.

معتقدیـم دانشـجویان بـه اولیـن تالیـف خـود کـه بعضا
حاصـل پایاننامـه و رسـاله آنهاسـت ،تعلـق عاطفـی دارند
و اگـر از آنهـا حمایـت شـود ،ممکـن اسـت سـالها بعـد
بتواننـد مولـف فاخـری شـوند .عمومـا اولین کتاب منتشـره
از یـک دانشـجو ،پایاننامـه اوسـت کـه بـه کتـاب تبدیـل
میشـود؛ بنابرایـن شناسـایی پایاننامههـای حرفـهای و
علمـی بهمنظـور نشـر آنهـا حائـز اهمیـت اسـت .برهمین
اسـاس ،جشـنواره پایاننامههـای سـال دانشـجویی
راهانـدازی شـد کـه تاکنـون  18دوره آن برگزارشـده و
خوشـبختانه هـر دو جشـنواره هرسـاله بـا اسـتقبال خـوب
دانشـجویان روبـرو بـوده اسـت .در طـول سـالهای فعالیت
سـازمان انتشـارات ،برنامههـای متعـدد دیگـری بهمنظـور
ترویـج و رونـق کتابخوانـی پیگیـری شـدند ،ازجملـه
رونمایـی و نقـد و تحلیـل کتابهـا ،برگـزاری نشسـتهای
فصـل سـخن بهصـورت سراسـر ،ایـده کتـاب سـهدقیقهای
بـه تأسـی از مسـابقات دفاع سـهدقیقهای که تاکنـون چهار
دوره آن برگـزار و مجـوز برگـزاری آن در سـطح بینالمللـی
هـم اخذشـده اسـت.
ایـن رویکـرد در مرکـز امـام (ره) ،انقلاب اسلامی و
والیتفقیـه و مرکـز گردشـگری ایـن نهاد نیز وجود داشـت
کـه پیرامـون شـبهات موجـود ،گفتمـان انقلاب اسلامی،
چالشهـای نظـام و انقلاب و  ...فعالیتهایـی پیشبینـی
شـود .جشـنواره ملی طریـق جاویـد و اردوهای دانشـجویی
طریـق جاویـد از مهمتریـن رویدادهـای ایـن عرصـه اسـت.
چنانکـه پیشتر گفتیم ،نخسـتین و تنها مرکز گردشـگری
دانشـجویان ایـران در جهاددانشـگاهی تأسیسشـده اسـت.
در ایـن مرکـز اردوهـای ایـران مـرز پرگهـر دایـر شـد تا هر
دانشـجو بتوانـد مطابـق رشـته تحصیلـی خـود ،بـر اسـاس
پروتکلهـای ایـن اردوهـا ،بـه شـهرها و مناطـق مختلـف
سـفر کنـد و با اقوام مختلف و افتخارات کشـور آشـنا شـود.
همایـش ملـی خلیجفارس ،اقـدام علمی ـ فرهنگـی دیگری
در مواجهـه بـا هجمههـا علیـه خلیجفـارس بـود .همـه این
اقدامـات و فعالیتهـا ،تاکنون مشـابهی نداشـته و به همین
دلیل شـاخص اسـت.
بـا وجـود اینکـه حمایـت و کمک مالـی به دانشـجویان،
وظیفـه ذاتـی جهاددانشـگاهی نبـوده ،امـا صندوقـی تحـت
عنـوان صنـدوق قرضالحسـنه دانشـجویان در ایـن نهـاد
راهانـدازی شـد تـا در حـد بضاعـت از دانشـجویان نیازمنـد،
حمایـت مالـی صـورت بگیـرد .در ایـن زمینـه اسـاتید
دانشـگاهی ،بهصـورت افتخـاری بـا صنـدوق همـکاری
میکننـد و آنهـا ضمـن ایفـای نقـش خیـر در تامیـن
منابـع مکانیزمهـای دریافـت وام بـا مشـورت با آنهـا انجام
میشـود ،همچنیـن در شناسـایی ایـن دانشـجویان به دلیل
تعامـل خوبـی کـه بـا دانشـجویان دارنـد ،بـه مـا کمـک
میکننـد .

معاون فرهنگی
جهاددانشگاهی:

امروز خبرگزار 
ی
بینالمللی قرآن
کریم در صدر
خبرگزاریهای
تخصصی
جمهوری
اسالمی در حوزه
دینی و قرآنی
است.

1399

رسم باور
ِ
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
1399

50
در پایـــان چهارمیـــن دهـــه حیـــات
جهاددانشـــگاهی ،ارتبـــاط ایـــن نهـــاد بـــا بدنـــه
دانشـــجویی را چگونـــه ارزیابـــی میکنیـــد؟
یــک واقعیــت را بایــد در نظــر بگیریــم؛ فضــای مجــازی
و تعام ــات در ای ــن فض ــا ،دانش ــجویان م ــا را ب ــه س ــمتی
ب ــرده ک ــه فرصت ــی ب ــرای گفتوگ ــو ب ــا یکدیگ ــر ندارن ــد.
نیـــاز بـــه گفتوگـــو ،آنهـــم نـــه بهصـــورت تریبـــون
آزاد ،از دغدغههـــا و نیازهـــای ایـــن قشـــر اســـت .تـــاش
مـــا در ایـــن نهـــاد ایـــن بـــوده کـــه پاســـخ خوبـــی بـــه
نی ــاز در قال ــب برگ ــزاری هش ــت دوره مس ــابقات مناظ ــره
دانش ــجویی ب ــا پش ــتوانه علم ــی بدهی ــم .ای ــن مناظ ــرات،
آییننامـــه مدونـــی دارد و نوعـــی تمریـــن گفتوگوســـت.
نســـل دانشـــجویی امـــروز ،نســـل گفتوگـــو اســـت و
بایـــد بتـــوان بـــا گفتوگـــو بـــا آنهـــا ســـخن گفـــت.
اگـــر بخواهیـــم رویکـــرد صحیحـــی دربـــاره رویدادهـــای
مناســـبتی ،جشـــنها و اعیـــاد اتخـــاذ کنیـــم ،بایـــد
فعالی ــت گفتمان ــی ح ــول ای ــن رویداده ــا داش ــته باش ــیم.
در ســـالهای اخیـــر ،فضـــای مجـــازی اثرگـــذاری
زی ــادی ب ــر جامع ــه داش ــته و باوج ــود تم ــام فعالیته ــا،
برنامههـــا و اقدامـــات مثبـــت فرهنگـــی ،تاکنـــون
نتوانســـتهایم برنامهریـــزی کیفـــی مشـــخصی در ایـــن
زمینـــه داشـــته باشـــیم و ســـهم ایـــن نهـــاد در تولیـــد
محت ــوای فرهنگ ــی در فض ــای مج ــازی ک ــم ب ــوده اس ــت.
اگـــر برنامهریـــزی صحیحـــی انجـــام شـــود ،ایدههـــای
خوبـــی میتوانـــد در ایـــن حیطـــه مطـــرح شـــود.
بایـــد زیرســـاختهای مـــا در حـــوزه فضـــای مجـــازی
بیشازپیـــش تقویـــت شـــود .بـــا توجـــه بـــه شـــیوع
کرونـــا ،در برنامهریـــزی ســـال  99ایـــن موضـــوع و
تقویـــت فعالیـــت در عرصـــه مجـــازی ،لحـــاظ شـــده
اســـت .توســـعه ایـــن فضـــا میتوانـــد بـــه گســـترش
روابـــط جهاددانشـــگاهی بـــا دانشـــجویان منجـــر شـــود.
در حـــال حاضـــر از طریـــق شـــعب ســـازمان
دانشـــجویان بیـــش از  6000نفـــر از دانشـــجویان از
سراســـر کشـــور عضـــو ســـازمان دانشـــجویان هســـتند.
همچنیـــن بخـــش زیـــادی از فعالیتهـــای فرهنگـــی
جهاددانشـــگاهی توســـط دانشـــجویان برنامهریـــزی و
اجـــرا میشـــود .رویکـــرد مشـــارکتی جهاددانشـــگاهی در
برنامهه ــای فرهنگ ــی ب ــه توس ــعه رواب ــط ای ــن نه ــاد ب ــا
دانشـــجویان یـــاری میرســـاند.
سیاستگذاریهایفرهنگیدرجهاددانشگاهی
را چگونه ارزیابی میکنید؟

امـــروز ،بســـیاری از مدیـــران و مســـئوالن فرهنگـــی
و تصمیـــم گیـــران ایـــن حـــوزه در کشـــور ،از نیروهـــای
تربیتشـــده در جهاددانشـــگاهی بودهانـــد و در حـــوزه
فرهنگـــی ایـــن نهـــاد رشـــد کردنـــد .ایـــن در حالـــی
اســـت کـــه تربیـــت افـــراد و نیروهـــا در ایـــن مجموعـــه،
ب ــا ات ــکا ب ــه سیس ــتم داخل ــی جهاددانش ــگاهی و ب ــدون
اســـتفاده از نیروهـــای تربیتشـــده مجموعههـــای
دیگ ــر ب ــوده اس ــت .فرازوفرودهای ــی ب ــه دالی ــل مختل ــف
وجـــود داشـــته ،امـــا همچنـــان خروجیهـــای خوبـــی از
حـــوزه فرهنگـــی ایـــن نهـــاد شـــاهد هســـتیم و کمـــاکان
پابرجاس ــت .اکث ــر مراک ــز زیرمجموع ــه معاون ــت فرهنگ ــی
ایـــن نهـــاد ،بـــه ســـن تأســـیس بـــاالی  20ســـال
رســـیدهاند و آن چیـــزی کـــه بـــه اذعـــان بســـیاری،
موفقیـــت در حـــوزه فعالیتهـــای فرهنگـــی را بـــرای
ایـــن نهـــاد رقـــمزده ،سیاســـتگذاریهای فرهنگـــی
اســـت کـــه فرمایشـــی نبـــوده و توانســـتهایم برنامههـــا
را متناســـب بـــا نیازهـــا بـــهروز کنیـــم.
بااینحـــال ،زمانـــی کـــه بـــر مبنـــای نظرســـنجیهای
انجامشـــده ،ســـبد فرهنگـــی دانشـــجو را بررســـی
میکنیـــم ،درمییابیـــم بـــرای مثـــال عالقـــه و دغدغـــه
آنهـــا فیلـــم اســـت ،امـــا دانشـــگاه چـــه میکنـــد؟
بودج ــه فرهنگ ــی دانش ــگاه را ص ــرف برگ ــزاری نمایش ــی
مناســـبتها و جشـــنها میکنـــد .احتمـــاالً اولیـــن
پاســـخ مســـئوالن فرهنگـــی دانشـــگاه در مواجهـــه بـــا
ایـــن وضعیـــت ایـــن اســـت کـــه نظرســـنجی اشـــتباه
بـــوده ،درحالیکـــه تجربـــه نظرســـنجی انتخابـــات
و نظرســـنجیهای متعـــدد دیگـــر توســـط ایســـپا،
نشـــان میدهـــد درصـــد خطـــای ایـــن نظرســـنجیها
بســـیار پاییـــن اســـت و ایـــن مرکـــز مرجعـــی بـــرای
تصمیمگیریهـــا و طـــرح نظـــرات میتوانـــد باشـــد.
بودجـــه ســـاالنه نظرســـنجیهای خویشفرمایـــی
جهاددانشـــگاهی انـــدک اســـت و تعـــداد زیـــادی از
طرحهـــا و پروژههـــا ،کارفرمایـــی اســـت و بـــا 7
هـــزار پرسشـــگر در سراســـر کشـــور ،طرحهـــا اجـــرا
میشـــود کـــه وســـیعترین آنهـــا پیرامـــون موضوعاتـــی
ماننـــد فرهنـــگ سیاســـی مـــردم ایـــران ،رفتارهـــای
انتخاباتـــی مـــردم ایـــران و رفتارهـــای اعتراضـــی مـــردم
بـــوده اســـت .ایـــن نظرســـنجیها بهخودیخـــود
ارزش ندارنـــد و صرفـــا آزمایشـــی از وضعیـــت موجـــود
هســـتند .نظرســـنجیهای انجامشـــده بایـــد مبنـــای
تصمیمگیـــری قـــرار بگیـــرد ،درحالیکـــه نظرســـنجیها
بیش ــتر ش ــبیه پ ــز مدیریت ــی اس ــت ،تصمیم ــات گرفت ــه
میشـــود و نظرســـنجی هـــم میکننـــد ،امـــا ایـــن
نظرســـنجی در کجـــای تصمیمگیـــری جـــای دارد؟

ب ــا توج ــه ب ــه پیش ــینه جهاددانش ــگاهی
در طـــول چهـــار دهـــه فعالیـــت ،بهخصـــوص
در حـــوزه فرهنـــگ ،مراجعـــه بـــه ایـــن نهـــاد
چگونـــه بـــوده و در ایـــن عرصـــه چـــه میـــزان از
ظرفیتهـــا و توانمندیهـــای جهاددانشـــگاهی
اســـتفاده میشـــود؟
هزینـــه و فایـــده در بحـــث فعالیتهـــای فرهنگـــی
نکتـــه حائـــز اهمیتـــی اســـت ،در ایـــن زمینـــه اگـــر
جهاددانشـــگاهی را بـــا ســـایر نهادهـــای مشـــابه مقایســـه
کنی ــم ،قطعــاً جهاددانش ــگاهی در مرتب ــه باالت ــری ق ــرار
میگیـــرد .بـــه اذعـــان تمـــام کســـانی کـــه در حـــوزه
فرهنـــگ فعالیـــت دارنـــد ،جهاددانشـــگاهی مجموعـــه
خوشنـــام فرهنگـــی در دانشـــگاه اســـت .دانشـــجویانی
کـــه دنبـــال حاشـــیه و خطوربطـــی نیســـتند و
عالقهمن ــد هس ــتند در حی ــن تحصی ــل ،بافرهن ــگ آش ــنا
و فعالیـــت فرهنگـــی و اجتماعـــی در دانشـــگاه داشـــته
باشـــند بـــه ایـــن نهـــاد مراجعـــه میکننـــد .البتـــه
ایـــن بـــه معنـــای ایـــن نیســـت کـــه از فعالیتهـــای
فرهنگـــی ســـایر مجموعههـــا اســـتفاده نمیشـــود،
امـــا بقـــای فعالیتهـــای فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی
و دوام و اســـتمرار آن ،بـــر معقـــول بـــودن برنامههـــا و
طرحهـــای فرهنگـــی ایـــن نهـــاد صحـــه میگـــذارد.
درعینحـــال ،متناســـب بـــا توســـعه دانشـــگاهها پـــس
از انقـــاب ،ســـاختارهای متنـــوع فرهنگـــی هـــم ایجـــاد
ش ــد ک ــه دانش ــجویان از خدم ــات آنه ــا ه ــم بهرهمن ــد
میشـــوند؛ بنابرایـــن نبایـــد انتظـــار داشـــت کـــه همـــه
دانشـــجویان از برنامههـــا و فعالیتهـــای فرهنگـــی
جهاددانش ــگاهی اس ــتفاده کنن ــد؛ ام ــا درص ــد زی ــادی از
دانشـــجویان از فعالیتهـــای فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی
بهـــره میبرنـــد و در آن مشـــارکت میکننـــد.

هدفگذاری جهاددانشگاهی برای جذب
بیشتر دانشجویان در فضای دانشگاه چیست؟
بایـــد ایـــن نکتـــه را در نظـــر داشـــت کـــه امـــروز
ذائقـــه دانشـــجویان تغییـــر پیداکـــرده و نمیتوانیـــم
متناســـب بـــا ســـاختار فرهنگـــی دهههـــای گذشـــته
در ایـــن حـــوزه فعالیـــت کنیـــم .بســـیاری از دانشـــجویان
فعالیتهـــای فرهنگـــی را در ســـاختارهای خـــارج از
دانشـــگاه و پاتوقهـــای دیگـــری ماننـــد کافیشـــاپها
دنبـــال میکننـــد ،البتـــه ایـــن بـــه معنـــای بـــد بـــودن
ای ــن فضاه ــا نیس ــت ،ام ــا الزم اس ــت در جهاددانش ــگاهی
درب ــاره ای ــن موض ــوع فک ــر کنی ــم ک ــه ج ــذب دانش ــجو
مهـــم اســـت یـــا جـــذب دانشـــجو در محیـــط دانشـــگاه؟
اگـــر میخواهیـــم دانشـــجو جـــذب شـــود و دنبالـــهرو
برنامههـــا و فعالیتهـــای فرهنگـــی باشـــد ،بایـــد
دربـــاره توســـعه فعالیـــت بیـــرون از دانشـــگاه هـــم
بیندیش ــیم و ب ــه ای ــن پاتوقه ــا توج ــه کنی ــم .بس ــیاری
از دانشـــجویان عالقـــه چندانـــی بـــه حضـــور فیزیکـــی در
دانش ــگاه ب ــرای فعالیته ــای فرهنگ ــی ندارن ــد .دانش ــگاه
از ایـــن منظـــر بـــرای اکثریـــت دانشـــجویان مهـــم اســـت
کـــه آموزشهایـــی را دریافـــت کننـــد و از جهـــات
علمـــی در رشـــته خـــود تقویـــت شـــوند؛ امـــا در حیطـــه
فعالیتهـــای فرهنگـــی بایـــد ایـــن مســـئله را مدنظـــر
ق ــرارداد ک ــه عالق ــه دانش ــجویان عمدتــاً در س ــه ح ــوزه
فعالیتـــی اســـت؛ فعالیتهـــای اجتماعـــی و عامالمنفعـــه،
دوم فعالیت ــی ک ــه منج ــر ب ــه یادگی ــری مه ــارت ش ــود و
ســـوم برنامههـــای گفتوگومحـــور و تعاملـــی .امـــروز
دیگ ــر برنامهه ــای ت ــک مخاط ــب و تریب ــون آزاد چن ــدان
م ــورد اقب ــال دانش ــجویان نیس ــت؛ بنابرای ــن ب ــرای ج ــذب
بیشـــتر دانشـــجویان بایـــد در ایـــن زمینههـــا ،برنامـــه
داشـــته باشـــیم.
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دکتر حمید امیناسماعیلی:

بعد از گذشت
بیش از 40
سال از انقالب
اسالمی ،باید
یک تلقی
درستتر و
صحیحتری از
کار فرهنگ
جهادی داشته
باشیم.

اشــاره :پــای صحبــت اعضــای جهاددانشــگاهی کــه بنشــینیم ،از ســرمایهی گرانبهایــی بــه نــام «فرهنگ
جهــادی» ســخن میگوینــد؛ وقتــی کــه خاطرههــا را بازگــو میکننــد ،گاه لبخنــد میزننــد؛ گاه
چشمانشــان خیــس میشــود و گاهــی هــم بــا یــک ن َ َفــس عمیــق و یــک بــازدم پُرمعنــا چیزهایــی را
بــه جوانترهــا گوشــزد میکننــد.
فرهنــگ جهــادی از جنــس اقــدام و عمــل اســت و شــاید بــه همین دلیــل هــم ،پیـشازآن کــه در منابع و
کتابهــا بــه دنبــال آن بگردیــم ،بایــد آن را از میــان گفتوگــو بــا صاحبــان تجربــه و کســانی کــه خــود و
اطرافیانشــان ســالها بــر مــدار ایــن فرهنــگ اصیــل گامهــای موثــری برداشــتند ،جسـتوجو کنیــم.
امیــد اســت از نــکات و یادآوریهــای ایــن مصاحبههــا بــرای شــناخت بهتــر فرهنــگ جهــادی یــا عمــق
بخشــیدن بــه اقدامــات جهــادی بهــره بگیریم.
در اولین مصاحبه بهسراغ دکتر امین اسماعیلی مشاور رییس جهاددانشگاهی رفتیم.
هرچنــد خــود را پژوهشــگر میدانــد ،امــا از چهــار ســال قبــل تــا امــروز کــه در مقــام مشــاور رییــس
جهاددانشــگاهی ،دکترحمیدرضــا طیبــی را همراهــی کــرده ،بــه فرهنــگ نیــز همــان انــدازه بهــا میدهد
کــه بــه پژوهــش و فنــاوری.
دکتــر حمیــد امیناســماعیلی کــه ایــن روزهــا در کســوت مشــاور رییــس جهاددانشــگاهی در ایــن نهــاد
مشــغول اســت از همــان زمــان تشــکیل جهاددانشــگاهی یعنــی از ســال  ۱۳۵۹همــراه ایــن مجموعــه
بــوده و همــواره در کنــار کارکــرد فرهنگــی کــه از حوزههــای کاری مهــم جهاددانشــگاهی بــود ،بــه حــوزه
پژوهــش و فنــاوری نیــز توجــه ویــژهای داشــت.
چهلســالگی تشــکیل جهاددانشــگاهی بهان ـهای بــود تــا بــا ِر دیگــر فرهنــگ جهــادی و مفهــوم آن را،
آنهــم در شــرایط امــروز جامعــه از نــگا ِه او کــه مســؤول اتــاق فکــر ایــن نهــاد و معــاون ســابق پژوهش و
فنــاوری جهاددانشــگاهی اســت ،بررســی کنیــم.
مدیــر کانــون تفکــر راهبــردی جهاددانشــگاهی بــرای پاســخ بــه نخســتین پرســش بــرای بررســی حضور
جهاددانشــگاهی در عرصــهی فعالیتهــای فرهنگــی ترجیــح میدهــد تــا نخســت تعریفــی کامــل از
«فرهنــگ جهــادی» ارایــه دهــد.
مشروح صحبتهای او را در ادامه میخوانیم:
وقتــی از فرهنــگ جهــادی حــرف میزنیــم ،نخســت
بایــد منظــور خــود را روشــن کنیــم؛ بــه نظــر مــن در
فرهنــگ جهــادی چنــد ویژگــی وجــود دارد؛ نخســت
اینکــه بایــد بــه دنبــال آن بــود کــه رفــع نیازهــای
جامعــه بــا جدیــت دنبــال شــود .ایــن نیــاز میتوانــد فنــی،
تکنیکــی ،فرهنگــی یــا اجتماعــی باشــد؛ بنابرایــن یکــی از
ویژگیهــای فرهنــگ جهــادی ایــن اســت کــه بــرای آن
فــرد یــا ســازمان ،مســألهی پاســخ بــه نیــاز جامعــه و رفــع
ـی
آن ،مســالهای مهــم باشــد و کســی و ســازمانی کــه مدعـ ِ
ـتن فرهنــگ جهــادی اســت ،ایــن را بایــد یــک وظیفــه
داشـ ِ
اخالقــی و وجدانــی بــرای خــود بدانــد.
از یکســو کســی کــه مدعــی داشــتن ایــن فرهنــگ
اســت ،وظیفــه اصلــی خــود را ادای تکلیــف بــه جامعــه
میدانــد ،یعنــی بیــش از اینکــه بــه دنبــال نفــع شــخصی
خــود باشــد بــه دنبــال نفعرســانی بــه جامعــه اســت ،امــا
از ســوی دیگــر بایــد آن شــخص ،مبــادی یکســری آداب
اخالقــی و فرهنگــی باشــد کــه در روابــط بیــن افــراد بــه
آنهــا مقیــد باشــد؛ ماننــد اینکــه انســان یکســری
ســجایا و ویژگیهــای اخالقــی مثبــت ماننــد راســتگویی

و امانتــداری در روابــط بیــن فــردی و قائــل بــه اصالــت
منافــع جمــع بــر منافــع فــرد داشــته و همچنیــن ایفــای
ایــن وظیفــه را یــک وظیفــهی اخالقــی و دینــی بدانــد.
در ایــن شــرایط ،فرهنــگ جهــادی فقــط در حوزههــای
کاری کــه بهظاهــر بهعنــوان یــک کار فرهنگــی اطــاق
میشــود ،تجلــی پیــدا نمیکنــد؛ بلکــه کا ِر فکــری،
اندیشــهای ،فنــی و اجتماعــی و اصــ ً
ا هــر کاری کــه
انجــام میشــود در صــورتِ
داشــتن ایــن ویژگیهــا ،کا ِر
ِ
فرهنگــی جهــادی محســوب میشــود.
پـس در جامعه امـروز که بهشـدت دچار نابسـامانیهای
اجتماعـی ،فرهنگـی ،اقتصـادی ،تکنولوژیـک و علمـی
هسـتیم کسـانی کـه در جامعـه بـا ایـن ویژگیهـا و اصـول
فکـری ،اخالقـی و عملـی کار میکننـد ،درواقع بـه فرهنگ
جهـادی عمـل کـرده و آن را پـاس میدارند .از سـوی دیگر
تلقـی برخی افراد این اسـت کـه وقتی میگوییـم «فرهنگ
جهـادی» یعنـی کار فرهنگی انجام دهیـد و تبلیغات کنید؛
درحالیکـه آن ،یـک نـگاه ابتدایـی و متصلـب و منجمـد از
فرهنـگ جهادی اسـت.
اگر این ویژگیها در شخص یا سازمانی وجود داشته
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باشد ،وقتی کسی یا سازمانی کار فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی بر این اساس انجام دهد ،کاری مبتنی بر فرهنگ
جهادی انجام داده است .از این منظر ،فرهنگ جهادی
هنوز هم ،یک موضوع و مسألهی جدی در کشور است.
چون کشور دچار مسایل و مشکالت و عقبافتادگیهای
تاریخی ،اقتصادی ،اجتماعی ،علمی و فنی است ،پس ما
هنوز نیازمند فرهنگ جهادی هستیم تا در هرکدام از این
حوزهها ،انسانها و سازمانها با اصول و مبادی ،کاری جدی
و پیگیرانه انجام دهیم.

یــک ملــت مبتنــی بــر توســعهی علــم و دانــش باشــد.
بنابرایـن معتقـدم اگـر جهاددانشـگاهی میخواهـد
کمـاکان آبرومنـد بمانـد بایـد در حوزههـای دانشبنیـان،
کا ِر جـدی کنـد .ایـن حوزههـا میتوانـد هـم در حـوزهی
علـم و تکنولوژیـک باشـد و هـم در حوزههـای دیگـر مانند
فرهنگـی و اجتماعـی .بنابرایـن میطلبـد کـه مـا مسـلح و
مجهـز بـه تواناییهـای دانشـی و اخالقـی سـرآمد در ابعـاد
مختلـف سـازمانی در جهاددانشـگاهی باشـیم.
اگر این کار انجام شود و در هرکدام از این حوزهها سعی
کنیم بهصورت دانشبنیان عمل کنیم ،میتوانیم بگوییم
برای جامعه مفید هستیم و برای مشکالت آتی کشور که
مشکالت حاد و بغرنجی نیز هست ،گامهایی به سمت جلو
برمیداریم و وظایف خود را برای تحول و توسعه و پیشرفت
کشور ایفا میکنیم.

مــن تلقــی خــود از فرهنــگ را مطــرح کــردم ،ماننــد
محقــق تــراز اول شــیمی،
وقتیکــه میگویــم یــک
ِ
فیزیــک یــا زیستشناســی کــه کار جــدیِ علمــی و
پژوهشــی بــا ایــن ویژگیهــا و اهــداف انجــام میدهــد،
بزرگتریــن کار فرهنگــی را انجــام میدهــد.
کار فرهنگــی ایــن نیســت کــه مــا فقــط پوســتر
ـم بزرگداشــت برگــزار
بچســبانیم ،پــاکارد بزنیــم یــا مراسـ ِ
کنیــم .ایــن نیــز بخشــی از کار فرهنگــی اســت؛ امــا نیــاز
اســت تــا بعــد از گذشــت بیــش از  40ســال از انقــاب
اســامی ،یــک تلقــی درســتتر و صحیحتــری از کار
ِ
فرهنــگ جهــادی داشــته باشــیم .معتقــدم درصورتیکــه
چنیــن تلقــی باشــد ،کار فرهنگــی و جهــادی هنــوز هــم
کار مهــم و الزمــی بــرای کشــور مــا هســت.

بـا نگاهی بـه اقدامـات مختلف انجامشـده
در حوزههـای مختلـف جهاددانشـگاهی در طول 40
سـال گذشـته؛ معتقدید مهمتریـن و تأثیرگذارترین
اقـدام فرهنگی جهاددانشـگاهی چه بوده اسـت؟

پس با این توضیحات شما معتقدید که با وجود
تمرکز جهاددانشگاهی بر تأمین نیازهای دانشبنیان،
همچنان الزم است این نهاد به بحث فرهنگ جهادی
نیز توجه کافی را داشته باشد؟

بــا ایــن توصیــف معتقدیــد نیــاز وارد شــدن
جهاددانشــگاهی بــه کــدام عرصههــا بیشــتر
حــس میشــود و چــه حمایتهایــی بایــد بــرای
ایــن ورود انجــام شــود؟
امــروز در جامعــه مــا شــاید مهمتریــن مســألهای کــه
مــا نیازمنــد آن هســتیم و جهاددانشــگاهی هــم بایــد
در ایــن حــوز ه ورود جــدی کنــد« ،کار علمــی ،فنــی و
تکنولوژیــک کــردن اســت» .اگــر بخواهیــم در عرصــه
حیــات اجتماعــی خــود اســتمرار پیــدا کنیــم و ایــن جامعه
بــا عــزت و آبــرو بمانــد ،نیازمندیــم تــا کا ِر علمــی ،دانشــی
و تکنولوژیــک جــدی را ســامان دهیــم ،چــون اســاس
پیشــرفت امــروز جوامــع انســانی مبتنــی بــر دانــش اســت.
اینکــه میگوینــد جامعــه دانشبنیــان ،اقتصــاد
دانشبنیــان ،سیاســت دانشبنیــان ،فرهنــگ دانشبنیــان
و غیــره ،یعنــی همــه امــور و حوزههــای فعالیــت و حیــات

مهمتریــن اثرگــذاری ،دســتاورد یــا تأثیــر
جهاددانشــگاهی ،ایجــاد و تعمیــق اعتمادبهنفــس در بیــن
جوانــان و متخصصــان کشــور بــوده کــه نشــان دهــد مــا
قــدرت و تــوان ایــن راداریــم کــه در حــوزه علــم و فنــاوری
و ســایر حوزههــای کشــور کار جــدی و تخصصــی کنیــم و
مســائل و مشــکالت کشــور خــود را رفــع کنیــم.
ایــن خودبــاوری در راســتای همــان ســخن حضــرت
امــام خمینــی (ره) اســت کــه در یــک عبــارت کوتــاه
گفتنــد« :مــا میتوانیــم» .درواقــع یکــی از کارهــای بــزرگ
جهاددانشــگاهی ایــن بــود کــه ســعی کــرد ثابــت کنــد تــا
نیروهــای متخصــص داخــل کشــور قادرنــد بــرای حــل
مســائل علمــی ،فنــی و اجتماعــی کشــور ،خودشــان کار
جــدی کننــد و بــرای معضــات کشــور راهحــل ارائــه کــرده
و تــاش کننــد تــا ایــن اعتمادبهنفــس در بیــن نیروهــای
جــوان و تحصیلکــرده کــه قــادر بــه حلوفصــل مســائل
مختلــف کشــور هســتند ،بــه وجــود آیــد .ایــن روحی ـهی
احیــایِ خودبــاوری ،خوداتکایــی و اعتمادبهنفــس
مهمتریــن دســتاورد جهاددانشــگاهی در حــدود چهــار
دهــهای اســت کــه از فعالیــت آن میگــذرد.
البتـه جهاددانشـگاهی موفقیتهـای بزرگـی در
حوزههـای علمـی و فنـی داشـته اسـت .هـم در حـوزهی
انتقـال تکنولـوژی و تدویـن
تولیـد دانـش ،هـم در بخـش
ِ
و تولیـد دانـش فنـی ،دسـتاوردهای قابلتوجهـی داشـته
اسـت کـه میتـوان گفـت اصـل همـهی اینهـا بـر اسـاس
آن روحیـه و بـاور شـکلگرفته اسـت.
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بر اسـاس تعریفی کـه در ابتـدای صحبتهای
خـود بـرای «فرهنـگ جهـادی» مطـرح کردیـد،
معتقدیـد چـه اقداماتـی بـر اسـاس ایـن تعریفها
ِ
بحـث فرهنگ
در جامعـه انجامشـده کـه میتوانـد
جهـادی را گسـترش دهد؟

دکتر حمید امیناسماعیلی:

عملکرد
کرسیهای آزاد
اندیشی را که
در مراکز علمی
و دانشگاهی
راه افتاده زیاد
موفق نمیدانم
چون مقدمات و
استلزامات آن به
خوبی آماده نشده
است.

اقداماتـی کـه بـر اسـاس ایـن روحیـه انجامشـده اسـت
کارهـای بزرگـی در جهاددانشـگاهی در حـوزه تولید دانش،
تدویـن و تنظیـم دانـش فنـی کارهـا ،ایجـاد پروتکلهـای
عملـی بـرای کار در حوزههـای مختلـف ماننـد فنـی و
پزشـکی ،انتقـال تکنولـوژی بـه همراه داشـته اسـت( .یکی
از مشـکالت جـدی کشـورهای درحالتوسـعه ایـن اسـت
کـه انتقـال تکنولـوژی و دانـش را از جوامـع توسـعهیافته
بـه کشـور خودسـامان دهند و همیشـه وابسـته بـه دانش و
تکنولـوژی کشـورهای خارجـی نباشـند)
ایـن نهـاد تجـارب خوبـی در ایـن زمینههـا دارد و
دسـتاوردهای زیـادی هـم داشـته کـه فقط بخشـی از آنها
بـه جامعه منتقلشـده اسـت ،البته بخشـی از آن نیز شـاید
هنـوز در دسـت جهاددانشـگاهی مانـده و کار تدریجـی
و اشـاعهای روی آن زیـاد انجامنشـده اسـت ،امـا در ایـن
حوزههـا دسـتاوردهای قابلتوجهـی داشـته که بـرای تحول
و توسـعه کشـور بسـیار مهـم اسـت.
اگـر بتـوان در عملکرد برخی از دسـتگاهها
قیاسـی انجـام داد ،معتقدیـد بـا توجـه بـه اینکـه
رفتـار ،ویژگیهـا و کارهایی که فرهنـگ جهادی در
یـک مؤسسـه دانشبنیـان میتوانـد انجام دهـد ،با
دیگر دسـتگاههایی کـه در این حـوزهی دانشبنیان
وارد میشـوند ،چـه قـدر میتواند متفاوت باشـد؟
یکسـری اصـول کلـی دربـارهی فرهنـگ جهـادی وجود
دارد کـه مطرحشـدهاند ،امـا برخـی از وجـوه دیگـری کـه
شـاید از ویژگیهـای جهاددانشـگاهی اسـت را میتـوان
اینطـور مطـرح کرد که افـراد فعال در جهاددانشـگاهی اوالً
آنهـا یـک بـاور عمیـق مذهبی دارنـد ،ثانیـاً کارهـا در این
سـازمان بـا هزینههـای مالـی و انسـانی کمتـر و بهـرهوری
بیشـتر در قیـاس بـا سـایر دسـتگاهها انجـام میشـود .ثالثاً
فعالیتهـا عمدتـاً در حوزههایی متمرکز اسـت کـه نیازهای
اصلـی امـروز و فـردای کشـور را در برمیگیرد .شـاید بتوان
ازاینجهـت تفـاوت مهـم کار در جهاددانشـگاهی و در
دسـتگاههای دیگـر را بررسـی کـرد.
منظور از فرهنگ جهادی این نیست کسانی که فرهنگ
جهادی دارند ،حتماً در جهاد فعالیت میکنند ،بلکه بسیاری
از انسانها اگر واجد و متصف به این صفات مطرحشده در

کار و سازمان خود باشند ،نیز دارای فرهنگ جهادی هستند.
فرهنگ جهادی منحصر و محدود به افراد خاص و در یک
سازمان خاص نیست ،هر کس دارای این ویژگیها بوده
و قصد محقق کردن این اهداف را داشته باشد به دنبال
فرهنگ جهادی است.
اما شاید ویژگی متمایز جهاددانشگاهی ،در این وجه است
که افراد جهاددانشگاهی کسانی هستند که عالوه بر ویژگی
اولیه و نکاتِ مشترک ،عمیقاً باور مذهبی دارند و معتقد به
اصالت انقالب اسالمی و تحقق اهداف آن هستند.
در این سالها اقدامات مختلف جهاددانشگاهی
از برگزاری مناظرات دانشجویی گرفته تا اقداماتی
مانند برپایی کرسیهای آزاداندیشی تا چه اندازه در
ترویج گفتمان و فرهنگ جهادی نقش داشته است؟
اگـر بخواهیـم توسـعه علـم ،فرهنـگ و تکنولـوژی را در
کشـور سـامان دهیم چارهای جز تـن دادن به آزاداندیشـی،
تبـادل فکـر و اندیشـه بهصـورت آزادانـه نداریـم .یعنـی
نمیتـوان محقـق و متفکـر را محـدود و بـرای او چارچـوب
تعییـن کـرد کـه در ایـن محدوده فکـر کرده و انتظـار آن را
داشـت که اندیشـه و فکر در آن جامعه گسـترش پیدا کند.
عملکرد کرسیهای آزاداندیشی که در مراکز علمی و
دانشگاهی راه افتاده را زیاد موفق نمیدانم ،چون احساس
میکنم مقدمات و استلزامات آن بهخوبی آماده نشدهاند،
بلکه نهادهایی که وارد این کارشدهاند با این حوزهی کاری
آنقدر که باید آشنا نبودهاند یا اعتقاد وافی و الزم را به این
کار نداشتهاند .از سوی دیگر بیشتر اقدامات انجامشده در
این حوزه را بیشتر در حد کارهای نمایشی دیدهام تا اینکه
دل اندیشههای اصیل در جامعه ایجاد ،ارائه
کاری باشد که از ِ
و ترویجشده باشد.
جهاددانشــگاهی نیــز باوجودآنکــه در ایــن حــوزه
مســئولیتی نداشــته ،امــا کارهایــی همچــون برگــزاری
اقدامــات مقدماتــی بــرای مناظــره گرفتــه تــا نقــد و
بررســیهایِ نظریههایــی کــه توســط پژوهشــگاه علــوم
انســانی دریکــی دو حــوزه بــا برگــزاری کرســیهای
آزاداندیشــی و نقــد و بررســی اندیشــهها برگــزار شــدند،
انجــام داده اســت کــه الزم اســت بــا همــکاری متولیــان
ایــن امــر در دانشــگاهها ایــن امــور تقویــت شــوند.
در حالــت کلــی کرســیهای آزاداندیشــی را زیــاد
موفــق و مثمــر ثمــر نمیدانــم و تــا زمانــی کــه یــک
بازنگــری اساســی در ایــن مســأله رخ ندهــد ،قائــل نیســتم
کــه بتوانــد کار جــدی پیــش ببــرد و زمینــه را بــرای
تولیــد اندیشــههای جدیــد ،رهگشــا و پویــا ایجــاد کنــد
یــا اندیشــههای ایجادشــده را در جامعــه گســترش داده
و ترویــج کنــد.

خدمت با قصد قربت؛ شکل
کار تفاوتی ندارد
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اشاره :جهاددانشگاهی از ابتدای تشکیل تاکنون زمینهساز حضور جوانان نخبه برای پیشبرد فعالیتهای علمی
بوده است؛ از جملهی این افراد ،دکتر جمال داورپناه یکی از محققان سازمان جهاددانشگاهی خوزستان است.
در گفتوگویی که به مناسبت چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با وی انجام شده است ،به اهمیت
حضور جهاددانشگاهی در فضای علمی کشور و ترویج فرهنگ جهادی تاکید میکند.
این شما و این صحبتهای شنیدنی محقق جوان جهاددانشگاهی:

همـــکاری شـــما بـــا جهاددانشـــگاهی
چگونـــه و از چـــه ســـالی آغـــاز شـــده اســـت؟
ســـال  93وارد جهاددانشـــگاهی شـــدم؛ پیـــشازآن
بهوســـیلهی دوســـتان و همکارانـــی کـــه در ایـــن
مجموعـــه کار میکردنـــد ،بـــا فعالیتهـــای
جهاددانشـــگاهی آشـــنا شـــده بـــودم .ایـــن نهـــاد
زمینـــهی مناســـبی بـــرای فعالیتهـــای پژوهشـــی و
تحقیقاتـــی داشـــت و بـــرای مـــن کـــه فارغالتحصیـــل
مقط ــع دکت ــرا ب ــودم ،بس ــتر مناس ــبی ب ــرای تحقی ــق
در حوزههـــای فنـــی و مهندســـی و علـــوم پایـــه در
جهاددانشـــگاهی فراهـــم شـــد.

جهاددانشـــگاهی چـــه مزیتهایـــی
نســـبت بـــه ســـایر نهادهـــای علمـــی ـ
دانشـــگاهی دارد؟
جهاددانشـــگاهی دارای انعطـــاف در ســـاختار اســـت
و همیـــن موضـــوع باعـــث میشـــود کـــه بتوانـــد
بســـیاری از فعالیتهـــا و پروژههـــای تحقیقاتـــی را
در حوزههـــای مختلـــف و دانشبنیـــان انجـــام دهـــد،
امـــا دانشـــگاهها بـــا بروکراســـی محـــدود شـــدهاند و
نمیتواننـــد در هـــر پـــروژهای وارد شـــوند.
چـــه پروژههـــا و طرحهـــای
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مهمـــی در جهاددانشـــگاهی خوزســـتان انجـــام
دادهایـــد؟
در جهاددانشـــگاهی ســـه مـــدل کار را انجـــام
میدهیـــم .یـــک مـــدل طرحهـــای کارفرمایـــی اســـت
کـــه در ایـــن راســـتا بـــه صنایـــع مختلـــف مراجعـــه و
بـــر اســـاس نیازهـــای آنهـــا طرحهایـــی را تعریـــف
کـــرده و در طـــول ســـال انجـــام میدهیـــم .یـــک
مـــدل دیگـــر طرحهـــای تحقیقاتـــی بـــر اســـاس نیـــاز
ب ــازار اس ــت ک ــه ب ــه ب ــازار مراجع ــه ک ــرده و نیازه ــا را
احصـــا و بـــر روی آنهـــا پژوهـــش انجـــام میدهیـــم.
مـــدل دیگـــر پروژههایـــی کـــه انجـــام میدهیـــم،
پژوهشهـــای پایـــهای اســـت کـــه بـــه ســـفارش
نهـــاد یـــا مرکـــز خاصـــی نیســـتند؛ ایـــن پژوهشهـــا
را معمـــوال بـــرای ادامـــهدادن کارهـــای دیگـــری کـــه
در جهاددانشـــگاهی کار میشـــود ،انجـــام میدهیـــم.
جهاددانشـــگاهی چگونـــه میتوانـــد
نیازهـــای اســـتراتژیک کشـــور را رفـــع کنـــد؟
جهاددانش ــگاهی ب ــرای انج ــام کاره ــای ب ــا کیفی ــت
بایـــد بتوانـــد بـــا دنیـــا رقابـــت کنـــد؛ بنابرایـــن نیـــاز
بـــه آزمایشـــگاههای بـــزرگ و مجهـــز دارد؛ ایـــن
موضـــوع بســـیار مهـــم اســـت کـــه خـــود را بـــه
لحـــاظ آزمایشـــگاهی تقویـــت کنیـــم؛ همچنیـــن
بـــه لحـــاظ نیـــروی انســـانی نیـــز بایـــد بتوانیـــم از
ظرفیـــت نیروهـــای تحصیلکـــردهی دانشـــگاههای
معتبـــر کشـــور اســـتفاده نماییـــم؛ در ایـــن صـــورت
میتوانیـــم بســـیاری از نیازهـــای کشـــور را رفـــع و
بـــه شـــکل همزمـــان بـــا جهـــان نیـــز رقابـــت کنیـــم.
در صـــورت ارتقـــای چابکـــی موجـــود در
جهاددانشـــگاهی ،میتـــوان بســـیاری از نیازهـــای
کشـــور را رفـــع کـــرد .همچنیـــن ایـــن نهـــاد بایـــد
بتوان ــد در موض ــوع مالکی ــت فک ــری ،ورود و مش ــکالت
ایـــن موضـــوع را برطـــرف کنـــد تـــا افـــراد بـــه ایـــن
س ــمت راغ ــب ش ــده و بتوان ــد تحقیق ــات خ ــود را ب ــا
فـــراغ بـــال بیشـــتری انجـــام دهنـــد.
جهاددانشـــگاهی میتوانـــد یـــک مـــدل بـــرای
ســـایر ســـازمانها باشـــد .اگـــر ســـازمانها و
نهادهـــا ماننـــد جهاددانشـــگاهی عمـــل کـــرده یـــا
ســـازمانهای اینچنینـــی گســـترش پیـــدا کنـــد،
بـــرای کشـــور اثـــرات مثبتـــی بـــه همـــراه خواهـــد
داشـــت و بســـیار ســـریعتر میتوانیـــم مســـیر
توســـعه را طـــی کنیـــم.

نقـــش جهاددانشـــگاهی را در نقشـــهی
جامـــع علمـــی کشـــور چگونـــه ارزیابـــی
میکنیـــد ؟
چابکـــی و نیمهدولتیبـــودن جهاددانشـــگاهی
میتوانـــد بســـیار موثـــر باشـــد؛ هـــر نهـــادی کـــه
بـــرای تامیـــن هزینهـــی پروژههـــا بـــر تـــوان خـــود
تکیـــه کنـــد ،میتوانـــد فعالیتهـــای بیشـــتری
را انجـــام داده و منتظـــر ســـایر نهادهـــا نمانـــد .اگـــر
تفکـــر عـــدم وابســـتگی نهادینـــه شـــود ،میتوانیـــم
اقدامـــات بزرگـــی را در ســـطح علمـــی انجـــام داده و
بـــه دولـــت نیـــز در ایـــن زمینـــه کمـــک کنیـــم.
در مـــورد انجـــام فعالیتهـــای علمـــی ،بایـــد خـــود
را بـــا جهـــان مقایســـه کنیـــم و حتـــی در زمینـــهی
قیمـــت محصـــوالت بـــازار نیـــز خـــود را بـــا قیمـــت
جهان ــی تطبی ــق دهی ــم و کیفی ــت محص ــوالت داخ ــل
را در رقابـــت بـــا خـــارج از کشـــور ارتقـــا دهیـــم.
آیـــا خاطـــرهای از حضـــور خـــود در
جهاددانشـــگاهی داریـــد؟
گاهـــی بـــه برخـــی نهادهـــا مراجعـــه میکنیـــم و
همـــه میداننـــد کـــه هیـــات علمـــی هســـتیم و در
دانشـــگاه تدریـــس میکنیـــم یـــا مســـوولیتی را بـــر
عهـــده داریـــم .گاهـــی در انجـــام پروژههـــا بهصـــورت
میدانـــی حاضـــر میشـــویم و کارهـــای یـــدی را
ماننـــد یـــک کارگـــر ســـاده انجـــام میدهیـــم.
افـــراد و مســـووالنی کـــه خـــارج از مجموعـــه جهـــاد،
نظارهگـــر ایـــن جریـــان هســـتند از ایـــن کارهـــا
تعجـــب میکننـــد .واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه در
جهاددانشـــگاهی آموختهایـــم کـــه کار اجرایـــی
بـــرای مـــا تفاوتـــی نداشـــته باشـــد .ایـــن ذهنیـــت در
می ــان اعض ــای جهاددانش ــگاهی موج ــب ش ــده اس ــت
تـــا کارهـــای بســـیار مهمـــی را انجـــام دهنـــد .کار در
ایـــن نهـــاد یعنـــی اینکـــه بـــرای برخـــی از امـــور،
نیـــاز نیســـت تـــا سلســـله مراتـــب دســـتور دهـــد
یـــا تاییـــد کنـــد؛ ایـــن فرهنـــگ از قدیماالیـــام در
جهاددانش ــگاهی وج ــود داش ــته و موج ــب ش ــده اس ــت
تـــا کارهـــای بســـیار بزرگـــی از ســـوی جهادگـــران
انجـــام پذیـــرد .امیـــدوارم همچنـــان بـــه نیروهـــای
جـــوان اعتمـــاد شـــود و از آنهـــا حمایـــت صـــورت
گیـــرد تـــا بتوانیـــم بـــه نتایـــج مطلوبـــی برســـیم.

فرهنگ جهادی را باید به نسلهای
بعدی منتقل کنیم
اشاره :واژه جهاد به معنای کوشش و استقامت است و وقتی با کلمهی فرهنگ آمیخته میشود ،مجموعهای از
اصول و چارچوبها را در برمیگیرد که از  40سال قبل بهعنوان یک رویکرد قالب و ارزشمند مطرحشده و از
پایههای اصلی جهاددانشگاهی به شمار میرود .جهاددانشگاهی با همین روحیه توانسته دستاوردهای مهمی
در حوزههای مختلف پژوهشی ،آموزشی ،اقتصادی و  ...بهدقت آورد.
دکتر سیدسعید هاشمی ،رییس دانشگاه علم و فرهنگ به مناسبت چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی،
پیرامون دالیل شکلگیری این نهاد انقالبی با رویکرد جهادی سخن گفت و به خصیصههای فرهنگ جهادی
در سالیان گذشته که منجر به رفع خیلی از مشکالت شده است ،پرداخت .مشروح این گفتوگو را در ادامه
میخوانید.

شـاید بتـوان گفـت فرهنـگ جهـادی در
تعریـف عامـه بـه معنـای حـل مشـکالت بـا تـوان
مضاعـف و بـدون در نظـر گرفتن مسـائل شـخصی
اسـت .این مقوله در جهاددانشـگاهی که از  40سـال
قبل با گروهی از دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاهی
شـکلگرفته ،بـا چـه مفهومـی شـناخته میشـود؟
نخسـتین کسـانی که سـاختاری به نام جهاددانشـگاهی
را ایجـاد کردنـد ،عمدتـاً دانشـجویان پرانگیـزهای بودنـد
کـه در حـال حاضـر هسـتهی اولیـهی ایـن نهاد را تشـکیل
میدهنـد و بهعنـوان نسـل یـک شـناخته میشـوند.
درنتیجـه ،هسـتهی اولیـهی ایـن سـازمان ،دانشـجویانی
بودنـد کـه  90درصـد این نهاد را شـکل میدادنـد .آنها در
فضایـی قرارگرفتـه بودنـد که انقلاب را لمس کـرده و جزو
تأثیرگذارترینهـا بودنـد.
ایـن افـراد کـه در حـال حاضـر نامیتریـن افـراد
جهاددانشـگاهی هسـتند علاوه بـر روحیـهی انقالبـی و
انگیزههـای خدمـت بـه جامعـه ،بهنوعـی از روحیـهی
کارآفرینـی نیـز برخـوردار بودند .گزاف نیسـت اگـر بگوییم
جهاددانشـگاهی نهـا ِد بـزرگ کارآفرینـی اسـت و بـا اتکا به
صداقـت و خوشفکری نسـل اول خـود ،بدون ادعا سـالیانه
بالغبـر صدهـا شـغل ایجاد کـرده کـه در مباحـث مرتبط با
ایـن نهـاد کمتـر موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت.

فرهنـگ جهـادی چگونـه در ایـن حلقهی
اولیـهی ورود کرد؟
تقریبـاً از سـال  59ایـن حرکـت آغـاز شـد و فرهنـگ
جهـادی شـکل گرفـت .تفکـر غالب ایـن بود که بایـد دانش
بر اسـاس مباحـث اصولی ،اعتقادی ،همـت و تالش مضاعف
موجـب برخـی تغییـرات در بدنـهی فرهنگـی جامعه شـود.
بـر همین اسـاس ،فرهنگ جهادی در جهاددانشـگاهی و در
موقعیـت مناسـبی شـکل گرفـت .همانطـور کـه میدانیـم
سـاختار جهاددانشـگاهی با نگاه اداری جلو نمـیرود و خِ َرد
جمعـی در قالب اداره شـورایی حاکم اسـت.
امـروز شـاهدیم کـه بحـث اسـتارتاپها چهقـدر اهمیت
پیداکـرده ،فرهنگ اسـتارتاپها همـان برگرفتـه از فرهنگ
جهـادی اسـت چراکـه بـهدوراز نـگاه اداری و بـا همدلـی و
خـرد جمعـی کار را جلـو میبرند .شـاید این نقـد اینجا به
ما وارد باشـد که نتوانسـتیم فرهنگ جهـادی را آنچنانکه
حـق آن اسـت ترویـج دهیم.
در فرهنـگ جهـادی ابتـدا نیازسـنجی صـورت میگیرد،
ایـدهی فراینـد انجام کارهـا طراحی میشـود و در مرحلهی
بعـد کارهـا بـرای رفـع مشـکالت انجـام میشـود .در ایـن
فرهنـگ همزمـان بـه اصـول و اسـاس مجموعـهی کشـور
قائـل هسـتیم و بـر مبنـای آن گام برمیداریـم.
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با توجه به تعریفی که انجام شد ،کارها و
امور چگونه پیش میروند که فرهنگ جهادی نمود
پیدا میکند؟
بر اساس مباحث دینی و اعتقادی که هر مسلمانی
باید ایراد مسلمان دیگر را باهدف رفع ایراد بگوید و با
یاریرساندن به همدیگر بدون در نظر گرفتن وظیفه
هرکسی ،امور مختلف پیش میرود .همهچیز از اینجا شروع
میشود که اگر کاری روی زمینمانده باشد ،تمام نفرات
خود را در قبال انجام آن مسئول میدانند .یا بهطور مثال
به مسائل و معضالت میاندیشند و آسیبها را در نظر
میگیرند و به رفع آن میپردازند .درواقع افراد برخاسته از
دل فرهنگ جهادی بدون اینکه کسی بگوید مأموریتی وجود
دارد ،دستبهکار می-شوند .در جوامع بشری و کشورهای
پیشرفته هم این رویکرد در دانشگاهها وجود دارد و آنها
خودشان را در قبال مشکالت پیرامون خود مسئول میدانند.
با این حساب فرهنگ جهادی به این معنی
است که رویکردی در جامعه بهخصوص در جامعه
دانشگاهی ایجاد شد که آنها بدون در نظر گرفتن
مزد و مواجب ،وارد عرصهی خدمت به مردم میشوند؟
ما باید هر چه در توان و بضاعتمان داریم برای خدمت
به مردم ارائه دهیم .اگر الزم شد ،باید  15ساعت کارکنیم.
در فرهنگ جهادی وظایف افراد نوشتهنشده و معیار بر این
است که کمک کنیم تا کارها با سرعت بیشتری پیش برود.
فرهنگ جهادی چارچوب اخالقی خود را هم دارد و نظم
و صداقت از الزامات اصلی آن به شمار میرود .یکی از
بحثهایی که همیشه تأکید شده همت و تالش مضاعف در
کنار ایمان و راستگویی است.
جهاددانشگاهی در دههی هفتاد وارد
حوزههای مختلفی ازجمله مسائل پژوهشی و آموزشی
میشود .با توجه به فرهنگ جهادی غالب بر این نهاد،
فعالیت در این عرصهها چگونه پیش میرود؟

تقریباً در دههی شصت و هفتاد شمسی اکثریت قریب
بهاتفاق مسئوالن جهاددانشگاهی کار فرهنگی میکردند.
کسانی که جذب این بخش میشدند ،جهاددانشگاهی
را فضایی میدیدند که میتوانند تمرین کنند ،کار یاد
بگیرند و وارد عرصهی مدیریت شوند .همهی کسانی که
در این مجموعه کار میکردند ،دارای هویت فرهنگی بودند
و رفتهرفته از اواسط دههی هفتاد ،وارد بخش پژوهش
و آموزش شدیم و جهادگران در آن بخش هم توانستند
کارهای بسیار ارزشمندی انجام دهند .با توجه به نگاه
مسئلهمحو ِر جهاددانشگاهی ،موفقیتها و تأثیرگذاری این
سازمان در بخشهای مختلف چشمگیر بوده است .ما دنبال
این هستیم اگر کاری روی زمین بود ،تمام توان و انرژی
خودمان را بگذاریم و کار تیمی را نشان دهیم .ما توانستیم
بهدرستی از امکانات خودمان و سایرین استفاده کنیم .اگر
اقدامات ما ریشهی جهادی نداشت و مسئله را نمیفهمیدیم،
اثرگذاری خاصی حاصل نمیشد.
در حوزهی پزشکی و درزمینهی سلولهای بنیادی یا
درمان سرطان در عرصههای بینالمللی درخشیدیم .در
بخش فنی و مهندسی در دنیا حرف داریم .به اعتقاد من
تنها ضعف جهاددانشگاهی در مقولهی هنر است .از طرفی در
حوزهی پژوهش خیلی مؤثر واقع شدیم .ما به سمتوسویی
رفتیم که با کاربردی کردن پژوهشها بتوانیم درآمدزایی هم
داشته باشیم .پارکهای علم و فناوری با نگاه تولید فناوری
و پژوهشهایی که کاربردی هستند ،ایجاد شد و مردم هم از
آن استفاده میکنند.
بهاینترتیب خوداتکایی را میتوان از
ویژگیهای یک مجموعهی بافرهنگ جهادی به شمار
آورد؟
جهاددانشگاهی بهعنوان نهاد عمومی غیردولتی هیچگونه
وابستگی مالی صددرصدی به دولت ندارد .روزی که کام ً
ال
به بودجهی دولتی وابسته شویم ،ماهیت خودمان را از
دست میدهیم .تمام خالقیت و نوآوری ما به این است که
توانستیم روی پای خودمان بایستیم .توانستیم از طریق
پژوهش ،آموزش و رفع مشکالت مردم و اشتغال جوانان،
درآمدزایی کنیم.

در دههی هفتاد رویکردها مقداری تغییر کرد.
جهاددانشگاهی مشکالتی را مشاهده کرد و بر اساس ویژگی
اصلی خود یعنی مسئلهمحوری ،به این نتیجه رسید که در
حوزهی کارهای پژوهشی باید جدیتر عمل شود .به همین
دلیل ساختار پژوهشی خوبی شکل گرفت و پژوهشهای
کاربردی برای رفع مشکالت و معضالت مردم دنبال شد و
درصد قابلتوجهی از این موارد قابلمشاهده است.

در سالهای گذشته این نهاد بیش از همه
روی کارهای فنی و بهویژه پزشکی تمرکز کرده اما
همچنان بحث فرهنگ جهادی از سوی این نهاد دنبال
میشود .چه الزامی وجود دارد بعد از  40سال بر این
گفتمان تأکید شود؟

از دیدگاه شما در این سالها فرهنگ جهادی
در چه عرصههایی تأثیرگذار واقعشده است؟

اتفاقاً معتقدیم امروز بهصورت شدیدتری نیاز فرهنگ
جهادی داریم .ما شاهد پسرفت فرهنگی در جامعه هستیم.

شاید به من خرده بگیرند اما کمکاری ،کمفروشی ،دررفتن از
زیر کار ،کاهش بهرهوری و اثربخشی از عواملی است که ما را
مجددا ً به سمت فرهنگ جهادی سوق میدهد .اقتضائات زمان
و مکان حکم میکند که جهادی فکر و کارکنیم .نمیتوان
گفت که باید کمتر پول بگیریم چون تورم به حدی است که
محقق و عضو ما در جامعه برای امرارمعاش نیازمند درآمدزایی
معقول است .بلکه باید از تجمالت زندگی اشرافی دوریکنیم.
باید سادهزیستی را به فرهنگ جهادی اضافه کنیم .من
تابهحال نمونههای بسیار اندکی از زندگی اشرافی را در میان
اعضای جهاددانشگاهی دیدهام و نباید هم دیده شود.
از طرفی ما تالش مضاعف را نمیبینیم .درگذشته هر عضو
از بخش فعال جامعه بهاندازهی چند نفر کار میکرد ،اما االن در
بهترین شرایط آن فرد وظایف خود را انجام دهد .نیروی متخصص
ما مانند گذشته نیست و مقدار زیادی به سمت زندگی کارمندی
سوق دادهشدهایم .باید نگاه تخصصی داشته باشیم و به سمتی
برویم که جامعه همچنان جهادی فکر و عمل کند.
چه اقداماتی رخ داد که فرهنگ جهادی
تبدیل به گفتمان شناختهشده در میان اقشار مختلف
کشور شد تا آنجا که حتی رهبر معظم انقالب نیز در
سخنان خود بر این واژه تأکید کردند؟
علت اینهمه تأکید این است که کار مفید در کشور ما
کم است .برای مثال کار مفید در طول هفته در کره جنوبی
بیش از  50ساعت است اما مطابق تحقیق پژوهشکدهی
اقتصاد دانشگاه تهران در سال  ،92در ایران حدود  6تا 7
ساعت است .کشوری که میخواهد پیشرفت کند ،باید ابزار
توسعه و شاخصههای مشخص داشته باشد .در ادبیات ما این
نوع کار کردن در قالب فرهنگ جهادی گنجانده میشود که
افراد با تمام انرژی ،تالش و همچنین خوشفکری به سمت
پیشرفت پیش میروند .خیلی مواقع ما کار را بهدرستی
تعریف نمیکنیم .در فرهنگ جهادی کار بهدرستی
موردتحقیق و پژوهش قرار میگیرد .درنتیجه وقتی کاری را
درست تعریف کنیم ،بهدرستی هم انجام میشود.
اگر مقام معظم رهبری هم بر مسئله فرهنگ جهادی
تأکیددارند ،به علت مشکالتی است که در این زمینه گریبانگیر
ماست .ما به سمتی رفتیم که بهرهوری کاهشیافته و اگر به
همین منوال ادامه دهیم در حوزههای مختلف که در حال حاضر
توانستیم به موفقیتهای بینالمللی برسیم ،ناکام خواهیم ماند.
ما تداوم جهاددانشگاهی در این چهل سال را مدیون خالقیتها
و نوآوریها برآمده از دل فرهنگ جهادی هستیم.

چه اقداماتی با نشأت گرفتن از روحیهی
فرهنگ جهادی در جهاددانشگاهی طراحی و
اجراشده است؟
در اساسنامهی جهاددانشگاهی برای آموزشهای علمی-
کاربردی اینگونه مطرحشده بود که ما با نگاه آموزش
کاربردی اقدام به جذب دانشجویان کردیم و مهارت و
تخصصمحوری ،ترویج پیدا کرد .در آموزش عالی هم همین
رویکرد را داشتیم .البته در بخشهایی در سیستم آموزش
عالی کشور ذوب شدیم اما مدل آموزش در جهاددانشگاهی
بهنحوی است که افراد میتوانند در بازار کار نیز موفق شوند.
این طرح در دانشگاه علم و فرهنگ اجرا شد که در مشارکت
با پژوهشکدههای جهاددانشگاهی در حوزهی علوم پایه و
زیستفناوری موفقیت چشمگیری داشتیم.
به اعتقاد شما آیا فرهنگ جهادی توانسته
از حدود این سازمان خارج شود و به سایر بخشهای
کشور تسری پیدا کند؟ آیا این موضوع بهصورت
عینی در کشور دیده میشود؟
معتقدم در درون جهاددانشگاهی هم نتوانستیم مدل
مشخصی را باقوت پیش ببریم و در مجموعهی خودمان
نهادینه کنیم .البته این موضوع در میان نسلهای مختلف
متفاوت است .در حال حاضر چهار نسل مختلف وارد
جهاددانشگاهی شدهاند که من نسلهای اول و دوم و
همچنین نسلهای سوم و چهارم را باهم میسنجم .نسل
اول و دوم رفتار نزدیکی به یکدیگر دارند ،اما نسبت به نسل
سوم و چهارم جهاددانشگاهی متفاوت هستند .این تفاوت
بهعلت عدم انتقال فرهنگ جهادی به نسلهای بعدی است
و ما شاهد تفاوتها و تناقضهایی در این چهار نسل هستیم.
البته معتقدم نسل سوم و چهارم در خالقیت و نوآوری خیلی
خوب هستند .به همین دلیل معتقدم ما به قالبی مشخص
نرسیدیم تا نسل سوم و چهارم را با رویکرد جهادی خودمان
همراه کنیم .ما بهناچار قوانین جاری در وزارتخانههای
بهداشت ،علوم و  ...را پذیرفتیم .باید خودمان این قواعد
را برای جهاددانشگاهی در نظر میگرفتیم .ما از فرهنگ
خودمان هم فاصله میگیریم.
منظورتان از تفاوت دیدگاه در جهاددانشگاهی
با قوانین وزارتخانههای بهداشت و علوم چیست؟
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رییس دانشگاه
علم و فرهنگ:

ما باید هر
چه در توان
و بضاعتمان
داریم برای
خدمت به مردم
ارایه دهیم اگر
الزم شد باید
 15ساعت کار
پیدا کنیم.

فعالیتهایمان را برای رفع مشکالت و مسائل جامعه
انجام میدهیم .کار پژوهشی باید ماهیت کاربردی داشته
باشد و بتواند در عمل به اجرا برسد .شاید در نهادهای
مختلف مقالههای ارزشمندی نوشته شود اما بعضاً اجرایی
نیستند .در جهاددانشگاهی بهدنبال خروجیهای ارزشمندی
هستیم که مسئلهای را حل کند .در حال حاضر نیاز داریم
بافرهنگ جهادی پیش برویم و آن را ترویج دهیم.
اخیرا ً در دیداری که با یکی از اساتید دانشگاه تربیت
مدرس داشتم ،میگفت کار دانشجویان دانشگاه علم و
فرهنگ با توجه به داشتههای محدودشان خیلی بهتر از سایر
دانشگاههاست .این نشاندهندهی آن است که علم و فرهنگ
توانسته کار خود را درست انجام دهد .اگر من در دانشگاه
دیگری بودم نمیتوانستم کارایی خوبی در جهاددانشگاهی
داشته باشم .اگر اعضای جهاددانشگاهی ازجملهی آقایان
بهاروند ،حبیبی و منتظری در فضای جهاددانشگاهی کارایی
خود را دارند ،به این دلیل است که اکوسیستم فرهنگ
جهادی آنها را همراه میکند .پژوهشگران جهاددانشگاهی
در فرهنگ جهادی است که نمود پیدا میکنند و شاید در
دانشگاه دیگری این کارایی را نداشته باشند.
فرهنگ جهاد برمدار اخالقمداری است و خیلی
خوشحالم که همهی ما همکار هستیم و مانند رییس و
مرئوس با همدیگر کار نمیکنیم.
در این سالها به نظر میرسد جهاددانشگاهی تالشهایی
هم برای ترویج فرهنگ مدنظر خود در سطح جامعه داشته
است .بهعنوانمثال چند سالی است مسابقاتی به نام مناظره
دانشجویی در همین دانشگاه علم و فرهنگ برگزار میشود.
گفتوگوی آزاد یکی از کارهایی است که قویاً به آن
نیاز داریم .ما شاهد بیحالی عجیبی در عرصهی سیاسی و
عدم جنبوجوش دانشجویان هستیم .دانشجو ذاتاً منتقد و
مطالبهگر است .کرسی آزاداندیشی هم به همین منظور دایر
شده که دانشجو خود را محک بزند و در این مکان بتواند به
ایدئولوژی درستی برسد .نمیتوانیم بدون مباحثه و مناظره،
دانشجویان را به ایدئولوژی مشخصی هدایت کنیم .این
موضوع یکی از بحثهایی است که اکثریت قریب بهاتفاق از
آن غافل شدیم و بعضاً میترسیم دانشجویان از خط قرمزها
عبور کنند و درنتیجه به آن ورود نمیکنیم .بدون هیچ تعارفی
باید بگویم که دانشجویان از حرف زدن و دخالت حراست
دانشگاه هراس دارند .ما باید این ترس را کنار بگذاریم .باید
شکایات گفته شود که بهیقین برسیم .انسان ذاتاً پرسشگر
است و باید کنجکاوی خود را با سؤاالت کردن و شنیدن پاسخ
حل کند .ما باید در مسیر اغنایی پیش برویم .تصور میکنم
ما از این فضا دور شدهایم و دانشجویان مطالبهگری گذشته را
ندارند .البته مقدار زیادی خودمان مقصر هستیم .تناقضهایی
در عملکرد مسئوالن وجود داشته است اما این موضوع دلیل
نمیشود که دانشجو سؤال نکند.
در حال حاضر جهاددانشگاهی مناظره را شکل داده که
بسیار خوب بود اما باید پررنگتر شود .باید این مباحث را

چالشیتر دنبال کنیم و دانشجویان هم جسارت و شهامت
بیشتری به خرج دهند .باید یاد بگیریم که بحث و مناظره
فقط  90دقیقه است و بعدازآن بحثی باهم نداریم و دعوایی در
کار نیست .باید هنرمان این باشد که با ادبیات علمی یکدیگر
را قانع کنیم .علت این مشکل بهعلت نبود چنین رویکردی در
میان مسئوالن است که به سطوح پایینتر هم رسیده است.
کرسیهای آزادندیشی خوب بودند اما نتوانست شتاب و
توسعه داشته باشد .محدودیتهایی وجود داشت که موجب
ترس و احساس عدم امنیت در میان دانشجویان شد .البته
دانشجویان هم عافیتطلب شدهاند .آنها باید بدانند که
باالخره هر نقدی هزینهای دارد .کسی که نقد میکند باید
هزینهها را قبول کند .با این حال معتقدم که مسئوالن نباید
برخورد تندی با این مسائل داشته باشند.
در شرایط کنونی جامعه ،چه اقداماتی
میتوان انجام داد که فرهنگ جهادی بیشازپیش در
جامعه گسترش پیدا کند و نسل جوان آن را بهخوبی
درک کند و بپذیرد؟
گفتمـان بیـن نسـلی یکـی از بحثهایـی اسـت کـه قویاً
بـه آن نیـاز داریـم .همانطـور کـه پیشتـر گفتـم نسـل
سـه و چهـار از فضـای غالـب در نسـل یـک و دوم فاصلـه
گرفتهانـد کـه ایـن موضـوع بـه علـت نبـود گفتمـان کافـی
میـان ایـن چهـار نسـل اسـت .راهحـل نخسـت ایـن اسـت
کـه گفتوگـوی بیشـتری میـان ایـن نسـلها وجودداشـته
باشـد .باید بسـتری مناسـب ایجاد شـود و خودمان را بهنقد
بگذاریـم .اولیـن کار هـم ایـن اسـت کـه از خودمان شـروع
کنیـم .فرهنـگ جهادی در ایـن قبیل بخشها خوب اسـت.
دومیـن اقـدام ایـن اسـت کـه اعمـال افـراد را در نظـر
بگیریـم .فرهنـگ جهـادی در بحـث تئـوری قابلقبـول
اسـت امـا در عمـل خـوب کار نکردیـم .برخـی از مـا در
اخالقمـداری هـم خـوب نبودیـم .ایـن مسـائل را نبایـد
بهپـای فرهنـگ جهادی بگذاریـم .ما در برخی مسـائل باهم
اختالفنظـر و بحثهایـی داریـم و اگـر باهـم حـرف بزنیم،
بـه نقـاط مشـترک میرسـیم .مـا بـه لحـاظ سـیر فکـری
مشـکلی نداریـم امـا به دلیـل آنکـه باهم حـرف نزدیم این
تفاوتهـا ایجادشـده اسـت .از مسـئوالن جهاددانشـگاهی
هـم بایـد درخواسـت کـرد کـه بـا نسـلهای سـه و چهـار
بیشـتر صحبـت کنیـم و با ایـن قبیـل بحثهـا و تبادلنظر
میتوانیـم بهاتفـاق نظـر برسـیم.
بایـد فرهنـگ جهـادی را از نسـل کنونـی بـه نسـلهای
بعـدی منتقـل کنیـم .خـواه یـا ناخـواه مدیـران کنونـی تـا
چنـد سـال آینـده بازنشسـته میشـوند و بایـد فضـا را برای
حضـور نسـل بعـدی فراهـم کننـد .اگـر بتوانیـم فرهنـگ
جهـادی را منتقـل کنیـم ،آنهـا در عملکـرد خـود بهتـر از
مـا خواهنـد بـود .بایـد انتقـال نسـلی به نسـل سـه و چهار
انجام شـود.

ایجاد زیستبوم موثر
برای توسعهی علمی کشور توسط
جهاددانشگاهی
رسم باور

اشاره :دکتر محسن قرنفلی عضو هیات امنا ،هیات علمی و مشاور رییس جهاددانشگاهی است که از اولین
روزهای تشکیل جهاددانشگاهی در این مجموعه حضور پیدا کرد؛ او با بیان اینکه پس از انقالب فرهنگی،
جهاددانشگاهی با دو مأموریت فرهنگی و تحقیقات کاربردی و توسعهای به مسیر خود ادامه داد ،اعتقاد دارد:
ایجاد زیستبوم مناسب برای توسعهی علمی کشور از جمله اقداماتی بود که جهاددانشگاهی عهدهدار شد و
بهخوبی آن را انجام داد و قطعا این نقش در پیشرفت علمی کشور تأثیرگذار بوده و هست.
در ادامه ،متن گفتوگو با دکتر محسن قرنفلی بهمناسبت چهلمین سالگرد جهاددانشگاهی از نظر میگذرد.

