جهاددانشگاهیدرکالمرهبری

◄ شــما جهادگــران دانشــگاهی فرزنــدان وفــادار انقــاب و امیدهــای آینــده کشــورید و امیــدوارم بــا
()1392/02/11
توفیــق پــروردگار منشــاء آثــار بابرکــت روز افــزون باشــید.
◄ جهاد دانشگاهي از جاهايي است كه ما به آن اميد داريم براي آيندهي علمي كشور.

()1386/04/25

◄ جهاد دانشگاهي ،مولود مبارك انقالب است.
◄ بــه نظــر مــن جهــاد دانشــگاهي فقــط يــك نهــاد نيســت ،بلكــه يــك فرهنــگ اســت؛ يك ســمتگيري
()1383/04/01
و حركت است.
◄ شـما بـه عنـوان جهـاد دانشـگاهي  ،جزو بهتريـن مراكزي هسـتيد كه ميتوانيـد در اين مسـاله (تحقيق
و علـم) اهتمـام بورزيد و احسـاس مسـووليت كنيد؛ كه البتـه ميكنيد  .خوشـبختانه من شـاهدم و ميبينم
()1383/04/01
كـه پيشـرفت شـما در كار علـم خيلـي خـوب بـوده؛ دنبـال كنيـد.
◄ «جهاددانشگاهی از جمله برکات این نگاه اصیل [خودباوری م ّلی] است».

()1379/10/13

◄ بنده به جهاد دانشگاهي اعتقاد راسخ دارم.

()1386/04/25
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
انقــاب اســامی ایــران پــس از پیــروزی ،بــه مجموعــه ســاختارهایی نیــاز داشــت تــا
آرمــان هــا و اهــداف موردنظــر ملــت بــزرگ ایــران را پیگیــری و محقــق ســازد .یکــی
از ایــن اهــداف ،توســعه ســریع و مســأله محــور علــم و فنــاوری داخلــی و تقویــت
خودکفائــی در تولیــد محصــوالت و خدمــات دانــش بنیــان بــا پیوســت فرهنگ اســامی
ـادی مولــود انقــاب بــود.
ایرانــی و در بســتر مدیریــت جهـ ِ
ایــن هــدف متعالــی در بطــن خــود ،نیروهــای عظیــم جــوان و تحصیلکــرده دانشــگاهی
متکــی بــه ســاح ایمــان و بــاور توانایــی ملــی را پرورانــد .جهاددانشــگاهی از
تأثیرگذارتریــن مراکــزی اســت کــه پــا در ایــن عرصــه گذاشــت.
گمــان اولیــه درخصــوص کارکردهــای ایــن نهــاد انقالبــی و ضــرورت تشــکیل آن ،بــا
کارنامــه درخشــان اش دوران دفــاع مقــدس و پــس از آن تقویــت شــد و تــا بــه امــروز
بــا وجــود تاســیس و توســعه مجموعــه هــای فعــال دولتــی در زمینــه فنــاوری هــای
حیاتــی و کاربــردی ،ویژگــی هــای ممتــاز جهاددانشــگاهی در موضــوع رصد و تشــخیص
نیازمنــدی هــای کشــور و طــرح ریــزی و اجــرای پــروژه هــا بــه مــدد قــدرت مدیریــت
جهــادی موجــب شــده اســت مســئوالن عالــی رتبــه نظــام ،متخصصــان و عمــوم ملــت
شــریف ایــران ،امیدوارانــه بــه رهاوردهــای جهاددانشــگاهی در حــوزه هــای فرهنــگ،
تحقیقــات و فنــاوری ،آمــوزش و کارآفرینــی اعتمــاد داشــته باشــند .آنچــه در ادامــه از
نظــر میگذرانیــد ،معرفــی و نمایــش توانمندیهــا و دســتاوردهای ایــن نهــاد در قالــب
برشــمردن تعــدادی از طــرح هــا و اقدامــات ممتــاز جهاددانشــگاهی در عرصــه علــم،
فنــاوری و فرهنــگ و نیــز آمــوزش و توســعه اشــتغال دانــش بنیــان اســت.
حمیدرضا طیبی
رییس جهاددانشگاهی

ارزشهــــایبنیــادین
جهاددانشگاهی
به مصداق آیه شریفه :
هــو الــذی بعــث فــی االمییــن رســوال
منهــم یتلــو علیهــم آیاتــه و یزکیهــم و
یعلمهــم الکتــاب و الحکمــه و ان کانــوا
مــن قبــل لفــی ضــال مبیــن.
اوســت آن کســی کــه در میــان مردمــی
بــیکتــاب فرســتاده ای از خودشــان
برانگیخــت تــا آیــات او را بــر آنــان
بخوانــد و پاکشــان گردانــد و کتــاب
و حکمــت بــه ایشــان بیامــوزد و آنــان
قطعــا پیــش از آن در گمراهــی آشــکاری
بودنــد.
(سوره جمعه آیه )2

جهاددانشـگاهی نهـادی اسـت انقالبـی ،دارای
سـه سـاحت اعتقـادی ،رفتـاری و عقالنـی کـه
صیانـت از اصول و ارزشهای انقالب اسلامی،
تعهـد بـه توسـعه و پیشـرفت کشـور و پایبنـدی
بـه اخلاق از آغازین روز تشـکیل ،شـعار اصلی
ایـن نهاد بوده اسـت .از نـگاه جهاددانشـگاهی
ایـن ارزشهـا مبتنـی بـر منزلـت علـم و عالم،
سـرآمدی و رضایـت الهـی اسـت و از ایـن رو
تمامـی اعضـای جهاددانشـگاهی در پایبندی به
ایـن ارزشهـا و اعتالی آنهـا میثاق همبسـتگی
بسـتهاند.
اهم این ارزشها عبارتند از:
صیانــت از اصــول و ارزشهــای انقــاب
اســامی:
◄ عدالـــت خواهـــی ،عقالنیـــت ،معنویـــت و آخـــرت
طلبـــی ،دینمـــداری ،مردمســـاالری دینـــی ،وفـــاداری
بـــه آرمانهـــای حضـــرت امـــام (ره) و تبعیـــت از
رهبـــری ،پاسداشـــت قانـــون اساســـی ،تقویـــت پیونـــد
مل ــت  -دول ــت ،پایبن ــد ب ــه فرهن ــگ جه ــاد و ش ــهادت،

پاســـداری از آزادی اندیشـــه (بیـــان و قلـــم) ،حفـــظ و
تقویـــت اســـتقالل و روحیـــه انقالبـــی ،مردمـــی بـــودن،
ســـاده زیســـتی و دوری از تجمـــل ،عـــزت نفـــس و
خودبـــاوری.
تعهد به توسعه و پیشرفت کشور:
◄ عل ــم ب ــاوری (در نظ ــر و عم ــل) ،پیش ــگامی در رف ــع
نیازهـــای اساســـی کشـــور ،خـــرد جمعـــی ،صیانـــت از
محیـــط زیســـت ،قانـــون مـــداری ،یادگیـــری مســـتمر،
خالقیـــت و نـــوآوری ،کارگروهـــی ،مشـــارکتجویی،
شایســـته ســـاالری ،مســـئولیت پذیـــری و پاســـخگویی.
پایبندی به اخالق:
◄ صداقـت و راسـتگویی ،وفـاداری بـه عهـد ،امانـت داری،
کرامـت انسـانی ،وجـدان کاری ،درسـتکاری و
دلسـوزی ،صبـوری و سـخت کوشـی ،صمیمیـت و
مهربانـی ،قدرشناسـی ،احتـرام و رعایت حقـوق دیگران،
مسـئولیتپذیری ،ایثـار و بخشـش ،پاسـخگویی ،انضباط
اجتماعـی ،عشـق بـه خدمـت و روحیـه خدمتگـزاری،
عمـل خالصانـه ،وفـاداری ،وقتشناسـی ،نظـم و انضباط
فـردی و تعلـق خاطـر سـازمانی.

پژوهش و فناوری

جهاددانشــگاهی بــا تکیــه بــر دانــش و توانمنــدی پژوهشــگران خــود در هــر زمین ـهای
کــه جامعــه نیــاز داشــته باشــد ورود کــرده و آغازگــر کارهــای بزرگــی در چهــار حــوزه
تخصصــی پزشــکی ،فنــی و مهندســی و علــوم پایــه ،علــوم انســانی ،اجتماعــی و هنــر و
همچنیــن کشــاورزی و منابــع طبیعــی بــوده اســت.
توانمندیهــای علمــی پژوهشــگران از يكســو و توزيــع مناســب جغرافيايــي و تنــوع و
كيفيــت فعاليتهــا ازســوي ديگــر ،جهاددانشــگاهي را قــادر ســاخته تــا بــ ه توســعه و
ت ورزيــده و در جــذب و انتقــال مؤثــر و مفيــد
بهبــود دانـش و فنــاوري داخلـي مبــادر 
دانشهــاي فنــي روز و مطــرح در ســطح جهــان و بومیســازی آن در كشــو ر اقــدام
نمايــد؛ پژوهــش در جهاددانشــگاهي از ابتــداي تشــکیل و بــه دليــل وظيفـهاي كــه ايــن
نهــاد بــرای ايجــاد پــل ارتباطــي ميــان دانشــگاه ،صنعــت و بخــش اجرايــي كشــور بــر
عهــده داشــته و نيــز بــه علــت احســاس خــأ در زمينههــای تحقيقــات كاربــردي و
توســعهاي در كشــور بــا مدنظــر قــرار دادن مفــاد اساســنامه ايــن نهــاد و تاکیــد آن
بــرای انجــام تحقيقــات كاربــردي و توســعهاي تعریــف شــده اســت.
بكارگيــري تواناييهــاي تخصصــي موجــود در رفــع مشــكالت علمــي ،تخصصــي و
اجرايــي ســازمان ه ـا ،نهادهــا ،واحدهــاي توليــدي و  ...از جملــه عواملــي اســت كــه
ميتوانــد در پويايــي يــك ســازمان تحقيقاتــي مؤثــر باشــد .جهاددانشــگاهي همهســاله
قراردادهــاي پژوهشــي و علمــيـ فنــي متعــددي را بــا مراكــز و ســازمانهاي مختلــف
منعقــد ميكنــد .ايــن قراردادهــا بيانگــر موفقيــت ايــننهــاد در تحقــق اهــداف خويــش
مبنــيبــر كاربــردي نمــودن پژوهشهــاي علمــي و همچنيــن برقــراري ارتبــاط ميــان
جامعــه و دانشــگاه و نيــز حركــت بهســمت اســتقالل مالــي و كاهــش اتــكا بــه بودجــه
دولــت اســت.
هــدف از فعالیتهــای جهاددانشــگاهی و اجــرای طرحهــای تحقیقاتــی قطــع وابســتگی
اســت .جهاددانشــگاهی در رســیدن بــه ایــن هــدف بســیار تــاش کــرده و همچنــان
پیشــتاز اســت.
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دکل حفاری
◄ مشخصات فنی:

● نوع دکل :دکل حفاری با محرک برقی
●  DRAW WORKSبا قدرت  2000اسب بخار
● عمق حفاری :حداکثر  20000فوت
● مجهز به سیستم تصفیه گل
● مجهز به سیستم فورانگیر چاه
● با قابلیت نصب تاپ درایو به قدرت  500تن

◄ کاربرد و مصارف:

● حفاری چاههای نفت
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Land Drilling Rigs
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جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت

سیستم برق و کنترل دکلهای حفاری
◄ مشخصات فنی:

● نوع دکل :دکل حفاری با محرک برقی
● راه انداز  :Drawworksدو دستگاه موتور  1100اسب بخار
● راه انداز پمپ گل :سه مجموعه پمپ گل هریک شامل دو دستگاه موتور  1100اسب بخار
● راه انداز میز دوار :یک دستگاه موتور  1100اسب بخار
● راه انداز تاپ درایو :یک دستگاه موتور 1333اسب بخار
● درایورهای موتورهای  :DCپنج واحد با حداکثر ولتاژ خروجی  750ولت  DCو جریان  1800آمپر
● واحدهای کنترل دیزل ژنراتورها :چهار واحد با توان 600 VAC \ 60 Hz
● واحد کنترل موتورهای  :ACاز نوع کشویی با قابلیت تغذیه  54دستگاه موتور  ACتا قدرت
حداکثر  75اسب بخار
● ترانسفورماتورهای قدرت :یک دستگاه به قدرت  1250کیلوولت آمپر یک دستگاه به قدرت 180
کیلوولت آمپر
◄ کاربرد و مصارف:
● اتاق کنترل برق دکل های حفاری

)Electrical Systems for Drilling Rigs (SCR & MCC
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دستگاه لوله مغزی سیار
:◄ مشخصات فنی
Maximam Tube Length (for 112 « Tube): 6000 m ●
Total Ctu Weight: 54000 kg ●
Hydrolic Power Pack Enqine: 450 hp ●
Control Cabin: Electric/Hydrolic ●
Hose Reel Lenqht: 42m (140ft) ●

:◄ کاربرد و مصارف

 تعمیرات و تکمیل چاههای نفت و حفاری،● سرویس

Coiled Tubing Unit

 │سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریفwww.jdsharif.ac.ir
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

بازوهای بارگیری نفت خام
◄ مشخصات فنی:

● طول بلند کننده 6500 :میلیمتر
● طول بخش داخل کشتی 10850 :میلیمتر
● طول بخش خارج کشتی 9300 :میلیمتر
●  Qc/Dcجهت اتصال و جداسازی راحت و سریع از کشتی
● سیستم  PMSجهت مونیتورینگ موقعیت بازو
● سایز لوله هلی انتقال از  6اینچ الی  20اینچ
● امکان استفاده از سیستم های  QCDCو ERS

◄ کاربرد و مصارف:

● انتقال ایمن و آسان نفت و فرآورده های نفتی و یا میعانات گازی
و  ...از ساحل به کشتی و بالعکس

Marine Loading Arm

جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت

│
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مته دندانهای سه کاجی
◄ مشخصات فنی:
1

● سایز متههاin ،6 --8 in:

3
-8

in،8

1
-2

in ،8

● سرعت دورانی 50 :الی  150دور در دقیقه
● وزن روی مته 15000 :تا  60000پوند

1
-4

in ،12

1
-2

17

● نوع دندانه :سخت کاری شده بوسیله کاربید تنگستن

◄ کاربرد و مصارف:

● حفاری چاههای نفت

20

Tricone Tooth Bit

www. jdkhz.ac.ir

دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی
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پژوهشکده تکنولوژی تولید  -سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان

مته حفاری PDC
◄ مشخصات فنی:

● سایز متهها 8 --12 :اینچ
● جنس مته  :بدنه ماتریکسی
1
● نوع اتصال مته 4 2-- Regular API :
● تعداد نازل ها  6 :عدد
● سرعت دورانی 50 :الی  180دور در دقیقه
● وزن روی مته 4000 :تا  18000پوند

◄ کاربرد و مصارف:

● حفاری چاههای نفت

21

پژوهشکده تکنولوژی تولید  -سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان
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الکتروفیلتر و بگ فیلترها
◄ مشخصات فنی:

● کیسههایی به قطر 160ـ 120میلیمتر و طول تا  14متر
● راندمان باالی غبارگیری
● قابلیت انعطاف در طراحی برای شرایط مختلف فیزیکی و
شیمیایی انواع غبار

◄ کاربرد و مصارف:

● کارخانجات تولید سیمان ،صنایع فلزی و فوالدی ،صنایع
پاالیشگاهی

22

Fabric filter collectors, Baghouses

دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی
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جهاددانشگاهی علم و صنعت

سامانه پیشگیری از تشکیل رسوب در
کف مخازن نفتی(جت غوطه ور چرخان)
◄ مشخصات فنی:

● جنس بدنه :آلیاژ  UNSC95500با سختی  200برنیل
● گشتاور ورودی1N.m :
● دور ورودی گیربکس400rmp :
● گشتاور خروجی5KN.m :
● سرعت جت خروجی از نازل46/2 m/sec :

◄ کاربرد و مصارف:

● پیشگیری از تشکیل رسوب در کف مخازن نفتی

)Submerged Rotary Jet (SRJ

جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت

│

www.jdevs.ir

23

صداگیرداخلی
رگوالتور های اکسیال ( سایلنسر)
◄ ویژگی:

● نسبت استحکام به وزن باال
● مقاوم در برابر انفجار
● عایق صوتی و الکترومغناطیسی
● قابلیت جداسازی و فیلتراسیون باال
● دارای سطح ویژه باال

◄ کاربرد و مصارف:

● صنایع خودروسازی ،نفت ،گاز و پتروشیمی ،صنایع دفاعی،
ساختمانسازی و صنایع برودتی

24

Metal foam

دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی
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سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

سامانه تست تجهیزات د ّوار
(گیربکس ،توربین و )...
◄ مشخصات فنی:
● قابلت تست تا توان  5000اسب بخار و سرعت  37000دور بر دقیقه
● استفاده از فناوری های حلقه بسته مکانیکی و الکتریکی
● دارابودن سامانه کنترلی خودکار
● استفاده از حسگرهای ارتعاش ،دما ،تشخیص براده و ...

