


کالم نور

یطاِن الرَّجیم؛  اَعوُذ ِباللِه ِمَن الشَّ

»اّن الّذین قالوا ربّنا 
اللَّه ثّم استقاموا تتنزّل 
علیهم املالئکة« ﴿30﴾

ــازل  ــان ن ــر آن ــتگان ب ــد، فرش ــتقامت کردن ــپس اس ــت! س ــه اس ــد یگان ــا خداون ــروردگار م ــد: پ ــه گفتن ــانی ک ــن کس ــه یقی »ب
می شــوند«﴿30﴾

سوره ی مبارکه فصلت ، بخشی از آیه ی 30



مسئله ی اصلی مردم مافیای 
وارداتی است که کمر تولید داخلی 

را می شکند 
ــت  ــردم معیش ــی م ــئله ی اصل ــت، مس ــا اس ــکاری جوانه ــردم بی ــی م ــئله ی اصل مس
طبقــات ضعیــف جامعــه اســت، مســئله ی اصلــی مــردم مافیــای وارداتــی اســت کــه 
کمــر تولیــد داخلــی را میشــکند، مســئله ی اصلــی مــردم سیاســتهای غلطــی اســت 
ــد کار انجــام بدهــد مأیــوس میکنــد. ]اینهــا  کــه فــالن جــوان مبتکــر را کــه میتوان
را[ می شــنویم؛ بنــده گزارشــهای متعــّددی دارم کــه یــک شــخصی یــا یــک جمعــی 
بــا انگیــزه وارد میشــوند، یــک کار مهّمــی را شــروع میکننــد، یــک تولیــدی را انجــام 
ــه جــای اینکــه ایــن تولیــد تشــویق بشــود و محصــول خریــداری  میدهنــد، بعــد ب
ــد!  ــد وارد ش ــن تولی ــابه ای ــد و مش ــاز ش ــه دِر واردات ب ــم ک ــان می بینی ــود، ناگه بش
اینهــا را بیچــاره میکننــد. اینهــا کشــاورز را بیچــاره میکننــد. مــن همیــن روزهــا بــه 
مســئولین محتــرم تذّکــر دادم؛ ]مثــالً[ کشــاورِز تولیدکننــده ی پیــاز یــا تولیدکننده ی 
ســیب زمینی زحمــت میکشــد، بعضــی از اشــخاص و سیاســتها او را بــه خــاک ســیاه 
ــه او چیــزی نمیرســد. مســائل اصلــی  می نشــانند؛ ســود زحمــت او را دّلل میبــرد، ب
مــردم اینهــا اســت؛ کســانی بایــد بیاینــد بــا اینهــا مقابلــه کننــد. کشــور بــه معنــای 

واقعــی کلمــه ســعادتمند خواهــد شــد...

بیانات رهبر انقالب در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسالمی
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ویژه
گزارش

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، بــه مناســبت فرارســیدن 
روابــط  و  ارتباطــات  روز  اردیبهشــت ماه:   ۲۷
فعالیــت  پاسداشــت  به منظــور  و  عمومــی 
ســازمانی  واحدهــای  عمومی هــای  روابــط 
جهاددانشــگاهی بــا حضــور معاونــان ایــن نهاد، 
ــرکل  ــگ و مدی ــم و فرهن ــگاه عل ــس دانش ریی
ــی  ــط عموم ــت در اداره کل رواب ــوزه ریاس ح
ــی  ــط عموم ــای رواب ــکر از فعالیت ه ــن تش ضم
ــر  ــی برت ــط عموم ــش رواب ــگاهی ش جهاددانش
واحدهــای ســازمانی ایــن نهــاد تقدیــر شــدند.
همچنیــن در ایــن روز در حاشــیه ســفر دکتر 
ــگاهی  ــس جهاددانش ــی ریی ــا طیب حمیدرض
ــن،  ــورت نمادی ــاه به ص ــتان کرمانش ــه اس ب
ــی  ــط عموم ــر رواب ــاکری مدی ــه ش از معصوم
ســازمان جهاددانشــگاهی کرمانشــاه به عنــوان 

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــدگان تقدی ــی از برگزی یک
ــل  ــه دلی ــه ب ــمی ک ــت در مراس ــی اس گفتن
همه گیــری  از  ناشــی  محدودیت هــای 
ــن،  ــدود و نمادی ــورت مح ــا به ص ــروس کرون وی

روابط عمومی های برتر جهاددانشگاهی 
معرفی و تقدیر شدند

به مناسبت فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی با برگزاری مراسمی در اداره کل روابط عمومی 

جهاددانشگاهی، شش روابط عمومی برتر واحدهای سازمانی این نهاد معرفی و تقدیر شدند

   27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی

گزارش ویژه
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گزارش

ــتی در  ــتورالعمل های بهداش ــت دس ــا رعای ب
ــزار  ــاد برگ ــن نه ــی ای ــط عموم اداره کل رواب
ــاون  ــدی مع ــا پورعاب ــر محمدرض ــد، دکت ش
ــی  ــدی باصول ــر مه ــاوری، دکت ــش و فن پژوه
ــر  ــس، دکت ــور مجل ــی و ام ــاون هماهنگ مع
ســید ســعید هاشــمی رییــس دانشــگاه علــم 
زجاجــی  علیرضــا  مهنــدس  و  فرهنــگ  و 
مدیــرکل حــوزه ریاســت دفتــر مرکــزی 
ــن اداره کل  ــور در ای ــا حض ــگاهی ب جهاددانش
ضمــن تقدیــر از همــکاران ایــن حــوزه، روابــط 
ســازمانی  واحدهــای  برتــر  عمومی هــای 

ــد. ــی کردن ــگاهی را معرف جهاددانش
در ایــن مراســم دکتــر پورعابدی در ســخنان 
کوتاهــی بــا اشــاره بــه ســختی های کار روابــط 
عمومــی در جهاددانشــگاهی گفــت: بــه دلیــل 
روحیــه جهــادی حاکــم بــر ایــن نهاد بســیاری 
ــا و  ــا فعالیت ه ــدارد ت ــل ن ــکاران تمای از هم
ــن  ــه همی ــد ک ــو کنن ــان را بازگ دستاوردهایش
را  عمومــی  روابــط  کار  ســختی  موضــوع 

دوچنــدان می کنــد.
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی 
ادامــه داد: از طرفــی بــه دلیــل اقدامــات 
ایــن  و کارهــای دانش بنیــان در  فناورانــه 
نهــاد از روابــط عمومــی نیــز انتظــارات بســیار 
ــات  ــاهد اقدام ــبختانه ش ــه خوش ــت ک بالس
خوبــی در اداره کل روابــط عمومــی ایــن نهــاد 

ــتیم. هس
از  ســخنانی  در  نیــز  باصولــی  دکتــر 
ــگاهی  ــی جهاددانش ــط عموم ــای رواب فعالیت ه
تقدیــر کــرد و گفــت: شــاهد اقدامات مناســبی 
از ســوی روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 

ــتیم. هس
ــگ در  ــم و فرهنـ ــگاه علـ ــس دانشـ رییـ
ـــط  ـــالن رواب ـــت فع ـــه مظلوم ـــوق ب ـــم ف مراس
ـــالن  ـــات فع ـــرد و از خدم ـــاره ک ـــی اش عموم
ـــی  ـــگاهی قدردان ـــه در جهاددانش ـــن عرص ای

ـــرد. ک
همچنیــن مهنــدس زجاجــی بــا بیــان 

این کــه ابــالغ وحــی و ارشــاد و هدایــت 
ــف  ــه و تکلی ــاخص و وظیف ــأن ش ــان، ش مردم
ــع  ــا و جوام ــران امت ه ــا و رهب ــی انبی اصل
بــوده و هســت عنــوان کــرد: کار شــما در روابط 
ــالش از  ــوع ت ــت و ن ــث هوی ــی از حی عموم
جنــس حرکت و کوشــش رســولن الهی اســـت، 
بــه همیــن دلیل قــدر کارتــان را بشناســید و در 

ــد. ــالش کنی ــدر ت ــق آن ق ادای ح
ــی  ــم رییس ــر ابوالقاس ــه دکت ــه ک آن گون
ــگاهی  ــی جهاددانش ــط عموم ــرکل رواب مدی
ــد  ــرد: تولی ــالم ک ــم اع ــن مراس ــز در ای نی
ــکاس  ــت، انع ــا کیفی ــب و ب ــوای مناس محت
به موقــع اخبــار فعالیت هــا و دســتاوردهای 
واحــد ســازمانی، خلــق ایده هــای جدیــد 
بصــری،  و  ســمعی  محصــولت  تولیــد  در 
بازنمایــی  و  رویدادهــا  مناســب  برگــزاری 
حضــور  ســازمانی،  واحــد  توانمندی هــای 
ــری  ــی و بهره گی ــبکه های اجتماع ــر در ش موث
مناســب از دیگــر ابزارهــای ارتباطــی، تعامــل 

مناســب در پیشــبرد اقدامــات هماهنــگ 
ــی  ــتورالعمل های ابالغ ــت دس ــانه ای و رعای رس
مهم تریــن  ازجملــه  و...  جهاددانشــگاهی 
ــر  ــط عمومی هــای برت معیارهــای انتخــاب رواب

ــود. ب
بــر اســاس معیارهــای ذکرشــده بــا رصــد و 
ــای  ــی واحده ــط عموم ــرد رواب ــی عملک ارزیاب
ــته  ــال گذش ــگاهی در س ــازمانی جهاددانش س
روابــط عمومــی ســازمان های جهاددانشــگاهی 
ــان  ــاه؛ خراس ــران؛ کرمانش ــکی ته ــوم پزش عل
رضــوی؛ واحدهــای همــدان و صنعتــی اصفهان 
بــه همــراه پژوهشــکده ســرطان معتمــد 
ــر  ــای برت ــوان واحده ــگاهی به عن جهاددانش

ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــاب و موردتقدی انتخ
ــل  ــه دلی ــد ب ــاره ش ــه اش ــه ک همان گون
همه گیــری  از  ناشــی  محدودیت هــای 
ویــروس کرونــا در ایــن مراســم بــه نمایندگــی 
راحلــه  برتــر  عمومی هــای  روابــط  از 
ــکده  ــی پژوهش ــط عموم ــر رواب ــوری مدی ان
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ویژه
گزارش

ــی  ــل امین ــگاهی و ابوالفض ــد جهاددانش معتم
هرنــدی مدیــر روابــط عمومــی ســازمان 
جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی تهــران مــورد 

ــد. ــرار گرفتن ــر ق تقدی
ابراهیم مروتی  ابوالفضل کرمی و  محمدباقری، 
مدیران روابط عمومی جهاددانشگاهی واحدهای 
همدان، صنعتی اصفهان و خراسان رضوی به همراه 

سازمان  عمومی  روابط  مدیر  شاکری  معصومه 
دکتر  حضور  با  که  کرمانشاه  جهاددانشگاهی 
برتر سال  عمومی  روابط  تقدیر شد، شش  طیبی 

جاری جهاددانشگاهی هستند.
بـه  خـود  تقدیـر  الـواح  در  طیبـی  دکتـر 
جهاددانشـگاهی  کـرد:  تاکیـد  برگزیـدگان 
طیـف  متنـوع  دسـتاوردهای  و  فعالیت هـا  بـا 

وسـیع مخاطبـان و تعهـد و پایبنـدی بـه انجـام 
اقدامـات دانش بنیـان همـواره نیازمنـد ارتبـاط 
و  روز  دانـش  بـر  مبتنـی  شـبکه های  موثـر 
همـراه بـا نـوآوری و خالقیـت اسـت بـه همین 
جهـت روابـط عمومی هـای واحدهای سـازمانی 
جهاددانشـگاهی در ایـن زمینـه مهم ترین نقش 

عهده دارنـد. بـر  را  تاثیـر  و 
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ویژه
گزارش

 

■ آماده ارایه الزامات و شاخص های تشکیل دولت توسعه گرای 
انقالبی هستیم

■ جهاددانشگاهی می تواند منشا تحوالت خوبی در کشور باشد
■ نتایج کنفرانس پژوهش های نرش به سیاست گذاری و رفع 

مشکالت حوزه نرش کمک می کند

■ هفتمین کنفرانس بین املللی وب پژوهی به کار خود پایان داد
■ هر آنچه مرکز ایسپای جهاددانشگاهی در انتخابات ریاست 

جمهوری  ۱۴۰۰ انجام داد

■ امام خمینی )ره( فریادگر رجوع به دینی بود که از درون 
جامعه برمی خیزد

  گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی 
جهاددانشگاهی

ویـژہ
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ـــت 1400:  ـــگاهی 19 اردیبهش ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی، 
ــه بررســـی  ــد، بـ ــکیل دولـــت جدیـ ــتانه تشـ در آسـ
مهم تریـــن مســـایلی کـــه در ایـــن دولـــت بایـــد 
در اولویـــت قـــرار گیـــرد پرداخـــت و مناســـب ترین 
ــود را  ــکالت موجـ ــیاری از مشـ ــل بسـ ــرای حـ راه بـ
ــای  ــا ویژگی هـ ــد بـ ــت قدرتمنـ ــک دولـ ــکیل یـ تشـ
ـــی  ـــق واقع ـــدی و عش ـــدی، کار بل ـــاوری، کارآم خودب
فرهنـــگ  و  کشـــور  دانش بنیـــان  پیشـــرفت  بـــه 

جهـــادی دانســـت.
کشـــور  مســـاله  مهم تریـــن  طیبـــی  دکتـــر 
بـــر  متکـــی  دانش بنیـــان  اقتصـــادی  توســـعه  را 
ــه  ــوط بـ ــق آن را منـ ــت و تحقـ ــی دانسـ ــوان ملـ تـ
ــگان  ــکل از نخبـ ــورای فرماندهـــی متشـ ــتن شـ داشـ
و  وطن پرســـت  متعهـــد،  متخصـــص،  خودبـــاور، 
می دانـــد  اجرایـــی  ارشـــد  مدیـــران  و  کارآمـــد 
ایـــن شـــورای فرماندهـــی  کـــه تـــا به واســـطه 
سیاســـت گذاری و نظـــارت بـــه حســـن اجـــرای 
سیاســـت ها تـــا تحقـــق اهـــداف توســـعه اقتصـــادی 
ــی  ــورای فرماندهـ ــات شـ ــود و تصمیمـ ــری شـ پیگیـ

ــد. ــه باشـ ــرای همـ ــرا بـ الزم االجـ

حل مشکالت اقتصادی و اشتغال؛
 اولین خواسته مردم از مسوولن

مهم تریـــن  پیرامـــون  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
ـــه  ـــه آن پرداخت ـــد ب ـــد بای ـــت جدی ـــه در دول ـــایلی ک مس
ــنجی  ــکار سـ ــز افـ ــنجی های مرکـ ــه نظرسـ ــود بـ شـ
ــاس  ــر اسـ ــت: بـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــگاهی اشـ جهاددانشـ
کلیـــه نظرســـنجی های انجـــام شـــده از ســـال 92 تـــا 
ـــن  ـــه یکـــی از معتبرتری ـــز ک ـــن مرک ـــروز توســـط ای ـــه ام ب
ـــته های  ـــکاس خواس ـــران در انع ـــنجی ای ـــکار س ـــز اف مراک
ــادی و  ــکالت اقتصـ ــل مشـ ــت؛ حـ ــور اسـ ــردم کشـ مـ
اشـــتغال در صـــدر خواســـته های مـــردم از مســـووالن 

قـــرار دارد.
وی بـــا بیـــان این کـــه رهبـــر انقـــالب هـــم در 
نام گـــذاری ســـال ها در حداقـــل 10 ســـال اخیـــر 
اهمیـــت ایـــن موضـــوع را به صـــورت مســـتقیم و 
ــرار  ــل قـ ــزود: اصـ ــد افـ ــان فرموده انـ ــتقیم بیـ غیرمسـ
ــکای  ــا اتـ ــم بـ ــور آن هـ ــادی کشـ ــعه اقتصـ دادن توسـ
بـــر تـــوان ملـــی و هماهنـــگ کـــردن اقدامـــات ســـایر 
ــزی  ــادی، برنامه ریـ ــازمان های اقتصـ ــا و سـ وزارتخانه هـ
و سیاســـت گذاری کشـــور بـــرای تحقـــق ایـــن هـــدف، 

ــد. ــده باشـ ــت آینـ ــه دولـ ــن برنامـ ــد مهم تریـ بایـ
دکتـــر طیبـــی بـــا بیـــان این کـــه از اقدامـــات 
بســـیار مهمـــی کـــه در راســـتای توســـعه اقتصـــادی 
ـــت  ـــط دول ـــوری توس ـــیار ف ـــورت بس ـــد به ص ـــور بای کش
ــای  ــودن حوزه هـ ــود، مشـــخص نمـ ــام شـ ــده انجـ آینـ
ـــور در  ـــادی کش ـــی و اقتص ـــعه صنعت ـــت دار در توس اولوی
زمینه هـــای فنـــی و مهندســـی، کشـــاورزی و پزشـــکی 
ــم  ــادی مهـ ــت اقتصـ ــای دارای قابلیـ ــایر زمینه هـ و سـ
ـــزود:  ـــت، اف ـــگری اس ـــوزه گردش ـــل ح ـــور مث ـــرای کش ب
ـــن  ـــای آن در ای ـــه زمینه ه ـــدی ک ـــم بع ـــیار مه ـــه بس نکت
دولـــت شـــروع  شـــده و بـــه امیـــد خـــدا بـــر اســـاس ســـه اصـــل 
ـــته  ـــد برداش ـــام برس ـــه اتم ـــت و مصلحـــت ب ـــزت، حکم ع

ــت. ــا اسـ ــدن تحریم هـ شـ
ــه  ــی ادامـ ــالب فرهنگـ ــی انقـ ــورای عالـ ــو شـ عضـ
داد: امـــا برداشـــته شـــدن تحریم هـــا بـــه معنـــی بـــاز 
کـــردن بی برنامـــه درهـــای کشـــور بـــه روی کاالهـــای 
ـــرای  ـــرایط ب ـــهیل ش ـــد تس ـــه بای ـــت؛ بلک ـــی نیس خارج
توســـعه تـــوان داخـــل و تســـریع در تحقـــق اقتصـــاد 

ــود. ــم شـ ــان فراهـ دانش بنیـ

تحقق توسعه اقتصادی
 با تشکیل شورای فرماندهی متشکل از نخبگان

 و مدیران ارشد اجرایی در کشور
ــا بیـــان این کـــه اگـــر  رییـــس جهاددانشـــگاهی بـ
ــاوری  ــتفاده از دانـــش، فنـ ــد اسـ ــوزه ای نیازمنـ در حـ
و تجهیـــزات خارجـــی هســـتیم، بایـــد بخـــش کمـــی 
ــن  ــه بهتریـ ــاوری بـ ــال فنـ ــل انتقـ ــازار در مقابـ از بـ
شـــرکت های خارجـــی واگـــذار و بقیـــه نیازهـــا را 
ــه  ــرد: در برنامـ ــد کـ ــم، تاکیـ ــن کنیـ ــان تامیـ خودمـ
توســـعه اقتصـــادی کشـــور عـــالوه بـــر فنـــاوری، 
ــن  ــد و قوانیـ ــانی کارآمـ ــروی انسـ ــی، نیـ ــع مالـ منابـ
یـــک  تشـــکیل  نیازمنـــد  تولیـــد،  تســـهیل کننده 
شـــورای فرماندهـــی متشـــکل از نخبـــگان و مدیـــران 
ارشـــد اجرایـــی خودبـــاور، متخصـــص، متعهـــد و 

بلـــد هســـتیم. کار  و  وطن پرســـت 
ــود  ــی موجـ ــوراهای عالـ ــه شـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
ــوان  ــتند عنـ ــا نیسـ ــن توانمندی هـ ــع ایـ ــد جامـ واجـ
ـــورهایی  ـــایر کش ـــره و س ـــن، ک ـــل چی ـــد مث ـــا بای ـــرد: ی ک
کـــه اخیـــرا توســـعه  یافته انـــد یـــک شـــورای جدیـــد 
فرماندهـــی توســـعه اقتصـــادی در کشـــور ایجـــاد 
کـــرد کـــه مصوباتـــش الزم االجـــرا بـــرای کلیـــه قـــوا و 

آماده ارایه الزامات و شاخص های تشکیل دولت 
توسعه گرای انقالبی هستیم

رییس جهاددانشگاهی با بیان این که برای حل مشکالت موجود کشور نیازمند اقدامات اساسی هستیم، تشکیل دولت توسعه گرای انقالبی 
را پیشنهاد داد

         گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی جهاددانشگاهی

ویـژە



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

11

ســـازمان های دولتـــی و غیردولتـــی باشـــد و یـــا یکـــی 
ـــور  ـــاختاری مأم ـــات س ـــا اصالح ـــی را ب ـــوراهای عال از ش

اجـــرای ایـــن مهـــم کـــرد.
دکتـــر طیبـــی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه اصـــال 
نبایـــد فکـــر کنیـــم بـــا رفـــع تحریـــم، مشـــکالت مـــا 
ــاد  ــود اقتصـ ــاختارهای موجـ ــن سـ ــا همیـ ــل و بـ حـ
مقاومتـــی دانش بنیـــان تحقـــق می یابـــد، افـــزود: 
ــعه  ــوزان توسـ ــط دلسـ ــا توسـ ــه بارهـ ــه کـ همان گونـ
ـــا 30  ـــر 20 ت ـــل حداکث ـــت، عام ـــده اس ـــور گفته ش کش
ــم  ــه تحریـ ــا بـ ــعه نیافتگی مـ ــکالت توسـ ــد مشـ درصـ
ـــب  ـــرد مناس ـــدم کارک ـــی، ع ـــکل اصل ـــردد و مش برمی گ

ســـاختارهای فعلـــی اســـت.

توسعه فناورانه کشور
 باید مجری صاحب اختیار 

و پاسخگو داشته باشد
ـــالح  ـــی از اص ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــو ش عض
نظـــام ملـــی نـــوآوری در کشـــور به عنـــوان ماموریـــت 
ـــرد و  ـــام ب ـــد ن ـــت جدی ـــی در دول ـــورای فرمانده ـــر ش دیگ
ـــاختار  ـــد س ـــوآوری بای ـــی ن ـــام مل ـــالح نظ ـــا اص ـــت: ب گف
ـــد  ـــه در آن تولی ـــرد ک ســـازی درســـتی در آن شـــکل بگی
علـــم در راســـتای توســـعه و حـــل مشـــکالت کشـــور 
ـــاوری و محصـــول  ـــه فن ـــم ب ـــل عل ـــن تبدی باشـــد. همچنی
ـــس  از  ـــه و پ ـــورت گرفت ـــانی ص ـــه  آس ـــازی ب و تجاری س
آن فناوری هـــای تجاری ســـازی شـــده مـــورد مصـــرف 

ـــد. ـــرار گیرن ـــرد ق و کارب
دکتـــر طیبـــی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه بـــا پـــول 
پاشـــی بـــدون برنامـــه و هـــدف بـــرای تولیـــد علـــم و 
ـــن  ـــکل تامی ـــدد، مش ـــای متع ـــوازی کاری ه ـــاوری و م فن
ــوان  نیازهـــای فناورانـــه کشـــور حـــل نمی شـــود، عنـ
ــد  ــور بایـ ــاز کشـ ــای موردنیـ ــد فناوری هـ ــرد: تولیـ کـ
به صـــورت ماموریـــت محـــور و توســـط موسســـات، 
تحقیـــق  در  توانمنـــد  شـــرکت های  و  ســـازمان ها 
ـــا  ـــق ب ـــاوری مطاب ـــازی فن ـــد و تجاری س ـــردی، تولی کارب
نیـــاز فناورانـــه اولویت هـــای توســـعه صنعتـــی کشـــور 

صـــورت پذیـــرد.
ـــم  ـــه علیرغ ـــان این ک ـــا بی ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ریی
محـــدود بـــودن بودجه هـــای پژوهشـــی کشـــور، مـــا از 
ـــب را در  ـــره وری مناس ـــم به ـــه ه ـــزان بودج ـــن می همی
ـــزود:  ـــم، اف ـــور نداری ـــاز کش ـــای موردنی ـــد فناوری ه تولی
ـــی  ـــد مل ـــق تولی ـــه از طری ـــور چ ـــه کش ـــعه فناوران توس
و یـــا انتقـــال فنـــاوری بایـــد مجـــری صاحب اختیـــار از 
ـــد  ـــته باش ـــرد آن داش ـــا کارب ـــاوری ت ـــد فن ـــه تولی مرحل
و همچنیـــن ایـــن مجـــری بایـــد در مقابـــل مجلـــس 
شـــورای اســـالمی و اختیـــارات و منابـــع مالـــی در 

اختیـــار خـــود پاســـخگو باشـــد.
ـــت  ـــی ریاس ـــت علم ـــه داد: معاون ـــی ادام ـــر طیب دکت
ــارات آن  جمهـــوری درســـت  شـــده کـــه همـــه اختیـ
ــا  ــت؛ امـ ــازی آن اسـ ــاوری و تجاری سـ ــد فنـ در تولیـ
ـــا و  ـــی در وزارتخانه ه ـــاوری حت ـــن فن ـــرد ای ـــرای کارب ب
ـــی  ـــر تالش ـــدارد و اگ ـــاری ن ـــی اختی ـــازمان های دولت س
انجـــام می شـــود اســـتفاده از ارتباطـــات شـــخصی 

معـــاون علـــم و فنـــاوری و مـــوردی اســـت.
ـــان  ـــی خاطرنش ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــو ش عض
کـــرد: تامیـــن منابـــع مالـــی توســـعه اقتصـــادی، 
ـــایر  ـــی و س ـــاوری خارج ـــی و فن ـــع مال ـــتفاده از مناب اس
امـــور مرتبـــط بایـــد بـــا تشـــکیل شـــورای فرماندهـــی 
توســـعه اقتصـــادی و یـــا توســـط خـــود دولـــت بـــر اســـاس 
ـــور  ـــه کش ـــاد دانش پای ـــعه اقتص ـــرفت و توس ـــه پیش برنام
ـــن  ـــه ای ـــا از حوصل ـــان آن ه ـــه بی ـــود ک ـــزی ش برنامه ری

ــت. ــارج اسـ ــو خـ گفت وگـ

کادر سازی موردنیاز 
مدیریتی کشور با شکل گیری

 احزاب قدرتمند
ـــا  ـــه آی ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــی در پاس ـــر طیب دکت
بـــا همیـــن روشـــی کـــه تاکنـــون دولـــت در ایـــران 
ــه  ــن دوره کـ ــوص در ایـ ــود و به خصـ ــکیل می شـ تشـ
ــای  ــوز کاندیداهـ ــام هنـ ــه ثبت نـ ــده بـ ــد روز مانـ چنـ
اصلـــی ریاســـت جمهـــوری مشـــخص نشـــده اند و 
ــوارد  ــق مـ ــت، تحقـ ــا نیسـ ــه برنامه هـ ــری از ارایـ خبـ
ــی از  ــت: یکـ ــت؟ گفـ ــر اسـ ــده امکان پذیـ ــد شـ تاکیـ
ـــر  ـــا حداکث ـــود دو ی ـــدم وج ـــور ع ـــزرگ کش ـــکالت ب مش
ـــازی  ـــه کادر س ـــد سیاســـی اســـت ک ـــه حـــزب قدرتمن س
ـــورت  ـــزاب به ص ـــن اح ـــور در ای ـــی کش ـــاز مدیریت موردنی

تخصصـــی شـــکل بگیـــرد.
ــل  ــه دلیـ ــه داد: بـ ــگاهی ادامـ ــس جهاددانشـ رییـ
آن کـــه عملکـــرد و برنامه ریـــزی احـــزاب قـــوی در 
ـــر  ـــی زی ـــی های مجلس ـــب کرس ـــت و تصاح ـــکیل دول تش
ذره بیـــن نخبـــگان و مـــردم اســـت، آن هـــا مجبورنـــد 
بـــا هـــر شکســـت اشـــکاالت خـــود را چـــه در حـــوزه 
برنامه ریـــزی و چـــه تربیـــت نیـــروی انســـانی کارآمـــد 
ـــور  ـــی کش ـــر دلیل ـــه ه ـــفانه ب ـــا متاس ـــد، ام ـــالح کنن اص
ـــت. ـــروم اس ـــدی مح ـــزاب قدرتمن ـــن اح ـــود چنی از وج
دکتـــر طیبـــی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه بـــا ادامـــه 
روش قبلـــی در گزینـــش سیاســـی وزرا، معاونیـــن 
رییـــس جمهـــور، اســـتانداران و مدیـــران ارشـــد 
ســـازمان ها و نهادهـــای بـــزرگ دولتـــی آن هـــم از 
ـــق  ـــور، تحق ـــای جمه ـــی روس ـــتادهای انتخابات ـــق س طری
اهـــداف اشـــاره  شـــده میســـر نیســـت، افـــزود: مگـــر 
آن کـــه شایسته ســـاالری، تخصـــص، کارآمـــدی، کار 
بلـــدی و داشـــتن روحیـــه جهـــادی مـــالک انتخـــاب 

مســـووالن ارشـــد قـــرار گیـــرد.

ارایه الزامات و شاخص های تشکیل دولت 
توسعه گرای انقالبی

ـــت  ـــری اس ـــوع دیگ ـــاد موض ـــعه فس ـــا توس ـــارزه ب مب
ـــر  ـــی ب ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــو ش ـــن عض ـــه ای ک
آن تاکیـــد کـــرد و بـــا بیـــان این کـــه دولـــت آینـــده 
ـــور  ـــاد در کش ـــترده فس ـــعه گس ـــا توس ـــدت ب ـــد به ش بای
ـــفاف  ـــت و ش ـــت درس ـــدم رعای ـــت: ع ـــد، گف ـــارزه کن مب

ـــت. ـــاد اس ـــعه فس ـــم توس ـــل مه ـــن از عوام قوانی
ــه  ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــگاهی بـ ــس جهاددانشـ رییـ
در شـــرایط خـــاص فعلـــی کشـــور کـــه بـــا مشـــکالت 

اقتصـــادی و کاهـــش اعتمـــاد مـــردم بـــه عملکردهـــا 
مواجـــه هســـتیم، تاکیـــد کـــرد: همان طـــور کـــه 
اشـــاره کـــردم مناســـب ترین راه بـــرای حـــل بســـیاری 
ــا  ــد بـ ــت قدرتمنـ ــک دولـ ــکیل یـ ــکالت تشـ از مشـ
ویژگی هـــای خودبـــاوری، کارآمـــدی، کار بلـــدی و 
عشـــق واقعـــی بـــه پیشـــرفت دانش بنیـــان کشـــور و 
فرهنـــگ جهـــادی و بـــاور به ضـــرورت تقاطـــع علـــم، 

ایمـــان و عمـــل در حـــل مشـــکالت اســـت.
ـــرای  ـــه توصیـــه ای در ایـــن رابطـــه گفـــت: ب ـــا ارای وی ب
ـــه  ـــی ک ـــا ویژگی های ـــت ب ـــد دول ـــران ارش ـــاب مدی انتخ
ـــس  ـــود و ریی ـــن ش ـــاخص هایی تدوی ـــد ش ـــد بای ـــر ش ذک
ــت  ــووالن دولـ ــن مسـ ــم تعییـ ــده و تیـ ــور آینـ جمهـ
بـــر مبنـــای شـــاخص های موردنظـــر بـــه دور از نـــگاه 

جناحـــی و سیاســـی انتخـــاب را انجـــام دهـــد.
در  مـــا  این کـــه  بیـــان  بـــا  طیبـــی  دکتـــر 
ــه  ــود کـ ــخیص خـ ــاس تشـ ــر اسـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
ـــی  ـــعه گرای انقالب ـــت توس ـــک دول ـــد ی ـــده بای ـــت آین دول
ـــق  ـــات تحق ـــی الزام ـــروژه ای علم ـــرای پ ـــی اج ـــد، ط باش
ــق،  ـــورد تحقیـ ــی را م ــن دولتـ ـــاخص های چنیـ و ش
ــن در  ــم، گفـــت: همچنیـ ــن قراردادیـ ــی و تدویـ بررسـ
همیـــن زمینـــه از نخبـــگان نظرســـنجی به عمل آمـــده 
ـــار  ـــروژه را در اختی ـــی پ ـــزارش مدیریت ـــم گ ـــه آماده ای ک
ــزارش  ــوری و گـ ــت جمهـ ــی ریاسـ ــای نهایـ کاندیداهـ
کامـــل آن را در اختیـــار رییس جمهـــور منتخـــب و 

مجلـــس شـــورای اســـالمی قـــرار دهیـــم.

نیازمند اراده ملی نخبگان 
برای اولویت قرار دادن توسعه اقتصادی به عنوان 

مساله اصلی کشور
پایـــان ســـخنانش  رییـــس جهاددانشـــگاهی در 
ــزرگ  ــازمان بـ ــک سـ ــق یـ ــر و محقـ ــوان مدیـ به عنـ
ــرد: مشـــکل  ــادآوری کـ ــور یـ ــه کشـ علمـــی و فناورانـ
ـــت  ـــرای اولوی ـــگان ب ـــی نخب ـــه اول اراده مل ـــا در مرحل م
ـــی  ـــاله اصل ـــوان مس ـــادی به عن ـــعه اقتص ـــرار دادن توس ق
ــاله،  ــر ده سـ ــدت حداکثـ ــزی بلندمـ ــور، برنامه ریـ کشـ
وزارتخانه هـــا  کلیـــه  عملکـــرد  کـــردن  هم راســـتا 
ــاب  ــق ایـــن هـــدف و انتخـ ــرای تحقـ ــازمان ها بـ و سـ

مدیـــران کارآمـــد بـــرای اجـــرای آن اســـت.
ــا  ــا و یـ ــواع فناوری هـ ــد انـ ــوان تولیـ وی گفـــت: تـ
انتقـــال فناوری هـــا، فهـــم، ارتقـــاء و بومی ســـازی 
ـــت  ـــاور داش ـــد ب ـــط بای ـــود دارد، فق ـــور وج ـــا در کش آن ه

و از آن اســـتفاده کـــرد.
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علی  دکتر  خردادماه:   1۲ جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط 
مدیر  و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  آقامحمدی 
اسالمی در سفر  انقالب  اقتصادی دفتر رهبر معظم  گروه 
رییس  طیبی  حمیدرضا  دکتر  همراه  به  البرز  استان  به 
سازمانی  واحدهای  شاخص  پروژه های  از  جهاددانشگاهی 
نهاد در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و  این 

پارک علم و فناوری البرز بازدید کردند.
.

 لزوم حمایت از پروژه های فناورانه
 در دوران پسا تحریم

دکتـــر آقامحمـــدی بـــا اســـتقبال از توانمندی هـــای 
ــه نمایـــش  ــد بـ ــن بازدیـ ــه در ایـ ــگاهی کـ جهاددانشـ
ـــت  ـــور از ظرفی ـــر در کش ـــال حاض ـــت: در ح ـــد گف درآم
علمـــی مناســـبی برخـــوردار شـــده ایم، امـــا نیازمنـــد 
تجدیـــد نظـــر اساســـی بـــرای تهیـــه تکنولوژی هـــای 

ـــورد نیـــاز کشـــور هســـتیم. م
وی بـــا بیـــان این کـــه ادامـــه رونـــد گذشـــته مـــا را 
به جایـــی نمی بـــرد و بایـــد ســـرعت خـــود را در تهیـــه 
تکنولوژی هـــای مـــورد نیـــاز کشـــور افزایـــش دهیـــم، 
در ایـــن رابطـــه پیشـــنهاد داد تـــا یـــک نقشـــه راهـــی 
از طریـــق زنجیـــره کـــردن اقتصـــاد، علـــم، فنـــاوری و 

ـــود. ـــاد ش ـــور ایج ـــش در کش دان
ـــاره  ـــا اش ـــام ب ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش ـــو مجم عض
بـــه این کـــه بـــا تدویـــن ایـــن نقشـــه راه در مرزهایـــی 
ـــراری  ـــد کار تک ـــود دارد نبای ـــترک وج ـــه مش ـــه زمین ک
ـــام  ـــامل تم ـــوع ش ـــن موض ـــه داد: ای ـــود، ادام ـــام ش انج
ـــاورزی و...  ـــکی، کش ـــی، پزش ـــی و مهندس ـــای فن بحث ه

می شـــود.
ـــق  ـــز تحقی ـــت از مراک ـــر را حمای ـــم دیگ ـــه مه وی نکت
ــت  ــرکت ها دانسـ ــتگاه ها و شـ ــعه )R&D( دسـ و توسـ
ـــای  ـــه حمایت ه ـــن زمین ـــا در ای ـــت ت ـــت: الزم اس و گف

ـــود. ـــام ش الزم انج
ـــالب  ـــم انق ـــر معظ ـــر رهب ـــروه اقتصـــادی دفت ـــر گ مدی
اســـالمی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه بایـــد نقشـــه راه 10 
تـــا 15 ســـاله کشـــور را در زمینـــه توســـعه فنـــاوری 
ـــش  ـــد نق ـــه راه بای ـــن نقش ـــت: در ای ـــم گف ـــن کنی تدوی
جهاددانشـــگاهی و ســـایر ســـازمان ها و شـــرکا تعریـــف 

ـــود. ش
وی بـــا بیـــان این کـــه بایـــد خـــود را بـــرای دوران 
ــر  ــرد: اگـ ــوان کـ ــم، عنـ ــاده کنیـ ــم آمـ ــا تحریـ پسـ
خارجی هـــا ببیننـــد در مســـیر خودکفایـــی پیـــش 
می رویـــم بـــا قیمت هـــای پایین تـــر دوبـــاره بـــه 

ــته  ــا را وابسـ ــده مـ ــا در آینـ ــد تـ ــورمان می آینـ کشـ
ــند. ــان برسـ ــداف خودشـ ــه اهـ ــرده و بـ کـ

ــرای  ــه بـ ــان این کـ ــا بیـ ــدی بـ ــا محمـ ــر آقـ دکتـ
ـــه  ـــب تهی ـــغل مناس ـــد کار و ش ـــور بای ـــجویان کش دانش
ــل  ــد داخـ ــت تولیـ ــا حمایـ ــرد: بـ ــوان کـ ــود، عنـ شـ
می تـــوان بـــرای بســـیاری از جوانـــان ایـــن مرزوبـــوم 

اشـــتغال زایی کـــرد.
عضـــو مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام بـــا 
اشـــاره بـــه ســـابقه خـــوب جهاددانشـــگاهی و تاکیـــد 
ــوالت  ــا تحـ ــد منشـ ــاد می توانـ ــن نهـ ــه ایـ ــر این کـ بـ
ــه  ــی کـ ــی خوبـ ــا آمادگـ ــت: بـ ــد، گفـ ــی باشـ خوبـ
بایـــد  اول  گام  در  دارد  وجـــود  جهاددانشـــگاهی  در 
پروژه هـــای فعلـــی مخصوصـــا در دوران پســـا تحریـــم 
ــص  ــای تخصیـ ــه بودجه هـ ــوند و در ادامـ ــت شـ حمایـ
داده  شـــده در زمـــان مناســـب بـــه آن هـــا اختصـــاص 
یابنـــد، زیـــرا ایـــن پروژه هـــا فقـــط بـــه یـــک شـــرکت 
و نهـــاد اختصـــاص ندارنـــد و می توانـــد باعـــث تحـــول 

در کشـــور شـــوند.
وی بـــا بیـــان این کـــه در آســـتانه تدویـــن برنامـــه 
هفتـــم توســـعه کشـــور هســـتیم، ادامـــه داد: بایـــد بـــا 
تقســـیم کار بیـــن جهاددانشـــگاهی، معاونـــت علمـــی و 
ــرفت،  ــول و پیشـ ــای تحـ ــز همکاری هـ ــاوری، مرکـ فنـ
مـــگا پروژه هـــای فناورانـــه کشـــور طراحـــی شـــوند و 
ـــال  ـــا س ـــور ت ـــی کش ـــده علم ـــی آین ـــوط کل در آن خط

1۴05 ترســـیم شـــوند.

 جهاددانشگاهی پتانسیل های خوبی برای تولید 
طرح های فناورانه دارد

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــد ب ـــن بازدی ـــز در ای ـــی نی ـــر طیب دکت
فعالیـــت مرکـــز تحقیقاتـــی شـــهدای جهاددانشـــگاهی 
از ســـال 1365 گفـــت: به منظـــور اســـتقرار مراکـــز 
ــگاهی در  ــازمانی جهاددانشـ ــای سـ ــی واحدهـ تحقیقاتـ
ـــس   ـــد و پ ـــدازی ش ـــع راه ان ـــن مجتم ـــاص ای ـــی خ مکان
از آن بـــا توجـــه بـــه راه انـــدازی پارک هـــای علـــم 
و فنـــاوری در کشـــور پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز 

جهاددانشـــگاهی در ایـــن مـــکان شـــکل گرفـــت.
ــهدای  ــی ش ــع تحقیقات ــه مجتم ــان این ک ــا بی وی ب
جهاددانشــگاهی در حــال حاضــر بــه قطــب علــم و 
فنــاوری اســتان البــرز تبدیل شــده اســت گفــت: در 
ایــن پــارک بــا 90 هکتــار مســاحت 100 شــرکت 
فنــاور مســتقر شــده اند کــه از میــان آن هــا ۴3 شــرکت 

هســتند. دانش بنیــان 
رییـــس جهاددانشـــگاهی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه 
ــگاهی در  ــاخص جهاددانشـ ــای شـ ــی از فعالیت هـ برخـ
ــاورزی  ــکی، کشـ ــی، پزشـ ــی و مهندسـ ــای فنـ حوزه هـ
ـــالمی و  ـــالب اس ـــال از انق ـــت ۴2 س ـــا گذش ـــت: ب و... گف
۴0 ســـال از تشـــکیل جهاددانشـــگاهی زیرســـاخت های 
خوبـــی در کشـــور و ایـــن نهـــاد شـــکل گرفته اســـت و 
ـــکان  ـــه ام ـــه ک ـــزرگ فناوران ـــای ب ـــام کاره ـــوان انج ـــا ت م

تجاری ســـازی آن هـــا وجـــود دارد را داریـــم.
ـــاره  ـــا اش ـــی ب ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــو ش عض
بـــه تجربـــه اجـــرای طرح هـــای بـــزرگ فناورانـــه 
گفـــت:  مختلـــف  ســـال های  در  جهاددانشـــگاهی 

جهاددانشگاهی می تواند منشا 
تحوالت خوبی در کشور باشد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی بازدید از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و 

پارک علم و فناوری الربز بر تهیه و تدوین نقشه راه توسعه فناوری در کشور تاکید کرد
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ــر  ــت و اگـ ــوژی نیسـ ــد تکنولـ ــور تولیـ ــکل کشـ مشـ
ـــای  ـــام پروژه ه ـــوان انج ـــیم ت ـــته باش ـــی داش ـــع مال مناب

بـــزرگ را داریـــم.
ــع  ــه منابـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــر طیبـ دکتـ
ــه و  ــا تخصیـــص نیافتـ ــه یـ ــده در بودجـ تصویـــب  شـ
ـــص  ـــت: تخصی ـــد گف ـــص نمی یاب ـــع تخصی ـــه  موق ـــا ب ی
ـــل  ـــور را ح ـــکلی از کش ـــع و دادن پـــول بایـــد مش مناب
ــاوری،  ــازی آن فنـ ــا تجاری سـ ــس  از آن بـ ــد و پـ کنـ

منابـــع بـــه صنـــدوق دولـــت برگـــردد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان این کـــه بایـــد 
فکـــری بـــه حـــال کاربـــرد فناوری هـــا در کشـــورمان 
ـــش  ـــت پژوه ـــال معاون ـــور مث ـــرد: به ط ـــوان ک ـــود، عن ش
ـــب  ـــی را تصوی ـــرای طرح ـــه اج ـــک وزارتخان ـــاوری ی و فن
امـــا همـــان طـــرح توســـط معاونـــت  می کنـــد، 
ــد  ــح می دهنـ ــود و ترجیـ ــول نمی شـ ــرداری قبـ بهره بـ
ــوژی را از  ــل تکنولـ ــد داخـ ــت از تولیـ ــای حمایـ به جـ

خـــارج وارد کننـــد.
نبـــود  را  مســـیر  در  مشـــکالت  از  یکـــی  وی 
آزمایشـــگاه های مرجـــع در کشـــور دانســـت و افـــزود: 
ـــت  ـــرای تس ـــع ب ـــگاه مرج ـــه آزمایش ـــه ک ـــن بهان ـــه ای ب
نهایـــی محصـــوالت تولیـــد داخـــل نداریـــم از آن هـــا 
حمایـــت نمی شـــود و اقـــدام بـــه واردات می شـــود.
 دکتـــر طیبـــی بـــا بیـــان این کـــه جهاددانشـــگاهی 
طرح هـــای  تولیـــد  بـــرای  خوبـــی  پتانســـیل های 
فناورانـــه دارد گفـــت: بـــا تولیـــد فنـــاوری اگـــر نیـــاز 
بـــود آن را می فروشـــیم یـــا از طریـــق مشـــارکت و 
ـــت  ـــازی آن حرک ـــت تجاری س ـــرکت در جه ـــکیل ش تش

می کنیـــم.
رییــس جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه تدویــن برنامــه 
هفتــم توســعه کشــور اظهــار کــرد: بســته کامــل تولیــد و 
ــد به صــورت کامــل در  ــرد حمایــت از فناوری هــا بای کارب

ایــن برنامــه دیــده شــود.
ـــگا  ـــی از م ـــه برخ ـــد ب ـــن بازدی ـــی در ای ـــر طیب دکت
پروژه هـــای جهاددانشـــگاهی همچـــون طراحـــی و 
ــاره  ــرو ملـــی اشـ ــار متـ ــتم رانـــش قطـ ــد سیسـ تولیـ
ـــه  ـــا هرچ ـــت ت ـــه الزم اس ـــن زمین ـــت: در ای ـــرد و گف ک
ــا  ــود تـ ــد شـ ــتگاه منعقـ ــرارداد ۴20 دسـ ــریع تر قـ سـ
ـــازی  ـــل را تجاری س ـــد داخ ـــاوری تولی ـــن فن ـــم ای بتوانی

کنیـــم.
ـــد  ـــه طـــرح تولی ـــن ب ـــس جهاددانشـــگاهی همچنی ریی
ـــد  ـــت: تولی ـــرد و گف ـــاره ک ـــودرو اش ـــای خ ـــت ه کاتالیس

ـــا  ـــودرو را از مدت ه ـــت خ ـــرامیکی کاتالیس ـــت س مونولی
ــا  ــه بـ ــی کـ ــق مذاکراتـ ــم و طبـ ــروع کردیـ ــل شـ قبـ
ــازی  ــور بومی سـ ــم به منظـ ــام دادیـ ــازها انجـ خودروسـ
ایـــن فنـــاوری بـــا تصویـــب شـــورای عالـــی اقتصـــاد 
ــن  ــد کوچـــک ایـ ــط تولیـ ــا یـــک خـ ــد تـ ــرر شـ مقـ
ـــه  ـــوس ب ـــی معک ـــا مهندس ـــرده و ب ـــول را وارد ک محص

دانـــش بومـــی در ایـــن رابطـــه دســـت یابیم.
وی همچنیـــن بـــه قانـــون معافیـــت از شـــرکت 
ــدی  ــای تولیـ ــن فناوری هـ ــرای اولیـ ــات بـ در مناقصـ
ــت: در  ــرد و گفـ ــاره کـ ــان اشـ ــرکت های دانش بنیـ شـ
ـــاوری  ـــی و فن ـــت علم ـــکاری معاون ـــا هم ـــا ب ـــیم ت تالش
ریاســـت جمهـــوری ایـــن قانـــون شـــامل حـــال 

پروژه هـــای جهاددانشـــگاهی نیـــز شـــود.
ــاون  ــدی معـ ــا پورعابـ ــر محمدرضـ ــن دکتـ همچنیـ
ــن  ــز در ایـ ــگاهی نیـ ــاوری جهاددانشـ ــش و فنـ پژوهـ
ـــت  ـــهیالت معاون ـــوال تس ـــه معم ـــان این ک ـــا بی ـــد ب بازدی
ــتارت آپی  ــرکت های اسـ ــرای شـ ــاوری بـ ــی و فنـ علمـ
ــرد:  ــوان کـ ــت، عنـ ــده اسـ ــی  شـ ــک پیش بینـ کوچـ
کـــه  جهاددانشـــگاهی  چـــون  نهادهایـــی  بـــرای 
می تواننـــد به نوعـــی زیمنـــس یـــا سامســـونگ ایـــران 

شـــوند جایـــی در ایـــن تســـهیالت پیش بینی نشـــده و 
ـــود. ـــه ش ـــا پرداخت ـــه آن ه ـــد ب ـــررات بای ـــن و مق در قوانی
ــد  ــدی تاکی ــا محم ــر آق ــرو ســخنان دکت ــز پی وی نی
ــه  ــت ک ــگاهی آن اس ــز در جهاددانش ــا نی ــر م ــرد: نظ ک
ــدا  ــگاهی ج ــه جهاددانش ــاوری از بدن ــد فن ــس از تولی پ
ــا همــکاری مشــترک  ــک شــرکت ی شــده و به صــورت ی

تجاری ســازی شــود.
ــی و  ــش فنـ ــه دانـ ــتیابی بـ ــت، دسـ ــی اسـ گفتنـ
تولیـــد مته هـــای حفـــاری PDC، کســـب دانـــش 
ــه  ــتگاه لولـ ــل دسـ ــه کویـ ــه حلقـ ــد سـ ــی و تولیـ فنـ
مغـــزی ســـیار حفـــاری صنعـــت نفـــت و گاز، ســـاخت 
حفـــاری،  چاهـــی  درون  هیدرولیکـــی  موتورهـــای 
ـــتالیزاتور  ـــد کریس ـــاخت و تولی ـــی س ـــش فن ـــل دان تکمی
صنایـــع فـــوالد و ریخته گـــری، تکمیـــل دانـــش فنـــی 
ـــش  ـــن دان ـــی، تدوی ـــر طبیع ـــو از قی ـــن اکتی ـــد کرب تولی
فنـــی اســـتحصال نیـــکل و کبالـــت از منابـــع معدنـــی 
ــی  ــای طبیعـ ــد داروهـ ــیون و تولیـ ــور، فرموالسـ کشـ
جایگزیـــن آنتی بیوتیک هـــا در صنعـــت طیـــور، تولیـــد 
ــای  ــانی و محیط هـ ــت انسـ ــوی گامـ ــط شستشـ محیـ
ـــاز  ـــورد نی ـــانی م ـــن انس ـــک و جنی ـــاد و ذوب تخم انجم
ـــرای  ـــوش ب ـــم پ ـــد زخ ـــاروری، تولی ـــان ناب ـــز درم مراک
بیمـــاران پروانـــه ای و ســـایر بیمـــاران، فرموالســـیون و 
تولیـــد آفت کش هـــای گیاهـــی بـــرای کنتـــرل آفـــت 
گلخانه هـــای ســـبزی و صیفـــی، اصـــالح نـــژاد مـــرغ 
بومـــی در راســـتای خالص ســـازی و ایجـــاد الیـــن 
ــازمانی  ــای سـ ــای واحدهـ ــر طرح هـ ــذار از دیگـ تخم گـ
ـــا  ـــه آن ه ـــد ب ـــن بازدی ـــه در ای ـــود ک ـــگاهی ب جهاددانش

اشـــاره شـــد.
ــد  ــت واحـ ــی نفـ ــپ درون چاهـ ــفر پمـ ــن سـ در ایـ
ـــع  ـــر خـــازن پژوهشـــکده توســـعه صنای ـــر، اب خواجـــه نصی
شـــیمیایی، تـــور پـــرورش ماهـــی در قفـــس، پارچـــه 
ـــر،  ـــد امیرکبی ـــوش واح ـــم پ ـــه های زخ ـــای کیس فیلتره
ـــع  ـــا و مناب ـــت و مبدل ه ـــاری نف ـــاژ دکل حف ـــارد مونت ی
تغذیـــه صنعتـــی فشـــارقوی الکتریکـــی واحـــد علـــم 
ــنگین  ــای سـ ــژاد دام هـ ــالح نـ ــز اصـ ــت، مرکـ و صنعـ
ــای هیبریـــدی  ــینا، بذرهـ ــگاه ابن سـ ــارم پژوهشـ بایوفـ
مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیـــک، آفت کش هـــای گیاهـــی 
ــور،  ــک طیـ ــن آنتی بیوتیـ ــی جایگزیـ ــای گیاهـ داروهـ
ــی از  ــان دارویـ ــکده گیاهـ ــی پژوهشـ ــخاش ایرانـ خشـ
جملـــه طرح هـــا و مراکـــزی بـــود کـــه مـــورد بازدیـــد 

ـــد. ـــرار گرفتن ق
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نخستین  اردیبهشت ماه:   ۲8 جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط 
دکتر  سخنرانی  با  نشر  پژوهش های  بین المللی  کنفرانس 
حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی به کار خود پایان داد.
ــتین  ــه »نخس ــی در اختتامی ــا طیب ــر حمیدرض دکت
ــه  ــا اشــاره ب ــای نشــر« ب ــی پژوهش ه ــش بین الملل همای
وجــود مشــکالت قانونــی در حــوزه نشــر در ایــران گفــت: 
ــورت  ــر به ص ــوزه ی نش ــایل ح ــه مس ــود ک ــروری ب ض
علمــی مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار بگیــرد و 
ــنهاد  ــران پیش ــت گذاری مدی ــرای سیاس ــی ب راهکارهای
شــود و نتایــج ایــن کنفرانــس می توانــد بــه حــل مســایل 

ــد. حــوزه ی نشــر کمــک کن
رییـس جهاددانشـگاهی در سـخنانی بـا بیـان این کـه 
جهاددانشـگاهی از سـال 59 دو موضـوع توسـعه ی علمـی 
و فناورانـه و توسـعه ی فرهنگـی و الگوسـازی کشـور در 
ایـن دو حـوزه را در دسـتور کار قـرار داده اسـت، اظهـار 
کـرد: بنابرایـن طبیعـی اسـت کـه ایـن نهـاد مسـایلی که 
بـه توسـعه ی علمـی و فناورانه مربوط اسـت را در دسـتور 

کار خـود قـرار دهد.
دکتـر طیبـی در ادامـه با بیـان این که جهاددانشـگاهی 
در حوزه هـای علمـی و فناورانـه کارهای بزرگی در کشـور 
انجـام داده، افـزود: یکـی از حوزه هایـی کـه بـه ایـن امـر 
فرهنگ سـازی  و  مستندسـازی  بحـث  می کنـد،  کمـک 
توسـعه ی مستندسـازی بـوده کـه از همـان بـدو تاسـیس 

بـوده اسـت؛  نهـاد  ایـن  جهاددانشـگاهی در دسـتور کار 
ایـن امـر ابتـدا بـا تاسـیس مرکز انتشـارات شـروع شـد و 
به سـرعت رشـد کـرد و در ادامـه ارتقـا پیـدا کـرد و بـه 

سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی رسـیدیم.
وی بـا اشـاره بـه این کـه نشـر علـم و توسـعه علمـی و 
فناورانـه باعـث می شـود محققـان به سـرعت بـا یافته های 
دیگر دانشـمندان و اندیشـمندان آشـنا شـوند، افـزود: این 
کار بـه نشـر علم نیـز کمک شـایانی می کند و زیرسـاخت 
اصلـی ایـن کار نیـز بحث نشـر اسـت؛ در حوزه ی نشـر ما 
بـا مشـکالت زیـادی در ایـران مواجهیم و ضـروری بود که 
مسـایل حوزه ی نشـر و مشـکالت توسـعه و فنـاوری برای 
ایـن حـوزه ی به صـورت علمـی مـورد بحـث و تبـادل نظر 
قـرار بگیـرد و راهکارهایـی بـرای سیاسـت گذاری مدیران 

پیشـنهاد شود.
دکتـر طیبـی در پایـان تاکیـد کـرد: ایـن کنفرانـس 
زمانـی می توانـد به اهـداف خود برسـد که به صـورت قوام  
یافتـه بـه ایـن کار ادامـه دهـد و دبیرخانـه دائمـی آن نیز 
تشـکیل شـود تا تـداوم برگزاری آن به سیاسـت سـازی ها 
و رفـع مشـکالت حـوزه ی نشـر منجـر شـود. سـازمان مـا 
در محلـی قـرار گرفتـه کـه اغلـب ناشـران و فروشـندگان 
کتـاب در آن قـرار دارنـد و بعضـا بـا صحنه هایـی مواجـه 
می شـویم کـه ناراحت کننده اسـت و شـاهدیم کـه به علت 
نبـود قوانیـن مناسـب، زحمـات ناشـران و مولفـان از بین 

مـی رود. امیـدوارم ایـن کنفرانـس نیـز بـه اهـداف اولیه ی 
خود رسـیده باشـد و با تشـکیل دبیرخانه، به حل مسـایل 

حـوزه ی نشـر و قانونمنـدی آن کمـک کند.

جریان سازی در حوزه نشر با برند شانزده
گفتنی است، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در مراسم 
نشر  پژوهش های  بین المللی  کنفرانس  نخستین  افتتاحیه 
به  اشاره  با  شد  برگزار  ماه  اردیبهشت   28 روز  صبح  که 
عنوان  با  برندی  توانستیم  ما  گفت:  نشر  اقتصاد  اهمیت 
تشکیل  )سالروز  مرداد   16 از  نامش  که  را  »شانزده« 
شده  برگرفته  دانشجو(  )روز  آذر   16 و  جهاددانشگاهی( 
است، طراحی کنیم و عمده فعالیت های ما از این پس با 
این برند خواهد بود و در ادامه به سمت جریان سازی در 

حوزه نشر خواهیم رفت.
دکتـر عیسـی علیـزاده رییس شـورای سیاسـت گذاری 
رابطـه  در  کوتـاه  توضیحاتـی  ارایـه  بـا  همایـش  ایـن 
معاونـت  حـوزه  در  کتـاب  جایـگاه  و  نشـر  موضـوع  بـا 
در  جهاددانشـگاهی  گفـت:  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی 
کنـار فعالیت هایـی کـه در حوزه هـای مختلـف پژوهشـی، 
آموزشـی و اشـتغال دارد یکـی از مهم تریـن فعالیت هـای 
آن حـوزه فرهنگـی اسـت؛ زیـرا حـوزه فرهنگـی دانشـجو 
محـور اسـت و توجـه ویژه ای به نیازسـنجی دانشـجویان و 

مسـایل روز جامعـه دارد.
وی بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی وجـه تمایـزی را 
در حـوزه فرهنگـی نسـبت بـه نهادهـای مشـابه خـود چه 
در دانشـگاه و چـه در بیـرون از دانشـگاه دارد و آن ایـن 
اسـت کـه بـا ابزاری کـه خیلـی زودتـر و بهتر نیـاز جامعه 
را می سـنجد، افـزود: ایـن نهـاد تنها مجموعه ای اسـت که 
3 رسـانه ایسـنا، ایکنـا و سـیناپرس را در دل خـود دارد 
و دارای یـک مرکـز افکارسـنجی نیـز اسـت کـه یکـی از 
معتبرتریـن مراکـز افـکار سـنجی اسـت. این هـا بازوهایی 
هسـتند کـه بـه مـا کمـک می کننـد کـه بتوانیـم خیلـی 

زودتـر بـه نیـاز جامعه برسـیم.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی اظهـار کـرد: عمـده 
فعالیت هایـی کـه مـا در معاونـت فرهنگی انجـام می دهیم 
دانشـجو محـور اسـت. به نوعـی معاونـت فرهنگـی تنهـا 
مجموعـه فرهنگـی دانشـگاهی اسـت کـه ابـزاری دارد که 
دانشـجویان متناسـب بـا هـر نیازشـان می تواننـد بـا ایـن 

مجموعـه در حوزه هـای مختلـف ارتبـاط بگیرنـد.
دکتر علیزاده افزود: سـازمان انتشارات جهاددانشگاهی، 
سـازمان متفاوتـی اسـت و در مراکـز دانشـگاهی مجموعه 

نتایج کنفرانس پژوهش های نرش
به سیاست گذاری و رفع مشکالت حوزه 

نرش کمک می کند
کنفرانس پژوهش های نرش  با تاکید بر توجه سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به اقتصاد فرهنگ و لزوم استفاده از 

نتایج کنفرانس در سیاست گذاری و رفع مشکالت حوزه نرش  به کار خود پایان داد
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مشـابهی نـدارد، زیرا معاونـت فرهنگی در عیـن این که در 
جهاددانشـگاهی از سـال 60 اقـدام بـه انتشـار کتـاب کرد 
و در سـال 1379 براسـاس نیـاز و پشـتوانه ای کـه داشـت 
سـازمان انتشـارات را تشـکیل داد کـه تاکنـون بیش از 9 
هـزار عنـوان کتـاب در این حوزه چاپ شـده و بسـیاری از 
ایـن کتاب هـا کتاب هایـی هسـتند کـه مرجع دانشـگاهی 

می باشـند و بارهـا و بارهـا تجدیـد چاپ شـدند.
وی به 3 هدف عمده در سـازمان انتشـارات اشـاره کرد 
و گفـت: تامیـن و تولیـد محتـوای علمـی، ترویـج فرهنگ 
کتـاب و کتاب خوانـی و تولیـد محصـوالت فرهنگـی در 
حوزه نشـر بـا توجه به اقتصـاد فرهنگ 3 هـدف عمده در 

سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی است.
معـاون فرهنگی جهاددانشـگاهی ادامـه داد: وجه تمایز 
مـا بـا مجموعه هـای دیگـر ایـن اسـت کـه مـا در عیـن 
این کـه کتـاب منتشـر می کنیـم دو کار دیگـر نیـز انجـام 
می دهیـم؛ یکی توجـه به رویدادهـای تاثیرگـذار در حوزه 

نشـر و دوم توجـه بـه حـوزه اقتصـاد فرهنگ اسـت.
انتشـارات  سـازمان  کـرد:  تصریـح  علیـزاده  دکتـر 
تاثیرگـذار  رویدادهـای  برپایـی  ضمـن  جهاددانشـگاهی 
در حـوزه نشـر و توجـه بـه اقتصـاد فرهنـگ، بـه تالیـف 
ایـن  و توزیـع آثـار فرهنگـی ارزشـمند نیـز می پـردازد. 
سـازمان بیشـترین ارتباط را با اسـاتید دانشـگاهی دارد و 
پـل ارتباطـی جهاددانشـگاهی با اسـتادان اسـت و تاکنون 
حـدود ۴00 اثـر از اسـتادان دانشـگاه ها را منتشـر کرده و 
عـالوه بـر آن آثـار دانشـجویان را کـه تا 200 اثر می رسـد 

نیـز به انتشـار رسـانده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه پنج رویـداد مهم در سـازمان 
انتشـارات بـا هـدف ترویـج کتـاب و کتاب خوانـی صـورت 
می گیـرد، گفـت: ایـن رویدادهـا شـامل جشـنواره کتـاب 
سـال دانشجویی اسـت که 29 دوره برگزار شده، جشنواره 
ملـی پایان نامه سـال، مسـابقه ملی پایان نامه سـه دقیقه ای 
و اولیـن دوره مسـابقه ملـی کتـاب سـه دقیقه ای از ایـن 
و  این هـا نشسـت های مسـتمر  اسـت و در کنـار  جملـه 

منظمـی در خصـوص نقـد کتـاب نیـز برگزار می شـود.
رییـس شـورای سیاسـت گذاری کنفرانـس بین المللـی 
نشـر  اقتصـاد  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  نشـر  پژوهش هـای 
گفـت: مـا توانسـتیم برنـدی بـا عنـوان »شـانزده« را کـه 
نامـش از 16 مـرداد )سـالروز تشـکیل جهاددانشـگاهی( و 
16 آذر )روز دانشـجو( برگرفته شـده اسـت، طراحی کنیم 
و عمـده فعالیت هـای مـا از ایـن پـس بـا این برنـد خواهد 
بـود و در ادامـه بـه سـمت جریـان سـازی در حـوزه نشـر 
خواهیـم رفـت. همچنین فصلنامـه »نوشـتار« را به  تازگی 
در ایـن زمینـه تاسـیس کرده ایـم کـه نخسـتین شـماره 

آن منتشـر شـده اسـت. در حـوزه بین المللـی نشـر نیـز 
عـالوه بـر برگزاری ایـن کنفرانـس، در زمینـه ی ترجمه از 
زبان هـای خارجـی بـه فارسـی و ترجمه ی معکـوس را در 

دسـتور کار خـود داریم.

جریان سازی برای یک گفتمان علمی و فرهنگی در 
حوزه کتاب و نشر با برگزاری کنفرانس نشر

در ادامـه دکتـر حامـد علی اکبـرزاده رییـس سـازمان 
کتـاب  و  نشـر  کـرد:  اظهـار  جهاددانشـگاهی  انتشـارات 
مقولـه ای چنـد بعدی اسـت که 3 بعد فرهنگـی، اقتصادی 
و علمی آن بسـیار برجسـته اسـت و اهمیت ویژه ای دارد.
وی افـزود: بـه لحـاظ فرهنگـی بـه نظـر می رسـد کـه 
کتـاب و نشـر مهم تریـن ابـزاری بـه شـمار می رونـد کـه 
در ارتباط هـای فرهنگـی، ارتبـاط بین اندیشـه ها و ارتباط 
بیـن سـنت ها تاثیرگـذار هسـتند و از یـک منظـر در واقع 
کتـاب مهم تریـن کاالهـای فرهنگـی محسـوب می شـود.
بـا بیـان  انتشـارات جهاددانشـگاهی  رییـس سـازمان 
بـدون  و  بـدون کتـاب  را  بشـر  این کـه چطـور می شـود 
صنعـت نشـر تصـور کـرد؟ گفـت: بـه لحـاظ اقتصـادی 
اوال صنعـت نشـر در کتـاب محـدود نمی شـود و ثانیـا اگر 
فقـط نـگاه محـدود داشـته باشـیم و فقـط کتـاب را مـد 
نظـر بگیریـم همین کتـاب پردرآمدترین صنایـع فرهنگی 
را می توانیـم در  از آن  نمونه هایـی  و  محسـوب می شـود 

مجموعه هایـی مثـل »آمـازون در دنیـا« ببینیـم.

وی ادامـه داد: بـه لحـاظ عملـی هـم بـه نظر می رسـد 
پرداختـن  اسـت.  کتـاب  علـم  ترویـج  ابـزار  مهم تریـن 
علمـی،  ابعـاد  کـه  بعـدی  چنـد  مقولـه ی  چنیـن  بـه 
فرهنگـی و اقتصـادی دارد از مجموعه هایـی بـر می آیـد 
کـه ایـن مجموعه هـا هـم چنـد بعـدی باشـند و بـه نظـر 
می رسـد پرداختـن بـه ایـن مسـاله از سـوی نهـادی مثل 
جهاددانشـگاهی کاری اسـت که متناسـب با شان، وظایف 

و اهـداف نهـاد محسـوب می شـود.
دکتـر علی اکبـرزاده بیـان کـرد: در واقـع در نخسـتین 
و  اول  هـدف  نشـر  پژوهش هـای  بین المللـی  کنفرانـس 
هـدف اصلـی مـا ایـن بـوده که بـه بسـتری مناسـب برای 
تبـادل نظـر، گفتگـو و بعـد در زمینه هـای مختلـف نشـر 
ایجـاد کنیـم و بتوانیـم در واقـع جریان سـازی بـرای یک 
گفتمـان علمـی و فرهنگـی در حـوزه کتاب و نشـر کنیم. 
ضمـن این کـه برگـزاری ایـن رویـداد علمـی و فرهنگـی 
بسـتر مناسـبی را بـرای اسـتفاده از تجـارب بین المللـی و 
دیدگاه هـای پژوهشـگران خارجـی در زمینه کتاب و نشـر 

فراهـم خواهـد کرد.
تصریـح  جهاددانشـگاهی  انتشـارات  سـازمان  رییـس 
کـرد: بـا برگـزاری ایـن رویـداد زمینـه ی مناسـب فراهـم 
خواهـد شـد تـا بـا آخریـن دسـتاوردهای دنیـا در زمینـه 
چـاپ، نشـر و کتاب آشـنا شـویم و بحث هـای تخصصی و 
کارشناسـی در زمینه هـای جدیـدی مثل نشـر الکترونیک 
ماننـد  مهـم  مسـایل  زمینـه  در  تخصصـی  بحث هـای  و 
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اقتصاد نشـر داشـته باشـیم.
ــد  ــه بای ــری ک ــه دیگ ــه نکت ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــژه  ــوان بخــش وی ــال به عن ــا امس ــرد م ــه ک ــه آن توج ب
و عنــوان فرعــی مســاله ترجمــه و توســعه فرهنگــی را در 
ــاور همــه  ــه ب ایــن کنفرانــس انتخــاب کردیــم، افــزود: ب
ــا  ــه فرصت ه ــاله ترجم ــه مس ــگ و اندیش ــی فرهن اهال
ــش روی  ــا و پی ــش روی م ــادی را پی ــای زی و چالش ه
منظرهــای  از  بایســتی  کــه  قــرار می دهــد  جامعــه 
ــه آن پرداخــت. پرداختــن  مختلــف و از ابعــاد مختلــف ب
ــزار  ــش از 9 ه ــه بی ــه ای ک ــاله در مجموع ــن مس ــه ای ب
ــرده،  ــاپ ک ــاب چ ــود کت ــیس خ ــدای تاس ــوان از ابت عن
ــه  چــه کتاب هــای ترجمــه و چــه کتاب هــای تالیفــی، ب
ــن  ــگاه ای ــان و جای ــا ش ــب ب ــه متناس ــد ک ــر می رس نظ

ــت. ــه اس مجموع
ــال 99  ــاه س ــه داد: از دی م ــرزاده ادام ــر علی اکب دکت
فراخــوان کنفرانــس و دریافــت مقــاالت را اعــالم کردیــم 
و تــا پایــان اســفندماه مقــاالت را دریافــت شــد. مجموعــه 
مقاالتــی کــه دریافــت شــد 151 مقالــه بــود کــه از بیــن 
ــه و در  ــخنرانی پذیرفت ــه س ــرای ارای ــه ب ــا 62 مقال آن ه
ــد. از  ــر ش ــس منتش ــاالت کنفران ــده مق ــه چکی کتابچ
مجمــوع 62 مقالــه، 21 ســخنرانی در قالــب پنــل امــروز 
ــرا  ــردی اج ــود و ۴1 ســخنرانی به صــورت ف ــه می ش ارای

می شــود.
رییــس ســازمان انتشــارات اظهــار کــرد: زبــان مقــاالت 
ــور  ــتیم از 11 کش ــا توانس ــود و م ــی ب ــی و انگلیس فارس
ــتان،  ــتان، پاکس ــترالیا، صربس ــیه، اس ــامل روس ــا ش دنی
ــان  ــریالنکا، آلم ــارک، س ــان، دانم ــکا لبن ــه، آمری نیجری
و فرانســه مقاالتــی را دریافــت کنیــم کــه تعــدادی 
به عنــوان ســخنرانی پذیرفتــه و در کتابچــه منتشــر شــد.
ــت  ــه دریاف ــه ای ک ــوع 151 مقال ــت: از مجم وی گف
بــود کــه دکتــرای  افــرادی  مقالــه کار  کردیــم 76 
فارغ التحصیــالن  از  مقالــه   36 داشــتند،  تخصصــی 
کارشناســی ارشــد و 18 مقالــه از دانشــجویان کارشناســی 
ــه از  ــری و 10 مقال ــجویان دکت ــه دانش ــد، 11 مقال ارش

ــود. ــجویان ب ــایرین دانش س
جهاددانشــگاهی  انتشــارات  ســازمان  مدیــر 
ــی  ــس بین الملل ــتین کنفران ــان »نخس ــن در پای همچنی
پژوهش هــای نشــر« بــا اشــاره بــه این کــه وی بــا اشــاره 
بــه این کــه ایــن کنفرانــس نخســتین در نــوع خــود اســت 
ــی و  ــه پژوهشــگران داخل ــرد ک ــم ک ــه ای را فراه و زمین
ــد،  ــه حــوزه ی نشــر بپردازن ــه مســایل مبتالب خارجــی ب
گزارشــی از رونــد برگــزاری همایــش و آثــار رســیده بــه 

ــرد. ــه ک ــه ارای دبیرخان

فضای مجازی امکانات تازه ای
 برای مطالعه ایجاد کرده است

دکتـر غالمعلی حدادعـادل رییس فرهنگسـتان زبان و 
ادبیـات فارسـی، در پیامـی ویدیویـی بـا اشـاره بـه این که 
یکی از مسـایل نشـر ما، درک نقش ناشـر در توسـعه علم 
و فرهنـگ اسـت، اظهـار کـرد: شـاید خیلی هـا ارزیابـی 
درسـتی از جایگاه و اهمیت حرفه انتشـاراتی در پیشـرفت 
علم نداشـته باشـند. اگر شـما ناشـر را حذف کنیـد، برای 
مؤلـف، اسـتاد دانشـگاه، مترجـم و پژوهشـگر به هیچ وجـه 
امـکان این کـه فکر، اندیشـه و دسـتاورد خـود را به جامعه 

برسـاند وجـود ندارد.
مدیرعامـل بنیـاد سـعدی افـزود: در واقع ناشـر حاصل 
فکـر و اندیشـه معلـم را دریافـت و به صـورت کتـاب بـه 
کشـوری  در  حرفـه ای  چنیـن  اگـر  می رسـاند،  جامعـه 
ضعیـف شـود، در واقـع انتشـار علـم در آن کشـور ضعیف 
شـده و علـم صدمـه می بینـد، بنابرایـن توجـه بـه صنعت 

نشـر و بررسـی مشـکالت آن کار بایسـته ای اسـت.
دکتـر حدادعـادل بـا بیـان این کـه کمبـود و گرانـی 
کاغـذ از مشـکالت صنعـت نشـر ماسـت، ادامـه داد: ایـن 
موضـوع بـر قیمـت کتـاب اثـر گذاشـته و باعـث افزایـش 
قیمت آن شـده اسـت و دیگر بـرای طبقه متوسـط امکان 
خریـد کتـاب وجـود نـدارد. ناشـرانی را می شناسـم کـه 
حرفه شـان بـا خطـر ورشکسـتگی روبـه رو اسـت و برخـی 
نیـز بـه کارهـای جنبـی رو آورده انـد؛ مثال صنایع دسـتی 

و لبـاس و چیزهایـی را بـرای فـروش می آورنـد تـا چـرخ 
زندگـی خـود را بچرخاننـد، برخـی نیـز مغـازه خـود را با 
رقـم بیشـتری از درآمـد انتشـاراتی به سـاندویچ  فروشـی 

اجـاره می دهنـد.
وی بـا اشـاره بـه بیانـات مقام معظـم رهبـری مبنی بر 
این کـه نبایـد در حـوزه کاغـذ وابسـتگی بـه خـارج وجود 
داشـته باشـد، افـزود: امـا از ایـن حیـث، تولیـد کاغـذ در 
داخـل صـورت نگرفتـه و در اثـر تحریم هـا کاغـذ و سـایر 
لوازم نشـر وارد نشـده و ناشـران تحت فشـار قرار گرفته اند 
و ایـن موضـوع باعـث شـده قیمـت کتـاب بـاال بـرود و 
دانشـجویان و مـردم عـادی قدرت خرید کتاب شـان کمتر 

شـده و صنعـت نشـر در معـرض خطـر قـرار بگیرد.
دکتـر حـداد عـادل با اشـاره بـه تاثیـر فضـای مجازی 
گفـت: ایـن فضـا امکانـات تـازه ای بـرای مطالعـه ایجـاد 
تهدیـد؛  باشـد و هـم  کـرده کـه هـم می توانـد فرصـت 
فرصـت از ایـن جهـت کـه در مصـرف کاغـذ صرفه جوئـی 
شـود. مسـووالن و دلسـوزان صنعـت نشـر بایـد در مـورد 
و  مجـازی  فضـای  تهدیدهـای  از  جلوگیـری  و  کاهـش 
اقداماتـی  ارتقـای فرصت هـای فضـای مجـازی  و  حفـظ 
انجـام دهنـد. موضـوع دیگر مسـاله حقـوق مولف و ناشـر 
اسـت که باید سـازماندهی شـود تـا حقوق مولف، ناشـر و 
مترجـم ضایع نشـود. وزارت ارشـاد و قوه قضائیـه باید این 

موضـوع را سـاماندهی کننـد.
وی در ادامـه بـا بیـان این کـه برخـی کتاب هـا بـازار 
بـه  کتاب هـا  از  برخـی  داد:  توضیـح  ندارنـد،  عمومـی 
نـدارد  خریـدار  دانشـگاهی  و  کنکـور  کتاب هـای   انـدازه 
ایـن  نمی شـود؛  سـرمایه گذاری  آن هـا  روی  معمـوال  و 
کمتـر  ناشـران  امـا  ماندگاری انـد  کتاب هـای  کتاب هـا، 
آن هـا  روی  و  کننـد  چـاپ  را  آن هـا  می کننـد  جـرات 
سـرمایه بگذارنـد. معمـوال در کشـورهای دیگـر، دولت هـا 
روی ایـن کتاب هـا سـرمایه گذاری می کننـد و در ایـران 
هـم می تـوان در ایـن بخـش بـه صنعت نشـر تنفـس داد 
و دولت هـا بـه ناشـران موفـق کمک کننـد تـا کتاب هایی 
کـه بـدون کمک دولـت چاپشـان به صرفه نیسـت را چاپ 
ایـن میـراث  و در کتابخانه هـای بـزرگ توزیـع کننـد و 

فرهنگـی و فکـری مانـدگار بمانـد.

صنعت نشر در ایران بقای
 خود را مرهون نوآوری و خالقیت است

دیگر سـخنران بخـش افتتاحیه، دکتر محسـن جوادی 
معـاون فرهنگـی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی بود که 
بـا ابـراز امیـدواری جهـت ادامـه ی رویدادهایـی نظیر این 
کنفرانـس گفت: نشـر کتاب تاریـخ غنی ای در ایـران دارد 
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و بـه مـدد همیـن غنـای تاریخـی در برابـر طوفان هـای 
تحریـم  طوفـان  اخیـر  سـال های  در  جملـه  از  مختلـف 
و کرونـا ایسـتاد و بـر مشـکالت فائـق آمـد. اگـر نگاهـی 
و  جـوان  و  ممتـاز  ناشـران  و  کتـب  عناویـن  تعـداد  بـه 
نویسـندگان جـوان و مهم تـر از همـه، اندیشـه های نـو و 
خالقانـه ای کـه در همـه ی زمینه هـای نشـر کتـاب وارد 
شـده اند داشـته باشـیم، می توانیـم بـه آینـده نشـر ایـران 

باشـیم. امیدوار 
جـوادی در ادامـه افـزود: صنعـت نشـر در ایـران بقای 
خـود را مرهـون نـوآوری و خالقیـت اسـت و کنفرانـس 
گام هـای  از  یکـی  نیـز  نشـر  پژوهش هـای  بین المللـی 
ایـن  اسـت.  ایـن هـدف  بـه  راسـتای رسـیدن  در  مهـم 
پژوهش هـا در حـوزه نشـر زمینه هـای مختلفـی دارد و بنا 
بـه تجربـه ای کـه مـا در مدیریت نشـر کشـور داشـته ایم، 
تولیـد محتوایـی بسـیار در ایـن زمینه مهم اسـت. صنعت 
نشـر نیـز از دیگـر حوزه هایـی اسـت کـه می شـود در آن 
کار پژوهشـی کـرد و امیـدوارم پژوهش هایـی کـه صـورت 
می گیـرد نتیجـه اش در اختیـار سیاسـتگذاران حوزه نشـر 
قـرار بگیـرد و همچنیـن بخـش خصـوص نیـز بایـد برای 

ارتقـای خـود از نتایـج ایـن پژوهش هـا بهـره بگیـرد.
معـاون فرهنگـی وزارت فرهنـگ بـا بیان این کـه نکته 
مهـم دیگـر ایـن همایـش، موضـوع ترجمـه و توسـعه ی 
فرهنگـی اسـت، اظهـار کـرد: ترجمـه راهـی اسـت بـرای 
ایـن  و  دیگـر  کشـور  بـه  کشـوری  از  فرهنگـی  انتقـال 
انگیـزه  مهم تریـن  امـا  اسـت؛  ترجمـه  رکـن  مهم تریـن 
بـرای ترجمـه، پیدا کـردن راه جدید و دانش جدید اسـت 
کـه انسـان ها را از کشـوری بـه کشـوری و از مقصـدی به 
مقصـد دیگـر می کشـد. انگیزه هـای اقتصـادی یا سیاسـی 
نیـز ممکـن اسـت وجود داشـته باشـد امـا نمی تـوان این 
را بـه معنـای بسـتن باب ترجمـه در نظر گرفـت و باید بر 
ایـن نگرانـی فائـق بیاییم و مسـیر انتقال فکر و اندیشـه و 

نظـر را داشـته و بـرای آن برنامه ریـزی کنیـم.
جـوادی بـا بیان تاثیـر ترجمـه در طول تاریخ با اشـاره 
بـه ترجمـه و انتقـال آثـار ابن سـینا از شـرق بـه غرب طی 
حـدود صـد سـال، گفـت: آثـار او بـا شـرایط آن دوران 
ترجمـه و بـه غـرب منتقـل می شـود و حتـی تدریـس و 
بـه آن اسـتناد می شـود؛ بنابرایـن نهادهای متولـی در این 
زمینـه می تواننـد مداخلـه ی مثبتی کرده و بـه این فرایند 

کمـک کننـد تا در مسـیر درسـتی قـرار بگیرد.
وی بـا اشـاره این کـه یکـی از نـکات قابـل توجـه ایـن 
اسـت کـه متنـی کـه ترجمـه می شـود بایـد بـه تحـول 
فکـری و ایجـاد گفتمـان فکـری در زبـان مقصـد منتهـی 
شـود، گفـت: اگـر رونـد ترجمه به ایـن صـورت پیش رود 

و بتوانـد منشـا تحـول فکری شـود و اندیشه سـاز باشـد نه 
اندیشـه سـوز، می توانـد بسـیار مفیـد باشـد. در ایـران نیز 
هـر چند هنوز شـرایط مطلوب نیسـت امـا وضعیت خوبی 
داریـم کـه بایـد کمـک کنیـم ایـن مسـیر رونـد بهتـری 
داشـته باشـد و در زمینه ی آثار فکری قوی تر هم بشـود و 
از سـوی دیگـر آثار فارسـی نیـز به زبان هـای دیگر ترجمه 
شـود. بعـالوه ترجمـه نیز نباید بـه یک زبان محدود شـود 
و چندگانگـی در ایـن زمینه باید غالب شـود چراکه از این 
طریـق می تـوان هـم جریان اندیشـه و صنعت نشـر را پویا 

و هـم اقتصـاد نشـر را شـکوفا کرد.

پیشرفت علمی، بر توانمندی ادبیات پژوهشی 
در روند خود اصالحی متکی است

کـه  سـیدنی  دانشـگاه  اسـتاد  بیـرن  جنیفـر  دکتـر 
به صـورت ویدیویـی در ایـن همایـش شـرکت داشـت در 
سـخنانی بـا محوریـت »بهبـود ظرفیت خـود اصالحی در 
دانـش از طریـق شناسـایی و اصـالح اشـتباهات در آثـار 
بـر  علمـی،  پیشـرفت  گفـت:  منتشـر شـده«،  پژوهشـی 
توانمنـدی ادبیات پژوهشـی در روند خـود اصالحی متکی 
اسـت امـا تعـدد اشـتباهات در آثـار منتشـر شـده و موانع 
موجـود در اصـالح ایـن اشـتباهات، نشـان می دهـد کـه 
ظرفیـت دانـش در زمینـه خـود اصالحـی مکفی نیسـت.
ــر  ــود ب ــخنرانی خ ــه در س ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــل  ــتباهات قاب ــف اش ــایی و توصی ــه شناس ــاس تجرب اس

راســتی آزمایــی در پژوهش هــای مرتبــط بــا حــوزه 
بالقــوه  بــه چالش هــای  انســانی،  عملکــرد ژن هــای 
ــاالت  ــار مق ــس از انتش ــتباهات پ ــالح اش ــد در اص جدی
ــخ های  ــا، پاس ــه م ــه داد: مطالع ــردازد، ادام ــی می پ علم
ــخص در 31  ــتباه مش ــک اش ــایی ی ــه شناس ــالت ب مج
مقالــه پژوهشــی را کــه در 13 مجلــه علمــی بیوپزشــکی 
منتشــر شــده اند، مقایســه می کنــد. اطالع رســانی در 
خصــوص اشــتباه مربوطــه در ایــن 31 مقالــه، بــه انتشــار 
ــه و  ــراز دغدغ ــج اب ــه، پن ــه شــامل 1۴ اصالحی 26 جوابی
ــد و در  ــر ش ــنده منج ــوی نویس ــه از س ــت اصالحی هف
ــم  ــه تصمی ــد ک ــالم کردن ــز مجــالت اع ــورد نی شــش م

ــد. ــی نکنن ــه اقدام ــن اســت ک ــا ای آن ه
خانـم بیـرن با بیـان این که بـه رویکردهایـی می پردازد 
کـه می توانـد شناسـایی و اطالع رسـانی درباره اشـتباهات 
را به گونـه ای بهنـگام، کارآمد و شـفاف فراهم کنـد، اظهار 
کـرد: ایـن رویکردهـا، ایجـاد قالبی بـرای تسـهیل تعامل، 
تحلیـل، بررسـی و گـزارش اشـتباهات در آثـار پژوهشـی 
منتشـر شـده را شـامل می شـود و در مجمـوع می تـوان 
گفـت واکنش هـا و جوابیه هـای متفـاوت مجـالت در قبال 
مقاالتی که نوع مشـخصی از اشـتباه در آن هـا وجود دارد، 
نشـان می دهـد تحریریـه مجالت بایـد توجـه مضاعفی در 
آثـار  در  اشـتباهات  شناسـایی  بـه  عکس العمـل  زمینـه 

منتشـر شـده داشـته باشند.

آخرین یافته ها در حوزه »مطالعات ترجمه«
ــا  ــه ب ــز ک ــس نی ــن کنفران ــی ای ــم و پایان ــل پنج پن
موضــوع »مطالعــات ترجمــه« و بــه زبــان انگلیســی 
برگــزار شــد، پژوهشــگران گزیــده ای از یافته هــای خــود 

در زمینه هــای مرتبــط را ارایــه کردنــد.
در ابتــدا دکتــر اســماعیل علــی ســلیمی و ســارا 
نصرتــی، از دانشــگاه عالمــه طباطبایــی پژوهــش خــود بــا 
عنــوان »ترجمــه ی ماشــینی در عصــر هــوش مصنوعــی، 

چالش هــا و فرصت هــا« را ارایــه کردنــد.
موسســه ی  از  چرکنــوا  آلکســاندرا  ادامــه  در 
ــود  ــای خ ــیه، یافته ه ــوم روس ــی عل ــی آکادم زبان شناس
در پژوهشــی بــا عنــوان »مشــکالت ترجمــه شــعر مــدرن 

ــرد. ــه ک ــران« را ارای ای
انتشــارات  مدیــر  بــزی  محمدحســین  همچنیــن 
داراالمیــر در بیــروت در ایــن مراســم اظهــار کــرد: همــه 
ــت  ــا وضعی ــروس کرون ــس از شــیوع وی ــه پ ــم ک می دانی
کتــاب وضعیــت پیچیــده ای شــده اســت. در لبنــان 
ــالل  ــودی و انح ــه ناب ــه مرحل ــی ب ــر حت ــاب و نش کت

ــت. ــیده اس رس
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کنفرانـس  هفتمیـن  جهاددانشـگاهی:  عمومـی  روابـط 
روزهـای  مجـازی  به صـورت  پژوهـی  وب  بین المللـی 
چهارشـنبه و پنج شـنبه 29 و 30 اردیبهشـت ماه بـا تاییـد 
IEEE مرکزی در آمریکا توسـط دانشـگاه علم و فرهنگ 

شـد. برگزار 
مراسم افتتاحیه این کنفرانس صبح چهارشنبه با حضور 
دکتر سید ستار هاشمی معاون وزارت ارتباطات و فناوری 
علم  دانشگاه  رییس  هاشمی  سعید  سید  دکتر  اطالعات، 
پژوهش  معاون  پورعابدی  محمدرضا  دکتر  فرهنگ،  و 
امور  و  هماهنگی  معاون  باصولی  مهدی  دکتر  فناوری،  و 
رییس  عظیم زاده  فاطمه  دکتر  جهاددانشگاهی،  مجلس 
مرکز اطالعات علمی، دکتر علیرضا آقابابایی مبارکه معاون 
آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ و دکتر 
فناوری دانشگاه  سید مهدی سجادی فر معاون پژوهش و 

علم و فرهنگ برگزار شد.

افزایش مشارکت دانشگاه های داخلی و خارجی در 
هفتمین کنفرانس

دکتــر محمدجــواد شــایگان فرد دبیــر کمیتــه علمــی 
کنفرانــس بین المللــی وب پژوهــی بــا اشــاره بــا اســتقبال 
دانشــگاه های داخلــی و خارجــی از ایــن کنفرانــس، 
گفــت: در هفتمیــن دوره کنفرانــس وب پژوهــی 159 

ــه از نویســندگان داخلــی، ایرانیــان خــارج از کشــور  مقال
ــه  ــت ک ــده اس ــت ش ــی دریاف ــرکت کنندگان خارج و ش
ــه منتخــب طــی دو روز در پنل هــای تخصصــی  29 مقال

ارایــه شــد.
تاکنـون   139۴ سـال  از  کنفرانـس  ایـن  افـزود:  وی 
هرسـاله در دانشـگاه علم و فرهنگ برگزار شـده و مقاالت 
فارسـی در پایگاه هـای SID و ISC و مقـاالت انگلیسـی 

در پایـگاه IEEE Xplore نمایـه شـده اند.
مشـارکت  آمـار  بـا  اشـاره  بـا  شـایگان فرد  دکتـر 
دانشـگاه های داخلـی گفـت: در هفتمیـن کنفرانـس وب 
پژوهـی دانشـگاه تهران با 35 نویسـنده، دانشـگاه اصفهان 
بـا 22 نویسـنده و دانشـگاه شـهید بهشـتی بـا 19 مقالـه 
بیشـترین تعداد نویسـندگان مقاالت را بـه خود اختصاص 
داده اند و از 8 دانشـگاه کشـور بیش از 10 نفر در کنفرانس 

وب پژوهـی به عنـوان نویسـنده مشـارکت داشـته اند.
ــزود:  ــی اف ــس وب پژوه ــی کنفران ــه علم ــر کمیت دبی
از  خارجــی  دانشــگاه   16 از  نویســندگانی  همچنیــن 
اســترالیا، هنــد، آمریــکا، چیــن، مالــزی، پاکســتان، 
ــس وب  ــن کنفران ــپانیا در هفتمی ــس و اس ــک، انگلی بلژی

پژوهــی مشــارکت داشــته اند.
در ایـن کنفرانـس 28 مقالـه به صـورت شـفاهی در 5 
پنـل ارایـه و در پایـان نیز 3 کارگاه آموزشـی برگزار شـد.

یادگیــری ماشــین، یادگیــری عمیق در وب؛ ســکوهای 
ابــری، انبــوه و توزیــع شــده؛ امنیــت وب؛ اینترنــت اشــیا 
از جملــه محورهــای پنل هــای ارایــه شــده در ایــن 

کنفرانــس اســت.
همچنیـن کارگاه هـای »مقدمـه ای بـر پـردازش زبـان 
و  »بررسـی  فـر؛  کرامـت  عبدالصمـد  توسـط  طبیعـی« 
معرفـی ner و پیاده سـازی پـروژه تشـخیص ner روی 
متـون فارسـی« توسـط محمـد دهقانـی و »مدل سـازی، 
پـردازش و کاربردهـای هیجـان در شـبکه های اجتماعی« 
وب  کنفرانـس  هفتمیـن  در  منصـوری  علیرضـا  توسـط 

پژوهـی برگـزار شـد.
 گفتنـی اسـت با پایـان کنفرانـس، مقـاالت ویدئوهای 
علمـی  اطالعـات  پایـگاه  در  شـده  پذیرفتـه  مقـاالت 
جهاددانشـگاهی )SID( نمایه شـدند و در اسـرع وقت به 

ISC نیـز ارسـال می شـود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه کنفرانــس وب پژوهــی 
تاکنــون بــه شــکل ســالیانه در دانشــگاه علــم و فرهنــگ 
ــاالت فارســی  جهاددانشــگاهی برگــزار شــده اســت و مق
در پایگاه هــای SID و ISC و مقــاالت انگلیســی در 

پایــگاه IEEE Xplore نمایــه شــده اند.
هفتمیـن کنفرانس وب پژوهی امسـال به دلیل شـرایط 

همه گیـری کرونـا به شـکل مجازی برگزار شـد.

با افزایش مشارکت دانشگاه های داخلی و خارجی؛

هفتمین کنفرانس بین املللی وب پژوهی 
به کار خود پایان داد

هفتمین کنفرانس بین املللی وب پژوهی با افزایش مشارکت دانشگاه های داخلی و خارجی توسط دانشگاه علم و 
فرهنگ جهاددانشگاهی طی دو روز به صورت مجازی برگزار شد
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ـــنجی  ـــز افکارس ـــگاهی: مرک ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
بـــه  وابســـته  )ایســـپا(  ایـــران  دانشـــجویان 
جهاددانشـــگاهی از شـــهریور 1399 تـــا 27 خـــرداد 
ــی  ــنجی انتخاباتـ ــرح نظرسـ ــوع 18 طـ 1۴00 در مجمـ
ـــرد.  ـــرا ک ـــی اج ـــه زمان ـــوری( در 13 نقط ـــی و حض )تلفن
آخریـــن نظرســـنجی حضـــوری ایســـپا در تاریـــخ 25 و 
ـــز در  ـــی نی ـــنجی تلفن ـــن نظرس ـــاه و آخری ـــرداد م 26 خ

تاریـــخ پنـــج شـــنبه 27 خـــرداد اجـــرا شـــد.
ـــنبه  ـــج ش ـــی روز پن ـــج نظرســـنجی تلفن براســـاس نتای
ــارکت  ــهود مشـ ــش مشـ ــاه 1۴00( افزایـ )27 خردادمـ
نســـبت بـــه روزهـــای قبـــل را نشـــان مـــی داد و لـــذا 
ـــارکت  ـــود از مش ـــد خ ـــرآورد جدی ـــنبه ب ـــج ش ـــپا پن ایس
ـــج،  ـــه نتای ـــه ب ـــا توج ـــرد. ب ـــه ک ـــد را ارائ ـــی ۴۴ درص یعن
ـــان  ـــارکت در هم ـــش مش ـــوج افزای ـــن م ـــود ای ـــل ب محتم
ــز  ــات نیـ ــا روز انتخابـ ــود و تـ ــنبه متوقـــف نشـ پنج شـ

ـــد. ـــدا کن ـــه پی ادام
همـواره  ایسـپا  نظرسـنجی های  در  ایـن  بـر  عـالوه 
درصـدی از افـراد بودنـد که اعـالم می کردنـد در انتخابات 
شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا شـرکت خواهنـد کـرد 
امـا در انتخابات ریاسـت جمهـوری شـرکت نخواهند کرد. 
بـه عنـوان مثـال در آخریـن نظرسـنجی حضـوری ایسـپا 

3.7 درصـد از کل پاسـخگویان گفتـه بودنـد در انتخابـات 
شـورا قطعا شـرکت خواهند کـرد اما در انتخابات ریاسـت 
جمهـوری شـرکت نخواهنـد کـرد، هم چنیـن 1.3 درصـد 
گفتـه بودنـد بـه احتمال زیـاد در انتخابات شـورا شـرکت 
خواهنـد کـرد امـا در انتخابات ریاسـت جمهوری شـرکت 

کرد.  نخواهنـد 
بـرای ایسـپا مشـخص نبـود در نهایـت چـه میـزان از 
ایـن افـراد هنـگام حضور در شـعبه اخذ رأی هـر دو تعرفه 
شـورا و ریاسـت جمهـوری را دریافـت خواهنـد کـرد و در 
هـر دو انتخابـات شـرکت خواهنـد کـرد. لـذا بـا توجـه به 
نامشـخص بـودن ایـن امر، ایسـپا ترجیـح داد همـان عدد 
کسـانی کـه در انتخابـات ریاسـت جمهـوری شـرکت می 
کننـد را اعـالم نمایـد. شـاید بخشـی از آرای باطلـه را نیز 

همیـن افـراد تشـکیل داده اند.
بـرای  کـه  بـود  افـرادی  بـاالی  میـزان  دیگـر  نکتـه 
شـرکت در انتخابـات مـردد بودنـد. ایـن افـراد در آخریـن 
نظرسـنجی حضـوری ایسـپا 11.8 درصد کل پاسـخگویان 
را شـامل می شـد. نسـبت این افراد در آخرین نظرسـنجی 
انتخاباتـی ایسـپا در سـال 1396 برابـر بـا 5.7 درصد بود. 
نـرخ  مـردد پیش بینـی دقیـق  افـراد  بـاالی  میـزان  لـذا 

مشـارکت را بـا چالـش مواجـه می کنـد.

در مـورد آرای کاندیداهـا نیـز چالـش بـزرگ این دوره 
کـه  بـود  پاسـخی  بـی  آرای  بـاالی  میـزان  انتخابـات  از 
کاندیـدای مدنظـر خود را به پرسشـگر اعالم نمـی کردند. 
ایـن میـزان در نظرسـنجی حضـوری قبـل از مناظـره اول 
حـدود 12 درصـد بود امـا در آخرین نظرسـنجی حضوری 

بـه بیـش از 18 درصـد افزایـش یافت. 
عـده ای نیـز وقتـی بـا ایـن پرسـش مواجـه شـدند که 
»اگـر کاندیـدای شـما انصـراف دهـد بـه چـه کسـی رأی 
خواهیـد داد« پاسـخ مشـخصی ندادنـد. لـذا جمـع آرای 
نامشـخص در آخریـن نظرسـنجی بـه بیـش از 20 درصد 
افزایـش یافـت. ایـن عدد در آخریـن نظرسـنجی انتخابات 
بـوده  بـا ۴ درصـد  برابـر  ریاسـت جمهوری سـال 1396 

ست.  ا
آن چـــه بـــرای ایســـپا واضـــح و آشـــکار بـــود ایـــن 
مطلـــب بـــود کـــه تعـــداد آرای باطلـــه چندیـــن برابـــر 
ـــق  ـــور دقی ـــه ط ـــا ب ـــت. ام ـــین اس ـــای پیش ـــات ه انتخاب
مشـــخص نبـــود در نهایـــت چـــه میـــزان از ایـــن آرا، 
باطلـــه خواهـــد شـــد و چـــه میـــزان بـــه هـــر یـــک از 
ـــات  ـــج انتخاب ـــت. نتای ـــد یاف ـــاص خواه ـــا اختص کاندیداه
ــراد رأی  ــرد بخشـــی مهمـــی از ایـــن افـ مشـــخص کـ
باطلـــه داده انـــد و بخشـــی نیـــز بـــه ســـایر کاندیداهـــا 
)بـــه غیـــر کاندیـــدای پیـــروز( اضافـــه شـــده اســـت. 
بـــا ایـــن اوصـــاف آن چـــه ایســـپا در خصـــوص برنـــده 
انتخابـــات اعـــالم کـــرد 1.7 درصـــد بـــا واقعیـــت 

انتخابـــات فاصلـــه داشـــت.
از  مـوج  آخریـن  نتایـج    اسـاس  بـر  اسـت  گفتنـی 
 27 پنجشـنبه  روز  در  ایسـپا  انتخاباتـی  نظرسـنجی های 
خردادمـاه 1۴00 کـه بـه صورت تلفنـی انجام شـد میزان 
مشـارکت در انتخابـات ریاسـت جمهـوری را در تاریخ 27 

خردادمـاه حـدود ۴۴ درصـد بـرآورد شـد.
کاندیداهـای  برخـی  انصـراف  احتمـال  بـه  توجـه  بـا 
انتخاباتـی در روز هـای آخـر، ایسـپا در سـوالی از مـردم 
پرسـیده اسـت »چنانچه کاندیدای مورد نظر شـما انصراف 
داد بـه چه کسـی رأی خواهیـد داد«. طبـق آخرین اخبار 
انتخاباتـی و انصـراف آقایـان محسـن مهرعلیـزاده، علیرضا 
زاکانـی و سـعید جلیلـی از انتخابات، ارزیابی ایسـپا از آراء 

به شـرح زیـر می باشـد: 
محسـن  درصـد   8.9 رئیسـی،  ابراهیـم  درصـد   63.7
درصـد   3 و  همتـی  عبدالناصـر  درصـد   ۴.2 رضایـی، 
 20.2 برگزیده انـد.  را  هاشـمی  قاضـی زاده  امیرحسـین 

نداده انـد. پاسـخ  سـوال  ایـن  بـه  افـراد  درصـد 
ایســـپا مـــوج دوازدهـــم نظرســـنجی انتخابـــات 
ـــاالی  ـــراد ب ـــاری اف ـــه آم ـــا جامع ـــوری را ب ـــت جمه ریاس
ـــه  ـــدازه نمون ـــتا( و ان ـــهر و روس ـــور )ش ـــال کل کش 18 س
ـــن و  ـــوری در میادی ـــه حض ـــق مصاحب ـــر از طری 6582 نف
ـــرداد  ـــخ 25 و 26 خ ـــتاها در تاری ـــهرها و روس ـــر ش معاب

ـــت. ـــرده اس ـــرا ک 1۴00 اج

هر آنچه مرکز ایسپای جهاددانشگاهی در انتخابات 
ریاست جمهوری  ۱۴۰۰ انجام داد

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( در انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰ در مجموع ۱۸ طرح نظرسنجی انتخاباتی )تلفنی و 
حضوری( در ۱۳ نقطه زمانی اجرا کرد
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خردادمـــاه:   1۳ جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ــال  ــالروز ارتحـ ــن سـ ــی و دومیـ ــبت سـ ــه مناسـ بـ
ســـمینار  اســـالمی،  جمهـــوری  بنیان گـــذار 
ـــر«  ـــای معاص ـــی )ره( و دنی ـــام خمین ـــی »ام بین الملل
ـــالب  ـــی )ره( و انق ـــام خمین ـــکده ام ـــوی پژوهش از س
اســـالمی، خبرگـــزاری بین المللـــی قـــرآن )ایکنـــا(، 
موسســـه تنظیـــم و نشـــر آثـــار و ســـتاد مرکـــزی 
بزرگداشـــت حضـــرت امـــام )ره(، در حـــرم مطهـــر 

امـــام راحـــل برگـــزار شـــد.
حجت االســـالم والمســـلمین علـــی کمســـاری، 
ــام  ــار امـ ــر آثـ ــم و نشـ ــه تنظیـ ــت موسسـ سرپرسـ
خمینـــی )ره( در ابتـــدای ایـــن ســـمینار کـــه 
مجـــری  صلح جـــو  محمدهـــادی  اجـــرای،  بـــا 

برنامه هـــای معارفـــی صداوســـیما همـــراه بـــود، در 
ـــان  ـــه میهمان ـــدم ب ـــن خیرمق ـــی ضم ـــالت کوتاه جم
گفـــت: در آســـتانه 1۴ خردادمـــاه، ســـالروز عـــروج 
ملکوتـــی امـــام راحـــل هســـتیم، امامـــی کـــه بـــا 
نفـــس مســـیحایی خـــود بـــر جســـم بی جـــان 
ـــردی  ـــید. ابرم ـــاره بخش ـــی دوب ـــرزمین، روح ـــن س ای
کـــه در دوران معاصـــر کـــه از ســـوی بســـیاری 
ــی  ــت تلقـ ــن و معنویـ ــان دیـ ــمندان پایـ از اندیشـ
ـــا و  ـــر ارزش ه ـــی ب ـــی را مبتن ـــم نهضت ـــد، پرچ می ش
ـــه دســـت گرفـــت و از پایـــگاه دیـــن و  معـــارف دینـــی ب
ـــالح  ـــه در اص ـــرد ک ـــزی ک ـــی را پایه ری ـــت، نهضت فقاه
دیـــن و دنیـــای مـــردم به طـــور توأمـــان بکوشـــد و 

هـــر دو را ســـامان بخشـــید.

کمســـاری تصریـــح کـــرد: امـــام، قرائتـــی از 
دیـــن را ارایـــه کـــرد کـــه بدیلـــی در عرصـــه اجـــرا 
ـــر  ـــان ب ـــان و حاکم ـــردم را صاحب ـــان م ـــت. ایش نداش
سرنوشـــت خویـــش می دانســـت و در ایـــن جهـــت 
ـــردم  ـــام )ره(، م ـــرد. ام ـــذار نک ـــی فروگ ـــچ تالش از هی
ـــت  ـــن سرنوش ـــق تعیی ـــت و ح ـــق حاکمی را دارای ح
می دانســـت و هـــر عملـــی را کـــه می خواســـت 
ایـــن حـــق را تضییـــع کنـــد، برنمی تابیـــد و از 

ــرد. ــارج می کـ ــه خـ صحنـ
وی تاکیـــد کـــرد: اندیشـــه امـــام یـــک اندیشـــه 
فرازمانـــی، فرامکانـــی و تاریخ ســـاز اســـت کـــه 
ـــاص  ـــان خ ـــر و زم ـــا و عص ـــک جغرافی ـــه ی ـــر ب منحص
ـــت،  ـــت و نهض ـــن حرک ـــام در ای ـــب ام ـــت. مخاط نیس

امام خمینی )ره( فریادگر رجوع به دینی 
بود که از درون جامعه برمی خیزد

تولیت آستان امام راحل در سمینار بین املللی »امام خمینی )ره( و دنیای معارص« که در حرم بنیان گذار جمهوری 
اسالمی ایران برگزار شد گفت: امام )ره( فریادگر رجوع به دینی بود که از درون جامعه برمی خیزد
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اگرچـــه در مرحلـــه اول، مـــردم ایـــران بودنـــد، امـــا 
و حق طلبـــان  آزادگان  همـــه  امـــام،  مخاطبـــان 
ـــه  ـــری ب ـــان دیگ ـــر زم ـــش از ه ـــا بی ـــروز م ـــد. ام بودن
ـــم  ـــام راحـــل محتاجی ـــام و اندیشـــه و خـــط ام راه و پی
ـــیم  ـــی ترس ـــراط نوران ـــن ص ـــم ای ـــم بتوانی و امیدواری

ـــم. ـــه دهی ـــام را ادام ـــوی ام ـــده از س ش
سرپرســـت موسســـه تنظیـــم و نشـــر آثـــار امـــام 
ــی،  ــن همایـــش بین المللـ ــت: ایـ ــی )ره( گفـ خمینـ
ـــی و  ـــف علم ـــمینارهای مختل ـــه س ـــک هفت ـــان ی پای
ـــت  ـــش از هف ـــد روز، بی ـــن چن ـــت. در ای پژوهشـــی اس
وبینـــار و یـــک نشســـت علمـــی از ســـوی معاونـــت 
پژوهشـــی موسســـه حفـــظ و تنظیـــم نشـــر آثـــار 
امـــام و پژوهشـــکده امـــام )ره( و انقـــالب اســـالمی 

ـــد. ـــزار ش ـــل برگ ـــام راح ـــه ام ـــون اندیش پیرام

حجت االسالم کمساری در پایان سخنانش از 
جهاددانشگاهی، خبرگزاری ایکنا و دیگر نهادهای 

همکار تشکر کرد.
در ادامـــه حجت االســـالم والمســـلمین ســـید 
ــل،  ــام راحـ ــتان امـ ــت آسـ ــی، تولیـ ــن خمینـ حسـ
طـــی ســـخنانی ضمـــن تشـــکر از برگزارکننـــدگان 
ایـــن همایـــش و همـــه نهادهـــای دســـت اندرکار و 
ـــالمی  ـــالب اس ـــت: انق ـــان گف ـــه میهمان ـــدم ب ـــر مق خی
ـــال پیـــش  ـــام خمینـــی )ره(، ۴3 س ـــه رهبـــری ام ب
ـــی و  ـــت مل ـــر حرک ـــد ه ـــید و مانن ـــروزی رس ـــه پی ب
ـــالب  ـــن انق ـــرای ای ـــی ب ـــا و آرمان های ـــی، پیام ه بزرگ
ـــام )ره(،  ـــوص ام ـــران او به خص ـــه رهب ـــود ک ـــور ب متص
ـــای  ـــه از مرزه ـــی ک ـــد. پیام ـــام بودن ـــن پی ـــالن ای حام
ایـــران، فراتـــر رفـــت و در کشـــورهای اســـالمی و حتـــی 
ـــود  ـــا خ ـــی را ب ـــد و دل های ـــنیده ش ـــالمی ش ـــر اس غی

ـــرد. ـــراه ک هم
ایـن  بـه تعبیـری  یـا  ایـن پیـام  وی اظهـار کـرد: 
چگونـه  مـا  امـروز  هسـت؟  چـه  و  بـود  چـه  پیام هـا 
می توانیـم از ایـن پیام هـا اسـتفاده کنیـم و چه نقشـی 
در زندگـی امـروز ما دارد؟ و سـؤال اصلی این اسـت که 
آیـا آن اتفـاق، یـک اتفاقـی بـود کـه در تاریخ گم شـد 
یـا باقـی مانـد؟ آن اتفـاق بالنـده و زنـده اسـت و تا به 
امـروز جریـان دارد و می توان برای زندگـی، رفع نیازها 

و مشـکالت امـروز، از آن بهره بـرداری کـرد. اگر بتوانیم 
ایـن سـؤال را به درسـتی تبییـن کنیـم و پاسـخ دهیم، 

کار بزرگـی کرده ایـم.
والمسـلمین سـید حسـن خمینـی  حجت االسـالم 
تصریـح کـرد: در افـق ملی، انقـالب، کار بسـیار بزرگی 
کـرد و میخـی بر تابـوت سـلطنت زد. یک تفکـر باطل 
کـه از نظام هـای پوسـیده باقی مانـده بـود که از سـوی 
امـام )ره( و مـردم ایـران، بـه پایان رسـید. اگـر انقالب 
مشـروطه سـعی داشـت، سـلطنت را مهـار و مشـروط 
کنـد انقـالب اسـالمی ایـران و شـخص امـام راحـل، 
سـلطنت را بـرای همیشـه در ایـران از بیـن بـرد؛ ایـن 
دسـتاورد کمـی نبـود آن هـم در روزگاری کـه شـاه را 

سـایه خـدا می دانسـتند.
تولیـت آسـتان امـام خمینـی )ره( افزود: لـذا پایان 
عصـر نظـام ستم شـاهی و اسـتبداد مبتنـی بـر وراثت، 
اولیـن پیـام بـزرگ انقالب اسـالمی بـرای مـردم ایران 
علـی  امـام  تعبیـر  بـه  انقـالب  گام،  دومیـن  در  بـود. 
اجتماعـی  نهادهـای  و  کـرد  غربـال  را  جامعـه  )ع( 
کـه براسـاس ظلـم شـکل گرفتـه بـود از بیـن رفـت و 
قراردادهـای نانوشـته ای کـه بـه باطل تنظیم شـده بود، 

شکسـت خـورد و ایـن کار کمـی نبـود.

وی تصریـح کـرد: مدیـران این جامعه از نسـل هایی 
برآمدنـد کـه امـکان و تصـور این کـه در هـرم منزلـت 
اجتماعی رشـد کنند، نداشـتند. آن نسـل جوانی که با 
امـام آمدنـد از زندان هـا و تبعیدهـا آمدند و نسـل ها را 
تغییـر دادنـد. مسـتضعفین بحثـی بود کـه در دهه اول 
وجـود داشـت و پررنـگ بـود، امـا کم کـم ایـن مفهـوم 
را فرامـوش کردیـم. لـذا اگـر بخواهیـم یـک نام گذاری 
داشـته باشـیم، اول یـک انقالب سیاسـی در ایـران بود 
و دوم یـک انقـالب اجتماعـی در قالـب جامعه بـود؛ اما 
پیـام انقـالب اسـالمی بـرای دنیـای معاصـر چـه بود؟ 

بازگشـت بـه معنویـت و اخالق.
حجت االســالم والمســلمین ســید حســن خمینــی 
بــا اشــاره بــه این کــه اگــر روزهــای قبــل از انقــالب را 
ــی  ــم داران عدالت خواه ــم پرچ ــم، می بینی ــرور کنی م
در دنیــا مارکسیســت ها بودنــد؛ از آفریقــای جنوبــی و 
ســرزمین های اشــغالی رنــگ و بــوی دینــی نداشــت و 
نهایــت پان عربیســمی بــود، افــزود: هــر حرکتــی کــه 
قــرار بــود بــه ســتیز بــا اســتکبار و اســتعمار برخیــزد، 
ــر  ــان چــپ و غی ــرم آبشــخوری در اندیشــه جری الج
دینــی آن روز داشــت. پیــش از انقــالب یــا بایــد 
جــذب اندیشــه ماتریالیســتی روزگار خــود می شــدند 
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و مبــارزه می کردنــد یــا تســلیم وضــع موجــودی 
ــرمایه داری  ــتی و س ــای لیبرالیس ــه فض ــدند ک می ش
بــر آن ســیطره داشــت. در واقــع در بهتریــن شــرایط 
یــک  و  بودنــد  ناسیونالیســتی  نهضت هــا  اغلــب 
ــدا  ــم پی ــی بســیار محــدود ه ــدار دین ــر م ــت ب حرک
نمی شــد و در ایــران هــم یــا تســلیم یــا چــپ بودنــد.
وی افــزود: آغــاز حرکــت انقــالب، از ســال 13۴2، 
ــادی اســت کــه از منبــر رســول اهلل )ص( در قــم  فری
ــا  ــه م ــود ک ــن می ش ــر ای ــود و فریادگ ــد می ش بلن
ــاد  ــن فری ــان دی ــا زب ــارزه را ب ــالق و مب ــت، اخ عدال
می کنیــم. دینــی کــه امــام )ره( بــرای روزگار مــا 
ــود.  ــور ب ــه مردم مح ــر اندیش ــی ب ــی مبتن آورد، دین
میــراث امــام خمینــی )ره( جمهــوری اســالمی اســت 
ــی  ــالمی یعن ــوری اس ــالمی. جمه ــت اس ــه حکوم ن
ــام  ــد. ام ــان خــود را انتخــاب کنن ــد حاکم ــردم بای م
ــود کــه از درون جامعــه  ــه دینــی ب فریادگــر رجــوع ب
ــول  ــرور را قب ــل ت ــن دلی ــه همی ــزد و ب ــر می خی ب
ــا  ــه بــه کودت ــه تروریســت ها بهــا نــداد و ن نداشــت، ب
تــن داد و همــواره می فرمودنــد، مشــروعیت یــک 
ــی  ــی و همدوش ــرش، همراه ــب پذی ــت در قال حکوم
مــردم اســت. حــال ســؤال ایــن اســت کــه دیــن قــرار 
ــر  ــاورد؟ از منظ ــه بی ــری چ ــه بش ــرای جامع ــت ب اس
ــه اخــالق،  ــن، بازگشــت ب ــام انقــالب اســالمی، دی پی
زندگــی بهتــر و پیونــد بیــن زمیــن و آســمان را بــرای 

ــی آورد. ــه م ــه ودیع ــه بشــری ب جامع
تولیـت آسـتان امـام )ره( تاکیـد کـرد: اولین شـرط 
جامعـه دین محـور، صداقـت اسـت. حاکمـان و مـردم 
بایـد صادقانـه هر چه دارنـد در طبق اخـالص بگذارند. 
نکاتـی  از  یکـی  می فرمودنـد  انقـالب،  معظـم  رهبـر 
کـه امـام )ره( همیشـه در جلسـات خصوصـی بـه مـا 
متذکـر می شـدند، ایـن بـود کـه هـر کاری می کنیـد 
بتوانیـد صادقانـه بـا مـردم در میـان بگذاریـد و پشـت 
درهـای بسـته بـرای مـردم تصمیـم نگیریـد. ایـن اگر 
اصـل باشـد، دنبالـه آن پاکدسـتی و توجـه بـه حقـوق 
همـه اسـت. از منظر دینـی حاکمیت دینـی، حاکمیت 
جامعـه  دینـی،  جامعـه  اول  شـرط  و  اسـت  صـادق 

اسـت. صداقت محـور  راسـت گو 
ــن  ــه دی ــرط جامع ــن ش ــت، دومی ــزود: امان وی اف
محــور اســت. در داســتان حضــرت موســی )ع( داریــم 
کــه دختــران حضــرت شــعیب )ع( بــه پدرشــان 
ــن  ــوی و امی ــه ق ــن ک ــر ک ــد: موســی را اجی می گوین

ــر مــردم اســت و کســی کــه  اســت؛ حاکــم هــم اجی
اجیــر می شــود بایــد هــم بتوانــد و هــم امانــت داشــته 
ــت،  ــی از امان ــف حکومت ــم تعری ــر بخواهی ــد. اگ باش
ارایــه دهیــم یعنــی فــرد تحــت هیــچ شــرایطی منافــع 
فــردی، قومــی، گروهــی و جناحــی خــود را بــر منافــع 
ــی  ــر کس ــد. اگ ــح نده ــردم ترجی ــع م ــی و مناف مل
می دانــد بهتــر از او وجــود دارد و خــود را در معــرض 
ــوی  ــت و هــم خــالف ق ــرار دهــد، هــم خــالف امان ق
بــودن عمــل کــرده اســت و تقــوا بــه همیــن معناســت.
حجت االســالم والمســلمین ســید حســن خمینــی 
ــا  ــر معن ــن را عمیق ت ــم ای ــر بخواهی ــرد: اگ ــار ک اظه
کنیــم، بدیــن معناســت کــه نَفــس را بکشــیم، خــود 
را نبینیــم و منیــت در میــان نباشــد. ســومین شــرط 
ــا  ــت الزام ــت. عدال ــت اس ــی عدال ــه دین ــک جامع ی
ــت.  ــاوی نیس ــط تس ــم فق ــادی و آن ه ــت اقتص عدال
عدالــت شــامل عدالــت سیاســی، فرهنگــی، فرصت هــا 
ــدارد و  ــح ن ــری ترجی ــر دیگ ــس ب ــت. هیچ ک و ... اس
ــت.  ــری نیس ــاوی تر از دیگ ــی مس ــی کس ــه عبارت ب
ــودا  ــن دســتاورد بشــری از کنفوســیوس و ب بزرگ تری
ــی )ع(،  ــام عل ــات ام ــیح )ع( و کلم ــرت مس ــا حض ت
ــن روزهــا یــک کلمــه اســت؛  ــا ای ــام صــادق )ع( ت ام
آنچــه را بــرای خــود می پســندی بــر دیگــران بپســند 
ــم  ــران ه ــر دیگ ــندی ب ــود نمی پس ــر خ ــه ب و آنچ
نپســند، قانــون طالیــی اخــالق. حکومت هــا هــم 

ماننــد مــردم بایــد ایــن را به عنــوان قانون الهــی، 
ــد. ــود بگذارن ــش روی خ پی

ــام  ــک پی ــالمی ی ــالب اس ــرد: انق ــح ک وی تصری
ــان و  ــر از زم ــام فرات ــن پی ــا دارد و ای ــرای روزگار م ب
مکان هاســت و بــه همیــن جهــت امــام حجمــی فراتــر 
ــن  ــران دارد و ای ــور ای ــی و کش ــق مل از 1357 در اف
پیــام ایــن اســت کــه ای انســان و ای جامعــه انســانی 
ــت برگردیــم.  بــه اخــالق، انصــاف، صداقــت و امان
ــد،  ــه تفنگ هــا بیــرون نمی آی آســایش جهــان از گلول
ــا ایــن شــدنی  ــد، امــا آی بلکــه از ایــن اصــول برمی آی
ــل.  ــور کام ــه به ط ــی و ن ــه به راحت ــا ن ــه ام ــت؟ بل اس
ــه  ــا ب ــع نمی شــود، ام ــن آرمان شــهر واق ــت ای هیچ وق
ایــن معنــا نیســت کــه نبایــد بــه ســمت آن کوشــش 
کنیــم؛ ایــن نه فقــط دنیــای معاصــر کــه دنیــای 

ــد. ــن می کن ــم تامی ــده را ه آین

یادآور می شود، در ادامه سه پنل اجرا شد؛
در پنل نخسـت این سـمینار، حجج اسـالم مصطفی 
رسـتمی، رئیـس نهـاد نمایندگـی مقام معظـم رهبری 
در دانشـگاه ها، ابوالحسـن نـواب، رییس دانشـگاه ادیان 
و مذاهـب، همچنیـن سـعید جـازاری رییـس دانشـگاه 
معـاون  قلـی زاده  احمـد  )ع(،  اهل بیـت  بین المللـی 
پژوهشـی مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام و رییـس 
اسـالمی  انقـالب  و  )ره(  خمینـی  امـام  پژوهشـکده 

سـخنرانی داشـتند.
همچنیـن سـخنرانی آقایـان شـفیق دیـوب سـفیر 
نماینـده  ابوشـریف  ناصـر  سـوریه،  عربـی  جمهـوری 
جنبـش جهـاد اسـالمی و پیام هـای تصویـری صـالح 
زواوی سـفیر فلسـطین در تهران، حجت االسـالم شـیخ 
نعیـم قاسـم معـاون دبیرکل حـزب اهلل لبنـان و آیت اهلل 
شـیخ عیسـی قاسـم رهبـر نهضـت اسـالمی بحریـن، 
بخش هـای مختلـف پنـل بین الملـل ایـن سـمینار بود.
دکتـر حاخام یونـس حمامی الله زار رهبـر کلیمیان 
ایـران، موبـد دکتر اردشـیر خورشـیدیان رییس انجمن 
موبـدان تهران، اسـقف اعظـم مارنرسـای بنیامین رهبر 
کلیسـای شرق آشـوری، مهندس آراشـاوردیان نماینده 
شـورای  مجلـس  در  ایـران  شـمال  و  تهـران  ارامنـه 
اسـالمی و حجت االسـالم علـی یونسـی دسـتیار ویـژه 
دینـی  اقلیت هـای  و  اقـوام  امـور  در  رییس جمهـوری 
سـخنرانان پنـل سـوم این سـمینار تحت عنـوان »پنل 

ادیـان و مذاهـب« خواهنـد بود.



آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران 
جهاددانشگاهی

■ ارایه یک روش جدید درمان ناباروری از سوی متخصصان 
پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی

■ فرایند تولید نشاسته حفاری با قابلیت تحمل دمایی زیاد 
ثبت اخرتاع شد

■ تولید یکصد نوع توری و الک متناسب با نیاز بخش های 
مختلف تولیدی و صنعتی و کشاورزی

■ »کاملینا« معجزه ای روغنی برای ایران جوانه زد
■ بررسی تحلیلی موضوعات »زبان فارسی« و »فردوسی« در 

SID  پایگاه

■ بررسی تحلیلی موضوع »رسانه« یا »روابط عمومی«
■ تولید فناوری های بردهای تخصصی لوازم خانگی کشور 

توسط پارک علم و فناوری الربز

■ مردم ایران تا چه اندازه شاد هستند؟
■ آخرین خربها از گیاهان دارویی

تـــازه
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روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه ابن ســـینا جهاددانشـــگاهی: 
بـــه بهانـــه برگـــزاری کمپیـــن حمایـــت از زوج هـــای 
نابـــارور کـــه توســـط مرکـــز درمـــان نابـــاروری 
ـــت،  ـــیمین ظفردوس ـــر س ـــد، دکت ـــزار ش ـــینا برگ ابن س
ـــی  ـــلول درمان ـــک س ـــر کلینی ـــاروری و مدی ـــیپ ناب فلوش
ابن ســـینا جهاددانشـــگاهی دربـــاره کاربردهـــای ایـــن 

روش توضیحاتـــی ارایـــه کـــرد.
دکتـــر ظفردوســـت در ابتـــدا در خصـــوص تعریـــف 
»ذخیـــره تخمـــدان« در خانم هـــا گفـــت: ســـلول های 
ـــه  ـــود را ب ـــد، خ ـــکل می گیرن ـــی ش ـــا در دوران جنین زای
ــک  ــول و تخمـ ــه فولیکـ ــانند و بـ ــا می رسـ تخمدان هـ
تبدیـــل می شـــوند. در واقـــع ذخیـــره تخمـــدان هـــر 
ــرد.  ــکل می گیـ ــی شـ ــان دوران جنینـ ــم در همـ خانـ
ــی رو  ــان دوران جنینـ ــلول ها از همـ ــن سـ ــداد ایـ تعـ
بـــه کاهـــش مـــی رود، ایـــن کاهـــش پـــس از تولـــد 
ـــالگی  ـــا 50 س ـــنین ۴7 ت ـــد و در س ـــه می یاب ـــز ادام نی
ـــان  ـــه پای ـــره ب ـــن ذخی ـــد، ای ـــگی رخ می ده ـــه یائس ک

می رســـد.
ــن  ــر سـ ــاره تاثیـ ــاروری دربـ ــیپ نابـ ــن فلوشـ ایـ
بـــر میـــزان ذخیـــره تخمـــدان افـــزود: رونـــد کاهـــش 
ـــا 37  ـــنین 35 ت ـــا از س ـــدان در خانم ه ـــره ی تخم ذخی
ــالگی  ــس از ۴0 سـ ــود و پـ ــریع تر می شـ ــالگی سـ سـ

ـــط  ـــه فق ـــش ن ـــن کاه ـــرد. ای ـــتری می گی ـــتاب بیش ش
در تعـــداد تخمک هـــا، بلکـــه در کیفیـــت آن هـــا هـــم 
ـــت  ـــش کیفی ـــن کاه ـــل همی ـــه دلی ـــد و ب ـــاق می افت اتف
تخمـــک، خطـــر ســـقط جنین نیـــز افزایـــش می یابـــد. 
از ایـــن رو، همـــواره توصیـــه می شـــود کـــه خانم هـــا 
ـــش  ـــا افزای ـــرا ب ـــوند، زی ـــاردار ش ـــالگی ب ـــش از 35 س پی
ـــم  ـــد و ه ـــش می یاب ـــارداری کاه ـــانس ب ـــم ش ـــن ه س

ــود. ــتر می شـ ــقط جنین بیشـ ــر سـ خطـ
مرکـــز  درمانـــی  ســـلول  کلینیـــک  مســـوول 
درمـــان نابـــاروری ابن ســـینا کاهـــش ذخیـــره ی 
ــک از  ــا را یـ ــف تخمدان هـ ــخ ضعیـ ــدان و پاسـ تخمـ
ــاروری دانســـت و توضیـــح داد: در برخـــی  علـــل نابـ
خانم هـــا مـــا بـــا کاهـــش شـــدید ذخیـــره تخمـــدان 
ــک  ــس از تحریـ ــی پـ ــا، حتـ ــم و تخمدان هـ مواجه ایـ
ــرک  ــای محـ ــاالی داروهـ ــا دوز بـ ــذاری بـ تخمک گـ
میکرواینجکشـــن  یـــا  اف  وی  آی  ســـیکل های  در 
هـــم پاســـخ مناســـبی ندارنـــد و تعـــداد و کیفیـــت 
تخمک هـــا بســـیار پاییـــن اســـت. قبـــال هیـــچ 
ــان  ــانس موفقیـــت درمـ ــرای افزایـــش شـ روشـــی بـ
ایـــن دســـته از خانم هـــا وجـــود نداشـــت، زیـــرا 
ظاهـــرا ســـلول های زایـــا و فولیکول هـــای تخمدانـــی 
ــن  ــی از بیـ ــه وقتـ ــتند کـ ــلول هایی هسـ ــزو سـ جـ

می رونـــد، قابل جایگزینـــی نیســـتند. تـــا این کـــه 
نابـــاروری  و مرکـــز درمـــان  پژوهشـــگاه  مـــا در 
ــادی  ــلول های بنیـ ــتفاده از سـ ــروژه اسـ ــینا پـ ابن سـ
خـــون قاعدگـــی بـــرای بهبـــود عملکـــرد تخمدان هـــا 

ــم. ــرا کردیـ ــی و اجـ را طراحـ
دکتـــر ظفردوســـت دربـــاره ایـــن روش نویـــن 
ـــی  ـــرح پژوهش ـــه ط ـــت ک ـــال اس ـــش از 10 س ـــت: بی گف
ســـلول های بنیـــادی خـــون قاعدگـــی در پژوهشـــگاه 
ــی  ــون قاعدگـ ــت. خـ ــام اسـ ــال انجـ ــینا در حـ ابن سـ
ــادی  ــلول های بنیـ ــی از سـ ــیار عالـ ــع بسـ ــک منبـ یـ
اســـت، زیـــرا در دســـترس و تکرارپذیـــر اســـت و 
ــت.  ــی اسـ ــان و غیرتهاجمـ ــز آسـ ــری آن نیـ نمونه گیـ
ــتفاده از  ــروژه اسـ ــر پـ ــا بـ ــال پیـــش مـ ــار سـ از چهـ
ســـلول های بنیـــادی خـــون قاعدگـــی بـــرای درمـــان 
نابـــاروری ناشـــی از کاهـــش ذخیـــره ی تخمـــدان 
متمرکـــز شـــدیم. در ایـــن روش مـــا ســـلول های 
ـــار  ـــی بیم ـــون قاعدگ ـــی را از خ ـــا منشـــا رحم ـــادی ب بنی
ـــدان  ـــه تخم ـــپس ب ـــم و س ـــت می کنی ـــازی و کش جداس
وی تزریـــق می کنیـــم. ایـــن روش بـــرای خانم هایـــی 
ـــد و  ـــدان مواجه ان ـــره تخم ـــدید ذخی ـــش ش ـــا کاه ـــه ب ک
بـــه درمـــان آی وی اف نیـــز پاســـخ نمی دهنـــد، امـــا 

قاعدگـــی منظـــم دارنـــد، کاربـــرد دارد.
ــن  ــی ایـ ــج بالینـ ــاروری نتایـ ــیپ نابـ ــن فلوشـ ایـ
روش را درخشـــان دانســـت و افـــزود: خوشـــبختانه 
ـــا  ـــوده و م ـــوب ب ـــی خ ـــن روش خیل ـــی ای ـــج بالین نتای
بـــا اســـتفاده از ســـلول های بنیـــادی خـــون قاعدگـــی 
توانســـتیم تعـــداد تخمـــک، تعـــداد جنیـــن، میـــزان 
بـــارداری خودبه خـــود و میـــزان بـــارداری بـــه دنبـــال 
آی وی را به طـــور معنـــی دار افزایـــش دهیـــم. بـــرای 
ــای  ــت آی وی اف در خانم هـ ــانس موفقیـ ــه، شـ نمونـ
ــف  ــخ ضعیـ ــن و پاسـ ــدان پاییـ ــره تخمـ دارای ذخیـ
تخمدان هـــا بـــه داروهـــای تحریـــک تخمک گـــذاری، 
حـــدود 10 درصـــد اســـت، امـــا بـــا اســـتفاده از روش 
ـــا ۴5 درصـــد  ـــه ۴0 ت ـــی توانســـتیم آن را ب ســـلول درمان

افزایـــش دهیـــم.
عضـــو تیـــم تخصصـــی مرکـــز درمـــان نابـــاروری 
ابن ســـینا در پایـــان بیـــان کـــرد: خوشـــبختانه در 
چهـــار ســـال گذشـــته هیـــچ عارضـــه کوتاه مـــدت یـــا 
بلندمدتـــی بـــرای ایـــن روش گـــزارش نشـــده اســـت 
و مـــا امیدواریـــم کـــه بتوانیـــم کاربـــرد ایـــن روش در 

حـــوزه درمـــان نابـــاروری را گســـترش دهیـــم.

ارایه یک روش جدید درمان ناباروری از سوی 
متخصصان پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی

پژوهشگران و متخصصان پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینا در سال گذشته توانستند روشی نوین برای درمان ناباروری ناشی از کاهش 

ذخیره ی تخمدان را برای نخستین بار در ایران ارایه کنند

       آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران جهاددانشگاهی
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ـــتی  ـــی و زیس ـــر ژنتیک ـــی ذخای ـــز مل ـــی مرک ـــط عموم رواب
ـــتی  ـــی و زیس ـــر ژنتیک ـــی ذخای ـــز مل ـــط مرک ـــران: توس ای
ایـــران وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی شناســـایی و ثبـــت 

بارکـــد DNA شـــتر دوکوهانـــه ایـــران انجـــام شـــد.
ــک  ــی بانـ ــات علمـ ــو هیـ ــه عضـ ــا یگانـ ــه پارسـ اللـ
مولکولـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی 
ــای  ــگ DNA گونه هـ ــرح بارکدینـ ــری طـ ــران و مجـ ایـ
ــت:  ــت گفـ ــن موفقیـ ــوص ایـ ــران در خصـ ــوری ایـ جانـ
ــا  ــه بـ ــت کـ ــی اسـ ــزاری مولکولـ ــگ DNA ابـ بارکدینـ
ـــی 600  ـــر توال ـــتاندارد و تکثی ـــای اس ـــتفاده از آغازگره اس
 I اکســـیداز C تـــا 800 نوکلئوتیـــدی از ژن ســـیتوکروم
ــدی  ــت طبقه بنـ ــترده جهـ ــور گسـ ــی به طـ میتوکندریایـ
تاکســـونومیک گونه هـــا اســـتفاده می شـــود. در ســـال های 
ـــا  ـــته بندی گونه ه ـــه و دس ـــرای مطالع ـــن روش ب ـــر ای اخی
جهـــت اولویت بنـــدی فعالیت هـــای حفاظـــت تنـــوع 
ـــه اســـت. ـــده ای یافت ـــت فزاین ـــت و عمومی زیســـتی، محبوبی
ـــی  ـــت علم ـــزوم ثب ـــر ل ـــد ب ـــن تاکی ـــه ضم ـــا یگان پارس
ـــزود:  ـــور اف ـــی کش ـــتی و ژنتیک ـــر زیس ـــی ذخای و بین الملل
ـــی  ـــم بوم ـــای مه ـــی از گونه ه ـــی یک ـــه ایران ـــتر دوکوهان ش
ـــی  ـــع پراکندگ ـــا توزی ـــران ب ـــراض ای ـــر انق ـــرض خط در مع
در شـــمال غـــرب ایـــران اســـت بنابرایـــن بـــا در نظـــر 
ـــه  ـــتر ب ـــه بیش ـــت آن، توج ـــدید جمعی ـــش ش ـــن کاه گرفت
ایـــن نـــژاد از دیـــدگاه حفاظـــت تنـــوع زیســـتی بســـیار 

ـــت. ـــت اس ـــز اهمی حای
ــا  ــه بـ ــور کـ ــروژه مذکـ ــرد: در پـ ــان کـ وی خاطرنشـ

همـــکاری بانـــک ســـلول های انســـانی و جانـــوری مرکـــز 
ـــرداری  ـــای نمونه ب ـــت ه ـــام ماموری ـــا انج ـــت ب ـــورت گرف ص
از 6 نفـــر شـــتر دوکوهانـــه ایـــران و انجـــام مراحـــل 
ــای  ــد رده هـ ــتا در تولیـ ــای هم راسـ ــف در پروژه هـ مختلـ
ــی،  ــتخراج DNA میتوکندریایـ ــا اسـ ــا بـ ــلولی آن هـ سـ

DNA 650 نوکلئوتیـــدی از ژن ســـیتوکروم C اکســـیداز 
I مـــورد تکثیـــر و توالـــی یابـــی قـــرار گرفـــت. بعـــد از 
انجـــام آنالیزهـــای اســـتاندارد بیوانفورماتیـــک توالـــی 
بارکـــد DNA شـــتر دوکوهانـــه ایرانـــی بـــا نـــام علمـــی 
Camelus bactrianus شناســـایی و بـــه همـــراه 
ـــا  ـــی نمونه ه ـــتگاهی و مورفولوژیک ـــل زیس ـــخصات کام مش
ــد DNA تنـــوع زیســـتی جهانـــی  ــگاه داده بارکـ در پایـ
)BoldSystem( بـــه نـــام کشـــور ایـــران ثبـــت شـــد.
وی همچنیـــن بیـــان کـــرد: توالـــی ژن COI از 127 
نمونـــه شـــتر دوکوهانـــه از کشـــورهای مغولســـتان، 
ـــت  ـــگاه ثب ـــن پای ـــز در ای ـــیه نی ـــن و روس ـــتان، چی قزاقس
ـــد  ـــی بارک ـــاالی توال ـــباهت ب ـــود ش ـــه وج ـــت ک ـــده اس ش
DNA به دســـت آمده از شـــتر دوکوهانـــه ایرانـــی بـــا 
ــه  ــیای میانـ ــترهای آسـ ــده از شـ ــت شـ ــای ثبـ توالی هـ
قرابـــت ژنتیکـــی و اجـــدادی ایـــن شـــترها را نشـــان داد.
ـــی  ـــات تکمیل ـــی و اطالع ـــج تحلیل ـــت، نتای ـــی اس گفتن
ایـــن ذخایـــر ژنتیکـــی ارزشـــمند کشـــورمان در پایـــگاه 
نـــام علمـــی  بـــا   www.boldsystems.org داده 
محققـــان  دســـترس  در   Camelus bactrianus

داخلـــی و خارجـــی قـــرار دارد.
تنـوع زیسـتی  بـه  ایـران، منجـر  تنـوع زیسـتگاهی در 
بی نظیر گیاهی و جانوری در کشـور شـده اسـت. حفاظت از 
تنـوع زیسـتی ایـران از 50 سـال پیش در کشـور آغاز شـده 
اسـت؛ امـا با ایـن وجود سـرعت انقـراض گونه هـای جانوری 
در ایـران بـاال بوده و هر سـاله لیسـتی از گونه هـای جانوری 
و گیاهـی در معـرض انقـراض و یـا تهدیـد ایـران در لیسـت 

سـرخ IUCN منتشـر می شـود.

موفقیت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
در شناسایی و ثبت بارکد DNA شرت دوکوهانه ایران

توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی شناسایی و ثبت بارکد DNA شرت دوکوهانه ایران انجام شد
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فرایند تولید نشاسته حفاری با 
قابلیت تحمل دمایی زیاد ثبت 

اخرتاع شد
توسط پژوهشگران پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

جهاددانشگاهی ثبت اختراع جدید انجام گرفت

ـــت  ـــه هم ـــگاهی: ب ـــیمیایی جهاددانش ـــع ش ـــعه صنای ـــکده توس ـــی پژوهش ـــط عموم رواب
پژوهشـــگران گـــروه بیوتکنولـــوژی صنعتـــی پژوهشـــکده توســـعه صنایـــع 
ـــل  ـــت تحم ـــا قابلی ـــاری ب ـــته حف ـــد نشاس ـــد تولی ـــگاهی فراین ـــیمیایی جهاددانش ش

دمایـــی زیـــاد ثبـــت اختـــراع شـــد.
ـــی پژوهشـــکده توســـعه  ـــت پژوهشـــگران گـــروه بیوتکنولـــوژی صنعت بـــه هم
ــد  ــیمیایی جهاددانشـــگاهی و پـــس از تدویـــن دانـــش فنـــی تولیـ صنایـــع شـ
نشاســـته حفـــاری بـــا قابلیـــت تحمـــل دمایـــی زیـــاد بـــا اســـتفاده از فرآینـــد 
حاللـــی، ثبـــت اختـــراع ایـــن فرآینـــد بـــا عنـــوان »فرآینـــد جایگزیـــن مکمـــل 
ـــت. ـــام گرف ـــتاندارد API« انج ـــق اس ـــاری LV مطاب ـــته حف ـــد نشاس ـــرای تولی ب
ـــاس  ـــژاد و عب ـــی ن ـــاس عل ـــردی، عب ـــی دهک ـــه کیان ـــراع توســـط تهمین ـــن اخت ای

ـــت رســـید. ـــه ثب ـــوی ب ـــت معن ـــد در اداره مالکی ـــری جی جعف
ــرای  ــه بـ ــی کـ ــاری در چاه هایـ ــته حفـ ــوع نشاسـ ــن نـ ــت، ایـ ــی اسـ گفتنـ
ـــیال و  ـــرز روی س ـــری از ه ـــرای جلوگی ـــد، ب ـــاد دارن ـــه وزن گل زی ـــاز ب ـــاری نی حف
ـــاری  ـــد حف ـــتن ذرات گل در فراین ـــق نگه داش ـــن معل ـــدن گل و همچنی ـــک ش خش

مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد.

  ■■■

تولید یکصد نوع توری و الک 
متناسب با نیاز بخش های 

مختلف تولیدی و صنعتی و 
کشاورزی

روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز: مهنـــدس بابـــک ثابتـــی زاده بـــا 
ـــا  ـــپین ب ـــدی کاس ـــزات دانه بن ـــعه تجهی ـــرکت توس ـــت: ش ـــر گف ـــن خب ـــالم ای اع
ـــوالت  ـــواع محص ـــد ان ـــه تولی ـــا ب ـــه تنه ـــرز ن ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــور در پ حض

اقـــدام کـــرده بلکـــه بـــا ثبـــت اختـــراع محصـــوالت خـــود بـــه تنـــوع و تولیـــد 
ـــت. ـــوده اس ـــدام نم ـــز اق ـــتر نی بیش

مهنـــدس ثابتـــی زاده بـــا اشـــاره بـــه این کـــه شـــرکت توســـعه تجهیـــزات 
ـــدیم در  ـــق ش ـــزود: موف ـــید اف ـــت رس ـــه ثب ـــال 139۴ ب ـــپین در س ـــدی کاس دانه بن
ـــت  ـــه عضوی ـــی ب ـــای صنعت ـــواع توری ه ـــد ان ـــرح تولی ـــه ط ـــا ارای ـــال ب ـــان س هم
ـــارک  ـــت پ ـــا حمای ـــم و ب ـــگاهی در آئی ـــرز جهاددانش ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل پ
ـــراع  ـــت اخت ـــب ثب ـــود را در قال ـــای خ ـــتیم طرح ه ـــی توانس ـــر کار تحقیقات ـــالوه ب ع

ـــانیم. ـــام برس ـــه انج ب
ـــق  ـــی، موف ـــال کار تحقیقات ـــدت دو س ـــی م ـــه ط ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش وی ب
بـــه ســـاخت دســـتگاه تـــوری بافـــی شـــدیم گفـــت: خوشـــبختانه در ســـال 
1396 ایـــن شـــرکت فـــروش محصـــوالت خـــود را آغـــاز و در ســـال 1397 
ـــور  ـــی کش ـــزرگ معدن ـــرکت های ب ـــی از ش ـــا یک ـــرارداد ب ـــد ق ـــه عق ـــق ب موف

ـــد. ش
مدیرعامـــل شـــرکت توســـعه تجهیـــزات دانه بنـــدی کاســـپین دربـــاره 
محصـــوالت فناورانـــه ایـــن شـــرکت فنـــاور گفـــت: از مهم تریـــن دســـتاوردهای 
ـــع  ـــت رف ـــاد جه ـــیار زی ـــوع بس ـــا تن ـــی ب ـــای صنعت ـــد توری ه ـــرکت تولی ـــن ش ای
ـــرکت در خصـــوص  ـــن ش ـــداف ای ـــتای اه ـــوده و در راس ـــدی ب ـــای تولی ـــاز واحده نی
ـــگاهی  ـــای آزمایش ـــواع الک ه ـــد ان ـــه تولی ـــق ب ـــوالت، موف ـــوع محص ـــعه و تن توس

ـــتاندارد ASTM شـــدیم. ـــا اس ـــق ب مطاب
ــد  ــت تولیـ ــوان و ظرفیـ ــرکت تـ ــن شـ ــه ایـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
را  نیـــاز مصرف کننـــدگان  بـــا  انـــواع محصـــوالت سفارشـــی مطابـــق 
50 نـــوع الـــک  50 نـــوع تـــوری، بیـــش از  دارد افـــزود: تنـــوع بیـــش از 
آزمایشـــگاهی و انـــواع ابـــزار نمونه بـــرداری ذرات جامـــد و مایعـــات، 
ــی  ــدان طوالنـ ــه چنـ ــر نـ ــدت عمـ ــرکت در مـ ــن شـ ــتاوردهای ایـ از دسـ
شـــرکت نشـــان از عـــزم جـــدی و برنامه ریـــزی  شـــده ایـــن واحـــد 

ــاور دارد. ــک و فنـ ــی کوچـ صنعتـ
ــهیالت  ــت: از تسـ ــد گفـ ــن واحـ ــا از ایـ ــهیالت و حمایت هـ ــاره تسـ وی دربـ
حمایتـــی وام اشـــتغال روســـتایی بـــه مبلـــغ ۴50 میلیـــون تومـــان اســـتفاده 
کردیـــم کـــه بـــه دلیـــل تـــورم ایـــن وام علیرغـــم شـــرایط بســـیار خوبـــی کـــه 

ــد. ــر شـ ــده و بی اثـ ــی بی فایـ ــت ولـ داشـ
ـــارک  ـــه پ ـــدای ورود ب ـــت: از ابت ـــه گف ـــاور در ادام ـــد فن ـــن واح ـــل ای مدیرعام
البـــرز تـــا کنـــون بیـــش از چهـــار بـــار در نمایشـــگاه های پـــارک و تقریبـــا در 
اکثـــر همایش هـــای مرتبـــط شـــرکت داشـــته و در تمامـــی مراحـــل ابتدایـــی 
ـــن  ـــای ای ـــا و توانمندی ه ـــی ظرفیت ه ـــن معرف ـــا و همچنی ـــا و وام ه ـــذ مجوزه اخ
ـــرده  ـــرا ک ـــن اج ـــو احس ـــه نح ـــود را ب ـــی خ ـــش حمایت ـــرز نق ـــارک الب ـــرکت، پ ش

ـــت. اس
ــان  ــپین در پایـ ــدی کاسـ ــزات دانه بنـ ــعه تجهیـ ــرکت توسـ ــل شـ مدیرعامـ
دربـــاره ضمـــن تاکیـــد بـــر حمایـــت از تولیـــد بـــرای تحقـــق شـــعار امســـال 
تاکیـــد کـــرد: آسان ســـازی روال هـــا و روندهـــا در راســـتای تســـهیل فضـــای 
ــی و  ــی از نقدینگـ ــت بخشـ ــن و حمایـ ــوز و تامیـ ــدور مجـ ــب وکار و صـ کسـ
ـــاور  ـــای فن ـــرای واحده ـــی ب ـــود بانک ـــش س ـــن کاه ـــردش و همچنی ـــرمایه در گ س

یـــک ضـــرورت اســـت.
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»کاملینا« معجزه ای روغنی برای 
ایران جوانه زد

با تالش های شرکت دانش بنیان پارک علم و 
فناوری کرمانشاه جهاددانشگاهی انجام گرفت

روابـط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی کرمانشـاه:دانه ای به اسـم »کاملینا« کـه حاال با 
نـام ایرانـی »سـهیل« توسـط شـرکت دانش بنیان بیسـتون شـفا از واحدهـای پارک 
علـم و فنـاوری کرمانشـاه ثبـت ملـی شـده، دانـه ای کـه با وجـود ۴0 درصـد روغن، 
مقاومـت بـاال در خشک سـالی و مصـرف کـم آب عمـال بـه معجـزه ای بـرای تولیـد 
روغـن کشـور آن هـم در این شـرایط خشک سـالی می مانـد. این گیاه عـالوه بر وجود 
روغـن بسـیار و مقاومـت بـاال، دوره رشـد کوتاهـی داشـته و می توانـد ظـرف مـدت 
کوتاهـی بـه مرحلـه برداشـت برسـد و عـالوه بـر ایـن کنجالـه ایـن گیاه هـم گزینه 

مناسـبی بـرای تغذیه احشـام در شـرایط خشک سـالی اسـت.
این گیاه توسـط »دانیال کهریزی« از اسـاتید برجسـته دانشـگاه رازی کرمانشـاه 
بـه ثبـت رسـیده و در حـال حاضـر کشـت آن در 700 هکتـار از اراضـی کشـاورزی 
در 15 اسـتان کشـور انجـام شـده تـا شـروعی امیدبخـش بـرای حرکـت در مسـیر 

خودکفایـی تولیـد دانه هـای روغنـی در کشـور باشـد.
زمانـی کـه در یونـان و برخـی کشـورهای اروپایی در حـال تحصیل بـودم فرصت 
آشـنایی بـا »کاملینـا« دسـت داد، این هـا را »دانیال کهریزی« اسـتاد تمام دانشـگاه 
رازی و مجـری طـرح ملـی »کاملینـا« می گویـد و ادامـه می دهـد: ویژگی هـای ایـن 
گیـاه روغنـی از همـان ابتـدا نظـرم را جلـب کـرد، گیاهـی بـا میـزان بـاالی روغـن، 
مقـاوم نسـبت به خشک سـالی و مصرف آب بسـیار کـم. این ویژگی ها درسـت همان 

چیـزی بـود کـه ایران به شـدت بـه آن احتیاج داشـت.
بـا توجـه بـه ویژگی هـای »کاملینـا« بالفاصلـه تحقیقـات در خصـوص آن را آغاز 
کردیـم و بـا توجـه به انجام کارهای علمی و به نژادی، سـرانجام توانسـتیم سـال 96 

اولیـن رقـم ایـن گیاه را در کشـور به اسـم »سـهیل« ثبت ملـی کنیم.
کهریـزی بـه ویژگی هـای شـاخص گیـاه کاملینـا اشـاره می کنـد و می گویـد: ۴0 
درصـد دانـه ایـن گیـاه روغـن اسـت و در ایـن زمینـه بـا گیـاه سـویا برابـری کـرده 
و مقـدار روغـن آن از دانـه آفتابگـردان بیشـتر اسـت، عـالوه بـر ایـن، 60 درصـد 
باقی مانـده گیـاه کـه کنجالـه آن محسـوب می شـود، گزینـه مناسـبی بـرای تغذیـه 

احشـام به شـمار مـی رود.
عـالوه بـر روغـن باال، این گیاه سرشـار از اسـیدهای چـرب اُمگا 3 و اُمـگا 6 و نیز 
ویتامیـن E اسـت وجود همیـن ویتامین موجب شـده این گیاه کاربردهای آرایشـی 

و بهداشـتی هم داشـته باشد.
 ایـن گیـاه همچنیـن بـه دلیل وجـود ویتامیـن E کاربردهای درمانی هـم دارد و 
بـا افزایـش سـطح ایمنی بـدن می توانـد از بـروز بیماری هایـی مثل سـرطان، ام اس 

و ... نیـز پیشـگیری کند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـه دوره رشـد کوتـاه گیـاه کاملینـا هـم اشـاره می کنـد و 
می گویـد: ایـن گیـاه دوره رشـد کوتاهـی دارد، به طوری کـه اگر در آبان آن را کشـت 
کنیـد، بـرای اواخـر اردیبهشـت آمـاده برداشـت اسـت. از طرفـی کشـت ایـن گیـاه 
به صـورت دیـم اسـت و نیـاز بـه آبیـاری نداشـته و می تواند مقاومـت باالیـی در برابر 

کم آبـی و خشک سـالی داشـته باشـد.
کهریزی در ادامه به کشـت کاملینا در سـطح 700 هکتار از اراضی کشـور اشـاره 
می کنـد و می گویـد: خوشـبختانه با همـکاری وزارت جهاد کشـاورزی توانسـتیم این 
گیاه را در 700 هکتار از اراضی کشـاورزی 15 اسـتان کشـور کشـت کنیم و امسـال 

قـرار اسـت ایـن میزان سـطح زیر کشـت به 10 هـزار هکتار افزایـش یابد.
وی می گویـد: اگـر کاملینـا در کشـور حمایـت شـود قطعـا می توانـد جایگزیـن 
خوبـی بـرای تمام نداشـته هایمـان در حوزه دانه های روغنی شـود، چـرا که در حال 

حاضـر 100 درصـد روغـن مصرفی کشـور به نوعـی وارداتی اسـت.
کهریـزی می گویـد: 95 درصـد روغـن مصرفی کشـور وارداتی اسـت و پنج درصد 
مابقـی کـه در کشـور تولید می شـود هم از طریـق بذرهای وارداتی به دسـت می آید، 
بنابرایـن 100 درصـد بـازار روغن و دانه های روغنی کشـور وابسـته به واردات اسـت 
و ایـن در حالـی اسـت کـه اگر کاملینا با سـطح روغـن باالیی که دارد مـورد حمایت 

قـرار گیـرد، می توانـد کشـور را از این وابسـتگی تا حـدودی نجات دهد.
این اسـتاد دانشـگاه به وجود 10 میلیون هکتار اراضی کشـاورزی دیم در کشـور 
اشـاره می کنـد و می گویـد: اگـر فقـط یک میلیـون هکتـار از ایـن اراضـی بـه کشـت 
»کاملینـا« اختصـاص یابـد جهـش بزرگـی در تولید دانه هـای روغنی اتفـاق افتاده و 

کشـور بـه سـمت خودکفایـی در این حـوزه پیش خواهـد رفت.
وی بـه موانـع ایـن مسـیر هـم اشـاره می کنـد و ادامه مـی دهـد: متاسـفانه مثل 
بسـیاری کارهـای دیگـر در مسـیر حرکـت به سـمت خودکفایـی دانه هـای روغنی و 
افزایـش سـطح زیر کشـت گیاه کاملینـا موانع بسـیاری وجود دارد، چرا که بسـیاری 
واردکننـدگان روغـن و نیـز واردکننـدگان بـذر کلـزا تمایلـی بـه توسـعه کشـت این 

گیـاه ندارد.
کهریـزی می گویـد: متاسـفانه برخـی از ایـن افـراد جزیـی از تصمیـم گیـران در 
سـطوح بـاال هسـتند، بنابرایـن راه سـختی بـرای توسـعه کشـت ایـن گیـاه در پیش 
داریـم و انتظـار این اسـت همه مسـئوالن بـا جدیت تمام از توسـعه کشـت این گیاه 

کنند. حمایـت 
کشـت گیـاه کاملینـا حـاال توسـط شـرکت کشـت و صنعـت گیاهـان دارویـی 
بیسـتون شـفا از شـرکت های زیرمجموعـه پـارک علـم و فنـاوری جهاددانشـگاهی 
کرمانشـاه پیگیـری می شـود. شـرکت دانش بنیانـی کـه از اواخر سـال 91 وارد پارک 
علـم و فناوری کرمانشـاه شـده اسـت و حـاال به عنوان یکـی از واحدهای فنـاور مرکز 

رشـد کشـاورزی پـارک فعالیـت می کند.
فنـاوری  و  علـم  پـارک  کشـاورزی  رشـد  مرکـز  مدیـر  خوش خـوی  شـهاب 
جهاددانشـگاهی کرمانشـاه در خصـوص ایـن شـرکت و فعالیت هـای آن می گویـد: 
شـرکت بیسـتون شـفا از سـال 91 به عنـوان یـک واحـد پیـش رشـد وارد مجموعـه 
پـارک علـم و فنـاوری شـد و یـک سـال بعـد توانسـت در مرحله رشـد قـرار گیرد و 

نهایتـا سـال 98 بـه مرحلـه پارکـی رسـید.
کرمانشـاه حمایت هـای  فنـاوری  و  علـم  پـارک  رشـد  مرکـز  در  وی می گویـد: 
مختلفـی از ایـن شـرکت طـی ایـن سـال ها به عمل آمـده و در مجمـوع 105 میلیون 
تسـهیالت از محـل منابـع پـارک و نیـز از محـل معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت 

جمهـوری بـرای انجـام فعالیت هـای ایـن شـرکت پرداخـت شـد.
خوش خـوی بـه حمایت هـای مرکـز رشـد پـارک علـم و فنـاوری از پـروژه گیـاه 
»کاملینـا« اشـاره می کنـد و می گویـد: بـا شـروع کار شـرکت بـر روی بـذر کاملینـا، 
کمک هـای بسـیاری صـورت گرفت تا بذر این گیـاه از طریق وزارت جهاد کشـاورزی 

بـا نـام »سـهیل« ثبت ملی شـود.
خوش خـوی ادامـه می دهـد: بـا ثبـت ایـن گیـاه حمایت ها بـرای به زارعـی هم از 
آن صـورت گرفـت و از طریـق ارتباطی که شـرکت بـا وزارت جهاد کشـاورزی گرفت 

توانسـت ایـن گیاه را وارد الگوی کشـت کشـور کند.
و  اشـاره می کنـد  پـروژه  ایـن  از  وزیـر جهـاد کشـاورزی  بـه حمایت هـای  وی 
می گویـد: بـا دسـتور وزیـر، ترویـج کشـت بـذر ایـن گیـاه روغنـی از سـال گذشـته 
در دسـتور کار قـرار گرفـت و کشـت آن در بسـیاری اراضـی مراکـز تحقیقاتـی و 
سـازمان های جهاد کشـاورزی کشـور و توسـط برخی کشـاورزان پیشـرو در دسـتور 

کار قـرار گرفتـه اسـت.
مدیـر مرکـز رشـد کشـاورزی پـارک علـم و فناوری کرمانشـاه با اشـاره به کشـت 
این گیاه در چندین اسـتان کشـور از جمله اسـتان فارس، خوزسـتان، قم، خراسـان 
شـمالی، مرکـزی، همـدان و ... می گویـد: در برخـی اسـتان ها بیـش از ۴0 هکتـار 
بـه کشـت ایـن گیـاه اختصـاص داده شـده و ایـن انتظـار هسـت کـه در کرمانشـاه 
کـه شـروع کننـده ایـن حرکـت بـزرگ در کشـور اسـت بـا همـکاری بیشـتر جهـاد 

کشـاورزی اسـتان، سـطح زیـر کشـت به مراتـب بیشـتر از سـایر اسـتان ها باشـد.
ــزرگ در  ــاق بـ ــک اتفـ ــوان یـ ــا به عنـ ــاه کاملینـ ــت گیـ ــوی از کشـ خوش خـ
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ــت  ــر کشـ ــد: اگـ ــد و می گویـ ــاد می کنـ ــی یـ ــای روغنـ ــت دانه هـ ــوزه کشـ حـ
ـــیر  ـــمت مس ـــه س ـــور ب ـــا کش ـــود، قطع ـــت ش ـــا ارزش حمای ـــی ب ـــه روغن ـــن دان ای

خودکفایـــی دانه هـــای روغنـــی پیـــش خواهـــد رفـــت.
وی بـــه خریـــد تضمینـــی "کاملینـــا" اشـــاره می کنـــد و می گویـــد: شـــرکت 
"بیســـتون شـــفا" در راســـتای حمایـــت از کشـــاورزانی کـــه در ســـال زراعـــی 
ـــت  ـــه قیم ـــول را ب ـــن محص ـــد، ای ـــاه نموده ان ـــن گی ـــت ای ـــه کش ـــدام ب ـــاری اق ج
ـــد  ـــداری می کن ـــاورزان خری ـــن کش ـــان از ای ـــزار توم ـــازده ه ـــو ی ـــر کیل ـــی ه تضمین
ـــده  ـــالم ش ـــاورزی اع ـــاد کش ـــه وزارت جه ـــمی ب ـــه رس ـــی نام ـــوع ط ـــن موض و ای

ـــت. اس
مدیـــر مرکـــز رشـــد کشـــاورزی پـــارک علـــم و فنـــاوری کرمانشـــاه امیـــدوار 
اســـت بـــا توجـــه بـــه نتایـــج مطلـــوب به دســـت آمده از کشـــت ایـــن گیـــاه، 
کشـــت ایـــن دانـــه روغنـــی به عنـــوان یکـــی از دانه هـــای روغنـــی در الگـــوی 

کشـــت تمـــام اســـتان ها قـــرار گیـــرد.
... "کاملینـــا" اولیـــن جوانه هـــای خـــود را در خـــاک ایـــران زده و حـــاال در 
ـــت  ـــت و ثاب ـــی اس ـــاورزان ایران ـــه کش ـــارش ب ـــی پُرب ـــای روغن ـــل دانه ه ـــال تحوی ح
ـــئوالن  ـــت مس ـــاال نوب ـــیند و ح ـــر بنش ـــه ثم ـــران ب ـــاک ای ـــد در خ ـــرده می توان ک
ـــت  ـــرده و کش ـــت ک ـــا" را حمای ـــته و "کاملین ـــش گذاش ـــا پی ـــه پ ـــت ک ـــی اس ایران

ـــد. ـــعه دهن ـــور توس آن را در کش
ـــاه،  ـــن گی ـــت ای ـــعه کش ـــتر از توس ـــت بیش ـــا حمای ـــه ب ـــت ک ـــد هس ـــن امی ای
ایـــران در ســـال های نه چنـــدان دور از واردات ســـنگین دانه هـــای روغنـــی 
رهایـــی یافتـــه و بـــه خودکفایـــی در عرصـــه تولیـــد ایـــن محصـــوالت برســـد 
و حجـــم عظیـــم ارزی کـــه از کشـــور بـــرای واردات ایـــن محصـــوالت خـــارج 
ـــای  ـــن دانه ه ـــت ای ـــعه کش ـــاورزی و توس ـــی کش ـــعه اراض ـــرف توس ـــود، ص می ش

روغنـــی شـــود.

  ■■■

بررسی تحلیلی موضوعات
»زبان فارسی« و »فردوسی«

SID  در پایگاه

به مناسبت پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت 
حکیم ابوالقاسم فردوسی انجام شد

ـــات  ـــز اطالع ـــزارش مرک ـــاس گ ـــی )SID(:براس ـــات علم ـــز اطالع ـــی مرک ـــط عموم رواب
ـــای  ـــا کلیدواژه ه ـــد ب ـــی پربازدی ـــی فارس ـــای علم ـــگاهی، مقاله ه ـــی جهاددانش علم

ـــدند. ـــی ش ـــزار روزه معرف ـــازه ه ـــی« در ب ـــا »فردوس ـــی« ی ـــان فارس »زب
ـــی  ـــاالت علم ـــازی مق ـــی نمایه س ـــع اصل ـــی از مراج ـــوان یک ـــز SID  به عن مرک
ـــر،  ـــزار کارب ـــا 120 ه ـــه 100 ت ـــد روزان ـــا بازدی ـــی، ب ـــی و انگلیس ـــان فارس ـــه زب ب
ـــی و  ـــان فارس ـــت زب ـــبت روز پاسداش ـــه مناس ـــز ب ـــن مرک ـــود. ای ـــناخته می ش ش

ـــان  ـــه زب ـــد ب ـــه پربازدی ـــوان مقال ـــی، 10 عن ـــم فردوس ـــم ابوالقاس ـــت حکی بزرگداش
ـــگاه SID و  ـــی« در پای ـــا »فردوس ـــی« ی ـــان فارس ـــای »زب ـــا کلیدواژه ه ـــی ب فارس
ـــا  ـــن کلیدواژه ه ـــا ای ـــه ب ـــوان مقال ـــداد عن ـــترین تع ـــا بیش ـــریه ب ـــن 10 نش همچنی

ـــرد. ـــی ک را معرف
تعـــداد کل دانلـــود مقـــاالت در بـــازه هـــزارروزه بـــا کلیدواژه هـــای مذکـــور 
ـــای  ـــوان مقاله ه ـــان عن ـــن می ـــه از ای ـــت؛ ک ـــه اس ـــوان مقال ـــزار و 596 عن 138 ه
ـــداد  ـــا تع ـــتان« ب ـــه فرهنگس ـــریه »نام ـــی« در نش ـــان فارس ـــب در زب ـــل مرک »فع
ـــی  ـــای زبان ـــوزش مهارت ه ـــای آم ـــه ه ـــداف و مولف ـــه اه ـــزار و 737، »مطالع 1 ه
)خوانـــدن، نوشـــتن، گـــوش دادن و ســـخن گفتـــن( در برنامـــه درســـی زبـــان 
ـــداد  ـــا تع ـــی« ب ـــای آموزش ـــریه »نوآوری ه ـــران« در نش ـــطه ای ـــی دوره متوس فارس
ـــا  ـــی« ب ـــوم سیاس ـــریه »عل ـــی« در نش ـــی فردوس ـــه سیاس ـــزار و 625 و »اندیش 1 ه

ـــد. ـــرار دارن ـــوم ق ـــا س ـــگاه اول ت ـــود در جای ـــزار و 56۴ دانل ـــداد 1 ه تع
مقاله هـــای پربازدیـــد بـــا کلیدواژه هـــای »زبـــان فارســـی« یـــا »فردوســـی« 
نشـــان می دهـــد کـــه عنـــوان مقاله هـــای »فعـــل مرکـــب در زبـــان فارســـی« 
ــا تعـــداد 22 هـــزار و 528، »ســـاخت های  در نشـــریه »نامـــه فرهنگســـتان« بـ
تعجبـــی در زبـــان فارســـی« در نشـــریه »جســـتارهای زبانـــی« بـــا تعـــداد 1۴ 
ـــران« در  ـــی ای ـــدت مل ـــی و وح ـــی در یکپارچگ ـــان فارس ـــش زب ـــزار و 2۴3 و »نق ه
ـــزار و ۴39  ـــداد 8 ه ـــا تع ـــا(« ب ـــر گوی ـــی )گوه ـــای ادب عرفان ـــریه »پژوهش ه نش

ـــد. ـــرار دارن ـــوم ق ـــا س ـــگاه اول ت ـــد در جای بازدی
نشـــریات دارای بیشـــترین مقالـــه بـــا کلیـــدواژه »زبـــان فارســـی« یـــا 
ــا  ــی « بـ ــتارهای زبانـ ــریه های »جسـ ــه نشـ ــد کـ ــان می دهـ ــی« نشـ »فردوسـ
ــوم  ــی )علـ ــان پژوهـ ــداد 67 و »زبـ ــا تعـ ــتان « بـ ــه فرهنگسـ ــداد 77،»نامـ تعـ
ـــد. ـــرار دارن ـــوم ق ـــا س ـــگاه اول ت ـــط در جای ـــه مرتب ـــداد 59 مقال ـــا تع ـــانی(« ب انس
ـــا کلیدواژه هـــای  ـــگاه SID ب ـــاالت پای ـــد از مق ـــداد کل بازدی ـــزارش تع ـــن گ در ای
ـــزار و  ـــا 2021، 617 ه ـــال های 2018 ت ـــی« در س ـــا »فردوس ـــی« ی ـــان فارس »زب
ـــال 2018، 187  ـــوان در س ـــزار و 689 عن ـــداد 123 ه ـــه تع ـــت؛ ک ـــوان اس 28۴ عن
ـــال 2020  ـــوان در س ـــزار و 9۴5 عن ـــال 2019، 201 ه ـــوان در س ـــزار و 650 عن ه

ـــت. ـــال 2021 اس ـــاه اول س ـــه 5 م ـــوط ب ـــوان مرب ـــزار عن و 10۴ ه
همچنیـــن بـــا بررســـی برخـــی موضوعـــات مرتبـــط بـــا زبـــان فارســـی در 
ســـامانه Depth.sid.ir کـــه ســـامانه ای بـــرای اســـتخراج دانـــش از مقـــاالت 
علمـــی اســـت، بـــه موضوعـــات مرتبـــط بـــا »زبـــان فارســـی« و »فردوســـی« 
بـــه شـــرح زیـــر دســـت یافتیـــم. در هریـــک از نمودارهـــای زیـــر کلیدواژه هـــای 
ـــت  ـــر اس ـــه ذک ـــت. الزم ب ـــده اس ـــش داده ش ـــده نمای ـــات یادش ـــا موضوع ـــط ب مرتب
بزرگـــی دایـــره ی مربـــوط بـــه هـــر کلیـــدواژه نشـــان دهنده ی میـــزان ارتبـــاط 

بیشـــتر آن بـــا موضـــوع اســـت.

  ■■■

بررسی تحلیلی موضوع »رسانه« 
یا »روابط عمومی« 

روابـط عمومـی مرکـز اطالعات علمـی جهاددانشـگاهی )SID(: بـه مناسـبت روز ارتباطات 
و روابـط عمومـی 10 عنـوان مقالـه پربازدیـد نمایه شـده در ایـن پایـگاه و همچنین 
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10 نشـریه بـا بیشـترین تعـداد عنـوان مقالـه بـا کلیدواژه هـای »رسـانه« یـا »روابط 
عمومـی« معرفی شـد.

کل دانلـود مقـاالت در بـازه هـزارروزه بـا کلیدواژه هـای »رسـانه« یـا »روابـط 
عمومـی« بـه تعداد 3۴0 هـزار و 967 عنوان مقاله اسـت؛ که از این میـان مقاله های 
»بررسـی تاثیـر تصویـر ذهنـی از نـام و نشـان تجـاری و فعالیت های روابـط عمومی 
ادراک شـده بـر وفـاداری مشـتریان« در نشـریه »مدیریـت بازاریابـی« با تعـداد 2۴ 
هزار و 916، »واکاوی نقش عوامل زمینه ای )خانواده و همسـاالن، مدرسـه و رسـانه( 
در نهادینه سـازی فرهنـگ ورزش در کـودکان و نوجوانـان، یـک مطالعـه کیفـی« در 
نشـریه »تحقیقـات کیفـی در علـوم سـالمت« بـا تعـداد 9 هـزار و 311 و »بررسـی 
بـه هدفمنـدی  افـکار عمومـی نسـبت  نقـش رسـانه های جمعـی در شـکل گیری 
یارانه هـا« در نشـریه »مطالعـات رسـانه ای« با تعـداد 6 هزار و 662 دانلـود در جایگاه 

اول تـا سـوم قـرار دارند.
مقاله هـای »اهمیـت آمـوزش سـواد رسـانه ای در قـرن بیسـت و یکم« در نشـریه 
»مطالعات رسـانه ای« با تعداد 28 هزار و 18، »اسـتفاده از رسـانه ها و وسـایل کمک 
آموزشـی در تدریـس« در نشـریه »راهبردهای آموزش )راهبردهـای آموزش در علوم 
پزشـکی(« با تعداد 8 هزار و 698 و »رسـانه و فرهنگ سـازی« در نشـریه »تحقیقات 
فرهنگـی ایـران« بـا تعـداد 7 هـزار و 661 بازدیـد در جایـگاه اول تا سـوم مقاله های 

پربازدیـد بـا کلیدواژه های »رسـانه« یـا »روابط عمومی« قـرار دارند.
نشـریات دارای بیشـترین مقالـه بـا کلیـدواژه »رسـانه« یـا »روابـط عمومـی« 
نشـریه های »مطالعـات رسـانه ای« بـا تعـداد 111، »پژوهش های ارتباطـی )پژوهش 
و سـنجش(« بـا تعـداد 107 و »مطالعـات رسـانه های نویـن« بـا تعـداد 53 مقالـه 

مرتبـط در جایـگاه اول تـا سـوم قـرار دارنـد.
در ایـن گـزارش تعـداد کل بازدیـد از مقـاالت پایـگاه SID با کلیدواژه »رسـانه« 
یـا »روابـط عمومـی« در سـال های 2018 تـا 2021، 787 هزار و 515 عنوان اسـت؛ 
کـه تعـداد 151 هـزار و 132 عنـوان در سـال 2018، 227 هـزار و 509 عنـوان در 
سـال 2019، 265 هـزار و 760 عنـوان در سـال 2020 و 1۴0 هـزار و 11۴ عنـوان 

مربـوط بـه 5 ماه اول سـال 2021 اسـت.

  ■■■

تولید فناوری های بردهای 
تخصصی لوازم خانگی کشور 

توسط پارک علم و فناوری الربز
مدیرعامل شرکت نوران سازه مستقر در پارک علم 

و فناوری البرز جهاددانشگاهی خبر داد

روابـط عمومـی پارک علـم و فناوری البـرز جهاددانشـگاهی:یک شـرکت فناور مسـتقر در 
پـارک علـم و فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی موفـق شـد، خلـق، طراحـی و تولیـد 
فناوری هـای مـورد نیـاز بردهـای تخصصـی لـوازم خانگـی در کشـور را نهایـی و 

بسـیاری از صنایـع کشـور را در زمینـه بردهـای الکترونیکـی بی نیـاز کنـد.

کیومـرث نجـف ونـد مدیرعامـل شـرکت نـوران سـازه مسـتقر در پـارک علـم و 
فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: ایـن شـرکت یـک واحد 
فنـاور در زمینـه تولیـد بردهـای الکترونیکـی مختلـف به ویـژه بردهای لـوازم خانگی 
اسـت و توانسـته نـه تنهـا دانـش تولیـد بردهـای الکترونیکی لـوازم خانگـی را بومی 
کنـد، بلکـه بـه سـفارش بـازار و بـا همـکاری واحد تحقیـق و توسـعه خـود بردهای 

الکترونیکـی تخصصـی را نیـز طراحـی و تولیـد نمایـد.
مهنـدس نجـف ونـد کـه به همـراه همسـر خـود نصیـری به عنـوان زوج موفق در 
حـوزه کارآفرینـی در زمینـه تولیـد بردهـای الکترونیکی فعال اسـت گفت: در سـال 
1395 شـروع بـه طراحـی بردهـای لـوازم خانگـی کردیـم. در همـان زمـان یکـی از 
کمپانی هـای وارد کننـده جـارو شـارژی بـا مشـکل خرابـی بردهای ایـن محصوالت 
مواجـه شـده بـود و توانایـی واردکـردن بردهـا را هـم نداشـت زیـرا خـط تولیـد این 

بردهـا در خـارج از کشـور متوقـف شـده بود.
وی افـزود: مـا به محـض اطـالع از ایـن موضـوع از طریـق یکـی از دوسـتان با این 
شـرکت همـکاری کـردم و ایـن بردهـا را بـرای آن هـا طراحـی و تولید نمودیـم و در 
حـال حاضـر می توانیـم ادعـا کنیـم کـه به دانـش و تکنولـوژی مـورد نیـاز در زمینه 
طراحـی و تولیـد بردهـای الکترونیکـی دسـت یافته ایم کـه می تواند بـرای صنعت رو 

بـه رشـد لـوازم خانگی در کشـور بسـیار موثر و حیاتی باشـد.
وی بـا بیـان تجربیـات و تشـریح شکسـت ها و موفقیت هایش اظهار کرد: شـرکت 
نوران سـازه توانسـت با سـه شـرکت بـزرگ و مادر در حـوزه صنایع لـوازم خانگی در 
زمینـه طراحـی، تولیـد و کاربـرد بردهـای الکترونیکی بـه موفقیت های چشـمگیری 
دسـت یافته و توانسـته ایم آرام آرام دسـت کشـورهای خارجـی را از بـازار ایران کوتاه 
کنیـم و خودمـان سـازنده محصـوالت و کاالهـای مـورد نیـاز در کشـور باشـیم و از 

خـروج هـزاران دالر ارز جلوگیـری کنیم.
مهنـدس نصیـری همسـر مهنـدس نجـف ونـد نیـز گفـت: کسـب وکار مـا یـک 
نفـر را  توانسـته ایم 20  ایـن کسـب وکار  قالـب  کسـب وکار خانوادگـی اسـت و در 
به صـورت مسـتقیم و حـدود دو برابـر ایـن تعـداد را به صـورت غیرمسـتقیم شـاغل 

. ییم نما
مدیرعامـل شـرکت نـوران سـازه تصریـح کـرد: تولیـد بردهـای الکترونیکـی بـا 
کیفیـت تـوکار بـرای هود آشـپزخانه و اجـاق گاز بخشـی از فعالیت های این شـرکت 

ست. ا
گفتنـی اسـت، پارک علـم و فناوری البـرز جهاددانشـگاهی در زمینـه ارتباط بین 
بخـش صنعـت و مراکـز تحقیـق و توسـعه و حمایـت از فارغ التحصیـالن دانشـگاهی 

نـوآور و صاحب ایده پیشـتاز اسـت.

  ■■■

مردم ایران تا چه اندازه شاد 
هستند؟

روابـط عمومـی مرکـز افکارسـنجی جهاددانشـگاهی: نتایج نظرسـنجی ایسـپا از مردم به 
ایـن سـوال کـه »با در نظر گرفتن همه چیز شـما چقدر شـاد هسـتید؟« نشـان داد: 
12 درصـد از پاسـخگویان گفتنـد »خیلـی شـاد هسـتم« و 50.9 درصـد نیـز اعـالم 

کردند »نسـبتا شـاد هستم.«
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مرکـز افـکار سـنجی دانشـجویان ایران در یک نظرسـنجی از پاسـخ گویان سـوال 
کـرده اسـت »بـا در نظـر گرفتن همه چیز شـما چقدر شـاد هسـتید؟« نتایج نشـان 

داد:
12 درصـد از پاسـخگویان گفتنـد »خیلی شـاد هسـتم« و 50.9 درصـد نیز اعالم 
کردنـد »نسـبتا شـاد هسـتم«. در مقابـل 13.6 درصـد گفتند »خیلی شـاد نیسـتم« 
و 23.5 درصـد اعـالم کردنـد »اصـال شـاد نیسـتم«. نتایج بـه تفکیک گروه ها نشـان 
می دهـد، زنـان تـا حـدودی نسـبت بـه مـردان شـادترند. همچنیـن بـا افزایش سـن 
افـراد از میـزان شـادی کاسـته می شـود. افـراد بـا تحصیـالت دانشـگاهی از افـراد با 

تحصیالت غیردانشـگاهی شـادتر هسـتند.
گفتنـی اسـت، مرکـز افـکار سـنجی دانشـجویان ایـران )ایسـپا( نظرسـنجی را با 
جامعـه آمـاری افـراد باالی 18 سـال کل کشـور و انـدازه نمونـه 15۴6 در تاریخ 5 تا 

9 اردیبهشـت 1۴00 بـه شـیوه مصاحبـه تلفنـی اجرا کرده اسـت.

آخرین اخبار از گیاهان دارویی

چلغوز گیاهی موثر در تقویت 
سیستم ایمنی بدن

روابط عمومی پژوهشـکده گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی:دکتر سـعید توکلـی اظهار کرد: 
مصـرف گیـاه چلغـوز بـه دلیل وجـود چربـی غیراشـباع و اسـیدآمینه باعـث تقویت 

حافظـه، چشـم و سیسـتم ایمنـی بدن می شـود.
گیـاه Pinus gerardiana بـا نـام انگلیسـی Chilgoza Pine  گونه ای از 
جنـس گیـاه کاج اسـت که بومی کشـورهای پاکسـتان، افغانسـتان و نواحـی هیمالیا 
اسـت و در ایـران به صـورت خـودرو دیـده نمی شـود. امـروزه بذرهـای ایـن گیـاه بـا 
نـام عمومـی چلغـوز یـا کلغـوز به صـورت وارداتـی در بـازار ایـران وجـود داشـته و 
عرضـه می گـردد. برگ هـای درخـت چلغـوز سـوزنی شـکل و دانه هـای آن پـر چرب 
و سرشـار از اسـیدهای چـرب غیر اشـباع مفیـد و همچنین اسـیدهای آمینه ضروری 
بـرای بـدن اسـت. ایـن دانه خواص و فوایـد فراوانی دارد و اسـتفاده از ایـن گیاه برای 

سـالمتی بدن انسـان بسـیار موثر اسـت.
دکتـــر ســـعید توکلـــی مدیـــر مرکـــز خدمـــات تخصصـــی آنالیـــز و فـــرآوری 
گیاهـــان دارویـــی و عضـــو هیـــات علمـــی ایـــن پژوهشـــکده بـــا اشـــاره بـــه 
ـــل  ـــه دلی ـــوز ب ـــاه چلغ ـــرد: گی ـــوان ک ـــت، عن ـــرم اس ـــاه گ ـــن گی ـــع ای ـــه طب این ک
ــود.  ــبانه می شـ ــای شـ ــن بی خوابی هـ ــن رفتـ ــب از بیـ ــم موجـ ــتن منیزیـ داشـ
همچنیـــن پتاســـیم و منگنـــز موجـــود در چلغـــوز موجـــب تعـــادل فشـــارخون 
ـــرده  ـــن ب ـــرط را از بی ـــش، اضطـــراب و خســـتگی مف ـــی، تن ـــای عضالن شـــده و درده

و موجـــب رفـــع ســـنگ مثانـــه می شـــود.
ـــی،  ـــتم ایمن ـــت سیس ـــی را تقوی ـــاه داروی ـــن گی ـــت ای ـــن خاصی ـــی مهم تری توکل

ـــی پوســـت برشـــمرد. ـــان تیرگ ـــه و درم ـــت حافظ ـــز، تقوی ـــرد مغ ـــش عملک افزای
ـــش  ـــب کاه ـــه دارد موج ـــری ک ـــا و فیب ـــا چربی ه ـــوز ب ـــرد: چلغ ـــار ک وی اظه
ـــوز  ـــت. چلغ ـــد داش ـــال خواه ـــه دنب ـــش وزن را ب ـــه کاه ـــده و در نتیج ـــتها ش اش

سرشـــار از تـــک چربـــی اشـــباع نشـــده اســـت. ایـــن نـــوع چربـــی عـــالوه بـــر 
ـــیب  ـــه آس ـــرخرگ ها از هرگون ـــت از س ـــب حفاظ ـــون، موج ـــترول خ ـــش کلس کاه

و در نتیجـــه باعـــث جلوگیـــری از حمـــالت قلبـــی می شـــود.
ـــیم و  ـــی از پتاس ـــع عال ـــوز منب ـــرد: چلغ ـــوان ک ـــی عن ـــات علم ـــو هی ـــن عض ای
ـــواد  ـــن م ـــود ای ـــت. وج ـــر اس ـــین و فیب ـــن E,K، نیاس ـــار از ویتامی ـــز و سرش منگن
ـــالمت  ـــظ س ـــون و حف ـــار خ ـــطح فش ـــادل در س ـــب تع ـــه موج ـــن دان ـــد در ای مفی
قلـــب می شـــود. چلغـــوز دارای میـــزان باالیـــی از آنتی اکســـیدان ها اســـت کـــه 
ایـــن عامـــل موجـــب حافظـــت ســـلول های بـــدن از آســـیب های رادیکال هـــای 

آزاد می شـــود.
ـــش  ـــب افزای ـــه موج ـــت ک ـــن اس ـــی از آه ـــع غن ـــوز منب ـــرد: چلغ ـــد ک وی تاکی
گلبول هـــای قرمـــز بـــدن می شـــود. وجـــود ویتامیـــن A و E در چلغـــوز 
ـــان  ـــاه در درم ـــن گی ـــت. ای ـــد اس ـــر و مفی ـــت موث ـــم و پوس ـــالمت چش ـــرای س ب
ـــر  ـــیار موث ـــی بس ـــای عضالن ـــرماخوردگی و درده ـــد، س ـــوی، کب ـــای کلی بیماری ه
ـــی،  ـــکته قلب ـــرف س ـــان مص ـــوز در زم ـــود در چلغ ـــباع موج ـــی غیراش ـــوده و چرب ب
ـــه  ـــوز ب ـــاه چلغ ـــرف گی ـــد. مص ـــش می ده ـــون را کاه ـــترول خ ـــب و کلس ـــش قل تپ
ـــم و  ـــه، چش ـــت حافظ ـــث تقوی ـــیدآمینه باع ـــباع و اس ـــی غیراش ـــود چرب ـــل وج دلی

سیســـتم ایمنـــی بـــدن می شـــود.

  ■■■

انجبار؛ تسکین دهنده التهاب 
صفرا

ــع  ــی مجتمـ ــو هیات علمـ ــان جنوبی:عضـ ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــات گیاه تحقیق
این کـــه انجبـــار بـــرای قطـــع خونریـــزی به ویـــژه خونریـــزی از شـــش ها مفیـــد 
ـــل  ـــاری س ـــون و بیم ـــرا، خ ـــاب صف ـــکین الته ـــرای تس ـــاه ب ـــن گی ـــت: ای ـــت، گف اس

ـــرد دارد. کارب
ـــم شـــناخته  ـــف ه ـــر اناری ـــام  دیگ ـــا ن ـــه ب ـــار ک ـــت: انجب ـــه شـــاهی گف ـــر طیب دکت
ـــع  ـــرای قط ـــوده، ب ـــک ب ـــرد و خش ـــت آن س ـــه طبیع ـــت ک ـــی اس ـــود، گیاه می ش
از شـــش ها مفیـــد اســـت و اســـهال های  خونریـــزی به ویـــژه خونریـــزی 

ــد. ــان می کنـ ــراوی و مزمـــن را درمـ صفـ
عضـــو هیات علمـــی مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
ـــت  ـــدن گوش ـــرای رویان ـــاه ب ـــن گی ـــه ای ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــان جنوب خراس
ـــد  ـــده و ض ـــی کنن ـــار ضدعفون ـــزود: انجب ـــت، اف ـــد اس ـــا مفی ـــل زخم ه ـــازه در مح ت
ـــت. ـــش اس ـــیر اثربخ ـــاری ادراری و بواس ـــوزش مج ـــع س ـــرای رف ـــوده، ب ـــه دم ب غلب
دکتـــر طیبـــه شـــاهی ادامـــه داد: از ایـــن گیـــاه بـــرای ناراحتی هـــای حلـــق، 

لوزتیـــن و ســـفت شـــدن لثه هـــا نیـــز اســـتفاده می شـــود.
عضـــو هیات علمـــی مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
خراســـان جنوبـــی بـــا بیـــان این کـــه ضمـــاد ریشـــه انجبـــار درمـــان کننـــده 
ـــون  ـــرا و خ ـــاب صف ـــکین الته ـــرای تس ـــاه ب ـــن گی ـــرد: ای ـــان ک ـــت، بی ـــه ها اس آبس

ـــت. ـــد اس ـــل مفی ـــاری س و بیم
ـــودر  ـــرم )پ ـــا 5 گ ـــاه را ۴ ت ـــن گی ـــه ای ـــوراک روزان ـــدار خ ـــاهی، مق ـــر ش دکت
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ـــدن  ـــه نســـبت وزن ب ـــرده ب ـــه دم ک ـــرای تهی ـــد: ب ـــادآور ش ـــرد و ی ـــوان ک ـــاه( عن گی
ـــود. ـــتفاده می ش ـــوش اس ـــر آب ج ـــک لیت ـــار در ی ـــه انجب ـــرم ریش ـــا ۴0 گ از 15 ت
ـــک  ـــار ی ـــه انجب ـــاره ریش ـــه عص ـــرای تهی ـــن ب ـــرد: همچنی ـــان ک وی خاطرنش
واحـــد از آن بـــا 8 واحـــد آب مقطـــر مـــورد نیـــاز اســـت. ریشـــه نیـــم کـــوب 
ـــانند  ـــر می خیس ـــد از آب مقط ـــاعت در 5 واح ـــدت 12 س ـــه م ـــار را ب ـــده انجب ش
و بـــا فشـــار صـــاف می کننـــد. تفالـــه باقیمانـــده را در 3 قســـمت آب باقیمانـــده 
ـــوط  ـــده را مخل ـــاف ش ـــپس دو ص ـــد. س ـــاف می کنن ـــز ص ـــانند و آن را نی می خیس
کـــرده و می گذارنـــد تـــا ته نشـــین شـــود. قســـمت صـــاف روی آن را برداشـــته 
ـــدار  ـــد. مق ـــوام آی ـــا ق ـــد ت ـــر می نماین ـــاره تبخی ـــد عص ـــا ح ـــه ت ـــام ماری و در حم

ـــت. ـــرم اس ـــا 10 گ ـــن 1 ت ـــدن بی ـــبت وزن ب ـــه نس ـــاره ب ـــن عص ـــوراک از ای خ

  ■■■
 

کاهش تپش قلب
با گیاه بالنگو

ـــی  ـــات تخصص ـــز خدم ـــر مرک ـــان جنوبی:مدی ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــو،  ــاه بالنگـ گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی گفـــت: گیـ
مقـــوی قلـــب بـــوده، بـــرای رفـــع وحشـــت و خفقان همـــراه بـــا گالب کاربـــرد 

دارد و بـــرای دل پیچـــه و شـــکم روی موثـــر اســـت.
ــوی  ــر بالنگـ ــای دیگـ ــا نام هـ ــو بـ ــت: بالنگـ ــین راغ آرا گفـ مهنـــدس حسـ
شـــهری و بالنگـــوی شـــیرازی گیاهـــی اســـت بـــا طبیعـــت گـــرم و مرطـــوب 
ـــکن  ـــوده و مس ـــش ب ـــده و آرام بخ ـــک کنن ـــه آن خن ـــانده دان ـــه خیس ـــر ک و ت

درد اســـت.
ـــان  ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــی گیاه ـــات تخصص ـــز خدم ـــر مرک مدی
جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه خیســـانده دانـــه ایـــن گیـــاه نفـــخ معـــده را از 
ـــوده،  ـــب ب ـــوی قل ـــو، مق ـــزود: بالنگ ـــد، اف ـــع می کن ـــت را رف ـــرده و یبوس ـــن ب بی
بـــرای رفـــع وحشـــت و خفقان همـــراه بـــا گالب کاربـــرد دارد و بـــرای درمـــان 
کولیـــت و اســـهال خونـــی همـــراه بـــا گالب مفیـــد بـــوده و بـــرای دل پیچـــه و 

ـــت. ـــر اس ـــکم روی موث ش
ـــوم  ـــک س ـــش ی ـــان غ ـــرع و درم ـــاری ص ـــرای بیم ـــه داد: ب ـــدس راغ آرا ادام مهن
ـــو  ـــم بالنگ ـــوری تخ ـــای خ ـــق چ ـــک قاش ـــوش، ی ـــوم آب ج ـــوان گالب، دو س لی
را مخلـــوط کـــرده و ناشـــتا مصـــرف می شـــود، بـــرای شـــیرین کـــردن ایـــن 

مخلـــوط می تـــوان از عســـل اســـتفاده کـــرد.
ـــان  ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــی گیاه ـــات تخصص ـــز خدم ـــر مرک مدی
ـــث  ـــت و باع ـــز اس ـــب و مغ ـــوی قل ـــو مق ـــاه بالنگ ـــه گی ـــان این ک ـــا بی ـــی ب جنوب
ـــدن  ـــی ب ـــتم ایمن ـــاه سیس ـــن گی ـــرد: ای ـــان ک ـــود، بی ـــب می ش ـــش قل ـــش تپ کاه
ــک  ــینوس ها کمـ ــش و سـ ــحات برونـ ــع ترشـ ــه دفـ ــد و بـ ــت می کنـ را تقویـ
می کنـــد، همچنیـــن بـــرای درمـــان ســـرفه های خشـــک تخـــم بالنگـــو، قدومـــه 
و ریحـــان از هرکـــدام 10 گـــرم را باهـــم مخلـــوط کـــرده و 3 دقیقـــه مالیـــم 

جوشـــانده و در نهایـــت بـــا عســـل شـــیرین می کنیـــم.

شنبلیله گیاهی موثر
 در درمان دیابت

ـــن  ـــولین و همچنی ـــف انس ـــل از کش ـــان دارویی:قب ـــکده گیاه ـــی پژوهش ـــط عموم رواب
ــی و  ــان دارویـ ــا گیاهـ ــی بـ ــاران دیابتـ ــج، بیمـ ــت رایـ ــد دیابـ ــای ضـ داروهـ

درمان هـــای ســـنتی معالجـــه می شـــدند.
ـــی  ـــت و عضـــو هیات علم ـــه دیاب ـــق در زمین ـــالح حســـینی محق ـــر حســـن ف دکت
ـــش از 1200  ـــت بی ـــر مثب ـــون تاثی ـــه تاکن ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــکده ب ـــن پژوهش ای
ـــی از  ـــوارض ناش ـــش ع ـــا کاه ـــون و ی ـــز خ ـــزان گلوک ـــش می ـــی در کاه ـــاه داروی گی
ـــات  ـــته تحقیق ـــال گذش ـــا 20 س ـــرد: در 10 ت ـــوان ک ـــده اســـت، عن ـــناخته ش آن ش
ــورد  ــی مـ ــان دارویـ ــددی روی گیاهـ ــی متعـ ــن بالینـ ــگاهی و همچنیـ آزمایشـ
اســـتفاده در درمـــان دیابـــت انجـــام گرفتـــه اســـت کـــه در تعـــدادی از آن هـــا 
ـــاهده  ـــی مش ـــاران دیابت ـــون بیم ـــز خ ـــش گلوک ـــه ای در کاه ـــل مالحظ ـــرات قاب اث

ـــت. ـــده اس ش
ایـــن عضـــو هیات علمـــی بـــا عنـــوان این کـــه بـــا توجـــه بـــه دسترســـی بـــه 
ـــاران  ـــر بیم ـــرای اکث ـــت ب ـــی، مقبولی ـــاه درمان ـــر گی ـــوارض کمت ـــی، ع ـــع گیاه مناب
و عـــدم محدودیـــت تولیـــد یـــا واردات مـــواد اولیـــه دارویـــی، تحقیـــق جهـــت 
دســـتیابی بـــه منبـــع دارویـــی گیاهـــی موثـــر ضـــروری بـــه نظـــر می رســـد 
ـــی  ـــا شـــنبلید گیاه ـــزود: شـــنبلیله )Trigonella foenum- graecum( ی اف
ـــره  ـــود، تی ـــره نخ ـــزء تی ـــه ج ـــت ک ـــرگ اس ـــدا گلب ـــای ج ـــه، از دولپه ای ه نهاندان
ـــران شـــنبلیله از  ـــه داران راســـته گل ســـرخ اســـت. در طـــب ســـنتی ای فرعـــی پروان
نظـــر طبیعـــت گـــرم و خشـــک بـــوده و بـــرگ آن جهـــت تســـکین ســـرفه های 
ـــت. ـــه اس ـــه کار می رفت ـــه ب ـــرودت مثان ـــر و ب ـــد، درد کم ـــال و کب ـــرد، ورم طح س
ـــاران  ـــداوای بیم ـــرای م ـــنبلیله را ب ـــای رازی ش ـــه زکری ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش وی ب
دیابتـــی مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی داده اســـت اظهـــار کـــرد: مـــواد تشـــکیل 
ـــیالژی  ـــای موس ـــا و فیبره ـــا، آلکالوییده ـــاپونین ه ـــامل س ـــه ش ـــی دان ـــده اصل دهن
می باشـــند. دانه هـــای شـــنبلیله دارای روغـــن ثابـــت حـــاوی اســـیدهای 
چـــرب 6 درصـــد ترکیبـــات موســـیالژ بـــه میـــزان 28 درصـــد و پروتئیـــن 22 
درصـــد، اســـید آمینه هـــای آزاد، کربوهیدرات هـــا، فالونوئیدهـــا، روغـــن فـــرار، 

ــت. ــترول ها اسـ اسـ
ـــی  ـــاران دیابت ـــر روی بیم ـــه ب ـــی ک ـــه بالین ـــک مطالع ـــرد: در ی ـــد ک وی تاکی
ـــب  ـــد ترکی ـــام ش ـــگاهی انج ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــکده گیاه ـــوع دوم در پژوهش ن
ـــودی  ـــر موجـــب بهب ـــی دیگ ـــان داروی ـــدادی از گیاه ـــا تع ـــراه ب ـــاه هم ـــن گی ـــذر ای ب

ـــد. ـــت ش ـــاری دیاب بیم
ـــکده  ـــده در پژوهش ـــام ش ـــات انج ـــرد: در مطالع ـــان ک ـــینی خاطرنش ـــالح حس ف
ـــون  ـــز خ ـــنبلیله، گلوک ـــذر ش ـــرف ب ـــاه، مص ـــن گی ـــر روی ای ـــی ب ـــان داروی گیاه
ــه  ــک مطالعـ ــش داده و در یـ ــن کاهـ ــاد و مزمـ ــورت حـ ــم به صـ ــتا را هـ ناشـ
ـــرم وزن  ـــر کیلوگ ـــرم ب ـــا دوز 15 میلی گ ـــذر شـــنبلیله ب ـــی، عصـــاره خشـــک ب حیوان
ـــش  ـــی کاه ـــوری دیابت ـــای س ـــون را در موش ه ـــد خ ـــت قن ـــته اس ـــوان توانس حی
دهـــد. همچنیـــن مشـــتقات غنـــی از فیبـــر عصـــاره شـــنبلیله باعـــث کاهـــش 
گلوکـــز و کلســـترول خـــون در ســـگ های دیابتـــی شـــده اســـت. در مطالعـــات 
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بالینـــی روی انســـان دیابتـــی نیـــز اثربخشـــی ایـــن داروی گیاهـــی در کاهـــش 
ـــرم  ـــه 1 گ ـــز روزان ـــه تجوی ـــک مطالع ـــت. در ی ـــده اس ـــاهده ش ـــون مش ـــد خ قن
ـــت  ـــه دیاب ـــال ب ـــاران مبت ـــه بیم ـــنبلیله ب ـــذر ش ـــی ب ـــک هیدروالکل ـــاره خش عص

ـــد. ـــون ش ـــد خ ـــرل قن ـــب کنت ـــاه موج ـــدت 2 م ـــه م ـــوع 2 ب ن
ـــر  ـــز ه ـــی ورزش نی ـــم غذای ـــت رژی ـــنبلیله، رعای ـــر ش ـــالوه ب ـــرد: ع ـــد ک وی تاکی
ـــر  ـــوع 2 موث ـــی ن ـــاران دیابت ـــون بیم ـــد خ ـــش قن ـــرل و کاه ـــد در کنت دو می توانن
ـــراد  ـــون را در اف ـــد خ ـــطح قن ـــنبلیله س ـــه ش ـــابه دان ـــه مش ـــند. در دو مطالع باش
ـــدادی  ـــی در تع ـــن داروی گیاه ـــا اثربخشـــی ای ـــود بخشـــید؛ ام ـــوع 2 بهب ـــی ن دیابت

ـــت. ـــده اس ـــی رد ش ـــات بالین از مطالع
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رفع گرفتگی عروق با اوَشق

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبی:مدیـــر گـــروه پژوهشـــی تولیـــد 
ــان  و فـــرآوری مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی خراسـ
جنوبـــی گفـــت: گیـــاه اوشـــق بـــرای کبـــد و طحـــال مفیـــد بـــوده، گرفتگـــی 
ـــرع،  ـــوارض ص ـــش ع ـــرای کاه ـــل ب ـــا عس ـــرف آن ب ـــد و مص ـــاز می کن ـــروق را ب ع

ـــت. ـــد اس ـــا مفی ـــی اعض ـــواب رفتگ ـــج و خ فل
 Dorema ــی ــام علمـ ــا نـ ــق بـ ــت: اوشـ ــی گفـ ــدی ابراهیمـ ــر مهـ دکتـ
ــاله  ــق چندسـ ــت. اوشـ ــان اسـ ــواده چتریـ ــی از خانـ ammomiacum گیاهـ
اســـت، گل هـــای آن زرد رنـــگ بـــوده و در انتهـــای ســـاقه ظاهـــر می شـــوند.
عضـــو هیات علمـــی مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
ــاخه های آن  ــتوانه ای و شـ ــد و اسـ ــاقه آن بلنـ ــزود: سـ ــی افـ ــان جنوبـ خراسـ
ــده  ــتری دیـ ــه خاکسـ ــل بـ ــبز مایـ ــگ سـ ــه رنـ ــه بـ ــند کـ ــعب می باشـ منشـ
ـــغ  ـــا تی ـــه ب ـــکافی ک ـــا ش ـــرات ی ـــش حش ـــر نی ـــاه در اث ـــاقه گی ـــوند. از س می ش
ــراوش  ــرون تـ ــه بیـ ــفیدرنگ بـ ــغ سـ ــود، صمـ ــاد می شـ مخصـــوص در آن ایجـ

ــردد. ــه می گـ ــازار عرضـ ــه بـ ــع آوری بـ ــد از جمـ ــه بعـ ــد کـ می کنـ
وی بیـــان کـــرد: صمـــغ آن تلـــخ بـــوده و بویـــی تنـــد دارد. در خاک هـــای 
معمولـــی می رویـــد و جوانه زنـــی آن از نیمـــه دوم اســـفندماه آغـــاز می گـــردد، 
ــا  ــت تـ ــر اردیبهشـ ــرد و از اواخـ ــورت می گیـ ــت ماه صـ ــی آن اردیبهشـ گلدهـ

مـــرداد صمـــغ آن جمـــع آوری می گـــردد.
دکتـــر ابراهیمـــی عنـــوان کـــرد: شـــکاف ســـاقه گیـــاه بایـــد قبـــل از گل 
ـــه  ـــز همیش ـــاه نی ـــه گی ـــه یق ـــرد. در منطق ـــورت گی ـــوص ص ـــزار مخص ـــا اب دادن ب
مقـــداری صمـــغ به صـــورت تـــوده ای جمـــع می شـــود کـــه البتـــه بـــه دلیـــل 
آغشـــته شـــدن بـــا مـــواد پیرامونـــی بـــه مرغوبیـــت صمـــغ اشـــکی حاصـــل از 
قســـمت های فوقانـــی ســـاقه نیســـت. وشـــا در اغلـــب دشـــت های منطقـــه از 
جملـــه ســـرایان، دشـــت سربیشـــه، ارتفاعـــات آرک و بینابـــاد، اطـــراف قایـــن، 
ـــر  ـــرآن و دیگ ـــی باق ـــات جنوب ـــه، ارتفاع ـــا سربیش ـــدان ت ـــن نهبن ـــه بی ـــدر، فاصل کن

ــردد. ــاهده می گـ ــتان مشـ ــق اسـ مناطـ
ـــه،  ـــق، اوش ـــر ُوَش ـــای دیگ ـــا نام ه ـــق ب ـــت: اوش ـــی گف ـــدی ابراهیم ـــر مه دکت
ـــی  ـــغ رزین ـــه صم ـــک ک ـــرم و خش ـــت گ ـــا طبیع ـــت ب ـــی اس ـــدران، گیاه ـــا و ب وش

ـــتفاده دارد،  ـــورد اس ـــی م ـــب گیاه ـــد در ط ـــت می آی ـــه دس ـــوق ب ـــاه ف ـــه از گی ک
ـــوز و  ـــوز، گاالکت ـــوز، آرابین ـــون، رامن ـــه کت ـــوادی از جمل ـــود م ـــغ وج ـــن صم در ای

ـــت. ـــیده اس ـــات رس ـــه اثب ـــید ب ـــک اس گلوکورونی
ــان  ــات گیاهـ ــع تحقیقـ ــرآوری مجتمـ ــد و فـ ــی تولیـ ــروه پژوهشـ ــر گـ مدیـ
ـــاه  ـــن گی ـــه ای ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش داروی
خـــروج اخـــالط از ریه هـــا را ســـاده می کنـــد، افـــزود: بـــرای تهیـــه فـــرآورده 
ـــق  ـــور اوش ـــن منظ ـــرای ای ـــود، ب ـــتفاده می ش ـــی اس ـــق مصف ـــنج از اوش ـــد تش ض
ـــد.  ـــل می کنن ـــرارت ح ـــک ح ـــه کم ـــه ب ـــکل 60 درج ـــرده و در ال ـــوب ک ـــم ک را نی
ســـپس محلـــول به دســـت آمده را صـــاف می کننـــد و الـــکل آن را توســـط 
ـــق  ـــان اوش ـــد هم ـــا می مان ـــر ج ـــه ب ـــزی ک ـــد. چی ـــار می نماین ـــه بخ ـــام ماری حم

مصفـــی اســـت کـــه روزانـــه تـــا ۴ گـــرم از آن را می تـــوان مصـــرف نمـــود.
دکتـــر ابراهیمـــی ادامـــه داد: اوشـــق بـــرای کبـــد و طحـــال مفیـــد بـــوده، 
ـــوارض  ـــش ع ـــرای کاه ـــل ب ـــا عس ـــرف آن ب ـــد، مص ـــاز می کن ـــروق را ب ـــی ع گرفتگ
ـــا آب  ـــول آن ب ـــره محل ـــت و غرغ ـــد اس ـــا مفی ـــی اعض ـــواب رفتگ ـــج و خ ـــرع، فل ص

ـــت. ـــد اس ـــوه مفی ـــتی و لق ـــرگیجه، سس ـــع س ـــرای رف ـــرم ب گ
عضـــو هیات علمـــی مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
خراســـان جنوبـــی بـــا بیـــان این کـــه مخلـــوط گیـــاه اوشـــق مخلـــوط آن بـــا 
ماءالشـــعیر بـــرای تنگـــی نفـــس و ســـختی تنفـــس کاربـــرد دارد، بیـــان کـــرد: 
ــرای درد  ــرده بـ ــپس دم کـ ــانده و سـ ــورت خیسـ ــرم آن به صـ ــرف 5-2 گـ مصـ
ـــت،  ـــیاتیک اثربخـــش اس ـــر و س ـــی، درد کم ـــی گاه ـــتخوان ته ـــره و اس ـــن خاص لگ
ـــوده و  ـــده ب ـــی کنن ـــن ضدعفون ـــی را دارد، همچنی ـــای انگل ـــع کرم ه ـــت دف خاصی

ـــت. ـــع اس ـــن ناف ـــیت مزم ـــم و برونش ـــرای زکام، آس ب
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه در منطقـــه خراســـان جنوبـــی بـــه ایـــن گیـــاه 
کنـــدل، کـــزم و کمانچـــو هـــم گفتـــه می شـــود و از صمـــغ آن به عنـــوان ضـــد 
انگلـــی روده در کـــودکان و بزرگ ســـاالن اســـتفاده می شـــود.  کرم هـــای 
ـــزان  ـــد: می ـــادآور ش ـــد، ی ـــره می گیرن ـــز از آن به ـــل نی ـــکین درد مفاص ـــرای تس ب
مصـــرف از صمـــغ کنـــدل بـــرای بزرگ ســـاالن 5 تـــا 8 گـــرم در روز و بـــرای 
ـــص  ـــک متخص ـــر پزش ـــت نظ ـــد تح ـــه بای ـــت ک ـــرم در روز اس ـــا ۴ گ ـــودکان 2 ت ک

ـــرد. ـــرار گی ـــتفاده ق ـــورد اس م

  ■■■

بالوطی؛ تسکین دهنده 
روماتیسم

ـــی  ـــات تخصص ـــز خدم ـــر مرک ـــان جنوبی:مدی ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی گفـــت: گیـــاه بالوطـــی، 
بـــرای رفـــع اضطـــراب و اختـــالالت عصبـــی و همچنیـــن بـــرای تســـکین درد 

روماتیســـم و نقـــرس مفیـــد اســـت.
ــیون  ــر فراسـ ــای دیگـ ــا نام هـ ــین راغ آرا گفـــت: بالوطـــی بـ مهنـــدس حسـ
ـــرده  ـــه دم ک ـــک ک ـــرم و خش ـــت گ ـــا طبیع ـــت ب ـــی اس ـــی، گیاه ـــود و بلوط اس

گیـــاه بـــرای بهبـــود عـــوارض یائســـگی بســـیار موثـــر اســـت.
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مدیـر مرکز خدمـات تخصصی گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی 
بـا اشـاره بـه این کـه دم کـرده گیـاه برای رفـع اضطـراب و اختـالالت عصبـی مفید 
اسـت، افـزود: بـرای گیـاه بالوطـی، خاصیـت ضد کـرم به ویژه بـرای کرم آسـکاریس 

و کرمـک ذکر شـده اسـت.
مهندس راغ آرا ادامه داد: برای تسکین درد روماتیسم و نقرس مفید است.

مدیـر مرکز خدمـات تخصصی گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی 
بـا بیـان این کـه اسـتعمال خارجی گیـاه بالوطی بـرای نقـرس و روماتیسـم اثربخش 
اسـت، بیـان کـرد: بـه دلیـل تلـخ بـودن گیاه بـرای مصـرف خوراکـی، دم کـرده آن 

مخلـوط بـا نعنـاع، رازیانـه یـا بادرنجبویه تهیه می شـود.
میـزان مصـرف: اسـت بـرای تهیه دم کـرده از 20 گـرم گیاه خشـک در یک لیتر 
آب جـوش بـه مـدت 15 دقیقـه اسـتفاده می شـود. از این دم کـرده 3 نوبـت در روز 
و هـر نوبـت یـک فنجان مصـرف می شـود. برای اسـتعمال خارجـی از دم کـرده 60 

گـرم گیـاه خشـک در یک لیتـر آب جوش اسـتفاده می شـود.
نـکات احتیاطـی: زنـان بـاردار و شـیرده نبایـد از آن اسـتفاده کننـد همچنیـن 
مصـرف آن در زمـان عـادت ماهانـه جایـز نیسـت و مصـرف بیـش از حـد مجـاز آن 

منع شـده اسـت.

  ■■■

بهبود رفالکس معده با گیاه 
انیسون

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی: مدیـر مرکز خدمات تخصصـی گیاهان 
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفت: گیاه انیسـون تقویت کننـده دهانه 

معـده اسـت و رفالکس معـده را بهبود می بخشـد.
مهنـدس حسـین راغ آرا گفـت: انیسـون بـا نام هـای دیگر بادیـان رومـی، رازیانه 
رومـی، کمـون رقیـق، زیـره رومـی و رازیانـج شـاهی گیاهی اسـت با طبیعـت گرم و 
خشـک کـه قسـمت مـورد اسـتفاده آن دانـه گیاه اسـت و از روغـن آن نیز اسـتفاده 

دارویـی بـه عمـل می آید.
مدیـر مرکز خدمـات تخصصی گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی 
بـا اشـاره بـه این کـه ایـن گیـاه ضد نفـخ و ضـد اسپاسـم بـوده و بـرای ناراحتی های 
معـده کاربـرد دارد، افـزود: انیسـون، خلـط آور و ضـد انـگل بـوده، دنـدان را جـال 
می دهـد و بدبویـی دهـان را برطـرف می کنـد، مطبـوع کننده اسـت و بـه این جهت 

در صنایـع غذایـی از آن اسـتفاده می شـود.
بـه گفتـه مهنـدس راغ آرا، دم کـرده ایـن گیاه شـیر افزا اسـت، جهـت حمام های 
زیبایـی از آن اسـتفاده می شـود، قاعـده آور و ضدعفونـی کننـده بـوده، گرفتگـی 

مجـاری تنفسـی را برطـرف کـرده و خاصیـت ضـد درد و تسـکینی دارد.
مدیـر مرکز خدمـات تخصصی گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی 
بـا بیـان این کـه گیـاه انیسـون تقویـت کننـده دهانـه معـده اسـت و بـه ایـن دلیـل 
رفالکس معده را بهبود می بخشـد، بیان کرد: این گیاه سـردردهای سـرد را تسـکین 
داده و جویـدن آن توسـط مـادران شـیرده عـالوه بر این که شـیر را زیـاد می کند، در 

کاهـش نفـخ معـده کودک موثـر بوده و بـرای درمـان مالیخولیا مفید اسـت.
گفتنـی اسـت، میـزان مصـرف ایـن گیـاه روزی 3 نوبـت از دم کـرده 1 گـرم آن 

اسـت و بـرای حمام هـای زیبایـی از دم کـرده 300 گـرم آن در یـک تـا 1/5 لیتر آب 
اسـتفاده می شـود.

  ■■■

گیاه کَرَب؛ بهبود عملکرد کبد

 Capparis spinosa روابط عمومی پژوهشـکده گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی:گیاه
کـه بـا نام هـای َکَبـر، َکـَور و لََگجـی در نواحـی مختلف ایران شـناخته می شـود یک 
گیـاه دائمـی برگ ریـز اسـت و از جمله گیاهـان خـودرو در نواحی کوهپایـه ای ایران 

می شود. محسـوب 
)تهیـه  غذایـی  مصـارف محـدود  بـرای  در کشـور  بعضـا  گیـاه  ایـن  میوه هـای 
ترشـیجات( اسـتفاده می شـود و بـه دلیـل شـباهت ظاهـری میوه هـا، در برخی نقاط 
بـه اشـتباه آن را بـه نـام هندوانـه ابوجهـل می شناسـند. در حالـی کـه از ایـن امـر 

اشـتباه بایـد اجتنـاب کـرده و ایـن هـا دو گیـاه کامـال متفـاوت هسـتند.
اقبـال جاسـمی کارشـناس گـروه فارماکولـوژی و طب کاربـردی این پژوهشـکده 
بـا اشـاره بـه این کـه ایـن گیـاه دارای چندین ترکیـب شـیمیایی فعال اسـت، اظهار 
کـرد: یکـی از مهم تریـن ترکیبـات موجود در آن فالونوئید اسـت. ریشـه و جوانه های 
مولـد گل آن دارای پکتیـن، سـاپونین، نوعی اسـانس )بـه مقدار بسـیار جزیی(، یک 

مـاده ی رزینـی، رامنوگلیکوزیـد و مـاده ای به نام کاپارین اسـت.
ــوان داروی  ــنتی به عنـ ــب سـ ــر در طـ ــاه َکَبـ ــرد: گیـ ــوان کـ ــمی عنـ  جاسـ
ـــب  ـــوارد تصل ـــود و در م ـــد می ش ـــرد کب ـــود عملک ـــث بهب ـــدی و باع ـــرک کب مح
ـــک ضـــد روماتیســـم  ـــوان ی ـــه شـــده و به عن ـــه کار گرفت ـــخ بـ شـــرائین و کاهـــش نف
ـــک(،  ـــدر )دیورتی ـــک م ـــوان یـ ـــتفاده از آن به عن ـــود. اس ـــه می ش ـــره گرفت از آن به

ـــت. ـــده اس ـــزارش ش ـــز گ ـــده نی ـــت کنن ـــا و تقوی ـــع کرم ه ـــل دف عام
جاســـمی اظهـــار کـــرد: پوســـت ریشـــه ایـــن گیـــاه، فعال تریـــن قســـمت آن 
ـــن  ـــض و از بی ـــک قاب ـــوان یـ ـــودنش به عن ـــک بـ ـــرم و خش ـــت گ ـــه عل ـــوده و ب ب
ـــه آن در  ـــت ریش ـــانده پوس ـــن جوش ـــود. همچنی ـــتفاده می ش ـــردی اس ـــده ی س برن
ـــی،  ـــا، آنم ـــا بافت ه ـــرات ی ـــروز در حف ـــع س ـــع مای ـــع تجم ـــرای رف ـــنتی ب ـــب س طـ

آرترایتیـــس و نقـــرس اســـتفاده می شـــود.
وی بیان کرد: به این گیاه خاصیت ضد سلی نیز نسبت داده شده است چرا که 
پوست آن تلخ و خلط آور بوده و در ناراحتی های طـحـالی، کلیـوی و کبـدی تجویز 
می شود. از آن جا که این گیاه سرشار از سدیم است، بیماران مبتال به فشار خون باال 

و بیماران قلبی باید در مصرف آن احتیاط کنند.
وی گفـــت: ایـــن گیـــاه بـــرای سیســـتم گوارشـــی مفیـــد بـــوده، از اســـهال 
ـــیدان  ـــذی، آنتی اکس ـــز مغـ ـــاوی ریـ ـــد. ح ـــاد می کن ـــتها را زی ـــری و اش پیش گی
و ویتامین هـــای فراوانـــی اســـت. منبـــع عالـــی کوئرســـتین بـــوده کـــه نوعـــی 
آنتی اکســـیدان عالـــی اســـت. کوئرســـتین، خاصیـــت ضــــد باکتریــــایی، ضــــد 

ســـرطانی، ضدالتهابـــی و ضـــد درد دارد.
ایـن کارشـناس پژوهـش تاکیـد کـرد: نوعـی ترکیـب فالونوئیـدی موجـود در 
ایـن گیـاه، مویرگ هـا را تقویـت می کنـد و مانـع تشـکیل لختگـی خـون می شـود. 
همچنیـن بررسـی ها بـر روی ریشـه های ایـن گیـاه نشـان داده اسـت کـه عصـاره 
حاصــل از ریشـه ایـن گیـاه خاصیـت ضـد میکروبـی قابـل توجهـی از خـود نشـان 

می دهـد.
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 مرور اخبار مهم جهاددانشگاهی
 در حوزه مختلف

افتتاح

■ کلنگ احداث مرکز پیرشفته درمان ناباروری جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی زده شد

■ اخبار کوتاه
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افتتاح
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، 30 اردیبهشـت ماه: بـا حضور دکتر 
شـهریاری رییـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلس 
شـورای اسـالمی، کلنـگ احـداث مرکـز پیشـرفته درمان 
نابـاروری جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی بـه زمین زده 

. شد
دکتـر حسـین علی شـهریاری در ایـن مراسـم اظهـار 
کـرد: در سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی در 
حـوزه نابـاروری فعالیت هـای بسـیار خوبی صـورت گرفته 
و ایـن موضـوع نشـان می دهـد ایـن مجموعـه به خوبـی و 

هماهنـگ عمـل می کنـد.
ــی  ــت یک ــوع جمعی ــه موض ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت،  ــوده و هس ــری ب ــم رهب ــام معظ ــای مق از دغدغه ه

گفــت: تمــام تــالش مســووالن مختلــف بایــد در راســتای 
رفــع مشــکلی کــه رهبــر انقــالب بــه آن اشــاره داشــته، 
ــعاری  ــورت ش ــا به ص ــد تنه ــیر نبای ــن مس ــد. در ای باش
بــا مســاله برخــورد کــرد. بــه همیــن جهــت الزم اســت 
ــن مشــکالتی  ــرای حــل چنی ــز ب ــران نی ــت خی از ظرفی

ــرد. بهــره ب
دکتــر شــهریاری بیــان کــرد: شــورای خیــران مشــهد 
ــی  ــات خوب ــه اقدام ــت ک ــن شوراهاس ــی از فعال تری یک
در زمینه هــای مختلــف داشــته اند. به عنــوان نمونــه 
بســیاری از بیمارســتان های مشــهد توســط خیــران 

احــداث شــده اســت.
رییــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 

شــورای اســالمی اضافــه کــرد: در دولــت نهــم اقداماتــی 
ــز در  ــه ای نی ــت و مصوب ــورت گرف ــه ص ــن زمین در ای
ــید.  ــب رس ــه تصوی ــی ب ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ایــن مصوبــه پــس از انتقــال بــه مجلــس، 2 ســال مــورد 
ــدن  ــاده ش ــس از آم ــت. پ ــرار گرف ــی ق ــه و بازبین توج
ــن  ــه ای ــی ک ــا از آنجای ــد ام ــاده ش ــز 5۴ م ــه نی مصوب
ــت،  ــاز داش ــاردی نی ــزار میلی ــه ای 10 ه ــه بودج مصوب
عملیاتــی نشــد. اگــر امــروز قــرار باشــد ایــن طــرح اجــرا 

ــود. ــد ب ــت خواه ــه دول ــام بودج ــد تم ــود، نیازمن ش
دکتــر شــهریاری خاطرنشــان کــرد: دولــت در آن 
ــاری  ــال ج ــت در س ــت. دول ــرا نداش ــی اج ــان توانای زم
اقداماتــی جدیــد بــرای جوانــی جمعیــت در پیــش 
ــل  ــه دالی ــا ب ــوع بن ــن موض ــد ای ــرار ش ــه ق ــه ک گرفت

ــود. ــول ش ــات موک ــس از انتخاب ــه پ ــی ب مختلف
رییــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 
اســالمی تصریــح کــرد: مطابــق آمارهــا وزارت بهداشــت و 
درمــان در پرداخــت حقــوق و مزایــای پرســنل خــود 20 
هــزار میلیــارد بودجــه در اختیــار داشــت. برخــی تصــور 
می کننــد ایــن بودجه هــا زیــاد اســت امــا بایســتی 
ــه  ــی ک ــد. از آنجای ــر بگیرن ــم در نظ ــور را ه ــورم کش ت
بیــش از 50 درصــد خدمــات در زمینــه نابــاروری توســط 
جهاددانشــگاهی ارایــه می شــود، امیدواریــم منابــع مالــی 

ــد. ــاروری افزایــش یاب ــه مســاله ناب تخصیــص یافتــه ب

آمادگی جهاددانشگاهی برای پیوند سرمایه گذاران 
به مسیر اتصال دانش به بازار

دکتــر مهــدی باصولــی در نشســت رییــس کمیســیون 
بــا  اســالمی  شــورای  مجلــس  درمــان  و  بهداشــت 
جهادگــران دانشــگاهی حــوزه ســالمت خراســان رضــوی 
ــوی  ــان رض ــگاهی خراس ــای جهاددانش ــزود: فعالیت ه اف

کلنگ احداث مرکز پیرشفته درمان ناباروری 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی زده شد

با حضور رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی و معاون هامهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کلنگ احداث مرکز 

پیرشفته درمان ناباروری جهاددانشگاهی خراسان رضوی به زمین زده شد
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ــا خدمــات آزمایشــگاهی شــروع شــد. در  در دهــه 60 ب
حــال حاضــر ایــن خدمــات به صــورت کامــال تخصصــی 
ارایــه می شــود؛ به طــوری کــه ایــن ســازمان طــی یــک 
ســال گذشــته 100 هــزار تســت کوویــد 19 انجــام داده 

کــه 30 هــزار مــورد آن رایــگان بــوده اســت.
از  رهبــری  معظــم  مقــام  حمایت هــای  بــه  وی 
جهاددانشــگاهی اشــاره و تصریــح کــرد: در ایــن راســتا، 
ــه  ــای فناوران ــوان طرح ه ایشــان بودجــه ای را تحــت عن
ــاد در  ــن نه ــد و ای ــه جهاددانشــگاهی اختصــاص دادن ب
ــی  ــای فن ــه را در حوزه ه ــرح فناوران ــتا 31 ط ــن راس ای
ــه  ــرد ک ــف ک ــاورزی تعری ــکی و کش ــی، پزش و مهندس
به صــورت میانگیــن ایــن طرح هــا دارای 70 درصــد 

ــت. ــرفت اس پیش
مجلــس  امــور  و  هماهنگــی  معــاون  گفتــه  بــه 
پــوش،  زخــم  فناورانــه  طــرح   3 جهاددانشــگاهی 
ــه  ــوط ب ــزی مرب ــت فل ــی و کاتالیس ــای ورزش مکمل ه

اســت. بــوده  رضــوی  خراســان  جهاددانشــگاهی 
از حــذف تبصــره ۴  انتقــاد  بــا  باصولــی  دکتــر 
ــوان  ــگاهی، عن ــه جهاددانش ــای فناوران ــه طرح ه بودج
ــه  ــود بودج ــه در خ ــن بودج ــی از ای ــه بخش ــرد: البت ک

جهاددانشــگاهی آمــده اســت.
کــرد:  خاطرنشــان  وی  ایســنا  گــزارش  بــه 
ــه  ــا ســرمایه گذاران را ب جهاددانشــگاهی آمادگــی دارد ت

مســیر اتصــال دانــش بــه بــازار پیونــد دهــد.

جهاددانشگاهی
 درمان ناباروری را تکلیف خود می داند

معــاون  بیدخــوری  حمیدرضــا  دکتــر  ادامــه  در 
ــوی  ــان رض ــگاهی خراس ــازمان جهاددانش ــکی س پزش
جهاددانشــگاهی  فعالیت هــای  ســابقه  کــرد:  اظهــار 
خراســان رضــوی بــه قدمــت تاســیس ایــن نهــاد انقالبــی 
دانش بنیــان در ابتــدای دهــه 60 بــاز می گــردد. درســت 
ــه پشــتوانه  هنگامی کــه جمعــی از نیروهــای داوطلــب ب
ــزه  ــا انگی ــهد ب ــگاه مش ــر دانش ــاتید جهادگ ــی اس علم
بــاال و امکانــات بســیار انــدک موفــق شــدند آزمایشــگاه 
مرکــزی جهاددانشــگاهی را بــرای بهره منــدی قشــر 

ــد. ــدازی کنن ــوردار راه ان ــر برخ کمت
جهاددانشــگاهی  ورود  اصلــی  ایــده  افــزود:  وی 
نابــاروری  درمــان  موضــوع  بــه  رضــوی  خراســان 

رویــان  پژوهشــگاه  فقیــد  بنیان گــذار  بازدیــد  در 
کاظمــی  ســعید  دکتــر  مرحــوم  جهاددانشــگاهی، 
ــن  ــه در ای ــی های اولی ــت. بررس ــکل گرف ــتیانی ش آش
ــی در  ــداف رقابت ــود اه ــی چــون نب ســازمان و مالحظات
ــر بخــش خصوصــی و دولتــی و ورود عمیــق جهــاد  براب
ــات  ــادی، خدم ــلول های بنی ــات س ــه موضوع ــتان ب اس
ــون  ــه از راه خ ــای منتقل ــی و عفونت ه تشــخیص ژنتیک
باعــث شــد تــا ورود بــه عرصــه درمــان نابــاروری انجــام 

ــود. نش
ورود  دالیــل  بــه  اشــاره  بــا  بیدخــوری  دکتــر 
ــوان  ــاروری عن ــان ناب ــه درم ــه عرص ــگاهی ب جهاددانش
کــرد: تاکیــد مکــرر مقــام معظــم رهبــری در رابطــه بــا 
جمعیــت و پیــری آن باعــث شــد نهــاد جهاددانشــگاهی 
ــان  ــوص درم ــدی در خص ــدام ج ــور اق ــر کش در سراس
ــد  ــن رون ــه ای ــا ادام ــد. ب ــاروری را تکلیــف خــود بدان ناب
کاهــش جمعیــت در 20 ســال آینــده، ایــران از پیرتریــن 
ــده  ــال آین ــود و در 30 س ــد ب ــا خواه ــورهای دنی کش
ــه از  ــوری ک ــویم، به ط ــان می ش ــور جه ــن کش پیرتری
هــر ســه نفــر تقریبــا یــک نفــر بــاالی 60 ســال خواهــد 

ــود. ب
ــاون پزشــکی ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان  مع
خراســان  جهاددانشــگاهی  کــرد:  تصریــح  رضــوی 
ــدا  ــاروری ورود پی ــان ناب ــوزه IVF و درم رضــوی در ح
نکــرده امــا در 20 ســال اخیــر ایــن مجموعــه توانســت 
ــای  ــزو فناوری ه ــه ج ــد ک ــب کن ــی را کس فناوری های
محــوری بــرای حــل مشــکل IVF اســت. در حــال 
ــا  ــی ی ــخیص النه گزین ــه تش ــان در زمین ــر خراس حاض
ــی در  ــت مطلوب ــی وضعی ــل از النه گزین ــری قب غربالگ
ــورت  ــود به ص ــات موج ــدارد و خدم ــات ن ــه خدم ارای
ــن  ــه همی ــرد. ب ــرار نمی گی ــردم ق ــار م ــره در اختی روزم
جهــت الزم اســت در شــبکه درمــان نابــاروری ورود پیــدا 
کنیــم. در ایــن راســتا ارتبــاط نزدیکــی بــا پژوهشــگران 

ــم. ــرار کرده ای ــان برق ــش روی بخ
وی خاطرنشــان کــرد: سیاســت جهاددانشــگاهی 
همــواره ایــن بــود کــه فعالیت هــای روزانــه را در اختیــار 
اقشــار کــم برخــوردار قــرار دهــد. ایــن موضــوع یکــی از 
اســتراتژی های مهــم جهاددانشــگاهی اســت. همچنیــن 
همــکاران مــا در مجموعــه پژوهشــکده گردشــگری 
ــأن  ــه در ش ــیده اند ک ــی رس ــج خوب ــه نتای ــالمت ب س

ــث جــذب مخاطــب از  ــوری اســالمی اســت و باع جمه
ــت  ــه خدم ــه ارای ــود. در زمین ــر می ش ــورهای دیگ کش
دانش بنیــان و علمــی بــه اقشــار کــم برخــوردار دو 
ــه  ــف تعرف ــران و تعری ــن از خی ــک گرفت ــتراتژی کم اس
ــد  ــر چن ــال حاض ــن در ح ــت. همچنی ــر ماس ــد نظ م
مرکــز تحقیقاتــی در جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی 
ماننــد  دانشــگاه هایی  بــا  ارتباطــی  پــل  به عنــوان 
فردوســی و علــوم پزشــکی مشــهد، فعــال اســت. در ایــن 
مراکــز تــالش می کنیــم از تــوان ایــن دو دانشــگاه بــرای 
ــم. ــتفاده کنی ــا اس ــای روز دنی ــه فناوری ه ــتیابی ب دس
ــاون پزشــکی ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان  مع
رضــوی تصریــح کــرد: مســاحت زمیــن مرکــز پیشــرفته 
درمــان نابــاروری جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی 
ــهرداری  ــه 11 ش ــه در منطق ــت ک ــع اس 1185 مترمرب
مشــهد واقــع شــده اســت. ایــن مرکــز دسترســی خوبــی 
ــر  ــویی دیگ ــم دارد و از س ــت و معل ــوار امام ــه دو بل ب
در بلــوار وکیل آبــاد واقــع شــده اســت. منطقــه 11 
ــد  ــردم مشــهد می توانن ــت اســت و م ــر جمعی بســیار پ
به واســطه وســایل نقلیــه عمومــی از خدمــات ایــن مرکــز 
ــهرداری  ــف ش ــه لط ــه ب ــه ای ک ــد. پروان ــتفاده کنن اس
ــه در  ــع زیربناســت ک ــرای 8017 مترمرب اخــذ شــده، ب
ــه  ــف و 5 طبق ــه همک ــک طبق ــی، ی ــه منف ــه طبق س
ــازده داخلــی ایــن  ــرخ ب منفــرد احــداث خواهــد شــد. ن
پــروژه 22.5 درصــد اســت کــه از نظــر اقتصــادی یــک 

می شــود. ســرمایه گذاری محســوب 
ــه ایــن صــورت  وی افــزود: مــدل اقتصــادی جهــاد ب
اســت کــه مراکــز آن بایــد در یــک بــازه مشــخص 
خودگــردان باشــد و کامــال وابســته بــه بودجــه حکومتــی 
نباشــند. در ایــن مرکــز پنــج اتاق عمــل خواهیم داشــت. 
یــک اتــاق عمــل ســرپایی کــه تجهیــزات الزم آن آمــاده 
ــک،  ــخیص ژنتی ــوص تش ــای مخص ــت. اتاق ه ــده اس ش
درمــان ســلولی و بخش هــای تصویربــرداری تعبیــه 
شــده اســت کــه برقــرار خواهــد بــود. امیــدوار هســتیم 
ــرداری  ــه بهره ب ــال 1۴02 ب ــان س ــر در پای ــروژه حاض پ
ــروی  ــزاری و نی ــای نرم اف ــوص بخش ه ــد. در خص برس
انســانی نیــز برنامه ریزی هایــی انجــام شــده اســت. 
بودجــه در نظــر گرفتــه شــده 107 میلیــارد تومــان بــه 
ــل  ــان قاب ــارد توم ــا 1۴7 میلی ــه ت ــت ک ــت روز اس قیم

تغییــر اســت.
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                    اخبار کوتاه

افتتاح مرکز نوآوری و شتاب دهی 
در اردبیل

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیل، ۲6 اردیبهشـت ماه: 
)منـش(  جوانـان  دهـی  شـتاب  و  نـوآوری  مرکـز 
اردبیل در راسـتای توسـعه کسـب وکارهای فناورانه، 

در جهاددانشـگاهی اردبیـل افتتـاح شـد.
مهـران اوچـی اردبیلـی رییـس جهاددانشـگاهی 
اردبیـل در مراسـم آغـاز بـه کار ایـن مرکـز گفـت: 
مرکـز نـوآوری و شـتاب دهـی اردبیـل بـر اسـاس 
تفاهم نامـه همـکاری بیـن جهاددانشـگاهی و وزارت 
ورزش و جوانـان راه انـدازی شـده و بـا حمایـت از 
و  دارویـی  »گیاهـان  زمینـه  در  جوانـان  ایده هـای 
آن هـا کمـک خواهـد  بـه شـکوفایی  گردشـگری« 

 . د کر
بیــان  بــا  اردبیــل  جهاددانشــگاهی  رییــس 
فعالیت هــا  گســترش  بــا  امیدواریــم  این کــه 
در  مرکــز  ایــن  کارآفرینــان جــوان،  تربیــت  و 
ــرای بهــره وری  ــه یکــی از مراکــز موفــق ب آینــده ب
اســتعدادهای جوانــان تبدیــل شــود، تصریــح کــرد: 
فعالیــت مرکــز نــوآوری و شــتاب دهــی بــه توســعه 
ــایی،  ــن شناس ــه و همچنی ــب وکارهای فناوران کس
حمایــت  جــذب،  آسیب شناســی،  نیازســنجی، 
قابلیــت  بــا  کارآفریــن  ایده هــای  راه انــدازی  و 
دهــی  شــتاب  و  اشــتغال زایی  و  تجاری ســازی 
ــتان  ــوان اس ــب وکارهای ج ــای کس ــه فعالیت ه ب

ــرد. ــد ک ــایانی خواه ــک ش کم
ــان  ــرکل ورزش و جوان ــیروانی مدی ــجاد انوش س
ــان  ــا بی ــم ب ــن مراس ــز در ای ــل نی ــتان اردبی اس
ــه گره گشــایی  این کــه برداشــتن هــر گامــی کــه ب
ــی  ــه همگان ــد، وظیف ــک کن ــان کم ــور جوان از ام
اســت، اظهــار کــرد: مرکــز نــوآوری و شــتاب دهــی 
یکــی از بســترهای مهــم بــرای راهنمایــی جوانــان 

ــت. ــی اس ــی و کارآفرین ــیر زندگ در مس
ــر  ــای بک ــد ایده ه ــه بای ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
و بدیــع جوانــان در عرصه هــای مختلــف مــورد 
ــن مرکــز  ــزود: ای ــرار گیــرد، اف حمایــت و توجــه ق
ــان  ــر جوان ــادل نظ ــرای تب ــی ب ــه محل ــد ب می توان
ــه  ــمندانه و نوآوران ــای هوش ــه راهکاره ــرای ارای ب

ــل شــود. تبدی

اولین ژوژمان دانشجویی؛ 
جشنواره مّلی کتابت قرآن کریم 

افتتاح شد
 روابـط عمومی سـازمان قرآنی دانشـگاهیان کشـور، اولین 
ژوژمـان دانشـجویی، جشـنواره ملّـی کتابـت قـرآن 

کریـم شـنبه 8 خردادمـاه 1۴00 افتتـاح شـد.
 بنابـــر اعـــالم دبیرخانـــه جشـــنواره ملـــی 
ژوژمـــان  اولیـــن  کریـــم،  قـــرآن  کتابـــت 
ــرآن  ــت قـ ــی کتابـ ــنواره ملـ ــجویی، جشـ دانشـ
ــر،  ــه کوثـ ــوره مبارکـ ــت سـ ــا محوریـ ــم، بـ کریـ
ـــش  ـــا نمای ـــال 1۴00 ب ـــاه س ـــرداد م ـــنبه 8 خ ش
ـــده  ـــرکت کنن ـــجویان ش ـــی دانش ـــار خوشنویس آث
ــت  ــی کتابـ ــنواره ملـ ــوزش جشـ ــش آمـ در بخـ

ــد. ــاح شـ ــم، افتتـ ــرآن کریـ قـ
ایـــن دبیرخانـــه اعـــالم کـــرد: بـــرای اولیـــن 
ــت  ــی کتابـ ــنواره ملـ ــجویی جشـ ــان دانشـ ژوژمـ
ـــق  ـــازی و از طری ـــورت مج ـــه بص ـــم ک ـــرآن کری ق
در   exhibition.isqa.ir اینترنتـــی  پایـــگاه 
ــر  ـــجویان80 اثـ ــت، دانش ـــزاری اسـ ــال برگ حـ
ـــه  ـــنواره ارائ ـــن جش ـــه ای ـــه دبیرخان ـــی ب خوشنویس
ـــه  ـــر ب ـــداد 60 اث ـــش تع ـــس از گزین ـــه پ ـــد ک کردن

بخـــش نمایـــش راه پیـــدا کردنـــد.
قرآن  کتابت  ملی  جشنواره  است  ذکر  به  الزم 
کریم، از اول بهمن ماه 1399 در دو بخش آموزش 
و مسابقه خوشنویسی آغاز به کار نمود، که در بخش 
آموزشی  کالس  جلسه   37 جشنواره،  این  آموزش 
در  قرآنی  و  هنری  پژوهشی،  برتر  اساتید  حضور  با 
صورت  به  و  جاری  سال  اردیبهشت  و  فروردین 
مجازی در سامانه امجد جهاددانشگاهی برگزار شد.

ــت  ــی کتابـ ــنواره ملـ ــود؛ جشـ ــادآور می شـ یـ
ــا هـــدف تقویـــت مناســـبات و  قـــرآن کریـــم بـ
ـــری،  ـــی، هن ـــی، فرهنگ ـــی، پژوهش ـــالت علم تعام
رســـانه ای و تبلیغاتـــی میـــان دانشـــگاهیان و 
نخبـــگان در ســـطح ملـــی بـــا محوریـــت قـــرآن 
کریـــم، تکریـــم جایـــگاه واالی زنـــان و کرامـــت 
ـــرار گرفتـــن  ـــه محـــور ق ـــا توجـــه ب ـــا ب انســـانی آن ه
ســـوره مبارکـــه حضـــرت مریـــم)س(، شناســـایی 
زمینـــه  در  کار  بـــه  عالقه منـــد  دانشـــجویان 
ـــتای  ـــت در راس ـــا، حمای ـــت از آنه ـــی و حمای قرآن
گســـترش هنـــر قرآنـــی، ارائـــه آموزش هـــای 
و  متعهـــد  هنرمنـــدان  تربیـــت  بـــرای  الزم 
و  هنـــری  گروه هـــای  شبکه ســـازی  جـــوان، 
ایجـــاد روحیـــه کار گروهـــی در دانشـــجویان در 
رشـــته های کتابـــت و قطعه نویســـی در خطـــوط 
نســـتعلیق، شکســـته، نســـخ و ثلـــث برگـــزار 

می  شـــود.
ایــن دبیرخانــه، آخریــن مهلــت  همچنیــن 
ارســال آثــار بــرای حضــور در بخــش مســابقه 
ایــن جشــنواره را تــا 15 خــرداد مــاه 1۴00 تمدیــد 
ــرده  ــوت ک ــد دع ــجویان هنرمن ــوده و از دانش نم
ــن  ــوان و قوانی ــق فراخ ــه دقی ــا مطالع ــا ب ــت ت اس
ــه  ارســال اثــر منــدرج در ســایت ایــن جشــنواره ب
نشــانی ketabat.isqa.ir آثــار خــود را بــه 

ــد. ــال نماین ــنواره ارس ــن جش ــه ای دبیرخان
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اخبار برگزاری دوره ها، کارگاه ها، نشست ها و 
هامیش های جهاددانشگاهی

■ ظرفیت های خوب جهاددانشگاهی در حوزه آموزش های مجازی
■ فعالیت های جهاددانشگاهی در راستای اهداف و ماموریت های 

وزارت جهاد کشاورزی است

■ توسعه همکاری های جهاددانشگاهی با رشکت های ملی 
حفاری و مناطق نفت خیز جنوب

■ دهمین رویداد ملی »طریق جاوید« به کار خود پایان داد
■ لزوم دستیابی پارک علم و فناوری الربز به جایگاه واقعی به 

لحاظ بودجه و امکانات

■ فراخوان اهدای رده های سلولی با کاربرد تحقیقاتی به بانک 
سلول های انسانی و جانوری

برگزار
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برگـزار

روابط عمومـی جهاددانشـگاهی، 1 خردادماه: نهمین نشسـت 
هم اندیشـی و هماهنگـی آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی، با 
حضـور دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی و 
رییـس امنـای دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالـی ایـن 
نهـاد، دکتـر غالمعلی منتظـر رییس مرکـز نظـارت، ارزیابی 
و تضمیـن کیفیـت آمـوزش عالـی، دکتـر فرزانـه شـمیرانی 
علـوم  وزارت  غیردولتـی  عالـی  آمـوزش  دفتـر  مدیـرکل 
تحقیقـات و فنـاوری و جمعـی از مدیـران حـوزه آموزشـی 

جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
دکتر طیبی در این نشسـت بر همکاری جهاددانشـگاهی 
وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد و گفت: توجه به 
مسـایل زیرنظـام غیردولتی آمـوزش عالی، بایـد بیش ازپیش 
موردعنایـت وزارت علـوم قرار گیرد و ایـن وزارتخانه نباید به 

وزارت علوم دانشـگاه های دولتی تبدیل شـود.
دکتـر طیبـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه جهاددانشـگاهی در 
حـوزه آمـوزش عالـی از بهتریـن اسـاتید اسـتفاده می کنـد 
اظهـار کـرد: خواسـته های ما در سـند آمـوزش عالـی که به 
تصویـب وزارت علـوم رسـیده بیـان  شـده و ما خواسـتار این 
هسـتیم کـه آنچه بـرای جهاددانشـگاهی در این سـند آمده 

مـورد توجـه قـرار بگیرد.
باید  دارد  تاکید  علوم  وزارت  که  موضوع  این  افزود:  وی 

کیفیت آموزشی و کیفیت اساتید در حوزه آموزش عالی مورد 
توجه باشد قرار بگیرد، همواره برای ما مورد توجه است و 
از آن استقبال می کنیم، اما این که اساتید در مراکز آموزش 
عالی جهاددانشگاهی باید تمام وقت باشند مشکالتی را برای ما 
ایجاد می کند؛ ما تالش می کنیم عالوه بر استفاده از ظرفیت 
محققان و اساتید جهاددانشگاهی از ظرفیت های بیرونی نیز 
برای جبران کمبودها و برای رسیدن به استانداردهای آموزش 

عالی استفاده کنیم.
خـوب  ظرفیت هـای  بـه  اشـاره  بـا  طیبـی  دکتـر 
و  مجـازی  آموزش هـای  حـوزه  در  جهاددانشـگاهی 
پژوهشـی  مراکـز  و  پژوهشـکده ها  محققـان  همچنیـن 
گفـت: جهاددانشـگاهی هـم از ظرفیـت آمـوزش عالـی و 
اسـاتید و دانشـجویان دکتـری و هـم از ظرفیـت محققـان 
جهاددانشـگاهی در مراکـز مختلـف علمـی و پژوهشـی و 
همه کسـانی کـه در اجـرای طرح هـای فناورانـه ایـن نهـاد 
مشـارکت می کننـد، در زمینـه توسـعه آموزش عالی کشـور 
اسـتفاده می کنـد. همچنیـن ما تـالش می کنیـم از ظرفیت 
دوره هـای تحصیالت تکمیلی در توسـعه نسـل های مختلف 

فنـاوری اسـتفاده کنیـم.
وی بـا اشـاره به ایـن که بسـیاری از طرح هـا و پروژه های 
جهاددانشـگاهی پروژه هـای حرفه ای مرتبط با صنایع کشـور 

هسـتند، گفت: ما در جهاددانشـگاهی برای توسـعه این نوع 
فعالیت هـا سـاختارهایی را ایجـاد کردیم و انتظـار داریم این 

سـاختارها در کشور توسـعه پیدا کند.
رییـس جهاددانشـگاهی بـر نظـارت معاونت آموزشـی بر 
عملکـرد آمـوزش عالی جهاددانشـگاهی تاکید کـرد و افزود: 
نظارت مسـتمر سـتاد معاونت آموزشـی بر توسعه و عملکرد 
آمـوزش عالی جهاددانشـگاهی مهم اسـت و در این زمینه بر 
تشـکیل منظم جلسات هیات امناء و کمیسـیون های دائمی 

همـواره تاکید دارم.
رییـس جهاددانشـگاهی بـر توسـعه دوره هـای پژوهـش 
محـور تاکید کـرد و گفت: جهاددانشـگاهی یکـی از بهترین 
بسـترها و سـاختارها برای توسـعه دوره هـای پژوهش محور 
دکتـری اسـت؛ چراکه ایـن نهـاد دارای طرح هـا و پروژه های 
فناورانـه ملـی اسـت، اما متاسـفانه این فرآیند چندی اسـت 
کـه از سـوی وزارت علـوم متوقـف  شـده و مـا امیدواریـم در 
ایـن زمینه بیش از هـر زمانی به جهاددانشـگاهی توجه کند 
تـا بتوانیم برای برنامه های توسـعه کشـور، توسـعه فناوری و 
توسـعه علـوم و فناوری نوپدیـد، نیروی انسـانی آموزش دیده 

و توانمنـد تربیت کنیم.
وی بـا بیـان این که هـدف اصلی فعالیت های دانشـگاه ها 
و موسسـات آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی، فعالیت های با 
کیفیـت متناسـب بـا نیازهای کشـور اسـت، گفـت: نیازمند 
اقتصـاِد دانش بنیـان متکـی بر تـوان ملی هسـتیم و این امر 
زمانـی محقق می شـود کـه بتوانیـم نیروی انسـانی توسـعه  
یافتـه پـرورش دهیـم. اگـر این اتفاق بـه معنـای واقعی روی 
دهـد، در تولیـد فناوری پیشـرفته و نسـل های آتـی فناوری 
شـاهد رجـوع صنعـت، تولیدکننـدگان، کشـاورزی و حـوزه 
پزشـکی بـه دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالـی خواهیم 
بـود. اگـر محصـول ایرانـی، پایه گـذار اقتصـاد باشـد، سـواد 

مـالک اصلـی خواهـد بود.
میز  شکل گیری  پیشنهاد  از  کرد:  تاکید  طیبی  دکتر 
تدوین  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  در  تخصصی 
در  جهاددانشگاهی  و  وزارتخانه  این  میان  راهبردی  سند 
به شدت  تجاری سازی  و  کارآفرینی  پژوهش،  آموزش،  حوزه 
استقبال کرده و امیدواریم روابط دوجانبه روزبه روز ارتقاءیافته 
عالی  آموزش  و مؤسسات  دانشگاه ها  بتوانیم در مجموعه  و 

جهاددانشگاهی، کاری الگو در سطح کشور انجام دهیم.

هدف اصلی در حوزه آموزش ارتقای کیفیت است
در ادامه این نشسـت دکتر غالمعلـی منتظر رییس مرکز 
نظـارت، ارزیابـی و تضمین کیفیـت وزارت علوم، تحقیقات و 
فنـاوری نیـز بـا تاکید بـر این که هدف مـا در حـوزه آموزش، 
ارتقـای کیفیـت اسـت، گفت: در راسـتای همین هـدف باید 
از داشـته های خـود بـه بهتریـن نحـو بهـره ببریـم. یکـی از 
اتفاقاتـی کـه امـروزه مواجـه بـا آن هسـتیم، کاهـش تعـداد 
دانشـجویان در سـال های اخیـر اسـت و یکـی از دالیـل این 
پدیده، پایین بودن کیفیت آموزش در دانشـگاه های ماسـت.
در  بایـد  کـه  مهمـی  اتفاقـات  از  یکـی  افـزود:  وی 
بیفتـد،  اتفـاق  حـوزه آموزش هـای عالـی جهاددانشـگاهی 
همیـن تقویـت سـطح کیفـی آمـوزش دانشـگاهی اسـت. 
جهاددانشـگاهی به واسـطه جایـگاه ممتـازی کـه در حـوزه 
آمـوزش، اشـتغال و مهارت آموزی دارد بایـد وارد این موضوع 

بشـود و ایـن مشـکل را حـل کنـد.

ظرفیت های خوب جهاددانشگاهی 
در حوزه آموزش های مجازی

دکرت طیبی در نهمین نشست هم اندیشی و هامهنگی آموزش عالی جهاددانشگاهی برلزوم 

توجه وزارت علوم به مسایل زیرنظام غیردولتی آموزش عالی تاکید کرد

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

برگزار
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رییـس مرکز نظـارت، ارزیابـی و تضمین کیفیـت وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری ادامـه داد: علی رغـم پتانسـیل 
باالی جهاددانشـگاهی ویژگی های خاصی کـه دارد، اختالف 
 نظرهـای زیـادی بیـن جهاددانشـگاهی وزارت علـوم وجـود 
دارد. بـرای مثـال در بحث تعداد اعضـای هیات علمی تفاوت 
دیـدگاه زیـادی بیـن وزارت علـوم و جهاددانشـگاهی وجـود 

دارد.
وی افـزود: البتـه اقدامات زیادی برای تعامـل بین این دو 
نهـاد صـورت گرفته اسـت، اما در حدی نیسـت کـه به طرح 
کلـی و جامعـی برای پیشـبرد همکاری ها میان ایـن دو نهاد 
بینجامـد. بنابرایـن پیشـنهاد می کنیم میزی تشـکیل شـود 
و در آن مسـووالن جهـاد وزارت علـوم بـا توجه بـه تعامالت 
گذشـته خود تفـرق فعلی موجود را برطـرف کنند و با توجه 

بـه پروتکل های مشخص شـده و معین همـکاری کنیم.
دکتـر منتظـر تصریـح کرد: پیشـنهاد بنده این اسـت که 
بـا توجـه بـه آغـاز برنامه راهبـردی جدیـد جهاددانشـگاهی 
و همچنیـن در آسـتانه شـروع برنامـه هفتـم توسـعه، ایـن 
اتفـاق را به عنـوان یک فصـل مشـترک در نظـر بگیریـم و 
همکاری هـای خـود را به صـورت مشخص شـده و معیـن بـا 

پروتکل هـای خـاص خـود از سـر بگیریـم.

جهاددانشگاهی می تواند گره بسیاری از مشکالت 
اشتغال و آموزش را حل کند

آموزش  دفتر  مدیرکل  شمیرانی  فرزانه  دکتر  ادامه  در 
ظرفیت های  به  اشاره  با  نیز  علوم  وزارت  غیردولتی  عالی 
جهاددانشگاهی گفت: من در استان کرمانشاه و یزد شاهد این 
موضوع بودم که آموزش هایی که برای دانشجویان ارایه می شود 
کامال با پژوهش گره خورده بود و همچنین این آموزش ها و 
پژوهش ها کامال در جهت نیازهای استان و هم چنین نیازهای 
خود دانشجویان قرار داشت. جهاددانشگاهی با حفظ این روند 
در همه استان ها می تواند گره بسیاری از مشکالت اشتغال و 

آموزش را حل کند.
تکمیلـی  تحصیـالت  پـروژه  این کـه  بیـان  بـا  وی 
جهاددانشـگاهی بایـد بـا توجـه به نیازهـای منطقـه و اقلیم 
و هم چنیـن اسـتعدادهای محلـی انجـام شـود، ادامـه داد: 
همچنیـن جهاددانشـگاهی بـا ظرفیت هـای آموزشـی خـود 
در مناطـق مـرزی، می تواند متقاضیان آموزش از کشـورهای 
دیگـر را هـم جـذب کنـد و دامنـه فعالیت هـای خـود را تـا 

سـطح بین المللـی گسـترش دهـد.
دکتر شـمیرانی افـزود: با توجه به اعتبار جهاددانشـگاهی 
و اعتمـادی کـه بـه این نهاد وجـود دارد، می توانـد در اجرای 

پروژه هـا و همین طـور پرداختـن بـه موضوعـات مشـترک، 
همکاری هـای زیـادی با وزارت علوم داشـته باشـد.

نهادهای بالدستی دیدگاه متفاوتی به جهاددانشگاهی 
و اقدامات آن داشته باشند

دکتـر سـید سـعید هاشـمی رییـس دانشـگاه علـم و 
فرهنگ جهاددانشـگاهی نیز در این نشسـت گفت: خواسـته 
مـا ایـن اسـت کـه نهادهـای باالدسـتی دیـدگاه متفاوتی به 
جهاددانشـگاهی و اقدامـات آن داشـته باشـند. جهـاد تالش 
کرده در راسـتای سیاسـت های وزارت علـوم اقدامات مثبتی 
در حوزه های مختلف داشـته باشـد و در همین راسـتا معتقد 
به ضـرورت وجـود رقابت سـالم بین زیر نظام هـای غیردولتی 

آموزش عالی هسـتیم.
و  هیات علمـی  اعضـای  حقـوق  اختـالف  افـزود:  وی 
غیـر هیات علمـی دانشـگاه ها و همچنیـن امکاناتـی کـه در 
اختیـار این دانشـگاه ها قـرار می گیـرد، مصادیقی از شـرایط 
وضعیت هـای متفـاوت مجموعه هـای دولتـی و موسسـات 
غیردولتـی اسـت. خواهـش ما این اسـت کـه وزارت علوم به 
ایـن ماجـرا ورود کنـد و از ضررهـای علمـی و اقتصـادی در 

آینـده نه چنـدان دور جلوگیـری کنـد.
دکتـر محمد محسـن غفوریـان مدیـرکل امور آموزشـی 
جهاددانشـگاهی نیـز در این نشسـت با تشـریح فعالیت های 
عالـی  آمـوزش  راه  نقشـه  سـند  گفـت:  جهاددانشـگاهی 
جهاددانشـگاهی به وزارت علوم ارایه  شـده و تالش می شـود 
توسـعه ی فعالیت هـای ایـن حـوزه بـر اسـاس سـند مذکور 

تنظیم شـود.
وی بـا اشـاره بـه وجـود دو دانشـگاه، 6 موسسـه آموزش 
عالـی غیرانتفاعـی، یک دانشـکده و برخـورداری از ۴1 مرکز 
آمـوزش عالـی علمی کاربـردی جهاددانشـگاهی در سراسـر 
کشـور گفـت: مجموعـه ی ایـن مراکـز در بالغ بـر 300 هزار 
مترمربـع فضـای آموزشـی مسـتقر هسـتند و قریـب به 35 
هـزار دانشـجو در حـال حاضـر در این مجموعه هـا در حدود 

۴۴0 کـد رشـته محل، شـاغل بـه تحصیلند.
پایـان  در  جهاددانشـگاهی  آموزشـی  امـور  مدیـرکل 
سـخنان خود بـر اسـتفاده از ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی 
در زمینـه پژوهش و فنـاوری، فعالیت های فرهنگی، توسـعه 
کارآفرینـی و اشـتغال، اسـتفاده از ظرفیـت مراکـز در تربیت 
دانش آموختـگان تحصیـالت تکمیلـی پژوهش محـور تاکید 

کرد.
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برگـزار

ـــت  ـــاه: نشس ـــگاهی،10 خردادم ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
رییـــس  طیبـــی  حمیدرضـــا  دکتـــر  مشـــترک 
جهاددانشـــگاهی بـــا دکتـــر کاظـــم خـــاوازی وزیـــر 
جهـــاد کشـــاورزی بـــا حضـــور دکتـــر محمدرضـــا 
ـــر داراب  ـــاوری، دکت ـــش و فن ـــاون پژوه ـــدی مع پورعاب
ــاورزی و  ــی کشـ ــر تخصصـ ــرکل دفتـ ــی مدیـ یزدانـ

ـــی  ـــاون باغبان ـــگاهی و مع ـــی جهاددانش ـــع طبیع مناب
ـــاورزی  ـــاد کش ـــر جه ـــر وزی ـــاورزی در دفت ـــاد کش جه

برگـــزار شـــد.
ـــس  ـــی پ ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــت دکت ـــن نشس در ای
ــای  ــی توانمندی هـ ــه معرفـ ــات بـ ــه توضیحـ از ارایـ
ـــد  ـــامل تولی ـــاورزی ش ـــوزه کش ـــگاهی در ح جهاددانش

بـــذور هیبریـــد صیفـــی و ســـبزی های گلخانـــه ای، 
ــای  ــد داروهـ ــی، تولیـ ــای گیاهـ ــد آفت کش هـ تولیـ
ـــنگین  ـــژاد دام س ـــی، اصـــالح ن ـــا گیاه ـــا منش ـــی ب دام
ــد  ــذار، تولیـ ــرغ الیـــن تخم گـ ــاد مـ ــبک، ایجـ و سـ
بچـــه ماهـــی ســـی باس بـــرای پـــرورش در قفـــس، 
تولیـــد خـــوراک دام بـــا معرفـــی از علوفه هـــای 
و  مناســـب  آنزیم هـــای  از  اســـتفاده  و  جدیـــد 
بیوتکنولـــوژی در تبدیـــل پســـماندهای محصـــوالت 

کشـــاورزی و... پرداخـــت.
در ادامـــه نیـــز دکتـــر کاظـــم خـــاوازی ضمـــن 
ــگاهی  ــای جهاددانشـ ــندی از فعالیت هـ ــراز خرسـ ابـ
ـــگاهی  ـــای جهاددانش ـــاورزی، فعالیت ه ـــوزه کش در ح
را در راســـتای اهـــداف و ماموریـــت هـــای وزارت 
ــی  ــت: موضوعاتـ ــت و گفـ ــاورزی دانسـ ــاد کشـ جهـ
ـــذور  ـــد ب ـــذار، تولی ـــرغ تخم گ ـــن م ـــاد الی ـــل ایج مث
ــد  ــع جدیـ ــور از منابـ ــوراک دام و طیـ ــد، خـ هیبریـ
گیاهـــی و یـــا پســـماندهای گیاهـــی از اولویت هـــای 

وزارت خانـــه اســـت.
در پایـــان مقـــرر شـــد جهاددانشـــگاهی بـــه 
تفکیـــک دو موضـــوع بـــا وزارتخانـــه مکاتبـــه کنـــد 
و یـــک نماینـــده نیـــز از ســـوی جهـــاد کشـــاورزی 
بـــرای ارتبـــاط ســـریع تر و پیگیـــری موضوعـــات از 

طـــرف دکتـــر خـــاوازی معرفـــی شـــد.

فعالیت های جهاددانشگاهی در راستای
اهداف و ماموریت های وزارت جهاد کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی در نشست مشرتک با رییس جهاددانشگاهی فعالیت های این نهاد را در راستای اهداف و ماموریت های 

وزارت جهاد کشاورزی دانست
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روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
ــازی  ــور مجـ ــا حضـ ــاه: بـ ــتان، 2 خردادمـ خوزسـ
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت

و در ســـفر دکتـــر محمدرضـــا پورعابـــدی معـــاون 
پژوهـــش و فنـــاوری ایـــن نهـــاد بـــه اهـــواز، دو 
ـــی  ـــا گلپایگان ـــر حمیدرض ـــا دکت ـــه ب نشســـت جداگان

ـــر  ـــران و دکت ـــاری ای ـــی حف ـــرکت مل ـــل ش مدیرعام
محمـــدی مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی مناطـــق 

ــد. ــزار شـ ــوب برگـ ــز جنـ نفت خیـ
وضعیـــت  آخریـــن  نشســـت ها  ایـــن  در 
پروژه هـــای مشـــترک واحدهـــای جهاددانشـــگاهی 
از جملـــه خوزســـتان، علـــم و صنعـــت، یـــزد، 
صنعتـــی شـــریف، تهـــران، پژوهشـــکده علـــوم 
پایـــه، پژوهشـــکده توســـعه صنایـــع شـــیمیایی و 
ــور  ــا حضـ ــور بـ ــرکت های مذکـ ــا شـ ــل بـ اردبیـ
و  معاونـــان  و  مربوطـــه  واحدهـــای  روســـای 
ـــی  ـــرکت مل ـــاری و ش ـــی حف ـــرکت مل ـــران ش مدی
مناطـــق نفت خیـــز جنـــوب مـــورد بررســـی قـــرار 

ــت. گرفـ
ــاری  ــای حفـ ــد مته هـ ــری تولیـ ــورای راهبـ شـ
ـــگاهی  ـــازمان جهاددانش ـــوژی س ـــکده تکنول پژوهش
اســـتان خوزســـتان نیـــز دیگـــر جلســـه ای بـــود 
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــازی ریی ـــور مج ـــا حض ـــه ب ک
فنـــاوری  و  پژوهـــش  معـــاون  حضـــور  و 
جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد. همچنیـــن دکتـــر 
محمدرضـــا پورعابـــدی بـــا حضـــور در خـــط 
تولیـــد  رونـــد  از  حفـــاری  مته هـــای  تولیـــد 

ــرد. ــد کـ بازدیـ

توسعه همکاری های جهاددانشگاهی با 
رشکت های ملی حفاری و مناطق نفت خیز جنوب

نشست های بررسی توسعه همکاری های جهاددانشگاهی با رشکت های تابعه وزارت نفت با حضور مجازی رییس و سفر معاون 

پژوهش و فناوری این نهاد به اهواز برگزار شد
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برگـزار

مراسـم  خردادمـاه:   10 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
اختتامیـه دهمیـن رویـداد ملـی فرهنگـی ـ دانشـجویی 
طریـق جاویـد به همـت مرکز دانشـجویی فرهنگـی امام، 
انقـالب اسـالمی والیت فقیـه وابسـته بـه جهاددانشـگاهی 
بـا سـخنرانی حجت االسـالم سـید حسـن خمینـی تولیت 
)ره(، دکتـر عیسـی علیـزاده معـاون  امـام  حـرم مطهـر 
و  جهادگـران  از  جمعـی  و  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی 

دانشـجویان برگـزار شـد.

لزوم توجه به آزادی و توزیع فرصت های پیشرفت
تولیـت حـرم امـام راحـل در ایـن مراسـم بـا تاکیـد بر 
این کـه عدالـت را بـه حوزه هـای اقتصـادی و یـا مـوارد 
دیگـر تنـزل دادن اشـتباه و به نوعی ناقص معنـا کردن آن 
اسـت، گفـت:  توزیـع فرصت هـای پیشـرفت بایـد یکـی از 

مهم تریـن اهـداف در موضـوع عدالت و مشـروعیت باشـد.
حجت االسـالم سـید حسـن خمینـی پیرامـون موضوع 
انتخابـات از منظـر حضـرت امـام )ره( اظهـار کـرد: وقتی 
می گوییـم رأی مردم دخالت در مشـروعیت نظام اسـالمی 
دارد، بـه ذهـن برخـی می آید که مشـروعیت را خـدا داده 
اسـت و کاربـرد ایـن سـخن نوعـی شـرک اسـت و مـردم 

کنـار خدا قـرار داده شـده اند.
وی ادامـه داد: پـدر بـر فرزنـد والیـت دارد و ایـن امـر 
مسـلمی اسـت و صرفـا مربـوط به اسـالم نیسـت، بلکه در 
حقـوق بین الملـل نیـز وجـود دارد؛ اما این طور نیسـت که 
والیـت از دو ناحیـه بیایـد؛ والیـت پـدر در عـرض والیـت 
خـدا نیسـت، چه بسـا ایـن والیـت از جانب خداسـت. لذا 
اگـر گفتـه می شـود مـردم در مشـروعیت دخیل هسـتند 

بـه همین معناسـت.
تولیـت حـرم مطهـر امـام راحـل با طـرح این پرسـش 
کـه آیـا عدالـت و فقاهـت در عرض خداسـت؟ ادامـه داد: 
عمومـی  اقبـال  کـه  حکومتـی  می شـود  گفتـه  این کـه 
را نـدارد مشـروع نیسـت، ایـن حکـم خداسـت. بایـد در 
ایـن بـاب اندیشـیده شـود کـه خـروج جامعـه از حیـث 
تاثیرگـذاری بـه معنـای مخالفـت بـا مشـروعیت اسـت. 
معنـای  بـه  و  جمهـور  نظـر  عمومـی،  اقبـال  از  منظـور 
اکثریـت و ایـن شـرط مشـروعیت نظـام اسـت و انتخابات 
نیـز سـازنده ایـن مشـروعیت اسـت. والیـت بـرای عالمی 
اسـت کـه مسـلط بـه احـکام دیـن و مخالف هـوای نفس 

باشـد و مـردم او را قبـول داشـته باشـند.

دهمین رویداد ملی »طریق جاوید« به کار خود پایان داد
دهمین رویداد ملی فرهنگیـ  دانشجویی طریق جاوید به همت مرکز دانشجویی فرهنگی امام، انقالب اسالمی والیت فقیه با برگزاری 

مراسم اختتامیه در محل حرم مطهر امام راحل به کار خود پایان داد
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حجت االســـالم ســـید حســـن خمینـــی بـــا تاکیـــد 
ـــرد:  ـــار ک ـــام اظه ـــت در مشـــروعیت نظ ـــر موضـــوع عدال ب
در رســـالت انبیـــا نیـــز بـــه موضـــوع عدالـــت توجـــه 
ــاِت«، در  ــلَنا بِالَبِیّنـ ــلنا ُرُسـ شـــده اســـت؛ »لََقـــد أَرَسـ
ادامـــه می فرمایـــد: »لَِیقـــوَم الّنـــاُس بِالِقســـِط«؛ همـــه 
انبیـــا را فرســـتادیم تـــا خـــود مـــردم اقامـــه قســـط و 
ـــه  ـــادی ب ـــتگی زی ـــت هم بس ـــق عدال ـــد. تحق ـــدل کنن ع
میزان همراهـــی و همدلـــی جامعـــه دارد، بـــرای مـــردم 
نمی شـــود تصمیم گیـــری کـــرد. از ســـوی دیگـــر 
ــوارد  ــا مـ ــادی و یـ ــای اقتصـ ــه حوزه هـ ــت را بـ عدالـ
دیگـــر تنـــزل دادن اشـــتباه و به نوعـــی ناقـــص معنـــا 
کـــردن آن اســـت. آزادی نیـــز نوعـــی عدالـــت اســـت.

ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــل ب ــام راح ــرم ام ــت ح تولی
مهم تریــن  از  یکــی  پیشــرفت  فرصت هــای  توزیــع 
ــد،  ــد باش ــروعیت بای ــت و مش ــوع عدال ــداف در موض اه
گفــت: عدالــت در همــه جنبه هــا آرمــان بزرگــی اســت. 
ــا و  ــه مدنظــر انبی ــزی باشــد ک ــد آن چی ــا بای ــان م آرم
ــِط« و  ــاُس بِالِقس ــوَم الّن ــت؛ »لَِیق ــوده اس ــل ب ــام راح ام
ــایلی  ــا و مس ــه حوزه ه ــت را در هم ــه عدال ــر آنک مهم ت
ــق در  ــر فرهنگــی و معیشــتی، مشــکالت عمی ــد فق مانن
همــه حوزه هــا و فســادهای موجــود دیــد. در عیــن حــال 
ــالمی در  ــوری اس ــام جمه ــظ نظ ــل حف ــه اص ــه ب توج

ــت. ــت اس اولوی
ــازمان  ــس س ــی ریی ــدی عباس ــم مه ــن مراس در ای
ــرد:  ــار ک ــخنانی اظه ــگاهی در س دانشــجویان جهاددانش
این رویــداد ملــی بــا همــکاری ســازمان دانشــجویان 
جهاددانشــگاهی و موسســه تنظیــم و نشــر آثــار حضــرت 
امــام )ره(، طــی 10 دوره متوالــی برگــزار شــده اســت و 
در ایــن دوره نیــز مطابــق دوره هــای پیشــین برنامه هــای 
ــه تولیــدات چنــد رســانه ای، فراخــوان  متعــددی از جمل
ــجویی در  ــی دانش ــت های علم ــزاری نشس ــه و برگ مقال
ــوده  ــول دوره ب ــده در ط ــن ش ــای تبیی ــره فعالیت ه زم
ــاب  ــب کت ــا در قال ــن فعالیت ه ــی ای ــه خروج ــت ک اس

ــد شــد. ــن دوره منتشــر خواه دهمی
ــام  ــی ای ــه هم زمان ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــی ادام عباس
رحلــت بنیان گــذار انقــالب اســالمی و انتخابــات ریاســت 
ــداد  ــن روی ــای دهمی ــور برنامه ه ــوری 1۴00، مح جمه
ــر  ــات در نظ ــوع انتخاب ــد موض ــق جاوی ــجویی طری دانش
گرفتــه شــد و پیرامــون مســایلی همچــون انتخــاب نامــزد 
اصلــح، جایــگاه جمهوریــت و نقــش مــردم از منظــر امــام، 
ــارکت  ــات مش ــردم، الزام ــی م ــارکت سیاس ــت مش اهمی

ــد. ــن ش ــا تبیی ــام و ... برنامه ه ــر ام ــردم از منظ م
بــا  پایــان دوره دهــم و هم زمــان  افــزود: در  وی 
اختتامیــه ایــن دوره، شــروع دوره یازدهــم آغــاز می شــود 
بنــا داریــم در دوره آینــده در قالــب کارگاه هــای  و 
ــال  ــی در س ــی های آزاداندیش ــزاری کرس ــی، برگ آموزش
ــور  ــا حض ــگاه ها و ب ــای دانش ــد در فض ــی جدی تحصیل
دانشــجویان، برنامه هــای متنوعــی را دنبــال کنیــم.

نظرات دانشجویان:
در ایــن مراســم 7 نفــر از اعضای ســازمان دانشــجویان 
جهاددانشــگاهی بــه بیــان نقطــه نظــرات خــود پرداختند.
ــور دانشـــجوی کارشناســـی  ــر قلـــی پـ ◄ علی اکبـ
رشـــته برنامه ریـــزی اجتماعـــی و تعـــاون دانشـــگاه 
عالمـــه طباطبایـــی گفـــت: انتظارمـــان از رییـــس 
ـــد،  ـــاد، امی ـــه اعتم ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــده ای ـــور آین جمه
ایمـــان، اشـــتغال، کم تحرکـــی اقتصـــادی، کنتـــرل 
ـــتی  ـــکالت معیش ـــردن مش ـــر نک ـــورم، خراب ت ـــی ت واقع
مـــردم گشـــایش واقعـــی اقتصـــادی اصـــالح ســـاختار 
ـــای  ـــر تحریم ه ـــب در براب ـــرد مناس ـــی رویک ـــام بانک نظ

ــن دارو. ــرب، ازدواج و تامیـ غـ
◄ ســید مصطفــی احمــدی کارشــناس ارشــد حقــوق 
عمومــی از دانشــگاه تهــران هــم بیــان کــرد: بــرای خــروج 

از وضعیــت جــاری کشــور بایــد بــه نظــرات امــام و 
جایــگاه مــردم در اندیشــه ایشــان توجــه عملــی شــود.

ــرق  ــرای رشــته مهندســی ب ــی دکت ــل یزدان ◄ کمی
ــای  ــز اظهــار نظــر کــرد: آق دانشــگاه شــهید بهشــتی نی
ــترین  ــور بیش ــی کش ــه علم ــه جامع ــور ب ــس جمه ریی
ــا وزرای دولتشــان  ــار ب ــن رفت ــد و ای ــی را کردن بی توجه
هــم تکــرار شــد. انتخابــات 1۴00 آزمایــش مــردم 
و مقامــات نظــام جمهــوری اســالمی اســت. کاهــش 
مشــارکت جــز تضعیــف انقــالب و بی اعتبــار کــردن 
ایــران در عرصــه بین المللــی و فشــار مضاعــف بــه اقشــار 
ــت. ــد داش ــری نخواه ــه دیگ ــه نتیج ــیب پذیر جامع آس
◄ امیــد هاشــمی کارشناســی ارشــد رشــته حقــوق 
ــرد:  ــار ک ــم اظه ــتی ه ــهید بهش ــگاه ش ــل دانش بین المل
ــار  ــدد در اختی ــی در ص ــیوه و روش ــر ش ــه ه ــا ب نامزده
ــود  ــی خ ــان حزب ــود و جری ــع خ ــه نف ــدرت ب ــن ق گرفت
ــته  ــان نداش ــی در برنامه هایش ــردم جایگاه ــتند و م هس
طــی  مــردم  سیاســی  مشــارکت  افزایــش  اســت. 
وضعیــت  در  تاثیــر  چــه   98 و   96 و   92 ســال های 
ــول  ــور معل ــروز کش ــت ام ــت؟ وضعی ــان داش ــی آن زندگ
ــه از ســال 1388 شــروع شــد  ــی اســت ک همــان انتخاب

ــت. ــه اس ــه یافت ــون ادام ــا هم اکن و ت
ارشــد  کارشناســی  نــژاد  علــی  ناعمــه   ◄
جامعه شناســی ادبیــات مقطــع دانشــگاه تربیــت مــدرس 
نیــز تصریــح کــرد: جمهوریــت نظــام مــورد تهدیــد جدی 
ــم برخــی مســووالن  ــا تصمی ــا ب ــت م ــه اســت. مل گرفت
ــات آزاد موجــب  دچــار نقــص و انشــقاق شــده اند. انتخاب

افزایــش مشــارکت مــردم می شــود.
◄ ســلمان صحرایــی کارشناســی ارشــد رشــته 
مدیریــت آی تــی دانشــگاه تهــران نیــز خاطرنشــان 
ــط  ــت از خ ــپ و راس ــاح چ ــی از دو جن ــرد: بخش های ک
ــای  ــور در حوزه ه ــام عب ــیره ام ــه و س ــای اندیش قرمزه

عدالــت اجتماعــی و سیاســی کرده انــد.
◄ حســام الدین شــهرابی دکتــرای فلســفه غــرب 
ــدت  ــرد: وح ــرح ک ــان مط ــز در پای ــران نی ــگاه ته دانش
گفتمانــی ذیــل اندیشــه امــام نداریــم. موضع گیری هایــی 
دربــاره امــام در جامعــه امــروز ایــران مشــاهده می کنیــم 
کــه موجــب دو پــاره شــدن ایشــان در ذهــن مــردم شــده 
ــرای  ــاِم اقتدارگ ــه و ام ــاالر فرانس ــاِم مردم س ــت. ام اس

انقــالب.
ــاق و  ــد میث ــم تجدی ــان، مراس ــت در پای ــی اس گفتن
ــزار  ــه برگ ــل والیت فقی ــام راح ــای ام ــا آرمان ه ــت ب بیع

شــد.
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ـــت  ـــرز: بیس ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــی پ ـــط عموم رواب
ـــارک  ـــاوری پ ـــن نشســـت شـــورای علمـــی و فن و نهمی
ـــور  ـــا حض ـــگاهی ب ـــرز جهاددانش ـــاوری الب ـــم و فن عل
ـــزی و  ـــر برنامه ری ـــرکل دفت ـــی مدی ـــام طالب ـــر بهن دکت
ـــاوری،  ـــات و فن ـــوم، تحقیق ـــاوری وزارت عل ـــعه فن توس

ــی  ــاون هماهنگـ ــاهمرادی معـ ــر شـ ــر جهانگیـ دکتـ
امـــور اقتصـــادی اســـتانداری البـــرز، دکتـــر بهـــروز 
بادکـــو رییـــس ســـازمان تجاری ســـازی و اشـــتغال 
دانش آموختـــگان، دکتـــر محمدرضـــا پورعابـــدی 
ـــر  ـــگاهی، دکت ـــاوری جهاددانش ـــش و فن ـــاون پژوه مع

جمشـــید شـــنبه زاده معـــاون پژوهشـــی دانشـــگاه 
ـــور  ـــرکل ام ـــالح مدی ـــل ف ـــر ابوالفض ـــی، دکت خوارزم
اقتصـــاد و دارایـــی اســـتان البـــرز، دکتـــر حبیـــب 
ــگاهی  ــازمان جهاددانشـ ــس سـ ــری رییـ ــه اصغـ الـ
ــر  ــاهین فـ ــر شـ ــی، دکتـ ــن طوسـ خواجه نصیرالدیـ
ـــگاه  ـــالمت پژوهش ـــاوری س ـــد فن ـــز رش ـــس مرک ریی
ابن ســـینا جهاددانشـــگاهی، دکتـــر محمـــد نـــوری 
ـــوم  ـــگاه عل ـــاوری دانش ـــات و فن ـــاون تحقیق ـــپهر مع س
پزشـــکی اســـتان البـــرز و همچنیـــن محمدعلیـــزاده 
و  پژوهـــش  و  صنـــدوق  هیات مدیـــره  رییـــس 
ـــش و  ـــدوق پژوه ـــای صن ـــد اعض ـــی چن ـــاوری و تن فن
ـــرکت های  ـــکاری ش ـــورای هم ـــای ش ـــاوری و اعض فن
ــم و  ــارک علـ ــرداد در پـ ــم خـ ــارک پنجـ ــاور پـ فنـ

ـــد. ـــزار ش ـــرز برگ ـــاوری الب فن
ـــم  ـــارک عل ـــس پ ـــی ریی ـــدی عباس ـــدس مه مهن
ــهدای  ــع تحقیقاتـــی شـ ــرز و مجتمـ ــاوری البـ و فنـ
ــن  ــم ضمـ ــت مهـ ــن نشسـ ــگاهی در ایـ جهاددانشـ
ـــم و  ـــارک عل ـــته پ ـــرد گذش ـــی از عملک ـــه گزارش ارای
فنـــاوری البـــرز گفـــت: مجموعـــه حـــدود یک صـــد 
هکتـــاری پـــارک البـــرز ســـه پژوهشـــگاه، 22 
مرکـــز تخصصـــی و ســـه مرکـــز رشـــد تخصصـــی 
ــل  ــته در تعامـ ــای داده و توانسـ ــود جـ را در دل خـ
ــان  ــاور و دانش بنیـ ــای فنـ بیـــن شـــرکت ها واحدهـ
بیرونـــی  بـــا محیـــط  تعامـــل  و همچنیـــن در 

لزوم دستیابی پارک علم و فناوری الربز به جایگاه واقعی 
به لحاظ بودجه و امکانات

در بیست و نهمین نشست شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری الربز جهاددانشگاهی تاکید شد
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ـــاوری  ـــوآوری، فن ـــه ن ـــی را در عرص ـــتم کامل اکوسیس
و کارآفرینـــی شـــکل دهـــد.

وی بــا اشــاره بــه این کــه کل واحدهایــی کــه 
از زمــان تاســیس پــارک تــا االن در ایــن پــارک 
ــد  ــد، 208 واح ــت قرارگرفته ان ــرش و حمای موردپذی
ــا  ــالش م ــزود: ت ــند. اف ــان می باش ــاور و دانش بنی فن
ــارک  ــن اســت کــه تعــداد واحدهــای مســتقر در پ ای
ــارک  ــار پ ــه در اختی ــی ک ــد. فضای ــدا کن ــش پی افزای
ــدی  ــار اســت. فضــای مفی ــرار دارد حــدود 26 هکت ق
هــم بــرای مرکــز رشــد فراهم شــده کــه 3300 
ــه  ــبت ب ــا نس ــی م ــای اختصاص ــت. فض ــع اس مترمرب
ــطح  ــا در س ــر تقریب ــاوری دیگ ــم و فن ــای عل پارک ه
ــق  ــوری منطب ــن کش ــا میانگی ــرار دارد و ب ــی ق خوب

ــت. اس
ــاد  ــتغال ایج ــه اش ــاره ب ــا اش ــی ب ــدس عباس مهن
شــده در ایــن پــارک تصریــح کــرد: 132۴ نفــر نیــرو 
ــتند در  ــگاهی هس ــه دانش ــت دانش آموخت ــه اکثری ک
ایــن مجموعــه اشــتغال داشــته و تحــت پوشــش بیمــه 
هســتند و تــالش مــا بــر ایــن اســت کــه رشــد 30 تــا 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــتغال را نس ــدی اش ۴0 درص

داشــته باشــیم.
البــرز  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رییــس 
جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه این کــه از نظــر فــروش 
تومــان  میلیــارد  حــدود 819  فنــاور  محصــوالت 
درآمــد بــرای پــارک رقــم خــورده اســت، اظهــار کــرد: 
ــم  ــای عل ــان پارک ه ــوع در می ــرز درمجم ــارک الب پ
ــته  ــی داش ــرد خوب ــور عملک ــف کش ــاوری مختل و فن
اســت و توانســته بــه یک صــد هــزار دالر ارزش افــزوده 

ــد. ــت یاب ــادرات دس ــه ص در زمین
شـرکت های  توانمندسـازی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
البـرز  فنـاوری  و  علـم  پـارک  فنـاور  و  دانش بنیـان 
توسـط  نفـر سـاعت  گفـت: 16880  جهاددانشـگاهی 
و  دیده انـد  آمـوزش  البـرز  فنـاوری  و  علـم  پـارک 
نشسـت ها و جلسـات علمـی زیـادی برگـزار و تـالش 
شـده از پتانسـیل پارک به نحو احسـن اسـتفاده شـود. 
تـالش  کرونـا  پاندومـی  وجـود  علی رغـم  همچنیـن 
کردیـم رویدادهـای علمـی و فرهنگـی خـود را تـا حد 
تـوان برگـزار کنیـم. پـارک همچنیـن توانسـته رتبـه 
ششـم کشـور را در تولیـد محصـوالت ضـد کرونـا بـه 
دسـت آورد. 258 شـرکت دانش بنیـان در اسـتان البرز 

وجـود دارد کـه ایـن پـارک را در رتبـه چهـارم کشـور 
قـرار می دهـد. علی رغـم ایـن دسـتاوردها تـالش ما بر 
ایـن اسـت کـه سـطح پـارک علـم و فنـاوری البـرز در 

همـه زمینه هـا ارتقـا پیـدا کنـد.
مهنــدس عباســی افــزود: توســعه فناوری هــای 
مرکــز رشــد پــارک در ســال اخیــر بــا ســرعت 
بیشــتری صــورت گرفتــه اســت و بــا همــکاری 
ظرفیت هــای  از  توانســتیم  مختلــف  دانشــگاه های 

دانشــگاهی نیــز بهــره ببریــم.
البــرز  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رییــس 
جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه این کــه همچنیــن 
ــه  ــر رفت ــز باالت ــاور نی میانگیــن درآمــد واحدهــای فن
ــود هرچــه بیشــتر  ــرای بهب ــی ب اســت و طــرح جامع
ایــن شــرایط در نظــر گرفتــه شــده اســت بــه توســعه 
پــارک در ســطح اســتان البــرز اشــاره کــرد و گفــت: ما 
تــالش می کنیــم بــا مذاکــره بــا شــهرک های صنعتــی 
اســتان ظرفیــت پــارک را افزایــش دهیــم و بــا 
ــارک، فضــا  گســترش و توســعه بســتر فعالیت هــای پ
را بــرای ارتقــا ســطح واحدهــای فنــاور فراهــم کنیــم. 
ــتان ها  ــارک در شهرس ــن ایجــاد شــعبه های پ همچنی

پیگیــری و دنبــال می شــود.
صنــدوق  فــراوان  تالش هــای  بــا  افــزود:  وی 
ــد  ــه 9۴ درص ــد ک ــکیل ش ــز تش ــتان نی ــوآوری اس ن
ســهام خصوصــی صنــدوق بی نظیــری در ســطح 
کشــور اســت. همچنیــن پــارک بســتر مناســبی بــرای 
ــرده  ــم ک ــاور فراه ــرکت های فن ــگان ش ــات رای تبلیغ
ــد  ــا از طریــق رســانه ملــی و همچنیــن جرای اســت ت
ــوالت،  ــتان محص ــطح اس ــات در س ــف و تبلیغ مختل

ــد. ــی کنن ــود را معرف ــات خ ــا و خدم کااله
شــهدای  تحقیقاتــی  مجتمــع  رییــس 
جهاددانشــگاهی تصریــح کــرد: بــا همــکاری مدیــرکل 
فقیــد اداره مخابــرات اســتان ســاختمان اصلــی پــارک 
ــداد  ــر تع ــم ازنظ ــده و ه ــوری ش ــر ن ــه فیب ــز ب مجه
ــرفت  ــت پیش ــت اینترن ــم کیفی ــی و ه ــوط تلفن خط

ــت. ــده اس ــاهده ش ــادی مش زی
ــن اســت کــه حجــم  ــکات قابل توجــه ای یکــی از ن
ــی  ــش خصوص ــط بخ ــات توس ــن خدم ــی از ای باالی
صــورت گرفتــه اســت و ایــن نکتــه از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار اســت. همچنیــن دســتاوردهای پــارک علــم 
و فنــاوری موجــب شــده تــا نهادهــای باالدســتی نیــز 
ــم  ــش مه ــد و از نق ــاد کنن ــارک اعتم ــه پ ــد ب بتوانن

ــارک در صنعــت باخبــر شــوند. پ
رییــس پــارک البــرز تصریــح کــرد: پــارک توانســته 
ــرمایه گذاری در  ــرای س ــی را ب ــرمایه گذاران مختلف س
ــرای  ــد و از ســرمایه تزریق شــده ب ــب کن ــارک ترغی پ
ــکاری  ــرد. هم ــره بب ــا به ــرکت های نوپ ــرفت ش پیش
و  اســتانی  مختلــف  دســتگاه های  بــا  تعامــل  و 
ملــی باعــث پیشــرفت دوجانبــه پــارک و نهادهــا 
شــده اســت و مشــکالت زیــادی بــا همین گونــه 
همکاری هــا برطــرف شــده اســت. مــا توانســتیم 
ــرفت  ــرای پیش ــی ب ــداوم اعتبارات ــای م ــا پیگیری ه ب
واحدهــای فنــاور از معاونــت علمــی و فنــاوری البــرز 
ــا  ــم. م ــت کنی ــر ســتاری دریاف ــای دکت و شــخص آق
ــرای  ــهیالت را ب ــارات و تس ــن اعتب ــم ای ــعی داری س
ــه توســعه فیزیکــی و علمــی  اهــداف مختلــف از جمل
ــال 1۴00  ــای س ــا انته ــم و ت ــتفاده کنی ــارک اس پ
بتوانیــم زمینــه را بیش ازپیــش بــرای فعالیــت بیشــتر 
و بهتــر پــارک علــم و فنــاوری البــرز در جهــت رفــع 
مشــکالت علمــی، اقتصــادی و فرهنگــی فراهــم کنیــم.
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ـــتی  ـــی و زیس ـــر ژنتیک ـــی ذخای ـــز مل ـــی مرک ـــط عموم رواب
ـــز  ـــوری مرک ـــانی و جان ـــلول های انس ـــک س ـــران: بان ای
ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران، وظیفـــه 
تهیـــه، تولیـــد، کنتـــرل کیفـــی، تکثیـــر و توزیـــع 
ــتاندارد را  ــلولی اسـ ــای سـ ــا و نمونه هـ ــواع رده هـ انـ
ـــلول ها،  ـــوع س ـــن ن ـــک از ای ـــر ی ـــده دارد. ه ـــر عه ب
شناســـنامه مشـــخص و منحصربه فـــردی دارنـــد 
ـــات  ـــه تحقیق ـــا در زمین ـــار آن ه ـــه اعتب ـــر ب ـــه منج ک
ســـلولی  مجموعه هـــای  می شـــود.  مختلـــف 
ـــلولی  ـــک س ـــون در بان ـــای گوناگ ـــا کاربرده ـــوع ب متن
ـــان،  ـــای محقق ـــب تقاض ـــوند و برحس ـــداری می ش نگه
دانشـــجویان و اســـاتید حـــوزه زیســـت پزشـــکی و 
همچنیـــن، شـــرکت های داروســـازی و تولیدکننـــده 
فرآورده هـــای بیولوژیـــک، در اختیـــار آن هـــا قـــرار 

می گیرنـــد.
دکتـــر عبدالرضـــا دانشـــور آملـــی مدیـــر بانـــک 
ـــوص  ـــز در خص ـــوری مرک ـــانی و جان ـــلول های انس س

ــرد  ــا کاربـ ــلولی بـ ــای سـ ــدای رده هـ ــوان اهـ فراخـ
انســـانی و  بانـــک ســـلول های  بـــه  تحقیقاتـــی 
جانـــوری گفـــت: بانـــک ســـلول های انســـانی و 
ـــای  ـــن رده ه ـــتای تامی ـــز در راس ـــن مرک ـــوری ای جان
ـــرح  ـــور، ط ـــان کش ـــاز محقق ـــورد نی ـــر م ـــلولی معتب س
اهـــدای رده هـــای ســـلولی بـــا کاربـــرد تحقیقاتـــی 
را ارایـــه می کنـــد. ایـــن بانـــک، آمادگـــی دریافـــت 
ــور را  ــان کشـ ــلولی از محققـ ــای سـ ــواع نمونه هـ انـ
ـــجویان  ــاتید و دانش ـــان، اسـ ـــن محقق دارد؛ بنابرای
ــی  ــی و تحقیقاتـ ــز علمـ ــایر مراکـ ــگاه ها و سـ دانشـ
کـــه مالکیـــت رده ســـلولی خاصـــی را بـــر عهـــده 
دارنـــد، رده هـــای ســـلولی خـــود را به منظـــور 
اشـــتراک  بـــه  پژوهشـــگران  عمـــوم  اســـتفاده 
ــلولی  ــه سـ ــدای نمونـ ــای اهـ ــد و از مزایـ می گذارنـ

می شـــوند. بهره منـــد 
کلیـــه  بـــرای  فرصـــت  ایـــن  افـــزود:  وی 
ــاوری  ــت فنـ ــوزه زیسـ ــال در حـ ــرکت های فعـ شـ

اســـاتید،  بیولوژیـــک،  فراورده هـــای  تولیـــد  و 
دانشـــجویان و محققـــان کشـــور فراهـــم اســـت تـــا 
رده هـــای ســـلولی و نمونه هـــای بیولوژیکـــی را کـــه 
ـــی  ـــر ژنتیک ـــی ذخای ـــز مل ـــه مرک ـــد ب ـــار دارن در اختی
ــتراک  ــه اشـ ــد. بـ ــدا نماینـ ــران اهـ ــتی ایـ و زیسـ
ارزشـــمند،  بیولوژیـــک  نمونه هـــای  گذاشـــتن 
موجـــب توســـعه و پیشـــرفت صنعـــت زیســـت 
فنـــاوری و زیســـت پزشـــکی و حفاظـــت از ذخایـــر 

ــد. ــد شـ ــور، خواهـ ــود در کشـ ــی موجـ ژنتیکـ
دانشـــور ابـــراز امیـــدواری کـــرد بـــا ترویـــج 
فرهنـــگ اهـــدا و اشـــتراک گذاری دســـتاوردهای 
ــا آورده و گامـــی در  علمـــی، زکات علـــم را بـــه جـ
نهادینـــه کـــردن ایـــن اقـــدام پســـندیده برداشـــته 

شـــود.
ــای  ــدای رده هـ ــای اهـ ــت، از مزایـ ــی اسـ گفتنـ
ـــدگان  ـــرای اهداکنن ـــی ب ـــرد تحقیقات ـــا کارب ـــلولی ب س

می تـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره کـــرد:
ـــن  ـــرایط ام ـــده در ش ـــدا ش ـــلولی اه ـــه س 1( نمون
ـــداری  ـــار نگه ـــاز بخ ـــروژن ف ـــک نیت ـــن در تان و مطمئ

می شـــود.
2( کلیـــه تســـت های کنتـــرل کیفـــی بـــرای 
بررســـی کیفیـــت ســـلول، عـــدم آلودگـــی قارچـــی، 
ـــه  ـــت نمون ـــن هوی ـــما و تعیی ـــی و مایکوپالس باکتریای
ســـلولی اهـــدا شـــده )بـــرای اعتباربخشـــی بـــه ان( 
به صـــورت رایـــگان انجـــام شـــده و شناســـنامه 
ســـلولی معتبـــر بـــه اهـــدا کننـــده ارایـــه خواهـــد 

شـــد.
3( اهداکننـــدگان می تواننـــد عـــالوه بـــر رده 
ــلولی  ــای سـ ــایر رده هـ ــود، سـ ــی خـ ــلول اهدایـ سـ
بانـــک  ســـلولی  کلکســـیون های  در  موجـــود 
ــار  ــه بـ ــا سـ ــوری را تـ ــانی و جانـ ــلول های انسـ سـ
ــال  ــورت کرایوویـ ــه به صـ ــت هزینـ ــدون پرداخـ و بـ
فریـــز شـــده و یـــا کشـــت یافتـــه در فالســـک 

ــد. ــت کننـ دریافـ

فراخوان اهدای رده های سلولی با کاربرد تحقیقاتی 
به بانک سلول های انسانی و جانوری

بانک سلول های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در راستای تامین رده های سلولی معترب مورد نیاز محققان 

کشور، طرح اهدای رده های سلولی با کاربرد تحقیقاتی را ارایه کرد
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نشست مشترک پارک علم و 
فناوری البرز جهاددانشگاهی و 

شرکت پست 
نشسـت  البـرز:  فنـاوری  و  علـم  پـارک  عمومـی  روابـط 
البـرز  فنـاوری  و  علـم  پـارک  رییـس  مشـترک 
جهاددانشـگاهی و عضـو هیـات مدیـره شـرکت ملـی 
پسـت جمهـوری اسـالمی ایـران بـرای راه انـدازی مرکز 
نـوآوری لجسـتیک فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـا 
هـدف توسـعه بـازار و حمایـت از کسـب وکارهای نو در 

حـوزه پسـت برگـزار شـد.
حوزه  در  تخصصی  نوآوری  مرکز  راه اندازی  موضوع 
پست با حضور مهندس مهدی عباسی رییس پارک علم 
و فناوری البرز جهاددانشگاهی، دکتر محمدرضا قادری 
عضو هیات مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسالمی 
ایران، مهندس رضا حمیدپور مدیرکل پست استان البرز 
بررسی  و  بحث  مورد  مجموعه  دو  این  مدیران  دیگر  و 

قرار گرفت.
رییس پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی در 
این نشست با اشاره به ضرورت ایجاد ساختارهای جدید 
شهروندان  و  مردم  برای  مناسب  خدمات  ارایه  برای 
که  نوآوری  مراکز  راه اندازی  زمینه  این  در  کرد:  اظهار 
با توجه به نیازهای مردم و جامعه شکل می گیرد یکی 
ما  و  است  کنونی  شرایط  در  نیاز  مورد  ساختارهای  از 
در تالش می کنیم از ظرفیت های موجود برای اهداف و 
موضوعات مشترک نهایت استفاده و بهره مندی را داشته 

باشم.
البرز  فناوری  و  علم  پارک  افزود:  عباسی  مهندس 
توانمندی ها و ظرفیت های خوبی دارد اما برای حمایت 
اقتصاد  از  حمایت  و  فناوران  و  دانش آموختگان  از 
و  علمی  دستگاه های  همه  دست  فناور  و  دانش بنیان 

اجرایی را به گرمی می فشارد.
دکتر محمدرضا قادری عضو هیات مدیره شرکت ملی 
پست جمهوری اسالمی ایران نیز در این نشست ضمن 
آی  لجستیک  نوآوری  مرکز  راه اندازی  ایده  از  استقبال 
سی تی با همکاری پارک علم و فناوری البرز گفت: دیگر 
امکان توسعه و فعالیت پست به شکل گذشته و سنتی 
مقدور نیست و در این حوزه نیازمند حضور شرکت های 
دانش پایه  کسب وکارهای  و  ها  آپ  استارت  فناور، 
نیازهای  به  اقتصاد دانش بنیان  تا ضمن توسعه  هستیم 

کسب وکارها متناسب با شرایط جدید پاسخ دهند.
وی با اشاره به این که بیش از 70 درصد فعالیت های 
انجام  اطالعات  فناوری  و  الکترونیکی  فضای  در  پست 
و کسب وکارهای  ها  آپ  استارت  افزود: حضور  می شود 
نو در حوزه پست بستر بسیار مناسبی است که شرکت 

پست هم از این کسب وکارها حمایت می کند.
دکتر قادری به جایگاه کسب وکارهای جدید در حوزه 
پست اشاره کرد و افزود: پست بسیاری از کسب وکارها از 
جمله بخش نشر و توزیع کتاب را متحول کرده است که 
نمونه واقعی آن در نمایشگاه کتاب و ارسال میلیون ها 

جلد کتاب به سراسر کشور و یا دنیاست.
جمهوری  پست  ملی  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
اسالمی ایران با اشاره به این که فضای بسیار خوبی برای 
دارد  وجود  پست  بخش  در  نو  کسب وکارهای  توسعه 
گفت: توسعه بخش های مختلف تجاری و اقتصادی اتفاق 
خوبی است که رخ  داده و در حال حاضر ایده »روستا 
در  مختلف  شهرستان های  و  استان ها  برای  را  بازار« 
جهت توسعه روستاها دنبال می کنیم. همچنین در حال 
وجود  پست  شرکت  در  که  فعالیت هایی  همه  با  حاضر 

بنابراین  می دهد؛  پوشش  را  بازار  درصد  نیم  فقط  دارد 
ایجاد مرکز نوآوری لجستیک ای سی  با طرح  می توان 
تی، کسب وکارها و سهم بازار و اقتصاد در این بخش را 

تقویت و توسعه داد.
برگزاری  زمینه  در  همچنین  نشست  این  در 
از  حمایت  و  پذیرش  برای  آپی  استارت  رویدادهای 
ایده های نو نیز بحث شد تا امکان جذب ایده ها در بخش 

پست فراهم آید.

■■■
 

دیدار معاون پشتیبانی 
جهاددانشگاهی با نماینده 

ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه
سـید  کرمانشـاه:دکتر  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
و مدیریـت  محمدجـواد شوشـتری معـاون پشـتیبانی 
و  ولی فقیـه  نماینـده  بـا  جهاددانشـگاهی  منابـع 
امام جمعـه کرمانشـاه دیـدار و گزارشـی از برنامه هـای 

ایـن نهـاد علمـی را ارایـه کـرد.
معاون  دیدار  در  کرمانشاه  امام جمعه  علماء  آیت اهلل 
ضرورت  بر  وی  با  کشوری  جهاددانشگاهی  پشتیبانی 

تبلیغ دستاوردهای علمی کشور به مردم تاکید شد.
امام جمعه کرمانشاه گفت: باید از دانشمندان بیشتر 
تا  گیرد  قرار  توجه  مورد  آن ها  فناوری  و  شود  حمایت 
مشکلی از مشکالت کشور حل و از طرفی با فروش آن 

درآمدزایی برای کشور ایجاد شود.
را  موهبت  و  عظمت  همه  این  قدر  باید  افزود:  وی 
ایران اسالمی قدرت بزرگ منطقه و  امروز  بدانیم، زیرا 
جهان است و با رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( تمامی توطئه های دشمنان نقش بر آب 

می شود.
معاون  شوشتری،  جواد  سید  دکتر  دیدار  این  در 
از  گزارشی  منابع جهاددانشگاهی  مدیریت  و  پشتیبانی 

برنامه های این نهاد علمی را ارایه کرد.

■■■
 

فعالیت شرکت های مستقر 
در پارک علم و فناوری البرز 
جهاددانشگاهی شتاب گرفت

البرز:رییـس  فنـاوری  و  علـم  پـارک  عمومـی  روابـط 
شـورای نماینـدگان شـرکت های مسـتقر شـتاب گفت: 
و  علـم  پـارک  در  مسـتقر  شـرکت های  فعالیت هـای 
شـورای  تشـکیل  بـا  جهاددانشـگاهی  البـرز  فنـاوری 
نمایندگان شـرکت های مسـتقر شتاب بیشـتری گرفت.
گفت:  زمینه  این  در  محرابی  عنایت اهلل  مهندس 
مستقر،  شرکت های  با  پارک  ستاد  ارتباط  راستای  در 
پیشنهاد تشکیل شورای نمایندگان شرکت های مستقر 
توسط  جهاددانشگاهی  البرز  فناوری  و  علم  پارک  در 
فناوری  و  علم  پارک  رئیس  عباسی  مهدی  مهندس 
البرز عملیاتی شد و هم اکنون در حال پیگیری مسایل 
و مشکالت شرکت های دانش بنیان و فناور پارک است.

در  مستقر  شرکت های  نمایندگان  شورای  رییس 
جانشین  و  جهاددانشگاهی  البرز  فناوری  و  علم  پارک 
آبادگران  ساختمان  شیمی  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
انتخاباتی بین  با برگزاری  تصریح کرد: در همین راستا 
شرکت  شورا،  ریاست  و  اعضا  تعیین  جهت  شرکت ها 

صنایع شیمی ساختمان آبادگران به عنوان یکی از اعضا 
و به متعاقب آن رئیس شورا برگزیده شد که با اعطای 
احکام به اعضا از طرف ریاست پارک فعالیت این شورا 
نمایندگان  شورای   1399 سال  در  کرد.  پیدا  رسمیت 
شرکت های مستقر در پارک البرز با همکاری تنگاتنگ 
مسیر  در  را  متعددی  جلسات  پارک  ستادی  پرسنل  با 
رسیدگی به مشکالت موجود در پارک برگزار کردند، در 
سال جاری نیز احکام اعضای شورا توسط ریاست پارک 
البرز مجدداً تنفیذ گردید و مقرر شد در کنار رسیدگی 
به امور جاری پارک، این شورا مسایل کالن را از قبیل 
راه اندازی گمرک اختصاصی شرکت های دانش بنیان نیز 

پیگیری نماید.
وی افزود: شرکت دانش بنیان صنعتی "صنایع شیمی 
فعال  از شرکت های  یکی  به عنوان  آبادگران"  ساختمان 
سال  در  جهاددانشگاهی،  البرز  فناوری  و  علم  پارک 
مجذوب  البرز  سید  مهندس  پیشنهاد  به  بنا   1392
در  عضویت  تقاضای  شرکت  این  مدیرعامل  حسینی 
پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی را ارایه نموده و 
متعاقب آن با تصویب پارک البرز، آبادگران اولین شرکت 
گشته  نائل  افتخار  این  به  که  است  بخش خصوصی  از 
و دفتر نمایندگی این شرکت در پارک جهاددانشگاهی 

مستقر گردید.
مستقر  شرکت های  نمایندگان  شورای  رییس  عضو 
دو  بین  تعامل  و  همکاری  روند  ادامه  در  کرد:  تصریح 
طرف  از  محرابی  عنایت اهلل  مهندس  آقای  مجموعه 
رابط  و  ایشان  جانشین  به عنوان  آبادگران  مدیرعامل 
در  شدند.  انتخاب  آبادگران  شرکت  و  البرز  پارک  بین 
همان سال با مساعدت پارک البرز این شرکت به معاونت 
و  گردیده  معرفی  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
دومین شرکت در سطح کشور است که با 11 فقره از 
محصوالت HIGH TECH خود موفق به اخذ عنوان 
شرکت  این  آن  متعاقب  و  شده  صنعتی"  "دانش بنیان 
توسعه  پژوهشی  "گروه  تاسیس  مجوز  گردید  موفق 
فناوری شیمیائی آبادگران" را از وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری را دریافت نماید.

■■■
 

برگزاری سلسله نشست های 
نقد و بررسی علمی رویدادهای 

قرآنی کشور تا پایان سال
ایکنـا  کشـور:مدیرعامل  دانشـگاهیان  قرآنـی  سـازمان 
بـا اشـاره بـه برگـزاری نشسـت نقـد و بررسـی سـی و 
هفتمیـن دوره مسـابقات بین المللـی قـرآن بـه میزبانی 
ایـن خبرگـزاری ایکنـا، گفـت: در همیـن راسـتا تالش 
خواهـد شـد تـا پایـان سـال حداقـل 20 نشسـت نقد و 
بررسـی رویدادهـای قرآنـی کشـور بـا رویکـرد علمی تر 

شـود. برگزار 
قرآنی  سازمان  رییس  حسنی  محمدحسین 
نشست  مورد  در  خردادماه  پنجم  کشور،  دانشگاهیان 
بین المللی  مسابقات  دوره  سی وهفتمین  بررسی  و  نقد 
ایکنا  دعوت  به  خردادماه  سوم  دوشنبه  روز  که  قرآن 
نقد  نشست  این که  به  اشاره  با  و  پرداخت  شد،  برگزار 
و بررسی مسابقات بین المللی قرآن جلسه خوبی بود که 
با سعه صدر دوستان ما در سازمان اوقاف و امور خیریه 
دوستان  گفت:  بود،  همراه  مسابقات  برگزارکنندگان  و 
کردند.  مطرح  به خوبی  را  خود  نقدهای  هم  منتقد 
بهبود  برای  گرفته  صورت  نقدهای  مجموعه  امیدوارم 

            اخبار کوتاه
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فعالیت های قرآنی کشور در سال های آینده به کار بیاید 
و به کار گرفته شود.

از  برنامه  اولین  نشست  این  کرد:  تصریح  حسنی 
سلسله نشست هایی بود که به نقد و بررسی رویدادها و 
موضوعات مبتالبه جامعه قرآنی می پردازد. با توافقی که 
با سازمان اوقاف و رییس مرکز امور قرآنی این سازمان 
صورت گرفته این مجموعه نشست ها با رویکرد علمی تر 
ادامه خواهد داشت و عالوه بر این که خروجی نشست ها 
در رسانه به استحضار مردم خواهد رسید، برای کارهای 
پژوهشی جدی تر هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل ایکنا در ادامه در مورد تداوم این نشست ها، 
بیان کرد: پیش بینی ما این است که تا پایان سال حداقل 
20 نشست از این جنس جلسات را با حضور شخصیت های 
باشیم.  داشته  قرآنی  جامعه  فعاالن  و  دانشگاهی  علمی، 
امیدوارم بتوانیم با این کار یک وفاق را در موضوعات مبتالبه 
جامعه قرآنی ایجاد کنیم و بتوانیم برای بهبود و توسعه 

هرچه بهتر فضای جامعه گام برداریم.
وی در پایان اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم این خدمت 
علمی تر  رویکرد  با  کشور  قرآنی  جامعه  مجموعه  به  را 
داشته باشیم و عالوه بر انتشار رسانه ای خروجی ها، آن را 
در قالب بحث های پژوهشی به سیاست گذاران و تصمیم 

گیران کشور تقدیم کنیم.

■■■
 

برگزاری دومین تور مجازی 
بازدید از کارخانه های فرآوری 

مواد معدنی دور دنیا
روابـط عمومی جهاددانشـگاهی تربیت مـدرس: دومین تور 
مجـازی بازدیـد از کارخانه هـای فـرآوری مـواد معدنـی 
دور دنیا از اردیبهشـت تـا 30 خردادماه 1۴00 با حضور 
55 نفـر از پرسـنل عملیاتـی و مدیـران صنایـع بـزرگ 
معدنـی ایـران توسـط معاونـت آموزشـی و پژوهشـکده 
فـرآوری مـواد معدنـی جهاددانشـگاهی تربیـت مـدرس 
 Comminution و بـا همـکاری شـرکت بین المللـی
در  اسـترالیا   )Technical Solutions )CTS

حـال برگزاری اسـت.
دکتـر مهـدی ذاکری سرپرسـت پژوهشـکده فرآوری 
مـواد معدنـی گفـت: بـا توجـه بـه اسـتقبال گسـترده 
متخصصیـن حـوزه معـدن کشـور از برگـزاری سلسـله 
جلسـات مجـازی تخصصـی فرآوری مـواد معدنـی، ارایه 
و تـداوم آموزش هـای تخصصی مبتنی بر دسـتاوردهای 
آموزشـی  برنامه هـای  اولویت هـای  از  پژوهشـی 

جهاددانشـگاهی واحـد تربیـت مـدرس اسـت.
وی بـا بیـان این کـه برگـزاری دوره آموزشـی »بازدید 
مجـازی از کارخانه هـای فرآوری دور دنیـا« را برای اولین 
بـار در کشـور اجـرا می شـود، اظهـار کـرد: پژوهشـکده 
فـرآوری مـواد معدنـی جهاددانشـگاهی تربیـت مـدرس 
در تالش اسـت تـا جدیدتریـن دسـتاوردهای علمی دنیا 
را در حـوزه فـرآوری مـواد معدنـی و در قالـب دوره هـای 
آموزشـی تخصصـی به عالقه منـدان این حـوزه ارایه کند.
سرپرسـت پژوهشـکده فرآوری مـواد معدنی در پایان 
تاکیـد کـرد: خروجی دوره آموزشـی "بازدیـد مجازی از 
کارخانه هـای فـرآوری مواد معدنـی دور دنیـا" را انتقال 
اقتصـادی  بنگاه هـای  بـه صنایـع و  دانـش روز جهـان 
از  عیب یابـی  راسـتای  در  و  مشـاوره ای  رویکـردی  بـا 
کارخانه هـا و ارایـه راهکارهـای بهبود فعالیت در سـطح 

صنایـع بـزرگ معدنـی کشـور عنـوان کرد.

کنفرانس علمی »کاربرد 
فرآورده های طبیعی در 

بیماری های نورودژنراتیو« برگزار 
شد

روابط عمومـی پژوهشـکده گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی: 
کنفرانـس علمی یـک روزه »کاربـرد فرآورده های طبیعی 
توسـط  خـرداد  نهـم  نورودژنراتیـو«  بیماری هـای  در 
برگـزار  جهاددانشـگاهی  دارویـی  گیاهـان  پژوهشـکده 

. شد
در این وبینار که با سخنرانی دکتر علی رزمی عضو 
امتیاز  دارای  شد،  برگزار  پژوهشکده  این  هیات علمی 
بازآموزی بوده و با مجوز اداره کل آموزش مداوم جامعه 
بهداشت،  وزارت  مجموعه های  زیر  از  کشور  پزشکی 
یافته های  آخرین  برگزار شد،  پزشکی  آموزش  و  درمان 

علمی مربوط به این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
داروسازان  عمومی،  پزشکان  دوره  این  مخاطبان 
به صورت  دوره  این  و  بودند  سنتی  طب  متخصصان  و 
مجازی  آموزش های  بستر  بر  آنالین  و  مجازی 
برنامه  انتهای  جهاددانشگاهی )امجد( برگزار شده و در 
فایل پاورپوینت ارایه شده و فیلم ضبط شده برنامه نیز 

در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.
به مدت ۴8 ساعت  پایان، شرکت کنندگان دوره  در 
فرصت داده شد تا در آزمون آنالین پایان دوره شرکت 
بتوانند  سواالت  درصد  به 70  پاسخ صحیح  با  و  کنند؛ 

امتیاز بازآموزی دوره را کسب کنند.

■■■
 

گسترش همکاری 
جهاددانشگاهی استان مرکزی و 

علوم پزشکی اراک
روابـط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی: دکتر سـید 
محمـد جمالیـان رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اراک 
در نشسـت بـا دکتـر علی اصغـر غفـاری زاده سرپرسـت 
جهاددانشـگاهی اسـتان مرکزی، محسـن مرادی معاون 
پژوهشـی جهاددانشـگاهی و محمـد طالبـی مدیر مرکز 
فـوق تخصصـی درمان ناباروری جهاددانشـگاهی اسـتان 
کـه در زمینه بررسـی راهکارهای همـکاری دو جانبه در 
راسـتای ارایـه خدمـات سـالمت محور بـه مردم اسـتان 
صـورت گرفـت، گفت: اسـاس کار بهداشـت پیشـگیری 
اسـت و در این میان سـالمت از همه مباحث بهداشـتی 

مهم تـر جلـوه می کنـد.
وی اضافه کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا، نگاه ما 
از درمان محوری به سالمت محوری تغییر کرده که باید 

این تغییر نگرش در جامعه تسری پیدا کند.
جمالیان ضمن تقدیر از فعالیت های جهاددانشگاهی، 
جهاددانشگاهی  با  درمان  حوزه  در  همکاری  آمادگی 

استان مرکزی را اعالم کرد.
دکتر علی اصغر غفاری زاده سرپرست جهاددانشگاهی 
استان مرکزی نیز در ادامه ضمن ارایه گزارشی از خدمات 
با  جهاددانشگاهی  ناباروری  درمان  تخصصی  فوق  مرکز 
اشاره به اقدامات موثر جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی، 

خواستار حمایت دولت از مراکز درمان ناباروری شد.
مدیر  طالبی  و  پژوهشی  معاون  مرادی  ادامه  در 
جهاددانشگاهی  ناباروری  درمان  تخصصی  فوق  مرکز 
خدمات  ارایه  خصوص  در  مطالبی  نیز  مرکزی  استان 

سالمت محور در استان بیان کردند.

اولین رویداد ایده شو برگزار شد
بختیـاری،  و  چهارمحـال  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
شـتاب دهی  و  نـوآوری  مرکـز  همـت  بـه  خردادمـاه:   9
کسـب وکارهای فناورانـه جوانـان )منـش( و بـا همکاری 
اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان رویـداد مجـازی ایـده 
شـو در جهاددانشـگاهی چهارمحـال و بختیـاری برگزار 

. شد
کل  اداره  مشارکت  به  اشاره  با  رضایی  سیروس 
)منش(  و شتاب دهی  نوآوری  مرکز  با  جوانان  و  ورزش 
برگزاری  برای  بختیاری  و  چهارمحال  جهاددانشگاهی 
با توجه به طرح مشترک شتاب دهی  این  رویداد گفت: 
کسب وکارهای فناورانه جوانان با معاونت امور فرهنگی و 
جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان، نزدیک به 20 
انگیزشی و کارگاه آموزشی رایگان برای جوانان  رویداد 
کسب وکارهای  راه اندازی  و  ایده  ارایه  به  عالقه مندان  و 

فناورانه در فاز ترویج طرح برگزار شد.
افزود:  و بختیاری  رییس جهاددانشگاهی چهارمحال 
در  ایده   20 انگیزشی  کارگاه های  برگزاری  از  بعد 
کسب وکار  و  اطالعات  فناوری  گردشگری،  حوزه های 
بادام به دبیرخانه طرح ارسال و از این تعداد 12 طرح 

برتر برای حضور در ایده شو معرفی شدند.
اعضای  و  برتر  اساتید  را  شو  ایده  داوران  رضایی 
با  افزود:  و  عنوان  استان  دانشگاه های  علمی  هیات های 
حضور اساتید برتر استانی که غالبا از اعضای هیات های 
ایده  ارایه  از  پس  هستند،  استان  دانشگاه های  علمی 

توسط صاحبان ایده، سه طرح برتر معرفی شد.
عالوه  برتر  ایده های  صاحبان  به  است،  گفتنی 
از  رایگان  استفاده  امتیاز  نقدی،  جوایز  پرداخت  بر 
)منش(  جوانان  شتاب دهی  و  نوآوری  مرکز  خدمات 
مجوز  نیز  و  بختیاری  و  چهارمحال  جهاددانشگاهی 
شرکت در استارت آپ آتی این مرکز نیز داده خواهد شد.

■■■
 

برگزاری پنجمین دوره سلسله 
نشست های چشم انداز صنعت 

گردشگری در ایران
شـهید  پزشـکی  علـوم  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
بهشـتی: پنجمیـن دوره سلسـله نشسـت های چشـم انداز 
»وضعیـت  موضـوع  بـا  ایـران  در  گردشـگری  صنعـت 
مرکـز  همـکاری  بـا  ایـران«  در  سـالمت  گردشـگری 
و  ایـران  دانشـجویان  فرهنگـی  ـ  علمـی  گردشـگری 
معاونـت فرهنگی جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی شـهید 
بهشـتی بـا هـدف بررسـی وضعیـت موجـود، بازگویـی 
تجربیـات واکاوی چالش هـا و موانع توسـعه گردشـگری 
سـالمت در ایـران بـا حضـور تعـدادی از پژوهشـگران، 
کارشناسـان و فعـاالن عرصـه گردشـگری سـالمت در 

کشـور برگـزار شـد.
علوم  جهاددانشگاهی  سرپرست  حمزه زاده  حمید 
فعالیت های  به  اشاره  ضمن  بهشتی  شهید  پزشکی 
در  سالمت  گردشگری  حوزه  در  واحد  این  شاخص 
باالی  به کیفیت  با توجه  سال های گذشته، اظهار کرد: 
خدمات پزشکی در ایران و افت مستمر ارزش ریال در 
برابر دالر طی چند سال اخیر، تعداد گردشگرانی که با 
هدف انجام اعمال جراحی و یا بهره مندی از یک فرایند 
سفر  ایران  به  کم هزینه  و  مطمئن  درمانی  خدمت  و 

می کنند، با شیب تندی افزایش یافته است.
شهید  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  سرپرست 
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بهشتی افزود: با وجود تنوع فعالیت ها و خدمات شاخص 
ضرورت  و  اهمیت  سالمت،  حوزه  در  جهاددانشگاهی 
توجه به توسعه و رونق این حوزه در برنامه های توسعه ای 
از  بیش  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی 

پیش مدنظر خواهد بود.
در ادامه، علی صادقی تبار مدیر مرکز فوق تخصصی 
حوزه  فعال  و  ابن سینا  مکرر  سقط  و  ناباروری  درمان 
کارآفرینی  نگاه  از  این که  بیان  با  سالمت،  گردشگری 
به  متفاوت  نگاهی  با  که  این  بر  مشروط  تهدیدی  هر 
آن بنگریم، می تواند یک فرصت باشد، خاطرنشان کرد: 
برای  نموده  ایجاد  با وجود محدودیت های  کرونا  بحران 
فرصت  یک  به عنوان  می تواند  منطقه،  در  خدمات  ارایه 

مورد بهره برداری قرار گیرد. 
و  کارآفرینی  حوزه  فعال  منتظری،  حجت اهلل 
انسانی  نیروی  اهمیت  به  اشاره  با  سالمت،  گردشگری 
از  یکی  گفت:  سالمت،  گردشگری  حوزه  در  متخصص 
و  تخصصی  انسانی  نیروی  بحث  حوزه  این  چالش های 
کادر  از  ما  این که  است.  منسجم  ساختار  شفافیت  عدم 
یقینا یک نقطه  برخورداریم،  درمان متخصص و متبحر 
قوت و یک سرمایه ارزشمند است ولی این که چقدر کادر 
بازاریابی و چشم اندازهای توسعه ای  با حوزه های  درمان 
آشناست،  و حداقل در سطح منطقه  دنیا  آن در سطح 
دغدغه ای بزرگ برای حوزه گردشگری سالمت محسوب 

می شود.
علـی فریـدی ماسـوله، پژوهشـگر حـوزه گردشـگری 
سـالمت، ضمـن تایید اهمیـت نیروی انسـانی متخصص 
ارایـه  ضـرورت  بـر  سـالمت،  گردشـگری  حـوزه  در 
خارجـی،  زبان هـای  جملـه  از  خـاص  آموزش هـای 
بازاریابـی، هتلـداری و غیـره تاکیـد نمـود و خاطرنشـان 
کـرد: متولیـان ایـن حـوزه بایـد فـارغ از نـگاه تک بعدی 
بـه ایـن مسـاله، جوانـب مختلف گردشـگری سـالمت را 

مـد نظـر قـرار دهند.

■■■
 

برگزاری وبینار »بررسی 
ویژگی های حکمرانی مطلوب از 
منظر دین« در جهاددانشگاهی 

همدان
روابـط عمومی جهاددانشـگاهی همـدان، 16 اردیبهشـت ماه: 
وبینـار بررسـی ویژگی هـای حکمرانی مطلـوب به همت 
خبرگـزاری بین المللـی قـرآن ایکنـا شـعبه همـدان بـا 
حضـور حجت االسالم والمسـلمین احمدحسـین فالحـی 
اسـالمی  مجلـس شـورای  در  همـدان  مـردم  نماینـده 

شـد. برگزار 
فالحی در این وبینار اظهار کرد: کسانی که یک روز 
در انقالب حضور داشتند و بعدها از فضای انقالبی فاصله 
مطرح  را  فرادینی  حکومت  همچون  مسایلی  گرفتند، 
پاسخگو  دینی  دیگر حکمرانی  که  منطق  این  با  کردند 

نیست.
همان  فرادینی  حکمرانی  این که  به  اشاره  با  وی 
دینی  حکمرانی  داد:  توضیح  است،  غربی  سکوالریسم 
دارای شاخصه هایی است که آن را از سایر حکمرانی ها 

جدا می کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به این که نظام دینی یکی 
مداوم  به طور  چراکه  است  حاکمیت ها  نوع  بهترین  از 
عملکرد او رصد می شود، گفت: عملکرد حاکم این جامعه 
از سوی شورای خبرگان به طور دائم رصد می شود و اگر 

آن حاکم از چهارچوب ها خارج شود تبعیت مردم از آن 
حاکم خبره برداشته می شود.

اجرای ۳00 طرح نظرسنجی در 
خراسان جنوبی

مدیـر  روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی: 
)ایسـپا(  ایـران  دانشـجویان  سـنجی  افـکار  مرکـز 
مرکـز  ایـن  گفـت:  جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی 
اسـتانی،  نظرسـنجی  طـرح   300 از  بیـش  تاکنـون 
اسـت. داده  انجـام  اسـتان  ایـن  در  ملـی  و  منطقـه ای 
عفت خسروی زادنبه به مناسبت سالروز تشکیل مرکز 
در  ایسپا  گفت:  )ایسپا(  ایران  دانشجویان  سنجی  افکار 
نیازهای  رفع  تحقیقاتی کشور،  و  علمی  توسعه  راستای 
سازمان ها و نهادهای تصمیم گیر، ضرورت توجه به افکار 
دیدگاه های  و  مشارکت  از  بهره گیری  لزوم  و  عمومی 
شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های 
مختلف، یکی از مراکز وابسته به جهاددانشگاهی است که 

از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
)ایسپا(  ایران  دانشجویان  سنجی  افکار  مرکز  مدیر 
این که  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی 
تاکنون بیش از 2700 طرح نظرسنجی در کشور انجام 
طرح   300 از  بیش  تاکنون  مرکز  این  کرد:  بیان  شده، 
نظرسنجی استانی، منطقه ای و ملی در این استان انجام 

داده است.
خسروی زادنبه افزود: مرکز افکار سنجی سعی می کند 
نقش علمی موثری در برنامه ها و طرح های راهبردی ملی 
ایفا کند و در این راه همواره  با تخصص خود  متناسب 
سعی دارد که خود را به دانش روز نظرسنجی مجهز کند.
وی تصریح کرد: در واقع نظرسنجی که کار تخصصی 
مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران است این کارکرد را 
دارد که افکار عمومی را در خصوص مسایل مختلف برای 
نهادهای مربوطه منعکس کند و اطالعات الزم را برای 

تصمیم گیری در اختیار آن ها قرار دهد.
)ایسپا(  ایران  دانشجویان  سنجی  افکار  مرکز  مدیر 
این که  بیان  با  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی 
به  تبدیل  امروز  اجتماعی  پیمایش های  و  نظرسنجی ها 
اقتصادی در  ابزار معاینه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و 
صورتی که  در  کرد:  تاکید  است،  شده  مختلف  جوامع 
شناسایی  ضمن  شود  انجام  علمی  روش  با  نظرسنجی 
توسعه،  فرآیند  در  می تواند  اجتماعی  واقعیت های 
و  کوتاه مدت  برنامه ریزی های  برای  راهنما  نقشه 

سیاست گذاری های بلندمدت را داشته باشد.

■■■
 

وبینار آشنایی با حقوق کاربردی 
شرکت ها برگزار شد

اردیبهشـت ماه:   18 قـم،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
وبینار آموزشـی آشـنایی با حقوق شـرکت ها در سـامانه 
آمـوزش مجـازی جهاددانشـگاهی )امجـد( برگـزار شـد.
ایــن کارگاه مجــازی  نوشــین صادقــی مــدرس 
مفهــوم  جملــه  از  مباحثــی  بــه  خــود  ارایــه  در 
شــرکت های تجــاری و تفــاوت آن بــا شــرکت های 
و  پرداخــت  تجــاری  غیــر  موسســه های  و  مدنــی 
ــردی شــرکت ســهامی  مباحثــی همچــون تفــاوت کارب
ــل،  ــره و مدیرعام ــارات هیات مدی ــام، اختی ــاص و ع خ
مســوولیت مدیــران شــرکت ســهامی و میــزان ســرمایه 

داد. شــرح  را  شــرکت ها  در 
هــای  وبینــار  سلســله  از  مجــازی  کارگاه  ایــن 

شــتاب  و  نــوآوری  مرکــز  در  برنامه ریزی شــده 
ــنبه ویژه  ــر ش ــه ه ــود ک ــم ب ــگاهی ق ــی جهاددانش ده
و  جهاددانشــگاهی  دانش آموختــگان  و  دانشــجویان 
ــود. ــزار می ش ــب وکار برگ ــوزه کس ــه ح ــدان ب عالقه من
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــن کارگاه ب ــت، ای ــی اس گفتن
ــوآوری و  دانشــجویان جهاددانشــگاهی توســط مرکــز ن

ــزار شــد. ــم برگ شــتاب دهــی جهاددانشــگاهی ق

■■■
 

برگزاری کنفرانس علمی »کاربرد 
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 

در درمان دردهای عضالنی« 
روابط عمومی پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی، 
کنفرانـس علمـی »کاربـرد گیاهـان دارویـی و داروهـای 
گیاهـی در درمـان دردهـای عضالنـی« بیسـت و ششـم 
فروردین مـاه توسـط پژوهشـکده گیاهان دارویـی برگزار 

. شد
ــا ســخنرانی دکتــر رضــا حاجــی  ایــن وبینــار کــه ب
ــزار  ــن پژوهشــکده برگ ــی ای ــات علم ــی عضــو هی آقای
ــوز اداره  ــا مج ــوده و ب ــوزی ب ــاز بازآم ــد، دارای امتی ش
ــر  ــور از زی ــکی کش ــه پزش ــداوم جامع ــوزش م کل آم
آمــوزش  بهداشــت، درمــان و  مجموعه هــای وزارت 
پزشــکی برگــزار شــد، آخریــن یافته هــای علمــی 
ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق ــوزه م ــن ح ــه ای ــوط ب مرب
مخاطبــان ایــن دوره پزشــکان عمومــی، داروســازان 
دوره  ایــن  و  بودنــد  ســنتی  طــب  متخصصــان  و 
ــای  ــتر آموزش ه ــر بس ــن ب ــازی و آنالی ــورت مج به ص
ــده و در  ــزار ش ــد( برگ ــگاهی )امج ــازی جهاددانش مج
ــم  ــه شــده و فیل ــل پاورپوینــت ارای ــه فای انتهــای برنام
ــار شــرکت کنندگان  ــز در اختی ــه نی ــط شــده برنام ضب

ــت. ــرار گرف ق
در پایــان، شــرکت کنندگان دوره بــه مــدت ۴8 
ســاعت فرصــت داده شــد تــا در آزمــون آنالیــن 
ــه  ــح ب ــخ صحی ــا پاس ــد و ب ــرکت نماین ــان دوره ش پای
70 درصــد ســواالت بتواننــد امتیــاز بازآمــوزی دوره را 

ــد. ــب کنن کس

■■■
 

برگزاری رویداد »ایده شو« 
با موضوع گیاهان دارویی در 

اردبیل
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل، ۲ خـرداد: رویداد 
ایده شـو با موضـوع گیاهـان دارویی از سـری برنامه های 
شـتاب دهی کسـب وکارهای فناورانـه جوانـان اسـتان و 
در  جهاددانشـگاهی  کارآفرینـی  رویدادهـای  مجموعـه 

اردبیـل برگزار شـد.
ــوآوری  ــز ن ــت مرک ــه هم ــه ب ــداد ک ــن  روی در ای
معاونــت  همــکاری  بــا  و  اردبیــل  شــتاب دهی  و 
اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  جوانــان  امــور 
ــی  ــو هیات علم ــد، عض ــزار ش ــازی برگ ــورت مج به ص
ــرداری مناســب  ــت: بهره ب ــل گف جهاددانشــگاهی اردبی
ــادی  ــعه اقتص ــه توس ــد ب ــی می توان ــان داروی از گیاه
ــایانی  ــان کمــک ش ــرای جوان ــتغال زایی ب ــتان و اش اس

ــد. کن
ــی را یکــی  ــان داروی ــی، گیاه ــران اوچــی اردبیل مه



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

18
ه1

مار
│ش

وم
ود

ت 
یس

ل ب
سا

52
برگـزار

از پتانســیل های اســتان بــرای توســعه همه جانبــه 
اقتصــادی و گردشــگری عنــوان و اظهــار کــرد: جلــب 
مشــارکت روســتائیان و شبکه ســازی فعــاالن ایــن 
ــرآوری  ــد و ف ــه توســعه بخــش کشــت، تولی عرصــه ب
ــع  ــت از مناب ــظ و صیان ــن حف ــان و همچنی ــن گیاه ای

طبیعــی می انجامــد.
ــار  ــی اظه ــان داروی ــوزه گیاه ــناس ح ــن کارش ای
ــته  ــل در ســال های گذش ــرد: جهاددانشــگاهی اردبی ک
ــش از  ــازگاری بی ــی س ــی در بررس ــای خوب فعالیت ه
ــام  ــاد انج ــتان پارس آب ــی در شهرس ــاه داروی 100 گی
ــی  ــازگاری خوب ــاه س ــا 11 گی ــان آن ه ــه از می داد ک
ــا منطقــه داشــت و ایــن امــر ســطح زیــر کشــت آن  ب

ــش داد. ــتان را افزای ــان در اس گیاه

■■■
 

دو وبینار آموزش کارآفرینی در 
حوزه صنایع دستی و گردشگری 

برگزار شد
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی ســمنان: علــی منصفــی 
ــگاهی  ــردی جهاددانش ــی کارب ــز علم ــس مرک راد ریی
ســمنان از برگــزاری دو وبینــار آمــوزش کارآفرینــی در 
ــان  ــژه کارآفرین ــگری وی ــتی و گردش ــوزه صنایع دس ح
از  گفــت:  و  خبــر  حــوزه  ایــن  در  عالقه منــدان  و 
سلســه رویدادهــای مرکــز نــوآوری و شــتاب دهی 
ــردی جهاددانشــگاهی ســمنان، دو  ــی کارب ــز علم مرک
ــوزه  ــو" در ح ــازه ش ــه" و "ت ــی تجرب ــداد "صندل روی
و  عالقه منــدان  ویــژه  گردشــگری  و  صنایع دســتی 
کارآفرینــان در ایــن حــوزه در اســتان ســمنان برگــزار 

شــد.
وی ادامـــه داد: در رویـــداد "تـــازه شـــو" بـــا 
ـــوزه  ـــی در ح ـــم کارآفرین ـــا مفاهی ـــنایی ب ـــوع آش موض
ـــر حســـن  ـــا حضـــور دکت صنایع دســـتی و گردشـــگری ب
ـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی ســـمنان و سرپرســـت  رهای
معاونـــت صنایع دســـتی اداره کل میـــراث فرهنگـــی، 
صنایع دســـتی و گردشـــگری اســـتان ســـمنان کـــه 
ــوآوری  ــز نـ ــت مرکـ ــه همـ ــازی و بـ ــورت مجـ به صـ
ـــمنان و  ـــگاهی س ـــردی جهاددانش ـــی کارب ـــز علم مرک
ـــان اداره کل ورزش  ـــور جوان ـــت ام ـــکاری معاون ـــا هم ب
و جوانـــان اســـتان ســـمنان برگـــزار شـــد، بیـــش از 
100 نفـــر از عالقه منـــدان کارآفرینـــی در حـــوزه 

ــد. ــرکت کردنـ ــگری شـ ــتی و گردشـ صنایع دسـ
ـــه  ـــمنان اضاف ـــی جهاددانشـــگاهی س ـــاون آموزش مع
ـــی  ـــداد "صندل ـــن راســـتا، روی ـــن در همی ـــرد: همچنی ک
تجربـــه" در حـــوزه ســـرامیک و چـــاپ روی پارچـــه 
بـــا حضـــور دو نفـــر از کارآفرینـــان برتـــر اســـتان در 
ـــد  ـــزار ش ـــه برگ ـــاپ روی پارچ ـــرامیک و چ ـــوزه س ح
ــازی  ــورت مجـ ــه به صـ ــز کـ ــداد نیـ ــه در این رویـ کـ
ــدان  ــر از عالقه منـ ــش از 100 نفـ ــد، بیـ ــزار شـ برگـ
ــگری  ــتی و گردشـ ــوزه صنایع دسـ ــی در حـ کارآفرینـ

ـــد. ـــرکت کردن ش
منصفـــی راد اذعـــان کـــرد: ایـــن دو رویـــداد، 
در راســـتای اجـــرای فـــاز دوم )نـــوآوری( طـــرح 
جوانـــان  فناورانـــه  کســـب وکارهای  شـــتاب دهی 
و بـــا همـــکاری مرکـــز نـــوآوری و شـــتاب دهی 
ـــمنان و  ـــگاهی س ـــردی جهاددانش ـــی کارب ـــز علم مرک
معاونـــت جوانـــان اداره کل ورزش و جوانـــان اســـتان 

ســـمنان برگـــزار شـــد.

برگزاری نخستین نشست 
شورای داوری سومین جشنواره 
ملی دانشجویی عکس و فیلم 

جاذبه های گردشگری ایران
روابط عمومی مرکز گردشـگری علمی-فرهنگی دانشـجویان 
ایران )ISTTA(: نخسـتین نشست شـورای داوری سومین 
جشـنواره ملـی دانشـجویی عکـس و فیلـم جاذبه هـای 
گردشـگری ایـران بـا حضـور رحیـم یعقـوب زاده رییس 
مرکـز گردشـگری علمـی – فرهنگی دانشـجویان ایران 
و دبیـر جشـنواره، احمـد خطیـری دبیـر شـورا، مدرس 
دانشـگاه و عضـو فدراسـیون جهانـی عکاسـی )فیـاپ(، 
کتایـون جهانگیـری مستندسـاز و کارشـناس سـینما، 
کارشـناس  و  مستندسـاز  کارگـردان،  آفریـده  هـادی 
سـینما، علی آذرنیا کماری کارشـناس عکاسـی، مدرس 
و پژوهشـگر هنـر، سـیدرضا صائمی منتقد و کارشـناس 
و  دانشـگاه  مـدرس  آجرلـو  مصطفـی  دکتـر  سـینما، 
پژوهشـگر حـوزه فرهنـگ و ارتباطات، حامـد جعفرنژاد 
و  انجمـن خبرنـگاران  مدیـره  هیـات  و عضـو  عـکاس 
روزنامه نـگاران ایـران، دکتر اسـماعیل شـفاعتی مدرس 
عـکاس  میرزاپـور  مهـرداد  فرهنـگ،  و  علـم  دانشـگاه 
ایـران،  مطبوعـات  عکاسـان  صنفـی  انجمـن  عضـو  و 
رشـته ی  دانش آموختـه  و  گرافیسـت  بیـات  محمـود 
ارتبـاط تصویـری، صـدرا عمویـی معـاون ارتباطـات و 
فرهنگـی   – علمـی  گردشـگری  مرکـز  اطالع رسـانی 
دانشـجویان ایـران و مـدرس دانشـگاه و زینب یوسـفی 

مدیـر روابـط عمومـی ایـن مرکز تشـکیل شـد.
رییس  یعقوب زاده  رحیم  نشست  این  ابتدای  در 
توضیحاتی  ارایه  به  جشنواره  دبیر  و  گردشگری  مرکز 
و  پرداخت  آن  اجرای  سابقه  و  جشنواره  خصوص  در 
افزود: با توجه به اهمیت نقش هنر در معرفی جاذبه های 
برپایی  به  اقدام  گردشگری  مرکز  ایران  گردشگری 
از آن  جشنواره عکس دانشجویی کرده است که هدف 
معرفی جاذبه های گردشگری ایران از سوی دانشجویان، 
دانشجویان  از  تقدیر  و  معرفی  و  سفر  فرهنگ  ترویج 
خالق و مستعد در زمینه های یادشده است که به شکلی 
موضوعات  مسئله محور  و  هنرمندانه  منتقدانه،  خالقانه، 

مربوط به گردشگری را معرفی می کنند.
در ادامه صدرا عمویی معرفی اجمالی از اعضای کمیته 
ارایه کرد و همچنین  اعضا  از  داوری و سابقه ی هریک 
و  سیاست گذاری  شورای  در  مطروحه  موضوعات  اهم 
شورای راهبری جشنواره را مطرح کرد و سپس زینب 
یوسفی مسئول اجرایی جشنواره گزارش اجمالی از روند 
این جشنواره  در  گفت:  و  داد  دبیرخانه  به  ارسالی  آثار 
و محتوای  فیلم  در هر سه حوزه عکس،  متعددی  آثار 
تمامی  که  است  شده  ارسال  دبیرخانه  به  دیجیتال 
مذهبی،  گردشگری  همچون  گردشگری  زیرشاخه های 

ورزشی، سالمت، خانواده و ... را شامل می شود.
همچنین، احمد خطیری، رییس کمیته داوران هدف 
پیشنهادها  اخذ  را  داوران  شورای  نشست  برگزاری  از 
و  مجزا  کمیته های  تشکیل  جشنواره،  داوران  نظرات  و 
معارفه اعضا دانست و از داوران خواست نظرات خود را 

جهت پیشبرد اهداف جشنواره ارایه بدهند.
کارشناس  و  مستندساز  کارگردان،  آفریده  هادی 
آثار  بررسی  تخصصی،  داوری  گروه های  تشکیل  سینما 
با  همکاری  داوری،  سهولت  جهت  جزئی تر  به صورت 
انجمن های صنفی و تخصصی سینما و عکس و برگزاری 
تهیه  آموزشی  کارگاه های  آثار،  بررسی  و  نقد  جلسات 
فیلم های  از  استفاده  امکان  و  دانشجویان  برای  فیلم 

آرشیو ارزشمند در جشنواره را پیشنهاد داد.
سیدرضا صائمی منتقد و کارشناس سینما پیشنهاد 
هنری،  جنبه های  بر  عالوه  جشنواره،  داوری  در  تا  داد 
زیباشناختی، تکنیکی و محتوا، بر ترویج فرهنگ درست 
مؤلفه های  ایجاد  همچنین  شود.  تاکید  نیز  گردشگری 
انگیزشی برای جذب مخاطبان حوزه ی گردشگری را به 

این جشنواره خواستار شد.
انجمن  مدیره  هیات  عضو  و  عکاس  جعفرنژاد  حامد 
ادامه پیشنهاد  ایران نیز در  خبرنگاران و روزنامه نگاران 
مترو  پرتردد  ایستگاه های  در  عکس  نمایشگاه  برپایی 
انجمن های  با  همکاری  خیابانی،  عکس  نمایشگاه 

تخصصی عکس و سینما را ارایه داد.
پژوهشگر  و  دانشگاه  مدرس  آجرلو  مصطفی  دکتر 
با  ارتباط  برقراری  نیز  ارتباطات  و  فرهنگ  حوزه 
پرداختن  فرهنگ،  و  علم  و  سوره  چون  دانشگاه هایی 
به معرفی آثار به صورت داستان، تشویق به وایرال شدن 
راهبردهای  جمله  از  را  اجتماعی  شبکه های  در  آثار 
جذب بیشتر آثار به جشنواره و نیز معرفی دانشجویان 

عالقه مند دانست.
مهرداد میرزاپور عکاس و عضو انجمن صنفی عکاسان 
مطبوعات ایران ضمن اشاره به شرایط کرونایی موجود 
و نیز برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان، پیشنهاد 
و  کرد  ارایه  را  جشنواره  به  آثار  ارسال  مهلت  تمدید 
شورای  ذیل  تخصصی  کمیته های  تشکیل  خواستار 

داوران جشنواره شد.
دانش آموختــه  و  گرافیســت  بیــات  محمــود 
کارشناســی ارشــد ارتبــاط تصویــری نیــز ضمــن 
و  عربــی  زبان هــای  بــه  آثــار  ترجمــه  پیشــنهاد 
ــار و  ــع آوری آث ــتر در جم ــی بیش ــی، هدف ده انگلیس
ــم  ــس و فیل ــی عک ــی تخصص ــکیل کارگاه آموزش تش
بــرای دانشــجویان حیــن برگــزاری اردوهــای تخصصــی 
ــجویان  ــی دانش ــی – فرهنگ ــگری علم ــز گردش مرک

ــرد. ــوان ک ــران را عن ای
ــم  ــدرس دانشــگاه عل ــر اســماعیل شــفاعتی م دکت
و فرهنــگ ضمــن اعــالم همــکاری خــود بــا دبیرخانــه 
بیشــتر  تبلیغــات  دانشــجویان خواســتار  و جــذب 

ــد. ــنواره ش جش
علــی آذرنیــا کمــاری کارشــناس عکاســی و مــدرس 
ــات پیشکســوتان  ــر اســتفاده از تجربی و پژوهشــگر هن
ــزود  ــرد و اف ــر و ایران گــردی را پیشــنهاد ک حــوزه هن
می تــوان بــرای شناســاندن مناطــق گردشــگری ایــران 
ــک  ــتانی تفکی ــورت اس ــار را به ص ــجویان، آث ــه دانش ب
ــار  ــه آث ــرد ک ــنهاد ک ــن پیش ــرد. همچنی ــی ک و معرف
ــر جــدای از ســایر دانشــجویان  ــروه هن دانشــجویان گ

ــود. داوری ش
کارشــناس  و  مستندســاز  جهانگیــری  کتایــون 
ــه  ــه ب ــت کار و توج ــه اهمی ــاره ب ــن اش ــینما ضم س
فعالیت هــای دانشــجویی در حــوزه فیلــم و عکــس 
ــب  ــرای جل ــبی ب ــتر مناس ــنواره بس ــن جش ــت: ای گف
دانشــجویان عالقه منــد بــه فیلــم و عکــس بــرای 
معرفــی جاذبه هــای گردشــگری ایــران اســت. وی 
همچنیــن خبررســانی در ســایت های ســینما و عکاســی 
ــگری را  ــان گردش ــن راهنمای ــت انجم ــب حمای و جل

ــرد. ــوان ک ــز عن نی
ــی  ــی اســت، فراخــوان ســومین جشــنواره مل گفتن
ــگری  ــای گردش ــم جاذبه ه ــس و فیل ــجویی عک دانش
ــا  ــاه ســال پیــش اعــالم شــده اســت و بن ــران دی م ای
ــر نظــر شــورای داوران جشــنواره، مقــرر شــد زمــان  ب
ارســال آثــار بــه ایــن جشــنواره تــا پایــان تیرمــاه ســال 

جــاری تمدیــد شــود.
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مهم ترین گفته های مسووالن جهاددانشگاهی و سایر 
مسووالن درباره این نهاد

■ تجربه های تلخ گذشته را تکرار نکنیم
■ چهار میلیون زوج نابارور در کشور داریم

■ فعالیت ۳۱ مرکز نوآوری جهاددانشگاهی در سطح کشور
■ پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی، مناد رویش خودباوری 

و توامنندی

■ آخرین پیام ها و بیانیه های جهاددانشگاهی

گفتار
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گفتـار

روابط عمومی جهاددانشگاهی: دکتر حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشگاهی با تشریح مشکالت پیش روی توسعه صنعتی 
نبودن  مشخص  سرزمینی،  آمایش  وجود  عدم  از  کشور،  در 
رعایت  عدم  کشور،  اقتصادی  و  صنعتی  توسعه  پیشران های 
اقتصاد مقیاس؛ استفاده نکردن از همه ظرفیت صنایع کشور 
شفافیت  عدم  و  تولیدی  محصوالت  شدن  دانش بنیان  برای 
بسیاری از فعالیت های اقتصادی به عنوان مهم ترین مشکالت 
در این عرصه نام برد و به دولت آینده یادآوری کرد تجربه 

تلخ گذشته را در این حوزه تکرار نکنیم.

نبود اراده برای توسعه دانش بنیان متکی بر توان ملی
دکتر طیبی با اشاره به آسیب هایی که پیشرفت و توسعه 
کشورمان همواره با آن مواجه بوده اند گفت: موضوع نبود اراده 
برای توسعه دانش بنیان متکی بر توان ملی و انتخاب مدیران 
بدون توجه به درجه خودباوری و کارآمدی آن ها برای تحقق 
پیشرفت  هستند.  آسیب  این  بروز  اصلی  عوامل  هدف،  این 
برنامه ریزی  برای  توانمند  مدیران  انتخاب  و  اراده  حاصل 
افق های  به  رسیدن  برنامه ها جهت  درست  اجرای  و  صحیح 

در نظر گرفته شده در چشم انداز است.

رییس جهاددانشگاهی با بیان این که در این سال ها باوجود 
الگوسازی در تولید محصوالت با فناوری پیشرفته متکی بر توان 
ملی بسیار موفق عمل کرده ایم گفت: ولی در کاربرد آن ها و 
توسعه اقتصادی کشور به صورت عام موفق عمل نکردیم که در 
این رابطه فقط می توان بخشی کمی از تقصیر را به گردن تحریم 

انداخت و مابقی مربوط به نوع مدیریت خودمان است.
کم وبیش  دولت ها  همه  در  تقریباً  این که  بیان  با  وی 
وضعیت همین طور بوده و این موضوع مرتبط به دولت خاصی 
هم نیست افزود: ازجمله دالیل ساختاری این عدم موفقیت 
مواردی چون عدم اجماع ملی در انتخاب پیشرفت و تحقق 
کشور،  اصلی  موضوع  به عنوان  دانش بنیان  اقتصادی  توسعه 
نبود  متناقض،  اهداف  داشتن  یا  و  مشخص  اهداف  نداشتن 
احزاب قوی که در آن ها برنامه ریزی و تربیت مدیران توانمند 
شکل بگیرد، عمل نکردن سازمان مدیریت و برنامه ریــــزی 
به وظیفه اصلی خود که برنامه ریزی درست پیشرفت دانش بنیان 
کشور است و نه فقط مدیریت تقسیم بودجه، هم راستا نبودن 
سیاست داخلی و خارجی کشور با الزامات توسعه اقتصادی، 
تحقق  سمت  به  اقتصادی  هدایت  در  واحد  فرماندهی  نبود 

اقتدار اقتصادی و ... است.

لزوم داشتن برنامه ریزی
 درست برای تحقق اقتصاد دانش بنیان

برنامه ریزی  با  این که  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  رییس 
دانش بنیان می توانیم محصوالت  اقتصاد  تحقق  برای  درست 
و خدماتی تولید کنیم که هم بتواند نیازهای ملی را تامین 
خود  برای  همسو  کشورهای  و  دنیا  اقتصاد  در  هم  و  کنند 
سهم بگیریم ادامه داد: این کار کاماًل شدنی است و ان را بارها 

اثبات کرده ایم.
دکتر طیبی با تاکید بر این که مِن فناور و تولیدکننده باید 
بتوانم تا زمانی که قطعات و مواد اولیه ای را که در داخل ایران 
باکیفیت مناسب قابل تولید نیست با بهترین کیفیت و قیمت 
از سایر کشورها تهیه کنم گفت: همچنین سرمایه در گردش، 
موردنیاز  خدمات  سایر  و  بیمه  حمل ونقل،  ارزی،  تبادل 

خارجی و داخلی من باید با کمترین هزینه صورت پذیرد.
وی با بیان این که رقیب ما در داخل و خارج ایران دیگر 
چینی ها  بلکه  نیستند  گران  باقیمت های  ژاپنی ها  و  غربی ها 
هستند که هوشمندانه ترین فرماندهی را برای توسعه تولید ملی 
انواع تشویق های  با  اقتصادی خوددارند عنوان کرد:  و توسعه 
صادراتی، داشتن بازار تولید انبوه و ماژوالر کردن تولید از طریق 
تقسیم محصول به بخش های کوچک تر برای کاهش قیمت، به 
کار بردن قطعات باکیفیت کم و یا متوسط چینی و ثبات قوانین 
و قیمت ها توانسته اند محصوالت با قیمت ارزان قابل رقابت با 
محصوالت داخل تولید کنند. ضمن این که چه غربی ها و چه 
شرقی ها برای ورود به بازارها هیچ ابایی از فساد و بازارشکنی 

در مقابل تولیدکننده بی پناه داخلی ندارند.
این که  بر  تاکید  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
رفع تحریم باید بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت 
صورت پذیرد افزود: هرگز نمی پذیریم که به خاطر رفع تحریم 
عزت ملی کشور پایمال شود؛ زیرا قادر به پیشرفت در شرایط 
تحریم هستیم درصورتی که بتوانیم مشکالت دوران تحریم را 

درست مدیریت کنیم.

عدم وجود آمایش سرزمینی؛ 
یکی از مشکالت توسعه صنعتی کشور

دکتر طیبی در ادامه این گفت وگو با بیان این که توسعه 
از  است  کشور  اقتصادی  توسعه  اصلی  زیربنای  که  صنعتی 
مشکالتی رنج می برد، از عدم وجود آمایش سرزمینی به عنوان 
یکی از این مشکالت نام برد و گفت: بسیاری از ما گله مند 

تجربه های تلخ گذشته را تکرار نکنیم
رییس جهاددانشگاهی توسعه صنعتی را زیربنای اصلی توسعه اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: از تجربه های تلخ گذشته باید درس 

گرفت و برای آینده آن ها را تکرار نکنیم

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

گفتار
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هستیم که چرا تاسیسات صنعتی و کارخانه های ما این قدر 
نمایندگان  تحت فشار  هم  عمدتا  غیراقتصادی  و  بی قاعده 
مجلس در شهرهای مختلف پراکنده شده اند. صنایع آب بر در 
مناطقی دور از دریاها و دریاچه ها احداث شده اند که باید با 

هزینه های گران برای آن ها آب رسانی شود.
تحت فشار  مجلس  نمایندگان  این که  به  اشاره  با  وی 
مردم برای اشتغال هستند و مردم هم تنها دسترسی آسان 
نیازمند  مردم  رأی  به  نماینده  داد:  ادامه  دارند  نماینده  به 
است، آیا راه منطقی دیگری برای اشتغال عزتمند و درآمد 
که  است  ایجادشده  و  پیشنهاد  منطقه  مردم  برای  مناسب 
وزیر  از  امتیاز  بی مورد،  استیضاح  و  سؤال  انجام  با  نماینده 
هدف  نگیرد.  منطقه اش  به  فوالد  و  پتروشیمی  بردن  برای 
که  است  کشور  در  توسعه  درست  توازن  سرزمینی  آمایش 

چنین اتفاقاتی نیفتد.

مشخص نبودن پیشران های 
توسعه صنعتی و اقتصادی کشور

عدم مشخص  به مشکل  ادامه  در  رییس جهاددانشگاهی 
بودن پیشران های توسعه صنعتی و اقتصادی کشور اشاره کرد 
و گفت: بدیهی است که پیشران های اقتصادی و صنعتی باید بر 
اساس مزیت های کشور و در چند حوزه محدود انتخاب شوند.
مزیت های  جزو  معادن  و  انرژی  این که  بیان  با  وی 
توانمند  نیروی  تربیت  افزود:  هستند  کشور  خدادادی 
باید به گونه ای باشد که در  توسط دانشگاه های اصلی کشور 
حوزه های انرژی و معادن؛ اکتشاف و استخراج را با دانش و 
تجهیزات فناورانه خودمان انجام دهند و با تبدیل مواد خام به 
مواد باارزش افزوده بسیار باالتر، بهره وری درآمدی را به شدت 
باال ببرند و همچنین روزآمدی فناوری ها را دائماً حفظ کنند.
دکتر طیبی ادامه داد: نکته دیگر خلق مزیت های فناورانه 
مصنوعی،  هوش  نانو،  مثل  نوظهور  و  نوین  حوزه های  در 
فناوری اطالعات، الکترونیک، بیوتکنولوژی و مواد نوین و ... 
است که می توانند به عنوان حوزه های پیشران توسعه صنعتی 

و اقتصادی انتخاب شوند.
عدم رعایت اقتصاد مقیاس موضوع دیگری است که عضو 
به آن پرداخت و گفت: سال هاست  انقالب فرهنگی  شورای 
درگیر بحث کوچک زیباست و یا بزرگ زیباست هستیم. اگر 
معتقد به ضرورت دانش بنیان شدن صنایع خود هستیم، تنها 
صنایع بزرگ به علت هزینه های باالی ایجاد مراکز تحقیق و 
توسعه، می توانند آن ها را ایجاد کنند و آن هم نه برای همه 
تجهیزات موردنیاز خط تولید و یا همه محصوالت خود، بلکه 
آن ها  تامین  زنجیره  در  باید  متوسط  و  کوچک  شرکت های 

قرار گیرند.

مشکالت صدور انبوه موافقت
 اصولی برای محصولت مشابه

وی با اشاره به این که صدور انبوه موافقت اصولی برای 
کوچکی  صنایع  آمدن  وجود  به  باعث  مشابه  محصوالت 
توسعه  و  تحقیق  واحدهای  نداشتن  علت  به  که  است  شده 
و  لحاظ کیفیت  به  بتوانند  که  این  به جای  آن ها  محصوالت 
ارزان چینی  را در مقابل محصوالت  بازار داخلی  قیمت هم 
نتوانسته اند  شوند،  بین المللی  بازارهای  وارد  هم  و  بگیرند 
حضور موفقی نه در بازار داخل و نه در بازارهای بین المللی 
داشته باشند، افزود: اگر هوشمندی وزارت صمت در تعیین 
و  محصوالت چینی  برای  مناسب  گمرکی  عوارض  و  حقوق 
خارجی نباشد، به تدریج بازار داخلشان را نیز از دست خواهند 
باید رقابت خود را در سطح  از زمینه ها ما  داد. در بسیاری 
بین المللی ببینیم و نه این که غیر ضرور برای سازنده داخلی 
رقیب درست کنیم. این کار هوشمندی و نظارت می خواهد، 

با روش های آسان، پیشرفت صورت نمی گیرد.
توسعه  برای  این که  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  رییس 
به  مناسب  یارانه  باید  متوسط  و  کوچک  صنایع  در  فناوری 
جهاددانشگاهی  مثل  غیردولتی  توسعه  و  تحقیق  مؤسسات 
کره  در  و  فرانهوفر  مؤسسه  آلمان  در  گفت:  شود  پرداخت 
و در سایر کشور مؤسساتی   )kist( جنوبی مؤسسه کیست 
غیردولتی برای کمک به توسعه فناوری در صنایع کوچک و 
متوسط ایجادشده اند، البته دارای مأموریت های بزرگ توسعه 
فناوری های ملی نیز هستند که بخش خصوصی ریسک ورود 
این  هم  آن ها  بودن  غیردولتی  علت  نمی پذیرد.  را  آن ها  به 
با سرعت تصمیم گیری  بروکراسی دولتی  از  است که خارج 

و راه های توسعه فناوری ها را به صورت میان بر طی کنند.

استفاده نکردن از همه ظرفیت صنایع کشور برای 
دانش بنیان شدن محصولت تولیدی

عدم  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  طیبی  دکتر 
استفاده از همه ظرفیت صنایع کشور برای دانش بنیان شدن 
محصوالت تولیدی اشاره کرد و گفت: تصور غلطی در کشور 
وجود دارد که صنایع بزرگ دولتی و یا شبه دولتی نمی توانند 
کار صرفاً  این  و  کنند  تولید  پیشرفته  فناوری  با  محصوالت 

توسط بخش خصوصی امکان پذیر است.
وی با بیان این که این تصور کاماًل اشتباه است و علت عدم 
همت صنایع ما برای دانش بنیان شدن محصوالت آن ها، تفکر 
غلط اقتصاد منبع بنیان درگذشته و در ایجاد آن ها بوده است 
که باور داشتند که دانش پایه و تجهیزات تولید باید وارداتی 
باشد و آن ها فقط وظیفه تولید محصول را به عهده داشته 
در  می شوند  تحریم  وقتی  شرایط  این  در  داد:  ادامه  باشند 

کار تولید و یا توسعه تولید خود می مانند. دانش بنیان شدن 
محصوالت چینی اتفاقاً از صنایع بزرگ دولتی آن ها آغاز شد 
خریدهای  در  فناوری  انتقال  امتیاز  گرفتن  آن هم  مسیر  و 
خارجی چینی ها از غرب و ژاپن برای ایجاد صنایع خود بود. 
ورود چینی ها به بازار ایران چه در بحث انجام طراحی پایه 
همین  توسط  تولید،  خطوط  تجهیزات  فروش  بحث  چه  و 

صنایع بود.
این که صنعت حمل ونقل  بیان  با  رییس جهاددانشگاهی 
ریلی چین که کلیه متروهای ما متعلق به آن هاست و صنایع 
ارتقاء کیفیت آن ها را  اتومبیل سازی چین که هرروز  اصلی 
مشاهده  ایران  خیابان های  در  آن ها  عملکرد  و  طراحی  در 
می کنیم شاهد این ادعاست عنوان کرد: بر اساس این طرز 
تفکر در ایران، حمایت های مالی و تدوین قوانین فقط برای 
می گیرد  صورت  دانش بنیان  خصوصی  کوچک  شرکت های 
که اساس تولیدات آن ها باید در زنجیره تامین شرکت های 
مورداستفاده  خصوصی  بزرگ  و  غیردولتی  و  دولتی  بزرگ 

قرار گیرند.
به سمت  بزرگ  این شرکت های  اگر  این که  بیان  با  وی 
دانش بنیان شدن محصوالتشان بر اساس فناوری ملی هدایت 
آینده  از شرکت های کوچک دانش بنیان در  نشوند بسیاری 
نزدیک دچار ورشکستگی شده و یا به سراغ زمینه های دیگر 
شرکت های  بودن  موفق  علت  گفت:  می روند  مهاجرت  یا  و 
با  مستقیماً  آن ها  فروش  که  حوزه هایی  در  دانش بنیان 
و گله مندی سایر  و عدم موفقیت  دارد  جیب مردم سروکار 
اتخاذ  نبودن  درست  با  مرتبط  دانش بنیان،  شرکت های 
صنایع  کلیه  شدن  دانش بنیان  برای  جامع  سیاست های 
کشور است. این سیاست درستی است که صنایع دولتی و یا 
غیردولتی باید خصوصی شوند، ولی این به معنای این نیست 
که آن ها نمی توانند دانش بنیان شوند، اراده برای دانش بنیانی 

آن ها وجود ندارد.

عدم شفافیت بسیاری از فعالیت های اقتصادی
عدم  که  این  بیان  با  فرهنگی  انقالب  عالی  عضو شورای 
و  استاندارد  به صورت  مهم  مناقصات  از  بسیاری  برگزاری 
محسوب  کشور  اقتصادی  سالمت  جدی  مشکالت  از  سالم 
می شود، گفت: در این حالت مثلثی از عوامل فاسد کارفرما، 
مشاور و پیمانکار تشکیل شده و به دلخواه خود سازندگان و یا 
تامین کنندگانی را انتخاب می کنند که درخواست های مالی 

فسادآلود آن ها را تامین کند.
نبودن  شفاف  دیگر  مهم  نکته  که  این  به  اشاره  با  وی 
اشکال  در  سازمان ها  و  نهادها  از  بسیاری  اقتصادی  فعالیت 
مختلف است افزود: باید از همه ظرفیت های موجود در کشور 
وفق ضوابط برای توسعه اقتصادی استفاده و از دادن هرگونه 

رانت های ویژه پرهیز شود.
رییس جهاددانشگاهی در پایان سخنانش با بیان این که 
مسایل مهم دیگری وجود دارند که در این گفت وگو فرصت 
در  کشور  اکنون که  داد:  ادامه  نیست  آن ها  به  پرداختن 
سعی  دارد  قرار  اجرایی  حوزه  در  مدیریتی  تحوالت  آستانه 
اصلی  ویژگی  که  شوند  انتخاب  کشور  برای  مدیرانی  شود 
کارآمدی  بودن، خودباوری،  انقالبی  و  مومن  بر  عالوه  آن ها 
بر  متکی  دانش بنیان  اقتصاد  تحقق  راستای  در  کاربلدی  و 

توان ملی باشد.
وی افزود: چنین مدیرانی در دوره های 8 ساله که عموما 
بتواند  تا  باشند  ثابت  باید  است  ما  دولت های  اختیار  در 
برنامه های خود را درست اجرا کنند. هشت سال فرصت بسیار 
خوبی برای برنامه ریزی صحیح و ایجاد یک تحول اقتصادی 
اساسی دانش بنیان برمبنای خواسته های مقام معظم رهبری، 
به  است،  ایران  اسالمی  جمهوری  شریف  مردم  و  نخبگان 
بر  مدیران  انتخاب  در  و شخصی  منافع سیاسی  که  شرطی 
تلخ  تجربه های  از  باید  ما  نشود.  قالب  ملی  منافع  و  مصالح 

گذشته درس گرفته و برای آینده آن ها را تکرار نکنیم.
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روابـط عمومـی پژوهشـگاه ابن سـینای جهاددانشـگاهی: به مناسـبت 
از  حمایـت  کمپیـن  بـا  هم زمـان  و  جمعیـت  ملـی  روز 
زوج هـای نابـارور کـه از سـوی مرکـز درمـان نابـاروری 
ابن سـینا برگزار شـد، نشسـت خبری با موضـوع »حمایت 
از زوج هـای نابـارور؛ هزینه هـا و بیمه هـا« در محل سـالن 
همایش هـای ایـن مرکـز برگـزار شـد و دکتـر محمدرضـا 
نابـاروری  درمـان  مرکـز  و  پژوهشـگاه  رییـس  صادقـی 
ابن سـینا، دکتـر علـی صادقـی تبـار مدیـر مرکـز درمـان 
نابـاروری ابن سـینا، امیـر سـرتیپ دوم سـتاد حمیدرضـا 
سـلمانی فرمانـده قـرارگاه انصـار نیـروی زمینـی ارتـش 
جمهـوری اسـالمی ایـران، دکتر امیـر نـوروزی مدیرعامل 
سـازمان بیمـه نیروهای مسـلح، دکتر آزادی معـاون دفتر 
تخصصـی سـازمان بیمـه سـالمت دربـاره ابعـاد مختلـف 

ایـن موضـوع گفت وگـو کردنـد.
اصلـی  هـدف  نشسـت،  ابتـدای  در  صادقـی  دکتـر 
ایـن  و  نابـارور  زوج هـای  از  حمایـت  کمپیـن  برگـزاری 
و  دانسـت  نابـارور  زوج  بـه  کمـک  را  خبـری  نشسـت 
گفـت: مقـام معظـم رهبـری در سـال 1393 در بیانـات 

خـود ضمـن اعـالم سیاسـت های جمعیتی کشـور بر سـه 
محـور مهـم تاکید فرمودنـد؛ ترویـج فرزنـدآوری، تحکیم 
بنیـان خانواده هـا و تکریـم سـالمندان. کاهش نرخ رشـد 
اگـر  و  اسـت  معظم لـه  مهـم  دغدغه هـای  از  جمعیـت 
اهتمـام کافـی در ایـن زمینـه صـورت نگیـرد در آینده با 
بحـران سـالخوردگی جمعیـت و فقدان نیـروی کار جوان 
بـود کـه می توانـد آسـیب های جـدی  مواجـه خواهیـم 

اقتصـادی و اجتماعـی بـه دنبـال داشـته باشـد.
وی در ادامـه افـزود: بـر اسـاس آخرین آمارهـا، ما 26 
میلیـون زوج جـوان در کشـور داریم و بر اسـاس مطالعات 
کشـوری و همچنیـن آمارهـای جهانی، حـدود 15 درصد 
از زوج هایـی کـه در سـنین بـاروری قرار دارنـد، یعنی 25 
تـا ۴2 سـال، بـا مشـکل نابـاروری مواجه انـد. البتـه در 
مطالعـه آمـاری پژوهشـگاه ابن سـینا در سـال های 92 تـا 
9۴ در خوشـه های جمعیتـی گوناگـون در سـطح کشـور، 
مشـخص شـد که نرخ نابـاروری در برخی اسـتان ها بیش 
به هرحـال،  اسـت.  درصـد   20 حـدود  و  میـزان  ایـن  از 
اگـر حداقل هـای آمـاری را نیـز در نظـر بگیریـم، حـدود 

۴ میلیـون زوج نابـارور در کشـور داریـم کـه تمایـل بـه 
فرزنـدآوری دارنـد و بایـد آن هـا را یک سـرمایه جمعیتی 
بـا  کـه  اسـت  ایـن  مـا  هـدف  آورد.  به حسـاب  بالقـوه 
سـازمان های  جهاددانشـگاهی،  در  مراکـز  دیگـر  کمـک 
بیمه گـر و همـه نهادهـای ذی ربـط تـالش کنیـم کـه بـا 
کاهـش هزینه هـای درمـان و افزایـش پوشـش بیمـه ای 
خدمـات درمـان نابـاروری بـه ایـن زوج هـا کمـک کنیـم 
تـا خانـواده خـود را کامـل کنند. افـزون بر اهمیـت توجه 
توجـه  بایـد  جمعیـت،  بحـث  در  نابـاروری  درمـان  بـه 
بـرای زوج هـا آسـیب های جـدی  نابـاروری  داشـت کـه 
روانـی، خانوادگـی و اجتماعـی بـه همـراه دارد و کمـک 
بـه زوج هـای نابـارور، بـرای ارتقـاء سـطح کلی سـالمت و 

بهداشـت جامعـه نیـز بسـیار مهم اسـت.
دکتـر علـی صادقی تبـار مدیر مرکـز درمـان ناباروری 
ابن سـینا نیـز گفـت: پویـش حمایـت از زوج هـای نابـارور 
چنـد سـالی اسـت کـه بـه مناسـبت روز ملـی جمعیت و 
در راسـتای فرمایشـات مقـام معظم رهبری دربـاره ترویج 
فرزنـدآوری، برگـزار می شـود و افزایـش آگاهـی عمومـی 
نابـاروری، معرفـی خدمـات  و درمان هـای  علـل  دربـاره 
درمانـی پیشـرفته موجود در کشـور، توجـه دادن جامعه، 
مسـووالن و سیاسـت گذاران بـه ایـن پتانسـیل جمعیتـی 
حمایـت  جلـب  و  هزینه هـا  کاهـش  بـرای  تـالش  و 
بـوده  پویـش  ایـن  اهـداف  از جملـه  بیمه گـر  نهادهـای 
اسـت. همچنیـن، مـا در ایـن هفتـه به عنـوان یک بسـته 
تشـویقی چهـار خدمـت ویزیـت اول زنـان، ویزیـت اول 
مـردان، آزمایـش اسـپرم و تسـت پـاپ اسـمیر را به طـور 
رایـگان بـه زوج هـای عزیـز ارایـه می کنیـم و امیدواریـم 
بـا ایـن تالش ها مسـیر درمـان را بـرای زوج هـای عزیز تا 
حـدی همـوار کنیـم و در ایـن راه آمادگـی کامـل خود را 
بـرای همـکاری کامـل بـا همـه مراکـز و نهادهایـی که به 
هـر شـکل مایل بـه حمایـت از زوج هـای نابارور هسـتند، 

اعـالم می کنیـم.
در ادامـه، امیر سـرتیپ دوم سـتاد حمیدرضا سـلمانی 
فرمانـده قـرارگاه انصـار نیـروی زمینـی ارتـش جمهوری 
اسـالمی ایـران، به عنوان نماینـده نیروهای مسـلح در این 
نشسـت عنـوان کـرد: بـا نصب العیـن قـرار دادن فرمـوده 

چهار میلیون زوج نابارور در کشور داریم
رییس پژوهشگاه ابن سینا در نشست خربی با موضوع »حامیت از زوج های نابارور؛ هزینه ها و بیمه ها« مطرح کرد
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فرمانـده کل قـوا و در اجـرای تدابیـر ارزشـمند فرمانـده 
نیروهـای زمینـی، ایـن نیرو سـال گذشـته فعالیـت خود 
را در زمینـه حمایـت از زوج هـای نابـارور آغـاز کـرد و 
بـا ایجـاد قـرارگاه انصـار و بـا همفکـری متخصصـان و 
کارشناسـان اقدامـات الزم در ایـن عرصـه آغـاز شـد. بـا 
مراجعـه حضـوری به تمـام اسـتان ها و یگان هـا، زوج های 
نابـارور شناسـایی شـدند و تالش شـد پشـتیبانی معنوی 
بـا  همچنیـن،  گیـرد.  صـورت  زوج هـا  ایـن  از  مـادی  و 
بیمـه  بـا مدیریـت سـازمان  متعـدد  برگـزاری جلسـات 
نیروهـای مسـلح و بـا زحمـات خالصانـه و مؤمنامـه دکتر 
نـوروزی، مدیـر ایـن سـازمان و بـا همـکاری و مشـارکت 
دلسـوزانه مرکـز درمـان نابـاروری ابن سـینا، تفاهم نامه ای 
بـا ایـن مرکـز منعقد شـد و خدمات درمـان نابـاروری در 
ایـن مرکـز به طـور کامـل تحـت پوشـش سـازمان بیمـه 

نیروهـای مسـلح قـرار گرفت.
وی در ادامـه افـزود: خوشـبختانه، بسـیاری از عزیزان 
توانسـته اند  کوتـاه  مـدت  همیـن  در  زمینـی  نیـروی 
نتیجـه  ایـن مرکـز،  از خدمـات درمانـی  بهره گیـری  بـا 
بگیرنـد و مـا زوج هـای بسـیاری را داریـم کـه درمانشـان 
موفقیت آمیـز بـوده و اکنـون در انتظـار تولـد فرزندشـان 
عزیزمحمـدی  دکتـر  همـکاری  بـا  همچنیـن،  هسـتند. 
عزیـزان  ایـن  هاجـر  فوق تخصصـی  بیمارسـتان  رییـس 
می تواننـد خدمـات مرحلـه زایمـان و مراقبت هـای پـس 
از آن را در ایـن بیمارسـتان تحـت پوشـش کامـل بیمـه 
نیروهـای مسـلح دریافـت کنند. بسـیار خرسـندیم که به 
نـدای فرماندهی کل قـوا برای افزایش جمعیت مسـلمین 
اقدامـات  و  خدمـات  ایـن  ان شـاءاهلل  و  گفتیـم  لبیـک 

همچنـان ادامـه خواهـد یافـت.
دکتـر امیر نوروزی مدیرعامل سـازمان بیمـه نیروهای 
مسـلح نیـز در ادامـه این نشسـت بیـان کرد: در راسـتای 
عمـل بـه فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری، مـا تـالش 
کردیـم که خدمات تحت پوشـش این سـازمان را توسـعه 
دهیـم و اگرچـه قبـال نیـز خدمـات درمـان نابـاروری زیر 
پوشـش ایـن سـازمان قـرار داشـت، اما در سـال گذشـته 
مـا به طـور ویـژه در ایـن حـوزه بازنگـری کردیم و بسـته 
پوشـش  کامـل  به طـور  را  نابـاروری  درمـان  خدمـات 
دادیـم، به طـوری کـه می توانیـم بـا افتخـار اعـالم کنیـم 

کـه خدمتـی در حـوزه درمان نابـاروری نیسـت که تحت 
پوشـش کامـل بیمـه خدمـات درمانـی نیروهـای مسـلح 

. شد نبا
مدیرعامـل سـازمان بیمـه نیروهـای مسـلح افـزود: ما 
هزینـه ایـن خدمـات را از محـل صندوق بیمـه مکمل که 
صـد در صـد آن را خـود بیمه شـدگان تامیـن می کننـد، 
توانسـتیم  مـا  این کـه  دلیـل  شـاید  و  می کنیـم  تامیـن 
ایـن اقـدام مهـم را انجـام دهیـم، امـا دیگر سـازمان های 
بیمه گـر هنـوز نتوانسـته اند در ایـن حـوزه ورود کننـد، 
هـم  هم زمـان  به طـور  سـازمان  ایـن  کـه  اسـت  ایـن 
خدمـات بیمـه پایـه و هـم خدمـات بیمـه تکمیلـی را به 

می کنـد. ارایـه  بیمه شـدگان 
دکتـر نـوروزی خاطرنشـان کـرد: هم اکنـون سـازمان 
بیمـه نیروهـای مسـلح بـا ی11 مرکـز درمـان نابـاروری 
در کشـور قرارداد مسـتقیم دارد و آماده توسـعه همکاری 
بـا دیگـر مراکـز کشـور نیـز هسـتیم. افـزون بر ایـن، اگر 
زوج هـای تحـت پوشـش ایـن سـازمان خدمـات درمـان 
نابـاروری را از مراکـزی کـه طـرف قـرارداد مـا نیسـتند 
دریافـت کننـد، هزینه هـا را به صـورت روز پرداخـت بـه 
بیمه شـدگان پرداخـت می کنیـم. همچنیـن، بـا افتخـار 
بلکـه  اولیـه،  نابـاروری  نه تنهـا  کـه  می کنیـم  اعـالم 
نابـاروری ثانویـه نیـز تحت پوشـش بیمه نیروهای مسـلح 
قـرار دارد، یعنـی اگـر زوجـی یـک فرزنـد دارنـد و بـرای 
فرزنـد دوم دچار مشـکل ناباروری شـده اند نیـز می توانند 

از ایـن خدمـات اسـتفاده کننـد.
در بخـش دیگـری از این نشسـت، دکتـر آزادی معاون 
دفتـر تخصصـی سـازمان بیمه سـالمت، ضمن سـپاس از 
دغدغه منـدی مدیـران مرکـز درمـان نابـاروری ابن سـینا، 
گفـت: مـا در سـازمان بیمـه سـالمت نیـز همـواره تالش 
می کنیـم بـه فرمایشـات رهبر معظـم انقـالب جامه عمل 

بپوشانیم.
همان طور که اسـتحضار دارید، سـازمان بیمه سـالمت 
یـک سـازمان کامـال دولتـی اسـت و بیـش از 50 درصـد 
جمعیـت کشـور را زیـر پوشـش دارد. در حـوزه درمـان 
نابـاروری، در بخـش اقـالم دارویی، برخی داروها پوشـش 
90 درصـدی و برخـی پوشـش 70 درصـدی دارنـد و در 
سـال گذشـته، حـدود 100 میلیـارد تومـان از هزینه های 

این سـازمان به پوشـش اقالم دارویی نابـاروری اختصاص 
یافـت. در زمینـه خدمات سـرپایی مانند ویزیت، مشـاوره 
و خدمـات پاراکلینیکـی نیـز پوشـش 90 درصـدی بیمـه 
سـالمت در حـوزه درمـان نابـاروری برقـرار اسـت و در 
چـون  خدماتـی  بـرای  نیـز،  بسـتری  خدمـات  بخـش 
جراحی هـای وازکتومـی یـا هیستروسـکوپی پوشـش 90 
درصـدی خدمـات اعمال می شـود؛ اما خدماتـی مانند آی 
وی اف و میکرواینجکشـن کـه بـرای همـه سـازمان های 
بیمه گـر پایـه در گـروه خدمات سـتاره دار قـرار می گیرد، 

از فهرسـت مـوارد تحـت پوشـش مـا خارج اسـت.
دکتـر آزادی در ادامـه افـزود: البتـه بـه موجـب بند ح 
تبصـره 17 قانـون بودجـه 1۴00 و در راسـتای اجرایـی 
جمعیـت  کلـی  سیاسـت های   )3( بنـد  حکـم  کـردن 
سیاسـت های جمعیتـی کشـور، ردیـف بودجـه ای بـرای 
حمایـت از زوج هـای نابـارور در نظـر گرفتـه شـده اسـت 
و  بهداشـت  وزارت  نظـارت  تحـت  آن،  موجـب  بـه  کـه 
درمـان و آمـوزش پزشـکی، بایـد کارگروهـی بـا حضـور 
اجتماعـی(،  تامیـن  و  )سـالمت  بیمه گـر  سـازمان های 
و  وزارتخانـه  ایـن  درمـان  معاونـت  امـداد،  کمیتـه 
جهاددانشـگاهی، تشـکیل شـود و بر اساس سـازوکارهای 
مصـوب ایـن کارگـروه ایـن بودجـه صـرف پوشـش 90 
درصـدی سـه دوره کامـل خدمـات درمـان نابـاروری بـه 
روش آی وی اف و میکرواینجکشـن و پوشـش هزینه های 
دارویـی، پاراکلینیکـی و دیگـر خدمـات مربوطه شـود. از 
دیگـر وظایـف این کارگـروه، ایجاد سـامانه ای بـرای ثبت 
اطالعـات متقاضیـان و تعییـن سـهم بیمه هـا بـر اسـاس 
جمعیـت مشـمول هـر سـازمان اسـت. بـر این اسـاس ما 
نیـز مکاتباتـی با معاونت درمان وزارت بهداشـت داشـتیم 
و آمادگـی خـود را اعـالم کردیـم تـا در صـورت تخصیص 
ردیـف بودجـه، بتوانیم خدمـات خـود را در زمینه درمان 

نابـاروری توسـعه دهیـم.
ایـن نشسـت خبـری بـه میزبانـی مرکـز فوق تخصصی 
پویـش  نخسـت  روز  در  و  ابن سـینا  نابـاروری  درمـان 
حمایـت از زوج هـای نابـارور بـا حضـور اصحـاب رسـانه 
بـه  نشسـت،  پایـان  در  و  شـد  برگـزار  خبرنـگاران  و 

شـد. داده  پاسـخ  خبرنـگاران  پرسـش های 
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ــودرزی  ــی گ ــگاهی: محمدعل ــی جهاددانش ــط عموم رواب
کاربــردی  علمــی  مراکــز  از  بازدیــد  حاشــیه  در 
جهاددانشــگاهی گیــالن، بــا اشــاره بــه فعالیــت موسســه 
آمــوزش عالــی علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی در 
ــال  ــرد: در ح ــار ک ــی، اظه ــای مهارت ــوزه آموزش ه ح
ــور  ــطح کش ــردی در س ــی کارب ــز علم ــر ۴1 مرک حاض
ــز  ــک مرک ــل ی ــه در برخــی از اســتان ها حداق ــم ک داری
و در برخــی دیگــر بیــش از یــک مرکــز فعــال هســتند.
ــز  ــار مرک ــالن چه ــتان گی ــه اس ــان این ک ــا بی وی ب
ــرد:  ــح ک ــگاهی دارد، تصری ــردی جهاددانش ــی کارب علم
ــر  ــه زی ــت ک ــی اس ــای مهارت ــر آموزش ه ــا ب ــز م تمرک
نظــر دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی مقاطــع کاردانــی 

و کارشناســی را برگــزار می کنیــم.
ــردی  ــی کارب ــی علم ــوزش عال ــه آم ــس موسس ریی

ــزار دانشــجو  ــدود 20 ه ــام ح ــگاهی، از ثبت ن جهاددانش
ــر داد و  ــز خب ــن مراک ــی ای ــد تحصیل ــال جدی در نیمس
ــاه  ــرای نیمســال پیــش رو در مهرم ــم ب گفــت: امیدواری

ــیم. ــته باش ــری داش جــذب باالت
ــجو در  ــذب دانش ــزوم ج ــر ل ــد ب ــا تاکی ــودرزی، ب گ
ــا پتانســیل اســتان  حوزه هــای مــورد نیــاز و متناســب ب
و شهرســتان و براســاس توانمنــدی مراکــز، عنــوان کــرد: 
یکــی از برنامه هــای مهــم موسســه آمــوزش عالــی 
علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی در ســال جــاری 
ــردی  ــی کارب ــز علم ــوآوری در مراک ــز ن ــدازی مراک راه ان
ــرای  ــی کار را ب ــط واقع ــا محی جهاددانشــگاهی اســت ت
ــند. ــتغال باش ــل اش ــد و مکم ــم کنن ــجویان فراه دانش
ــی  ــز علم ــوآوری در مراک ــز ن ــت 31 مرک وی از فعالی
توانمنــدی  بــا  کاربــردی جهاددانشــگاهی متناســب 

اســتان ها خبــر داد و اضافــه کــرد: ایــن مراکــز فرصتــی 
بــرای تبدیــل ایده هــای دانشــجویان بــه محصــول 
اســت، بنابرایــن بــا حضــور دانشــجویان دارای ایــده 
و مدرســین و ورود بانک هــا، ایده هــای خــوب را بــه 

محصــول تبدیــل می کنیــم.
ــردی  ــی کارب ــی علم ــوزش عال ــه آم ــس موسس ریی
ــت  ــت جهاددانشــگاهی را حمای جهاددانشــگاهی، ماموری
ــادآور  ــت و ی ــول دانس ــه محص ــل ب ــا تبدی ــا ت از ایده ه
ــی و در  ــتغال و کارآفرین ــه اش ــم زمین ــد: می خواهی ش

ــم. ــم کنی ــره وری را فراه ــش به ــت افزای نهای
وی بـا اشـاره بـه تاکیـد کلیـه مراکـز آمـوزش عالـی 
مبنـی بر تشـکیل کالس هـای حضوری در سـال تحصیلی 
در  دانشـجویان  واکسیناسـیون  کـرد:  اظهـار  رو،  پیـش 
مقابـل کرونـا یکـی از اولویت های وزارت بهداشـت اسـت 
و در صـورت انجـام ایـن مهـم، شـاهد برگـزاری حضوری 

کالس هـای درس خواهیـم بـود.
گــودرزی، بــا اشــاره بــه پتانســیل های خــوب گیــالن 
در حــوزه راه انــدازی مراکــز نــوآوری، تاکیــد کــرد: 
ــتانی از  ــتانی و شهرس ــئوالن اس ــت مس ــد حمای نیازمن
در  به ویــژه  جهاددانشــگاهی  عالــی  آمــوزش  مراکــز 
ــتیم. ــی هس ــای مهارت ــازی آموزش ه ــوزه فرهنگ س ح
ــگاه های  ــالن دانش ــه فارغ التحصی ــان این ک ــا بی وی ب
ــه  ــد ب ــت: بای ــتند، گف ــه هس ــکاری مواج ــا بی ــری ب نظ
ــم؛  ــی در کشــور بروی ــج آموزش هــای مهارت ســمت تروی
ــدود  ــد ح ــعه، بای ــم توس ــه شش ــاس برنام ــه براس البت
ــی  ــای مهارت ــجویان آموزش ه ــد دانش ــا 35 درص 30 ت
ــر  ــد فعال ت ــتا بای ــن راس ــه در ای ــند ک ــده باش را گذران

ــویم. ش
بــه گــزارش ایســنا، وی بــا اشــاره بــه نقــش واحدهای 
رشــته های  راه انــدازی  در  جهاددانشــگاهی  اســتانی 
متناســب بــا پتانســیل های منطقــه، تصریــح کــرد: 
ــا  ماموریــت مراکــز نــوآوری جهاددانشــگاهی متناســب ب

ــرد. ــد ک ــر خواه ــه تغیی ــر منطق ــای ه نیازه

فعالیت ۳۱ مرکز نوآوری جهاددانشگاهی در سطح کشور
رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی، از فعالیت ۳۱ مرکز نوآوری در مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی متناسب با 

توامنندی استان ها خرب داد 
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ـــگاهی  ـــلولی جهاددانش ـــوم س ـــگاه عل ـــی پژوهش ـــط عموم رواب
ـــه  ـــال 1370 ب ـــرداد س ـــه 8 خ ـــی ک ـــال نوپای ـــان(؛ نه )روی
دســـت زنده یـــاد دکتـــر ســـعید کاظمـــی آشـــتیانی و 
ـــد،  ـــته ش ـــگاهی کاش ـــگران جهاددانش ـــی از پژوهش جمع
ـــروز  ـــود، ام ـــت خ ـــر فعالی ـــال از عم ـــت 30 س ـــا گذش ب
بـــه درخـــت پرثمـــری تبدیـــل شـــده اســـت کـــه در 
عرصـــه ملـــی و بین المللـــی بـــه جایـــگاه درخشـــان و 
ـــه  ـــع 10 مؤسس ـــه و در جم ـــت یافت ـــی دس ـــل توجه قاب
ـــاروری  ـــات ناب ـــوزه تحقیق ـــان در ح ـــی جه ـــر تحقیقات برت

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــاروری ق ـــک ب ـــای کم و روش ه
در                          شـــاهوردی،  عبدالحسیــــــــــــن  دکتـــر 
ســـی امین ســـالگرد تاســـیس پژوهشـــگاه رویـــان 

ــای  ــاخص و اقدام هـ ــای شـ ــگاهی فعالیت هـ جهاددانشـ
بیمـــاری  همه گیـــری  ایـــام  در  گرفتـــه  صـــورت 
ـــرد. ـــریح ک ـــگاه را تش ـــن پژوهش ـــط ای ـــد-19 توس کووی
رییـــس پژوهشـــگاه رویـــان جهاددانشـــگاهی در 
ایـــن زمینـــه گفـــت: حاصـــل تـــالش پژوهشـــگران در 
ایـــن 30 ســـال، 3 پژوهشـــکده شـــامل: "پژوهشـــکده 
زیست شناســـی و فنـــاوری ســـلول های بنیـــادی"، 
"پژوهشـــکده زیســـت فنـــاوری" در تهـــران و "پژوهشـــکده 
پزشـــکی تولیـــد مثـــل" در اصفهـــان اســـت کـــه در 
قالـــب پژوهشـــگاه رویـــان جهاددانشـــگاهی مشـــغول 
ـــز  ـــن "مرک ـــتند. همچنی ـــات هس ـــه خدم ـــت و ارای فعالی
فـــوق تخصصـــی درمـــان نابـــاروری"، "مرکـــز ســـلول 

ــم"  ــی و متابولیسـ ــت، چاقـ ــز دیابـ ــی"، "مرکـ درمانـ
نیـــز در قالـــب کلینیـــک پوســـت، کلینیـــک دیابـــت، 
ـــه  ـــگیری، ب ـــع پیش ـــک جام ـــرطان و کلینی ـــک س کلینی

مـــردم خدمت رســـانی می کننـــد.

شکل گیری شرکت های دانش بنیان، 
حاصل انباشت دانش

دکتـــر شـــاهوردی افـــزود: در عیـــن حـــال شـــاهد 
وابســـته  دانش بنیـــان  شـــرکت های  شـــکل گیری 
ــاوری  ــرکت فنـ ــامل شـ ــان شـ ــگاه رویـ ــه پژوهشـ بـ
ــاف( و  ــد نـ ــون بنـ ــک خـ ــان )بانـ ــای رویـ بُن یاخته هـ
شـــرکت ِســـل تک فارمـــد )ســـلول های بنیـــادی و 
تولیـــد ســـلول(، شـــرکت رویـــان بیوتـــک )تولیـــد و تکثیـــر 
ـــی( هســـتیم. شـــکل گیری  ـــا پتانســـیل ژنتیک ـــات ب حیوان
ایـــن شـــرکت های دانش بنیـــان، حاصـــل تـــالش 
ــش  ــت دانـ ــب و انباشـ ــه کسـ ــگران در زمینـ پژوهشـ
ـــن  ـــب ای ـــف را در قال ـــات مختل ـــد خدم ـــا بتوانن ـــت ت اس
شـــرکت ها بـــه جامعـــه عرضـــه کننـــد و در حقیقـــت 
به نوعـــی، تکمیل کننـــده حلقه هـــای زنجیـــره ی کار 
ـــش اســـت. ـــرد دان ـــا کارب ـــد ت در جهاددانشـــگاهی از تولی
وی تاکیـد کـرد: پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی 
در بحـث انتشـارات نیـز عملکـرد خوبـی داشـته اسـت 
بین المللـی  و  ملـی  سـطح  در  مختلفـی  کتاب هـای  و 
تاکنـون منتشـر شـده اند کـه توانسـته اند جوایـز مختلفی 
از جملـه جایـزه کتـاب سـال جمهوری اسـالمی ایـران را 
 )IJFS و Cell( از آن خـود کننـد. مجله هـای علمـی
نیـز در سـایت های بین المللـی ایندکـس شـده و نتایـج 
را  دانـش  تولیـد  زمینـه  در  پژوهشـگاه  فعالیت هـای 

می کننـد. منعکـس 
دکتـــر شـــاهوردی خاطرنشـــان کـــرد: یکـــی از 

پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی،
 مناد رویش خودباوری و توامنندی

دکرت شاهوردی در ۳۰ سالگی پژوهشگاه رویان از نهالی سخن گفت که به درخت پُرمثر تبدیل شد
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گفتـار

ـــن  ـــت؛ بنابرای ـــازی اس ـــگاهی، الگوس ـــف جهاددانش وظای
تمـــام  کرده ایـــم  تـــالش  رویـــان  پژوهشـــگاه  در 
فعالیت هایـــی کـــه انجـــام می شـــود، در قالـــب یـــک 
ــه آن را  ــه نمونـ ــد کـ ــه برسـ ــه نتیجـ ــی، بـ کار الگویـ
می توانیـــم در بحـــث ســـلول های بنیـــادی و درمـــان 

نابـــاروری مشـــاهده کنیـــم.

فعالیت های پژوهشگاه رویان در ایام همه گیری 
بیماری کووید 19

جهاددانشـــگاهی  رویـــان  پژوهشـــگاه  رییـــس 
گفـــت: تـــالش کردیـــم بـــا وجـــود تمـــام مشـــکالتی 
ــود،  ــرده بـ ــاد کـ ــد 19 ایجـ ــری کوویـ ــه همه گیـ کـ
فعالیت هـــا و پژوهـــش در حوزه هـــای مختلـــف را 
دنبـــال کنیـــم و یکـــی از مهم تریـــن حوزه هـــای 
فعالیـــت در رابطـــه بـــا همیـــن بیمـــاری بـــود. 
نخســـتین قـــدم از اســـفند 1398 و هم زمـــان بـــا 
شـــیوع همه گیـــری بیمـــاری آغـــاز شـــد. شـــرایط در 
ـــالش  ـــت و ت ـــاوت داش ـــروز تف ـــا ام ـــی ب ـــع زمان آن مقط
ــه  ــخیصی بـ ــث تشـ ــت، در بحـ ــم در گام نخسـ کردیـ

ــم. ــک کنیـ ــت کمـ وزارت بهداشـ
ــه در  ــی کـ ــتفاده از تجربه هایـ ــا اسـ ــزود: بـ وی افـ
ـــا  ـــم و ب ـــرده بودی ـــب ک ـــف کس ـــکده های مختل پژوهش
ـــی  ـــانی، یک ـــروی انس ـــزات و نی ـــردن تجهی ـــز ک متمرک
از آزمایشـــگاه ها بـــا تجهیـــز کامـــل نیـــرو امکانـــات، 
به صـــورت تمام وقـــت روی بحـــث تشـــخیص بیمـــاری 
ــی در  ــای خوبـ ــد. تجربه هـ ــز شـ ــد 19 متمرکـ کوویـ
ایـــن مســـیر کســـب کردیـــم. بـــا توجـــه بـــه آینـــده 
ــی  ــه مولکولـ ــا در عرصـ ــتر فعالیت هـ ــه بیشـ ــم کـ علـ
و ژنتیـــک متمرکـــز خواهـــد بـــود، تصمیـــم گرفتیـــم 
ـــترش  ـــخیصی را گس ـــگاه تش ـــن آزمایش ـــای ای فعالیت ه
ــک  ــع ژنتیـ ــگاه جامـ ــک آزمایشـ ــب یـ داده و در قالـ
بـــه فعالیـــت ادامـــه دهیـــم تـــا بتوانیـــم بســـیاری از 
تســـت های ژنتیکـــی کـــه در عرصه هـــای درمـــان 
ــرا  ــور اجـ ــد را در کشـ ــدا کرده انـ ــعه پیـ جدیـــد توسـ

ـــم. کنی

دکتـــر شـــاهوردی تاکیـــد کـــرد: یکـــی دیگـــر از 
ـــث  ـــام، بح ـــن ای ـــگاه در ای ـــت پژوهش ـــای فعالی حوزه ه
ــادی،  ــلول های بنیـ ــتفاده از سـ ــلولی و اسـ ــوم سـ علـ
بخصـــوص ســـلول های بنیـــادی مزانشـــیم بـــرای 
درمـــان بیمـــاری کوویـــد 19 بـــود کـــه ایـــن کار را 
بـــا همـــکاری بیمارســـتان های "مســـیح دانشـــوری"، 
ـــه  ـــازه از کمیت ـــب اج ـــا کس ـــر" و ب ـــریعتی" و "هاج "ش
اخـــالق وزارت بهداشـــت آغـــاز کردیـــم. اســـتفاده 
از ایـــن روش درمانـــی در دو فـــاز روی تعـــدادی از 
ـــه  ـــی ب ـــبتا خوب ـــج نس ـــه نتای ـــد ک ـــام ش ـــاران انج بیم
همـــراه داشـــت، امـــا به طـــور کامـــل معنـــادار نبـــود. 
هزینه هـــای بـــاالی ایـــن پروتـــکل درمانـــی مانـــع از 

ادامـــه ایـــن پـــروژه گردیـــد.
ـــه  ـــروژه ب ـــن پ ـــی در ای ـــای خوب ـــزود: تجربه ه وی اف
ـــری را در  ـــروژه دیگ ـــدی، پ ـــم و در گام بع ـــت آوردی دس
ـــای  ـــا فرآورده ه ـــیم ی ـــلول های مزانش ـــث س ـــان بح هم
ــوان از  ــه بتـ ــم کـ ــاز کردیـ ــیم آغـ ــلول های مزانشـ سـ
آن هـــا بـــه شـــکل اســـپری بـــرای بیمارانـــی کـــه بـــا 
ـــن  ـــم. ای ـــتفاده کنی ـــتند، اس ـــه هس ـــه مواج ـــکل ری مش
ــورد  ــار مـ ــد بیمـ ــت روی چنـ ــاز نخسـ ــروژه در فـ پـ

آزمایـــش قـــرار گرفـــت.
ــت:  ــگاهی گف ــان جهاددانش ــگاه روی ــس پژوهش ریی
ــی  ــای خاص ــم آنتی بادی ه ــالش کردی ــدی ت در گام بع
ــاننده  ــک پوش ــوان ی ــه از آن به عن ــم ک ــد کنی را تولی
ــروس را  ــه وی ــی ک ــای ACE۲ - گیرنده های گیرنده ه
بــه خــود می گیرنــد - در ناحیــه حلــق، حنجــره و بینــی 
بیمــاران اســتفاده کنیــم تــا امــکان اتصــال ویــروس بــه 

ــود. ــم نش ــا فراه ــن گیرنده ه ای
وی تاکیـــد کـــرد: مشـــابه ایـــن پـــروژه در چنـــد 
ـــازار  ـــز وارد ب کشـــور دیگـــر هـــم اجـــرا و محصـــول آن نی
ـــه  ـــن زمین ـــز در ای ـــا نی ـــه م ـــم ک شـــده اســـت و امیدواری
ـــا  ـــد؛ ام ـــز برس ـــرد نی ـــه کارب ـــه مرحل ـــیم و ب ـــق باش موف
تجربه هایـــی کـــه از پیمـــودن ایـــن مســـیرها حاصـــل 
ــز  ــر نیـ ــای دیگـ ــیاری از بیماری هـ ــود، در بسـ می شـ

ـــم دارد. ـــت تعمی قابلی

رونمایی از موش "کوویدسا"
 با قابلیت کرونایی شدن

ــان از  ــگاه رویـ ــت: پژوهشـ ــاهوردی گفـ ــر شـ دکتـ
ـــق  ـــرای تحقی ـــاز ب ـــورد نی ـــات م ـــتیبانی حیوان ـــر پش نظ
در چنـــد پـــروژه، بـــا تیم هـــای تولیـــد واکســـن 
همـــکاری دارد. براســـاس توانمنـــدی و تجربه هـــای 
ــد  ــث تولیـ ــان در بحـ ــگاه رویـ ــگران پژوهشـ پژوهشـ
حیوانـــات تراریخـــت، وارد حـــوزه ی تولیـــد مـــدل 
حیوانـــی بـــرای آزمایـــش واکســـن کرونـــا شـــدیم و 

ــاز کردیـــم. ــا را آغـ پـــروژه مـــوش کوویدسـ
وی افـــزود: مـــوش، فاقـــد پروتئیـــن متصـــل بـــه 
ـــود  ـــوان می ش ـــل، عن ـــن دلی ـــه همی ـــت و ب ـــروس اس وی
ـــا  ـــود. ب ـــال نمی ش ـــاری مبت ـــن بیم ـــه ای ـــوش ب ـــه م ک
روش دســـتکاری ژنتیکـــی، ژن انســـانی وارد ژنـــوم 
ــا قابلیـــت  ــد و در نهایـــت، موش هایـــی بـ مـــوش شـ
کرونایی شـــدن ایجـــاد شـــدند. مـــوش کوویدســـا 
ـــده  ـــد ش ـــان تولی ـــزرگ در جه ـــز ب ـــون در دو مرک تاکن
اســـت و می توانـــد بـــرای آزمایـــش انـــواع داروهـــای 
بیمـــاری کوویـــد 19 مـــورد اســـتفاده قـــرار بگیـــرد. 
ــدت  ــا مـ ــد تـ ــک می کنـ ــی کمـ ــدل حیوانـ ــن مـ ایـ
تحقیقـــات بـــرای آزمایـــش داروهـــا، کوتاه تـــر شـــده 
ـــان  ـــش روی انس ـــکان آزمای ـــریع تر، ام ـــی س ـــا ارزیاب و ب
ــا  ــمی بـ ــی مراسـ ــفند 1399 طـ ــود. اسـ ــم شـ فراهـ
ـــوری و  ـــاوری ریاســـت جمه ـــاون علمـــی و فن حضـــور مع
ـــی  ـــا رونمای ـــوش کوویدس ـــگاهی، از م ـــس جهاددانش ریی

ـــد. ش
ـــد  ـــث تولی ـــه بح ـــاره ب ـــن اش ـــاهوردی ضم ـــر ش دکت
کیت هـــای تشـــخیصی گفـــت: پژوهشـــگاه رویـــان 
در زمینـــه تولیـــد کیت هـــای تشـــخیص ســـریع نیـــز 
ــی در  ــث اصلـ ــا بحـ ــت، امـ ــته اسـ ــی برداشـ قدم هایـ
ــا از  ــن کیت هـ ــه ایـ ــاده اولیـ ــه، ورود مـ ــن زمینـ ایـ
ـــه  ـــاده اولی ـــد م ـــا تولی ـــدف م ـــت. ه ـــور اس ـــارج کش خ
مـــورد نیـــاز کیت هـــای تشـــخیص ســـریع در داخـــل 

کشـــور اســـت.
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برنامه ریزی برای احداث مرکز ملی نخستی سانان
ـــد  ـــگاهی تاکی ـــان جهاددانش ـــگاه روی ـــس پژوهش ریی
ــاه  ــری، در دی مـ ــال پیگیـ ــد سـ ــد از چنـ ــرد: بعـ کـ
ــانان  1399 کلنـــگ احـــداث مرکـــز ملـــی نخستی سـ
پیش بالینـــی  تحقیقـــات  مرکـــز  و   )primates(
ــر راه  ــور وزیـ ــا حضـ ــان، بـ ــاختی رویـ ــکی بازسـ پزشـ
ــن زده  ــه زمیـ ــس بـ ــه پردیـ ــازی در منطقـ و شهرسـ
ـــوع، در  ـــن ن ـــی از ای ـــز مل ـــود مراک ـــت وج ـــد. اهمی ش
ــد 19  ــاری کوویـ ــری بیمـ ــد همه گیـ ــرایطی ماننـ شـ
ـــاس  ـــریع و حس ـــای س ـــام پژوهش ه ـــد انج ـــه نیازمن ک

ــود. ــخص می شـ ــش مشـ ــش از پیـ ــتند، بیـ هسـ

گره خوردن آینده پزشکی با ژن درمانی
بـا اشـاره بـه موفقیـت در زمینـه  دکتـر شـاهوردی 
تولیـد یـک رده سـلولی بـرای شـروع ژن درمانـی گفـت: 
ژن درمانـی یکـی از موضوعاتـی اسـت که آینده پزشـکی 
به نوعـی بـا آن گـره خـورده اسـت و به عنـوان یکـی از 
مسـیرهای جدیـد درمانـی بـرای بیماری هـای سـخت و 
العـالج عنـوان می شـود. حتـی در دنیـا مدعـی شـده اند 
کـه امـکان درمان برخـی از انواع سـرطان مانند سـرطان 

خـون یـا تاالسـمی از طریـق ژن درمانـی وجـود دارد.
موضوع  روی  که  است  سال  چندین  افزود:  وی 
ژن درمانی هم در سطح آزمایشگاهی و هم روی مدل های 
حیوانی در حال کار هستیم و تجربه های خوبی به دست 
آورده ایم. یکی از اتفاق های خوبی که در سال 1399 شاهد 
سلول های  پژوهشکده  پژوهشگران  تالش  با  بودیم،  آن 
بنیادی، تولید یک رده سلولی برای شروع ژن درمانی به 
نتیجه رسید و توانستیم زیرساخت های الزم از جمله اتاق 
ژنی در  انجام دست ورزی  برای   )clean room( تمیز 
محیط آزمایشگاه را آماده کنیم. با حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری قدم اول در این مسیر برداشته 
و این مجموعه افتتاح شد. امیدواریم طی یک تا دو سال 

آینده، ژن درمانی روی مدل انسانی را آغاز کنیم.

استمرار فعالیت های علمی و پژوهشی
دکتر شاهوردی تاکید کرد: سال 1399 نزدیک به 380 
مقاله در مجله های معتبر به چاپ رساندیم که حدود یک 

سوم این مقاله ها به صورت مشترک با تیم های بین المللی 
انجام شد که به معرفی توانمندی مجموعه کمک می کند. 
پژوهشگران  پژوهشی  طرح   170 به  نزدیک  همچنین، 
و  یافته  خاتمه   1399 سال  در  پژوهشگاه  دانشجویان  و 

طرح های پژوهشی جدیدی نیز آغاز شده اند.

هدف گذاری برای ایجاد پایگاه های علمی در منطقه
به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  رویان  پژوهشگاه  رییس 
که  رویکردی  گفت:  پژوهشگاه  این  بین المللی  تعامالت 
در  علمی  پایگاه های  ایجاد  می کنیم،  پیگیری  جدیت  با 
ارایه  قالب  در  متقاضی  کشورهای  و  منطقه  کشورهای 
پژوهشی  مباحث  کنار  در  درمانی  یا  آموزشی  خدمات 
را  الجزایر  و  آذربایجان  مانند  مختلفی  کشورهای  است. 
بانک خون بند ناف در کشورهای  پایگاه  مدنظر داریم و 
عراق و عمان دایر است و امیدواریم این فعالیت ها استمرار 

پیدا کند.
آموزشی  فعالیت های  کرد:  تاکید  شاهوردی  دکتر 
مشترک را به شکل مجازی پیگیری می کنیم. قطعا برای 
بقا و استمرار پژوهشگاه، باید بین المللی فکر و عمل کنیم. 
انتقال  بر  تا عالوه  باشیم  بین المللی داشته  تعامالت  باید 
دانش و ارایه خدمات در سطوح مختلف، بتوانیم تجهیزات 

تولید داخل را به کشورهای دیگر عرضه کنیم.
بیماری  اوج گیری  پروازها،  توقف  دلیل  به  افزود:  وی 
کووید 19 در زمان های مختلف، پروتکل های وضع شده 
به  خدمات  ارایه  زمینه  در  کشورها،  سایر  و  داخل  در 
بیماران خارجی در سال 1399 با مشکل مواجه بودیم و 
امیدواریم این شرایط در سال 1۴00 بهبود و این ارتباط، 

استمرار پیدا کند.
و  منطقه  مردم  کرد:  خاطرنشان  شاهوردی  دکتر 
که  فضایی  در  دارند  تمایل  جهان  سطح  در  مسلمانان 
رعایت می شود، خدمات  مسایل شرعی  و  آداب  و  اصول 
درمانی مورد نیاز را دریافت کنند و این موضوع یک امتیاز 
پزشکی  زمینه  در  ایران  می شود.  محسوب  ایران  برای 
تمایل  و مسلمانان  و کشورهای همسایه  بوده  صاحب نام 
دارند از امکانات پزشکی کشورمان استفاده کنند. در کنار 
این موضوع، بحث توریسم درمانی هم مطرح می شود که 

جای کار زیادی دارد.

اهمیت حضور فعال تر خیرین در بحث پژوهش
به  اشاره  با  جهاددانشگاهی  رویان  پژوهشگاه  رییس 
در  گفت:  مختلف  پروژه های  در  خیرین  خوب  همراهی 
موضوعاتی مانند سلول های بنیادی، بیماری کلیه، سندرم 
خوب  همراهی  و  حمایت  شاهد  پلی کیستیک  تخمدان 
کمک  با  رویان  سالمت  خیرین  موسسه  بوده ایم.  خیرین 
جمعی از خیرین و با هدف حمایت از پژوهش و پژوهشگران 
تاسیس شده است، البته در ابتدای راه هستیم و به تالش 
بیشتری در این زمینه نیاز داریم. یکی دیگر از فعالیت های 
خوب این بود که با کمک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر 
لوتوس پارسیان و زیر نظر بورس، صندوق نیکوکاری فعال 
شد. افراد با سرمایه گذاری در این صندوق می توانند بخشی 

از سود کسب  شده را به امور پژوهشی اختصاص دهند.
برای  اقامت سرا  احداث  زمینه  در  کرد:  تاکید  وی 
بیماران شهرستانی نیز صحبت هایی با شهرداری منطقه و 
خیرین داشته ایم و این موضوع به عنوان دغدغه، مدنظر ما 
قرار دارد. تالش می کنیم با همراهی خیرین این موضوع 

را پیگیری و به نتیجه برسانیم.

لزوم همراهی بیشتر بیمه های تکمیلی
 در مسیر درمان ناباروری

خصوص  در  جهاددانشگاهی  رویان  پژوهشگاه  رییس 
متاسفانه  گفت:  کشور  نقاط  سایر  در  شعبه هایی  ایجاد 
فراهم  تاکنون  امکان  این  مالی  محدودیت های  دلیل  به 
نشده است؛ اما مراکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی در 
بسیاری از استان ها فعال هستند و پژوهشگاه رویان از نظر 

علمی این مراکز را حمایت می کند.
دکتر شاهوردی خاطرنشان کرد: در بحث هزینه های 
درمان ناباروری، بیمه های تکمیلی به این حوزه ورود پیدا 
کرده اند؛ اما این پوشش به شکل عام و سراسری نیست. 
شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است، اما هنوز فاصله 
توسعه  به  مسیر  این  در  داریم.  ایده آل  شرایط  با  زیادی 
زیرساخت ها، سرمایه گذاری بیشتر، نگاه و برنامه ریزی های 
تازه ای نیاز داریم. در بودجه امسال، بودجه ای برای درمان 
امیدوارم  که  است  کرده  پیدا  اختصاص  نابارور  زوج های 
تحقق پیدا کرده و شرایط برای ارایه خدمات بهتر با هزینه 

پایین تر به این زوج ها فراهم شود.
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ــام  ــن پیـ ــگاهی، متـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــرح  ـــن ش ـــه ای ـــی ب ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت

اســـت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ـــات  ـــت، روز ارتباط ـــیدن ۲۷ اردیبهش فرارس
ـــط عمومـــی را گرامـــی مـــی دارم؛ اگرچـــه  و رواب
ــال  ــاوری دیجیتـ ــیطره فنـ ــل سـ ــه دلیـ بـ
ـــروس  ـــی وی ـــرایط پاندم ـــات و ش ـــر ارتباط ب
ــن  ــتانه ایـ ــم در آسـ ــال هـ ــا، امسـ کرونـ
ــرعت  ــر سـ ــر بـ ــار دیگـ ــی، بـ روز جهانـ
ـــات  ـــاوری و ارتباط ـــعه فن ـــه توس ـــی ب بخش
دیجیتالـــی تاکیـــد می شـــود؛ امـــا آنچـــه 
روز،  ایـــن  مناســـبت  بـــه  دارم  قصـــد 
ــی،  ــط عمومـ ــوزه روابـ ــت اندرکاران حـ دسـ
ــال و  ــانه های دیجیتـ ــه رسـ ــالن عرصـ فعـ
ــاوری  ــعه دهندگان فنـ ــگران و توسـ پژوهشـ
اطالعـــات و ارتباطـــات را بـــه شـــناخت 
بیشـــتر و درک بهتـــر اهمیـــت آن دعـــوت 
ـــواری  ـــه دش ـــت ک ـــت اس ـــن واقعی ـــم، ای کن
به هیچ عنـــوان  فعلـــی  موقعیت هـــای 
نبایـــد مـــا را از آینـــده غافـــل کنـــد؛ 
عرصـــه  فعـــالن  به عبارت دیگـــر، 
ـــز  ـــد از مراک ـــی بای ـــط عموم ـــات و رواب ارتباط
ــل  ــده محتمـ ــیم آینـ ــی، ترسـ آینده پژوهـ

پژوهش هـــا  از  برآمـــده  ســـناریوهای  و 
را نه تنهـــا در حـــوزه تخصصـــی خـــود 
ارتباطـــات  فنـــاوری  آینـــده  یعنـــی 
بلکـــه در موضوعـــات متنـــوع اقتصـــاد، 
فرهنـــگ،  ســـالمت،  محیط زیســـت، 
ــای  ــالت و بحران هـ ــز معضـ ــاغل و نیـ مشـ
ــد؛ و از  ــه کننـ ــی مطالبـ ــف اجتماعـ مختلـ
آن طـــرف هـــم مراکـــز آینده پژوهـــی، 
عالقه مندانـــه و بـــا روش هـــای علمـــی 
نظیـــر تحلیـــل اهـــداف، بـــه ســـازماندهی 
اطالعـــات موجـــود و مطلوبیت هـــا پیرامـــون 
ـــود  ـــات خ ـــل مطالع ـــه و حاص ـــده پرداخت آین
حـــوزه  دســـت اندرکاران  اختیـــار  در  را 
ـــد؛  ـــرار دهن ـــی ق ـــط عموم ـــات و رواب ارتباط
بـــا چنیـــن همـــکاری نزدیکـــی می تـــوان 
ارتباطـــی  طرح هـــای  داشـــت  انتظـــار 
ــن  ــی تدویـ ــای آینده پژوهـ ــر مبنـ ــه بـ کـ
همه جانبه تـــر  و  دقیق تـــر  می شـــود، 
ــی  ــا آمادگـ ــر بـ ــه مهم تـ ــوده و از همـ بـ
کامـــل بـــه اســـتقبال تغییـــرات، تحـــولت 
و بحران هـــای احتمالـــی آتـــی برونـــد؛ 
ایـــن مفهـــوم و ایـــن ســـطح از آمادگـــی، 
ــم  ــی هـ ــکار عمومـ ــزد افـ ــًا در نـ مطمئنـ
ـــا ادراک  ـــه ب ـــد و جامع ـــد مان ـــان نخواه پنه

ایـــن تالش هـــا کـــه فوایـــد آن مســـتقیمًا 
ـــش  ـــود، بیش ازپی ـــد ب ـــردم خواه ـــه م متوج
به ســـوی آرامـــش افـــکار عمومـــی، ایجـــاد 
ــای  ــتن گام هـ ــه و برداشـ ــد در جامعـ امیـ
اســـتوار و مبتنـــی بـــر پژوهـــش حرکـــت 
ـــرای  ـــالش ب ـــداوم ت ـــی ت ـــرد؛ یعن ـــد ک خواه
ـــات  ـــام روز ارتباط ـــه در پی ـــی ک ـــان هدف هم
ــرار  ــد قـ ــورد تاکیـ ــم مـ ــل هـ ــال قبـ سـ

گرفـــت.
در پایـــان بـــار دیگـــر بـــا آرزوی تحقـــق 
اهـــداف و آرمان هـــای کشـــور عزیزمـــان در 
همـــه حوزه هـــا به ویـــژه در بخش هـــای 
 ۲۷ ارتباطـــی،  و  اطالعاتـــی  جامعـــه 
اردیبهشـــت ماه روز ارتباطـــات و روابـــط 
ـــه در  ـــم ک ـــکاران پرتالش ـــه هم ـــی را ب عموم
ـــذار  ـــه اثرگ ـــن عرص ـــف ای ـــای مختل بخش ه
ــت  ــه فعالیـ ــگاهی بـ ــم در جهاددانشـ و مهـ
مشـــغولند، تبریـــک می گویـــم و موفقیـــت 
و ســـربلندی آن هـــا را از خـــدای ســـبحان 

مســـئلت می نمایـــم.

حمیدرضا طیبی
رییس جهاددانشگاهی
1400/۲/۲6

پیام رییس جهاددانشگاهی
 به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

دکرت حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در آستانه ۲۷ اردیبهشت ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی در پیامی فرارسیدن این روز را 
به متام فعاالن این حوزه و به ویژە به همکاران پرتالش در بخش های مختلف این عرصه اثرگذار و مهم در جهاددانشگاهی تربیک گفت.
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ـــه  ـــگاهی ب ـــگاهی: جهاددانش ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــه ای  ـــدس بیانی ـــی ق ـــیدن روز جهان ـــبت فرارس مناس

ـــرد. ـــادر ک ص
متن بیانیه این نهاد به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــام  ــاودان امـ ــراث جـ ــنت و میـ ــدس، سـ روز قـ
خمینـــی )ره( و یـــادگار هویت بخـــش آن شـــخصیت 
ـــه و  ـــرای آزادی قبل ـــکالم ب ـــش و نافذال ـــی، دوراندی اله
ـــت  ـــق مل ـــاق ح ـــلمانان و احق ـــای مس ـــون ارزش ه کان

ـــت؛ ـــطین اس ـــوم فلس مظل
ایـــن روز بـــزرگ، میثـــاق جهـــان اســـالم اســـت 
و آرمـــان آزادســـازی ســـرزمین مقـــدس فلســـطین 
ـــه از  ـــأت گرفت ـــرافت نش ـــت، ش ـــداری از مقاوم و پاس

ــود. ــوب می شـ ــلمانان محسـ ــان مسـ ایمـ
هـــر ســـال در روز قـــدس، مســـلمانان جهـــان و 
بلکـــه همـــه آزادگان عالَـــم بایـــد بیـــش از پیـــش 
کنـــار  در  قبـــل،  ســـال های  از  گســـترده تر  و 
مـــردم ســـتمدیده فلســـطین بایســـتند و بـــا اعـــالم 
ـــان را در  ـــی، آن ـــرت اله ـــر نص ـــوکل ب ـــتگی و ت همبس
ـــزرگ  ـــر ب ـــق و خط ـــرِّ مطل ـــن ش ـــرائیل، ای ـــر اس براب

بـــرای انســـانیت، حمایـــت کننـــد.
محـــل  به عنـــوان  شـــریف  قـــدس  رهایـــی 
عـــروج رســـالت، از چنـــگال ایدئولـــوژی شـــیطانی و 
ـــادر  ـــد ق ـــاری خداون ـــه ی ـــم ب ـــتانه صهیونیس نژادپرس
متعـــال و همـــت و اتحـــاد مســـلمانان بـــه زودی 
محقـــق می شـــود و ســـایه شـــوم رژیـــم منحـــوس 
و  فرهنگـــی  معنـــوی،  میـــراث  از  صهیونیســـتی 
ـــد.  ـــد ش ـــع خواه ـــع و رف ـــانی دف ـــه انس ـــی جامع تمدن
امـــروز، بزرگ تریـــن شکســـت رژیـــم صهیونیســـتی، 
طرح هـــای  بی حاصلـــی  مفتضحانـــه  تماشـــای 
شـــیطانی معاملـــه قـــرن، عادی ســـازی روابـــط 
بـــا برخـــی کشـــورهای عربـــی و تاثیـــر بـــر جبهـــه 
ـــا  ـــران اســـالمی ب ـــان، ای ـــن می ـــت اســـت و در ای مقاوم
ـــکا  ـــی و آمری ـــتکبار جهان ـــارهای اس ـــه فش ـــود هم وج
ــه  ــه بـ ــرائیل، مقتدرانـ ــای اسـ ــرایت توطئه هـ و سـ
ـــر  ـــل و رهب ـــام راح ـــردی ام ـــه های راهب ـــدد اندیش م
معظـــم انقـــالب اســـالمی و تالش هـــای مخلصانـــه 
ـــهید  ـــالم، ش ـــان اس ـــرت و جه ـــرآن، عت ـــد ق ابرمجاه
ـــی  ـــن حام ـــلیمانی، بزرگ تری ـــم س ـــاج قاس ـــردار ح س
ـــوب  ـــت محس ـــور مقاوم ـــش مح ـــطین و الهام بخ فلس

می شـــود.
روز قـــدس و آخریـــن جمعـــه مـــاه مبـــارک 
رمضـــان، فرصتـــی ارزشـــمند بـــرای مســـلمانان 
روزه دار و ضیـــوف الرحمـــان در مســـیر قـــدرت 
ـــت محـــور  ـــز تقوی ـــرم و نی ـــگ ن ـــی در عرصـــه جن افزای
مقاومـــت به حســـاب می آیـــد و از ســـویی در حکـــم 
ـــغالگر در  ـــت های اش ـــرای صهیونیس ـــی ب ـــد عمل تهدی

راه نابـــودی محتـــوم اســـرائیل اســـت.
جهادگـــران  بـــزرگ،  روز  ایـــن  آســـتانه  در 
ــز ایـــران  ــا ملـــت عزیـ جهاددانشـــگاهی همـــگام بـ
ــه  ــی، همـ ــدرت افزایـ ــن قـ ــیر ایـ ــالمی در مسـ اسـ
کار  بـــه  را  خـــود  توانمندی هـــای  و  امکانـــات 
ــد  ــالم می کننـ ــار اعـ ــا افتخـ ــت و بـ ــد بسـ خواهنـ
ـــروزی  ـــا پی ـــی ت ـــا صهیونیســـم جهان ـــارزه ب ـــدان مب می
ـــبیل اهلل  ـــی س ـــدان ف ـــو از مجاه ـــواره ممل ـــی، هم نهای

خواهـــد بـــود.

جهاددانشگاهی
16 اردیبهشت 1۴00 - 23 رمضان المبارک 1۴۴2

ارسائیل رش مطلق و خطر بزرگ برای انسانیت
در بیانیه جهاددانشگاهی در آستانه روز جهانی قدس بار دیگر تاکید شد
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گفتـار

پیام رییس جهاددانشگاهی به مناسبت بیستمین سالروز 
تاسیس مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران )ایسپا(

روابط عمومی جهاددانشگاهی:دکرت حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در پیامی بیستمین سالروز تاسیس مرکز افکار سنجی دانشجویان را 

تربیک گفت
متن پیام دکتر حمیدرضا طیبی به این شرح است:

درست بیست سال از تاسیس و راه اندازی مرکز تخصصی افکار سنجی در مجموعه بزرگ جهاددانشگاهی سپری شد و افتخار می کنیم دو دهه فعالیت مرکز افکار سنجی دانشجویان 
ایران )ایسپا( با عنایت و فضل الهی و همت و تالش مستمر و کوشش پیگیر و صادقانه جهادگران و همکاران دیروز و امروز برای ایجاد یک مرکز علمی مورد اعتماد مردم و نظام، 

اینک به ثمر نشسته است.
نهاد انقالب اسالمی جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد فرهنگی و علمی، مفتخر است اعالم نماید ایسپا یکی از ثمرات پر بهره فرهنگی و پژوهشی این نهاد انقالبی است. بدون تردید 
نهال نورس و جوان دیروز بعد از بیست سال تجربه اندوزی و تالش، اکنون در عرصه علم و تحقیقات به درختی تنومند بدل گردیده به گونه ای که جامعه علمی و دانشگاهی و نیز بدنه 

اجرایی کشور می توانند از آثار و نتایج آن در جهت رشد و تعالی کشور استفاده کنند.
امسال، بزرگداشت بیستمین سالگرد تاسیس ایسپا مقارن است با برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 
در جمهوری اسالمی ایران و جا دارد بر سرلوحه قرار داشتن دقت علمی، صداقت، شفافیت، عدالت و انصاف به عنوان وظیفه ای ملی و رسالتی انقالبی در ایفای وظایف و ماموریت های 
محوله به ایسپا در اجرای نظرسنجی های انتخاباتی و رصد افکار عمومی تاکید مؤکد نموده و وظیفه خود را با در نظر گرفتن مصالح کشور در انتشار داده ها و اطالعات تولید شده که 

متعلق به همه شهروندان عزیز میهن اسالمی است، به انجام برساند.
در پایان فرارسیدن 18 اردیبهشت سالروز تاسیس مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران )ایسپا( و فرارسیدن بیستمین سال تاسیس این مرکز را به همه همکاران و دست اندرکاران 
محترم ایسپا و همه کسانی که در عرصه علم و تحقیق کنشگری می کنند، تبریک عرض می کنم و امیدوارم بیست سالگی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران )ایسپا( براساس تدابیر 

و دوراندیشی مدیران و اعضای این مجموعه، تجلی و طلیعه درخشانی از اثرگذاری در حوزه های علمی و تحقیقاتی با محوریت توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان ایران باشد.
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پیام تسلیت رییس جهاددانشگاهی
   به مناسبت درگذشت استاد دکتر قره یاضی

     دکرت حمیدرضا طیبی در پیامی درگذشت استاد دکرت قره یاضی از اعضای موسس جهاددانشگاهی گیالن را تسلیت گفت.
روابط عمومی جهاددانشگاهی: در پیام رییس جهاددانشگاهی آمده است:

"امروز با افسوس فراوان در سوگ دانشمند برجسته و استاد جهادگر زنده یاد استاد دکتر بهزاد قره یاضی نشسته ایم؛ او که سراسر عمر پربرکت خود را مصروف پیشرفت کشور 
نمود و کارنامه پر افتخارش چه به عنوان عضو موسس و رییس بخش فرهنگی جهاددانشگاهی گیالن در دهه 60 و چه در مسوولیت های پس از آن به عنوان معاون تحقیقات 
وزارت جهاد کشاورزی، رییس موسسه تحقیقات و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، رییس دفتر امور پژوهش سازمان برنامه و بودجه، بی شک الگوی ارزشمندی برای جوانان 
به ویژه دانشجویان کشاورزی و ژنتیک گیاهی است. رحمت و رضوان خدا بر او همراه با تمنای صبر و سکینه الهی از حضرت جّل و أعلی برای خانواده محترم و سایر بازماندگان 

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

■ انعقاد تفاهم نامه ی همکاری بین پژوهشکده گیاهان دارویی و 
صندوق حامیت از پژوهشگران و فناوران کشور

■ تفاهم نامه همکاری بین سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و 
موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران 

■ واگذاری دو طرح پژوهشی حوزه مدیریت و کارآفرینی 
تعاونی های آذربایجان غربی به جهاددانشگاهی

تفاهم
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انعقاد تفاهم نامه ی همکاری بین تفاهم

پژوهشکده گیاهان دارویی و 
صندوق حامیت از پژوهشگران 

و فناوران کشور

ــه ی  ــگاهی: تفاهم نامـ ــی جهاددانشـ ــان دارویـ ــکده گیاهـ ــی پژوهشـ ــط عمومـ روابـ
ـــاوران کشـــور  ـــت از پژوهشـــگران و فن ـــدوق حمای ـــن پژوهشـــکده و صن همـــکاری ای
ـــاری  ـــان افتخ ـــر ایم ـــکده( و دکت ـــس پژوهش ـــارزادگان )ریی ـــا غف ـــر رض ـــن دکت بی

ـــد. ـــا ش ـــال امض ـــج س ـــدت پن ـــه م ـــدوق( ب ـــس صن )ریی
ـــی،  ـــای پژوهش ـــرای طرح ه ـــه اج ـــکاری در زمین ـــه هم ـــن تفاهم نام ـــوع ای موض
طرح هـــای تحقیقاتـــی پســـادکتری و طـــرح تحقیقاتـــی رســـاله دکتـــری در راســـتای 
ــت های  ــررات و سیاسـ ــرف و مقـ ــده دو طـ ــالم شـ ــی اعـ ــای تحقیقاتـ اولویت هـ
ـــی از  ـــرای آگاه ـــه ب ـــای دو مجموع ـــک پورتال ه ـــاد لین ـــدوق و ایج ـــی صن حمایت

ـــت. ـــام اس ـــت انج ـــده و در دس ـــام ش ـــی انج ـــای تحقیقات کاره
ـــگران  ـــت از پژوهش ـــدوق حمای ـــس صن ـــاری ریی ـــر افتخ ـــم دکت ـــن مراس در ای
و فنـــاوران کشـــور بیـــان کـــرد: توجـــه بـــه پژوهـــش به خصـــوص بخشـــی کـــه 
به ســـالمت مـــردم و جامعـــه گـــره می خـــورد همیشـــه جزئـــی از اولویت هایـــی 

ـــت. ـــدوق هس ـــت در صن ـــا اهمی ـــه و ب ـــورد توج م
وی افـزود: بحـث سـالمت جامعـه و خصوصا داروهای گیاهی که ریشـه در سـنت 
و دیـن مـا دارد از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت کـه امیدواریم با همـکاری مراکز 
علمـی بتوانیـم این سـنت را به پشـتوانه های علمی توسـعه بدهیم تا در فراسـوی آن 

برخـی از مشـکالت احاد جامعه کمتر شـود.
رییـــس صنـــدوق حمایـــت از پژوهشـــگران و فنـــاوران کشـــور بـــه تشـــریح 
فعالیـــت صنـــدوق پرداخـــت و بیـــان کـــرد: معمـــوال برنامه هـــای صنـــدوق در 
تفاهـــم و تعامـــل بـــا مجموعه هـــای پژوهشـــی کشـــور بـــه ایـــن شـــکل اســـت 
کـــه در ســـه قالـــب برنامه هـــای مشـــترک و حمایت هایـــی تعریـــف می شـــود 

تـــا پژوهشـــگران بتواننـــد از آن اســـتفاده کننـــد.
در ادامـــه دکتـــر رضـــا غفـــارزادگان رییـــس پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی 

ـــرد:  ـــار ک ـــالمت، اظه ـــوع س ـــت موض ـــگاه و اهمی ـــاره جای ـــا اش ـــگاهی ب جهاددانش
نـــگاه مـــا در پژوهشـــکده بـــه ســـمت فنـــاوری و صنعـــت اســـت و در تـــالش 
ـــم  ـــد و ه ـــور باش ـــاله مح ـــم مس ـــه ه ـــم ک ـــاب کنی ـــی را انتخ ـــتیم موضوعات هس

بتوانیـــم حلقـــه واســـط بیـــن دانـــش، فنـــاوری و صنعـــت باشـــیم
از رویکردهای اصلی جهاد در حوزه  ارتباط بین دانش و صنعت یکی  افزود:  وی 
از  ببخشد؛  تحقق  را  امری  توانسته چنین  پژوهشکده  بوده که خوشبختانه  پژوهش 
این رو تفاهم نامه ای که امروز امضا می شود فرصت خوبی است تا حمایت های صندوق 

این کار را تسریع ببخشد.

■□■

تفاهم نامه همکاری بین سازمان 
انتشارات جهاددانشگاهی و 

موسسه خانه کتاب و ادبیات 
ایران 

روابــط عمومــی ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی: ایــن تفاهم نامــه بــا هــدف اســتفاده 
متقابــل از توانمندی هــای ســازمان انتشــارات و موسســه خانــه کتــاب در راســتای 
ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتاب خوانــی و حمایــت از اقدامــات و فعالیت هــای 

ــی و نشــر منعقــد شــده اســت. ــاب، کتاب خوان دانشــگاهیان در عرصــه کت
بـــا انعقـــاد ایـــن تفاهم نامـــه ســـازمان انتشـــارات و موسســـه خانـــه کتـــاب 
ــی،  ــای پژوهشـ ــا و برنامه هـ ــرای طرح هـ ــوا و اجـ ــد محتـ ــای تولیـ در زمینه هـ
ـــکاری  ـــر هم ـــا یکدیگ ـــی ب ـــاب و کتاب خوان ـــوع کت ـــا موض ـــی ب ـــی و ترویج فرهنگ

می کننـــد.
همـــکاری در سیاســـت گذاری، اجـــرا و داوری طرح هـــا و جشـــنواره های 
ســـازمان انتشـــارات، تولیـــد محتـــوای علمـــی، آموزشـــی و فرهنگـــی اعـــم از 

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

تفاهم
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ـــد  ـــوالت چن ـــی، محص ـــالت علم ـــاب، مج ـــر کت ـــاپ و نش ـــه و چ ـــف، ترجم تالی
ـــای  ـــا و کارگاه ه ـــزاری دوره ه ـــانه ای، برگ ـــدات رس ـــال و تولی ـــانه ای و دیجیت رس
ـــص  ـــگاهیان، تخصی ـــرای دانش ـــژه ب ـــی وی ـــهیالت آموزش ـــه تس ـــا ارای ـــی ب آموزش
ـــه  ـــه از کتابخان ـــتفاده موسس ـــی، اس ـــاب اهدای ـــان کت ـــون توم ـــاالنه 50 میلی س
ـــالمی و  ـــات اس ـــوزه مطالع ـــار ح ـــن آث ـــرای تامی ـــارات ب ـــازمان انتش ـــال س دیجیت
ـــه  ـــدات موسس ـــه تعه ـــال از جمل ـــاب س ـــی کت ـــزه جهان ـــه جای ـــی دبیرخان ایران

خانـــه کتـــاب در ایـــن تفاهم نامـــه اســـت.
 اســتفاده از تــوان و ظرفیت هــای فرهنگــی جهاددانشــگاهی در راســتای 
برنامه هــای موسســه در حــوزه کتــاب و کتاب خوانــی، معرفــی  و  طرح هــا 
ــای  ــکاری در برنامه ه دانشــجویان مســتعد و اســتادان صاحب نظــر به منظــور هم
ــی  ــی و کارشناس ــوان تخصص ــتفاده از ت ــی، اس ــاب و کتاب خوان ــا کت ــط ب مرتب
موسســه در سیاســت گذاری، برنامه ریــزی و اجــرای طرح هــای مرتبــط بــا 
ــا  ــه ب ــر موسس ــورد نظ ــی م ــای آموزش ــرای کارگاه ه ــی، اج ــاب و کتاب خوان کت
اســتفاده از ظرفیت هــای جهاددانشــگاهی، حضــور برگزیــدگان و شایســتگان 
ــی جــالل آل  ــزه ادب ــاب، جای ــاب ســال، جشــنواره نقــد کت ــر جشــنواره کت تقدی
احمــد و جشــنواره شــعر فجــر در طــرح ملــی فصــل ســخن و نشســت های گفتــار 
و نگارنــده، معرفــی و نقــد کتــاب و آثــار برگزیــده و شایســته تقدیــر جایــزه کتــاب 
ســال، جایــزه ادبــی جــالل آل احمــد و جشــنواره شــعر فجــر در مجلــه نوشــتار از 

ــت. ــه اس ــن تفاهم نام ــارات در ای ــازمان انتش ــدات س ــه تعه جمل
این تفاهم نامه به امضای دکتر ایوب دهقانکار مدیرعامل موسسه خانه کتاب و 
ادبیات ایران و دکتر حامد علی اکبرزاده رییس سازمان انتشارات جهاددانشگاهی 

رسیده است.

■□■

واگذاری دو طرح پژوهشی 
حوزه مدیریت و کارآفرینی 

تعاونی های آذربایجان غربی به 
جهاددانشگاهی

ــه  ــاس تفاهم نامـ ــان غربی:براسـ ــگاهی آذربایجـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
بیـــن بـــا اداره کل تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی آذربایجـــان غربـــی، 
جهاددانشـــگاهی اســـتان دو طـــرح پژوهشـــی و مطالعاتـــی حـــوزه مدیریـــت و 
اشـــتغال تعاونی هـــای اســـتان را مـــورد مطالعـــه و پژوهـــش قـــرار می دهـــد.
ــی  ــان غربـ ــگاهی آذربایجـ ــس جهاددانشـ ــتم زاده رییـ ــن رسـ ــر امیـ دکتـ

در پنجمیـــن نشســـت راه انـــدازی پژوهشـــکده واحـــد در حـــوزه ســـبز کـــه در 
ــی  ــای پژوهشـ ــای گروه هـ ــی فعالیت هـ ــز و همگرایـ ــعه، تمرکـ ــتای توسـ راسـ
واحـــد بـــر اســـاس برنامـــه توســـعه واحـــد برگـــزار شـــد گفـــت: براســـاس 
ـــان  ـــی آذربایج ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــن اداره کل تع ـــده بی ـــه منعق تفاهم نام
غربـــی و جهاددانشـــگاهی اســـتان 5 موضـــوع مـــورد مطالعـــه و پژوهـــش بـــه 
ـــی  ـــی طراح ـــرح مطالعات ـــداد، دو ط ـــن تع ـــه از ای ـــده ک ـــذار ش ـــاد واگ ـــن نه ای
ـــی  ـــان غرب ـــای آذربایج ـــبز در تعاونی ه ـــی س ـــوآوری و بازاریاب ـــت ن ـــدل مدیری م
ـــه تشـــکیل  ـــر مدیریـــت دانـــش و بررســـی دالیـــل عـــدم رغبـــت مـــردم ب مبتنـــی ب
ـــبت  ـــاون نس ـــش تع ـــتغال بخ ـــن اش ـــد پایی ـــبز و درص ـــی س ـــرکت های تعاون ش
ـــوی  ـــاری از س ـــال ج ـــی س ـــی ط ـــان غرب ـــتان آذربایج ـــر اس ـــای دیگ ـــه بخش ه ب

گـــروه مدیریـــت کســـب وکار جهاددانشـــگاهی اجرایـــی می شـــود.
ـــرای  ـــی ب ـــه مدل ـــن ارای ـــا عناوی ـــز ب ـــه دانشـــجویی نی ـــه داد: 3 پایان نام وی ادام
تعاونـــی روســـتایی ها در جهـــت توســـعه کارآفرینـــی اجتماعـــی، شناســـایی و 
ـــی عوامـــل موثـــر بـــر  ـــی و بررس رتبه بنـــدی موانـــع توســـعه تعاونی هـــای محل
ـــل  ـــرد تحلی ـــتفاده از رویک ـــا اس ـــا ب ـــی در تعاونی ه ـــان اجتماع ـــذب کارآفرین ج
سلســـه مراتبـــی توســـط اســـاتید گـــروه پژوهشـــی مدیریـــت کســـب وکار در 

مراحـــل پایانـــی می باشـــند.
ـــداف  ـــتای اه ـــت کســـب وکار در راس ـــی مدیری ـــروه پژوهش ـــرد: گ ـــار ک وی اظه
ـــی  ـــات  علم ـــای هی ـــگران و اعض ـــذب پژوهش ـــن ج ـــال 1۴00 ضم ـــاله در س 3 س
ــگران  ــه و پژوهشـ ــگاه ارومیـ ــت از دانشـ ــاره وقـ ــروه و پـ ــرای گـ ــی بـ تخصصـ
ـــوزال  ـــه پروپ ـــه ارای ـــق ب ـــده موف ـــف ش ـــد تعری ـــی جدی ـــوزه تخصص ـــرب در ح مج
ـــاون، کار و  ـــه اداره تع ـــی از جمل ـــتگاه های اجرای ـــرارداد از ادارات و دس ـــد ق و عق

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــاه اجتماع رف
گذشته  سال های  در  گروه  این  افزود:  غربی  آذربایجان  جهاددانشگاهی  رییس 
مدیریت  مباحث  و  انسانی  سرمایه های  و  بازاریابی  حوزه  در  را  جامعی  تحقیقات 
انگور"  و  سیب  باغی  محصوالت  "خوشه  جامع  مطالعاتی  طرح  جمله  از  کشوری 
و  بین سازمان ها  در  و خالء موجود  روز  نیاز  به  توجه  با  اخیرا  و  است  داده  انجام 
پایدار سبز را در دستور کار  کسب وکارهای کوچک و متوسط، در موضوع توسعه 

خود قرارداده است.
وی بـا اشـاره بـه این کـه ایـن گـروه نتایـج مطالعـات و بـر مبنـای آن خدمـات 
طراحـی  راسـتای  در  مختلـف  ارگان هـای  و  سـازمان ها  بـه  را  خـود  تخصصـی 
اسـتراتژی های کسـب وکار و مدل هـای مدیریتـی کیفـی جهـت افزایـش بهـره وری 
و فعالیـت در فضـای رقابتـی بـا تکیـه بر مولفـه های سـبز و در چارچـوب نظری و 
عملـی ایـن حـوزه نویـن و بکـر کـه دنیـا شـتابان بـه این سـمت در حرکت اسـت، 
ارایـه می دهـد افـزود: بر اسـاس تاکیـدات معاونت پژوهشـی دفتر مرکـزی و تبدیل 
شـدن واحـد بـه قطـب یـک حـوزه تخصصـی متناسـب بـا توانمنـدی پژوهشـی و 
نرم افـزاری و سـخت افزاری واحـد و منطقه هـدف این گروه در جهـت ارزش آفرینی 
علمـی و تخصصـی افزون تـر خدمـات، محصـوالت، شـیوه ها و ارتقـاء راندمـان بـا 
تکیـه بـر مدل هـا و مولفـه هـای مدیریتـی سـبز ارزش آفریـن و بـا کاهـش صدمـه 
زدن بـه حـوزه کشـاورزی و محیط زیسـت و برنـد سـازی خدمـت و محصـول پاک 
سـبز بـا مهیـا کـردن بسـتر الزم و ارایـه تکنیک هـا و راهکارهـا علمـی و عملـی 
مبتنـی بـر مطالعـات و تحقیقـات تخصصـی در جامعـه بنـا شـده و سـعی دارد تـا 
بـا ارایـه راهکارهـا و مدل هـای عملیاتـی مدیریتی و مشـاوره بـر مبنـای یافته های 
علمـی واقعیـات موضوعـی در اسـتان و کشـور در هـر حـوزه، مشـاغل دولتـی و 
کسـب وکارهای دولتـی و خصوصـی را ملـزم بـه اسـتفاده حداقلی از منابـع تجدید 
ناپذیـر بـا اتـکا بـه نیازسـنجی های الزم و تدویـن و طراحـی مدل هـای مدیریتـی 

نماید. ارزش آفریـن 
رییـــس جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی اظهـــار کـــرد: بـــا گســـترش و 
ــان  ــگاهی آذربایجـ ــبز جهاددانشـ ــت سـ ــروه مدیریـ ــای گـ ــعه فعالیت هـ توسـ
ــه  ــکاء بـ ــا اتـ ــد بـ ــبز واحـ ــوزه سـ ــکده حـ ــوز پژوهشـ ــذ مجـ ــی و اخـ غربـ
ـــه  ـــای برنام ـــر مبن ـــد ب ـــن واح ـــتا در ای ـــط و هم راس ـــی مرتب ـــای تخصص گروه ه
توســـعه مصـــوب پیش بینـــی شـــده بـــرای واحـــد امیدواریـــم کســـب وکارها، 
ــا  ــور بـ ــد کشـ ــه بعـ ــتان و در مرحلـ ــدی اسـ ــرکت های تولیـ ــا و شـ کارخانه هـ
ـــاختارهای  ـــن س ـــات ای ـــا و مطالع ـــر پژوهش ه ـــی ب ـــات مبت ـــدی از خدم بهره من
ـــروه  ـــن گ ـــک تخصصـــی ای ـــی و کلینی پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غرب
ــای  ــه اول در بازارهـ ــل در مرحلـ ــد حداقـ ــرکت های قدرتمنـ ــا شـ ــد بـ بتواننـ
خارجـــی کشـــورهای همســـایه بـــا اتـــکاء بـــه مدل هـــای علمـــی و عملـــی و 

ارزش آفریـــن بـــه رقابـــت و تســـخیر بازارهـــای مربوطـــه فـــوق بپردازنـــد.



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

18
ه1

مار
│ش

وم
ود

ت 
یس

ل ب
سا

68
تفاهم

                    اخبار کوتاه

جهاددانشگاهی
 سیستان و بلوچستان، 

شرکت آب منطقه ای و اداره کل 
آموزش وپرورش استان

ـــتان:  ـــتان و بلوچس ـــگاهی سیس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
تفاهم نامـــه همـــکاری ســـه جانبه جهاددانشـــگاهی 
ـــه ای و اداره  ـــرکت آب منطق ـــتان، ش ـــتان و بلوچس سیس

کل آموزش وپـــرورش اســـتان امضـــا شـــد.
در تفاهم نامـــه منعقـــده کـــه بـــه امضـــای رییـــس 
ــرکل  ــتان و مدیـ ــتان و بلوچسـ ــگاهی سیسـ جهاددانشـ
آموزش وپـــرورش و مدیرعامـــل شـــرکت آب منطقـــه ای 
ــی  ــای عمومـ ــق آموزش هـ ــور تحقـ ــتان و به منظـ اسـ
ـــی  ـــی بخش ـــع آب، آگاه ـــر از منب ـــت بهت ـــگ حفاظ فرهن
ـــطه  ـــی متوس ـــه تحصیل ـــوزان در پای ـــوزش دانش آم و آم
در مـــدارس منتخـــب دوره اول متوســـطه شهرســـتان 
ــی  ــرح ملـ ــب طـ ــهر در قالـ ــاش، ایرانشـ ــدان، خـ زاهـ
جهـــت  در  "دانـــاب"  آب  نجـــات  دانش آموزشـــی 
ـــده  ـــد ش ـــی منعق ـــع آب زیرزمین ـــر از مناب ـــت بهت حفاظ
ــداف  ــی از اهـ ــانی بخشـ ــی و اطالع رسـ ــی بخشـ آگاهـ

ـــت. ـــرح اس ـــی ط اصل
ارایـــه اطالعـــات و ملزومـــات آمـــاری مربـــوط بـــه 
ـــی جهـــت پخـــش  اجـــرای طـــرح، تولیـــد برنامـــه تلویزیون
ـــده اداره  ـــور نماین ـــا حض ـــون ب ـــتانی هام ـــبکه ها اس از ش
ــطه؛  ــوزش متوسـ ــت آمـ ــرورش و معاونـ کل آموزش وپـ
همچنیـــن آمـــوزش دانش آمـــوزان در قالـــب برگـــزاری 
ـــده  ـــازی و ... از عم ـــی مج ـــای آموزش ـــا و دوره ه کارگاه ه
ـــن  ـــن ای ـــط طرفی ـــه توس ـــدرج در تفاهم نام ـــدات من تعه

ــت. ــه اسـ تفاهم نامـ
اســـتان  آموزش وپـــرورش  مدیـــرکل  رخشـــانی 
در مراســـم امضـــای ایـــن تفاهم نامـــه خاطرنشـــان 
کـــرد: شناســـایی و معرفـــی مـــدارس پایلـــوت جهـــت 
ـــا  ـــی ب ـــازی، هماهنگ ـــی مج ـــات آموزش ـــزاری جلس برگ
ـــا  ـــه ب ـــه جانب ـــکاری هم ـــت هم ـــدارس جه ـــران م مدی
ـــر  ـــوز از ه ـــاب 3 دانش آم ـــرح، انتخ ـــی ط ـــل اجرای عوام
ـــی  ـــوان "ناج ـــا عن ـــه( ب ـــر پای ـــر در ه ـــگاه )1 نف آموزش

آب" را از تعهـــدات طـــرف دوم عنـــوان کـــرد.
دکتـــر تاجـــری رییـــس جهاددانشـــگاهی سیســـتان 
ـــی  ـــرح مل ـــرای ط ـــه اج ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــتان نی و بلوچس
دانش آمـــوزی نجـــات آب "دانـــاب" خاطرنشـــان کـــرد: 
طـــرح دانش آمـــوزی نجـــات آب "دانـــاب" بخشـــی از 
ـــای  ـــع آب ه ـــی مناب ـــادل بخش ـــرح تع ـــزرگ ط ـــروژه ب پ
زیرزمینـــی اســـت کـــه بـــه همـــت جهاددانشـــگاهی 
ــکاری اداره  ــتان و همـ ــه ای اسـ ــازمان آب منطقـ و سـ
انجـــام  و  می گـــردد  برگـــزار  آموزش وپـــرورش  کل 
میزگردهـــای تلویزیونـــی، دیـــدار بـــا نخبـــگان، ائمـــه 
ـــتان  ـــی اس ـــات عال ـــا مقام ـــدار ب ـــات، دی ـــه و جماع جمع
و نماینـــدگان مـــردم در مجلـــس شـــورای اســـالمی و 
ـــاه  ـــل از چ ـــه آب و تجلی ـــوط ب ـــای مرب ـــام همایش ه انج
داران نمونـــه کشـــاورزی را بخشـــی از فعالیت هـــای 

ـــرد. ـــاد ک ـــرح ی ط
آب  شـــرکت  مدیرعامـــل  دلمـــرادی  مهنـــدس 
ـــتان  ـــرح در اس ـــن ط ـــرای ای ـــز اج ـــتان نی ـــه ای اس منطق
را از ضروریـــات اساســـی در تبییـــن فرهنگ ســـازی 

ـــای  ـــتفاده از چاه ه ـــت اس ـــتان جه ـــاورزان اس ـــن کش بی
مجـــاز عنـــوان و تصریـــح کـــرد: جهاددانشـــگاهی بـــا 
ــوزش و  ــه آمـ ــی و صبغـ ــابقه فرهنگـ ــه سـ ــه بـ توجـ
اطالع رســـانی به خوبـــی توانســـته اســـت از عهـــده 

اجـــرای ایـــن طـــرح برآیـــد.

■■■

سازمان دانشجویان 
جهاددانشگاهی

 با دانشگاه پیام نور
ـــگاهی:  ـــجویان جهاددانش ـــازمان دانش ـــی س ـــط عموم رواب
تفاهم نامـــه ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی بـــا 
ـــزاری  ـــکاری در برگ ـــور هم ـــور به منظ ـــام ن ـــگاه پی دانش
رویدادهـــای فرهنگـــی- دانشـــجویی گفت وگـــو محـــور 

ـــد. ـــد ش منعق
ــجویان  ــازمان دانشـ ــس سـ ــی رییـ ــدی عباسـ مهـ
تفاهم نامـــه  امضـــای  آییـــن  در  جهاددانشـــگاهی 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــور بـ ــام نـ ــگاه پیـ ــا دانشـ ــکاری بـ همـ
برگـــزاری ســـیزدهمین دوره ی انتخابـــات ریاســـت 
ــم  ــن مهـ ــو در ایـ ــوع گفتگـ ــت: موضـ ــوری گفـ جمهـ
نقـــش اساســـی دارد. تجربه هـــای گذشـــته نشـــان 
ـــتیم،  ـــر هس ـــار فق ـــه دچ ـــن زمین ـــه در ای ـــت ک داده اس
فقـــری کـــه نیازمنـــد توجـــه بیشـــتر و درخـــور بـــه 
مســـاله گفتگـــو، فرهنـــگ گفتگـــو اخـــالق گفتگـــو در 
ــوص  ــه و علی الخصـ ــار جامعـ ــطوح و اقشـ ــی سـ تمامـ
ـــتیم. ـــه اســـت، هس ـــر در جامع ـــه محـــل تاثی دانشـــگاه ک
دهمیـــن  آســـتانه  در  همچنیـــن  افـــزود:  وی 
نشـــان  دانشـــجویان  مناظـــره  مســـابقات  دوره 
خواجه نصیرالدیـــن طوســـی هســـتیم، مســـابقاتی کـــه 
تقریبـــا در دانشـــگاه های کشـــور جایـــگاه خوبـــی 
پیـــدا کـــرده اســـت. مراحـــل اولیـــه ایـــن مســـابقات 
توســـط شـــعب ســـازمان دانشـــجویان، در اســـتان های 
ــته  ــال های گذشـ ــود. در سـ ــزار می شـ ــف برگـ مختلـ
تـــالش کردیـــم بـــا پذیـــرش تکثـــر و رعایـــت اصـــول 
اخالقـــی و علمـــی، میزبـــان دانشـــجویان مختلـــف 
باشـــیم. امیدواریـــم بتوانیـــم بـــا همـــه ی دانشـــگاه ها 
ــابقات را  ــیم و مسـ ــته باشـ ــترک داشـ ــکاری مشـ همـ
در همـــه دانشـــگاه ها بـــر اســـاس مدلـــی هماهنـــگ 

برگـــزار کنیـــم.
محمدهـــادی امیـــن ناجـــی معـــاون فرهنگـــی، 
ــز  ــور نیـ ــام نـ ــگاه پیـ ــجویی دانشـ ــی و دانشـ اجتماعـ
گفـــت: بایـــد بـــا بازخوانـــی و اتـــکای بـــه گفتمـــان 
ــترهای  ــا و بسـ ــالمی، فرصت هـ ــالب اسـ ــوری انقـ محـ
ــم. ــت نماییـ ــیده و تقویـ ــعه بخشـ ــی را توسـ هم افزایـ
ــو،  ــذار گفتگـ ــی و تاثیرگـ ــق عینـ ــزود: تحقـ وی افـ
ــر  ــاله تکثـ ــا مسـ ــا بـ ــه مـ ــد کـ ــی روی می دهـ زمانـ
ـــرش  ـــت پذی ـــده و ظرفی ـــه ش ـــتی مواج ـــری به درس نظ
دیدگاه هـــای مختلـــف را پذیرفتـــه باشـــیم. اگـــر 
بپذیریـــم کـــه دیدگاه هـــای مختلـــف فـــارغ از صـــواب 
ـــت طـــرح و  ـــز قابلی ـــاوت و تمای ـــا تف ـــودن و ی ـــا خطـــا ب ی
ـــر  ـــراد حاض ـــگاه اف ـــدن را دارد، ان ـــته ش ـــه بحـــث گذاش ب
ـــد. ـــری می یاب ـــو تس ـــود و گفتگ ـــد ب ـــو خواهن ـــه گفتگ ب
ناصـــر محمـــدی مدیـــرکل فعالیت هـــای فرهنگـــی 
و فـــوق برنامـــه دانشـــگاه پیـــام نـــور بـــا تاکیـــد 
بـــر این کـــه دانشـــگاه محیطـــی مناســـب بـــرای 
گفتمان ســـازی اســـت کـــه تاثیـــرات بـــه ســـزایی بـــر 
ـــره  ـــت: مناظ ـــه دارد گف ـــور و جامع ـــی کش ـــای عموم فض

ـــگاه  ـــرای دانش ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــجویی از موضوعات دانش
پیـــام نـــور به عنـــوان یکـــی از متولیـــان کلیـــدی 
ــت  ــور، اهمیـ ــی در کشـ ــام آموزشـ ــت های نظـ سیاسـ

دارد.
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جهاددانشگاهی
 و سازمان بسیج سازندگی

 استان سمنان 
ــمنان:  ــتان سـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــتان  ـــازندگی اس ـــیج س ـــازمان بس ـــگاهی و س جهاددانش
و  پژوهشـــی  آموزشـــی،  حوزه هـــای  در  ســـمنان 

فرهنگـــی تفاهم نامـــه همـــکاری امضـــا کردنـــد.
جلســـه  در  ســـمنان  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
ــگاهی و  ــت: جهاددانشـ ــه گفـ ــن تفاهم نامـ ــای ایـ امضـ
ســـازمان بســـیج ســـازندگی دارای روحیـــه مشـــترک 
انقالبـــی و جهـــادی هســـتند و هم افزایـــی و تجمیـــع 
بســـیار  نهـــاد  دو  ایـــن  در  گزیـــن  فعالیت هـــای 

ــت. ــد اسـ ــمند و مفیـ ارزشـ
ــی  ــتای هم افزایـ ــزود: در راسـ ــی افـ ــن رهایـ حسـ
مشـــترک  همکاری هـــای  فعالیت هـــا،  تجمیـــع  و 
ــا  ــی بـ ــی و پژوهشـ ــی، فرهنگـ ــای آموزشـ در حوزه هـ
ـــم  ـــمنان خواهی ـــتان س ـــازندگی اس ـــیج س ـــازمان بس س

داشـــت.
ـــازندگی  ـــیج س ـــازمان بس ـــس س ـــفی ریی ـــدی کاش مه
اســـتان ســـمنان نیـــز در ایـــن جلســـه بـــا تمجیـــد 
جهاددانشـــگاهی  مطلـــوب  خدمـــات  و  فعالیت هـــا 
اســـتان ســـمنان گفـــت: جهاددانشـــگاهی یـــک نهـــاد 
ـــادی در  ـــه جه ـــرد و روحی ـــا رویک ـــه ب ـــت ک ـــی اس انقالب

ــد. ــت می کنـ ــور خدمـ کشـ
ـــیل  ـــازندگی از پتانس ـــیج س ـــازمان بس ـــزود: س وی اف
ــه در  ــت کـ ــوردار اسـ ــی برخـ ــانی خوبـ ــروی انسـ نیـ
ــک  ــد کمـ ــانی نیازمنـ ــروی انسـ ــوزش نیـ ــوزه آمـ حـ

ــتیم. ــگاهی هسـ جهاددانشـ

■■■ 

جهاددانشگاهی
 و سازمان بهزیستی

 چهارمحال و بختیاری 
ـــاری،  ـــال و بختی ـــگاهی چهارمح ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــان  ــترک میـ ــکاری مشـ ــه همـ ــاه: تفاهم نامـ 5 خردادمـ
ــازمان  ــاری و سـ ــال و بختیـ ــگاهی چهارمحـ جهاددانشـ
ـــید. ـــا رس ـــه امض ـــاری ب ـــال و بختی ـــتی چهارمح بهزیس
ــازمان  ــس سـ ــتری رییـ ــگری چالشـ ــس عسـ نرگـ
بهزیســـتی چهارمحـــال و بختیـــاری در دیـــدار بـــا 
رییـــس جهاددانشـــگاهی چهارمحـــال و بختیـــاری 
بـــا اشـــاره بـــه ظرفیت هـــای دو دســـتگاه در جهـــت 
توانمندســـازی گروه هـــای هـــدف آن ســـازمان، گفـــت: 
حیطـــه فعالیت هـــای بهزیســـتی بســـیار گســـترده 
ــا  ــود را بـ ــالش خـ ــام تـ ــن اداره کل تمـ ــت و ایـ اسـ
ــه  ــت بـ ــت حمایـ ــار تحـ ــازی اقشـ ــدف توانمندسـ هـ
ظرفیت هـــای  از  راســـتا  ایـــن  در  و  می گیـــرد  کار 
دســـتگاه های اجرایـــی، خیریـــن و نهادهـــای مرتبـــط 
در قالـــب تفاهم نامـــه همـــکاری اســـتفاده خواهـــد 

کـــرد.
ـــتی و  ـــرد: بهزیس ـــان ک ـــتی خاطرنش ـــرکل بهزیس مدی
جهاددانشـــگاهی می تواننـــد در حوزه هـــای آموزشـــی، 
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همکاری هـــای  پژوهشـــی  و  کارآفرینـــی  اشـــتغال، 
خوبـــی در جهـــت توســـعه اهـــداف دو نهـــاد به ویـــژه 

توانمندســـازی جامعـــه هـــدف داشـــته باشـــند.
ـــس جهاددانشـــگاهی  ـــی ریی ـــیروس رضای ـــه س در ادام
ــای  ــریح ظرفیت هـ ــا تشـ ــاری بـ ــال و بختیـ چهارمحـ
ملـــی و اســـتانی بـــه فعالیت هـــای اخیـــر ایـــن نهـــاد 
در زمینـــه اشـــتغال اســـتان اشـــاره کـــرد و توضیـــح 
ــی  ــاد علمـ ــک نهـ ــوان یـ ــگاهی به عنـ داد: جهاددانشـ
بـــا پشـــتوانه ملـــی و بـــا توجـــه بـــه زیرســـاخت های 
ســـازمان  شـــعبه  راه انـــدازی  جملـــه  از  موجـــود 
ــگان  ــتغال دانش آموختـ ــاوری و اشـ ــازی فنـ تجاری سـ
ــاوره های  ــتغال محور، مشـ ــای اشـ ــه آموزش هـ در زمینـ
ــگاهی،  ــالن دانشـ ــرای فارغ التحصیـ ــژه بـ ــغلی به ویـ شـ
ـــه طـــرق  ـــروش محصـــول ب ـــروش و ف ـــازار ف ـــه ب اتصـــال ب
ــد  ــازی می توانـ ــای مجـ ــه فروش هـ ــف از جملـ مختلـ
ـــک  ـــتی کم ـــازمان بهزیس ـــش س ـــت پوش ـــراد تح ـــه اف ب

ـــد. کن
ســـازمان  رییـــس  دیـــدار  ایـــن  حاشـــیه  در 
از  صنایع دســـتی  تولیـــدات  از  اســـتان  بهزیســـتی 
ـــی  ـــدات خانگ ـــرمه دوزی، تولی ـــم، س ـــه ابریش ـــه پیل جمل
در جهاددانشـــگاهی دیـــدن کـــرد و بـــا حضـــور در 
خبرگـــزاری دانشـــجویان ایـــران )ایســـنا( بـــه تشـــریح 

پرداخـــت. ســـازمان  آن  فعالیت هـــای 
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تفاهم نامه سه جانبه
 جهاددانشگاهی قزوین

 به امضا رسید
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قزویـــن: در راســـتای 
طـــرح ملـــی مشـــاغل خانگـــی تفاهم نامـــه ســـه جانبه 
ـــتای  ـــن در راس ـــای فیمابی ـــعه همکاری ه ـــدف توس ـــا ه ب
ــاغل  ــعه مشـ ــی توسـ ــرح ملـ ــازی طـ ــرا و پیاده سـ اجـ
ــا  ــه از ظرفیت هـ ــتفاده بهینـ ــن اسـ ــی و همچنیـ خانگـ
ــان  ــرف میـ ــوی دو طـ ــادی و معنـ ــیل های مـ و پتانسـ
ـــن،  ـــگاهی قزوی ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــه چ ـــدس پیل مهن
مهنـــدس گروســـی مدیـــرکل تعـــاون، کار و رفـــاه 
ـــرارگاه  ـــوول ق ـــن مس ـــرهنگ بری ـــتان و س ـــی اس اجتماع
ـــا  ـــه امض ـــن ب ـــتان قزوی ـــپاه اس ـــی س ـــرفت و آبادان پیش

ـــید. رس
ــه  ــوان بـ ــه می تـ ــن تفاهم نامـ ــوارد ایـ ــه مـ از جملـ
ــدی از  ــترک و بهره منـ ــکاری مشـ ــعه همـ ــث توسـ بحـ
ــت  ــن و تقویـ ــارب طرفیـ ــدی و تجـ ــت، توانمنـ ظرفیـ
نقـــش بخـــش خصوصـــی در اجـــرای طرح هـــای ملـــی 
ـــاغل  ـــعه مش ـــی توس ـــرح مل ـــص ط ـــتغال زایی، باالخ اش
خانگـــی، تدویـــن و اجـــرای دوره هـــای آموزشـــی تخصصـــی 
در جهـــت ایجـــاد کســـب وکار، انجـــام مطالعـــات در حـــوزه 
ــاوره  ــن مشـ ــداری و همچنیـ ــی و باغـ ــان دارویـ گیاهـ

ـــرد. ـــاره ک ـــازی اش ـــد س ـــب وکار و برن کس
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جهاددانشگاهی
 و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

امضاء شد
ـــت  ـــزگان: سرپرس ـــگاهی هرم ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
معاونـــت فنـــاوری مرکـــز رشـــد واحدهـــای فنـــاوری 
جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان از امضـــای تفاهم نامـــه 

ــگاهی  ــد جهاددانشـ ــز رشـ ــترک مرکـ ــکاری مشـ همـ
ـــر  ـــتان خب ـــکی اس ـــوم پزش ـــگاه عل ـــا دانش ـــزگان ب هرم

داد.
صدیقـــه مظفـــر ضمـــن اعـــالم ایـــن خبـــر افـــزود: 
امضـــای تفاهم نامـــه در راســـتای توســـعه اکوسیســـتم 
زیســـت بوم  پایـــدار  شـــکل گیری  و  کارآفرینـــی 
بـــا هـــدف  اســـتان  اســـتارتاپی در  و  کارآفرینـــی 
ــد  ــز رشـ ــاوری مراکـ ــای فنـ ــازی فعالیت هـ یکسان سـ
ــتان  ــکی اسـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــگاهی و دانشـ جهاددانشـ

ــه اســـت. ــورت گرفتـ ــزگان صـ هرمـ
وی بـــا اشـــاره بـــه اهـــداف تفاهم نامـــه همـــکاری 
جهاددانشـــگاهی  رشـــد  مرکـــز  بیـــن  مشـــترک 
بـــا دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی اســـتان هرمـــزگان، 
ـــت  ـــدف تقوی ـــا ه ـــه ب ـــن تفاهم نام ـــرد: ای ـــان ک خاطرنش
مشـــترک  فعالیت هـــای  و  همکاری هـــا  توســـعه  و 
علمـــی، فنـــاوری، پژوهشـــی، فرهنگـــی، کارآفرینـــی و 
تجاری ســـازی طرح هـــای فناورانـــه بـــرای تامیـــن 
ـــازی  ـــی، تجاری س ـــش فن ـــعه دان ـــی، توس ـــای داخل نیازه
محصـــوالت فناورانـــه و توســـعه بـــازار محصـــوالت در 

داخـــل و خـــارج کشـــور امضـــاء شـــده اســـت.
رشـــد  مرکـــز  فنـــاوری  معاونـــت  سرپرســـت 
ـــه  ـــزگان اضاف ـــگاهی هرم ـــاوری جهاددانش ـــای فن واحده
ـــده  ـــان ای ـــاوران و صاحب ـــت از فن ـــن حمای ـــرد: همچنی ک
از طریـــق برگـــزاری رویدادهـــای مختلـــف کارآفرینـــی 
ــده  ــو، ایـ ــازه شـ ــی، تـ ــای دورهمـ ــل رویدادهـ از قبیـ
ــوری  ــن و حضـ ــورت آنالیـ ــو دی و ... به صـ ــو، دمـ شـ
ـــوم  ـــگاه عل ـــالمت دانش ـــاوری س ـــد فن ـــز رش ـــن مرک بی
ـــای  ـــد واحده ـــز رش ـــزگان و مرک ـــتان هرم ـــکی اس پزش
ـــن  ـــر گرفت ـــا در نظ ـــزگان ب ـــگاهی هرم ـــاور جهاددانش فن
ـــی،  ـــی، پژوهش ـــم از آموزش ـــن اع ـــات طرفی ـــه امکان کلی
ـــانی،  ـــروی انس ـــی، نی ـــاوری، فن ـــی، فن ـــتغال، فرهنگ اش
تجربـــه و تخصـــص از دیگـــر اهـــداف ایـــن تفاهم نامـــه 

ـــت. ـــوده اس ب
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اداره کل بهزیستی و 
جهاددانشگاهی البرز

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی البـــرز: در راســـتای 
انجـــام همکاری هـــای علمـــی – پژوهشـــی، فرهنگـــی، 
آموزشـــی و کارآفرینـــی در زمینه هـــای تخصصـــی 
ــرف  ــای دو طـ ــت هـ ــداف و ماموریـ ــا اهـ ــط بـ مرتبـ
ـــتان  ـــتی اس ـــن اداره کل بهزیس ـــکاری بی ـــه هم تفاهم نام

البـــرز و جهاددانشـــگاهی اســـتان امضـــا شـــد.
توانمندی هـــای  و  ظرفیت هـــا  از  بهره گیـــری 
متنـــوع و ارتقـــای همکاری هـــای دو طـــرف اســـتفاده 
از توانمندی هـــای علمـــی، فرهنگـــی، پژوهشـــی و 
آموزشـــی جهاددانشـــگاهی در پیشـــبرد برنامه هـــای 
بهزیســـتی و توانمندســـازی فرهنگـــی و اقتصـــادی 
گروه هـــای هـــدف و پرســـنل بهزیســـتی و همچنیـــن 
ـــروی  ـــارت نی ـــش مه ـــی و افزای ـــش تخصص ـــای دان ارتق
ـــردی  ـــی کارب ـــات علم ـــت بخشـــی تحقیق انســـانی و کیفی
ـــه  ـــات بهزیســـتی از جمل ـــی خدم ـــای کیف ـــدف ارتق ـــا ه ب

ــت. ــه اسـ ــن تفاهم نامـ ــداف ایـ اهـ
همـــکاری در اجـــرا، داوری و نظـــارت پژوهش هـــای 
دارای اولویـــت بهزیســـتی، مشـــارکت در تولیـــد محتـــوای 
ــتای  ــی در راسـ ــی و دینـ ــی، فرهنگـ ــی، آموزشـ علمـ
ـــازی  ـــه توانمندس ـــکاری در زمین ـــتی، هم ـــداف بهزیس اه
ـــرای ورود  ـــتی ب ـــش بهزیس ـــت پوش ـــدف تح ـــه ه جامع
بـــه بـــازار کار، همـــکاری در برگـــزاری دوره هـــای 
ـــات  ـــه خدم ـــغلی و ارای ـــاوره ش ـــنجی و مش ـــتعداد س اس

ـــه تعهـــدات جهاددانشـــگاهی  مشـــاوره شـــغلی و ... از جمل
البـــرز در ایـــن تفاهم نامـــه عنـــوان شـــده اســـت.

ــرز در  ــتان البـ ــتی اسـ ــن اداره کل بهزیسـ همچنیـ
ــای  ــا و نیازهـ ــالم اولویت هـ ــه اعـ ــه بـ ــن تفاهم نامـ ایـ
ـــی  ـــای فرهنگ ـــوان و ظرفیت ه ـــتفاده از ت ـــی، اس پژوهش
برنامه هـــای  تحقـــق  راســـتای  در  جهاددانشـــگاهی 
بهزیســـتی و توانمندســـازی جامعـــه هـــدف، همـــکاری 
ــرای  ــی بـ ــاغل خانگـ ــعه مشـ ــرح توسـ ــرای طـ در اجـ

جامعـــه هـــدف و ... متعهـــد شـــده اســـت.
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جهاددانشگاهی
 همدان و دفتر امور اجتماعی

 و فرهنگی استانداری 
ــرارداد  ــدان: قـ ــگاهی همـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
مهارت هـــای زندگـــی جهـــت کنتـــرل و کاهـــش 
ـــت  ـــن معاون ـــی بی ـــیب های اجتماع ـــایر آس ـــالق و س ط
ــگاهی همـــدان و دفتـــر امـــور  ــی جهاددانشـ آموزشـ

ــد. ــد شـ ــتانداری منعقـ ــی اسـ ــی و فرهنگـ اجتماعـ
ــوع  ــی موضـ ــاون آموزشـ ــی معـ ــداهلل میرزابیگـ عبـ
ایـــن قـــرارداد آموزشـــی را »مهارت هـــای زندگـــی 
ـــیب های  ـــایر آس ـــالق و س ـــش ط ـــرل و کاه ـــت کنت جه
اجتماعـــی« اعـــالم کـــرد و گفـــت: طبـــق مفـــاد ایـــن 
قـــرارداد تعـــداد بالغ بـــر 150 کارگاه آموزشـــی در 
ــاری  ــال جـ ــر در سـ ــدان و مالیـ ــتان های همـ شهرسـ

برگـــزار خواهـــد شـــد.
میرزابیگـــی افـــزود: جامعـــه هـــدف شـــرکت کننده 
ـــای  ـــا، خانواده ه ـــی و کارگاه ه ـــای آموزش ـــن دوره ه در ای
آســـیب دیده و زوج هـــای جـــوان در شهرســـتان های 

همـــدان و مالیـــر می باشـــند.

■■■

امکان استفاده دانشجویان 
دانشگاه تهران از نسخه 
الکترونیکی کتاب های 

جهاددانشگاهی
روابـــط عمومـــی ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی: 
انتشـــارات  بیـــن ســـازمان  تفاهم نامـــه همـــکاری 
جهاددانشـــگاهی و کتابخانـــه مرکـــزی، مرکـــز اســـناد 
و تامیـــن منابـــع علمـــی دانشـــگاه تهـــران در زمینـــه 

کتـــاب و کتاب خوانـــی منعقـــد شـــد.
در ایـــن تفاهم نامـــه امـــکان اســـتفاده پژوهشـــگران 
مرکـــزی  کتابخانـــه  امکانـــات  از  جهاددانشـــگاهی 
ــن  ــت، همچنیـ ــده اسـ ــم شـ ــران فراهـ ــگاه تهـ دانشـ
الکترونیـــک  نســـخه  از  می تواننـــد  دانشـــجویان 
کتاب هـــای ســـازمان انتشـــارات در ســـایت کتابخانـــه 

ــد. ــتفاده کننـ ــران اسـ ــگاه تهـ دانشـ
ــل  ــتفاده متقابـ ــدف اسـ ــا هـ ــه بـ ــن تفاهم نامـ ایـ
از توانمندی هـــای ســـازمان انتشـــارات و کتابخانـــه 
مرکـــزی در راســـتای ترویـــج فرهنـــگ کتـــاب و 
ــای  ـــات و فعالیت هـ ــت از اقدام ــی و حمایـ کتاب خوانـ
دانشـــگاهیان در عرصـــه کتـــاب، کتاب خوانـــی، نشـــر و 

اســـتفاده از منابـــع علمـــی منعقـــد شـــده اســـت.
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بـــا انعقـــاد ایـــن تفاهم نامـــه ســـازمان انتشـــارات و 
ــوا و  ــد محتـ ــای تولیـ ــزی در زمینه هـ ــه مرکـ کتابخانـ
ــی  ــی، فرهنگـ ــای پژوهشـ ــا و برنامه هـ ــرای طرح هـ اجـ
کتاب خوانـــی  و  کتـــاب  بـــا موضـــوع  ترویجـــی  و 
و اشـــتراک گذاری محتـــوای آثـــار علمـــی بـــرای 
بـــا یکدیگـــر همـــکاری  اســـتادان  و  دانشـــجویان 

. می کننـــد
ایـــن تفاهم نامـــه بـــه امضـــای دکتـــر رســـول 
دکتـــر  و  مرکـــزی  کتابخانـــه  رییـــس  جعفریـــان 
ــارات  ــازمان انتشـ ــرزاده رییـــس سـ حامـــد علـــی اکبـ
ـــه  ـــاد ب ـــخ انعق ـــت و از تاری ـــیده اس ـــگاهی رس جهاددانش

ــت. ــد داشـ ــار خواهـ ــال اعتبـ ــدت 3 سـ مـ

■■■

جهاددانشگاهی 
علوم پزشکی شهید بهشتی 

و دانشگاه آزاد اسالمی
 استان مرکزی

ـــهید  ـــکی ش ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــت  ــور سرپرسـ ــا حضـ ــه بـ ــن تفاهم نامـ ــتی: ایـ بهشـ
ــتی و  ــهید بهشـ ــکی شـ ــوم پزشـ ــگاهی علـ جهاددانشـ
ــزی، در  ــتان مرکـ ــگاه آزاد اســـالمی اسـ رییـــس دانشـ
زمینـــه توســـعه همکاری هـــای متقابـــل در موضوعـــات 
پژوهشـــی، آموزشـــی، فرهنگـــی، خدماتـــی و درمانـــی 

بـــه امضـــای دو طـــرف رســـید.
ـــالمی  ـــگاه آزاد اس ـــس دانش ـــری ریی ـــین کالنت حس
ــرد:  ــار کـ ــت اظهـ ــن نشسـ ــزی در ایـ ــتان مرکـ اسـ
ــی  ــاظ علمـ ــه لحـ ــگاهی بـ ــوت جهاددانشـ ــاط قـ نقـ
یک ســـو  از  نهـــاد  ایـــن  چابکـــی  و  اجرایـــی  و 
زیرســـاخت های  و  علمـــی  پتانســـیل های  و 
ــگاه  ــه دانشـ ــای تابعـ ــود در واحدهـ ــب موجـ مناسـ
آزاد اســـالمی در اســـتان مرکـــزی از ســـوی دیگـــر، 
از  بهره گیـــری  و  علمـــی  همکاری هـــای  فرصـــت 
ظرفیت هـــای متقابـــل دو مجموعـــه را بـــه بهتریـــن 

ــت. ــم آورده اسـ ــکل فراهـ شـ
حمیـــد حمـــزه زاده سرپرســـت جهاددانشـــگاهی 
ـــریح  ـــن تش ـــز ضم ـــتی نی ـــهید بهش ـــکی ش ـــوم پزش عل
حوزه هـــای اصلـــی فعالیت هـــای ایـــن واحـــد، اظهـــار 
ـــزی  ـــتان مرک ـــژه اس ـــت وی ـــه موقعی ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ک
و تمرکـــز بخـــش مهمـــی از واحدهـــای صنعتـــی 
کشـــور در ایـــن اســـتان، در قالـــب ایـــن تفاهم نامـــه 
ــالمت  ــوزه سـ ــترک در حـ ــکاری مشـ ــای همـ زمینه هـ
بـــا تمرکـــز ویـــژه بـــر اســـتقرار سیســـتم های پایـــش 
ســـالمت کارکنـــان ایـــن واحدهـــای صنعتـــی و نیـــز 
برنامه ریـــزی و اجـــرای پروژه هـــای خدماتـــی مرتبـــط 
ـــا در  ـــت خطـــر حـــوادث و بالی ـــا حـــوزه HSE و مدیری ب

اســـتان، فراهـــم خواهـــد بـــود.
از موضوعـــات اصلـــی ایـــن تفاهم نامـــه می تـــوان 
بـــه مشـــارکت در تدویـــن و اجـــرای پروژه هـــای 
اولویت هـــای  زمینـــه  در  مشـــترک  تحقیقاتـــی 
پژوهشـــی دو طـــرف؛ مشـــارکت در تدویـــن، تألیـــف 
ــار کتـــب و محصـــوالت علمـــی ـ آموزشـــی؛  و انتشـ
و  امکانـــات  از  طرفیـــن  بهره منـــدی  امـــکان 
تجهیـــزات پژوهشـــی، آموزشـــی و خدماتـــی طـــرف 
مقابـــل؛ بهره منـــدی از حضـــور اســـاتید دو طـــرف در 
ـــی  ـــالت تکمیل ـــع تحصی ـــس دروس مقاط ـــه تدری زمین
عمومـــی،  کوتاه مـــدت  آموزشـــی  دوره هـــای  و 
دانشـــجوی  تبـــدل  فوق تخصصـــی؛  و  تخصصـــی 

تحصیـــالت تکمیلـــی در مقاطـــع کارشناســـی ارشـــد 
ــترک  ــای مشـ ــن پروژه هـ ــه تدویـ ــرا در زمینـ و دکتـ
پایان نامـــه تحـــت نظـــارت و راهنمایـــی اعضـــاء 
هیـــأت علمـــی دو طـــرف توســـعه همکاری هـــای 
ـــطح  ـــی در س ـــی و درمان ـــی، خدمات ـــی، پژوهش آموزش

منطقـــه اشـــاره کـــرد.

■■■

 امضای دو قرارداد
 پژوهشی بین جهاددانشگاهی 

خراسان جنوبی و جهاد کشاورزی 
استان

خراســـان  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
جنوبی:مدیـــر گـــروه پژوهشـــی تولیـــد و فـــرآوری 
ــان  ــات گیاهـ ــع تحقیقـ ــتراتژیک مجتمـ ــان اسـ گیاهـ
ـــای  ـــی از امض ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش داروی
ــروه  ــن گـ ــی بیـ ــرح پژوهشـ ــرای طـ ــرارداد اجـ دو قـ
ــتراتژیک  ــان اسـ ــرآوری گیاهـ ــد و فـ ــی تولیـ پژوهشـ
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــات گیاه ـــع تحقیق مجتم
ـــتان  ـــاورزی اس ـــاد کش ـــازمان جه ـــی و س ـــان جنوب خراس

ــر داد. خبـ
ـــتای  ـــرد: در راس ـــوان ک ـــی عن ـــدی ابراهیم ـــر مه دکت
ـــی  ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــالت پژوهش رس
ــوالت  ــرآوری محصـ ــد و فـ ــود تولیـ ــدف بهبـ ــا هـ و بـ
اســـتراتژیک اســـتان، دو قـــرارداد اجـــرای طـــرح 
پژوهشـــی بـــا عنـــوان »تولیـــد پوشـــش خوراکـــی بـــا 
ـــب  ـــاب در ترکی ـــاره عن ـــران و عص ـــرگ زعف ـــاره گلب عص
بـــا بســـته بندی اتمســـفر اصـــالح شـــده جهـــت 
ـــد  ـــازه« و »تولی ـــک ت ـــت زرش ـــظ کیفی ـــدگاری و حف مان
ــار  ــت انـ ــی از پوسـ ــد میکروبـ ــی ضـ ــش خوراکـ پوشـ
ـــت  ـــازه تح ـــاب ت ـــدگاری عن ـــان مان ـــش زم ـــت افزای جه
ـــروه  ـــن گ ـــده« بی ـــالح ش ـــفر اص ـــال و اتمس ـــرایط خ ش
ــتراتژیک  ــان اسـ ــرآوری گیاهـ ــد و فـ ــی تولیـ پژوهشـ
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــات گیاه ـــع تحقیق مجتم
ـــتان  ـــاورزی اس ـــاد کش ـــازمان جه ـــی و س ـــان جنوب خراس

بـــه امضـــاء رســـید.
ـــان  ـــرآوری گیاه ـــد و ف ـــی تولی ـــروه پژوهش ـــر گ مدی
ــی  ــان دارویـ ــات گیاهـ ــع تحقیقـ ــتراتژیک مجتمـ اسـ
ــته  ــال گذشـ ــه داد: سـ ــتان ادامـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
ــا  ــی بـ ــرح پژوهشـ ــرای طـ ــرارداد اجـ ــک قـ ــز یـ نیـ
عنـــوان »کاهـــش میـــزان چروکیدگـــی و شکســـتگی 
ـــش  ـــی پوش ـــتفاده از روش ترکیب ـــا اس ـــک ب ـــاب خش عن
خوراکـــی و خشـــک کـــردن« منعقـــد شـــد و تعـــداد 
ــد  ــی تولیـ ــروه پژوهشـ ــن گـ ــترک بیـ ــای مشـ طرح هـ
و فـــرآوری گیاهـــان اســـتراتژیک مجتمـــع تحقیقـــات 
گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی و معاونـــت بهبـــود 
ـــتان  ـــاورزی اس ـــاد کش ـــازمان جه ـــی س ـــدات گیاه تولی
طـــی 15 مـــاه گذشـــته بـــه 3 طـــرح رســـیده اســـت.
دکتـــر ابراهیمـــی یـــادآور شـــد: کمـــک بـــه بهبـــود 
تولیـــد و فرآینـــد تولیـــد و همچنیـــن اســـتفاده از 
ـــت  ـــت و کیفی ـــاء کمی ـــت ارتق ـــن در جه ـــای نوی فناوری ه
ــان  ــتراتژیک خراسـ ــوالت اسـ ــرآوری محصـ ــد و فـ تولیـ
ــوالت  ــیون محصـ ــه فرموالسـ ــتیابی بـ ــی و دسـ جنوبـ
غذایـــی جدیـــد بـــا تکیـــه بـــر فناوری هـــای موجـــود 
ــور  ــد به منظـ ــاوری جدیـ ــردن یـــک فنـ ــا بومـــی کـ یـ
فـــرآوری عنـــاب، زرشـــک و زعفـــران در جهـــت ایجـــاد 
ارزش افـــزوده و خلـــق ثـــروت از جملـــه مهم تریـــن 
اهـــداف همکاری هـــای مشـــترک جهاددانشـــگاهی و 

ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان بـــوده اســـت.
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مرکز ملی ذخایر ژنتیکی
 و زیستی ایران و

 پژوهشگاه ابن سینا 
جهاددانشگاهی

روابـــط عمومـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و 
زیســـتی ایـــران وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی: در راســـتای 
ــی،  ــای علمـ ــطح همکاری هـ ــای سـ ــترش و ارتقـ گسـ
تفاهم نامـــه همکاری هـــای  آموزشـــی،  و  پژوهشـــی 
ـــوم  ـــن عل ـــای نوی ـــگاه فناوری ه ـــن پژوهش ـــترک بی مش
زیســـتی )ابن ســـینا( و مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی 
ـــد  ـــگاهی منعق ـــه جهاددانش ـــته ب ـــران وابس ـــتی ای و زیس

ـــد. ش
یکدیگـــر  توانمندی هـــای  از  شـــدن  بهره منـــد 
از قبیـــل منابـــع انســـانی، امکانـــات آزمایشـــگاهی، 
اطالعاتـــی،  بانک هـــای  کتابخانـــه ای،  کارگاهـــی، 
نمونه هـــای زیســـتی و فضـــای فیزیکـــی؛ امـــکان 
ـــای  ـــرای نمونه ه ـــنامه ب ـــدور شناس ـــت و ص ـــن هوی تعیی
ــه  ــای دو مجموعـ ــده در بانک هـ ــره شـ ــتی ذخیـ زیسـ
ــتی،  ــه زیسـ ــداء نمونـ ــای اهـ ــتفاده از ظرفیت هـ و اسـ
ــای  ــر نیازهـ ــی بـ ــترک مبتنـ ــای مشـ ــرای طرح هـ اجـ
جامعـــه، برنامه هـــا و عالیـــق طرفیـــن )بـــا اولویـــت در 
ـــات تخصصـــی  ـــه خدم ـــوری(، ارای ـــاروری و جان ـــوزه ناب ح
ـــلول،  ـــی س ـــت ورزی ژنتیک ـــت و دس ـــای کش در حوزه ه
ــک  ــی و ژنتیـ ــرل کیفـ ــتریلیتی، کنتـ ــای اسـ آزمون هـ
جانـــوری بـــر اســـاس درخواســـت طرفیـــن از جملـــه 

ــود. ــه بـ ــن تفاهم نامـ ــاد ایـ مفـ
همچنیـــن همـــکاری در برگـــزاری ســـمینارها، 
آموزشـــی  تخصصـــی  دوره هـــای  و  کارگاه هـــا 
کوتاه مـــدت، تســـهیل شـــرایط اســـتفاده از تجهیـــزات 
ــای  ــرای اعضـ ــرف بـ ــگاهی دو طـ ــات آزمایشـ و امکانـ
هیـــات علمـــی، محققـــان، متخصصـــان و دانشـــجویان، 
هماهنگـــی و تبـــادل نظـــر بـــرای حضـــور طرفیـــن در 
مجامـــع سیاســـت گذار و تصمیم ســـاز، بهره گیـــری 
ــرف در جهـــت  ــتفاده دو طـ ــل اسـ ــای قابـ از توانایی هـ
اختصاصـــی  یـــا  مشـــترک  فعالیت هـــای  اجـــرای 
ـــه  ـــت ک ـــه اس ـــن تفاهم نام ـــاد ای ـــر مف ـــی از دیگ آموزش

مـــورد توافـــق دو طـــرف قـــرار گرفـــت.
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جهاددانشگاهی اردبیل 
و شرکت تعاونی
 تولید پوشاک

ـــرداد:  ـــل، 1 خ ـــگاهی اردبی ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــی توســـعه مشـــاغل  ـــه طـــرح مل در راســـتای اجـــرای بهین
ـــن  ـــترک بی ـــکاری مش ـــه هم ـــل، تفاهم نام ـــی اردبی خانگ
ـــد  ـــی 935 تولی ـــرکت تعاون ـــل و ش ـــگاهی اردبی جهاددانش

ـــد. ـــا ش ـــل امض ـــاک اردبی پوش
رییـــس جهاددانشـــگاهی اردبیـــل در مراســـم عقـــد 
ـــرکت  ـــن ش ـــل ای ـــه در مح ـــکاری ک ـــه هم ـــن تفاهم نام ای
ـــع  ـــی منب ـــاغل خانگ ـــت: مش ـــد، گف ـــزار ش ـــدی برگ تولی
ــد  ــد باشـ ــا می توانـ ــرای خانواده هـ ــداری بـ ــد پایـ درآمـ
ـــه  ـــی ب ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــرح توس ـــر ط ـــن خاط ـــه همی ب
ـــط  ـــی توس ـــاه اجتماع ـــاون و رف ـــی وزارت کار، تع کارفرمای
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جهاددانشـــگاهی در 31 اســـتان کشـــور در حـــال اجـــرا 
ـــت. اس

ـــرا و  ـــور اج ـــزود: به منظ ـــی اف ـــی اردبیل ـــران اوچ مه
پیاده ســـازی ایـــن طـــرح، جهاددانشـــگاهی به عنـــوان 
ـــف  ـــهیلگر مکل ـــطه ای و تس ـــعه ای، واس ـــاد توس ـــک نه ی
بـــه شناســـایی، توانمندســـازی )آمـــوزش و مشـــاوره( 
ـــاغل  ـــازی مش ـــی و پایدارس ـــی و حقوق ـــخاص حقیق اش
ــدی از  ــا بهره منـ ــازار بـ ــه بـ ــال بـ ــا اتصـ ــی بـ خانگـ

شـــبکه های افقـــی و عمـــودی شـــد.
فرهـــاد کوهـــی، مدیرعامـــل شـــرکت تعاونـــی 935 
ـــتقبال  ـــن اس ـــم ضم ـــن مراس ـــز در ای ـــاک نی ـــد پوش تولی
ــگاهی  ــا جهاددانشـ ــترک بـ ــه مشـ ــد تفاهم نامـ از عقـ
اردبیـــل گفـــت: امیدواریـــم ایـــن همـــکاری مشـــترک 
عـــالوه بـــر کمـــک بـــه افزایـــش تولیـــد ایـــن کارگاه، 
قـــدم مبارکـــی در اشـــتغال و کارآفرینـــی بـــرای 

متقاضیـــان طـــرح مشـــاغل خانگـــی باشـــد.

■■■

همکاری
 جهاد کشاورزی

 با جهاددانشگاهی کردستان 
در خصوص کشت
 بافت توت فرنگی

کردســـتان:  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
و  پژوهـــش  معـــاون  تکیه خـــواه  جاهـــده  دکتـــر 
جلســـه  در  کردســـتان  جهاددانشـــگاهی  فنـــاوری 
بوته هـــای  فرصت هـــای  و  چالش هـــا  بررســـی 
ـــاد  ـــووالن جه ـــور مس ـــا حض ـــه ب ـــتان ک ـــی کردس طالی
کشـــاورزی کردســـتان و اســـاتید دانشـــگاه کردســـتان 
برگـــزار شـــد، بـــا اشـــاره بـــه طـــرح جهاددانشـــگاهی 
در تولیـــد نشـــاء توت فرنگـــی عـــاری از ویـــروس 
ـــرای  ـــگاهی ب ـــه آزمایش ـــن زمین ـــه در ای ـــرد ک ـــار ک اظه
ـــتان  ـــگاهی اس ـــی در جهاددانش ـــت توت فرنگ ـــت باف کش
ـــن  ـــاروس، کویی ـــام پ ـــده و در ارق ـــم ش ـــتان فراه کردس
الیـــزا، ســـلوا، کاماروســـا و کردســـتانی تولیـــد نشـــاء 

آغـــاز بـــه کار کـــرده اســـت.
ــام  ــت، ارقـ ــت بافـ ــس از کشـ ــه پـ ــزود کـ وی افـ
ـــون  ـــده و اکن ـــازی ش ـــه مقاوم س ـــده در گلخان ـــر ش ذک
ــه  ــت در گلخانـ ــاده کشـ ــای آمـ ــیونی از بوته هـ کلکسـ
جهاددانشـــگاهی اســـتان کردســـتان موجـــود اســـت.
فنـــاوری جهاددانشـــگاهی  و  پژوهـــش  معـــاون 
از  اســـتفاده  توســـعه  کـــرد:  تصریـــح  کردســـتان 
ـــودن از  ـــاری ب ـــل ع ـــه دلی ـــی ب ـــت بافت ـــاءهای کش نش
ویروس هـــا و آفـــات می تواننـــد بـــرای توســـعه کشـــت 
تـــوت فرنگـــی در اســـتان کردســـتان کـــه بیشـــترین 

ــد. ــت باشـ ــز اهمیـ ــور دارد حایـ ــد را در کشـ تولیـ
وی در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت نیازســـنجی 
بـــازار در خصـــوص اســـتفاده از نشـــاء، یـــادآور شـــد 
کـــه فرمـــول کلـــی تولیـــد موفـــق نشـــاءهای کشـــت 
بافـــت توســـط تیـــم تحقیقاتـــی جهاددانشـــگاهی 

اســـت. به دســـت آمده 
محمـــد صالـــح احمـــدی معـــاون بهبـــود تولیـــدات 
ـــه  ـــتان در ادام ـــتان کردس ـــاورزی اس ـــاد کش ـــی جه گیاه
ایـــن نشســـت، بـــا ابـــراز تمایـــل عقـــد تفاهم نامـــه در 
ـــرد  ـــان ک ـــی خاطرنش ـــوت فرنگ ـــت ت ـــت باف ـــه کش زمین
کـــه جهـــاد کشـــاورزی در صـــورت ســـالمت بـــودن 
ــگاهی  ــدی جهاددانشـ ــی تولیـ ــوت فرنگـ ــای تـ بوته هـ

ـــت. ـــاد اس ـــن نه ـــا ای ـــکاری ب ـــه هم ـــر ب حاض

■■■

تفاهم نامه 
چند جانبه توسعه

 مشاغل خانگی در البرز
 28 البـــرز،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
اردیبهشـــت: به منظـــور اجـــرای طـــرح ملـــی توســـعه 
ــی  ــتگاه های اجرایـ ــل دسـ ــی و تعامـ ــاغل خانگـ مشـ
و نهادهـــای حمایتـــی و تســـهیلگر بـــا پیشـــرانان 
ــات  ــه خدمـ ــرای ارایـ ــی بـ ــاغل خانگـ ــاالن مشـ و فعـ
ــوری و غیرحضـــوری بـــه  آموزشـــی، مشـــاوره حضـ
ــه  ــال بـ ــت اتصـ ــی جهـ ــاغل خانگـ ــان مشـ متقاضیـ
ــروش  ــی و فـ ــاخت های بازاریابـ ــاد زیرسـ ــازار و ایجـ بـ
محصـــوالت مشـــاغل خانگـــی تفاهم نامـــه چنـــد 
ـــاماندهی  ـــازمان س ـــان س ـــترک می ـــکاری مش ـــه هم جانب
ـــاه  ـــاون کار و رف ـــرج، اداره کل تع ـــهرداری ک ـــاغل ش مش
اجتماعـــی البـــرز، جهاددانشـــگاهی البـــرز و پیشـــرانان 
ـــاماندهی  ـــز س ـــل مرک ـــی در مح ـــاغل خانگ ـــوزه مش ح

مشـــاغل خانگـــی ایـــن اســـتان امضـــا شـــد.
ـــاه  ـــاون، کار و رف ـــر کل تع ـــژاد مدی ـــالح ن ـــین ف حس
ــن  ــم ضمـ ــن مراسـ ــدای ایـ ــرز در ابتـ ــی البـ اجتماعـ
ـــه  ـــگاهی در دبیرخان ـــای جهاددانش ـــی از تالش ه قدردان
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــتان بـ ــی اسـ ــاغل خانگـ ــعه مشـ توسـ
ــی در  ــاغل خانگـ ــعه مشـ ــی توسـ ــرح ملـ ــه طـ این کـ
ــار  ــت، اظهـ ــرا اسـ ــال اجـ ــت در حـ ــا جدیـ ــرز بـ البـ
ـــاغل  ـــاماندهی مش ـــازمان س ـــگاهی و س ـــرد: جهاددانش ک
شـــهری شـــهرداری کـــرج به عنـــوان دو رکـــن اصلـــی 
اجـــرای ایـــن طـــرح بـــا عشـــق و تعهـــد بســـیار بـــه 
ــوزه  ــد در حـ ــرز بتوانـ ــه البـ ــتند کـ ــال آن هسـ دنبـ
ـــر  ـــورد نظ ـــم انداز م ـــه چش ـــی ب ـــاغل خانگ ـــعه مش توس

برســـد.
جهاددانشـــگاهی  رییـــس  فیـــروزی  احمدرضـــا 
ـــرح  ـــرای ط ـــت: در اج ـــم گف ـــن مراس ـــم در ای ـــرز ه الب
ــه  ــا بـ ــر نگاه هـ ــی اگـ ــاغل خانگـ ــعه مشـ ــی توسـ ملـ
قالب هـــای اداری و ســـازمانی محـــدود شـــود، هرگـــز 
ــم  ــت نمی یابیـ ــده دسـ ــی شـ ــداف پیش بینـ ــه اهـ بـ
و خوشـــبختانه تـــا کنـــون هم چنیـــن نگاهـــی وجـــود 
ــرح  ــن طـ ــرای ایـ ــدرکاران اجـ ــت انـ ــته و دسـ نداشـ
ـــا  ـــف کاره ـــرژی مضاع ـــرف ان ـــادی و ص ـــورت جه به ص

را پیـــش برده انـــد.
ــرح  ــی طـ ــر اجرایـ ــور مدیـ ــم پـ ــن قاسـ ابوالحسـ
ــن  ــم در ایـ ــرز هـ ــتان البـ ــی در اسـ ــاغل خانگـ مشـ
ـــبرد  ـــران ها در پیش ـــش پیش ـــه نق ـــاره ب ـــا اش ـــم ب مراس
ـــی  ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــی توس ـــرح مل ـــداف ط ـــر اه بهت
ـــل  ـــزایی در ح ـــه س ـــش ب ـــران ها نق ـــرد: پیش ـــار ک اظه
ـــه  ـــانی ک ـــان و کس ـــات متقاضی ـــع ابهام ـــکالت و رف مش
عالقه منـــد بـــه فعالیـــت در حـــوزه مشـــاغل خانگـــی 

هســـتند، دارنـــد.

■■■ 

سازمان تبلیغات اسالمی
 و جهاددانشگاهی

 بوشهر
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بوشـــهر: به منظـــور 
ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده  فعالیت هـــا،  گســـترش 

علمـــی و منابـــع انســـانی، تعامـــل و همـــکاری آموزشـــی، 
ــای دو  ــتفاده از ظرفیت هـ ــی و اسـ ــی، فرهنگـ پژوهشـ
طـــرف بـــر اســـاس نیازهـــا و اولویت هـــای ســـازمان 
تبلیغـــات اســـالمی و جهاددانشـــگاهی تفاهم نامـــه 
همـــکاری بیـــن جهاددانشـــگاهی بوشـــهر و اداره کل 
ـــید. ـــا رس ـــه امض ـــهر ب ـــتان بوش ـــالمی اس ـــات اس تبلیغ
ــامل  ــه شـ ــن تفاهم نامـ ــکاری ایـ ــای همـ زمینه هـ
ــر  ــی بـ ــر مبنـ ــکاری موثـ ــل و همـ ــی، تعامـ هم افزایـ
بهره گیـــری از ظرفیت هـــا و امکانـــات موجـــود بـــا 
هـــدف تعمیـــق و ترویـــج فعالیت هـــای علمـــی و 
حرکت هـــای جهـــادی، ایجـــاد بســـتر مســـاعد جهـــت 
ارتقـــای ســـطح توانمنـــدی مهارتـــی و آموزشـــی، 
ـــای  ـــد و ارتق ـــت تولی ـــترک جه ـــای مش ـــه راهکاره ارای
محتـــوای آموزشـــی و تولیـــد محصـــوالت فاخـــر 
ـــای دو  ـــتفاده از ظرفیت ه ـــا اس ـــانه ای ب ـــی و رس فرهنگ

طـــرف و ... مـــی شـــود.
ــت  ــهر در نشسـ ــات بوشـ ــازمان تبلیغـ ــس سـ رییـ
انعقـــاد تفاهم نامـــه بـــا جهاددانشـــگاهی بوشـــهر 
عنـــوان کـــرد: جهاددانشـــگاهی و ســـازمان تبلیغـــات 
ـــادی هســـتند  ـــی و جه ـــاد جـــوان و انقالب اســـالمی دو نه
کـــه بنـــا بـــه فرمایـــش رهبـــر معظـــم انقـــالب بایـــد 

پیشـــران باشـــند.
ـــی احمـــدی زاده رییـــس جهاددانشـــگاهی بوشـــهر  عل
ـــالب در  ـــر انق ـــر رهب ـــات اخی ـــه بیان ـــاره ب ـــا اش ـــز ب نی
ـــم  ـــر معظ ـــات رهب ـــد فرمایش ـــا بای ـــت: م ـــدس گف روز ق
انقـــالب را بـــه مثابـــه نقشـــه راه زندگـــی و حرکـــت 

ـــم. ـــی نکنی ـــرار داده و از آن تخط ـــود ق خ
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جهاددانشگاهی
 سمنان و اداره کل 

پست استان 
ــاون  ــمنان: معـ ــگاهی سـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــتای  ـــت: در راس ـــمنان گف ـــگاهی س ـــی جهاددانش آموزش
ــاغل  ــت از مشـ ــاماندهی و حمایـ ــون سـ ــرای قانـ اجـ
خانگـــی و جهـــت همـــکاری در طـــرح ملـــی مشـــاغل 
خانگـــی در اســـتان، تفاهم نامـــه همـــکاری بیـــن 
ــمنان  ــتان سـ ــت اسـ ــگاهی و اداره کل پسـ جهاددانشـ

منعقـــد شـــد.
تفاهم نامـــه  ایـــن  افـــزود:  راد  علـــی منصفـــی 
ــی  ــرح ملـ ــکاری در طـ ــوع همـ ــا موضـ ــکاری بـ همـ
ـــای  ـــود فض ـــن بهب ـــی و همچنی ـــاغل خانگ ـــعه مش توس
کســـب وکارهای خـــرد و بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هـــای 
ایجـــاد  در  هم افزایـــی  به منظـــور  و  ســـازمان  دو 
ــاغل  ــعه ای مشـ ــه و توسـ ــهیل گرانـ ــای تسـ زمینه هـ
خانگـــی و بـــا حضـــور مدیـــرکل تعـــاون، کار و رفـــاه 
اجتماعـــی اســـتان ســـمنان و همچنیـــن رییـــس 
جهاددانشـــگاهی اســـتان و مدیـــرکل پســـت اســـتان 

ســـمنان منعقـــد شـــد.
وی ادامـــه داد: همـــکاری جهـــت ســـاماندهی و 
حمایـــت از مشـــاغل خانگـــی در خصـــوص اختصـــاص 
ــت  ــی پسـ ــرکت ملـ ــی شـ ــای اینترنتـ ــکان بازارهـ مـ
ـــی  ـــاغل خانگ ـــان مش ـــوالت صاحب ـــه محص ـــرای عرض ب
ـــازی  ـــتمر و پایدارس ـــود مس ـــعه و بهب ـــن توس و همچنی
ــی  ــداف اصلـ ــه اهـ ــی از جملـ ــب وکارهای خانگـ کسـ

ــت. ــکاری اسـ ــه همـ ــن تفاهم نامـ ایـ
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امضای تفاهم نامه پیشرانان
 مشاغل خانگی در البرز

هم زمـــان بـــا تشـــریح نظام نامـــه مشـــاغل خانگـــی 
ـــرز،  ـــز ســـاماندهی و توســـعه مشـــاغل خانگـــی الب در مرک
تفاهم نامـــه همـــکاری دبیرخانـــه طـــرح ملـــی توســـعه 
ـــی  ـــاغل خانگ ـــرانان مش ـــا پیش ـــرز ب ـــی الب ـــاغل خانگ مش

ـــد. ـــا ش ـــرز امض در الب
ــرز: ابوالحســـن  ــگاهی البـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
قاســـم پـــور مدیـــر اجرایـــی طـــرح مشـــاغل خانگـــی 
ـــای  ـــور امض ـــه به منظ ـــه ای ک ـــرز در جلس ـــتان الب در اس
تفاهم نامـــه بـــا پیشـــرانان مشـــاغل خانگـــی در البـــرز 
در جهـــت توســـعه مشـــاغل خانگـــی و همچنیـــن 
مرکـــز  در  خانگـــی  مشـــاغل  نظام نامـــه  تشـــریح 
ـــزار  ـــرز برگ ـــی الب ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــاماندهی و توس س
ـــوع  ـــن موض ـــت ای ـــت مدیری ـــر اهمی ـــد ب ـــا تاکی ـــد، ب ش
ـــه مشـــاغل  ـــت: مجموع ـــن عرصـــه، گف ـــاالن ای توســـط فع
ـــود را  ـــا خ ـــط ب ـــات مرتب ـــد موضوع ـــد بتوان ـــی بای خانگ
از داخـــل مدیریـــت کنـــد؛ بنابرایـــن بایـــد ایـــن نـــوع 
ـــه  ـــدل را ب ـــن م ـــم و ای ـــعه دهی ـــی را توس ـــگاه مدیریت ن
ـــا  ـــط ب ـــای مرتب ـــازمان ها و نهاده ـــم. س ـــرا در بیاوری اج
مشـــاغل خانگـــی هـــم ایـــن موضـــوع را پذیرفته انـــد 
ــام  ــرانان انجـ ــط پیشـ ــه توسـ ــت مجموعـ ــه مدیریـ کـ

شـــود.
مهم تریـــن  این کـــه  بیـــان  بـــا  پـــور  قاســـم 
ـــی  ـــاغل خانگ ـــرانان مش ـــه پیش ـــت ک ـــن اس ـــوع ای موض
بـــه ایـــن بـــاور رســـیده اند کـــه می تواننـــد بخـــش 
ـــرد:  ـــح ک ـــد، تصری ـــت کنن ـــی را مدیری ـــاغل خانگ مش
ایـــن بازارچـــه می توانـــد یـــک پایـــگاه متمرکـــز 
بـــرای پخـــش و فـــروش خدمـــات مشـــاغل خانگـــی 

باشـــد.
وی خاطرنشـــان کـــرد: بـــر ایـــن اســـاس بـــرای 
فـــروش محصـــوالت مشـــاغل خانگـــی در بســـتر 
آنالیـــن هـــم کارهـــای شـــگفت انگیزی در حـــال 
انجـــام و ســـایت نمایشـــگاه دائمـــی نیـــز در حـــال 
هـــم  مشـــاوره  بحـــث  در  اســـت.  آماده ســـازی 

اقداماتـــی صـــورت گرفتـــه اســـت.
ــی  ــورهای خارجـ ــه کشـ ــه تجربـ ــور بـ ــم پـ قاسـ
به خصـــوص کشـــورهای شـــرق آســـیا در حـــوزه 
مشـــاغل خانگـــی هـــم اشـــاره و تصریـــح کـــرد: 
در ایـــن کشـــورها بخـــش اعظمـــی از تولیـــدات 
خانگـــی  مشـــاغل  بـــه  را  بـــزرگ  کارخانجـــات 
برون ســـپاری می کننـــد مـــا هـــم در البـــرز بـــا 
اســـتفاده از ایـــن تجربـــه بـــه دنبـــال ایـــن هســـتیم 
ــای  ــی از کارکردهـ ــد بخشـ ــه بتوانـ ــی کـ ــر کسـ هـ
صنعـــت را در خانـــه بســـازد. ایـــن مهـــم می توانـــد 

ــود. ــی شـ ــه منتهـ ــدون کارخانـ ــد بـ ــه تولیـ بـ
گفتنـــی اســـت، ایـــن تفاهم نامـــه در راســـتای 
توســـعه  و  مســـتمر  بهبـــود  توانمندســـازی، 
کســـب وکارهای خـــرد و خانگـــی و بهره منـــدی از 
امکانـــات، ظرفیت هـــا، توانمنـــدی و تجـــارب ارزنـــده 
ــاد  ــور ایجـ ــاغل به منظـ ــان مشـ ــرانان و صاحبـ پیشـ
ـــوزش،  ـــاوره، آم ـــایی، مش ـــرای شناس ـــب ب ـــه مناس زمین
توانمندســـازی، بازاریابـــی و فـــروش دســـتاوردها، 
ـــکاری  ـــی و هم ـــاغل خانگ ـــات مش ـــوالت و خدم محص
در راه انـــدازی مرکـــز ســـاماندهی و توســـعه مشـــاغل 

خانگـــی منعقـــد شـــده اســـت.
و  متقاضیـان  و  پیشـرانان  شناسـایی  در  همـکاری 
صاحبـان مشـاغل خانگـی به منظـور ثبـت در دبیرخانـه 
مشـاغل خانگـی، همـکاری در شناسـایی پیشکسـوتان، 
مشـاغل  مشـاوران  و  مدرسـان  هـا،  منتـور  خبـرگان، 
توانمندی هـای  و  از تجـارب  بهره منـدی  بـرای  خانگـی 

زمینه هـای  ایجـاد  در  مشـارکت  و  همـکاری  آن هـا، 
محصـوالت  فـروش  بازاریابـی،  بـازار،  شـکل گیری 
زمینه هـای  ایجـاد  خانگـی،  مشـاغل  خدمـات  و 
شـکل گیری همـکاری الزم بـرای اسـتفاده از دانـش و 
مهارت منابع انسـانی و اسـتفاده از امکانـات و تجهیزات 
دو طرف در راسـتای توسـعه مشـاغل خانگـی، همکاری 
در ایجـاد و راه انـدازی و مدیریـت مرکـز سـاماندهی و 
توسـعه مشـاغل خانگـی البـرز و مشـارکت و همـکاری 
در آمـوزش، تعلیـم و مهارت آمـوزی متقاضیـان مشـاغل 
خانگـی از جملـه زمینه هـای همـکاری مشـترک اسـت 
کـه در ایـن تفاهم نامـه برای طرفین عنوان  شـده اسـت.
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تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 
و اداره کل ورزش و جوانان استان 

منعقد شد
روابـط عمومی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربی:تفاهم نامه 
همـکاری بیـن جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی و اداره 
کل ورزش و جوانـان اسـتان در خصـوص اجـرای طـرح 
سـرباز مهـارت در محـل دفتـر حـوزه ریاسـت اداره کل 

ورزش و جوانـان اسـتان بـه امضـا رسـید.
بـا حضـور روسـا و معاونـان هـر دو  ایـن تفاهم نامـه 
طـرف بـا موضوع هماهنگـی و نظـارت بر فرآینـد آموزش 
سـرفصل های مصـوب بـرای نیروهـای وظیفـه اسـتان بـه 

رسـید. امضا 
مدیـرکل  پورایراندوسـت  مهنـدس  نشسـت  ایـن  در 
جهاددانشـگاهی  غربـی،  آذربایجـان  جوانـان  و  ورزش 
از فرصت هـای مغتنـم بـرای  آذربایجـان غربـی را یکـی 
حوزه هـای  در  دسـتگاهی  بیـن  همکاری هـای  توسـعه 
اجـرای  و  مهـارت  سـرباز  و  نـوآوری  مرکـز  مختلـف 
طرح هـای مطالعاتـی و فرهنگی مشـترک در حوزه ورزش 
و جوانـان عنـوان و بیـان کـرد: بـا انـرژی مضاعفـی که از 
همکاری هـای بی نظیـر بین دسـتگاهی با جهاددانشـگاهی 
امیدواریـم  می شـود  مشـاهده  سـطوح  تمامـی  در 
از  کمی تـر  و  کیفی تـر  روز  هـر  مشـترک  فعالیت هـای 

شـود. گذشـته 
رییـس  زاده  رسـتم  امیـن  دکتـر  همچنیـن 
بـا  نشسـت  ایـن  در  غربـی  آذربایجـان  جهاددانشـگاهی 
کـرد:  اظهـار  مشـترک  همـکاری  زمینه هـای  تشـریح 
تجربـه موفـق از خروجـی فرهنـگ کار تیمـی سـازمانی 
جهـادی بـا دسـتگاه هایی چـون ورزش و جوانـان، اداره 
کار، سـتاد کل نیروهای مسـلح و سـایر دسـتگاه ها نشـان 
طراحـی  مـدل  اسـاس  بـر  حاصلـه  هم افزایـی  می دهـد 
شـده جهاددانشـگاهی قابـل تعمیم بـه تمامی دسـتگاه ها 
بـرای خروجی مـدار کـردن پروژه های مختلف پژوهشـی، 
مهارتـی، کارآفرینـی، فرهنگـی و اقتصـادی اسـت تا مردم 
حـالوت جهـاد علمـی را هـر روز متمایزتـر و ملموس تر از 

بچشـند. دولتـی  نهادهـای  و  سـوی دسـتگاه ها 
مـدت ایـن تفاهم نامـه بـه مـدت یکسـال بـوده و در 
پنـج گام اجرایـی خواهـد شـد کـه در 5 مرحلـه شـامل 
یـک مرحله قبل از شـروع خدمت مقدس سـربازی و سـه 
مرحلـه آن حیـن خدمـت و مرحلـه آخـر بعـد از خدمـت 
شـامل دوره آمـوزش مهارت هـای زندگـی بـه میـزان 3۴ 
سـاعت و مهارت هـای عمومـی و کارآفرینـی بـه میـزان 
بـا  عملـی  و  نظـری  آموزش هـای  به صـورت  5۴ سـاعت 
اداره کل ورزش و جوانـان و  همـکاری جهاددانشـگاهی، 

نیروهـای مسـلح اسـتان انجـام می شـود.
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 مرور اخبار مهم جهاددانشگاهی
 در حوزه مختلف

دیگر

■ همکاری های مشرتک جهاددانشگاهی با مرکز خدمات 
حوزه های علمیه گسرتش می یابد

■ وجود زیرساخت های مناسب برای ارایه خدمات فناورانه در 
جهاددانشگاهی سمنان

■ واگذاری ۵۰ درصد از اعتبارات کل پژوهشی آذربایجان غربی 
به جهاددانشگاهی 

■ کرونا، یکی از محورهای مورد بحث در کنگره رویان
■ تبیین دستاوردها و برنامه های آینده سازمان قرآنی 

دانشگاهیان کشور
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معاون  خردادماه:   ۲ قم،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
نشست  این  در  مجلس جهاددانشگاهی  امور  و  هماهنگی 
با اشاره به زمینه های گسترده همکاری بین دو نهاد گفت: 
بین المللی  خبرگزاری  بزرگ ترین  دارای  جهاددانشگاهی 
و  فعالیت ها  دارد  آمادگی  و  است  کریم  قرآن  زمینه  در 
رویدادهای مشترک را با همکاری حوزه های علمیه در این 

زمینه به انجام برساند.
انتشارات سازمان  بحث  در  افزود:  باصولی  دکتر مهدی 
انتشارات جهاددانشگاهی را داریم اما این که چگونه می توانیم 
در زمینه نشر کتاب همکاری داشته باشیم باید بررسی شود.
به  جهاددانشگاهی  مجلس  امور  و  هماهنگی  معاون 
توافقات نشست پیشین اشاره کرد و گفت: همان طور که 
برای  کردند،  مطرح  جهاددانشگاهی  آموزشی  معاون  قبال 
همکاری در برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز طالب و 
کارکنان مرکز خدمات حوزه های علمیه، برگزاری دوره های 
آموزشی شغل محور، تاسیس مراکز آموزش تخصصی در 
شهرک پردیسان و مهدیه و ارایه محتوای آموزشی تولید 

شده در جهاددانشگاهی آمادگی کامل داریم.
کرد  اشاره  تابستان  فصل  در  آموزش  اهمیت  به  وی 
آموزش  حوزه  در  جهاددانشگاهی  توانمندی  داد:  ادامه  و 
ظرفیت بسیار خوبی برای کشور است، با توجه به در پیش 
رو بودن فصل تابستان و اوقات فراغت دانشجویان، خوب 
مراکز  به  دانش آموزان  این  هدایت  و  اطالع رسانی ها  است 
در  علمیه  حوزه های  مسووالن  اهتمام  با  جهاددانشگاهی 

استان ها، سریع تر انجام شود.
امور  و  سالمت  معاون  منش  حدادی  مجید  دکتر 
نشست  این  در  علمیه  حوزه های  مرکز خدمات  بیمه های 

علمیه  حوزه های  خدمات  مرکز  فعالیت های  تشریح  به 
پرداخت و با بیان این که در عرصه های فرهنگی، معیشت و 
توانمندسازی، مسکن و عرصه سالمت و بیمه ها خدماتی از 
طرف مرکز خدمات به طالب داده می شود گفت: خدمات 
شامل  عموما  کشور  در  علمیه  حوزه های  خدمات  مراکز 
طالب در حال تحصیل است و کسانی که شاغل در جایی 

باشند شامل بیشتر خدمات رفاهی نمی شوند.
جهاددانشگاهی  همکاری  تفاهم نامه  کرد:  تاکید  وی 
خدمات  فهرست  نیز  و  علمیه  حوزه های  خدمات  مرکز  و 
خدمات  مراکز  به  هفته  این  پایان  تا  را  جهاددانشگاهی 
حوزه های علمیه در استان ها ابالغ می کنیم و یکی دو هفته 
تا تمام استان ها نشست های مشترک را  فرصت می دهیم 

برگزار کنند و افق همکاری های خود را مشخص کنند.
نیز  قم  جهاددانشگاهی  رییس  حیدری  محمد  دکتر 
درمان  در  شرعی  اصول  کامل  رعایت  نشست  این  در 
درمانی  مراکز  به  مردم  مراجعه  اصلی  دلیل  را  ناباروری 
مراکز  شلوغی  دلیل  گفت:  و  دانست  جهاددانشگاهی 
رعایت  از  مردم  اطمینان  ناباروری جهاددانشگاهی  درمان 
ناباروری  درمان  مرکز  به ویژه  مراکز  این  در  اصول شرعی 

جهاددانشگاهی قم است.
از لحاظ شرعی پیش بینی ها و  با وجود این که  افزود:  وی 
تخمک  و  اسپرم  اهدای  خصوص  در  الزم  دستورالعمل های 
کم وبیش از سوی مراجع عالیقدر اعالم شده است، این نوع عمل ها 
به سبب رعایت احتیاط و پرهیز از هرگونه ایجاد مسوولیت در 

مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم انجام نمی شود.
پروژه یابی  و  نیازسنجی  مدیرکل  سلگی  حسین  احمد 
آموزشی جهاددانشگاهی نیز در این نشست تالیف و انتشار 

کتاب آموزش زبان انگلیسی را از فعالیت های شاخص معاونت 
آموزشی جهاددانشگاهی برشمرد و گفت: در زمینه بومی سازی 
 EiGHT آموزش زبان انگلیسی کتاب آموزش زبان انگلیسی
را کار کرده ایم تا مطالب آموزشی زبان انگلیسی را متناسب با 

فرهنگ خودمان به فراگیران آموزش دهیم.
است  عام  کتاب  این  مخاطب  این که  بر  تاکید  با  وی 
آموزش  امکان  ما  داد:  ادامه  نیست،  خاصی  قشر  هیچ  و 
مجازی و حضوری را در جهاددانشگاهی داریم و از مرکز 
خدمات حوزه های علمیه انتظار داریم در رونق بخشی به 
به  مسلمانان  فرهنگ  با  را  انگلیسی  زبان  که  کتاب  این 
فرزندان ما می آموزد جهاددانشگاهی را یاری دهد، استفاده 
از این کتاب شایسته است که از شهر مقدس قم و باالخص 

حوزه های علمیه شروع شود.
مرکز  سالمت  و  بهداشت  مدیرکل  یوسفی  علی  دکتر 
اعضای  به  نشست  این  در  نیز  علمیه  حوزه های  خدمات 
جهاددانشگاهی خدا قوت گفت و با اشاره به این که بیشتر 
خدمات مرکز خدمات حوزه های علمیه در زمینه بهداشت 
و بیمه های درمانی است گفت: بانک اطالعاتی از وضعیت 
سالمت طالب در اختیار داریم که به ما کمک می کند تا پی 
ببریم چگونه می توانیم به سالمت اعضای این مرکز کمک 
کنیم، کلیه طالب ورودی از لحاظ سالمتی بررسی می شوند 
وضعیت سالمت ایشان از همان ابتدای ورود به حوزه های 
علمیه در این سامانه ثبت می شود. اکنون این بانک اطالعاتی 

در دسترس مدیران حوزه های علمیه قرار دارد.
گفت: یک آموزش مجازی به طالب داده ایم که وضعیت 
سالمت خود را بیشتر بشناسند، شاید نیاز به آموزش بیشتر و 
برگزاری مسابقه و رویدادهای فرهنگی باشد که در این زمینه 

هم می توانیم از ظرفیت جهاددانشگاهی استفاده کنیم.
حجت االسالم حیدری مدیرکل مشاوره و تعالی خانواده 
مرکز خدمات حوزه های علمیه نیز در این نشست زمینه های 
همکاری با جهاددانشگاهی را برشمرد و گفت: مراکز آموزش 
در  و  است  عالی  بسیار  جهاددانشگاهی  خانواده  مشاوره  و 
سازمان  استانداردهای  شما  روانشناسی  مراکز  که  صورتی 
نظام روانشناسی و بهزیستی را داشته باشد می توانیم در این 

زمینه هم قراردادهایی داشته باشیم.
خدمات  ریز  فهرست  شد  مقرر  نشست  این  در 
جهاددانشگاهی به مرکز خدمات حوزه های علمیه ارسال شود 
و این مرکز تفاهم نامه امضا شده با جهاددانشگاهی را جهت 
اقدام فوری به مراکز خدمات حوزه های علمیه در استان ها 
ابالغ کند تا جلسات هماهنگی استانی و عقد تفاهم نامه های 

استانی و اجرای سریع تر آن در دستور کار قرار گیرد.
بین  همکاری  مشترک  تفاهم نامه  است،  گفتنی 
کشور  علمیه  حوزه های  خدمات  مرکز  و  جهاددانشگاهی 
خدماتی،  درمانی،  علمی،  حوزه های  در   1399 دی ماه   9
کارآفرینی و ... در سالن جلسات مرکز خدمات حوزه های 

علمیه به امضاء روسای طرفین رسید.

همکاری های مشرتک جهاددانشگاهی با مرکز 
خدمات حوزه های علمیه گسرتش می یابد

در نشست مشرتک معاون هامهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی و مرکز خدمات حوزه های علمیه بر لزوم ترسیع در آغاز همکاری در 

حوزه های درمانی و غیر درمانی تاکید شد

    مرور  اخبار مهم جهاددانشگاهی در حوزه مختلف

دیگر
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75 وجود زیرساخت های مناسب برای ارایه خدمات 
فناورانه در جهاددانشگاهی سمنان

معاون هامهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی در بازدید از این واحد دانشگاهی تاکید کرد

ــر مهــدی  ــمنان: دکت ــگاهی س ــی جهاددانش ــط عموم رواب
پروژه هــای  و  طرح هــا  بررســی  جلســه  در  باصولــی 
عمرانــی، پژوهشــی و فرهنگــی جهاددانشــگاهی ســمنان 
ــزی  ــر مرک ــری دفت ــا پیگی ــم ب ــالش می کنی ــت: ت گف
ــن  ــی بی ــدی خوب ــن واح ــکاری بی ــگاهی هم جهاددانش
ــت  ــان، جه ــگاه روی ــمنان و پژوهش ــگاهی س جهاددانش
ــتان  ــبک در اس ــژاد دام س ــالح ن ــات اص ــه ی خدم ارای

ــود. ــاز ش ــاری آغ ــال ج ــمنان در س س
وی بــا بیــان این کــه در چنــد ســال اخیــر و بــه همــت 
همــکاران مــا در مجموعــه جهاددانشــگاهی ســمنان، بــه 
لحــاظ زیرســاختی اتفاقــات خوبــی در ایــن اســتان رقــم 
خــورده اســت، گفــت: ایــن امــر بــا حمایت هــای اســتانی 

و ملــی رقــم خــورده اســت.
ــس جهاددانشــگاهی  ــور مجل ــاون هماهنگــی و ام مع
کشــور افــزود: در ســایر بخش هــای زیرســاختی نیــز در 
ــب  ــت مســووالن اســتانی اغل ــا حمای اســتان ســمنان ب
ــاظ  ــن لح ــه از ای ــت ک ــده اس ــرف ش ــکالت برط مش
ــتان  ــال حاضــر مســووالن اس ــر دارد، در ح ــای تقدی ج
ــا و  ــن فرصت ه ــه از ای ــتفاده بهین ــر اس ــه فک ــد ب بای
هنــوز  چنــد  هــر  باشــند.  موجــود  زیرســاخت های 
مســایل مهمــی وجــود دارد کــه بایــد بــا کمــک 
ــد  ــا واح ــود ت ــف ش ــن تکلی ــتانی تعیی ــووالن اس مس
امــور  بتوانــد بــه  ایــن اســتان  جهاددانشــگاهی در 

بپــردازد. دانش بنیــان  توســعه ی 
دکتــر باصولــی ادامــه داد: پــروژه رویــان در شهرســتان 
مهدیشــهر از جملــه پروژه هــای شــاخص جهاددانشــگاهی 

ــه  ــه زیرســاخت مناســبی ب در اســتان ســمنان اســت ک
لحــاظ فیزیکــی ایجــاد شــده اســت و در حــال حاضــر در 
مرحلــه تجهیــز قــرار دارد کــه متناســب بــا نــوع برنامــه و 
ماموریــت آن، ایــن امــر انجــام خواهــد شــد کــه در ایــن 
ــتانی و  ــاعدت اس ــت و مس ــد حمای ــم نیازمن ــه ه مرحل

ملــی اســت.
بــه  توجــه  بــا  خوشــبختانه  کــرد:  اضافــه  وی 
تــالش  در  اســت  شــده  انجــام  کــه  رایزنی هایــی 
ــرو  ــه پیش ــی ک ــای واحدهای ــا از ظرفیت ه ــتیم ت هس
ــتفاده  ــعه اس ــال توس ــای در ح ــرای واحده ــتند ب هس
رویــان جهاددانشــگاهی ســمنان  پــروژه  در  کنیــم، 
نیــز از ظرفیــت پژوهشــگاه رویــان و خدماتــی کــه 
ــژاد دام ســبک اســت اســتفاده  به خصــوص در اصــالح ن
ــال  ــدام را در س ــن اق ــم ای ــم بتوانی ــم. امیدواری می کنی

جــاری عملیاتــی کنیــم.
ــگاهی  ــس جهاددانش ــور مجل ــی و ام ــاون هماهنگ مع
خاطرنشــان کــرد: یکــی از تاکیــدات مهــم رییــس 
جهاددانشــگاهی ایــن اســت کــه هــر کــدام از واحدهــای 
ــت و محــور شــاخص داشــته  ــک فعالی ــد ی ســازمانی بای
باشــند تــا براســاس آن بتواننــد خدمــات فناورانــه ارایــه 
ــای  ــاس نیازه ــد براس ــاخص بای ــت ش ــن فعالی ــد. ای کنن
منطقــه، مزیت هــای نســبی و ظرفیت هــای موجــود 

ــود. طراحــی ش
این کــه  بــرای  کــرد:  تصریــح  باصولــی  دکتــر 
ایــن فعالیت هــای شــاخص طراحــی و اجــرا شــود 
بایــد بــرآوردی از مزیت هــا و پتانســیل های اســتان 

نظــر  در  بــا  و  انجــام شــود  واحــد  و ظرفیت هــای 
گرفتــن ایــن ظرفیت هــا و نیازهــا، خدمــات شــکل 
بگیــرد، در ایــن زمینــه از واحدهایــی کــه هنــوز موفــق 
ــد،  ــدا کنن ــت پی ــاخصی دس ــت ش ــه فعالی ــده اند ب نش
حمایــت خواهیــم کــرد. ایــن امــر مســتلزم ایــن اســت 
ــس و  ــدگان مجل ــتانی، نماین ــگان اس ــرات نخب ــه نظ ک
ــل  ــی و تحلی ــورد بررس ــووالن م ــایر مس ــتاندار و س اس

ــرد. ــرار گی ق
ــمنان دارای  ــگاهی س ــت: جهاددانش ــه گف وی در ادام
ظرفیت هــای خوبــی اســت و ارتباطــات خوبــی بــا 
دســتگاه های اجرایــی دارد ولــی اســتان می توانــد از 
کنــد.  اســتفاده  این هــا  از  بیشــتر  ظرفیت هــا  ایــن 
ایــن  از  بهره گیــری  بــا  می توانــد  جهاددانشــگاهی 
و  دانش بنیــان  طرح هــای  اجــرای  بــا  و  مزیت هــا 
ــی در  ــتگاه های اجرای ــایر دس ــت س ــا حمای ــه و ب فناوران

ــد. ــت کن ــتان حرک ــعه اس ــت توس جه
ــگاهی  ــس جهاددانش ــور مجل ــی و ام ــاون هماهنگ مع
بــا بیــان این کــه جهاددانشــگاهی ســمنان دارای ترکیــب 
ــه و ارزشــمندی اســت،  ــا تجرب نیــروی انســانی جــوان، ب
ــانی و  ــروی انس ــه نی ــوط ب ــایل مرب ــرد: مس ــد ک تاکی
ــر  ــورد نظ ــد م ــمند بای ــرمایه ی ارزش ــن س ــه ای ــه ب توج
تصمیم گیــران واحدهــای ســازمانی باشــد تــا بتــوان 
ســطح رضایــت را در مجموعــه ی جهاددانشــگاهی ارتقــا 

داد.
راهکارهــای  از  یکــی  افــزود:  باصولــی  دکتــر 
فعالیت هــای  از  دانشــجویان  بیشــتر  بهره منــدی 
جهاددانشــگاهی حضــور ایــن نهــاد در داخــل دانشــگاه 
اســت کــه ایــن مهــم نیــاز بــه حمایــت دانشــگاه ها دارد 
ــدم  ــمنان ع ــتان س ــم در اس ــای مه ــی از خاله ــه یک ک
ــگاه ها  ــگاهی در دانش ــی جهاددانش ــر فرهنگ ــود دفت وج
به ویــژه دانشــگاه ســمنان اســت، بــا توجــه بــه ماهیــت 
ــاد  ــه ایج ــبت ب ــد نس ــگاهی بای ــت جهاددانش و ماموری
دفتــر جهاددانشــگاهی در دانشــگاه اقــدام کــرد تــا 
ــت شــود  ــا دانشــگاه های اســتان بیشــتر تقوی ــاط ب ارتب
ــن خصــوص طراحــی  ــی در ای ــدام عملیات ــه و اق و برنام

ــود. ــرا ش و اج
ــس  ــور مجل ــی و ام ــاون هماهنگ ــت، مع ــی اس گفتن
ــا،  ــور واحده ــرکل ام ــراه مدی ــه هم ــگاهی ب جهاددانش
جهاددانشــگاهی  مراکــز  و  ســازمان ها  پژوهشــکده ها، 
راهبــردی  نظــارت  و  برنامه ریــزی  کل  مدیــر  و 
ــتان های  ــه شهرس ــک روزه ب ــفر ی ــگاهی در س جهاددانش
پیشــرفت  رونــد  نزدیــک  از  مهدیشــهر  و  ســمنان 
ــی جهاددانشــگاهی ســمنان  ــا و طرح هــای عمران پروژه ه

ــرد. ــد ک را بازدی
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واگذاری ۵۰ درصد از اعتبارات کل پژوهشی 
آذربایجان غربی به جهاددانشگاهی 

استانداری آذربایجان غربی در روند راه اندازی کارخانه نوآوری پیشنهاد داد

خردادماه:   9 غربی،  آذربایجان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
غربی  آذربایجان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
پژوهشی  فناورانه  شاخص  طرح  بزرگ ترین  واگذاری  از 
به  پژوهشی  کل  اعتبارات  از  درصد   50 اختصاص  با  استان 

جهاددانشگاهی آذربایجان غربی در سال جاری خبر داد.
دکتر نادر صادقی در جلسه بررسی روند اجرایی راه اندازی 
و  شکوفایی  و  نوآوری  مرکز  و  پیشنهادی  نوآوری  کارخانه 
طرح ملی مشاغل خانگی آذربایجان غربی در جهاددانشگاهی 
حوزه های  در  استان  جهادگران  علمی  توانمندی  به  اشاره  با 
مختلف و لزوم اعتماد به جوانان جهادگر در عرصه مدیریتی 
و علمی اظهار کرد: طرح فناورانه تولید ترکیبات ضد سرطان 
پروانش  گیاه  از  بیوراکتور  در  پالستین(  وین  کرستین  )وین 
توجه  با  استان  مطالعاتی شاخص  از طرح های  یکی  به عنوان 
به پتانسیل باالی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی در اجرای 
طرح های مطالعاتی و پژوهشی فناورانه و با تکیه بر نیروهای 
این  پژوهشی  گروه های  در  متخصص  و  متعهد  هیات علمی 
و  جوانان  توان  به  علمی  اعتماد  ضرورت  سویی  از  و  واحد 
نهادهای علمی جهادی انقالبی طرح مزبور به جهاددانشگاهی 

آذربایجان غربی واگذار شد.
اقتصادی استاندار آذربایجان غربی  امور  معاون هماهنگی 
افزود: این طرح از محل اعتبارات پژوهشی استان بعد از طی 
)دانشگاه  تخصصی  کارگروه  سوی  از  داوری  و  علمی  مراحل 
استان  فناوری  ارومیه و علوم پزشکی( در شورای پژوهش و 
و  دانشگاه ها  مصوب  و  نهایی  طرح   10 بین  در  و  تصویب 
این  فراملی  ارزش  و  اهمیت  به  توجه  با  اجرایی  دستگاه های 
طرح با اختصاص بیش از 50 درصد از کل اعتبارات پژوهشی 
گروه های  به  ریال  میلیون   30 و  میلیارد   6 میزان  به  استان 
پژوهشی جهاددانشگاهی استان بعد از امضای موافقت نامه به 

جهاددانشگاهی استان واگذار و تخصیص شد.
وی اظهار امیدواری کرد با به سرانجام رسیدن موفق این 
بتوانیم  استان  برای  غربی  آذربایجان  جهاددانشگاهی  طرح 
به  فناوری  طریق  از  آمدن  فائق  و  علم  شدن  چیره  شاهد 
دیوارهای ظالمانه و غیرعادالنه تحریم با تولید ارزشمند این 
ماده کامال وارداتی و ضد سرطان در حوزه سالمت و پزشکی 
آن هم در محیط کشتی منحصربه فرد با ویژگی های خاص در 

استان باشیم.
دکتر صادقی همچنین با اشاره به اجرای طرح ملی مشاغل 
خانگی در استان از سوی جهاددانشگاهی اظهار کرد: این طرح 
به عنوان طرح ملی تاثیرگذار در ایجاد اشتغال پایدار در استان 
و سطح کشور آثار مناسبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و 
اقدام جهاددانشگاهی در این خصوص ارزشمند و قابل تقدیر 

است.
طراحی  یک  از  باید  خانگی  مشاغل  طرح  داد:  ادامه  وی 

مدیریتی زنجیره های چرخه ای کیفی و عملی شکل بگیرد.
اقتصادی استاندار آذربایجان غربی  امور  معاون هماهنگی 
مشاغل خانگی را به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در توسعه 
اقتصادی هر جامعه ای عنوان و اظهار کرد: این طرح که توسط 
استان  تعاون  و  کار  کل  اداره  همکاری  با  جهاددانشگاهی 
مدیریت می شود با یک برنامه ریزی جامع و بلندمدت می تواند 
زمینه ساز اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم را در استان و 
چرخه  گرفتن  رونق  به  شایانی  کمک  و  نموده  ایجاد  کشور 

صنایع مرتبط با این رشته های شغلی کند.
وی وجود گروه مدیریت کسب وکار سبز واحد و همکاری 
تخصصی با این طرح را ارزشمند برای بسترسازی علمی جهت 

علمی کردن اهداف این طرح ذکر کرد.
 10 از  یکی  به عنوان  منش  مرکز  راه اندازی  صادقی  دکتر 

استان منتخب و شاخص کشور را یکی دیگر از افتخارات این 
نهاد انقالبی در استان با اداره کل ورزش و جوانان ذکر کرد که 

مایه برکت برای توسعه استان تلقی می شود.
اقتصادی استاندار آذربایجان غربی  امور  معاون هماهنگی 
با اشاره به لزوم حمایت از این نهاد و این که در این تحریم ها 
هر مسوولیتی به جهاددانشگاهی واگذار کرده ایم جهادوارانه و 
علمی از آن سربلند بیرون آمده خاطرنشان کرد: دست یابی به 
فناوری تولید نیمه صنعتی پلی الکتروالیت یکی از برکات این 
نهاد انقالبی در استان است که حداقل ها و بیشترین ها را برای 
شخصیت علمی و فناورانه استان در سطح ملی و فراملی خلق 

کرده و قابل ارج نهادن و احترام است.
دکتر رستم زاده رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی در 
این دیدار ضمن تشریح چشم اندازهای کاری و اهداف فعالیتی 
بجای  فناورانه  ارزش آفرینی  از  رویکرد  تغییر  و  نهاد  این 
دهه های  از  واحد  درآمد  درصد   80 که  عمومی  آموزش های 
گذشته بر همین مبنا ابتناء شده بود و متاثر از عوامل مختلف 
در  ارزش  خلق  دنبال  به  جهاددانشگاهی  کرد:  خاطرنشان 
یک  با  مزیت ها  اساس  بر  استان  و  جامعه  مختلف  حوزه های 
مدل مشخص و همگرای علمی و عملی در مباحث دانش و 
فناوری فرهنگ آموزش اشتغال و مهارت آفرینی و در نهایت 
ابعاد مختلف برای استان و شهروندان  از  کیفی سازی ثروت 

و کشور است.
و  احصا  با  گذشته  سال  چند  در  این که  عنوان  با  وی 
اساس  بر  گروه ها  تخصصی  مشخص  زمینه های  همگرایی 
دادن  سامان  و  سر  و  استان  و  واحد  توسعه  اهداف  و  برنامه 
حوزه های کاری گروه ها و اخذ مجوزها و مصوبه های مربوطه 
اساس  بر  سبز  حوزه  در  کاربردی  پژوهشکده  تاسیس  زمینه 
از  بهره گیری  با  است، گفت:  فراهم شده  واحد  توسعه  برنامه 
حوزه های  در  واحد  پژوهشی  گروه های  خدمات  و  توانمندی 
کسب وکار  مدیریت  گروه  جمله  از  جامعه  نیاز  مورد  مختلف 
و گروه  ثانویه  متابولیت های  پژوهشی کشاورزی  سبز، گروه 
مواد  آزمایشگاهی  تخصصی  خدمات  مراکز  و  تجزیه  شیمی 
غذایی و محصوالت ارگانیک و پزشکی و نیروهای هیات علمی 
نیازها  شناسایی  با  متعهد  و  جوان  محور  پژوهش  متخصص 
تدوین  و  طراحی  دنبال  به  جامعه،  در  موجود  های  خالء  و 
و  مشکالت  حل  راهکارهای  ارایه  و  پژوهشی  کاربردی  مدل 

چالش های استان و کشور هستیم.
پژوهش های  غربی  آذربایجان  جهاددانشگاهی  رییس 
کاربردی این نهاد را نسخه بسترساز برای توسعه استان ذکر 
و خاطرنشان کرد: راه اندازی پژوهشکده در حوزه سبز که تا 
با  یکسال  از  بیش  مدت  به  متعددی  و  مکرر  جلسات  کنون 
همگرایی  اساس  بر  و  گروه ها  مدیران  و  اساتید  کارشناسان، 
حتی  و  خدمات  مرکز  و  تخصصی  گروه های  زمینه های 
معاونت های واحد بر اساس پتانسیل استان در این زمینه اخذ 
و  علم  مبنای  بر  برکت  و  خیر  پر  بسیار  منشا  می تواند  شده 
فناوری برای ارزش آفرینی ظرفیت های مختلف و مزیت استان 

باشد.
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کرونا، یکی از محورهای مورد 
بحث در کنگره رویان

دبیر اجرایی بیست و دومین کنگره بین املللی رویان جهاددانشگاهی تاکید کرد

روابط عمومی جهاددانشگاهی:دبیر اجرایی بیست و دومین 
کنگره بین المللی رویان گفت: پافشاری در برگزاری برنامه های 
مهم علمی از جمله کنگره بین المللی رویان که در سطح جهان 
شناخته شده است، حتی در شرایط سختی مانند همه گیری 
ویروس کرونا، از این جهت حایز اهمیت است که در کشور، 
بزرگ و  فعالیت های مراکز علمی  برنامه ها و  به  توجه زیادی 

پیشرو مانند پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی وجود دارد.
کنگره  دومین  و  بیست  اجرایی  دبیر  فتحی  روح اهلل  دکتر 
بین المللی رویان در تشریح برنامه های این دوره کنگره گفت: 
کنگره بین المللی رویان هر سال در شهریورماه برگزار می شود 
 1۴00 شهریورماه   1۴ تا   10 از  کنگره  این  نیز  امسال  و 
رویداد  دو  کنگره  این  شد.  خواهد  برگزار  مجازی  به صورت 
علمی را در خود جای داده است که به زبان انگلیسی برگزار 
بین المللی  کنگره  دومین  و  بیست  نخست،  رویداد  می شوند. 
پزشکی تولیدمثل و رویداد دوم، هفدهمین کنگره بین المللی 
رویداد  دو  این  کنار  در  است.  بنیادی  سلول های  فناوری 
بین المللی، شانزدهمین سمینار پرستاری و مامایی نیز به زبان 
برجسته ای  متخصصان  و  پژوهشگران  و  شده  برگزار  فارسی 
تبادل نظر  از کشور در حوزه تولیدمثل و مامایی به بحث و 

خواهند پرداخت.
بیماری  همه گیری  با  هم زمان  و  گذشته  سال  افزود:  وی 
کووید 19 در کشور، تقریبا تمامی برنامه ها و رویدادهای علمی 
رویداد  یک  برگزاری  زیرا  بود،  شده  متوقف  کشور  سطح  در 
هماهنگی های  سری  یک  نیازمند  بین المللی،  بزرگ  علمی 
به  قادر  دانشگاه  یا  علمی  مرکز  هر  شاید  که  است  خاص 

برگزاری آن نباشد.
 ESHRE بین المللی  کنگره  کرد:  تاکید  فتحی  دکتر 
ناباروری در  بزرگ ترین کنگره در حوزه تولیدمثل، باروری و 
سطح جهان است که هر سال بیش از 8 هزار شرکت کننده در 
آن حضور پیدا می کنند. این کنگره تیرماه سال گذشته برگزار 
موضوع  این  شد.  مواجه  زیادی  مشکالت  با  اجرا  حوزه  در  و 
گذشته  سال  کنگره  برگزاری  در  نگرانی  باعث  حدودی  تا 
پژوهشگاه  در  و همت همکاران  لطف خدا  به  اما  رویان شد؛ 
بزرگ  رویدادهای  از نخستین  رویان و جهاددانشگاهی، یکی 

و  بیست  شد،  برگزار  مجازی  به صورت  کشور  در  که  علمی 
یکمین کنگره بین المللی رویان بود.

رویان  بین المللی  کنگره  دومین  و  بیست  اجرایی  دبیر 
تصریح کرد: با توسعه زیرساخت ها و فراهم آوردن تمهیدات 
الزم برای کنترل مشکالت احتمالی در حین برگزاری، کنگره 
تقویت  نیز در کنار  امسال  برگزار شد.  به خوبی  سال گذشته 
تخصصی  استودیو  راه اندازی  حال  در  الزم،  زیرساخت های 
مشکالت  و  شود  انجام  مکان  این  در  سخنرانی ها  تا  هستیم 
احتمالی را به حداقل ممکن برسانیم. این فضا می تواند برای 
نیز  دیگر  علمی  مراکز  کنگره های  و  برنامه ها  سایر  برگزاری 

مورد استفاده قرار گیرد.

فرصت برگزاری مجازی کنگره برای حضور متخصصان 
به نام و برجسته جهان

وی تاکید کرد: پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی توانست با 
ایجاد زیرساخت های الزم، کنگره بین المللی رویان را مانند هر 
سال، البته به شکل مجازی برگزار کند و در 5 روز برگزاری 
داشتند.  حضور  دنیا  سراسر  از  سخنران   7۴ کنگره،  این 
برگزاری مجازی این کنگره، این فرصت را فراهم کرد تا زمینه 
حضور متخصصان بیشتری از نقاط مختلف دنیا فراهم شود. 
در زمانی که کنگره به صورت مجازی و آنالین به شکل وبینار 
برگزار می شود، متخصصان به نام و بزرگ بین المللی که به هر 
دلیل امکان حضور در ایران را ندارند، عالقه مندی زیادی برای 
حضور و سخنرانی در کنگره بین المللی رویان نشان می دهند.
بین المللی رویان در  اجرایی بیست و دومین کنگره  دبیر 
با  نیز  امسال  گفت:  امسال  کنگره  برگزاری  شکل  خصوص 
مجازی  شکل  به  کنگره  کشور،  در  بیماری  شرایط  به  توجه 
بهبود  صورت  در  داریم  نظر  در  البته  شد.  خواهد  برگزار 
نیز  هیبریدی  شکل  به  را  کنگره  کشور،  در  بیماری  شرایط 
مجازی  به صورت  کنگره  اصل  شرایط،  این  در  کنیم؛  برگزار 
برگزار خواهد شد و برخی نشست ها )session( با حضور 
در  به شکل حضوری  دانشجویان  و  پژوهشگران  متخصصان، 

محل پژوهشگاه رویان برگزار می شود.

تمدید مهلت ارسال مقالت تا 10 خرداد
لحظه  این  تا  مقاله   1۴0 ارسال  به  اشاره  با  فتحی  دکتر 
گفت:  رویان  بین المللی  کنگره  دومین  و  بیست  دبیرخانه  به 
خالصه  ارسال  پایانی  مهلت  در  قبلی،  تجربه های  براساس 
تعداد  برابری   3 تا   2 افزایش  کنگره،  دبیرخانه  به  مقاالت 
مقاالت دریافتی را شاهد هستیم؛ از همین رو، مهلت ارسال 
خالصه مقاالت تا 10 خرداد 1۴00 تمدید شده است و انتظار 
داریم تا پایان این زمان حدود 300 مقاله دریافت کنیم. در 
کنار آن، بحث تبلیغات کنگره را از طریق رایزن های فرهنگی 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در سایر کشورها آغاز کرده ایم 

و انتظار داریم آثاری نیز از کشورهای دیگر دریافت کنیم.
دبیر اجرایی بیست و دومین کنگره بین المللی رویان افزود: 
مجازی  برگزاری  زیرساخت های  تقویت  به  توجه  با  امسال 
متخصصان  حضور  از  بتوانیم  داریم  انتظار  کنگره،  آنالین  و 
بین المللی بیشتری بهره ببریم. دعوتنامه هایی برای متخصصانی 
از کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، انگلیس، استرالیا و کشورهای 
دیگر ارسال شده است و پیش بینی می کنیم متخصصانی از 20 
کشور جهان در کنگره بیست و دوم )به شکل مجازی( حضور 

داشته و به ایراد سخنرانی بپردازند.

کرونا، یکی از محورهای مورد بحث در کنگره 
بین المللی رویان

دکتر فتحی در تشریح محورهای بیست و دومین کنگره 
بین المللی  کنگره  هفدهمین  و  تولیدمثل  پزشکی  بین المللی 
فناوری سلول های بنیادی گفت: در کنگره بین المللی پزشکی 
تولیدمثل، یک محور علمی جداگانه به بحث کروناویروس و 
اختصاص  ناباروری  درمان  و  تولیدمثل  مباحث  با  آن  ارتباط 
مامایی  و  پرستاری  است. در شانزدهمین سمینار  پیدا کرده 

نیز به بحث کرونا پرداخته خواهد شد.
وی تاکید کرد: در کنگره امسال، به موضوع پزشکی بازساختی 
که جزو الینفک کنگره های علمی در حوزه سلول های بنیادی 
است به خوبی پرداخته خواهد شد. در کنگره سلول های بنیادی، 
سه محور اصلی در نظر گرفته شده است: سلول های بنیادی و 
اثر آن ها در درمان سرطان که در سطح جهان نیز بسیار مورد 
سلولی  محصوالت  تجاری سازی  دیگر،  مهم  بحث  است.  توجه 
است. معتقدیم اگر تحقیقات پایه به بالین یا صنعت نرسد، مفید 
نبوده و صرفا تولید یک مقاله نمی تواند راهگشا باشد. ویرایش ژنوم 
)gene editing( در سلول های بنیادی نیز محور دیگری است 

که در کنگره امسال به آن پرداخته می شود.
دکتر فتحی افزود: ناباروری مردان، کروناویروس و تولیدمثل، 
چالش های لقاح خارج رحمی و بلوغ آزمایشگاهی تخمک که در 
حوزه درمان ناباروری انسانی بسیار حایز اهمیت است، اندومتریوز 
به عنوان یکی از مشکالت رو به گسترش در سطح کشور، مباحث 
قانونی و اخالقی تولیدمثل، سبک زندگی و تغذیه زنان و مردان که 
جزو موضوعات روز دنیا محسوب می شود، حفظ باروری در بیماران 
مبتال به سرطان، سقط مکرر و روش های تشخیصی ناهنجاری های 
و   PGD مانند  آزمایشگاهی  بارداری های  از  حاصل  جنینی 
PGS، تخمدان پلی کیستیک که جزو موارد مهم در بیماری های 
زنان هستند، یائسگی زودرس، روش های نوین تصویربرداری در 
تولیدمثل، مهندسی بافت در تولیدمثل به عنوان یکی از مباحث 

بین رشته ای از محورهای اصلی کنگره تولیدمثل امسال هستند.
اهمیت استمرار برنامه های مهم علمی در شرایط مختلف

کنگره  دومین  و  بیست  اجرایی  دبیر  ایسنا،  از  نقل  به 
بین المللی رویان تاکید کرد: پافشاری در برگزاری برنامه های 
سطح  در  که  رویان  بین المللی  کنگره  جمله  از  علمی  مهم 
مانند  سختی  شرایط  در  حتی  است،  شناخته شده  جهان 
همه گیری ویروس کرونا، از این جهت حایز اهمیت است که 
در کشور، توجه زیادی به برنامه ها و فعالیت های مراکز علمی 
بزرگ و پیشرو مانند پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی وجود 
موجود،  سختی های  همه  با  شدیم  موفق  گذشته  سال  دارد. 
که  داریم  امید  هم  امسال  و  کنیم  برگزار  به خوبی  را  کنگره 
بیست و دومین کنگره نیز با شکوه همیشگی برگزار شود. از 
زحمات اصحاب رسانه نیز برای انعکاس بازتاب این فعالیت ها 

به عموم مردم و جامعه متخصصان تشکر فراوان دارم.
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کشـور:  دانشـگاهیان  قرآنـی  سـازمان  عمومـی  روابـط 
۳0اردیبهشـت، سـالروز تاسـیس سـازمان قرآنی دانشـگاهیان 
کشـور اسـت که فعالیت خـود را زیر نظر جهاددانشـگاهی در 

سـال 1380 آغـاز کـرده اسـت.
محمدحسـین حسـنی رییس سـازمان قرآنی دانشگاهیان 
کشـور بـه دسـتاوردهای سـال گذشـته ایـن سـازمان اشـاره 
کـرد و گفـت: سـال گذشـته بـرای نخسـتین بـار و پـس از 
10 سـال، اولیـن هیات علمـی را در مجموعه مرکـز مطالعات 

میان رشـته ای قـرآن کریـم اخـذ کردیم.
وی همچنیـن از راه انـدازی گـروه پژوهشـی قـرآن و علوم 
تربیتـی یـاد کـرد کـه مراحـل نهایـی تصویـب را پشـت سـر 
در  اخـذ می شـوند.  آن  هیـات  علمـی  اعضـای  و  می گـذارد 
همیـن راسـتا تمهیـدات الزم بـرای راه انـدازی گـروه قـرآن و 
رسـانه در نظـر گرفتـه شـده اسـت تـا اخـذ مجـوز بـرای آن 

بگیرد. نیـز صـورت 
حسـنی افـزود: طـی شـش مـاه اول سـال جـاری، پلتفرم 
رسـانه ای ایکنـا از نظـر گرافیکـی و زیرسـاخت فنـی اصـالح 
و رونمایـی می شـود. ایـن پلتفـرم جدیـد سـایت ایکنـا فاقـد 

مسـایل پیشـین است.
حسـنی از کارهـای بین بخشـی به عنوان اقدامـات جدیدی 
یـاد کـرد که در دسـتور کار ایـن سـازمان قـرار دارد و افزود: 
9 مجموعـه وابسـته بـه سـازمان مشـغول به فعالیت هسـتند 
کـه تـا پیـش از ایـن به صـورت مسـتقل کار می کردنـد و این 
رویکـرد، یکـی از ایـرادات وارد بـه سـازمان بـود. طـی سـال 
گذشـته بـرای فعالیت بین بخشـی اهمیت ویژه قائل شـدیم و 
کار مشـترک میـان ایکنا و مرکز مطالعات در تولید دانشـنامه 
ایکنـا از آن جملـه بـه شـمار مـی رود کـه امیدواریم تـا پایان 

سـال به سـطح قابـل قبولی بـرای رونمایی برسـد.
از  همچنیـن  دانشـگاهیان  قرآنـی  سـازمان  رییـس 
افزونه هـای جدیـد تلویزیـون و تقویـم بـه سـایت ایکنـا خبـر 
داد و یـادآور شـد: امیـدوارم در نیمـه نخسـت سـال 1۴00 

بیفزاییـم.  بـه سـایت خبرگـزاری  را  افزونه هـا  ایـن  بتوانیـم 
کارهـای علمـی مربـوط بـه آن هـا صـورت گرفتـه اسـت و 
ایکنـا  دانشـنامه  و  تقویـم  تلویزیـون،  کـه  گفـت  می تـوان 

می گذارنـد. سـر  پشـت  را  پایانـی  مراحـل 
حسـنی ادامـه داد: تغییـرات جدید محتوای سـایت ایکنا، 
»ایکنـا پـالس« نـام دارد کـه پرداخـت نرم خبـر بـه خبرها و 
محتـوای قرآنـی اسـت. در ایـن راسـتا، برنامه ریـزی راهبردی 
در ایکنـا نیـز بـرای نخسـتین بـار صـورت گرفتـه اسـت تـا 
خبرنـگاران در کنـار کارهـای روزمـره خـود در حـوزه خبـر، 
یـک ماموریـت راهبـردی را نیـز برعهـده بگیرنـد و تـا پایـان 
سـال 1۴00 بتواننـد رویکـرد جدید محتوایی داشـته باشـند.
وی افـزود: پیـش از ایـن، پژوهش در حوزه قـرآن و تربیت 
اجتماعـی و قـرآن و سـالمت روان را انجـام می دادیـم. امـروز 
مرکـز مطالعـات میان رشـته ای قـرآن کریـم توجـه جـدی به 
بتوانـد  تـا  دارد  کارفرمایـی  پژوهـش  و  کاربـردی  مطالعـات 

مطالعـات را بـه کاربـرد و نیـاز جامعـه نزدیک تـر کند.
حسـنی از قـراردادی کـه بـه زودی بـا شـهرداری تهـران 
در حـوزه کاری مرکـز مشـاوره ایـن سـازمان بسـته می شـود 
یـاد و بیـان کـرد: در ایـن قـرارداد از آموزه هـا و آموزش هـای 
قرآنـی به منظـور مقابلـه بـا آسـیب های اجتماعـی و بازتوانـی 

می شـود. اسـتفاده  آسـیب دیده  مددجویـان 
وی بـا اشـاره بـه تشـکل های دانشـجویی، از شبکه سـازی 
تشـکل های  و  فرهنگـی  کانون هـای  علمـی،  انجمن هـای 
قرآنـی در دانشـگاه ها بـا همـکاری نهـاد نمایندگـی ولی فقیه 
در دانشـگاه ها خبـر داد کـه برنامـه متنـوع فرهنگـی در ایـن 

حـوزه در نظـر گرفته شـده اسـت.
رییـس سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور اظهـار کـرد: 
مرکـز رشـد واحدهـای فنـاور هنرهـای قرآنـی نیـز از دیگـر 
مراکـز ایـن سـازمان اسـت کـه 20 هسـته و واحـد فنـاور 
و  مفاهیـم  انتقـال  در حوزه هـای  و  آن مسـتقر هسـتند  در 
آموزش هـای قرآنـی، مـد و لبـاس و سـالمت کـه مرتبـط بـا 

فعالیـت می کننـد. قـرآن هسـتند 
وی گفـت: ایـن سـازمان عـالوه بـر فعالیت تخصصـی، در 
حـوزه تولیـد محتوا برای کسـب وکار اسـالمی، کارهای جدی 
انجـام می دهـد. همچنیـن در مرکز مشـاوره و سـبک زندگی 
ایرانـی ـ اسـالمی نیز کارهـای مطلوبی طی سـال 99 صورت 
بـا  را  تفاهم نامه هـا و تعهـدات متعـددی  گرفتـه اسـت کـه 
مجموعه هـای اسـالمی فعـال در حـوزه روانشناسـی از جملـه 
حوزه هـای علمیـه منعقـد کرده ایـم و همکاری های مناسـبی 
در این راسـتا شـکل گرفته اسـت کـه رویکرد اسـالمی دارند.
حسـنی افـزود: در سـال جاری عـالوه بر خدمات مشـاوره 
کـه به صـورت مجـازی و حضـوری ارایـه می شـد، روی پروژه 
سـاخت ابزارهای بومی روانشناسـی و روان سـنجی نیز تمرکز 
ثمـر  بـه  سـال  همیـن  پایـان  تـا  امیدواریـم  کـه  کرده ایـم 

. بنشیند
مرکـز  فعالیت هـای  حـوزه  در  گفـت:  همچنیـن  وی 
آموزش هـای تخصصـی علـوم و فنـون قرآنـی، طـی امسـال 
متقاضـی برگـزاری دوره های کارکنان دولت در اسـتان تهران 
هسـتیم کـه اخـذ مجـوز آن را پیگیـری می کنیـم. همچنین 
روی ظرفیـت آمـوزش الکترونیکـی و تولیـد محتـوای »ال ام 
اس« بـرای دوره هـای متنـوع با اسـتفاده از ظرفیت اسـتودیو 
مبیـن کار کردیـم. در دو مـاه اول سـال بیش از 100 سـاعت 
تولیـد محتـوای آموزشـی بـا اسـتاندارد روز دنیـا را انجـام 

دادیم.
عرصـه  در  سـازمان  ایـن  برنامـه  بـه  ادامـه  در  حسـنی 
بین الملـل اشـاره کـرد و گفـت: آمـاده راه انـدازی و ترجمـه 
اخبـار خبرگـزاری ایکنـا بـه شـش زبـان جدیـد می شـویم تا 
تعـداد زبان هـا از 19 بـه 25 افزایش یابد. از ابتکارات سـازمان 
قرآنـی در سـال 1۴00 این اسـت که شـورای مشـورتی برای 
همـه زبان هـا بـه وجـود آوریـم کـه در کشـور مقصد مسـتقر 
ایـن زمینـه  بومـی همـان کشـور در  از اشـخاص  و  باشـند 

شـود. بهره گیـری 
وی در مقایسـه فعالیـت ایـن سـازمان در حـوزه تولیـدات 
چندرسـانه ای بـا اسـتودیوهای سـازمان صداوسـیما در مـاه 
سـازمان  مختلـف  مراکـز  مجموعـه  کـرد:  اظهـار  رمضـان، 
قرآنـی دانشـگاهیان اعـم از ایکنـا، معاونـت ترویـج و توسـعه 
و ... تولیـدات چندرسـانه ای بـا تنوع بسـیار برای مـاه مبارک 
رمضـان آمـاده کردنـد که اگر نشسـت های نمایشـگاه مجازی 
نیـز بـه آن بیفزاییـم، می تـوان گفـت کـه حجـم  قـرآن را 

گسـتره مخاطبـان و تنـوع آن هـا را افزایـش داده ایـم.
حسـنی در ایـن بـاره از برگـزاری دوره آمـوزش قـرآن بـه 
حـوزه  در  تخصصـی  بحث هـای  تـا  بزرگسـاالن  و  کـودکان 
نهج البالغـه، صحیفـه نـور و وبینارهـای بین المللـی طـی مـاه 
رمضـان یـاد کـرد و افـزود: بیـش از 500 کالکـت تصویـری 
تولیـد شـد کـه پـس از عیـد نـوروز تـا روزهـای پایانـی مـاه 
رمضـان و حتـی شـب های قـدر نیـز تولیـدات چندرسـانه ای 
در اسـتودیو مبیـن و در سـاعات پـس از افطـار نیـز به صورت 

شـبانه روزی ادامـه داشـت.
قرآنـی  سـازمان  تولیـدات  ظرفیـت  کـرد:  تصریـح  وی 
دانشـگاهیان کشـور در حـوزه چنـد رسـانه ای طـی دو مـاه 
ابتـدای سـال 1۴00، حتـی بیـش از ظرفیـت اسـتودیوهای 

جـدی صـدا و سـیما بـوده اسـت.

تبیین دستاوردها و برنامه های آینده سازمان قرآنی 
دانشگاهیان کشور

رییس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور در سالروز تاسیس این سازمان به تبیین دستاوردها و برنامه های آینده این مرکز جهاددانشگاهی 
پرداخت و گفت: تلویزیون، تقویم و دانشنامه ایکنا از جمله این دستاوردها هستند که مراحل پایانی را پشت رس می گذارند

                    اخبار کوتاه
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شبکه سازی و طراحی ساختار 

تشکیالت دانشجویی اصلی ترین 
محور فعالیت سازمان دانشجویان 

ـــگاهی:  ـــجویان جهاددانش ـــازمان دانش ـــی س ـــط عموم رواب
رییـــس ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی در 
ــعب  ــی شـ ــران اجرایـ ــازی مدیـ ــه مجـ ــن جلسـ اولیـ
ــوص  ــال 1۴00، در خصـ ــجویان در سـ ــازمان دانشـ سـ
ــاختارهای  ــت سـ ــه تقویـ ــازمان بـ ــن سـ ــرد ایـ رویکـ
ــجویی  ــازی دانشـ ــت: شبکه سـ ــود گفـ ــجویی خـ دانشـ
بـــر مبنـــای عضویـــت دانشـــجویان در ســـازمان و 
ـــی  ـــی و تخصص ـــی، علم ـــه فرهنگ ـــا بدن ـــا ب ـــاط آن ه ارتب
و  فعالیت هـــا  اصلی تریـــن محـــور  جهاددانشـــگاهی 
برنامه هـــای ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی 

اســـت.
ـــران  ـــازی مدی ـــه مج ـــن جلس ـــی در اولی ـــدی عباس مه
ـــال 1۴00،  ـــجویان در س ـــازمان دانش ـــعب س ـــی ش اجرای
بـــا تاکیـــد بـــر دســـته بندی حقـــوق و وظایفـــی کـــه 
ــجویان  ــازمان دانشـ ــت در سـ ــا عضویـ ــجویان بـ دانشـ
ــای  ــرکت در اردوهـ ــت: شـ ــوند، گفـ ــد می شـ بهره منـ
تشـــکیالتی، اولویـــت اســـتخدام و حتـــی امریـــه 
ـــا  ـــا ب ـــگان ی ـــتفاده رای ـــگاهی، اس ـــربازی در جهاددانش س
ـــکاری  ـــگاهی، هم ـــات جهاددانش ـــژه از امکان ـــف وی تخفی
در پروژه هـــای علمـــی و فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی 
ــت  ــی هسـ ــزو حقوقـ ــت جـ ــن دسـ ــواردی از ایـ و مـ
ــجویان از آن  ــازمان دانشـ ــو سـ ــجویان عضـ ــه دانشـ کـ

برخـــوردار خواهنـــد شـــد.
ـــت  ـــا، فعالی ـــرکت در برنامه ه ـــال ش ـــزود: متقاب وی اف
داوطلبانـــه و ارایـــه داوطلبانـــه خدمـــات تخصصـــی در 
ـــا  ـــف اعض ـــز از وظای ـــازمان نی ـــرد س ـــود عملک ـــت بهب جه

ـــود. ـــد ب خواه
ــجویی  ــبکه دانشـ ــاختار شـ ــرد: سـ ــح کـ وی تصریـ
ســـازمان دانشـــجویان در ســـه ســـطح کانون هـــای 
ــای  ــجویی و کمیته هـ ــگاه های دانشـ ــجویی، باشـ دانشـ
ــت. ــده اسـ ــازمان دهی شـ ــورتی سـ ــی ـ مشـ تخصصـ

عباســـی بـــا اشـــاره بـــه تجربـــه فعالیـــت باشـــگاه 
ـــی  ـــع طبیع ـــت و مناب ـــط زیس ـــی محی ـــجویان حام دانش
ـــجویی  ـــگاه های دانش ـــی باش ـــی و کیف ـــش کم ـــر افزای ب
تاکیـــد کـــرد و گفـــت: باشـــگاه های دانشـــجویی 
ســـاختاری متشـــکل از کانون هـــای دانشـــجویی ذیـــل 
ســـازمان دانشـــجویان و ســـایر گروه هـــای دانشـــجویی 
ـــد. ـــت می کنن ـــاص فعالی ـــه خ ـــک زمین ـــه در ی ـــت ک اس
ـــگاه  ـــکیالتی، 8 باش ـــوی تش ـــن الگ ـــزود: در ای وی اف
از جملـــه باشـــگاه رســـانه، کتـــاب و کتاب خوانـــی، 
ــی،  ــاوری، کارآفرینـ ــم و فنـ ــه، علـ ــگ و اندیشـ فرهنـ
ـــه  ـــر در نظـــر گرفت ـــاران، مناظـــرات و فرهنـــگ و هن مهرب

شـــده اســـت.
عباســـی خاطرنشـــان کـــرد: اتـــاق فکرهایـــی نیـــز 
در قالـــب کمیته هـــای مشـــورتی در حـــال راه انـــدازی 
اســـت کـــه دبیـــران باشـــگاه ها، کانون هـــا و اعضـــای 
فعـــال ســـازمان به عنـــوان عضـــو در کمیته هـــای 
مشـــورتی، بـــه ارایـــه پیشـــنهادها، ایده هـــا و اصـــالح 

ــد. ــجویان می پردازنـ ــازمان دانشـ ــای سـ راهبردهـ
بـــه گفتـــه عباســـی، کمیته هـــای تشـــکیالت، 
اجتماعـــی، فرهنگـــی، سیاســـی و علـــم و فنـــاوری از 

ــه  ــود کـ ــد بـ ــورتی خواهنـ ــای مشـ ــه کمیته هـ جملـ
ــه  ــازمان، بـ ــی از سـ ــه بخش هایـ ــر بـ ــدام متناظـ هرکـ
ــا  ــا و فعالیت هـ ــی برنامه هـ ــنهادها و بررسـ ــه پیشـ ارایـ

زنـــد. می پردا
در ادامـــه ایـــن نشســـت، ناعمـــه علی نـــژاد دبیـــر 
ــجویان  ــازمان دانشـ ــتان سـ ــجویی مهسـ ــبکه دانشـ شـ
ــازمان  ــری در سـ ــل عضوگیـ ــح دالیـ ــه توضیـ ــز بـ نیـ
شـــده  ســـعی  گفـــت:  و  پرداخـــت  دانشـــجویان 
تـــا رویکـــرد جدیـــدی از نقش آفرینـــی ســـازمان 
دانشـــجویان در بیـــن گروه هـــای دانشـــجویی تبییـــن 

شـــود.
وی افـــزود: بـــا در نظـــر گرفتـــن ضـــرورت اصـــالح 
و تکمیـــل الگـــوی تشـــکیالتی ســـازمان دانشـــجویان، 
و  تقویـــت  بـــه  تـــالش می کنیـــم  اولیـــن گام  در 
مختلـــف  دانشـــجویی  کانون هـــای  انسجام بخشـــی 
بپردازیـــم تـــا زمینـــه بـــرای تشـــکیل باشـــگاه ها 

فراهـــم شـــود.
دبیـــر شـــبکه دانشـــجویی مهســـتان ســـازمان 
ـــرد  ـــا رویک ـــم ت ـــالش داری ـــا ت ـــه داد: م ـــجویان ادام دانش
ســـازمان  در  دانشـــجویان  عضویـــت  در  جدیـــدی 
دانشـــجویان ارایـــه دهیـــم کـــه در ایـــن نـــوع نـــگاه، 
ـــازمان  ـــود و س ـــاد ش ـــا ایج ـــرای اعض ـــترکی ب ـــت مش هوی
ـــم  ـــی و ه ـــت گفتمان ـــاظ هوی ـــه لح ـــم ب ـــجویان ه دانش
ـــر و  ـــی متفاوت ت ـــز نقش آفرین ـــکیالتی نی ـــاظ تش ـــه لح ب

ــد. ــته باشـ ــری داشـ اثرگذارتـ
ســـامانه  فعالیـــت  بـــه  اشـــاره  بـــا  علی نـــژاد 
عضوگیـــری ســـازمان بـــا عنـــوان »وب ســـایت شـــهر 
عضویـــت  اصلـــی  مرجـــع  به عنـــوان  دانشـــجو« 
ـــت  ـــا عضوی ـــرد ب ـــوت ک ـــجویان دع ـــجویان از دانش دانش
ــوند. ــد شـ ــای آن بهره منـ ــازمان، از مزایـ ــن سـ در ایـ
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تعیین پیشران ها و اولویت های 
توسعه اقتصادی کشور توسط 

محققان جهاددانشگاهی
ــرح پژوهشـــی  ــگاهی: طـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
تعییـــن پیشـــران ها و اولویت هـــای توســـعه اقتصـــادی 
ـــد و ســـرعت  ـــش تولی ـــه افزای ـــدف کمـــک ب ـــا ه کشـــور ب
ــط  ــور توسـ ــادی کشـ ــعه اقتصـ ــه توسـ ــیدن بـ بخشـ
ـــانی و  ـــوم انس ـــگاه عل ـــاد پژوهش ـــی اقتص ـــروه پژوهش گ
مطالعـــات اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی در حـــال اجـــرا 

اســـت.
ســـید محمـــد موســـی مطلبـــی مجـــری طـــرح و 
ـــه  ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــگاه ب ـــی پژوهش ـــات علم ـــو هی عض
ایـــن طـــرح بـــا هـــدف شناســـایی پیشـــران های 
ـــت،  ـــده اس ـــروع ش ـــگاه ش ـــادی در پژوهش ـــعه اقتص توس
ـــدود  ـــان مح ـــی و زم ـــع مال ـــه مناب ـــه ب ـــا توج ـــت: ب گف
به ویـــژه  سیاســـت گذاری ها  برنامه ریـــزی،  کشـــور، 
ــب  ــی در قالـ ــی و انگیزشـ ــت گذاری های حمایتـ سیاسـ
ــق  ــا و مناطـ ــی از بخش هـ ــی و مقرراتـ ــت مالـ حمایـ
ــات،  ــا و اقدامـ ــز جهت گیری هـ ــور و نیـ ــف کشـ مختلـ
ـــی  ـــادی مبتن ـــد اقتص ـــعه و رش ـــادی در توس ـــت زی اهمی
ـــت و  ـــن اولوی ـــه تعیی ـــن زمین ـــه در ای ـــد دارد ک ـــر تولی ب
ـــل  ـــن عوام ـــود اثرگذارتری ـــه خ ـــران ها ک ـــایی پیش شناس
پیش رونـــده  عوامـــل  به مثابـــه  و  اســـت  توســـعه 
توســـعه و نیـــز پیـــش برنـــده ســـایر عوامـــل توســـعه 

اســـت از اهمیـــت زیـــادی برخـــوردار اســـت.
وی افـــزود: تاکنـــون در کشـــور بـــا عـــدم تعییـــن 

ــاز  ــورد نیـ ــع مـ ــادی از منابـ ــش زیـ ــران ها بخـ پیشـ
توســـعه از بیـــن رفتـــه و دســـتاورد ناچیـــزی را بـــرای 
ـــت  ـــی اس ـــن در حال ـــت. ای ـــان آورده اس ـــه ارمغ ـــور ب کش
ــران ها  ــن پیشـ ــا تعییـ ــورها بـ ــیاری از کشـ ــه بسـ کـ
موفقیت هـــای بزرگـــی را بـــرای کشـــورهای خـــود 

رقم زده انـــد.
ــانی  عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــگاه علـــوم انسـ
و مطالعـــات اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی بـــا ذکـــر 
ــه  ــن در دو دهـ ــد از چیـ ــام بعـ ــت: ویتنـ ــی گفـ مثالـ
اخیـــر گام هـــای بلنـــدی برداشـــته کـــه 13 صنعـــت را 
ـــن  ـــت. چی ـــرده اس ـــاب ک ـــد انتخ ـــرک رش ـــوان مح به عن
ـــه های  ـــادرات و خوش ـــران ص ـــق پیش ـــاب مناط ـــا انتخ ب
ـــته  ـــود داش ـــعه خ ـــر توس ـــادی ب ـــذاری زی ـــی اثرگ صنعت
ـــا  ـــی ب ـــا و اتیوپ ـــد کنی ـــورهایی مانن ـــی کش ـــت. حت اس
تمرکـــز بـــر تولیـــد گل اکنـــون بـــه شـــیرهای افریقـــا 
بـــدل شـــده اند و ســـهم قابل توجهـــی از بـــازار گل 
ـــن کار  ـــا ای ـــا ب ـــد. آن ه ـــت آورده ان ـــه دس ـــا را ب در اروپ
ـــد  ـــه رش ـــم ب ـــه و ه ـــتغال پرداخت ـــاد اش ـــه ایج ـــم ب ه

اقتصـــادی قابل توجهـــی نایـــل شـــده اند.
مطلبـــی افـــزود: بـــر ایـــن اســـاس شناســـایی 
بخش هـــای اقتصـــادی پیشـــران و مناطـــق پیشـــران، 
تحـــوالت پیشـــران ســـاختاری، نهـــادی، سیاســـی، 
اقدامـــات  و همچنیـــن  زیســـت محیطی  اجتماعـــی 
می کنـــد  کمـــک  سیاســـت گذاران  بـــه  پیشـــران، 
ــتیبانی  ــی، پشـ ــای مالـ ــی حمایت هـ ــا اثربخشـ ــا بـ تـ
و  توســـعه ای  سیاســـت گذاری های  مقرراتـــی، 
اقدامـــات عملـــی اهـــداف توســـعه را بـــا ســـرعت 
بیشـــتری محقـــق ســـازند. شناســـایی پیشـــران ها 
ــا روش هـــای مختلفـــی قابل پیگیـــری اســـت. ایـــن  بـ
پـــروژه بـــا ترکیبـــی از روش هـــای اســـنادی، تحلیلـــی 
)تحلیـــل محتـــوی(، دلفـــی )هم اندیشـــی نخبـــگان( و 
ــتغال  ــزوده، ارزآوری و اشـ ــای ارزش افـ ــی روندهـ بررسـ
)بخش هـــای اقتصـــادی و اســـتان های مختلـــف( ایـــن 

مهـــم را پیگیـــری می کنـــد.
ـــک  ـــش کم ـــن پژوه ـــدف ای ـــزود: ه ـــان اف وی در پای
ــام بـــرای  بـــه سیاســـت گذاران و مدیـــران ارشـــد نظـ
ـــادی  ـــعه اقتص ـــت توس ـــران ها و مدیری ـــر پیش ـــز ب تمرک
ـــود  ـــم ش ـــد فراه ـــش تولی ـــکان جه ـــا ام ـــت ت ـــور اس کش
ـــود. ـــرعت داده ش ـــادی س ـــعه اقتص ـــد توس ـــه فراین و ب
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ذخیره سازی ۲50 سلول بنیادی 
خون بند ناف استان مرکزی

ـــر  ـــزی: دکت ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــگاهی  ــت جهاددانشـ ــاری زاده سرپرسـ ــر غفـ علی اصغـ
اســـتان مرکـــزی، اظهـــار کـــرد: 250 نمونـــه ســـلول 
ــوزادان  ــته از نـ ــال گذشـ ــادی خون بنـــد نـــاف سـ بنیـ
ــرایط  ــتفاده در شـ ــدف اسـ ــا هـ ــه و بـ ــتان گرفتـ اسـ

ــت. ــده اسـ ــازی شـ ــران ذخیره سـ ــاص در تهـ خـ
ـــادی از  ـــلول بنی ـــره س ـــزان ذخی ـــن می ـــزود: ای وی اف
ـــل  ـــال قب ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــاف نس ـــد ن خون بن

ـــد دارد. ـــد رش آن 25 درص
ــا  ــال بـ ــرد: امسـ ــح کـ ــاری زاده تصریـ ــر غفـ دکتـ
ــه  ــا هزینـ ــی قیمت هـ ــطح عمومـ ــش سـ ــود افزایـ وجـ
ـــان  ـــه نش ـــته ک ـــد داش ـــد رش ـــط 20 درص ـــداری فق نگه
می دهـــد هـــدف جهاددانشـــگاهی درآمدزایـــی نیســـت 
ـــتری از  ـــمار بیش ـــره ش ـــه ذخی ـــن ب ـــویق والدی ـــه تش بلک

ــت. ــادی اسـ ــلول های بنیـ ــه سـ نمونـ

                    اخبار کوتاه
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ذخیـــره  تاکنـــون   89 ســـال  از  افـــزود:  وی 
ســـلول های بنیـــادی خون بنـــد نـــاف اســـتان مرکـــزی 
در حـــال انجـــام اســـت و تاکنـــون بیـــش از 2 هـــزار 

نمونـــه در تهـــران نگهـــداری می شـــود.
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کسب رتبه هفتم در سطح کشور 
توسط دفتر سلول های بنیادی 

بوشهر
ــا  ــهر: علیرضـ ــگاهی بوشـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــرد:  ـــوان ک ـــا عن ـــی مام ـــک روز جهان ـــا تبری ـــوری ب چمک
ــاف  ــد نـ ــادی خون بنـ ــلول های بنیـ ــک سـ ــر بانـ دفتـ
رویـــان بوشـــهر از ســـال 97 فعالیـــت خـــود را آغـــاز 
ـــتان  ـــص اس ـــکان متخص ـــا و پزش ـــکاری ماماه ـــا هم و ب
در زمینـــه جمـــع آوری نمونه هـــای خـــون  بندنـــاف 
فعالیـــت داشـــته کـــه در ایـــن مـــدت هـــم از لحـــاظ 
کمیـــت و هـــم کیفیـــت بـــه دســـتاوردها و پیشـــرفت 

خوبـــی دســـت پیـــدا کـــرده اســـت.
ـــم  ـــه هفت ـــب رتب ـــه کس ـــاره ب ـــا اش ـــوول ب ـــن مس ای
در ســـطح کشـــور توســـط دفتـــر ســـلول های بنیـــادی 
بوشـــهر اظهـــار کـــرد: از لحـــاظ کمـــی دفتـــر بوشـــهر 
از 17 نمونـــه در مـــاه در ســـال 1397، بـــه تعـــداد ۴8 
ـــت و  ـــیده اس ـــال 1399 رس ـــان س ـــاه در پای ـــه در م نمون
ـــای  ـــه توســـط ماماه ـــی ک ـــا کمک ـــز ب ـــد نی در ســـال جدی
ـــی  ـــای اورژانس ـــن نمونه ه ـــان در گرفت ـــز و همراهانم عزی
و ذخیره ســـازی بندنـــاف انجـــام شـــد توانســـتیم بـــه 
رتبـــه  خوبـــی در زمینـــه جمـــع آوری نمونه هـــای بـــا 

ـــیم. ـــور برس ـــت در کش کیفی
سرپرســـت مرکـــز خون بنـــد نـــاف رویـــان بوشـــهر 
ـــل  ـــرارداد و مراح ـــد ق ـــد از عق ـــا بع ـــرد: ماماه ـــوان ک عن
ثبت نـــام خانوارهـــا بـــا هماهنگـــی مرکـــز در هـــر 
ـــده و در  ـــزام ش ـــتان اع ـــه بیمارس ـــبانه روز ب ـــاعت از ش س
ـــه  ـــایلی ک ـــا وس ـــان ب ـــام زایم ـــد از انج ـــل بع ـــاق عم ات
ـــاف را  ـــون  بندن ـــده خ ـــرار داده ش ـــان ق ـــار ایش در اختی
در کیســـه اســـتاندارد مربوطـــه نمونه گیـــری کـــرده و 
ـــاف  ـــون  بندن ـــادی خ ـــلول های بنی ـــک س ـــر بان ـــه دفت ب
انتقـــال می دهنـــد. پـــس از ســـیر مراحـــل فنـــی 
ــادی  ــلول های بنیـ ــک سـ ــه بانـ ــی بـ ــورت هوایـ به صـ
خـــون  بندنـــاف کشـــور جهـــت انجـــام آزمایش هـــای 
ارســـال می شـــود. الزم و ذخیره ســـازی ســـلول ها 
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تداوم فعالیت های موسسه آموزش 
عالی جهاددانشگاهی گیالن در 

ایام کرونا
ــالن:  ــگاهی گیـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ روابـ
ـــه  ـــز موسس ـــه تمای ـــور وج ـــی پ ـــی رحیم ـــر محمدعل دکت
ــایر  ــا سـ ــالن بـ ــگاهی گیـ ــی جهاددانشـ ــوزش عالـ آمـ
موسســـات و دانشـــگاه ها را تلفیـــق آمـــوزش، پژوهـــش 
و مهـــارت تخصصـــی دانســـت و اظهـــار کـــرد: نقشـــه 
جامـــع علمـــی کشـــور کـــه توســـط شـــورای عالـــی 
مشـــخص کننده  و  تدوین شـــده  فرهنگـــی  انقـــالب 
آمـــوزش،  مســـیر  در  اولویت هـــا  و  جهت گیری هـــا 
ـــرای  ـــژه ای ب ـــت وی ـــت، ماموری ـــاوری اس ـــش و فن پژوه

ــی  ــع علمـ ــه جامـ ــرای نقشـ ــگاهی در اجـ جهاددانشـ
کشـــور در نظـــر گرفتـــه اســـت.

دکتـــر محمدعلـــی رحیمی پـــور وجـــه تمایـــز 
موسســـه آمـــوزش عالـــی جهاددانشـــگاهی گیـــالن بـــا 
ــوزش،  ــق آمـ ــگاه ها را تلفیـ ــات و دانشـ ــایر موسسـ سـ
پژوهـــش و مهـــارت تخصصـــی دانســـت و اظهـــار 
ــط  ــه توسـ ــور کـ ــی کشـ ــع علمـ ــه جامـ ــرد: نقشـ کـ
شـــورای عالـــی انقـــالب فرهنگـــی تدوین شـــده و 
در  اولویت هـــا  و  جهت گیری هـــا  مشـــخص کننده 
ـــت  ـــت، ماموری ـــاوری اس ـــش و فن ـــوزش، پژوه ـــیر آم مس
ــه  ــرای نقشـ ــگاهی در اجـ ــرای جهاددانشـ ــژه ای بـ ویـ

جامـــع علمـــی کشـــور در نظـــر گرفتـــه اســـت.
ــر  ــر بالغ بـ ــال حاضـ ــه در حـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
۴00 عنـــوان دوره تخصصـــی کوتاه مـــدت در معاونـــت 
ـــت،  ـــده اس ـــالن تدوین ش ـــگاهی گی ـــی جهاددانش آموزش
ـــری  ـــرای یادگی ـــبی ب ـــکان مناس ـــن ام ـــرد: ای ـــوان ک عن
کشـــف  و  تجربه انـــدوزی  کارآمـــوزی،  مهـــارت، 
اســـتعدادها و روحیـــات شـــغلی دانشـــجویان آمـــوزش 
ــود  ــوب می شـ ــف محسـ ــته های مختلـ ــی در رشـ عالـ
ـــا  ـــط ب ـــه ای مرتب ـــاب حرف ـــال انتخ ـــه دنب ـــه ب ـــا چنانچ ت
تحصیـــالت خـــود در آینـــده می باشـــند بایـــد مجهـــز 
ــود  ــته خـ ــون رشـ ــی پیرامـ ــای تخصصـ ــه مهارت هـ بـ

باشـــند.
رحیمی پـــور بـــه تـــداوم فعالیت هـــای موسســـه 
آمـــوزش عالـــی جهاددانشـــگاهی گیـــالن در دوره 
شـــد:  یـــادآور  و  کـــرد  اشـــاره  کرونـــا  بیمـــاری 
ــاد  ــاخت ها و ایجـ ــت زیرسـ ــا تقویـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
ــی  ــوای آموزشـ ــد محتـ ــرای تولیـ ــاختارهای الزم بـ سـ
ــوزش  ــت آمـ ــته اسـ ــانه ای، توانسـ ــورت چندرسـ به صـ
مجـــازی را در دوران همه گیـــری بیمـــاری کرونـــا، 
ــام  ــه انجـ ــز بـ ــورت موفقیت آمیـ ــه و به صـ ــدون وقفـ بـ

ــاند. رسـ
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جهاددانشگاهی لرستان، پیشرو 
در تولید گیاهان دارویی

ــت  ــگاهی لرستان:سرپرسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
جهاددانشـــگاهی لرســـتان در بازدیـــد دکتـــر نیک پـــی 
رییـــس دانشـــگاه علمـــی- کاربـــردی اســـتان گفـــت: 
ـــای  ـــترها و مزیت ه ـــتای بس ـــا در راس ـــت م ـــور فعالی مح

ـــت. ـــتان اس ـــود اس موج
ــر  ــد دکتـ ــان در بازدیـ ــالح ورزیـ ــن سـ ــر امیـ دکتـ
ـــتان  ـــردی اس ـــی- کارب ـــگاه علم ـــس دانش ـــی ریی نیک پ
ــی  ــان دارویـ ــاوری گیاهـ ــات و فنـ ــع تحقیقـ از مجتمـ
ـــرد: جهاددانشـــگاهی  ـــار ک ـــتان اظه جهاددانشـــگاهی لرس
همـــواره ســـعی کـــرده فعالیت هـــای خـــود را منطبـــق 
اســـتان  بالقـــوه  ظرفیت هـــای  و  پتانســـیل ها  بـــا 
ـــیس  ـــه تاس ـــدام ب ـــتا اق ـــن راس ـــد و در همی ـــری کن پیگی
ـــه و  ـــاز جامع ـــا نی ـــط ب ـــی مرتب ـــات تخصص ـــز خدم مراک

ظرفیـــت موجـــود کـــرده اســـت.
وی شـــرایط مســـاعد آب وهوایـــی اســـتان بـــرای تولیـــد 
گیاهـــان دارویـــی را یکـــی از مزایایـــی مهـــم عنـــوان کـــرد 
ـــات  ـــز خدم ـــتارت مرک ـــن خصـــوص اس ـــزود: در همی و اف
تخصصـــی گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی از ســـال 
ـــات،  ـــع تحقیق ـــپس مجتم ـــد و س ـــتان زده ش 8۴ در اس
آمـــوزش و فنـــاوری گیاهـــان دارویـــی توســـط ایـــن 

ـــرد. ـــاز ک ـــود را آغ ـــت خ ـــیس و فعالی ـــز تاس مرک
ــه  ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ ــان بـ ــالح ورزیـ ــر سـ دکتـ

و  پتانســـیل ها  مجموعـــه  ایـــن  فعالیـــت  محـــور 
ــن در  ــه داد: همچنیـ ــت، ادامـ ــتان اسـ ــای اسـ نیازهـ
ـــرده  ـــل ک ـــود عم ـــای موج ـــترها و مزیت ه ـــتای بس راس
ــت. ــوده اسـ ــق بـ ــز موفـ ــال نیـ ــبختانه تابه حـ و خوشـ
سرپرســـت جهاددانشـــگاهی لرســـتان اضافـــه کـــرد: 
ــص  ــوان و متخصـ ــای جـ ــع از نیروهـ ــن مجتمـ در ایـ
ــوان  ــده و به عنـ ــتفاده شـ ــاورزی اسـ ــته های کشـ رشـ
ـــد  ـــورد تایی ـــاء، م ـــه و نش ـــد قلم ـــرای تولی ـــع ب ـــک مرج ی

ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان اســـت.
ــه  ــی کـ ــای خوبـ ــه همکاری هـ ــاره بـ ـــا اشـ وی ب
ـــتان  ـــاورزی اس ـــاد کش ـــا جه ـــتان ب ـــگاهی لرس جهاددانش
دارد، گفـــت: در ایـــن مجموعـــه ضمـــن تولیـــد نیـــاز 
ـــی،  ـــان داروی ـــه قلمـــه و نشـــاء گیاه ـــه کشـــاورزی ب جامع
مشـــاوره و آموزش هـــای الزم نیـــز از مرحلـــه کاشـــت 
ـــه  ـــد ارای ـــراد عالقه من ـــاورزان و اف ـــه کش ـــت ب ـــا برداش ت

می شـــود.
ـــه  ـــد در زمین ـــن واح ـــات ای ـــان از اقدام ـــالح ورزی س
ـــت:  ـــر داد و گف ـــز خب ـــی نی ـــان داروی ـــازی گیاه ـــد س برن
ـــود  ـــی خ ـــان داروی ـــد گیاه ـــره تولی ـــم زنجی ـــعی داری س
را گســـترده تر کـــرده و بـــا توســـعه آن زمینـــه رونـــق 
اقتصـــادی بیش تـــری را بـــرای اســـتان فراهـــم کنیـــم.

■■■ 

کسب جایزه خوارزمی نمادی از 
تبلور کار تیمی در حوزه فنی و 
مهندسی جهاددانشگاهی است

ــان  ــگاهی خراسـ ــازمان جهاددانشـ ــی سـ ــط عمومـ روابـ
رضوی:رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی 
ـــد  ـــازی تولی ـــرح »بومی س ـــوم ط ـــه س ـــب رتب ـــت: کس گف
ـــار گاز«  ـــل فش ـــوط تقلی ـــی خط ـــن داخل ـــه ک ـــدا خف ص
توســـط پژوهشـــگران گـــروه پژوهشـــی مـــواد و مرکـــز 
ـــان  ـــگاهی خراس ـــی جهاددانش ـــی و مهندس ـــات فن خدم
ــود و  ــوزه بـ ــن حـ ــی در ایـ ــور کار تیمـ ــوی تبلـ رضـ
بایـــد فرهنـــگ کار کـــردن به صـــورت تیمـــی را در 

جهاددانشـــگاهی تســـری داد.
ـــر  ـــم تقدی ـــیان در مراس ـــر شمس ـــیدعلی اکب ـــر س دکت
ـــازمان  ـــن س ـــی ای ـــی و مهندس ـــوزه فن ـــگران ح از پژوهش
ــای  ــوم طرح هـ ــه سـ ــب رتبـ ــه کسـ ــق بـ ــه موفـ کـ
کاربـــردی جشـــنواره بین المللـــی خوارزمـــی شـــده 
ـــگاهی  ـــزود: جهاددانش ـــب اف ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــد، ب بودن
ــور  ــایل کشـ ــایی مسـ ــا شناسـ ــعی دارد بـ ــواره سـ همـ
ـــل آن  ـــه ح ـــبت ب ـــود نس ـــای خ ـــا ظرفیت ه ـــب ب متناس

پرداختـــه و ایفـــای نقـــش کنـــد.
ــوان  ــم می تـ ــگاهی هـ ــه داد: در جهاددانشـ وی ادامـ
پژوهـــش انجـــام داد، هـــم پژوهشـــگر موفقـــی داشـــته 
باشـــیم و هـــم پژوهش هایـــش در جامعـــه تاثیرگـــذار 

ـــد. باش
پژوهشـــی  حـــوزه  ماموریـــت  دارد:  تاکیـــد  وی 
ـــه  ـــوب ب ـــه خ ـــد مقال ـــرف تولی ـــا ص ـــگاهی ب جهاددانش
اتمـــام نمی رســـد بلکـــه ایـــن پژوهش هـــا بایـــد 
ــه  ــوده و بـ ــور بـ ــکالت کشـ ــل مشـ ــر حـ ــی بـ مبتنـ
تولیـــد ثـــروت منجـــر شـــود. فعالیت هـــای پژوهشـــی 
در جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی در راســـتای 

فعالیت هـــای کاربـــردی اســـت.
در ادامـــه، دکتـــر محمدعلـــی خلیلـــی فـــر معـــاون 
ـــوی  ـــان رض ـــگاهی خراس ـــاوری جهاددانش ـــش و فن پژوه
گفـــت: فعالیت هـــای پژوهشـــی در جهاددانشـــگاهی 
خراســـان رضـــوی در راســـتای فعالیت هـــای کاربـــردی 
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ـــد. ـــس کنن ـــا را لم ـــن کاربرده ـــردم ای ـــا م ـــتند ت هس
فعالیت هـــای  ترجیـــح  کـــرد:  تصریـــح  وی 
جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی بـــر ایـــن اســـت 
تـــا مشـــکالت دســـتگاه های مختلـــف کـــه در جامعـــه 
ـــردی  ـــای کارب ـــتفاده از پژوهش ه ـــا اس ـــود دارد را ب وج
ــم در  ــه تحریـ ــه بـ ــا توجـ ــن رو بـ ــد. از ایـ ــل کنـ حـ
واردات سایلنســـرهای ایســـتگاه های تقلیـــل فشـــار 
گاز و مشـــکل شـــرکت گاز بـــا صـــدای زیـــاد در ایـــن 
ــه  ــوی بـ ــان رضـ ــگاهی خراسـ ــتگاه ها، جهاددانشـ ایسـ
ـــر  ـــروژه سایلنس ـــرد . پ ـــدا ک ـــر ورود پی ـــد سایلنس تولی
ــگاهی  ــار گاز در جهاددانشـ ــل فشـ ــتگاه های تقلیـ ایسـ

بـــر اســـاس نیـــاز واقعـــی کشـــور شـــروع شـــد.
همچنیـــن در ایـــن مراســـم، دکتـــر مســـعود 
ـــی  ـــروه پژوهش ـــی گ ـــات علم ـــو هی ـــور عض ـــتانی پ گلس
ـــت:  ـــوی گف ـــان رض ـــگاهی خراس ـــن جهاددانش ـــواد نوی م
ـــه  ـــار گاز ک ـــل فش ـــتگاه های تقلی ـــر ایس ـــروژه سایلنس پ
ـــازمان  ـــن س ـــن ای ـــواد نوی ـــی م ـــروه پژوهش ـــط گ توس
اجـــرا شـــده اســـت، می توانـــد به عنـــوان یـــک الگـــو 

در پروژه هـــای پژوهشـــی کشـــور اســـتفاده شـــود.
وی بیـــان کـــرد: از ابتـــدا تـــا انتهـــا، پـــروژه 
ـــاس  ـــر اس ـــار گاز ب ـــل فش ـــتگاه های تقلی ـــر ایس سایلنس
ـــرا  ـــد، چ ـــروع ش ـــت گاز ش ـــور در صنع ـــی کش ـــاز واقع نی
کـــه صداهـــای ایـــن ایســـتگاه ها بســـیار شـــدید بـــود 
و به واســـطه ایـــن محصـــول، ایـــن صداهـــا برطـــرف 
ایســـتگاه های  تولیـــد سایلنســـر  می شـــد. طـــرح 
تقلیـــل فشـــار گاز، گامـــی در جهـــت حـــل مشـــکل 

شـــرکت گاز بـــود.
ـــروه  ـــر گ ـــودی مدی ـــد مول ـــدس احم ـــه مهن در ادام
ــگاهی  ـــازمان جهاددانشـ ــن س ــواد نویـ ــی مـ پژوهشـ
ــر  ــد سایلنسـ ــرح تولیـ ــت: طـ ــوی گفـ ــان رضـ خراسـ
ــت  ــی در جهـ ــار گاز، گامـ ــل فشـ ــتگاه های تقلیـ ایسـ
ــکالت  ــروز و مشـ ــنوایی، آرتـ ــم شـ ــکل کـ ــل مشـ حـ
ـــن  ـــال در ای ـــان شـــرکت گاز فع ـــی برخـــی از کارکن عصب
حـــوزه اســـت کـــه بـــه ایـــن گـــروه پیشـــنهاد شـــد.

وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه صـــدای ایســـتگاه های 
تقلیـــل فشـــار گاز مشـــابه تیـــک آف هواپیمـــا هنـــگام 
ـــا  ـــید ت ـــول کش ـــال ط ـــه داد: 2 س ـــت، ادام ـــتن اس برخاس
ـــا  ـــیم و ب ـــول برس ـــن محص ـــاخت ای ـــی س ـــش فن ـــه دان ب
معرفـــی بـــه شـــرکت گاز اســـتان توانســـتیم مجوزهـــا 
را دریافـــت کنیـــم و بـــا بازاریابـــی انجـــام شـــده ایـــن 
ـــروش  ـــه ف ـــتان ب ـــر در 8 اس ـــال حاض ـــول را در ح محص

می رســـانیم.

■■■ 

گروه های تخصصی آموزشی 
معاونت آموزش و کارآفرینی 

جهاددانشگاهی ساماندهی شدند
هـــدف  جهاددانشـــگاهی:با  عمومـــی  روابـــط 
ـــون  ـــا و مت ـــترش دوره ه ـــاء و گس ـــازی، ارتق استانداردس
تخصصـــی، گروه هـــای تخصصـــی آموزشـــی معاونـــت 

آمـــوزش و کارآفرینـــی ســـاماندهی شـــدند.
احمـــد عبـــدی پـــور مدیـــرکل دفتـــر برنامه ریـــزی 
ــی  ــوزش و کارآفرینـ ــوزش معاونـــت آمـ ــعه آمـ و توسـ
جهاددانشـــگاهی بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر گفـــت: 
ــزی  ــر برنامه ریـ ــی دفتـ ــی آموزشـ ــای تخصصـ گروه هـ
و توســـعه آموزشـــی از ارکان اصلـــی توســـعه دوره هـــا 
و متـــون آموزشـــی بـــوده و نقـــش بســـیار مهمـــی در 
ـــی  ـــای آموزش ـــی فعالیت ه ـــی و کیف ـــعه کم ـــد توس رون

ایفـــا می کننـــد.

ـــه  ـــوط ب ـــور مرب ـــه ام ـــان این ک ـــا بی ـــور ب ـــدی پ عب
ـــای  ـــوز دوره ه ـــدور مج ـــب و ص ـــی تصوی ـــی، ارزیاب بررس
ـــوزش شـــامل  ـــروه تخصصـــی آم ـــب 9 گ آموزشـــی در قال
ـــی،  ـــای خارج ـــی، زبان ه ـــی مهندس ـــکی، فن ـــوم پزش عل
کشـــاورزی، منابـــع طبیعـــی و محیط زیســـت، علـــوم 
پایـــه، علـــوم انســـانی، اشـــتغال و کارآفرینـــی، علـــوم 
ـــر  ـــگ و هن ـــی و فرهن ـــری الکترونیک ـــر و یادگی کامپیوت
صـــورت می گیـــرد افـــزود: وظیفـــه هدایـــت، ارزیابـــی 
ـــی  ـــی و تخصص ـــوزش عموم ـــای آم ـــترش دوره ه و گس
ــن  ــده ایـ ــه عهـ ــی بـ ــی و کارآفرینـ ــت آموزشـ معاونـ

گروه هاســـت.
ــب  ــت در ترکیـ ــده اسـ ــعی شـ ــه داد: سـ وی ادامـ
گروه هـــای تخصصـــی از تـــوان تخصصـــی معاونـــان و 
ــازمان ها،  ــتانی، سـ مدیـــران آموزشـــی واحدهـــای اسـ
پژوهشـــکده ها و پژوهشـــگاه ها اســـتفاده شـــود و بـــه 
همیـــن منظـــور بـــا ایجـــاد کارگروه هـــای تخصصـــی، 
به صـــورت  مـــوارد  آموزشـــی  گروه هـــای  ذیـــل 
تخصصـــی موردبررســـی قـــرار می گیـــرد و امـــور 
کارشناســـی ارزیابـــی دوره هـــا در کارگروه هـــا انجـــام 

می شـــود.
ســـاماندهی  هـــدف  مهم تریـــن  عبدی پـــور 
ـــترش  ـــری، گس ـــت، راهب ـــی را هدای ـــای تخصص گروه ه
و استانداردســـازی دوره هـــای آموزشـــی دانســـت و 
گفـــت: در همیـــن راســـتا ســـعی شـــده اســـت تـــا از 
ــتفاده  ــته اسـ ــو شایسـ ــه نحـ ــا بـ ــی ظرفیت هـ تمامـ
گروه هـــای  ترکیـــب  در  به نحوی کـــه  شـــود، 
ــز  ــران مراکـ ــی، مدیـ ــای هیئت علمـ ــی اعضـ تخصصـ
تخصصـــی، برخـــی از روســـای واحدهـــا، پژوهشـــگاه ها 
ــه ایـــن موضـــوع  ــور دارنـــد کـ و پژوهشـــکده ها حضـ
می توانـــد بـــه بازدهـــی ایـــن فرآینـــد کمـــک کنـــد.
مدیـــرکل دفتـــر برنامه ریـــزی و توســـعه آمـــوزش 
معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی بـــا 
ـــه هـــر شـــکل  ـــر از زحمـــات تمامـــی کســـانی کـــه ب تقدی
ممکـــن در گروه هـــای آموزشـــی فعالیـــت داشـــته اند 
خاطرنشـــان کـــرد: در ســـاماندهی جدیـــد گروه هـــای 
ـــان  ـــران و کارشناس ـــان، مدی ـــر از معاون ـــی، 36 نف آموزش
ـــی  ـــد و مابق ـــور دارن ـــتانی حض ـــای اس ـــی واحده آموزش
ـــای  ـــی، نیروه ـــأت علم ـــای هی ـــان اعض ـــز از می ـــا نی اعض
ـــی  ـــکده های تخصص ـــزی و پژوهش ـــر مرک ـــتادی دفت س
انتخاب شـــده و در نظـــر اســـت بـــا ارایـــه تقویـــم 
ــد  ــردن فرآینـ ــاه کـ ــن کوتـ ــب ضمـ ــی مناسـ آموزشـ
ارزیابـــی و صـــدور مجوزهـــا جوابگـــوی نیازهـــای 

آموزشـــی واحدهـــای ســـازمانی باشـــیم.

■■■ 

اجرای طراحی و تدوین سبک 
زندگی دانشگاهی بر مبنای 
آموزه های قرآن و معارف 

اهل بیت )ع(
ـــات  ـــانی و مطالع ـــوم انس ـــگاه عل ـــی پژوهش ـــط عموم رواب
ــی  ــی »طراحـ ــگاهی:طرح پژوهشـ ــی جهاددانشـ اجتماعـ
ــای  ــر مبنـ ــگاهی بـ ــی دانشـ ــبک زندگـ ــن سـ و تدویـ
آموزه هـــای قـــرآن و معـــارف اهل بیـــت )ع(« بـــا 
ــت  ــیره اهل بیـ ــی و سـ ــای قرآنـ ــتفاده از آموزه هـ اسـ
ــوم  ــگاه علـ ــات پژوهشـ ــی الهیـ ــروه پژوهشـ )ع( در گـ
ــگاهی در  ــی جهاددانشـ ــات اجتماعـ ــانی و مطالعـ انسـ

حـــال اجراســـت.

طـــرح پژوهشـــی »طراحـــی و تدویـــن ســـبک 
زندگـــی دانشـــگاهی بـــر مبنـــای آموزه هـــای قـــرآن و 
ــای  ــتفاده از آموزه هـ ــا اسـ ــت )ع(« بـ ــارف اهل بیـ معـ
ـــتیابی  ـــدف دس ـــا ه ـــت )ع( و ب ـــیره اهل بی ـــی و س قرآن
بـــه مولفه هـــای ســـبک زندگـــی دانشـــگاهی در 
گـــروه پژوهشـــی الهیـــات پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی 
و مطالعـــات اجتماعـــی جهاددانشـــگاهی در حـــال 

اجراســـت.
ـــر گـــروه  دکتـــر محمـــدی عضـــو هیـــات علمـــی و مدی
پژوهشـــی الهیـــات پژوهشـــگاه گفـــت: ایـــن پژوهـــش 
ــبک  ــن سـ ــی تدویـ ــن دارد و در پـ ــی هنجاریـ وجهـ
ــالمی  ــارف اسـ ــاس معـ ــر اسـ ــگاهی بـ ــی دانشـ زندگـ
اســـت و بنابرایـــن بـــه تحقیـــق دربـــاره نحـــوه رفتـــار 
ـــای  ـــاس آموزه ه ـــر اس ـــگاهی ب ـــه دانش ـــرش جامع و نگ

قرآنـــی و معـــارف اهل بیـــت )ع( می پـــردازد.
ـــرح  ـــن ط ـــام ای ـــا از انج ـــدف م ـــرد: ه ـــار ک وی اظه
توصیـــف ســـبک زندگـــی فعلـــی جامعـــه دانشـــگاهی 
نیســـت چـــرا کـــه کارهـــای فراوانـــی در ایـــن بـــاب و 
در چارچـــوب ســـنجش مولفـــه هـــای عینـــی ســـبک 
ـــرای  ـــت، ب ـــن جه ـــت و از ای ـــده اس ـــام ش ـــی انج زندگ
ــاس  ــر اسـ ــگاهی بـ ــی دانشـ ــبک زندگـ ــن سـ تدویـ
آموزه هـــای دینـــی، وجـــه هنجاریـــن و نـــه توصیفـــی 
آن بایـــد غلبـــه داشـــته باشـــد تـــا بتـــوان فراتـــر از 
ـــت داد.  ـــه دس ـــی ب ـــت الگوی ـــود در نهای ـــای موج کاره
ــی از  ــر توصیف هایـ ــی بـ ــی مبتنـ ــوی نهایـ ــن الگـ ایـ
ــت. ــی اسـ ــای قرآنـ ــت )ع( و آموزه هـ ــیره اهل بیـ سـ
ــه  ــرد: در دو دهـ ــان کـ ــات بیـ ــروه الهیـ ــر گـ مدیـ
ـــبک  ـــر س ـــور ب ـــت گذاران کش ـــووالن و سیاس ـــر مس اخی
ــر  ــته اند و بـ ــژه ای داشـ ــد ویـ زندگـــی اســـالمی تاکیـ
ــن   ــالمی تدویـ ــگاه اسـ ــند دانشـ ــاس سـ ــن اسـ همیـ
شـــده اســـت. ایـــن ســـند به عنـــوان یکـــی از منابـــع 
ایـــن طـــرح اســـت و آنچـــه از کارکردهـــای دانشـــگاه 
و جامعـــه دانشـــگاهی )مطلـــوب( مدنظـــر داریـــم، در 
ـــن  ـــت؛ بنابرای ـــده اس ـــر ش ـــالمی ذک ـــگاه اس ـــند دانش س
در تعریـــف و کارکـــرد دانشـــگاه بـــه ســـند دانشـــگاه 

اســـالمی رجـــوع خواهیـــم کـــرد.
وی افـــزود: نقـــش دانشـــگاه بـــر تحـــوالت فکـــری 
ــوم  ــرای عمـ ــگاهیان بـ ــودن دانشـ ــو بـ ــاع، الگـ اجتمـ
ـــان  ـــتی، نش ـــناد باالدس ـــد اس ـــن تاکی ـــه و همچنی جامع
از اهمیـــت انجـــام پژوهش هایـــی در بـــاب ســـبک 
ـــالمی  ـــای اس ـــر آموزه ه ـــی ب ـــگاهیان مبتن ـــی دانش زندگ
ـــر در  ـــه تغیی ـــم ک ـــد بدانی ـــال بای ـــن ح ـــا ای ـــی ب دارد. ول
ـــه و  ـــر آن ارای ـــب ب ـــگاهی و مترت ـــی دانش ـــبک زندگ س
ــر  ــگاهی بـ ــی دانشـ ــوب زندگـ ــبک مطلـ ــن سـ تدویـ
ـــدود  ـــی، هرگـــز مح ـــی و قرآن اســـاس ارزش هـــای دین
ــن  ــه متضمـ ــت و بلکـ ــازمانی نیسـ ــازی سـ ــه بازسـ بـ
ــداف،  ــا و اهـ ــرش و ادراک، ارزش هـ ــرات در نگـ تغییـ

روابـــط و بهـــروزی نیـــز هســـت.
وی در پایـــان گفـــت: بـــرای رســـیدن بـــه اهـــداف 
ایـــن طـــرح، اوال ضـــرورت دارد مولفـــه هـــا و فضایـــل 
مطـــرح در ســـبک زندگـــی )به خصـــوص ســـبک 
زندگـــی دانشـــگاهی( از منظـــر آموزه هـــای قرآنـــی و 
ـــرورت  ـــا ض ـــود و ثانی ـــی ش ـــت )ع( بررس ـــیره اهل بی س
ــای  ــه هـ ــع، مولفـ ــن منابـ ــا ایـ ــق بـ ــه مطابـ دارد کـ
موقعیت هایـــی  در  به خصـــوص  زندگـــی  ســـبک 
اســـتخراج شـــود کـــه تاکیـــد بـــر تعلیـــم و تربیـــت، 
تمـــدن ســـازی و ... اســـت؛ و در نهایـــت بـــا تکمیـــل 
یافته هـــای به دســـت آمده می تـــوان امیـــدوار بـــود 
ـــی  ـــگاهی مبتن ـــی دانش ـــبک زندگ ـــی از س ـــه های مولف
بـــر آموزه هـــای قرآنـــی و معـــارف اهل بیـــت )ع( بـــه 
دســـت بیاوریـــم کـــه بـــه لحـــاظ نظـــری نیـــز قابـــل 

اتـــکا باشـــند.
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اعالم آمادگی سازمان دانشجویان 
جهاددانشگاهی برای مشارکت در 

پیشگیری و مقابله با اعتیاد
ـــی  ـــدی عباس ـــجویان: مه ـــازمان دانش ـــی س ـــط عموم رواب
رییـــس ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی در 
ــتاد  ــگیری سـ ــی و پیشـ ــرکل فرهنگـ ــا مدیـ ــدار بـ دیـ
ـــا مـــواد مخـــدر، بـــه تشـــریح تاریخچـــه تشـــکیل  مبـــارزه ب
ـــه و در  ـــجویان پرداخت ـــازمان دانش ـــگاهی و س جهاددانش
ـــای  ـــک از حوزه ه ـــر ی ـــاری در ه ـــات ج ـــوص اقدام خص
ـــی  ـــجویان توضیحات ـــازمان دانش ـــود در س ـــی موج اجرای

ـــرد. ـــه ک ارای
ـــود  ـــای موج ـــه ظرفیت ه ـــاره ب ـــا اش ـــه ب وی در ادام
در ایـــن شـــبکه دانشـــجویی، اظهـــار کـــرد: شـــبکه ی 
ــر  ــی در امـ ــرای نقش آفرینـ ــجویان بـ ــازمان دانشـ سـ
ــازی در  ــاد و فرهنگ سـ ــا اعتیـ ــه بـ ــگیری، مقابلـ پیشـ
ـــی  ـــالم آمادگ ـــتاد اع ـــداف س ـــت ها و اه ـــتای سیاس راس

می کنـــد.
محمدمهـــدی اســـماعیلی مدیـــرکل فرهنگـــی و 
ـــا  ـــز ب ـــدر، نی ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــتاد مب ـــگیری س پیش
مـــروری بـــر تاریخچـــه ی تشـــکیل ســـتاد مبـــارزه بـــا 
ـــای  ـــت ها و فعالیت ه ـــریح سیاس ـــه تش ـــدر، ب ـــواد مخ م

ایـــن ســـتاد پرداخـــت.
ــاختاری و  ــای سـ ــر محدودیت هـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
ســـازمانی از زمینه هـــا و ظرفیت هـــای موجـــود بـــرای 
ـــذاری در  ـــرای تاثیرگ ـــکاری ب ـــکل گیری هم ـــاد و ش ایج
ــژه  ــتاد به ویـ ــن سـ ــدف ایـ ــای هـ ــه و کانون هـ جامعـ
ـــت و بـــر ایجـــاد  دانشـــگاه ها و جامعـــه دانشـــجویی گف
ســـازمان  نقش آفرینـــی  بـــرای  الزم  زمینه هـــای 
دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی در پیشـــگیری و مقابلـــه 

ـــرد. ـــد ک ـــه تاکی ـــطح جامع ـــاد در س ـــا اعتی ب

■■■ 

برگزاری نشست مشترک توسعه 
همکاری جهاددانشگاهی با 

سازمان جهاد کشاورزی گلستان
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی گلســـتان: نشســـت 
مشـــترک مدیـــرکل راهبـــری معاونـــت پژوهشـــی 
ـــاورزی  ـــاد کش ـــازمان جه ـــس س ـــا ریی ـــگاهی ب جهاددانش
ظرفیت هـــا  از  بهره بـــرداری  به منظـــور  گلســـتان 

برگـــزار شـــد.
عبدالرضـــا حاجیلـــری مدیـــرکل راهبـــری معاونـــت 
پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی در ایـــن نشســـت گفـــت: 
ـــه  ـــی در زمین ـــای بســـیار خوب اســـتان گلســـتان ظرفیت ه
ـــه  ـــم ک ـــالش کنی ـــد ت ـــه بای ـــی دارد و هم ـــان داروی گیاه
ـــد. ـــرانجام برس ـــه س ـــر ب ـــی زودت ـــان داروی ـــده گیاه دهک
وی بیـــان کـــرد: کشـــاورزی در اســـتان گلســـتان یـــک 
فرصـــت بســـیار طالیـــی اســـت کـــه جهاددانشـــگاهی 
می توانـــد نقـــش مهمـــی در ایـــن زمینـــه ایفـــا کنـــد. 
ـــری  ـــات موث ـــیاه دانه اقدام ـــه س ـــتان در زمین ـــن اس در ای
از ســـوی جهاددانشـــگاهی گلســـتان انجـــام شـــده اســـت.
ـــاورزی  ـــاد کش ـــازمان جه ـــس س ـــر ریی ـــار مهاج مخت
ـــا  ـــم ب ـــت: می توانی ـــت گف ـــن نشس ـــز در ای ـــتان نی گلس
ـــی  ـــر دهکـــده گیاهـــان داروی همـــکاری هـــم هرچـــه زودت
ــانیم  ــام برسـ ــه اتمـ ــش کار را بـ ــتان گالیکـ در شهرسـ
و راه انـــدازی ایـــن دهکـــده، قطعـــا باعـــث توســـعه و 

پیشـــرفت اســـتان خواهـــد شـــد.

ابراهیـــم شـــهبازی سرپرســـت جهاددانشـــگاهی 
ــاد  ــا جهـ ــت: بـ ــن نشســـت گفـ ــز در ایـ ــتان نیـ گلسـ
کشـــاورزی اشـــتراکات بســـیار زیـــادی داریـــم و 
می توانیـــم در زمینـــه مختلـــف همکاری هـــای بســـیار 

ــیم. ــته باشـ ــر داشـ ــا یکدیگـ خوبـــی بـ
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ارایه تسهیالت به زوج های نابارور 
در مرکز فوق تخصصی درمان 

ناباروری جهاددانشگاهی قم
ـــی  ـــاون پژوهش ـــگاهی قم:مع ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
جهاددانشـــگاهی اســـتان قـــم از ارایـــه تســـهیالت بـــه 
زوج هـــای دارای مشـــکالت نابـــاروری جهـــت تامیـــن 
ـــری  ـــج درمانگ ـــه نتای ـــز ک ـــن مرک ـــان در ای ـــه درم هزین

ـــر داد. ـــت خب ـــی اس ـــطح جهان آن باالتـــر از س
ــی  ــت پژوهشـ ــرد: معاونـ ــان کـ ــور بیـ ــال ناصرپـ لیـ
ـــه در  ـــه اســـت ک ـــک ده ـــم بیـــش از ی جهاددانشـــگاهی ق
ـــی  ـــوده و پژوهش های ـــت ب ـــال فعالی ـــتان در ح ـــن اس ای
ــل  ــراد و تکمیـ ــه افـ ــانی بـ ــتای خدمت رسـ را در راسـ
ــام داده  ــی انجـ ــات تخصصـ ــز خدمـ ــات در مراکـ خدمـ

ـــت. اس
ـــت  ـــه جمعی ـــتن در هفت ـــرار داش ـــه ق ـــه ب ـــا توج وی ب
افـــزود: یکـــی از بزرگ تریـــن خدمـــات تخصصـــی 
معاونـــت پژوهشـــی مرکـــز درمـــان نابـــاروری هســـت 
ـــه  ـــه آن مراجع ـــد ب ـــدود 2۴00 زوج جدی ـــاالنه ح ـــه س ک
ـــل  ـــز از داخ ـــن مرک ـــاران ای ـــد بیم ـــد؛ 60 درص می کنن
اســـتان و ۴0 درصـــد بیمـــاران از خـــارج اســـتان 
ـــارج  ـــاران خ ـــد بیم ـــا 15 درص ـــن 10 ت ـــتند؛ همچنی هس
ـــا در  ـــود کرون ـــا وج ـــه ب ـــوده ک ـــی ب ـــتان، بین الملل از اس

ـــد. ـــش آم ـــه پی ـــی وقف ـــان کم درمانش
درصـــد   15 تـــا   10 این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ــا مشـــکالت نابـــاروری درگیـــر هســـتند  زوجیـــن بـ
عنـــوان کـــرد: طبـــق آمـــار جهانـــی زوج هایـــی کـــه 
ــن  ــوند بیـ ــاروری می شـ ــک بـ ــیکل های کمـ وارد سـ
ــه  ــد و بقیـ ــه می گیرنـ ــان نتیجـ ــا 35 درصدشـ 30 تـ
ـــن  ـــد ای ـــراوان دارن ـــتکار ف ـــت و پش ـــه ممارس ـــاز ب نی
ـــن  ـــل ای ـــال قب ـــان س ـــار درم ـــه آم ـــت ک ـــی اس در حال
ـــد  ـــش از 35 درص ـــی بی ـــوده یعن ـــد ب ـــز ۴۴ درص مرک
ــان  ــدگان درمـ ــی از مراجعه کننـ ــه نیمـ ــک بـ و نزدیـ

شـــدند.
ـــده  ـــه کنن ـــاران مراجع ـــی بیم ـــش اصل ـــور چال ناصرپ
ــوع  ــن موضـ ــت: ایـ ــت و گفـ ــان دانسـ ــه درمـ را هزینـ
چـــون دغدغـــه بزرگـــی بـــرای نظـــام اســـت به مـــرور 
ـــرار  ـــه ق ـــش بیم ـــت پوش ـــش تح ـــی داروهای ـــان برخ زم
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــت ب ـــی نیس ـــن کاف ـــا ای ـــد، ام گرفتن
ـــه  ـــن قضی ـــه ای ـــه ب ـــای خیری ـــن و بنیاده ـــی خیری برخ
ـــته  ـــال گذش ـــال در س ـــوان مث ـــرده و به عن ـــدا ک ورود پی

نزدیـــک 300 زوج را تحـــت پوشـــش قراردادنـــد.
ــای  ــا صندوق هـ ــز بـ ــال نیـ وی اضافـــه کـــرد: امسـ
مالـــی و بانک هـــا بـــه جهـــت ارایـــه وام هـــای بـــدون 
ســـود بـــا اقســـاط طوالنـــی مـــدت و خیریـــن بـــرای 
ــاب بانکـــی خـــود صحبـــت  ــار حسـ ــتفاده از اعتبـ اسـ
شـــده تـــا زوجیـــن در هزینه هـــای درمـــان بـــا 
ـــا اخـــذ  ـــن مراجعیـــن ب مشـــکالتی مواجـــه نشـــوند، بنابرای
معرفی نامـــه از معاونـــت پژوهشـــی می تواننـــد از ایـــن 

تســـهیالت بهره منـــد شـــوند.
ناصرپـــور از طـــرح جدیـــد ارایـــه شـــده بـــه 

ـــارور  ـــن ناب ـــار زوجی ـــت آم ـــت دریاف ـــه جه ـــتانداری ب اس
ــت  ــه جانبه تحـ ــرح سـ ــن طـ ــت: ایـ ــر داد و گفـ خبـ
ــت  ــن معاونـ ــت، بیـ ــش جمعیـ ــرح افزایـ ــوان طـ عنـ
ـــتانداری  ـــوال و اس ـــت اح ـــگاهی، ثب ـــی جهاددانش پژوهش
ـــی  ـــار زوج های ـــت آم ـــه دریاف ـــه قســـمتی از آن ب اســـت ک
ـــده  ـــت نش ـــا ثب ـــنامه آن ه ـــدی در شناس ـــام فرزن ـــه ن ک

مرتبـــط اســـت.
ــانی  ــت کسـ ــروزه رغبـ ــه امـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
ــم  ــد آوری کـ ــه فرزنـ ــد بـ ــازه ازدواج می کننـ ــه تـ کـ
اســـت اظهـــار کـــرد: در قســـمتی از ایـــن طـــرح بـــه 
ـــمت  ـــن، قس ـــاروری در زوجی ـــکل ناب ـــی مش ـــد فرهنگ بع
ـــاروری  دیگـــری بـــه مســـایل زوج هایـــی کـــه مشـــکالت ناب
ـــمت  ـــد و قس ـــدام نکرده ان ـــان اق ـــرای درم ـــا ب ـــته ام داش
ـــد  ـــاوری دارن ـــکالت ناب ـــه مش ـــی ک ـــه زوج های ـــری ب دیگ
ــش  ــت افزایـ ــه جهـ ــتند بـ ــه هسـ ــال مراجعـ و در حـ

ــت. ــده اسـ ــه شـ ــان پرداختـ آگاهی شـ
ـــی  ـــت نهای ـــوز موافق ـــه هن ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ایـــن طـــرح اعـــالم نشـــده و در حـــال طـــی مراحـــل 
ـــد  ـــرح بای ـــن ط ـــرای ای ـــرد: در اج ـــد ک ـــت تاکی اداری اس
ـــخصی  ـــم ش ـــت در حری ـــه دخال ـــود ک ـــل ش ـــوری عم ط
ــد  ــال از بعـ ــن حـ ــد و در عیـ ــاب نیایـ ــراد به حسـ افـ

ـــود. ـــت ش ـــی از زوج هـــا حمای ـــی و مال فرهنگ
ناصرپـــور در توصیـــه بـــه زوج هـــای تـــازه ازدواج 
ــه این کـــه ســـن  ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــراز کـ ــرده ابـ کـ
ـــر اســـت  ـــه ذک ـــه الزم ب ـــاال رفت ـــا ب ازدواج در کشـــور م
ـــه  ـــل ب ـــوده و تمای ـــاال ب ـــا ب ـــن آن ه ـــه س ـــی ک زوجین
فرزنـــد آوری هـــم دارنـــد بـــه هیچ وجـــه تعلـــل 
نکننـــد زیـــرا در علـــم پزشـــکی میـــزان بـــارداری در 
ــمگیری  ــور چشـ ــال به طـ ــاالی 35 سـ ــای بـ خانم هـ
کاهـــش می یابـــد؛ افـــراد ۴0 ســـال بـــه بـــاال نیـــز از 
بـــدو ازدواج مراجعـــه کـــرده و تحـــت بررســـی قـــرار 
ــد آوری از  ــرای فرزنـ ــود را بـ ــا وقـــت خـ ــد تـ بگیرنـ

دســـت ندهنـــد.
ــه  ــرای بـ ــی بـ ــه حتـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
دنیـــا آوردن فرزنـــد دوم نیـــز نبایـــد زیـــاد فاصلـــه 
ایجـــاد شـــود گفـــت: مراجعه کننـــدگان بســـیاری 
داریـــم کـــه بـــرای درمـــان نازایـــی ثانویـــه مراجعـــه 
ــا  ــل تنهـ ــال قبـ ــا دو سـ ــز تـ ــن مرکـ ــد. ایـ می کننـ
ــا پـــس  ــود امـ ــم بـ ــاروری در قـ ــان نابـ ــز درمـ مرکـ
ــز  ــی نیـ ــتان فرقانـ ــی در بیمارسـ ــز دولتـ از آن، مرکـ
ــاران  ــه بیمـ ــه این گونـ ــانی بـ ــه جهـــت خدمت رسـ بـ

تاســـیس شـــده اســـت.
ناصرپـــور بـــا اشـــاره بـــه دیگـــر خدمـــات شـــاخص ایـــن 
مرکـــز اظهـــار کـــرد: بـــا توجـــه بـــه تحریم هـــا، ســـال 
ـــا  ـــی ب ـــای آزمایش ـــزات و کیت ه ـــن تجهی ـــل در تامی قب
ـــا  ـــی از کیت ه ـــدیم؛ خیل ـــه ش ـــادی مواج ـــکالت زی مش
ــا قیمـــت  و لـــوازم آزمایشـــگاهی بســـیار ســـخت و بـ
ـــت  ـــل معاون ـــن دلی ـــه همی ـــد ب ـــدا می ش ـــاال پی ـــیار ب بس
ـــا  ـــد آن ه ـــه تولی ـــودش ب ـــگاهی خ ـــی جهاددانش پژوهش

روی آورد.
وی در ادامـــه گفـــت: یکـــی از کیت هایـــی کـــه 
موفـــق بـــه ســـاخت آن شـــدیم، کیـــت بررســـی 
ــه  ــت کـ ــپرم اسـ ــی اسـ ــکالت ژنتیکـ ــخیص مشـ تشـ
قبـــال از خـــارج از کشـــور تامیـــن می شـــد، بـــه زودی 
ـــر  ـــت پایین ت ـــا قیم ـــده و ب ـــام ش ـــی آن انج ـــت نهای ثب
ـــرد.  ـــرار می گی ـــردم ق ـــترس م ـــابه در دس ـــت مش و کیفی
ــت  ــن کیـ ــی ایـ ــوع خارجـ ــت نـ ــر اسـ ــه ذکـ الزم بـ
ــه  ــه دارد درحالی کـ ــون هزینـ ــه 18 میلیـ ــک بـ نزدیـ
ــه 8  ــک بـ ــی آن نزدیـ ــابه داخلـ ــورد مشـ ــه مـ هزینـ

میلیـــون تومـــان اســـت.
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معرفی ایده های برتر مرکز نوآوری 
و شتاب دهی جهاددانشگاهی 

استان مرکزی
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی: 
اولیـــن نشســـت شـــورای جـــذب و پذیـــرش و 
شـــتاب دهی  و  نـــوآوری  مرکـــز  ســـرمایه گذاری 
ــت  ــور سرپرسـ ــا حضـ ــزی بـ ــتان مرکـ ــان اسـ جوانـ
نماینـــدگان  مرکـــزی،  اســـتان  جهاددانشـــگاهی 
ــی  ــتگاه های اجرایـ ــان و دسـ اداره کل ورزش و جوانـ
اســـتان، صنعتگـــران و معاونیـــن جهاددانشـــگاهی در 
ــزار  ــتان برگـ ــگاهی اسـ ــات جهاددانشـ ــالن جلسـ سـ

شـــد.
در ایـــن نشســـت جوانـــان ایـــده پـــرداز بـــه 
معرفـــی و دفـــاع از ایده هـــای خـــود پرداختنـــد 
و بـــر اســـاس رای شـــورای پذیـــرش درمجمـــوع 8 
ــع  ــات، صنایـ ــاوری اطالعـ ــای فنـ ــرح در حوزه هـ طـ
خـــالق فرهنگـــی و ســـالمت مـــورد پذیـــرش قـــرار 

گرفـــت.
همچنیـــن رویدادهـــای پذیرفتـــه شـــده بـــر 
ــتاب دهی  ــوآوری و شـ ــز نـ ــه مرکـ ــاس آیین نامـ اسـ
ـــه  ـــه مرحل ـــت ورود ب ـــده و جه ـــوآوری ش ـــاز ن وارد ف
خواهنـــد  آمـــاده  ســـرمایه گذاری  و  شـــتاب دهی 
شـــد کـــه از جملـــه ایـــن  رویدادهـــا می تـــوان بـــه 
ــدار،  ــه، دیـ ــی تجربـ ــای صندلـ ــزاری رویدادهـ برگـ
تـــازه شـــو، ایـــده شـــو برنامه هـــای منتورینـــگ 

اشـــاره کـــرد.
ــان برنامه هـــای منتورینـــگ از تعـــداد 17  در پایـ
ـــز،  ـــو مرک ـــان عض ـــط جوان ـــده توس ـــن ش ـــده تدوی ای
ــورای  ــن شـ ــه اولیـ ــرای ورود بـ ــر بـ ــای برتـ ایده هـ
ــز انتخـــاب شـــدند  پذیـــرش و ســـرمایه گذاری مرکـ
و صاحبـــان ایـــده بـــه همـــراه مشـــاورین و مربیـــان 
تیم هـــا بـــا حضـــور در شـــورا از ایـــن ایده هـــا 

دفـــاع کردنـــد.
 

■■■ 

انتخاب دو مدرس مرکز علمی 
کاربردی جهاددانشگاهی به عنوان 

مدرسان برتر دانشگاه علمی 
کاربردی لرستان

ـــنواره  ـــتان: جش ـــگاهی لرس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
انتخـــاب مدرســـان برتـــر دانشـــگاه علمـــی کاربـــردی 
ـــترش  ـــر گس ـــرکل دفت ـــی مدی ـــر بهره ـــور دکت ـــا حض ب
ـــی  ـــز علم ـــای مراک ـــگاه، روس ـــن دانش ـــی ای ـــوزش عال آم
کاربـــردی اســـتان و مدرســـان به صـــورت حضـــوری و 
مجـــازی، در ســـالن جلســـات ایـــن دانشـــگاه برگـــزار 

ـــد. ش
طـــی ایـــن مراســـم محمـــد گـــردان از گـــروه 
ــارف  ــروه معـ ــش در گـ ــی آریامنـ ــت و یحیـ صنعـ
ــوزش  ــز آمـ ــر از مرکـ ــر دو نفـ ــه هـ ــالمی کـ اسـ
خرم آبـــاد  جهاددانشـــگاهی  کاربـــردی  علمـــی 
ایـــن  برتـــر  مدرســـان  به عنـــوان  هســـتند 
دانشـــگاه انتخـــاب و از انـــان تجلیـــل بـــه عمـــل 

آمـــد.

انجام حدود 50 درصد پروسه 
درمان ناباروری کشور در 

جهاددانشگاهی
ـــر  ـــتان مرکزی:دکت ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــل  ـــا معض ـــم ب ـــر بخواهی ـــرد: اگ ـــح ک ـــاری زاده تصری غف
کاهـــش جمعیـــت مقابلـــه کنیـــم بایـــد پیشـــگیری را 
مدنظـــر قـــرار دهیـــم و بایـــد عوامـــل ایجـــاد کننـــده 
ـــی الزم اســـت  ـــع شـــود، از طرف ـــاروری شـــناخته و رف ناب
ـــت  ـــز حمای ـــاروری نی ـــان ناب ـــز درم ـــت از مراک ـــه دول ک
داشـــته باشـــد، 5 درصـــد مراکـــز درمـــان نابـــاروری 
در کشـــور متعلـــق بـــه جهاددانشـــگاهی اســـت، امـــا 
ـــور  ـــاروری در کش ـــان ناب ـــه درم ـــد پروس ـــاید 50 درص ش
توســـط ایـــن مراکـــز انجـــام می گیـــرد بـــه همیـــن 
ــت  ــردی حمایـ ــیل کاربـ ــن پتانسـ ــد از ایـ ــل بایـ دلیـ

ـــرد. ـــورت گی ـــژه ص وی
پژوهشـــگاه رویـــان جهاددانشـــگاهی در هشـــتم 
خردادمـــاه ســـال 1370 بـــه همـــت زنده یـــاد دکتـــر 
ســـعید کاظمـــی آشـــتیانی و جمعـــی از پژوهشـــگران 
در جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی ایـــران به عنـــوان 
مرکـــز جراحـــی محـــدود بـــا هـــدف ارایـــه خدمـــات 
ـــوزش  ـــش و آم ـــارور و پژوه ـــای ناب ـــه زوج ه ـــی ب درمان
ـــد. ـــیس ش ـــاروری تاس ـــاروری و ناب ـــوم ب ـــه عل در زمین
حاصـــل تـــالش پژوهشـــگران پژوهشـــگاه رویـــان 
جهاددانشـــگاهی طـــی 30 ســـال فعالیـــت، تاســـیس 
پژوهشـــکده زیست شناســـی و فنـــاوری ســـلول های 
بنیـــادی، پژوهشـــکده زیســـت فنـــاوری، پژوهشـــکده 
ــز  پزشـــکی تولیـــد مثـــل، همچنیـــن تاســـیس مرکـ
خدمـــات تخصصـــی شـــامل مرکـــز فـــوق تخصصـــی 
ــز  ــی، مرکـ ــلول درمانـ ــز سـ ــاروری، مرکـ ــان نابـ درمـ
دیابـــت، چاقـــی و متابولیســـم اســـت و شـــاید یکـــی 
ــان  ــه درمـ ــن مجموعـ ــای ایـ ــن فعالیت هـ از موفق تریـ
نابـــاروری بـــوده اســـت کـــه بـــا ارتقـــای کیفیـــت، در 

نقـــاط مختلـــف کشـــور فعـــال شـــده اســـت.
ـــی  ـــوق تخصص ـــز ف ـــا مرک ـــن مجموعه ه ـــی از ای یک
درمـــان نابـــاروری جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی 
اســـت کـــه کار خـــود را به عنـــوان اولیـــن مرکـــز 
ــاز  ــال 1393 آغـ ــتان از سـ ــاروری در اسـ ــان نابـ درمـ

کـــرد.
ــا  ــرفته ترین روش هـ ــق پیشـ ــز از طریـ ــن مرکـ ایـ
نابـــاروری  درمـــان  بـــه   IVF و   ICSI جملـــه  از 
می پـــردازد و در حـــال حاضـــر دارای بخش هایـــی 
همچـــون مشـــاوره نابـــاروری، تخصصـــی مـــردان، 
تخصصـــی زنـــان و نازایـــی، مشـــاوره ژنتیـــک، اهـــدا، 
جنین شناســـی، مشـــاوره و روانشناســـی، اندرولـــوژی، 
ـــت. ـــکوپی اس ـــل IVF و الپاراس ـــاق عم ـــونوگرافی، ات س
هشـــتم خردادمـــاه؛ ســـالروز تاســـیس پژوهشـــکده 
ـــت،  ـــر فعالی ـــروری ب ـــا م ـــت ت ـــی اس ـــه خوب ـــان بهان روی
دســـتاوردها، دغدغه هـــا و مشـــکالت ایـــن مرکـــز 
بپردازیـــم به ویـــژه این کـــه ایـــن روزهـــا چالـــش 
ـــران  ـــدی در ای ـــه ج ـــک دغدغ ـــه ی ـــت، ب ـــش جمعی کاه
ــدی  ــیار جـ ــه بسـ ــن دغدغـ ــت، ایـ ــده اسـ ــدل شـ بـ
ـــرد  ـــه ک ـــن دغدغ ـــع ای ـــرای رف ـــری ب ـــد فک ـــت و بای اس
ــت از  ــه حمایـ ــد کـ ــده دارنـ ــت گذاران عقیـ و سیاسـ
ـــوزه  ـــن ح ـــکار در ای ـــک راه ـــاروری ی ـــان ناب ـــز درم مراک

ـــت. اس
سرپرســـت  زاده  غفـــاری  علی اصغـــر  دکتـــر 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــزی بـ ــتان مرکـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
اقدامـــات موثـــر و شـــاخص جهاددانشـــگاهی اســـتان 
ـــن  ـــی از مهم تری ـــرد: یک ـــار ک ـــکی، اظه ـــوزه پزش در ح
اقدامـــات انجـــام شـــده در اســـتان راه انـــدازی مرکـــز 

درمـــان نابـــاروری بـــود کـــه کمبـــود آن در اســـتان 
حـــس می شـــد.

وی بـــا بیـــان این کـــه آن زمـــان بـــرای راه انـــدازی 
ایـــن مرکـــز حتـــی پتانســـیل اولیـــه هـــم در اســـتان 
مرکـــزی وجـــود نداشـــت چراکـــه نیـــروی تخصصـــی 
ــا  ــتیم، امـ ــتان نداشـ ــروع کار را در اسـ ــرای شـ الزم بـ
علیرغـــم تمـــام ایـــن کمبودهـــا کار در غـــرب کشـــور 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــزی ب ـــتان مرک ـــزود: اس ـــم، اف ـــعه دادی توس
ـــت  ـــی و زیس ـــایل جمعیت ـــود و مس ـــاص خ ـــرایط خ ش
محیطـــی، صنعتـــی بـــودن و تغییـــرات فرهنگـــی رخ 
ـــع در  ـــه واق ـــارداری و ازدواج، ب ـــن ب ـــش س داده و افزای
ـــان  ـــی درم ـــز تخصص ـــک مرک ـــورداری از ی ـــه برخ زمین
نابـــاروری دچـــار خـــالء بـــزرگ بـــود و ایـــن عوامـــل 
ـــه  ـــز جـــدی گرفت ـــن مرک ـــدازی ای ـــه راه ان ـــد ک ـــث ش باع

ـــود. ش
ـــالم  ـــاس اع ـــرد: براس ـــح ک ـــاری زاده تصری ـــر غف دکت
ـــن  ـــاروری زوجی ـــزان ناب ـــی می ـــت جهان ـــازمان بهداش س
در دنیـــا بیـــن 10 تـــا 15 درصـــد اســـت، امـــا ایـــن 
ــد و  ــد می رسـ ــاالی 20 درصـ ــه بـ ــران بـ ــم در ایـ رقـ
مهم تریـــن عوامـــل ایـــن آمـــار بـــه مســـایلی چـــون 
ــکالت  ــن ازدواج، مشـ ــش سـ ــی، افزایـ ــبک زندگـ سـ
مثـــال  بـــرای  و  می گـــردد  بـــر   ... و  اقتصـــادی 
ـــارج  ـــل مخ ـــه دلی ـــد آوری را ب ـــررا فرزن ـــا مک خانواده ه
بـــاالی زندگـــی بـــه تعویـــق می اندازنـــد و مشـــکالت 
نابـــاروری هـــم کـــه بخـــش دیگـــری از ماجراســـت.

وی، گفـــت: اصلی تریـــن مشـــکل پیـــش روی ایـــن 
ـــانی در  ـــروی انس ـــود نی ـــیس، کمب ـــان تاس ـــز در زم مرک
زمینـــه آزمایشـــگاه، جنین شناســـی، زنـــان و نازایـــی 
ــای  ــا پیگیری هـ ــه بـ ــود کـ ــوژی بـ ــردان و اورولـ و مـ
مســـتمر ســـعی شـــد در حـــوزه اورولـــوژی مـــردان و 
ــکا  ــتان اتـ ــی اسـ ــای بومـ ــه نیروی هـ ــگاه بـ آزمایشـ
ـــی  ـــم، از طرف ـــا برآمدی ـــوزش نیروه شـــود و در صـــدد آم
فوق تخصـــص زنـــان در اســـتان نداشـــتیم کـــه از 
ـــت  ـــی فعالی ـــه آرام ـــد و ب ـــوت ش ـــتان دع ـــارج از اس خ

ـــت. ـــا گرف ـــز پ مرک

■■■ 

حضور پارک ملی علوم و 
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 
در نخستین کنفرانس ملی انجمن 
علمی پارک های فناوری و مراکز 

رشد
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی بـــه نقـــل از ســـینا 
ــتین کنفرانـــس ملـــی انجمـــن علمـــی  ــرس: نخسـ پـ
پارک هـــای فنـــاوری و مراکـــز رشـــد به صـــورت 
مجـــازی آغـــاز بـــه کارکـــرد و پـــارک ملـــی علـــوم و 
فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی نیـــز در ایـــن 
کنفرانـــس بـــا موضـــوع محوریـــت انقـــالب صنعتـــی 
ــرکت  ــگری شـ ــرفت صنعـــت گردشـ ــارم در پیشـ چهـ

داشـــت.
مهدیـــه شـــهرابی فراهانـــی مدیـــر اداره تحقیـــق و 
توســـعه پـــارک ملـــی علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و 
ـــی از  ـــه نمایندگ ـــگاهی ب ـــی جهاددانش ـــع فرهنگ صنای
در ایـــن کنفرانـــس بـــا محوریـــت انقـــالب صنعتـــی 
ــگری، گفـــت:  ــرفت صنعـــت گردشـ ــارم در پیشـ چهـ
انقـــالب صنعتـــی دوره هـــای متفاوتـــی را دیـــده 
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ــا  ــت؛ امـ ــا اینترنـ ــنگ تـ ــال سـ ــر زغـ ــت از عصـ اسـ
آن مولفـــه ای کـــه انقـــالب صنعتـــی چهـــارم را بـــا 
ــرعت آن در  ــد، سـ ــز می کنـ ــته متمایـ ــار گذشـ اعصـ
بـــه کارگیـــری دانـــش و فنـــاوری اســـت کـــه رونـــد 
ـــت.  ـــده اس ـــود آم ـــه وج ـــش ب ـــع و دان ـــریعی در صنای س
ـــر  ـــا یکدیگ ـــزا ب ـــتماتیک اج ـــات سیس ـــن ارتباط همچنی

از پیامدهـــای ایـــن انقـــالب بـــوده اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه ارتبـــاط انقـــالب صنعتـــی 
ـــگری در  ـــت: گردش ـــگری گف ـــت گردش ـــا صنع ـــارم ب چه
ـــت.  ـــات اس ـــای خدم ـــر مبن ـــارم ب ـــی چه ـــالب صنعت انق
ــد  ــی می توانـ ــالب صنعتـ ــوالت انقـ ــت تحـ در حقیقـ
ابـــزار توســـعه ایـــن صنعـــت باشـــد. شـــاید در نـــگاه 
انقـــالب  دل  در  را  گردشـــگری  نتوانیـــم  نخســـت 
ـــق  ـــی دقی ـــا نگاه ـــا ب ـــم ام ـــرار دهی ـــارم ق ـــی چه صنعت
ــر  ــرای آن در نظـ ــژه ای را بـ ــگاه ویـ ــم جایـ می توانیـ
بگیریـــم. همچنیـــن انســـان هـــم جایـــگاه مهمـــی در 

صنعـــت گردشـــگری امـــروز دارد.
این کـــه  بـــه  توجـــه  بـــا  گفـــت:  شـــهرابی 
فناوری هـــای نویـــن محـــور اصلـــی انقـــالب صنعتـــی 
چهـــارم اســـت و از طرفـــی هـــم گردشـــگری جـــزء 
فعالیت هـــای توســـعه یافتـــه امـــروزی محســـوب 
می شـــود، توانســـته از ایـــن فناوری هـــا بهـــره بگیـــرد 
و می تـــوان از آن به عنـــوان یـــک تحـــول مهـــم یـــاد 

کـــرد.
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ــان:  ــی اصفهـ ــگاهی صنعتـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی اصفهـــان 
ـــد  ـــال 1399 رش ـــر در س ـــداد فراگی ـــاظ تع ـــت: از لح گف
چشـــمگیری نســـبت بـــه ســـال 1398 داشـــتیم و 32 
ـــوری  ـــر حض ـــامانه LMS و غی ـــق س ـــر از طری ـــزار نف ه
آمـــوزش دیده انـــد و ایـــن یـــک رکـــورد جدیـــد بـــود 
ــر  ــای غیـ ــک آموزش هـ ــدون شـ ــد، بـ ــت شـ ــه ثبـ کـ
حضـــوری در ســـبد آموزشـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد 
ـــس  ـــی پ ـــت و حت ـــه اس ـــرار گرفت ـــان ق ـــی اصفه صنعت

ـــد. ـــد ش ـــذف نخواه ـــم ح ـــا ه ـــام کرون از ای
معاونـــت  فعالیت هـــای  خصـــوص  در  قجاونـــد 
و  الکترونیکـــی  آموزش هـــای  حـــوزه  در  آموزشـــی 
غیـــر حضـــوری افـــزود: از ســـال 1390 ســـاختار 
ــاد  ــد ایجـ ــن واحـ ــی را در ایـ ــای الکترونیکـ آموزش هـ
ـــم  ـــت و حج ـــوع و کیفی ـــاظ ن ـــی از لح ـــم، ول ـــرده بودی ک
پاســـخگو نبـــود، در گذشـــته در بســـتر LMS بـــود و 
ـــه  ـــتیم، نکت ـــط داش ـــای برخ ـــه آموزش ه ـــاز ب ـــون نی اکن
دیگـــر این کـــه بایـــد می توانســـتیم بـــا ســـامانه ی 
آموزشـــی دانـــش و LMS به صـــورت ترکیبـــی کار 
کنیـــم، همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه تعـــداد درس هـــای 
ـــوری  ـــوری و غیرحض ـــوزش حض ـــرای آم ـــده ب ـــف ش تعری
بایـــد بـــرای فعالیـــت کارشناســـان و مدیـــران مراکـــز 
امـــور آمـــوزش برخـــط تســـهیل می شـــد، همچنیـــن 
ـــتیم  ـــز داش ـــت را نی ـــرف اینترن ـــرعت و مص ـــه س دغدغ

کـــه بتوانیـــم مصـــرف اینترنـــت کمتـــر شـــود.
ـــدا  ـــا در ابت ـــرد: م ـــراز ک ـــد اب ـــی واح ـــاون آموزش مع
انتخـــاب کردیـــم  را   BigBlueButton نرم افـــزار 
و بـــا ســـامانه دانـــش ترکیـــب کردیـــم ولـــی خیلـــی 
ســـریع از ایـــن نرم افـــزار خـــارج شـــدیم و در ادامـــه 
از نرم افـــزار Adobe Connect اســـتفاده کردیـــم و 

ـــم،  ـــل کردی ـــامانه LMS وص ـــش و س ـــامانه ی دان ـــه س ب
ــدازی  ــل راه انـ ــور کامـ ــتم به طـ ــن سیسـ ــون ایـ اکنـ
 Adobe و ســـعی شـــده بیشـــتر از نرم افزارهـــای
ـــرآورد  ـــی کار، ب ـــر راحت ـــالوه ب ـــون ع ـــم، چ ـــتفاده کنی اس
ـــر  ـــیار موث ـــت بس ـــرف اینترن ـــه در مص ـــود ک ـــن ب ـــا ای م

ـــت. اس
ـــین  ـــذب مدرس ـــوه ج ـــداد و نح ـــوص تع وی در خص
مراکـــز آموزشـــی ایـــن معاونـــت گفـــت: در مجموعـــه 
مراکـــز آموزشـــی معاونـــت آموزشـــی جهاددانشـــگاهی 
ـــدرس  ـــر م ـــش از 200 نف ـــان، بی ـــی اصفه ـــد صنعت واح
ـــه در  ـــد ک ـــی دارن ـــت آموزش ـــاه فعالی ـــر م ـــال در ه فع
ـــذب و  ـــزاری 3 دوره ج ـــا برگ ـــاله ب ـــر س ـــتا ه ـــن راس ای
آمـــوزش مدرســـین زبان هـــای خارجـــی، نســـبت بـــه 
ـــد  ـــه من ـــین، دغدغ ـــت مدرس ـــت و کمی ـــش کیفی افزای

ـــتیم. هس
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استفاده از گواهینامه های مهارتی 
جهاددانشگاهی جهت احراز 

صالحیت برای دریافت وام های 
کارآفرینی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قـــم: اســـتاندار قـــم 
ــگاهی  ــان جهاددانشـ ــس و معاونـ ــا رییـ ــت بـ در نشسـ
ــی در  ــهیالت کارآفرینـ ــه تسـ ــوص ارایـ ــم در خصـ قـ
ـــه  ـــت ارای ـــش و ماموری ـــه نق ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــتان گف اس
شـــده بـــه جهاددانشـــگاهی در نقشـــه جامـــع علمـــی 
کشـــور در حـــوزه ارایـــه آموزش هـــای تخصصـــی و 
ـــی،  ـــاد انقالب ـــن نه ـــاخص ای ـــای ش ـــی و فعالیت ه مهارت
ــد  ــگاهی می توانـ ــی جهاددانشـ ــای مهارتـ گواهینامه هـ
ــای  ــت وام هـ ــرای دریافـ ــت بـ ــراز صالحیـ ــت احـ جهـ
کارآفرینـــی در اســـتان مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد.
اســـتاندار قـــم در ایـــن نشســـت هماهنگـــی تمـــام 
ـــردم  ـــکالت م ـــل مش ـــرای ح ـــتان را ب ـــتگاه های اس دس
ضـــروری دانســـت و ادامـــه داد: اگـــر در رونـــد ارایـــه 
ـــکاس  ـــی نقصـــی وجـــود دارد انع ـــردم جای ـــه م ـــت ب خدم
مناســـب بـــه مدیریـــت اســـتان انجـــام گیـــرد تـــا بـــا 
ــکالت  ــتگاه ها مشـ ــه دسـ ــی همـ ــکاری و همراهـ همـ

ـــود. ـــل ش ح
ـــگاهی را  ـــت جهاددانش ـــت فعالی ـــرام سرمس ـــر به دکت
ـــم  ـــار داری ـــت: انتظ ـــرد و گف ـــف ک ـــذار توصی ـــم و اثرگ مه
ــه  ــال در همـ ــور فعـ ــه حضـ ــگاهی همیشـ جهاددانشـ
ــادی  ــا به خصـــوص حـــوزه اجتماعـــی و اقتصـ عرصه هـ

ـــد. ـــته باش ـــتان داش در اس
ــه  ــل این کـ ــه دلیـ ــگاهی بـ ــزود: جهاددانشـ وی افـ
ــا  ــرای مـ ــت، بـ ــی اسـ ــی و فرهنگـ ــاد علمـ ــک نهـ یـ
ـــی،  ـــور اجتماع ـــوزه ام ـــد در ح ـــوری دارد و بای ـــش مح نق
اقتصـــادی  برنامه هـــای  و  اجتماعـــی  آســـیب های 

فعاالنـــه نقـــش خـــود را ایفـــا کنـــد.
اســـتاندار قـــم همچنیـــن ضمـــن اســـتقبال از 
ـــور  ـــگاهی کش ـــس جهاددانش ـــا ریی ـــت ب ـــزاری نشس برگ
ــا  ــتان بـ ــایل اسـ ــکالت و مسـ ــل مشـ ــزوم حـ ــر لـ بـ
ــرد. ــد کـ ــور تاکیـ ــگاهی در کشـ ــکاری جهاددانشـ همـ
ــی در  ــهیالت کارآفرینـ ــه تسـ ــوص ارایـ وی در خصـ
ـــت  ـــش و ماموری ـــه نق ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــز گف ـــتان نی اس
ــع  ــه جامـ ــگاهی در نقشـ ــه جهاددانشـ ــده بـ ــه شـ ارایـ
ـــی  ـــای تخصص ـــه آموزش ه ـــوزه ارای ـــور در ح ـــی کش علم
نهـــاد  ایـــن  فعالیت هـــای شـــاخص  و  مهارتـــی  و 
انقالبـــی، گواهینامه هـــای مهارتـــی جهاددانشـــگاهی 

ــرای دریافـــت  ــراز صالحیـــت بـ می توانـــد جهـــت احـ
ـــرار  ـــتفاده ق ـــورد اس ـــتان م ـــی در اس ـــای کارآفرین وام ه

گیـــرد.
دکتـــر محمـــد حیـــدری رییـــس جهاددانشـــگاهی 
ـــای  ـــه فعالیت ه ـــاره ب ـــا اش ـــت ب ـــن نشس ـــز در ای ـــم نی ق
ـــاروری  ـــان ناب ـــاد در بخـــش درم ـــن نه ـــوق تخصصـــی ای ف
ـــی  ـــه تمام ـــاروری ب ـــات ناب ـــه خدم ـــم و ارای ـــتان ق در اس
اقشـــار مختلـــف جامعـــه، خواســـتار همـــکاری بیشـــتر 
حـــوزه  بـــا  مرتبـــط  دســـتگاه های  و  ســـازمان ها 
ــردم،  ــتفاده عمومـــی مـ ــهیل اسـ ــرای تسـ ســـالمت بـ

به خصـــوص اقشـــار آســـیب پذیر شـــد.
ـــهیل  ـــت تس ـــد جه ـــرر ش ـــت مق ـــن نشس ـــان ای در پای
ـــگاهی  ـــای جهاددانش ـــه فعالیت ه ـــیدن ب ـــرعت بخش و س
جلســـات و پیگیری هـــای الزم از طریـــق معاونـــان 

ـــود. ـــام ش ـــم انج ـــتانداری ق ـــه در اس مربوط
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بازدید نائب رییس انجمن ایرانی 
مطالعات جهان از سازمان قرآنی 

دانشگاهیان کشور
ـــور:  ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــی س ـــط عموم رواب
جـــواد شـــعرباف نائـــب رییـــس انجمـــن ایرانـــی 
ــگاهیان  ــی دانشـ ــازمان قرآنـ ــان از سـ ــات جهـ مطالعـ

کشـــور بازدیـــد کـــرد.
ــی  ــن ایرانـ ــس انجمـ ــب رئیـ ــعرباف نائـ ــواد شـ جـ
ـــازمان، در  ـــن س ـــد از ای ـــن بازدی ـــان ضم ـــات جه مطالع
ـــرد:  ـــار ک ـــی اظه ـــز قرآن ـــن مرک ـــا مســـووالن ای نشســـت ب
ـــات  ـــا و جلس ـــان، همایش ه ـــات جه ـــکده مطالع در دانش
نقـــد و بررســـی فراوانـــی برگـــزار می شـــود. همچنیـــن 
برپایـــی کارگاه هـــای متعـــدد بـــا موضوعـــات مختلـــف 
از جملـــه تعامـــل بـــا دیگـــر کشـــورها را می تـــوان در 

زمـــره فعالیت هـــای ایـــن دانشـــکده برشـــمرد.
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــد دیپلماس ـــوزه جدی ـــن از ح وی همچنی
ـــاد  ـــت ی ـــده اس ـــزوده ش ـــکده اف ـــن دانش ـــای ای فعالیت ه
ـــی،   ـــامل دیپلماســـی قرآن ـــن بخـــش ش ـــرد: ای ـــار ک و اظه
ورزشـــی و ... اســـت. زمینـــه و ظرفیـــت ارتباطـــات بـــا 
ـــه  ـــت ک ـــود اس ـــز موج ـــن مرک ـــر در ای ـــورهای دیگ کش

ــتفاده کـــرد. ــوان از آن اسـ می تـ
شـــعرباف یـــادآور شـــد: چنانچـــه زمینـــه آمـــوزش 
قـــرآن بـــه دانشـــجویان بـــرای بهره گیـــری از توانایـــی 
ـــر  ـــای دیگ ـــه زبان ه ـــی ب ـــم قرآن ـــه مفاهی ـــان در ارای آن
ـــی  ـــل ارتباط ـــاد پ ـــه ایج ـــوان زمین ـــود، می ت ـــم ش فراه
ـــرد. ـــاماندهی ک ـــش س ـــش از پی ـــر کشـــورها را بی ـــا دیگ ب
ــان  ــترک میـ ــوع مشـ ــه موضـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
ـــب  ـــلمان،  اغل ـــورهای مس ـــا کش ـــایگان ی ـــران و همس ای
ـــوط  ـــا مرب ـــر آن ه ـــی نظی ـــه حـــج، فلســـطین و موضوعات ب
ـــم،   ـــار بگذاری ـــوارد را کن ـــن م ـــر ای ـــت: اگ ـــود، گف می ش
ـــم. ـــورها نداری ـــن کش ـــا ای ـــری ب ـــترک دیگ ـــث مش مبح
قرآنـــی  ســـازمان  مســـووالن  راســـتا  ایـــن  در 
دانشـــگاهیان کشـــور نیـــز ضمـــن ارایـــه توضیحاتـــی 
دربـــاره ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور مبنـــی 
ـــی  ـــگ قرآن ـــج فرهن ـــوزه تروی ـــت در ح ـــتن ماموری برداش
ـــه  ـــط، ب ـــکل های مرتب ـــا و تش ـــجویان، نهاده ـــان دانش می
فعالیـــت مراکـــز ایـــن ســـازمان اشـــاره کردنـــد کـــه تولیـــد 
محتـــوا در بخـــش خبرگـــزاری ایکنـــا،  ارایـــه خدمـــات 
ــز  ــوا در مرکـ ــد محتـ ــی و تولیـ ــکل های قرآنـ ــه تشـ بـ
ـــاوره  ـــز مش ـــالم در مرک ـــات س ـــو خدم ـــه الگ ـــن، ارای مبی

ــد. ــمار می آمـ ــه شـ ــه بـ و ... از آن جملـ
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بررســـی  و  بین الملـــل  فضـــای  از  بهره گیـــری 
ـــام  ـــوب نظ ـــز در چارچ ـــی متمرک ـــای دیپلماس راهکاره
ـــی  ـــم دین ـــه مفاهی ـــر پای ـــران و ب ـــالمی ای ـــوری اس جمه
ـــد،   ـــمار می آی ـــه ش ـــز ب ـــترک دو مرک ـــه مش ـــه دغدغ ک
ـــود.  ـــت ب ـــن نشس ـــده در ای ـــرح ش ـــب مط ـــر مطال از دیگ
ــی  ــزوم هم افزایـ ــر لـ ــت بـ ــن نشسـ ــن در ایـ همچنیـ
ــود در  ــای موجـ ــه چالش هـ ــا بـ ــز بنـ ــان دو مرکـ میـ

حـــوزه بین الملـــل تاکیـــد شـــد.
ـــی  ـــازمان قرآن ـــووالن س ـــنهاد های مس ـــه پیش از جمل
ـــی  ـــن ایران ـــس انجم ـــب ریی ـــه نائ ـــور ب ـــگاهیان کش دانش
مطالعـــات جهـــان، بهره گیـــری از ظرفیـــت افـــراد 
ـــه  ـــرای ارای ـــد ب ـــورهای مقص ـــتقر در کش ـــد مس توانمن
ــهیل  ــه ها و تسـ ــار و اندیشـ ــات،  اخبـ ــوا، اطالعـ محتـ
روابـــط بین الملـــل بـــا بهره بـــرداری از توانمنـــدی 
ـــود. ـــان ب ـــات جه ـــکده مطالع ـــای متخصـــص دانش نیروه

■■■ 

بازدید فرماندهان سپاه استان 
البرز از مجتمع تحقیقاتی شهدای 

جهاددانشگاهی
روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز 
ـــی  ـــدس عباس ـــترک مهن ـــت مش ـــگاهی: نشس جهاددانش
ـــگاهی  ـــهدای جهاددانش ـــی ش ـــع تحقیقات ـــس مجتم ریی
ـــهدا  ـــزه سیدالش ـــپاه حم ـــده س ـــی فرمان ـــردار رفیع و س
اســـتان البـــرز بـــه همـــراه ســـایر فرماندهـــان بـــرای 
ـــرز  ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــا در پ ـــعه همکاری ه توس

جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد.
مهنـــدس عباســـی در ایـــن نشســـت گفـــت: 
جهاددانشـــگاهی یـــک نهـــاد انقالبـــی اســـت کـــه در 
ــت.  ــده اسـ ــام تاسیس شـ ــان امـ ــال 1359 به فرمـ سـ
ـــردی  ـــات کارب ـــوع تحقیق ـــدا دو موض ـــاد در ابت ـــن نه ای
ــگاه ها  ــی در دل دانشـ ــای فرهنگـ ــعه فعالیت هـ و توسـ
را دنبـــال می کـــرد کـــه بـــر اســـاس فرمـــان رهبـــر 
ــه  ــری از جملـ ــای دیگـ ــالب ماموریت هـ ــم انقـ معظـ
توســـعه آموزش هـــای کاربـــردی و نیـــز توســـعه 
ــاوری  ــازی فنـ ــگان و تجاری سـ ــتغال دانش آموختـ اشـ
ــد. ــه شـ ــگاهی اضافـ ــای جهاددانشـ ــه ماموریت هـ بـ

بـــه این کـــه جهاددانشـــگاهی  بـــا اشـــاره  وی 
مصـــداق بـــارز شـــعار »مـــا می توانیـــم« اســـت 
گفـــت: کســـی تصـــور نمی کـــرد نهالـــی کـــه در 
ــه در  ــد دهـ ــد از چنـ ــد بعـ ــته شـ ــال 1359 کاشـ سـ
ــیند  ــار بنشـ ــه بـ ــه بـ ــف این گونـ ــای مختلـ زمینه هـ
ـــی  ـــان بخش ـــگاه روی ـــی پژوهش ـــتاوردهای علم ـــه دس ک

از آن اســـت.
رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز بـــه 
دســـتاوردهای مختلـــف جهاددانشـــگاهی اشـــاره کـــرد 
و گفـــت: جهاددانشـــگاهی عـــالوه بـــر این کـــه در 
برخـــی زمینه هـــا در مـــرز دانـــش حرکـــت می کنـــد 
ــای  ــعه پژوهش هـ ــر توسـ ــدی آن بـ ــز جـ ــا تمرکـ امـ

کاربـــردی و پژوهش هـــای توســـعه ای اســـت.
ـــع  ـــه مجتم ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــدس عباس مهن
تحقیقاتـــی شـــهدای جهاددانشـــگاهی محـــل تمرکـــز 
فعالیت هـــای علمـــی و پژوهشـــی تجاری ســـازی و 
توســـعه فنـــاوری در زمینه هـــای مختلـــف اســـت، 
ـــی  ـــان داروی ـــگاه گیاه ـــع پژوهش ـــن مجتم ـــت: در ای گف
ـــام مراحـــل کاشـــت،  ـــه تم ـــرار دارد ک جهاددانشـــگاهی ق
ـــام  ـــان انج ـــی را توام ـــان داروی ـــت گیاه ـــت و برداش داش

می دهـــد.

وی افـــزود: در پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز 
ــرار دارد  ــه قـ ــن مجموعـ ــه در ایـ ــگاهی کـ جهاددانشـ
ـــالوه  ـــت و ع ـــتقر اس ـــاور مس ـــته فن ـــرکت و هس 105 ش
ـــر  ـــعه و تکثی ـــث توس ـــی بح ـــی مهندس ـــز فن ـــر مراک ب
ــام  ــژادی انجـ ــالح نـ ــگاه اصـ ــا نـ ــی بـ ــای دامـ ژن هـ
ــی  ــرای جایگزینـ ــبی بـ ــدل مناسـ ــه مـ ــود کـ می شـ
ــث  ــن بحـ ــت، همچنیـ ــی اسـ ــی بومـ ــای دامـ نژادهـ
ـــرای  ـــژاد گاوی ب ـــالح ن ـــر اص ـــالوه ب ـــژادی ع ـــالح ن اص
اصـــالح نـــژاد اســـب و شـــتر نیـــز در ایـــن مجموعـــه 

دنبـــال می شـــود.
وی در ادامـــه بـــه دســـتاوردهای پـــارک علـــم 
و فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی اشـــاره کـــرد و 
گفـــت: جـــدا از مجتمـــع تحقیقاتـــی، پـــارک علـــم و 
ـــرکت های  ـــت از ش ـــا حمای ـــگاهی ب ـــاوری جهاددانش فن
ـــال 1399  ـــت در س ـــته اس ـــاور توانس ـــان و فن دانش بنی
بـــرای 132۴ نفـــر اشـــتغال مســـتقیم ایجـــاد نمایـــد 
و همچنیـــن توانســـته 815 میلیـــارد تومـــان از قبـــل 
ــد  ــان درآمـ ــوالت دانش بنیـ ــروش محصـ ــد و فـ تولیـ
کســـب کنـــد و همچنیـــن بیـــش از صـــد هـــزار دالر 
نیـــز از قبـــل صـــادرات محصـــوالت دانش بنیـــان 

داشـــته اســـت.
ـــی  ـــتمعلی رفیع ـــردار رس ـــت س ـــن نشس ـــه ای در ادام
ـــز  ـــرز نی ـــتان الب ـــهدا اس ـــزه سیدالش ـــپاه حم ـــده س فرمان
بـــا اشـــاره بـــه بیانیـــه گام دوم انقـــالب کـــه توســـط 
رهبـــر معظـــم انقـــالب ابـــالغ شـــد، گفـــت: ایشـــان 
مدافـــع و حامـــی اصلـــی علـــم و فنـــاوری در کشـــور 
ـــز  ـــاوری مجه ـــم و فن ـــه عل ـــس ب ـــر ک ـــه ه ـــت چراک اس
شـــود می توانـــد بـــه ســـلطان عالـــم تبدیـــل شـــود و 

ـــت. ـــاوری اس ـــم و فن ـــدرت در عل ـــروز ق ام
وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود اظهـــار 
ـــد  ـــا بای ـــد م ـــد دارن ـــالب تاکی ـــم انق ـــر معظ ـــرد: رهب ک
ـــود  ـــق نمی ش ـــن محق ـــم و ای ـــا بگیری ـــان را از دنی حقم
مگـــر این کـــه قـــوی شـــویم و خودمـــان بـــه تولیـــد 
ـــم  ـــد عل ـــا تولی ـــران را ب ـــت ای ـــم و شـــان مل ـــم بپردازی عل
ـــی و  ـــع نظام ـــی از آن را در صنای ـــه بخش ـــاوری ک و فن

موشـــکی می بینیـــم بـــاال ببریـــم.
ســـردار رفیعـــی بـــا قدردانـــی از تالش هـــای 
دســـت اندرکاران مجتمـــع تحقیقاتـــی جهاددانشـــگاهی 
و پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز جهاددانشـــگاهی 
ـــعه  ـــد و توس ـــه ی تولی ـــم در زمین ـــی داری ـــت: آمادگ گف
ــرز  ــتان البـ ــه در اسـ ــن دو مجموعـ ــا ایـ ــاوری بـ فنـ

همـــکاری کنیـــم.

■■■ 

اعالم فراخوان چهارمین کنفرانس 
بین المللی گردشگری و معنویت

چهارمیـــن  جهاددانشـــگاهی:  عمومـــی  روابـــط 
کنفرانـــس بین المللـــی گردشـــگری و معنویـــت در 
ـــت« و  ـــگری و معنوی ـــی گردش ـــعه و تعال ـــتای »توس راس
ـــعه و  ـــداری، توس ـــق پای ـــت »تحق ـــاد بســـتر الزم جه ایج
ـــگری«  ـــق گردش ـــادی از طری ـــای اقتص ـــب درآمده کس
بـــه همـــت پـــارک ملـــی علـــوم و فناوری هـــای نـــرم 
ــگاهی و  ــه جهاددانشـ ــته بـ ــع فرهنگـــی وابسـ و صنایـ
ــزار  ــان 1۴00 برگـ ــم و فرهنـــگ 19 آبـ ــگاه علـ دانشـ

می شـــود.
محورهـــای اصلـــی ایـــن کنفرانـــس »رویکردهـــای 
ـــت«،  ـــدار و معنوی ـــگری پای ـــوری گردش ـــفی در تئ فلس
ــب  ــاب آوری در مصائـ ــی و تـ ــای روانشناسـ »رویکردهـ

ــت،  ــگری و معنویـ ــر گردشـ ــه بـ ــا تکیـ ــی بـ اجتماعـ
ــی گردشـــگری و صلـــح  »رویکردهـــای جامعه شناسـ
بـــا تکیـــه بـــر معنویـــت«، »رویکردهـــای اقتصـــادی و 
بازاریابـــی در توســـعه پایـــدار جوامـــع بـــا تکیـــه بـــر 
ـــاری در  ـــر و معم ـــش هن ـــت«، »نق ـــگری و معنوی گردش

تقویـــت ابعـــاد معنـــوی گردشـــگری« اســـت.
عالقه منـــدان  پـــرس،  ســـینا  از  نقـــل  بـــه   
ــاالت  ــده مقـ ــرداد چکیـ ــم مـ ــا پانزدهـ ــد تـ می تواننـ
ــل  ــه کامـ ــال )1۴00( مقالـ ــهریور امسـ ــا 15 شـ و تـ
ــا  ــال و یـ ــه آدرس Iccip@usc.ir ارسـ ــود را بـ خـ
بـــرای کســـب اطالعـــات بیشـــتر بـــا دبیرخانـــه ایـــن 
کنفرانـــس بـــا شـــماره ۴61۴2365 تمـــاس حاصـــل 
ـــت. ـــاه اس ـــر م ـــتم مه ـــج داوری بیس ـــالم نتای ـــد. اع کنن
گفتنـــی اســـت، نخســـتین کنفرانـــس بین المللـــی 
ـــد. ـــزار ش ـــن 139۴ برگ ـــت 7 بهم ـــگری و معنوی گردش

■■■ 

نخستین شهرک علمی تحقیقاتی 
آبزی پروری هرمزگان توسط 

جهاددانشگاهی تاسیس می شود
 11 هرمـــزگان،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
خردادمـــاه: مدیـــرکل شـــیالت اســـتان هرمـــزگان 
ـــهرک  ـــتین ش ـــدازی نخس ـــت راه ان ـــنهاد و درخواس پیش
ـــه  ـــزگان را ب ـــروری در هرم ـــزی پ ـــی آب ـــی تحقیقات علم
ـــا  ـــنهاد ب ـــن پیش ـــه ای ـــرد ک ـــه ک ـــگاهی ارای جهاددانش
ـــزگان  ـــد هرم ـــگاهی واح ـــت جهاددانش ـــتقبال سرپرس اس

روبـــه رو شـــد.
ـــا سرپرســـت  ـــدار ب ـــی در دی ـــر عبدالرســـول دریای دکت
ــرورت  ــاره به ضـ ــا اشـ ــزگان بـ ــگاهی هرمـ جهاددانشـ
ـــروری در  ـــزی پ ـــی آب ـــی تحقیقات ـــهرک علم ـــاد ش ایج
اســـتان هرمـــزگان گفـــت: جهاددانشـــگاهی به عنـــوان 
یـــک نهـــاد جهـــادی و دانشـــگاهی می توانـــد نقـــش 
ــش و  ــال دانـ ــازی و انتقـ ــذاری در بومی سـ ــر گـ تاثیـ
فـــن آوری صنعـــت آبـــزی پـــروری در اســـتان داشـــته 
ـــدی  ـــی و تولی ـــهرک تحقیقات ـــدازی ش ـــه راه ان ـــد ک باش
آبزیـــان از مهم تریـــن راهکارهـــای آن خواهـــد بـــود.

ـــی و  ـــهرک تحقیقات ـــدازی ش ـــرد: راه ان ـــه ک وی اضاف
تولیـــدی آبزیـــان توســـط جهاددانشـــگاهی می توانـــد 
بســـیاری از چالش هـــای صنعـــت پـــرورش آبزیـــان در 
ــتان  ــیالت اسـ ــد و شـ ــع کنـ ــور را رفـ ــتان و کشـ اسـ
ـــگاهی  ـــا جهاددانش ـــکاری ب ـــت هم ـــل جه ـــی کام آمادگ

ــهرک را دارد. ــن شـ ــدازی ایـ ــور راه انـ به منظـ
فعالیت هـــای  کـــرد:  خاطرنشـــان  دریایـــی 
پایـــه ای در  دانش بنیـــان و گســـترش دانش هـــای 
صنعـــت آبـــزی پـــروری می توانـــد از دیگـــر اهـــداف 
ایـــن شـــهرک باشـــد کـــه ورود جهاددانشـــگاهی بـــه 

ایـــن زمینـــه می توانـــد گره گشـــا باشـــد.
وی تاکیـــد کـــرد: در زمینـــه تولیـــد الرو عـــاری از 
بیمـــاری، مولـــد عـــاری از بیمـــاری، تکثیـــر ماهیـــان 
ــر  دریایـــی، تکثیـــر گونه هایـــی از آبزیـــان کـــه کمتـ
ـــدف  ـــی، ص ـــار دریای ـــد خی ـــده مانن ـــه ش ـــا توج ـــه آن ه ب
ـــه  ـــا توج ـــتان ب ـــگاهی اس ـــره، جهاددانش ـــی و غی دریای
ــود دارد  ــاد وجـ ــن نهـ ــه در ایـ ــی کـ ــه ظرفیت هایـ بـ

می توانـــد ورود فعـــال و اثربخـــش داشـــته باشـــد.
محمـــد دل پســـند سرپرســـت جهاددانشـــگاهی 
ـــالم  ـــن اع ـــدار ضم ـــن دی ـــز در ای ـــزگان نی ـــد هرم واح
ــتان  ــیالت اسـ ــرکل شـ ــنهاد مدیـ ــا پیشـ ــت بـ موافقـ
ــزی  ــی آبـ ــی تحقیقاتـ ــهرک علمـ ــاد شـ ــت ایجـ جهـ
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ـــگاهی  ـــت: جهاددانش ـــزگان، گف ـــتان هرم ـــروری در اس پ
اســـتان هرمـــزگان بـــا بهره گیـــری از ظرفیـــت کلیـــه 
بخش هـــای پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی در سراســـر 
ـــا  ـــی زمینه ه ـــه در تمام ـــی را دارد ک ـــن آمادگ ـــور، ای کش
ــد. ــته باشـ ــتان همکاری الزم را داشـ ــیالت اسـ ــا شـ بـ

وی بـــا اشـــاره بـــه طـــرح راه انـــدازی شـــهرک 
ــزگان  ــتان هرمـ ــان در اسـ ــد آبزیـ ــی و تولیـ تحقیقاتـ
گفـــت: فـــاز اول فعالیـــت شـــهرک علمـــی تحقیقاتـــی 
آبـــزی پـــروری بایـــد در حـــوزه تحقیقـــات باشـــد تـــا 
ـــت. ـــوص برداش ـــن خص ـــی در ای ـــای محکم ـــوان گام ه بت
ــای صنعـــت  ــا و چالش هـ ــند بـــه ضرورت هـ دل پسـ
ــث  ــت: در بحـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــتان اشـ ــیالت اسـ شـ
ـــر  ـــازی ذخای ـــان، بازس ـــایر آبزی ـــو س ـــژاد میگ ـــالح ن اص
آبزیـــان خلیج فـــارس و دریـــای عمـــان، راه انـــدازی 
ــان  ــازار آبزیـ ــات بـ ــی، مطالعـ ــگاه های تخصصـ آزمایشـ
ــارکتی  ــت مشـ ــور، مدیریـ ــارج از کشـ ــل و خـ در داخـ
در بخش هـــای مختلـــف صنعـــت آبـــزی پـــروری 
و به طـــور کلـــی تحقیـــق و پژوهـــش در خصـــوص 
بررســـی راه هـــای بـــرون رفـــت از چالش هـــای فعلـــی 
ـــتان  ـــیالت اس ـــه ش ـــتان ک ـــروری در اس ـــزی پ ـــت آب صنع
اعـــالم کـــرده، جهاددانشـــگاهی آمادگـــی الزم جهـــت 

همـــکاری در ایـــن زمینه هـــا را دارد.
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بررسی معیارها و شاخص های 
انتخاب مدیران ارشد اجرایی 

کشور
ـــات  ـــانی و مطالع ـــوم انس ـــگاه عل ـــی پژوهش ـــط عموم رواب
ـــعه  ـــد توس ـــات جدی ـــگاهی: در نظری ـــی جهاددانش اجتماع
بـــر جایـــگاه مدیـــران و کارگـــزاران سیاســـی، در 
چارچـــوب جایـــگاه بوروکراســـی در توســـعه کشـــورها، 
اهمیـــت فراوانـــی داده شـــده اســـت. مطالعـــه تجربـــه 
ـــورهایی کـــه در چنـــد دهـــه گذشـــته بـــه ســـطح  کش
باالیـــی از توســـعه دســـت یافته انـــد نشـــان می دهـــد 
ــرای  ــی الزم بـ ــترهای سیاسـ ــود بسـ ــدون وجـ ــه بـ کـ
ـــد،  ـــی کارآم ـــت و بوروکراس ـــک دول ـــا ی ـــعه مخصوص توس
ـــد  ـــه خواه ـــا شکســـت مواج ـــعه اقتصـــادی ب ـــه توس پروس

ـــد. ش
ـــال  ـــه دنب ـــه ب ـــز چنانچ ـــران نی ـــالمی ای ـــوری اس جمه
تشـــکیل یـــک دولـــت توســـعه گرا در چارچـــوب 
آرمان هـــا و ارزش هـــای انقـــالب اســـالمی باشـــد، 
ـــه  ـــت ک ـــوولینی اس ـــران و مس ـــاب مدی ـــه انتخ ـــر ب ناگزی
و  بـــرای هدایـــت  از شـــاخصه ها ویژگی هـــای الزم 

مدیریـــت توســـعه ملـــی برخـــوردار باشـــند.
ــوم  ــکده علـ ــس پژوهشـ ــی زاده رییـ ــد کمالـ محمـ
انســـانی پژوهشـــگاه و یکـــی از مدیـــران طـــرح بیـــان 
ـــد  ـــی فرآین ـــدف معرف ـــا ه ـــش ب ـــن پژوه ـــه ای ـــرد ک ک
و شـــاخص های مناســـب انتخـــاب مدیـــران ارشـــد 
ــور  ــس جمهـ ــان رییـ ــامل معاونـ ــور شـ ــی کشـ سیاسـ
)معـــاون اول، علـــم و فنـــاوری، رییـــس ســـازمان 
برنامـــه و بودجـــه و رییـــس ســـازمان محیط زیســـت( 
ـــی  ـــادی – صنعت ـــران اقتص ـــران )وزی ـــروه از وزی و دو گ
وزیـــران زیربنایـــی( تعریـــف شـــده اســـت. مهم تریـــن 
ـــارت  ـــش عب ـــن پژوه ـــده در ای ـــرح ش ـــش های مط پرس

اســـت از:
 معیارهـــای موجـــود انتصـــاب و ارتقـــای مدیـــران 
ـــد؟  ـــدام ان ـــران ک ـــالمی ای ـــوری اس ـــام جمه ـــد در نظ ارش

ـــت؟ ـــا وارد اس ـــر آن ه ـــدی ب ـــه نق و چ
ـــی و  ـــارب جهان ـــره ای از تج ـــه به ـــه چ ـــن زمین در ای

منطقـــه ای می تـــوان گرفـــت؟
بـــرای ایجـــاد یـــک دولـــت کارآمـــد در چارچـــوب 
انتخـــاب  ایـــران، رییـــس جمهـــور در  ا  نظـــام ج 
ـــته های  ـــدام از دس ـــر ک ـــت )در ه ـــات دول ـــه هی مجموع
مـــورد نظـــر ایـــن پژوهـــش( بـــه چـــه شـــاخص ها و 

معیارهایـــی بایـــد توجـــه کنـــد؟
چگونـــه و از چـــه راهـــکاری رییـــس جمهـــور 
ــت در  ــرای عضویـ ــد را بـ ــای کارآمـ ــد چهره هـ می توانـ

ــد؟ ــاب کنـ ــایی و انتخـ ــه شناسـ کابینـ
در میـــان معاونیـــن وزیـــران گذشـــته، کدام یـــک را 

به عنـــوان الگـــو معیـــار می توانیـــد معرفـــی کنیـــد؟
همچنیـــن وی بیـــان کـــرد: در فـــاز نخســـت ایـــن 
ــتندات و  ــتای مسـ ــری در راسـ ــات نظـ ــرح، مطالعـ طـ
ـــه  ـــت ب ـــه در نهای ـــود ک ـــام می ش ـــوع انج ـــات موض ادبی
ـــق  ـــه تحقی ـــاختاری اولی ـــوی س ـــوب و الگ ـــن چارچ تدوی

ــود. ــر می شـ منجـ
ـــات  ـــا و اطالع ـــع آوری داده ه ـــن  روش جم ـــدف از ای ه
ــا،  ــن، رویه هـ ــون قوانیـ ــنادی پیرامـ ــه ای و اسـ کتابخانـ
ــون  ــی پیرامـ ــی و خارجـ ــای داخلـ ــا و الگوهـ معیارهـ
ــت. در  ــی اسـ ــد دولتـ ــات ارشـ ــاب مقامـ ــوه انتخـ نحـ
فـــاز دوم ایـــن طـــرح بـــا اســـتفاده از روش مصاحبـــه 
ـــر از  ـــل 20 نف ـــوزه حداق ـــن ح ـــرگان ای ـــا خب ـــق ب عمی
ـــابق  ـــی و س ـــن فعل ـــروه معاونی ـــه گ ـــران در س صاحب نظ
ریاســـت جمهـــوری، وزیـــران فعلـــی و ســـابق و ســـایر 
مدیـــران ارشـــد اجرایـــی کشـــور ســـعی خواهـــد شـــد 

موضـــوع مـــورد بررســـی قـــرار گیـــرد.
گفتنـــی اســـت، ایـــن طـــرح پژوهشـــی در گـــروه 
ـــانی  ـــوم انس ـــکده عل ـــی پژوهش ـــوم سیاس ـــی عل پژوهش
ـــر  ـــی زاده و دکت ـــد کمال ـــر محم ـــط دکت ـــگاه توس پژوهش
ــال  ــرح در حـ ــران طـ ــوان مدیـ ــادی به عنـ ــرو قبـ خسـ

ـــت. ـــام اس انج
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متقاضیان مشاغل خانگی 
آذربایجان غربی با مفاهیم ایده 
پردازی و خالقیت آشنا شدند

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی: 
ــار  ــی؛ وبینـ ــان غربـ ــگاهی آذربایجـ ــط جهاددانشـ توسـ
ـــردازی  ـــده پ ـــوع ای ـــا موض ـــی ب ـــاغل خانگ ـــعه مش توس
ــی در  ــاغل خانگـ ــان مشـ ــژه متقاضیـ ــت ویـ و خالقیـ

آذربایجـــان غربـــی برگـــزار شـــد.
ـــرح  ـــرای ط ـــه اج ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــار ک ـــن وبین در ای
ـــات  ـــزار شـــد موضوع ـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی برگ مل
ــت و  ــردازی و خالقیـ ــده پـ ــا ایـ ــط بـ ــف مرتبـ مختلـ
ایده هـــا  از  بهره بـــرداری  زمینه هـــای  همچنیـــن 
ــدس  ــور مهنـ ــا حضـ ــی بـ ــاغل خانگـ ــعه مشـ در توسـ
ــی  ــت کارآفرینـ ــد مدیریـ ــناس ارشـ ــی کارشـ قهرمانـ

مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار گرفـــت.
ـــان و  ـــا بی ـــت ب ـــن نشس ـــزارش، ای ـــن گ ـــاس ای براس
ـــروع  ـــب وکار ش ـــرد آن در کس ـــت و کارب ـــف خالقی تعاری
ــه  ــت بـ ــکیل دهنده خالقیـ ــی تشـ ــپس مبانـ ــد سـ شـ

ــد. ــان گردیـ ــرکت کنندگان بیـ شـ
همچنیـــن ســـطوح مختلـــف خالقیـــت در ســـه 
ـــی  ـــزرگ( و )عال ـــک و ب ـــه( و )کوچ ـــه و ثانی ـــطح )اولی س

و معمولـــی( بیـــان و تشـــریح شـــد.
در ایـــن وبینـــار تخصصـــی، تفاوت هـــای دیدگاهـــی 
ـــت  ـــرار گرف ـــی ق ـــورد برس ـــادی م ـــراد ع ـــه اف ـــبت ب نس
ـــالق  ـــه خ ـــادی ب ـــخص ع ـــک ش ـــه ی ـــرا و چگون ـــه چ ک

کارآفریـــن تبدیـــل می شـــود.

ثبت نام بیش از 900 نفر در فاز دوم 
طرح توسعه مشاغل خانگی

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی کردستان:کارشـــناس 
از  کردســـتان  جهاددانشـــگاهی  خانگـــی  مشـــاغل 
ـــاغل  ـــعه مش ـــرح توس ـــاز دوم ط ـــر در ف ـــام 987 نف ثبت ن

خانگـــی خبـــر داد.
ــی  ــاغل خانگـ ــناس مشـ ــوری کارشـ ــال منصـ کمـ
جهاددانشـــگاهی کردســـتان بـــا بیـــان این کـــه طـــرح 
ـــش  ـــه کاه ـــایانی ب ـــک ش ـــی کم ـــاغل خانگ ـــعه مش توس
ـــن  ـــرد: ای ـــار ک ـــت، اظه ـــرده اس ـــه ک ـــکاری در جامع بی
ــتان  ــن اسـ ــش در چندیـ ــال پیـ ــد سـ ــرح از چنـ طـ
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــد ک ـــزار ش ـــوت برگ ـــورت پایل به ص
ـــه  ـــهمیه ای ک ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــاز اول و ب ـــتان در ف کردس
داشـــتن توانســـت بالغ بـــر 2 هـــزار و 600 نفـــر را بـــه 

بـــازار کار اتصـــال بدهـــد.
ـــاغل  ـــعه مش ـــرح توس ـــاز دوم ط ـــرد: ف ـــوان ک وی عن
ـــرای  ـــر ب ـــهمیه ۴00 نف ـــا س ـــته ب ـــال گذش ـــی از س خانگ
ایـــن اســـتان شـــروع بـــه کار کـــرد کـــه در ثبت نـــام 
ـــاغل  ـــامانه مش ـــتند در س ـــر توانس ـــداد 987 نف ـــه تع اولی

خانگـــی ثبت نـــام کننـــد.
منصـــوری بـــا اشـــاره بـــه این کـــه آمـــوزش یکـــی 
از اولویت هـــای مهـــم ایـــن طـــرح اســـت، گفـــت: 
پـــس از ارزیابی هـــای اولیـــه و صحـــت ســـنجی افـــراد 
ثبت نـــام شـــده تـــا کنـــون بـــرای 378 نفـــر آمـــوزش 
ـــط  ـــی توس ـــوزش تخصص ـــر آم ـــرای 293 نف ـــی و ب عموم

جهاددانشـــگاهی اســـتان کردســـتان برگـــزار شـــد.
جهاددانشـــگاهی  خانگـــی  مشـــاغل  کارشـــناس 
کردســـتان بـــا اشـــاره بـــه این کـــه اســـتان کردســـتان 
ـــن  ـــتری را در ای ـــهمیه بیش ـــه س ـــت را دارد ک ـــن ظرفی ای
ـــهمیه  ـــداد س ـــد: از تع ـــادآور ش ـــد، ی ـــته باش ـــرح داش ط
ـــون  ـــا کن ـــبختانه ت ـــته ایم خوش ـــه داش ـــره ای ک ۴00 نف
توانســـته ایم تعـــداد 215 نفـــر را از تمـــام اســـتان 

کردســـتان بـــه بـــازار اتصـــال بدهیـــم.

■■■

کارگزاری عرضه و تقاضا، خانه و 
کارخانه در البرز راه اندازی شد

ـــازمان  ـــر س ـــگاهی البرز:مدی ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ــگان  ــتغال دانش آموختـ ــاوری و اشـ ــازی فنـ تجاری سـ
ــه و  ــزاری عرضـ ــت: کارگـ ــرز گفـ ــگاهی البـ جهاددانشـ
ـــی  ـــن صنایع ـــاط بی ـــه ارتب ـــه ب ـــه و کارخان ـــا، خان تقاض
برون ســـپاری  را  خـــود  محصـــوالت  تولیـــد  کـــه 
می کننـــد بـــه فعالیـــن مشـــاغل خانگـــی کمـــک 

. می کنـــد
ســـازمان  مدیـــر  پـــور  قاســـم  ابوالحســـن 
تجاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانش آموختـــگان 
جهاددانشـــگاهی البـــرز بـــا بیـــان این کـــه اجـــرای 
طـــرح ســـاماندهی مشـــاغل خانگـــی در اســـتان 
ــر برنامه ریزی شـــده اســـت،  ــرای 2500 نفـ ــرز بـ البـ
اظهـــار کـــرد: هم زمـــان بـــا آغـــاز ایـــن طـــرح در 
ــده  ــام شـ ــه انجـ ــی کـ ــاس مطالعاتـ ــتان براسـ اسـ
ـــوزه  ـــه در ح ـــرادی ک ـــد اف ـــش از 75 درص ـــت بی اس
ـــکیل  ـــوان تش ـــتند را بان ـــال هس ـــی فع ـــاغل خانگ مش

. هنـــد می د
نتایـــج  از  دیگـــر  یکـــی  داد:  ادامـــه  وی 
ــه  ــود کـ ــن بـ ــات ایـ ــن مطالعـ ــت آمده در ایـ به دسـ
ــاغل  ــوزه مشـ ــه در حـ ــانی کـ ــاز کسـ ــن نیـ اصلی تریـ
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خانگـــی فعـــال هســـتند بـــازار فـــروش محصـــوالت 
ــت. اسـ

ــه ای  ــن رو تفاهم نامـ ــزود: از ایـ ــوول افـ ــن مسـ ایـ
ـــهرداری  ـــهری ش ـــاغل ش ـــاماندهی مش ـــازمان س ـــا س ب
کـــرج منعقـــد شـــد تـــا بتوانیـــم بازارچـــه ای جهـــت 
ـــاد  ـــی ایج ـــاغل خانگ ـــوزه مش ـــروش محصـــوالت در ح ف
ـــاد  ـــراد ایج ـــرای اف ـــی ب ـــه فرصت ـــن بازارچ ـــم و ای کنی

می کنـــد تـــا بتواننـــد وارد بـــازار فـــروش شـــوند.
ــی از  ــه یکـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــور بـ ــم پـ قاسـ
ـــن  ـــی ای ـــه اختصاص ـــاد بازارچ ـــرای ایج ـــا ب ـــداف م اه
بـــود کـــه خـــود فعالیـــن حـــوزه مشـــاغل خانگـــی 
ـــته  ـــز را داش ـــن مرک ـــاماندهی ای ـــوولیت اداره و س مس
باشـــند، گفـــت: از ایـــن رو شـــورای راهبـــری مرکـــز 
خدمـــات توســـعه مشـــاغل خانگـــی ایجـــاد شـــد تـــا 
از ایـــن طریـــق ضرورت هـــا و نیازهـــای ایـــن افـــراد 

برطـــرف شـــود.
ــز  ــی در مرکـ ــان تخصصـ ــاد ۴ دپارتمـ وی از ایجـ
خدمـــات تخصصـــی مشـــاغل خانگـــی اســـتان البـــرز 
ــان بازاریابـــی، فـــروش و  ــر داد و گفـــت: دپارتمـ خبـ
ــی،  ــاغل خانگـ ــای مشـ ــتاوردها و کاالهـ ــش دسـ پخـ
دپارتمـــان بـــازار دیجیتـــال بازاریابـــی و فـــروش 
اینترنتـــی، دپارتمـــان آمـــوزش و مشـــاوره تخصصـــی 
مشـــاغل خانگـــی کـــه بـــرای اولیـــن بـــار در اســـتان 
البـــرز راه انـــدازی شـــده از جملـــه دپارتمان هـــای 

ــتان اســـت. ــال در اسـ فعـ
و  فنـــاوری  تجاری ســـازی  ســـازمان  مدیـــر 
اشـــتغال دانش آموختـــگان جهاددانشـــگاهی البـــرز 
افـــزود: چهارمیـــن دپارتمـــان فعـــال در ایـــن حـــوزه 
تحـــت عنـــوان کارگـــزاری عرضـــه و تقاضـــا، خانـــه و 
ـــه  ـــی ک ـــن صنایع ـــاط بی ـــه ارتب ـــا ب ـــت ت ـــه اس کارخان
تولیـــد محصـــوالت خـــود را برون ســـپاری می کننـــد 
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــک کن ـــی کم ـــاغل خانگ ـــن مش ـــا فعالی ب
دپارتمـــان نیـــز بـــرای اولیـــن بـــار در اســـتان البـــرز 

فعـــال شـــده اســـت.
قاســـم پـــور در پایـــان از ســـازمان ســـاماندهی 
ـــکاری در  ـــت هم ـــرج باب ـــهرداری ک ـــهری ش ـــاغل ش مش
حـــوزه ســـاماندهی و توســـعه مشـــاغل خانگـــی در اســـتان 

قدردانـــی کـــرد.

■■■

پیشران طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی لرستان در جمع 

برگزیدگان کارآفرین کشوری
ــر  ــتان: دکتـ ــگاهی لرسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــوی  ـــاب بان ـــه انتخ ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــالح ورزی ـــن س امی
پلدختـــری در جمـــع برگزیـــدگان کارآفریـــن کشـــور 
ــی  ــط عمومـ ــزارش روابـ ــر گـ ــا بـ ــرد: بنـ ــار کـ اظهـ
ـــواده،  ـــان و خان ـــور زن ـــوری در ام ـــت ریاســـت جمه معاون
طاهـــره اصالنـــی بانـــوی کارآفریـــن و پیشـــران طـــرح 
ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی به عنـــوان نفـــر دوم 
نهمیـــن دوره زنـــان کارآفریـــن کشـــور در بخـــش 

شـــهری برگزیـــده شـــد.
وی ادامـــه داد: نهمیـــن دوره ی انتخـــاب زنـــان 
کارآفریـــن برتـــر بـــا رای مـــردم کـــه از 19 فروردیـــن 
ـــرات  ـــاب نف ـــا انتخ ـــود، ب ـــده ب ـــاز ش ـــاری آغ ـــال ج س
برتـــر در 2۴ اردیبهشـــت ماه بـــه کار خـــود پایـــان داد 
و بـــه زودی از برگزیـــدگان تقدیـــر بـــه عمـــل خواهـــد 

ـــد. آم
ـــات  ـــن انتخاب ـــد: ای ـــادآور ش ـــان ی ـــالح ورزی ـــر س دکت

ـــن  ـــاب برتری ـــامانه انتخ ـــاد س ـــا ایج ـــفند 1397 ب از اس
ــت  ــت ریاسـ ــایت معاونـ ــر روی سـ ــان زن بـ کارآفرینـ
جمهـــوری در امـــور زنـــان و خانـــواده بـــرای آشـــنایی 
مـــردم و جوامـــع محلـــی بـــا کارکـــرد ایـــن بانـــوان 
ـــر  ـــرده و ه ـــاز ک ـــود را آغ ـــان کار خ ـــار آن ـــزه و آث پرانگی

ــود. ــزار می شـ ــاله برگـ سـ
سرپرســـت جهاددانشـــگاهی لرســـتان بیـــان کـــرد: 
مجموعـــا در ایـــن دوره 15 نفـــر از بخـــش شـــهری و 

پنـــج نفـــر در حـــوزه روســـتایی انتخـــاب شـــدند.
ــال  ــرانان فعـ ــی از پیشـ ــره اصالنـ ــزود: طاهـ وی افـ
ـــر  ـــتان پلدخت ـــرش شهرس ـــو ف ـــی و تابل ـــوزه قالی باف ح
در طـــرح توانمندســـازی اقتصـــادی زنـــان سرپرســـت 
خانـــواره و همچنیـــن طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل 

خانگـــی لرســـتان اســـت.

■■■ 

اجرای طرح جامع سرباز مهارت 
با همکاری جهاددانشگاهی در 

استان سمنان
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ســـمنان:معاون 
ـــتای  ـــت: در راس ـــمنان گف ـــگاهی س ـــی جهاددانش آموزش
اجـــرای طـــرح جامـــع مهارت آمـــوزی کارکنـــان 
ـــن  ـــکاری بی ـــه هم ـــلح، تفاهم نام ـــای مس ـــه نیروه وظیف
اداره کل ورزش و جوانـــان و جهاددانشـــگاهی ســـمنان 

امضـــا شـــد.
ــا  ــه بـ ــن تفاهم نامـ ــزود: ایـ ــی راد افـ ــی منصفـ علـ
موضـــوع همـــکاری مشـــترک دو طـــرف در راســـتای 
اجـــرای طـــرح جامـــع مهارت آمـــوزی کارکنـــان 
ـــرادی  ـــی م ـــا حضـــور مصطف ـــای مســـلح ب ـــه نیروه وظیف
ـــن  ـــتان و حس ـــان اس ـــت اداره کل ورزش و جوان سرپرس
ـــد. ـــا ش ـــمنان امض ـــگاهی س ـــس جهاددانش ـــی ریی رهای
وی ادامـــه داد: برقـــراری ارتبـــاط ســـازمان یافته 
توانمندی هـــای  از  بهره گیـــری  و  طـــرف  دو  بیـــن 
ـــگاهی  ـــل جهاددانش ـــوه و بالفع ـــات بالق ـــف و امکان مختل
جهـــت ارتقـــای مهارت هـــای فـــردی و اجتماعـــی 
جوانـــان نیـــز از دیگـــر موضوعـــات ایـــن تفاهـــم 

ــکاری اســـت. همـ
ســـمنان  جهاددانشـــگاهی  آموزشـــی  معـــاون 
اضافـــه کـــرد: طبـــق ایـــن تفاهم نامـــه، طـــرح جامـــع 
مهارت آمـــوزی کارکنـــان وظیفـــه در قالـــب دوره هـــای 
ــر دو  ــتمل بـ ــاعت مشـ ــزان 80 سـ ــه میـ ــی بـ آموزشـ
ــی  ــای زندگـ ــا مهارت هـ ــنایی بـ ــامل آشـ ــش شـ بخـ
بـــه میـــزان 32 ســـاعت و آشـــنایی بـــا مهارت هـــای 
ـــاعت  ـــزان ۴8 س ـــه می ـــی ب ـــتغال و کارآفرین ـــی اش عموم

برگـــزار می شـــود.
منصفـــی راد تصریـــح کـــرد: بـــا توجـــه بـــه ورود 
کارکنـــان وظیفـــه نیروهـــای مســـلح از اول تـــا ســـوم 
هرمـــاه بـــه مراکـــز رزم مقدماتـــی، 2 عنـــوان کتـــاب 
آموزشـــی بـــا عناویـــن کارآفرینـــی و مهارت هـــای 
کســـب وکار و مهارت هـــای زندگـــی کـــه بـــه همـــت 
جهاددانشـــگاهی تهیـــه و بـــه چـــاپ رســـیده اســـت، 
ــی  ــکاری و هماهنگـ ــا همـ ــوق بـ ــی فـ ــازه زمانـ در بـ
مســـووالن دســـتگاه های درگیـــر در طـــرح در اختیـــار 

ــرد. ــرار می گیـ ــه قـ ــربازان وظیفـ سـ
وی همچنیـــن گفـــت: ســـپس ســـربازان موظفنـــد 
در مـــدت زمـــان 15 روز، اقـــدام بـــه مطالعـــه کتـــب 
ــدت 8  ــه مـ ــاب بـ ــر کتـ ــرای هـ ــپس بـ ــد، سـ کننـ
ســـاعت آمـــوزش حضـــوری جهـــت مشـــاوره و رفـــع 
اشـــکال برنامه ریـــزی شـــده اســـت و بالفاصلـــه پـــس 

ـــز  ـــی مرک ـــا هماهنگ ـــوری و ب ـــوزش حض ـــزاری آم از برگ
ــود. ــزار می شـ ــی برگـ ــون پایانـ ــی آزمـ رزم مقدماتـ

■■■ 

آموزش ۷6۷ سرباز توسط 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

خراســـان  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
جنوبی:رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی 
ـــر  ـــرباز ماه ـــرح س ـــاز از ط ـــون دو ف ـــرد: تاکن ـــار ک اظه
ـــاز  ـــه ف ـــت ک ـــده اس ـــرا ش ـــتان اج ـــت در اس ـــا موفقی ب
ـــی آغـــاز و  ـــان جنوب ـــرح نیـــز در خراس ســـوم ایـــن ط
ســـهمیه آمـــوزش اردیبهشـــت ماه 767 ســـرباز اســـت.
جالل الدیـــن صادقـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی 
خراســـان جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه آغـــاز فـــاز ســـوم 
ـــرباز  ـــرح س ـــت: ط ـــتان گف ـــر در اس ـــرباز ماه ـــرح س ط
ــی  ــای عمومـ ــوزش مهارت هـ ــدف آمـ ــا هـ ــر بـ ماهـ
اشـــتغال و کارآفرینـــی ســـرباز در دوران آموزشـــی در 
ــت،  ــل از خدمـ ــطح قبـ ــه سـ ــامل سـ ــا شـ پادگان هـ
حیـــن خدمـــت و پـــس از خدمـــت، شـــکل گرفته 

اســـت.
ــردن  ــپری کـ ــد از سـ ــربازان بعـ ــه داد: سـ وی ادامـ
خدمـــت خـــود، فصـــل جدیـــدی از زندگـــی را آغـــاز 
خواهنـــد کـــرد کـــه عمومـــا بـــا تشـــکیل خانـــواده و 
ــد  ــراه خواهـ ــاش همـ ــرار معـ ــت امـ ــی جهـ درآمدزایـ
ـــدف  ـــا ه ـــتا و ب ـــن راس ـــور در همی ـــای مذک ـــود، دوره ه ب

توانمندســـازی ســـربازان تدبیـــر شـــده اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی بیـــان 
کـــرد: در راســـتای تحقـــق اهـــداف و برنامه هـــای 
ــه  ــان وظیفـ ــوزی کارکنـ ــزی مهارت آمـ ــرارگاه مرکـ قـ
نیروهـــای مســـلح بـــرای مهارت آمـــوزی کارکنـــان 
ـــدف  ـــا ه ـــی و ب ـــای عموم ـــش آموزش ه ـــه در بخ وظیف
اســـتفاده از ظرفیت هـــای موجـــود، تفاهم نامه هـــای 
ـــلح، وزارت  ـــای مس ـــتاد کل نیروه ـــن س ـــه ای بی جداگان

ــد. ــد شـ ــگاهی منعقـ ــان و جهاددانشـ ورزش و جوانـ
صادقـــی افـــزود: جهاددانشـــگاهی پـــس از مذاکـــره 
و تفاهـــم بـــا وزارت ورزش و جوانـــان و ســـتاد کل 
نیروهـــای مســـلح، اقـــدام بـــه برنامه ریـــزی، طراحـــی 
ــش  ــی در دو بخـ ــای عمومـ ــن دوره مهارت هـ و تدویـ
ــلح  ــای مسـ ــه نیروهـ ــان وظیفـ ــرای کارکنـ ــژه بـ ویـ
ـــت  ـــا کیفی ـــب و ب ـــیار مناس ـــرای بس ـــا اج ـــا ب ـــرده ت ک
توســـط واحدهـــای مجـــری، امـــکان تـــداوم آن بـــرای 

ــود. ــم شـ ــی فراهـ ــال های آتـ سـ
ـــه  ـــرباز وظیف ـــدی 800 س ـــه بهره من ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــی  ـــای عمل ـــر از آموزش ه ـــاز دوم طـــرح ســـرباز ماه در ف
ـــد:  ـــادآور ش ـــی، ی ـــان جنوب ـــارت در خراس ـــوری مه و تئ
تاکنـــون دو فـــاز از ایـــن برنامـــه بـــا موفقیـــت اجـــرا 
شـــده کـــه فـــاز ســـوم ایـــن طـــرح نیـــز در اســـتان 
به صـــورت ماهانـــه بـــوده کـــه بـــرای اردیبهشـــت ماه 
ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــرباز در نظ ـــوزش 767 س آم

ـــح  ـــی تصری ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــس جهاددانش ریی
کـــرد: پیش بینـــی می شـــود تـــا پایـــان ســـال، بیـــش 
از 9 هـــزار ســـرباز از ایـــن آموزش هـــا بهره منـــد 

ـــوند. ش
وی خاطرنشـــان کـــرد: آموزش هـــای ارایـــه شـــده 
ـــرارداد  ـــق ق ـــگاهی طب ـــط جهاددانش ـــربازان، توس ـــه س ب
ــواد  ــی و سـ ــتغال، کارآفرینـ ــوزه »اشـ ــده در حـ منعقـ
ــازی«  ــواد مجـ ــی و سـ ــای زندگـ مالـــی« و »مهارت هـ

ـــود. ـــد ب خواه
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برخورداری بیش از 1۲00 نفر
 از طرح سرباز مهارت 

در خراسان شمالی
ــمالی:  ــان شـ ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
از  شـــمالی  خراســـان  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
برخـــورداری 1200 نفـــر در طـــرح ســـرباز مهـــارت در 

ــر داد. ــاری خبـ ــال جـ ــتان در سـ اسـ
محســـن رحمانـــی در خصـــوص اجـــرای طـــرح 
ــرد:  ــان کـ ــمالی، بیـ ــان شـ ــارت در خراسـ ــرباز مهـ سـ
ــری در  ــم رهبـ ــام معظـ ــد مقـ ــه تاکیـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ـــه از دوران ســـربازی، ســـتاد کل  خصـــوص اســـتفاده بهین
ـــات  ـــازی منوی ـــی س ـــور اجرای ـــلح به منظ ـــای مس نیروه
ـــوزی  ـــرارگاه مهارت آم ـــمند ق ـــی ارزش ـــا اقدام ـــان، ب ایش

کارکنـــان وظیفـــه را ایجـــاد کـــرد.
وی افـــزود: در ایـــن راســـتا جهاددانشـــگاهی بـــر اســـاس 
توانمندی هـــا و ظرفیت هایـــی کـــه در بخش هـــای 
ـــی  ـــش و فرهنگ ـــی، پژوه ـــوزش و کارآفرین ـــف آم مختل
دارد به عنـــوان نهـــاد همـــراه قـــرارگاه »مهارت آمـــوزی 

کارکنـــان وظیفـــه« ایفـــای وظیفـــه می کنـــد.
ـــارت دوره  ـــح داد: در طـــرح ســـرباز مه ـــی توضی رحمان
ـــاعت  ـــزان 3۴ س ـــه می ـــی ب ـــای زندگ ـــی مهارت ه آموزش
و مهارت هـــای عمومـــی و کارآفرینـــی بـــه میـــزان 5۴ 
ـــگاهی، اداره کل ورزش  ـــکاری جهاددانش ـــا هم ـــاعت ب س
ـــود. ـــام می ش ـــتان انج ـــلح اس ـــای مس ـــان و نیروه و جوان
رییـــس جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی ادامـــه 
داد: همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه ورود کارکنـــان وظیفـــه 
نیروهـــای مســـلح از 1 تـــا 3 هرمـــاه بـــه مراکـــز رزم 
مقدماتـــی، دو عنـــوان کتـــاب آموزشـــی بـــا عناویـــن 
ــای  ــای کســـب وکار و مهارت هـ ــی و مهارت هـ کارآفرینـ
ــه و  ــگاهی تهیـ ــت جهاددانشـ ــه همـ ــه بـ ــی کـ زندگـ
بـــه چـــاپ رســـیده اســـت بـــا همـــکاری و هماهنگـــی 
در  مذکـــور  طـــرح  در  مشـــارکت کننده  نهادهـــای 

ــرد. ــرار می گیـ ــه قـ ــربازان وظیفـ ــار سـ اختیـ
ـــرح در  ـــن ط ـــرای ای ـــدای اج ـــت: از ابت ـــی گف رحمان
ـــوزش  ـــرباز آم ـــزار س ـــک ه ـــش از ی ـــون بی ـــتان تاکن اس

دیده انـــد.
وی افـــزود: هـــدف از مهارت آمـــوزی کارکنـــان 
وظیفـــه و ســـربازان، افزایـــش جذابیـــت و نشـــاط 
خدمـــت وظیفـــه عمومـــی، کمـــک بـــه توســـعه 
قابلیت هـــای اشـــتغال پذیـــری جوانـــان در بـــازار کار و 
ـــت  ـــا خدم ـــت ت ـــور اس ـــتغال در کش ـــت اش ـــود وضعی بهب
ـــوزی  ـــرای مهارت آم ـــی ب ـــه فرصت ـــی را ب ـــه عموم وظیف

ــد. ــل نمایـ ــارت ورزی تبدیـ و مهـ
وی گفـــت: ســـربازان پـــس از فراغـــت از ســـربازی 
بـــا اســـتفاده از آموزش هـــای پایـــه و مقدماتـــی و 
ــیر  ــد در مسـ ــی، می تواننـ ــای تکمیلـ ــی آموزش هـ حتـ
خوداشـــتغالی و ایجـــاد کســـب وکار فعالیـــت کننـــد.

 
■■■ 

شرکت بیش از 9 هزار سرباز 
وظیفه در طرح »سرباز مهارت« در 

آذربایجان شرقی
روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان 
جهاددانشـــگاهی  ســـازمان  رییـــس  شـــرقی:  
آذربایجان شـــرقی از شـــرکت 9163 ســـرباز وظیفـــه در 

ــر داد. ــتان خبـ ــارت اسـ ــرباز مهـ ــرح سـ طـ
ســازمان  رییــس  محســنی  جعفــر  دکتــر 

ــرح  ــریح ط ــرقی در تش ــان ش ــگاهی آذربایج جهاددانش
ســرباز مهــارت اظهــار کــرد: ایــن طــرح طــی قــراردادی 
بیــن ســتاد کل نیروهــای مســلح، وزارت ورزش و جوانــان 
و جهاددانشــگاهی بــرای مهــارت افزایــی ســربازان وظیفه 
نیروهــای مســلح بــرای ورود بــه بــازار کار بعــد از اتمــام 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــربازی در نظ ــت س خدم
ــب  ــا بیــان این کــه طــرح ســرباز مهــارت در قال وی ب
دوره هــای آمــوزش مهــارت عمومــی اشــتغال، کارآفرینــی 
و مهارت هــای زندگــی اســت، ادامــه داد: فــاز ســوم ایــن 
ــه  ــد ک ــد ش ــرا خواه ــال 1۴00 اج ــول س ــرح در ط ط
ــاز  ــت در ف ــاز نخس ــد ف ــز همانن ــرقی نی ــان ش آذربایج

ــن طــرح حضــور دارد. ســوم ای
دکتــر محســنی، اضافــه کــرد: ســهمیه هــر مــاه 833 
نفــر از چهــار پــادگان اســتان بــوده کــه بــا رعایــت کامــل 

ــود. ــرا می ش ــتی اج ــای بهداش پروتکل ه
رییــس ســازمان جهاددانشــگاهی آذربایجــان شــرقی، 
تاکیــد کــرد: بــه دلیــل شــرایط کرونایــی، ســاعات 
ــات  ــیده و جلس ــل رس ــه حداق ــوری ب ــای حض کالس ه
ــا  ــا و ب ــاز پادگان ه ــای ب ــکال در فض ــع اش ــوری رف حض

رعایــت پروتکل هــا برگــزار می شــود.
ــون،  ــور در دو آزم ــس از حض ــراد پ ــه داد: اف وی ادام

ــد. ــت می کنن ــرکت در دوره را دریاف ــی ش گواه

■■■ 

آغاز اجرای طرح سرباز ماهر 
توسط جهاددانشگاهی عالمه 

طباطبائی در استان تهران
طباطبائــی:  عالمــه  جهاددانشــگاهی  عمومــی  روابــط 
دوره هــای مهارت آمــوزی نیروهــای مســلح در قالــب 
ــت  ــه هم ــران ب ــتان ته ــر« در اس ــرباز ماه ــرح »س ط

جهاددانشــگاهی عالمــه طباطبایــی آغــاز شــد.
ــای  ــوزش مهارت ه ــدف آم ــا ه ــر ب ــرباز ماه ــرح س ط
دوران  در  ســربازان  کارآفرینــی  و  اشــتغال  عمومــی 
ــدف از  ــت. ه ــه اس ــکل گرفت ــا ش ــی در پادگان ه آموزش
ایــن طــرح افزایــش توانمنــدی جوانــان ذکــور کشــور در 
ــان در  ــای جوان ــعه ی قابلیت ه ــربازی و توس ــت س خدم
راســتای ایجــاد آمادگــی الزم بــرای ورود آنــان بــه بــازار 
ــت،  ــان خدم ــس از پای ــه ی طــرح و پ کار اســت. در ادام
تســهیلگری الزم و زمینه ســازی بــرای کارآفرینــی و 

ــز مدنظــر اســت. ــان نی اشــتغال جوان
ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــد ب ــن واح ــی ای ــاون آموزش مع
افــزود: بــر اســاس تفاهم نامــه همــکاری بیــن وزارت 
ــا  ــه ب ــلح ک ــای مس ــتاد کل نیروه ــان و س ورزش و جوان
هــدف توانمندســازی نیــروی انســانی منعقــد شــده 
ــگاهی در  ــط جهاددانش ــرح توس ــن ط ــرای ای ــت، اج اس

ــت. ــام اس ــال انج ح
یوســف لطفــی بــا اشــاره بــه این کــه از جملــه مســایل 
اساســی و چالش هایــی کــه در جامعــه وجــود دارد، بحــث 
ــزوم امیدآفرینــی در کشــور  ــان، ازدواج و ل اشــتغال جوان
ــرد:  ــار ک ــد و اظه ــور تاکی ــر اجــرای طــرح مذک اســت ب
ــا در  اجــرای ایــن طــرح بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرون
ــا رعایــت  ــا تاخیــر آغــاز و اجــرای آن ب اســتان تهــران ب
پروتکل هــای بهداشــتی بــرای ســربازان پــادگان آمــوزش 

ــی شــروع شــد. تخصص هــای هوایــی شــهید خضرائ
وی افــزود: در ایــن طــرح نیروهــای مســلح بــا شــرکت 
در دوره آموزشــی کارآفرینــی و مهارت هــای زندگــی، 
ــد. ــاده می کنن ــک کســب وکار آم ــاز ی ــرای آغ خــود را ب
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     آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانیدسا

کتاب

روابـط عمومـی سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور: مراسـم رونمایـی از کتـاب 
»فـراز و فـرود نسخ نویسـی در ایـران« نوشـته علیرضـا هاشـمی نـژاد بـا حضـور علی 
سـرابی قائـم مقـام مرکـز طبـع و نشـر قـرآن کریـم، محمدحسـین حسـنی رییـس 
سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور، مهـدی بابایی مدیـر اجرایی دارالکتابـه و جمعی 

از مدیـران،  کارشناسـان و اسـاتید خوشنویسـی برگـزار شـد.
محمدحسـین حسـنی در ابتـدای مراسـم با اشـاره بـه فعالیت های سـازمان قرآنی 
گفـت: ایـن سـازمان در کنـار فعالیت هـای قرآنی دیگر، توجـه به هنر قرآنـی را نیز در 
اولویـت قـرار داده و جشـنواره ای را در حـوزه کتابـت قـرآن کریم و هنر خوشنویسـی 

کـه رابطـه عمیقی بـا قـرآن دارد، در فضای دانشـجویی برگـزار می کند.
وی افـزود: جشـنواره کتابـت قـرآن کریـم متفـاوت بـا دیگر جشـنواره های مشـابه 
اسـت. تفـاوت جـدی کتابـت قـرآن کریـم در ایـن جشـنواره بـا مجموعـه کارهـای 
ارزشـمند دیگـری کـه از سـوی نهادهـا و سـازمان های مختلـف انجـام می شـود در 
داشـتن نـگاه تربیتی اسـت، عالوه بـر این که دانشـجویان در فضای مسـابقه با یکدیگر 

رقابـت می کننـد و مهارت آمـوزی آن هـا نیـز ارتقـا می یابـد.

در ادامـه محمدحسـن سمسـار، محقـق و تاریخـدان در ادامـه ایـن مراسـم درباره 
اهمیـت و جایـگاه خـط نسـخ در ایـران گفـت: کتـاب »فـراز و فـرود نسخ نویسـی در 
ایـران« سـیر نگارشـی از قـرآن کریـم بـا قلـم نسـخ اسـت که بـرای مـا ایرانی هـا قلم 
قدسـی محسـوب می شـود و بـا آن متـون مذهبی را می نویسـیم. این سـنت از بسـیار 
قدیـم در ایـران معمـول بـوده کـه خط ویژه ای بـرای متون مذهبی داشـته باشـیم. ما 
قبـاًل هـم خـط دیـن دبیره را داشـتیم کـه بـا آن مطالب دینـی را می نوشـتند و خط 

نسـخ در دوره اسـالمی جایگزین آن شـد.
همچنیـن مرتضـی کریمی نیـا، اسـتاد مطالعات قرآنـی و محقق نسـخه های خطی 
قـرآن اظهـار کـرد: معموالً دشـواری این نوع کارها برای بررسـی موضوعـی که تاکنون 
روی آن کار نشـده و تنـوع زیـادی داشـته، بسـیار زیـاد اسـت. به ویـژه خط نسـخ که 
بسـیاری از نمونه هـای قدیمـی آن امـروزه در دسـترس نیسـت یا از میان رفته اسـت. 
بـرای چنیـن پژوهشـی بایـد حداقـل 70 تـا 80 درصـد منابع تولید شـده دربـاره این 
خـط را پیـش چشـم خود داشـته باشـد تـا بتواند ایـن تحول و تنـوع را انجـام دهد و 

آن هـا را بـا یکدیگر مقایسـه کند.
کریمی نیـا در ادامـه بیـان کـرد: نسـخ بـه دو معنـا بـه کار مـی رود، خیلـی وقت ها 
منظـور خطـی اسـت کـه کوفی نیسـت؛ یعنی مدور اسـت و تیـزی و گوشـه های خط 
کوفـی را نـدارد. از ایـن جهـت نسـخ دوره هـای قدیـم بـا نسـخ امـروز هیچ شـباهتی 
نـدارد و شـامل همـه انواع خطوط اعـم از ریحان، محقـق، طوقی و ثلث و ... می شـود. 
بـه تمـام خطـوط غیرکوفـی می تـوان نسـخ گفـت، امـا از منظر دیگـر وقتی بـه قرون 
نخسـت سـر می زنیـم، نسـخ بـه این معنا بیشـتر بـه کار مـی رود؛ مانند خـط ابن بواب 

بـا وجـود این کـه چندان بـه نسـخ نمی خـورد، امـا آن را نسـخ می نامند.
سـخنران بعـدی حمیدرضـا قلیچ خانـی، پژوهشـگر نسـخه های خطـی گفـت: در 
حـوزه خـط نسـخ بسـتر کافی نداریم تـا کار جامعی انجام دهیم و کار دشـواری اسـت 
و در هـر لحظـه می توانیـم در مـرز اشـتباه و خطـا قرار بگیریـم. ممکن اسـت در یک 
کتابخانـه بـه 10 نسـخه از یـک سـده برخـورد کنیـم که بیشـتر ندیدیـم و همان 10 
نسـخه برداشـت مـا را از آن سـده و مکتـب بـه هـم بریـزد. از ایـن رو در پژوهش های 
حـوزه خوشنویسـی تـا زمانـی که همـه منابع را شناسـایی و بررسـی نکنیم، همیشـه 

احتمـال خطا وجـود دارد.
علیرضـا هاشـمی نژاد، نویسـنده اثـر نیـز در ایـن مراسـم بیـان کـرد: در بخشـی از 
مقدمـه بـه سـیر تحـول خـط نسـخ پرداختـم و تاریـخ در اینجـا مـورد بحـث نیسـت 
و مـن تاریخ نـگاری نکـرده ام. همچنیـن نیـازی نبـود همـه نسـخه ها را ببینـم، زیـرا 
خوشـبختانه ما نسـخه هایی که معرف اوج تحوالت سـبکی هسـتند و نسـخه هایی که 
سـیر ایـن تحـول را نشـان می دهنـد در دسـترس داریـم؛ بنابراین در هـر دوره کلیات 
ایـن ماجـرا در دسـترس اسـت و عمـاًل غیرممکـن اسـت کـه بخواهیم همه نسـخه ها 

را بررسـی کنیم.
وی ادامـه داد: در هیـچ دوره و مقطعـی دچـار خـأ منابـع نیسـتیم. ایـن کتـاب 
راهنمایـی بـرای شـناخت تحـوالت عمده خط نسـخ اسـت. در این اثر مشـخص کردم 
کـه وقتـی از نسـخ حـرف می زنـم منظـور خطـی اسـت کـه امـروزه به عنـوان نسـخ 
می شناسـیم؛ بنابرایـن در ایـن کتـاب سـعی شـده تحوالت سبک شـناختی قلم نسـخ 
بررسـی شـود کـه از پرکاربردترین اقـالم، به ویژه در کتابـت قرآن در ایران بوده اسـت 
و بـا تکیـه بـر این رویکـرد پدیـده آمـده که قلم نسـخ را واجـد هویتی بصـری می داند 

کـه کمابیـش از سـده هفتـم قمـری ایـن قلم را بـا آن شـاکله می شـناخته اند.

رومنایی از کتاب »فراز و فرود نسخ نویسی در ایران« 

در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل، 10 خرداد:رییس جهاددانشـگاهی اردبیل از 
انتشـار 1۴6 عنـوان کتـاب در انتشـارات این نهـاد خبر داد.

مهـران اوچـی اردبیلـی بـا اعـالم ایـن خبـر در هجدهمیـن نشسـت شـورای علمـی 
انتشـارات جهاددانشـگاهی اردبیـل افـزود: 38 درصـد از این کتاب ها در حوزه کشـاورزی 
و محیط زیسـت، 28 درصـد در حـوزه مهندسـی، 30 درصـد در حـوزه علوم انسـانی و ۴ 

درصـد در حـوزه زبان هـای خارجی اسـت.
وی بـه در دسـت چـاپ بـودن 18 عنـوان کتـاب اشـاره و بیـان کـرد: انتشـارات 

توجـه  فرهنگـی خـود،  اسـاس رسـالت  بـر  اردبیـل  جهاددانشـگاهی 
ویـژه ای بـه علـوم مختلـف و نشـر آن در قالـب کتـاب دارد تـا 

بتوانـد در انتشـار علـم و دانـش بـه وظیفـه خـود عمـل کند.

عضـو هیات علمـی جهاددانشـگاهی اردبیـل بـا بیـان این کـه صنعـت چـاپ و نشـر از 
مشـاغل ضربه پذیـر از شـرایط جامعـه اسـت، تصریـح کـرد: نظـر بـه این که ایـن صنعت 
در زمـره اولیـن حوزه هایـی بـود کـه از کرونا آسـیب جدی دیـد باید مـورد حمایت ویژه 

قـرار گیرد.
اوچـی اردبیلـی ادامـه داد: پذیـرش چـاپ کتـاب در ایـن مرکـز بـا توجه بـه کیفیت 
علمـی، سـاختار ادبـی و نگارشـی، بـه روز بـودن منابـع و اطالعـات، صرفـه اقتصـادی و 

عرضـه آسـان، صـورت می گیـرد تـا بـا باالتریـن کیفیـت وارد بـازار نشـر شـود.
ـــارات  ـــی انتش ـــورای علم ـــت ش ـــن نشس در هجدهمی

ــوان  ــل 11 عنـ ــگاهی اردبیـ جهاددانشـ
کتـــاب مـــورد بررســـی و داوری 

قـــرار گرفـــت.

انتشار ۱۴۶ عنوان 

کتاب در انتشارات 

جهاددانشگاهی اردبیل

ــگاهی  ــی جهاددانش ــط عموم رواب
»کارآفرینــان  کتــاب  همــدان: 
می شــوند،  متولــد  کارآفریــن 
ــا  ــته علیرض ــر« نوش ــران رهب رهب
عقیقــی 5 خردادمــاه، به عنــوان 
اولیــن کتــاب ســازمان انتشــارات 
جهاددانشــگاهی همــدان رونمایــی 

شــد.
علــــــی کالنتـــــری رییس 
این  در  همدان،  جهاددانشگاهی 
سازمان  مجوز  کرد:  اظهار  مراسم 
انتشارات جهاددانشگاهی به همت 
به تازگی  واحد  این  فرهنگی  معاونت 

اخذ شده تا در چاپ، نشر کتاب و اشاعه فرهنگ پژوهش رسالت خود را انجام دهد.
وی با اشاره به این که این سازمان به دنبال چاپ کتاب های اثرگذار در جامعه دانشگاهی 
انتشارات  معتبرترین  در سراسر کشور جزء  انتشارات جهاددانشگاهی  سازمان  گفت:  است، 
دانشگاهی است، این فرصت نیز برای همدان افتخاری است تا این سازمان با ارتباط خود با 

اساتید و نخبگان دانشگاهی برای جامعه علمی اثرگذار باشد.
علیرضــا عقیقــی نویســنده کتــاب عنــوان شــده در ایــن مراســم نیــز تصریــح کــرد: از 
ســال 1393 موضــوع ایــن کتــاب را بــرای نــگارش در ذهــن داشــتم تــا در نهایــت از ســوی 

ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی بــه چــاپ رســید.
وی بــا بیــان این کــه ایــن کتــاب از ســوی اســاتید دانشــگاه تهــران دو بــار ویراســتاری 
ــود  ــرح می ش ــه مط ــوری ک ــن تئ ــت اولی ــری و مدیری ــاله رهب ــه داد: در مس ــد، ادام ش
ویژگی هــای شــخصیتی مدیــران اســت کــه به مــرور ایــن تئــوری از بیــن رفــت و بــا بــروز 
و ظهــور نظریه هــای حرفــه ای مدیریــت و بــا مطــرح شــدن مســاله ژنتیــک و به خصــوص 
ــار در حــوزه روانشناســی و حــوزه اخــالق و  ــر رفت ــر ژن ب ــاری، موضــوع تاثی ژنتیــک رفت

ــرت مطــرح شــده اســت. به تازگــی در حــوزه مدی
این استاد دانشگاه ابراز کرد: مسایل مربوط شده به این معنا نیست که ژنتیک یک عامل 

قطعی در زندگی شخصی یا سازمانی انسان است اما شاید یکی از عوامل اثرگذار و مهم در 
رفتار انسان باشد.

در  ژن  که  کرد  ادعا  می توان  افراد  جسمی  وضعیت  در  ژنتیک  تاثیر  بر  بنا  افزود:  وی 
ویژگی های رفتاری فرد هم اثرگذار است، به طور مثال اگر در یک فرد ژنی وجود داشته باشد 
اقوام دارای یک  از  این که برخی  یا  باشد،  انسان صبوری  این که  یا  او زود عصبانی شود  که 
ویژگی خاص هستند به طور مثال بسیار جستجوگر باشند یا این که در کشور ما اکثر نوآوری ها 

اغلب در قوم ترک ایران اتفاق می افتد دلیلی بر تاثیر ژنتیک بر رفتارهای انسان است.
اراده  بلکه  نیست  یا محیطی  ژنتیکی  بر جبرگرایی  این دلیلی  البته  داد:  عقیقی توضیح 
و تربیت ما بر نحوه رفتار ما در بعد سازمانی یا فردی قطعا تاثیرگذار خواهد بود. این که از 
ژنتیک به عنوان عامل اصلی در این رفتارها یاد شود و یا این که در کل مساله ژنتیک را کنار 

گذاشت اشتباه است.
اصغری صارم، از اساتیدی که برای نقد این کتاب حضور داشت نیز در این مراسم تصریح 
کرد: هر کتابی که در زمینه کسب وکار، مدیریت و رهبری نوشته شود دارای اهمیت است 

چرا که جامعه امروز انسان ها یک جامعه سازمانی است.
وی با اشاره به اهمیت مساله مدیریت و رهبری گفت: فعل مدیر آنچه انجام می دهد یا 
نمی دهد به طور کامل دارای اهمیت است چراکه تمام منابع سازمان در دستان مدیر است و 

هدایت این منابع موفقیت یا عدم موفقیت سازمان را شکل می دهد.
صارم با اشاره به این که این کتاب از این رو مهم است که منابع را در اختیار اصلی ترین 
رکن سازمان یعنی مدیران قرار می دهد، بیان کرد: کتاب از عنوان جذابی برخوردار است و 
شاید ما را کمی بترساند و این سوال را در ذهن ایجاد کند که اگر من در خانواده ای به دنیا 
آمده ام که کسی از پدران آن مدیر نبوده است آیا تا ابد محکوم به پیروی کردن و زیردست 

بودن افراد دیگر هستم؟
این مدرس دانشگاه ادامه داد: تقابل ژنتیک و محیط یکی از دوگانگی هایی است که از 
ابتدای تاریخ علم روانشناسی به آن پرداخته شده و از آن به عنوان یکی از مسایل بحث برانگیز 
یاد می شود که آیا وراثت و ژنتیک رفتار فرد را شکل می دهد یا محیط و جغرافیایی که فرد در 
آن پرورش یافته است؟ این دوگانگی همچنان وجود دارد که در نهایت جرج انگل نظریه ای 
دارد تحت عنوان »انسان زیست روانشناخت« یعنی هم به بعد زیستی و ژنتیکی انسان اشاره 

دارد و هم به بعد رفتارهایی که یک انسان در محیط کسب می کند.

رومنایی از اولین کتاب منترش شده

در انتشارات جهاددانشگاهی همدان
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عنوان:  »زیباشناختی و طراحی 
پل ها«

 مترجمان: دکتر قادر بایزیدی و دکتر 
کیانوش فرجی

انتشارات: جهاددانشگاهی کردستان
تعداد صفحه: ۴73 صفحه

قیمت: 150 هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره 

087-33287517
چکیده: این کتاب نتیجه بیش از ۴5 
سال طراحی پل در سطح جهان است که 

اغلب با همکاری معماران برجسته انجام 
تنها معطوف به مسایل سازه ای نبوده، بلکه شده است. توجه نویسندگان 

جنبه های زیبایی شناختی طراحی پل ها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

عنوان:   »شیمی سبز«
ـــری و  ـــر محمـــود نصی ـــان: دکت  مترجم

ـــی ـــی میالن ـــروغ جلیل ـــر ف دکت
انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

تعداد صفحه: 318 صفحه
دفتـــر  بـــه  مراجعـــه  روش تهیـــه: 
ــال و  ــگاهی چهارمحـ ــارات جهاددانشـ انتشـ
ــهرکرد-  ــگاه شـ ــع در دانشـ ــاری واقـ بختیـ
ـــت  ـــی- معاون ـــع طبیع ـــکده مناب ـــب دانش جن
فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی یـــا تمـــاس بـــا 

یـــا 32320070 شـــماره 32320323 
چکیده: شیمی سبز یا پایدار یک اصطالح 
و  شیمیایی  محصوالت  ایجاد  به  که  است 
مواد  حذف  یا  کاهش  باعث  که  فرایندهایی 
و  شیمیایی  مواد  از  انحصاری  به طور  آن ها  دارد.  اشاره  می شوند  مضر  و  مصرفی 
فرآیندهای شیمیایی استفاده می کنند که پیامدهای منفی برای محیط زیست ندارند. 
توسعه شیمی سبز تا به امروز تقریبا تمام زمینه های شیمی، از جمله آلی، معدنی، 

بیوشیمی، پلیمر، سم شناسی و محیط زیست را شامل می شود.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان:   »نانو داروها و 
دارورسانی هوشمند«

ـــم زاده  ـــا ابراهی ـــر غالمرض ـــان: دکت  مولف
-احســـان  زکاوت  ابوالفضـــل   - رجایـــی 

ــتمیان ــم رسـ ــی - هاشـ ندایـ
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

تعداد صفحه: 128
قیمت: 35 هزار تومان

چکیـــده: کتـــاب حاضـــر در 5 فصـــل 
ـــو در زمینـــه  شـــامل مطالـــب جدیـــد علـــم نان
ـــت  ـــمند اس ـــانی هوش ـــا و دارورس ـــو داروه نان
ـــا  ـــی نوپ ـــه علم ـــو ک ـــم نان ـــعی دارد عل و س
در زمینـــه تشـــخیص و درمـــان و در حـــال 
ــا و  ــاخت داروهـ ــت را در سـ ــرفت اسـ پیشـ
ـــای  ـــد در دهه ه ـــاوری جدی ـــک فن ـــوان ی ـــدف به عن ـــل ه ـــه مح ـــیدن دارو ب رس

اخیـــر در بیـــن محققـــان و متخصصـــان مطـــرح و بیـــان کنـــد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان:    »ارایه انواع 
سیستم های نوین و بهسازی در 

پل سازی«
 مولف: مهندس محسن هدایتی فر

ـــی  ـــگاهی صنعت ـــارات: جهاددانش انتش
ـــر امیرکبی

تعداد صفحه: 280
قیمت: ۴9 هزار تومان

روش تهیـــه: مراجعـــه بـــه فروشـــگاه 
انتشــــــــــارات  و نمایشـــگاه دائمـــی 
در  واقـــع  امیرکبیـــر  جهاددانشـــگاهی 
خیابـــان حافـــظ جنـــب درب اصلـــی دانشـــگاه 
و یـــا فروشـــگاه اینترنتـــی انتشـــارات بـــه آدرس 

jdamirkabir.ac.ir/shop؛
چکیـــده: کتـــاب حاضـــر از تولیـــدات مدیریـــت دانـــش شـــرکت جنـــرال 
ـــای  ـــواع روش ه ـــی ان ـــاره معرف ـــی درب ـــده مطالب ـــه در برگیرن ـــت ک ـــک اس مکانی
ـــع روز  ـــی مناب ـــتفاده از برخ ـــا اس ـــت و ب ـــازی و... اس ـــن در پل س ـــازی و نوی بهس

دنیـــا )داخلـــی و خارجـــی(، تکمیـــل و غنی شـــده اســـت.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

عنوان:   »موضوعات 
حرفه ای در مهندسی؛ اخالق در 

مهندسی«
 مولف: دکتر مصطفی رضوانی

انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه: 125

قیمت: 25 هزار تومان
روش تهیـــه: تمـــاس بـــا یـــا مراجعـــه 

بـــه ســـایت یـــا آدرس
چکیـــده: ایـــن کتـــاب بـــه مســـایلی 
پیرامـــون »خصوصیـــات مهنـــدس دارای 
اخـــالق مهندســـی«، »حفـــظ محیـــط 
مهندســـی«،  فعالیت هـــای  در  زیســـت 
ـــای مهندســـی ســـاختمان«،  ـــی در کاره »ایمن
ــی  ــل تنبلـ ــن«، »علـ ــران ژاپـ ــین عمـ ــن مهندسـ ــی انجمـ ــه اخالقـ »آیین نامـ

اجتماعـــی در روابـــط کار« و »مدیریـــت منابـــع انســـانی« می پـــردازد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

عنوان:  »نگاهی به سبک 
زندگی اسالمی در حوزه خانواده و 

اجتماع«
 مولـــف:  حجت االســـالم دکتـــر 

ــق ــری مطلـ ــواد اکبـ جـ
ـــتان  ـــگاهی اس ـــارات: جهاددانش انتش

ـــزی مرک
تعداد صفحه: 118

قیمت: 20 هزار تومان
چکیـــده: ایـــن گفتـــار در پـــی 
ــای  ــه زوایـ ــتیابی بـ ــا دسـ ــت بـ آن اسـ
انتخـــاب، الگومنـــدی والیـــت منـــدی یـــا 
نمادیـــن بـــودن ســـبک زندگـــی، ســـبک درســـت زندگـــی اســـالمی و دینـــی 
را تبییـــن نمـــوده و راهکارهـــای عملـــی نمـــودن آن را در جامعـــه نشـــان دهـــد.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی
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عنوان: »مبانی علم اداره، 
اصول و کاربردها«

ـــعیدی پور و  ـــن س ـــر بهم ـــان: دکت  مولف
ـــی ـــدی رحیم ـــید مه س

انتشارات: جهاددانشگاهی قم
تعداد صفحه: 18۴

قیمت: 70 هزار تومان
ـــده  ـــالش ش ـــاب ت ـــن کت ـــده: در ای چکی
ــه  ــی در زمینـ ــی جامعـ ــه بررسـ ــت کـ اسـ
ــت  ــول مدیریـ ــا اصـ ــم اداره یـ ــی علـ مبانـ
ــول  ــاس اصـ ــر اسـ ــد و بـ ــل آیـ ــه عمـ بـ
بـــرای  کـــه  مدیریـــت  چهارده گانـــه ی 
ــول  ــری فایـ ــیله ی هنـ ــار به وسـ ــن بـ اولیـ
ارایـــه شـــد، مطالعـــات انجـــام گرفتـــه بـــا 

ــود. ــا تالیـــف شـ ــر کاربردهـ ــد بـ تاکیـ
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

عنوان: »مدیریت مالی و 
بودجه ریزی در شهرداری ها«

مولفـــان: دکتـــر غالمرضـــا جندقـــی و 
علـــی فرزانـــه مهـــر

انتشـــارات: جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 
امیرکبیـــر

تعداد صفحه: 200
قیمت: 50 هزار تومان

ــه بـــه فروشـــگاه  ــه: مراجعـ روش تهیـ
انتشــــــارات  دائمـــی  نمایشــــــــگاه  و 
ـــان  جهاددانشـــگاهی امیرکبیـــر واقـــع در خیاب
ـــا  ـــگاه و ی ـــی دانش ـــب درب اصل ـــظ جن حاف
فروشـــگاه اینترنتـــی انتشـــارات بـــه آدرس 

jdamirkabir.ac.ir/shop
چکیـده: این کتاب خاص ها اسـت کـه در آن، مباحث نظری در شـهرداری های 
جهان، بیان شـده اسـت. بررسـی امور مالی و بودجه ریزی شـهرداری ها نیز با هدف 
فراهـم آوردن امـکان مقایسـه و بررسـی برای دانشـجویان، اسـاتید و صاحب نظران، 
صـورت گرفتـه اسـت. توجه بـه مدیریت امـور مالـی و بودجه ریزی در شـهرداری ها 
و توجـه بـه مباحـث جدید در ایـن خصوص نیز از دیگـر ویژگی هـای متمایز کننده 

می شود. کتاب محسـوب 
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

عنوان: »تحقیقات کیفی در 
پرتو اخالق«

 مترجمان:  مریم هادی و مهران باللی 
دهکردی

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری

تعداد صفحه: 153
روش تهیه: تماس به دفتر انتشارات 

جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری واقع 
در دانشگاه شهرکرد- جنب دانشکده منابع 
طبیعی- معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی 
مراجعه کرده و یا با شماره 32320323 یا 

32320070
چکیده: این کتاب در هفت سر فصل تحت 

عناوین؛ پیش درآمد، تفکر اخالق مند؛ رویکردهای مختلف نسبت به اخالق در 
تحقیق، رضایت آگاهانه، گمنامی و رازداری، خطر و ایمنی، دوراهی های اخالقی، 

حوزه های بعدی برای مساله اخالق در تحقیق کجاست؟ تالیف شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان: »تحلیل و طراحی 
سازه های صنعتی«

 مولفان:   مهندسی توسط مهندس سعید 
مرتضوی - دکتر ناصرالدین شاهبازی
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

تعداد صفحه: 181
قیمت: 70 هزار تومان

چکیده: در این کتاب سعی شده مطالب 
از پایه به صورت کامل و روان توضیح 

داده شود و راهنمای جامعی برای تحلیل 
و طراحی سازه های صنعتی در اختیار 

مهندسان قرار گیرد،
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

اردبیل

نیــک  مکا ئو ژ « : ن ا عنو 
رس هــای در معــرض حــرارت بــا 

تاکیــد بــر پســماندهای هســته ای«
ــدی و  ــر حمیـ ــر امیـ ــان: دکتـ  مولفـ

مهنـــدس امیرحســـین کریمـــی
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

تعداد صفحه: 2۴8
قیمت: 60 هزار تومان

روش تهیـــه: مراجعـــه بـــا فروشـــگاه 
انتشـــارات  دائمـــی  نمایشـــگاه  و 
جهاددانشـــگاهی امیرکبیـــر واقـــع در خیابـــان 
ـــا  ـــگاه و ی ـــی دانش ـــب درب اصل ـــظ جن حاف
فروشـــگاه اینترنتـــی انتشـــارات بـــه آدرس 

jdamirkabir.ac.ir/shop
ـــا  ـــدا ب ـــدگان ابت ـــه خوانن ـــده ک ـــر آن ش ـــعی ب ـــر، س ـــاب حاض ـــده: در کت چکی
مســـایل عملـــی مرتبـــط بـــا آثـــار حـــرارت در رس هـــا آشـــنا شـــوند. پـــس از 
ـــی در  ـــاک رس ـــی خ ـــی و حرارت ـــار فیزیک ـــرات رفت ـــی تغیی ـــای اصل آن، جنبه ه

معـــرض حـــرارت معرفـــی و بیـــان می گـــردد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

ــی  ــان زینت ــوان: »ماهی عن
ــرگان  ــی و بی مه ــیرین، دریای آب ش

ــزی« آب
 مولفـــان: دکتـــر رحیـــم پیغـــان - 
ـــین  ـــر حس ـــیری - دکت ـــه بش ـــر معصوم دکت

مومنـــی
انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 

بختیاری
تعداد صفحه: 205

بـــه  مراجعـــه  تهیـــه:  روش 
دانشـــگاه شـــهرکرد- جنـــب دانشـــکده 
فرهنگـــی  معاونـــت  طبیعـــی-  منابـــع 
جهاددانشـــگاهی مراجعـــه کـــرده و یـــا 
یـــا   32320323 شـــماره  بـــا  تمـــاس 

3 2320070
چکیـــده: کتـــاب حاضـــر در چهـــار فصـــل تحـــت عناویـــن ماهیـــان آکواریومـــی 
ـــور  ـــی آب ش ـــان آکواریوم ـــتخر، ماهی ـــوض و اس ـــی ح ـــان تزئین ـــیرین، ماهی آب ش

ـــت. ـــده اس ـــر ش ـــازار نش ـــف و وارد ب ـــی تألی ـــرگان آکواریوم و بی مه
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری




