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چهــل
سالگی

کالم نور

یطاِن الرَّجیم؛  اَعوُذ ِباللِه ِمَن الشَّ

َفاْسَتِقْم كََم أُِمرَْت َوَمْن 
تَاَب َمَعَك َوَل تَطَْغْوا  
إِنَُّه ِبَا تَْعَملُوَن بَِصريٌ  

﴾112﴿

پــس همن گونــه کــه فرمــان یافتــه ای، اســتقامت کــن؛ و همچنیــن کســانی کــه بــا تــو بســوی خــدا آمده انــد )بایــد اســتقامت 
کننــد(! و طغیــان نکنیــد، کــه خداونــد آنچــه را انجــام می دهیــد می بینــد! ...«﴿112﴾

سوره ی هود، بخشی از آیه ی ۱۱۲
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تولید دانِش حرکت در مسیر 
آرمان ها توّسط نخبگان انقالبی 

من به طور قاطع عرض میکنم که امروز جامعه ی نخبه ی متدیّن و معتقد به دین و انقالب، 
فهمشان، درکشان از مسائل بمراتب از نخبگان صدر انقالب -و حاال به طریق اولیٰ قبل از 
انقالب- باالتر است. یعنی همین مطالبی که شما دانشجویان امروز بیان کردید، که در ذهن 
شماها هست و در محافل شماها مطرح میشود، آن روز در سطوح باالی دانشگاهی هم مورد 
توّجه نبود و به آنها پرداخته نمیشد، و به آنها دسترسی پیدا نمیشد؛ یعنی ذهنها جور دیگری 
بود. پس امروز جامعه ی نخبگانی و انقالبی کشور، هم تجربه ی زیادی دارد، هم ناکامی ها را 
دیده، تلخی ها را دیده، دشواری ها را دیده، مانع تراشی ها را دیده، معارضه ها را دیده -یعنی 
اینها را در طول زمان، این جامعه ی نخبگانی ما مشاهده کرده اند- و نگاهش به مسائل اساسی 
کشور نگاهی است همراه با توّجه به این مشکالت. پس بنابر این، برنامه ریزی هم میتواند 
برنامه ریزی پیچیده تر و قوی تری باشد از آنچه در گذشته انجام میگرفته، و باید همین جور 
باشد؛ یعنی واقعاً راهبری های عملّیاتی بایستی با در نظر گرفتِن این مشکالت و موانع انجام 
بگیرد. عالوه بر این، مسائل جدیدی هم هست که در گذشته نبود؛ حاال از جمله مثالً فرض 
کنید فضای مجازی، که یک مسئله ی جدیدی است، پدیده ی تازه ای است و قبالً این ]پدیده[ 
وجود نداشته. بنابر این، برای پیشگیری از مشکالت ناشی از این پدیده -باالخره هر پدیده ای 
یک مشکالتی دارد، یک منافعی دارد- و برای اینکه کشور و جامعه از مشکالتش و ضررهایش 
و آسیب هایش مصون بماند، امروز به فکرهای جدید و راه های ابتکاری و در واقع دانش و فکر نو 
نیاز هست. یا مثالً در باال رفتن سّن ازدواج و امثال اینها، احتیاج داریم به روشهای نو، روشهای 
بدیع و روشهای تازه. و به نظر من کشور میتواند در این زمینه ها حرکت کند و این نخبگان 
انقالبی و مؤمن هستند که بایستی دست کشور را پُر کنند و فکر تولید کنند و دانِش حرکت 
در این راه را بایستی تولید کنند. این تحّولی است که باید اتّفاق بیفتد. این تحّولی که میگوییم، 

باید ما را به این سمت حرکت بدهد و پیش ببرد.

بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی 
1400/2/21

کالم رهبری



استفاده از ظرفیت های فناورانه جهاددانشگاهی برای حل مشکالت راه آهن

آخرین دستاوردهای محققان

و پژوهشگران

برگزاری دوره ها، نشست ها و 

همیش های جهاددانشگاهی
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جهاددانشگاهی
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ماه نامه  »پیام جهاد« در پایگاه اطالع رسانی 

 www.acecr.ac.ir جهاددانشگاهی به آدرس

قابل رویت است.

نشانی: تهران، خیابان انقالب اسالمی، روبروی 

دانشگاه تهران، شمره 1270، دفرت مرکزی 
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استفاده از ظرفیت های فناورانه جهاددانشگاهی برای حل مشکالت راه آهن

درباره ی کتاب های چاپ اول در 

رسارس کشور

تولید خالص ترین 
کود سولفات 

پتاسیم جهان در 
کرمانشاه

مهم ترین روش های کمک 
به پایان ناباروری در افراد

داستان جلد
طرح جلد این شمره ی پیام جهاد 

اختصاص به تازه ترین نظرسنجی های 
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران 
)ایسپا( درخصوص محدودیت های 
ناشی از کرونا و انتخابات ریاست 

جمهوری دارد.

63
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40

فهرست

کتاب

کمک ۵۰۰ میلیون تومانی رییس 
جمهور به پیرشان مشاغل خانگی 

جهاددانشگاهی

54

گونه گیاهی جدید به نام علمی 
»فیلیپانش پویانی« کشف شد

27

آخرین تفاهم نامه های همکاری 

با سازمان های کشوری

6 پرونده ی ویژہ
6 کرونا و انتخابات در صدر نظرسنجی های مرکز ایسپای جهاددانشگاهی

9 برگزار نوشت
10 تجلیل از پدر پیوند سلول های بنیادی ایران در جهاددانشگاهی

12 توجه به ماهیت نهاد انقالبی در جذب نیروهای جهاددانشگاهی
15 استفاده از ظرفیت های فناورانه جهاددانشگاهی برای حل مشکالت راه آهن

16 ورود هدفمند جهاددانشگاهی به بحث مهارت آموزی رسبازان

25 تازه نوشت
26 تولید خالص ترین کود سولفات پتاسیم جهان در کرمانشاه

27 گونه گیاهی جدید به نام علمی »فیلیپانش پویانی« کشف شد
28 روشی نوین برای استخراج صنعتی مس

29 تولید ماده شیرین سازی آب توسط رشکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و 
فناوری الربز جهاددانشگاهی

30 طراحی و ساخت پرینرتهای سه بعدی در ابعاد خانگی و صنعتی
32 تکمیل حلقه فناوری ماشین ها و تکنولوژی های آبیاری و صادرات به خارج از کشور

35 میوه ای کوچک، اما موثر در تقویت سیستم ایمنی بدن
37 بابونه؛ دم نوشی که به رفع عطش کمک می کند

39 گفتار نوشت
40 مهم ترین روش های کمک به پایان ناباروری در افراد

42 مترکز بر مالکیت فکری در حوزه فرهنگ رضورت دارد
43 برخورد جدی با سوء استفاده کنندگان از نام و برند پژوهشگاه رویان 

44 همکاری بیشرت مردم، اعتبار نظرسنجی ها را افزایش می دهد
48 پیام رییس جهاددانشگاهی به مناسبت گرامیداشت مقام معلم

49 تفاهم نوشت
50  امضای تفاهم نامه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و سازمان بسیج 

مهندسین کشاورزی تهران
51  انعقاد تفاهم نامه جهاددانشگاهی خوزستان و بسیج سازندگی

53 دیگر نوشت
54 کمک ۵۰۰ میلیون تومانی رییس جمهور به پیرشان مشاغل خانگی جهاددانشگاهی

55 آغاز کار مدرسه بازی پردازی و برگزاری لیگ ملی-دانشجویی بازی های فکری
56 تشکیل شبکه ملی مسوولیت اجتمعی دانشجویان )مهستان(

57 اخبار کوتاه

63 کتاب نوشت
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روابـط عمومــــــی جهاددانشــــگاهی: 
مرکـز افکارسـنجی دانشـجویان ایران )ایسـپا( 
تازه تریـن  در  جهاددانشـگاهی  بـه  وابسـته 
نظـرات  بررسـی  بـه  خـود   نظرسـنجی های 
شـهروندان درخصـوص کرونـا، محدودیت هـای 
ویـروس،  ایـن  همه گیـری  از  حاصـل 
و  واکسـن  تولیـد  در  داخلـی  توانمندی هـای 
اینکـه تاکنون چنـد درصـد از مردم ایـران این 

پرداخـت. گرفته انـد  را  بیمـاری 

چقدر نگران هستید خود یا خانواده تان به 
ویروس کرونا مبتالء شوید؟

ایسـپا نظرسـنجی ها پیرامـون کرونـا  را بـا 
جامعـه آماری افراد باالی 1۸ سـال کل کشـور و 
انـدازه نمونه 1۵۷۳ به شـیوه مصاحبـه تلفنی در 
تاریـخ 2۸ فروردین تـا 1 اردیبهشـت 1400 اجرا 
کـرده اسـت کـه در ادامـه بـه مهم تریـن نتایج 

می شود: اشـاره 
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه چقـدر نگران 
هسـتید خـود یـا خانواده تـان به ویـروس کرونا 

شـوید؟ مبتالء 
پاسـخگویان »خیلـی کـم«،  از  21.4 درصـد 
10.۸ درصـد »کم«، 1۷.۶ درصـد »تاحدی«، 20.4 
درصـد »زیـاد« و 2۹.۶ درصـد »خیلـی زیـاد« 
نگـران ابتالء خـود و خانـواده به ویـروس کرونا 
هسـتند. گفتنـی اسـت 0.2 درصد به این سـؤال 

ندادند. پاسـخ 

فکر می کنید کرونا چه زمان تمام می شود 
وزندگی به حالت عادی برمی گردد؟

»آخـر  بـه  پاسـخگویان  از  درصـد   1۳.۵
تابسـتان«، 4.۶ درصـد بـه »آخر پاییـز« و 10.۵ 
درصـد بـه »آخـر سـال جـاری« اشـاره کردند. 
از  »بیـش  گفتنـد  شـهروندان  از  درصـد   4۹.۷
یکسـال« طـول می کشـد و ۳.4 درصـد گفتنـد 

درصـد   4.۸ نمی شـود.  تمـام  »هیچ وقـت« 
بـه سـایر اشـاره کردنـد و 11.۸ درصـد گزینـه 
»نمی دانـم« را انتخـاب کردنـد و 1.۸ درصـد بـه 

ایـن سـؤال پاسـخ ندادنـد.

شما با اعمال کدام یک از محدودیت های زیر در 
شرایط فعلی کرونا موافقید؟

بـا »تعطیلـی  پاسـخگویان  از   42.۸ درصـد 
کامـل به غیـراز مراکـز توزیـع اقالم ضـروری«، 
2۵.۸ درصـد بـا »تـداوم وضعیـت فعلـی یعنی 
 22.۷ شـغلی«،  گروه هـای  برخـی  تعطیلـی 
درصـد بـا »هیـچ محدودیتـی نباشـد و همـه 
امـور مانند شـرایط عـادی باشـد« و 4.۸ درصد 
بـا سـایر مـوارد موافـق هسـتند. 2.۹ درصد از 
پاسـخگویان بـه گزینـه نمی دانم اشـاره کردند 
و 1.1 درصـد نیـز بـه ایـن سـؤال پاسـخ ندادند.

با توجه به اینکه کشور در حال تولید واکسن 
کروناست، فکر می کنید ایران می تواند واکسن 

مؤثر تولید کند؟
4۷.۶ درصـد از پاسـخگویان معتقدنـد »حتمًا 
می توانـد«، 21.۹ درصـد گفتند »شـاید بتواند« و 
1۷.۹ درصـد اعالم کردنـد »بعید اسـت بتواند«. 
12.۷ درصـد از پاسـخگویان گزینـه »نمی دانم« 

را انتخـاب کردند.

به طورکلی ترجیح می دهید از کدام واکسن 
استفاده کنید؟

20.1 درصد از پاسـخگویان »واکسـن خارجی« 
ترجیـح  را  ایرانـی«  »واکسـن  درصـد   2۹.۶ و 
می دهنـد. 24.۷ درصـد گفتنـد »فرقـی ندارد« 
و 24.2 درصـد گزینـه »هیچکـدام« را انتخـاب 
کردنـد. 1.۳ درصـد نیـز بـه این سـوال پاسـخ 

دند. ندا

وقتی واکسیناسیون شروع شود، شما حاضرید 
واکسن ایرانی دریافت کنید؟

پاسـخ مثبـت  از پاسـخگویان  ۵۸.۹ درصـد 
دادنـد و در مقابـل ۳۵.۵ درصـد حاضر نیسـتند 
واکسـن ایرانـی دریافـت کننـد. ۵.۷ درصد نیز 

به ایـن سـوال پاسـخ ندادند.

در یک سالی که از شیوع کرونا می گذرد آیا 
پیش آمده است که شما به کسانی که در اثر 
کرونا دچار مشکل شده اند پول یا کاال کمک 

کرده باشید؟
 از هـر 10 شـهروند بـاالی 1۸ سـال، 4 نفـر 
بـه کسـانی کـه طـی تقریبـا یکسـال اخیـر بر 
اثـر کرونا دچـار مشـکل شـده اند، پول یـا کاال 

کرده انـد. کمـک 
مثبـت  پاسـخ  شـهروندان  از  درصـد   40.۵
دادنـد. ۳۶.۷ درصـد گفتند که تـوان مالی برای 
و 22.4 درصـد جـواب منفـی  نداشـتم  کمـک 

دادنـد و کمـک نکردنـد.

1۵.۹ درصد مردم ایران تابه حال کرونا گرفته اند
در نظرسـنجی ایسـپا میـزان ابتـال بـه کرونا 
بـا دو شـیوه متفاوت سـنجیده شـده اسـت. در 
شـیوه اول از پاسـخگویان خواسته شـد بگویند، 
کرونـا  شـیوع  دوران  طـول  در  خودشـان  آیـا 
تاکنـون به ایـن بیماری مبتال شـده اند یـا خیر؟ 
1۹.۶% پاسـخگویان گفته انـد قبـل از ایـن دچار 
کرونـا شـده اند و ۸0.2% بـه این پرسـش پاسـخ 
منفی داده انـد؛ بنابرایـن این میـزان قابل تعمیم 

بـه افراد باالی 1۸ سـال کشـور اسـت.
 در شـیوه دوم ابتدا از پاسـخگویان خواسـته 
شـد بگوینـد »اعضـای خانـواده آن ها کـه باهم 
در یـک خانـه زندگـی می کننـد با خـود آن ها« 
چنـد نفر اسـت. میانگیـن تعداد اعضـای خانوار 
پاسـخگویان کـه بـر اسـاس پاسـخ ها بـه ایـن 
سـؤال محاسـبه شـده ۳.۸2 نفر اسـت. سـپس 
پرسـیده شـده »تـا االن چند نفـر از ایـن اعضا 

کرونا و انتخابات در صدر 
نظرسنجی های مرکز 

ایسپای جهاددانشگاهی
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( در تازه ترین 

نظرسنجی های خود نظرات شهروندان را درخصوص محدودیت های 

ناشی از کرونا و انتخابات ریاست جمهوری جویا شد

   

پرونده ویژه
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ویژه

بـه کرونـا مبتـال شـده اند؟« بـر اسـاس نتایـج 
گفته انـد  پاسـخگویان   %۷۳.2 به دسـت آمده 
تاکنـون هیچکـدام از اعضـای خانـواده آن ها به 
کرونا دچـار نشـده اند. 10.۳% گفته انـد یک نفر، 
۷.1% دو نفـر، 4.2% سـه نفـر، 2.۹% چهـار نفر و 
2.2% بـه پنـج نفـر و بیشـتر اشـاره کرده اند. با 
توجـه بـه محاسـبات صـورت گرفته بـر مبنای 
بـه کل  خانـواده  در  مبتالیـان  تعـداد  نسـبت 
اعضـای خانـواده، می تـوان گفت بر اسـاس خود 
اظهاری پاسـخگویان، تاکنـون 1۵.۹ درصد از کل 
مـردم )و نه فقـط افراد بـاالی 1۸ سـال( ابتال به 

کرونـا را تجربـه کرده انـد.
ـــپا اوال:  ـــزارش ایس ـــه گ ـــت، ب ـــی اس گفتن
ـــر  ـــیوه ب ـــر دو ش ـــرآورد در ه ـــزان ب ـــن می ای
اســـاس خـــود اظهـــاری افـــراد محاســـبه 
ـــود  ـــامل می ش ـــرادی را ش ـــا: اف ـــده و ثانی ش
ـــم و  ـــا عالئ ـــا ب ـــه کرون ـــا ب ـــالء آن ه ـــه ابت ک

ـــت. ـــوده اس ـــراه ب ـــت هم عالم

پیگیری اخبار مربوط به موضوعات
 و مسایل روز 

همچنیـن ایسـپا در نظرسـنجی جدیـد خود 
از شـهروندان بـاالی 1۸ سـال کشـور پرسـید: 
منتشـر  جامعـه  در  مختلفـی  اخبـار  »هـرروز 
می شـود. بفرماییـد در طـول یـک ماه گذشـته 
اخبـار مربـوط بـه موضوعـات مختلـف را دنبال 

کرده ایـد؟«
◄ ۷۷.4 درصـد از پاسـخگویان اخبار مربوط 

بـه »تعداد مبتالیـان و جان باختـگان کرونا«
کاالهـای  »قیمـت  اخبـار  درصـد   ۷4.۸  ◄

اساسـی«
واردات  و  »تولیـد  اخبـار  درصـد   ۷0.4  ◄

کرونـا« واکسـن 
◄ ۵4.۷ درصد »توافقنامه بین ایران و چین«

◄ ۵۳.۸ درصد »قیمت سکه و دالر«
◄ 4۷.4 »مذاکرات ایران و آمریکا«

تأسیسـات  در  »انفجـار  درصـد   41.۸  ◄

نطنـز« هسـته ای 
◄ 40.۷ درصـد »اخبـار کاندیداهای احتمالی 

ریاسـت جمهوری«
فوتبـال  »مسـابقات  درصـد   ۳۹.۸  ◄

آسـیا« باشـگاه های 
◄ 2۵.۸ درصـد »اخبـار مربوط بـه آزارهای 

جنسـی توسـط چهره های مشـهور«
ــه  ــوط بـ ــار مربـ ــد »اخبـ ◄ 21.۳ درصـ
FATF« را طـــی یـــک مـــاه گذشـــته 

کرده انـــد. پیگیـــری 

شرایط پاسخگویان برای شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوري 1400

انتخابـات  نظرسـنجی  پنجـم  مـوج  ایسـپا 
1400 را بـا جامعـه آمـاری افـراد باالی 1۸ سـال کل 
کشـور و اندازه نمونـه 1۵۵۳ از طریـق مصاحبه 
تلفنـــــــی در تاریخ 1۸ الی 20 اردیبهشـت 

اجـرا کرده اسـت.  1400
از افـرادی کـه تصمیـم قطعـی برای شـرکت 
در انتخابـات نگرفته انـد )افـراد مردد( پرسـیده 
شـد »هر یـک از موارد تا چـه حد شـما را برای 

شـرکت در انتخابـات ترغیب خواهـد کرد؟« 
بیشـترین عامـل ترغیب کننـده افـرادی کـه 
هنـوز تصمیـم قاطع بـرای شـرکت در انتخابات 
نگرفته انـد وجود برنامــــه جدی بـرای مبارزه 
با فسـاد اسـت که ۵۶.۸% گفته انـد تأثیر زیادی 
مراتـب  در  داشـت.  خواهـد  تصمیم شـان  بـر 
بعـدی وجـود برنامه جـدی برای رفع بیـکاری با 
۵۶%، وجـود برنامه جـدی برای بهبـود وضعیت 
اقتصــــادی بـا 4۹.1% و احیـا برجـام و رفـع 
 %۳۸.۶ گرفته انـد.  قـرار   %۳۹.۵ بـا  تحریم هـا 
گفته انـد اگـر کاندیـدای مـورد نظرشـان تأیید 
شـود تاثیر زیادی بر تصمیمشـان برای شـرکت 
در انتخابـــــــــــات دارد. 2۷.1% معتقدند 
اگـر شـیوع کرونـا کمتـر شـود تاثیر زیـادی بر 
شـرکت کردنشـــان دارد. 1۶.۳% اظهـار کرده اند 
در صـورت بهبـود وضعیت بـورس به میـزان زیاد 
ترغیـب می شـوند کـه در انتخابات شـرکت کنند. 
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ویژه

میزان اطالع مردم از زمان انتخابات ریاست 
جمهوری 1400

بـه منظور سـنجش میـزان توجه شـهروندان 
بـه موضـوع انتخابـات از آن هـا پرسـیده شـده 
»همان طـور کـه می دانید چنـد ماه دیگـر قرار 
اسـت انتخابات ریاسـت جمهوری ایـران برگزار 
شـود. آیـا می دانید ایـن انتخابـات در چه ماهی 

شـد؟« خواهد  برگزار 
نتایج آخرین نظرسـنجی ایسـپا )اردیبهشت 
1400( نشـان می دهـد، ۶1.۶ درصـد شـهروندان 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  برگـزاری  زمـان  از 
 ۳۸.4 مقابـل  در  داشـته اند؛  اطـالع  رو  پیـش 
ایـن  نمی دانسـته اند  یـا  پاسـخگویان  درصـد 
می شـود  برگـزار  ماهـی  چـه  در  انتخابـات 
خردادمـاه  از  غیـر  دیگـری  ماه هـای  بـه  یـا 
قابل توجـه  افزایـش  از  نتایـج  اشـاره کرده اند. 
آگاهـی شـهروندان از زمـان برگـزاری انتخابات 

دارد. حکایـت  فروردین مـاه  بـه  نسـبت 

میزان تمایل مردم به شرکت در انتخابات ریاست 
جمهوری 1400 به تفکیک شهرها و روستاها

میـزان تمایـل مردم بـه شـرکت در انتخابات 
ریاسـت جمهـوری 1400 بـه تفکیـک شـهرها و 
روسـتاها سـوال دیگـر نظرسـنجی اسـت کـه 
نتایـج نشـان می دهـد ۳4.۳ درصـد سـاکنان 
مراکـز اسـتان ها، 42.۸ درصـد سـاکنان سـایر 
روسـتاها  سـاکنان  درصـد   ۵۹.2 و  شـهرها 
گفته انـد قطعـًا در انتخابـات شـرکت خواهنـد 

 . د کر
پاسـخگویان  کل  درصـد   4۳.۸ همچنیـن 
گفته انـد قطعـًا در انتخابـات ریاسـت جمهوری 
گفته انـد  درصـد   ۵.۵ می کننـد،  شـرکت 

کـرد.  خواهنـد  شـرکت  به احتمال زیـاد 

میزان تشویق دیگران به مشارکت در انتخابات 
ریاست جمهوري 1400

از افرادی که گفته اند »قطعًا یا به احتمال زیاد« 
انتخابات شرکت می کنند پرسیده شده است  در 
انتخابات  در  مشارکت  به  هم  را  دیگران  »آیا 

تشویق خواهید کرد یا خیر؟« 
به احتمال زیاد  یا  افرادی که قطعًا  ۷2.۳ درصد 
را  دیگران  گفته اند  می کنند  انتخابات شرکت  در 
و  می کنند  تشویق  انتخابات  در  مشارکت  به  هم 
در مقابل 20.۵ درصد گفته اند دیگران را تشویق 
نمی کنند. ۷.2 درصد افراد نیز به این سوال پاسخ 

نداده اند.

میزان تمایل مردم به شرکت در انتخابات ریاست 
جمهوري 1400

ایسـپا در مـوج ششـم نظرسـنجی انتخابات 
ریاسـت جمهـوری را بـا جامعـه آمـاری افـراد 
نمونـه  انـدازه  و  کشـور  کل  سـال   1۸ بـاالی 
1۵۶4 از طریـق مصاحبـه تلفنـی در تاریـخ 2۷ 
الـــــی ۳0 اردیبهشـت 1400 اجرا کرده اسـت 
گفته انـد  پاسـخگویان  کـه   4۳.۷ درصـد کل 
قطعـًا در انتخابـات ریاسـت جمهـوری شـرکت 
گفته انـد  درصـد   ۹.۳ کـرد،  خواهنــــــد 

کـرد.  خواهنـد  شـرکت  به احتمال زیـاد 
در  مشـارکت  واقعـی  میـزان  بـرآورد  در 
ازجملـه  متعـددی  متغیرهـای  انتخابـات 
در  پاسـخگویان  از  برخـی  محافظـه کاری 
کـه  پاسـخگویانی  تعـداد  تلفنـی،  نظرسـنجی 
بـا پرسشـگران همـکاری نمی کننـد و نسـبت 
تقریبی مشـارکت کسـانی کـه گفته انـد احتماالً 
در انتخابـات شـرکت خواهنـد کرد مؤثر اسـت؛ 
ایسـپا با در نظر گرفتـن تمامی ایـن متغیرها در 
هـر مقطع زمانـی بـرآوردی از میزان مشـارکت 
ارائـه می کنـد. بـر ایـن اسـاس بـرآورد ایسـپا 
پایـان  در  انتخابـات  در  مشـارکت  میـزان  از 

اسـت. درصـد   4۳ اردیبهشـت ماه  
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اخبار برگزاری دوره ها، کارگاه ها، نشست ها و 
همیش های جهاددانشگاهی

■ تجلیل از پدر پیوند سلول های بنیادی ایران در جهاددانشگاهی
■ توجه به ماهیت نهاد انقالبی در جذب نیروهای جهاددانشگاهی

■ استفاده از ظرفیت های فناورانه جهاددانشگاهی برای حل 
مشکالت راه آهن

■ ورود هدفمند جهاددانشگاهی به بحث مهارت آموزی رسبازان
■ اخبار کوتاه

برگزار
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برگـزار

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، 12 اردیبهشـت ماه: از سـوی 
مراسـم  جهاددانشـگاهی  معتمـد  سـرطان  پژوهشـکده 
نکوداشـت مقـام اسـتاد بـا محوریـت تجلیـل از پروفسـور 
اردشـیر قـوام زاده پـدر پیونـد سـلول های بنیـادی در ایران، 
بـا حضـور دکتر حمیدرضـا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی، 
دکتـر قاسـم جـان بابایـی معـاون درمـان وزارت بهداشـت 
درمـان و آمـوزش پزشـکی و حضـور مجـازی دکتـر پیـروز 
دانشـجویان  و  اسـاتید  دیگـر  و  تهـران  شـهردار  حناچـی 

به صـورت حضـوری و مجـازی برگـزار شـد.

تربیت انسان های توسعه یافته؛ ضرورت پیشرفت و 
رسیدن به توسعه پایدار در هر کشور

دکتـر حمیدرضـا طیبی رییـس جهاددانشـگاهی در این 
مراسـم بـا تبریک روز معلـم و اسـتاد گفـت: از ضرورت های 
پیشـرفت و رسـیدن بـه توسـعه پایـدار در هر کشـور تربیت 

انسـان های توسـعه یافته اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه انسـان های توسـعه یافتـه بـه 
انسـان هایی گفتـه می شـود که در حـوزه علم و فنـاوری، در 
حـوزه فرهنگی، در حوزه اجتماعی و در حوزه سیاسـی واجد 
یکسـری صفات باشـد، افـزود: از این صفات می تـوان به اصل 
دانسـتن اهمیت علم یا اصل دانسـتن علم برای پیشـرفت و 
توسـعه هر کشـور، تبدیل علم بـه فناوری و کاربـردی کردن 
آن در خدمـت پیشـرفت، توسـعه و رفـاه مـردم، احتـرام بـه 

قانـون )قانونـی کـه در ذهن ملکه شـده باشـه و در عمل هم 
واقعـا بـه آن عمـل کنیـم نـه اینکـه فقـط هـر جایـی که به 
نفـع ما اسـت بـه قانون عمل می کنـم(، مقدس دانسـتن کار 
و تـاش برای رسـیدن بـه موفقیت اینکه مبنـای موفقیت را 
کار و تـاش درسـت بدانیـم، پرهیـز کنیم از تنبلـی و پرهیز 
کنیـم از اینکه از راه سـاده، غیرشـرعی و غیراخاقی بخواهم 
بـه پیشـرفت و ثـروت برسـیم، احتـرام بـه همنوع، دوسـت 
داشـتن همنوع، دسـتگیری کـردن از هم نـوع و ده ها ویژگی 

دیگـر که مطلع هسـتید.
رییـس جهاددانشـگاهی تصریـح کـرد: معلمان و اسـاتید 
بیشـترین نقـش را در تربیـت انسـان های توسـعه یافتـه بـه 
عهـده دارنـد به ویژه اسـاتیدی کـه در زمینـه کارهای علمی 
و فناورانـه برجسـته هسـتند و عمومـا دانشـجویان آنهـا را 
الگـوی خـود قـرار می دهنـد و عـاوه بر بحث توسـعه علمی 
و فناورانـه ایـن اسـاتید در بحث هـای فرهنگـی، اجتماعی و 
سیاسـی هم می توانند الگوی بسـیارخوبی برای دانشـجویان 

باشد.
تقدیـر  ارجمنـدی  اسـتاد  از  مـا  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
می کنیـم کـه واجـد ایـن صفـات یعنی تقاطـع علـم، ایمان، 
عمل و خسـته نشـدن در انجام کارهای علمـی و فناورانه که 

بـرای پیشـرفت کشـور ضـروری اسـت، می باشـد.
دکتـر طیبی تصریح کـرد: ما در جهاددانشـگاهی وظیفه 
خودمـان می دانیـم کـه از اسـاتید ارجمنـد تقدیـر و تشـکر 

کنیـم و ایـن جـزو یکـی از برنامه هـای فرهنگـی مـا اسـت 
کـه واحدهـای مختلف جهاددانشـگاهی مناسـبت روز معلم 

و اسـتاد از ایـن اسـاتید قدردانی شـود.
ــه  ــده بـ ــرد: بنـ ــار کـ ــگاهی اظهـ ــس جهاددانشـ رییـ
ســـهم خـــودم از زحمـــات پروفســـور قـــوام زاده چـــه در 
ـــان  ـــران و کارشناس ـــوان مدی ـــه عن ـــجویان ب ـــت دانش تربی
ــا  ــه بـ ــده ای کـ ــکاری ارزنـ ــه همـ ــور و چـ ــده کشـ آینـ
ـــه کشـــور دارد  جهاددانشـــگاهی در توســـعه علمـــی و فناوران

ــم. ــکر می کنـ ــر و تشـ تقدیـ
ـــوب  ـــیار خ ـــای بس ـــا نیروه ـــا ب ـــور م ـــزود: در کش وی اف
ـــا  ـــا واقع ـــجویان م ـــه دانش ـــا و چ ـــگاه های م ـــه در دانش چ
ـــرای  ـــه ب ـــی و فناوران ـــعه علم ـــرای توس ـــی را ب ـــچ مانع هی
رســـیدن بـــه پیشـــرفت و توســـعه پایـــدار نمی بینیـــم، 
مشـــکات عمـــده مـــا در حـــوزه مدیریتـــی اســـت کـــه 

ـــود. ـــل ش ـــکات ح ـــن مش ـــم ای امیدواری
دکتـــر طیبـــی بیـــان کـــرد: هـــر جـــا کـــه اســـاتید 
ـــر  ـــورد نظ ـــداف م ـــه آن اه ـــردن ب ـــا اراده ک ـــان م و محقق
رســـیدیم و مـــا هـــم در جهاددانشـــگاهی ســـعی کردیـــم بـــه 
ـــوان  ـــه ت ـــم ک ـــان دهی ـــه نش ـــن جامع ـــی از ای ـــوان بخش عن
ـــد  ـــزرگ در کشـــور وجـــود دارد و ایـــن بای انجـــام کارهـــای ب

ـــود. ـــازی ش ـــو س ـــه الگ ـــه جامع ـــرای هم ب

تاکید به نظم در کار پروفسور قوام زاده
ـــوزش  ـــان و آم ـــاون درم ـــی مع ـــان بابای ـــم ج ـــر قاس دکت
پزشـــکی وزارت بهداشـــت نیـــز در ایـــن مراســـم اظهـــار 
کـــرد: از جهاددانشـــگاهی بـــه دلیـــل ایـــن کـــه امـــروز 
ــر  ــن مفاخـ ــی از بهتریـ ــکر از یکـ ــر و تشـ ــا تقدیـ را بـ
پزشـــکی کشـــور مزیـــن کردنـــد تشـــکر می کنـــم و از 
کار ارزشـــمندی کـــه ایـــن نهـــاد انجـــام داد صمیمانـــه 

ــگذارم. سپاسـ
وی بـا اشـاره به نظـم دکتر قـوام زاده در کار افـزود: بنده 
ایـن افتخار را داشـتم که شـاگرد دکتر قوام زاده باشـم. بنده 
فکـر نمی کنـم کسـی شـاگرد دکتـر قـوام زاده باشـد ولـی 
تحولـی در زندگیـش اتفـاق نیافتـد. بنـده بـه شـخصه یکی 
از کسـانی هسـتم کـه بـا شـاگردی اسـتاد قـوام زاده به طور 
موثـر تغییری در شـخصیت کاری و زندگی مـن اتفاق افتاد، 
زیـرا شـخصیتی کـه ایـن مـرد بـزرگ دارد در کمتر کسـی 

می شـود. پیدا 
دکتـر جـان بابایـی ادامـه داد: یکی از شـانس های رشـته 
خـون سـرطان بالغیـن این بود که اسـتادی مثل اسـتاد قوام 
زاده در ایـن رشـته کار را شـروع کـرده اسـت، در واقع نکاتی 
ایـن رشـته دارد که قابل مقایسـه با سـایر رشـته ها نیسـت. 
رشـته خـون و سـرطان بالغیـن گرچـه یـک رشـته داخلـی 
اسـت امـا بسـیار شـباهت بـه جراحـی و رشـته های تصمیم 
سـاز دارد و بـا حیـات و ممـات انسـان روبـه رو اسـت. دکتر 

قـوام زاده در ایـن رشـته بسـیار تـاش کرده اند.

تربیت نیروی انسانی متخصص
 مورد نیاز کشور ویژگی پروفسور قوام زاده

دکتـــر پیـــروز حناچـــی شـــهردار تهـــران نیـــز کـــه 
به صـــورت مجـــازی در ایـــن مراســـم حضـــور داشـــت در 
ـــاره  ـــوام زاده اش ـــر ق ـــخصیت دکت ـــه ش ـــاه ب ـــخنی کوت س
کـــرد و گفـــت: ایشـــان دارای صراحـــت لهجـــه، تربیـــت 

تجلیل از پدر پیوند سلول های 
بنیادی ایران در جهاددانشگاهی

با حضور رییس جهاددانشگاهی، شهردار تهران و معاون وزیر بهداشت انجام گرفت؛

    اخبار برگزاری دوره ها، کارگاه ها، نشست ها و همیش های جهاددانشگاهی

برگزار



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

11

ـــتند  ـــور هس ـــاز کش ـــورد نی ـــص م ـــانی متخص ـــروی انس نی
و بـــن بســـت هـــا را بـــرای بیمـــاران بـــاز می کننـــد و 

ســـامتی را بـــه آن هـــا بـــاز می گرداننـــد.

با جهاددانشگاهی کارهای خوبی
 در حوزه سلول های بنیادی خواهیم کرد

ــار  ــن مراســم اظه ــز در ای ــوام زاده نی ــیر ق ــر اردش دکت
ــم  ــه عل ــه ب ــم ک ــکر می کن ــگاهی تش ــرد: از جهاددانش ک
ــمبل  ــوان س ــه عن ــده را ب ــتن و بن ــرام گذاش ــم احت و معل

ــد. ــاب کردن انتخ
ـــرای  ـــه ب ـــد ک ـــام ده ـــد کار انج ـــان بای ـــزود: انس وی اف
ـــون  ـــیدیم و خ ـــختی کش ـــیار س ـــد. بس ـــر باش ـــه موث جامع
ـــدازی  ـــور راه ان ـــد را در کش ـــز پیون ـــا مرک ـــم ت ـــر خوردی جگ
ـــران  ـــد در ای ـــز پیون ـــز 20 مرک ـــر نی ـــال حاض ـــم. در ح کنی
ـــتم  ـــحال هس ـــیار خوش ـــتند و بس ـــت هس ـــال فعالی در ح

ـــت. ـــیده اس ـــر رس ـــه ثم ـــن ب ـــه کار م ک
ــار  ــران اظهـ ــادی ایـ ــلول های بنیـ ــد سـ ــدر پیونـ پـ

ـــوزه  ـــی در ح ـــای خوب ـــگاهی کاره ـــا جهاددانش ـــا ب ـــرد: م ک
ــرد. ــم کـ ــادی خواهیـ ــلول های بنیـ سـ

دکتر قوام زاده پزشکی
 که همواره دغدغه درمان بیمار را دارد

ـــی فروشـــان سرپرســـت  ـــن صرام ـــر رامی ـــن دکت همچنی
پژوهشـــکده ســـرطان معتمـــد جهاددانشـــگاهی اظهـــار 
ـــرای پژوهشـــکده معتمـــد جهاددانشـــگاهی افتخـــار  کـــرد: ب
ـــم  ـــی روز معل ـــارک یعن ـــن روز مب ـــه در ای ـــی اســـت ک بزرگ
و اســـتاد، افتخـــار نکوداشـــت یکـــی از بهتریـــن اســـاتید 
ایـــن کشـــور را داریـــم کـــه واقعـــا شایســـته آن اســـت 
ـــون  ـــم؛ چ ـــان بدهی ـــه ایش ـــاتید را ب ـــتاد اس ـــب اس ـــه لق ک
دانشـــجویانی کـــه ایشـــان تربیـــت کرده انـــد در حـــال 
حاضـــر هـــر یـــک از اســـاتید به نـــام خوبـــی در کشـــور 
هســـتند کـــه در حـــال خدمـــت بـــه مـــردم و مملکـــت 

می باشـــند.
ـــن  ـــتاد ای ـــل اس ـــات و فضای ـــی از صف ـــزود: برخ وی اف

ـــان  ـــه درم ـــواره دغدغ ـــک هم ـــوان پزش ـــه عن ـــه ب ـــت ک اس
بیمـــار و بـــدون هیـــچ چشم داشـــتی و به عنـــوان یـــک 

ـــد. ـــجو دارن ـــی دانش ـــت واقع ـــه تربی ـــم دغدغ معل
دکتـــر علـــی شـــهریاری احمـــدی فـــوق تخصـــص خـــون 
ـــخصیتی  ـــوام زاده ش ـــر ق ـــرد: دکت ـــار ک ـــوژی اظه و انکول
ـــر  ـــای دکت ـــد. از ویژگی ه ـــد ش ـــرار نخواه ـــه تک ـــتند ک هس
ـــب در  ـــی و تعص ـــخت کوش ـــوزش، س ـــت در آم ـــم، دق نظ
ـــان  ـــیار در ایش ـــه بس ـــم ک ـــان کن ـــم بی ـــان را می توان درم

ـــت. ـــاخص اس ش
دکتـــر ســـید امیرحســـین امامـــی فـــوق تخصـــص 
ـــار کـــرد:  ـــن مراســـم اظه ـــز در ای ـــوژی نی ـــوژی آنکول هماتول
ــر  ــیار خـــوب دکتـ ــای بسـ مهربانـــی یکـــی از ویژگی هـ
ـــی  ـــوام زاده اســـت و همـــه ی کارهـــای ایشـــان زاده مهربان ق

ـــت. ـــان اس ایش
گفتنـــی اســـت، در پایـــان مراســـم از زحمـــات پروفســـور 
ـــادی در  ـــلول های بنی ـــد س ـــدر پیون ـــوام زاده پ ـــیر ق اردش

ـــد. ـــر و تشـــکر ش ـــران تقدی ای
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برگـزار

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 24 فروردین مـــاه: 
با فرارســـیدن »روز ملـــی منابـــع انســـانی«، اداره کل               
منابـــع انســـانی و امـــور اداری جهاددانشـــگاهی 
به منظـــور تکریـــم ســـرمایه انســـانی و ترویـــج 
فرهنـــگ پاسداشـــت منابـــع انســـانی پیشـــرو، 
ــاد،  ــن نهـ ــاط در ایـ ــا و بانشـ ــوآور، پویـ ــکوفا، نـ شـ
گردهمایـــی مجـــازی نکوداشـــت روز ملـــی منابـــع 

انســـانی بـــا ســـخنرانی دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی 
ـــواد  ـــید محمدج ـــر س ـــگاهی، دکت ـــس جهاددانش ریی
شوشـــتری معـــاون پشـــتیبانی و مدیریـــت منابـــع، 
ــاون پژوهـــش و  ــا پورعابـــدی معـ دکتـــر محمدرضـ
فنـــاوری و دکتـــر ســـید رضـــی آقاســـیدی مدیـــر 
کل منابـــع انســـانی و امـــور اداری و تعـــدادی از 
متخصصـــان و اســـاتید ایـــن حـــوزه برگـــزار شـــد.

توجه به ماهیت نهاد انقالبی 
در جذب نیروهای جهاددانشگاهی

ــااهلل  ــرد: ان ش ــد ک ــی تاکی ــا طیب ــر حمیدرض دکت
از آســیب  بــرای جلوگیــری  اقدامــات الزم  همــه 
ــخصی و  ــورت ش ــه به ص ــا چ ــروس کرون ــط وی توس
ــه ســازمانی به طــور دقیــق در همــه  چــه به صــورت ب
واحدهــای جهاددانشــگاهی در سراســر کشــور انجــام 

می شــود.
وی بــا اشــاره بــه این کــه کارآمــدی ســازمان 
متاثــر از کارآمــدی نیــروی انســانی هســت و کارآمــدی 
ــازمان،  ــدی س ــر از کارآم ــم متاث ــانی ه ــروی انس نی
گفــت: ســازمان بایــد توانمنــد در جــذب نیــروی 
ــروی  ــد در توانمندســازی نی ــد، قانونمن انســانی کارآم
انســانی خــود و هوشــیار در حمایــت از نیــروی انســانی 
توانمنــد و کارآمــد و بحــث نگهداشــت و ارتقــای 

ــد. ــا باش نیروه
رییــس جهاددانشــگاهی ادامــه داد: در مــورد جــذب 
در جهاددانشــگاهی بایــد بــه ایــن نکتــه جــدی توجــه 
کنیــم کــه جهاددانشــگاهی یــک نهــاد اســت و نهــاد 
شــکل  تشــکیل دهندگان  آرمان هــای  اســاس  بــر 
می گیــرد. نهــاد را نمی توانیــم مقایســه کنیــم بــا 
ــیاری از  ــل بس ــخص مث ــازمانی مش ــاختار س ــک س ی
ــود  ــه در کشــور وج ــازمان هایی ک ــا س ــا ی وزارتخانه ه
دارد. گاهــی در ســاختار ســازمانی کشــور یــک نهــاد 
درســت جــا می افتــد و گاهــی هــم بــا مشــکل مواجــه 

توجه به ماهیت نهاد انقالبی در جذب نیروهای 
جهاددانشگاهی

در گردهمیی مجازی نکوداشت روز ملی منابع انسانی در جهاددانشگاهی مورد تاکید قرار گرفت
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می شــود.
وی افــزود: مــا مجموعــه ای هســتیم کــه بــه معنای 
ــداف بســیار  ــا اه ــع ب ــی بســیار درســت و به موق واقع
متعالــی تشــکیل شــدیم. الگوســازی تــوان کشــور در 
توســعه فرهنگــی و در توســعه علمــی و فناورانــه عنوان 
ــه در  ــی پیشــرفت در کشــور اســت ک دو عنصــر اصل
ــه  ــه هم ــد ک ــم می بینی ــاب ه ــد از انق ــال های بع س
ــد  ــوع تاکی ــن دو موض ــت ای ــر اهمی ــا ب ــووالن م مس
از منظــر خودمــان آن جایگاهــی  امــا  می کننــد؛ 
ــد پیــدا بکنــد در خدمت رســانی  کــه ســازمان مــا بای
بیشــتر بــه جامعــه هنــوز ایــن جایــگاه حاصــل نشــده 
ــه  ــاد گون ــدت جه ــاش و مجاه ــه ت ــر چ ــت، اگ اس
اعضــای جهاددانشــگاهی باعــث انجــام کارهــای بســیار 
ــزرگ در کشــور توســط جهاددانشــگاهی شــده کــه  ب
در ســال ۱۴00 آثــار آن را بســیار بیشــتر و بهتــر 

ــد. ــم دی خواهی
در  که  موضوعی  این که  به  اشاره  با  طیبی  دکتر 
پشتیبانی  حوزه  داریم  تقاضا  انسانی  نیروی  جذب 
و  بودن  نهاد  بحث  کند  توجه  آن  به  انسانی  نیروی  و 
توجیه اعضا در شروع کار در سازمان است، بیان کرد: 
انسانی  منابع  خود حوزه معاونت پشتیبانی و مدیریت 
در جذب  خود  برنامه های  بتواند  که  است  موثر  بسیار 
و توانمندسازی نیرو را خوب اجرا کند. تمام تاش ما 
زمینه  در  هم  که  است  بوده  این  در سال های گذشته 
هم  و  بدیم  انجام  خوبی  کارهای  بتوانیم  الگوسازی 
و  کارها  توسعه  برای  منابع خوبی جذب کنیم  بتوانیم 

برای جذب و نگهداشت.
از  بسیاری  به  خوشبختانه  این که  بیان  با  وی 
اهدافمان رسیدیم و سال ۱۴00 به بعد باید سالی باشد 
بزرگ  کارهای  اجرای  در  سازمان  کارآمدی  روی  که 
به  تقریبا  پروژه هایمان  و  بگذاریم  بیشتری  بسیار وقت 
نتیجه رسیده و اندازه کارها در جهاددانشگاهی کارهای 
بسیار بزرگ می شود، گفت: اعداد و ارقام بسیار بزرگ 
است و سازمان باید خودش را برای انجام کارهای بزرگ 
آماده کند و باید حوزه ستاد ما تا آنجا که می تواند با 

حداقل نیروها کارآمد باشد.
حوزه  در  جهاددانشگاهی  داد:  ادامه  طیبی  دکتر 
صف هم باید تمرکزش توجه به داشتن نیروهای کیفی 
و  فناورانه  و  علمی  بزرگ  کارهای  انجام  روی  انسانی 

فرهنگی و آموزشی باشد و به محض این که کار، به ویژه 
بلوغ  دوران  ما  فناورانه  و  علمی  و  پژوهشی  کارهای 
از  خوب  بسیار  مدل  یک  با  می کنند  سپری  را  خود 
کنند  درآمد  ایجاد  هم  بعد  و  شوند  سازمان جدا  بدنه 
برای جهاددانشگاهی، ضمن این که برنامه داریم که این 
شرکت های دانش بنیان تشکیل شوند؛ اما هدف نهایی 
ما این است که به هرحال بتوانیم یک درآمد مستمری 
را برای جهاددانشگاهی ایجاد کنیم که بتوانیم فعالیت 

آن را بیشتر و بیشتر توسعه دهیم.
وی با بیان این که اصل این کار توسط جهاددانشگاهی 
ابتدای  در  یعنی جهاددانشگاهی  داد:  ادامه  شروع شد 
تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس بندی رو خودش 
حمل  توسعه  به  توجه  با  که   )۵۴ )بند  کرد  پیشنهاد 
عظیمی  حجم  و  بین شهری  و  شهری  ریلی  نقل  و 
مترو  واگن های  داخل  ساخت  اقتصاد  می تواند  که 
از  چه  باشند  داشته  کشور  داخل  در  لوکوموتیوها  و 
طریق انتقال فناوری و چه از طریق ساخت داخل، ما 
این  که  باشیم  داشته  کشور  داخل  ساخت  درصد   ۸۵
تصویب  مجلس  و  بود  جهاددانشگاهی  خود  پیشنهاد 
معاونت محترم علمی  باعث شد که  کرد و همین هم 

به میدان بیاید و با پیشنهاد و همکاری خود ما بحث 
کار  دستور  در  مترو  قطار  ساخت  رام  یک  و  طراحی 
توسط  کار  این  قسمت  پیشرفته ترین  و  بگیرد  قرار 
بزرگی است  بسیار  کار  انجام شود که  جهاددانشگاهی 
و امسال هم شاهد انجام کارهای بسیار بزرگ خواهیم 
بهترین  به  کارها  این  اجرای  برای  را  خودمان  که  بود 

شکل آماده کنیم.

توجه به کیفیت زندگی اعضای 
جهاددانشگاهی یکی از وظایف اصلی مدیریت 

جهاددانشگاهی
و  پشتیبانی  معاون  شوشتری  محمدجواد  دکتر 
ملی  روز  کرد:  اظهار  جهاددانشگاهی،  منابع  مدیریت 
در  بتوانیم  این که  برای  است  بهانه ای  انسانی  منابع 
سرمایه  که  سیستم ها  همه  محرکه  موتور  خصوص 
داشته  علمی  بحث  یک  هستند  مجموعه  آن  انسانی 
را  ما  دعوت  که  اساتیدی  از  هم  همین  برای  و  باشیم 

پذیرفتند مجدد تشکر می کنم.
وی افزود: ما همه تاشمان در معاونت پشتیبانی و 
مدیریت منابع این است که بتوانیم ارتقای فعالیت های 
جهاددانشگاهی را به همراه ارتقای کیفیت نیروی انسانی 
هم زمان داشته باشیم؛ یعنی هم زمان با کار و پروژه ای 
که در جهاددانشگاهی )که پروژه های بسیار مهم است 
و می تواند مشکات بسیاری از کشورها مرتفع کند( در 
که  کند  احساس  هم  انسانی  نیروی  است  انجام  حال 
رشد خود را شاهد است و این رشد پروژه همراه با رشد 

نیروی انسانی باشد.
به  توجه  طبیعی  به طور  داد:  ادامه  شوشتری  دکتر 
از وظایف  کیفیت زندگی اعضای جهاددانشگاهی یکی 
اصلی مدیریت جهاددانشگاهی است که همیشه دغدغه 
ریاست محترم جهاددانشگاهی بوده است. توجه جدی 
به سامت جسم و روان اعضا و تقویت و ارتقای فرهنگ 
سازمانی و جهادی و ایجاد بستر ارتقای هویت جهادی 
اعضا از مسایل دیگری بوده که در سرلوحه کارهای این 

معاونت قرار گرفت.
جهاددانشگاهی  منابع  مدیریت  و  پشتیبانی  معاون 
نیروی  برای  بتوانیم  این که  برای  قاعدتا  این که  بیان  با 
نیازمند  بدهیم  بهتر  انسانی خدمت درست و سرویس 
هستیم،  انسانی  نیروی  اطاعاتی  بانک های  داشتن 
افزود: یکی دیگر از کارهایی که انجام شده تجمیع این 
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برگـزار

بانک های اطاعاتی نیروی انسانی است برای برنامه ریزی 
منابع  سامانه  سازی  یکپارچه  برای  تاش  و  مناسب 
محترم  ریاست  دغدغه های  از  هم  این  باز  )که  انسانی 
الحمداهلل  جهاددانشگاهی و مدیران ارشد جهاد بوده(. 
در حد شروع، کار جلو رفته است که امیدواریم بتوانیم 
از پایش این اطاعات و گرفتن خروجی ها و اطاعات 
دقیق تر، برنامه های منظم تری برای رشد نیروی انسانی 

داشته باشیم.
موضوعات  از  یکی  این که  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
نیروی  آموزش  بحث  است  نظر  مد  که  دیگری  مهم 
نیروی  استعدادهای  پرورش  برای  گفت:  است،  انسانی 
مختلف  معاونت های  کمک  با  ما  تاش  تمام  انسانی 
معاونت  و  پژوهشی  معاونت  آموزشی،  معاونت  مانند 
فرهنگی این بوده که بتوانیم برنامه های آموزشی حین 
از  استفاده ای که  به  توجه  با  و  باشیم  داشته  خدمت 
کارشناسان محترم شده و همچنین انتخابی که مدیران 
نیازی  به  با توجه  انجام می دهند  مجموعه ها خودشان 
که همکاران محترم دارند این کاس ها برگزار شده و 
آموزشی  معاونت  کمک  با  بتوانیم  ان شاءاهلل  امیدواریم 

زودتر دوره MBA مدیران را هم برگزار کنیم.
دکتـر شوشـتری تصریـح کـرد: در تـاش هسـتیم 
بـرای بازنشسـتگان جهاددانشـگاهی کارهـای بهتـری 
کنیـم تـا فاصلـه ای بیـن زمانـی کـه مشـغول بـه کار 
نیفتـد.  می شـوند  بازنشسـته  کـه  زمانـی  و  بودنـد 
امیدواریـم در سـال ۱۴00 بتوانیـم برنامه هایـی که در 
سـال گذشـته شـروع کردیـم را به خوبـی پیـش ببریم 
و بـا حمایـت عزیـزان آنچه وظیفـه ماسـت به خوبی به 

منصـه ظهـور برسـانیم.
ثبت نام ۱۱ هزار نفر در سامانه جمع آوری اطاعات 

منابع انسانی اعضای جهاددانشگاهی
آقاسیدی مدیر کل منابع  ادامه دکتر سید رضی  در 
فعالیت های  از  گزارشی  ارایه  به  اداری  امور  و  انسانی 
شاخص سال ۱399 معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع 
سامانه  راه اندازی  گفت:  و  پرداخت  جهاددانشگاهی 
جمع آوری اطاعات منابع انسانی اعضای جهاددانشگاهی 
یکی از مهم ترین اقدامات بود که حدود ۱۱ هزار نفر تا 

کنون اطاعات خود را در این سامانه وارد کرده اند.
دستورالعمل  و  آیین نامه  تدوین  و  تهیه  افزود:  وی 
تبدیل وضعیت اعضای غیر هیات علمی و اخذ مصوبه 
هیات امنا مبنی بر تبدیل وضعیت اعضا، توسعه مراکز 
پیگیری ستاد کرونا )23  و  برگزاری  اقامتی،  و  رفاهی 

انعقاد  و  اقدامات در جهت مدیریت سامت  و  جلسه( 
قرارداد بیمه ای با تعهدات حداکثری برای بیمه تکمیلی 

اعضا بخش دیگری از این فعالیت ها است.
دکتـــر آقاســـیدی ادامـــه داد: انجـــام پـــروژه 
اســـتقرار نرم افـــزار جامـــع منابـــع انســـانی، انجـــام 
ــیون  ــه اتوماسـ ــزار یکپارچـ ــتقرار نرم افـ ــروژه اسـ پـ
ـــفندماه  ـــم اس ـــدور احکام ترمی ـــروژه ص ـــام پ اداری، انج
ــم در یـــک  ــزار حکـ ــر ۱2 هـ ــدور بالغ بـ ۱399 )صـ
هفتـــه(، تصویـــب پرداخـــت پـــاداش معـــادل یـــک 
ـــن(،  ـــرداد و 22 بهم ـــت ۱6 م ـــوق )در دو نوب ـــاه حق م
ـــا  ـــم حقوق ه ـــی و ترمی ـــه حقوق ـــب پای ـــاح ضرای اص
در دو نوبـــت )اســـفندماه ۱39۸ و اســـفندماه ۱399(، 
اصـــاح بنـــد الـــف مـــاده 2۵ آیین نامـــه اســـتخدامی 
ــه  ــاده 7۸ و ۸3 آیین نامـ ــاح مـ ــن(، اصـ ــر سـ )کبـ
اســـتخدامی و پیش بینـــی مرخصـــی تشـــویقی، 
مقـــررات،  و  قوانیـــن  در  نوبـــت کاری  و  دورکاری 
ــری و  ــاده ایثارگـ ــده فوق العـ ــاده واحـ ــب مـ تصویـ
ـــت  ـــل وضعی ـــوص تبدی ـــات الزم در خص ـــام اقدام انج
ـــن  ـــده در ای ـــام ش ـــات انج ـــر اقدام ـــران از دیگ ایثارگ

معاونـــت اســـت.
در ادامـــه دکتـــر ناصـــر میرسپاســـی بـــا موضـــوع 
ــرایط  ــانی در شـ ــع انسـ ــای منابـ ــت راهبردهـ مدیریـ

بحرانـــی ســـخنرانی کـــرد و گفـــت: در نگـــرش 
ــانی،  ــع انسـ ــردی منابـ ــت راهبـ ــتمی مدیریـ سیسـ
مدیریـــت منابـــع انســـانی عبـــارت اســـت از اعمـــال 
تصمیمـــات و اقدامـــات دور اندیـــش مـــدار، فراگیـــر، 
ــرات  ــول و تغییـ ــتای تحـ ــرا در راسـ ــوآور، تحول گـ نـ
ــن  ــازمانی در تامیـ ــازمانی و درون سـ ــط برون سـ محیـ
ـــع  ـــرورش مناب ـــازی و پ ـــانی، بهس ـــع انس ـــل مناب و تعدی
انســـانی، نگهـــداری منابـــع انســـانی و کاربـــرد )انتصابـــات 

متناســـب منابـــع انســـانی ســـازمان(.
در ادامــه دکتــر محمدرضــا پورعابــدی بــا موضــوع 
توســعه منابــع انســانی در جهاددانشــگاهی، چالش هــا 
و راهکارهــا بــه ســخنرانی پرداخــت و گفــت: در 
ــان  ــا چن ــرات در دنی ــرعت تغیی ــر س ــال های اخی س
ــرای  ــی دانشــمندان ب ــه حت ــه اســت ک ــتاب گرفت ش
ارایــه تئوری هــا و نظریه هــای جدیــد در بســیاری 
ــه،  ــد، جامع ــا مانده ان ــات ج ــه تحقیق ــوارد از قافل از م
کســب وکار، اقتصــاد و بســیاری دیگــر از ابعــاد زندگــی 
انســانی، تغییرانــی جــدی داشــته اند. در ســازمان های 
ارزش آفریــن قــرن 2۱، ارزش انعطاف پذیــری بیشــتر 
و بیشــتر درک شــده و آن هــا در جســتجوی راه هایــی 

هســتند کــه بتواننــد ســریعا تغییــر مســیر دهنــد.
وی افزود: علی رغم شفاف بودن چشم انداز، ماموریت 
که  است  بوده  مطرح  سوال  این  همواره  انتظارات،  و 
در  مندرج  اهداف  به  می تواند  چگونه  جهاددانشگاهی 
اساسنامه و سند چشم انداز خود نائل آید؛ و در صورت 
تحقق برخی از اهداف و موفقیت در برخی از زمینه ها، 
آیا در آینده نیز می تواند این موفقیت ها را حفظ نموده 
و در زمره سازمان های پیشگام و موفق در عرصه علم و 

فناوری محسوب گردد؟
تاکنون  که  آنجایی  از  داد:  ادامه  پورعابدی  دکتر 
نظریه با تئوری جامعی در این زمینه ارایه نشده است، 
زمینه  این  در  مناسبی  تئوری  داشتن  اختیار  در  لزوم 

بسیار ضروری به نظر می رسد.
در پایـــان دکتـــر مرجانـــی بـــا موضـــوع مـــدل 
ـــر  ـــرد 3۴000 و دکت ـــا رویک ـــانی ب ـــع انس ـــی مناب تعال
ــانی  ــروی انسـ ــش نیـ ــوع آمایـ ــا موضـ ــزت بـ پورعـ
ــث  ــردم از حیـ ــازی مـ ــی و آماده سـ ــطح ملـ در سـ
ــاب آوری در  ــی و تـ ــردازی آنـ ــناریو پـ ــی سـ آمادگـ
ـــر  ـــد و از 3 بازنشســـته و ۵ نف بحـــران ســـخنرانی کردن
ـــای ســـازمانی  ـــور اداری واحده از اعضـــای شـــاخص ام

تقدیـــر شـــد.
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در  اردیبهشـت ماه:   ۸ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
نشسـت مشـترک رییـس جهاددانشـگاهی بـا مدیرعامـل 
شـرکت راه آهـن جمهـوری اسـامی ایـران بـر اسـتفاده 
حـل  بـرای  جهاددانشـگاهی  فناورانـه  ظرفیت هـای  از 

شـد. تاکیـد  راه آهـن  مشـکات 
رییـس  طیبـی  حمیدرضـا  دکتـر  مشـترک  نشسـت 
مدیرعامـل  رسـولی  سـعید  دکتـر  بـا  جهاددانشـگاهی 
شـرکت راه آهـن جمهـوری اسـامی ایران با هدف توسـعه 

شـد. برگـزار  فی مابیـن  فناورانـه  همکاری هـای 
ورود بـه صنعـت حمل ونقـل شـهری و بین شـهری از 

اولویـت اصلـی جهاددانشـگاهی

دکتـر طیبـی در ایـن نشسـت مشـترک فلسـفه اصلی 
تشـکیل جهاددانشـگاهی را الگوسـازی توان فناوری کشور 
در فناوری هـای موردنیـاز اعـام کـرد و گفـت: ورود بـه 
صنعـت حمل ونقـل شـهری و بین شـهری از اولویت اصلی 
جهاددانشـگاهی اسـت و ایـن نهـاد آمادگـی کامـل بـرای 
برقـی کـردن خطوط ریلـی و طراحی و سـاخت واگن های 

برقی پرسـرعت را دارد.
وی بـا بیـان این کـه بـا توجـه به اهـداف برنامه ششـم 
توسـعه تجهیـزات مـورد نیـاز صنعـت حمل ونقـل ریلـی 
تاکیـد  شـود  داخـل  سـاخت  و  بومـی  درصـد   ۸۵ بایـد 
کـرد: جهاددانشـگاهی آمادگـی دارد مسـوولیت انتقـال و 

بومی سـازی تکنولـوژی در صنعـت ریلی کشـور را بپذیرد.
حاضـر  حـال  در  افـزود:  جهاددانشـگاهی  رییـس 
واگنـه  هفـت  قطـار  رام  یـک  فنـاوری  بومی سـازی  بـا 
درون شـهری )مترو( جهاددانشـگاهی در کنار شـرکت های 
رانـش  امـکان طراحـی و سـاخت سیسـتم  بـزرگ دنیـا 

دارد. اختیـار  در  را  برقـی  و  متـرو  واگن هـای 

استفاده از ظرفیت های فناورانه جهاددانشگاهی 
برای حل مشکالت راه آهن

دکتـر رسـولی نیـز در ایـن نشسـت مشـترک با اشـاره 
بـه تحقـق اهـداف شـعار سـال تاکیـد کـرد: در شـرکت 
راه آهـن جمهـوری اسـامی مرکـز جهـادی پیشـرفت بـا 
حضـور متخصصـان و صاحب نظـران بـر روی 30 مسـاله 
اولویـت دار راه آهـن تمرکز شـده و با بررسـی دقیـق دنبال 

پیشـنهادی هسـتند. راه حل هـای 
 مدیرعامـل شـرکت راه آهـن جمهـوری اسـامی ایران 
بـا اشـاره بـه این کـه جهاددانشـگاهی بـا حضـور خـود در 
راه آهـن می توانـد منشـاء کارهـای عملیاتـی بـزرگ در 
راه آهـن کشـور باشـد، افـزود: ایـن آمادگـی وجـود دارد 
تـا از ظرفیت هـای فناورانـه جهاددانشـگاهی بـرای حـل 

مشـکات راه آهـن اسـتفاده کنیـم.
گفتنـی اسـت، در ادامه این نشسـت مشـترک بـا ارایه 
دسـتاوردهای فناورانـه جهاددانشـگاهی پیشـنهاد پـروژه 
طراحـی و سـاخت قطـار پرسـرعت برقی ارایه شـد و مقرر 
شـد کمیتـه مشـترک جهاددانشـگاهی و راه آهـن بـرای 
سـاخت قطـار پرسـرعت برقـی تشـکیل و یـک پیشـنهاد 
جامـع بـرای پـروژه آماده شـود تا پـروژه در حداقـل زمان 

ممکـن عملیاتی شـود.
همچنیـن دکتر طیبی بـا همراهی مدیرعامـل راه آهن 
و هیـات همـراه از مرکـز جهادی پیشـرفت بازدیـد کردند 

و در جریـان رونـد فعالیت هـای ایـن مرکز قـرار گرفتند.

استفاده از ظرفیت های فناورانه جهاددانشگاهی 
برای حل مشکالت راه آهن

در نشست مشرتک رییس جهاددانشگاهی با مدیرعامل رشکت راه آهن برطراحی و ساخت قطار پر رسعت برقی تاکید شد
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برگـزار

نشسـت  اردیبهشـت:   ۷ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
مشـترک سـتاد قـرارگاه مرکزی مهـارت آمـوزی کارکنان 
وظیفـه سـتاد کل نیروهـای مسـلح و معاونـت آموزشـی 
جهاددانشـگاهی، بـا حضـور سـردار محمدحسـین سـپهر 
فرمانـده قـرارگاه مرکـزی، دکتـر محمدصـادق بیجنـدی 
معاون آموزشـی جهاددانشـگاهی و جمعی از مسـووالن با 
هـدف بررسـی زمینه های مشـترک همکاری و اسـتفاده از 

ظرفیت هـای متقابـل، برگـزار و همزمـان بـا این نشسـت، 
فـاز سـوم طـرح سـرباز ماهر رسـما آغاز شـد.

مهارت هـای  آمـوزش  هـدف  بـا  ماهـر  سـرباز  طـرح 
عمومـی اشـتغال و کارآفرینـی سـرباز در دوران آموزشـی 
در پادگان هـا شـامل سـه سـطح قبـل از خدمـت، حیـن 
خدمـت و پـس از خدمـت اسـت. در ایـن طـرح در نظـر 
اسـت که با همـکاری تمامی دسـتگاه های اجرایی کشـور، 

با انجام مشـاوره شـغلی و ارایه دوره های مهارتی متناسـب 
بـا توجه بـه منطقـه جغرافیایـی، توانمندی جوانـان ذکور 
کشـور در قبـل از خدمت سـربازی افزایش یابـد. در حین 
خدمـت سـربازی، قابلیت هـای جوانـان توسـعه یافتـه و 
آمادگـی الزم بـرای ورود بـه بـازار کار آن هـا ایجـاد شـود 
و پـس از خدمـت، تسـهیل گری الزم و زمینه سـازی برای 

کارآفرینـی و اشـتغال آن هـا فراهم شـود.
در راسـتای تحقق اهداف و برنامه هـای قرارگاه مرکزی 
مهارت آمـوزی کارکنـان وظیفـه نیروهـای مسـلح بـرای 
مهارت آمـوزی کارکنـان وظیفـه در بخـش آموزش هـای 
موجـود،  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  هـدف  بـا  و  عمومـی 
نیروهـای  کل  سـتاد  بیـن  جداگانـه ای  تفاهم نامه هـای 
مسـلح، وزارت ورزش و جوانـان و جهاددانشـگاهی منعقـد 

. شد
بـا وزارت  از مذاکـره و تفاهـم  جهاددانشـگاهی پـس 
ورزش و جوانـان و سـتاد کل نیروهـای مسـلح، اقـدام بـه 
برنامه ریـزی، طراحـی و تدویـن دوره مهارت هـای عمومی 
در دو بخـش ویـژه بـرای کارکنان وظیفه نیروهای مسـلح 
کـرده تـا بـا اجـرای بسـیار مناسـب و بـا کیفیـت توسـط 
واحدهـای مجـری، امـکان تـداوم آن برای سـال های آتی 

شـود. فراهم 
تاکنـون دو فـاز از ایـن برنامـه بـا موفقیـت اجرا شـده 
اسـت و فاز سـوم ایـن طرح، امـروز و همزمان بـا برگزاری 
نشسـت مشـترک سـتاد قـرارگاه مرکـزی مهـارت آموزی 
کارکنـان وظیفـه سـتاد کل نیروهـای مسـلح و معاونـت 

آموزشـی جهاددانشـگاهی رسـما آغاز شـد.
ایـن نشسـت بـا حضـور سـردار محمدحسـین سـپهر 
فرمانـده قـرارگاه مرکـزی، دکتـر حسـین اثباتـی معـاون 
هماهنگ کننـده قـرارگاه مرکـزی مهارت آمـوزی کارکنان 
وظیفـه سـتاد کل نیروهای مسـلح، رضا علیخانـی نماینده 
قـرارگاه مرکـزی مهارت آمـوزی کارکنان نیروهای مسـلح 
اطاعـات  فنـاوری  مسـوول  ابراهیمـی  حسـن  کشـور، 
قـرارگاه مرکـزی مهارت آمـوزی نیروهـای مسـلح، دکتـر 
محمدصـادق بیجنـدی معاون آموزشـی جهاددانشـگاهی، 
احمـد عبدی پـور مدیـرکل دفتـر برنامه ریـزی و توسـعه 

ورود   هدفمند جهاددانشگاهی 
به بحث مهارت آموزی رسبازان

با مشارکت جهاددانشگاهی فاز سوم طرح رسباز ماهر آغاز شد
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آمـوزش، احمد حسـین سـلگی مدیرکل دفتر نیازسـنجی 
و پروژه یابـی آموزشـی جهاددانشـگاهی، سـیروس دشـتی 
مدیـر کل اشـتغال و کارآفرینی، صبح امروز در سـاختمان 

مرکـزی جهاددانشـگاهی برگزار شـد.

حضور مستمر جهاددانشگاهی در کارگروه های 
قرارگاه مرکزی مهارت آموزی

آموزشـی  معـاون  بیجنـدی  محمدصـادق  دکتـر 
جهاددانشـگاهی در ایـن نشسـت گفـت: جهاددانشـگاهی 
بـه عنـوان عضـو ثابـت در کارگروه هـای اسـتانی قـرارگاه 
کل  سـتاد  وظیفـه  سـربازان  آمـوزی  مهـارت  مرکـزی 
نیروهـای مسـلح تعییـن شـد و حضـور مسـتمری در این 

دارد. کارگروه هـا 
وی تاکیـد کـرد: بـا همـکاری گروهی از کارشناسـان و 
صاحب نظـران، دو کتـاب »مهارت هـای عمومی اشـتغال و 
کارآفرینـی« و »آشـنایی بـا مهارت هـای زندگـی« )پـس 
از تاییـد وزارت ورزش و جوانـان و قـرارگاه مهارت آمـوزی 
انتشـارات  سـازمان  توسـط  وظیفـه(،  سـربازان 
جهاددانشـگاهی منتشـر و 20 هزار نسـخه از این کتاب ها 

در اختیـار پادگان هـای سراسـر کشـور قـرار گرفـت.
سـرفصل های  بـا  دوره هایـی  افـزود:  بیجنـدی  دکتـر 
سراسـر  در  جهاددانشـگاهی  واحدهـای  بـرای  مشـخص 
کشـور تعریـف می کنیـم. قصد داریـم در قالـب یک طرح، 
افـرادی که دوره های آموزشـی جهاددانشـگاهی را سـپری 
کـرده و سـربازی آن هـا پایان یافته اسـت، بـه مراکز منش 
معرفـی  جهاددانشـگاهی  شـکوفایی(  و  نـوآوری  )مرکـز 
شـوند تـا در صـورت داشـتن ایـده و طـرح خـاص، مـورد 

قـرار گیرند. حمایـت 

ورود هدفمند جهاددانشگاهی به بحث 
مهارت آموزی سربازان

هماهنگ کننـده  معـاون  اثباتـی  حسـین  دکتـر 
وظیفـه  کارکنـان  مهارت آمـوزی  مرکـزی  قـرارگاه 
سـتاد کل نیروهـای مسـلح نیـز در ایـن نشسـت گفـت: 
جهاددانشـگاهی ورود هدفمنـدی بـه ایـن بخـش داشـته 
اسـت. جهاددانشـگاهی جـزء مجموعه های انقابی کشـور 
اسـت کـه بـه حوزه هـای مختلـف ورود پیـدا کـرده و از 
توانایـی باالیـی در بخش هـای مختلـف برخـوردار اسـت.
همـکاری  زمینه هـای  از  یکـی  افـزود:  اثباتـی  دکتـر 
مشـترک بـا جهاددانشـگاهی در بحـث آموزش هـای بـدو 
خدمـت اسـت کـه طـی جلسـه های کارشناسـی متعـدد، 

بخش هـای  دو  در  شـد.  مشـخص  درسـی  سـرفصل های 
سـرفصل ها  کسـب وکار،  مهـارت  و  زندگـی  مهـارت 
تعییـن شـده و دوره هـای آموزشـی در پادگان هـا برگـزار 
می شـود. دو کتـاب تهیـه شـده توسـط جهاددانشـگاهی 
)»مهارت هـای عمومی اشـتغال و کارآفرینی« و »آشـنایی 
بـدو  بـه عنـوان آموزش هـای  بـا مهارت هـای زندگـی«( 

می شـوند. داده  آمـوزش  پادگان هـا  در  خدمـت 
معـاون هماهنگ کننده قـرارگاه مرکـزی مهارت آموزی 
کارکنـان وظیفـه سـتاد کل نیروهـای مسـلح تاکیـد کرد: 
در  جهاددانشـگاهی  توانمنـدی  از  می توانیـم  همچنیـن 
برگـزاری دوره هـای آکادمیـک و پودمانـی نیـز اسـتفاده 

کنیـم کـه در نهایـت باعـث اشـتغال خواهد شـد.
وی تاکیـد کـرد: بحـث دیگر کـه هنوز عملیاتی نشـده 
اسـت،  مشـخص  دسـتورالعمل های  تدویـن  نیازمنـد  و 
بحـث هدایـت و مشـاوره شـغلی اسـت کـه بایـد بـه یـک 
فرآینـد تبدیـل شـود. جهاددانشـگاهی، سـامانه ای بـرای 
هدایـت و مشـاوره شـغلی طراحـی کـرده اسـت کـه در 
صـورت لینـک شـدن بـه قـرارگاه، می تواند بـرای هدایت 
شـغلی سـربازان مورد اسـتفاده قـرار گیرد. براین اسـاس، 
سـربازان می توانند در طول دوره خدمت سـربازی نسـبت 
بـه تکمیـل رزومـه خـود در ایـن سـامانه اقدام کـرده و به 

محـض پایـان خدمـت، وارد بـازار کار شـوند.

به دنبال تامین نیازهای ملی از طریق ایجاد مراکز 
نوآوری هستیم

ظرفیـت  کـرد:  تاکیـد  سـپهر  محمدحسـین  سـردار 
نیروهـای مسـلح، ظرفیـت کمـی نیسـت. در کنـار تامین 
نیازهـای  تامیـن  دنبـال  بـه  نیروهـای مسـلح،  نیازهـای 
ملـی نیـز هسـتیم و تـاش می کنیـم ایـن کار را از طریق 
ایجـاد مراکـز نـوآوری دنبـال کنیـم. گروهی از سـربازان، 
از صاحیـت و بضاعـت علمـی بـرای کار در ایـن مراکـز 
نـوآوری برخوردار هسـتند که بخشـی از ایـن کار می تواند 

بـا کمـک جهاددانشـگاهی محقـق می شـود.
و  اساسـی  مسـایل  جملـه  از  افـزود:  سـپهر  سـردار 
چالش هایـی کـه در جامعـه وجـود دارد، بحـث اشـتغال 
جوانـان، ازدواج و )لزوم( امیدآفرینی در کشـور اسـت. اگر 
تـاش کنیـم زمینه هـای امیـد و نشـاط، توانمندسـازی 
بـه خدمـت سـربازی  اشـتغال مخاطبـان جوانـی کـه  و 
می آینـد را فراهـم کنیم، کار بسـیار بزرگی انجـام داده ایم 
و قطعـا قلـب حضـرت ولیعصر)عج( و مقـام معظم رهبری 
رمـز  و  راه  مـردم، چـراغ  و دعـای خیـر  خشـنود شـده 

موفقیـت مـا در دنیـا و آخـرت خواهـد بـود.
کارکنـان  مهارت آمـوزی  مرکـزی  قـرارگاه  فرمانـده 
کـرد:  خاطرنشـان  مسـلح  نیروهـای  کل  سـتاد  وظیفـه 
داشـته  اندیشـه ورزی  هیات هـای  می کنـم  پیشـنهاد 
مرکـزی  )قـرارگاه  نهـاد  دو  هـر  از  گروه هایـی  و  باشـیم 
مهارت آمـوزی و جهاددانشـگاهی(، فعالیت هـای جدیـدی 
کـه در ایـن حـوزه قابـل انجام اسـت را مورد بررسـی قرار 

دهنـد.
کارکنـان  مهارت آمـوزی  مرکـزی  قـرارگاه  فرمانـده 
وظیفـه سـتاد کل نیروهـای مسـلح در نشسـت مشـترک 
ایـن قرارگاه بـا معاونـت آموزشـی جهاددانشـگاهی گفت: 
اسـت  محکمـی  اسـتوانه های  از  یکـی  جهاددانشـگاهی، 
برنامه هـا مدنظـر داریـم.  قـرارگاه در  اهـداف  بـرای  کـه 
مسـووالن جهاددانشـگاهی بـا روحیـه جهـادی پـای کار 
هسـتند و ان شـاءاهلل ایـن تعامـات و هم افزایی هـا بیشـتر 

شـد. خواهد 
مرکـز   ۱70 داشـتن  اختیـار  در  بـا  جهاددانشـگاهی 
مهارت آمـوزی  آموزشـی  دوره هـای  کشـور،  سراسـر  در 
متقاضیـان  می کنـد.  برگـزار  را  مختلـف  حوزه هـای  در 
مرکـزی  قـرارگاه  ماهـر  سـامانه  طریـق  از  می تواننـد 
مهارت آمـوزی کارکنـان وظیفـه )smaher.ir(، نسـبت 
بـه انتخـاب دوره آموزشـی مـورد نظـر در واحـد و مراکـز 
جهاددانشـگاهی در شـهر و اسـتان خـود اقـدام کننـد.
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برگـزار

امام)ره( رأی اکثریت مردم 
را عامل مشروعیت حکومت 

اسالمی می دانستند
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی: اســـتاد حـــوزه و 
ــردم  ــات و رأی مـ ــاره نســـبت انتخابـ ــگاه دربـ دانشـ
بـــا مشـــروعیت حکومـــت اســـامی در اندیشـــه 
ــرای رأی  ــام)ره( بـ ــرت امـ ــت: حضـ ــام)ره( گفـ امـ
ـــت  ـــرف مقبولی ـــد و ص ـــل بودن ـــروعیت قائ ـــردم مش م
را وابســـته بـــه رأی مـــردم نمی دانســـتند بلکـــه 
ــر  ــام تاثیـ ــروعیت نظـ ــت در مشـ ــرای رأی اکثریـ بـ

قائـــل بودنـــد.
ـــی  ـــی و آموزش ـــی فرهنگ ـــداد مل ـــن روی در دهمی
ــاری  ــورت وبینـــــــــ ــه به صـ ــد کـ ــق جاویـ طریـ
بـــه همـــت ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی 
برگـــزار شـــد، آیـــت اهلل محســـن غرویـــان، اســـتاد 
ـــی)ره(،  ـــام خمین ـــوع »ام ـــگاه، در موض ـــوزه و دانش ح
ـــگاه  ـــی جای ـــه بررس ـــات« ب ـــامی و انتخاب ـــاب اس انق
ـــام  ـــردم در اندیشـــه ام ـــات و رأی م ـــت، انتخاب جمهوری
ـــان  ـــخنان ایش ـــن س ـــه مت ـــت ک ـــی)ره( پرداخ خمین

ـــت: ـــل اس ـــرح ذی ـــه ش ب
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ــن  ــه ایـ ــد کـ ــری فرمودنـ ــم رهبـ ــام معظـ مقـ
ـــم  ـــای عال ـــچ کج ـــی در هی ـــام خمین ـــی ن ـــاب ب انق
ـــام  ـــت ام ـــاله عظم ـــن مس ـــت. ای ـــده نیس ـــناخته ش ش
)ره( و اندیشـــه های ایشـــان را نشـــان می دهـــد و 
ـــی)ره(  ـــام خمین ـــام ام ـــا ن ـــا را ب ـــم م ـــروز ه ـــای ام دنی
می شناســـد. و لـــذا جـــا دارد کـــه اندیشـــه های 
ـــاس  ـــون اس ـــم چ ـــی و واکاوی کنی ـــام)ره( را بررس ام
نظـــام جمهـــوری اســـامی برپایه هـــای فکـــری، 
ــام)ره(  ــه ای، فقهـــی، فلســـفی و عرفانـــی امـ اندیشـ

اســـتوار اســـت.
ــات  ــا اصطاحـ ــم بـ ــری هـ ــم رهبـ ــام معظـ مقـ
مطـــرح  را  امـــام)ره(  اندیشـــه های  خاصـــی 
ــاالری دینـــی«  ــوم »مردم سـ ــد؛ مثـــا مفهـ می کننـ
کـــه رهبـــری مطـــرح کردنـــد گویـــای مفاهیمـــی 
ــه  ــان برگرفتـ ــری ایشـ ــاکله فکـ ــه در شـ ــت کـ اسـ
از اندیشـــه های امـــام)ره( اســـت. بنـــده در ایـــن 
ـــام)ره(  ـــی ام ـــه سیاس ـــی از اندیش ـــه بخش ـــت ب فرص
مـــردم  رأی  و  انتخابـــات  جمهوریـــت،  دربـــاره 

زم. می پـــردا
ـــه  ـــات در اندیش ـــردم و انتخاب ـــش رأی م ـــاره نق درب
امـــام)ره( ایـــن ســـوال مطـــرح اســـت کـــه آیـــا امـــام)ره( 
ـــا رأی  ـــل هســـتند ی ـــردم مشـــروعیت قائ ـــرای رأی م ب
مـــردم را تنهـــا در مقبولیـــت تاثیرگـــذار می داننـــد. 
ـــزان رأی  ـــه »می ـــد ک ـــی دارن ـــه معروف ـــام)ره( جمل ام
ـــه  ـــد ک ـــم دارن ـــری ه ـــات دیگ ـــا بیان ـــت« ام ـــت اس مل
مثـــا اگـــر همـــه ملـــت بـــه شـــخصی رأی دهنـــد 
امـــا آن شـــخص برخـــاف احـــکام اســـام حرکـــت 
ـــا  ـــتم. ی ـــل او می ایس ـــه در مقاب ـــک تن ـــن ی ـــد م کن
امـــام)ره( در ابتـــدا بحـــث حکومـــت اســـامی را مطـــرح 
کردنـــد و بعـــد در نامگـــذاری نظـــام فرمودنـــد کـــه 
ـــک  ـــه ی ـــم ن ـــه ک ـــک کلم ـــه ی ـــامی ن ـــوری اس »جمه

ـــام)ره( از  ـــود ام ـــد مقص ـــد دی ـــال بای ـــاد«. ح ـــه زی کلم
ـــگان  ـــت و نخب ـــوده اس ـــه ب ـــوری چ ـــت و جمه حکوم
ـــد. ـــائل بپردازن ـــن مس ـــه ای ـــد ب ـــگاه بای ـــوزه و دانش ح
عـــده ای معتقدنـــد امـــام)ره( بـــرای رأی مـــردم 
تاثیـــری در مشـــروعیت حکومـــت و حاکـــم قائـــل 
نبودنـــد و در نـــزد امـــام)ه( ایـــن انتخابـــات و 
رأی گیـــری جنبـــه صـــوری داد و بـــرای ابـــراز 
مقبولیـــت نظـــام انتخابـــات را برگـــزار کردنـــد. 
عـــده دیگـــری امـــام معتقدنـــد حضـــرت امـــام)ره( 
ـــه  ـــا ب ـــد ی ـــل بودن ـــروعیت قائ ـــردم مش ـــرای رأی م ب
ــرای حکومـــت  ــر و رأی اکثریـــت را بـ عبارتـــی نظـ

می دانســـتند. مشـــروعیت بخش 
در پایـــان بـــه عنـــوان جمع بنـــدی بایـــد گفـــت 
کـــه در دیـــدگاه حضـــرت امـــام )ره( مـــردم در 
ــد و رأی  ــش دارنـ ــامی نقـ ــام اسـ ــروعیت نظـ مشـ

مـــردم جـــزء العلـــه مشـــروعیت اســـت.
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رویداد تازه شو با 
محوریت »گردشگری« در 

جهاددانشگاهی استان مرکزی 
برگزار شد

ــزی:  ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
مســـلم عبـــدی مســـوول گردشـــگری ســـامت 
اســـتان مرکـــزی و عضـــو کمیتـــه گردشـــگری 
ـــی  ـــای کارآفرین ـــله رویداده ـــور در سلس ـــامت کش س
ـــتان  ـــگاهی اس ـــکوفایی جهاددانش ـــوآوری و ش ـــز ن مرک
مرکـــزی کـــه در قالـــب رویـــداد تـــازه شـــو و بـــا 
ـــرد:  ـــار ک ـــد، اظه ـــزار ش ـــگری« برگ ـــت »گردش محوری
مرکـــز شـــتابدهی می توانـــد ایده هـــا را تبدیـــل بـــه 

فرصـــت کنـــد و در فـــاز عملیاتـــی قـــرار دهـــد.
ـــوزه  ـــاور در ح ـــی مش ـــای خال ـــرد: ج ـــان ک وی بی
گردشـــگری در حـــوزه ایده هـــای جوانـــان احســـاس 
می شـــود. بـــا کمـــک مشـــاور می تـــوان ایده هـــا را 
ـــرد و از آن  ـــازی ک ـــاری س ـــی تج ـــکل کارشناس ـــه ش ب

ـــرد. ـــی ک ـــرده و درآمدزای ـــروت ک ـــق ث خل
را دو مولفـــه  تبلیغـــات  و  بازاریابـــی  عبـــدی 
ــا  ــزود: کرونـ ــت و افـ ــگری دانسـ ــوزه گردشـ در حـ
یـــک فرصـــت مناســـب بـــرای افـــرادی اســـت کـــه 
در زمینـــه گردشـــگری خـــاق هســـتند. کرونـــا 
ـــت  ـــازی حرک ـــای مج ـــمت فض ـــه س ـــگری را ب گردش
داد و توانســـت بازاریابـــی را در حـــوزه مجـــازی 

تقویـــت کنـــد.
ــاون گردشـــگری اداره  سیدحســـن حســـینی معـ
ـــت:  ـــز گف ـــزی نی ـــتان مرک ـــی اس ـــراث فرهنگ کل می
ــدن  ــی شـ ــرای اجرایـ ــود را بـ ــای خـ ــد ایده هـ بایـ
ــدن آن  ــی شـ ــرای اجرایـ ــرح و بـ ــاکرونا طـ در پسـ

ســـازوکار مناســـب را اتخـــاذ کنیـــم.
وی افـــزود: اســـتان مرکـــزی از ظرفیت هـــای 
زیـــادی در حـــوزه گردشـــگری برخـــوردار اســـت و 
ــگری  ــای گردشـ ــا جاذبه هـ ــرد تـ ــاش کـ ــد تـ بایـ
ـــدگاری  ـــه مان ـــی و زمین ـــی معرف ـــه خوب ـــتان را ب اس

بیشـــتر مســـافران فراهـــم شـــود.
گفتنـــی اســـت؛ در ایـــن نشســـت علـــی جـــوکار 
ــندباد و  ــی سـ ــمان آبـ ــرکت آسـ ــل شـ ــر عامـ مدیـ
مهـــدی صدرایـــی مبـــدع ســـایت jatajar.ir بـــه 
ـــد. ـــود پرداختن ـــای خ ـــرات و ایده ه ـــه نظ ـــان نقط بی

استفاده از تجارب ارزنده 
جهاددانشگاهی در حفظ و 

صیانت از منابع طبیعی
 استان اردبیل

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اردبیـــــــــــل، 
ــل در  ــگاهی اردبیـ ــت: رییـــس جهاددانشـ ۸ اردیبهشـ
نشســـت بـــا سرپرســـت اداره کل منابـــع طبیعـــی و 
ـــار  ـــص اعتب ـــرای تخصی ـــت: ب ـــتان گف ـــزداری اس آبخی
ــدگان و  ــا نماینـ ــی بـ ــرح، مذاکراتـ ــن طـ ــرای ایـ بـ
ــه در  ــه اســـت کـ ــام گرفتـ ــتان انجـ ــووالن اسـ مسـ
صـــورت تحقـــق حمایـــت و مســـاعدت های الزم 
ســـعی داریـــم ایـــن واحـــد را بـــه زودی راه انـــدازی 

کنیـــم.
بـــرای  جهاددانشـــگاهی  آمادگـــی  بـــه  وی 
همـــکاری بـــا اداره کل منابـــع طبیعـــی در زمینـــه 
گیاهـــان دارویـــی اشـــاره و تصریـــح کـــرد: وجـــود 
ـــه،  ـــه بابون ـــی از جمل ـــان داروی ـــو از گیاه ـــع ممل مرات
ــی،  ــترن کوهـ ــی، نسـ ــر، کاکوتـ ــان، کبـ گل گاوزبـ
پونـــه کوهـــی، شـــیرین بیـــان، اســـپند، تاج ریـــزی 
ـــی از  ـــه یک ـــل را ب ـــر، اردبی ـــاه دیگ ـــوع گی ـــا ن و ده ه
ـــرده  ـــل ک ـــور تبدی ـــی کش ـــان داروی ـــای گیاه قطب ه
ـــت  ـــظ و صیان ـــرآوری و حف ـــایی، ف ـــه شناس ـــت ک اس

از آن همـــت همگانـــی می طلبـــد.
در ایـــن نشســـت محمـــود قلـــی زاده سرپرســـت 
اداره کل منابـــع طبیعـــی و آبخیـــزداری اســـتان 
تحقیقاتـــی  و  پژوهشـــی  فعالیت هـــای  اردبیـــل، 
ـــا هـــم  ـــن اداره کل را هـــم ســـو ب جهاددانشـــگاهی و ای
ـــده جهاددانشـــگاهی  ـــارب ارزن ـــت: از تج دانســـت و گف
ــتان  ــی اسـ ــع طبیعـ ــت از منابـ ــظ و صیانـ در حفـ

اســـتفاده خواهیـــم کـــرد.
طبیعـــی  منابـــع  کل  اداره  آمادگـــی  از  وی 
بـــا  همـــکاری  بـــرای  اســـتان  آبخیـــزداری  و 
جهاددانشـــگاهی در اجـــرای موفـــق برنامه هـــای 
توســـعه ای و کاربـــردی ایـــن اداره کل در زمینـــه 
ــعه  ــتار توسـ ــر داد و خواسـ ــی خبـ ــان دارویـ گیاهـ

شـــد. مشـــترک  همکاری هـــای 
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بهره مندی ۵ هزار 
و 2۸0 نفر سرباز وظیفه

 از خدمات آموزشی رایگان
ــل: رییـــس  ــگاهی اردبیـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
جهاددانشـــگاهی اردبیـــل گفـــت: در مرحلـــه ســـوم 
طـــرح ســـرباز ماهـــر، ۵ هـــزار و 2۸0 نفـــر ســـرباز 
وظیفـــه از خدمـــات آموزشـــی شـــامل کســـب و کار 
و کار آفرینـــی، مهارت هـــای زندگـــی، ســـواد مالـــی، 
ســـواد رســـانه ای و فضـــای مجـــازی بهره منـــد 

خواهنـــد شـــد.
مهـــران اوچـــی اردبیلـــی بـــا اعـــام ایـــن خبـــر 
افـــزود: در ایـــن طـــرح ملـــی ماهانـــه بـــرای 2۴0 
ـــری  ـــهید بیگل ـــی ش ـــادگان آموزش ـــه پ ـــرباز وظیف س
ـــادگان  ـــه پ ـــرباز وظیف ـــر س ـــهر و 2۴0 نف ـــگین ش مش
ــدوز  ــتان اصانـ ــی شهرسـ ــهید مدنـ ــی شـ آموزشـ
ـــل  ـــگاهی اردبی ـــط جهاددانش ـــی توس ـــات آموزش خدم

ارایـــه می شـــود.

                         اخبار کوتاه
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وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه اجـــرای مرحلـــه ســـوم 
ایـــن طـــرح از ۴ اردیبهشـــت ماه جـــاری آغـــاز 
شـــده اســـت، بیـــان کـــرد: طـــرح ســـرباز ماهـــر در 
ســـتاد  بیـــن  جداگانـــه  تفاهم نامه هـــای  قالـــب 
نیروهـــای مســـلح، وزارت ورزش و جوانـــان اســـتان و 
جهاددانشـــگاهی و بـــا هـــدف آمـــوزش مهارت هـــای 
عمومـــی اشـــتغال و کارآفرینـــی و آشـــنایی بـــا 
مهارت هـــای زندگـــی ســـربازان در دوران آموزشـــی، 

ــت. ــرا اسـ ــال اجـ ــتان در حـ ــای اسـ در پادگان هـ
 رییـــس جهاددانشـــگاهی اردبیـــل بـــا اشـــاره بـــه 
اینکـــه تاکنـــون دو فـــاز از طـــرح ســـرباز ماهـــر بـــا 
ـــرد:  ـــه ک ـــت، اضاف ـــده اس ـــرا ش ـــتان اج ـــت در اس موفقی
ـــه  ـــرح ب ـــن ط ـــوم ای ـــه س ـــی مرحل ـــای آموزش دوره ه
خاطـــر شـــرایط کرونایـــی کشـــور متفـــاوت از فـــاز 
اول و دوم و به صـــورت مکاتبـــه ای – حضـــوری اجـــرا 

می شـــود.
راســـتا  ایـــن  در  افـــزود:  اردبیلـــی  اوچـــی   
کتاب هـــای آموزشـــی بـــا موضـــوع مهارت هـــای 
و  اشـــتغال  عمومـــی  مهارت هـــای  و  زندگـــی 
ــان  ــد وزارت ورزش و جوانـ ــی پـــس از تاییـ کارآفرینـ
و قـــرارگاه مهـــارت آمـــوزی ســـربازان وظیفـــه 
ـــاپ  ـــی و چ ـــگاهی طراح ـــارات جهاددانش ـــط انتش توس
شـــده و در اختیـــار ســـربازان قـــرار گرفتـــه اســـت. 
ـــکال  ـــع اش ـــرای رف ـــوری ب ـــای حض ـــن کاس ه همچنی
و پاســـخگویی بـــه ســـواالت احتمالـــی بـــا حضـــور 
ــد. ــد شـ ــزار خواهـ ــگاهی برگـ ــان جهاددانشـ مدرسـ
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه اجـــرای طـــرح ســـرباز 
ـــت،  ـــده اس ـــاز ش ـــتان آغ ـــال ۱397 در اس ـــر از س ماه
یـــادآور شـــد: بـــا اجـــرای مراحـــل اول و دوم ایـــن 
ـــای  ـــه دوره ه ـــرباز وظیف ـــزار و ۴۸0 نفرس ـــرح، یک ه ط
ـــد. ـــت گذراندن ـــا موفقی ـــازی را ب ـــی و توانمندس آموزش
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برگزاری نشست مجازی
 »پیدا و پنهان جامعه در زمان 

تاجداری کرونا ویروس«
ــدان، ۸  ــد همـ ــگاهی واحـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــدا و  ــازی پیـ ــار مجـ ــن وبینـ ــاه: اولیـ ــت مـ اردیبهشـ
ـــروس  ـــا وی ـــداری کرون ـــان تاج ـــه در زم ـــان جامع پنه
ـــت  ـــه هم ـــروس ب ـــا وی ـــش و کرون ـــت پژوه ـــا محوری ب
ــط  ــدان، روابـ ــپای همـ ــنجی ایسـ ــکار سـ ــز افـ مرکـ
ـــز  ـــکاری مرک ـــتان و هم ـــگاهی اس ـــی جهاددانش عموم
ــزار  ــگاهی برگـ ــپای جهاددانشـ ــنجی ایسـ ــکار سـ افـ

شـــد.
ـــکده  ـــی پژوهش ـــات علم ـــو هی ـــی عض ـــار رحمان جب
مطالعـــات فرهنگـــی وزارت علـــوم، تحقیقـــات و 
ـــری  ـــرایط فراگی ـــت: در ش ـــار گف ـــن وبین ـــاوری در ای فن
ـــه  ـــردی مواج ـــه ف ـــر ب ـــرایط منحص ـــا ش ـــا ب ـــا م کرون
هســـتیم کـــه مختصـــات ایـــن جامعـــه بـــا جامعـــه 
ــت،  ــرده اسـ ــی کـ ــل توجهـ ــای قابـ ــل تفاوت هـ قبـ
البتـــه بایـــد توجـــه داشـــت تغییـــرات بـــه وجـــود 
آمـــده و پدیده هـــای رخ داده لزومـــا بـــه خاطـــر 
ـــا  ـــد در تحلیل ه ـــن بای ـــت؛ بنابرای ـــا نیس ـــیوع کرون ش

ــرد. ــه کـ ــه آن توجـ ــی بـ ــی های اجتماعـ و بررسـ
افـــزود: در دوران کرونـــا، دسترســـی بـــه  وی 
ممنـــوع  حتـــی  و  دشـــوار  میدانـــی  داده هـــای 

می شـــود و چـــاره ای جـــز اســـتفاده از داده هـــای 
و  خبـــری  گزارش هـــای  همچـــون  واســـطه  بـــا 
تصویـــری رســـانه های مختلـــف، فضـــای مجـــازی و 
غیـــره نیســـت و می تـــوان از طریـــق قرینـــه ســـازی 
ـــف کار  ـــع مختل ـــای مناب ـــراردادن داده ه ـــم ق ـــار ه و کن

ــرد. پژوهـــش را پیـــش بـ
کاشـــانی معـــاون پژوهشـــی مرکـــز افکارســـنجی 
ـــه روال  ـــاره ب ـــا اش ـــز ب ـــپا( نی ـــران )ایس ـــجویان ای دانش
ـــا  ـــه عموم ـــا ک ـــیوع کرون ـــش از ش ـــنجی های پی نظرس
به صـــورت حضـــوری و مراجعـــه پرسشـــگر بـــه 
ـــن  ـــا در میادی ـــش از آن ه ـــا پرس ـــهروندان ی ـــازل ش من
ـــکان  ـــا ام ـــیوع کرون ـــا ش ـــت: ب ـــود، گف ـــهر ب ـــی ش اصل
ـــن  ـــه ممک ـــی ک ـــل خطرات ـــه دلی ـــوری ب ـــه حض مراجع
ـــود  ـــد وج ـــد کن ـــخگو را تهدی ـــا پاس ـــگر ی ـــود پرسش ب
ـــه روش  ـــن ک ـــای جایگزی ـــه راه ه ـــن ب ـــت؛ بنابرای نداش

ـــد. ـــود، روی آورده ش ـــن ب ـــا تلف ـــی ی اینترنت
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آموزش ۳0 هزار نفر طی 
سال گذشته در شرایط کرونا 

ــان  ــگاهی خراسـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ روابـ
ــاون آموزشـــی  ــوی: دکتـــر حســـین امینـــی معـ رضـ
از  رضـــوی  خراســـان  جهاددانشـــگاهی  ســـازمان 
ـــرایط  ـــته در ش ـــال گذش ـــر در س ـــزار نف ـــوزش 30 ه آم
ــاه  ــی کوتـ ــای تخصصـ ــز آموزش هـ ــا در مراکـ کرونـ

مـــدت ایـــن ســـازمان خبـــر داد.
ــوزش  ــزود: آمـ ــب افـ ــن مطلـ ــان ایـ ــا بیـ وی بـ
بیـــش از 200 نفـــر از مدرســـین بـــا تکنیـــک و 
ـــا کارگاه  ـــب ده ه ـــازی در قال ـــوزش مج ـــای آم روش ه
ـــت آموزشـــی جهاددانشـــگاهی  ـــات معاون ـــر اقدام از دیگ
خراســـان رضـــوی در ســـال گذشـــته بـــوده اســـت.
ســـازمان  آموزشـــی  معـــاون  گفتـــه  بـــه 
ـــته  ـــال گذش ـــوی در س ـــان رض ـــگاهی خراس جهاددانش
ـــوری  ـــی حض ـــوزش ترکیب ـــی از آم ـــای مهارت در دوره ه

ــد. ــتفاده شـ ــز اسـ ــازی نیـ و مجـ
ـــه  ـــین ب ـــری ماش ـــه داد: یادگی ـــی ادام ـــر امین دکت
ــران  ــت مدیـ ــون، تربیـ ــی پایتـ ــه نویسـ ــان برنامـ زبـ
بـــا  آشـــنایی  اینســـتاگرام،  حرفـــه ای صفحـــات 
بازاریابـــی و فـــروش بیمه هـــای عمـــر، آشـــنایی 
بـــرای  کوچینـــگ  مهارت هـــای  بـــا  مقدماتـــی 
ـــای  ـــه دوره ه ـــگ از جمل ـــال مارکتین ـــران و دیجیت مدی
جدیـــد ایـــن معاونـــت در ســـال گذشـــته بـــود کـــه 

تدویـــن شـــده اســـت.
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بهره مندی ماهانه 2۶۷ سرباز 
سمنانی از دوره های آموزش 

مهارتی جهاددانشگاهی
ــاون  ــمنان: معـ ــگاهی سـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــق  ــت: طبـ ــمنان گفـ ــگاهی سـ ــی جهاددانشـ آموزشـ
ــت  ــا معاونـ ــده بـ ــام شـ ــق انجـ ــی و توافـ هماهنگـ
جوانـــان اداره کل ورزش و جوانـــان اســـتان ســـمنان، 
ـــه  ـــای وظیف ـــر از نیروه ـــه 267 نف ـــالجاری، ماهان در س
آجـــا از آموزش هـــای مهارتـــی بهره منـــد می شـــوند.
ــتا،  ــن راسـ ــت: در همیـ ــی راد گفـ ــی منصفـ علـ

ـــان  ـــن وزارت ورزش و جوان ـــترک بی ـــه ای مش تفاهم نام
و ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح درجهـــت همـــکاری 
ــای  ــد برنامه هـ ــر فرآینـ ــی بـ ــش مبنـ ــای نقـ و ایفـ
طـــرح جامـــع مهارت آمـــوزی کارکنـــان وظیفـــه 
نیروهـــای مســـلح و بهره گیـــری از تـــوان تخصصـــی 
جهاددانشـــگاهی به منظـــور اســـتفاده از ظرفیـــت 
علمـــی، فرهنگـــی، فنـــاوری، آموزشـــی و کارآفرینـــی 

منعقـــد شـــد.
وی افـــزود: آموزش هـــای ایـــن دوره بـــه میـــزان 
ـــنایی  ـــامل »آش ـــر دو بخـــش ش ـــتمل ب ـــاعت مش ۸0 س
ــاعت  ــزان 32 سـ ــه میـ ــی بـ ــای زندگـ ــا مهارت هـ بـ
و آشـــنایی بـــا مهارت هـــای عمومـــی اشـــتغال و 
ـــزی  ـــه ری ـــاعت« برنام ـــزان ۴۸ س ـــه می ـــی ب کارآفرین

ـــت. ـــده اس ش
ســـمنان  جهاددانشـــگاهی  آموزشـــی  معـــاون 
ـــه  ـــان وظیف ـــه ورود کارکن ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــه ک اضاف
نیروهـــای مســـلح از اول تـــا ســـوم هرمـــاه بـــه 
مراکـــز رزم مقدماتـــی، 2 عنـــوان کتـــاب آموزشـــی 
کســـب  مهارت هـــای  و  کارآفرینـــی  باعناویـــن 
و کار و مهارت هـــای زندگـــی کـــه بـــه همـــت 
ـــت،  ـــیده اس ـــاپ رس ـــه چ ـــه و ب ـــگاهی تهی جهاددانش
ــا همـــکاری و هماهنگـــی  ــازه زمانـــی فـــوق بـ در بـ
ـــار  ـــرح در اختی ـــر در ط ـــتگاه های درگی ـــووالن دس مس

ســـربازان وظیفـــه قـــرار می گیـــرد.
منصفـــی راد همچنیـــن گفـــت: ســـپس ســـربازان 
ـــه  ـــه مطالع ـــدام ب ـــان ۱۵ روز، اق ـــدت زم ـــد در م موظفن
ـــدت  ـــه م ـــاب ب ـــر کت ـــرای ه ـــپس ب ـــد، س ـــب کنن کت
ـــع  ـــاوره و رف ـــت مش ـــوری جه ـــوزش حض ـــاعت آم ۸ س
ـــس  ـــه پ ـــت و بافاصل ـــده اس ـــزی ش ـــکال برنامه ری اش
ـــا هماهنگـــی مرکـــز  از برگـــزاری آمـــوزش حضـــوری و ب

رزم مقدماتـــی آزمـــون پایانـــی برگـــزار می شـــود.
ــت از  ــس از فراغـ ــربازان پـ ــرد: سـ ــد کـ وی تاکیـ
ســـربازی بـــا اســـتفاده از آموزش هـــای پایـــه و 
مقدماتـــی و حتـــی آموزش هـــای تکمیلـــی کـــه 
می آموزنـــد، می تواننـــد در مســـیر خوداشـــتغالی 
حرکـــت کـــرده و کســـب و کارهـــای کوچـــک و 
ــزرگ  ــای بـ ــب و کارهـ ــه کسـ ــود را بـ ــی خـ خانگـ

ــد. ــل کننـ تبدیـ
ـــح  معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی ســـمنان تصری
کـــرد: در واقـــع هـــدف نهایـــی از مهارت آمـــوزی 
ــش  ــار افزایـ ــربازان، در کنـ ــه و سـ ــان وظیفـ کارکنـ
ـــک  ـــی، کم ـــه عموم ـــت وظیف ـــاط خدم ـــت و نش جذابی
بـــه توســـعه قابلیت هـــای اشـــتغال پذیـــری جوانـــان 
در بـــازار کار و بهبـــود وضعیـــت اشـــتغال در کشـــور 
اســـت و مهارت آمـــوزی در دوران قبـــل و حیـــن 
ـــرد  ـــورت می پذی ـــدف ص ـــن ه ـــا همی ـــز ب ـــت نی خدم
ـــرای  ـــی ب ـــه فرصت ـــی را ب ـــه عموم ـــت وظیف ـــا خدم ت

ــد. ــل نمایـ ــارت ورزی تبدیـ ــوزی و مهـ مهارت آمـ

■■■

سلسله کارگاه های
 »معنای زندگی چیست؟« 

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی امیرکبیـــر: 
ســـیدعلی محمدپـــور سرپرســـت معاونـــت فرهنگـــی 
ـــان  ـــر از پای ـــی امیرکبی ـــد صنعت ـــگاهی واح جهاددانش
ــت؟« در  ــی چیسـ ــای زندگـ ــزاری کارگاه »معنـ برگـ
ـــی  ـــر زندگ ـــون مه ـــت: کان ـــر داد و گف ـــد خب ـــن واح ای
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ـــرای  ـــتای اج ـــن واحـــد در راس ـــازمان دانشـــجویان ای س
ــا  ــه کارگاه بـ ــی، ۸ جلسـ ــبک زندگـ ــای سـ برنامه هـ
عنـــوان »معنـــای زندگـــی چیســـت؟« را بـــا حضـــور 

ـــرد. ـــزار ک ـــیدی برگ ـــدی س ـــید مه س
ـــا  ـــه ب ـــا ک ـــن کارگاه ه ـــه داد: در ای ـــور ادام محمدپ
ـــود در  ـــراه ب ـــدگان هم ـــرکت کنن ـــال ش ـــارکت فع مش
ـــی  ـــه مباحـــث کل ـــی اســـتاد ســـیدی ب جلســـات مقدمات
ـــای زندگـــی و چگونگـــی کشـــف آن و  در خصـــوص معن
ـــوص  ـــن خص ـــران در ای ـــه فراگی ـــی ب ـــه تمرینات ـــا ارای ب

ـــت. ـــوان پرداخ ـــن عن ـــق ای ـــرح و تعمی ـــه ط ب
در جلســـات پایانـــی ایـــن کارگاه هـــا بـــه آفـــات 
انتخاب هـــا پرداختـــه شـــد و در جمـــع بنـــدی ایـــن 
کارگاه هـــا اشـــاره شـــد: در راه رســـیدن بـــه معنـــای 
ــه  ــنجیده و بـ ــای سـ ــت انتخاب هـ ــی می بایسـ زندگـ
ـــم  ـــده رق ـــف ش ـــای کش ـــا معن ـــب ب ـــی را متناس موقع
ـــه  ـــوارد از جمل ـــی م ـــیر برخ ـــن مس ـــه در ای ـــم ک بزنی
ــال کاری،  ــی از اهمـ ــه ناشـ ــاب کـ ــر در انتخـ تاخیـ
ـــه  ـــدان روحی ـــری، فق ـــم گی ـــجاعت در تصمی ـــدم ش ع
ــا  ــد فرصت هـ ــت؛ می توانـ ــری و... اسـ ــک پذیـ ریسـ
را از بیـــن بـــرده و ســـبب دوری از اهـــداف مدنظـــر 

گـــردد.

■■■

استفاده از ظرفیت های 
جهاددانشگاهی برای 

توانمندسازی دانشجویان 
لرستان

ـــتان:  ـــگاهی لرس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
دکتـــر امیـــن ســـاحورزیان در نشســـت بـــا دکتـــر 
ــی  ــع علمـ ــگاه جامـ ــس دانشـ ــی رییـ ــرج نیک پـ ایـ
کاربـــردی اســـتان کـــه در محـــل ســـالن کنفرانـــس 
ـــودن  ـــن ب ـــزوم کارآفری ـــر ل ـــد، ب ـــزار ش ـــگاه برگ دانش
ـــتا  ـــن راس ـــزود: در همی ـــرد و اف ـــد ک ـــگاه ها تاکی دانش
ـــا دانشـــگاه  ـــوان تنه ـــه عن ـــردی ب ـــی کارب دانشـــگاه علم
نســـل ســـوم کشـــور، رشـــته های تحصیلـــی را بـــه 
ــان  ــارغ التحصیـ ــه فـ ــرده کـ ــی کـ ــه ای طراحـ گونـ
پـــس از اتمـــام تحصیـــات توانایـــی ورود بـــه بـــازار 

کار را دارنـــد.
ـــواره  ـــگاهی هم ـــه جهاددانش ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
یاری گـــر اســـتان بـــرای توســـعه و پیشـــرفت بـــوده 
ــی  ــز علمـ ــتا مرکـ ــن راسـ ــزود: در همیـ ــت، افـ اسـ
ــال  ــی سـ ــتان طـ ــگاهی لرسـ ــردی جهاددانشـ کاربـ

ــد. ــیس شـ ۱3۸6 تاسـ
دکتـــر ایـــرج نیک پـــی رییـــس دانشـــگاه جامـــع 
علمـــی کاربـــردی لرســـتان نیـــز در ایـــن نشســـت 
ــردی  ــی کاربـ ــوزش علمـ ــز آمـ ــرد: مرکـ ــار کـ اظهـ
بزرگتریـــن  از  یکـــی  خرم آبـــاد  جهاددانشـــگاهی 
ـــه  ـــبی در ارای ـــگاه مناس ـــه جای ـــت ک ـــتان اس ـــز اس مراک

آموزش هـــای کاربـــردی بـــه دانشـــجویان دارد.
ــاد  ــا ایجـ ــگاهی بـ ــرد: جهاددانشـ ــار کـ وی اظهـ
خودبـــاوری در نســـل جـــوان و به ویـــژه دانشـــجویان 
می توانـــد در راســـتای توســـعه اســـتان گام هـــای 

موثـــری بـــر دارد.

نقش آفرینی جهاددانشگاهی در 
راستای تشویق اقشار مختلف 
مردم به مشارکت در انتخابات

دانشـــجویان  ســـازمان  عمومـــی  روابـــط 
ـــگاهی  ـــجویان جهاددانش ـــازمان دانش جهاددانشگاهی:س
ـــور  ـــود و به منظ ـــی خ ـــوولیت اجتماع ـــتای مس در راس
تحقـــق بخشـــیدن بـــه مشـــارکت حداکثـــری در 
ــه  ــی بـ ــام منتهـ ــت جمهوری، در ایـ ــات ریاسـ انتخابـ
انتخابـــات، برنامه هایـــی را بـــا محوریـــت گفـــت 
ــکل های  ــدگان تشـ ــان نماینـ ــی میـ ــوی انتخاباتـ وگـ
ـــره و  ـــو، مناظ ـــت وگ ـــی گف ـــز مل ـــجویی در مرک دانش
ـــا  ـــت و ت ـــرده اس ـــاز ک ـــازمان آغ ـــن س ـــی ای آزاداندیش
ـــد  ـــزار خواه ـــره برگ ـــک مناظ ـــه ی ـــر هفت ـــات، ه انتخاب

شـــد.
ــجویان  ــازمان دانشـ ــی رییـــس سـ ــدی عباسـ مهـ
بـــه صحبت هـــای  اشـــاره  بـــا  جهاددانشـــگاهی، 
کـــه  دانشـــجو  از  تعریـــف  در  بهشـــتی  شـــهید 
می گویـــد »دانشـــجو، مـــؤذن جامعـــه اســـت و 
اگـــر خـــواب بمانـــد، نمـــاز امـــت قضـــا می شـــود«، 
گفـــت: دانشـــجو فـــردی آگاه بـــه مســـایل سیاســـی 
ـــار  ـــی در کن ـــن آگاه ـــت و ای ـــه اس ـــی جامع و اجتماع
روحیـــه جوانـــی می توانـــد ســـهم بزرگـــی در حفـــظ 

شـــور و شـــعور سیاســـی جامعـــه ایفـــا کنـــد.
ــگاهی،  ــجویان جهاددانشـ ــازمان دانشـ ــس سـ رییـ
گفت وگـــو را یکـــی از نیازهـــای جامعـــه امـــروز 
ـــای  ـــی از ابزاره ـــو یک ـــت: گفت وگ ـــد و گف ـــران خوان ای
مهـــم مدیریـــت امـــور اجتماعـــی و سیاســـی اســـت 
کـــه می توانـــد جوانـــان و دانشـــجویان را در مســـیر 
ــوولیت  ــای مسـ ــر ایفـ ــی بـ ــح مبتنـ ــان صحیـ گفتمـ

اجتماعـــی قـــرار دهـــد.
ــواره  ــگاهیان و دانشـــجویان همـ ــزود: دانشـ وی افـ
ــه  ــد. بـ ــه بوده انـ ــع جامعـ ــای مرجـ ــی از گروه هـ یکـ
ــار  ــایر اقشـ ــه سـ ــی بـ ــل، آگاهی بخشـ ــن دلیـ همیـ
ـــه  ـــت ک ـــجویان اس ـــالت های دانش ـــی از رس ـــردم یک م
از ایـــن طریـــق می تواننـــد در موضوعـــات سیاســـی و 

ــند. ــاز باشـ ــذار و جریان سـ ــی تاثیرگـ اجتماعـ
وی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه ســـازمان دانشـــجویان 
ـــح  ـــن مصال ـــر گرفت ـــا درنظ ـــواره ب ـــگاهی، هم جهاددانش
ملـــی و بـــا رویکـــرد تقویـــت مشـــارکت اجتماعـــی 
و سیاســـی دانشـــجویان، از ورود بـــه جریان هـــا و 
جبهه گیری هـــای سیاســـی خـــودداری کـــرده اســـت، 
گفـــت: دانشـــجویان همیشـــه در انتخابـــات مختلـــف 
ـــه  ـــن عرص ـــا در ای ـــت آن ه ـــد و فعالی ـــذار بوده ان تاثیرگ
می توانـــد بـــه رونـــق فضـــای انتخاباتـــی در کشـــور 

کمـــک کنـــد.
وی افـــزود: هرچنـــد در ایـــام انتخابـــات رویکـــرد 
تشـــکل های دانشـــجویی بیشـــتر رنـــگ و بـــوی 
سیاســـی دارد و تقاضـــا بـــرای برگـــزاری برنامه هـــای 
ــد،  ــش می یابـ ــات افزایـ ــام انتخابـ ــی در ایـ انتخاباتـ
امـــا امســـال شـــیوع کرونـــا و تعطیلـــی دانشـــگاه ها، 
قـــرار  تحت الشـــعاع  را  دانشـــجویی  فعالیت هـــای 
ـــوق  ـــور و ش ـــه ش ـــد ب ـــر می توان ـــن ام ـــت و ای داده اس
ــد؛  ــه بزنـ ــز لطمـ ــه نیـ ــطح جامعـ ــی در سـ انتخاباتـ
بنابرایـــن ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی 
تـــاش خواهـــد کـــرد بـــا اجـــرای برنامه هـــای 
دانشـــجویی از طریـــق فضـــای مجـــازی، فضـــای 
ـــه دارد. ـــور نگ ـــده و پرش ـــجویی را زن ـــی و دانش انتخابات
ــگاهی،  ــجویان جهاددانشـ ــازمان دانشـ ــس سـ رییـ

ــجویی نقـــش  ــکل های دانشـ ــه تشـ ــان این کـ ــا بیـ بـ
موثـــری در ارتقـــای مشـــارکت عمومـــی جامعـــه 
ـــی  ـــوولیت اجتماع ـــتای مس ـــه داد: در راس ـــد، ادام دارن
خـــود و به منظـــور تحقـــق بخشـــیدن بـــه مشـــارکت 
حداکثـــری در انتخابـــات ریاســـت جمهوری، در ایـــام 
منتهـــی بـــه انتخابـــات، برنامه هایـــی بـــا محوریـــت 
نماینـــدگان  میـــان  انتخاباتـــی  وگـــوی  گفـــت 
تشـــکل های دانشـــجویی در مرکـــز ملـــی گفـــت 
ـــروع  ـــازمان ش ـــن س ـــی ای ـــره و آزاداندیش ـــو، مناظ وگ
ـــه  ـــر هفت ـــت کم ه ـــات، دس ـــا انتخاب ـــت و ت ـــده اس ش

یـــک مناظـــره برگـــزار خواهـــد شـــد.
ـــژه  ـــای دانشـــجویی وی ـــت وگوه ـــزود: گف ـــی اف عباس
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری ۱۴00 بـــا هـــدف بررســـی 
ـــات  ـــاد انتخاب ـــات نه ـــرات، شـــرایط و مقتضی ـــاد، تاثی ابع
ـــر  ـــل موث ـــات »عوام ـــا موضوع ـــجویان ب ـــر دانش از منظ
بـــر مشـــارکت مـــردم در انتخابـــات«، »عملکـــرد 
ـــات«، »حضـــور  ـــی در انتخاب ـــی و نظارت ـــای اجرای نهاده
ـــان  ـــان و نظامی ـــد زن ـــف مانن ـــار مختل ـــارکت اقش و مش
در انتخابـــات«، »نقـــش تشـــکل های دانشـــجویی 
ــای  ــی«، »معیارهـ ــاق انتخاباتـ ــات«، »اخـ در انتخابـ
نامـــزد اصلـــح«، »اولویت هـــای برنامـــه ای نامزدهـــا«، 
ـــی«  ـــتادهای انتخابات ـــی س ـــرد مال ـــفافیت در عملک »ش
و ... بـــا حضـــور دانشـــجویان فعـــال سیاســـی و 
ــجویی،  ــکل های دانشـ ــدگان تشـ ــی و نماینـ اجتماعـ
ـــزار  ـــازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی برگ توســـط س

می شـــود.

■■■

۹0 دوره آموزشی برای 
اعضای نظام مهندسی توسط 

جهاددانشگاهی بوشهر
ـــه  ـــهر: عارف ـــگاهی بوش ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ســـلیمی مدیـــر مرکـــز آموزش هـــای تخصصـــی 
جهاددانشـــگاهی اســـتان بوشـــهر عنـــوان کـــرد: 
ـــبات  ـــی و محاس ـــارت، طراح ـــی نظ ـــای آموزش دوره ه
ــژه ی  ــرا( ویـ ــاء اجـ ــرا و ارتقـ ــه اجـ ــه حرفـ )ورود بـ
ــن  ــب و همچنیـ ــر، محاسـ ــراح، ناظـ ــین طـ مهندسـ
مهندســـان مجـــری عضـــو نظـــام مهندســـی بـــرای 
ــی  ــب 90 دوره آموزشـ ــر در قالـ ــش از ۱۸70 نفـ بیـ

برگـــزار شـــد.
بیـــن  تفاهم نامـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ـــتان  ـــی اس ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــگاهی و س جهاددانش
ــاء پایـــه  بوشـــهر گفـــت: دوره هـــای آموزشـــی ارتقـ
ـــی ۸، ۱6،  ـــای آموزش ـــامل دوره ه ـــی ش ـــام مهندس نظ
2۴ و ۸۴ ســـاعته در ســـال ۱399 بـــرای 2۴6۸۴0 
ــوزش  ــز آمـ ــازی در مرکـ ــورت مجـ ــاعت به صـ نفرسـ
الکترونیکـــی جهاددانشـــگاهی بوشـــهر برگـــزار شـــد.
ـــرایط  ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــان ک ـــلیمی خاطرنش س
فعلـــی کشـــور در مواجهـــه بـــا ویـــروس کرونـــا 
کـــه امـــکان برگـــزاری حضـــوری آمـــوزش فراهـــم 
نیســـت، جهاددانشـــگاهی بـــا ایجـــاد زیرســـاخت های 
الزم اقـــدام بـــه راه انـــدازی مرکـــز آموزش هـــای 
آموزش هـــای  ســـامانه  و  کـــرده  الکترونیـــک 
الکترونیـــک بـــا هـــدف افزایـــش کیفیـــت آمـــوزش 

مجـــازی کـــرده اســـت.
بـــه گفتـــه ایـــن مســـوول در ایـــن راســـتا 
جهاددانشـــگاهی اســـتان بوشـــهر بـــا راه انـــدازی 
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ـــوا  ـــد محت ـــازی و تولی ـــن مج ـــن و آفای ـــامانه آنای س
ــای  ــرب در دپارتمان هـ ــان مجـ ــور مدرسـ ــا حضـ بـ
ــازی  ــای مجـ ــد در آموزش هـ ــی جدیـ ــف گامـ مختلـ

ــت. ــته اسـ ــتان برداشـ ــطح اسـ سـ

■■■

رویداد استارت آپی طراحی 
هویت بصری در کرج به کار خود 

پایان داد
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی البـــرز: رویـــداد 
اســـتارت آپـــی طراحـــی هویـــت بصـــری )اکســـیر( 
بـــه همـــت مرکـــز آمـــوزش علمـــی کاربـــردی 
جهاددانشـــگاهی البـــرز و بـــا همـــکاری و مشـــارکت 
شـــرکت شـــهرک های صنعتـــی البـــرز برگـــزار شـــد.
ـــورت  ـــه به ص ـــداد ک ـــن روی ـــه ای ـــم اختتامی در مراس
فیـــروزی  احمدرضـــا  شـــد،  برگـــزار  مجـــازی 
رییـــس جهاددانشـــگاهی البـــرز، بـــا بیـــان این کـــه 
ــی  ــتای کارآفرینـ ــه در راسـ ــی کـ ــتارتاپ ها زمانـ اسـ
و نوآورانـــه باشـــد مـــورد حمایـــت شـــرکت ها و 
ســـرمایه گذاران قـــرار می گیرنـــد، اظهـــار کـــرد: 
ـــتارت آپ ها در  ـــت اس ـــه فعالی ـــت ک ـــالی اس ـــد س چن

ایـــران مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ایده هـــای اســـتارت 
ـــد  ـــد و بتوانن ـــرار بگیرن ـــت ق ـــورد حمای ـــد م ـــی بای آپ
ـــزاری  ـــه داد: برگ ـــند، ادام ـــی برس ـــد و بازاریاب ـــه تولی ب
رویدادهـــای اســـتارت آپـــی از ایـــن جهـــت حایـــز 
اهمیـــت اســـت کـــه مجموعه هـــای مختلـــف و 
دانشـــگاه ها بتواننـــد ایده هـــای جـــذاب را شناســـایی 

و عملیاتـــی کننـــد.
ــی  ــای خوبـ ــون تاش هـ ــزود: تاکنـ ــروزی افـ فیـ
ــوز در  ــی هنـ ــه ولـ ــورت گرفتـ ــه صـ ــن عرصـ در ایـ
ـــم  ـــن حـــوزه نیازمندی ـــژه در ای ـــگاه وی ـــه ن کشـــورمان ب
تـــا ایده هـــا عملیاتـــی شـــوند و نقطـــه اتصـــال بـــا 
ـــه  ـــد ب ـــا نبای ـــردد و صرف ـــرار گ ـــذاران برق ـــرمایه گ س

تقدیـــر از ایده هـــای برتـــر منتهـــی شـــود.
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رویداد »دورهمی بازی سازی
 در حوزه فرهنگی«

 در جهاددانشگاهی اردبیل 
برگزار شد

ـــداد  ـــل: روی ـــگاهی اردبی ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
»دورهمـــی بازی ســـازی در حـــوزه فرهنگـــی« از 
ــای  ــب و کارهـ ــتابدهی کسـ ــای شـ ــری برنامه هـ سـ
ـــی  ـــای کارآفرین ـــه رویداده ـــان و مجموع ـــه جوان فناوران
ــتابدهی  ــوآوری و شـ ــز نـ ــگاهی، در مرکـ جهاددانشـ

جهاددانشـــگاهی اردبیـــل برگـــزار شـــد.
ــزار و  ــز نرم افـ ــکاری مرکـ ــا همـ ــداد بـ ــن رویـ ایـ
ـــل،  ـــز اردبی ـــراج مرک ـــازمان س ـــی س ـــای موبایل بازی ه
ـــل و اســـتودیو  ـــتان اردبی ـــان اس اداره کل ورزش و جوان
ملـــی مهدی یـــار برگـــزار شـــد کـــه در آن 60 نفـــر 
از جوانـــان، دانشـــجویان و عاقه منـــدان کســـب 
ــازی  ــورت مجـ ــی به صـ ــوزه فرهنگـ ـــای حـ و کاره

حضـــور یافتنـــد.
ـــی  ـــای موبایل ـــزار و بازی ه ـــرم اف ـــز ن ـــوول مرک مس

ســـازمان ســـراج مرکـــز اردبیـــل در ایـــن خصـــوص 
گفـــت: ایـــن رویـــداد بـــه عنـــوان شـــصتمین 
دورهمـــی هم شـــتابی مدنظـــر قـــرار گرفـــت کـــه در 
ــه  ــار بـ ــازی مهدی یـ ــتودیوی بازی سـ ــر اسـ آن مدیـ
بیـــان تجربیـــات و ویژگی هـــای کســـب و کارهـــا در 

زمینـــه بـــازی ســـازی پرداخـــت.
حبیـــب اســـکندری تصریـــح کـــرد: در ایـــن 
دورهمـــی، بازی هـــای مهدیـــار ۱ و 2 و 3، معدنچـــی 
ـــن  ـــاخته ای ـــن س ـــردار و جدیدتری ـــات س ـــک، نج کوچ
ـــی  ـــتان معرف ـــه ای لغتس ـــازی کلم ـــی ب ـــتودیو یعن اس
ــن  ــی ایـ ــاخت و کارگردانـ ــوه سـ و در خصـــوص نحـ
ــر  ــدم مدیـ ــزاف مقـ ــط خـ ــی توسـ ــا مطالبـ بازی هـ
ـــد. ـــه ش ـــار ارای ـــدی ی ـــازی مه ـــازی س ـــتودیوی ب اس
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آمایش سرزمین و آموزش عالی 
باید در خدمت توسعه مهارت و 

بازارکار قرار بگیرد
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، ۱ اردیبهشـــت 
ـــی  ـــه طباطبای ـــگاه عام ـــی دانش ـــات علم ـــو هی ماه:عض
ـــی و اشـــتغال وزارت  ـــاون ســـابق توســـعه کارآفرین و مع
تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی در نشســـت مجـــازی 
ــرد:  ــد کـ ــی تاکیـ ــی مهارتـ ــوزش عالـ ــش آمـ آمایـ
ـــت  ـــد در خدم ـــی بای ـــوزش عال ـــرزمین و آم ـــش س آمای

ـــرد. ـــرار بگی ـــازارکار ق ـــارت و ب ـــعه مه توس
نشســـت مجـــازی آمایـــش آمـــوزش عالـــی 
مهارتـــی ویـــژه مدیـــران مراکـــز علمـــی کاربـــردی 
ـــی  ـــن طائ ـــر حس ـــخنرانی دکت ـــا س ـــگاهی، ب جهاددانش
ـــی در  ـــه طباطبای ـــگاه عام ـــی دانش ـــات علم ـــو هی عض
ـــزار  ـــگاهی برگ ـــردی جهاددانش ـــی کارب ـــه علم موسس

ـــد. ش
ــان  ــران و کارشناسـ ــه مدیـ ــت کـ ــن نشسـ در ایـ
معاونـــت آموزشـــی و مراکـــز علمـــی کاربـــردی 
ـــف  ـــایل مختل ـــتند، مس ـــور داش ـــگاهی حض جهاددانش
مربـــوط بـــه آمایـــش ســـرزمین و اصـــول مرتبـــط 
ـــش  ـــزی، آمای ـــه ری ـــذاری و برنام ـــت گ ـــا آن، سیاس ب
ـــات  ـــانی، تعام ـــروی انس ـــش نی ـــی و آمای ـــوزش عال آم
نهـــادی و ... مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار گرفـــت.
ـــی  ـــه طباطبای ـــگاه عام ـــی دانش ـــات علم ـــو هی عض
ــش  ــف آمایـ ــه تعریـ ــازی بـ ــت مجـ ــن نشسـ در ایـ
ــش  ــور از آمایـ ــت: منظـ ــت و گفـ ــرزمین پرداخـ سـ
توزیـــع  مطلوب تریـــن  بـــه  رســـیدن  ســـرزمین 
ممکـــن جمعیـــت توســـط بهتریـــن شـــکل توزیـــع 
ــی در  ــی و فرهنگـ ــادی، اجتماعـ ــای اقتصـ فعالیت هـ
پهنـــه ســـرزمین از طریـــق برقـــراری تعامـــل بیـــن 
عناصـــر جمعیـــت، اقلیـــم و فعالیت هاســـت. آمایـــش 
آمـــوزش عالـــی نیـــز بـــه عنـــوان زیرمجموعـــه 
ــات  ــامل اقدامـ ــرزمین شـ ــش سـ ــزی آمایـ برنامه ریـ
ســـاماندهی و نظـــام بخشـــی بـــه مراکـــز آمـــوزش 
ـــطوح  ـــی( در س ـــرزمینی )امکان ـــرد س ـــا رویک ـــی ب عال
ــای  ــت گیری هـ ــاس جهـ ــه ای براسـ ــی و منطقـ ملـ
توســـعه کشـــور در قالـــب تلفیـــق برنامه ریزی هـــای 
ــر  ــه بـ ــا تکیـ ــس، بـ ــاال و بالعکـ ــه بـ ــن بـ از پاییـ
محدودیت هـــای  و  توانمندی هـــا  قابلیت هـــا، 

منطقـــه ای صـــورت می گیـــرد.
ـــن  ـــت ای ـــارت و اهمی ـــود از مه ـــف خ ـــه تعری وی ب
ـــی  ـــارت یعن ـــرد: مه ـــح ک ـــت و تصری ـــوع پرداخ موض

ــارت  ــع مهـ ــت و در واقـ ــتن اسـ ــتن و توانسـ دانسـ
توانایـــی انجـــام کاری مشـــخص اســـت و فـــرد بـــا 
ایـــن توانایی هـــا زاده نمی شـــود بلکـــه مهـــارت 
بـــا آمـــوزش و تـــاش زیـــاد بـــه دســـت می آیـــد. 
مهـــارت اکتســـابی اســـت و ممکـــن اســـت فرآینـــد 
مهـــارت آمـــوزی چندیـــن ســـال طـــول بکشـــد تـــا 
فـــرد بـــه عنـــوان مهـــارت دیـــده تلقـــی شـــود. در 
ــت؛  ــی نیسـ ــوزش کافـ ــا آمـ ــارت تنهـ ــب مهـ کسـ
ــب آن از  ــد از کسـ ــه بعـ ــرار و تجربـ ــن و تکـ تمریـ

اهمیـــت باالیـــی برخـــوردار اســـت.
ـــری  ـــت یادگی ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــر طائ دکت
افـــزود: یادگیـــری مهارت هـــای مختلـــف در زندگـــی 
ــک  ــراد کمـ ــه افـ ــغلی بـ ــی و شـ ــخصی، تحصیلـ شـ
فراوانـــی کـــرده و راه هـــای موفقیـــت را بـــرای او 
ــه  ــن نکتـ ــه ایـ ــد بـ ــه بایـ ــد؛ البتـ ــوار می کنـ همـ
ــتای  ــارت در راسـ ــب مهـ ــه کسـ ــت کـ ــه داشـ توجـ

اســـتعدادهای یـــک فـــرد بســـیار مهـــم اســـت.
ـــران  ـــواالت مدی ـــه س ـــخ ب ـــن پاس ـــان ضم وی در پای
علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی و شـــرکت کننـــدگان 
ـــی در  ـــئله شناس ـــت: مس ـــار گف ـــن وبین ـــر در ای حاض
ــادی،  ــه اقتصـ ــا چرخـ ــل بـ ــوع تعامـ ــازارکار و نـ بـ
ــتمزد و  ــرای کار، حقـــوق و دسـ ــا بـ ــه و تقاضـ عرضـ
ـــتند  ـــی هس ـــات مهم ـــررات و ... موضوع ـــن و مق قوانی
کـــه بایـــد در سیاســـت گذاری هـــا و برنامـــه ریـــزی 
ـــم. ـــه کنی ـــا توج ـــه آن ه ـــد ب ـــش بای ـــه آمای ـــوط ب مرب
ــه  ــس موسسـ ــودرزی رییـ ــی گـ ــد علـ دکترمحمـ
آمـــوزش عالـــی علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی 
نیـــز در ایـــن وبینـــار بـــا اشـــاره بـــه این کـــه 
ــه  ــق در ارایـ ــاد موفـ ــی از نهـ ــگاهی یکـ جهاددانشـ
آموزش هـــای علمـــی کاربـــردی اســـت، گفـــت: 
در حـــال حاضـــر ۴۱ مرکـــز علمـــی کاربـــردی 
جهاددانشـــگاهی سراســـر کشـــور فعالیـــت دارد و 
ــم  ــوع مهـ ــه موضـ ــه بـ ــز توجـ ــن مراکـ ــت ایـ اولویـ
ــا و  ــعه مهارت هـ ــا، توسـ ــه آموزش هـ ــت ارایـ کیفیـ
ــت. ــی اسـ ــای پودمانـ ــزاری دوره هـ ــعه و برگـ توسـ
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نشست هم اندیشی فعاالن 
سازمان دانشجویان برگزار شد

ـــکی  ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــوص  ـــی در خص ـــم اندیش ـــت ه ـــن نشس ـــران: اولی ته
فعالیت هـــای فرهنگـــی در ســـال ۱۴00، بـــا حضـــور 
معـــاون فرهنگـــی، مدیـــر ســـازمان دانشـــجویان 
جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران، دبیـــران و 
ــل  ــجویی در محـ ــای دانشـ ــال کانون هـ ــای فعـ اعضـ
ـــوم  ـــگاه عل ـــکی دانش ـــکده پزش ـــورای دانش ـــالن ش س

پزشـــکی برگـــزار شـــد.
فرهنگـــی  معـــاون  یـــاری  حســـین  دکتـــر 
ــران  ــکی تهـ ــوم پزشـ ــگاهی علـ ــازمان جهاددانشـ سـ
ــت  ــن نشسـ ــت: در ایـ ــر گفـ ــن خبـ ــام ایـ ــا اعـ بـ
صمیمانـــه برنامه هـــای ســـال 99 مـــرور شـــد و 
ـــی  ـــال ۱۴00 بررس ـــی س ـــای فرهنگ ـــی راهبرده برخ
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــا بـ ــران و اعضـ ــه دبیـ ــد. در ادامـ شـ
ــاری  ــری بیمـ ــه گیـ ــی از همـ ــای ناشـ محدودیت هـ
ـــای  ـــه ایده ه ـــه ارای ـــگاه ب ـــی دانش ـــد ۱9 و تعطیل کووی
ــت و  ــدن کمیـ ــر شـ ــه پربارتـ ــد جهـــت هرچـ جدیـ
کیفیـــت فعالیت هـــای فرهنگـــی و نیـــز شـــیوه 
ـــد. ـــال پرداختن ـــن س ـــات در ای ـــانی و تبلیغ ـــاع رس اط
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وی افـــزود: دانشـــجویان برنامه هـــای پیشـــنهادی 
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــام کردن ـــاری را اع ـــال ج ـــرای س ـــود ب خ

ـــت. ـــرار گرف ـــی ق ـــث و بررس ـــورد بح ـــنهادها م پیش
زمینـــه  در   Medu Talk برنامـــه  درادامـــه 
همایـــش  هجدهمیـــن  نخبـــگان،  مهاجـــرت 
نکوداشـــت مقـــام اســـتاد، حلقه هـــای مجـــازی 
ادبـــی، برنامه هـــای خیریـــه ویـــژه کـــودکان بیمـــار، 
ســـالمندان و جانبـــازان، تدویـــن کتـــاب جامـــع 
نکوداشـــت مقـــام اســـتاد، نشســـت های دانشـــجویی 
ــای  ــت، برنامه هـ ــان و مهدویـ ــوع آخرالزمـ ــا موضـ بـ
ـــاد،  ـــگیری از اعتی ـــدون پیش ـــه م ـــهدا، برنام ـــژه ش وی
جلســـاتی در کاب هـــاوس بـــا حضـــور دانشـــجویان 
موفـــق ســـال باالیـــی جهـــت انتقـــال تجربـــه بـــه 
 health دوره هـــای  جدیدالـــورود،  دانشـــجویان 
ـــی  ـــه روان شناس ـــاتی در زمین ـــله جلس MBA و سلس

مـــدرن برگـــزار شـــد.
ــامل  ــجویان شـ ــازمان دانشـ ــت، سـ ــی اسـ گفتنـ
۱0 کانـــون فعـــال دانشـــجویی مطالعـــات اســـامی، 
مطالعـــات ســـامت، مطالعـــات اجتماعـــی، آمـــوزش 
و پژوهـــش، ادبـــی هنـــری ســـها، خیریـــه روزهـــای 
ــگری،  ــتاد، گردشـ ــام اسـ ــت مقـ ــی، نکوداشـ مهربانـ
کارآفرینـــی، بیـــان و مرکـــز انتظـــار موعـــود اســـت.

■■■

جهاددانشگاهی لرستان
 در پرورش گونه های سازگار 
گیاهان دارویی پیش قدم است

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی لرســـتان: نماینـــده 
مـــردم خرم آبـــاد و چگنـــی در مجلـــس گفـــت: 
ــای  ــرورش نژادهـ ــی و پـ ــان دارویـ ــت گیاهـ در کشـ
خـــوب و گونه هـــای ســـازگار گیاهـــان دارویـــی 

اســـت. پیش قـــدم  لرســـتان  جهاددانشـــگاهی 
دکتـــر مهـــرداد ویس کرمـــی بـــا اشـــاره بـــه 
بازدیـــدی کـــه از مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان 
دارویـــی جهاددانشـــگاهی لرســـتان داشـــته، اظهـــار 
ـــه  ـــت ک ـــزی اس ـــی از مراک ـــگاهی یک ـــرد: جهاددانش ک
ــودن  ــش و گشـ ــر پژوهـ ــا نظیـ ــی عرصه هـ در برخـ
راه هـــای جدیـــد و مســـایل علمـــی ســـابقه خوبـــی 

دارد.
از  یکـــی  جهاددانشـــگاهی  کـــرد:  اضافـــه  وی 
ـــوری  ـــارات جمه ـــی از افتخ ـــاب و یک ـــای انق رویش ه
ـــوب  ـــات محس ـــات و تحقیق ـــوزه مطالع ـــامی در ح اس

می شـــود.
تحقیقـــات  مجتمـــع  در  افـــزود:  ویس کرمـــی 
گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی واقـــع در محـــل 
ـــی روی  ـــای تحقیقات ـــری کاره ـــک س ـــتان ی ـــام لرس ب

گیاهـــان دارویـــی در حـــال انجـــام اســـت.
نماینـــده مـــردم خرم آبـــاد و چگنـــی در مجلـــس 
ـــی  ـــان داروی ـــت گیاه ـــت: در کش ـــامی گف ـــورای اس ش
ــای  ــن گونه هـ ــوب و تعییـ ــای خـ ــرورش نژادهـ و پـ
ـــتان  ـــگاهی لرس ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــازگار گیاه س

ــت. ــدم اسـ پیش قـ
وی بـــا بیـــان این کـــه بـــه لحـــاظ فضـــا و مـــکان 
ـــات  ـــد امکان ـــه داد: بای ـــود دارد، ادام ـــی وج کمبودهای
ــتای  ــاد در راسـ ــن نهـ ــار ایـ ــای الزم در اختیـ و فضـ
ـــود و  ـــرار داده ش ـــی ق ـــان داروی ـــت گیاه ـــعه کش توس
ـــا  ـــن فضاه ـــعه ای ـــرای توس ـــتان ب ـــی اس ـــع طبیع مناب

ـــد. ـــته باش ـــا داش ـــا آن ه ـــکاری الزم را ب هم

ــی  ــی را یکـ ــان دارویـ ــت گیاهـ ــی کشـ ویس کرمـ
ــا  ــرد و بـ ــوان کـ ــتان عنـ ــر لرسـ ــای برتـ از مزیت هـ
بیـــان این کـــه بایـــد تـــاش شـــود گونه هـــای 
دارویـــی کـــه بـــا اقلیـــم و شـــرایط اســـتان ســـازگار 
ـــاورزان  ـــار کش ـــت در اختی ـــرای کش ـــد و ب ـــت تولی اس
ـــی  ـــان داروی ـــت گیاه ـــرد: کش ـــان ک ـــرد، بی ـــرار گی ق
ــتان  ــای اسـ ــن فرصت هـ ــی از بهتریـ ــد یکـ می توانـ

بـــرای ایجـــاد اشـــتغال، درآمدزایـــی و ... باشـــد.
وی گفـــت: کارهـــای خوبـــی توســـط جهاددانشـــگاهی 
ـــار آن از  ـــد در کن ـــده و بای ـــام ش ـــتان انج ـــام لرس در ب
ــان  ــاره گیاهـ ــه عصـ ــرای تهیـ ــی بـ ــع تبدیلـ صنایـ
ـــته بندی و  ـــا بس ـــوالت ب ـــن محص ـــود و ای ـــتفاده ش اس

ـــود. ـــادر ش ـــتان ص ـــد اس برن
نماینـده مـردم خرم آبـاد و چگنی در مجلس شـورای 
گونه هـای  تنـوع  لحـاظ  بـه  لرسـتان  گفـت:  اسـامی 
گیاهـی یکـی از اسـتان های بسـیار ممتاز کشـور اسـت 
به طوریکـه بـه انـدازه 70 درصـد اتحادیـه اروپـا تنـوع 

گونه هـای گیاهـی داریـم.
وی تصریـــح کـــرد: لرســـتان قابلیـــت تبدیـــل بـــه قطـــب 

ـــور را دارد. ـــی کش ـــان داروی ـــد گیاه تولی

■■■

خالقیت، نوآوری و ابتکار
 سه عنصر رشد و پویایی جامعه

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان قزویـــن، 22 
فروردین ماه:نماینـــده ولی فقیـــه در اســـتان قزویـــن 
ــم  ــای مهـ ــکار را زمینه هـ ــوآوری و ابتـ ــت، نـ خاقیـ
ــه ای  ــر جامعـ ــی هـ ــد و پویایـ ــذار در رشـ و تاثیرگـ
ـــکار  ـــوآوری و ابت ـــت، ن ـــزود: خاقی ـــرد و اف ـــوان ک عن
ســـه عنصـــر مهـــم پیشـــرفت بـــرای هـــر کشـــوری 
بـــا  جهاددانشـــگاهی  کـــه  می شـــود  محســـوب 
ــه  ــن سـ ــت ایـ ــی تقویـ ــق در پـ ــزی دقیـ برنامه ریـ

عنصـــر مهـــم اســـت.
مسووالن  دیدار  در  عابدینی  عبدالکریم  آیت اهلل 
بیان کرد: کارهای علمی  قزوین  استان  جهاددانشگاهی 
و دانشگاهی مباحثی است که بسیار مورد تایید و تاکید 
رهبر فرزانه انقاب است و الزم است هر روز توسعه  یافته 

و تقویت شود.
ـــته  ـــامی برخاس ـــاب اس ـــه انق ـــان این ک ـــا بی وی ب
ـــی  ـــتاوردهای علم ـــرد: دس ـــح ک ـــت، تصری ـــن اس از دی
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــای مهم ـــی از جنبه ه ـــگاهی یک و دانش
ــطوح  ــور را در سـ ــدرت و عظمـــت کشـ ــد قـ می توانـ
ـــر  ـــه ب ـــا تکی ـــد و ب ـــان ده ـــی نش ـــی و بین الملل جهان
ـــتای  ـــل را در راس ـــام راح ـــم ام ـــام مه ـــوان پی آن می ت
صـــدور انقـــاب اســـامی و زمینه ســـازی ظهـــور 

ـــید. ـــق بخش تحق
ـــت  ـــد و حمای ـــه داد: تایی ـــن ادام ـــه قزوی ـــام جمع ام
پیشـــرفت  بـــرای  رهبـــری، پشـــتوانه عظیمـــی 
ــتای  ــم انداز در راسـ ــگاه و چشـ ــن نـ ــت و ایـ شماسـ
ـــه  ـــود دارد و ب ـــز وج ـــامی نی ـــاب اس ـــای انق آرمان ه
همیـــن خاطـــر اســـت کـــه پیشـــرفت های علمـــی و 
ــم  ــم گیر و عظیـ ــاب، چشـ ــس از انقـ ــگاهی پـ دانشـ

بـــوده اســـت.
نماینـــده ولی فقیـــه در اســـتان قزویـــن خاقیـــت، 
نـــوآوری و ابتـــکار را زمینه هـــای مهـــم و تاثیرگـــذار 
در رشـــد و پویایـــی هـــر جامعـــه ای عنـــوان کـــرد و 
ـــوآوری و ابتـــکار ســـه عنصـــر مهـــم  ـــزود: خاقیـــت، ن اف
پیشـــرفت بـــرای هـــر کشـــوری محســـوب می شـــود 

ـــی  ـــق در پ ـــزی دقی ـــا برنامه ری ـــگاهی ب ـــه جهاددانش ک
ـــت. ـــم اس ـــر مه ـــه عنص ـــن س ـــت ای تقوی

نماینده ولی فقیه در استان قزوین عنوان کرد: اقدامات 
جهاددانشگاهی در قزوین نیز بسیار خوب است و جامعه 

و مردم را امیدوار می کند.
جهاددانشـــگاهی  رییـــس  پیله چـــی  فرشـــاد   
ـــا و  ـــی از برنامه ه ـــدار گزارش ـــن دی ـــز در ای ـــن نی قزوی

دســـتاوردهای ایـــن نهـــاد ارایـــه کـــرد.

■■■

رویداد تخصصی کارآفرینی 
در حوزه گردشگری در ارومیه 

برگزار شد
آذربایجـــان  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ــوزه  ــی در حـ ــی کارآفرینـ ــداد تخصصـ ــی: رویـ غربـ
ـــکوفایی  ـــوآوری و ش ـــز ن ـــت مرک ـــه هم ـــگری ب گردش
جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی و بـــا همـــکاری 
اداره کل ورزش و جوانـــان اســـتان از برنامه هـــای 
شـــتاب ده ی کســـب وکارهای فناورانـــه جوانـــان در 
ــد. ــزار شـ ــی برگـ ــان غربـ ــگاهی آذربایجـ جهاددانشـ
ـــای  ـــواع روش ه ـــن ان ـــدف تبیی ـــا ه ـــداد ب ـــن روی ای
کســـب وکار در حـــوزه گردشـــگری متناســـب بـــا 
ســـرمایه گذاری  ظرفیت هـــای  و  پتانســـیل ها 
 ۱7 غربـــی  آذربایجـــان  گردشـــگری  حـــوزه  در 
برپـــا شـــد. وبینـــاری  به صـــورت  فروردین مـــاه 

■■■

برگزاری وبینار 
»مبانی طرح کسب وکار« در 

جهاددانشگاهی استان مرکزی
ــزی:  ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
وبینـــار مبانـــی طـــرح کســـب وکار از مجموعـــه 
رویدادهـــای برنامـــه شـــتاب دهـــی کســـب وکارهای 
ـــوآوری و شـــتاب  ـــز ن ـــه همـــت مرک ـــان ب ـــه جوان فناوران
ـــد. ـــزار ش ـــزی برگ ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ده
ـــر مرتضـــی غریبـــی مدیرعامـــل  ـــار دکت ـــن وبین در ای
صنـــدوق پژوهـــش و فنـــاوری اســـتان مرکـــزی 
ــب وکار  ــرح کسـ ــی طـ ــوص مبانـ ــی در خصـ مطالبـ

ــرد. ــان کـ ــدان بیـ ــرای عاقه منـ بـ
ـــاش  ـــتای ت ـــش در راس ـــرح من ـــت، ط ـــی اس گفتن
بـــرای ارایـــه خدمـــات بـــه جوانـــان خـــاق و دارای 
ورزش  وزارت  کارفرمایـــی  بـــا  ایـــده کســـب وکار 
و جوانـــان و اجـــرای جهاددانشـــگاهی در اســـتان 

ــت. ــال اجراسـ ــزی در حـ مرکـ

■■■

وبینار »اهمیت حفاظت و 
به کارگیری ذخایر ژنتیکی و 
زیستی به عنوان ثروت ملی« 

برگزار شد
ـــتی  ـــی و زیس ـــر ژنتیک ـــی ذخای ـــز مل ـــی مرک ـــط عموم رواب
ــت و  ــت حفاظـ ــار »اهمیـ ــن: وبینـ ــران  1۹ فروردیـ ایـ
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ــوان  ــتی به عنـ ــر ژنتیکـــی و زیسـ به کارگیـــری ذخایـ
ـــی  ـــت روز مل ـــبت گرامیداش ـــه مناس ـــی« ب ـــروت مل ث
ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی بـــا حضـــور متخصصـــان 
و فعـــان حـــوزه زیســـتی توســـط مرکـــز ملـــی 
ــه  ــته بـ ــران وابسـ ــتی ایـ ــی و زیسـ ــر ژنتیکـ ذخایـ

جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد.
در ایـــن وبینـــار ابتـــدا دکتـــر رضـــا آذربایجانـــی 
ـــش  ـــت و نق ـــه اهمی ـــز ب ـــی مرک ـــی و فن ـــاون علم مع
ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی در امنیـــت غذایـــی، 
ـــتی  ـــوع زیس ـــادی، تن ـــت اقتص ـــامت و امنی ـــت س امنی
و ژنتیکـــی و اهمیـــت آن هـــا در بقـــای انســـان 

وضعیـــت تنـــوع ژنتیکـــی کشـــور پرداخـــت.
در ادامـــه موضوعاتـــی چـــون اســـتفاده از منابـــع 
ـــم ها  ـــلولی و میکروارگانیس ـــای س ـــد رده ه ـــتی مانن زیس
در تولیـــد زیســـت داروهـــا، واکســـن و فرآورده هـــای 
ــا و  ــی، آنزیم هـ ــی و لبنـ ــع غذایـ ــک، صنایـ بیولوژیـ
داروهـــای نوترکیـــب؛ بهره گیـــری از ذخایـــر گیاهـــی 
ــن  ــی و همچنیـ ــت غذایـ ــد و امنیـ ــه تولیـ در چرخـ
ـــت  ـــتی در حفاظ ـــن زیس ـــای نوی ـــتفاده از فناوری ه اس
ـــط  ـــتی توس ـــی و زیس ـــر ژنتیک ـــرداری از ذخای و بهره ب

مدیـــران بانک هـــای زیســـتی مرکـــز ارایـــه شـــد.
گفتنـــی اســـت، هـــدف از برگـــزاری ایـــن وبینـــار 
بـــا ذخایـــر  بیشـــتر  آشـــنایی  و  فرهنگ ســـازی 
ـــی و  ـــراث مل ـــوان می ـــور به عن ـــتی کش ـــی و زیس ژنتیک
ـــرداری  ـــت و بهره ب ـــوه حفاظ ـــت و نح ـــن اهمی همچنی
ــوژی  ــعه بیوتکنولـ ــت توسـ ــر در جهـ ــن ذخایـ از ایـ
زمینه هـــای  ایجـــاد  اشـــتغال زایی،  کشـــور، 

کســـب وکار و زمینه هـــای پرکاربـــرد بـــود.

■■■

رویداد استارتاپی 1400 
به ایستگاه پایانی رسید

)جشـنواره   ۱۴00 اسـتارتاپی  رویـداد  نخسـتین 
ایده پـردازی، ارزیابـی و پذیـرش تیم هـای نوآور( اسـتان 
بوشـهر، بـا محوریـت دریـا، انـرژی و صنایـع خـاق، به 

کار خـود پایـان داد.
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بوشـــهر: فراخـــوان 
ـــا  ـــاز و ت ـــته آغ ـــال گذش ـــفندماه س ـــداد از اس ـــن روی ای
۱6 فرودیـــن ۱۴00 ادامـــه داشـــت کـــه 37 تیـــم از 
سراســـر کشـــور ایده هـــای خـــود را در آن بـــه ثبـــت 

رســـاندند.
دسـته  دو  در  ایده هـا  ابتدایـی،  غربالگـری  از  پـس 
محصـول محـور و خدمـت محـور ارزیابـی شـدند و در 
نهایـت ۱0 تیـم منتخـب جهـت رقابـت در اسـتارتاپ 
معرفـی و کاس هـای توانمندسـازی همراه بـا ۱2 منتور 

حرفـه ای بـرای آنـان برگـزار شـد.
اختتامیـه  در  بوشـهر  جهاددانشـگاهی  رییـس 
نخسـتین رویـداد اسـتارتاپی ۱۴00 گفـت: رویدادهـای 
اسـتارتاپی بـرای رشـد سـریع و فعالیت هـای ترویجـی 
بـرای حمایـت نیـروی جـوان تحصیل کـرده و مسـتعد 
بـه حـوزه کسـب وکار طراحـی شـده اند و امـروزه اکثـر 
کارآفرینـان، کار خود را در کسـوت اسـتارتاپ های حوزه 

فنـاوری شـروع می کننـد.
علـی احمـدی زاده عنـوان کرد: در سـال 9۸ بوشـهر 
کـه  مجـوزی  بـا  کـه  باشـد  اسـتانی   ۵ جـز  توانسـت 
ریاسـت  علمـی  معاونـت  از  جهاددانشـگاهی  مجموعـه 
جمهـوری دریافـت کـرد، مرکز نوآوری و شـتاب دهی را 
افتتـاح کند و بـا همراهی مجموعه پـارک علم و فناوری 

و مرکـز نـوآوری و شـتاب دهی جهاددانشـگاهی اسـتان 
بوشـهر، اتفاقـات خوبـی در اسـتان رقـم خـورد.

در اختتامیـه ایـن اسـتارتاپ کـه بـه همـت مرکـز 
و  بوشـهر  جهاددانشـگاهی  دهـی  شـتاب  و  نـوآوری 
حمایـت اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان بوشـهر طـی 
سـه روز )۱۸، ۱9 و 20 فروردین ماه( فعالیت داشـت، به 
هـر ۱0 تیم شـرکت کننده فرصت داده شـد تـا در زمان 
۴ دقیقـه قالـب نهایـی ایـده خـود را به صـورت مجـازی 
بـه داوران ارایه دهند و در انتها نیز پاسـخگوی سـواالت 

داوران باشـند.
در پایـان ایـن رقابـت مجـازی، تیـم مارینـا )بـا ایده 
پـارک تفریحـی، درمانـی مادر و کـودک(، تیـم کلینزی 
)بـا ایـده جمـع آوری آنایـن پسـماند( و تیـم مهرسـان 
مـواد  از  تزئینـات  آمـوزش  و  سـاخت  ایـده  )بـا  سـبز 

بازیافتـی( مقـام اول تـا سـوم را کسـب کردنـد.
گفتنـی اسـت، بـه تیم هـای برتر بـه ترتیـب مبلغ 3، 
2 و ۱ میلیـون تومـان تعلـق گرفـت کـه عـاوه بـر این 
جوایـز می تواننـد از بسـتر پذیـرش و اسـتقرار رایـگان 
دهـی  شـتاب  و  نـوآوری  مرکـز  اشـتراکی  فضـای  در 
جهاددانشـگاهی بوشـهر و مشـاوره رایـگان و دائـم برای 

تجاری سـازی ایده هـای خـود اسـتفاده کننـد.

■■■

برگزاری دوره آموزشی سرباز 
مهارت در واحد صنعتی اصفهان

ــان:  ــی اصفهـ ــگاهی صنعتـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
مدیـــر مرکـــز آموزش هـــای تخصصـــی شـــماره ۸ 
ایـــن واحـــد گفـــت: براســـاس تفاهم نامـــه همـــکاری 
ـــان  ـــلح، وزارت ورزش و جوان ـــای مس ـــتاد کل نیروه س
ــای  ــکاری و ایفـ ــر همـ ــی بـ ــگاهی مبنـ و جهاددانشـ
جامـــع  طـــرح  برنامه هـــای  فرآینـــد  در  نقـــش 
مهارت آمـــوزی کارکنـــان وظیفـــه نیروهـــای مســـلح، 
ایـــن طـــرح توســـط ایـــن مرکـــز بـــرای یـــک هـــزار 

نفـــر از کارکنـــان وظیفـــه اســـتان برگـــزار شـــد.
 ۸0 مدت  به  آموزشی  دوره  این  افزود:  امیدی  علی 
ساعت برای هر نفر برگزار و شامل مهارت های عمومی 
با  آشنایی  جامع  دوره  و  کارآفرینی  و  اشتغال  حوزه 

مهارت های زندگی بوده است.
وی بیان کرد: گواهینامه پایان دوره افراد شرکت کننده 
نمره  نصاب  حد  کسب  به  موفق  که  آموزشی  دوره  در 

شدند نیز صادر شده است.
به  دوره  این  برای  یگان ها  سهمیه  است،  گفتنی 
پاسداران  سپاه  نفر،   300 ناجا  نفر،   ۴00 آجا  تفکیک 
اختصاص  نفر،   ۱00 ودجا  و  نفر   200 اسامی  انقاب 

یافت.

■■■

حمایت از انتقال 
فناوری های جهاددانشگاهی

 به سیستان و بلوچستان
روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان:نماینده 
مردم زابل در خانه ملت با پیشرو خواندن جهاددانشگاهی 
وظیفه  کرد:  بیان  فناوری  و  تحقیقات  حوزه  در 
توانمندی های  و  ظرفیت ها  اساس  بر  می دانیم  خود 
جهاددانشگاهی در کان کشور امکان انتقال این دانش 
و تخصص را به استان فراهم کنیم و حمایت های الزم را 

از پروژه ها و طرح های جهاددانشگاهی انجام خواهیم داد.
مردم  نماینده  سرگزی  دکتر  مشترک  نشست  در 
مجلس  در  هیرمند  و  هامون  نیمروز،  زهک،  زابل، 
مدیریت  سازمان  رییس  عرب  دکتر  با  اسامی  شورای 
و  پژوهش  معاون  کشته گر  و  استان  برنامه ریزی  و 
فناوری جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان طرح های 
قرار  بررسی  این واحد در سال ۱۴00 مورد  پیشنهادی 

گرفت.
نماینده مردم زابل در مجلس در این نشست با پیشرو 
فناوری  و  تحقیقات  حوزه  در  جهاددانشگاهی  خواندن 
و  ظرفیت ها  اساس  بر  می دانیم  خود  وظیفه  کرد:  بیان 
امکان  کشور  کان  در  جهاددانشگاهی  توانمندی های 
انتقال این دانش و تخصص را به استان فراهم کنیم و 
حمایت های الزم را از پروژه ها و طرح های جهاددانشگاهی 

انجام خواهیم داد.
انجام  فعالیت های  داد:  ادامه  سرگزی  محمد  دکتر 
شده در مجموعه جهاددانشگاهی از جمله پژوهشگاه های 
به  باال در رسیدن  توانمندی  از  ابن سینا، نشان  رویان و 
اهدافی ارزشمند در جهت پیشرفت و تعالی کشور دارد.

وی ادامه داد: اتمام پروژه مجتمع تحقیقاتی و فرآوری 
باید توجه  از جمله ضروریاتی است که  گیاهان دارویی 
در  پروژه  این  راه اندازی  و  پذیرد  صورت  آن  به  کافی 
منطقه سیستان می تواند گامی رو به جلو محسوب شود.
و  مدیریت  سازمان  رییس  عرب  مهرداد  دکتر 
این  موثر  همکاری  بر  تاکید  با  نیز  استان  برنامه ریزی 
سازمان با جهاددانشگاهی گفت: جهاددانشگاهی تاکنون 
با  است  گرفته  عهده  به  که  را  پروژه ای  هر  مسوولیت 
رسانده  اتمام  به  ممکن  شرایط  مناسب ترین  و  موفقیت 

است.
موجود  توانمندی های  اساس  بر  افزود:  عرب  دکتر 
در مجموعه جهاددانشگاهی این آمادگی برای گسترش 

همکاری ها وجود دارد.
فناوری  و  پژوهش  معاون  کشته گر  مهدی 
حمایت های  از  قدردانی  ضمن  استان  جهاددانشگاهی 
افزود: جهاددانشگاهی  علمی  نهاد  این  از  گرفته  صورت 
متعدد  پژوهشکده های  و  پژوهشگاه ها  علمی  پشتوانه  با 
خود و همچنین ظرفیت واحدهای استانی آمادگی دارد 
در حوزه های مختلف به خصوص در زمینه اصاح نژاد دام 
تخصصی  مرکز  اولین  اعتبار  تامین  صورت  در  و  ورود 

مرتبط با این زمینه را در استان ایجاد کند.
در این نشست مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اعتبار الزم جهت اتمام پروژه مجتمع تحقیقاتی و 

فرآوری گیاهان دارویی را تامین نماید.
هم چنین طرح های جدید و پیشنهادی واحد نیز در 

اولویت تصویب و تخصیص اعتبار قرار گیرد.

■■■

میزگرد تخصصی »اخالق مداری 
در انتخابات« در جهاددانشگاهی 

کردستان برگزار شد
روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان: میزگرد تخصصی 
»اخاق مداری در انتخابات« با حضور اساتید دانشگاهی 
و مسووالن استانی در جهاددانشگاهی استان کردستان 

برگزار شد.
مجید آوج معاون فرهنگی جهاددانشگاهی کردستان 
در این میزگرد تخصصی با اشاره به این که کرونا، گرانی 
و مشکات معیشتی از مشکات عمده مردم به ویژه در 
سال گذشته بوده است، اظهار کرد: این مشکات عرصه 
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را بر مردم تنگ کرده که این امر حمایت و پشتیبانی 
هرچه بیشتر مسووالن را می طلبد.

و  انتخابات  راستا  این  در  این که  به  اشاره  با  وی 
بسیار  می تواند  اصلح  فردی  به  مملکت  امور  واگذاری 
کار اثرگذاری در این عرصه باشد، افزود: انتخابات اصل 
چراکه  بوده  ایران  اسامی  جمهوری  نظام  در  اساسی 

مردم ساالری دینی اولویت نظام ما بوده است.
سیدمحمد  حجت االسام  نیز  نشست  این  ادامه  در 
سادات رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان، 
اظهار کرد: یکی از وظایف و رسالت های ما تبیین اهمیت 
مقوله انتخابات است چرا که انتخابات این دوره ریاست 
جمهوری و شوراهای اسامی شهر و روستا از حساسیت 

و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.
اسام  حفظ  انتخابات  از  هدف  این که  اعام  با  وی 
است، افزود: در این راستا هم مسئوالن، هم کاندیداهای 
انتخاباتی و هم مردم در درجه اول خود را ملزم به حفظ 

ارزش های اسامی قرار دهند.

■■■

جهاددانشگاهی می تواند 
کشور را در مسیر تحول 

قرار دهد
ــتان:نماینده  ــگاهی گلسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
مـــردم گـــرگان در مجلـــس گفـــت: می دانیـــم کـــه 
جهاددانشـــگاهی می توانـــد از بخش هایـــی باشـــد 
ـــرا  ـــد چ ـــرار بده ـــول ق ـــیر تح ـــور را در مس ـــه کش ک
کـــه نیروهـــای جـــوان و انقابـــی در ایـــن نهـــاد در 

حـــال خدمـــت هســـتند.
جهاددانشگاهی  در  حضور  با  سنگدوینی  رمضانعلی 
گلستان اظهار کرد: جهاددانشگاهی ظرفیت بسیار باالیی 
در زمینه های مختلف دارد که حتما باید از این ظرفیت 

برای توسعه استان استفاده شود.
زمینه های  در  گلستان  جهاددانشگاهی  افزود:  وی 
علمی  خانگی،  مشاغل  فرهنگی،  پژوهشی،  آموزشی، 
و  است  کرده  بسیار خوب عمل  ناف  بند  بانک خون  و 
این  از  الزم  استفاده  حتما  باید  استان  ارشد  مسووالن 

ظرفیت برای توسعه استان را ببرند.
پژوهشگاه  و  پژوهشکده   30 کرد:  بیان  سنگدوینی 
در جهاددانشگاهی کشور داریم و شاهد این هستیم که 

روزبه روز توانمندی های بیشتری بدان اضافه می شود.
وی اظهار کرد: پرواز گرگان به اکتائو کشور قزاقستان 
راه اندازی شده است و جهاددانشگاهی گلستان ظرفیت 
این را دارد که در زمینه بین المللی با توجه به ظرفیت 
انتقال  دانشجو،  جذب  مختلف  زمینه های  در  بی نظیر 
فناوری، آموزش دوره های کوتاه مدت و بانک خون بند 
ناف در کشور قزاقستان فعالیت چشمگیری داشته باشد.
جهاددانشگاهی  سرپرست  موسوی  عزیز  سید 
این نشست اظهار کرد: در اسفندماه سال  گلستان، در 
گذشته دستگاه اسانس گیری ۴ هزار لیتری در این واحد 
رو  پیش  زراعی  سال  برای  داریم  نظر  در  شد.  ساخته 
کشاورزان  از  و...  رزماری  فلفلی،  نعنا  چون  محصوالتی 
جهاددانشگاهی  در  آن  اسانس گیری  و  شود  خریداری 

انجام شود.
وی افـزود: جهاددانشـگاهی گلسـتان در زمینه هـای 
آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگـی و... در اسـتان در حـال 
فعالیت اسـت. دوره های آموزشـی که در جهاددانشگاهی 
نـوآوری  مرکـز  اسـت.  محـور  شـغل  می شـود  برگـزار 
و شـتاب دهـی جوانـان )منـش( نیـز در دی مـاه سـال 

گذشـته در مرکـز علمـی – کاربـردی جهاددانشـگاهی 
گـرگان افتتـاح شـد و دانشـجویان از سراسـر اسـتان در 
اسـتارت آپ های برگـزار شـده شـرکت کردنـد. در زمینه 
مشـاغل خانگـی تـا بـه امـروز بیـش از 3 هـزار نفـر در 
اسـتان ثبت نـام کرده انـد کـه بعضـی از ایـن کاس های 

آموزشـی از سـال گذشـته شـروع شـده اسـت.

■■■

برگزاری رویداد دورهمی با 
محوریت »ایده یابی و شکار 

فرصت ها« در اراک
ــزی:  ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــتان  ـــگاهی اس ـــوآوری جهاددانش ـــز ن ـــت مرک ـــه هم ب
ـــی  ـــده یاب ـــت ای ـــا محوری ـــی ب ـــداد دورهم ـــزی روی مرک

ــد. ــزار شـ ــا در اراک برگـ ــکار فرصت هـ و شـ
در  دانشـــگاه  مـــدرس  شـــهرجردی  مســـعود 
ـــکار  ـــی و ش ـــده یاب ـــت ای ـــا محوری ـــی ب ـــداد دورهم روی
فرصت هـــا، اظهـــار کـــرد: ایـــده پـــردازی در واقـــع 
یـــک نـــوع تصـــور ذهنـــی بـــوده کـــه در شـــرایط 
ــر  ــی موثـ ــود و گامـ ــام می شـ ــاز، انجـ ــود و نیـ کمبـ
بـــرای رشـــد و پیشـــرفت در شـــرایط فعلـــی اســـت. 
بـــا ایـــده پـــردازی می تـــوان شـــرایط را به صـــورت 
ـــدی را  ـــول جدی ـــرده و تح ـــیم ک ـــاوت ترس ـــا متف کام

در زمینـــه مربوطـــه بـــه وجـــود آورد.
وی افـــزود: ایده پـــرداز شـــخصی اســـت کـــه 
صاحـــب ایـــده بـــوده و منظـــور از ایـــده پـــردازی، 
ـــه  ـــز ب ـــت نی ـــت. خاقی ـــت اس ـــا خاقی ـــراه ب ـــر هم تفک
ـــا  ـــاط ب ـــو در ارتب ـــزی ن ـــود آوردن چی ـــه وج ـــی ب معن
بشـــریت از روشـــی دور از انتظـــار و جدیـــد اســـت. 
ـــکار  ـــه راه ـــت ک ـــی اس ـــده خاق ـــز ای ـــر نی ـــده برت ای
بهتـــر و بـــا ارزش تـــری را بـــرای حـــل چالـــش 
موجـــود، پاســـخ بـــه یـــک نیـــاز و کشـــف دنیـــای 
ناشـــناخته ارایـــه و پاســـخگوی ســـواالتی نظیـــر 
ـــت؟ و  ـــب آن کیس ـــت؟ مخاط ـــش رو چیس ـــش پی چال

راهـــکار جدیـــد ارایـــه شـــده چیســـت؟ اســـت.

■■■

وبینار مقدمه ای 
بر کارآفرینی و سرمایه گذاری 

جسورانه برگزار شد
ـــار  ـــرز: وبین ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــی پ ـــط عموم رواب
رایـــگان از سلســـله کارگاه هـــای مقدمـــه ای بـــر 
ـــارک  ـــورانه در پ ـــذاری جس ـــرمایه گ ـــی و س کارآفرین
ـــد. ـــزار ش ـــگاهی برگ ـــرز جهاددانش ـــاوری الب ـــم و فن عل
در این کارگاه مباحث مختلف مربوط به تیم سازی، 
تحقیقات بازار، رشد و درآمد و جذب سرمایه با حضور 
مهندس فرشاد خدایاری مشاور در زمینه سرمایه گذاری 

خطرپذیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
البـرز  فنـاوری  و  علـم  پـارک  اسـت،  گفتنـی 
جهاددانشـگاهی در راسـتای ماموریت خـود در حمایت 
و  فنـاوران  از  نـوآوری  و  کارآفرینـی  بـوم  زیسـت  از 
دانـش آموختـگان، کارآفرینان و دانشـگران در راسـتای 
توانمندسـازی هر چه بیشـتر شـرکت های دانـش بنیان 

می کنـد. حمایـت  فنـاور  و 

معرفی 1۵ برند در حوزه مشاغل 
خانگی در خراسان جنوبی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی، 2 
ـــعه  ـــی توس ـــرح مل ـــی ط ـــر اجرای ـــاه: مدی ـــت م اردیبهش
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــان جنوب ـــی در خراس ـــاغل خانگ مش
ــی در  ــاغل خانگـ ــوزه مشـ ــد در حـ ــی ۱۵ برنـ معرفـ
ـــب  ـــبکه کس ـــاد 7 ش ـــال ایج ـــه دنب ـــت: ب ـــتان، گف اس
ـــروه  ـــه گ ـــاس مصوب ـــر اس ـــتان ب ـــی در اس و کار خانگ

ـــتیم. ـــی هس ـــاغل خانگ ـــی مش کاری تخصص
جهاددانشگاهی  آموزشی  معاون  ابراهیمی  مجتبی 
خراسان جنوبی و مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی در استان گفت: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 
به کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
و  توسعه ای  نهاد  عنوان  به  جهاددانشگاهی  توسط  و 

مداخله گر در حوزه اشتغال در حال انجام است.
با انجام مطالعات،  الگو و  وی ادامه داد: بر اساس این 
قرار  توانمندسازی  و  استعدادسنجی  بررسی،  ساماندهی، 
است برای ۵۴ هزار و 300 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی 

در 3۱ استان کشور زمینه ایجاد اشتغال فراهم شود.
در  خانگی  مشاغل  توسعه  ملی  طرح  اجرایی  مدیر 
خراسان جنوبی ادامه داد: سهم استان در طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی ایجاد بستر اشتغال برای ۴00 نفر است که 
بیش از 900 نفر در این طرح ثبت نام کردند و برای این که 
نارضایتی عمومی ایجاد نشود با پیگیری های انجام شده 
توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بقیه افراد ثبت 

نام شده هم از مزایای طرح استفاده خواهند کرد.
وی اظهار کرد: متقاضیان مشاغل خانگی الزم است 
متناسب با نوع فعالیت مورد نظر و عاقه مندی خود در 
یکی از بخش های مستقل و پیشران ثبت نام کنند و باید 
از مهارت و تخصص کافی جهت انجام شغل خانگی مورد 

نظر برخوردار باشند.
ابراهیمی ادامه داد: هدف در طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی که الگویی از شکل گیری فعالیت های شبکه ای 
در کسب و کارهای خرد و کوچک بوده، این است که با 
انجام فعالیت های شبکه ای تمامی اجزای زنجیره ارزِش 
این  استان که در  از مشاغل مزیت دار خانگی  هر یک 
طرح هستند، نقشی را ایفا کرده و دالل و واسطه ها از 

این حوزه حذف شوند.
وی گفت: فعالیت های شبکه ای به توسعه بازار کمک 
به  که  متفاوتی  تولیدکنندگان  چون  می کند،  شایانی 
عنوان پیشران در شبکه مشغول به فعالیت هستند، به 
که ممکن  پشتیبانی می کنند  را  یکدیگر  فعالیت  نوعی 
خروجی  یا  محصول  خریدار  پیشران،  نفر  یک  است 

پیشران دیگری باشد.
در  خانگی  مشاغل  توسعه  ملی  طرح  اجرایی  مدیر 
خراسان جنوبی عنوان کرد: از طرف دیگر فروشگاه هایی 
شبکه ها  این  در  می کنند  فعالیت  مجازی  به صورت  که 
دیده و نقش آن ها مشخص شده است که برخی خریدار 
توافقی محصوالت تولیدی هر کدام از شبکه ها هستند.

تعاونی هایی  به  این که شبکه ها  به  اشاره  با  ابراهیمی 
کارهای  و  کسب  بارز  نمود  خود  که  می شوند  ختم 
بارز  نمود  تعاونی ها  کرد:  اظهار  هستند،  شبکه ای 
با  منسجم  به صورت  که  هستند  شبکه ای  فعالیت های 
تخصصی  دستگاه های  و  طرح  کارفرمای  حمایت های 

مرتبط با مشاغل خانگی در این طرح شکل می گیرند.
مشاغل  حوزه  در  برند   ۱۵ معرفی  به  اشاره  با  وی 
ایجاد 7 شبکه  دنبال  به  یادآور شد:  استان،  خانگی در 
گروه  مصوبه  اساس  بر  استان  در  خانگی  کار  و  کسب 

کاری تخصصی مشاغل خانگی هستیم.
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آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران 
جهاددانشگاهی

■ تولید خالص ترین کود سولفات پتاسیم جهان در کرمانشاه
■ گونه گیاهی جدید به نام علمی »فیلیپانش پویانی« کشف شد

■ روشی نوین برای استخراج صنعتی مس
■ تولید داروهای طبیعی جایگزین آنتی بیوتیک ها در صنعت 

طیور با همکاری جهاددانشگاهی کهگیلویه و بویر احمد

■ تولید ماده شیرین سازی آب توسط رشکت دانش بنیان 
مستقر در پارک علم و فناوری الربز جهاددانشگاهی

و ...

تـــازه
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ـــگاهی  ـــاوری جهاددانش ـــم و فن ـــارک عل ـــی پ ـــط عموم رواب
کرمانشـــاه: شـــرکت »توســـکا تجـــارت آریـــان« یکـــی 
ــارک  ــه پـ ــان زیرمجموعـ ــش بنیـ ــرکت های دانـ از شـ
ـــداع روشـــی  ـــا اب ـــه ب ـــاوری اســـت، شـــرکتی ک ـــم و فن عل
ـــولفات  ـــول س ـــوع محص ـــن ن ـــته خالص تری ـــن توانس نوی
ـــی  ـــد، محصول ـــد کن ـــان را تولی پتاســـیم در کشـــور و جه
ـــاورزی  ـــی کش ـــای اصل ـــی از کوده ـــوان یک ـــه عن ـــه ب ک
ــی از آن در  ــم باالیـ ــاالنه حجـ ــی رود و سـ ــه کار مـ بـ

ــود. ــرف می شـ ــان مصـ ــور و جهـ کشـ
مدیرعامـل شـرکت  محمدرضـا شمشـادی  مهنـدس 
پـارک علـم و فنـاوری کرمانشـاه بـا اشـاره بـه راه اندازی 
شـرکت از سـال ۱39۵، گفـت: شـرکت »توسـکا تجارت 
آریـان« در زمینه تولید کود شـیمیایی سـولفات پتاسـیم 
فعالیـت کـرده و خالص تریـن نوع ایـن کـود را در ایران و 

جهـان تولیـد می کنـد.
وی بـــه اهمیـــت ایـــن نـــوع کـــود در کشـــاورزی 
اشـــاره کـــرد و افـــزود: ســـه عنصـــر اصلـــی ازت، 
ـــد  ـــرای رش ـــروری ب ـــر ض ـــز عناص ـــیم ج ـــفات و پتاس فس
ـــه  ـــن س ـــی از ای ـــود یک ـــود و نب ـــوب می ش ـــاه محس گی
عناصـــر می توانـــد مانـــع رشـــد گیـــاه شـــود، در ایـــن 
ـــیم  ـــده پتاس ـــن کنن ـــیم تامی ـــولفات پتاس ـــود س ـــن ک بی
ـــود  ـــوع ک ـــن ن ـــن رو ای ـــت، از ای ـــاه اس ـــاز گی ـــورد نی م
در کشـــاورزی جایـــگاه ویـــژه ای داشـــته و از مصـــرف 

باالیـــی برخـــوردار اســـت.

ـــای  ـــه روش ه ـــاره ب ـــا اش ـــاهی ب ـــق کرمانش ـــن محق ای
مختلـــف تولیـــد کـــود ســـولفات پتاســـیم گفـــت: در 
ـــن  ـــد ای ـــرای تولی ـــه ای ب ـــا روش جداگان ـــن م ـــن یب ای
محصـــول ابـــداع کرده ایـــم کـــه بـــا اســـتفاده از ایـــن 
روش عمـــا خالص تریـــن کـــود ســـولفات پتاســـیم در 

ایـــران و جهـــان بـــه دســـت می آیـــد.

شمشـــادی خاطرنشـــان کـــرد: ایـــن روش ابداعـــی 
ـــان در  ـــارت آری ـــکا تج ـــرکت توس ـــا ش ـــد ت ـــب ش موج

زمـــره شـــرکت های دانـــش بنیـــان قـــرار بگیـــرد.
مدیرعامـــل شـــرکت توســـکا تجـــارت آریـــان بـــا 
اشـــاره بـــه نیـــاز بـــاالی کشـــور بـــه ایـــن محصـــول، 
گفـــت: در حـــال حاضـــر ســـاالنه حـــدود ۴00 هـــزار 
تـــن از ایـــن محصـــول در کشـــور مـــورد نیـــاز اســـت 
ـــدود  ـــال ۱39۵، ح ـــا س ـــه ت ـــت ک ـــی اس ـــن درحال و ای
ــور تولیـــد  ــزار تـــن از ایـــن محصـــول در کشـ 30 هـ

می شـــد.
وی افــزود: هــم اکنــون ۱0 شــرکت در زمینــه تولیــد 
ــدات  ــا حجــم تولی ــد، ام ــن محصــول در کشــور فعالن ای
ــا  ــن فع ــت بنابرای ــور نیس ــاز کش ــخگوی نی ــا پاس آن ه
هیــچ محصــول تولیــدی ســولفات پتاســیم بــه خــارج از 
کشــور صــادر نمی شــود و همــه شــرکت ها متمرکــز بــر 

تامیــن نیــاز کشــور هســتند.
ــادآور شــد: در شــرکت توســکا تجــارت  شمشــادی ی
آریــان در حــال حاضــر ســاالنه حــدود 2000 تــن 
ســولفات پتاســیم تولیــد می شــود و برنامــه داریــم ایــن 

ــم. ــش دهی ــاری افزای ــال ج ــد را در س ــزان تولی می
مدیرعامـل شـرکت توسـکا تجـارت آریان خاطرنشـان 
کـرد: در حال حاضـر زمین کناردسـت کارخانه خریداری 
شـده و برنامـه داریـم در سـال جـاری واحد جدیـد را به 
بهـره بـرداری برسـانیم کـه بـا ایـن کار 2000 تـن بـه 

حجـم ظرفیـت تولیـد شـرکت اضافه می شـود.
ــر در  ــت ۱۴ نفـ ــه فعالیـ ــاره بـ ــا اشـ ــادی بـ شمشـ
ـــد  ـــد جدی ـــر واح ـــرد: اگ ـــان ک ـــه، خاطرنش ـــن مجموع ای
راه انـــدازی شـــده و حجـــم تولیـــدات افزایـــش یابـــد 
ـــد. ـــد ش ـــه خواهن ـــه کار گرفت ـــتری ب ـــراد بیش ـــا اف قطع
ــاره  ــا اشـ ــه بـ ــاهی در ادامـ ــق کرمانشـ ــن محقـ ایـ
بـــه آشـــنایی پنـــج ســـاله شـــرکت توســـکا تجـــارت 
ـــتان  ـــاوری اس ـــم و فن ـــارک عل ـــه پ ـــا مجموع ـــان ب آری
ــای  ــاه، گفـــت: طـــی ایـــن مـــدت حمایت هـ کرمانشـ

ــم. ــت کرده ایـ ــارک دریافـ ــوی پـ ــی از سـ خوبـ

تولید خالص ترین کود سولفات 
پتاسیم جهان در کرمانشاه

به همت یک رشکت دانش بنیان پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه انجام گرفت

       آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران جهاددانشگاهی

تازه
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جنوبـی،  خراسـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
محسـن پویـان مدیـر مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی 
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی ۱۸ فروردیـن در نشسـت 
خبـری از کشـف گونـه گیاهـی جدیـد بـه نـام فیلیپانـش 

داد. خبـر   )Phelipanche  pouyanii( پویانـی 
وی افـــزود: محـــل جمـــع آوری نمونـــه ایـــن گیـــاه در 
ــد  ــران، بنـ ــات باقـ ــد ارتفاعـ ــتان بیرجنـ ــوب شهرسـ جنـ

امیـــر شـــاه بـــوده اســـت.
ـــع آوری  ـــس از جم ـــه پ ـــن نمون ـــرد: ای ـــان ک ـــان بی پوی
ــی  ــگاه فردوسـ ــوم دانشـ ــماره ۴۴7۴6 در هرباریـ ــا شـ بـ
ثبـــت و پـــس از طـــی مراحـــل قانونـــی توســـط اســـاتید 
ـــد  ـــورد تایی ـــوم گیاهـــی م گـــروه زیست شناســـی و دانشـــکده عل

ـــد. ـــی ش ـــت جهان و ثب
دارویـــی  گیاهـــان  تحقیقـــات  مجتمـــع  مدیـــر 
ـــل  ـــج حاص ـــت: نتای ـــی گف ـــان جنوب ـــگاهی خراس جهاددانش
از مطالعـــات گرده شناســـی و ریـــز ریخت شناســـی دانـــه 
نشـــان می دهـــد کـــه ایـــن صفـــات ارزش آرایه شـــناختی 
ـــاوند  ـــای خویش ـــد و گونه ه ـــه جدی ـــن گون ـــدی بی در مرزبن
ندارنـــد. بـــا ایـــن حـــال، توالی هـــای حاصـــل از نشـــانگر 
ــه  ــن گونـ ــکاری را بیـ ــدی آشـ ــی ITS، مرزبنـ ریبوزومـ

ــد. ــان می دهنـ ــاوند نشـ ــای خویشـ ــد و گونه هـ جدیـ
ــرده  ــای گـ ــی دانه هـ ــکل شناسـ ــه داد: شـ  وی ادامـ
و  نانـــا  گونه هـــای  و  پویانـــی  فیلیپـــاش  گونـــه  در 
ــز  ــوری و نیـ ــکوپ نـ ــا میکروسـ ــا بـ ــی نیاتـ آنگوستاسـ
اســـکن میکروســـکوپ الکترونـــی مـــورد بررســـی قـــرار 

ــد. گرفتنـ

پویـــان ادامـــه داد: کشـــف و معرفـــی ایـــن گیـــاه در 
 Nova مجلـــه یافته هـــای نویـــن در علـــوم زیســـتی
Biologica Reperta، جلـــد هفتـــم، شـــماره چهـــار 

در اســـفندماه ۱399 بـــه چـــاپ رســـیده اســـت.
مهـــدی ابراهیمـــی مدیـــر گـــروه پژوهشـــی تولیـــد و 
ــان  ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــان دارویـ ــرآوری گیاهـ فـ
ـــی  ـــان جنوب ـــت: خراس ـــت گف ـــن نشس ـــز در ای ـــی نی جنوب

پایتخـــت گیاهـــان دارویـــی و تولیـــد کننـــده انحصـــاری 
ـــه  ـــک بی دان ـــده زرش ـــد کنن ـــا تولی ـــران و تنه ـــاب در ای عن
ـــتعداد  ـــن اس ـــود ای ـــا وج ـــی رود، ب ـــمار م ـــه ش ـــان ب در جه
خـــدادادی تاکنـــون بهره بـــرداری اقتصـــادی شایســـته ای 
ــن  ــردی از ایـ ــات کاربـ ــش و تحقیقـ ــر پژوهـ ــی بـ مبتنـ

محصـــوالت صـــورت نگرفتـــه اســـت.
وی ادامـــه داد: جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی 
و  پتانســـیل ها  اقتصـــادی  توســـعه  بـــر  تمرکـــز 
ــی را  ــان دارویـ ــوزه گیاهـ ــه ای در حـ ــای منطقـ مزیت هـ

اولویـــت اول کاری خـــود قـــرار داده اســـت.
مدیـــر گـــروه پژوهشـــی تولیـــد و فـــرآوری گیاهـــان 
ـــرد:  ـــار ک ـــی اظه ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش داروی
ــان  ــراوری گیاهـ ــد و فـ ــازی تولیـ ــر بهینه سـ ــد بـ تاکیـ
ـــع  ـــران در مجتم ـــک و زعف ـــاب، زرش ـــژه عن ـــی به وی داروی
تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی، ارایـــه خدمـــات تخصصـــی 
گیاهـــان دارویـــی اســـتراتژیک در مرکـــز خدمـــات 
ـــاب و آدرس  ـــد بیرن ـــا برن ـــتراتژیک ب ـــان اس تخصصـــی گیاه
ـــاب، از  ـــی زرشـــک و عن ـــون مل ـــدازی کان birnab.ir، راه ان
ـــی  ـــان داروی ـــات گیاه ـــع تحقیق ـــت مجتم ـــای فعالی محوره

جهاددانشـــگاهی اســـت.
ـــودمند  ـــکات فراس ـــراع ش ـــد: اخت ـــادآور ش ـــی ی ابراهیم
ــت  ــا خاصیـ ــک بـ ــودمند زرشـ ــات فراسـ ــاب، آب نبـ عنـ
تصفیـــه خـــون و کمـــک بـــه خون ســـازی، کلوچـــه 
ـــاپ  ـــاب، چــــ ـــودمند عن ـــکوییت فراس ـــودمند و بیس فراس
۵ کتـــاب توســـط محققـــان جهاددانشـــگاهی و اخـــذ 
پذیـــرش و چـــاپ بیـــش از ۴0 مقالـــه علمـــی در نشـــریات و 
همایش هـــای داخلـــی و بین المللـــی از دیگـــر افتخـــارات 

جهاددانشـــگاهی در حـــوزه پژوهـــش اســـت.

گونه گیاهی جدید به نام علمی »فیلیپانش 
پویانی« کشف شد

گونه گیاهی جدید به نام فیلیپانش پویانی )Phelipanche pouyanii (  توسط محسن پویان مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی کشف و ثبت شد
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روشی نوین برای استخراج 
صنعتی مس

توسط یک شرکت فناور در مجتمع تحقیقاتی 
شهدای جهاددانشگاهی انجام گرفت

روابـط عمومـی پارک علـم و فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی:مدیرعامل یک شـرکت فناور 
در مجتمـع تحقیقاتـی شـهدای جهاددانشـگاهی و پـارک علـم و فنـاوری البـرز از 
موفقیـت در زمینـه اسـتخراج صنعتـی مـس در دنیـا خبـر داد و اعام کـرد: در حال 
حاضر شـرکت مشـغول تولید کاتد مس از سـمنت )کنسـانتره مس اکسـیدی( برای 

اولیـن بـار در دنیا اسـت.
معـدن  مهندسـی  دکتـری  فارغ التحصیـل  محمـدی  توکلـی  محمدرضـا  دکتـر 
گرایـش فـرآوری مـواد معدنـی از دانشـگاه تربیـت مـدرس، مدیـر گـروه کانـه آرایی 
و هیدرومتالـورژی پژوهشـکده فـرآوری مـواد معدنـی )جهاددانشـگاهی واحد تربیت 
مـدرس( و موسـس شـرکت تولیـدی مهندسـی فـرآور پژوهـان زیمـا بـا اعـام ایـن 
خبـر خاطرنشـان کـرد: زمینه فعالیت شـرکت مشـاوره، طراحی، مهندسـی، سـاخت 
و راه انـدازی کارخانه هـای تولیـد کنسـانتره/ محصـوالت فلـزی و غیر فلـزی از منابع 
اولیـه و ثانویـه اسـت. در حـال حاضـر شـرکت مشـغول تولیـد کاتـد مس از سـمنت 
)کنسـانتره مـس اکسـیدی( بـرای اولین بـار در دنیا اسـت. البته هدف غایی شـرکت 
تولیـد صنعتـی ایزوتـوپ مـس )99/999 درصد( اسـت کـه در مقیاس آزمایشـگاهی 

بـا موفقیـت به وقوع پیوسـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه از اهـداف اصلی تاسـیس جهاددانشـگاهی رفـع خا بین 
دانشـگاه و صنعـت و عینیـت بخشـیدن ایده هـای علمی دانشـگاهی در صنعت اسـت 
دربـاره ایـده کارآفرینانـه و فناورانـه خود افـزود: در جهان صنعتی امـروز، تولید مس 
از هـر دو نـوع کانسـنگ سـولفیدی و اکسـیدی انجـام می شـود. مسـیرهای فرآوری 
مرسـوم بـرای اسـتحصال مـس از کانسـنگ های سـولفیدی و اکسـیدی بـه ترتیـب 
اسـتفاده از روش های متوالی فلوتاسـیون/ذوب/الکتروریفاینینگ و لیچینگ/اسـتخراج 
حالی/الکترووینینگ اسـت. قبل از توسـعه فرآیند اسـتخراج حالی از روش قدیمی 
سمنتاسـیون )جانشـینی آهـن بـا مـس( اسـتفاده می شـد کـه امـروزه همچنـان در 
بیـن فعـاالن تجربـی کار ایـن صنعت مورد توجه و اسـتقبال اسـت. مزیـت این روش 
نیـاز بـه تخصـص و هزینـه کمتـر و در صـورت اجـرای صحیـح ظرفیت تولیـد باالتر 
اسـت ولـی عیب آن تولید سـمنت )کنسـانتره مـس ۵0 تا 90 درصد( بـه جای کاتد 
اسـت. شـرکت در وحلـه اول، رویکـرد اجرایـی صحیحـی را ابـداع نموده کـه طی آن 
اجـرای صحیـح فرآینـد سمنتاسـیون منجـر بـه افزایـش قابل توجـه ظرفیـت تولید 
می شـود و در مرحلـه دوم، بـا به کارگیـری فرآیندهـای هیدرومتالورژیکـی بـه جـای 
ذوب امـکان اسـتفاده از روش الکتروریفاینینـگ را برای اسـتحصال مس مسـتقیما از 

سـمنت فراهم کرده اسـت.
دکتـر محمدرضـا توکلـی محمـدی دربـاره ویژگی های ایـن محصـول توضیح داد: 
اوال روش توسـعه یافتـه دوسـتدار محیـط زیسـت اسـت و مشـکات زیسـت محیطی 
عملیـات ذوب را نـدارد. ثانیـا بـا جایگزینـی فرآیندهـای هیدرومتالورژیکـی به جای 
ذوب نـه تنهـا هزینه هـای عملیاتـی بـه مراتـب کم می شـود بلکـه فرآیندهـای ذوب 
نیازمنـد تجهیـزات پـر هزینـه بـا سـرمایه گذاری اولیـه بـاال می باشـند کـه بـرای 

واحدهـای کوچک مقیاس به صرفه نیسـت. ثالثا اسـتفاده از فراینـد الکتروریفاینینگ 
بـه جـای الکترووینینـگ نیـز بـه کیفیـت عیاری بـه مراتب بهتـر کاتد منجـر خواهد 
شـد. هـر چـه کاتد تولیـدی خالص تر باشـد تولیـد ایزوتـوپ مـس )99/999 درصد( 

کـه هـدف اصلـی شـرکت اسـت در مراحل بعـدی سـاده تر خواهـد بود.
ایـن کارآفریـن در ادامـه دربـاره اسـتقرار شـرکت خـود در پـارک علـم و فناوری 
البـرز تصریـح کـرد: حضـور شـرکت های متعـدد بـا زمینه هـای کاری متنـوع در یک 
محیـط کاری عـاوه بـر تقویت روحیه انگیزشـی پرسـنل گاهـی بـه هم افزایی علمی 
نیـز منجـر می شـود و بهره منـدی از چنیـن شـرایطی بیـرون پـارک مقـدور نیسـت. 
ایـن ویژگـی حداقـل امتیـاز حضـور در پـارک اسـت. البتـه شـرکت ما تازه تاسـیس 

بـوده و بـا گـذر زمـان بیشـتر در جریـان امور جـاری پارک قـرار خواهـد گرفت.
وی دربـاره شـعار اعامـی مقـام معظـم رهبـری، مبنـی بر تولیـد، پشـتیبانی ها و 
مانـع زدایـی هـا نیـز گفت: مـا گام اول یعنـی تولید ملی بـا دانش روز را برداشـته ایم 
تحقـق پشـتیبانی ها و مانـع زدایی هـا همت جهادی مدیـران باالدسـتی را می طلبد.

  ■■■

تولید داروهای طبیعی جایگزین 
آنتی بیوتیک ها در صنعت طیور 

با همکاری جهاددانشگاهی 
کهگیلویه و بویر احمد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۷ اردیبهشـت ماه:مدیر کل دفتـر تخصصـی کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی جهاددانشـگاهی از فراینـد پیشـرفت طرح هـای فناورانـه »تولیـد 
داروهـای طبیعـی جایگزیـن آنتـی بیوتیـک ها در صنعـت طیور« و »فرموالسـیون و 
تولیـد آفـت کـش های گیاهـی بـرای کنترل آفـات گلخانـه ای سـبزی و صیفی« در 

اسـتان کهگیلویـه و بویـر احمـد بازدیـد کرد.
طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  تخصصـی  دفتـر  کل  مدیـر  یزدانـی  داراب  دکتـر 
جهاددانشـگاهی از فراینـد پیشـرفت طرح هـای فناورانـه »تولیـد داروهـای طبیعـی 
جایگزیـن آنتـی بیوتیک هـا در صنعـت طیـور« و »فرموالسـیون و تولیـد آفـت کش 
هـای گیاهـی بـرای کنتـرل آفـات گلخانه ای سـبزی و صیفـی« در اسـتان کهگیلویه 

و بویـر احمـد بازدیـد کرد.
همچنیـن در ادامـه ایـن بازدید نشسـتی در محل سـازمان برنامه و بودجه اسـتان 
بـا حضـور دکتر شـهابی فر رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه کهگیلویه و بویـر احمد 
و هرمـزی معـاون سـازمان برنامـه و بودجـه کهگیلویـه و بویر احمد به همـراه رییس 
جهاددانشـگاهی اسـتان برگزار شـد و در این نشسـت پس از ارایه گزارش پیشـرفت 
و نحـوه کار و بـا عنایـت بـه افزایـش شـدید قیمـت نهادهای سـاختمانی در 2 سـال 
گذشـته درخواسـت حمایـت مالـی سـازمان بـرای تسـریع در تکمیـل طرح شـد که 

دکتـر شـهابی فـر قول مسـاعد بـرای کمک بـه این طرح هـا داد.



w
w

w.
ac

ec
r.a

c.
ir

هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

29

تامیـن  بـرای  برنامه ریـزی  لـزوم  تاکیـد شـد  آن  بـر  کـه  دیگـر موضوعاتـی  از 
مـواد اولیـه گیاهـی مـورد نیـاز بـرای تولیـد محصوالت هـدف و بـا اولویت اسـتفاده 
حداکثـری از ظرفیت هـای اسـتانی بـود بـه همیـن منظـور واحـد اسـتانی موظـف 
شـد تـا بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای علمـی موجـود در پژوهشـکده گیاهـان دارویی، 
واحدهـای اسـتانی جهاددانشـگاهی و دفتـر گیاهـان دارویی وزارت جهاد کشـاورزی 
برنامـه ریـزی الزم بـرای شناسـایی اراضـی و کشـاورزان مسـتعد کاشـت گونه هـای 

مـورد نیـاز را در دسـتور کار خـود قـرار دهـد.
بـا توجـه به این که کار فرموالسـیون و تسـت های فیزیک و شـیمیایی و همچنین 
تسـت های آزمایشـگاهی و فارمـی داروهـا در پژوهشـکده گیاهـان دارویـی و مرکـز 
ملـی ذخایـر زیسـتی و ژنتیکـی جهاددانشـگاهی به اتمـام رسـیده و پرونده ها جهت 
اخـذ مجوزهـا آمـاده تحویل به سـازمان دامپزشـکی اسـت، طبق برنامه زمـان بندی 
طـرح تـا شـهریور مـاه سـوله های تولیـدی کارخانـه آمـاده شـده و خـط تولیـد کـه 
هـم اکنـون در حـال سـاخت و آماده سـازی می باشـد در محل سـایت نصـب و بهره 

بـرداری اولیـه در مهـر مـاه ۱۴00 آغاز خواهد شـد.
گیاهـی  آفت کش هـای  و  داروهـا  تولیـد  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  اسـت،  گفتنـی 
به عنـوان جایگزینـی بـرای داروهـای شـیمیایی مـورد اسـتفاده در صنعـت طیـور و 
آفـات محصـوالت  همچنیـن آفت کش هـای شـیمیایی مـورد اسـتفاده در کنتـرل 
کشـاورزی ایـن طـرح در قالـب طرح هـای فناورانـه در مهـر مـاه سـال ۱39۸ بـا 
همـکاری پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی، مرکز ملی ذخایر زیسـتی و 

ژنتیکـی و جهاددانشـگاهی واحـد اسـتان کهگیلویـه و بویـر احمـد آغـاز شـد.
هـدف از انجـام ایـن دو طـرح ملی، کسـب دانش فنـی و تولید تجـاری حداقل ۵ 
آفـت کـش پر کاربرد با منشـا گیاهـی برای کنترل آفـات صیفی و سـبزی گلخانه ای 
و همچنیـن ۵ دارو بـا منشـا گیاهـی بـرای کنتـرل عفونت هـای گوارشـی، اختاالت 
تنفسـی، محـرک رشـد و ضـد کوکسـیدیوز در صنعـت پـرورش مـرغ گوشـتی و 

بود. تخم گـذار 
یکـی از بخش هـای مهـم این دو طـرح، سـاخت و راه اندازی سـایت کارخانه تولید 
آفت کش هـای گیاهـی و داروهـای دامی در شـهرک صنعتی چهار بیشـه شهرسـتان 
گچسـاران اسـت کـه جهاددانشـگاهی در طـی ۱۸ ماه گذشـته بالغ بـر ۱00 میلیارد 
ریـال بـرای ایجـاد زیـر سـاخت و خطوط تولیـد این فراوردهـای دانش بنیـان هزینه 

کرده اسـت.

  ■■■

تولید ماده شیرین سازی آب 
توسط رشکت دانش بنیان مستقر 

در پارک علم و فناوری الربز 
جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری البرزجهاددانشـگاهی: شـرکت دانـش بنیـان حافظ 

وارش مسـتقر در پـارک علـم و فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی موفـق شـد یکـی از 
پیـش ماده هـای اصلـی تهیـه الیـه سـوم از جنـس پلـی آمید غشـای تصفیـه آب به 
روش اسـمز معکـوس را تولیـد و روانـه بـازار کنـد که کاربـرد این محصـول تصفیه و 

شـیرین سـازی آب است.
مهنـدس زهـرا سـلطانی صبـح مدیرعامـل شـرکت دانـش بنیـان حافـظ وارش با 
اعـام ایـن خبر گفـت: نام این محصـول »تری مزوییـل کلراید« اسـت؛ این محصول 
بـا نـام مخفـف )TMC( یکـی از پیـش ماده هـای اصلـی تهیـه الیـه سـوم از جنس 
پلـی آمیـد غشـای تصفیـه آب بـه روش اسـمز معکوس اسـت کـه در اثـر واکنش با 
پیـش مـاده دیگر بر روی سـایر الیه ها سـنتز می گـردد وکاربرد آن تصفیه و شـیرین 

سـازی آب است.
وی افزود: این محصول توسـط شـرکت حافظ وارش در داخل کشـور سـنتز شـده 
و ضمـن برخـورداری از دانـش فنـی بـاال آنالیزهـای تاییـد کننـده سـاختار و درجه 
خلـوص را دارا می باشـد. حافـظ وارش محصـولTMC را از همـان ابتـدای امـر بـا 
هـدف فـروش صادراتـی در پروسـه تولیـد قـرار داده اسـت و مقاصـد صادراتـی غالبا 

کشـورهای آسـیای شـرقی و حـوزه خلیـج فارس می باشـد.

  ■■■

تصویب فاز دوم طرح تولید 
فناورانه نانو حس گرهای حکاکی 

شده الکرتوشیمیایی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اسـتان زنجان:رییس جهاددانشـگاهی زنجـان گفت: فاز 
دوم طـرح تولیـد فناورانه نانو حس گرهای حکاکی شـده الکتروشـیمیایی که توسـط 
جهادگـران ایـن واحـد در اسـتان تولیـد شـده اسـت، در سـتاد اقتصـاد مقاومتـی و 

جهـش تولید اسـتان مصوب شـد.
کامـران جعفـری اظهـار کرد: بر اسـاس بررسـی دبیرخانه سـتاد اقتصـاد مقاومتی 
اسـتان در سـال جاری، از میـان پروژه های پیشـنهادی دسـتگاه های مختلف اسـتان، 
تعـداد ۱0 پـروژه مصـوب شـده کـه فـاز دوم طرح تولیـد فناورانـه نانـو حس گرهای 
حکاکـی شـده الکتروشـیمیایی کـه فـاز اول آن طی سـال گذشـته در سـتاد اقتصاد 

مقاومتـی و جهـش تولیـد اسـتان مصوب شـده بـود، جـزو طرح های مصـوب بود.
وی هـدف از اجـرای طـرح را، اندازه گیـری آالینده هـای غذایـی، دارویـی و آب با 
روشـی آسـان، کم هزینـه، سـریع و اندازه گیـری در محـل نمونـه اعام کـرد و افزود: 
نانـو حس گرهـای الکتروشـیمیایی زیرشـاخه مهمـی از حس گرهای الکتروشـیمیایی 
هسـتند کـه از الکتـرود به عنـوان مبـدل اطاعـات بـه سـیگنال الکترونیک اسـتفاده 

می کنـد و جـزو مشـخصه تشـکیل دهنده آن هـا نانـو مواد اسـت.
وی ادامـه داد: نانـو حس گرهـای الکتروشـیمیایی قادر اسـت توانمنـدی تجزیه ای 
و  درآمیـزد  مـواد  نانـو  اختصاصـی  عملکـرد  بـا  را  الکتروشـیمیایی  تکنیک هـای 
برهم کنـش آنالیـت و نانـو مـواد منجـر بـه تولیـد سـیگنال الکتریکـی در یکـی از 
روش هـای رایج الکتروشـیمیایی مانند ولتامتـری، پتانسـیومتری، کرونوآمپرومتری و 
امپدانسـومتری می شـود. اسـتفاده از اصاح کننـده حکاکی قالـب مولکولی، همچنین 
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اسـتفاده از گرافـن در سـاختار نانـو حس گـر بـه خاطـر خـواص منحصـر به فـرد آن 
در زمینـه رسـانای الکتریکـی مطلـوب، انعطاف پذیـری، سـبکی و قـدرت اسـتحکام 
مناسـب موجـب ارتقـای حساسـیت و انتخاب پذیـری و نیـز باعـث بهبـود عملکرد و 

پیشـرفت در خـواص نانـو حس گـر شـده اسـت.
الکتروشـیمیایی  حس گرهـای  کـرد:  تصریـح  زنجـان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
بـودن،  کم هزینـه  سـادگی،  جملـه  از  بی شـمار  مزایـای  داشـتن  به واسـطه 
گزینش پذیـری زیـاد و حساسـیت بـاال در برابـر روش هـای مـورد اسـتفاده امـروزی 
مـورد توجـه اسـت؛ از ایـن رو ایـن حس گرها بـه ابزارهـای قدرتمنـدی در حوزه های 
مختلـف از جملـه غـذا، محیط زیسـت، تشـخیص بیماری هـا، بررسـی و نظارت هـای 
پزشـکی و سیسـتم های امنیتی ضدتروریسـم تبدیل شـده اسـت. از سـویی دیگر این 
تکنولـوژی مـدرن دارای معایبـی ماننـد هزینـه باال، ویـژه نبودن، حد تشـخیص باال، 
حساسـیت کم و اسـتفاده زیاد از حال های شـیمیایی آالینده محیط زیسـت نیسـت.
وی بـا اشـاره بـه این که برای غلبه بر مشـکات فوق، حس گرهای الکتروشـیمیایی 
می توانـد راهگشـا باشـد، عنـوان کـرد: در زمان کنونـی حس گرها کاربرد وسـیعی در 
زمینه هـای مختلـف بالینی، صنعتـی، زیسـت محیطی و کشـاورزی دارد. به طور مثال 
در بخش هـای نظامـی می تـوان بیوسـم های زیسـتی را مـورد بررسـی قـرار داد. در 
زمینـه پزشـکی بـا تولید حس گرهـای حسـاس آزمایشـگاهی، می تـوان کوچک ترین 
عائـم سـرطان را شناسـایی کـرد. همچنیـن در صنایـع هوافضا به عنـوان حس گر بر 
بدنـه هواپیمـا و صنعـت خـودرو جهت مصرف بهینه سـوخت مورد اسـتفاده قرار داد.
ایـن مسـوول ادامـه داد: بـا توجـه به این کـه بخش زیـادی از نیاز کشـور در حوزه 
تشـخیص سـریع در پزشـکی، کشـاورزی، دامپزشـکی و کاربردهای امنیتی و دفاعی 
توسـط شـرکت های خارجـی تامیـن می شـود و حجـم بـاالی واردات را در حـوزه 
محصـوالت فنـاوری داریـم، می توانیـم بـا تولیـد و بومی سـازی نانـو حس گرهـا، نیاز 

کشـور در حـوزه فناوری هـای تشـخیصی را، سـریع تر مرتفـع می کنیـم.
رییـس جهاددانشـگاهی زنجـان، بـا اشـاره بـه پنـج نانو حس گـر الکتروشـیمیایی 
سـاخته شـده در فـاز اول ایـن طـرح توسـط جهاددانشـگاهی اسـتان، خاطرنشـان 
کـرد: نانـو حس گـر الکتروشـیمیایی ویتامیـن D۳، نانـو حس گـر الکتروشـیمیایی 
پروپرانولـول، نانـو حس گـر الکتروشـیمیایی نیتـرات، نانـو حس گـر الکتروشـیمیایی 
گلوکـز قنـد خـون و نانـو حس گـر الکتروشـیمیایی دیگوکسـین، پنـج نانـو حس گـر 

الکتروشـیمیایی سـاخته شـده در فـاز نخسـت ایـن طـرح اسـت.

  ■■■

طراحی و ساخت پرینرتهای 
سه بعدی در ابعاد خانگی و 

صنعتی

روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری البـرز جهاددانشگاهی:توسـط شـرکت مسـتقر در 
پـارک علـم و فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی کـه در حـوزه طراحی و تولیـد قطعات 
الکترونیکـی فعـال اسـت موفـق بـه طراحـی سـاخت پرینترهـای سـه بعدی در ابعاد 

شـد. مختلف 

مهنـدس منصـور رحمانیـان مدیرعامل شـرکت رادیـس پندار پایا مسـتقر با اعام 
ایـن خبـر گفـت: بـا توجـه بـه نیـاز کشـور و مقابلـه بـا تحریم هـای ظالمانـه موفـق 
شـدیم، پرینترهـای سـه بعدی در ابعـاد خانگـی، نیمه صنعتـی و صنعتـی را طراحـی 

نموده و بسـازیم.
وی گفـت: ایـن پرینتـر در سـه نـوع، خانگـی، نیمه صنعتـی و صنعتی قابـل تولید 
اسـت، از ویژگی هـای ایـن دسـتگاه کم مصرف بودن آن و همچنین سـادگی اسـتفاده 

آن می تـوان نـام برد.
مدیرعامـل شـرکت رادیـس پنـدار پایا با اشـاره به در حـال تولید انبوه هسـتیم و 
مقدمـات کار فراهـم شـده اسـت و در آینـده بسـیار نزدیـک آمـاده به بازار می شـود، 
اظهـار کـرد: در حـال حاضر یـک تیم ۱2 نفره در رشـته های مختلف در این شـرکت 

مشـغول هسـتند و می تواننـد فنـاوری روز را تولید کنند.
وی از ثبـت اختـراع ایـن محصـول خبـر داد و اعـام کـرد: با توجه بـه محصوالت 
شـرکت، درصـدد دانش بنیـان شـدن هسـتیم و مقدمـات اولیـه بـرای دانش بنیانـی 

انجـام و در حـال تکمیل سـامانه هسـتیم.
نـدارد و  بـرای تجاری سـازی مشـکل خاصـی وجـود  افـزود: تقریبـا  رحمانیـان 
خوشـبختانه همـه مراحـل از طریـق پـارک علـم و فنـاوری البـرز قابـل حل اسـت و 

تعامـل خوبـی بیـن شـرکت های پـارک البـرز و مجموعـه سـتادی وجـود دارد.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه سـال تولیـد، پشـتیبانی ها و مانـع زدایی هـا گفت: در 
سـال ۱۴00 بـا ایـن نام گـذاری بایـد توجـه بیشـتری بـه شـرکت های دانش بنیـان و 
فنـاور صـورت بگیـرد و مشـکات پیـش روی ایـن شـرکت ها در بخش هـای مختلف 

به ویـژه حـوزه مالـی برطرف شـود.

  ■■■

تولید اولین منونه صندلی 
ژنیکولوژی تخت شو در در مرکز 
رشد فناوری سالمت پژوهشگاه 

ابن سینا

کارآفرینـان  شـرکت  جهاددانشـگاهی:متخصصان  ابن سـینا  پژوهشـگاه  عمومـی  روابـط 
اسـتوار در مرکز رشـد فناوری سـامت و مرکز درمـان تخصصی ناباروری پژوهشـگاه 
ابـن سـینا جهاددانشـگاهی موفـق شـدند بـرای اولیـن بـار نمونـه اولیـه صندلـی 
ژنیکولـوژی تخت شـو سـه موتوره بـا عـرض ۸۵ سـانتی متر را بـه تولیـد برسـانند.

متخصصـان شـرکت کارآفرینـان اسـتوار موفق شـدند بـرای اولین بار نمونـه اولیه 
تولیـد  بـه  را  بـا عـرض ۸۵ سـانتی متر  ژنیکولـوژی تخت شـو سـه موتوره  صندلـی 
برسـانند. شـرکت کارآفرینـان اسـتوار از واحدهـای فنـاور مسـتقر در مرکـز رشـد 
فنـاوری سـامت و مرکـز درمـان تخصصـی ناباروری پژوهشـگاه ابن سـینا به شـمار 

می رونـد.
انـواع صندلی هـا و تخت هـای پزشـکی  ایـن گـروه کارآفریـن در حـوزه تولیـد 
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مشـغول بـه فعالیـت هسـتند و تاکنـون توانسـته اند محصـوالت خـود را بـه چندین 
مرکـز درمانـی در سراسـر کشـور عرضـه کنند. شـرکت کارآفرینـان اسـتوار آمادگی 
دارد بسـته بـه نیاز مراکز درمانی نسـبت به طراحی و شخصی سـازی انـواع تجهیزات 

ورزد. مبادرت  پزشـکی 
  ■■■

تاثیرگذاری بحران ناشی 
از کرونا در فضای شهری و 

منطقه ای

ـــگاهی:ایرج  ـــی جهاددانش ـــات اجتماع ـــانی و مطالع ـــوم انس ـــگاه عل ـــی پژوهش ـــط عموم رواب
قاســـمی مدیـــر گـــروه پژوهشـــی مدیریـــت برنامه ریـــزی شـــهری و منطقـــه ای 
ـــه خـــود  ـــوم انســـانی و مطالعـــات اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی در مقال پژوهشـــگاه عل
بـــا عنـــوان »پیامدهـــای کرونـــا بـــر شـــهر و شهرســـازی آینـــده« در فروردیـــن 
ـــا در  ـــی از کرون ـــران ناش ـــی بح ـــار احتمال ـــا، آث ـــیوع کرون ـــدای ش ـــاه ۱399 و ابت م

ـــرد. ـــی ک ـــر را بررس ـــن تاثی ـــی ای ـــه ای و هم افزای ـــهری و منطق ـــای ش فض
ایـــرج قاســـمی مدیـــر گـــروه پژوهشـــی مدیریـــت برنامه ریـــزی شـــهری و 
ـــای  ـــوان »پیامده ـــت عن ـــود تح ـــش خ ـــا پژوه ـــه ب ـــگاه در رابط ـــه ای پژوهش منطق
ـــریه  ـــاه ۱399 در نش ـــن م ـــه در فروردی ـــده« ک ـــازی آین ـــهر و شهرس ـــر ش ـــا ب کرون
علمـــی تخصصـــی ارزیابـــی تاثیـــرات اجتماعـــی بـــه چـــاپ رســـیده اســـت بـــه 
ـــار  ـــال از انتش ـــک س ـــش از ی ـــت بی ـــد از گذش ـــک بع ـــه این ـــرد ک ـــاره ک ـــی اش نکات

ایـــن مقالـــه، بـــا واقعیت هـــای روز قابـــل قیـــاس اســـت.
ـــن  ـــه ای ـــران ب ـــی در ای ـــای تاریخ ـــه همه گیری ه ـــتناد ب ـــا اس ـــه ب ـــن مقال در ای
نکتـــه اشـــاره شـــد در همه گیری هایـــی کـــه بـــا تراکـــم جمعیـــت و ترددهـــای 
ـــی  ـــرای ایمن ـــهروندان ب ـــردم و ش ـــد، م ـــدا می کن ـــش پی ـــیوع آن افزای ـــانی ش انس
ـــون  ـــق پیرام ـــه مناط ـــزرگ ب ـــهرهای ب ـــرایط از ش ـــا ش ـــود ب ـــق خ ـــی و تطبی طبیع
شـــهری، کوه هـــا و روســـتاها پنـــاه برده انـــد. بعضـــی شـــهرها چنـــان جمعیـــت 
ـــدند. ـــهر ارواح ش ـــد ش ـــان مانن ـــر مورخ ـــه تعبی ـــه ب ـــد ک ـــت داده ان ـــود را از دس خ
ــان  ــه میـ ــد مناقشـ ــان می دهـ ــی نشـ ــناد تاریخـ ــه اسـ ــری کـ ــه دیگـ نکتـ
قرنطینـــه کامـــل یـــا ناقـــص اســـت. تقریبـــا در همـــه اپیدمی هـــا بیـــن 
متخصصـــان بهداشـــت و درمـــان و سیاســـت گذاران و تصمیم گیـــران کشـــوری 
ـــه  ـــوارد قرنطین ـــتر م ـــته و در بیش ـــود داش ـــه وج ـــت مناقش ـــن دو سیاس ـــن ای بی

محـــدود و ادامـــه فعالیـــت بـــه اجـــرا گذاشـــته شـــده اســـت.
ــک  ــوان یـ ــه عنـ ــهر بـ ــت شـ ــود آورده اسـ ــش خـ ــی از پژوهـ  وی در بخشـ
سیســـتم پیچیـــده و آشـــوبی عمـــل می کنـــد کـــه بـــا ورود بـــه بی نظمـــی، در 
ـــار  ـــر انتظ ـــر و تاث ـــن تاثی ـــدی اســـت. در ای ـــه نظـــم جدی ـــتیابی ب ـــرای دس ـــاش ب ت
ـــود و در  ـــد ش ـــی بازتولی ـــبتا متفاوت ـــیوه نس ـــه ش ـــهری ب ـــای ش ـــه فض ـــی رود ک م
ـــول  ـــار تح ـــا دچ ـــکونت و فض ـــت، س ـــز فعالی ـــن مراک ـــط بی ـــد، رواب ـــن بازتولی ای
ـــای  ـــد فض ـــود می توان ـــه خ ـــد ک ـــزی کن ـــدی را پی ری ـــار جدی ـــو و رفت ـــده، الگ ش

جدیـــدی را بازتولیـــد کنـــد. در ایـــن فرآینـــد سیاســـت گذاران و برنامه ریـــزان 
ـــی  ـــای آت ـــی رود در برنامه ه ـــار م ـــب انتظ ـــن ترتی ـــت و بدی ـــد داش ـــش خواهن نق
خوشـــه های خوداتـــکا و روابـــط شـــبکه ای مـــورد تاکیـــد قـــرار گیـــرد. در ایـــن 

ـــد. ـــد ش ـــول خواهن ـــار تح ـــی دچ ـــای مکان ـــط و پیونده ـــرایط رواب ش
ـــد  ـــدا خواه ـــری پی ـــکل دیگ ـــد ش ـــای جدی ـــتاها در دنی ـــوه و روس ـــه ک ـــرار ب ف
ـــق  ـــوا رون ـــوش آب و ه ـــا خ ـــتایی و ترجیح ـــق روس ـــینی در مناط ـــرد و ویانش ک
بیشـــتری خواهـــد گرفـــت. در شـــهرها نیـــز فضاهـــای شـــهری خـــرد در برابـــر 
ــبز  ــای سـ ــروز فضاهـ ــه امـ ــه کـ ــد. همانگونـ ــرار می گیرنـ ــزرگ قـ ــای بـ فضاهـ
ــای  ــا و پارک هـ ــه فضاهـ ــتری نســـبت بـ ــای بـــزرگ محدودیـــت بیشـ و پارکهـ

کوچـــک دارنـــد.
بازتعریـــف محـــات، تاثیـــر همه گیـــری بـــر نظـــم و کارکـــرد کاربری هـــا و 
ـــه در  ـــت ک ـــواردی اس ـــایر م ـــه س ـــور، از جمل ـــکن کار مح ـــوی مس ـــد الگ بازتولی

ـــت. ـــده اس ـــاره ش ـــه آن اش ـــه ب ـــن مقال ای
  ■■■

اجرای طرح پژوهشی
»بررسی اثرات و پیامدهای 

انتقال سازمان های عمومی به 
نواحی فرسوده به مثابه پروژە ی 

محرک توسعه«

ـــگاهی:طرح  ـــی جهاددانش ـــات اجتماع ـــانی و مطالع ـــوم انس ـــگاه عل ـــی پژوهش ـــط عموم رواب
پژوهشـــی »بررســـی اثـــرات و پیامدهـــای انتقـــال ســـازمان های عمومـــی بـــه 
ــز  ــط مرکـ ــعه« توسـ ــرک توسـ ــروژه ی محـ ــه پـ ــه مثابـ ــوده بـ ــی فرسـ نواحـ
ـــی  ـــات اجتماع ـــانی و مطالع ـــوم انس ـــگاه عل ـــی پژوهش ـــرات اجتماع ـــی تاثی ارزیاب
جهاددانشـــگاهی و بـــا حمایـــت مرکـــز مطالعـــات و برنامه ریـــزی شـــهر تهـــران 

ـــد. ـــام ش انج
ایـــن طـــرح پژوهشـــی بـــا بهره گیـــری از رویکـــرد ارزیابـــی تاثیـــرات 
ــازمان های  ــال سـ ــی از انتقـ ــای ناشـ ــرآورد پیامدهـ ــدف بـ ــا هـ ــی و بـ اجتماعـ
ـــعه،  ـــرک توس ـــروژه مح ـــه پ ـــه مثاب ـــران ب ـــهر ته ـــوده ش ـــت فرس ـــه باف ـــی ب عموم
ـــا و  ـــردآوری داده ه ـــه گ ـــت ب ـــی نخس ـــنادی و میدان ـــای اس ـــتفاده از روش ه ـــا اس ب
اطاعـــات پرداختـــه و در نهایـــت بـــا بهره گیـــری از فنـــون متفـــاوت همچـــون 
ـــت  ـــان تح ـــا و ذی نفع ـــرآوردی از متغیره ـــی، ب ـــات تطبیق ـــی و مطالع سناریونویس

تاثیـــر ارایـــه شـــده اســـت.
ایـــن پـــروژه عـــاوه بـــر مـــرور پژوهش هـــای انجـــام شـــده و مرتبـــط بـــا 
ـــورد  ـــز م ـــط را نی ـــی مرتب ـــی و خارج ـــهری داخل ـــای ش ـــی از طرح ه ـــوع، برخ موض
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ـــط،  ـــووالن مرتب ـــهری، مس ـــران ش ـــا مدی ـــو ب ـــت. گفت وگ ـــرار داده اس ـــی ق بررس
ـــه  ـــود ک ـــش ب ـــن پژوه ـــاری ای ـــه آم ـــی از جامع ـــی، بخش ـــاالن محل ـــگان و فع نخب
بـــا بهره گیـــری از نمونه گیـــری هدفمنـــد و تـــا رســـیدن بـــه اشـــباع نظـــری 
ایـــن گفتگوهـــا ادامـــه یافـــت. در نهایـــت پیامدهایـــی در حوزه هـــای مختلـــف 
ـــب  ـــد در قال ـــاش ش ـــان و ت ـــط زیســـتی بی ـــادی و محی ـــدی، اقتص ـــی، کالب اجتماع
نظـــام کاربســـت، نظامـــی از نهادهـــا و ســـازمان هایی کـــه بایـــد در مدیریـــت 

ـــود. ـــه ش ـــد ارای ـــا کنن ـــش ایف ـــا نق پیامده
ـــگاه  ـــی پژوهش ـــرات اجتماع ـــی تاثی ـــز ارزیاب ـــدی مدیرمرک ـــادی برغم ـــر ه دکت
علـــوم انســـانی و مطالعـــات اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی و مدیـــر طـــرح دربـــاره 
ـــان از آن دارد  ـــش نش ـــن پژوه ـــج ای ـــرد: نتای ـــان ک ـــرح بی ـــن ط ـــرای ای ـــت اج اهمی
ـــد  ـــی نمی توان ـــه تنهای ـــوده ب ـــت فرس ـــه باف ـــی ب ـــازمان های عموم ـــال س ـــه انتق ک
ـــد  ـــدام نیازمن ـــن اق ـــای ســـطح کیفیـــت زندگـــی شـــهروندان شـــود و ای موجـــب ارتق
انجـــام فعالیت هایـــی همزمـــان در حوزه هـــای اجتماعـــی، فرهنگـــی و اقتصـــادی 
ـــن  ـــد. در ای ـــته باش ـــراه داش ـــه هم ـــتری را ب ـــت بیش ـــج مثب ـــد نتای ـــا بتوان دارد ت
بیـــن توجـــه بـــه برقـــراری ارتقـــاط بیـــن ســـازمان ها و بافـــت پیرامـــون خـــود 
ــه  ــط جامعـ ــا توسـ ــن مجموعه هـ ــی ایـ ــای داخلـ ــری از ظرفیت هـ ــره گیـ و بهـ
ـــت. ـــوده اس ـــرح ب ـــن ط ـــل در ای ـــل تام ـــم و قاب ـــکات مه ـــز از ن ـــروژه نی ـــراف پ اط

 
  ■■■

اجرای ۱۰ طرح پژوهشی حوزه 
خانواده در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات اجتمعی 

جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و مطالعـــات اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی: 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــگاهی، ب ـــی جهاددانش ـــات اجتماع ـــانی و مطالع ـــوم انس ـــگاه عل پژوهش
ـــی  ـــرح پژوهش ـــرای ۱0 ط ـــواده«، اج ـــات خان ـــی »مطالع ـــروه پژوهش ـــدازی گ راه ان

ـــرار داد ـــود ق ـــتور کار خ ـــوزه را در دس ـــن ح در ای
ـــش  ـــه نق ـــطح کان جامع ـــم در س ـــرد و ه ـــطح خ ـــم در س ـــواده ه ـــاد خان نه
ـــخصیت  ـــکل گیری ش ـــرد، در ش ـــطح خ ـــاد در س ـــن نه ـــده ای دارد و ای تعیین کنن
و حیـــات فـــردی و اجتماعـــی افـــراد، بســـیار تاثیرگـــذار اســـت. همچنیـــن در 
ـــه  ـــی جامع ـــات اجتماع ـــرای حی ـــده ب ـــادی تعیین کنن ـــوان نه ـــطح کان، به عن س
ــای نقـــش می کنـــد و بـــدون  ــای اجتماعـــی ایفـ ــایر نهادهـ ــا سـ در تعامـــل بـ
ـــا  ـــت و متقاب ـــوالت آن اس ـــاد و تح ـــن نه ـــر از ای ـــه متاث ـــوالت جامع ـــد تح تردی
تحـــوالت جامعـــه و ســـایر نهادهـــای آن )نظیـــر اقتصـــاد، سیاســـت( بـــر نهـــاد 

ـــت. ـــذار اس ـــواده تاثیرگ خان
ــت  ــای آن، اهمیـ ــران و چالش هـ ــواده در ایـ ــاد خانـ ــوالت نهـ ــر و تحـ تغییـ
ایـــن نهـــاد و ضـــرورت پرداختـــن بـــه آن را دو چنـــدان کـــرده اســـت. برایـــن 

ـــروه  ـــگاهی، گ ـــی جهاددانش ـــات اجتماع ـــانی و مطالع ـــوم انس ـــگاه عل ـــاس پژوهش اس
ـــای  ـــدازی و فعالیت ه ـــواده« راه ان ـــات خان ـــوان »مطالع ـــا عن ـــدی را ب پژوهشـــی جدی

ـــت. ـــرده اس ـــاز ک ـــوزه آغ ـــن ح ـــزی در ای ـــد و متمرک ـــی هدفمن پژوهش
گفتنـــی اســـت، اجـــرای ۱0 طـــرح پژوهشـــی بـــا عنوان هـــای »بررســـی و 
ارزیابـــی وضعیـــت اســـتحکام خانـــواده ایرانـــی«؛ »بررســـی عوامـــل موثـــر بـــر 
بـــروز اختـــاف بیـــن زوجیـــن و شـــیوه های حـــل آن هـــا«؛ »بررســـی ســـاختار 
ـــه  ـــان ب ـــرش ایرانی ـــی نگ ـــای آن«؛ »بررس ـــل و پیامده ـــواده و عوام ـــدرت در خان ق
فرزنـــدآوری«؛ »نگـــرش و رفتـــار جنســـی«؛ »بررســـی نگرش هـــای جنســـیتی و 
ـــواده ایرانـــی«؛ »بررســـی  ـــواده«؛ »تعامـــات بین نســـلی در خان پیامدهـــای آن در خان
ـــت  ـــواده ایرانی«؛»وضعی ـــف خان ـــل های مختل ـــی در نس ـــی اجتماع ـــوالت فرهنگ تح
ــونت  ــت خشـ ــا(«؛ »وضعیـ ــا و چالش هـ ــا، فرایندهـ ــران )نگرش هـ ازدواج در ایـ
ـــا  ـــه ب ـــرار داد ک ـــتور کار ق ـــر آن« را در دس ـــر ب ـــل موث ـــران و عوام ـــی در ای خانوادگ
ـــده  ـــرا ش ـــت اج ـــا موفقی ـــگاه، ب ـــکاران پژوهش ـــی و هم ـــات علم ـــای هی ـــت اعض هم

و هم اکنـــون مراحـــل ارزیابـــی نهایـــی را طـــی می کنـــد.

  ■■■

تکمیل حلقه فناوری ماشین ها و 
تکنولوژی های آبیاری و صادرات 

به خارج از کشور

ــعه  ــکده توسـ ــی شریف:پژوهشـ ــگاهی صنعتـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ روابـ
تکنولـــوژی ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف بـــا همـــکاری ســـازمان 
تجاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانش آموختـــگان و ســـازندگان داخلـــی، بـــا 
ـــین های  ـــی و ماش ـــی و مهندس ـــات فن ـــدور خدم ـــرای ص ـــاوری، ب ـــبکه فن ـــاد ش ایج
ــای  ــادرات تکنولوژی هـ ــاب صـ ــوان هـ ــه به عنـ ــورهای منطقـ ــه کشـ ــاری بـ آبیـ

ــد. ــه اقـــدام می کنـ ــاری منطقـ آبیـ
ــعه  ــکده توسـ ــت پژوهشـ ــی سرپرسـ ــی قمـ ــد طباطبایـ ــید محمـ ــر سـ دکتـ
تکنولـــوژی بـــا اشـــاره بـــه 2۵ ســـال تجربـــه ی ایـــن پژوهشـــکده در زمینـــه 
ــور  ــت: به منظـ ــاری گفـ ــن آبیـ ــامانه های نویـ ــای سـ ــزات و تکنولوژی هـ تجهیـ
ــعه  ــکده توسـ ــامانه ها، پژوهشـ ــن سـ ــاوری ایـ ــوآوری و فنـ ــه نـ ــل حلقـ تکمیـ
تکنولـــوژی در ســـال ۱۴00 عـــاوه بـــر ادامـــه زمینه هـــای فعالیـــت قبلـــی در 
ایـــن حـــوزه، در نقـــش رابـــط دانشـــگاه و صنعـــت به عنـــوان هـــاب فنـــاوری 
ــوزه  ــوآوران حـ ــان و نـ ــرکت های دانش بنیـ ــن شـ ــاری بیـ ــای آبیـ تکنولوژی هـ
ســـامانه های نویـــن آبیـــاری و بـــرای حمایـــت در جهـــت توســـعه تکنولـــوژی و 

ــد. ــدام می کنـ ــا اقـ ــازی آن هـ ــی و تجاری سـ ــد صنعتـ تولیـ
ـــعه  ـــکده توس ـــات پژوهش ـــی از تجربی ـــه بخش ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــر طباطبای دکت
ـــت:  ـــار داش ـــه اظه ـــن زمین ـــت در ای ـــال فعالی ـــش از 2۵ س ـــول بی ـــوژی در ط تکنول
ــامانه های نویـــن  ایـــن پژوهشـــکده در زمینـــه تجهیـــزات و تکنولوژی هـــای سـ
آبیـــاری همکاری هـــای متعـــددی بـــا وزارت جهـــاد کشـــاورزی داشـــته اســـت.
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ریز جلبک ها یک روش کاربردی 
 co2 و طبیعی برای حذف

می باشند

ـــی  ـــروه پژوهش ـــر گ ـــوی: مدی ـــان رض ـــگاهی خراس ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم رواب
ـــی  ـــوژی صنعت ـــکده بیوتکنول ـــی پژوهش ـــم های صنعت ـــوژی میکروارگانیس بیوتکنول
ـــردی  ـــک روش کارب ـــا ی ـــز جلبک ه ـــت: ری ـــوی گف ـــان رض ـــگاهی خراس جهاددانش
ــه  ــند کـ ــوا می باشـ ــای هـ ــر آالینده هـ ــذف  co2 و دیگـ ــرای حـ ــی بـ و طبیعـ

ــود. ــاد می شـ ــوند ایجـ ــوزانده می شـ ــیلی سـ ــوخت های فسـ ــه سـ هنگامی کـ
ـــز  ـــن، ری ـــر ای ـــاوه ب ـــزود: ع ـــب اف ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــری ب ـــم عام ـــر مری دکت
ــا،  ــه داروهـ ــدی از جملـ ــوالت مفیـ ــد محصـ ــرای تولیـ ــد بـ ــا می تواننـ جلبک هـ

ـــد. ـــرار گیرن ـــتفاده ق ـــورد اس ـــتی م ـــوخت زیس ـــتی، س ـــوازم آرایشی-بهداش ل
ــواد  ــوان مـ ــد به عنـ ــا می تواننـ ــز جلبک هـ ــن ریـ ــه وی، همچنیـ ــه گفتـ بـ
مغـــذی و پروتئیـــن بـــا محتویـــات بـــاال بـــرای تغذیـــه آبزیـــان و دام و حتـــی 

انســـان اســـتفاده شـــود.
ـــد  ـــا می توان ـــز جلبک ه ـــا ری ـــتفاده ب ـــورد اس ـــتم های م ـــرد: سیس ـــان ک وی بی
ـــز  ـــد. ری ـــد کن ـــاز را تولی ـــورد نی ـــیژن م ـــز و اکس ـــهری را تمی ـــی و ش ـــوای داخل ه
ــز  ــد. ریـ ــرد دارنـ ــاب های صنعتـــی کاربـ ــه پسـ ــا همچنیـــن در تصفیـ جلبک هـ
جلبک هـــا دارای ظرفیت هـــای بســـیار باالیـــی بـــرای حـــذف فســـفات و دیگـــر 

فلـــزات ســـنگین از پســـاب ها را دارا اســـت.
ــز  ــرورش ریـ ــد و پـ ــه رشـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ ــری بـ ــم عامـ ــر مریـ دکتـ
جلبک هـــا عملکـــرد قابـــل توجهـــی در برخـــورد بـــا انتشـــار گاز co2  در 
مقایســـه بـــا درختـــان دارد، عنـــوان کـــرد: ریـــز جلبک هـــا ۱0 تـــا ۱00 برابـــر 
موثـــر و کاربردی تـــر می باشـــند و نیـــاز بـــه فضـــای وســـیعی بـــرای پـــرورش 

آنـــان نیســـت.
بیوتکنولـــوژی میکروارگانیســـم های صنعتـــی  مدیـــر گـــروه پژوهشـــی 
ـــح  ـــوی تصری ـــان رض ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــوژی صنعت ـــکده بیوتکنول پژوهش
ــز  ــه ریـ ــیژنی کـ ــزان اکسـ ــه میـ ــت کـ ــن اسـ ــر ایـ ــا بیانگـ ــرد: گزارش هـ کـ
ـــکیل  ـــیژن تش ـــی از اکس ـــش از نیم ـــد بی ـــا می کنن ـــن مهی ـــرای زمی ـــا ب جلبک ه
دهنـــده هـــوا اســـت و بقیـــه اکســـیژن هـــوا توســـط گیاهـــان ســـبز و درشـــت 

جلبک هـــای دریایـــی تولیـــد می شـــود.
ـــف از  ـــای مختل ـــا آالینده ه ـــد ت ـــا قادرن ـــرد: جلبک ه ـــان ک ـــری بی ـــر عام دکت
ـــبب  ـــرده و س ـــود کات ک ـــلولِی خ ـــاختارهاری س ـــنگین را در س ـــزات س ـــه فل جمل

ـــوند. ـــوا ش ـــاک و ه ـــش آب، خ پاالی
بـــه گفتـــه وی، آب محیطـــی اســـت کـــه بیشـــترین جلبک هـــا را در خـــود 
ـــادی  ـــیار زی ـــداد بس ـــز تع ـــوب نی ـــای مرط ـــطح خاک ه ـــت. در س ـــای داده اس ج
جلبـــک یافـــت می شـــود. بعضـــی از جلبک هـــا می تواننـــد در محیط هـــای 
غیرمعمولـــی، مثـــل دریاچه هـــای نمـــک، چشـــمه های آب گـــرم و یخچال هـــای 

ـــد. ـــت کنن ـــی و ... زیس طبیع

ایجاد دانش فنی
ساخت و تولید صفحات بزرگ 

کریستالیزاتورهای صنایع 
فولدریزی در کشور

روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهران:مرکـــز آذرخـــش ســـازمان 
ـــزرگ کریســـتالیزاتور  ـــه صفحـــات ب ـــد اولی ـــه تولی ـــق ب ـــران موف جهاددانشـــگاهی ته

بـــرای صنایـــع بـــزرگ فوالدریـــزی گردیـــد.
ـــرح  ـــرای ط ـــتای اج ـــران در راس ـــگاهی ته ـــازمان جهاددانش ـــش س ـــز آذرخ مرک
فناورانـــه تکمیـــل دانـــش فنـــی ســـاخت و تولیـــد کریســـتالیزاتورهای صنایـــع 
ـــی  ـــه طراح ـــرح از جمل ـــف ط ـــل مختل ـــام مراح ـــس از انج ـــری، پ ـــوالد و ریخته گ ف
و نمونه ســـازی ریخته گـــری و شـــکل دهی و ماشـــین کاری، موفـــق بـــه تولیـــد 
ــزی  ــزرگ فوالدریـ ــع بـ ــرای صنایـ ــتالیزاتور بـ ــزرگ کریسـ ــات بـ ــه صفحـ اولیـ
ـــت  ـــرل کیفی ـــف تســـت و کنت ـــس از طـــی مراحـــل مختل ـــن محصـــول پ ـــد. ای گردی
ـــد  ـــد تولی ـــب در فرآین ـــه نص ـــق ب ـــت، موف ـــب در صنع ـــرای نص ـــا ب ـــد کارفرم و تایی
ـــوالدی  ـــلب ف ـــد اس ـــن تولی ـــزار ت ـــت ه ـــه بیس ـــدم اولی ـــد و در ق ـــوالد ش ـــلب ف اس

ـــت. ـــرار گرف ـــد ق ـــورد تایی ـــود و م ـــق نم را محق
مجتمـــع فـــوالد مبارکـــه و بخـــش بومی ســـازی بـــا اعـــام موفـــق بـــودن 
اولیـــه اســـلب بـــرای تولیـــد 20 هـــزار تـــن، بـــه مرکـــز تحقیقـــات و فنـــاوری 
فـــرآوری مـــواد فلـــزی ایـــن ســـازمان، پیش بینـــی کـــرد تولیـــد بـــا همیـــن 

اســـلب حـــدود ۱30 هـــزار تـــن دیگـــر را در برگیـــرد.
اســـلب هـــای کریســـتالیزاتور صنایـــع ریخته گـــری فـــوالد، یکـــی از 
گلوگاهی تریـــن ابزارهـــای صنعتـــی ایـــن صنعـــت اســـت کـــه از جنـــس آلیـــاژ 
مـــس بـــوده و بســـیار حســـاس اســـت. تکنولـــوژی ســـاخت ایـــن تجهیـــز در 
اختیـــار معـــدود کشـــورهایی اســـت و صنایـــع ریخته گـــری فـــوالد نیـــاز مبـــرم 

بـــه ایـــن تجهیـــز دارنـــد.
ـــد  ـــروع فرآین ـــلب در ش ـــن اس ـــن ای ـــر گرفت ـــه خاط ـــه ب ـــن قطع ـــیت ای حساس
ریخته گـــری از کـــوره و هـــر بـــار ۱۸0 تـــن بـــر روی ایـــن اســـلب هـــا مـــذاب 
ریختـــه می شـــود لـــذا کیفیـــت محصـــول از اهمیـــت بـــه ســـزایی برخـــوردار 

ـــت. اس
  ■■■

دستیابی به دانش فنی تولید 
مواد امولسیون شونده های 

غلیظ
روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران: پژوهشـــگران ســـازمان 
ـــی تولیـــد مـــواد  ـــش فن ـــه دان ـــتیابی ب ـــق بـــه دس ـــگاهی تهـــران موف جهاددانش
 )Emulsifiable Concentrate -EC( امولســـیون شـــونده های غلیـــظ

ــدند. ــاورزی شـ ــت کشـ ــی در صنعـ مصرفـ
ـــکال، حـــال و امولســـیفایر  ـــامل ســـه جـــز ســـم تکنی فرموالســـیون های EC ش
ـــت  ـــده و حال ـــق ش ـــا آب رقی ـــیون ب ـــن فرموالس ـــتفاده، ای ـــگام اس ـــت و در هن اس
شـــیری رنـــگ )امولســـیون( بـــه وجـــود می آیـــد و به راحتـــی به صـــورت 

ــد. ــی در می آیـ ــول پاششـ محلـ
در ایـــن پژوهـــش کـــه در گـــروه طراحـــی فرایندهـــای شـــیمیایی ســـازمان 
ـــه  ـــیون های تهی ـــی فرموالس ـــت، کارای ـــده اس ـــام ش ـــران انج ـــگاهی ته جهاددانش
ـــش  ـــف آزمای ـــای مختل ـــکال در آب ه ـــم تکنی ـــوع س ـــک ن ـــا ی ـــاده EC ب ـــده م ش
ـــت  ـــه دس ـــی ب ـــابه خارج ـــه مش ـــا نمون ـــه ب ـــی در مقایس ـــل قبول ـــج قاب ـــد و نتای ش

ـــد. آم
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گیاهان دارویی

آمله؛ گیاهی 
برای تقویت قلب

ـــی  ـــروه پژوهش ـــو گ ـــی: عض ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــت:  ـــی گف ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــات گیاه ـــع تحقیق مجتم
ـــدن  ـــرق ب ـــش ع ـــرای کاه ـــده و ب ـــب ش ـــن و قل ـــت ذه ـــث تقوی ـــه باع ـــاه آمل گی

ـــت. ـــد اس ـــد مفی ـــف باش ـــی از ضع ـــه ناش ک
ـــال  ـــج، آم ـــج، اَملَ ـــر آمل ـــای دیگ ـــا نام ه ـــه ب ـــت: آمل ـــینی گف ـــاره حس ـــر س دکت

ـــرد و خشـــک اســـت. ـــت س ـــا طبیع ـــی ب ـــال گیاه و اون
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــات گیاه ـــع تحقیق ـــی مجتم ـــروه پژوهش ـــو گ عض
ـــن و  ـــت ذه ـــث تقوی ـــاه باع ـــن گی ـــه ای ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــان جنوب خراس
ـــوده  ـــی نم ـــی آن را معرف ـــوان داروی قلب ـــه عن ـــینا ب ـــی س ـــود و بوعل ـــب می ش قل
ـــا،  ـــا ویروس ه ـــه ب ـــدن در مقابل ـــی ب ـــش توانای ـــث افزای ـــه باع ـــزود: آمل ـــت، اف اس
ــت  ــرده و حالـ ــاد کـ ــتها را زیـ ــود، اشـ ــا می شـ ــایر میکروب هـ ــا و سـ باکتری هـ

تهـــوع را درمـــان می کنـــد.
ـــاییده و  ـــوب س ـــه را خ ـــم، آمل ـــت چش ـــرای تقوی ـــه داد: ب ـــینی ادام ـــر حس دکت
ـــوط  ـــیرین مخل ـــادام ش ـــن ب ـــداری روغ ـــرده و در مق ـــه ک ـــکر اضاف ـــم وزن آن ش ه

ـــد. ـــرف کنن ـــوط مص ـــن مخل ـــرم از ای ـــتا 20 گ ـــح ناش ـــد و صب می نماین
ایـــن پژوهشـــگر گیاهـــان دارویـــی بـــا بیـــان این کـــه گیـــاه آملـــه بـــرای 
کاهـــش عـــرق بـــدن کـــه ناشـــی از ضعـــف باشـــد مفیـــد اســـت، بیـــان کـــرد: 
ـــودر آن  ـــو پ ـــد م ـــدن و رش ـــفید ش ـــری از س ـــو و جلوگی ـــزش م ـــع ری ـــرای رف ب
را بـــا حنـــا مخلـــوط کـــرده و می خیســـانند، ســـپس در هنـــگام اســـتحمام بـــر 
ـــد.  ـــو بمان ـــد روی م ـــه بای ـــا ۴0 دقیق ـــوط ت ـــن مخل ـــود. ای ـــده می ش ـــا مالی موه
ـــد،  ـــانی می گذارن ـــر پیش ـــوده و ب ـــاد نم ـــرد ضم ـــه را در آب س ـــودر آمل ـــن پ همچنی

ـــی آورد. ـــد م ـــاغ را بن ـــون دم خ
گفتنی است، مقدار خوراک آن 20 گرم در روز است.

  ■■■

گل زوفا؛ مفید برای 
آسم و تنگی نفس

ـــع  ـــی مجتم ـــروه پژوهش ـــو گ ـــان جنوبی:عض ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــاره  ــا اشـ ــان جنوبـــی بـ ــگاهی خراسـ ــان دارویـــی حهاددانشـ ــات گیاهـ تحقیقـ
ـــت:  ـــت، گف ـــط آور اس ـــده و خل ـــوی مع ـــده، مق ـــرو دهن ـــا نی ـــه گل زوف ـــه اینک ب
ـــس  ـــی نف ـــه، تنگ ـــرم ری ـــرای ورم گ ـــل ب ـــا عس ـــا را ب ـــاه زوف ـــرده گی ـــرف دم ک مص

ـــت. ـــد اس ـــم مفی و آس

مهنــدس حســین راغ آرا دربــاره گل زوفــا گفــت: طبیعــت گیــاه گــرم و خشــک 
اســت و بــرای ناراحتی هــای ریــوی، ســرفه و ســرماخوردگی اثــرات مفیــدی دارد.

ـــرد دارد،  ـــتری کارب ـــاری هیس ـــاه در بیم ـــن گی ـــه ای ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش وی ب
افـــزود: بـــرای درمـــان کولیـــک از آن اســـتفاده می شـــود، در بیمـــاری آســـم 

ـــت. ـــط آور اس ـــده و خل ـــوی مع ـــده، مق ـــرو دهن ـــدی دارد، نی ـــرات مفی اث
ـــان  ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــی گیاه ـــات تخصص ـــز خدم ـــر مرک مدی
جنوبـــی، مصـــرف دم کـــرده گیـــاه زوفـــا را بـــا عســـل بـــرای ورم گـــرم ریـــه، 
ـــکنجبین  ـــا س ـــرف آن ب ـــه داد: مص ـــت و ادام ـــد دانس ـــم مفی ـــس و آس ـــی نف تنگ
ـــرم  ـــای گ ـــان ورم ه ـــرای درم ـــا آب ب ـــاد آن ب ـــت و ضم ـــظ اس ـــاط غلی ـــهل اخ مس
ــی پلـــک  ــرد و خون مردگـ ــای سـ ــل ورم هـ ــرای تحلیـ ــق بـ ــرکه رقیـ ــا سـ و بـ

ـــدی دارد. ـــرات مفی ـــم اث چش
مهنـــدس راغ آرا گفـــت: بـــرای رفـــع حالـــت تنفـــس بـــا نفس هـــای کوتـــاه 
ــرای  ــا بـ ــرده زوفـ ــا دم کـ ــره بـ ــود و غرغـ ــتفاده می شـ ــا اسـ ــریع از زوفـ و سـ
ـــا  ـــرده زوف ـــن دم ک ـــرد و همچنی ـــرار می گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــو م ـــان درد گل درم
ــتخوان،  ــتگی اسـ ــوارد شکسـ ــکین درد در مـ ــرای تسـ ــرس بـ ــورت کمپـ به صـ

ــرد دارد. ــز کاربـ ــتی نیـ ــای پوسـ ــوختگی و جراحت هـ سـ
ــگاهی  ــی حهاددانش ــان داروی ــات گیاه ــع تحقیق ــی مجتم ــروه پژوهش ــو گ عض
ــده رشــد ویــروس تبخــال را دارد و  ــر بازدارن ــا اث ــر اینکــه زوف ــا تاکیــد ب اســتان ب
بــرای ایــن منظــور از کمپــرس دم کــرده آن اســتفاده می شــود، افــزود: همچنیــن 

ــزا اثربخــش اســت. ــرماخوردگی و آنفلوان ــای تنفســی، س ــع تحریک ه ــرای رف ب
میزان مصرف:

بـــرای تهیـــه کمپـــرس زوفـــا 30 گـــرم گیـــاه خشـــک را در نیـــم لیتـــر آب 
ـــتفاده  ـــورد اس ـــدن م ـــرد ش ـــس از س ـــرده و پ ـــه دم ک ـــدت ۱۵ دقیق ـــه م ـــوش ب ج
ـــر  ـــت و ه ـــا روزی 3 نوب ـــرده زوف ـــه دم ک ـــرای تهی ـــن ب ـــد، همچنی ـــرار می دهن ق
ـــدت  ـــه م ـــوش ب ـــوان آب ج ـــف لی ـــاه را در نص ـــوری گی ـــق مرباخ ـــک قاش ـــت ی نوب
ـــل  ـــا از عس ـــردن دم کرده ه ـــیرین ک ـــرای ش ـــد. ب ـــه دم می نماین ـــا ۱۵ دقیق ۱0 ت

ــود. ــتفاده می شـ اسـ
نکات احتیاطی:

ـــر  ـــان بی خط ـــه گیاه ـــکا از جمل ـــذا و دارو در آمری ـــازمان غ ـــرف س ـــا از ط زوف
ـــران  ـــف ای ـــاط مختل ـــه در نق ـــت ک ـــه داش ـــد توج ـــا بای ـــت؛ ام ـــده اس شناخته ش
از جملـــه خراســـان جنوبـــی به طورســـنتی از گیـــاه دیگـــری بـــه نـــام زوفـــا 

ــود. ــتفاده می شـ اسـ
مصرف زوفا در زمان بارداری باید با احتیاط صورت گیرد.

  ■■■

گیاه نعناع و فواید مرصف 
آن در ماه مبارک رمضان

 Menta روابـط عمومی پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی:خواص گیاه نعنـاع
از روزگاران قدیـم شــناخته شـده و امـروزه هــم از عصـاره، بـرگ و اسـانس آن در 
طـب سـنتی و در صنایـع غذایـی )بـه عنـوان یـک عامـل طعـم دهنـده( و نیـز در 
سـاخت مـواد آرایشـی اسـتفاده می شـود. بیشــترین مـاده موثر در اسـانس نعنــاع 

دارد. نـام  منتـول 
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مهنـدس سـارا قزلبـاش کارشـناس ایـن پژوهشـکده بـا اشـاره بـه این کـه درمـاه 
مبـارک رمضـان بـدن بـه دلیـل شـرایط متفـاوت با ایـام دیگر بـا کمبـود آب مواجه 
اسـت و جبـران ایـن کمبـود، بـا برخـی سـبزیجات ماننـد نعنـاع گزینه ی مناسـبی 
اسـت، اظهـار کـرد: نعنـاع یکـی از بهتریـن گیاهـان دارویی بـرای روزه داران اسـت.
وی عنـوان کـرد: در مـاه مبارک رمضان بـه علت تغذیه ی نادرسـت و کم تحرکی، 
اکثـر افـراد دچـار یبوسـت می گردنـد. نعنـاع فیبـر فراوانـی دارد بـه همیـن دلیـل 
یبوسـت را بهبـود می بخشـد. همچنیـن پوسـت صورت، در مـاه رمضان بـه علّت کم 
آبـی بـدن، خـواب ناکافی و تغذیه ی نادرسـت، دچار خشـکی و آکنه می شـود. نعناع، 

در کاهـش التهاب پوسـت موثر اسـت.
قزلبـاش خاطرنشـان کـرد: در طـب سـنتی از نعنـاع بــه عنـوان مقـوی معـده، 
بادشـکن، ضـد درد، ضـد تشـنج، آرام کننـده اعصـاب اسـتفاده می شـود. همچنیـن 
تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه اسـانس نعنـاع از طریـق کاهـش اسپاسـم عضات 

صـاف گـوارش منجـر بــه کاهـش درد در ناحیـه شـکم می شـود.
ایـن کارشـناس پژوهشـکده افـزود: عصـاره آبـی گیـاه نعنـاع دارای خـواص ضـد 
دردی و ضـد التهابـی اسـت و می توانـد جایگزیـن مناسـبی برای داروهای شـیمیایی 
ضـد دردی و ضـد التهابـی باشـد. همچنیـن روغـن نعنـاع اثـر ضـد باکتریـای قـوی 

داشـته کـه می تـوان اثـر آن را بـا اثـر آنتـی بیوتیـک جنتامایسـین برابر دانسـت.
وی تاکیـد کـرد: ایـن گیـاه سرشـار از بتاکاروتیـن و ویتامین C اسـت و در بهبود 
آکنـه و نرمـی پوسـت موثـر واقـع می شـود. همچنیـن خاصیـت ادرارآور دارد و با به 

کارانداختـن کلیه هـا، سـموم را از بـدن دفـع می کند.

  ■■■ 

آقطی؛ گیاهی معرق و تب بر

روابط عمومی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی:مدیـر مجتمع تحقیقـات گیاهان دارویی 
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی اشـاره بـه این که گل هـای گیاه آقطی مـدر، معرق 
و تـب بـر اسـت اظهار کـرد: مصرف خوراکی و اسـتعمال میـوه آن برای سـیاه کردن 

و جلوگیـری از ریـزش مو مفید اسـت.
مهنـدس محسـن پویـان بـا اشـاره بـه این کـه آقطـی را بـا نام هایی چـون خمان 
کبیـر، آقطـی سـیاه، سـبوقه، تِـر، دارگـن، انگـور کولی و خمـان می شناسـند، گفت: 

طبیعـت این گیاه سـرد و خشـک اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه گل هـای ایـن گیـاه مـدر، معـرق و تـب بـر اسـت و در 
بیماری های سـیفلیس و روماتیسـم کاربرد دارد، بیان کرد: میوه و پوسـت ریشـه آن 

ملیـن اسـت و میـوه و ریشـه آن خاصیت مسـهلی دارد.
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی  گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  مدیـر 
بـا بیـان این کـه ریشـه سـاییده آن بـرای ترمیـم اسـتخوان شکسـته مفیـد اسـت و 
نشسـتن در دمکـرده آن بـرای رفـع سسـتی رحـم نافـع اسـت، ادامـه داد: مصـرف 
خوراکـی و اسـتعمال میـوه آن بـرای سـیاه کـردن و جلوگیـری از ریـزش مـو مفید 

اسـت و بـرگ آن بنـد آورنـده خـون ریـزی اسـت.
مهنـدس پویـان بـا بیـان این که بـرگ وگل آقطـی را به صـورت دم کرده یـا بخور 
در سـرماخوردگی اسـتفاده می کننـد، ادامـه داد: ایـن گیـاه در بیمـاری آنفوالنـزا 

کاربـرد دارد.

مدیـر مجتمع تحقیقـات گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی درباره 
میـزان مصـرف گیـاه گفـت: بـرای اسـتفاده از ریشـه و بـرای تعریـق مقـدار ۱ تا ۱0 
گـرم از گیـاه خشـک را می تـوان خـورد و جوشـانده گلهای تـازه آن به میـزان ۱۵ تا 

30 گـرم در یـک لیتـر آب تهیه می شـود.
پویـان یـادآور شـد: بـرای دمکـرده آن از یک قاشـق غذاخوری ماده خشـک گیاه 
در یـک لیتـر آب جـوش اسـتفاده می شـود و مقـدار خـوراک مجـاز آن 2 تـا ۴ گرم 

به صـورت دمکـرده و سـه بـار در روز می باشـد.

 
  ■■■

میوه ای کوچک، اما موثر در 
تقویت سیستم ایمنی بدن

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی:عضـو هیات علمـی مجتمـع تحقیقات 
گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفت: عنـاب دارای خواصی مانند 
کاهنـده فشـار خـون، تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن، پاک سـازی و سـم زدایی خون، 
سـم زدایی کبـد و کبـد چـرب، موثـر بـر سـامت پوسـت و مـو، کاهنـده اسـترس و 

اضطـراب اسـت و به عنـوان آجیـل عیـد می توانـد مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
عنـاب به عنـوان مرواریـد سـرخ کویـر میـوه منحصربه فرد و اسـتراتژیک خراسـان 
جنوبـی اسـت. به طـوری کـه 9۸ درصـد آن در اسـتان خراسـان جنوبـی کشـت 
می شـود. نتایـج مطالعـات فیتوشـیمیایی بـر روی میـوه عنـاب منجـر بـه شناسـایی 
آلکالوئیدهـا، فاونوئیدهـا، تانـن هـا، آمینواسـیدها، پلـی سـاکاریدها، اسـترول ها و 

سـاپونین هـای مختلفی شـده اسـت.
دکتـر طیبـه شـاهی عضـو هیـات علمـی مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی 
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفـت: میـوه عنـاب بر حسـب وزن خشـک دارای 
درصـد   ۸۱.6 خاکسـتر،  درصـد   2.26 چربـی،   0.37 پروتئیـن،  درصـد   ۵ حـدود 
 A، کربوهیـدرات و ۸.۴ درصـد فیبـر خام اسـت و عاوه بـر ایـن دارای ویتامین های
B2 و C و نیـز مقادیـر قابـل توجهـی کلسـیم و آهن اسـت. بـه دلیل وجـود مقادیر 

زیـاد ویتامیـن c تقویـت کننـده سیسـتم ایمنـی بدن اسـت.
وی ادامـه داد: عنـاب بـه دلیـل وجـود ترکیبـات موثـره منحصـر بـه فـرد دارای 
خـواص فوق العـاده زیـادی اسـت، به طوری کـه در طب سـنتی چیـن از آن به عنوان 
میـوه زندگـی نـام می برنـد و به عنـوان یـک گیـاه دارویـی ارزشـمند در طب سـنتی 
ایـران اسـت و از آن به عنـوان یـک ملیـن و تصفیه کننده خون نام برده شـده اسـت.
بـه گفتـه دکتـر شـاهی، بـه دلیل وجـود مواد لعابـی فـراوان جهت درمان سـرفه، 

سـرماخوردگی و گلودرد موثر اسـت.
عضـو هیـات علمی مجتمـع تحقیقات گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان 
 C و A جنوبـی افـزود: سـایر ترکیبـات شـامل فاونوئیدها و پلـی فنل هـا و ویتامین
بـه دلیـل وجـود ترکیبـات شـیمیایی آنتی اکسـیدانی ماننـد، پلی فنول هـا خاصیـت 

سـم زدایی داشـته و بـرای دفـع سـموم در هـوای آلوده موثر اسـت.
دکتـــر شـــاهی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه مـــواد مغـــذی ماننـــد ویتامین هـــا و 
ـــر  ـــت موث ـــامت پوس ـــر روی س ـــاب ب ـــوه عن ـــود در می ـــی موج ـــواد معدن ـــواع م ان
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ـــری  ـــی پوســـت جلوگی ـــده و از تیرگ ـــرم و درخشـــان شـــدن آن ش ـــث ن ـــوده و باع ب
ــده  ــد کاهنـ ــی ماننـ ــن دارای خواصـ ــاب همچنیـ ــرد: عنـ ــان کـ ــد، بیـ می کنـ
فشـــار خـــون، تقویـــت سیســـتم ایمنـــی بـــدن، پاکســـازی و ســـم زدایی خـــون، 
ســـم زدایی کبـــد و کبـــد چـــرب، موثـــر بـــر ســـامت پوســـت و مـــو، کاهنـــده 

ـــت. ـــراب اس ـــترس و اضط اس
ــی  ــذا، افزودنـ ــوان غـ ــک به عنـ ــاب خشـ ــوه عنـ ــه میـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
ـــه ای  ـــل ارزش تغذی ـــه دلی ـــی ب ـــای گیاه ـــواع داروه ـــده و در ان ـــم دهن ـــی، طع غذای
خـــاص مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفتـــه اســـت، اظهـــار کـــرد: در حـــال حاضـــر 
نیـــز در اســـتان خراســـان جنوبـــی نـــه تنهـــا به عنـــوان یـــک آجیـــل در میـــان 
ــی  ــوان یـــک داروی گیاهـ ــه به عنـ ــود بلکـ ــتفاده می شـ ــه اسـ ــای روزانـ وعده هـ

ـــرار دارد. ـــیاری ق ـــه بس ـــورد توج م
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــات گیاه ـــع تحقیق ـــی مجتم ـــات علم ـــو هی عض
ـــت  ـــم رطوب ـــزان ک ـــل می ـــه دلی ـــاب ب ـــوه عن ـــد: می ـــادآور ش ـــی ی ـــان جنوب خراس
ــرف آن را در آب  ــل از مصـ ــوان قبـ ــت و می تـ ــرد اسـ ــفت و تـ ــت آن سـ در بافـ
ـــت آن  ـــا باف ـــرار داد ت ـــاعت ق ـــد س ـــس چن ـــه خی ـــل پارچ ـــا در داخ ـــاند ی خیس
ـــا  ـــایر آجیل ه ـــار س ـــیرین در کن ـــم ش ـــاب دارای طع ـــردد. عن ـــوب گ ـــیار مطل بس

کـــه اکثـــرا شـــور هســـتند می توانـــد طعـــم مطلوبـــی را ایجـــاد کنـــد.

  ■■■

پاکسازی معده با دمنوش 
گل محمدی

 روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه گیاهـــان دارویـــی: عضـــو هیـــات علمـــی مجتمـــع 
تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی گفـــت: 
ــازی  ــی پاکسـ ــده را به خوبـ ــن دارد و معـ ــر ملیـ ــدی، اثـ ــای گل محمـ گلبرگ هـ
ـــاه  ـــرای م ـــبی ب ـــوش مناس ـــزد و دمن ـــرون می ری ـــی را بی ـــواد رطوب ـــد و م می کن

مبـــارک رمضـــان اســـت.
 Rosa دکتـــر طیبـــه شـــاهی گفـــت: گل محمـــدی بـــا نـــام علمـــی
ـــنس  ـــا Rosaceace و از جـ ـــرخ ی ـــواده گل س damascena Mill. از خان

Rosa بـــوده و حـــاوی ویتامین هـــای A- B3 C- D- E-  اســـت.
وی عنـــوان کـــرد: یبوســـت یکـــی از بیماری هـــای بســـیار شـــایع در بیـــن 
ــبب  ــی را سـ ــی مهمـ ــی و اجتماعـ ــرات خانوادگـ ــت و تاثیـ ــه اسـ ــراد جامعـ افـ
می شـــود، در روزه داری نیـــز حـــرکات دودی روده کاهـــش می یابـــد و یبوســـت 
شـــدت پیـــدا می کنـــد و یکـــی از مشـــکات شـــایع در مـــاه مبـــارک رمضـــان 

اســـت کـــه زمینه ســـاز بیماری هـــای زیـــادی می شـــود.
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــات گیاه ـــع تحقیق ـــی مجتم ـــات علم ـــو هی عض
خراســـان جنوبـــی اظهـــار کـــرد: گلبرگ هـــای گل محمـــدی، اثـــر ملیـــن دارد و 
معـــده را به خوبـــی پاکســـازی می کنـــد و مـــواد رطوبـــی را بیـــرون می ریـــزد، 
ـــاران در  ـــن و بیم ـــخاص مس ـــودکان، اش ـــت ک ـــع یبوس ـــرای رف ـــت ب ـــن جه از ای

ــود. ــرف می شـ ــت مصـ دوران نقاهـ
ــرح و  ــوی، مفـ ــدی مقـ ــای گل محمـ ــه غنچه هـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــد و  ــای بـــدن اســـت، ضعـــف قلـــب را برطـــرف می کنـ ــده اعضـ لطیـــف کننـ

بوییـــدن آن ســـبب تقویـــت اعصـــاب و قلـــب می شـــود، بیـــان کـــرد: مطابـــق 
تحقیقـــات صـــورت گرفتـــه جوشـــانده گلبرگ هـــای گل محمـــدی مقـــدار آب و 
ـــن روده  ـــه لوم ـــع ب ـــمزی مای ـــوذ اس ـــا نف ـــد و ب ـــش می ده ـــوع را افزای ـــم مدف حج

اثـــر ملینـــی خـــود را اعمـــال می کنـــد.
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــات گیاه ـــع تحقیق ـــی مجتم ـــات علم ـــو هی عض
خراســـان جنوبـــی عنـــوان کـــرد: در طـــب ســـنتی از گل محمـــدی به عنـــوان 
دفـــع کننـــده اخـــاط مضـــر اســـتفاده می شـــود. هم چنیـــن به عنـــوان مصلـــح 

همـــراه بـــا دوغ، ماســـت و مـــواد غذایـــی قابـــض اســـتفاده می گـــردد.
دکتـــر شـــاهی بـــا بیـــان این کـــه جهـــت اســـتفاده از خـــواص گل محمـــدی 
و بهره گیـــری از آن در مـــاه مبـــارک رمضـــان می تـــوان در وعـــده افطـــار 
ـــتفاده از گاب  ـــد: اس ـــادآور ش ـــود، ی ـــل ش ـــانده می ـــا جوش ـــوش ی ـــورت دمن به ص
ـــی  ـــیار خوب ـــن بس ـــربت ملی ـــد ش ـــربتی می توان ـــم ش ـــیر و تخ ـــا خاکش ـــراه ب هم

ـــد. باش
وی افـــزود: از غنچـــه و گاب گل محمـــدی گل قنـــد تهیـــه می شـــود کـــه 

آرام بخـــش اعصـــاب بـــوده و باعـــث تقویـــت معـــده و قـــوا می شـــود.
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روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی: خاکشـــیر گیاهـــی 
ـــز  ـــر نی ـــک مت ـــا ی ـــاقه آن ت ـــاع س ـــه ارتف ـــاله ک ـــا دو س ـــاله ی ـــی یک س ـــت علف اس
می رســـد، قســـمت پاییـــن گیـــاه کـــرک دار و بـــاالی آن بـــدون کـــرک اســـت. 
ـــه  ـــوال ب ـــی دراز و معم ـــز و کم ـــت، ری ـــیر اس ـــان خاکش ـــه هم ـــاه ک ـــن گی ـــم ای تخ
ـــز  ـــخ اســـت و دیگـــری قرم ـــه دارای طعـــم کمـــی تل ـــز ک ـــگ وجـــود دارد: قرم دو رن
تیـــره. دانه هـــای خـــاک شـــیر حـــاوی مقادیـــر زیـــاد و متنوعـــی از اســـیدهای 
ـــدیم  ـــن، س ـــیم، آه ـــی از پتاس ـــع غن ـــن منب ـــدن و همچنی ـــرای ب ـــد ب ـــرب مفی چ

ــند. ــیم می باشـ و کلسـ
ـــات علمـــی  ـــوژی و عضـــو هی ـــاح حســـینی متخصـــص فارماکول ـــر حســـن ف دکت
ـــیر از  ـــرد: خاکش ـــوان ک ـــی عن ـــاه داروی ـــن گی ـــوص ای ـــکده در خص ـــن پژوهش ای
ـــژه ای  ـــگاه وی ـــنتی جای ـــب س ـــت در ط ـــر اس ـــرد و ت ـــران س ـــم ای ـــب قدی ـــر ط نظ
ـــژه  ـــتان به وی ـــل تابس ـــی در فص ـــری از گرمازدگ ـــنگی و جلوگی ـــع تش دارد و در رف

ـــت. ـــر اس ـــان موث ـــارک رمض ـــاه مب در م
وی اظهـــار کـــرد: در طـــب ســـنتی خاکشـــیر به عنـــوان ملیـــن، اشـــتهاآور، 
تـــب بـــر و مقـــوی معـــده استفاده شـــده و بـــا تاثیـــر بـــر میـــزان تیروکســـین 
ــه  ــیر چـ ــان مصـــرف خاکشـ ــد. بهتریـــن زمـ ــای بـــدن را کاهـــش می دهـ دمـ
ـــت  ـــتا اس ـــح ناش ـــر صب ـــای دیگ ـــا داروه ـــب ب ـــه در ترکی ـــرد و چ ـــورت منف به ص
ـــت کبـــد و معـــده و پاک ســـازی ســـموم دارد و در  کـــه بهتریـــن اثـــر را در تقوی
ـــه  ـــود. دان ـــرف ش ـــت مص ـــر اس ـــت بهت ـــی اس ـــده خال ـــه مع ـــی ک ـــول روز زمان ط
ـــدن  ـــاز ب ـــه نی ـــته در نتیج ـــود نگه داش ـــادی آب درون خ ـــدار زی ـــد مق آن می توان
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نســـبت بـــه کمبـــود آب در ایـــن مـــاه مبـــارک تامیـــن می شـــود.
فـــاح حســـینی بـــا بیـــان این کـــه خاکشـــیر خاصیـــت ضدعفونی کنندگـــی 
داشـــته و بـــه تنظیـــم دســـتگاه گـــوارش کمـــک می کنـــد، افـــزود: ایـــن گیـــاه 
التهـــاب ناشـــی از اســـهال را از بیـــن می بـــرد و مانـــع بازگشـــت اســـید معـــده 
ــربت  ــردن شـ ــیرین کـ ــرای شـ ــل بـ ــکر، از عسـ ــای شـ ــر به جـ ــود و اگـ می شـ
ـــوید. ـــه می ش ـــار دل ضعف ـــر دچ ـــار کمت ـــد از افط ـــد، بع ـــتفاده کنی ـــیر اس خاکش
ـــای  ـــن عملکرده ـــی از مهم تری ـــه یک ـــان این ک ـــا بی ـــی ب ـــات علم ـــو هی ـــن عض ای
شـــربت خاکشـــیر در مـــاه رمضـــان، ادرارآور بـــودن آن اســـت، گفـــت: در مـــاه مبـــارک 

ـــد. ـــال می گردن ـــار اخت ـــدن دچ ـــی ب ـــت کم آب ـــه علّ ـــا ب ـــان، کلیه ه رمض
ــد، ادرار را افزایـــش می دهـــد  ــا را تقویـــت می کنـ ــیر کلیه هـ شـــربت خاکشـ
و ســـموم را از بـــدن خـــارج می کنـــد. ایـــن کار بـــه خنـــک شـــدن بـــدن نیـــز 

ــد. ــک می کنـ کمـ
ـــیر  ـــرف خاکش ـــد از مص ـــراد بع ـــی از اف ـــرد: بعض ـــان ک ـــان خاطرنش وی در پای
ـــرا  ـــا کتی ـــیر را ب ـــد خاکش ـــخاص بای ـــه اش ـــد این گون ـــردرد بگیرن ـــت س ـــن اس ممک

ـــد. ـــل کنن می
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ـــکده  ـــس پژوهش ـــگاهی: ریی ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــکده گیاه ـــی پژوهش ـــط عموم رواب
گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی گفـــت: مصـــرف خرفـــه، خشـــکی، گرمـــی و 
ـــم  ـــاوی تخ ـــربت ح ـــه از ش ـــود ک ـــه می ش ـــانده و توصی ـــرو نش ـــدن را ف ـــرارت ب ح
ـــحر  ـــار و س ـــده افط ـــه در وع ـــبزی خرف ـــا س ـــهPortulaca oleracea  ی خرف

ـــود. ـــتفاده ش ـــر آن اس ـــن نظی ـــواص بی ـــنگی و خ ـــع تش ـــت رف جه
دکتـــر رضـــا غفـــارزادگان رییـــس ایـــن پژوهشـــکده، عنـــوان کـــرد: خرفـــه 
به عنـــوان غـــذای برتـــر آینـــده معرفـــی می شـــود، چـــرا کـــه دارای بســـیاری از 

ترکیبـــات مغـــذی و غنـــی از آنتی اکســـیدان و اســـیدهای چـــرب اســـت.
ــکیل  ــا را آب تشـ ــدن مـ ــد از بـ ــدود 70 درصـ ــه حـ ــا کـ ــت: از آنجـ وی گفـ
می دهـــد، اهمیـــت آن را نمی تـــوان نادیـــده گرفـــت. آب بـــدن مهم تریـــن 
ــادی از  ــکات زیـ ــث مشـ ــرای روزه داران باعـ ــد بـ ــه می توانـ ــت کـ ــی اسـ عاملـ

جملـــه خســـتگی، ســـرگیجه، ســـردرد و عـــدم تمرکـــز شـــود.
ـــرف  ـــرد: مص ـــار ک ـــاه اظه ـــن گی ـــواص ای ـــوص خ ـــارزادگان در خص ـــر غف دکت
خرفـــه، خشـــکی، گرمـــی و حـــرارت بـــدن را فـــرو نشـــانده در برطـــرف شـــدن 
و تســـکین دردهـــای ناشـــی از حـــرارت و گرمـــی بـــدن و درمـــان اختـــاالت و 
ـــنگی در  ـــگیری از تش ـــع و پیش ـــرای رف ـــت و ب ـــر اس ـــاری ادراری موث ـــات مج التهاب
ـــربت  ـــه از ش ـــود ک ـــه می ش ـــوده و توصی ـــد ب ـــیار مفی ـــان بس ـــارک رمض ـــاه مب م
ـــع  ـــت رف ـــحر جه ـــار و س ـــده افط ـــه در وع ـــبزی خرف ـــا س ـــه ی ـــم خرف ـــاوی تخ ح

ـــود. ـــتفاده ش ـــر آن اس ـــن نظی ـــواص بی ـــنگی و خ تش
ـــرف  ـــاه مصـ ـــن گیـ ـــه ای ـــی ک ـــد در مناطق ـــان می ده ـــی ها نش ـــزود: بررس وی اف
ـــه  ـــت ک ـــده اسـ ـــزارش ش ـــی گ ـــاری قلب ـــرطان و بیم ـــن س ـــیوع پایی ـــود ش می ش
احتمـــاال بـــه علـــت وجـــود اســــیدهای چــــرب امگــــا 3 موجــــود در خرفـــه اســـت. 

ـــک  ـــید، کافئی ـــک اس ـــید، کینامی ـــک اس ـــامل اگزالی ـــاه ش ـــن گی ـــره ای ـــواد موث م
ـــن،  ـــا، آالنی ـــا، فاونوئیده ـــن ه ـــیتریک، کوماری ـــید س ـــید، اس ـــک اس ـــید، مالئی اس
ـــخص  ـــت و مش ـــی اس ـــای منوتروپین ـــید و گلیکوزوئیده ـــک اس ـــا لینولئی ـــن، آلف تان
ـــت. ـــاه اس ـــن گی ـــیمیایی ای ـــواد ش ـــن م ـــه مهم تری ـــا از جمل ـــه آلکالوئیده ـــده ک ش
دکتـــر غفـــارزادگان بیـــان کـــرد: خرفـــه منبـــع غنـــی از آنتی اکســـیدان هایی 
ــای  ــید آمینه هـ ــن و سایراسـ ــا کاروتـ ــن  A،B1،B2،C،E، بتـ ــد ویتامیـ ماننـ
ضـــروری اســـت. همچنیـــن ایـــن گیـــاه منبـــع غنـــی از مـــواد معدنـــی ماننـــد 

ـــت. ـــیم اس ـــس و پتاس ـــفر، م ـــن، فس ـــیم، آه کلس
 

  ■■■

بابونه؛ دم نوشی که به رفع 
عطش کمک می کند

ـــع  ـــی مجتم ـــروه پژوهش ـــو گ ـــی: عض ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــرف  ـــت: مص ـــی گف ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــات گیاه تحقیق
دمنـــوش بابونـــه در ســـحر عطـــش و تشـــنگی ناشـــی از روزه داری را کاهـــش 

می دهـــد.
ـــی  ـــان داروی ـــن گیاه ـــی از قدیمی تری ـــه یک ـــت: بابون ـــینی گف ـــاره حس ـــر س دکت

ـــی بســـیاری اســـت. ـــه دارای خـــواص درمان اســـت ک
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــات گیاه ـــع تحقیق ـــی مجتم ـــروه پژوهش ـــو گ عض
خراســـان جنوبـــی بیـــان کـــرد: در ایـــام مـــاه مبـــارک رمضـــان می تـــوان بـــا 
ـــره  ـــاه به ـــن گی ـــر ای ـــی بی نظی ـــواص درمان ـــه از خ ـــوش بابون ـــا دمن ـــای ی ـــه چ تهی

ـــت. جس
ـــردگی  ـــی و ضدافس ـــش طبیع ـــک آرام بخ ـــه ی ـــه بابون ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــراب  ـــر اضط ـــده موث ـــته و کاهن ـــی داش ـــت آرام بخش ـــوش آن خاصی ـــت و دمن اس
ـــوان  ـــه به عن ـــاه بابون ـــرد: گی ـــان ک ـــت، بی ـــد اس ـــی مفی ـــع بی خواب ـــت و در رف اس
ــورد  ــنتی مـ ــب سـ ــم در طـ ــد اسپاسـ ــل ضـ ــک عامـ ــکین دهنده درد و یـ تسـ

اســـتفاده قـــرار می گیـــرد.
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــات گیاه ـــع تحقیق ـــی مجتم ـــروه پژوهش ـــو گ عض
خراســـان جنوبـــی اظهـــار کـــرد: نوشـــیدن چـــای یـــا دمنـــوش بابونـــه تـــب را 
ـــردردهای  ـــکین س ـــن تس ـــرماخوردگی و همچنی ـــان س ـــرای درم ـــش داده و ب کاه

ـــت. ـــد اس ـــن مفی ـــی از روزه گرفت ناش
دکتـــر حســـینی بـــا بیـــان این کـــه بابونـــه خاصیـــت ضـــد ســـرطانی دارد، 
افـــزود: دمنـــوش بابونـــه مقـــوی قلـــب، مغـــز و معـــده بـــوده و مصـــرف آن در 
درمـــان انـــواع اختـــاالت دســـتگاه گـــوارش از جملـــه نفـــخ، ســـوء هاضمـــه، 
ـــار  ـــان افط ـــان در زم ـــت و مصرف ـــد اس ـــوع مفی ـــت ته ـــتهایی و حال ـــهال، بی اش اس

ــود. ــه می شـ توصیـ
ــارداری  ــه در دوران بـ ــوش بابونـ ــرف دمنـ ــه مصـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
ـــش و  ـــحر عط ـــه در س ـــوش بابون ـــرف دمن ـــد: مص ـــادآور ش ـــود، ی ـــه نمی ش توصی

ــد. ــش می دهـ ــی از روزه داری را کاهـ ــنگی ناشـ تشـ
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مهم ترین گفته های مسوولن جهاددانشگاهی و سایر 
مسوولن درباره این نهاد

■ مهم ترین روش های کمک به پایان ناباروری در افراد
■ مترکز بر مالکیت فکری در حوزه فرهنگ رضورت دارد

■ برخورد جدی با سوء استفاده کنندگان از نام و برند 
پژوهشگاه رویان 

■ همکاری بیشرت مردم، اعتبار نظرسنجی ها را افزایش 
می دهد

■ و ...

گفتار
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گفتـار

ابن سـینای  نابـاروری  درمـان  مرکـز  عمومـی  روابـط 
درمـان  مرکـز  و  پژوهشـگاه  رییـس  جهاددانشـگاهی: 
نابـاروری ابن سـینای جهاددانشـگاهی دربـاره روش هـای 
کمک بـاروری گفـت: نابـاروری علـل گوناگونـی دارد کـه 
می توانـد مردانـه، زنانـه یـا مشـترک باشـد و حـدود ۱0 
درصـد از مـوارد نابـاروری نیـز فاقـد علت مشـخص اند. بر 
اسـاس بررسـی های تشـخیصی و مشـخص شـدن علت یا 
علـل نابـاروری، روش کمک بـاروری مناسـب بـه زوجیـن 

می شـود. پیشـنهاد 
رییـس  و  جنین شـناس  صادقـی  محمدرضـا  دکتـر 
ابن سـینای  نابـاروری  درمـان  مرکـز  و  پژوهشـگاه 
جهاددانشـگاهی دربـاره روش هـای کمک بـاروری گفـت: 
بـه مجموعـه روش هایـی که بـرای شـکل گیری، نگهداری 
و انتقـال جنیـن از آن هـا اسـتفاده می شـود، روش هـا یـا 
نابـاروری  می شـود.  گفتـه  کمک بـاروری  فناوری هـای 
علـل گوناگونـی دارد کـه می توانـد مردانـه، زنانـه و یـا 
مشـترک باشـد و حـدود ۱0 درصـد از مـوارد نابـاروری 
بررسـی های  اسـاس  بـر  مشـخص اند.  علـت  فاقـد  نیـز 

تشـخیصی و مشـخص شـدن علت یا علل ناباروری، روش 
می شـود. پیشـنهاد  زوجیـن  بـه  مناسـب  کمک بـاروری 
دکتـر صادقـی بـا اشـاره بـه روش آی یـو آی به عنوان 
سـاده ترین روش کمک بـاروری، توضیـح داد: روش آی یو 
آی )IUI( یـا تزریـق داخـل رحمـی اسـپرم سـاده ترین 
تکنیـک کمک باروری اسـت که در آن، اسـپرم های سـالم 
و متحـرک موجـود در نمونـه مایـع منـی آقـا در محیـط 
مخصـوص آزمایشـگاهی جداسـازی و شستشـو می شـوند 
بـه داخـل  به طـور مسـتقیم  زنـان  توسـط متخصـص  و 
رحـم خانـم تزریـق یـا انتقـال داده می شـوند. ایـن روش 
در مـواردی همچـون نابـاروری بـا علل ناشـناخته، ابتای 
خانـم بـه اندومتریـوز خفیـف، اختـاالت مخـاط دهانـه 
رحـم، تعـداد کم اسـپرم، تحرک کـم اسـپرم و اختاالت 

نعـوظ و انـزال کاربـرد دارد.
رییس پژوهشـگاه و مرکـز درمان ناباروری ابن سـینای 
گاهـی  متاسـفانه  کـرد:  خاطرنشـان  جهاددانشـگاهی 
می شـنویم کـه روش آی یـو آی در مطب هـا یـا مراکـز 
غیرتخصصـی انجـام می شـود. درحالی کـه زوج هـای عزیز 

بایـد بداننـد که سـلول اسـپرم بسـیار حسـاس و در برابر 
عوامـل محیطـی آسـیب پذیر اسـت و از آنجـا کـه یـک 
اسـپرم قـرار اسـت تخمـک را بـارور کنـد و خصوصیـات 
ژنتیکـی پـدری را بـه جنیـن منتقل کنـد، بایـد محیط و 
شـرایطی فراهم شـود که در روند اسـتحصال، جداسـازی 
و آماده سـازی اسـپرم کمتریـن آسـیب بـه اسـپرم وارد 
شـود. در حالـی کـه در مطب هـا و مراکـز غیرتخصصـی 

چنیـن شـرایط و تجهیزاتـی وجـود نـدارد.
دکتـر صادقـی در ادامـه با اشـاره بـه روش آی وی اف 
)IVF(، گفـت: منظـور از آی وی اف، لقـاح برون تنـی یـا 
لقـاح آزمایشـگاهی یـا لقـاح مصنوعی اسـت کـه در ابتدا 
بـه همـه روش هـای کمک بـاروری اطـاق می شـد، امـا با 
گذشـت زمـان به یـک روش کمک بـاروری خـاص اطاق 
شـد. در ایـن روش، تخمـک از خانم و اسـپرم از آقا گرفته 

می شـود
و ایـن گامت هـا در محیـط کشـت آزمایشـگاهی کـه 
مشـابه محیـط رحـم طراحـی شـده اسـت، کنـار یکدیگر 
قـرار داده می شـوند تـا اسـپرم تخمـک را بـارور کنـد و 
در مرحلـه بعـد جنیـن پـس از سـه تـا پنـج روز کشـت 
بـه داخـل رحـم خانـم منتقـل می شـود. ایـن روش در 
اندومتریـوز  اسـپرم،  انـدک  تعـداد  همچـون  مـواردی 
متوسـط و شـدید، انسـداد لوله هـای فالـوپ، اختـاالت 
تخمک گـذاری و احتمـال انتقـال بیمـاری یـا ناهنجـاری 

ژنتیکـی بـه جنیـن کاربـرد دارد.
روش  به  اشاره  با  سپس  جنین شناس  این 
فناوری های  در  انقابی  به عنوان  میکرواینجکشن 
تولیدمثلی، توضیح داد: روش آی وی اف برای نخستین بار 
در سال ۱976 در انگلستان انجام شد اما انقاب اصلی در 
این حوزه در سال ۱993 در بلژیک رقم خورد؛ جایی که 
به جهان عرضه شد.  روش کمک باروری میکرواینجکشن 
روش میکرواینجکشن یعنی تزریق میکروسکوپی اسپرم به 
داخل سیتوپاسم تخمک. سلول تخمک الیه های محافظ 
از  بتواند  باید  اسپرم  لقاح،  برای تحقق  متعددی دارد که 
این الیه ها بگذرد و به داخل تخمک نفوذ کند. در برخی 
موارد اسپرم قادر به این کار نیست و بنابراین، روش آی 
مواردی،  چنین  در  باشد.  کمک کننده  نمی تواند  اف  وی 

مهم ترین روش های کمک به پایان ناباروری در افراد
رییس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینای جهاددانشگاهی از مهم ترین روش ها در این رابطه سخن گفت.

       مهم ترین گفته های مسوولن جهاددانشگاهی و سایر مسوولن درباره این نهاد

گفتار



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

41

)در  ریز  بسیار  سوزن  با  میکروسکوپ  زیر  اسپرم  سلول 
مقیاس میکرون( به داخل تخمک تزریق می شود.

دکتــر صادقــی در ادامــه افــزود: از آنجــا کــه در 
ــناس و  ــص جنین ش ــط متخص ــپرم توس ــن روش اس ای
ــاب  ــر انتخ ــا 600 براب ــی ۴00 ت ــکان بزرگ نمای ــا ام ب
می شــود، شــانس تشــکیل جنیــن بــا کیفیــت و در 
ــه  ــد. از جمل ــش می یاب ــان افزای ــت درم ــه، موفقی نتیج
کاربردهــای مهــم روش میکرواینجکشــن مــواردی از 
ــی(  ــع من ــه مای ــپرم در نمون ــدان اس ــپرمی )فق آزواس
اســت کــه در نمونه بــرداری از بیضــه یــا اپیدیدیــم 
مــواردی  همچنیــن  و  می شــود  اســتحصال  اســپرم 
ــدید  ــپرم ش ــوژی( اس ــکل )مورفول ــاری ش ــه ناهنج ک
اســت. در روش آی وی اف ایــن اســپرم ها کاربــردی 
نداشــتند، زیــرا توانایــی الزم بــرای بارورســازی تخمــک 
را حتــی در محیــط آزمایشــگاهی نداشــتند؛ امــا در روش 
میکرواینجکشــن حتــی اگــر چنــد عــدد اســپرم زنــده و 
ســالم در نمونــه بافــت بیضــه یــا اپیدیدیــم یافــت شــود، 
بــا تزریــق مســتقیم آن هــا بــه تخمــک امــکان تشــکیل 
ــرخ  ــت و ن ــل دق ــه دلی ــروزه ب ــود دارد. ام ــن وج جنی
ــز  ــب مراک ــن، اغل ــر روش میکرواینجکش ــت باالت موفقی

ــد. ــتفاده می کنن ــن روش اس ــان از ای جه
این جنین شناس درمان های جایگزین را ایستگاه آخر 
مسیر درمان ناباروری دانست و گفت: منظور از درمان های 
جایگزین ناباروری، روش های اهدای تخمک، اهدای جنین 
و رحم جایگزین است که می توان آن ها را پیچیده ترین و 
آخرین مرحله از درمان ناباروری دانست. در مواردی که 
برای  کیفیت الزم  او  تخمک  یا  است  تخمک  فاقد  خانم 
ناهنجاری  یا  بیماری  انتقال  خطر  یا  و  ندارد  را  باروری 
اهدایی،  از تخمک  فرزند وجود دارد،  به  از مادر  ژنتیکی 
یعنی تخمک باکیفیت یک خانم دیگر برای آی وی اف 
استفاده می شود. همچنین در مواردی که آقا فاقد اسپرم 
مناسب برای باروری است، یا هم آقا و خانم فاقد گامت 
جنین  در  ژنتیکی  ناهنجاری  بروز  خطر  یا  و  مناسب اند 
وجود دارد، از جنین اهدایی، یعنی جنین سالم و باکیفیت 

یک زوج دیگر استفاده می شود.
نابـاروری  درمـان  مرکـز  و  پژوهشـگاه  رییـس 
کلینیـک  شـد:  یـادآور  جهاددانشـگاهی  ابن سـینای 
درمان هـای جایگزیـن مرکـز درمـان نابـاروری ابن سـینا 
در زمینه این خدمات سـازوکار بسـیار دقیـق و کارآمدی 
جنیـن  و  تخمـک  اهـدای  در  اصـل  مهم تریـن  دارد. 

محرمانگـی اسـت. متاسـفانه در برخـی مراکـز درمانی به 
زوجیـن متقاضـی اهـدا گفته می شـود که خودشـان اهدا 
کننـده را معرفـی کننـد، در حالـی که ایـن رویکرد کاما 
مغایـر اصـل محرمانگـی اسـت. مصالـح و سـامت روانی 
و عاطفـی فرزنـد حاصـل از اهـدا در آینـده و همچنیـن، 
پیچیدگی هـای مربـوط بـه ارث و نسـب ایجـاب می کنـد 
کـه هیچ کـس، حتـی خانواده هـای زوجین از این مسـاله 
مطلـع نباشـند و طرفیـن اهداکننـده و اهـدا گیرنـده نیز 
به هیچ وجـه یکدیگـر را نشناسـند و هیچ گونـه اطاعاتـی 
دربـاره یکدیگـر نداشـته باشـند. ایـن موازیـن بـا دقـت 
مرکـز  جایگزیـن  درمان هـای  کلینیـک  در  جدیـت  و 
ابن سـینا رعایـت می شـود و حتـی پرونده هـای مربـوط 
و  می شـوند  بایگانـی  جداگانـه  سیسـتمی  در  اهـدا  بـه 
دسترسـی مدیـران مجموعه به این سیسـتم نیـز محدود 

ست. ا
دکتر صادقی درباره روش رحم جایگزین عنوان کرد: 
زمینه ای،  بیماری های  همچون  دالیلی  به  خانم  گاهی 
بدخیمی  به  ابتا  سابقه  رحم،  ساختاری  ناهنجاری های 
از  زوجین  یعنی  نیست؛  بارداری  به  قادر   ... و  و جراحی 
نظر توان باروری و تولید اسپرم و تخمک مشکلی ندارند، 
بارداری  ماه   9 در  جنین  نگهداری  حمل  توان  خانم  اما 
جایگزین  مادر  که  خانمی  مواردی،  چنین  در  ندارد.  را 

نامیده می شود، می پذیرد که جنین این زوج را در رحم 
خود حمل کند و پس از زایمان فرزند را به پدر و مادر 

بیولوژیک تحویل دهد.
به  زوج  یک  جنین  است  قرار  که  آنجا  از  افزود:  وی 
مدت نه ماه در رحم خانم دیگری باشد و طرفین مناسبات 
پیچیده و متعددی دارند، الزم است یکدیگر را بشناسند 
و یک قرارداد دقیق و کامل برای تبیین شرایط گوناگون 
این ارتباط، از جمله چگونگی انجام مراقبت های بارداری، 
همچنین،  شود.  تنظیم  طرف  دو  بین   ... و  مالی  مسایل 
جایگزین  مادر  برای  که  است  دشوار  تجربه ای  بارداری 
به مراتب دشوارتر است؛ زیرا در نهایت فرزند را به والدینش 
حمایت های  و  مشاوره ها  به  بنابراین  داد،  خواهد  تحویل 
کلینیک  در  خوشبختانه  دارد.  نیاز  عاطفی  و  روانی 
ابن سینا همه  ناباروری  مرکز درمان  درمان های جایگزین 
است؛  شده  داده  پوشش  به دقت  درمانی  روش  این  ابعاد 
مادر جایگزین از نظر سامت جسمی و روانی به دقت پایش 
می شود، مشاوران حقوقی این کلینیک ابعاد حقوقی این 
روش را برای طرفین تبیین می کنند و با توجه به شرایط دو 
طرف قرارداد دقیق و جامعی تنظیم می کنند و همچنین، 
مشاوران و روان پزشکان این کلینیک خدمات مشاوره ای و 

حمایتی الزم را به ایشان ارایه می کنند.
ابن سینای  ناباروری  درمان  مرکز  و  پژوهشگاه  رییس 
یادآور شد: همان طور که گفته  پایان  جهاددانشگاهی در 
شد طیف متنوعی از روش های کمک باروری و درمان های 
ناباروری وجود دارد که خوشبختانه همه  جایگزین برای 
استانداردهای جهانی  و در  با کیفیت ممتاز  این روش ها 
ابن سینا در دسترس زوج های عزیز  در کشور ما و مرکز 
به تنوع روش های موجود و  با توجه  بنابراین،  قرار دارد؛ 
اسپرم  فقدان  حتی  ناباروری،  علت  نوع  هر  برای  این که 
می توانیم  دارد،  وجود  متناسب  درمانی  روش  تخمک،  و 
بگوییم ناباروری به پایان رسیده است. البته شرط رسیدن 
به پایان ناباروری، صبر و پشتکار و تداوم و نیز انتخاب یک 
مرکز درمانی جامع و کارآمد است و زوج های عزیز نابارور 
این  ناباروری الزم  پایان  به  برای رسیدن  که  بدانند  باید 

مسیر را با همدلی و امید طی کنند.
 ART یا  کمک باروری  فناوری های  است،  گفتنی 
 ))Assisted  reproductive  technologies
درمان  برای  که  می شود  اطاق  روش هایی  مجموعه  به 
ناباروری به کاربرده می شوند و طیفی گسترده از روش آی 

یو آی تا درمان های جایگزین را در برمی گیرند.
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گفتـار

ایمانـی  محمدحسـین  جهاددانشـگاهی:  عمومـی  روابـط 
خوشـخو اظهـار کـرد: توجه بـه غنای فرهنگی کشـورمان 
فعالیت هـای  در  کـه  بی شـماری  ظرافت هـای  و  ایـران 
صنایـع فرهنگـی وجود دارد، بی شـک تمرکز بـر مالکیت 
پیـش  از  بیـش  فرهنـگ  تخصصـی  حـوزه  در  فکـری 

می یابـد. ضـرورت 
ایمانـی خوشـخو  دکتـر محمدحسـین  یادداشـت  در 
رییـس پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع 
فرهنگـی جهاددانشـگاهی کـه بـه مناسـبت روز جهانـی 
مالکیـت فکـری در خبرگـزاری سـینا پرس منتشـر شـد، 
آمـده اسـت: مالکیـت فکـری ابـزاری بـرای دسـتیابی بـه 
اهـداف تجـاری اسـت و شـامل هر گونـه آفرینـش فکری 
بشـری می شـود که به صـورت غیرملمـوس بـوده و دارای 
ویژگـی  دو  بنابرایـن  اسـت؛  بـازار  در  اقتصـادی  ارزش 
ماهـوی مالکیـت فکـری را بایـد ویژگـی فکـری و ویژگی 

خاقیـت برشـمرد.
در ایـن راسـتا خاقیـت نیز بیـان کننده دانـش بنیان 
بـودن مالکیـت فکـری و ابتـکاری بـودن آن و هـر نـوع 

اثـر هنـری، ادبـی و صنعتـی که در بـازار اقتصـادی محل 
عرضـه و خدمـات نوعـی مالکیـت فکـری اسـت؛ بنابراین 
ویژگـی فکـری بـودن مالکیـت باعـث تمایـز آن از باقـی 

امـوال سـنتی می شـود.
جهـان  در  ارزشـمند  اقتصـادی  بخش هـای  از  یکـی 
امـروز، صنایـع فرهنگـی اسـت. فرهنـگ در حـال حاضـر 
بـه یکـی از مولدهـای اقتصـادی مهـم در جهـان تبدیـل 
ناملمـوس،  میـراث  غنـای  بـر  عـاوه  کـه  اسـت  شـده 
موجب شـکل گیـری محصوالت فرهنگی شـده اسـت که 
مولـد اقتصـادی بسـیاری از فعالیت هـای تجـاری جهـان 
بـه شـمار مـی رود. فرهنـگ، تاریـخ، تمـدن و ارزش هـای 
هویتـی کـه ریشـه در دیـار ایـران دارد. از ایـن رو شـاهد 
تنـوع و تعـدد محصوالت فرهنگی کم نظیـر در حوزه های 
مختلـف فرهنگی هسـتیم که خود زبـان فرهنگی مناطق 

مختلـف کشـور عزیزمـان محسـوب می شـوند.
مالکیـت فکـری در فعالیت هـای کارآفرینانـه و صنایع 
فرهنگـی، بـا احتسـاب آورده هـای اقتصـادی عامل مهمی 
در ایجـاد انگیـزه، افزایش کارایی و ایجـاد و ارتقای فضای 

می شـود. رقابتی 
درایـن میـان صنایـع فرهنگـی، صنایعـی کـه امـروز 
از جملـه نخسـتین منابـع درآمـدی کشـورها محسـوب 
می شـوند، بیـش از پیش نیازمند توجه، آشـنایی و آگاهی 
از مالکیـت فکـری هسـتند و می تـوان این گونه اسـتدالل 
کـرد کـه اغلب فعالیت هـای صنایع فرهنگـی، فعالیت های 
کسـب و کارهـای کوچک و متوسـط محسـوب می شـوند 
کـه علیرغـم کوچـک بـودن ابعـاد فیزیکـی، بـر محوریت 
ارزش هـای فرهنگـی و خلـق ایده هـای کارآفرینانه اسـت 
کـه می تواننـد ارزش هـای اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی 

بسـیاری بـرای جامعـه بیافریند.
کشـور ایـران بـه سـبب بهره منـدی از تاریـخ و تمـدن 
دیرینـه، ارزش هـای فرهنگـی بسـیاری در حـوزه صنایـع 
دسـتی، گردشـگری، پوشـاک، نشـر، موسـیقی، سـینما، 
و  دیجیتـال  رسـانه های  انیمیشـن،  نویسـی،  نمایشـنامه 
غیـره دارد. یکـی از مهم تریـن اقدامـات اولیـه و مقدماتی 
رونـق  و  کار  و  کسـب  زیرسـاخت های  ایجـاد  جهـت 
بخشـیدن بـه توسـعه فعالیت های تجـاری در ایـن حوزه، 
همچنیـن حمایـت از ارزش هـای فرهنگی، اعمـال موازین 
و آگاهـی بخشـی در زمینـه مالکیـت فکـری می باشـد.

پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی به 
عنوان تنها پارک ملی و تخصصی حوزه صنایع فرهنگی در 
کشور، از ابتدا حوزه مالکیت فکری در صنایع فرهنگی را 

پیش روی فعالیت هایش قرار داده است.
ایـن پـارک در سـه سـال فعالیت بـا همـکاری معاونت 
حقوقـی ریاسـت جمهـوری و معاونـت حقـوق مالکیـت 
فکری وزارت دادگسـتری، جلسـات، کارگاه های تخصصی 
و دوره هـای آموزشـی برگـزار کـرده اسـت؛ بنابرایـن بـا 
توجـه بـه غنای فرهنگـی کشـورمان ایـران و ظرافت های 
بیشـماری کـه در فعالیت هـای صنایـع فرهنگـی وجـود 
در حـوزه  فکـری  مالکیـت  بـر  تمرکـز  بـی شـک  دارد، 

تخصصـی فرهنـگ بیـش از پیـش ضـرورت می یابـد.
امید آن می رود با آگاهی بخشی حوزه مالکیت فکری 
فعالیت های  سازی  تجاری  و  پذیری  رقابت  حمایت،  در 
اعتای  و  رونق  شاهد  فرهنگی،  صنایع  کارهای  و  کسب 
فعالیت های فرهنگی کشور ایران هم در داخل و هم خارج 

از مرزهای این خاک و بوم باشیم.

مترکز بر مالکیت فکری در حوزه 
فرهنگ رضورت دارد

رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی تاکید کرد
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روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی: بــا جســتجوی نــام 
مؤسســه هایی  و  مراکــز  بــا  اینترنــت،  در  »رویــان« 
ــا نــام »رویــان« در زمینه هایــی  مواجــه می شــویم کــه ب
ماننــد درمــان نابــاروری، پوســت، مــو و زیبایــی، درمــان 
چاقــی و الغــری، تولیــد و عرضــه دارو، دامپزشــکی 
فعالیــت می کننــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه نــام و 
برنــد »رویــان«، یــک نــام شناخته شــده در عرصــه 
ــای  ــات در حوزه ه ــه خدم ــت ک ــی اس ــی و بین الملل مل
ــان  ــگاه روی ــوان پژوهش ــت عن ــا تح ــده را تنه ــر ش ذک

جهاددانشــگاهی ارائــه می کنــد.
ــگاه  ــس پژوهش ــاهوردی ریی ــین ش ــر عبدالحس دکت
بخش هــای  در  تخصصــی  تیم هــای  گفــت:  رویــان 
ــد  ــاش کرده ان ــواره ت ــان هم ــگاه روی ــف پژوهش مختل
ــف را  ــات مختل ــدگان خدم ــردم و دریافت کنن ــع م مناف
بــر منافــع خــود ارجــح بداننــد، زیــرا مــردم را ســرمایه 
ارزشــمندی می داننــد. ایــن خدمــات در حوزه هــای 
مختلــف شــامل درمــان نابــاروری، ســلول درمانــی، 

ــوان  ــت عن ــت تح ــی و دیاب ــادی، چاق ــلول های بنی س
رویــان جهاددانشــگاهی«  »پژوهشــگاه  برنــد  و  نــام 
ــا، حفــظ و  ــاش مســتمر م ــه می شــود و ســعی و ت ارای

ــت. ــوده اس ــد ب ــام و برن ــن ن ــت از ای حراس
ــن  ــگاهی ضم ــان جهاددانش ــگاه روی ــس پژوهش ریی
از  اســتفاده هایی کــه  بــه تخلف هــا و ســوء  اشــاره 
ــرد:  ــد ک ــود، تاکی ــان می ش ــگاه روی ــد پژوهش ــام و برن ن
ــاهد  ــه را ش ــن زمین ــف در ای ــی از تخل ــوارد مختلف م
ــن جنســیت،  ــاروری و تعیی ــان ناب ــز درم ــتیم. مراک هس
ــان  ــو، درم ــت م ــی، کاش ــت و زیبای ــای پوس کلینیک ه
چاقــی و الغــری، دامپزشــکی، حتــی فــروش دارو بــا نــام 
و برنــد رویــان در ســطح کشــور دیــده می شــود. گاهــی 
اوقــات از تصاویــر پژوهشــگران و حتــی تبلیغــات مربــوط 
ــغ و  ــرای تبلی ــان جهاددانشــگاهی، ب ــه پژوهشــگاه روی ب

ــود. ــتفاده می ش ــوء اس ــف س ــات مختل ــه خدم ارای
دکتــر شــاهوردی گفــت: نــام و برنــد رویــان همــواره 
بــه عنــوان »پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهی« ذکــر و 

خدمــات ایــن پژوهشــگاه صرفــا در شــهر تهــران و یــک 
ــان  ــث درم ــود. در بح ــه می ش ــان ارای ــز در اصفه مرک
ــگاه  ــاروری پژوهش ــان ناب ــز درم ــر از مرک ــاروری غی ناب
ــری  ــز دیگ ــران( و مرک ــم ته ــه بنی هاش ــان )منطق روی
ــش )در  ــوان روی ــت عن ــر تح ــال احم ــکاری ه ــا هم ب
ــایر  ــم و س ــری نداری ــعبه دیگ ــارس(، ش ــه تهرانپ منطق
فعالیت هــای مشــترک پژوهشــگاه در زمینــه درمــان 
ــایر  ــی از س ــت علم ــاوره و حمای ــه مش ــاروری، ارای ناب

ــاروی کشــور اســت. ــان ناب ــز درم مراک
و  افــراد  بــا  برخــورد  زمینــه  در  افــزود:  وی 
ــد رویــان ســوء اســتفاده  ــام و برن موسســه هایی کــه از ن
می کننــد برخــورد جــدی و قاطــع را در دســتور کار 
قــرار داده ایــم بــه همیــن منظــور دفتــر حقوقــی 
ــدا  ــف ورود پی ــای مختل ــان در بخش ه ــگاه روی پژوهش
ــه  ــدام ب ــوی، اق ــت معن ــث مالکی ــت و در بح ــرده اس ک
ثبــِت نــام و برنــد رویــان و فعالیت هــای ایــن پژوهشــگاه 

کرده ایــم.
ــد  ــگاهی تاکی ــان جهاددانش ــگاه روی ــس پژوهش ریی
کــرد: در زمینــه افــراد و موسســه هایی کــه از روی 
ــه  ــدام ب ــری، اق ــورد دیگ ــر م ــا ه ــت ی ــی، غفل ناآگاه
ســوء اســتفاده از نــام و برنــد رویــان می کننــد، در 
ــه  ــدی ب ــر و در مراحــل بع ــه شــکل تذک گام نخســت ب
ــد در  شــکل حقوقــی برخــورد می کنیــم. مــردم نیــز بای
ــوء  ــورد س ــا م ــند ت ــته باش ــر داش ــه دقت نظ ــن زمین ای

ــد. ــرار نگیرن ــودجو ق ــراد س ــتفاده اف اس
بــه گزارش ایســنا، پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهی 
»پژوهشــکده  شــامل:  پژوهشــکده   3 قالــب  در 
بنیــادی  ســلول های  فنــاوری  و  زیست شناســی 
ــان«،  ــل روی ــد مث ــکی تولی ــکده پزش ــان«، »پژوهش روی
»پژوهشــکده زیســت فنــاوری« و 3 مرکــز خدمــات 
تخصصــی شــامل: »مرکــز فــوق تخصصــی درمــان 
ــت،  ــز دیاب ــی«، »مرک ــلول درمان ــز س ــاروری«، »مرک ناب
چاقــی و متابولیســم« فعالیــت می کنــد. متقاضیــان 
ــق وب  ــا از طری ــد صرف ــف بای ــات مختل ــت خدم دریاف
ــاس  ــماره تم ــات و ش ــان، اطاع ــگاه روی ــایت پژوهش س

ــد. ــت نماین ــز را دریاف ــن مراک ای

برخورد جدی با سوء استفاده کنندگان از نام و برند 
پژوهشگاه رویان 

دکرت شاهوردی از تخلف ها و سوء استفاده هایی که از نام و برند پژوهشگاه رویان می شود سخن گفت



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

18
ه0

مار
│ش

وم
و د

ت 
یس

ل ب
سا

44
گفتـار

افکارسنجی  مرکز  رییس  جهاددانشگاهی:  عمومی  روابط 
ایسپا  خوشبختانه  کرد:  تاکید  )ایسپا(  ایران  دانشجویان 
بین  بهتری هم در  قبل، جایگاه  به سال  هر سال نسبت 
نخبگان  بین  در  هم  سیاسی،  نخبگان  و  سیاست گذاران 
علمی و هم در بین عموم مردم جامعه پیدا می کند. این 
امیدواریم  و  است  احساس  قابل  واقعا  رشد  به  رو  روند 
افزایش  همچنان  ایسپا  به  مسووالن  و  مردم  اعتماد 
داشته باشد. هر اندازه همکاری مردم )در نظرسنجی های 
حضوری و تلفنی( باالتر باشد، اعتبار نظرسنجی ها افزایش 

پیدا می کند.
دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  رییس  رفیعی  مهدی 
این  فعالیت های  مهم ترین  تشریح  ضمن  )ایسپا(  ایران 
مساله  اصلی ترین  کرد:  تاکید   ۱399 سال  طی  مرکز 
نیز  ایسپا  بود.  افکار عمومی در سال گذشته بحث کرونا 
توانست نقش پررنگی در این زمینه ایفا کرده و طرح های 
خویش فرمایی و کارفرمایی مختلفی انجام دهد. از اسفند 
۱39۸ و هم زمان با شیوع این بیماری در کشور تا اسفند 
یا در سطح  ۱399 تعداد 2۵ نظرسنجی )در سطح ملی 

شهر تهران( در مورد ابعاد مختلف کرونا انجام شد.
)ایسپا(  ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  رییس 
افزود: متناسب با زمان انجام و کارفرمای طرح، اهداف این 
افکارسنجی ها نیز متفاوت بود و به پیامدهای مختلف کرونا 
بیکاری؛ خانواده و  اقتصاد، معیشت مردم،  در حیطه های 
آموزش های  بر  کرونا  تاثیر  خانواده؛  اعضای  بین  روابط 
به ویژه  فرهنگی  فعالیت های  بر  کرونا  تاثیر  غیرحضوری؛ 
دینداری مردم؛ تاثیر کرونا بر اوقات فراغت و فعالیت های 
مردم در دوران قرنطینه پرداخته و در کنار آن، طرح های 
ویروس  کرونا  با  مرتبط  نگرش های  مورد  در  افکارسنجی 
)ساخت دست بشر یا طبیعی بودن(، دیدگاه مردم نسبت 
کادر  از  رضایت  و  آمارها  به  اعتماد  دولت،  عملکرد  به 

درمانی در این مدت انجام شد.
کردیم  تاش  حال  عین  در  کرد:  خاطرنشان  رفیعی 
یادداشت های  گرفته،  صورت  نظرسنجی های  براساس 
مرتبطی را تهیه و تنظیم کنیم که در نهایت ۱7 یادداشت 
شد.  منتشر  ایسپا  پژوهشگران  توسط  کرونا  موضوع  با 
موسسه های  توسط  شده  انجام  نظرسنجی های  ترجمه 
برگزاری  همچنین  کرونا،  خصوص  در  بین المللی  معتبر 
نشست سمت وسوی افکار عمومی در مورد کرونا با هدف 
)اسفند  ایسپا  نظرسنجی های  یافته های  بررسی  و  نقد 
۱399( از دیگر فعالیت های مرکز در این حوزه محسوب 
این  نتایج  که  کرد  اشاره  هم  نکته  این  به  باید  می شود. 
نظرسنجی ها )در خصوص ابعاد مختلف کرونا(، جای کار 
علمی بسیار زیادی داشته و پژوهشگران حوزه های مختلف 
خصوص،  این  در  یادداشت  نگارش  بر  عاوه  می توانند 

نشست های علمی مرتبطی را نیز برگزار کنند.
وی گفت: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران، ستاد مدیریت کرونا در شهر تهران، وزارت ورزش 
و جوانان، معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
جمله  از  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
بودند که طی یک سال  و سازمان هایی  نهادها  مهم ترین 
اخیر طرح های نظرسنجی کارفرمایی در زمینه کرونا برای 

آن ها انجام داده ایم.
)ایسپا(  ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  رییس 
تعداد ۴0  خاطرنشان کرد: در مجموع، طی سال ۱399 
طرح کارفرمایی و ۸ طرح خویش فرمایی توسط ایسپا انجام 
شد. انجام پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های جوانان به 
سفارش وزارت ورزش و جوانان در دی و بهمن ماه سال 
انجام شده توسط  پیمایش های  از مهم ترین  گذشته، یکی 
ایسپا محسوب می شود که در آن، ارزش ها و نگرش های 
جوانان در موضوعات مختلف به تفکیک استان ها سنجیده 

شده است و پژوهشگران مرکز، در حال تجزیه و تحلیل 
این داده ها هستند. داده های بسیار ارزشمند و قابل توجهی 
به دست آمده است که می تواند مورد استفاده مسئوالن و 

پژوهشگران کشور قرار بگیرد.
و  کار  تعاون،  وزارت  چالش های  از  یکی  افزود:  وی 
مردم  کم  استقبال  یا  نکردن  مشارکت  اجتماعی،  رفاه 
وزارتخانه،   این  سفارش  به  است.  تعاونی  فعالیت های  در 
در  تعاونی  فعالیت های  در  مشارکت  زمینه  در  پیمایشی 
سال ۱399 انجام دادیم که به تفکیک استان، گزارش آن 
قابل ارایه است. همچنین به سفارش پژوهشگاه فرهنگ، 
ارتباطات، برای نخستین بار پیمایش ملی وضعیت  هنر و 
ابعاد زندگی کاربران شبکه اجتماعی در سال ۱۴00 انجام 

خواهد شد.
رفیعــی تاکیــد کــرد: در طــول ســال گذشــته، 
طرح هــای خویش فرمایــی بــا موضوع هــای مختلفــی 
ماننــد میــزان روزه داری مــردم در مــاه مبــارک رمضــان، 
ــت اقتصــادی و معیشــتی  ــه، وضعی ــوه قضائی عملکــرد ق
مــردم، وضعیــت تغذیــه مــردم، انتخابــات آمریــکا و 
ــدارس )در  ــایی م ــه آن، بازگش ــبت ب ــردم نس ــرش م نگ
شــرایط کرونــا( انجــام دادیــم. همچنیــن کتــاب »کیفیت 
نظرســنجی  براســاس  کــه  ایــران«  مــردم  زندگــی 
ــط  ــت، توس ــده اس ــه ش ــپا تهی ــط ایس ــده توس انجام ش
ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی چــاپ و بــه زودی در 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــدان ق ــار عاقه من اختی

طرفدار انتشار داده ها هستیم
ایــران  دانشــجویان  افکارســنجی  مرکــز  رییــس 
)ایســپا( تاکیــد کــرد: بخــش مهمــی از طرح هــای 
ایســپا کارفرمایــی هســتند، بنابرایــن اجــازه انتشــار 
ــی  ــا جای ــت. ت ــز نیس ــار مرک ــا در اختی ــای آن ه داده ه
ــوده و  کــه امکان پذیــر اســت، طرفــدار انتشــار داده هــا ب
گام هــای مهمــی در ایــن راســتا برداشــته ایم، امــا هنــوز 

ــیده ایم. ــده آل نرس ــه ای ــه نقط ب
زمینه  این  در  خوبی  وضعیت   ۸0 دهه  در  افزود:  وی 
نظرسنجی  موسسه های  توسط  که  داده هایی  و  نداشتیم 
از جمله ایسپا انجام می شد، مورد استفاده مسووالن قرار 
نمی گرفت؛ اما طی سال های اخیر شاهد روند مثبتی در 
زمینه انجام افکارسنجی و استفاده از این داده ها هستیم؛ 
این  انجام  برای  متعددی  سفارش های  که  به گونه ای 
دریافت می کنیم  نهادهای مختلف  از سوی  نظرسنجی ها 
میزان  چه  تا  نظرسنجی ها  این  نتایج  می دهد،  نشان  که 
در سیاست گذاری ها  و  بوده  اهمیت  حایز  برای مسووالن 

نیز می تواند تاثیرگذار باشد.

همکاری بیشتر مردم، اعتبار نظرسنجی ها را 
افزایش می دهد

)ایسپا(  ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  رییس 
خاطرنشان کرد: این قضیه در مورد مردم نیز صادق است و 
شاهد اقبال بیشتر مردم نسبت به موسسه های نظرسنجی 
موسسه های  با  مردم  همکاری  و  هستیم  ایسپا  جمله  از 

نظرسنجی ارتقاء یافته است. 
نظرسنجی  طرح های  در  مثال،  به عنوان  افزود:  رفیعی 
غیرسیاسی ایسپا حدود 7۵ درصد افراد مورد درخواست 
در  میزان  این  که  می کنند  همکاری  ما  پرسشگران  با 
طرح های نظرسنجی سیاسی نیز حدود 6۵ درصد است. 
به نظر می رسد میزان محافظه کاری مردم نسبت به قبل 
می کنند  بیان  را  خود  نظرات  جسورانه تر،  و  شده  کمتر 
حائز  بسیار  نظرسنجی ها  اعتبار  برای  موضوع  این  که 
اهمیت است. هر اندازه همکاری مردم باالتر باشد، اعتبار 

همکاری بیشرت مردم، اعتبار 
نظرسنجی ها را افزایش می دهد

رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( با ترشیح مهم ترین فعالیت های این مرکز طی 

سال ۱۳۹۹ تاکید کرد
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نظرسنجی ها افزایش پیدا می کند.
گسترش نظرسنجی های تلفنی در ایسپا

رفیعی در ادامه با اشاره به این که نظرسنجی های ایسپا 
به دو شکل حضوری و تلفنی انجام می شود، گفت: تا چند 
سال قبل، بیشتر نظرسنجی های ایسپا به شکل حضوری 
اصلی ترین  نظرسنجی،  نوع  این  کماکان  و  می شد  انجام 
روش گردآوری اطاعات ما محسوب می شود؛ اما در کنار 
آن از روش نظرسنجی تلفنی نیز استفاده می کنیم و طی 
در  نظرسنجی  نوع  این  گسترش  شاهد  اخیر  سال  چند 
منظر  چند  از  تلفنی  نظرسنجی  روش  به  هستیم.  ایسپا 
نظرسنجی  در  نمونه گیری،  منظر  از  کرد.  نگاه  می توان 
شماره  زیرا  می افتد،  اتفاق  دقیقی  نمونه گیری  تلفنی 
و  دخل  و  شده  ساخته  تصادفی  به صورت  کاما  تلفن ها 
تصرفی در انتخاب نمونه صورت نمی گیرد و از این جهت، 

نمونه گیری علمی است.
وی افزود: موضوع دیگری که در نظرسنجی تلفنی با 
آن روبه رو هستیم و عمده ترین چالش این نوع نظرسنجی 
در ایران محسوب می شود، این نکته است که شاید این 
مطلب مطرح شود که مردم در نظرسنجی تلفنی، چندان 
صادقانه پاسخگوی سوال ها نباشند. در بحث اعتبارسنجی 
نظرسنجی های حضوری و تلفنی تاکنون کارهای زیادی 
انجام شده است و به تجربه دریافته ایم که در بسیاری از 
موضوع های اجتماعی و فرهنگی، تفاوت قابل ماحظه ای 
حتی  و  ندارد  وجود  نظرسنجی  نوع  دو  این  نتایج  بین 
نظرسنجی های تلفنی با حجم نمونه اندک تری نسبت به 
نظرسنجی حضوری، می تواند واقعیت را به ما نشان دهد.
به  و   ۱399 سال  در  کرد:  خاطرنشان  رفیعی 
انجام  امکان  که   ۱9 کووید  بیماری  همه گیری  دلیل 
چندان  قبل  سال های  شکل  به  حضوری  نظرسنجی های 
تا  کرد  کمک  ما  به  تلفنی  نظرسنجی های  نبود،  میسر 
نظرسنجی های  تعداد  دهیم.  انجام  را  خوبی  طرح های 
کاهش  بر  عاوه  که  است  یافته  افزایش  ایسپا  در  تلفنی 
است.  شده  نیز  زمان  در  صرفه جویی  باعث  هزینه ها، 
آن  از  و  شده  آشنا  کار  شکل  این  با  نیز  کارفرماها 
 - تلفنی  نظرسنجی های  اقتضائات  اگر  کرده اند.  استقبال 
پرسشنامه کوتاه و خودداری از پرسیدن سوال های بسیار 
حساس – رعایت شود، از نظرسنجی های تلفنی در کنار 

نظرسنجی های حضوری دفاع می کنیم.
)ایسپا(  ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  رییس 
حساسیت  از  که  موضوع ها  از  برخی  در  کرد:  تاکید 

سیاسی،  مسایل  جمله  از  هستند،   برخوردار  بیشتری 
ممکن است شاهد ۴ تا ۵ درصد محافظه کاری باشیم؛ اما 
را  نتایج نظرسنجی  بتواند  به قدری نیست که  این میزان 
دگرگون کرده و واقعیت را وارونه جلوه دهد. قصد داریم 
در نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری که از 2۱ تا 2۵ 
نظرسنجی  شکل  دو  از  می شود،  انجام   ۱۴00 فروردین 
و  کرده  استفاده  مشابه  سوال های  با  تلفنی  و  حضوری 

میزان اختاف نتایج را مجددا با هم مقایسه کنیم.
نتایج نظرسنجی های اینترنتی دور از واقعیت هستند

چند  به  را  اینترنتی  نظرسنجی های  کرد:  تاکید  وی 
دلیل قبول نداریم. یکی از شرط های اصلی یک نظرسنجی 
علمی این است که همه افراد جامعه آماری، شانس برابر 
در  که  باشند  داشته  شدن  انتخاب  برای  صفر  غیر  و 
نیست.  میسر  شرطی  چنین  اینترنتی  نظرسنجی های 
از شبکه های  به 27 درصد مردم  نزدیک  در حال حاضر 
اجتماعی یا اینترنت استفاده نمی کنند، بنابراین دسترسی 
به نظرات این افراد غیرممکن است. در عین حال، در زمان 
پاسخگوی  که  است  محقق  این  علمی،  نظرسنجی  انجام 
خود را انتخاب می کند در صورتی که در نظرسنجی های 

اینترنتی این فرایند بالعکس است.
رفیعی افزود: در نظرسنجی حضوری، به پرسشگر یک 
نقشه بلوک داده می شود و نظرسنجی باید دقیقا در بلوک 
و  ناظران  طریق  از  مساله  این  که  شود  انجام  نظر  مورد 
بلوک،  داخل  می شود.  کنترل  به دقت  نظارتی  ابزارهای 
پرسشگر طبق یک دستورالعمل مشخص و سخت گیرانه، 
نمونه را انتخاب می کند و کار به این شکل نیست که هر 
نظرسنجی  در  شود.  انتخاب  بود،  دسترس  در  که  فردی 
در  تلفن ها  شماره  شد،  اشاره  که  همان طور  نیز  تلفنی 
افراد  با  و  شده  ساخته  تصادفی  به صورت  کشور  سراسر 
تماس گرفته می شود؛ در نتیجه همه افراد جامعه، شانس 

انتخاب شدن را دارند.
)ایسپا(  ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  رییس 
خاطرنشان کرد: در نظرسنجی های اینترنتی، یک آدرس 
)لینک( در فضای مجازی قرار داده می شود که در درجه 
در  ندارند.  دسترسی  لینک  این  به  افراد  همه  نخست 
پاسخگوی  محقق،  که  معمول  رویه  برخاف  حال،  عین 
برای  افراد هستند که  این خود  انتخاب می کند،  را  خود 
پاسخگویی داوطلب می شوند. معموال کسانی که به سمت 
افراد  سایر  به  نسبت  می روند،  اینترنتی  نظرسنجی های 
جامعه خاص تر هستند، بدین معنی که نسبت به موضوع 

باعث ترغیب  یا زاویه خاصی دارند که  نظرسنجی عاقه 
آن ها به شرکت در نظرسنجی می شود و شاید سایر افراد 
)بی تفاوت به موضوع( در این نظرسنجی اینترنتی شرکت 

نکنند.
مشابه  تقریبا  علمی  نظرسنجی  در  کرد:  تاکید  وی 
تحصیات  آماری  جمعیت  درصد   70 حدود  سرشماری، 
نظرسنجی های  در  درحالی که  دارند؛  دیپلم  زیر  و  دیپلم 
اینترنتی این موضوع کاما برعکس است و حدود ۸0 درصد 
دانشگاهی  تحصیات  نظرسنجی،  در  شرکت کننده  افراد 
با  افتاده و حتی  اتفاق  دارند که در نهایت، تورش بزرگی 
نیست.  برطرف شدن  قابل  نیز  وزن دهی  مانند  بحث هایی 
نشان  واضح  به طور  داده ایم،  انجام  که  اعتبارسنجی هایی 
می دهند که نظرسنجی های اینترنتی بسیار دور از واقعیت 

بوده و می توانند با نتایج گمراه کننده ای همراه باشند.
طراحی نرم افزار گردآوری اطاعات با دانش بومی ایسپا
رفیعی با اشاره به طراحی نرم افزار گردآوری اطاعات 
به  نظرسنجی ها  قبل،  سال  چند  تا  گفت:  ایسپا  توسط 
شکل کاغذی انجام می شد و پرسشگر می بایست اطاعات 
نظارت  فرایند  ادامه،  در  و  می کرد  تکمیل  کاغذ  روی  را 
بود.  زمان بری  پروسه  که  می شد  انجام  اطاعات  ورود  و 
سال ۱39۵ نرم افزار گردآوری اطاعات را طراحی کردیم 
تا بتوانیم از تبلت در فرایند نظرسنجی ها استفاده کنیم. 
شد  باعث  که  داشت  ضعفی  نقاط  ابتدا  در  نرم افزار  این 
چندان مورد استفاده قرار نگیرد. سال ۱399 نسخه جدید 
اختیار  در  و  شد  طراحی  ایسپا  بومی  دانش  با  نرم افزار 
گذشته  سال  اوایل  از  گرفت.  قرار  نیز  استانی  شعبه های 

از این نرم افزار برای تمامی طرح ها استفاده شده است.
و  دارد  خوبی  بسیار  امکانات  نرم افزار  این  افزود:  وی 
پرسشنامه  )تکمیل  از  بعد  بافاصله  می تواند  پرسشگر 
و( جمع آوری اطاعات، داده ها را برای مرکز ارسال کند 
شده  فراهم  نیز  هم زمان  نظارت  امکان  حال،  عین  در  و 
برطرف  را  پرسشنامه  کنترل  و  ارزیابی  به  نیاز  که  است 
سیستم  نرم افزار،  این  نظارتی  ابزارهای  از  یکی  می کند. 
موقعیت یاب )GPS( است. وقتی نقشه بلوک به پرسشگر 
داده می شود، می توانیم نظارت مستقیمی بر فرایند انجام 
باشیم که  پایان نظرسنجی داشته  و  کار و ساعت شروع 

کیفیت و سرعت گردآوری اطاعات را افزایش می دهد.
افزایش اعتماد مردم و مسئولین به برند ایسپا

نسبت  هر سال  ایسپا  کرد: خوشبختانه  تاکید  رفیعی 
به سال قبل، جایگاه بهتری هم در بین سیاست گذاران و 
نخبگان سیاسی، هم در بین نخبگان علمی و هم در بین 
عموم مردم جامعه پیدا می کند. این روند رو به رشد واقعا 
قابل احساس است و امیدواریم اعتماد مردم و مسووالن 
به ایسپا همچنان افزایش داشته باشد. ایسپا برند بزرگی 
است که البته با تنگناها و مشکاتی روبه رو است؛ ایده های 
اختیار  در  که  امکاناتی  اما  داریم،  کار  انجام  برای  زیادی 
داریم، در حدی نیست که بتوانیم به شکل مطلوب و در 

حد جایگاه و برند ایسپا کار کنیم.
وی افزود: ایسپا بودجه دولتی در اختیار ندارد و تنها 
مقدار اندکی از حقوق پرسنل توسط جهاددانشگاهی تامین 
و سایر هزینه ها از قِبل انجام طرح های کارفرمایی تامین 
انجام طرح های کارفرمایی، هزینه های  با  ایسپا  می شوند. 
به  را  این طرح ها  از  و سوِد حاصل  داده  پوشش  را  خود 
ایسپا  می دهد.  اختصاص  خویش فرمایی  طرح های  انجام 
به هیچ عنوان یک بنگاه اقتصادی نیست که به دنبال پول 
اندک  از  می کنیم  تاش  همواره  باشد.  ثروت  افزایش  و 
نظرسنجی  مختلف  طرح های  انجام  برای  موجود  بودجه 
استفاده کنیم تا به جریان سیاست گذاری در کشور کمک 

کرده باشیم.
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گفتـار

از تولید فرآورده های نوآورانه 
تا تاسیس کانون ملی زرشک و 

عناب
جالل الدین صادقی از مهم ترین اقدامات انجام شده 

مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی خبر داد

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی: جال الدیــن صادقــی رییــس 
جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی گفــت: مجتمــع تحقیقــات گیاهــان دارویــی خراســان 
جنوبــی از بــدو تاســیس تاکنــون فعالیت هــای متعــددی در زمینه هــای مختلــف علمــی 

و پژوهشــی انجــام داده اســت.
وی ادامــه داد: هــدف از تاســیس ایــن مجتمــع کمــک بــه بهبــود تولید و فرآوری ســه 
محصــول عنــاب، زرشــک و زعفــران در اســتان و انجــام پژوهش هــای کاربــردی، فناورانــه 
و کمــک بــه بهبــود فرآینــد تولیــد و فــرآوری گیاهــان دارویــی اســتان در جهــت ایجــاد 
ارزش افــزوده و خلــق ثــروت بــرای منطقــه و کشــور و ســوق ســرمایه گذاری های 

داخلــی و خارجــی بــه ســمت ایــن محصــوالت بــوده اســت.
رییــس جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی بیــان کــرد: تولیــد فرآورده هــای نوآورانــه 
ــاب،  ــاب، کیــک و بیســکویت عن ــد شــکات عن از محصــوالت اســتراتژیک اســتان مانن
ــری  ــای پ ــاب، مرب ــودمند عن ــیدنی فراس ــک، نوش ــاب و زرش ــقطی عن ــلوق و مس باس
بیوتیــک عنــاب، ســس زرشــک، ســس عنــاب، پــودر بســتنی عنــاب و زرشــک، ســرکه 

ــات انجــام شــده در مجتمــع اســت. ــاب، ســرکه گل محمــدی از اقدام عن
ــراع  ــت اخت ــاب، ثب ــودمند عن ــه فراس ــراع کلوچ ــت اخت ــرد: ثب ــوان ک ــی عن صادق
ــا خاصیــت خون ســازی  ــات زرشــک ب ــراع آبنب ــاب، ثبــت اخت شــکات فراســودمند عن
ــی  ــان داروی ــات گیاه ــع تحقیق ــای مجتم ــری از فعالیت ه ــه خــون بخــش دیگ و تصفی

ــت. ــگاهی اس جهاددانش
وی بــا اشــاره بــه اجــرای چندیــن طــرح پژوهشــی در مجتمــع تحقیقــات؛ 
بهینه ســازی فرموالســیون شــکات فراســودمند عنــاب، بهینه ســازی فرموالســیون 
ــاب،  ــازی فرموالســیون کلوچــه عن ــازی، بهینه س ــت خون س ــا خاصی ــات زرشــک ب آبنب
ــودمند  ــرکه فراس ــاب، س ــودر عن ــف پ ــطوح مختل ــا س ــفنجی ب ــک اس ــازی کی غنی س
ــی را از  ــان جنوب ــتراتژیک خراس ــوالت اس ــی محص ــک کردن اصول ــدی، خش گل محم

ــرد. ــوان ک ــا عن ــن طرح ه ــن ای عناوی
بــه گفتــه رییــس جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی، بهینه ســازی فرموالســیون آرد 
عنــاب، تولیــد فــراورده ســرکه از ضایعــات میــوه زرشــک، تولیــد ژلــه شــکری ســداتیو 
ــزان چروکیدگــی و  ــاب، کاهــش می ــاب، بهینه ســازی تولیــد ســرکه فراســودمند عن عن
ــول پاشــی و خشــک کــن،  ــا اســتفاده از روش ترکیبــی محل ــاب ب ــرک خوردگــی عن ت
ــازگار و  ــت س ــای زیس ــی کوده ــکان جایگزین ــی ام ــک، بررس ــران ایروپونی ــد زعف تولی
ارگانیــک بــا کودهــای شــیمیایی، تولیــد زعفــران ایروپونیــک در شــرایط کنتــرل شــده 

ــای پژوهشــی اجــرا شــده اســت. محیطــی از دیگــر طرح ه
ــی  ــان داروی ــات گیاه ــع تحقیق ــده در مجتم ــام ش ــات انج ــر اقدام ــی از دیگ صادق
جهاددانشــگاهی اســتان بــه انتشــار کتاب هــای تخصصــی و مــورد نیــاز جامعــه از جملــه 

کتــاب عنــاب از کاشــت تــا فــرآوری، فرهنــگ جامــع مــواد غذایــی بــا کاربــرد دارویــی، 
ــا  ــنتز ت ــران: از بیوس ــای زعف ــی، آپوکاروتنوئیده ــان داروی ــردی گیاه ــای کارب راهنم

ــی اشــاره کــرد. خــواص درمان
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه تاش هــای بســیاری از ســازمان ها، نهادهــا و 
ــه طــی  ــات ارزشــمندی ک ــت از محصــوالت کشــاورزی اســتان و اقدام ــان حمای متولی
ــی  ــاب در خراســان جنوب ــد زرشــک و عن ــت از تولی ــر در راســتای حمای ســال های اخی
انجــام گرفتــه، افزایــش هماهنگــی و هم افزایــی در اقدامــات مراکــز علمــی و پژوهشــی، 
ــازار و تجــارت و همچنیــن ایجــاد ســازوکارهای مشــخص و  مراکــز صنعتــی، فعــاالن ب
ــوده  ــی ب ــل و همگان ــی عاج ــد اقدام ــن محصــوالت نیازمن ــت از ای ــرای حمای ــدون ب م

اســت.
رییــس جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی اظهــار کــرد: در ســال های اخیــر یکــی از 
ــای  ــدازی کانون ه ــوآوری کشــور راه ان ــاختار ن ــاد شــده در س ــی ایج ــای قانون ظرفیت ه
هماهنگــی دانــش، صنعــت و بــازار توســط معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
بــوده اســت کــه توانســته نقــش بســیار مهمــی در ایجــاد ارتباطــی موثــر و کارآمــد بیــن 
ــات در  ــع کاال و خدم ــبکه توزی ــدی و ش ــای تولی ــی، بخش ه ــی و پژوهش ــز علم مراک

کشــور داشــته باشــند.
صادقــی افــزود: بــه همــت جهاددانشــگاهی و در ســایه مشــارکت همــه متولیــان دو 
محصــول راهبــردی زرشــک و عنــاب، کانــون هماهنگــی دانــش، صنعــت و بــازار زرشــک 
و عنــاب بــا هــدف حمایــت از ایــن محصــوالت و جلــب مشــارکت جمعــی بــرای حــل 
مشــکات پیــش روی تولیــد، فــرآوری، بازاریابــی و صــادرات آن هــا در ســال ۱399 در 

اســتان راه انــدازی شــد.
وی بــه مهم تریــن برنامه هــای کانــون ملــی زرشــک و عنــاب از جملــه ایجــاد 
ــد  ــی، برن ــی و خارج ــی داخل ــده پژوهشــی و صنعت ــز عم ــون و مراک ــن کان ــاط بی ارتب
ــاب  ــک و عن ــوزه زرش ــود در ح ــای موج ــی ظرفیت ه ــاب، معرف ــک و عن ــازی زرش س
ــن رویکردهــای  ــه، تدوی ــران و عمــوم جامع ــی، پژوهشــگران، مدی ــه بنگاه هــای صنعت ب
نوآورانــه بــرای حــل مشــکات و تجاری ســازی ظرفیت هــای موجــود در ایــن دو حــوزه 

اشــاره کــرد.
رییــس جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی، ارتبــاط موثــر بیــن شــرکت های کوچــک 
ــن  ــان، تدوی ــرکت های دانش بنی ــان و ش ــگران، مخترع ــا پژوهش ــی ب ــزرگ صنعت و ب
ــووالن  ــب مس ــاب و ترغی ــک و عن ــرای زرش ــب ب ــم انداز مناس ــردی و چش ــند راهب س
ــه  ــذاری اثربخــش در زمین ــن خطــی و مشــی و هدف گ ــا، تدوی ــه تجاری ســازی آن ه ب
محصــوالت، شناســایی بازارهــای هــدف زرشــک، عنــاب و فرآورده هــای آن هــا، حمایــت 
ــد،  ــیون تولی ــا مکانیزاس ــط ب ــای مرتب ــه طرح ه ــان در زمین ــرکت های دانش بنی از ش
ــی  ــون مل ــای کان ــر برنامه ه ــاب را از دیگ ــک و عن ــت زرش ــس از برداش ــت و پ برداش

زرشــک و عنــاب معرفــی کــرد.

■□■

رشکت های دانش بنیان امیدی 
برای پیرشفت اقتصاد کشور

رییس جهاددانشگاهی استان سمنان از تمرکز توان 
داخلی بر تحقق شعار سال به عنوان یک ضرورت نام برد 
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ســـمنان: حســـن رهایـــی بـــا اشـــاره بـــه شـــعار 
ســـال جدیـــد مطـــرح شـــده از ســـوی مقـــام معظـــم رهبـــری اظهـــار کـــرد: بـــه 
ــدواژه  ــان کلیـ ــال، همـ ــعار امسـ ــدواژه در شـ ــن کلیـ ــه مهم تریـ ــد کـ ــر می رسـ نظـ
»مانع زدایـــی« اســـت؛ چـــرا کـــه در ایـــن ســـال ها و به ویـــژه در ســـه چهـــار ســـال 
ـــاالن  ـــان و فع ـــوده، کارشناس ـــد« ب ـــر »تولی ـــا ب ـــال عمدت ـــعار س ـــز ش ـــه تمرک ـــر ک اخی
ــای  ــدا از تحریم هـ ــه جـ ــیدند کـ ــه رسـ ــن نتیجـ ــه ایـ ــتی بـ ــگران به درسـ و پژوهشـ
ـــرم  ـــه ن ـــت و پنج ـــا آن دس ـــواره ب ـــه هم ـــار ده ـــن چه ـــی در ای ـــه به نوع ـــه ک ظالمان

کرده ایـــم، موانـــع جـــدی دیگـــری در پیـــش پـــای تولیـــد اســـت.
ـــت  ـــع اس ـــن موان ـــتن ای ـــال برداش ـــعار س ـــق ش ـــرای تحق ـــتین گام ب ـــزود: نخس وی اف
ـــا  ـــرده و ب ـــر ک ـــی« تعبی ـــوان »مانع زدای ـــز از آن به عن ـــری نی ـــم رهب ـــام معظ ـــه مق ک
توجـــه بـــه اهمیـــت آن، ایـــن کلیـــدواژه را در شـــعار ســـال نیـــز گنجانـــده تـــا بـــا 

ـــود. ـــه ش ـــم توج ـــن مه ـــه ای ـــتری ب ـــت بیش جدی
ـــته  ـــه گذش ـــک ده ـــعارهای ی ـــمردن ش ـــا برش ـــمنان ب ـــگاهی س ـــس جهاددانش ریی
ـــری  ـــود رهب ـــه ن ـــه ده ـــال ۱390 و در طلیع ـــه در س ـــی ک ـــرد: از زمان ـــان ک خاطرنش
ـــال  ـــا س ـــد ت ـــام بردن ـــال ن ـــعار س ـــوان ش ـــادی« به عن ـــاد اقتص ـــاب از »جه ـــم انق معظ
ــذاری  ــا« نام گـ ــع زدایی هـ ــتیبانی ها، مانـ ــد، پشـ ــال »تولیـ ــعار سـ ــه شـ ۱۴00 کـ
ـــتیم  ـــه رو هس ـــه رو ب ـــک ده ـــن ی ـــال های ای ـــعار س ـــی در ش ـــا کلیدواژه های ـــده، ب ش
ـــرار  ـــم انداز اص ـــیر و چش ـــک مس ـــت در ی ـــق و حرک ـــک اف ـــر ی ـــی ب ـــا همگ ـــه تقریب ک

ـــد. دارن
رهایـــی ادامـــه داد: حضـــور کلیدواژه هایـــی همچـــون »تولیـــد ملـــی، حمایـــت از 
ـــی  ـــزم مل ـــا ع ـــگ ب ـــه اقتصـــادی«، » اقتصـــاد و فرهن ـــی«، »حماس ـــرمایه ی ایران کار و س
و مدیریـــت جهـــادی«، »اقتصـــاد مقاومتـــی، اقـــدام و عمـــل«، »اقتصـــاد مقاومتـــی، 
ـــد«  ـــش تولی ـــد« و »جه ـــق تولی ـــی«، »رون ـــت از کاالی ایران ـــتغال«، »حمای ـــد - اش تولی

ـــت. ـــم اس ـــن مه ـــای ای ـــنی گوی ـــه به روش ـــک ده ـــن ی ـــعارهای ای در ش
وی از توجـــه مکـــرر مقـــام معظـــم رهبـــری بـــه تولیـــد و اقتصـــاد در شـــعارهای 
ـــرار  ـــه تک ـــن هم ـــت: ای ـــرد و گف ـــام ب ـــن ن ـــام روش ـــک پی ـــوان ی ـــر به عن ـــه اخی ـــک ده ی
ـــا  ـــط ب ـــتقات مرتب ـــاد و مش ـــد و اقتص ـــا تولی ـــط ب ـــم مرتب ـــدن مفاهی ـــر گنجان ـــرار ب و اص
ـــا  ـــه از تاش ه ـــبی معظم ل ـــت نس ـــام رضای ـــم اع ـــه علی رغ ـــت ک ـــن اس ـــای ای آن گوی
ـــی  ـــای متک ـــاد پوی ـــتغال و اقتص ـــد و اش ـــق تولی ـــا تحق ـــان ب ـــا، همچن ـــن بخش ه در ای

ـــم. ـــه داری ـــل فاصل ـــه داخ ب
ـــی«  ـــتیبانی و مانع زدای ـــگاهی از دو واژه »پش ـــی جهاددانش ـــات علم ـــو هی ـــن عض ای
ـــد  ـــده تولی ـــرب نش ـــکه ض ـــال و دو روی س ـــعار امس ـــم ش ـــدواژه مه ـــوان دو کلی به عن
و اقتصـــاد در یـــک دهـــه اخیـــر نـــام بـــرد و گفـــت: بـــه نظـــر می رســـد کـــه بـــا 
ـــا در  ـــاب و خصوص ـــت انق ـــه نخس ـــه در چل ـــی ک ـــد و اساس ـــای بلن ـــه گام ه ـــه ب توج
ـــه دوم  ـــتوارتر در چل ـــای اس ـــتن گام ه ـــرای برداش ـــده، ب ـــته ش ـــر برداش ـــه اخی ـــک ده ی
ـــی  ـــد داخل ـــش روی تولی ـــم انداز پی ـــی از چش ـــی« اساس ـــه »مانع زدای ـــد ب ـــاب، بای انق

ـــم. بپردازی
ایـــن مـــدرس دانشـــگاه بـــا بیـــان این کـــه بخشـــی از ایـــن موانـــع بـــه سیاســـت 
ــش از  ــه بیـ ــا تجربـ ــور مـ ــه کشـ ــردد کـ ــه برمی گـ ــای ظالمانـ ــی و تحریم هـ خارجـ
۴0 ســـاله تقابـــل بـــا آن را دارد، افـــزود: بـــه نظـــر می رســـد کـــه تاکیـــد اساســـی 
ــع و  ــه موانـ ــا بـ ــتیبانی ها و مانع زدایی هـ ــر دو واژه پشـ ــری بـ ــم رهبـ ــام معظـ مقـ
حمایت هـــای داخلـــی برمی گـــردد، موانعـــی کـــه عمدتـــا بـــه قوانیـــن زائـــد و گاه 
ــن کار  ــگ ارزش آفریـ ــن از فرهنـ ــی، فاصله گرفتـ ــای داخلـ ــاد، خودتحریمی هـ متضـ
در برخـــی از ســـطوح جامعـــه، عـــدم بهره گیـــری از همـــه ظرفیت هـــای داخلـــی و 
ـــدم  ـــی، ع ـــی و گروه ـــی و جناح ـــه گاه سیاس ـــای گاه ب ـــوان، تقابل ه ـــتعدادهای ج اس
ـــر  ـــتتر در دیگ ـــوه مس ـــل و بالق ـــای بالفع ـــد از ظرفیت ه ـــی از تولی ـــناخت بخش های ش

بخش هـــا و مـــواردی از ایـــن دســـت برگـــردد.
وی از اقتصـــاد ایـــران به عنـــوان یـــک اقتصـــادی بـــا ظرفیت هـــای فـــراوان 
نـــام بـــرد و اضافـــه کـــرد: اگـــر مانع زدایی هـــا و پشـــتیبانی ها به درســـتی و 
ــی  ــوان یکـ ــد به عنـ ــورمان می توانـ ــاد کشـ ــرد، اقتصـ ــورت گیـ ــت ناپذیر« صـ »برگشـ

از اقتصادهـــای بـــزرگ و نوپـــا در ســـطح جهـــان و منطقـــه مطـــرح شـــود.
ــان در  ــرکت های دانش بنیـ ــکل گیری شـ ــمنان از شـ ــگاهی سـ ــس جهاددانشـ رییـ
ـــرد  ـــام ب ـــورمان ن ـــاد کش ـــوت در اقتص ـــه ق ـــک نقط ـــوان ی ـــر به عن ـــال اخی ـــی دو س یک
ــه  ــا بـ ــان امیدهـ ــرکت های دانش بنیـ ــان شـ ــر بنیـ ــاد بـ ــزی اقتصـ ــزود: پی ریـ و افـ
ـــد  ـــن رو بای ـــت و از همی ـــرده اس ـــش ک ـــش از پی ـــی را بی ـــاد داخل ـــدن اقتص ـــر ش رفیع ت

رونـــد توجـــه بـــه شـــرکت های دانش بنیـــان همچنـــان تـــداوم بیابـــد.
ــت  ــن صنع ــه بی ــفانه فاصل ــا، متاس ــم تاش ه ــه علی رغ ــه این ک ــان ب ــا اذع وی ب
ــت  ــگاه و صنع ــن دانش ــه بی ــفانه فاصل ــت: متاس ــت گف ــان پابرجاس ــگاه همچن و دانش
ــرای  ــران ب ــت در ای ــش صنع ــه بخ ــده ک ــبب ش ــن س ــده و همی ــر نش ــان پ همچن
ــون و  ــه آزم ــر ب ــود ناگزی ــی خ ــای واقع ــردن نیازه ــکات و مرتفع ک ــت از مش برون رف

ــد. ــا باش خط

ــگاهی در  ــی و دانش ــی- پژوهش ــز علم ــاالی مراک ــوان ب ــه ت ــاره ب ــا اش ــی ب رهای
کشــورمان بــر ضــرورت توجــه بیــش از پیــش بــه ایــن بخــش مهــم تاکیــد و تصریــح 
کــرد: جهاددانشــگاهی نیــز به عنــوان یکــی از موفق تریــن حوزه هــای علمــی، پژوهشــی 
و دانشــگاهی در ایــران می توانــد نقــش مهــم و انکارناپذیــری در ایــن بخــش ایفــا کنــد.
خصوصــا  و  جهاددانشــگاهی  آمادگــی  از  اســتان  جهاددانشــگاهی  رییــس 
ــه تحقــق شــعار ســال خبــر داد و اظهــار  ــرای کمــک ب جهاددانشــگاهی ایــن اســتان ب
کــرد: جهاددانشــگاهی آمادگــی دارد کــه همــه ظرفیت هــای علمــی تحقیقاتــی، 
ــدان  ــه می ــل ب ــد داخ ــه بخــش تولی ــک ب ــرای کم ــود را ب ــانه ای و ... خ ــی، رس آموزش

ــاورد. بی
 

■□■

استفاده از ظرفیت های 
جهاددانشگاهی استان مرکزی 

جهت تحقق شعار سال

ــه شــعار  ــا اشــاره ب ــر غفــاری زاده ب ــتان مرکزی:دکت ــگاهی اس ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ســال مبنــی بــر »تولیــد، پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا« اظهــار کــرد: جهاددانشــگاهی 
ــد جهــت  اســتان مرکــزی دارای ظرفیــت و توانمندی هــای بســیاری اســت کــه می توان

تحقــق شــعار ســال گام هــای اساســی بــردارد.
ــن  ــزی ضم ــتان مرک ــگاهی اس ــت جهاددانش ــاری زاده سرپرس ــر غف ــر علی اصغ دکت
تبریــک فرارســیدن ســال جدیــد بــه پیــام نــوروزی رهبــر معظــم انقــاب و شــعار ســال 
»تولیــد، پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا« اشــاره کــرد و افــزود: نام گــذاری شــعار ســال 

بــا بررســی دقیــق مشــکات جامعــه صــورت گرفتــه اســت.
ــه  ــاب در زمین ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــده از س ــرح ش ــعار مط ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــم و اساس ــیار مه ــعار بس ــن ش ــرد: ای ــح ک ــی تصری ــع زدای ــتیبانی و مان ــد، پش تولی
اگــر به صــورت دقیــق اجــرا شــود تحــول عظیمــی در رفــع مشــکات اقتصــادی کشــور 
خواهــد داشــت و در صــورت تحقــق ایــن شــعار شــاهد بهبــود وضعیــت اشــتغال پایــدار 

ــود. در کشــور خواهیــم ب
نیازمنــد حمایت هــای همه جانبــه  را  دکتــر غفــاری زاده تحقــق شــعار ســال 
ــعار مطــرح شــده از  ــه ش ــم ب ــه بتوانی ــی ک ــزود: در صورت ــرد و اف ــوان ک مســووالن عن
ســوی رهبــر معظــم انقــاب در زمینــه تولیــد، مانــع زدایــی و پشــتیبانی عمــل نماییــم 

ــود. ــم ب ــاهد خواهی ــور ش ــادی کش ــت اقتص ــترده ای در وضعی ــوالت گس تح
وی بــه نقــش مــردم در تحقــق شــعار ســال اشــاره کــرد و ادامــه داد: مــردم بایــد بــا 
ــا  ــع زدایی ه ــتیبانی ها و مان ــد، پش ــعار تولی ــق ش ــی در تحق ــدات داخل ــت از تولی حمای

کــه خواســته رهبــری اســت را تحقــق بخشــند.
ــت و  ــگاهی دارای ظرفی ــرد: جهاددانش ــان ک ــتان بی ــگاهی اس ــت جهاددانش سرپرس
توانمندی هــای بســیاری اســت کــه در ســال های گذشــته اقدامــات گســترده ای انجــام 
ــق شــعار ســال  ــد جهــت تحق ــد می توان ــرد جدی ــا رویک ــز ب داده و در ســال جــاری نی

ــردارد. گام هــای اساســی ب
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گفتـار

ــر  ــام دکت ــن پی ــگاهی: مت ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ــت: ــرح اس ــن ش ــه ای ــی ب ــا طیب حمیدرض

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــداوم  ــی ت ــریان حیات ــت، ش ــوزش و تربی آم
پیشــرفت کشــور و از بایســته های هندســه ی 
انقــالب اســت؛ بــدون شــک اســتقالل، شــکوفایی، 
ــت  ــی مل ــربلندی و تعال ــان و س ــدار دانش بنی اقت
ــران در هــر برهــه و مرحلــه ای مرهــون  ــزرگ ای ب
ــاتیدی  ــان و اس ــه معلم ــم باورمندان ــم و تعل تعلی
ــل  ــش بی بدی ــگاه و نق ــی جای ــه به خوب ــت ک اس
خــود را شــناخته و در ایــن مســیر مقــدس بــرای 

جبــران عقب ماندگی هــا جهــاد کرده انــد.
 12 فرارســیدن  مناســبت  بــه  اینجانــب 
اردیبهشــت، روز معلــم، بــه روح بلنــد و ملکوتــی 
متفکــر شــهید اســتاد مرتضــی مطهــری)ره( کــه 
حاصــل عمــر امــام عزیزمــان بــود، ســالم و درود 
ــه و  ــاد اندیش ــزرگ و نم ــن روز ب ــتم و ای می فرس
عمــل الهــی در راه نشــر آگاهــی، دانــش و پــرورش 
انســان های باورمنــد و موثــر بــرای اســالم، 

ــی دارم. ــی م ــور را گرام ــالب و کش انق
ــود  ــه فرم ــی ک ــی وح ــار نوران ــدد گفت ــه م ب
والحکمــه«  الکتــاب  یعلمهــم  و  یزکیهــم  »و 
ــاتید  ــمند اس ــالش ارزش ــع و ت ــام رفی ــه مق ب
و معلمــان ســربلند میهــن اســالمی آفریــن 
ــه  ــزی ک ــاتید عزی ــه اس ــژه ب ــم و به وی می گوی
در ســطوح مختلــف آموزش هــای آکادمیــک و 
ــاص و  ــرایط خ ــگاهی در ش ــی جهاددانش تخصص
ــا  ــا ب ــوس کرون ــروس منح ــری وی ــخت همه گی س
تــالش دلســوزانه مضاعــف و ابتــکار مشــغول بــه 
ــم و  ــرض می کن ــوت ع ــدا ق ــتند خ ــت هس فعالی
ــألت  ــربلندی مس ــت و س ــا عافی ــه آنه ــرای هم ب

. یــم می نما

حمیدرضا طیبی
12 اردیبهشت ماه 1400

پیام رییس جهاددانشگاهی 
به مناسبت گرامیداشت مقام معلم

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن 12 اردیبهشت ماه، سالروز 
شهادت استاد مرتضی مطهری و ایام گرامی داشت مقام معلم و استاد پیامی صادر کرد.
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آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش 
همکاری های جهاددانشگاهی

■   امضای تفاهم نامه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و 
سازمان بسیج مهندسین کشاورزی تهران

■ تفاهم نامه سازمان جهاددانشگاهی یزد با رشکت ابریشم الربز 
آسیا امضا شد

■ انعقاد سه قرارداد بین جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و 
دادگسرتی استان

■ حوزه هرنی و جهاددانشگاهی قزوین تفاهم نامه امضا کردند
■ امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی همدان و دادگسرتی کل 

استان

■ انعقاد تفاهم نامه جهاددانشگاهی خوزستان و بسیج سازندگی
■ و ...

تفاهم
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امضای تفاهم نامه مرکز ملی تفاهم

ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 
و سازمان بسیج مهندسین 

کشاورزی تهران

روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران: تفاهم نامه همکاری های مشترک بین 
سازمان بسیج مهندسین کشاورزی تهران بزرگ و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی 
جهت  در  کشور  علمی  مراکز  با  ارتباطات  و  همکاری ها  گسترش  راستای  در  ایران 

بهره مندی از تجربیات و توانمندی های دو طرف منعقد شد.
استفاده از توانمندی های پژوهشی، آموزشی و اجرایی، همکاری در خصوص تجاری سازی 
پروژه های کاربردی و تولیدی در راستای کارآفرینی و اشتغال زایی، ارایه خدمات فنی، 
تخصصی و آموزشی در زمینه تولید محصوالت کشاورزی از جمله مفاد این تفاهم نامه بود.
از  بهره مندی  تولیدی و آموزشی،  همچنین اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک 
توانمندی ها و امکانات دو طرف و برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های حوزه کشاورزی 

و ... از دیگر موضوعات تفاهم نامه است که مورد توافق دو طرف قرار گرفت.

■□■

تفاهم نامه سازمان 
جهاددانشگاهی یزد با رشکت 

ابریشم الربز آسیا امضا شد
روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی یـزد، 1 اردیبهشـت ماه: تفاهم نامـه همـکاری در 

زمینـه تبدیـل دانـش تولیـد رنگ دانه هـای گیاهـی بـه محصـوالت آرایشـی بیـن 
سـازمان جهاددانشـگاهی یـزد و شـرکت ابریشـم البـرز آسـیا امضـا شـد.

و  یزد  جهاددانشگاهی  سازمان  رییس  جو  سعادت  فاطمه  بین  تفاهم نامه  این 
حمیدرضا الور مدیرعامل شرکت ابریشم البرز آسیا با هدف همکاری و هم افزایی در 
جهت دستیابی به دانش فنی و تولید رنگ دانه های گیاهی برای تولید، معرفی و توسعه 

محصوالت جدید آرایشی منعقد شد.
تفاهم نامـــه ی مذکـــور کـــه بـــه مـــدت پنـــج ســـال منعقـــد شـــده و قابـــل 
ـــا و  ـــاده امض ـــخه و ۱۱ م ـــه نس ـــت، در س ـــق اس ـــدت تواف ـــش م ـــا کاه ـــش ی افزای

ـــد. ـــه ش ـــرف مبادل ـــن دو ط بی

■□■

انعقاد سه قرارداد بین 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 

و دادگسرتی استان

    آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش همکاری های  جهاددانشگاهی

تفاهم
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ـــای  ـــرارداد در محوره ـــه ق ـــی: س ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــی  ـــای آموزش ـــزاری کارگاه ه ـــونت، برگ ـــگیری از خش ـــع پیش ـــه جام ـــرای برنام اج
ـــه  ـــرادی ک ـــرای اف ـــی ب ـــبک زندگ ـــن س ـــا عناوی ـــی ب ـــن و کارگاه های ـــژه زوجی وی
ـــتری  ـــرم دادگس ـــوع ج ـــگیری از وق ـــت پیش ـــن معاون ـــده اند، بی ـــاد ش ـــار اعتی دچ

ـــید. ـــا رس ـــه امض ـــتان ب ـــگاهی اس ـــی و جهاددانش ـــان جنوب ـــتان خراس کل اس
ــونت  ــگیری از خشـ ــای پیشـ ــه در حوزه هـ ــوه قضائیـ ــف قـ ــرای تکالیـ اجـ
ـــگیری  ـــان، پیش ـــه زن ـــونت علی ـــگیری از خش ـــان، پیش ـــودکان و نوجوان ـــه ک علی
از پرخاشـــگری کامـــی و نوشـــتاری، پیشـــگیری از جنایـــات عمـــدی شـــامل 
ـــرقت های  ـــش س ـــه و کاه ـــگیری، مقابل ـــرح و پیش ـــرب و ج ـــراد و ض ـــل و ای قت
ــی  ــی مبتنـ ــامی ایرانـ ــی اسـ ــبک زندگـ ــزاری کارگاه سـ ــونت آمیز، برگـ خشـ
ـــاق و  ـــش ط ـــرح کاه ـــاوران ط ـــش مش ـــای دان ـــد، کارگاه ارتق ـــوی امی ـــر الگ ب
ـــه  ـــده اند، از جمل ـــاد ش ـــار اعتی ـــه دچ ـــرادی ک ـــرای اف ـــی ب ـــای آموزش کارگاه ه

موضوعـــات ایـــن قـــرارداد اســـت.

■□■

حوزه هرنی و جهاددانشگاهی 
قزوین تفاهم نامه امضا کردند

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قزویـــن، 11 اردیبهشـــت ماه: فرشـــاد پیلـــه چـــی 
ـــری  ـــوزه هن ـــس ح ـــی ریی ـــا امامقل ـــن و محمدرض ـــگاهی قزوی ـــس جهاددانش ریی
از  بهره گیـــری  و  هم افزایـــی  ایجـــاد  هـــدف  بـــا  تفاهم نامـــه ای  اســـتان 

ــرد. ــا کـ ــه امضـ ــر دو مجموعـ ــای هـ ظرفیت هـ
در ایـــن دیـــدار پیلـــه چـــی بـــا اشـــاره بـــه فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی 
ـــری  ـــوزه و هن ـــن ح ـــی بی ـــتراکات فراوان ـــک اش ـــدون ش ـــرد: ب ـــار ک ـــن اظه قزوی
و جهـــاد وجـــود دارد کـــه بـــا همـــکاری کارآمـــد می تـــوان بـــه موفقیت هـــای 

چشـــم گیری دســـت پیـــدا کـــرد.
وی بـــه ظرفیت هـــای جهاددانشـــگاهی اشـــاره کـــرد و افـــزود: فعالیت هـــای 
ــگاه و  ــش، دانشـ ــوزش، پژوهـ ــه آمـ ــف از جملـ ــای مختلـ ــاد در حوزه هـ جهـ
درمـــان اســـت کـــه هـــر کـــدام از مجموعه هـــا از برنامـــه مشـــخصی برخـــور 

دارنـــد و هـــدف واحـــدی را دنبـــال می کننـــد.
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــای پژوهش ـــرای فعالیت ه ـــد ب ـــا تاکی ـــه ب ـــی در ادام امامقل
گفـــت: بـــرای کنشـــگری انقابـــی در حـــوزه تولیـــد محتـــوا نیازمنـــد 
ــای  ــچ و خم هـ ــارغ از پیـ ــه و فـ ــدی اولیـ ــا صورت بنـ ــری بـ ــای نظـ پژوهش هـ
ـــی  ـــت ذات ـــل ماهی ـــه دلی ـــه جهاددانشـــگاهی ب ـــن زمین دانشـــگاهی هســـتیم. در ای
و فصـــل مشـــترک های موجـــود تنهـــا جایـــی اســـت کـــه می توانـــد بـــه مـــا 

ـــد. ـــک کن کم
ــی و  ــاد هم افزایـ ــدف ایجـ ــا هـ ــه ای بـ ــدار تفاهم نامـ ــن دیـ ــان ایـ در پایـ

بهره گیـــری از ظرفیت هـــای هـــر دو مجموعـــه بـــه امضـــا رســـید.

امضای تفاهم نامه 
جهاددانشگاهی همدان و 

دادگسرتی کل استان

روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان: قرارداد آموزشی اجرای برنامه جامع پیشگیری 
و  استان همدان  دادگستری کل  وقوع جرم  از  پیشگیری  معاونت  بین  از خشونت 

جهاددانشگاهی استان به امضا روسای مربوطه رسید.
ــونت  ــگیری از خشـ ــای پیشـ ــه در حوزه هـ ــوه قضائیـ ــف قـ ــرای تکالیـ اجـ
ـــگیری  ـــان، پیش ـــه زن ـــونت علی ـــگیری از خش ـــان، پیش ـــودکان و نوجوان ـــه ک علی
از پرخاشـــگری کامـــی و نوشـــتاری، پیشـــگیری از جنایـــات عمـــدی شـــامل 
ـــرقت های  ـــش س ـــه و کاه ـــگیری، مقابل ـــرح و پیش ـــرب و ج ـــراد و ض ـــل و ای قت

خشـــونت آمیـــز از موضوعـــات ایـــن قـــرارداد اســـت.

■□■

انعقاد تفاهم نامه جهاددانشگاهی 
خوزستان و بسیج سازندگی

ـــوی  ـــا عل ـــید علیرض ـــر س ـــتان، دکت ـــگاهی خوزس ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم رواب
ــدی  ــس زبیـ ــرهنگ یونـ ــتان و سـ ــگاهی خوزسـ ــازمان جهاددانشـ ــس سـ رییـ
ـــتان  ـــج( خوزس ـــرت ولی عصر)ع ـــپاه حض ـــازندگی س ـــیج س ـــازمان بس ـــس س ریی
ــی،  ــای آموزشـ ــازمان در حوزه هـ ــترک دو سـ ــای مشـ ــه همکاری هـ تفاهم نامـ

ـــد. ـــا کردن ـــی را امض ـــی و علم ـــی، پژوهش فرهنگ
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تفاهم

پروژه هـــای  پایـــش  و  نظـــارت  اجـــرا،  طراحـــی،  اســـت،  گفتنـــی 
پژوهشـــی، آموزشـــی و اشـــتغال و کارآفرینـــی بـــا به کارگیـــری امکانـــات، 
ــی  ــعه کمـ ــی و توسـ ــات بین بخشـ ــش تعامـ ــات، افزایـ ــهیات و خدمـ تسـ
و کیفـــی همکاری هـــای علمـــی و بنیـــادی ماننـــد تالیـــف، ترجمـــه، 
ـــی  ـــی و پژوهش ـــی، آموزش ـــاالت علم ـــب و مق ـــار کت ـــگارش و انتش ـــاپ، ن چ
مشـــترک و اجـــرای دوره هـــای علمـــی کاربـــردی و آمـــوزش عالـــی و 
ـــده در  ـــی ش ـــوارد پیش بین ـــه م ـــدت، از جمل ـــاه م ـــی کوت ـــای آموزش دوره ه

ایـــن تفاهم نامـــه اســـت.

■□■

امضای تفاهم نامه سازمان 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی 

و دانشگاه علوم اسالمی 

ـــترک  ـــت مش ـــوی: در نشس ـــان رض ـــگاهی خراس ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــط عموم رواب
ـــامی  ـــوم اس ـــگاه عل ـــوی و دانش ـــان رض ـــگاهی خراس ـــازمان جهاددانش ـــای س روس

رضـــوی، تفاهم نامـــه همـــکاری بـــه امضـــا رســـید.
ایـــن تفاهم نامـــه بیـــن دکتـــر ســـید علی اکبـــر شمســـیان رییـــس ســـازمان 
ــید  ــر سـ ــلمین دکتـ ــوی و حجت االسام والمسـ ــان رضـ ــگاهی خراسـ جهاددانشـ

ـــید. ـــا رس ـــه امض ـــبیری ب ـــی ش ـــن وحدت حس
و  توانمندی هـــا  از  بهینـــه  بهره گیـــری  به منظـــور  تفاهم نامـــه  ایـــن 
ـــای  ـــی و آموزش ه ـــای علم ـــترش فعالیت ه ـــه گس ـــود در زمین ـــای موج ظرفیت ه

فرهنگـــی، پژوهشـــی و مهارتـــی منعقـــد شـــد.
گفتنـــی اســـت، بهره بـــرداری از توانایی هـــای علمـــی، پژوهشـــی، درمانـــی و 
اســـتفاده از ظرفیت هـــای اجرایـــی دو طـــرف و انجـــام فعالیت هـــای مشـــترک، 

موضـــوع ایـــن تفاهم نامـــه اســـت.

جهاددانشگاهی آذربایجان 
غربی و اداره کار استان

تفاهم نامه امضا کردند

تفاهم نامـه  انعقـاد  فروردین مـاه:   ۳0 غربـی،  آذربایجـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
همـکاری بیـن جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی و اداره کل تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی اسـتان بـا حضـور رییـس جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی و مدیـرکل 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان در خصـوص توسـعه همکاری هـای متقابـل در 

موضوعـات علمـی پژوهشـی، آموزشـی، فرهنگـی و اشـتغال بـه امضـا رسـید.
مهنـدس عبـادی مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی آذربایجان غربـی در این 
نشسـت اظهـار کرد: همـکاری در اجرای طرح های پژوهشـی و کاربردی دانشـجویی، 
بهره گیـری از ظرفیت هـای متقابـل دو دسـتگاه در توانمندسـازی افـراد و تعاونی هـا 
بـا رعایـت اسـتانداردها و آیین نامه هـای آموزشـی و پژوهشـی تعاونی هـا به منظـور 
دسـتیابی آن هـا بـه مهارت هـای مـورد نیـاز بـازار کار، اسـتفاده از توانمندی هـای 
فناورانـه  توانمندسـازی  جهـت  در  جهاددانشـگاهی  تجربـی  و  تخصصـی  علمـی، 
تحقیقاتـی، مدیریتـی و اقتصـادی جامعـه تعاونی هـا می تواند از زمینه هـای همکاری 

ذیـل تفاهم نامـه حاضـر بـا ایـن نهـاد ارزشـمند انقابی باشـد.
دکتـر رسـتم زاده رییـس جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی در ایـن نشسـت بـا 
تشـریح حوزه هـای فعالیتـی ایـن نهاد اظهار کـرد: پژوهش هـا و تحقیقات مـورد نیاز 
اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی توسـط گروه هـای پژوهشـی جهاددانشـگاهی 
و ارتقـا دانـش تخصصـی و افزایـش و مهـارت آفرینـی نیروی انسـانی کیفـی جامعه 
هـدف تحقیقـات علمـی کاربردی در رشـد و حـل مشـکات تعاونی هـا از زمینه های 
پیشـنهادی ایـن نهـاد از طریق گروه های تخصصی پژوهشـی و آموزشـی معاونت های 

اسـت. نهاد  این 
انجـــام کیفـــی طرح هـــای تحقیقاتـــی و پژوهشـــی اداره کار به صـــورت 
ســـفارش محـــور، انتخـــاب و تامیـــن پژوهشـــگر کیفـــی و تجهیـــزات و فضـــای 
پژوهشـــی مناســـب جهـــت انجـــام طرح هـــای تحقیقاتـــی و فناورانـــه واگـــذار 
ـــردی  ـــی کارب ـــای پژوهش ـــتای نیازه ـــانی در راس ـــاد و اطاع رس ـــن نه ـــه ای ـــده ب ش

بخـــش تعـــاون از جملـــه اهـــم تعهـــدات جهاددانشـــگاهی اســـت.
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 مرور اخبار مهم جهاددانشگاهی
 در حوزه مختلف

دیگر

■ کمک ۵۰۰ میلیون تومانی رییس جمهور به پیرشان مشاغل 
خانگی جهاددانشگاهی

■ آغاز کار مدرسه بازی پردازی و برگزاری لیگ ملی-دانشجویی 
بازی های فکری

■ تشکیل شبکه ملی مسوولیت اجتمعی دانشجویان )مهستان(
■ اخبار کوتاه
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روابـط عمومـی جهاددانشـــــگاهی، 2۸ فروردین مــــاه: 
حجت االسام والمسـلمین حسـن روحانـی رییـس جمهور در 
دیـدار جمعـی از فعـاالن حـوزه زنـان و خانواده کـه به صورت 
محـدود حضـوری و ارتبـاط ویدئـو کنفرانسـی انجـام شـد با 
کمـک ۵00 میلیـون تومانـی بـه وجیهـه محمودی پیشـران 
مشـاغل خانگـی جهاددانشـگاهی در عرصـه پوشـاک موافقت 

. کرد
ارایـه  بـه  اشـاره  بـا  روحانـی  حجت االسام والمسـلمین 
بخشـی از فعالیـت زنـان جامعـه در بخش هـای مختلف گفت: 
یکـی از معیارهایـی کـه مـا در دولـت یازدهـم و دوازدهـم 
و  اقـوام  جوانـان،  زنـان،  کـه  بـود  ایـن  قراردادیـم،  مدنظـر 
اقلیت هـای مذهبـی بتواننـد فرصـت و شـرایط فعالیـت را در 

جامعـه داشـته باشـند.
کـه  دیدیـم  جلسـه  همیـن  در  این کـه  بیـان  بـا  وی 
صحنه هـای  در  فعال انـد  و  نقش آفریـن  کـه  خانم هایـی 
مختلـف یـا جـزو شـرکت های دانش بنیـان هسـتند یـا مدیـر 
یک بخشـی از شـرکت های دانش بنیـان هسـتند، گفـت: خود 
شـرکت های دانش بنیـان خیلـی بـه مـا کمـک کردنـد بـرای 
این کـه خانم هـا بهتـر بتواننـد ظهـور و بـروز پیـدا کنند خود 
ایـن اقتصـاد دیجیتـال خیلـی بـه ما کمـک کرد کـه خانم ها 

راحت تـر از تـوان و استعدادشـان به خوبـی اسـتفاده کننـد.
رییـس جمهـور بـا بیـان این کـه یـک خانمـی می توانـد 
حتـی در خانـه باشـد در هـر محلـی باشـد و بـا ایـن امکانات 
فضـای مجـازی واقعـا فعـال بـه معنـی واقعـی کلمـه باشـد، 
گفـت: مـا االن در ایـن شـرکت های دانش بنیـان یـا در ایـن 
می بینیـم  می کنیـم  بازدیـد  و  می رویـم  کـه  پردیس هایـی 
خانم هـا چـه جور فعـال هسـتند، دوشـادوش مردهـا فعالیت 

می کننـد.
اشـاره  بـا  ادامـه  در  روحانـی  حجت االسام والمسـلمین 
بـه فعالیـت خانم هـا در کارخانه هـای نـوآوری گفـت: امـروز 
می بینیـم کـه هـم معاونت زنـان و خانـواده و هـم بخش های 
دیگـر وزارتخانه هـای مختلـف، کار ارزشـمندی در ایـن 7، ۸ 
سـال انجـام دادنـد که ان شـاءاهلل دولـت بعدی هـم همین راه 
و مسـیر را ادامـه خواهـد داد و خیلـی بـرای مـا افتخارآمیـز 
اسـت که خانم هـا در بخش مدیریـت هم حضور پیـدا کردند.
رییـس جمهـور همچنیـن تاکید کرد: درخواسـت هایی که 
خانم هـا در ایـن جمـع داشـتند و مـوارد دیگری کـه معاونت 
امـور زنـان و خانـواده مطلـع اسـت پیگیری شـود کـه در حد 

توانمـان انجـام می دهیم.
گفتنـی اسـت، وجیهه محمودی پیشـران مشـاغل خانگی 

جهاددانشـگاهی در عرصـه پوشـاک کـه درخواسـت کمـک 
۵00 میلیـون تومانـی او در ایـن نشسـت مـورد موافقـت قرار 
گرفـت، در اواخـر سـال ۱39۸ به واسـطه طرح توانمندسـازی 
اقتصـادی زنـان سرپرسـت خانـوار که از سـوی معاونـت زنان 
و خانـواده ریاسـت جمهـوری در اسـتان تهران اجرا می شـود 
در شـهر قدس توسـط، جهاددانشگاهی وارد شـبکه پیشرانان 

. شد
به واسـطه  گفـت:   بـاره  ایـن  در  محمـودی  وجیهـه 
خانـواده  و  زنـان  معاونـت  راهنمای هـای  و  دسـتورالعمل ها 
ریاسـت جمهـوری کـه توسـط جهاددانشـگاهی بـه مـا داده 
کسـب وکار  خـودم  بـرای  می توانـم  کـردم  احسـاس  شـد، 
مسـتقل در حـوزه لبـاس کـودک راه انـدازی کنـم و افـرادی 
هـم در کسـب وکارم اسـتخدام کنـم. در ایـن زمینـه مشـاوره 
و آموزش هـای الزم در خصـوص شبکه سـازی، برنـد سـازی، 
نحـوه تامیـن مـواد اولیـه ارزان قیمـت )تجهیـزات(، توسـعه 
فـروش محصوالت، بسـته بندی محصوالت، تولیـد محصوالت 

کـردم. دریافـت  از جهاددانشـگاهی  اسـتاندارد 
 وی افـزود: در ایـن راسـتا توانسـتم کسـب وکار خـود را 
خوشـبختانه بـه کمـک خـدا و راهنمایی هـای معاونـت زنـان 
و خانـواده ریاسـت جمهـوری ایجـاد کنـم، برای ایـن کار نیاز 
به نیروی انسـانی داشـتم در این خصوص جهاددانشـگاهی ۴ 
نفـر از زنـان سرپرسـت خانـوار در طـرح مذکور که اسـتعداد 
سـنجی و توانمنـد شـده بودنـد را بـه مـن معرفـی کردند که 
آن هـا آموزش هـای مـورد نظـر را دریافـت کردنـد واالن در 

خانه هایشـان بـرای مـن کار می کننـد.
ایـن  در  نفـر   20 حاضـر  حـال  در  افـزود:  محمـودی 
کسـب وکار بـا مـن همـکاری می کننـد از ایـن تعـداد ۸ نفـر 
به صـورت شـغل خانگـی  مابقـی  و  کار می کننـد  کارگاه  در 
در منازلشـان کار انجـام می دهنـد. از ایـن تعـداد ۱2 نفـر زن 

سرپرسـت خانـوار هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه این کـه بازار فـروش و عرضـه محصوالت 
مـا بـازار بـزرگ تهـران و خیابـان جمهـوری اسـت افـزود: بـا 
توجـه بـه این کـه دانش مـن در زمینـه کسـب وکار به ویژه در 
حـوزه شبکه سـازی و فروش و توسـعه بازار افزایـش پیداکرده 
و هم اکنـون بـازار مناسـبی بـرای محصـوالت خـوددارم، اگـر 
در زمینـه سـرمایه در گـردش کمک هایـی به من اعطا شـود، 
تـوان ایـن را دارم کـه تعداد افراد بیشـتری را در شـبکه خود 
بـه کار بگیـرم و در آینـده کسـب وکار خـودم را از محـدوده 

جغرافیایـی خـود بـه سـایر نقاط کشـور گسـترش بدهم.

کمک ۵۰۰ میلیون تومانی رییس جمهور به پیرشان 
مشاغل خانگی جهاددانشگاهی

در دیدار رییس جمهور با جمعی از فعالن حوزه زنان و خانواده با کمک ۵۰۰ میلیون تومانی به پیرشان مشاغل خانگی جهاددانشگاهی در 

عرصه پوشاک موافقت شد

    مرور  اخبار مهم جهاددانشگاهی در حوزه مختلف

دیگر
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آغاز کار مدرسه بازی پردازی و برگزاری لیگ 

ملی-دانشجویی بازی های فکری
رسپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی از آغاز کار »مدرسه بازی پردازی« با هدف تنوع بخشی به فعالیت های متناسب با ذائقه نسل 

جوان، به ویژه دانشجویان خرب داد

روابط عمومی سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی: مهدی 
عباسـی بـا بیـان این کـه انسـان از معـدود موجوداتـی 
اسـت کـه تـا آخـر عمـر بـازی می کنـد و بازی کـردن 
محـدود بـه سـنین کودکـی نمی شـود، گفـت: در ایـن 
عصـر بیـش از هر زمـان دیگـر، اهمیت بـازی و ورزش 
بزرگسـاالن جهـت سـامت جسـم و روح آن هـا درک 
شـده اسـت و بـازی به عنـوان یـک ابـزار آموزشـی و 

درمانـی و... در کنـار سـایر روش هـا اسـتفاده می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت برنامه ریزی صحیـح برای 
اوقـات فراغـت تصریح کرد: متاسـفانه نبـود برنامه های 
فـردی و جمعی گوناگون سـبب پنـاه آوردن جوانان به 
فعالیت هایی شـده اسـت کـه بعضا آسـیب های فراوانی 

به همـراه دارند.
اگر  بزرگساالن  در  بازی  این که  بر  تاکید  با  عباسی 

به درستی انجام گردد، هم سبب آموزش می شود و هم 
اجتماعی  تعامات  هم  و  می آورد  ارمغان  به  سامت 
سازمان  راهکارهای  از  یکی  گفت:  می نماید،  تقویت  را 
مقابل  در  فیزیکی  بازی های  به  پرداختن  دانشجویان، 

بازی های دیجیتال است.
مدت  در  دانشجویان  سازمان  کرد:  خاطرنشان  وی 
نزدیک به دو سال در دبیرخانه بازی ها خاق به تحقیق، 
پژوهش و آزمایش بازی های رومیزی پرداخته و بعد از 
دریافت بازخورد این موضوع در بین دانشجویان اقدام به 

تاسیس »مدرسه بازی پردازی« نموده است.
رویداد  برگزاری  دانشجویان،  سازمان  سرپرست 
و  کشف  هدف  با  »بازی دانان«  رقابتی  ـ  آموزشی 
پرورش نسل جدیدی از طراحان و فعاالن حوزه بازی 
و لیگ ملی-دانشجویی بازی های فکری با هدف ترویج 
بازی های مناسب و آموزنده و تولید محتوای تخصصی 
در این حوزه را از اهم فعالیت های این مدرسه در سال 

جاری دانست.
بر  عاوه  بازی پردازی،  مدرسه  در  افزود:  عباسی 
نسل جدیدی  بازی ها،  معرفی جدیدترین  به  پرداختن 
آشنا  بازی  حوزه  مباحث  با  آموزشی  بورس  قالب  در 
این  مطرح  اساتید  نظر  زیر  بازی  تولید  با  و  می شوند 

حوزه، به رونق اقتصاد این بخش نیز کمک می کنند.
جهــت  می تواننــد  عاقه منــد  دانشــجویان 
ــا  ــایت isojd.ir ی ــه س ــتر ب ــات بیش ــب اطاع کس
studentcity.ir یــا roytab.ir مراجعــه کننــد.
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تشکیل شبکه ملی مسوولیت 
اجتمعی دانشجویان )مهستان(

ـــگاهی:  ـــجویان جهاددانش ـــازمان دانش ـــی س ـــط عموم رواب
ــجویان  ــی دانشـ ــوولیت اجتماعـ ــی مسـ ــبکه ملـ شـ
در حـــوزه  کاربـــردی  اهـــداف  بـــا  )مهســـتان( 
دانشـــجویان  ســـازمان  ذیـــل  دانشـــجویی 

تشـــکیل شـــد. جهاددانشـــگاهی 
دبیـــر شـــبکه ملـــی مســـوولیت اجتماعـــی 
ـــگاهی،  ـــجویان جهاددانش ـــازمان دانش ـــجویان س دانش
ایـــن  و ســـاختار  فعالیت هـــا  بـــه  اشـــاره  بـــا 
ـــی  ـــوولیت اجتماع ـــی مس ـــبکه مل ـــت: ش ـــبکه گف ش
دانشـــجویان )مهســـتان( بـــا اهـــداف کاربـــردی در 
ــجویان  ــازمان دانشـ ــل سـ ــجویی ذیـ ــوزه دانشـ حـ

ــت. ــده اسـ ــکیل شـ ــگاهی تشـ جهاددانشـ
ناعمـــه علی نـــژاد دانشـــجویان را ســـرمایه های 
ـــوان،  ـــای ج ـــه و از نیروه ـــگاه ها و جامع ـــانی دانش انس
متخصـــص و مطالبـــه گـــر دانســـت و افـــزود: ایـــن 
ـــم  ـــی و فه ـــا آگاه ـــد ت ـــاش می کنن ـــواره ت ـــر هم قش
عمیـــق از مفاهیـــم و مســـایل جامعـــه پیـــدا کننـــد، بـــه 
ـــد و  ـــایل می پردازن ـــون مس ـــو پیرام ـــناخت و گفتگ ش
ـــف  ـــات مختل ـــری طبق ـــروه بیناقش ـــک گ ـــوان ی به عن

جامعـــه را بـــه هـــم پیونـــد می دهـــد.
ـــای  ــجویان نیازه ــه دانشـ ـــان این کـ ــا بی وی بـ
ـــب راهـــکار و حـــل  ـــزه کـــرده و در قال جامعـــه را کانالی
مســـاله بـــه نهادهـــای اجرایـــی منتقـــل می کننـــد، 
تصریـــح کـــرد: دانشـــجویان ظرفیت هایـــی هســـتند 
ـــده  ـــش برن ـــی و پی ـــازوان اجرای ـــام، ب ـــک مق ـــه در ی ک

امـــور هســـتند و در مقامـــی دیگـــر در جایـــگاه 
نیروهـــای فکـــری و متخصـــص عمـــل می کننـــد.

وی ادامــه داد: جریان هــای دانشــجویی همــواره 
ــد کــه می تواننــد در بزنگاه هــای تاریخــی  ــت کردن ثاب
ــند؛  ــته باش ــی داش ــل توجه ــذاری قاب ــور، اثرگ کش
ــر کســی پوشــیده نیســت کــه پــس از ســال ها  امــا ب
ــای دانشــجویی در کشــور دســتاورد  زیســت جریان ه
ســامان دهی  و  بلندمــدت  دســتاورد  دانشــجویان 
شــده ای نبــوده اســت و بعضــا دانشــجویان را متحمــل 
هزینه هــای زیــادی کــرد؛ بنابرایــن همــواره نــگاه 
ــده ای را  ــه آین ــور و روب ــانه، اصاح مح ــیب شناس آس
ــود  ــع موج ــجویی و موان ــای دانش ــون فعالیت ه پیرام

ــت. ــر داش ــد در نظ ــیر آن بای در مس
ایـــن فعـــال دانشـــجویی اذعـــان کـــرد: تجربـــه 
را  مـــا  دانشـــجویی  فعالیـــت  ســـال  چندیـــن 
ـــری،  ـــه گ ـــرای مطالب ـــی ب ـــرد نوین ـــا رویک ـــت ت واداش
توانمندســـازی و مشـــارکت دانشـــجویان در عرصـــه 
ــم. ــر بگیریـ ــور در نظـ ــی کشـ ــی و اجرایـ اجتماعـ

علی نـــژاد افـــزود: الگـــوی تشـــکیل شـــبکه 
مهســـتان بـــر مبنـــای الگویـــی توســـعه محور و 
ـــتفاده  ـــت و اس ـــده اس ـــا ش ـــاله بن ـــل مس ـــرد ح راهب
ـــی مناطـــق کشـــور و دانشـــجویان  ـــای بوم از ظرفیت ه
در  موجـــود  انســـانی  ســـرمایه های  به مثابـــه  
اصلـــی  اولویت هـــای  از  مختلـــف  اســـتان های 

ــود. ــد بـ ــبکه خواهـ شـ

وی ادامـــه داد: در ایـــن شـــبکه تـــاش کردیـــم 
تـــا خاءهـــا و کمبودهـــای راهبـــردی و گفتمانـــی 
ســـاختارهای دانشـــجویی کشـــور را شناســـایی و 

جبـــران کنیـــم.
بـــه گفتـــه دبیـــر شـــبکه ملـــی مســـوولیت 
اجتماعـــی دانشـــجویان، توجـــه بـــه رویکـــرد درون 
تشـــکیاتی، پـــرورش و خودســـازی دانشـــجویان 
جهـــت توان افزایـــی آنـــان بـــرای نقش آفرینـــی 
ــرون  ــرد بـ ــور، رویکـ ــی کشـ ــای اجرایـ در حوزه هـ
اجتماعـــی  و  علمـــی  اثرگـــذاری  و  تشـــکیاتی 
موانـــع  مهم تریـــن  شناســـایی  در  دانشـــجویان 
مدیریتـــی و ارایـــه راه حل هـــای راهبـــردی و تولیـــد 
اجرایـــی  سیاســـت گذاری های  جهـــت  محتـــوا 
ـــن  ـــه تبیی ـــه ب ـــی. توج ـــای تخصص ـــور در حوزه ه کش
ـــاش  ـــجویان و ت ـــی دانش ـــوولیت اجتماع ـــوم مس مفه
ـــه  ـــی از جمل ـــوولیت اجتماع ـــوی مس ـــه الگ ـــرای ارای ب
ـــورد  ـــبکه م ـــن ش ـــکیل ای ـــه در تش ـــت ک ـــایلی اس مس

توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت.
ــداد  ــت تع ــا عضوی ــال حاضــر ب ــبکه در ح ــن ش ای
ــدادی  ــکاری تع ــجویان و هم ــی از دانش ــل توجه قاب
از فعالیــن دانشــجویی بــا تشــکیل کارگروه هــای 
تخصصــی آغــاز بــه کار کــرده اســت و امیــدوار اســت 
ــه  ــی را در عرصــه دانشــجویی ب ــا کنشــگری متفاوت ت
ــعه،  ــاون، توس ــای تع ــه دارد. کارگروه ه ــه عرض جامع
ــی،  ــگاه پژوهش ــی، دانش ــیب های اجتماع ــان، آس زن
صنعــت، تجــارت، فنــاوری و کشــاورزی و همچنیــن در 
ــینما  ــای س ــری کارگروه ه ــی و هن ــای فرهنگ حوزه ه
و...تشــکیل شــدند. ســاختار تشــکیاتی  تئاتــر  و 
ــای  ــی، کارگروه ه ــع عموم ــکل از مجم ــبکه متش ش
تخصصــی، شــورای مناطــق کشــور، کارگروه هــای 
ــن  ــن رک ــوان باالتری ــزی به عن ــورای مرک ــی و ش مل

ــت. ــبکه اس ــکیاتی ش تش
اســـاس نامه شـــبکه مهســـتان بـــا محوریـــت 
ـــه آن  ـــده و دبیرخان ـــدون ش ـــجویی م ـــکیات دانش تش
در ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی مســـتقر 
ـــجویان در  ـــکاری دانش ـــت و هم ـــد عضوی ـــت. فراین اس
ـــد. از  ـــد ش ـــام خواه ـــی اع ـــی فراخوان ـــه کار ط ادام
ـــا در  ـــد ت ـــل می آی ـــه عم ـــوت ب ـــجویان دع ـــه دانش هم
ـــتر  ـــاد بس ـــه ایج ـــبکه ک ـــداف ش ـــق اه ـــتای تحق راس
ـــت  ـــور اس ـــت مح ـــوب و عقانی ـــه مطل ـــه گران مطالب
ـــا را  ـــار م ـــتان اخب ـــبکه مهس ـــا ش ـــکاری ب ـــرای هم ب
ــگاهی  ــجویان جهاددانشـ ــازمان دانشـ ــایت سـ در سـ

ـــد. ـــال کنن دنب

                    اخبار کوتاه
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                    اخبار کوتاه

راه اندازی اولین مرکز »منش« در 
استان کرمانشاه

روابط عمومی جهاددانشـگاهی کرمانشـاه، سـیامک آزادی 
بـا اشـاره به راه انـدازی مرکز »منش« در اسـتان در سـال 
جـاری، گفـت: راه انـدازی ایـن مرکـز از سـال گذشـته در 
اسـتان های مختلـف کشـور شـروع  شـده و از یـک مـاه 
پیـش این مرکز در اسـتان کرمانشـاه هم راه اندازی شـده 

ست. ا
وی افـزود: »منـش« مرکز نوآوری و شـتاب دهی بوده 
و مرکـزی بـرای فعالیِت افرادی اسـت که بـه فعالیت های 

نوآورانـه در حوزه کسـب وکار عاقه دارند.
آزادی گفـت: در ایـن مرکـز افراد در سـه فـاز »ترویج، 
نـوآوری و شـتاب دهـی« توانمنـد شـده و تحـت حمایت 

می گیرند. قـرار 
ایـن  در  اسـت،  ترویـج  کـه  اول  فـاز  در  افـزود:  وی 
مرکـز افـراد بـا مفاهیم اولیـه کسـب وکار، نـوآوری و ایده 
فـاز دوم کـه بحـث  ... آشـنا می شـوند و در  و  پـردازی 
»نـوآوری« اسـت، افراد ضمن شناسـایی ایده هـای مرتبط 
می تواننـد  خـود،  تحصیلـی  رشـته  و  عاقه منـدی  بـه 
ایده هایـی را هـم کـه از قبـل داشـته اند به نوعـی تثبیـت 

. کنند
آزادی تصریـح کـرد: در مرحلـه و فـاز سـوم هـم بحث 
»شـتاب دهـی« در دسـتور کار قـرار می گیـرد بـه ایـن 
صـورت کـه در ایـن مرحلـه، ایـده افـراد نهایـی شـده و 
برنامه ریزی هـای الزم بـرای توسـعه آن صـورت می گیـرد.

■■■ 
 

راه اندازی مرکز نوآوری صنعت 
ساختمان و فرآورده های بتنی

البـرز وابسـته بـه  روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری 
و  سـاختمان  صنعـت  نـوآوری  مرکـز  جهاددانشـگاهی، 
از  گسـترش  و  حمایـت  هـدف  بـا  بتنـی  فرآورده هـای 
کسـب وکارها نوپـای حـوزه صنعـت سـاختمان در محـل 

شـد. راه انـدازی  آپتـوس  شـرکت 
ایـن مرکز در حوزه هـای صنعت سـاختمان، تکنولوژی 
بتـن، قطعـات پیش سـاخته بتنـی، مصالـح و فناوری های 
نویـن سـاختمان، سـاختمان و مصالـح سـبز دوسـت دار 
محیـط زیسـت، بتن هـای ویـژه، بتن هـای دکوراتیـو یـا 
دارای معمـاری خـاص، سیسـتم های نوین سـازه ای آماده 

جـذب و پذیـرش ایده هـا و گروه هـای فعـال اسـت.

■■■ 

مرکز نوآوری و شتابدهی 
جهاددانشگاهی لرستان افتتاح 

شد
روابـط عمومی جهاددانشـگاهی لرسـتان: مرکز نـوآوری و 
شـتابدهی ایـن واحد بـا حضور دکتـر امین سـاحورزیان 
زهـره ای  مجیـد  لرسـتان،  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت 
معـاون امـور جوانـان اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان و 

جمعـی از مسـووالن افتتـاح شـد.

راه انـدازی ایـن مرکـز در راسـتای حمایـت از ایده هـا 
و طرح هـای نویـن جوانـان بیـن ۱۸ تـا 3۵ سـال اسـت 
تـا بـه سـمت و سـوی اشـتغال و فناوری هـای نویـن روز 

شـوند. هدایت 
دکتـر امیـن سـاحورزیان در این مراسـم اظهـار کرد: 
طـرح سـاماندهی و شـتابدهی جوانـان ۱۸ تـا 3۵ سـال 
کشـور  اسـتان   ۱3 و    اسـت  شـده  اجرایـی  اسـتان  در 
و  شـده  آغـاز  جوانـان  و  ورزش  کل  اداره  محوریـت  بـا 
خوشـبختانه بـه جاهـای بسـیار خوبـی در لرسـتان نیـز 

رسـیده اسـت.
سـاحورزیان ادامه داد: در فاز نخسـت چندین طرح و 
ایـده ارایـه و پس از طی مراحـل داوری ۱3 طرح پذیرفته 

. شد
 

■■■ 

مرکز نوآوری و شتابدهی 
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی

روابط عمومی جهاددانشـگاهی آذربایجان غربی، ۸ اردیبهشـت: 
مرکـز نـوآوری و شـتابدهی جهاددانشـگاهی آذربایجـان 
غربـی با حضـور مدیـرکل ورزش و جوانان اسـتان، رییس 
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی و جمعـی از مسـووالن 

اسـتانی بـه همـت و مشـارکت هـر دو نهاد افتتاح شـد.
کیومـرث پـور ایراندوسـت مدیـرکل ورزش و جوانـان 
آذربایجـان غربـی در آییـن افتتاح ایـن مرکز بـا بیان این 
کـه جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی و ورزش و جوانان 
در تعاملـی سـازنده اقـدام بـه راه انـدازی مرکـز نـوآوری و 
منـش نموده انـد، گفـت: برخـی طرح هـا و مراکز بـا وجود 
هزینـه و صـرف اعتبـارات، خروجـی مدنظـر و مطلـوب را 
ندارنـد اما مانـدگاری و تاثیرگـزاری مراکز منش باالسـت 
و امید اسـت بـا تعامل و همـکاری با جهاددانشـگاهی جز 

اسـتان های موفـق در ایـن حوزه باشـیم.
ـــز  ـــن مرک ـــای ای ـــترش فعالیت ه ـــه داد: گس وی ادام
و تربیـــت کارآفرینـــان جـــوان موفـــق مطمئنـــا باعـــث 
می شـــود کـــه در آینـــده ایـــن مرکـــز جـــزء مراکـــز 
ـــن  ـــی از ای ـــتفاده کاف ـــان اس ـــود و جوان ـــد ب ـــق خواه موف

ـــند. ـــته باش ـــز داش مراک
رییـس  زاده  رسـتم  امیـن  دکتـر  مراسـم  ایـن  در 
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی اظهار کـرد: این نهاد با 
هـدف حـذف خا بیـن صنعت و دانشـگاه مراکـز منش را 
راه انـدازی کـرد تـا فارغ التحصیـان صاحب ایده با سـوق 

بـه سـمت ایـن مراکـز بـه بـازار کار وصل شـوند.

■■■ 

ذخیره سازی هزار و 100 نمونه خون 
بند ناف در لرستان

لرستان:سرپرسـت  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
و ۱00  هـزار  ذخیره سـازی  از  لرسـتان  جهاددانشـگاهی 

داد. خبـر  اسـتان  نـوزادان  نـاف  بنـد  خـون  نمونـه 
دکتـر امیـن سـاح ورزیـان با اشـاره بـه این کـه دفتر 
نمایندگـی بانـک خـون بند نـاف رویان لرسـتان از آذرماه 
۸9 شـروع بـه کارکرده اسـت، اظهـار کرد: تاکنـون حدود 
۱۱00 نمونـه بنـد ناف نوزادان هم اسـتانی ذخیره سـازی 

شـده است.
وی بـا بیـان این کـه خـون بنـد نـاف خونـی اسـت که 
پـس از تولـد در بند نـاف و جفت باقی مانـده و دور ریخته 
می شـود، خاطرنشـان کـرد: این خـون غنی از سـلول های 
بنیـادی بـوده کـه قادر به سـاخت انـواع سـلول های دیگر 

وترمیـم و نگهـداری سـلول ها در هنـگام آسـیب بافتـی 
است.

کـرد:  اضافـه  لرسـتان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت 
درمـان  پتانسـیل  نـاف  بنـد  خـون  بنیـادی  سـلول های 
بیـش از ۸0 نـوع بیمـاری از جملـه انـواع سـرطان خون، 
تاالسـمی، کم خونی هـای مـادرزادی، بیماری هـای نقـص 

سیسـتم ایمنـی و فلـج مغـزی را دارنـد.
ذخیره سـازی  فرصـت  شـد:  یـادآور  ورزیـان  سـاح 
سـلول های بنیـادی خـون بنـد ناف فرزنـدان تنهـا هنگام 
تولـد وجـود دارد بنابرایـن خانواده هـا می تواننـد جهـت 
انجـام ایـن کار یـک ماه قبـل از زایمان برای عقـد قرارداد 

بـه دفتـر نمایندگـی لرسـتان مراجعـه کنند.
مـا  داد:  ادامـه  لرسـتان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت 
معتقدیـم همـه خانواده هایـی کـه در آسـتانه تولـد فرزند 
هسـتند خصوصـا آن هایـی که ریسـک فاکتورهایـی مانند 
اختـاالت خونـی و  بـه سـرطان خـون،  کـودک مبتـا 
اسـت  دارنـد؛ الزم  ایمنـی  نقـص سیسـتم  بیماری هـای 
ذخیـره سـلول های بنیـادی خـون بند نـاف فرزندشـان را 

دهند. انجـام 

■■■ 

جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 
در جهت توسعه فناوری های نوین 

گام های موثر برداشته است
معـاون هماهنگی امـور اقتصـادی اسـتاندار آذربایجان 
از  و حمایـت  دفتـر جـذب  مدیـرکل  همـراه  بـه  غربـی 
سـرمایه گذاری اسـتانداری از دسـتاوردها و توانمندی های 
پژوهشـی و فناورانـه جهاددانشـگاهی اسـتان بازدید کرد.
 24 غربـی،  آذربایجـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
دسـتاوردهای  از  بازدیـد  در  صادقـی  دکتـر  فروردیـن: 
مجموعـه پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی اسـتان بـا 
بـا تحقیقـات  ارتبـاط  این کـه جهاددانشـگاهی در  بیـان 
به ویـژه  علمـی  نخبـگان  و جـذب  دانش بنیـان  فناورانـه 
جوانـان مسـتعد در جهـت تولیـد فناوری هـا و محصوالت 
در  موثـری  اقـدام  شـده  تجاری سـازی  و  آزمایشـگاهی 
اسـتان انجـام داده اسـت، افـزود: نکتـه حائـز اهمیـت و 
مهـم طـی بازدیـد از بخش هـای مختلف جهاددانشـگاهی 
اسـتان، اسـتفاده از فناوری هـای نویـن در تولیـد نشـاءها 
توجـه  بـا  کـه  اسـت  کشـاورزی  مزیـت  محصـوالت  و 
بـه کشـاورزی اسـتان، اقدامـی قابـل تحسـین و بسـیار 
اثرگـذار بشـمار مـی رود کـه می تـوان از ایـن قابلیت های 
بخـش  رونـق  در  جهاددانشـگاهی  پژوهشـی  گروه هـای 
کشـاورزی صنعـت و مباحـث مدیریتـی و سـایر حـوزه 

اسـتان بهـره بـرد.
معـاون هماهنگی امـور اقتصـادی اسـتاندار آذربایجان 
غربی با بیان این که جهاددانشـگاهی اسـتان در چندسـال 
اخیـر بـر خـاف تصـور در جهـت توسـعه فناوری هـای 
نویـن و ایجـاد سـاختارهای پژوهشـی هدفمنـد گام هـای 
خوبـی برداشـته بـه مزیت هـا و فناوری هایـی دسـت یافته 
جهاددانشـگاهی اسـتان اشـاره و تصریـح کـرد: دسـتیابی 
بـه فناوری هایـی کـه بـرای اولیـن بـار در کشـور بـوده و 
بسـیار مورد نیاز اسـتان و کشـور اسـت پایین بودن بهای 
تمـام شـده محصـوالت تولیـدی و فناوری های پژوهشـی 
جهاددانشـگاهی بـرای کشـور در مقایسـه بـا محصـوالت 
خارجـی و تولیـد محصـوالت منحصربه فـرد از ویژگی های 
محصـوالت تولیـدی و فناوری هـای مکتسـبه ایـن نهـاد 
انقابـی اسـت کـه نشـان از نـگاه و دیـدگاه بلندمـدت و 
متعالـی جهاددانشـگاهی در جهت حمایـت از فناوری ها و 

محصـوالت دانش بنیـان اسـت.
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دکتـر رسـتم زاده رییـس جهاددانشـگاهی آذربایجـان 
غربـی در جریـان ایـن بازدیـد بـا اشـاره بـه توانمنـدی 
مرکـز  آموزشـی  فرهنگـی  معاونت هـای  در  نهـاد  ایـن 
پژوهشـی  گروه هـای  و  کاربـردی  علمـی  مرکـز  و  رشـد 
حوزه هـای  در  واحـد  توسـعه  مبنـای  کـرد:  خاطرنشـان 
فرهنگـی آمورشـی آمـوزش عالی پژوهشـی و مرکز رشـد 
بـر اسـاس مزیت های اسـتان از جمله در حوزه کشـاورزی 
بـا رویکـرد تخصصی و با اتـکا بر راهبردهـای علمی عملی 
شـکل گرفته اسـت و راه اندازی پژوهشـکده در حوزه سـبز 
و سـامت کشـاورزی یکـی از برنامه های مهم واحد اسـت 
کـه در شـمای کلـی همـه معاونت هـا در تعاملـی پژوهش 
مبنـا بـرای رفـع خاءهای توسـعه اسـتان از تمامـی ابعاد 

فـوق بهـره خواهنـد برد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه ۱۴ طـرح فناورانه و شـاخص 
در حـوزه کاری گروه هـای مختلـف از سـوی اعضای هیات 
علمـی و پژوهشـگران اسـتان در راسـتای تحقـق زنجیـره 
ارزش توسـعه اسـتان طراحـی و تعریف و پیشـنهاد شـده 
اسـت بیـان کـرد: جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی بـر 
اسـتان  توسـعه  روی  پیـش  چالش هـای  و  نیـاز  اسـاس 

سـاختارها و طرح هـای پژوهشـی ارایـه می دهـد.

■■■ 

۳0 درصد دانشجویان علمی 
کاربردی استان را تحت پوشش 

داریم
روابط عمومی جهاددانشـگاهی کرمانشـاه: سرپرسـت مرکز 
علمـی کاربردی جهاددانشـگاهی کرمانشـاه اظهار کرد: در 
برنامه هـای اعام شـده، درخواسـت افزایش ۱۴ کد رشـته 
انیمیشـن، کارگردانـی  از جملـه  و کاردانـی  کارشناسـی 
انیمیشـن و ... را مطـرح کردیـم کـه در صـورت تصویـب 
ایـن سـند ظـرف چند مـاه آینـده، ایـن ۱۴ کد رشـته به 

مجمـوع رشـته های مرکـز اضافـه می شـوند.
علمـی  مرکـز  سرپرسـت  مجـردی  حمیدرضـا  دکتـر 
کاربردی جهاددانشـگاهی کرمانشـاه با اشـاره بـه تحصیل 
بیـش از 900 دانشـجو در ایـن مرکـز، گفـت: در حـال 
حاضـر مرکـز علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی به عنـوان 
شـناخته  اسـتان  کاربـردی  علمـی  موسسـه  بزرگ تریـن 
می شـود و بیش از 30 درصد دانشـجویان علمی کاربردی 

اسـتان در ایـن مرکـز تحصیـل می کننـد.
دکتـر مجـردی بـا اشـاره بـه راه انـدازی ایـن مرکـز در 
سـال ۱37۸، گفـت: طـی ایـن سـال ها ۱3 هـزار و ۵00 
جهاددانشـگاهی  کاربـردی  علمـی  مرکـز  در  دانشـجو 
تحصیـل کرده انـد کـه از ایـن تعـداد، تاکنـون یـازده هزار 

شـده اند. فارغ التحصیـل  نفـر 
وی بـا اشـاره بـه تنـوع رشـته های ایـن مرکـز، گفـت: 
در مرکـز علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی هم اکنـون در 
۱۴ ُکـد رشـته کاردانـی حرفـه ای شـامل رشـته های امور 
فرهنگـی، بازاریابـی، تکنولوژی آموزشـی، حقـوق - حقوق 
ثبتـی، حقـوق - دسـتیاری قضایی، حقوق - شـورای حل 
اختـاف، دوخـت و تکنولـوژی لبـاس، عکاسـی خبـری، 
مـددکاری  اجتماعـی،  اورژانـس   - اجتماعـی  مـددکاری 
اجتماعـی  مـددکاری  خانـواده،  مـددکاری   - اجتماعـی 
معمـاری  کسـب وکار،  مدیریـت  کـودک،  مـددکاری   -
- معمـاری داخلـی و کاردانـی فنـی فنـاوری اطاعـات - 
اینترنـت و شـبکه های گسـترده پذیـرش دانشـجو داریـم.
جهاددانشـگاهی  کاربـردی  علمـی  مرکـز  سرپرسـت 
شـده،  اعـام  برنامه هـای  در  افـزود:  کرمانشـاه  اسـتان 
درخواسـت افزایـش ۱۴ کـد رشـته کارشناسـی و کاردانی 
از جملـه انیمیشـن، کارگردانی انیمیشـن، تعمیر موبایل و 

تبلت، کارشـناس رسـمی ترجمـه متون انگلیسـی، تعمیر 
و مونتـاژ پلـه برقـی و آسانسـور، مدیریت امـور فرهنگی و 
گردشـگری و ... را مطـرح کردیـم کـه در صـورت تصویب 
ایـن سـند ظـرف چند مـاه آینـده، ایـن ۱۴ کد رشـته به 

مجمـوع رشـته های مرکـز اضافـه می شـوند.
مجـردی در ادامـه بـا اشـاره بـه شـیوع کرونا در سـال 
گذشـته، گفـت: متاسـفانه شـیوع ایـن بیمـاری تاثیـرات 
منفـی در تمامـی حوزه هـا و بخش هـای کشـور داشـته 
اسـت و ایـن میـان دانشـگاه ها هـم از ایـن آسـیب درامان 
نماندنـد و آموزش هـا تحـت تاثیر کرونـا از حالت حضوری 

بـه حالـت مجـازی درآمد.
وی افـزود: در حـال حاضـر تمامـی آموزش هـای مرکز 
علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی به صورت کامـا مجازی 

می شـود. برگزار 

■■■ 

اعالم فراخوان جذب ایده های 
نوآورانه در مرکز نوآوری و 

شتاب دهی جوانان استان مرکزی
ــزی:  ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــرش  ـــزی از پذی ـــتان مرک سرپرســـت جهاددانشـــگاهی اس
و جـــذب ایده هـــای نوآورانـــه، خاقانـــه و فناورانـــه در 
ـــر  ـــتان خب ـــان اس ـــی جوان ـــتاب ده ـــوآوری و ش ـــز ن مرک

داد.
دکتـر علی اصغر غفاری زاده سرپرسـت جهاددانشـگاهی 
اسـتان مرکـزی بـا اعـام ایـن خبـر، تصریـح کـرد: مرکز 
نوآوری و شـتاب دهی جوانان اسـتان مرکـزی با همکاری 
اداره کل ورزش و جوانان اسـتان و جهاددانشـگاهی استان 
مرکـزی بــا مأموریـت شـتاب دهـی بـه کسـب وکارهای 
نوپـای فرهنـگ بنیـان در بسـتر تجاری سـازی ایده هـای 
نوآورانـه، در زمینـه تولید محصوالت و ارایـه خدمات موثر 

تشـکیل شـده است.
وی افـزود: فعالیـت محـوری ایـن مرکـز، شناسـایی، 
توانمندسـازی، تربیـت، شبکه سـازی و سـرمایه گذاری بـر 
سـرمایه های مسـتعِد جـوان، در قالـب گروه هـای نوپـای 
خـاق و تـاش برای توسـعه و تبدیل آن ها به موسسـاتی 

مسـتقل، پایـدار و مولـد محتوا اسـت.
دکتـــر غفـــاری زاده بیـــان کـــرد: از جوانـــان ایـــده 
پـــرداز، خـــاق، نخبـــه و نـــوآور، مختـــرع و مبتکـــر، 
ســـایر  و  فارغ التحصیـــل  و  دانشـــجو  دانش آمـــوز، 
ــه  ــوآوری کـ ــی و نـ ــاالن کارآفرینـ ــدان و فعـ عاقه منـ
ـــه و  ـــه، خاقان ـــول نوآوران ـــرح، محص ـــا ط ـــده ی دارای ای
فناورانـــه می باشـــند دعـــوت می شـــود تـــا در انجـــام 
ـــتاب  ـــوآوری و ش ـــز ن ـــا مرک ـــی ب ـــالت اجتماع ـــن رس ای

دهـــی جوانـــان اســـتان مرکـــزی همـــگام شـــوند.
ــور  ــزی مح ــتان مرک ــگاهی اس ــت جهاددانش سرپرس
را شــامل ســامت، صنایــع خــاق  فراخــوان  ایــن 

فرهنگــی، فنــاوری اطاعــات عنــوان کــرد.
ــان اظهــار کــرد: خدمــات  ایــن مقــام مســوول در پای
ایــن مرکــز نظیــر اختصــاص فضــای کار اشــتراکی، 
منتورینــگ،  و  مربیگــری  اولیــه،  ســرمایه گذاری 
فنــی،  خدمــات  ســایر  و  کســب وکار  آموزش هــای 
نوپــا  کســب وکارهای  بــه  ســرمایه گذاری  و  تجــاری 
ــه  ــل ایده هــای خــود ب ــا در تبدی کمــک خواهــد کــرد ت
اســتارتاپ هــا و محصــوالت فناورانــه در کوتاه تریــن 

زمــان گام بردارنــد.
 گفتنی است؛ عاقه مندان می توانند جهت اطاع بیشتر 
به  یا  و  کنند  حاصل  تماس   0۸632792۸۵0 شماره  با 

سامانه manesh.acecr.ac.irمراجعه کنند.

 آیین تجلیل از خادمان
برگزیده کشوری قرآن کریم

سال ۹۸ و ۹۹ برگزار شد
روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی: 
آییـن تجلیـل از خادمـان برگزیـده کشـوری قـرآن کریـم 
)برگزیـده سـال های 9۸ و 99( ۱۸ فروردیـن بـه میزبانـی 
جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی، در محل جهاددانشگاهی 

اسـتان برگزار شـد.
سـازمان  رییـس  شمسـیان  علی اکبـر  دکتـر 
در  فروردین مـاه،   ۱۸ رضـوی  خراسـان  جهاددانشـگاهی 
آییـن تجلیـل از خادمـان برگزیـده کشـوری قـرآن کریـم 
)برگزیده سـال های 9۸ و 99( به میزبانی جهاددانشـگاهی 
خراسـان رضوی، در محـل جهاددانشـگاهی اسـتان برگزار 
بخـش  فرهنگـی،  انقـاب  از  بعـد  کـرد:  اظهـار  شـد، 
بـه  دانشـگاه ها  در  فرهنگـی  فعالیت هـای  از  بسـیاری 
جهاددانشـگاهی واگـذار شـد کـه یکـی از ایـن رویکردها، 

بـود. قرآنـی  فعالیت هـای 
روی  از  اقدامـات  ایـن  کـه  آنجـا  از  داد:  ادامـه  وی 
اخـاص، صداقـت و امانـت داری انجام می شـد، خیلی زود 
جایـگاه خـود را در کشـور، دانشـجویان و دانشـگاه ها پیدا 
کـرد. اولیـن دوره مسـابقات قرآنـی در سـال 6۴ و بعـد از 
آن، 2۴ دوره ایـن مسـابقات بـه میزبانـی جهاددانشـگاهی 

در کشـور برگزار شـد.
دکتر شمسـیان ابـراز کرد: آثار و برکات این مسـابقات، 
بـرای  بلکـه  بـود،  کشـور  دانشـگاه های  بـرای  تنهـا  نـه 
جهاددانشـگاهی نیـز آثـار آن قابـل تامـل اسـت و در این 
2۴ دوره، قریـب بـه سـه میلیون دانشـجو شـرکت کردند 
و بسـیاری از این جلسـات در خراسـان رضوی برگزار شـد 
و بسـیاری از قاریـان بین المللی کشـور از کانال مسـابقات 
دانشـجویان کشـور کـه متولـی آن جهاددانشـگاهی بـود، 

معرفی و شـناخته شـدند.
رضـوی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  رییـس 
اضافـه کـرد: از دوره بیسـت وپنجم ایـن دوره از مسـابقات 
بـه دانشـگاه ها واگـذار شـد و جهاددانشـگاهی در کنـار 

ادامـه داد. دانشـگاه ها بـه فعالیـت خـود 
وی بیـان کـرد: در سـال ۸2، مرکز فعالیت هـای قرآنی 
راه انـدازی  جهاددانشـگاهی  توسـط  ایکنـا  خبرگـزاری  و 
شـد و امـروز به عنـوان بزرگ تریـن مرکـز قرآنـی، روزانـه 
بیـش از 300 خبـر قرآنـی بـه زبان هـای مختلـف منتشـر 
می شـود و در ایـن خصـوص توانسـته در بیـن کشـورهای 
مسـلمان به ویـژه در بیـن جوانـان نقش به سـزایی داشـته 

شد. با
دکتـر شمسـیان بیـان کرد: بعـد از واگذاری مسـابقات 
قـرآن بـه دانشـگاه ها، جهاددانشـگاهی متولـی برگـزاری 
مسـابقات بین المللـی قرآن کریم دانشـجویان کشـورهای 
مسـلمان شـد و تاکنـون 6 دوره از ایـن مسـابقات برگـزار 
همـکاری  بـا  کـه  داشـتیم  را  افتخـار  ایـن  مـا  و  شـده 
اسـتانداری خراسـان رضـوی، برگـزاری دو مرحلـه ایـن 

دوره از مسـابقات، در مشـهد صـورت گرفـت.
رضـوی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  رییـس 
بـا اشـاره بـه سـخنان مقـام معظـم رهبـری، در خصـوص 
مختلـف  حوزه هـای  در  گزیـن  فعالیت هـای  انتظـار 
جهاددانشـگاهی، تصریـح کرد: یکـی از فعالیت هایی که در 
جهاددانشـگاهی انجـام شـد، موضـوع تدبر در قرآن اسـت 
کـه در ایـن راسـتا دوره هـای مختلـف آموزشـی تدبـر در 
قـرآن برگزار شـده اسـت، ضمـن این که اقدامـات مطلوبی 
در حـوزه ترجمـه قـرآن، به عنـوان فعالیت هـای گزین نیز 

شـد. انجام 
در پایـان ایـن مراسـم بـا اهـدای لـوح تقدیـر ریاسـت 
و  بیسـت  منتخـب  غـراب  کمال الدیـن  از  جمهـوری، 
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چهارمیـن و سـید جـواد سـادات فاطمـی منتخب بیسـت 
و پنجمیـن دوره تجلیـل از خادمـان قرآن تقدیـر به عمل 

. مد آ
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صدور مجوز مرکز نوآوری و 
شتاب دهی جهاددانشگاهی اردبیل
ــس  ــل: رییـ ــگاهی اردبیـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــوز تاســـیس  ــدور مجـ ــل از صـ ــگاهی اردبیـ جهاددانشـ
ــا زمینـــه فعالیـــت  ــکوفایی بـ ــز نـــوآوری و شـ مرکـ
ــتان  ــن اسـ ــگری« در ایـ ــی و گردشـ ــان دارویـ »گیاهـ

ــر داد. خبـ
ـــزود:  ـــر اف ـــن خب ـــا اعـــام ای ـــی ب مهـــران اوچـــی اردبیل
ـــه  ـــردن تفاهم نام ـــی ک ـــتای عملیات ـــوز در راس ـــن مج ای
منعقـــد شـــده میـــان جهاددانشـــگاهی و وزارت ورزش 
و جوانـــان و بـــا پیگیری هـــای صـــورت گرفتـــه، از 
ــتغال  ــاوری و اشـ ــازی فنـ ــازمان تجاری سـ ــوی سـ سـ

ــد. ــادر شـ ــور صـ ــگان کشـ دانش آموختـ
ــعه  ــه توسـ ــز بـ ــن مرکـ ــدازی ایـ ــت: راه انـ وی گفـ
شناســـایی،  نیـــز  و  دانش محـــور  کســـب وکارهای 
حمایـــت  جـــذب،  آسیب شناســـی،  نیازســـنجی، 
قابلیـــت  بـــا  کارآفریـــن  ایده هـــای  راه انـــدازی  و 
بـــه  شـــتاب دهی  و  اشـــتغال زایی  و  تجاری ســـازی 
ــک  ــا کمـ ــوان و نوپـ ــب وکارهای جـ ــای کسـ فعالیت هـ

ــرد. ــد کـ ــایانی خواهـ شـ
ـــدف از  ـــل، ه ـــتان اردبی ـــگاهی اس ـــس جهاددانش ریی
ایجـــاد مرکـــز نـــوآوری و شـــتاب دهـــی را حمایـــت از 
جوانـــان عاقه منـــد و خـــاق بـــرای ارایـــه ایده هـــای 
ــز  ــن مرکـ ــرد: ایـ ــان کـ ــوان و خاطرنشـ اثربخـــش عنـ
ـــان  ـــوزه »گیاه ـــای ح ـــت ایده ه ـــار ثب ـــتاقانه در انتظ مش

دارویـــی و گردشـــگری« اســـت.

■■■ 

اخذ مجوز
 »مرکز علمی کاربردی بین المللی« 

از وزارت علوم در سال جاری
روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی، 
مدیـر مرکـز آمـوزش علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی 
خراسـان رضـوی از اخـذ مجـوز »مرکـز علمـی کاربـردی 
ایـن  فنـاوری  از وزارت علـوم، تحقیقـات و  بین المللـی« 

مرکـز در سـال جـاری خبـر داد.
مهنـدس احمـد افروغـی بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: 
دانشـگاه های  بـا  را  همکاری هایـی  گذشـته  سـال  در 
افغانسـتان شـروع کردیـم کـه بنـا داریـم در سـال جاری 
و  فرهنگـی  آموزشـی،  زمینه هـای  در  همکاری هـا  ایـن 

پژوهشـی توسـعه یابـد.
بـه گفتـه وی، حفظ سـهم ۱2 درصدی از دانشـجویان 
جدیدالـورود دانشـگاه علمـی کاربـردی اسـتان خراسـان 
رضـوی از دیگر برنامه هـای مرکز آمـوزش علمی کاربردی 

جهاددانشـگاهی مشـهد در سـال جاری اسـت.
بـا  مرتبـط  معتبـر  کارهـای  محیـط  شناسـایی  وی 
و  دائمـی  ارتبـاط  برقـراری  اجـرا،  حـال  در  رشـته های 
تنگاتنـگ بـا آن هـا و اسـتفاده از آن ها برای پوشـش دهی 
شـانس  افزایـش  به منظـور  کارورزی  و  کاربینـی  دروس 
اشـتغال دانشـجویان را از دیگـر برنامه هـای ایـن مرکز در 

سـال جـاری برشـمرد.

بهره مندی 1۵00 نفر
 از آموزش های جهاددانشگاهی 

استان مرکزی در سال ۹۹
انسـیه  مرکـزی:  اسـتان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
صالحـی معاون آموزشـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی 
در  معاونـت  ایـن  شـده  انجـام  فعالیت هـای  تشـریح  بـا 
سـال گذشـته افـزود: آزمـون اسـتخدامی سـازمان ثبـت 
اسـناد کشـور و نهضـت سـواد آموزشـی ویـژه ۴00 نفـر و 
آزمـون اسـتخدامی شـرکت تامیـن نیروی سـازمان تامین 

اجتماعـی بـرای 6۵0 نفـر در سـال 99 برگـزار شـد.
از  وی اخـذ مجـوز مرکـز آمـوزش مهارتـی پزشـکی 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی را از دیگـر 
اسـتان  جهاددانشـگاهی  آموزشـی  معاونـت  اقدامـات 
عنـوان کـرد و گفـت: گواهینامه هـای صاحیـت برگزاری 
از سـوی سـازمان  دولـت  کارکنـان  آموزشـی  دوره هـای 
مدیریـت و برنامه ریـز اسـتان مرکـزی صـادر شـده اسـت.
از  معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی 
بهره منـدی ۱۵00 نفـر از آموزش هـای ایـن معاونـت در 

سـال 99 خبـر داد.
معاون آموزشـی جهاددانشگاهی اسـتان در پایان هدف 
از برگـزاری دوره های آموزشـی را توسـعه منابع انسـانی و 
متناسـب سـازی قابلیت هـای تخصصـی افـراد بـا نیازهای 
تخصصـی جهـت ایفای نقـش موثر در جامعه عنـوان کرد.

■■■ 

دریافت موافقت اصولی تشکیل 
گروه پژوهشی مطالعات خانواده 

در پژوهشگاه علوم انسانی 
جهاددانشگاهی

مطالعـات  و  انسـانی  علـوم  پژوهشـگاه  عمومـی  روابـط 
اجتماعـی جهاددانشـگاهی، 14 فروردیـن مـاه: شـورای نظارت 
و گسـترش تشـکیات پژوهشـی جهاددانشـگاهی موافقت 
اصولـی خـود را بـا درخواسـت پژوهشـگاه علـوم انسـانی 
و مطالعـات اجتماعـی جهاددانشـگاهی جهـت راه انـدازی 

گـروه پژوهشـی مطالعـات خانـواده اعـام کـرد.
ایــن گــروه پژوهشــی بــا توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه 
نهــاد خانــواده، توانمندی هــای تخصصــی پژوهشــگاه 
ــام  ــرای انج ــگاه ب ــی پژوهش ــای آت ــبرد برنامه ه و پیش
مطالعــات ابعــاد خانــواده و پژوهش هــای مرتبــط بــا 
آن، آغــاز بــه کار کــرد. از زمینه هــای فعالیــت تخصصــی 
ــرش  ــه نگ ــی از جمل ــه محورهای ــوان ب ــروه می ت ــن گ ای
ــاق،  ــم از ازدواج، ط ــی )اع ــف خانوادگ ــاد مختل ــه ابع ب
ــار  ــی و...(، رفت ــاد خانوادگ ــیتی، اعتم ــای جنس نگرش ه
نظــام  تعارضــات،  از خشــونت ها،  )اعــم  خانــواده  در 
ــدآوری،  ــبات نســلی، فرزن ــط و مناس ــری، رواب تصمیم گی
فرزنــد پــروری و...( و تغییــرات خانــواده در ایــران اشــاره 

کــرد.
ـــه  ـــا توج ـــر دارد ب ـــروه در نظ ـــن گ ـــت، ای ـــی اس گفتن
بـــه برنامه هـــای متمایـــزی کـــه دارد و داده هـــای 
منحصـــر بـــه فـــردی از وضعیـــت و شـــرایط خانـــواده 
در کشـــور در اختیـــار دارد پژوهش هـــا، مقـــاالت و 
گزارش هـــای راهبـــردی موثـــری را تولیـــد و بـــه یـــک 
ـــواده  ـــی خان ـــش اجتماع ـــوزه پژوه ـــی در ح ـــب اصل قط
در کشـــور تبدیـــل شـــود. پژوهشـــگاه از ســـالیان 
ـــواده  ـــات خان ـــوزه مطالع ـــروز در ح ـــه ام ـــا ب ـــته ت گذش
فعالیت هـــای پژوهشـــی گســـترده ای را انجـــام داده 

اســـت.

پیشران طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی لرستان، کارآفرین برتر شد
لرستان:سرپرسـت  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
ملـی  طـرح  پیشـران  گفـت:  لرسـتان  جهاددانشـگاهی 
توسـعه مشـاغل خانگـی لرسـتان، کارآفریـن برتـر شـد.
دکتـر امیـن سـاح ورزیـان بـا بیـان این کـه هم اکنون 
طـرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی در اسـتان بـا همکاری 
جهاددانشـگاهی و وزارت کار، تعـاون و رفاه اجتماعی اجرا 
می شـود، اظهـار کـرد: در ایـن طـرح افـراد کارآفریـن که 
مشـاغل خانگـی نویـن در اسـتان راه انـدازی کـرده بودند 
نقـش  و  معرفـی شـدند  و  شناسـایی  پیشـران  به عنـوان 
بسـیار تاثیرگـذاری در اجـرای طـرح ملی مشـاغل خانگی 

بـر عهده داشـتند.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه 
ایجـاد  از پیشـرانان مشـاغل خانگـی در  موفقیـت یکـی 
نظـری  تـاج  سـنگین  افـزود:  نفـر   ۴00 بـرای  اشـتغال 
نفـر  بـرای 300  کـه  اسـت  اسـتان  موفـق  پیشـرانان  از 
به صـورت مسـتقیم و ۱00 نفـر به صـورت غیرمسـتقیم در 

اسـت. کـرده  اشـتغال زایی  گلیم بافـی  شـغلی  رشـته 
سرپرسـت جهاددانشـگاهی لرسـتان خاطرنشـان کرد: 
ایـن بانـوی لرسـتانی بـا ایجـاد اشـتغال بـرای متقاضیـان 
به عنـوان  باباعلـی،  روسـتای  در  کوهدشـت  شهرسـتان 

کارآفریـن برتـر کشـوری انتخـاب شـد.
سـاح ورزیان تصریـح کرد: در هشـتمین دوره انتخاب 
مردمـی زنـان کارآفریـن برتـر کشـور بـا حضـور معـاون 
رییـس جمهـور در امور زنان و خانواده، اسـتاندار لرسـتان 
به عنـوان  بانـو  ایـن  از  اسـتانی  مسـئوالن  از  جمعـی  و 

کارآفریـن برتـر کشـوری تجلیـل بـه عمـل آمد.

■■■ 

صدور مجوز تاسیس مرکز 
بیوتکنولوژی صنعتی 
جهاددانشگاهی اردبیل

ــل:  ــتان اردبیـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
صنعتـــی  بیوتکنولـــوژی  مرکـــز  تاســـیس  مجـــوز 
جهاددانشـــگاهی اردبیـــل از ســـوی معاونـــت پژوهـــش 

و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی صـــادر شـــد.
ـــام  ـــا اع ـــل ب ـــتان اردبی ـــگاهی اس ـــس جهاددانش ریی
ایـــن خبـــر و بـــا اشـــاره بـــه این کـــه راه انـــدازی ایـــن 
مرکـــز جـــزء اهـــداف و برنامه هـــای واحـــد اردبیـــل در 
ـــعه  ـــاد و توس ـــت: ایج ـــت، گف ـــعه اس ـــم توس ـــه شش برنام
ـــد  ـــه تولی ـــود چرخ ـــتای بهب ـــن در راس ـــای نوی فناوری ه
ــاد  ــداف ایجـ ــن اهـ ــول از مهم تریـ ــرف محصـ ــا مصـ تـ

ـــت. ـــز اس ـــن مرک ای
مهـــران اوچـــی اردبیلـــی، تجاری ســـازی محصـــول 
فناورانـــه، تاثیرگـــذاری در صنعـــت اســـتان و کشـــور، 
افزایـــش درآمـــد اقتصـــادی حاصـــل از آن، تعییـــن ســـهم 
ــی،  ــی و بین المللـ ــرف داخلـ ــازار مصـ ــای بـ و ویژگی هـ
ارتقـــای علمـــی و پژوهشـــی نیـــروی انســـانی، تجهیـــز 
کارگاه هـــای  و  دوره هـــا  برگـــزاری  آزمایشـــگاه ها، 
ــگاه ها را از  ــش و نمایشـ ــرکت در همایـ ــی و شـ آموزشـ

دیگـــر اهـــداف تاســـیس ایـــن مرکـــز عنـــوان کـــرد.
وی اضافـــه کـــرد: اصلی تریـــن برنامـــه ایـــن مرکـــز 
ــه و  ــوالت فناورانـ ــد محصـ ــه تولیـ ــت در زمینـ فعالیـ
صنعتـــی خواهـــد بـــود و در اولیـــن گام، ایـــن مرکـــز 
ـــتفاده از  ـــی و اس ـــش فنـ ـــه دان ـــی ب ـــه دسـتیابـ در زمین
ــی از  ــته صنعتـ ــد نشاسـ ــن در تولیـ ــای نویـ فناوری هـ

ــرد. ــد کـ ــت خواهـ ــیب زمینی فعالیـ سـ
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توسعه همکاری های کمیته امداد با 
جهاددانشگاهی هرمزگان

روابط عمومی جهاددانشـگاهی هرمزگان: نشسـت مشـترک 
سرپرسـت جهاددانشـگاهی هرمـزگان و مدیـرکل کمیتـه 
امـداد اسـتان در راسـتای توسـعه همکاری های آموزشـی 
و توانمندسـازی مـدد جویـان کمیتـه امـداد برگزار شـد.

بـاالی  ظرفیـت  وجـود  بـه  پسـند  دل  محمـد 
و  پژوهشـی  آموزشـی،  زمینه هـای  در  جهاددانشـگاهی 
فرهنگـی اشـاره کـرد و افزود: وجـود این پتانسـیل در این 
واحـد دانشـگاهی ظرفیـت خوبـی را جهت اراِیـه خدمات 

ایجـاد کـرده اسـت. متنـوع آموزشـی و فرهنگـی 
وی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح ملـی توسـعه مشـاغل 
خانگـی در هرمزگان توسـط جهاددانشـگاهی، اضافه کرد: 
طـرح ملی مشـاغل خانگی در 3 مرحله شـامل شناسـایی 
مزیـت و ظرفیت هـای اسـتان، توانمندسـازی و اتصـال به 

بـازار کار مـورد توجـه قرارگرفته اسـت.
جلیـل تراهی مدیـرکل کمیته امداد امـام خمینی )ره( 
اسـتان هرمزگان نیـز در این دیدار گفت: جهاددانشـگاهی 
پشـتوانه خوبی برای دسـتگاه اسـتان بـه ویژه درحـوزه های 

آموزش و پژوهش اسـت.

■■■ 

تدوین اولین دوره آموزش مجازی 
آفالین کاشت، داشت، برداشت و 
فرآوری گیاه دارویی آویشن باغی

روابط عمومی پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی: 
داشـت،  کاشـت،  آفایـن  مجـازی  آمـوزش  دوره  اولیـن 
برداشـت و فـرآوری گیـاه دارویـی آویشـن باغـی توسـط 
پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی تدوین شـد.
دکتـر غفارزادگان رییـس این پژوهشـکده در خصوص 
اهمیـت آمـوزش گیاهـان دارویـی اظهـار کـرد: در جهان 
فـرا صنعتـی امـروز که همه چیز به شـدت در حـال تغییر 
و پیشـرفت اسـت. توسـعه بـدون توجـه بـه آموزش هـای 
مناسـب بـرای افـراد جامعـه بسـیار سـخت و غیـر ممکن 
خواهـد بـود، امـروزه بـا توجـه بـه این کـه آموزش هـای 
آکادمیـک طوالنـی مدت دانشـگاهی در موسسـات دولتی 
بـرای همـه افـراد جامعـه امـکان پذیـر نیسـت و از طرفی 
هزینه هـای  خصوصـی  دانشـگاهای  در  تحصیـات  ایـن 
گـزاف و وقـت طوالنـی را الزم دارد، بنابرایـن بسـیاری از 
افـراد جامعـه، تـوان هزینـه و وقـت الزم را بـرای اینـکار 

ندارند.
وی خاطرنشـان کـرد: بـا توجه به شـیوع کرونـا و عدم 
امـکان برگـزاری آمـوزش حضـوری، جهاددانشـگاهی نیـز 
بـا توجـه به پوشـش آموزشـی در سراسـر کشـور، نسـبت 
بـه راه انـدازی سـامانه آمـوزش مجـازی اقـدام کـرده و در 
حـال حاضـر اکثـر آموزش های ایـن نهاد بر بسـتر مجازی 
به صـورت آنایـن یا آفاین در حـال انجام اسـت؛ بنابراین 
کلیـه آموزش هـای مجـازی در قالـب بسـته آموزشـی و 

به صـورت مهارتـی یـا کارگاهـی می باشـد.
رییـس پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی 
اظهـار کـرد: مباحـث کاشـت، داشـت، برداشـت و فراوری 
گیـاه داروی آویشـن باغی در قالب دوره آموزشـی مهارتی 
آفایـن تدویـن شـده و عاقـه منـدان می تواننـد از طریق 
آدرس imp.jdereg.ir ثبـت نـام کـرده و فیلـم دوره 
اتمـام دوره  از  تماشـا کننـد. پـس  آفایـن  به صـورت  را 
صـورت  در  و  کـرده  شـرکت  دوره  آزمـون  در  بایسـتی 
کـرد.  خواهنـد  دریافـت  دوره  پایـان  مـدرک  موفقیـت، 
همچنیـن بـا توجه بـه نیاز جامعـه، این دوره هـای مجازی 

ادامـه دار بـوده و در آینـده نزدیـک اکثـر گیاهـان دارویی 
کـه دارای ارزش اقتصادی هسـتند به صـورت دوره مجازی 

آفایـن آمـاده خواهند شـد.
 

■■■ 

توسعه همکاری های 
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با 

بنیاد ملی نخبگان استان
 4 غربـی،  آذربایجـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
اردیبهشـت مـاه: در راسـتای توسـعه همکاری هـا نشسـت 
بـا  غربـی  آذربایجـان  جهاددانشـگاهی  رییـس  مشـترک 
رییـس بنیـاد ملی نخبگان اسـتان برگزار شـد و پروفسـور 
چهـل امیرانـی رییـس بنیـاد ملـی نخبـگان آذربایجـان 
غربـی بـا اشـاره بـه این کـه جهاددانشـگاهی نهـاد علمی، 
پژوهشـی ارزشـمند و تاثیرگذاری در اسـتان اسـت، اظهار 
کـرد: جهاددانشـگاهی تـا کنـون الگوهای بـی بدیل علمی 
و فناورانـه را بـه جامعه و دسـتگاه های اجرایـی ارایه کرده 
اسـت کـه ایـن مهـم نشـان از تعهـد بـاالی ایـن نهـاد در 

ورود بـه حوزه هـای نـاب علمـی اسـت.
ایـن اسـتاد تمـام و عضو هیـات علمی دانشـگاه ارومیه 
همکاری هـای  توسـعه  خصـوص  در  آمادگـی  اعـام  بـا 
علمـی بـا جهاددانشـگاهی اردبیل اظهـار کـرد: بنیاد ملی 
نخبـگان در اسـتان آمـاده شـروع همکاری هـای مشـترک 
با مجموعه جهاددانشـگاهی در راسـتای اجـرای طرح های 

پژوهشـی کاربردی مشـترک اسـت.
رییـس  زاده  رسـتم  امیـن  دکتـر  نشسـت  ادامـه  در 
جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی با تشـریح فعالیت های 
جهاددانشـگاهی در حوزه های مختلف پژوهشـی، فرهنگی 
و آموزشـی اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی بـا تکیه بـر بدنه 
دانشـگاهی و علمـی سـعی در شناسـایی و به کارگیـری 
مختلـف  فعالیت هـای  در  نخبـه  و  ممتـاز  دانشـجویان 
عمـده ای  بخـش  حتـی  و  بـوده  فرهنگـی  و  پژوهشـی 
تامیـن  قشـر  ایـن  بیـن  از  نیروهـای جهاددانشـگاهی  از 

می شـود.
وی ادامـه داد: جهاددانشـگاهی و بنیـاد ملـی نخبـگان 
بـا تشـریک مسـاعی و هـم افزایـی علمـی و پژوهشـیم 
می تواننـد فعالیت هـای موثـری در توسـعه همکاری هـای 

بیـن جهـت حـل بخشـی از مشـکات جامعـه بردارنـد.
پایـان مقـرر شـد زمینه هـای مشـترک همـکاری  در 
پژوهشـی، علمـی، آموزشـی و فناورانه به صورت مشـخص 
احصـاء و از ظرفیت هـای دو مجموعـه در راسـتای اجـرای 
پروژه هـای فناورانـه و پروژه هـای کاربـردی اسـتان ها بـر 
اسـاس ظرفیـت گروه هـای پژوهشـی بـه صـورت کیفـی 

شود. اسـتفاده 

■■■ 

افزایش ۵0 درصدی تعداد 
واحدهای فناور مرکز رشد 

شهرستان محالت و نیم ور در 
سال ۹۹

سـید  مرکـزی:  اسـتان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
محمدرضـا شـریفیون مسـوول امـور اجرایـی مرکـز رشـد 
محـات و نیـم ور عملکرد و دسـتاوردهای مرکز رشـد در 
سـال ۱399 را مثبـت ارزیابـی کـرد و برگزاری دو جلسـه 
شـورای فنـاوری مرکز رشـد و جذب و حمایـت از 7 واحد 
فنـاور جدیـد در مرحلـه پیـش رشـد و 6 واحـد فنـاور در 

مرحلـه رشـد از اقدامـات مهم این مرکز در سـال گذشـته 
کرد. عنـوان 

وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر ۱2 واحـد فنـاور 
فعـال در مرکـز رشـد واحدهای فنـاور شهرسـتان محات 
و نیـم ور حضـور دارنـد و ایـن تعـداد واحـد فنـاور، رشـد 
۵0 درصـدی در سـال 99 نسـبت بـه سـال 9۸ را نشـان 

می دهـد.
شـریفیون با اشـاره به شـرکت واحدهای فناور مسـتقر 
در مرکـز رشـد در فسـتیوال ها و جشـنواره ها، ادامـه داد: 
فسـتیوال  در  پـارس  کاوه  تتیـس  فنـاور  واحـد  حضـور 
نوآوری هـای صنعـت معـدن در اتـاق بازرگانـی صنایـع و 
معادن و رویداد دوشـنبه های اسـتارتاپی صنـدوق نوآوری 
و شـکوفایی معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری 
بـا هـدف جذب سـرمایه از جملـه فعالیت های انجام شـده 

مرکز رشـد در سـال گذشـته می باشـد.
در  رشـد  مرکـز  اقدامـات  دیگـر  از  کـرد:  اضافـه  وی 
سـال گذشـته، برگـزاری دوره هـای عمومـی و تخصصی با 
هـدف افزایـش ضریـب موفقیـت واحدهـای فناور و رشـد 
واحدهایـی کـه دارای پتانسـیل الزم جهـت تبدیـل بـه 

مولدهـای کار هسـتند را می تـوان اشـاره کـرد.

■■■ 

توسعه همکاری های آموزشی، 
پژوهشی و فرهنگی 

جهاددانشگاهی و میراث فرهنگی 
هرمزگان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی هرمـزگان، 4 اردیبهشـت: 
سرپرسـت جهاددانشـگاهی هرمـزگان به منظـور بررسـی 
پژوهشـی  آموزشـی،  همکاری هـای  توسـعه  و  زمینه هـا 
و فرهنگـی بـا مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 

صنایـع دسـتی اسـتان دیـدار کـرد.
محمـد دلپسـند سرپرسـت جهاددانشـگاهی هرمزگان 
ایـن  کاری  زمینه هـای  و  فعالیت هـا  معرفـی  ضمـن 
همکاری هـای  و  تعامـات  افزایـش  ضـرورت  بـه  واحـد 
موجـود  ظرفیت هـای  و  اجرایـی  دسـتگاه های  بیـن 
آمادگـی  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
داریـم از تـوان تخصصـی این نهـاد انقابی- پژوهشـی در 
راسـتای افزایـش کمـی و کیفـی میـراث فرهنگی اسـتان 

اسـتفاده شـود.
بـا  اسـتان  جهاددانشـگاهی  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
برخـورداری از اعضـای هیـات علمـی متعهـد و توانمنـد 
در حـوزه پژوهـش و آمـوزش کوتـاه مـدت آمادگـی خود 
را بـرای طراحـی و تدویـن دوره هـای آموزشـی در حـوزه 
صنایـع دسـتی بـا همـکاری اداره کل میـراث فرهنگـی و 

می کنـد. اعـام  گردشـگری 
سـهراب بناوند سرپرسـت میراث فرهنگی، گردشـگری 
ابـراز  ضمـن  نیـز  هرمـزگان  اسـتان  دسـتی  صنایـع  و 
خرسـندی از ایـن دیدار اعـام آمادگی کـرد همکاری های 
آموزشـی،  حوزه هـای  در  فرهنگـی  دسـتگاه  دو  بیـن 

پژوهشـی و اطـاع رسـانی توسـعه یابـد.

■■■ 

افزایش ظرفیت چند برابری انجام 
تست های مولکولی کرونا همزمان 

با آغاز پیک چهارم
روابـط عمومی پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی: 
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همزمـان بـا آغاز پیـک سـهمگین کرونا در کشـور، رییس 
پژوهشـکده  کوویـد ۱9  مولکولـی  تشـخیص  آزمایشـگاه 
سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی، از افزایـش ظرفیت چند 
برابـری انجـام تسـت های تشـخیص مولکولـی کویـد ۱9 
بـا هـدف خدمـت رسـانی صحیـح و بـه موقـع بـه مـردم 

داد. عزیز، خبـر 
دکتـر رامیـن صرامـی سرپرسـت پژوهشـکده و رییس 
حاضـر  درحـال  کـه  مطلـب  ایـن  اعـام  بـا  آزمایشـگاه 
ظرفیـت   ۱9 کوویـد  مولکولـی  تشـخیص  آزمایشـگاه 
پذیـرش صدهـا نمونـه را در روز داراسـت، تصریـح کـرد: 
آزمایشـگاه تشـخیص عفونت COVID-۱9 پژوهشـکده 
معتمـد از آغـاز فعالیـت خـود تاکنـون ده هـا هـزار تسـت 
مولکولـی را بـه انجـام رسـانده اسـت، بنابرایـن بـا توجـه 
بـه نیـاز فـوری کشـور در زمینـه تشـخیص صحیـح ایـن 
عفونـت همزمـان بـا آغاز پیـک چهـارم، این آزمایشـگاه با 
افزایـش انجـام تعـداد تسـت های مولکولی از آغاز سـال نو 
تاکنـون، همچنیـن دریافـت بیسـت و چهار سـاعته نمونه 
از مراجعـان )حتـی در ایـام تعطیـات( توانسـته اسـت بـا 

نهایـت دقـت و سـرعت پاسـخگوی مراجعـان باشـد.
دکتـر صرامـی با اشـاره به اهمیت تشـخیص »صحیح« 
ایـن عفونـت نوپدیـد و به منظـور جلوگیـری از مراجعـات 
کـه  درمانـی  مراکـز  بـه  تشـخیص  مـردم جهـت  مکـرر 
منجـر بـه فشـار مضاعـف و نتیجتـا مختـل شـدن رونـد 
خدمـت رسـانی آن مراکـز می گـردد، ادامـه داد: اسـتفاده 
از کیـت تشـخیصی کرونا تولید شـده توسـط پژوهشـکده 
بـا بیشـترین حساسـیت بـه ویـروس و دقـت و کمتریـن 
خطـا در تمایـز پاسـخ مثبـت و منفـی، روش اسـتاندارد 
بـرای تشـخیص صحیـح ابتـا بـه عفونـت بـه کوویـد ۱9 

بـه شـمار می آیـد.
عضـو سـتاد مرکزی کرونـا جهاددانشـگاهی در ادامه با 
اشـاره بـه این کـه پژوهشـکده سـرطان معتمـد نخسـتین 
مرکـز طراحـی و تولیـد کیت هـای تشـخیص مولکولی در 
کشـور اسـت که بـا حمایت سـتاد فرمان اجرایـی حضرت 
امـام )ره( و گروه سـرمایه گذاری بهمـن و مجموعه دانش 
بنیـان برکـت موفـق گردید فازهـای تحقیقاتـی طراحی و 
توسـعه سـاخت کیـت را در مقطع کوتـاه زمانی از شـیوع 
کرونـا، پشـت سرگذاشـته و مجوزهـای الزم را از انسـتیتو 
پاسـتور ایران و وزارت بهداشـت درمان و آموزش پزشـکی 
دریافـت نمایـد، افـزود: ایـن مجموعـه تاکنـون بـا تولیـد 
میلیون هـا کیـت تشـخیص کرونـا توانسـته اسـت بخـش 
اعظمـی از نیـاز آزمایشـگاه های مرجع تشـخیص کرونا در 

کشـور را تامیـن کند.
گفتنی اسـت؛ آزمایشـگاه کرونای پژوهشـکده سـرطان 
معتمـد از اولیـن مراکـز موثق آزمایشـگاه مرجع سـامت 
بـرای صـدور گواهی سـامت جهت پروازهای بیـن المللی 

است.

■■■ 

از هر ۳ زوج »نابارور« یک زوج را 
درمان می کنیم

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی کرمانشـاه: معاون 
پژوهشـی سـازمان جهاددانشـگاهی کرمانشـاه با اشـاره به 
عمکـرد مطلـوب مرکز درمـان نابـاروری جهاددانشـگاهی 
حـال  در  گفـت:  نابـارور،  زوجیـن  درمـان  در  کرمانشـاه 
حاضـر از هـر سـه زوج ناباروری کـه به این مرکـز مراجعه 

دارنـد، یـک زوج درمـان می شـود.
ایـن  راه انـدازی  بـه  اشـاره  بـا  جلیلـی  خلیـل  دکتـر 
نابـاروری  درمـان  مرکـز  گفـت:   ،۱396 سـال  از  مرکـز 
جهاددانشـگاهی کرمانشـاه زیـر نظـر پژوهشـگاه رویـان 
فعالیـت کـرده و تمام شـیوه ها و دسـتورالعمل های درمان 

نابـاروری در آن زیـر نظـر ایـن پژوهشـگاه انجام می شـود.
ایـن، گـزارش کمـی و کیفـی  افـزود: عـاوه بـر  وی 
درمان هـای صـورت گرفتـه بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی 
کرمانشـاه هـم ارسـال شـده و دانشـگاه هـم نظارت هـای 

می کنـد. اعمـال  را  مرکـز  فعالیت هـای  بـر  الزم 
معـاون پژوهشـی سـازمان جهاددانشـگاهی کرمانشـاه 
درمـان  مرکـز  چشـمگیر  موفقیت هـای  بـه  اشـاره  بـا 
نابـاروری کرمانشـاه در مـدت کوتـاه فعالیـت آن، گفـت: 
هم اکنـون درصـد موفقیـت درمـان زوجین نابـارور در این 
مرکـز به صـورت میانگیـن 30 درصـد اسـت کـه در حـد 
اسـتانداردهای ملـی و بین المللـی اسـت و این آمار نشـان 
می دهـد کـه از هر سـه زوج نابارور یـک زوج در این مرکز 

درمـان می شـود.
وی افـزود: ایـن درصـد موفقیـت بـاال موجـب افزایش 
مراجعـان  تعـداد  افزایـش  به تبـع  و  بیمـاران  اعتمـاد 
شـده، بـه نحـوی کـه از 33۸ پرونـده زوجیـن نابـارور در 
سـال ۱396 بـه حـدود ۴۸00 پرونـده در سـال گذشـته 
گذشـته  سـال  در  مراجعیـن  تعـداد  عمـا  و  رسـیده ایم 
نسـبت بـه زمـان شـروع فعالیـت مرکـز حـدود ۱2 برابـر 

افزایـش یافتـه اسـت.
جلیلی گفت: تشـکیل ۴۸00 پرونده در سـال گذشـته 
در حالـی اسـت کـه بـه دلیـل شـرایط کرونایـی عمـا در 
ایـن سـال تنهـا حدود شـش مـاه فعالیـت داشـتیم و این 
آمـار بـاال در ایـن مـدت کوتـاه نشـان می دهد کـه اعتماد 
خوبـی نسـبت به ایـن مرکز در میـان بیماران ایجاد شـده 

است.
بـه  کرمانشـاه  جهاددانشـگاهی  پژوهشـی  معـاون 
اسـتقبال بیمـاران اسـتان های هم جـوار از ایـن مرکـز هم 
اشـاره کـرد و افـزود: در حـال حاضر عـاوه بر کرمانشـاه، 
زوجیـن نابـارور بسـیاری از اسـتان های هم جـوار از جمله 
همـدان، لرسـتان، کردسـتان و ایـام هـم بـه ایـن مرکـز 

می کننـد. مراجعـه 
جلیلـی بـا اشـاره بـه فعالیـت چهـار متخصـص زنـان 
چهـار  ایـن  گفـت:  مرکـز،  ایـن  در  نازایـی  فلوشـیپ  و 
کشـور  غـرب  پزشـکان  مجرب تریـن  جـزو  متخصـص 
هسـتند و امسـال هـم یـک پزشـک دیگـر بـه ایـن کادر 
مجـرب اضافـه می شـود که با اضافه شـدن یـک متخصص 
دیگـر، عمـا از شـش متخصـص زنـان دارای فلوشـیپ 
نازایـی در اسـتان پنج نفـر آن ها در مرکز درمـان ناباروری 

سـازمان جهاددانشـگاهی فعالیـت خواهنـد داشـت.
معاون پژوهشـی سازمان جهاددانشـگاهی کرمانشاه در 
ادامـه بـه قراردادهـای این مرکز بـا دسـتگاه ها و نهادهای 
دیگـر جهـت کمک بـه درمـان زوجین نابـارور هم اشـاره 
کـرد و افـزود: یکـی از ایـن قراردادهـا مربـوط بـه طـرح 
»حمایـت از زوجیـن نابـارور« اسـت کـه در ایـن طـرح 
بـرای زوجینـی که سـن زن زیر ۴2 سـال بـوده و فرزندی 
نداشـته باشـد یا تنها یک فرزند داشـته باشـد، 90 درصد 

تعرفـه توسـط دولـت پرداخت می شـود.
وی فـزود: در قـرارداد دیگـر بـرای ارایـه خدمـات بـه 
درمانـی  خدمـات  موسسـه  از  کـه  زوجینـی  بسـیجیان، 
بسـیجیان معرفی نامه بیاورند تا سـقفی کـه در معرفی نامه 
آن هـا قیـد شـده باشـد از تخفیـف برخـوردار می شـوند.

معـاون پژوهشـی جهاددانشـگاهی کرمانشـاه در ادامـه 
در تشـریح برنامه هـای توسـعه ای مرکـز درمـان نابـاروری 
جهاددانشـگاهی، گفـت: در کنـار توسـعه فضـای فیزیکی، 
برنامـه داریـم تجهیـزات بـه روزی بـرای مرکـز خریـداری 
کنیم و تجهیزات دو روش الپاراسـکوپی و هیستروسکوپی 
کـه جزو روش هـای تشـخیصی و درمان ناباروری هسـتند 

بـه فعالیت هـای مجموعـه اضافـه می شـود.
جلیلـی از راه انـدازی »دپارتمـان بیمـاران بین الملـل« 
در ایـن مرکـز هـم خبـر داد و افـزود: ایـن دپارتمـان در 
جـذب  افزایـش  و  درمانـی  توریسـم  توسـعه  راسـتای 

توریسـت حـوزه درمـان از کشـورهای همسـایه راه اندازی 
خواهـد شـد.

تعـداد  داریـم  برنامـه  همچنیـن  امسـال  افـزود:  وی 
نیروهـای مرکـز را افزایـش داده و عـاوه بر این بـه دنبال 
انعقـاد تفاهم نامـه و قراردادهـای جدیـد بـا سـازمان های 
اجرایـی، حـوزه علمیـه و بانک هـای اسـتان جهـت ارایـه 

خدمـات درمانـی بهتـر بـه زوجیـن نابـارور هسـتیم

■■■ 

دریافت موافقت اصولی مرکز 
خدمات تخصصی روانشناسی
»به روان« در خراسان جنوبی

 1 جنوبـی،  خراسـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
اردیبهشـت مـاه: رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی 
بـا اشـاره بـه دریافـت موافقـت اصولـی مرکـز خدمـات 
تخصصـی روانشناسـی »بـه روان« در اسـتان، گفـت: ایـن 
روان  سـامت  ارتقـای  راسـتای  در  دارد  نظـر  در  مرکـز 
اقشـار جامعـه از طریـق ارایـه خدمـات مشـاوره، برگزاری 
کارگاه هـا و اجـرای طرح هـای پژوهشـی و مطالعاتـی قدم 

بـردارد.
جـال الدیـن صادقی با اشـاره به فعالیت هـای معاونت 
پژوهشـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی در سـه زمینه 
گیاهـان دارویـی، آسـیب های اجتماعـی و روان شناسـی، 
 ۱39۵ سـال  از  گفـت:  روسـتایی،  و  شـهری  مطالعـات 
جهاددانشـگاهی بـه عنـوان دبیرخانـه علمـی آسـیب های 
اجتماعـی اسـتان، بـر اسـاس مصوبـه کارگـروه فرهنگی و 

اجتماعـی اسـتانداری فعالیـت دارد.
رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی ادامـه داد: 
طـرح ملـی »افسـردگی: گفتگـو کنیـم«، طـرح »ارتقـاء 
و  دار«  خانـه  بانـوان  و سـامت  مهـارت  دانـش،  سـطح 
آموزشـی  »نیازسـنجی  مطالعاتـی  طرح هـای  همچنیـن 
و  افسـردگی«  کاهـش  رویکـرد  بـا  دار  خانـه  بانـوان 
»شناسـایی آسـیب ها و نابهنجاری هـای اجتماعـی حـوزه 
زنـان بـه تفکیـک محـات شـهری و وضعیـت اشـتغال« 
از جملـه اقداماتـی بـوده اسـت کـه بـا مشـارکت دفتـر 
فرهنگـی و اجتماعـی اسـتانداری برگـزار و منجـر به بهره 
منـدی 2000 نفـر از بانـوان شـهر بیرجنـد از خدمـات 

مشـاوره، آموزشـی و گردشـگری شـد.
مرکـز  اصولـی  موافقـت  اخـذ  بـه  اشـاره  بـا  صادقـی 
خدمـات تخصصی روانشناسـی »بـه روان«، خبـر داد: این 
مرکـز بـا دریافـت موافقـت اصولـی از سـازمان بهزیسـتی 
اسـتان و معاونـت پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی در 
نظـر دارد در راسـتای ارتقـای سـامت روان اقشـار جامعه 
از طریـق ارایـه خدمات مشـاوره بـا اسـتفاده از خبره ترین 
مشـاوران اسـتانی و ملی؛ برگـزاری کارگاه هـا و همایش ها 
به صـورت حضوری، مجـازی و همچنین اجـرای طرح های 

مطالعاتـی و تحقیقاتـی قـدم بردارد.
پـس  مرکـز  ایـن  فعالیـت  زمینه هـای  افـزود:  وی 
انجـام  اسـتان،  سـطح  در  گسـترده  نیازسـنجی  از 
مطالعـات میدانـی و نظـر سـنجی در شـورای پژوهشـی 
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی طـرح شـد و در نهایت 
بـه تصویـب معاونـت پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی 

رسـید. کشـور 
رییـس جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی اظهـار کرد: 
اجرایـی  دسـتگاه های  مسـاعدت  و  همـکاری  شـک  بـی 
ذیربـط و واحدهـای فعـال جهاددانشـگاهی در ایـن حوزه 
خواهـد توانسـت در مسـیر تحقق اهـداف این مرکـز موثر 

شد. با
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صدور جواز تاسیس پایلوت نیمه 
صنعتی تولید نشاسته حفاری 

جهاددانشگاهی اردبیل 
روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل: مهران اوچی اردبیلی 
تاسیس  جواز  صدور  از  اردبیل  جهاددانشگاهی  رییس 
پایلوت نیمه صنعتی تولید نشاسته حفاری جهاددانشگاهی 
از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد.

جواز،  این  اساس  بر  افزود:  خبر  این  اعام  با  وی 
انواع  و  حفاری  ِگل  تولید  به  می تواند  جهاددانشگاهی 
نشاسته اصاح شده مورد استفاده در صنایع به جز صنایع 

غذایی و دارویی اقدام کند.
وی ادامه داد: با مناسب سازی سوله خریداری شده که 
در حال انجام می باشد و انتقال و استقرار تجهیزات مورد 
نیاز، فعالیت فاز اول پایلوت نیمه صنعتی نشاسته صنعتی 

به زودی آغاز خواهد شد.
این  گفت:  اردبیل  جهاددانشگاهی  علمی  هیات  عضو 
و  جهاددانشگاهی  مرکزی  دفتر  حمایت  با  فناورانه  طرح 
و  علمی  ظرفیت های  از  بهره گیری  و  اردبیل  استانداری 
جهاددانشگاهی  شیمیایی  صنایع  توسعه  پژوهشکده  فنی 
نشاسته  به  نیاز کشور  رفع  با  بتواند  تا  می شود  راه اندازی 
حفاری که جزء مواد استراتژیک در صنعت نفت است به 

اقتصاد کشور و استان کمک کند.

■■■ 

بازدید تیم سرمایه گذار ترکیه ای 
در حوزه پزشکی و دارویی 

از مجتمع تحقیقاتی شهدای 
جهاددانشگاهی

سرمایه  تیم  البرز:یک  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط 
گذار ترکیه ای در حوزه پزشکی، زیست فناوری و دارویی 
از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و پارک علم 

و فناوری البرز بازدید کردند.
نخبگان در زمینه  و  فناوران  از  نظریه حکیم  پروفسور 
زیست فناوری بیوفیزیک از کشور ترکیه و همچنین دکتر 
حسین  محمد  و  گذار  سرمایه  و  مشاور  گوکناش  یحیی 
ساالری دست اندرکار در حوزه سرمایه گذاری دارویی از 
زمینه  در  فعال  رضازاده  امین  محمد  دکتر  ترکیه،  کشور 
انتقال دانش فنی در راستای توسعه روابط علمی و فناوری 
مجتمع  از   )Hi-  tech( فناوری های  تولید  و  توسعه  و 
تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری 

البرز بازدید کردند.
پارک  رییس  عباسی  مهدی  مهندس  بازدید  این  در 
و  دستاوردها  از  گزارشی  ارایه  البرز ضمن  فناوری  و  علم 
جهاددانشگاهی  شهدای  تحقیقاتی  مجتمع  فعالیت های 
که  مجتمع  این  کرد:  اظهار  البرز  فناوری  و  علم  پارک  و 
جای  خود  در  را  مختلف  شرکت های  و  تخصصی  مراکز 
توسعه  برای  محلی  و  دارد  هکتار وسعت  داده حدود 90 
در  توسعه  و  تحقیق  و  فناور  و  بنیان  دانش  شرکت های 
دامی،  کشاورزی،  مهندسی،  و  فنی  مختلف  زمینه های 
ژنتیک، پزشکی، دارویی و چرخه کامل تحقیق و توسعه و 

تولید گیاهان دارویی است.
رییس پارک علم و فناوری البرز در این بازدید ضمن 
مختلف  زمینه های  در  ترکیه ای  گذاران  با سرمایه  رایزنی 
امکانات  از  کاملی  پکیج  مجتمع  این  کرد:  خاطرنشان 
و  فنی  زیرساخت های  کنار  در  ورزشی  و  اقامتی  رفاهی، 
آزمایشگاهی، علمی و فناوری و صنعتی برای بهره مندی 
و استقرار فناوران و فعاالن در حوزه نوآوری و شرکت های 

کارآفرینانه  و  نوآورانه  توسعه  به طور کلی  و  بنیان  دانش 
است.

گفتنی است، تیم سرمایه گذار ترکیه ای از بخش های 
مختلف مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و پارک 
بایوفارم  مرکز  شامل  البرز جهاددانشگاهی  فناوری  و  علم 
پژوهشکده های ابن سینا، پژوهشکده گیاهان دارویی، مرکز 
ملی ذخایر ژنتیکی وزیستی ایران و تعدادی از شرکت های 

دانش بنیان و فناور پارک بازدید کردند.
در بازدید از مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ابتدا 
ذخایر  مرکز  فنی  و  علمی  معاون  آذربایجانی  رضا  دکتر 
ایران به معرفی فعالیت ها، توانمندی ها  ژنتیکی و زیستی 
کلکسیون های  خصوص  در  و  پرداخت  مرکز  امکانات  و 
در  و  کرد  ارایه  را  توضیحاتی  آن ها  کاربردهای  و  فعال 
ادامه مدیران بانک گیاهی و میکروارگانیسم ها در خصوص 
پروژه بذر هیبرید، تکثیر گیاهان از طریق فناوری کشت 
بافت، کلکسیون گیاهان درون شیشه ای بومی و همچنین 
توانمندی ها  ارزشمند و پرکاربرد  کلکسیون های میکروبی 
و پتانسیل های موجود جهت همکاری دو طرف پرداختند.
در ادامه پرفسور حکیم در خصوص حوزه فعالیت تیم 
همراه توضیحاتی ارایه و بیان کرد که در حوزه گیاهی و 
می توانند  مجموعه  دو  زینتی  گیاهان  بافت  کشت  بخش 

همکاری های مشترک داشته باشند.

■■■ 

خونی که دم مسیحایی دارد؛ از 
خون بندناف تا رویش جوانه های 

امید به زندگی
بانک  روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی:مسوول 
ذخیره  از  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  بندناف  خون 
خراسان  در  نوزادان  ناف  بند  خون  نمونه   7۵0 سازی 

جنوبی خبر داد.
جهاددانشگاهی  بندناف  خون  بانک  مسوول  بهنامیان 
خراسان جنوبی با اشاره به این که تاکنون 7۵0 نمونه خون 
بند ناف نوزادان استان ذخیره شده است، گفت: در حال 
حاضر این سلول ها برای بیماری هایی با منشا خونی مانند 
سرطان های خون و غدد لنفاوی، تاالسمی، نقص سیستم 
ایمنی و بیماری های خونی درمان قطعی دارند و می توان از 

این سلول ها برای درمان این بیماران استفاده کرد.
 ۱00 تا  هستند  تاش  در  پژوهشگران  افزود:  وی 
فلج  آلزایمر،  پارکینسیون،  دیابت،  مانند  دیگر  بیماری 
توسط  را  نخاع  قطع  بیماران  مغزی،  سکته های  مغزی، 
در کشور  کنند همچنین  درمان  بندناف  سلول های خون 
کارآزمایی های بالینی طرح بهبود درمان بیماران مبتا به 
سی پی و بهبود کودکان اوتیسم توسط سلول های بنیادی 

خون بندناف در حال انجام است.
بهنامیان اظهار کرد: آینده این علم بسیار روشن است 
و امیدواریم در آینده نزدیک از این سلول ها برای درمان 
و  علم  پیشرفت  با  کرد،  استفاده  بیماری ها  از  بسیاری 

گذشت زمان استفاده از این سلول ها نیز بیشتر می شود.
خراسان  جهاددانشگاهی  بندناف  خون  بانک  مسوول 
اثر  در  بنیادی  سلول های  این که  بر  تاکید  با  جنوبی 
تکثیرهای پی در پی دچار پیری نمی شوند، تصریح کرد: 
والدین در زمان تولد فرزند می توانند این فرصت را مغتنم 
شمارند و سلول های بنیادی خون بند ناف نوزاد را ذخیره 
به  اقدام  نوزاد  تولد  از  بایستی قبل  نوزادان  والدین  کنند، 

ثبت نام در بانک خون بندناف کنند.
قادر  خانواده ها  همه  می کنیم  تاش  کرد:  عنوان  وی 
بنابراین  باشند،  نوزاد خود  بندناف  به ذخیره کردن خون 
پرداخت  امکان  آن  بر  عاوه  و  شده  اقساطی  هزینه ها 

شده  گرفته  نظر  در  آنان  برای  نیز  سود  بدون  تسهیات 
است.

■■■ 

توانمندی 20 هزار نفر در محالت 
حکمت آباد و باغ ابریشم توسط 
سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه

هایده  کرمانشاه،  جهاددانشگاهی  سازمان  عمومی  روابط 
مهدوی مدیر این دفتر با اشاره به راه اندازی دفتر تسهیل 
ابریشم  باغ  و  حکمت  محات  محلی  توسعه  و  گری 
کرمانشاه در سال ۱397، گفت: با توجه به تغییر پیمانکار 
این پروژه وقفه ای درکار این دفتر ایجاد و فعالیت مجدد 

این دفتر نهایتا در سال گذشته از سرگرفته شد.
سازمان  نظارت  و  مدیریت  با  دفتر  این  افزود:  وی 
جهاددانشگاهی کرمانشاه فعالیت کرده و هم اکنون دو محله 
کم برخوردار باغ ابریشم و حکمت آباد را تحت پوشش دارد.

مهدوی با اشاره به جمعیت حدود 20 هزار نفری این 
نفر در  از ۱0 هزار  بیش  دو محله، گفت: در حال حاضر 
آباد  نفر هم در محله حکمت  ابریشم و 979۱  باغ  محله 

ساکنند که از خدمات این دفتر برخوردار می شوند.
کار  محلی،  توسعه  و  گیری  تسهیل  دفتر  افزود:  وی 
را  محات  این  نفری  هزار   20 حدود  وضعیت  سنجش 
اقتصادی، حقوقی،  اجتماعی، مددکاری،  ابعاد مختلف  در 

شهرسازی و کالبدی برعهده دارد.

■■■ 

افزایش ۹0 درصدی پذیرش 
دانشجو در مرکز آموزش علمی 
کاربردی جهاددانشگاهی استان 

مرکزی
روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی: دکتر وجیه ا... 
پارسا رییس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی 
و  دانشگاه ها  ترم تحصیلی  بودن سومین  به مجازی  اراک 
افزایش 90 درصدی  از  و  کرد  اشاره  عالی  آموزش  مراکز 
جذب و پذیرش دانشجو با توجه به شرایط کرونا در این 
مرکز آموزشی خبرداد و گفت: از زمان آموزش الکترونیکی 
دانشجویان، مشکل زیرساخت و عدم آشنایی اساتید با نرم 
افزارها وجود ندارد و کاس های آموزشی به قوت در حال 

برگزاری است.
وی اضافه کرد: هر زمان شرایط برگزاری آموزش های 
حضوری فراهم شود، این نوع آموزش ها در دستور کار قرار 
بسیار  آموزش  نوع  این  تاثیرگذاری  خواهد گرفت؛ چراکه 

موثرتر خواهد بود.
این  کارشناسی  مقطع  رشته های  ادامه  در  پارسا 
فناوری  اطاعات-  فناوری  مهندسی  را  آموزشی  مرکز 
و  طراحی  گرایش  معماری  فناوری  مهندسی  اطاعات، 
مدیریت  حرفه ای  کارشناسی  فرسوده،  بافت های  نوسازی 
حرفه ای  کارشناسی  فرهنگی،  ریزی  فرهنگی-برنامه  امور 
روابط  حرفه ای  کارشناسی  و  سازی  تجاری  مدیریت 

عمومی-الکترونیک بیان کرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه هر ترم تحصیلی حدود 
200 دانشجو از این مرکز آموزشی فارغ التحصیل می شوند، 
بیان کرد: ارائه تسهیات وام دانشجویی و تقسیط شهریه، 
 ... عدم ارائه مدرک پیش دانشگاهی در هنگام پذیرش و 
مرکز  این  در  دانشجو  پذیرش  و  جذب  مزایای  جمله  از 

آموزشی است.
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آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول 

جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانید

کتاب
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     آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانیدسا

کتاب

انتشار مجموعه ۱۰ جلدی »کرونا روایت«
ــگاهی  ــارات جهاددانش ــط انتش ــت« توس ــا روای ــدی »کرون ــی 10 جل ــه الکترونیک مجموع

ــد. ــر ش ــران منتش ــکی ته ــوم پزش عل

»کرونا روایت« مجموعه ۱0 جلدی درباره فداکاری های کادر درمان از زمان اپیدمی این ویروس است که به همت سازمان 
نظام پزشکی انجام شد و توسط انتشارات سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران منتشر شد.

 کرونا به روایت مدیران نظام پزشکی )در ابتدای تمام کتاب های الکترونیکی(، کرونا به روایت تصویر، کرونا به روایت سینما، 
کرونا به روایت رسانه، کرونا به روایت علوم انسانی سامت، کرونا به روایت ادبیات، کرونا به روایت مسوولیت اجتماعی، کرونا به 
روایت ایثار )شهدای سامت(، کرونا به روایت تلویزیون و کرونا به روایت آموزش همگانی عنوان این مجموعه ۱0 جلدی است.
در ابتدای این کتاب ها، فیلم یادبود نویسی شخصیت های مختلف بر تابلوی یادبود کرونا روایت و همچنین روایت مدیران 
 EPUB3 سازمان نظام پزشکی از مقابله با کرونا به نمایش درآمده است. مجموعه کتاب های الکترونیکی کرونا روایت در قالب
منتشر می شوند و عاوه بر متن و تصویر شامل فیلم، پیوند و محتوای تعاملی نیز هستند که تجربه ای مستندوار، جدید و 
خوشایند را برای خوانندگان فراهم می کنند. این کتاب ها پویا و دارای قابلیت به روزرسانی بوده و در بستر وب و اپلیکیشن در 

دسترس هستند. برای کسب اطاعات تکمیلی می توانید به سایت جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران مراجعه کنید.

عنوان:  »خانواده ایرانی«
مولفان: سید رضا صالحی امیری - زهرا خدایی

انتشارات: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
تعداد صفحه: جلد اول 332 صفحه- جلد دوم 3۸6 صفحه
قیمت: جلد اول 60 هزار تومان - جلد دوم 70 هزار تومان

روش تهیه: مراجعه به فروشگاه سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به نشانی تهران، خیابان انقاب اسامی، بین خیابان 
فلسطین و چهارراه ولیعصر )عج(، کتاب فروشی شانزده یا تماس با شماره تلفن 02۱66۴۸762۵

چکیده: کتاب خانواده ایرانی در سه جلد نگاشته شده است. جلد نخست: مبانی و مفاهیم، الگوها و مکاتب و تغییر و تحوالت 
نظام خانواده، جلد دوم: آسیب شناسی اجتماعی خانواده ایرانی و جلد سوم: آینده پژوهی خانواده ایرانی، راهبردها و بهره گیری از 

نظرات نخبگان به منظور دستیابی به الگوی مطلوب خانواده مستحکم و پایدار را مورد بررسی قرار داده است.
فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

عنوان:  »روایت فراز و فرودهای توده ای شدن آموزش عالی در ایران در ایران؛ از تواناسازی دختران تا 
سامان یابی«

مولف: سمیه فریدونی
انتشارات: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

تعداد صفحه: 262
قیمت: ۵0 هزار تومان

روش تهیه: مراجعه به فروشگاه سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به نشانی تهران، خیابان انقاب اسامی، بین خیابان فلسطین 
و چهارراه ولیعصر )عج(، کتاب فروشی شانزده یا تماس با شماره تلفن 02۱66۴۸762۵

چکیده: در این کتاب که مجموعه ای از پژوهش ها در حوزه گسترش کمی یا همان توده ای شدن دانشگاه در ایران است، 
محقق بر آن بوده تا از گذار بازشناسی این مساله، بتواند به راهبردهای بومی در حوزه بهبود چنین سیاست هایی در ایران دست 

یابد؛ راهبردهایی که از یک سو بر ویژگی های زیست بوم آموزش عالی در ایران استوار است و از سوی دیگر بر حق همه انسان ها بر 
دسترسی به آموزش عالی تاکید دارد.

فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
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عنوان:  »دانشگاه خدمت محور و مسئولیت پذیر«
مولف: دکتر خدیجه آذر

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: ۱7۸

قیمت: ۴0 هزار تومان
روش تهیه: تماس با یا مراجعه به سایت یا آدرس

چکیده: در کتاب مذکور، خدمت محوری یک عامل تعیین کننده و یک جهت گیری استراتژیک برای دانشگاه بیان شده است که باید 
متناسب با تغییرات و درک نیاز جامعه پاسخگو باشد و هدف اصلی آن، پرداختن به مسایل دانشگاه در چارچوب خدمت به جامعه بوده 
است به گونه ای که دانشگاه ها باید استراتژی خود را بر ارزش های مشتری محوری و ارایه خدمات متعالی به آن ها استوار کنند تا بتوانند 

وضعیت خود را در محیط رقابتی امروز ارتقا دهند.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان:  »شیمی 
پیش حیاتی؛ از بررسی واکنش 

فورموس برای تولید قندها تا انواع 
کاتالیزورهای مورد استفاده«

مولفان: آرش وجود، محمد خدادادی 
مقّدم، داود نقی زاده باقی، غامرضا 

ابراهیم زاده رجائی و رضا ستوده
تعداد صفحه: ۸0

قیمت: 3۵ هزار تومان
چکیده: کتاب حاضر با هدف آشنا 
نمودن دانشجویان و فارغ التحصیان با 
واکنش فورموس و سنتز پیش حیاتی 

قندها از طریق آن و نهایتاً ترغیب آنان به انجام فعالیت های پژوهشی بر روی 
این موضوع علمی، تدوین شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان: »اصول 
ماشین کاری و ماشین های ابزار«

مولفان: دکتر محمدرضا رازفر و دکتر 
محسن خواجه زاده

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
امیرکبیر

تعداد صفحه: ۴32
قیمت: 3۵ هزار تومان

روش تهیه: مراجعه به فروشگاه و 
نمایشگاه دائمی انتشارات جهاددانشگاهی 

امیرکبیر واقع در خیابان حافظ جنب 
درب اصلی دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی 

jdamirkabir. انتشارات به آدرس
ac.ir/shop

چکیده: در این کتاب سعی شده است کلیات علم ماشین کاری )برش 
فلزات( و ماشین های ابزار معرفی شود تا بتوان عاوه بر تشخیص نوع 

ماشین ابزار مورد نیاز در ماشین کاری یک قطعه، قطعات کار را با هزینه کمتر 
و کیفیتی بهتر تولید نمود.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

عنوان:  »تبیین تئوری 
طراحی«

مولفان: دکتر غزال صفدریان -دکتر نسیم 
اشرافی

انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه: ۱0۱

قیمت: 20 هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره 

3۴۵0۵۱۵۱-026 و 02۱-77۵03۸2۴
چکیده: کتاب »تبیین تئوری طراحی« با 
نگاهی به فرایند طراحی معماری از صفر تا 

۱00 منتشر شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

البرز

عنوان:  »مسوولیت 
اجتماعی در سازمان ها«

مولفان: محمد رستمی و اعظم نیکوکار
انتشارات: جهاددانشگاهی قم

تعداد صفحه: ۱26
قیمت: 2۸ هزار تومان

چکیده: کتاب حاضر با رویکرد تبیین 
مسوولیت پذیری و تشریح ضرورت ترویج 
این رفتار اجتماعی در سازمان ها به مرحله 

چاپ رسید
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

قم
کتاب منتشر شد
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عنوان:  »تکنولوژی و 
مهندسی زغال سنگ«

 مولف: دکتر مرتضی اصانلو
 انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 

امیرکبیر
 تعداد صفحه: 336

قیمت: 6۵ هزار تومان
روش تهیه: مراجعه به فروشگاه 

و نمایشگاه دائمی انتشارات 
جهاددانشگاهی امیرکبیر واقع در 
خیابان حافظ جنب درب اصلی 
دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی 

jdamirkabir. انتشارات به آدرس
ac.ir/shop

چکیده: کتاب حاضر مشتمل بر 
پانزده فصل در برگیرنده مطالبی مرتبط با زمین شناسی و اکتشاف، تکنولوژی 

و مهندسی زغال سنگ است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

عنوان: »زیست سنجی 
عوامل میکروبی و نماتدهای بیمارگر 

حشرات«
مترجم: دکتر الله ابراهیمی

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: ۸392
قیمت: ۵0 هزار تومان

چکیده: این کتاب یک کتاب کاربردی 
شامل تقریبا تمام پروتکل های الزم برای 
جداسازی و کشت و زیست سنجی های 

اولیه با عوامل کنترل بیولوژیک حشرات 
است.

فرستنده: روابط عمومی 
جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان:  »اصول 
مدیریت ایمنی، بهداشت و 

»HSE محیط زیست
 مولفان: دکتر محمدجواد 

کاظمینی - مهندس مهدی بغدادی
 انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 

امیرکبیر
 تعداد صفحه: 6۴0

 قیمت: 9۵0 هزار تومان
 روش تهیه: مراجعه به فروشگاه 

و نمایشگاه دائمی انتشارات 
جهاددانشگاهی امیرکبیر واقع در 
خیابان حافظ جنب درب اصلی 
دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی 

jdamirkabir. انتشارات به آدرس
ac.ir/shop

 چکیده: این کتاب حاصل تدریس مفاهیم HSE در دانشگاه و 
به کارگیری آن در پروژه ها بوده و بر اساس سرفصل های درسی مصوب وزارت 

علوم و فن آوری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تنظیم شده است.
 فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

عنوان:  »یادگیری 
سازمانی«

مولفان: دکتر اسماعیل عمران زاده 
- دکتر علی اکبر پیوسته،

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: ۱92

قیمت: ۴۵ هزار تومان
چکیده: کتاب »یادگیری 

سازمانی« با در نظر گرفتن دیدگاه ها 
و رویدادهای سازمانی و استفاده از 

منابع علمی جدید با موضوع یادگیری 
سازمانی، سازمان یادگیرنده، سازمان 

یاد دهنده، فراموشی سازمانی، رهبری 
یادگیرنده و در نهایت میل به تغییر در 
کارکنان با توجه به ضرورت و اهمیت 

مدیریت یادگیری سازمانی در سازمان ها به نگارش درآمده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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عنوان: »کودکان 
پرسشگر«

مترجم: دکتر مظهر بابایی
انتشارات: جهاددانشگاهی کردستان

تعداد صفحه: 306
قیمت: 70 هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره 
0۸7-332۸7۵۱7

چکیده: این کتاب، به توصیف و 
تشریح توسعه و رشد مهارت های پژوهشی 

دانش آموزان می پردازد و بستر منطقی 
و نظری را برای آموزش و یادگیری با 
استفاده از این رویکرد مهیا می کند و 

ارتباط خاص آن با پژوهش های علمی را 
نشان می دهد.

فرستنده: روابط عمومی 
جهاددانشگاهی کردستان

عنوان:  »آموزش 
کاربردی نرم افزار CATIA در 

مهندسی پزشکی«
مولفان: مدیا خادمی - هومن 
سعادتمند - پارسا شیخ االسامی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
امیرکبیر

تعداد صفحه: 272
قیمت: ۴2 هزار تومان

روش تهیه: مراجعه به فروشگاه 
و نمایشگاه دائمی انتشارات 

جهاددانشگاهی امیرکبیر واقع در 
خیابان حافظ جنب درب اصلی 
دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی 

jdamirkabir. انتشارات به آدرس
ac.ir/shop

 CATIA چکیده: کتاب حاضر اولین آموزش کاربردی نرم افزار مهندسی
را با دیدگاه طراحی ملزومات پزشکی به صورت پروژه ای رسالت خود دانسته و 
عاوه بر بررسی کاربردهای این نرم افزار در حوزه پزشکی، آشنایی خوانندگان 

عزیز را با مقدماتی از ابزارهای اصلی و محیط های مختلف نرم افزار فراهم 
می آورد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

عنوان: »بایومیمیکری 
و بایونیک«

مولفان: سید علیرضا موذن و دکتر 
غزال صفدریان

انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه: ۱27

قیمت: ۴0 هزار تومان
روش تهیه: تماس با 3۴۵0۵۱۵۱-

026 و 02۱-77۵03۸2۴
چکیده: کتاب حاضر بررسی 

موشکافانه و روند الگوبرداری از طبیعت 
و جانداران به عنوان مدلی برای طراحی 

و نهایتا استفاده از آن اطاعات در زمینه 
طراحی و معماری به صورت صحیح 

است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز




