






جهاددانشگاهی در کالم رهبری



◄ شــما جهادگــران دانشــگاهی فرزنــدان وفــادار انقــالب و امیدهــای آینــده کشــورید و امیــدوارم بــا 
توفیــق پــروردگار منشــاء آثــار بابرکــت روز افــزون باشــید.                                                )1392/02/11(

◄ جهاد دانشگاهي از جاهایي است که ما به آن امید داریم براي آینده ي علمي کشور.           )1386/04/25(

◄ جهاد دانشگاهي، مولود مبارك انقالب است.

◄ بــه نظــر مــن جهــاد دانشــگاهي فقــط یــك نهــاد نیســت، بلكــه یــك فرهنــگ اســت؛ یك ســمت گیري 
و حرکت است.                                                                                                                  )1383/04/01(

◄ شـما بـه عنـوان جهـاد دانشـگاهي ، جزو بهتریـن مراکزي هسـتید که مي توانیـد در این مسـاله )تحقیق 
و علـم( اهتمـام بورزید و احسـاس مسـوولیت کنید؛ که البتـه مي کنید . خوشـبختانه من شـاهدم و مي بینم 
کـه پیشـرفت شـما در کار علـم خیلـي خـوب بـوده؛ دنبـال کنیـد.                                              )1383/04/01(

◄ »جهاددانشگاهی از جمله برکات این نگاه اصیل ]خودباوری مّلی[ است.«                           )1379/10/13(

◄ بنده به جهاد دانشگاهي اعتقاد راسخ دارم.                                                                     )1386/04/25( 
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

ــا  ــاز داشــت ت ــه مجموعــه ســاختارهایی نی ــران پــس از پیــروزی، ب انقــالب اســالمی ای
آرمــان هــا و اهــداف موردنظــر ملــت بــزرگ ایــران را پیگیــری و محقــق ســازد. یكــی 
ــت  ــی و تقوی ــاوری داخل ــم و فن ــور عل ــأله مح ــریع و مس ــعه س ــداف، توس ــن اه از ای
خودکفائــی در تولیــد محصــوالت و خدمــات دانــش بنیــان بــا پیوســت فرهنگ اســالمی 

ایرانــی و در بســتر مدیریــت جهــادِی مولــود انقــالب بــود. 
ایــن هــدف متعالــی در بطــن خــود، نیروهــای عظیــم جــوان و تحصیلكــرده دانشــگاهی 
متكــی بــه ســالح ایمــان و بــاور توانایــی ملــی را پرورانــد. جهاددانشــگاهی از 

ــت.  ــه گذاش ــن عرص ــا در ای ــه پ ــت ک ــزی اس ــن مراک تأثیرگذارتری
گمــان اولیــه درخصــوص کارکردهــای ایــن نهــاد انقالبــی و ضــرورت تشــكیل آن، بــا 
کارنامــه درخشــان اش دوران دفــاع مقــدس و پــس از آن تقویــت شــد و تــا بــه امــروز 
ــای  ــاوری ه ــه فن ــی در زمین ــال دولت ــای فع ــه ه ــعه مجموع ــیس و توس ــود تاس ــا وج ب
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 می گذرانیــد، معرفــی و نمایــش توانمندیهــا و دســتاوردهای ایــن نهــاد در قالــب 
ــم،  ــاز جهاددانشــگاهی در عرصــه عل ــات ممت ــدادی از طــرح هــا و اقدام برشــمردن تع

فنــاوری و فرهنــگ و نیــز آمــوزش و توســعه اشــتغال دانــش بنیــان اســت. 

حمیدرضا طیبی
رییس جهاددانشگاهی 



ارزش هــــای بنیــادین
 جهاددانشگاهی

به مصداق آیه شریفه :
ــوال  ــن رس ــی االمیی ــث ف ــذی بع ــو ال ه
منهــم یتلــو علیهــم آیاتــه و یزکیهــم و 
ــوا  ــه و ان کان ــاب و الحكم ــم الكت یعلمه

ــن. ــالل مبی ــی ض ــل لف ــن قب م

ــی  ــان مردم اوســت آن کســی کــه در می
خودشــان  از  فرســتاده ای  بــی کتــاب 
برانگیخــت تــا آیــات او را بــر آنــان 
پاکشــان گردانــد و کتــاب  بخوانــد و 
ــان  ــوزد و آن ــان بیام ــه ایش ــت ب و حكم
قطعــا پیــش از آن در گمراهــی آشــكاری 

ــد. بودن
)سوره جمعه آیه 2( 



جهاددانشـگاهی نهـادی اسـت انقالبـی، دارای 
سـه سـاحت اعتقـادی، رفتـاری و عقالنـی کـه 
صیانـت از اصول و ارزش های انقالب اسـالمی، 
تعهـد بـه توسـعه و پیشـرفت کشـور و پایبنـدی  
بـه اخـالق از آغازین روز تشـكیل، شـعار اصلی 
ایـن نهاد بوده اسـت. از نـگاه جهاددانشـگاهی 
ایـن ارزش هـا مبتنـی بـر منزلـت علـم و عالم، 
سـرآمدی و رضایـت الهـی اسـت و از ایـن رو 
تمامـی اعضـای جهاددانشـگاهی در پایبندی به 
ایـن ارزش هـا و اعتالی آنهـا میثاق همبسـتگی 

بسـته اند.

اهم این ارزش ها عبارتند از:

انقــالب  ارزش هــای  و  اصــول  از  صیانــت 
اســالمی:

◄ عدالـــت خواهـــی، عقالنیـــت، معنویـــت و آخـــرت 
طلبـــی، دین مـــداری، مردم ســـاالری دینـــی، وفـــاداری 
از  تبعیـــت  امـــام )ره( و  بـــه آرمان هـــای حضـــرت 
رهبـــری، پاسداشـــت قانـــون اساســـی، تقویـــت پیونـــد 
ـــاد و شـــهادت،  ـــه فرهنـــگ جه ـــد ب ـــت، پایبن ـــت - دول مل

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 

ــاوری. خودبـ

تعهد به توسعه و پیشرفت کشور:
ـــع  ـــاوری )در نظـــر و عمـــل(، پیشـــگامی در رف ◄ علـــم ب
نیازهـــای اساســـی کشـــور، خـــرد جمعـــی، صیانـــت از 
محیـــط زیســـت، قانـــون مـــداری، یادگیـــری مســـتمر، 
خالقیـــت و نـــوآوری، کارگروهـــی، مشـــارکت جویی، 
شایســـته ســـاالری، مســـئولیت پذیـــری و پاســـخگویی.

پایبندی به اخالق:
◄ صداقـت و راسـتگویی، وفـاداری بـه عهـد، امانـت داری، 
و  درسـتکاری  کاری،  وجـدان  انسـانی،  کرامـت 
و  صمیمیـت  کوشـی،  سـخت  و  صبـوری  دلسـوزی، 
مهربانـی، قدرشناسـی، احتـرام و رعایت حقـوق دیگران، 
مسـئولیت پذیری، ایثـار و بخشـش، پاسـخگویی، انضباط 
خدمتگـزاری،  روحیـه  و  خدمـت  بـه  عشـق  اجتماعـی، 
عمـل خالصانـه، وفـاداری، وقت شناسـی، نظـم و انضباط 

فـردی و تعلـق خاطـر سـازمانی.
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جهاددانشــگاهی بــا تكیــه بــر دانــش و توانمنــدی پژوهشــگران خــود در هــر زمینــه ای 
کــه جامعــه نیــاز داشــته باشــد ورود کــرده و آغازگــر کارهــای بزرگــی در چهــار حــوزه 
تخصصــی پزشــكی، فنــی و مهندســی و علــوم پایــه، علــوم انســانی، اجتماعــی و هنــر و 

همچنیــن کشــاورزی و منابــع طبیعــی بــوده اســت.
ــوع  و  ــي  و تن ــع  مناســب جغرافیای توانمندی هــای علمــی پژوهشــگران از یكســو و توزی
ــعه  و  ــه  توس ــا ب ــاخته ت ــادر س ــگاهي  را ق ــر، جهاددانش ــوي  دیگ ــا ازس ــت  فعالیت ه کیفی
بهبــود دانــش  و فنــاوري داخلــي  مبــادرت  ورزیــده  و در جــذب و انتقــال  مؤثــر و مفیــد 
ــدام  ــور  اق ــازی آن در کش ــان و بومی س ــطح جه ــرح در س ــي روز و مط ــاي فن دانش  ه
نمایــد؛ پژوهــش در جهاددانشــگاهي از ابتــداي تشــكیل و بــه دلیــل وظیفــه اي کــه ایــن 
نهــاد بــرای ایجــاد پــل ارتباطــي میــان دانشــگاه، صنعــت و بخــش اجرایــي کشــور بــر 
ــردي و  ــات کارب ــای تحقیق ــأ در زمینه ه ــاس خ ــت احس ــه عل ــز ب ــته و نی ــده داش عه
ــد آن  ــاد و تاکی ــن نه ــنامه ای ــاد اساس ــرار دادن مف ــر ق ــا مدنظ ــور ب ــعه اي در کش توس

بــرای انجــام تحقیقــات کاربــردي و توســعه اي تعریــف شــده اســت. 
ــي و  ــي ، تخصص ــكالت علم ــع مش ــود در رف ــي موج ــاي تخصص ــري توانایي  ه بكارگی
اجرایــي ســازمان هــا ، نهادهــا، واحد هــاي تولیــدي و ... از جملــه عواملــي اســت کــه 
مي توانــد در پویایــي یــك ســازمان تحقیقاتــي مؤثــر باشــد. جهاددانشــگاهي همه ســاله 
قرارداد هــاي پژوهشــي و علمــي  ـ فنــي متعــددي را بــا مراکــز و ســازمان  هاي مختلــف 
منعقــد مي کنــد. ایــن قراردادهــا بیانگــر موفقیــت ایــن   نهــاد در تحقــق اهــداف  خویــش 
مبنــي  بــر کاربــردي نمــودن پژوهش  هــاي علمــي و همچنیــن برقــراري ارتبــاط میــان 
ــه بودجــه  جامعــه و دانشــگاه و نیــز حرکــت به ســمت اســتقالل مالــي و کاهــش اتــكا ب

دولــت اســت.
هــدف از فعالیت هــای جهاددانشــگاهی و اجــرای طرح هــای تحقیقاتــی قطــع وابســتگی 
ــان  ــرده و همچن ــالش ک ــیار ت ــدف بس ــن ه ــه ای ــیدن ب ــگاهی در رس ــت. جهاددانش اس

پیشــتاز اســت.



www.acecr.ac.ir www.acecr.ir
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دستاوردهای شاخص جهاددانشگاهی

فنی مهندسی 
و علوم پایه
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

دکل حفاری 

◄ مشخصات فنی:
● نوع دکل: دکل حفاری با محرک برقی

● DRAW WORKS با قدرت 2000 اسب بخار 
● عمق حفاری: حداکثر 20000 فوت

● مجهز به سیستم تصفیه گل
● مجهز به سیستم فوران گیر چاه

● با قابلیت نصب تاپ درایو به قدرت 500 تن

◄ کاربرد و مصارف:
● حفاری چاه های نفت

   www.jdevs.ir   │   جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت

Land Drilling Rigs
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سیستم برق و کنترل دکل های حفاری  

◄ مشخصات فنی:
● نوع دکل: دکل حفاری با محرک برقی 

● راه انداز Drawworks: دو دستگاه موتور 1100 اسب بخار
● راه انداز پمپ گل: سه مجموعه پمپ گل هریک شامل دو دستگاه موتور 1100 اسب بخار 

● راه انداز میز دوار: یک دستگاه موتور 1100 اسب بخار 
● راه انداز تاپ درایو: یک دستگاه موتور1333 اسب بخار 

● درایورهای موتورهای DC: پنج واحد با حداکثر ولتاژ خروجی 750 ولت DC و جریان 1800 آمپر
600 VAC  \  60 Hz   واحدهای کنترل دیزل  ژنراتورها: چهار واحد با توان ●

● واحد کنترل موتورهای AC: از نوع کشویی با قابلیت تغذیه 54 دستگاه موتور AC تا قدرت 
حداکثر 75 اسب بخار

● ترانسفورماتورهای قدرت: یک دستگاه به قدرت 1250 کیلوولت آمپر  یک دستگاه به قدرت 180 
کیلوولت آمپر

◄ کاربرد و مصارف:
● اتاق کنترل برق دکل های حفاری

www.jdevs.ir   │   جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

Electrical Systems for  Drilling Rigs (SCR & MCC)



18

دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

 دستگاه لوله مغزی سیار   

◄ مشخصات فنی:
Maximam Tube Length (for 11

2  
«  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:
● سرویس، تعمیرات و تکمیل چاه های نفت و حفاری

Coiled Tubing Unit

www.jdsharif.ac.ir  │سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف
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بازوهای بارگیری نفت خام

◄ مشخصات فنی:
● طول بلند کننده: 6500 میلی متر

● طول بخش داخل کشتی: 10850 میلی متر
● طول بخش خارج کشتی: 9300 میلی متر

● Qc/Dc جهت اتصال و جداسازی راحت و سریع از کشتی 
● سیستم PMS جهت مونیتورینگ موقعیت بازو

● سایز لوله هلی انتقال از 6 اینچ الی 20 اینچ
ERS  و  QCDC امکان استفاده از سیستم های ●

◄ کاربرد و مصارف:
● انتقال ایمن و آسان نفت و فرآورده های نفتی و یا میعانات گازی 

و ... از ساحل به کشتی و بالعکس

   www.jdevs.ir   │   جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت

Marine Loading Arm
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

مته دندانه ای سه کاجی  

◄ مشخصات فنی:
17     in ،12     in ،8     in،8     in ،6     in:سایز مته ها ●

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

● نوع دندانه: سخت کاری شده بوسیله کاربید تنگستن

◄ کاربرد و مصارف:
● حفاری چاه های نفت

1--8
3--8

1--4
1--2

1--2

Tricone Tooth Bit

www. jdkhz.ac.ir   │   پژوهشکده تکنولوژی تولید - سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان
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  PDC مته حفاری

www. jdkhz.ac.ir   │   پژوهشکده تکنولوژی تولید - سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان

◄ مشخصات فنی:
● سایز مته ها:     8  اینچ

● جنس مته : بدنه ماتریکسی 
4      Regular API  : نوع اتصال مته ●

● تعداد نازل ها : 6 عدد 
● سرعت دورانی: 50 الی 180 دور در دقیقه

● وزن روی مته: 4000 تا 18000 پوند

◄ کاربرد و مصارف:
● حفاری چاه های نفت

1--2

1--2
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

الكتروفیلتر و بگ فیلترها

◄ مشخصات فنی:
● کیسه هایی به قطر 160ـ120 میلی متر و طول تا 14   متر

● 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

www.jdevs.ir     │    جهاددانشگاهی علم و صنعت

Fabric filter collectors, Baghouses
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سامانه پیشگیری از تشكیل رسوب در 
کف مخازن نفتی)جت غوطه ور چرخان(

◄ مشخصات فنی:
● جنس بدنه: آلیاژ UNSC95500 با سختی 200 برنیل

 1N.m :گشتاور ورودی ●
400rmp :دور ورودی گیربکس ●

5KN.m :گشتاور خروجی ●
46/2 m/sec :سرعت جت خروجی از نازل ●

◄ کاربرد و مصارف:
● پیشگیری از تشکیل رسوب در کف مخازن نفتی 

www.jdevs.ir    │   جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت

Submerged Rotary Jet (SRJ)
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

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، 

ساختمان سازی و صنایع برودتی

  www.jdm.ac.ir    │     سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

Metal foam
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سامانه تست تجهیزات دّوار
)گیربكس، توربین و ...(

◄ مشخصات فنی:

● قابلت تست تا توان 5000 اسب بخار و سرعت 37000 دور 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 ...(

www.jdsharif.ac.ir  │سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

Rotating equipment testing system (gearbox, turbine, etc.)
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

یو پی اس و شارژر صنعتی

◄ مشخصات فنی:
● مبدل ها و منابع تغذیه صنعتی آناین 

 Load shareو Hot Standby  ،منابع تغذیه تک، دوبل، موازی ●
● قدرت باال حداکثر تا 250 کیلو ولت آمپر تکفاز و 500 کیلو ولت آمپر سه فاز 

● با قابلیت اعتماد و راندمان باال 
● کیفیت قدرت باال 

● اعوجاج خروجی پایین 
● زمان پاسخ به بار پله سریع

IEC , IPS , NEMA سازگار با استاندارد های ●

◄ کاربرد و مصارف:
ــوالد، ذوب  ــس، ف ــع م ــی، صنای ــی، مخابرات ــی، ریل ــای نیروگاه ــروژه ه ● پ
آهــن، صنایــع نفــت، گاز، پتروشــیمی، مراکــز اداری، شــرکتها، بیمارســتانها و ...

www.jdevs.ir   │   جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

Industrial Charger & Uninterruptible Power Supply (UPS) 
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◄ مشخصات فنی:
)Double Conversion( مبدل اینورتر و رکتیفایر دومرحله ای ●

● کنترل کننده چند پردازنده ای 
PWM و کنترل  IGBT رکتیفایر واینورتر با ساختار ●

● 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 

یو پی اس های اداری )استاندارد(

   www.jdevs.ir   │   جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت

Office UPS (Standard)
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

سیستم کنترل دور 
) VFD ( الكتروموتورهای ولتاژ متوسط

◄ مشخصات فنی:
15 MW توان خروجی : تا قدرت  ●

11 KV - 6/6 -  6 -  4/5 -  3/3 : ولتاژ خروجی  ●
●  راندمان باال ) باالی 97  درصد (

◄ کاربرد و مصارف:
●  جایگزینی مناسب برای توربین های گازی

   www.jdevs.ir   │   جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت

Variable Frequency Drive (VFD)      
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 پكیج نمك زدایی 
الكترواستاتیكی نفت خام

◄ مشخصات فنی:
● ظرفیت تا 55000 بشکه در روز

● سیستم کنترل ارتقاء یافته
● پکیج به دو صورت نصب دائم و نصب بر اسکید

● میزان آب و رسوبات همراه: تا %0,15
22 g/m3 میزان نمک: تا ●

◄ کاربرد و مصارف:
● کوره جدا سازی آب و آب نمک از نفت خام

www.jdevs.ir     │     جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

  

Electrostatic Crude Oil Desalting 
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

رکتیفایر پست ترکشن مترو

◄ مشخصات فنی:
● نوع رکتیفایر : دیود سیلیکونی

● پیکر بندی : 2 تا پل سه فازی موازی ) 12 پالس (
● نوع نصب : سرپوشیده

IP 31 و  IP 21 : درجه محفظه ●
AN : روش خنک کاری ●

3300  VDC ولتاژ خروجی: 750 الی ●
4500  KW ضریب قدرت : تا ●

5000  ADC ضریب جریان : تا ●
IEC146class VI : استاندارد ●

● ماکزیمم دمای محیط : 40 درجه

◄ کاربرد و مصارف:
● سیستم تغذیه برق قطارهای مترو

www.jdevs.ir   │   جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

High current rectifier transformer
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ترانس رکتیفایرهای جریان باال 

◄ مشخصات فنی:
380 V -  20 KV تغذیه ورودی ●
50 KA : حداکثر جریان خروجی ●

500 VDC : حداکثر ولتاژ خروجی ●
● 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

   www.jdevs.ir    │   جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت

High Current Transformer Rectifier
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

تجهیزات آزمایشگاه فشار قوی
 تا ولتاژهای میلیونی

www.jdevs.ir   │   جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

◄ خدمات:
● طراحی و ساخت آزمایشگاه های فشار قوی تا ولتاژ 600 کیلوولت برای 

صنایع برق
1MVA طراحی و ساخت تجهیزات تست رزونانسی فشار قوی تا قدرت ●
● طراحی و ساخت تجهیزات تست ولتاژ باالی فشار قوی برای صنایع برق

● طراحی، ساخت و تحویل ترانس 800 کیلوولت آمپر به سفارش 
پژوهشگاه نیرو

● خدمات کنترل کیفیت و آزمایشگاهی براساس استاندارد بین المللی 
ISO / IEC 17025    در آزمایشگاه فشار قوی یا در سایت مشتری

● امکان طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی تست فشار قوی تا چند 
میلیون ولت و توان مورد نیاز

High pressure laboratory equipment Up to millions of  voltages
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◄ مشخصات فنی:
● تولید و اندازه گیری ولتاژ ضربه صاعقه و سوئیچینگ مطابق با استاندارد 

IEC 60060  - 1 - 2010
 1800KV   :ولتاژ نامی ●

  180KJ :جریان ●
 260KJ  / 2600KV :امکان ارتقاء تا ●

● مجهز به سیستم ثبت و آنالیز شکل موج ضربه 
● کنترلر اتوماتیک 

 
◄ کاربرد و مصارف:

● انجام تست های عایقی و دی الکتریک تجهیزات فشار قوی صنعت برق

فشارقوی ایمپالس

   www.jdevs.ir   │   جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت

Design, engineering and construction of  Impulse high pressure set
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

◄ 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-232 و اترنت

FM توان خروجی قابل تنظیم 50 تا 240 وات در باند ●
● محدوده ی فرکانسی 87,5 108  مگاهرتز )رادیوی اف ام(

AES/EBU و دیجیتال MPX ،سیگنال ورودی صوت آنالوگ استریو ●

◄ کاربرد و مصارف:
● ایجاد پوشش 6 برنامه ی رادیویی FM در ایستگاه های کم قدرت رادیویی

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

فرستنده رادیویی  6 برنامه 200 و 500 وات ماژوالر

www.jdnasir.ac.ir   │  سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

6-Channel,200Watt and 500Watt FM Transmitter
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 ) MW ( فرستنده رادیویی موج متوسط
با توان 1 مگاوات

◄ مشخصات فنی:
● قدرت خروجی تا توان 1200 کیلو وات 

● ساختار ماژوالر بودن با استفاده از 1152 ماژول قدرت
● پوشش فرکانسی از 522 کیلو هرتز تا 1710 کیلو هرتز

● دارای ترانس برق ورودی 20 کیلو ولت 3 فاز تا قدرت 2 مگا وات
● راندمان باالی 85 درصد

RF Drive و  VSWR مجهز به سیستم حفاظت ●
● 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

www.jdnasir.ac.ir   │  سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

MW Transmitter
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

سیستم رانش و سامانه کنترل و نظارت 
قطار مترو

◄ تعریف سیستم رانش : 
ــدارات  ــر م ــارت ب ــن و نظ ــه تامی ــار ک ــزاري قط ــرم اف ــزاري و ن ــخت اف ــزاي س ــي اج ● تمام
ــا  ــر بخش ه ــن زی ــات بی ــه اطاع ــار؛ مبادل ــري قط ــت و راهب ــي ؛ هدای ــه الکتریک ــن تغذی تامی
درون قطــار و بیــرون از آن ؛ نظــارت و تامیــن ایمنــي قطــار؛ حرکــت ؛ شــتاب و توقــف و .... را بــر 

ــد.  ــکل مي دهن ــار را ش ــش قط ــتم ران ــد سیس ــده دارن عه

◄ مشخصات فنی قطار :
● قطــار هفــت واگنــه متــروی بــا آرایــش 5 واگــن موتــور دار و 2 واگــن تریلــر 
 1,2m/s2 منفــی  شــتاب  و   1,2m/s2 مثبــت  شــتاب  و   90Km/h ســرعت  حداکثــر   بــا 
ــتگاه  ــور؛ 10 دس ــن موت ــتگاه ترکش ــس؛ 20 دس ــتگاه گیربک ــش: 20 دس ــتم ران ــزای سیس اج
سیســتم کنتــرل دور موتــور )MCM(؛ 4 دســتگاه منبــع تغذیــه AC و DC داخلــی)ACM( و یــک 

 )TCMS(ــار ــگ قط ــرل و مانیتورین ــزار کنت ــرم اف ــزار و ن ــخت اف ــل س ــت کام س

◄  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

Propulsion System and TCMS for Metro

www.jdevs.ir   │   جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

MCM

HVBOX

Traction Motor
ACM

Line Inductor

Brake Resistor

Master Controller GearBox



37

الكتروموتور های معكوس گرد

◄ مشخصات فنی:
72kW قدرت ●

240 VDC ولتاژ ●
● نوع موتور: سری DC معکوس گرد

)2000 rpm 4000 )هر شفت rpm سرعت نسبی ●

◄ کاربرد و مصارف:
● شــناورهای داخــل ورودی آب مثــل قایق هــا، کشــتی ها، نیــروی 

ــی و ... دریای

www.jdnasir.ac.ir   │  سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

Design and manufacture of special electric motors
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

موتور گیربكس 12000 دور خورشیدی

◄ مشخصات فنی:
● دارای دو کاج مغناطیسی و کاج چند صفحه ای موتور DC با 

ولتاژ 27 ولت و جریان 30 آمپر
● کارکرد در شرایط سخت و دشوار با قدرت باال و حجم کم

● گیربکس سه مرحله ای خورشیدی با نسبت 90 به 1
● دور موتور: در بی باری 205 دور در دقیقه و در بارداری 105 دور 

در دقیقه

◄ کاربرد و مصارف:
● در صنایع نظامی

www.jdnasir.ac.ir   │  سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

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

◄ مشخصات فنی:
● تعداد فاز: سه فاز ● نوع الکتروموتور: سنکرون مغناطیس دائم 

● 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 تعلیق: 2:1 ● وزن نامی قابل حمل: 630 کیلوگرم 
● بیشینه ارتفاع حمل کابین: 30 متر ● سرعت حمل کابین: 1 متر بر ثانیه  

● راندمان در بار نامی: %80   IP21 :درجه حفاظت محیطی ●
JDN-PMDM6001 :کد محصول ●

◄ کاربرد و مصارف:
● استفاده در صنعت ساختمان و صنایع مربوطه

www.jdnasir.ac.ir   │  سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

Permanent magnet motor for girlless elevators with driver
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

سیستم های کنترل تردد و دسترسی 

◄ مشخصات فنی:
● ایجاد امکان سرعت تردد بسیار باال 

● قابلیت اتصال به سیستم کنترل تردد استاندارد 
ــی  ــرای راهنمای ــم رنگــی ب ــا شــکوه و اســتفاده از عائ ــا و ب ● طراحــی زیب

هرچــه بهتــر اســتفاده کننــده 
● قابلیت نصب باتری پشتیبان

● انتخاب تم های رنگی متناسب با سلیقه مصرف کننده 

◄ کاربرد و مصارف:
ــردد  ــرل ت ــع کنت ــا سیســتم جام ــل ب ــاق کام ــن انطب ــول ضم ــن محص ● ای
دیگــر  از  پشــتیباني  قابلیــت  و   )JDACCESS( دانشــگاهی  جهــاد 
ــردد  ــي پرت ــاي عموم ــتاندارد در مکان ه ــردد اس ــرل ت ــتم هاي کنت سیس
ماننــد متــرو، ایســتگاه هاي اتوبــوس، کانترهــاي فرودگاهــي، اماکــن تجــاري، 
ــردد را  ــه 40ت ــر دقیق ــد در ه ــته و مي توان ــرد داش ــگاه ها و ... کارب ورزش

ــد. ــت کن ــرده و ثب ــرل ک کنت

www.jdnasir.ac.ir   │  سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

Access Control System
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سیستم الیه نشانی تحت خالء
◄ مشخصات فنی:

● محفظه از جنس استیل ضد زنگ با حجم تقریبی 110 لیتر و فشارنهایي محدوده 6- 10 میلي بار
● سیستم تخلیه: پمپ مکانیکي، دیفیوژن یا توربومولکوالر

● سیستم کنترل نیمه اتوماتیک با حفاظت در مقابل قطع منابع برق، آب، باد و خطای کاربر
● باالبرمحفظه: الکتروپنوماتیک 

◄ تجهیزات جانبي :
● منبع پرتو الکتروني مغناطیسي 3 کیلووات

● کاتد مگنترون اسپاترینگ 3 اینچ با توان حداکثر 600 وات
● منبع تبخیر مقاومتي با حداکثر جریان 250 آمپر 

● ضخامت سنج کریستالي کامپیوتري
● نمونه گردان برقي با امکان کنترل دور

● گرم کن تابشي با کنترلر دماي نمونه

◄ کاربرد و مصارف:
● ساخت قطعات میکروالکترونیک و اپتوالکترونیک، نانوساختار، ابررسانا، فیلترهاي نوري و آینه هاي 

لیزر، ایجاد الیه هاي دي الکتریک و پوشش هاي سخت و تزئینی

www.jdsharif.ac.ir  │سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

 High Vacuum Evaporation Systems
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

مواد موثره تعلیق شكن )دمولسیفایر(

◄ مشخصات فنی:
● رزین مایع محلول در حا ل های آبی یا آلی 

● میزان مصرف: 30 تا  ppm 100 براساس 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 نمک زدایی و آماده سازی نفت خام برای انتقال و پاالیش

Demulsifier

www.jahat.ir   │    سازمان جهاددانشگاهی تهران
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سرامیك 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 

1400 درجه سانتیگراد

◄ کاربرد و مصارف:
● کوره صنایع مختلف نظیر فوالد، پتروشیمی، شیشه و سیمان

www.mcmi.acecr.ac.ir   │    پژوهشکده مواد نوین سرامیکی

Special Refractory
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

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

استحصال فلزات گروه PGM از منابع ثانویه

◄ مشخصات فنی:
● تولید فلزات گروه PGM از کاتالیست های مستعمل خودرو

● استفاده از دانش روز دنیا و دوستدار محیط زیست

◄ کاربرد و مصارف:
● صنایع خودرو

● صنایع جواهرسازی
● صنایع نظامی

www. Jdtm.ir   │    جهاددانشگاهی واحد تربیت مدرس

 Extraction PGM(Pd,Pt,Rh)from Secondary Sources(Used Car Catalysts)
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بازیابي فلزات گرانبها از پسماندهاي 
 )EW( الكترونیكي

◄ مشخصات فنی:
● تولید آلیاژ ترکیبي طا و نقره

● تولید مس کاتد
● تولید آلیاژ ترکیبي قلع و سرب با کاربري لحیم

● استفاده از دانش روز دنیا و دوستدار محیط زیست

◄ کاربرد و مصارف:
● صنایع پایه

● صنایع جواهرسازی
● صنایع نظامی

www. Jdtm.ir    │     جهاددانشگاهی واحد تربیت مدرس

Extraction of  Precious Metals(Au,Ag,Cu,Pb,Sn) from Secondary s(Electrical Waste)
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

 تهیه و تولید آلیاژهای فلزی و فلزات خالص 

◄ مشخصات فنی:
)Inconel738 ،آلیاژهای مقاوم به حرارت )آلکروم ●

)Cu-Cr, Cu-Cr-Zr, Cu-Cr-Ni-Si( آلیاژهای مسی ●
OFC مس خالص 99,99% و ●

● آهن خالص %99
)Ni-Mo-Fe, Fe-Ni( آلیاژهای فوالدی و مغناطیسی ●

◄ کاربرد و مصارف:
● در صنایع خاص و ویژه از جمله صنایع فلزی، نظامی و ...

Production of Metal Alloys and poure metals 

www.jahat.ir   │    سازمان جهاددانشگاهی تهران



47 Continuous and Semi-continuous Casting Solidification Molds (Crystallizers)

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 4 صفحه مشتمل بر 2 صفحه 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

www.jahat.ir   │    سازمان جهاددانشگاهی تهران

◄ مشخصات فنی:

  mm 55*704*1850 :ابعاد ●
1850 Az.c :نوع ●

Cu-Ag :جنس ●
● حداقل طول عمر: 150 هزار تن

  UNS C10700 EN CuAg0,1 , :استاندارد متریال ●
3141 DIN – 7168 DIN :استاندارد ابعادی ●

 ابعاد قابل تغییر بر اساس نیاز مصرف کننده می باشد.

◄ مشخصات فنی:

mm 65*215*704 :ابعاد ●
704 As.c :نوع ●
Cu-Ag :جنس ●

● حداقل طول عمر: 150 هزار تن
UNS C10700 EN CuAg0,1 , :استاندارد  متریال ●

3141 DIN – 7168 DIN :استاندارد ابعادی ●

ابعاد قابل تغییر بر اساس نیاز مصرف کننده می باشد.

صفحات بزرگ کریستالیزاتور 
جهت ریخته گری پیوسته فوالد

صفحات کوچك کریستالیزاتور 
جهت ریخته گری پیوسته فوالد
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

تور پرورش ماهی در دریا

◄ مشخصات فنی:
● طراحی ساختار تورها و ویژگی های مکانیکی مش ها و 

طناب ها، بر اساساستاندارد NS9415 نروژ 
200-20 :)Kgf( استحکام پارگی  ●

8-400 :)hmkk( )mm( اندازه مش ●
● نوع مواد تور: نایلون، داینیما

15m-5m 8  ، ارتفاعm-30m :ابعاد: قطر تور ●
● تکمیل ضد جلبگ

www.amirkabir.acecr.ac.ir    │     جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر 

Net Aquaculture



49

پارچه دیرسوز لباس کارصد در صد پنبه ای

◄ مشخصات فنی:
● جنس: صد در صد پنبه ای

● استحکام کششی: در جهت تار: 800-1100 نیوتن
     در جهت پود: 450-700 نیوتن

● مقاومت جرخوردگی: 20-30 نیوتن
● ضریب اکسیژن محدود )LOI(: 30- 35 درصد

● طول سوختگي: 1/7 – 2/5 سانتي متر )در مدت 12 ثانیه(

◄ کاربرد و مصارف:
● در صنایع ذوب فلزات، ریخته گری، صنایع نفت و گاز و 

پتروشیمی، صنایع فوالدسازی

www.jdamirkabir.ac.ir   │ جهاددانشگاهی واحد امیرکبیر

%100 Cotton-Flame Retardant Fabric for Workwear
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

پارچه لحاف بتنی 

◄ مشخصات فنی:
1500 N :1700 و در جهت پود N  :استحکام پارگی )هر الیه(:  در جهت تار ●

● ازدیاد طول)بر حسب درصد()هر الیه(: در جهت تار: 30 و در جهت پود: 15
● وزن متر مربع)gr/m2( )هرالیه(: 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

www.amirkabir.acecr.ac.ir    │     جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر 

Concrete quilt fabric
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پكیج پرتابل بازیافت و زیست پاالیی 
پسماندهای نفتی

◄ مشخصات فنی:
● نرخ عملیات: 5 متر مکعب در ساعت

5 KVA :توان ●
● 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 زیست پاالیی پسماندهای جامد نفتی قادر به بازیافت بیش از 90 درصد 

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 زیست پاالیی 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.

www.rias.ac.ir   │پژوهشکده علوم پایه کاربردی

Portable Package for Recovery and Bioremediation of Petroleum Wates 
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی

◄ مشخصات فنی:
linux :سیستم عامل ●

IEEE 802.11p :ارتباط ●
 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 آناین

● اطاع رسانی حضور خودروهای امدادی
● ارتباط با سیستم کنترل خودرو و مولتی مدیا

www.jdsharif.ac.ir  │سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

Ntelligent Connected Vehicle Technology
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سامانه تصویر برداري غیر فعال ترا هرتز 

◄ مشخصات فنی:
● تصویربرداری غیر فعال دو فریم در ثانیه

● تشخیص اشیا پنهان شده زیر لباس)از فاصله 10 متری(
● تشخیص اشیا بدون تابش پرتو

◄ کاربرد و مصارف:
●  در فرودگاه ها، سازمان های امنیتی کشور و ...

www.jdsharif.ac.ir  │سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف



Inactive Terahertz Imaging System
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دستاوردهای شاخص جهاددانشگاهی

پزشكی و 
سالمت
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 مراکزدرمان ناباروری جهاددانشگاهی
◄ معرفی:

● مراکــز درمــان نابــاروری جهاددانشــگاهی در 
ــن  ــان و اب ــران )روی ــامل ته ــور ش ــتان کش 10 اس
ــرقی،  ــان ش ــن، آذربایج ــم، قزوی ــرز، ق ــینا(، الب س
ــتان  ــتان، لرس ــزی، خوزس ــاه، مرک ــل، کرمانش اردبی
فعــال هســتند کــه خدمــات زیــادی را بــه بیمــاران 
ــد،  ــی ده ــه م ــور ارای ــارور در کش ــن ناب و زوجی
ــد در  ــز جدی ــد مرک ــال، چن ــز فع ــر مراک ــاوه ب ع
حــال پیگیــری و راه انــدازی مــی باشــد. بیــش از 40 
درصــد درمــان نابــاروی کشــور و بالــغ بــر 17 هــزار 
ــال  ــز در ح ــن مراک ــاالنه در ای ــی س ــیکل درمان س

ــد.  ــی باش ــام م انج

ــان  ــی درم ــوق تخصص ــی و ف ــات تخصص ◄ خدم
ــگاهی: ــاد دانش ــاروری جه ناب

● انجــام کلیــه خدمــات تخصصــی و فــوق تخصصی 
ــرر،  ــقط های مک ــه س ــوط ب ــاروری مرب ــان ناب درم

اهــدای گامــت، جنیــن و روش رحــم جایگزیــن
● ارائــۀ خدمــات مربــوط بــه حفــظ بــاروری شــامل 

انجمــاد تخمــک و اســپرم
ــان  ــی زن ــخیصی و درمان ــای تش ــام جراحی ه ● انج
ــزر  ــکوپی، لی ــکوپی، هیستروس ــردان )الپاروس و م

ــکوپی و ... ( الپاروس
و  پرخطــر، شناســایی  بارداری هــای  کنتــرل   ●
درمــان مشــکات جنیــن، بررســی ســامت جنیــن 

ــرفته ــای پیش ــا تکنیک ه ــارداری ب در دوران ب
ــپ و  ــل از ازدواج، کاریوتای ــک قب ــاورۀ ژنتی ● مش
ــده از  ــال یابن ــای انتق ــان بیماری ه ــخیص و درم تش

ــی ــاس جنس راه تم
● بررسی و درمان اختاالت عملکرد جنسی

ــک  ــوژی، ژنتی ــی آندرول ــگاه های تخصص ● آزمایش
ــی،  ــخیص طب ــوژی، تش ــی، پاتول ــلولی و مولکول س

ــیتومتری ــوژی فلوس ایمونول
PGD آزمایشات تشخیص ژنتیکی جنین ●
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

محصوالت کاربردی در حوزه 
ناباروری و تولید مثل 

 sperm( ساخت و تولید کیت بررسی کمبود پروتامین اسپرم ●
)chromatin deficiency assay

● تولید محیط شستشوی گامت انسانی و محیط های انجماد-ذوب تخمک و 
جنین انسانی مورد نیاز مراکز درمان ناباروری، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها

●  راه اندازی بانک ذخیره سازی بافت تخمدان انسان

 PGD  راه اندازی آزمایشگاه ●

● تدوین راهنمای بالینی اهدای جنین و اهدای تخمک انسان

www.royan.org    │    پژوهشگاه رویان



57

ــر ژنتیکــی و  ــوری مرکــز ملــی ذخای ــک ســلولهای انســانی و جان ● بان
ــلول های  ــاي س ــمند از نمونه ه ــه اي ارزش ــران دارای مجموع ــتی ای زیس
انســانی و جانــوری ایــران و تعــدادي رده ســلولي از مراکــز معتبــر خارج 

از کشــور اســت.

◄ خدمات قابل ارائه:
ــه ای از  ــب مجموع ــوری را در قال ــات جان ــته خدم ــک بس ــن بان ● ای
ــوم  ــوزه عل ــی در ح ــرفته ژنتیک ــای پیش ــات و آزمایش ه ــا، خدم کیت ه
ــدگان و  ــی، پرن ــات خانگ ــی، حیوان ــای اهل ــکی، دام ه ــتی و پزش زیس

ــد. ــه می نمای ــان ارائ آبزی

بانك سلول های انسانی و جانوری 

www.ibrc.ir    │   مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

ــران جهــت تســهیل دسترســی  ــر ژنتیکــی و زیســتی ای ــی مرکــز ملــی ذخای ــک مولکول ● بان
محققــان و پژوهشــگران در داخــل کشــور بــه مــاده ژنتیکــی انــواع نمونــه هــای زیســتی ذخیــره 
ــه هــای گیاهــی، میکروارگانیســم هــا و  ــه ایــن مرکــز اعــم از نمون شــده در بانکهــای ســه گان
ــه هــا و نگهــداری بلنــد مــدت  ــا اســتخراج DNA از ایــن نمون ــوری ب ســلولهای انســانی و جان
آنهــا تحــت شــرایط اســتاندارد بانکهــای DNA بیــن المللــی، راه انــدازی شــده و آمــاده ارائــه 

نمونــه هــای مذکــور بــه جامعــه تحقیقاتــی کشــور مــی باشــد.

◄ خدمات:
● استخراج DNA از نمونه های زیستی   

● اســتخراج DNA  از نمونــه هــای زیســتی گیاهــان دارویــی دارای متابولیــت هــای ثانویــه بــاال) 
حداقــل 10 نمونــه (    

● ریبوتایپینگ قارچها و مخمرها  
   SSR آنالیز تنوع ژنتیکی گیاهان و جانوران با استفاده از نشانگرهاي ●

● فیلوژنی مولکولی جانوران ) DNA Barcoding ( با استفاده از نشانگر مبتنی بر توالی یابی  
● انجام PCR بر روی DNA استخراج شده انواع نمونه های زیستی  

● و سایر.....

بانك مولكولی  

www.ibrc.ir    │   مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
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● شــرکت فنــاوری بــن یاخته هــای رویــان از ســال 1384 ذخیــره 
ــد شــده  ــازه متول ــوزادان ت ــاف ن ــادی خــون بندن ســازی ســلول های بنی
ــه در  ــا کنــون ذخیــره ســازی بیــش از 100 هــزار نمون را آغــاز کــرده و ت
ــش داده  ــتان  را پوش ــش از 28اس ــی در بی ــی و دولت ــای خصوص بانک ه
ــت  ــاز اس ــادی خونس ــلول های بنی ــی از س ــاف منبع ــون بند ن ــت. خ اس
کــه مــی تــوان در رونــد درمــان بیماری هــای بدخیمــی ماننــد تاالســمی ، 
انــواع ســرطان های خــون ، بیمــاری هــای نقــص سیســتم ایمنــی بــدن و 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــادرزادی  م ــای م ــم خونی ه ــن ک همچنی

◄ خدمات:
● ارائه و فروش سلول های مزانشیمی مشتق از بافت بندناف

● استخراج سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت بندناف
● ذخیره سازی سلول های بنیادی مزانشیمی به شکل آلوژنیک

● ذخیره ســازی انجمــادی بافــت بندنــاف و اســتخراج ســلول های 
مزانشــیمی از بافت هــای دفریــز شــده

  بانك خون بند ناف

www.royan.org    │    پژوهشگاه رویان
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

بانك سلول های بنیادی

● در اوایل سال 1387 برنامه انجماد و ذخیره سازی خون محیطی به منظور خدمات رسانی به 
بیمارانی که مبتا به بیماری های: مولتیپل میلوما، لنفوم هوچکین، لنفوم نان هوچکین، آنمی 
آپاستیک، لوسمی حاد لنفوئیدی، آنمی  سلول داسی شکل و... به طور رسمي در پژوهشگاه 
رویان آغازشد و از سال 1396 این خدمات توسط شرکت فناوری بن یاخته های رویان و در 

سطحی وسیع در سراسر کشور در حال ارائه است.

◄ خدمات قابل ارائه:
● جداسازی RBC، Osteoclast، Osteoblast، Adipose  از مغز استخوان

● فریز و نگهداری سلو  ل های بنیادی مغز استخوان
● جداسازی RBC از خون محیطی

● فریز و نگهداری سلو  ل های بنیادی خون محیطی

      www.royan.org │ پژوهشگاه رویان
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● نخســتین بانــک ســلول های  بنیــادی خــون قاعدگــی کشــور ایــران در ســال 1398 در مرکــز 
درمــان نابــاروری ابن ســینا 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 
ــرای  ــه تجویــز دارو ب ــرای تهیــه آن نیــازی ب ــه فــرد دهنــده اســت و ب ــج ب تحمیــل درد و رن
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:
ــتروفی  ــکلروزیس، دیس ــل اس ــای مولتیپ ــان بیماری ه ــاروری و درم ــان ناب ــرد آن در درم کارب
ــم یائســگی و درمــان  ــرای رفــع عائ ــی همچنیــن ب ــدام حیات ــی دوشــن، ایســکمی ان عضان
دوران  در  احتمالــی  درمــان  غیرقابــل  بیماري هــاي  به خصــوص  مختلــف،  بیماري هــاي 

یائســگي می باشــد. 

بانك سلول های بنیادی خون قاعدگی  

  www.avicenna.ac.ir   │  پژوهشگاه  ابن سینا
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بانك تخمدان انسانی

● بانک تخمدان انسانی یکی از زیرگروه های پژوهشگاه رویان است که مخاطب آن بانوان 
در رده های سنی مختلف هستند. درمان ناباروری و حفظ باروری  دو اصطاح بسیار رایج 
در جنین شناسی به  شمار می روند. حفظ باروری به این معناست که فرد به طور بالقوه دچار 
ناباروری نیست اما ممکن است به دالیل خاصی مانند سرطان ، نابارور شود. بانک تخمدان 

انسانی متمرکز بر حفظ باروری زنان است.
به  درمانی،  روند  شروع  از  پیش  می شوند  مبتا  سرطان  به  که  زنانی  و  دختران  بنابراین 
کلینیک های باروری مراجعه کرده و برای حفظ باروری از یکی از روش های موجود استفاده 
باروری  حفظ  برای  بانویی  وقتی  دارد.  وجود  باروری  حفظ  برای  مختلفی  روش های  کنند. 
اقدام می کند، موارد مختلفی از جمله سن، نوع بیماری، نوع داروی مصرفی، دوز دارو و... 
در کنار هم قرار می گیرند تا  از میان روش های انجماد تخمک، انجماد جنین یا انجماد بافت 

تخمدان بهترین گزینه برای حفظ باروری بیمار انتخاب شود.

www.www.royan.org    │    پژوهشگاه رویان
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بانك میكروارگانیسم ها

به  ایران  بانک های چهارگانه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی  از  بانک میکروارگانیسم ها یکی   ●
شمار می آید که با هدف جمع آوری، جداسازی، شناسایی و تأیید هویت، کنترل کیفی، تکثیر و توزیع 
نمونه های میکروبی راه اندازی شده است. این بانک در حال حاضر متشکل از پنج کلکسیون کشت 
و  باکتری ها  شامل  ها  پروکاریوت  نگهداری  و  کشت  )کلکسیون های  میکروارگانیسم ها  نگهداری  و 
شامل  مرکزی  آزمایشگاه  دو  و  پروبیوتیک ها(  و  ها  اکتینومایست  قارچ ها،  جلبک ها،  ریز  آرکی ها، 

آزمایشگاه کموتاکسونومی و آزمایشگاه کنترل کیفیت و تأمین سویه می باشد.

◄ خدمات:
● سفارش میکروارگانیسم )کشت فعال و آمپول لیوفیلیزه( 

● خدمات شناسایی میکروارگانیسم ها )پروکاریوت ها، قارچ ها و ریزجلبک ها(
● خدمات ویژه بیوتکنولوژی و صنایع غذایی، پروبیوتیک و استارتر

● خدمات ژنومیکس
● اهدای میکروارگانیسم )پروکاریوت ها، قارچ ها و ریزجلبک ها(

● صدور گواهی کیفیت محیط های کشت آماده جامد برای باکتری ها و قارچ ها
● تهیه بیومس از سویه های ریزجلبک

www.ibrc.ir    │   مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
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محصوالت فناورانه ، تجهیزات و مواد مصرفی تشخیصی و درمانی 
سرطان پستان

◄ طرح تولید کیت های تشخیصی آنتی ژن های سرطانی در خون بیماران
 3-15 CA استفاده از مارکر ●

● کاربرد در پایش مراحل اولیه سرطان
● استفاده از تست های سریالی CA 15-3  در تشخیص زودهنگام عود بیماری

◄ دستگاه درمان کننده تومور با استفاده از میدان الکترونیکی 

◄ تولید سیستم های نمونه برداری و نشان گذاری
Biopsy Needle /سیستم بیوپسی بافت نرم ●
Tissue Marker Needle /سیستم مارکر ●

● سیستم بیوپسی مغز استخوان/
Bone Marrow Aspiration Needle 

:CTC کیت ◄
شمارش  و  جداسازی   

سلول های سرطانی 

www.ibcrc.ir    │    پژوهشکده معتمد
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ــه در  ــت ک ــی اس ــرکت ایران ــد، ش ــک فارم ــل ت ــرکت س ● ش
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، 
ــت  ــی برک ــرکت داروی ــگاهی و ش ــان جهاددانش ــگاه روی پژوهش
ــوزه ی  ــده ای  در ح ــات ارزن ــاری از تجربی ــه ب ــه کول ــتند ک هس
ســلول های بنیــادی و تولیــدات محصــوالت دارویــی دارنــد. 
ــات  ــرکت، تحقیق ــن ش ــای ای ــروژه ه ــا و پ ــت ه ــتوانه فعالی پش
گســترده در حــوزه ســلول هــای بنیــادی، بیوتکنولــوژی )زیســت 
ــی  ــو( و حیطــه هــای داروی ــاوری نان ــوژی )فن ــاوری(، نانوتکنول فن

ــت. اس

تولید صنعتی محصوالت 
سلولی و سلولهای بنیادی در پزشكی

www.royan.org    │    پژوهشگاه رویان
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی
www.ibcrc.ir    │     پژوهشکده معتمد

 COVID - 19  کیت تشخیص مولكولی

◄ 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 3 
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 19 در سطح ملی باشد.کیت تشخیص مولکولی کووید ـ 19 با نام تجاری
COVITECH  با استفاده از فناوری های روزآمد، طراحی و تولید شده است. 

COVITECH
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زخم های مزمن
● زخم های مزمن یکی از چالش های نظام سامت به شمار می رود. با تغییر سبک زندگی و افزایش 
شیوع بیماری های متابولیک، سالمندی، حوادث و سوانح، ... بروز زخم های مزمن افزایش چشم گیری 
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 زمینه ای زخم های مزمن، درمان آن با پیچیدگی و صرف هزینه های باال و کارایی 
کم همراه است. پژوهشکده تخصصی زخم و ترمیم بافت، با همراهی گروه های 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 زخم های مزمن:
1( ارائه خدمات تشخیصی و درمانی چند تخصصی زخم های مزمن شامل زخم های دیابتی، زخمهای 
.... شامل آزمایشگاه عروق، جراحی های حذف فشار،  عروقی، زخم های فشاری، زخم های وریدی، 

کلینیک های نورپاتی، سلول درمانی
2( ارائه خدمات آموزشی پزشکان متخصص، پزشکان عمومی، پرستاران در قالب دوره های مهارتی 
و  المللی  بین  و  ملی  آموزشی  استانداردهای  باالترین  در  کارورزی  و  فلوشیب  های  دوره  آموزشی، 

برگزاری سالیانه کنگره بین المللی زخم 
و معرفی روش های  ترمیم زخم  روند  کاربردی در جهت تسریع  و  بنیادی  پژوهش های  انجام   )3

)ATMP( بیولوژیک شامل ماگوت درمانی، سلول های بنیادی، فرآورده های پیشرفته پزشکی
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

زخم پوش ها

● بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی زخــم هــای مزمــن، ســالیانه هزینــه هــای بســیاری بــرای خریــد 
ــه بیمــاران و نظــام ســامت وارد مــی شــود. در اکثــر ایــن  زخــم پوشــهای رایــج و پیشــرفته ب
ــه دلیــل  مــوارد ایــن زخــم پوشــها وارداتــی بــوده و منجــر خــروج ارز مــی گــردد. همچنیــن ب
شــرایط تحریــم، در ســالهای اخیــر بســیاری از بیمــاران در تامیــن ایــن نــوع زخــم پوشــها دچــار 
ــش  ــکاری دان ــد هم ــرفته نیازمن ــج و پیش ــهای رای ــم پوش ــد زخ ــدند. تولی ــدی ش ــکات ج مش
علــوم پایــه و مهندســی و پزشــکی بــوده کــه ایــن امــر در پژوهشــکده هــای و پژوهشــگاه هــای 

جهاددانشــگاهی میســر شــده اســت. 

◄ مشخصات محصوالت:
پانسمان های پیشرفته:

● پانسمان پایه فوم
● پانسمان پایه آلژینات

● پانسمان پایه کربوکسی متیل سلولز
پانسمان های بیولوژیک:

● پانسمان های پرده های آمنیوتیک
● پانسمان حاوی سلول های بنیادی

● محصوالت سلولی و سلول های بنیادی در درمان زخم های مزمن

www.Teh.acecr.ac.ir   │     سازمان جهاددانشگاهی تهران
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استفاده از مهندسی سلول و کلونینگ در
 تكثیر دام های مرغوب و حفظ حیوانات در حال انقراض

از  یکسانی  های  نسخه  تولید  برای  که  شود  می  گفته  فرآیندهایی  به  بیوتکنولوژی  در  کلونینگ   ●
مورد  زنده  موجودات  یا  ها(  سلول  سازی  )کلون  ها  سلول  مولکولی(،  سازی  )کلون   DNA قطعات 

استفاده قرار می گیرند. 

◄ کاربرد کلونینگ حیوانات اهلی:
1- کاربرد در پزشکی:

1-1- کاربرد به عنوان مدل هایی برای بررسی بیماری های انسان   )disease model(: هم اکنون، 
از موش استفاده می شود اّما به علت کوتاه بودن سن موش نسبت به انسان، چندان مناسب نیست. 
گفته می شود که مدل های دامی )گوسفند، گاو، خوک و ...( مناسب تر هستند. هم اکنون، پژوهش هایی 

با گوسفند برای بررسی بیماری cystic fibrosis در جریان است.
 :)Bioreactors( 2-1- کاربرد برای تکثیر حیوانات ترانس ژنیک تولیدکننده پروتئین های انسانی
کارآیی ایجاد ترانس ژنیک بسیار پایین است و به علت وجود قوانین و مقررات سخت حاکم بر ارزیابی 
این فرآورده ها و نیز به علت هزینه های زیاد، گفته می شود کاربردی شدن این کار در آینده نزدیک، 

متحمل به نظر نمی رسد.

www.acecr.ir  
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

محصوالت آنتی بادی پلی کلونال

● 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

  www.avicenna.ac.ir   │  پژوهشگاه  ابن سینا

آنتی بادی های  زمینه  در  ابن سینا  پژوهشگاه  به  وابسته  منوکلونال  آنتی بادی  پژوهشکدۀ   ●
منوکلونال تاکنون توانسته است چندین آنتی بادی از جمله آنتی بادی های ضدآنتی ژن های سطح 
به شاخص هاي  پپتیدهای گوناگون مربوط  PSA  ، BSA  ، Inhibin  و  اسپرم،  ضدفریتین  
سلول های سرطانی و نیز بیش از 42 فراورده آنتي بادي پلي کلونال و کونژوگه آنزیمي و فلورسانس 
آنتی بادی های  انواع  تخلیص  و  تولید  امکان  پژوهشکده  این  در  همچنین  و  تولیدکنند  را  آنها 

منوکلونال و پلی کلونال و نیز تعیین ویژگي هاي این آنتی بادی ها وجود دارد.
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● هـدف ایـن آزمایشـگاه نمونـه بـرداری، آزمایـش، اسـتفاده از برنامـه معتبرسـازی 
تسـت ها و مستند سـازی گسـترده منطبـق بـا دسـتورالعمل  های 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 می شـوند و همچنیـن بـا هـدف خدمات دهـی بـه 

پروژه هـای دیگـر مطابـق بـا اسـتانداردهای بین المللـی روز، احـداث شـده انـد.

● ایـن آزمایشـگاه ها شـامل آزمایشـگاه میکروبـی، آزمایشـگاه سـلولی، آزمایشـگاه 
مولکولـی، آزمایشـگاه فلوسـیتومتری و آزمایشـگاه تصویربرداری پیشـرفته هسـتند. 
تجهیـز آزمایشـگاه های واحـد کنتـرل کیفیـت از نظر پرسـنل، ابـزار و سـفارش مواد 

اولیـه بـرای انجـام آزمایش هـای مربـوط بـه ارزیابـی محصوالت انجام شـده اسـت.

آزمایشگاه جامع 
کنترل کیفیت مرکز توسعه فناوری 
)ATMP-TDC( محصوالت پیشرفته سلولی

 www.royan.org  │  پژوهشگاه رویان
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

محصوالت پیشرفته پزشكی
Advance Therapeutic Medicinal Products ( ATMPs)

سلول درمانی و ژن درمانی

◄ کاربرد 
● درمان بیماری های چشم، شامل تحلیل ماکوالی شبکیه 

و آسیب قرنیه با کمک روش های نوین سلول درمانی
● درمان بیماری های پوستی، شامل زخم پای دیابتی و 
سوختگی، ویتیلیگو، اسکار، آکنه، اپیدرموالیزیس بلوزا 

و چین و چروک با روش های نوین سلول درمانی
پارکینسون، مولتیپل  بیماری های عصبی شامل  درمان   ●
اسکلروزیس و فلج مغزی با کمک روش های نوین سلول درمانی
و   1 نوع  بیماری های خودایمنی شامل دیابت  درمان   ●
آرتریت روماتوئید به کمک روش های نوین سلول درمانی
● درمان بیماری های مفصلی شامل آرتروز مفصل زانو و 
آسیب های غضروفی با کمک پیوند سلولی و سلول درمانی

با  لنفوم  و  لوسمی  شامل  خونی  بیماری های  درمان   ●
کمک مهندسی ژنتیک بر روی سلول های ایمنی

● کارآزمایی بالینی در درمان بیماران مبتا به سکته ی 
قلبی با کمک روش های نوین سلول درمانی

● کارآزمایی بالینی در درمان بیماری سیروز کبدی با 
کمک روش های نوین پیوند سلولی

● کارآزمایی بالینی در درمان بیماری گوارشی کرون با 
استفاده از روش های نوین سلول درمانی 

بي اختیاري  بیماری  درمان  در  بالینی  کارآزمایی   ●
ادراري با استفاده از روش های نوین سلول درمانی

◄ سایر فعالیت ها در این زمینه : 
● تولید صنعتی بانک GMP-grade سلول استرومایی 

مزانشیمی کلونال آلوژن مشتق از مغز استخوان انسانی
● تولید صنعتی محصول سلولهای اپی تلیال رنگدانه دار 
شبکیه ی تمایز یافته از سلول های بنیادی جنینی انسانی

نوترکیب  عروقی  اندوتلیال  رشد  فاکتور  تولید   ●
فرایند  فاکتورهاي  مهم ترین  از  که  اشرشیاکلی  در 
اساسي  فاکتورهاي رشد  از  و همچنین یکي  رگ سازي 
مورد نیاز در محیط کشت سلول هاي بنیادي است و در 

درمان بیماري هاي قلبي - عروقي به کار میرود.

www.royan.org    │    پژوهشگاه رویان
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خدمات آزمایشگاه های تشخیص طبی و ژنتیك

◄ خدمات آزمایشگاه های تشخیص طبی
● آزمایش های روتین

● آزمایش های تشخیصی هورمون
● آزمایش های کشت ادرار و مدفوع

نظر  از  آندرولوژی  تشخیصی  آزمایش های   ●
ناباروری )بررسی و آنالیز مایع منی(

● آزمایش های تشخیصی زنان برای بررسی ناباروری
● آزمایش های سرولوژی

● آزمایش های انعقادی
● آزمایش های خون شناسی

● آزمایش های بیوشیمی

● شبکه آزمایشگاه های تشخیص طبی و ژنتیک جهاددانشگاهی در16 استان 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 آزمایشگاه های ژنتیک
● مشاوه ژنتیک 

●  آزمایشات سیتوژنتیک و مولکولی
●  کاریوتایپ

●  بیماری های متابولیک
●  بدخیمی های خونی و سرطان ها

●  فاکتور های انعقادی 
● فیبروز کیستیک

●  تب مدیترانه فامیلی
●  تاالسمی

)NIPT(آزمون پیش از تولد و غیر تهاجمی جنین ●
)NGS(توالی یابی نسل جدید ●

www.acecr.ir  
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

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 کامــًا 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. 

www.imp.ac.ir    │     پژوهشکده گیاهان دارویی

SUPER PLANT
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تولید داروی گیاهی درمان سوء هاضمه با نام تجاری 

نیگالپسین 

◄ مشخصات فنی:
ــه  ــا توجــه ب ــوارش ب ــه اختــال عملکــردی دســتکاه گ ــا ب ــاد بیمــار مبت ــه ای هفت ● در مطالع
ــا آزمایــش اندوســکوپی دســتگاه گــوارش فوقانــی   معیــار ROM III و همچنیــن تاییــد شــده ب
ــی  ــه 5 میل ــی )روزان ــل طبیع ــه عس ــر پای ــه ب ــیاه دان ــن س ــت روغ ــد دریاف ــوان کاندی ــه عن ب
لیترنیکاپســین 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 مبتا به سوء هاضمه

● کاهش درجات شدت زخم دیس پپسی و نرخ عفونت با هلیکوباکترپیلوری در بیماران 

NIGELLAPSIN

www.imp.ac.ir   │     پژوهشکده گیاهان دارویی
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی
www.imp.ac.ir    │     پژوهشکده گیاهان دارویی

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

◄ مشخصات و کاربرد:
● درمان  بیماریهای التهابی کبد و کبد چرب

● پایین آورنده ی قند خون )به عنوان درمان کمکی در دیابت نوع 2(
● پایین آورنده ی کلسترول و تری گلیسیرید خون

LIVERSIL



77

www.imp.ac.ir   │     پژوهشکده گیاهان دارویی

تولید داروی گیاهی کنترل کننده آلزایمر  با نام تجاری 

ملیتروپیك
◄ مشخصات فنی:

● در یــک مطالعــه بالینــی انجــام شــده بــر روی 42 بیمــار مبتــا بــه آلزایمــر خفیــف تا متوســط 
کــه در ســنین بیــن 65-80 ســال بودنــد و میــزان فعالیــت هــای شــناختی باالتــر از 12 و میــزان 
ابتــا بــه آلزایمــر )ADAS-cog( کمتــر از 2 داشــته انــد، عصــاره گیــاه بادرنجبویــه تجویــز و 
ــناختی و  ــای ش ــت ه ــی، فعالی ــای فراموش ــاخص ه ــد. ش ــا داده ش ــر دارونم ــته ای دیگ ــه دس ب
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 
ــا  ــد میــزان آلزایمــر خفیــف ت ــرادی کــه دارونمــا مصــرف نمــوده ان ــه اف ــد نســبت ب کــرده ان
متوســط بــه خوبــی کنتــرل شــده اســت و همچنیــن عارضــه اضطــراب و تحریــک پذیــری بــه 
ــته  ــش داش ــد، کاه ــوده ان ــرف نم ــا مص ــه دارونم ــته دوم ک ــه دس ــبت ب ــی نس ــکل محسوس ش

اســت. 

◄ کاربرد و مصارف:
● کنترل آلزایمر و کاهش عائم تحریک پذیری،

    دارای اثرات  آرامبخش و ضد باکتری و ضد اسپاسم می باشد

MELITROPIC
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

تولید داروی گیاهی کاهش دهنده عالئم ترك اعتیاد با نام تجاری
 دتوکسین 

◄ مشخصات و کاربرد:
ــرم  ــاوی 400 میلی گ ــام دارد  ح ــین« ن ــه »دتوکس ــی ک ــن داروی گیاه ● ای
عصــاره ی خشــک استانداردشــده ی دانــه ی گیــاه تلــخ  بیــان در هــر کپســول 
ــرک  ــم ت ــدت عائ ــش ش ــاده ای در  کاه ــر فوق الع ــه تأثی ــت ک ــی اس خوراک
اعتیــاد دارد. ایــن دارو می توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای داروهــای 
شــیمیایی کاهنــده ی درد معتــادان در حــال تــرک باشــد کــه اثــرات تداخلــی 

ــد. ــاد کن ــیمیایی ایج ــای ش ــر داروه ــری در براب ــی کم ت داروی

www.imp.ac.ir    │     پژوهشکده گیاهان دارویی

DETOXIN



کشاورزی 
و منابع طبیعی
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

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 .
ــد ارینچــی و قــارچ  ــا برن قــارچ هــای خوراکــی -دارویــی شــاه صــدف ب
ــی در  ــاس صنعت ــا  در مقی ــارچ گانودرم ــن ق ــی و همچنی ــی انوک داروی

ــود. ــی ش ــد م ــگاهی تولی جهاددانش

www. indusbiotech.ir    │     پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی - سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

Pleurotus eryngii
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تولید نیمه صنعتی ریزجلبك

 اسپیرولینا پالتنسیس

◄ مشخصات فنی:
● مکمل هـای غذایـی طیـور )مـرغ مـادر، جوجـه گوشـتی، جوجه 

تخمگذار، بلدرچین و پرندگان زینتی(  
و  خاویـاری  سـردابی،  )گرمابـی،  آبزیـان  غذایـی  مکمل هـای   ●

زینتـی( ماهیـان 
● مکمل های غذایی دام

● تنظیم کننده های رشد و کود
● رنگیزه های زیستی )فیکوسیانین( 

● مکمل های غذایی انسانی

www. research.acecr.ac.ir    │     جهاددانشگاهی واحد مازندران

Production of Semi-Industrial Microalgae Spirulina Platensis
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

کشت بافت و تكثیر گیاهان دارویی

◄ مشخصات:
ــی  ــت گیاه ــت باف ــتفاده از روش کش ــا اس ــی ب ــان داروی ــر گیاه ● تکثی
گیاهچه هــای  و  انجــام  مجهــز  آزمایشــگاه های  در   )Tissue culture(
ــس از  ــده و پ ــل ش ــط منتق ــای واس ــه گلخانه ه ــازگاری ب ــت س ــدی جه تولی
 GAP ــول ــت اص ــا رعای ــود و ب ــل می ش ــی منتق ــن اصل ــه زمی ــازگاری ب س

ــت می شــوند. ــت و برداش کش

◄ کاربرد و مصارف:
ــرای  ــا ب ــاری از بیماری ه ــده و ع ــی ش ــای گواه ــد گیاهچه ه ــر و تولی ● تکثی

کاشــت در زمیــن اصلــی

www.imp.ac.ir    │     پژوهشکده گیاهان دارویی

Propagation and Cultivation of  Medicinal Plants
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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 12000 متر مربع زیربنا اجرا خواهد شد. 
محصول نهایی این طرح پنج میلیون قطعه بچه ماهی سی باس آسیایی )Lates calcarifer( با 
سن 30 روز و بیشتر می باشد که قابلیت انتقال به مراکز نرسری و پرورش در قفس را دارا می باشند. 

غذای زنده با کیفیت، جهت پرورش الروی گونه های 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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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

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

www. Teh.acecr.ac.ir   │     سازمان جهاددانشگاهی تهران

Production of widely used vaccines in fish farming industry
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تولید رنگ های طبیعی خوراکی

◄ مشخصات فنی:
● رنگ های گیاهی از جمله مهم ترین افزودنی های طبیعی مورد استفاده در 

صنایع غذایی و آرایشی بهداشتی هستند. این رنگ ها با روش های پیشرفته 
و با استفاده از حال های آبی از اندام های گیاهی مثل زردچوبه، چغندر و ... 

استخراج و خالص سازی می شوند.

◄ کاربرد و مصارف:
● استفاده در صنایع غذایی اعم از نوشیدنی ها، کیک ها و ... همچنین صنایع 

آرایشی ـ بهداشتی مثل لوسیون ها، کرم ها و ... این رنگ ها عاوه بر ایجاد 
رنگ های متنوع و بدون عوارض جانبی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی قوی 

هستند.

www. khr.acecr.ac.ir     │    سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

Edible natural colourants
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

اصالح وبهبود ویژگی های موادغذایی
از طریق فرایند اکستروژن

◄ مشخصات فنی:
ــنک های  ــواع اس ــازی )Exrustion( ان ــد حجیم س ــا فرآین ــن روش ب ● در ای
اکســترود شــده )حجیــم( بــر پایــه غــات، حبوبــات، جوانه هــا، منابــع فیبــری و 

ــود.  ــد می ش ... تولی

◄ کاربرد و مصارف:
ــل  ــای قاب ــوع فرآورده ه ــری، تن ــل تطبیق پذی ــه دلی ــتروژن ب ــاوری اکس ● فن
ــت  ــای پخ ــایر روش ه ــه س ــبت ب ــد نس ــای تولی ــودن هزینه ه ــن ب ــد و پائی تولی
ــی از  ــف غذای ــای مختل ــد فرآورده ه ــرف آب در تولی ــش مص ــکل دهی و کاه و ش
ــادی  ــرد زی ــر )Functional Foods( کارب ــی عملگ ــای رژیم ــه فرآورده ه جمل

دارد.

www.foodres.ac.ir   │     پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی -  سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

Semi Industrial Food Extrusion Plant
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تولید نیمه صنعتی فرمون
آفت کرم خراط در درختان  )گردو ،آلو و زیتون(

◄ مشخصات:
ــه  ــت ک ــی اس ــات گیاه ــن آف ــارت زاتری ــر خس ــی از پ ــراط یک ــرم خ ● ک
ــرار  ــدف ق ــورد ه ــور م ــو را در کش ــون و آل ــردو و زیت ــل گ ــی مث درختان
ــت.  ــده اس ــناخته نش ــرای آن ش ــری ب ــیمیایی مؤث ــارزه ش ــد و مب می ده
ــه از  ــن اینک ــی ضم ــون جنس ــا فرم ــارزه ب ــژه مب ــه وی ــک ب ــارزه بیولوژی مب
منظــر زیســت محیطــی کــم خطــر اســت در مــورد ایــن آفــت کارســاز اســت.

◄ کاربرد و مصارف:
ــات  ــرات و آف ــری حش ــت گی ــال در جف ــکارانبوه و اخ ــگ و ش ● مانیتورین

ــی. گیاه

www.Teh.acecr.ac.ir     │     سازمان جهاد دانشگاهی تهران

Completion of technical knowledge of pheasant production pheromone production in trees
 (Plums, olives and walnuts)
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

اصالح نژاد دام سبك  

● 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 
ــا دارا  ــران ب ــان نمــوده اســت. ای ــاز کشــور، بیــش از پیــش نمای قرمــز مــورد نی
ــود  ــه خ ــا را ب ــارم دنی ــگاه چه ــفند، جای ــون رأس گوس ــش از  56 میلی ــودن بی ب
اختصــاص داده اســت. 27 نــژاد ثبــت شــده گوســفند در دنیــا متعلــق بــه ایــران 
اســت. نــژاد زل ایرانــی بــا قدمــت بیــش از 6000 ســال بــه روایتــی پــدر و مــادر 
ــی  ــت علم ــوع ظرفی ــن موض ــه ای ــه ب ــت.با توج ــروزی دنیاس ــفندهای ام گوس
ــیار  ــرایط بس ــور ش ــی کش ــز تحقیقات ــایر مراک ــگاهی و س ــود در جهاددانش موج
ــمند  ــر ارزش ــتفاده از ذخای ــا اس ــور ب ــبک کش ــاح دام س ــت اص ــبی را جه مناس
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 2 تــا 3 بــره را دارا مــی باشــند فراهــم نمــوده اســت.

www.royan.org    │      پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان
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تولید خارج رحمی جنین منجمد 
تعیین جنسیت شده دام سنگین

ــل در  ــد مث ــوژی تولی ــی بیوتکنول ــات تخصص ــز خدم ــت مرک ــه فعالی ● زمین
ــوده و  ــوژی تولیــد مثــل ب ــارم( در حیطــه بیوتکنول ــات مزرعــه ای )بیوف حیوان
ــری  ــا بکارگی ــه ای، ب ــات مزرع ــوزه حیوان ــزوده در ح ــاد ارزش اف ــدف آن ایج ه
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:
1. تکثیــر دام هــای ممتــاز گلــه بــا هــدف تســریع اصــاح نــژاد گلــه و کاهــش 

ــای تولید ــه ه هزین
ــش  ــریع در افزای ــدف تس ــا ه ــمند ب ــاب و ارزش ــای کمی ــر نژاده 2. تکثی
ــه خــروج ارز  ــاز ب ــدون نی ــه و ب ــل هزین ــا حداق ــور ب جمعیــت نژادهــای مذک

ــا ــت واردات آنه جه
3. تکثیر نژادهای در معرض انقراض با هدف حفظ ذخایر ژنتیکی

www.avicenna.ac.ir    │      )مرکز خدمات تخصصی بیوتکنولوژی تولید مثل در حیوانات مزرعه ای )بیوفارم
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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 
ــد  ــمت تولی ــه س ــان را ب ــیمیایی، محقق ــای ش ــرف داروه ــش مص ــالم و کاه س
ــای  ــن داروه ــوان جایگزی ــه عن ــی ب ــا گیاه ــا منش ــی ب ــای داروی ــرآورده ه ف
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 

ــل برســانند. ــه حداق کننــده را ب

www.imp.ac.ir    │       مرکز خدمات تخصصی تولید فرآورده های گیاهان دارویی
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تولید بذور هیبرید سبزی و صیفی

ــن  ــون ت ــدود 5 میلی ــرای ح ــاز ب ــورد نی ــد م ــذر هیبری ــر، ب ــال حاض ● در ح
گوجــه فرنگــی و حــدود 2 میلیــون 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 
ــن  ــدی تری ــور، کلی ــاز کش ــورد نی ــد م ــذر هیبری ــد ب ــت تولی ــادری جه م
ــه  ــتیابی ب ــت. دس ــی اس ــبزی و صیف ــذر س ــد ب ــی تولی ــه در خودکفای مرحل
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 پاســم هــای بومــی و خارجــی، ایجــاد الیــن از ارقــام برتــر و تولیــد بــذور 

هیبریــد و تولیــد و معرفــی ارقــام برتــر صــورت مــی گیــرد.

www.ibrc.ir    │ مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران  - بانک گیاهی
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علوم انسانی،
 اجتماعی و هنر
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 فضای سرمایه گذاری و محیط 
کسب و کار در اقتصاد ایران

◄ عنوان خدمت:
ــران را  ــاد ای ــنجش آن در اقتص ــل و س ــذاری، تحلی ــرمایه گ ــای س ــت فض ــت وضعی ● اهمی
ــران،  ــاد ای ــف در اقتص ــای مختل ــی ه ــع و دارای ــور مناب ــود وف ــا وج ــت. ب ــرده اس ــاب ک ایج
ــرخ رشــد اقتصــادی پاییــن، نشــان دهنــده  تــداوم مســائل و مشــکاتی چــون بیــکاری و ن
ــوه و  ــع بالق ــا و مناب ــی ه ــتفاده از دارای ــوان اس ــران ت ــاد ای ــه اقتص ــت ک ــت اس ــن واقعی ای
بالفعــل را نــدارد. در پژوهــش هــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع کــه در جهاددانشــگاهی انجــام 
شــده اســت، تــاش بــر ایــن بــوده تــا مســائل و مشــکاتی کــه در فرآینــد ســرمایه گــذاری 

ــود.   ــن ش ــنجیده و تبیی ــود دارد، س ــران وج ــاد ای در اقتص

◄ 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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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

علوم شناختی

◄ عنوان خدمت:
●  علــوم شــناختی، دانشــی بیــن رشــته ای اســت کــه بــه مطالعــۀ 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 
ــا، از  ــرد آنه ــم کارک ــرای فه ــت و ب ــا اس ــان ه ــه و هیج ــه، توج ــان، ادراک، حافظ زب
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 
ــوم  ــوم شــناختی اســت کــه در حــوزه پژوهــش هــای عل ــا عل موضوعــات مرتبــط ب
ــانی  ــوم انس ــگاه عل ــرز و پژوهش ــگاهی الب ــگاهی در جهاددانش ــانی جهاددانش انس

جهاددانشــگاهی در حــال انجــام اســت.
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آموزش و پرورش و علوم تربیتی

◄ عنوان خدمت:
ــعه  ــی توس ــل اساس ــه ای، اص ــی و پای ــرورش اصول ــوزش و پ ● آم
ــمار  ــه ش ــه ب ــک جامع ــت ی ــی از جمعی ــش مهم ــودکان بخ ــت. ک اس
ــن  ــخصیت بنیادی ــری ش ــکل گی ــی ش ــن، چگونگ ــد؛ بنابرای ــی رون م
آنهــا در کودکــی، جامعــه پذیــری و فرهنــگ پذیــری آنهــا در ســاختار 

ــر اســت. ــیار مؤث ــا بس ــدۀ آنه ــه و آین جامع

◄ ویژگی ها:
ــص و  ــالم، متخص ــراد س ــت و اف ــا کیفی ــانی ب ــروی انس ــت نی ●  تربی
ماهــر، هدفمندکــردن هزینــه های آمــوزش و پــرورش، دفــاع از حقوق 
ــده از  ــودکان بازمان ــداد ک ــردن تع ــخص ک ــودکان و مش ــی ک اجتماع
تحصیــل و دالیــل آن، از جملــه موضوعــات حــوزه آمــوزش و پــرورش 
ــعه،  ــات توس ــکده مطالع ــه در پژوهش ــتند ک ــی هس ــوم تربیت و عل
ــاره آنهــا پژوهــش انجــام  واحدهــای البــرز، فــارس و خوزســتان درب

مــی شــود.
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آسیب شناسی و مسائل اجتماعی

◄ عنوان خدمت:
●  آســیب هــای اجتماعــی و ســیر صعــودی آن در کشــور یکــی از موضوعات بســیار 
ــته  ــی داش ــل تًامل ــش قاب ــر افزای ــای اخی ــه ه ــژه در ده ــه به وی ــت ک ــی اس مهم
اســت؛ بــه گونــه ای کــه طــی چنــد ســال اخیــر تبدیــل بــه مســئله ای ملــی شــده 
ــه آســیب هــای اجتماعــی و احصــای راهکارهــای مهــار  اســت. در واقــع توجــه ب
ــه عنــوان یکــی از دغدغــه هــای  آنهــا در ســال هــای پــس از انقــاب اســامی ب
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 
ــان  ــمالی، خراس ــان ش ــزد، خراس ــی، ی ــه طباطبای ــرز، عام ــای الب ــت. واحده اس
ــال  ــی فع ــائل اجتماع ــای مس ــش ه ــوزۀ پژوه ــز در ح ــتان و... نی ــی، گلس جنوب

ــتند. هس
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ادبیات فارسی و هویت ایرانی

◄ عنوان خدمت:
● ادبیــات فارســی از جملــه مهمتریــن مؤلفه هــای هویــت  ایرانــی اســت. عناصــر هویــت 
ــبب  ــه س ــژه اي دارد و ب ــاي وی ــي جلوه ه ــات فارس ــیک ادبی ــون کاس ــي در مت ایران
ــف و  ــاد مختل ــناخت ابع ــر ش ــه ب ــدات عارفان ــانه و تأکی ــواي انسان شناس ــتن محت داش
ــه  ــراقي، همیش ــت اش ــي و حکم ــر معرفت شناس ــا ب ــري و ابتن ــون بش ــاي گوناگ نیازه
ــوده اســت. ادبیــات معاصــر فارســی  ــراي انســان امــروز ب ــا و واجــد پیــام ب متنــي گوی
نیــز در اثــر مواجهــه بــا تحــوالت، حــوادث و رویدادهــای مهــم تاریــخ معاصــر، ســهمی 
ــت.  ــته اس ــی داش ــان در دوران کنون ــت ایرانی ــی هوی ــری و بازنمای ــکل گی ــدی در ش ج

ــا نیازهــای  ــه پژوهــش هــای همســو ب ــد دســت مای ــات فارســی مــی توان ــراث ادبی می
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:
ــی،  ــات اجتماع ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــده در پژوهش ــای انجام ش ــش ه ● پژوه
ــرفت  ــعه و پیش ــای توس ــامی در ارتق ــی - اس ــت ایران ــدی از هوی ــره من ــال به ــه دنب ب

ــت. ــور اس ــی کش اجتماع
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آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای 

◄ عنوان خدمت:
● بــا توجــه بــه اینکــه نقــش طــرح هــای ملــی و منطقــه ای در تعادل بخشــی امــور برنامــه 
ریــزی و آمایــش ســرزمین، اجرایــی کــردن آنهــا بــرای بهــره بــرداری مناســب از امکانــات 
ــای  ــی ه ــق ویژگ ــرزمین، تلفی ــۀ س ــی پهن ــادل فضای ــاد تع ــق در ایج ــای مناط و قابلیت ه
فرهنگــی مناطــق در فراینــد برنامــه ریــزی هــای ملــیـ  منطقــه ای، تخصصــی کــردن نقــش 
محــوری مناطــق و در نهایــت ایجــاد بســترهای الزم بــرای رشــد و توســعۀ 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 
پژوهشــکده های محیــط زیســت، توســعه و برنامــه ریــزی، گردشــگری، همچنیــن ســازمان 

خراســان رضــوی و واحــد کرمــان، قزویــن و البــرز در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد.
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توانمندسازی 
◄ عنوان خدمت:

● شــرایط محیطــی و فضــای سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و طبیعــی کشــور بر لــزوم افزایــش تابآوری 
تأکیــد می کنــد. افزایــش تــاب آوری نتیجــۀ توانمندســازی در حــوز ه هــای 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 
ــه راهکارهــا و مــدل بومــی توانمندســازی)در شــهرهای  ــا هــدف ارائ مناطــق اســکان غیــر رســمی ب
کرمانشــاه، چابهــار، اردبیــل و...(، توانمندســازی جامعــه و افزایــش ظرفیــت اجرایــی حاکمیــت )از طریق 
شــفافیت و مقابلــه بــا فســاد، گفتمــان ســازی و تقویت شــبکه های اصاحــی 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، پژوهشــکدۀ مطالعــات توســعه، پژوهشــکدۀ توســعه 
و برنامــه ریــزی، پژوهشــکدۀ گردشــگری، ســازمان جهاددانشــگاهی کرمانشــاه، واحدهــای البــرز، عامــه 
طباطبایــی، اردبیــل، کرمــان، خراســان شــمالی و قــم در حــال پژوهــش و ارائــه خدمــات تخصصــی در ایــن 

حــوزه هســتند.



فرهنگ
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فرهنــگ از جملــه مفاهیمــي اســت کــه بازشناســي آن، بــا موجودیــت انســان و جامعــه 
ــه اهمیــت آن مي افزایــد، درك واقعــي از انســان و جامعــه  گــره مي خــورد و آنچــه ب
و ابــزاري در جهــت رشــد و تعالــي انســان و قــوام جامعــه اســت. شــناخت فرهنــگ بــر 
اســاس مبانــي اســالم نــاب، تنهــا رهگشــاي مشــكالت جامعــه و هدایــت انسان هاســت. بــا 
توجــه بــه تعاریــف و تلقي هــاي گوناگــون از فرهنــگ، جهاددانشــگاهي در تــالش اســت 
ــذار  ــاي بنیانگ ــالمي و رهنموده ــالب اس ــالم و انق ــاي اس ــر ارزش ه ــي ب ــي مبتن فرهنگ
ــاي  ــه( در عرصه ه ــم انقالب)مدظل ــر معظ ــي)ره( و رهب ــام خمین ــالمي ام ــوري اس جمه
فرهنگــي ایجــاد کنــد؛ ضمــن بازشناســي آن، بــه تبلیــغ و ترویــج فرهنــگ اســالم نــاب 

بپــردازد و حرکتــي نــو، بدیــع و اثربخــش بــه وجــود آورد.
نهــاد انقالبــي جهاددانشــگاهي بــا بیــش از چهــار دهه فعالیــت فرهنگــي و تجربــة کارآمد 
ــگ  ــة فرهن ــي در عرص ــاي علم ــي و پژوهش ه ــاي عمل ــه تالش ه ــي ب ــاّلق و متك و خ
کشــور بخصــوص در محیــط دانشــگاه ها، یكــي از ارکان  اصلــي و منشــاء ارائــه و اجــراي 

ایده هــاي نــو و متعالــي و دســتیابي بــه دســتاوردهاي بــزرگ فرهنگــي مي باشــد.
برخــی از مأموریت هــای محولــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــه جهاددانشــگاهی 
ــترش  ــج و گس ــق، تروی ــر تعمی ــارکت در ام ــامل مش ــور ش ــی کش ــه علم ــوزه نقش در ح
فرهنــگ اســالمی ایرانــی، ارتقــای کرســی های نقــد و مناظــره علمــی و نهادینه ســازی 
گفتمــان علــم در راســتای شــكل گیری تمــدن نویــن اســالمی از جملــه عمــده مباحــث 
معطــوف بــه ایــن امــر اســت کــه در ورود بــه دوره جدیــد و گام دوم انقــالب اســالمی 

مــورد توجــه خواهــد بــود.
ــرش مردمــی و  ــاور و فرهنــگ جهــادی، پذی یكــی از دســتاوردهای بســیار ارزشــمند ب
ــوم  ــت عم ــیار مثب ــش بس ــت؛ و گرای ــردم اس ــان م ــران در می ــوب جهادگ ــگاه مطل جای
مــردم بــه خدمــات ایــن نهــاد، خــود گویــای نقــش برجســته مردمــی بــودن جهادگــران 
ــا بهره گیــری از عامــل و روحیــه ایثــار و فــداکاری، نقایــص و  اســت کــه توانســته اند ب

کمبودهــا را جبــران نماینــد.
در فرهنــگ و مدیریــت جهــادی کــه انجــام وظیفــه و تكلیــف تــا مــرز ایثــار، اســاس و 
محــور آن تلقــی مــی شــود، دلیلــی بــر عــدم اعتمــاد وجــود نــدارد. زیــرا کــه شــائبه ای 
ــه طــور  در ایــن انگیــزه نیســت و ایــن شــاه کلیــدی اســت کــه نهادهــای انقالبــی و ب

مشــخص جهاددانشــگاهی در مقاطــع مختلــف در اختیــار داشــته اســت.
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سازمان فعالیت هاي قرآني
دانشگاهیان کشور 

● معتبرترین مرکز دانشجویی در فعالیت های قرآنی
)IQNA -برخوردار از بازوی رسانه ای قدرتمند به نام خبرگزاری بین المللی قرآن کریم )ایکنا ●

● ارایه کننده گستره ای از خدمات و فعالیت ها در مراکز شش گانه:
● مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم  

● مرکز تخصصی تولیدات چندرسانه ای قرآنی )مبین(   
● مرکز آموزش های تخصصی علوم و فنون قرآن کریم  

● مرکز مشاوره سبک زندگی اسامی  
● مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی  

● مرکز دانشجو معلم قرآن  
●مبدع و برگزارکننده جشنواره ها، مسابقات و همایش های قرآنی در سطح ملی و بین المللی

www.isqa.ir    │     سازمان فعالیت هاي قرآني دانشگاهیان کشور
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             www.iqna.ir         │   خبرگزاري بین المللی قرآن

)IQNA-خبرگزاري بین المللی قرآن )ایكنا

◄ اهداف و ویژگی ها:
حوزه فرهنگی جهاددانشـگاهی در بیسـتم آبان ماه 1382 
مقارن بـا پانزدهم رمضان المبـارک 1424 هــ.ق، با هدف 
اطاع رسـانی 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 
کـه امـروز از آن به نخسـتین و بـزرگ  تریـن خبرگزاری 
تخصصـی قـرآن  کریـم در جهـان اسـام یـاد می شـود 
اهـداف دیگـری هـم در نظر گرفته شـده اسـت؛ از جمله 
ترویـج و سـوق دادن جامعـه بـه سـوی سـبک زندگـی 
قرآنـی، تـاش بـرای تحقق فرهنـگ قـرآن در ایـران و 
سراسـر  جهـان، مهجوریت زدایـی از معارف قـرآن کریم 
در عرصه هـای مختلـف و شـبهه زدایی از تـارک نظـام 
جمهوری اسـامی در خصوص پرداختن به قـرآن در انظار 
سـایر ملل مسـلمان؛خبرگزاری بین المللی قـرآن )ایکنا( 
در اسـتان های کشـور شـعبه دارد و همچنین توانسته در 

توسـعه فعالیـت های بیـن المللی خـود، چندین شـعبه 
منطقـه ای در جهان دایـر نماید. این خبرگـزاری عاوه بر 
تولیـد و نشـر خبر به زبان فارسـی، بـه طـور روزانه اخبار 

را بـه 19 زبـان زنده دنیـا مخابره مـی کند.
ایکنـا کـه در زمان آغـاز به فعالیتـش در دهـه 80، روزانه 
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 500 خبر، 
آن هـم بـه زبـان هـای مختلف مـردم دنیـا عبـور کند.

بـا توجه به تنـوع زبانـی و رسـالت جهانی خبرگـزاری و 
فعالیت  گسـترده این رسـانه قرآنی در عرصـه بین الملل، 
در اسـفندماه سـال 1391 نـام ایـن خبرگـزاری بـا مجوز 
معاونـت مطبوعات و امور خبرگزاری هـا ی وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی به »خبرگزاری بین المللـی قرآن« تغییر 
یافـت تا به تبعیت از خـوِد قرآن، حلقه اتصال مسـلمانان 

در سراسـر گیتی باشـد.
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خبرگـزاری دانشـجویان ایران )ایسـنا(  تنها خبرگـزاری با 
هویت دانشـجویی و نخسـتین خبرگزاری غیردولتی ایران 
پـس از پیروزی شـکوهمند انقاب اسـامی محسـوب می 
شـود کـه امتیـاز آن در تاریـخ 1378/4/2 از سـوی وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی در اختیـار جهاددانشـگاهی 
قـرار گرفت.خبرگـزاری دانشـجویان ایـران بـا بهره گیری 
از سـرمایه ی اندیشـه، خاقیـت و نوآوری جوانان دانشـجو 
در 13 آبـان 1378 بـا اظهـار لطـف رهبـر انقـاب خطاب 
به ایسـنا کـه فرمودنـد: »اخبار خـوب، مفیـد و امیدبخش 
مخابـره کنیـد.«  با هدف اطاع رسـانی صحیـح، به هنگام 
و همـه جانبـه به صورت آزمایشـی و در 16 آذر همان سـال 
مصـادف بـا روز دانشـجو بـه صـورت رسـمی بـه عرصـه 
اطاع رسـانی گام نهاد.رسـالت اصلـی این رسـانه خبری از 
بدو تاسـیس تاکنـون ایفای نقش دانشـگاهیان در توسـعه 
فضـای رسـانه ای کشـور و ارتقـای آگاهی هـای علمـی، 
فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعـی، اقتصادی، هنـری و صنفی 
بـا نگاهـی دانشـگاهی و دانشـجویی و شـکل گیری حلقه 

واسـط بین مسـووالن، نخبگان و مـردم بوده اسـت.مرجع 
تصمیـم گیری در ایسـنا هیات مدیره ای متشـکل از رییس 
جهاددانشـگاهی بـه عنـوان رییس هیـات مدیـره، معاون 
فرهنگـی وی، مدیرعامـل خبرگـزاری و دو نفـر از اعضـای 
جهاددانشـگاهی به پیشـنهاد رییـس این نهاد هسـتند.9 
اداره خبـری شـامل ادارات علمـی و فنـاوری، اجتماعـی، 
اقتصـادی، سیاسـی، بین الملـل، فرهنگی هنری، ورزشـی، 
عکـس، اسـتانها در ایسـنا فعالیت می کننـد. این مجموعه 
موفق شـده اسـت ضریب نفـوذ خبری بـاال در بین سـایر 
خبرگزاری هـا را رقم بزند؛ ایسـنا اخبار و محتواهای تولیدی 
اش را عاوه بر زبان فارسـی به عربی، انگلیسـی و فرانسـه 
هـم مخابـره می کند.  ایسـنا توانسـته خود را بـه امکانات 
ارسـال صوت، فیلـم، اخبار ویدیویی و چندرسـانه ای مجهز 
کنـد؛ دایرکـردن دوره های مختلف آموزشـی خبرنگاری به 
ویـژه برای جوانان و دانشـجویان عاقمنـد از کارهای خوب 

این خبرگـزاری غیردواتی اسـت.

        )ISNA -خبرگزاري دانشجویان ایران)ایسنا

  خبرگزاري علم وفرهنگ سینا پرس      www.isna.irwww.sinapress.ir      خبرگزاري دانشجویان ایران  
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خبرگـزاری علـم و فرهنگ )سـینا پـرس( در تاریـخ 16 مـرداد 1393 همزمان با سـی و چهارمین 
سـالروز تاسـیس جهـاد دانشـگاهی باهـدف ارتقـای سـطح خبررسـانی علمـی، اطاع رسـانی 
پیشـرفت های علمی و رویدادهای علم، فناوری و سـامت در کشـور، معرفی پیشـرفت های علمی، 
اطاع رسـانی مهم تریـن رویدادهـای حوزه علم، فنـاوری و سـامت در جهان و معرفـی چهره ها و 

رویدادهـا برجسـته و مهـم علم ایـران و جهان بـه مخاطبـان، کار خود را آغـاز کرد. 

        )sinapress( خبرگزاري علم و فرهنگ سینا پرس

www.sinapress.ir      خبرگزاري علم وفرهنگ سینا پرس  



106

دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

سازمان انتشارات جهاددانشگاهي 

www.isba.ir    │     سازمان انتشارات جهاددانشگاهي

ـــود،  ـــر خ ـــت خطی ـــه مأموری ـــت ب ـــا عنای ـــاب، ب ـــوالت انق ـــا تح ـــان ب ـــال 1360 و همزم ـــگاهی از س جهاددانش
ـــه ایجـــاد تشـــکیات زد و بـــه  ـــه انتشـــار متـــون مرجـــع و درســـی در حـــوزه دانشـــگاهی نمـــود و دســـت ب اقـــدام ب
منظـــور ایجـــاد وحـــدت رویـــه و تمرکـــز در تدویـــن سیاســـت هـــای نشـــر در جهاددانشـــگاهی، ضـــرورت تأســـیس 
ـــگاهی  ـــارات جهاددانش ـــازمان انتش ـــت س ـــد و درنهای ـــود آم ـــه وج ـــاراتی ب ـــور انتش ـــرای ام ـــر ب ـــازمانی فراگی س

ـــد. ـــیس ش ـــال 1379 تأس در س
◄ نگاهی به ویژگی ها، اقدامات و افتخارات  

● از سازمان های مرجع در زمینه نشر کتاب دانشگاهی و ترویج فرهنگ کتابخوانی
● ناشر برتر کشور در حوزۀ نشر کتب دانشگاهي 

● با گستره شعبات در سراسر کشور 
● انتشار بیش از 8500 عنوان کتاب

ــجویي،  ــال دانش ــاب س ــنواره کت ــجویي و جش ــال دانش ــه س ــنواره پایان نام ــده ادوار جش ــدع و برگزارکنن ● مب
ــه ای ــه دقیق ــاب س ــای کت ــت ه ــجویی و رقاب ــای دانش ــه دقیقه ای پایان نامه ه ــاع س ــابقات دف مس

● برگزارکننــده سلســله نشســت های نقــد و بررســی کتــب علــوم انســانی)فصل ســخن(، طرح هــای 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(

ــاب  ــی کت ــن الملل ــی در نمایشــگاه بی ــه و کتابخوان ● اجــرای طرح هــای پژوهشــی نظرســنجی وضعیــت مطالع
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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 سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی، تشـکیاتی وابسـته به معاونت فرهنگی جهاددانشـگاهی اسـت که در 
سـال 1377 بـه منظـور سـاماندهی مطلوب و توسـعه )ارتقای( مشـارکت دانشـجویان دانشـگاه ها و مؤسسـات 

آمـوزش عالـی کشـور در زمینه هـای اجتماعـی، سیاسـی، علمـی، صنفی و  فوق برنامه تأسـیس شـده اسـت.
 ایـن سـازمان، فعالیت ها و اقدامات خود را از طریق شـبکه فراگیر دانشـجویی جهاددانشـگاهی، شـعب اسـتانی 
و دانشـگاهی و کانون هـای دانشـجویی فعـال، مرکز ملی گفت وگو، مناظره و آزاداندیشـی، باشـگاه دانشـجویان حامی 

محیط زیسـت و منابـع طبیعی، طرح هـای ملی و کارگاه هـای آموزشـی برنامه ریزی و اجـرا می کند.
● کارآفرینی و نوآوری اجتماعی

● برگزاری مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران 
● برگزاری مسابقات مناظره دانشجویان ایران به زبان انگلیسی 

● برگزاری کارگاه های آموزشی گفت وگو و مناظره در سطح کشور
● برگزاری گردهمایی گروه های دانشجوی حامی محیط زیست و منابع طبیعی

● برگزاری طرح ملی نکوداشت مفاخر ایران زمین و دیدار با مفاخر
● برگزاری رویدادهای کارآفرینی اکسیر

● راه اندازی سامانۀ شناسایی داوطلبان متخصص برای اعزام به مناطق بحران زده)محرومیت زدایی(
● پویش اهدای عضو با همکاری سازمان اهدای عضو

● پویش های بر مبنای خاقیت و ابتکار نظیر بازی ها و...

سازمان دانشجویان جهاددانشگاهي         

  www.isojd.ac.ir    │ سازمان دانشجویان جهاددانشگاهي 
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مرکز افكارسنجي دانشجویان ایران
 )ISPA -ایسپا(

◄ اهداف و ویژگی ها:
● ایسـپا در راسـتای توسـعۀ علمـی و تحقیقاتی کشـور و با هـدف رفع نیاز سـازمان ها و 
نهادهـای تصمیم گیـر، ضرورت توجـه به افـکار عمومی و لـزوم بهره گیری از مشـارکت و 
دیدگاه هـای شـهروندان در بهبـود و توسـعه امور کشـور در عرصه های مختلف، از سـال 

1380 فعالیـت خود را آغاز کرده اسـت.
از  بیش  آید؛  می  حساب  به  کشور  مسائل  رصد  مراکز  معتبرترین  زمره  در  که  مرکز  این 
5000 طرح نظرسنجی در سطوح ملی، منطقه ای یا استانی و محلی اجرا کرده است. ایسپا 
نظرسنجی ها با ضرایب اطمینان باال و تخمین های نزدیک را به کمک شعبات خود در سراسر 

کشور و همکاری با 5000 پرسشگر به انجام می رساند.
اجـرای طرح هـای 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 شـبکه های اجتماعـی مجـازی از جملـه اقدامـات شـاخص مرکـز افکارسـنجی 

است. ایران  دانشـجویان 

www.ispa.ir    │      مرکز افکارسنجي دانشجویان ایران
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www.sccir.ir    │      مرکز فرهنگی ـ دانشجویی امام)ره(، والیت فقیه و انقاب اسامی

مرکز فرهنگی ـ دانشجویی
 امام)ره(، والیت فقیه و انقالب اسالمی      

ــارزات و  ــت و مب ــر برک ــی پ ــا زندگ ــگاهی ب ــوان دانش ــل ج ــردن نس ــنا ک آش
ــذار  ــه های بنیانگ ــج اندیش ــی)ره(، تروی ــام خمین ــرت ام ــای حض مجاهدت ه
ــاب،  ــی انق ــامی و مبان ــاب اس ــم انق ــر معظ ــران و رهب ــامی ای ــوری اس جمه

ــود. ــال 1383 ب ــز در س ــن مرک ــیس ای ــدف تأس ــن ه ــم تری مه
●  برگزاری جشنواره ملی بهار

ــی )ره( و  ــی امام خمین ــام سیاس ــان اس ــی گفتم ــش بین الملل ــزاری همای ● برگ
جهــان معاصــر

● برگزاری جشنواره و اردوی ملی - منطقه ای طریق جاوید
● تولیــد محتواهــای متنــوع از قبیــل چــاپ و انتشــار کتــاب، محصــوالت ســمعی 

بصــری و رســانه ای بــا موضــوع اندیشــه های امــام خمینــی )ره(
از جمله اقدامات شاخص این مرکز فرهنگی است.
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 تشــکیاتي وابســته بــه معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهي اســت کــه در ســال 1380 بــه منظــور 
ــگري در  ــگ گردش ــای فرهن ــگری و ارتق ــت گردش ــدار صنع ــعۀ پای ــیر توس ــل در مس ــدام و عم اق

نســل جــوان و دانشــگاهی جامعــه تأســیس شــد. 

◄ اهم برنامه های اجرا شده  توسط این مرکز فرهنگی:   
● مبــدع و برگزارکننــده ادوار طــرح ملــی »ایــران، مــرز پرگهــر« )بازدیــد دانشــگاهیان از مواریــث 

ــور(  ــر کش ــي سراس ــاي مل ــي و پروژه ه فرهنگ
● ادوار طرح ملي »دریاي خاک« )کویرنوردی و کویرشناسی دانشجویان ایران(

● ادوار طرح ملي گنبد گیتی)کوهنوردي دانشجویان کشور(
● ادوار طرح ملي اردوهاي دانشجویي بوم گشت ایران

● ادوار بازدیدهای علمی و فرهنگی ویژه مستعدین بنیاد ملی نخبگان )بیش از 100 اردو(
● ادوار همایش ملی علمي - فرهنگي خلیج فارس 

● اجرای طرح ملی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر توسعه صنعت گردشگری کشور
ــا  ــران ب ــجویان ای ــی دانش ــی- فرهنگ ــگری علم ــز گردش ــانی مرک ــگاه اطاع رس ــدازی پای ● راه ان
هــدف گــردآوری و نشــر داده هــای مســتند دربــاره ابعــاد گوناگــون گردشــگری بــه 6 زبــان زنــده 

دنیــا

مرکز گردشگري علمي ـ فرهنگي 
دانشجویان ایران 

www.istta.ir    │      مرکز گردشگري علمي ـ فرهنگي دانشجویان ایران
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ــۀ  ــتي در جامع ــوکاري و نوع دوس ــي نیک ــي و اله ــگ قرآن ــای فرهن ــراي احی ــال 1377 ب در س
دانشــگاهي، بــا شــخصیت حقوقــی مســتقل تشــکیل شــد و در راســتاي اهــداف عالــي حمایــت از 

ــد.  ــت مي کن ــي فعالی ــاد انقاب ــن نه ــش در ای ــش و پژوه ــاي دان ــدگان عرصه ه پوین
ــگاهی،  ــع دانش ــذب مناب ــروه ج ــه از گ ــه ک ــي و خیری ــور اجتماع ــاد در ام ــردم نه ــّکل م ــک تش ی
مجمــع خیریــن دانشــگاهي و گــروه فرهنگــي دانشــجویي) ایســارISAR ( )احیــای ازخودگذشــتگی 
در دانشــجویان ایــرانIranian Student Altruism Revival(    تشــکیل 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 1700 فقره تسهیات به دانشجویان عضوصندوق به ارزش 40 میلیارد ریال

● اخد مجوز بانک مرکزی به عنوان اولین صندوق قرض الحسنه حوزه دانشجویی کشور
اولین ها در حوزه مربوطه

● بسترسازی و مشارکت چشمگیر دانشجویان در افتتاح حساب 

صندوق قرض الحسنة دانشجویان ایران  

www.isfa.ir    │      پایگاه اطاع رسانی صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران
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یكـــی از اثـــرات تغییـــرات فنـــاوری بـــر ســـاختار جامعـــه، تحـــول مشـــاغل اســـت. 
ـــاغل  ـــی از مش ـــته و برخ ـــر گذاش ـــه تأثی ـــاغل در جامع ـــت مش ـــوع و ماهی ـــر ن ـــاوری ب فن
از بیـــن رفتـــه و مشـــاغل بســـیار جدیدتـــر و متنوع تـــر دیگـــری را کـــه منجـــر بـــه 
ـــد  ـــازار شـــده ایجـــاد کـــرده اســـت، نظـــام آموزشـــی رســـمی و غیررســـمی بای توســـعة ب
ـــود  ـــام کار و بهب ـــرای انج ـــراد ب ـــازی اف ـــت توانمندس ـــود را در جه ـــرعت خ ـــه س ب
ـــد. در  ـــا نمای ـــازار ایف ـــعه ب ـــی در توس ـــش مهم ـــگ و نق ـــا هماهن ـــش و توانایی ه دان
حـــال حاضـــر، بـــا دو پدیـــده جمعیـــت عظیـــم دانش آموختـــگان جویـــای کار و 
ــد در  ــانی کارآمـ ــع انسـ ــه منابـ ــازارکار بـ ــی بـ ــای تخصصـ ــدید حوزه هـ ــاز شـ نیـ
کشـــور مواجـــه هســـتیم؛ ایـــن امـــر ضـــرورت توســـعه آموزش هـــای تخصصـــی  و 
مهارت هـــای پیشـــرفته را بـــرای توانمندســـازی دانش آموختـــگان و منابـــع انســـانی 

ـــازد.  ـــی س ـــكار م ـــور آش کش
ــاه اجتماعــي و  ــت و رف ــا عدال ــاي گــذار از مراحــل توســعه و پیشــرفت همــراه ب مبن
یكــي از ملزومــات اساســي تحقــق ســند چشــم انداز 1404 توســعه جمهــوري اســالمي 
برخــورداري از یــك نظــام آموزشــي و توانمندســازي منابــع انســاني منســجم و 
ــناختي،  ــي ش ــه مبان ــه ب ــن توج ــه ضم ــت ک ــور اس ــي و دانش مح ــي عقالی چارچوب
اجتماعــي، بــراي پاســخگویي بــه نیازهــاي علمــي، مهارتــي و اجرایــي کشــور و توســعه 
ــه قلــل توســعه ایــران اســالمي از پیــش تعییــن شــده  مرزهــاي آگاهــي و دســتیابي ب

مي باشــد. 
ــاي  ــوه در حوزه ه ــل  و بالق ــای بالفع ــا توانمندی ه ــیس ب ــدو تاس ــگاهی از ب جهاددانش
مختلــف علمــي و تخصصــي، بــا برخــورداري از نیروهــاي انقالبــي، متعهــد، کارآزموده، 
ــی،  ــي، پژوهش ــي، تحقیقات ــیع علم ــات وس ــتن امكان ــا داش ــص و ب ــد و متخص کارآم
ــردي،  آموزشــي در ســطوح مختلــف آمــوزش از قبیــل: آمــوزش عالــي، علمــي کارب
آموزش هــاي تخصصــي و تخصصــي پیشــرفته، فرهنگــی و کارآفرینــي ایــن توانمنــدی 
ــعه  ــدف توس ــا ه ــرده و ب ــر را درك ک ــر حاض ــم عص ــق مه ــا حقای ــكان را دارد ت و ام
ــع انســاني کارآمــد، خــود را عنصــري  نظــام یكپارچــه آموزشــي و توانمندســازي مناب
ــش روز  ــد دان ــب و تولی ــراي کس ــود ب ــه خ ــه وظیف ــته و ب ــي دانس ــش مل ــام دان از نظ
ــي و  ــي، مدیریت ــن آوري، صنعت ــي، ف ــي، اجتماع ــالمت، فرهنگ ــناختي، س ــوزه ش در ح

ــد.  ــل نمای ــان عم ــاد دانش بنی اقتص
همچنیــن نظــر بــه اهمیــت و اولویــت دهــی دولــت هــا بــه کســب و کارهــای خــرد 
و کوچــك 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 
ــی  ــی و کارشناس ــای مطالعات ــرح ه ــنهادها و ط ــواره پیش ــی، هم ــتغال و کارآفرین اش
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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● ارتقــای منابــع انســانی و متناســب ســازی ایــن ســرمایه ارزشــمند بــا نیازهــای 
تخصصــی کشــور، هــدف مهــم حــوزه آمــوزش و کارآفرینــی در جهاددانشــگاهی 
ــی الزم در  ــه منظــور ایجادکارآی ــات خــود را ب ــن نهــاد، مجموعــه اقدام اســت. ای
ــه  ــغلی ب ــی و ش ــف اجتماع ــر وظای ــای مؤث ــرش و ایف ــرای پذی ــانی ب ــع انس مناب
ــا  ــگاهی ب ــد. جهاددانش ــی کن ــرا م ــزی و اج ــه ری ــن، برنام ــکل ممک ــن ش بهتری
پشــتوانه 40 ســال تجربــه علمــی و عملــی بــا بهره منــدی از ظرفیت هــای متنــوع 
خــود  در سراســر کشــور و بــا بهــره گیــری از فنــاوری هــای نویــن آموزشــی بــه 
ــتگاه ها و  ــی دس ــای آموزش ــن نیازه ــوع و  تأمی ــی متن ــات آموزش ــه خدم ارائ

ــردازد. ــی پ ــی م ــی و غیردولت ــای دولت نهاده

آموزش،تحول و نوآوری
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● دارای 2 دانشگاه و 6 موسسه آموزش عالی
● دارای بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی ایران

● یکی از بزرگترین مؤسسات آموزش عالی علمی- کاربردی در ایران
ــغل محور  ــور، ش ــور، مهارت مح ــي تخصص مح ــوزش عال ــعه آم ــر در توس ــازمان برت ● س

ــور ــور در کش و محصول مح
● ارایه کننده دوره های تحصیات تکمیلی آموزش و پژوهش محور

ــگاه،  ــا دو دانش ــردی ب ــی کارب ــی و علم ــوزش عال ــجم آم ــبکه منس ــوردار از ش ● برخ
ــردی ــی- کارب ــز علم ــی و41 مرک ــوزش عال ــه آم ــش مؤسس ش

● توانا و با تجربه در امر تربیت نیروی انسانی ماهر و ایجاد مهارت شغلی
● مشارکت مؤثر در توسعه فعالیت های آموزشی فناورمحور

● فراهــم کننــده امــکان ارتبــاط بــا مراکــز آموزش هــاي بین المللــي عالــي و تخصصــي 
پیشــرفته و صــدور گواهي مشــترک
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آموزش های تخصصی کوتاه مدت

● نهاد مؤثر آموزشی در عرصه ملی و بین المللی
● سرآمد و نوآور در طراحی، تدوین و اجرای دوره های نوین آموزشی

ــته هاي  ــازي بس ــی و استانداردس ــای آموزش ــع و نرم افزاره ــب، مناب ــوا، کت ــده محت ● تولیدکنن
ــف ــاي مختل ــي در گروه ه ــي تخصص آموزش

ــاي  ــی آموزش ه ــه و اختصاص ــامانه یکپارچ ــي و س ــن آموزش ــاي نوی ــد از فناوري ه ــره من ● به
ــوای  ــد محت ــی و تولی ــوری و الکترونیک ــای غیرحض ــده آموزش ه ــه کنن ــی، ارائ ــازي اختصاص مج

ــر ــی فاخ الکترونیک
● مجری آموزش های تخصصی، مهارتی، تکمیلی و توانمندسازی شغلی

● مجری دوره های آموزشی کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی
ــي و  ــتگاه هاي اجرای ــان دس ــژه کارکن ــتخدام وی ــدو اس ــي ب ــاي آموزش ــزاري دوره ه ــي برگ ● متول

ــور ــزرگ در کش ــرکت هاي ب ش
● توانمنــد و باتجربــه در تهیــه شناســنامه اســتاندارد آموزشــي مشــاغل در ســازمان هاي تخصصــي 

ــور ــي کش ــتگاه هاي اجرای و دس
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● ســازمان برتــر در ارائــه خدمــات آموزشــي و توانمندســازی مهارتی شــاغان دســتگاه 
هــای دولتــی و غیــر دولتــی و ارائــه خدمــت بــه بیــش از ســه میلیــون نفــر از کارکنــان 

و مدیــران دســتگاه های اجرایــی  
● دستگاه مجاز در اجرای آزمون های استخدامی و ادواری 

● برخــوردار از 170 مرکــز آمــوزش تخصصــی کوتــاه مــدت در ســطح کشــور بــا ظرفیت 
یــک میلیــون نفــر ظرفیت آمــوزش در ســال

● توانمند در پایش مستمر بازار، نیازسنجي آموزشی و تدوین دوره هاي روزآمد
● مجری ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی

● امکان رتبه بندی و توانمندسازی مدرسان و اساتید
ــورهای  ــان کش ــران و کارشناس ــه مدی ــی ب ــوزش تخصص ــات آم ــده خدم ــه کنن ● ارائ

ــام ــان اس ــه و جه منطق

آمار قابل توجه:
ــه  ــاد 18موافقتنام ــی و انعق ــتگاه اجرای ــش از 200 دس ــا بی ــه ب ــاد تفاهم نام ● انعق

بین المللــی همــکاری 
● طراحــي، تدویــن و تصویــب بیــش از 1000 عنــوان دوره اختصاصــی و اشــتغال محــور 

در 9 گــروه آموزشــي تخصصــی
● بیش از 11 میلیون فراگیر و دانش آموخته تاکنون 
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اشتغال و کارآفرینی 
● اجرای طرح نظام جامع هدایت شغلی دانشجویان و دانش آموختگان

● پیشتاز در پیاده سازی طرح های الگویی اشتغال و کارآفرینی برای دانش آموختگان
● ارائه کننده خدمات راهنمایی و اطاع رسانی بازار کار

ــه دانشــجویان و دانش آموختــگان در حــوزه اشــتغال  ــه خدمــات آموزشــي ب ــر در ارائ ● ســازمان برت
و کارآفرینــي

● نهــاد توســعه ای )Developmental Institute( در زمینــه اشــتغال و کســب و کارهــای خــرد و 
کوچــک

● ارائــه کننــده آمــوزش کارآفرینــی و مهارت هــای کســب و کار بــا همــکاری ســازمان های 
JICA, UNIDO, UNESCO, ILO ماننــد:  بین المللــی 

● مجری طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی برای 20000 نفر در 9 استان کشور
● مجری طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای 6200 نفر در 24 استان کشور

● مجری طرح ملی توسعه مشاغل خانگی برای 54200 نفر در 31 استان کشور
● مجــری طــرح بازیابــی و توانمندســازی کســب و کارهــای خــرد و کوچــک متأثــر از شــرایط همــه 

UNDP گیــری کرونــا در کشــور بــا همــکاری
● ارائه کننده خدمات توانمندسازی در حوزه اشتغال و کارآفرینی به بیش از 500 هزار کارجو 

● اجرای رویداد های نوین کارآفرینی
● اجرای طرح آموزشی سرباز مهارت در سراسر کشور
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سامانه های آموزشی

) AMJAD( سامانه آموزش مجازی ●
) EXAM( سامانه آزمون آناین ●

) HRTC( سامانه مرکز آزمون استخدامی ●
) JMOOC( سامانه یادگیری الکترونیکی ●

) JABIRAN(  سامانه اطاع رسانی شغلی دانش آموختگان آموزش عالی ●
● سامانه اطاع 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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جهاد دانشــگاهي بــه عنــوان ســازماني تاثیر گــذار در توســعه دانــش و فنــاوري از طریــق 
تعامــل دوســویه دانشــگاه و صنعــت بــه دنبــال رفــع چالش هــاي روز جامعــه مي باشــد. 
از آنجــا کــه بسترســازي جهــت تجــاري کــردن دســتاوردهاي تحقیقاتــي، ایجــاد زمینــه 
ــوان  ــق و ج ــاي محق ــت نیروه ــوآوري و خالقی ــت از ن ــق حمای ــي از طری کارآفرین
موجبــات کمــك بــه توســعه اقتصــادي کشــور مبتنــي بــر فنــاوري را فراهــم مي کنــد، 
جهاد دانشــگاهي در کنــار برنامه هــاي پژوهشــي و آموزشــي، اقــدام بــه ایجــاد ســازمان 
ــش  ــه بخ ــر ب ــه جدي ت ــور توج ــه منظ ــان ب ــاد دانش بنی ــاوری و اقتص ــازی فن تجاری س
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 
ــه از  ــات فناوران ــرکت ها و موسس ــعه ش ــاد و توس ــا ایج ــازی و ی ــن تجاری س و... و همچنی

دســتاوردهای پژوهشــی خــود بصــورت شــرکت هاي دانــش بنیــان نمــوده اســت. 
ایــن ســازمان در طــول حیــات خــود دســتاوردها و نتایــج بســیار مطلوبی بدســت آورده 

. ست ا
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دستاوردها و محصوالت شاخص جهاددانشگاهی

سازمان تجاری سازی فناوری واقتصاد دانش بنیان

● بــا هــدف مشــارکت در تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان در کشــور و تســهیل 
ــا وظایــف منــدرج در اساســنامه  ــق ب ــاوری، مطاب در امــر تجــاری ســازی فن
جهــاد دانشــگاهی،)که ذیــا بــه برخــی از آنهــا اشــاره مــی شــود( ســازمان 

تجــاری ســازی فنــاوری واقتصــاد دانــش بنیــان ایــن نهــاد، تاســیس شــد.

ــا  ــگاهی ب ــاد دانش ــیده جه ــوغ رس ــه بل ــای ب ــاوری ه ــازی فن ــاری س 1- تج
ــد،  ــز رش ــعه مراک ــان، 2- توس ــش بنی ــات دان ــا و موسس ــرکت ه ــاد ش ایج
پــارک هــای علــم و فنــاوری و ســاختارهای تجــاری بــرای حمایــت از فنــاوران 
و 3- ترویــج 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.

    www.satfa.ir

پارک علم و فناوری کرمانشاه

پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

پارک علم و فناوری البرز



123

 www.satfa.ir   │    سازمان تجاری سازی فناوری واقتصاد دانش بنیان 

◄  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 
ــازمانی  ــای س ــی و واحده ــات تحقیقات ــعه را در موسس ــق و توس تحقی

جهاددانشــگاهی تجربــه کــرده انــد.
ــی  ــای متقاض ــرکت ه ــاور و ش ــای فن ــی واحده ــت و راهنمای ● مدیری
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــارک ه ــد و پ ــز رش ــبکه مراک ــتقرار در ش اس

جهاددانشــگاهی
ــذاری  ــرمایه گ ــادی و س ــور اقتص ــه ام ــی کلی ــت و راهنمای ● مدیری
ــن  ــگاهی و همچنی ــاد دانش ــات جه ــا و موسس ــرکت ه ــه ش ــوط ب مرب
امــور صــادرات )صــدور خدمــات ، محصــوالت و دانــش فنــی و همچنیــن 

ــاوری(. ــال فن انتق
ــا هــدف  ● برگــزاری کنفرانــس هــا، رویدادهــای کارآفرینــی، مرتبــط ب

ــاوری. ــج و توســعه کارآفرینــی و فن تروی

◄  ساختارهای وابسته:

عنوان
 پارک های

 علم و
فناوری

 مراکز
رشد

 مراکز
 نوآوری و
شتابدهی

 شرکتهای دانش بنیان
 و استارت آپ های

تحت حمایت

 شرکت های
وابسته

 شرکت سرمایه گذاری
خطر پذیر

 تعداد در
32438703261سال 1400
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مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای جهادداشــگاهی در 
ــی و  ــای تحقیقات ــاد فضاه ــدف ایج ــا ه ــال 1365 ب س
ــات،  ــر تحقیق ــتاندارد در ام ــز و اس ــی متمرک پژوهش
ــوت  ــگاه، پایل ــی، آزمایش ــل طراح ــًا در مراح خصوص
و ســاختار حوزه هــای شــیمی، مهندســی شــیمی 
ــاد  ــن نه ــن ای ــر محققی ــب تر و بهت ــرداری مناس بهره ب
ــات و تجهیــزات پراکنــده ســازمان، جلوگیــری  از امکان
از اجــرای طرح هــای مــوازی و کاهــش هزینه هــای 
تحقیقاتــی بــه واســطه طــرح جامــع خدمــات مشــترک 
و همجــواری کلیــه گروه هــای تحقیقاتــی جهــت 
ــی  ــود طراح ــای موج ــش ه ــات پژوه ــتفاده از امکان اس
ــع  ــر مرب ــزار مت ــب 70 ه ــال حاضــر قری شــده و در  ح
ــوت، اداری،  ــالن پایل ــگاه، س ــامل آزمایش ــاختمان ش س

ــت . ــده اس ــاخته ش ــار و گارگاه س انب
از ســال 1372 بــا آمــاده شــدن تدریجــی بخش هایی 
ــا  ــکده ه ــای پژوهش ــت ه ــی از فعالی ــع، برخ در مجتم
ــع  ــج درمجتم ــه تدری ــگاهی ب ــای جهاددانش و واحده

آغــاز شــده اســت.
هــم اکنــون در مجموعــه 29 واحــد و پژوهشــکده و 
ــرکت  ــا 70 ش ــرز ب ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــز و پ مرک
ــش بنیــان و نیــز ســازمان  پذیــرش شــده فنــاور و دان
مرکــزی جهاددانشــگاهی بخشــی از فعالیت هــای خــود 

را در مجتمــع بــه انجــام  مــی رســاند.
میــزان فضاهــای مســقف در حــال اســتفاده توســط 
ــدود 70000  ــده ح ــاد ش ــای ی ــکده ه ــد و پژوهش واح
ــقف، 15  ــای مس ــر فضاه ــاوه ب ــت و ع ــع اس ــر مرب مت
ــان  ــت گیاه ــر کش ــع زی ــای مجتم ــار از زمینه هکت
ــر  ــه اســت. همچنیــن 14700 مت ــی و زینتــی رفت داروی
ــدو  ــه ح ــاب گلخان ــامل )39 ب ــه ای ش ــای گلخان فض
واســط بــا پوشــش نایلــون و دو بــاب گلخانــه اصلــی بــا 

ــد. ــرداری می نماین ــره ب ــه ای( به ــش شیش پوش

 مجتمع تحقیقاتی
شهدای جهاددانشگاهی
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