◄ کاربرد و مصارف:

● تست گیربکس
● تست توربین
● تست سایر تجهیزات دوار(بلبرینگ ،شفت و )...

)Rotating equipment testing system (gearbox, turbine, etc.

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف│
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یو پی اس و شارژر صنعتی
◄ مشخصات فنی:

● مبدل ها و منابع تغذیه صنعتی آنالین
● منابع تغذیه تک ،دوبل ،موازی Hot Standby ،وLoad share
● قدرت باال حداكثر تا  250كيلو ولت آمپر تكفاز و  500كيلو ولت آمپر سه فاز
● با قابلیت اعتماد و راندمان باال
● کیفیت قدرت باال
● اعوجاج خروجی پایین
● زمان پاسخ به بار پله سریع
● سازگار با استاندارد های IEC , IPS , NEMA

◄ کاربرد و مصارف:

● پــروژه هــای نیروگاهــی ،ریلــی ،مخابراتــی ،صنایــع مــس ،فــوالد ،ذوب
آهــن ،صنایــع نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،مراکــز اداری ،شــرکتها ،بیمارســتانها و ...

26

)Industrial Charger & Uninterruptible Power Supply (UPS

دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی
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جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

یو پی اسهای اداری (استاندارد)
◄ مشخصات فنی:

● مبدل اینورتر و رکتیفایر دومرحلهای ()Double Conversion
● کنترل کننده چند پردازندهای
● رکتیفایر واینورتر با ساختار  IGBTو کنترل PWM
● هارمونیک جریان ورودی ˃ %3
● ضریب توان ورودی ˂ 0.99
● راندمان  94%در حالت عادی و  98%در حالت اقتصادی
● حداکثر اعوجاج ولتاژ خروجی در بار خطی ˃  2%و دربار غیرخطی ˃ 3%

◄ کاربرد و مصارف:

● سیستم هوشمند مدیریت ،نظارت و تست باتری
● حفاظت در برابر اضافه بار اتصال کوتاه
● کنترل دستی و اتوماتیک برای جایگزینی با برق شبکه شهری
● سهولت در افزایش ظرفیت و توان دستگاه

)Office UPS (Standard

جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت
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سیستم کنترل دور
الکتروموتورهای ولتاژ متوسط ( ) VFD
◄ مشخصات فنی:

● توان خروجی  :تا قدرت 15 MW
● ولتاژ خروجی 11 KV - 6/6 - 6 - 4/5 - 3/3 :
● راندمان باال ( باالی  97درصد )

◄ کاربرد و مصارف:

● جایگزینی مناسب برای توربین های گازی

28

)Variable Frequency Drive (VFD

دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی
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جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت

پکیج نمک زدایی
الکترواستاتیکی نفت خام
◄ مشخصات فنی:

● ظرفیت تا  55000بشکه در روز
● سیستم کنترل ارتقاء یافته
● پکیج به دو صورت نصب دائم و نصب بر اسکید
● میزان آب و رسوبات همراه :تا %0.15
● میزان نمک :تا 22 g/m3

◄ کاربرد و مصارف:

● کوره جدا سازی آب و آب نمک از نفت خام

Electrostatic Crude Oil Desalting

جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت
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رکتیفایر پست ترکشن مترو
◄ مشخصات فنی:

● نوع رکتیفایر  :دیود سیلیکونی
● پیکر بندی  2 :تا پل سه فازی موازی (  12پالس )
● نوع نصب  :سرپوشیده
● درجه محفظه  IP 21 :و IP 31
● روش خنک کاری AN :
● ولتاژ خروجی 750 :الی 3300 VDC
● ضریب قدرت  :تا 4500 KW
● ضریب جریان  :تا 5000 ADC
● استاندارد IEC146class VI :
● ماکزیمم دمای محیط  40 :درجه

◄ کاربرد و مصارف:

● سیستم تغذیه برق قطارهای مترو

30

High current rectifier transformer

دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی
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جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

ترانس رکتیفایرهای جریان باال
◄ مشخصات فنی:

● تغذیه ورودی 380 V - 20 KV

● حداکثر جریان خروجی 50 KA :
● حداکثر ولتاژ خروجی 500 VDC :

● رژیم کاری  :دائم کار
● نوع خنک کنندگی  :هوا  ،روغن و آب

● روش های کنترل  :ولوم ( دستی )  ،اتوماتیک

◄ کاربرد و مصارف:

● تولید شمش روی ،مس و  ...به روش الکترو وینینگ
● آبکاری فلزات
● آندایزینگ

High Current Transformer Rectifier

جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت
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تجهیزات آزمایشگاه فشار قوی
تا ولتاژهای میلیونی
◄ خدمات:

● طراحی و ساخت آزمایشگاههای فشار قوی تا ولتاژ  600کیلوولت برای
صنایع برق
● طراحی و ساخت تجهیزات تست رزونانسی فشار قوی تا قدرت 1MVA
● طراحی و ساخت تجهیزات تست ولتاژ باالی فشار قوی برای صنایع برق
● طراحی ،ساخت و تحویل ترانس  800کیلوولت آمپر به سفارش
پژوهشگاه نیرو
● خدمات کنترل کیفیت و آزمایشگاهی براساس استاندارد بینالمللی
 ISO / IEC 17025در آزمایشگاه فشار قوی یا در سایت مشتری
● امکان طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی تست فشار قوی تا چند
میلیون ولت و توان مورد نیاز

32

High pressure laboratory equipment Up to millions of voltages

دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی
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جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

فشارقوی ایمپالس
◄ مشخصات فنی:

● تولید و اندازه گیری ولتاژ ضربه صاعقه و سوئیچینگ مطابق با استاندارد
IEC 60060 - 1 - 2010
● ولتاژ نامی1800KV :
● جریان180KJ :
● امکان ارتقاء تا260KJ / 2600KV :
● مجهز به سیستم ثبت و آنالیز شکل موج ضربه
● کنترلر اتوماتیک

◄ کاربرد و مصارف:

● انجام تستهای عایقی و دیالکتریک تجهیزات فشار قوی صنعت برق

Design, engineering and construction of Impulse high pressure set

جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت
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فرستنده رادیویی  6برنامه  200و  500وات ماژوالر
◄ مشخصات فنی:

● ساختار توزیع برق به صورت مطمئن و با استفاده از ترانس ایزوله
● مجهز بودن به سیستم صاعقه گیر فاز و نول در ورودی برق دستگاه
● مجهز به سیستم های کنترل از طریق ارتباط  RS-232و اترنت
● توان خروجی قابل تنظیم  50تا  240وات در باند FM
● محدوده ی فرکانسی  108 87.5مگاهرتز (رادیوی اف ام)
● سیگنال ورودی صوت آنالوگ استریو MPX ،و دیجیتال AES/EBU

◄ کاربرد و مصارف:

● ایجاد پوشش  6برنامه ی رادیویی  FMدر ایستگاه های کم قدرت رادیویی
● استفاده به عنوان فرستنده ی اصلی جهت پوشش  6برنامه ی رادیویی در اطراف چند روستا
● استفاده به عنوان مجموعه ای از فرستنده های رزرو در ایستگاه های کم قدرت و پرقدرت

34

6-Channel,200Watt and 500Watt FM Transmitter
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سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

فرستنده رادیویی موج متوسط ( ) MW

با توان  1مگاوات

◄ مشخصات فنی:

● قدرت خروجی تا توان  1200کیلو وات
● ساختار ماژوالر بودن با استفاده از  1152ماژول قدرت
● پوشش فرکانسی از  522کیلو هرتز تا  1710کیلو هرتز
● دارای ترانس برق ورودی  20کیلو ولت  3فاز تا قدرت  2مگا وات
● راندمان باالی  85درصد
● مجهز به سیستم حفاظت  VSWRو RF Drive
● مجهز به سیستم حفاظت ولتاژ باال و پایین

◄ کاربرد و مصارف:

● ایجاد پوشش سیگنال رادیویی موج متوسط در سطح کل کشور
● ایجاد پوشش برون مرزی در شهر های مرزی
● استفاده به عنوان فرستنده اصلی در سطح کشور

MW Transmitter

سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی
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سیستم رانش و سامانه کنترل و نظارت
قطار مترو
◄ تعریف سیستم رانش :

● تمامــي اجــزاي ســخت افــزاري و نــرم افــزاري قطــار كــه تاميــن و نظــارت بــر مــدارات
تاميــن تغذيــه الكتريكــي؛ هدايــت و راهبــري قطــار؛ مبادلــه اطالعــات بيــن زيــر بخشهــا
درون قطــار و بيــرون از آن؛ نظــارت و تاميــن ايمنــي قطــار؛ حركــت ؛ شــتاب و توقــف و  ....را بــر
عهــده دارنــد سيســتم رانــش قطــار را شــكل ميدهنــد.

◄ مشخصات فنی قطار :

● قطــار هفــت واگنــه متــروی بــا آرایــش  5واگــن موتــور دار و  2واگــن تریلــر
بــا حداکثــر ســرعت  90Km/hو شــتاب مثبــت  1.2m/s2و شــتاب منفــی 1.2m/s2
اجــزای سیســتم رانــش 20 :دســتگاه گیربکــس؛  20دســتگاه ترکشــن موتــور؛  10دســتگاه
سیســتم کنتــرل دور موتــور ()MCM؛  4دســتگاه منبــع تغذیــه  ACو  DCداخلــی( )ACMو یــک
ســت کامــل ســخت افــزار و نــرم افــزار کنتــرل و مانیتورینــگ قطــار()TCMS

◄ مصارف و کاربردها:

● صنعــت حمــل نقــل ریلــی درون شــهری و بــرون شــهری (مســافری و بــاری)؛ صنایع کشــتی
ســازی و حمــل و نقــل ســنگین جــاده ای

36

Propulsion System and TCMS for Metro

Traction Motor
دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی
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الکتروموتور های معکوس گرد
◄ مشخصات فنی:

● قدرت 72kW
● ولتاژ 240 VDC
● نوع موتور :سری  DCمعکوس گرد
● سرعت نسبی ( 4000 rpmهر شفت )2000 rpm

◄ کاربرد و مصارف:

● شــناورهای داخــل ورودی آب مثــل قایقهــا ،کشــتیها ،نیــروی
دریایــی و ...

Design and manufacture of special electric motors

سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی
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موتور گیربکس  12000دور خورشیدی
◄ مشخصات فنی:

● دارای دو کالج مغناطیسی و کالج چند صفحهای موتور  DCبا
ولتاژ  27ولت و جریان  30آمپر
● کارکرد در شرایط سخت و دشوار با قدرت باال و حجم کم
● گیربکس سه مرحلهای خورشیدی با نسبت  90به 1
● دور موتور :در بیباری  205دور در دقیقه و در بارداری  105دور
در دقیقه

◄ کاربرد و مصارف:

● در صنایع نظامی

38

Reverse engineering and construction of 12,000 rpm gearbox motor
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موتور آهنربای دائم آسانسورهای گیرلس
به همراه درایو
◄ مشخصات فنی:

● نوع الکتروموتور :سنکرون مغناطیس دائم ● تعداد فاز :سه فاز
● سرعت نامی 150 :دور در دقیقه
			
● توان نامی 6 :کیلووات
● فرکانس نامی 25 :هرتز
		
● گشتاور نامی 341 :نیوتن متر
● جریان نامی 17/2 :آمپر
			
● ولتاژ نامی 360 :ولت
● سیستم تعلیق2:1 :
● وزن نامی قابل حمل 630 :کیلوگرم
● بیشینه ارتفاع حمل کابین 30 :متر
		
● سرعت حمل کابین 1 :متر بر ثانیه
● راندمان در بار نامی%80 :
		
● درجه حفاظت محیطیIP21 :
● کد محصولJDN-PMDM6001 :

◄ کاربرد و مصارف:

● استفاده در صنعت ساختمان و صنایع مربوطه

Permanent magnet motor for girlless elevators with driver

سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

│
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سیستمهای کنترل تردد و دسترسی
◄ مشخصات فنی:

● ایجاد امکان سرعت تردد بسیار باال
● قابلیت اتصال به سیستم کنترل تردد استاندارد
● طراحــی زیبــا و بــا شــکوه و اســتفاده از عالئــم رنگــی بــرای راهنمایــی
هرچــه بهتــر اســتفاده کننــده
● قابلیت نصب باتری پشتیبان
● انتخاب تم های رنگی متناسب با سلیقه مصرف کننده

◄ کاربرد و مصارف:

● ايــن محصــول ضمــن انطبــاق كامــل بــا سيســتم جامــع كنتــرل تــردد
جهــاد دانشــگاهی ( )JDACCESSو قابليــت پشــتيباني از ديگــر
سيســتمهاي كنتــرل تــردد اســتاندارد در مكانهــاي عمومــي پرتــردد
ماننــد متــرو ،ايســتگاههاي اتوبــوس ،كانترهــاي فرودگاهــي ،اماكــن تجــاري،
ورزشــگاهها و  ...كاربــرد داشــته و ميتوانــد در هــر دقيقــه 40تــردد را
كنتــرل كــرده و ثبــت كنــد.
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Access Control System

www.jdnasir.ac.ir

دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی
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سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

سیستم الیهنشانی تحت خالء
◄ مشخصات فنی:

● محفظه از جنس استيل ضد زنگ با حجم تقریبی  110ليتر و فشارنهايي محدوده  10ميلي بار
● سيستم تخليه :پمپ مكانيكي ،ديفيوژن یا توربومولکوالر
● سیستم کنترل نيمهاتوماتيك با حفاظت در مقابل قطع منابع برق ،آب ،باد و خطای کاربر
● باالبرمحفظه :الکتروپنوماتيك
-6

◄ تجهيزات جانبي :

● منبع پرتو الكتروني مغناطيسي  3کیلووات
● کاتد مگنترون اسپاترينگ  3اینچ با توان حداکثر  600وات
● منبع تبخير مقاومتي با حداکثر جریان  250آمپر
● ضخامتسنج كريستالي كامپيوتري
● نمونهگردان برقي با امكان كنترل دور
● گرمكن تابشي با كنترلر دماي نمونه

◄ کاربرد و مصارف:

● ساخت قطعات میکروالکترونیک و اپتوالکترونيک ،نانوساختار ،ابررسانا ،فيلترهاي نوري و آينههاي
ليزر ،ایجاد اليههاي ديالکتريك و پوششهاي سخت و تزئینی

High Vacuum Evaporation Systems

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف│

www.jdsharif.ac.ir
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مواد موثره تعلیق شکن (دمولسیفایر)
◄ مشخصات فنی:

● رزین مایع محلول در حاللهای آبی یا آلی
● میزان مصرف 30 :تا  100 ppmبراساس نوع نفت
● سریع در جداسازی آب و کاهش آب امولسیون در نفت خام
● میزان ناچیز باقیمانده در پساب و قابلیت تزریق مجدد آب به چاه
● ایجاد کننده مرز تفکیک مشخص در بین فازهای آبی و هیدروکربنی

◄ کاربرد و مصارف:

● فرآیند نمکزدایی و آمادهسازی نفت خام برای انتقال و پاالیش

42

Demulsifier

www.jahat.ir
دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی
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سازمان جهاددانشگاهی تهران

سرامیک های ویژه نسوز
◄ مشخصات فنی:

● دارای مقاومت شوک حرارتی باال
● هدایت حرارتی مناسب
● استحکام خوب و مقاومت به خوردگی مناسب در کوره های با دمای باالتر از
 1400درجه سانتیگراد

◄ کاربرد و مصارف:

● کوره صنایع مختلف نظیر فوالد ،پتروشیمی ،شیشه و سیمان

Special Refractory

پژوهشکده مواد نوین سرامیکی

│

www.mcmi.acecr.ac.ir

43

استحصال فلزات گروه  PGMاز منابع ثانویه
◄ مشخصات فنی:

● تولید فلزات گروه  PGMاز کاتالیست های مستعمل خودرو
● استفاده از دانش روز دنیا و دوستدار محیط زیست

◄ کاربرد و مصارف:

● صنایع خودرو
● صنایع جواهرسازی
● صنایع نظامی

44

)Extraction PGM(Pd,Pt,Rh)from Secondary Sources(Used Car Catalysts

دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

www. Jdtm.ir

│

جهاددانشگاهی واحد تربیت مدرس

بازيابي فلزات گرانبها از پسماندهاي
الکترونيکي()EW
◄ مشخصات فنی:

● توليد آلياژ ترکيبي طال و نقره
● توليد مس کاتد
● توليد آلياژ ترکيبي قلع و سرب با کاربري لحيم
● استفاده از دانش روز دنیا و دوستدار محیط زیست

◄ کاربرد و مصارف:

● صنایع پایه
● صنایع جواهرسازی
● صنایع نظامی

)Extraction of Precious Metals(Au,Ag,Cu,Pb,Sn) from Secondary s(Electrical Waste

جهاددانشگاهی واحد تربیت مدرس

│

www. Jdtm.ir
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تهیه و تولید آلیاژهای فلزی و فلزات خالص
◄ مشخصات فنی:

● آلیاژهای مقاوم به حرارت (آلکروم)Inconel738 ،
● آلیاژهای مسی ()Cu-Cr, Cu-Cr-Zr, Cu-Cr-Ni-Si
● مس خالص  %99.99و OFC
● آهن خالص %99
● آلیاژهای فوالدی و مغناطیسی ()Ni-Mo-Fe, Fe-Ni

◄ کاربرد و مصارف:

● در صنایع خاص و ویژه از جمله صنایع فلزی ،نظامی و ...
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Production of Metal Alloys and poure metals

دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

www.jahat.ir
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سازمان جهاددانشگاهی تهران

کریستالیزاتور صنایع ریخته گری پیوسته فوالد
● کریستالیزاتور در واحد ریخته گری پیوسته فوالد به عنوان قالب آبگرد ته باز مسی برای شمش فوالدی می باشد.