از نحوه و علت ورود خود به جهاددانشگاهی
برایمان بگویید.
تقریبـا از ابتـدای تشـکیل جهاددانشـگاهی در ایـن
مجموعـه حضـور پیـدا کـردم .سـال  ۱۳۵۹در دانشـگاه
صنعتـی شـریف دانشـجوی کارشناسـی ارشـد بـودم کـه
متوجـه شـدم چنین نهادی شـکلگرفته و به آن پیوسـتیم؛
بعـدازآن فعالیتهـای علمـی ،تحقیقاتـی و فرهنگـی خـود
را آغـاز کـردم.
جهاددانشـگاهی مولـود انقلاب فرهنگـی در کشـور
اسـت کـه سـال  ۱۳۵۹تاسـیس شـد و مأموریـت داشـت
بـا توجـه بـه تعطیلـی دانشـگاهها بـه مدیریـت دانشـگاهها
کمـک کنـد .طـی سـالهایی کـه دانشـگاهها تعطیـل بـود،
جهاددانشـگاهی ایـن مأموریـت را بهخوبـی انجـام داد و
دانشـگاهها را بهدرسـتی اداره کـرد و در آن مقطـع بهخوبی
توانسـت از ظرفیتهـای آزادشـدهی دانشـجویی اعـم از
اسـاتید و دانشـجویان اسـتفاده کنـد .پـسازآن نیـز بـرای
دفـاع از کشـور در حوزههـای تحقیقاتـی و تکنولوژیک آغاز
بـه فعالیـت کرد.
بعـد از گذشـت چنـد سـال کـه دانشـگاهها بازگشـایی
شـد ،مأموریـت جهاددانشـگاهی بـه پایان رسـید و از جایی
کـه ایـن مجموعـه یـک نهـاد تأثیرگـذار بـود و ارزیابـی
مدیریـت عالـی کشـور نسـبت بـه فعالیتهـای آن مثبـت

بـود ،تصمیـم گرفته شـد که ایـن مجموعه بـه فعالیت خود
بـا مأموریتـی دیگـر و جدیـد ادامـه دهـد .جهاددانشـگاهی
مأمـور بـود بهعنـوان رابـط و پـل ،ظرفیتهـای دانشـگاهی
را بـه نیازهـای کشـور متصـل کنـد؛ از همـان سـالها
جهاددانشـگاهی دو حرکـت را آغـاز کـرد .ابتـدا بـرای ورود
بـه مقولـهی تحقیقات شـروع به سـازماندهی کرد؛ سـپس
از ظرفیتهـای دانشـگاهی بـرای کمـک و رفـع نیازهـای
تخصصـی کشـور اسـتفاده کـرد.
از ایـن تاریـخ بـه بعـد جهاددانشـگاهی بـا دو مأموریـت
فرهنگـی و تحقیقـات کاربـردی و توسـعهای به مسـیر خود
ادامـه داد .طی سـالهای جنـگ این مجموعـه ظرفیتهای
خـود را بـر فعالیتهـای صنایـع نظامی کشـور متمرکز کرد
کـه بسـیار نیـز مؤثـر واقـع شـد و پـس از جنـگ نیـز ایـن
ظرفیتهـا بـرای کارهـای عمرانـی ،صنعتـی و ارتقـای
صنعـت کشـور بـه کار گرفته شـد.
دستاوردهایی را که جهاددانشگاهی طی
 40سال فعالیت کسب کرده است ،چگونه ارزیابی
میکنید؟
اگـر بـه سـالهای اوایـل انقلاب بنگریـم ،فاصلـهی علم
و فنـاوری در کشـور مـا بـا جهـان توسـعهیافته بسـیار زیاد
بـود و در آن زمـان میـزان وابسـتگی مـا در عرصههـای
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جهاددانشگاهی توانست منشـأ
و مبدأ توسعه یافتگی در
سطح کشور باشد .سلولهای
بنیادی ،شبیهسازی و تولید
داروهای پیشرفته از آن
جمله است.
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علمـی و فنـاوری گسـترده بـود .یکـی از دسـتاوردهای
جهاددانشـگاهی ایـن بود کـه در فضای علمی و دانشـگاهی
کشـور اعتمادبهنفـس و روحیـهای قـوی ایجـاد کـرد تـا
اسـاتید و نیروهـای علمـی ،ایـن جسـارت را پیـدا کنند که
بتواننـد بـه مسـایل تحقیقـات کاربـردی و توسـعهی علمی
کشـور ورود پیـدا کنند .امـروز بعد از چهار دهه شـاهد بروز
رخدادهـای بسـیار خجسـته و گرانقـدری در عرصههـای
علمـی و فنـاوری کشـور در جهاددانشـگاهی هسـتیم.
ایجـاد زیسـتبوم مناسـب بـرای توسـعهی علمی کشـور
ازجملـه اقداماتـی بـود کـه جهاددانشـگاهی عهدهدار شـد و
بهخوبـی آن را انجـام داد و قطعـاً ایـن نقـش در پیشـرفت
علمـی کشـور تأثیرگـذار بوده و هسـت.
تأثیرگذاری و جریان سازی فعالیتهای
مختلف جهاددانشگاهی به چه شکل بوده است؟
جهاددانشــگاهی در حــوزهی فرهنگــی چنــد اقــدام
بســیار تأثیرگــذار کشــوری داشــته اســت؛ همچنیــن
تحولــی کــه در فضــای رســانهای ایجــاد شــد ،بســــــیار
بــه ســزا و نقطــه عطفــی در تاریــخ رســانهای کشــور اســت.
فعالیتهــای فرهنگــی دیگــری وجــود دارد کــه بهعنــوان
حرکتهــای تأثیرگــذار صــورت گرفــت و امــروز نیــز شــاهد
نتایــج ایــن دســتاوردها هســتیم .جهاددانشــگاهی در حــوزه
پژوهــش نیــز در بخشهــای مختلــف فعالیت داشــته اســت.
در هــر یــک از حوزههــای پزشــکی ،مهندســی ،کشــاورزی و
علــوم زمیــن نیــز اگــر بهصــورت جزئــی نگاهــی بیندازیــم
متوجــه خواهیــم شــد کــه جهاددانشــگاهی منشــأ کارهــا و
فعالیتهــای بســیار خوبــی در ســطح کشــور شــده اســت.
جهاددانشــگاهی توانســت منشــأ و مبــدأ توســعهیافتگی در
ســطح کشــور باشــد کــه ازجملــه میتــوان بــه مســئله
ســلولهای بنیــادی شبیهســازی و رفتــن بــه ســمت
تولیــد داروهــای پیشــرفته اشــاره کــرد کــه گامهــای
بســیار خوبــی در حــوزه پزشــکی بــود و جهــاد توانســت
آنهــا را محقــق کنــد.
جهاددانشـگاهی در حـوزه مهندسـی نیـز فعالیتهـای
بسـیار ارزشـمندی انجـام داده اسـت .ازآنجاییکـه صنعـت
کشـور ما بـه دلیـل تحریم و وابسـتگیها ،گرفتار مشـکالت
فنـی شـده بـود ،بـا فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در ایـن
عرصـه بسـیاری از ایـن مسـائل مرتفـع شـد؛ آغازگـر همـه
ایـن فعالیتهـا در جهـت رشـد و پیشـرفت کشـور و مقابله
بـا تحریمهـا جهاددانشـگاهی بـود .ایـن نکتـه مهمی اسـت
کـه جهاددانشـگاهی توانایـی حرکـت را ایجـاد کـرد و بـه
دنبال آن سـایر سـازمانها نیـز همراهی کردند و توانسـتیم
بـه موفقیتهـای بسـیاری در ایـن عرصـه دسـت پیـدا
کنیـم .جهاددانشـگاهی درواقـع شـروعکننده و نقطـه ایـن
فعالیتهـا در کشـور بـود.
بـر اسـاس آمـاری کـه معاونـت پژوهـش و فنـاوری

جهاددانشـگاهی اعلام کـرده اسـت ،چندیـن هـزار کار
پژوهشـی تاکنـون از سـوی جهاددانشـگاهی انجامشـده که
ایـن نشـان میدهـد کار قابلتوجهـی در عرصـه علمـی و
صنعتی کشـور و رفع مشـکالت این حوزه انجامشـده اسـت.
یکـی از دالیلـی کـه جهاددانشـگاهی بـه سـمت
فعالیتهـای کاربـردی کشـیده شـد ،ترکیب بودجـهای این
نهـاد انقالبـی اسـت .ترکیـب بودجـه ایـن نهـاد بهگونـهای
اسـت کـه بیـن  ۲۰تـا  ۳۰درصـد هزینههـای آن از سـوی
دولـت تأمیـن میشـود و مابقـی ایـن هزینههـا یعنـی ۷۰
درصـد بایـد از محل درآمدهای خود جهاددانشـگاهی تأمین
شـود .جهاددانشـگاهی از بـدو تشـکیل مسـئولیتهایی را
بـر عهـده گرفـت کـه بتوانـد بخشهایـی از نیازهـای مالـی
خـود را تأمیـن کنـد و همیـن مسـئله بـه مـا کمـک کـرد
بـه موفقیتهـای بزرگتـری دسـتیابیم کـه ایـن تفـاوت
اصلـی مـا بـا بخشهـای دولتـی اسـت؛ ایـن موضـوع باعث
شـد تا مـا بتوانیـم اعتماد بخشهـای مختلف جامعـه را نیز
بـه دسـت آوریم.
رســالت بــزرگ فرهنگــی و اجتماعــی
جهاددانشــگاهی را چــه میدانیــد؟
جهاددانشـگاهی همـواره یکنهـاد فرهنگـی بـوده و
هسـت؛ ایـن رسـالت تمـام ایـن مجموعـه را در کنـار هـم
نـگاه داشـت و باعـث شـد نوعـی صمیمیـت در مجموعـه
جهاددانشـگاهی جـاری شـود.
همچنیـن باعـث ایجـاد همافزایـی در میـان کارکنـان
جهاددانشـگاهی شـد .رسـالت فرهنگـی باعـث شـد تـا
بهـرهوری جهاددانشـگاهی بـاال رود و مـا ارزیابـی کارهـای
خودمـان را بـا تأثیرگذاری از جامعه دنبـال کنیم .این موارد
کمـک کـرد تـا یکپارچگـی و نیروی پرقـدرت انگیزشـی در
جهاددانشـگاهی مـوج زنـد .جهاددانشـگاهی طی  40سـال
خدمـت بـا مشـکالت متعـددی روبـهرو بوده اسـت کـه این
مشـکالت میتوانـد بسـیاری از سـازمانها را بـا شکسـت
مواجـه کنـد ،امـا ایـن ایسـتادگی مجموعـه به دلیل عشـق
و وابسـتگی اعضـا بـه اهـداف ایـن نهـاد انقالبی بوده اسـت.
از طرحهایی که در جهاددانشگاهی ارائه
کردید برایمان بگویید؟
طـی  ۴۰سـال فعالیـت در جهاددانشـگاهی ،طرحهـای
بسـیاری داشـتم کـه اکثر ایـن طرحهـا و پروژههـا در زمان
هشـت سـال دفـاع مقـدس مورد اسـتفاده قـرار گرفـت .آن
زمـان که در جهاددانشـگاهی دانشـگاه صنعتی شـریف بودم
طرحهـای نظامـی بسـیاری را ارایه کردم که برخـی از آنها
بـه ثمـر رسـید و نتیجـه آن را نیـز در جبهههـای جنـگ
شـاهد بودیـم .بعـد از جنـگ نیـز در بخشهـای مدیریتی و
پژوهشـی جهاددانشـگاهی مشـغول به فعالیت شـدم.

خطشکنیجهاددانشگاهی؛ زمینهساز
اعتماد به نیروهای داخل کشور
اشاره :جهاددانشگاهی بهعنوان نهاد برآمده از انقالب اسالمی ،پیشرفتهای علمی و توفیقات بسیار زیادی در
زمینههای مختلف علمی ،پژوهشی ،تحقیقاتی ،آموزشی و فرهنگی داشته است .این نهاد طی سالهای اخیر
به نحو قابلتوجهی توانسته است در راستای تولید علم قدم بردارد و اساتید ،بزرگان و جوانان اندیشمندی را
تربیت کند که پیشرفتهای خوبی را در زمینههای علمی و پژوهشی به دست آوردهاند.
در این میان یکی از عواملی که باعث موفقیت هر سازمانی میشود ،تکریم پیشکسوتان است .تقدیر از
تالشهای خالصانهی جهادگران بازنشستهی جهاددانشگاهی موجب تداوم همفکری و ارتباط آنها با این نهاد
انقالبی خواهد شد .مهندس محسن صادقی ،بازنشستهی این نهاد انقالبی ،خاطرات سالهای خدمت و فعالیت
در جهاددانشگاهی را برایمان بازگو میکند.
پیشنهاد میکنیم گفتوگوی خواندنی مهندس صادقی را که به مناسبت چهلسالگی تشکیل جهاددانشگاهی
انجامشده،بخوانید:

کمـــی دربـــارهی خودتـــان و
نحـــوهی ورود و شـــروع بـــه فعالیتتـــان در
جهاددانشـــگاهی بگوییـــد.
از دوران کودکـــی عالقـــهی زیـــادی بـــه انجـــام
کارهـــای فنـــی داشـــتم و معمـــوال وســـایل بـــازی و
س ــرگرمیام چ ــوب ،اره ،چک ــش ،می ــخ ،پی ــچ و مه ــره
و س ــیم و باط ــری ب ــود .پ ــس از دورهی اول دبیرس ــتان
و علیرغـــم مخالفـــت خانـــواده و اطرافیـــان ،بـــه
دلیـــل حیطـــهی عالقهمنـــدی بـــه کارهـــای فنـــی،
در امتحـــان ورودی هنرســـتان شـــرکت کـــردم و در
هنرســـتان صنعتـــی تهـــران و در رشـــتهی بـــرق
پذیرفتـــه شـــدم و تحصیـــل در ایـــن رشـــته را آغـــاز
کـــردم ،امـــا از ســـال دوم متوجـــه علـــت مخالفـــت
اطرافیـــان در مـــورد تحصیـــل در هنرســـتان شـــده و
ناچـــار شـــدم رشـــتهی ریاضـــی را نیـــز بهصـــورت
شـــبانه بخوانـــم تـــا بتوانـــم بـــه دانشـــگاه راه یابـــم،
نهایتـــا خردادمـــاه ســـال  ۱۳۵۳در دانشـــگاه علـــم و
صنع ــت و در رش ــتهی الکتروتکنی ــک پذیرفت ــه ش ــدم.
در زمـــان تحصیـــل موقعیتهایـــی پیـــش آمـــد و
ســـفرها و بازدیدهایـــی از مراکـــز علمـــی و صنعتـــی
اروپـــا و آمریـــکا داشـــتم .در آلمـــان و انگلیـــس،

موزههـــای صنعتـــی و کارخانههـــای متعـــددی را
بازدیـــد کـــردم و در آمریـــکا نیـــز انـــواع عظیمتـــر
آنهـــا همچـــون کارخانـــهی هواپیماســـازی گرومـــن
ک ــه هواپیماه ــای اف  ۱۴را در آن زم ــان میس ــاختند
و خلبانـــان ایرانـــی نیـــز در آنجـــا دوره میدیدنـــد ،از
نزدی ــک بازدی ــد ک ــردم و وقت ــی اج ــازه دادن ــد داخ ــل
اف  ۱۴روی صندلـــی خلبـــان بنشـــینم و صفحـــهی
رادار آن را ببینـــم یـــا وقتـــی در مـــوزهی ناســـا در
واشـــنگتن ســـرم را در محفظـــهی آپولـــو  ۱۱بـــردم و
اطـــراف را نـــگاه کـــردم ،اندیشـــهی اینکـــه آیـــا مـــا
میتوانیـــم در ایـــن مســـیر وارد شـــویم و در ایـــران
نی ــز ب ــه ماه ــواره فک ــر کنی ــم ،آزارم مــیداد؛ گم ــان
میکـــردم اگـــر خارجیهـــا فرصتـــی بـــه مـــا دهنـــد
کـــه وارد ایـــن مقولههـــا شـــویم ،بهطـــور حتـــم آن
را ب ــه قیم ــت گ ــزاف ب ــه م ــا خواهن ــد فروخ ــت و آن
زمـــان خودشـــان فرســـنگها از مـــا جلوتـــر رفتـــه و
مـــا همیشـــه عقـــب خواهیـــم مانـــد.
خوشـــبختانه ســـیر تحـــوالت شـــتاب گرفـــت و
بـــه یمـــن رهبـــری هوشـــمندانه و مقتدرانـــهی امـــام
خمینـــی (ره) و فـــداکاری ملـــت و جوانـــان ،انقـــاب
اســـامی بـــه پیـــروزی رســـید .در کمتـــر از چهـــار
مـــاه پـــس از پیـــروزی انقـــاب ،امـــام خمینـــی (ره)
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در  ۲۷خردادمـــاه  ۱۳۵۸فرمـــان تشـــکیل جهـــاد
ســـازندگی را صـــادر کردنـــد و در بخشـــی از متـــن
ای ــن فرم ــان بی ــان ک ــرده بودن ــد :ث ــواب مش ــارکت در
س ــازندگی ای ــران ،کمت ــر از ث ــواب زی ــارت اس ــتحبابی
مکـــه و مدینـــه و عتبـــات نیســـت.
کار جهـــاد ســـازندگی تـــا تابســـتان ســـال ۱۳۵۹
ادامـــه و گروههـــای تخصصـــی جهـــاد ســـازندگی
قـــوام پیـــدا کـــرد و در کنـــار فعالیتهـــای اجرایـــی،
ب ــه آم ــوزش تخصص ــی اف ــراد نی ــز پرداخت ــه ش ــد و در
خیزش ــی از س ــوی انجمنه ــای اس ــامی دانش ــجویی،
واقعـــهی انقـــاب فرهنگـــی رخ داد و دانشـــگاهها
تعطی ــل ش ــدند .متعاقب ــا ب ــا تش ــکیل س ــتاد انق ــاب
فرهنگ ــی در  16مردادم ــاه هم ــان س ــال و ب ــر اس ــاس
مصوبـــهی ســـتاد انقـــاب فرهنگـــی (کـــه بعدهـــا بـــه
ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی تبدی ــل ش ــد) ،نه ــاد
جهاددانشـــگاهی تاســـیس و بهکارگیـــری اســـاتید و
کارکنـــان دانشـــگاه در مدتزمـــان تعطیلـــی دانشـــگاه
بـــه عهـــدهی جهاددانشـــگاهی گذاشـــته شـــد.
امـــر مهـــم کادر ســـازی و تربیـــت
نیـــروی انســـانی را بهعنـــوان یکـــی از
وظایـــف جهاددانشـــگاهی ،چگونـــه ارزیابـــی
میکنیـــد ؟
در شـــرایط فعلـــی ،قـــدری نیازمنـــد بازنگـــری
ســـاختار ســـازمانی جهاددانشـــگاهی هســـتیم .بـــا
گســـترش شـــرکتهای دانشبنیـــان از لحـــاظ
کمیـــت و کیفیـــت ،اکنـــون نـــوع نیـــاز کشـــور در
زمینههـــای علمـــی و فناورانـــه نســـبت بـــه چنـــد
دهـــه قبـــل کـــه جهاددانشـــگاهی تاســـیس شـــد
و عرصـــهی عمـــل از لحـــاظ نیروهـــا و تشـــکیالت
فناورانـــه تقریبـــا خالـــی بـــود و خألهایـــی وجـــود
داشـــت ،تفـــاوت دارد.
در حــال حاضــر جهاددانشــگاهی دارای ســرمایههای
اندوختهشـــدهی چهلســـاله ،در قالـــب پشـــتوانهی
اعتمـــاد جامعـــه و مســـووالن کشـــور ،خوشنامـــی
در صنعـــت و جامعـــهی علمـــی و اجرایـــی کشـــور،
تعـــداد قابلتوجـــه نیـــروی انســـانی بـــا ســـواد
آکادمی ــک و عمل ــی و فناوران ــه ،گنجینــهای از دان ــش
فنـــی ،امکانـــات و داراییهـــای فیزیکـــی گســـترده و
قابلتوجـــه در سراســـر کشـــور اســـت.
تاثیرگـــذاری و جریـــان ســـازی
فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی در چـــه
زمینههایـــی بـــوده اســـت؟

تاثیرگـــذاری جهاددانشـــگاهی در دورههـــای زمانـــی
مختلـــف بـــه دلیـــل شـــرایط و اقتضائـــات کشـــور
متف ــاوت ب ــوده اس ــت؛ ب ــرای مث ــال ابت ــدای تش ــکیل
جهاددانشـــگاهی و ســـالهای اولیـــهی پـــس از
واقعـــهی انقـــاب فرهنگـــی و تعطیلـــی دانشـــگاهها،
ب ــه دلی ــل وق ــوع جن ــگ علی ــه کش ــور ،جه ــاد در بُع ــد
فرهنگ ــی و کم ــک ب ــه بس ــیج عموم ــی ب ــرای دف ــاع از
جمه ــوری اس ــامی فعالی ــت داش ــته و در بُع ــد دیگ ــر،
بـــا نهضـــت ترجمـــه و انتشـــار کتـــب دانشـــگاهی
هم ــراه ش ــد؛ البت ــه در کن ــار تع ــدادی از واحده ــا ک ــه
ب ــه ام ــور مهندس ــی و کم ــک ب ــه تجهی ــز واحده ــای
نظامـــی اشـــتغال داشـــتند ،جهاددانشـــگاهی نیـــز
یکـــی از بردارهـــای مـــوازی تشـــکیلدهندهی نیـــروی
مقاومـــت ملـــی کشـــور در مقابلـــه بـــا هجمههـــای
بینالمللـــی و دفـــاع از میهـــن بـــود.
یکـــی از اثرگذارتریـــن نتایـــج مســـوولیتپذیری
جهاددانشـــگاهی؛ تقویـــت اعتمـــاد بـــه نیروهـــای
داخلـــی و الهامبخشـــی بـــه ســـایر فعـــاالن عرصـــهی
علمـــی و اجرایـــی کشـــور اســـت؛ بهطوریکـــه
بســـیاری از پروژههایـــی را کـــه ایـــن نهـــاد بـــرای
نخســـتینبار در کشـــور آغـــاز کـــرد ،اکنـــون از ســـوی
شـــرکتها و مجریـــان متعـــددی دنبـــال میشـــود
و جهاددانشـــگاهی بهنوعـــی در ایـــن عرصههـــا
خطشـــکن بـــوده اســـت.
از ســـالهای فعالیتتـــان در
جهاددانشـــگاهی ،خاطـــرهای داریـــد کـــه
شـــنیدن آن بـــرای مخاطبـــان مـــا جالـــب
باشـــد؟
همـــهی ســـالهای خدمـــت در جهاددانشـــگاهی،
بـــه دلیـــل آنکـــه عمومـــا درگیـــر چالشهـــای
علمـــی و فناورانـــه بودهایـــم ،بهنوعـــی خاطراتـــی
خـــوش محســـوب میشـــود .بـــا عنایـــت خداونـــد
همـــهی ایـــن پروژههـــا بـــه نتیجـــه رســـیده اســـت
و شـــخصا بـــه یـــاد نـــدارم کـــه در چهـــل ســـال
گذشـــته ،جهاددانشـــگاهی علـــم و صنعـــت ،پـــروژهای
را ناتمـــام رهـــا کـــرده باشـــد .از طرفـــی ،شـــهادت
تع ــدادی از ی ــاران م ــا در جن ــگ تحمیل ــی ،در زم ــره
خاطـــرات اندوهبـــاری اســـت کـــه همیشـــه در خاطـــر
مـــا مانـــدگار اســـت؛ در ایـــن میـــان شـــهادت ســـید
عبدالرض ــا مجتبای ــی در  ۱۶آذرم ــاه س ــال  ۱۳۶۰ک ــه
هـــدف تـــرور منافقـــان جنایتـــکار مقابـــل دانشـــگاه
قـــرار گرفـــت ،دردی بـــود کـــه هرگـــز فرامـــوش
نمیشـــود.

دستیابی به اهداف متعالی با
کمترین امکانات و در کوتاهترین
زمان
رسم باور

اشاره :دکتر علی منتظری جهاددانشگاهی را بهعنوان یکنهاد انقالبی ،مولود انقالب فرهنگی میداند و معتقد
است برای باقی ماندن روحیه انقالبی و فرهنگی در این نهاد ،باید با بدنه دانشجویی و جوانان پیوند ایجاد کرد،
حضور در این نها ِد فرهنگی و انقالبی را آنقدر دارای اهمیت میداند که تأکید میکند جهاددانشگاهی باید یک
انتخاب باشد و کسانی که این نهاد را انتخاب میکنند ،یعنی اینکه یک آرمان ،فرهنگ و یک مسیر مشخص
را انتخاب کرده باشند.
ِ
پست تخصصی خود در جهاددانشگاهی
شاید به خاطر داشتن همین طرز فکر است که او را عالوه بر اینکه در
ثابتقدم کرده ،حضو ِر بیوقفهاش در حوزههای فرهنگی نیز همیشه چشمگیر است.
زمان تشکیل جهاددانشگاهی در این نهاد ،مشغول به فعالیت بوده و سه دوره ریاست آن
دکتر منتظری که از
ِ
را بر عهده داشته ،از سال  1375یعنی بدو تأسیس مرکز تحقیقات سرطان پستان وابسته به جهاددانشگاهی،
با این مرکز همکاری علمی داشته و حاال هم رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی است؛ اما
فعالیتهای منتظری فقط به حوزهی تحصیلیاش ختم نمیشود ،بلکه در این سالها بهواسطهی حضورش در
پُستهای فرهنگی و بهخصوص در عرصه تئاتر ،خاطرات بسیاری از او در ذهنها مانده است.
او امروز در کارنامهی کاری خود عضویت پیوسته فرهنگستان هنر ،ریاست جهاددانشگاهی ،ریاست مرکز
هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،عضو هیأت مؤسس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
عضویت در هیأت مؤسس خبرگزاری قرآنی (ایکنا) و سردبیری فصلنامه علمی پژوهشی پایش را ثبت کرده
است.
اکنون بهمناسبت چهلسالگی تشکیل جهاددانشگاهی ،دکتر علی منتظری هنوز با همان نکتهبینیاش در
حوزهی فرهنگ ،از بهترین گزینههایی است که میتواند درباره تاریخ فرهنگ جهادی روایت کند .بر همین
اساس سراغ او رفتیم تا ابعاد مختلف «فرهنگ جهادی» را از دیدگاه این دانشمند که نامش در فهرست یک
درصد برتر دانشمندان علوم اجتماعی در پزشکی جهان قرارگرفته ،بررسی کنیم.
ایران
گفتوگوی زیر پاسخ دکتر علی منتظری به پرسشهایی است که فرهنگ جهادی را در دوران امرو ِز
ِ
اسالمی بررسی میکند.
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دکتر علی منتظری:

آقــای دکتــر شــما معتقدیــد بــا توجــه
بــه شــرایط امــروز و تمرکــز جهاددانشــگاهی بر
تامیــن نیازهــای دانشبنیــان ،آیــا هنــوز نیــاز
اســت کــه ایــن نهــاد بــه عرصـهی فعالیتهــای
فرهنگــی ،آنهــم بهانــدازهی ســالهای قبــل
ورود کنــد؟
صــد درصــد بــه ایــن حــرف پایبنــدم .چــون معتقــدم
تــا زمانــی کــه فرهنــگ جهــادی و فعالیتهــای

فرهنگــی در کنــار ســایر فعالیتهــا وجــود نداشــته
باشــد ،اصــ ً
ا جهــاد معنــا نــدارد .جهاددانشــگاهی در
اصــل یکنهــاد فرهنگــی اســت کــه فعالیتهــای
علمــی و ارائــه خدمــات تخصصــی هــم در ذیــل ایــن
دیــدگا ِه فرهنگــی جهــاد ،قابــل دفــاع و توجیــه اســت؛
بنابرایــن براســاس ایــن مالحظــات ،معتقــدم تــا زمانــی
کــه نــور ایــن فرهنــگ و دیــدگاه بــر جهاددانشــگاهی
میتابــد ،میتــوان امیــدوار بــود کــه ســایر
فعالیتهــای ایــن مجموعــه نیــز در خدمــت مــردم و
پیشــرفت و آبادانــی کشــور باشــد.

مهمترین
عرصه حضور
جهاددانشگاهی
در دانشگاه
است.
جهاددانشگاهی
افتخار دارد
که مبدع و
شروعکننده
بسیاری از
حرکتهای
جدید در کشور
بوده است.
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در ایــن شــرایط کــدام عرصههــا
را نیازمنــدِ حضــور جــدی جهاددانشــگاهی
مید ا نیــد ؟
مهمتریــن عرصــه حضــور جهاددانشــگاهی ،در
دانشــگاه اســت .جهاددانشــگاهی بایــد حضــور پررنگــی
در دانشــگاه داشــته باشــد و بــه همیــن دلیــل از ترکیــب
دو کلمــه «جهاددانشــگاهی» استفادهشــده اســت .ایــن
ترکیــب نشــان میدهــد مــا بایــد کجــا حضورداشــته
باشــیم و صحن ـهی رزم اصلــی ایــن نهــاد کجاســت.
طبیعتــاً در دانشــگاه نیــز مخاطبــان و اعضــای
اصلــی مــا جوانــان دانشــجویی هســتند کــه در مراکــز
دانشــگاهی و علمــی مشــغول تحصیلانــد و مــا بایــد
بهانــدازه ُوســع و تــوان علمــی و فرهنگــی خــود در
خدمــت آنهــا باشــیم و بتوانیــم بــا پــرورش ایــن
جوانــان نیروهایــی را تربیــت کنیــم کــه بتواننــد در
آینــده بــرای پیشــرفت و آبادانــی کشــور و رفــع نیازهــا و
خدمــت بــه مــردم و شــکوفایی و اقتــدار علمــی حرکــت
کننــد.

رییس پژوهشکده علوم
بهداشتیجهاددانشگاهی:

فرصتها را
بشناسیم و به
دنبال عمل
صالح باشیم.

اکنــون بــرای تأثیرگــذاری بیشــتر
جهــاد در عرصــه فرهنگــی و گســترش فرهنــگ
جهــادی فکــر میکنیــد بــه چــه رویکــرد و
حمایتهایــی نیــاز اســت؟
ازنظــر قانونــی بــر طبــق اساســنامه مصــوب شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی ،جهاددانشــگاهی میتوانــد در
دانشــگاهها حضورداشــته باشــد .البتــه ایــن حضــور
مســتلزم همــکاری و همراهــی مســؤوالن نظــام آمــوزش
عالــی کشــور چــه در وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
و چــه در وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
اســت.
امــا از بُعــد فرهنگــی ،معتقــدم کــه حمایتهــای
الزم در طــول ســالهای گذشــته بهعملآمــده
اســت .در طــی  40ســال گذشــته ایــن حمایتهــا
رخدادهانــد .وجــود اساســنامه و مصوبــات شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی و وظایفــی کــه بــه عهــدهی
مــا در حــوزهی فرهنگــی قــرار دارد ،همــهی اینهــا
نشــاندهندهی حمایتهایــی اســت کــه از ایــن
مجموعــه بهعملآمــده و ایــن مــا هســتیم کــه
بایــد در ایــن زمینــه پرشــور حرکــت کنیــم و درهــای
جهاددانشــگاهی را در واحدهــای دانشــگاهی و علمــی
بــه روی دانشــجویان و جوانــان گشــوده و از آنهــا
اســتقبال کنیــم تــا مطابــق بااســتعداد ،ســلیقه ،توانایــی

و مهــارت خــود در بخشهــای مختلــف جهاددانشــگاهی
در حوزههــای علمــی ،فرهنگــی و اجتماعــی زندگــی
فــردا را تمریــن کننــد.
امــروز حــدود چهــار میلیــون دانشــجو در مراکــز
علمــی کشــور مشــغول تحصیلانــد ،اگــر حتــی مــا
بــرای  10درصــد دانشــجویان بســتری فراهــم کنیــم
تــا بتواننــد در کنــار اعضــای رســمی ،هیــأت علمــی و
کارشناســان جهــاد ،حضــو ِر بامعنایــی داشــته باشــند،
میتــوان خدمتــی بــزرگ بــه ایــن کشــور کــرد.
درواقــع بایــد توجــه کنیــم حضــور در ایــن نهــاد،
باروحیـهی کارمنــدی در تناقــض اســت .ایــن جــا محــل
اشــتغال نیســت .ممکــن اســت شــغل بهعنــوان یــک
نتیجـهی ثانــوی فراهــم باشــد؛ امــا جهاددانشــگاهی باید
یــک انتخــاب باشــد و کســانی کــه جهاددانشــگاهی را
انتخــاب میکننــد ،درواقــع یعنــی یــک آرمــان ،فرهنــگ
و یــک مســیر مشــخص را انتخــاب کردهانــد .بنابرایــن
اگــر کســی فقــط بــا نــگاه اینکــه شــغلی داشــته
باشــد ،بــه جهــاد بپیونــدد ،قطع ـاً آن اهــداف بهخوبــی
محقــق نمیشــود.
اگــر قــرار بــر انتخــاب بیــن مهمتریــن
و اثرگذارتریــن اقــدام فرهنگی جهاددانشــگاهی
در طــول چهــل ســال گذشــته باشــد ،شــما
کدامیــک را انتخــاب میکنیــد؟
در مرحلـهی نخســت ،تربیــت جهادگرانــی کــه امــروز
در نقــاط مختلــف کشــور مشــغول خدمــت و تــاش
بــرای پیشــرفت کشــور هســتند .اکثــر ایــن افــراد تــا
زمانــی کــه در جهــاد حضورداشــتهاند ،دســتکم در
دوران دانشــجویی ،مشــق مدیریــت ،فعالیــت علمــی،
پژوهشــی ،فرهنگــی و ارایــه خدمــات تخصصــی را
گذراندهانــد و امــروز در نهادهــای مختلــف مشــغول
خدمــت هســتند و اینیکــی از بزرگتریــن خدمــات
فرهنگــی اســت کــه جهاددانشــگاهی در طــول چهــل
ســال گذشــته داشــته و هنــوز هــم میتوانــد بهعنــوان
یکــی از مهمتریــن اقداماتــی کــه بایــد دنبــال کنــد،
پیگیــری شــود .متأســفانه معمــوالً ایــن خدمــت بــزرگ
در آمــار و ارقــام دیــده نمیشــود درحالیکــه اینیکــی
از بزرگتریــن دســتاوردهای فرهنگــی جهاددانشــگاهی
اســت.
دومیــن اثرگــذاری مهــم فرهنگــی جهاددانشــگاهی،
الگوســازی اســت کــه ایــن هــم در آمارهــا و ارقــام
و اعــداد بازتــاب پیــدا نمیکنــد .جهاددانشــگاهی
افتخــار دارد کــه مبــدع و شــروعکننده بســیاری

از حرکتهــای جدیــد در کشــور بــوده اســت کــه
جوانــان تربیتشــدهی
محصــول انقــاب اســامی و
ِ
ِ
فرهنــگ امــام خمینــی (ره) و رهبرمعظــم انقــاب
اســامی بــوده و هســت.
میتــوان از موفقتریــن ایــن الگوهــا تأســیس
خبرگــزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا) ،تأســیس
خبرگــزاری بینالمللــی قــرآن (ایکنــا) و تأســیس
خبرگــزاری علــم و فرهنــگ (ســیناپ ِ ِرس) و دههــا
ســازمان و نهــاد فرهنگــی دانســت کــه امــروز در
مشــغول فعالیــت هســتند.
مجموعــه جهادانشــگاهی
ِ
اکنــون نهتنهــا ایــن الگوهــا در نهــاد جهاددانشــگاهی
وجــود دارد ،بلکــه در ســایر عرصههــای اجتماعــی نیــز
ایــن الگوهــا تکــرار و تجربهشــده اســت.
اگــر قــرار بــر ارایـهی تعریفــی درســت
بــرای «فرهنــگ جهــادی» باشــد ،معتقدیــد چــه
تعریفــی را میتــوان الگــو قــرار داد؟
تعریــف درســت فرهنــگ جهــادی کار دشــواری
اســت امــا مــن برحســب تجربــه میتوانــم توصیفــی
از فرهنــگ جهــادی داشــته باشــم .درواقــع فرهنــگ
جهــادی را میتــوان دســتیابی بــه اهــداف متعالــی
بــا کمتریــن امکانــات و در کوتاهتریــن زمــان ممکــن
دانســت .پــس فرهنــگ جهــادی یعنــی اینکــه
عمــل صالــح
فرصتهــا را بشناســیم و بــه دنبــال
ِ
باشــیم .از ایــن دیــدگاه فرهنــگ جهــادی یعنــی اینکــه
بیــش از همــه کارکنیــم و کمتــر از همــه توقــع داشــته
باشــیم.
اقداماتــی ماننــد ایجــاد کرســیهای آزاداندیشــی،
تاســیس خبرگزاریهــای متعــدد یــا برگــزاری
رویدادهایــی ماننــد مناظــرات دانشــجویی ،همگــی از
یــک فرهنــگ جهــادی نشــأت میگیرنــد؛ شــرایط
کنونــی جامعــه ،چــه میــزان اجــازه میدهــد تــا فضــا
ـن دوبــاره بــه ایــن مســایل آمــاده باشــد؟
بــرای پرداختـ ِ

مــا هنــوز راه گفتوگــو بــا یکدیگــر را نیاموختهایــم.
در کنــار هــم کــه مینشــینیم خوشوبــش میکنیــم،
امــا متاســفانه پشــت تریبونهــا کــه قــرار مــی گیریــم
همدیگــر را بــا بدتریــن القــاب خطــاب میکنیــم.
ایــن نشــان میدهــد کــه مــا هنــوز در ایــن موضــوع،
بســیار مشــکلداریم؛ درحالیکــه بــرای مثــال ترویــج
آزاداندیشــی یــا مناظــره و گفتوگــو بــرای فــردای
بهتــر ،جــزو ضروریــات اســت.
معتقدیـد در چـه حوزههایـی میتـوان
ایـن کرسـیها را پایهریـزی کـرد؟
چنــد تــاش مذبوحانــه در ســالهای اخیــر
شــکلگرفته کــه وظیفــهی ماســت در برنامهریــزی
و برپایــی کرســیها بــه آنهــا بپردازیــم .اول ،تطهیــر
ِ
فرهنــگ منحــطِ شاهنشــاهی ،دوم بدبیــن کــردن
مــردم بــه انقــاب و مســؤوالن نظــام اســامی و ســوم
ســیاهنمایی و ســرپوش گذاشــتن بــر دســتاوردهای
بیشــمار انقــاب اســامی .بــه نظــر مــن ،ایــن ســه
حــوزه بــرای مناظــره و مباحثــه بســیار ضــروری
هســتند.
از ســوی دیگــر بحــث دربــاره نگرانیهایــی کــه امــام
خمینــی (ره) داشــتند و اکنــون رهبــر انقــاب دارنــد.
نگرانــی اینکــه انقــاب بــه دســت نااهــان و نامحرمــان
نیفتــد و افــراد انقالبــی و دلســوز ،حاشیهنشــین نشــوند
و خدایــی نکــرده افــرا ِد نامحــرم و نااهــل ،عرصــه را بــر
صاحبــان اصلــی انقــاب ،تنــگ کننــد.
همچنیــن مســایل اقتصــادی و معیشــت مــردم
جــزو نگرانیهاســت و راههــای ارتقــای زندگــی
معنــوی و مــادی مــردم نیــز جــزو مطالبــی اســت کــه
میتوانــد در ایــن کرســیها موردتوجــه قــرار گیــرد و
صاحبنظــران در یــک فضــای آزاد و بــا امنیــت و فــرا ِغ
بــال دربــارهی آنهــا اظهارنظــر کننــد ،بــدون اینکــه
وارد حاشــیهها و مســایل فرعــی و غیــر اصلــی شــویم.
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اشــاره :پژوهشــگاه رویــان ازجملــه معــدود مراکــز تحقیقاتــی کشــور اســت کــه بهدلیــل انجــام
پژوهشهــای بنیــادی در مرزهــای دانــش و دســتاوردهایی همچــون دســتیابی بــه تــوان تولیــد
ســلولهای بنیــادی جنینــی انســان پــس از  8یــا  9کشــور پیشــرفتهی دنیــا و تولیــد نخســتین
حیوانــات شبیهسازیشــده در منطقــه و برگــزاری کنفرانــس و جشــنوارهی معتبــر بینالمللــی در
حــوزهی پزشــکی ،تولیدمثــل و ســلولهای بنیــادی همــواره موردتوجــه مجامــع علمــی و رســانههای
خارجــی بــوده و بهمــوازات ایــن موفقیتهــای علمــی در بُعــد کاربــردی و ارائـهی خدمــت بــه بیمــاران
هــم تحولــی جــدی درزمینـهی درمــان نابــاروری در کشــور ایجــاد کــرده و هــزاران خانــواده ایرانــی
مســتقیم ًا از نتایــج تحقیقــات و خدمــات آن بهرهمنــد شــدهاند .پژوهشــگاه رویــان فعالیتهــای
پژوهشــی و آموزشــی و درمانــی خــود را در قالــب چندیــن پژوهشــکده و مرکــز خدمــات تخصصــی
درمــان نابــاروری و مرکــز ســلول درمانــی ،بــا راهبــرد از علــم تــا کاربــرد انجــام میدهــد.
دکتر عبدالحســین شــاهوردی عضو هیــأت امنای جهاددانشــگاهی ،دهـهی  60وارد دانشــگاه و بهمحض
ورود بــا دکترکاظمیآشــتیانی آشــنا شــد و همــکاری داوطلبانـهی خــود را بــا جهاددانشــگاهی آغــاز
کــرد و امــروز پــس از  38ســال کــه پابهپــای ایــن نهــاد حرکــت کــرده ،رییــس یکــی از موفقتریــن
پژوهشــگاههای جهاددانشــگاهی یعنــی «پژوهشــگاه رویــان» اســت .بــه مناســبت چهلمیــن ســال
تشــکیل جهاددانشــگاهی ،بــا او پیرامــون ســالهای فعالیــت در ایــن نهــاد انقالبــی بــه گفتوگــو
نشســتهایم کــه مشــروح آن را در ادامــه میخوانیــد.

چگونـــه و از چـــه زمانـــی بـــا
جهاددانشـــگاهی آشـــنا شـــدید و بـــه ایـــن
نهـــاد ورود پیـــدا کردیـــد؟
ســـال  1360و در بـــدو ورود بـــه دانشـــگاه
توانبخش ــی ،ب ــا اولی ــن کس ــی ک ــه آش ــنا ش ــدم ،دکت ــر
کاظمیآشـــتیانی بـــود .ایشـــان مســـئولیت امـــور
دانشـــجویان دانشـــگاه و مســـئول بخـــش فرهنگـــی
دانشـــکدهی علـــوم توانبخشـــی را بـــر عهـــده داشـــتند.
همـــان ســـالها همزمـــان بـــا ورود بـــه دانشـــگاه بـــا

جهاددانشـــگاهی آشـــنا شـــدم و همـــکاری خـــود را
بـــا بخـــش فرهنگـــی دانشـــکده آغـــاز کـــردم .از ســـال
 1364جهاددانشـــگاهی دانشـــکدهی علـــوم توانبخشـــی
بـــا مرکـــز پزشـــکی ادغـــام و جهاددانشـــگاهی علـــوم
پزشـــکی ایـــران را تشـــکیل دادنـــد و تعـــدادی از
همـــکاران مرکـــز پزشـــکی و جمعـــی از همـــکاران
دانش ــگاه توانبخش ــی در کن ــار یکدیگ ــر ،کادر س ــتادی
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی ایـــران را تشـــکیل
دادنـــد.
همزمـــان در ســـال  1366و پـــس از پنـــج ســـال
همـــکاری داوطلبانـــه ،همـــکاری رســـمی مـــن بـــا
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جهاددانشـــگاهی آغـــاز شـــد .پـــس از همـــکاری
بـــا بخـــش فرهنگـــی ،کار را بـــا بخـــش تحقیقـــات
جهاددانش ــگاهی عل ــوم پزش ــکی ای ــران و دکت ــر س ــعید
کاظمیآشـــتیانی ،دنبـــال کـــردم؛ مدتـــی مســـئول
مراکـــز درمانـــی بـــودم و ســـپس معاونـــت پژوهشـــی
را بـــر عهـــده گرفتـــم و زمانـــی کـــه جهاددانشـــگاهی
عل ــوم پزش ــکی ای ــران ،مؤسس ــه روی ــان را دای ــر ک ــرد،
کارهـــای پژوهشـــی مؤسســـه را پیگیـــری میکـــردم
و پـــس از اینکـــه ایـــن مرکـــز در قالـــب یـــک
مرکـــز تحقیقاتـــی کار خـــود را آغـــاز کـــرد ،معـــاون
پژوهشـــی مؤسســـه شـــدم و هنگامیکـــه مؤسســـه
ب ــه پژوهش ــکده ارتق ــا پی ــدا ک ــرد ،مس ــئولیت معاون ــت
پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی ایـــران و
رویـــان را بـــر عهـــده گرفتـــم.
بـــا گســـترش فعالیتهـــای رویـــان ،بـــر روی
فعالیـــت در ایـــن پژوهشـــکده متمرکـــز و معـــاون
پژوهشـــی ایـــن پژوهشـــگاه بـــودم تـــا اینکـــه از
دوســـالونیم قبـــل و پـــس از دکتـــر گورابـــی بـــا 12
س ــال مدیری ــت پژوهش ــگاه روی ــان ،ای ــن مس ــئولیت را
عهـــدهدار شـــدم.
هـــدف از تأســـیس جهاددانشـــگاهی
انجـــام کارهـــای ســـخت بـــر زمینمانـــده
بـــود؛ آیـــا رویـــان در همیـــن راســـتا تأســـیس
شـــد؟
دقیقــاً همینط ــور اس ــت؛ تاروپ ــود جهاددانش ــگاهی
فرهنگـــی بـــوده و نقشـــی کـــه ایـــن نهـــاد در
دانشـــگاهها ایفـــا میکـــرد ،فرهنگـــی و تقویـــت
روحیـــهی «مـــا میتوانیـــم» در میـــان قشـــر دانشـــجو
و دانشـــگاهی بـــود؛ اعتمادبهنفســـی کـــه میتوانســـت
ســـرآغاز بســـیاری از فعالیتهـــا و برنامههـــا باشـــد
کـــه دقیقـــاً نیـــز همینگونـــه شـــد.
در ایـــن تاروپـــود فرهنگـــی بـــود کـــه خبرگـــزاری
بینالمللـــی قـــرآن (ایکنـــا) و بســـیاری از نهادهـــای
فرهنگ ــی ای ــن نه ــاد ب ــه وج ــود آم ــد .جهاددانش ــگاهی
تـــاش کـــرد فضایـــی بـــرای آزمونوخطـــای
دانش ــجویان ب ــه وج ــود بی ــاورد ت ــا دانش ــجویان ضم ــن
بهدســـت آوردن تجربـــه بافرهنـــگ جهـــادی آشـــنا
شـــوند و افـــراد مؤثـــری در آینـــده کشـــور باشـــند.
در ادامـــهی همیـــن رونـــد ،تجربهمـــان در
انتخـــاب ســـوژه بـــرای فعالیـــت در جهاددانشـــگاهی

بیشـــتر شـــد و عمیقتـــر در پژوهشهایـــی کـــه
نیـــاز کشـــور بـــود ورود پیـــدا کردیـــم و هرکـــدام از
واحدهـــای جهاددانشـــگاهی دریکـــی از عرصههـــا ورود
پیــدا کردنــد .جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی ایــران در
موضــوع نابــاروری ،جهاددانشــگاهی تهــران در عرص ـهی
ســـرطان پســـتان ،جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی
شـــهید بهشـــتی در کارهـــای مولکولـــی ،ســـلولی و ...
ورود کـــرد و هرکـــدام مراکـــز بینظیـــری را در کشـــور
ایجـــاد کردنـــد.
دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی
بهســـرعت در اختیـــار ســـایر پژوهشـــگاهها
ق ــرار گرف ــت؛ آی ــا ضرورت ــی در ای ــن کار ب ــود؟
بلـــه؛ جهاددانشـــگاهی پیشـــتاز شـــد تـــا بقیـــه
نیـــز از ایـــن طرحهـــا الگـــو گیـــری کننـــد .یکـــی از
اقدامـــات جهاددانشـــگاهی در کنـــار ورود بـــه کارهـــای
بـــر زمینمانـــده ،الگوســـازی بـــود .جهاددانشـــگاهی
شـــعار «مـــا میتوانیـــم» را الگوســـازی کـــرد و همیـــن
اعتمادبهنفـــس در پژوهـــش و تحقیـــق بـــود کـــه
موجـــب شـــد کـــه در بســـیاری از عرصههـــای جدیـــد
ورود پیـــدا کنیـــم.
زمانـــی کـــه کار آغـــاز شـــد ،نخســـتین مرکـــز
منس ــجم درم ــان ناب ــاروری در کش ــور را داش ــتیم ،ام ــا
اکن ــون در کش ــور بی ــش از  70مرک ــز ناب ــاروری داری ــم.
جهاددانشـــگاهی بـــا توجـــه بـــه اساســـنامه خـــود ،در
عرصههـــای آمـــوزش ،پژوهـــش و خدمـــات تخصصـــی
ورود و تـــاش کـــرده تجربیاتـــی کـــه در آزمایشـــگاهها
و خدمـــات تخصصـــی بـــه دســـت مـــیآورد را بـــه
جامعـــهی علمـــی منتقـــل کنـــد .جهاددانشـــگاهی در
گســـترش علـــوم ســـلولی ،نابـــاروری ،ســـرطان و ...
الگـــو و پیشـــگام بـــوده و قدمهـــای بســـیار مؤثـــری را
برداشـــته و خـــدا را شـــکر میکنیـــم کـــه نتایـــج ایـــن
اقدامـــات در طـــول زمـــان منشـــأ خیـــر شـــده اســـت.
جهاددانشـــگاهی اعتمادبهنفـــس جوانـــان را بـــاال بـــرد،
زمین ـهی اش ــتغال بس ــیاری از محقق ــان را فراه ــم ک ــرد
و توانســـته بـــاری را از دوش مـــردم بـــردارد.
نتیجـــهی نهایـــی و ملمـــوس ایـــن
تالشهـــا چـــه شـــد؟
در برهههای ــی از زم ــان ،بیم ــاران ب ــرای درم ــان ب ــه

باید روی
مزیتهایمان
سرمایهگذاری
کنیم و به کار
تربیت نیروی
انسانی بپردازیم.
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خـــارج از کشـــور میرفتنـــد ،ولـــی اکنـــون بیمـــاران
ســـایر کشـــورها بـــه ایـــران میآینـــد و ایـــن یعنـــی
تحـــول بزرگـــی در کشـــور رخداده کـــه میتوانیـــم بـــه
آن افتخ ــار کنی ــم.
آیــا همچنــان حرکــت جهاددانشــگاهی
بــر مــرز دانــش و علــوم روز اســتوار اســت؟

مسئوالنی که
میتوانند به توان
داخلی اعتماد
کنند و نمیکنند،
سختترین
زمانهای
عمرمان را رقم
یزنند
م

جهاددانشـــگاهی در مقطعـــی از زمـــان ســـعی
کـــرد فرهنگســـازی کنـــد و درزمانـــی کوتـــاه بـــا
میانبرهایـــی کـــه ایجـــاد کـــرد ،توانســـت بســـیاری از
عقبماندگیهـــای کشـــور را جبـــران کنـــد و در ایـــن
زمین ــه موفقیتهای ــی نی ــز داش ــته ،ام ــا دنی ــا متوق ــف
نشـــده و در حـــال حرکـــت اســـت .در جهـــان امـــروز،
هـــرروز و هـــر ســـاعت تحـــوالت علمـــی گســـتردهای
ب ــه وق ــوع میپیون ــدد ،بنابرای ــن اگ ــر حرک ــت نکنی ــم،
فاصلــهی م ــا ب ــا دنی ــا زی ــاد خواه ــد ش ــد .پ ــس بای ــد
تالشـــی کـــه صـــورت گرفتـــه ،اســـتعدادهایی کـــه
شـــکوفا شـــده و موقعیتهـــای علمـــی بهدســـتآمده
را ادامـــه دهیـــم و ایـــن پیشـــتازی و پرچـــمداری را
حفـــظ کنیـــم.
جهاددانشـــگاهی چگونـــه میتوانـــد
پیشـــتازی علمـــی خـــود را تـــداوم دهـــد؟
در تکمی ــل زیرس ــاختها و تربی ــت نی ــروی انس ــانی
موفـــق بودهایـــم ،امـــا بایـــد در نظـــر داشـــت کـــه هـــر
کشـــوری یـــک مزیّـــت خـــاص دارد .در تمـــام علـــوم
نمیتوانیـــم صاحـــب تمـــام دانشهـــا شـــویم امـــا
بایـــد حداقلهـــا را داشـــته باشـــیم و در مـــواردی کـــه
موردنیـــاز کشـــور بـــوده و مزیّـــت محســـوب میشـــود،
تمرکـــز و تـــاش بیشـــتری انجـــام دهیـــم .علـــوم
پزش ــکی از موضوعات ــی اس ــت ک ــه نی ــاز جامع ــه اس ــت
و اگـــر نتوانیـــم نیـــاز جامعـــه را در گـــروه پزشـــکی
پاســـخ دهیـــم ،بیمـــاران مـــا مجبـــور میشـــوند بـــه
خ ــارج از کش ــور رفت ــه و نی ــاز خ ــود را برط ــرف کنن ــد.
برخـــی موضوعـــات بهویـــژه در گـــروه مهندســـی
نیـــز یـــک مزیّـــت هســـتند .بـــرای مثـــال مزیتهایـــی
همچـــون نفـــت و معـــدن و  ...داریـــم؛ امـــا یکـــی
از اشـــکاالت مـــا در اســـتفادهی از ایـــن مزیّتهـــا
خامفروشـــی اســـت .ارزشافـــزوده مـــواد خـــام مـــا،
نصیـــب خارجیهـــا میشـــود .ایـــن مزیّتهـــا را
خودم ــان بای ــد ب ــه ارزشاف ــزوده تبدی ــل کنی ــم؛ یعن ــی

دانـــش اســـتخراج بـــا کمتریـــن هزینـــه
هـــم بایـــد
ِ
را داشـــته باشـــیم و هـــم منابعـــی کـــه بـــه دســـت
میآیـــد را بـــه آخریـــن محصـــول ممکـــن تبدیـــل و
وارد ب ــازار کنی ــم؛ ای ــن روش موج ــب س ــودآوری ب ــرای
کشـــور خواهـــد شـــد.
مـــا بایـــد روی مزیتهایمـــان ســـرمایهگذاری
کنیـــم و بـــه کار تربیـــت نیـــروی انســـانی بپردازیـــم.
اگ ــر ای ــن اتف ــاق بیفت ــد و م ــا حرف ــی ب ــرای گفت ــن در
دنی ــا و چی ــزی ب ــرای ارائ ــه و ف ــروش داش ــته باش ــیم،
باعـــزت داشـــتههایمان را بـــا محصوالتـــی کـــه تولیـــد
آنه ــا ب ــرای م ــا مزی ــت محس ــوب نمیش ــود ،مبادل ــه
خواهیـــم کـــرد و دراینصـــورت اســـت کـــه احســـاس
وابســـتگی و نیـــاز بـــه خـــارج از کشـــور نخواهیـــم
داشـــت؛ امـــا اگـــر اســـاس و منبـــع را داشـــته باشـــیم
و نتوانیـــم ارزشافـــزوده را ایجـــاد کنیـــم ،در همهچیـــز
نگاهمـــان بـــه خـــارج از کشـــور خواهـــد بـــود.
آیـا بـرای تحقـق ایـن اهـداف همانند
 30سـال پیـش بـه جوانـان میـدان میدهیم؟
جهاددانش ــگاهی ب ــه جوان ــان می ــدان داد ک ــه اکن ــون
در ایــن جایــگاه ق ـرار دارد ،هرچنــد مق ـداری مأموریــت گ ـرا
شـــده و در برخـــی از حوزههـــا ،آزادیهـــای اوایـــل
تأســـیس را نـــدارد ،امـــا اکنـــون در پژوهشـــگاه رویـــان
جهاددانش ــگاهی صده ــا دانش ــجوی مقط ــع کارشناس ــی
ارشـــد و دکتـــرا ،پایاننامـــه خـــود را گذراندهانـــد و
ایـــن همـــان میـــدان دادن اســـت.
بـــاور دارم افـــراد در هـــر رشـــتهای کاربلـــد باشـــند،
بیـــکار نمیماننـــد .اگـــر آمـــاری دریافـــت کنیـــد از
تحصیلکردههـــای بیـــکار؛ خواهیـــد دانســـت کـــه
ایـــن افـــراد بیشـــتر کســـانی هســـتند کـــه دانشـــی
ســـطحی را کســـب کـــرده و در حـــوزهی اجرایـــی
توانمن ــدی ندارن ــد .جهاددانش ــگاهی میتوان ــد آم ــوزش
حرفـــهای ایـــن افـــراد را بهعنـــوان یـــک مأموریـــت،
بـــا برگـــزاری دورههـــای تکمیلـــی بـــر عهـــده بگیـــرد،
البت ــه در ح ــال حاض ــر نی ــز چنی ــن دورههای ــی ب ــرای
فارغالتحصیـــان جهاددانشـــگاهی برگـــزار میشـــود
امـــا همـــه واحدهـــا بایـــد ایـــن کار را انجـــام دهنـــد و
مشـــکل را حـــل کننـــد.
بای ــد ب ــه جوان ــان می ــدان دهی ــم و از ط ــرف دیگ ــر
جوانـــان هـــم بایـــد بداننـــد اگـــر کار را بلـــد نباشـــند،
آینـــدهای ندارنـــد .مـــا بایـــد بـــرای جوانـــان فضـــای
کار ایجـــاد کنیـــم ،جوانـــان نیـــز بایـــد انگیـــزه داشـــته

باشـــند و تـــاش کننـــد تـــا کارآفریـــن شـــوند.
بهتریـــن اتفاقـــی کـــه طـــی ســـالها
فعالیـــت در جهاددانشـــگاهی تجربـــه
کردهایـــد ،چـــه بـــوده اســـت؟
جهاددانشـــگاهی فعالیتهـــای بزرگـــی انجـــام
داده اســـت؛ در زمـــان جنـــگ درزمینـــهی تولیـــدات
محصـــوالت جنگـــی و پشـــتیبانی جنـــگ اقدامـــات
مهمـــی انجـــام داد کـــه هرکـــدام مایـــهی افتخـــار
اســـت .فعالیتهـــای قرآنـــی در دانشـــگاهها نیـــز بـــا
فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی آغـــاز شـــد و اگرچـــه
اکنـــون ایـــن بخـــش متولیهـــای متعـــددی در
دانش ــگاهها دارد ام ــا هم ــکاران جهاددانش ــگاهی بودن ــد
کـــه ایـــن موضـــوع را در دانشـــگاهها ترویـــج دادنـــد.
مســـابقات بینالمللـــی قـــرآن دانشـــجویان مســـلمان،
نشســـتهای قرآنـــی و آمـــوزش قـــرآن نیـــز ازجملـــه
اقدامـــات مهـــم جهاددانشـــگاهی بـــود .مجموعههایـــی
ماننـــد رویـــان ،ابنســـینا ،پژوهشـــگاه معتمـــد و یـــا
جهاددانش ــگاهی مش ــهد و اه ــواز و گروهه ــای صنعت ــی
زیرمجموعـــهی جهاددانشـــگاهی ،فعالیتهـــای بزرگـــی
را رقمزدهانـــد کـــه مایـــهی افتخـــار اســـت .اکنـــون
خبرگزاریهـــای زیـــادی در کشـــور وجـــود دارد ،امـــا
ایـــن افتخـــار همیشـــه متعلـــق بـــه جهاددانشـــگاهی
اس ــت ک ــه اولی ــن خبرگ ــزاری را در عرصــهی عموم ــی
ب ــا عن ــوان ایس ــنا و در عرصــهی تخصص ــی بان ــام ایکن ــا
راهانـــدازی کـــرده اســـت.
طـــی ایـــن ســـالها چـــه رخـــدادی
باعـــث خوشـــحالی بیشازحـــد شـــما در
جهاددانشـــگاهی شـــد؟
هنگامیک ــه در روی ــان اولی ــن تالشه ــا در ح ــوزهی
ســـلولهای بنیـــادی بهبـــار نشســـت ،بســـیاری گویـــی

ب ــرای داوری آمدن ــد و موش ــکافانه ب ــا مس ــئله برخ ــورد
ش ــد ،ام ــا زمان ــی ک ــه خدم ــت مق ــام معظ ــم رهب ــری
رســـیدیم ،ایشـــان از اقدامـــات مـــا اســـتقبال کردنـــد و
ای ــن مایــهی مس ــرت ب ــود .درنهای ــت وقت ــی نخس ــتین
فرزنـــد رویـــان بهنـــام ســـیمین در پژوهشـــگاه واقـــع
در زعفرانیـــه در کوچـــهای بـــه نـــام ســـیمین بـــه
دنیـــا آمـــد ،بـــرای مـــا کـــه در جهاددانشـــگاهی علـــوم
پزش ــکی ای ــران حض ــور داش ــتیم ،خاط ــرهای خ ــوش و
ش ــیرین ب ــر ج ــای گذاش ــت.
ســـختترین لحظاتـــی کـــه در
جهاددانشـــگاهی تجربـــه کردهایـــد ،مربـــوط
بـــه چـــه مواقعـــی بـــوده اســـت؟
جهاددانشـــگاهی همیشـــه بـــا ســـختیها روبـــرو
بـــوده اســـت؛ امـــا اکنـــون بعـــد از اینهمـــه تـــاش
وقتـــی میبینیـــم کـــه برخـــی مســـئوالن و کســـانی
کـــه میتواننـــد بـــه تـــوان داخلـــی اعتمـــاد کننـــد
و نمیکننـــد ،ســـختترین زمانهـــای عمرمـــان
را رقـــم میزننـــد؛ وقتـــی میبینیـــم کـــه کاری را
میتوانیـــم در داخـــل انجـــام دهیـــم ولـــی بازهـــم
نگاههـــا بـــه خـــارج از کشـــور اســـت ،خســـتگیها بـــر
تنمـــان میمانـــد.
آرزوی شـما برای آیندهی جهاددانشگاهی
چیست ؟
اکنـــون بعـــد از گذشـــت  40ســـال ،زمـــان بلـــوغ
جهاددانشـــگاهی فـــرا رســـیده اســـت .بایـــد از ایـــن
بـــاارزش بهدســـتآمده بهخوبـــی اســـتفاده
تجربـــهی
ِ
کنی ــم و بتوانی ــم مث ــل همیش ــه زایشهای ــی را داش ــته
و ایدهه ــای جدی ــدی را دنب ــال کنی ــم .جهاددانش ــگاهی
بایـــد پرچـــمداری خـــود را در حوزههـــای مختلـــف
علمـــی حفـــظ و همیشـــه در مرتبـــه نخســـت باشـــد.
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نسل جوان را با روحیهی جهادی
آمادهی ورود به میدان کنیم
اشــاره :مــروری بــر فعالیتهــای چهــار دهـهی گذشــتهی جهاددانشــگاهی گویــای آن اســت کــه ایــن
نهــاد دســتاوردهای فنــی و علمــی خــود از دوران هشــت ســال جنــگ تحمیلــی تــا مقطــع کنونــی را
کــه در ســایهی تحریمهــای ظالمانــه رقــم خــورده ،بــا عملکــرد جهــادی مدیــران و کارکنــان خــود
بهثمــر نشــانده و ایــن رویکــرد تحــت عنــوان فرهنــگ جهــادی بــه ســایر بخشهــای جامعــه نیــز
تســری یافتــه اســت .درواقــع منظــور از مفهــوم فرهنــگ جهــادی مجموع ـهای از مایههــای فکــری
و ارزشــی اســت کــه در رفتــار اختیــاری و اجتماعــی هــر فــردی اثــر میگــذارد و دارای عناصــر
متعــددی از شــناختها ،باورهــا ،ارزشهــا ،گرایشهــا ،رفتارهــا و کردارهاســت .بهمناســبت چهلمیــن
ســالگرد تشــکیل جهاددانشــگاهی ،دکتــر احمــد وثوق معــاون خدمــات تخصصــی پژوهشــگاه رویان،
در گفتوگویــی بــه بیــان ابعــاد مختلــف فرهنــگ جهــادی و علــت نیازمنــدی کشــور بــه ایــن رویکرد
در برهـهی زمانــی کنونــی پرداخــت.
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با اتمام جنگ و
ورود به دوران
سازندگی ،باید
فرهنگ جهادی
را هم چنان به
نسلهای بعدی
منتقلمیکردیم

پس از گذشت  40سال از انقالب اسالمی
و تشکیل جهاددانشگاهی که بهنوعی از پیشگامان
اقداماتی جهادی به شمار میرود ،امروزه از فرهنگ
جهادی سخن گفته میشود و بعض ًا تعاریف متفاوتی
از این فرهنگ وجود دارد ،ولی فرهنگ اصیل جهادی
در جهاددانشگاهی به چه معنایی شناخته میشود؟
فرهنگ جهادی به معنای شناسایی ،پرورش و استفاده
از استعدادهای جوانی است که درصدد ارائهی توانمندیهای
خود و قرار گرفتن در امتحانات سخت هستند تا در ادامه،
وارد عرصهی سازندگی شوند .افرادی که جهادی کار میکنند،
دارای روحیهی «ما میتوانیم» هستند و با اتکا به تواناییهای
خود ،دوستان و ساختاری که در آن رشد میکنند ،بدون
در نظر گرفتن مسائل حاشیهای ،در موضوعات بسیار مهم و
بااهمیت در جامعه ورود میکنند .این موضوعات میتواند در
بخشهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و در حوزههایی مانند
پزشکی ،کشاورزی ،مهندسی ،فقه و  ...وجود داشته باشد.
به اعتقاد من استفادهی از استعدادهای جوان در رفع
مشکالت به معنای فرهنگ جهادی است .باید زمینهی فعالیت
جوانان را برای رفع نیازهای جامعه فراهم کرد .بهدنبال این،
مباحث مادی و نیازهای اقتصادی مطرح میشود .همچنان
بعد از گذشت چهل سال فرهنگ جهادی در میان بسیاری از
فعاالن و نیروهای جامعه حفظ شده و امیدواریم بتوانیم این

احساس را به نسلهای بعدی منتقل کنیم.
بهطورکلی در اقدامات مختلف انجامشده
از سوی جهاددانشگاهی این ویژگی دیدهشده و اگر
بهغیراز این بود ،دستاوردهای مهم این نهاد رقم
نمیخورد .از دیدگاه شما فرهنگ جهادی در چه
عرصههایی تأثیرگذار واقعشده است؟
پس از پیروزی انقالب و زمانی که کشور ما با مسألهی
بزرگی همچون تجاوز عراق به ایران مواجه شد ،شرایطی
برای ورود جوانان به وجود آمد .نیروهای جوان و جهادی در
دانشگاه با اتکای به همین اصول ،وارد عرصهی عمل شدند و
در بحث خودکفایی ،قدمهای بزرگی برداشتند .جوانان ثابت
کردند میتوانند با تواناییهای خود در ادارهی کشور سهم
داشته باشند .فرهنگ جهادی در سالهای نخست انقالب،
بهوضوح در میان مدیران و قشر جوان رؤیت میشد و شاهد
بودیم که چهکارهای بزرگی انجام شد .با اتمام جنگ و ورود به
دوران سازندگی ،باید فرهنگ جهادی را همچنان به نسلهای
بعدی منتقل میکردیم تا با شناسایی کاستیها و مشکالت،
در اعتالی کشور و سازندگی نقش پررنگتری ایفا کنند.
در ادامه ،شرایط خاصی ایجاد شد و کارهای فرهنگی توسعهی
بهتر و بیشتری پیدا کرد و این امکان برای نیروهای جهادی
فراهم شد که ایدههای خود را برای اعتالی وضعیت فرهنگی
و علمی جامعه اجرایی کنند .دستیابی به علم سلولهای بنیادی،
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از اقدامات مهمی بود که نیروهای جوان ،محققان و پژوهشگران
جهاددانشگاهی ،با اعتقاد به شعار «ما میتوانیم» ،توانستند بر بام
علم پزشکی دنیا حرکت کنند و حقانیت جمهوری اسالمی و
دانشمندان ایرانی را به اثبات برساندند.
چهار دهه از تشکیل این نهاد انقالبی
گذشته ،چه اقداماتی انجام شد که فرهنگ جهادی
تبدیل به گفتمان شناختهشده میان اقشار مختلف
گردید و حتی گاه در صحبتهای رهبر معظم انقالب
هم بر این واژه تأکید داشته است؟
کسانی که از فرهنگ جهادی تبعیت کردهاند ،در همهی
زمینهها از توانمندی بسیار باالیی برخوردار هستند .معنا
و مفهوم فرهنگ جهادی این است که افراد بدون در نظر
گرفتن مسائل حاشیهای و بدون وارد شدن به دستهبندیهای
سیاسی در جهت منافع عمومی قدم بردارند و از این نمد برای
خود کالهی درست نکنند .از طرفی این افراد به حوزههایی
وارد میشوند که نیاز جامعه است .اگر با این روحیه اقدامی
انجام شد ،طبعاً نتیجهای که حاصل میشود ،حتماً به نفع
کشور است و در رفع معضالت کشور درزمینهی مسائل
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی مؤثر واقع میشوند.
درواقع کار جهادی به معنای کار برای رضای خداست تا
مشکلی از مشکالت جامعه بشری حل شود.
در شرایط کنونی ،چه اقداماتی میتوان
انجام داد که فرهنگ جهادی بیشازپیش در جامعه
گسترش پیدا کند؟
بهمنظور اعتالی این فرهنگ باید از خودمان بهعنوان
نسل نخست نیروهای جهادی شروع کنیم و به ارزشهای
واالی انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی برگردیم.
ضمن اینکه ،معتقدم صرفاً با باور به این ارزشها نمیتوان در
جهت اشاعهی این فرهنگ قدم برداشت .اگر بخواهیم فرهنگ
جهادی در جامعه اشاعه داشته باشد ،باید به این فرهنگ
عامل باشیم .ضمن احترام به مسائل مختلفی مانند مشکالت
اقتصادی ،اعتقاد ما بر این است که نیروهای جهادی در ابتدا
باید به صحت ،سالمت و نشاط جامعه فکر کنند و بعد مسائل
اقتصادی خودشان را در نظر بگیرند .اگر این فرهنگ را خوب
معرفی کنیم ،میتوانیم تصور درستی از فرهنگ جهادی را جا
بیاندازیم .باید از ظرفیت فضای مجازی خیلی بهتر استفاده
کنیم ،چراکه خیلی راحتتر از گذشته میتوانیم ایدههای
خودمان را برای اعتالی فرهنگ جهادی در جامعه پیاده کنیم.
با چه سازوکاری میتوان فرهنگ جهادی
را برای نسل جوان تعریف کرد و جهاددانشگاهی چه
تالشی در این زمینه داشته است؟

وقتی میتوانیم فرهنگ جهاد را اعتال بخشیم که نسل
جوان را باروحیهی جهادی آمادهی ورود به میدان کنیم .اگر
موفق به انجام این کار نشویم ،طبیعتاً در اشاعهی فرهنگ
جهادی نمیتوانیم به مأموریتمان عمل کنیم .باید این
موضوع را که فرهنگ جهادی مبرا از هرگونه تبعیض و رانت
است ،در میان جوانان جا بیاندازیم .این کار با حرف انجام
نمیشود و در عمل باید نشان دهیم که اولویت فردی که
دارای روحیهی جهادی ،موفقیت جمعی و رفع مشکالت
جامعه است .باید اعالم کنیم که هیچچیز دیگری جایگزین
شایستگی نیست و ایدههایی با محوریت اجتماعی از اهمیت
باالیی برخوردار هستند.
پس از عبور از سالهای جنگ و دورههای
مختلف ازجمله سازندگی ،در سالهای گذشته این
نهاد بیش از همه بر روی کارهای فنی و پزشکی تمرکز
کرده ،اما همچنان بحث فرهنگ جهادی از سوی
جهاددانشگاهی دنبال میشود .چه الزامی وجود دارد
بعد از  40سال بر این گفتمان تأکید شود؟
همچنان این نیاز احساس میشود که باید در عرصههای
مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و  ...اجازه
دهیم جوانان حضور پررنگی در پیشبرد امور داشته باشند
و ایدههای خود را به ما بگویند .باید ایدههای خوب را بدون
ایراد گرفتن شناسایی و از این طریق مشکالت را برطرف
کنیم .در حال حاضر کاستیهایی دیده میشود که به علّت
فاصله گرفتن از دوران گذشته است.
به اعتقاد شما آیا فرهنگ جهادی توانسته از
حدود این نهاد انقالبی خارج شود و به سایر بخشهای
کشور تسری یابد؟ آیا این موضوع بهصورت عینی در
کشور دیده میشود؟
نیروهــای جهــادی هیــچگاه خســته نمیشــوند و راه
خودشــان را هرچنــد بهکنــدی ،ادامــه خواهنــد داد .در
دوران ســازندگی مجبــور شــدیم نقــش خودمــان را از
راههــای مختلــف در جامعــه پیــدا و فرهنــگ جهــادی
را بــه جامعــه تحمیــل کنیــم .در همــان دوران بــود کــه
توانســتیم پژوهشــگاه رویــان و مرکــز درمــان نابــاروری
پیشــرفته را در ســطح بینالمللــی احــداث کنیــم .در
ادامــه اولیــن گامهــا بــرای ایجــاد شــرکتهایی کــه
امــروزه دانشبنیــان نامیــده میشــوند ،برداشــته شــد.
تفکــر جهــادی در دهــه هفتــاد ،تفکــری بــود کــه امــروزه
دولتمــردان بــه آن رســیدهاند و اعــام میکننــد کــه
بایــد نتایــج تحقیقــات را بــه عرص ـهی صنعــت برســانند.
ایــن کار در جهاددانشــگاهی در دهـهی هفتــاد و بــا انتقــال
دانــش از دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه صنایــع انجــام شــد
و نتایــج آن را هــم شــاهد بودیــم.

کار جهادی به معنای
کار برای رضای
خداست تا مشکلی
از مشکالت جامعه
بشری حل شود.
فرهنگ جهادی مبرا
از هرگونه تبعیض و
رانت است.

1399

دفاعدانشبنیان
پرونده ِ

چهلسالگیجهاددانشگاهیوآغازجنگتحمیلی
رسم باور
ِ
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
1399

74

بالهای موشک کاتیوشا روی
دستان فرشتگان
چهلوشـش روز بیشـتر از تشـکیل جهاددانشـگاهی نمیگذشـت کـه در همـان ابتـدای کار ،پـای به جنگ
تحمیلـی کـه صدام علیه ایـران آغاز کـرده بود ،باز شـد .جنگی کـه ابتدا اعضای ایـن نهـاد در تأمین نیروی
نظامـی برایـش نقـش داشـتند و در عملیاتهای نظامـی مختلف آن شـرکت میکردنـد ،اما پس از گذشـت
یکسـالواندی در حوزههـای تخصصـی و فنـی هـم به کمـک رزمنـدگان آمدنـد و پروژههایـی را به کمک
دانشـگاهیان در آن زمـان انجـام دادنـد که هر یـک از آنها گرههایی از مشـکالت نظامی باز کردند که شـاید
در تصـورات هیچکـس نمیگنجید.
در آن سـالها همـه کشـورها با پیـروزی انقالب اسلامی و آغاز جنـگ ،عراق را تـا بندندان به تسـلیحات و
تجهیـزات نظامـی مختلف تجهیـز کرده بودنـد و ایران با دسـتخالی و پشـت به همـه آنها بایـد در مقابل
رژیـم بعث میایسـتاد .شـاید صـدام هم به اتکای همین پشـتوانه بـود که تصـور میکرد میتوانـد چندروزه
تهـران را هـم از آن خود کند.
امـا همانگونـه کـه رزمنـدگان در سـالهای جنگ تا پـای جان بـرای حفظ حیثیـت و تمامیت ارضـی ایران
ایسـتادند ،جهاددانشـگاهی و اعضای آنهم به گفته خودشـان و بر اسـاس تخصصی که داشـتند ،وظیفه خود
میدیدنـد کـه در این شـرایط بغرنج مشـکلی از کشـور حـل کننـد و درواقع در کنـار شـرکت در جبههها و
حضـور کنـار رزمنـدگان ،از آنها پشـتیبانی کنند تا ضعفها و مشـکالت موجود حل شـود.
دکتـر محمدصادق حاجـی تاروردی مدیر اجرایی سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف در دوران دفاع
مقـدس ،خاطـرات جالبی از فعالیتهـای این نهاد در سـالهای جنـگ دارد .از جوانـی و بیتجربگی بچههای
جهـاد در روزهـای ابتدایـی جنگ میگویـد؛ اینکه چطـور قدمبهقدم با زیرکـی و تالش ،ایـن نیروها خودکفا
شـدند و با خالقیت توانسـتند ،بـا وجود تحریمها ،به پشـتیبانی علمـی و فنی جنگ کمک بسـیاری کنند و
در ایـن میان جان بسـیاری از رزمنـدگان و حتی مـردم را نجات دهند.
او میگویـد :در آن زمـان ،هیچکـس بـاور نمیکـرد جهاددانشـگاهی بـا نیـروی جـوان و کمتجربـهای کـه
در اختیـار دارد بتوانـد پروژههـای بـزرگ نظامـی را کـه هر یک از آنها مشـکالت بسـیاری در جنـگ برای
رزمنـدگان بـه وجـود آورده بود ،اجرایی کند و گـره از کار جبهه و جنـگ باز کند؛ آنهم در شـرایطی که همه
کشـورهای غربـی و آمریـکا و حتی شـوروی بـا تمام وجـود ،عراقیهـا را پشـتیبانی و البته ایـران را تحریم
میکردنـد.
دکتــر حاجــی تــاروردی کــه پــس از ســالهای جنــگ در بخشهــای مختلــف جهاددانشــگاهی فعالیــت
کــرده و ســالها معــاون پژوهــش و فنــاوری ایــن نهــاد نیــز بــوده اســت ،میافزایــد :اعتمــاد کــردن بــه
ایــن نیــروی جــوان بــرای بســیاری از زیــر بخشهــای مختلــف مرتبــط بــا جنــگ ،کار ســختی بــود ،امــا
بــا دشــواریهای فــراوان ،باالخــره اعضــای جهاددانشــگاهی در ایــن حوزههــا وارد شــدند و در اغلــب
آنهــا بــه موفقیتهــای بزرگــی دســت یافتنــد کــه البتــه در ایــن میــان بایــد از علیاکبــر تــرکان کــه
در آن زمــان رییــس صنایــع دفــاع بــود و سرلشــگر شــهید ســتاری بهعنــوان فرمانــده نیــروی هوایــی
یادکــرد؛ چراکــه بــرای مشــارکت دادن جهاددانشــگاهی در ایــن پروژههــا و نهایتــا حــل مشــکالت جنــگ
در حــوزهی دفاعــی کمــک بســیاری کردنــد.
وی ادامـه میدهـد :در سـالهای جنـگ ،عراقیها تانک بسـیاری در اختیـار داشـتند ،اما ایران بهجـای آن،
موشـک کاتیوشـا داشـت که موشـک موثری بود و خط تولید آن را آلمانیها قبل از پیروزی انقالب اسلامی
در ایـران راهانـدازی کردنـد؛ امـا پـس از انقالب از کشـور رفتند .این خط با مشـکالت بسـیاری مواجـه بود و
درواقع موشـک کاتیوشـا با وجود اینکه در جنگ بسـیار مهـم و کاربردی بـود ،با آن شـرایط بهصورت ناقص
تولید میشـد و بالاسـتفاده بود؛ اما اعضای جهاددانشـگاهی با تشـکیل تیمی توانسـتند با وجود کارشـکنی
آلمانیهـا و بـا اسـتفاده از تـوان علمـی داخلی ،خط تولید موشـک کاتیوشـا را رفع اشـکال ،بهینهسـازی و
راهانـدازی کننـد تـا در طول سـالهای جنـگ از آن اسـتفاده کننـد و اینیکـی از مهمتریـن پروژههایی بود
که جهاددانشـگاهی در آن نقش بسـیار بزرگی داشـت.
بـه گفته مدیر سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف در دوران دفاع مقـدس ،این واحد سـازمانی جهاد،
بیش از صد طرح و پروژه را در حوزه دفاعی و نظامی انجام داد که سـبب شـد مشـکالت بسـیاری از رزمندگان
در ایـن حـوزه حل شـود .در ابتدا جهاددانشـگاهی وارد حـوزه تعمیرات تخصصی تجهیـزات و قطعات نظامی
شـد و کمکـم بـا پروژههـای بزرگتر دفاعـی روبهرو شـد که میتوان به سـاخت میـن هوایی ،بهینهسـازی و
بـهروز کردن سیسـتم ناوبـری هواپیماهای شـکاری اف  ۵و پروژههای دیگر اشـاره کرد.
در ادامه ،مشروح گفتوگوی ما با دکتر محمدصادق حاجی تاروردی را با موضوع جمعآوری مستندات دفاع
دانشبنیان جهاددانشگاهی بهمناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس میخوانید ؛
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جهاددانشــگاهی در ســالهای جنــگ
چــه اقداماتــی در حــوزه دفاعــی انجــام داد و
ایــن نهــاد چــه ســهمی در تأمیــن امنیــت دفاعــی
کشــور داشــت؟
در سـالهای جنـگ مشـکل بزرگـی داشـتیم؛ ارتـش
ایـران بـر اسـاس سلاحهای آمریکایـی تعریفشـده بـود
و پسازاینکـه آمریکاییهـا بـه خاطـر انقلاب اسلامی از
ایـران رفتنـد تجهیـزات نظامـی بـا مشـکالتی مواجـه شـد
کـه حـل آنهـا وابسـته بـه قطعـات یـا نیروهـای متخصـص
آمریکایـی بـود و ایـن موضوع بسـیار اهمیت داشـت .زمانی
کـه جنـگ آغـاز شـد هـر یـک از تجهیـزات نظامـی پـس
از مدتـی اسـتفاده بـا چنیـن مشـکالتی روبـهرو میشـد و
کشـور بهتدریـج وارد مرحلـهای میشـد کـه دسـت خـود
را خالـی میدیـد و در آن شـرایط آمریکاییهـا و غربیهـا
هیچگونـه کمکـی در ایـن زمینـه نمیکردنـد .شـرقیها که
در آن زمـان شـوروی سـابق بـود آمادگـی کمـک در ایـن
زمینـه را نداشـتند یـا اینکـه ایران ،چنـدان تمایلـی در این
زمینـه از خـود نشـان نمـیداد.
در آن زمـان ،جهاددانشـگاهی وارد ایـن عرصـه شـد؛
مهنـدس اکبـر تـرکان در آن سـالها مدیرعامـل سـازمان
صنایـع دفـاع بـود کـه خـودش از دانشآموختـه دانشـگاه
شـریف اسـت و درزمانـی کـه اسـتاندار ایلام بـود بـا
دانشـجویان دانشـگاه شـریف کارکـرده بـود و آنهـا را
میشـناخت و مـا هـم در آن زمـان دنبـال ایـن بودیـم کـه
بتوانیـم کاری را انجـام دهیم و مشـکلی را حـل کنیم .البته
جهاددانشـگاهی در آن زمـان با مشـکل دیگـری هم مواجه
شـد و آن ایـن بـود بـه دلیـل آنکـه حضـرت امـام خمینـی
(ره) از همـه اقشـار مـردم خواسـته بودنـد کـه در جنـگ
و جبهههـا حضـور پیـدا کننـد؛ اعضـای جهاددانشـگاهی و
دانشـجویانی کـه آنهاهـم جـزو همیـن جوانـان بودنـد و
دلشـان میخواسـت در جبهههـا حضورداشـته باشـند .و
دسـت مـا از نیروهـای انقالبـی و جهـادی خالـی مـی شـد.
در  16مـرداد سـال  1359جهاددانشـگاهی تشـکیل
شـد؛ دانشـگاهها تعطیـل بـود و حـدود  40روز بعـدازآن،
ارتـش بعثـی بـه ایـران حملـه کـرد و جنـگ آغـاز شـد.
جهاددانشـگاهی هـم در آن برهـه میخواسـت هـر کاری
از دسـتش برمیآیـد انجـام دهـد و امکانـات دانشـگاهها و
اسـاتید هم بـه تعبیری بالاسـتفاده مانده بـود و باید برایش
راهحلـی پیـدا میکـرد؛ بنابرایـن بـه ایـن فکـر افتادیـم که
در بخـش علمـی و فنـی جنـگ ،ورود پیدا کنیم تـا بتوانیم
بـه حـل مشـکالت کمـک کنیـم کـه در پشـتیبانی جنـگ
و سلاحهای جنگـی خالصـه میشـد .آقـای تـرکان در آن
زمـان پذیرفـت کـه جهـاد وارد ایـن موضـوع شـود؛ البتـه

اولویـت اول ،سلاحهای جنگـی بـود و ما نمیدانسـتیم که
در صنایـع دفاعـی چـه خبـر اسـت و چـه مشـکلی وجـود
دارد ،امـا آقـای تـرکان این مسـائل را به ما منتقـل میکرد.

کردند؟

آقـای ترکان چه مسـایلی را با شـما مطرح

یکـی از مسـائلی کـه ایشـان بـا مـا مطـرح کـرد ایـن
بـود کـه کارخانـه سـاخت موشـک کاتیوشـا کـه بـه کمک
آلمانیهـا در ایـران احداثشـده بـود و خـط تولیـد تقریبـاً
آمـاده داشـت ،پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی ،بـا رفتن
آلمانیهـا خـط تولیـد تقریبـاً کار نمیکـرد .درحالیکـه
همـه نیروهـای موردنیـاز کارخانـه ،آموزشدیـده بودنـد.
یـک مشـکل اساسـی در ایـن خط وجود داشـت و موشـک
کاتیوشـا وقتیکـه شـلیک میشـد بـه هـدف اصابـت
نمیکـرد؛ دقتـی در کار نبـود و حتـی پـس از شـلیک،
تهدیـدی بـرای جبهـه خـودی بـود.
در آن زمـان ،بچههـای جهاددانشـگاهی خـط را بازدیـد
کردنـد و متوجـه شـدند کـه یکـی از بالهـای این موشـک
پـس از شـلیک جـدا میشـود و همیـن مسـأله باعـث
میشـود کـه هـدف خـود را گـم کنـد و زمانـی کـه الشـه
موشـک را پیـدا میکردیـم میدیدیـم کـه موتـور موشـک
ترکیده اسـت.
موشـک کاتیوشـا ،موتـوری بـه طـول یـک متـر دارد
کـه شـامل یـک محفظـه فلـزی بسـیار مقـاوم اسـت و
وقتـی سـوخت آن روشـن میشـود گاز شـدیدی از خـود
تولیـد میکنـد و باعـث میشـود کـه موشـک بـه سـمت
هـدف حرکـت کنـد .درواقـع سـوخت موشـک کـه چنـد
دقیقـه عمـل مـی کنـد دمـای زیـادی را در محفظـه موتور
ایجـاد مـی کنـد ،در ایـن فاصلـه ،موتور موشـک هـم نباید
آسـیبی ببینـد؛ امـا موشـکهای مـا آسـیب میدیـد .تیمی
از بچههـای مهندسـی مکانیـک ،بـرق ،مهندسـی شـیمی،
صنایـع و متالـورژی دورهـم جمـع شـدند و اشـکاالت را
بـه ترتیـب شناسـایی کردنـد .در آن زمـان ،متوجـه شـدیم
قالبـی کـه یکـی از بالکهـای موشـک را میسـازد اشـتباه
طراحیشـده اسـت و باعـث میشـود کـه پایـه بالـک
موشـک بسـیار نازک شـده و در هنگام شـلیک ،کنده شود.
آلمانیهـا بـه دلیـل آنکـه هنـوز خـط تولیـد کامـل نشـده
بـود ،متوجـه ایـن اشـکال نشـده بودنـد .البته از این دسـت
مشـکالت و نواقـص در خط تولید موشـک کاتیوشـا بسـیار
بـود .بهعنوانمثـال ،سـوخت موشـک هـم مشـکل داشـت
چراکـه بعضـی مواقـع عمـل نمیکـرد و برخی اوقـات باعث
میشـد کـه موتـور بترکـد.
یکـی دیگـر از مشـکالت ایـن بـود کـه محفظـه فوالدی

به آلمانیها
در قضیه
بومیسازی
موشکهای
کاتیوشا اجازه
ندادیم گربه
رقصانی کنند.
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کـه نقـش موتـور را بعهـده داشـت عایقـی داشـت کـه آن
عایـق بایـد چنـد دقیقـه حـرارت شـدید سـوخت را تحمل
میکـرد تـا موشـک بـه سـرعت حداکثـر برسـد و بـه هدف
اصابـت کنـد امـا ایـن عایق بـه دلیـل آنکـه آلمانیها جنس
درسـتی بـه مـا نـداده بودنـد ،مشـکل داشـت؛ بنابرایـن
سـرجمع پنجتـا شـش اشـکال مهـم از ایـن موشـک
شناسـایی کردیـم کـه باعـث میشـد موشـک بهدرسـتی
عمـل نکنـد و گروههـای تخصصـی مختلـف هـر یـک برای
رفـع مشـکل دسـتبهکار شـدند .بهعنوانمثال ،مـا در گروه
شـیمی بـه دنبـال حـل مشـکل سـوخت رفتیـم تـا بدانیـم
چـرا بهدرسـتی کار نمیکنـد و منفجـر میشـود ،چـون
سـوخت موشـک بایـد بسـوزد و این احتـراق دائـم گازی را
تولیـد میکنـد کـه موشـک را از زمیـن بلند میکنـد .برای
حـل مشـکل موتـور ،گروههـای متالـورژی و مکانیـک بـه
ایـن نتیجـه رسـیدند کـه فـوالدی که بـرای محفظـه موتور
مورداسـتفاده قرارگرفتـه مشـکل دارد و جالـب اینجا بود که
آلمانیهـا در ابتـدا نمیپذیرفتنـد و میگفتنـد شـما بلـد
نیسـتید کـه بـا آن کارکنیـد و مـا از همین فـوالد در آلمان
اسـتفاده میکنیـم و مشـکلی نداریـم .نهایتـاً بـه آلمانیهـا
گفتیـم خودتـان از این فـوالد اسـتفاده کنید تـا ببینید چه
مشـکلی دارد و نهایتـاً وقتـی فـوالد را برای سـاخت محفظه
موتـور میکشـیدند پـاره میشـد و پسازاینکـه پذیرفتنـد،
قـرار شـد جلسـهای برای بررسـی این موضـوع ترتیب دهیم
کـه خاطـرهای شـنیدنی از آن بـه یـاد دارم.
چه خاطرهای؟
داسـتان از اینجـا شـروع شـد کـه میخواسـتیم در
مـورد فـوالد بهکاررفتـه در محفظـه موتـور ایـن موشـک با
آلمانیهـا صحبـت کنیـم و هرقـدر بـه آلمانیهـا میگفتیم
کـه فـوالدی کـه شـما بـه مـا دادهایـد ،مشـکل دارد قبـول
نمیکردنـد و کسـانی کـه در جلسـه نشسـته بودنـد
معمـوالً جـزو تیـم بازرگانـی آلمانیهـا بودنـد و اعضـای
جهاددانشـگاهی همگـی مهنـدس و متخصص بودنـد .نهایتاً
بحـث بـه اینجا رسـید کـه قرار شـد یـک مهنـدس متالورژ
آلمانـی بـه ایـران بیایـد و در مـورد ایـن موضـوع بهصـورت
تخصصـی بحـث و گفتوگـو کنـد .هفتـه بعـد بـا حضـور
مهنـدس آلمانـی جلسـه را دوبـاره تشـکیل دادیـم؛ جالـب
ایـن بـود کـه مهنـدس آلمانـی پیرمـردی باتجربه بـود و ما
همـه جوانهـای  28 ،27سـاله و بـه همیـن دلیـل او فکـر
میکـرد کـه مـا تجربـه کافـی و دانـش الزم را نداریـم و در
مقابـل مـا مقاومـت میکـرد .بـه خاطـر ایـن مسـاله گـروه
متالـورژی قبل از تشـکیل جلسـه با میکروسـکوپ الکترونی
از کریسـتالهای فـوالد عکسبـرداری کـرده بودنـد تـا در

صـورت لـزوم آن را بهعنـوان سـند بـرای اثبـات ادعایشـان
اسـتفاده کننـد .هرقـدر مهنـدس آلمانـی بـرای مـا دلیل و
برهـان مـیآورد کـه حـرف شـما درسـت نیسـت ،بچههای
جهاددانشـگاهی دلیـل دیگـری میآوردنـد و نهایتـاً سـند
خـود را رو کردنـد کـه نتیجـه آن تسـلیم شـدن مهنـدس
آلمانـی بـود .بسـیار جالـب بـود کـه او پـس از ثابت شـدن
حرفهـای مـا دسـتش را مقابل همه ایـن جوانان به نشـانه
تسـلیم بـاال بـرد و همـه آلمانیهـا شـوکه شـده بودنـد و به
آنها ثابت شـد که مشـکلی در فرآیند سـاخت موتورموشـک
وجـود نـدارد و درواقـع ،ایـن فـوالد بود که مشـکل داشـت.
جالبتـر اینکـه یـک نفـر از تیـم مـا کـه از آلمان آمـده بود
بـه زبـان آلمانـی مسـلط بـود و بـدون اینکـه آنهـا متوجه
شـوند درحالیکـه مـا بـا آلمانیهـا انگلیسـی صحبـت
میکردیـم ویـا مترجـم بـه آلمانـی ترجمه مـی کـرد ،به ما
میگفـت کـه آنهـا بـه آلمانـی بـه یکدیگـر چـه میگویند
و ایـن مسـاله باعـث شـد که ما روی جلسـه مسـلط شـویم
و نهایتـاً توانسـتیم بـا اطالعـات فنـی و علمـی دقیقـی کـه
ارایـه دادیـم ،آنها را متقاعـد کنیم .در آن زمـان ،آلمانیها
جریمـه شـدند و پنـج تـن فـوالد از همـان جنسـی کـه مـا
میخواسـتیم بـه مـا دادنـد و مشـکل موتـور اینگونـه
برطرف شـد.
زمانـی کـه آلمانیها دیدند مشـکل سـوخت ،موتور،عایق
و بالـک موشـک را حـل کردیـم و ازآنجـا که نمیخواسـتند
مشـکل ما حل شـود و بتوانیم موشـک کاتیوشـا را بسـازیم
و بـه جبهـه هـا برسـانیم و از طرفـی هـم نمیخواسـتند
مـا متوجـه ایـن مسـاله بشـویم و ادعـا میکردنـد کـه بـه
دلیـل قـراردادی کـه بـا مـا دارنـد متعهـد بـه مـا هسـتند،
سـعی کردنـد تا در کیفیـت مـاده اولیهای که برای سـاخت
عایـق بـه مـا میدادنـد ،مشـکلی درسـت کننـد .مـا اگـر
میخواسـتیم بـه آنهـا ثابـت کنیـم ایـن عایـق هم مشـکل
دارد ،چندیـن مـاه طـول میکشـید یعنـی اینکـه چندیـن
مـاه تولیـد موشـک متوقف مـی شـد و نهایتاً به ایـن نتیجه
رسـیدیم کـه بهجـای ایـن کار در بـازار داخلـی بـه دنبـال
تولیـد آن باشـیم چراکـه جنـس پیچیـدهای نبـود و ترکیب
معدنـی خاصـی نیـاز داشـت کـه در حـرارت بـاال از خـود
مقاومـت نشـان دهـد و درواقـع از جنـس عایقهـای نسـوز
بـود .در ایـن راسـتا در بـازار داخلـی ترکیـب موردنظـر را
پیـدا کردیـم و در کارخانـه رنگسـازی توانسـتیم عایـق
را تولیـد کنیـم و نهایتـاً ایـن مشـکل برطـرف شـد؛ امـا در
همـان زمـان آلمانیهـا ،حلال عایـق را بـه مـا لیتـری 30
مـارک میفروختنـد کـه بـرای مـا لیتـری  90تومـان تمام
میشـد امـا مـن ،آقـای دکتـر قرنفلـی و چنـد نفـر دیگـر
از اعضـای جهاددانشـگاهی بهعنـوان کسـانی کـه در گـروه
شـیمی بودیـم به دنبـال تولیـد آن در داخل رفتیـم؛ چراکه
مـا کشـور نفتـی بودیـم و قاعدتـاً بایـد میتوانسـتیم آن را

تولیـد کنیـم .نهایتـاً بـه آزمایشـگاه رفتیم و نمونـه حالل را
آنالیـز و بررسـی کردیـم و بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه در
ذوبآهـن ،حاللـی تولیـد میشـود کـه بسـیار شـباهت بـه
حلال آلمانیهـا داشـت .این حلال ،لیتری پنج ریـال تمام
میشـد و تـا ایـن حـد توانسـتیم صرفهجویی در ایـن زمینه
انجـام دهیـم .در آن زمـان دیگـر آلمانیهـا نمیتوانسـتند
بـرای مـا گربـهرقصانـی کننـد و نهایتاً موشـک کاتیوشـا به
یـک موشـک موفـق و خـوب تبدیـل شـد کـه در جبهههـا
رزمنـدگان از آن اسـتفاده میکردنـد.
مهندس ترکان در آن زمان از بچههای جهاددانشـگاهی
تقدیـر کـرد و اعلام کـرد کـه اعضـای جهاددانشـگاهی
نهتنهـا آبـروی ایـران را خریدند و آلمانیها را سـر جایشـان
نشـاندند بلکـه خـط تولیـد موشـک کاتیوشـا بهخوبـی
راهانـدازی و آمـاده شـد .این همـان پشـتیبانی علمی و فنی
جهاددانشـگاهی بـود کـه به کمـک رزمنـدگان و جنگ آمد
و کار بسـیار بزرگـی بـود و اعضـای جهاددانشـگاهی وقتـی
نتیجـه کار خـود را میدیدنـد متوجه میشـدند کـه وظیفه
بسـیار مهمتـر و کاراتـری از جنگیـدن در جبهههـا علیـه
دشـمندارند.
بنابرایـن اعضای جهاددانشـگاهی هرروز انگیزه بیشـتری
پیـدا میکردنـد و متوجـه میشـدند کـه کارشـان چقـدر
ارزشـمند اسـت و تیـم بسـیار خوبـی داشـتیم بهگونـهای
کـه جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف در آن زمـان 350
نفـر متخصـص داشـت؛ در آن زمـان طـرح شـبزندهداران
را راه انداختیـم کـه همـه بتواننـد بهجـای دو شـیفت ،سـه
شـیفت و بهصـورت شـبانهروزی در آنجـا کار کننـد .چراکه
نمیتوانسـتیم یـک پـروژه را یک سـال طـول دهیـم و باید
در طـول چنـد مـاه ،مشـکلی از مشـکالت جنـگ را حـل
میکردیـم.

بو د ید ؟

بـرای انجـام کار بـا چـه مشـکالتی مواجه

در ابتـدا مسـئولین بـرای ورود جهادیهـا بـه ایـن
پروژههـا مقاومـت میکردنـد بهگونـهای کـه روز اولـی
کـه میخواسـتیم همیـن مشـکل را حـل کنیـم در ورودی
مجتمـع پارچیـن ،مـا را راه ندادنـد و بـه ما میگفتند شـما
جوجـه مهندسهـا نمیتوانیـد بـه مـا کمـک کنیـد و فکـر
میکردنـد کـه مـا میخواهیـم جـای آنهـا را بگیریـم .فکر
میکردنـد چـون قبـل از انقلاب در اینجـا بودند قرار اسـت
ی هـراس
آنهـا را حـذف کنیـم و از نیروهـای حزباللهـ 
داشـتند؛ امـا مـا از رییسجمهـور وقـت یعنـی رهبـر معظم
انقلاب کـه در آن موقع رییـس دولت بودند ،نامه داشـتیم،
نهایتـاً بـا اصـرار مهنـدس تـرکان توانسـتیم وارد شـویم و
مشـکل پروژههـا را حـل کنیـم.
بعـد از یکـی دو سـال کـه بسـیاری از مشـکالت را حـل
کردیـم ،بـرای نیروهـای صنایـع دفـاع در پارچیـن کالس
م درحالیکـه در ابتـدا واقعـاً تخصـص
آموزشـی گذاشـتی 
چندانـی در کار عملیاتـی نداشـتیم و اگـر بـه مـن بهعنوان
مهنـدس شـیمی یـک قالـب صابـون و یکتکـه تیانتـی
میدادنـد فـرق آنهـا را متوجـه نمیشـدم! امـا بـا کار کردن
در آن مجموعـه توانسـتیم بـه تخصـص بیشـتری برسـیم
و بـرای آنهـا کالس آموزشـی هـم برگـزار کنیـم .نتیجـه
ایـن شـد کـه کارخانـه پُرکنهـای تیانتـی بـرای انـواع
خمپارههـا را سـاختیم و راهانـدازی کردیـم .دسـتگاههای
موردنیـاز ،مخـازن سـادهای بـود کـه مـا سـاخت آن را بلـد
بودیـم امـا به ما میگفتنـد باید از آلمان وارد شـود و ایمنی
نمونـه خارجـی متفـاوت اسـت ،امـا بـا اصـرار جهادیهـا
توانسـتیم خـط تولیـد آن را هـم راهانـدازی کنیـم.
دیگر چه پروژههای انجام دادید؟
یکـی دیگـر از پروژههایی که در زمـان جنگ انجام دادیم
ایـن بـود کـه نیـروی هوایـی بـه مـا گفـت کـه صندلیهای

خلبـان با مشـکل مواجه اسـت .وقتی خلبان بـه دلیل نقص
فنـی هواپیمـا مجبـور اسـت بهاصطلاح ایجکت کنـد (خود
را بـه بیـرون از کابیـن پرتـاب کنـد) ،صندلی و خلبـان باید
توسـط راکـت کوچکـی بـه بیـرون پرتـاب شـده و نهایتـاً با
چتـر بـه زمیـن فـرود بیایـد ،اما ایـن اتفـاق نمیافتـاد .این
راکتهـا کـه زیـر صندلـی خلبـان بـود وقتیکـه روشـن
میشـدند یک تراسـت (نیـروی باالبرنـده) ایجـاد میکردند
و آن نیـروی باالبرنـد ه باعـث میشـد ،صندلـی بـا خلبـان
صـد متـر از داخـل هواپیمـا بـه بیـرون پرتـاب شـود و اگـر
هواپیمـا سـقوط کنـد بـه خلبـان آسـیبی وارد نشـده و بـا
چتـر در زمیـن فـرودآیـد .مشـکل اینجـا بـود که سـوخت
ایـن راکتهـا کـه زیر صندلـی خلبان قرار داشـت بـه دلیل
آنکـه مـواد آلـی در آن بـود عمـر مفیدی داشـت (و آن عمر
مفیـد تمامشـده بود) باعث میشـد کـه بهموقـع عمل نکند
و درواقـع خلبـان موفـق نشـود تـا خـود را در هنـگام خطر
انفجـار هواپیمـا از هواپیمـا بـه بیـرون پرتـاب کنـد .درواقع
تاریخمصـرف گذشـته بـود و خلبـان وقتـی میخواسـت در
دوران جنـگ بـه عملیاتـی بـرود ایـن تـرس را داشـت کـه
اگـر هواپیمایـش بـا نقـص فنـی مواجـه شـود یـا آنکـه در
حـال سـقوط باشـد نمیتوانـد خـود را نجـات دهـد .بـرای
همیـن ما اعلام کردیم کـه در زمینـه سـوخت کارکردهایم
و منظورم آنهمان سـوخت موشـک کاتیوشـا بـود .با همان
فرمولـی کـه در پـروژه قبلـی یـاد گرفتـه بودیـم سـوخت
راکتهـای زیـر صندلـی خلبـان را نیز اصلاح کردیم و پس
از تسـت متوجـه شـدیم کـه سیسـتم موردنظرشـان اصالح
و پیـاده شـده اسـت و درواقـع صندلـی همـه هواپیماهـای
جنگـی ماننـد اف  4بـه سـوختهای جدید تجهیز شـدند و
خلبانـان نیـز بـا خیـال راحت پـرواز میکردنـد و اینیکی از
نعمتهـای کار مـا در زمینـه موشـک کاتیوشـا بـود کـه در
هواپیماهـای جنگنـده بـکار رفت.
یکـی دیگـر از مشـکالتی کـه در زمـان جنـگ بهویژه در
حـوزه بمبـاران شـهرها وجود داشـت ایـن بود کـه عراقیها
بـا هواپیمـا بهراحتـی وارد کشـور میشـدند و شـهرهای
مختلـف را بمبـاران میکردنـد و رادار نمیتوانسـت آنهـا
را رصـد کنـد .عراقیهـا در ارتفـاع پاییـن پـرواز میکردنـد
و ایـن مسـاله باعـث میشـد کـه از زیـر رادارهـای مـا رد
میشـدند ،مشـابه ایـن صحنـه در فیلـم «شـوق پـرواز»
نمایـش دادهشـده اسـت.
بـــه خاطـــر اشـــکال رادار نمیتوانســـتیم
بمبافکنهـــای عراقـــی را رصـــد کنیـــم؟
عراقیهـا محلهـای نفـوذ بـه کشـور را از زیـر رادارهای
مـا پیداکـرده بودنـد و مشـخص نبـود ایـن کار بـا خیانـت
برخـی عوامـل داخلـی رخداده بـود یـا اینکـه خودشـان این
نقـاط را پیداکـرده بودند .اگر هواپیماهـای عراقی از ارتفاعی
باالتـر قصـد ورود بـه کشـور را داشـتند بـا پدافندهوایـی یا
بکمـک هواپیمـای اف  14آنهـا را نابـود میکردیـم ،چـون
رادارهـای مـا متوجـه میشـدند ،امـا عراقیهـا زیرآبـی
میرفتنـد .درنتیجـه ناگهـان به نزدیکی شـمال میرسـیدند
و نیـروگاه نـکا را مـورد هـدف قـرار میدادنـد .مـا بایـد
راهحلـی پیـدا میکردیـم .بـه ایـن نتیجه رسـیدیم کـه باید
میـن هوایـی درسـت کنیـم .درواقـع میخواسـتیم ابـزاری
درسـت کنیـم کـه در مسـیر حرکـت هواپیماهـای عراقـی
قـرار گیـرد تـا راه نفـوذ آنهـا را ببندیم.
مینهــای هوایــی دقیقــا چطــور کار
میکر د نــد ؟
مینهای هوایی درواقع بالنهایی بودند که در داخلشان
گاز هیدروژن پر میکردیم و به دلیل وجود این گازسبک بالنها
در هوا میایستادند .با کمک کارخانههای پالستیکسازی
اطراف تهران ،بالنها را ساختیم .از هواشناسی کمک گرفتیم
و بالنهایی که آنها برای هواشناسی استفاده میکردند را
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گرفتیم و داخل آنها را پر از گاز هیدروژن کردیم .نهایتاً
چندصد متر کابل فوالدی به آنها میبستیم و در تماممسیر
نفوذ هواپیماهای عراقی بخصوص پاالیشگاه ها ،نیروگاه ها و
مراکز نظامی بالن قراردادیم.
عراقیها در دفعات بعد وقتیکه میخواستند از ترفند
سابق خود استفاده کنند و مث ً
ال با ارتفاع پایین از میان دو
دامنه کوه عبور کنند با این بالنها مواجه شدند و دیدند
که دیگر نمیتوانند نفوذ خود را انجام دهند و اگر از مسیر
دیگری میخواستند نفوذ کنند آنها را میزدیم و اگر نزدیک
این بالنها میشدند مانند یک بمب منفجر میشد .در این
پروژه تعداد زیادی مین هوایی یا همان بالن تولید کردیم و
در همه نقاط کور رادار خودمان به هوا فرستادیم تا مسیرهای
نفوذ هواپیماهای عراقیها را ببندیم(مثل پاالیشگاه اصفهان).
در این پروژه تیم بسیار خوبی از اعضای جهاددانشگاهی
و پدافند هوایی ارتش داشتیم و تا مدتها بمباران مراکز
حساس و شهرها از سوی ارتش بعثی قطع شد.
چه شد که عراقیها دوباره بمباران را آغاز کردند؟
پسازاین مساله عراقیها بیکار ننشستند و از روسها
هواپیمای میگ  29خریداری کردند و ازآنجاکه این هواپیمای
جنگی بسیار بلندپرواز بود و نمیتوانستیم بهراحتی آن را
هدف قرار دهیم کار ما سخت شده بود .آنها هم مجبور بودند
از بمب لیزری استفاده کنند تا بتوانند اهداف موردنظرشان را
بمباران کنند .بمب لیزری اینگونه کار میکرد که نور لیزر
ی تابانند و وقتیکه نور لیزر به
را از هواپیما روی زمین م 
سمت هواپیما برمیگردد ،بمبی که پرتاب میشد مسیر نور
لیزر را دنبال میکرد تا به هدف اصابت کند .در آن زمان این
تکنولوژی بسیار پیشرفته بود ،هواپیمای میگ  29بهوسیله
نور لیزر و بمب آن بهوسیله تکنولوژی سرچکننده لیزر،
میتوانست اهداف خود را شناسایی ،انتخاب و بمباران کند.
البته یکی از رزمندگان در اصفهان میگ  29را با موشک
مورد هدف قرار داد و زمینگیر کرد و عراقیها متوجه شدند
که برای ما سرنگون کردن میگ  29هم امکان دارد .متأسفانه
رزمندهای که با موشک زمین به هوا توانسته بود ،میگ 29
را هدف قرار دهد چند روز بعد توسط منافقین به شهادت
رسید زیرا در آن زمان مصاحبهای در تلویزیون داشت و تصور
ی شد چنین مصاحبههایی مردم را شاد میکند .البته راهحل
م
جدیدی برای بمبهای لیزری میگ  29هم پیدا کردیم و
آن این بود که در سطح زمین و اهداف موردنظر آنها گازی
پخشکنیم که بهجای اینکه نور لیزر به سمت هواپیما برگشته
و برای بمب قیفی درست کند ،نور لیزر در هوا پخش میشد.
پس بمبهای لیزری میگ  ۲۹را هم با گاز
کام ً
ال از کار انداختید؟
اعضای جهاددانشگاهی صنعتی شریف مواد خاصی
را برای این گاز درست کردند و بهمحض اینکه بمباران
هوایی اعالم میشد این مواد را در زمین پخش میکردیم
و تولید گاز میکرد .وقتی لیزر به این گاز برمیخورد به باال
برنمیگشت و عم ً
ال بمبهای لیزری هم از کار افتاد چراکه
دیگر نمیتوانستند بمبهایشان را شلیک کنند .این پروژهها
جزو پروژههای بسیار مهم و تأثیرگذار در زمان جنگ بود که
کمک زیادی به رزمندگان کرد و درواقع توانستیم سیستمهای
پیشرفته و گرانقیمت عراقیها را بالاستفاده کنیم.
با توجه به اهمیت اقداماتتان ،آیا خطری هم
بچههای جهاد را تهدید میکرد؟
اگـر در آن زمـان صـدام متوجه میشـد که مـا چهکاری
در پشـت جبهههـا انجـام میدهیـم حتمـاً اقـدام بهتالفـی
میکـرد .البتـه در زمـان بمبـاران شـهرها یکـی از بمبهـا
وسـط دانشـگاه شـریف ،درسـت روبهروی دانشـکده شیمی

فـرود آمـده بـود و اینجا دقیقـا همانجایی بود که بسـیاری
از بچههـای جهاددانشـگاهی هـرروز دورهم جمع میشـدند
و کار میکردنـد .خوشـبختانه ایـن بمبـاران بعدازظهـر
جمعـه اتفـاق افتـاد و هیچیـک از دانشـگاهیان و اعضـای
جهاددانشـگاهی شـریف حضـور نداشـتند .اگر ایـن بمباران
یـک روز قبـل یـا بعد اتفـاق میافتاد تکـرار بمبـاران کارگاه
جهاددانشـگاهی در دانشـکده فنـی دانشـگاه تبریـز بـود که
تعـدادی از اعضـای جهاددانشـگاهی آن اسـتان به شـهادت
رسـیدند .گرچـه بعید نمیدانسـتیم کـه منافقیـن گرای آن
کارگاه را داده باشـند؛ چراکـه از ایـن خیانتها بسـیار انجام
میدادنـد .آن زمـان مـا کمتجربـه بودیـم و نمیدانسـتیم
بـرای بعضیهـا نبایـد ایـن مسـائل را بازگـو کنیـم و گهگاه
در نمـاز جمعـه بـرای اینکـه مردم شـاد شـوند ائمـه جمعه
کارهایـی کـه انجـام میشـد را توضیـح میدادنـد .جنـگ
توسـط همیـن جوانـان انقالبـی دانشـگاهی پشـتیبانی
میشـد و اال کشـوری کـه از سـوی همـه تحریـم بـود و
حمایـت نمیشـد نمیتوانسـت کاری انجـام دهـد .ولی خدا
خواسـت و انجام شـد.
میتوانید به یکی از پروژههای خالقانه
بچههای جهاد هم اشارهکنید؟
وقتی موشک «فونیکس» که یک موشک گرانقیمت و
پیشرفته بود ،تمام شد عمال هواپیماهای اف 14های ایران
بالاستفاده میشد؛ اما نیروی هوایی ایران که قب ً
ال سابقه
همکاری با جهاددانشگاهی شریف را داشتند ،تیمی به نام جهاد
خودکفایی درست کرده بودند که آن زمان تیمساربازرگان رئیس
جهاد خودکفایی نیروی هوایی بود .آنها جرأت پیداکرده بودند و
موشک زمین به هوای هاگ را که در آن زمان تعداد زیادی از
آن را داشتیم بهعنوان موشک هوا به هوا روی هواپیمای اف 14
نصب کردند و اتفاقاً این خالقیت آنها جواب داد و هواپیماهای
اف  14ایران دوباره به پرواز درآمدند و درواقع موشک زمین به
هوا را به موشک هوا به هوا تبدیل کردند.
این مساله تحول عظیمی محسوب میشد چراکه تا
دیروز نیروهایی که جرأت کار تعمیرات تخصصی را به خود
نمیدادند و یا خارجی ها مانع پیشرفت آن ها شده بودند،
آنقدر جسارت به خرج دادند که مشکل نبود موشک فونیکس
که یکی از پیشرفتهترین موشکهای دنیا بود و تمامشده بود
را بهوسیله جایگزین کردن آن با موشک هاگ حل کردند.
درواقع به یک نوع خودباوری رسیده بودید...
خاطرهی جالبی به ذهنم آمد ،در اوایل جنگ از فرودگاه
مهرآباد قطعهای برای ما آوردند که میگفتند خرابشده و
باید آن را تعمیر میکردیم .این قطعه بُرد هواپیما بود و به
دلیل آنکه در سرعت و شتاب باال هواپیما حرکت میکرد
باید بهگونهای از آن محافظت میشد تا آسیب نبیند.
بنابراین با رزین پوشانده میشد.مساله اینجا بود که روی این
قطعه به انگلیسی نوشتهشده بود که به دلیل وجود اشعه
رادیواکتیو باز نشود؛ اما دل را به دریا زدیم و آن را باز کردیم
تا ببینیم مشکل چیست .وقتیکه برد را باز کردیم دیدیم
مقاومت آن سوخته است و نهایتاً آن را دوباره به نیروی
هوایی تحویل دادیم تا تست کنند .نتیجه این بود که مشکل
حل شد و خارجیها بهدروغ روی آن نوشته بودند اشعه
رادیواکتیو که کسی به آن دست نزند .نتیجه این پروژه هم
این شد که یاد گرفتیم نباید آنقدر خودباخته باشیم که به
هیچ موضوعی وارد نشویم و نه آنقدر خودشیفته باشیم که
شکست بخوریم.
آیا پروژهی عمده دیگری در حوزه نیروی
هوایی داشتید؟
وقتی شهید ستاری فرمانده نیروی هوایی بود ،عالقه
خاصی به بچههای جهاددانشگاهی صنعتی شریف پیدا کرد.
به جهادیها گفت که به مشکل بزرگی در نیروی هوایی
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برخورده است و آن اینکه هواپیماهای جنگنده اف  5ارتش
ایران که تعداد زیادی از آن را هم در آن زمان داشتیم
با مشکل در سیستم  INSمواجه شده بود .درواقع این
سیستم چشم و گوش خلبان بود و به او میگفت که دقیقا
در کجا قرار دارد و همان سیستم ناوبری هواپیما است.
در این پروژه تیم الکترونیک جهاددانشگاهی صنعتی شریف
بهصورت شش ماه مداوم روی آن کارکردند .وقتی سیستم
ناوبری این هواپیما را باز کردیم بچهها دیدند که تعداد زیادی
المان و آیسی در بورد این سیستم وجود دارد .اما پیشنهاد شد
ی های جدید که در بازار
که بهجای آنهمه آیسی ،از آیس 
موجود بود استفاده کنیم که کار همه آنها را انجام میداد .درواقع
این مساله به دلیل این بود که هواپیمای اف  5قدیمی بود و
آیسیهای جدید اتفاقاً بهتر کار میکرد .انصافاً شهید ستاری
در آن زمان به ما خیلی کمک کرد و شماره مستقیم خود را به
ما داد و گفت هر زمان مشکلی پیدا کردیم با او تماس بگیریم.
واقعاً بسیاری از مشکالت در آن زمانهمچون سفرهای خارجی
یا خرید و تأمین تجهیزات و قطعات را حل کرد تا توانستیم
بوردهای چندالیه هواپیمای اف  5را درست کنیم و این مشکل
با کمک آیسی های جدید حل شد.
یکی دیگر از مشکالت این سیستم ،حافظهاش بود.
در آن زمان هواپیمای اف  5حافظهاش  10کیلوبایت بود
درحالیکه امروز همه با داشتن یک فلش مموری چند ده
گیگ اطالعات را در جیبشان میگذارند .حافظه اف  5از یک
توپ بازی بچه بزرگتر بود و ما آن حافظه را برداشتیم و آن
را با حافظههای جدیدی که در آن زمان وجود داشت و بسیار
کوچکتر و پیشرفتهتر هم بود ،عوض کردیم و دیگر مشکلی
برای هواپیماهای اف  5به وجود نیامد .نهایتاً سیستم ناوبری
هواپیمای اف  5که از چند بورد چند الیه تشکیل شده بود
بهصورت کامل ،درست و بهروز شد .آمریکاییها خبر نداشتند
جایی به نام جهاددانشگاهی وجود دارد و در آنجا چنین
پروژههایی انجام میشود و اینگونه اظهارنظر میکردند که
خوشحالیم که افرادی را در نیروی هوایی ایران بهگونهای تربیت
کرده ایم که هواپیماهای اف  5را باوجوداینکه مشکالت بسیاری
دارد بدون مشکل به پرواز درمیآورند و از پس عراقیها که
هواپیماهای پیشرفتهتری دارند ،برمیآیند! درواقع باید بگویم که
در این پروژهها گرچه اعضای جهاددانشگاهی صنعتی شریف و
دیگر واحدها زحمات بسیاری کشیدند و تالش بسیاری کردند
تا مشکالت علمی و فناورانه جنگ را حل کنند اما درواقع این
لطف خدا بود که شامل حال ما میشد و در لحظهبهلحظه به ما
کمک میکرد .درواقع گزافه نیست اگر بگویم که به بچهها در آن
زمان الهام میشد که چهکاری باید انجام دهند.
در کل چند پروژه توسط جهاددانشگاهی
صنعتی شریف در آن دوران انجام شد؟

پروژهها و طرحهای جهاددانشگاهی صنعتی شریف در
حوزه دفاعی در سالهای جنگ بیشتر از  100پروژه بود و
آنهایی را که به خاطر آوردم و اهمیت بیشتری داشت را
سعی کردم مطرح کنم .در برخی از این پروژهها مشارکت
داشتم و از بعضی دیگر از آنها به دلیل اینکه معاون اجرایی
جهاددانشگاهی صنعتی شریف بودم ،خبر داشتم.
یکی از پروژههایی که درباره آن بهعنوان طرحهای مهم
جهاددانشگاهی صنعتی شریف یاد میشود پروژه رحمت
است ،اگر آن را به خاطر دارید ،توضیح دهید.
صدام در دوران جنگ تحمیلی به کمک شرکت راکال
انگلستان سیستم رمزکننده ای روی بیسیم های خود قرار
داد که مکالمات بهصورت رمزنگاریشده در بیسیم منتقل
شود و از آنجا که این سیستم رمز کننده برای ناتو بود تصور
میکردند هیچکسی نمیتواند آن را رمزگشایی کند بنابراین
با خیال راحت از این رمزکننده استفاده میکردند.
در آن زمان صدام آنقدر به این سیستم رمزکننده اعتماد
داشت که نامههای سری خودش به فرمانده ارتش و فرمانده
لشکر را پشت بیسیم میخواندند و ابالغ میکردند.
دکتر منوچهر منطقی چند ماه قبل از این داستان پروژه
رمزنگاری را به جهاددانشگاهی صنعتی شریف محول کرد و
بچههای جهاد روی آن کار را آغاز کردند.
البته ازآنجاکه ما در مورد این موضوع اطالعاتی نداشتیم،
تیم جهاددانشگاهی روی این موضوع مطالعات بسیاری انجام
داد و مدت طوالنی به مطالعه و تحقیق کتابخانهای گذشت
چراکه آن زمان مانند امروز نبود که اینترنتی باشد هر سؤالی
داشته باشی بهراحتی و با یک جستجوی ساده به آن دسترسی
پیدا کنی؛ بنابراین برای انجام تحقیقات و مطالعات باید
سؤاالتمان را البالی کتابها جستجو میکردیم و حتی بعضاً
دو ماه منتظر میماندیم که مقالهای از خارج از کشور بیاید.
خوششانسی که در آن زمان آوردیم این بود که یکی از
این بیسیم ها در جبهه غنیمت گرفته شد و دیدیم کنار آن
دستگاهی قرار دارد اما در آن زمان کسی نمیدانست آن
دستگاه چیست و چه کاربردی دارد .نهایتاً در میان اسرای
عراقی کسی را پیدا کردیم که میتوانست از بیسیم استفاده
کند و دستگاه رمزنگاری را میشناخت و پس از یادگرفتن
کار دستگاه رمزکننده متوجه شدیم باید چگونه روی آن
کارکنیم.
ایـن دسـتگاه درواقـع بـرد چندالیـهای بـود کـه روی
آن سیسـتم رمزکننـده نصبشـده بـود و جالبتـر از همـه
اینکـه بـرای رمزگشـایی آن خـدا لطـف بزرگی بـه بچههای
جهـاد کـرد و بـه همین دلیل اسـم ایـن طـرح را «رحمت»
گذاشـتیم .و این سیسـتم رمزگشایی بیسـیم در دوران دفاع
مقـدس و تـا پایان جنگ در خدمت سـپاه پاسـداران انقالب
اسلامی بود.

غربیها به
دروغ روی یک
قطعه نوشته
بودند بهدلیل
وجود اشعه
رادیو اکتیو باز
نشود! تا سراغ
تعمیرش نرویم!
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توانیم فناورانه
تحقق ما می
ِ
در پروژه های نظامی کشور
رسم باور

مديـركل اسـبق دفتر همكاریهای علمـی و ارتباطات بينالملل جهاد دانشـگاهی می گویـد :همانطور که
حضـرت امـام خمینی (ره) شـعار «ما می توانیم» را در کشـور مطـرح کردند ،جهاد دانشـگاهی به تبعیت
از ایشـان «مـا می توانیـم» را در حوزه علمـی و فناوری پایه گـذاری کرد و امروز نتیجه آن پیشـرفت های
بسـیار مهم در این بخش ها در کشـور اسـت.
مهنـدس کـی ارسلان می افزایـد :جهـاد دانشـگاهی در صدها پـروژه و طـرح نظامی به جبهـه و جنگ
کمـک کـرد و اولیـن هـای بسـیاری بـود که جهـاد در ایجـاد آن نقـش عمـده ای ایفا نمـود تا ایـران به
عنـوان یکـی از چند دارنـده معدود آن تکنولـوژی ها در جهان مطرح باشـد .یکی از آنهـا هدایت خودکار
پهپـاد بـود (که حتی اسـم مخفف آن کـه از عبارت «پرنـده هدایت پذیر از دور» گرفته شـده بـود را بچه
هـای جهـاد مطـرح کردند) و در آن سـال ها و حتـی امروز ایـران در زمینه پهپـاد جزو برتریـن های دنیا
محسـوب می شود.
ایـن مدیـر جهادی همچنین معتقد اسـت که اسـاس تشـکیل جهـاد دانشـگاهی بر پایـه تکمیل چرخه
نـوآوری از ایـده تـا محصـول بـود و همین عامل سـبب شـد تا کارهـای بزرگـی مانند طراحی و سـاخت
شـبکه راداری کشـور در سـال های پایانـی جنگ انجام شـود و این اتفاق در حالـی در ایـران رخ داده بود
کـه آن زمـان تنها چند کشـور بـه این فناوری دسترسـی داشـتند.
او مـی گویـد :اگـر اعضـای جهاد دانشـگاهی در آن زمـان بدون چشمداشـت در بسـیاری از پـروژه های
دفاعـی بـه کمـک رزمنـدگان و جبهه های نبـرد حق علیـه باطل شـتافند ،به ایـن دلیل بود کـه خود را
مدیـون شـهدا و رزمندگان ،خانواده هایشـان و امام و انقالب می دیدند ،بنابراین دلشـان می خواسـت که
هـر کاری از دسـت شـان بر می آیـد انجام دهنـد و با همین طرز فکر بـود که آن همـه نیروهای متخصص
در جهـاد دانشـگاهی زیر یک سـقف برادرانه در کنار یکدیگر شـبانه روز و بدون تعطیلات کار می کردند
چـرا کـه تصورمـان این بـود اگر ایـن مشـکالت را حتی یـک روز زودتـر حل کنیـم ،بهتر اسـت چرا که
شـاید جان چنـد رزمنده را بتـوان از این طریق نجـات داد.
در ادامه مشروح گفت و گو با مهئدس حسن کی ارسالن را می خوانید:

ِ
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
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دانشگاه اسالمی
در نظر امام
خمینی (ره)
را دانشگاهی
میدانستیم که
پاسخگوینیازها
باشد

جهـــاد دانشـــگاهی در دوران دفـــاع
مقـــدس چـــه اقداماتـــی انجـــام داد و چـــه
ســـهمی در تامیـــن امنیـــت دفاعـــی کشـــور
داشـــت؟
اگـــر فعالیتهـــای جهـــاد دانشـــگاهی را دســـتهبندی
کنیـــم در چنـــد بخـــش قابـــل ارزیابـــی اســـت.
جهـــاد دانشـــگاهی در اعـــزام نیروهـــای دانشـــگاهی
و جهـــادی بـــه جبهههـــا نقـــش مهمـــی داشـــت و
دوم اینکـــه اعضـــای جهـــاد دانشـــگاهی خودشـــان
در عملیاتهـــای مختلـــف شـــرکت میکردنـــد و
پـــس از اتمـــام عملیـــات بـــه جهـــاد برمیگشـــتند
تـــا بتواننـــد کاری در حـــوزه فنـــی و تخصصـــی خـــود
انجـــام دهنـــد .بـــر اســـاس اطالعاتـــی کـــه دارم
جهـــاد در عملیاتهـــای مختلـــف  103نفـــر شـــهید
بـــه انقـــاب اســـامی تقدیـــم کـــرده اســـت کـــه بـــا
توجـــه بـــه تعـــداد اعضـــای ایـــن نهـــاد در آن زمـــان،
آمـــار باالیـــی محســـوب میشـــود .بعضـــی از اعضـــاء
هـــم در حیـــن کار در حوزههـــای تخصصـــی شـــهید
شـــدند .بـــه عنـــوان مثـــال میتـــوان بـــه فعالیـــت
اعض ــای جه ــاد دانش ــگاهی تبری ــز در ح ــوزه س ــاخت
خمپ ــاره اش ــاره ک ــرد ک ــه ب ــر اث ــر بمب ــاران دانش ــگاه
تعـــدادی از آن هـــا شـــهید شـــدند.
امـــا شـــاخص تریـــن فعالیـــت جهـــاد دانشـــگاهی
در دوران دفـــاع مقـــدس انجـــام پـــروژه هـــای
تحقیقاتـــی ،طراحـــی و ســـاخت ملزومـــات پیشـــرفته
نظامـــی بـــود کـــه مـــا نـــام آن را دفـــاع دانشبنیـــان

میگذاریـــم .قبـــل از پیـــروزی انقـــاب اســـامی و
جنـــگ تحمیلـــی تجهیـــزات و تســـلیحات نظامـــی
ایـــران بـــه خـــارج از کشـــور و واردات وابســـته بـــود
امـــا کشـــور در زمـــان جنـــگ و تحریمهـــا در ایـــن
زمین ــه ب ــه مش ــکل برخ ــورد و جه ــاد دانش ــگاهی در
ایـــن بـــازه زمانـــی نقـــش مهمـــی در حـــوزه دفاعـــی
ایفـــا کـــرد .در آن ســـال هـــا بـــرای بهرهبـــرداری از
تجهیـــزات نظامـــی کـــه قبـــل از جنـــگ و انقـــاب
راهانـــدازی شـــده بـــود و تعمیـــر تجهیـــزات نظامـــی
بـــا مشـــکل مواجـــه بودیـــم .بســـیاری از صنایـــع
نظامـــی موجـــود در کشـــور کـــه امـــروز هـــم در
آن زمینـــه هـــا حرفـــی بـــرای گفتـــن در ســـطح
دنیـــا داریـــم ،جهـــاد دانشـــگاهی مبـــدع بـــود یـــا
آنکـــه در پایهگـــذاری آن نقـــش مهمـــی داشـــت.
از جملـــه پروژههایـــی کـــه جهـــاد دانشـــگاهی در
آن نقـــش داشـــت میتـــوان بـــه کنتـــرل از راه دور
ماشـــینآالت و تجهیزاتـــی ماننـــد بولـــدوزر ،قایـــق و
غیـــره ،طراحـــی و ســـاخت سیســـتمهای اتوپایلـــوت
پهپـــاد ،پـــروژه هـــای بســـیار مهـــم و اســـتراتژیک در
ح ــوزه موش ــکی ،سیس ــتم ه ــا و ش ــبکه ه ــای راداری،
فوالدهـــای آلیـــاژی مـــورد نیـــاز بـــرای تســـلیحات
نظامـــی ،مهمـــات ،رمزنـــگاری و کشـــف رمـــز و
 ...اشـــاره کـــرد کـــه اینهـــا بخشـــی از طرحهـــای
جهـــاد دانشـــگاهی در ســـالهای جنـــگ محســـوب
میشـــود .ایـــن نهـــاد در بســـیاری از ایـــن مـــوارد
بـــرای شـــکلگیری و پـــا گرفتـــن صنایـــع مختلـــف
در کشـــور نقـــش موثـــری ایفـــا کـــرد.
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از مهمتریـن پروژههای جهاد دانشـگاهی
در آن سـالها کـه خودتـان نیز در آن ها نقشـی
ایفا کردیـد ،بگویید.
طراحـــی و ســـاخت دســـتگاه رمزکننـــده و
رمزگشـــایی دســـتگاه رمزکننـــده راکال کـــه
مختـــص بیســـیمهای عراقیهـــا بـــود از جملـــه
پروژههـــای بزرگـــی بـــود کـــه جهـــاد دانشـــگاهی
آن را انجـــام داد .در واقـــع ایـــن کار اعضـــای
جهاددانشـــگاهی دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف ســـبب
شـــد کـــه مکالمـــات رمـــز بیســـیمهای عراقیهـــا
کشـــف و برمـــا شـــود و اطالعـــات مهمـــی کـــه
آنهـــا پشـــت بیســـیم بـــه یکدیگـــر میدادنـــد،
بـــرای مـــا برمـــا شـــود .البتـــه شـــخصا در ایـــن
زمینـــه نقشـــی نداشـــتم.
بـه پهباد به عنـوان یکی از پـروژه هایی
کـه جهـاد دانشـگاهی در دوران دفـاع مقـدس
انجـام داد اشـاره کردیـد ،دربـاره آن بیشـتر
توضیـح میدهیـد؟
جهـــاد دانشـــگاهی پروژههـــا و طرحهایـــی بـــرای
جنـــگ انجـــام داد کـــه آثـــار آن در کل کشـــور قابـــل
مشـــاهده و اثرگـــذار بـــود و ایـــران را بـــه رتبههـــای
برتـــر جهـــان در ایـــن زمینههـــا رســـاند .بـــه عنـــوان
مثـــال طراحـــی و ســـاخت اتوپایلـــوت یـــا هدایـــت
خ ــودکار پهپ ــاد یک ــی از مهمتری ــن پروژههای ــی ب ــود
کـــه جهـــاد دانشـــگاهی در آن ســـالها پایهگـــذاری
کـــرد .در یکـــی از فیلمهایـــی کـــه بـــرای دفـــاع
مقـــدس ســـاخته شـــده بـــود نشـــان مـــیداد کـــه
رزمنـــدگان بـــرای انجـــام تجســـس هـــای عملیاتـــی
نیـــاز داشـــتند تـــا هواپیمـــای بـــدون سرنشـــین را
بـــه مواضـــع دشـــمن بفرســـتند و بـــرای ایـــن کار
بای ــد خودش ــان ب ــه آن مناط ــق نزدی ــک م ــی ش ــدند
تـــا هواپیمـــا در معـــرض دیدشـــان باشـــد کـــه بعضـــا
مخاطـــرات بســـیاری بـــرای رزمنـــدگان داشـــت .امـــا
جهـــاد دانشـــگاهی پـــروژه اتوپایلـــوت پهپـــاد را بـــرای
اولیـــن بـــار در کشـــور اجـــرا کـــرد.
ای ــن پ ــروژه س ــبب م ــی ش ــد ت ــا هدای ــت هواپیم ــا
از طریـــق کامپیوتـــر نصـــب شـــده در آن و بـــر
اســـاس مســـیر برنامهریـــزی شـــده صـــورت گیـــرد.
لـــذا بـــدون آن کـــه نیـــازی بـــه در دیـــدرس بـــودن

هواپیمـــا داشـــته باشـــیم بتوانیـــم آن را بـــرای انجـــام
ماموریتهـــای مختلـــف از جملـــه عکـــس بـــرداری و
تصویرب ــرداری ب ــه مناط ــق مختل ــف اع ــزام کنی ــم و آن
پرن ــده ،کاری ک ــه از او م ــی خواس ــتیم را انج ــام داده و
پ ــس از اتم ــام ماموری ــت ب ــه مق ــر تعیی ــن ش ــده ب ــاز
مـــی گشـــت .ایـــن پـــروژه از جملـــه طرحهـــای مهـــم
و خوبـــی بـــود کـــه جهـــاد دانشـــگاهی در آن زمـــان
اجـــرا کـــرد کـــه ایســـتگاه زمینـــی آن ،کنتـــرل از راه
دور و بعضـــی ابزاردقیقهـــای مـــورد نیـــاز آن توســـط
جهـــاد دانشـــگاهی طراحـــی و ســـاخته شـــد .البتـــه
آن زمـــان ایـــران در ایـــن زمینـــه مشـــکل داشـــت و
اساســاً ب ــه دس ــت آوردن م ــدل پ ــروازی ب ــرای ای ــن
پرندههـــا بســـیار ســـخت بـــود و حتـــی دو مـــدل
شـــبیه یکدیگـــر درنمیآمدنـــد امـــا هـــم اکنـــون
ایـــران پیشـــرفت بســـیار خوبـــی در ایـــن زمینـــه
داشـــته و بـــه نظـــر مـــن از نظـــر تـــوان فنـــاوری در
کنـــار آمریـــکا و رژیـــم صهیونیســـتی قـــرار دارد .امـــا
در آن زمـــان اینگونـــه نبـــود و اولیـــن اتوپایلوتهـــا
در جهـــاد دانشـــگاهی طراحـــی و ســـاخته شـــد کـــه
بعدهـــا در بخشهـــای دیگـــر نیـــز ایـــن طـــرح
توســـعه پیـــدا کـــرد.
کمـــی هـــم دربـــاره سیســـتم هـــای
راداری و شـــبکه راداری توضیـــح میدهیـــد؟
بعضـــی از رادارهایـــی کـــه در آن زمـــان نیـــروی
هوایـــی داشـــت ،بســـیار قدیمـــی و بـــزرگ بـــود.
ایـــن رادارهـــا در جهـــاد دانشـــگاهی بهروزرســـانی
شـــد و در واقـــع جهـــاد دانشـــگاهی توانســـت ضمـــن
بهروزرس ــانی سیس ــتم راداری نی ــروی هوای ــی ارت ــش،
ب ــرای نخس ــتین ب ــار ش ــبکه راداری ایج ــاد کن ــد ک ــه
هماکن ــون بس ــیار توس ــعه یافت ــه و در ح ــال اس ــتفاده
و بهرهبـــرداری اســـت .در آن زمـــان چنـــد کشـــور
معـــدود شـــبکه راداری داشـــتند و جهـــاد دانشـــگاهی
البتـــه در ســـالهای پایانـــی جنـــگ توانســـت ایـــن
پـــروژه را انجـــام دهـــد .شـــبکه راداری بـــه ایـــن
معنـــی بـــود کـــه یـــک رادار مرکـــزی اطالعاتـــی را
جمـــع کنـــد و آن را بـــه رادارهـــای فرعـــی بدهـــد
تـــا از طریـــق پدافندهـــا بتـــوان بـــا اهـــداف مختلـــف
درگیـــر شـــد البتـــه شـــاید ایـــن حرفهـــا در حـــال
حاضـــر خیلـــی ابتدایـــی بـــه نظـــر بیاییـــد امـــا در آن
زمـــان تکنولـــوژی پیشـــرفتهای بـــه حســـاب میآمـــد.
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بـــه عنـــوان مثـــال  35ســـال پیـــش کامپیوترهایـــی
وجـــود داشـــت کـــه بـــا امـــروز تفاوتهـــای بســـیاری
داشـــتند و میکروپروسســـورهایی کـــه در دنیـــا بـــه
عنـــوان اولینهـــا ســـاخته شـــده بـــود ،در جهـــاد
دانش ــگاهی از آن ه ــا ب ــرای کنت ــرل هواپیم ــا اس ــتفاده
میشـــد.
پروژههایـــی ماننـــد پهپـــاد در
ســـالهای جنـــگ چگونـــه و بـــا چـــه
ســـاختاری انجـــام میشـــد؟
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بـــرای پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال بایـــد قـــدری بـــه
عقـــب برگردیـــم و بـــه انقـــاب اســـامی ،انقـــاب
فرهنگـــی و صحبتهـــای امـــام (ره) توجـــه بیشـــتری
کنیـــم .در آن زمـــان روحیـــه جوانـــان بهگونـــهای
بـــود کـــه احســـاس میکردنـــد دانشـــگاه در خدمـــت
کش ــور نیس ــت .اینگون ــه اس ــتدالل میکردی ــم کس ــی
کـــه بـــه دانشـــگاه مـــیرود و از آن فارغالتحصیـــل
میشـــود مدرکـــی دریافـــت کـــرده اســـت ولـــی در
دانشـــگاه تولیـــد علـــم و فنـــاوری نداریـــم و فقـــط
آمـــوزش انجـــام میشـــود .در واقـــع دانشـــگاه
اســـامی مدنظـــر امـــام خمینـــی (ره) را دانشـــگاهی
میدانســـتیم کـــه پاســـخگوی نیازهـــا باشـــد.
چنیـــن دانشـــگاهی از نظـــر مـــا بایـــد ابتـــدا نیازهـــا
رامیشـــناخت تـــا نیروهایـــی تربیـــت کنـــد کـــه
بتواننـــد بـــرای حـــل آن نیازهـــا راهحـــل بیاندیشـــند
ک ــه ام ــروز ای ــن رون ــد ب ــه چرخ ــه ن ــوآوری مع ــروف
اس ــت .در واق ــع ای ــن مس ــاله راز جه ــاد دانش ــگاهی و
رمـــز پیشـــرفت آن در آن ســـالها بـــود.
بنابرایـــن وقتـــی جنـــگ شـــروع شـــد بســـیاری از
جهادیهـــا ایـــن ســـوال برایشـــان پیـــش آمـــده بـــود
ک ــه در مقاب ــل عراقیه ــا ک ــه ت ــا ب ــن دن ــدان مس ــلح
بودن ــد ،خیل ــی ضع ــف و مش ــکل داری ــم و بای ــد ای ــن
مســـائل بـــه دســـت مـــا حـــل میشـــد و هـــر کســـی
در هـــر حـــوزهای کـــه تخصـــص داشـــت ورود پیـــدا
میکـــرد و بـــه دنبـــال مشـــکل و راهحـــل بـــرای آن
بـــود .حتـــی بچههـــای جهـــاد دانشـــگاهی در حـــوزه
علـــوم انســـانی روی خانـــواده شـــهدا ،رفتارهـــای
رزمنـــدگان و غیـــره مطالعـــه و تحقیـــق میکردنـــد.
در واق ــع ه ــر ک ــس در رش ــته تخصصــیاش ،وظیفــ ه
خـــود میدانســـت کـــه نیازهـــای موجـــود را بشناســـد
و پ ــس از ح ــل ،آن را ب ــه دس ــت رزمن ــدگان برس ــاند.
اساســـاً ایـــده تاســـیس جهـــاد دانشـــگاهی براســـاس
همیـــن چرخـــه نـــوآوری بـــود و در واقـــع جهـــاد
دانش ــگاهی ب ــه معن ــای چرخ ــه از ای ــده ت ــا محص ــول
شـــکل گرفـــت.
یک ــی دیگ ــر از اه ــداف مه ــم ای ــن ب ــود ک ــه ضم ــن
ح ــل نیازه ــا ب ــه ای ــن فک ــر باش ــیم نیروی ــی تربی ــت
کنیـــم کـــه ایـــن چرخـــه را بـــه صـــورت کامـــل یـــاد
بگیـــرد .یکـــی از کارهـــای جهـــاد دانشـــگاهی ایـــن
بـــود کـــه فرهنـــگ کار تیمـــی را در کشـــور ایجـــاد و
تقویـــت کـــرد و در برخـــی از ایـــن پروژههـــا ماننـــد
پـــروژه طراحـــی و ســـاخت رادارهـــای مـــورد نیـــاز
نیـــروی هوایـــی ،بیـــش از  60نفـــر از اعضـــای جهـــاد
دانش ــگاهی در آن درگی ــر بودن ــد ،ه ــر ک ــدام از آن ه ــا
نخبگان ــی بودن ــد ک ــه ب ــرای خودش ــان حرف ــی ب ــرای
گفتـــن داشـــتند .امـــا همگـــی برادرانـــه زیـــر یـــک
س ــقف ب ــه ص ــورت ش ــبانهروزی و ب ــدون تعطی ــات کار
میکردنـــد کـــه حتـــی تعطیـــات نـــوروز و محرمـــی
ه ــم در کار نب ــود .چراک ــه تصورم ــان اینگون ــه ب ــود ک ــه
حتـــی اگـــر یـــک روز هـــم زودتـــر ایـــن طرحهـــا را
آمـــاده کنیـــم و ارائـــه دهیـــم جـــان چنـــد رزمنـــده
ممکـــن اســـت نجـــات پیـــدا کنـــد .هنـــوز هـــم ایـــن

چرخـــه نـــوآوری و کار تیمـــی در جهـــاد دانشـــگاهی
ی ک ــه در کش ــور نس ــبت
ب ــا وج ــود تغیی ــرات فرهنگــ 
ب ــه آن زم ــان رخ داده ،وج ــود دارد و اگ ــر س ــاختارهای
تشـــکیل جهـــاد دانشـــگاهی و واحدهـــای مختلـــف آن
را ببینیـــد بـــر همیـــن اســـاس تشـــکیل شـــده اســـت.
ساختارســـازی و جـــذب نیـــرو در آن
زمـــان چگونـــه انجـــام میشـــد و اگـــر بـــه
عنـــوان مثـــال پـــروژهای را تعریـــف میکردیـــد
و نیـــروی متخصـــص موردنظـــر آن را در برخـــی
از بخشهـــای پـــروژه نداشـــتید ،چگونـــه
آنهـــا را شناســـایی و جـــذب میکردیـــد؟
قبـــل از اینکـــه اســـم جهـــاد دانشـــگاهی مطـــرح
شـــود و ایـــن نهـــاد شـــکل بگیـــرد در دانشـــگاهها
دانشـــجویان در رشـــتههای تخصصـــی مختلـــف دور
هـــم جمـــع میشـــدند و گر وههـــای تخصصـــی
را تشـــکیل میدادنـــد و هدفشـــان ایـــن بـــود کـــه
مشـــکلی از کشـــور در حوزههـــای تخصصـــی خـــود
در شـــرایط آن دوران حـــل کننـــد .میتـــوان بـــه
تشـــکیل نهادهـــای مختلـــف ماننـــد ســـپاه پاســـداران
و غیـــره اشـــاره کـــرد کـــه دانشـــجویان در آن نقـــش
مهمـــی داشـــتند .همچنیـــن بـــه روســـتاها بـــرای
محرومیتزدایـــی نیـــرو اعـــزام میکردنـــد کـــه
امـــام خمینـــی(ره) اســـم آن را جهـــاد ســـازندگی
گذاش ــت .جه ــاد س ــازندگی از اولی ــن نهادهای ــی ب ــود
کـــه از دانشـــگاه شـــکل گرفـــت .در ســـال  59برخـــی
ی در دانشـــگاه هـــا
تشـــکلها و گروههـــای تخصصـــ 
بودن ــد ک ــه هدفش ــان تغیی ــر و تح ــول در دانش ــگاهها
بـــود بهگونـــهای کـــه بتواننـــد گـــرهای از مشـــکالت
کشـــور بـــاز کننـــد و در واقـــع جهـــاد دانشـــگاهی
بـــا نـــام دیگـــر قبـــل از تاســـیس در دانشـــگاههای
مختلـــف وجـــود داشـــت .بـــه عنـــوان مثـــال
گروههـــای تخصصـــی مختلـــف در دانشـــگاه صنعتـــی
ش ــریف ب ــرای رف ــع نیازه ــای کش ــور دور ه ــم جم ــع
شـــده بودنـــد و تـــاش میکردنـــد و نهایتـــاً وقتـــی
کـــه جهـــاد دانشـــگاهی رســـما در  16مردادمـــاه
ســـال  1359تاســـیس شـــد از همـــان تشـــکیالت و
گروههـــای تخصصـــی کـــه از قبـــل وجـــود داشـــت،
اســـتفاده کـــرد و بـــه مـــرور زمـــان ســـاختار هـــا
متکامـــل شـــد.
گروههـــای تخصصـــی ابتـــدا روی پروژههایـــی
در حـــوزه خودشـــان کار میکردنـــد امـــا پـــس از
مدتـــی کـــه پروژههـــای چندرشـــتهای بـــه میـــان
آمـــد ،گروههـــای محصولمحـــور تشـــکیل شـــد و
در واقـــع ســـاختار جهـــاد دانشـــگاهی در واحدهـــای
مختلـــف در سراســـر کشـــور اینگونـــه و در فراینـــدی
طبیعـــی شـــکل گرفـــت .همیـــن مســـاله ســـبب شـــد
کـــه ســـاختار واحدهـــای جهـــاد دانشـــگاهی بســـیار
انعطافپذیـــر باشـــد و براســـاس موضوعـــات و مســـائل
خ ــاص گروهه ــای جدی ــد تش ــکیل ش ــود .ب ــه عن ــوان
مث ــال در ابت ــدا ی ــک گ ــروه الکترونی ــک و ی ــک گ ــروه
مکانیـــک در جهـــاد دانشـــگاهی دانشـــگاه صنعتـــی
ش ــریف وج ــود داش ــت ام ــا بع ــد از مدت ــی ب ــه دلی ــل
بیـــن رشـــته ای شـــدن پـــروژه هـــا در ایـــن زمینـــه
گروهـــی بـــه نـــام مکاترونیـــک نیـــز راه انـــدازی شـــد.
در آن زمـــان وقتـــی پـــروژه هـــا
تعریـــف مـــی شـــد ،انگیـــزه هـــای شـــما و
دیگـــر اعضـــای جهاددانشـــگاهی بـــرای انجـــام
آن چـــه بـــود؟
بچ ــه ه ــای جه ــاد دانش ــگاهی خودش ــان را بده ــکار

کشـــور و انقـــاب مـــی دیدنـــد و بـــه همیـــن دلیـــل
م ــی گفتن ــد بای ــد کاره ــای بس ــیاری ب ــرای س ــاخته
شـــدن ایـــن کشـــور انجـــام دهیـــم .در ســـال هـــای
اول در چنیـــن نهـــاد هـــا و ســـازمانهایی حقـــوق
و دســـتمزد مطـــرح نبـــود و اگـــر پولـــی میرســـید
ب ــه پ ــول ه ــای صندوق ــی و کیس ــه ای مع ــروف ب ــود
و هـــر کســـی الزم داشـــت ،از آن بـــر میداشـــت و
هـــر کســـی پولـــی هـــم داشـــت در آن میریخـــت
تـــا بقیـــه از آن بهـــره ببرنـــد و در واقـــع ایـــن
صنـــدوق هـــا دو طرفـــه بـــود هـــم واریـــز داشـــت
و هـــم برداشـــت.
بعـــد از مدتـــی جهادیهـــا متاهـــل میشـــدند و
بـــرای گـــذران زندگـــی نیـــاز بـــه دســـتمزد داشـــتند،
چنیـــن مســـائلی ســـبب شـــد تـــا حقـــوق در جهـــاد
دانشـــگاهی برقـــرار شـــود امـــا تـــا ســـال 1368
چیـــزی بـــه نـــام اضافـــه کار وجـــود نداشـــت و هـــر
قـــدر حقـــوق معیـــن شـــده بـــود بچـــه هـــا دریافـــت
میکردنـــد .ســـاعت کاری مشـــخصی هـــم وجـــود
نداشـــت و بـــه تدریـــج مســـاله بیمـــه و بازنشســـتگی
از س ــوی برخ ــی مط ــرح ش ــد و البت ــه در ای ــن می ــان
بـــرای بســـیاری از جهـــادی ایـــن مســـائل شـــوخی
بـــه نظـــر مـــی آمـــد و بـــه چنیـــن مباحثـــی اعتنـــا
نمیکردنـــد.
پ ــس از جن ــگ ای ــن مباح ــث ب ــه تازگ ــی مط ــرح
شـــد کـــه اگـــر کســـی ســـاعت بیشـــتری بمانـــد و
کار کنـــد بایـــد دریافتـــی بیشـــتری از جهـــادی کـــه
کمت ــر حض ــور دارد ،داش ــته باش ــد .در آن س ــال ه ــا
بیمـــه بازنشســـتگی هـــم بـــرای جهـــاد دانشـــگاهی
نیـــز تعریـــف شـــد.
خاطـــره جالبـــی از آن ایـــام بـــه یـــاد دارم و آن
اینکـــه یکـــی از گـــروه هـــای جهـــاد دانشـــگاهی
دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف کتابـــی تالیـــف کردنـــد
و اســـم گـــروه شـــان را روی کتـــاب نوشـــتند و
همیـــن مســـاله ســـبب شـــد تـــا تحـــت فشـــار
زیـــادی قراربگیرنـــد کـــه چـــرا اســـم گـــروه تـــان
را در آن قی ــد کردی ــد و نبای ــد چنی ــن کاری انج ــام
میدادیـــد ایـــن در حالـــی بـــود کـــه هیـــچ اســـمی
از خودشـــان در کتـــاب قیـــد نشـــده بـــود و اگـــر
ایـــن اتفـــاق مـــی افتـــاد مشـــخص نبـــود چـــه
بالی ــی سرش ــان م ــی آم ــد! البت ــه ب ــا وج ــود اینک ــه
تغییـــرات بســـیاری در کشـــور در ایـــن زمینـــه
ایجـــاد شـــده امـــا جهـــاد دانشـــگاهی بـــاز هـــم
خ ــودش را ت ــا ح ــدود زی ــادی حف ــظ ک ــرده اس ــت.
جهـــاد دانشـــگاهی کارهـــای
بســـیاری در ســـال هـــای جنـــگ تحمیلـــی
انجـــام داد کـــه جـــز اولیـــن هـــا محســـوب
مـــی شـــد ،چیـــزی از ایـــن پـــروژه هـــا در
خاطـــر داریـــد؟
زیـــر بنایـــی تریـــن اولیـــن هایـــی کـــه توســـط
جهـــاد دانشـــگاهی در کشـــور انجـــام شـــد ،تحقـــق
شـــعار «مـــا مـــی توانیـــم» در حـــوزه علمـــی
و فنـــاوری بـــود چـــرا کـــه در حـــوزه نظامـــی
رزمنـــدگان و در حـــوزه ســـازندگی نیروهـــای
جهادســـازندگی ایـــن عبـــارت را معنـــا کردنـــد .امـــا
«مـــا مـــی توانیـــم علمـــی و فنـــی» باعـــث شـــد تـــا
ب ــه اصط ــاح پش ــتیبانی مناس ــبی از جن ــگ ص ــورت
گیـــرد.
بـــه عنـــوان مثـــال در ابتـــدا بـــرای اینکـــه در
نیـــروی هوایـــی ورود پیـــدا کنیـــم ،بعـــد چنـــد
س ــال ب ــا اص ــرار و حمای ــت نخس ــت وزی ــر و ش ــهید
ســـتاری توانســـتیم بـــه ایـــن مجموعـــه وارد شـــویم

و هم ــه تصورش ــان ب ــر ای ــن ب ــود وقت ــی تجهی ــزات
نظامـــی را آمریکایـــی هـــا آن هـــم بـــا آن ســـطح
علم ــی و فن ــی ب ــاال طراح ــی ک ــرده و س ــاخته ان ــد
هیـــچ کاری از دســـت یـــک مشـــت جـــوان جهـــادی
بـــر نمـــی آیـــد .بنابرایـــن در ابتـــدا در حـــوزه
تعمیـــرات تخصصـــی ورود پیـــدا کردیـــم.
بـــه عنـــوان مثـــال وقتـــی سیســـتم ناوبـــری
هواپیماهـــای نظامـــی ایـــران بـــا مشـــکل مواجـــه
ش ــد م ــا میگفتی ــم بای ــد آن را از ن ــو بس ــازیم ام ــا
بـــرای برخـــی در نیـــروی هوایـــی خنـــده دار بـــود
 .بنابرایـــن ابتـــدا در حـــوزه تعمیـــرات تخصصـــی
ورود پیـــدا کردیـــم امـــا همچنـــان نـــگاه مـــان ایـــن
بـــود کـــه تجهیـــزات مـــورد نیـــاز را حتـــی بهتـــر از
گذش ــته و بهت ــر از خارج ــی ه ــا بای ــد بس ــازیم و در
بســـیاری از مـــوارد بـــا مســـئولیت شـــخص شـــهید
ســـتاری توانســـتیم پـــروژه هـــا را یکـــی پـــس از
دیگـــری تحویـــل بگیریـــم و جلـــو ببریـــم.
امـــا نکتـــه جالـــب ایـــن بـــود کـــه پـــس از
موفقیـــت در چنـــد پـــروژه نســـبتا کوچـــک،
نگاههـــا بـــه مـــا هـــم تغییـــر پیـــدا کـــرد و دیگـــر
طرحهـــا نیـــز بـــرای حـــل مشـــکل بـــه مـــا ارجـــاع
داده مـــی شـــد.
اولیـــن پـــروژه هـــای تحقیقاتـــی ،طراحـــی و
ســـاخت بســـیاری از زمینـــه هـــای علمـــی و فنـــی
را جهـــاد دانشـــگاهی در آن ســـال هـــا در کشـــور
پایهگـــذاری کـــرد و وقتـــی ایـــن طـــرح هـــا و
پـــروژه هـــا انجـــام مـــی شـــد در صنایـــع دفاعـــی و
نیروهـــای نظامـــی توســـعه پیـــدا مـــی کـــرد .ایـــن
مســـئله باعـــث شـــده تـــا کشـــور وضعیـــت خوبـــی
در ای ــن زمین ــه در نیروه ــای نظام ــی خ ــود داش ــته
باشـــد.
یکــی دیگــر از پــروژه هایــی کــه در آن زمــان انجام
شــد ،شــبیه ســاز موشــک ضدتانــک «مالیوتــکا» بــود.
ایــن موشــک هــا بســیار گــران بــود و اگــر کســی
بــرای بــار نخســت میخواســت بــا آن بــه ســمت
هــدف شــلیک کنــد کار ســختی را در پیــش داشــت
چــرا کــه در شــرایطی بــود کــه تانــک هــای دشــمن
هــر لحظــه بــه ســمتش نزدیــک میشــدند و او بایــد
بــا خونســردی کامــل بــه گونــهای شــلیک میکــرد
کــه دقیقــا بــه هــدف مــورد نظــر اصابــت کنــد و اگــر
در زمــان شــلیک از ایــن موشــک گــران قیمــت لحظــه
ای غفلــت مــی شــد از دســت میرفــت و بــه هــدف
نمــی خــورد  .ایــن مســائل در زمانــی بــود کــه در
جبهــه و جنــگ حتــی بــرای گلولــه و ســیم خــاردار
هــم بــا مشــکل مواجــه بودیــم .جهاددانشــگاهی در
ایــن حــوزه ورود پیــدا کــرد و نهایتــا ســیموالتور ایــن
موشــک را در همــان ســالها کــه وضعیــت تکنولــوژی
در حــوزه کامپیوتــر و الکترونیــک بســیار بــا امــروز
فــرق میکــرد ،ســاخت .حاصــل ایــن پــروژه ایــن
بــود کــه رزمنــدگان بــا آن هــزاران بــار بــدون هزینــه
و مصــرف شــدن موشــک ،شــلیک مــی کردنــد و
آمــوزش مــی دیدنــد و ســبب مــی شــد تــا در شــرایط
جنگــی بــا شــلیک نخســت ،موشــک شــان بــه هــدف
اصابــت کنــد.
ایـــن روحیـــه مـــا مـــی توانیـــم را ابتـــدا امـــام
خمینـــی (ره) در کشـــور بـــاب کـــرد و بـــر همیـــن
اســـاس مـــا هـــم مطمئـــن بودیـــم مـــی توانیـــم
پـــروژه هـــا و طـــرح هایـــی کـــه بـــه مـــا واگـــذار
شـــده بـــود را انجـــام دهیـــم البتـــه در ایـــن میـــان
لطـــف و کمـــک خداونـــد بـــه دفعـــات شـــامل حـــال
م ــا م ــی ش ــد و ب ــا چش ــمان خودم ــان م ــی دیدی ــم
ک ــه چگون ــه راه را ب ــرای اعض ــای جه ــاد دانش ــگاهی
بـــاز مـــی کنـــد.
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دکتـر علـی شـکراله زاده که در سـال هـای جنگ مسـئولیت جهاددانشـگاهی خوزسـتان را بـر عهده
داشـته ،درباره پروژههایی که جهاددانشـگاهی خوزسـتان در سـال های جنـگ انجام می داد بـه مواردی
چون ژیروسـکوپ تانک ،دسـتگاه تسـت موشـک ضد تانک تاو و شبیه سـاز آموزشی آن اشـاره و تاکید
کـرد :اعضـای جهاددانشـگاهی در آن زمان در چند جبهـه فعالیت می کرد ندو تلاش مینمودند هر کاری
از دستشـان برمیآیـد بر مـی آید بـرای رزمندگان و دفاع از کشـور انجـام دهند.
رییس سـابق پژوهشـکده صنایع شـیمیایی جهاددانشـگاهی معتقد اسـت :نمیتـوان بـرای فعالیتهای
جهاددانشـگاهی و بـرای تعمیـرات تخصصـی ،وپـروژه های طراحـی و سـاخت تجهیزات نظامـی که در
سـالهای جنـگ انجام می شـد ،نـام انتخاب را گذاشـت چرا که حـال و هـوای آن دوران اینگونـه بود که
یـک نوع مسـابقه بین نیروهـای جوان انقالبـی دانشـگاهی و متخصص وجود داشـت و همه بـه این فکر
مـی کردنـد که چـه کاری مـی توانند بـرای حل مشـکالت جنگ انجـام دهند.
در ارتبـاط بـا موضوع دفاع دانش بنیـان به گفتگویی با این مدیـر جهادی که این روزها ایام بازنشسـتگی
را طـی میکند ،پرداختهایم کـه مشـروح آن را در ادامه می خوانید:

جهـاد دانشـگاهی در دوران دفاع مقدس
و در سـالهای جنـگ چـه نقشـی در تامیـن
امنیـت دفاعـی کشـور داشـته و چـه اقداماتـی
انجـام داده اسـت؟
نسـل جـوان انقالبـی کـه در جهـاد دانشـگاهی جمع
شـده بودنـد ،مسـئولیتی در آن دوره انقلاب بـه عهـده
گرفتـه بودنـد و طبعـا در زمینـه جنگ که پیـش آمد و
بـر مـا تحمیل شـده بـود احسـاس مسـئولیت میکردند
کـه هر اطالعـات و توانـی دارنـد ،در مجموعههای جهاد
دانشـگاهی ،در بخشهـای مختلـف آن و در رشـتههایی
کـه فعـال بودنـد بـکار گرفتـه و تلاش کننـد تـا ببینند
چـه خدمتـی میتواننـد در جنـگ انجـام بدهند.
در آن دوران در نیروهـای جوان جهاد دانشـگاهی که
آن موقع اغلب دانشـجو بودند ،پتانسـیل بسـیار قوی بود
و آن شـور انقالبـی دانشـجویی و انگیـزه انقالبـی دسـت
بـه دسـت مـیداد کـه ایـن جوانهـا بتواننـد همانطـور
کـه خیلـی های دیگـر در قالب جهاد سـازندگی و سـپاه
فعـال بودنـد ،در قالـب جهـاد دانشـگاهی کاری انجـام
دهنـد و همیشـه این سـوال برایشـان مطرح بـود که چه
نقشـی میتوانند داشـته باشـند.
بـه عنـوان نقـش عمومی مثلا رزمنده و پشـتیبانی و
یـک نقش هـم تخصصی و اینکه چـه معضالت تخصصی
در جنـگ وجـود دارد کـه به اصطالح میتـوان درگیرش
شـد و انصافـا هم کارهـای خیلی خوبی انجام شـد.
خود شما در آن زمان در جهاد دانشگاهی
در چه قسمتی فعالیت میکردید و در کدام بخش
به پروژههای دفاعی و تجهی ِز بیشتر رزمندههایی
که جانشان را در کف دستشان گذاشتند و هشت
سال دفاع کردند ،کمک کردید؟
من در آن زمان مسـئول جهاد دانشـگاهی خوزسـتان
بـودم و اطلاع داریـد کـه جهـاد دانشـگاهی با دانشـگاه
تقریبـا به طور سیسـتماتیک یک مجموعـه بودند و توان
علمـی ایـن دو نهـاد بـه دلیـل تعطیلـی دانشـگاه هـا در
یـک مسـیر قـرار داشـت و به گونـه ای ادغام شـد.
البتـه جهـاد دانشـگاهی خوزسـتان تفاوتـی بـا دیگـر

واحدهـای جهـاد دانشـگاهی داشـت و آن ایـن بـود کـه
در منطقـه جنگی قرار داشـت و طبیعتـاً جهادیها درگیر
دو نـوع کار میشـدند .یعنـی اگـر در جبهـه و جنـگ
اتفاقـی رخ مـیداد و عراقیهـا حملـه میکردنـد بـه
سـرعت خودشـان را میرسـاندند و هـر کسـی کاری
از دسـتش برمیآمـد انجـام مـیداد و عمدتـاً نیروهـای
جهـاد دانشـگاهی بـه صورت مـوردی در جبهـه و جنگ
حضـور پیـدا میکردنـد .یعنـی اگـر برخـی از نیروهـای
بسـیجی و داوطلبـان در آن زمـان بـه صـورت بلندمدت
بـرای حضـور در جبهـه برنامهریزی میکردنـد ،بچههای
جهـا د اینگونـه نبودنـد و همیشـه منتظـر بودنـد تـا در
مواقـع ضـروری و مـورد نیـاز در جبهـه حضـور داشـته
باشـند.زمانی کـه دشـمن سلاح شـیمیایی بـکار میبرد
بچـه هـای جهـاد ازمدیـران و پرسـنل چنـد روزی کار
رو تعطیـل ودربیمارسـتان هـای صحرایـی مشـغول کار
امـداد میشـدند.
ودریـک برهـه ای ازجنـگ یکـی از گردانهـای لشـکر
ولـی عصـر خوزسـتان از فرمانـده تـا رزمنـده توسـط
بچههـای جهاد و پرسـنل دانشـگاه تشـکیل و راه اندازی
شـده بود.
یکـی دیگـر از نقشهایـی کـه جهـاد دانشـگاهی در
زمـان جنگ داشـت این بـود که در جبهه چـه نیازهایی
وجـود دارد و چـه مشـکالتی هسـت که میتـوان آن ها
را حـل نمـود و نیروهـای جوان انقالبی جهاد دانشـگاهی
کـه اغلـب از متخصصـان دانشـگاهی و دانشـجویان
آن زمـان بودنـد در ایـن زمینـه کمـک میکردنـد .بـه
عنـوان مثـال اگـر سـپاه مشـکلی در حـوزه فنی داشـت
بـه بچههـای جهـاد منعکـس میکـرد و بـه صـورت
پروژههـای تعریـف شـده کوتاهمـدت یـا بلندمـدت روی
آن کار میکردنـد تـا ببیننـد چـه مشـکلی را میتـوان
حـل نمـود .در این برهـه زمانی اعضای جهاد دانشـگاهی
بخشهـای زیـادی از پروژههـای تحقیقاتیشـان بـه
طرحهایـی اختصـاص یافتـه بـود کـه از لشـگر اسـتان،
سـپاه پاسـداران یـا گاهـا دفتر مرکـزی جهاددانشـگاهی
بـه آنهـا ارجـاع داده میشـد .در ایـن راسـتا بعضـی
وقتهـا پیـش میآمـد کـه جهـاد خوزسـتان با شـرایط
خـاص روبـهرو شـده و به حالـت نیمهتعطیـل درمیآمد.
چراکه هر مسـالهای در اسـتان و شـهرهای آن یا جبهه
پیـش میآمـد خودشـان را بایـد میرسـاندند چراکـه
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همگـی به عنـوان نیروهـای دانشـگاهی این انتظـار را از
خودمـان داشـتیم کـه مشـکالتی کـه در حـوزه دفاعـی
پیـش میآیـد را برطـرف کنیـم.
خاطرتـان هسـت که چـه پروژههایی به
شـما یـا اعضای جهـاد دانشـگاهی واگذار شـد و
آن را حـل کردید ؟
بـه عنـوان مثـال میتوانـم بـه پـروژهای اشـاره
کنـم کـه اعضـای جهـاد دانشـگاهی بـا برخـی اعضـای
هیـات علمـی آن را انجـام میدادنـد و آن ایـن بـود
کـه محلـی آمـاده شـده بـود و هـر زمـان کـه قطعـات
تانـک یـا برخـی ابـزار جنگـی دچـار مشـکل شـده و
قطعـهای از آن خـراب میشـد بـه آن محـل مـی بردیم
و دانشـگاهیان و متخصصـان جهاد دانشـگاهی در رشـته
هـای مکانیـک ،بـرق و دیگر حـوزه هـای تخصصی روی
آن کار میکردنـد .در ایـن زمینـه میتـوان بـه تعمیرات
ژیروسـکوپ تانک اشـاره کرد که با مشـکل مواجه شـده
بـود و دیگـر قطعـات یدکـی ابزارهـای نظامـی کـه بچه
هـای جهـاد و متخصصیـن آمـاده بـه کار در حوزههـای
مکانیـک و الکترونیـک روی آنهـا کار میکردنـد و بـه
اصطلاح تعمیـرات تخصصـی روی قطعـات انجـام
میدادنـد.
البتـه بودجـه کافـی در زمـان جنـگ بـرای تامیـن
بسـیاری از ابزارهـا وجـود نداشـت .
و به عنوان مثال اگر یک موشک تاو به جبهه برای
استفاده حمل میشد در همان زمان استفاده ،مشخص
میشد که این موشک سالم است یا معیوب و این مساله
بسیار اهمیت داشت چرا که بعضاً سرنوشت یک عملیات
با چنین مسائلی گره خورده بود.
در ایـن راسـتا نیروهـای جـوان و متخصـص جهـاد
دانشـگاهی بـه همـراه برخـی اعضـای هیـات علمـی
دانشـگا ه پـروژهای ضـرب العجلـی در ایـن زمینـه انجام
دادنـد کـه دسـتگاه تسـتکننده ایـن نوع موشـک ضد
تانـک را طراحـی کـرده و سـاختند .در ایـن زمینـه دو
پروژه انجام شـد یکی اینکه سیسـتم الکترومدار موشـک
قبـل از حمـل بـه جبهه مـورد تسـت و ارزیابی قـرار می
گرفـت و موشـکهایی کـه در ایـن زمینـه بـا مشـکل
روبـهرو بودنـد ،تعمیـر میشـدند و ایـن کـه اطمینـان
پیدا کنیم که موشـک هنگام اسـتفاده ،شـلیک میشـود
و درسـت عمـل میکنـد.
ودومیـن پـر ِوژه کـم هزینـه کـردن مسـاله آمـوزش

رزمنـدگان درشـلیک موشـک اهمیت بسـیاری داشـت,
چـرا کـه بـه عنـوان مثال اگـر رزمنـدهای در ایـن زمینه
میخواسـت آمـوزش ببینـد بایـد چنـد موشـک شـلیک
میکـرد امـا ایـن مسـاله هزینـه زیـادی بـرای کشـور
در آن زمـان داشـت .بنابرایـن دسـتگاه شبیهسـاز ایـن
موشـک سـاخته شـد کـه بـرای آموزش مـورد اسـتفاده
قـرار میگرفـت .دسـتگاه شبیهسـاز ایـن موشـک اشـعه
مـادون قرمـزی از خـودش سـاطع میکـرد کـه رزمنـده
پشـت دوربیـن وقتـی در حـال آمـوزش دیدن و شـلیک
کـردن اسـت بـا ردیابی اشـعه مـادون قرمز میتوانسـت
یـاد بگیـرد کـه چگونه موشـک را شـلیک وهدایت کرده
و بـه هـدف بزنـد .در واقـع ایـن سـیمیالتور اینگونه کار
میکـرد کـه پشـت یک وانت قـرار داده میشـد و رزمنده
شبیهسـاز را ردیابـی میکـرد و آمـوزش آن بهگونـهای
بـود کـه موشـکی شـلیک نمیشـد امـا رزمنـده شـلیک
کـردن را هـم آمـوزش میدیـد .از آنجـا کـه عـراق در
آن زمـان برخلاف ایـران تانک بسـیاری داشـت برای ما
ایـن موشـکهای ضدتانـک هـر کـدام معادل یـک تانک
بـود و خیلـی ارزش داشـت .بنابرایـن پروژه شـبیه سـاز
موشـک ضـد تانک توانسـت کمک بسـیاری در آن زمان
بـه رزمنـدگان و جبهه و جنـگ کند.دراینجا الزم اسـت
مـن از بـرادر عزیـرم آقـای سـلیمانی جهادگـر مخلـص
بروجـردی جهـاد خوزسـتان دررابطـه بـا پـروژه هـای
مربـوط بـه موشـک تـاو و مالیوتـکا یـاد کنم.
در زمـان جنـگ نیروهـای متخصـص و
دانشـگاهی را چگونه جـذب میکردیـد و چگونه
بـرای حل یـک مشـکل دور هم جمع میشـدید؟
بـه نظـر من در آن زمـان خدا این نیروهـا را معرفی و
جـذب میکـرد چـرا که بـه عنوان مثـال زمانـی که یک
زلزلـه یـا اتفاقـی شـبیه آن رخ میدهـد سـیل جمعیـت
داوطلـب آمادگـی خـود را بـرای کمـک نشـان میدهـد
کـه در زمـان جنـگ ایـن مسـاله بـه صـورت ویـژهای
نمـود و ظهـور پیدا کـرده بـود و برخی اوقـات نیروهایی
جـذب جهـاد و ایـن پروژههـا میشـدند کـه در ظاهـر
انتظـاری از آن هـا نداشـتیم امـا انسـان وقتـی مغـزش
جرقـه میزنـد و دلـش پـر از انرژی میشـود تا مشـکلی
را حـل کنـد نمیتـوان نـام آن را انتخـاب گذاشـت و در
واقـع آن زمـان یـک نـوع مسـابقه بیـن نیروهـای جوان
انقالبـی دانشـگاهی و متخصـص بـرای خدمـت هرچـه
بیشـتر وجود داشـت.

بخشهای مختلف
در زمان جنگ،
مشکالت حوزه
فنی خود را به
جهاددانشگاهی
منعکس
میکردند.
نیروهای جوان
این نهاد در
زمینههای مختلف
گرهگشائی
مینمودند.

1399

شیوههای جنگ روانی در گفتگو با خسرو قبادی؛
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حـوزه علـوم انسـانی جهاددانشـگاهی یکـی از بخشهای فعـال ایـن نهـاد در دوران دفاع مقـدس بوده
است.خسـرو قبـادی ،عضو هیات علمـی جهاددانشـگاهی ،در گفتوگویـی کوتاه فعالیتهـای این حوزه
جهـاد را بـه دو دوره تقسـیم میکند.
ش در حوزه جنگ
بـه گفتـه قبادی شـرایط ایران در دوره اول ،جهاد دانشـگاهی را به سـمت انجام پژوهـ 
روانـی بـرد و ایـن نهـاد انقالبـی خـوراک تبلیغاتی مناسـبی بـرای ایجـاد جنـگ روانی با دشـمن تهیه
میکـرد .پژوهشهـای جهـاد بعد از جنـگ نیز در ایـن حوزه ادامـه پیدا کـرده و در قالـب چندین مجلد
کتاب چاپ و منتشـر شـده است.
رییس سـابق پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات اجتماعـی جهاد دانشـگاهی مـی افزاید:براسـاس
پژوهشهـای میدانـی عراقـی هـا را در جنگ روانی دقیقـا از چیزی می ترسـاندیم که از آن بیم داشـتند.
مشروح گفتوگو با خسرو قبادی عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی را در ادامه میخوانید:

فعالیتهای بخش علوم انسانی
جهاددانشگاهی را در زمینه دفاع مقدس چطور
تقسیمبندی میکنید؟
فعالیتها به دو دوره تقسیم میشود .دوره اول دوران
دفاع مقدس است .در این دوره که از حدود سالهای
 1363آغاز شد ،تمرکز پژوهش درباره «جنگ روانی» بود.
محققان جهاددانشگاهی با توجه به کمبود سالحها و
تجهیزات نظامی ایران در برابر دشمنی که شرق و غرب
و کشورهای منطقه از طریق ارسال تجهیزات نظامی و
کمکهای مالی از او حمایت میکردند ،برای تضعیف
روحیه ارتش عراق و در واقع حصول پیروزی با تلفات
انسانی و هزینههای نظامی کمتر ،به تحقیق در حوزه
عملیات جنگ روانی پرداختند.
این تحقیقات برای ایجاد جنگ روانی
چطور انجام شد؟
جهاد دانشگاهی با اعزام نیروهای پژوهشی و
تحقیقاتی به جبهههای جنوب و مرکزی ،تحقیقات

میدانی با تکنیک «پرسشنامه» را از اسرای عراقی که
در جبهه به اسارت درآمده و برای انتقال به شهرها آماده
میشدند ،آغاز کرد و گزارش تحقیقات به مرکز عملیات
جنگ روانی سپاه ارسال میشد.
این گزارشات ،بسیار مورد توجه آنان واقع شد .برای
مثال به نقل از یکی از پژوهشگران آن دوران ،آنان از
اسرای عراقی میپرسیدند چه چیزی شما را میترساند
و به وحشت میاندازد؟ بسیاری از اسرا گفته بودند از
اینکه متوجه بشویم شما بخشهای درمانی و اورژانسی
بیمارستانهای ما را بمباران کردهاید بسیار میترسیم
چون فکر میکنیم اگر زخم کوچکی هم برداریم به
دلیل فقدان تجهیزات پزشکی می میریم .براساس این
تحقیقات میدانی پژوهشگران به بخش عملیات روانی
جنگ توصیه کرده بودند شما در تبلیغات بگویید،
بیمارستان و تجهیزات پزشکی فالن خط ،در یک
عملیات ضربتی به دست نیروهای ایران افتاد و یا در یک
عملیات جنگ روانی و تبلیغاتی اعالم کنید آنجا را بمب
باران کرده اید و ....یا آنها در پرسشنامهها اعالم کردند
که از «هلی برن» و از اینکه نیروهای ایرانی پشت سر
آنها پیاده شوند ،بسیار وحشت دارند و همین اطالعات
خوراک خوبی برای عملیات جنگ روانی فراهم میکرد.
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آیا از نیروهای جهاد کسی در جریان
تحقیق آسیب دید؟
نکته بسیار مهم و قابل اشاره برای نسل کنونی جهاد
آن است که بدانند چندتن از از اعضای تیم تحقیقاتی
جهاد برای کسب اطالعات و تکمیل پرسشنامه توسط
رزمندگان اسالم در موردی مشابه برای کار جنگ روانی،
بعد از عملیات کربالی یک در منطقه مهران – تپههای
قالویزان -اعزام شده بودند .یک از آنان به نام علیاکبر
همتی مقدم ( ،از شاخه علوم سیاسی گروه علوم انسانی
دفتر مرکزی) در انجام این پژوهش به شدت مجروح شد
و تا زمان انتقال به بیمارستان به شهادت میرسد .این
شهید عزیز شاید جزء اولین شهدای دفاع دانشبنیان در
جهاددانشگاهی باشد .روحش قرین رحمت باد.
است؟

آیا نتیجه این تحقیقات اکنون قابل دسترسی

نتیجه این تحقیقات در همان سالهای پایانی
جنگ به صورت یک جلد کتاب به عنوان «عملیات
جنگ روانی» توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
منتشر شد( .آن زمان هنوز پژوهشکدههای علوم انسانی
تأسیس نشده بود و نتیجه تحقیقاتی که در گروه علوم
انسانی دفتر مرکزی -شامل شاخههای علوم سیاسی،
روانشناسی ،جغرافیا ،ادبیات و  -...انجام میشد توسط
واحدها چاپ و منتشر میشد ).این کتاب به زبانهای
عربی و انگلیسی ترجمه هم شد چون مبتنی بر بیش از
 100سند دست اول بود.
دوره دوم فعالیتهای بخش علوم انسانی
جهاد دانشگاهی از چه زمانی آغاز شد؟
دوره دوم مربوط به دوران بعد از دفاع مقدس است.
در سالهای بعد از دفاع مقدس بخش علوم انسانی
جهاددانشگاهی در پژوهشکده و سپس پژوهشگاه علوم
انسانی به پژوهش در این حوزه ادامه داد و تحقیقات خود
را در این زمینه منتشر کرد .یکی از کارها به روزرسانی
همین کتاب یاد شده است که با استقبال زیادی مواجه
شد و نامزد جایزه کتاب ربع قرن دفاع مقدس بود اما به
دلیل کیفیت نامناسب چاپ از دریافت جایزه بازماند،
بنابراین الزم بود تجدید چاپ شود .این کار انجام شد و
کتاب با عنوان «تحلیل تحوالت و تاریخ جنگ تبلیغاتی

در دفاع مقدس» در سال 1389منتشر شد.
همچنین پژوهشی درخصوص نقش نفت در دوران دفاع
مقدس ،با همکاری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در
اوایل دهه  1380انجام شد .نتیجه این تحقیقات در سه
جلد کتاب با عنوانهای «نفت و پایداری»« ،صنعت نفت
و مدیریت بحران در دوره جنگ تحمیلی» و «مشعلهای
سرخ» از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
در سال  1390چاپ و منتشر شده است.
این کتابها بر چه اساس و چطور تهیه و
تدوین شدند؟
در نفت و پایداری ،خدمات مناطق نفتخیز جنوب در
دوران دفاع مقدس براساس مستندات گردآوری ،دسته بندی
و تحلیل شده است .در کتاب مدیریت بحران ،پرسش آن بود
که خوزستان منطقه نفتخیز است و حدود  80درصد نفت
کشور در آنجا تولید ،و صادر میشد ،به عالوه خوزستان یک
منطقه جنگی است و نفت هم کاالی استراتژیک ایران در
دوره جنگ بوده است ،با این شرایط چگونه در تمام مدت
جنگ تحمیلی حتی یک روز تولید ،صدور و انتقال آن قطع
نشده است؟ چگونه این بحران مدیریت شد و چه درسهایی
از آن میتوان فراگرفت.
آیا پژوهشهای دیگری نیز انجام شده است؟
دیگر پژوهشهای مهم حوزه علوم انسانی در جنگ،
انجام پژوهش ها در حوزه ادبیات داستانی دفاع مقدس
است .نتایج این پژوهش در دو کتاب یکی با عنوان
«ادبیات داستانی جنگ در ایران» که در محافل ادبی
حوزه دفاع مقدس کتاب نام آشنایی است و دیگری با
عنوان « ادبیات داستانی دفاع مقدس و هویت ایرانی -
اسالمی به ترتیب در سال های  1395و  »1389از سوی
پژوهشگاه علوم انسانی چاپ و منتشر شده است.
اینها مواردی بوده که مستقیماً و به صورت مستقل
در حوزه دفاع مقدس است اما پژوهشهای دیگری نظیر
«همایش ملی مرزها» در پژوهشگاه با همکاری معاونت
امنیتی و انتظامی وزارت کشور انجام شد که در آنها
به تناسب به موضوع دفاع مقدس پرداخته شده است یا
برخی مقاالت در نشریه های تخصصی و علمی به موضوع
دفاع مقدس از بعد علمی پرداخته است .به طور مثال
شماره های  29و  30فصلنامه علمی پژوهشی زبان و
ادبیات فارسی ( تابستان و پاییز  )1392به صورت « ویژه
نامه دفاع مقدس» منتشر شده است.
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مرور  ۴۰سالهی دستاوردهای حوزهی پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی؛

از مهمترین ابداعات و نوآوریها تا
شاخصترین پروژهها و اولینها در
حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
جهاددانشگاهی در حالی  ۴۰سال از حیات خود را پشت سر گذاشت که پژوهش ،همواره در دستور اصلی کار این
نهاد قرار داشته است.
این نهاد از ابتدای تشکیل و به دلیل وظیفهای که در جهت ایجاد پل ارتباطی میان دانشگاه ،صنعت و بخش
اجرایی کشور برعهده داشته و نیز به دلیل احساس خأل در زمینههای تحقیقات کاربردی و توسعهای در کشور با
مدنظر قرار دادن اساسنامهاش بر انجام تحقیقات کاربردی و توسعهای ،بهعنوان وظایف اصلی جهاددانشگاهی
تعریفشدهاست.
در ایــن ســالها تحقیقــات مختلــف پژوهشــی و فناورانــه در حوزههایــی چــون علــوم پزشــکی،
فنــی و مهندســی و علــوم پایــه ،کشــاورزی و منابــع طبیعــی ،علــوم انســانی ،اجتماعــی و هنــر توســط
جهاددانشــگاهی انجامشــده اســت کــه در ایــن گــزارش بــه برخــی از برجســتهترین افتخــارات
چهلســاله حــوزه پژوهــش و فنــاوری ،مهمتریــن ابداعــات و نوآوریهــای صــورت گرفتــه ،مهمتریــن
کارفرماهــا و دســتگاههای اجرائــی همــکار ،مهمتریــن محصــوالت تولیدشــده ،پروژههــای شــاخص
اولینهــا در کشــور در حــوزه پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی اشــاره میشــود.

تعـداد گروههـای پژوهشـی و مراکـز
خدمـات تخصصـی
بهطورکلـی فعالیتهـای حـوزه پژوهشـی بـه دو بخـش
سـتادی و اجرایـی یـا صـف تقسـیم میگـردد .فعالیتهای
سـتادی در معاونـت پژوهـش و فنـاوری و فعالیتهـای
اجرایـی در سـازمان  /واحـد  /پژوهشـگاه  /پژوهشـکدهها
توسـط گروههـای پژوهشـی و مراکـز خدمـات تخصصـی
انجـام میشـود.
از مجموعـه پژوهشـکدههای جهاددانشـگاهی9 ،
پژوهشـکده مسـتقل در قالـب  3پژوهشـگاه مسـتقر در
اسـتان تهـران سازماندهیشـده و مابقـی ( 20پژوهشـکده)
بهعنـوان پژوهشـکدههای مسـتقل فعالیـت میکننـد.
علاوه بـر پژوهشـگاهها و پژوهشـکدهها کـه بـه امـر
پژوهـش میپردازنـد .پژوهشهـای بنیـادی ،کاربـردی،
توسـعهای و مطالعاتـی و همچنین خدمات مشـاوره علمی و
فنـی توسـط واحدهـای جهاددانشـگاهی نیز انجام میشـود
کـه عمدتـاً در دانشـگاههای دولتـی مسـتقر هسـتند کـه
تعـداد آنهـا  10سـازمان 33 ،واحد و  2مرکز علمی اسـت.
همچنیـن ،جهاددانشـگاهی در مسـیر تحقـق اقتصـاد
دانشبنیـان ،دارای  3پـارک علـم و فنـاوری در اسـتانهای
البـرز ،کرمانشـاه و تهـران و همچنیـن 24 ،مرکـز رشـد در
سـطح کشـور اسـت که باهـدف اقتصـاد مبتنی بـر دانش و
فـن فعالیـت مینماینـد.
آمار پژوهشگران و تکنسینهای متخصص
فعال در حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
در پایـان سـال  1398تعـداد نیـروی انسـانی شـاغل در
حـوزه پژوهشـی جهاددانشـگاهی  2397نفـر بـوده کـه از

ایـن تعـداد  464نفـر ( 19/4درصـد) عضـو هیئتعلمـی و
تعـداد  1933نفـر ( 80/6درصـد) اعضای غیـر هیئتعلمی
بودهانـد.
سـهم نیـروی انسـانی تماموقـت ایـن حـوزه معـادل
 2100نفـر ( 87/6درصد) اسـت و  297نفـر ( 12/4درصد)
نیروهـا نیـز بهصـورت پارهوقت با حـوزه پژوهـش و فناوری
جهاددانشـگاهی همـکاری داشـتهاند.
برمبنـای تعریـف شـورای پژوهشهـای علمـی کشـور،
نیـروی انسـانی در هر واحـد تحقیقاتی به چهـار گروه اصلی
تقسـیم میشـود کـه عبارتانـد از :پژوهشـگر ،کارشـناس،
تکنسـین و کارکنان خدماتی و پشـتیبانی .در سـال 1398
بـر اسـاس تعریف شـورای یادشـده حـوزه پژوهشـی دارای
 1329نفـر پژوهشـگر ( 464نفـر هیئتعلمـی و  865نفـر
غیـر هیئتعلمـی) بوده اسـت.
برجسـتهترین افتخـارات چهلسـاله حوزه
پژوهش و فناوری جهاددانشـگاهی
یکـی از فعالیتهـای جهاددانشـگاهی شـرکت در
جشـنوارههای مختلـف علمـی ملـی و بینالمللـی اسـت.
ازجملـه مهمتریـن ایـن جشـنوارهها ،جشـنواره بینالمللـی
خوارزمـی ،جشـنواره تحقیقاتـی علوم پزشـکی رازی ،جوان
خوارزمـی و جشـنواره پژوهشـگران برگزیـده و ...اسـت کـه
افتخـارات کسبشـده محققان جهاددانشـگاهی در  5بخش
بـه ترتیـب زیر آورده شـده اسـت.
طرحهـای برگزیـده جهاددانشـگاهی در
جشـنواره بینالمللـی خوارزمـی
*تحقیـق در سـاخت آلیاژ آمالگام دنـدان ،دوم تحقیقات

کاربردی ()1367
*طراحـی و سـاخت فیلترالکترواسـتاتیک ،دوم ابتـکار
()1369
*سـاخت سـرامیکهای پیزوالکتریـک درمقیـاس
آزمایشـگاهی ،دوم تحقیقـات کاربـردی ()1370
*ریشـهیابی ادبیـات عصـر جدیـد ،سـومتحقیقات
کاربـردی ()1370
*طراحـــی ،نمونهســـازی و راهانـــدازی خـــط تولیـــد
گلولـــه  155میلیمتـــری (  ، )B a s e B l e e dســـوم
ابتـــکار ()1372
*نمونهسـازی ،تولیـد انبـوه و احـداث کارخانـه عایـق
حرارتـی یـک نـوع راکـت نظامـی ،دوم ابتـکار ()1373
*طراحی و سـاخت کـوره القایی فورج فرکانس متوسـط
تریسـتوری ،سوم ابتکار ()1373
*تدویـن تکنولـوژی و تولیـد انبـوه فـوالد مخصوص کم
آلیـاژ و تمیـز قابلاسـتفاده در فرآیندهـای کشـش عمیـق
سـرد ،سـوم تحقیقات کاربـردی ()1374
*ساخت دستگاه گرهزن بیلر ،سوم ابتکار ()1375
*طراحـی و سـاخت فرسـتنده رادیویـی مـوج متوسـط
 ،kw10دوم تحقیقـات کاربـردی ()1375
*طراحـی سیسـتمهای تغذیـه صنعتـی بـا ضریـب
اطمینـان بـاال ،سـوم ابتـکار ()1376
*دسـتیابی بـه دانـش فنـی ،طراحـی و تولیـد مجموعه

تجهیزات آزمایشـگاهی فشـارقوی ،سـوم تحقیقات کاربردی
()1377
*طراحـی و سـاخت سیسـتمهای اتوماسـیون خطـوط
تولیـد لولههـای فـوالدی ،سـوم ابتـکار ()1377
*سـاخت یک نوع حسـگر مجاورتـی مادون قرمز ،سـوم
تحقیقـات کاربردی ()1378
*طراحـی سیسـتم یکسوسـاز فشـارقوی الکترواپتیـک
پرقـدرت صنعتـی ،دوم ابتـکار ()1379
*طراحی و سـاخت فرسـتنده یک مگاوات موج متوسـط
رادیویی تمامترانزیسـتوری ،دوم ابتکار ()1380
*طراحـی و سـاخت سیسـتم الیهنشـانی فیزیکـی نیمه
اتوماتیـک ،دوم تحقیقـات کاربـردی ()1381
*تولیـد نیمهصنعتـی سـولفوریل کلرایـد ،دوم تحقیقات
کاربردی ()1383
*طراحـی و سـاخت سیسـتم بـرق و کنتـرل دکلهـای
حفـاری ،دوم تحقیقـات کاربـردی ()1383
*دسـتیابی بـه تکنولـوژی طراحـی و سـاخت UPS
هـای پرقـدرت مـوازی ،دوم تحقیقـات کاربـردی ()1384
*فنـاوری تولیـد آلیاژهـای مغناطیسـی آمـورف پایـه
کبالـت بـه روش ذوبریسـی ،سـوم پژوهشهـای کاربردی
()1386
*تولیـد سـلولهای دودمـان عصبی از تولید سـلولهای
بنیـادی پرتـوان تـا پیونـد بـه حیوانـات مـدل ،سـوم
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پژوهشهـای بنیـادی ()1391
*طـرح سـامانه هوشـمند خودرویـی ( ،)CVTسـوم پژوهشهـای توسـعهای
()1393
*مطالعـه منابـع زیسـتی میکروارگانیزمهـای هالوفیـل (محمدعلی آمـوزگار)،
دوم پژوهشهـای بنیـادی ()1394
*طراحی و بومیسـازی آزماینده و شبیهسـاز سـامانه پدافندی (سـعید قاضی
مغربی) ،سـوم پژوهشهـای بنیادی ()1395
*تمایـز و فنـاوری سـلولهای بنیـادی بـرای اسـتفاده از پزشـکی بازسـاختی
قلـب و کبـد (حسـین بهارونـد) ،اول پژوهشهـای بنیـادی ()1397
*طراحـی و سـاخت سیسـتم کنتـرل دور الکتروموتورهـای توان بـاال (محمد
فـرزی ـ پژوهشـکده بـرق) ،رتبه سـوم طرحهـای توسـعهای ()1398
طرحهـای برگزیـده جهاددانشـگاهی در جشـنواره جـوان
خوارزمـی
*بررسـی ماهیت و سـاختار جنبش دانشـجویی در ایران ،سـوم در گروه علوم
انسانی ()1381
*بررسـی جهشهـای مربـوط بـه بیمـاری  CBAVDدر ایـران ،سـوم
پژوهشهـای بنیـادی ()1385
*طراحـی و سـاخت سیسـتم تعویـض دنـده الکترونیـک بـرای خودرو ،سـوم
پژوهشهـای توسـعهای ()1386
*سامانه پرتال صوتی خویش خدمت ،اول پژوهشهای توسعهای ()1389
*طراحـی و سـاخت دسـتگاه مدوالتـور  ،RDSدوم پژوهشهـای کاربـردی
()1389
*سمیه کاظم نژاد ،محقق جوان ()1393
برگزیدههـای جهاددانشـگاهی در جشـنواره تحقیقاتـی علوم
پزشکی رازی
*پروتکلهـای دارویـی جدیـد مبتنی بر رسـپتورهای غیردوپامینـی در درمان
اسـکیزوفرنی ،رتبه اول گروه پزشـکی ()1379
*پایایـی و روایـی پرسشـنامه اندازهگیـری کیفیـت زندگـی در بیمـاران مبتال
بـه سـرطان بهطـور اعـم و در بیمـاران مبتلا بـه سـرطان پسـتان بهطـور اخص،
رتبـه اول گـروه تغذیه و بهداشـت ()1380
*مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ،مرکز برگزیده ()1382
*اســـتفاده منوکلونـــال و الیگوکلونـــال ژنهـــای ناحیـــه متغیـــر زنجیـــره
بقـــای گیرندههـــای آنتیژنهـــای ســـلولهای  ))BVT (TCRمرتبـــط
ب ــا توم ــور در لوس ــمی لنفوس ــیتی مزم ــن ن ــوع  ،Bرتب ــه س ــوم گ ــروه عل ــوم
پایـــه ()1382
*ارتبـــاط بیـــن تســـتهای مختلـــف بلـــوغ هســـته اســـپرم انســـان بـــا
لقـــاح آزمایشـــگاهی ،رتبـــه دوم گـــروه علـــوم پایـــه ()1382
* تولیـــد ســـلولهای بنیـــادی جنینـــی و تمایـــز آن در محیـــط
آزمایشگاهی ،رتبـــه اول گـــروه علـــوم پایـــه ()1383
*حسین بهاروند ،محقق برگزیده ()1385
*رامین رادپور ،محقق جوان گروه فناوریهای نوین ()1385
*فصلنامه پزشکی یاخته ،مجله علمی ـ پژوهشی ()1385
*مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ،مرکز برگزیده ()1385
*مرکـــز تحقیقـــات آنتیبـــادی مونوکلونـــال (پژوهشگاهابنســـینا) ،مرکـــز
برگزی ــده ()1386
*ســـلولهای بنیـــادی مزانشـــیمی موشـــی جداشـــده بـــا روش کشـــت بـــا
تراکـــم کـــم ،محقـــق برگزیـــده گـــروه فناوریهـــای نویـــن ()1387
*مقایس ــه پروتئ ــوم و ترنس ــکرپیتوم س ــلولهای بنی ــادی جنین ــی انس ــانی
در طـــول تمایـــز بـــه اجســـام شـــبهجنینی ،رتبـــه ســـوم مقالـــه برگزیـــده
فناوریهـــای نویـــن ()1388
*مرک ــز تحقیق ــات عل ــوم س ــلولی و ناب ــاروری (پژوهش ــگاه روی ــان) ،مرک ــز
برگزی ــده ()1388
*کیفی ــت زندگ ــی وابس ــته ب ــه س ــامت در بیم ــاران مبت ــا ب ــه س ــرطان
پستان :یک مرور توصیفی از سال  1974تا  2007میالدی،
رتبـــه دوم مقالـــه برگزیـــده گـــروه علـــوم بهداشـــتی ـ مدیریـــت و تغذیـــه
()1389
*مرکـــز تحقیقـــات پزشـــکی تولیدمثـــل (پژوهشـــگاه رویـــان) ،مرکـــز
برگزیـــده ()1389
*حســـین بهارونـــد ،رتبـــه اول گـــروه محققـــان فناوریهـــای نویـــن
()1390
*هومن صدری اردکانی ،پژوهشگر برتر گروه علوم پایه ()1390
*راهکارهـــای افزایـــش تـــوان واکســـنهای ضدســـرطان مبتنـــی بـــر
سلولهای دندریتیک :درمان ترکیبی در جایگاه نخست (مقاله)

رتبـــه ســـوم محققیـــن گـــروه علـــوم پزشـــکی ()1391
*دکتر محمود جدی تهرانی دوم محققین برگزیده ()1393
*پایش ،رتبه اول نشریات ()1394
*گیاهان دارویی ،رتبه اول نشریات ()1395
مهمتریـــن ابداعـــات و نوآوریهـــای حـــوزه پژوهـــش
و فنـــاوری
پژوهشـــگران و جهادگـــران ایـــن نهـــاد طـــی چهـــار دهـــه فعالیـــت
پژوهشـــی ،بـــه موفقیتهـــای بســـیاری نایـــل آمدهانـــد کـــه از جملـــه آن
ثبـــت اختراعـــات در ســـطح ملـــی و بینالمللـــی بـــوده اســـت کـــه عناویـــن
برخـــی از آنهـــا عبارتانـــد از:
 Diagnostic and therapeutic target Nostoc entophytum ISC 32 16S ribosomal RNAgene, partial sequence
 اســـتخراج بتاییـــن از مـــاس چغنـــدر قنـــد بـــه روش کروماتوگرافـــیتبـــادل یونـــی در مقیـــاس نیمهصنعتـــی
 اس ــتفاده از رنگدان ــه ق ــارچ موناس ــکوس پرپورئ ــوس در رنگ ــرزی الی ــافپش ــم و ابریش ــم
 اصـــاح ســـطح نانـــوذرات  ITOبهمنظـــور بهبـــود توزیعپذیـــری درماتریـــس پلیمـــری
 افزایههـــای کنترلکننـــده ســـیال ســـیمان حفـــاری در دماهـــای بـــاال( )110-Jو کنترلکننـــده کاهـــش ســـیال ســـیمان حفـــاری در دماهـــای
پاییـــن ()400-J
 بافـــت مهندسیشـــده تلفیقـــی از ســـلول بنیادیـــن مشـــتق از خـــونقاعدگ ــی و چس ــب زیس ــتی فیبرین ــی بهمنظ ــور ترمی ــم کلینیک ــی ضایع ــات
غضروفـــی
 بهینهســـازی زمـــان تولیـــد رنگدانـــه قرمـــز از قـــارچ موناســـکوسپرپورئـــوس درکشـــت بســـتر جامـــد در مقیـــاس نیمهصنعتـــی
 پالک شبتاب سرامیکی با لعاب فسفرسانس پیچ تداخلی غیرفلزی قابلجذب جهت بازسازی تاندون زانو ترکیب پلیمری تثبیتکننده خاک دوستدار محیطزیست تهیـــه پوشـــشهای نانوکامپوزیتـــی هیبریـــدی ضدالکتریســـیته ســـاکندارای نانـــوذرات ITO
 تهیـــه کیـــت جداســـازی اســـپرم طبیعـــی بـــا اســـتفاده از دیـــش هـــایکـــوت شـــده بـــا اســـید هیالورونیـــک
 تولید اسپرم منجمد گوسفند با روش انجماد شیشهای تولیـــد اســـنک فراســـودمنداز کنجالـــه بـــادام بـــر پایـــه فنـــاوریاکســـتروژن
 تولی ــد باف ــت مهندس ــی ش ــده ،تلفیق ــی از س ــلول و داربس ــت ابریش ــمیب ــه منظ ــور ترمی ــم کلینی ــک ضایع ــات غضروف ــی
 تولید پودر عصاره آبی عناب با استفاده از خشککن پاششی تولیـــد تخمـــدان مصنوعـــی انســـان باقابلیـــت تکامـــل فولیکولهـــایبـــدون بـــه فولیکولهـــای آنتـــرال
 تولیـــد ســـرم جنیـــن گاو از جنیـــن گاوهـــای حذفـــی و جنینهـــاینـــارس و یـــا ناقصالخلقـــه
 تولیـد قـارچ خوراکی-دارویـی ارینجـی بـا اسـتفاده از ضایعـات گیاهـی-کشـاورزی لیگنوسـلولزی
 تولید کیت کشت سهبعدی فولیکولهای پریموردیال تخمدان گوسفند تولیـد الیههـای الکتروریسـی شـده پلـی هیدروکسـی آلکانـوات مهندسـیشـده بـا ذرات مـاده زمینـه خـارج سـلولی غضروف
 تولید محیط اختصاصی کشت و تکثیر سلولهای اندوتلیال تولیـد نیمـه صنعتی پودر کریسـتال شـیرینکننده اسـتویا بـه کمک حاللآلی نرمـال بوتانول
 تولید فیلم خوراکی زیست تخریبپذیرازایزوله پروتئین خلر ثب�ت توال�ی ژ ن  s rRNA16باکتـری �Strain KOT12 Pseu domonas brassicacearumدر پایـگاه اطالعـات بینالمللـی NCBI
 حسگر دیگوکسین خرد کن ژل آلوئهورا با استفاده از فشار و تنش دستگاه آزمون انحالل داروهای حساس دستگاه برش آند دوتیغهای دستگاه همگن کننده ژل آلوئهورا با دور باال رزین زیستی تثبیت کننده خاک بر پایه صمغ میوه درخت سه پستان سـاخت ایمپلنتهـای تیتانیومـی متخلخـل پوشـشدهی شـده بـافلوئوروهیدروکسـی آپاتیـت بـرای کاربردهـای پزشـکی

 ساخت پوست مصنوعی کامپوزیتی قابل جذب PLGA/collagen سـاخت پوشـشهای نانوکامپوزیـت آلـی -معدنـی آنتـی اسـتاتیک بـااسـتفاده از ترکیبـات قطبـی آمینـی
 ساخت داربست اسفنجی از پریکارد از پرده پریکاردیوم انسان سـاخت داربسـت اسـفنجی بـا منشـاء ماتریکـس خـارج سـلولی پـردهآمنیوتیـک انسـانی بـا کاربـرد در مهندسـی بافـت پوسـت
 سـاخت دسـتگاه نیمه صنعتی اسـتخراج اسـید گلیسـیریزیک و فرآوردهایجانبـی از گیاه شـیرینبیان
 ساخت سامانه تست حلقه بسته الکتریکی سـاخت فیبـر جـاذب حاللهـای آلی کلردار بـه روش سـل ژل و کاربرد آندر آنالیـز مایعات بیولوژیکی انسـان
 سـاخت الیـه پلیمـری حسـاس بـه دمـا ظـروف کشـت سـلولی جهـتمهندسـی الیههـای سـلولی
 سبوس برنج اکسترود شده با ماندگاری باال سـنتز نانـوذرات پلیمـری زردچوبه بهمنظـور افزایش حاللیت و اسـتفاده درفرموالسـیونهای دارویی
 سیستم فتوولتائیک ـ حرارتی آب خنک لوله مارپیچ تولید شکالت فراسودمند عناب طراحـی و تولیـد قطعـه  )F(abآنتیبـادی ضدفاکتـور رشـد اپیدرمـالانسـانی ( )2-HERدر سیتوپالسـم میزبـان باکتریایـی
 طراحـی و سـاخت سیسـتم پایلـوت تصفیـه نانوفتوکاتالیسـتی پسـابهایپاالیشگاهی
 عمق سنج دیجیتال مایعات درون مخازن ورودخانهها عمق سنج مایعات فرآیند تکثیر ریواس از طریق کشت درون شیشهای فرآیند تولید غربال مولکولی کربنی از قیر طبیعی فرآینـد تولیـد فـوم تخلخل بـاز ترکیبـی دوالیـه نیکل/آلومینیـوم به روشپوشـشدهی الکتروشـیمیایی نیـکل بـر روی زیرالیـه فـوم آلومینیومی
 فرایند تولید کالژن نوع یک از منابع پوستی پستانداران فرآینـد تولیـد ،جداسـازی و اسـتفاده از آنتیبادیهـای اختصاصـی زردهتخممـرغ بـرای پیشـگیری ودرمـان اسـهال دام
 فرایند جداسازی اسپرم طبیعی بر اساس بار الکتریکی زتا فراینـد هیدرومتالوژیکـی بازیابـی نیکل و آلومینوم از کاتالیسـت مسـتعملNi/Al2O3
 فرایند تولید کنسانتره فلوئوریت ( )CaF2عیار اسیدی فرموالسیون بستر کشت برای تولید تجاری قارچ انوکی بومی فرموالسیون های دارویی هورمون رشد انسانی فرموالسیون و تولید اسنک حجیم عملگر حاوی آرد خلر جوانهزده کارت رادیویـی مسـتقل ارتباطـات خودرویـی مبتنـی بـر اسـتانداردIEEE802.11p
 کنتـرل بـو در واحـد تولیـد پـودر ماهـی بـا روش بازگشـت کامـل پسـابتصفیهشـد ه
 کنترلکننده گیربکس ماشینهای باری معدنی ECU کنترلر و تخمینگر گشتاور دینامومتر جریان فوکو لحیمکاری اغتشاشی بدون روانساز فوم آلومینیوم نانوکامپوزیـت آپتامـردار شـده ابـر پارامغناطیـس و بـا نشـر فلوئورسـانسبـرای تصویربـرداری و درمـان اختصاصـی سـلولهای سـرطانی
 نانوکامپوزیت کربن-گوگرد نرمافزار مدیریت امنیت اطالعات نماراه هیدروژل قابل پیوند ساختهشده از ژل وارتون انسانیمهمتریـن کارفرماهـا و دسـتگاههای اجرائـی همـکار در
اجـرای پروژههـای تحقیقاتـی
جهاددانشـگاهی بـرای رفـع نیازهای بخـش دولتی و خصوصی همیشـه اعالم
آمادگـی کـرده و در ایـن مسـیر بـا شـرکتهای زیـاد قـرارداد همـکاری منعقـد
کـرده و نسـبت بـه رفـع مشـکالت آنها اقدام کـرده اسـت از جمله ایـن نهادها و
شـرکتها عبارتنـد از:
ـ شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن
ـ معاونت علمی و فناوری و ستادهای آن
ـ وزارت صنعـت ،معـدن و تجارت و سـازمانهای تابعـه آن (طرحهای صنایع
نویـن ،طـرح تحقیقـات اساسـی و مطالعـات کاربـردی و سـازمان گسـترش و
نوسـازی صنایـع ایران)
ـ وزارت نیرو و شرکتهای تابعه
ـ سانا
ـ سازمان برنامهوبودجه کشور و استانها
ـ شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران

ـ شرکت ملی حفاری ایران
ـ مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین کاالی شرکت ملی نفت ایران
ـ صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
ـ سازمان فرودگاهها
ـ شرکت حملونقل شهری مترو
ـ مجلس شورای اسالمی
ـ فروشگاههای زنجیرهای
ـ برج میالد
ـ شرکتهای پاالیشگاهی و پتروشیمیها
ـ شرکت پایانههای نفتی ایران
ـ شرکتهای هواپیمایی
ـ صنایع دفاعی
ـ شرکتهای ابزی پروری
ـ شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای گازمنطقهای
ـ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (ناجا)
ـ شرکتهای معدنی
ـ شهرداریها
ـ شرکتهای تأمینکننده قطعات خودرو
ـ شرکتهای مسافربری
ـ صنایع سیمان
ـ فروشندگان سموم کشاورزی و ...
ـ شرکتها و صنایع دارویی... ،
ـ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
ـ صنایع آهن و فوالد
ـ شرکتهای تولیدکننده مس و محصوالت مسی
ـ کارخانجات مواد معدنی
ـ وزارت جهادکشاورزی
ـ شرکتهای سازنده آسانسور
ـ نیروگاههای بادی ـ خورشیدی
ـ صنعت استحصال روی
ـ وزارت کشور
ـ بنیاد علوی
ـ کمیته امداد امام خمینی
ـ آستان قدس رضوی
ـ سازمان اجتماعی وزارت کشور
ـ وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ـ سازمان حفاظت محیطزیست
ـ معاونت منابع انسانی وزارتخانهها و سازمانها
ـ شورای عالی انقالب فرهنگی
ـ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
ـ وزارت آموزشوپرورش
ـ سازمان بهزیستی
ـ بنیاد مستضعفان
ـ سازمان اوقاف و امور خیریه
اولینهـــا در کشـــور در حـــوزه پژوهـــش و فنـــاوری
جهاددانشـــگاهی
جهاددانشـــگاهی بـــا تکیهبـــر دانـــش و توانمنـــدی پژوهشـــگران خـــود در
هـــر زمینـــهای کـــه جامعـــه نیـــاز داشـــته باشـــد ورود کـــرده و شـــروعکننده
کارهـــای بزرگـــی در چهـــار حـــوزه تخصصـــی پزشـــکی ،فنـــی و مهندســـی
و علـــوم پایـــه ،علـــوم انســـانی ،اجتماعـــی و هنـــر و همچنیـــن کشـــاورزی و
منابـــع طبیعـــی بـــوده کـــه برخـــی از ایـــن فعالیتهـــای عبارتنـــد از:
علوم پزشکی
ـ اتوپس ــی جنی ــن ب ــرای تش ــخیص عل ــل م ــرده زای ــی و ی ــا م ــرگ پ ــس
از تول ــد ن ــوزاد
ـ اســـتفاده از ســـلولدرمانی بـــرای بهبـــود و درمـــان بیمـــاران ویتیلیگـــو
بـــرای نخســـتین بـــار در کشـــور ()۱۳۸۷
ـ اس ــتفاده از س ــلولهای بنی ــادی ب ــرای ترمی ــم ضایع ــات قرنی ــه چش ــم
ب ــرای نخس ــتین ب ــار در کش ــور ()۱۳۸۴
ـ اســـتفاده از ســـلولهای بنیـــادی بـــرای ترمیـــم ضایعـــات قلبـــی ناشـــی
از س ــکته ب ــرای نخس ــتین ب ــار در کش ــور ()۱۳۸۳
ـ افتت ــاح اولی ــن کارخان ــه تولی ــد انب ــوه فراوردهه ــای س ــلولی منطق ــه ب ــا
هم ــکاری بنی ــاد داروی ــی برک ــت ()1397
ـ افتتاح بانک تخمدان پژوهشگاه رویان ()۱۳۹۰
ـ افتتـــاح مرکـــز توســـعه ف ّنـــاوری محصـــوالت پیشـــرفته ســـلولی رویـــان
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()1397
ـ ایج ــاد روش تش ــخیص زودرس س ــرطان پس ــتان ب ــا اس ــتفاده از خ ــون
محیطـــی ()Non-Invasive
ـ بانک بافت و ایمپلنتهای زیستی
ـ بانک سلولهای بنیادین از منشا خون قاعدگی بانوان
ـ برخـــورداری از کلینیـــک اهـــدا و انجـــام درمانهـــای جایگزیـــن بـــر
اســـاس اســـتانداردهای بینالمللـــی و منطبـــق بـــر قوانیـــن کشـــور
ـ بهرهبـــرداری رســـمی از ف ّنـــاوری تولیـــد حیوانـــات تراریخـــت جهـــت
تولیـــد پروتئینهـــای نوترکیـــب ()۱۳۹۱
ـ تأسیس نخستین بانک خصوصی خون بند ناف نوزادان ()۱۳۸۴
ـ تأسیس نخستین بانک عمومی خون بند ناف ()۱۳۸۷
ـ تدویـــن دانـــش فنـــی و تولیـــد آنتیبـــادی منوکلونـــال درمانـــی ضـــد
مارکـــر  CD20بـــا مشـــابهت عملکـــرد زوالیـــن ،شـــامل:
 )۱ـ تولی ــد آزمایش ــگاهی آنتیب ــادی منوکلون ــال موش ــی ض ــد ،CD20
اتصـــال آن بـــه رادیـــو ایزوتـــوپ و بررســـیهای بـــرون تنـــی  )۲بررســـی
عملکـــرد  pre-clinicalدر مـــدل حیوانـــی
ـ تدویـــن دســـتورالعمل استانداردســـازی خدمـــات درمـــان نابـــاروری
جنینشناســـی و ( )IVFبـــه درخواســـت وزارت بهداشـــت ،درمـــان و
آمـــوزش پزشـــکی
ـ تش ــخیص ان ــواع بیماریه ــای ژنتیک ــی قب ــل از الن ــه گزین ــی ()PGD
و تشـــخیص بیماریهـــای ژنتیـــک در حیـــن بـــارداری ()PND)، (PGS
و ()NGS
ـ تشـــخیص زودرس ســـرطانهای ادراری  -تناســـلی بـــا اســـتفاده از
آنالیـــز ادرار و خـــون بیمـــار بـــه کمـــک آنتیبـــادی هـــای طراحیشـــده
علیـــه ســـلولهای ســـرطانی بهعنـــوان یـــک روش تشـــخیصی غیرتهاجمـــی
ـ تکمی ــل پ ــروژه مل ــی ارزیاب ــی وضعی ــت ناب ــاروری در می ــان زوجه ــای
ایران ــی
ـ تول ــد اولی ــن بزغال ــه تراریخت ــه ح ــاوی ژن Tissue Plasminogen
 )Activator(tPAانســانی ()۱۳۸۹
ـ تولـــد اولیـــن بزغالـــه تراریختـــه حـــاوی ژن تولیدکننـــده فاکتـــور ۹
انعقـــادی خـــون انســـان ()۱۳۸۸
ـ تول ــد اولی ــن ک ــودک حاص ــل از روش میکرواینجکش ــن  ICSIدر کش ــور
()۱۳۷۳
ـ تولـــد اولیـــن کـــودک حاصـــل از روش بـــاروری آزمایشـــگاهی  IVFدر
تهـــران ()۱۳۷۱
ـ تولـــد اولیـــن کـــودک حاصـــل از روش تشـــخیص ژنتیکـــی قبـــل از
النهگزینـــی جنیـــن ( )PGDدر ایـــران ()۱۳۸۳
ـ تولد دو گوساله و سه بزغاله شبیه سازی شده ()۱۳۸۸
ـ تولـــد نخســـتین حیـــوان شبیهسازیشـــده خاورمیانـــه (رویانـــا)
()۱۳۸۵
ـ تولید سلولهای بنیادی پرتوان القایی انسانی ()۱۳۸۷( )iPS
ـ تولید سلولهای شبکیه چشم از سلولهای بنیادی ()1393
ـ تولید فراوردههای تولیدمثلی حیوانات مزرعهای
ـ تولیـــد موفقیتآمیـــز انـــواع آنتیبـــادی هـــای منوکلونـــال تشـــخیصی
و تحقیقات ــی
ـ تولی ــد آنتیب ــادی منوکلون ــال موش ــی علی ــه مارک ــر ه ــای س ــلولهای
بنی ــادی نرم ــال
ـ حف ــظ ب ــاروری از طری ــق نگه ــداری باف ــت تخم ــدان و بیض ــه ک ــودکان
مبت ــا ب ــه س ــرطان
ـ دســـتیابی بـــه تکنیـــک تشـــخیص پیـــش از النهگزینـــی
بیماریهـــای تکژنـــی ()۱۳۹۱
ـ راه اندازی بانک اطالعات دوقلوها و چندقلوهای کشور
ـ راهان ــدازی بان ــک اس ــپرم و بان ــک باف ــت بیض ــه ب ــرای حف ــظ ب ــاروری
در م ــردان
ـ راهانـــدازی بانـــک انجمـــاد تخمـــک و بافـــت تخمـــدان و ســـرویسدهی
جهـــت حفـــظ بـــاروری دختـــران نابالـــغ یـــا بزرگســـال در معـــرض
شـــیمیدرمانی بـــرای نخســـتین بـــار در کشـــور
ـ راهانـــدازی نخســـتین کلینیـــک فـــوق تخصصـــی درمـــان آندومتریـــوز
در کشـــور
ـ راهانـــدازی نخســـتین کلینیـــک فـــوق تخصصـــی درمـــان ســـقط مکـــرر
در کشـــور
ـ راهان ــدازی نخس ــتین بان ــک س ــلولهای بنی ــادی جنین ــی و غیرجنین ــی
کشــور ()۱۳۹۰
ـ راهانـــدازی نخســـتین مرکـــز پیشبیمارســـتانی ســـلولدرمانی کشـــور
()۱۳۸۹
ـ راهانـــدازی نخســـتین مزرعـــه تولیـــد ف ّناورانـــه بـــز شـــیری در کشـــور

()1393
ـ شبیهسازی «مارال» گونه نادر قوچ وحشی قمیشلو ()1394
ـ تولیـــد ماهیهـــای آزمایشـــگاهی مـــدل بیماریهـــا بهوســـیله
دســـتکاری ژنتیکـــی ()1396
ـ شبیهسازی بز مورسیا ()1396
ـ طراح ــی بیوبان ــک ح ــاوی نمونهه ــای  ،DNAباف ــت و س ــلول بیم ــاران
نابـــارور و ســـقط مکـــرر و نیـــز بافتهـــای تومـــوری طبـــق اســـتانداردهای
بینالمللـــی
ـ طراحـــی و ارائـــه پـــروژه ملـــی بـــرای تولیـــد نســـل جدیـــد واکســـن
ضدســـرطان
ـ طراح ــی و س ــاخت زخ ــم پ ــوش پیش ــرفته ب ــر پای ــه پلیمره ــای طبیع ــی
جه ــت درم ــان زخمه ــای عفون ــی :ارزیاب ــی ب ــرون ت ــن و درونت ــن
ـ طراحـــی و کســـب دانـــش فنـــی کیـــت تشـــخیص حساســـیت بـــه
شـــیمیدرمانی (انکوتایـــپ)
ـ تولید زخم پوش در زمان زخمهای مزمن
ـ نخستین جشنواره بینالمللی نازایی رویان
ـ ایجاد مرکز اختصاصی بیماریهای پستان
ـ ایجاد مراکز روانپزشکی حوزه درمان ناباروری
ـ ایجاد ساختار مراکز درمان در منزل برای اولین در کشورچ
فنی و مهندسی و علوم پایه
ـ ساخت متههای حفاری چاههای نفت و گاز
ـ طراحی ،مهندسی و ساخت دکلهای حفاری خشکی چاههای نفت
ـ کســـب فنـــاوری طراحـــی کارخانههـــای نمکزدایـــی نفـــت خـــام و
طراحـــی و ســـاخت پایلـــوت پیشـــرفته نمکزدایـــی بـــا ظرفیـــت  25بشـــکه
در روز
ـ کســـب فنـــاوری رفـــع آلودگیهـــای هیدروکربـــوری خـــاک و آب بـــا
طراحـــی و ســـاخت پکیـــج پرتابـــل بازیافـــت و زیســـت پاالیـــی خاکهـــای
آل ــوده ب ــه م ــواد نفت ــی
ـ طراح ــی و تولی ــد کارته ــای الکترونیک ــی سیس ــتم ناوب ــری هواپیم ــای
F5
ـ ساخت یک نوع حسگر مجاورتی مادون قرمز
ـ طراحی و ساخت فرستندههای رادیویی  FMو MW
ـ طراحی و ساخت دستگاه SRJ
ـ تولید سیستم رانش مترو
ـ طراحی و ساخت دکلهای حفاری
ـ ساخت بازوهای بارگیری نفت خام
ـ ساخت دستگاه لوله مغزی سیار
ـ ساخت و تولید متههای حفاری
ـ طراح ــی س ــامانه پیش ــگیری از تش ــکیل رس ــوب در ک ــف مخ ــازن نفت ــی
(ج ــت غوط ـهور چرخ ــان)
ـ طراحی و ساخت فرستندههای رادیویی توان باال
ـ طراحی و ساخت فرستنده تلویزیون دیجیتال روستایی
کشاورزی و منابع طبیعی

ـ تکمیـــل دانـــش فنـــی و تولیـــد داروی نوترکیـــب ضـــد اســـهال دام
(داروی گامـــا)
ـ تولی ــد واکســنهای آبزی ــان ش ــامل :یرس ــینیوزیس ،اس ــترپتوکوکوزیس/
الکتوکوکوزیس و اســترپتوکوکوزیس
ـ تولید جنین منجمد برای اصالح نژاد گاوهای شیری و گوشتی
ـ تولید انبوه جلبک اسپیرولینا

ـ هوشمند سازی کشاورزی
ـ پرمیکس جایگزین چربی و شکر
ـ کمپلکس معلق کننده ذرات در نوشیدنیها
ـ رنگهـــای خوراکـــی طبیعی-کلرفیـــل ،آناتـــو ،کورکومیـــن و چغنـــدر
قرمـــز
ـ پودر پری بیوتیک اینولین از منابع بومی
ـ شورتنینگ با اسید چرب اشباع کم و بدون ترانس
ـ نشاسته مقاوم
ـ اسنک حبوبات و غالت
ـ پودرهای نوشیدنی فراسودمند
ـ رنگدانههـــا (رنگهـــای موناســـکوس ـ آســـتاگزانتین ـ فیکوســـیانین)
پـــودر قرمـــز ریـــز جلبـــک هماتوکوکـــوس پولویالیـــس
ـ قـــارچ دارویـــی گانودرمـــا و بســـتر کشـــت قـــارچ خوراکـــی داروئـــی
ارینجـــی ،گانودرمـــا
ـ نـــوع چـــای تـــی بـــگ بســـته جدیـــد (آویشـــن ،اســـطوخودوس ،ملیـــن
و ختمـــی)
ـ داروی لیورسیل
ـ کپسول الغری
ـ قطره مو
ـ داروی میلتروپیک
ـ قرص ترک اعتیاد
ـ شربت نیگالبسین
رنگهـــای گیاهـــی ـ رونـــاس ـ پوســـت گـــردو ـ پوســـت پســـته ـ نیـــل
ـ گلرنـــگ
علوم انسانی ،اجتماعی و هنر
ـ مناسبات نسلی (طرحهای مصرف فرهنگی جوانان و سبک زندگی)
ـ مطالعات دولت در ایران با تأکید بر کارآمدیهای سیاسی
ـ بازآفرینی بافتهای فرسوده در شهر تهران
ـ مطالعات فضای سرمایهگذاری و رفع موانع تولید
ـ ادبیـات (مطالعـات مربـوط بـه دفـاع مقـدس و جنبههـای اجتماعـی و
فرهنگـی آن)
ـ انسانشناسی تطبیقی متفکران غرب و قرآن کریم
ـ شبکههای اجتماعی مجازی
ـ ایجاد و راهاندازی اولین پژوهشکده تخصصی گردشگری در ایران
ـ ارتقاء صنایعدستی و توانمندسازی شاغالن در سکونتگاههای غیررسمی:
* انجـام طرحهـای ملـی پیمایـش (خانـواده ،گردشـگری ،اوقـات فراغـت،
رضایـت از زندگـی)
* تدویـن گزارشهـای ملـی ،منطقـهای و اسـتانی پایـش سـند چشـمانداز
جمهـوری اسلامی ایران
* سنجش و تحلیل فضای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران
* طراحـی سـامانه ملـی پاالیـش سـرمایه انسـانی و توسـعه انسـانی و
گزارشدهـی سـاالنه بـر اسـاس برنامـه ششـم توسـعه کشـور
پروژههای شاخص جهاددانشگاهی
پژوهـش در جهاددانشـگاهی از ابتـدای تأسـیس و بـه دلیـل وظیفـهای کـه
ایـن نهـاد در جهـت ایجـاد پل ارتباطـی میان دانشـگاه ،صنعت و بخـش اجرایی
کشـور برعهـده داشـته و نیـز بـه دلیـل احسـاس خلأ در زمینههـای تحقیقـات
کاربـردی و توسـعهای در کشـور بـا مدنظـر قـرار دادن اساسـنامه ایـن نهـاد بـر
انجـام تحقیقـات کاربردی و توسـعهای ،بهعنـوان وظایف اصلی این نهـاد انقالبی
تعریفشـده اسـت .پژوهـش ،طـی حیـات  40سـاله خـود در جهاددانشـگاهی
در دسـتور اصلـی کار ایـن نهـاد قـرار داشـته اسـت .شـاخصترین پروژههـای
انجامشـده در جهاددانشـگاهی بـه تفکیـک حوزههـای تخصصـی عبارتانـد از:
پروژههای شاخص حوزهی علوم پزشکی
حوزهی سرطان
ـ تشـخیص زودرس و غربالگـری برخـی از سـرطانهای شـایع بـا اسـتفاده از
آنالیـز ادرار و خـون بیمار (پژوهشـگاه ابنسـینا)
ـ سـاخت چیپهـای میکروفلوئیدیکـی بهمنظـور شناسـایی سـلولهای
سـرطانی خـون محیطـی (پژوهشـکده معتمـد)
ـ طراحـی و تولیـد کیـت  21ژنـی تعیینکننـده نیـاز بـه شـیمیدرمانی در
بیمـاران مبتالبـه سـرطان پسـتان (پژوهشـکده معتمد)
ـ طراحـی و تولیـد نانوذرات حسـاس به نـور در درمان فتودینامیکی سـرطان
(مرکـز تحقیقات لیزر جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهران)
ـ مرکـز تحقیقـات پزشـکی سـرطان رویـان با رویکـرد سـلولهای بنیادی در
شهرسـتان بابـل ـ رویان
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حوزهی زخم ،پزشکی ترمیمی و بازساختی
ـ تولیـد سـلولهای بنیـادی جنینـی انسـانی بـا در جه اعتبـار  GMPتحت
شـرایط عـاری از مـواد حیوانی (پژوهشـگاه رویان)
ـ طراحـی و سـاخت زخـم پـوش پیشـرفته بر پایـه پلیمرهـای طبیعی جهت
درمـان زخمهـای عفونی (پژوهشـگاه ابنسـینا)
ـ کارآزماییهـای بالینـی اثربخشـی بافـت مهندسیشـده حاصـل تلفیـق
سـلولهای غضـروف اتولـوگ و داربسـتهای دوالیـه در درمـان ضایعـات
اسـتخوانی و غضروفـی (پژوهشـگاه ابنسـینا)
ـ طراحـی و ارزیابـی اثربخشـی داربسـتهای سـنتیک بر پایه ابریشـم و پرده
آمنیـون در ترمیـم زخمهـای مزمن دیابتی (پژوهشـگاه ابنسـینا)
ـ ثبـت دو ژن جدیـد گیرنـده دوپامینی در بیماران مبتالبـه زخم پای دیابتی
(پژوهشـکده زخم و بافت جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهران)
ـ بومیسـازی کنتـرل نـوری سـلولهای قلبـی بـر پایـه ژنتیـک نـوری
(()Optogeneticsمرکـز تحقیقـات لیـزر جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی
تهـران)
ـ برگـــزاری کنگـــره بینالمللـــی زخـــم و ترمیـــم بافـــت (جهاددانشـــگاهی
عل ــوم پزش ــکی ته ــران)
ـ تولیـــد آنتیبادیهـــای اختصاصـــی بـــرای درمـــان بیمـــاری اســـهال در
دام (درمانگ ــر گام ــا) ـ روی ــان
حوزهی بیولوژی تولیدمثل

ـ تولید گامت و گناد مصنوعی با استفاده از مهندسی بافت (پژوهشگاه
رویان)
ـ انتقـال جنینهای ماده بز سـانن حاصل از روش شبیهسازیشـده بـه  200راس
بزهـای گیرنده (پژوهشـگاه رویان)
ـ تأسـیس بانـک جنیـن بـا جنسـیت دلخـواه از گاوهـای ممتـاز نژادهـای
شـیری ،گوشـتی و دو منظـوری (پژوهشـگاه ابنسـینا)
راهاندازی مجتمع پزشـکی ،آموزشـی و تحقیقاتی جهاددانشـگاهی خراسـانرضوی در نیشـابور به مسـاحت  5700مترمربع (سـازمان خراسـان رضوی)
ـ تولید جنین منجمد تعیین جنسیت شده گاو با نژادهای ممتاز ـ ابنسینا
پروژههای شاخص حوزهی فنی و مهندسی و علوم پایه
ـ دسـتیابی بـه فناوری سـاخت سـرامیکهای ویژه نسـوز در مقیـاس پایلوت
(جرمهـای نسـوز) ـ یزد
ـ طراحی و سـاخت سیسـتم کنترل دور برای الکتروموتورهای ولتاژ متوسـط
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( )VFDـ علـم و صنعت
ـ طراحــی ،ســاخت و نصــب بازوهــای بارگیــری نفــت (فــاز ســاخت ،نصــب
و راهانــدازی) ـ علــم و صنعــت
ـ تولیــد ســه عــدد رشــته لولــه مغــزی ســیار بــرای دســتیابی بــه دانــش
فنــی ســاخت داخــل آن ـ تهــران
ـ طراحــی و ســاخت موتــور درونچاهــی  6 4/3مورداســتفاده در حفــاری
جه ـتدار چاههــای نفــت ـ صنعتــی شــریف
ـ بازیابــی فلــزات گرانبهــا از وســایل الکتریکــی مســتعمل در مقیــاس
بنــچ و تدویــن دانــش فنــی ـ تربیــت مــدرس
ـ طراحــی ،مدلســازی و ســاخت پکیــج نمکزدایــی نفــت خــام بــه روش
الکترواســتاتیک در مقیــاس صنعتــی بهمنظــور دســتیابی بــه دانــش فنــی ـ
علــم و صنعــت
ـ دســتیابی بــه دانــش فنــی و احــداث واحــد پایلــوت تولیــد کربــن فعــال
بــا پایــه قیــر طبیعــی و بــا ظرفیــت  100تــن ـ کرمانشــاه
ـ دستیابی به فناوری ساخت سرامیکهای ویژه نسوز در مقیاس پایلوت ـ
یزد
ـ طراحــی و ســاخت پکیــج پرتابــل بازیافــت و زیســت پاالیــی پســماندهای
جامــد آلــوده بــه مــواد نفتــی ـ علــوم پایــه کاربــردی
ـ دســتیابی بــه فنــاوری احــداث اولیــن پایلــوت اســتحصال روی بــه روش
نویــن لیچینــگ مســتقیم و اســتخراج حاللــی باهــدف افزایــش راندمــان و
کاهــش اثــرات مخــرب زیســتمحیطی در صنعــت روی ـ تربیــت مــدرس
ـ تدویــن دانــش فنــی و ســاخت نمونــه متههــای  PDCـ تکنولــوژی
تولیــد
ـ طراحــی و ســاخت پکیــج پرتابــل بازیافــت و زیس ـتپاالیی پســماندهای
جامــد آلــوده بــه مــواد نفتــی ـ علــوم پایــه کاربــردی
ـ دســتیابی بــه دانــش فنــی و احــداث واحــد پایلــوت تولیــد کربــن فعــال
بــا پایــه قیــر طبیعــی و بــا ظرفیــت  100تــن ـ کرمانشــاه
ـ راهاندازی خط تولید متههای حفاری ـ تکنولوژی تولید
ـ طراحی و ساخت دکل حفاری ـ علم و صنعت
ـ کســب دانــش فنــی طراحــی نمکزدایــی الکترواســتاتیک بــا طراحــی
و ســاخت پایلــوت پیشــرفته بــا ظرفیــت  25بشــکه در روز ـ علــم و صنعــت
ـ دســتیابی بــه فنــاوری ســاخت ســرامیکهای ویــژه نســوز در مقیــاس
پایلــوت (جرمهــای نســوز) ـ یــزد
ـ فرستنده تلویزیونی دیجیتال روستایی ـ خواجهنصیرالدین طوسی
پروژههای شاخص حوزهی کشاورزی و منابع طبیعی
 تولید جنین منجمد برای اصالح نژاد گاوهای شیری و گوشتی اصــاح نــژاد مــرغ بومــی در راســتای خالصســازی و ایجــاد الیــنتخمگــذار
 کســب دانــش فنــی و تولیــد  5میلیــون قطعــه بچــه ماهــی ســیباسبــرای پــرورش در قفــس
 کسب فناوری تولید چهار نوع بذر هیبرید سبزی و صیفی تکمیل دانش فنی و تولید داروی نوترکیب ضداسهال دام فرموالســیون و تولیــد داروهــای طبیعــی جایگزیــن آنتیبیوتیکهــا درصنعــت طیــور
 فرموالســیون و تولیــد آفتکشهــای گیاهــی بــرای کنتــرل مبــارزه بــاآفــات گلخانـهای ســبزی و صیفــی
 کسب فناوری و تولید نیمهصنعتی پروبیوتیکهای پرکاربرد دستیابی به دانش فنی و تولید نیمهصنعتی چهار مکمل ورزشی پرمصرف -تکثیر و تولید بزسانن به روش شبیهسازی

 تولید داروهای گیاهی ملیتروپیک ،لیورسیل و نیگالیسین تولید رنگهای خوراکی با منشاء طبیعی تولید و پرورش جلبک اسپیرولینا تولید واکسنهای آبزیانپروژههای شاخص حوزهی علوم انسانی ،اجتماعی و هنر
حوزهی توانمندسازی
 توانمندسازی ساکنین سکونتگاههای غیررسمی چابهار مطالعــه اجتماعــی مناطــق اســکان غیررســمی شــهر کرمانشــاه باهــدفارائــه راهکارهــا و مــدل بومــی توانمندســازی
 همــکاری در اجــرای برنامــه کنتــرل و کاهــش آســیبهای اجتماعــی درمحــات حاشیهنشــین در  10اســتان کشــور
 ارائه خدمات توانافزایی جوامع محلی (زهک ،قصرقند)حوزهی پیمایشهای ملی
 پیمایش ملی اوقات فراغت ایرانیان پیمایش ملی خانواده پیمایش ملی رضایت از زندگی پیمایش ملی سبک زندگی پیمایش ملی ارزشها و رفتارشناسی گردشگری در ایران پیمایش ملی هویت ایرانیانحوزهی گردشگری
 پیمایش ملی ارزشها و رفتارشناسی گردشگری در ایران بررســی و شناســایی فرصتهــای ســرمایهگذاری در جاذبههــایگردشــگری مشــهد
ـ شناســایی مکانهــای دارای ارزش معنایــی و هویتــی در شــهر مشــهد در
راســتای ارتقــای محیــط گردشــگری و زیارتــی شــهر
حوزهی مدیریت و اقتصاد
 شاخصهای بهرهوری منابع انسانی در سازمانهای علمی و فناورانه شناســایی موانــع توســعه شــرکتهای مدیریــت صــادرات (مطالعــهمــوردی اســتان هرمــزگان)
سنجش و تحلیل فضای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران شناسایی فضا و موانع کسبوکار شرکتهای دانشبنیان شناسایی عوامل و موانع توسعه صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران حوزه برنامهریزی شهری و منطقهای تبییــن نقــش بهســازی و نوســازی بافــت فرســوده تاریخــی شــهر تهــراندر بازتولیــد منظــر شــهری
 تحلیــل نظــام اجرایــی طرحهــای نوســازی در بافتهــای فرســودهشــهری بــا تأکیــد بــر بافــت فرســوده شــهر تهــران
 آمایش استانهای کرمان و خراسان رضویحوزهی مطالعات توسعه
 تدوین گزارش ملی پایش سند چشمانداز  1404جمهوری اسالمی ایران بررسی وضعیت شاخصهای توسعه اجتماعی استانهای کشورـ بررسی ابعاد تعارض منافع و تاثیرآن بر رفاه اجتماعی
حوزهی شبکههای مجازی
 -بررسی تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی بر سبک زندگی

 بررسی تاثیرشبکههای اجتماعی مجازی و دینداری بررسی تأثیرات شبکههای اجتماعی مجازی بر روابط خانوادگیحوزهی ادبیات فارسی
 نقــد و تحلیــل ادبیــات داســتانی مهاجــرت و ســنجش نســبت آن بــاهویــت ایرانــی ()1393-1357
 تحلیــل ادبیاتداســتانی اقلیمــی ایــران (آذربایجــان ،غــرب ،شــمال،خراســان و بررســی نســبت آن بــا هویتایرانــی ( 1357ـ ))93
 تحلیــل بازنمایــی هویــت ایرانــی در رمانهــای فارســی پــس از انقــاباســامی
*مهمترین محصوالت تولید شده تاکنون
نتیجــه کار جهادگــران و پژوهشــگران ایــن نهــاد در تولیــد
محصــوالت از ابتــدای تأســیس در حوزههــای مختلــف قابــل بــوده
اســت کــه ســهم زیــادی در قطــع وابســتگی کشــور داشــته اســت
کــه عناویــن برخــی از آنهــا در زیــر آورده شــده اســت:
ـ خط تولید متههای حفاری چاههای نفت و گاز ،بازوی بارگیری نفت
ـ طراحی ،مهندسی و ساخت دکلهای حفاری خشکی چاههای نفت
ـ خط تولید (بافت و دوخت) تورهای قفس پرورش ماهی در دریا
ـ کســب فنــاوری طراحــی کارخانههــای نمکزدایــی نفــت خــام و طراحــی
و ســاخت پایلــوت پیشــرفته نمکزدایــی بــا ظرفیــت  25بشــکه در روز
ـ کسب فناوری تولید جرمها و قطعات نسوز و مقاوم به خوردگی
ـ کســب فنــاوری تولیــد کربــن فعــال (اکتیــو) از قیــر طبیعــی کرمانشــاه بــا
طراحــی و ســاخت پایلــوت بــا ظرفیــت  100تــن در ســال
ـ کسب فناوری رفع آلودگیهای هیدروکربوری خاک و آب با طراحی و
ساخت پکیج پرتابل بازیافت و زیست پاالیی خاکهای آلوده به مواد نفتی
ـ کســب فنــاوری و تولیــد جنیــن منجمــد از گاوهــای (بــا نــژاد) ممتــاز و
تشــکیل بانــک جنیــن جهــت اصــاح نــژاد و ارتقــای بهــرهوری گلههــای گاو
ایــران و صــادرات جنیــن
ـ کســب فنــاوری و تولیــد آنتیبادیهــای اختصاصــی بــرای درمــان
بیمــاری اســهال در دام
ـ طراحی و تولید کارتهای الکترونیکی سیستم ناوبری هواپیمای F5
ـ طراحی و ساخت سکوی پرتاب نیوماتیک هواپیمای بدون سرنشین
ـ طراحی و ساخت شبکه کامپیوتری پدافند هوایی راداری
ـ طراحی و ساخت خلبان خودکار هواپیمای بدون سرنشین
ـ ساخت دستگاه لوله مغزی سیار
ـ تولید مواد شیمیایی پرمصرف در صنعت نفت از جمله دمولسیفایر
ـ طراحی و ساخت  UPSها و شارژرهای صنعتی
ـ طراحی و ساخت فرستندههای رادیویی  FMو MW
ـ طراحی سیستمهای کنترل تردد و دسترسی
ـ طراحــی و ســاخت سیســتم کنتــرل دور بــرای الکتروموتورهــای ولتــاژ
متوســط ()VFD
ـ طراحی و ساخت سیستم رانش واگن مترو
ـ رکتی فایرهای پست ترکشن مترو
ـ طراحی و ساخت دستگاه SRJ
ـ بازیابی فلزات گرانبها از پسماندهای الکترونیکی ()EW
ـ طراحــی و ســاخت موتورهــای هیدرولیکــی درونچاهــی  2و یکهشــتم
و  6و  3چهــارم اینــچ
ـ طراحی و ساخت سیستم انتقال برق )DC (HVDC Lighr
ـ ساخت و تولید کریستالیزاتورهای صنایع فوالد و ریختهگری
ـ ساخت چرخ مسی (مس ،کروم ،زیرکونیوم)
ـ طراحی و ساخت چراغهای فرودگاهی
ـ سبد پرورش ماهی در دریا
ـ سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی ()CVT
ـ تولید جنین منجمد تعیین جنسیت شده دام سنگین
ـ تکثیر و تولید بز سانن به روش شبیهسازی
ـ داروی گیاهی کنترل کننده آلزایمر با نام تجاری ملیتروپیک
ـ داروی گیاهــی پاییــن آورنــده قنــد خــون و درمــان بیماریهــای کبــد بــا
نــام تجــاری لیورســیل
ـ داروی گیاهی درمان سوءهاضمه با نام تجاری نیگالیسین
ـ تولید رنگهای خوراکی با منشا طبیعی
ـ تولید قارچهای خوراکی ـ دارویی
ـ تولید و پرورش جلبک اسپیرولینا
ـ تولید واکسنهای آبزیان
ـ طرح فناورانه محلول شستشوی جنین

ـ محصوالت پزشکی بازساختی
ـ محصوالت داروهای گیاهی (لیورسل)...
ـ کیت تشخیص کرونا
ـ کیت انکوتیپ
ـ سیستم شناسایی سلولهای سرطانی (مدل آزمایشگاهی)
ـ فیلترهای جداسازی سلول شبیهسازیشده
ـ کیت تشخیص سریع آپوپتوز بر روی مدلهای دوبعدی و سهبعدی سلولی
ـ فرآوردههــای مکمــل گیاهــی جهــت ارتقــای کیفیــت زندگــی بیمــاران
مبتــا بــه ســرطان
ـ زخم پوش فومی
ـ لوسیمد
ـ  Ledها
ـ پانسمانهای زخم پوش
ـ زخم پوش سلولی
*آینــده پژوهــش ،نــگاه بــه پژوهــش و فنــاوری بهعنــوان یکــی
از مهمتریــن اجــزا و ملزومــات جهــش تولیــد
بهطورکلی جهش تولید در شرایطی حادث خواهد شد که؛
ـ عوامــل تولیــد در بخشهــای تولیــدی اعــم از کشــاورزی و صنعتــی خــود
را بــرای چنیــن هدفــی آمــاده نماینــد.
ـ نیــروی انســانی و منابــع انســانی بــرای چنیــن هدفــی آمادگــی کافــی و
الزم را بــه دســت آورنــد.
ـ سرمایههای مالی و منابع مالی بهسوی چنین هدفی هدایت گردند.
ـ بسترهای کشت و زرع به سمت تولید هدفمند رهنمون گردند.
ـ واحدهــای صنعتــی بــه تکنولــوژی روز مجهــز شــده و بازســازی و نوســازی
گردند.
ـ تولید در واحدهای صنعتی به سمت تکمیل ظرفیت حرکت نمایند.
ـ نیازهــای آتــی بــرای توســعه صنایــع پیشبینــی و براســاس نقشــه راه،
واحدهــای تولیــدی جدیــد راهانــدازی شــوند.
ـ قطــع وابســتگی بــه منابــع خارجــی در تولیــد و توســعه تولیــد مدنظــر
قرارگرفتــه و صــادرات محصــول هدفگــذاری شــده و از خامفروشــی در حــد
امــکان اجتنــاب گــردد.
ـ بخشهــای خدماتــی متناســب بــا نیــاز وضعیــت جهــش تولیــد،
توســعهیافته و در خدمــت چنیــن هدفــی قــرار گیرنــد.
ـ مفهــوم جهــش تولیــد و نقــش آن در بهبــود شــرایط معیشــت مــردم بــه
عوامــل تولیــد تبییــن شــده و بتــوان آنهــا را در جهــت صحیــح هدایــت کــرد.
ـ و ...
اگــر بــاور داریــم کــه مراتــب یادشــده و نظایــر آن از ضروریــات و اقتضائــات
جهــش تولیــد اســت بایــد اذعــان کــرد کــه ایــن اهــداف زمانــی جامــه عمــل
میپوشــند کــه زیرســاختهای الزم فکــری و عملــی بــر آن مترتــب گــردد،
بســتر قوانیــن در راســتای تحقــق آنهــا آمــاده گــردد ،عوامــل مؤثــر بــر آن
همســو و هــم مســیر گردنــد .افــرادی متعهــد بدانهــا آمــاده کارزار تولیــد
گردنــد ،عوامــل منحرفکننــده مســیر از آنهــا دور گردنــد و خالصــه اینکــه
شــرایط در تمــام شــئونات جامعــه ،چــه در ســطح دولــت و چــه در ســطح
بخــش خصوصــی آمادگــی و اعتقــاد کافــی بــه ایــن مقولــه را پیــدا کنــد.
ایــن شــرایط مهیــا نخواهــد شــد مگــر بامطالعــه دقیــق وضــع موجــود و
وضــع مطلــوب کــه درنتیجــه آن نقــش تمــام عوامــل اثرگــذار در تولیــد تحقیــق
و تبییــن گــردد.
از ایــن منظــر اســت کــه تحقیــق و پژوهــش جایــگاه ویــژهای را بــه خــود
اختصــاص داده و تمــام عوامــل را همراســتا خواهــد نمــود تــا بتــوان بــه جهــش
تولیــد نایــل آمــد.
گروههــا و تیمهــای پژوهشــی در عرصههــای گوناگــون فعالیــت خواهنــد
نمــود تــا زمینههــا بــرای رونــق تولیــد ،توســعه تولیــد ،روزآوری تولیــدات و
محصــوالت ،روزآوری خدمــات و  ...بــه شــکلی اصولــی و علمــی و منطبــق بــر
شــرایط زمانــی و مکانــی آمــاده گردنــد .از ایــن منظــر اســت کــه پژوهــش و
فنــاوری آغازگــر ،قوامگــر و هدایتگــر تولیــد خواهــد شــد و از ســوی دیگــر
تنظیمکننــده روابــط میــان عوامــل تولیــد و منابــع نیــز خواهــد گردیــد کــه
نقشــی اســت بــی بدیــل کــه توســط پژوهشــگران و مدیــران پژوهــش ایفــا
خواهــد شــد.
بــر پژوهشــگران اســت تــا بــا درک شــرایط موجــود و نیازهــای حــال و آینده،
نقشــه راه آینــده را در تمــام شــئونات تولیــد ترســیم نمــوده و زیرســاختهای
علمــی و فنــی را فراهــم نماینــد بهنحویکــه متصدیــان تولیــد بــا اطمینــان
در مســیر از پیــش تعریفشــده حرکــت نمــوده و از فنــون و تجهیــزات تائیــد
شــده در جهــت رشــد تولیــد بهــره گیرنــد .جهــش تولیــد در ســایه چنیــن
رویکردهایــی جامــه عمــل خواهــد پوشــید انشــاءا...
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از جریانسازی در عرصهی
اطالعرسانی تا بازیگری مؤثر در
عرصهی فرهنگ
فعالیتهـای فرهنگی از ابتدای شـکلگیری جهاددانشـگاهی ،بخش اساسـی و الینفـک فعالیتهای این
نهـاد بوده اسـت .خصیصـه اصلی فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در این حـوزه ،تکیه و توجه بـه حضور و
مشـارکت دانشـجویان در برنامهریـزی و اجـرای برنامههای فرهنگی بوده کـه حاصل آن ،طراحـی و ابداع
هـزاران برنامه فرهنگی و دهها جشـنواره سراسـری بوده اسـت.
ایـن نهـاد انقالبی در تالش اسـت فرهنگـی مبتنی بر ارزشهـای اسلام و انقالب اسلامی و رهنمودهای
بنیانگـذار جمهوری اسلامی ،حضرت امـام خمینـی (ره) و مقام معظـم رهبری در عرصههـای فرهنگی
ایجـاد کنـد تا ضمن بازشناسـی آن ،بـه تبلیغ و ترویج فرهنگ اسلام ناب بپـردازد و حرکتی نـو ،بدیع و
اثربخـش بـه وجود آورد .جهاددانشـگاهی با حدود چهـار دهه فعالیت فرهنگی و تجربـهی کارآمد و ّ
خلق
و متّکـی بـه تالشهـای عملـی و پژوهشهای علمـی در عرصـهی فرهنگ کشـور بهویـژه در محیطهای
دانشـگاهی ،یکـی از ارکان اصلی و منشـأ ارائه و اجرای ایدههای نو و متعالی و دسـتیابی به دسـتاوردهای
عظیـم فرهنگی بوده کـه خود الهامبخـش و محـرک نهادهای فرهنگی دیگر اسـت.
معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی عالوه بـر رویکـرد کلی تولیـد محصوالت فرهنگـی و رسـانهای در
سـازمانها و مراکـز ملی ،با تأسـیس  35مرکـز تخصصی-فرهنگی در دانشـگاهها و اسـتانهای مختلف
کشـور ،در طـول سـال بالغبـر یـک هـزار و  200محصـول فرهنگـی و قریب بـه یکمیلیون خبـر تولید
میکنـد .فعالیتهـای فرهنگـی جهاددانشـگاهی در واحدهـا ،سـازمانها و مراکـز تخصصـی فرهنگی،
براسـاس اهداف و راهبردهای پنجسـالهی برنامهی ششـم توسعهی جهاددانشـگاهی در حوزهی فرهنگی
و تطبیق آن با سـند جایگاه جهاددانشـگاهی در چشـمانداز  1404و نیز موضوعات محوری در فعالیتهای
فرهنگی برنامهی ششـم توسـعهی جهاددانشـگاهی ،اجرا میشـود.
ازجملـه ایـن اهداف میتـوان به ارتقـای جایگاه فرهنگـی جهاددانشـگاهی بین جامعهی دانشـگاهی در
سـطح ملـی و بینالمللی ،توسـعهی فعالیتهای فرهنگی جهاددانشـگاهی برای دانشـجویان ،توسـعهی
فناوریهـای نرم و هویتسـاز با تأکیـد بر کارآفرینـی و بازاریابـی فرهنگی و توسـعهی مطالعات معطوف
به شناسـایی مسـائل و چالشهـای حوزه-ی فرهنگـی -اجتماعـی بهویژه در جامعه دانشـگاهی اشـاره
کرد .فعالیتهای فرهنگی اجراشـده در واحدها ،سـازمانها و مراکز تخصصی-فرهنگی جهاددانشـگاهی،
در قالـب طرحهـای ملی ،سراسـری ،منطقـهای ،بینالمللـی و هماهنگ دنبال میشـود که تنها در سـال
 ،1398موفـق شـده اسـت هشـت طـرح ملی ،هفـت طـرح سراسـری 3 ،طرح منطقـه-ای و یـک طرح
بینالمللـی را اجرایـی کند.
گفتنـی اسـت ،در طول  5سـال برنامهی ششـم توسـعهی فرهنگی جهاددانشـگاهی (سـالهای  1396تا
 ،)1400حـدود  8/5میلیـون نفرسـاعت دانشـجو ،مخاطـب برنامههـای فرهنگی ایـن نهـاد و بهرهمند از
طرحهـای اجراشـده بودهانـد که در طـول حیات چهلسـالهی جهاددانشـگاهی ،این رقم بـه  68میلیون
نفر سـاعت میرسـد.
در ادامـه بـه معرفی ،شـرح دسـتاوردها ،اقدامـات و موفقیتهـای سـازمانهای تابعه معاونـت فرهنگی
جهاددانشـگاهی میپردازیم.

سـازمان دانشـجویان؛ بسـتری مناسـب
بـرای ارتقـای مناظـره و نقد

س ــازمان دانش ــجویان جهاددانش ــگاهی ،تش ــکیالتی
وابســـته بـــه معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی

اســـت کـــه در ســـال  1377بهمنظـــور ســـاماندهی
مطلـــوب و توســـعه و ارتقـــای مشـــارکت دانشـــجویان
دانشـــگاهها و مؤسســـات آمـــوزش عالـــی کشـــور در
زمینههـــای اجتماعـــی ،سیاســـی ،علمـــی ،صنفـــی و
فوقبرنامـــه دایـــر شـــده اســـت .ســـازمان دانشـــجویان
موفـــق بـــه برگـــزاری  8دوره مســـابقات مناظـــره
دانش ــجویان ای ــران ت ــا پای ــان س ــال  98و ی ــک دوره
مس ــابقات مناظ ــره ب ــه زب ــان انگلیس ــی ش ــده اس ــت.
در ای ــن مس ــابقات ،تع ــداد  2ه ــزار و  576مناظ ــره ب ــا
هم ــکاری ی ــک ه ــزار و  602داور ط ــی ادوار مختل ــف
برگزارشـــده اســـت.
ایـن سـازمان همچنیـن در حـوزهی محیطزیسـت،
فعالیتهـای شـاخصی را دنبـال کـرده ،ازجملـه
ایـن فعالیتهـا می-تـوان بـه ایجـاد سـاختار باشـگاه
دانشـجویان حامـی محیطزیسـت و منابـع طبیعـی،
برگـزاری پنـج دوره گردهمایـی باشـگاه دانشـجویان
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حامـی محیطزیسـت و منابـع طبیعـی ،افزایـش تعـداد
گروههـای باشـگاه از  73گـروه به  471گـروه و برگزاری
 92اردوی زیسـتبوم و طبیعـت پـاک و نشسـت
تخصصـی در حـوزهی محیطزیسـت طـی سـالهای96
تـا  98اشـاره کـرد.
فعالیت نخسـتین خبرگـزاری غیردولتی
در کشور

خبرگـزاری دانشـجویان ایـران (ایسـنا) کـه در 13
آبانمـاه  1378و بـا مخابـره پیـام مقـام معظـم رهبـری
بهعنـوان اولیـن خبـر ،فعالیـت آزمایشـی خـود را آغـاز
کـرد ،بـا خصیصـهی دانشـجومحوری و بـا کارکـردی
حرفـهای پـا به عرصه اطالعرسـانی گذاشـت و با شـروع
فعالیـتاش ،در بسـیاری از زمینههـا بـرای نخسـتینبار،
تجربههـای نوینـی را در فضـای رسـانهای کشـور بـه
عرصـهی عمـل وارد کـرد .ایسـنا بهعنـوان نخسـتین
خبرگـزاری تأسیسشـده پـس از پیـروزی انقلاب
اسلامی و همچنین اولیـن خبرگزاری غیردولتی کشـور
فعالیـت راهانـدازی شـد.
ایـن رسـانه جهاددانشـگاهی ،بهطـور متوسـط حدود
 900خبـر در روز منتشـر میکنـد و روزانـه بیـش از دو
میلیـون بازدیدکننـده و بیش از  600هـزار بازدیدکننده
ثابـت دارد .آموزشهـای برونسـازمانی ،برگـزاری
دورههـای مختلف درزمینهی اصول خبرنگاری ،عکاسـی
خبـری ،مهارتهـای مولتیمدیـا ،مصاحبـه ،گـزارش،
کارگاههـای مختلف تیتر ،ترجمه ،عکاسـی ،روانشناسـی
و ارتباطـات ،سـوژهپردازی ،یادداشتنویسـی ،نوشـتن
بـرای شـبکههای اجتماعـی و دیگـر عناویـن مرتبـط ،از
اقدامـات مؤثـر ایـن رسـانه در طـول سـالهای فعالیـت
خـود بوده اسـت.
 17سال فعالیت رسانهای در سایه قرآن
ترویـــج فرهنـــگ و اندیشـــه قرآنـــی ضرورتـــی

اســـت کـــه جهاددانشـــگاهی از ابتـــدای تأســـیس
در قالبهـــای مختلـــف دنبـــال کـــرده و ســـرانجام
در ســـال  1380بـــا تأســـیس ســـازمان فعالیتهـــای
قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور و دو ســـال بعـــد یعنـــی
در تاریـــخ  ۲۰آبانمـــاه ســـال  82بـــا تأســـیس
خبرگـــزاری بینالمللـــی قـــرآن (ایکنـــا) بـــه واقعیـــت
عین ــی تبدی ــل ش ــد .ای ــن خبرگ ــزاری اکن ــون در ۳۰
اس ــتان کش ــور ش ــعبه دارد و ب ــه  ۱۹زب ــان زن ــده دنی ــا
بـــه تولیـــد روزانـــه  300تـــا  350خبـــر تخصصـــی
دینـــی و قرآنـــی اقـــدام میکنـــد .گفتنـــی اســـت،
ایـــن خبرگـــزاری بـــا تولیـــد ،حضـــوری جـــدی دارد.
ایـــن رســـانه همچنیـــن از ســـال  83تـــا کنـــون بـــه
تولی ــد و انتش ــار  144جل ــد نش ــریه رایح ــه پرداخت ــه
و برگـــزاری نشســـتهای تخصصـــی بـــا عناویـــن؛
سیاهمشـــق ،نشـــانی ،در محضـــر ستایشـــگران،
روایـــت شـــیدایی را در کارنامـــه خـــود دارد.
برگــزاری دورههــای آموزشــی خبرنــگاری قرآنــی در
کانــون خبرنــگاران افتخــاری از ســال  83تاکنــون (20
دوره آموزشــی) ،برگــزاری  41دوره مراســم بزرگداشــت
اســاتید قرآنــی با عنــوان «ظهردلنشــین» ،برگــزاری 44
عنــوان نشســت معرفــی و نقــد و نیــز بررســی عملکــرد
مؤسســات قرآنــی کشــور بــا عنــوان «بــا یــاوران وحــی»
و برنامهریــزی و برگــزاری طــرح «تحیــت» ســام و
تکریــم بــه پیشکســوتان قرآنــی کــه مــورد بیمهــری
و فراموشــی قرارگرفتهانــد و تکریــم  8خانــواده قرآنــی
ســال  98از دیگــر اقدامــات و فعالیتهــای ایکناســت.
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انسـجام علمـی در حـوزه نشـر بـا تأسـیس سـازمان
انتشـارات
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جهاددانش ــگاهی از س ــال  1360و همزم ــان ب ــا تح ــوالت انق ــاب ،ب ــا
عنای ــت ب ــه مأموری ــت خطی ــر خ ــود ،اق ــدام ب ــه انتش ــار مت ــون مرج ــع
و درســـی در حـــوزه دانشـــگاهی کـــرد و بهمنظـــور ایجـــاد وحـــدت
رویـــه و تمرکـــز در تدویـــن سیاســـتهای نشـــر در جهاددانشـــگاهی،
ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی را در ســـال  1379تأســـیس کـــرد.
ازجملـــه مهمتریـــن اقدامـــات ایـــن ســـازمان میتـــوان بـــه برگـــزاری
بیستوشـــش دوره جشـــنواره ملـــی کتـــاب ســـال دانشـــجویی کـــه
راهانـــدازی آن بـــه ســـال  1373برمیگـــردد ،اشـــاره کـــرد کـــه طـــی
ایـــن دورههـــا تعـــداد  10هـــزار و  243عنـــوان کتـــاب بـــه دبیرخانـــه
رس ــیده و از ای ــن تع ــداد 486 ،کت ــاب تح ــت عن ــوان اث ــر برگزی ــده ب ــه
جامعـــه دانشـــگاهی معرفیشـــده اســـت.
برگـــزاری  18دوره جشـــنواره ملـــی پایاننامـــه ســـال دانشـــجویی،
دیگ ــر اق ــدام اثربخ ــش س ــازمان انتش ــارات جهاددانش ــگاهی ب ــوده اس ــت
ک ــه در ط ــول  17دوره ای ــن جش ــنواره ،تع ــداد  8ه ــزار و  656اث ــر ب ــه
دبیرخانـــه رســـیده و هیـــأت داوران جشـــنواره 126 ،اثـــر را در مقطـــع
دکتـــری و  269اثـــر را در مقطـــع کارشناســـی ارشـــد برگزیـــده و بـــه
مجامــع علمــی معرفــی کــرده اســت .ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی
همچنیـــن اقـــدام بـــه برگـــزاری چهـــار دوره مســـابقات ملـــی دفـــاع
ســـهدقیقهای پایاننامـــه کـــرده کـــه شـــروع فعالیـــت ایـــن مســـابقات،
از ســـال  1395و بهعنـــوان بخـــش جنبـــی جشـــنواره پایاننامـــه ســـال
دانشـــجویی بـــوده و در ادامـــه بهصـــورت مســـتقل در ســـالهای 1396
و  1397ادامـــه یافتـــه اســـت .برگـــزاری سلســـله نشســـتهای نقـــد و
بررســـی کتـــب علـــوم انســـانی (فصـــل ســـخن) ،برگـــزاری طرحهـــای
مطالعـــه ،کتابخوانـــی ،رونمایـــی کتـــاب ،مســـابقه کتابخوانـــی
فرزن ــدان جهادگ ــران از دیگ ــر اقدام ــات ارزن ــده ای ــن س ــازمان در ط ــول
ســـالهای فعالیـــت آن بـــوده اســـت.

مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران (ایســـپا) وابســـته بـــه
جهاددانشـــگاهی ،از ســـال  1380و در راســـتای توســـعهی علمـــی و
تحقیقاتـــی کشـــور و باهـــدف رفـــع نیـــاز ســـازمانها و نهادهـــای
تصمیمگیـــر ،ضـــرورت توجـــه بـــه افـــکار عمومـــی و لـــزوم بهرهگیـــری
از مشـــارکت و دیدگاههـــای شـــهروندان در بهبـــود و توســـعهی امـــور
کشـــور در عرصههـــای مختلـــف ،فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرده و
تاکنـــون موفـــق بـــه اجـــرای بیـــش از  5هـــزار طـــرح نظرســـنجی در
ســـطوح ملـــی ،منطقـــهای یـــا اســـتانی و محلـــی شـــده اســـت .ایـــن
مرکـــز در تمامـــی مراحـــل اجـــرای نظرســـنجیها ،اعـــم از تدویـــن
چهارچـــوب مفهومـــی و نظـــری ،تدویـــن و طراحـــی پرسشـــنامه،
روشهـــای نمونهگیـــری ،گـــردآوری اطالعـــات و پرسشـــگری در میـــدان
و نی ــز تجزیهوتحلی ــل دادهه ــا و اطالع ــات ،ضواب ــط و مالحظ ــات علم ــی
و روششـــناختی را مدنظـــر دارد و از تجربیـــات خبـــرگان ایـــن حـــوزه
در ســـطح ملـــی و بینالمللـــی و نیـــز بهروزتریـــن روشهـــا اســـتفاده
میکنـــد .
ازجملـــه مهمتریـــن طرحهـــای پیمایشـــی ایســـپا
میتـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره کـــرد:
 پیمایـــش ملـــی فرهنـــگ سیاســـی در دو مـــوج ،ســـنجش تدیـــناســـامی مـــردم ایـــران
 بررس ــی می ــزان اس ــتفاده از بازیه ــای رایانــهای و نگ ــرش نس ــبتبـــه ایـــن بازیهـــا
 دیدگاه جوانان در خصوص ازدواج و تشکیل خانواده دیـــدگاه مـــردم در خصـــوص شـــیوع آســـیبهای اجتماعـــی درکشـــور
 پیمایـــش ملـــی ســـنجش کیفیـــت زندگـــی مـــردم ایـــران در دومـــوج
 پیمای ــش س ــبک زندگ ــی دانش ــجویان ب ــر اس ــاس الگ ــوی آرمان ــیفارغالتحصیـــل نظـــام آمـــوزش عالـــی ایـــران
 پیمای ــش نگ ــرش م ــردم ای ــران ب ــه م ــواد مخ ــدر و روانگردانه ــادر دو م ــوج
 پیمایش عوامل مؤثر بر ایجاد فشار روانی بر مردم ارزیابـــی عملکـــرد دولـــت و انتظـــارات و توقعـــات مـــردم از دولـــتدر  4مـــوج
 پیمایش انتظارت و توقعات مردم از مجلس دهم دیـــدگاه مـــردم در خصـــوص دوازدهمیـــن دوره انتخابـــات ریاســـتجمهـــوری در  10مـــوج
 پیمای ــش س ــنجش نگ ــرش زائ ــران اربعی ــن در خص ــوص پی ــادهرویاربعی ــن در  3م ــوج
 بررســـی نگـــرش مـــردم ایـــران و شـــهر تهـــران نســـبت بـــهیازدهمیـــن دوره انتخابـــات مجلـــس شـــورای اســـامی در  8مـــوج
بسترســازی فرهنگــی انــس دانشــگاهیان بــا امــام (ره)
و انقــاب

اجـــرای  5هـــزار طـــرح نظرســـنجی بـــا ضریـــب
اطمینـــان بـــاال

مرکـــز فرهنگـــی دانشـــجویی امـــام (ره) ،والیتفقیـــه و انقـــاب
اس ــامی جهاددانش ــگاهی باه ــدف آش ــنا ک ــردن نس ــل ج ــوان دانش ــگاهی
بازندگ ــی پ ــر برک ــت و مب ــارزات و مجاهدته ــای حض ــرت ام ــام خمین ــی
(ره) و نی ــز تروی ــج اندیشــههای ایش ــان ،مق ــام معظ ــم رهب ــری و مبان ــی

انقـــاب اســـامی و بـــا تأکیـــد بـــر بهرهگیـــری از ابزارهـــای هنـــری و
فرهنگـــی ،بهمنظـــور باالبـــردن مشـــارکت دانشـــگاهیان ،در ســـال 1383
تأس ــیس ش ــد.
ای ــن مرک ــز در ط ــول س ــالیان فعالی ــت خ ــود ،اقدام ــات زی ــر را دنب ــال
ک ــرده و ب ــه س ــرانجام رس ــانده اس ــت:
 راهانـــدازی کتابخانـــه تخصصـــی در ســـه دانشـــگاه کشـــور (رازیکرمانشـــاه ،شـــیراز ،بوعلـــی ســـینای همـــدان ،سیســـتان و بلوچســـتان)
 راهان ــدازی اولی ــن برنام ــه رادیوی ــی تح ــت عن ــوان «رادی ــو آفالی ــنپی ــکان»
 راهانـــدازی اولیـــن موتـــور جســـتجوگر صوتـــی؛ ویـــژه صحبتهـــایام ــام راح ــل
 برگزاری  8دوره جشنواره فرهنگی ،پژوهشی و ادبی برگـــزاری جشـــنوارهی ملی-دانشـــجویی «خـــط و نقاشـــیخطرو حاهلل»
 برگـــزاری جشـــنوارهی ملی-ادبـــی طریـــق جاویـــد «بـــا محوریـــتهویـــت و خودبـــاوری»
 برگزاری  8دوره اردوی ملی فرهنگی آموزشی «طریق جاوید»مرکـــز گردشـــگری جهاددانشـــگاهی؛ زمینهســـاز
ارتقـــای فرهنـــگ گردشـــگری در میـــان دانشـــگاهیان

رشـد  68درصـدی منابـع مالـی صنـدوق قرضالحسـنه
دانشـجویان
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صندوق قرضالحسنهی دانشجویان ایران ،یکی دیگر از مؤسسات وابسته
به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی است که در سال  1377و در جهت
احیای فرهنگ قرآنی و الهی ،نیکوکاری و نوعدوستی در جامعهی دانشگاهی،
باشخصیت حقوقی مستقل تشکیل شد و در راستای اهداف عالی حمایت از
پویندگان عرصههای دانش و پژوهش در این نهاد انقالبی فعالیت میکند؛ و
موفق به اخذ مجوز بانک مرکزی بهعنوان اولین صندوق قرضالحسنه حوزه
دانشجویی کشور شده است .منابع مالی این صندوق تاکنون با رشد  68روبرو
بوده و توانسته بیش از  1700مورد تسهیالت به دانشجویان عضو صندوق
اعطا کند و نیز اعطای نزدیک به  40میلیارد ریال تسهیالت دانشجویی را
در کارنامه خود دارد .این صندوق اکنون در حدود  21هزار و  951نفر عضو
دانشجو دارد.
آیندهی حوزهی فرهنگ در جهاددانشگاهی

مرکـــز گردشـــگری علمی-فرهنگـــی دانشـــجویان ایـــران تشـــکیالتی
وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی اســـت کـــه در ســـال  1380بهمنظـــور
برداشـــتن گامهـــای مؤثـــر در جهـــت توســـعهی پایـــدار ایـــن صنعـــت
و ارتقـــای فرهنـــگ گردشـــگری در نســـل جـــوان و دانشـــگاهی جامعـــه
تأســـیس شـــد .ایـــن مرکـــز تـــا کنـــون موفـــق بـــه انجـــام اقداماتـــی در
حـــوزه گردشـــگری شـــده کـــه در ادامـــه آمـــده اســـت:
 برگزاری  15دورهی طرح ملی «ایران ،مرز پرگهر» برگ ــزاری  13دوره ط ــرح مل ــی «دری ــای خ ــاک»؛ وی ــژه کویرن ــوردیو کویرشناس ــی دانش ــجویان ای ــران
 برگـــزاری  6دوره طـــرح ملـــی گنبـــد گیتـــی (کوهنـــوردیدانشـــجویان کشـــور)
 برگـــزاری  4دوره طـــرح ملـــی اردوهـــای دانشـــجویی بومگشـــتایـــران
 برگزاری یک دوره طرح ملی «گردش مهر» برگزاری تورهای ویژه فرزندان شاهد و ایثارگر برگزاری طرح ملی مهر ایرانمرکـــز گردشـــگری علمی-فرهنگـــی دانشـــجویان ،در کارنامـــه خـــود
گزارشـــی از برگـــزاری همایشهـــا ،جشـــنوارهها و نشســـتهای
علمی-تخصصـــی در حـــوزه گردشـــگری و ایرانشناســـی دارد کـــه
قابلتوجـــه اســـت:
 برگزاری  13دوره همایش ملی علمی-فرهنگی خلیجفارس برگ ــزاری س ــه دوره جش ــنواره مل ــی عک ــس دانش ــجویی جاذبهه ــایگردشــگری بــا موضــوع «ایــران را ببینیــم» و «ایســتاگردی»
 برگزاری سه دوره طرح زنگ ملی گردشگری برگـــزاری طـــرح ملـــی تأثیـــر هدفمنـــدی یارانههـــا بـــر توســـعهیصنعـــت گردشـــگری کشـــور
 -مشارکت در برگزاری  9همایش ملی

اهمیـــت فرهنـــگ در پیشـــرفت پایـــدار و همهجانبـــه کشـــور و
همچنیـــن تحقـــق مطلوبتـــ ِر اهـــداف و سیاســـتهای فرهنگـــی
منعکـــس در اســـناد فرادســـت ایجـــاب میکنـــد تـــا بـــه فـــرآوری،
کاربـــردی کـــردن و ترویـــج ایدههـــای علمـــی و دانشـــگاهی و عمـــوم
صاحبنظـــران در راســـتای رفـــع چالشهـــا و کاربســـت راهحلهـــای
مرتبـــط فرهنگـــی در محیطهـــای تخصصـــی و عمومـــی ،پرداختـــه
شـــود .جهاددانشـــگاهی در مرحلـــهی جدیـــد تـــاش خواهـــد کـــرد بـــا
رایزنیهـــای الزم بـــا تمامـــی نهادهـــای مرتبـــط و ذینفـــع ،زمینـــه و
بســـتر الزم را جهـــت جلـــب نظـــر همـــکاری آنـــان در ایـــن مأموریـــت
فراه ــم آورد .البت ــه ای ــن مه ــم ،ب ــا توج ــه ب ــه عناص ــر و نش ــانگان تفک ــر
و فرهن ــگ جه ــادی ک ــه مف ــروض ای ــن نه ــاد اس ــت ،در مس ــیر پیــشرو،
دنب ــال خواه ــد ش ــد .ب ــر همی ــن اس ــاس ،یک ــی از دس ــتاوردهای بس ــیار
ارزش ــمند ب ــاور و فرهن ــگ جه ــادی ،پذی ــرش مردم ــی و جای ــگاه مطل ــوب
جهادگـــران در میـــان مـــردم اســـت .جالـــب اینجاســـت کـــه گرایـــش
بســـیار مثبـــت عمـــوم مـــردم بـــه ایـــن خدمـــات جهاددانشـــگاهی،
خـــود گویـــای نقـــش برجســـته مردمـــی بـــودن جهادگـــران اســـت کـــه
توانســـتهاند بـــا بهرهگیـــری از عامـــل و روحیـــه ایثـــار و فـــداکاری،
نقایـــص و کمبودهـــا را جبـــران کنـــد.
جهاددانشـــگاهی کـــه بـــا حضـــور در مدیریـــت دانشـــگاهها کار خـــود
را آغـــاز کـــرد ،بـــا نقشآفرینـــی در جبهههـــای جنـــگ و ایفـــای نقـــش
بهس ــزا و سرنوشتس ــاز در مهندس ــی و پش ــتیبانی جن ــگ و متعاق ــب آن
در عرصهه ــای س ــازندگی و خدم ــات علم ــی فرهنگ ــی در س ــطح جامع ــه،
اقدامـــات مؤثـــری را در کارنامـــه دارد .روحیـــه مبتنـــی بـــر فرهنـــگ و
مدیریـــت جهـــادی و اطمینـــان خاطـــر از انعطافپذیـــری ایـــن نهـــاد،
انتظارکاره ــای ن ــو و ابت ــکاری را ام ــری مس ــلم دانس ــته اس ــت.
در پای ــان ی ــادآور میش ــود ،اعتم ــاد عم ــوم م ــردم نس ــبت ب ــه جه ــاد
و فرهن ــگ جه ــادی ،اعتم ــاد رهب ــر انق ــاب اس ــامی و نماین ــدگان م ــردم
بـــه مدیریـــت جهـــادی موجـــب گردیـــد کـــه همـــواره پـــازل حرکتـــی
ای ــن نه ــاد مدنظ ــر آی ــد و متناس ــب ب ــا آن ،موردتوج ــه ق ــرار گی ــرد.
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بسـیاری از فعالیتهـای آموزشـی جهاددانشـگاهی در زمرهی اولینها در کشـور اسـت؛ چـه در حوزهی
آموزشهـای کوتاهمـدت و یـا آمـوزش کارکنان و حتـی آموزشهـای آکادمیـک و یا دورههای آموزشـی
کـه برای نخسـتینبار به همت جهاددانشـگاهی در کشـور دایر شـدند .ایـن نهاد طی چهـار دهه فعالیت،
خـود را ملـزم کرده تا راهبردهای آموزشـی و توانمندسـازی را اتخاذ کنـد و همگام با ضـرورت و نیازهای
علمی ،مهارتی و نگرشـی جامعه و سـند چشـمانداز حرکت و تالش دارد مطابق این تغییرات ،رویکردهای
جدیـدی را در عرصه آموزش و توانمندسـازی منابع انسـانی انتخاب و ترسـیم کند.
جهاددانشـگاهی ،از بـدو تأسـیس تاکنون ،بـا توانمندیهای بالفعـل و بالقوه در حوزههـای مختلف علمی
و تخصصـی و بـا برخـورداری از نیروهـای انقالبـی ،متعهد ،کارآزمـوده و متخصـص و با داشـتن امکانات
وسـیع علمی ،تحقیقاتی ،پژوهشـی ،آموزشـی در سـطوح مختلف آموزش ازجمله؛ آموزش عالی ،علمی-
کاربـردی ،آموزشهـای تخصصی و پیشـرفته ،فرهنگـی و کارآفرینی ،ایـن توانمندی و امکان رادار اسـت
تـا باهدف توسـعهی نظـام یکپارچه آموزشـی و توانمندسـازی منابـع انسـانی کارآمد ،عنصـری مؤثر در
نظـام دانش ملی باشـد .ایـن نهاد ،وظیفه خـود را کسـب و تولید دانش روز در حوزه شـناختی ،سلامت،
فرهنگـی ،اجتماعـی ،فنآوری ،صنعتـی ،مدیریتی و اقتصـاد دانشبنیان با مأموریت گسـترش بهرهوری و
شـکوفایی روحیـه نوآوری ،در جهت توسـعهی منابع انسـانی میدانـد و بهمنظور افزایـش توانمندیهای
تخصصـی افـراد برای نیل به خودکفایـی و خوداتکایی و اشـاعهی امور فرهنگی و ارزشهـای واالی انقالب
اسلامی در سـطح جامعـه ،انتشـار دانـش از طریـق اطالعرسـانی و آموزشهـای تخصصـی ،توسـعهی
فرهنگ اصیل اسلامی ،خودباوری و ترویج کارآفرینی و در مسـیر اعتالی کشـور خدمترسـانی میکند.
چنانچـه عملکرد  40سـاله جهاددانشـگاهی ،خود مؤیـد توانائیهـا و ظرفیتهای قابل توجه آن اسـت.
بهمنظـور تحقـق چشـمانداز توسـعهی کشـور (افـق  )1404و بـا توجـه بهسـرعت بیشازپیـش علـم و
توسـعهی تکنولوژیهـا وفناوریهای نوین ،جهاددانشـگاهی عالوه بـر ادامهی فعالیتهای آموزشـی طی
چهـار دههی گذشـته ،خـود را ملزم کرده تا راهبردهای آموزشـی و توانمندسـازی را اتخـاذ کند و همگام
بـا ضـرورت و نیازهای علمـی ،مهارتی و نگرشـی جامعه و سـند چشـمانداز حرکت و تلاش دارد مطابق
ایـن تغییـرات ،رویکردهای جدیدی را در عرصه آموزش و توانمندسـازی منابع انسـانی انتخاب و ترسـیم
کند .
آنچـه در ادامـه ازنظـر میگـذرد ،تشـریح وضعیـت فعالیتهای حـوزهی آمـوزش ،برگـزاری دورههای
مهارتـی ،توانمندسـازی و کارآفرینـی در جهاددانشـگاهی و آمارهـای مربوط به آن اسـت.

فعالیتهای آموزشـی در جهاددانشگاهی
برای رفـع نیازها
جهاددانشگاهی ،هرکجا به حوزهی آموزش ورود کرده،
بهطورقطع برای رفع نیازی بوده و ورود به این عرصه نیز
با نیازسنجی و پروژهیابی همراه بوده است .نیازسنجی،
زیربنای آموزش است و به هر میزان ،زیربنا بنیانیتر و
مستحکمتر باشد ،بنای رویی آن آسیبپذیری کمتری
خواهد داشت .جهاددانشگاهی در دو بخش دولتی و
خصوصی ،اقدام به نیازسنجی و پروژههایی آموزشی کرده
است ،برای مثال؛ در بخش دولتی به رصد برنامههای
کالن آموزشی و سیاستهای برنامههای سوم ،چهارم،
پنجم و ششم توسعهی کشور پرداخته و همکاریهایی با
دستگاههای متولی آموزش کارکنان دولت مانند سازمان
اداری و استخدامی کشور و رصد برنامههای ساالنهی
دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها داشته است.
همچنین در بخش خصوصی که جهاددانشگاهی از
سال  96به این بخش ورود کرده ،موفق به تدوین مدلی

برای رصد دائمی نیاز بازار آموزش در بخش خصوصی ،با
اتخاذ رویکردهای علمی و تحقیقاتی بازار ،شده است .در
سایر بخشها نیز به روشهای متمرکز (از طریق ستاد و
بهصورت ملی) و یا از طریق واحدهای استانی ،همکاری
مشترک بین ستاد و واحد برای کل کشور ،همکاری بین
واحدی و یا مشارکت با بخش خصوصی یا دولتی ،به
نیازسنجی و پروژهیابی آموزشی پرداخته است.
 12میلیون نفر ،فراگیر آموزشهای
جهاددانشگاهی بودهاند
از ابتدای آغاز رسمی فعالیتهای آموزشی
جهاددانشگاهی ،از سال  ،1375تعداد بهرهمندان از
ارائه خدمات آموزشی جهاددانشگاهی 12 ،میلیون نفر
بوده است و آمار تعداد فراگیران دورههای آموزشی از
سال  1392تا  1398در دسترس است ،بر این اساس،
جمعیت فراگیران خدمات آموزشی جهاددانشگاهی از
 492هزار و  589در سال  92به  846هزار و  203نفر در
سال  98رسیده است.
گفتنی است ،میزان درآمد دورههای آموزشی این نهاد

از رقم  38میلیون و  296هزار و  433ریال در سال
 1392به رقم  268میلیون و  289هزار و  352ریال در
سال  1398رسیده است.
همچنین تعداد کل دانشآموختگان آموزش
عالی جهاددانشگاهی  66هزار و  249نفر و نیز تعداد
کل دانشآموختگان واحدهای علمی-کاربردی
جهاددانشگاهی  152هزار و  669نفر است .تعداد
دانشجویان شاغل به تحصیل آموزش عالی جهاددانشگاهی
نیز  22هزار و  960نفر و تعداد دانشجویان شاغل به
تحصیل در واحدهای علمی  -کاربردی جهاددانشگاهی
 18هزار و  289نفر است.
جهاددانشگاهی دارای  ۴۱مرکز فعال علمی-کاربردی
در سراسر کشور است .آمار هر یک از موارد باال را به
تفکیک در دورههای کاردانی ،کارشناسیارشد و دکتری
در تصویر زیر قابلمشاهده است.

همچنین تعداد کل دانشجویان پذیرششده در
دورههای دکترای پژوهشمحور جهاددانشگاهی158 ،
نفر بوده که  148نفر از این تعداد در  35کدرشته و در
 12پژوهشگاه و یا پژوهشکده مشغول به تحصیل شدند.
تاکنون نیز  103نفر از ایشان ،فارغالتحصیل شدند و 45
دانشجوی دیگر در مرحله دفاع هستند.
مجمـــوع فضاهـــای آموزشـــی جهاددانشـــگاهی
در بخشهـــای آمـــوزش عالـــی ،آمـــوزش علمـــی
کاربـــردی ،دورههـــای مهارتـــی کوتاهمـــدت بـــه
مترمربـــع و تعـــداد آنهـــا ،از ســـال  1391تـــا 1398
بـــه شـــرح زیـــر اســـت:
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دســـتگاههای اجرایـــی بهرهمنـــد از خدمـــات
آموزشـــی ایـــن نهـــاد
ســـازمان بهزیســـتی ،وزارت کار ،رفـــاه و تعـــاون اجتماعـــی ،ســـازمان
تأمی ــن اجتماع ــی ،ش ــهرداری ته ــران ،وزارت صنع ــت ،مع ــدن و تج ــارت،
شـــرکت شـــهرکهای صنعتـــی ،ســـازمان نیروهـــای مســـلح ،شـــرکت
مل ــی گاز ای ــران ،وزارت نف ــت ،وزارت راه و شهرس ــازی ،وزارت بهداش ــت،
درم ــان و آم ــوزش پزش ــکی ،مرک ــز آم ــوزش مدیری ــت دولت ــی ،س ــازمان
برنامهریـــزی و بودجـــه کشـــور ،وزارت آموزشوپـــرورش ،بیمـــه
ســـامت ازجملـــه دســـتگاههایی هســـتند کـــه از خدمـــات آموزشـــی
جهاددانشـــگاهی بـــرای آمـــوزش کارکنـــان خـــود اســـتفاده کردهانـــد.
پرمخاطبترین دورههای آموزشی
پرمخاطبترین دورههای آموزشی کوتاهمدت جهاددانشگاهی در دو
زیرگروه کامپیوتر و زبانهای خارجی است که برخی عناوین این دورهها
شامل برنامهنویسی ،فتوشاپ ،تعمیرات موبایل ،طراحی وب و اپلیکیشن،
داده-کاوی با نرمافزار و  ICDLاست.
تعداد فراگیران دورههای آموزشی کوتاهمدت
جمـــع کل فراگیـــران آموزشهـــای جهاددانشـــگاهی از ابتـــدای ســـال
 1375تـــا پایـــان ســـال  10 ،1398میلیـــون و  110هـــزار و  846نفـــر
اس ــت ک ــه ش ــامل  6میلی ــون و  467ه ــزار و  876نف ــر فراگی ــر دورهه ــای
آموزش ــی آزاد و  3میلی ــون و  642ه ــزار و  970نف ــر فراگی ــر ق ــراردادی
اســـت .تعـــداد فراگیـــران ســـال  1398جهاددانشـــگاهی؛  846هـــزار و
 302نف ــر و مجم ــوع درآم ــد ای ــن نه ــاد از ای ــن ح ــوزه در س ــال ،1398
رق ــم ی ــک میلی ــارد و  352میلی ــون و  289ه ــزار ری ــال ب ــوده اس ــت.
مزیت مهارتآموزی در محیطهای آموزشی
محیطهـــای آموزشـــی جهاددانشـــگاهی درمجمـــوع دارای
مزیتهایـــی ازجملـــه دارا بـــودن فضـــای ســـالم اجتماعـــی و اخالقـــی،
امکان ــات و تجهی ــزات اس ــتاندارد آموزش ــی و کمکآموزش ــی ،دورهه ــای
آموزش ــی تدوینش ــده و دارای محت ــوای مش ــخص ،نظ ــارت ب ــر عملک ــرد
مراکـــز توســـط ســـتاد مرکـــزی معاونـــت آموزشـــی جهاددانشـــگاهی و
تنـــوع دوره-هـــای آموزشـــی عمومـــی و تخصصـــی اســـت.
گفتن ــی اس ــت ،ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه در اکث ــر س ــازمانها ،بس ــیاری از
اف ــراد در مش ــاغل غیرمرتب ــط ب ــا رش ــته تحصیل ــی خ ــود بــهکار گم ــارده
میشـــوند و نداشـــتن اطالعـــات کافـــی و دانـــش و مهارتهـــای کـــم،

باعـــث اتـــاف انـــرژی و در نهایـــت تحمیـــل هزینههایـــی بـــر ســـازمان
خواهـــد داشـــت ،جهاددانشـــگاهی اقـــدام بـــه برگـــزاری دورههـــای
آموزشـــی ضمـــن خدمـــت بـــرای کارکنـــان دســـتگاهها (On the
 )job trainingکـــرده کـــه ایـــن آموزشهـــا میتوانـــد تـــا حـــدودی
موانـــع و مشـــکالت مطرحشـــده را پوشـــش دهـــد.
مهارتآمـــوزی در محیـــط واقعـــی و زیـــر نظـــر مربـــی یـــا اســـتاد،
تدویـــن و اجـــرای دورههـــای آموزشـــی مطابـــق بـــا نیازهـــای ســـازمانی
توســـط ســـازمان اصلـــی و ایجـــاد انگیـــزه و ضمانـــت شـــغلی بـــه
کارکنـــان ،ازجملـــه مزیتهـــای دورههـــای آموزشـــی ضمـــن خدمـــت
جهاددانشـــگاهی اســـت.
وضعیت آموزش جهاددانشگاهی در ایام شیوع کرونا
معاونـــت آموزشـــی جهاددانشـــگاهی ،تـــاش کـــرده در روزهـــای
شـــیوع کرونـــا در کشـــورمان ،فرصـــت را مغتنـــم شـــمرده و از همـــان
روزه ــای ابتدای ــی ش ــیوع ای ــن بیم ــاری ،برنامهه ــای عملیات ــی اس ــتقرار
زیرســـاختهای الزم بـــرای آموزشهـــای مجـــازی را کلیـــد زده اســـت.
ب ــر همی ــن اس ــاس ،معاون ــت آموزش ــی جهاددانش ــگاهی ،ت ــاش ک ــرده
ایـــن فرصـــت را مغتنـــم شـــمرده و از همـــان روزهـــای ابتدایـــی شـــیوع
کرونـــا ،برنامههـــای عملیاتـــی اســـتقرار زیرســـاختهای الزم بـــرای
آموزشهـــای مجـــازی را کلیـــد زد .در ابتـــدا بـــا اســـتفاده از خدمـــات
شـــرکتهای خدماترســـان در فضـــای آموزشهـــای مجـــازی
مانن ــد اس ــکایروم ،نیازه ــای ف ــوری واحده ــا ب ــرای اتم ــام کالسه ــای
باقیمانـــده از تـــرم زمســـتان  98برطـــرف شـــد و حـــدود  8هـــزار
عن ــوان کالس درس ــی ب ــرای بی ــش از  80ه ــزار نف ــر فراگی ــر و دانش ــجو
از  15فروردیـــن  99تـــا  15اردیبهشـــت  99برگـــزار شـــد.
بالفاصلـــه برنامـــه ایجـــاد یـــک بســـتر اختصاصـــی آموزشهـــای
آنالیـــن بـــرای جهاددانشـــگاهی کـــه ایـــن نهـــاد را از شـــرکتهای
بیرونـــی مســـتقل ســـازد ،در دســـتور کار قـــرار گرفـــت و ســـامانه
«امج ــد» ب ــه ای ــن منظ ــور راهان ــدازی و بهط ــور اختصاص ــی ،ه ــر واح ــد
جهاددانشـــگاهی در سراســـر کشـــور صاحـــب یـــک ســـرور و نرمافـــزار و
صفحـــه اختصاصـــی بـــرای آموزشهـــای آنالیـــن خـــود شـــد .همزمـــان
برنامههـــای آمـــوزش و توانمندســـازی همـــکاران در ســـطح واحدهـــای
مختلـــف شـــروع و بـــا عزمـــی جهـــادی ،بخـــش نخســـت ایـــن نظـــام
آموزشـــی راهانـــدازی شـــد.
پس از رفع نیازهای فوری واحدها ،برای سرپا نگهداشتن آموزشهای
واحدها ،نوبت به راهاندازی سامانهی  lmsبهمنظور برنامهریزی بهتر
کالسهای مجازی رسید که باهمت همکاران ستاد معاونت ،دفتر فناوری
اطالعات و سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه این امر نیز انجام شد و در
اختیار هر یک از واحدها قرار گرفت .بخشهایی همچون تولید محتوای
الکترونیکی ،توسعهی سامانهی  LMSیکپارچه و سراسری واحد که
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بهعنوان پنجرهی اصلی یادگیری الکترونیکی جهاددانشگاهی عمل کند،
ازجمله اقدامات مرحله راهاندازی این سامانه بوده است.
مزایای آموزشهای مجازی جهاددانشگاهی
از مهمترین مزایای آموزشهای مجازی در جهاددانشگاهی ،میتوان به
طراحی و پیادهسازی زیرساختهای الزم برای آموزش الکترونیکی است
و ازآنجاکه درگذشته واحدهای آموزشی جهاددانشگاهی در کنار دورههای
آموزشی حضوری خود ،آموزشهای مجازی و غیرحضوری را به مخاطبان
خود معرفی میکردهاند ،اما به دلیل فقدان دانش و آگاهی نسبت به مزایای
آموزش مجازی و همچنین عدم تأمین هزینه برای تجهیز زیرساختهای
سختافزاری و نرمافزاری ،این نوع آموزشها در اولویت کاری آموزش قرار
نمیگرفت.
اکنون و با توجه به عدم برگزاری آموزشهای حضوری ،جهاددانشگاهی از
تمامی توان خود و با استفاده از تکنولوژی و فناوری و تقویت زیرساختهای
آموزشی اعم از تأمین محتوای آموزشی ،تقویت سختافزارهای الزم ،ارتقا و
توسعهی شبکههای سازمانی ،طراحی و برنامهریزی و بومیسازی نرمافزارهای
مرتبط با یادگیری الکترونیکی و پیادهسازی و اجرای سامانههای مدیریت
یادگیری الکترونیکی ( ،)LMSتحولی در سیستم آموزشی خود ایجاد کرد و
در مرحلهی دیگر اقدام به آموزش مربیان و فراگیران خود در راستای استفاده
و به-کارگیری از ابزارهای آموزش الکترونیکی و آشنایی با استانداردهای
آموزشی در این حوزه هم در بخش یاددهنده (مربیان) و هم بهعنوان بخش
یادگیرنده (فراگیران و دانشجویان) کرده است.
این در حالی است که طراحی سامانه  LMSبهعنوان پنجره واحد
 Single Windowبا رویکرد پوشش آموزشهای حضوری ،غیرحضوری،
برگزاری وبینارهای آموزشی ،نخستین گام در این عرصه ،از ابتدای شیوع
اپیدمی کرونا بوده است.
پروژهی «»Eight؛ ضرورتها ،ویژگیها و مزایا
یکی از اقدامات مهم جهاددانشگاهی در حوزهی آموزش ،طی سالیان
اخیر ،ورود به موضوع محتوایی و تدوین کتب موردنیاز آموزش زبانهای
خارجی بوده است .با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری در سال  92در
دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی ،مبنی بر ضرورت توجه و تحول
در منابع آموزشی زبان انگلیسی ،طرح بینرشتهای «تألیف اولین مجموعهی
جامع ایرانی آموزش زبان انگلیسی» با مشارکت گروهی  60نف ِر از متخصصان
در  15تخصص گوناگون رسماً آغاز شد .دلیل اصلی اجرای طرح ملی
تدوین کتب آموزش زبان انگلیسی ،ابعاد گوناگون فرهنگی و اجتماعی این
موضوع بوده که باهمت متخصصان جهاددانشگاهی ،منجر به تولید محصولی
پیشرفته با ابعاد علمی و حتی اقتصادی شده است .مردم ایران ،مصرفکننده
محصولی فرهنگی و آموزشی هستند که در اثر این مصرف ،هم تأثیرات

مخرب فرهنگی میپذیرند ،هم آموزش باکیفیت و متناسب با نیازهای واقعی
زبانی خود دریافت نمیکنند ،همچنین سود اقتصادی زیادی را به ناشر و
توزیعکننده این محصوالت میپردازند .لذا جهاددانشگاهی بهعنوان یکی از
نهادهای فرهنگی و علمی کشور ،توانسته این خالء را پُر و محصول باکیفیت
و استانداردی را عرضه کند و طبعاً از دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی و
علمی آن نیز بهرهمند خواهد شد.
ازجمله ویژگیها و مزایای این پروژه میتوان به پرهیز از آسیبهای
موجود در منابع غربی در تمام جوانب آن ،جهتگیری مطلوب و ارزشمدار
به سمت ترویج فرهنگ عدالت ،فضایل اخالقی ،حیاء ،عفت ،کرامت انسانی
و روحیه امید و خودباوری ،پرداختن به ارزشهای مشترک ملتها ،پرهیز از
تقابل و تضادهای فرهنگی و توجه منطقی به تفاوتهای فرهنگی ،واقعنمایی
درباره فرهنگ زندگی غرب و دوری از سیاهنمایی و سفیدنمایی نسبت به
زندگی مردم اروپا و آمریکا و تقویت خودباوری و اعتمادبهنفس در فراگیران
و تکیهبر فرهنگ اصیل ایرانی و احساس هویت بر اساس آن ،اشاره کرد.
پروژه  Eightهمچنین در کنار آموزش پنج مهارت اصلی زبان ،کلیه
استانداردهای اتحادیهی اروپا ( )CEFRرا داراست و نیاز زبانآموز و
مهارتهای زبانی او را تحت پوشش قرار داده اسـت .همچنین تاییدات فنی
موسسه بینالمللی  YORKانگلستان بهعنوان معتبرترین مؤسسه ادبیات
انگلیسی جهان بر این مجموعه ،مهر تأیید دیگری بر قوت و اعتبار علمی
و زبانی آن است .تمامی عناصر هنری بهکاررفته در این مجموعه ،تولیدی
بوده و یا امتیاز نشر آن خریداریشده است .کیفیت هنری همه محصوالت
 Eightدر ردیف برترین محصوالت زبانی مشابه در سطح جهان تعریفشده
و این موضوع به تأیید اساتید هنر گرافیک ایران رسیده است.
در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از فعالیتهای
آموزشی جهاددانشگاهی جزو اولینها در کشور بوده است ،چه در حوزهی
آموزشهای کوتاهمدت و یا آموزش کارکنان دولت و حتی آموزشهای
آکادمیک و یا دورههای آموزشی مانند دورههای سلولی و ملکولی ،تجارت
الکترونیکی ،حقوق اسالمی که برای نخستینبار به همت جهاددانشگاهی
در کشور دایر شدند .با توجه به سازوکارهای پیشبینیشده اولیه و تکامل
تدریجی این سازوکارها و فرایندهای اجرایی و عملیاتی مرتبط آن ،ازجمله
تشکیل گروههای تخصصی آموزشی و برنامههای توسعه سهساله و پنجساله
جهاددانشگاهی ،عالوه بر اینکه عناوین و محتوای دورههای موجود و مصوب
آموزشی بهطور مستمر تحت بررسی و بهروزرسانی قرار میگیرد ،با توجه
به نیازها و شرایط و امکانات واحدهای جهاددانشگاهی ،دورههای جدید نیز
طراحی و تدوینشده و بر اساس ضوابط و فرایندهای تعریف-شده ،مراحل
تصویب نهایی آنها انجام میگیرد.
در طـول حیـات چهلسـاله جهاددانشـگاهی ،رونـد بهبـود مسـتمر و
توسـعهی کمـی و کیفـی دورههـای آموزشـی در جریان بوده اسـت .در حال
حاضـر دورههـای فنـی مهندسـی ،کامپیوتـر و هنـر مـورد اسـتقبال زیـادی
هسـتند و همچنیـن دورههـای آموزشـی مربـوط بـه مشـاغل خانگـی نیـز
موردتوجـه زیـادی اسـت.

1399

آمار فراگیران طرحهای اشتغال
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از سـال  1380تاکنـون حـدود  400هـزار نفـر در سراسـر کشـور از
آموزشهـای عمومـی و تخصصـی کارآفرینـی و اشـتغال جهاددانشـگاهی
برخـوردار شـدهاند کـه قریـب بـه دو هـزار نفـر از ایـن تعـداد مربـوط بـه
دورههـای تربیـت مربـی و مشـاوره کارآفرینـی اسـت .ایـن دورههـا باهدف
توانمندسـازی و ارتقـای مهارتهـای کسـبوکار فـر گیران برگزار میشـود.
همچنیـن در ایـن سـالها 450 ،هـزار نفر مشـاورههای عمومـی و تخصصی
شـغلی را دریافـت کردهانـد.
دورههـای مهارتـی و توانمندسـازی جهاددانشـگاهی کـه مربـوط بـه
دورههـای آمـوزش عمومـی و تخصصـی اسـت ،طـی سـالهای  1397تـا
 ،1399عمدتـاً در قالـب طرحهای اشـتغال برگزارشـده و مجموعـاً  40هزار
نفـر در قالـب  1800دوره و بالغبـر  400هـزار نفـر سـاعت آموزشهـای
عمومـی و مهارتـی معطـوف بـه کسـبوکار را دریافـت کردهانـد .ایـن
آموزشهـا طیـف وسـیعی از موضوعـات عمومـی کسـبوکار و کارآفرینـی
و موضوعـات تخصصـی کسـبوکار را در برمیگیـرد کـه موجـب هدایـت
فراگیـران بـه کسـبوکار مـورد هـدف خـود میشـود.
جهاددانشـگاهی در اجـرای طرحهـای اشـتغال ،تلاش میکنـد از
ظرفیتهـای پژوهشـی ،فرهنگـی و آموزشـی اسـتفاده بهینه داشـته باشـد.
در ایـن راسـتا ابتـدا مزیتهـای ملـی و اسـتانی مبتنـی بـر بازار شناسـایی
میشـوند ،سـپس با پیشـرانان ،کارآفرینان و صاحبان کسـبوکارهای موفق
شناساییشـده و بهمنظـور توسـعهی بـازار و محصول ،از طریق شبکهسـازی
و زنجیـرهی ارزش مذاکـره میشـود .تاکنون  395مزیـت و فرصت در حوزه
کسـبوکارهای خـرد و خانگی در اسـتانهای کشـور شناساییشـده اسـت.
ایـن مزیتهـا بعضاً در اسـتانهای کشـور مشـترک اسـت.
اقدامات حوزهی مشاغل نوین و مشاغل خانگی
یکــی از اولویتهــای دولــت در بحــث اشــتغالزایی طــی ســالهای
اخیــر و بهویــژه در دوران رکــود اقتصــاد و تحریــم ،اولویتدهــی بــه
کســبوکار خــرد و کوچــک اســت کــه نیــاز بــه ســرمایه کــم و از
ســوی دیگــر ظرفیــت اشــتغالزایی باالیــی دارنــد .بــه همیــن خاطــر
جهاددانشــگاهی بــا توجــه بــه تجــارب خــود درزمینــهی شناســایی
فرصتهــای اشــتغال و کارآفرینــی ،درزمینــهی کســبوکارهای خــرد و
خانگــی پیشــنهاداتی را بــه وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی ارائــه کــرد
کــه ایــن پیشــنهادات در قالــب «طــرح ملــی توســعهی مشــاغل خانگــی»
دنبــال میشــود .بــر اســاس ایــن طــرح ،ابتــدا طــرح پایلــوت مشــاغل
خانگــی در  9اســتان بــرای  20هــزار نفــر اجــرا و پــس از ارزیابــی و
موفقیــت نســبی آن در گســترهی ملــی تعمیــم داده شــد .بهطوریکــه
در ارائــه آن طــرح ،توانمندســازی اقتصــادی زنــان سرپرســت خانــوار،
براســاس الگــوی توســعهی مشــاغل خانگــی ،بــرای  6هــزار و  200نفــر در
 24اســتان بــا همــکاری معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری
اجــرا شــد .در ادامـهی طــرح توســعهی مشــاغل خانگــی بــرای  31اســتان
کشــور بــا ظرفیــت  54هــزار و  300نفــر نیــز مــورد موافقــت وزارت تعــاون
کار و رفــاه اجتماعــی قــرار گرفــت و هماکنــون در  31اســتان کشــور
توســط واحدهــای جهاددانشــگاهی در حــال اجراســت.
از دیگــر اقدامــات مهــم ایــن حــوزه؛ اجــرای طرحــی بــا همــکاری
ســازمان ملــل متحــد ( )undpبــرای یکهــزار و  600کســبوکار
آســیبدیده در اثــر شــیوع ویــروس کرونــا بهصــورت پایلــوت در
شهرســتان مــارد اســت .ایــن طــرح در ســه مرحلــه اقــدام بــه شناســایی
مزیتهــای مناطــق مختلــف کشــور ،توانمندســازی (آمــوزش و مشــاوره)
و اتصــال بــه بــازار بــا رویکــرد پایدارســازی کس ـبوکارها و شبکهســازی
آنهــا کــرده اســت.

اهـــم ایـــن اقدامـــات عبارتنـــد از :اجـــرای طـــرح نظـــام جامـــع
هدایـــت شـــغلی بـــر اســـاس مأموریتهـــای محولـــه از نقشـــه جامـــع
علمـــی کشـــور ،اطالعرســـانی و هدایـــت کارجویـــان بـــه بـــازارکار بـــا
راهانـــدازی مرکـــز تخصصـــی اطالعرســـانی بـــازارکار و نظـــام جامـــع
اطالعرســـانی نظیـــر  jobiranو مرکـــز کاریابـــی ،اجـــرای طرحهـــای
مختلـــف توانمندســـازی کارجویـــان از طریـــق ارائـــه آموزشهـــای
عمومـــی و تخصصـــی کارآفرینـــی و کســـبوکار ،اجـــرای طـــرح مربـــوط
بـــه ارتقـــای فرهنـــگ کارآفرینـــی ،تدویـــن و اجـــرا و ترویـــج الگوهـــای
موفـــق کســـبوکار ،اجـــرای  4طـــرح در حـــوزه کســـبوکارهای خـــرد و
خانگـــی بـــرای  83هـــزار نفـــر در سراســـر کشـــور ،انجـــام فعالیتهـــای
علم ــی و ترویج ــی در ح ــوزهی اش ــتغال و کارآفرین ــی باه ــدف شناس ــایی
مســـائل و مشـــکالت اشـــتغال در حوزههـــای مختلـــف و توســـعهی
گفتمـــان اشـــتغال در کشـــور از طریـــق برگـــزاری بالغبـــر  300نشســـت
تخصصـــی ،همایـــش ،ســـمینار و نمایشـــگاه و نیـــز اجـــرای بیـــش از
 350رویـــداد اســـتارتآپی کارآفرینـــی باهـــدف شناســـایی ایدههـــای
کســـبوکار و هدایـــت آنهـــا بـــرای ایجـــاد اســـتارتآپهای موفـــق.
خانــوار

اقــدام جهــادی در طــرح اشــتغال زنــان سرپرســت

بــر اســاس آخریــن آمــار معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت
جمهــوری ،تعــداد یکمیلیــون و  213هــزار و  731بانــوی سرپرســت
خانــوار در کشــور وجــود دارد .همچنیــن مطابــق گــزارش اعالمشــده از
ســوی مرکــز آمــار ایــران در ســال  ،1398نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان
کمتــر از  16درصــد اســت.
تجربــه طــرح پایلــوت توســعهی مشــاغل خانگــی بیانگــر آن اســت،
 75درصــد متقاضیــان ایــن نــوع کس ـبوکار زنــان نیســت .لــذا یکــی از
راهکارهــای مناســب بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری ،توانمندســازی اقتصــادی
و فراهــم ســاختن زمینــهی اشــتغال بانــوان ،مشــاغل خانگــی اســت .در
ایــن راســتا معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاسـتجمهوری بــا همــکاری
جهاددانشــگاهی و نظــارت عالیــه وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
طــرح ملــی توانمندســازی اقتصــادی بانــوان سرپرســت خانــوار کــه بــر
اســاس طــرح ملــی توســعهی مشــاغل خانگــی طراحیشــده اســت،
بــرای  6هــزار و  200بانــوی سرپرســت خانــوار در  24اســتان کشــور
اجــرا میکنــد .گفتنــی اســت  60درصــد مخاطبــان ایــن طــرح ،بانــوان
دانشآموختــه دانشــگاهی هســتند.
توانمندیها و کارنامه مرکز آزمون جهاددانشگاهی
شــایانذکر اســت کــه مرکــز آزمــون جهاددانشــگاهی بــا مجــوز رســمی
ســازمان اداری و اســتخدامی ،فعالیــت خــود را از ســال  1397شــروع کــرد.
برگــزاری آزمونهــای اســتخدامی ،مهمتریــن ظرفیــت جهاددانشــگاهی
اســت کــه هماکنــون توســط مرکــز در ســطح ســتاد و در واحدهــای
اســتانی جهاددانشــگاهی در حــال انجــام اســت .مهمتریــن آزمونهــای
برگزارشــده توســط مرکــز آزمــون جهاددانشــگاهی را در جــدول ذیــل
مشــاهده میکنیــد:

برنامهها برای اشتغال دانشآموختگان
جهاددانشــگاهی بــر اســاس وظایــف و مأموریتهــای تعریفشــده و در
چارچــوب آسیبشناســی مســائل و مشــکالت اشــتغال دانشآموختــگان،
شناســایی فرصتهــای اشــتغال و کارآفرینــی و ارائــه راهکارهــای عملیاتــی
در قالبهــای اطالعرســانی ،ترویــج ،فرهنگســازی ،توانمندســازی و
تســهیلگری اشــتغال ،اقدامــات متعــددی را در ســطح ملــی و اســتانهای
کشــور اجــرا میکنــد.

ســـامانه ثبتنـــام و پاســـخدهی مناســـب ،داشـــتن واحدهـــای
دانشـــگاهی همـــکار در ســـطح کشـــور ،تعامـــل بـــا دســـتگاههای
اجرایـــی ،مجـــری بـــودن ،پاســـخگو بـــودن آنالیـــن بـــرای دورههـــای
ضمـــن خدمـــت ،داشـــتن بانـــک جامـــع اطالعـــات اســـاتید طـــراح
ســـوال ،برخـــی از ویژگیهـــای بـــارز مرکـــز آزمـــون جهاددانشـــگاهی
اســـت.

نگاهی به عملکرد  16ساله جهاددانشگاهی در این حوزه نشان میدهد ؛

از ایجاد اولین مراکز تجاریسازی
فناوری و اشتغال تا خروج  517واحد
فناور موفق از پارکها و مراکز رشد
جهاددانشگاهی
دانشآموختـگان بخـش عظيمـی از سـرمايههاي انسـاني كشـور در امـر توسـعه را تشـکیل میدهند.
جهاددانشـگاهي بـا توجه به اهميت اين گروه خاص و به پشـتوانهی انگيزه و شـناخت خـود از فرآيندهاي
مرتبـط بـا اشـتغال نظير آمـوزش ،فرهنگسـازي ،توسـعهی محصـوالت و فرايندهـاي جديـد و اجراي
طرحهـاي اقتصـادي و صنعتي و براي انتخاب شـيوهی حضـور مؤثر در عرصهی اشـتغال و کارآفرینی ،طی
چهار مرحله  -تشـكيل سـتاد اشـتغال در سـال  ،77افزودهشـدن وظيفه «مشـاركت در ايجاد زمينههاي
مناسـب بـراي اشـتغال دانشآموختـگان» بـه اساسـنامهی جهاددانشـگاهي ،اقدام به تأسـيس شـعب
و مراكـز وابسـته بـه سـازمان در اسـتانها و واحدهاي جهاددانشـگاهي از سـال  83و افـزودن مأموريت
تسـهيل تجاريسـازي فنـاوري در پاركهـا و مراكز رشـد علم و فنـاوري و انتقـال فناوريهـاي به بلوغ
رسـيده به شـركتها و مؤسسـات -وارد مقولهی اشـتغال دانشآموختگان شد و نهایت ًا در سـال  1393نام
سـازمان مربوطه به سـازمان تجاريسـازي فنـاوري و اشـتغال دانشآموختگان(سـتفا) تغییر نـام یافت.
اين سـازمان در سـال  1388و همگام با تغييرات سـاختاري و تشـكيالتي دفتر مركزي جهاددانشـگاهي،
درصدد تغييرات سـاختاري متناسـب بـا نياز روز بازار و متناسـب با سـتاد برآمد و امروز باگذشـت قریب
به  16سـال از تأسـيس سـازمان و تعامل با بسـياري از سـازمانها و نهادهاي متولي اشـتغال ،اين سازمان
در موقعیتهـای مختلفی توانسـته خدمات علمي ،توانمندسـازي ،تحقيقاتي و اطالعرسـاني شـغلي ارائه
کند .هماكنون نيز سـازمان تجاريسـازي فناوري و اشـتغال دانشآموختگان در  3حوزهی توانمندسـازي
و تحقيقات اشـتغال و كارآفريني ،تجاريسـازي و امور پاركها و مراكز رشـد و توسـعهی سـرمايهگذاري
و امور شـركتها و مؤسسـات و با  31شـعبه داراي موافقت اصولي در اسـتانهاي كشـور 24 ،پارک و مرکز
رشـد ،بخش تجاریسـازی و اشـتغال جهاددانشـگاهي را راهبري و مديريت ميکند.
شـرکتهای دانشبنیـان جهاددانشـگاهی در حوزههـای متعـدد و متنوعـی همچون پزشـکی ،عمرانی،
ارتباطـات رادیویـی و  ،...پروژههای مختلـف و مهمی را در کشـور اجرایی کردهاند .از سـوی دیگر ،تاکنون
نیـز تعـداد  517واحد فنـاوری ،موفـق و خارجشـده از پارکها و مراکز رشـد جهاددانشـگاهی بودهاند.
آنچـه در ادامـه ازنظـر میگـذرد ،مشـروح اقدامـات و فعالیتهای این سـازمان طی سـالیان حیـات آن
ا ست .

ایجـاد اولیـن مراکـز کشـور در حوزهی
تجاریسـازی فنـاوری و اشـتغال
بهواسـطه فعالیتهـای ایـن سـازمان ،مراکـز رشـد و
پارکهـای علمـی و فناورانـه متعـددی راهانـدازی شـده
اسـت ،ازجملـهی مراکـز و پارکهـای علـم و فنـاوری
جهاددانشـگاهی میتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
 پـارک ملـی علـوم و فناوریهـای نـرم و صنایـعفرهنگـی
 مرکز رشـد تخصصـی در حوزهی فنـاوری اطالعاتو ارتباطات
 مرکـز رشـد هنرهـای قرآنـی ،مرکـز رشـد صنایـعفرهنگـی و خلاق زنجـان
 مرکـز رشـد فنـاوری نویـن سلامت در مشـهد واهواز
 بـرج زیسـتفناوری رویـان ،مراکـز نـوآوری وشـتابدهی (منـش)
 شـرکت دانشبنیـان نصیرموجگسـترش (تولیـد وسـاخت فرسـتنده و تجهیـزات ارتبـاط رادیویـی)
 شـرکت دانشبنیـان سـل تـک فارمـد (تولیـدمحصـوالت سـلول درمانـی)

 شـرکت دانشبنیـان افزودنیهـای طبیعـی گلچینتوس-افزونـه (تولیـد پودرهـای خوراکی برپایـه گیاهی)
 شـرکت دانشبنیـان جسـتار دانـش علـم و صنعت(تولیـد یوپـیاس ،باتـری ،خـازن و غیره)
 شـرکت فنـاوری بنیاختههـای رویـان (ارائـهخدمـات جمعآوری و ذخیرهسـازی سـلولهای بنیادی-
خـون بنـد ناف)
 517واحـد فنـاور موفـق بـه خـروج از
پارکها و مراکز رشـد جهاددانشـگاهی شـدهاند
گفتنـی اسـت برخـی واحدهـای فنـاور در پارکهای
علـم و فنـاوری جهاددانشـگاهی مسـتقر اسـت ،ازجملـه
آنهـا اسـتقرار تعـداد  72واحـد فنـاور در پـارک علـم و
فنـاوری البـرز ،تعـداد  30واحـد فنـاور در پـارک علـم و
فنـاوری کرمانشـاه و تعـداد  13واحـد فنـاور در پـارک
علـوم و فناوریهـای نـرم و صنایـع فرهنگـی اسـت.
همچنیـن تعـداد واحدهـای موفـق و خـارج شـده از
پارکهـا و مراکز رشـد جهاددانشـگاهی  517واحد بوده
و واحدهـای فنـاور در مرحلـه پیشرشـد 43 ،مـورد و
واحدهـای موفـق خـارج شـده نیـز  59شـرکت اسـت.
شـرکتهای دانشبنیـان و تجـاری جهاددانشـگاهی
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پارک علم و فناوری البرز

برج فناوری پارک کرمانشاه

در حوزههـای متعـدد و متنوعـی همچـون پزشـکی ،عمرانـی ،ارتباطـات
رادیویـی ،دام و  ،...پروژههـای مختلـف و مهمـی را در کشـور اجرایـی
کردهانـد .تعـداد  17دسـتاور جدید و تولیدات شـرکتهای جهاددانشـگاهی
کـه بـرای نخسـتینبار در کشـور توسـط ایـن نهـاد پیگیـری شـده و بهثمر
نشسـته اسـت ،بـه شـرح زیر اسـت:
 تولیـد و سـاخت فرسـتنده و تجهيـزات ارتباطات راديويـي و تلویزیونیو اینورتـر و کانورتر و ...
 تولیـد محصـوالت سـلولدرمانی (رنیـودرم سـل /ریکالرسـل/مزستروسـل /منیوسـل /وارتوسـل)
 تولیـد محصـوالت بیوتکنولوژیـک ازجملـهی پروتئینهـای نوترکیب وفاکتورهـای رشـد و محیطهای کشـت
 انـواع پودرهـای خوراکـی بـر پایـهی گیاهـی (کاپسـانتین از پاپریـکا/کارتامـوس /آنتوسـیانین /کلروفیـل /بتاالئیـن /کورکومیـن /بیکسـین -
نوربیکسـین)
 باطری خازن تربیتور ()UPS ارائـه خدمـات مشـاوره ،نظـارت و اجـرای پروژههای عمرانی بهواسـطهفعالیتهـای چهار شـرکت
 ارائه خدمات مشاوره در زمينهی ژئوفيزيك و اكتشاف معدن ارائـه خدمـات جمـعآوري وذخيرهسـازي سـلولهاي بنيـادي خـونبنـد ناف
 تدوین و بهروز رسـانی اسـتانداردهای ملی و ارائه خدمات آزمایشـگاهیو آزمون و بازرسـی روی تجهیزات برقی
 بانـک سـلول فیبروبالسـت و کراتینوسـایت آلـوژن جهـت انـواعکاربردهـای درمانـی در حـوزهی پوسـت و ترمیـم بافـت
 ارائـه خدمـات مالی و تسـهیالت الزم جهت تجاریسـازی فناوریهایبه بلوغرسـیده
 ارائـه اسـپرم ،لقـاح مصنوعـی ،انتقـال جنیـن ،آمـوزش ،تولیـد نـژادخـاص ،تولیـد بزغالـهی اصالح نژاد شـده ،مشـاوره-ی همزمان و مشـاورهی

پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

تغذیـهای و ارائـهی برنامههـای تغذیـهای
 داروی درمان اسهال دام بدون مصرف آنتی بیوتیک تولید فراوردههای بیولوژیک (سلول و بافت)آینـده فعالیتهـای تجاریسـازی فنـاوری و اشـتغال در
جهاددانشگاهی
یکـی از ملزومـات مهـم جهـش تولیـد توجه به مقولـه کارآفرینی اسـت،
مطابـق نامگـذاری سـال  99بهعنـوان سـال «جهـش تولید» از سـوی مقام
معظـم رهبـری و بـر همیـن اسـاس ،یکـی از راهکارهـای تحقـق رونـق و
جهـش تولیـد ،توجـه بـه ایجـاد شـغل و کارآفرینی اسـت.
کارآفرینـان نقشـی کلیدی در روند توسـعه و پیشـرفت اقتصـادی جوامع
مختلـف دارنـد .تجـارب کشـورهایی مانند ژاپـن ،کره جنوبی ،مالـزی و هند
آکنـدهی از فعالیتهـای چشـمگیر کارآفرینانـی بـوده اسـت کـه امـروز بـه
توسـعه-یافتگی کشـور خـود میبالند.
بـــا توجـــه بـــه نقـــش کارآفرینـــان و اهمیـــت کارآفرینـــی و ســـابقهی
درخشـــان کارآفرینـــان باالخـــص کارآفرینـــان دانشآموختـــه در
توســـعهی بســـیاری از کشـــورها ،بـــه نظـــر میرســـد ترویـــج و اشـــاعهی
مفه ــوم کارآفرین ــی ،زمینهس ــازی ب ــرای توس ــعهی فرهن ــگ کارآفرین ــی
و مهمتـــر از اینهـــا؛ تربیـــت افـــراد بهویـــژه دانشآموختـــگان
کارآفریـــن ســـازمانی ،بـــرای جوامـــع بهخصـــوص جوامـــع در حـــال
توســـعهای ماننـــد ایـــران از اهمیـــت و ضـــرورت حیاتـــی برخـــوردار
اســـت .آنچـــه بایـــد مـــورد تأکیـــد بیشـــتر قـــرار بگیـــرد ایـــن اســـت
ک ــه کارآفرین ــی صرفــاً ایج ــاد ش ــغل نیس ــت ،بلک ــه کارآفرین ــی ایج ــاد
ارزش ،نـــوآوری ،خالقیـــت ،ایدهپـــردازی ،آیندهنگـــری و خلـــق ثـــروت
از طریـــق تجاریســـازی فنـــاوری و در نهایـــت ایجـــاد اشـــتغال اســـت،
لـــذا تجاریســـازی فنـــاوری ،ضمـــن اینکـــه موجـــد خلـــق ارزش و
ثـــروت میشـــود ،محـــرک کارآفرینـــی و اشـــتغال نیـــز خواهـــد بـــود.

عشاقنامه

بهیادشهدایجهاددانشگاهی

 27ديماه ،نقطه عطف؛

شهادت پيشگامان خودکفائي
دفاعي دانش بنيان
بسم اهلل الرحمن الرحيم و اياه نستعين
ِيل َّ ِ
ون( – 169آل عمران)
ين ُق ِت ُلوا فِي َسب ِ
َو َل ت َْح َس َب َّن الَّذِ َ
الل أَ ْم َواتًا * ب َ ْل أَ ْح َيا ٌء ِعندَ َرب ِّ ِه ْم يُ ْر َز ُق َ
جهــاد در راه خــدا ،بــا اســتعانت از انديشــه ی نــاب و اســتمداد از انگيــزه ی خالــص ،محقــق مــي شــود و
ســالك ايــن كــوي ،ره توشـهاي بــه نــام معرفــت خــدا و زاد راهــي بــه نــام نصــرت ديــن دارد.
ـي ميــدان ايثــار و نثــار ،شــوق لقــاء اهلل اســت کــه در پرتــو انــوار قــرآن كريــم و
دلمايــه ی جهادگـ ِر راهـ ِ
در ســايه ســار واليتمــداري عتــرت طاهريــن(ع) حاصــل مــی شــود.
ـدان راه خــدا مخلصانــه بــه ميــدان عرضــه ی مســتقيم كاالي جــان ،قــدم مــی گذارنــد و بانــگ
مجاهـ ِ
ـم بِـ َ
برمــی آورنــد كــه « إِ َّن َّ
ـم ال ْ َج َّنـ َ
اللَ ْ
ـون ِفــي
ـن ال ْ ُم ْؤ ِمنِيـ َ
اش ـ َت َرى ِمـ َ
ـة يُ َقاتِ ُلـ َ
ـن أَن ْ ُف َس ـ ُه ْم َوأَ ْم َوال َ ُهـ ْ
ـأ َّن ل َ ُهـ ُ
ِيل َّ ِ
ـون «
َسـب ِ
ـون و یُ ْق َت ُلـ َ
الل َف َي ْق ُت ُلـ َ
شــهدا ،اولیــا و دوســتان خــدا هســتند؛ یــاوران دیــن خــدا و نصــرت دهنــدگان معصومیــن (ع) کــه
جاودانــه انــد؛ یــاد و تأســی بــه ارواح طیبــه شــان و شــناخت عمیــق آرمــان هــا و افکارشــان بــه مثابــه
بــزرگ گنــج معنــوی و روشــن تریــن راه کمــال و ســعادت همــواره بــرای رهپویــان راه آن عزیزان شــاهد،
پربرکــت و مشــحون از انگیــزه پــاک و عمــل صالــح اســت.
ســام خــدا بــر شــهیدان؛ ســام خــدا بــر يــاوران ديــن خــدا؛ ســام خــدا بــر آنــان کــه بــه رســتگاری
بــزرگ نایــل آمدنــد؛ و ســام بــر شــهدای جهاددانشــگاهی ،گل هــای پرپرشــده بوســتان علــم و ايمــان
و عمــل ،پيشــگامان میــدان خودکفائــي دفاعــي دانــش بنيــان ،همــان جوانــان بــی ادعــا و دانشــجویان
متعهــدی کــه بــرای پيونــد دانشــگاه و صنعــت دفاعــي کشــور و بــی نیــازی از ُد َول اجنبــی در دوران
فشــار تحريمهــاي اقتصــادي و تســلیحاتی کوشــیدند و جــان خــود را در ایــن راه مقــدس ،تقدیــم آرمان
هــای انقــاب اســامی کردنــد .ســام خــدا بــر آن عرشــیان ســبکبال و آن راســت قامتانــی کــه بــه
علمــداری میــدان عشــق شــتافتند و به ســجده مالئکــه الهــی برپــای بنــی آدم ،معنایی ژرف بخشــیدند.
ســام بــر آن مــردان بــی ادعــا کــه بانــگ «الت ََخــف» ســردادند و فاتــح میدانهــای «جهــاد» شــدند.
زنــده نگــه داشــتن یــاد شــهدا و تبییــن افــکار بلنــد آنــان اقدامــی ارزشــمند ،روشــنگر و صدالبتــه
وظیفـهای بــزرگ بــرای وارثــان دفــاع مقــدس اســت .کســانی کــه هنــوز پایبنــد بــه ایــن اعتقادنــد که
عــزت جهــاد در راه خــدا بــا ذلــت خانــه نشــینی و عافیــت طلبــی قابــل معاملــه نیســت.
شــرح دالوریهــا در اوج کمبودهــا ،اســناد،وصیتنامههــا ،خاطــرات ،عکسهــا و هرآنچــه مربــوط
بــه شــهدای عزیــز میشــود ،هریــک چــراغ راهــی اســت بــرای حرکــت در مســیر دلدادگــی آنــان بــه
قــرآن کریــم و عتــرت طاهریــن (ع).
یــاد و خاطــره آن یــاران عــروج کــرده را گرامــی مــی داریــم و بــه محضــر خانــواده هــای معــزز شــهدا
ادای احتــرام مــی کنیــم.
 40ســال فعالیــت جهاددانشــگاهی ،مرهــون خــون شهداســت و ســرمایه واقعــی مــا در این نهــاد انقالبی،
تنهــا تــداوم راه آن عزیــزان مخلص و خداجوســت.
 55شــهید فــارغ التحصیــل یــا دانشــجو در رشــته هــای فنــی و مهندســی 16 ،شــهید در رشــته هــای
علــوم پایــه 11 ،شــهید در رشــته هــای علوم انســانی و هنــر 9 ،شــهید تکنیســین 7 ،شــهید در مجموعه
هــای علــوم پزشــکی و  5شــهید در ســایر بخــش هــای جهاددانشــگاهی ،افتخــار ایــن نهــاد و گــواه بــر
ـاب َوالحِ ك َمـ َ
ـة اســت کــه بــر تــارک
ـم الكِ تـ َ
رهــروی آن پــاکان در مــدار آیــه شــریفه َويُ َز ّكي ِهــم َويُ َعل ِّ ُم ُهـ ُ
نشــان جهاددانشــگاهی ،نقش بســته اســت.

ســـاعت  10:30شـــب  27ديمـــاه ســـال ،65
جنگنـــده متجـــاوز رژيـــم بعـــث عـــراق بـــا گـــرا
گرفت ــن از منافق ــان ک ــوردل و وط ــن ف ــروش ب ــا
چهـــار بمـــب دانشـــکده فنـــي دانشـــگاه تبريـــز و
مناط ــق اط ــراف آن را ه ــدف ق ــرارداد ک ــه يک ــي
از ايـــن بمبهـــا برخـــاف ســـه بمـــب ديگـــر کـــه
در محوطـــه بـــاز فـــرود آمـــد ،بـــه ســـاختمان

کارگاه ســـاخت قطعـــات موردنيـــاز جبهههـــا
اصابـــت کـــرد؛
کارگاه ــی ک ــه توس ــط س ــازمان جهاددانش ــگاهي
اســـتان آذربايجـــان شـــرقي بـــا هـــدف پيونـــد
دانش ــگاه و صنع ــت دفاع ــي کش ــور در دوران فش ــار
تحريمهـــاي اقتصـــادي و تســـلیحاتی راه انـــدازي
شـــده بـــود.
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شـــهید منصـــور آخرتدوســـت  25مردادمـــاه  1338در شـــهر
تهـــران و در محلـــهی خیابـــان قزویـــن بـــه دنیـــا آمـــد .وی پـــس
از دوران کودکـــی و اشـــتغال بـــه تحصیـــل ،مـــدرک دیپلـــم خـــود را
در ســـال  57اخـــذ کـــرد و در همـــان ســـال در رشـــتهی بیولـــوژی
دانشـــگاه ارومیـــه پذیرفتـــه شـــد.
ش ــهید آخرتدوس ــت در دوران دانش ــجویی ب ــه عضوی ــت معاون ــت
فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجانغربـــی درآمـــد .ایـــن شـــهید
واالمق ــام در س ــال  1360در ش ــهر ارومی ــه ازدواج ک ــرد و ت ــا زم ــان
شـــهادت در همـــان شـــهر بهســـر بـــرد .وی لحظـــهای از تـــاش و
مجاهـــدت در راه آرمانهایـــش دســـت برنداشـــت؛ حتـــی در آغـــاز
دوران دانشـــجویی و ایامـــی کـــه دانشـــگاهها بســـته بـــود ،بههمـــراه
دوســـتانش در تهـــران ،پـــادگان جـــی را از دســـت مـــزدوران رژیـــم
پهلـــوی آزاد کـــرد.
پـــس از پیـــروزی انقـــاب ،خدمـــت بـــه مـــردم مناطـــق محـــروم
را در اولویـــت کارهایـــش قـــرار داد و بـــا شـــروع جنـــگ تحمیلـــی،
مقابل ــه ب ــا دش ــمن متج ــاوز را وظیفــهی خ ــود دانس ــت و س ــرانجام
زمان ــی ک ــه در تاری ــخ  ،1362/5/14فرمان ــدهی گ ــردان ث ــارا ...ب ــود،
در آس ــتانهی  16م ــرداد س ــومین س ــالگرد تش ــکیل جهاددانش ــگاهی
بـــه دســـت عناصـــر ضدانقـــاب و جنایتـــکار کوملـــه در منطقـــهی
«حمامـــار» بـــه درجـــهی رفیـــع شـــهادت رســـید.
پیکـــر مطهـــر ایـــن شـــهید واالمقـــام پـــس از انتقـــال بـــه تهـــران
در قطع ـهی  ،26ردی ــف  ،85ش ــمارهی ی ــک ب ــه خ ــاک س ــپرده ش ــد.
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آنچه گفتنی است و باید گفت ،امام گفته است

در ايـــن حملـــه ناجوانمردانـــه تعـــداد  22تـــن از جهادگـــران
جهاددانشـــگاهي کـــه ميانگيـــن ســـني آنهـــا  22ســـال بـــود بـــه
درجـــه رفيـــع شـــهادت نائـــل آمدنـــد و بـــه ســـایر شـــهدای جهـــاد
کـــه تـــا آن تاريـــخ از ســـایر واحدهـــای ســـازمانی ایـــن نهـــاد در
سراســـر ایـــران اســـامی پرگشـــوده بودنـــد ملحـــق شـــدند؛
در ســـالهاي پـــس از ايـــن حادثـــه نيـــز جهاددانشـــگاهي شـــهداي
ديگـــري را تقديـــم انقـــاب و دفـــاع مقـــدس نمـــود امـــا تاریـــخ
شـــهادت ايـــن گلهـــاي پرپرشـــده بوســـتان علـــم و ايمـــان و عمـــل
بـــه عنـــوان نمـــاد پيشـــگامي و جهـــاد مقـــدس در راه خودبـــاوري
و خودکفائـــي دفاعـــي دانـــش بنيـــان از ســـال « 1396روز شـــهدای
جهاددانشـــگاهی» نـــام گرفـــت.
روایت هایی از دلدادگی
از تحصیل در رشتهی بیولوژی دانشگاه تا فرماندهی گردان ثاراهلل
فرازی از زندگینامهی شهید منصور آخردوست
عضو معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجانغربی
نح ــوهی ش ــهادت :ب ــه دس ــت عناص ــر ض ــد انق ــاب و جنایت ــکار
کوملـــه در منطقـــهی «حمامـــار» در آســـتانهی ســـومین ســـالگرد
تشـــکیل جهاددانشـــگاهی

دوم آذر س ــال  1336در ش ــهر اصفه ــان چش ــم ب ــه جه ــان گش ــود؛
کودک ــی و نوجوانــیاش را در دام ــان خان ــوادهای ب ــا ایم ــان گذران ــد.
مجیـــد در ســـال  1355در رشـــتهی متالـــورژی دانشـــگاه صنعتـــی
شـــریف پذیرفتـــه شـــد .او دانشـــگاه را ســـنگر مبـــارزه کـــرد و در
کـــوران انقـــاب و در آســـتانهی پیـــروزی بارهـــا در هنـــگام پاییـــن
کشـــیدن مجســـمهی شـــاه ملعـــون توســـط عمـــال رژیـــم مجـــروح
ش ــد.
پـــس از پیـــروزی انقـــاب اســـامی ،جهادســـازندگی شـــهرهای
شـــهرکرد و شاهینشـــهر را راهانـــدازی کـــرد و بـــه یـــاری جهـــاد
ی ناپذیـــرش در بازگشـــت بـــه
گنبـــدکاووس شـــتافت .روح خســـتگ 
ته ــران حک ــم ب ــه حض ــورش در فت ــح النــهی جاسوس ــی آمری ــکا داد.
پـــس از آن مســـوولیت بخـــش فرهنگـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی
صنعت ــی ش ــریف را ب ــه عه ــده گرف ــت .ش ــهید مجی ــد م ــؤذن صفائ ــی
بـــا دیـــدگاه نـــاب خـــود منشـــأ اثـــر فعالیتهـــای ارزشـــمندی بـــود.
حت ــی در زم ــان مس ــوولیت ش ــهید رجای ــی نی ــز ب ــا دفت ــر نخس ــت
وزیـــری همـــکاری میکـــرد .جنـــگ تحمیلـــی کـــه شـــروع شـــد،
بهدلیـــل پســـت حساســـی کـــه در وزارت امـــور خارجـــه بـــه شـــهید
مـــؤذن صفائـــی محـــول شـــده بـــود ،بـــه وی اجـــازهی حضـــور در
جبهههـــا داده نمیشـــد؛ بـــه او میگفتنـــد :جبهـــه بـــه شـــما نیـــاز
نـــدارد ،امـــا مجیـــد مشـــتاقانه میگفـــت« :جبهـــه بـــه مـــن نیـــاز
ن ــدارد ،ول ــی م ــن ب ــه جبه ــه نی ــاز دارم!» س ــرانجام هم ــه را راض ــی
ک ــرد و س ــبکبال ب ــه س ــوی آزادس ــازی خونینش ــهر ش ــتافت .ش ــهید
واالمق ــام مجی ــد م ــؤذن صفائ ــی مت ــن وصی ــت نامــهاش را اینگون ــه
آغـــاز کـــرد« :هرچـــه فکـــر میکنـــم کـــه چـــه سفارشـــاتی بکنـــم،
درمییابـــم کـــه چیـــزی بـــرای گفتـــن نـــدارم .آنچـــه گفتنـــی
اســـت و بایـــد گفـــت امـــام گفتـــه اســـت؛ لـــذا ســـخنی مهمتـــر
و بهتـــر از گفتارهـــای امـــام امـــت و نایـــب بـــر حـــق امـــام زمـــان
(عـــج) کـــه در تمامـــی زمینههـــای انســـانی ،اجتماعـــی رهنمـــون و
راهگشـــای مومنیـــن و مســـلمین اســـت در چنتـــه نـــدارم».
او ادامـــه میدهـــد« :بـــه ایـــن نکتـــه تاکیـــدی خـــاص دارم کـــه
جمه ــوری اس ــامی نعمت ــی اس ــت ک ــه خداون ــد ب ــه م ــا داده اس ــت...
از خـــدا میخواهـــم بـــه خاطـــر خـــون شـــهیدان عزیـــزی کـــه بـــه
لقـــاءا ...رســـیدهاند ،بـــه همـــهی مـــا توفیـــق دهـــد کـــه از انحـــراف
از قوانی ــن اس ــام دوری گزینی ــم و همیش ــه راه اس ــام را حت ــی اگ ــر
برخـــاف خواســـتههای نفســـانی ماســـت ،انتخـــاب کنیـــم».

ســـرانجام وعـــدهی دیـــدار فرارســـید و مجیـــد مـــؤذن صفایـــی
روز  15اردیبهشـــت ســـال  1361و در جریـــان آزادســـازی خرمشـــهر
ته ــران ،حی ــن پیش ــروی در ج ــاده مواصالت ــی اه ــواز ـ خرمش ــهر ب ــه
فیـــض شـــهادت نائـــل آمـــد و جســـم مطهـــر او در گلـــزار شـــهدای
اصفهـــان آرام گرفـــت.
جهادگر شهید منوچهر هاشمی یانسی
محـل خدمـت :واحـد تبلیغـات فرهنگـی سـازمان جهاددانشـگاهی
آذربایجـان شـرقی
مقطع تحصيلی :دانشجوی كارشناسي
رشتهی تحصيلی :علوم آزمایشگاهی
تولـــد 1335/07/07 :ـ روســـتای یانسآبـــاد ـ توابـــع آبیـــک
قزویـــن
شهادت1361/07/07 :ـ سومار ـ عمليات مسلم بن عقيل
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از  7/7ســـال  35تـــا 1361 /7/7؛ بـــه شـــهادتم
افتخـــار کنیـــد
بـــار خدایـــا؛ مـــرا ببخـــش کـــه عمـــرم را جـــز بـــه گنـــاه و خطـــا
س ــپری نک ــردم و امان ــت ت ــو و رس ــولت را ک ــه تکام ــل انس ــان اس ــت،
حتـــی بـــه انـــدازه قطـــره ای از دریـــای بیکـــران تکاملـــت بـــه جـــای
نی ــاوردم.
خدای ــا؛ این ــک غ ــرق در گن ــاه ،ب ــا قلب ــی س ــیاه و ب ــی پن ــاه و زار
و درمان ــده از ه ــر ک ــس و ه ــر چی ــز رو ب ــه س ــوی ت ــو آورده ام ک ــه
جـــز تـــو کســـی را نـــدارم (الهـــی مـــن لـــی غیـــرک اســـاله کشـــف
ض ــری)؛ آی ــا م ــرا نم ــی پذی ــری؟
خداونـــدا؛ ســـپاس بـــی کرانـــم را بپذیـــر کـــه مـــرا بـــه وظیفـــه
خوی ــش رهنم ــون گش ــتی و معرف ــت خوی ــش را در دل ــم ج ــای دادی
و اس ــوهی حس ــنهی زمان ــم را ب ــه م ــن شناس ــاندی ت ــا ب ــا پی ــروی از
رهب ــر بتوان ــم در راه مقص ــود ت ــو گام ب ــردارم ب ــر حس ــب دس ــتورات
عم ــل کن ــم.
مـــن هیچـــم و بـــه هیـــچ نیـــارزد دعـــای مـــن؛ شـــاید مـــرا بـــه
هی ــچ ببخش ــد خ ــدای م ــن .عزی ــزان اگ ــر فی ــض اله ــی نصی ــب ای ــن
بن ــده حقی ــر و عاص ــی ش ــد و ب ــه ف ــوز عظی ــم ش ــهادت نای ــل ش ــدم،
ناراح ــت نباش ــید و خ ــدای را حم ــد و س ــپاس گویی ــد ک ــه امانت ــش
را ب ــه خوب ــی گذاردی ــد.
پـــدر ،مـــادر و بـــرادران و خواهـــران؛ آیـــا مـــن از علـــی اکبـــر
حســـین (ع) عزیزتـــرم؟ و یـــا از قاســـم ابـــن الحســـن(ع) بهتـــر و یـــا
از هـــزاران علـــی اکبـــر گونـــه هـــای تاریـــخ برتـــر؟ پـــس شـــما بـــه
ش ــهادتم افتخ ــار کنی ــد و دع ــا کنی ــد ک ــه خداون ــد ای ــن قربان ــی را
از شـــما بپذیـــرد.
فرازهایی از وصیتنامهی شهید منوچهر هاشمی یانسی

هاش ــم ه ــم یک ــی از آنهاس ــت .ب ــا اینک ــه ای ــام امتحان ــات آخ ــر
ت ــرم اس ــت ،تردی ــد دارد ب ــه تبری ــز برگ ــردد .فک ــر اع ــزام ب ــه جبه ــه
از تهـــران لحظـــهای رهایـــش نمیکنـــد.

افراد با ایمان از قطعات آهن محکمتراند؛ چه اینکه آهن
هنگامیکه وارد آتش شود ،تغییر میکند؛ اما مومنان اگر کشته
شوند و سپس زنده شوند و باز کشته شوند ،تغییری در روحیهی
آنها پیدا نمیشود
سفينةالبحار ،جلد  ،1صفحهی 37

تبریـــز ـ کالس درس دانشـــکده فنـــی ـ ســـاعت  9صبـــح
 27دیمـــاه 1365
چهـــرهی هاشـــم کامـــا آرام اســـت .لبخنـــدی بـــه چهـــره دارد و
گوی ــا نگران ــی و افس ــوساش ب ــرای اع ــزام ت ــا ح ــدودی رف ــع ش ــده؛
دوســـتش آخـــر کالس میگویـــد «شـــش مـــاه قبـــل کـــه از مـــن
خواســـتی وســـایل و نامـــهی خداحافظـــیات را بـــه پـــدر و مـــادرت
در رشـــت برســـانم ،تمـــام وجـــودم را اضطـــراب گرفتـــه بـــود کـــه
عکسالعملش ــان چ ــه خواه ــد ب ــود ،ام ــا واقع ــا از برخ ــورد ت ــوأم ب ــا
آرامـــش آن دو عزیـــز تعجـــب کـــردم».
هاشـــم ســـرش را بـــه زیـــر میانـــدازد و میگویـــد «شـــرمندهام
رفیـــق؛ بعـــد بالفاصلـــه ادامـــه میدهـــد ،بـــا اســـتاد قـــرار امشـــب
را گذاشـــتیم؛ انشـــاا ...همـــهی بچههـــا رأس ســـاعت در کارگاه
حاضرنـــد».

کرج ـ کارخانه الحدید ـ هفتهی آخر دیماه 1365
پایـــان مأموریـــت شـــشماههی رزمنـــدگان داوطلـــب کـــه در
رش ــتهی فن ــی و ابزارس ــازی مه ــارت دارن ــد و ب ــرای تولی ــد مهم ــات
بـــه الحدیـــد آمدهانـــد ،اعـــام شـــده اســـت.

تبریـــز ـ کارگاه مهماتســـازی جهاددانشـــگاهی
آذربایجانشـــرقی ـ ســـاعت  8شـــب  27دیمـــاه 1365
یـک بـزم عاشـقانه؛ گویـی فضـا پـر اسـت از توکل بـه خـدا و همت و
عشـق بـه جهـاد و جوانانـی گمنـام اما شـهره به ایمـان و وطندوسـتی؛

محکمتر از آهن
امام صادق علیهالسالم میفرماید:
إن ُزب ُ َر ال ْ َحدِ یدِ إذأُ ْدخِ َل النّا َر
ِن ُزب ُ ِر ال ْ َحدِ یدِ َّ
َّ
إن ال ْ ُم ْؤم َ
ِن أَ َش ُّد م ْ
ِن ل َ ْو ُقتِل ثُ َّم ن ُِش َرثُ َّم ُقت َ
ِل ل َ ْم ی َتغَی ْر َق ْل ُب ُه
تَغَی َر َّ
وإن ال ْ ُم ْؤم َ
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آنهـم در ملکـوت آسـمانها .همـه بهشـدت مشـغول کارنـد؛ کسـی
خسـته نیسـت؛ نـه از کالسهـای امـروز صبـح و نـه از فعالیتهـای
شـبانهی سـاخت تجهیـزات و مهمات نظامـی .عقربههای سـاعت از عزم
ایـن جوانـان شـرمنده شـدهاند.

رسم باور
ِ
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
1399
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ساعت  11شب  27دیماه 1365
نیـــم ســـاعت از حملـــهی هوایـــی جنگنـــدهی عراقـــی گذشـــته
اســـت .بـــا چهـــار بمـــب بـــه کارگاه جهاددانشـــگاهی حملـــه کـــرده
و ی ــک بم ــب ب ــر خ ــاف س ــه بم ــب دیگ ــر ک ــه در محوطــهی ب ــاز
فـــرود آمـــد بـــه کارگاه خـــورده اســـت.
غوغایـــی برپاســـت؛ مـــردم شـــک ندارنـــد کـــه گـــرای کارگاه را
منافقـــان بـــه عراقیهـــا دادهانـــد .پیکرهـــای شـــهدا یکییکـــی از
زیـــر آوار و آهـــن خـــارج میشـــود .تخمیـــن میزننـــد حداقـــل 20
ت ــن از اعض ــای جهاددانش ــگاهی ش ــهید ش ــده باش ــند .آمبوالنسه ــا
آمدهانـــد؛ هاشـــم زنـــده اســـت ،امـــا بهشـــدت زخمـــی شـــده؛ او را
ســـریع بـــه بیمارســـتان میرســـانند.
بیمارستان سینا ـ چند ساعت پس از حمله هوایی
مـــادر هاشـــم خـــودش را بـــه بیمارســـتان رســـانده و از دکتـــر
میخواهـــد وضعیـــت پســـرش را توضیـــح دهـــد .دکتـــر طفـــره
مـــیرود ،امـــا مـــادر اصـــرار میکنـــد و تاکیـــد میکنـــد کـــه کامـــا
برای ــش ش ــرح ده ــد .دکت ــر ب ــه م ــادر میگوی ــد «م ــا چندس ــاعتی
اس ــت ک ــه داری ــم ت ــاش میکنی ــم ت ــا هاش ــم زن ــده بمان ــد»؛ بع ــد
آرامتـــر از جمـــات قبلـــی میگویـــد« :مـــادر؛ ترکشهـــا بـــا آتـــش
وارد بـــدن هاشـــم شـــدهاند».
بیمارستان امام خمینی ـ صبح چند روز بعد
هاشـــم کـــه دیـــروز از بیمارســـتان ســـینا بـــه بیمارســـتان امـــام
خمینـــی منتقـــل شـــده اســـت؛ درحالیکـــه بهســـختی و کمرمـــق
ســـخن میگویـــد ،پـــس از ادای شـــهادتین و گفتوگـــو بـــا مـــادر
عزیـــزش بـــه درجـــهی رفیـــع شـــهادت نایـــل آمـــد.
ش ــهید هاش ــم اخترش ــمار ،متول ــد  1344/11/1در ش ــهر رش ــت و
دانشـــجوی ابزارســـازی در دانشـــکده فنـــی تبریـــز ،یکـــی از  22تـــن
از جهادگ ــران ش ــهید جهاددانش ــگاهی اس ــت ک ــه در ای ــن حملــهی
ناجوانمردانـــه بـــه شـــهادت رســـیدند .آنهـــا بهحـــق پیشـــگامان
خودکفایـــی دفاعـــی دانشبنیـــان محســـوب میشـــوند.
شورای معاونان جهاددانشگاهی در سال  ،1396نامگذاری  27دیماه
را بهعنوان روز شهدای جهاددانشگاهی تصویب کرد.
پرواز از عمق میدان
(عکاسان شهید ایسنا)
چهارســـال از آغـــاز بـــه کار رســـمی خبرگـــزاری دانشـــجویان
ای ــران (ایس ــنا) گذش ــته ب ــود ک ــه محمدحس ــین قری ــب  24س ــاله و
اس ــماعیل عمران ــی  22س ــاله ب ــه س ــرویس عک ــس ای ــن خبرگ ــزاری
پیوســـتند .قریـــب از ن ِـــکا بـــرای تحصیـــل در رشـــتهی عکاســـی بـــه
تهـــران آمـــده بـــود و در خوابـــگاه دانشـــجویی زندگـــی میکـــرد؛
او از تیرمـــاه  1382کار حرفـــهای خـــود را در ایســـنا شـــروع کـــرد
و لنـــز دوربیـــناش را بـــه ســـمت ثبـــت محرومیتهـــای جامعـــه و
درد و رن ــج م ــردم زلزلــهزدهی ب ــم و زرن ــد کرم ــان چرخان ــد .قری ــب
در دوازدهمیـــن جشـــنوارهی مطبوعـــات ،رتبـــهی نخســـت رشـــتهی
عکـــس خبـــری گـــروه نشـــریات سراســـری را از آن خـــود کـــرد.
موض ــوع عک ــس منتخ ــب او ه ــم گوشــهای از آالم م ــردم مهرب ــان و
مظلـــوم کویـــر در حادثـــه زلزلـــه را بـــه تصویـــر میکشـــید .همـــان
مردم ــی ک ــه دوس ــت و هم ــکارش اس ــماعیل عمران ــی ،یک ــی از آنه ــا
بـــود .اســـماعیل در عنبرآبـــاد جیرفـــت بـــه دنیـــا آمـــد؛ در واقعـــهی
زلزلـــهی بـــم ،تعـــداد زیـــادی از دوســـتان و همکالســـیهایش را از
دس ــت داد .س ــال  1382ب ــه جهاددانش ــگاهی کرم ــان پیوس ــت و در
ســـال  83فعالیـــت خـــود را در خبرگـــزاری وابســـته بـــه ایـــن نهـــاد
انقالبـــی یعنـــی ایســـنای جـــوان منطقـــهی کویـــر آغـــاز کـــرد .او در

جری ــان زلزلــهی زرن ــد کرم ــان ،خ ــود را ب ــه س ــرعت ب ــه منطقــهی
حادثـــه رســـاند و اولیـــن تصاویـــر آن زلزلـــهی شـــدید را از طریـــق
ایســـنا مخابـــره کـــرد.
حــاال  14آذر  1384و درســت  2روز قبــل از جشــن شــش ســالگی
ایســـنا ،در دفتـــر مرکـــزی ایـــن خبرگـــزاری در تهـــران ،مأموریتـــی
مش ــترک ب ــرای دو ع ــکاس جهادگ ــر و متعه ــد ،یک ــی فرزن ــد دری ــا
و دیگـــری زادهی کویـــر تعریـــف میشـــود .قـــرار اســـت فـــردا
مقـــارن ظهـــر ،یـــک فرونـــد هواپیمـــای هرکولـــس ، C130جمعـــی
از خبرنـــگاران ،عکاســـان و تصویربـــرداران رســـانههای کشـــور و
اعض ــای ارت ــش را ب ــه بندرعب ــاس برس ــاند ت ــا از آنج ــا ب ــه س ــمت
چابهـــار یعنـــی محـــل برگـــزاری مانـــور ارتـــش جمهـــوری اســـامی
ایـــران حرکـــت کننـــد؛ امـــا چنددقیقـــه پـــس از برخاســـتن از بانـــد
فـــرودگاه بـــه دلیـــل بـــروز نقـــص فنـــی ،خلبـــان قصـــد بازگشـــت
ب ــه ف ــرودگاه مهرآب ــاد را داش ــت ک ــه ای ــن هواپیم ــا س ــقوط ک ــرد و
تمام ــی سرنش ــینان ش ــامل محمدحس ــین و اس ــماعیل ب ــه ش ــهادت
رســـیدند.
در پـــی ایـــن حادثـــهی تاســـفبار ،مقـــام معظـــم رهبـــری در روز
چهارشـــنبه  ۱۶آذر ۱۳۸۴در پیامـــی جانباختـــن خدمتگـــزاران
جامعـــهی رســـانهای و نظامـــی کشـــور را در حادثـــهی تلـــخ ســـقوط
هواپیمـــا ،تســـلیت گفتنـــد.
نام و یادشان گرامی باد.
شهیدی که بهدنبال شهادت بود
حجتاالسالموالمسلمین سید مهدی تقوی
مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایکنای جهاددانشگاهی
نحـوهی شـهادت :در جریـان حملـه تروریسـتی داعـش بـه مجلـس
شـورای اسلامی ـ  17خـرداد ۹۶
شـــهید حجتاالسالموالمســـلمین ســـید مهـــدی تقـــوی
مدیرعامـــل اســـبق خبرگـــزاری ایکنـــا ،از فعـــاالن جامعـــهی قرآنـــی
کشـــور و از اعضـــای دفتـــر نماینـــدهی مـــردم شاهینشـــهر ،برخـــوار
و میمـــه در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــود.
شـهید تقـوی از رزمنـدگان تخریبچـی لشـکر  10سیدالشـهدا(ع)
در دوران افتخارآمیـز هشتسـالهی دفـاع مقـدس بـود که پـس از اتمام
جنـگ تحمیلـی در کسـوت روحانیـت بـه ادامـهی راه جهـاد و ایثـار
مشـغول بـود و در نهایـت بـه آرزوی دیرینـهی خـود رسـید.
وی کـه از جهاددانشـگاهی مامـور بـه مجلـس بـود ،داوطلبانـه امـور
طلاب جمعیـت رهپویـان را نیـز دنبـال میکـرد .حاضـران روز واقعـه
در مجلـس ،روایـت کردهانـد کـه او دم آخـر فقـط گفته بـود« :الحمدهلل
ر بالعالمین»
حـاج بهـزاد زارع از همرزمـان شـهید تقـوی طـی یادداشـتی در
خصـوص او نوشـته اسـت:
«حدود سـه هفتـهی قبل از انتخابات ریاسـت جمهوری  ،۹۶دوسـت
و هـمرزم عزیزمـان حجتاالسالموالمسـلمین سـید مهـدی تقوی منزل
مـا تشـریف آورده بـود؛ صبحانـهای میزبانشـان بودیـم و بـا هـم گپـی
زدیـم و در مـورد نگرانیهـا و دغدغههـای سیاسـی و فرهنگـی و ...درد
دلـی کردیم.
ایشـــان گریـــزی بـــه گذشـــته ز د و گفـــت« :مـــا خیلـــی ضـــرر
کردیـــم کـــه ماندیـــم؛ رســـیدن را مفتمفـــت از دســـت دادیـــم؛» از
م ــن خواس ــت اگ ــر ارتباط ــی ب ــرای رفت ــن ب ــه س ــوریه دارم ،کمک ــش
کنـــم تـــا اعـــزام شـــود.
گفتم :سید اوال دیگر از ما گذشته و ثانیا کل اگر طبیب بودی...؛ من
اگر چنین ُعرضهای داشتم ،راهی برای خود پیدا میکردم.
سید مهدی گفت  :نه ،من هنوز امیدوارم!
آنروز ،م ــن مث ــل همیش ــه نفهمی ــدم ک ــه در ب ــاغ ش ــهادت ب ــا ِز
ب ــاز اس ــت ،ام ــا ب ــرای اهل ــش.
بهراســـتی کســـی چـــه میدانـــد ســـید مهـــدی بـــا خـــدا چـــه
گفـــت کـــه بـــا زبـــان روزه بـــه دســـت شـــقیترین انســـانها بـــه
همرزمـــان شـــهیدش پیوســـت».

نگاهازبیرون

 40سالگیجهاددانشگاهیدرگفتارمسووالنکشوریواستانی
تخصیص اعتبارات برای انجام
فعالیتهای مغفولماندهی کشور
علــی نیکزاد نمایندهی مردم اردبیل و نایب
رییس مجلس

■ جهاددانشـــگاهی بایـــد در دانشـــگاه فعالیـــت
جهـــادی کنـــد ،چـــون بـــا توســـعهی علـــم و
دانـــش میتـــوان مشـــکالت جامعـــه را برطـــرف
کـــرد.
■ ایـــن نهـــاد میتوانـــد کشـــور را از
بســـیاری از وابســـتگیها برهانـــد و بـــا توجـــه
بـــه پتانســـیلهای موجـــود در ایـــن نهـــاد،
بایـــد اعتبـــارات الزم بـــرای انجـــام فعالیتهـــای
مغفـــول و ناتماممانـــدهی کشـــور بـــه ایـــن نهـــاد
انقالب ــی داده ش ــود ت ــا اه ــداف توس ــعهای کش ــور
محقـــق شـــود.

■□■
تحقق پیشرفت جهادی در گام
دوم انقالب با تزریق انرژی
جدید
حجتاالسالموالمسلمین سید محمدرضا
میرتاجالدینی نمایندهی مردم تبریز

■ بعـــد از چهـــل ســـال بایـــد انـــرژی
جدیـــدی بـــه جهاددانشـــگاهی تزریـــق شـــود
و حمایتهـــای ویـــژهای از ایـــن نهـــاد انجـــام
شـــود تـــا بـــا همـــان رویکـــرد جهـــادی و علمـــی
قبلـــی بتوانـــد در گام دوم انقـــاب نیـــز روبهجلـــو
حرکـــت کنـــد؛ اعتقـــاد مـــن ایـــن اســـت کـــه
قســـمتی از فعالیتهـــا و مدیریـــت جهـــادی و
حرکتهـــای جهـــادی کشـــور بایـــد در اختیـــار
ایـــن نهـــاد قـــرار داده شـــود تـــا حرکتهـــای
جهـــادی علمـــی انجـــام گیـــرد.
■ جهاددانشـــگاهی حرکتهـــای خوبـــی در
حـــوزهی بهداشـــت و درمـــان در ســـطح کشـــور
انجـــام داده اســـت و در ایـــن رابطـــه بایـــد در
س ــطح مل ــی و اس ــتانی حمای ــت وی ــژهای از ای ــن
نهـــاد انجـــام شـــود.

■□■
انجام فعالیتهای کمهزینه
براساس پاسخگویی به نیازهای
کشور

لطفاهلل سیاهکلی نمایندهی مردم قزوین

■ فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی دقیـــق و

بـــدون اشـــکال اســـت و بـــا هزینـــهی کمتـــر
و بـــر اســـاس پاســـخگویی بـــه نیازهـــای
کشـــور انجـــام میشـــود؛ ایـــن نهـــاد بایـــد در
پاســـخگویی بـــه نیازهـــای جامانـــدهی جامعـــه
پیشـــگام باشـــد و از نهادهـــا و ارگانهـــا بخواهـــد
کـــه در ایـــن کار آنهـــا را همراهـــی کنـــد.
■ ایـــن نهـــاد بـــا صنعـــت ،بهـــرهوران از آن،
بهکارگیرنـــدگان صنعـــت و مصرفکننـــدهی
نهای ــی ارتب ــاط خوب ــی دارد؛ از طرف ــی ب ــا توج ــه
بـــه اینکـــه پشـــتوانهای بـــه نـــام دانشـــگاه و
علـــم دارد ،از نظـــر نیـــروی انســـانی کمنظیـــر
اســـت .میتـــوان گفـــت جهاددانشـــگاهی نهـــادی
اســـت کـــه از اندیشـــه تـــا مصـــرف را خـــوب
میفهمـــد .

■□■
نهادی پویا در عرصهی علم و
فناوری
صدیف بدری نمایندهی مردم اردبیل

■ جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان نهـــادی پویـــا
و فعـــال در عرصـــهی علـــم و فنـــاوری تاکنـــون
در کشـــور گامهـــای موثـــری برداشـــته و در
زمینههایـــی همچـــون آمـــوزش ،اســـتفاده
از دانـــش نویـــن و توســـعهی فناوریهـــای
روز مثمرثمـــر بـــوده و بـــرای مـــردم خدمـــات
متعـــددی ارایـــه کـــرده اســـت.
■ ایـــن نهـــاد توانســـته اســـت تناســـب و
ارتباطـــی موثـــر بـــا صنعـــت و بـــازار کار پدیـــد
آورد و تالشهـــای موثـــری در راســـتای
برطرفکـــردن بســـیاری از خألهـــای نظـــام
آموزشـــی انجـــام داده اســـت.

■□■
لزوم حمایت برای شکلگیری
نسل جدیدی از مدیران و
دانشمندان

فاطمــه محمدبیگی نمایندهی مردم قزوین
■ اگـــر مســـووالن از فرصـــت ارتبـــاط بـــا
جهاددانشـــگاهی اســـتفاده کننـــد ،میتواننـــد
در پیشـــبرد اهـــداف ســـازمانی خـــود موفقتـــر
عمـــل کننـــد و ارگانهـــا میتواننـــد ایـــن نهـــاد
را بهعنـــوان یـــک بـــازوی اجرایـــی ،پژوهشـــی و
فکـــری در کنـــار خـــود ببیننـــد.
■ جهاددانشگاهی بهاندازهی الزم حمایت نشده
است؛ اگر این نهاد را در بحثهای کالن حمایت
میکردیم ،هماکنون شاهد شکلگیری نسل
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جدیدی از مدیران ،دانشمندان و عالمان توانمند با جهتگیریهای
بهتر بودیم و میتوانستیم در تربیت دانشمندان و نیروهای خالق،
متخصص و مبتکر که تعهد و روحیهی معنوی داشته باشند ،موفقتر
عمل کنیم.

دانشبنیان به تولیدات نو روی آورده که نیاز جدی کشور است و در این
شرایط کنونی که به دلیل تحریمها با محدودیت برای مبادالت تکنولوژی
و استفاده از دانش روز مواجه هستیم ،باید از ظرفیت این نهاد بیشتر
استفاده شود.

■□■

■□■
ورود داوطلبانه به عرصههای مورد نیاز کشور

حافظ اهداف بلندمدت انقالب و نظام اسالمی

حجتاالسالموالمسلمین احمدحسین فالحی
نمایندهی مردم همدان

■ جهاددانشگاهی همیشه حافظ منافع ،دستاوردها و اهداف بلندمدت
انقالب و نظام اسالمی بوده است و این مهمترین شاخصهی این نهاد است
و با تمام کارهای فرهنگی که کرده توانسته مقداری حرکت گروههای
مختلف سیاسی در دانشگاهها را جهتدهی کند .اگر این جهتدهی
تقویت و اتحاد میان گروههای سیاسی تقویت شود ،قطعا آیندهی بهتری
برای کشور رقم خواهد خورد.
■ جهاددانشگاهی باید ارتباط میان صنعت و دانشگاه را قویتر کند و
ماموریتهای فرهنگی و ماموریتهایی از این دست به این نهاد انقالبی
واگذار شود.

■ در طول  ۴۰سال در خیلی از بخشها درخشش خوبی از سوی
جهاددانشگاهی داشتیم و نامگذاری جهاددانشگاهی پیامی دارد؛
بهطوریکه این نهاد در کنار هر نهاد انقالبی دیگر باید بهصورت «آتش
به اختیار» در هر عرصهای که مورد نیاز است ،داوطلبانه ورود کنند.
■ جهاددانشگاهی در سالهای اخیر در بحث سلولهای بنیادی
بیشتر درخشش داشته است و در حال حاضر مهمترین بحث در
عرصههای علمی شرکتهای دانشبنیان هستند.

حسین محمدصالحی دارانی نمایندهی مردم استان اصفهان

■□■
خطشکن عرصههای علمی

حجتاالسالموالمسلمین سید سلمان ذاکر نمایندهی مردم
ارومیه
■ ضروری است دولت با اختصاص بودجهی ویژه به جهاددانشگاهی
و ایجاد زمینهی درآمدزایی به نفع این نهاد در مسیر توسعهی پژوهش
و عملیاتیکردن پژوهشهای انجام شده برای رفع مشکالت جامعه اقدام
کند و جهاددانشگاهی را بهعنوان خطشکن عرصههای علمی یاری رساند.
■ نوآوری و تالش در راستای رفع مشکالت روز جامعه همگام و
هماهنگ با ارکان نظام و مطالبات رهبری وجه تمایز این نهاد برخاسته
از انقالب است که از حالت عادیسازی و کارهای روتین عبور کرده و در
سمت جهش تولید و نوآوری پیش میرود.

■□■
ترکیب آرمانخواهی و روحیهی جهادی

عباس گودرزی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس و
نمایندهی مردم استان لرستان
■ جهاددانشگاهی در گرهگشایی از مشکالت مردم نقش بهسزایی
داشته است و شاخص اصلیای که باعث برجستگی این نهاد انقالبی
شده ،روحیهی جهادی و در محیط دانشجویی بودن است.
■ در این نهاد ،آرمانخواهی و روحیهی جهادی در هم ضرب شده
است؛ بنابراین توانسته در پیشرفت علمی کشور تاثیرگذار باشد و امروز
در بسیاری از حوزهها شاهد هستیم که جهاددانشگاهی دستاوردهای
خوبی داشته است و نقش بهسزایی در تحقق شعار انقالب و عبور از
گردنههای سخت داشته است.

ورود به حوزههای تحریمی
و محدودشده

حجتاالسالموالمسلمین سید جواد حسینیکیا
نمایندهی مردم استان کرمانشاه
■ عرصههای مختلفی در کشور وجود دارد که در آنها ضعف داریم
و ورود جهاددانشگاهی میتواند باعث رشد و توسعهی این بخشها شود.
■ جهاددانشگاهی در سالهای اخیر با اتکا به توانمندی شرکتهای

■□■
نقش پررنگ در تحقق فرهنگ اقتصاد مقاومتی
کیومرث سرمدی نماینده مردم استان همدان

■ جهاددانشگاهی با تعریف طرحهای مختلف در زمینههای گوناگون
و با تربیت نیروهای متخصص و متعهد منجر به رشد و توسعهی کشور
بوده و هست و تعریف برنامههای مختلف در زمینههای مختلف فرهنگی،
پژوهشی و آموزشی توسط این نهاد انقالبی همواره ضرورت دارد.
■ جهاددانشگاهی در عرصههای مختلف چون عرصهی پزشکی،
صنعتی و علوم انسانی و اقتصاد دانشبنیان دارای موفقیتهای روزافزون
بوده و با تربیت دانشجویان و جوانان عالقهمند به کار و استقالل کشور
و ارایهی تجربیات و دانش الزم در زمینهی حضور در بازار و ایجاد رونق
تولید و اقتصاد دانشبنیان ،نقش بهسزایی در تحقق فرهنگ اقتصاد
مقاومتی و ایجاد انگیزه در تولید ملی ،کاهش واردات و افزایش صادرات
داشته است.

■□■

مهمترین وظیفه؛ تبدیل علم به ثروت

حسن لطفی نمایندهی مردم استان همدان

■ اعتقاد دارم همهی اعتبارات پژوهشی را باید به جهاددانشگاهی
بدهند تا یک مجموعهی متولی تحقیق و پژوهش در کشور باشد تا
بتوانیم بر روی مشکالتی که در حوزههای مختلف وجود دارد ،کار کنیم.
■ جهاددانشگاهی باید در مسایل دانشبنیان ورود پیدا کند ،چراکه
مهمترین وظیفهی این نهاد در شرایط فعلی کشور ،تبدیل علم به ثروت است.

■□■
تحویل نیروهای انقالبی و نخبه به جامعه

دکتر سید محمد پاکمهر نایب رییس کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس و نمایندهی مردم استان خراسان شمالی
■ زیرساختهای توسعه ،تربیت نیروهای کارآمد است که
جهاددانشگاهی ثابت کرده در این حوزه بسیار خوب میتواند وارد شود
و نیروهای انقالبی و نخبگان را به جامعه تحویل دهد.
■ آموزشهـــــای کوتاهمـــــــدت و میانمدتی که جهاددانشگاهی
ارایه میدهد ،کاربردی و براساس نیازهای روز است که این مساله
نشاندهندهی حرکت موثر این نهاد در جامعه است.

توجه هدفمند به دو مقولهی کار علمی و
فرهنگی

حسین خسروی اسفزار نمایندهی مردم استان خراسانجنوبی

■ جهاددانشگاهی توانسته به دو مقولهی کار علمی و فرهنگی بهخوبی
توجه داشته باشد و برای فعالیتهای پژوهشی و تولید ثروت از طریق
علم گام بردارد.
■ جهاددانشگاهی نهادی برخاسته از انقالب بوده که در راستای تحقق اهداف
و آرمانهای انقالب با بهرهگیری از فکر و اندیشهی جوانان فعالیت میکند.

■□■
نیاز جامعه به ماموریتهای نهاد دارای
خدمات متعدد

حسن محمدیاری نمایندهی مردم استان گیالن

■ ماموریتهای محول به جهاددانشگاهی ماموریتهایی است که
جامعهی امروز به آن نیاز دارد و نیاز است از ظرفیتهای جوانان و
پژوهشگران جهاددانشگاهی در ترویج علم ،پژوهش و نوآوری بیشازپیش
استفاده شود.
■ جهاددانشگاهی از ابتدای انقالب تاکنون خدمات مطلوب و متعددی
را در حوزههای مختلف تحقیقاتی ،آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی ارایه
کرده که استمرار هم دارد.

توانمندی در انجام کارهای بزرگ

احمد مرادی نمایندهی مردم هرمزگان در مجلس
■ باید مسووالن استان از طرحها و برنامههای جهاددانشگاهی حمایت
الزم را انجام دهند؛ زیرا این نهاد علمی امکان انجام کارهای بزرگی را در
استان دارد و میتوانیم هرمزگان را بهعنوان یکی از قطبهای تحقیقاتی
کاربردی کشور تبدیل کنیم.
■ در صورت حمایت از بحث تحقیقات کاربردی در حوزهی شیالت و
آبزیان ،میتوانیم چهرهی استان را در این حوزه متحول کنیم.

■□■
مرکز پیشران توسعهی کشور

محمد وحیدی نمایندهی مردم بجنورد

■ شناخت ظرفیتهای داخلی و استفاده از این ظرفیتها به معنای
خودباوری است و جهاددانشگاهی میتواند این خودباوری را در جامعه
ایجاد کرده و جریان دهد.
■ جهاددانشگاهی در جامعهی کنونی ،مرکز پیشران توسع ه است و هر
کجا ورود پیدا کند میتواند شرایط تعامل با صنعت و تولید را بهوجود آورد.

■□■
توان الزم برای تولید واکسن کرونا

حجتاالسالموالمسلمین امیرقلی جعفری نمایندهی مردم استان
چهارمحالوبختیاری
■ کانونهای جهاددانشگاهی سرشار از جوانان باانگیزه است و باید از
این ظرفیتهای علمی برای حل مشکالت کشور بهرهمند شد.
■ واکسن کرونا امروز یکی از نیازهای اساسی کشور است؛ مراکز علمی
تحت نظر جهاددانشگاهی میتوانند با جهادی نوآورانه وارد این عرصه
شوند و واکسن کرونا را تولید کنند.

مجموعهای مهم در توسعهی کارآفرینی و
اشتغالزایی کشور

حجتاالسالموالمسلمین محمد سبزی نمایندهی مردم استان
مرکزی
■ آموزش مشاغل و آیندهنگری شغلی برای افراد جویای کار،
سرپرست خانوار و حتی شاغالن در راستای مهارتآموزی از ظرفیتهای
عظیم جهاددانشگاهی است.
■ این نهاد انقالبی از ظرفیت باالیی برای مهارتآموزی در سایه
برگزاری دورههای آموزشی ـ تخصصی کوتاهمدت و بلندمدت برخوردار
بوده و یک مجموعه تاثیرگذار در توسعهی کارآفرینی و اشتغالزایی
بهشمار میرود.

موتور محرکهی فناوری با حمایت بدون
تشریفات

اقبال شاکری نمایندهی مردم تهران
■ جهاددانشـــگاهی توانســـته جایـــگاه رفیعـــی در مراحـــل انقـــاب
کســـب کنـــد و ایـــن نهـــاد میبایســـت ذیـــل دســـتگاهها و
مجموعههـــای مختلـــف از جملـــه مجلـــس شـــورای اســـامی مـــورد
حمایـــت قـــرار بگیـــرد تـــا موتـــور محرکـــهی فنـــاوری و علـــم در
کشـــور باشـــد.
■ الزم اس ــت ب ــدون تش ــریفات و بروکراســیهای مرس ــوم ،کاره ــا
ب ــه جهاددانش ــگاهی واگ ــذار ش ــود .امیدواری ــم ای ــن اتف ــاق بیفت ــد و
ای ــن نه ــاد در خدم ــت رف ــع مش ــکالت معیش ــتی ،توس ــعهی اش ــتغال
و کســـبوکار و صنایـــع نقـــش خـــود را بهخوبـــی ایفـــا کنـــد.

■□■
پوشش خألهای حوزهی پژوهشی کشور

محسن فتحی نمایندهی مردم استان کردستان

■ در کردســـتان نوپذیـــری و نوگرایـــی خوبـــی وجـــود دارد و از
طرحهـــای جدیـــد بهخوبـــی اســـتقبال میشـــود کـــه امیدواریـــم
ب ــا حمای ــت از طرحه ــای جهاددانش ــگاهی ش ــاهد تح ــول در اقتص ــاد
اســـتان باشـــیم.
■ بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در حـــوزهی پژوهـــش همچنـــان نیـــاز
بـــه برنامهریـــزی داریـــم ،جهاددانشـــگاهی میتوانـــد بـــا اســـتفاده
از ظرفیتهـــای در اختیـــار بخشـــی از خألهـــای حـــوزهی پژوهشـــی
کش ــور را پوش ــش ده ــد.

■□■
نقش بیبدیل با اتکا به نیروهای خالق و
پژوهشگر
عادل نجفزاده نمایندهی مردم استان آذربایجانغربی

■ جهاددانشـــگاهی بـــا اتـــکا بـــه نیروهـــای خـــاق ،تالشـــگر و
پژوهشـــگر توانســـته در پیشـــرفتهای فرهنگـــی و علمـــی کشـــور
نقـــش بیبدیلـــی ایفـــا کنـــد.
■ از دســـتگاههای اجرایـــی انتظـــار مـــیرود در راســـتای توســـعه
و پیشـــرفت جامعـــه و نهادینهکـــردن پژوهـــش از ظرفیتهـــا،
ابتـــکارات و تجربیـــات ارزشـــمند جهاددانشـــگاهی اســـتفادهی بهینـــه
کننـــد.

رسم باور
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
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گسترش ثمرات عظیم برای انقالب اسالمی

علیاکبر علیزاده نمایندهی مردم استان سمنان

■ جهاددانشگاهی بعد از انقالب با فرمان حضرت امام خمینی(ره) و
با هدف جهش علمی در کشور تشکیل و راهاندازی شد.
■ جهاددانشگاهی که بر دو پایهی اصلی و مهم مردمیبودن و
علمیبودن شکلگرفته است ،در این سالهای پس از انقالب ثمرات
بسیار با عظمتی را برای انقالب اسالمی داشته و دلسوزان انقالب باید
این نهاد انقالبی را پ ر و بال و گسترش بدهند.

رسم باور
ِ
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
1399

114

ظرفیت باال در تربیت جوانان متعهد در تمامی
حوزهها
حجتاالسالموالمسلمین محمد صفری نمایندهی مردم استان گیالن

■ عملکرد خوب جهاددانشگاهی در طول چهل سال اخیر ،از وجود
ظرفیت باالی این نهاد در تربیت جوانان متعهد با استفاده از برگزاری
دورههای مهارتآموزیهای الزم و موردنیاز جامعه اشاره دارد.
■ نهاد جهاددانشگاهی در تمامی حوزههای آموزشی ،فرهنگی،
پژوهشی و تحقیقاتی دارای فعالیتهای متنوع بوده است و توانسته
تاکنون کارهای بزرگ و چشمگیری انجام دهد.

■□■
بومیسازیچرخهیتولیدملیباخودباوریعلمی

بهزاد رحیمی نمایندهی مردم استان کردستان

■ این نهاد انقالبی و علمی متخصصانی مانند مرحوم دکتر آشتیانی
را در خود جا داده که کشور را در راه رسیدن به خودباوری علمی یاری
کردهاند.
■ جهاددانشگاهی در راستای تحقق شعار سال و جهش تولید در
استان ،میتواند با توانمندی جوانان تحصیلکرده به بومیسازی صنایع
و تولیدات روی آورد و با استفاده از توان پژوهشی و آموزشهای
اشتغالمحور در چرخهی تولید ملی کمک بهسزایی داشته باشد.

■□■
شرایط تحریم؛ بهترین زمان برای استفاده از
ظرفیتها
عبدالرضا مصری نمایندهی مردم کرمانشاه

■ شرایط تحریمها بهترین زمان برای تقویت فعالیتهای
جهاددانشگاهی و استفادهی بیشتر از ظرفیتهای این نهاد است.
■ امروز جهاددانشگاهی و شرکتهای دانشبنیان باید تقویت شوند و
در زمینهی تولید اقالم مورد نیاز کشور پایکار بیایند تا در این شرایط
تحریم نیازمند واردات کاالهای خارجی نباشیم.

■□■
پل ارتباطی بین دانشگاه ،صنعت و
وزارتخانههای مختلف

دکتر زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس و
نمایندهی مردم استان اصفهان
■ جهاددانشگاهی پل ارتباطی بین دانشگاه و حوزه ،دانشگاه و
صنعت و وزارتخانههای مختلف است و افراد خاصی در این پل ارتباطی

پرورشیافتهاند ،اما شاید بهرهبرداری الزم از آن نشده است.
■ نهاد انقالبی جهاددانشگاهی با ارزشها و اهداف بسیار مقدس و
واالیی تشکیل شد و همین اهداف اولیه منشأ آثار خوب و تاثیرگذاری
بوده است؛ مرکز سرطان ،پژوهشکدهی رویان ،پژوهشکدهی گیاهان
دارویی ،مراکز فنی و ...از رویشهای جهاددانشگاهی هستند.

■□■
موفقیتهای چشمگیر در بازکردن گرههای
کور علمی کشور
علیرضا نظری نمایندهی مردم استان مرکزی

■ جهاددانشگاهی بهدنبال بازکردن گرههای کور علمی در کشور است
و در انجام این ماموریت خطیر به توفیقات زیادی نایل آمده است.
■ مجموعهی فعالیتهایی که این نهاد انقالبی و علمی طی سالهای
گذشته برای نظام اسالمی رقم زده ،منجر به کسب دستاوردهای عظیم
علمی ،تحقیقاتی و پژوهشی در عرصههای ملی و بینالمللی شده است.

■□■
هستهی اولیهی تحقیقات ،پژوهش و نوآوری
در کشور

محمدصالح جوکار نمایندهی مردم استان یزد

■ جهاددانشگاهی تاکنون گرهگشای بسیاری از پیچیدگیها و
دغدغههای توسعهای کشور در حوزههای مختلف آموزشی و پژوهشی
بوده و در حقیقت هستهی اولیه تحقیقات ،پژوهش و نوآوری در ایران
اسالمی است.
■ جامعهنگری و پویایی را از جمله مهمترین ویژگیهای اجرایی
جهاددانشگاهی و گرهگشای بسیاری از پیچیدگیها و دغدغههای
توسعهی کشور است.

■□■
فعال حرکت در مرزهای دانش
نتایج تفکر
ِ

عباس مقتدایی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس و نمایندهی مردم استان اصفهان
■ آنچه که امروز تحت عنوان پیشرفتهای فنی و تکنولوژی شاهد
هستیم ،بهگونهای که ایران میتواند در مرزهای دانش فعال و در بسیاری
از زمینهها جزو چندکشور پیشرفتهی علمی جهان باشد ،نتیجهی تفکری
است که جهاددانشگاهی آن را دنبال کرد.
■ این نهاد انقالبی با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای علمی کشور
و با رویکرد جهادی تالش کرد عقبماندگیهای ایران در طول سالهای
گذشته را جبران کند.

■□■
آموزشهای موثر برای توانمندسازی اقشار
مختلف جامعه
قدرتاهلل حمزه نمایندهی مردم استان چهارمحالوبختیاری

■ آموزشهای کوتاهمدت جهاددانشگاهی در راستای توانمندسازی
اقشار مختلف جامعه بوده و این آموزشها در راستای ایجاد اشتغال،
کارآفرینی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه بسیار موثر است و
میتواند در بسیاری از موارد با تربیت نیروی ماهر مشکل اشتغال در
جامعه را حل کند.

■ این نهاد مقدس مورد حمایت مقام معظم رهبری بوده است و
شاهد بودیم در دورهی فعالیت خود در راستای اشتغال فارغالتحصیالن
دانشگاهی گامهای موثری برداشته است؛ بنابراین برای رسیدن به اهداف
عالیه نیازمند حمایت همهجانبه از سوی مسووالن است.

■□■
حضور شناختهشدهی پرثمر برای مردم

جعفر قادری نمایندهی مردم استان فارس

■ جهاددانشگاهی یکی از رویشهای انقالب و در طول سالهای
فعالیتش منشأ اثرات ،خیرات و برکات زیادی برای نظام بوده است.
■ حضور این نهاد انقالبی برای مردم و جامعه ملموس و محسوس
شده است و این یکی از برکات و ثمرات نظام و انقالب اسالمی است.
اکنون جهاددانشگاهی یک مجموعهی گمنام و ناشناخته نیست ،بلکه
همه این مجموعه را میشناسند.

■□■
نقش بیبدیل در پیشرفت کشور به دور از
نگاه سیاسی
ابراهیم عزیزی نمایندهی مردم استان فارس

■ جهاددانشگاهی به دور از نگاه سیاسی بیمارگونه و سیاسیکاریهای
بیهوده که دارد ،قطعا با استفاده از نیروهای متخصص و خبره میتواند
در شناسایی نیازهای جامعه و پیشرفت کشور نقشی بیبدیل ایفا کند.
■ متخصصان این نهاد انقالبی با دیدگاه علمی خود بهخوبی قادر
خواهند بود ضعفها و کاستیها را شناسایی کرده و برای عالج آن
نسخهی علمی بپیچند.

■□■
اثربخشی مشهود در زندگی مردم

حسین بامیری نمایندهی مردم استان چهارمحالوبختیاری
■ اطمینان و اعتماد مردم نسبت به جهاددانشگاهی از مولفههای
مثبت این نهاد است و اثربخشی پتانسیلهای این نهاد در زندگی مردم
مشهود است و الزم است اقدامات موثر آن بیشتر به گوش مردم برسد.
■ با افزایش ارتباط میان دانشگاهها و جهاددانشگاهی ،دانشجویان
میتوانند از مهارتهای این نهاد بهمنظور آمادگی برای ورود به بازار کار
استفاده کنند.

■□■
استفاده از توانمندیها در پروژههای عظیم
نفت و پتروشیمی کشور

روحاهلل حضرتپور نمایندهی مردم استان آذربایجانغربی

■ بعـــد از اتمـــام جنـــگ ،جهاددانشـــگاهی توانســـت کشـــور را
در حـــوزهی تولیـــد علـــم ،و خودکفایـــی بـــه جایـــگاه مناســـبی در
میـــان کشـــورهای دیگـــر برســـاند کـــه مـــا هماکنـــون در بســـیاری
از پروژههـــای عظیـــم تولیـــدی ،نفـــت ،پتروشـــیمی و ...در حـــال
اســـتفاده از آن تولیـــدات و پژوهشهـــا هســـتیم.
■ رهبـــر معظـــم انقـــاب سالهاســـت کـــه نســـبت بـــه ایـــن
مجموعـــه دانشســـاز و پژوهشکننـــده بـــا نیروهـــای جـــوان متعهـــد
و متخصـــص توجـــه ویـــژه دارنـــد و اخیـــرا نیـــز ایـــن مجموعـــه را
ســـنگر علـــم و مرکـــز پیشـــرفت علمـــی کشـــور خطـــاب کردهانـــد.

پل ارتباطی بین پژوهشگران و سرمایهگذاران
خلیل بهروزیفر نمایندهی مردم استان گیالن

■ با توجه به ظرفیتهای جهاددانشگاهی ،نگاهها به این نهاد باید
تقویتی و حمایتی باشد؛ زیرا با پتانسیلهایی که دارد میتواند پل
ارتباطی بین پژوهشگران و سرمایهگذاران باشد.
■ جهاددانشگاهی یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی است که در
حوزههای مختلف عملکرد موفقی ارایه کرده است.

■□■
نهادی نوآور در اقدامات علمی جسورانه

دکتر محمدحسین فرهنگی نمایندهی مردم استان
آذربایجانشرقی

■ جهاددانشگاهی ،یک نهاد برآمده از انقالب اسالمی است که نوآوری
و رهاشدن از بروکراسیهای مرسوم و گام نهادن در اقدامات علمی
جسورانه از ابتکارات این نهاد است.
■ روحیهی حاکم بر جهاددانشگاهی روحیهی اداری نیست و همین
امر باعث شده که نیروهای مبتکر و خوشفکر جذب این مجموعهی
انقالبی شوند.

■□■
توان ارتقای توسعهی فناوری کشور برای
مقابله با تحریمها
محمدحسن آصفری نمایندهی مردم استان مرکزی

■ جهاددانشگاهی با ظرفیت باالی علمی از توان الزم برای تولید مواد
اولیهی واحدهای تولیدی کشور برخوردار است و انتظار میرود تا با یک
کار جهادی و انقالبی در این حوزه ورود کند تا با جلوگیری از واردات
مواد اولیه و نیز مقابله با تحریمهای ظالمانهای که سد راه این مساله شده
است ،به معنای واقعی شاهد جهش و شتاب در تولید باشیم.
■ جهاددانشگاهی هماکنون در سطحی از تعالی و بالندگی ماموریتها
و رسالتهای خویش قرارگرفته است که توان ارتقای توسعهی علمی و
فناوری کشور را دارد.

■□■
جریان موفق با وجود بیمهریها

دکتر امیرحسین بانکیپور نمایندهی مردم استان اصفهان
■ جهاددانشگاهی یکی از نهادهای انقالبی است که باوجود فرازوفرودها
و بیمهریها در طول سالیان گذشته ،اما یک جریان موفقی در کشور
محسوب میشود.
■ یکی از رموز ماندگاری جهاددانشگاهی در طول سالهای گذشته،
عقبهی عاطفی و فکری قوی بین نیروهای این نهاد است.

■□■
نهایت استفاده در خودکفایی کشور

اماناهلل حسینپور نمایندهی مردم استان خراسانشمالی

■ باید از ظرفیت و توانمندی جهاددانشگاهی نهایت استفاده را در
خودکفایی کشور در بخشهای مختلف داشته باشیم ،چراکه روحیهی
حاکم بر این نهاد روحیهی اداری نبوده و همین امر سبب شده که
نیروهای مبتکر و خوشفکر جذب این مجموعهی انقالبی شوند.
■ این نهاد انقالبی همواره به دنبال این بوده که با تولید علم و فناوری،
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فضای عمومی کشور را به سمت اشتغالزایی ،تحقق سیاستهای اقتصاد
مقاومتی و اعتالی فرهنگی پیش ببرد.

■□■
کلید خالقیت در جامعه و ایجاد خودباوری در
مسووالن
حجتاالسالموالمسلمین حبیباهلل شعبانی موثقی امامجمعهی
همدان و نمایندهی ولیفقیه در استان
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■ توانایی جهاددانشگاهی در همکاری با بخش خصوصی میتواند
زمینهساز و کلید توسعهی فناوری و حرکت به سمت نوآوری و خالقیت
در جامعه و ایجاد خودباوری در مسووالن باشد.
■ جهاددانشگاهی یک نهاد انقالبی و برخاسته از متن انقالب و
بهعنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی است و این نهاد میتواند
نیازهای کشور در عرصههای مختلف را با حرکت جهادی و انقالبی
برطرف کند.

■□■
سرفصلی نوین در عرصهی توانمندسازی کشور

آیتاهلل غالمعلی صفایی بوشهری امامجمعهی بوشهر و
نمایندهی ولیفقیه در استان

■ جهاددانشگاهی با نگاه انقالبی و پیشران میتواند سرفصل نوینی در
عرصهی توانمندسازی ایران اسالمی و اقتدار علم و فناوری و محصوالت
دانشبنیان با ایجاد بانک اطالعات نیازمندیهای گوناگون ایران داشته
باشد و با ساختارسازی الکترونیک ،تمام نیازمندیها را به مراکز تولید
موجود یا نو ایجاد ارجاع دهد.
■ جهاددانشگاهی دارای ظرفیتهای متنوع و گستردهای است و
این توانایی را دارد که اگر مسووالن اجرایی کشور به آن توجه کنند
و پروژههای مورد نیاز به این نهاد واگذار کنند ،بسیاری از ضعفها و
کمبودها برطرف میشود.

بازکنندهی گرههای کور اقتصاد و صنعت
کشور

آیتاهلل علی اسالمی نمایندهی مردم استان قزوین

■ جهاددانشگاهی بهعنوان نهادی پیشرو و نوآور نقش مهمی در
رصد و شناسایی نیازهای جامعه دارد و با توجه به دارا بودن نیروهای
متخصص و متعهد میتواند گرههای کور اقتصاد و صنعت را باز کند.
■ عملکرد جهاددانشگاهی در تربیت نیروهای کارآمد و متعهد مطلوب
بوده و توسعه و پیشرفت همراه با عدالت از اولویتهای این نهاد است.

■□■
حرکت در خط انقالب و موثر در کشور

حجتاالسالموالمسلمین عسگر دیرباز نمایندهی مردم استان
آذربایجان غربی
■ جهاددانشگاهی یک نهاد انقالبی است و در خط انقالب حرکت
میکند؛ برای ایستادن تالش کرده و موجبات رشد علمی پژوهشی
جامعه را فراهم میکند.
■ جهاددانشگاهی در سراسر کشور تعامل علمی و پژوهشی خوبی
با دانشگاهها و مراکز علمی دارد و در این ایام ویروس کرونا نیز در
پویش همدلی و کمکهای مومنانه ،تولید و تجهیزات پزشکی و کمک به
افزایش تولید این تجهیزات اقدامات خوبی داشتند.

■□■
برکات فراوان برای نظام

آیتا ...هاشم نیازی نمایندهی مردم استان لرستان
■ اصل نهادهایی مانند جهاددانشگاهی که برخاسته از انقالب هستند،
این است که براساس اخالص و انگیزه مؤسس آنها بنا شده و برای نظام
برکات زیادی داشته و دارند.

■□■
خدمتگزار شایستهی برای نظام

آیتاهلل عباسعلی سلیمانی نمایندهی مردم استان
سیستانوبلوچستان
■ در استان ما نیازهای فراوانی وجود دارد که با توجه به وجود
نیروهای مستعد و متخصص در جهاددانشگاهی ،باید از زیرساختهای
آموزشی و پژوهشی این نهاد انقالبی بهره برد.
■ جهاددانشگاهی از ابتدای تشکیل تاکنون ،خدمتگزار شایستهای
برای نظام بوده است و همانطور که در دوران جنگ تحمیلی به یاری
انقالب آمد ،امروز نیز میتواند بار مشکالت علمی و پژوهشی کشور را به
دوش کشیده و منشا برکات باشد.

■□■
ورود در کار اساسی اندیشهورزی و توسعهی
دانشهای جامعه

آیتا ...احمدرضا مبلغی نمایندهی مردم استان لرستان

■ جهاددانشگاهی به سمت توسعهی علوم موردنیاز و ورود در کار
اساسی اندیشهورزی ،علمورزی و توسعه دانشهای جامعه آمده است
و در این زمینه گوی سبقت را ُربود؛ بهطوریکه خیلی از افتخارات و
ابداعات کشور مستقیم یا غیرمستقیم به جهاددانشگاهی باز میگردد.

■□■
نقش موثر در نقشهی جامع علمی کشور

محمدعلی طالبی استاندار یزد

■ تامین نیازهای علمی کشور با نگاه به مساله خودکفایی یکی از
اهداف اصلی جهاددانشگاهی است و این نهاد با وجود این مسوولیت
سنگین ،توانست در تعامل موثر با ساختارهای علمی نقش بارزی را در
پیشبرد برنامههای علمی و فناورانه کشور در حوزههای مختلف ایفا کند.
■ با تقویت نگاه ویژهی دستگاهها به این نهاد و توجه ویژه به
ظرفیتهای خوب جهاددانشگاهی ،شاهد عملکرد بهتر و موثرتری از
جانب این نهاد خواهیم بود.

■□■
لزوم بهرهمندی از خدمات گسترده
هدایتاهلل جمالیپور استاندار قزوین

■ جهاددانشگاهی مجموعه علمی ،دانشمحور و دارای نیروی انسانی
ماهر و متخصص است و شایسته است دستگاههای اجرایی استان از
خدمات گسترده جهاددانشگاهی در راستای توسعه بهره ببرند.
■ جهاددانشگاهی در سالهای پس از انقالب بهویژه در دوران دفاع
مقدس همواره با فعالیت جهادی ،تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و
اقدامات اثرگذار و ماندگاری در حوزههای علمی و پژوهشی انجام داده
است.

حرکت اثرگذار در پژوهشهای مهندسی و
علوم انسانی

موفقیت در تبدیل دانش به فناوری و
تجاریسازی محصوالت

■ جهاددانشگاهی در طول سالهای اخیر ،حرکت روبهجلو و اثرگذاری
در حوزههای مختلف خصوصا پژوهشهای مهندسی و علوم انسانی داشته
است.
■ ایـــن نهـــاد انقالبـــی بـــا انگیـــزهی خدمترســـانی و تحـــول
در آمـــوزش عالـــی کشـــور ایجـــاد شـــد و بهمـــرور زمـــان خدمـــات
بســـیار خوبـــی در عرصههـــای مختلـــف آموزشـــی ،پژوهشـــی و
فرهنگـــی انجـــام داده اســـت کـــه تـــداوم دارد.

■ جهاددانشگاهی در تبدیل دانش به فناوری و همچنین تجاریسازی
محصول ،نقش موثری دارد؛ بهنحویکه پروژههای بسیار بزرگی را توانسته
انجام دهد که شاید از عهدهی دیگران کمتر برآمده است.
■ حضور جهاددانشگاهی در بدنهی دانشگاهها باید تقویت شود و در
حال حاضر این نهاد ،در تبدیل دانش به فناوری نقش مؤثری دارد.

عنایتاهلل رحیمی استاندار فارس

■□■
ارایهی طرحهای فاخر با اجرای مناسب

فریدون همتی استاندار هرمزگان

■ جهاددانشــگاهی کانــون خالقیــت و ابتــکار و نــوآوری اســت و در
ای ــن نه ــاد ه ــم طرحه ــای پژوهش ــی ،آموزش ــی و فرهنگ ــی فاخ ــر و
گزیـــن ارایـــه میشـــود و هـــم اجـــرای خوبـــی صـــورت میگیـــرد
کـــه باعـــث موفقیـــت برنامههـــای ایـــن نهـــاد شـــده اســـت.
■ دس ــتاوردهای علم ــی جهاددانش ــگاهی ب ــرای کش ــور چشــمگیر
و کمنظی ــر ب ــوده و متخصص ــان متعه ــد و موم ــن فع ــال در ای ــن نه ــاد
توانســـتهاند پیچیدهتریـــن فعالیتهـــای علمـــی را انجـــام داده و
ب ــرای کش ــور افتخارآفرین ــی کنن ــد.

■□■
مهارت کامل در شناسایی گلوگاههای فناوری
استراتژیک کشور
سید علی آقازاده استاندار استان مرکزی

■ جهاددانشــگاهی در طــول  ۴۰ســال از زمــان تشــکیل خــود یــک
فرصــت بســیار طالیــی در حــوزه فعالیتهــا و ماموریتهــای محولــه
بــرای نظــام اســامی بــوده اســت کــه بایــد از ظرفیتهــای طالیــی و
توانمندیهــای آن بــه نحــو احســن اســتفاده کــرد.
■ فعالیتهــای تحقیقاتــی و پژوهشــی جهاددانشــگاهی بهعنــوان
یــک نهــاد خودبــاور و خــود اتــکا ،جریانســاز ،فنــاور و پیشــرو اســت
کــه جوانــان مصمــم ،پــر اراده و خســتگیناپذیر و البتــه پربــازده و
برخــوردار از فرهنــگ جهــادی و روحیــه انقالبــی بــا مهــارت کامــل
در شناســایی گلوگاههــای فنــاوری اســتراتژیک در کشــور ،جهــش
تاثیرگــذار علمــی و پژوهشــی در حــوزه فعالیتهــای خویــش
داشــتهاند.

■□■
الگوی تکیهبر دانش و توان داخلی

علیرضا آشناگر استاندار سمنان

■ اگــر بخواهیــم یــک نمونــه خــوب از تکیهبــر دانــش و تــوان
داخلــی را مثــال بزنیــم آن جهاددانشــگاهی اســت ،چراکــه امــروز ایــن
نهــاد حــرفِ ُگزیــن در تولیــد علــم در کشــور اســت.
■ در شــرایط حســاس امــروز کشــور ،وجــود نهادیهــای علمــی بــا
روحیــه انقالبــی و جهــادی و بدنــهی جــوان و متخصــص گرهگشــای
بســیاری از مشــکالت کشــور خواهــد بــود و مســیر پیشــرفت و توســعه
کشــور را همــوار خواهــد کــرد.

محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران

نقش تعیینکننده در محیط پیچیدهی تحریم رسم باور

و محدودیت

محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
■ جهاددانشگاهی همان طور که از اسمش پیداست ،متشکل از دو
واژه جهاد و دانشگاه است .جهاد ظرفیتهای فردی را به بلوغ رسانده و
به فداکاری تبدیل میکند .بستر دانشگاه کمک میکند که نیاز اصلی
امروز جامعه ما ،یعنی علم و فناوری و پایان دادن به انحصار دسترسی
به تکنولوژی که تحمیل غرب به کشورهای در حال توسعه و به ویژه
تحریم اصلی،
ما است ،برطرف شده و این سد شکسته شود .استعمار و
ِ
استعمار علم و تکنولوژی است .جهاددانشگاهی خط مقدم شکستن این
استعمار و دسترسی به این عرصه علم و فناوری است.
■ جهاددانشــگاهی در بســتر اعتقــاد و ایمــان ،دانایــی و توانایــی را
بــه هــم گــره میزنــد و فرصــت بهرهبــرداری بــرای فــردای ایــران را
فراهــم میکنــد .موانــع امــروز را برطــرف کــرده و دســت یافتــن بــه
علــم و دانــش ،فنــاوری ،مهــارت و افزایــش توانایــی را بــه خصــوص
در قشــر جــوان میســر میکنــد .انحصــاری کــه بــه مــا تحمیــل
شــده و بــه گون ـهای تبدیــل بــه یــک ســاح بــرای تحمیــل اســتثمار،
اســتعمار و عقــب نگهداشــتن مــا بــوده اســت .جهاددانشــگاهی در
جاهایــی کــه بــه هــر نوعــی خطــر وجــود دارد ورود میکنــد و حتــی
خــودش را بــرای فــدا شــدن در معــرض آســیب قــرار میدهــد؛ تکثیــر
جهاددانشــگاهی در دل دانشــگاه میتوانــد ایــن فرصــت را بــه جهــاد
مؤنانــه جوانــان تبدیــل کنــد.

■□■
پل میان دانشگاه ،بخش صنعتی و خدماتی
کشور
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییسجمهوری

■ جهاددانشــگاهی از نهادهــای برخاســته از ایدههــای انقــاب ۵۷
و ســازمانی علمــی و مؤثــر در افزایــش کارآمــدی دانشــگاهها و پیونــد
دانشــگاهها بــا مراکــز اجرایــی و دســتگاههای مختلــف دولتــی اســت
کــه موفقیتهــای زیــادی را طــی ســالهای بعــد از تشــکیل داشــته
و توانســته در بســیاری از زمینههــا الگوهــای موفقــی را مبتنــی بــر
نــگاه علمــی و درعینحــال کاربــردی بهپیــش ببــرد .ایــن ســابقه
کــه جنبــه کارآمــدی و نــگاه فرابخشــی بــه موضوعــات مختلــف در
آن جــای تقدیــر دارد ،بیــش از دیگــر ســازمانها ،جهاددانشــگاهی را
بهعنــوان پلــی میــان دانشــگاه و بخــش صنعتــی و خدماتــی کشــور
معرفــی میکنــد.
■ وجــود  ۴۳واحــد جهاددانشــگاهی کــه  ۳۰واحــد آن در مراکــز
اســتانها اســتقرار دارنــد ظرفیــت قابلتوجهــی بــرای همــکاری مؤثــر
بــا دســتگاههای اجرایــی بــرای اجــرای طرحهــای مهــم و کاربــردی
در ســطح کشــور اســت کــه معاونــت ریاســت جمهــوری در امــور زنــان
و خانــواده از ســال  ۹۶در قالــب موافقتنامــه مشــترکی از آنهــا در
جهــت توانمندســازی اقتصــادی زنــان بهویــژه زنــان سرپرســت خانــوار
بهرهمنــد شــده اســت.

رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

117

1399

ارمغان جهاد و نگاه
بهآینده

رسم باور
ِ
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
1399

سهم بزرگ جهاددانشگاهی در توسعهی
علمی و فرهنگی کشور

118

ی خوشــخو رییــس پــارک علــوم و فناوریهــای نــرم و صنایــع
اشــاره :دکتــر محمدحســین ایمانــ 
فرهنگــی از روزهــای نخســت تشــکیل جهاددانشــگاهی تــا بــه امــروز در حوزههــای مختلــف
زیرمجموعـهی ایــن نهــاد همچــون معاونــت فرهنگــی و آموزشــی ،مدیریــت مرکــز انتشــارات ،ریاســت
دانشــگاه علــم و فرهنــگ ،رییــس پارک ملــی علــوم و فناوریهــای نــرم و صنایــع فرهنگی و ...مشــغول
بــه خدمــت بــوده اســت و معاونــت امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،دبیر شــورای فرهنگ
عمومــی کشــور ،ریاســت کمیتـهی برنامهریــزی گردشــگری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و ...را نیز
در کارنام ـهی خــود دارد.
بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد تشــکیل جهاددانشــگاهی بــا این عضــو هیات علمــی جهاددانشــگاهی
و رییــس پــارک ملــی علــوم و فناوریهــای نــرم و صنایــع فرهنگــی ایــن نهــاد بــه گفتوگــو نشســتیم.

از چـــه زمانـــی فعالیـــت خـــود را در
جهاددانشـــگاهی آغـــاز کردیـــد؟

دوران دفاع
مقدس دوره
طالییفعالیتهای
جهاددانشگاهی
بود و شاید هنوز
نتوان خدمتی که
در آن زمان انجام
شده بیان کرد.

در بهـــار ســـال  59کـــه دانشـــگاهها بـــه دلیـــل
انقـــاب فرهنگـــی تعطیـــل شـــدند ،کموبیـــش
فعالیتهـــای جهـــادی را انجـــام میدادیـــم و پـــس از
تعطیلـــی دانشـــگاهها ،دوســـتانی کـــه در انجمنهـــای
اس ــامی فع ــال بودن ــد ه ــر ی ــک در بخشهای ــی مانن ــد
جهادس ــازندگی و س ــپاه فعالی ــت خ ــود را آغ ــاز کردن ــد.
مــن نیــز در ســتاد دبیرخانـهی انقــاب فرهنگــی مشــغول
شـــدم .در ایـــن ســـتاد طرحهایـــی بـــرای بهرهگیـــری
از افـــرادی کـــه در اثـــر تعطیلـــی دانشـــگاهها وقتشـــان
آزاد ش ــده ب ــود ،ارای ــه دادی ــم .ب ــا هم ــکاری یکس ــری از
دوس ــتان ط ــرح تش ــکیل جهاددانش ــگاهی را آم ــاده ک ــرده
و ب ــه س ــتاد انق ــاب فرهنگ ــی ارای ــه ش ــد .ای ــن ط ــرح در
س ــتاد تصوی ــب و جهاددانش ــگاهی متول ــد ش ــد؛ از هم ــان
زم ــان ت ــا ب ــه ام ــروز در ای ــن نه ــاد جوش ــیده از انق ــاب
اســـامی فعالیـــت میکنـــم.
چـــه طرحهـــای برجســـتهای را از آن
زمـــان تـــا بـــه امـــروز دنبـــال کـــرده و انجـــام
دادهایـــد؟
جهاددانشـــگاهی از ابتـــدا بـــه دنبـــال فعالیتهـــای
فرهنگـــی بـــود تـــا اینکـــه دانشـــگاهها بـــاز شـــد و
جشـــنوارههای دانشـــجویی را در جهاددانشـــگاهی
آغـــاز کردیـــم .جهاددانشـــگاهی پـــس از بـــاز شـــدن
دانشـــگاهها توانســـت تحـــول عمـــدهای در حـــوزهی
فرهنگـــی ایجـــاد کنـــد.

ورود جهاددانشـــگاهی بـــه حـــوزهی آمـــوزش عالـــی
ازجملـــه طرحهـــای برجســـتهای بـــود کـــه در ســـال ۷۰
یعن ــی زمان ــی ک ــه معاون ــت فرهنگ ــی جهاددانش ــگاهی را
عه ــدهدار ب ــودم ،انج ــام ش ــد .در موسســهی دانش ــگاهی
رســـام هنـــر کـــه وابســـته بـــه معاونـــت فرهنگـــی
جهاددانش ــگاهی ب ــود ،ب ــرای دو رش ــتهی آم ــوزش عال ــی
مجـــوز گرفتیـــم کـــه همیـــن موضـــوع نقطـــهی شـــروع
تاس ــیس دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ ک ــه ام ــروز یک ــی از
دانشـــگاههای معتبـــر کشـــور بـــه شـــمار مـــیرود ،شـــد.
پـــس از اخـــذ مجـــوز موسســـهی آمـــوزش عالـــی بـــا
تخصیـــص بودجـــهی اضافـــهی موسســـه تبدیـــل بـــه
دانشـــگاه شـــد .از آن زمـــان تـــا امـــروز ،جـــزو هیـــات
موســـس ایـــن دانشـــگاه هســـتم.
بعده ــا ب ــرای ادامــهی تحصی ــل ب ــه خ ــارج از کش ــور
رفتـــم و پـــس از برگشـــت در وزارت ارشـــاد در حـــوزهی
معاونـــت هنـــری بـــه فعالیـــت مشـــغول و دبیـــر شـــورای
فرهنـــگ عمومـــی کشـــور شـــدم .پـــسازآن مجـــددا
بـــه جهاددانشـــگاهی بازگشـــتم و وارد دانشـــگاه علـــم
و فرهنـــگ شـــدم .در آن زمـــان دانشـــگاه توســـعهی
فیزیکـــی و کیفـــی پیـــدا کـــرد و نزدیـــک بـــه  ۳۰هـــزار
متـــر فضـــای جدیـــد اضافـــه و رشـــتههای دکتـــرا در آن
ایجـــاد شـــد.
زمانـــی کـــه ریاســـت دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ
را بـــر عهـــده داشـــتم ،نزدیـــک بـــه  ۱۲۰دانشـــجوی
پژوهشمحـــور دکتـــرا در دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ
پذیـــرش شـــد و ایـــن دانشـــجوها وارد پژوهشـــکدهها
و پژوهشـــگاههای جهاددانشـــگاهی شـــدند و ســـطح
آمـــوزش از معمولـــی بـــه ســـمت علمـــی رفـــت.
ایـــدهی ایجـــاد پـــارک فناوریهـــای نـــرم و صنایـــع
فرهنگـــی نیـــز از دیگـــر طرحهـــای فرهنگـــی بـــود کـــه
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توانســـتیم آن را بـــرای نخســـتینبار در کشـــور عملیاتـــی
کنیـــم؛ بهطوریکـــه امـــروز ایـــن پـــارک یکـــی از
پارکه ــای تخصص ــی کش ــور اس ــت ک ــه توانس ــته منش ــأ
اثـــر باشـــد و توجههـــا را بـــه خـــود جلـــب کنـــد .ایـــن
پـــارک زمینـــهای بـــرای ارتبـــاط حـــوزهی فرهنـــگ بـــا
فنـــاوری شـــد.
جهاددانشـــگاهی تـــا چـــه حـــد در
شناســـایی نیازهـــای اســـتراتژیک کشـــور و رفـــع
آن نقشآفریـــن بـــوده اســـت؟
فلســـفهی جهاددانشـــگاهی در ســـال  ۱۳۵۹ایـــن
بـــود کـــه کارهـــای بـــر زمینمانـــده را انجـــام دهـــد و
بهدنبـــال حوزههایـــی بـــود کـــه نهادهـــای گوناگـــون
بـــه ســـراغ آنهـــا نمیرفتنـــد .بـــا نگاهـــی بـــه
تاریخچـــهی ایـــن نهـــاد میتـــوان دریافـــت کـــه در
حوزههـــای فرهنگـــی ،تحقیقاتـــی و  ...نقـــش مهمـــی
ایفـــا کـــرده اســـت.
دوران دفـــاع مقـــدس ،دورهی طالیـــی فعالیتهـــای
جهاددانش ــگاهی ب ــود و ش ــاید هن ــوز نت ــوان خدمات ــی را
ک ــه در آن زم ــان انج ــام ش ــد ،بی ــان ک ــرد .مجموعــهای
ع
از نیروهـــای متعهـــد و متخصـــص کنـــار هـــم جمـــ 
شـــدند و فعالیتهـــای مختلفـــی را دنبـــال کردنـــد.
جهاددانشـــگاهی پـــس از جنـــگ و در دوران ســـازندگی
نیـــز پروژههـــای مختلفـــی را انجـــام داد و در حـــال
حاضـــر نیـــز کـــه کشـــور تحریـــم اســـت ،اقدامـــات
ارزنـــدهای را بـــرای کاهـــش آثـــار منفـــی تحریمهـــا
ک نهـــاد انقالبـــی چهـــل
انجـــام میدهـــد .همینکـــه یـــ 
س ــال اس ــت ب ــه حرک ــت خ ــود ادام ــه میده ــد ،ناش ــی
از انجـــام کارهایـــی بـــوده اســـت کـــه دیگـــران بـــه هـــر
نحـــوی نتوانســـتند از عهـــدهی آنهـــا برآینـــد و همیـــن
امـــر ســـبب اســـتمرار حیـــات جهاددانشـــگاهی شـــده
اســـت.
شـــاید یکـــی از دالیـــل تاییـــد جهاددانشـــگاهی از
ســـوی مقـــام معظـــم رهبـــری و حمایـــت دولتهـــای
مختل ــف ای ــن باش ــد ک ــه جهاددانش ــگاهی میتوان ــد ب ــه
رفـــع مشـــکالت عمـــدهی کشـــور کمـــک کنـــد.
نقـش جهاددانشـگاهی در جریانسـازی
علمـی کشـور را چگونـه ارزیابـی میکنیـد؟
چنـــد ســـالی اســـت کـــه پارکهـــای علـــم و فنـــاوری
در کشـــور تاســـیس شـــدهاند؛ جهاددانشـــگاهی خـــود
بزرگتریـــن پـــارک علـــم و فنـــاوری کشـــور اســـت.
وظیفـــهی پـــارک فنـــاوری تبدیـــل ایـــده بـــه محصـــول

اس ــت؛ از روزی ک ــه جهاددانش ــگاهی تاس ــیس ش ــد ،ای ــن
کار را انجـــام داده اســـت و بـــرای هرکســـی کـــه ایـــدهای
داشـــت و بـــه جهاددانشـــگاهی مراجعـــه کـــرد ،فضـــا در
اختی ــار گذاش ــت؛ بنابرای ــن س ــهم جهاددانش ــگاهی ب ــرای
توســـعهی فنـــاوری و حوزههـــای دانشبنیـــان بســـیار
باالســـت.
از هم ــان ابت ــدای تش ــکیل جهاددانش ــگاهی تبلیغ ــات
چندانـــی بـــرای طرحهـــای علمـــی و فرهنگـــی ایـــن
نهـــاد وجـــود نداشـــت .درصورتیکـــه اگـــر ایـــن
تبلیغـــات انجـــام میگرفـــت ،مـــردم و مســـووالن
شـــناخت بیشـــتری از ایـــن نهـــاد انقالبـــی پیـــدا
میکردن ــد ،ام ــا همیش ــه در س ــکوت کار خ ــود را پی ــش
میبـــرد و در حـــال حاضـــر نیـــز بـــه همیـــن منـــوال راه
خـــود را ادامـــه میدهـــد.
ایـــن نهـــاد جوشـــیده از انقـــاب اســـامی توانســـته
س ــهم بس ــیار بزرگ ــی را در توس ــعهی علم ــی و فرهنگ ــی
کشـــور بـــردارد .پژوهشـــگاهها ،پژوهشـــکدهها و
مراکـــز تحقیقاتـــی و مراکـــز فرهنگـــی زیرمجموعـــهی
جهاددانشـــگاهی ،نشـــانگر آن اســـت کـــه یکنهـــاد
مقت ــدر در عرصــهی مل ــی فعالی ــت میکن ــد و انش ــاءاهلل
کـــه بتوانـــد همچنـــان خدمتگـــزار باشـــد.
نقـــش جهاددانشـــگاهی در نقشـــهی
جامـــع علمـــی کشـــور کجاســـت؟
در حـــال حاضـــر رییـــس جهاددانشـــگاهی ،عضـــو
شـــورای نقشـــهی جامـــع علمـــی کشـــور هســـتند و در
جلســـات آن شـــرکت میکنـــد؛ شـــاید علـــت حضـــور
جهـــاد در ایـــن شـــورا ،گذشـــتهی موفقیتآمیـــز آن
باش ــد .جهاددانش ــگاهی ش ــاید تنه ــا نه ــاد انقالب ــی اس ــت
کـــه باســـابقهی  ۴۰ســـاله ،هنـــوز ایدههایـــی میدهـــد
کـــه بـــرای توســـعهی علمـــی و فرهنگـــی کشـــور مفیـــد
اســـت.
عملکـــرد جهاددانشـــگاهی در زمینـــهی
کادرســـازی و تربیـــت مدیـــر بـــرای نهادهـــای
دولتـــی را چگونـــه ارزیابـــی میکنیـــد؟
کـــم نیســـتند مســـووالنی کـــه در ســـوابق خـــود
عضویـــت در جهاددانشـــگاهی را نیـــز بیـــان و
آن را بهعنـــوان پشـــتوانهی علمـــی خـــود ذکـــر
میکننـــد .جهاددانشـــگاهی بیـــش از ایـــن نیـــز
میتوانســـت کادرســـازی داخلـــی انجـــام دهـــد و
ایـــن مهـــم را بایـــد در برنامـــهی  ۴۰ســـالهی دوم
خـــود لحـــاظ کنـــد.
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هدیهی جهاددانشگاهی به
مادران نابارور؛ موفقیت درمان
ناباروری تا  ۴۶درصد
اشـاره :ناباروری از جمله مشـکالتی اسـت کـه بسـیاری از خانوادههایی که از داشـتن فرزنـد محروماند،
بـا آن روبهرو هسـتند .نابـاروری میتواند ناشـی از ابتال به بیماری ،زندگی در شـرایط پراسـترس ،مصرف
غذاهـا و داروهای شـیمیایی و ناسـالم ،فعالیـت در محیطهای صنعتـی ،آلوده و ...باشـد .امـروزه با وجود
شـیوههای درمـان نابـاروری و وجود مراکزی کـه در این زمینه خدماتی بـه زوجهای جـوان ارایه میکنند،
نگرانـی زوجهایـی که با مشـکل ناباروری دسـتوپنجه نرم میکنند ،کاهش پیداکرده اسـت .یکـی از این
مراکز در کشـور ما ،مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری پژوهشـگاه ابنسـینا وابسـته به جهاددانشـگاهی
اسـت کـه در این مرکز و با اسـتفاده از سـلولدرمانی ،میزان موفقیت درمـان ناباروری تا حـدود  46درصد
افزایشیافته اسـت.
دکتر سـمیه کاظمنژاد عضو هیاتعلمی و مدیر گروه مهندسـی بافت و پزشـکی بازسـاختی پژوهشـگاه
ابنسـینا و جنینشـناس ایـن مرکـز که موفق بـه دریافـت جایزهی مریـم میرزاخانـی (جایـزهی ویژهی
بانـوان نخبـه و فعـال علمی ،فرهنگی و اجتماعی) شـده اسـت ،بهمناسـبت چهلمین سـالگرد تشـکیل
جهاددانشـگاهی ،از تلاش و آرزوی خـود بـرای کمـک بـه مادرشـدن بانوان سـرزمیناش سـخن گفت.
مشـروح ایـن گفتوگـو را میتوانیـد در ادامـه بخوانید.

پژوهـــش در حـــوزهی درمـــان
نابـــاروری از طریـــق ســـلولهای بنیـــادی را
از چـــه زمانـــی آغـــاز کردیـــد و همکاریتـــان
بـــا جهاددانشـــگاهی چگونـــه شـــکل گرفـــت؟
ســـال  87پـــس از فارغالتحصیلـــی از دانشـــگاه،
رزومـــهی خـــود را بـــه پژوهشـــگاه ابنســـینا ارایـــه
کـــردم و بـــا توجـــه بـــه فعالیتهـــای تحقیقاتـــی کـــه
در حـــوزهی ســـلولهای بنیـــادی ،مهندســـی بافـــت
کب ــد و  ...داش ــتم ،ج ــذب پژوهش ــگاه ابنس ــینا ش ــدم.
ایـــن پژوهشـــگاه در زمینـــهی نابـــاروری و ســـلولهای
بنیـــادی فعالیـــت میکـــرد .پـــس از شـــروع کار در
ابنســـینا ،بهصـــورت متمرکـــز بـــر روی نابـــاروری
فعالیـــت خـــود را ادامـــه دادم و بـــه تحقیـــق در

زمینـــهی ســـلولهای بنیـــادی مرتبـــط بـــا بافتهـــای
تولیدمثل ــی زنان ــه و درم ــان ناب ــاروری ب ــا اس ــتفادهی از
ســـلولهای بنیـــادی پرداختـــم.
زمانـــی کـــه فعالیـــت خـــود را در
حـــوزهی درمـــان نابـــاروری بـــه کمـــک
ســـلولهای بنیـــادی آغـــاز کردیـــد ،ایـــن
علـــم در دنیـــا در چـــه جایگاهـــی قـــرار
داشـــت؟
آن زمـــان ،حـــدود یکســـال میشـــد کـــه
اســـتفادهی از ســـلولهای بنیـــادی در دنیـــا
مطرحشـــده بـــود ،البتـــه از ســـالهای قبلتـــر،
مراکـــز مختلفـــی در دنیـــا کار بـــر روی ســـلولهای
بنی ــادی را آغ ــاز ک ــرده بودن ــد ،ام ــا از زم ــان شناس ــایی

منبـــع جدیـــد ســـلولهای بنیـــادی (ســـلولهای
تولیدمثلـــی) یـــک ســـال میگذشـــت و ایـــران جـــزو
اولینهـــا در دنیـــا بـــود .پژوهشـــگاه ابنســـینا از نظـــر
امکانـــات و تجهیـــزات شـــرایط خوبـــی داشـــته و دارد
و تـــاش کـــرده همـــهی امکانـــات الزم را در مســـیر
تحقیقـــات ایـــن علـــم ،فراهـــم کنـــد .آن زمـــان کـــه
وارد پژوهشـــگاه ابنســـینا شـــدم ،پیشـــنهادی داشـــتم
مبنـــی بـــر اینکـــه خـــوب اســـت مـــا نیـــز وارد ایـــن
حـــوزهی کاری شـــویم.
اولین بودن چه حسی دارد؟
بـــه دنبـــال اولیـــن نبودیـــم! محقـــق بایـــد ذهنـــی
نــوآور داشــته باشــد؛ البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت
ک ــه ب ــه س ــراغ ه ــر چی ــز ت ــازه و نوی ــی ب ــرود ،بلک ــه
بای ــد ببین ــد م ــردم و جامع ــه ب ــه چ ــه چیزهای ــی نی ــاز
دارن ــد و ب ــر اس ــاس آن نیازه ــا ،موضوع ــات را تعری ــف
و بـــه دنبـــال حـــل مشـــکالت بـــرود .از ســـویی ،بایـــد
تـــاش شـــود راهحلهـــا در رفـــع مشـــکالت و نیازهـــا،
جنب ــه نوآوران ــه نی ــز داش ــته باش ــد.
آیـــا اقدامـــات شـــما و مرکزتـــان
موجـــب شـــد کـــه امیـــد در جامعـــهی ایـــران
افزایـــش یابـــد؟
محــور اصلــی کار مــا در مرکــز ،درمــان نابــاروری
اســت و در ایــن مســیر جامعــهی هــدف مــا بانــوان
نابــاروری بودنــد کــه بــا  IVFهــم نمیتوانســتند بــاردار
شــوند ،یعنــی حداقــل دو بــار  IVFرا انجــام داده بودنــد
و حتــی بــا ایــن روش نیــز تعــداد تخمــک کمــی از
آنهــا میتوانســتیم دریافــت کنیــم ،بنابرایــن یــا جنیــن
نداشــتند یــا اگــر داشــتند ،تعــداد آن تــا حــد زیــادی
کــم و شــانس بــاروری آنهــا بســیار پاییــن و حــدود 10
درصــد بــود؛ امــا بــا اســتفاده از ســلولدرمانی میــزان
موفقیــت درمــان در مــورد آنهــا تــا  46درصــد افزایــش
پیــدا کــرد و حتــی برخــی بانــوان توانســتند بــدون IVF
بــارداری طبیعــی را تجربــه کننــد.
در حــال حاضــر ،تعــداد مراجعانــی کــه بــرای درمــان
نابــاروری بــه مرکــز میآینــد ،بســیار بیشــتر شــده
اســت؛ مــا نیــز بــا توجــه بــه نتایــج مثبــت اولیــهای
کــه داشــتهایم ،کارمــان را بــا قــوت بیشــتری ادامــه
دادهایــم .خوشــحالی بانویــی را تصــور کنیــد کــه بــا
 IVFهــم قــادر نبــود بــاردار شــود و بــرای دریافــت
تخمــک اهدایــی معرفــی میشــد ،امــا درنهایــت و پــس
از درمــان در مرکــز مــا ،بهصــورت طبیعــی بــاردار شــده
اســت ،بهراســتی ایــن اتفــاق بــرای خانوادههایــی کــه
بــا مشــکل نابــاروری دس ـتوپنجه نــرم میکننــد ،یــک
معجــزه محســوب میشــود.
امیــد بــه زندگــی و احســاس خوشــحالی بــه ارمغــان
آمــده بــرای خانوادههــا ،بــرای مــا ،بهعنــوان محقــق نیــز
رقــم میخــورد .هــر نــوزادی کــه بــا ایــن روش درمانــی
بــه دنیــا میآیــد ،مــا نیــز ماننــد والدیــن خوشــحال
میشــویم و امیــد داریــم ایــن روش را توســعه داده و
بهصــورت خدمتــی گســترده بــه جامعــه ارایــه کنیــم.
آینــدهی درمــان نابــاروری را چگونــه
پیشبینــی میکنیــد؟
فعالیــت در ایــن حیطــه را تــا گســترش و پوشــش
همگانــی آن در کشــور ادامــه میدهیــم تــا بانــوان
بیشــتری بتواننــد لــذت مادرشــدن را تجربــه کننــد.
اینیــک مســیر درمانــی اســت کــه آن را بهتازگــی
آغــاز کردهایــم و ســالها بــرای آن زحمــت کشــیده و

دغدغههایــی بــرای آن داشــتهایم و البتــه مشــکالت هــم
کــم نبودنــد ،امــا هم ـهی ســختیها را تحمــل کردیــم
تــا بــه امــروز و نقطـهای کــه در آن ایســتادهایم ،برســیم
و نمیخواهیــم در ایــن نقطــه باقــی بمانیــم .اگــر
بتوانیــم ســلولدرمانی را بــه تمــام زمینههــای مرتبــط
بــا نابــاروری بانــوان تعمیــم و توســعه دهیــم ،نهتنهــا
بــرای مراجعانــی کــه کاهــش ذخیــرهی تخمــدان دارنــد،
بلکــه بــرای ســایر مراجعــان درمــان نابــاروری ،خدماتــی
ارایــه خواهیــم کــرد .امیدواریــم تالشهــای مــا نتیجــه
بدهــد و ایــن آرزوی ماســت.
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گاهــی ایــن موضــوع مطــرح میشــود
کــه امــکان پیشــرفت در جامعــه بــرای آقایــان
بیــش از بانــوان اســت ،آیــا در جهاددانشــگاهی
بــا چنیــن گــزارهای بهصــورت عینــی روبــرو
بودیــد کــه بخواهیــد بــرای جایگاهــی کــه در آن
قــرار داریــد ،بیــش از آقایــان تــاش کنیــد؟
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ایــن نــگاه جنســیتی در همــه جــای دنیا مطرح اســت.
چنیــن مســالهای را در ایــران نیــز تجربــه میکنیــم و
معمــوال در شــرایط مشــابه و ازلحــاظ جایــگاه علمــی،
آقایــان بــرای ســمتهای باالتــر انتخــاب میشــوند .بــه
همیــن دلیــل شــما میبینیــد در پس ـتهای مدیریتــی
بیشــتر آقایــان حضــور دارنــد؛ امــا بنــده از زمانــی کــه
وارد جهاددانشــگاهی شــدم ،ایــن نهــاد همــواره مشــوق
مــن بــوده و از جهــت فراهــم شــدن امکانــات ،شــرایط و
تســهیالت در پژوهشــگاه ابنســینا حمایتشــدهام.
جهاددانشــگاهی تــاش کــرده بــا تشــویق
پژوهشــگران خــود ،پیشــتازی علمــی را حفــظ کنــد.
افزایــش تعــداد مقالههــا و بــاال رفتــن جایــگاه دانشــگاه
در رتبهبندیهــای بینالمللــی مدنظــر اســت ،امــا
هــدف جهــاد ایــن اســت کــه فعالیتهایــی را دنبــال
کنــد کــه فناورانــه باشــد و درنهایــت بتوانــد منجــر بــه
تولیــد محصــول و خدمتــی شــود و مشــکلی را در جامعه
حــل کنــد .لــذا در ایــن موضــوع کــه فــرد جهادگــر
مجموع ـهاش خانــم یــا آقاســت ،تفاوتــی قائــل نیســت.
بــه عقیــدهی شــما جهاددانشــگاهی
چگونــه بایــد پیشــتازی خــود در حــوزهی
جنینشناســی را حفــظ کنــد؟
اکنــون دنیــا در حــال حرکــت بــه ســمت توســعهی
فنــاوری اســت .تاکنــون رویکــرد جهاددانشــگاهی تولیــد
فنــاوری و کمــک بــه حمایــت از فناوریهــای مختلــف
بــوده ،ازاینپــس نیــز بایــد همیــن رویکــرد را ادامــه
دهــد و ایــن مســیر و حمایــت از فنــاوری منــوط بــه ایــن
اســت کــه تســهیالتی کــه بــرای توســعهی فنــاوری نیــاز
اســت ،بتوانــد فراهــم کنــد.
البتــه بــه دلیــل تحریمهــای ظالمانــه ،شــرایط
ســختی وجــود دارد و تامیــن مــواد برای جهاددانشــگاهی
ســختتر شــده اســت؛ بنابرایــن ،متاثــر از همیــن
وضعیــت ،بایــد بتوانیــم در تامیــن مــواد خودکفــا شــویم.
تامیــن مــواد از الزامــات توســعهی فنــاوری اســت ،امــا
متاســفانه در زمینــهی تامیــن برخــی مــواد و وســایل
موردنیــاز وابســته بــه خــارج هســتیم .اگــر میخواهیــم
ایــن حیطــه (جنینشناســی و درمــان نابــاروری)
توســعه پیــدا کنــد ،بایــد مــواد اولیــه را خودمــان و در
داخــل تولیــد کنیــم .بــرای ایــن کار ،نیازمنــد یــاری و
کمــک ســایر حوزههــای پژوهشــی کشــور هســتیم تــا
زمینههــای تامیــن مــواد اولیــه و تجهیــزات تحقیــق و
پژوهــش در ایــن عرصــه صــورت بگیــرد و نهایتــا منجــر
بــه مرتفــع شــدن نیازهــا دراینبــاره شــود.

محقق باید ذهنی
نوآور داشته باشد؛
البته این به معنای آن
نیست که به سراغ
هر چیز تازه و نویی
برود ،بلکه باید ببیند
مردم و جامعه به چه
چیزهائی نیاز دارند
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استقالل و انعطاف؛ دلیل
حضور موفق جهاددانشگاهی
در عرصههای علمی
اشـاره :دکتر شـهپر حقیقت متخصص اپیدمیولوژی و لنفوتراپیست
جهاددانشـگاهی ،سـالها در حـوزهی سـرطان بـه پژوهـش
پرداختـه و بـرای مدتی مسـوولیت پژوهشـکدهی سـرطان معتمد
جهاددانشـگاهی را نیـز بـر عهـده داشـته و پیـشازآن نیـز عضو
هیات علمـی جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهـران بوده اسـت.
دکتـر حقیقـت در ایـن گفتوگو که به مناسـبت چهلمین سـالگرد
تشـکیل جهاددانشـگاهی انجـام شـد ،با اشـاره به طرحهـای مهم
اجرایـی در حـوزهی پزشـکی بهویـژه در رابطه با سـرطان به تبیین
توانمندیهـای جهاددانشـگاهی در عرصههـای مختلـف پرداخت.

لنفـاوی دسـت ایـن بیمـاران ورم پیـدا میکـرد؛ بنابرایـن از سـال  80کـه
مسـوولیت کلینیک سـرطان پسـتان جهاددانشـگاهی را نیز بر عهده داشتم ،به
ایـن موضـوع پرداختم و مقدمـات این موضوع را فراهم کردیم و از سـال 1382
فـاز تحقیقاتـی ایـن حـوزه نیز آغاز شـد.
اولوی ــت همیش ــگی م ــن پیش ــگیری از س ــرطان پس ــتان ب ــود؛ در ادام ـهی
راه ،لنفولـــوژی نیـــز بـــه حوزههـــای مطالعاتـــی و پژوهشـــی مـــا اضافـــه
شـــد .خوشـــبختانه تحقیقـــات و کارآزماییهـــای بالینـــی زیـــادی در ایـــن
حـــوزه انجـــام گرفـــت .در زمینـــهی غربالگـــری ســـرطان نیـــز جامعتریـــن
فعالیتهایـــی کـــه انجـــام دادیـــم در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش بـــود کـــه
آیـــا بایـــد بـــرای زنـــان ایرانـــی غربالگـــری انجـــام دهیـــم یـــا خیـــر؟ در
ســـال  90کـــه پایاننامـــهی تخصصـــیام در رشـــتهی اپیدمیولـــوژی را
مینوشـــتم ،بـــه ایـــن موضـــوع پرداختـــم کـــه آیـــا میتـــوان از طریـــق
ماموگرافـــی بـــه غربالگـــری ســـرطان پســـتان پرداخـــت؟ نتایـــج ایـــن
پژوهـــش بســـیار ارزشـــمند بـــود و چالشهـــای ایـــن موضـــوع را بهخوبـــی
روشـــن کـــرد.
طـرح بزرگـی را نیـز از حدود سـه سـال قبل آغـاز کردیم تا بتوانیـم تمامی
مطالعـات  20سـال گذشـته در زمینـهی اپیدمیولـوژی ،تشـخیص و درمـان
سـرطان پسـتان را منسـجم کـرده و در اختیار دیگـر متخصصان قـرار دهیم و
اسـاس تحقیقـات آینـده در ایـن زمینه قـرار گیرد.
جایـگاه جهاددانشـگاهی در شناسـایی و رفـع نیازهـای
اسـتراتژیک کشـور را چگونـه میبینیـد؟
رسـالت بسـیاری از دانشـگاهها آمـوزش اسـت و پژوهـش در اولویـت بعدی
قـرار دارد ،امـا بسـته بـه امتیازهایی کـه میگیرنـد اولویتهای خـود را تعیین
میکننـد؛ وظایـف سـازمانی تعییـن میشـود و از رسـالتهای اصلـی خـود باز
میماننـد ،امـا جهاددانشـگاهی اینگونه نیسـت.
یکـی از مهمتریـن ویژگیهایـی کـه ایـن نهـاد دارد ایـن اسـت که مسـتقل
بـوده و انعطـاف داخلـی زیـادی دارد و همیشـه سـعی کـرده تـا در جناحهـای
سیاسـی خـاص قـرار نگیرد ،آمـوزش و پژوهش را سـرلوحه و رسـالت کار خود
قـرار داده اسـت و هیـچگاه هیـچ مشـکلی بـا هیـچ دولتی نداشـته و مسـیر راه
خـود را پیمـوده اسـت؛ بهاینجهت نهـادی کاربردی بوده و بسـیاری از نیازهای
کشـور را رفـع و موفقیتهـای زیادی کسـب کرده اسـت.
بـه نیروهـای جهاددانشـگاهی در کشـور بـا دید علمی نـگاه میشـود و این
موضـوع ارزش محسـوب میشـود؛ نیروهایـی کـه بهعنـوان جهادگـر نیز جذب
نهادهـای دیگـر میشـوند ،معمـوال بهعنـوان نیروهـای علمـی و بیحاشـیه
شـناخته میشـوند .سـرمایههای اصلـی جهاددانشـگاهی نیروهای آن هسـتند.
نیروهـای انسـانی که با صداقت تمام همیشـه سـعی کردهانـد از توانمندیهای
خود اسـتفاده کنند و امیدوارم همیشـه جهاددانشـگاهی قدردان نیروهای خود
باشد.

همـکاری شـما بـا جهاددانشـگاهی چگونـه و از چه سـالی
آغاز شـده اسـت؟

جهاددانشـگاهی در چـه نقطـهای از نقشـهی جامـع علمی
کشـور قـرار گرفته اسـت؟

از سـال  1374زمانـی کـه دورهی انترنی پزشـکی را میگذارنـدم ،به دعوت
دکتـر ایـرج حریرچی که آنزمـان رییس جهاددانشـگاهی واحد علوم پزشـکی
بـود ،وارد جهاددانشـگاهی شـدم تـا یـک مجموعـهی چنـد تخصصـی را ایجاد
کنیـم .پـس از آنکـه دورهی پزشـکی را به اتمام رسـاندم ،حکم اسـتخدامی ما
در جهاددانشـگاهی نیـز تغییـر پیدا کـرد و از حالت قراردادی به رسـمی تبدیل
شـد و از آن زمان تاکنون در خدمت جهاددانشـگاهی هسـتم.

اگــر بخواهیــم منصفانــه قضــاوت کنیــم ،جایــگاه جهاددانشــگاهی در ایــن
نقشــه بســیار کمرنــگ اســت؛ درحالیکــه بایــد نقــش بســیار برجســتهای
داشــته باشــد .البتــه نمیتــوان دراینبــاره ایــراد گرفــت ،چراکــه ایــن مســاله
تحــت تاثیــر سیاســتهای مدیریتــی کشــور در مقاطــع مختلــف اســت.
بســیاری از مدیــران کشــوری در برنامهریزیهایــی کــه دارنــد بــا سیاســت
عــدم بهرهمنــدی از جهاددانشــگاهی پیــش میرونــد .ایــن تفکــر آســیبهای
زیــادی بــه دنبــال داشــته اســت .توانمنــدی جهاددانشــگاهی بســیار باالتــر از
چیــزی اســت کــه در کشــور وجــود دارد.
بایــد توانمندیهــای خــود را تــا حــدی بــاال ببریــم کــه خودمــان را بــه
دیگــران ثابــت کنیــم .وقتــی ثابــت کردیــم آنهــا ناچــار خواهنــد بــود کــه بــه
دنبــال مــا بیاینــد؛ اگرچــه کارنام ـهی جهاددانشــگاهی نشــان میدهــد کــه
خــود را ثابــت کــرده اســت و هــر یــک از مجموعههــای ایــن نهــاد در هــر
حــوزهای یــک قطــب علمــی اســت .بایــد ایــن مجموعههــای ارزشــمند در
سیاس ـتگذاریهای کشــور بــازی داده شــوند .در مقاطــع مختلــف زمانــی از
نیروهــای جهــادی اســتفاده میکننــد ،امــا بهعنــوان یــک نهــاد قابــل ارجــاع
در وزارتخانههــای مختلــف اســتفاده نمیکننــد .از ســوی دیگــر گاهــی
جهاددانشــگاهی را بهجــای اینکــه یــک نهــاد همــراه ببیننــد ،بهعنــوان
یــک رقیــب بــه آن مینگرنــد ،درحالیکــه ایــن نــگاه مانعــی بــرای پیشــرفت
کشــور اســت.

چـــه طرحهـــای برجســـتهای را در جهاددانشـــگاهی
انجـــام دادیـــد؟
طرحهـای زیـادی انجـامشـده اسـت؛ در هـر زمـان بسـته بـه نیـازی کـه
وجـود داشـت ،ایـن طرحهـا پیگیـری و انجـام میشـد .رشـتهی تخصصی من
اپیدمیولـوژی اسـت و بـا توجه بـه وضعیت روز ،شـیوع و ظهور و پیشـگیری از
سـرطان پسـتان ،مهم بـود طرحهایـی را در این رابطـه انجام دهیـم .در همین
راسـتا «صـدای مشـاور» را راهانـدازی کردیـم تـا بتوانیـم جوابگـوی نیازهای
تشـخیص درمـان کشـور باشـیم .چهـار پـروژه در ایـن حـوزه انجـام دادیـم تا
ببینیـم چـه اثـری داشـته اسـت .پـسازآن طرحهـای متعـددی در زمینـهی
غربالگـری سـرطان پسـتان انجـام دادیـم .یـک بُعـد از زندگـی انسـان پس از
درمـان سـرطان از کیفیـت خوبـی برخـوردار نیسـت؛ مثلا بهدلیـل اختالالت

نمرهی قابلقبول
جهاددانشگاهی در قیاس با
مراکز پژوهشی
اشـاره :زهـره شـهبازی مدیرگـروه پژوهشـی توسـعهی اجتماعی
جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی بـه مناسـبت چهلمین سـالگرد
تشـکیل ایـن نهـاد انقالبـی ،از تلاش مسـتمر جهاددانشـگاهی
و گروههـای پژوهشـی آن ،باوجـود تمـام محدودیتهـا و حتـی
نارسـاییها ،بـرای بهبـار نشسـتن طرحهـا و پروژههایـی باهـدف
رفـع مشـکالت جامعـه سـخن گفت.
او بر این باور اسـت که عملکرد جهاددانشـگاهی دسـتکم در مقام
قیاس با دانشـگاهها و سـایر مراکز آموزشـی و پژوهشـی ،قابل دفاع
اسـت و نمـرهی قبولی و حتی باالتر در ایـن زمینه دارد.
مشروح گفتوگوی ما با زهره شهبازی در ادامه میآید.

یکی از وجوه تمایز جهاددانشگاهی پیشتازی در اموری بوده
که بر زمینمانده است ،آیا در طرحها و پروژههایی که انجام دادهاید
موفق به این کارشدهاید؟

بهطورکلی فلسفهی تاسیس و فعالیت گروه پژوهشی توسعهی اجتماعی،
به دلیل مغفولماندن وجه اجتماعی در گفتمان و استراتژی توسعهی کشور
بوده است ،چراکه نادیده گرفتن وجه اجتماعی سبب تشدید توسعهی نامتوازن
و ناپایدار در کشور شده است؛ بنابراین از ابتدا سعی بر این بود فعالیتهای
این گروه در راستای پوشش خأل موجود در این زمینه باشد .برای مثال در
مورد اجرای پروژهی ملی که اشاره شد ،باید بگویم در کشور تاکنون توسعهی
اجتماعی بهصورت قابل اجماع اندازهگیری و متعاقبا رصد نشده بود ،بنابراین
در کنار پیامدهایی چون تشدید نامتوازنی توسعه ،مسایلی از قبیل عدم ارزیابی
برنامهها و اقدامات در حوزهی اجتماعی ،شکلگیری فضای مبهم و غیرشفاف و
تعدد و موازیکاری در دستگاههای اجرایی متولی امور اجتماعی را در حوزهی
اجتماعی با خود به همراه داشت که هزینههای زیادی را به کشور تحمیل کرده
و مسیر توسعه و پیشرفت را با چالشهای جدی همراه میسازد.
در حال حاضر مشغول به انجام چه طرح یا پروژهای در
جهاددانشگاهیهستیدوهدفگذاریشمابرایآیندهحرفهایتانچیست؟
چون از ابتدا هدفگذاری بلندمدت در زمینهی توسعهی اجتماعی ،با توجه
به مغفول ماندن این مفهوم در گفتمان توسعه در ایران توسط این گروه انجام
شده است ،قطعا برنامههای پژوهشی دیگری در ادامهی فعالیتهای پیشین،
ازجمله؛ اجرای فازهای بعدی مطالعهای که در باال اشاره شد ،در دستور کار این
گروه پژوهشی باهدف بازآفرینی نظام اجتماعی قرار خواهد گرفت.
عملکرد جهاددانشگاهی را طی چهار دهه ،در حوزهی پژوهش،
چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر میرسد باوجود تمام محدودیتها و حتی نارساییها ،عملکرد
جهاددانشگاهی دستکم در مقام قیاس با فعالیت دانشگاهها و سایر مراکز
آموزشی و پژوهشی ،قابل دفاع است و نمرهی قبولی و حتی باالتر در این
زمینه میگیرد.
وجه تمایز فعالیت در جهاددانشگاهی با سایر نهادها چیست؟

آغاز همکاری شما با جهاددانشگاهی با چه طرح یا اقدامی بود؟
پس از همکاری در اجرای چند پروژه پژوهشی بهصورت پارهوقت ،به سبب
عالقه به فعالیت پژوهشی و بهواسطهی کموکیف همین همکاری و علیرغم
اشتغال در سازمانی دولتی ،بهصورت تماموقت وارد جهاددانشگاهی شدم.
چه موفقیتهایی در جهاددانشگاهی کسب کردهاید؟
اخذ رتبهی مدیر گروه برتر پژوهشی در بین گروههای علوم انسانی
جهاددانشگاهی ،اخذ رتبهی جهادگر نمونه در واحد و در رستهی هیات علمی،
همکاری در اخذ موافقت اصولی و قطعی گروه پژوهشی توسعهی اجتماعی واحد
در کوتاهترین زمان ممکن ،اجرای طرحهای خالقانه و نو در حوزهی اجتماعی
ازجمله راهاندازی مرکز دیدهبانی اجتماعی و تصویب و اجرای طرح ملی بررسی
وضعیت شاخصهای توسعهی اجتماعی در استانهای کشور از جمله موفقیتهای
سالهای اخیر بنده و ماحاصل همکاریام با جهاددانشگاهی بوده است.
ازجمله طرحهای موفقی که طی این سالها به اجرا درآوردهاید
را معرفی بفرمایید.
از جملــه طرحهــای موفــق میتوانــم بــه اجــرای پــروژهی ملــی بررســی
وضعیــت شــاخصهای توســعهی اجتماعــی اســتانهای کشــور اشــارهکنــم.
ایــن پــروژه یکــی از هشــت پــروژهی ملــی اخذشــده از ســوی جهاددانشــگاهی با
کارفرمایــی ســازمان برنامهوبودجـهی کشــور بــود کــه گروه پژوهشــی توســعهی
اجتماعــی واحــد اســتان مرکــزی از جملـهی معــدود واحدهــای شهرســتانی بود
کــه توانســت در ایــن عرصــه ورود کنــد.

باالترین وجه تمایز جهاددانشگاهی با سایر نهادها فراغت این مجموعه
از ساختارهای متصلب ،دستوپاگیر و ناکارآمد اداری و بوروکراسیهاست.
این خصلت پتانسیل فراوانی را برای فعالیت در حوزههای مختلف برای
جهاددانشگاهی فراهم کرده که البته حرکت در لبهی تیغ نیز محسوب
میشود ،چراکه اگر جهاددانشگاهی به فراخور شرایط ،نتواند ظرفیتسازی و
بسترسازیهای الزم را انجام دهد ،این نقطهی قوت به نقطهیضعف و چهبسا
تهدید تبدیل خواهد شد.
چه موانعی در تحقق اهداف جهاددانشگاهی درزمینهی کاری
شما وجود دارد و برای رفع این موانع چه باید کرد؟
با توجه به ماهیت فعالیتهای پژوهشی در کشور ،به نظر میرسد با توجه به
وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ،بیشترین صدمه به حوزههایی مانند پژوهش
خورده است ،به همین دلیل ،لزوم دستیابی به منابع درآمدی در گروههای
پژوهشی ،خاصه شاخهی علوم انسانی ،یکی از موانع جدی در کنار معضل
همیشگی ِ ماندگاری اعضا بهواسطهی دریافتیهای محدود در این گروههاست.
بهترین رخدادی که طی فعالیت در جهاددانشگاهی تجربه
کردهاید ،چه بوده است؟
صرفنظر از ابالغ طرح ملی توسعهی اجتماعی به گروه ،بدونشک باید به
برگزاری نشستها و گردهماییهای شاخههای تخصصی در جهاددانشگاهی
که ضمن تقویت هویتسازمانی افراد ،منجر به تقویت رابطه و افزایش آگاهی
دربارهی فعالیت همکاران واحدها و پروژههای مختلف شد و زمینهی انسجام،
پویایی و افزایش کارایی و بهرهوری فعالیت اعضا را به همراه داشته ،اشار ه کنم.

رسم باور
رسم باور│ ویژهنامه چهلمین
سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی
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اشـاره :دکتـر ناصـر اقدمی عضو هیـات علمـی پژوهشـگاه رویان
جهاددانشـگاهی که از کودکی آرزوی خلبانی را در سـر میپرورانده
و بعدهـا بـه ریاضی و آمـار و سـروکله زدن با عدد و رقـم عالقهمند
شـده و نهایتـا در دانشـگاه رشـتهی پزشـکی خوانـده و امـروز از
سـرآمدان جامعه پزشـکی اسـت ،میگوید :اگـر قرار باشـد یکبار
دیگـر از ابتدا شـروع کنـد ،نهایتا از همیـن نقطهای کـه در آن قرار
دارد ،سـر درمـیآورد ،چراکـه معتقد اسـت؛ با کارهـای تحقیقاتی
بهجـای فعالیـت در حوزهی پزشـکی بالینـی ،میتوانـد بهجای یک
انسـان ،بـه دههـا و صدها هـزار نفر کمـک کند.
در ادامـه مشـروح گفتوگوی مـا با دکتـر ناصر اقدمی بهمناسـبت
چهلمین سـالگرد تشـکیل جهاددانشگاهی تهیهشـده ،میخوانید.

بهعنـــوان مدیرگـــروه پزشـــک بازســـاختی ایـــن پژوهشـــگاه مشـــغول بـــه
فعالیـــت در جهاددانشـــگاهی شـــدم.
مســـیر چهلســـالهی فعالیتهـــای جهاددانشـــگاهی
از منظـــر شـــما چـــه خصوصیاتـــی دارد؟
در دوران دانشـــجویی بـــا جهاددانشـــگاهی آشـــنایی داشـــتم .بـــه نظـــر
میرســـد عمـــدهی تـــاش جهاددانشـــگاهی ایـــن اســـت کـــه بتوانـــد
نقشهایـــی را کـــه شـــامل کاربردیســـازی اســـت در بیـــن دانشـــجویان
اشـــاعه دهـــد؛ در واقـــع تـــاش میکنـــد تـــا در حیـــن تحصیـــل ایـــن
آموزشهـــا را بـــه دانشـــجویان ارایـــه دهـــد؛ بـــه نظـــر میرســـد ایـــن
موض ــوع یک ــی از اه ــداف اولیــهای اس ــت ک ــه در جهاددانش ــگاهی وج ــود
دارد و آن را بهخوبـــی دنبـــال کـــرده اســـت.
جهاددانشـــگاهی خدمـــات و فعالیتهـــای ارزشـــمندی در کشـــور
داشـــته اســـت کـــه از جملـــهی آن میتـــوان بـــه فعالیـــت تخصصـــی و
بینظیـــر در ســـطح جهـــان در حـــوزهی پژوهشـــگاه رویـــان ،ســـلولهای
بنیـــادی خونبنـــد نـــاف ،پیونـــد اعضـــا و ...اشـــاره کـــرد.
همچنیـــن ایـــن نهـــاد توفیقـــات علمـــی بســـیاری در زمینـــهی علـــم
شبیهســـازی ،ارایـــهی خدمـــات متنـــوع آموزشـــی ،فعالیتهـــای مختلـــف
پژوهشـــی و تحقیقاتـــی ،فعالیتهـــای مختلـــف فرهنگـــی از جملـــه
کمـــک بـــه پیشـــرفتهای رســـانهای بـــا راهانـــدازی خبرگزاریهـــای
مختلـــف داشـــته اســـت کـــه همـــهی ایـــن مـــوارد از جملـــه توفیقـــات
جهاددانشـــگاهی در طـــول عمـــر پربرکـــت  40ســـاله فعالیـــتاش بـــوده
اســـت.
جریانســـازیهای موفقـــی کـــه جهاددانشـــگاهی در اوایـــل تاســـیس
خـــود ایجـــاد کـــرد ،در بحـــث کاربردیســـازی علـــم بـــود و باعـــث شـــد
تـــا بـــا اســـتفاده از کادرســـازی و جـــذب دانشـــجویان بـــه فعالیتهـــای
علم ــی جه ــش بس ــیار بزرگ ــی رخ ده ــد .ای ــن هم ــان چی ــزی ب ــود ک ــه
کش ــور م ــا ب ــه آن نی ــاز داش ــت .در موضوع ــات فرهنگ ــی و مانن ــد آن نی ــز
حرکتهـــای موفقـــی را از جهاددانشـــگاهی شـــاهد هســـتیم.
جهاددانشـــگاهی چـــه دســـتاوردهای شـــاخصی در
عرصـــهی ملـــی و بینالمللـــی داشـــته اســـت؟

همـــکاری شـــما بـــا جهاددانشـــگاهی چگونـــه و از چـــه
ســـالی آغـــاز شـــده اســـت؟
در ســـال  ۱۹۹۸مـــدرک پزشـــکیام را از دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی
ارومیـــه اخـــذ کـــردم؛ ســـپس در ســـال  ۲۰۰۴موفـــق بـــه دریافـــت
مـــدرک دکتـــرا در رشـــتهی ایمنیشناســـی یـــا ایمونولـــوژی از
دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس تهـــران شـــدم .بعـــد از فارغالتحصیلشـــدن
از پزشـــکی و حتـــی حیـــن پزشـــکی ،بهجـــای بحثهـــای درمانـــی
بـــه بخشهـــای تحقیقاتـــی عالقهمنـــد بـــودم و همیـــن موضـــوع باعـــث
شـــد تـــا مســـیری را انتخـــاب کنـــم کـــه بـــا موضوعـــات تحقیقاتـــی
مرتبـــط باشـــد .خوشـــبختانه ایـــن توفیـــق حاصـــل شـــد و پـــس از
اینکـــه وارد مرکـــز تحقیقـــات ســـلولهای بنیادیـــن و پیونـــد مغـــز و
اســـتخوان بیمارســـتان شـــریعتی شـــدم ،امـــکان ادامـــهی تحصیـــل در
دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس در رشـــتهی ایمنیشناســـی یـــا ایمونولـــوژی
برایـــم فراهـــم شـــد و شـــروع بـــه تحصیـــل در مقطـــع دکتـــرای
ایمونولـــوژی کـــردم.
اواخـــر دورهی PhDبـــود کـــه یـــک دور ه بـــرای فرصـــت
مطالعاتـــی فراهـــم شـــد و زمانیکـــه از ایـــن دوره بازگشـــتم ،یکـــی از
همکالســـیهایم ،پژوهشـــگاه رویـــان را بـــه مـــن معرفـــی کـــرد .در
آنجـــا خدمـــت دکتـــر بهارونـــد رفتـــم و مصاحبـــهی اولیـــه را انجـــام
دادم و بـــا همـــان دیدگاهـــی کـــه در بحـــث تحقیقـــات و انجـــام کارهـــای
تحقیقات ــی داش ــتم ،وارد پژوهش ــگاه روی ــان ش ــدم و بالفاصل ــه ب ــه خاط ــر
اینکـــه پزشـــک بـــودم ،وارد آزمایشـــگاه پیونـــد قلـــب و بعـــد از آنهـــم

ایـــن نهـــاد قابلیتهـــا و امکانـــات بســـیاری در سراســـر کشـــور دارد
ک ــه یک ــی از ای ــن م ــوارد ،بح ــث اس ــاسنامهی جهاددانش ــگاهی و اه ــداف
تشـــکیلدهندهی آن اســـت؛ بهشـــرط آنکـــه بهدرســـتی اجـــرا شـــود.
موضـــوع دیگـــر امکانـــات جهـــاد اســـت کـــه در حـــال حاضـــر یکـــی از
بزرگتریـــن نهادهـــای پرظرفیـــت در عرصـــهی نیـــروی انســـانی بـــه
شـــمار مـــیرود.
جهاددانشـــگاهی نیـــروی انســـانی بســـیار گســـترده و امکانـــات خوبـــی
در کش ــور دارد ک ــه هی ــچ نه ــاد علمــیای در کش ــور گس ــتردگی و ت ــوان
آن را نـــدارد .ایـــن نهـــاد قابلیـــت شبکهســـازی علمـــی بهینـــه را دارد و
میتوان ــد پتانس ــیل خوب ــی را در زمینــهی موضوع ــات کارب ــردی و حت ــی
علم ــی و فرهنگ ــی ایج ــاد کن ــد.
در مـــورد طرحهایـــی کـــه در جهاددانشـــگاهی دنبـــال
و ارایـــه کردیـــد توضیحاتـــی بفرماییـــد.
طرحهـــای بســـیار زیـــادی را بـــا جهاددانشـــگاهی داشـــتهام کـــه
تعـــداد آنهـــا را بـــه خاطـــر نـــدارم ،امـــا طرحهایـــی کـــه منجـــر
بـــه پزشـــکی بازســـاختی در پژوهشـــگاه رویـــان شـــد یـــا طـــرح
ایجـــاد کارخانـــهی ســـلولدرمانی کـــه بـــا همـــکاری ســـتاد اجرایـــی
فرمـــان حضـــرت امـــام(ره) در حـــال انجـــام اســـت ،از جملـــهی ایـــن
طر حها ســـت .
همچنیـــن تولیـــد پـــردهی آمینیوتیـــک ،کشـــت ســـلولهای بنیـــادی
قلبـــی و کشـــت ســـلولهای عضلـــهای ،کشـــت ســـلولهای اســـتاندارد
(ســـلولهای مزانشـــیمی ،مالنوســـاید ،عضلـــهای ،فیبروبالســـت) ،تولیـــد
چســـب بافتـــی و ســـرمدرمانی از خـــونبنـــد نـــاف و تولیـــد مـــادهی
جدیـــدی بـــه نـــام  TCPحـــاوی ســـلولهای بنیـــادی مزانشـــیمی کـــه
در بیماریهـــای ارتوپـــدی مصـــرف فراوانـــی دارد ،از دیگـــر موفقیتهـــای
مـــن و ســـایر همکارانـــم در پژوهشـــگاه رویـــان اســـت.

تاثیر عمیق برنامههای
پژوهشی و فرهنگی
جهاددانشگاهی بر دانشگاهها
اشـاره :وقتی طرح و برنامهای در جهاددانشـگاهی پیگیری میشود،
در طـول انجـام آن ،مرزهـای میـان رییس ،معـاون ،کارشناسـان و
اعضـای عـادی از بین مـیرود و همـه در کنار یکدیگـر و برای یک
هـدف کـه همانا موفقیـت در اجـرای طـرح و برنامه اسـت ،فعالیت
میکننـد؛ اینهـا صحبتهـای دکتر مهشـید منزوی ،دبیر شـورای
علمـی و مدیـرکل دفتر تخصصـی علوم انسـانی ،اجتماعـی و هنر
جهاددانشـگاهی اسـت و او تاکیـد میکند که این ویژگیهـا را تنها
در ایـن نهـاد میتوان مشـاهده کرد.
در ادامـه ،مشـروح گفتوگـوی مـا بـا دکتـر مهشـید منـزوی بـه
مناسـبت چهلمین سـالگرد تشکیل جهاددانشـگاهی را میخوانید.

مجموعه داشـتند .در آن زمان کسـی به دنبال اسـتخدام در جهاددانشـگاهی
نبـود و افـراد در پـی انجـام کارهای بـر زمینماندهی کشـور و با همیـن نگاه،
وارد جهاددانشـگاهی میشـدند ،امـا امـروز میبینیـم که گروههای پژوهشـی
جهاددانشـگاهی حتـی بـه شـیوهی جـذب دانشـگاهها دایـر و اعضـای آنهـا
انتخـاب میشـوند و در حقیقت شـاهد حاکمشـدن فضـای بروکراسـی اداری
بـر سـاختار ایـن مجموعه نیز هسـتیم.
بـه عقیـدهی شـما ،مهمتریـن و شـاخصترین دسـتاورد
جهاددانشـگاهی در چـه حوزههایـی بـوده اسـت؟
فعالیتهـای جهاددانشـگاهی همـواره بـا تاثیرگـذاری و جریانسـازی
همـراه بـوده اسـت؛ فعالیتهـای فرهنگـی و پژوهشـی جهاددانشـگاهی
نمونـهی بیرونـی نـدارد .در کنـار ایـن دو حـوزه ،جهاددانشـگاهی در فضـای
دانشـگاه ،موفـق بـه انجـام فعالیتهـای گسـتردهی آموزشـی شـده اسـت .از
سـویی ،فعالیتهـا و برنامههـای پژوهشـی جهاددانشـگاهی بهصـورت عمیـق
و تاثیرگـذار ،بـه دانشـگاهها راهیافتـه و همیـن امـر موجـب شـده تغییراتـی
در شـیوهی کار پژوهشـی دانشـگاهها ایجـاد شـود و آنهـا را نیـز بـه سـمت
توسـعهی فعالیتهـای پژوهشـی و اولویـتدادن بـه ایـن حیطـه سـوق داده
اسـت .در حـوزهی فرهنگـی نیـز بایـد گفـت توسـعهی فعالیتهـای فرهنگی
امـروز دانشـگاهها ،نتیجـه پیگیریهـای مسـتمر همـکاران مـا در معاونـت
فرهنگـی جهاددانشـگاهی بـوده اسـت.
اثرگـذاری جهاددانشـگاهی در حـوزهی فعالیتـی شـما
چگونـه بـوده اسـت؟
در مجموعـهی جهاددانشـگاهی ،در حـوزهی پژوهش و فناوری و در سـطح
کالن ،اتفاقـات خوبـی رقـم خـورده اسـت و محصوالتـی به همـت محققان و
پژوهشـگران جهاددانشـگاهی تولیدشده که برای نخسـتینبار در کشور شاهد
بهبـار نشسـتن آنهـا بودهایـم و این محصـوالت نهایتا موجب قطع وابسـتگی
کشـور به خارجشـده اسـت .در حوزهی علوم انسـانی نیز جهاددانشـگاهی در
دهـهی  ۸۰موفـق شـد فعالیتهـای معتبـر و بزرگـی را پیگیری کنـد؛ بهویژه
در  ۱۰سـال اخیـر پژوهشهـای علـوم انسـانی جهاددانشـگاهی در جهت رفع
نیازهـای توسـعهای در حیطهی مسـایل اجتماعـی حرکت کرده و توانسـته تا
حـدودی ،دغدغـهی پژوهشـگران در عرصهی اجتماعـی را مرتفع کند.

چگونه با جهاددانشگاهی آشنا و مشغول به فعالیت در این
مجموعه شدید؟
سـال  ۱۳۷۹و بهواسـطهی خانـم دکتـر بهلولـی بـا کالسهـای
جهاددانشـگاهی آشـنا شـدم؛ ایشـان در آن زمـان اظهـار کردنـد کـه تصمیم
دارنـد مرکـزی تحت عنـوان جیآیاس ( )GISدر جهاددانشـگاهی تاسـیس
کننـد؛ مـن نیـز بهواسـطهی اینکـه تجربـهی کار در مراکـز فنی را داشـتم و
در حوزهی کاربرد ملی توسـعه ،از کارشناسـان طراحی نقشـههای جیآیاس
بـودم ،همـکاریام را بـا ایشـان آغـاز و مرکـز مربوطـه را در جهاددانشـگاهی
تاسـیس کردیم؛ یعنی یکسـال بعد و در سـال  ۸۰مجوز این مرکز اخذ شـد
و مـن نیـز بهصـورت پارهوقـت در جهاددانشـگاهی واحد تربیتمعلم مشـغول
بـه کار شـدم و اکنـون  ۱۹سـال از همـکاریام بـا جهاددانشـگاهی میگذرد؛
البتـه پیشتـر همکاریهایـی بـا برخـی شـرکتهای خصوصـی داشـتهام ،اما
ترجیـح مـن ایـن بوده که در یـک مرکز دانشـگاهی کار پژوهشـی انجام دهم.
در آن زمان آشـنایی زیادی با جهاددانشـگاهی نداشـتم ،هرچند که در دوران
دانشـجویی آشـنایی نسـبی از جهاددانشـگاهی پیداکـرده بـودم ،امـا بعدها از
اینکـه این پیشـنهاد به من شـد و در جهاددانشـگاهی مشـغول بـه فعالیت و
خدمـت شـدم ،خوشـحال بودم.
ارزیابـی شـما از عملکـرد جهاددانشـگاهی در زمینـهی
کادرسـازی و تربیـت نیـرو چیسـت؟
کادرسـازی و تربیت نیرو در جهاددانشـگاهی طی سـالهای اخیر با آنچه
درگذشـته بـوده ،متفاوت اسـت .در گذشـته حیطههـای فعالیتی افـراد با هم
عجیـن بـود؛ بهگونـهای کـه افـراد فرصـت آموختـن از یکدیگـر را در ایـن

بـر اسـاس تجربـهای کـه از سـالهای حضورتـان در
جهاددانشـگاهی داریـد ،آیـا از ظرفیتهـا و توانمندیهـای
جهاددانشـگاهی حداکثـر اسـتفاده صـورت میپذیـرد؟
جهاددانشـگاهی نهتنهـا در ایـران ،بلکـه در هیـچ کجـای دنیـا ،نمونـه و
ماننـدی نـدارد؛ فعالیتهـای جهاددانشـگاهی حیطههـای بیشـماری را در
سراسـر کشـور در برگرفتـه و ایـن موضوع برای ایـن نهاد یک فرصت اسـت و
توانسـته شـبکهای توانمند در کشـور ایجاد کند که مشـابهی در کشـور ندارد.
امـروز ،جهاددانشـگاهی در تمامـی مناطق و اسـتانهای کشـور شـعبه دارد و
در تمـام کشـور ،امـور مربوط بـه کادرسـازی ،فعالیتهای فرهنگی ،آموزشـی
و پژوهشـی را دنبـال میکنـد .پایبنـدی به فرهنـگ جهادی ،در کنار داشـتن
توانمندیهـای علمـی ،ازجملـهی خصایـص اعضـای ایـن مجموعه اسـت که
موجـب تقویـت حـس یاریگـری و اعتالی کشـور در آنها شـده اسـت.
در پایـان اگر خاطـرهی جالبـی از سـالهای فعالیتتان در
جهاددانشـگاهی دارید ،بیـان بفرمایید.
برای من ،تما م روزهای  ۱۹سال خدمتم در جهاددانشگاهی ،بهعنوان
پژوهشگر ،خاطره است و هرروز آن با روز قبل متفاوت است؛ چراکه هدف
مشخص بوده و اگرچه روشهای رسیدن به هدف متفاوت است؛ اما بااینحال،
از تمام پروژههایی که انجامشده و سمینارهایی که برگزار کردهایم ،یک خاطرهی
خوب و مشترک از همهی اینها باقیمانده و آن موضوع این است که وقتی
طرح و برنامهای در جهاددانشگاهی پیگیری میشود ،در اثنای اجرا یا انجام آن،
مرزی میان رییس ،معاون ،کارشناسان و اعضای عادی جهاددانشگاهی دیده
نمیشود و همهی اعضا در کنار یکدیگر و برای یک هدف که آن موفقیت در
انجام برنامه است ،فعالیت میکنند .این موضوعی است که به نظرم فقط در
جهاددانشگاهی میتوان مشاهده کرد.
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اشاره :دکترمسـعود کمبرانی رییس پژوهشـکدهی توسعهی صنایع
شـیمیایی جهاددانشـگاهی به مناسبت چهلمین سـالگرد تشکیل
ایـن نهـاد انقالبـی ،بـا تاکید بـر اینکـه  25سـال عمـر کاری خود
را صـرف تلاش و خدمـت در جهاددانشـگاهی کرده اسـت ،گفت:
بخـش زیـادی از ایـن تالشها صـرف خالقیـت ،نـوآوری و ورود به
عرصههـای جدید علمی شـده اسـت .کمبرانی بر این باور اسـت که
اگر خالقیت و ایدهپردازی سـرلوحه کارهایمان باشـد و از یکنواختی
فـراری باشـیم ،میتوانیـم موفقیـت را در جهاددانشـگاهی ،با همه
سـختیهای موجـود ،به چشـم ببینیم.
مشـروح گفتوگـوی بـا رییـس پژوهشـکدهی توسـعهی صنایـع
شـیمیایی جهاددانشـگاهی را در ادامـه میخوانیـد.

بودهاند .تولید سانمیکس و پتاسیم لورات برای پتروشیمی تبریز ،تولید اولئوکمیکال برای
صنایع شوینده ،تولید کلروبنزن برای صنایع دفاعی ،تولید  HFو بسیاری از مواد شیمیایی
دیگر برای نخستینبار در کشور ،توسط تیمهای تحقیقاتی که در آنها حضورداشتهام،
انجامشده است.
آیا تحریمها توانسته مانع جدی در مسیر انجام فعالیتهایتان در
جهاددانشگاهی شود؟
در اواسط سال  95محل خدمت من از سازمان جهاددانشگاهی تهران به پژوهشکدهی
توسعهی صنایع شیمیایی تغییر کرد .از اینکه همچنان در حوزهی تخصصی شیمی و
مهندسی شیمی خدمت میکنم ،بسیار خرسندم .شرایط دشوار اقتصادی و تحریمهای
تحمیلشده به ایران ،شرایط کاری را بسیار دشوار کرده است ،اما به نظر میرسد در این
شرایط ،مسئولیت واحدهای تحقیقاتی بسیار سنگینتر و حساستر است.
جدیدترین پروژههایی که در دست اجرا دارید ،کدام است؟
با کمک همکاران در این پژوهشکده و با درک شرایط ویژه کنونی و شناخت مشکالت
صنعت ،در حد توان ،برخی مواد را انتخاب کرده و در قالب پروژههای تحقیقاتی و خدمات
تخصصی ،طرحهایی را در دست اجرا داریم .برخی از این پروژهها تولید سلنیوم سولفاید،
تولید افزایههای سیمان حفاری ،تولید نشاسته حفاری ،ابرخازن ،سیلیکاژل کروی و مواد
شیمیایی پرمصرف در صنعت نفت و  ...است .امیدوارم با تالش و کوشش همهی کارکنان این
پژوهشکده ،بتوانیم برای رفع نیازهای صنایع مختلف ،فعالیتهای خوبی انجام دهیم و جایگاه
این پژوهشکده در بین مراکز تحقیقاتی ارتقای مناسبی داشته باشد.
عملکرد جهاددانشگاهی را در حوزه پژوهش ،چگونه ارزیابی میکنید؟
جهاددانشگاهی سیاست انجام تحقیقات کاربردی را در حوزه پژوهش در دستور کار
دارد و اجرای همین سیاست موجب تدوین دانش فنی در حوزههای بسیاری بهمنظور رفع
نیازهای کشور شده است .در حال حاضر جهاددانشگاهی مورد وثوق بسیاری از سازمانها و
مدیران ارشد کشور برای قطع وابستگی و خودکفایی کشور است .دستاوردهای چهلسالهی
جهاددانشگاهی بسیار بیشتر از امکانات و حمایتهای دریافتی از بودجههای دولتی بوده
است .جهاددانشگاهی میتواند در جایگاه الگویی موفق برای سازمانهای تحقیقاتی در کشور
قرار بگیرد .بدیهی است که فعالیتهای جهاددانشگاهی بدون نقص نبوده و نخواهد بود ،اما
برآیند و نتیجهی چهار دهه تالش و فعالیت جهاددانشگاهی در حوزهی پژوهش ،قابلقبول
و ارزشمند است.
دارد؟

آغاز همکاری شما با جهاددانشگاهی در چه پروژهای بود و چگونه به این
نهاد پیوستید؟
دیماه سال  1373و پس از اتمام تحصیالت کارشناسیارشد ،جهت همکاری در احداث
واحد تولید کلروبنزن ،همکاری خود را با بخش شیمی جهاددانشگاهی واحد تهران آغاز
کردم.
مهمترین پروژهای که طی این سالها انجام دادهاید ،چه بوده است؟
در  25سال حضور و فعالیتم در جهاددانشگاهی ،در پروژههای مختلفی بهعنوان مسئول
یا همکار مشارکت داشتهام .تدوین دانش فنی برای تولید مواد شیمیایی و احداث واحدهای
مختلف و تولید انواع مواد شیمیایی ازجمله فعالیتهایم در جهاددانشگاهی است .همهی
پروژهها از اهمیت ویژه برخوردار بودهاند ،اما میتوانم به احداث واحد تولید کلروبنزن،
تولید مادهی شستوشو دهندهی ویژه برای شستوشوی دستگاههای چاپ اسکناس بانک
مرکزی ،احداث واحد اولئوکمیکال و تولید  GMSبهعنوان مهمترینها اشارهکنم .یکی از
پروژههای مهمی که برای صنعت نفت از اهمیت زیادی برخوردار بود و در اجرای آن مشارکت
داشتم؛ تدوین دانش فنی تولید مواد تعلیقشکن بود که در سال  90و با مشارکت سازمان
جهاددانشگاهی تهران و پژوهشکدهی توسعهی صنایع شیمیایی آغاز شد و تا سال  94اجرای
آن به طول انجامید.
در فعالیتها و اجرای طرحها ،چه میزان به خصیصه نوآوری و رافع بودن
نیازهای استراتژیک کشور ،توجه میکردید؟
بدونشک ،یکی از پارامترهای مهم برای انتخاب پروژه و کار تحقیقاتی در جهاددانشگاهی،
بکر بودن آن در کشور است .بنده نیز در اجرای تعداد زیادی پروژه جدید مشارکت داشتهام
که هرکدام از آنها ،از اهمیت ویژهای در صنایع بهداشتی ،دفاعی ،نفت و پتروشیمی برخوردار

کار پژوهشی در جهاددانشگاهی با سایر نهادهای متناظر ،چه تفاوتی

فعالیت در حوزهی پژوهش جهاددانشگاهی چند خصوصیت دارد؛ نخست تنوع موضوعی
است؛ از الزامات و ضروریات فعالیت در محیطهای تحقیقاتی ،تنوع موضوع است ،این امر
موجب ایجاد روحیهی پرسشگری و ایدهپردازی بین محققان میشود ،لذا افرادی میتوانند
در حوزه پژوهش در جهاددانشگاهی موفق باشند که ایدهپرداز و خالق بوده و از یکنواختی
فراری باشند.
دومین خصیصه حوزه پژوهش در جهاددانشگاهی ،روحیهی کار تیمی است ،یکی از
دالیل اصلی برای باال بودن ضریب موفقیت در فعالیتهای تحقیقاتی جهاددانشگاهی ،انجام
کار تحقیقاتی بهصورت تیمی است .بدونشک حضور تعدادی محقق و پژوهشگر در کنار
یکدیگر در یک فعالیت تحقیقاتی ،کیفیت ،سرعت و ضریب موفقیت را افزایش میدهد.
به فعالیت با حداقل امکانات نیز بهعنوان ویژگی دیگر این حیطه ،باید توجه داشت .با
توجه به کمبود منابع مالی در جهاددانشگاهی ،محققان این نهاد ،به فعالیت با حداقل امکانات
عادت کرده و از بهانهجویی به خاطر کمبود امکانات پرهیز میکنند .استفاده بهینه از امکانات
موجود و ایجاد راهحلهای خالقانه ،کمبود منابع و امکانات را جبران کرده است.
از نظر شما ،چه موانعی در مسیر تحقق اهداف پژوهشی جهاددانشگاهی
وجود دارد؟
بهطورکلی ،میان صنایع و سرمایهگذاران ایرانی ،عقیده و باور غالب بر استفاده از دانش
فنی و محصوالت خارجی است .در چنین فضایی ،فعالیت در حوزهی تدوین دانش فنی و
تولید محصوالت داخلی ،جرئت و خطرپذیری باالیی میطلبد .بدونشک تمام جهادگران
فعال در حوزهی پژوهش ،از کملطفیهای صنایع دولتی ،خصوصی و سرمایهگذاران در
استفاده از دانش فنی و محصوالت تولیدی در جهاددانشگاهی ،خاطرههای زیادی دارند.
کمبود منابع مالی برای تحقیقات جدید از مشکالت جهاددانشگاهی است که باید در نظام
مالی کشور فکری برای آن شود .در سالهای اخیر قوانین اندکی در حمایت از محققان ایرانی
و دانش فنی بومی وضعشده است و باید حمایت از دانش فنی و تولیدات داخلی در بین
مدیران ارشد و اجرایی کشور به باور و ارزش تبدیل شود.
بهترین خاطره شما از حضور  25سالهتان در جهاددانشگاهی کدام است؟
افتخار بزرگ من در سالهای حضور در جهاددانشگاهی ،آغاز فعالیت در جهاددانشگاهی
دانشگاه تهران و شاگردی بزرگانی همچون جناب آقای دکتر فرهمند و جناب آقای
دکتر شریفیزاده است .همکاری با همکاران خوب و دانا از بزرگترین شانسهای من در
جهاددانشگاهی بوده است .امیدوارم بتوانم بهتر و بیشتر از قبل در رشد این مجموعه مؤثر
باشم.

معاون فرهنگی پیشین جهاد دانشگاهی:

«معنویت» ستون فرهنگ
جهادی است
معـاون پیشـین فرهنگـی جهاد دانشـگاهی یکـی از ویژگـی های
عنصـر جهـادی را انقالبی بودن آن دانسـته و تاکید مـی کند :نباید
بگذاریـم مفهـوم انقالبی بـودن دسـتخوش تحریف ماهیت شـود؛
ایـن یکـی از نکاتـی اسـت که مقـام معظـم رهبـری بـر آن تأکید
کـرده و مـی فرمایند عنصـر انقالبی هیچ نسـبتی با بـی انضباطی،
اغتشـاش ،بی نظمی ،شـلوغی و سـردرگمی نـدارد.
دکتـر سـعید پور علـی می گویـد :جهاد دانشـگاهی بـه مثابه یک
مسـجد اسـت ،روحیـات و رفتارهـای فـردی کـه وارد مسـجد می
شـود یادآور سـتون خیمـه فرهنگ جهـادی ،معنویـت و ایمان این
نهـاد اسـت و فضای معنـوی ،عاطفـی و روحانی آن نیـز باید فضای
مسـجدی باشـد که بر اسـاس تقوا بنا شـده اسـت و نمی توانیم در
مسـجد و در جایـگاه عبادت به عنوان انسـان مومـن و عبد خدا هر
رفتـار و نگـرش و کردار،گویـش و زبانی را بـه کار ببریم.
او که سـابقه مدیرعاملـی خبرگزاری دانشـجویان ایران (ایسـنا) را
نیـز در کارنامـه خـود دارد ،می افزایـد . :فراموش نکنیـم که عنصر
جهـادی و فرهنگ جهادی به هسـتی پـر از اعتماد و مملـو از توکل
بـه خداونـد و باورمند بـه وعده الهی اسـت .جهادگران دانشـگاهی
پاسـدار ارزش هـای انقلاب هسـتند .بنابرایـن نباید اجـاز دهیم،
مفهـوم انقالبی بـودن دسـتخوش تحریف ماهیت شـود.
در ادامـه مشـروح گفـت و گـوی ویـژه نامـه چهلمیـن سـالگرد
جهاددانشـگاهی را بـا سـعید پورعلـی مـی خوانیـد:

بعـــد از گذشـــت  40ســـال از انقـــاب اســـامی و
روی کار آمـــدن جهـــاد دانشـــگاهی ،امـــروزه از فرهنـــگ
جهـــادی ســـخن گفتـــه مـــی شـــود و بعضــــــــا تعریـــف
هـــای متفاوتـــی از ایـــن فرهنـــگ انجـــام مـــی شـــود
ولـــی فرهنـــگ اصیـــل جهـــادی بـــه چـــه معناســـت و در
جهـــاد دانشـــگاهی بـــه چـــه معنایـــی شــــــــــناخته
مـــی شـــود؟
معنویـــت ســـتون خیمـــه فرهنـــگ جهـــادی اســـت .اگـــر مـــا
فرهنـــگ را در عناصـــر زبانـــی و ذهنـــی بـــه معنـــای اخالقیـــات،
باورهـــا ،آرمـــان هـــا و نگـــرش هـــا ،بـــه معنـــای ارزشـــی و

هنجـــاری اش ،یعنـــی اخالقیـــات و بـــه معنـــای رفتـــاری اش
یعنـــی ســـبک زندگـــی ،مســـیر ،عـــادت و گرایـــش و بـــه معنـــای
عنصـــر نهـــادی یعنـــی مناســـبت هـــای ســـازمانی قلمـــداد کنیـــم
چتـــر معنویـــت بایـــد بتوانـــد همـــه ایـــن عناصـــر را در بربگیـــرد.
خمیـــر مایـــه فرهنـــگ جهـــادی معنویـــت اســـت .همـــه عناصـــر
فرهنگـــی اســـت ،چـــون خمیـــر و خیمـــه فرهنـــگ جهـــادی
معنویـــت اســـت .فرهنـــگ جهـــادی بـــه ایـــن روحیـــه یعنـــی
روحیـــه معنویـــت گرایـــی و طاعـــت گرایـــی و متابعـــت از رســـول
و ولـــی وابســـته و پیوســـته اســـت.
اساســـا معنـــای جهـــاد در قـــرآن و متـــون دینـــی و بـــه ویـــژه
س ــنت نب ــی مک ــرم(ص) و ائم ــه طاهری ــن(ع) بس ــیار گس ــترده ت ــر
و کل ــی ت ــر از معن ــای قت ــال و ح ــرب معرف ــی ش ــده اس ــت .قت ــال
یـــا همـــان جنگیـــدن بـــه طـــور مشـــخص درگیـــری مســـلحانه در
جنـــگ هاســـت امـــا جهـــاد بســـیار متفـــاوت تـــر از ایـــن معنـــا
بـــوده و اگـــر کســـی ایـــن معنـــا را بـــا معنـــای حـــرب و جنگیـــدن
اشـــتباه بگیـــرد ســـخت مســـیر حرکـــت و مشـــی زندگـــی خـــود
را دچـــار بحـــران و ضاللـــت کـــرده اســـت و ایـــن همـــان اتفاقـــی
اســـت کـــه توســـط جریـــان هـــای تکفیـــری و داعـــش امـــروز در
بخشـــی از خاورمیانـــه و جهـــان اســـام بـــه بهانـــه جهــــــاد رخ
مـــی دهـــد.
جهـــاد بـــه معنـــای تـــاش و کوشـــش در مبـــارزه بـــا دشـــمن
اس ــت چ ــه ای ــن دش ــمن ی ــک ف ــرد س ــتمگر باش ــد و ی ــا در درون
خـــود انســـان النـــه کـــرده و از جملـــه وسوســـه هـــای شـــیطانی
باشـــد .مومـــن در هـــر دوی ایـــن دو عرصـــه هـــا بـــا مفهومـــی بـــه
نـــام جهـــاد خـــود را روبـــه رو مـــی بینـــد.
همچنیـــن جهـــاد کلمـــه ای مشـــتق از ریشـــه جهـــد و بـــه
معنـــای بـــه کار بـــردن تمـــام تـــوان ،نیـــرو و همـــه اراده فـــرد
بـــرای رســـیدن بـــه هـــدف اســـت .برخـــی مواقـــع بـــه معنـــای
مشـــقت و بـــه معنـــای مبالغـــه و شـــدت در کار هـــم بـــه کار
رفتـــه اســـت و عـــاوه بـــر ایـــن جهـــاد معنـــای دیگـــری هـــم دارد
و آن خـــرج کـــردن تمـــام آنچـــه انســـان در وســـع و تـــوان دارد
و تحمـــل کـــردن مشـــقت هـــا در راه رســـیدن بـــه یـــک هـــدف
معلـــوم و مشـــخص اســـت.
ایـــن معانـــی جهـــاد در دو جبهـــه رخ مـــی دهـــد .جهـــاد اول
متوجـــه درون اســـت و در ایـــن رابطـــه بـــا مفهـــوم جهـــاد اکبـــر
آشـــنا هســـتیم یعنـــی تـــاش بـــرای رســـیدن انســـان بـــه حقیقـــت
ذات خویـــش و بعـــد از آن رســـیدن بـــه پـــروردگار و و دوم
جهـــادی کـــه متوجـــه عالـــم خـــارج اســـت یعنـــی جهـــاد اصغـــر؛
ایـــن نـــوع جهـــاد رســـاندن دیگـــران بـــه حقیقـــت درونـــی شـــان
و ســـپس رســـاندن آن هـــا بـــه پروردگارشـــان اســـت .مقـــدس
تریـــن وظیفـــه پیامبـــران جهـــاد اســـت نـــه حـــرب و قتـــال .هیـــچ
منافعـــی اعـــم از فـــردی و جمعـــی نبایـــد اطاعـــت خـــدا و رســـول
و جهـــاد را تحـــت الشـــعاع قـــرار دهـــد.
جهـــاد یـــک امـــر ســـاری و جـــاری و در زندگـــی روزمـــره
ماســـت .در آیـــه  24ســـوره توبـــه ،خداونـــد معادلـــه هشـــت گانـــه
ای را معرفـــی مـــی کنـــد کـــه ایـــن معادلـــه مـــی توانـــد بـــه ســـه
موضـــوع مهـــم و حیاتـــی در زندگـــی انســـان اجـــازه ظهـــور و
بـــروز ندهـــد .پـــدران ،فرزنـــدان ،بـــرادران ،همســـر ،عشـــیره،
امـــوال ،تجـــارت و مســـاکن بـــه عنـــوان منافـــع مـــی توانـــد مانـــع
نزدیکـــی بـــه خـــدا ،رســـول و جهـــاد شـــود .انســـان بایـــد ردای
جهـــاد را در همیـــن دنیـــا و زندگـــی روزمـــره بـــر تـــن کنـــد.
متابعـــت از خـــدا و رســـول(ص) و جهـــاد موکـــول و منـــوط بـــه
ایـــن اســـت کـــه بیـــن ایـــن منافـــع و آن منافـــع یـــک نســـبت
قابـــل اعتنایـــی صـــورت گیـــرد؛ بنـــا نیســـت کـــه امـــر اطاعـــت از
خ ــدا و رس ــول و جه ــاد موک ــول ب ــه ج ــای دیگ ــری ش ــود .انس ــان
در همیـــن دنیـــای مـــادی و همیـــن عرصـــه زندگـــی رومـــزه و
بـــا همـــه ایـــن تعلقـــات بایـــد بتوانـــد متابعـــت از امـــر خـــدا و
رســـول(ص) و جهـــاد بـــه معنـــای عـــام کلمـــه را دنبـــال کنـــد
و مشـــی پیامبـــر مکـــرم اســـام(ص) را محـــور و مـــدار زندگـــی
خـــود قـــرار دهـــد و ردای جهـــاد را در همیـــن دنیـــا و زندگـــی
روزمـــره بـــر تـــن کنـــد و حتـــی بـــه همیـــن تعلقـــات و موضوعـــات
هشـــت گانـــه مـــادی بتوانـــد رنـــگ و بـــوی الهـــی ببخشـــد.
آن  8عامـــل مذکـــور مـــی توانـــد تحـــت تأثیـــر متابعـــت از
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خـــدا و رســـول(ص) و جهـــاد قـــرار گیـــرد .اگـــر حاکمیـــت حـــب
خـــدا ،رســـول(ص) و جهـــاد در ســـرزمین وجودمـــان اســـتقرار
پیـــدا کنـــد ،معادلـــه شـــکل مناســـب خـــود را مـــی یابـــد .هیـــچ
راهـــی بـــه جـــز تزکیـــه و تهذیـــب نفـــس و پـــاک کـــردن خویـــش
از هـــر گونـــه آلودگـــی و خباثـــت بـــرای متعالـــی کـــردن خـــود
وجـــود نـــدارد.
مفهـــوم آیـــات ذکـــر شـــده بـــه معنـــای بریـــدن پیوندهـــای
دوســـتی و محبـــت و نادیـــده گرفتـــن عواطـــف انســـانی نبـــوده
و نخواهـــد بـــود بلکـــه منظـــور ایـــن اســـت کـــه اگـــر انســـان بـــر
ســـر دو راهـــی منافـــع و حـــب رســـول خـــدا(ص) و جهـــاد قـــرار
گرف ــت بتوان ــد ب ــه س ــمت ح ــب خ ــدا و رس ــول و جه ــاد حرک ــت
کنـــد و خداونـــد در ایـــن زمینـــه نیـــز بـــه گروهـــی کـــه عواطـــف
و تعلقـــات خـــود را بـــر رضـــای خـــدا ،متابعـــت از رســـول(ص) و
جهـــاد مقـــدم مـــی شـــمارند ،هشـــدار مـــی دهـــد .ایـــن هشـــدار
تقـــدم زمینـــه ســـاز قهـــر الهـــی اســـت آن هـــم قهـــر و غضبـــی
نامعلـــوم؛ بنابرایـــن برتـــری دادن امـــور مـــادی بـــر معنویـــت بـــه
تعبیـــر همیـــن آیـــه نشـــانه فســـق اســـت .مـــرز ایمـــان و فســـق
هـــم رهـــا کـــردن معنویـــت اســـت.
در طـــول حیـــات  40ســـاله جهـــاد دانشـــگاهی چندیـــن و
چنـــد بـــار خدمـــت مقـــام معظـــم رهبـــری رســـیدیم و در ایـــن
دیدارهـــا توصیـــه هـــا و تاکیداتـــی داشـــتند و مـــا ایـــن توصیـــه
هـــا و راهنمایـــی هـــا و تاکیـــدات را مرتـــب بایـــد مـــرور کنیـــم.
کلیـــد واژه هـــای اصلـــی هـــر دیـــدار مـــی توانـــد بخشـــی از
وجـــود فرهنـــگ مدیریـــت جهـــادی را بیـــان کنـــد.
در صـــورت امـــکان چنـــد نکتـــه از بیانـــات در
ایـــن بـــاره را توضیـــح دهیـــد.
در یکـــی از ایـــن دیدارهـــا بـــه یـــک تیـــپ شناســـی فـــردی
و ســـازمانی در قالـــب اشـــاره بـــه جهادگـــر برجســـته مرحـــوم
کاظمـــی آشـــتیبانی و موسســـه رویـــان اشـــاره کردنـــد.
ایشـــان فرمودنـــد موسســـه رویـــان یـــک موسســـه موفـــق و
یـــک نمونـــه کامـــل و چشـــمگیر از آن چیـــزی بـــود و هســـت
کـــه انســـان آرزویـــش را مـــی کنـــد .یـــک آرزوی تحقـــق یافتـــه
بـــر روی زمیـــن و در مـــورد مرحـــوم کاظمـــی آشـــتیبانی قریـــب
بـــه همیـــن مضمـــون اشـــاره کردنـــد و فرمودنـــد علـــت اینکـــه
بـــه آن مرحـــوم عالقـــه داشـــتم ،همیـــن اســـت حرکـــت ،نحـــوه
کار ،مدیریـــت و پیگیـــری او یـــک مجموعـــه کامـــل از آن چیـــزی
اســـت کـــه آدم دوســـت داشـــته و آرزو دارد.
ایـــن الگـــوی مطلـــوب فـــردی و ســـاختاری یکـــی از زمینـــی
تریـــن و قابـــل لمـــس تریـــن و محســـوس تریـــن الگوهـــای
فرهنـــگ و مدیریـــت جهـــادی اســـت .مقـــام معظـــم رهبـــری
فرمودنـــد موسســـه رویـــان و مرحـــوم کاظمـــی آشـــتیبانی
ترکیبـــی از علـــم ،ایمـــان و تـــاش هســـتند و مجموعـــه ایـــن
هـــا اگـــر در یـــک فـــرد و جمعـــی کنـــار هـــم بودنـــد ،در حقیقـــت
یـــک امـــر آســـمانی را بـــه یـــک امـــر زمینـــی و محقـــق یافتـــه
تبدیـــل مـــی کنـــد.
همچنیـــن جهـــاد را بـــه مثابـــه یـــک نهـــاد بـــا مفهـــوم مســـجد
هـــم خوانـــی کـــرده انـــد و مـــردان و زنـــان ایـــن نهـــاد را بـــه
کســـانی تعبیـــر کردنـــد کـــه دوســـت دارنـــد پاکیـــزه باشـــند و
خداونـــد هـــم بـــه خاطـــر همیـــن نیـــت پاکیزگـــی آن هـــا را
دوس ــت دارد و م ــورد لط ــف و عنای ــت ق ــرار م ــی ده ــد .مجموع ــه
جهاددانشـــگاهی بـــه مثابـــه یـــک مســـجد اســـت .بنابرایـــن
روحیـــات و رفتارهـــای فـــردی کـــه وارد مســـجد مـــی شـــود بایـــد
متفـــاوت باشـــد .نمـــی توانیـــم در مســـجد و در جایـــگاه عبـــادت
بـــه عنـــوان انســـان مومـــن و عبـــد خـــدا هـــر رفتـــار و نگـــرش

و کـــرداری ،گویشـــی و زبانـــی را بـــه کار ببریـــم و بایـــد فضـــای
معنـــوی ،عاطفـــی و روحانـــی مـــان بـــا فضـــای مســـجدی کـــه بـــر
اســـاس تقـــوا بنـــا شـــده مطابقـــت داشـــته باشـــد.
بـــه نظـــر شـــما بایـــد بـــه چـــه چیـــزی در
راســـتای فرهنـــگ جهـــادی بیشـــتر توجـــه کـــرد؟
بـــه نظـــر مـــن بـــه تبـــع ارتقـــای معنویـــت و ایمـــان در جهـــاد
دانشـــگاهی کـــه یـــک ســـنت الهـــی اســـت ،امکانـــات ،تجهیـــزات
و اعتبـــارات هـــم مـــی آینـــد امـــا آنچـــه کـــه بایـــد بـــه آن توجـــه
کنیـــم ،ایمـــان و معنویـــت کارکنـــان ایـــن نهـــاد انقالبـــی اســـت
کـــه تاکنـــون ســـعی شـــده آن را بـــه بهتریـــن نحـــو حفـــظ کنیـــم.
یکـــی دیگـــر از ویژگـــی هـــای ایـــن فرهنـــگ آن اســـت کـــه
بـــه مفهـــوم جهـــاد وســـعت ببخشـــد و تـــا جایـــی کـــه مـــی توانـــد
جهـــاد را از حـــرب و قتـــال دور کنـــد؛ جهـــاد علمـــی ،فرهنگـــی،
اقتصـــادی یـــا مبـــارزه اقتصـــادی ،فرهنگـــی و ایـــن هـــا از وجـــوه
دیگـــر جهـــاد اســـت.
مقـــام معظـــم رهبـــری همچنیـــن در ســـخنانی دیگـــر خطـــاب
بـــه جهـــادی هـــا ،تأکیـــد کردنـــد کـــه بایـــد خصـــم را شناســـایی
و تحـــت فشـــار قـــرار دهیـــد؛ جهـــاد معنـــای اکمـــل اش ایـــن
اســـت کـــه جهـــد و تالشـــی باشـــد کـــه دشـــمن را هـــدف گرفتـــه
باشـــد و تـــاش نیـــز تـــاش دشـــمن شـــکنانه بـــوده و علـــم و
حرکـــت و تحقیـــق جهـــاد بایـــد ناظـــر بـــر دشـــمن شـــکنی باشـــد.
ســـطح فعالیـــت و تحـــرک عنصـــر جهـــادی بایـــد جهـــادی
باشـــد .عـــوام گرایـــی و عـــوام پســـندی در کار ،عنصـــر جهـــادی
و فرهنـــگ جهـــادی جـــای خـــود را بـــه حرکـــت هـــای گزیـــن
نمـــی دهنـــد و عنصـــر جهـــادی بایـــد حـــرف برتـــر را بـــه میـــدان
بیـــاورد و ایـــن تحقـــق پبـــدا نمـــی کنـــد مگـــر اینکـــه آن معادلـــه
شـــکل بگیـــرد و از ایمـــان و تقوایمـــان مراقبـــت کنیـــم.
ایشـــان فرمودنـــد از اول کـــه جهـــاد دانشـــگاهی را شـــناخته
ایـــم بـــر اســـاس دیـــن و تقـــوا بـــوده و بـــر ایـــن اســـاس آن
را بایـــد نگـــه داشـــت .تعبیـــر دیگـــر در بیانـــات ایشـــان بحـــث
حفـــظ جهـــت گیـــری و هویـــت عنصـــر جهـــادی در ایـــن نهـــاد
اســـت .گناهـــان و ســـخن چینـــی هـــا و طمـــع هـــا مـــی تواننـــد
مـــا را محاصـــره کننـــد و بـــر اســـاس آن هـــا مـــی تـــوان هویـــت
و جهـــت گیـــری هـــای خـــود را تغییـــر داد لـــذا روح و هویـــت
عنصـــر جهـــادی بایـــد در مقابـــل ایـــن وسوســـه هـــا محکـــم و
اســـتوار بایســـتد و هویـــت و شـــخصیت فـــرد و نهـــاد جهـــادی
اگـــر بـــر مبنـــای تفکـــر درســـت و منطقـــی و صحیحـــی شـــکل
گرفتـــه باشـــد در گـــذر ایـــام نـــه تنهـــا کمرنـــگ نخواهـــد شـــد
بلکـــه روشـــن تـــر ،واضـــح تـــر ،شـــفاف تـــر و همچنیـــن مســـتحکم
تـــر مـــی شـــود.
یکـــی دیگـــر از ویژگـــی هـــای عنصـــر جهـــادی انقالبـــی بـــودن
آن اســـت .نبایـــد بگذاریـــم مفهـــوم انقالبـــی بـــودن دســـتخوش
تحریـــف ماهیـــت شـــود؛ ایـــن یکـــی از نکاتـــی اســـت کـــه مقـــام
معظـــم رهبـــری بـــر آن تأکیـــد کـــرده و مـــی فرماینـــد عنصـــر
انقالبـــی هیـــچ نســـبتی بـــا بـــی انضباطـــی ،اغتشـــاش ،بـــی
نظمـــی ،شـــلوغی و ســـردرگمی نـــدارد و در مقابـــل مـــی فرماینـــد
محکـــم تریـــن و قـــوی تریـــن انضبـــاط هـــا انضبـــاط جهـــادی و
انقالبـــی اســـت .انســـان انقالبـــی دارای محکـــم تریـــن انضبـــاط
اســـت .در واقـــع انســـان انقالبـــی دارای محکـــم تریـــن انضبـــاط
بـــوده و قانونمندتریـــن فـــرد و حامـــی و پاســـدار قانـــون اســـت.
فرامـــوش نکنیـــم کـــه عنصـــر جهـــادی و فرهنـــگ جهـــادی بـــه
هســـتی پـــر از اعتمـــاد و مملـــو از تـــوکل بـــه خداونـــد و باورمنـــد
بـــه وعـــده الهـــی اســـت .جهادگـــران دانشگـــــــــاهی پاســـدار
ارزش هـــای انقـــاب هســـتند.

مدیرکل طرح های ویژه جهاد دانشگاهی مطرح کرد

چهل سال دوم ،زمانی برای
انتقال فرهنگ جهادی
بـدون تردیـد بخش عمـده ای از دسـتاوردهای علمـی و فنی جهاد
دانشـگاهی و رفع گوشـه ای از مشـکالت جامعه ،مرهـون کلید واژه
ای بـه نـام «فرهنگ جهادی» اسـت ،رویکـردی که از  40سـال قبل
در ایـن سـازمان جاری اسـت .جوانـان و متخصصان این مـرز و بوم
در چهـل سـال نخسـت توانسـتند چارچوب هـا و زوایـای مختلف
روحیـه جهـادی را با موفقیت هـای علمی خود تبیین کننـد اما این
پایـان کار نیسـت و امـروزه وجود فرهنـگ جهادی به عنـوان یک
گفتمـان شـناخته شـده در چهل سـال دوم به عنوان یـک ضرورت
احسـاس می شـود .پر بیراه نیسـت اگـر گفت که فرهنـگ جهادی
در همـ ه صحنههـا و عرصههـا بـه كار میآیـد و در زمینـ ه كارهای
زیربنایـی كشـاورزی و دامـداری و امثال اینهـا هـم از ا ّول انقالب،
ِ
روح و فرهنـگ جهادی وارد میدان شـد.
در  40سـالگی جهاد دانشـگاهی مهندس علی اخوان ،رییس سـابق
جهـاد دانشـگاهی دانشـگاه علم و صنعـت و مدیـرکل کنونی طرح
هـای ویژه جهاد دانشـگاهی به ضرورت اسـتمرار «فرهنگ جهادی»
تاکیـد کـرده و از لـزوم ارتقـای این روحیـه در بخش هـای مختلف
جامعه و کشـور سـخن گفت .در ادامه پاسـخهای ایـن مدیر جهادی
به سـئواالتی درباره فرهنـگ جهـادی را میخوانیم:

گرههای مختلف کشور در دوران جنگ تحمیلی و سال های تحریم
با توسل به فرهنگ جهادی و کمترین امکانات باز شده است و امروزه تعابیر
مختلف از این فرهنگ صورت می گیرد .فرهنگ اصیل جهادی در جهاد
دانشگاهی به چه معناست؟
فکر می کنم نگاهی به وضعیت کنونی جهاد دانشگاهی ،حکایت از فرهنگ جهادی
به عنوان روح حاکم بر این سازمان دارد .فرهنگ جهادی در متن عملکرد جهاد
دانشگاهی دیده می شود .احساس می کنم عملکرد این سازمان در  40سال گذشته
فرهنگ اصیل جهادی را تعبیر می کند.
فرهنگی که از آن صحبت می کنیم چطور در انسان و یا یک
سازمان منعکس می شود؟
به اعتقاد من تالش کیفی برای رفع مشکالت و رسیدن به یک هدف بزرگ بدون
داشتن ذرهای منت و ادعا به معنای فرهنگ جهادی است .انسان در این وضعیت مزد
خود را از خداوند متعال می گیرد چرا که خداوند بر عملکرد افراد نظارت دارد .دیگر
در این وضعیت حقوق و دستمزدهای کالن و همچنین رییس و مرئوس اهمیتی ندارد.
همه چیز به حدی است که انسان بتواند امرار معاش کند .انسانی که دارای چنین روحیه
ای است بی ادعا کار می کند و هر کاری را برای رضای خدا انجام می دهد و هیچ وقت
منافع مادی در فرهنگ جهادی در اولویت نیستند .این موضوع در دوران هم جنگ بارز
و آشکار بود و جهاد دانشگاهی تالش کرده این موضوع را در عملکرد خود نشان دهد.
در این سالها فرهنگ جهادی در چه عرصه هایی تاثیرگذار واقع
شده است؟
مهمترین دستاورد جهاد دانشگاهی تاثیرگذاری بر روی برخی حوزه های فرهنگی
و سطح دانشگاه است .یکی از نقاط ضعف جهاد این بوده که از حوزه دانشگاه فراتر
نرفته و بیشترین نفوذ خود را در سطح دانشجویی و به خصوص در چارچوب خودش

گذاشته اما الزم است گستره این موضوع افزایش یابد .به اعتقاد من فرهنگ جهادی
دارای عمق بیشتری بوده و به خوبی در خود جهاد دانشگاهی تبیین شده و بدنه این
نهاد از این روحیه برخوردار هستند.
به اعتقاد شما ،فرهنگ جهادی رایج در این سازمان هنوز
تاثیرگذاری خود را روی بخش قاطبه مردم نگذاشته است؟
این روحیه هنوز در سطح اجتماع نفوذ نکرده است .روی صحبتم درباره مردم است.
این گفتمان از طرف جهاد دانشگاهی هضم شده است و باید برای چهل سال دوم به
سمت گسترده کردن فرهنگ و عملکرد جهادی در سطح جامعه برویم .ما نتوانستیم
با مردم خوب ارتباط برقرار کنیم .فرهنگ جهادی در سطح کارفرمایان در حوزه های
پژوهشی ،آموزشی و  ...فراگیر بوده است و آن ها فرهنگ جهادی را با پوست و گوشت
خود احساس کردند.
بعضا می بینم که برای برخی قابل هضم نیست که کارکنان جهاد دانشگاهی در
تعامل با بخش های مختلف به گونه ای کار می کنند که گویا منافع شخصی آن ها در
میان است و برخی نمی توانند درک کنند که این فرهنگ جهادی است که چنین روحیه
جمعی را به وجود آورده است .بعد از گذشت  40سال امروز می توانیم حاصل و برآیند
این روحیه را درحوزه های پژوهشی و فرهنگی مشاهده کنیم .الحمداهلل در این سالیان
هیچ گاه نامی از اعضای جهاد دانشگاهی در فسادهای صورت گرفته وجود نداشته است.
این گفتمان باید در قالب عملکرد جهاد دانشگاهی به نسل های بعدی منتقل شود.
البته به نظرم گفت و گو مشکلی را حل نمی کند و باید با عملکرد خودمان این موضوع
را نشان دهیم و مخاطب به این شکل تحت تاثیر جلوه های فرهنگ جهادی قرار گیرد.
بعد از عبور از سال های جنگ و دوره های مختلف از جمله دور
سازندگی ،در سال های گذشته این سازمان بیش از همه روی کارهای فنی
و پزشکی تمرکز کرده است اما همچنان بحث فرهنگ جهادی از سوی این
سازمان دنبال می شود .چه الزامی وجود دارد بعد از  40سال بر این گفتمان
تاکید شود؟
ما در این چهل سال به بلوغ نرسیده بودیم .چهل عددی است که در قرآن کریم
به آن اشاره شده و انسان در این سن به کمال می رسد و معموال بعد از آن روی یک
خط صاف یا معموال رو به افول حرکت می کند .در عرض چهل سال گذشته ،فرهنگ
جهادی در بدنه این سازمان الگوسازی شد و االن موقع آن است این فرهنگ را در بین
جامعه و دستگاه های مختلف گسترش دهیم .ما در ابتدای کار هستیم .شاید جوانان
امروزی بگویند فرهنگ جهادی مربوط به دهه پنجاه و شصت است اما نباید نگران شد
و قرار نیست این فرهنگ به پایان برسد.
چرا امروزه فرهنگ جهادی تبدیل به گفتمان شناخته شده میان
اقشار مختلف شده و حتی گاهی در صحبت های رهبر معظم انقالب هم بر
این واژه تاکید شده است؟
بعد گذشت بیش از  40سال از انقالب اسالمی و دور شدن از فضای جهادی ،برخی
از آثار بی عدالتی و فساد را مشاهده می کنیم .نبود ثبات در فضای اقتصادی جامعه
و بی اعتمادی حاصل کمرنگ شدن فرهنگ جهادی است .با این حال این موضوع
هیچ گاه در جهاد دانشگاهی که از روحیه جهادی برخوردار است ،دیده نشده است.
جهاد دانشگاهی در این چهل سال هیچ گاه در هیجانات سیاسی دست خوش تغیری
نشده و ساختار ثابت و مورد تایید رهبری بوده است .مقام معظم رهبری در دوره های
گوناگون بر این موضوع تاکید کردند .این فضا حاکی از یک رضایت عمومی از فرهنگ
جهادی غالب در این سازمان است.
برای گسترش فرهنگ جهادی در جامعه چه اقداماتی می توان انجام داد؟
ساختار جهاد دانشگاهی باید برای انتقال این اندیشه به بدنه کشور فکری کند.
باید دید چگونه می توان مردم را در معرض این فرهنگ قرار داد .جهاد دانشگاهی در
حوزههای گوناگون مانند تحقیق و پژوهش کار کرده ولی کمتر با مردم در این حوزه ها
در ارتباط بوده است .عمده فعالیت های جهاد دانشگاهی در برخی از حوزهها ،دستگاهها
و صنایع و همچنین قشر خاصی از جامعه از جمله بیماران بوده است .باید ساختار
کارهای فرهنگی را به عنوان یک الگو در فضای جامعه گسترش دهیم .باید بررسی
شود که در چه نقطه ها و بخش هایی مردم در کارهای خود با مشکل رو به رو هستند.
انتقال فرهنگ جهادی به جوانان به عنوان عضو پویای جامعه یک
ضرورت است .چطور می توان این فرهنگ را به نسل امروزی منتقل کرد؟
جهاد دانشگاهی یک خانواده کوچک اما سالم است .تعداد نفرات این سازمان بیشتر
از هفت هزار نفر نیست که ممکن است در حد یک شرکت نسبتا بزرگ باشد .حتی
ما شرکتی نفتی داریم که بیشتر از هفت هزار نفر عضو دارد .شاید نهایتا ساالنه 300
جوان فارغ التحصیل از دانشگاه در قالب طرح های اشتغال زایی و کارآفرینی با جهاد
دانشگاهی در تماس باشند و بیشتر از این در معرض عملکرد جهادی این سازمان قرار
ندارند تا ماهیت این موضوع را درک کنند.
باید به سمت و سویی حرکت کنیم که فرهنگ جهادی در معرض تماس مردم
قرار گیرد و آن ها این موضوع را حس کنند و یک الگوسای شکل گیرد .ما فعال در این
قسمت کاری نکردیم و صرفا چندین هزار دانشجو در دانشگاه در تماس با ما هستند.
باید برنامه ریزی ها به گونه ای انجام شود که در چهل سال دوم به سمت و سوی
انتقال فرهنگ جهادی به جامعه به عنوان یک رویکرد برویم.
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چنــد ســالی اســت بــه جهاددانشــگاهی مأموریــت جدیــدی محــول شــده و آن ،ایفــای نقــش مهمــی
اســت در اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور؛ اگرچــه ماهیــت اش ،همــان چشــم انــداز و پیــش بینــی
دوره بلــوغ ایــن نهــاد علمــی فرهنگــی اســت کــه از ســال هــای قبــل ،ریــل گــذاری شــده امــا در کنــار
طــرح هــا و اقدامــات ایــن نهــاد انقالبــی ،الزم اســت بــه انــدازه کافــی ایــن مأموریــت مــورد توجــه قرار
گیــرد؛ بــه همیــن دلیــل ،متــن مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا عنــوان مأموریــت هــای
جهاددانشــگاهی در اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور ،عینـ ًا در ایــن بخــش از ویــژه نامــه چهلمیــن
ســال تشــکیل ایــن نهــاد از نظــر مــی گــذرد:

مصوبه «مأموریت های جهاد دانشگاهی
در اجرای نقشه جامع علمی کشور»
شماره/۹۴/۱۳۱۷۵دش
۱۳۹۴/۸/۱۹
جهـاد دانشـگاهی ـ سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی ـ
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری
وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ـ وزارت بهداشـت،
درمـان و آمـوزش پزشـکی
کمیسیون علمی ،تحقیقاتی و فناوری دولت
بـا اسـتناد بـه بندهـای «ب» و «ج» از بخـش اول فصل
پنجـم و اجـرای اقـدام ملـی  ۲از راهبـرد کالن  ۱نقشـه
جامـع علمـی کشـور و براسـاس بنـد  ۴از مـاده سـوم آیین
نامـه سـتاد راهبـری اجرای نقشـه جامـع علمـی ،همچنین

در راسـتای اجرایـی سـازی اقدام های ملـی  ۱۳ ،۳ ،۱و ۱۴
از راهبـرد کالن  ،۳اقـدام ملـی  ۱۰از راهبـرد کالن  ،۵اقدام
ملـی  ۸از راهبـرد کالن ۶؛ اقـدام ملـی  ۱از راهبرد کالن ،۸
اقـدام هـای ملـی  ۸و  ۱۰از راهبرد کالن  ،۱۰راهبرد ملی ۱
از راهبـرد کالن  ۳و راهبردهـای ملی  ۶ ،۲ ،۱و  ۷از راهبرد
کالن  ۲نقشـه جامـع علمی کشـور ،مصوبـه «مأموریت های
جهـاد دانشـگاهی در اجرای نقشـه جامع علمی کشـور» که
در جلسـه  ۵۶مـورخ  ۱۳۹۳/۹/۲۵شـورای سـتاد راهبـری
اجرای نقشـه جامع علمی کشـور به تصویب رسـیده اسـت؛
بـه پیوسـت جهت اجـراء ابالغ می شـود.
دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی و رئیـس سـتاد
راهبـری نقشـه جامـع علمـی کشـور

رسم باور
مصوبه «مأموریت های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه
جامع علمی کشور»جلسه  ۵۶مورخ  ۱۳۹۳/۹/۲۵شورای
ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور
۱ـ مدیریــت انتقــال و توســعه فنــاوری در طــرح هــای
توس ــعه ای و ی ــا عمران ــی منتخ ــب ب ــا اولوی ــت اس ــتفاده
از ظرفی ــت ش ــرکت ه ــای صنعت ــی ب ــزرگ ،ش ــرکت ه ــای
دان ــش بنی ــان و دانش ــگاه ه ــا و مؤسس ــات پژوهش ــی ب ــا
تصوی ــب ،حمای ــت و پش ــتیبانی مراج ــع ذی رب ــط
تبص ــره۱ـ س ــازمان مدیری ــت و برنام ــه ری ــزی مرج ــع
انتخـــاب طـــرح هـــای فـــوق الذکـــر بـــرای واگـــذاری
مدیریـــت انتقـــال و توســـعه فنـــاوری طـــرح هـــای
منــــتخب بـــه جهـــاد دانشـــگاهی مـــی باشـــد.
۲ـ ایجـــاد نهـــاد پژوهـــش و فنـــاوری ملـــی بـــرای
اجـــرای طـــرح هـــای کالن ملـــی پژوهشـــی و دســـتیابی
ب ــه فن ــاوری ه ــای اولوی ــت دار در ح ــوزه ه ــای منتخ ــب
ب ــه پیش ــنهاد جه ــاد دانش ــگاهی و تصوی ــب مراج ــع ذی
ربـــط بـــا اســـتفاده حداکثـــری از ظرفیـــت دانشـــگاه هـــا
و مؤسســـات پژوهشـــی و شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان
تبصـــره۲ـ اســـاس نامـــه نهـــاد فـــوق الذکـــر ظـــرف
مـــدت حداکثـــر  ۶مـــاه پـــس از ایـــن ابالغیـــه توســـط
جهـــاد دانشـــگاهی بـــرای تصویـــب در ســـتاد راهبـــری
اج ــرای نقش ــه جام ــع علم ــی کش ــور ارائ ــه خواه ــد ش ــد.
۳ـ مشـــارکت در توســـعه آمـــوزش هـــای تخصصـــی
نوی ــن و مه ــارت ه ــای پیش ــرفته در س ــطح مل ــی و بی ــن

الملل ــی ب ــا تأکی ــد ب ــر نیازه ــای کش ــور و جه ــان اس ــام
در ح ــوزه ه ــای منتخ ــب
۴ـ ســـامان دهـــی نظـــام هدایـــت شـــغلی و
توانمندســـازی دانـــش آموختـــگان در حـــوزه هـــای
منتخـــب بـــا حمایـــت ،پشـــتیبانی و هماهنگـــی مراجـــع
ذی ربـــط
 ۵ـ ارتق ــاء فرهن ــگ کارآفرین ــی و روحی ــه خودب ــاوری
و تروی ــج الگوه ــای موف ــق عل ــم و فن ــاوری ب ــا تأکی ــد ب ــر
جامع ــه دانش ــگاهی کش ــور
 ۶ـ مشــارکت در تعمیــق و گســترش فرهنــگ اســامی
ـ ایرانــی در دانشــگاه هــا و نهادینــه ســازی گفتمــان علــم
در راســتای شــکل گیــری تمــدن نویــن اســامی
۷ـ مشـــارکت در ترویـــج ،تعمیـــق و ارتقـــای
کرســـیهای نظریـــه پـــردازی و نقـــد و مناظـــره در
حـــوزه هـــای منتخـــب
تبصـــره۳ـ جهـــاد دانشـــگاهی موظـــف اســـت ظـــرف
م ــدت  ۴م ــاه پ ــس از ای ــن ابالغی ــه ،نقش ــه راه و نح ــوه
اجرایــی ســازی مأموریــت هــای فــوق را بــه تأییــد ســتاد
راهبـــری اجـــرای نقشـــه جامـــع علمـــی کشـــور برســـاند.
تبصـــره۴ـ جهـــاد دانشـــگاهی موظـــف اســـت ســـاالنه
گـــزارش اقدامـــات و عملکـــرد خـــود را درخصـــوص هـــر
یـــک از مأموریـــت هـــای فـــوق بـــه ســـتاد راهبـــری
اجـــرای نقشـــه جامـــع علمـــی کشـــور ارائـــه نمایـــد.
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مجیدرجبیمعمار:

جهاددانشگاهیظرفیتهای
بزرگی برای خدمت به
فرهنگ و هنر دارد
مدیرعامـل خانـه هنرمنـدان ایـران ،تصریح کـرد :جهاددانشـگاهی
از ابتـدای انقلاب اسلامی علاوه بـر تحقیـق و پژوهشهایـی کـه در
راسـتای خدمـت و بهبـود امکانـات مـورد نیـاز جامعـه در حـوزه علم،
صنعـت ,کشـاورزی و  .....انجـام داده ،اقدامـات مهمـی نیـز در عرصـه
فرهنگـی و هنری داشـته اسـت.
مجیـد رجبیمعمـار ،مدیرعامـل خانه هنرمنـدان ایران اسـت که در
جشـنواره فیلـم و عکس فـردا که از سـوی جهاددانشـگاهی واحد هنر
برگـزار شـد بـه عنـوان داور ایـن جشـنواره فعالیت داشـته اسـت و با
ظرفیتهـای جهاددانشـگاهی نیـز آشـنایی کافـی دارد .برای بررسـی
بیشـتر اقدامـات و ظرفیتهـای فرهنگـی و هنـری جهاددانشـگاهی با
وی بـه گفتوگو نشسـتیم کـه متن این مصاحبـه را از نظـر میگذرانید.
ابتـدا خودتـان را معرفی کنیـد و بفرمایید چه میزان شـناخت
و ارتباط با جهاددانشـگاهی داشـته و دارید؟
بنـده مدیرعامـل خانـه هنرمنـدان ایـران هسـتم و بـه دلیـل مسـئولیتهای
فرهنگـی و رسـانهای کـه سـالها در صـدا و سـیما و ریاسـت شـبکههای
مختلـف تلویزیونـی و همـکاری بـا خبرگزاریهـای مختلـف داشـتهام ،همـواره
بـا جهاددانشـگاهی در تعامـل و همـکاری بـودهام و بسـیار خوشـحالم کـه بـا
جهاددانشـگاهی بـه عنـوان یـک نهـاد مبـارک و برخاسـته از انقلاب اسلامی
ارتبـاط داشـتهام .معتقـدم کـه جهاددانشـگاهی بسـیار کارآمـد و پـر از خیر برای
مـردم اسـت.
برخـی از نهادهـا پـس از مدتـی ،کارکرد و خاصیـت خود را از دسـت میدهند
و بـه اهداف اولیه نمیرسـند اما خوشـبختانه جهاددانشـگاهی کـه از اوایل انقالب
بـا روحیـه جهـادی شـکل گرفـت و ایـن روحیـه در دوران دفـاع مقـدس بـه اوج
رسـید؛ همچنـان بـا تالشهـای فکـری و آکادمیـک در حـال تلاش و خدمـت
بـه کشـور و مـردم اسـت .جهاددانشـگاهی از ابتـدای انقلاب اسلامی بـه همـت
دانشـجویان و اسـتادان برجسـته دانشـگاههای کشـور بـا نگاهـی جهادی بـه علم،
آمـوزش ،تحقیـق ،صنعـت و پژوهـش شـکل گرفت و یک نهـاد و نهـال پرثمر بود
و هرچـه میگـذرد اهمیـت آن بـرای مـردم و بـه ویژه اهـل دانـش و متخصصان،
بیش از گذشـته آشـکار میشـود.

در جشـنواره عکـس و فیلـم صنعتی(فـردا) شـما داوری آثار
آن را بـر عهـده داشـتهاید ایـن جشـنواره را چگونه ارزیابـی میکنید؟
جشـنواره فـردا در ادامـه فعالیتهایـی کـه جهاددانشـگاهی در حوزههـای
مختلـف از جملـه در زمینـه فرهنـگ و هنـر داشـته اسـت برگـزار میشـود .در
واقـع مسـئوالن امـر به ایـن جمعبندی رسـیدند کـه در جهـاد ،عالوه بـر تحقیق
و پژوهشهایـی کـه در راسـتای خدمـت و بهبـود امکانـات مـورد نیـاز جامعـه در
حـوزه صنعـت و کشـاورزی و  .....که ضرورت جامعه اسـت ،اقدامـات مهمی نیز در
عرصـه فرهنگـی و هنـری انجام شـود .این جشـنواره با هدف بررسـی آثـار هنری
برگـزار میشـود کـه بـه معرفی تالشهـا ،ابتکارات و دسـتاوردهای کشـور به ویژه
جهاددانشـگاهی در حـوزه علـم و فنـاوری میپردازد .سـال گذشـته کـه بنده داور
ایـن جشـنواره بـودم متوجه شـدم کـه آثار بسـیار خوبی به این جشـنواره ارسـال
شـده اسـت و از اوقـات بسـیار خوبی بود کـه بنده داشـتم؛ لذا با تمـام دقت ،همه
ایـن آثـار مثبـت را به طـور کامل مشـاهده کردم.
از جهـت هنـری ،سـوژههای آثـاری که بنده مشـاهده کردم و مستندسـازها به
آن پرداختـه بودنـد ،بسـیار عالـی بودنـد .بنده بـه دلیل مسـئولیتهایی کـه دارم
اطالعـات زیـادی بـه ویژه در حـوزه اقتصـاد صنعت اندوختـهام لذا این آثـار برایم
بسـیار جالـب بـود و همـواره بـه دوسـتان و همـکاران توصیه کـردم که همـه آثار
ایـن جشـنواره کـه به بخـش داوری رسـید از شـبکههای تلویزیون به ویژه شـبکه
مسـتند پخـش شـود تـا آگاهی مـردم از این پیشـرفتها کـه بخش زیـادی از آن
با تالش و برنامهریزی حسـاب شـده فراهم شـده اسـت بیشـتر شـود.
بنـده معتقـدم کـه بایـد در تمـام دانشـگاههای کشـور فرصتـی بـرای عرضـه
ایـن مسـتندها و آگاه شـدن دانشـجویان و اسـاتید بـا ایـن تواناییها فراهم شـود.
البتـه اکنـون بـه دلیل شـرایط پدیـد آمده ناشـی از شـیوع کرونا ،وضعیت بسـیار
سـختی بـرای تجمـع مردم و دانشـجویان و  ...ایجاد شـده اسـت امـا الزم میدانم
بـه مسـئوالن این جشـنواره و به ویـژه معاونت فرهنگـی جهاد دانشـگاهی توصیه
کنـم کـه تمـام ایـن آثـار را از طریـق مجـازی و بـه سـهولت در اختیـار همـه
مـردم داخـل و خـارج از کشـور قـرار دهند و حتـی بـرای خارجیها بـا زیرنویس
انگلیسـی منتشـر کننـد تـا عالقهمنـدان بـا ظرفیتهـا و موفقیتهای ایران آشـنا
شـده و دلسـوزان کشـور از ایـن پیشـرفتها بسـیار خوشـحال شـوند و آشـنایی
بیشـتری پیـدا کنند.
چـه پیشـنهاداتی بـرای بهبـود فعالیتهای فرهنگـی و هنری
مجموعه جهاددانشـگاهی دارید؟
این جشـنواره به صورت مسـتند اسـت لذا معتقـدم باید جشـنوارههای هنری،
بـه ویـژه مسـتندهای کوتـاه و دانشـجویی بـا امکانـات اندکـی کـه دارنـد تقویت
شـوند .البتـه در حـال حاضـر همـه مـردم دنیـا دسـتگاههای موبایـل در اختیـار
دارنـد کـه ظرفیـت باالیی دارد و بـه راحتی میتواننـد ادیت و برنامهسـازی کنند.
اختصـاص جوایـز مناسـب میتوانـد بـرای دانشـجویان بسـیار مؤثـر باشـد .حتی
وامهـای ارزان قیمـت بـرای پروژههـای هنـری و مسـتند و جشـنوارههای مختلف
مستندسـازی ،عکاسـی و گرافیـک میتوانـد باعث تقویـت فعالیتهـای هنری در
جهاددانشـگاهی شـود ،بـه نظرم مسـتمرا ً بایـد جشـنوارههایی با عناویـن مختلف
هنـری برگـزار شـود امـا بایـد توجه بیشـتر بـه بخش فیلـم و تصویر باشـد.
ایـن اقدامـات حتمـاً بایـد انجـام شـود و باید دانسـت کـه االن هیچ رسـانهای
در دنیـا تأثیـر تصویـر و فیلـم را نـدارد .فیلـم ،تأثیـر اول را در جهـان دارد و
جهاددانشـگاهی نیـز بایـد یک سـرمایهگذاری جدی بـرای ظرفیتهـای تصویری

و فیلـم انجـام دهـد و از ایـن ظرفیت در عناوین مختلف اسـتفاده کنـد .با چنین
اقداماتـی ،یـک گنجینـه تاریخی از ایران امروز ثبت خواهد شـد و به سـهولت در
اختیـار دانشآمـوزان و دانشـجویان قـرار خواهد گرفت .معتقدم جهاددانشـگاهی
بایـد بـرای دانشآمـوزان مقطـع دبیرسـتان نیـز بلنـد کند .ایـن افراد هم بسـیار
مسـتعد بـوده و هـم در حـوزه تولیـد آثـار عکاسـی ،فیلـم و مسـتند دارای تبحر
و عالقهمنـدی هسـتند.
جهاددانشـگاهی چگونـه بایـد بـا خانـه هنرمنـدان تعامـل
داشـته باشـد و ایـن دو مجموعـه از ظرفیتهـای یکدیگـر اسـتفاده
کنند ؟
سـالهای مدیـدی اسـت کـه تشـکلها و انجمنهای صنفـی زیـادی همانند
خانـه نقاشـان ،خانـه موسـیقی ،انجمن شـاعران ،معمـاران ،تصویرسـازان و ....در
کشـور داریـم کـه همگـی عضو خانـه هنرمنـدان ایران هسـتند .هر کـدام از این
تشـکلها بایـد بـا کارگروههـای تخصصی تشـکیل شـوند .بیـش از  80هـزار نفر
عضـو ایـن انجمنهـا هسـتند .خود خانـه هنرمنـدان ظرفیتهـای زیـادی برای
برگـزاری نشسـتها ،همایشهـا و جشـنوارههای مختلـف دارد .جلسـاتی که در
جهاددانشـگاهی در موضوعات مختلف برگزار میشـود بسـیار ارزشـمند هسـتند
امـا میتـوان بسـیاری از نشسـتها و نمایشـگاهها را در خانـه هنرمنـدان بـرای
عرضـه فعالیتهـای هنـری برگـزار کـرد؛ کمااینکـه بخشـی از جشـنواره عکـس
و فیلـم فـردا را در خانـه هنرمنـدان برگـزار کردیـم لـذا بایـد از ایـن فرصت نیز
اسـتفاده کافی صـورت گیرد.

■□■
برگزیده جشنواره فیلم  ۱۱۴ثانیهای مبین تأکید کرد؛

ضرورت بهرهگیری از
ظرفیتجهاددانشگاهی
در برگزاری جشنوارههای
هنری  -قرآنی

رتبـه اول بخـش حرفـهای نخسـتین جشـنواره فیلـم  ۱۱۴ثانیهای
مبیـن بـر بهرهگیـری از ظرفیـت جهاددانشـگاهی در برگـزاری
جشـنوارههای مختلـف هنـری  -قرآنـی تأکیـد کـرد.
نرگـس رسـتمیمعز ،دانشآموختـه رشـته گرافیـک از دانشـکده
هنـر دانشـگاه همدان اسـت کـه در کنار رشـته تحصیلی دانشـگاهی
خـود ،فعالیـت در زمینـه انیمیشـن را از سـال  75و به صـورت تجربی
آغـاز کرده اسـت .وی طی سـال گذشـته در بخش حرفهای نخسـتین
جشـنواره فیلـم  ۱۱۴ثانیـهای مبیـن کـه از سـوی مركـز توليـدات
چندرسـانهای قرآنـی جهاددانشگاهی(اسـتوديو مبيـن) برگـزار شـد،
بـرای فیلـم انیمیشـن «دیدهبـان» موفـق به کسـب رتبـه اول گردید.
اولیـن جشـنواره فیلـم  ۱۱۴ثانیـهای مبیـن سـال گذشـته از سـوی
مجموعـه جهاددانشـگاهی با همـکاری سـازمان صدا و سـیما ،معاونت
قـرآن و عتـرت وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و سـایت آپـارات
برگزار شـد.
رسـتمی بـه دلیل عالقـه فراوانـی که به انیمیشـن و سـاخت چنین
برنامههایـی داشـت ،فعالیت خـود در این زمینـه را به صـورت تجربی
از زمـان نوجوانـی و پیـش از مقطع دبیرسـتان آغـاز کـرد .وی پس از
شـرکت در کالسهـای سـینمای جـوان ،فیلمسـازی و انیمیشـن در
دو دوره متفـاوت ،بـه صـدا و سـیما رفـت و پـس از فعالیـت در چنـد
مجموعـه تلویزیونـی و فیلـم کوتـاه ،برنامههـای خـود در رابطـه بـا
تولیـد انیمیشـن را گسـترده کرد.
در ادامـه مشـروح گفتوگـو بـا رتبه اول بخـش حرفهای نخسـتین
جشـنواره فیلـم  ۱۱۴ثانیهای مبیـن را مطالعـه میکنید.
نحوه آشنایی شما با جهاددانشگاهی چگونه بود؟

جشـنواره فیلـم مبیـن تبلیغـات بسـیار خوبـی داشـت و فعالیـت تبلیغـی
فراوانـی در فضـای مجـازی و گروههـا و صفحـات مختلـف انجـام داده بـود .بـه
همیـن دلیـل بنـده از این طریـق و نیـز کراکتهایی که در سـطح دسـتگاههای
مختلـف منتشـر شـده بـود ،بـا مجموعـه برگزارکننـدگان جشـنواره کـه شـامل
جهاددانشـگاهی و نهادهای قرآنی دیگر میشـد ،آشـنا شـدم .پس از آشـنایی با
جشـنواره قرآنـی مبیـن ،تصمیم گرفتـم تا با تولید انیمیشـن قرآنـی «دیدهبان»
در آن شـرکت کنـم کـه ایـن توفیـق را نیـز داشـتم کـه در پایـان برگـزاری
جشـنواره بـه عنـوان رتبـه برتـر انتخاب شـوم
لطفـا مختصـری بـه معرفـی جشـنواره فیلـم مبیـن و نحوه
داوری آثـار در ایـن جشـنواره بپردازیـد.
جشـنواره مبیـن یـک جشـنواره قرآنـی بـود کـه طـی برگـزاری آن بایـد
تولیداتـی از احادیـث و داسـتانهای قـرآن کریـم ارائـه میشـد .ایـن جشـنواره
بـرای اولیـن دوره برگـزار شـد ولـی بـا ایـن وجـود در حـد بسـیار خـوب و قابل
قبولـی بـه نیـاز مخاطبـان پاسـخ داد.
آثـار بسـیار زیـادی از مجموعـه تولیدات انیمیشـنی از سراسـر کشـور به این
جشـنواره کـه به همت جهاددانشـگاهی و بـا همکاری برخـی از نهادهای مختلف
قرآنـی کشـور برگـزار شـد ،ارسـال گردیـد کـه هـر یـک تولیـدات بسـیار خوبی
در زمینـه انیمیشـنهای قرآنـی بودنـد؛ البتـه ارسـال آثـار خـوب انیمیشـنی به
ایـن جشـنواره احتمـاالً کار داوری را تـا حـدودی دشـوار کرده بود امـا در نهایت
مجموعـه داوری جشـنواره نیـز آثـار ارسـالی را بـه خوبـی ارزیابی کردنـد و نظر
نهایـی خـود را ارائـه دادند.
لطفـا توضیحاتـی در رابطـه بـا اثـر انیمیشـنی خـود در این
جشـنواره ارائـه کنید.
کاری کــه بنــده بــا عنــوان «دیدهبــان» تولیــد کــردم ،کامــ ً
ا انتزاعــی و
براســاس موضــوع ایثــار بــود ،یعنــی شــخصی بتوانــد حتــی از جــان و منافــع
خــود بــه خاطــر دیگــران و نجــات ایشــان بگــذرد .ایــن انیمیشــن تقریبــاً
برگرفتــه از داســتان دهقــان فــداکار بــود کــه در اصــل پشــتوانه تمامــی ایــن
داســتانهای انســانی نیــز آیــات روحبخــش کالماهلل مجیــد اســت.
هنگامــی کــه آیــات الهــی ملکــه ذهــن مــا میشــود و بــر جانمــان
مینشــیند ،مفاهیمــی همچــون ازخودگذشــتگی و ایثــار نیــز بایــد بــه عنــوان
مفاهیمــی الهــی و انســانی در زندگــی مــا جــاری و ســاری باشــد .اینکــه
شــخصی بتوانــد بــه خاطــر ســایرین ازخودگذشــتگی و ایثــار کنــد ،نشــان
دهنــده اوج درک او از مفاهیــم الهــی و انســانی اســت.
ایــن موضــوع بــه ویــژه در کشــور اســامی مــا کــه ســالهای دفــاع مقــدس
را نیــز پشــت ســر گذاشــته اســت ،نمــود بســیار زیــادی دارد؛ چراکــه در آن
ایــام افــراد متعــددی بودنــد کــه بــه ویــژه در جبهههــای نبــرد حــق علیــه
باطــل از جــان خــود گذشــتند تــا مــردم عزیــز ایــران زمیــن در آســایش و
آرامــش زندگــی کننــد.
جشــنواره فیلــم مبیــن در تقویــت فیلمســازی قرآنــی و
حمایــت از جوانــان فعــال چــه نقشــی دارد؟
برگــزاری جشــنوارههای مختلــف همیشــه تأثیــر بســیار خوبــی در
ســطح مــردم و جامعــه هــدف داشــته اســت .جشــنواره فیلــم مبیــن نیــز از
ایــن قاعــده مســتثنی نبــود و بــه نظــر بنــده کمــک بســیار خوبــی نیــز بــه
راهبــرد و پیشــرفت کارهــای مربــوط بــه فیلمســازی یــا حتــی شــاخههای
مختلــف هنــری میکنــد؛ البتــه وقتــی از موضــوع حمایــت صحبــت میکنیــم،
مهمتریــن بخــش آن ،حمایتهــای مالــی اســت .اگــر جشــنوارهای ماننــد
مبیــن در ایــن زمینــه تقویــت شــود ،تبلیغــات بســیار بهتــری انجــام میشــود
و حتــی نهادهــای دیگــر نیــز در جریــان ایــن تبلیغــات قــرار گرفتــه و ممکــن
اســت ترغیــب شــوند تــا نســبت بــه انجــام سفارشــات مختلــف انیمیشــنی از
جشــنواره اقــدام کننــد.
امــروزه افــراد زیــادی عالقهمنــد هســتند تــا بــه تولیــد آثــار انیمیشــنی
ورود پیــدا کــرده و فعالیــت کننــد امــا بــا وجــود هزینههــای بســیار زیــاد
بــرای تولیــد ایــن آثــار ،بــا مشــکالت فراوانــی روبــهرو هســتند .برگــزاری
جشــنوارههایی نظیــر مبیــن کــه از امکانــات اســتودیویی نیــز برخــوردار اســت،
میتوانــد حمایــت خوبــی بــرای عالقهمنــدان بــه ایــن حــوزه باشــد.
همچنین بحث حمایت مالی که جشنوارههایی نظیر مبین میتوانند از
جوانان عالقهمند به این حوزه داشته باشند ،بسیار تأثیرگذار خواهد بود .اینگونه
جشنوارهها میتوانند از طریق حمایتهای مالی ازجمله جوایزی که درنظر
میگیرند ،راهگشای خوبی برای تولید آثار بیشتر از سوی عالقهمندان باشند.
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جهاددانشگاهی و استودیو قرآنی مبین چگونه میتوانند در
قالب این جشنوارهها از آثار و تولیدات قرآنی حمایت کنند؟

رسم باور

برگزاری جشنواره قرآنی مبین نوعی تبلیغ است و افراد مختلفی را جذب
میکند .اگر مجموعه جهاددانشگاهی و استودیو مبین بتوانند دورههایی را با
حضور اساتید خبره در زمینه انیمیشن برگزار کنند و در کنار آن نیز حمایتهای
مالی ازعالقهمندان جهت تولید آثار انیمیشنی داشته باشند ،اثرگذاری این
مجموعهها بسیار بیشتر خواهد بود.
همچنین جهاددانشگاهی میتواند عالوه بر انیمیشن ،در موضوعات و قالبهای
هنری مختلف دیگری نیز ورود پیدا کرده و از ظرفیت استودیو قرآنی مبین برای
تولید آثار و برگزاری جشنوارههای مختلف در موضوعات مختلف هنری که بتوان
از آنها برای تولید آثار هنری قرآنی با کیفیت بهره برد ،استفاده کند.

ِ
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ایجاد انگیزه در میان
قشر دانشگاهی؛ ویژگی
بارز جشنواره کتاب سال
دانشجویی

برگزیده جشنواره کتاب سال دانشجویی جهاددانشگاهی ایجاد
انگیزه در میان قشر دانشگاهی را یکی از ویژگیهای بارز جشنواره
کتاب سال دانشجویی برشمرد.
محسن کاظمی ،نویسنده و پژوهشگر و از برگزیدگان جشنواره کتاب
سال دانشجویی جهاددانشگاهی در سال  98است که کتاب وی با عنوان
«نقاشی قهوهخانه» به عنوان اثر برتر در این جشنواره انتخاب شد .کتاب
«نقاشی قهوه خانه» حاوی خاطرات کاظم دارابی ،متهم دادگاه میکونوس
آلمان است که توسط محسن کاظمی تدوین شد.
کاظمی ،فارغالتحصیل رشته علوم اقتصادی از دانشگاه عالمه
طباطبایی(ره) و هماکنون نیز دانشجوی مقطع دکترا در رشته تاریخ
بعد از اسالم در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است .وی همچنین،
کتابهای متعددی همچون خاطرات عزتشاهی ،خاطرات احمد احمد،
خاطرات مرضیه حدیدچی ،سالهای بیقرار ،شبهای بیمهتاب ،نقاشی
قهوهخانه و شبح میکونوس را منتشر کرده است .در ادامه مشروح
گفتوگو با این برگزیده جشنواره کتاب سال دانشجویی جهاددانشگاهی
را مطالعه میکنید.
نحوه آشنایی و حضور خود در جشنواره کتاب سال دانشجویی
جهاددانشگاهی را بیان کنید.
سر و کار بنده با کتاب و کتابت است و از گذشته نیز با این جشنواره آشنا
بودم و خبرهای آن را نیز پیگیری میکردم و در دورهای نیز که در مقطع دکتری
مشغول به تحصیل بودم و کتاب خود با عنوان «نقاشی قهوهخانه» را تألیف
کردم ،تصمیم گرفتم تا این اثر را در جشنواره کتاب سال دانشجویی شرکت دهم.
کتاب «نقاشی قهوهخانه» یک کار کام ً
ال تحقیقاتی و پژوهشی است .این کتاب
اثری پژوهشی و سنگین بود که بر روی اسناد و مدارک پلیس امنیتی  -اطالعاتی
و دستگاه قضایی آلمان تمرکز داشت و موضوع آن نیز به ماجرای میکونوس که
در سال  1992در رستورانی به همین نام در آلمان اتفاق افتاد ،مربوط است.
تالشهای فراوانی که برای این اثر صورت گرفت ،باعث شد تا بنده تشخیص
دهم که این اثر میتواند در جشنواره کتاب سال دانشجویی شرکت داشته باشد.
میکنید؟

برگزاری جشنواره کتاب سال دانشجویی را چگونه ارزیابی

نفس برگزاری این جشنواره بسیار خوب و تأثیرگذار است .برگزاری جشنواره
کتاب سال دانشجویی ،اقدامی حمایتی است و باعث میشود ضمن آگاهیبخشی
بهموقع و خوب ،دانشجویان انگیزه پیدا کنند و ترغیب شوند که به این فضاها
ورود پیدا کنند .نقش این جشنواره در میان قشر دانشگاهی کشور غیرقابل انکار
است به شرط آنکه تمام سازوکارهای مربوط به آن به درستی به کار گرفته شود.
نقش جشنواره دانشجویی کتاب سال در زمینه شناسایی و
معرفی نخبگان و تربیت نیروهای کارآمد را چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر برای این موضوع برنامهریزی شود و برنامهها صرفاً محدود به برگزاری
خود جشنواره نباشد و آثار و پدیدآورندگان این آثار در پروسههای دیگر
جهاددانشگاهی حضور داشته باشند ،امکان دیده شدن آنها و مطرح شدن و
الگو گرفتن از آثار ایشان نیز وجود دارد.
برای مثال انتظار میرود ،پس از اینکه کتابی در جشنواره دانشجویی کتاب
سال به عنوان اثر برتر شناخته میشود ،این آثار پیوستهایی برای خود در
جهاددانشگاهی داشته باشند .جهاددانشگاهی در تمام دانشگاههای دولتی شعبه
دارد و این امکان را دارد که جلسات بررسی و تحلیلی و نقد برای آثار برگزیده
جشنواره برگزار کند و این جلسات و برنامهریزیها را تا سال بعد و برگزاری
جشنواره بعدی نیز ادامه دهد .البته عم ً
ال تاکنون این اتفاق نیفتاده یعنی فقط
کتابهای مختلف در جشنواره شرکت داده میشوند و به عنوان آثار برتر نیز
برگزیده میشوند.
اگر برنامهریزیهای دقیق و مناسب در این رابطه انجام شود ،آثار برتر در
جشنواره حتماً با پیشنهادات جدید کاری مواجه خواهند شد ،کمااینکه این
اتفاق برای بنده رخ داد و چون اثر بنده ،جزء آثار برتر بود ،هر چند هفته یک بار
پروژههای جدیدی به من پیشنهاد شده است.
البته کتاب بنده به جز اینکه توانست به عنوان اثر برگزیده جشنواره کتاب
سال دانشجویی انتخاب شود ،در همان سال یعنی سال  98نیز به عنوان اثر برتر
جایزه ادبی جالل و هم به عنوان کتاب سال جمهوری اسالمی شناخته شد.
نقش جشنواره کتاب سال دانشجویی در زمینه جریانسازی
تألیف کتاب بین دانشجویان چیست؟
متأسفانه دانشجویان ما تا حدودی دچار روزمرگی شدهاند .به نظر بنده
جشنواره کتاب سال دانشجویی میتواند آداب متفاوتی را وارد فرهنگ دانشجویی
کند و کمک کند تا دانشجویان استعدادهای نهفته خود را پیدا کنند و به سمت
شکوفا کردن آن حرکت کنند.
امروز عالوه بر جشنواره کتاب سال دانشجویی ،جشنوارههای مختلف دیگری
در کشور وجود دارد که اگر هر کدام از این جشنوارهها به درستی برنامهریزی
و اجرا شوند ،میتوانند دانشجویان را به سمتی سوق دهند که ذوق ،عالقه و
استعداد خود را نشان دهند .البته این فرآیند باید به خوبی تبیین شود که برای
مثال فقط یک برنامه و طرح همچون برگزاری جشنواره به صورت دفعی رخ ندهد
و تمام شود ،بلکه برای این موضوع باید یک پروسه جریاندار در نظر گرفت؛
چراکه اگر این جریان تداوم نداشته باشد ،نمیتواند تأثیر خود را به خوبی در
میان جامعه دانشجویی کشور برقرار کند.
جشنواره کتاب سال دانشجویی باید در زمینه تبلیغ ،ترویج و آگاهیبخشی،
نقش خود را به خوبی ایفا کند تا بتواند دانشجوی امروز را که مقداری نیز
عوامزده شده یعنی وارد فضای مجازی شده و از کتاب نیز دور شده است را جذب
کرده و به سمت و سوی صحیح هدایت کند.
نحوه استفاده حداکثری از ظرفیتهای جهاددانشگاهی در
توانمندسازی دانشجویان چگونه باید باشد؟
بنده از زمان دانشجویی در دهه  60یعنی همزمان با تأسیس جهاددانشگاهی
با این نهاد آشنا شدم .جهاددانشگاهی نقش بسیار مهی در تأمین منابع درسی،
اساتید و ایجاد جهاد فکری و فرهنگی در میان خانواده دانشگاهی دارد .البته با
وجود اینکه فعالیتهای بسیار خوب و مهمی از سوی این نهاد انقالبی در کشور
انجام شده ،اما به نظر بنده جهاد نتوانسته است از تمامی ظرفیتهای خود به
خوبی استفاده کند که جا دارد با تمام توان خود در جهت بهرهگیری حداکثری
از ظرفیت موجود حرکت کند.
جهاددانشگاهی باید با تمام توان به عرصه جهادی ورود کند یعنی با تشخیص
به موقع مشکالت ،کمبودها و بحرانها در اقصینقاط کشور به صورت جهادی
وارد شده و نسبت به رفع آنها اقدام کند .یکی از مشکالت امروز جامعه این
است که برخی نهادها در جای خود فعالیت نمیکنند که باید این مشکل به
سرعت مرتفع شود.

اداره کل روابط عمومی