● کریستالیزاتور صفحه ای مجموعه ای از صفحات (شامل  4صفحه مشتمل بر  2صفحه بزرگ و دو صفحه کوچک)
بوده و با شیارها و مجراهای تعبیه شده آب در آن است که بوسیله پیچ و مهره متصل می شوند.
● دارای تأییدیه از شرکت فوالد مبارکه اصفهان

صفحات بزرگ کریستالیزاتور
جهت ریخته گری پیوسته فوالد

صفحات کوچک کریستالیزاتور
جهت ریخته گری پیوسته فوالد

◄ مشخصات فنی:

◄ مشخصات فنی:

● ابعادmm 55*704*1850 :
● نوع1850 Az.c :
● جنسCu-Ag :
● حداقل طول عمر 150 :هزار تن
● استاندارد متریالUNS C10700 EN CuAg0.1 , :
● استاندارد ابعادی3141 DIN – 7168 DIN :

● ابعادmm 65*215*704 :
● نوع704 As.c :

● جنسCu-Ag :
● حداقل طول عمر 150 :هزار تن
● استاندارد متریالUNS C10700 EN CuAg0.1 , :
● استاندارد ابعادی3141 DIN – 7168 DIN :

ابعاد قابل تغییر بر اساس نیاز مصرف کننده می باشد.

ابعاد قابل تغییر بر اساس نیاز مصرف کننده می باشد.

)Continuous and Semi-continuous Casting Solidification Molds (Crystallizers

سازمان جهاددانشگاهی تهران

│

www.jahat.ir
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تور پرورش ماهی در دریا
◄ مشخصات فنی:

● طراحی ساختار تورها و ویژگی های مکانیکی مش ها و
طناب ها ،بر اساساستاندارد  NS9415نروژ
● استحکام پارگی (200-20 :)Kgf
● اندازه مش (8-400 :)hmkk) (mm
● نوع مواد تور :نایلون ،داینیما
● ابعاد :قطر تور ، 8m-30m :ارتفاع 15m-5m
● تکمیل ضد جلبگ

48

Net Aquaculture
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی
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جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

پارچه دیرسوز لباس کارصد در صد پنبهای
◄ مشخصات فنی:

● جنس :صد در صد پنبهای
● استحکام کششی :در جهت تار 1100-800 :نيوتن
در جهت پود 700-450 :نيوتن
● مقاومت جرخوردگی 30-20 :نيوتن
● ضريب اکسيژن محدود ( 35 -30 :)LOIدرصد
● طول سوختگي 2/5 – 1/7 :سانتيمتر (در مدت  12ثانيه)

◄ کاربرد و مصارف:

● در صنایع ذوب فلزات ،ریخته گری ،صنایع نفت و گاز و
پتروشیمی ،صنایع فوالدسازی

%100 Cotton-Flame Retardant Fabric for Workwear

جهاددانشگاهی واحد امیرکبیر │

www.jdamirkabir.ac.ir
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پارچه لحاف بتنی
◄ مشخصات فنی:

● استحکام پارگی (هر الیه) :در جهت تار 1700 N :و در جهت پود1500 N :
● ازدیاد طول(بر حسب درصد)(هر الیه) :در جهت تار 30 :و در جهت پود15 :
● وزن متر مربع(( )gr/m2هرالیه)180 :

◄ کاربرد و مصارف:

● جلوگیری از فرسایش تدریجی سواحل رودخانه ها
● تثبیت بستر در کانال های آب در دست ها و زمین های کشاورزی
● محافظت از فرسایش خاک و نفوذ جریان آب و موج در کانال های آب و رودخانه ها

50

Concrete quilt fabric
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی
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جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

پکیج پرتابل بازیافت و زیستپاالیی
پسماندهای نفتی
◄ مشخصات فنی:

● نرخ عملیات 5 :متر مکعب در ساعت
● توان5 KVA :
● استاندارد ایمنی:ضد انفجار

◄ کاربرد و مصارف:

● بازیافت آب و مواد نفتی (گازوئیل) از پسماندهای دکل های حفاری نفت و گاز و پاکسازی کامل
کننده های حفاری و جامدات حاصل
● دستگاه پکیج پرتابل زیستپاالیی پسماندهای جامد نفتی قادر به بازیافت بیش از  90درصد
نفت و فرآورده های نفتی محبوس در لجن های نفتی کف مخازن ذخیره نفت خام و فرآورده های
نفتی در زمان بسیار کوتاه تر از روش های سنتی لجن زدایی از این مخازن می باشد.
● دستگاه پکیج پرتابل زیستپاالیی پسماندهای جامد نفتی قادر به بازیافت آب و مواد نفتی از
پیت ها و گودال های حاوی پساب نفتی واحدهای بهره برداری نفت خام و پاکسازی بیولوژیکی
جامدات باقیمانده است.
Portable Package for Recovery and Bioremediation of Petroleum Wates

پژوهشکده علوم پایه کاربردی│

www.rias.ac.ir
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سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی
◄ مشخصات فنی:

● سیستم عاملlinux :
● ارتباطIEEE 802.11p :
● Latency<1 msec

◄ کاربرد و مصارف:

● اولویت دهی عبور خودروها
● تشخیص خودروهای مقابل در موقع تصادف
● ارتباط با مرکز امداد در موقع تصادف به صورت آنالین
● اطالع رسانی حضور خودروهای امدادی
● ارتباط با سیستم کنترل خودرو و مولتی مدیا
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Ntelligent Connected Vehicle Technology

دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی
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سامانه تصوير برداري غير فعال ترا هرتز
◄ مشخصات فنی:

● تصویربرداری غیر فعال دو فریم در ثانیه
● تشخیص اشیا پنهان شده زیر لباس(از فاصله  10متری)
● تشخیص اشیا بدون تابش پرتو

◄ کاربرد و مصارف:

● در فرودگاه ها ،سازمان های امنیتی کشور و ...

Inactive Terahertz Imaging System



سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف│
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پزشکی و
سالمت
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دستاوردهای شاخص جهاددانشگاهی

مراکزدرمان ناباروری جهاددانشگاهی
◄ معرفی:
● مراکــز درمــان نابــاروری جهاددانشــگاهی در
 10اســتان کشــور شــامل تهــران (رویــان و ابــن
ســینا) ،البــرز ،قــم ،قزویــن ،آذربایجــان شــرقی،
اردبیــل ،کرمانشــاه ،مرکــزی ،خوزســتان ،لرســتان
فعــال هســتند کــه خدمــات زیــادی را بــه بیمــاران
و زوجیــن نابــارور در کشــور ارایــه مــی دهــد،
عــاوه بــر مراکــز فعــال ،چنــد مرکــز جدیــد در
حــال پیگیــری و راه انــدازی مــی باشــد .بیــش از 40
درصــد درمــان نابــاروی کشــور و بالــغ بــر  17هــزار
ســیکل درمانــی ســاالنه در ایــن مراکــز در حــال
انجــام مــی باشــد.
◄ خدمــات تخصصــی و فــوق تخصصــی درمــان
نابــاروری جهــاد دانشــگاهی:
● انجــام کلیــه خدمــات تخصصــی و فــوق تخصصی
درمــان نابــاروری مربــوط بــه ســقطهای مکــرر،

اهــدای گامــت ،جنیــن و روش رحــم جایگزیــن
● ارائــۀ خدمــات مربــوط بــه حفــظ بــاروری شــامل
انجمــاد تخمــک و اســپرم
● انجــام جراحیهــای تشــخیصی و درمانــی زنــان
و مــردان (الپاروســکوپی ،هیستروســکوپی ،لیــزر
الپاروســکوپی و ) ...
● کنتــرل بارداریهــای پرخطــر ،شناســایی و
درمــان مشــکالت جنیــن ،بررســی ســامت جنیــن
در دوران بــارداری بــا تکنیکهــای پیشــرفته
● مشــاورۀ ژنتیــک قبــل از ازدواج ،کاریوتایــپ و
تشــخیص و درمــان بیماریهــای انتقــال یابنــده از
راه تمــاس جنســی
● بررسی و درمان اختالالت عملکرد جنسی
● آزمایشــگاههای تخصصــی آندرولــوژی ،ژنتیــک
ســلولی و مولکولــی ،پاتولــوژی ،تشــخیص طبــی،
ایمونولــوژی فلوســیتومتری
● آزمایشات تشخیص ژنتیکی جنین PGD
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محصوالت کاربردی در حوزه

ناباروری و تولید مثل

● ساخت و تولید کیت بررسی کمبود پروتامین اسپرم (sperm
)chromatin deficiency assay
● تولید محیط شستشوی گامت انسانی و محیطهای انجماد-ذوب تخمک و
جنین انسانی مورد نیاز مراکز درمان ناباروری ،مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها
● راه اندازی بانک ذخیره سازی بافت تخمدان انسان
● راه اندازی آزمایشگاه PGD
● تدوین راهنمای بالینی اهدای جنین و اهدای تخمک انسان
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بانک سلولهای انسانی و جانوری
● بانــک ســلولهای انســانی و جانــوری مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و
زیســتی ایــران دارای مجموعــه اي ارزشــمند از نمونههــاي ســلولهای
انســانی و جانــوری ایــران و تعــدادي رده ســلولي از مراکــز معتبــر خارج
از کشــور اســت.

◄ خدمات قابل ارائه:

● ایــن بانــک بســته خدمــات جانــوری را در قالــب مجموعــهای از
کیتهــا ،خدمــات و آزمایشهــای پیشــرفته ژنتیکــی در حــوزه علــوم
زیســتی و پزشــکی ،دامهــای اهلــی ،حیوانــات خانگــی ،پرنــدگان و
آبزیــان ارائــه مینمایــد.
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بانک مولکولی
● بانــک مولکولــی مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران جهــت تســهیل دسترســی
محققــان و پژوهشــگران در داخــل کشــور بــه مــاده ژنتیکــی انــواع نمونــه هــای زیســتی ذخیــره
شــده در بانکهــای ســه گانــه ایــن مرکــز اعــم از نمونــه هــای گیاهــی ،میکروارگانیســم هــا و
ســلولهای انســانی و جانــوری بــا اســتخراج  DNAاز ایــن نمونــه هــا و نگهــداری بلنــد مــدت
آنهــا تحــت شــرایط اســتاندارد بانکهــای  DNAبیــن المللــی ،راه انــدازی شــده و آمــاده ارائــه
نمونــه هــای مذکــور بــه جامعــه تحقیقاتــی کشــور مــی باشــد.
◄ خدمات:
● استخراج  DNAاز نمونه های زیستی
● اســتخراج  DNAاز نمونــه هــای زیســتی گیاهــان دارویــی دارای متابولیــت هــای ثانویــه بــاال(
حداقــل  10نمونــه )
● ریبوتایپینگ قارچها و مخمرها
● آنالیز تنوع ژنتیکی گياهان و جانوران با استفاده از نشانگرهاي SSR
● فیلوژنی مولکولی جانوران (  ) DNA Barcodingبا استفاده از نشانگر مبتنی بر توالی یابی
● انجام  PCRبر روی  DNAاستخراج شده انواع نمونه های زیستی
● و سایر.....
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بانک خون بند ناف
● شــرکت فنــاوری بــن یاختههــای رویــان از ســال  ١٣٨٤ذخیــره
ســازی ســلولهای بنیــادی خــون بندنــاف نــوزادان تــازه متولــد شــده
را آغــاز کــرده و تــا کنــون ذخیــره ســازی بیــش از  ١٠٠هــزار نمونــه در
بانکهــای خصوصــی و دولتــی در بیــش از 28اســتان را پوشــش داده
اســت .خــون بندنــاف منبعــی از ســلولهای بنیــادی خونســاز اســت
کــه مــی تــوان در رونــد درمــان بیماریهــای بدخیمــی ماننــد تاالســمی،
انــواع ســرطانهای خــون  ،بیمــاری هــای نقــص سیســتم ایمنــی بــدن و
همچنیــن کــم خونیهــای مــادرزادی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

◄ خدمات:

● ارائه و فروش سلولهای مزانشیمی مشتق از بافت بندناف
● استخراج سلولهای بنیادی مزانشیمی از بافت بندناف
● ذخیرهسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی به شکل آلوژنیک
● ذخیرهســازی انجمــادی بافــت بندنــاف و اســتخراج ســلولهای
مزانشــیمی از بافتهــای دفریــز شــده
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بانک سلول های بنیادی
● در اوایل سال  ١٣٨٧برنامه انجماد و ذخيرهسازی خون محیطی به منظور خدماترسانی به
بیمارانی که مبتال به بیماری های :مولتیپل میلوما ،لنفوم هوچکین ،لنفوم نانهوچکین ،آنمی
ی سلولداسیشکل و ...بهطور رسمي در پژوهشگاه
آپالستیک ،لوسمی حاد لنفوئیدی ،آنم 
رویان آغازشد و از سال  ١٣٩٦این خدمات توسط شرکت فناوری بن یاختههای رویان و در
سطحی وسیع در سراسر کشور در حال ارائه است.

◄ خدمات قابل ارائه:

● جداسازی  RBC، Osteoclast، Osteoblast، Adiposeاز مغز استخوان
● فریز و نگهداری سلولهای بنیادی مغز استخوان
● جداسازی  RBCاز خون محیطی
● فریز و نگهداری سلولهای بنیادی خون محیطی
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بانک سلولهای بنیادی خون قاعدگی
● نخســتین بانــک ســلولهایبنیــادی خــون قاعدگــی کشــور ایــران در ســال  1398در مرکــز
درمــان نابــاروری ابنســینا تاســیس شــده اســت  .خــون قاعدگــی منبــع غنــی از ســلولهای
بنیــادی مزانشــیمی اســت کــه جمــع آوری و تهیــه ســلول بنیــادی از آن بســیار آســان و بدون
تحمیــل درد و رنــج بــه فــرد دهنــده اســت و بــرای تهیــه آن نیــازی بــه تجویــز دارو بــرای
تحریــک تولیــد بیشــتر ســلولهای بنیــادی در فــرد دهنــده و یــا تجویــز مســکن هــا ،آنتــی
بیوتیــک هــا و مکمــل هــا بــرای بهبــود فــرد دهنــده نیســت.

◄ کاربرد:

کاربــرد آن در درمــان نابــاروری و درمــان بیماریهــای مولتیپــل اســکلروزیس ،دیســتروفی
عضالنــی دوشــن ،ایســکمی انــدام حیاتــی همچنیــن بــرای رفــع عالئــم یائســگی و درمــان
بيماريهــاي مختلــف ،بهخصــوص بيماريهــاي غیرقابــل درمــان احتمالــی در دوران
يائســگي میباشــد.
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بانک تخمدان انسانی
● بانک تخمدان انسانی یکی از زیرگروههای پژوهشگاه رویان است که مخاطب آن بانوان
در ردههای سنی مختلف هستند .درمان ناباروری و حفظ باروری دو اصطالح بسیار رایج
در جنینشناسی بهشمار میروند .حفظ باروری به این معناست که فرد بهطور بالقوه دچار
ناباروری نیست اما ممکن است به دالیل خاصی مانند سرطان  ،نابارور شود .بانک تخمدان
انسانی متمرکز بر حفظ باروری زنان است.
بنابراین دختران و زنانی که به سرطان مبتال میشوند پیش از شروع روند درمانی ،به
کلینیکهای باروری مراجعه کرده و برای حفظ باروری از یکی از روشهای موجود استفاده
کنند .روشهای مختلفی برای حفظ باروری وجود دارد .وقتی بانویی برای حفظ باروری
اقدام میکند ،موارد مختلفی از جمله سن ،نوع بیماری ،نوع داروی مصرفی ،دوز دارو و...
در کنار هم قرار میگیرند تا از میان روشهای انجماد تخمک ،انجماد جنین یا انجماد بافت
تخمدان بهترین گزینه برای حفظ باروری بیمار انتخاب شود.

62

دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

www.www.royan.org

│

پژوهشگاه رویان

بانک میکروارگانیسمها
● بانک میکروارگانیسمها یکی از بانکهای چهارگانه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به
شمار میآید که با هدف جمعآوری ،جداسازی ،شناسایی و تأیید هویت ،کنترل کیفی ،تکثیر و توزیع
نمونههای میکروبی راهاندازی شده است .این بانک در حال حاضر متشکل از پنج کلکسیون کشت
و نگهداری میکروارگانیسمها (کلکسیونهای کشت و نگهداری پروکاریوت ها شامل باکتریها و
آرکیها ،ریز جلبکها ،قارچها ،اکتینومایست ها و پروبیوتیکها) و دو آزمایشگاه مرکزی شامل
آزمایشگاه کموتاکسونومی و آزمایشگاه کنترل کیفیت و تأمین سویه می باشد.

◄ خدمات:

● سفارش میکروارگانیسم (کشت فعال و آمپول لیوفیلیزه)
● خدمات شناسایی میکروارگانیسم ها (پروکاریوتها ،قارچها و ریزجلبکها)
● خدمات ویژه بیوتکنولوژی و صنایع غذایی ،پروبیوتیک و استارتر
● خدمات ژنومیکس
● اهدای میکروارگانیسم (پروکاریوتها ،قارچها و ریزجلبکها)
● صدور گواهی کیفیت محیطهای کشت آماده جامد برای باکتری ها و قارچ ها
● تهیه بیومس از سویههای ریزجلبک
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محصوالت فناورانه  ،تجهیزات و مواد مصرفی تشخیصی و درمانی

سرطان پستان

◄ تولید سیستمهای نمونه برداری و نشان گذاری
● سیستم بیوپسی بافت نرمBiopsy Needle /
● سیستم مارکرTissue Marker Needle /
● سیستم بیوپسی مغز استخوان/
Bone Marrow Aspiration Needle

64
◄ کیت :CTC
جداسازی و شمارش
سلول های سرطانی

◄ طرح تولید کیت های تشخیصی آنتی ژن های سرطانی در خون بیماران
● استفاده از مارکر 3-15 CA
● کاربرد در پایش مراحل اولیه سرطان
● استفاده از تستهای سریالی  3-15 CAدر تشخیص زودهنگام عود بیماری
◄ دستگاه درمان کننده تومور با استفاده از میدان الکترونیکی
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تولید صنعتی محصوالت

سلولی و سلولهای بنیادی در پزشکی
● شــرکت ســل تــک فارمــد ،شــرکت ایرانــی اســت کــه در
حــوزه ی ســلول هــای بنیــادی و طــب ترمیــم فعالیــت دارد .ایــن
شــرکت در جهــت نیــاز روز افــزون مــردم بــه ســلول درمانــی در
ایــران تأســیس گردیــد .بنیانگــذاران شــرکت ســل تــک فارمــد،
پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهی و شــرکت دارویــی برکــت
هســتند کــه کولــه بــاری از تجربیــات ارزنــده ای در حــوزه ی
ســلولهای بنیــادی و تولیــدات محصــوالت دارویــی دارنــد.
پشــتوانه فعالیــت هــا و پــروژه هــای ایــن شــرکت ،تحقیقــات
گســترده در حــوزه ســلول هــای بنیــادی ،بیوتکنولــوژی (زیســت
فنــاوری) ،نانوتکنولــوژی (فنــاوری نانــو) و حیطــه هــای دارویــی
اســت.

Cell Tech Pharmed
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کیت تشخیص مولکولی

COVID - 19

◄ مشخصات:

● پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی به عنوان نخستین مرکز تولید کیت
تشخیص مولکولی کرونا در کشور ،اکنون افتخار آن را دارد؛ با تولید بیش از ۳
میلیون کیت تشخیصی و توزیع آنها از طریق هیئت محترم امنای ارزی وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کشور ،موفق در عرضه کیت های تشخیص
کووید  ۱۹در سطح ملی باشد.کیت تشخیص مولکولی کووید ـ  ۱۹با نام تجاری
 COVITECHبا استفاده از فناوریهای روزآمد ،طراحی و تولید شده است.
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زخمهای مزمن
● زخمهای مزمن یکی از چالشهای نظام سالمت به شمار می رود .با تغییر سبک زندگی و افزایش
شیوع بیماریهای متابولیک ،سالمندی ،حوادث و سوانح ... ،بروز زخمهای مزمن افزایش چشمگیری
یافته است که منجر به عوارض و پیامدهای جدی از جمله قطع عضو و مرگ و میر زودرس در بیماران می
گردد .با توجه به علل زمینهای زخمهای مزمن ،درمان آن با پیچیدگی و صرف هزینههای باال و کارایی
کم همراه است .پژوهشکده تخصصی زخم و ترمیم بافت ،با همراهی گروههای بالینی و علوم پایه و
مهندسی سعی کرده است با رفع نیاز خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی این بیماران گامی در حل این
مشکل و افزایش کیفیت زندگی این بیماران برداشته شود.

◄ خدمات زخمهای مزمن:

 )1ارائه خدمات تشخیصی و درمانی چند تخصصی زخمهای مزمن شامل زخمهای دیابتی ،زخمهای
عروقی ،زخمهای فشاری ،زخمهای وریدی .... ،شامل آزمایشگاه عروق ،جراحی های حذف فشار،
کلینیکهای نورپاتی ،سلول درمانی
 )2ارائه خدمات آموزشی پزشکان متخصص ،پزشکان عمومی ،پرستاران در قالب دوره های مهارتی
آموزشی ،دوره های فلوشیب و کارورزی در باالترین استانداردهای آموزشی ملی و بین المللی و
برگزاری سالیانه کنگره بین المللی زخم
 )3انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در جهت تسریع روند ترمیم زخم و معرفی روشهای
بیولوژیک شامل ماگوت درمانی ،سلولهای بنیادی ،فرآوردههای پیشرفته پزشکی ()ATMP
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زخم پوشها
● بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی زخــم هــای مزمــن ،ســالیانه هزینــه هــای بســیاری بــرای خریــد
زخــم پوشــهای رایــج و پیشــرفته بــه بیمــاران و نظــام ســامت وارد مــی شــود .در اکثــر ایــن
مــوارد ایــن زخــم پوشــها وارداتــی بــوده و منجــر خــروج ارز مــی گــردد .همچنیــن بــه دلیــل
شــرایط تحریــم ،در ســالهای اخیــر بســیاری از بیمــاران در تامیــن ایــن نــوع زخــم پوشــها دچــار
مشــکالت جــدی شــدند .تولیــد زخــم پوشــهای رایــج و پیشــرفته نیازمنــد همــکاری دانــش
علــوم پایــه و مهندســی و پزشــکی بــوده کــه ایــن امــر در پژوهشــکده هــای و پژوهشــگاه هــای
جهاددانشــگاهی میســر شــده اســت.

◄ مشخصات محصوالت:
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پانسمانهای پیشرفته:
● پانسمان پایه فوم
● پانسمان پایه آلژینات
● پانسمان پایه کربوکسی متیل سلولز
پانسمانهای بیولوژیک:
● پانسمانهای پردههای آمنیوتیک
● پانسمان حاوی سلولهای بنیادی
● محصوالت سلولی و سلولهای بنیادی در درمان زخمهای مزمن

دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی
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سازمان جهاددانشگاهی تهران

استفاده از مهندسی سلول و کلونینگ در

تکثیر دامهای مرغوب و حفظ حیوانات در حال انقراض
● کلونینگ در بیوتکنولوژی به فرآیندهایی گفته می شود که برای تولید نسخه های یکسانی از
قطعات ( DNAکلون سازی مولکولی) ،سلول ها (کلون سازی سلول ها) یا موجودات زنده مورد
استفاده قرار می گیرند.

◄ کاربرد کلونینگ حیوانات اهلی:

 -١کاربرد در پزشکی:
 -١-١کاربرد به عنوان مدلهایی برای بررسی بیماریهای انسان ( :)disease modelهماکنون،
از موش استفاده میشود ا ّما به علت کوتاه بودن سن موش نسبت به انسان ،چندان مناسب نیست.
گفته میشود که مدلهای دامی (گوسفند ،گاو ،خوک و  )...مناسبتر هستند .هماکنون ،پژوهشهایی
با گوسفند برای بررسی بیماری  cystic fibrosisدر جریان است.
 -١-٢کاربرد برای تکثیر حیوانات ترانسژنیک تولیدکننده پروتئینهای انسانی (:)Bioreactors
کارآیی ایجاد ترانسژنیک بسیار پایین است و به علت وجود قوانین و مقررات سخت حاکم بر ارزیابی
این فرآوردهها و نیز به علت هزینههای زیاد ،گفته میشود کاربردی شدن این کار در آینده نزدیک،
متحمل به نظر نمیرسد.
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محصوالت آنتیبادی پلیکلونال
● پژوهشكدة آنتیبادی منوكلونال وابسته به پژوهشگاه ابنسینا در زمینه آنتیبادیهای
منوكلونال تاكنون توانسته است چندین آنتیبادی از جمله آنتیبادیهای ضدآنتیژنهای سطح
اسپرم ،ضدفریتین  PSA ، BSA ، Inhibinو پپتیدهای گوناگون مربوط به شاخصهاي
سلولهای سرطانی و نيز بيش از  ۴۲فراورده آنتيبادي پليكلونال و كونژوگه آنزيمي و فلورسانس
آنها را تولیدکنند و همچنین در این پژوهشكده امكان تولید و تخلیص انواع آنتیبادیهای
منوكلونال و پلیكلونال و نیز تعیین ويژگيهاي این آنتیبادیها وجود دارد.
)● Anti Human IgA (α-chain Specific
)● Anti Human IgD (δ-chain Specific
)● Anti Human IgG (γ-chain Specific
)● Anti Human IgM (μ-chain Specific
● Anti Human Kappa light chain

● Anti Human Lambda light chain
● Anti Human Ig
● Anti Mouse Ig
● Anti Rabbit Ig
● Anti Sheep
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پژوهشگاه ابن سینا

آزمایشگاهجامع
کنترل کیفیت مرکز توسعه فناوری
محصوالت پیشرفته سلولی ()ATMP-TDC
● هـدف ایـن آزمایشـگاه نمونـه بـرداری ،آزمایـش ،اسـتفاده از برنامـه معتبرسـازی
تسـتها و مستندسـازی گسـترده منطبـق بـا دسـتورالعملهای اسـتاندارد اسـت.
آزمایشـگاه کنتـرل کیفیـت ایـن مجموعـه متشـکل از پنـج آزمایشـگاه اسـت که با
هـدف ارزیابـی صحیـح و دقیـق تمامـی محصوالتی کـه در مرکـز توسـعه محصوالت
پیشـرفته پزشـکی رویـان تولیـد میشـوند و همچنیـن بـا هـدف خدماتدهـی بـه
پروژههـای دیگـر مطابـق بـا اسـتانداردهای بینالمللـی روز ،احـداث شـده انـد.
● ایـن آزمایشـگاهها شـامل آزمایشـگاه میکروبـی ،آزمایشـگاه سـلولی ،آزمایشـگاه
مولکولـی ،آزمایشـگاه فلوسـیتومتری و آزمایشـگاه تصویربرداری پیشـرفته هسـتند.
تجهیـز آزمایشـگاههای واحـد کنتـرل کیفیـت از نظر پرسـنل ،ابـزار و سـفارش مواد
اولیـه بـرای انجـام آزمایشهـای مربـوط بـه ارزیابـی محصوالت انجام شـده اسـت.
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محصوالت پیشرفته پزشکی
)Advance Therapeutic Medicinal Products ( ATMPs

سلول درمانی و ژن درمانی
◄ کاربرد
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● درمان بیماریهای چشم ،شامل تحلیل ماکوالی شبکیه
و آسیب قرنیه با کمک روش های نوین سلول درمانی
● درمان بیماریهای پوستی ،شامل زخم پای دیابتی و
سوختگی ،ویتیلیگو ،اسکار ،آکنه ،اپیدرموالیزیس بلوزا
و چین و چروک با روشهای نوین سلول درمانی
● درمان بیماریهای عصبی شامل پارکینسون ،مولتیپل
اسکلروزیسوفلجمغزیباکمکروشهاینوینسلولدرمانی
● درمان بیماریهای خودایمنی شامل دیابت نوع  1و
آرتریت روماتوئید بهکمک روشهای نوین سلول درمانی
● درمان بیماریهای مفصلی شامل آرتروز مفصل زانو و
آسیبهای غضروفی با کمک پیوند سلولی و سلول درمانی
● درمان بیماریهای خونی شامل لوسمی و لنفوم با
کمک مهندسی ژنتیک بر روی سلولهای ایمنی
● کارآزمایی بالینی در درمان بیماران مبتال به سکتهی
قلبی با کمک روشهای نوین سلول درمانی

دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

● کارآزمایی بالینی در درمان بیماری سیروز کبدی با
کمک روشهای نوین پیوند سلولی
● کارآزمایی بالینی در درمان بیماری گوارشی کرون با
استفاده از روشهای نوین سلولدرمانی
● کارآزمایی بالینی در درمان بیماری بياختياري
ادراري با استفاده از روشهای نوین سلولدرمانی
◄ سایر فعالیتها در این زمینه :
● تولید صنعتی بانک  GMP-gradeسلول استرومایی
مزانشیمی کلونال آلوژن مشتق از مغز استخوان انسانی
● تولید صنعتی محصول سلولهای اپیتلیال رنگدانهدار
شبکیهی تمایز یافته از سلولهای بنیادی جنینی انسانی
● تولید فاکتور رشد اندوتلیال عروقی نوترکیب
در اشرشیاکلی که از مهمترين فاكتورهاي فرایند
رگسازي و همچنین يكي از فاكتورهاي رشد اساسي
مورد نياز در محيط كشت سلولهاي بنيادي است و در
درمان بيماريهاي قلبي  -عروقي به کار میرود.
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پژوهشگاه رویان

خدمات آزمایشگاههای تشخیص طبی و ژنتیک
● شبکه آزمایشگاههای تشخیص طبی و ژنتیک جهاددانشگاهی در 16استان کشور (تهران ،البرز ،قم ،
قزوین ،آذربایجان شرقی ،اردبیل ،کرمانشاه ،مرکزی ،خوزستان ،لرستان ،خراسان رضوی ،بوشهر ،فارس،
همدان ،یزد،کهگیلویه و بویر احمد ) فعال هست که خدمات زیادی را در جهت تشخیص ،پیشگیری،
کنترل و درمان بیماری ها به مراجعان و بیماران عرضه می کنند.

◄ خدمات آزمایشگاههای تشخیص طبی

● آزمایشهای روتین
● آزمایشهای تشخیصی هورمون
● آزمایشهای كشت ادرار و مدفوع
● آزمایشهای تشخیصی آندرولوژی از نظر
ناباروری (بررسی و آنالیز مایع منی)
خدمات آزمایشگاههای ژنتیک
● مشاوه ژنتیک
● آزمایشات سیتوژنتیک و مولکولی
● کاریوتایپ
● بیماری های متابولیک
● بدخیمی های خونی و سرطان ها

www.acecr.ir

● آزمایشهای تشخیصی زنان برای بررسی ناباروری
● آزمایشهای سرولوژی
● آزمایشهای انعقادی
● آزمایشهای خون شناسی
● آزمایشهای بیوشیمی
● فاکتور های انعقادی
● فیبروز کیستیک
● تب مدیترانه فامیلی
● تاالسمی
● آزمون پیش از تولد و غیر تهاجمی جنین()NIPT
● توالی یابی نسل جدید()NGS
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تولید داروی گیاهی کاهش دهنده وزن بدن ( الغری ) و چربی سوز با نام تجاری

سوپر پلنت

◄ مشخصات و کاربرد:

● ســوپر پلنــت بــا اســتفاده از بهتریــن مــواد اولیــه فــرآوری شــده داخلــی و خارجی
بــا فرمولــی کام ـ ً
ا طبیعــی و بــدون هیــچ گونــه عــوارض جهــت کاهــش وزن تهیــه
شــده اســت .محصــول الغــری ســوپر پلنــت حــاوی عصــاره خشــک چــای ســبز و
ســرکه ســیب بــا افزایــش فعالیــت هــای متابولیکــی بــدن موجــب افزایــش ســوختن
مــواد ذخیــره ای بــدن ( چربــی و  ) ...مــی گــردد.
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پژوهشکده گیاهان دارویی

تولید داروی گیاهی درمان سوء هاضمه با نام تجاری

نیگالپسین

◄ مشخصات فنی:

● در مطالعــه ای هفتــاد بیمــار مبتــا بــه اختــال عملکــردی دســتکاه گــوارش بــا توجــه بــه
معیــار  ROM IIIو همچنیــن تاییــد شــده بــا آزمایــش اندوســکوپی دســتگاه گــوارش فوقانــی
بــه عنــوان کاندیــد دریافــت روغــن ســیاه دانــه بــر پایــه عســل طبیعــی (روزانــه  5میلــی
لیترنیکالپســین بصــورت خوراکــی) یــا دارونمــا بــه مــدت هشــت هفتــه در یــک مطالعــه بالینــی
دوســوکور بــه نســبت مســاوی قــرار گرفتنــد .بیمــاران قبــل و بعــد از مطالعــه بــا معیــار هنــگ
کنــگ از نظــر دیــس پپســی ،وجــود هلیکوباکتــر پیلــوری بــا تســت اوره آز ،مــورد بررســی قــرار
گرفتــه و درجــه بنــدی شــدند.

◄ کاربردها و مصارف:

● درمان بیماران مبتال به سوء هاضمه
● کاهش درجات شدت زخم دیس پپسی و نرخ عفونت با هلیکوباکترپیلوری در بيماران

NIGELLAPSIN

پژوهشکده گیاهان دارویی

│

www.imp.ac.ir

75

تولید داروی گیاهی درمان التهابات کبدی و کبد چرب با نام تجاری

لیورسیل

◄ مشخصات و کاربرد:

● درمان بیماریهای التهابی کبد و کبد چرب
● پایین آورندهی قند خون (بهعنوان درمان کمکی در دیابت نوع )2
● پایین آورندهی کلسترول و تریگلیسیرید خون

76

LIVERSIL

دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

www.imp.ac.ir

│

پژوهشکده گیاهان دارویی

تولید داروی گیاهی کنترل کننده آلزایمر با نام تجاری

ملیتروپیک

◄ مشخصات فنی:

● در یــک مطالعــه بالینــی انجــام شــده بــر روی  42بیمــار مبتــا بــه آلزایمــر خفیــف تا متوســط
کــه در ســنین بیــن  80-65ســال بودنــد و میــزان فعالیــت هــای شــناختی باالتــر از  12و میــزان
ابتــا بــه آلزایمــر ( )ADAS-cogکمتــر از  2داشــته انــد ،عصــاره گیــاه بادرنجبویــه تجویــز و
بــه دســته ای دیگــر دارونمــا داده شــد .شــاخص هــای فراموشــی ،فعالیــت هــای شــناختی و
عــوارض جانبــی مــورد پایــش قــرار گرفتنــد و پــس از چهــار مــاه از انجــام مطالعــه نتیجــه بــه
شــکل قابــل توجــه و معنــا داری بیــان مــی کــرد در افــرادی کــه از عصــاره بادرنجبویــه اســتفاده
کــرده انــد نســبت بــه افــرادی کــه دارونمــا مصــرف نمــوده انــد میــزان آلزایمــر خفیــف تــا
متوســط بــه خوبــی کنتــرل شــده اســت و همچنیــن عارضــه اضطــراب و تحریــک پذیــری بــه
شــکل محسوســی نســبت بــه دســته دوم کــه دارونمــا مصــرف نمــوده انــد ،کاهــش داشــته
اســت.

◄ کاربرد و مصارف:

● کنترل آلزایمر و کاهش عالئم تحریک پذیری،
دارای اثرات آرامبخش و ضد باکتری و ضد اسپاسم میباشد

MELITROPIC

پژوهشکده گیاهان دارویی
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تولید داروی گیاهی کاهش دهنده عالئم ترک اعتیاد با نام تجاری

دتوکسین

◄ مشخصات و کاربرد:

● ایــن داروی گیاهــی کــه «دتوکســین» نــام دارد حــاوی  400میلیگــرم
عصــارهی خشــک استانداردشــدهی دانـهی گیــاه تلــخبیــان در هــر کپســول
خوراکــی اســت کــه تأثیــر فوقالعــادهای در کاهــش شــدت عالئــم تــرک
اعتیــاد دارد .ایــن دارو میتوانــد جایگزیــن مناســبی بــرای داروهــای
شــیمیایی کاهنــدهی درد معتــادان در حــال تــرک باشــد کــه اثــرات تداخلــی
دارویــی کمتــری در برابــر داروهــای شــیمیایی ایجــاد کنــد.
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پژوهشکده گیاهان دارویی

کشاورزی
ومنابعطبیعی

تولید قارچ های خوراکی  -دارویی

ارینچی ،انوکی و گانودرما
◄ مشخصات:

● قــارچ هــای خوراکــی  -دارویــی دارای ارزش غذایــی و خــواص دارویــی
بــا ارزش تــر و طعــم بازارپســندی باالتــری نســبت بــه قــارچ هــای دکمــه ای یا
صدفــی دارنــد و از طرفــی راندمــان بیولوژیکــی ( تبدیــل بســتر کاشــت به
محصــول ) آنهــا بســیار بیشــتر و هزینــه تولیــد آنهــا نیــز کمتــر اســت .
قــارچ هــای خوراکــی -دارویــی شــاه صــدف بــا برنــد ارینچــی و قــارچ
دارویــی انوکــی و همچنیــن قــارچ گانودرمــا در مقیــاس صنعتــی در
جهاددانشــگاهی تولیــد مــی شــود.
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Pleurotus eryngii
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پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی  -سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تولید نیمه صنعتی ریزجلبک

اسپیرولینا پالتنسیس

◄ مشخصات فنی:

● مکملهـای غذایـی طیـور (مـرغ مـادر ،جوجـه گوشـتی ،جوجه
تخمگذار ،بلدرچین و پرندگان زینتی)
● مکملهـای غذایـی آبزیـان (گرمابـی ،سـردابی ،خاویـاری و
ماهیـان زینتـی)
● مکملهای غذایی دام
● تنظیمکنندههای رشد و کود
● رنگیزههای زیستی (فیکوسیانین)
● مکملهای غذایی انسانی

Production of Semi-Industrial Microalgae Spirulina Platensis

جهاددانشگاهی واحد مازندران

│
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کشت بافت و تکثیر گیاهان دارویی
◄ مشخصات:

● تکثیــر گیاهــان دارویــی بــا اســتفاده از روش کشــت بافــت گیاهــی
( )Tissue cultureدر آزمایشــگاههای مجهــز انجــام و گیاهچههــای
تولیــدی جهــت ســازگاری بــه گلخانههــای واســط منتقــل شــده و پــس از
ســازگاری بــه زمیــن اصلــی منتقــل میشــود و بــا رعایــت اصــول GAP
کشــت و برداشــت میشــوند.

◄ کاربرد و مصارف:

● تکثیــر و تولیــد گیاهچههــای گواهــی شــده و عــاری از بیماریهــا بــرای
کاشــت در زمیــن اصلــی
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پژوهشکده گیاهان دارویی

کسب دانش فنی و تولید

بچه ماهی سی باس جهت پرورش در قفس
◄ مشخصات فنی:

● این طرح در دو فاز پایلوت و اصلی در استان بوشهر به انجام خواهد رسید .در فاز پایلوت امکان
تولید بچه ماهی سی باس با بازماندگی استاندارد این گونه بررسی و عملیاتی می شود .در فاز اصلی،
تولید نیمه صنعتی بچه ماهی در مرکز تکثیر در دست احداث در شهرک زیست فناوری دلوار
(استان بوشهر) با  12000متر مربع زیربنا اجرا خواهد شد.
محصول نهایی این طرح پنج میلیون قطعه بچه ماهی سی باس آسیایی ( )Lates calcariferبا
سن  30روز و بیشتر میباشد که قابلیت انتقال به مراکز نرسری و پرورش در قفس را دارا می باشند.
غذای زنده با کیفیت ،جهت پرورش الروی گونههای مختلف دریایی دیگر محصول این طرح است.

◄ کاربرد و مصارف:

● تولید پنج میلیون قطعه بچه ماهی سی باس در سال
● کسب دانش فنی تکثیر مصنوعی ماهی سی باس
● تولید غذای زنده جهت پرورش الروی ماهی سی باس و سایر گونه های دریایی
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تولید واکسن های پرکاربرد در صنعت

پرورش ماهی
◄ مشخصات فنی:

● واکسن غیرفعال شده علیه بیماری یرسینیوزیس در ماهی قزل آال که حاوی یک میلیارد بدنه باکتریایی
در هر میلی لیتراست.
● واکسن غیرفعال شده دو ظرفیتی علیه استرپتوکوکوس اینیایی و الکتوکوکوس گارویه در ماهی قزل آال
● واکسن غیرفعال شده علیه بیماری ویبریوزیس در ماهی سی باس حاوی یک میلیارد بدنه باکتریایی
فرمالینه در هر میلی لیتر
● واکسن غیرفعال شده بیماری استرپتوکوکوزیس در ماهی سی باس حاوی یک میلیارد بدنه باکتریایی در
هر میلی لیتر

◄ کاربرد و مصارف:

● جلوگیری از ایجاد بیماری های باکتریایی یرسینیوزیس و استرپتوکوکوزیس /الکتوکوکوزیس در مزارع
پرورش ماهی قزل آال در سطح کشور
● جلوگیری از ایجاد بیماری های باکتریایی ویبریوزیس و استرپتوکوکوزیس در ماهی سی باس آسیایی در
جنوب کشور
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Production of widely used vaccines in fish farming industry
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سازمان جهاددانشگاهی تهران

تولید رنگ های طبیعی خوراکی
◄ مشخصات فنی:

● رنگهای گیاهی از جمله مهمترین افزودنیهای طبیعی مورد استفاده در
صنایع غذایی و آرایشی بهداشتی هستند .این رنگها با روشهای پیشرفته
و با استفاده از حاللهای آبی از اندامهای گیاهی مثل زردچوبه ،چغندر و ...
استخراج و خالصسازی میشوند.

◄ کاربرد و مصارف:

● استفاده در صنایع غذایی اعم از نوشیدنیها ،کیکها و  ...همچنین صنایع
آرایشی ـ بهداشتی مثل لوسیونها ،کرمها و  ...این رنگها عالوه بر ایجاد
رنگهای متنوع و بدون عوارض جانبی دارای خاصیت آنتیاکسیدانی قوی
هستند.

Edible natural colourants

سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
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اصالح وبهبود ویژگی های موادغذایی
از طریق فرایند اکستروژن
◄ مشخصات فنی:

● در ایــن روش بــا فرآینــد حجیمســازی ( )Exrustionانــواع اســنکهای
اکســترود شــده (حجیــم) بــر پایــه غــات ،حبوبــات ،جوانههــا ،منابــع فیبــری و
 ...تولیــد میشــود.

◄ کاربرد و مصارف:

● فنــاوری اکســتروژن بــه دلیــل تطبیقپذیــری ،تنــوع فرآوردههــای قابــل
تولیــد و پائیــن بــودن هزینههــای تولیــد نســبت بــه ســایر روشهــای پخــت
و شــکلدهی و کاهــش مصــرف آب در تولیــد فرآوردههــای مختلــف غذایــی از
جملــه فرآوردههــای رژیمــی عملگــر ( )Functional Foodsکاربــرد زیــادی
دارد.
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی  -سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تولید نیمه صنعتی فرمون

آفت کرم خراط در درختان

(گردو ،آلو و زیتون)

◄ مشخصات:

● کــرم خــراط یکــی از پــر خســارت زاتریــن آفــات گیاهــی اســت کــه
درختانــی مثــل گــردو و زیتــون و آلــو را در کشــور مــورد هــدف قــرار
میدهــد و مبــارزه شــیمیایی مؤثــری بــرای آن شــناخته نشــده اســت.
مبــارزه بیولوژیــک بــه ویــژه مبــارزه بــا فرمــون جنســی ضمــن اینکــه از
منظــر زیســت محیطــی کــم خطــر اســت در مــورد ایــن آفــت کارســاز اســت.

◄ کاربرد و مصارف:

● مانیتورینــگ و شــکارانبوه و اخــال در جفــت گیــری حشــرات و آفــات
گیاهــی.

Completion of technical knowledge of pheasant production pheromone production in trees
)(Plums, olives and walnuts

سازمان جهاد دانشگاهی تهران
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اصالح نژاد دام سبک
● رشــد جمعیــت ،محدودیــت منابــع آب و خــاک و وابســتگی کشــور بــه واردات
علوفــه اهمیــت و جایــگاه دام ســبک و گوســفند داری را جهــت تأمیــن گوشــت
قرمــز مــورد نیــاز کشــور ،بیــش از پیــش نمایــان نمــوده اســت .ایــران بــا دارا
بــودن بیــش از  56میلیــون رأس گوســفند ،جایــگاه چهــارم دنیــا را بــه خــود
اختصــاص داده اســت 27 .نــژاد ثبــت شــده گوســفند در دنیــا متعلــق بــه ایــران
اســت .نــژاد زل ایرانــی بــا قدمــت بیــش از  6000ســال بــه روایتــی پــدر و مــادر
گوســفندهای امــروزی دنیاســت.با توجــه بــه ایــن موضــوع ظرفیــت علمــی
موجــود در جهاددانشــگاهی و ســایر مراکــز تحقیقاتــی کشــور شــرایط بســیار
مناســبی را جهــت اصــاح دام ســبک کشــور بــا اســتفاده از ذخایــر ارزشــمند
بومــی در مشــارکت بــا برتریــن نژادهــای گوســفند دنیــا کــه دارای خصوصیــات
چندقلــو زایــی ،مقاومــت بــه بیمــاری هــا ،درصــد چربــی کمتــر الشــه ،وزن باالی
الشــه ،وزن گیــری مناســب ،ضریــب تبدیــل بــاال و خصوصیــات مــادری مناســب و
نگهــداری همزمــان  2تــا  3بــره را دارا مــی باشــند فراهــم نمــوده اســت.
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پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان

تولید خارج رحمی جنین منجمد
تعیین جنسیت شده دام سنگین
● زمینــه فعالیــت مرکــز خدمــات تخصصــی بیوتکنولــوژی تولیــد مثــل در
حیوانــات مزرعــه ای (بیوفــارم) در حیطــه بیوتکنولــوژی تولیــد مثــل بــوده و
هــدف آن ایجــاد ارزش افــزوده در حــوزه حیوانــات مزرعــه ای ،بــا بکارگیــری
فنــاوری هــای نویــن تولیــد مثلــی مــی باشــد .بــه عبــارت دیگــر ایــن مرکــز
بــا بکارگیــری فنــاوری تولیــد خــارج رحمــی جنیــن منجمــد تعییــن جنســیت
شــده بــه ســه شــکل در ایــن حــوزه موثــر خواهــد بــود:
 .1تکثیــر دام هــای ممتــاز گلــه بــا هــدف تســریع اصــاح نــژاد گلــه و کاهــش
هزینــه هــای تولید
 .2تکثیــر نژادهــای کمیــاب و ارزشــمند بــا هــدف تســریع در افزایــش
جمعیــت نژادهــای مذکــور بــا حداقــل هزینــه و بــدون نیــاز بــه خــروج ارز
جهــت واردات آنهــا
 .3تکثیر نژادهای در معرض انقراض با هدف حفظ ذخایر ژنتیکی
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تولید فرآورده های گیاهان دارویی
● تولید داروهای گیاهی انسانی
● تولید داروهای گیاهی دامی
● تولید آفت کش های گیاهی
در ســال هــای اخیــر توجــه روزافــزون بشــر بــه اســتفاده از محصــوالت غذایــی
ســالم و کاهــش مصــرف داروهــای شــیمیایی ،محققــان را بــه ســمت تولیــد
فــرآورده هــای دارویــی بــا منشــا گیاهــی بــه عنــوان جایگزیــن داروهــای
شــیمیایی تشــویق نمــوده اســت .در ایــن بیــن یکــی از اهــداف ایــن مرکــز در
کنــار تولیــد داروهــای گیاهــی انســانی تولیــد داروهــای مــورد اســتفاده در صنعت
طیــور کشــور و همچنیــن تولیــد آفــت کــش هــای بــا منشــاء گیاهــی اســت تــا
خطــرات ناشــی از مصــرف آنتــی بیوتیــک هــا و داروهــای شــیمیایی در مصــرف
کننــده را بــه حداقــل برســانند.
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مرکز خدمات تخصصی تولید فرآورده های گیاهان دارویی

تولید بذور هیبرید سبزی و صیفی
● در حــال حاضــر ،بــذر هیبریــد مــورد نیــاز بــرای حــدود  5میلیــون تــن
گوجــه فرنگــی و حــدود  2میلیــون تــن خیــار تولیــدی در کشــور ،همگــی از
طریــق واردات تامیــن مــی گــردد .ایــن امــر ،تهدیــدی جــدی بــرای امنیــت
غذایــی و ســامتی جامعــه مــی باشــد .لــذا دسترســی بــه الیــن هــای خالــص
مــادری جهــت تولیــد بــذر هیبریــد مــورد نیــاز کشــور ،کلیــدی تریــن
مرحلــه در خودکفایــی تولیــد بــذر ســبزی و صیفــی اســت .دســتیابی بــه
بــذور اصــاح شــده و هیبریــد محصــوالت پرمصــرف از جملــه خیــار ،گوجــه
فرنگــی ،فلفــل و کاهــو و  ...در کنــار حفــظ ذخایــر زیســتی ،یکــی از اهــداف و
دســتاوردهای بانــک گیاهــی اســت .ایــن مهــم در فرآینــدی شــامل :ارزیابــی
ژرم پالســم هــای بومــی و خارجــی ،ایجــاد الیــن از ارقــام برتــر و تولیــد بــذور
هیبریــد و تولیــد و معرفــی ارقــام برتــر صــورت مــی گیــرد.
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فضای سرمایه گذاری و محیط
کسب و کار در اقتصاد ایران

◄ عنوان خدمت:

● اهمیــت وضعیــت فضــای ســرمایه گــذاری ،تحلیــل و ســنجش آن در اقتصــاد ایــران را
ایجــاب کــرده اســت .بــا وجــود وفــور منابــع و دارایــی هــای مختلــف در اقتصــاد ایــران،
تــداوم مســائل و مشــکالتی چــون بیــکاری و نــرخ رشــد اقتصــادی پاییــن ،نشــان دهنــده
ایــن واقعیــت اســت کــه اقتصــاد ایــران تــوان اســتفاده از دارایــی هــا و منابــع بالقــوه و
بالفعــل را نــدارد .در پژوهــش هــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع کــه در جهاددانشــگاهی انجــام
شــده اســت ،تــاش بــر ایــن بــوده تــا مســائل و مشــکالتی کــه در فرآینــد ســرمایه گــذاری
در اقتصــاد ایــران وجــود دارد ،ســنجیده و تبییــن شــود.

◄ ویژگی ها:

● پژوهــش هــای فضــای ســرمایه گــذاری در اقتصــاد در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات
اجتماعــی ،پژوهشــکده مطالعــات توســعه و واحــد تربیــت مــدرس در حــال انجام اســت.
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علوم شناختی
◄ عنوان خدمت:

● علــوم شــناختی ،دانشــی بیــن رشــته ای اســت کــه بــه مطالعــة علمــی ذهــن و
فرایندهــای آن مــی پــردازد و ماهیــت شــناخت را در انســان ،حیوان و ماشــین بررســی
مــی کنــد .حــوزه هایــی کــه دانشــمندان علــوم شــناختی بررســی مــی کننــد ،شــامل
زبــان ،ادراک ،حافظــه ،توجــه و هیجــان هــا اســت و بــرای فهــم کارکــرد آنهــا ،از
رشــته هایــی همچــون روان شناســی ،زبــان شناســی ،فلســفه ذهــن ،علــم اعصــاب،
انســان شناســی و هــوش مصنوعــی کمــک مــی گیرنــد.

◄ ویژگی ها:

● ارزیابــی شــناختی و بازتوانــی شــناختی» (کــه بــه ســنجش کارکردهــای شــناختی
مغــز در حــوزه هــای مختلــف مــی پــردازد) و «عواطــف و کاربردهــای آن در زندگــی؛
بــا تأکیــد بــر آمــوزه هــای قرآنــی و پژوهــش هــای علــوم شــناختی» از مهــم تریــن
موضوعــات مرتبــط بــا علــوم شــناختی اســت کــه در حــوزه پژوهــش هــای علــوم
انســانی جهاددانشــگاهی در جهاددانشــگاهی البــرز و پژوهشــگاه علــوم انســانی
جهاددانشــگاهی در حــال انجــام اســت.
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آموزش و پرورش و علوم تربیتی
◄ عنوان خدمت:

● آمــوزش و پــرورش اصولــی و پایــه ای ،اصــل اساســی توســعه
اســت .کــودکان بخــش مهمــی از جمعیــت یــک جامعــه بــه شــمار
مــی رونــد؛ بنابرایــن ،چگونگــی شــکل گیــری شــخصیت بنیادیــن
آنهــا در کودکــی ،جامعــه پذیــری و فرهنــگ پذیــری آنهــا در ســاختار
جامعــه و آینــدة آنهــا بســیار مؤثــر اســت.

◄ ویژگی ها:

● تربیــت نیــروی انســانی بــا کیفیــت و افــراد ســالم ،متخصــص و
ماهــر ،هدفمندکــردن هزینــه های آمــوزش و پــرورش ،دفــاع از حقوق
اجتماعــی کــودکان و مشــخص کــردن تعــداد کــودکان بازمانــده از
تحصیــل و دالیــل آن ،از جملــه موضوعــات حــوزه آمــوزش و پــرورش
و علــوم تربیتــی هســتند کــه در پژوهشــکده مطالعــات توســعه،
واحدهــای البــرز ،فــارس و خوزســتان دربــاره آنهــا پژوهــش انجــام
مــی شــود.

95

آسیب شناسی و مسائل اجتماعی
◄ عنوان خدمت:

● آســیب هــای اجتماعــی و ســیر صعــودی آن در کشــور یکــی از موضوعات بســیار
مهمــی اســت کــه بهویــژه در دهــه هــای اخیــر افزایــش قابــل ت ًاملــی داشــته
اســت؛ بــه گونــه ای کــه طــی چنــد ســال اخیــر تبدیــل بــه مســئله ای ملــی شــده
اســت .در واقــع توجــه بــه آســیب هــای اجتماعــی و احصــای راهکارهــای مهــار
آنهــا در ســال هــای پــس از انقــاب اســامی بــه عنــوان یکــی از دغدغــه هــای
مهــم و اساســی نهادهــای سیاســت گــذار  ،برنامــه ریــز و اجرایــی کشــور مطــرح
بــوده اســت.

◄ ویژگی ها:

● پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی ،بــا توجــه بــه گســتره حــوزه
آســیب هــا و مســائل اجتماعــی و پیمایــش ملــی جــرم و بــزه دیدگــی را اجراکــرده
اســت .واحدهــای البــرز ،عالمــه طباطبایــی ،یــزد ،خراســان شــمالی ،خراســان
جنوبــی ،گلســتان و ...نیــز در حــوزة پژوهــش هــای مســائل اجتماعــی فعــال
هســتند.
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ادبیات فارسی و هویت ایرانی
◄ عنوان خدمت:

ت ایرانــی اســت .عناصــر هويــت
● ادبیــات فارســی از جملــه مهمتریــن مؤلفههــای هویـ 
ايرانــي در متــون كالســيك ادبیــات فارســي جلوههــاي ويــژهاي دارد و بــه ســبب
داشــتن محتــواي انسانشناســانه و تأكيــدات عارفانــه بــر شــناخت ابعــاد مختلــف و
نيازهــاي گوناگــون بشــري و ابتنــا بــر معرفتشناســي و حكمــت اشــراقي ،هميشــه
متنــي گويــا و واجــد پيــام بــراي انســان امــروز بــوده اســت .ادبیــات معاصــر فارســی
نیــز در اثــر مواجهــه بــا تحــوالت ،حــوادث و رویدادهــای مهــم تاریــخ معاصــر ،ســهمی
جــدی در شــکل گیــری و بازنمایــی هویــت ایرانیــان در دوران کنونــی داشــته اســت.
میــراث ادبیــات فارســی مــی توانــد دســت مایــه پژوهــش هــای همســو بــا نیازهــای
فرهنگــی جامعــه در ســطح سیاســت گــذاری و متناســب بــا ظرفیــت هــا و قابلیــت هــای
برنامــه هــای توســعه کشــور قــرار گیــرد و درجهــت ارتقــای هویــت ایرانــی اســامی ،
راهکارهایــی بــرای فــاءق آمــدن بــر بحــران هــای انســان معاصــر ارائــه کنــد.

◄ ویژگی ها:

● پژوهــش هــای انجامشــده در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی،
بــه دنبــال بهــره منــدی از هویــت ایرانــی  -اســامی در ارتقــای توســعه و پیشــرفت
اجتماعــی کشــور اســت.
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آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای
◄ عنوان خدمت:

● بــا توجــه بــه اینکــه نقــش طــرح هــای ملــی و منطق ـهای در تعادلبخشــی امــور برنامــه
ریــزی و آمایــش ســرزمین ،اجرایــی کــردن آنهــا بــرای بهــره بــرداری مناســب از امکانــات
و قابلیتهــای مناطــق در ایجــاد تعــادل فضایــی پهنــة ســرزمین ،تلفیــق ویژگــی هــای
فرهنگــی مناطــق در فراینــد برنامــه ریــزی هــای ملــی ـ منطقــه ای ،تخصصــی کــردن نقــش
محــوری مناطــق و در نهایــت ایجــاد بســترهای الزم بــرای رشــد و توســعة کشــور ،بســیار
ضــروری اســت.

◄ ویژگی ها:

● پژوهــش هــای حــوزه آمایــش ســرزمین و برنامــه ریــزی منطقــه ای در راســتای برنامــه
ریــزی کاربــری اراضــی ،انتظــام بخشــی بــه فضــا ،برنامــه ریزیــز توســعه روســتایی ،توســعه
منطقــه ای و برنامــه ریــزی گردشــگری در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی و
پژوهشــکدههای محیــط زیســت ،توســعه و برنامــه ریــزی ،گردشــگری ،همچنیــن ســازمان
خراســان رضــوی و واحــد کرمــان ،قزویــن و البــرز در ایــن حــوزه فعالیــت میکننــد.
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◄ عنوان خدمت:

توانمندسازی

● شــرایط محیطــی و فضــای سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و طبیعــی کشــور بر لــزوم افزایــش تابآوری
تأکیــد میکنــد .افزایــش تــابآوری نتیجــة توانمندســازی در حــوز ههــای حاکمیــت و جامعــه اســت .از
طرفــی ،وجــود ســکونتگاه هــای غیررســمی و شکســت بســیاری از اســتراتژی هــا در حــل موضــوع این
ســکونتگاه هــا و گســترش چهــره فقــر در روســتاها و ...موجــب شــده اســت تــا فعالیــت های گســترده
و چنــد جانبــه ای در قالــب پژوهــش و ارائــه خدمــات تخصصــی ،در ابعــاد مختلــف توانمندســازی ،در
دســتور کار واحدهــای جهاددانشــگاهی قــرار گیــرد؛ از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه مطالعــات اجتماعــی
مناطــق اســکان غیــر رســمی بــا هــدف ارائــه راهکارهــا و مــدل بومــی توانمندســازی(در شــهرهای
کرمانشــاه ،چابهــار ،اردبیــل و ،)...توانمندســازی جامعــه و افزایــش ظرفیــت اجرایــی حاکمیــت (از طریق
شــفافیت و مقابلــه بــا فســاد ،گفتمــان ســازی و تقویت شــبکه های اصالحــی اجتماعــی ،توانمندســازی
نهادهــای حرفــه ای ،صنفــی و مدنــی) ،ایجــاد و راه انــدازی دفاتــر توســعه محلــی اجتمــاع محــور بــا
موضــوع بهبــود شــاخص هــای توســعه اجتماعــی و پیشــگیری و کاهــش آســیب هــای اجتماعــی در
مناطــق حاشــیه نشــین ،و تــوان افزایــی جوامــع محلــی (بــا اســتفاده از مشــارکت روســتاییان) اشــاره
کــرد.

◄ ویژگی ها:

● پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی ،پژوهشــکدة مطالعــات توســعه ،پژوهشــکدة توســعه
و برنامــه ریــزی ،پژوهشــکدة گردشــگری ،ســازمان جهاددانشــگاهی کرمانشــاه ،واحدهــای البــرز ،عالمــه
طباطبایــی ،اردبیــل ،کرمــان ،خراســان شــمالی و قــم در حــال پژوهــش و ارائــه خدمــات تخصصــی در ایــن
حــوزه هســتند.
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فرهنگ

فرهنــگ از جملــه مفاهيمــي اســت كــه بازشناســي آن ،بــا موجوديــت انســان و جامعــه
گــره ميخــورد و آنچــه بــه اهميــت آن ميافزايــد ،درك واقعــي از انســان و جامعــه
و ابــزاري در جهــت رشــد و تعالــي انســان و قــوام جامعــه اســت .شــناخت فرهنــگ بــر
اســاس مبانــي اســام نــاب ،تنهــا رهگشــاي مشــكالت جامعــه و هدايــت انسانهاســت .بــا
توجــه بــه تعاريــف و تلقيهــاي گوناگــون از فرهنــگ ،جهاددانشــگاهي در تــاش اســت
فرهنگــي مبتنــي بــر ارزشهــاي اســام و انقــاب اســامي و رهنمودهــاي بنيانگــذار
جمهــوري اســامي امــام خمينــي(ره) و رهبــر معظــم انقالب(مدظلــه) در عرصههــاي
فرهنگــي ايجــاد كنــد؛ ضمــن بازشناســي آن ،بــه تبليــغ و ترويــج فرهنــگ اســام نــاب
بپــردازد و حركتــي نــو ،بديــع و اثربخــش بــه وجــود آورد.
نهــاد انقالبــي جهاددانشــگاهي بــا بیــش از چهــار دهه فعاليــت فرهنگــي و تجربــة كارآمد
ّ
خــاق و متكــي بــه تالشهــاي عملــي و پژوهشهــاي علمــي در عرصــة فرهنــگ
و
كشــور بخصــوص در محيــط دانشــگاهها ،يكــي از اركان اصلــي و منشــاء ارائــه و اجــراي
ايدههــاي نــو و متعالــي و دســتيابي بــه دســتاوردهاي بــزرگ فرهنگــي ميباشــد.
برخــی از مأموریتهــای محولــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه جهاددانشــگاهی
در حــوزه نقشــه علمــی کشــور شــامل مشــارکت در امــر تعمیــق ،ترویــج و گســترش
فرهنــگ اســامی ایرانــی ،ارتقــای کرس ـیهای نقــد و مناظــره علمــی و نهادینهســازی
گفتمــان علــم در راســتای شــکلگیری تمــدن نویــن اســامی از جملــه عمــده مباحــث
معطــوف بــه ایــن امــر اســت کــه در ورود بــه دوره جدیــد و گام دوم انقــاب اســامی
مــورد توجــه خواهــد بــود.
یکــی از دســتاوردهای بســیار ارزشــمند بــاور و فرهنــگ جهــادی ،پذیــرش مردمــی و
جایــگاه مطلــوب جهادگــران در میــان مــردم اســت؛ و گرایــش بســیار مثبــت عمــوم
مــردم بــه خدمــات ایــن نهــاد ،خــود گویــای نقــش برجســته مردمــی بــودن جهادگــران
اســت کــه توانســتهاند بــا بهرهگیــری از عامــل و روحیــه ایثــار و فــداکاری ،نقایــص و
کمبودهــا را جبــران نماینــد.
در فرهنــگ و مدیریــت جهــادی کــه انجــام وظیفــه و تکلیــف تــا مــرز ایثــار ،اســاس و
محــور آن تلقــی مــی شــود ،دلیلــی بــر عــدم اعتمــاد وجــود نــدارد .زیــرا کــه شــائبهای
در ایــن انگیــزه نیســت و ایــن شــاه کلیــدی اســت کــه نهادهــای انقالبــی و بــه طــور
مشــخص جهاددانشــگاهی در مقاطــع مختلــف در اختیــار داشــته اســت.
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سازمان فعاليتهاي قرآني
دانشگاهیان کشور
● معتبرترین مرکز دانشجویی در فعالیتهای قرآنی
● برخوردار از بازوی رسانه ای قدرتمند به نام خبرگزاری بین المللی قرآن کریم (ایکنا)IQNA -
● ارایه کننده گستره ای از خدمات و فعالیت ها در مراکز شش گانه:
● مرکز مطالعات میانرشتهای قرآن کریم
● مرکز تخصصی تولیدات چندرسانهای قرآنی (مبین)
● مرکز آموزشهای تخصصی علوم و فنون قرآن کریم
● مرکز مشاوره سبک زندگی اسالمی
● مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی
● مرکز دانشجو معلم قرآن
●مبدع و برگزارکننده جشنوارهها ،مسابقات و همایشهای قرآنی در سطح ملی و بین المللی
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سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور

خبرگزاري بینالمللی قرآن (ایکنا)IQNA-
◄ اهداف و ویژگیها:

حوزه فرهنگی جهاددانشـگاهی در بیسـتم آبانماه ۱۳۸۲
مقارن بـا پانزدهم رمضان المبـارک  ۱۴۲۴هــ.ق ،با هدف
اطالعرسـانی سـریع و دقیق اخبـار و رویدادهـای قرآنی
و دینـی کشـور و جهـان بـه مخاطبـان داخـل و خـارج،
خبرگـزاری ایکنا را تأسـیس کـرد .برای ایـن خبرگزاری
گ تریـن خبرگزاری
کـه امـروز از آن به نخسـتین و بـزر 
ن کریـم در جهـان اسلام یـاد می شـود
تخصصـی قـرآ 
اهـداف دیگـری هـم در نظر گرفته شـده اسـت؛ از جمله
ترویـج و سـوق دادن جامعـه بـه سـوی سـبک زندگـی
قرآنـی ،تلاش بـرای تحقق فرهنـگ قـرآن در ایـران و
سراسـر جهـان ،مهجوریتزدایـی از معارف قـرآن کریم
در عرصههـای مختلـف و شـبههزدایی از تـارک نظـام
جمهوری اسلامی در خصوص پرداختن به قـرآن در انظار
سـایر ملل مسـلمان؛خبرگزاری بینالمللی قـرآن (ایکنا)
در اسـتان های کشـور شـعبه دارد و همچنین توانسته در

خبرگزاري بین المللی قرآن

توسـعه فعالیـت های بیـن المللی خـود ،چندین شـعبه
منطقـه ای در جهان دایـر نماید .این خبرگـزاری عالوه بر
تولیـد و نشـر خبر به زبان فارسـی ،بـه طـور روزانه اخبار
را بـه  19زبـان زنده دنیـا مخابره مـی کند.
ایکنـا کـه در زمان آغـاز به فعالیتـش در دهـه  ،80روزانه
هفـت خبـر بـه زبان فارسـی منتشـر می کـرد؛ بـا یاری
خداونـد متعـال و همـت و عـزم جهـادی اعضـای ایـن
خبرگزاری توانسـته اسـت از مرز تولید روزانـه  ۵۰۰خبر،
آن هـم بـه زبـان هـای مختلف مـردم دنیـا عبـور کند.
بـا توجه به تنـوع زبانـی و رسـالت جهانی خبرگـزاری و
ت گسـترده این رسـانه قرآنی در عرصـه بینالملل،
فعالی 
در اسـفندماه سـال  ۱۳۹۱نـام ایـن خبرگـزاری بـا مجوز
معاونـت مطبوعات و امور خبرگزاری هـا ی وزارت فرهنگ
و ارشـاد اسلامی به «خبرگزاری بینالمللـی قرآن» تغییر
یافـت تا به تبعیت از خـو ِد قرآن ،حلقه اتصال مسـلمانان
در سراسـر گیتی باشـد.
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www.iqna.ir

103

خبرگزاري دانشجويان ايران(ایسنا)ISNA -
خبرگـزاری دانشـجویان ایران (ایسـنا ) تنها خبرگـزاری با

واسـط بین مسـووالن ،نخبگان و مـردم بوده اسـت.مرجع

پـس از پیروزی شـکوهمند انقالب اسلامی محسـوب می

جهاددانشـگاهی بـه عنـوان رییس هیـات مدیـره ،معاون

هویت دانشـجویی و نخسـتین خبرگزاری غیردولتی ایران

تصمیـم گیری در ایسـنا هیات مدیرهای متشـکل از رییس

شـود کـه امتیـاز آن در تاریـخ  1378/4/2از سـوی وزارت

فرهنگـی وی ،مدیرعامـل خبرگـزاری و دو نفـر از اعضـای

قـرار گرفت.خبرگـزاری دانشـجویان ایـران بـا بهرهگیری

اداره خبـری شـامل ادارات علمـی و فنـاوری ،اجتماعـی،

در  ۱۳آبـان  ۱۳۷۸بـا اظهـار لطـف رهبـر انقلاب خطاب

عکـس ،اسـتانها در ایسـنا فعالیت میکننـد .این مجموعه

فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در اختیـار جهاددانشـگاهی

از سـرمایهی اندیشـه ،خالقیـت و نوآوری جوانان دانشـجو
به ایسـنا کـه فرمودنـد« :اخبار خـوب ،مفیـد و امیدبخش

مخابـره کنیـد ».با هدف اطالع رسـانی صحیـح ،به هنگام

جهاددانشـگاهی به پیشـنهاد رییـس این نهاد هسـتند9.
اقتصـادی ،سیاسـی ،بینالملـل ،فرهنگی هنری ،ورزشـی،

موفق شـده اسـت ضریب نفـوذ خبری بـاال در بین سـایر

خبرگزاریهـا را رقم بزند؛ ایسـنا اخبار و محتواهای تولیدی

و همـه جانبـه به صورت آزمایشـی و در  ۱۶آذر همان سـال

اش را عالوه بر زبان فارسـی به عربی ،انگلیسـی و فرانسـه

اطالعرسـانی گام نهاد.رسـالت اصلـی این رسـانه خبری از

ارسـال صوت ،فیلـم ،اخبار ویدیویی و چندرسـانهای مجهز

فضـای رسـانهای کشـور و ارتقـای آگاهیهـای علمـی،

ویـژه برای جوانان و دانشـجویان عالقمنـد از کارهای خوب

مصـادف بـا روز دانشـجو بـه صـورت رسـمی بـه عرصـه

بدو تاسـیس تاکنـون ایفای نقش دانشـگاهیان در توسـعه

فرهنگـی ،سیاسـی ،اجتماعـی ،اقتصادی ،هنـری و صنفی

بـا نگاهـی دانشـگاهی و دانشـجویی و شـکلگیری حلقه

هـم مخابـره می کند .ایسـنا توانسـته خود را بـه امکانات

کنـد؛ دایرکـردن دوره های مختلف آموزشـی خبرنگاری به

این خبرگـزاری غیردواتی اسـت.
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خبرگزاري دانشجويان ايران

خبرگزاري علم و فرهنگ سینا پرس ()sinapress
خبرگـزاری علـم و فرهنگ (سـینا پـرس) در تاریـخ  16مـرداد  1393همزمان با سـی و چهارمین
سـالروز تاسـیس جهـاد دانشـگاهی باهـدف ارتقـای سـطح خبررسـانی علمـی ،اطالعرسـانی
پیشـرفتهای علمی و رویدادهای علم ،فناوری و سلامت در کشـور ،معرفی پیشـرفتهای علمی،
اطالعرسـانی مهمتریـن رویدادهـای حوزه علم ،فنـاوری و سلامت در جهان و معرفـی چهرهها و
رویدادهـا برجسـته و مهـم علم ایـران و جهان بـه مخاطبـان ،کار خود را آغـاز کرد.
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جهاددانشـــگاهی از ســـال  1360و همزمـــان بـــا تحـــوالت انقـــاب ،بـــا عنایـــت بـــه مأموریـــت خطیـــر خـــود،
اق ــدام ب ــه انتش ــار مت ــون مرج ــع و درس ــی در ح ــوزه دانش ــگاهی نم ــود و دس ــت ب ــه ایج ــاد تش ــکیالت زد و ب ــه
منظ ــور ایج ــاد وح ــدت روی ــه و تمرک ــز در تدوی ــن سیاس ــت ه ــای نش ــر در جهاددانش ــگاهی ،ض ــرورت تأس ــیس
ســـازمانی فراگیـــر بـــرای امـــور انتشـــاراتی بـــه وجـــود آمـــد و درنهایـــت ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی
در ســـال  1379تأســـیس شـــد.
◄ نگاهی به ویژگیها ،اقدامات و افتخارات
● از سازمانهای مرجع در زمینه نشر کتاب دانشگاهی و ترویج فرهنگ کتابخوانی
● ناشر برتر كشور در حوزۀ نشر كتب دانشگاهي
● با گستره شعبات در سراسر كشور
● انتشار بيش از  8500عنوان كتاب
● مبــدع و برگزارکننــده ادوار جشــنواره پاياننامــه ســال دانشــجويي و جشــنواره كتــاب ســال دانشــجويي،
مســابقات دفــاع ســهدقیقهای پایاننامههــای دانشــجویی و رقابــت هــای کتــاب ســه دقیقــه ای
● برگزارکننــده سلســله نشس ـتهای نقــد و بررســی کتــب علــوم انســانی(فصل ســخن) ،طرحهــای مطالعــه،
کتابخوانــی ،رونمایــی کتــاب
● ارائه کننده خدمات چاپ و خدمات علمی به دستگاه های مختلف
● فروش کتاب الکترونیک از طریق اپلیکیشن های مختلف (فیدیبو و طاقچه)
● اجــرای طرحهــای پژوهشــی نظرســنجی وضعیــت مطالعــه و کتابخوانــی در نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب
تهــران ،تهیــه الگــوی ناشــران دانشــگاهی موفــق بیــن المللــی ،تهیــه الگــوی مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری در
حــوزه نشــر
● کتــاب هــای برگزیــده و شایســته تقدیــر ادوار کتــاب ســال جمهــوری اســامی ایــران ،کتــاب فصل و نیز ناشــر
برگزیــده حــوزه ســامت ،همایــش مدیریــت و فرهنــگ جهــادی و ادوار نمایشــگاه بیــن المللی کتــاب تهران
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سازمان انتشارات جهاددانشگاهي

سازمان دانشجويان جهاددانشگاهي
سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی ،تشـکیالتی وابسـته به معاونت فرهنگی جهاددانشـگاهی اسـت که در
سـال  1377بـه منظـور سـاماندهی مطلوب و توسـعه (ارتقای) مشـارکت دانشـجویان دانشـگاهها و مؤسسـات
آمـوزش عالـی کشـور در زمینههـای اجتماعـی ،سیاسـی ،علمـی ،صنفی و فوقبرنامه تأسـیس شـده اسـت.
ایـن سـازمان ،فعالیتها و اقدامات خود را از طریق شـبکه فراگیر دانشـجویی جهاددانشـگاهی ،شـعب اسـتانی
و دانشـگاهی و کانونهـای دانشـجویی فعـال ،مرکز ملی گفتوگو ،مناظره و آزاداندیشـی ،باشـگاه دانشـجویان حامی
محیط زیسـت و منابـع طبیعی ،طرحهـای ملی و کارگاههـای آموزشـی برنامه ریزی و اجـرا میکند.
● کارآفرینی و نوآوری اجتماعی
● برگزاری مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
● برگزاری مسابقات مناظره دانشجویان ایران به زبان انگلیسی
● برگزاری کارگاههای آموزشی گفتوگو و مناظره در سطح کشور
● برگزاری گردهمایی گروههای دانشجوی حامی محیط زیست و منابع طبیعی
● برگزاری طرح ملی نکوداشت مفاخر ایران زمین و دیدار با مفاخر
● برگزاری رویدادهای کارآفرینی اکسیر
● راهاندازی سامانۀ شناسایی داوطلبان متخصص برای اعزام به مناطق بحرانزده(محرومیت زدایی)
● پویش اهدای عضو با همکاری سازمان اهدای عضو
● پویشهای بر مبنای خالقیت و ابتکار نظیر بازیها و...
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مركز افكارسنجي دانشجويان ايران
(ایسپا)ISPA -
◄ اهداف و ویژگیها:

● ایسـپا در راسـتای توسـعۀ علمـی و تحقیقاتی کشـور و با هـدف رفع نیاز سـازمانها و
نهادهـای تصمیمگیـر ،ضرورت توجـه به افـکار عمومی و لـزوم بهرهگیری از مشـارکت و
دیدگاههـای شـهروندان در بهبـود و توسـعه امور کشـور در عرصه های مختلف ،از سـال
 1380فعالیـت خود را آغاز کرده اسـت.
این مرکز که در زمره معتبرترین مراکز رصد مسائل کشور به حساب می آید؛ بیش از
 5000طرح نظرسنجی در سطوح ملی ،منطقهای یا استانی و محلی اجرا کرده است .ایسپا
نظرسنجی ها با ضرایب اطمینان باال و تخمینهای نزدیک را به کمک شعبات خود در سراسر
کشور و همکاری با  5000پرسشگر به انجام می رساند.
اجـرای طرحهـای ملی شـاخص از جمله بررسـی رفتـار انتخاباتی مـردم ایـران ،پیمایش
ملـی فرهنگ سیاسـی مردم ایـران ،پیمایش ملی سـنجش دینداری مردم ایران ،بررسـی
سـبک زندگی دانشـجویان ایـران ،پیمایـش کیفیت زندگی مـردم ایران ،سـنجش میزان
مصـرف شـبکههای اجتماعـی مجـازی از جملـه اقدامـات شـاخص مرکـز افکارسـنجی
دانشـجویان ایران است.
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مرکز فرهنگی ـ دانشجویی
امام(ره) ،والیتفقیه و انقالب اسالمی
آشــنا کــردن نســل جــوان دانشــگاهی بــا زندگــی پــر برکــت و مبــارزات و
مجاهدتهــای حضــرت امــام خمینــی(ره) ،ترویــج اندیشــههای بنیانگــذار
جمهــوری اســامی ایــران و رهبــر معظــم انقــاب اســامی و مبانــی انقــاب،
مهــم تریــن هــدف تأســیس ایــن مرکــز در ســال  1383بــود.
● برگزاری جشنواره ملی بهار
● برگــزاری همایــش بینالمللــی گفتمــان اســام سیاســی امامخمینــی (ره) و
جهــان معاصــر
● برگزاری جشنواره و اردوی ملی  -منطقهای طریق جاوید
● تولیــد محتواهــای متنــوع از قبیــل چــاپ و انتشــار کتــاب ،محصــوالت ســمعی
بصــری و رســانه ای بــا موضــوع اندیش ـههای امــام خمینــی (ره)
از جمله اقدامات شاخص این مرکز فرهنگی است.
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مركز گردشگري علمي ـ فرهنگي
دانشجويان ايران
تشــكيالتي وابســته بــه معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهي اســت كــه در ســال  1380بــه منظــور
اقــدام و عمــل در مســیر توســعۀ پايــدار صنعــت گردشــگری و ارتقــای فرهنــگ گردشــگري در
نســل جــوان و دانشــگاهی جامعــه تأســيس شــد.

◄ اهم برنامههای اجرا شده توسط این مرکز فرهنگی:
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● مبــدع و برگزارکننــده ادوار طــرح ملــی «ایــران ،مــرز پرگهــر» (بازديــد دانشــگاهيان از مواريــث
فرهنگــي و پروژههــاي ملــي سراســر كشــور)
● ادوار طرح ملي «درياي خاك» (کویرنوردی و کویرشناسی دانشجویان ایران)
● ادوار طرح ملي گنبد گیتی(كوهنوردي دانشجويان كشور)
● ادوار طرح ملي اردوهاي دانشجويي بوم گشت ايران
● ادوار بازدیدهای علمی و فرهنگی ویژه مستعدين بنیاد ملی نخبگان (بیش از  100اردو)
● ادوار همایش ملی علمي  -فرهنگي خلیج فارس
● اجرای طرح ملی تأثیر هدفمندی یارانهها بر توسعه صنعت گردشگری کشور
● راهانــدازی پایــگاه اطالعرســانی مرکــز گردشــگری علمــی -فرهنگــی دانشــجویان ایــران بــا
هــدف گــردآوری و نشــر دادههــای مســتند دربــاره ابعــاد گوناگــون گردشــگری بــه  6زبــان زنــده
دنیــا
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صندوق قرضالحسنۀ دانشجویان ایران
در ســال  1377بــراي احیــای فرهنــگ قرآنــي و الهــي نيكــوكاري و نوعدوســتي در جامعــۀ
دانشــگاهي ،بــا شــخصیت حقوقــی مســتقل تشــكيل شــد و در راســتاي اهــداف عالــي حمايــت از
پوينــدگان عرصههــاي دانــش و پژوهــش در ايــن نهــاد انقالبــي فعاليــت ميكنــد.
يــك تشـ ّ
ـكل مــردم نهــاد در امــور اجتماعــي و خيريــه کــه از گــروه جــذب منابــع دانشــگاهی،
مجمــع خيريــن دانشــگاهي و گــروه فرهنگــي دانشــجويي( ايســار( ) ISARاحیــای ازخودگذشــتگی
در دانشــجویان ایــران )Iranian Student Altruism Revivalتشــکیل شــده و دارای مجــوز
بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران اســت.

◄ مهم ترین اقدامات:

● میزبانی جلسات مجمع خیرین دانشگاهی
● رشد منابع مالی صندوق
● اعطای بیش از  1700فقره تسهیالت به دانشجویان عضوصندوق به ارزش  40میلیارد ریال
● اخد مجوز بانک مرکزی به عنوان اولین صندوق قرض الحسنه حوزه دانشجویی کشور
اولینها در حوزه مربوطه
● بسترسازی و مشارکت چشمگیر دانشجویان در افتتاح حساب
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آموزش و کارآفرینی

یکـــی از اثـــرات تغییـــرات فنـــاوری بـــر ســـاختار جامعـــه ،تحـــول مشـــاغل اســـت.
فن ــاوری ب ــر ن ــوع و ماهی ــت مش ــاغل در جامع ــه تأثی ــر گذاش ــته و برخ ــی از مش ــاغل
از بیـــن رفتـــه و مشـــاغل بســـیار جدیدتـــر و متنوعتـــر دیگـــری را کـــه منجـــر بـــه
توس ــعة ب ــازار ش ــده ایج ــاد ک ــرده اس ــت ،نظ ــام آموزش ــی رس ــمی و غیررس ــمی بای ــد
بـــه ســـرعت خـــود را در جهـــت توانمندســـازی افـــراد بـــرای انجـــام کار و بهبـــود
دانـــش و تواناییهـــا هماهنـــگ و نقـــش مهمـــی در توســـعه بـــازار ایفـــا نمایـــد .در
حـــال حاضـــر ،بـــا دو پدیـــده جمعیـــت عظیـــم دانشآموختـــگان جویـــای کار و
نیـــاز شـــدید حوزههـــای تخصصـــی بـــازارکار بـــه منابـــع انســـانی کارآمـــد در
کشـــور مواجـــه هســـتیم؛ ایـــن امـــر ضـــرورت توســـعه آموزشهـــای تخصصـــی و
مهارتهـــای پیشـــرفته را بـــرای توانمندســـازی دانشآموختـــگان و منابـــع انســـانی
کشـــور آشـــکار مـــی ســـازد.
مبنــاي گــذار از مراحــل توســعه و پيشــرفت همــراه بــا عدالــت و رفــاه اجتماعــي و
يكــي از ملزومــات اساســي تحقــق ســند چش ـمانداز  1404توســعه جمهــوري اســامي
برخــورداري از يــك نظــام آموزشــي و توانمندســازي منابــع انســاني منســجم و
چارچوبــي عقاليــي و دانشمحــور اســت كــه ضمــن توجــه بــه مبانــي شــناختي،
اجتماعــي ،بــراي پاســخگويي بــه نيازهــاي علمــي ،مهارتــي و اجرايــي كشــور و توســعه
مرزهــاي آگاهــي و دســتيابي بــه قلــل توســعه ايــران اســامي از پيــش تعييــن شــده
ميباشــد.
جهاددانشــگاهی از بــدو تاســیس بــا توانمندیهــای بالفعــلو بالقــوه در حوزههــاي
مختلــف علمــي و تخصصــي ،بــا برخــورداري از نيروهــاي انقالبــي ،متعهــد ،كارآزموده،
كارآمــد و متخصــص و بــا داشــتن امكانــات وســيع علمــي ،تحقيقاتــي ،پژوهشــی،
آموزشــي در ســطوح مختلــف آمــوزش از قبيــل :آمــوزش عالــي ،علمــي كاربــردي،
آموزشهــاي تخصصــي و تخصصــي پيشــرفته ،فرهنگــی و كارآفرينــي ایــن توانمنــدی
و امــکان را دارد تــا حقايــق مهــم عصــر حاضــر را درك كــرده و بــا هــدف توســعه
نظــام يكپارچــه آموزشــي و توانمندســازي منابــع انســاني كارآمــد ،خــود را عنصــري
از نظــام دانــش ملــي دانســته و بــه وظيفــه خــود بــراي كســب و توليــد دانــش روز
در حــوزه شــناختي ،ســامت ،فرهنگــي ،اجتماعــي ،فــنآوري ،صنعتــي ،مديريتــي و
اقتصــاد دانشبنيــان عمــل نمایــد.
همچنیــن نظــر بــه اهمیــت و اولویــت دهــی دولــت هــا بــه کســب و کارهــای خــرد
و کوچــک کــه نیــاز بــه ســرمایه کــم و از ســوی دیگــر ظرفیــت اشــتغال زایــی باالیــی
دارنــد ،جهاددانشــگاهی بــا توجــه بــه تجــارب خــود در زمینــه شناســایی فرصــت هــای
اشــتغال و کارآفرینــی ،همــواره پیشــنهادها و طــرح هــای مطالعاتــی و کارشناســی
شــده را ارائــه نمــوده کــه خوشــبختانه بســیاری از آن هــا از جملــه طــرح ملــی توســعه
مشــاغل خانگــی در ایــن حــوزه عملیاتــی شــده اســت.
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آموزش،تحول و نوآوری
● ارتقــای منابــع انســانی و متناســب ســازی ایــن ســرمایه ارزشــمند بــا نیازهــای
تخصصــی کشــور ،هــدف مهــم حــوزه آمــوزش و کارآفرینــی در جهاددانشــگاهی
اســت .ایــن نهــاد ،مجموعــه اقدامــات خــود را بــه منظــور ایجادکارآیــی الزم در
منابــع انســانی بــرای پذیــرش و ایفــای مؤثــر وظایــف اجتماعــی و شــغلی بــه
بهتریــن شــکل ممکــن ،برنامــه ریــزی و اجــرا مــی کنــد .جهاددانشــگاهی بــا
پشــتوانه  40ســال تجربــه علمــی و عملــی بــا بهرهمنــدی از ظرفیتهــای متنــوع
خــود در سراســر کشــور و بــا بهــره گیــری از فنــاوری هــای نویــن آموزشــی بــه
ارائــه خدمــات آموزشــی متنــوع و تأمیــن نیازهــای آموزشــی دســتگاهها و
نهادهــای دولتــی و غیردولتــی مــی پــردازد.
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آموزش عالي و علمی -کاربردی کشور
● دارای  2دانشگاه و  6موسسه آموزش عالی
● دارای بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی ایران
● یکی از بزرگترین مؤسسات آموزش عالی علمی -کاربردی در ایران
● ســازمان برتــر در توســعه آمــوزش عالــي تخصصمحــور ،مهارتمحــور ،شــغلمحور
و محصولمحــور در کشــور
● ارایه کننده دوره های تحصیالت تکمیلی آموزش و پژوهشمحور
● برخــوردار از شــبکه منســجم آمــوزش عالــی و علمــی کاربــردی بــا دو دانشــگاه،
شــش مؤسســه آمــوزش عالــی و 41مرکــز علمــی -کاربــردی
● توانا و با تجربه در امر تربیت نیروی انسانی ماهر و ایجاد مهارت شغلی
● مشارکت مؤثر در توسعه فعالیتهای آموزشی فناورمحور
● فراهــم کننــده امــکان ارتبــاط بــا مراكــز آموزشهــاي بينالمللــي عالــي و تخصصــي
پيشــرفته و صــدور گواهي مشــترك
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آموزشهای تخصصی کوتاه مدت

● نهاد مؤثر آموزشی در عرصه ملی و بینالمللی
● سرآمد و نوآور در طراحی ،تدوین و اجرای دورههای نوین آموزشی
● توليدکننــده محتــوا ،کتــب ،منابــع و نرمافزارهــای آموزشــی و استانداردســازي بســتههاي
آموزشــي تخصصــي در گروههــاي مختلــف
● بهــره منــد از فناوريهــاي نویــن آموزشــي و ســامانه يكپارچــه و اختصاصــی آموزشهــاي
مجــازي اختصاصــی ،ارائــه کننــده آموزشهــای غیرحضــوری و الکترونیکــی و تولیــد محتــوای
الکترونیکــی فاخــر
● مجری آموزشهای تخصصی ،مهارتی ،تکمیلی و توانمندسازی شغلی
● مجری دورههای آموزشی کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی
● متولــي برگــزاري دورههــاي آموزشــي بــدو اســتخدام ويــژه كاركنــان دســتگاههاي اجرايــي و
شــركتهاي بــزرگ در كشــور
● توانمنــد و باتجربــه در تهيــه شناســنامه اســتاندارد آموزشــي مشــاغل در ســازمانهاي تخصصــي
و دســتگاههاي اجرايــي كشــور
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● ســازمان برتــر در ارائــه خدمــات آموزشــي و توانمندســازی مهارتی شــاغالن دســتگاه
هــای دولتــی و غیــر دولتــی و ارائــه خدمــت بــه بیــش از ســه میلیــون نفــر از کارکنــان
و مدیــران دســتگاههای اجرایــی
● دستگاه مجاز در اجرای آزمونهای استخدامی و ادواری
● برخــوردار از  170مرکــز آمــوزش تخصصــی کوتــاه مــدت در ســطح کشــور بــا ظرفیت
یــک میلیــون نفــر ظرفیت آمــوزش در ســال
● توانمند در پایش مستمر بازار ،نيازسنجي آموزشی و تدوين دورههاي روزآمد
● مجری ارزیابی شایستگیهای عمومی مدیران حرفهای دستگاههای اجرایی
● امکان رتبهبندی و توانمندسازی مدرسان و اساتید
● ارائــه کننــده خدمــات آمــوزش تخصصــی بــه مدیــران و کارشناســان کشــورهای
منطقــه و جهــان اســام
آمار قابل توجه:
● انعقــاد تفاهمنامــه بــا بیــش از  200دســتگاه اجرایــی و انعقــاد 18موافقتنامــه
همــکاری بینالمللــی
● طراحــي ،تدويــن و تصويــب بيــش از  1000عنــوان دوره اختصاصــی و اشــتغال محــور
در  9گــروه آموزشــي تخصصــی
● بیش از  11میلیون فراگیر و دانشآموخته تاکنون
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اشتغال و کارآفرینی
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● اجرای طرح نظام جامع هدایت شغلی دانشجویان و دانشآموختگان
● پیشتاز در پیادهسازی طرحهای الگویی اشتغال و کارآفرینی برای دانشآموختگان
● ارائه کننده خدمات راهنمایی و اطالعرسانی بازار کار
● ســازمان برتــر در ارائــه خدمــات آموزشــي بــه دانشــجويان و دانشآموختــگان در حــوزه اشــتغال
و كارآفرينــي
● نهــاد توســعهای ( )Developmental Instituteدر زمینــه اشــتغال و کســب و کارهــای خــرد و
کوچــک
● ارائــه کننــده آمــوزش کارآفرینــی و مهارتهــای کســب و کار بــا همــکاری ســازمانهای
بینالمللــی ماننــدJICA, UNIDO, UNESCO, ILO :
● مجری طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی برای  20000نفر در  9استان کشور
● مجری طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای  6200نفر در  24استان کشور
● مجری طرح ملی توسعه مشاغل خانگی برای  54200نفر در  31استان کشور
● مجــری طــرح بازیابــی و توانمندســازی کســب و کارهــای خــرد و کوچــک متأثــر از شــرایط همــه
گیــری کرونــا در کشــور بــا همــکاری UNDP
● ارائه کننده خدمات توانمندسازی در حوزه اشتغال و کارآفرینی به بیش از  500هزار کارجو
● اجرای رویداد های نوین کارآفرینی
● اجرای طرح آموزشی سرباز مهارت در سراسر کشور
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سامانههایآموزشی
● سامانه آموزش مجازی () AMJAD
● سامانه آزمون آنالین () EXAM
● سامانه مرکز آزمون استخدامی () HRTC
● سامانه یادگیری الکترونیکی () JMOOC
● سامانه اطالع رسانی شغلی دانش آموختگان آموزش عالی () JABIRAN
● سامانه اطالع رسانی بازارکار
● سامانه ثبت نام دوره های آموزشی ( رویش )
● سامانه دوره ها و مراکز آموزشی
● سامانه اعضای هیات علمی و مدرسان
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تجاری سازی فناوری
واقتصاد دانش بنیان

جهاددانشــگاهي بــه عنــوان ســازماني تاثيرگــذار در توســعه دانــش و فنــاوري از طريــق
تعامــل دوســويه دانشــگاه و صنعــت بــه دنبــال رفــع چالشهــاي روز جامعــه ميباشــد.
از آنجــا كــه بسترســازي جهــت تجــاري كــردن دســتاوردهاي تحقيقاتــي ،ايجــاد زمينــه
كارآفرينــي از طریــق حمايــت از نــوآوري و خالقيــت نيروهــاي محقــق و جــوان
موجبــات كمــك بــه توســعه اقتصــادي کشــور مبتنــي بــر فنــاوري را فراهــم ميكنــد،
جهاددانشــگاهي در كنــار برنامههــاي پژوهشــي و آموزشــي ،اقــدام بــه ایجــاد ســازمان
تجاریســازی فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان بــه منظــور توجــه جديتــر بــه بخــش
فنــاوري بــا اهــداف حمایــت از فنــاوران از طریــق ایجــاد و توســعه ســاختارهای حمایت
از فنــاوری همچــون پارکهــای علــم و فنــاوری ،مراکــز رشــد مراکز نــوآوری و شــتابدهی
و ...و همچنیــن تجاریســازی و یــا ايجــاد و توســعه شــركتها و موسســات فناورانــه از
دســتاوردهای پژوهشــی خــود بصــورت شــركتهاي دانــش بنيــان نمــوده اســت.
ایــن ســازمان در طــول حیــات خــود دســتاوردها و نتایــج بســیار مطلوبی بدســت آورده
ا ست .
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سازمان تجاری سازی فناوری واقتصاد دانش بنیان
● بــا هــدف مشــارکت در تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان در کشــور و تســهیل
در امــر تجــاری ســازی فنــاوری ،مطابــق بــا وظایــف منــدرج در اساســنامه
جهــاد دانشــگاهی(،که ذیــا بــه برخــی از آنهــا اشــاره مــی شــود) ســازمان
تجــاری ســازی فنــاوری واقتصــاد دانــش بنیــان ایــن نهــاد ،تاســیس شــد.
 -1تجــاری ســازی فنــاوری هــای بــه بلــوغ رســیده جهــاد دانشــگاهی بــا
ایجــاد شــرکت هــا و موسســات دانــش بنیــان -2 ،توســعه مراکــز رشــد،
پــارک هــای علــم و فنــاوری و ســاختارهای تجــاری بــرای حمایــت از فنــاوران
و  -3ترویــج فنــاوری و فرهنــگ کارآفرینــی و معرفــی مــدل هــای موفــق علم
و فنــاوری بــا تأکیــد بــر جامعــه دانشــگاهی کشــور از جملــه مأموریــت هــای
ایــن ســازمان اســت.
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◄ قابلیت های حوزه تجاری سازی فناوری جهاددانشگاهی:
● توسعه انواع کسب و کارهای نوآورانه
● پیش بینی ساز وکارهای مناسب برای تجاری سازی فناوری
● همــکاری در تولیــد نیمــه صنعتــی و تجــاری ســازی همــه محصــوالت
یــا خدمــات مربــوط بــه زمینــه توســعه فنــاوری کــه نمونــه هــای اولیــه
تحقیــق و توســعه را در موسســات تحقیقاتــی و واحدهــای ســازمانی
جهاددانشــگاهی تجربــه کــرده انــد.
● مدیریــت و راهنمایــی واحدهــای فنــاور و شــرکت هــای متقاضــی
اســتقرار در شــبکه مراکــز رشــد و پــارک هــای علــم و فنــاوری
جهاددانشــگاهی
● مدیریــت و راهنمایــی کلیــه امــور اقتصــادی و ســرمایه گــذاری
مربــوط بــه شــرکت هــا و موسســات جهــاد دانشــگاهی و همچنیــن
امــور صــادرات (صــدور خدمــات  ،محصــوالت و دانــش فنــی و همچنیــن
انتقــال فنــاوری).
● برگــزاری کنفرانــس هــا ،رویدادهــای کارآفرینــی ،مرتبــط بــا هــدف
ترویــج و توســعه کارآفرینــی و فنــاوری.
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◄ ساختارهای وابسته:
عنوان

پارکهای
علم و
فناوری

مراکز
رشد

مراکز
نوآوری و
شتابدهی

شرکتهای دانش بنیان
و استارت آپهای
تحت حمایت

تعداد در
سال 1400

3

24

38

703

سازمان تجاری سازی فناوری واقتصاد دانش بنیان

شرکتهای شرکت سرمایه گذاری
خطر پذیر
وابسته
26

│

www.satfa.ir

1

مجتمعتحقیقاتی
شهدایجهاددانشگاهی
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مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای جهادداشــگاهی در
ســال  1365بــا هــدف ایجــاد فضاهــای تحقیقاتــی و
پژوهشــی متمرکــز و اســتاندارد در امــر تحقیقــات،
خصوصــ ًا در مراحــل طراحــی ،آزمایشــگاه ،پایلــوت
و ســاختار حوزههــای شــیمی ،مهندســی شــیمی
بهرهبــرداری مناســبتر و بهتــر محققیــن ایــن نهــاد
از امکانــات و تجهیــزات پراکنــده ســازمان ،جلوگیــری
از اجــرای طرحهــای مــوازی و کاهــش هزینههــای
تحقیقاتــی بــه واســطه طــرح جامــع خدمــات مشــترک
و همجــواری کلیــه گروههــای تحقیقاتــی جهــت
اســتفاده از امکانــات پژوهــش هــای موجــود طراحــی
شــده و در حــال حاضــر قریــب  70هــزار متــر مربــع
ســاختمان شــامل آزمایشــگاه ،ســالن پایلــوت ،اداری،
انبــار و گارگاه ســاخته شــده اســت .
از ســال  1372بــا آمــاده شــدن تدریجــی بخشهایی
در مجتمــع ،برخــی از فعالیــت هــای پژوهشــکده هــا
و واحدهــای جهاددانشــگاهی بــه تدریــج درمجتمــع
آغــاز شــده اســت.
هــم اکنــون در مجموعــه  29واحــد و پژوهشــکده و
مرکــز و پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا  70شــرکت
پذیــرش شــده فنــاور و دانــش بنیــان و نیــز ســازمان
مرکــزی جهاددانشــگاهی بخشــی از فعالیتهــای خــود
را در مجتمــع بــه انجــام مــی رســاند.
میــزان فضاهــای مســقف در حــال اســتفاده توســط
واحــد و پژوهشــکده هــای یــاد شــده حــدود 70000
متــر مربــع اســت و عــاوه بــر فضاهــای مســقف15 ،
هکتــار از زمینهــای مجتمــع زیــر کشــت گیاهــان
دارویــی و زینتــی رفتــه اســت .همچنیــن  14700متــر
فضــای گلخانــهای شــامل ( 39بــاب گلخانــه حــدو
واســط بــا پوشــش نایلــون و دو بــاب گلخانــه اصلــی بــا
پوشــش شیشــه ای) بهــره بــرداری مینماینــد.
دستاوردهای شاخص جهاددانشگاهی
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